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 البحث ملخص
( فر  COEتيدف ىذه الدراسة إلى قياس أثر التجظب الضرربي  لمرررتات ىمرى تةمحرة  ارمل الطمةيرة  

ضمء نظربة المتالة ف  بيئة األىطال الطصربة تظطمذج القتصراداات الرد ل الظاةرئةل  لتقايرا ىرذا اليردف 
قام البا ث بحقص التااربر السظمبة لعيظة من الررتات الطسجمة ف  سرمل األ رال الطاليرة الطصررل بم ر  

  ترى ىرام  5102ام خرلل الحتررة مرن ىر EGX100( ةرتة مساىطة غير مالية مدرجة ىمى مؤةرر 46 
 قررد قررام البا ررث بليرراس التجظررب  .( مررراىدة الختبررار فرضرر  الدراسررة051م بإجطررال  مررراىدات  5102

الضررررررررربي  لمررررررررررتات باالىتطرررررررراد ىمررررررررى ثلثررررررررة ماررررررررا يس ىرررررررر  معرررررررردل الضرررررررررببة الحعررررررررال الطقاسرررررررري  
 AccountingETR   معرردل الضررربيية الحعررال القررال  ،)CurrentETRدفتربررة (،  الحررر ل الضررربيية ال
 BTD ذلررف فرر  لررل التقميررل األساسرر ، بامضررافة إلررى معرردل الضرررببة الحعررال الظارردل  مبررل األجررل  ،)
 LRCashETR فرررر  االختبررررارات االضررررادية،  ذلررررف لترررردقي  نتررررا ا الدراسررررةل  قررررد ترررر  تقميررررل الييانررررات )

 Ordinary Least Squaresباالىتطاد ىمى نطمذج االنقدار الخط   فاًا لطربارة الطرععرات الصر ر  
(OLS)  نطرمذج االنقرردار الطتعردد التحرراىم  ،Moderated Multiple Regression (MMR)  مررن

ل  ترررير الظتررا ا إلررى  جررمد ترروثير سررمي   معظررمل لمتجظررب الضررربي  لمررررتات ىمررى SPSSخررلل برنرراما 
(ل تطررا  جرد البا ررث أن تةراليا المتالررة تعرردل H1تةمحرة  اررمل الطمةيرة،  عالتررال  تر  قيررمل الحرر  األ ل  

العلقررة بررين التجظررب الضررربي  لمررررتات  تةمحررة  اررمل الطمةيررة  يررث تمافارر  الظتررا ا مرر  نظربررة المتالررة 
Agency Theory   عالتررال  ترر  قيررمل الحررر  ال رران  ،H2 ل  اسررتظادًا لررذلف، تملررى الدراسررة الررررتات)

لتزام بارررررانمن الضررررررببة ىمرررررى الررررردخل،  عالطعرررررا ير الطقاسررررريية العاممرررررة فررررر  بيئرررررة األىطرررررال الطصرررررربة بررررراال
 امرةرررادات الطيظيرررة،  ىررردم االنخررررا  فررر  مطارسرررات التجظرررب الضرررربي  خالرررة التعسررر ية مظيرررا ب رررر  
تخ رررريت التزاماتيررررا الضررررربيية،  ذلررررف انطلقررررًا مررررن مسررررئمليتيا االجتطاقيررررة،  مررررن ا ثررررار السررررميية لتمررررف 
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Measuring the Impact of Corporate Tax Avoidance on the 

Cost of Equity in light of the Agency Theory: An Empirical 

Study in the Egyptian Business Environment 

Abstract 
 

This study aims to measure the impact of corporate tax avoidance on the cost 
of equity (COE) in light of the agency theory in the Egyptian business 
environment as a model for the emerging countries' economies. To achieve this, 
aim the researcher examined the annual reports of a sample of corporations 
registered in the Egyptian stock market equals (64) non-financial firms listed on 
EGX100 index during the period from 2015 to 2019, with a total of observations 
of (320) observation to test the two study hypotheses. The researcher measured 
the corporate tax avoidance using three measures: Accounting Effective Tax 
Rate (AccountingETR), Current Effective Tax Rate (CurrentETR), Book-Tax 
Differences (BTD), in the main analysis, in addition to, the Long-Run Cash 
Effective Tax Rate (LRCashETR) in robustness checks, in order to give strength 
to the results of the study. The data were analyzed depending on the linear 
regression model according to the Ordinary Least Squares (OLS) method, and the 
Moderated Multiple Regression (MMR) model through program SPSS. The 
results indicate that there is a significant negative impact of corporate tax 
avoidance on the cost of equity, so the first hypothesis (H1) was accepted. The 
researcher also found that agency costs modify the relationship between corporate 
tax avoidance and the cost of equity. This result is consistent with agency theory, 
and the second hypothesis (H2) has been accepted. Based on that, the study 
recommends that firms operating in the Egyptian business environment should 
adhere to the income tax law, accounting standards and professional guidelines, 
and not engaging in tax avoidance practices, especially the aggressive one, aiming 
to reduce their tax. This is based on their social responsibility and the negative 
impacts of those practices on the state's public treasury.  
Key words: Corporate tax avoidance; cost of equity; agency costs; agency 

theory. 
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 اإلطار العام للدراس  -1
 مقدم  1-1

 الظامية إلى البقث ىن مصادر لتطمبل سياساتيا  ىطمياتيال تسعى  كممات د ل العال  الطتادمة 
 لمليام بطسئملياتيا  أداء  اجباتيا تجاه مما ظييا، فإن الضرا ب تط ل أ د الطصادر اليامة ف  بقر ي  

(ل إذ تعتيرر الضررببة فربضرة إلزاميرة Eragbhe and Aronmwan, 2015ىرن مصرادر لمتطمبرل  
ات األةخاص الطييعيين  االىتباربين،  فى نحس المق  ُ تمق  مرن تحرضيا القكممة ىمى دخمل  ثر  

 (لSalihu et al., 2013ىؤالء األةخاص أدا يا  

 ىمى مستم  الررتات، تعد الضرا ب أ د أى  بظمد قا طرة الردخل التر  ترؤثر ىمرى نترا ا األىطرال 
(ل لرذلف فرإن Hanlon and Heitzman, 2010 ىمرى األرعراح الاابمرة لمتمزبر  ىمرى الطسراىطين  

إدارات بعت الررتات تطيل إلى مطارسات التجظب الضربي  لتخ يت التزاماتيا الضربيية؛  ىرذا ىرم 
قضررية ذات اىتطررام متزا ررد ىمررى مسررتم  الطظاقرررات  Tax Avoidanceمررا جعررل التجظررب الضررربي  

السياسية،  األكاداطية،  الطظظطات الد لية،   سا ل االىرلم،  مجتطر  االسرت طار بصرحة ىامرة،  ذلرف 
استجابة لتااربر إىلمية  مل أنرطة التجظب الضربي  الط يررة لمجردل مرن قيرل الرررتات الةيرر  م رل 

 الت  ال تاتصرر ىمرى اقتصراداات الرد ل  Starbucks ،  ةرتةAmazon،  ةرتة Googleةرتة 
الطتادمة، بل تطتد إلى الررتات ف  اقتصاداات الد ل الظاةئةل  ىمى الرغ  من ذلف، فإن العد رد مرن 

 ,Davis et al., 2016; Santa and Rezende)الررتات تامم بسداد ضرا ب باىظة تل ىام 
2016; Huseynov et al., 2017; Kanagaretnam et al., 2018; Kovermann and 

Velte, 2019)  ل 

لررذلف؛ فاررد ألرربق  مطارسررات التجظررب الضررربي  لمررررتات م ررار جرردل بررين البررا  ين فرر  ا  نررة 
األخيررررة،  يرررث تبا ظررر  اتجاىرررات نراء البرررا  ين  رررمل تمرررف الططارسرررات برررين مؤبرررد  معرررار ل إذ  رررر  

Chaffee (2019)  أن أضرررررارىا تحررررمل مظافعيررررا بسرررريب ت رررررة أن تمررررف الططارسررررات ليررررا فما رررردىا إال
إلرى  جرمد  جيتر  نظرر  رمل تمرف  Beladi et al. (2018)الطرراكل الطترتبرة ىمييرال تطرا اررير 

الططارسات، األ لى ُتؤبدىا  الت  اعير ىظيا بمجية الظظر التاميداة، أما ال انية فُتعارضيا  بعير ىظيرا 
ميداررة أن أنرررطة التجظررب الضررربي  تسررتخدم تمسرريمة بمجيررة الظظررر القد  ررةل إذ تررر   جيررة الظظررر التا

قمبرررة لتقسرررين قيطرررة الرررررتة ألنيرررا ترررؤدل إلرررى تخ ررريت االلتزامرررات الضرررربيية الطتمقعرررة الظاتجرررة ىرررن 
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 ;Graham and Tucker, 2006)تخ ريت التردفاات الظادارة الخارجرة إلرى الجيرات القكمميرة 
Wilson, 2009; Goh et al., 2016)ل 

لظظر القد  ة،  الت  تتيظاىا العد د من الدراسات السراباة إلرى أن الررأل السرابا بيظطا ترير  جية ا
 تجاىل مخا ر المتالة الطقتطمة الطترتبة ىمى مطارسات الررتات لمتجظب الضربي   الت  تؤدل إلى 

 Desai and Dharmapala, 2006; Kim et al., 2011; Shevlin)زبرادة تةمحرة رأس الطرال 
et al., 2013; Hasan et al., 2014; Cook et al., 2017) ترذلف تةراليا العطرل  ،

،  تةرراليا Tax Planningالطباةررر،  تةرراليا نظرر  الطعمممررات اللزمررة لتظحيررذ التخطرري  الضررربي  
العامعررات الظاتجررة ىررن رد فعررل السررمطات الضررربيية  الترر  اكررمن ليررا ترروثير سررمي  ىمررى أسررعار األسرري  

 Hanlon and Slemrod, 2009; Balakrishnan et al., 2019ل) 

 (Jensen and Meckling, 1976)،  الت  قدميا Agency Theory تحتر  نظربة المتالة 
 جمد لراع بين الطساىطين  الطد ربن بسيب الحصل بين الطمةية  الرقابة  ىدم قردرة الطسراىطين ىمرى 

الحصل ىدم تصرف المتيل بطرا  مراقبة امجراءات امداربة ف  الررتات الطساىطةل  قد  ظتا ىن ىذا
 Informationاخدم مصالح الطساىطين ىمى المجو األم ل نظرًا لعدم تطاثل الطعمممات بين الطرفين 

Asymmetry  ؛  ىم األمر الذل قد  دف  إلى استخدام أنرطة التجظب الضربي  تروداة لتسرييل سرمم
ى زبررادة التةرراليا الترر   تقطميررا ،  الررذل  ررؤدل إلررManagerial Opportunismامدارة االنتيررازل 

 (ل Dhaliwal et al., 2011الطساىطمن  

 نظرررًا لاثررار الطترتبررة ىمررى التجظررب الضررربي  ىمررى  اررمل  طمررة األسرري ؛ فاررد اتجررو العد ررد مررن 
نظررًا  Equity Costالدراسرات السراباة لحقرص العلقرة برين التجظرب الضرربي   تةمحرة  ارمل الطمةيرة 

لطا تقظى بو تةمحة رأس الطال بصحة ىامة  تةمحة  امل الطمةيرة بصرحة خالرة مرن أىطيرة تييررة فر  
األدب الطقاسررري   فررر  الططارسرررة العطميرررةل فارررد أةرررارت نترررا ا مجطمىرررة مرررن تمرررف الدراسرررات إلرررى أن 

ت التجظررررب الضررررربي  لمررررررتات لررررو ترررروثير إاجرررراب  ىمررررى تةمحررررة  اررررمل الطمةيررررة اىتطررررادًا ىمررررى تمقعررررا
الطسررت طربن  ادراكيرر  لمطخررا ر  يررث اكررمن لمطسررت طربن  جيررات نظررر سررميية  ررمل زبررادة أ  انخحررا  

 ,.Hutchens and Rego, 2015; Cook et al)االسرت طار فر  أنررطة التجظرب الضرربي  
 ل(2017
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، ىمررى أن العلقررة بررين أنرررطة التجظررب الضررربي  Chun et al. (2019)كطررا رتررزت دراسررة 
مةيرررة تختمرررو مرررن د لرررة ألخرررر  اىتطررراًدا ىمرررى قرررمة القطاارررة التررر  تمفرىرررا ترررل د لرررة  تةمحرررة  ارررمل الط

لطسررررت طربيال لررررذلف تتضررررح أىطيررررة البقررررث القررررال  مررررن خررررلل فقررررص  تقميررررل العلقررررة بررررين التجظررررب 
الضررررربي   تةمحررررة  اررررمل الطمةيررررة فرررر  ضررررمء نظربررررة المتالررررة فرررر  بيئررررة األىطررررال الطصررررربة تظطررررمذج 

 القتصاداات الد ل الظاةئةل 

 طب ع  السذكل  1-2
تتعدد مصادر تطمبل الررتات اىتطادًا ىمى األممال الطاترضرة أ  أمرمال الطسراىطين،  يرث اكرمن 
لةل مصردر مرن مصرادر التطمبرل تةمحترو  تط رل الطحاضرمة بيظيطرا قررارًا ىامرًا  رؤثر ىمرى نجراح الرررتة 

مصادر التطمبل التر  تعتطرد  استطراربتيا ف  السملل  ىمى الرغ  من أن ضرا ب الدخل تعد أ د أى  
ىمييا الد لة ف  تطمبل الخزانة العامة لتمجيييا نقم تقايا أىدافيا االقتصاداة  االجتطاقية؛ إال أنيرا 
تط ررل ىيئررًا ىمررى الررررتات،  أن تخ يضرريا  ررظعكس باماجرراب ىمررى تررل مررن امدارة فرر  لررمرة  ررمافز 

 Trisnawati)أ  ارتحاع أسرعار األسري   مكافآت،  ىمى الطساىطين ف  لمرة تمزبعات لألرعاح  / 
and Nasser, 2017; Kovermann, 2018)ل 

 بتمق  الطساىطمن دا طًا من امدارة تعظي  أرعا ي ل  بطكن تقايرا ىرذا اليردف مرن خرلل البقرث 
ىررن فرررص لتخ رريت االلتزامررات الضررربييةل  ل ررد  تمررف الحرررص اعتطررد ىمررى تقايررا  فررمرات ضررربيية 

دارة ألنرطة التجظب الضربي   الت  تمدل إلرى زبرادة التردفاات الظادارة مرن خرلل تظتا من مطارسة ام
تخ يت الضرا ب الطدفمىة لمد لة، تطا أنيا قد تط رل مصردرًا تمجرو اليرو امدارة لتقسرين األداء الطرال  
لمررتةل  ىمى الرغ  من ذلف، قد تست ل إدارة الررتة مر نة مطارستيا ألنرطة التجظب الضربي  ف  

بطا اعكس مصالقيا الرخصيةل  تؤدل الطخرا ر الطرتبطرة  Agency Theoryإ ار نظربة المتالة 
 Kurniawan)بتمرف الططارسرات إلرى زبرادة العا رد الرذل اطمبرو الطسرت طر ن ىمرى أمرمالي  الطسرت طرة 

and Nuryanah,2017; Taylor et al., 2018)ل 

ر ىظيررا بالعا ررد الطتمقرر  ىمررى االسررت طار فرر   ألىطيررة تةمحررة  اررمل الطمةيررة لمطسرراىطين  الترر  اعيرر
،  أاضررًا ألىطيررة الضرررا ب الطدفمىررة مررن قيررل الررررتات (Lambert et al.,2007)أسرري  الررررتة 

 الت   رغب الطسراىطمن فر  تخ يضريا، فرإن مصرمقة الرررتة تاتضر  القحرات ىمرى مسرتم  مرظخحت 
نحررس المقرر  تقايررا  فررمرات ضررربييةل  لتةمحررة  اررمل الطمةيررة لزبررادة الحرررص االسررت طاربة الطرعقررة  فرر 

لرررذلف قرررد تخطررر  إدارة الرررررتة لزبرررادة أرعا يرررا بعرررد الضررررا ب مرررن خرررلل مطارسرررتيا ألنررررطة التجظرررب 
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الضربي ،  ىم األمر الذل ترتب ىميو قيام العد د من الدراسات الساباة بحقرص العلقرة برين التجظرب 
 ل الطتادمةل الضربي   تةمحة  امل الطمةية خالة ف  اقتصاداات الد  

 قد  جد العد د من الدراسات الساباة أن التجظب الضرربي   تضرطن فر  بعرت األ يران معراملت 
معادة  غير قابمة لمتحسير مرن قيرل بعرت مرد رل الرررتات بصرحتي   ترلء ىرن الطسراىطين؛  لةرمني  

نتيازبة امداربة قادر ن ىمى االستحادة من أنرطة التجظب الضربي   الت  تمفر لي  ت طية مل طة لل
لتقايررا  Earnings Managementداخررل الررررتة بطررا  ررؤدل إلررى إخحرراء مطارسررات إدارة األرعرراح 

 Frank et)مكاسب ةخصيةل تطرا ترؤدل إلرى غطرم  الارما   الطاليرة لمرررتة  ىردم قابميتيرا لمارراءة 
al., 2009; Armstrong et al., 2013; Graham et al., 2014; Armstrong et al., 
2015; Amidu et al., 2016; Kurniawan and Nuryanah, 2017; Asiri et al., 

، بامضررافة إلررى زبررادة إدرا  الطسررت طربن لمطخرررا ر الطترتبررة ىمررى أنرررطة التجظررب الضرررربي  (2020
خالرررة مخرررا ر المتالرررة  مرررا  ترترررب ىمييرررا مرررن تقمبرررل ثرررر ة الطسررراىطين مرررن خرررلل ىطميرررات التررررعح 

،  مخا ر الطعمممات  توجيل امفصاح ىن الطعمممات Managerial Rent Extractionsامدارل 
السررميية  الترر  قررد  ترتررب ىمررى تراكطيررا انخحررا  قيطررة الررررتة  تزا ررد تررل مررن مخررا ر الحرررل الطررال  

 Hanlon and Slemrod, 2009; Kim et al., 2011; Hutchens and) ا تطالية إفلسيا 
Rego, 2015; Cook et al., 2017; Dhawan et al., 2020)ل 

، أن التجظرررب الضرررربي ، مرررن نا يرررة،  رررؤثر ىمرررى Goh et al. (2016)كطرررا أ ضرررق  دراسرررة 
الترررردفاات الظاداررررة الطسررررتايمية الطتمقعررررة لمررررررتة اىتطررررادًا ىمررررى المفررررمرات الضررررربيية الظاداررررة؛  عالتررررال  
تخ رريت تةمحرررة  اررمل الطمةيرررةل  مرررن نا يررة أخرررر  اطكرررن أن  ررؤدل إلرررى ت يررررات تييرررة فررر  التررردفاات 

أن تتعررر  ليررا بسرريب مطارسررات التجظررب الضررربي   الظاداررة لمررررتة مررن خررلل الطخررا ر الترر  اطكررن
، أن العلقة Chun et al. (2019)التعسح ؛  عالتال  زبادة تةمحة  امل الطمةيةل تطا أبرزت دراسة 

بين أنرطة التجظب الضربي   تةمحة  امل الطمةية قد تختمو من د لة ألخرر  اىتطراًدا ىمرى قرمة نظر  
ربيا، بامضررافة إلررى  جررمد تبرا ن تييررر بررين الاطاىررات الطختمحررة القطاارة الترر  تمفرىررا تررل د لرة لطسررت ط

 داخل الد لة ف  مطارساتيا ألنرطة التجظب الضربي ل

 فرر  ضررمء مررا تارردم؛ تمجررد ىرردة د افرر  ليررذه الدراسررة أىطيرراج أنررو ىمررى الرررغ  مررن  جررمد اتحررال بررين 
ربي  لمرررررتات  تةمحرررة الدراسرررات السررراباة التررر  تظا لررر  برررالحقص  الدراسرررة العلقرررة برررين التجظرررب الضررر

 امل الطمةية؛ إال أن الجدل ما زال مستطرًا ف  األدب الطقاسي   مل قرمة  اتجراه تمرف العلقرة  التر  



 .....قياس أثر التجنب الضريبي للشركات على تكلفة حقوق الملكية.....                        طارق حمـمد عمر حشادد/ 

7 

 

تختمو من د لة ألخر ، بل  داخل الد لة الما دة،   مل نثارىرا ىمرى تةمحرة  ارمل الطمةيرة تبعرًا لارمة 
لدراسرات السرراباة التر  تظا لرر  تمرف العلقررة نظر  القطاارة الطادمررة لطسرت طربيال اضرراف إلرى ذلررف نردرة ا

ف   د د ىم  البا ث  -بركل متةامل ف  بيئة األىطال الطصربة،  يث أن معظ  الدراسات الساباة 
 الت  تظا ل  تمف العلقة تط  ف  اقتصاداات الد ل الطتادمة خالة المالارات الطتقردة األمربكيرةل  -

راسرررات الطقاسرريية الترر  تظا لرر  العلقرررة بررركل متةامررل برررين لررذلف تتط ررل الحجررمة البق يرررة فرر  نرردرة الد
التجظب الضربي  لمررتات  تةمحة  امل الطمةية تطقدد ىام لظجاح الرررتة  اسرتطراربتيا،  التر  تط رل 
مقرل اىتطرام مرن قيرل البا رث لمتعررف ىمرى توثيرىرا فر  بيئرة األىطرال الطصرربة تظطرمذج القتصرراداات 

  ثل اليداؤالت البحث   اليي تحاول هذه الدراس  اإلجاب  عليها في اآلتيوتحديدًا تيسالد ل الظاةئةل 
 ما ىم الطاصمد بالتجظب الضربي   الطحاهي  ذات الصمة؟   -
 ىل تطارس الررتات الطسجمة ف  سمل األ رال الطالية الطصرل أنرطة التجظب الضربي ؟ -
مرررا ىررر  قرررمة  اتجررراه العلقرررة برررين أنررررطة التجظرررب الضرررربي   تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة فررر  الرررررتات  -

 الطسجمة ف  سمل األ رال الطالية الطصرل؟ 
ىرررل  رررؤثر التجظرررب الضرررربي  لمرررررتات ىمرررى تايررري  الطسرررت طربن لتةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة فررر  بيئرررة  -

 األىطال الطصربة تظطمذج القتصاداات الد ل الظاةئة؟
ى  تةاليا المتالة ف  تعد ل توثير التجظرب الضرربي  لمرررتات ىمرى تةمحرة  ارمل الطمةيرة ىل تسا -

 ف  بيئة األىطال الطصربة تظطمذج القتصاداات الد ل الظاةئة؟ 

 هدف الدراس   1-3
تيرردف ىررذه الدراسررة إلررى فقررص أثررر التجظررب الضررربي  لمررررتات ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة فرر  

 جهدفان فرع ان هساا ىن ىذا اليدف ضمء نظربة المتالة،  بظي 
 قياس أثر التجظب الضربي  لمررتات ىمى تةمحة  امل الطمةية ف  بيئة األىطال الطصربةل -
قياس أثر تةاليا المتالة ىمى العلقة بين التجظب الضرربي  لمرررتات  تةمحرة  ارمل الطمةيرة فر   -

 بيئة األىطال الطصربةل 

 أهس   الدراس  1-4
 تديسد هذه الدراس  أهسييها للعديد من األسباب لعل أهسها  

ج تعد ىذه الدراسة امتردادًا لمدراسرات السراباة الطيتطرة بروثر التجظرب الضرربي  لمرررتات ىمرى تةمحرة أوالً 
 امل الطمةية،  الذل ل  اقس  بعد،  يث تمجد أدلة مختمطة  مل ىذه األثرل إذ تررير بعرت األدلرة 
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 Hutchens and)جراب  ألنررطة التجظرب الضرربي  ىمرى تةمحرة  ارمل الطمةيرة إلرى  جرمد تروثير إا
Rego, 2015; Cook et al., 2017; Pulido and Barros, 2017; Taylor et al., 

2018; Sikes and Verrecchia, 2020)  ىمى الظليت من ذلف؛ ترير بعت األدلة األخرر  ،
ى اخرتلف ىرذا التروثير براختلف نظر  القطاارة  للر(، Goh et al., 2016إلرى  جرمد تروثير سرمي   

 (ل ,.Chun et al 2019 الت  تمفرىا تل د لة لطست طربيا 
ج تسرراى  ىررذه الدراسررة فرر  معالجررة الحجررمة البق يررة فرر  األدبيررات الطقاسرريية ذات الصررمة بالتجظررب ثان اااً 

أ ل دراسررة ىطميررة  -فرر   ررد د ىمرر  البا ررث  -الضررربي  فرر  اقتصرراداات الررد ل الظاةررئة،  يررث تعررد 
تاررمم بحقررص العلقررة بررركل متةامررل بررين التجظررب الضررربي  لمررررتات  تةمحررة  اررمل الطمةيررة فرر  بيئررة 

