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 البحث ملخص
 ( على ممارسات التجنب الضريبي,CSRإستهدف البحث دراسة وإختبار أثر وفاء الشركة بمسئوليتها اإلجتماعية )

سة. لهذه العالقة الرئيسية محل الدرا Moderating Variablesوكذلك أثر مستوى التحفظ المحاسبي كمتغير ُمعّدل 
م ( وممارسات التجنب الضريبي كاًل على حده. وقد تCSRباإلضافة إلى أثر مستوى التحفظ المحاسبي على كل من )

( شركة من 97) حيث تكونت عينة الدراسة من ,لخطي المتعدد في إختبار فروض الدراسةإستخدام أسلوب اإلنحدار ا
ذلك و  ,( مشاهدة سنوية471الشركات غير المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية بإجمالي عدد مشاهدات )

 .2021وحتي عام  2017خالل الفترة من عام 
 –ي ( والتحفظ المحاسبCSRوفي ظل التحليل األساسي؛ أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود تأثير معنوي لكل من )     

لى ععلى ممارسات التجنب الضريبي. كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي  –كاًل على حده 
(CSR),  .وعدم وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي كمتغير ُمعّدل للعالقة الرئيسية محل الدراسة 

دم في وفي ظل تحليل الحساسية؛ وبإتباع ثالثة مداخل مختلفة تتمثل في إعادة تشغيل النموذج اإلحصائي المستخ    
 ل قياسومن خال ,لتطبيق على عينة مختلفةإختبار العالقة الرئيسية محل الدراسة على مدار فترات زمنية مختلفة, وبا

إلجماع ائج وباأو المتغير التابع بمقاييس بديلة مختلفة عن مقاييس التحليل األساسي؛ فقد أظهرت النت /المتغير المستقل و
دعم ت( على ممارسات التجنب الضريبي. وهو ما يشير إلى أن نتائج تحليل الحساسية CSRعدم وجود تأثير معنوي لـ )

 كل تام وكامل لنتائج التحليل األساسي.بش

 ,ضريبيالتهرب ال ,التجنب الضريبي, التخطيط الضريبي ,المسئولية اإلجتماعية للشركات احيةالكلمات المفت
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The effect of accounting conservatism on the relationship 

between the corporate social responsibility and practices 

of tax avoidance: Evidence from listed Firms on the 

Egyptian Stock Exchange 

Abstract 
 

The purpose of this paper is to study and examine research the effect of the 
corporate social responsibility (CSR) on tax avoidance. In addition, the study 
investigated the effect of accounting conservatism as moderating variables on the 
pervious relationship. As well as, the impact of accounting conservatism on the 
(CSR) and tax avoidance, each separately. The multiple linear regression method was 
used to test the research hypotheses. The sample used in the current study consists of 
(97) non-financial firm listed on the Egyptian Stock Exchange with a total (471) 
annual views for the period from 2017 through 2021.  

    Under the fundamental analysis, the results of the study showed that there was 
no significant effect of (CSR) and Accounting conservatism, on one hand, and the 
tax avoidance, on the other hand. In addition, the results showed that there was no 
significant effect of accounting conservatism on (CSR). Also, the study found that 
there was no significant effect of accounting conservatism as a modified variable for 
the main relationship under study. 

     Under the sensitivity analysis, by following three different approaches, 
represented by rerunning the statistical model used to test the main relationship over 
different periods of time, and by applying it to a different sample, and by measuring 
the independent variable and/or the dependent variable with alternative measures 
different from the measures of the fundamental analysis, the result of the sensitivity 
analysis is complete agreement with the results of the fundamental analysis with 
respect to the first main hypothesis. This indicates that the results of sensitivity 
analysis fully support the results of the fundamental analysis. 

