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أ.م د .اهلام جعفر الشاوي

امللخـص :

الباحث  :حموذ فرج حٌوى

هػػد تذهػػذرذاةد ارىػػاذاةػػاذجاػػافذاةسباة ػػاتذاةسماىػػجااذكاالض يػػاذسػػةذاع ػراااتذاة ػراجااذك ا اػػاذسباة ليػػاذعجػػرذ

سباة ػػاتذاةسباػػارذاةسماىػػجلذاةػػدكةلذ21ذكجاػػافذا ػػرذلالػػؾذاعالض ػػاتذ ػػلذاةلمداػػدذكاع ةػػاحذعػػفذ ػراجااذداػػؿذ
اةشػػر اتذكسػػفذا ػػؿذلمفاػػؽذهػػدؼذاةد ارىػػاذلػػـذإ راؤهػػاذجاىػػلاداـذاىػػلسارةذاىػػلجا اذك ػػافذاةسىػػليدؼذجيػػاذهػػـذ ػػاذ
اةسماىجافذكاةسدقفافذاةدااالاافذ لذاةشر اتذاةة اعااذك اذاةسماىجافذاةفا ك اافذ
ةال ار بذكقدذلـذاالجارذ ر ااتذاةدراىاذجاىلاداـذاةلمالاضتذاعمةا ااذ.

ضنذعفذسكظ لذاةياأةذاةباسػاذ

ك لذ كاذاةدراىاذاة ظرااذكاةبسالااذلـذاةلكةؿذاةاذس سكعاذسفذاعىل لا اتذاةللذللبالؽذجسك كعذاةجمثذكاةبا اذ
اةسالارةذكس ياذإفذأىالكبذاةبرضذجسك بذاة ظاـذاةسماىجلذاةسكمدذاةسبسكؿذجهذماةاان ذعذال سفذاع ةاحذعفذ

اعةكؿذكذاعةلزاساتذاة راجااذسساذاؤ رذ لذعداةاذاع ةاحذ لذاةفكا ـذاةساةاا ذإفذه اؾذعدـذلطجاؽذةسلطالجاتذ

اةسبااارذاةسماىجااذاةدكةااذكس ياذاةسباارذاةسماىجلذاةدكةلذ 21ذسفذقجؿذاةشر اتذاةسىاهساذاةااةا ذإفذلطجاؽذ
اةسباارذاةسماىجلذاةدكةلذ21ذاةااصذج ار بذاةداؿذةهذا رذكا حذ لذلغاارذمةاالاذاعاراداتذسفذاة ار ب ذ
ذ

Abstract
The purpose of this study is to describe the accounting treatments and their
differences with the tax procedures and how to address them through the treatment of
IAS 12 and to indicate the impact of these differences on the identification and
disclosure of corporate income tax, In order to achieve the objective of the study, use
of a questionnaire the target was the category of accountants and internal auditors in
the industrial companies and the category of accountants legal as well as the staff of
the General Authority for Taxation has been tested hypotheses study using statistical
analyzes , In the light of the theoretical and practical study, a number of conclusions
were reached concerning the subject of the research and the selected sample,
including :
There is no application of the requirements of International Accounting Standards,
including IAS 12, by private equity companies ,The application of IAS 12 on income
taxes has a significant effect on the change in tax revenue and The presentation
method under the current consolidated accounting system does not include disclosure
of tax assets and liabilities, which affects the fairness of disclosure in the financial
statements.
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املقـذهـــت

افذاع راااتذاةسلجباذ لذاعدادذاةفكا ـذاةساةااذكاةلكةؿذاةاذ لا اذاعساؿذاةشػر اتذلالالػؼذعػفذلالػؾذاةسمػددةذ ػلذ
اةلشػػراباتذكاةفػ ػكا افذاة ػ ػراجااذاةل ػػلذلبس ػػؿذه ػػلذاعا ػػرلذعال ػػاذلمدا ػػدذ لا ػػاذاعس ػػاؿذ دا ػػدةذةالش ػػر اذجغا ػػاذ ػػرضذ
اة راجاذعالاذاة الجذاةذمذلـذاةلكةؿذاةاهذسفذاضؿذالجاعذسلطالجالياذكألفذسبظـذاةدكؿذلبلسدذاةرجحذاةسماىجلذ لذ
لمدادذاةرجحذاة راجلذكهذاذساذاد ةذاةدكؿذجاةذهابذجال ارذلطكارذقكا ا ياذاة راجااذسكا جاذةاللطكراتذاةماةالاذ ػلذ

س اؿذاةسبااارذاةسماىجااذاةدكةااذك لا ػاذةضالض ػاتذجػافذاةفػكا اافذاة ػراجااذكاع ػراااتذاةسماىػجااذد ػةذاة يػاتذ
اةسب ااذاةػاذاةػدارذس سكعػا سػف اةسبػااار كاة شػرات اةسماىػجاا اةلػل لػ ظـ اةبسػؿ اةسماىػجل عالػا سىػلكلذدكةػل
كاقالاسػل كسمالػل كلمػداث أك لبػداؿ هػذر اةسبػااار السػا دعػت اةما ػا ةػذةؾذ

ػض عػف إةػدار اةسبػااار اة داػدة

مىػب اةسىػل دات ػل اةظػركؼ اعقلةػادااذكاةىااىػاا كغارهػاذك لا ػاذةاللطػكراتذاةماةػالاذ ػلذسالالػؼذاةس اةػؿذ
اعقلةػادااذ ػػلذاةبػراؽذاةػجحذاةلمػػكؿذكاعىػػل اجاذةسلطالجػػاتذاةسبػااارذاةسماىػػجااذاةدكةاػػاذاسػ انرذسالمػانذ ػػلذها ػػؿذ ػػؿذ

سفذاة ظاـذاةسماىجلذكاة راجلذ,ذ ذ

ك ظػ انرذألهساػػاذاة ػ ار بذجكة ػ ياذسػػكردانذسػػفذاةسػكاردذاةسسكةػػاذةالسكاز ػػاذاةباسػػاذةػػذاذ ػػافذاةبسػػؿذعالػػاذاةػػدارذسباػػارذ
ااصذجاةسماىجاذعػفذ ػ ار بذاةػداؿذكهػكذاةسباػارذاةسماىػجلذاةػدكةلذ )21ذ ػ ار بذاةػداؿذكذةػؾذجفةػدذسباة ػاذ
اة كارؽذجافذاةفكا اافذاة راجااذكاع راااتذاةسماىجااذ.ذكسفذا ؿذلمفاؽذهدؼذاةجمثذلـذلفىاـذاةجمثذاةػاذ ػضثذ

سجامثذل سفذاةسجمثذاعكؿذس ي ااذاةجمثذكل سفذاةسجمثذاة ا لذاعطارذاة ظػرمذةالجمػثذكاةػذمذل ػسفذذاكعن:ذ
اةػػداؿذاةاا ػػةذةال ػراجاذك ػراجاذاةشػػر اتذك ػػؽذاةفػػا كفذاةب ارقػػلذاسػػاذ ا ا ػان:ذاةسباػػارذاةػػدكةلذ21ذ ػ ار بذاةػػداؿذ

كاة ركقاتذسةذاةفكا اافذاة راجاا.ذكاساذاةسجمثذاة اةثذ يكذةلمالاؿذ لا جذاعىػلجا اذكاالجػارذاة ر ػااتذك ػلذاةالػاـذ
عرضذةضىل لا اتذاةللذلكةؿذإةاياذاةجامثذكاةللذ لذ ك ياذاعطاذاةلكةااتذاةس اىجاذ .ذ
المبحث االول  :منيجية البحث
مشكمة البحث :

للس ػػؿذسشػ الاذاةجمػػثذجػػاةلىاؤؿذاعلػػلذ هػػؿذاك ػػدذااػػلضؼذجػػافذاعلسػػادذاةشػػر اتذةالسباػػارذاةػػدكةلذ21ذكجػػافذقػػا كفذ
راجاذاةداؿذرقـذ221ذةى اذ2891ذاةسبدؿذ لذاةلمدادذكاع ةاحذعفذ راجاذداؿذاةشر ات)ذكذةػؾذسػفذاػضؿذ
سبر اذ هؿذافذلمدادذاة ركقاتذجافذاةسباة اتذاةسماىػجااذكاة ػراجااذاػؤ رذعالػاذلمداػدذ ػراجاذداػؿذاةشػر اتذهػؿذ
جاإلس افذلطجاؽذاةسباارذاةدكةلذ21ذ ار بذاةداؿذ .ذ
اىمية البحث :

لػػأللذاهسا ػػاذاةجمػػثذس ػػفذ ػػكفذاة ػ ػراجاذلب ػػدذام ػػدلذسةػػادرذلسكا ػػؿذاة ف ػػاتذاةباس ػػاذ ػػلذظ ػػؿذاةػػ ظـذاعقلة ػػادااذ

كاةىااىػػااذاةىػػا دةذكجاةلػػاةلذ ػػافذاعاػػلضؼذجػػافذلطجاػػؽذاةسجػػادئذكاةسبػػااارذاةسماىػػجااذكجػػافذاع ػراااتذكاةف ػكا افذ
اة راجااذاس فذأفذاؤدمذاةاذلمدادذغارذةماحذةال راجاذاةسىلمفاذكجاةلاةلذاؤ رذ لذعداةاذاع ةاحذ ػلذاةفػكا ـذ
اةساةااذةذةؾذعجدذكافذالـذاعدادذاةفكا ـذاةساةااذك ؽذاةسباارذاةدكةلذ21ذكذةؾذسفذا ؿذلض لذسش ضتذاعالض اتذ

اةسذ كرةذآ ان .ذ
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اىداف البحث :
ايػػدؼذاةجمػػثذاةػػاذ ذد ارىػػاذاةسباة ػػاتذاةسماىػػجااذك ػػذةؾذد ارىػػاذاةسباة ػػاتذاة ػراجااذاةػكاردةذجاةفػػا كفذرقػػـذ221ذ
ةىػ ػ اذ2891ذاةسب ػػدؿذكجا ػػافذسباة ػػاذاةسبا ػػارذاةسماى ػػجلذاة ػػدكةلذ21ذأل ػػرذاعا ػػلضؼذجا يس ػػاذ ػػلذلمدا ػػدذاة ػػداؿذ
اةاا ةذةال راجا)ذكذةؾذسفذاضؿذجاافذ ا اهذلمدادذاةداؿذاةاا ػةذةال ػراجاذك ػؽذقػا كفذ ػراجهذاةػداؿذاةب ارقػلذ
رقـذ221ذةى هذ2891ذكلبداضلهذكذجاػافذاةسلطالجػاتذكاةةػبكجاتذاةلػلذلكا ػهذلطجاػؽذاةسباػارذاةػدكةلذ21ذ ػ ار بذ
اةداؿذ .ذ
فرضيات البحث :
( ال يؤؤيدي بطبيؤؤم الم يؤؤار المحادؤؤب الؤؤدول  23الؤؤم م رفؤؤة الاروبؤؤات بؤؤي احبدؤؤا الضؤؤريبية وفؤؤم بؤؤانو
الضريبة ال راب ربؤ  224لدؤنة  2:93الم ؤدل وبؤي احبدؤا الؤدلل الضؤريب فؤ ال ؤوا الماليؤة لممكماؤي
والذي ييثر ف االفصاح ع ضريبة الدلل ) م ىذا الارضية ببارع الارضيات البالية :
عذاػػؤ رذلمداػػدذاة ركقػػاتذجػػافذاةسباة ػػاتذاةسماىػػجااذكاة ػراجااذسػػفذاػػضؿذاة ركقػػاتذاةدا سػػاذكاةسؤقلػػا ػػلذلمداػػدذراجاذداؿذاةشر ات .ذ
ذعذاس فذلطجاؽذاةسباارذاةدكةلذ21ذ ار بذاةداؿذ .ذحدود البحث :
 -2اةمدكدذاةس ا ااذ:ذاةياأةذاةباساذةال ار بذكذشر اتذاةفطاعذاةااصذاةة اعااذكس البذاةسماىجافذاةفا ك اافذ

 -1اةمدكد ذاةجشراا :ذاةسماىجكف ذكاةسدقفكف ذ ل ذاةشر ات ذاةة اعاا ذاةسىاهسا ذك ذةؾ ذاةسماىجاف ذاةفا ك اافذ
كاةسكظ افذذكمذاعرلجاطذجاةلماىبذاة راجلذةالشر اتذ لذاةياأةذاةباساذةال ار بذ .ذ

أدمو البحث :

اعلسدذاةجام افذعالاذاةس يجذاعىل جاطلذ ذاةلمالااللذ)ذسفذاةسةػادرذةلمفاػؽذاهػداؼذاةد ارىػاذاسػاذاة ا ػبذاةلطجافػلذ
فدذاىل دذاةاذاةس يجذاعىلف ار لذ ذاةكة ل)ذاضؿذاىلفرااذكاقةذاةماؿذ لذعا اذاةجمث.ذ

المبحث الثان ذ:ذال سفذسمكرافذاىاىاافذهساذ :ذ

(المحور االول  :الدلل اللاضع لمضريبة وضريبة الشركات وفم ال انو ال راب اما المحؤور الثؤان  :الم يؤار

الدول  23ض ار

الدلل والاروبات مع ال وانيي الضريبية ) .

المحور االول :الدلل اللاضع لمضريبة وضريبة الشركات وفم ال انو ال راب

إفذس يػ ذكـذاةػػداؿذاةاا ػػةذةال ػراجاذا ػرلجطذجػػاةس يكـذاةفػػا ك لذةالػػداؿذكجاةلػػاةلذ ا ػػهذاالالػػؼذسػػفذدكةػػاذألاػػرلذكسػػفذ
كقػػتذ اػػرذلجبػػاذةل اعػػؿذعكاسػػؿذعداػػدرذس يػػاذسػػاذار ػػةذاةػػاذاعلجػػاراتذاقلةػػادااذكس يػػاذسػػاذار ػػةذاةػػاذاعلجػػاراتذ
ا لساعااذاكذساةااذاكذ ااذذكهذاذساذا ىرذة اذاعىجابذاةر اىاذةاللبداضتذاة ارةذاةللذل راياذاةدكؿذ لذاةلشراباتذ
اة ػراجااذةػػذةؾذعذاك ػػدذس يػػكـذكامػػدذةالػػداؿذاةاا ػػةذةال ػراجاذ ػػـذس يػػكـذقػػا ك لذكامػػدذةالػػداؿذ ال ػػؿذجالػػدذلش ػرابهذ

اةااصذةلمدادذاةداؿذاةاا ةذةال راجاذ رس افذ:1001ذ241-241ذ)ذ.اذذاذ رذاة بجػلذجػافذاةػداؿذاة ػراجلذ
هػػكذاةػػداؿذاةسماىػػجلذس ظػػكراذاةاػػهذسػػفذزاكاػػاذاةف ػكا افذاة ػراجااذ اةغػػا سلذ:1008ذ41ذ)ذاسػػاذاة را ػػاتذ اػػرلذأفذ
اةػػداؿذاة ػراجلذهػػكذسمةػػالاذاة ػػرؽذجػػافذاعا ػراداتذاةلػػلذمففليػػاذاةشػػر اذكاةسةػػرك اتذاةلػػلذلمسالليػػاذاةشػػر اذ ػػلذ
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ىجاؿذلمفاؽذهذاذاةداؿذكل درجذ سفذس يكـذاةداؿذاة راجلذ ذارجاحذاةسلا رةذامذارجاحذاة شاطذاة ارمذاةس اىبذ
اةبر ااذكاةس اىبذاةرأىساةاا)ذ اة را اتذ1008ذ:ذ110ذ)ذ.
سسا ذلفدـ ذال ح ذةالجام اف ذجأ ه ذرغـ ذلبدد ذك يات ذاة ظر ذ ل ذلبراؼ ذاةداؿ ذاة راجل ذاع ذأف ذس يكـ ذاةداؿ ذسفذ

اة اماا ذاة راجاا ذالمدد ذسف ذاضؿ ذاةداؿ ذاةسماىجل ذجبد ذلبدااله ذةب اةر ذاعارادات ذكاةسةرك ات ذأك ذاةس اىبذ
كاةاىا رذاةللذلمددهاذاةلشراباتذاة راجااذاة ا ذةذج ؿذدكةاذكاةللذلبلسدذعالاذطجاباذاقلةادذاةدكةاذكىااىالياذ
كاعهداؼذاةللذلىباذاةاذلمفافياذ .ذ
مصادر الدلل اللاضع لمضريبة وفم ال انو ال راب

إفذاةسشرعذاةبراقلذقدذا ل اذجساذ ةتذعالاهذاة فرةذاة ا ااذسفذاةسادةذاألكةاذسفذقا كفذ راجاذاةداؿذرقـذ221ذ

ةى اذ 2891ذ اةللذعر تذاةداؿذجأ هذ"اإلارادذاةةا لذةالس الؼذاةذمذمةؿذعالاهذسفذاةسةادرذاةسجا اذ لذاةسادةذ
اة ا ااذسفذهذاذاةفا كف"ذكهل :ذ

 -2أرجاحذاألعساؿذاةل ارااذأكذاةللذةياذةجغاذل ارااذأكذاةة ا ةذكاةسيفذجساذ اياذاةلبيداتذكاةلبكاضذجىجبذ
عدـذاةك ااذإذاذةـذا فذسفاجؿذاىارةذةمفتذجاةس الؼ .ذ
 -1اة كا دذكاةبسكةاذكاةفطةذكذاألرجاحذاة ال اذعفذاملراؼذاةسلا رةذجاألىيـذكاةى دات.
 -1جدعتذإا ارذاأل ار لذاةزراعاا.

