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مدخل محاسبي مقترح لتطبيق مبدأ السعر المحايد في تسعير 
 التحويالت الدولية
 "دراسة تطبيقية"

 
 الباحثة

 مروة أحمد عبد الرحمن البسطويسي
 
 

 اإلطــــــار العــــــام لمبــــــــحث
 أواًل: المقدمة

عادععاالتيا   ععاعتيا  نععال ي ععدتي،يمععزيادععاالتياه نععاريب عععيلمعع يا  ع معع ي
العليا  ععا ايا مل ة عع ي،يباععركيا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد ي  لع فععايا مب اععلتي عع ي
نمدزيأب عا يا  عا اي،يعيظفعلكي ا  عا  يا   عاالهكيا  نالدع ي عدتي علععيمعلياعلم ي
مععععتي ةععععتيا اععععلماكيع  مععععفايا عععع  ضتيعمععععزيااعععع ملاليبمعععععيا  نععععالتيا الع دعععع ي،ي

تي ععلععيا اععلماكيا م  ععالالتيا نباععد ي ةعع ي عععا  يا   ععام كي دمععاي ععديااعع  ع ك
تياألمعععليا ععع  يداععع  دليم عععايإالالتي ععع ريا   عععام كي(ي1)%معععتيا  نعععالتيا الع دععع 66

ملمادععا،ي،ي اعع  ياهلعع  ضيا عامععبي ععدتيا  ةععالاتيا ممععد  ي عع يا ة عع يعا   ا عع ي،ي
عا  ععععاالاكيعا   ا دععععال،يعا  عععععابدتيعا  اععععلد اك،يعا ظععععلعضيا ادااععععد يعاه   ععععاالد ي

ين ما د تعاه
ع  عع يدممععتي فعع ريا اععلماكي  بعع يم فعععايهملمادعع يا الالتي،يعنبعع يييييي

أم عععلي عععالليمعععتيماادا عععاي،يدنععع ي ةدفعععايأتي  عععمايبظعععاايل ا ععع يالالةدععع ي  عععالي،ي

                                                           
1- http://www.OECD.Orgdataoecd405439265412.pdf   
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 International transfer د مععمتيااعع لالاايبظععااياعع لي  عدععليالع عع ي
pricing (ITP)م ئعاي،يد معاي عال ليا اعةزيعا لعالماكيعاأل ععليا ماالدع يع دعليي

ا ماالدعع ي ععدتيا اععلم ياألايعع ععالا فايا  ل دعع ي ا ععالعليا ممععد  ي عع يأنععاا يمل ة عع ي
متيا  ا اي،يعد دسيعدلااليأالا ي  ريا ع الاكيعد  لي عااتيا م ا بي دبفايع دتي

يتي(ي1) معماكيا العليا ممد  ي
األاعع اليا  عع ي  مععايي   ععلي ععتليع ةعع يا ععل ايمععتيأتيأاعع اليا   عدعع

،يإهيأبفعايهييا  مةداكيا   ي  اي دتيا  علععيا مل ة ع ي اعلم يعا عالتيم ةدعا،يعالع دعا،ي
 م ليمامة ي ة يا ما عىيا م ة ي،ي ة يا   عاليأتيمعليا  علععي لمعزي عب سي
ا اةط يا ملد د ي،يعب سيا  عا اليا مبظم يتيع مبفاي م ليمامة ي ة يا ماع عىي

ايهل  ضيا اةطاكيا ملد د يا لامزي فعايمعلي علعي،يعا  ععابدتي،يا الع  ي،يبظلي
عا اداااكيا ما د يعا ب الد يا مط   ي ة يمليمبفاي،يعا ماادايا باع د ي فع ريا عالعلي
،يعمععالىيااعع  لال ايا ادااعع يعاه   ععاال ي،يعا مبا اعع يا  ا مدعع ي،يع  ة ععاكياعع لي

يت(ي2)ا  مة ياألنب د ي،يع دل اي
إ عع ي(يOECDبظمعع يا   ععاعتيا    ععاال يعا  بمدعع ي)مععتي بععاي،ي  ععالياعع كيم

 the arm's بظععداي عع ريا م ععام ك،ي دععايأع ععكي ااعع لالاايم ععالأيا اعع ليا م ادععال 
length principle (ALP)يا عع  يدععع ليأاععاسيم  عععلي   دععدايا م ععام كيا  دبدعع ي، 

  ا دليا   عد كيا  ماالاي ةع يا اع ليا ع  ييالاللي لععيا الماكيم  الالتيا نباد ي،
دممتي بالريإ ماايب عسيا  مةدع ي ع يب عسيا ظعلعضيا م دطع ي عدتيطعل دتيماع  ةدتي عتي

 ط دلي ع ايا م عالأي عايداع طدزيا  معا ي ةع يماعم كييا الم يم  الالتيا نباد ي،يع مت
                                                           

عهى األسباح واالنخزاو  ALPيطاوع، يحًذ عبذ انحًٍذ، "أثش يبذأ سعش انخحىٌم انًحاٌذ  -1

هجلخ آفبق ("، انضشٌبً نهششكاث يخعذدة انجُسٍت انعايهت فً يصش )دساست َظشٌت حطبٍقٍت
األول وانثاًَ، ٌُاٌش، ، كهٍت انخجاسة، جايعت انًُىفٍت، انعذد جدَدح للدراضبد التجبرَخ

 2002إبشٌم، 
2- Choe, C., & Hyde, C., “Multinational transfer pricing, tax 

arbitrage and the Arm’s Length Principle”, 2004,p, 1 . ( 

http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid=60088 )   . 
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 اععع دليا   ععععد كي،يإبمعععايأالىيإ ععع يظفععععليماعععم كينالدعععالتي،يم عععليااععع لالااياععع ل ي
عدعععليالالعععليا اعععلم يأ عععال ماي ي عععلاضيا معععلد د يعادلعععليأل عععلاضي  دعععداياألالا ي،ي  

عمعع  تيماععمة يا االعاضيا مععلد  ي،يبظععلا،ي   ععالاليا اععةطاكيا مععلد د يا  عع ي لمععزي فععاي
ل  ضي عا الي ا دليا   عد كيمتياةط يإ  يأللىت يا الم ياألايعا 

ع بعععا اي ةععع يمعععاي  عععالاي،ي  عععالي اادعععالي عععالاليا ععع  اليا  ععع ي معععلسيا  مامفعععاي اععع لي
ا   عدلي،يمتيل لياا لالااي دئ ي الد د يم طعلتي،يععاائلي ب د د ينالدعالتي،يع  ععلي
 عععع يا ادااععععاكيا ما دعععع يتيع ععععاليأالىي  ععععتيإ عععع ي اادععععاليا معععع طي ةعععع يا اععععلماكيم  ععععالالتي

ممعاييال عزياع ليا   عدعلي د عاليمععتييا نباعد ي الالتيملعاطلياع ليا   عدعلي ال ع يأم علي،
أ ععايا  مععادايا مععلد د ي عانععاي عع ريا اععلماكي،يعمععتيا م ع ععزيأتي  عع بي عع ريا  مععد ي

يت(1)م  دلاي امايعمؤ لاي ةدفاي املي ااايل ليا   لتيا  االم يي
 ثانيًا: طبيعة المشكمة :

دؤ ليا ليا   عدليا ما لالاي ة ي دم يا ملائ يا م االتي،يع دليا م ااعلتي
 م  ة ي عااط ي معماكيا العليا ممد  ي،ي دايدم ليا ا ليا   ي  اي ايا م امةع يا

ا الع دعع ياألاععاسيا ماعع لالاي  اععا ي دمعع يا نمععالتيا م  ععة ي،يع   ععالدلي دمعع ياألل ععا ي
ا با نعع ي ععتيا م امةعع تيعبظععلا،يألتيا م ععام كيا  عع ي عع اي ععدتياألطععلاضيا مل  طعع ي،يهي

  عع ي   ععلضي فععايا م ععام كيا ماعع  ة ي،ي عع تي   ععلضي عع يا  ا عع ي ععب سي عععىيا اعععليا
  ععتيد ععدبيا  ل عع ي ة   عع يمععتي  ععليا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد ي،ي ععتيطلدععليل ععزيأعي

يت(2)ل ضي دم يا ليا   عدلي،يممايدؤ لي ة ي دم يا نمالتيعا ملائ يا م  ة ي
مععععتي بععععاي،ياعععع كيا  الدععععاليمععععتيا نفععععاكيإ عععع يعمععععزي عا ععععالي اممععععاي  بظععععداي

مبظمعع يا   ععاعتيا    ععاال يا  ععلععي،يع    ععليأ ععاي عع ريا نفععاكيا م ععام كي ععدتي ةععتي
(ي،يا  ععع يأ عععاللكيا  الدعععاليمعععتيا لاعععاالاكيا  ععع ي لعععصيا اعععلماكيOECD)يعا  بمدععع 

                                                           
1 - Ernst & Young, “Precision under pressure-Global transfer 

pricing survey, 2010- 2011”.,pp.5-6. 
 

2-  http://www.OECD.Orgdataoecd405439265412.pdf   
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( the arm's length principleم  عالالتيا نباعد ي،يمعتيأ مفعاي،يم عالأيا  دعاالي)

ا    عععاال يمبظمععع يا   عععاعتي،يمعععتيبمعععع ضيي9ا ععععالالي ععع يا   عععلتياألع ععع ي،يمعععتيا معععاالتي
،يعا عع  يد مععايأاعع اليا   عدععلي(1)ا م  ةععلي ا مععلد  ي ةعع يا ععاللليعلأسيا مععاليعا  بمدعع 

معععتيعنفععع يا بظعععليا معععلد د ي،يمعمععع  يأتياععع ليا   عدعععلي دمعععاي عععدتياألطعععلاضي اكي
ا     يدمعتيم  عه،يمتيطلضيا اةط يا ملد د ي  طي،ي بالماي ا طدزيا الم يم  الالتي

 طععل دتي دععلي ع ي عععيب ععسيا اعع ليا عع  يدممععتي بععالرييا نباععد يإ  ععاكيأتي عع ايا اعع ل
يتي(2)    يأتيدؤالعايب سيا  مةد ي  يظليظلعضيماا ف ي

ع  يم ل،ي امكيا اةطاكيمؤللا،ي ا  ملي ة يعمزي عا اليمةام ي ةادطلتي
 ةعع يا م ععام كي ععدتياألطععلاضيا مل  طعع ي،يعا ماععامليا با نعع ي ععتي ةععتيا م ععام كي،ي

يي(00) ،ي ععع يا معععاالتيل عععا5002 اعععب ي 69معععلائ يل عععايمعععتيلععع ليمعععايعلالي  عععابعتيا 
والتــي تـــن  عمــق "إاا خـــام اتشــخا  المرتبطـــون بوالــم شـــروط فــي معـــامالت م 
التجارية أو المالية ، تختمف عن الشروط التي تتم بين أشخا  غير مرتبطين مـن 
شأن ا خفض وعاء الالريبة ، أو نقل عبئ ا من شخ  خاالم لمالريبة إلـق خخـر 

أو غيـر خاالـم ل ـا ، يكـون لمم ـمحة تحديـد الـربع الخاالـم لمالـريبة معفـي من ـا 
عمق أساس السعر المحايد ، ولرئيس الم محة إبرام اتفاخات مـم أشـخا  مرتبطـة 

 .عمق اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعامالت ا"،
                                                           

يددٍ اددزا انًشددشوع  دوٌ حعددذٌم  خددى حددى  2 انًددادة. وقددذ تهددج  1263عدداو  صددذس اددزا انًعٍدداس -1

سدعش انخحىٌدم فدً    خدا  ب  صدذس حقشٌدش   1212عداو  وفدً   .1211انفقشة انثاٍَت يُها فً عداو   إضافت

ٌدم فدً انشدشكاث يخعدذدة     ش انخحىإنى "إسشداداث سدع   1225، ححىل فً عاو انششكاث يخعذدة انجُسٍت 

ويُز رنك انحدٍٍ خضدعج ادزِ ااسشداداث إندى يشاقبدت ودساسدت يسدخًشة ويُخظًدت يدٍ قبدم             انجُسٍت".