 

Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), Tax Avoidance, Tax Planning, 
Tax Evasion, Accounting Conservatism. 
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 المقدمة -1
( في اآلونة األخيرة على إهتمام بالغ كنتيجة CSR) 1حظّى مفهوم المسئولية اإلجتماعية للشركات

 (Muttakin et وتزايد الضغوط الحكومية ,واإلجتماعية والسياسية اإلقتصادية الظروف في للتطورات
(al., 2015 اإلقتصادية والقانونية . فلم يعد الهدف األساسي للشركة يقتصر على الوفاء بمسئوليتها
 ,وزيادة ثروات المساهمين في األجل القصير ,اإلهتمام باألداء المالي, وتعظيم حجم األرباح –

فقط بل إتسع ليشمل على تحقيق مستوى معقول ومرضي من األرباح مع  –واإللتزام بالقوانين واللوائح
 ,بيئية واإلقتصادية طويلة األجلاألخذ في اإلعتبار لتحقيق مجموعة من األهداف اإلجتماعية وال

 .(et al., 2012 Chang et al., 2016; Kim) األخالقيةفضاًل عن اإللتزام بالجوانب 

ومع تعميق الوعي بالمسئولية اإلجتماعية للشركات؛ فقد قامت العديد من الشركات بدمج أنشطة     
(CSR)  بشكل كامل ضمن إستراتيجيات وخطط عمل الشركة, وقراراتها اليومية لتكون أساسًا

لتطوير األعمال ورفع كفاءتها؛ وهو ما يساعد على إكتساب ميزة تنافسية للشركة, ونموها جنبًا إلى 
( مع سياسات CSRجنب مع مسئوليتها اإلجتماعية؛ شريطة أن تتوافق وتتكامل برامج )

 ,Garanina and Kim, 2022; Kurniawan and Wibowoهداف الشركة وإستراتيجيات وأ 
2009; Ang et al.,) (2022; Lindgreen and Swaen, 2010. 

( على مستوى العالم في السنوات الخمسة الماضية؛ حيث CSR) ولقد زادت معدالت اإلفصاح عن  
( ضمن CSRاإلفصاح عن )% من الشركات في جميع أنحاء العالم بإدراج 80قام ما يصل نحو 

تقاريرها السنوية بحيث يتم مشاركة تلك المعلومات مع المستثمرين والجمهور وكافة األطراف 
( كافة المعلومات CSR) عن ويشمل اإلفصاح  (.Garanina and Kim, 2022) أصحاب المصلحة

كان هذا اإلفصاح غير المالية ذات الصلة باألداء البيئي واإلجتماعي للشركات. وفي بادئ األمر 
إختياريًا ولكن مع مرور الوقت إزدادت التشريعات في معظم دول العالم التى ُتلزم الشركات 

بعض النماذج التى توضح كيفية اإلفصاح عن تلك  باإلفصاح عن تلك المسئولية مع إصدار

                                                 
وكيان إقتصادي كمترادفات لهما نفس المعنى  ،ووحدة إقتصادية ،وشركة ،ومنشأة ،يستخدم الباحث لفظ مشروع 1

إلي  أساسي لإلشارة إلى شكل من أشكال منظمات األعمال التجارية أو الخدمية أو الصناعية؛ والذي يهدف بشكل

 تحقيق ربح. وسيتم إستخدام لفظ منشأة وشركة كمترادفات لغرض اإلتساق.
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)et al.,  De Klerk 2المعلومات ومنها المملكة المتحدة, والدنمارك, وأسبانيا, وجنوب إفريقيا
2015; Gras-Gil et al., 2016). 

وجزء ال يتجزأ من ممارسات  ,3( تمثل أحد أبعاد ثقافة الشركةCSRوبالتالي يمكن القول أن )    
وإتجاهًا عالميا يجذب إهتمامًا متزايدًا من أصحاب المصلحة؛ فهي تشمل على أي  ,األعمال السائدة

والتى تركز على قضايا  ,ابي على البيئة والمجتمعنشاط يتضمن جهود الشركة إلحداث تأثير إيج
 ;Renselaar, 2016)حوكمة الشركات مثل النزاهة والشفافية والتوظيف الفّعال لمجلس اإلدارة 

Jiang et al., 2022; Van and Ly, 2021) . 