ذ -4ذأةغاتذاة فرةذ )4ذسفذاةسادةذ 1ذسفذقا كفذ راجاذاةداؿذرقـذ 221ذةى اذ 2891ذجسك بذاةفرارذرقـذ210ذ
ةى اذ1001ذكاةااةاذجاة راجاذعالاذسباسضتذ فؿذسال ااذاةبفار .ذ
-1اةركالب ذكركالب ذاةلفاعد ذكاةس ا أت ذكاأل كر ذاةسفررة ذةالبسؿ ذجسفدار ذسباف ذةسدة ذسمدكدة ذكاةساةةاتذ
كاةلاةاةات ذجسا ذ ل ذذةؾ ذاةسجاةغ ذاة فداا ذأك ذاةسفدرة ذسسا ذااةص ذةالس الؼ ذسفاجؿ ذادساله ذ اةى ف ذكاةطباـذ

كاإلقاساذسةذسضمظاذساذ ااذ لذاة فرةذ )4ذسفذاةسادةذاةمادااذكاةىلافذسفذهذاذاةفا كف
ٍ
ؿذسةدرذآارذغارذسبؼذجفا كفذكغارذاا ةذألااذ راجاذ لذاةبراؽذجشرطذأفذعذل كفذمةاذاةػرجحذعالػاذ
-1
اةرغـذسساذ ااذ لذهذرذاةسادةذداضذاا باذةال راجاذإذاذ ا تذأااذشػر اذقػدذ تزةػتذأكذامػؽذةيػاذل زاػؿذاة ػراجاذ
س ي ػػاذجسك ػػبذاةس ػػادةذاةااسى ػػاذعشػ ػرةذس ػػفذه ػػذاذاةف ػػا كفذعال ػػاذأفذلؤا ػػذذاةمة ػػاذاةسكزع ػػاذس ػػفذاةش ػػر اتذذاتذ
اةسىػػؤكةااذاةسمػػدكدةذغاػػرذاةسب ػػاةذجسك ػػبذقػػا كفذل ساػػاذكل ظػػاـذاعىػػل سارذاةةػ اعلذج ذكة ػ ياذأىاىػػاذعملىػػابذ

لةاعدذ ىبذاة راجاذعالاذاةسداضتذاألارل .ذ
ط ار م بحديد الدلل اللاضع لمضريبة

ه اةؾذطرافلافذةلمدذاةداؿذهسا:ذ:ذاةطرافاذاةسجاشرةذذوذاةطرافاذغارذاةسجاشرةذ ذ

اوالً  :الطري ة المباشرة  :وبب ىذه الطري ة بأحد االدموبي :
(أ) الب دير بالمظاىر اللارجية :

اف ذلمداد ذاةداؿ ذاةاا ةذةال راجا ذعالاذك ؽ ذهذر ذاةطرافا ذا كف ذعالاذاىاس ذعضسات ذاار اا ذاىيؿ ذاةلبرؼذ

عالاياذكاس فذافذاىلاالصذسفذك كدهاذك ساالياذسفدارذداؿذاةس الؼذاةاا ةذةال راجاذ .ذ
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ذرس اف ذ 1001ذ 100:ذ).ذكاذ رذاة اجلذأفذهذرذاةطرافاذلبلسدذعالاذل ساةذسبالكساتذعفذاةس الؼذدكفذافذ

للفادذاةىالطاذاةساةااذجساذكردذ لذاةلفرارذاةذمذافدسه ذأمذ لذهذرذاةماةاذابلسدذعالاذاةسظاهرذاةاار ااذةالس الؼذ
اساسذ:1024ذ11ذ)ذ .ذ
عالاذاةرغـذسفذجىاطاذاىالكبذهذرذاةطرافاذاعذا هذعذاس فذاععلسادذعالاياذ لذلمدادذاةداؿذاةاا ةذةال راجاذ
جىبذافذاةسظاهرذاةاار ااذقدذل كفذساادعاذكغارذةماماذ .ذ
( ) الب دير الجزاف :

كاب لذذةؾذأفذلفكـذاةىالطاذاةساةااذجلفدارذكعااذ راجاذاةداؿ ذجش ؿذا ساةلذكلفدارمذسىلبا اذجذةؾذجبددذسفذ
اةف ار فذكاعدةاذاةللذةياذةالاذجاةسادةذاةاا باذةال راجاذ.ذكالمددذاةداؿذاةاا ةذةال راجاذجسك بذهذرذاةطرافاذ

عالا ذاىاس ذلفراجل ذقا ـ ذعالا ذاةف ار ف ذ اةفاسا ذاألا اراا ذكسبدؿ ذال اج ذاةكمدة ذاةفااىاا ذاك ذأم ذقرا ا ذاارل ذكقدذ
لل سف ذاةلشرابات ذهذر ذاةف ار ف ذاك ذاف ذل بيا ذاعدارات ذاة راجاا ذاك ذقد ذال ؽ ذعالايا ذجاف ذاعدارة ذاة راجااذ
كاةس ال افذ ذرس افذ1001ذ102:ذ).ذ ذ
كل لفد ذهذر ذاةطرافا ذجاةرغـ ذسف ذك كميا ذكذةؾ ذأل يا ذل رض ذاة راجا ذعالا ذداؿ ذ ر ل ذكةاس ذسلمفؽ ذجش ؿذ
كاقبلذاكذسمىكبذجش ؿذةماحذجاةلاةلذهذاذاؤدمذاةاذليربذاةس ال افذسفذد ةذاة ار بذ .ذ

(ج) الب دير بوادطة الضوابط الدنوية

ا ردت ذاةياأة ذاةباسا ذةال ار ب ذ ل ذاةبراؽ ذجيذا ذاألىالكب ذإذ ذاعلسدت ذ كاجط ذى كاا ذامدد ذسف ذاضةيا ذاةكعااذ
اة راجل ذ ذكهل ذ داكؿ ذى كاا ذلل سف ذ ىب ذس كاا ذأك ذسجاةغ ذسفطكعا ذلمدد ذجسك جيا ذأرجاح ذاغالب ذاةسيفذ
)ذكظيرتذاةما اذإةاياذ لا اذاةلجاافذاةكا حذ لذلفدارذسداكعتذاةس ال افذسفذاةساسفذ ىهذأكذسفذعدةذ
كاةة ا ة َ
ساس افذكاةللذلسلازذجظركؼذسلشاجياذإذ ذ شأتذاة رةذ لذى اذ 2891ذجك ة ذ كاجطذلمدد ذسفدارذداؿ ذجبضذ
اةسيف ذةاىلرشدذجياذاةساس كفذكل بؿذلفداراليـذسكمدرذأكذسلفارجا ذك لذأاالكؿذ 2891/ذةدرذأكؿذ دكؿذةال كاجطذ

كة فذةـذابسؿ ذجهذجةكررذ الاهذك لذعاـذ 2894ذجدأذأكؿذلطجاؽذ باللذة دكؿذاة كاجطذكقدذل سفذةاغاذاإلةزاـذ
إعت ذأذا ذاىلدعت ذظركؼ ذاةس الؼ ذاةمفافاا ذل اكزها ذشراطاذااذذاةسكا فات ذاألةكةاا ذإف ذهذر ذاةطرافا ذلفلرب ذسفذ
طرافاذاةلفدارذاة از لذإذذلفكـذعالاذس ردذاةظفذك اراذساذاك هذإةاياذاع لفادذجىجبذاإلش اعتذاةفا ك ااذكع زهاذ
ذ

عفذلمفاؽذاةبداةاذ (.البميم .) 3:-39 :3122

ثانياً  :الطري ة غير المباشرة  -:ذكلال أذاةىالطاذاةساةااذةلفدارذاةداؿذاةاا ةذةال راجاذاةاذهذرذاةطرافاذجاة ظرذ
اةاذل ةاضتذل كا هذاةاذقاساذاةكعااذسجاشرةذكسفذاىاةابذهذرذاةطرافا :ذ

أ)ذالب دير ع طريم االبرار  :ذكابرؼذاعقرارذاة راجلذجا هذقا ساذساةااذذاتذغرضذااصذالـذاعدادهاذاىاىاذ

ةلمدادذسجالغذاة راجاذاةذمذلبسؿذاةم كساذعالاذلمةاالهذسفذاع رادذكاةشر اتذ .ذ

إذفذلبلسدذهذرذاةطرافاذعالاذاة فاذاةسلجادةاذجافذاةس الؼذكاةىالطاذاة راجااذألفذاةس الؼذهكذادرلذجساذالمفؽذةداهذ
سفذداؿذ ة فذساذابابذعالاذهذرذاةطرافاذجا ياذرجساذقدذللكةؿذاةاذرقـذداؿذ راجلذغارذةماحذ لا اذاملكااذ
اةسبالكساتذاةسفدساذسفذاةس الؼذعالاذااطااذسفةكدةذاكذغارذسفةكدةذ اةمى اكمذ:1024ذ11ذ) .ذ

( ) الب دير االداري  :الـذاةال كاذإةاذهذرذاةطرافاذ لذماةاذلاالؼذاةس الؼذعفذاعةلزاـذجلفدارذاة راجاذاةسىلمفاذ
عالاه ذك ؽ ذاىالكب ذاةلفدار ذاةذالل ذأم ذأ ه ذالـ ذاةلفدار ذاإلدارم ذ ل ذماةا ذعدـ ذم كر ذاةس الؼ ذكلفداـ ذمىاجالهذ
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ألغراض ذاةلماىب ذاة راجل ذأك ذ ل ذماةا ذك كد ذاضؼ ذجا ه ذكجاف ذسكظؼ ذاةىالطا ذاةساةاا ذمكؿ ذاةلفدار ذكلفكـذ
اإلدارةذاة راجااذجلفدارذداؿذاةس ال افذجةكرةذسجاشرةذسفذكاقةذاعساةيـذسفذاضؿذاةسبالكساتذاةسلك رةذعفذاةس الؼذ
اةسفلجىات)عف ذأ شطليـ ذاةسالال ا ذم ـ ذأعساةيـ ذس ض ذكماةا ذس شاَليـ ذكجبد ذهذا ذلفكـ ذجإجضغ ذسفدار ذاة راجاذ

جإاطارذلمرارمذإةاذاةس الؼذاةسب لذجاألسرذك ذةالس الؼذأفذاطالبذإعادةذاةلفدارذإذاذرألذأ هذسجاةغذ اهذ اةشاكمذ
1009ذ81:ذ)ذ .ذ
جساذافذهذاذاةلفدارذالـذك ؽذساذللطالجهذاةفكا افذكاةلبالاساتذكاع ظساذاة راجااذاة ا ذةذ فدذل كفذةيذرذاةطرافاذة اذ
اةبداةاذجكةؼذافذاةفكا افذغاةجانذساذلةبذ لذسةالماذاةس سكعذكة ياذلل اكزذماةا ذاة فاذاةسلجادةاذجافذاةس الؼذ

كاةىالطاذاة راجاا .ذ
ضريبة الشركات

افةد ذج راجا ذاةشر ات ذهل ذ راجا ذل رض ذعالا ذةا ل ذأرجاح ذاةشر ات ذاةلل ذلا ة ذةال راجا ذك فان ذةفكا اافذ
راجاا ذسمددة ذ .ذةا ل ذرجح ذاة راجا ذعالا ذاةشر اتذكهك ذجش ؿ ذعاـ ذهك ذةا ل ذرجح ذقا ساذاةداؿ ذسة ذجبضذ

اةلبداضت ذاةلل ذل رل ذعالاه ذك ذقد ذل كف ذسمددة ذجفدر ذ جار ذسف ذاةل ةاؿ ذ ل ذاة ظاـ ذاة راجل ذة ؿ ذجالد .ذلالالؼذ
اة ظـ ذاة راجاا ذ ل ذسبظـ ذاةجالداف ذ ل ذا كاع ذاةشر ات ذاةلل ذل رض ذعالايا ذاة راجا ذك ذةؾ لالالؼ ذ ل ذسبدؿذ
اة راجاذاةس ركضذعالاذداكؿذلالؾذاةشر اتذاةاا باذةال راجاذكذةؾذمىبذاةفكا افذاة راجااذاة ا ذةذ لذ ؿذجالدذ

كاةلل ذلمدد ذك ؽ ذاةلك يات ذاةلل ذلؤسف ذجيا ذاةدكؿ ذسبظـ ذاةجالداف ذلب ك ذأ كاعان ذسبا ا ذسف ذأعساؿ ذاةشر ات ذأكذ

اةسباسضت ذسف ذ راجا ذاةداؿ .ذ

ضن ذعف ذذةؾ ذ إف ذسبظـ ذاأل ظسا ذلك ر ذقكاعد ذسمددة ذعف ذاة ار ب ذعالاذ

اةشر اتذأكذأع ا ياذ لذماؿذلة ااذأكذمؿذاةشر اذ .ذ

مايو الشركات وفم بانون الشركات وبانو ضريبة الدلل ال راب
ذعالاذك ؽذساذاكردرذدةاؿذاةياأةذاةباساذةال ار بذاىلادـ سةطالح

ةفا كف

راجا اةشر ات ةاللبجار عف شر ا اا با

راجا اةداؿ رقـ  113ةى ا  1982اةسبدؿذ ذاةياأةذاةباساذةال ار بذ1021ذ:ذ2ذ)ذكلبرؼذاةشر اذك فانذ

ةفا كف ذاةشر ات ذاةبراقل ذ 12ذةى ا ذ 2881ذاةسبدؿ ذ ل ذاةسادة ذ ذ 4ذ) ذاة فرة ذ ذاكعن ذ) ذاةشر ا ذهل ذعفد ذااللزـ ذجهذ
شاةافذاكذا رذجأفذاىيـذ ؿذس يـذ لذسشركعذاقلةادمذجلفداـذمةاذسفذساؿذاكذسفذعسؿذعقلىاـذساذا شأذ