اسشاداث نخشًم دنٍم خا  بانخدذياث يٍدش   حى حطىٌش ا ،2000إنى  1225وفً انفخشة يٍ  انًُظًت.

، (يثدم االحفاقٍداث انًسدبقت نهخسدعٍش    )انًهًىست عبش انحذود واحفاقٍاث أخشي يكًهت نًبذأ انسعش انًحاٌذ 

يًهددذة نهخطبٍدد    ،نددخعكأ أخددش انخطددىساث فددً يجددال  ددم انُزاعدداث      ،2002كًددا حددى حطىٌشاددا عدداو    

 (OECD,2009.)عاوٌ ااقخصادي وانخًٍُتًُظًت انخاالنزايً نًُىرج االحفاقٍت انضشٌبٍت ن

 

2- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), “Transfer 

Pricing Guidelines”, IRAS, Feb. 2006, PP.1 – 5. 
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مععععتيا  ئ عععع يا  ب د دعععع ي،يأبععععايدعععع اي  الدععععاليا اعععع ليي39علالي ا مععععاالتيل ععععاييممععععا
ي-متيا  ابعتيع  ا،ي  الىيا طلليا  ا د :ي36 م اداليا مب عصي ةداي  يا ماالتيا

يطلد  يا ا ليا  ليا م التت -1
 طلد  يا  مة  يا نما د يمما ا،يإ دفاي امشيل بت -2
 طلد  يا ليإ االتيا  دزت -3

متيا  ئ  يا  ب د د ي،ي ة يأتياألع عد ي  ي  الداليا ا ليي46ع بصيا ماالتي
ليا  ليا م التي،يع  ي ا ع ي عالاي ععا ليا  دابعاكيا  امع ي  ط دعليا م ادالي طلد  يا ا 

،يي39  ريا طلد  ي،يد اي ط دليأ اليا طلد  دتياأللل دتيا مب عصي ةدفاي  يا ماالتي
ع عع ي ا عع ي ععالاياممابدعع ي ط دععليأ يمععتيا طععلليا    عع ي،يدعع اي ط دععليأ يمععتيا طععللي

أعيأ يطلد ععع يألعععلىيم ئمععع ييا ععععالالتي بمعععع ضيمبظمععع يا   عععاعتيا    عععاال يعا  بمدععع ي،
  ةممعلت

ع ة يا عل ايمعتيعنععالي ةعتيا ب ععصيا  امع ي ع يا  عابعت،يعا  ع ي   عليمعزي
، 99)،يعمعايعلالي ع يا   علاكيل عاييي 92مايعلالي  يا م داليا م اا  يا م ل يل عايي

،يعا م  ةعلي ا   عا ي51متيا م داليا م اا  يا عالع  يل عايي( 92،  91، 90، 95
،ي1982عا  عااللي ع يمعالسي24 تياألطلاضي اكيا     ،يعا م دالياألملدم ييل عاي

،يإهيأتيم ة  يا ملائ ي(1)ي1995عا  االلي  يأم ع لييFRS8عا م داليا  لدطاب 
معتي568،ي دعاي معمتيا  بعالي2667ا م لد ي اي  الأيا  معلي فع ريا مععااليإهي ع ي عااي

ا  ععااييا   ععام كيمععزياألاععلاصيا مل  طعع ،يماععدلا،يإ عع يا اعع ليا  ععلاليا مععلد  ي فعع اي
يا م اداليعطللي اا ات

منمع ععععع يمعععععتيي2616ع عععععاليأ عععععاللكيم عععععة  يا معععععلائ يا م عععععلد ي عععععااي
ا   ةدماكيا لااالد ي  ا دليا م ام كي،ي  عمدبيمد د ي ط دعليم عالأيا اع ليا م ادعال،ي

يإهيأتيا  ابعتيهيد  ع ي ة يبصيدةااي ا  ا فايت
ـــروع  ويحكـــم ـــين ف ـــة ب ـــامالت البيني ـــار ووالـــم سياســـة لتســـعير المع اختي

                                                           
الدليل العلمى لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها حماد، طارق،  -1

 864ص، 2002، الدار الجامعية، الجزء الثانى، الضريبية
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 الشركات متعددة الجنسية مجموعة من المعوخات والمحددات وهي:
  عدععلياألل ععا يمععتي ةععاليإ عع يةلععلي م اع عع ياهاعع  االتيمععتيا مدععااكيا مععلد د ،ي -1

 دععاي اعع  يم ظععايا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد يإ عع ي ل ععدضيا  عع  يا مععلد  ي
 لي  عدععلياألل ععا يمععتيا ععالعلي اكياألاعع اليا مععلد د يعا  فععل يمبععا،يمععتيلعع

 ت(1)ا مل    يإ  يا العلي اكياألا اليا مبل م ،ي  كيا اليأا اليا   عدل
  عضيا  عاهك،ي  عالاي ععا ليا م ةعمعاكيي الايم ئم يا ليا   عدعليا م ادعالي ع  -2

 ت(2)ا  ام ي  اا يا ا ليا  ليا م الت،يمماي  يا  با اكيلأاد يا  ماملي
دعععؤال ي عععلضيااععع لالاايا اععع ليا م ادعععالي  اععع دليا   ععععد كيي عععدتياألطعععلاضي عععالي -3

ا مل  ط ي ا مبظمع يإ ع يااع لالااياع لي  عدعليالالةع ،يأل علاضي  دعدايا معالدلدتي
عا ل ا عع يا الالدعع ،ي لعع ضياعع ليا   عدععليا ماعع لالاي ي ععلاضيا مععلد د تيممععاي

 ةععع يا اععع ليد طةععع يملا عععاتياد عععاليا م ل  ععع ي ةععع ي اععع دليا   ععععد كيا  معععاالا،ي
ا م ادععععالي)ع  عععع  يلا عععع يا اعععع ليا  ععععليا م ععععالت(ي عععع ي  دععععداياألالا ،يعيا ل ا عععع ي

 ت(3)ا الالد 
ال  ضي عابدتيا ملائ ي دتيا عالعليا مل ة ع ،ي عاليأ طع يا  عليألم عليمعتياعةط ي -4

ملد د ي  ي لضيملد  ي ة ياللليا الم يم  الالتيا نباعد ،يممعاي عاليدعؤال يإ ع ي
 ت(4) العايااالعاضيملد  
ايا لي،يدلىيا  ا ايأتيمامة يا   اي  م علي ع ي  الدعالية دع يي  يمع يم

                                                           
1- Azemar, C.; Corcos, G.,”Multinational Firms’ Heterogeneity In Tax 
Responsiveness: The Role Of Transfer Pricing”, The World 
Economy,2009, p1292. 
3-Gresik, T., & Osmundsen, P., “Transfer Pricing In Vertically Integrated 
Industries”, June 2006, p.1.  (http://www.nd.edu/gresil/transferpricing.pdf) . 
4-

Cools, M., Emmanuel, C., & Jorissen, A. “Management control in the 
transfer pricing tax compliant multinational enterprise”, Accounting, 
Organizations and Society, Vol. 33, Issue 6, August 2008, p.1-3. 
5-Waegenaere, A., Sansing, R., & Wielhouwer, J. “Using bilateral advance 
pricing agreements to resolve tax transfer pricing disputes”, Tuck school of 

business at Dartmouth, Working paper No. 24, July 2005,p.1.  
(http://ssrn.com/abstract=766044). 
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 ط دععليم ععالأيا اعع ليا م ادععاليي عع ي اعع دليا م ععام كيا  دبدعع ي،ي ععدتيا اععلم يم  ععالالتي
ا با ن ي تيا لييا نباد يعع الا فايا  ل د ي،ي مايد اليمتيمااملياه  ااايا ملد  
مععتياألطععلاضي ع يا   عدععلي عع يا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد ي،يعيد  ععليأ ععالاضيمععلي

ا    عععع يع معمععععاكيا ععععالعليا ممععععد  ي،ي ععععا  ط دلي ةعععع يا اععععلماكيم  ععععالالتيا نباععععد ي
يا  امة ي  يمنالي با  ياألالعد ي  يم لت

 التساؤالت التالية:اإلجابة عمق و  يمكن بمورة مشكمة البحث من خالل 
ا اعععلماكييأ عععالاضمععاي ععععيأ عععلي ط دعععليم عععالأيا اععع ليا م ادعععالي ععع يم عععلي ةععع ي -1

 م  الالتيا نباد يعع الا فايا  ل د ؟ي
ماي  يأبا يطلد  ي  داسيع  الداليا ا ليا م ادالي؟يعماي  يا  عامليا مؤ لتي -2

  ة يال دالي ةتيا طلد  ؟
مععاييمععال ي  ا دعع يااعع لالاايم ععالأياعع ليا   عدععليا م ادععالي ةعع يا  ععااايا اععلماكي -3

مععععايأ ععععلري ةعععع يم  ععععالالتيا نباععععد ي ا  اععععلد اكيا مععععلد د ي ا ععععالعليا ممععععد  ي؟يعي
 ا ع ا يا ملد  ي ةالم ؟

عاه  عععععععاليا ماععععععع لييMAPمدعععععععضيدممعععععععتي   دعععععععليأاعععععععةع اياه  عععععععاليا م  عععععععااللي -4
م امععليماععا الي م ععالأياعع ليا   عدععليا م ادععالي  ععليا باا عععاك،ييAPA ة اعع دل

 عا  اليمتياهاالعاضييا ملد  يع لضيا   ع اك؟
مععايمععالىيإممابدعع يعمعععزيإطععالي ةمعع يم ععالالي  ط دعععلياعع ليا   عدععليا م ادعععالي -5

ALPيا الماكياألنب د يا  امة ي  يا  ةعالاتيا ممعد  ي  ع  ي امع ،يع ع يي  
يم لي    يلا  ؟

مععاي عع ياد ععاليا م ل  عع ي ةعع يااعع لالاايا اعع ليا م ادععالي عع يا اععلماكيم  ععالالتي -6
ااي ةتيا الماكي ر ماايا نباد يا  امة ي  ي طاعياألالعد ؟يعا   يأ يمالىي ة 

 ا اةط يا ملد د يا م لد ي؟
 ثالثًا: هدف البحث :

يد م ليا فالضيا لئدا ي ة  اي  :ي
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إختراح مدخل محاسبي لتطبيق مبدأ السعر المحايـد فـي تسـعير التحـويالت الدوليـة " 
ي".