 (Hoi et( CSRويعتبر قيام الشركة بدفع نصيبها العادل من الضرائب من بين أحد أنشطة )    
(al., 2013; Landry et al., 2013 ؛ حيث أن عملية تحصيل الضرائب من أفراد المجتمع

دول عد الالقائمة على أسس واقعية تراعي الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية لألفراد الُمكّلفين قد تسا
 ,عيةفي الوصول إلى أعلى مستوى من التقدم والتنمية, والقضاء على المشاكل اإلقتصادية واإلجتما

طية وتغ ,وتحقيق التوازن المستهدف على المستوى المحلي لإلقتصاد الكلي ,وتطوير البنية التحتية
تمكينها و  ,لةاألعباء العامة, وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية, وتمويل الخزانة العامة للدو 

 (,Chouaibi et al., 2021; Abdelfattah and Aboudمن إمداد المجتمع بالسلع والخدمات
 .;Lanis and Richardson, 2012; Ardillah and Halim, 2022 ;2020 2017,محمود)

وُينظر للضرائب على أنها فريضة نقدية إلزامية يتم إستقطاعها من أرباح الشركة على حساب     
وأحد التكاليف  ,المساهمين واإلدارة؛ وبالتالي فهي تمثل أحد النفقات واألعباء الرئيسية للشركة

على إيجاد طرق وأساليب  المتعلقة بتشغيلها؛ مما يولد حوافز مالية تدفع الشركات للعمل
وإستراتيجيات من شأنها تقليل أو تجنب أو تأجيل دفع اإللتزامات الضريبية؛ وهو ما أدى إلى ظهور 

                                                 
ل تقرير المسئولية اإلجتماعية للشركات تحت تصرف اإلدارة بشكل مازالت البنود التى يتم اإلفصاح عنها حالياً من خال 2

لة ات الصذإختياري، وهو ما يعني عدم وجود إطار تنظيمي يُلزم هذه الشركات بكيفية اإلفصاح عن المعلومات 

 (.De Klerk et al., 2015; Gras-Gil et al., 2016بالنواحي اإلجتماعية والبيئية )
يًنظر لثقافة الشركة على أنها نمط من القيم والمعتقدات المشتركة داخل الشركة حول سلوكها الصحيح، ومسار العمل  3

ي ء التنظيماألدا والتى تساعد األفراد على فهم ،األمثل بما بتفق مع األعراف السائدة في مجال األعمال التجارية

ً بسلوك الللشركة، وتزويدهم بمعايير السلوك التنظيمي، وال  يما يتعلقشركة فتى من الممكن أن تكون متعلقة جزئيا

ً لسي ،بالمسئولية اإلجتماعية ً وأساسيا ً هاما   شركة اسة الوبالتالي من الممكن أن تكون ثقافة الشركة محركا

(Renselaar, 2016; Hoi et al., 2013.) 
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     (;Landry et al., 2013&  2019ما يعرف بمفاهيم التهرب والتجنب والتخطيط الضريبي 
 .,Renselaar, 2016; Purwantini, 2017 )عبد الرحمن

وهناك من ينظر إلى ممارسات التجنب الضريبي على أنها أمر غير أخالقي؛ ألنها تتضمن     
لى إعواقب وخيمة على الحكومات في كل من البلدان النامية والمتقدمة على حد السواء؛ فهي تؤدي 

 ,يةحتوبالتالي تقليل الموارد المتاحة للدول لتوفير البنية الت ,تقليل حجم المتحصالت الضريبية
ل األو  مما يشير إلى أن المجتمع هو المتحمل ,والرعاية الصحية, والتعليم, وتوفير السلع الضرورية

 (. Renselaar, 2016لتكاليف التجنب الضريبي للشركات )

ب ( وممارسات التجنCSRوعلى الرغم من تعدد الدراسات السابقة التى تناولت العالقة بين )    
كون بين هذين المتغيرين تبقي غير محسومة؛ فهناك من يرى أنه عندما تالضريبي؛ إال أن العالقة 

(CSR جزءًا من ثقافة الشركة؛ فمن الطبيعي أن تكون السياسة الضريبية متوافقة مع هذه )
إلى دفع الشركة لنصيبها العادل من المدفوعات  (CSRالمسئولية؛ حيث يؤدي زيادة ممارسات )

ي إلى ( قد يؤدCSRلتجنب الضريبي؛ نظرًا لكون اإللتزام الشديد بـ )الضريبية, والحد من ممارسات ا
أثير جود تو زيادة اإللتزام بالقوانين واللوائح الُمنّظمة لعملية التحاسب الضريبي؛ وهو ما يشير إلى 