ذاةسكاد ذ ذ 1ذك ذ 1ذك ذ 9ذك ذ 8ذك 20ذ) ذسف ذاةفا كف ذذاله ذا كاع ذاةشر ات ذجػذ
ع ه ذسف ذرجح ذاك ذاىارة ذ.ذكقد ذمددت ذ
اةشر ا ذاةسىاهسا ذاةسالالطا ذكاةااةا ذاةسشركع ذاة ردم ذاةشر ات ذاةل اس اا ذ ذاةشر ات ذاةجىاطا ذك ذاةشر اتذ
اةسمدكدةذاةسالالطاذكاةااةاذ)ذ .ذ
اةسفةكد ذبالشركة المداىمة ذهل ذشر ا ذللأةؼ ذسف ذعدد ذسف ذاعشااص ذع ذافؿ ذعددهـ ذعف ذاسىا ذاشااصذ
طجاباافذاكذسب كاافذ مدذاد اذكعذازادذعالاذ )200ذسا اذسؤىسذ مدذأعالا ذا للبذ اياذاةسىاهسكفذجاىيـذ لذ
ا للاب ذعاـ ذكا ك كف ذسىؤكةاف ذعف ذداكف ذاةشر ا ذجسفدار ذاةفاسا ذاعىساا ذةضىيـ ذاةلل ذا للجكا ذجيا ذاسا ذالمشروع
الاردي ذ افةد ذجه ذشر ا ذللأةؼ ذسف ذشاص ذطجابل ذكامد ذا كف ذساة ان ذةالمةا ذاةكامدة ذ ايا ذكسىؤكعن ذسىؤكةااذ
شاةااذكغارذسمدكدةذعفذ ساةذاةلزاساتذاةشر ات ذكافةدذبالشركة البضامنية ذهلذلالؾ ذ ذاةشر اذاةللذلؤىسذ

سفذقجؿذعددذسفذاألشااصذالراكحذجافذا افذكاسىاذكعشرافذشاةان ذطجابانذا كالمسالكفذجش ؿذسل اسفذ ساةذ
013

اثر تطبيق معيار احملاس بة ادلويل  21عىل رضيبة دخل الرشاكت يف ظل قانون رضيبة ادلخل العرايق .....
اةلزاساتذاةشر ا ذكالشركة البديطة يل لؤىسذسفذقجؿذعددذسفذاألشااصذاةطجاباافذالراكحذجافذا افذكاسىاذ
ل ذماف ذالشركات المحدودة  -ملبمطة او لاصة .ذ اشلرط ذقا كف ذاةشر ات ذاف ذع ذافؿ ذعدد ذاةسؤىىاف ذ لذ

اةشر اتذاةسمدكدةذعفذا افذكعذازادذعالاذاسىاذكعشراف.ذكاس فذافذا كفذاةسؤىىكفذاشااةان ذطجاباافذأكذ
سب كاافذكاىيـذ سابيـذ لذاىيـذكالمسالكفذسىؤكةااذداك ياذجاةفاساذاعىسااذةضىيـذاةللذأىيسكاذجياذ.ذ

أسا ذسا ذارلجط ذجفا ذكف ذ راجا ذاةداؿ ذاةبراقل ذرقـ ذ 221ذةى ا ذ 2891ذاةسبدؿ ذ فد ذمددت ذاة فرة ذ  )1ذسف ذاةسادةذ
اعكةا ذ) ذس يكـ ذاةشر ا ذجاةشر ا ذاةسىاهسا ذأك ذذات ذاةسىؤكةاا ذاةسمدكدة ذاةسؤىىا ذ ل ذاةبراؽ ذاك ذ ل ذاةاارجذ

كللباطاذاععساؿذاةل ارااذاكذةياذدا رةذاكذسمؿذعسؿذاكذسراقجاذ لذاةبراؽذكقدذمددتذاة فرةذاةىاجباذسفذاةسادةذ
ىيا ذاةسذ كرة ذآ ان ذا كاع ذاةشر ات ذاةاا با ذةيذا ذاةفا كف ذكهل ذ ذشر ات ذاعسكاؿ ذشر ات ذاةل اسف ذاةسشركعذ

اة ردااذكاةشر اتذاةجىاطاذ) ذكلشارذاة فرةذاةااسىاذسفذاةسادةذاعكةاذاةاذاةشاةااذاةسب كااذجا ياذ ؿذادارةذاكذ

سؤىىاذلس حذشاةااذسب كااذجسك بذاةفكا افذاةبراقااذ .ذ

ذاظيرذكا مانذسفذاة فرلافذاةااسىاذكاةىادىاذأفذاإلقاساذللمفؽذةألشااصذاةسب كاافذ لذامدلذاةماعتذاعلاا :ذ
 -أفذا كفذسؤىسذعالاذك ؽذاةفا كفذاةبراقلذ.

 افذا كفذسمؿذعسالهذ لذاةبراؽذامذسسارىاذا شلطلهذدااؿذاع ار لذاةبراقااذ.ذ -ا كفذسر زذادارلهذاكذسراقجلهذ لذاةبراؽذ ذاةشاكمذ1009ذ81:ذ).

ك فانذةالسادةذاةراجباذعشرةذسفذقا كفذ راجاذاةداؿذللمفؽذاة راجاذعالػاذداػؿذاةشػر اذقجػؿذد ػةذامذشػلاذس ػهذاةػاذ
اةمابذاعىيـذكلبدذاةشر اذكسدارهاذجاةذاتذسىؤكةافذساةاانذعفذقطةذاة راجاذكد بياذاةاذاةىالطاذاةساةااذكلفػداـذ
اةمىاجاتذكاةشياداتذاةسفل ااذكاعسكرذ ا اذاةسطالكبذاةفااـذعسضنذجأم اـذهذاذاةفا كف.ذ ذ

ارل ذاةجام اف ذسسا ذلفدـ ذاف ذاة راجا ذلفكـ ذعالا ذاعلجارات ذساةاا ذكجسا ذاف ذةالشر ا ذشاةاا ذسب كاا ذسىلفالا ذعفذ
شاةااذاةشر ااذ اياذةذةؾذ افذاة راجاذعذللا رذجساذامدثذعالاذاةشراؾذعالاذىجاؿذاةس اؿذلبر هذةض ضسذاكذ

اةك اةذاكذغارهاذسفذاةمكادثذ.ذ ذ
لصا ص ضريبة الشركات ف ال رام

إف اهـ سا للةؼ جه

راجا اةشر ات ل اةبراؽ سف اضؿ س سكف قا كف

راجا اةداؿ اة ا ذ رقـ  113ةى ا

1982اةسبدؿ سا االل:
 -2ا يا

راجا عا اا :إذ ل رض اة راجا عالا اةشر ات اةاا با ةيا دكف سراعاة اةظركؼ اةشاةاا

ةسض يا كال ح ذةؾ سفذاضؿ اف اةىسامات اةس ةكص عالايا ل اةسادة اة ا اا عشرة سف قا كف

لس ح فط ةالشاص اةطجابل اةسفاـ.
 -1ا يا

راجا ى كاا  :ةت اةسادة اة اة ا عشرة سف قا كف

راجا اةداؿ

راجا اةداؿ عالا ى كاا اة راجا عالا اةشر ات

اةاا با ةال راجا كاةى ا اةساةاا هل اةى ا اةلفكاساا اع اذا قاـ اةس الؼ جاالاار لرة

راجا اارل ذةغالؽ

مىاجاله سة اىلمةاؿ سكا فا اةياأة اةباسا ةال ار ب كاة لرة اة راجاا اك اةى ا اةساةاا هل اة لرة اةلل الـ

املىاب اةداؿ ةغرض ذاىلاراج سجالغ اة راجا اةكا ب د بيا قجؿ اةى ا اةلفداراا سجاشرة كاةى ا اةلفداراا هل
اجلدااذسف اةاكـ اعكؿ سفذشير ا كف اة ا ل ة ؿ ى ا .
لرة اع ل عشر شي ذانر
ن
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 -1ل رض عالا اةداؿ اةةا ل :ماث الـ لمداد قاسا اة راجا عالا ةا ل اةداؿ جبد اعداد اةمىاجات
اةالاساا اك قا سا اةداؿ اةلل ذلبدها اةشر ات جسا الكا ؽ كاةفا كف اة راجل جماث الـ سة اعارادات اةلل
ابلرؼ جيا اةفا كف كالـ ل زاؿ اةسةرك ات اةلل ابلرؼ جياذاةفا كف اة راجل س يا ةالكةكؿ اةا اةداؿ اةاا ة
ةال راجا ةت اةسادة اعكةا سف قا كف

راجا اةداؿ ذاة ا ذ رقـ  113ةى ا  1982اةسبدؿ عالا اف اةداؿ

اةاا ة ةال راجا هك ذاعاراد اةةا ل ةالس الؼ اةذم مةؿ عالاه سف اةسةادر اةسجا ا ذ ل اةسادة اة ا اا سف
اةفا كفذ
 -4ا يا

سف قا كف

راجا ىجاا :ماث ل رض اة راجا عالا داؿ اةشر ات جش ؿ ىجا اجله ةت اةسادة اة اة ا عشرة
راجا اةداؿذرقـ  113ةى ا  1982اةسبدؿ عالا اف اة راجا ل رض عالا دا بيا سفدرة ى كاا ك فا

ةال ىب سمددةذاذذل رضذعالاذاةشر اتذاةسمدكدةذكاةسىاهساذاةااةاذكاةسىاهساذاةسالالطاذ ىجاذ اجلاذكهلذ%21ذاساذداؿ
اةشر ات اع جاا اةسى الا لذاةبراؽذاك اةلل ةيا س شأة دا سا ل اةبراؽ ج ىجا اجله سفدارها  %11ذ

-1

راجا إقالاساا  :ذإذ ااذ اةسشرع اة راجل جأىاس اةلكطف اك اعقاسا ماف رض اة راجا عالاذاةشاص

اةسفاـ ل اةدكةا ىكاا اف سكاط ا أـ ا جااذ ذةجرمذ1029ذ111-111:ذ).
البحاد الضريب مع الشركات ف الييأة ال امة لمض ار

ابػرؼذ ظػاـذاةلماىػبذاة ػراجلذكهػكذاة ػزاذاةسب ػػلذجل اػذذاألم ػاـذاةلشػرابااذاةسل ػس اذةالىااىػاذاة ػراجااذةالدكةػػاذ
جأ هذ"ذذةؾذ اةب ةرذسفذع اةرذاة ظاـذاة راجلذاةػذمذااػلصذجل اػذذأم ػاـذاةلشػراةذاة ػراجلذكافذأمذقةػكرذأكذ
االؿذابلرمذهذاذاة ظاـذعجدذأفذا ب سذجش ؿذسجاشػرذعالػاذ اعالاػاذاة ظػاـذاة ػراجلذجرسلػهذكعالػاذقدرلػهذ ػلذلمفاػؽذ

األهداؼذكاة لا جذاةسلكااةذس هذ ذاةارىافذ1001ذ:ذ91-91ذ)ذ فضنذعفذ ذأسافذ1000ذ)ذ.ذ ذ

هذاذكا رمذاةلماىبذاة راجلذ لذاةياأةذاةباساذةال ار بذسةذاةشر اتذاةسمدكدةذ لذقىػـذاةشػر اتذاسػاذاةشػر اتذ

اعاػػرلذ ا يػػاذلفػػكـذجاةلماىػػبذاة ػراجلذ ػػلذقىػػـذ جػػارذاةس ال ػػافذكقػػدذلػػـذاىػػلمداثذهػػذاذاةفىػػـذاىػػل ادانذاةػػاذاعسػػرذ
اةػػكزارمذاةةػػادرذعػػفذك ازرةذاةساةاػػاذذمذاةػػرقـذ )41800ذجلػػارا ذ1021/21/11اذذالػػكةا هػػذر اةفىػػـ عسالاػػا

اةلماىب اة راجل سة اةشر اتذاة جرل ل اةبراؽ اذ الـ اةلماىبذ ػل هػذا اةفىػـ ك ػؽ طرافػا اةلفػدار اةػذاللذإذ
لفػدـ اةشػر ات مىػاجاليا اةالاساػا اةىػ كاا كسر ػؽذجيػا ةػؾ جسجالػغ اة ػراجا اةػذم لػـ لفػدارر ػـ افػكـ اةساسػف
اة ػراجل ج مػص مىػاجات اةشػر اذكجبػدها اػلـ قجػكؿ اةمىػاجات اك ر ػياذكافذاةشػر اتذاةلػلذلفػةذ ػسفذ
االةاصذهذاذاةفىـذهلذ :ذ
-

اةشر اتذاة طااذ شر اتذ كعتذاةلراااصذكاةسفاكةافذاة ا كاافذ).

-

اةشر اتذاةسىاهساذاةااةاذكاةسالالطا.

-

اةسةارؼ.

-

شر اتذاعلةاعتذكاع لر ات.

-

س البذك ركعذاةشر اتذاع جاا .ذ

كالـذاةلماىبذاة راجلذةالشر اتذاةللذلفةذ سفذاالةاصذهذاذاةفىـذ ساذاأللذ :ذ
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اكعذ–ذقاػػاـذاةشػػر اتذجلفػػداـذجاا الػػهذكذمىػػاجالهذاةالاساػػاذ ػػلذسكعػػدذعذال ػػاكزذ12ذ/ذ1ذسػػفذاةىػ اذاةساةاػػاذاةضمفػػاذ
اذاةسلماىبذعالاياذ راجااذك ؽذاة ظاـذاةسماىجلذاةسكمدذكسباة الهذ .ذ
ةالى ُ
ا ااذ–افذلل سفذلالؾذاةمىاجاتذجش ؿذاىاىلذ :ذ

أذ:ذال وا الماليةذ:ذكلل تسفذ ضنذسفذ ذاةسا از ااذاةباساذ,ذجاػافذاةبسالاػاتذاة اراػاذ,ذ شػؼذاةل تػد ؽذاة فػدمذ,ذ شػؼذ
ا ساةلذاةفاساذاةس ا اذ,ذ شؼذلكزاةذا ساةلذاةفاساذاةس ا اذ)ذ .ذ
بذ:ذالكشوفات البحميمية الممح ؤةذ:ذكلل تػسفذ شػؼذ ذاةسػدا كفذ,ذاة فػكدذ,ذاةسك ػكداتذاة اجلػاذ,ذاة فػاتذاعاراداػاذ
اةسؤ الاذ,ذاعملااطااتذ,ذاةدا كفذ,ذاةسكاردذكاعىلاداساتذ,ذاعاراداتذاة ارااذ,ذك شؼذاعىلاداساتذ)ذ .ذ
تذ:ذب رير مراب الحداباتذ .ذ
ثذ:ذب رير االدارةذ .ذ

جذ:ذم مومات الرىذ .ذ

اة ػػاذ–ع ػػدذكركدذلالػػؾذاةمىػػاجاتذ ػػلذاةسكعػػدذاةسمػ تػددذاػلـذاعطػػضعذعالايػػاذسػػفذقجػػؿذاةساسػػفذةغػػرضذلفػػدارذاة ػراجاذ

اةسىلمفاذجبدذاعطضعذعالاذلالؾذاةمىاجاتذكا كفذأهـذا رااذهكذاعطضعذعالاذاعاراداتذكاةسةاراؼذكاةلأ دذسػفذ
لبزاػ ػزرذجاةسى ػػل داتذاةل ػػلذلب ػػززذسك كقال ػػهذكج ػػاقلذاع ػ ػراااتذاةل ظاسا ػػاذاعا ػػرلذاة ػػركرااذةغػػػرضذإ س ػػاؿذلالػػػؾذ
اع ػ ػراااتذ,ذجب ػػدذذة ػػؾذا ػػلـذ م ػػصذاةسة ػػاراؼذةغ ػػرضذر ػػضذاةسة ػػاراؼذاةسااة ػػاذةالف ػػا كفذكغا ػػرذاةسك ف ػػاذكل ػػلـذ
ا ا لياذعالاذاة ا ضذ ساذاظيرذ ػلذمىػاجاتذلالػؾذاةشػر اذلمػتذع ػكافذ ذاة ػا ضذجسك ػبذسػذ رةذاةلىػكااذأذذاػلـذ
اهذلبداؿذاة ا ضذاىل اداذاةاذاةفا كفذاة راجلذةالكةكؿذاةاذاة ا ضذاة راجلذ)ذ,ذةغرضذشس ذكةهذجاة راجاذ .ذ