يعدا  يا  ا ايإ  ي   دلي  ايا فالضيمتيل لي   دلياأل الاضيا  ل د يا  ا د :
 ر ععالاضيا اععلماكيم  ععالالتييALP دععاسيمععالىي ععر لي ط دععليم ععالأيا اعع ليا م ادععالي -1

 ا نباد ت
اللااعععع ييطععععللي اعععع دليا   عععععد كيا مل ة عععع ي،يع  الدععععاليمد دعععع يال دععععاليا طلد عععع ي -2

 األبا ي،يعا  عامليا مؤ لتي ة ي  اياهل دالت
اللااععععع ياععععع لي طععععععدليم عععععالأيا اععععع ليا م ادعععععالي،ي ة عععععاليمعععععتياهاالعاضيا معععععلد  ي -3

 ع لضيا   ع اكتعا باا اكي
  الداليمالىي  ا د يا مبفند يا م    ي  ط دلياع ليا   عدعليا م ادعالي ع يم عل،ي -4

 مععععماتي الا عععع يا ع ععععا يا مععععلد  ي  ععععلععيا اععععلماكيم  ععععالالتيا نباععععد ي ا ععععالعلي
 ا ممد  ي،يع مايهيدؤ لي ة ياها  مالياألنب  يا م االي فات

 ةععضينعابعع ياعع ليا ماعضي ععتيأ ععايا   عالداكيا  عع ي عانععايا  ط دععليا  مةع ي مل -5
ا   عدعليا م ادععالي،يعاعع ليمعانف فععاي،يع عاععدزيبطا فععاي،يعاه  ععا ي بفععاي،ي مععاي

 داا الياألطلاضيا م بد ي ة ي   دليا  الا  يا ملد د 
ال  اليإممابد ي ط دليا ماللليا م اا  يا م  ل ي  يا الماكيم  الالتيا نباعد ي -6

 ا  امة ي  ي طاعياألالعد ي  يم لت
 :رابعًا: أهمية البحث 

 اتهمية العممية لمبحث: -9
بععاللتيا م ا ععاكيا  ل دعع ي عع ي عع ايا منععالي،يعابل ععاضيماعع عىيا ععع  يا مععلد  ي عع ي -

 ا   ام كيمزيا الماكيم  الالتيا نباد ت
  بيا مناليأماايا  ا  دتي نلا يا ماداليمتياأل  ااي عتي اع دليا   ععد كي ع ي -

ا نعابع يا الالدع ي،يعا نعابع يا م دليمعتيا منعاهكي،يعمبفعايا م ااع  يا الالدع ي،ي
 ا    االد ي،يعا نعاب يا  ابعبد ،يع دل ات
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ل عععزيا عععع  ي ا ماعععامليا معععلد د يا م  ة ععع ي  اععع دليا   ععععد كيا الع دععع ي،يعاععع لي -
 ا   امليم فايعم ا ن فات

 اتهمية العممية لمبحث: -5
 

يا  ااداليا ما ملي  يب د يم ليمتياها  مالياألنب  يا م االيع  عالمفايمالع ع  -
 نا   ي  ا  مال

ا   عالياعع ليا   عدعليمععتيأ ععايا   عالداكيا مععلد د يا  عع ي عانعايا اععلماكيم  ععالالتي -
 (تErnst& Young,2010ا نباد ي)

 دمبعع يا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد ي ةعع يا اعععليا الع دعع ي،يعم اع  فععاي ةلععلعضي ععتي -
اطعتيا  ابعتيعا ملد  يا م ةد ي،يممعايااع ةاايمعلعلتيعمعزي دععالي اامع يعل ا ع ي

  الم ي ة يا  مةداكيا   ي  ايالاللي ةتيا الماكت
   دععععليا  الا عععع يا مععععلد د ي  ععععلععيا اععععلماكيم  ععععالالتيا نباععععد ي،ي بععععاليم ااعععع  فاي -

 ملد دا،ي  يم ليط  ا،ي ة عا اليا الع د ت
ا  ملي ة ي الايمداعي  عليا الع  يمتيا ملائ ي،يب دن ي ة    ي  يأاا د ي -

 ا   مععاالي ةعع ي نععال يا ععالعليا م  المعع يعأالعاكي  الدععالياعع ليا   عدععليا م ادععالي،ي
يا ممةم يا م  الت(تي–)ا عهداكيا م  التي

 خامسًا: من ج البحث:
    دععلي ععالضيا   ععا،ياعععضيداعع لالايا  ا ععايمبفنععدتي مععايا مععبف ياهاعع  لائ يييييي

يعا مبف ياها ب اط :
ا معععبف ياهاععع  لائ ي:يع  عععتي  عععلضيااععع ط عيمعععالىيإممابدععع ي ط دعععليا معععالللي -

  ط دعلياع ليا   عدعليا م ادعالي ةع يا اعلماكيم  عالالتيا نباعد يا  امةع يا م  ل ي
  يم لتيعد اي  تيمتيل لي  مدايع عادزي ائم اياا   ا ي ةع ي دبع يمعتي
 ةعععتيا اعععلماكي،يع ةععع يا  عععامةدتي م عععة  يا معععلائ ي ةععع يا اعععلماكي،ي فعععالضي

ع دععاسياعع لي  عدععليم ادععالي،يد  ععليل ععبي ععااللي م ل عع يمععالىيإممابدعع ي  الدععال
  م يا طل دتي،يعمالىي   ةفماي إلطاليا م  ل ي ف ايا ا لتعملضي
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ا مبف ياها ب اط :يع  تيإ  ماالا،ي ة يا اللاا يا بظلد يعا اللاا يا م الب يا  ع ي -
 ااي فايا  ا ايمتيأنليااع ب اطيمعاللليم ااع  يم مامعلي  ط دعليم عالأيا اع لي

 ةاعععلماكيا م ادعععالي،يدفعععالضيا ععع ي  عععالدايم ةعمعععاكيا   عععاالد يال د ععع يعمبااععع  ي،ي
م  الالتيا نباد يا  امة ي  يم ليعم ة  يا ملائ يا م لد ي،ي فالضيا  رمالي

 متي الا  يا ع ا يا ملد  ي ف ريا الماكي،يع   دليأ الاضيأللىت
 سادسًا: فروض البحث :

هي عنععالي   ععع ي اكياله ععع يإ  عععائد ي عععدتيم ععالأياععع ليا   عدعععليا م ادعععاليعأ عععالاضي -1
 ا الماكيم  الالتيا نباد 

 عععع ي اكياله عععع يإ  ععععائد ي ععععدتيال دععععاليطلد عععع ي اعععع دليا   عععععد كيهي عنععععالي   -2
 ا م ئم ،يعا م  دلاكيا  دئد يعا ما د يعا  بظدمد ي  يا الماكيم  الالتيا نباد ت

هي عنععالي   عع ي اكياله عع يإ  ععائد ي ععدتيإ ععلاايا  ععاليا  اعع دليا ماعع ليعاه  ععالي -3
  ع اكتا م  االلييعا  اليمتياهاالعاضيا ملد  يعا باا اكيع لضيا  

هي عنعاليإل   ععاكي اكياله عع يإ  عائد ي ععدتيةلا يا ما   عع يمعبفاي عععليإل دععالي -4
 أ مليطلد  ي  داسيا ليا   عدليا م ادالت

هي عنععاليإل   ععاكي اكياله عع يإ  ععائد ي ععدتيةلا يا ما   عع يمععبفاي عععليمد دعع ي -5
   الداليا لي  عدليم اداليدلم يا  معم يا ممد  تي

 سابعًا: مجال و حدود البحث:
 مناليا   اي: -1
 اعضيد باعليا  ا اي ط دليم الأيا ا ليا م اداليمتيمبظعليملد  ي -
  العاليا   ا:ي -2
د   ععليمن مععزيا   ععاي دمععايد  ةععلي م ععة  يا مععلائ ي ةعع يماععئع  يإالالتي -

الالتيم ععالي ا مععلائ ي ةعع يا اععلماكيا ماععا م ي م ععة  يا مععلائ يا  امعع يعا 
 عم عاط يا ممع دتتي

د   ععليمن مععزيا   ععاي دمععايد  ةععلي ا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد يا  امةعع ي عع ي -
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 م لي ة يالماكي طاعياألالعد يم  الالتيا نباد ت
-  

ي:يثامنًا: متغيرات الدراسة
ي

ــر محــل الدراســة ــل المتغي ــل المحايــد،  يمث ــل فــي ســعر التحوي ــابم والمتمث ــر الت المتغي
 ويسعق البحث إلق دراسة وتواليع أثر بعض المتغيرات المستقمة عميه وهي:

 

 أهداف الشركات متعددة الجنسية ) اتطراف اوي العالخة(: -9
 

عد  ععالي فععاياأل ععالاضييا  عع ي اعع  يا اععلم يإ عع ي   د فععايمععتيلعع ليادااعع ي
ا م ادعععالي ة ععع  اكيا  دبدععع ي،يع  معععمتيلةعععلي دمععع ي  الدعععاليع دعععاسياععع ليا   عدعععلي

  امليا افاي،يعاا لالااياأل الاضيا ملن دع ي،يع اعندزيا  عالاعيع  اعدتيا م عا تي
،يعااعععع لالاايبظععععاي دععععاسيع  دععععدايأالا يعمما ععععمكي اال عععع ي،يعا  عا ععععليمععععزيإلاععععاالاكي

م دععععععالايا م ااعععععع  يا الع دعععععع يعي،ييOECDمبظمعععععع يا   ععععععاعتيا    ععععععاال يعا  بمدعععععع ي
عا ا د يا   ا ي تيا م ةعماكي،يعلما يا اعةط يا معلد د ي ا  ةعاليي،عا م لد ي
يتا ممدض