ىطررال الطصررربةل إذ أن معظرر  الدراسررات السرراباة الترر  تظا لرر  تمررف العلقررة تطرر  فرر  اقتصرراداات األ
 Hutchens and Rego, 2015; Goh et)الرد ل الطتادمرة خالرة المالارات الطتقردة األمربكيرة 

al., 2016; Cook et al., 2017)ل 
طسررت طربن،  يررث اطكررن لةمييطررا ج قررد تةررمن نتررا ا ىررذه الدراسررة مقررل اىتطررام مررد رل الررررتات  الثالثاااً 

القصمل ىمى رؤ  إضادية  مل توثير أنرطة التجظب الضربي  لمررتات ىمى تةمحة  امل الطمةية، 
 عالتررال  لررياغة السياسررات الضررربيية  اتخرراذ الارررارات التطمبميررة ىظررد التخطرري  الضررربي  مررن خررلل 

الظظربررات الطحسرررة لمتجظررب الضررربي  الطمازنررة بررين التةرراليا  الطظرراف  فرر  لررل نظربررة المتالررة تإ ررد  
  توثيرىا ىمى تةمحة  امل الطمةيةل  

ج قد تةمن نتا ا ىذه الدراسة مقل اىتطام ألقاب الاررار السياسر   السرمطات الضرربيية لمتعررف رابعاً 
ىمى مد  مطارسة الررتات ف  بيئة األىطال الطصربة تظطمذج القتصاداات الد ل الظاةرئة، ألنررطة 

بي ،  اتخرراذ امجررراءات الطظاسرربة لمقررد مررن نثرراره االقتصرراداة السررميية ىمررى مررمارد الد لررة التجظررب الضررر 
  تمفير نظ   طااة لمطست طربن داخل الد لة بطا  ظعكس ىمى زبادة االست طارل 

 فروض الدراس  1-5
 تيسثل الحروض الرئ د  للدراس  في الحرضين اآلتيين  

 ؤثر التجظب الضربي  معظمبًا ىمى تةمحرة  ارمل الطمةيرة فر  الرررتات الطايردة   (H1الحرض األول )
 باليمرلة الطصربةل    

اختمرررو التررروثير الطعظرررمل لمتجظرررب الضرررربي  ىمرررى تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة فررر    (H2الحااارض الثااااني )
 الررتات الطايدة باليمرلة الطصربة باختلف تةاليا المتالةل
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  مشهج الدراس   1-6
فرر   Inductive Approachا ىرردف  الدراسررة سرريعتطد البا ررث ىمررى الطررظيا االسررتارا   لتقايرر

مراجعة األدبيات الطقاسيية لمدراسات الساباة ذات الصمة بطمضمع الدراسة بيدف االستحادة مظيرا فر  
لرررررياغة ام رررررار الظظررررررل  فرررررر   الدراسرررررة، ترررررذلف سررررريعتطد البا رررررث ىمرررررى الطرررررظيا االسرررررتظبا   

Deductive Approach  الستةراف  تحسير  ييعة العلقة بين التجظب الضربي  لمرررتات  تةمحرة
 اررمل الطمةيررة فرر  ضررمء نظربررة المتالررة فرر  بيئررة األىطررال الطصررربة، الختبررار الحررر   الترر  أسررحرت 

 ىظيا الدراسة الظظربةل 

 :دود الدراس   1-7
تاتصررر الدراسررة العطميررة ىمررى الررررتات غيررر الطاليررة الطسررجمة فرر  سررمل األ رال الطاليررة الطصرررل 

 مل 5102 تى ىام  5102خلل الحترة من ىام 

 خظ  الدراس   1-8
ف  إ ار مركمة الدراسة،  انطلقًا من أىطيتيا،  تقلياًا ليردفيا  لججابرة ىمرى تسراؤالتيا البق يرة، 

 ترتطل ىمى العظالر ا تيةجخطة الدراسة ل ت  تظظي 
 ام ار الطحاهيط  لمتجظب الضربي  لمررتاتل -
 الدراسات الساباة  اةتاال فرض  الدراسةل -
 الدراسة العطميةل -
 مظاقرة الظتا ال  -
 الخللة  الظتا ا  التملياتل -
 ماتر ات ألبقاث مستايميةل -

 اإلطار السحاه سي لليجشب الزريبي للذركات -2
 الزريبي للذركات والسحاه م ذات الرل محههم اليجشب  2-1

لرريس محيممررًا جد ررًدا، فاررد تجرردد  Corporate Tax Avoidanceالتجظررب الضررربي  لمررررتات 
، المرذان ال ظرا (Shackelford and Shevlin, 2001)االىتطرام بيرذا الطجرال البق ر  مظرذ ىطرل 

  االىتطرام الرذل اقظرى تزا د مطارسات التجظرب الضرربي  لمرررتات برركل غيرر مسريملل  رغر  مسرتم 
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برررو ىرررذا الطجرررال مرررن الدراسرررة، فارررد لرررم د أنرررو ال  مجرررد تعربرررا مقررردد متحرررا ىميرررو لمتجظرررب الضرررربي  
 Hanlon and Heitzman, 2010; Gebhart, 2017ل) 

، أنو من الصعب  ضر  محيرمم مقردد لمتجظرب الضرربي   تقد رد Slemrod (2004)فاد أ ضح 
قيطتو الطسطمح بيا قانمنًا، نظًرا ألنو  تةمن من أل ة ء تحعمو الررتة لتخ يت التزاماتيرا الضرربيية، 
بامضافة إلى أل ة ء اطكن إخحا و   طسو بسرىة ىظردما  رت  ىرضرو تاضرية أخلقيرةل ترذلف  رر  

ظب الضربي  لمررتات ىادة ما  ت  تعربحو بركل خا ئ بسيب سمء الحير  العد د من البا  ين أن التج
 ,.Desai and Dharmapala, 2009; Lee et al)العرام لمتجظرب الضرربي  تظررا  قرانمن  

 ل (2015

، تصظيا التجظرب الضرربي  إلرى قرانمن   غيرر قرانمن  مرن Salihu et al. (2013) قد  لو 
ظيا متسرع  تضطن اسرتظتاجًا سرربعًا،  ذلرف لعردم إمكانيرة تقد رد قيل الطقامين  االقتصاد ين بونو تص

سررمم  التجظررب الضررربي  بسرريملةل تطررا أن الحرررل بررين مررا ىررم قررانمن   مررا ىررم غيررر قررانمن  فرر  إدارة 
الضرا ب اكمن ضئيًل جدًا بقيث ال اطكن معو ضطان  جرمد تاسري   اضرحل  قرد تر  اسرتخدام محراهي  

سح ،  التخطري  الضرربي ،  لدارة الضررببة،  الطرلذ الضرربي ،   ترى ىدة م ل التجظب الضربي  التع
 ,Boussaidi and Hamed)التيرررب الضررربي  لتصررمبر الطعظررى الطحرراهيط  لمتجظررب الضررربي  

ل  ىمرررى الررررغ  مرررن  جرررمد اختلفرررات برررين ىرررذه الطحررراهي ، إال أن ىرررذه الطحررراهي  قرررد اسرررتخدم  (2015
 (لSalihu et al., 2015صمة بالتجظب الضربي   بالتبادل ف  الدراسات الساباة ذات ال

ىرم قردرة الططرمل ىمرى دفر  ميمرض مرظخحت مرن الضررببة لةرل د الر مرن الردخل  فاليجشب الزريبي
الطقاسرري  الطحصررح ىظررو قيررل الضرررببة باسررتخدام امجررراءات أ  السياسررات الترر  تيرردف إلررى تخ رريت 

تزام الصرارم لمارانمن،  تمرف التحسريرات التر  معدل الضرببة ىمى الطد  الطمبل  الت  تظطمل ىمى االل
 Frank et(ل تطرا ىرفرو Dyreng et al., 2008تا  ف  الطظطاة الرماداة مرن الاماىرد الضرربيية  

al., (2009)  بونرو التلىرب فر  الردخل الخاضر  لمضررببة مرن خرلل إجرراءات التخطري  الضرربي ،
   غير قانمنيةلالت  تامم بيا الررتة، إما باستخدام  رل قانمنية أ

، بونو سمسمة متصمة من استراتيجيات التخطري  Hanlon and Heitzman (2010)كطا ىرفو 
الضررربي   الترر  تتضررطن فرر  أ ررد أ رافيررا التزامررًا ضرررببًا قانمنيررًا  ترتررب ىميررو ضرررببة لررربقة أقررل، 

توجيررل  الطرررف ا خررر مررن السمسررمة  تضررطن مصررطمقات م ررل ىرردم االلتررزام،  التيرررب الضررربي ،  ال
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 .Chen et alالضرربي ؛  عالترال  ُىررف بطصرطمح التخ ريت الصرربح لمضررا بل  عالط رل، اصرحو 
بونو أل إجراء مخط  لتخ يت الضرا ب الطدفمىرة مرن خرلل أنررطة التخطري  الضرربي   ،(2010)

 الاانمنية، أ  الت  قد تا  ف  الطظطاة الرماداة، فضًل ىن األنرطة غير الاانمنيةل 

مظظطرررة التعرررا ن االقتصرررادل لمتظطيرررة أنرررو ال  مجرررد محيرررمم مقررردد لمتجظرررب الضرررربي    قرررد أةرررارت
 OECD, 2015, P.78 أن التجظب الضربي  ىم مصطمح استخدم لملو الترتيرب الرذل اارمم  ،)

بو الططمل بيدف تخ يت التزاماتو الضربييةل  رغ  أن ىذا الترتيب قد اكرمن قانمنيرًا تطامرًا إال أنرو قرد 
 م  قصد الطررع من تطييا الاانمنل    تعار  ىادة

، فررإن التجظررب الضررربي   ررت  مررن خررلل اختيررار Martinez and Motta (2017)  فاررًا لررر 
امجراءات الت  تقظى بدى  قانمن  مقد د، بعكرس التجظرب الضرربي  التعسرح  الرذل  تطمرب التمسر  

 ل إذ أن القررد الحالررل بررين فرر  اسررتخدام إجررراءات أ  سياسررات تعسرر ية قررد تطتررد إلررى التيرررب الضررربي
التجظررب الضررربي  التعسررح   التيررررب الضررربي  ضرر يا جررردًا؛ مطررا  ررؤدل إلرررى ارتحرراع التةمحررة بسررريب 
العامعررات الترر  تحرضرريا السررمطات الضررربيية نتيجررة التيرررب الضررربي  بررركل غيررر قررانمن ، إلررى جانررب 

 نحاات التااض   فادان السطعةل

مرن  Aggressiveness Tax Avoidance ي اليعداحياليجشب الزريب قد ت  استخدام محيرمم 
، بونرو نررا  مقردد  رؤدل إلرى معراملت Slemrod (2004)قيرل العد رد مرن البرا  ين؛  يرث ىرفرو 

 Desai and Dharmapala)ىردفيا األساسر  تخ ريت االلتزامرات الضرربيية لمرررتةل تطرا قردم 
،  جيتر  نظرر لمتجظرب الضرربي  التعسرح ،  يرث تحسرر  جيرة الظظرر األ لرى الظظررة التاميدارة (2009

كطرباة لتومين ال ر ة  الت  تيدف إلى تخ يت العربء الضرربي ل  تحسرر  جيرة الظظرر ال انيرة الظظررة 
الطعالرررة لمتجظررب الضررربي  التعسررح  بونررو ةرركل مررن أةرركال ىطميررات الترررعح امدارل الترر  ااررمم بيررا 

لطد ر ن لتقايا مكاسب ةخصية  التر  تيردف إلرى إخحراء الردخل ىرن السرمطات الضرربيية  الت طيرة ا
 Lanis andىمرررى األنررررطة الخ يرررة التررر  اطكرررن أن تضرررر بطصرررالح الطسررراىطينل تطرررا ىرفرررو 

Richardson (2013) بونو مخطر  أ  ترتيرب  يردف برركل أساسر  إلرى التجظرب الضرربي   الرذل ،
 ال  ظص ىميو الاانمنل 

، بونو التلىب ف  الدخل الخاض  لمضرببة من خلل التخطي  Allen et al. (2016) قد ىرفو 
، بونو إدارة الردخل الخاضر  Wahab et al. (2017)الضربي  التعسح  من قيل امدارةل تطا ىرفو 
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 Salman etلمضرببة من خلل الليام بونرطة التخطري  الضرربي ل بامضرافة إلرى ذلرف؛ فارد ىرفرو 
al. (2018)  بونررو  سرريمة لخحررت الرردخل الخاضرر  لمضرررببة مررن خررلل تظحيررذ التخطرري  الضررربي ،

باسرررررررتخدام  ررررررررل قرررررررد تصرررررررظو أ  ال تصرررررررظو ىمرررررررى أنيرررررررا تيررررررررب ضرررررررربي ل ترررررررذلف، فارررررررد ىرفرررررررو 
 Balakrishnan et al. (2019  بونررو ىظدسررة الرردخل الخاضرر  لمضرررببة مررن خررلل التخطرري ،

يرًعا ا تياليًا من الضررا ب، مر  تمضريح أن الرررتات الطتعسرحة الضربي  الذل قد اعتير أ  ال اعتير ت
 ضربييًا تةمن أقل ةحادية مالًيا  لد يا قدر أكير من ىدم تطاثل الطعممماتل 

، أن السطة الر يسية لمتجظب الضرربي  التعسرح  ىرم تخ ريت Arham et al. (2020) قد ذتر 
لتظظيطيررةل لررذلف، اط ررل التجظررب الضررربي  العربء الضررربي  بررركل لررربح مررن خررلل اسررتخدام الحجررمة ا

التعسررح  جطيرر  األنرررطة  امجررراءات الترر  تتخرررذىا الررررتة لخحررت الظحاررات الضررربيية بررركل ىطمررر  
 باستخدام الطظطاة الرماداة ف  المما ح الضربيية الطعطمل بيال

 ، فيررم محيررمم نخررر اسررتخدم بالتبررادل مرر  التجظرربTax planning لليخظاا ا الزااريبي  عالظسرربة
، التخطري  الضرربي  بونرو Tang and Firth (2011الضربي  ف  الدراسات الساباة،  يث اعررف  

مىرداد تاراربر ضرربيية  -خالة قمانين الضرا ب-است لل ال  رات  ىدم التوكد ف  الظظام الضربي  
من ةرونيا أن ترؤدل إلرى ىردف مقردد مسرباًا ىرم تخ ريت االلتزامرات الضرربييةل  بررير ىرذا التعربرا 

ىادًة مرا اكرمن تخ ريت -ليدف إلى أن التخطي  الضربي  ىم الجانب امدارل الذل  تضطن تقد د ا
  ضرر  اسررتراتيجيات  ررمل تي يررة تقايررا اليرردف الررذل قررد ارررطل تظحيررذ  -الضرررا ب إلررى القررد األدنررى

 أىطال قانمنية أ  غير قانمنيةل 

، بونررو سمسررمة مررن العطميررات أ  امجررراءات الترر  قررد  تخررذىا Harinurdin (2018)بيظطررا اعرفررو 
ل  الطصرررر فات بامضررافة إلررى الطعرراملت األخررر  بيررردف دافعررما الضرررا ب لمتلىررب بطصررادر الرردخ

أ  إل ررراؤه فررر  نطرررال إ رررار  Suspensionتخ ررريت العررربء الضرررربي  إلرررى القرررد األدنرررى أ  تعميارررو 
الاررانمنل  لمملررمل إلررى ىررذا اليرردف، اجررب ىمررى ألررقاب العطررل االسررتحادة مررن تررل خصرر   اسررت ظاء 

  لىحاء  ا تطان تمفره األ كام  امدارة الضربييةل

، فتط رررل محيممرررًا نخرررر اسرررتخدم بالتبرررادل مررر  التجظرررب Tax Management إدارة الزاااريب  أمرررا
الضربي  فر  الدراسرات السراباةل فرإدارة الضررببة تط رل جيرمد تخ ريت العربء الضرربي  ىمرى الرررتة 
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، إدارة الضررببة Todorović et al. (2019)(ل  قد ىرف Zhang, et al., 2017ف  أل  ق   
 من األنرطة الت  تيدف إلى التخ يت الاانمن  اللتزامات ضرببة الدخلل بونيا مجطمىة

، محيممررًا نخررر اسررتخدم فرر  الدراسررات السرراباة Tax Shelters الساااذات الزااريب   كطررا تعتيررر
كإ د  استراتيجيات التجظب الضربي ل  برار إلييا بونيا معاملت أ  ترتيبات معادة مصرططة أساسرًا 

ربيية د ن تقطرررل خسرررا ر أ  مخرررا ر اقتصررراداةل تطرررا تعرررد مؤةرررًرا ىمرررى نيرررة لخحرررت االلتزامرررات الضررر
التقا ل ىمى قانمن الضرا ب ىظدما  ت   ضعو فار   ذلرف ل رر  التيررب الضرربي  برداًل مرن تقايرا 

 (لLisowsky, 2010 ; Chyz, 2013أغرا  اقتصاداة أخر  غير ضربيية  

الةررو ىرن الردخل القليار  لمرررتة  ، فيظطرمل ىمرى ىردمTax Evasion اليهارب الزاريبي أمرا
لمسررمطات الضررربييةل  لذا ترران ىرردم الةرررو ىررن الرردخل اط ررل نيررة إجراميررة، فررإن ذلررف اعتيررر ا تيررااًل 
ماليررًا، قررد تصررل بررالطتيرب إلررى ىامعررة جظا يررة م ررل السررجنل بيظطررا إذا ترران ىرردم الةرررو ىررن الرردخل 

نررادرًا مررا  تعررر  الططملررمن الطتيطررمن نتيجررة خطررو فإنررو  ترتررب ىميررو ىررادة غرامررةل لةررن فرر  الماقرر ، 
 ل(Kang, 2016)بإخحاء الدخل لعامعة ةد دة، ألنو من الصعب جدًا إثبات الظية امجرامية 

(، إلرى أنررو ال  مجررد OECD, 2015, P.78 قرد أةررارت مظظطرة التعررا ن االقتصررادل لمتظطيرة  
ربحررو  لةظررو اسررتخدم محيررمم مقرردد لمتيرررب الضررربي ،  أن التيرررب الضررربي  ىررم مصررطمح اصررعب تع

بررركل ىررام ليعظرر  الترتيبررات غيررر الاانمنيررة مخحرراء االلتزامررات الضررربيية أ  تجاىميررال أل أن الططررمل 
 رردف  ضرررا ب أقررل مطررا ىررم ممررزم قانمنررًا بدفعررو ىررن  ربررا إخحرراء الرردخل أ  الطعمممررات ىررن السررمطات 

 الضربييةل 

ل نصرررمص قانمنيرررة  ترررى ىرررام ، فارررد لرررل قرررانمن الضررررببة ىمرررى الررردخل خاليرررًا مرررن أوفاااي مرااار
،  الت  (0 م 5106( لسظة 20( مكرر بطمجب الاانمن رق   25م ىظدما ت  إضافة الطادة رق   5106

ترررظص ىمرررى أنرررو دىظرررد تقد رررد الررررع  الضرررربي  ال اعترررد بررراألثر الضرررربي  ألارررة معاممرررة اكرررمن ال رررر  
مظيا أ  توجيميا، استم  ف   الر يس  من اتطاميا أ  أ د األغرا  الر يسية تجظب الضرببة بالتخمص

ذلف أن تت  الطعاممة ىمى ةركل لرحاة أ  اتحرال أ   ىرد أ  غيرر ذلرف، أ  أن ترت  ىمرى مر مرة  ا ردة 

                                                 
م بتعد ل بعت أ كام قانمن الضرببة ىمى الردخل الصرادر بالارانمن رقر  5106( لسظة 20( مكرر مضافة بالاانمن رق   25الطادة  ( 0 
( مكررر  أ( فر  52م، الجربردة الرسرطية، العردد  0291( لسرظة 000 قانمن ضرببة الدم ة الصرادر بالارانمن رقر   م 5112( لسظة 20 

 مل5106 منية  01
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أ  ىمى ىدة مرا ل،  تةمن العيرة لد  رع  الضرببة بالجمىر االقتصادل القليار  لمطعاممرةل  بكرمن 
 ة، بصحة خالة ف  القاالت ا تيةجال ر  الر يس  لمطعاممة أ  أ د ىذه األغرا  تجظب الضربب

إذا تان الرعح الطتمق  ليا قيل خص  الضرببة ضئيًل بالطاارنة م  قيطة الطزااا الضربيية الطتمقعة  ( أ 
 لمطعاممةل

إذا أدت الطعاممة إلى إىحراءات ضرربيية ممقملرة ال تعكرس الطخرا ر التر   تعرر  ليرا الططرمل  ( ب 
 أ  تدفااتو الظاداة نتيجة الطعاممةل

ذا تضرررطظ  الطعاممرررة بعرررت العظالرررر التررر  ليرررا تررروثير متظررراقت أ   رررؤدل إلرررى إل ررراء بعضررريا  ج( إ
 البعتل 

 فررر  جطيررر  األ رررمال ااررر  ىمرررى الطصرررمقة ىررربء اثبرررات أن ال رررر  الر يسررر  أ  أ رررد األغررررا  
الر يسية ىم تجظب الضرببة،  لمططمل أن ااردم الردليل ىمرى أنرو ال تمجرد أسرباب ضرربيية  راء اختيراره 

امررو لمطعاممررةل  تررركل لجظررة بارررار مررن الررمزبر بر اسررة ر رريس الطصررمقة أ  مررن  ظيبررو لمظظررر فرر  أ  اتط
 االت التجظرب الضرربي ،  ال اجرمز إخطرار الططرمل بترمافر إ رد   راالت تجظرب الضرربيية فر  ةرونو 

 إال بعد ممافاة المجظةدل

  ف  ضمء ما سيا  ر  البا ث  بؤتد ىمى الجمانب التاليةج
الضرربي  لمرررتات مرركمة معاردة،  يرث ُاسرطح بططارسرة التجظرب الضرربي  مرن  يرث أن التجظب  -

كمنو أمر قانمن   ت  بطرل ال تخالو  ال تتعار  م  أ كرام قرانمن الضررببة ىمرى الردخلل  لةرن 
من نا ية أخر  فيم أمر غير مرغرمب ديرو،  يرث تطيرل األسراليب الطسرتخدمة إلرى االسرتحادة مرن 

 الضربيية  الت  قد تخرج ىن قصد الطررعلال  رات ف  الترربعات 
ترر  اسررتخدام العد ررد مررن الطحرراهي  م ررل التخطرري  الضررربي ،  التجظررب الضررربي  التعسررح ،  الطررلذ  -

الضربي ،  لدارة الضرا ب بالتبادل م  محيمم التجظب الضربي  ف  الدراسات الساباة، لتررير إلرى 
ييةل  قررد ال تةررمن الحررر ل بررين جطيرر   جيررة نظررر  اسررعة لملررو فعررل تخ رريت االلتزامررات الضرررب

ىررذه الطحرراهي   اضررقةل  رغرر  الجرردل  ررمل قانمنيررة تررل مظيررا إال أنيرر  جطيعررًا ارررترتمن فرر  اليرردف 
  ىم تخ يت الطدفمىات الضربيية إلى أقل ميمض مطكن، أ  تجظب دفعيا نيا يًا إن أمكنل

مسررتخدمة فرر  ذلررف  رررل تسررعى الررررتات إلررى تخ رريت العرربء الضررربي  إلررى أقررل  ررد مطكررن،  -
 أساليب مختمحرة تتررا ح برين  ررل  أسراليب قانمنيرة ال تخرالو  ال تتعرار  مر  األ كرام الضرربيية 
اطما ىمييا التجظب الضربي ،   ررل  أسراليب غيرر قانمنيرة اطمرا ىمييرا التيررب الضرربي ،  مرا 

 بيظيطا ىم التجظب الضربي  التعسح   ىم ةكل متطرف لمتجظب الضربي ل
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تةرو السمطات الضربيية ىن  جمد التيرب الضربي  فإنيرا تعاقرب الطتيررب  فارًا لطرا ىرم  ىظدما -
مظصمص ىميو قانمنًا  تسترد  امقيا الضربيية، لةظيا ىظدما تةرو ىن  جمد التجظرب الضرربي  

 فإنيا ال تستطي  معاقبة الططمل ألنو ل  اخالو الاانمنل 
تضرطن  ضر  االسرتراتيجيات  الخطر  التر  تيردف التخطي  الضربي  ىرم الجانرب امدارل الرذل   -

