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 ممخص البحث
استهدف البحث دراسة واختبار العالقة بين التتحظ  الححاستبو وححارستال الت اتض اليتروبوى وحتد  
تتتت هر  تتتالق العالقتتتة بااللتتتال الداخملتتتة لحولحتتتة الستتترلالى حهتتت  ح تتتم ح متتت  ا دار ى ودر تتتة استتتت الل ى 

لتتة العايملتتةى والخبتتر  الحاللتتة لم اتتة الحرا عتتةى لحت يتترال حعدلتتة  ولتح يتت   تتدف والحمكلتتة ا داروتتةى والحمك
البحث تم تحمي  الدراسال الححاسبلة الساب ة الست اق فروض البحتثى هتم تتم ا تراا دراستة تةبل لتة  مت  

  وخمتتا البحتتث التت  و تتود 6108-6106 ياتتة حتتن الستترلال الح يتتد  بالبوريتتة الحيتتروةى لمظتتتر  حتتن 
 ابو حعاوي لمتحظ  الححاسبو  م  ححارستال الت اتض اليتروبو  وفلحتا يتعمت  بتت هير الحت يترال ت هير اي

الحعدلة  م  العالقة الريلسلة حح  الدراستةى ااتهت  البحتث الت  لن لت  حتن حت يتر ح تم ح مت  ا دار ى 
الل ح مت  ا دار  والحمكلة العايملة لت  تت هير اي تابو حعاتويى بياحتا لت  حتن حت يتر الحمكلتة ا داروتة واستت 

 والخبر  الحاللة لم اة الحرا عة ل  ت هير سمبو حعاوي  م  العالقة حح  الدراسة 

استتت الل ح متت   -ح تتم ح متت  ا دار  -الت اتتض اليتتروبو -التتتحظ  الححاستتبو: الكمماا ت الماح ح اا 
-الحرا عتتتةالخبتتتر  الحاللتتتة لم اتتتة  -الحمكلتتتة العايملتتتة -الحمكلتتتة ا داروتتتة -ا دار 
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The Impact of Internal Corporate Governance 

Mechanisms on The Relationship between Accounting 

Conservatism and Tax Avoidance: an Empirical Study on 

Firms listed in The Egyptian Stock Exchange 

Abstract 

The primary objective of this research is to investigate the relation between 
Accounting Conservatism and Tax Avoidance. Additionally, The research 
examines how this relation is influenced by some Internal Corporate 
Governance Mechanisms Including Size of Management Board, Independence 
of Management Board, Managerial Ownership, Family Ownership, The 
Financial Expertise of Audit Committee  as moderating variables. To achieve 
the aim of the research, an empirical study was conducted on a sample of firms 
listed in the Egyptian stock exchange for the period between 2016-2018.  the 
study shows that Accounting Conservatism has a significant Positive Effect on 
Tax Avoidance level. The research also reveals that both Management Board 
Size and Family Ownership have significant positive effect on the relationship 
between Accounting Conservatism and Tax Avoidance. 

while each of Managerial Ownership ,or Management Board Independence 
,Financial Expertise of Audit Committee  has significant  Negative effect on this 
relation. 

Keywords: Accounting Conservatism– Tax Avoidance – Size of Management 
Board– Management Board Independence– Managerial Ownership- 
Family Ownership– Financial Expertise of Audit Committee  firms listed 
in the Egyptian stock exchange. 
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 مقدمه البحث   -1
تعتتتد اليتتتروبة لحتتتد ل تتتم حيتتتادر ا يتتترادال الحيولتتتة لمدولتتتةى والتتتتو تستتتتخدحها الحلوحتتتة فتتتو تح يتتت  
حستتتو  حع تتول حتتن الرختتاا والرفا لتتة لمح تحتتالى واللتتك حتتن ختتالل استتتخدام الحيتتيمة اليتتروبلة فتتو ستتد 

والتعملحلتتة واليتتحلة   و ن اليتتروبة  احتلا تتال الح تحتتال حتتن الختتدحال العاحتتةى حهتت  الختتدحال ا حالتتة
تعتبتتتر فرويتتتة ا دلتتتة الماحلتتتة تا حهتتتا وتحتتتدد ا ح حو تتتة حتتتن ال تتتوااينى ف اهتتتا تحهتتت   تتتضا يتتتروبلا  يتتتتم 
اقتةا تتت  حتتتن ايتتترادال الستتترلة ى لتتتاللك تم تتتا بعتتتض الستتترلال التتت  استتتتخدام لستتتاليض ووستتتاي  لحعال تتتة 

لض الحتتدفو ال اليتتروبلةى ستتواا  تتن ةروتت  الحعتتاحالل وا حتتداث االقتيتتادلة بةرو تتة تتتفد  التت  تخظتت
استخدام لساليض ووساي  قااوالة ى و تو حتا لعترف بححارستال الت اتض اليتروبوى لو  تن ةروت  استتخدام 

 ,Apriliytana and Tang)  لساليض ووساي  غير قااوالة ى و و حا لعرف بححارسال التهترض اليتروبو
etal., 2019; Widur, et al., 2019; Suryarini, 2018)  

ى التت   لحتتا لد  التعتتارض فتتو الحيتتالد بتتين ا دار  وححمتتة ا ستتهمى و تتدم تحاهتت  الحعموحتتال بياهحتتا
ى والتو تدفال ا دار  ال  ال لام باتخاال ال رارال التو تع م حن حيتمحتها السخيتلة   هور حساك  الولالة

ا دار  لح حو تة حتن الححارستال ى استخدام    وحاها  م  سبي  الحهال  م  حساض حيمحة ححمة ا سهم
ى ولعد الت اض اليروبو لحد ل م  الق الححارسال فو ااواتة ا خيتر  والتتو  لتخظلض دخ  السرلة الحعمن

يتتم استتتخداحها لتخظتلض العتتضا اليتروبو والتهتترض حتن ستتداد اليتروبة الحستتتح ةى ححتا يتتفهر اللتك بستتل  
ض وقتدر  الحلوحتة  مت  ت تدلم ختدحال  احتة  يتد  سمبو  م  حييمة ايرادال الدولة الاات ة  ن اليراي

 ( Muhsin, 2019لمح تحال )

ى لم يتتتتاا  متتت  حستتتتاك  الولالتتتتة واللتتتك حتتتتن ختتتتالل  ى لعتتترف ححاستتتتبو ولستتتتخدم التتتتتحظ  الححاستتتتبو
ى واللتتك بعلتت  حتتا يتتتم ال لتتام بتت   اتتد  استتتخدام حعتتايير يتتارحة لمتح تت  حتتن ا رعتتاح  اتتد اال تتتراف بهتتا

يترتض  م  اللك لن يتم اال تراف بالخساير فو توقيل حبلترى بياحتا يتتم ت  يت   ى ححا اال تراف بالخساير
اال تتتراف با رعتتاح التت  الحستتت ب ى ولستتا م اللتتك لليتتا فتتو الحتتد حتتن حستتلمة  تتدم تحاهتت  الحعموحتتال بتتين 
الحتتالك وا دار  وتخظتتلض احتحتتاالل حتتدوث ااهلتتار فتتو لستتعار ا ستتهم فتتو الحستتت ب   اال ااتت  حتتن ااحلتتة 

ياتت   تن استتخدام التتحظ  الححاستبو ا تداد قتوايم حاللتة حتحيتم  تظت تر الت  الحالاحتةى حيتث يتتفهر لختر ى 
التحظ  الححاسبوى بسل  سمبوى  م   ود  ا رعاح الحلتسبةى لاللك تحووت   تما حتن ا رعتاح الخايتعة 
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خظتتتلض لميتتتروبة التتت  الحستتتت ب  وت  يتتت  الحتتتدفو ال اليتتتروبلةى فتتت الا لااتتتل  اتتتاك احتحتتتاالل حرتظعتتتة لت
الحعتتدالل اليتتروبلة فتتو الحستتت ب ى ف اتت  يترتتتض  متت  تةبيتت  التتتحظ  الححاستتبو اال تتتراف بالخستتاير فتتو 
الظتتتتترال الال الحعتتتتدالل اليتتتتروبلة الحرتظعتتتتة وتحووتتتت  ا رعتتتتاح التتتت  الظتتتتترال الحستتتتت بملة الال الحعتتتتدالل 

حتتن اللتتال الت اتتض  اليتتروبلة الحاخظيتتةى و تتالا لعاتتو لاتت  حتتن الححلتتن استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو ل للتتة
 ( Nasr and Ntim,2018; Tobias, 2018; Yuniarrsih, 2018اليروبو )

وبحتتا لن الحعتتايير الححاستتبلة ال ت ةتتو لافتتة الحعتتاحالل الححاستتبلة حتتن حيتتث للظلتتة حعال تهتتاى فتت ن 
 ااك لحور ححاسبلة تحتاج ال  اتخاال لحلام حن قب  الحتديرون والححاستبينى وقتد تتتراوح  تالق ا حلتام حتا 

م الحتديرونى ولن بين ححايد وتعسظو وحتحظ ى لاللك لعتحد حستو  التحظ  الححاسبو  مت  ت تديرال ولحلتا
و تتود ا تتام  للمتتو فعتتال لتستت ي  ورقابتتة الستترلة يهتتدف التت  تح يتت  تتتوامن بتتين حيتتالد ا دار  وحيتتالد 
ححمتتة ا ستتهمى لو حتتا لعتترف بحولحتتة الستترلالى ستتوف لستتا م فتتو تح يتت  حراقبتتة فعالتتة لت تتديرال ولحلتتام 

 للتتتال الداخملتتتة لمحولحتتتة الحتتتديرون واستتتتخدام  تتترف التتتتحظ  الححاستتتبو بستتتل  فعتتتالى لتتتالا يبتتترم دور اا

 للتتت  الحمكلتتتة( فتتتو الحتتتد حتتتن قلتتتام الحتتتديرون بستتتموللال ااتهاموتتتة  –ل اتتتة الحرا عتتتة  –ح متتت  ا دار  )
 ,.Mohammed, etal) 2017  ;واستخدام  ترف التتحظ  الححاستبو بظعاللتة فتو ا تداد الت تارور الحاللتة 

Huillier, 2014)  

 مشكم  البحث  -2
الحمكلتتة وا دار  فتتو الستترلال التت  حتتدوث تعاريتتال  و روتتة بتتين حيتتالد حتتالك يتتفدي الظيتت  بتتين 

السرلة وحيالد حديروها  وتاسا  الق التعاريال االا قام الحديرون بالتيرفال التو تع م حن حيتالحهم 
السخيلة  م  حساض حيمحة الحالك وتعح   م  تحوو  الهرو   اظسهمى ولليتا باتختاال ال ترارال التتو 

ي ابتتا  متت  قلحتتة الستترلة  وحتتن لحهمتتة  تتالق ال تترارالى ال تترار الختتاا بال لتتام بححارستتال الت اتتض ال تتتفهر ا
اليروبو التو تهدف ال  تخظلض الحدفو ال اليروبلة والتهرض حن ستداد اليتروبة الحستتح ة  وبتالا ر 

فحتن  ال  التتحظ  الححاستبو لت دا  لحلتن لن تحستن حتن لظتاا  التعاقتدال فتو  ت  و تود حستاك  الولالتةى
الحتوقتتال لن يتمايتتد الةمتتض  ملتت  حتتال تمايتتد حستتاك  الولالتتة بتتين ا دار  والحتتالكى اال لاتت  حتتن ااحلتتة لختتر ى 
لحلن لن لستخدم التحظ  الححاسبو ل دا  حن لدوال الت اض اليروبوى  ا  ل وم  م  تع يت  اال تتراف 

للتتال حولحتتة الستترلال بهتتتدف بالخستتاير وت  يتت  اال تتتراف با رعتتاحى و اتتا تبتترم ل حلتتة و تتود وتظعيتت  ل
ححالة ح وق وحيالد ا ةراف الحختمظة بحاسَال ا  حال والت كيد  م  االستخدام الظعال لعرف التحظ  

 الححاسبو فو ا داد الت ارور الحاللة 
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لحا لهار التحظ  الححاسبو  دال واسعا  م  حستو  لدبلال الظلتر الححاستبو ى حيتث ا تحتل العديتد 
ة التحظ  الححاسبو حن حيث حظهوح  ولاوا   وةرق قلاس  ودوافال الةمتض  ملت  ى اال حن ا بحاث بدراس

لن   ااك ادر  فو الدراسال الخاية ب هر التحظ  الححاسبو  م  ححارسال الت اض اليروبو ى خايتة 
فتتو  تت  التظتتاول الحمحتتوة فتتو در تتة التتتحظ  التتالي تاةتتوي  ملتتة الت تتارور الحاللتتة لمستترلال الحيتتروة ى 

تعتتددل الدراستتال التتو تااولتتل ل حلتتة حولحتتة السترلال فتتو الحتتد حتن ححارستتال الت اتتض اليتتروبو لتاللك 
ولهر ل  حت ير حن حت يرال الحولحة  م   الق الححارسال ى اال لن  اتاك اتدر  فتو الدراستال بست ن لهتر 

 َاللال الحولحة  م  العالقة بين التحظ  وححارسال الت اض اليروبو  

البحث فو  دم تااول وويوح العالقة التظا ملة بين اللال حولحة السرلال  و م   الا تتحه  حسلمة
والتتتتحظ  الححاستتتبو ولهتتتر  تتتالق العالقتتتة  متتت  ححارستتتال الت اتتتض اليتتتروبوى واللتتتك ا تتترا لاتتتدر  الدراستتتال 
العمحلة فو  الا الح الى وبيظة خاية فو الدول الااحلةى ححا لظتد اللك الباض لحتام العديتد حتن البحتوث 

الواقتتال فتتو تمتتك التتدولى وبالتتتالو تحتتاول  تتالق الدراستتة ا  ابتتة ا روتتا و حملتتا  متت  التستتافالل  الستكستتاف
 التاللة :

حا  و حظهوم الت اض اليروبو ولو   االختالفال بيا  وعين التهرض اليروبو والتخةلط اليروبو؟ى 
ى وحا  و حظهتوم  ؟ وحا  و حاافال وتكاليف الت اض اليروب و حا  و اللال الت اض اليروبو وح ايلس  ؟ى

ى وحا  و الحاافال الحترتبة  م  استخدام التحظ  الححاسبو  اد ا تداد  ولاواع وح ايل  التحظ  الححاسبو؟
ى وحتا  ؟ وحا  و العالقة بين استخدام التحظ  الححاسبو و ححارستال الت اتض اليتروبو ى الت ارور الحاللة؟

ى وحا  و  ة بين التحظ  الححاسبو والت اض اليروبو؟ و ت هير ح م واست الل ح م  ا دار   م  العالق
ت هير  لل  الحمكلة سواا لاال الحمكلتة ا داروتة لو الحمكلتة العايملتة  مت  العالقتة بتين التتحظ  الححاستبو 

وحتا  تو تت هير الخبتر  الحاللتة لم اتة الحرا عتة  مت  العالقتة بتين التتحظ  الححاستبو  ى ؟ والت اتض اليتروبو
 ؟ والت اض اليروبو

 هدف البحث -3
يهدف  الا البحا بيور  لساسلة ال  دراسة واختبار لهر حستو  التحظ  الححاسبو الحسترو   مت  
ححارسال الت اض اليروبو   لحا يهدف البحث لليا ال  دراسة واختبار لهر االلتال الداخملتة لمحولحتة 

 للتتتتت  الحمكلتتتتتة(  متتتتت   تتتتتالق العالقتتتتتة با تبار تتتتتا حت يتتتتترال حعدلتتتتتة  –ل اتتتتتة الحرا عتتتتتة  –)ح متتتتت  ا دار  
moderators  لمعالقة  وسيتم تح ي  اللك باستخدام  ياة حن السرلال الح يد  بالبورية الحيروة 
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 أهم   ودوافع البحث -4
 تر ال ل حلة ودوافال البحث لعد  ا تبارال ى ل حها حا يمو :

 تتالا الح تتالى وبالتتتالو ستتوف ت تتوم الباحهتتة فتتو  تتالق الدراستتة اتتدر  الدراستتال الستتاب ة التتتو تحتتل فتتو  -
بتوفير دلي   حمو حن البيية الحيروة  ن لهر حستتو  التتحظ  الححاستبو الحسترو   مت  ححارستال 

–ل اتتة الحرا عتتة –الت اتتض اليتتروبوى ولتتاللك دراستتة لهتتر االلتتال الداخملتتة لمحولحتتة )ح متت  ا دار 
حستتتو  حعاولتتة وات تتاق  تتالق العالقتتة  وحتتن هتتم التويتت  التت   للتت  الحمكلتتة( لحت يتترال حعدلتتة  متت  

بعض الاتتاي  التتو تظيتد البتاحهين ويتااع السلاستال اليتروبلة والحستتهحرون والحتديرون حتول الت اتض 
اليتتتروبو ول حيتتتت ى والحاتتتافال والتكتتتاليف الحرتبةتتتة بتتت ى وتحديتتتد لهتتتر حستتتتو  التتتتحظ  الحستتترو   متتت  

ر العالقتتة التظا ملتتة بتتين حستتتو  التتتحظ  الحستترو  وااللتتال ححارستتال الت اتتض اليتتروبوى ولليتتا لهتت
 الداخملة لمحولحة  م  ححارسال الت اض اليروبو 

 الترليم  م  دراسة قيلة بحهلة خاية بالت اض اليروبو ورعةها بححددال  حملة حه  الحولحة  -

لدراستتال تيتتيي  ف تتو  البحتتث الححاستتبو فتتو ح تتال البحتتث باتبتتاع حاه لتتة  حملتتة تتالفتت   يتتوض ا -
 الحيداالة باستخدام االست ياا 

لحهتت  البحتتث احتتتدادا لمدراستتال الححاستتبلة فتتو ح تتال التتتحظ  الححاستتبوى حتتن ختتالل تويتتلد حظهتتوم  -
التتتتحظ  الححاستتتبوى لاوا تتت ى دوافتتتال وحبتتتررال الةمتتتض  ملتتت ى واحتتتاالج قلاستتت ى ولهتتترق  متتت  ححارستتتال 

 الت اض اليروبو فو بيية ا  حال الحيروة 

 حدود البحث-5
ل تير البحث  م  دراسة لهر التحظ  الححاسبو  م  ححارسال الت اض اليروبو بالاسبة لمسرلال 
غير الحاللة الحس مة فو البورية الحيروة ووخترج  ات  الحفسستال الحاللتة  اهتا تخيتال ل وا تد خايتة 

  6108وحت   6106با فياح والسظافلة والرقابةى واللك خالل فتر  هالث ساوال حن 

يتتر البحتث  متت  دراستتة لهتر التتتحظ  الححاستبو الحستترو   متت  ححارستال الت اتتض اليتتروبو لحتا ل ت
دون التعرض لمعواح  ا خر  التو لحلن لن تفهر  م  ححارسال الت اض اليروبو )حه  ادار  ا رعتاحى 

ار  ى لاللك ل تير البحث  م  دراسة لهر االلال الداخملتة لمحولحتة )ح مت  ا د والحسيوللة اال تحا لة(
 لل  الحمكلة( ف ط لحت يترال حعدلتة لهتالق العالقتة  ولخيتراى فت ن تعحتلم اتتاي  البحتث  –ل اة الحرا عة  –

 سللون فو يوا تمك الحدود والعياة التو سي ر   ميها البحث 

 



 لحوكمة الشركات على العالقة بين التحفظ المحاسبي وممارسات.......ليات الداخلية اآلأثر    بوسي محدي حسن موسىد/ 
   

  7  

 

 خط  البحث -6
ااةالقتتا حتتن ل تتداف ول حلتتة ودوافتتال البحتتثى وفتتو يتتوا حستتلمت  وحتتدودقى ستتوف يتتتم تا تتلم الحتب تتو 

  م  الاحو التالو:حا  
 ا ةار الحظا لحو لمت اض اليروبو  -6-0

 ا ةار الظلري لمتحظ  الححاسبو  -6-6

 تحمي  الدراسال الساب ة واست اق فروض البحث  -6-3

 الدراسة التةبل لة  -6-4

 خالية البحث واتاي   وتويلات ى ول م ح االل البحث الح ترحة  -6-5

  الضريبياإلط ر الما ه مي لمحجنب  6-1
تعد اليروبة فروية ا دلة الماحلةى وبالتالو تحه   ضا  م  دافعها غالبا حا لسع  ال  ت ابها  اتد 
اتخاال ال رارال ا داروةى و ن العديد حتن تمتك ال ترارال ستوف تتت هر يتروبلاى فت ن حتختالي ال ترارال  متيهم 

 اا ل هر دور الت اض اليروبو  وقد  ا خال فو اال تبار ا هار اليروبلة لحا يتخالوا  حن قرارالى وحن
ليتتبحل الةتترق وا ستتاليض التتتو تتبعهتتا الستترلال حتتن ا تت  الت اتتض اليتتروبو لكهتتر تع يتتدا فتتو الستتاوال 

 ( 6106ا خير  )بدوي وملوى 

وقدحل الدراسال الساب ة حظا لم  ديد  حختمظة لمت اض اليروبوى وال يو د تعروف ححدد حتظ   مل  
  ,Mappadang,et al., 2018; Bayar and Sardarli)رفتت  بعتض الدراستالى ف تد   لهتالا الت اتض

2018; Aramide, et al., 2013)   م  لا  ال در   م  دفال حبمغ حاخظض حن اليروبة  ن ا رعاح 
(  متتتت  ااتتتت  Purwantini, 2017; Pilos,2017ى بياحتتتتا  رفتتتتت  دراستتتتال لختتتتر  ) الححاستتتتبلة الحح  تتتتة

ى وت ال  اليروبلة اليروحة و و لحه  سمسمة حن استراتي لال التخةلط اليروبوااخظاض فو االلتماحال 
استراتي لال التخةلط اليروبو ال ااوالة فتو اهالتة لحتد لةتراف  تالق السمستمة والتتو تتفدي الت  ااخظتاض 

ى بياحتتا ت تتال استتتراتي لال التخةتتلط غيتتر  فتتو االلتماحتتال اليتتروبلة حهتت  االستتتهحار فتتو الستتادال الححملتتة
ال ااوالة والتو تفدي ال  ااخظاض  ايت  فتو االلتماحتال اليتروبلة فتو اهالتة الةترف ا ختر حتن السمستمة 

 حه  التهرض اليروبو و دم االلتمام اليروبو و دواالة اليرايض  

 (Yuniiarsih, 2018; Ariff and Hashim, 2014; Fullartan, 2009لحا  رفتل دراستال )
 متت  تح يتت  حاتتافال يتتروبلة حتتن ختتالل استتت الل الظ تتوال واله تترال  الت اتتض اليتتروبو  متت  لاتت  لعتحتتد

 الحو ود  فو ال وااين اليروبلةى لاللك ف ن  الق ا اسةة تتم فو    ا لتمام التام بال ااون اليروبو 
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ى ف تد Tax Evasionوالتهترض اليتروبو  Tax Avoidanceلحتا  تن الظترق بتين الت اتض اليتروبو 
                   Bandyopadhyay, 2012; Fullartan, 2009 ؛6118لويتتتتتتتتتتتتتحل دراستتتتتتتتتتتتتتال ) الستتتتتتتتتتتتتترايريى 

Christians, 2017;) 

لن التهتترض اليتتروبو لعتتد لحتتد الححارستتال غيتتر الحستترو ة لتخظتتلض العتتضا اليتتروبوى واللتتك حتتن 
خالل اخظاا ا رعاح والحعموحال الهاحة  ن الستمةال اليتروبلة لو اال تتراف بحيتروفال غيتر ح ل لتةى 

التموور فو االلتماحال اليروبلة  ولعتبر ال ش اليتروبو لحتد لستلال التهترض اليتروبو والتتو لعاقتض لو 
 ميهتتتا ال تتتااون فتتتو حتتتال اكتستتتاف ى وفتتتو  تتت  ال تتتش اليتتتروبو يتتتتم التمووتتتر والتال تتتض فتتتو الحستتتتادال 

لليتتا  تتن والستت الل الححاستتبلة واد تتداد قتتوايم حاللتتة ححرفتتة تحروظتتا  و روتتاى وقتتد ياتتت  التهتترض اليتتروبو 
ا  حال لو الحالف لو لخةاا غير ح يود ى لحتا فتو حالتة االا تهترض الظترد حتن دفتال اليتروبة حتن ختالل 
استتت ال الحتتواد غيتتر الوايتتحة واله تترال الحو تتود  فتتو ال تتوااين اليتتروبلة لتخظتتلض االلتماحتتال اليتتروبلة 

 بو واللك دون حخالظة ال وااين اليروبلةى ف ن  الق الحالة تعرف بالت اض اليرو

وفو حالة التهرض اليتروبوى ال يتتم ا فيتاح  تن الحعتاحالل التتو يترتتض  ميهتا التماحتال يتروبلةى 
ولكتتتن يتتتتم ا فيتتتاح  تتتن لافتتتة تظايتتتي  الحعتتتاحالل فتتتو حالتتتة الت اتتتض اليتتتروبوى بياحتتتا لعتبتتتر التهتتترض 
ف اليتتروبو احتتتد  الححارستتال غيتتتر الحستتترو ة لمتهتترض حتتتن دفتتال اليتتتروبة  وبحعاتتت  لختترى لحلتتتن تعروتتت

الت اتتتض اليتتتروبو  متتت  ااتتت  تيتتترف حتعحتتتد لتخظتتتلض االلتماحتتتال اليتتتروبلة حتتتن ختتتالل استتتتخدام ةتتترق 
قااوالة ى بياحا لعترف التهترض اليتروبو  مت  اات  تيترف حتعحتد لمتهترض حتن ستداد االلتماحتال اليتروبلة 

 باستخدام وساي  غير حسرو ة 

لعديد حن الدراسال  الا الحظهومى ى ف د تااولل ا Tax Planningلحا  ن حظهوم التخةلط اليروبو 
( لن التخةلط اليروبو لحه  "تمك ا  رااال التتو ل توم بهتا الحلمتف حتن 4ا ى6101حيث اللر دمحم )

ل   تخظلض االلتماحال اليروبلة الوا ض دفعها دون لن تتعارض تمك ا  ترااال حتال ال توااين الحعحتول 
لن التخةتلط اليتروبو يتحهت  فتو االستتظاد  ( 586ا ى6104بها "  لحا لويد   مو و بد الرححن ) 

حن الحوافم والحمالا اليروبلة التو تسحد بها ال وااين والتسروعال اليتروبلة فتو التدول التتو تحتار  فيهتا 
لن  (Yee,et al.,2018; Fullartan,2009السترلال استاةها االقتيتادي ى لحتا لويتحل دراستال)

الستترلال  متت  ال لتتام بحعال تتال يتتروبلة تتتفدي التت  ال تتوااين اليتتروبلة تتيتتحن ايتتوا وحتتواد تستتا د 
تخظلض االلتماحال اليتروبلة واللتك دون الختروج  تن ال تااون اليتروبو و تالا حتا لعترف ب استةة الت اتض 

 التخةلط اليروبو  اليروبو الح بولة لو
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وفتتتتتتتو يتتتتتتتوا التظرقتتتتتتتة بتتتتتتتين التخةتتتتتتتلط اليتتتتتتتروبو والت اتتتتتتتض اليتتتتتتتروبوى ف تتتتتتتد لويتتتتتتتحل دراستتتتتتتال 
(Alstadseter, et al., 2018;Otto,2015)  لن ل  حن التخةلط اليتروبو والت اتض اليتروبو ل توم

 متت  تخظتتلض االلتماحتتال اليتتروبلة فتتو  تت  اةتتار ال تتااون اليتتروبو وااللتتتمام ب وا تتدقى لتتاللك ف اتت  حتتن 
اليعض التظرقة بين  تاتين الاتو ين حتن ا استةة واللتك لستر لة وقااوالتة لمتتا الاتو ين حتن ا استةةى اال 

 د بعض االختالفال البسلةة بياهحاى وحاها  م  سبي  الحهالى تحتاول السترلة فتو  ت  التخةتلط اا  تو 
اليروبو لن ت م  حن حدفو اتها اليروبلة حن خالل استخدام الخلارال الحتاحة لحاحهاى ف د ت وم السرلة 
ة باالستتتتتهحار فتتتتو ححظ تتتتة لوراق حاللتتتتة تخيتتتتال لحعتتتتدالل يتتتتروبلة حاخظيتتتتة واللتتتتك لاستتتتا  حتتتتن لاستتتتة

التخةلط اليروبو  بياحا ت وم السرلة فو    الت اض اليروبو بتخظلض التماحاتها اليروبلة حن ختالل 
 ابتكار ةرق  ديد  لتح ي  اللك بدون حخالظة ال وااين اليروبلة حه  استخدام اللة تسعير التحوو  

بوى فلهير حتن وتستخما الباحهة ححا سب  لا  ال تو د فروق  و روة بين التخةلط والت اض اليرو
الدراستتتال الستتتاب ة تعاحمتتتل حتتتال  تتتالين الحظهتتتوحين  متتت  لاهحتتتا اظتتت  الستتتواى حيتتتث لستتتتهدف لتتت  حاهحتتتا 
تخظلض ا  باا اليروبلة حن خالل تا تلم الستيون الحاللتة لمعحيت  بةرو تة تستا د  مت  تح يت  اللتكى لو 

ى لو االلتتتال التتتتو ت  يتتت  ستتتداد اليتتتروبة واللتتتك حتتتن ختتتالل اختلتتتار الحعال تتتال لو السلاستتتال الححاستتتبلة
تستتا د  متت  ا تت  ا رعتتاح والخستتاير بتتين الستتاوال اليتتروبلةى لو ت  يتت  اليتتروبة لو االستتتظاد  حتتن فتتتر  
ا  ظاا اليروبو  لحا لن ل  حن التخةلط اليتروبو والت اتض اليتروبو ل توم  مت  تخظتلض االلتماحتال 

ول بهتتا واللتتك حتتن ختتالل اتبتتاع ةتترق اليتتروبلة لو ت  يتت  ستتداد ا دون حخالظتتة ال تتوااين اليتتروبلة الحعحتت
 واد رااال قااوالة حال است الل الظ وال واله رال الحو ود  فو ال وااين اليروبلة 

بياحتتتا تو تتتد اختالفتتتال  و روتتتة بياهحتتتا وعتتتين التهتتترض اليتتتروبو والتتتالي لحهتتت  لحتتتد الححارستتتال غيتتتر 
و باستتتخدام وستتاي  الحستترو ة لمتهتترض حتتن دفتتال اليتتروبةى حيتتث ل تتوم الححتتول فتتو  تت  التهتترض اليتتروب

 وةرق غير حسرو ة لمتهرض حن سداد االلتماحال اليروبلة اهايلا ولل  تخظليها لو ت  ي  سداد ا 