 المتغيرات التنظيمية والبيئية والمالية: -5
ي:ا م  دلاكييا مؤ لتي ة يال داليا طلد  يا مباا  ي ا ليا   عدليع  ممتيعد  الي فاي

 نععايا م د ععاك،يعط د عع يا  ععبا  ي،يعا  عععا اييع  م ععلي عع م  دععلاكي بظدمدعع :ي . أ
ا الالد ي،يعا  الاعيع طعدليمب  ينالدالي،يع نب يا ملاطل،يعم اددلي  دعدايأالا ي

 ا مالدلدتي،يعبععيا     يا م  اال  ت
اهاعععع  لاليا    ععععاالىيعا ادااعععع ي،يعا ادااععععاكيم  دععععلاكي دئدعععع :يع  م ععععلي عععع ي . ب

عا  اععلد اكي،يعمععالىيا مبا اعع يا اععع د ي،يعا مع ععزيا ن لا عع ي،يعا  عععىيا اععلائد ي
 م عععاددليا الع دععع يعا م ةدععع ي،يع  ة عععاكيا  مةععع ياألنب دععع ي،يع   ععع يعا  ة مدعععلي،

 ا الم ي ا  معم يا ممد  ت
،يع طا ع ياألالا ييEVAا  دمع ياه   عاالد يا ممعا  يم  دلاكيما د :يع  م لي ع ي . ث

،يعا  ائعععالي ةععع ي عععليا مةمدععع ي،يعا  ائعععالي ةععع ياأل ععععلي،يعا  ائعععالييBSCا م ععععاات
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  ة يا م د اكت
 اليفة:إرالاء الحكومات الم -0

 اي داسياأل لاضيا   ي   دفاي معمعاكيا عالعليا ممعد  يمعتياألطعلاضي
 عىيا    ع ي،ي ععالىي  الدععاليع دععاسيع  لدععلياع ليا   عدععليا م ادععالتيع  مععمتي عع ري
األ ععلاضي الا ععع يا ع ععا يا معععلد  ي،يعاه  ععاااي ةععععائبيع عععابدتيا عععالعليا ممعععد  ي،ي

د ي عععتيما ععع يا م ةعمعععاكيعادعععاالتياهاععع  مالياألنب ععع يا م ااعععلي،يعا   عععا ي اععع ا 
ا مطةع عععع ي،يع اععععفدليملان عععع يمبفندعععع ياعععع ليا   عدععععلي،يعاهاعععع نا  ي ة  ععععالد كي
ا مبط دع يا  ع ي طة فعايا اععةط يا معلد د تي ا معا  يإ عع يإل  عاليمعالىيمعمععع د ي

يعم اد يع الا  يا نلا اكيا م    يمتي  ليا  معم ت
 تاسعًا : الدراسات السابقة:

ا اعلماكيم  عالالتيا نباعد ي ع يا  نعالتيا الع دع ،يعمعايبعع  يبظعلا،ي  اادعاليماعالم ي
 بعععايمعععتيماعععم كيم  ة ععع ي راععع اليا   عدعععلي،ياااليا نعععاريا  عععا  دتيب ععععياللااععع ي ععع ري
ا ماعععم كيعمبا اععع يأاععع ا فا،يعم اع ععع يإدنعععااليا  ةععععليا مبااععع  ي فعععاياععععا يمعععتيعنفععع ي

اكيا اععا   يا  عع يا بظععليا الالدعع يأعيا مععلد د يأعياه   ععاالد يع دمععايدةعع ي  ععضيا اللااعع
ي طل كيإ  يا مناهكيا مل ة  ي اكيا  ة ي معمععيا   اي:
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 دراسات تناولت أسعار التحويل ب فة عامة

 اهم النتائج أهم اتهداف العنوان الدراسة م

3 Tondkar et. 
al. , 2005 

ممارســــــــــــــــات تســــــــــــــــعير 
التحــــــــويالت واإلجــــــــراءات 
المنظمــة ل ــا فــي الواليــات 
المتحدة و المممكة المتحدة 

 )دراسة مقارنة(

مقارنـــــة ممارســـــات تســـــعير التحـــــويالت 
ـــــــة ل ـــــــا والجـــــــ اءات  والقواعـــــــد المنظم
المفروالة عمـق الغـا الالـريبي فـي كـل 

 الواليات المتحدة والمممكة المتحدةمن 

تمتا  خواعد تسعير التحويالت في الواليات  -9
ل اما مقارنة  المتحدة بكون ا أكثر تف ياًل وا 

 بالمممكة المتحدة.
استغراق تمك القواعد وختًا أطول لسن ا في  -5

 المممكة المتحدة 
ال تتالــــمن إرشــــادات تســــعير التحــــويالت  -0

الخا ة بالمممكة المتحـدة  طريقـة محـددة 
لتســـعير التحـــويالت، كمـــا هـــو الحـــال فـــي 

 الواليات المتحدة. 

4 Lakhal, 
2006 

نمواج لممشاركة في الـربع 
التشــــــــــــــغيمي وتســـــــــــــــعير 
التحــــويالت فــــي الشــــركات 

 العاممة عبر االنترنت

ـــــرح لتســـــعير  والـــــم نمـــــواج مقت
ـــــــــربع  التحـــــــــويالت و تعظـــــــــيم ال
ــر  ــة عب التشــغيمي لمشــركات العامم
االنترنــت فــي ظــل سمســمة عــرض 

 أالخم 

ــرح لتســعير التحــويالت وتعظــيم  -9 مــواج مقت
الربع فـي الشـركات العاممـة عبـر االنترنـت 
ـــنفس  ـــم اتطـــراف ل ـــافتراض خالـــوع جمي ب
 السمطة الالريبية ونفس السعر الالريبي.

5 Cools et. 
al. , 2008 

الرخابـــة الرداريـــة فـــي ظـــل 
ـــــددة  ـــــ ام الشـــــركات متع الت
الجنســـــــــــــــية بالقواعـــــــــــــــد 
الالـــــــــــــــريبية لتســـــــــــــــعير 

 التحويالت

توالــيع أثـــر الخطــوات المتخـــاة لمتكامـــل 
ـــدولي ،  ـــل ال مـــم تشـــريعات ســـعر التحوي
عمــــق ت ــــميم واســــتخدام نظــــام الرخابــــة 
اإلداريــة فــي الشــركات متعــددة الجنســية 

ة لتســــــــعير باســــــــتخدام طريقــــــــة واحــــــــد
 التحويالت.

أدى اســتخدام نظــام ممــ م لتســعير التحــويالت الــق 
 اآلتي:

 يـــــادة مرك يـــــة اتخـــــاا القـــــرارات وتنظـــــيم  -9
 اتنشطة

تقميــــل دور مســــتويات اإلدارة اتدنــــق فــــي  -5
 والم اتهداف واتسس

 يادة استخدام المقاييس العالمية الداخمية  -0
 والخارجية.

الماليــة  يــادة إدراك مؤشــرات التقيــيم غيــر  -1
ممــا أدى إلــق الحاجــة إلــق أســالي  تقيــيم 
وتحفيـــ  مختمفـــة ســـواء لـــأداء المـــالي أو 

 غير المالي.
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6 
Hoonsawat, 

2008 

تســــعير التحــــويالت )حجــــم 
الدول، والمسافات الفا مة 

 بين ا( 

تحديــد العوامــل المــؤثرة عمــق خــرار  -9
تحويل الدخل من دولـة الـق أخـرى 

 عبر الشركات متعددة الجنسية.
ــــدى حساســــية تســــعير  -5 ــــار م اختب

ـــا لتـــدفق  ـــة م ـــي دول التحـــويالت ف
رأس المـــال ، ومســـتوى اتجـــور ، 
والمسافة الفا مة بين الدول وفقًا 

 لمواخم النظري.

عند خيام الحكومة برفـم الالـريبة الموحـدة  -9
ــــلن الــــدول تخســــر حــــوالي 9بنســــبة  % ف
% مـن االيــراد االالــافي النــاتج عــن 65.1

يجــة تحويــل ال يــادة فــي معــدل الالــريبة نت
 الدخل من دولة إلق أخرى.

توجـد عالخــة عكســية بـين معــدالت اتجــور  -5
ــــة ومــــدى حساســــيت ا  ــــي الدول الســــائدة ف

 لتسعير التحويالت.
توجد عالخة طردية بين المسافات الفا مة  -0

ــــدي حساســــيت ا لتســــعير  ــــدول وم ــــين ال ب
 التحويالت.

9
0 

Azemar&Co
rcos, 2009 

دور تسعير التحـويالت فـي 
اســـتجابة الشـــركات تفـــاوت 

 متعددة الجنسية لمالرائ 

دراسة ما إاا كـان اخـتالف هيكـل الممكيـة 
ــــين  وكثافــــة أنشــــطة البحــــث والتطــــوير ب
الشـــركات متعـــددة الجنســـية يـــؤثر عمــــق 
مــدى حساســية االســتثمارات  لمتغيــر فــي 

 معدل الالريبة

تشـــجم االختالفـــات الالـــريبية بـــين الـــدول  -9
ـــق اســـاءة  الشـــركات متعـــددة الجنســـية عم

ســــتخدام أســــعار التحويــــل ، عــــن طريــــق ا
توجيــــــه االســـــــتثمارات إلــــــق الـــــــدول اات 

 المعدالت الالريبية المنخفالة.
ـــة فـــي أســـعار  -5 ـــة الشـــركات المتالعب محاول

ــــات نســــبة  ــــل، المحافظــــة عمــــق ثب التحوي
ـــيض  ـــق ات ـــول ، ب ـــدف تخف ـــاح إل اترب
 مخاطر كشف التالع ، والتعرض لمعقا .