راجبذان–ذالـذلفدارذاة راجاذعالاذ ا ضذاةبسالااتذاةس اؼذاةاهذاةسةاراؼذاةسر ك اذج ىااذ%21ذس هذ .ذ

ااسىذان–ذالـذاةلفدارذلفدا انرذاملااطاانذ .ذ

ىادىانذ–الـذلدقاؽذلالؾذاع راااتذسفذقجؿذشبجاذاةلدقاؽذ .ذ

ىػاجبانذ–ذجبػػدذذةػػؾذاػلـذاعلسػػادذاةسجالػػغذاةسػػدقؽذسػفذقجػػؿذشػػبجاذاةلػػدقاؽذجبػدذذ ػػرذاةبجػػارةذاةلاةاػػاذسػفذقجػػؿذاةساسػػفذ ػػلذ
ذقدرتذاةشر اذاملااطلذعفذ ا ضذاةمىاجاتذاةس اؼذاةاهذاةسةػاراؼذاةسر ك ػاذ ز اػانذاةسجا ػاذ
سذ رةذاةلاسافذ ت
لذظيرذاةسذ رةذكةمافذا ساؿذدراىاذاةجاا اتذ) .ذ

اس انذ–ذ لذماةاذظيػكرذع ػزذ ػلذمىػاجاتذلالػؾذاةشػر اذكجبػدذسلاجبػاذاع ػراااتذ ىػياذاػلـذاعػدادذسػذ رةذاةلاسػافذ

كجبػػدذلػػدقافياذاػػلـذل جاػػتذاةبجػػارةذاةلاةاػػاذسػػفذقجػػؿذاةساسػػفذ ذا تشػػرتذاةشػػر اذعػػدـذا ػػكعذاملاػػاطلذجسك ػػبذاةب ػػزذ
اةظاهرذ لذجاا الياذاةساةااذكةمافذا ساؿذدراىاذاةجاا اتذ)ذ .ذ

لاىبذان–ذالـذد ةذاة راجاذاةسىلمفاذعالاذاةشر اذ لذشبجاذاة جاااذكالـذار اؽذكةؿذاةد ةذ سفذاكةااتذاةشر اذ.
المحور الثان  :الم يار المحادب الدول رب ( )23والبحديد واالفصاح ع الضريبة ف ال وا المالية

إفذ ار بذاةداؿذسفذاةسكا اةذاةسيساذاذذلبدذسفذاعسكرذاةىػاادااذاةسلبالفػاذجاةػدكؿذكاةم كسػاتذةػذةؾذاػلـذل ظػاـذ

اسكرهاذاةسماىجااذ لذاةغاةبذجسك بذلشراباتذسمالااذكافذ لا اذأعساؿذاة لرةذسفذرجحذاكذاىارةذاةللذالـذلمدادهاذ
ك فاذةألىسذكاةفكاعدذاةسماىجااذاةسمػددذجسك ػبذاةسبػااارذاةسماىػجااذاةدكةاػاذIASذقػدذعذلل ػؽذ لا ػاذاععسػاؿذهػذرذ
سةذاةرجحذاةاا ةذةال راجاذاةذمذاطالؽذعالاػهذجاةكعػااذاة ػراجلذاةػذمذلمػددرذاة يػاتذاة ذػراجااذاذذعجػدذسػفذا ػرااذ

اةلبداضتذعالاذاةرجحذاةسماىجلذك فاذةسلطالجاتذاةفكا افذكاةلشراباتذاةسمالااذاة ذراجاا ذاة باراتذ1009ذ:ذ)101ذ ذ
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ال واعد المحادبية والضريبية وم الجة الم يار المحادب الدول  23لماروبات بينيما

مىب اإلطار اةس ػاهاسل ةالفكاعػد اةسماىػجاا إذ أظيػر هػدؼ اةفكاعػد اةسلس ػؿ ػل اةلفػداـ ةالسىػل سراف أك أم طػرؼذ
ةكرة كاقباا كةماما قدرذاعس اف عف اةك باا اةساةاا ةالشر ات اعقلةاداا ل لػرة سمػددة ) اةسر ػز اةسػاةل
اةلد فات اة فداا األداا اةساةلذةالشر اذ) كأف سجدأها األىاىل اةبرض اةبادؿذ ذعجػدذاة ػكرذ1021ذ:ذ10ذ)ذك لا ػاذ
ةل ازاػدذاةطالػب سػفذا ػؿذاع

ػساـذاةػاذأىػكاؽ رأس اةسػاؿذ ػل ظػؿ اةبكةسػاذ)ذ ػلذاةسفاجػؿذه ػاؾذل ازاػدذةضىػلاداـذ

اةسبااارذاةسماىجااذكذاعدادذاةلفارارذجش ؿذكاىةذك لا اذةذةؾذالكقػةذافذا ػكفذه ػاؾذلكا ػؽذ ػلذاةىػاماذاةسماىػجااذ

كاةػػذمذعذالكقػػةذافذامػػدثذذةػػؾذاةلكا ػػؽذكجاةدر ػػاذ ىػػياذ ػػلذاةمفػػؿذاة ػراجلذكذةػػؾذجىػػجبذافذ ػػؿذدكةػػاذل ػػرضذ
ار جياذجساذا ذذىااىلياذاة راجااذكلمفافاذةىااىالياذاةساةااذ يدؼذ يا لذلىػباذاةاػهذسػفذاػضؿذ ػرضذاة ػراجاذ
كافذسبظـذاةفكاعدذاةسىلادساذ لذاةسماىجاذاةساةااذلالالؼذعفذلالؾذاةسىلادساذ لذاةس اؿذاة ػراجلذكال ػحذا ػرذ

ذةػػؾذاعاػػلضؼذ ػػلذاة لػػا جذا ػػرذع ػػدساذللجػػةذدكةػػاذسبا ػػاذقكاعػػدذكا ػراااتذااةػػاذجاة ػراجاذجش ػ ؿذاالالػػؼذعػػفذ
اع ػراااتذاكذاةلطجافػػاتذاةسماىػػجااذاةىػػا دةذ ػػلذلالػػؾذاةدكةػاذ,ذك ػػلذسبظػػـذدكؿذاةبػػاةـذاة اةػػثذعذلىػػلادـذاةىػػالطاتذ
اة راجااذاة لا جذاةللذلظيرهاذاةفكا ـذاةساةااذةسبظػـذاةكمػداتذاعقلةػادااذقجػؿذا ػ اراذلىػكااتذكسباة ػاتذ ػركرااذ
ةالكةكؿذاةاذاةداؿذاةاا ةذةال راجاذ ىالسافذكاةجدرافذ1008ذ:ذ211ذ)ذ فضذعػفذ ػؿذسػفذ Blanchett 2001ذ
كذدكادارذ2882ذ)ذلبدذ ؿذسفذاةسماىجاذكاة راجا) Daoud & Omri , 2011 :2ذ)ذجا يسػاذ ظاسػافذسىػلفضفذ
ا طالفػػافذس ػػفذاةس ػػاهاـذ ى ػػياذكة ػػفذاى ػػل اجافذاة ػػاذاه ػػداؼذسالال ػػاذاذذافذاةسماىػػجاذلى ػػسحذجفا ػػاسذ ل ػػا جذاعس ػػاؿذ
اةكمداتذاعقلةادااذكذةؾذسفذاضؿذقااسذاعمداثذكذاةسباسضتذاةساةااذك ذةؾذلمدادذاةسر ػزذاةسػاةلذةيػاذكاا ػاذ
ا يػػاذليػػدؼذاةػػاذلالجاػػاذاملاا ػػاتذاةسىػػل سرافذاةمػػاةاافذكاةسملسالػػافذكاةسفر ػػافذكمسػػااليـذسػػفذاةساػػاطرذ ػػلذمػػافذ
ايػػدؼذاة ظػػاـذاة ػراجلذاةػػاذلمداػػدذسجػػادئذكقكاعػػدذاملىػػابذاة ػرجحذاة ػراجلذك ا اػػاذ ػػرضذاة ػراجاذاذفذالسمػػكرذ
اعالضؼذجافذاةفكاعدذاةسماىجااذكاة راجاذمػكؿذاىػالكبذاةكةػكؿذاةػاذاةػداؿذاةاا ػةذةال ػراجاذكعالػاذاةػرغـذسػفذ

شدةذهذرذاعالضؼذاعذا هذقاجؿذةاللدارؾذ .ذ
إفذ يػػكدذاةلكماػػدذاةدكةاػػاذاةسجذكةػػاذادتذاةػػاذمةػػكؿذلطػػكراتذ ػػلذاةس ػػاؿذاةسماىػػجلذكاةلػػلذس يػػاذا ج ػػاؽذاةسبػػااارذ
اةسماىػجااذاةدكةاػاذ ػافذسػفذاة ػركرمذافذلفاجالػهذلطػكراتذكلغاػراتذلسػسذاة ا ػبذاة ػراجلذ ػلذ فػاطذاةلفػاطةذاةلػلذ
ل رقيساذةغرضذل ادمذلبساؽذاة كةذجافذاة ظاـذاةسماىػجلذكاة ظػاـذاة ػراجلذكاس ػفذاةفػكؿذأفذاة ظػاـذاة ػراجلذةػهذ
ا جػػافذكاس ػػؿذاة ا ػػبذاةبالسػػلذ ػػلذاعىػػسذكاعةػػكؿذكاةسجػػادئذاةلػػلذعالػػاذاىاىػػياذج ػػااذ ظػػاـذ ػراجلذىػػالاـذاسػػاذ
اة ا ػػبذاعاػػرذ الس ػػؿذجاة ا ػػبذاة ػػلذاةلطجافػػلذكاةػػذمذالطالػػبذا ػػازرذاةاج ػرةذاة اػػاذكاةسماىػػجااذكاةفا ك اػػاذةلمفاػػؽذ
اهداؼذاة ظاـذكجذةؾذا جغلذافذل كفذاةسبااارذاةسماىجااذاةدكةااذاةبسكدذاةر اىلذاةللذافكـذعالايػاذ ػضذسػفذاة ا ػبذ
اةبالسػػلذكاة ا ػػبذاة ػػلذاةلطجافػػلذكافذاعاػػلضؼذجػػافذاةسبػػااارذاةسماىػػجااذاةدكةاػػاذكاةفػكا اافذاة ػراجااذااالػػؽذ ز اػانذ
كةذ راجااذكاةللذل ىدتذ لذسىػأةاذاة ػ ار بذاةسؤ الػاذاةسلبالفػاذجلكقاػتذاعىػلفطاعاتذأكذاععلػراؼذجػاعاراداتذ

كافذاةسباػػارذاةسماىػػجلذاةػػدكةلذ21ذقػػدذعػػاةجذلالػػؾذاعالض ػػاتذسػػفذاػػضؿذ باليػػاذأسػػاذاةل ازسػػاتذ ػراجااذسؤ الػػاذاكذ
اةػػكؿذ ػراجااذسؤ الػػاذ ذلىػػلبادذ1020ذ:ذ12ذ)ذ.ذكجش ػ ؿذعػػاـذاس ػػفذلفىػػاـذاعالض ػػاتذجػػافذاةسماىػػجاذاةساةاػػاذ
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كاةلشراباتذاة راجااذ لذسباة اذاعاراداتذكاةسةرك اتذاةاذ لافذهساذ:ذاعكةاذهلذاعالض ػاتذاةدا سػاذكاة ا اػاذ
اعالض اتذاةسؤقلهذ :ذ

اوالً  :االلبالفات الدا مة :

اػذ رذ ػؿذسػفذ) ( Rafay & ajmalذجػافذاة ركقػاتذاة ػراجااذاةدا سػاذل شػأذجىػجبذاةسباة ػاذاةسالال ػاذسػفذقجػؿذ
اةسباػػارذاةسماىػػجلذاةػػدكةلذرقػػـذ21ذكذاةلش ػراباتذاة ػراجااذةج ػػكدذاعا ػراداتذكاةسةػػرك اتذ بالػػاذىػػجاؿذاةس ػػاؿذعذ
اس ػػفذاةػػـذسةػػاراؼذسةػ هذجغ ارسػػهذ ال ػػهذعػػفذسااة ػػهذقاعػػدرذقا ك اػػهذع ػػدرذاملىػػابذاةػػداؿذاة ػػالجذعػػفذاةبسػػؿذ
عالاذاةرغـذسفذافذاةسباارذاةسماىجلذاةدكةلذ21ذاباسؿذس ؿذهذرذاةج كدذ فاتذكذجاةس ؿذعذاػلـذل ػسافذلكزابػاتذ

اعرجاحذ لذاةداؿذاةاا ةذةال راجاذكذاةللذهلذ زاذسفذاةداؿذاةسماىجلذجؿذالـذسباساللػهذ ػراجانذجشػ ؿذس ةػؿذ
كذلمػػدثذس ػػؿذهػػذرذاة ركق ػػاتذاةدا سػػاذة ي ػػاذعذلػػؤ رذ ػػلذاعرجػػاحذاةسماى ػػجااذةالش ػػر هذكجاةل ػػاةلذعذا ػػلجذع ي ػػاذامذ

اةلزاساتذاكذكةكؿذ راجاهذسؤ اله)(Rafay & Ajmal , 2014 : 3ذ ذ
ثانياً :االلبالفات الميببة :

عرؼذاةسباارذاةدكةلذاة ركقاتذاةسؤقلاذاكذ اةسرمالاا)ذجاة فرةذاةااسىاذس هذجا ياذلالؾذاة ركقاتذجافذاةسجاةغذاةسى الاذ
سك كداتذاكذسطالكجاتذكجافذاعىػاسذاة ػراجلذةيػاذ اةشػسرمذكاةسبا ػلذ1024ذ:ذ92ذ).ذكاس ػفذلبراػؼ ال اعؤدة

او االدؤؤاس (الضؤؤريب )ذذةػػؾذاةسجالػػغذاةػػذمذا ىػػبذةألةػػؿذاكذاعةلػزاـذةألغػراضذاة ػراجااذجاألىػػاسذاة ػراجلذاكذ
اةفاعػػدةذاة ػػراجااذألةػػؿذاكذاةل ػزاـذ اةفاعػػدةذاة ػػراجااذألةػػؿذسبػػافذهػػلذاةسجالػػغذاةػػذمذىػػالـذاةػػسهذةألغػػراضذ

اة ػراجااذسفاجػػؿذامذس ػػا ةذاقلةػػادااذاا ػػباذةال ػراجاذىػػللد ؽذةالسشػػركعذسػػفذذةػػؾذاعةػػؿذع ػػدساذلىػػلردذاةسجالػػغذ
اةسرم ػػؿذةألة ػػؿذ اـذاذاذة ػػـذل ػػفذاةس ػػا ةذاعقلة ػػادااذاةسلد ف ػػاذس ػػفذذة ػػؾذاعة ػػؿذاا ػػباذةال ػ ػراجاذ ػػافذاةفاع ػػدةذ
اة راجااذةألةؿذلىاكمذسجالغهذاةسرمؿذكهذاذاب لذافذاعاراداتذاةللذللمفؽذسفذاةؿذا كفذاا ةذةال ػراجاذكاذاذ

ةػػـذا ػػفذاةػػؿذ ػػافذاةسجالػػغذجبا ػػهذةغاػػرذاعةػػكؿذا ػػكفذاا ػػةذةال ػراجاذ س ػ ضذع ػػدساذامفػػؽذسج ػػاذاا ػرادانذ ػػافذهػػذاذ
اعارادذاةسلمفؽذا كـذاا ةذةال راجاذكةاسذسجالغذاعةؿذكاسػاذاذاذمففػتذاةشػر اذااػراداذعػفذ ا ػدةذ ػافذ اسػؿذسجالػغذ