وبستتان حاتتافال وتكتتاليف الت اتتض اليتتروبو تو تتد العديتتد حتتن الحاتتافال الحترتبتتة  متت  ال لتتام بححارستتال 
ال اليتروبلة اتي تة ال لتام بهتالق الت اض اليروبو ل حهاى الوفتورال الا دلتة الاات تة  تن ااخظتاض الحتدفو 

الححارستتالى ولستتا م اللتتك فتتو موتتاد  التتتدف ال الا دلتتة لمستترلة وتتتوفير ا حتتوال الالمحتتة لم لتتام بالحموتتد حتتن 
الحساروال االستهحاروةى ححا لع م اللك حن قلحة السرلة ى لاللك مواد  ح م الحلافتتل التتو ستوف لحيت  

لت اض اليروبو بسل  فعالى لحا تو تد حاتافال لختر  تتحهت   ميها الحديرون فو حالة قلاحهم بححارسال ا
فو ااخظاض حستو  حخاةر  دم ال در   م  الدفال وااخظاض تكاليف الديون بالتبعلتةى ااخظتاض تكتاليف 

 Yee,etal., 2018; Jamei, 2017; Masripah and Fitriasari, 2016)        ا فتال  الحتوقعتة
;Annuar,e t al.,2014)  
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ااحلتتة لختر ى ا تتد ااتت   مت  حستتتو  التدول الااحلتتةى تتحهتت  تكتاليف الولالتتة ا كهتر ويتتوحا فتتو وحتن 
االاتهاموتتة ا داروتتة ولاستتةة تحووتت  الهتترو  ليتتالد ا دار  حستتت مة فتتو اللتتك ال حتتوض الحيتتاحض لعحملتتة 

ى حيتتتث لن الحتتتالك لتتتل  لتتتتديهم  (6105الت اتتتض اليتتتروبوى ويتتتعف ا تتتم ححالتتتة الحستتتتتهحر ) لستتت  ى
فة الكاحمة بلافة ححارستال الت اتض اليتروبو التتو ل توم بهتا الحتديرونى ححتا يترتتض  مت  اللتك موتاد  الحعر 

 ( Annuar,et al.,2014تكاليف الولالة ويعف  لاك  الرقابة الداخملة ) 

وتو تتد العديتتد حتتن ا يتترار الحترتبتتة  متت  ال لتتام بححارستتال الت اتتض اليتتروبو حاهتتاى الع وبتتال التتتو 
لها السرلة حن قب  السمةال اليروبلة الحختية فو حال اكتساف ححارسال الت اتض لحلن لن تتعرض 

اليروبو حن قب  السمةال الحختيةى واللك  اد قلاحها بحرا عة الدفاتر والس الل والحستادال التو تم 
 متتت  لساستتتها ا تتتداد ا قتتترار اليتتتروبو واحتستتتاض اليتتتروبة الحستتتتح ةى  تتتالا وبا يتتتافة التتت  حتتتدفو ال 

ا يافلة وال راحال التو سوف تظريها السمةال اليروبلة الحختية  م  السرلةى ححا يتفهر  اليرايض
اللتتتك ستتتمبا  متتتت  التتتتدف ال الا دلتتتتة الحتاحتتتة لمستتتترلة ب ااتتتض التتتتاهير الستتتتمبو لتتتاللك  متتتت  ستتتحعة الستتتترلة 
وستتتر يتهاى لليتتتتا قتتتتد يتتتتفهر قلتتتتام الستتتترلة بححارستتتال الت اتتتتض اليتتتتروبو بالستتتتمض  متتتت  لستتتتعار لستتتتهحها 

(Annuar,et al.,2014; Ariff and Hashim, 2014 ) 

( لن قلام السرلة بححارسال الت اض اليروبو Kadir, 2018; Pilos,2017لحا ليافل دراسال )
لحلن لن لظسد العالقة بياها وعين الحلوحة والح تحال بيتظة  احتةى واللتك الاخظتاض ا يترادال الحلوحلتة 

ستتمبا بالتبعلتتة  متت  قتتدر  الحلوحتتة  متت  الوفتتاا بحتةمبتتال  اتي تتة ال لتتام بهتتالق الححارستتال ححتتا يتتفهر اللتتك
واحتلا تتال الح تحتتال  وفتتو حالتتة اكتستتاف  تتالق الستتموللال االاتهاموتتة وقلتتام الستترلة بححارستتال الت اتتض 
اليتتروبوى ستتوف يتتدرك الح تحتتال فتتو  تتالق الحالتتة  تتدم وفتتاا الستترلة بحستتيوللاتها اال تحا لتتةى ححتتا يتتفدي 

لة وااخظتتتاض لرعتتتاح وحبلعتتتال الستتترلة فتتتو الحستتتت ب ى با يتتتافة التتت  اللتتتك التتت  ح اةعتتتة حات تتتال الستتتر 
 ااخظاض قلحة السرلة والعايد  م  االستهحارال 

وتستتخما الباحهتتة ححتتا ستب  لن ل تتم الحاتتافال الحترتبتة  متت  ال لتتام بححارستال الت اتتض اليتتروبو  تتو 
ها فتو ال لتام بحستاروال استتهحاروة الوفورال الا دلة الاات ة  ن ال لام بهالق الححارستال والتتو لحلتن استت الل

 ديتتتد  تموتتتد حتتتن لرعتتتاح وقلحتتتة الستتترلةى اال ااتتت  حتتتن ااحلتتتة لختتتر ى لن ال لتتتام بهتتتالق الححارستتتال لحلتتتن لن 
لعتترض الستتترلة لحموتتتد حتتن الع وبتتتال وال راحتتتال فتتتو حتتال اكتستتتاف  تتتالق الححارستتال حتتتن قبتتت  الستتتمةال 

رلة والتو سوف تفهر بالسمض  م  قلحتة اليروبلة الحختيةى فيال  ن حخاةر ا ساا  ال  سحعة الس
السرلة ولسعار لسهحهاى  الا وبا يافة ال  ح اةعة حات ال السرلة وااخظاض لرعاحها وحبلعاتها اتي تة 

  دم وفاا السرلة بحسيوللاتها اال تحا لة 
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وبستتتتان اللتتتتال الت اتتتتض اليتتتتروبو يتيتتتتحن الت اتتتتض اليتتتتروبو قلتتتتام ادار  الستتتترلة باختلتتتتار االلتتتتال 
والسلاسال التو تفدي ال  تخظلض الحدفو ال اليروبلة واللك فتو يتوا االلتتمام ب حلتام وقوا تد ال تااون 

وومو ى والتستعير التحت Tax Heavenاليتروبوى وحتن ل تم اللتال الت اتض اليتروبو الحتالالال اليتروبلة 
Transfer Pricing:ى وتوموال الديون وتحوو  ا رعاح ى ولحلن تااول  الق االلال  م  الاحو التالو 

 المالذات الضريب    - أ
تعتبر الحتالال اليتروبلة لحتد االلتال الحستتخدحة فتو الت اتض اليتروبوى حيتث يتتم ا ت  ا رعتاح الت  

يتتتتروبلة خايتتتتةى لو غيتتتتر خايتتتتعة الحاتتتتاة  الال حعتتتتدالل يتتتتروبلة حاخظيتتتتة ى لو تخيتتتتال لحعاحمتتتتة 
(  ولن قلام السرلال باست الل اله رال فو ال ااون اليروبو و دم التةاب  Waluyo, 2017لميروبة )

فو ال وا د اليروبلة فو ا ا حة اليروبلة الدوللتة لد  الت  ات تاق السترلال الت  ا ت  لو تحووت  ا رعتاح 
بلة حاخظية ى ولةم   م  تمك الحااة  الحتالال لحااة  ال يتم فرض يرايض بها لو الال حعدالل يرو

اليتروبلةى ححتتا يتفدي لتخظتتلض الحتدفو ال اليتتروبلة ا  حاللتتة لهتالق الستترلال ى و تالق التيتترفال تعتبتتر 
قااوالة وحسرو ة  ن تحرلال رل  الحال وا فراد لم يتم ت ةيت  فتو ال تااون اليتروبو حتت  ا ن  وحتن 

اليتتروبلة الدوللتتتة فستتتمل فتتو حواكبتتتة العولحتتة والت يتتترال التكاولو لتتتةى هتتم لحلتتتن ادراك ح ل تتة لن ال وا تتتد 
فاالتظاقلتتال الدوللتتة اليتتروبلة تهتتدف التت  ت اتتض االمدواج اليتتروبو لمستترلال حتعتتدد  ال استتلالى ولتتاللك 
فتت ن استتتتراتي لال الت اتتتض اليتتتروبو ليتتبحل  دواالتتتة واستتتت مل حهتتت   تتالق االتظاقلتتتال لتح يتتت  تخظتتتلض 

 ( 6107 دىيروبو حيا ف )حححو 

 الحسعير الححويمي   - ب
لعتبتتتتر التستتتتعير التحتتتتوومو لحتتتتد ا ستتتتاليض التتتتتو تستتتتتخدحها الستتتترلال الدوللتتتتة لتخظتتتتلض الحتتتتدفو ال 
اليتتتروبلةى ول يتتتد بهتتتا الةرو تتتة التتتتو تستتتتخدم فتتتو تستتتعير الحات تتتال والختتتدحال التتتتو يتتتتم تحوومهتتتا بتتتين 

يتتحلحة( ال تتوافتت  حتتال ا ستتعار  ستترلال الح حو تتةى ف تتد تستتتخدم الستترلة لستتعار تحووتت  حموظتتة )غيتتر
الستتوقلة لتستتعير الحات تتال والختتدحال التتتو يتتتم تحوومهتتا التت  فرو هتتا الحختمظتتة لو بتتين فرو هتتا الحختمظتتة 
التتتو تو تتد فتتو دول لختتر  تختمتتف فلحتتا بياهتتا حتتن حيتتث ال تتوااين اليتتروبلة الخايتتعة لهتتا ى فعمتت  ستتبي  

ا التتتو يتتتم تحوومهتتا التت  الظتتروع الحو تتود  فتتو البمتتدان الحهتتالى قتتد ت تتوم الستترلة بتستتعير حات اتهتتا وختتدحاته
الال حعتتدالل يتتروبلة حرتظعتتة ب ستتعار لقتت  حتتن ا ستتعار الستتوقلة الستتايد  ى و تت  بتتاللك تعحتت   متت  ا تت  
ا رعاح الحاخظية ال   الق البمدان ى بياحا ت وم السرلة بتحوو  حا اتها وخدحاتها ال  الظروع فو البمتدان 

ى و تت  بتتتاللك تعحتتت   متتت   خظيتتتة ب ستتعار ل متتت  حتتتن ا ستتعار الستتتوقلة الستتتايد الال حعتتدالل يتتتروبلة حا
 .Sari,et      al., 2017;  Schffer, 2013;    Hansen, et al)تحوو  ا رعتاح الحرتظعتة الت   تالق البمتدان 

,1992)  
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 حوزيع الديون وححويل األرب ح  - ت
يتروبلة حرتظعتة الت  حاتاة  الال فو     الق االللة يتم تحووت  ا رعتاح حتن الحاتاة  الال حعتدالل 

حعدالل يروبلة حاخظيتةى واللتك حتن ختالل الحيتول  مت  حموتد حتن ال تروض والستمظلال فتو الحاتاة  
الال حعدالل يتروبلة حرتظعتة وت ميت  ح تم التديون فتو الحاتاة  الال حعتدالل يتروبلة حاخظيتةى واللتك 

 ( Kadir, 2018دون ت يير ح م الدين الخاا بالسرلة )

التسروعال وا يدارال الحيروة التو تااولل حويوع الت اض اليروبوى فبالرغم حن لن وبسان ل م 
الت اتتض اليتتروبو ل تتوم  متت  استتتخدام ةتترق واد تترااال قااوالتتة لتخظتتلض ح تتدار اليتتروبة وتح يتت  حمالتتا 
يتروبلةى اال لن الهتتدف حتن ال لتتام بهتالق الححارستتال يتعتتارض حتال ا  تتداف الريلستلة ل ا حتتة اليتتروبلةى 

اللك تعحت  ال توااين اليتروبلة فتو التدول الحختمظتة  مت  حلافحتة وححارعتة الت اتض اليتروبو  وفتو يتوا ل
التستتتروعال وا يتتتدارال الحيتتتروة التتتتو رلتتتمل  متتت   تتتالا الحويتتتوع ى ا تتتد ااتتت  قتتتااون يتتترايض التتتدخ  

تتاا  مت  حتا  6104لساة  53حلرر الحيافة بال ااون رقم  96الحاد   6115لساة  90الحيري رقم 
 مو:ي

" اد تحديد الرعط اليروبو ال لعتد بتا هر اليتروبو  لتة حعاحمتة للتون ال ترض الريلستو حتن اتحاحهتا 
لو احتتتد ا غتتتراض الريلستتتلة  تتتو ت اتتتض اليتتتروبة بتتتالتخما حاهتتتا لو ت  يمهتتتاى ولستتتتو  فتتتو اللتتتك لن تتتتتم 

لو  مت  حراحت ى الحعاحمة  م  سل  يظ ة لو اتظاق لو و د لو غير اللكى لو لن يتم  م  حرحمة واحد  
 وتكون العبر  لد  رعط اليروبة بال و ر االقتيادي الح ل و لمحعاحمة "

وتحدد الحاد  الحاللور ى لن ال رض الريلستو لمحعاحمتة لو لحتد ا غتراض الريلستلة للتون ت اتض اليتروبةى 
 بيظة خاية فو الحاالل التاللة:

بالح اراتتة حتتال قلحتتة الحمالتتا اليتتروبلة االا لتتان التترعد الحتوقتتال لمحعاحمتتة قبتت  خيتتم اليتتروبة يتتيلال  - ل
 الحتوقعة لمحعاحمة 

لدل الحعاحمتتتة التتت  ا ظتتتااال يتتتروبلة حمحو تتتة ال تعلتتت  الحختتتاةر التتتتو يتعتتترض لهتتتا الححتتتول لو  - ض
 تدف ال الا دلة اتي ة لمحعاحمة 

 االا تيحال الحعاحمة بعض العااير التو لها ت هير حتااقضى لو يفدي ال  ال اا بعيها البعض   - ل

حلال ا حوال ل ال  م  حيمحة اليرايض  تضا اهبتال لن الظترض الريلستو لو لحتد ا غتراض وفو  
الريلسلة  و ت اض اليروبةى ولمححول لن ل تدم التدلي   مت  اات  ال تو تد لستباض يتروبلة وراا اختلتارق لو 

  لما ر اتحاح  لمحعاحمةى وتسل  ل اة ب رار حن ومور الحاللة برياسة ريل  حيمحة اليرايض لو حن يايب
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فو حاالل الت اض اليروبوى وال ي وم اخةار الححول بتوافر احد  حاالل الت اض اليتروبو فتو ست ا  
 اال بعد حواف ة تمك الم اة 

ايتتا لعةتتو لحيتتمحة اليتترايض  6115لستتاة  90لحتتا استتتحدث قتتااون اليتتروبة  متت  التتدخ  رقتتم 
ل الحرتبةتتةى حيتتث ا تحتتل التستتروعال الحتت  فتتو تحديتتد الستتعر الححايتتد لمحعتتاحالل التتتو تتتتم بتتين الستترلا

اليتروبلة بالحعتاحالل والتحتولالل التتو تتتم بتين السترلة ا م والظتروع لو بتين الظتروع الحو تود  فتو بمتدان 
حختمظتتة حتتن حيتتث ا ا حتتة اليتتروبلة الخايتتعة لهتتاى واللتتك لحتتا تتتفدي اللتتة  تتالق التحتتولالل حتتن تخظتتلض 

ن البمتتدان الال حعتتدالل يتتروبلة حرتظعتتة التت  البمتتدان الحتتدفو ال اليتتروبلة حتتن ختتالل تحووتت  ا رعتتاح حتت
 ( حن ال ااون  م  حا يمو:31الال حعدالل يروبلة حاخظيةى حيث تاا الحاد  )

"االا قام ا سخاا الحرتبةون بويال سرو  فو حعاحالتهم الت اروة لو الحاللتة تختمتف  تن السترو  
ى لو ا ت   بيهتا حتن ستخا خايتتال التتو تتتم بتين لستخاا حتترتبةين حتن ست اها تخظتلض و تاا اليتتروبة

ال  لخر حعظو لو غير خايال لها للون لحيمحة اليرايض تحديد الرعد الخايال لميروبة  مت  لستا  
 السعر الححايد وتحدد الاليحة التاظياللة ةرق تحديد السعر الححايد 

يتتوا ( حتتن الاليحتتة التاظياللتتة ال تتااون  متت  لن يتتتم تحديتتد الستتعر الححايتتد الحا39وتتتاا الحتتاد  )
 ( حن ال ااون ةب ا  حد  الةرق التاللة:31 مل  فو الحاد  )

 طريق  السعر الحر المق رن  - أ
لستتا   وف تا لهتتالق الةرو تتة للتتون تحديتتد ستتعر الستتمعة لو الخدحتة فلحتتا بلتتان ا ةتتراف الحرتبةتتة  متت 

 سعر الال السمعة لو الخدحة االا تحل بين السرلة ولسخاا غير حرتبةين 

 ل   مض ف  إليه  ه مش ربحطريق  الحكما  اإلجم  - ب
وف تتا لهتتالق الةرو تتة لحلتتن تحديتتد ستتعر الستتمعة لو الخدحتتة فلحتتا بتتين ا ةتتراف الحرتبةتتة  متت  لستتا  
ا حالو تكمظة السمعة لو الخدحة حيتافا اليهتا استبة حيولتة حعياتة لهتاحش رعتد ليتالد السترلة البايعتة لو 

الي لحيت   ملتة الححتول فتو حعاحالتت  حفدلة الخدحةى ولحدد  تاحش الترعد  مت  لستا   تاحش الترعد الت
التو تتم حال اةراف حست مة لو  احش الرعد الالي لحيت   ملتة ةترف لختر حستت   فتو حعتاحالل لختر  

 حسابهة 

 طريق  سعر إع دة الب ع - ت
وف ا لهالق الةرو ة للون تحديد سعر السمعة لو الخدحة فلحا بين ا ةراف الحرتبةة  م  لسا  سعر 
السمعة لو الخدحة وف ا لسعر ا اد  البلال ال  ةرف هالث غير حرتبط بعتد خيتم استبة تحهت   تاحش رعتد 

حتتن  حااستتض لمةتترف الوستتلطى ولحتتدد  تتاحش التترعد  متت  لستتا  الهتتاحش التتالي لحيتت   ملتت  اظتت  البتتايال
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خالل حعاحالت  حال اةراف حست مةى لحا ي وم لن لحدد  م  لسا  الهاحش الالي لحيت   ملت  الححتول 
 الحست   فو حعاحمة ححاهمة 

( حتتن الاليحتتة التاظياللتتة لم تتااون لن تكتتون ا ولولتتة فتتو تحديتتد الستتعر 41وقتتد لويتتحل الحتتاد  رقتتم )
البلااتتال الالمحتتة لتةبيتت   تتالق الةرو تتة يتتتم  الححايتتد لةرو تتة الستتعر الحتتر الح تتارنى وفتتو حالتتة  تتدم تتتوافر

تةبي  احد  الةرو تين ا خرون الحايوا  ميهحا فو الحاد  الساب ة ى وفتو حالتة  تدم احلاالتة تةبيت  
لي حتن الةترق الهالهتة الحستتار اليهتا فتو الحتتاد  الستاب ة ى ي توم اتبتاع لي ةرو تتة لختر  حاليحتة لمححتتولى 

سب ا بين ا دار  اليروبلة والححول  م  الةرو تة التتو يتبعهتا الححتول وفو  حلال ا حوال ي وم االتظاق ح
 فو تحديد السعر الححايد )سعر التحوو (  اد تعاحم  حال ا ةراف الحرتبةة 

وبستتان ح تتايل  الت اتتض اليتتروبو تو تتد العديتتد حتتن الح تتايل  التتتو لحلتتن استتتخداحها لتحديتتد حستتتو  
-Bayar and Sardarli, 2018)يل  التت  ح حتتو تينالت اتتض اليتتروبوى ولحلتتن ت ستتلم  تتالق الح تتا

;Aramide,et al.,2013;Dyreng,et al.,2007)                                            

المجموع  األولى: المق ي س الحاي حعحماد عماى اححسا ب نساب  الضاريب  إلاى الادخل المح سابي أو ما  
 ETR عرف بمعدل الضريب  الاع ل 

الح تتايل  فتتو تحديتتد حتتد  فعاللتتة لاستتةة الت اتتض اليتتروبو لمستترلةى وتو تتد العديتتد حتتن تستتتخدم  تتالق 
 لتسلال حعدل اليروبة الظعال حه :

     معدل الضريب  الاع ل المحسوب وفق  لممب دئ المح سب   المقبول  قبوال ع م  - أ
GAAP ETR 

GAAP ETR الدخ  الحف مة = ح حوع حيروف يروبة الدخ   ن الظتر  الحاللة + حيروف يروبة 

وتحهتت  اليتترايض الحف متتة اليتترايض التتتو ستتوف يتتتم دفعهتتا فتتو الحستتت ب  اتي تتة اختتتالف التتدخ   تتن 
الدخ  الخايال لميروبةى حيث يترتض  م  ال لام ب اسةة الت اض اليتروبو ااخظتاض حيتروف يتروبة 

حعتتدل اليتتروبة التتدخ   تتن الظتتتر  الحاللتتة وموتتاد  حيتتروف يتتروبة التتدخ  الحف متتةى لتتاللك فتت ن ااخظتتاض 
 لعل  ارتظاع حعدل ال لام ب اسةة الت اض اليروبو GAAP الظعال الححسوض وف ا ل

 Current ETRمعدل الضريب  الاع ل الح لي  - ب
Current ETR قلحة حيروف يروبة الدخ   ن الساة الحاللة / الدخ  الححاسبو قب  اليروبة = 

اليتروبة واللتك الستتخداح  حيتروف اليتروبة ولعل   الا الح لا  استراتي لة ت خير لو ت  ي  دفال 
  ن الظتر  الحاللةى ولن ااخظاض  الا الحعدل لعل  ارتظاع حعدل ال لام ب اسةة الت اض اليروبو 
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 Cash Long Term ETRمعدل الضريب  النقدي الاع ل طويل األجل  - ت
ووتم اي ادق حن خالل قسحة قلحتة اليتروبة الحدفو تة ا تدا لعتدد حتن الستاوال  مت  التدخ  الححاستبو 
قبتت  اليتتروبة لعتتدد حتتن الستتاوالى ولن ا تحتتاد  تتالا الح لتتا   متت  استتتخدام قلحتتة اليتتروبة الحدفو تتة ا تتدا 

ااال ولتتل  قلحتتة حيتتروف يتتروبة التتدخ  لستتا د  متت  الحتتد حتتن ا هتتار الححتحمتتة لمحستتحوحال وا  ظتت
والتتتتتتو ال ت ختتتتتال  Current ETRى GAAP ETRاليتتتتتروبلة ى واللتتتتتك بعلتتتتت  الح تتتتتايل  ا ختتتتتر  حهتتتتت  

الحستتحوحال وا  ظتتااال اليتتروبلة فتتو الحستتبانى ولن ااخظتتاض  تتالا الحعتتدل لعلتت  ارتظتتاع حعتتدل ال لتتام 
 بححارسال الت اض اليروبو 

 مصروف ضريب  الدخل / الحدفق ت النقد   الحشغيم   - ث
ح لا  باستبدال ا رعاح الححاسبلة بالتدف ال الا دلة التس يملةى ف ا  بتاللك لعلت  قلحتة لن قلام  الا ال

  ضا اليروبة الح ل و التو تتححم  السرلةى لحا اا  لستبعد ت هير ا رااال ححاسبة االستح اقال 

 ق م  الضريب  المدفوع  نقدا / الحدفق ت النقد   الحشغيم   - ج
حد  م  استخدام ححاستبة االستتح اقال فتو قلتا  حعتدل ال لتام ب استةة يتحيم  الا الح لا  باا  ال لعت

 الت اض اليروبو 

المجموع  الث ن   : المق ي س الحي حعحمد عمى اححس ب الارق بين الدخل المح سبي والدخل الخ ضع 
 Book-Tax Gap BTGلمضريب  

ل لتتا  حعتتدل ال لتتام لحلتتن استتتخدام ح تتم الظ تتو  بتتين التتدخ  الححاستتبو والتتدخ  الخايتتال لميتتروبة 
 بححارسال الت اض اليروبوى ووو د او ان حن  الا الح لا :

 Total BTGإجم لي الاجوة بين الدخل المح سبي والدخل الخ ضع لمضريب   - أ
لعاض  م   الا الح لا  اا  ال لعل  استراتي لة ت  ي  اليروبةى با يافة ال  احلاالة ت هرق بححارسال 

 ادار  ا رعاح 
 BTG Residualبواقي الاجوة بين الدخل المح سبي والدخل الخ ضع لمضريب   - ب

تتتم تةتتوور  تتالا الح لتتا  حتتن ختتالل استتتخدام ال تتما غيتتر الحظستتر حتتن ا حتتالو الظ تتو  للعتترف ببتتواقو 
 الظ و   

 ;Apriliyana and; Nugroho and Augstia, 2017)لحتتتتتتتتتا ليتتتتتتتتتافل دراستتتتتتتتتال لختتتتتتتتتر  

Suryarini,2018 ح تتتايل  لختتتر  لمت اتتتض اليتتتروبو حهتتت  الحاتتتافال اليتتتروبلة غيتتتر الحعتحتتتد  لو غيتتتر  ( 
الحعتترف بهتا و تت  تحهت  ال لحتتة الح تدر  لمحتتدخرال لو الوفتورال اليتتروبلة الاات تة  تتن ححارستال الت اتتض 
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ى و تتو حت يتتر و حتتو لستتير التت  االا حتتا لااتتل الستترلة لتتديها  ى والاما تتال حتتال الستتمةال اليتتروبلة اليتتروبو
 ال حال السمةال اليروبلة لم ال اما 

وتستخما الباحهة ححا سب  ال  لن الت اض اليروبو يهدف ال  تخظتلض االلتماحتال اليتروبلة حتن 
ووترتتتض  متت   ى ختتالل اتبتتاع ةتترق واد تترااال قااوالتتة واللتتك دون حخالظتتة ال تتوااين اليتتروبلة الحعحتتول بهتتا

والتتتتو لحلتتتن استتتت اللها فتتتو ال لتتتام بحستتتاروال ال لتتتام بححارستتتال الت اتتتض اليتتتروبو تح يتتت  وفتتتورال ا دلتتتة 
ى وتو تتد العديتتد حتتن االلتتال التتتو لحلتتن استتتخداحها فتتو  استتتهحاروة  ديتتد  تموتتد حتتن لرعتتاح الستترلة وقلحتهتتا

تخظلض الحدفو ال اليروبلة دون الخروج  ن لحلام وقوا د ال ااون اليروبو حه  الحالالال اليروبلةى 
د حتتتتن الح تتتتايل  التتتتتو لحلتتتتن استتتتتخداحها لتحديتتتتد حستتتتتو  الت اتتتتض التستتتتعير التحتتتتوومو  لحتتتتا تو تتتتد العديتتتت

 اليروبو حن ل حها حعدل اليروبة الا دي الظعال ةوو  ا    وحعدل اليروبة الظعال الحالو 

 اإلط ر الاكري لمححاظ المح سبي  6-2
است تها  لعد التحظ  الححاسبو لحد لبرم اال تبارال ا ساسلة التو قاحل  ميها ا روتة الححاستبة حاتال

ى فتتو  تت  حالتتة  تتدم الت كتتد  ل يتتد  تتو ري  متت  اختلتتار السلاستتال الححاستتبلة  اتتد ا تتداد ال تتوايم الحاللتتة
  ولحهتتت  التتتحظ  الححاستتبو ح تتتاال واستتعا لم تتدل فتتتو  متتم الححاستتبة  وال يو تتتد  الحرتبةتتة ببييتتة ا  حتتال

 متتت  حيتتتحون لتتت  حتتتن  تعروتتتف حتظتتت   ملتتت  لمتتتتحظ  حيتتتث تباياتتتل ححتتتاوالل تعروظتتت  رغتتتم تتتت هيرق البتتتالغ
ى حيتتث تابتتتال  (6108ى الحعتتايير الححاستتبلة والححارستتتة العحملتتة  غتتتراض ا تتداد ال تتتوايم الحاللتتة ) الحاتتتاوي 

الحا ة ال  استخدام التحظ  الححاسبو فو ا داد الت ارور الحاللة اتي ة ل هور حساك  الولالة و دم قلام 
حين ى لاللك تم استخدام حبدا التحظ  الححاسبو بهتدف ا دار  باست الل حوارد السرلة لتع لم هرو  الحسا 

تخظيتتتف حستتتاك  الولالتتتة وححالتتتة ح تتتوق الحستتتا حين وتح يتتت  التتتتوامن بتتتين حيتتتالد الحستتتتا حين وا دار  
 ( Bayk and Ramezanahmadi,2016والعرض اليادق لم وايم الحاللة ) 

 ماهوم وأنواع الححاظ المح سبي 6-2-1
الخيايا الكلظلة لمحعموحتال الححاستبلةى ولحتد لقتدم الحظتا لم التتو تتم  لعتبر التحظ  الححاسبو لحد

حااقستها فو ا دض الححاسبوى ولكهر ا ت هيرا  م  الححارسة الححاسبلةى و م  الرغم حتن ل حيتت  الا روتة 
والعحملتتتتةى اال ااتتتت  ال يو تتتتد تعروتتتتف ححتتتتدد رستتتتحو حتظتتتت   ملتتتت   ولعتتتتد لكهتتتتر التعروظتتتتال ستتتتيو ا لمتتتتتحظ  

( والتالي  ترف التتحظ  الححاستبو  مت  اات  حا تة الححاستبين الت  Basu,1997 و تعروتف )الححاسبو 
التوي  ال  در ة  اللة حن التح    اد اال تراف با خبار ال يتد  حهت  ا رعتاح واللتك بالح اراتة بدر تة 

ل توم  التح   الحةموبة لال تراف با خبار السيية حه  الخسايرى و تالا لعاتو لن حظهتوم التتحظ  الححاستبو
 متت   تتدم و تتود تحاهتت  بتتين حتةمبتتال التح تت  حتتن ا رعتتاح وحتةمبتتال التح تت  حتتن الخستتايرى فلمحتتا مادل 
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االختالفال بين حتةمبال التح   حن ا رعاح وحتةمبال التح   حن الخسايرى ف ن  الا لسير الت  ارتظتاع 
  (Mohammed, et al., 2017; Hassani, et al., 2013حستو  التحظ  الححاسبو )