امـتالك الشــركات الم تمــة بأنشــطة البحــث  -0
والتطوير المستثمرة فـي فـروع ممموكـة ل ـا 
بالكامـــل، خــــدرة أكبــــر عمـــق التالعــــ  فــــي 
أســــــــعار التحويــــــــل ، وحساســــــــية أكبــــــــر 
لرختالف في معـدالت الالـريبة فـي الـدول 

 الماليفة. 
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9
9 

Lo &wong, 
2011 

ـــة لرف ـــاح  دراســـة تطبيقي
االختيـــــــاري عـــــــن أســـــــعار 

 ال ينالتحويل في 

الكشـف عـن العوامــل المـؤثرة فـي اف ــاح 
ــــاري عــــن تفا ــــيل أســــعار  االدارة االختي
ـــــــين اتطـــــــراف  ـــــــامالت ب ـــــــل لممع التحوي

 المرتبطة

تعتبـــر الشـــركات التـــي تعتمـــد بشـــكل أكبـــر  -9
عمــق مــراخبين مســتقمين ، والشــركات التــي 
تتالــــــمن نســــــبة أكبــــــر  مــــــن مســــــاهمة 
ـــر الت امـــًا باالف ـــاح  الحكومـــة، هـــي اتكث

ي عـــن المعـــامالت بـــين اتطـــراف االختيـــار 
المرتبطة ، واتخل عرالة لمعقوبات الناتجة 
عن عدم االلت ام بقواعد االف اح االجباري 
المتعمــــق بالمعــــامالت بــــين اتطــــراف اوي 

 العالخة.
ـــي تركـــ  عمـــق ادارة   -5 تســـعق الشـــركات الت

الــربع بشــكل أكبــر إلــق تــوفير مســتوى أخــل 
مــــن االف ــــاح االختيــــاري، والــــك ب ــــدف 

 ير التكاليف الناتجة عن هاا االف اح.توف

9
5 

Chen, 2011 

ـــــم العـــــادل  مراجعـــــة التو ي
لمتكمفــة والعائــد فــي تســعير 
ــــر سالســــل  التحــــويالت عب
ــــ   العــــرض فــــي ظــــل الطم

 العشوائي

دراســة كيفيــة التو يــم العــادل لمعائــد عبــر 
سمســمة العــرض والمســاعدة عمــق تنســيق 
سالســــــل العــــــرض فــــــي ظــــــل المف ــــــوم 

 التحويل. المحاسبي تسعار

ج الرياالــــية مجموعــــة مــــن االجــــراءات والنمــــاا
المقترحـــة لحســــا  ســــعر التحويــــل العــــادل بــــين 

 الموردين داخل سمسمة العرض
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 (ALPدراسات تناولت مبدأ السعر المحايد )

 اهم النتائج أهم اتهداف العنوان الدراسة م

9 Choe & 
Others, 2004 

ــــــي  تســــــعير التحــــــويالت ف
الشــركات متعــددة الجنســية 
والموا نـــــــة بـــــــين العـــــــ ء 
ـــــدأ الســـــعر  الالـــــريبي ومب

 ALPالمحايد 
 

توالــيع كيفيــة تحديــد ســعر التحويــل فــي 
ــــــدما  ــــــددة الجنســــــية ،عن الشــــــركات متع
تســــتعمل الشــــركة ســــعر تحويــــل لغــــرض 
الالريبة بخالف سعر التحويل المسـتخدم 
لأغـــــراض االداريـــــة، وفـــــي ظـــــل وجـــــود 

 ات عمق عدم االلت ام بمبدأ المحايدةغرام

الطريقــة المثاليــة لتســعير التحــويالت  -9
لغرض الحواف  هي المتوسط المرجع 

 لمتكمفة الحدية .
يجـــ  عمـــق الشـــركة المفاالـــمة بـــين  -5

م ايـــــا موا نـــــة العـــــ ء الالـــــريبي و 
غرامـــات عـــدم االلتـــ ام بمبـــدأ الســـعر 
ـــة اخـــتالف الســـعر  ـــد فـــي حال المحاي

لالــريبية، الالــريبي بــين الســمطات ا
الختيــــار طريقــــة تســــعير التحــــويالت 
المثاليــــة لم ــــر  مــــن مبــــدأ الســــعر 

 المحايد.
فـــي حالـــة تســـاوي الســـعر الالـــريبي  -0

بين الم الع المختمفة يكـون السـعر 
الحر المقارن مساوي لمتكمفة الحدية 
ويكون سعر التحفي  المثالي مساوي 

 لمتكمفة الحدية.

5 Brem & 
Others, 2005 

التحــويالت واتفكــار تســعير 
النظريــــــــة عــــــــن طبيعـــــــــة 
 الشركات متعددة الجنسية

تطــوير مبــدأ الســعر المحايــد وأثــر  عمــق  
أداء أنشـــــطة الشـــــركات فـــــي الشـــــركات 
متعـــددة الجنســـية بمـــا يتفـــق مـــم البيئـــة 
المؤسســـية و هيكـــل الحوكمـــة وتحركـــات 

 الشركة

ال يعتبــر نمــواج تســعير التحـــويالت  -9
مـــــال التقميـــــدي مناســـــبًا لعـــــالم اتع

الفعمـــــي حاليـــــًا أو مســـــتقباًل، نظـــــرًا 
 لطبيعة الشركات متعددة الجنسية.

يج  تطوير نظرية مالئمة لمنظمـات  -5
العمــل متعــددة الجنســية حيــث تــوا ي 
بــــين متطمبـــــات الحوكمـــــة وتكـــــاليف 
اتداء ومتطمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االدارة 

 االستراتيجية.
ـــد  -0 ـــدأ الســـعر المحاي يجـــ  تطـــوير مب

ALP  بحيـث يــتم فيــه االعتمــاد عمــق
ــة  ــعوبة  ــة فــي حال معمومــات داخمي

 المقارنة مم طرف ثالث مستقل.



 
 

- 11 - 
 

1 Lengsfeld et. 
al., 2006 

مقارنــــــة المرك يــــــة والــــــال 
ـــــــــي تســـــــــعير  ـــــــــة ف مرك ي
التحــــويالت واختيــــار نظــــام 

 التكاليف

دراســــة كيفيــــة تســــعير التحــــويالت عمــــق 
أساس التكمفة تحـت ظـروف التأكـد وعـدم 

مختمفة، في ظل كل من المرك ية التأكد ال
 والالمرك ية

يجـــــ  تســـــعير التحـــــويالت ب ـــــورة  -9
ــــــة  ــــــق  التكمف مرك يــــــة اعتمــــــادًا عم
المعياريـة إاا كـان معــدل العائـد عمــق 
االســـــتثمار مرتفـــــم ومعـــــدالت عـــــدم 

 التأكد منخفالة.
يج  إتبـاع الالمرك يـة فـي التسـعير،  -5

إاا كانـــــــت معـــــــدالت عـــــــدم التأكـــــــد 
 متوسطة.

التحـــــويالت ب ـــــورة يجـــــ  تســـــعير  -0
مرك ية اعتمادًا عمق التكمفة الفعمية، 
 إاا كانت معدالت عدم التأكد مرتفعة.

3 
Gresik & 
Others, 2006 

ــــــي  تســــــعير التحــــــويالت ف
 ال ناعات رأسية التكامل

تحــدي الفكــر الســائد الــاي  -9
يمنــــــم اســــــتخدام بيانــــــات 
ناتجــة عــن عمميــات تحــت 
ـــــددة  ســـــيطرة الشـــــركة متع
الجنســـــــية فـــــــي مراجعـــــــة 
أســــعار التحويــــل الخا ــــة 

 ب ا.
توالــــيع أفالــــل إجــــراءات  -5

ــــــن إتباع ــــــا لتحميــــــل  يمك
البيانات لمحد مـن محفـ ات 

 تحويل اترباح الالارة.

( ALPمبدأ السعر المحايـد ) يتطم  -9
ــــــن  ــــــة يمك ــــــات مقارن وجــــــود معموم
ــــات  ــــق عممي اســــتخدام ا لمحكــــم عم
التبادل بـين الشـركات التابعـة لـنفس 
الشـــركة اتم، بشـــرط أن تكـــون تمـــك 
المعمومــات ناتجــة عــن عمميــة تمــت 
بــين طــرفين مســتقمين عــن الشـــركة 

 متعددة الجنسية، 
ــة التكمفــة مالــافًا إلي ــا  -5 ــر طريق تعتب

هـــــاما ربـــــع هــــــي اتفالـــــل فــــــي 
فقيــة التكامــل لمحــد مــن ال ــناعات أ

ـــــن الـــــدول اات  ـــــاح م ـــــل اترب تحوي
المعدالت الالريبية العاليـة وبالتـالي 
 يــــادة العوائــــد الالــــريبية فــــي تمــــك 

 الدول.

4  Schiller ,et. 
al. , 2011 

تســـــعير التحـــــويالت عمـــــق 
 أساس التكمفة

ـــــة بـــــين أداء الطـــــرق المختمفـــــة  المقارن
 لتسعير التحويالت عمق أساس التكمفة

طريقـــــة التكمفـــــة المرك يـــــة تفالـــــل  -9
الثابتــة عـــن بـــاخي الطـــرق إاا كانـــت 
نسبة عدم التأكد من التكمفة بالنسبة 

 لمفرع والمرك  الرئيسي منخفالة
تفالــــل طريقــــة التكمفــــة الفعميــــة إاا  -5

كانــت نســبة عــدم التأكــد مــن التكمفــة 
مرتفعــة فــي البدايــة مــم تــوافر القــدرة 
لـــدى الفـــرع والمركـــ  الرئيســـي عمـــق 

ومـــــــات الكافيــــــة عـــــــن تــــــوفير المعم
التكـــاليف لممشـــتري فـــي وخـــت اتمـــام 

 البيم.
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 من الدراسات السابقة اتالع لمباحث اآلتي:
 أهم ما يمي  الدراسات السابقة

 ة يأ مدع يااع لالاايم عالأياع ليا   عدعليا م ادعال،ي    دعليم عا بيم ظايا اللاااكي  اليا -1
ا ممد  ي ف ريا ع الاكيمتييعع الا فايا  ل د يمتيبا د ،يعا العلا الماكيم  الالتيا نباد ي

 با د يأللىت
 مععععا ضينفعععععاليا مبظمععععاكيا  ا مدعععع يعا م ا ععععاليا    دعععع يعا   عععععاياألماالدمدعععع يعا اععععةطاكي -2

،ي  طععدليم عالأياع ليا   عدعليا م ادعالي،ي    دعلي ا ملد د ي  يا  ةالياألايعا  ةالاتيا ممد  
   الا  تم ا بياألطلاضيا ما  دالتي

   دععلي  ععاعتي ععااللي ععدتياألطععلاضي عىيا    عع يعا الالاكيا مععلد د ي ا ععالعليا ممععد  ي،ي -3
 مرااسي  ط دليم الأيا ليا   عدليا م ادالي م ا تت

 أوجه الق ور في الدراسات السابقة
 لمدعععايم ظعععايا اللااعععاكي ةععع يأ عععليادااعععاكياععع ليا   عدعععلي ةععع يادااععع يا لعععا ي ت1

  يأللىييم  دداياألالا يا الال يتا  لالاكي،يالعتيا  طلليا  ينعاب
ا  ععابدتيي  اعكياللن ي ط دليا ليا   عدليا م ادعاليمعتيالع ع يأللعلىي،يهلع  ض ت2

 عاللن يا   الايعا  عنفاكيا ادااد يعاه   االد ي دتيا العلت
 ط دليم ظايا اللاااكياا   يا ع ملي ع يالعليم  المع ي،ي  عدشي ع ي دئع يعظعلعضي ت3