 (,.Van and Ly, 2021; Chouaibi et al( على ممارسات التجنب الضريبي CSRسلبي لـ )
( ستؤدي إلى زيادة األعباء والتكاليف CSRهناك من يرى أن أنشطة ). وعلى النقيض؛ 2021)

يل المالية التى تتحملها الشركة؛ وهو ما يدفعها إلى زيادة ممارسات التجنب الضريبي بهدف تقل
يادة المدفوعات الضريبية وتوجيهها نحو السلوكيات التى تعود بالنفع على المجتمع والبيئة مثل ز 

( يعتبر عنصر من CSRفرص عمل جديدة؛ كما أن القيام بأنشطة ) أجور الموظفين, وخلق
 يوفر عناصر إدارة المخاطر المرتبطة بممارسات التجنب الضريبي والمتمثلة في فقد السمعة؛ وهو ما

ما  حماية للشركات التى تفي بمسئوليتها اإلجتماعية عند القيام بممارسات التجنب الضريبي؛ وهو
 (;Jiang et al., 2022( على ممارسات التجنب الضريبي CSRيجابي لـ )يشير إلى وجود تأثير إ

(Renselaar, 2016; Gulzar et al., 2018; Hoi et al., 2013 . 

ممارسات التجنب ( على CSRفإن عدم وجود إتفاق للدراسات السابقة حول تأثير ) وبناءًا عليه؛    
ء هذه الدراسات بها. فمنها ما تم تطبيقه في قد يرجع إلى إختالف البيئة التي تم إجرا الضريبي

الواليات المتحدة األمريكية, ومنها ما تم تطبيقه في دول شرق آسيا, ومنها ما تم تطبيقه في دول 
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اإلتحاد األوروبي, ولكل بيئة من هذه البيئات خصائص إقتصادية وثقافية وإجتماعية وسياسية 
الفترة الزمينة المتعلقة بإجراء الدراسة؛ ومن هنا تظهر  مختلفة عن البيئة األخرى. فضاًل عن إختالف

( على ممارسات التجنب الضريبي في بيئتي الممارسة المحاسبية CSRالحاجة إلى معرفة تأثير )
 واألعمال المصرية.

ير ه تأثلويعتبر التحفظ المحاسبي هو المبدأ األساسي في التقدير المحاسبي؛ وبالتالي فقد يكون     
؛ ولذلك فمن (Doktor et al., 2020ام على النظرية المحاسبية وقواعدها وممارساتها )عميق وه

 ( وممارسات التجنب الضريبي بمستوى التحفظ المحاسبي فيCSRالمتوفع أن تتأثر العالقة بين )
 مستوى ل للُمعدّ التقارير والقوائم المالية الُمفصح عنها. ولذلك سيقوم هذا البحث بدراسة وإختبار األثر ا

ية ( وممارسات التجنب الضريبي في بيئة الممارسة المهنCSRالتحفظ المحاسبي على العالقة بين )
 المصرية.

 مشكلة البحث -2
( CSRمن خالل تحليل نتائج الدراسات السابقة التى إهتمت بدراسة وإختبار العالقة بين )    

التجنب الضريبي بديالن لبعضهما ( وممارسات CSRوالتجنب الضريبي هناك من يرى أن كل من )
البعض وذلك عند األخذ في اإلعتبار لمجموعة واسعة من أصحاب المصالح عند إتخاذ القرارات 

( وممارسات التجنب الضريبي؛ مما يترتب عليه إنخفاض ممارسات التجنب CSRالمتعلقة بـ )
 (;Van and Ly, 2021( وهو ما يتفق مع المنهج األخالقي CSRالضريبي مع زيادة أنشطة )

Lanis and Richardson, 2012;)( وعلى النقيض هناك من يرى أن كل من .CSR )
وممارسات التجنب الضريبي مكمالن لبعضهما البعض؛ حيث تقوم الشركات بزيادة أنشطتها المتعلقة 

قيام ( كرد فعل لمواجهة المخاطر المرتبطة باألداء المالي, وسمعة الشركة الناتجة عن الCSRبـ )
بممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يتفق مع منهج إدارة المخاطر واإلعتقاد السائد بأن التوسع في 

( قد يخفف من مخاطر فقد السمعة المرتبطة بالعقوبات السياسية والتنظيمية CSRأنشطة )
 Gulzar)واإلجتماعية لممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يزيد من قيام الشركة بتلك الممارسات 

et al., 2018; Jiang et al., 2022) . 