( التحظ  الححاسبو  م  اا  حعلار االختلار بين الحبادئ Givoly and Hayn, 2000لحا  رف )
الححاستتبلة ى بحيتتث يتتتم اختلتتار الحبتتادئ التتتو تتتفدي التت  تخظتتلض ا رعتتاح الحتراكحتتة لو الح حعتتةى واللتتك 

الخايتتة حتتن ختتالل تتت خير اال تتتراف بتتا يرادالى وتع يتت  اال تتتراف بالحيتتروفالى وتخظتتلض الت يلحتتال 
با يول ى ومواد  الت يلحال الخاية بااللتماحال  وحن لحهمة الححارسال الححاسبلة الحتحظ تةى استتخدام 
فترال محالة قيير    الك ا يول الحمحوسةى استخدام ةرو ة الوارد لخيرا يادر لوال لت يتلم الحختمونى 

 Zhang Li, 2017 and; Narayanan) حعاستال وحيتروفال البحتوث والتةتوورالح تاال  فتو ت تدير ال
and; Burkart, 2005; Nasr and Ntim, 2018)   

( لن التتتتحظ  الححاستتتبو لعتبتتتر لحتتتد الحبتتتادئ التتتتو يتتتتم Yuniarsih, 2018لحتتا لويتتتحل دراستتتة )
استتتخداحها فتتو ا تتداد ال تتوايم الحاللتتةى حيتتث ل تتوم  تتالا الحبتتدل  متت  اختلتتار السلاستتال والةتترق الححاستتبلة 

 تتدم تيتتخلم لرقتتام ا يتتول والتتدخ  الححاستتبوى وفتتو  تت   تتالا الحبتتدل تعتتترف الستترلة التتتو تتتفدي التت  
بالخساير لول ب ول وتف   اال تراف با رعاح لحين تح  ها والحيول  ميهاى لاللك لحلن تعروف التتحظ  
الححاستتبو  متت  ااتت  الحبتتدل التتالي ل تتوم  متت  تخظتتلض ا رعتتاح ويتتافو ا يتتول فتتو حالتتة و تتود لخبتتار 

 م مواد  ا رعاح ويافو ا يول فو حالة و ود لخبار  يد   سييةى و د

لحا قدحل الحا حال الحهالة العديتد حتن التعتاروف لمتتحظ  الححاستبو ختالل الستاوال ا خيتر ى فعمت  
ى والتتتتتو ليتتتتدر ا ح متتتت  حعتتتتايير (6حظتتتتا لم الححاستتتتبة الحاللتتتتة رقتتتتم )ستتتتبي  الحيتتتتالى تيتتتتحال قايحتتتتة 

ى والحتعم تتتة بالخيتتتايا الاو لتتتة لمحعموحتتتال الححاستتتبلةى حظهتتتوم 0981 تتتام  FASBالححاستتتبة الحاللتتتة 
لمتحظ  الححاسبوى ل وم  م  لخال الحلةتة والحتالر فتو الحستبان  اتد ال لتام بترد الظعت  ت تاق لحتداث  تدم 
الت كدى واللك حن ل   يحان ا ختال بعاالتة فتو اال تبتار ى لحتداث  تدم الت كتد والحختاةر الحتيتحاة فتو 

   (Forofhi, et al., 2013; Neag and Masca,2015حال ) لاسةة ا  

( لن التتحظ  IASC,1989) 0989لحا لويد ت روتر ل اتة حعتايير الححاستبة الدوللتة اليتادر  تام 
 الححاسبو يهدف ال  حوا هة حعدي ال وايم الحاللة  حتداث  تدم الت كتد حتن ختالل لختال الحلةتة والحتالر

ال ياتتتتتت   اهتتتتتا تيتتتتتخلم لمتتتتتدخ  وا يتتتتتول لو ت ميتتتتت  لمحيتتتتتروفال  اتتتتتد ا تتتتتداد ال تتتتتوايم الحاللتتتتتةى بحيتتتتتث 
 ( Kung,et al., 2011وااللتماحال )

لحا  ن لاواع التحظ  الححاسبوى ف د قاحل الدراستال الستاب ة بت ستلم التتحظ  الححاستبو الت  اتو ينى 
ن لااتتتتل قتتتتد استتتتتخدحل حستتتتحلال حختمظتتتتة لهتتتتالين الاتتتتو ين ى اال لن  تتتتالق الحستتتتحلال تعبتتتتر  تتتتن اظتتتت   واد
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الحظهتتتومى ووتحهتتت   تتتالين الاتتتو ين فتتتو التتتتحظ  الحستتترو  ى والتتتتحظ  غيتتتر الحستتترو  ى واللتتتك  متتت  الاحتتتو 
 ,Ji,et al.,2016; Salama and Putnam ى6105ى  بتد الحمتلم ى6101التتالو: )  بتد الحمتك ى

2015; Neag and Masca, 2015 ) 

و تو تحظتت  الحت  لو حعتحتد  مت  وقتوع لحتتداث حعياتة لو لابتاا حعياتة لو تحظتت   الاححاظ المشارو : - أ
ول يد ب  قلام السرلة بتخظلض ال لم الدفتروة ليافو ا يول فو    وقوع لحداث غير  ا رعاح 

حاليحتتة لو حتتدوث لابتتاا غيتتر ستتار ى حتتال  تتدم موتتاد  ال تتلم الدفتروتتة ليتتافو ا يتتول فتتو  تت  وقتتوع 
ث لابتتتاا ستتتار  اال االا تتتتوافر دليتتت   متتت  تح  هتتتاى و تتتالا لعاتتتو ااتتت  فتتتو  تتت  لحتتتداث حاليحتتتة لو حتتتدو 

التحظ  الحسرو  يختمف توقيل اال تراف با اباا السار   ن توقيل اال تراف با ابتاا غيتر الستار  
ى حيتث  Asymmetric Timelinessفتو الترعد الححاستبو و تالا حتا لعترف بتوقيتل غيتر الحتحاهت 

اباا السار  وتع يت  اال تتراف با ابتاا غيتر الستار ى لتاللك تعلت  لرعتاح يتةمض ت  ي  اال تراف با 
الستتترلة الخستتتاير الحتوقعتتتة بدر تتتة لستتترع ح اراتتتة بالحلاستتتض الحتوقعتتتة فتتتو ستتتاة حعياتتتة  وحتتتن لحهمتتتة 
ا  رااال الححاسبلة الال التحظ  الحسرو  ى تةبي  ةرو ة التكمظة لو السوق ليهحتا لقت  لمححاستبة 

واال تتتراف بخستتاير التتتد ور الحتتاد فتتو قتتلم ا يتتول ةوومتتة ا  تت  وا يتتول   تتن تكمظتتة الحختتمونى
غيتر الحمحوستتة ححتتا يترتتتض  ملتت  ااخظتاض فتتو ا رعتتاح وحتتن هتتم ستوف تتتت هر التتتدف ال الا دلتتة ) بتتد 

 (Neag and Masca,2015 ; Ji,et al.,2016ى 6105 ى  بد الحملمى6101الحمكى 

و حستتت    تتن وقتتوع لحتتداث حعياتتة لو لابتتاا حعياتتة لو و تتو تحظتت  ستتاب  ل الااححاظ رياار المشاارو :  - ب
تحظتتت  قايحتتتة الحرلتتتم الحتتتالو: ول يتتتد بتتت  استتتتخدام ا تتترااال ححاستتتبلة حتحظ تتتة ل لتتتا  وتستتت ي  
ا يتول ب تتلم دفتروتتة ت تت   تن ال تتلم الستتوقلة لهتتا  مت  حتتدار  حر تتا ا اتتتا وى ححتا يتتفدي اللتتك التت  

الحستترو  التت  تخظتتلض حاتتت م فتتو ال لحتتة و تتود ستتهر  حتوقعتتة غيتتر حستت مة  ولستتير التتتحظ  غيتتر 
الدفتروتتة ليتتافو ا يتتول بالاستتبة ل لحتهتتا الستتوقلة  واللتتك دون االستتتااد التت  وقتتوع لحتتداث لو لابتتاا 
حعياتتتتة ى وحتتتتن لحهمتتتتة الححارستتتتال الححاستتتتبلة الال التتتتتحظ  غيتتتتر الحستتتترو ى حعال تتتتة تكمظتتتتة ااستتتتاا 

ى واد تتتالك ا يتتتول الهابتتتتة بةتتترق العاايتتتر غيتتتر الحمحوستتتة داخملتتتا لحيتتتروفال بتتتدال حتتتن رستتتحمتها
ا  تتتالك الحع تتت  ح اراتتتة ب  الكهتتتا االقتيتتتاديى واتبتتتاع التكمظتتتة التاروخلتتتة فتتتو ت يتتتلم ا يتتتول ححتتتا 
يترتتتض  ملتت  ااخظتتاض فتتو قلحتتة يتتافو ا يتتولى واستتتخدام ةرو تتة التتوارد لخيتترا يتتادر لوال لت يتتلم 

 حخمون لخر الحد  

تحظ  ى حيث لن تةبي  التتحظ  غيتر الحسترو  لحلتن واتيد لليا و ود  القة  لسلة بين او و ال
 لن ل م  حن الت هير الكمو لمتحظ  الحسرو  
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 المن فع المحرحب  عمى اسحخدام الححاظ المح سبي 6-2-2
تو تد العديتد حتتن الحاتافال الحترتبتتة  مت  استتتخدام التتحظ  الححاستبو والتتتو تحهت  حبتتررال ودوافتال و تتود 

 اللةى ولحلن تويلحها  م  الاحو التالو:التحظ  الححاسبو فو ال وايم الح

تتحه  الحاظعة الريلسلة لمتحظ  الححاسبو فو تحسين لظاا  التعاقدال التو تتم سواا بتين الحستا حين  - ل
وا دار  )  تتتتتود حلافتتتتتال ا دار ( لو بتتتتتين الحستتتتتا حين والتتتتتداياين )  تتتتتود الحديوالتتتتتة( ى حيتتتتتث ل يتتتتتد 

ستتتتبة لمستتتترلة حختمظتتتتة والال حيتتتتالد حتعاريتتتتة بالا بالتعاقتتتتدال تمتتتتك الع تتتتود التتتتتو تتتتتتم بتتتتين لةتتتتراف
( ال  لن التحظ  الححاسبو لعتبتر  (Narayanan and Burkart,2005( ى ولسير 6101) بيدى

لحد ا ساليض الحستخدحة لمتعاح  حال حسلمة التخم  ا خالقو بين ا ةتراف الحختمظتة لمتعاقتدال فتو 
والعوايد التتو لحيتمون  ميهتا وااللتماحتال التتو يتححمتون السرلة والاات ة  ن  دم تحاه  الحعموحال 

 بها بين  الق ا ةراف 

وفلحتتا يتعمتت  بع تتود حلافتتال ا دار  ى لحيتت  الحتتديرون فتتو  تت  ا تحتتاد   تتود حلافتتال وحتتوافم ا دار  
 متت  ا رعتتتاح الححاستتتبلة التت  تع تتتلم ا رعتتتاح واللتتتك لموتتاد  قلحتتتة الحلافتتتتل التتتو لحيتتتمون  ميهتتتاى وحتتتال 
احتتتتالك الحتتتديرون لحعموحتتتال لهيتتتر  و احتتتة ال تتتتتوافر لتتتد  ا ةتتتراف ا ختتتر ى وفتتتو  تتت  غلتتتاض حعتتتايير 
التح ت ى لستتةلال الحتديرون تو لتة الت تديرال الخايتة بالتتدف ال الا دلتة الحستت بملة احتو حستتولال حرتظعتة 

استتبو  متت  حتن ل تت  الحيتتول  متت  حموتتد حتتن الحلافتتتل والحتتوافمى ولستتا د استتتخدام  تترف التتتحظ  الحح
الحد حن السموللال االاتهاموة لإلدار  بس ن التال تض فتو ا رعتاحى وت ميت  فترا حيتول الحتديرون  مت  
حلافتتال لو حتتوافم حبتتالغ فيهتتا وتخظتتلض الخستتاير الححتحمتتة لن تاتتت   تتن حستتلمة  تتدم تحاهتت  الحعموحتتال 

حظ  الححاستبو فتو تحستين بين الحسا حين وا دار  ومواد  قلحة السرلةى حيتث لستا م استتخدام  ترف التت
قلحتة السترلة وموتاد  لظتتاا    تود حلافتال ا دار  حتتن ختالل ااتتاج لرقتام ححاستتبلة حاخظيتة ال لحتةى لتتاللك 
لعد التحظ  الححاسبو لحد ةرق  الج تةمعال ا دار  االاتهاموة لتع لم حلافاتها  م  حساض ليتحاض 

 ( Ahmed,et al., 2002; Tobias, 2018 (الحيالد ا خر  

 ,Ramezanahmad,2016; Bayk and  Neag and Masca ) لحتا لويتحل دراستال 
لن استتخدام التتتحظ  الححاستبو لحستتن حتن لظتتاا    تود حلافتتال ا دار  واللتك  اتت  لستا د  متت   (2015

الحتتتد حتتتن الستتتموللال االاتهاموتتتة لتتتإلدار  فتتتو ا  تتت  ال يتتتير والتتتتو تتيتتتحن قبتتتول وال لتتتام بحستتترو ال 
 تت  لرعاحتتا فتتو ا  تت  ال يتتير بيتترف الا تتر  تتن ا رعتتاح لو الخستتاير التتتو ستتوف استتتهحاروة التتتو تح

 تح  ها فو ا    الةوو  
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لحا فلحا يتعم  بع ود الحديوالةى لسا د استخدام التحظ  الححاسبو فو تحسين لظتاا    تود الحديوالتة 
ث لظيتتد التتتحظ  حتتن ختتالل ت ميتت  حستتلمة  تتدم التحاهتت  فتتو الحعموحتتال بتتين الح ريتتين والح تريتتينى حيتت

الححاستتتبو فتتتو تتتتوفير استتتارال محالتتتة لحختتتاةر ا قتتتراض حتتتن ختتتالل اال تتتتراف بالخستتتاير فتتتو التوقيتتتل 
الحااسضى ححا لسا د فو ححالة الح ريين حن حختاةر ا قتراضى لتاللك لن ت ميت  ف تو  الحعموحتال بتين 

 حين والتداياينى الح ريين والح تريين سوف لسا م فو تخظلض حد  التعارض فو الحيالد بتين الحستا
ححتتا يتتدفال اللتتك الح ريتتين التت  تخظتتلض حعتتدالل الظايتتد   متت  ال تتروض وحتتن هتتم ستتوف تتتاخظض تكمظتتة 
التحووتت  بتتاالقتراض فتتتو  تتالق الحالتتةى لحتتتا تتيتتحن   تتود الحديوالتتتة ح حو تتة حتتن الستتترو  التتتو تويتتتال 

ين التتت  الحستتتا حينى بهتتتدف حاتتتال قلتتتام ا دار  بستتتموللال ااتهاموتتتة يترتتتتض  ميهتتتا تحووتتت  الهتتترو  حتتتن التتتدايا
ولستتا د التتتحظ  الححاستتبو فتتو تحستتين لظتتاا    تتود الحديوالتتة حتتن ختتالل الحتتد حتتن  تتدم االلتتتمام بستترو  
الحديوالتةى فعمتت  ستبي  الحهتتالى يتحهتت  لحتد ل تتم ستترو    تود الحديوالتتة فتو  تتدم قلتتام السترلة بتتدفال حبتتالغ 

حا يات   ا  حن ااخظاض قلحتة يتافو لبير  ل رعاح لمحسا حينى ولن استخدام  رف التحظ  الححاسبو و 
ا يول والدخ  الححاسبوى سوف يفدي ال  ت مي  احتحاالل حيول الحسا حين  م  حمالا حاللتة لبيتر  

 Narayanan and Burkart, 2005 ; (Cheng andواللك  م  حساض حيتمحة ليتحاض التديون 
(; Kung, 20166108 السيدى. 

ا داد الت ارور الحاللة فتو تخظتلض احتحتاالل تعترض السترلة لسا م استخدام التحظ  الححاسبو فو  - ض
لمتتتد اوي ال يتتتايلة وتخظتتتلض تكتتتاليف الت ايتتتو الحتوقعتتتةى حيتتتث يتتتمداد احتحتتتاالل تعتتترض الستتترلة 
لحختتاةر الت ايتتو فتتو حالتتة قلاحهتتا بالحبال تتة فتتو حوقظهتتا الحتتالو حتتن ختتالل ويتتال ت يلحتتال حرتظعتتة 

تعرض السرلة لحخاةر الت ايو فو حالة استخداحها ل رعاح ويافو ا يولى بياحا ت   احتحال 
لمتتتتحظ  الححاستتتبو فتتتو ا تتتداد الت تتتارور الحاللتتتة والتتتالي ل تتتوم  متتت  ت  يتتت  اال تتتتراف با ابتتتاا الستتتار  
وتع يتت  اال تتتراف با ابتتاا غيتتر الستتار  وحتتا ياتتت   تتن اللتتك حتتن ويتتال ت يلحتتال حاخظيتتة ل رعتتاح 

اد ت تتتتارور حاللتتتتة لكهتتتتر تحظ تتتتا تعلتتتت  ا داا ويتتتتافو ا يتتتتولى لتتتتاللك تظيتتتت  ادار  الستتتترلال ا تتتتد
االقتيادي الح ل و لمسرلةى واللك لتخظلض احتحتاالل قلتام الحستا حين وغيتر م حتن ا ةتراف الال 
العالقتتتة برفتتتال د تتتاوي قيتتتايلة  متتت  ادار  الستتترلة لمحيتتتول  متتت  تعوليتتتال  تتتن الخستتتاير التتتتو 

تعلتتت  ا داا الح ل تتتو لمستتترلةى  تعريتتتل لهتتتا  تتتالق ا ةتتتراف اتي تتتة اال تحتتتاد  متتت  قتتتوايم حاللتتتة ال
ولتتتاللك ت اتتتض تكتتتاليف الت ايتتتو الحتوقعتتتة والتتتتو تتحهتتت  فتتتو حبمتتتغ التعوليتتتال وا تعتتتاض ال ااوالتتتة 

(Mora and Walker,2015 ) 

( ااتت  تتتمداد الحستتيوللة ال ااوالتتة )خةتتر التعتترض لمت ايتتو(  اتتدحا 6101لحتتا لستتارل دراستتة ) بيتتدى
 )لي  اتتتد ااخظتتتاض حستتتتو   overstated  م  حتتتن قلحتهتتتا تكتتتون ا رعتتتاح ويتتتافو ا يتتتول ح لحتتتين بتتت
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)لي  اتتد موتتاد  حستتتو  التتتحظ   understatedالتتتحظ  الححاستتبو( ح اراتتة بت يلحهتتا بتت  م  حتتن قلحتهتتا 
الححاستتبو(  وا تترا الن تكتتاليف الت ايتتو فتتو الحالتتة ا ولتت  تكتتون لكبتتر حاهتتا فتتو الحالتتة الهاالتتةى فتت ن 

 ا دار  والحرا ال للون لديهحا دوافال احو الت رور  ن قلم حتحظ ة 

واللتتتك تظيتتت  الستتترلال اتبتتتاع سلاستتتال سلاستتتال ححاستتتبلة حتحظ تتتة  اتتتد ا تتتداد الت تتتارور الحاللتتتة  - ل
لتخظلض التكاليف السلاسلة التو لحلن لن تتعرض لهتا فتو حتال قلاحهتا بالحبال تة فتو قتلم لرعاحهتاى 
حيتتث لن تح يتت  الستترلال  رعتتاح حرتظعتتة قتتد يمظتتل ااتبتتاق العديتتد حتتن ا ةتتراف حاهتتا ا ابتتال العحتتال 

لتا لحلتة الت  ووساي  ا  الم والحلوحة وال هال التا لحلةى ححا قتد يتدفال اللتك الحلوحتة وال هتال ا
االست ابة لاللك حن خالل فرض قتوااين  ديتد  لميترايض وت ييتر حعتدالل اليتروبةى وويتال قتوااين 
لحلافحتتتة االحتكتتتارى تخظتتتلض التتتد م الحلتتتوحوى لتتتاللك تحتتتاول الستتترلال ت اتتتض التكتتتاليف السلاستتتلة 

ا تداد الحرتظعة بتخظلض قلحة ا رعاح الححاسبلة حتن ختالل استتخدام  ترف التتحظ  الححاستبو  اتد 
 ( Mora and Walker,2015الت ارور الحاللة )

تستتةلال السترلال حتن ختالل اتبتاع حعال تال ححاستتبلة حتحظ تة  اتد ا تداد الت تارور الحاللتة تخظتتلض  - ث
ال لحتتة الحاللتتة لمحتتدفو ال اليتتروبلة لو ت  يتت   تتالق الحتتدفو الى حيتتث يترتتتض  متت  استتتخدام  تترف 

استتتتبلةى ا تتتترا  ن  تتتتالا العتتتترف ل تتتتوم  متتتت  تع يتتتت  التتتتحظ  الححاستتتتبو ااخظتتتتاض قلحتتتتة ا رعتتتتاح الحح
اال تراف بالخساير الحتوقعة وت  ي  اال تراف با رعاح الحتوقعةى والتالي ستوف يتفدي الت  ااخظتاض 
قلحة الدخ  الخايال لميروبة وقلحة اليروبة الحستح ة بالتبعلة  لاللك تم ا العديد حن السرلال ال  

اد الت تتتارور الحاللتتتة لتخظتتتلض ح تتتم ا رعتتتاح الححاستتتبلة ااتهتتتاج سلاستتتال ححاستتتبلة حتحظ تتتة  اتتتد ا تتتد
وت ميتت   تتضا اليتتروبةى وقتتد اتيتتد لن دوافتتال الستترلال لتخظتتلض  تتضا اليتتروبة يتترتبط باستتتخدام 

ى 6106التتتتتتتتحظ  غيتتتتتتتتر الحستتتتتتترو  بستتتتتتتتل  لكبتتتتتتتتر حتتتتتتتن استتتتتتتتتخدام التتتتتتتتحظ  الحستتتتتتتترو  )ستتتتتتتتملحان ى
Mohammed,et al., 2017اال لن دراسة  ) (Foroghi, et al., 2013 لويحل لن السرلال )

التو تخيال لرعاحها لحعدالل يروبلة حرتظعة تحي  ال  استتخدام التتحظ  الحسترو  بستل  لكبتر حتن 
التتتحظ  غيتتر الحستترو ى وور تتال اللتتك التت  لن ا ستتا  التتالي ل تتوم  ملتتة التتتحظ  الحستترو  و تتو  تتدم 

رلال  مت  ال لتام بتحووت  تحاه  توقيل اال تراف با رعاح حال توقيل اال تراف بالخستاير لستا د الست
 ا رعاح حن الظترال الال حعدالل يروبلة حرتظعة ال  الظترال الال حعدالل يروبلة حاخظية 

لحتتا تو تتد حاتتافال لختتر  الستتتخدام  تترف التتتحظ  الححاستتبو حاهتتا  متت  ستتبي  الحهتتالى تحستتين  تتود    - ج
الا دلتةى وتحستين ال ترارال  الحعموحال الححاسبلة و تود  ا رعتاح وموتاد  قتدرتها  مت  التابتف بالتتدف ال

 ,Narayanan and Burkart)االستهحاروة لمحديرون والحد حن قدرتهم  م  التال ض فتو ا رعتاح 
2005)  
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وتخمتتا الباحهتتة ححتتا ستتب  ااتت  ا تترا لمحاتتافال العديتتد  التتتو لحلتتن لن لح  هتتا التتتحظ  الححاستتبو لمعديتتد 
بال وغيتتر مى ف تتد ليتتبد التتتحظ  الححاستتبو حتتن ا ةتتراف حهتت  الحستتتهحرون والح ريتتين وحرا عتتو الحستتا

حةمبتا لساستتلا فتتو الوقتتل الحتتالو حتتن  ااتتض  تالق ا ةتترافى لتتاللك ف اتت  حتتن اليتتروري لن ت تتوم الستترلال 
بتةبيتت   تترف التتتحظ  الححاستتبو فتتو حتتدود حع ولتتة دون ح تتاال  فتتو تةبل تت ى حتتت  ال يتتفدي اللتتك التت  

 ا يرار بالححتو  الحعموحاتو لمت ارور الحاللة  

ت كيدا  م  ل حلتة ححارستة التتحظ  الححاستبو ليتحان تتوفير ت كيتد حع تول بخيتوا  تود  الت تارور و 
(  تد  حعتايير ححاستبلة تتيتحن قتدر FASBى ليدر ح م  حعايير الححاسبة الحاللة ا حرولتو ) الحاللة

ى وحعلار لبير حن التحظ  الححاسبو حه  حعلار االاخظاض فو قلحة ا يولى حعلار االلتماحال الةارية
( الختتتاا 39( الحعلتتتار رقتتتم )IASBحعاستتتال الت ا تتتد  لحتتتا ليتتتدرل ل اتتتة حعتتتايير الححاستتتبة الدوللتتتة )

ب لا  واال تراف با دوال الحاللة   وفو حير تيحال حعايير الححاسبة الحيروة اليادر  ب رار ومور 
روة ال دلحتة اليتادر  حعلارا  ديدا لتح  حح  الحعتايير الحيت 35 دد  6116لساة  643االستهحار رقم 

لتتحستت  حتتال حعتتايير الححاستتبة الدوللتتة ى وقتتد تيتتحال  تتالق الحعتتايير قتتدرا لبيتترا حتتن التتتحظ   0997 تتام 
 66ى حعلتار الححاستبة الحيتري رقتم  الحتعمت  باليترايض الحف متة 64حه  حعلار الححاسبة الحيري رقم 

بستتتتان  68حعلتتتتار الححاستتتتبة الحيتتتتري رقتتتتم ى  الحتعمتتتت  بتتتتاال تراف وال لتتتتا  لتتتت دوال الحاللتتتتة والحستتتتت ال
بسان ايححالل قلحة  30الحخييال وا يول وااللتماحال الححتحمة ى حعلار الححاسبة الحيري رقم 

 ( 6105 ا يول وغير ا حن الحعايير ) بد الحملمى

 مق ي س الححاظ المح سبي  6-2-3
التتتتحظ  الححاستتتبو بتتتال وايم الحاللتتتة قتتتدحل العديتتتد حتتتن الدراستتتال الستتتاب ة العديتتتد حتتتن الاحتتتاالج ل لتتتا  
 الحاسور ى والتو لحلن تيالظها ال  خحسة لاواع  م  الاحو التالو:

 Asymmetric Timelinessمق  س عادم حم ثال حوقيات االعحاراف ب ألربا ح والخسا  ر  - أ
(AT)   لBasu,1997 

علت  ا خبتار ل وم  الا الح لا   م  لسا  لن ا رعاح فو    استخدام  رف التتحظ  الححاستبو ت
لول حتتتن رعتتتط  تتتدم تحاهتتت  توقيتتتل اال تتتتراف  Basuالستتتيية بستتتل  لستتترع حتتتن ا خبتتتار ال يتتتد ى ولعتبتتتر 

با رعتتاح والخستتاير باستتتخدام  تترف التتتحظ  الححاستتبوى فلمحتتا مادل در تتة  تتدم تحاهتت  توقيتتل اال تتتراف 
با رعتتاح حتتال توقيتتل اال تتتراف بالخستتايرى فتت ن اللتتك لستتير التت  ارتظتتاع حستتتو  التتتحظ  الححاستتبوى وتتتم 

اث والدراستتتال الححاستتبلة لبستتتاةتها وستتتهولة فهحهتتتا استتتخدام  تتتالق الةرو تتتة  متت  اةتتتاق واستتتال فتتو ا بحتتت
(Wang ,et al,2008 ) 
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لن لسعار ا ستهم تعلت  لافتة الحعموحتال ال ستلحا فتو  ت  ارتظتاع در تة لظتاا   Basuلحا افترض 
السوق  وبالتالو ستاعل  ا اباا السار  وغير السار  فو سل  ت يرال حو بة وسالبة فو لسعار ا سهمى 

السار (  الحو بة )السالبة ( لعوايد ا سهم بحهابة حفسرال  ن وقوع ا اباا السار  )غير لتيبد ا سارال
 ( 6100 م  ا رعاح الححاسبلة فو توقيل اسر ال وايم الحاللة )الرسيدي ى –ح اسة بعوايد ا سهم  –

مت  ولعح   الا الح لا   م  تحديد حستتو  التتحظ  الححاستبو الحسترو  حتن ختالل قستحة ا رعتاح  
 وايد ا سهم والتو تعل  للظلة است ابة ا رعاح لو ود لخبار  يد  لو سيية والححتدد  حتن ختالل  وايتد 

 ( Wakil, 2014; Wang,et al., 2008ا سهم  )

 ((Market to Book MTBنسب  الق م  السوق   إلى الق م  الدفحري  لحقوق الممك    - ب
( اات  لحلتن استتخدام Bertin and Moya, 2013; Wang, et al., 2008لويتحل دراستال )

لمتتحظ  غيتر الحسترو ى ولستتاد اللتك الت   راسبة ال لحة السوقلة ال  ال لحة الدفتروة لح وق الحمكلة لحفس
( والتالي ل توم  مت  لن استتخدام التتحظ  الححاستبو يتفدي الت  Beaver and Ryan, 2000احتوالج )

 لحتهتا الستوقلةى لتاللك فت ن ارتظتاع استبة ال لحتة الستوقلة ااخظاض ال لحة الدفتروة لح وق الحمكلة بالح اراة ب
لح توق الحمكلتة التت  ال لحتة الدفتروتتة لح توق الحمكلتتة لستير الت  ارتظتتاع حستتو  التتتحظ  الححاستبوى ووتحيتتم 

( ال  لن  ااك اتظاقا  م  لن التتحظ  6101 الا الح لا  بسهول  فهح  وتةبل   وتظسيرق  ولسير )راسدى 
تالف ال لحتتتة الستتتوقلة لح تتتوق الحمكلتتتة  تتتن قلحتهتتتا الدفتروتتتة  ولحلتتتن استتتتخدام  تتتالا لعتبتتتر الستتتبض فتتتو اختتت

الاحوالج احا ب ي اد اسبة ال لحة الدفتروة الت  ال لحتة الستوقلة لح توق الحمكلتةى حتال ا تبتار ااخظتاض الاستبة 
ة الت   ن واحتد دلتلال  مت  ححارستة التتحظ  الححاستبوى لو باستتخدام استبة ال لحتة الستوقلة لح توق الحمكلت

 قلحتها الدفتروة  وتعد مواد  الاسبة  ن واحد دللال  م  ححارسة التحظ  الححاسبو 

 Earnings Skwenessمق  س الحواء األرب ح  - ت
لستخدم  الا الح لا  ل لا  حستو  التحظ  الححاسبو الحسرو  والالي ل وم  م  لسا  اا  فو  ت  