كيا لا بععع ي ا عععالعليا بامدععع ،يعمعععتي دبفعععايم دطععع يمل ة ععع ي عععتيا ظعععلعضيعا م  دعععلا
 م لت

بععععاللتيا اللااععععاكيا  ل دعععع يعا م ععععلد يا  عععع ي باع ععععكياعععع ليا   عدععععليا م ادععععاليعة ععععالري ت4
 ي عىيا     تيا مل ة  ي ة يم طة اكيا العليا ممد  يمتياألطلاض

 الفجوة البحثية
معععتيب عععائ يا اللااعععاكيا اعععا   يدعععلىيا  ا عععايا  انععع يإ ععع يإنعععلا ياللااعععاكي   عععاي
إممابدععع ي ط دعععليم عععالأيا اععع ليا م ادعععالي ععع يا عععالعليا بامدععع ي  ععع  ي امععع يع ععع يم عععلي  ععع  ي
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لا ععع يمعععزي عععالايا معععلالي ر عععالاضيمعععليمعععتيا اعععلم يم  عععالالتيا نباعععد يمعععتيبا دععع ي)ي  عععالاي
 معمع يا ممعد  متيبا دع يألعلىييع  عتيا ملالي  ال  اكيا ا  مالياألنب ع يا م ااعل(يعا 

  ة  اظي ة ي ليلااب يا الع  يعا  اليمتي  عدليإدلاالاكيا الع  ي ةلالضت
 عاشرًا: خطة البحث

ي    دليأ الاضيا   اي  تيا  ا اياد باع اي  ي    ي  عليممايدة :
الالتيد باعلي دايا   ةدليا م اا  يألاع اليا   عدعليا  دبدع ي ع يا اعلماكيم  عيالف ل اتول:

أ مد ععععاي،يعيا نباعععد يمععععتي دععععاي،يط د  فععععايعأ مد فععععاي،عيم ععععالأيا اعععع ليا م ادععععال)يم فعمععععاي،ي
أاعع ا يإنععلا ري،يعيعم ع ا ععا(ي،يع  ةدععليا م البعع يمراععاسي م ععالأيا اعع ليا م ادععالي)يم فعمععا،ي

عم عما ععا(ي،يعمعع  تيد بععاعليا   ععليا   ا ععاكيا مممةعع ي اعع ليا   عدععليا م ادععالي)يأبعا فععاي،ي
يع دع فا(ممداا فاي،يعي

عد بععاعلي دعععايا  ا ععاياللااععع يم البعع ي  عا ععاليأاععع اليا   عدععلي ععع يمععليمعععتييالف ــل الثـــاني:
ا ع ععععليإ ععع يمعععالللييض فعععالي،يعم عععلي،يعا ممةمععع يا م  عععالت،يا عهدعععاكيا م  عععالتياألملدمدععع ي

م ااعع  يم  ععل ي  ط دععليم ععالأيا اعع ليا م ادععالي عع ي اعع دليا   عععد كي عع يا اععلماكيم  ععالالتي
يا نباد ت

  اع دليا   ععد كي ع يا اعلماكيم  عالالتيا نباعد يعد بعاعلياللااع ي ط د دع يالف ل الثالث : 
يا  امة ي  ي طاعياألالعد يا م ل ت

ع عع يا بفادعع يداعع  لضيا  ا ععايل  عع يا   ععايعأ ععايمععاي ع ععليإ دععايمععتيب ععائ يعأ ععايمععاي
يئفاتدع  ي اي دمايد  ةلي مامة يا   اي،يعم  تيا اللاااكيا ما   ةد يا مممتيإنلا

 اتول خال ة الف ل
دفععععالضي عععع ايا   ععععليإ عععع ي عمععععدبيما دعععع ي مةدعععع ي اعععع دليا   عععععد كيعا م ععععا داي
عا م ععطة اكياألاااععد يا م  ة عع ي فععا،ي ا مععا  يإ عع ياللااعع يم ععالأياعع ليا   عدععليا م ادععالي
ع  الدعاليماادععايا  ا عع يعم ع عاكي ط د ععاي،ي ععاي علضيمد دعع ي  الدععاليا اع ليا م ادععالي اه  مععاالي
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 Arm's Length ةعع ي  ةدععليا م البعع ي ا   ععالتيأاععاسيم ععالأيياعع ليا   عدععليا م ادععالي)ي
Principleي(يت

ممعععايدفععع اي ععع ايا   عععلي،ي اللااععع يطعععللي اععع دليا   ععععد كيا مل ة ععع ي،يع عمعععدبي
ماادععايع دععع يمععليطلد عع ي،ي فععالضي اععفدليال دععاليا طلد عع ياألم ععلي مععلي عع   ي ععدتيأطععلاضي

ي  ةتيا     تمل  ط يع  ا،ي ةظلعضيا م دط ي
عم  تيدفالضيا   ليإ  ي،ياللاا ياألاا د يا مممةع ي م عالأيا اع ليا م ادعالي
،يعا   يمعتياعربفايا  معلي ةع يا  عاليمعتيا باا عاكيا با نع ي عتي عالاياه  عاااي اع لي

يا   عدليا م ادالي،يعمالىي ا ةد فاي ة ط دلي  يا  دئ يا م لد ي
 معدتيلؤد يعام  ي تية د يعا  يا  ا ايمتيل لياللاا يا  بعاليا اا   يإ  ي

 داسيا ليا   عدليا م ادالي،ي فالضيعمزيمبفند يم مامةع ي  دعاسياع ليا   عدعليا م ادعالي
ي دتياألطلاضي ع يا     يا  امة ي  يم لت

ي اليلةصيا  ا ايإ  يمبفند يا ليا   عدليا  ا د :ييي
 تمر عممية خياس سعر التحويل المحايد بثالثة مراحل أساسية وهي:

 
 ا مالل كي-ي1

ي

 فايعال ايا الالتيا  ةدا   
  مةمداكي دليمةمعا (ي–لالماكيي-  الدالياط د  ي    اكيا  دبد )اةزيمةمعا 
  اللاا يا  دئ يا الالةد يعا لالند 
 الداليا طلد  ياألبا ي  ا دليا   عد كيعا  يال دال ا   
  الداليأاسيا   ةدليا م التي  يمع يا م اددليا م ةد يعا  ا مد   

 

 ا  ا دلي مةداكي-2
 

 إنلا يا   ةدليا م الت 
   الدالياللن يا  ا ةد ي ةم الب ي -

 ل ائصيا اةزيعا لالماك 
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   ا   ةدليا عظد 
 العطيا   ا ال 
  ا ظلعضياه   االد 
  ا لططياها لا دند 
  ا اداااكيا  معمد 

 إنلا يا   الد كيا  ام ي نلا يا م الب  -
  اا يا ليا   عدليا م اداليع  ا،ي ةطلد  يا مل الت -

 

 ا مللناكي-ي3
 

 ا لي  عدليم ادال 
  اه  ا ي تيا م ةعماكي ا ا د 
 ع دليماضي ا ليا   عدليا م ادال  
    ا لا يانلا اكي  اليا  ا اكيم  اال  يعما 

 خال ة الف ل الثاني
 اايا  ا ايمتيل لي  ايا   لي،ي اللاا ي عا الي ا دليا   عد كي  يمليمعتي

ا م  عالتيا  لدطابدع ي،يعمع  تي عا عالي اع دليا   ععد كيا عهداكيا م  التياألملدمد يعا ممةمع ي
ا م عععلد ي،يعلةعععصيا  ا عععايإ ععع ي  الدعععالي  عععضيأعنعععايا   ععععلي ععع يا  عا عععاليا م عععلد ي،ي
 اهمععا  يإ عع يأ ععايب ععاطيا  عععتي عع يا  عا ععاليا  ا مدعع ي،يعا  عع يدممععتياهاعع  االتي فععاي عع يا  دئعع ي

ياي فايا  ا اا م لد تيعا نالعليا  ا  يدةلصيا اللاا يا م الب يا   ي ا
مماي اايا  ا اي   مدايماللليم اا  يم مامعليد معليملطع يالاعاالد ي معليمعتي
ا اعععلماكيم  عععالالتيا نباعععد ي،يعم عععة  يا معععلائ يا م عععلد ي،ي فعععالضيا  عععاليمعععتيا ماعععاملي

يتا با ن ي تيا     ي  ي ا دليا   عد كي



 
 

22 
 

 (2شكل رخم )
 ALPمدخل مقترح لتطبيق سعر التحويل المحايد 

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

 األعراف ذوٌ العاللخ 2/1

 .الشركخ األم 
 .الفرع األجٌجٍ ثبلجلد الوضُف 

 خلك لُوخ لحبهل الطهن. -
التىافك هع هعبَُر الوحبضجخ الدولُةخ وهعةبَُر    -

 الشركخ.
اضةةةتمدام ًقةةةن لُةةةةبش و مُةةةُن   ا  وه بفةةةة د     -

 عب لخ.
 اإلثداع و حطُي ال فب ح. -
 شفبفُخ اإلفصبح عي الوعلىهبد. -

 ثبلجلد الوضُفرضب  الطلغبد الومتصخ  -

 الهدف : -1
 وهحبَدح عي ضعر التحىَل الوحبَد ىفُر هعلىهبد  لُمخ  -
 ىفُر الرلبثخ الالزهخ علً  طعُر التحىَالد ثوب َضوي التسام الشركبد هتعد ح الجٌطُخ  -

 ثبلمىاعد الوصرَخ

األعراف  -2

   الوطتفُدح

الطلغبد الومتصخ ثبلجلد  2/2

 الوضُف

 .الطلغخ الضرَجُخ 
 .ضلغبد  خري 
إعدا  التشرَعبد الوبلُخ والضرَجُخ  -

 والوحبضجُخ
الوحبفقخ علً و ٌوُخ اإلضتثوبر  -

 األجٌجٍ الوجبشر.
 