( وممارسات CSRوبالتالي يتضح أن هناك تناقضًا في األدلة البحثية حول العالقة بين أنشطة )    
التجنب الضريبي؛ ولذا يسعى البحث الحالي إلى إختبار تلك العالقة في مصر. ومن هنا يثار 
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على ممارسات التجنب الضريبي في بيئة األعمال  (CSRهل يوجد تأثير مباشر لـ )التساؤل التالي:
 المصرية؟.

( من خالل الحد من السلوكيات CSRكما أن التحفظ المحاسبي قد يؤثر إيجابًا على أنشطة )    
(؛ في حين أنه قد يؤثر سلبًا على Francis et al., 2013) اإلنتهازية وزيادة الدافع األخالقي

كيدى للتحفظ والذي يتطلب التدقيق الشديد في المعلومات ( من خالل الدور التأCSRأنشطة )
 ,.Chi et al)( والتى يصعب التحقق منها وتأكيدها CSRالُمفصح عنها فيما يتعلق بأنشطة )

(. كما أن التحفظ المحاسبي قد يؤثر إيجابًا على ممارسات التجنب الضريبي من خالل قدرته 2020
(؛ في حين أنه قد يؤثر Bornemann, 2018) الضريبي على إتباع طرق تسّهل من عملية التجنب

سلبًا على ممارسات التجنب الضريبي من خالل قدرته على تخفيض حجم األرباح المحاسبية تلقائيًا 
(. وإزاء هذا التباين يثار التساؤل 2021 ,دون اللجوء لممارسات التجنب الضريبي )عبد الرحيم

ممارسات التجنب الضريبي بإختالف مستوى التحفظ على  (CSRهل يختلف تأثير )التالي: 
 المحاسبي في بيئة األعمال المصرية؟

 هدف البحث -3
( CSRيهدف هذا البحث إلى دراسة وإختبار مدى تأثير وفاء الشركة بمسئوليتها اإلجتماعية )    

على ممارسات التجنب الضريبي؛ باإلضافة إلى التحقق من مدى إختالف هذا األثر بإختالف 
من  لتحققستوى التحفظ المحاسبي في التقارير والقوائم المالية كمتغير ُمعّدل للعالقة؛ فضاًل عن ام

( وممارسات التجنب الضريبي كاًل على حدى؛ CSRأثر التحفظ المحاسبي على كل من أنشطة )
 خالل وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات غير المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية

 .2021وحتى عام  2017الفترة من عام 

 أهمية ودوافع البحث -4
لدراسات إضافيًا ل من كونه يعد إمتدادًا وإطارًا مرجعياً تنبع أهمية البحث من الناحية األكاديمية؛     

 حيث توجد ندرة ,وممارسات التجنب الضريبي ,السابقة في مجال المسئولية اإلجتماعية للشركات
 ( على ممارسات التجنب الضريبي في بيئةCSRنسبية في الدراسات السابقة التى تناولت تأثير )

 األعمال المصرية. 
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رف التع من كون نتائج هذا البحث قد تساهم في كما تنبع أهمية البحث من الناحية المهنية؛    
ار ستثمن جراء توجيه مزيد من اإلهتمام باإلعلى المنافع التى تعود على الشركة والمجتمع والمساهمي

فضاًل عن معرفة التكاليف والمخاطر التى تعود على الشركة والمجتمع في ؛ (CSRفي أنشطة )
 األجل الطويل جراء القيام بممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما سوف يصب في إتجاه ضرورة قيام

 تفادة من منافعها, والعمل على الحد من( لإلسCSRالشركات نحو توجيه مزيد من الموارد نحو )
 السلوكيات اإلنتهازية المتعلقة بالتجنب الضريبي للحد من آثارها السلبية.