ةى بياحا ت  ي  اال تراف با خبار ال يد ى ووترتض التحظ  الحسرو ى يتم تع ي  اال تراف با خبار السيي
بتوموتتال التتتدف ال الا دلتتة ى ولن موتتاد  االلتتتواا  ة متت  اللتتك لن للتتون توموتتال ا رعتتاح الا التتتواا ستتالض بح اراتت

الستتتالض لتوموتتتال ا رعتتتاح لستتتير التتت  ارتظتتتاع حستتتتو  التتتتحظ  الححاستتتبو  ووتةمتتتض قلتتتا  التتتتواا ا رعتتتاح 
 ( Wang ,et al.,2008والتدف ال الا دلة توافر بلااال  م  حدار فتر  محالة تحتد لعدد حن الساوال )

 Hidden Reserves HRمق  س االحح  ط  ت السري   - ث
يات   ن استخدام حبدا التحظ  الححاسبو فتو ا تداد الت تارور الحاللتة  هتور احتلاةلتال ستروةى فلمحتا 
مادل قلحتتة  تتالق االحتلاةلتتالى دل اللتتك  متت  ارتظتتاع حستتتو  التتتحظ  الححاستتبوى وا تترا لعتتدم و تتود  تتالق 
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باستخدام لحد الةرو تين التاليين و حتا: االحتلاةلال فو ال وايم الحاللةى يتم ت دير قلحة  الق االحتلاةلال 
(Xu, et al., 2012; Wang, et al., 20086106 ى رحيانى) 

 / الحبلعال ( وفيها يتم استخدام اسبتو حيروفال البحوث والتةوورAhmed, et al.,2000 ةرو ة ) -

   ى وحيروفال ا  الن / الحبلعال لححددال لالحتلاةلال السروة

( والتتو يتتم فيهتا ت تدير االحتلاةلتال الستروة حتن ختالل Penman and Zhang, 2002ةرو تة ) -
 حال احتلتاةو الحختمون حتال احتلتاةو البحتوث والتةتوور واحتلتاةو ا  تالن  ووتتم تحديتد احتلتاةو 

ى لحتا احتلتاةو البحتوث والتةتوور فيتحهت  فتو قلحتة  الحخمون باستخدام ةرو ة الوارد لخيرا يتادر لوال
وور بعد خيم ا  الكى ووتم تحديد احتلاةو ا  الن باظ  ةرو ة تحديتد حيروفال البحوث والتة

 احتلاةو البحوث والتةوور 

 Negative Accurals( NAمق  س االسححق ق ت الس لب  )-ج
( التتتتتت  لن التتتتتتحظ  الححاستتتتتتبو يتتتتتفدي التتتتتت  تتتتتتتراكم Givoly and  Hayn, 2000لستتتتتارل دراستتتتتتة )

(ى وبالتتتالو لحلتتن 6101الححاستتبلة  تتن التتتدف ال الا دلتتة )راستتدىاالستتتح اقال وبالتتتالو اختتتالف ا رعتتاح 
االستتتدالل  متت  و تتود التتتحظ  الححاستتبو بحستتتو  االستتتح اقال غيتتر التستت يملة الستتالبة الت حلعلتتة لتتد  
السرلال  م  حدار الظتترال المحالتة الةوومتةى وتتيتحن االستتح اقال غيتر التست يملة حلاستض لو خستاير 

د ور ا يتتول ةوومتتة ا  تت ى الحيتتروفال الحستتتح ةى الحيتتروفال الحرستتحمةى بلتتال ا يتتولى خستتاير تتت
ا يترادال الحف متةى ووتةمتض  تالا الح لتا  قلتا  االستتح اقال غيتر التست يملة الت حلعلتة  بتر فتتر  محالتتة 
لبيتتر  تحستتض حتتن الستتاة ا ساستتلةى اال ااتت  حتتن اليتتعض توحيتتد الستتاة ا ساستتلة ل حلتتال الستترلالى لتتاللك 

ستتاوال تحتستتض حتتن  3ستتتخدام حتوستتط االستتتح اقال غيتتر التستت يملة  بتتر فتتتر  محالتتة تبمتتغ ستتوف يتتتم ا
( 0ى الستتتتتتتتتتتتتتتتاة ا ساستتتتتتتتتتتتتتتلةى الستتتتتتتتتتتتتتتتاة ا ساستتتتتتتتتتتتتتتتلة +0-الستتتتتتتتتتتتتتتاة ا ساستتتتتتتتتتتتتتتتلة )الستتتتتتتتتتتتتتتاة ا ساستتتتتتتتتتتتتتتتلة 

(Purwantini,2017;Wang,et al.,2008; ) 

استتبوى وور تتال وورلتتم  تتالا الح لتتا   متت  استتتخدام االستتتح اقال الستتالبة ل لتتا  حستتتو  التتتحظ  الحح
اللتتتك التتت  لن التتتتحظ  الححاستتتبو لعتحتتتد بيتتتظة لساستتتلة  متتت  استتتتخدام االستتتتح اقال لت  يتتت  اال تتتتراف 
با رعاح وتع ي  اال تراف بالخسايرى وعتكرار تمك العحملة  م  حتدار فتتر  محالتة ةوومتةى ليتبد حستتو  

د استتح اقال ستالبة فتو ال توايم االستح اقال غير التس يملة الت حلعلة فو السترلة ستالباى و تالا لعاتو و تو 
 مت  حتدار فتتر  ةوومتةى فت ن اللتك لستير الت  ارتظتاع حستتو  التتحظ  الححاستبو ى ووتحيتم  الحاللتة لمسترلة

 تتتالا الح لتتتا  بستتتهولة تةبل تتت  وتاظيتتتالقى وال يتةمتتتض تتتتوافر الكهيتتتر حتتتن البلااتتتال وال لعتحتتتد  متتت  استتتتخدام 
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رلال غيتتتر الحستت مة فتتو البوريتتتةى واللتتك بعلتتت  بلااتتال ستتوقلةى لتتتاللك حتتن الححلتتن استتتتخداح  فتتو الستت
 AT (Wang,et al.,2008 )ىMTBالح ايل  ا خر  التو تعتحد  م  استخدام بلااال سوقلة حه  

وتستخما الباحهة ححا سب  ال  اا  لحلن تعروف التحظ  الححاسبو  م  اا  حا ة الححاسبين ال  
التويتت  التت  در تتة  اللتتة حتتن التح تت   اتتد اال تتتراف با رعتتاح واللتتك بالح اراتتة بدر تتة التح تت  الحةموبتتة 

  غيتتتر لال تتتتراف بالخستتتايرى ولن  اتتتاك او تتتان حتتتن التتتتحظ  الححاستتتبو و حتتتا التتتتحظ  الحستتترو  والتتتتحظ
الحسرو  ى لحا تتح   العديد حتن الحاتافال  اتد استتخدام التتحظ  الححاستبو فتو ال توايم الحاللتة حاهتا  مت  
ستتبي  الحهتتال تحستتين لظتتاا    تتود الحديوالتتة و  تتود حلافتتال ا دار ى تخظتتلض احتحتتاالل تعتترض الستترلة 

كاليف السلاستلة التتو لحلتن لمد اوي ال يايلةى تخظلض ال لحة الحاللة لمحدفو ال اليروبلةى تخظلض الت
لن تتعرض لها السترلة فتو حالتة قلاحهتا بالحبال تة فتو قتلم لرعاحهتا  لحتا تو تد العديتد حتن الح تايل  التتو 
لحلن استخداحها ل لا  التحظ  الححاستبو بتال وايم الحاللتة الحاستور  حتن ل حهتا ح لتا   تدم تحاهت  توقيتل 

وقلة التت  ال لحتتتة الدفتروتتة لح تتتوق الحمكلتتةى االستتتتح اقال اال تتتراف با رعتتاح والخستتتايرى استتبة ال لحتتتة الستت
 السالبة   

 ححميل الدراس ت الس بق  واشحق ق فروض البحث 6-3
ستتوف تستتتعرض الباحهتتة فتتو  تتالق ال ميلتتة ل تتم الدراستتال التتتو تااولتتل لهتتر التتتحظ  الححاستتبو  متت  

ل  متت  العالقتتة بتتين التتتحظ  ححارستتال الت اتتض اليتتروبوى ولتتاللك لهتتر ا للتتال الداخملتتة لحولحتتة الستترلا
 وححارسال الت اض اليروبوى واللك  م  الاحو التالو:

 أثر الححاظ المح سبي عمى مم رس ت الحجنب الضريبي 6-3-1
لعتتد التتتحظ  الححاستتبو احتتد ل تتم الةتترق ا ساستتلة التتتو تتتم استتتخداحها لم يتتاا  متت  حستتاك  الولالتتة 

 Bayk and)وتح يتتتت  التتتتتوامن بتتتتين حيتتتتالد الحستتتتا حين وا دار  والعتتتترض اليتتتتادق لم تتتتوايم الحاللتتتتة 

Ramezanahmadi, 2016)  ى لتاللك قتام العديتد حتن البتاحهين بظحتا ودراستة التتحظ  الححاستبو حتن
ى اال لن  اتتتاك  تتتدد قميتتت  حتتتن   وااتتتض  ديتتتد  تااولتتتل حظهوحتتت  ودوافتتتال الةمتتتض  ملتتت  وح ايلستتت  ولاوا تتت 

ى وقتتد تباياتتل اتتتاي   الدراستتال التتتو تااولتتل العالقتتة بتتين التتتحظ  الححاستتبو وححارستتال الت اتتض اليتتروبو
   تمك الدراسال بسل  حمحوة

ى  ححاستتبو وحستتتو  الت اتتض اليتتروبو(  القتتة بتتين التتتحظ  الPurwantini, 2017فياحتتا لتتم ي تتد )
 3 اتتد فحتتا  ياتتة حتتن الستترلال ا ادوالستتلة الحستت مة فتتو بوريتتة اادوالستتلا  تتن فتتتر  محالتتة تحتتتد ل 

ستتتاوالى وقتتتد ا تحتتتدل  تتتاتين الدراستتتتين  متتت  استتتتخدام الظتتترق بتتتين التتتدخ  الححاستتتبو والتتتدخ  الخايتتتال 
ستح اقال غير التست يملة الستالبة لح لتا  ى ولاللك استخدام اال لميروبة لتحديد حستو  الت اض اليروبو
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( تمايتتتد حستتتتو  الت اتتتض اليتتتروبو حتتتال استتتتخدام Tobias, 2018لمتتتتحظ  الححاستتتبو   فتتتو حتتتين و تتتد )
التحظ  الححاسبو الحسترو ى حيتث اتيتد و تود  القتة ةردلتة  و روتة بتين استتخدام التتحظ  الححاستبو 

  ارتظتتتاع حعتتتدل ال لتتتام بححارستتتال الت اتتتض الحستتترو  وااخظتتتاض حعتتتدل اليتتتروبة الظعتتتال والتتتالي لستتتير التتت
ستاة  و تالا  05دولتة  مت  حتدار فتتر   08اليروبوى واللك  اد فحا  ياة حن السترلال الحو تود  فتو 

 لعاو اا  لحلن استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  لاللة لتخظلض الحدفو ال اليروبلة الح ل لة 

اريتة حتال الدراستال الستاب ةى حيتث اتيتد ( الت  اتتاي  حتعMuhsin, 2019بياحا تويمل دراستة )
ان استتتتتخدام ةتتتترق ححاستتتتبلة حتحظ تتتتة يتتتتفدي التتتت  موتتتتاد  حعتتتتدل اليتتتتروبة الظعتتتتال والتتتتالي لعتبتتتتر حفستتتتر 
الاخظاض حستو  الت اض اليروبوى وقد ا تحد الباحث  م  ا راا دراسة تةبل لة  حملة  م   ياتة حتن 

 6106-6106وراق الحاللة واللك  ن الظتر  حن السرلال ا ادوالسلة الحس مة فو بورية اادوالسلا ل 
فتتتو التويتتت  لاتتتتاي  الدراستتتةى والتتتتو خميتتتل التتت  لن استتتتخدام التتتتحظ  الححاستتتبو يتتتفهر بستتتل  ستتتمبو 

 و و ري  م  حستو  الت اض اليروبو 

وتخما الباحهة ححا ستب  الت  لن العالقتة بتين التتحظ  الححاستبو والت اتض اليتروبو ليتعض التابتف 
خدام اتتتاي  الدراستتال العحملتتة الستتاب ة التتتو تااولتتل  تتالق العالقتتةى حيتتث تويتتمل  تتالق بهتتا فتتو يتتوا استتت

الدراسال ال  اتاي  حتباياة فو  الا الح الى اال تتتراوح العالقتة بتين اي ابلتة وستمبلة لو  تدم و تود  القتة 
 حسض بيية التةبي ى و م   الا سوف ت وم الباحهة بيلاغة الظرض ا ول لحا يمو:

يؤثر الححاظ المح سبي المشرو  عمى مسحوى الحجنب الضريبي في الشارك ت المقيادة  الارض األول:
 ب لبورص  المصري .

 أثر حوكم  الشرك ت عمى العالق  بين الححاظ المح سبي والحجنب الضريبي  6-3-2
فو    ا روة الولالةى تو د  القة تعاقدلة بتين ةترفينى الةترف ا ول )ا يتي  ( والةترف الهتااو 
)الوليتت ( والتتالي يتتفدي ح حو تتة حتتن الختتدحال ليتتالد ا يتتي  حتتال تظتتولض ستتمةة اتختتاال ال تترارال لتت ى 
وا را الاظيال الحمكلة  تن ا دار ى تو تد تعتارض فتو الحيتالد بتين الحتالك والوليت ى حيتث لستع  لت  

ل الحمكلة حاهحا ال  تح ي  حاافال   لحة باق  تكاليف ححلاةى وتتحه  حساك  الولالة الاات ة  ن ااظيا
  ن ا دار  فلحا يمو:

(Yee,et al.,2018;Pilos,2017;Masripah and Fitriasari,2016;Huillier,2014) 

 و ود تعارض فو الحيالد بين الحالك والحديرون   -
  دم تحاه  الحعموحال بين الحالك والحديرون  –
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حستتتاض حيتتتمحة وعاتتتاا  متتت  اللتتتك لستتتع  الحتتتديرون دايحتتتا التتت  تع تتتلم حيتتتمحتهم السخيتتتلة  متتت  
الحتالكى لتاللك يتتم استتخدام حولحتتة السترلال لححالتة حيتالد الحستا حين والتتتو لحلتن تعروظهتا  مت  ااهتتا 
 ح حو تتة حتتن التتا م لو االلتتال الرقابلتتة التتتو يتتتم استتتخداحها  يتتافة قلحتتة لمحاستتا  حتتن ختتالل تخظيتتف

موحال بين الحديرون والحسا حين حساك  الولالة الاات ة  ن ااظيال الحمكلة  ن ا دار  و دم تحاه  الحع
وتح يتتت  تتتتوامن بتتتين حيتتتالد الحتتتالك وحيتتتالد ا دار  ولتتتاللك الحتتتد حتتتن الستتتموللال االاتهاموتتتة لتتتإلدار  
والاات تتة  تتن و تتود تعتتارض فتتو الحيتتالد بتتين ا دار  والحتتالك  وتعحتت   تتالق االلتتال  متت  حراقبتتة لداا 

احتتتو تح يتتت  ل تتتداف الستتترلة وتع تتتلم حيتتتمحة ول حتتتال ولاستتتةة ا دار  وتو لتتت  لاستتتةة ول حتتتال الستتترلة 
 ((Widuri, et al., 2019; Yuniarsih, 2018; Foroghi,et al. 2013الحالك 

( لن اللتتال الحولحتتة تا ستتم التت  اتتو ين اللتتال داخملتتة Foroghi,et al.2013ولويتتحل دراستتة )
والتو تتحتدد حتن ختالل ح تم واللال خار لةى وتتحه  االلال الداخملة لمحولحة فو فعاللة ح م  ا دار  

ح م  ا دار  واست الل  و دد ا تحا ات  وخبر  ل ياي ى  لل  الحمكلتة والتالي تحهت  فتو الحمكلتة ا داروتة 
والحمكلة الحفسسلة والحمكلتة الحلوحلتة والحمكلتة ا  ابلتةى وفعاللتة ل اتة الحرا عتة والتتو تتحتدد حتن ختالل 

اى ا تتم الرقابتتة والحرا عتتة الداخملتتةى حلافتتال وحتتوافم ا دار ى لحتتا الخبتتر  الحاللتتة لم اتتة الحرا عتتة واستتت الله
اللتتال الحولحتتة الخار لتتة فتتحهتت  فتتو الحرا عتتة الخار لتتة وال يتتود الا احلتتة التتتو تظريتتها قتتوااين ولتتوايد 

 الدولة والسرو  التعاقدلة الحو ود  فو لا حة والموايد ا ساسلة لمسرلة 

ححارستتتال الحولحتتتة بهتتتاى وور تتتال اللتتتك التتت  يتتتدور قوا تتتد وتتستتتم  حهوروتتتة حيتتتر العرعلتتتة بيتتتعف 
حولحة السرلال حت خرا فو حير بعل  الدول الحت دحة ا خر  حه  لحرولا وعروةاالتا والتتو يتدر بهتا 
ال وا د الخاية بحولحة السرلال حبلرا فو لواخر السبعياالى حيث قاحل ومار  االستهحار ب يتدار لول 

ى هتتم تتم ايتتدار استتخة 6115لحست مة فتتو بوريتة ا وراق الحاللتتة  تام قوا تد رستتحلة لحولحتة الستترلال ا
ى وقتام ح مت  ادار   (Nasr and Ntim, 2018) 6100لخر  حديهة حن قوا د حولحتة السترلال  تام 

بسان قوا تد حولحتة السترلال  6106لساة  017الهيية العاحة لمرقابة الحاللة بعد اللك ب يدار قرار رقم 
اق الحاللتتةى والتتالي تةمتتض يتترور  التتتمام الستترلال بهتتالق ال وا تتد ل حتتد حتةمبتتال العاحمتتة فتتو ح تتال ا ور 

استحرار ا فو حماولتة الاستا ى وتتحهت   تالق ال وا تد فتو الستظافلة وا فيتاحى ح مت  ادار  السترلةى الم تان 
الحابه تتة  تتن ح متت  ا دار  حهتت  ل اتتة الحرا عتتة ول اتتة الحختتاةرى الت روتتر الستتاويى ا تحا تتال ال حعلتتة 
العحوحلتتتةى ا تتتم الرقابتتتة والحرا عتتتة الداخملتتتةى الحرا عتتتة الخار لتتتةى التتتتدابير وال تتتمااالى لحتتتا تتتتم تعروتتتف 
حولحة السرلال فو     الق ال وا د  م  ااها ح حو ة حن ا س  والحبادئ والا م التو تحلم العالقتة 

هتتا حتتن ااحلتتة لختتر ى بتتين ح متت  ا دار  حتتن ااحلتتة وعتتين حتتالك الستترلة وا ةتتراف ا ختتر  الحتعاحمتتة حع
 بهدف تح ي  افي  ححالة وتوامن بين حيالد ل  تمك ا ةراف 
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 أثر حجم مجمس اإلدارة عمى العالق  بين الححاظ والحجنب الضريبي  6-3-2-1
يتمايد الةمض  م  استخدام حبدا التحظ  الححاسبو  اد ا داد الت ارور الحاللة فو    ارتظاع حستو  

 ود اللتال حولحتة قولتة وفعالتة لستا م فتو موتاد  حعتدل استتخدام حبتدا التتحظ   ود  حولحة السرلالى فو 
الححاسبو  اد ا داد الت ارور الحاللةى وور ال اللك ال  لن التحظ  الححاسبو لسا د فتو تخظتلض تكتاليف 
الولالتتتة وت ميتتت  دوافتتتال الحتتتديرون ورغبتتتتهم فتتتو الح تتتاال  فتتتو ا رعتتتاح ويتتتافو ا يتتتول واللتتتك الستتتتخداح  

 Forofhi, et al., 2013; Narayanan and)لمتح ت  حتن ا رعتاح  اتد اال تتراف بهتا حعتايير 
Burkart,2005) ( ى وحن ااحلة لخر  لويحل دراسة Nasr and Ntim , 2018  لن تحديد حستتو )

ى ولن و ود اللال حولحة السرلال ستوف لستا د  التحظ  الححاسبو لعتحد  م  ت ديرال ولحلام الحديرون
ى حيتتث لن  حراقبتتة فعالتتة لت تتديرال ولحلتتام الحتتديرون والتةبيتت  الستتملم لحبتتدا التتتحظ  الححاستتبوفتتو تح يتت  

و تود اللتتال حولحتتة فعالتة ستتوف لحتتد حتن قلتتام الحتتديرون بستموللال ااتهاموتتة ووتتدفعهم الت  استتتخدام حبتتدا 
  . التحظ  الححاسبو بظعاللة  اد ا داد الت ارور الحاللة

ى حيتث لويتحل لن  (  تالق الاتي تة(Bayk and Ramezanahmadi, 2016 وقتد ليتدل دراستة
و ود اللال حولحة قولة لسا م فو مواد  قو  العالقة العلسلة الحو ود  بين التحظ  الححاسبو وحعتدالل 

ى اال اتيتتد لن و تتود اللتتال حولحتتة قولتتة يتتفدي التت  موتتاد  حستتتو  التتتحظ   ال لتتام بعحملتتال ادار  ا رعتتاح
 ل ادار  ا رعاح الححاسبو وت مي   حملا

ووتيد لمباحهة ححا سب  لن و تود اللتال حولحتة السترلال لحتد حتن الستموللال االاتهاموتة لمحتديرون 
ودوافعهتتتم الستتتتخدام التتتتحظ  الححاستتتبو بةرو تتتة تستتتا د  متتت  تح يتتت  ل تتتدافهم والتتتتو تتحهتتت  فتتتو تع تتتلم 

ا حهتت  لحبتتدا التتتحظ   ى ولن و تتود اللتتال الحولحتتة لستتا د  متت  تح يتت  االستتتخدام حيتتالحهم السخيتتلة
ى لاللك تتوقال الباحهة بااا  م  اتاي  الدراسال الساب ة اا  فتو حالتة  الححاسبو  اد ا داد الت ارور الحاللة

ى فتت ن و تتود اللتتال الحولحتتة  استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو ل للتتة لتخظتتلض الحتتدفو ال اليتتروبلة الح ل لتتة
   سوف لسا د  م  الحد حن اللك

ى ف د اتيد لن اتتاي  الدراستال  قة ح م ح م  ا دار  بححارسال الت اض اليروبووفلحا يتعم  بعال
ى ف تد لويتحل اتتاي  بعتض الدراستال تمايتد حستتو   العحملة لم تتظ   م   القتة ححتدد  فتو  تالا الح تال
 Haseini and)ى دراسة  ى وحن ل م تمك الدراسال الت اض اليروبو حال تمايد  دد ل ياا ح م  ا دار 

Gerayli, 2019)  ى حيث قتام البتاحهون فتو  تالق الدراستة بظحتا  ياتة حتن السترلال ا يراالتة الحست مة
ى وقتتد لويتتحل الاتتتاي  تمايتتد 6106-6106فتتو بوريتتة ةهتتران لتت وراق الحاللتتة واللتتك  تتن الظتتتر  حتتن 

ى وور تال اللتك الت  اات  حتال  حستو  الت اض اليتروبو بستل  حمحتوة حتال تمايتد  تدد ل يتاا ح مت  ا دار 
موتتاد   تتدد ل يتتاا ح متت  ا دار  يتتمداد احتحتتال قلتتام ح متت  ا دار  باتختتاال قتترارال تيتتض فتتو حيتتمحة 
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ى واللتتك ا تترا لو تتود دوافتتال  ديتتد  والرغبتتة  الستترلة وحيتتالد الحستتا حين  متت  حستتاض حيتتمحة الح تحتتال
ل الت اتض اليتروبو التتو تستا د السديد  فو تع لم حيالد وهترو  الحستا حين حتن ختالل ال لتام بححارستا

    م  تع لم لرعاح السرلة

ى وحن ل م تمتك الدراستالى  وفو اظ  االت اق قد ليدل اتاي  العديد حن الدراسال ا خر  تمك الاتي ة
( والتو ا تحد الباحهون فيها  م   ياة حن السترلال ا ادوالستلة Mappadang, et al., 2018 دراسة )

 ,Prstama)ى  ودراستة 6106-6106والسلا ل وراق الحاللة خالل الظتتر  حتن الحس مة فو بورية ااد
والتتتتو ا تحتتتد البتتتاحهون بهتتتا لليتتتا  متتت   ياتتتة حتتتن الستتترلال ا ادوالستتتلة الحستتت مة فتتتو بوريتتتة  (2017

 (Sulardi and Suranta , 2017) ى ودراستة 6105-6100اادوالسلا ل وراق الحاللة خالل الظتر  حن 
البتتاحهون فيهتتا لليتتا  متت   ياتتة حتتن الستترلال ا ادوالستتلة الحستت مة فتتو بوريتتة اادوالستتلا والتتتو ا تحتتد 

  6106-6104ل وراق الحاللة خالل الظتر  حن 

فتتتو الح ابتتت ى لويتتتحل اتتتتاي  العديتتتد حتتتن الدراستتتال ا ختتتر   تتتدم و تتتود  القتتتة  و روتتتة بتتتين  تتتدد 
ى وقد  (Kadir,2018الدراسالى دراسة)ل ياا ححم  ا دار  وحستو  الت اض اليروبو ى وحن ل م تمك 

تحه  الظرض الريلسو لمدراسة فو و ود  القة اي ابلة بين  دد ل ياا ح مت  ا دار  وحستتو  الت اتض 
ى وباستتتخدام  ياتتة حتتن الستترلال الاي يروتتة الحستت مة فتتو بوريتتة اي يروتتا لتت وراق الحاللتتة  تتن  اليتتروبو
الظرض الريلسو لمدراسة ولويحل  تدم و تود  القتة  ى ف د رفيل الاتاي  العحملة6104-6106الظتر  

( بظحا Jamei, 2017ى لاللك قام )  و روة بين  دد ل ياا ح م  ا دار  وحستو  الت اض اليروبو
ى 6105-6100 ياة حن السرلال ا يراالة الحس مة فو بورية ةهران ل وراق الحاللة  تن الظتتر  حتن 

 و روتتتة بتتتين  تتتدد ل يتتتاا ح متتت  ا دار  وحستتتتو  الت اتتتض وقتتتد لويتتتحل الاتتتتاي   تتتدم و تتتود  القتتتة 
   اليروبو

وفتتو يتتوا حتتا ت تتدمى تستتتخما الباحهتتة لن تتت هير  تتدد ل يتتاا ح متت  ا دار   متت  حستتتو  الت اتتض 
اليتتروبو يتتتتراوح بتتين و تتتود تتتت هير اي تتابو لو  تتتدم و تتتود تتت هير حستتتض بييتتتة التةبيتت ى وحيتتتث لن و تتتود 

ام ا حه  لحبدا التتحظ  الححاستبو  اتد ا تداد الت تارور الحاللتةى وفتو الحولحة لسا د  م  تح ي  االستخد
 تت  افتتتراض و تتود تتت هير حعاتتوي الستتتخدام التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة  متت  حستتتو  
الت اتتض اليتتروبوى لتتاللك ف اتت  حتتن الحتوقتتال و تتود لهتتر تظتتا مو حعاتتوي بتتين  تتدد ل يتتاا ح متت  ا دار  

 متتت  حستتتتو  الت اتتتض اليتتتروبوى و متتت   تتتالا ستتتوف ت تتتوم الباحهتتتة بيتتتلاغة الظتتترض والتتتتحظ  الححاستتتبو 
 الهااو لحا يمو: 

الااارض الثااا ني : يخحماا  حاااظثير الااححاظ المح سااابي المشاارو  عماااى مسااحوى الحجناااب الضااريبي فاااي 
 الشرك ت المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف عدد أعض ء مجمس اإلدارة. 