إلررى تخ رريت الضرررا ب الطسررتقاة السررداد ىمررى الططررمل، بيظطررا تظحيررذ تمررف الخطرر   ررت  مررن خررلل 
 التجظب الضربي  الطايمل أ  التعسح ،  الت  ل  اقدد قانمن الضرا ب ىمى الدخل الحر ل بيظيطال  

لليرررراس التجظررررب الضررررربي ،  التخطرررري   اسررررتخدم العد ررررد مررررن الدراسررررات السرررراباة نحررررس الطاررررا يس -
الضرررربي ،  لدارة الضررررببة،  الطرررلذ الضرررربي  م رررل مارررا يس معررردل الضررررببة الحعرررال الطقاسررري ، 

 ;Zhang, et al., 2017) معرردل الضرررببة الظارردل الحعررال،  الحررر ل الضررربيية الدفتربررة 
Mulyadi et al., 2014; ; Martinez and Ramalho, 2014; Francis et al., 

2016; Olsen and Stekelberg, 2016; Armstrong et al.,2019)ل 
ف  لل لعمعة الحصل بين ما ىم قانمن   ما ىرم غيرر قرانمن ،  الطظطارة الرمادارة التر  بيظيطرا،  -

 Dyreng et al., 2008; Hanlon and Heitzman, 2010)فارد دىرا بعرت البرا  ين 
Hope et al., 2013; Lanis and Richardson,2013; Tang, 2019)  إلرى تمسري ،

نطرررال محيرررمم التجظرررب الضرررربي  ليررررطل التخ رررريت الصرررربح لضررررا ب الررردخل سرررماء بططارسررررات 
ضررررربيية قانمنيررررة  / أ  مررررركم  فرررر  قانمنيتيررررا  / أ  مطارسررررات ا تياليررررةل لررررذلف، فررررإن التجظررررب 

سرر  أل الضرربي  الطسررتخدم فرر  الجررزء الطتبار  مررن ىررذه الدراسررة ىررم محيرمم اصررو ىمررى نطررال  ا
ىطرررررل تارررررمم برررررو إدارات الرررررررتات بيررررردف التخ ررررريت الماضرررررح لللتزامرررررات الضرررررربيية القاليرررررة أ  

 الطستايميةل

 اليجشب الزريبي وتكال ف الهكال  2-2
تررركل ىلقررة المتالررة الظاتجررة ىررن انحصررال الطمةيررة  الرقابررة أسرراس نظربررة المتالررة  الترر  تصررو 

ةرراليا المتالررة بسرريب تعررار  الطصررالح بررين الطررد ربن الطسرراىطين تطررمتمين  امدارة تررمتلءل  تظرررو ت
(ل إذ تررير تةراليا المتالرة Jensen and Meckling, 1976; Jensen, 1986 الطسراىطين  

إلررى التةرراليا الترر  قررد  تقطميررا الطسرراىطمن فرر  ىلقررة المتالررة مط مررة فرر  تةرراليا الرقابررة  التةرراليا 
دارة ىمررى ىطميررة إىررداد التارراربر  الطعمممررات امضررادية الطتعماررة بطررا  ررت  انحاقررو مررن مررمارد مررن قيررل ام

ل  بؤدل الحصل بين الطمةية Owusu and Weir, 2018)الت  تادم لمطساىطين  الخسا ر الطتبلية  
 الرقابة إلى تةاليا غير لحربة لممتالة،  ىذه التةمحة ستةمن لحربة إذا تران مرل  الرررتة ىر  مرن 
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 Ang)ي  الطد ربن ىمى امتل  أسي  ف  الررتات الت   د ر نيا اامممن بإدارتيا،  لذلف اجب ترج
et al., 2000; Mustapha and Ahmad, 2011)  ل  قرد تةرمن ىرذه التةراليا أىمرى بك يرر فر

 (لGugler et al., 2003الد ل ذات نظ  القطااة لمطست طربن  الظظ  الاانمنية الض يحة  

ممرات  رمل المضر  الطرال   الظترا ا الترر يمية لمرررتة،  الطد ربن تمتلء بطا  تمافر لد ي  من معم
قررد اسرررتخدممن ترتيبررات ضرررربيية معارردة لتقمبرررل أمررمال الرررررتة بعيررًدا ىرررن الطسرراىطين،  تط رررل  جيرررة 

،  يررث Desai and Dharmapala, 2006)الظظررر ىررذه تمررف الترر  قرردم  أل ل مرررة بماسررطة  
 التجظرررررب الضرررررربي   Managerial Rent Diversionتملرررررل إلرررررى أن التقمبرررررل امدارل لم رررررر ة 

مكطلن لبعضريطا  بمجرد بيظيطرا ىلقرة إاجابيرة،  أن أنررطة التجظرب الضرربي  تتسر  برال طم   ترى 
 اطكن إخحاؤىا ىن السمطات الضربييةل

 تحتر   جية نظر المتالة أن التجظب الضربي  اطكن أن اضر بطصالح الطساىطين ألنرو اطكرن 
ميات الترعح امدارل االنتيازلل فالطد ر ن لد ي  الادرة ىمى إخحاء نيتي  استخدامو مخحاء  تسييل ىط

القليليررة  أفعررالي  االنتيازبررة لتقايررا الطزااررا الخالررة بيرر  ىمررى  سرراب الطسرراىطين،  ذلررف مررن خررلل 
ادىا ي  بون ال ر  من ىدم امفصاح ىن الطعمممات ىم إخحراء األنررطة الطقاسريية ىرن السرمطات 

تةررراليا المتالرررة تعرررم  بررركل تييرررر فما رررد المفرررمرات الضررربيية الظاتجرررة ىرررن التجظرررب الضررربيية؛  أن 
  (ل Chan et al., 2016الضربي   

، أن الطررررد ربن قررررد  يرررررر ن ال طررررم  الظرررراج  ىررررن الطعرررراملت Kim et al. (2011) بضرررريا 
قمرر  فرررص الضررربيية الطعارردة مررن خررلل االدىرراء بونررو تمطررا زادت درجررة تعايررد تمررف الطعرراملت، تمطررا 

الةرو ىن ذلف من قيل السمطات الضرربييةل  قرد ذترر ا أاًضرا أن أنررطة التجظرب الضرربي  الطعاردة 
ىرر  أفضررل  سرريمة مخحرراء األنرررطة امداربررة السررربة مررن قيررل إدارة االسررتقااقات،  الترر  ُ ظظررر إلييررا 

فة إلرى ذلرف، فارد  جرد تاميداًا ىمى أنيا االسرتراتيجية الطحضرمة لمسرمم  امدارل الطرركم  ديرول بامضرا
 Hope et al. (2013  أن مرد رل الرررتات األمربكيرة الطررارتين فر  أنررطة التجظرب الضرربي ،

 .Dhawan et alاسعمن لمقحات ىمى غطم  الررتة  زبادة ىدم تطاثل الطعمممراتل تطرا أضراف 
لتررر  تعرررمد ، أن التجظرررب الضرررربي  اطكرررن اسرررتخدامو تسرررتار مخحررراء اسرررتراتيجيات الطرررد ربن ا(2020)

ىمررريي  برررالظح ،  أنرررو إذا لررر  تةرررن مظررراف  التررردفا الظاررردل الظاتجرررة ىرررن التجظرررب الضرررربي  تحرررمل تةررراليا 
 المتالة، فإن التجظب الضربي   زبد من مخا ر االفلسل
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 Chen)لذلف، فإن مرارتة الطد ربن ف  أنرطة التجظب الضربي  تعد مؤةرًا ىمى مركمة المتالة 
et al., 2014) تةاليا المتالة الظاتجة ىن التعار  بين مصالح الطد ربن  الطساىطين ل  لتخ يت

فرإن األمرر  تطمرب الطماءمرة بيظيطرال  لتقايرا تمرف الطماءمرة  رت  اتخراذ إجرراءات تصرقيقية مرن ةرونيا 
القد من سمم  امدارة االنتيازل ىمى الطد  الطمبلل  من بين ىذه امجراءات التصرقيقية سياسرات 

ل  ىمرى الررغ  مرن أنرو لريس Seidman and Stomberg, 2017)فز امداربرة  الطكافرآت  القرما
معتررادًا أن اكررافئ الطسرراىطمن الطررد ربن ىمررى جيررمدى  لتخ رريت الضرررا ب؛ إال أن الدراسررات السرراباة 

 ,Rego and Wilson) جدت أن القمافز امداربة ترتب  بركل مباةر بالتجظب الضربي  لمررتات 
2012; Gaertner, 2014; Powers et al., 2016)ل 

 اليجشب الزريبي وتكلح  :قهق السلك   2-3
، إلرى أن الطرد ربن لرد ي  الاردرة ىمرى زبرادة قيطرة أسري  Finance Theoryتررير نظربرة التطمبرل 

ةرررتاتي  مررن خررلل تخ رريت  الررة ىرردم توكررد الطسررت طربن  ررمل أداء الررررتة فرر  الطسررتايلل  عطييعررة 
توكررد متولررلن فرر  الظرررا  التجررارل،  أن  الررة ىرردم التوكررد ال اطكررن القررال، فررإن الطخررا ر  ىرردم ال

نيا يرًال  مر  ذلرف فإنرو اطكرن الرتخمص مرن التحرا ت فر  الطعمممرات برين الطررارتين فر   مظيرا الرتخمص
السمل أ  ما اطما ىميو أكاداطيًا ىدم تطاثل الطعمممات، إلى القد الذل اططئن ف  لمو الطست طر ن 

لطعمممرات الخالرة،  عالترال  سريطميمن معردل ىا رد أ  تةمحرة رأس مرال أقرل لقيرازة بوني  أقل ضرًرا با
 (لBotosan, 2000أسي  الررتة  

،  الذل قدم الطيررر الظظررل لتمقر  انخحرا  تةمحرة رأس Lambert et al. (2007) استظادًا إلى 
الضررربي  لمررررتات الطررال مرر  زبررادة الترردفاات الظاداررة لمررررتة، فإنررو اطكررن مررن خررلل أنرررطة التجظررب 

الترروثير ىمررى تةمحررة رأس الطررال الترر  تتةررمن مررن مررزبا مررن األسرري   الررد من، مررن خررلل توثيرىررا ىمررى 
التدفاات الظاداة الطستايمية الطتمقعة لمررتة  توثيرىا ىمى تبا ن التدفاات الظاداة لمررتة،  تذلف تبا ن 

ن نا يرررة، اطكرررن أن  رررؤدل التجظرررب التررردفا الظاررردل لمرررررتة مررر  إجطرررال  التررردفا الظاررردل لمسرررملل فطررر
الضربي  إلى  فمرات تييرة ف  الضرا ب الطدفمىة، مطا  زبد من التدفاات الظاداة الطستايمية الطتمقعرة 
لمررتة،  عالتال  اخحت من تةمحة رأس الطال الططمم ل تطا أن اتجراه العلقرة برين التجظرب الضرربي  

تتمقرررو ىمرررى الزبرررادة التصررراىداة لمتررردفاات الظادارررة  تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة التررر  اطمييرررا الطسررراىطمن 
الطتمقعرررة مرررن المفرررمرات الضرررربيية بظسرررب تحرررمل الطخرررا ر الطتزا ررردة بسررريب أنررررطة التجظرررب الضرررربي  

 Goh et al., 2016)  ل  مرن نا يرة أخرر ، اطكرن أن  رؤدل التجظرب الضرربي  إلرى زبرادة تييررة فر
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 ,.Dyreng et al) عالترال  زبرادة تةمحرة رأس الطرال  التبرا ن  الت را ر فر  التردفاات الظادارة لمرررتة،
 ل(2008

، أن الطست طربن لد ي   جيات نظر سميية  رمل Cook et al. (2017)ىذا،  قد تمقع  دراسة 
فررر  أ  انخحررا  االسررت طار فرر  أنرررطة التجظررب الضررربي ل فررإذا ترران اسررت طار الررررتات فرر  أنرررطة 

 تقطمرمن تةمحرة المفرمرات الضرربيية الضرا عة مطرا اخحرت  التجظب الضربي  مظخحضًا فرإن الطسرت طربن
من التدفاات الظاداة الطتا ة لي ، األمر الذل قد  ترتب ىميو زبادة تةمحرة  ارمل الطمةيرةل أمرا إذا تران 
اسرررت طار الرررررتات فررر  أنررررطة التجظرررب الضرررربي  محر رررًا، فرررإن الطسرررت طربن  تقطمرررمن تةررراليا الحا ررردة 

سمطات الضربيية مطارسة الرررتات ألنررطة التجظرب الضرربي ل   ترى إذا  ال رامات ىظدما تةترو ال
لرر  ُتةترررو تمررف الططارسررات مررن قيررل السررمطات الضررربيية، فاررد تتقطررل الررررتات تةرراليا سياسررية أ  
تةررراليا سرررطعة مرتبطرررة بالتجظرررب الضرررربي ، مطرررا  رررؤدل إلرررى انخحرررا  الطييعرررات،  انخحرررا  لررراف  

 الدخل،  انخحا  قيطة الررتةل

ى الرررغ  مرن أن إاجرراد  ررل لخحررت الضررا ب اطكررن أن اسراىد الررررتة ىمرى اال تحررات بارردر  ىمر
أكيررر مررن أرعا يررا، إال أن ىررذا  تجاىررل  لياررة أن التجظررب الضررربي  اطكررن أن ُاعررر  الررررتة ألنررماع 
ىد دة من الطخا ر؛  الت  تخما  الة من ىدم التوكد ديطرا  تعمرا بالظترا ا الطسرتايمية لمرررتة  للقرال 
الضرررر بيررال  عالتررال   تعررين ىمررى الطررد ربن ماارنررة الطظرراف  الطترتبررة ىمررى تخ رريت العرربء الضررربي  
بالطخررررا ر  التةرررراليا الطقتطمررررة  الررررركم  الترررر  قررررد تتعررررر  ليررررا الررررررتة نتيجررررة مطارسررررتيا لمتجظررررب 

 (لChristensen et al., 2015الضربي   

لررذلف؛ فررإن زبررادة مسررتم  ىرردم التوكررد  ررمل الترردفاات الظاداررة الطسررتايمية الطتمقعررة لمررررتة،   جررمد 
 الة من ىدم تطاثل الطعمممات بين الطست طربن  ؤثر ىمى التةمحة الضطظية لقامل الطمةية من خرلل 

 ,.Balakrishnan et al)اسررتخدام الطررلذات الضررربيية تاسررتراتيجية متعسررحة لمتجظررب الضررربي  
2019) Rego and Wilson, 2012; ل فالطييعرة ال امضرة لمطرلذات الضرربيية اطكرن أن ترؤدل

إلى ىدم قدرة الطست طربن ىمى الحي  الصقيح لماما   الطالية لمررتة  تدفااتيا الظادارة، مطرا  ملرد  الرة 
ل ارتحرراع مررن ىرردم التوكررد لررد ي ،  ىررم األمررر الررذل  ررظعكس سررمبًا ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة مررن خررل

 (لAabo et al., 2015تةاليا الطعاملت أ  انخحا  الطمب ىمى األ رال الطالية لمررتة  
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، بونرو مرن الطررجح أن  رؤدل التقمبرل امدارل Ge et al. (2016) بط ل ما سيا؛ ما أكد ىميو 
برل لمطمارد فر  الرررتات التر  تسرتخدم الطرلذات الضرربيية إلرى انخحرا  قيطرة الرررتة مرن خرلل تقم 

تمف الطمارد إلرى الطرد ربن  خسرارة ثرر ة الطسراىطين بسريب ضرعو خيرارات االسرت طارل لرذلف اطكرن أن 
 فر  الطاابرل، فارد تملرل  .تؤدل الطخا ر الطرتبطرة بيرذه الططارسرات إلرى زبرادة تةمحرة  ارمل الطمةيرة

Gravelle (2009) ربرا ، إلى أن الررتات الت  لد يا الادرة ىمرى تخ ريت العربء الضرربي  ىرن 
تقمبل األمرمال  األلرمل ىيرر الطرلذات الضرربيية اطكرن أن تقارا  فرمرات ضرربيية تييررة ترؤدل إلرى 

ذلررف،  يررث  Goh et al. (2016)انخحررا  التةمحررة الضررطظية لقاررمل الطمةيررةل  قررد أ رردت دراسررة 
 تملم  إلى أن  امم  األسري  اطميرمن معردل ىا رد أقرل نظررًا لاردرة الرررتات الظاجقرة فر  مطارسرات

 التجظب الضربي  ىمى تمليد تدفاات ناداة مستايمية أىمىل

 الدراسات الدابق  واشيقاق فرضي الدراس تحليل  -3
فرر  ا  نررة األخيرررة، نثررار بعررت البررا  ين ىمررى الطسررتمل الررد ل  تسرراؤالت  ررمل ا ثررار الطختمحررة 

ا ب الطدفمىرة لمد لرة، لمتجظب الضربي  تو د الخط  الت  تمجرو إلييرا إدارة الرررتة لمتروثير ىمرى الضرر 
نتيجررررررة االنطبرررررراع السررررررا د بررررررون التجظررررررب الضررررررربي  لرررررراىرة  اسررررررعة االنترررررررار فرررررر  بيئررررررة األىطررررررال 

 Kovermann and Velte, 2019  ل اضراف إلرى ذلرف الظظررة السرميية لمطسرت طربن  رمل زبرادة أ)
 Cook et al., 2017; Hutchens and)انخحرا  االسرت طار فر  أنررطة التجظرب الضرربي  

Rego,2015) ل 

ىذا؛  قد  ظر  التجظرب الضرربي  باىتطرام متزا رد برين البرا  ين نظررًا  ثراره االقتصراداة،  يرث تر  
، Rani et al., 2018)تظا لرو مر  مت يررات مختمحرة م رل الرعقيرة  الرافعرة الطاليرة   جر  الرررتة  

(،   متطرة Gaaya et al., 2017،  هيكرل الطمةيرة  Amidu et al., 2016) جرمدة األرعراح  
، (Asiri et al., 2020)(،  تحراءة االسرت طار Kovermann and Velte, 2019الرررتات  

 ,Kurniawan and Nuryanah)(،  اال تحرات بالظادارة Amidu et al., 2019 لدارة األرعراح  

2017; Choi et al., 2018) تةمحرة الرد من  ،(Beladi et al., 2018; Isin, 2018; 
Kubick et al., 2020) تةمحرة  ارمل الطمةيرة  ،(Hutchens and Rego, 2015; Goh et 

al., 2016; Cook et al., 2017; Pulido and Barros, 2017; Taylor et al., 2018; 
Chun et al., 2019; Sikes and Verrecchia, 2020) ل لرذلف، قرام العد رد مرن الدراسرات

مى تةمحة  امل الطمةية  الت  ألبق  مجرااًل مك حرًا الساباة بحقص أثر التجظب الضربي  لمررتات ى
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لمبقمث القد  رة،  ال سريطا فر  المالارات الطتقردة األمربكيرة خالرة فر  السرظمات الخطرس األخيررةل  قرد 
قرردم  تمررف الدراسررات نتررا ا متبا ظررة  ررمل ىررذا األثررر،  فرر  إ ررار اسررتةطال جيررمد تمررف الدراسررات سرريت  

 تظا ليا أدناهل

، فقرص العلقرة برين مسرتمبات الطخرا ر Hutchens and Rego (2015)اسرتيدف  دراسرة 
( ةرتة 797( مراىدة لعدد  5092الضربيية  مخا ر الررتة،  لتقايا ىدف الدراسة ت  استخدام  

مل  قرررد تررر  االىتطررراد ىمرررى أرععرررة مت يررررات 5100  ترررى ىرررام  0225أمربكيرررة خرررلل الحتررررة مرررن ىرررام 
الطزااا الضربيية غير الطعتررف بيرا،  الطزاارا الضرربيية القاليرة  للياس الطخا ر الضربيية  الت  ترطل

غيررر الطعترررف بيررا،  الحررر ل الضررربيية الدا طررة،  تامبررات معرردالت الضرررا ب الحعالررة الظاداررةل تطررا ترر  
استخدام أرععة ماا يس للياس مخا ر الررتة ى  متمس  تةمحة  امل الطمةية، تامبات ىما رد األسري  

مية،  الترت  ف  تمقعات الطقممرين الطراليين لألرعراح الطسرتايميةل  قرد تملرم  الدراسرة القالية  الطستاي
إلى أن الحر ل الضربيية  تامبات معدالت الضرا ب الحعالة الظاداة تررتب  ااجابيرًا بالعد رد مرن مارا يس 

األخررر  مخررا ر الررررتة  الترر  مررن بيظيررا تةمحررة  اررمل الطمةيررةل تطررا أةررارت الظتررا ا إلررى أن الطاررا يس 
تررررتب  سرررمييًا بطخرررا ر الرررررتة أ  ال  مجرررد بيظيطرررا ىلقرررة،  أنرررو اجرررب القرررذر ىظرررد اختيرررار مارررا يس 

 الطخا ر الضربيية  يث أن الظتا ا تختمو باختلف الطلياس الطستخدمل 

، تظا ل العلقة برين التجظرب الضرربي   تةمحرة  ارمل Goh et al. (2016)كطا استيدف  دراسة 
طييا ىمى ىيظة تييررة مرن الرررتات األمربكيرةل  لتقايرا ىردف الدراسرة تر  اسرتخدام الطمةية  ذلف بالت

( 09( مررراىدة  فاررًا لقجرر  العيظررة الظيررا   الطسررتخدم فرر  تقميررل االنقرردار لطرردة  54790 - 2401 
مل  قررد تملررم  الدراسررة إلررى أن الطسررت طربن 5101  تررى ىررام  0220ىاًمررا خررلل الحترررة مررن ىررام 

ىا رد متمقر  أقرل بسريب تروثيرات التردفا الظاردل الطمجرب لمتجظرب الضرربي ،  للرى  اقتاجمن إلى معردل
 جمد ىلقة ارتبا  سميية قمبة بين التجظب الضربي   تةمحرة  ارمل الطمةيرة فر  الرررتات التر  تتطتر  
برقابرررة خارجيرررة أفضرررل لةمنيرررا تخحرررت مرررن ترررل مرررن االنتيازبرررة امداربرررة  مخرررا ر المتالرررة الطرتبطرررة 

ربي ، بامضافة إلى  جمد ىلقة ارتبا  سميية قمبة بين التجظب الضربي   تةمحة  امل بالتجظب الض
الطمةية ف  الررتات الت  تعران  مرن قيرمد ماليرة أكيرر  فررص نطرم أفضرل، ذلرف ألن الطظراف  امداربرة 
الطتط مررة فرر  المفررمرات الضررربيية الظاداررة لتمررف الررررتات تةررمن أىمررى فرر  ىررذه الظررر ف،  تررذلف  جررمد 

لقرررة ارتبرررا  سرررميية قمبرررة برررين التجظرررب الضرررربي   تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة فررر  الرررررتات ذات جرررمدة ى
 الطعمممات العاليةل 
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، العلقرة برين التجظرب الضرربي   تةمحرة رأس الطرال  فارًا Cook et al. (2017) تظا لر  دراسرة 
حراع تةمحرة رأس الطرال لتمقعرات الطسرت طربن  مرا إذا تران االنقرراف ىرن تمرف التمقعرات  ترترب ىميرو ارت

( مراىدة خرلل الحتررة مرن ىرام 57609ف  الررتات األمربكيةل  لتقايا ىدف الدراسة ت  استخدام  
مل  قد تملم  الدراسة إلى أن تةمحة رأس الطال تزبرد مر  مطارسرة التجظرب 5106  تى ىام  0220

التجظررب الضررربي  بطررا  تحررا الضرربي   فاررًا لتمقعررات الطسررت طربنل لررذلف تاررمم الرررتات بتعررد ل أنرررطة 
مررر  تمرررف التمقعرررات لتخ ررريت تةمحرررة رأس الطرررالل تطرررا أن الرررررتات األمربكيرررة الرابقرررة تارررمم بونررررطة 
التجظررررب الضررررربي  لتخ رررريت األقبرررراء الضررررربيية الخالررررة بيررررا إلررررى مسررررتم  معررررين مررررن الرررردخل قيررررل 

 الضرا ب لتمفير تدفاات ناداة إضادية لطساىطييا بعد خص  الضرا بل  

، لمعلقة  مبمة األجل برين التجظرب الضرربي  Pulido and Barros (2017  دراسة   تعرض
لمرررررتات  تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة فررر  أ ر عرررا  ذلرررف مررر  مراىررراة خصرررا ص ترررل د لرررةل  لتقايرررا ىررردف 

( ةرتة مدرجة فر  بمرلرات أرعر   ىررربن د لرة 0629( مراىدة لعدد  6401الدراسة ت  استخدام  
مل  قررد تملررم  الدراسررة إلررى  جررمد ىلقررة 5106  تررى ىررام  5112مررن ىررام أ ر عيررة خررلل الحترررة 