ناول قية تتمن كونه تم اإلعتماد على دراسة تطبيكما تنبع أهمية البحث من الناحية العملية؛     
اد على أرقام فعلية تم قياس ممارسات التجنب الضريبي والتحفظ المحاسبي من خالل اإلعتم

صنيف تبناءًا على  CSR)التوصل إليها من التقارير والقوائم المالية الُمفصح عنها, كما تم قياس )
 ث. الشركات المدرجة في المؤشر المصري لمسئولية الشركات؛ وهو ما يعطي أهمية لنتائج هذه البح

ركة يقية في مجال تأثير وفاء الشإال أن من أهمها ندرة البحوث التطبورغم كثرة الدوافع؛    
مدى  بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي. باإلضافة إلى إيجاد دليل عملي على

راق صحة العالقة محل الدراسة من عدمه بالتطبيق على الشركات غير المالية المقيدة ببورصة األو 
وائم لة متطورة تتالفى عيوب اإلعتماد على قالمالية المصرية من خالل إتباع منهجية بحثية متكام

ة. اإلستقصاء بإعتبارها أداة بحث يتم إستخدامها في معظم البحوث المحاسبية المصرية ذات الصل
كذلك وأخيرًا مسايرة إتجاه الدراسات السابقة األجنبية ذات الصلة بإجراء تحليل أساسي وإضافي و 

 يكون متكررًا في كثير من الدراسات المصرية ذات تحليل الحساسية بهدف التغلب على نقص يكاد
 الصلة إن وجدت.

 حدود البحث -5
( على ممارسات التجنب الضريبي؛ باإلضافة CSRأثر ) هذا البحث على دراسة وإختبار يقتصر     

وعلى كل من  ,إلى إختبار أثر مستوى التحفظ المحاسبي كمتغير ُمعّدل للعالقة محل الدراسة
(CSR وممارسات التجنب الضريبي كاًل على حده؛ وذلك من خالل اإلعتماد على عينة من )

وحتى  2017الشركات غير المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية خالل الفترة من عام 
. وبالتالي يخرج عن نطاق هذا البحث إختبار تلك العالقة في الشركات غير المقيدة في 2021عام 

ألوراق المالية المصرية؛ وأيضًا تلك الشركات التى تعد قوائمها المالية وفقًا للعمالت بورصة ا
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األجنبية, وكذلك تلك الشركات المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية لما تتمتع به من 
 (.Landry et al., 2013; De Klerk et al., 2015طبيعة عمل خاصة ومختلفة قياسًا على )

ة, كما يركز هذا البحث على تناول تأثير بعض المتغيرات الرقابية والمتمثلة في حجم الشرك    
عن  ومعدل العائد على االصول, ودرجة الرفع المالي, ومستوى اإلحتفاظ بالنقدية, وبالتالي يخرج

ود نطاق البحث تأثير بعض المتغيرات الرقابية الهامة مثل جودة عملية المراجعة الخارجية, ووج
 لجان للمراجعة, وخصائص مجلس اإلدارة, ونوع الصناعة وذلك عند إختبار العالقة بين المتغير

 التابع والمتغير المستقل.

لتى اكما يتبنى البحث الحالي مفهوم التجنب لضريبي بإعتباره مفهومًا يشمل كافة الممارسات     
ة, وبالتالي تخفيض حجم تهدف في المقام األول إلى تخفيض حجم الدخل الخاضع للضريب

رج لي يخالمدفوعات الضريبية بشكل ال يخالف القوانين الضريبية وال يشوبه إخفاء للمعلومات؛ وبالتا
عن نطاق هذا البحث كافة الممارسات التى تهدف إلى تخفيض المدفوعات الضريبية من خالل 

 إمداد اإلدارة الضريبيةإتباع ممارسات تخالف القوانين والتشريعات الضريبية, والتى تتضمن 
 بمعلومات مضللة وهو ما يطلق عليه مفهوم التهرب الضريبي.

 وأخيرَا؛ فإن قابلية نتائج البحث للتعميم مشروطة بضوابط الدراسة الزمنية والمكانية     
 والموضوعية, وفي ضوء العينة المستخدمة وضوابط إختيارها.

 خطة البحث -6
تحقيقًا ألهدافه, وفي إطار الحدود الموضوعة, سوف يستكمل إنطالقًا من مشكلة البحث, و     

 البحث على النحو التالي:

ض قة بين المسئولية اإلجتماعية للشركات والتجنب الضريبي وإشتقاق الفر تحليل العال 6-1
 األول للبحث.