 لحوكمة الشركات على العالقة بين التحفظ المحاسبي وممارسات.......ليات الداخلية اآلأثر    بوسي محدي حسن موسىد/ 
   

  31  

 

 ارة عمى العالق  بين الححاظ والحجنب الضريبي أثر اسحقالل مجمس اإلد 6-3-2-2
تتحتتتدد فعاللتتتة ح متتت  ا دار  حتتتن ختتتالل در تتتة استتتت الل ى حيتتتث يتكتتتون ح متتت  ا دار  حتتتن ل يتتتاا 
تاظيتتالين ول يتتاا غيتتر تاظيتتالين  ختتار ين وحستتت مينى ولن الهتتدف الريلستتو حتتن تعيتتين ل يتتاا ختتار يين 

ستتراف  متت  قتترارال ولداا ا  يتتاا التاظيتتالين وحاتتال وحستتت مين فتتو ح متت  ا دار   تتو تتتوفير الرقابتتة وا 
 تتتفالا ا  يتتتاا حتتتن استتتت الل اظتتتوال م وستتتمةاتهم والحعموحتتتال التتتتو لحتمكواهتتتا فتتتو تح يتتت  حيتتتتالحهم 
السخيتتتلةى لتتتاللك فتتت ن و تتتود ل يتتتاا ختتتار ين وحستتتت مين فتتتو ح متتت  ا دار  لعتتتمم حتتتن حستتتتو  الرقابتتتة 

(  Chytis,et al.,2019التة حيتتالد الحستا حين )وا ستراف  متت  فروت  ادار  الستترلة ولعحت   متت  حح
وتتوقتتتف استتتت الللة ح متتت  ا دار   متتت  استتتبة ل يتتتاا ح متتت  ا دار  غيتتتر التاظيتتتالينى وا تتتتم العديتتتد حتتتن 

 الباحهين بظحا لهر  الق الاسبة  م  ححارسال الت اض اليروبو 

يتمايتتد حستتتو  استتت الللة ح متت  ا دار  حتتال موتتاد  استتبة ا  يتتاا غيتتر التاظيتتالين فتتو ح متت  ا دار ى 
واستتتتهدفل العديتتتد حتتتن الدراستتتال الستتتاب ة دراستتتة العالقتتتة بتتتين استتتبة ا  يتتتاا غيتتتر التاظيتتتالين والت اتتتض 

 ;Pilos,2017)اليروبوى اال لن اتاي  الدراسال  اال حتباياة فو  الا الح ال ى ف د تويمل دراسال 
Waluyo, 2017)ال  و ود  القة  لستلة بتين استبة ل يتاا ح مت  ا دار  غيتر التاظيتالين وحستتو   ى

الت اض اليروبوى حيث لن و ود ل ياا غير تاظيالين سوف لسا م فتو الحتد حتن الستموللال االاتهاموتة 
وتيترفال ا  يتاا  ل  ياا التاظيالين واللك لححارسة  فالا ا  يتاا دور فعتال فتو حراقبتة ستموللال

 التاظيالينى با يافة ال  دور م لوسلط فو ح  الاما ال التو لحلن لن تحدث بياهم 

( التو ا تحد بها الباحهون  مت   ياتة حتن الحاستتل Kerr,et al.,2018و و حا ليدت  اتاي  دراسة )
ى ولليتتا 6103-0991الحلستتلللة الحستت مة فتتو بوريتتة حلستتلك لتت وراق الحاللتتة واللتتك  تتن الظتتتر  حتتن 

( التو قام بها الباحهون بظحا  ياة حتن السترلال الاي يروتة الحست مة فتو Kadir, 2018اتاي  دراسة )
ى حيتتتتث لويتتتتحل اتتتتتاي   تتتتالق 6104-6106بوريتتتتة اي يروتتتتا لتتتت وراق الحاللتتتتة واللتتتتك  تتتتن الظتتتتتر  حتتتتن 

الت اتتتض  الدراستتتال و تتتود تتتت هير ستتتمبو لاستتتبة ا  يتتتاا غيتتتر التاظيتتتالين فتتتو ح متتت  ا دار   متتت  حستتتتو  
 اليروبو 

 Sulardi and Suranta, 2017; Nugroho and Augstia,2017)بياحتا لتم ت تد دراستال
Widuri, et al., 2019; Chytis, et al., 2019; Jamei, 2017)  القتة  و روتة بتين استبة ى 

فو ل ياا ح م  ا دار  غير التاظيالين وحستو  الت اض اليروبوى ولويحل  الق الدراسال لن السبض 
 اللك  تو يتعف التدور التالي ل توم بت  ا  يتاا غيتر ا ساستين فتو حولحتة السترلال والرقابتة وا ستراف
 متت  ادار  الستترلةى لو  تتدم لظتتاا  العحتت  التتالي ل تتوم بتت  ا  يتتاا غيتتر ا ساستتين فتتو الرقابتتة وا ستتراف 

  م  ادار  السرلة 
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ايا ح متت  ا دار  ( بظحتتا العالقتتة بتتين خيتتArmstrong,et al.,2015لحتتا قاحتتل دراستتة )
االست الللة( وحستو  الت اض اليروبو واللك  اد الحستولال الحاخظيتة والحرتظعتة حتن  –)الخبر  الحاللة 

الت اتتتض اليتتتروبوى وقتتتد لويتتتحل الاتتتتاي  لن  اتتتاك  القتتتة ةردلتتتة بتتتين لتتت  حتتتن استتتبة ا  يتتتاا غيتتتر 
ستتتولال الحاخظيتتة حتتن الت اتتض التاظيتتالين والخبتتر  الحاللتتة وعتتين حستتتو  الت اتتض اليتتروبو واللتتك  اتتد الح

اليروبوى فو الح اب  لويحل الاتاي  و ود  القة  لستلة بتين لت  حتن استبة ا  يتاا غيتر التاظيتالين 
والخبتتر  الحاللتتة وحستتتو  الت اتتض اليتتروبو واللتتك  اتتد الحستتتولال الحرتظعتتة حتتن الت اتتض اليتتروبوى و تتالا 

استتت الل ح مت  ا دار ( فتتو  تت  الحستتتولال  –لعاتو و تتود تتت هير فعتال  للتتال الحولحتتة )الخبتر  الحاللتتة 
الحرتظعتة حتن الت اتض اليتروبوى حيتتث تعحت  اللتال الحولحتة  مت  الحتتد حتن قلتام ا دار  بححارستة الحموتتد 
حتتتن لاستتتةة الت اتتتض اليتتتروبو واللتتتك الرتظتتتاع تكتتتاليف ال لتتتام ب استتتةة الت اتتتض اليتتتروبو حهتتت  التعتتترض 

لحترتبتة  ميهتا حهت  تح يت  وفتورال يتروبلة وارتظتاع حستتو  لمد اوي ال يايلة وف د السحعة  ن الحاتافال ا
الرعد الححاسبو ومواد  قلحة حلافال ا دار   بياحا اتيد ان اللال الحولحة تس ال ا دار   مت  ححارستة 

 الحمود حن لاسةة الت اض اليروبو  اد الحستولال الحاخظية حن الت اض اليروبو 

راستتال التتتو تااولتتل العالقتتة بتتين استتبة ل يتتاا ح متت  فتتو يتتوا حتتا ت تتدمى يتيتتد تبتتاين اتتتاي  الد
ا دار  غيتتر التاظيتتالين وحستتتو  الت اتتض اليتتروبوى ف تتد تويتتمل بعتتض الدراستتال التت  ااخظتتاض حستتتو  
الت اض اليروبو حال مواد  اسبة ل ياا ح م  ا دار  غير التاظيالينى بياحا تويمل دراسال لخر  الت  

اا ح م  ا دار  غيتر التاظيتالين وححارستال الت اتض اليتروبوى  دم و ود  القة  و روة بين اسبة ل ي
وحيث لن و ود اللال الحولحة لحد حن قلام الحديرون باست الل حبتدا التتحظ  الححاستبو لتح يت  ل تدافهم 
السخيلة ولسا د  م  تح ي  التةبي  السملم لحبدا التحظ  الححاستبو  اتد ا تداد الت تارور الحاللتةى وفتو 

تتت هير حعاتتوي الستتتخدام التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة  متت  حستتتو    تت  افتتتراض و تتود
الت اض اليروبوى لاللك ف ا  حن الحتوقال و ود لهر تظا مو حعاوي بين اسبة ل ياا ح مت  ا دار  غيتر 
التاظيتتالين والتتتحظ  الححاستتبو  متت  حستتتو  الت اتتض اليتتروبوى و متت   تتالا ستتوف ت تتوم الباحهتتة بيتتلاغة 

 ض الهالث لحا يمو:الظر 

يخحم  حظثير الححاظ المح سبي المشرو  عمى مسحوى الحجنب الضريبي في الشرك ت الارض الث لث: 
 .نسب  أعض ء مجمس اإلدارة رير الحنايذينالمقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف 

 أثر ه كل الممك   عمى العالق  بين الححاظ والحجنب الضريبي  6-3-2-3
الحمكلة لحد اللال حولحتة السترلالى حيتث تتحتدد فعاللتة ا تام الحولحتة حتن ختالل  للت  لعد  لل  

ى وقاحل العديد حن الدراسال  (Jamei, 2017; Mohammed, et      al., 2017الحمكلة الحو ود بالحاسا  )
 :ى والتو حن ل حها حا يمو الساب ة بتااول لهر العديد حن  لاك  الحمكلة  م  الت اض اليروبو
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 أوال: الممك   اإلداري  والحجنب الضريبي
تتحدد قو  حرلم وحلااة ا دار  داخ  السرلة حن خالل اسبة حمكيتهتا فتو لستهم السترلةى فت ن ارتظتاع 
استتبة حمكلتتة ا دار  فتتو لستتهم الستترلة يتتد م حتتن حرلم تتا وحلااتهتتا داختت  الستترلة ى ولعحتت   متت  تح يتت  

ى وحن هم ف ا  حتن (Tang,et al.,2019)ا دار  وححمة ا سهم( )توامن بين حيالد ا ةراف الحختمظة 
ى وقتد تااولتل العديتد حتن الدراستال يتروبو حتال تمايتد الحمكلتة ا داروتةالحتوقال ااخظتاض حستتو  الت اتض ال

الساب ة العالقة بين الحمكلة ا داروتة وحستتو  الت اتض اليتروبوى ولتم تتظت  اتتاي  الدراستال الستاب ة  مت  
د  فو  الا الح ال ى ف د لويحل اتاي  بعض الدراستال ااخظتاض حستتو  الت اتض اليتروبو  القة ححد

ى (Tang ,et al.,2019حال تمايد اسبة الحمكلة ا داروتة فتو الحاستالى وحتن ل تم تمتك الدراستال دراستة )
حيتتتتث قتتتتام البتتتتاحهون فتتتتو  تتتتالق الدراستتتتة بظحتتتتا  ياتتتتة حتتتتن الحاستتتتتل اليتتتتيالة الحستتتت مة فتتتتو بوريتتتتتو 

Shanghai and Schenzhen  ى وقتتد لويتتحل الاتتتاي  ان 6106-6111واللتتك ختتالل الظتتتر  حتتن
ااخظتتاض استتبة حمكلتتة ا دار  داختت  الستترلة يتتدفال ا دار  التت  اال تحتتام بتح يتت  حيتتمحتها السخيتتلة حتتن 
ختتتالل ححاولتتتة الحيتتتول  متتت  الحموتتتد حتتتن الحلافتتتال والحتتتوافم والتتتتو تتحتتتدد باتتتاا  متتت  حستتتتو  التتترعد 

سوف ت وم ا دار  بححاولتة موتاد  حستتو  الترعد الححاستبو لمسترلة حتن ختالل تح يت  الححاسبوى وحن هم 
وفورال يروبلة  ن ةرو  ال لام بالحمود حتن لاستةة الت اتض اليتروبوى لحتا فتو حالتة موتاد  استبة حمكلتة 
ا دار  داختت  الستترلةى ستتوف يتتاخظض دافتتال ا دار  لمحيتتول  متت  الحموتتد حتتن الحلافتتتل والحتتوافم وال لتتام 

 ححارسال الت اض اليروبو لتح ي  وفورال يروبلة ومواد  حستو  رعد السرلة  ب

وفتتتو اظتتت  االت تتتاقى ف تتتد ليتتتدل اتتتتاي  العديتتتد حتتتن الدراستتتال ا ختتتر  تمتتتك الاتي تتتةى وحتتتن ل تتتم تمتتتك 
( والتتتتتو ا تحتتتتد البتتتتاحهون فيهتتتتا  متتتت   ياتتتتة حتتتتن الستتتترلال ا يراالتتتتة Jamei,2017الدراستتتتالى دراستتتتة )

 ,Yuniarsih)ى ودراستة 6105-6100هتران لت وراق الحاللتة ختالل الظتتر  حتن الحست مة فتو بوريتة ة
والتو ا تحتد البتاحهون بهتا  مت   ياتة حتن السترلال ا ادوالستلة الحست مة فتو بوريتة اادوالستلا  (2018

   6106-6104ل وراق الحاللة خالل الظتر  حن 

ير لمحمكلتتتة ا داروتتتة  متتت  (  تتتدم و تتتود تتتت هMushin, 2019فتتتو الح ابتتت ى لويتتتحل اتتتتاي  دراستتتة )
حستتتو  الت اتتض اليتتروبوى واللتتك باستتتخدام  ياتتة حتتن لبتتر  الستترلال ا ادوالستتلة الحستت مة فتتو بوريتتة 

  6106-6106اادوالسلا ل وراق الحاللة  ن الظتر  حن 

وتالح  الباحهة فو يوا حا ت دم لن العالقة بين الحمكلة ا داروتة والت اتض اليتروبو ليتعض التابتف 
يتتث تتتتراوح العالقتتة بتتين و تتود  القتتة  لستتلة بتتين الحمكلتتة ا داروتتة والت اتتض اليتتروبوى لو  تتدم بهتتاى ح

و تتود  القتتة  و روتتة بيتتاهم حستتض بييتتة التةبيتت ى وحيتتث لن و تتود اللتتال الحولحتتة لستتا د  متت  تح يتت  
ير حعاتوي التةبي  السملم لحبدا التحظ  الححاسبو  اد ا داد الت ارور الحاللةى وفو    افتراض و تود تت ه
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الستتتخدام التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة  متت  حستتتو  الت اتتض اليتتروبوى لتتاللك ف اتت  حتتن 
الحتوقتتتتال و تتتتود اهتتتتر تظتتتتا مو حعاتتتتوي بتتتتين الحمكلتتتتة ا داروتتتتة والتتتتتحظ  الححاستتتتبو  متتتت  حستتتتتو  الت اتتتتض 

 اليروبوى و م   الا سوف ت وم الباحهة بيلاغة الظرض الرابال لحا يمو:

يخحم  حظثير الححاظ المح سبي المشرو  عماى مساحوى الحجناب الضاريبي فاي الشارك ت لرابع: الارض ا
 .نسب  الممك   اإلداري  في أسهم الشرك المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف 

 ث ن  : الممك   الع  م   والحجنب الضريبي 
الحسا حين لغمبلة لستهم السترلةى تتسم الحاستل العايملة بترلم الحمكلةى حيث لحتمك  دد ي ير حن 

ولعرف  فالا الحسا حين بالحالك الحسلةرونى ولن ترلم الحمكلة فتو الحاستتل العايملتة لستا م فتو ت ميت  
حساك  الولالة بين الحسا حين وا دار ى اال اا  يفدي حن ااحلتة لختر  الت  و تود تعتارض فتو الحيتالد 

حتتن حيتتث ح تتوق التيتتوول لو الح تتوق الحاللتتة والتتتو الحستتا حين ستتواا  بتتين الحتتالك الحستتلةرون ويتت ار
تتحتتدد باتتاا  متت  استتبة حمكيتتتهم فتتو لستتهم الستترلةى ولن اختتتالف ح تتوق التيتتوول والح تتوق الحاللتتة بتتين 

الحستتا حين قتتد ستت ال الحتتالك الحستتلةرون  متت  ال لتتام بيتتظ ال وحعتتاحالل  الحتتالك الحستتلةرون ويتت ار
ى لتتاللك فتت ن  ة  متت  حستتاض حيتتمحة يتت ار الحستتا حينواتختتاال ال تترارال التتتو تح تت  حيتتمحتهم السخيتتل

 ( Masripah and Fitriasari, 2016الحاستل العايملة رعحا يتمايد لديها الت اض اليروبو )

 (al.,2018) Chytis,et  الا وقد ليد  الا االت اق الاتاي  التو تويت  اليهتا بعتض البتاحهونى ف تد قتام
  6100بظحا  ياة حن الحاستل اليوااالة الحست مة فتو بوريتة يواتان لت وراق الحاللتة واللتك  تن  تام 

وقتتد لويتتحل الاتتتاي  ااخظتتاض حعتتدل اليتتروبة الظعتتال وارتظتتاع حستتتو  الت اتتض اليتتروبو فتتو الحاستتتل 
وة الحست مة ( بظحا  ياة حن الحاستل الحاليم Annuar, et al., 2014  وفو اظ  االت اق قام ) العايملة

ى وقتتد و تتد البتتاحهون لن الحاستتتل 6103-6119فتتو بوريتتة حاليموتتا لتت وراق الحاللتتة ختتالل الظتتتر  حتتن 
ى وقتد لويتد  العايملة يتمايد لديها حستتو  الت اتض اليتروبو بستل  حعاتوي ح اراتة بالحاستال غيتر العايملتة

وتتحهت  حاتافال الت اتض اليتروبو  الباحهون لن الت اض اليروبو فو الحاستل العايملتة لت  حاتافال وتكتاليفى
فو الحاستل العايملة فو الوفورال اليروبلة الاات ة  ن ال لام ب اسةة الت اض اليروبو والحلافال التتو 
لحيتت   ميهتتا الحتتديرون ا يتتر قلتتاحهم بهتتالق الححارستتالى فتتو حتتين تتحهتت  تكتتاليف الت اتتض اليتتروبو فتتو 

والتتالي لحهتت  رد فعتت  يتت ار الحستتا حين ت تتاق قلتتام الحاستتال العايملتتة فتتو ااخظتتاض لستتعار لستتهم الستترلة 
الستتترلة بححارستتتال الت اتتتض اليتتتروبوى والع وبتتتال الححتحمتتتة حتتتن الستتتمةال اليتتتروبلة الحختيتتتةى وف تتتد 

 السرلة لسحعتها وسر يتها  
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وقتتد بتترر البتتاحهون ستتبض تمايتتد حستتتو  الت اتتض اليتتروبو لتتد  الحاستتتل العايملتتة بتت ن حاتتافال الت اتتض 
تل العايملتة تت تاوم تكاللظت ى وور تال اللتك الت   تدم ل حلتة رد فعت  يت ار الحستا حين اليروبو فو الحاست

ت اق قلتام السترلة بححارستال الت اتض اليتروبوى با يتافة الت   تدم تت هر السترلة بالع وبتال التتو ستوف 
تظريتتها الستتمةال اليتتروبلة  ميهتتا وحتتا يترتتتض  متت  اللتتك حتتن ف تتد ستتحعتها فتتو الستتوق واللتتك ال تحاد تتا 

 حالك الحسلةرون فو تحوو  لاسةتها و حملاتها  م  ال

( ااتتت  ال تو تتتد  القتتتة  و روتتتة بتتتين الحمكلتتتة العايملتتتة Chytis, et al., 2019فتتتو الح ابتتت ى و تتتد )
وحستتتو  الت اتتض اليتتروبوى واللتتك  اتتد فحتتا  ياتتة حتتن الحاستتتل الحستت مة فتتو بوريتتة لهياتتا لتت وراق 

  6105-6100الحاللة خالل الظتر  حن 

الباحهة تعمل ا  م  الدراسال الساب ة تباين اتاي  الدراستال بستان تت هير الحمكلتة العايملتة  مت  تالح  
الت اض اليروبو ى واللتك الختتالف البييتال التتو تحتل فيهتا  تالق الدراستال ى  تالو   مت  ل حلتة رد فعت  

و لستتواق  يتت ار الحستتا حين وتتت هيرق  متت  ححارستتال الت اتتض اليتتروبو فتتو الحاستتتل العايملتتة وخايتتة فتت
الحتتال الال در تتة لظتتاا   اللتتةى لحتتا فتتو ا ستتواق الااستتية ت تت  ل حلتتة رد فعتت  يتت ار الحستتا حين واللتتك 
ال تحاد الحاستتل العايملتة  مت  الحتالك الحستلةرون فتو تحووت  لاستةتها و حملاتهتا   و تالا حتا تستبض فتو 

لت اتض اليتروبوى والتالي تتراوح اختالف اتاي  الدراسال التو تااولل ت هير الحمكلة العايملة  مت  حستتو  ا
بتتين و تتود تتت هير اي تتابو لو  تتدم و تتود تتت هيرى وحيتتث لن و تتود اللتتال الحولحتتة لحتتد حتتن قلتتام الحتتديرون 
باست الل حبدا التحظ  الححاسبو لتح ي  ل دافهم السخيلة ولسا د  م  تح ي  االستتخدام الظعتال لحبتدا 

 تت  افتتتراض و تتود تتت هير حعاتتوي الستتتخدام التتتحظ   التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتةى وفتتو
الححاسبو  اد ا داد الت ارور الحاللة  م  حستتو  الت اتض اليتروبو ى لتاللك ف ات  حتن الحتوقتال و تود اهتر 
تظا مو حعاوي بين الحمكلة العايملة والتحظ  الححاسبو  م  حستو  الت اض اليتروبوى و مت   تالا ستوف 

 اح  لحا يمو:ت وم الباحهة بيلاغة الظرض الخ

يخحماا  حااظثير الااححاظ المح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الخاا مس:  الااارض
 .طب ع  الممك   )ع  م   / رير ع  م  (الشرك ت المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف 

أثااار الخبااارة الم ل ااا  والمح ساااب   لمجنااا  المراجعااا  عماااى العالقااا  باااين الاااححاظ  6-3-2-4
 لحجنب الضريبي المح سبي وا

تعتبر ل اة الحرا عة احد  الم ان الحابه تة  تن ح مت  ا دار ى وتتكتون ل اتة الحرا عتة حتن ل يتاا 
ح م  ا دار  با يافة ال  ل ياا حهايين حن ختارج السترلة لحتد م لدلت  خبتر  حاللتة وححاستبلةى وتعتد 

حملتتة تاظيتتال ل اتتة الحرا عتتة لحتتد اللتتال الحولحتتةى حيتتث ااهتتا تستتا د ح متت  ا دار  فتتو ا ستتراف  متت   



 لحوكمة الشركات على العالقة بين التحفظ المحاسبي وممارسات.......ليات الداخلية اآلأثر    بوسي محدي حسن موسىد/ 
   

  35  

 

حتةمبال وسرو  الحولحة ولاللك فتو  حملتة ا ستراف والرقابتة الداخملتةى وتعتبتر ل اتة الحرا عتة حستيولة 
لليتتا  تتن تتتوفير ت كيتتد  حتتا االا لااتتل الت تتارور الحاللتتة قتتد تتتم ا تتداد ا ةب تتا لمحبتتادئ الححاستتبلة الح بولتتة 

والخار لتةى ووتستم  يتو ل اتة الحرا عتة الا قبوال  احا وا سراف والرقابة  مت  ل حتال الحرا عتة الداخملتة 
خبتتتر  حاللتتتة وححاستتتبلة بتتت ن لدلتتت  ال تتتدر   متتت  فهتتتم وحعرفتتتة اله تتترال الحو تتتود  فتتتو التستتتروعال وال تتتوااين 
اليروبلةى با يافة غم  لن لدل  الحعرفة والخبر  الكافلة فو ح االل الححاسبة واليرايضى وحن هم ف ن 

ل اة الحرا عة سوف لحلاها حن اكتستاف التيترفال االاتهاموتة لتإلدار  خبر  حاللة لو ححاسبلة لد   توافر
والحتعم ة بححارسة لاسةة الت اض اليروبوى با يافة ال  التدور التالي تمعبتة ل اتة الحرا عتة فتو الرقابتة 
وا سراف  م  لاسةة وقترارال ا دار  داخت  السترلةى والتالي لستا م فتو الحتد حتن قلتام ا دار  بححتاوالل 

ض الحتتدفو ال اليتتروبلة الح ل لتتةى لتتاللك تتتفهر الخبتتر  الحاللتتة لو الححاستتبلة لم اتتة الحرا عتتة بستتل  لتخظتتل
 ( Apriliyana and Suryarini,2018سمبو  م  حستو  الت اض اليروبو )

 تتالا وقتتد ليتتد  تتالا االت تتاق اتتتاي  العديتتد حتتن الدراستتال التتتو ل روتتل فتتو  تتالا الح تتالى وحتتن ل تتم  تتالق 
ى والتتتتتو ا تحتتتتد البتتتتاحهون بهتتتتا  متتتت   ياتتتتة حتتتتن الستتتترلال  (Widuri, et al.,2019الدراستتتتال دراستتتتة )

  وقتتتتد 6107-6105ا ادوالستتتتلة الحستتتت مة فتتتتو بوريتتتتة اادوالستتتتلا لتتتت وراق الحاللتتتتة ختتتتالل الظتتتتتر  حتتتتن 
لويتتتحل اتتتتاي  الدراستتتة موتتتاد  حعتتتدل اليتتتروبة الظعتتتال وااخظتتتاض الظتتترق بتتتين التتتدخ  الححاستتتبو والتتتدخ  

حالتتة تتتوافر خبتتر  حاللتتة لتتد  لحتتد ل يتتاا ل اتتة الحرا عتتةى و تتالا لعاتتو ااخظتتاض الخايتتال لميتتروبة فتتو 
 حستو  الت اض اليروبو فو حالة توافر خبر  حاللة لد  لحد ل ياا ل اة الحرا عة 

(  اتد فحتا  ياتة حتن السترلال الحلستلللة Kerr,et al., 2016لليتا لويتحل اتتاي  دراستة ) 
ى ااخظتاض ححارستال 6103-0991للتة واللتك  تن الظتتر  حتن الحس مة فو بوريتة حلستلك لت وراق الحا

الت اض اليروبو فو الحاستل التو تتسم ل ان الحرا عة الخاية بها ب ن لحد ل يايها لدل  خبر  حاللتة 
 وححاسبلة 

( ى ف تد و تد الباحتث فتو  تالق الدراستة و تود Pratama, 2017و تو حتا لكدتت  لليتا اتتاي  دراستة )
الحاللتتة والححاستبلة   يتتاا ل اتة الحرا عتتة وحستتتو  الت اتض اليتتروبوى  اتتد   القتة  لستتلة بتين الخبتتر 

فحتتا  ياتتة حتتن الستترلال ا ادوالستتلة الحستت مة فتتو بوريتتة اادوالستتلا لتت وراق الحاللتتة ختتالل الظتتتر  حتتن 
6100-6105  

 وتالحتت  الباحهتتة ححتتا ستتب  و تتود لهتتر اي تتابو لتتتوافر الخبتتر  الحاللتتة والححاستتبلة  حتتد ل يتتاا ل اتتة
حا قد يترتتض  ملت  ااخظتاض حستتو  الت اتض اليتروبو تبعتا لتاللكى  والحرا عة  م  حولحة السرلالى و 

وحيث لن و ود اللال الحولحة لسا د  م  تح ي  االستخدام ا حه  لحبدا التحظ  الححاسبو  اتد ا تداد 
الت تارور الحاللتتةى وفتتو  ت  افتتتراض و تتود تتت هير حعاتوي الستتتخدام التتتحظ  الححاستبو  اتتد ا تتداد الت تتارور 
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تو  الت اتتض اليتتروبوى لتتاللك ف اتت  حتتن الحتوقتتال و تتود لهتتر تظتتا مو حعاتتوي بتتين الخبتتر  الحاللتتة  متت  حستت
الحاللتتة والححاستتبلة   يتتاا ل اتتة الحرا عتتة والتتتحظ  الححاستتبو  متت  حستتتو  الت اتتض اليتتروبوى و متت  

  الا سوف ت وم الباحهة بيلاغة الظرض الساد  لحا يمو:

يخحماا  حااظثير الااححاظ المح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الااارض الساا دس: 
 .مسحوى الخبرة الم ل   لمجن  المراجع الشرك ت المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف 

أثاار اآلل اا ت الداخم اا  لمحوكماا  مجحمعاا  عمااى العالقاا  بااين الااححاظ المح ساابي  6-3-2-5
 والحجنب الضريبي 

 ;Mappadang,et al.,2018)  التتو تويتتمل اليهتتا الدراستتال الستاب ة باتاا  متت  تحميتت  الاتتتاي
Pratama, 201Haseini and Gerayli, 2019)  بستان تت هير ح تم ح مت  ا دار   مت  ححارستال

 (Kerr, et al., 2018; Pilos,2017;Waluyo,2017الت اض اليروبو ى والدراسال الساب ة )
حستتتتتتتتو  الت اتتتتتتتض اليتتتتتتتروبوى والدراستتتتتتتال الستتتتتتتتاب ة                            بستتتتتتتان تتتتتتتت هير استتتتتتتت الل ح متتتتتتت  ا دار   متتتتتتتت  

(Mushin,2019;Tang,et al.,2019;Jamei,2017 بسان تت هير الحمكلتة ا داروتة  مت  ححارستال )
( Masripah and Fitriasari,2018;Annuar,et al.,2014الت اض اليروبوى والدراسال الساب ة )

   ,.Widuri,et al)يملتتة  مت  حستتو  الت اتض اليتتروبو ى والدراستال الستاب ة  بستان تت هير الحمكلتة العا
2019; Pratama,2017; Kerr,et al.,2016) الخبتتتر  الحاللتتتتة لم اتتتتة الحرا عتتتتة  تتتتبستتتتان تتتتت هير ى  

ححارسال الت اض اليروبوى وحيث لن و ود اللال الحولحة لسا د  م  تح ي  التةبي  اليحلد لحبتدا 
ى وفتتو  تت  افتتتراض و تتود تتت هير حعاتتوي الستتتخدام التتتحظ    اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتةالتتتحظ  الححاستتبو 

ى  (Nasr and Ntim ,2018 الححاستبو  اتد ا تداد الت تارور الحاللتة  مت  حستتو  الت اتض اليتروبو )
لاللك ف ا  حن الحتوقتال و تود لهتر تظتا مو حعاتوي بتين االلتال الداخملتة لحولحتة السترلال ) ح تم ح مت  

(  الخبتر  الحاللتة لم اتة الحرا عتة –الحمكلة العايملتة  –الحمكلة ا داروة  –است الل ح م  ا دار   –ا دار  
الباحهتتتة بيتتتلاغة الظتتترض  ى و متتت   تتتالا ستتتوف ت تتتوم والتتتحظ  الححاستتتبو  متتت  حستتتتو  الت اتتتض اليتتتروبو

 السابال لحا يمو:
يخحمااا  حاااظثير الاااححاظ المح سااابي المشااارو  عماااى مساااحوى الحجناااب الضاااريبي فاااي الاااارض السااا بع: 

 عاادد أعضاا ء مجمااس اإلدارةكاال ماان الشاارك ت المقياادة ب لبورصاا  المصااري  باا خحالف 
الم ل اا  ودرجاا  اسااحقالله ونسااب  الممك اا  اإلدارياا  والممك اا  الع  م اا  ومسااحوى الخباارة 

 .لمجن  المراجع  مع   
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 الدراس  الحطب ق    6-4
تستتتهدف الدراستتة فتتو  تتالق الظر لتتة  تترض الدراستتة التةبل لتتة تحهيتتدا الختبتتار فتتروض البحتتث  وفتتو 

ى ح تحال و ياة الدراسةى  سبي  تح ي   الا الهدف سوف تتااول الباحهة لال حنى ل داف الدراسة التةبل لة
الدارستتتة واحتتتوالج البحتتتثى ولدوال واد تتترااال الدراستتتة التةبل لتتتةى وا ستتتاليض وتويتتتيف وقلتتتا  حت يتتترال 

 ا حيايلة الحستخدحة فو تحمي  البلااالى واتاي  اختبار فروض البحث ى واللك  م  الاحو التالو:

 أهداف الدراس  الحطب ق    6-4-1
ستتتتتتاب ة                              تستتتتتتهدف الدراستتتتتتة التةبل لتتتتتتة اختبتتتتتتار فتتتتتتروض البحتتتتتثى قلاستتتتتتا  متتتتتت  بعتتتتتتض الدراستتتتتتال ال

(Tang,et al.,2019; Mappadang,et al.,2018; Armstrong,et al.,2015)  ى واختبار تت هير
 متت  العالقتتة ححتت  الدراستتة  واتستتاقا حتتال حتتا تباتتت  الباحهتتة حتتن اتبتتاع الحتتدخ  0بعتتض الحت يتترال الحعدلتتة

 ;Mushin, 2019)ى واستتاادا  مت  بعتض الدراستال الستاب ة  الحعتدل لمتح ت  حتن لهتر تمتك الحت يترال
Jamei, 2017)   

 مجحمع وعين  الدراس   6-4-2
يتكتون ح تحتتال الدراستتة حتتن لافتتة ستترلال الحستا حة الح يتتد  ببوريتتة ا وراق الحاللتتة الحيتتروة ختتالل 

تا لحلتتة وحتةمبتتال ى بعتتد استتبعاد الحفسستتال الحاللتتة ا تترا لخيتو ها ل وا تتد 6108 -6106الظتتر  حتتن 
فياح خاية بهاى اتي ة الختالف ةبلعة اساةها  ن السرلال غير الحاللةى واللتك قلاستا  مت   قلا  واد