اة راجاذاا ةذةال راجاذ ذاة

اكمذكاةب ج لذ1024ذ:ذ191ذ) .ذ

كلب سذاة ركقػاتذاةسؤقلػاذاة ػركؽذاةد لراػاذكاة ػراجااذكاةظػاهرةذ ػلذجاػافذاةػداؿذكاعقػرارذاة ػراجلذكاةلػلذلػؤ رذ ػلذ

اة ل ػراتذاةسىػػلفجالااذكافذاعةل ػزاـذاة ػراجلذاةسىػػلفجاللذاكذاةس بػػاذاة ػراجااذاةسىػػلفجالااذاة ال ػػاذسػػفذلالػػؾذاعالض ػػاتذ
اػلـذلىػ االياذ ػلذاةسا از اػاذاةبسكساػاذ سطالكجػاتذ ػراجااذسؤ الػاذاكذاةػكؿذ ػراجااذسؤ الػاذ ( McGill & et al ,
)2004:747ذ .ذ
كارلذاةجام افذأفذاة ركقاتذاةدا ساذهلذسىػلسرةذجطجابليػاذكذةػؾذألفذعسالاػاذمػدك ياذسرلجطػاذجاةلشػراباتذاة ػراجااذ
اةااةاذج ؿذدكةاذكاةللذجدكرهاذلىسحذجل زاؿذجبضذاةسةرك اتذاةللذلزادذعفذاةسةػرك اتذاة بالاػاذاةلػلذللمساليػاذ

اةس شأةذكقدذعذلىسحذجل زاؿذسةاراؼذاارلذكقدذعذلا ةذجبضذاعاراداتذةال ار بذكجاةلاةلذ افذهػذرذاة ركقػاتذ
عذلىجبذمدكثذ راجاذسؤ الاذامذا ياذا مةرذلأ ارهاذ لذى اذمدك ياذكةاسذةياذه اؾذلأ ارذاػذ رذعالػاذاة لػراتذ
اةلاةااذ .ذ
كأسػػاذاة ركقػػاتذاةسؤقلػػاذ يػػلذ

ػضنذاةػػاذا يػػاذل شػػأذسػػفذااػػلضؼذاعىػػاسذاةسماىػػجلذكاة ػراجلذةاللفراػػرذعػػفذقاسػػاذ

اعة ػػؿذاكذاعةلػ ػزاـذ أ ي ػػاذاا ػػاذل ش ػػأذ لا ػػاذاا ػػلضؼذق ػػاـذاعة ػػكؿذكاعةل ازس ػػاتذع ػػدذاع ػػادةذلفااسي ػػاذةألغػ ػراضذ
018

اثر تطبيق معيار احملاس بة ادلويل  21عىل رضيبة دخل الرشاكت يف ظل قانون رضيبة ادلخل العرايق .....

اةسماىجااذ ساذهكذاةماؿذع دذاع دساجذة ػفذه ػاذعذاػلـذلبػداؿذاعىػاسذاة ػراجلذأل يػاذاالض ػاتذكقلاػاذكافذلػأ ارذ
هذرذاة ركقاتذعذا ب سذعالاذاةى اذاةللذمدثذ اياذجؿذاسلدذاةاذاةى كاتذاةلاةااذكس ياذا كفذذكذا رذقةارذاعسػدذ
كس يػػاذطكاػػؿذاعسػػدذسػػفذه ػػاذاظيػػرذأفذه ػػاؾذسجػػاةغذل شػ ياذاة ركقػػاتذاةسؤقلػػاذلىػػلمؽذجاةسىػػلفجؿذكاةلػػلذاسػػاذلػػد بياذ
اةشػػر اذكهػػذرذلىػػساذاةل ازسػػاتذ ػراجااذسؤ الػػاذاكذلىػػلردهاذاةشػػر اذجاةسىػػلفجؿذكهػػذرذلىػػساذاةػػكؿذ ػراجااذسؤ الػػاذ

كهذاذىكؼذ لطرؽذاةاهذعمفانذ.ذكاعللذش ؿذاك حذسالاصذةال ركقاتذاةللذذ رتذآ انذ .ذ
عؤرض الضؤ ار

المؤيجمة ف ال ؤوا المالية ذ

كذالـذعرضذاة ار بذاةسؤ الاذجاةفكا ـذاةساةااذةالشر اذ اعللذ :ذ
 -1ال رض ف با مة المركز المال ذ

الـذاةلفرارذعػفذاةمىػاجاتذاة ػراجااذاةسؤ الػاذ ػلذاةسا از اػاذاةبسكساػاذ سك ػكداتذكسطالكجػات.ذكا جغػلذعالػاذاةشػر اذ
لةػ اؼذهػػذرذاةمىػػاجاتذاةػػاذمىػػاجاتذسلداكةػػاذكمىػػاجاتذغاػػرذسلداكةػػاذكذاػػلـذلة ػ اؼذاةسطالكجػػاتذاةسك ػػكداتذاكذ
اةسطالكجاتذاة راجااذاةسؤ الاذعالاذا ياذسلداكةاذأكذغارذسلداكةاذعالاذاىاسذلة اؼذاعةػكؿذأكذاةسطالكجػاتذذاتذ

اةةالاذألغراضذاةلفراػرذاةسػاةلذذ)Kieso & et al, 2013 :1011ذ)ذكل ػكفذارةػدةذاة ػراجاذاةسؤ الػاذس ةػالاذ
عفذاةسك ػكداتذكاةسطالكجػاتذاعاػرلذ ػلذاةسا از اػاذ,ذكا جغػلذأفذلل ػسفذاةسا از اػاذكاعا ػاماتذاةسر فػاذجيػاذسفػدارذ
اةسك كداتذكاةسطالكجاتذاة راجااذاةسؤ الاذكطجاباذاةدةاؿذاةسؤادذةضعلراؼذجيذرذاةج كدذع دساذ :ذ
أذ:ذا كفذاىلاداـذسك كدذاة راجاذاةسؤ ؿذسبلسداذعالاذاعرجاحذاةاا باذةال راجاذسىلفجض.
بذ:ذل كفذاةشر اذقدذعا تذاىارةذ لذأمذسفذاةسدةذاةماةااذأكذاةىاجفاذ .ذ

كابػػدذاةسك ػػكدذأكذاةسطالػػكبذاة ػراجلذاةسؤ ػػؿذسرلجطػػاذجسك ػػكدذأكذسطالػػكبذآاػػرذاذاذ ػػافذلا ػػاضذهػػذاذاةسك ػػكدذأكذ
اةسطالكبذا ارذىاؤدمذإةاذلىكااذأكذلمكؿذاة رؽذاةسؤقتذأساذسك كدذأكذسطالكبذاة راجاذاةسؤ ؿذاةذمذعذارلجطذ
جسك كدذأكذسطالكبذآارذألغراضذاةلفرارذاةسػاةلذكس يػاذسك ػكدذاة ػراجاذاةسؤ الػاذاةسلبالػؽذجلرماػؿذاةاىػا رذةألسػاـذ
أ هذا جغلذلة ا هذطجفاذةلارا ذاةلىكااذاةسلكقةذةال رؽذاةسؤقتذ:ذ ذعاللذ1024ذ:ذ19ذ)ذعفذ اة ار )1020ذ

كا جغػػلذلة ػ اؼذكلمالاػػؿذأرةػػدةذمىػػاجاتذاة ػراجاذاةسؤ الػػاذجاةسا از اػػاذ ػػلذس سػػكعلافذامػػدهساذةةػػا لذاةسفػػدارذ
اةسلداكؿذكاعارلذةةا لذاةسفدارذغارذاةسلداكؿذك ساذااللذ -:ذ
أ -لة ػ اؼذاةب اةػػرذإةػػاذسلداكةػػاذأكذغاػػرذسلداكةػػاذ,ذ ػػاذاذ ا ػػتذسرلجطػػاذجسك ػػكدذأكذسطالػػكبذسبػػافذ أ ػػهذا جغػػلذ
لةػ ػ ا ياذجػ ػ سذلةػ ػ اؼذاةسك ػػكدذأكذاةسطال ػػكبذ,ذكاذاذة ػػـذل ػػفذسرلجط ػػاذجسك ػػكدذأكذسطال ػػكبذسب ػػافذ أ ػػهذا جغ ػػلذ
لة ا ياذعالاذاىاسذلارا ذاةلىكااذاةسلكقةذ.

ب -لمداػػدذةػػا لذاةب ةػػرذاةسلػػداكؿذعػػفذطراػػؽذل ساػػةذسك ػػكداتذأكذسطالكجػػاتذاة ػراجاذاةسؤ الػػاذاةسالال ػػاذاةلػػلذ
عدتذسلداكةاذ ػلذاةلةػ اؼذ,ذ ػاذاذلس ػؿذاة ػالجذاةةػا لذ ػلذسك ػكدذافػررذع ػهذ ػلذاةسا از اػاذ سك ػكدذسلػداكؿذكاذاذ
لس ؿذ لذسطالكبذافررذع هذ سطالكبذسلداكؿذ
جذ-ذلمداػػدذةػػا لذاةب ةػػرذغاػػرذاةسلػػداكؿذعػػفذطراػػؽذل ساػػةذسك ػػكداتذكسطالكجػػاتذاة ػراجاذاةسؤ الػػاذاةسالال ػػاذ
اةللذعدتذغارذسلداكةاذ لذاةلة اؼذ,ذ اذاذلس ؿذاة الجذاةةا لذ لذسك كدذافررذع هذ لذاةسا از ااذ سك كدذغارذ

سلداكؿذ,ذكاذاذلس ؿذ لذسطالكبذافررذع هذ سطالكبذغارذسلداكؿذ)Kieso & et al, 2013 : 1012ذ) ذ
001

اثر تطبيق معيار احملاس بة ادلويل  21عىل رضيبة دخل الرشاكت يف ظل قانون رضيبة ادلخل العرايق .....
 -3ال رض ف با مؤة الدلؤل

ا جغػػلذاع ةػػاحذجشػ ؿذس ةػػؿذعػػفذع اةػػرذسةػػرك اتذ اا ػرادات)ذاة ػراجاذ,ذإذذل ػػـذهػػذرذاةب اةػػرذمىػػبذسػػاذ
ااذ ل ذة اذسبااارذاةسماىجاذاةدكةااذ )IASCذ)1009ذساذااللذ -:ذ

-2ذ سةركؼذ ااراد)ذاة راجاذاة ارم .ذ

 -1أمذلبداضتذسبلرؼذجياذاضؿذاةسدةذة راجاذ ارااذعفذسددذىاجفا.
 -1سجالغذسةركؼذ ااراد)ذاة راجاذاةسؤ الاذاةذمذابكدذإةاذ شكاذكلىكااذاة ركؽذاةسؤقلا.
 -4سجالغذسةركؼذ ااراد)ذاة راجاذاةسؤ الاذاةذمذابكدذةلغاراتذ لذسبدعتذاة راجاذأكذ رضذ ار بذ دادة .ذ

-1ذسجالػػغذاةس بػػاذاة اشػػسذعػػفذاىػػا رذ ػراجااذغاػػرذسبلػػرؼذجيػػاذىػػاجفانذأكذسطالكجػػاتذ ػراجااذأكذ ػػرؽذسؤقػػتذةسػػدةذ
ىاجفاذسىلادساذةلا اضذسةركؼذاة راجاذاة ارااذأكذسةركؼذ راجاذاةداؿذاةسؤ الاذ .ذ

-1ذسةركؼذاة راجاذاةسؤ ؿذاة اشسذعفذلا اضذأكذلىكااذلا اضذىاجؽذةسك كدذ راجلذسؤ ؿذ .ذ
 -1ذسجالغذاةس باذسفذاىػا رذغاػرذسبلػرؼذجيػاذىػاجفاذأكذسطالكجػاتذ ػراجااذأكذ ػرؽذسؤقػتذةسػدةذىػاجفاذسىػلادساذ
ةلا اضذسةركؼذاة راجاذاةسؤ ؿ .ذ

 -9سجالػػغذسةػػركؼذ داػػؿ)ذاة ػراجاذاةػػذمذابػػكدذإةػػاذلالػػؾذاةلغاػراتذ ػػلذاةىااىػػاتذاةسماىػػجااذكاألاطػػااذاألىاىػػااذ
اةسشسكةاذ لذلمدادذةا لذاةداؿذأكذاةاىارةذةالسدةذ.

كاؤ دذ اة اكمذكذاةب ج ل,ذ1021ذ:ذ)112ذأ هذا جغلذأا اذاع ةاحذعساذااللذجش ؿذس ةؿ -:ذ
ذأ -ا ساةلذاة راجاذاة ارااذأكذاةسؤ الاذاةللذلبكدذةج كدذمسالتذأكذا ا تذةمىابذمفكؽذاةسىاهسافذ.
ب -شرحذةالبضقاذجافذسةركؼذ ااراد)ذاة راجاذكاةداؿذاةسماىجلذ لذأمدلذأكذ اللاذاةسباة لافذاةلاةالاف:ذ
ذ
 سطاجفاذجافذسةركؼذ ااراد)ذاة راجاذك الجذ ربذاةداؿذاةسماىجلذجسبدؿذ جسبػدعت)ذاة ػراجاذاةسطجفػاذ ذ
س ةماذ ذةؾذعفذاىاسذاملىابذسبدؿذ سبدعت)ذاة راجاذاةسطجفاذ.ذ
 سطاجفػػاذجػػافذسلكىػػطذسبػػدؿذاة ػراجاذاة بالػػلذكسبػػدؿذاة ػراجاذاةسطجػػؽذ,ذس ةػػماذ ػػذةؾذعػػفذاىػػاسذاملىػػابذ
سبدؿذاة راجاذاةسطجؽذ.
ج -سجالػػغذاة ػراجاذاةسؤ الػػاذاةس ػرلجطذج ػػؿذع اةػػرذاةػػداؿذاةشػػاسؿذاعاػػرلذس ػػؿذاةلبػػداؿذعالػػاذاةرةػػادذاع للػػاملذ
ذ
ةألرجاحذاةسدكرةذاة ال اذسفذاةلغارذ لذاةىااىاذاةسماىجااذاةسطجفاذجأ رذر بلذ.
ذد -شػ ػ ػ ػ ػػرحذةاللغا ػ ػ ػ ػ ػراتذ ػ ػ ػ ػ ػػلذسبػ ػ ػ ػ ػػدؿذ سبػ ػ ػ ػ ػػدعت)ذاة ػ ػ ػ ػ ػ ػراجاذاةسطجف ػ ػ ػ ػ ػػاذجاةسفار ػ ػ ػ ػ ػػاذس ػ ػ ػ ػ ػػةذاةس ػ ػ ػ ػ ػػدةذاةسماى ػ ػ ػ ػ ػػجااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
اةىاجفاذ.
ق -ذسجال ػػغذ كل ػػارا ذاع لي ػػااذإفذك ػػد)ذةال ػػركؽذاةسؤقل ػػاذاةفاجال ػػاذةضقلط ػػاعذ اةاة ػػـ)ذ,ذكاةاى ػػا رذاة ػ ػراجااذغا ػػرذ
ذ
اةسىلادساذكاةللذةـذابلرؼذجسك كدذ راجلذع ياذ لذقا ساذاةسا از ااذ.
ذك -اةسجالػػغذاع سػػاةلذةال ػػركؽذاةسؤقلػػاذاةسلبالفػػاذجاعىػػل ساراتذ ػػلذاةشػػر اتذاةلاجبػػاذكاة ػػركعذكاةشػػر اتذاةسؤلال ػػاذ,ذ
كاةمةصذ لذاةلرلاجاتذاةسشلر اذاةللذةـذابلرؼذجسطالكجاتذ راجااذسؤ الاذع ياذجاةكصذ ؿذ رؽذسؤقتذ
ك ؿذ كعذسفذاةاىا رذاة راجااذغارذاةسىلادساذكاةسطالكجاتذاة راجااذغارذاةسىلادساذكهلذ -:ذ
 سجالغذاةسك كداتذأكذاةسطالكجاتذاة راجااذاةسؤ الاذاةسبلرؼذجياذ لذاةسا از ااذة ؿذسدةذسبرك اذ.
 سجالػػغذاعا ػرادذأكذاةسةػػركؼذاة ػراجلذاةسؤ ػػؿذاةسبلػػرؼذجػػهذ ػػلذاةػػداؿذأكذاةاىػػارةذ,ذاذاذةػػـذا ػػفذكا ػػماذسػػفذ
اةلغاراتذ لذاةسجاةغذاةسبلرؼذجياذ لذقا ساذاةسا از ااذ.
ذز -ذجاةكصذاةبسالااتذاةسلكق اذ,ذسةركؼذاة راجاذاةذمذابكدذإةاذاعللذ -:ذ
000
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 س ىبذأكذاىارةذعدـذاعىلسرارذ.
 اةداؿذأكذاةاىارةذسفذاة شاطاتذاةبادااذةالبسالاػاذغاػرذاةسىػلسرةذةالسػدةذ,ذسػةذاةسجػاةغذاةسفاجالػاذة ػؿذسػدةذسا ػااذ
سبرك اذ.ذ
ح -ذسجالغذ راجاذاةداؿذاةسلرلبذعالاذاعرجاحذاةسكزعاذةسىػاهسلذاةشػر اذاةلػلذاقلرمػتذأكذاعال ػتذقجػؿذاةلةػراحذ
ذ
جإةدارذاةجاا اتذاةساةااذكة ياذغارذسبلرؼذجياذ سطالكبذ لذاةجاا ػاتذاةساةاػا.ذك ػلذهػذرذاةماةػاذا جغػلذعالػاذ
اةشر اذإفذل ةحذعفذاةسجالغذاة راجلذاةسؤ ؿذكعفذطجاباذاعدةاذاةداعساذةضعلراؼذجهذكذةؾذ,ذع دساذ -:ذ
 ا ػػكفذاىػػلاداـذاةسك ػػكدذاة ػػراجلذاةسؤ ػػؿذسبلس ػػداذعال ػػاذاعرج ػػاحذاة ػراجااذاةسىػػلفجالااذاة از ػػدةذعػػفذاعرجػػاحذ
اة اش اذسفذلىكااذ ركؽذ راجااذسؤقلاذسك كدةذ.