إاجابيررة بررين مطارسررات التجظررب الضررربي   تةمحررة  اررمل الطمةيررة،  أن تةمحررة  اررمل الطمةيررة تررزداد فرر  
الررتات الت  تطرارس أنررطة التجظرب الضرربي  بطسرتمبات مرتحعرة،  العكرس لرقيح،  يرث ترظخحت 

التجظب الضربي  بطسرتمبات مظخحضرة، بامضرافة إلرى  جرمد ىلقرة  ف  الررتات الت  تطارس أنرطة
مقدبرررة غيرررر خطيرررة برررين التجظرررب الضرررربي   تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة فررر  أ ر عرررال تطرررا أن الحما رررد التررر  
 صررم  ىمييررا الررررتات مررن مطارسررتيا ألنرررطة التجظررب الضررربي  قررد انخحضرر  اىتبررارًا مررن األزمررة 

افة إلرى تروثير الخصرا ص الطؤسسرية ىمرى تةمحرة  ارمل الطمةيرة م فصراىدًا، بامضر5119الطالية ىام 
  الت  تيد  مظخحضة ف  الد ل الت  تطيا الاانمن االنجميزل ماارنة ب يرىال 

، العلقرة برين التجظرب الضرربي   تةمحرة  ارمل الطمةيرةل Chun et al. (2019 تظا لر  دراسرة  
طمىرررة مرررن الرررررتات األمربكيرررة  غيرررر ( مرررراىدة لطج01799 لتقايرررا ىررردف الدراسرررة تررر  اسرررتخدام  

مل  قد تملم  الدراسة إلرى 5102  تى ىام  5112( د لة خلل الحترة من ىام 07األمربكية ف   
أن التجظررب الضررربي   رررتب  سررمييًا بتةمحررة  اررمل الطمةيررة داخررل د ل القطااررة الامبررة لمطسررت طربن  الترر  

طرري  الضررربي  الحعررال لتخ رريت االلتزامررات تقحررزى  ىمررى إدرا  أنرررطة التجظررب الضررربي  تظترراج لمتخ
الضرررربييةل  تةرررمن ىرررذه العلقرررة إاجابيرررة فررر  الرررد ل ذات القطاارررة الضررر يحة لمطسرررت طربن  يرررث  ظظرررر 
الطست طر ن إلى أنرطة التجظب الضربي  تعامل إضاف  لطخا ر األسي ؛ لرذلف تختمرو تمرف العلقرة 

 ربن داخل تل د لةل من د لة ألخر  اىتطادًا ىمى قمة نظ   طااة الطست ط
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، تقد د العمامل الطالية الخارجية الظاةئة (Sikes and Verrecchia, 2020) استيدف  دراسة 
ىررن التجظررب الضررربي  لمررررتات  أثرىررا ىمررى تةمحررة رأس الطررالل  لتقايررا ىرردف الدراسررة ترر  اسررتخدام 

 قرد أليررت الظترا ا مل 5109  ترى ىرام  0299ىيظة من الررتات األمربكيرة خرلل الحتررة مرن ىرام 
 جمد ىلقة ارتبا  ااجابية برين التةمحرة الضرطظية لررأس الطرال  التجظرب الضرربي  لةرل الرررتات  ترى 
تمرررف التررر  ال تطرررارس أنررررطة التجظرررب الضرررربي ل  تةرررمن ىرررذه الظتيجرررة أقرررم  بالظسررربة لمرررررتات التررر  

ن العمامررل الطاليررة الخارجيررة تتظاسررب ترردفااتيا الظاداررة مرر  الترردفا الظارردل لمسررمل،  ىررم مررا ارررير إلررى أ
ىمرى تةمحرة رأس الطرال  لةظيرا أك رر ضررًرا لمرررتات التر  ال  اً مدفمىة بالتجظب الضرربي  ترؤثر ااجابير

تطارس أنرطة التجظب الضربي ل  برج  ذلف إلى أنيا تعان  مرن ارتحراع تةمحرة رأس الطرال  فر  نحرس 
  ماارنررة بالررررتات الترر  تطررارس أنرررطة المقر  ال تتطترر  بطرردخرات ناداررة مررن أنرررطة التجظررب الضررربي

التجظررب الضررربي ل تطررا أن الررررتات األمربكيررة متعررددة الجظسرريات تطررارس أنرررطة التجظررب الضررربي  
 الت  تخحت معدالت الضرببةل 

؛ ُال ررد البا ررث  جررمد فجررمة بق يررة تتط ررل فرر  ىرردم  جررمد اتحررال فرر  نتررا ا فااي ضااهء مااا تقاادم
ا ف  بيئات متادمة خالة ف  المالاات الطتقدة األمربكيرة  أ ر عرا الدراسات الساباة الت  تط  معظطي

 مل أثر التجظب الضربي  لمررتات ىمى تةمحرة  ارمل الطمةيرة،  يرث دىطر  نترا ا بعرت الدراسرات 
 ;Hutchens and Rego, 2015) جمد توثير إاجاب  لمتجظب الضربي  ىمى تةمحة  امل الطمةية 

Cook et al., 2017; Pulido and Barros, 2017; Sikes and Verrecchia, 2020)  ،
 جرمد تروثير سرمي  لمتجظرب الضرربي  لمرررتات ، .Goh et al (2016بيظطرا أليررت نترا ا دراسرة  

إلرى اخرتلف تروثير ، .Chun et al( 2019ىمرى تةمحرة  ارمل الطمةيرةل تطرا أةرارت نترا ا دراسرة  
ظ  القطاارة التر  تمفرىرا ترل د لرة لطسرت طربيال التجظب الضربي  ىمى تةمحة  امل الطمةية باختلف ن

لرذلف فإنرو مرن الصررعمعة بطكران تمقر  العلقررة برين التجظرب الضرربي  لمررررتات  تةمحرة  ارمل الطمةيررة، 
نظررًا لتعررار  نترا ا الدراسررات السراباة الترر  تظا لر  تمررف العلقرة بررين الرد ل الطختمحررة برل  فرر  الد لررة 

فر  لرمرتو اليد مرة  غيرر الطقرددة ىمرى اال الحر  األ ل لمدراسة الما دةل  لذلف سيامم البا ث باةت
 ج    الظقم ا ت 

H1  ياارثر اليجشااب الزااريبي معشهيااًا علااى تكلحاا  :قااهق السلك اا  فااي الذااركات السقياادة بالبهر اا  
 السرري .
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 استةطااًل ليدف الدراسة  امتردادًا لمطجطمىرة السراباة مرن الدراسرات اتجرو بعرت الدراسرات السراباة 
إلررى دراسررة ترروثير تةرراليا المتالررة ىمررى العلقررة بررين الطررلذات الضررربيية  تةمحررة  اررمل الطمةيررةل فاررد 

 Tax Haven، فقرص أثرر اسرتخدام الطرلذ الضرربي  Taylor et al. (2018)اسرتيدف  دراسرة 
Utilization  تاسررتراتيجية متعسررحة لمتجظررب الضررربي  لمررررتات ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررةل  لتقايررا

( ةرررتة أمربكيررة مررن الررررتات 525( مررراىدة لعيظررة مكمنررة مررن  5549ىرردف الدراسررة ترر  اسررتخدام  
مل  قد أليرت الظتا ا  جرمد ىلقرة 5106  تى ىام  5114متعددة الجظسيات خلل الحترة من ىام 

با  إاجابية بين الطلذات الضربيية  تةمحة  ارمل الطمةيرةل تطرا أن تةراليا المتالرة الطرتحعرة ترؤدل ارت
إلى زبادة ىلقة االرتبا  االاجابية بين استخدام الطلذ الضربي   تةمحرة  ارمل الطمةيرة، فر   رين أن 

 الرقابة الطرتحعة بماسطة الطد ربن الطستامين اطكن أن تخحت من تمف العلقةل 

، ٌال رد البا رث أن ىظرا  نردرة فعميرة فر  الدراسرات السراباة التر  فقصر  ىطميرًا وفي ضاهء ذلا 
العلقة بين التجظب الضربي  لمررتات  تةمحة  امل الطمةية ف  ضمء نظربة المتالرة باسرت ظاء دراسرة 

 Taylor et al., 2018  الت  تط  ف  المالارات الطتقردة األمربكيرةل لرذلف فإنرو مرن الصرعمعة تمقر )
العلقررة بررين التجظررب الضررربي  لمررررتات  تةمحررة  اررمل الطمةيررة فرر  ضررمء نظربررة المتالررة، نظرررًا لظرردرة 
الدراسررات السرراباة الترر  تظا لرر  تمررف العلقررة  الترر  تطرر  فرر  بيئررات متادمررةل  عالتررال  سرريامم البا ررث 

 ج    ف  لمرتو اليد مة  غير الطقددة ىمى الظقم ا ت لحر  ال ان  لمدراسة باةتاال ا
H2 يخيلااا الياا ثير السعشااهن لليجشااب الزااريبي علااى تكلحاا  :قااهق السلك اا  فااي الذااركات السقياادة  

 بالبهر   السرري  باخياف تكال ف الهكال .

 الدراس  العسل   -4
 مجيسع وعيش  الدراس  4-1

الدراسررة فرر  جطيرر  الررررتات الطسررجمة فرر  سررمل األ رال الطاليررة الطصرررل،  بطكررن  تط ررل مجتطرر  
م من خرلل الجرد ل 5102  تى ىام  5102تمضيح ىددىا خلل فترة الدراسة  الت  تطتد من ىام 

 ( التال ل0رق   

   عدد الذركات السدجل  في سهق األوراق السال   السررن خال سشهات الدراس 1جدول 
 2119 2118 2117 2116 2115 انغُخ

 218 221 222 222 221 انًغجهخانششكبد 
 

 https://egx.com.eg/ar/Marketindicator.aspxانًصذس: 

https://egx.com.eg/ar/Marketindicator.aspx
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 الختبار فرض  الدراسة اىتطد البا ث ىمى ىيظة من الررتات الطساىطة الطسجمة بسمل األ رال 
مل 5102  تى ىرام  5102خلل الحترة من ىام  EGX100الطالية الطصرل  الطدرجة ىمى مؤةر 

ىمرى  Statutory Tax Rate (STR) قد ت  اختيار تمف الحترة نظرًا ل بات معدل الضرببة الاانمن  
%( مرررن لررراف  األرعررراح السرررظمبة  فارررًا لرررظص الطرررادة رقررر  2ل55اح األةرررخاص االىتباربرررة بظسررربة  أرعررر

م،  الترر  ىرردل  بطمجررب قرررار ر رريس 5112( لسررظة 20( مررن قررانمن الضرررببة ىمررى الرردخل رقرر   62 
م،  عالتررال  تتلةررى االختلفررات الضررربيية الجمىربررة بررين 5102( لسررظة 24الجطيمربررة بالاررانمن رقرر   

( ةرتة مدرجرة ىمرى ىرذا الطؤةرر،  قرد تر  اختيرار 011الدراسةل  قد بمض  ج  العيظة األ لية  سظمات 
  ج  العيظة  فاًا لطجطمىة الطعا ير ا تيةج 

خررلل فترررة الدراسررة مررن ىررام  EGX100اسررتطراربة الررررتة ضررطن الررررتات الطدرجررة فرر  مؤةررر  -0
 مل5102  تى ىام  5102

 5102 أسررعار األسرري  ىررن الررررتة بانتظررام خررلل فترررة الدراسررة مررن ىررام تررمافر التارراربر الطاليررة  -5
 مل5102  تى ىام 

استبعاد ةرتات قطاى  اليظم   الخدمات الطالية غير الطصردية نظرًا لمطييعة الخالة لرررتات  -0
ىذ ن الاطاىين،  خضمىيا لاماىد  لجراءات قانمنية  نظامية مختمحة، فضًل ىن اخرتلف هيكرل 

 طال بيا إذا ما قمرن  بررتات الاطاىات األخر ،  الت  اطكن أن تؤثر ىمى دقة الظتا الرأس ال
اسررتبعاد الررررتات الترر  تررزا ل نرررا يا بظظررام الطظررا ا القرررة تمنيررا معحرراة مررن الخضررمع لمضرررببة  -6

 ىمى أرعاح األةخاص االىتباربةل
ضرررر  لمضرررررببة ىمررررى أرعرررراح اسررررتبعاد ةرررررتات البقررررث ىررررن اليتررررر ل  ال رررراز  لنتاجيررررا  الترررر  تخ -2

( مررن قرانمن الضررببة ىمررى 62%(  فاررًا لرظص الطرادة رقر   22ل61األةرخاص االىتباربرة بسرعر  
 مل 5112( لسظة 20الدخل رق   

( 46( ةررتة لييمرض ىردد ةررتات العيظرة  04 قد أد  تطييا الطعرا ير السراباة إلرى اسرتبعاد ىردد  
ل  بطكن ىر  ىيظة الدراسرة  تيمبييرا إلرى قطاىرات ( مراىدة خلل فترة الدراسة051ةرتة، بماق   
 ( ا ت ل 5بالجد ل رق   
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   تبهيب عيش  الدراس  مبهب  :دب القظاعات2جدول 
 

 )%( النسبة عدد المشاهدات عدد الشركات اسم القطاع رقم
 %18.75 61 12 أغزَخ ويششوثبد ورجغ 1

 %7.81 25 5 يىاد انجُبء 2

 %4.69 15 3 وعُبساد خذيبد ويُزجبد صُبعُخ 3

 %6.25 21 4 عُبحخ ورشفُه 4

 %17.19 55 11 عمبساد 5

 %6.25 21 4 يُغىجبد وعهع يعًشح 6

 %18.75 61 12 يىاسد أعبعُخ 7

 %3.13 11 2 ارصبالد واعالو وركُىنىجُب انًعهىيبد 8

 %3.13 11 2 سعبَخ صحُخ وأدوَخ 9

 %1.56 5 1 وسق ويىاد رعجئخ ورغهُف 11

 %4.69 15 3 يمبوالد واَشبءاد هُذعُخ 11

 %4.69 15 3 خذيبد انُمم وانشحٍ 12

 %1.56 5 1 طبلخ وخذيبد يغبَذح 13

 %1.56 5 1 رجبسح ويىصعىٌ 14

 %033 023 46 اإلجمالً

 الطصدرج إىداد البا ث

 مرادر الحرهل على الب انات 4-2
اىتطرررد البا رررث ىمررر  الييانرررات ال انمبرررة التررر  تررر  تجطيعيرررا مرررن التاررراربر  الارررما   الطاليرررة الطظررررمرة 

 5102لررررتات ىيظررة الدراسررة ىمررى مماقعيررا االلةتر نيررة ىمررى ةرربكة االنترنرر  خررلل الحترررة مررن ىررام 
،  ممقررر  معمممرررات مباةرررر (www.egx.com.eg م،  ممقررر  اليمرلرررة الطصرررربة 5102 ترررى ىرررام 

، تطا ت  القصمل ىمى أسرعار أسري  الرررتات مرن قاىردة بيانرات (www.mubasher.info مصر 
Thomson Reuters Eikonل 

  ق اس ميغيرات الدراس   4-3
 ق اس السيغير اليابع )تكلح  :قهق السلك  (  4-3-1

هيكرررل رأس مرررال الرررررتة مصررردربن ر يسرررين لمتطمبرررل ىطرررا  ارررمل الطمةيرررة  الرررد منل  تط رررل ارررركل 
 ارررمل الطمةيرررة مصررردر التطمبرررل الرررذل اادمرررو الطسرررت طر ن ماابرررل العما رررد التررر  اقصرررممن ىمييرررا م رررل 
تمزبعات األرعاحل لذلف  تماى الطساىطمن ىما د مستايمية ىمى األممال الت  اادممىا تطصردر لمتطمبرل 

  (لEzat, 2019تركل تةمحة األممال الت  اجب أن تدفعيا الررتات   الت  

http://www.egx.com.eg/
http://www.mubasher.info/
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، سرمف اسرتخدم البا رث الظطرمذج الرذل Cost of Equity (COE) للياس تةمحة  ارمل الطمةيرة 
،  الذل  باو العد د من الدراسات الساباة ف  بيئة األىطال (Omran and Pointon, 2004) قدمو

ل تطرا أن الظطررمذج ال اعتطررد ىمررى Ezat, 2019)،  دراسررة  (5107الطصرربة م ررل دراسررة  قيسرى، 
تمقعررات الطقممررين الطرراليين  يررث ال تررزال لررظاىة التقميررل الطررال  فرر  مصررر فرر  مرا ميررا األ لررى مررن 
التطررررمر،  أن الررررررتات الطدرجررررة فرررر  سررررمل األ رال الطاليررررة الطصرررررل ال تحصررررح ىررررن أل تمقعررررات 

اليرررة التاربخيرررة تعرررد الطصررردر الر يسررر  لمطعمممرررات الطتا رررة لمطقميررين الطررراليينل لرررذلف فرررإن الييانرررات الط
لمطسرررت طربن القررراليين  الطقتطمرررينل  عالترررال  فرررإن مت يررررات الظطرررمذج سررريت   سرررابيا مرررن الارررما   الطاليرررة 

 Kamel and Shahwan, 2014 ل) 

(، بليراس تةمحرة  ارمل الطمةيرة ىمرى أنيرا Omran and Pointon, 2004 قرد قامر  دراسرة  
 بة مضاىو الرعقية،  الت   ت  قياسيا  فاًا لمطعادلة ا تيةج ماممب نس

                                              1 

COE = (1)                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                         PE ratio – [(EPS – DIV) / EPS)] 
 

 :يث إن 
- COE   ج تةمحة  امل الطمةيةل 
- PE ratioنسربة سرعر إغرلل السري  إلرى رعقيرة السري  فر  نياارة السرظة  جPrice- Earnings 

Ratioل 
- EPS ج رعقية السي  ف  نيااة السظةEarnings Per Shareل 
- DIVنصيب السي  ف  تمزبعات األرعاح ف  نيااة السظة  جDividends Per Shareل 

 ق اس السيغير السديقل )اليجشب الزريبي( 4-3-2
 ;Hanlon and Heitzman, 2010; Cheng et al., 2012)استظادًا إلى الدراسات الساباة 

Huang et al., 2016; Goh et al., 2016; McClure et al., 2018) فرإن التجظرب ،
الضربي  ارير إلى أل ترتيب أ  نررا   يردف إلرى تخ ريت االلتزامرات الضرربيية الصرربقة لمرررتة، 
 عالتررال  تخ رريت الضرررا ب أ  تجظييررا  التررر  تررظعكس ىمررى زبررادة األرعررراح الصررادية لمررررتةل  قررد تررر  

ياسًا مم دًا ألنو من استخدام ماا يس مختمحة للياس التجظب الضربي  لمررتات،  لةن ل   ت  تادا  مل
غير الطقتطل أن اعكس ملياس  ا د جطي  أنرطة التجظرب الضرربي ، بامضرافة إلرى أن ترل مليراس 
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من الطاا يس الطتا ة لو  د دهل لذلف ىرف األدب الطقاسي  ماا يس ىدة استخدم  للياس التجظرب 
 الضربي   الت  تةرو ىن مستم  مطارسة الررتات ألنرطة التجظب الضربي ل 

 للياس التجظب الضربي   ت  القصمل ىمى الطعمممات اللزمة مرن مصردربن ىطرا الارما   الطاليرة 
لمررررتات  امقرررارات الضررربييةل  نظرررًا لسررربة امقرررارات الضررربيية، فإنررو ُاعتطررد ىمررى معمممررات الاررما   

ا  من (ل  بارمم البرHanlon and Heitzman, 2010الطالية ىظد قياس أنرطة التجظرب الضرربي   
ألغررا  الطاارنرة بتقمبرل اللري  الططمارة التر  تعيرر ىرن العربء الضرربي  الرذل تتقطمرو الرررتة ىمرى 
أرعا يا إلى ملياس نسي ل  عتتب  الدراسات الساباة  جد البا ث أن معظ  الدراسات الساباة ال تعتطد 

اعتطد البا ث ىمى ملياس  ا د لمتجظب الضربي   يث أن لةل ملياس  د ده الخالةل لذلف سمف 
ىمى أك ر ثلثة ماا يس اسرتخدامًا فر  الدراسرات السراباة مطرا اعطر  قرمة لظترا ا الدراسرةل  تتط رل تمرف 

، معدل الضرببة الحعرال القرال  (AccountingETR)الطاا يس ف  معدل الضرببة الحعال الطقاسي  
 CurrentETR ،)    الحر ل الضربيية الدفتربرةBTD بارة قيراس ترل مظيرا (ل  نسرتعر  ديطرا  مر   ر

 ىمى الظقم التال ج 

   Accounting Effective Tax Rateمعدل الزريب  الحعال السحاسبي   4-3-2-1
، مرن خرلل قسرطة مصرر ف (AccountingETR  ت   ساب معدل الضررببة الحعرال الطقاسري  

الضرا ب امجطال  الطكمن من مصر ف الضرا ب القالية  الطؤجمة ىمى لاف  الرعح قيل الضرا ب 
باا طررة الرردخلل  بعكررس ىررذا الطعرردل أنرررطة التجظررب الضررربي  الترر  تررؤثر بررركل مباةررر ىمررى لرراف  

 Hanlon)لى فترة ال اة الرعح،  لةن ال اعكس تمف األنرطة الت  تؤجل الضرا ب الظاداة الطدفمىة إ
and Heitzman, 2010)  ل  ىررررررررررادة مررررررررررا  ررررررررررت  ماارنررررررررررة معرررررررررردل الضرررررررررررببة الحعررررررررررال الطقاسرررررررررري

 (AccountingETR  بطعدل الضرببة الاانمن  الططيا فر  الد لرةStatutory Tax Rate  لتقد رد
  مرررد  مطارسرررة الرررررتات لمتجظرررب الضرررربي ل فةمطرررا زادت الحرررر ل بيظيطرررا تمطرررا زاد التجظرررب الضرررربي

 Lee et al., 2015 ل  بطكن  سراب معردل الضررببة الحعرال الطقاسري  مرن خرلل الطعادلرة ا تيرة)
(Cook et al., 2017)ج 

                                     Total Tax Expense    

AccountingETR = (2)                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                      Pretax Net Profit   
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 :يث إن 
- AccountingETRج معدل الضرببة الحعال الطقاسي ل 
- Total Tax Expense ج إجطررررررال  مصررررررر ف الضرررررررا ب  برررررررطل مصررررررر ف الضرررررررا ب القاليررررررة

  مصر ف الضرا ب الطؤجمةل
- Pretax Net Profitج لاف  الرعح قيل الضرا بل 

 Current Effective Tax Rateمعدل الزريب  الحعال الحالي   4-3-2-2
، من خلل قسطة مصر ف الضرا ب CurrentETR)    ت   ساب معدل الضرببة الحعال القال

القررال  ىمررى لرراف  الرررعح قيررل الضرررا ب باا طررة الرردخلل  برررير االنخحررا  فرر  ىررذا الطعرردل إلررى أن 
الررررتة ترردف  جررزًءا أقررل مطررا اجررب مررن أرعا يررا الطقاسرريية قيررل خصرر  الضرررا ب لمسررمطات الضررربيية، 

 Cheng et al., 2012; Huang) عالترال  زبرادة مسرتمبات التجظرب الضرربي  برركل أك رر فعاليرة 
et al., 2016)  ل  بكطن االختلف األساس  بين معدل الضرببة الحعال القال   الطقاسي  ف  بس

 Salihu et)العلقة  الذل استبعد مصر ف الضرا ب الطؤجمة من إجطال  مصر ف ضرا ب الدخل 
al., 2013; Gebhart, 2017) مرن خرلل الطعادلرة  ل  بطكن  ساب معدل الضرببة الحعال القال

 ج(Cheng et al., 2012)ا تية 

                           Total Tax Expense – Deferred Tax Expense 

CurrentETR = (3)     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                          Pretax Net Profit  
 

 :يث إن 
- CurrentETRج معدل الضرببة الحعال القال ل 
- Total Tax Expenseإجطال  مصر ف الضرا بل ج 
- Deferred Tax Expenseج مصر ف الضرا ب الطؤجمةل 
- Pretax Net Profitلاف  الرعح قيل الضرا بل ج 

 بعكس انخحا  الطلياسين الساباين ارتحاع مستمبات التجظب الضربي ل لذلف،  تطريًا م  معظ  
الدراسررات السرراباة ذات الصررمة،  لسرريملة التحسررير  ررت  ضرررب الظرراتا فرر  سررالب  ا ررد، بقيررث تعكررس 

 Hutchens and Rego, 2015; Goh)الليطة األىمى زبادة التجظرب الضرربي   العكرس لرقيح 
et al., 2016; Cook et al., 2017; Pulido and Barros, 2017; Chun et 

al.,2019; Sikes and Verrecchia, 2020)  األقرل 1ل ترذلف  رت  اسرتبعاد اللري  األكيرر مرن  )
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       ( بقيررررررث  ترررررررا ح مررررررد  اللرررررري  بررررررين AccountingETR  ،)CurrentETR  ( لةررررررل مررررررن0-مررررررن  
 (لCook et al., 2017; Pulido and Barros, 2017  ( تطريًا م  دراست 0-، 1 