 ( Mushin,2019; Kerr,et al.,2016; Annuar,et al., 2014ل  حن )

ى (سترلة 89)  وقد تم اختلار  ياة تحلحلة حن  الق السرلال  وعمغ  دد سرلال العياة حح  الدراستة
قلاسا  مت   Firm-Year-Observation( حسا د   حيث تتبال الباحهة حدخ  667بح م حسا دال )

(Kung,et al.,2011ى6105ى  بد الحملم ى Ji, et al.,2016 ) 

( 6108-6106وقد تم اختلار السرلال التو تحه   ياة الدراسة ) م  حدار فتر  هالث ساوال حن 
 وف ا لمحعايير التاللة:

  السرلة الح يد  ببورية ا وراق الحاللة الحيروة  م  حدار فتر  الدراسة لن تكون 

                                                 
لعرف الحت ير الحعدل باللك الحت ير الالي يفهر  م ى او لعدل العالقة بين الحت ير التابال والحت يترال الحستت مةى وعتاللك يتفهر  0

والتالي لستتير لتاللك الحت يتتر التتالي  control variables  ووختمتف  تتن الحت يتر الرقتتابو interaction effectتتاهيرا تظا ملتتا 
 ( 6117يفهر  م  الحت ير التابال وال للون حح  ا تحام البحث )ابو الخيرى
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  لال تاتحتتتو الستتترلة التتت  قةتتتا و الباتتتوك ى والختتتدحال الحاللتتتةى لحتتتا لهحتتتا حتتتن خيتتتايا تحيتتتم ةبلعتتتة
  حمهحا ى والتو تاعل   م  الحعموحال الوارد  فو الت ارور الحاللة لمسرلال 

  حن ل   ام  30/06لمسرلة فو لن تاتهو الساة الحاللة 

  وقتتد اتتت   لن تكتتون العحمتتة الحستتتخدحة فتتو ا تتداد ال تتوايم الحاللتتة لستترلال العياتتة  تت  ال التتة الحيتتري
ستترلة تحهتت   ياتة الدراستتة حوم تتة  متت  لرععتتة  ستتر قةتتاع   89 تن تةبيتت  الحعتتايير الستتاب ة اختلتتار 

لسترلال حستض ال ةا تال االقتيتادلة ح م العياتة الاهتايو حتال توموتال ا 0-4-6ووويد ال دول رقم 
الحختمظة التتو تاتحتو اليهتا  وقتد ا تحتدل الباحهتة فتو الحيتول  مت  البلااتال الالمحتة   تراا الدراستة 

 التةبل لة  م  الت ارور الحاللة لمسرلال 

 حوزيع ماردات العين  : 1-4-6جدول 
 حجى انعينت انقطاع و

 5 انكيًاوياث 1

 9 وسياراثخذياث وينتجاث صناعيت  2

 18 انعقاراث 3

 4 ينتجاث ينشنيت وشخصيت 4

 3 انًزافق 5

 3 يوارد أساسيت 6

 2 تكنونوجيا 7

 8 سياحت وتزفيت 8

 3 إعالو 9

 11 أغذيت ويشزوباث 11

 14 انتشييذ ويواد انبناء 11

 3 االتصاالث 12

 3 رعايت صحيت وأدويت 13

 3 غاس وبتزول 14

 89انعينت = انعذد اإلجًاني نًفزداث

 نموذج البحث وحوصي  وق  س محغيرات الدراس   6-4-3
يتيتتتتد حتتتتتن تتبتتتتتال فتتتتتروض البحتتتتثى لن حت يتتتتترال الدراستتتتتة تتيتتتتتحنى حت يتتتتر حستتتتتت  ى  تتتتتو التتتتتتحظ  
الححاستتتبوى وحت يتتتر تتتتابالى  تتتو الت اتتتض اليتتتروبوى وح حو تتتة حت يتتترال حعدلتتتة لمعالقتتتة الريلستتتلة ححتتت  

لحولحتتتة الستتترلال و تتت ى ح تتتم ح متتت  ا دار ى استتتت الل ح متتت  الدراستتتةى تتحهتتت  فتتتو االلتتتال الداخملتتتة 
(  ريتتا 0ا دار ى الحمكلتتة ا داروتتةى الحمكلتتة العايملتتةى الخبتتر  الحاللتتة لم اتتة الحرا عتتة  ووويتتد الستتل  )

  لاحوالج البحث  هم توييف وقلا  حت يرال الدراسة 
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H6                   H5            H4           H7       H3            H2                      

 
                                                  

 
 
 
 

 المحغيرات المعدل 
 حهةالبااحوالج البحث: ا داد  : 1-4-6شكل 

                      
 المحغير الح بع: الحجنب الضريبي -أ

 Cash Longتتم قلتا  الت اتض اليتروبو حتن ختالل حعتدل اليتروبة الا تدي الظعتال ةووت  ا  ت  
Term ETR ى قلاستا   مت(Bayar and Sardarli, 2018;  Aramide, et al., 2013; Dyreng,et 
al., 2007) باحتساض حعدل اليروبة الا دي الظعتال ةووت  ا  ت  حتن ختالل حايت  وقاحل الباحهة  ى

قستتحة قلحتتة اليتتروبة الحدفو تتة ا تتدا لعتتدد حتتن الستتاوال  متت  التتدخ  الححاستتبو قبتت  اليتتروبة لعتتدد حتتن 
 الساوالى ولن ااخظاض قلحة  الا الحعدل يدل  م  ارتظاع حستو  الت اض اليروبو 

 لمشرو  الححاظ المح سبي ا المحغير المسحقل: -ب
ا تحدل الباحهة  م  استخدام لحد او و التحظ  الححاستبو و تو التتحظ  الحسترو  لحت يتر حستت  ى 

ى وورلتم  تتالا Givoly and Hayn,2000وتتم قلاست  باستتتخدام االستتح اقال الححاستتبلة وف تا لاحتتوالج 
الح لتتا   متت  استتتخدام االستتتح اقال غيتتر التستت يملة الستتالبة ل لتتا  حستتتو  التتتحظ  الححاستتبو ى وور تتال 
اللتتتك التتت  لن التتتتحظ  الححاستتتبو لعتحتتتد بيتتتظة لساستتتلة  متتت  استتتتخدام االستتتتح اقال لت  يتتت  اال تتتتراف 

محالتة ةوومتةى ليتبد حستتو  با رعاح وتع ي  اال تراف بالخسايرى وعتكرار تمك العحملة  م  حتدار فتتر  
االستح اقال غير التست يملة الحتراكحتة فتو السترلة ستالباى و تالا لعاتو لن و تود استتح اقال غيتر تست يملة 

 انتابعانًتغيز 

 انتجنب انضزيبي
 انًتغيز انًستقم

 انتحفظ انًحاسبي

 انًشزوط

انًهكيت 

 اإلداريت
استقالل يجهس 

 اإلدارة
 حجى يجهس

 اإلدارة

 اآلنياث انذاخهيت نحوكًت انشزكاث

انًهكيت 

 انعائهيت

انخبزة انًانيت 

 نهجنت انًزاجعت
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ستتالبة فتتو ال تتوايم الحاللتتة لمستترلة  متت  حتتدار فتتتر  ةوومتتة ى فتت ن اللتتك لستتير التت  ارتظتتاع حستتتو  التتتحظ  
 حن خالل ال لام بهالث خةوال و  : الححاسبو ى ووتم احتساض االستح اقال غير التس يملة

 احتساض االستح اقال ا  حاللة قب  ا  الك و و: -0
 التدف ال الا دلة حن العحملال التس يملة  –= يافو الرعد + ا  الك 

 احتساض االستح اقال التس يملة و  : -6
)الت ير فتو الحتوردين  –= الت ير فو العحالا + الت ير فو الحخمون + الت ير فو الحيروفال الح دحة 

 + الت ير فو اليرايض (

 احتساض االستح اقال غير التس يملة و  : -3
 االستح اقال التس يملة  –= االستح اقال ا  حاللة قب  ا  الك 

   Moderating Variablesالمحغيرات المعدل   -ج
الدراسةى  وى ح م  و   االلال الداخملة لحولحة السرلال  التو لحلن لن تفهر  م  العالقة حح 

ح م  ا دار ى است الل ح م  ا دار ى الحمكلة ا داروةى الحمكلة العايملةى الخبر  الحاللة لم اتة الحرا عتةى 
 ووتم قلا   الق الحت يرال لحا يمو:

 حجم مجمس اإلدارة1-ج
 ,Jamei, 2017; Pratama)تتم قلاست  باستتخدام الموغتاروتم الةبلعتو لعتدد ل يتاا ح مت  ا دار  

2017; Mappadang, et al., 2018)  ى وورحم ل  بالرحمBoSize    

 اسحقالل مجمس اإلدارة  2-ج
تتتم قلاستت  باستتتخدام استتبة ل يتتاا ح متت  ا دار  غيتتر التاظيتتاليين التت  ا حتتالو  تتدد ل يتتاا ح متت  

  BoIndepى وورحم ل  بالرحم  (Kerr, et al., 2018; Augstia, 2017; Pilos, 2017ا دار  )

 الممك   اإلداري   3-ج
 ;Jamei, 2017)تم قلاسها باستخدام اسبة ا سهم التو تحتمكها ا دار  ال  ا حالو  دد ا ستهم  

Mushin, 2019; Tang, et al., 2019)  ى وورحم لها بالرحمMangOwn   
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 الممك   الع  م    4-ج
االا لااتل حاستا   ايملتة ى ولعاتو  0تم قلاسها باستخدام حت ير و حوى بحيتث ل ختال  تالا الحت يتر رقتم 

 Masripah and)%  م  ا ق  حن ا سهم ححمولة لعايمة لو فرد حعينى ويظر بخالف اللتك 01لن 
Fitriasari, 2018; Chytis, et al., 2018; Annuar, et al., 2014)  ى وورحم لها بالرحمFamOwn  

 الخبرة الم ل   لمجن  المراجع   5-ج
تتتم قلاستتها باستتتخدام استتبة ل يتتاا ل اتتة الحرا عتتة التتالين لتتديهم خبتتر  فتتو الستتيون الحاللتتة والححاستتبلة 

 ,.Apriliyana and Suryarini, 2018; Kerr, et al)الت  ا حتالو  تدد ل يتاا ل اتة الحرا عتة
2018; Pratama, 2017) 

جراءات الدراس ، والنم ذج اإلحص     المسحخدم  في اخحب ر فروض البحث  6-4-4  أدوات وا 
تتعمتت   تتالق ال ميلتتة حتتن البحتتتث بتت دوال واد تترااال الدراستتة التةبل لتتتة التتتو اتبعتهتتا الباحهتتةى ولتتتاللك 

 احوالج االاحدار الحستخدم فو اختبار فروض البحث  م  الاحو التالو:

جراءات الدر  6-4-4-1  اس  أدوات وا 
تتتم ا تتتراا دراستتة تةبل لتتتة  حملتتتة قلاستتا  متتت  حاه لتتتة الدراستتال الستتتاب ة التتتتو تااولتتل اهتتتر التتتتحظ  
         الححاسبو  م  الت اض اليروبوى ولاللك لهر االلال الداخملة لحولحة السرلال  م  الت اض اليتروبو 
(Tobias, 2018; Chytis, et al., 2018; Jamei, 2017; Bayk and Ramezanahamdi, 

2016; Widuri, et al., 2019)   ى وبسان لدوال الدراسةى ف د تم االستااد ال  البلااال الظعملة الوارد
بتتال وايم الحاللتتة وا ليتتاحال الحتححتتة لستترلال العياتتةى اللتتك با يتتافة لالستتتعااة بالبلااتتال الحتاحتتة  متت  

( ى واال تحاد Prices-www.mubasher.info/EGX/Stocksالحوقال ا لكترواو حباسر حعموحال )
  م  الاحاالج الروايلة وا حيايلة 

لحتتا بستتان ا تترااال الدراستتةى فا تترا الن البوريتتة الحيتتروة تظت تتر التت  و تتود قوا تتد بلااتتال رستتحلة 
ااتال الحةموبتةى واللتك حتن ختالل تحميت  البلااتال الظعملتة لمسرلال الح يد ى ف د قاحتل الباحهتة بت هيتم البل

 الوارد  بال وايم الحاللةى وا لياحال الحتححة لها لسرلال  ياة الدراسة 

 النم ذج اإلحص     المسحخدم  في اخحب ر فروض البحث  6-4-4-2
 الاحاالج تم اال تحاد  م  احاالج االاحدار الختبار فروض البحثى وفلحا يمو تويلد لهالق 

 
 
 

http://www.mubasher.info/EGX/Stocks-Prices
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 ( H1نموذج اخحب ر الارض األول لمبحث ) 6-4-4-2-1
الختبتار اهتر التتحظ  الححاستتبو  مت  حستتو  الت اتض اليتتروبو ى استتخدحل الباحهتة الاحتوالج التتتالو 

 الختبار  الا ا هر 
Taxavo it=βo+β1Cons it+εit 

0β                    ال ما الهابل فو حعادلة االاحدار : 

Taxavo it حستو  الت اض اليروبو لمسرلة :I    فو الظترt  

  Cons itحستو  التحظ  الححاسبو الحسرو   لمسرلة : I    فو الظترt  

     β1   حعمحة االاحدار التو تحدد ات اق العالقةى وت ل  حا لظسرق التحظ   الححاسبو الحسرو  حن :
 الت يرال التو تحدث فو حستو  الت اض اليروبو 

eit        و لخةاا التابف لمسرلة  :I    فو الظترt  

 (H2نموذج اخحب ر الارض الث ني ) 6-4-4-2-2
الختبار اهر ح م ح مت  ا دار   مت  العالقتة بتين التتحظ  الححاستبو والت اتض اليتروبوى تتم تعتدي  

(  قلاستتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتت                                                  BoSize it( ب يتتتتتتتتتتتتتتتافة حت يتتتتتتتتتتتتتتتر يرحتتتتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتتتت  بتتتتتتتتتتتتتتتالرحم)0الاحتتتتتتتتتتتتتتتوالج رقتتتتتتتتتتتتتتتم )
(Mappadang, et al., 2018; Jamei, 2017; Foroghi, et al, 2013 Haseini and    

Geroyli, 2019)        :ى  م  الاحو التالو 
Taxavo it=βo+β1Cons it+β2BoSize it+β3CONS it×BoSize it+εit 

BoSIZEit          :   تسير لح م ح م  ا دار  فو السرلةI    فو الظترt                          
 Cons×BoSIZEit :  تسير ل هر التظا مو لح م ح م  ا دار  حال التحظ  الححاسبو 

 وباقو الحت يرال لحا سب  تعروظها 

 ((H3نموذج اخحب ر الارض الث لث  6-4-4-2-3
ا دار   متتت  العالقتتتة بتتتين التتتتحظ  الححاستتتبو وحستتتتو  الت اتتتض الختبتتتار اهتتتر در تتتة استتتت الل ح متتت  
ى قلاستتتا  متتت   (BoIndep  it( ب يتتتافة حت يتتتر يرحتتتم لتتت  بتتتالرحم)0اليتتتروبوى تتتتم تعتتتدي  الاحتتتوالج رقتتتم )

(Nugroho and Chytis,et al., 2019; Widuri, et al., 2019; Waluyo, 2017; 
Augstia, 2017) م  الاحو التالو: ى  

Taxavoit=βo+β1Consit+β2Indepit+β3Consit×Indep it+ εit 
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           BoIndepit تسير لدر ة است الل ح م  ا دار  فو السرلة :i   فو الظترt  

   Consit×BoIndepit:  تستير ل هتر التظتا مو لحستتو  التتحظ  الححاستبو حتال در تة استت الل ح مت 
 ا دار  

 وباقو الحت يرال لحا سب  تعروظها 

 (H4نموذج اخحب ر الارض الرابع ) 6-4-4-2-4
الختبتتتار اهتتتر الحمكلتتتة ا داروتتتة  متتت  العالقتتتة بتتتين التتتتحظ  الححاستتتبو وحستتتتو  الت اتتتض اليتتتروبوى تتتتم 

ى قلاستتتتتتتتا  متتتتتتتت                                         (MangOwn it( ب يتتتتتتتتافة حت يتتتتتتتتر يرحتتتتتتتتم لتتتتتتتت  بتتتتتتتتالرحم )0تعتتتتتتتتدي  الاحتتتتتتتتوالج رقتتتتتتتتم )
(Mushin, 2019; Masripah and Fitriasari, 2018; Jamei, 2017; Annuar, et al., 

  م  الاحو التالو :    ى(2014
Taxavoit=βo+β1Consit+β2MangOwnit+β3Consit×MangOwnit+eit 

MangOwnit            تسير لمحمكلة ا داروة فو السرلة :i   فو الظترt  

Consit×MangOwnit  : حستو  الحمكلة ا داروةحال  التحظ  الححاسبولحستو  التظا مو  ل هرتسير  

 وباقو الحت يرال لحا سب  تعروظها 

 ((H5نموذج اخحب ر الارض الخ مس  6-4-4-2-5
الختبتتار اهتتر الحمكلتتة العايملتتة  متت  العالقتتة بتتين التتتحظ  الححاستتبو وحستتتو  الت اتتض اليتتروبوى تتتم 

 (Annuar,et  ( ى قلاستا  مت FamOwn it( ب يتافة حت يتر يرحتم لت  بتالرحم )0تعتدي  الاحتوالج رقتم )
al.,2014)    Chytis, et al., 2019; Chytis, et al.,2018;Masripah and Fitriasari,2016;    

  م  الاحو التالو:
Taxavoit=βo+β1Consit+β2FamOwnit+β3Consit×FamOwnit+eit 

FamOwnit   تسير لمحمكلة العايملة فو السرلة :i   فو الظترt  

: Consit×FamOwnit  تسير ل هر التظا مو لحستو  التحظ  الححاسبو حال الحمكلة العايملة 

 وباقو الحت يرال لحا سب  تعروظها 

 (H6نموذج اخحب ر الارض الس دس ) 6-4-4-2-6
الختبتتار اهتتر الخبتتر  الحاللتتة لم اتتة الحرا عتتة  متت  العالقتتة بتتين التتتحظ  الححاستتبو وحستتتو  الت اتتض 

ى قلاستا  مت                                     (AudComExp it( ب يافة حت ير يرحم لت  بتالرحم )0تعدي  الاحوالج رقم )اليروبوى تم 
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(Widuri,et al.,2019;Apriliyana and Suryarini,2018;Pratama,2017;Kerr,et )   مت 
 الاحو التالو :

Taxavoit=βo+β1Consit+β2AudComExpit+β3Consit×AudComExpit+eit 
 AudComExpit تسير لحستو  الخبر  الحاللة لم اة الحرا عة فو السرلة :I   فو الظترt  

Consit×AudComExpit   تستتتتير ل هتتتتر التظتتتتا مو لحستتتتتو  التتتتتحظ  الححاستتتتبو حتتتتال حستتتتتو  الخبتتتتر :
 الحاللة لم اة الحرا عة 

 وباقو الحت يرال لحا سب  تعروظها 

 H7نموذج اخحب ر الارض الس بع  6-4-4-2-7
Taxavoit=βo+β1Consit+β2BoSizeit+β3BoIndepit+β4MangOwnit+β5Fa

mOwnit+β6AudComExp+β7Consit×BoSizei+β8Cons×BoIndep+β9Consi

t×MangOwnit+β10Consit×FamOwnit +β11Consit×AudComExp +e it 

 اختبار الظروض حن ا ول ال  الساد  وحت يرال  الا الاحوالج لحا سب  تعروظها فو احاالج 

 أدوات الححميل اإلحص  ي  6-4-5
الختبتتتار فتتتروض البحتتتثى استتتتخدحل الباحهتتتة تحميتتت  االاحتتتدارى وتحديتتتدا استتتتخدم تحميتتت  االاحتتتدار 

الختبتتار الظتترض ا ولى وتحميتت  االاحتتدار الخةتتو Linear Regression   simple الخةتتو البستتلط
الختبتار الظتروض حتن الهتااو الت  الستابال  لت تدير حعمحتال  Multiple Linear Regressionالحتعتدد 

 ANOVAاحتتتاالج االاحتتتدار الخايتتتة بلتتت  فتتترض والتتتتو ستتتب  اللر تتتا حتتتن قبتتت ى ولتتتاللك تحميتتت  التبتتتاين 
ى و اتد ا تراا تحميت  االاحتدار تتم احتستاض حعاحت  تيتخم F-TESTالختبار حعاولة الاحوالج باستتخدام 

ى لكت  حت يتر حتن الحت يترال الحستت مةى  Tolerance Variance Inflation Factor (VIF)التبتاين 
بتتتتين لتتتت ى لو بعتتتتضى الحت يتتتتترال  Multicollinearityلبلتتتتان در تتتتة االرتبتتتتا  الخةتتتتو التتتتتالاتو الحتعتتتتدد 

( لو حفستتر التبتتاين الحستتحوح بتت  اقتت  حتتن 01الحستتت مةى واالا لااتتل احيتتايلة حعاحتت  التيتتخم اكبتتر حتتن )
ا  خةتو الاتتو حتعتتدد حرتظتال بتين الحت يترال وحتن هتم موتاد  تبتاين ح تتدرال % فتان  تالا لعاتو و تود ارتبت5

ى وتتتتم  الختبتتتار حعاولتتتة حعمحتتتال االاحتتتدار T-TEST  وتتتتم استتتتخدام اختبتتتار  (6113ى االاحتتتدار )بستتتير
  SPSSا راا تحمي  االاحدار باستخدام برااح  
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 نح  ج اخحب ر فروض البحث  6-4-6
 اتاي  اختبار فروض البحث لحا يمو:تتااول  الق ال ميلة حن البحث 

 نحيج  اخحب ر الارض األول  6-4-6-1
اهتتر استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو الحستترو   اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة  متت  حستتتو  الت اتتض  الختبتتار

  م  الاحو التالو: HOاليروبوى تم يلاغة الظرض ا ول لمبحث احيايلا لظرض  دم 

HOالمشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الشاارك ت المقياادة  : ال يااؤثر الااححاظ المح ساابي
 ب لبورص  المصري .

 (0والختبار  الا الظرض تم استخدام احوالج االاحدار رقم )
Taxavo it=βo+β1Cons it+εit 

( واللتك  مت  الاحتو 0( اتتاي  تحميت  احتوالج االاحتدار الخةتو البستلط رقتم )6-4-6ووويد ال تدول )
 التالو:

 H1نح  ج ححميل االنحدار الخطي البس ط الخحب ر  :2-4-6جدول 
VIF 

 
TOLERANCE 

مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  .181 -1.827- -3.211- Constant 

3.615 .789 .042 -22.548- -1.182- Cons it 

0.601                                                =AdjR
2
  =0.606                                              R

2
 

F=380.321                      Sig=.000          N=267 

( والتتو تويتد الح تدر  التظستيروة Adj R2( لن قلحتة حعاحت  التحديتد )6-4-6يتيتد حتن ال تدول )
تحتدث فتو الحت يتر التتابالى  لماحوالج ى وال  لي حتد  تظستر الت يترال فتو الحت يتر الحستت   الت يترال التتو

( ححتتا يتتدل  متت  ارتظتتاع الح تتدر  التظستتيروة لماحتتوالج ى وان الحت يتترال الحستتت مة تظستتر 610 1وقتتد بم تتل )
% حتتن الت يتتر فتتو حستتتو  الت اتتض اليتتروبوى لحتتا يتيتتد لليتتا حتتن ال تتدول الستتاب   تتدم و تتود 0 61

اا تحميتتت  االاحتتتدار ا تتترا الاخظتتتاض الحستتتلمة ا حيتتتايلة الحعروفتتتة باالرتبتتتا  الخةتتتو الحتعتتتدد  اتتتد ا تتتر 
ى لحتتتتتا يتيتتتتتد حتتتتتن ال تتتتتدول الستتتتتاب  حعاولتتتتتة الاحتتتتتوالج 01(  تتتتتن رقتتتتتم VIFحعاحتتتتت  تيتتتتتخم التبتتتتتاين )

(Sig=0.000  ى و و حا لحلا  تظسير الت يرال التو تةرا  م  الحت ير التابال ) 

حسترو  وحعتدل لحا تسير الاتاي  ال  و ود  القة  لسلة حعاولة بين استتخدام التتحظ  الححاستبو ال
( 086 0-اليروبة الا دي الظعال ى حيث لان حعاح  ااحدار حت ير التحظ  الححاسبو ستالض ولستاوي )

ى ححتتا لعاتتو ارتظتتاع حستتتو  الت اتتض اليتتروبو  )146 1% )5( ت تت   تتن sigولااتل ال لحتتة االحتحاللتتة )
وماان ثاام حاام قبااول الااارض ، فتو حالتتة استتتخدام التتحظ  الححاستتبو الحستترو   اتد ا تتداد الت تتارور الحاللتة 
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H1  والاااذي يااانص عماااى وجاااود حاااظثير معناااوي لماااححاظ المح سااابي المشااارو  عماااى مساااحوى الحجناااب
 الضريبي.

ى بياحا تختمف حال حتا تويتمل اللت   (Tobias,2018وتتظ   الق الاتي ة حال حا تويمل الل  دراسة )
الباحهة لن  الق الاتي تة ى وتعت د  (Mushin,2019; Purwantini and Yuniarsih, 2017دراسال )

تر تتال التت  ا تحتتاد الستترلال  متت  واستتتخداحها لعتترف التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة فتتو 
ى حيتث يتتم تع يت  اال تتراف بالخستاير  تخظلض الحدفو ال اليروبلة الح ل لة لو ت  يت   تالق الحتدفو ال
خدام  تتترف التتتتحظ  الححاستتتبو  اتتتد ا تتتداد الحتوقعتتتة وت  يتتت  اال تتتتراف با رعتتتاح الحتوقعتتتة فتتتو  تتت  استتتت

 ى ححا يترتض  م  اللك تخظلض ح م ا رعاح الححاسبلة وت مي   ضا اليروبة  الت ارور الحاللة

 نحيج  اخحب ر الارض الث ني  6-4-6-2
الختبار حا االا لان ت هير تباو استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو   اد ا داد الت تارور الحاللتة  مت  
حستو  الت اض اليتروبو لمسترلال الح يتد  بالبوريتة الحيتروة ى يختمتف بتاختالف  تدد ل يتاا ح مت  

 لحا يمو: H0ا دار  ى تم يلاغة الظرض الهااو لظرض  دم 

HOالمح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الشاارك ت  : ال يخحماا  حااظثير الااححاظ
 المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف عدد أعض ء مجمس اإلدارة.

 ( 6والختبار  الا الظرض تم استخدام احوالج االاحدار رقم ) 
Taxavo it=βo+β1Cons it+β2BoSize it+β3CONS it×BoSize it+εit 

(   اتتتتاي  تحميتتت  االاحتتتدار 6تحميتتت  احتتتوالج االاحتتتدار رقتتتم )( اتتتتاي  6-4-6ووويتتد ال تتتدول رقتتتم )
الخةتتو الحتعتتدد الختبتتار اهتتر  تتدد ل يتتاا ح متت  ا دار   متت  العالقتتة بتتين استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو 

 الحسرو  وحستو  الت اض اليروبو  

  3-4-6 :جدول
VIF 

 

Tolerance 

 

مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  0.654 3.351 45.561 constant 

4.561 0.582 0.037 -0.084- -0.246- Cons it 

1.754 .068 0.059 -6.756- -5.167- BoSize it 

2.281 .671 0.034 -0.084- -4.324- Cons it ×Bosize it 

R
2 
= 0.635   AdjR

2  
=0.634 

F=153.054      Sig=.000              N=267 
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( تتتدم و تتتود الحستتتلمة ا حيتتتايلة الحعروفتتتة باالرتبتتتا  الخةتتتو 3-4-6ال تتتدول رقتتتم )ووتيتتتد حتتتن 
( وموتاد  01(  تن رقتم )VIFالحتعدد  اد ا راا تحمي  االاحدار ا ترا الاخظتاض حعاحت  تيتخم التبتاين )

ى ولن الحت يتتر الختتاا بالتظا تت  بتين  تتدد ل يتتاا ح متت  ا دار   %(5حفستر التبتتاين الحستتحوح بتت   تن )
الححاسبو ل  ت هير سمبو حعاوي  م  حعدل اليروبة الا دي الظعال ى حيث لان حعاح  ااحتدار والتحظ  

ى (134 1% )5( ت ت   تن Sigى ولاال ال لحة االحتحاللتة ) (-364 4- الا الحت يرى سالض  ولساوي )
رو  وحن هم يو د ت هير حعاتوي لح تم ح مت  ا دار   مت  العالقتة بتين استتخدام التتحظ  الححاستبو الحست

 تدد ل يتاا ح مت  ا دار  ×ى حيث تو د  القة  لسلة حعاولتة بتين التتحظ   وحستو  الت اض اليروبو
( والتتو تويتد Adj R2وحعتدل اليتروبة الا تدي الظعتالى ووتيتد اللتك لليتا حتن قلحتة حعاحت  التحديتد )

ححتتا يتتدل  متت  موتتاد  الح تتدر  التظستتيروة لماحتتوالجى  تتن  634 1ى حيتتث بم تتل  الح تتدر  التظستتيروة لماحتتوالج
ى ححتا لعاتو لن حت يتر التظا ت  بتين  Adj R2)) 1 610الاحوالج ا ول حيث لااتل قلحتة حعاحت  التحديتد 

 ح م ح م  ا دار  والتحظ  الححاسبوى قد حسن حن الح در  التظسيروة لماحوالج  

ب ة ى التت  و تتود تتت هير ستتمبو حعاتتوي لعتتدد ل يتتاا ح متت  ا دار  وتخمتتا الباحهتتة حتتن الاتتتاي  الستتا
 م  العالقة بين استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  وحعدل اليتروبة الا تدي الظعتالى حيتث اتيتد اات  
حال ارتظاع  دد ل ياا ح م  ا دار ى تمداد حد  وقتو  العالقتة العلستلة بتين استتخدام التتحظ  الححاستبو 

روبة الا دي الظعالى وبالتالو اهر ح م ح م  ا دار  لحت يتر تظتا مو  مت  العالقتة الحسرو  وحعدل الي
رفاض فارض بين استخدام التحظ  الححاستبو الحسترو  وحستتو  الت اتض اليتروبوى ححتا يتفدي اللتك الت  

 ( (H2العدم وقبول الارض البديل 

  بتع تتلم حيتتمحة الستترلة تعت تتد الباحهتتة لن  تتالق الاتي تتة تر تتال التت  لن ا تحتتام ل يتتاا ح متت  ا دار 
وحيتتتالد الحستتتا حين حتتتن ختتتالل اتختتتاال ال تتترارال التتتتو تيتتتض فتتتو حيتتتمحة الستتترلة وال لتتتام بالعديتتتد حتتتن 
ا استةة والححارستتال لموتتاد  لرعتاح الستترلةى والتتتو حاهتا ححارستتال الت اتتض اليتروبوى لتتاللك ال لعتتد ح تتم 

الستموللال االاتهاموتة لمحتديرون بستان  ح م  ا دار  حن اللال الحولحة الظعالة التو تسا د فو الحتد حتن
استتتخدام  تترف التتتحظ  الححاستتبو لاللتت  لتخظتتلض الحتتدفو ال اليتتروبلة الح ل لتتةى وتستتا د لليتتا  متت  
تح ي  االستخدام الظعال لعرف التحظ  الححاسبو  اد ا داد الت ارور الحاللتةى ووتيتد بتاللك اات  فتو  ت  

م سلاستال ححاستبلة حتحظ تة  اتد ا تداد الت تارور الحاللتة ارتظتاع  تدد ل يتاا ح مت  ا دار ى يتتم استتخدا
لتخظتتلض ح تتم ا رعتتاح الححاستتبلة فتتو الظتتتر  الحاللتتة وت ميتت  العتتضا اليتتروبوى ححتتا يترتتتض  ملتت  موتتاد  

 حستو  رعد السرلة فو الظتر  الحست بملة 
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 نحيج  اخحب ر الارض الث لث 6-4-6-3
الختبار حا االا لان ت هير تباو استخدام التتحظ  الححاستبو الحسترو   اتد ا تداد الت تارور الحاللتة  مت  
حستو  الت اض اليروبو لمسرلال الح يد  بالبورية الحيروةى يختمف باختالف حستو  است الل ح م  

 لحا يمو: H0ا دار ى تم يلاغة الظرض الهالث لظرض  دم 

HO الااححاظ المح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الشاارك ت : ال يخحماا  حااظثير
 المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف نسب  أعض ء مجمس اإلدارة رير الحنايذيين.