 ل كفذاةشر اذقدذعا تذسفذاىا رذاساذ لذاةسدةذاة ارااذأكذاةسدةذاةىػاجفاذاةلػلذاسػتذاةايػاذاةسك ػكدذاة ػراجلذ
اةسؤ ؿذ.ذ ذ
سسػػاذىػػجؽذاػػرلذاةجام ػػافذأفذاة ػراجاذاةسؤ الػػاذك فػانذةسػػداؿذاةبػػرضذ ػػلذقا سػػاذاةسر ػػزذاةسػػاةلذلبػػدذجس اجػػاذاةػػؿذاكذ
اةل ػزاـذاػػلـذاع ةػػاحذع يػػاذ ػػلذقا سػػاذاةسر ػػزذاةسػػاةلذكة ػػفذ ػػسفذسػػداؿذاةبػػرضذ ػػلذقا سػػاذاةػػداؿذلبػػدذاة ػراجاذ
اةسؤ الػػاذمىػػابذسبالػػؽذا ػػكفذاسػػاذدا ػػفذاكذسػػدافذكاظيػػرذاا ػػاذ ػػسفذقا سػػاذاةسر ػػزذاةسػػاةلذاكذ ػػسفذاةسضمظػػاتذ
اةسر فاذةالفكا ـذامذاب ػلذجػافذاةسػداالافذهسػاذسلشػاجيافذ ػلذ كهرهسػاذة ػفذجػاالضؼذاةلةػ اؼذ ػسفذقا سػاذاةسر ػزذ
اةساةلذاكذ سفذاةسضمظاتذ ذ

بحميل نبا ج االدببانة والببار الارضيات

ةذعالاذعا اذاةسشػسكةافذجاةد ارىػا,ذكلػـذاىػلر اعذ80ذاىػلسارةذةػاةماذةاللمالاػؿ,ذ
ل تس تذاةدراىاذلكزاةذ200ذاىلسار
ت
كقدذاداالتذاةجاا اتذاةاذاةجر اسجذاعمةا لذ).(SPSS vr. 24ذافذاعىػالكبذاةس اىػبذةلمالاػؿذهػذرذاةجاا ػاتذهػكذ

اىػػالكبذاعمةػػااذاةكة ػ لذكاىػػالكبذاعمةػػااذاةلمالاال ػػلذكشػػسؿذاعمةػػااذاةلمالاالػػلذاالج ػػارذاة ر ػػااتذاةسلبالف ػػاذ
جبضقاتذاعرلجاطذكعضقاتذاع رذكاالجارذtذكذFذجافذسماكرذاةدراىاذ ذ
بياس م امل الاا كرونباخ

ذافذعسالااذقااسذ جاتذكسةداقااذاىلسارةذاعىلجا اذاةسىلادساذابدذأس انرذسيسانذ ػكفذاة لػا جذىػكؼذلبلسػدذعالػاذلالػؾذ
اعىلجا اذكلك دذه اؾذاةبدادذسفذاةسفاااسذاةسىلادساذةيذاذاةغرضذا رهاذشاكعاذسباسؿذاة اذ رك جاخذاةذمذللػراكحذ
قاسلػػهذجػػافذاةةػ رذكاةكامػػدذاةةػػماحذكاةػػذمذىػػابلسدذعالاػػهذاةجامػػثذةغػػرضذقاػػاسذاة جػػاتذكاةسةػػداقاا.ذكقػػدذاملىػػبذ
اةجام افذقاـذسباسضتذاة اذ رك جاخذكك بتذ لذاة دكؿذاةلاةل :ذ
جدول رب ()2

م امل الاا كرونباخ
أُحىس
X1
X2
اٌٍُِ

هُٔح ٓعآَ اُلا ًشوٗثاخ
.77
.75
.77

عذد اُلوشاخ
18
8
26

جداول الند الميية
المحور االول ()x

 -2المحور الارع االول ()x1
001
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ادذاةبا ػاذلمػتذاةجمػثذلشػارذ
ذىالـذه اذاا ادذك ىجياذكمىبذسفاػاسذةا ػرتذاةاساىػلذةسبر ػاذال ػارذاع اجػاتذع ػر ت
ػلذاعكؿذافذاةبا ػػاذالت ف ػػكفذج ى ػػجاذ42.2%ذعال ػػاذافذاةسبالكس ػػاتذاةل ػػلذلف ػػدسياذ
اة ل ػػا جذ ػػلذلمالا ػػؿذاةسم ػػكرذاة رع ػ
ت
اةشر اتذسفذاضؿذقكا سياذاةساةااذعذل لذججبضذسلطالجاتذاة ياتذاة ػراجاا,ذ ػذةؾذا يػـذالت فػكفذج ىػجاذ57.8%ذ
عالػػاذافذاعع ػػاااتذاة ػراجااذلبلجػػرذسػػفذاعىػػجابذاةسؤداػػاذاةػػاذمػػدكثذاالض ػػاتذجػػافذاةػػداؿذاةسماىػػجلذكاةػػداؿذ

ػاذافذاةبا ػػاذالت فػػكفذج ىػػجاذ51.1%ذعالػػاذا ػػهذعذللكا ػػؽذاةسةػػرك اتذاةلػػلذلفػػكـذاة يػػاتذ
اةاا ػػةذةال ػراجا,ذكاا ػ
ت
افذاةبا ػاذالت فػكفذج ىػجاذ42.2%ذعالػاذا ػهذللجػةذ
اة راجااذجل زاالياذك ؽذاة كاجطذسةذاةسبااارذاةسماىجااذاةدكةاػا.ذك
ت
ػاذسبا ػػاذلالالػػؼذعػػفذلالػػؾذاةسفػػررةذ ػػسفذاةسجػػادئذكاةسباػػارذاةسماىػػجااذاةػػدكةلذع ػػدذقاػػاسذ
اة يػػاتذاة ػراجااذطرافػ
ت

ادذاةبا ػاذج ىػجاذ45.6%ذعالػاذافذاةسةػاراؼذاةسلبالفػاذجاةساةةػاتذعذابلػرؼذ
ا د ارذاعةكؿذاة اجلا,ذكال ؽذا ػر ت

افذاةبا ػػاذالت فػػكفذج ىػػجاذ57.8%ذعالػػاذافذه ػػاؾذ ػػرؽذجػػافذاةىااىػػاتذاةسماىػػجااذ
جيػػاذملػػاذع ػػدذلمففيػػاذجاة بػػؿ,ذك
ت
افذاةبا ػػاذالت فػػكفذج ىػػجاذ
اةسلجبػػاذكا ػراااتذاة يػػاتذاة ػراجااذع ػػدذاةلباسػػؿذسػػةذمىػػاجاتذاةسفػػدساتذكاةسىػػلمفاتذك
ت

48.9%ذ عالاذافذاةىساحذةالشر اتذجاعلسادذجدا ؿذاارلذعفذاة ال اذاةلارااااذسفذقجػؿذاةسبػااارذاةسماىػجااذاةدكةاػاذ
اةبا ػػاذالت فػػكفذج ىػػجاذ56.7%ذعالػػاذافذه ػػاؾذ ػػرؽذ
اػػؤدمذاةػػاذمػػدكثذ ركقػػاتذجػػافذاةػػداؿذاةسماىػػجلذكاة ػراجل,ذك ت
جافذاةطرؽذاةسلجباذةلفااـذاةسازكفذجافذاةسبااارذكاةسجادئذاةسماىجااذكا راااتذاة ياتذاة راجاا.ذك لا ػاذةسػاذكردذ

افذاةبا اذالت فكفذج ىجاذ50%ذعالاذ فػراتذهػذاذاةسمػكرذ )x1ذ
آ انذك اساذالبالؽذجاةسمكرذاة رعلذاعكؿذجش ؿذعاـذ
ت

كهذاذسك حذجاة دكؿذاعلل :ذ

جدول ()3

الند الميية إلجابات ال ّينة ع ف رات المحور الارع االول
اُلوشاخ
أُعِىٓاخ اُتٍ توذٓها اُششًاخ ٖٓ خالٍ هىائٔها أُاُُح ال تليٍ تيثعم ٓتبِثياخ
اُجهاخ اُضشَثُح.
االعليياتاخ اُضييشَثُح تعييذ ٓييٖ االعييثاب أُددَييح اُييً يييذود اختالكيياخ تييُٖ اُييذخَ
أُحاعثٍ واُذخَ اُخاضع ُِضشَثح .
تتىاكن أُصشوكاخ اُتٍ توىّ اُجهاخ اُضيشَثُح تت٘ضَِهيا عِيً وكين اُضيىاتظ ٓيع
أُعاَُش أُحاعثُح اُذوُُح.
تتثييع اُجهيياخ اُضييشَثُح طشَوييح ٓعُ٘ييح تختِييق عييٖ تِييي أُوييشسج ضيئٖ أُثيياد و
أُعُاس أُحاعثُح اُذوٍُ ع٘ذ هُاط اٗذثاس االصىٍ اُثاتتح.
أُصاسَق أُتعِوح تأُخصصاخ ال َعتشف تها يتً ع٘ذ تحووها تاُلعَ.
ه٘يياى كييشم تييُٖ اُغُاعيياخ أُحاعييثُح أُتثعييح واهييشاتاخ اُجهيياخ اُضييشَثُح ع٘ييذ
اُتعآَ ٓع يغاتاخ أُوذٓاخ وأُغتحواخ.
اُغيئال ُِشييشًاخ تاعتٔيياد تييذائَ اخييشي عييٖ اٌُِلييح اُتاسَخُييح ٓييٖ هثييَ أُعيياَُش
أُحاعثُح اُذوُُح َددٌ اًُ يذود كشوهاخ تُٖ اُذخَ أُحاعثٍ واُضشَثٍ.
ه٘اى كشم تُٖ اُبشائن أُتثعح ُتوُيُْ أُخيضوٕ تيُٖ أُعياَُش وأُثياد أُحاعيثُح
واهشاتاخ اُجهاخ اُضشَثُح.
أُجٔىع

ال اتلن
اطالها
2.2

ال اتلن

ٓحاَذ

اتلن

11.1

23.3

42.2

أتلن
تٔآا
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اةسةدرذ:ذسفذاعدادذاةجامث.
-1المحور الارع الثان

لذافذاةبا ػػاذالت فػػكفذلساسػػاذج ىػػجاذ42.2%ذعالػػاذافذجبػػضذاة ػكادرذ
لشػػارذاة لػػا جذ ػػلذلمالاػػؿذاةسمػػكرذاة رعػػلذاة ػػا
ت
اةسماىجااذاةباسالاذ لذاةشر اتذةاسذةدايـذسبر ػاذااةػاذجاةسبػااارذاةسماىػجااذاةدكةاػاذكس يػاذاةسباػارذاةػدكةلذ,21ذ
002
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ذةؾذا يـذالت فكفذلساساذج ىجاذ47.8%ذعالاذقالاذاةدكراتذاةللذل ظـذةال كادرذاةسماىجااذكاةلدقافااذكاة راجااذةجاػافذ

ػاذافذاةبا ػػاذالت ف ػػكفذج ى ػػجاذ
اهسا ػػاذك ا ا ػػاذلطجا ػػؽذاةسب ػػااارذاةسماى ػػجااذاةدكةا ػػاذكس ي ػػاذاةسبا ػػارذاة ػػدكةلذ,21ذكاا ػ
ت

43.3%ذعالػػاذا ػػهذعذلُالػػزـذاةف ػكا افذكاةلبالاسػػاتذاة ا ػػذةذجلطجاػػؽذاةسبػػااارذاةسماىػػجااذاةدكةاػػاذكس يػػاذاةسباػػارذاةػػدكةلذ
افذاةبا ػػاذالت فػػكفذج ىػػجاذ44.4%ذعالػػاذا ػػهذاةكاقػػةذاة بالػػلذةأل ظسػػاذاةسماىػػجااذةالشػػر اتذعذاىػػسحذجلطجاػػؽذ
.21ذك
ت
ادذاةبا اذج ىجاذ35.6%ذعالاذافذ ػبؼذاةسبر ػاذاةسماىػجااذع ػدذاغالػبذسىػلادسلذ
اةسباارذاةدكةلذ,21ذكال ؽذا ر ت
افذاةبا ػػاذالت فػػكفذلساسػػاذج ىػػجاذ
اةفػكا ـذاةساةاػػاذسسػػاذعذاش ػ ةذاةشػػر اتذعالػػاذاعةل ػزاـذجلطجاػػؽذاةسباػػارذاةػػدكةلذ,21ذك
ت

افذاةبا اذالت فػكفذج ىػجاذ
35.6%ذعالاذافذاعدادذاةفكا ـذاةساةااذعالاذك ؽذسلطالجاتذاةسباارذاةدكةلذاىلالزـذاةاجرة,ذك
ت
33.3%ذعالػػاذافذاعةل ػزاـذجلطجاػػؽذاةسباػػارذاةػػدكةلذ21ذةػػفذابػػززذ فػػاذكاعلساداػػاذادارةذاة يػػاتذاة ػراجااذجػػاةفكا ـذ
اةبا اذالت فكفذج ىػجاذ54.4%ذعالػاذافذسلطالجػاتذلطجاػؽذاةسباػارذاةػدكةلذسجيسػهذكغاػرذكا ػماذ
اةساةااذةالشر اتذ,ذك ت
اةبا ػػاذالت فػػكفذلساسػػاذج ىػػجاذ43.3%ذعالػػاذك ػػكدذجبػػضذاعشػػااصذسػػفذ
ع ػػدذاغالػػبذسػػكظ لذاة يػػاتذاة ػراجااذ,ذك ت
اةبا ػػاذالت فػػكفذج ىػػجاذ41.1%ذعالػػاذعػػدـذك ػػكدذق اعػػاذةػػدلذ
غاػػرذذكمذاعالةػػاصذابسالػػكفذ سماىػػجافذ ,)x29ذك ت
ادارةذاةشػػر اتذجأهساػػاذلطجاػػؽذاةسبػػااارذاةسماىػػجااذاةدكةاػػاذكس يػػاذاةسباػػارذ21ذ.ذك لا ػػاذةسػػاذكردذآ ػانذك اسػػاذالبالػػؽذ