   Book-Tax Differencesالحروق الزريب   الدفيري  4-3-2-3
( من خرلل ماارنرة الضررا ب الطقسرمعة ىمرى أسراس BTD ت   ساب الحر ل الضربيية الدفتربة  

األرعرراح الطقاسرريية  الضرررا ب الطقسررمعة ىمررى أسرراس الرردخل الخاضرر  لمضرررببةل  لةررن بسرريب سررربة 
امقرررارات الضررربيية لمررررتات فإنررو  ررت  تاررد ر الرردخل الخاضرر  لمضرررببة مررن خررلل قسررطة مصررر ف 

(ل  تظرتا Martinez and Lessa, 2014الضررا ب باا طرة الردخل ىمرى معردل الضررببة الارانمن   
ىذه الحر ل من قيام الررتات بلياس الردخل الطقاسري   فارًا لطعرا ير الطقاسربة  التر  قرد تختمرو ىرن 

د قيرررراس الررردخل الخاضرررر  لمضرررررببة  فارررًا لاررررانمن الضررررببة ىمررررى الرررردخلل  عالترررال  فررررإن الحررررر ل قماىررر
الضربيية الدفتربة ى  الحرل بين الدخل الطقاسي   الدخل الخاض  لمضررببةل  باردر الردخل الخاضر  

 ,.McGuire et al)لمضررببة باسرطة مصررر ف الضررا ب القرال  ىمررى معردل الضرررببة الارانمن  
2012; Lee et al., 2015) ل 

 تسررتخدم الحررر ل الضررربيية الدفتربررة تتاربررب لمتجظررب الضررربي  لمررررتاتل  بطكررن  سرراب الحررر ل 
 ج(Kim and Im, 2017)الضربيية من خلل الطعادلة ا تية 

             Accounting Profit Before Tax – Taxable Income 

BTD = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            (4) 

                                          Total Assets  
 

 :يث إن 
- BTDج الحر ل الضربيية الدفتربةل 
- Accounting Profit Before Taxالرعح الطقاسي  قيل الضرا بل ج 
- Taxable Income ج الدخل الخاض  لمضرببةل 
- Total Assetsإجطال  األلملل ج 

 بعكس ىذا الطلياس أنرطة التجظب الضربي  الت  تؤدل إلى  جمد فر ل ضربيية مؤقترة  دا طرة 
 الررردخل الخاضررر  لمضررررببةل  اتحاقرررًا مررر  الدراسرررات السررراباة فررر   سررراب  الطقاسررري  برررين لررراف  الررررعح

البا ررث ىمررى الليطررة الططماررةل  تمطررا زادت تمررف الحررر ل فررإن الحررر ل الضررربيية الدفتربررة سررمف اعتطررد 
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 ;Martinez and Lessa, 2014)  ذلررف اعكررس مسررتمبات أىمررى لمتجظررب الضررربي  لمررررتات
Moore and Xu, 2018)ل 

 ق اس السيغير السعدل )تكال ف الهكال ( 4-3-3
، من خرلل نسربة تحراءة الترر يل التر  تعكرس ماردرة إدارة Agency costsتااس تةاليا المتالة 

الررررتة ىمررى اسررتخدام التةرراليا بكحرراءة فرر  تقايررا الطييعرراتل  برررير انخحررا  ىررذه الظسرربة إلررى قرردرة 
امدارة ىمرررى اسرررتخدام تةررراليا الترررر يل بكحررراءة أكيرررر بطرررا  رررؤدل إلرررى زبرررادة قررردرة الرررررتة ىمرررى تمليرررد 

 ;Pancheva, 2013)ارة،  عالترال  القرد مرن لرراىات المتالرة األرعراح  تعكرس تحراءة  جيرمد امد
Sugiyanto et al., 2020) ل  بررت   سرراب نسرربة تحرراءة التررر يل مررن خررلل الطعادلررة ا تيررة

 Sugiyanto et al., 2020 ج) 

                                                         EBT  

Operating Efficiency = 1 -  (5)           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

                                                         Sales  
 

 :يث إن 
- Operating Efficiencyج تحاءة التر يل تتاربب لتةاليا المتالةل 
- EBT لاف  الرعح قيل الضرا بلج 
- Sales الطييعاتلج 

 السيغيرات الرقاب    4-3-4
 ؤدل استخدام الطت يرات الرقابية إلرى الرتقك  فر  العمامرل التر  اطكرن أن ترؤثر ىمرى تةمحرة  ارمل 
الطمةية  لن تان  ال تدخل ف  نطال الدراسة مقل البقث  لةظيا تزبد من الطادرة التحسيربة لمظطرمذجل 

قدار  الت   جردت الدراسرات السراباة ذات الصرمة  قد ت  إدراج أ د ىرر مت يرًا رقابيًا ف  نطمذج االن
 ;Hutchens and Rego, 2015; Goh et al., 2016)أن ليرا ىلقرة بتةمحرة  ارمل الطمةيرة 

Cook et al., 2017; Pulido and Barros, 2017; Taylor et al., 2018; Chun et 
al., 2019; Ezat, 2019; Sikes and Verrecchia, 2020)لطت يررات  جر  ل  تررطل ىرذه ا

(،  نسربة الليطرة FirmSizeالررتة  الذل اااس بالممغاربت  الطييع  لمليطرة السرمقية لقارمل الطمةيرة  
(،  الرعقية مااسة بالعا د ىمى  امل الطمةيرة BMRaitoالدفتربة إلى الليطة السمقية لقامل الطمةية  

 PofitabilityROE  الطخا ر العامة  ،)BETAة مااسة بظسربة الرد من إلرى الليطرة (،  الرافعة الطالي
(، تامبررررات Growth(، معرررردل الظطررررم مااسررررًا بظطررررم الطييعررررات  Leverageالسررررمقية لقاررررمل الطمةيررررة  
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األرعرراح مااسررة برراالنقراف الط يررارل لظسرربة لرراف  الرررعح قيررل الضرررا ب مجطررال  األلررمل فرر  بدااررة 
ة  تقسرررب فررر  ضرررمء الحررررل برررين (، االسرررتقااقات امجطاليرررEARNVolatilityالسرررظة خرررلل سرررظتين  

لرررررراف  الرررررررعح قيررررررل الضرررررررا ب  الترررررردفاات الظادارررررررة مررررررن أنرررررررطة التررررررر يل مظسررررررمعًا إلررررررى إجطرررررررال  
(،  جرر  مكتررب الطراجعررة  ىررم مت يررر  ىطرر  اوخررذ الليطررة  ا ررد إذا تانرر  TotalAccrualsاأللررمل 

(، AuditType،  لرحر فر  خرلف ذلرف  Big4الررتة تراج  بماسرطة أ رد مكاترب الطراجعرة الةيرر  
 (لYears(  سظمات الدراسة  Industriesبامضافة إلى نمع الصظاىة  

 نسهذجي البحث السديخدمين في اخيبار فرضي الدراس  4-4
 نسهذج البحث السديخدم في اخيبار الحرض األول 4-4-1

الختبررار الحررر  األ ل  الطتعمررا بليرراس أثررر التجظررب الضررربي  ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة، سرريامم 
البا رررث بليررراس تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة  التجظرررب الضرررربي  لمرررررتات اىتطرررادًا ىمرررى الطعرررادالت السرررابا 

يا توثير (ل تذلف سيت  إدخال الطت يرات الرقابية  الت  رعطا اكمن ل6إلى  0ذترىا بالاس  السابا  من 
 ىمى تةمحة  امل الطمةية،  ىمى ىذا اوخذ الظطمذج الركل التال ج  

          (              )    (          )    (         ) 
   (                  )     (      )    (          )
   (        )    (                )
   (               )     (           )
    (          )      (     )                   ( ) 

 :يث إن 
- COEit  ج تةمحة  امل الطمةية لمررتةi  خلل السظة )t   0(،  تااس باالىتطاد ىمى الطعادلة رقر )

 (لOmran and Pointon, 2004 السابا ذترىا  فاًا لظطمذج 
- αج قيطة ال اب  ف  معادلة االنقدارل 
- TaxAvoidanceit  ج التجظررررب الضررررربي  لمررررررتةiالسررررظة   ( خررررللt بارررراس مررررن خررررلل معرررردل  ،)

،  معررررررررررردل الضررررررررررررببة الحعرررررررررررال القرررررررررررال  (AccountingETR)الضررررررررررررببة الحعرررررررررررال الطقاسررررررررررري  
 CurrentETR  الحررر ل الضررربيية الدفتربررة  ،)BTD   5(، باالىتطرراد ىمررى الطعررادالت مررن رقرر )

 ( السابا ذترىا ىمى الترتيبل6إلى رق   
- FirmSizeitمررى أسرراس الممغرراربت  الطييعرر  لمليطررة السررمقية لقاررمل ج  جرر  الررررتة،  بررت  قياسررو ى

 (لt( ف  نيااة السظة  iالطمةية لمررتة  
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-  BMRatioit  ج نسبة الليطة الدفتربة إلى الليطة السمقية لقارمل الطمةيرة لمرررتةi فر  نياارة السرظة )
 tل) 
- ProfitabilityROEit  ج رعقيررررة الررررررتةi  خررررلل السررررظة )t ىمررررى  اررررمل (،  تارررراس بطعرررردل العا ررررد

الطمةية،  بقسب من خلل قسرطة لراف  الررعح بعرد الضررا ب ىمرى الليطرة الدفتربرة لقارمل الطمةيرة 
 (لtف  نيااة السظة 

- BETAit  ج بيترررا السرررمل لليررراس الطخرررا ر العامرررة لعما رررد سررري  الرررررتةi  خرررلل السرررظة )t تارررردر ،)
( 41( ةررير ىمررى األقررل إلررى  56بماسررطة معامررل االنقرردار لمعما ررد الررريربة ألسرري  الررررتة لحترررة  

ةررير لعما ررد السررمل،  ترر   سررابيا مررن خررلل قسررطة ت ررا ر ىما ررد أسرري  الررررتة الررريربة مرر  ىما ررد 
 ( ةيرل56لحترة   EGX100أسي  السمل الريربة ىمى تبا ن ىما د السمل مط مة بطؤةر 

- Leverageit  االلتزامررات ىمررى ج الرافعرة الطاليررة،  تقسررب مرن خررلل قسررطة الليطررة الدفتربرة مجطررال
 (ل t( ف  نيااة السظة  iالليطة السمقية لقامل الطمةية لمررتة  

- Growthit  ج معدل الظطم لمررتةi  خلل السرظة )t بقسرب فر  ضرمء الحررل برين مييعرات السرظة  ،)
 ( مظسمعًا إلى إجطال  األلمل ف  بدااة السظةلt-1(  السظة الساباة  tالقالية  

- EARNVolatilityitبررررات األرعرررراح لمررررررتة  ج تامi  خررررلل السررررظة )t تقسررررب بإاجرررراد االنقررررراف  ،)
 الط يارل لظسبة لاف  الرعح قيل الضرا ب مجطال  األلمل ف  بدااة السظة خلل سظتينل

- TotalAccrualit  ج االسررتقااقات االجطاليررة لمررررتةi  خررلل السررظة )t تقسررب فرر  ضررمء الحرررل  ،)
 دفاات الظاداة من أنرطة التر يل مظسمعًا إلى إجطال  األلمللبين لاف  الرعح قيل الضرا ب  الت

- AuditTypeit  ج  ج  مكتب الطراجعة لمرررتةi  خرلل السرظة )t ىرم مت يرر  ىطر  اوخرذ الليطرة  ،)
 ،  لحر ف  خلف ذلفلBig4 ا د إذا تان  الررتة تراج  بماسطة أ د مكاتب الطراجعة الةير  

- Industries مت يررر  ىطرر  تررل مظيررا اعيررر ىررن 06اطرراع  يررث ترر  إدراج  مت يررر  ىطرر  لظررمع الج )
 قطاع مقدد تظتط  إلية الررتات داخل العيظةل 

- Years مت ير  ىط  لةل سظة من سظمات الدراسة،  قد ت  إدراج خطسة مت يررات  ىطيرة ترل مظيرا ج
 مل  5102  تى ىام  5102اعير ىن سظة من سظمات الدراسة خلل الحترة من ىام 

- β0 – β05ج معاملت االنقدار لطت يرات الظطمذجل 
- itεج الخطو العرما  ل 
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 نسهذج البحث السديخدم في اخيبار الحرض الثاني 4-4-2
الختبرار الحررر  ال ران   الطتعمررا بليراس أثررر تةراليا المتالررة ىمرى العلقررة برين التجظررب الضررربي  

بإدخررررال مت يررررر تةرررراليا المتالررررة ( 0 تةمحررررة  اررررمل الطمةيررررة، سرررريامم البا ررررث بتعررررد ل الظطررررمذج رقرررر   
 AgencyCostit  تطت يررر مسررتال، ثرر  إىررادة إدخالررو تطت يررر تحرراىم  لمعلقررة بررين التجظررب الضررربي )

(،  بتمق  البا رث  جرمد تروثير TaxAvoidanceit×AgencyCostitلمررتات  تةمحة  امل الطمةية  
يررةل  بطكررن التقاررا مررن ذلررف مررن معظررمل لمعلقررة بررين التجظررب الضررربي  لمررررتات  تةمحررة  اررمل الطمة

   ف  نطمذج االنقدار التال ج  ،(B3) 5خلل معظمبة معامل انقدار 

          (              )    (            )  
   (                           )    (          )
   (         )     (                  )     (      )
   (          )    (        )     (                )
    (               )
    (           )     (          )      (     )
                                          ( ) 

 :يث إن 
- AgencyCostit ج تةاليا المتالة،  بت  قياسريا باسرتخدام نسربة تحراءة الترر يل  التر  تمضرح ماردرة

بكحراءة فر  تقايرا الطييعرات تتاربرب لتةراليا المتالرة،  تاراس إدارة الررتة ىمرى اسرتخدام التةراليا 
 ( السابا ذترىال2باستخدام الطعادلة رق   

- TaxAvoidanceit×AgencyCostit لمتجظررب الضررربي   تةرراليا المتالررة لمررررتة األثررر التحرراىم  ج
 i  خررلل السررظة )tاسرري  (ل  بارراس األثررر التحرراىم  مررن خررلل تحاىررل معرردل الضرررببة الحعررال الطق

،  معرررررردل الضرررررررببة الحعررررررال القررررررال  (AccountingETRit×AgencyCostit) تةرررررراليا المتالررررررة 
(،  الحر ل الضربيية الدفتربة  تةاليا المتالة CurrentETRit×AgencyCostit تةاليا المتالة  

 BTDit×AgencyCostitل) 

 

 

                                                 
ىمرى  (TaxAvoidanceit×AgencyCostit)إلى األثر التحاىم  لمتجظرب الضرربي   تةراليا المتالرة  B3)  ارير معامل االنقدار (5 

 تةمحة  امل الطمةيةل 
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 رميزها وطريق  ق اسها.( ميغيرات الدراس  اليي س عيسد عليها البا:ث وت1ويهضح السلحق رقم )
 اإل:راءات اله ف   لسيغيرات الدراس   4-5

( التررال  ام صرراءات الملرر ية لطت يرررات الدراسررة  الترر   ردت فرر  0 مضررح الجررد ل رقرر   
نطررمذج  البقررث  ىرر ج تةمحررة  اررمل الطمةيرررة،  معرردل الضرررببة الحعررال الطقاسرري ،  معرردل الضررررببة 

،   ج  الرررتة،  نسربة لمررتات الدفتربة تتاربب لمتجظب الضربي الحعال القال ،  الحر ل الضربيية 
الليطررة الدفتربررة إلررى الليطررة السررمقية لقاررمل الطمةيررة،  الرعقيررة،  عيتررا السررمل،  الرافعررة الطاليررة،  نطررم 
الررتة،  تامبات األرعاح،  االستقااقات امجطالية،  تةراليا المتالرة، بامضرافة إلرى التمزبر  التةررارل 

 مكتب الطراجعةللقج  

   اإل:راءات اله ف   لسيغيرات الدارس  3جدول 
 

 أعلى قٍمة أقل قٍمة االنحراف المعٍاري المتوسط المتغٍر
COE 1.116 1.133 1.112 1.871 

TaxAvoidance 

(AccountingETR) 
-1.118 1.116 -1.111 1.111 

TaxAvoidance 

(CurrentETR) 
-1.115 1.125 -1.111 1.111 

TaxAvoidance 

(BTD) 
1.185 1.184 1.111 1.51 

FirmSize 21.336 1.934 15.151 24.391 

BMRatio 1.319 1.631 -3.179 11.586 

ProfitabilityROE 1.124 1.197 -1.471 1.638 

BETA -28.199 119.233 -651.66 84.161 

Leverage 1.141 1.212 1.114 6.496 

Growth 1.151 1.181 -1.342 1.554 

EARNVolatility 1.143 1.148 1.111 1.215 

TotalAccrual 1.118 1.113 -1.271 1.284 

AgencyCost 1.446 1.599 -1.916 1.111 

 Dummy Variableكمتغٍر رقابً   AuditTypeالتوزٌع التكراري لحجم مكتب المراجعة
 Big 4 Non Big 4 

 214 116 انزكشاساد

 %63.8 %36.2 انُغجخ
 

( برانقراف 014ل1%  4ل01( ما  م ج بمض متمس  تةمحة  ارمل الطمةيرة 0الجد ل رق     بمضح
% 0ل97(  أىمررررررى قيطررررررة 115ل1%  5ل1(،  تانرررررر  أقررررررل قيطررررررة 000ل1%  0ل00م يررررررارل قرررررردره 

(؛  ىم ما ارير إلى االنخحا  الظسي  لتةمحة  امل الطمةية ف  ىيظة الدراسة إذا ما قمرن  970ل1 



 .....قياس أثر التجنب الضريبي للشركات على تكلفة حقوق الملكية.....                        طارق حمـمد عمر حشادد/ 

35 

 

اليظف الطرتزل الطصرل خلل فترة الدراسة  بماسطةعا د الخال  من الطخا ر الطعمن بطتمس  معدل ال
 ماارنة بظتا ا  ل(0  %(2ل06 %،2ل2ترا ح بين معدل     الذلم 5102ىام    تى 5102من ىام 

الدراسررات السرراباة الترر  تطرر  فرر  بيئررة األىطررال الطصررربة فاررد جرراءت ىررذه الظسرربة متاارعررة مرر  دراسررة 
 Omran and Pointon, 2004 ) 00تطا جاءت متاارعة م  نترا ا دراسرات سراباة فر  59ل ،)%

 ,Pulido and Barros%(،  دراسرة  7لGoh et al., 2016  )00د ل أخرر  م رلج دراسرة  
 %(ل0لChun et al., 2019  )9%(،  أىمى من دراسة  0ل00(  2017

ة الحعررررال القررررال   الحررررر ل كطررررا بمررررض متمسرررر  معرررردل الضرررررببة الحعررررال الطقاسرررري   معرررردل الضررررربب
ىمرررررى  %(2ل9%، 2ل00-%، 9ل00-  لمتجظرررررب الضرررررربي  لمرررررررتات تتاربررررربالضرررررربيية الدفتربرررررة 

،  قررد بم رر  أقررل قيطررة التررمال ىمررى  (%6ل09%، 2ل05%، 4ل00  ، بررانقراف م يررارل قرردرهالتررمال 
ارتحرررراع ؛  ىررررم مررررا ارررررير إلررررى التررررمال ( ىمررررى 2ل0، لررررحر(  أىمررررى قيطررررة  لررررحر، لررررحر، 0-، 0- 

( البرالض STRمستمبات التجظب الضربي  ف  ةرتات ىيظة الدراسة ماارنة بطعردل الضررببة الارانمن   
 مل 5102 تى ىام    5102%( خلل فترة الدراسة من ىام 2ل55 

 ديطرررا  تعمرررا برررالطت يرات الرقابيرررة، فارررد بمرررض متمسررر  الممغررراربت  الطييعررر  لمليطرررة السرررمقية لقارررمل 
، تطا بمض متمس  نسبة الليطرة (206ل0بانقراف م يارل   (004ل51الدراسة   ىيظة الطمةية لررتات

(،  متمسرر  معرردل 400ل0  ( بررانقراف م يررارل 012ل0الدفتربرة إلررى الليطررة السررمقية لقاررمل الطمةيرة  
 ىرم مرا اررير إلرى تبرا ن األداء (، %7ل02 برانقراف م يرارل ( %6ل05 العا د ىمى  ارمل الطمةيرة 

برررانقراف  (122ل59-تطرررا بمرررض متمسررر  بيترررا  ةل برررين مرررراىدات ىيظرررة الدراسررر الطرررال  برررركل ممقرررمت
(، تطررررا بمررررض 505ل0( بررررانقراف م يررررارل  06ل0،  متمسرررر  الرافعررررة الطاليررررة  (500ل012م يررررارل  

( 109ل1، 160ل1، 121ل1متمس  معدل نطم الطييعرات  تامبرات األرعراح  االسرتقااقات االجطاليرة  
، أمررا ديطررا  تعمررا بظسرربة تحرراءة التررر يل ( ىمررى التررمال 000ل1، 169ل1، 091ل1بررانقراف م يررارل  

،  تانررر  أقرررل (%2ل22 برررانقراف م يرررارل  (%4ل66 تةررراليا المتالرررة فارررد بمرررض متمسرررطيا كتاربرررب ل
قيطة  ا د  أىمى قيطة  لرحر؛  ىرم مرا اررير إلرى ارتحراع تةراليا المتالرة فر  ةررتات ىيظرة الدراسرة، 

ن الطسراىطين  الطرد ربنل  ديطرا  تعمرا بطت يرر  جر  مكترب الطراجعرة  عالتال   جمد لراىات  تالة بي
،  تضرح انخحرا  مرراىدات ةررتات ىيظرة الدراسرة التر  تررتب  Dummy Variable  ىطر كطت يرر 

 %(ل5ل04( مراىدة بظسبة  004أ  أ د فر ىيا ف  مصر   Big4بطكاتب الطراجعة الةير  



 .....قياس أثر التجنب الضريبي للشركات على تكلفة حقوق الملكية.....                        طارق حمـمد عمر حشادد/ 

36 

 

لتقد ررد  الرقابيررة ين مت يرررات الدراسررة األساسررية برر االرتبررا ( مصررحمفة 6كطررا  مضررح الجررد ل رقرر   
 تةمحة  امل الطمةية باستخدام معامل ارتبرا  لمررتات  العلقة بين التجظب الضربي   اتجاهقمة مد  

 لPearson Correlationبيرسمن 

 مرحهف  االرتباط بين ميغيرات الدراس  األساس   والرقاب    4جدول 

 
 

تةمحرة  ( السرابا ُال رد البا رث  جرمد ىلقرة ىكسرية معظمبرة برين6 ف  ضرمء نترا ا الجرد ل رقر  
 يث بمض معامرل االرتبرا  (، TaxAvoidanceالتجظب الضربي  لمررتات  (   COE امل الطمةية  

(، مررر  تةمحرررة  ارررمل AccountingETR  ،)CurrentETRلطلياسررر  التجظرررب الضرررربي  لمرررررتات  
ىررذه العلقررة ذات داللررة معظمبررة ىظررد مسررتم  معظمبررة ( ىمررى التررمال ،   549ل1-، 562ل1-الطمةيررة  
%(،  ىم ما ارير إلى انخحا  تةمحة  امل الطمةية م  تزا د مستمبات التجظب الضربي  0أقل من  

لمررررتات،  يررث احضررل الطسررت طر ن مطارسررات التجظررب الضررربي  الترر   ظررتا ىظيررا  فررمرات ضررربييةل 
( تتاربررب BTDمبررة بررين الحررر ل الضررربيية الدفتربررة  كطررا تمجررد أاضررًا ىلقررة ىكسررية  لةظيررا غيررر معظ

(، تطررا تمجررد ىلقررة 170ل1-لمتجظررب الضررربي   تةمحررة  اررمل الطمةيررة،  يررث بمررض معامررل االرتبررا   
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(،  يرث بمرض FirmSize  ج  الرررتة   (COEتةمحة  امل الطمةية  ىكسية غير معظمبة بين تةمحة 
 (ل 157ل1-معامل االرتبا   

 نسربة  (COEتةمحرة  ارمل الطمةيرة  كطا أليرت نتا ا االرتبا   جمد ىلقة  ردارة معظمبرة برين 
 يرررررث بمرررررض معامرررررل االرتبرررررا  ، (BMRatio  الليطرررررة الدفتربرررررة إلرررررى الليطرررررة السرررررمقية لقارررررمل الطمةيرررررة