 ( 3والختبار  الا الظرض تم استخدام احوالج االاحدار رقم ) 
Taxavoit=βo+β1Consit+β2Indepit+β3Consit×Indep it+ εit                            

(  اتتتتاي  تحميتتت  االاحتتتدار 3( اتتتتاي  تحميتتت  احتتتوالج االاحتتتدار رقتتتم )4-4-6ووويتتتد ال تتتدول رقتتتم )
الخةو الحتعدد الختبار اهر حستو  است الل ح م  ا دار   م  العالقة بين استخدام التحظ  الححاستبو 

 الحسرو  وحستو  الت اض اليروبو  

 4-4-6جدول 
VIF 

 

Tolerance 

 

مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  0.051 4.164 15.640 constant 

6.956 0.561 0.000 -6.936- -43.144- Cons it 

9.342 0.059 0.010 2.211 11.491 BoIndep it 

1.004 0.199 0.008 0.620 1.145 Cons it ×BoIndep it 

R
2 
= 0.690   AdjR

2  
=0.685 

F=153      Sig=.000              N=267 

( تتتدم و تتتود الحستتتلمة ا حيتتتايلة الحعروفتتتة باالرتبتتتا  الخةتتتو 4-4-6ووتيتتتد حتتتن ال تتتدول رقتتتم )
( وموتاد  01(  تن رقتم )VIFالحتعدد  اد ا راا تحمي  االاحدار ا ترا الاخظتاض حعاحت  تيتخم التبتاين )

 ت  بتين استبة ل يتاا ح مت  ا دار   ى ولن الحت يتر الختاا بالتظا %(5حفسر التباين الحستحوح بت   تن )
غير التاظيالين لححتدد لحستتو  استت الل ح مت  ا دار  والتتحظ  الححاستبو لت  تت هير اي تابو حعاتوي  مت  

ى  (045 0ى حو تتض  ولستتاوي ) ى حيتتث لتتان حعاحتت  ااحتتدار  تتالا الحت يتتر حعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتال
ى وحتن هتم يو تد تت هير حعاتوي لحستتو  استت الل  (118 1% )5( ت    تن Sigولاال ال لحة االحتحاللة )

ى حيتث  ح م  ا دار   م  العالقة بين استخدام التتحظ  الححاستبو الحسترو  وحستتو  الت اتض اليتروبو
استتبة ل يتتاا ح متت  ا دار  وحعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتالى ×تو تتد  القتتة ةردلتتة حعاولتتة بتتين التتتحظ  

ى حيتث  ( والتتو تويتد الح تدر  التظستيروة لماحتوالجAdj R2التحديتد )ووتيد اللتك لليتا حتن قلحتة حعاحت  
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ححتتا يتتدل  متت  موتتاد  الح تتدر  التظستتيروة لماحتتوالج ى  تتن الاحتتوالج ا ول حيتتث لااتتل قلحتتة  685 1بم تتل 
ى ححا لعاتو لن حت يتر التظا ت  بتين استت الل ح مت  ا دار  والتتحظ   Adj R2)) 1 610حعاح  التحديد 

 حن الح در  التظسيروة لماحوالج  الححاسبو ى قد حسن 

ى ال  و ود ت هير اي ابو حعاوي لحستو  استت الل ح مت  ا دار   وتخما الباحهة حن الاتاي  الساب ة
ى حيتث اتيتد ان   م  العالقة بين استخدام التحظ  الححاسبو الحسترو  وحعتدل اليتروبة الا تدي الظعتال

تظتاع استبة ل يتاا ح مت  ا دار  غيتر التاظيتالين ل مت  ارتظاع حستو  است الل ح م  ا دار  حن خالل ار 
ى  حن حد  وقو  العالقة العلسلة بين استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  وحعدل اليتروبة الا تدي الظعتال

وبالتالو اهر حستو  است الل ح م  ا دار  لحت ير تظا مو  م  العالقة بين استخدام التحظ  الححاستبو 
رفااض فاارض العاادم وقبااول الااارض البااديل ى ححتتا يتتفدي اللتتك التت   ض اليتتروبوالحستترو  وحستتتو  الت اتت

(H3 ) 

تعت تتد الباحهتتة لن  تتالق الاتي تتة تر تتال التت  ااتت  حتتال موتتاد  استتبة ا  يتتاا الختتار يين والحستتت مين فتتو 
ح متت  ا دار ى تتتمداد حستتتو  الرقابتتة وا ستتراف  متت  قتترارال ولداا وتيتترفال ا  يتتاا التاظيتتالين ى ححتتا 

ك فتتتتو الحتتتتد حتتتتن التيتتتترفال االاتهاموتتتتة ل  يتتتتاا التاظيتتتتالين بستتتتان استتتتتخدام  تتتترف التتتتتحظ  لستتتتا م اللتتتت
الححاستتتبو لتتت دا  لتخظتتتلض العتتتضا اليتتتروبوى لتتتاللك لعتبتتتر استتتت الل ح متتت  ا دار  حتتتن اللتتتال الحولحتتتة 
الظعالتتة التتتو تستتا د فتتو تح يتت  االستتتخدام ا حهتت  والظعتتال لعتترف التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور 

حاللتتة ى وعتتاللك يتيتتد ااتت   اتتد استتتخدام  تترف التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة فتتو  تت  ال
ارتظتتاع استتبة ل يتتاا ح متت  ا دار  غيتتر التاظيتتالين ى يتتاخظض حستتتو  الت اتتض اليتتروبو وورتظتتال حعتتدل 

 اليروبة الا دي الظعال 

 نحيج  اخحب ر الارض الرابع  6-4-6-4
الختبار حا االا لان ت هير تباو استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو   اد ا داد الت تارور الحاللتة  مت  
حستو  الت اض اليروبو لمسرلال الح يد  بالبورية الحيروةى يختمتف بتاختالف استبة حمكلتة ا دار  فتو 

 لحا يمو: H0لسهم السرلة ى تم يلاغة الظرض الرابال لظرض  دم 

HOثير الااححاظ المح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الشاارك ت : ال يخحماا  حااظ
  المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف نسب  الممك   اإلداري  في أسهم الشرك .

 (4والختبار  الا الظرض تم استخدام احوالج االاحدار)

Taxavoit=βo+β1Consit+β2MangOwnit+β3Consit×MangOwnit+eit 
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(   اتتتتاي  تحميتتت  االاحتتتدار 4( اتتتتاي  تحميتتت  احتتتوالج االاحتتتدار رقتتتم )5-4-6) ووويتتد ال تتتدول رقتتتم
الخةتتو الحتعتتدد الختبتتار اهتتر استتبة حمكلتتة ا دار  فتتو لستتهم الستترلة  متت  العالقتتة بتتين استتتخدام التتتحظ  

 الححاسبو الحسرو  وحستو  الت اض اليروبو  

 5-4-6جدول 
VIF 

 

Tolerance 

 

مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  0.037 2.011 11.826 constant 

9.841 0.076 0.009 -3.301- -1.327- Cons it 

5.671 0.621 0.026 1.230 0.271 MangOwn it 

3.143 0.092 0.018 2.578 3.281 Cons it×MangOwn it 

R
2 
= 0.628   AdjR

2  
=0.626 

F=132.145      Sig=.000              N=267 

 تتتدم و تتتود الحستتتلمة ا حيتتتايلة الحعروفتتتة باالرتبتتتا  الخةتتتو  (5-4-6ووتيتتتد حتتتن ال تتتدول رقتتتم )
( وموتاد  01(  تن رقتم )VIFالحتعدد  اد ا راا تحمي  االاحدار ا ترا الاخظتاض حعاحت  تيتخم التبتاين )

ار  فتو لستهم %(ى ولن الحت يتر الختاا بالتظا ت  بتين استبة حمكلتة ا د5حفسر التباين الحسحوح ب   ن )
ى حيتتتث لتتتان  الستتترلة والتتتتحظ  الححاستتتبو لتتت  تتتت هير اي تتتابو حعاتتتوي  متتت  حعتتتدل اليتتتروبة الا تتتدي الظعتتتال

% 5( ت ت   تن Sigى ولاال ال لحة االحتحاللة ) (680 3حعاح  ااحدار  الا الحت يرى حو ض  ولساوي )
ة بتتتين استتتتخدام التتتتحظ  ى وحتتتن هتتتم يو تتتد تتتتاهير حعاتتتوي لحستتتتو  الحمكلتتتة ا داروتتتة  متتت  العالقتتت (108 1)

استبة  ×ى حيتث تو تد  القتة ةردلتة حعاولتة بتين التتحظ   الححاسبو الحسرو  وحستتو  الت اتض اليتروبو
حمكلتتة ا دار  فتتو لستتهم الستترلة وحعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتالى ووتيتتد اللتتك لليتتا حتتن قلحتتة حعاحتت  

ححتا يتدل  مت  موتاد   666 1م تل ى حيتث ب ( والتتو تويتد الح تدر  التظستيروة لماحتوالجAdj R2التحديتد )
ى  Adj R2)) 1 610ى  تتن الاحتتوالج ا ول حيتتث لااتتل قلحتتة حعاحتت  التحديتتد  الح تتدر  التظستتيروة لماحتتوالج

ى قتتد حستتن حتتن الح تتدر  التظستتيروة  ححتتا لعاتتو لن حت يتتر التظا تت  بتتين الحمكلتتة ا داروتتة والتتتحظ  الححاستتبو
 لماحوالج  

  الت  و تود تت هير اي تابو حعاتوي لحستتو  الحمكلتة ا داروتة  مت ى وتخما الباحهة حن الاتاي  الستاب ة
ى حيث اتيد ان ارتظاع  العالقة بين استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  وحعدل اليروبة الا دي الظعال

حستتتو  الحمكلتتة ا داروتتة ل متت  حتتن حتتد  وقتتو  العالقتتة العلستتلة بتتين استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو الحستترو  
الا دي الظعال ى وبالتالو اهر حستو  الحمكلتة ا داروتة لحت يتر تظتا مو  مت  العالقتة بتين وحعدل اليروبة 

رفض فارض العادم ى ححا يفدي اللك الت   استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  وحستو  الت اض اليروبو
 (  (H4وقبول الارض البديل 
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ة ا دار  فتتو لستتهم الستترلة ى تعت تتد الباحهتتة لن  تتالق الاتي تتة تر تتال التت  ااتت  حتتال ااخظتتاض استتبة حمكلتت
تتتمداد حتتتد  التعتتتارض فتتتو الحيتتتالد بتتتين بتتين الحتتتالك وا دار  والتتتالي يتتتدفال ا دار  التتت  اال تحتتتام بتح يتتت  
حيمحتها السخيلة  م  حساض حيمحة الحالك ى واللك حتن ختالل قلتام ا دار  بالعديتد حتن الححتاوالل 

الخايتتة بهتتا والتتتو تتحتتدد باتتاا  متت  حستتتو   لرفتتال حستتتو  التترعد الححاستتبو وحستتتو  الحلافتتتل والحتتوافم
الرعد الححاسبو ى وحن  الق الححاوالل قلام ا دار  بااتهاج سلاسال وةرق ححاسبلة حتحظ ة  اد ا تداد 
الت تتارور الحاللتتة لتخظتتلض ح تتم ا رعتتاح الححاستتبلة فتتو الظتتتر  الحاللتتة وت ميتت  الحتتدفو ال اليتتروبلة ى ححتتا 

رعد الححاستتتبو لمستترلة فتتو الظتتتر  الحستتت بملة وموتتاد  ح تتم الحلافتتتتل يتتاعل  اللتتك  متت  موتتاد  حستتتو  التت
   والحوافم التو تحي   ميها ا دار 

ى ت تتت  حتتتد  التعتتتارض فتتتو  بياحتتتا اتيتتتد ااتتت  فتتتو  تتت  ارتظتتتاع استتتبة حمكلتتتة ا دار  فتتتو لستتتهم الستتترلة
تل والحوافم وال لام ى وواخظض دافال ا دار  لمحيول  م  الحمود حن الحلاف الحيالد بين ا دار  والحالك

ى ححتتا لستتا م اللتتك فتتو  بححارستال الت اتتض اليتتروبو لتح يتت  وفتورال يتتروبلة وموتتاد  حستتتو  رعتتد السترلة
الحتتد حتتن التيتترفال االاتهاموتتة لمحتتديرون بستتان استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو لاللتت  لتخظتتلض الحتتدفو ال 

لحولحتتة الظعالتتة التتتو تستتا د فتتو تح يتت  اليتتروبلة الح ل لتتة ى لتتاللك تعتبتتر الحمكلتتة ا داروتتة لحتتد اللتتال ا
ى وعتاللك يتيتد اات   اتد استتخدام  االستخدام ا حهت  لعترف التتحظ  الححاستبو  اتد ا تداد الت تارور الحاللتة

 رف التحظ  الححاسبو فو    ارتظاع اسبة حمكلة ا دار  فو لستهم السترلة ى يتاخظض حستتو  الت اتض 
 ال  اليروبو وورتظال حعدل اليروبة الا دي الظع

 نحيج  اخحب ر الارض الخ مس 6-4-6-5
الختبتتار حتتا االا لتتان تتت هير استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو الحستترو   اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة  متت  
حستو  الت اتض اليتروبو لمسترلال الح يتد  بالبوريتة الحيتروة ى يختمتف بتاختالف و تود لو  تدم و تود 

 لحا يمو : H0حاسا   ايملة ى تم يلاغة الظرض الخاح  لظرض  دم 

HOحاظ المح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الشاارك ت : ال يخحماا  حااظثير الااح
والختبتتار  تتالا  المقياادة ب لبورصاا  المصااري  باا خحالف طب عاا  الممك اا  )ع  م اا  / رياار ع  م اا (.

 ( 5الظرض تم استخدام احوالج االاحدار)
Taxavoit=βo+β1Consit+β2FamOwnit+β3Consit×FamOwnit+eit 

 (  5( اتاي  تحمي  احوالج االاحدار رقم )6-4-6ووويد ال دول رقم )

اتتتتاي  تحميتتت  االاحتتتدار الخةتتتو الحتعتتتدد الختبتتتار اهتتتر الحمكلتتتة العايملتتتة  متتت  العالقتتتة بتتتين استتتتخدام 
 التحظ  الححاسبو الحسرو  وحستو  الت اض اليروبو 
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 5-4-6جدول 
VIF 

 

Tolerance 

 

مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  0.664 0.421 6.426 constant 

7.482 0.232 0.045 -0.781- -4.281- Cons it 

8.791 0.549 0.033 -1.871- -1.887- FamOwn it 

2.105 0.195 0.004 -0.391- -0.937- Cons it×FamOwn it 

R
2 
= 0.649   AdjR

2  
=0.643 

F=152.748      Sig=.000              N=267 
 

 تتتدم و تتتود الحستتتلمة ا حيتتتايلة الحعروفتتتة باالرتبتتتا  الخةتتتو  (6-4-6ووتيتتتد حتتتن ال تتتدول رقتتتم )
( وموتاد  01(  تن رقتم )VIFالحتعدد  اد ا راا تحمي  االاحدار ا ترا الاخظتاض حعاحت  تيتخم التبتاين )

يملتتة والتتتحظ  %( ى ولن الحت يتتر الختتاا بالتظا تت  بتتين الحمكلتتة العا5حفستتر التبتتاين الحستتحوح بتت   تتن )
الححاستتبو لتت  تتت هير ستتمبو حعاتتوي  متت  حعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتالى حيتتث لتتان حعاحتت  ااحتتدار  تتالا 

ى  (114 1% )5( ت تتت   تتتن Sigى ولااتتتل ال لحتتتة االحتحاللتتتة ) (-937 1-الحت يتتترى ستتتالض  ولستتتاوي )
لححاستتتبو الحستتترو  وحتتتن هتتتم يو تتتد تتتت هير حعاتتتوي لمحمكلتتتة العايملتتتة  متتت  العالقتتتة بتتتين استتتتخدام التتتتحظ  ا

الحمكلتتة العايملتتة وحعتتدل ×ى حيتتث تو تتد  القتتة  لستتلة حعاولتتة بتتين التتتحظ   وحستتتو  الت اتتض اليتتروبو
( والتتو تويتد الح تدر  Adj R2اليتروبة الا تدي الظعتالى ووتيتد اللتك لليتا حتن قلحتة حعاحت  التحديتد )

ى  تتن الاحتتوالج  التظستتيروة لماحتتوالجححتتا يتتدل  متت  موتتاد  الح تتدر   643 1ى حيتتث بم تتل  التظستتيروة لماحتتوالج
ى ححتا لعاتو لن حت يتر التظا ت  بتين الحمكلتة  Adj R2)) 1 610ا ول حيتث لااتل قلحتة حعاحت  التحديتد 

 ى قد حسن حن الح در  التظسيروة لماحوالج   العايملة والتحظ  الححاسبو

لعايملة  م  العالقتة بتين ى ال  و ود ت هير سمبو حعاوي الحمكلة ا وتخما الباحهة حن الاتاي  الساب ة
ى حيتتتث اتيتتتد ان و تتتود حاستتتا   استتتتخدام التتتتحظ  الححاستتتبو الحستتترو  وحعتتتدل اليتتتروبة الا تتتدي الظعتتتال

 ايملتتة يموتتد حتتن حتتد  وقتتو  العالقتتة العلستتلة بتتين استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو الحستترو  وحعتتدل اليتتروبة 
 مو  متتت  العالقتتتة بتتتين استتتتخدام التتتتحظ  ى وبالتتتتالو اهتتتر و تتتود حاستتتا   ايملتتتة لحت يتتتر تظتتتا الا تتتدي الظعتتتال

رفاض فارض العادم وقباول الاارض ى ححا يتفدي اللتك الت   الححاسبو الحسرو  وحستو  الت اض اليروبو
 (  H5البديل) 

ى تتمداد حتد  التعتارض فتو  تعت د الباحهة لن  تالق الاتي تة تر تال الت  اات  فتو  ت  و تود حاستا   ايملتة
ى ححا يدفال اللك ال  الحالك الحسلةرون ال  ال لتام  الحسا حين الحيالد بين الحالك الحسلةرون وي ار

بيتتتظ ال وحعتتتاحالل واتختتتاال ال تتترارال التتتتو تح تتت  حيتتتمحتهم السخيتتتلة  متتت  حستتتاض حيتتتمحة يتتت ار 
الحتتتالك ى ولتتتاللك تستتت لال ا دار   متتت  استتتتخدام التتتتحظ  الححاستتتبو  اتتتد ا تتتداد الت تتتارور الحاللتتتة لتح يتتت  
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ى لتاللك ال تعتبتر الحمكلتتة  ى وموتاد  لرعتتاح السترلة فتو الظتترال الحستت بملة لتةوفتورال يتروبلة فتو الظتتر  الحال
العايملتتتة حتتتن اللتتتال الحولحتتتة الظعالتتتة التتتتو تستتتا د فتتتو الحتتتد حتتتن الستتتموللال االاتهاموتتتة لمحتتتديرون بستتتان 

ى وتستتتا د لليتتتا  متتت  تح يتتت  االستتتتخدام  استتتتخدام التتتتحظ  الححاستتتبو لتتت دا  لتخظتتتلض العتتتضا اليتتتروبو
ى ووتيتتتد بتتتاللك ااتتت  فتتتو  تتت  و تتتود حاستتتا   بتتتدا التتتتحظ  الححاستتتبو  اتتتد ا تتتداد الت تتتارور الحاللتتتةا حهتتت  لح

 ايملتتتةى يتتتتم استتتتخدام سلاستتتال ححاستتتبلة حتحظ تتتة  اتتتد ا تتتداد الت تتتارور الحاللتتتة لتخظتتتلض ح تتتم ا رعتتتاح 
رعد السرلة ى ححا يترتض  م  اللك مواد  حستو   الححاسبلة فو الظتر  الحاللة وت مي  الحدفو ال اليروبلة

 فو الظترال الحست بملة 

 نحيج  اخحب ر الارض الس دس  6-4-6-6
الختبتتار حتتا االا لتتتان تتت هير استتتتخدام التتتحظ  الححاستتتبو الحستترو   اتتتد ا تتداد الت تتتارور الحاللتتة  متتت  
حستو  الت اض اليتروبو لمسترلال الح يتد  بالبوريتة الحيتروةى يختمتف بتاختالف حستتو  الخبتر  الحاللتة 

 لحا يمو:  H0را عةى تم يلاغة الظرض الساد  لظرض  دم لم اة الح

HO ال يخحماا  حااظثير الااححاظ المح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الشاارك ت :
 المقيدة ب لبورص  المصري  ب خحالف مسحوى الخبرة الم ل   لمجن  المراجع .

 (6والختبار  الا الظرض تم استخدام احوالج االاحدار)
Taxavoit=βo+β1Consit+β2AudComExpit+β3Consit×AudComExpit+eit 

 (   6( اتاي  تحمي  احوالج االاحدار رقم )7-4-6ووويد ال دول رقم )

اتاي  تحمي  االاحتدار الخةتو الحتعتدد الختبتار اهتر الخبتر  الحاللتة لم اتة الحرا عتة  مت  العالقتة بتين 
 لت اض اليروبو استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  وحستو  ا

 7-4-6جدول 
VIF 

 

Tolerance 

 

مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  0.346 -0.958 -1.981- constant 

2.217 0.997 0.039 -1.108- -2.428- Cons it 

2.399 0.417 0.040 21.711 1.091 AudComExp it 

1.143 0.875 0.009 0.053 0.007 
Cons 

it×AudComExp it 

R
2 
= 0.695   AdjR

2  
=0.689 

F=293.792      Sig=.000              N=267 
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 تتتدم و تتتود الحستتتلمة ا حيتتتايلة الحعروفتتتة باالرتبتتتا  الخةتتتو  (7-4-6ووتيتتتد حتتتن ال تتتدول رقتتتم )
وموتاد  ( 01(  تن رقتم )VIFالحتعدد  اد ا راا تحمي  االاحدار ا ترا الاخظتاض حعاحت  تيتخم التبتاين )

%( ى ولن الحت ير الخاا بالتظا   بين الخبر  الحاللة لم اة الحرا عة 5حفسر التباين الحسحوح ب   ن )
ى حيتتتث لتتتان حعاحتتت   والتتتتحظ  الححاستتتبو لتتت  تتتت هير اي تتتابو حعاتتتوي  متتت  حعتتتدل اليتتتروبة الا تتتدي الظعتتتال

% 5( ت تتتت   تتتتن Sig)ى ولااتتتتل ال لحتتتتة االحتحاللتتتتة  (117 1ى حو تتتتض  ولستتتتاوي ) ااحتتتتدار  تتتتالا الحت يتتتتر
ى وحن هم يو د ت هير حعاوي لمخبر  الحاللة لم اتة الحرا عتة  مت  العالقتة بتين استتخدام التتحظ   (119 1)

الخبتر  ×ى حيتث تو تد  القتة ةردلتة حعاولتة بتين التتحظ   الححاسبو الحسرو  وحستتو  الت اتض اليتروبو
 (Adjاللك لليا حن قلحة حعاح  التحديد  الحاللة لم اة الحرا عة وحعدل اليروبة الا دي الظعالى ووتيد

R2)   ححتتتتا يتتتتدل  متتتت  موتتتتاد  الح تتتتدر   689 1والتتتتتو تويتتتتد الح تتتتدر  التظستتتتيروة لماحتتتتوالج ى حيتتتتث بم تتتتل
ى ححا لعاتو Adj R2)) 1 610التظسيروة لماحوالج ى  ن الاحوالج ا ول حيث لاال قلحة حعاح  التحديد 

حرا عة والتتحظ  الححاستبوى قتد حستن حتن الح تدر  التظستيروة لن حت ير التظا   بين الخبر  الحاللة لم اة ال
 لماحوالج  

وتخما الباحهة حتن الاتتاي  الستاب ةى الت  و تود تت هير اي تابو حعاتوي لمخبتر  الحاللتة لم اتة الحرا عتة 
ى حيتث اتيتد لن   م  العالقة بين استخدام التحظ  الححاسبو الحسترو  وحعتدل اليتروبة الا تدي الظعتال

ى ل مت  حتن حتد  وقتو  العالقتة العلستلة بتين استتخدام التتحظ     الخبر  الحاللتة لم اتة الحرا عتةارتظاع حستو 
ى وبالتتالو اهتر الخبتر  الحاللتة لم اتة الحرا عتة لحت يتر  الححاسبو الحسرو  وحعدل اليروبة الا دي الظعتال

ى ححتتا يتتفدي  وبوتظتتا مو  متت  العالقتتة بتتين استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو الحستترو  وحستتتو  الت اتتض اليتتر 
 (  H6رفض فرض العدم وقبول الارض البديل) اللك ال  

تعت تد الباحهتة لن  تتالق الاتي تة تر تتال الت  لن تتتوافر خبتر  لافلتتة لتد  لحتتد ل يتاا ل اتتة الحرا عتة فتتو 
ح تتاالل الححاستتبة واليتترايض ستتوف تحلاتت  حتتن اكتستتاف والحتتد حتتن ححتتاوالل ا دار  لتخظتتلض العتتضا 

قلاحها باتباع ةرق ححاسبلة حتحظ تة  اتد ا تداد الت تارور الحاللتةى لتاللك لعتبتر تتوافر اليروبو حن خالل 
الخبتتر  الحاللتتة لتتد  لحتتد لغيتتاا ل اتتة الحرا عتتة لحتتد اللتتال الحولحتتة الظعالتتة التتتو تستتا د  متت  تح يتت  

تخدام االستتتخدام الظعتتال لعتترف التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتةى ووتبتتين بتتاللك ااتت   اتتد استت
 تتترف التتتتحظ  الححاستتتبو الحستتترو  فتتتو  تتت  ارتظتتتاع حستتتتو  الخبتتتر  الحاللتتتة لم اتتتة الحرا عتتتةى يتتتاخظض 

 حستو  الت اض اليروبو وورتظال حعدل اليروبة الا دي الظعال 
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 نحيج  اخحب ر الارض الس بع  6-4-6-7
اليتتتروبو   الختبتتتار حتتتا االا لتتتان تتتت هير استتتتخدام التتتتحظ  الححاستتتبو الحستتترو   متتت  حستتتتو  الت اتتتض

لمستترلال الح يتتد  بالبوريتتة الحيتتروةى يختمتتف بتتاختالف لتت  حتتن ح تتم ح متت  ا دار  ودر تتة استتت الل  
واستتبة حمكلتتة ا دار  فتتو لستتهم الستترلة والحمكلتتة العايملتتة وحستتتو  الخبتتر  الحاللتتة لم اتتة الحرا عتتة حعتتاى تتتم 

 لحا يمو: H0يلاغة الظرض السابال لمبحث احيايلا لظرض  دم 

HO يخحماا  حااظثير الااححاظ المح ساابي المشاارو  عمااى مسااحوى الحجنااب الضااريبي فااي الشاارك ت : ال
المقيدة ب لبورص  المصري  با خحالف كال مان عادد أعضا ء مجماس اإلدارة ودرجا  اساحقالله 
ونسب  الممك   اإلداريا  فاي أساهم الشارك  والممك ا  الع  م ا  ومساحوى الخبارة الم ل ا  لمجنا  

 المراجع   مع .