  

هٌهجُخ  غجُك هجد   -3

 الطعر الوحبَد 

4-
 

حىَل
ضعبر الت

  ً
عل

الرلبثخ 
 

الٌساعبد ضجل  جٌت  -5
 المضبئُخ

 
التفبوض هع ضلغبد الجلد الوضُف هي 

 خالل
 مدَن هعلىهبد  لُمخ  -

 وهٌبضجخ
الر  علً اضتفطبراد الطلغخ  -

 الضرَجُخ
 اجرا  التعدَالد الوغلىثخ -
ا فبق التطعُر الوتجب ل  -

MAP 
ا فب ق التطعُر الوطجك  -

APA 

  

 الفحص الضرَجٍ 4/2
 

 إختجبر همبعرالصفمخ هحل الفحص 
  اختجبر هىضىعُخ ضعر التحىَل

 الوطتمدم
 التأكد هي صحخ وهصدالُخ التىثُك 
 ًٍتُجخ الفحص الضرَج 
  ًإجرا  التعدَالد الالزهخ عل

 الىعب  الضرَجٍ
  

فرض العمىثبد فٍ حبلخ ثجىد  4/3

 الومرجبد 3/3 التالعت فٍ ضعر التحىَل وفمًب للمبًىى
 ضعر  حىَل هحبَد 
  االفصبح عي الوعلىهبد

 ثشفبفُخ
  ىثُك كبف لطعر 

 التحىَل الوحبَد
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 خال ة الدراسة التطبيقية
ا م ااع  يا م  عل ي ة ط دعلي عع ييمععالللإ عع ي  دعدايمعالىي ا ةدع يا يريا اللااع فعالضي ع  

ا الماكيم  الالتيا نباد يا  امة ي  ي طاعياألالعد يا م ل ي،يعم  تيال  اليمعال ي ع  ي
 عععلعضيا اللااععع ي،يمعععتيلععع لي  ةدعععليب عععائ ي عععائم  ياها   عععا يا مععععا  دتي ةععع يمعععليمعععتي

،يعا معلائ ي ا اعلماكيم  عالالتيا نباعد ييمائع  يا الالتيا  ةدايعا الالتيا ما د ي،يعا  اا اك
الالتي ا  امةعع ي عع ي طععاعياألالعدعع ي،يعيماععئع  يإالالتيا مععلائ ي ةعع يا اععلماكيا ماععا م ي،يعا 

 ا ملائ ي ة يم اليعم عاط يا ممع دتي م ة  يا ملائ يا  ام ت
 
 ععاايا  ا ععاي ال  ععاليع  ةدععليب ععائ ي عععائاياها   ععا يع ععاليلة ععكيب ععائ يا   ةدععليعي

يإ  :اه  ائ ي
 الاي   يا  لضياألعليمتي لعضيا اللاا يعا   يدبصي ة ي هي عنالي    ي اكي -6

 اله  يإ  ائد ي دتيم الأيا ليا   عدليا م اداليعأ الاضيا الماكيم  الالتيا نباد  
 الاي   يا  لضيا  اب يمتي لعضيا اللاا يعا   يدبصي ة ي هي عنالي    ي اكي -7

   ععععد كيا م ئمععع ،يعا م  دعععلاكيا  دئدععع ياله ععع يإ  عععائد ي عععدتيال دعععاليطلد ععع ي اععع دليا
 عا ما د يعا  بظدمد ي  يا الماكيم  الالتيا نباد ت 

 ععالاي عع  يا  ععلضيا  ا ععايمععتي ععلعضيا اللااعع يعا عع  يدععبصي ةعع ي هي عنععالي   عع ي -8
 اكياله عع يإ  ععائد ي ععدتيإ ععلاايا  ععاليا  اعع دليا ماعع ليعاه  ععاليا م  ععااللييعا  ععاليمععتي

 ع لضيا   ع اكت اهاالعاضيا ملد  يعا باا اكي
  عكي   يا  لضيا لا زيمتي لعضيا اللاا يعا   يدعبصي ةع ي هي عنعاليإل   عاكي -9

 اكياله عع يإ  عععائد ي ععدتيةلا يا ما   ععع يمعععبفاي عععليإل دعععاليأ مععليطلد ععع ي  دعععاسي
 ا ليا   عدليا م ادالت 

 ععالاي عع  يا  ععلضيا لععامسيمععتي ععلعضيا اللااعع يعا عع  يدععبصي ةعع ي هي عنععالي -16
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إ  ععائد ي ععدتيةلا يا ما   عع يمععبفاي عععليمد دعع ي  الدععالياعع ليإل   ععاكي اكياله عع ي
   عدليم اداليدلم يا  معم يا ممد  ت ي

 ة ط دعلي ع يا اعلماكيم  عالالتيا نباعد ييا م  عل ي اع دليا   ععد كي ا ةد يمعالللي -11
 ا  امة ي  ي طاعياألالعد يا م ل ت

 الخال ة والنتائج والتو يات والدراسات المستقبمية
 البحث:أواًل: خال ة 

ـــد فـــي تســـعير "  عععالضيا   عععايإ ععع  ـــق مبـــدأ الســـعر المحاي ـــراح مـــدخل محاســـبي لتطبي إخت
يالتحويالت الدولية ".

ي-ع الي اايا  ا اي اللاا يم الأيا ليا   عدليا م ادالي،يع  الداليمبفند ي داسيا ليا   عدلي
 ععلععيي ة عع  اكيا  عع ي عع اي ععدتي- م اعل ععايا    عع ي)يمععالل كي،ي مةدععاكيا  اعع دلي،يعمللنععاكي(ي

ا الماكيم  الالتيا نباد يع  مفايا   ضيع  ا،ي ف ايا م الأي،يمماي اايا  ا عاي ع نلا ياللااع يم البع ي
 دتي عا الي ا دليا   ععد كي ع يا عالعليا م  المع ي)أملدمعايعي لدطابدعا(ي،يع عا عالي اع دليا   ععد كي

ب عاطيا  ععتي ع ي  يم لي،ي فالضي  الداليأعنايا   علي  يا  عا عاليا م علد ي،ي ا معا  يإ ع يأ عاي
يا  عا اليا  ا مد ي،يعا   يدممتياها  االتي فاي  يا  دئ يا م لد تي

عمععتيلعع لي ةععتيا اللااعع ي،يلةععصيا  ا ععايإ عع يمععاللليم ااعع  يم  ععل ي  ط دععليم ععالأيا اعع لي
ا م ادععالي مععايدمععمتي   دععليا  الا عع يا مععلد د يعيا  ععااايا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد ي،يد مععليملطعع ي

ا اعععلماكيم  ععالالتيا نباعععد ي،يعم ععة  يا معععلائ يا م ععلد ي،ي فعععالضيا  ععاليمعععتيإلاععاالد ي معععليمععتي
يا ماامليا با ن ي تيا     ي  ي ا دليا   عد كت

متيناب يةلل،ي اايا  ا اي  نلا ياللاا يمدالابد ي،ي فالضيإل  الي   ي علعضيا اللااع ي،ي
التيا  ةدععايعا الالتيمععتيلعع لي ععائم  ياا   ععا ي ععاي عععاد فاي ةعع ي ئ ععدتي،ياألع عع ي ئعع يماععئع  يا ال

ا ما دع ي،يعا  اععا اكي،يعا مععلائ ي ا اعلماكيم  ععالالتيا نباععد يا  امةعع ي ع ي طععاعياألالعدعع ي،يعا  ابدعع ي
الالتيا معععلائ ي ةععع يم عععاليعم عاعععط ي  ئععع يماعععئع  يإالالتيا معععلائ ي ةععع يا اعععلماكيا ماعععا م ي،يعا 

اها   ععا يإ  عععائدا،يا ممععع دتي م ععة  يا معععلائ يا  امعع تيع ععالي عععاايا  ا ععاي   ةدععليب عععائ ي عععائاي
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ي،يعاا ل صيأ ايا ب ائ يي ا ما  يإ  يإل  الي لعضيا   ايتيSPSS16 اا لالااي لبام ي
يع دمايدة ي لضيأل ايب ائ يا   ا

 ثانيًا:  نتائج البحث:
د  ععلياعع ليا   عدععليا ملمععايا  ععاب يمععتي دععايا   ععالتيا  مععد ياأل ععايا  عع ي عانععايا اععلماكي -1

م  ععالالتيا نباععد ي،يع  ععتي  ععاليمععلد  ياألل ععا يا  نالدعع يعا  ععبا د ي،يع  ععتي ةعع ي مععسيمععاي
 ة يا ما عىيا  ا م يمتي دايمععتياع ليا   عدعلي ععييErnst&Youngأا لكي باياللاا ي

لماكيم  ععالالتيا نباععد ي،يع ععاليدلنععزي  ععتيإ عع ي ععالاي اعععتيا اععيا  مععد ياأل ععايا  عع ي عانععا
ا   ع عععاكيا ماععع لالم ي  عععااايا اعععلماكيم  عععالالتيا نباعععد ي م عععالأيا اععع ليا م ادعععالتيممعععاي
نا كيا ملائ يا نملمد ي  يا مل   يا  ا   ي،يع    ليا ملائ يا نملمد يأم ليأبععاعي

 ا ملائ يال  اطا،يع ر دلا،ي ة يا ليا   عدليا م ادالت
االيا الماكيم  الالتيا نباد ي إل  اااي  عا اليع اعلد اكيأاع اليا   عدعلي،ي فعالضياا  ال -2

إلما يا  معماكيا ممد  يع نب يا باا اكي،يعدلنزيا  ا اي عالايا   عااايإ ع ي عالاي
أعيهئ   يا  ب د د يدعمبيمبفندع يي2665 اب يي91عنعاليبصيمةااي  يا  ابعتيل اي

 د د ي ط دليمليطلد  يتال داليطلد  يا ليا   عدليا مباا  ،يعم
هي عنعععالي   ععع يال  عععاطي عدععع ي عععدتيادااععع ي اععع دليا   ععععد كيعادااعععاكي  دعععداياألالا ي -3

 ع   دايا  امةدتت
 اعع  يا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد يإ عع يعمععزياعع لي  عدععليدممبفععايمععتي   دععليأ  عع ي -4

أل عععا يمممبععع ي،ي ععع يمعععع يا  عا عععليمعععزياأل عععالاضيا  امععع ي ةاعععلم ياألاي،يمعععزيملا عععاتي
 ا    اكيمزيا اةطاكيا ممد  ت  ادتي

ال توجــد عالخــة ممععاياعع ليدممععتي ععالاي عع  يا  ععلضياألعليعا عع  يدععبصي ةعع ي ي
اات داللة إح ائية بين مبدأ سعر التحويل المحايـد وأهـداف الشـركات متعـددة 

يالجنسية".
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 عنعالي   عع ي اكياله ع يإ  ععائد ي عدتيا م  دععلاكيا  بظدمدع يعا  دئدعع يعا ما دع يا م دطعع ي -5
اكيم  الالتيا نباد يع  الداليا لي  عدليا    اكيا  دبد ي،يع  ايمعايدؤمعالي عالاي ا الم

"ال توجــد عالخــة اات داللــة إح ــائية بــين  عع  يا  ععلضيا  ععاب يعا عع  يدععبصي ةعع ي
اختيـار طريقـة تسـعير التحـويالت المالئمـة، والمتغيـرات البيئيـة والماليـة والتنظيميـة 

 ت في الشركات متعددة الجنسية
  معععاالي ةععع يمعععليمعععتيا  عععاليا  اععع دليا ماععع ليمعععزيا اعععلماكيم  عععالالتيا نباعععد ي،يإممابدععع ياهي -3

نععلا اكياه  ععالييا م  ععااللي  ععدتيا اععةط يا مععلد د يا م ةدعع يعاععةطاكيا ععالعلياأللععلىييMAPعا 
 ة اليمتياهاالعاضيا ملد  يعا باا اكيع لضيا   ع اكي،يع ع ايمعايد  عكي عالاي ع  يا  علضي

خـــة اات داللـــة إح ـــائية بـــين إبـــرام اتفـــاق ال توجـــد عال "ا  ا عععايعا ععع  يدعععبصي ةععع ي
التسعير المسبق واالتفاق المتبادل  والحد من اال دواج الالـريبي والن اعـات وفـرض 

 "العقوبات.
هيدعنععالي  ععادتي ععدتيألا يا ما   عع يمععبفايمععتي ئ عع يا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد ي،يعم عععة  ي -4

ا مععلائ يا م ععلد ي عععليمعععتيطلد عع يا اعع لياا  ععليا م ععالتي عع يا طلد عع ياألم ععليااعع لالاما،ي
عادع ا،ي،يعم  تيا طلد ع ياأل معلي  اعا ياع ليا   عدعليا م ادعالي،ممعايدؤمعالي ع  يا  علضي

 توجد إختالفات اات داللة إح ائية بين خراء المستق ـق ال "ا لا زيعا   يدبصي ة ي
 "من م حول إختيار أفالل طريقة لقياس سعر التحويل المحايد.