ػافذاةبا ػػاذالت فػػكفذلساسػػاذج ىػػجاذ41%ذعالػػاذ ف ػراتذهػػذاذاةسمػػكرذ .)x2ذ سػػاذ
جػػاةسمكرذاة رعػػلذاة ػػا لذجش ػ ؿذعػػاـذ ػ
ت
سك حذجاة دكؿذاعللذ :ذ

جدول رب ()4

الند الميية إلجابات ال ّينة ع ف رات المحور الارع الثان
اُلوشاخ
تعييم اٌُييىادس أُحاعييثُح اُعآِييح كييٍ اُشييشًاخ ُييُظ ُييذَهْ ٓعشكييح خاصييح
تأُعاَُش أُحاعثُح اُذوُُح وٓ٘ها أُعُاس اُذوٍُ .21
هِح اُذوساخ اُتٍ تي٘مْ ٌُِيىادس أُحاعيثُح واُتذهُوُيح واُضيشَثُح ُثُيإ اهُٔيح
وًُلُح تبثُن أُعاَُش أُحاعثُح اُذوُُح وٓ٘ها أُعُاس اُذوٍُ .21
ال تِيضّ اُويىاُٖٗ واُتعُِٔياخ اُ٘اكيزج تتبثُيين أُعياَُش أُحاعيثُح اُذوُُيح وٓ٘هييا
أُعُاس اُذوٍُ .21
اُىاهييع اُلعِييٍ ُةٗمٔييح أُحاعييثُح ُِشييشًاخ ال َغيئع تتبثُيين أُعُيياس اُييذوٍُ
.21
ضعق أُعشكح أُحاعيثُح ع٘يذ ابِية ٓغيتخذٍٓ اُويىائْ أُاُُيح ٓٔيا ال َشيجع
اُششًاخ عًِ االُتضاّ تتبثُن أُعُاس اُذوٍُ .21
اعذاد اُوىائْ أُاُُح عًِ وكن ٓتبِثاخ أُعُاس اُذوٍُ َغتِضّ اُخثشج .
االُتييضاّ تتبثُيين أُعُيياس اُييذوٍُ ُ 21ييٖ َعييضص ثوييح واعتٔادَييح اداسج اُجهيياخ
اُضشَثُح تاُوىائْ أُاُُح ُِششًاخ.
إ ٓتبِثاخ تبثُن أُعُاس اُيذوٍُ ٓثهٔيو وبُيش واضيحح ع٘يذ ابِية ٓيى لٍ
اُجهاخ اُضشَثُح.
وهىد تعم االشخاص ٖٓ بُش روٌ االختصاص َعِٔىٕ ًٔحاعثُٖ .
عييذّ وهيييىد ه٘اعيييح ُييذي اداسج اُشيييشًاخ تلهُٔيييح تبثُيين أُعييياَُش أُحاعيييثُح
اُذوُُح وٓ٘ها أُعُاس .21
أُجٔىع
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لىل دذاةدراىاذاةاذ ر ااذاىاىااذس ادهاذ"ذاؤدمذلطجاؽذاةسباػارذاةسماىػجلذاةػدكةلذ21ذاةػاذسبر ػاذاة ركقػاتذجػافذ

املى ػػابذاة ػ ػراجااذك ػػؽذق ػػا كفذاة ػ ػراجاذاةب ارق ػػلذرق ػػـذ221ذةىػ ػ اذ2891ذاةسب ػػدؿذكج ػػافذاملى ػػابذاةسةػػػركؼذ
اة راجلذ لذاةفكا ـذاةساةااذةالس ال افذكاةذمذاؤدمذاةاذافذل كفذاةفكا ـذاةساةااذا رذش ا ااذكعادةاذ"ذسفذاضؿذهذرذ
اة ر ااذاةر اىاذاس فذةااغاذاة ر ااتذاعلااذ:
الارضية االولم

للبالؽذاة ر ااذاعكةاذجاالجارذاة ر ااذاةة رااذ اةبدـ)ذH0ذاةفا الا :ذ

:H0ذعذاػػؤ رذلمداػػدذاة ركقػػاتذجػػافذاةسباة ػػاتذاةسماىػػجااذكاة ػراجااذسػػفذاػػضؿذاة ركقػػاتذاةدا سػػاذكاةسؤقلػػا عالػػاذ
لمدادذ راجاذداؿذاةشر ات.

ةفػػدذلػػـذاىػػلاراجذاة ػػدكؿذاةسلبالػػؽذجاةكىػػطذاةمىػػاجلذاةسػػر حذكقاسػػاذاع م ػراؼذاةسباػػارمذكاةاطػػأذاةسباػػارمذةالسلغاػػرذ
اة رعلذاعكؿذx1ذك ا تذاة لا جذ اةلاةل :ذ
جدول رب ()4

بي الودط الحداب واالنحراف الم ياري واللطأ الم ياري لممحور الارع االول
Std. Error Mean
.050

One-Sample Statistics
Mean
Std. Deviation
3.69
.472

N
90

x1

ال ػػحذسػػفذاػػضؿذاة ػػدكؿذافذقاسػػاذاةكىػػطذاةمىػػاجلذةالسلغاػػرذاة رعػػلذاعكؿذx1ذ ا ػػتذ3.69ذكا م ػراؼذسباػػارمذ
0.472ذك افذاةاطأذاةسباارمذةالكىطذاةمىاجلذ0.05ذ .ذ
افذاعالجارذاةسض ـذعالجارذاة ر ااذاةة رااذآ انذهكذاالجػارذtذاةػذمذلػـذاىػلاراجذسلطالجالػهذاعلسػاداذعالػاذجر ػاسجذ
SPSS vr.24ذ ذك ساذ لذاة دكؿذاةلاةل :ذ

جدول رب ()5

بي الببار  tوال ي المب م ة بو لممحور الارع االول
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
.5948
.7927

One-Sample Test
Test Value = 3
)Sig. (2-tailed
Mean
Difference
.000

.69378

Df

T

89

13.932

x1

افذ لا جذاة دكؿذآ انذكسفذاضؿذقاـذاالجارذtذاةلػلذجالغػتذ13.932ذكقػاـذاةسب كاػاذsig.ذاةااةػاذجيػاذاةلػلذجالغػتذ
0.00ذكهلذاقؿذسفذقاساذاةدعةاذاةسىلادساذسفذقجؿذاةجامثذ%1ذكلشارذاةاذر ضذاة ر ااذاةة رااذاةفا الاذجا هذ
عذاػؤ رذلمداػدذاة ركقػاتذجػافذاةسباة ػاتذاةسماىػجااذكاة ػراجااذسػفذاػضؿذاة ركقػاتذاةدا سػاذكاةسؤقلػا عالػاذلمداػػدذ
راجاذداؿذاةشر ات)ذ ذ

الارضية الثانية

للبالؽذاة ر ااذاة ا ااذجاالجارذاة ر ااذاةة رااذ اةبدـ)ذH0ذاةفا الا :ذ

:H0ذعذاس فذلطجاؽذاةسباارذاةدكةلذ21ذ ار بذاةداؿ.
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ةفػػدذلػػـذاىػػلاراجذاة ػػدكؿذاةسلبالػػؽذجاةكىػػطذاةمىػػاجلذاةسػػر حذكقاسػػاذاع م ػراؼذاةسباػػارمذكاةاطػػأذاةسباػػارمذةالسمػػكرذ
اة رعلذاة ا لذx2ذك ا تذاة لا جذ اةلاةل :ذ
جدول رب ()6

بي الودط الحداب واالنحراف الم ياري واللطأ الم ياري لممحور الارع الثان
Std. Error Mean
.05

One-Sample Statistics
Mean
Std. Deviation
3.8900
.44

N
90

x2

ال ػػحذسػػفذاػػضؿذاة ػػدكؿذافذقاسػػاذاةكىػػطذاةمىػػاجلذةالسمػػكرذاة رعػػلذاة ػػا لذx2ذ ا ػػتذ3.69ذكا م ػراؼذسباػػارمذ
0.44ذك افذاةاطأذاةسباارمذةالكىطذاةمىاجلذ0.05ذ .ذ
افذاعالجارذاةسض ـذعالجارذاة ر ااذاةة رااذآ انذهكذاالجػارذtذاةػذمذلػـذاىػلاراجذسلطالجالػهذاعلسػاداذعالػاذجر ػاسجذ
SPSS vr.24ذك ساذ لذاة دكؿذاةلاةل :ذ
ذ
ذ
جدول رب ()7

بي الببار  tوال ي المب م ة بو لممحور الارع الثان

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
.7979
.9821

One-Sample Test
Test Value = 3
)Sig. (2-tailed
Mean
Difference
.000

.89000

Df

t

89

19.206

x2

افذ لا جذاة دكؿذآ انذكسفذاضؿذقاـذاالجارذtذاةلػلذجالغػتذ19.206ذكقػاـذاةسب كاػاذsig.ذاةااةػاذجيػاذاةلػلذجالغػتذ
0.00ذكهلذاقؿذسفذقاساذاةدعةاذاةسىلادساذسفذقجؿذاةجامثذ%1ذكلشارذاةاذر ضذاة ر ااذاةة رااذاةفا الاذجا هذ
عذاس فذلطجاؽذاةسباػارذاةػدكةلذ21ذ ػ ار بذاةػداؿ)ذكقجػكؿذاة ر ػااذاةجداالػاذةيػاذكس ػهذ ىػل لجذاعلسػاداذعالػاذارااذ
اةسالةافذكاةمابذاةاجرةذاةذافذلـذاىلجاافذآرااهـذا هذاس فذلطجاؽذاةسباارذاةدكةلذ21ذ ار بذاةداؿ .ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذ
ذ
ذ
ذ

االستٌتاجاث

لذ كاذساذلـذدراىلهذ لذاة ا جافذاة ظرمذكاةبساللذلكةؿذاةجام افذاةاذعدةذاىل لا اتذس يا ذ

 -2افذق ػػا كفذاة ػ ػراجاذاةب ارقػػػلذرق ػػـذ221ذةىػ ػ اذ2891ذاةسب ػػدؿذعذال ػػسفذطراف ػػاذسم ػػددةذة ا ا ػػاذاععلػ ػراؼذ
جاإلاراداتذكاةسةرك ات.ذ

 -1افذاىلاداـذاةسباارذاةدكةلذ21ذ أداةذةاللمدادذكاع ةاحذعفذاة راجاذاةسىػلمفاذعالػاذاةس الػؼذابػدذسل فػانذسػةذ
قاعدةذاةافافذسساذاؤدمذاةاذزاادةذاة فاذجافذاةس الؼذكدا رةذاة راجاذ.

 -1قاػػاـذدا ػرةذاة ػراجاذجلاةػػاصذقىػػـذاب ػػاذج جػػارذاةس ال ػػافذ ػػلذاةدكةػػاذاةبراقاػػاذكس يػػاذعالػػاذاةشػػر اتذاة طاػػاذ
شر اتذ كعتذاةلراااصذكاةسفاكةافذاة ا كاافذ)ذاةشر اتذكاةسىاهساذاةااةاذاةسالالطػاذاةسةػارؼذشػر اتذ
اعلةاعتذكاع لر اتذس البذك ركعذاةشر اتذاع جااذ

 -4ذ افذلطجاػػؽذاةسباػػارذاةسماىػػجلذاةػػدكةلذ

ػ ار بذاةػػداؿذ)ذةػػهذا ػػرذكا ػػحذ ػػلذلغااػػرذمةػػاالاذاعا ػراداتذسػػفذ

اة ار بذ
 -1اعلساداذعالاذارااذاةسالةافذكاةمابذاةاجرةذاةذافذلـذاىلجاافذآ ار يـذافذلمدادذاة ركقاتذجافذاةسباة اتذ
اةسماىجااذكاة راجاا ذسف ذاضؿذاة ركقات ذاةدا ساذكاةسؤقلا ذاؤدمذ بض ذاةا ذلمداد ذسك كعل ذة راجا ذداؿذ

اةشر ات.

 -1اعلساداذعالاذارااذاةسلاةةافذكاةمابذاةاجرةذاةذافذلـذاىلجااف ذآ ار يـذا هذاس فذلطجاؽذاةسباارذاةدكةلذ
21ذ ار بذاةداؿ.
التوصٍاث

لذ كاذاعىل لا اتذاةللذلـذاةلكةؿذاةاياذآ انذاكةلذاةجام افذجساذااللذ:ذ ذ
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 -2لطجاؽذاةسبااارذاةسماىجااذاةدكةااذكس ياذاةسباارذاةدكةلذ 21ذكل اؼذاةدكراتذاةللذل ظـذةال كادرذاةسماىجااذ
كاةلدقافااذ لذس اؿذاهسااذك ا ااذلطجاؽذاةسبااارذاةسماىجااذكلك احذسلطالجالياذةيـذجش ؿذاىيؿذلطجافياذ.
 -1اشراؾ ذسكظ ل ذاةىالطا ذاة راجاا ذ ل ذدكراتذككرش ذلطكاراا ذةسياراليـ ذاةسماىجاا ذع يـ ذالباسالكف ذسة ذاةفكا ـذ
اةساةااذةالشر اتذكا بذافذا كفذةدايـذ رةذعفذ ا ااذاعدادذاةفكا ـذك فانذةالسبااارذكافذعذا كفذعساليـذس ةجانذ
عالاذل اذذاةفا كفذدكفذاةر كعذاةاذاةسسارىاتذاةسماىجااذاةىا دةذكذسىل دالياذ.

 -1افذا كفذةدلذاةىالطاذاة راجااذاةااذسمددةذةضعلراؼذجاإلاراداتذكاةسةرك اتذ.
 -4ذ قااـ ذاة يات ذاةسىؤكةا ذعف ذل ظاـ ذاةسي ا ذجاةبراؽ ذةدكرات ذككرش ذلىاهـ ذجزاادة ذاةكعل ذاةسبر ا ذةدل ذسبدمذ
اةفكا ـذاةساةااذكسىلادساياذكذةؾذسفذا ؿذا ىاجيـذاةاجراتذ لذس ار باذاةفكا ـذاةسبدةذك ؽذاةسبااارذ.

 -1اىلاداـ ذاةسباار ذ أداة ذرقاجاا ذكاةلل ذلىاعد ذعالا ذاةمد ذسف ذاةليرب ذاة راجل ذكاةذم ذابسؿ ذعالا ذا باؼذ
اعاراداتذاة راجااذ لذلبزازذاةسكاز اذاةباساذةالدكةاذاذذا هذسفذاضؿذاةسباارذاس فذسبر اذاعاراداتذاةسىلمفاذ
اةللذلاصذاةى اذكجاةلاةلذاا اعياذةال راجا.
 -1ركرة ذاةبسؿ ذعالا ذلبداؿ ذقا كف ذ راجاا ذاةداؿ ذاةبراقل ذك باله ذال اىب ذسة ذسلطالجات ذاةسبااار ذاةسماىجااذ
اةدكةاا ذكس يا ذاةسباار ذاةدكةل ذ 21ذكاعىل ادة ذ ل ذهذا ذاةس اؿ ذسف ذاةاجرات ذاعىلشاراا ذكاةسلاةةاف ذسفذ
اع اداساافذ لذسباة اذاةل اق اتذجافذاةلشراباتذاة راجااذكاةسبااارذاةسماىجاا.ذ
املصادر العربٍت

 .2قا كفذ راجاذاةداؿذرقـذ221ذةى اذ2891ذاةسبدؿذ.
 .1قا كفذاةشر اتذرقـذ12ذةى اذ2881ذاةسبدؿذ.
 .1اة را ػػاتذااىػػرذةػػاةحذ )1008ذ" المحادؤؤبة ف ؤ عم ؤ الض ؤ ار "ذط2ذ,ذدارذاةس ػػاهجذةال شػػرذكاةلكزاػػةذعسػػافذ
اعردف.