 (7والختبار  الا الظرض تم استخدام احوالج االاحدار رقم ) 
Taxavoit=βo+β1Consit+β2BoSizeit+β3BoIndepit+β4MangOwnit+β5Fa

mOwnit+β6AudComExp+β7Consit×BoSizei+β8Cons×BoIndep+β9Consi

t×MangOwnit+β10Consit×FamOwnit +β11Consit×AudComExp    +e it 

 (  7اتاي  تحمي  احوالج االاحدار رقم )( 8-4-6ووويد ال دول رقم )

اتاي  تحمي  االاحدار الخةو الحتعدد الختبار اهر االلال الداخملة لحولحتة السترلال )ح تم ح مت  
الخبتتتر  الحاللتتتة لم اتتتة  –الحمكلتتتة العايملتتتة  –الحمكلتتتة ا داروتتتة  –در تتتة استتتت الل ح متتت  ا دار   -ا دار 

 ر استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  والت اض اليروبو الحرا عة( حعا  م  العالقة بين ت هي

  8-4-6 دول                                    
VIF 

 
TOLERANCE 

مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  0.675 1.463 2.498 constant 

3.724 0.195 0.007 -0.841- -0.725- Cons it 

9.295 0.059 0.947 -4.991- -1.595- BoSize it 

2.199 0.549 0.000 5.987 38.605 BoIndep it 

2.105 0.249 0.035 1.923 0.198 MangOwn it 

2.304 0.067 0.000 -4.953- -2.930- FamOwn it 

5.962 0.954 0.015 2.495 0.025 AudComExp it 

3.489 0.055 0.043 0.495 0.093 Cons it×BoSize it 
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5.174 0.343 0.023 2.287 0.295 Cons it×BoIndepit 

9.891 0.667 0.041 3.449 0.150 Cons it×MangOwn it 

4.322 0.084 0.018 2.149 0.379 Cons it ×FamOwn it 

6.564 0.099 0.033 2.569 3.175 
Cons it×AudComExp 

it 

0.782                                                          =AdjR
2

 = 0.788                                      R
2 

F=149.784            Sig=0.000              N=267 
                                  

الحعروفتتتة باالرتبتتتا  الخةتتتو (  تتتدم و تتتود الحستتتلمة ا حيتتتايلة 8-4-6ووتيتتتد حتتتن ال تتتدول رقتتتم )
( وموتاد  01(  تن رقتم )VIFالحتعدد  اد ا راا تحمي  االاحدار ا ترا الاخظتاض حعاحت  تيتخم التبتاين )

بتين ح تم ح مت  ا دار   ستواا لن الحت يترال الخايتة بالتظا ت و ى  %(5حفسر التباين الحسحوح بت   تن )
الستترلة لو الحمكلتتة العايملتتة لو حستتتو  الخبتتر  الحاللتتة لو در تتة استتت الل  لو استتبة حمكلتتة ا دار  فتتو لستتهم 

ى حيتث  حعتدل اليتروبة الا تدي الظعتاللها تت هير اي تابو حعاتوي  مت   والتحظ  الححاسبو لم اة الحرا عة
ى 379 1ى 051 1ى 695 1ى  193 1حو بة وتساوي  م  التوالو) لان حعاح  ااحدار  الق الحت يرال

ى 140 1ى 163 1ى 143 1% )5 تتن  ت تت ( Sigل لحتتة االحتحاللتتة )(  متت  التتتوالو ى ولااتتل ا075 3
ى حيتتث اتيتتد و تتود  القتتة ةردلتتة حعاولتتة بتتين حت يتترال التظا تت   تتالق  (  متت  التتتوالو133 1ى 108 1

 اتدحا يو تد تت هير ليللتال الداخملتة لحولحتة السترلال ح تحعتة وحتن هتم ى  وحعدل اليروبة الا دي الظعتال
ووتيتتتد اللتتتك لليتتتا حتتتن قلحتتتة حعاحتتت    حستتتتو  الت اتتتض اليتتتروبو متتت  بو التتتتحظ  الححاستتتتظا تتت  حتتتال ت

ححتا يتدل  مت  موتاد   786 1( والتتو تويتد الح تدر  التظستيروة لماحتوالج ى حيتث بم تل Adj R2التحديد )
ى  Adj R2)) 1 610ى  تتن الاحتتوالج ا ول حيتتث لااتتل قلحتتة حعاحتت  التحديتتد  الح تتدر  التظستتيروة لماحتتوالج
التظا   بين االلال الداخملة لحولحة السرلال والتحظ  الححاسبو ى قد حسن حن  ححا لعاو لن حت يرال

 الح در  التظسيروة لماحوالج 

ى لن االلتتتال الداخملتتتة لحولحتتتة الستتترلال بيتتتور  ح تحعتتتة تتتتفهر بستتتل   وتخمتتتا الباحهتتتة ححتتتا ستتتب 
الحستترو   اتتد اي تتابو  متت  حعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتال واللتتك فتتو  تت  استتتخدام التتتحظ  الححاستتبو 

ى وبالتتالو لهترل االلتال الداخملتة لحولحتة السترلال ح تحعتة لحت يتر تظتا مو  مت   ا داد الت تارور الحاللتة
مم  يؤدي ذلاك إلاى رفاض ى  العالقة بين استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو  وحستو  الت اض اليروبو

 (.H7فرض العدم وقبول الارض البديل )

 ححميل الحس س   6-4-7
لعتبر تحمي  الحساستلة احتد الحاه لتال الحستتخدحة لت يتلم حتد  قتو  وحتااتة الاتتاي  التتو تتم التويت  
اليهتتا بالتحميتت  ا ساستتوى  تتن ةروتت  التح تت  حتتن اهتتر اختتتالف افترايتتات   متت  حتتا تتتم التويتت  اللتت  حتتن 

ول الت  اختتالف لحا لحلن ا راا تحمي  الحساسلة فو    هالث بداي  ريلستلةى لستير البتدي  ا   اتاي  
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ةرق قلا  الحت يرال ى بياحا لستير البتدي  الهتااو الت  اختتالف ح تم العياتةى ولخيترا لستير البتدي  الهالتث 
ى وقد قاحل الباحهتة باستتخدام البتدي  ا ول فتو  (6108ال  اختالف الظتر  المحالة ح ال الدراسة )ملو ى

 مت  و تود تت هير حعاتوي الستتخدام  يتاا اختبار الظرض ا ول لمبحث فو    تحمي  الحساسلةى والتالي
الظتتتترق بتتتتين التتتترعد ى حيتتتتث تتتتتم استتتتتخدام التتتتتحظ  الححاستتتتبو الحستتتترو   متتتت  حستتتتتو  الت اتتتتض اليتتتتروبو

لحت يتتر تتتابال فتتو احتتوالج حعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتال بتتدال حتتن الححاستتبو والتترعد الخايتتال لميتتروبة 
 ( 0االاحدار رقم )

الظرض ا ول لمبحث فو  ت  تحميت  الحساستلة باستتخدام  ( اتاي  اختبار5-6ووويد ال دول رقم )
   الظرق بين الرعد الححاسبو والرعد الخايال لميروبة

VIF TOLERANCE 
مستوى 

 المعنوية
 Tقيمة

معامل 

 βاالنحدار
variables 

  0.789 -0.276- -0.546- constant 

2.287 0.452 0.008 0.693 1.545 Cons it 

0.586 =AdjR
2
                 0.589=1R

2 

F=242.156      Sig=0.000          N=267 

( والتتو تويتد الح تدر  التظستيروة Adj R2( لن قلحة حعاح  التحديتد )5-6ووتيد حن ال دول رقم )
ى ححتتا يتتدل  متت  ارتظتتاع الح تتدر  التظستتيروة لماحتتوالجى وان الحت يتتر الحستتت    586 1لماحتتوالجى قتتد بم تتل 

( Sigى لحا يتيد ااخظاض ال لحتة االحتحاللتة ) حستو  الت اض اليروبو% حن الت ير فو 6 58ظسر ل
%ى و و حا لسير ال  لن الاحوالج حعاولا ولحلا  تظسير الت يرال التو تةرا  م  الحت ير 5لماحوالج  ن 

الخةتتو التتتابالى ووتيتتد لليتتا حتتن ال تتدول الستتاب   تتدم و تتود الحستتلمة ا حيتتايلة الحعروفتتة باالرتبتتا  
ى وموتتاد  01(  تن رقتم VIFالحتعتدد  اتد ا تراا تحميت  االاحتدار ا ترا الاخظتتاض حعاحت  تيتخم التبتاين )

 % 5حفسر التباين  ن 

استتخدام التتحظ  الححاستبو الحسترو  والظترق و ود  القتة ةردلتة حعاولتة بتين تسير الاتاي  ال  لحا 
حتتت  ااحتتتدار حت يتتتر التتتتحظ  الححاستتتبو حيتتتث لتتتان حعا ىبتتتين التتترعد الححاستتتبو والتتترعد الخايتتتال لميتتتروبة

ى ححا لعاو ارتظتاع  (118 1% )5( ت    ن sig( ى ولاال ال لحة االحتحاللة )545 0حو ض ولساوي )
ومن ى  حستو  الت اض اليروبو فو حالة استخدام التحظ  الححاسبو الحسرو   اد ا داد الت ارور الحاللة

وجاود حاظثير معناوي الساحخدام الاححاظ المح سابي  ( والذي ينص عماى (H1ثم حم قبول الارض األول 
 .المشرو  عمى مسحوى الحجنب الضريبي

ستتتخدام التتتحظ  الححاستتبو الحستترو  وتخمتا الباحهتتة ححتتا ستتب  التت  و تتود تت هير اي تتابو وحعاتتوي ال
ى وتتتر  الباحهتتة لن حتتا تتتم التويتت  اللتت  حتتن اتتتاي  فتتو  تت  ا تتراا تحميتت  حستتتو  الت اتتض اليتتروبو متت  
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   و تتالا حتتا يفلتتد ى ال تختمتتف  تتن الاتتتاي  التتتو تتتم التويتت  اليهتتا باستتتخدام الاحتتوالج ا ساستتوالحساستتلة
استتتتخدام الستتترلال وا تحاد تتتا بدر تتتة لبيتتتر   متتت  حبتتتدا التتتتحظ  الححاستتتبو لاللتتت  لتخظتتتلض الحتتتدفو ال 

   اليروبلة الح ل لة

 نح  ج البحث والحوص  ت ومج الت البحث المقحرح   6-5
حتتن البحتتث اتتتاي  البحتتثى والتويتتلالى وح تتاالل البحتتث الح ترحتتةى واللتتك  متت  يتاتتاول  تتالا ال تتما 

 الاحو التالو:

 نح  ج البحث  6-5-1
تاتتاول البحتتث دراستتة واختبتتار العالقتتة بتتين التتتحظ  الححاستتبو الحستترو   اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتة 

العالقتة الت هيروتة تختمتف  وحستو  الت اض اليروبو  لحتا تاتاول البحتث دراستة واختبتار حتا االا لااتل  تالق
بتاختالف ح تم ح مت  ا دار  ودر ت  استت الل ى واستبة حمكلتة ا دار  فتو لستهم السترلةى وعو تود لو  تدم 
و تتود حاستتا   ايملتتةى وحستتتو  الخبتتر  الحاللتتة لم اتتة الحرا عتتة ى لحت يتترال حعدلتتة لمعالقتتة ححتت  الدراستتةى 

  بعتض السترلال الح يتد  بالبوريتة الحيتروة  واللك حن خالل حدخ  ا ري ولخر تةبل و بالتةبي   م
 ولحلن بمور  ل م اتاي  البحثى بس ل  الا ري والتةبل و  م  الاحو التالو:

خما البحث فو س   الا ري ال  اختالف اتاي  الدراسال حول ت هير استخدام التتحظ  الححاستبو  -
الححاسبو الحسرو  يفدي ال   م  حستو  الت اض اليروبوى فهااك لراا تر  لن استخدام التحظ  

ااخظتتاض حعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتال والتتالي لستتير التت  ارتظتتاع حستتتو  الت اتتض اليتتروبوى بياحتتا 
ير  لخرون لن استخدام ةرق ححاسبلة حتحظ ة  اد ا داد الت تارور الحاللتة يتفدي الت  موتاد  حعتدل 

اليتتتروبوى ولن اختتتتالف  اليتتتروبة الا تتتدي الظعتتتال والتتتالي لعتبتتتر حفستتتر الاخظتتتاض حستتتتو  الت اتتتض
الدراسال فلحا بياها  و اختالف حاة وى واللك الختالف البييال التو تم فيها ا راا  الق الدراستال 
حتتتن حيتتتتث در تتتتة لظتتتتاا  ا ستتتتواق الحاللتتتتة وحستتتتتو  الع وبتتتتال وال راحتتتتال التتتتتو تظريتتتتها الستتتتمةال 

استتتةة الت اتتتض اليتتتروبلة الحختيتتتة  متتت  الحاستتتتل فتتتو حتتتال اكتستتتافها ححارستتتة  تتتالق الستتترلال  
 اليروبو  الو   م  اللكى اختالف الدراسال فلحا بياها حن حيث الحت يرال واختلار العياال 

فلحتتتا يتعمتتت  بتتتت هير االلتتتال الداخملتتتة لحولحتتتة الستتترلال لحت يتتترال حعدلتتتة لمعالقتتتة الريلستتتلة ححتتت   -
ى اتيتتد لن  اتاك اتتدر  فتو الدراستتال ا كادلحلتة فتتو  تالا الح تتال  وخمتا البحتتث التت  لن  ةالدراست

 اتتاك اختالفتتا فتتو اتتتاي  الدراستتال التتتو تااولتتل لهتتر لتت  حتتن  حتتم ح متت  ا دار  ودر تتة استتت الل  
وحستتتتو  الحمكلتتتة ا داروتتتة والحمكلتتتة العايملتتتة وحستتتتو  الخبتتتر  الحاللتتتة لم اتتتة الحرا عتتتة  متتت  حستتتتو  

ض اليتتروبوى فتتبعض الدراستال تويتتمل التت  و تود لهتتر اي تتابو لهتالق الحت يتترال  متت  حستتتو  الت ات
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الت اتتض اليتتروبوى بياحتتا تويتتمل بعتتض الدراستتال ا ختتر  التت   تتدم و تتود تتت هير لو و تتود تتت هير 
سمبو لهالق الحت يرال  م  حستو  الت اض اليروبوى وحيث لن و تود اللتال الحولحتة لستا د  مت  

الظعتتال لحبتتدا التتتحظ  الححاستتبو  اتتد ا تتداد الت تتارور الحاللتتةى وفتتو  تت  افتتتراض تح يتت  االستتتخدام 
و ود ت هير حعاتوي الستتخدام التتحظ  الححاستبو الحسترو   اتد ا تداد الت تارور الحاللتة  مت  حستتو  
الت اتتض اليتتروبوى لتتاللك توقعتتل الباحهتتة و تتود لهتتر تظتتا مو حعاتتوي بتتين اللتتال الحولحتتة الداخملتتة 

 بو  م  حستو  الت اض اليروبو والتحظ  الححاس

خما البحث فو س   الت روبو الت  و تود تت هير ستمبو وحعاتوي لمتتحظ  الححاستبو الحسترو   مت   -
حعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتالى والتتالي لستتير الرتظتتاع حستتتو  الت اتتض اليتتروبو فتتو بييتتة الححارستتة 

 العحملة الحيروة 

 دار ى  مت  العالقتة ححت  الدراستةى ااتهت  البحتث فلحا يتعم  با هر التظا مو لحت ير ح م ح مت  ا -
التت  و تتود تتت هير ستتمبو حعاتتوي لعتتدد ل يتتاا ح متت  ا دار   متت  العالقتتة بتتين التتتحظ  الححاستتبو 
الحستترو  وحعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتال  وفلحتتا يتعمتت  بتت هر حستتتو  استتت الل ح متت  ا دار   متت  

 هير اي تتابو حعاتتوي لحستتتو  استتت الل ح متتت  العالقتتة ححتت  الدراستتة ى ااتهتت  البحتتث التت  و تتود تتت
 ا دار   م  العالقة بين التحظ  الححاسبو الحسرو  وحعدل اليروبة الا دي الظعال  

فلحتا يتعمت  بتا هر التظتا مو لحت يتر الحمكلتة ا داروتةى  مت  العالقتة ححت  الدراستة  ااتهت  البحتث  - -
وة  م  العالقة بين التحظ  الححاسبو وحعدل ال  و ود ت هير اي ابو حعاوي لحستو  الحمكلة ا دار 

اليتتروبة الا تتدي الظعتتال  وفلحتتا يتعمتت  بتتا هر التظتتا مو لحت يتتر الحمكلتتة العايملتتةى  متت  العالقتتة ححتت  
الدراستتة  ااتهتت  البحتتث التت  و تتود تتت هير ستتمبو حعاتتوي لمحمكلتتة العايملتتة  متت  العالقتتة بتتين استتتخدام 

 ي الظعال التحظ  الححاسبو وحعدل اليروبة الا د

فلحتتا يتعمتت  بتتتا هر التظتتا مو لحت يتتر الخبتتتر  الحاللتتة لم اتتتة الحرا عتتةى  متت  العالقتتتة ححتت  الدراستتتةى  -
ااته  البحتث الت  و تود تت هير اي تابو حعاتوي لحستتو  الخبتر  الحاللتة لم اتة الحرا عتة  مت  العالقتة 

ستت   التةبل تتو التت   بتتين التتتحظ  الححاستتبو وحعتتدل اليتتروبة الا تتدي الظعتتال  لحتتا ااتهتت  البحتتث فتتو
اختتتالف تتت هير التتتحظ  الححاستتبو الحستترو   متت  حستتتو  الت اتتض اليتتروبو بتتاختالف لتت  االلتتال 
الداخملتتة لحولحتتة الستترلال حعتتاى حيتتث اتيتتد ان االلتتال الداخملتتة لحولحتتة الستترلالى و تت  ح تتم 

  الخبتتر  الحاللتتة ح متت  ا دار  ودر تت  استتت الل  وحستتتو  الحمكلتتة ا داروتتة والحمكلتتة العايملتتة وحستتتو 
لم اة الحرا عة بيور  ح تحعةى تفهر بسل  اي ابو  م  العالقة بين التحظ  الححاسبو  اد ا داد 

 الت ارور الحاللة وحستو  الت اض اليروبو 
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 حوص  ت البحث 6-5-2
 استاادا ال  اتاي  البحثى  وفو يوا حدودقى تويو الباحهة بحا يمو:

لحختية ب  اد  الا ر فو ال ااون اليتروبو الحيتري ى خايتة يرور  قلام ا دار  اليروبلة ا -
فلحتتا يتعمتت  باالحتلتتامال اليتتروبلة الححاوحتتة لمحاتتاة  الحتتر ى وا  ظتتااال اليتتروبلة الححاوحتتة 
ل ةا ال حعياة ى والتو يتم است اللها فو ال لتام بححارستال الت اتض اليتروبوى ححتا تستبض فتو 

دال اليتتتتروبلةى حتتتتال حرا تتتتا  لن يتتتتتم يتتتتلاغة ال تتتتوااين خستتتتار  الدولتتتتة لحبتتتتالغ ةايمتتتتة حتتتتن ا يتتتترا
اليروبلة بدقة  اللة حت  ال يتوا د بها ه رال لو ف وال يتم استتخداحها فتو ال لتام بححارستال 
الت اتتتض اليتتتروبوى وبالتتتتالو تتتتاخظض الحيتتتيمة اليتتتروبلة لمدولتتتة والتتتتو تعتتتد ل تتتم حيتتتدر حتتتن 

 حيادر ايرادال الدولة 

يروبو فو بيية ا  حال والححارستة اليتروبلة الحيتروةى بحتا لستا م اال تحام بحظهوم الت اض ال -
اللك فتو الحتد حتن  تالق الححارستالى ولحلتن تح يت  اللتك لليتا حتن ختالل العديتد حتن ا ستاليض 
ا ختر  حهتت  يتترور  قلتتام الحسترع اليتتروبو بموتتاد  ح تتم الع وبتال وال راحتتال الحظرويتتة  متت  

روبو بيتتتتور  حتكتتتترر ى وحعاقبتتتتة الححاستتتتبين الحاستتتتتل الحتورةتتتتة فتتتتو ححارستتتتال الت اتتتتض اليتتتت
ال تتتااواين التتتالين لستتتا دون الححتتتولين  متتت  ال لتتتام بهتتتالق الححارستتتالى يتتترور  لن تظتتترض الهييتتتة 
العاحة لمرقابة الحاللة   وبال  م  الحاستل التو تتور  فو لاسةة الت اض اليروبوى يترور  

ل ااوايين الحهايين حول حظهوم الت اتض قلام ا دار  اليروبلة بع د ادوال لمححولين والححاسبين ا
اليتتروبو ويللاتتت  وا يتترار الحترتبتتة  ملتت ى حيتتث تتستتبض ححارستتال الت اتتض اليتتروبو فتتو ف تتد 
الدولتتة لحبتتالغ لبيتتر  حتتن ا يتترادال اليتتروبلةى والتتتو حتتن الحظتتترض لن يتتتم استتتخداحها فتتو ستتد 

  .احتلا ال وحتةمبال الح تحال وتح ي  الرفا لة اال تحا لة ل 

ي تتتتض لن تهتتتتتم ال هتتتتال الحعالتتتتة ب يتتتتدار الحعتتتتايير الححاستتتتبلة فتتتتو حيتتتتر بحظهتتتتوم التتتتتحظ   -
الححاسبوى حال يرور  المام لافتة السترلال بتةبيت  حستتو  حع تول حتن التتحظ  الححاستبو فتو 
الت ارور الحاللةى حال ا راا رقابة دوروة حن قب  ال هال الحسيولة  ن لسواق الحال لمتح ت  حتن 

 لمتحظ  الححاسبو لت اض قلام ا دار  بححارسال الت اض اليروبو التةبي  السملم 

ي تض تظعيت  اللتال الحولحتة فتو  حلتال السترلالى وخايتة موتاد  در تة استت الل ح متت  ا دار   -
حتتن ختتالل موتتاد  استتبة ا  يتتاا الختتار ين والحستتت مين فتتو ح متت  ا دار ى وموتتاد  استتبة حمكلتتة 

ر  الحاللتة   يتاا ل اتة الحرا عتةى واللتك لحستا حتها فتو ا دار  فو لسهم السرلةى وتوافر الخبت
الحتتد حتتن ححارستتال الت اتتض اليتتروبوى ولتتاللك الحتتد حتتن التيتترفال االاتهاموتتة لمحتتديرون بستتان 
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استتتخدام التتتتحظ  الححاستتبو لاللتتت  لتخظتتلض الحتتتدفو ال اليتتروبلة الح ل لتتتةى لحتتا لاهتتتا تستتتا د 
 ا داد الت ارور الحاللة   م  التةبي  السملم لحبدا التحظ  الححاسبو  اد

ا راا الحمود حن البحوث الححاسبلة التو لحلن لن تويد لهر التحظ  الححاستبو  مت  حستتو   -
الت اض اليروبو فتو بييتة ا  حتال الحيتروةى وت توم بدراستة لهتر اللتال الحولحتة  مت  العالقتة 

 كهتتر فعاللتتة بتتين التتتحظ  الححاستتبو وحستتتو  الت اتتض اليتتروبوى حتتال تحديتتد اللتتال الحولحتتة ا
 التو لحلن لن تفهر بسل  اي ابو  م   الق العالقة 

 مج الت البحث المقحرح   6-5-3
باتتاا  متت  حتتا خميتتل اللتت  الباحهتتة فتتو الدراستتة الا روتتة والتةبل لتتة حتتن اتتتاي  البحتتثى وف تتا لحتتدود 

 البحثى ت ترح الباحهة  دد حن ح االل البحث الحست بملةى  م  الاحو التالو:
 القة بين  ود  الحرا عة الخار لة وححارسال الت اض اليروبو دراسة الع -
 لهر ححارسال الت اض اليروبو  م  لسعار ا سهم لمسرلال الح يد  بالبورية الحيروة  -
لهتتتر لتتت  حتتتن  تتتود  الحرا عتتتة الخار لتتتة والحرا عتتتة الداخملتتتة  متتت  العالقتتتة بتتتين استتتتخدام التتتتحظ   -

 الححاسبو وحستو  الت اض اليروبو 
 خةط الحلافتل ا داروة  م  حستو  الت اض اليروبو لهر  -
 دراسة لهر التحظ  الححاسبو  م  تكمظة را  الحال لمسرلال الح يد  بالبورية الحيروة  -
 دراسة واختبار العالقة بين الحسيوللة اال تحا لة لمسرلال وحستو  الت اض اليروبو  -
 دراسة لهر االستهحار الحفسسو و لل  الرقابة الداخملة  م  حستو  الت اض اليروبو   -
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 المراجع 
 العرب    ب لمغ  : المراجعأوال  

(ى " لهتر حعتتايير الححاستبة الدوللتتة والعواحت  الا احلتتة  مت   تتود  الت تتارور 6117لبتو الخيتترى حتدهر ةتت ى)
المجمااا  الحاللتتتةى دراستتتة حيداالتتتة  تتتن تةبيتتت  حعلتتتار االاخظتتتاض فتتتو قلحتتتة ا يتتتول"ى 

ى لملة الت تار ى  احعتة ةاةتاى الح متد الهتااوى العتدد الهتااوى  العمم   لمحج رة والحمويل
  59-3ا ا:

ى"لهتتتتر حستتتتو  التتتتتحظ  الححاستتتبو  متتتت  تكمظتتتة را  الحتتتتال : دراستتتتة  (6108) الستتتتيد حححتتتودى الحاتتتاويى
ى لملتة مجما  البحاوث المح ساب  تةبل لة  م  السرلال الح يد  بالبورية الحيروة"ى 

  659-095ى ا ا 0الت ار ى  احعة ةاةاى العدد 

دراستة ا روتة  –سبو حن حا ور الحستتخدم (ى "ت يلم التحظ  الححا6100) الرسيديى ححدوح يادقى دمحم
ى لملتتتة الت تتتار  ى  احعتتتة ستتتو اجى  مجمااا  البحاااوث الحج ريااا  المع صااارةوحيداالتتتة "ى 

  66-0ى العدد الهااوى ا ا 65الح مد 

ى"دراستتتة تتتت هير التتتتحظ  الححاستتتبو  متتت  ححتتتددال  تتتود  ا رعتتتاح وحستتتتو   (6108الستتيدى لحيتتتر  حاحتتتدى )
التتتتتديون: بتتتتتالتةبي   متتتتت  ستتتتترلال قةتتتتتاع الحتتتتتواد ا ساستتتتتلة الحدر تتتتتة بستتتتتوق الحتتتتتال 

ى ا 0ى لملتتة الت تتار ى  احعتتة ةاةتتاى العتتدد  مجماا  البحااوث المح سااب  الستتعودلة"ى 
  468-407ا 

ى الااسر قسم س ت محقدم  في المح سب  الضريب  ، درا (6106) بدويى دمحم  با ى ملوى  حرو السيد
 الححاسبة لملة الت ار ى  احعة ا سلادروة  

 version 10ى ا يتدار العاستر SPSSى دليمك ال  البرااح  ا حيايو (6113 )بسيرى سعد مغمولى
 الحعهد العرعو لمتدروض والبحوث ا حيايلةى ب داد 

دراس  وححميل نم ذج ق ا س الاححاظ المح سابي با لقوا م الم ل ا  فاي ( ى 6101راسدى دمحم ابرا لم دمحم  )
إط ر االلحزام ب لمع يير المح ساب   الدول ا  لحقيا م أثارة عماى حكماا  الحمويال ب لممك ا  

ى رستتالة دلتتتوراق غيتتر دراساا  حطب ق اا  عمااى جمهورياا  مصاار العرب اا  –واالقحااراض 
 حاسور ى لملة الت ار ى  احعة ا سلادروة 
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أثر جودة المراجع  الخ رج   عمى الحد من السموك االنحه زي لاددارة ومناع (ى "6108ه  دمحم )ملوى ا
"ى دراستة تةبل لتة  مت  السترلال الح يتد  بالبوريتة الحيتروةى  الغش با لقوا م الم ل ا 

  احعة ا سلادروة  –رسالة دلتوراق غير حاسور  ى لملة الت ار  

ل لتتا  التتتحظ   Basuى "دراستتة اختباروتتة لظا ملتتة احتتوالج  (6106ستتملحانى لححتتد دمحم حيتتةظ  حوستت ى )
مجماااا  الححاستتتتبو  رعتتتتاح حا حتتتتال ا  حتتتتال فتتتتو ستتتتوق ا وراق الحاللتتتتة الحيتتتتروة"ى 

-647ى ا ا 6ى لملة الت ار ى  احعة بورستعيدى العتدد البحوث الم ل   والحج ري 
673  

هرق  م   تود  الت تارور الحاللتة وقترارال (ى " التحظ  الححاسبو ول6105 بد الحملمى لححد حاحد حححود )
ى لملتتة الت تتار  ى  احعتتة  تتين  مجماا  الاكاار المح ساابيالحستتتهحرون :دراستتة حيداالتتة"ى 

  683-594ى ا ا 6ى العدد 09ح مد  سح ى

(ى " قلتتتا  التتتتحظ  الححاستتتبو فتتتو الت تتتارور الحاللتتتة الحاستتتور  : دراستتتة 6101 بتتتد الحمتتتكى لححتتتد ر تتتض )
ى 04ى لملتة الت تار  ى  احعتة  تين ستح  ى ح متد  كر المح سابيمجم  الاح اراة " ى 

  016-73ى ا ا 6العدد 

(ى " دور االستهحار الحفسسو فو مواد  در ة التحظ  الححاستبو فتو ال توايم 6101 بيدى ابرا لم السيد  )
الحاللتتة الحاستتور  : دراستتة ا روتتة وحيداالتتة  متت  الستترلال الح يتتد  فتتو الستتوق الحاللتتة 

ج معاا  الممااك  –الناادوة الث ن اا  عشاارة لساابل حطااوير مهناا  المح سااب  ى الستتعودلة "
  38-0يوال  (: 0ى )الري ض –سعود 

(ى " دراستة تحميملتة لمعالقتة بتين ححارستة 6104يالد حاحتد و بتد الترححن  بتد الترححن  بتد   )  موى
التخةلط اليروبو والتحظ  الححاسبو بال وايم الحاللة لمسرلال الحستا حة الستوداالة : 

مجما  الاكار المح سابي ، كم ا  دراسة حيداالة  مت  السترلال الحستا حة الستوداالة "ى 
 .613-577، ص ص 4، العدد 18ين شمس ، مجمد ج مع  ع –الحج رة 

(ى " قلا  لهر حولحة السرلال  م  حستو  الت اض اليروبو فو 6105 لس ى  ارف حححود لاح  )
ى لملتتة الت تتار  ى  مجماا  البحااوث المح سااب  يتتوا ا روتتة الولالتتة :دراستتة  حملتتة "" ى 

  609-086ى ا ا 6 احعة ةاةا ى العدد 

 ى6104لساة  53ي ى رقم قااون يرايض الدخ  الحير 

pdf.-2014-53-http://www.incometax.gov.eg/pdf/lawAvailable online at  
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 ى6115( لساة 90__________________ى رقم )

law,pdf.-at http://www.incometax.gov.eg/pdf/newAvailable online  

المااؤحمر روبو لخدحتة الحستتتهحرون"ى ى " حظتا لم وحبتتادئ التخةتلط اليتت (6101دمحم ى ستعيد  بتد الحتتاعم  )
الضاااريبي السااا دس عشااار: األزمااا ت والصاااعوب ت الحطب ق ااا  لمحشاااريع ت الضاااريب   

   0ح مد  يوال ى حيرى –ى ال حعلة الحيروة لمحاللة العاحة واليرايضى ال ا ر الحديث 

لمسترلال وححارستال ( ى " دراسة العالقة بتين الحستيوللة اال تحا لتة 6107حححودى  حرو السيد ملو  )
الت اتتض اليتتروبو : دراستتة تةبل لتتة  متت  الستترلال الح يتتد  بستتوق ا وراق الحاللتتة فتتو 

ى 60ى لملتتة الت تتار  ى  احعتتة  تتين ستتح  ى ح متتد  مجماا  الاكاار المح ساابيحيتتر "ى
  360-317ى ا ا 0العدد 

واعااد حوكماا  بشا ن ق 2016( لساان  107، قارار مجمااس إدارة الهي اا  رقام )( 6106ومار  االستتهحار )
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