%(، ترذلف تمجرد ىلقرة 0(،  ىذه العلقة ذات داللة معظمبة ىظرد مسرتم  معظمبرة أقرل مرن  529ل1 
(،  يرث بمررض ProfitabilityROEرعقيرة الرررتة  (   COEتةمحرة  ارمل الطمةيرة  ة معظمبرة برين  ردار

تطا  ل%(0(،  ىذه العلقة ذات داللة معظمبة ىظد مستم  معظمبة أقل من  647ل1معامل االرتبا   
 (،Leverage تل من الرافعة الطالية  ( COEتةمحة  امل الطمةية  تمجد ىلقة  رداة معظمبة بين 

،  يررث بمررض معامررل االرتبررا  (TotalAccruals ،  االسررتقااقات االجطاليررة (Growth معرردل الظطررم  
( ىمى التمال ،  ىذه العلقة ذات داللة معظمبة ىظد مستم  معظمبرة 056ل1(،  097ل1(،  547ل1 

 (COEتةمحررة  اررمل الطمةيررة  %(، بامضررافة إلررى ذلررف تمجررد ىلقررة  رداررة معظمبررة بررين 0أقررل مررن  
(،  ىرررذه العلقرررة ذات 000ل1(،  يرررث بمرررض معامرررل االرتبرررا   EARNVolatility  امبرررات األرعررراح ت

%(،  يرث ترزداد تةمحرة  ارمل الطمةيرة مر  زبرادة تامبرات 2داللة معظمبة ىظد مستم  معظمبة أقرل مرن  
 تررل مررن  (COEتةمحررة  اررمل الطمةيررة  األرعرراحل تطررا تمجررد ىلقررة  رداررة  لةظيررا غيررر معظمبررة بررين 

(،  يررررث بمررررض معامررررل االرتبررررا  AuditType،   جرررر  مكتررررب الطراجعررررة  BETA)خررررا ر العامررررة  الط
تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة ( ىمرررى الترررمال ل أخيررررًا تمجرررد ىلقرررة  ردارررة معظمبرررة برررين 172ل1(،  147ل1 
 COE)   تةرراليا المتالرررة AgencyCost   ىرررذه العلقرررة 504ل1(،  يررث بمرررض معامرررل االرتبررا  ،)

%(؛  ىرم مرا اررير إلرى أن لرراىات المتالرة تزبرد 0ىظد مستم  معظمبة أقرل مرن   ذات داللة معظمبة
مرررن العا رررد الرررذل اطمبرررو الطسررراىطمن نتيجرررة تقطميررر  تةررراليا المتالرررة،  عالترررال  ارتحررراع تةمحرررة  ارررمل 

 الطمةيةل 

 اخيبار فرضي الدراس     4-6
 H1)اخيبار الحرض األول ) 4-6-1

دبمجررمد ترروثير معظررمل لمتجظررب الضررربي  ىمررى تةمحررة  اررمل الختبررار الحررر  األ ل  الررذل  تعمررا 
(ل  بمضح الجد ل 0ت  إجراء نطمذج االنقدار رق    ف  الررتات الطايدة باليمرلة الطصربةد الطمةية
 Ordinary Least( الترال  نترا ا إجرراء نطرمذج االنقردار  فارًا لطربارة الطرععرات الصر ر  2رقر   

Squares (OLS) 
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 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك    ) -( 1إجراء نسهذج االنحدار رقم )نيائج   5جدول 
 

(1) TaxAvoidance 

(AccountingETR & COE) 

(2) TaxAvoidance 

(CurrentETR & COE) 

(3) TaxAvoidance 

((BTD & COE 

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

Constant 1.167 
2.137** 

(1.143) 
1.166 

2.122** 

(1.144) 
1.164 

1.987** 

(1.148) 

TaxAvoidance -1.126 
-2.294** 

(1.123) 
-1.111 

-2.161** 

(1.141) 
-1.173 

-1.968** 

 (1.151) 

FirmSize -1.119 
-2.419** 

(1.117) 
-1.119 

-2.371** 

(1.118) 
-1.118 

-2.198** 

(1.129) 

BMRatio 1.117 
3.911*** 

(1.111) 
1.117 

3.949*** 

(1.111) 
1.117 

3.844*** 

(1.111) 

ProfitabilityROE 1.314 
8.445*** 

(1.111) 
1.312 

8.283*** 

(1.111) 
1.331 

9.318*** 

(1.111) 

BETA 1.111 
1.586 

(1.558) 
1.111 

1.666 

(1.516) 
1.111 

1.513 

(1.616) 

Leverage 1.116 
2.731*** 

(1.117) 
1.116 

2.774*** 

(1.116) 
1.118 

3.113*** 

(1.113) 

Growth 1.137 
1.123 

(1.262) 
1.135 

1.151 

(1.294) 
1.128 

1.821 

(1.413) 

EARNVolatility 1.371 
2.894*** 

(1.114) 
1.368 

2.871*** 

(1.114) 
1.415 

3.199*** 

(1.112) 

TotalAccrual 1.221 
3.942 *** 

(1.111) 
1.217 

3.869*** 

(1.111) 
1.211 

3.731*** 

(1.111) 

AduitType 1.139 
2.566** 

(1.111) 
1.138 

2.542** 

(1.112) 
1.138 

2.492** 

(1.113) 

Industry2 -1.127 
-1.164 

(1.288) 
-1.123 

-1.923 

(1.357) 
-1.121 

-1.843 

(1.411) 

Industry3 1.119 
1.612 

(1.548) 
1.122 

1.691 

(1.491) 
1.121 

1.625 

(1.532) 

Industry4 1.139 
1.446 

(1.149) 
1.139 

1.439 

(1.151) 
1.134 

1.286 

(1.199) 

Industry5 -1.119 
-1.935 

(1.351) 
-1.121 

-1.961 

(1.338) 
-1.115 

-1.719 

(1.473) 

Industry6 1.115 
1.555 

(1.579) 
1.116 

1.571 

(1.569) 
1.119 

1.682 

(1.496) 

Industry7 1.116 
1.289 

(1.773) 
1.114 

1.222 

(1.824) 
1.119 

1.466 

(1.641) 

Industry8 1.111 
1.114 

(1.997) 
1.114 

1.198 

(1.922) 
1.113 

1.335 

(1.738) 

Industry9 -1.121 
-1.588 

(1.557) 
-1.114 

-1.413 

(1.687) 
-1.114 

-1.399 

(1.691) 

Industry10 -1.141 
-2.829*** 

(1.115) 
-1.141 

-2.847*** 

(1.115) 
-1.144 

-

2.899*** 

(1.114) 

Industry11 1.128 1.876 1.131 1.943 1.134 1.152 
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 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك    ) -( 1إجراء نسهذج االنحدار رقم )نيائج   5جدول 
 

(1) TaxAvoidance 

(AccountingETR & COE) 

(2) TaxAvoidance 

(CurrentETR & COE) 

(3) TaxAvoidance 

((BTD & COE 

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

(1.382) (1.347) (1.294) 

Industry12 -1.127 
-1.912 

(1.368) 
-1.128 

-1.931 

(1.353) 
-1.117 

-1.526 

(1.599) 

Industry13 1.126 
1.529 

(1.597) 
1.124 

1.495 

(1.621) 
1.133 

1.684 

(1.494) 

Industry14 -1.137 
-1.741 

(1.461) 
-1.139 

-1.771 

(1.441) 
-1.126 

-1.522 

(1.612) 

Year2015 1.116 
1.323 

(1.747) 
1.114 

1.218 

(1.827) 
1.113 

1.154 

(1.878) 

Year2016 1.121 
1.165 

(1.245) 
1.121 

1.139 

(1.255) 
1.118 

1.982 

(1.327) 

Year2018 -1.115 
-1.857 

(1.392) 
-1.113 

-1.721 

(1.472) 
-1.115 

-1.847 

(1.398) 

Year2019 1.116 
1.322 

(1.748) 
1.116 

1.314 

(1.761) 
1.115 

1.292 

(1.771) 

F. Test 
11.199*** 

(1.111) 

11.127*** 

(1.111) 

11.111*** 

(1.111) 

يعبيم انزحذَذ انًعذل 

Adjusted R
2

 
1.435 1.433 1.432 

VIF 
 11ألم يٍ 

 1.911:  1.141رشاوحذ انمُى ثٍُ 

 11ألم يٍ 

:  1.145رشاوحذ انمُى ثٍُ 

1.923 

 11ألم يٍ 

:  1.137رشاوحذ انمُى ثٍُ 

1.886 

 .t. test، كًب َىضح يغزىي يعُىَخ اخزجبس t. testَىضح هزا انجذول يعهًبد ًَىرط االَحذاس وَزُجخ اخزجبس  -

%، *** دانةخ يعُىَةخ عُةذ يغةزىي 5 %، ** دانةخ يعُىَةخ عُةذ يغةزىي يعُىَةخ  11* دانخ يعُىَةخ عُةذ يغةزىي يعُىَةخ    حُش إٌ:

 %.1يعُىَخ   

وهى لطبع أغزَخ ويششوثبد ورجغ فٍ ظم انًُةبرط  انضالصةخ انزةٍ  (Industry1)رى اعزجعبد انًزغُش انىهًٍ انزٌ َعجش عٍ انمطبع األول  -

انةزٌ َعجةش عةٍ (، وانًزغُةش انةىهًٍ AccountingETR( ،)CurrentETR( ،)BTDرغزخذو كزمشَت نهزجُت انضةشَجٍ نهشةشكبد )

 .، نحم يشكهخ االصدواط انخطٍ انًىجىدح ثٍُ انًزغُشاد انىهًُخ نهمطبعبد وانغُىاد انًخزهفخ(Year2017) 2117عبو 
 

( لتروثير التجظرب Adjusted R2بمرض معامرل التقد رد الطعردل  ( مرا  مر ج 2 بمضرح الجرد ل رقر   
ماررا يس معرردل الضرررببة الحعررال الطقاسرري  الضررربي  ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة،  ذلررف اىتطررادًا ىمررى 

 AccountingETR   معدل الضرببة الحعال القال ،)CurrentETR الحر ل الضربيية الدفتربرة  ،)
 BTD  ،ىمررى التررمال ،  ىررم مررا 605ل1، 600ل1، 602ل1( تتاربررب لمتجظررب الضررربي  لمررررتات )

%( ىمى الترتيب 5ل60%، 0ل60%، 2ل60ارير إلى أن الطت يرات الطستامة  الرقابية أىله تحسر  
(ل  بل ررد أن ىررذه الظتررا ا متاارعررة رغرر  اخررتلف  رباررة COEمررن الت يررر فرر  تةمحررة  اررمل الطمةيررة  

%( تطا 0قياس التجظب الضربي ل تطا ُال د أن نطمذج االنقدار تان معظمبًا ىظد مستم  أقل من  
نتررا ا معامررل  أ ضررق مذجل تررذلف ،  ىررذا  رردل ىمررى جررمدة تمفيررا الظطررF تضررح مررن معظمبررة اختبررار 
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(،  ىرذا 01تانر  أقرل مرن   (VIF)أن قيطرة  Variance Inflation Factor (VIF)تضرخ  التبرا ن 
اعظ  أن نطمذج االنقدار السابا ال اعان  من مركمة االزد اج الخط ، مطا  دل ىمى قمتو التحسيربة 

   ل(Sekaran and Bougie, 2016, p.316)بالظسبة لتوثير الطت يرات الطستامة ىمى الطت ير التاب  

ىمررى الطت يررر الترراب  فرر  نطررمذج االنقرردار، فإنررو ُال ررد أن  السيغياار السداايقلأمررا بالظسرربة ألثررر 
مااسرة بطعردل الضررببة الحعرال الطقاسرري   TaxAvodance)مطارسرات التجظرب الضرربي  لمرررتات  

 AccountingETR   معدل الضرببة الحعال القال ،)CurrentETR الحر ل الضربيية الدفتربرة  ،)
 BTD  تؤثر توثيرًا سمييًا ىمى تةمحة  امل الطمةية  ،)COE  أ  2(،  ذلف ىظد مسرتم  معظمبرة )%

%(، األمررر الررذل اعظرر  انخحررا  تةمحررة  اررمل الطمةيررة بررركل معظررمل مرر  تزا ررد مطارسررات 2أقررل مررن  
  إةارة إاجابيرة لمطسرت طربن بزبرادة المفرمرات التجظب الضربي  لمررتات؛  يث اعط  التجظب الضربي

الضربيية الطتقااة  عالتال   ظخحت العا رد الططمرمب ىمرى  ارمل الطمةيرة، مطرا اعطر  إدارة الرررتات 
د اف  قمبة لمطرارتة ف  أنرطة التجظب الضربي ل  قد بم   قيطة معامل االنقدار ف  لل الطاا يس 

( ىمرى الترمال ،  ىرذا اعظر  أنرو إذا زادت 170ل1-، 001ل1-، 054ل1-ال لثرة لمتجظرب الضرربي   
%( فإنيا تؤدل إلى تبا ن فر  تةمحرة  ارمل الطمةيرة فر  الظطراذج 0مطارسات التجظب الضربي  بظسبة  

%( ىمررى التررمال ل  بتحررا ىررذا مرر  الظتررا ا الترر  تملررم  إلييررا 0ل7%، 00%، 4ل05ال لثررة بظسرربة  
ر سرمي  لططارسرات التجظرب الضرربي  ىمرى تةمحرة  ارمل ( بمجرمد تروثيGoh et al., 2016دراسرة  

 الطمةيةل 

ىمررى الطت يررر الترراب  فرر  نطررمذج االنقرردار، دررُيل د  جررمد  السيغياارات الرقاب اا  ديطررا  تعمررا برروثر 
(،  ذلرررف ىظرررد مسرررتم  COE( ىمرررى تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة  FirmSizeتررروثير سرررمي  لقجررر  الرررررتة  

لى انخحا  تةمحة  امل الطمةية بركل معظمل م  تزا د  ج  %(؛  ىذا ما ارير إ2معظمبة أقل من  
 ,.Goh et al., 2016; Cook et al)الررتةل  بتحا ىذا م  الظتا ا الت  تملرم  إلييرا دراسرت  

ل  فرررر  الطاابررررل تررررؤثر تررررل مررررن نسرررربة الليطررررة الدفتربررررة إلررررى الليطررررة السررررمقية لقاررررمل الطمةيررررة (2017
 BMRatio  الرعقيررررة  ،)ProfitabilityROE  الرافعررررة الطاليررررة  ،)Leverage تامبررررات األرعرررراح  ،)
 EARNVolatility  االسرررتقااقات امجطاليرررة  ،)TotalAccrual تررروثيرًا إاجابيرررًا ىمرررى تةمحرررة  ارررمل )

%(؛  ىرم مرا  تحرا مر  الظترا ا التر  تملرم  0(،  ذلف ىظد مستم  معظمبة أقرل مرن  COEالطمةية  
 ;Hutchens and Rego, 2015; Pulido and Barros, 2017)إلييرا الدراسرات السراباة 

Taylor et al., 2018; Sikes and Verrecchia, 2020)ل 
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(  ررؤثر ترروثيرًا إاجابيررًا ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة AuditTypeكررذلف فررإن  جرر  مكتررب الطراجعررة  
 COE  ة %(؛ األمررر الررذل اعظرر  زبررادة تةمحررة  اررمل الطمةيرر2(،  ذلررف ىظررد مسررتم  معظمبررة أقررل مررن

مررا ،  تتحررا ىررذه الظتيجررة مرر  Big4لررد  الررررتات الترر  تراجرر  بماسررطة أ ررد مكاتررب الطراجعررة الةيررر  
(،  نطررم الررررتة BETA(ل تطررا جرراء ترروثير الطخررا ر العامررة  Ezat, 2019تملررم  إليررة دراسررة  

غير (، إال أن ىذا التوثير تان COE( ااجابيًا ىمى تةمحة  امل الطمةية  Growthمااسًا بالطييعات  
 معظملل

 H2)اخيبار الحرض الثاني ) 4-6-2
الختبررار الحررر  ال رران  الخرراص دبرراختلف الترروثير الطعظررمل لمتجظررب الضررربي  ىمررى تةمحررة  اررمل 

د، ترررر  إجررررراء نطررررمذج فرررر  الررررررتات الطايرررردة باليمرلررررة الطصررررربة برررراختلف تةرررراليا المتالررررة  الطمةيررررة
ىمى نطمذج االنقدار الذل  تضطن مت يرًا  قد ت  تقميل نتا ا االنقدار باالىتطاد (ل 5االنقدار رق   

 ل ((Moderated Multiple Regression Aguinis, 1995; 2004تحاىمياً 

(،  يررث اسرراى  االىتطرراد ىمررى 5(، نتررا ا إجررراء نطررمذج االنقرردار رقرر   4بمضررح الجررد ل رقرر     
( ف  التعرف ىمرى التقسرن الرذل اطررأ ىمرى MMR حاىم  نطمذج االنقدار الذل  تضطن الطت ير الت

الظطررمذج؛ نتيجررة إدخررال مت يررر نسرربة تحرراءة الترررر يل تطليرراس لتةرراليا المتالررة  تحاىمررو مرر  التجظرررب 
(،  معدل الضربيية AccountingETRالضربي  لمررتات مااسًا بطعدل الضرببة الحعال الطقاسي   

؛  ذلررف لليرراس األثررر التحرراىم  (BTDالضررربيية الدفتربررة  ،  الحررر ل (CurrentETRالحعرال القررال   
ىمرررى تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة،  بتمقررر  البا رررث أن األثرررر الظيرررا   مرررن الرررد ر التحررراىم  لتةررراليا المتالرررة 
 التجظرررب الضرررربي  لمرررررتات سرررمف  تمقرررو ىمرررى ماررردار المفرررمرات الضرررربيية الطقاارررة مرررن التجظرررب 

حرمل تةراليا المتالرة، بامضرافة إلرى مرا إذا تران ال رر  مرن الضربي ،  ما إذا تان  تمف المفمرات ت
مطارسررررات التجظررررب الضررررربي  ىررررم تقايررررا  فررررمرات ضررررربيية لطصررررمقة لمطسرررراىطين أ  تقايررررا مظرررراف  

 ةخصية لطصمقة الطد ربن،  ذلف تطا  م ل
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 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك   ) -( 2نيائج إجراء نسهذج االنحدار رقم )  6جدول 
 

(1) TaxAvoidance 

(AccountingETR & COE) 

(2) TaxAvoidance 

(CurrentETR & COE) 

(3) TaxAvoidance 

((BTD & COE 

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

Constant 1.167 
2.115** 

(1.146) 
1.191 

2.254** 

(1.125) 
1.176 

2.114** 

(1.135) 

TaxAvoidance 
-1.171 

 

-1.611 

(1.118) 

-1.219 

 

-2.338** 

(1.121) 
-1.147 

-1.167 

 (1.244) 

AgencyCost 1.113 
1.164 

(1.869) 
1.117 

1.229 

(1.221) 
1.111 

1.129 

(1.977) 

TaxAvoidance  ×  

AgencyCost 

1.183 

 

1.641 

(1.522) 

1.332 

 

1.649* 

(1.111) 

1.181 

 

1.691* 

(1.192) 

FirmSize -1.119 
-2.435** 

(1.116) 
-1.111 

-

2.696*** 

(1.117) 

-1.119 
-2.367** 

(1.119) 

BMRatio 1.116 
3.696*** 

(1.111) 
1.116 

3.598*** 

(1.111) 
1.115 

3.412*** 

(1.111) 

ProfitabilityROE 1.312 
8.363*** 

(1.111) 
1.289 

7.775*** 

(1.111) 
1.329 

9.144*** 

(1.111) 

BETA 1.111 
1.613 

(1.547) 
1.111 

1.691 

(1.491) 
1.111 

1.633 

(1.527) 

Leverage 1.117 
2.81*** 

(1.115) 
1.117 

2.872*** 

(1.114) 
1.119 

3.188*** 

(1.112) 

Growth 1.133 
1.954 

(1.341) 
1.136 

1.153 

(1.293) 
1.123 

1.666 

(1.516) 

EARNVolatility 1.392 
2.985*** 

(1.113) 
1.374 

2.858*** 

(1.115) 
1.422 

3.133*** 

(1.112) 

TotalAccrual 1.218 
3.615*** 

(1.111) 
1.168 

2.973*** 

(1.113) 
1.199 

3.477*** 

(1.111) 

AduitType 1.138 
2.517** 

(1.113) 
1.141 

2.618*** 

(1.119) 
1.138 

2.522** 

(1.112) 

Industry2 -1.128 
-1.113 

(1.271) 
-1.123 

-1.915 

(1.366) 
-1.121 

-1.792 

(1.429) 

Industry3 1.122 
1.668 

(1.515) 
1.125 

1.762 

(1.447) 
1.123 

1.712 

(1.483) 

Industry4 1.141 
1.491 

(1.137) 
1.146 

1.678* 

(1.194) 
1.141 

1.468 

(1.143) 

Industry5 -1.119 
-1.928 

(1.354) 
-1.125 

-1.174 

(1.241) 
-1.111 

-1.541 

(1.589) 

Industry6 1.121 
1.711 

(1.484) 
1.121 

1.697 

(1.486) 
1.121 

1.748 

(1.455) 

Industry7 1.117 
1.336 

(1.737) 
1.114 

1.219 

(1.834) 
1.111 

1.553 

(1.581) 

Industry8 1.112 
1.163 

(1.951) 
1.116 

1.157 

(1.875) 
1.125 

1641 

(1.523) 

Industry9 -1.121 -1.558 -1.115 -1.413 -1.111 -1.298 
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 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك   ) -( 2نيائج إجراء نسهذج االنحدار رقم )  6جدول 
 

(1) TaxAvoidance 

(AccountingETR & COE) 

(2) TaxAvoidance 

(CurrentETR & COE) 

(3) TaxAvoidance 

((BTD & COE 

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

(1.577) (1.681) (1.766) 

Industry10 -1.132 
-2.614*** 

(1.119) 
-1.128 

-2.542** 

(1.112) 
-1.138 

-

2.742*** 

(1.116) 

Industry11 1.128 
1.879 

(1.381) 
1.131 

1.955 

(1.341) 
1.135 

1.179 

(1.274) 

Industry12 -1.121 
-1.641 

(1.522) 
-1.117 

-1.531 

(1.596) 
1.111 

-1.117 

(1995) 

Industry13 1.127 
1.556 

(1.579) 
1.133 

1.667 

(1.515) 
1.138 

1.781 

(1.435) 

Industry14 -1.137 
-1.724 

(1.471) 
-1.127 

-1.533 

(1.594) 
-1.127 

-1.541 

(1.591) 

Year2015 1.115 
1.294 

(1.769) 
1.117 

1.363 

(1.717) 
1.111 

1.62 

(1.951) 

Year2016 1.121 
1.171 

(1.243) 
1.123 

1.265 

(1.217) 
1.116 

1.865 

(1.388) 

Year2018 -1.115 
-1.816 

(1.415) 
-1.119 

-1.484 

(1.629) 
-1.118 

-1.998 

(1.319) 

Year2019 1.116 
1.315 

(1.761) 
1.111 

1.511 

(1.611) 
1.113 

1.188 

(1.851) 

F. Test 
9.394*** 

(1.111) 

9.482*** 

(1.111) 

9.472*** 

(1.111) 

يعبيم انزحذَذ انًعذل 

Adjusted R
2

 
1.433 1.435 1.435 

VIF 
 11ألم يٍ 

 4.782:  1.153رشاوحذ انمُى ثٍُ 

 11ألم يٍ 

:  1.168رشاوحذ انمُى ثٍُ 

4.561 

 11ألم يٍ 

:  1.145رشاوحذ انمُى ثٍُ 

2.119 

 .t. test، كًب َىضح يغزىي يعُىَخ اخزجبس t. testَىضح هزا انجذول يعهًبد ًَىرط االَحذاس وَزُجخ اخزجبس  -

%، *** دانةخ يعُىَةخ عُةذ يغةزىي 5%، ** دانةخ يعُىَةخ عُةذ يغةزىي يعُىَةخ   11* دانخ يعُىَخ عُةذ يغةزىي يعُىَةخ    حُش إٌ:

 %.1يعُىَخ   

فٍ ظم انًُبرط  انضالصةخ انزةٍ وهى لطبع أغزَخ ويششوثبد ورجغ  (Industry1)رى اعزجعبد انًزغُش انىهًٍ انزٌ َعجش عٍ انمطبع األول  -

(، وانًزغُش انىهًٍ انزٌ َعجةش عةٍ AccountingETR( ،)CurrentETR ( ،)BTDرغزخذو كزمشَت  نهزجُت انضشَجٍ نهششكبد )

 .، نحم يشكهخ االصدواط انخطٍ انًىجىدح ثٍُ انًزغُشاد انىهًُخ نهمطبعبد وانغُىاد انًخزهفخ(Year2017) 2117عبو 
 