 .4رس ػػافذاى ػػساعاؿذاالا ػػؿذاى ػػساعاؿذ ذ)1001ذ" المحادؤؤؤبة الضؤؤؤريبيةذ"ذط,2ذسدارا ػػاذدارذاة ل ػػبذةالطجاع ػػاذ
كاة شرذجغدادذاةبراؽ.

 .1اةغػػا سلذ,ذ رقػػدذ اةػػؿذ ػػدعافذةػػضؿذ,ذ ,)1008ذ"اثؤؤؤر بطبيؤؤؤم بواعؤؤؤد حوكمؤؤؤة الشؤؤؤركات فؤؤؤ مصؤؤؤدابية

الب ارير الماليؤة وفؤ بحديؤد وعؤاي ضؤريبة الؤدلل"ذ,ذرىػاةاذدجالػكـذعػاةلذاةسبيػدذاةبػاةلذةالد ارىػاتذاةسماىػجااذ

كاةساةااذ اسباذجغدادذ.

 .1اةاطابذااةدذشمادةذكذطا شذ ادااذ راػدذ )1009ذ"ذاالصؤول ال مميؤة وال مميؤة فؤ المحادؤبة الضؤريبيةذ"ذ
ط2ذدارذاةماسدذةال شرذكاةلكزاةذعسافذاعردف.

 .1اساس,ذزا بذز لذ1024 ,ذ)ذ",ذأثر طرم الب دير الضريب ف زيادة الحصيمة الضريبية ",ذ,ذرىاةاذدجالكـذ
عاةلذاةسبيدذاةباةلذةالدراىاتذاةسماىجااذكاةساةااذ اسباذجغدادذ.

 .9اةلساسػلذماػدرذ ػاظـذ )1022ذ" ب يؤي أدؤمو الب ؤدير الؤذاب فؤ البحادؤ الضؤريب لكبؤار المكماؤي فؤ
دول عربيؤؤة كوامكانيؤؤة بطبي يؤؤا فؤ ال ؤرامذ"ذرىػػاةاذدجالػػكـذعػػاةلذاةسبيػػدذاةبػػاةلذةالد ارىػػاتذاةسماىػػجااذكاةساةاػػاذ
اسباذجغدادذ.

007

اثر تطبيق معيار احملاس بة ادلويل  21عىل رضيبة دخل الرشاكت يف ظل قانون رضيبة ادلخل العرايق .....
 .8اةمى ػ اكمذ,ذامسػػدذ ػػاظـذى ػ دك,ذ )1024ذ"البغيؤؤر ف ؤ الندؤؤ والشؤؤ ار ي الضؤؤريبية واثرىؤؤا عمؤؤم الحصؤؤيمة
الضريبية"ذرىاةاذدجالكـذعاةلذاةسبيدذاةباةلذةالدراىاتذاةسماىجااذكاةساةااذ اسباذجغدادذ.

 .20اةشػػاكمذ,ذإةيػػاـذ ب ػػرذ ,ذ)1009ذ,ذ"أىميؤؤة اإلفصؤؤاح عؤؤ الم مومؤؤات المحادؤؤبية البي يؤؤة لبحديؤؤد الؤؤؤدلل
اللاضع لضريبة الشركات"ذ,اطركماذد لكرارذ الااذاعدارةذكاعقلةادذ اسباذاةجةرةذ.

 .22ةجرمذ ساؿذطارؽذسمسدذ 1029ذ)ذ"وابع ضؤريبة الشؤركات ودورىؤا فؤ الحصؤيمة الضؤريبية فؤ ال ؤرامذ"ذ
س الاذدراىاتذسماىجااذكساةااذاةس الدذ21ذاةبددذ41ذ119ذ.140-ذ

 .21اةارىافذسمسدذمالػكذ )1001ذ""أىمية موثوبية الم مومات المحادبية ف بحديد الؤدلل اللاضؤع لمضؤريبة"ذ
أطركماذد لكرارذ اسباذاةجةرةذ.

 .21اة بػػاراتذااةػػدذ سػػاؿذ 1009ذ)ذ"م ؤؤايير الب ؤؤارير الماليؤؤة الدوليؤؤة 3118ذ"ذطذ4ذ,ذا ػرااذةال شػػرذكاةلكزاػػةذ
عسافذاعردف.

 .24عجدذاة كرذجكذعالػلذ )1021ذ" النظا المحادب المؤال بؤي بطبيؤم م ؤايير المحادؤبية الدوليؤة وال ؤواني

الجبا يؤة"ذرىػاةاذسا ىػلارذ اسبػا أ الػل سم ػد أكاةمػاج _ اةجػكارةذ الاػا اةبالػكـ اعقلةػاداا كاةل اراػا كعالػكـ
اةلىاارذاة از ر

 .21ىػالسافذسمسػدذمالػكذداكدذ,ذاةجػدرافذعجػدذاةاػاةؽذااىػافذ )1008ذ" الاروبؤات الميمؤة بؤي ال واعؤد وال واعؤد

الضريبية كوامكانية الب ري بينيما "ذس الا اةبالكـ اعقلةادااذاةس الدذ1ذذاةبددذ14ذذ228ذ–ذ219ذ.
 .21اةشػػسرمذمىػػافذ اىػػـذ ػػضحذكذاةسبا ػػلذىػػبدذىػػالسافذع ػكادذ 1024ذ) "المحادؤؤبة الدوليؤؤة "ذذطذ2ذ,ذسطجبػػاذ
سبيدذاةل كةك ااذجغدادذاةبراؽ.

 .21اة

اكمذطضؿذسمسػدذعالػلذكذاةب ج ػلذهاػ ـذعالػلذسمسػدذ )1024ذ"المحادؤبة والبحادؤ الضؤريب ذ"ذط1ذ,ذ

دارذاة لبذ رجضاذاةسفدىاذاةبراؽذ.

 .29عاللذ,ذأىسااذمىافذ)1024 ,ذ,ذ"بكييؤف ال اعؤدة المحادؤبية ال رابيؤة ( )24لمبطمبؤات الم يؤار المحادؤب
الدول ( )23الم ّدل ع األثر الضؤريب لممكادؤ واللدؤا ر غيؤر المنبظمؤة والضؤ ار
سا ىلارذ,ذ الااذاإلدارةذكاعقلةادذ,ذ اسباذجغداد.

الميجمؤة ",ذرىػاةاذ

املصادر االجٌبٍت

19. Rafay, Abdul & Ajmal, Mobeen , (2014) , " Earnings Management Through

Deferred Taxes Recognized Under IAS 12: Evidence From Pakistan" The
Lahore Journal of Business , (vol. 3), (no. 1), pp. 1-19.

20. McGill , Gary A. & Outslay , Edmund , (2004) ," Lost in Translation: Detecting
(Tax Shelter Activity in Financial Statements" National Tax Journal( Vol5 ) ,
No. 3) , pp. 739-756 .

" )21. Kieso , Donald E. , &Weygandt, Jerry j. , Warfield, Terry D. , (2012
Intermediate Accounting " 13th ed , john Wiley & sons .

008

اثر تطبيق معيار احملاس بة ادلويل  21عىل رضيبة دخل الرشاكت يف ظل قانون رضيبة ادلخل العرايق .....

22. Blanchette, Michel , ( 2001) "Six proposed Criteria can help assess current

and proposed accounting standards and practices", the derivative debate,
Sydney, Australia.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة البصرة
كلية االدارة واالقتصاد
قسـم المحاسبة
اعىلاذذ/ذاألىلاذةذ/ذاعخذاة ا ؿ ذ

(ممحم )2

 /ادبمارة االدببانة

لمااذطاجاذ ...ذ
ليػدؼ هػذر اعىػلجا ا اةلػل جػافذااػدا ـذةالمةػكؿ عالػاذاةجاا ػاتذاةلػل لىػلبسؿ ػل ا ػاز اةجمػثذاةسكىػكـ ) اثؤر
االلبالف بي الم يار المحادب الؤدول  23وبؤانو ضؤريبة الؤدلل ال رابؤ فؤ بحديؤد واالفصؤاح عؤ ضؤريبة

دلل الشركات ) كا طضقانذسفذ فل اذجلباك ـذ لذا ػازرذسػفذاػضؿذسىػاهسل ـذجسػؿاذاعىػلسارةذعالسػانذافذدقػاذاةجمػثذ
كساذاارجذجهذسفذلكةااتذىابلسدذعالاذدقاذا اجال ـذاةللذ بلسدذعالاياذكهلذسك ةذاعلزاز اذكلفدار اذشا رافذة ػـذ
لباك ـذعالاذلاةاصذ زاذسفذكقػل ـذاة سػافذ ػلذاع اجػاذعالػاذ فػراتذاعىػلجا اذ..........ذسػةذاػاةصذاعملػراـذ
كاةلفدار ذ


افذا اجل ـذىكؼذلىلادـذألغراضذاةجمثذاةبالسلذمةراذ.



راا ـذاةسك كعلذاةدقاؽذهكذاةسطالكبذاذذةاسذه اؾذا اجاتذةماماذكااط اذ.
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جبدذل

الؾذجاعطضعذعالاذ ؿذىؤاؿذ ةذعضساذ ذةحذ)ذ لذاةمفؿذاةذمذلرارذس اىجانذ.

ر كذاع اجاذعالاذ ساةذاى الاذاعىلسارةذ .ذ

شا رافذلباك ـذك يكد ـذاةطاجاذ....سةذاةلفدار ذ
م دمة ع الموضوع

المددذاةػداؿذاةاا ػةذةال ػراجاذك فػاذةسبػااارذاةسماىػجااذاةسلبػارؼذعالايػاذكة ػفذجىػجبذااػلضؼذاةلشػراةذاة ػراجلذ
عفذاةسبااارذاةسماىجااذ لذاةبداػدذسػفذاةسباة ػاتذكاعسػكرذ ػافذهػذاذاػؤدمذاةػاذاعاػلضؼذ ػلذاةسباة ػاذاة ػراجااذ
عػػفذاةسباة ػػاذاةسماىػػجااذةػػجبضذاةج ػػكدذكاةب اةػػرذاةسػػؤ رذ ػػلذلمداػػدذاةػػداؿذاةاا ػػةذةال ػراجاذاعسػػرذاةػػذمذىػػكؼذ

ا لجذع هذ ركقاتذسؤقلاذكدا ساذامذساذاىساذجاة ذار بذاةسؤ الػاذكةفػدذلطرقػتذة ػاذسبػااارذاةسماىػجاذاةدكةاػاذاةػاذ
سك ػػكعذ ػ ار بذاةػػداؿذسػػفذاػػضؿذاةسباػػارذاةسماىػػجلذاةػػدكةلذ21ذكذةػػؾذةلكماػػدذاةسباة ػػاتذاةسماىػػجااذاةسلبالفػػاذ
جاألةكؿذكاعةلزاساتذاة راجااذك ا ااذاععلراؼذجياذ .ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
الم مومات ال امة :
ث
ٓذَش ٓاٍُ

الوصف الوظيفي

ٓذهن خاسهٍ
2

البياناث األوليت
ٓحاعة
ٓذهن داخٍِ

اخرى اركرها رجا ًء .............

سنواث الخبرة

5-1

10-6

15-11

20-16

25-21

 -26فأكثر

3
المؤهل العلمي

دبلوم تقني

بكالوريوس

دبلوم عالي

محاسب قانوني

ماجستير

دكتوراه

4

اةسمكرذاعكؿذ:ذالبالؽذجاعالضؼذجافذاةسباة اتذاةسماىجااذكاة راجااذكاس ا ااذلطجاؽذاةسباارذاةدكةلذ21ذ
كال كفذسفذسمكرافذ رعااف ذ

اةسمكرذاة رعلذاعكؿ:ذاعالضؼذجافذاةسباة اتذاةسماىجااذكاة راجااذاةسلبالفاذجلمدادذ راجاذاةداؿ ذ
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ث
1
2
3
4
5
6
7
8

اتفق
تماما

الفقراث

اتفق

اتفق الي
حذاً ما

ال اتفق

ال اتفق
اطالقا

أُعِىٓاخ اُتٍ توذٓها اُششًاخ ٖٓ خالٍ هىائٔها أُاُُح ال
تلٍ تثعم ٓتبِثاخ اُجهاخ اُضشَثُح
االعلاتاخ اُضشَثُح تعتثش ٖٓ االعثاب أُددَح اًُ يذود
اختالكاخ تُٖ اُذخَ أُحاعثٍ واُذخَ اُخاضع ُِضشَثح
ال تتىاكن أُصشوكاخ اُتٍ توىّ اُجهاخ اُضشَثُح تت٘ضَِها
وكن اُضىاتظ ٓع أُعاَُش أُحاعثُح اُذوُُح
تتثع اُجهاخ اُضشَثُح طشَوح ٓعُ٘ح تختِق عٖ تِي أُوشسج
ضٖٔ أُثاد و أُعُاس أُحاعثُح اُذوٍُ ع٘ذ هُاط اٗذثاس
االصىٍ اُثاتتح
أُصاسَق أُتعِوح تأُخصصاخ ال َعتشف تها يتً ع٘ذ
تحووها تاُلعَ
ه٘اى كشم تُٖ اُغُاعاخ أُحاعثُح أُتثعح واهشاتاخ
اُجهاخ اُضشَثُح ع٘ذ اُتعآَ ٓع يغاتاخ أُوذٓاخ
وأُغتحواخ
اُغٔال ُِششًاخ تاعتٔاد تذائَ اخشي عٖ اٌُِلح اُتاسَخُح ٖٓ
هثَ أُعاَُش أُحاعثُح اُذوُُح َددٌ اًُ يذود كشوهاخ تُٖ
اُذخَ أُحاعثٍ واُضشَثٍ
ه٘اى كشم تُٖ اُبشم أُتثعح ُتوُُْ أُخضوٕ تُٖ أُعاَُش
وأُثاد أُحاعثُح واهشاتاخ اُجهاخ اُضشَثُح
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اتفق
تماما

العبارة
بعض الكوادر المحاسبٌة العاملة فً الشركات لٌس
لدٌهم معرفة خاصة بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ومنها
المعٌار الدولً 11
قلة الدورات التً تنظم للكوادر المحاسبٌة والتدقٌقٌة
والضرٌبٌة لبٌان اهمٌة وكٌفٌة تطبٌق المعاٌٌر
المحاسبٌة الدولٌة ومنها المعٌار الدولً 11
ال تلزم القوانٌن والتعلٌمات النافذة بتطبٌق المعاٌٌر
المحاسبٌة الدولٌة ومنها المعٌار الدولً 11
الواقع الفعلً لألنظمة المحاسبٌة للشركات ال ٌسمح
بتطبٌق المعٌار الدولً 11
ضعف المعرفة المحاسبٌة عند اغلب مستخدمً القوائم
المالٌة مما ال ٌشجع الشركات على االلتزام بتطبٌق
المعٌار الدولً 11
اعداد القوائم المالٌة على وفق متطلبات المعٌار الدولً
ٌستلزم الخبرة
االلتزام بتطبٌق المعٌار الدولً  11لن ٌعزز ثقة
واعتمادٌة ادارة الجهات الضرٌبٌة بالقوائم المالٌة
للشركات
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اتفق

اتفق الى
حداً ما

ال اتفق

ال اتفق اطالقا
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ان متطلبات تطبٌق المعٌار الدولً مبهمه وغٌر واضحة
عند اغلب موظفً الجهات الضرٌبٌة
وجود بعض االشخاص من غٌر ذوي االختصاص
ٌعملون كمحاسبٌن
عدم وجود قناعة لدى ادارة الشركات بأهمٌة تطبٌق
المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ومنها المعٌار 11
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