عنعععالي  ععادتي ععدتيةلا يا ما   عع يمععبفايمععتي ئ عع يا اععلماكيعا مععلائ ي  مععايد  ةععلي م طة ععاكي -8
ع  عععا،يإلمععا يا  معمعع يا ممعععد  ،ي دععايابل عععضيماعع عىيا م بعدععع ي ا باعع  ي نمدعععزيا  با ععلي

،يع عع ايمععايد  ععكي ععالاي عع  يا  ععلضيا لععامسيعا عع  يي65ت6 ب ععائ يال  ععاليمععاتيعد بعع ي ععتي
ال توجد إختالفات اات داللة إح ائية بين خراء المستق ق من م حـول يدبصي ة ي 

 "كيفية تحديد سعر تحويل محايد يرالي الحكومة الماليفة.
كي ع  ياع ليا   عدعليد عزي ةع ي الاياللاد يا الماكيم  الالتيا نباد ي مايإ ايماتي   يا  ا -9

  ا  فايااي ة ي ا ليم ة  يا ملائ يا م لد ت
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 اعع  يا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد يإ عع ي ع دععلياعع ليا   عدععليا م ادععالي،ي مععايد  ععليمععزيم ععاددلي -16
ا   لدععععليا مععععا  يع ا  ععععا  يا   ععععاظي ةعععع ي مااععععتيا ماعععع باليم ععععليا   ععععصي،يع ل ععععدضيباعععع  ي

 ا ملاطلت
ةع يمبفندع ي دعاسياع ليا   عدعليا م  ل ع ي،ي باع ي لاع عكيمعا   يم ظايا ما    يمبفاي  -11

%ي،يممايداللي ةع ي ا ةد فعاي ة ط دعلي،ي اهمعا  يإ ع يعنععاليال  عاطيم بعع ي166%يع86 دب 
 ععدتيم ظععاي با ععليا مبفندعع يا م  ل عع يع  مععفايا عع  ضي،يع دبفععايع ععدتي ا ةدعع ي ةععتيا مبفندعع ي

  ة ط دلت
اععع ليا   عدعععلييا معععاللليا م  عععل ي  ط دعععلا ةدععع يمعععتيلععع ليمعععليا ب عععائ يا اعععا   يدممعععتيا  عععاكي  -12

 ت ة ط دلي  يا الماكيم  الالتيا نباد يا  امة ي  ي طاعياألالعد يا م ل يي ادالا م
 عع يمععع يا اللااعع يا م البعع ي ععدتي عا ععالي اععع دليا   عععد كي عع يمععليمععتيا عهدععاكيا م  عععالتيعي -13

 ا ممةم يا م  التيعينمفعلد يم ليا  ل د يا مبياد  :
ا ععالعلي ةعع يا  بعععاليا لئداععد يا عععالالتي الاععاالاكيمبظمعع يا   ععاعتياه   ععاال يا  ععاليم ظععاي -1

 عا  بمد ي،يمزيعنعاليال  ضي  ية د ي ط دلي ط دلي ةتيا  بعالت
مبفندعع ي اعا ياعع ليا   عدععليي2665 اععب يي91 عاي عمععبيا  ئ ع يا  ب د دعع ي  ععابعتيل عاي -2

 ةدمعععاكياهلاعععاالد يا م ادعععالي،يعابمعععايام  عععكي ععع مليا طعععللي،يع ةععع يا عععل ايمعععتي عععالعليا  
،يإهيإبفعاي دعليمةامع ي  عالايعنععاليبعصي عابعب يدةعاايي2616  اع دليا م عام كي ع ي عااي

 ا ممعلي ا  ا فات
لةعيا  ابعتيعهئ   يا  ب د د يعيا   ةدماكياهلااالد يمتيع ضي مد د ي ا دليا م ام كي -3

  دليا مةمعا ي،يل ايط د  فايا لا  ت
اايإ  ا ععاكيا  اعع دليا ماعع   ي،يع ععالاي ععلتيا اععةط يا  انعع يإ عع يعمععزية دعع يعامعع  ي  ععلي -4

 ا مطة  ي  ي  اي لئدسيا م ة  ت
ا  انعع يإ عع يمادععاليمععتياه  ععااايعا  ععلام ي عع ي ط دععليا   ع ععاكيا با نعع ي ععتي ععالاياه  ععاااي -5

 م الأيا ليا   عدليا م ادالي،يعم  تيملعلتيعنعالي  ع عاكيمب  عة ي لعصيم عالأيا اع لي
 ا ن ي تي الاياه  اااي ا  ابعتيمملتا م ادالي،ي ل ضيا   ع اكيا ب



 
 

32 
 

 ثالثًا: تو يات البحث:
ل  ععاليا  ععلعضيا لا عع ي ععاي،يعا اللااعع يا م البعع يا  عع ي ععااي فععايا  ا ععاي  عع يمععع يب ععائ يا   ععايعا 

يدع  ي مايدة :
 ةع يا ععااايا اععلماكيي2665 اععب يي91معلعلتيا ععبصي ع يا  ئ عع يا  ب د دعع ي ة عابعتيل ععاي -1

 2616  ا دليا م ام كيا  االلتي تيم ة  يا ملائ يي ا  اعيا   ةدماكياهلااالد 
 ة ييمد د ي ا دليا   عد كيي2665 اب يي91ا بصي  يا  ئ  يا  ب د د ي ة ابعتيل اي -2

  دليا مةمعا يع  تيبظلا،ي ط د  فايا لا  ت
ملعلتيإ ااايا الماكيم  الالتيا نباد ي ا   اكي  يطلد  ي ا دليا   عد كيا ماع لالم ي -3

 أللىتمتياب يإ  ي
إباا ي ا التي داباكيلا  ي  ا دليا   عد كي،يدع اي دفعايإاللاضيما ع يا م ةعمعاكي -4

ا لا عع ي راعع اليا  عع  اكيا  دبدعع ي،يمععتيلعع ليإ ععااايا اععلماكيم  ععالالتيا نباععد ي
  لع فععايا  امةعع ي عع يم ععلي معا ععاتيا اععةط يا مععلد د ي مععليمععايد  ةععلي ا  عع  اكي

ا م ةعماكيع الاي ا ةد فاي ةباليإهي ع  تيا  دبد يأعه،ي رعلي،يمزيمماتيالد ي ةتي
متيا الم يم  الالتيا نباد يتيع الايل طيا   ععلي ةع ي ةعتيا م ةعمعاكي  علالاكي
ا   ععصي،ي ةعع يأتيدعع اي  ععالداي ا ععالتي دابععاكيأاعع اليا   عععد كي  عععلتيالعلدعع ي

 تع  ا،ي مايدا  الايمتيظلعضيعم ةعماك
 عععايأ معععليطعععللي اععع دلياه  معععاالي ةععع يطلد ععع يا اععع ليا  عععليا م عععالتي،ي ا   الي -5

ا   عععد كيعأم ل ععاياب اععالا،،يإهي عع يا  ععاهكيا  عع يد عع  ي دفععايعنعععالياعع لي ععلي
 م التت

  عععااايا اعععلماكيم  عععالالتيا نباعععد ي  ط دعععليي2665 اعععب يي91  عععالدليا  عععابعتيل عععاي -6
 بععععاليمعععالللياععع ليا   عدعععليا م  عععل يعا  معععلي ةععع ي  مدمعععاي ععع يا اعععلماكيم  عععالالتي

 ا نباد ي  يمليا  طا اكت
يملي ة يإنلا يا ماداليمتياأل  اايا  ةمد يا م  ة  ي م الأيا ا ليا م ادالا   -7

علا عع ي اعع دليا م ععام كي دععليا مةمعاعع ،ي اهمععا  يإ عع يا نعابعع ياه   ععاالد ي
 عاهالالد يا م  ة  ي م الأيا ا ليا م ادالت
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 خائــــــمة المراجـــــــــم
 المراجم العربية: –أوال 

 الكت : -9
ا عالالي،يالدليل العممق لتطبيق معـايير المحاسـبة الم ـرية وخثارهـا الالـريبية ماال،يطالل،ي (1)

 تيي374-445،يصي2667،يا نام د ،يا نا يا  اب 
 الدوريات -5
مطعععاعع،يم مععععالي  عععاليا  مدععععال،ي يأ عععليم ععععالأياععع ليا   عدععععليا م ادعععالي ةعععع ياألل عععا يعا   ععععاااي (1)

مجمــة ا مععلد  ي ةاععلماكيم  ععالالتيا نباععد يا  امةعع ي عع يم ععل)ياللااعع يبظلدعع ي ط د دعع (ي ي،ي
،يمةدعع يا  نععالتي،ينام عع يا مبع دعع ي،يا  ععالالياألعليعا  ععاب ،ييخفــاق جديــدة لمدراســات التجاريــة

 ت2669إ لدلي،ي-دبادل
 نشرات: -5

 تي2665(ي اب ي91 ابعتيا ملد  ي ة يا اللل،يل اي) -1
 ت2665(ي اب ي91ا  ئ  يا  ب د د ي  ابعتيا ملد  ي ة يا اللليل اي) -2
 ،يا   ا ي تياألطلاضي عىيا     ت24م اددليا م اا  يا الع د ي،يا م داليل اي -3
ددلي،ا   ععععا ي ععععتياألطععععلاضي ع يا    عععع ،يم ععععا15م دععععاليا م ااعععع  يا م ععععل يل ععععاي -4

  ت2666ا م اا  يا م لد ي،ي
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