( لظطمذج االنقدار Adjusted R2بمض معامل التقد د الطعدل  ( ما  م ج 4 بمضح الجد ل رق   
الذل  تضطن توثير تةاليا المتالرة ىمرى العلقرة برين التجظرب الضرربي   تةمحرة  ارمل الطمةيرة،  ذلرف 

ال (، معدل الضرببة الحعAccountingETRاىتطادًا ىمى ماا يس معدل الضرببة الحعال الطقاسي   
( تتاربررررررررب لمتجظررررررررب الضررررررررربي  BTD(،  الحررررررررر ل الضررررررررربيية الدفتربررررررررة  CurrentETRالقررررررررال   
( ىمى التمال ،  ىرم مرا اعظر  أن الطت يررات الطسرتامة  الرقابيرة 602ل1، 602ل1، 600ل1لمررتات، 
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%( ىمررررى التررررمال  مررررن الت يررررر فرررر  تةمحررررة  اررررمل الطمةيررررة 2ل60%، 2ل60%، 0ل60أىررررله تحسررررر  
 COE تطرا  تضررح مرن معظمبررة 0نطرمذج االنقرردار تران معظمبررًا ىظرد مسررتم  أقرل مررن  (ل تطرا أن )%

،  ىرذا  ردل ىمرى جرمدة تمفيرا الظطرمذجل تطرا ُال رد البا رث  جرمد تقسرن نسري  بسري  فرر  Fاختبرار 
الاررررررررررررررررردرة التحسررررررررررررررررريربة لظطرررررررررررررررررمذج االنقررررررررررررررررردار مررررررررررررررررر  إدخرررررررررررررررررال تةررررررررررررررررراليا المتالرررررررررررررررررة تطت يرررررررررررررررررر 

ر التجظررررب الضرررربي  لمررررررتات ىمرررى تةمحررررة ( لليرررراس أثرررTaxAvoidance×AgencyCostتحررراىم  
 اررمل الطمةيررة  ذلررف ىظررد االىتطرراد ىمررى ملياسرر  معرردل الضرررببة الحعررال القررال   الحررر ل الضررربيية 

( ىمى التمال ؛ إال أنيا انخحض  مر  مليراس معردل الضررببة 605ل1، 600ل1الدفتربة  يث تان   
بي  لمررررررتات  ذلررررف فرررر  نطررررمذج ( تتاربررررب لمتجظررررب الضررررر 602ل1الحعررررال الطقاسرررري   يررررث تانرررر   

 Varianceنترررا ا معامرررل تضرررخ  التبرررا ن  أ ضرررق (ل ترررذلف 2( بجرررد ل رقررر   0االنقررردار رقررر   
Inflation Factor (VIF)  أن قيطة(VIF)   ىم ما اعظ  أن نطرمذج االنقردار 01تان  أقل من  ،)

ظسرربة لترروثير الطت يرررات السررابا ال اعرران  مررن مررركمة االزد اج الخطرر ،  برردل ىمررى قمتررو التحسرريربة بال
   (لSekaran and Bougie, 2016, p.316الطستامة ىمى الطت ير التاب   

( فإنرررو ُال رررد أن إدخرررال تةررراليا المتالرررة تطت يرررر 5 عرررالظظر إلرررى نترررا ا نطرررمذج االنقررردار رقررر   
 ل مااسررًا بطعرردل الضرررببة الحعررال الطقاسرري   الحررر -تحرراىم  لمعلقررة بررين التجظررب الضررربي  لمررررتات 

 تةمحررة  اررمل الطمةيررة، قررد أد  إلررى إل رراء األثررر السررمي  لمتجظررب الضررربي  ىمررى  -الضررربيية الدفتربررة
تةمحررة  اررمل الطمةيررة،  عالتررال  فررإن زبررادة تةرراليا المتالررة بالررررتات تجعميررا تحاررد الطيررزة الترر  تقصررل 

 ارررمل الطمةيرررة  ىمييرررا مرررن المفرررمرات الضرررربيية لمتجظرررب الضرررربي   التررر  ترررظعكس إاجابيرررًا ىمرررى تةمحرررة
بتخ يضيال بيظطا تان قياس التجظب الضربي  بطعدل الضرببة الحعال القال  ال زال توثيره سمييًا ىمرى 
تةمحة  امل الطمةية  يث ا تحظ  الررتات بطيزة انخحا  تةمحة  امل الطمةية الظاتجرة ىرن التجظرب 

قرررد تت يرررر بت يرررر الطليررراس الضرررربي  بطرررا اقاارررو مرررن  فرررمرات ضرررربيية،  بررررير ىرررذا إلرررى أن الظترررا ا 
الطستخدم لمتجظب الضربي ل لذلف اجب القذر ىظد اختيار ماا يس التجظب الضربي ل  بتحا ىرذا مر  

(ل  ىمرى الررغ  مرن ذلرف؛ فرإن Hutchens and Rego, 2015الظتا ا التر  تملرم  إلييرا دراسرة  
( قرد أثرر TaxAvoidance×AgencyCostاألثرر التحراىم  لتةراليا المتالرة مر  التجظرب الضرربي   

ااجابيررًا ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة،  لةررن ىررذا األثررر ترران غيررر معظررمل مرر  اسررتخدام معرردل الضرررببة 
( تتاربب لمتجظب الضربي ،  معظمل ىظد مستم  معظمبرة أقرل AccountingETRالحعال الطقاسي   

حرررررر ل (  الCurrentETR%( مررررر  اسرررررتخدام ملياسررررر  معررررردل الضررررررببة الحعرررررال القرررررال   01مرررررن  
( تتاربب لمتجظب الضربي ل  بؤدل ىذا األثر التحراىم  اماجراب  إلرى زبرادة BTDالضربيية الدفتربة  
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تةمحة  امل الطمةية  يث تحاد الررتات المفمرات الضربيية الظاتجة ىرن مطارسراتيا لمتجظرب الضرربي  
 (Chan et al., 2016)نتيجة لراىات المتالة،  ىم ما  تحا م  الظتا ا الت  تملم  اليو دراسرة 

، بررون تةرراليا المتالررة تعررم  بررركل تييررر فما ررد المفررمرات الضررربيية الظاتجررة ىررن التجظررب الضررربي ، 
، مرن أن التجظرب الضرربي  اطكرن اسرتخدامو (Dhawan et al., 2020) م  ما أةارت إليو دراسة 

ا الظاررردل الظاتجرررة ىرررن مخحررراء اسرررتراتيجيات الطرررد ربن لتقمبرررل ال رررر ة،  أنرررو إذا لررر  تةرررن مظررراف  التررردف
التجظب الضربي  تحمل تةراليا المتالرة، فرإن التجظرب الضرربي  اطكرن أن  زبرد مرن مخرا ر امفرلس، 

(، برون تروثير العلقرة التحاىميرة برين تةراليا Taylor et al., 2018 مر  مرا تملرم  إليرو دراسرة  
 د من تةمحة  امل الطمةيةلالمتالة  الطلذات الضربيية تاستراتيجية متعسحة لمتجظب الضربي  تزب

  Robustness Checksاالخيبارات اإلضاف    4-7
( مر  اسرتخدام معردل الضررببة الحعرال 5(،  0قام البا ث بإىادة إجراء نطرمذج  االنقردار رقطر   

تتاربرب  LRCashETR )Long-Run Cash Effective Tax Rateالظاردل  مبرل األجرل  
لمتجظرررررررب الضرررررررربي  لمرررررررررتات؛  برررررررت   سررررررراب معررررررردل الضررررررررببة الحعرررررررال الظاررررررردل  مبرررررررل األجرررررررل 

(LRCashETR)  من خلل قسطة الضرا ب الظادارة الطدفمىرة باا طرة التردفاات الظادارة ىمرى لراف ،
الرعح قيل الضرا ب باا طة الدخل  ذلف لحترة زمظية  مبمة تترا ح من ثلث إلى ىرر سرظمات لمتعامرل 

(ل  سرمف Dyreng et al., 2008; Hanlon and Heitzman, 2010  التامبرات السرظمبة  مر
اعتطد البا ث ف   سابو ىمى فترة زمظية أرعر  سرظماتل  بطكرن  سراب معردل الضررببة الحعرال الظاردل 

 ج(Goh et al., 2016) مبل األجل من خلل الطعادلة التالية 

                           Four-Year Sum of Cash Taxes Paid  

LRCashETR =(6)               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                           Four-Year Sum of Pretax Net Profit  
 

 :يث إن 
- LRCashETRج معدل الضرببة الحعال الظادل  مبل األجلل 
- Four-Year Sum of Cash Taxes Paid  ج مجطرمع الضررا ب الظادارة الطدفمىرة ىرن أرعر

 سظماتل
- Four-Year Sum of Pretax Net Profit  ج مجطرمع لراف  الررعح قيرل الضررا ب ىرن أرعر

 سظماتل
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 بعكس انخحا  معدل الضرببة الحعال الظادل  مبل األجل ارتحراع مسرتمبات التجظرب الضرربي ل 
م  معظ  الدراسات الساباة ذات الصرمة،  لسريملة التحسرير سرمف  رت  ضررب الظراتا فر  لذلف  تطريًا 

 ,.Goh et al)سرالب  ا رد، بقيرث تعكرس الليطرة األىمرى زبرادة التجظرب الضرربي   العكرس لرقيح 
2016; Cook et al., 2017; Sikes and Verrecchia, 2020)ل 

 (H1)إعادة اخيبار الحرض األول  4-7-1
(،  فاررررًا لطرباررررة 0( التررررال  نتررررا ا إىررررادة إجررررراء نطررررمذج االنقرررردار رقرررر   7رقرررر     مضررررح الجررررد ل
 جOrdinary Least Squares (OLS)الطرععات الص ر  

 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك   ) -( 1إجراء نسهذج االنحدار رقم )إعادة   نيائج 7جدول 
 

TaxAvoidance 

((LRCashETR 

 Coefficient t-value 

Constant 1.182 
2.197** 

(1.129) 

TaxAvoidance -1.115 
-2.121** 

(1.135) 

FirmSize -1.111 
-2.529** 

(1.112) 

BMRatio 1.117 
3.914*** 

(1.111) 

ProfitabilityROE 1.316 
8.532*** 

(1.111) 

BETA 1.111 
1.511 

(1.617) 

Leverage 1.116 
2.731*** 

(1.117) 

Growth 1.141 
1.211 

(1.227) 

EARNVolatility 1.373 
2.918*** 

(1.114) 

TotalAccrual 1.215 
3.836 *** 

(1.111) 

AduitType 1.139 
2.583*** 

(1.111) 

Industry2 -1.119 
-1.746 

(1.456) 

Industry3 1.126 
1.813 

(1.417) 

Industry4 1.139 
1.447 

(1.149) 



 .....قياس أثر التجنب الضريبي للشركات على تكلفة حقوق الملكية.....                        طارق حمـمد عمر حشادد/ 

47 

 

 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك   ) -( 1إجراء نسهذج االنحدار رقم )إعادة   نيائج 7جدول 
 

TaxAvoidance 

((LRCashETR 

 Coefficient t-value 

Industry5 -1.118 
-1.866 

(1.387) 

Industry6 1.122 
1.783 

(1.434) 

Industry7 1.117 
1.342 

(1.732) 

Industry8 1.115 
1129 

(1.897) 

Industry9 -1.116 
-1.449 

(1.654) 

Industry10 -1.145 
-2.945*** 

(1.113) 

Industry11 1.134 
1.161 

(1.291) 

Industry12 -1.131 
-1.118 

(1.314) 

Industry13 1.123 
1.473 

(1.637) 

Industry14 -1.124 
-1.478 

(1.633) 

Year2015 1.115 
1.258 

(1.797) 

Year2016 1.121 
1.195 

(1.274) 

Year2018 -1.117 
-1.938 

(1.349) 

Year2019 1.117 
1.411 

(1.689) 

F. Test 
11.145*** 

(1.111) 

Adjusted Rيعبيم انزحذَذ انًعذل 
2

 1.434 

VIF 
 11ألم يٍ 

 1.911و  1.139انمُى ثٍُ رشاوحذ 

 .t. test، كًب َىضح يغزىي يعُىَخ اخزجبس t. testَىضح هزا انجذول يعهًبد ًَىرط االَحذاس وَزُجخ اخزجبس  -

%، *** دانةخ يعُىَةخ 5%، ** دانخ يعُىَخ عُذ يغزىي يعُىَخ   11حُش إٌ: * دانخ يعُىَخ عُذ يغزىي يعُىَخ   

 %.1عُذ يغزىي يعُىَخ   

وهةى لطةبع أغزَةخ ويشةشوثبد ورجةغ، وانًزغُةش  (Industry1)رى اعزجعبد انًزغُش انىهًٍ انزٌ َعجش عٍ انمطةبع األول  -

(، نحةم يشةكهخ االصدواط انخطةٍ انًىجةىدح ثةٍُ انًزغُةشاد انىهًُةخ Year2017) 2117انىهًٍ انزٌ َعجةش عةٍ عةبو 

 نهمطبعبد وانغُىاد انًخزهفخ.
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( أن الظترررا ا تتحرررا مررر  الظترررا ا التررر  سررريا التملرررل إلييرررا فررر  التقميرررل 7 بمضرررح الجرررد ل رقررر   
(؛ 606ل1%  6لAdjusted R2 )60 (،  يث بمض معامل التقد د الطعردل 2األساس   بجد ل رق  

%( مررن الت يررر فرر  تةمحررة  اررمل الطمةيررة 6ل60 ىررم مررا اعظرر  أن الطت يرررات الطسررتامة أىررله تحسررر  
 COEف  الظطمذج األساس ل تطا ال د أن 605ل1، 600ل1، 602ل1ان معامل التقد د  (،  ت )

بطرا  ردل ، Fكطرا  تضرح مرن معظمبرة اختبرار %( 0نطمذج االنقدار تان معظمبًا ىظد مستم  أقل من  
تانر   (VIF)أن قيطرة  (VIF)نترا ا معامرل تضرخ  التبرا ن  ىمى جمدة تمفيا الظطمذجل تطا أ ضق 

ترذلف ىذا اعظ  أن نطمذج االنقردار السرابا ال اعران  مرن مرركمة االزد اج الخطر ، (،   01أقل من  
التجظب الضرربي  لمرررتات مااسرة بطعردل الضررببة الحعرال الظاردل  مبرل األجرل مطارسات ُال د أن 

 LRCashETR)   ترؤثر ترروثيرًا سرمييًا ىمررى تةمحررة  ارمل الطمةيررةCOE ذلررف ىظرد مسررتم  معظمبررة  ،)
 ىررم مرا ارررير إلرى انخحرا  تةمحررة  ارمل الطمةيررة برركل معظرمل مرر  تزا رد مطارسررات %(، 2أقرل مرن  

(،  ىرذا اعظر  أنرو إذا زادت 012ل1-التجظب الضربي  لمررتات،  يث بم   قيطة معامل االنقدار  
%( فإنيرررا ترررؤدل إلرررى تبرررا ن فررر  تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة بظسررربة 0مطارسرررات التجظرررب الضرررربي  بظسررربة  

 دى  الظتا ا الت  ت  التملل إلييا ف  التقميل األساس ل%(،  ىم ما  2ل01 

 (H2إعادة اخيبار الحرض الثاني ) 4-7-2
(، لمتعرف ىمى التقسن 5( التال  نتا ا إىادة إجراء نطمذج االنقدار رق   9 مضح الجد ل رق   

الرة  تحاىمرو الذل اطرأ ىمى الظطمذج؛ نتيجرة إدخرال مت يرر نسربة تحراءة الترر يل تتاربرب لتةراليا المت
( LRCashETRم  التجظب الضربي  لمررتات مااسًا بطعدل الضرببة الحعال الظادل  مبل األجرل  

 ىمى تةمحة  امل الطمةية تطا  م ج
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 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك    ) -( 2  نيائج إعادة إجراء نسهذج االنحدار رقم )8جدول 
 

TaxAvoidance 
((LRCashETR 

 Coefficient t-value 

Constant 1.173 
2.165** 

(1.141) 

TaxAvoidance -1.181 
-1.981 
(1.327) 

AgencyCost 1.111 
1.775 

(1.439) 

TaxAvoidance × AgencyCost -1.124 
-1.118 
(1.821) 

FirmSize -1.111 
-2.462** 
(1.114) 

BMRatio 1.116 
3.741*** 

(1.111) 

ProfitabilityROE 1.314 
8.4242*** 

(1.111) 

BETA 1.111 
1.549 

(1.583) 

Leverage 1.116 
2.771*** 

(1.116) 

Growth 1.134 
1.986 

(1.325) 

EARNVolatility 1.397 
3.114*** 

(1.113) 

TotalAccrual 1.219 
3.549 *** 

(1.111) 

AduitType 1.138 
2.478** 

(1.114) 

Industry2 -1.121 
-1.811 
(1.424) 

Industry3 1.127 
1.844 

(1.399) 

Industry4 1.145 
1.631 

(1.114) 

Industry5 -1.117 
-1.798 
(1.426) 

Industry6 1.126 
1.917 

(1365) 

Industry7 1.118 
1.397 

(1.691) 

Industry8 1.117 
1174 

(1.862) 

Industry9 -1.114 
-1.395 
(1.693) 

Industry10 -1.137 
-2.714*** 

(1.117) 

Industry11 1.134 
1.155 

(1.292) 
Industry12 -1.124 -1.769 
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 (COEالسيغير اليابع تكلح  :قهق السلك    ) -( 2  نيائج إعادة إجراء نسهذج االنحدار رقم )8جدول 
 

TaxAvoidance 
((LRCashETR 

 Coefficient t-value 
(1.443) 

Industry13 1.121 
1.429 

(1.668) 

Industry14 -1.128 
-1.554 
(1.581) 

Year2015 1.114 
1.239 

(1.811) 

Year2016 1.121 
1.134 

(1.258) 

Year2018 -1.116 
-1.887 
(1.376) 

Year2019 1.117 
1.358 

(1.721) 

F. Test 
9.342*** 

(1.111) 
Adjusted Rيعبيم انزحذَذ انًعذل 

2
 1.431 

VIF 
 11ألم يٍ 
 3.719و  1.167رشاوحذ انمُى ثٍُ 

 .t، كًةب َىضةح يغةزىي يعُىَةخ اخزجةبس t. testَىضةح هةزا انجةذول َىضةح يعهًةبد ًَةىرط االَحةذاس وَزُجةخ اخزجةبس  -

test. 

%، *** دانةخ يعُىَةخ 5%، ** دانخ يعُىَخ عُذ يغزىي يعُىَخ   11 * دانخ يعُىَخ عُذ يغزىي يعُىَخ   حُش إٌ:

 %.1عُذ يغزىي يعُىَخ   

وهةى لطةبع أغزَةخ ويشةشوثبد ورجةغ، وانًزغُةش  (Industry1)رى اعزجعبد انًزغُش انىهًٍ انزٌ َعجش عٍ انمطةبع األول  -

جةىدح ثةٍُ انًزغُةشاد انىهًُةخ نحةم يشةكهخ االصدواط انخطةٍ انًى، (Year2017) 2117انىهًٍ انزٌ َعجةش عةٍ عةبو 

 .نهمطبعبد وانغُىاد انًخزهفخ
 

( أن الظتا ا تتحا إلرى  رد تييرر مر  الظترا ا التر  سريا التملرل إلييرا فر  9 بمضح الجد ل رق   
% 0لAdjusted R2 )60 (،  يررث بمررض معامررل التقد ررد الطعرردل 4التقميررل األساسرر   بجررد ل رقرر  

%( مرن الت يرر فر  تةمحرة  ارمل 0ل60الطستامة أىله تحسر  (؛  ىم ما اعظ  أن الطت يرات 600ل1 
( فرررر  الظطررررمذج األساسرررر ل تطررررا 602ل1، 602ل1، 600ل1(،  يررررث ترررران الطعرررردل  COEالطمةيررررة  

ُال د البا ث  جمد انخحا  نسي  بسري  فر  الاردرة التحسريربة لظطرمذج االنقردار مر  إدخرال تةراليا 
( لليراس أثرر التجظرب الضرربي  لمرررتات TaxAvoidance×AgencyCostالمتالة تطت ير تحاىم  

 أن ( ىمى تةمحة  امل الطمةيرة، LRCashETRمااسًا بطعدل الضرببة الحعال الظادل  مبل األجل  
بطرا  ردل  ،Fتطرا  تضرح مرن معظمبرة اختبرار  %(0نطمذج االنقدار تان معظمبًا ىظد مستم  أقل من  

تانر  أقرل مرن  (VIF)أن قيطة  ل تضخ  التبا ننتا ا معام ىمى جمدة تمفيا الظطمذجل تطا أ ضق 
  (،  ىذا اعظ  أن نطمذج االنقدار ال اعان  من مركمة االزد اج الخط ل 01 
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 ُبل د أنو رغر  إدخرال تةراليا المتالرة تطت يرر تحراىم  لمعلقرة برين التجظرب الضرربي  لمرررتات 
الضرربي  ىمرى تةمحرة  ارمل الطمةيرة   تةمحة  امل الطمةيرة، إال أنرو أبارى ىمرى التروثير السرمي  لمتجظرب

 لةرررن ىرررذا التررروثير ألررربح غيرررر معظمبرررًا،  عالترررال  افاررردت تةررراليا المتالرررة الطيرررزة التررر  تقصرررل ىمييرررا 
الررررررتات مرررررن المفرررررمرات الضررررربيية لمتجظرررررب الضرررررربي   الترررر  ترررررظعكس ىمرررررى تةمحررررة  ارررررمل الطمةيرررررة 

الضررررررررررررررربي   بتخ يضرررررررررررررريال تطررررررررررررررا أن األثررررررررررررررر التحرررررررررررررراىم  لتةرررررررررررررراليا المتالررررررررررررررة مرررررررررررررر  التجظررررررررررررررب
 TaxAvoidance×AgencyCost قررد أثررر ااجابيررًا ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة،  لةررن ىررذا الترروثير )

كرران غيررر معظررمل،  ىرر  نحررس الظتيجررة الترر  ترر  التملررل إلييررا ىظررد اسررتخدام معرردل الضرررببة الحعررال 
( تتاربرررب لمتجظرررب الضرررربي  فررر  التقميرررل األساسررر ،  عالترررال  فرررإن AccountingETRالطقاسررري   

التررروثير الطعظرررمل لمتجظرررب الضرررربي  لمرررررتات ىمرررى تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة اختمرررو بررراختلف تةررراليا 
المتالرررة  عررراختلف الطليررراس الطسرررتخدم تتاربرررب لمتجظرررب الضرررربي ،  ىرررم مرررا  ررردى  الظترررا ا التررر  تررر  

 التملل إلييا ف  التقميل األساس ل 

  مشاقذ  الشيائج -5
اص بليرراس أثررر التجظررب الضررربي  لمررررتات ىمررى تةمحررة لتقايررا اليرردف األ ل مررن الدراسررة،  الخرر

(، 0 اررررمل الطمةيررررة فرررر  بيئررررة األىطررررال الطصررررربة، فاررررد قررررام البا ررررث بررررإجراء نطررررمذج االنقرررردار رقرررر   
ل  قرد ال رد البا رث  جرمد تروثير (OLS)باستخدام االنقدار الخط   فارًا لطربارة الطرععرات الصر ر  

 ارمل الطمةيرة فر  الرررتات الطايردة باليمرلرة الطصرربةل سمي   معظمل لمتجظب الضربي  ىمى تةمحة 
،  قررد توكرردت ىررذه الظتيجررة ىمررى مسررتم  التقميررل األساسرر   تررذلف ىمررى مسررتم  االختبررارات امضررادية

 يث  ؤثر التجظب الضربي  لمررتات ىمى تةمحة  امل الطمةية،  تؤدل مطارسرات التجظرب الضرربي  
ل الطسررت طر ن مطارسررات التجظررب الضررربي  ألنررو اقاررا الررى تخ رريت تةمحررة  اررمل الطمةيررةل إذ احضرر

 فرررمرات ضرررربيية ترررؤد  إلرررى زبرررادة لررراف  أرعررراح الرررررتة  التررر  ترررظعكس ىمررريي  فررر  ةررركل تمزبعرررات 
ىرربء م أسررظد 5112( لسررظة 20لألرعرراح، فضررًل ىررن أن قررانمن الضرررببة الطصرررل ىمررى الرردخل رقرر   

ل معاممررة ىررم التجظررب الضررربي  لطصررمقة إثبررات أن ال ررر  الر يسرر  أ  أ ررد األغرررا  الر يسررية أل
الضرا ب، فضًل ىن ىردم  جرمد غرامرات أ  ىامعرات مظصرمص ىمييرا قانمنرًا تحرر  ىمرى الرررتات 
الت    ي  مطارستيا ألنرطة التجظب الضربي  رغ  التوثير السمي  ىمى الخزانة العامرة لمد لرة، األمرر 

 ب الضربي  لتخ يت التزامراتي  الضرربييةلالذل قد ارج  بعت الططملين ىمى مطارسة أنرطة التجظ
بهجهد تا ثير معشاهن لليجشاب  الخاص د  (H1) عظاًء ىميو سمف اايل البا ث الحر  األ ل لمدراسة 

دل  تتحرا ىرذه الظتيجرة الزريبي على تكلح  :قهق السلك   في الذاركات السقيادة بالبهر ا  السراري 
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التر   بار  فر  المالارات الطتقردة (،   Goh et al., 2016 مر  الظترا ا التر  تملرم  إلييرا دراسرة 
      لاألمربكية

 لتقايرررا اليررردف ال ررران  مرررن الدراسرررة،  الخررراص بليررراس أثرررر تةررراليا المتالرررة ىمرررى العلقرررة برررين 
التجظب الضربي  لمررتات  تةمحة  امل الطمةية ف  بيئرة األىطرال الطصرربة، فارد قرام البا رث برإجراء 

ل  قرد (OLS)خدام االنقردار الخطر   فارًا لطربارة الطرععرات الصر ر  (، باست5نطمذج االنقدار رق   
،  يرررث ال رررد البا رررث أن التررروثير الطعظرررمل Agency Theoryتمافاررر  الظترررا ا مررر  نظربرررة المتالرررة 

لمتجظب الضربي  ىمى تةمحة  امل الطمةية ف  الررتات الطايدة باليمرلة الطصربة اختمو باختلف 
د بركل معظمل م  تزا د تةاليا المتالة  التر  تتجرا ز المفرمرات الضرربيية تةاليا المتالة،  الذل  زدا

الطقااة من التجظب الضربي ،  يث تان األثر التحاىم  لتةاليا المتالة  التجظب الضربي  لمررتات 
إاجابيًا ىمى تةمحة  امل الطمةيةل  ىذا اعظ  أن تةاليا المتالرة تعردل العلقرة برين التجظرب الضرربي  

ات  تةمحررة  اررمل الطمةيررة بالترروثير ىمررى امةررارة اماجابيررة الطمجيررة لمطسررت طربن مررن المفرررمرات لمررررت
الظاتجة ىن التجظب الضربي ، فضًل ىن أن التجظب الضربي  اطكرن اسرتخدامو مخحراء اسرتراتيجيات 

  الطررد ربن لتقمبررل ال ررر ةل  قررد ترر  ترردقي  ىرررذه الظتررا ا ىمررى مسررتم  التقميررل األساسرر   ىمررى مسرررتم 
باااخياف الياا ثير  د ،  الخرراص(H2)االختبررارات امضررادية، لررذلف سررمف اايررل البا ررث الحررر  ال رران  

السعشااهن لليجشااب الزااريبي علااى تكلحاا  :قااهق السلك اا  فااي الذااركات السقياادة بالبهر اا  السرااري  
 ,.Taylor et al)دل  تتحا ىذه الظتا ا م  الظتا ا الت  تملم  إلييا دراسة باخياف تكال ف الهكال 

،  الترر   بارر  فرر  المالاررات الطتقرردة األمربكيررة  سررب  ىررررة د لررة أخررر  بررون ترروثير العلقررة (2018
التحاىميررة بررين تةرراليا المتالررة  الطررلذات الضررربيية تإ ررد  اسررتراتيجيات التجظررب الضررربي  التعسررح  

 تزبد من تةمحة  امل الطمةيةل

 الخا   والشيائج واليه  ات  -6
أ رررد أىرر  بظرررمد قا طررة الرردخل التررر  تررؤثر ىمرررى نتررا ا األىطررال  التررر  تررظعكس ىمرررى تعررد الضرررا ب 

األرعرراح الاابمررة لمتمزبرر  ىمررى الطسرراىطين،  الررذ ن  رغيررمن فرر  تعظرري  أرعررا ي  إلررى أقصررى  ررد مطكررن 
 Hanlon and Heitzman, 2010 ل  نظررًرا ألن الضرررا ب تط ررل تةمحررة ىامررة  مررؤثرة بالظسرربة)

دارات بعرررت الرررررتات تطيرررل إلرررى مطارسرررات التجظرررب الضرررربي  لتخ ررريت لرررررتات األىطرررال، فرررإن إ
التزاماتيررا الضررربييةل  ُبعررد التجظررب الضررربي  لمررررتات أ ررد الطت يرررات البق يررة الترر  تظا ليررا البررا  من 
بك افة خلل السظمات الخطس األخيرةل  ىمى الرغ  من ذلف فارد تبا ظر  اتجاىرات نراء البرا  ين  رمل 
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ين مؤبرد  معررار ،  يررث  مجررد أدلرة مختمطررة لرر  تتوكررد برركل تامررل ىمررى الطسررتم  تمرف الططارسررات برر
العطم ل  نظرًا لطا تقظى بو تةمحرة رأس الطرال بصرحة ىامرة  تةمحرة  ارمل الطمةيرة بصرحة خالرة مرن 
أىطيررة تييرررة فرر  األدب الطقاسرري   فرر  الططارسررة العطميررة، فررإن ىررذه الدراسررة قررد تظا لرر  أثررر التجظررب 

ات ىمى تةمحة  امل الطمةية فر  بيئرة األىطرال الطصرربة تظطرمذج القتصراداات الرد ل الضربي  لمررت
 ل Agency Theoryالظاةئة ف  ضمء نظربة المتالة 

لليراس تةمحرة (، Omran and Pointon, 2004ىذا؛  قد استخدم البا ث الظطمذج الذل قدمو  
تطررررررررررررا اسرررررررررررتخدم مارررررررررررا يس معرررررررررررردل الضررررررررررررببة الحعرررررررررررال الطقاسرررررررررررري   (،COEة   ارررررررررررمل الطمةيررررررررررر

(AccountingETR)   معرررررردل الضرررررررببة الحعررررررال القررررررال  ،CurrentETR الحررررررر ل الضررررررربيية  ،)
( تتاربررب لمتجظررب الضررربي  مطررا اعطرر  قررمة لظتررا ا الدراسررة؛  ذلررف الختبررار الحررر  BTDالدفتربررة  

الضربي  ىمى تةمحة  ارمل الطمةيرة فر  الرررتات  األ ل لمدراسة  الطتعما بمجمد توثير معظمل لمتجظب
إلررررى أن مطارسررررات التجظررررب الضررررربي  الطايرررردة باليمرلررررة الطصررررربةل  ترررررير نتررررا ا تقميررررل االنقرررردار 

(، األمررر COEتررؤثر ترروثيرًا سررمييًا  معظمبررًا ىمررى تةمحررة  اررمل الطمةيررة   TaxAvodance)لمررررتات  
ظررررمل مرررر  تزا ررررد مطارسررررات التجظررررب الضررررربي  الررررذل اعظرررر  انخحررررا  تةمحررررة  اررررمل الطمةيررررة بررررركل مع

لمرررتاتل إذ اعطر  التجظرب الضرربي  إةرارة إاجابيررة لمطسرت طربن بزبرادة المفرمرات الضرربيية الطقااررة، 
 عالتال   ظخحت العا د الططممب ىمى  امل الطمةية مطا اعط  إدارة الرررتات د افر  قمبرة لمطررارتة 

(ل  قد ت  التملرل إلرى ىرذه H1الحر  األ ل لمدراسة   عذلف ت  قيمل ف  أنرطة التجظب الضربي ، 
الظتيجرررة ىمرررى مسرررتم  التقميررررل األساسررر   ىمرررى مسرررتم  االختبررررارات امضرررادية مررر  اسرررتخدام معرررردل 

(، تطررا أنيررا تتحررا LRCashETRالضرررببة الحعررال الظارردل  مبررل األجررل تتاربررب لمتجظررب الضررربي   
فر  المالارات ،  التر   بار  (Goh et al.,2016تملم  إلييا دراسرة  الظتا ا الت  بركل تامل م  

 الطتقدة األمربكيةل   

بررراختلف التررروثير الطعظرررمل لمتجظرررب كطرررا قرررام البا رررث باختبرررار الحرررر  ال ررران  لمدراسرررة  الطتعمرررا 
فررر  الرررررتات الطايررردة باليمرلرررة الطصرررربة بررراختلف تةررراليا  الضرررربي  ىمرررى تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة

أن التررروثير الطعظرررمل لمتجظرررب الضرررربي  ىمرررى تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة فررر  ل  تررررير الظترررا ا إلرررى المتالرررة
الررتات الطايدة باليمرلة الطصربة اختمو باختلف تةاليا المتالة،  الذل  رزداد برركل معظرمل مر  
تزا ررد تةرراليا المتالررة  الترر  تتجررا ز المفررمرات الضررربيية الطقااررة مررن التجظررب الضررربي ل  تتمافررا ىررذه 

، إذ تعدل تةاليا المتالة الطرتحعة العلقة بين التجظب Agency Theoryالمتالة  الظتيجة م  نظربة
(ل  قرررد تررر  H2الضرررربي  لمرررررتات  تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة،  عرررذلف تررر  قيرررمل الحرررر  ال ررران  لمدراسرررة  
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التملررل إلررى ىررذه الظتيجررة ىمررى مسررتم  التقميررل األساسرر   ىمررى مسررتم  االختبررارات امضررادية مرر  
(، LRCashETRالضرررببة الحعررال الظارردل  مبررل األجررل تتاربررب لمتجظررب الضررربي   اسررتخدام معرردل 

(،  التر   بار  فر  Taylor et al., 2018كطرا أنيرا تتحرا مر  الظترا ا التر  تملرم  إلييرا دراسرة  
 المالاات الطتقدة األمربكية  سب  ىررة د لة أخر ل

 تسرراى  الظتررا ا الترر  تملررم  إلييررا الدراسررة فرر  معالجررة الحجررمة البق يررة فرر  األدبيررات الطقاسرريية 
لمتجظرررب الضرررربي   رررمل مرررد  تررروثير التجظرررب الضرررربي  لمرررررتات ىمرررى تةمحرررة  ارررمل الطمةيرررة تو رررد 
 مكمنررات تةمحررة رأس الطررال  الترر  تررؤثر ىمررى قرررارات الطسررت طربن فرر  األسررمال الظاةررئةل تطررا تارردم أدلررة

ىطمية ىمى أن تةاليا المتالة الطرتحعرة تعردل العلقرة برين التجظرب الضرربي  لمرررتات  تةمحرة  ارمل 
الطمةيررررةل لررررذلف تارررردم ىررررذه الدراسررررة إضررررافة ىمطيررررة ىامررررة لمبررررا  ين  الطسررررت طربن  الطقممررررين الطرررراليين 

الدراسرة   السمطات الضربيية  لانع  السياسات الطقاسيية  مظرآت األىطال  مل مد  تمافا نترا ا
م  فر  الةحاءة االقتصاداة أ  فر  االنتيازبة امداربة لتقايا مكاسرب ةخصرية فر  إ رار نظربرة 

 المتالةل 

 فر  ضررمء مرا تارردم  ملرر  البا رث بطزبررد مررن االىتطرام  البقررث  ررمل ممضرمع التجظررب الضررربي  
 لل ما  م جلمررتات  تةمحة  امل الطمةية ف  بيئة األىطال الطصربة،  بطكن تقايا ذلف من خ

الطعرا ير الطقاسريية  امرةرادات ارانمن الضررببة ىمرى الردخل   اجب ىمى الررتات االلتزام بطا  رد ب -
الطيظيررة،  ىرردم االنخرررا  فرر  مطارسررات التجظررب الضررربي  خالررة التعسرر ية مظيررا ب ررر  تخ رريت 

ة لتمرف الططارسرات التزاماتيا الضرربيية،  ذلرف انطلقرًا مرن مسرئمليتيا االجتطاقيرة  مرن ا ثرار السرميي
 ىمى الخزانة العامة لمد لةل 

تمجيو اىتطام الطست طربن إلى ىدم ترجي  إدارات الرررتات ىمرى مطارسرات التجظرب الضرربي   ترى  -
 لن  اارر  تمررف الططارسررات  فررمرات ضررربيية، ألن لررراع المتالررة الطتولررل بررين الطررل   امدارة قررد 

لطسرراىطين إلررى االسررتحادة مررن أنرررطة التجظررب  رردف  برربعت مررد رل الررررتات بصررحتي   تررلء ىررن ا
الضربي  الت  تمفر لي  ت طية مل طة للنتيازبة امداربة داخل الررتة،  الت  قد تزبد من مخرا ر 

 الحرل الطال   من ا تطالية إفلس الررتةل 
نظر  تمجيو اىتطام ألقاب الارار السياس   السمطات الضربيية التخاذ امجرراءات الطظاسربة لتعزبرز  -

 طاارة الطسررت طربن داخررل الد لررة،  تاميررل ال  رررات برالامانين الضررربيية الترر  تطكررن مررن التقا ررل  ذلررف 
 لمقد من ا ثار االقتصاداة السميية ألنرطة التجظب الضربي  لمررتات ىمى القصيمة الضربييةل 
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ت االنتيازبرة اجب تحعيرل  دىر  الرد ر الطظرم  بقمتطرة الرررتات لمقرد مرن ا ثرار السرميية  الططارسرا -
الطصرررا بة ألنررررطة التجظرررب الضرررربي  لمرررررتات،  عطرررا  رررظعكس ىمرررى تقسرررين الطظررراخ االسرررت طارل 

  جذب الطزبد من االست طارات  زبادة تحاءة سمل األ رال الطالية الطصرلل  
الطراجعة الطسرتطرة لارانمن الضررببة ىمرى الردخل، مر  ضرر رة فرر  ىامعرات  غرامرات رادىرة لمقرد  -

لسررميية لمتجظررب الضررربي   لرريس فارر  التيررب الضررربي ،  ذلررف لصررعمعة الحصررل بررين مررا مرن ا ثررار ا
 ىم قانمن   ما ىم غير قانمن ل

  مقير:ات لدراسات مديقبل   -7
ااترررح البا ررث العد ررد مررن الدراسررات الطسررتايمية فرر  بيئررة األىطررال الطصررربة امترردادا ليررذه الدراسررة، 

  من ىذه الدراسات ما  م ج
 تجظب الضربي  لمررتات ىمى تةمحة التطمبل بالد منل دراسة أثر ال -
 دراسة أثر مطارسات التجظب الضربي  لمررتات ىمى تحاءة االست طارل  -
 دراسة أثر التجظب الضربي  لمررتات ىمى خطر انييار أسعار األسي ل  -
 الطالل دراسة أثر العلقة بين التجظب الضربي  لمررتات  مطارسات إدارة األرعاح ىمى تةمحة رأس -
 دراسة أثر العلقة بين التجظب الضربي  لمررتات  ترتز الطمةية ىمى تةمحة  امل الطمةيةل -
 دراسة أثر العلقة بين التجظب الضربي   جمدة الطراجعة ىمى تةمحة  امل الطمةيةل  -
 دراسة أثر العلقة بين مطارسات التجظب الضربي    متطة الررتات ىمى تةمحة  امل الطمةيةل  -
 دراسة أثر العلقة بين التجظب الضربي   الطسئملية االجتطاقية لمررتات ىمى تةمحة رأس الطالل  -
 دراسة أثر العلقة بين التجظب الضربي  لمررتات  القمافز امداربة ىمى تةمحة رأس الطالل  -
ة دراسررة أثرررر العلقررة برررين التجظرررب الضررربي  لمرررررتات  السررمم  غيرررر الطتطاثرررل لمتةرراليا ىمرررى قيطررر -

 الطظروةل 
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   ميغيرات الدراس  وترميزها وطريق  ق اسها1ملحق 
 طرٌقة القٍاش رمس المتغٍر المتغٍر

ركهفخ حمىق 

 انًهكُخ
COE 

(، Omran and Pointon, 2004)اعزخذو انجبحش ًَىرط 

( اعزًةبداً 1فٍ لُبط ركهفخ حمىق انًهكُخ وفمبً نهًعبدنخ سلى )

 Omran and)عهةةً يمهةةىة َغةةجخ يضةةبعف انشثحُةةخ 

Pointon, 2004; Ezat, 2019). 

انزجُت انضشَجٍ 

 نهششكبد
TaxAvoidance 

اعزًةةذ انجبحةةةش فةةٍ لُبعةةةه نهزجُةةةت انضةةشَجٍ عهةةةً يعةةةذل 

، ويعةذل (AccountingETR)انضشَجخ انفعبل انًحبعجٍ 

(، وانفةةةةةشوق CurrentETRانضةةةةةشَجخ انفعةةةةةبل انحةةةةةبنٍ )

انفعبل انُمذٌ (، ويعذل انضشَجخ BTDانضشَجُخ انذفزشَخ )

 (.LRCashETRطىَم األجم )

يعذل انضشَجخ 

 انفعبل انًحبعجٍ
AccountingETR 

َحغةةةت يةةةٍ خةةةالل لغةةةًخ يصةةةشول انضةةةشا ت ا جًةةةبنٍ 

انًكةةىٌ يةةٍ يصةةشول انضةةشا ت انحبنُةةخ وانً جهةةخ عهةةً 

 Hanlon and)صبفٍ انشثح لجم انضشا ت ثمب ًةخ انةذخم 

Heitzman, 2010; Cook et al., 2017). 

ل انضشَجخ يعذ

 انفعبل انحبنٍ
CurrentETR 

َحغةت يةٍ خةةالل لغةًخ يصةشول انضةةشا ت انحةبنٍ عهةةً 

 ,.Cheng et al)صبفٍ انشثح لجم انضشا ت ثمب ًخ انذخم 

2012; Huang et al., 2016). 

انفشوق انضشَجُخ 

 انذفزشَخ
BTD 

رحغت يةٍ خةالل َغةجخ انفةشق ثةٍُ األسثةبا انًحبعةجُخ لجةم 

انضةةةةشا ت وانةةةةذخم انخبضةةةةع نهضةةةةشَجخ وانًمةةةةذس ثمغةةةةًخ 

يصشول انضشا ت انحبنٍ عهً يعةذل انضةشَجخ انمةبَىٍَ، 

 ;Martinez and Lessa, 2014)إنةً إجًةبنٍ األصةىل 

Kim and Im, 2017). 

يعذل انضشَجخ 

انفعبل انُمذٌ 

 طىَم األجم

LRCashETR 

حغت يةٍ خةالل لغةًخ انضةشا ت انُمذَةخ انًذفىعةخ ثمب ًةخ َ

انزةةذفمبد انُمذَةةخ عهةةً صةةبفٍ انةةشثح لجةةم انضةةشا ت ثمب ًةةخ 

انةةذخم، ورنةةت نفزةةشح صيُُةةخ طىَهةةخ رزةةشاوا يةةٍ صةةالس إنةةً 

عشش عُىاد نهزعبيم يةع انزمهجةبد انغةُىَخ نًعةذل انضةشَجخ 

 ;Dyreng et al., 2008)انفعةةبل انُمةةةذٌ انغةةةُىٌ 

Hanlon and Heitzman, 2010) ولةذ اعزًةذ انجبحةش .

فٍ حغبة يعذل انضشَجخ انفعبل انُمذٌ طىَةم األجةم عهةً 

 فزشح صيُُخ أسثع عُىاد.

 FirmSize حجى انششكخ

َمبط فٍ ضىء انهىغةبسَزى انطجُعةٍ نهمًُةخ انغةىلُخ نحمةىق 

 Goh et al., 2016; Taylor et)انًهكُخ فٍ َهبَخ انغُخ 

al., 2018; Chun et al., 2019; Sikes and 

Verrecchia, 2020). 

َغجخ انمًُخ 

انذفزشَخ إنً 

انمًُخ انغىلُخ 

 نحمىق انًهكُخ

BMRatio 

رحغت يٍ خالل لغًخ انمًُخ انذفزشَةخ عهةً انمًُةخ انغةىلُخ 

 ,.Goh et al)نحمةةىق انًهكُةةخ نهشةةشكخ فةةٍ َهبَةةخ انغةةُخ 

2016; Taylor et al., 2018). 

 ProfitabilityROE سثحُخ انششكخ

رمبط ثًعذل انعب ذ عهً حمىق انًهكُةخ، وَحغةت يةٍ خةالل 

لغةةًخ صةةبفٍ انةةشثح ثعةةذ انضةةشا ت عهةةً انمًُةةخ انذفزشَةةخ 

 ;Khlif et al., 2015)نحمةىق انًهكُةخ فةٍ َهبَةخ انغةُخ 

Sikes and Verrecchia, 2020). 
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   ميغيرات الدراس  وترميزها وطريق  ق اسها1ملحق 
 طرٌقة القٍاش رمس المتغٍر المتغٍر

ثُزب انغىق نمُبط 

 انًخبطش انعبيخ
BETA 

االَحةةةذاس نهعىا ةةةذ انشةةةهشَخ ألعةةةهى رمةةةذس ثىاعةةةطخ يعبيةةةم 

شةةهش نعىا ةةذ  61شةةهش عهةةً األلةةم إنةةً  24انشةةشكخ نفزةةشح 

(. Taylor et al., 2018; Chun et al., 2019انغةىق )

ورةةى حغةةبثهب يةةٍ خةةالل لغةةًخ رغةةبَش عىا ةةذ أعةةهى انشةةشكخ 

انشهشَخ يع عىا ذ أعهى انغةىق انشةهشَخ عهةً رجةبٍَ عىا ةذ 

 ( شهش.24ح )نفزش EGX100انغىق يًضهخ ثً شش 

 Leverage انشافعخ انًبنُخ

رمةةبط ثُغةةجخ انةةذَىٌ إنةةً انمًُةةخ انغةةىلُخ نحمةةىق انًهكُةةخ، 

ورحغت يٍ خالل لغًخ انمًُخ انذفزشَخ  جًبنٍ االنزضايبد 

انًزذاونخ وطىَهخ األجم عهً انمًُخ انغىلُخ نحمةىق انًهكُةخ 

 ,.Khalifa et al., 2018; Chun et al)فٍ َهبَخ انغُخ 

2019). 

 Growth يعذل انًُى

( tَحغةةت فةةٍ ضةةىء انفةةشق ثةةٍُ يجُعةةبد انغةةُخ انحبنُةةخ )

( يُغةةىثبً إنةةً إجًةةبنٍ أصةةىل t-1ويجُعةةبد انغةةُخ انغةةبثمخ )

 (.t-1( )Gallemore et al., 2014انغُخ انغبثمخ )

 EARNVolatility رمهجبد األسثبا

رحغت عٍ طشَك إَجبد االَحةشال انًعُةبسٌ نُغةجخ صةبفٍ 

انةةشثح لجةةم انضةةشا ت  جًةةبنٍ األصةةىل فةةٍ ثذاَةةخ انغةةُخ 

 Hutchens)نهششكخ خالل عُزٍُ إنً خًظ عُىاد عبثمخ 

and Rego, 2015; Cook et al., 2017; Chun et 

al., 2019).ٍُورى حغبثهب ثبالعزًبد عهً ثُبَبد عُز . 

االعزحمبلبد 

 بنُخاالجً
TotalAccrual 

رحغةةت َغةةجخ االعةةزحمبلبد االجًبنُةةخ إنةةً إجًةةبنٍ األصةةىل 

فٍ ضىء انفشق ثٍُ صبفٍ انشثح لجم انضةشا ت وانزةذفمبد 

انُمذَةةخ يةةٍ أَشةةطخ انزشةةغُم يُغةةىثبً إنةةً إجًةةبنٍ األصةةىل 

(Pulido and Barros, 2017). 

حجى يكزت 

 انًشاجعخ
AuditType 

يزغُةةش وهًةةٍ َاخةةز انمًُةةخ واحةةذ إرا كبَةةذ انشةةشكخ رشاجةةع 

، وصةةةفش Big4ثىاعةةةطخ أحةةةذ يكبرةةةت انًشاجعةةةخ انكجةةةشي 

 (.Ezat, 2019خالل رنت ) 

 AgencyCost ركبنُف انىكبنخ

رمةةبط يةةٍ خةةالل َغةةجخ كفةةبءح انزشةةغُم انزةةٍ رىضةةح يمةةذسح 

إداسح انشةةةشكخ عهةةةً اعةةةزخذاو انزكةةةبنُف ثكفةةةبءح فةةةٍ رحمُةةةك 

ورحغةةت يةةٍ خةةالل انفةةشق ثةةٍُ واحةةذ صةةحُح انًجُعةةبد، 

وَغةةةةجخ صةةةةبفٍ انةةةةشثح لجةةةةم انضةةةةشا ت إنةةةةً انًجُعةةةةبد 

(Sugiyanto et al., 2020.) 
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