 ستوى التحفظ المحاسبي على العالقة بين المسئولية اإلجتماعية للشركاتمتحليل أثر  6-2
 .   والتجنب الضريبي وإشتقاق الفروض الثاني والثالث والرابع للبحث

 نموذج ومنهجية البحث.    6-3
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 نتائج البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة. 6-4
تحليل العالقة بين المسئولية اإلجتماعية للشركات والتجنب الضريبي  6-1

 وإشتقاق الفرض األول للبحث.
س مقايييستهدف هذا الجزء من الدراسة تحليل أهم الدراسات السابقة التى تناولت طبيعة ومفهوم و    

هوم المسئولية اإلجتماعية للشركات, وكذلك تحليل أهم الدراسات السابقة التى تناولت طبيعة ومف
قة بين عن تحليل أهم الدراسات السابقة التى تناولت العال ومقاييس التجنب الضريبي؛ فضالً 

 المسئولية اإلجتماعية للشركات والتجنب الضريبي, وذلك على النحو التالي:

 وم والمجاالت والدوافع والمحدداتلمفهالمسئولية اإلجتماعية للشركات: ا 6-1-1
(؛ األمر الذي أدى CSRتفتقر األدبيات الحالية إلى وجود تعريف عالمي موحد مقبول لمفهوم )    

( وهو ما ساعد على إتساع نطاق أنشطة CSRواسعة من التعريفات المتعلقة بـ ) إلى وجود مجموعة
(CSR وما تبعه من إحداث إرتباك لدى الشركات عندما تبدأ في تحّمل مسئوليتها تجاه بيئتها )

 (.Renselaar, 2016ومجتمعها )

لى المستدامة ع ( من قّبل مجلس األعمال العالمي للتنميةCSRفقد تم تقديم تعريف خاص بـ )    
ة, تصاديأنها اإللتزام المستمر من قّبل الشركات بالتصرف بشكل أخالقي, والمساهمة في التنمية اإلق

 (;Dhaliwal et al., 2012مع تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم والمجتمع المحلي 
(Landry et al., 2013. 

الصحيح لإلجراءات  المشتركة داخل الشركة حول المسارعلى أنها العقيدة  (CSR) كما تم تعريف    
التى تأخذ في الحسبان الجوانب والتأثيرات البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية وغيرها من التأثيرات 

(. في حين أن هناك من ينظر إليها على أنها Hoi et al., 2013الخارجية ألنشطة الشركة )
لتنمية المستدامة والتى تتجاوز المتطلبات القانونية, والتى المساهمة التطوعية للشركة في مسار ا

 (Yoon et al., 2019; Chouaibi etتعتبر بمثابة أداة تساهم في مجتمع أفضل وبيئة أنظف 
al., 2021; Lanis and Richardson, 2012) 

سات ( على أنها "إطار عمل لتقييم ممار CSR( إلى أنه يمكن تعريف )2017وقد توصل محمود )  
وحوكمة الشركات,  ,واإلجتماعي ,والبيئي ,وتتضمن عدة أبعاد منها البعد اإلقتصادي ,الشركات
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وتحقيق مصالح المساهمين  ,بما يضمن للشركات خلق القيمة في المستقبل ,والتنمية المستدامة
وذلك من خالل إستجابة  ,وأصحاب المصالح األخرى بما فيها المجتمع بصفة عامة ,بصفة خاصة

الشركات للتوقعات اإلقتصادية والقانونية واألخالقية واإلجتماعية ألصحاب المصالح؛ بما يضمن لها 
 إدارة المخاطر وبناء سمعة جيدة وتحسين صورتها العامة وتمييزها عن اآلخرين".

يئية اإلجتماعية والبعلى أنها دمج بين المسئوليات اإلقتصادية والقانونية و  كما تم تعريفها    
ها, تيجاتوصياغة أهدافها وإسترا ,والسياسية واألخالقية وذلك عند إتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة

وفي ظل وجود تعاون مثمر ووثيق بين أصحاب المصالح, واإلستثمار بشكل أكبر في رأس المال 
(. وفي نفس Kim et al., 2012; Huang and Watson, 2015&  2020البشري )السيد, 

 ( على أنها إلتزام الشركات بصياغة القوانين واللوائح, وإتخاذCSRالصدد؛ يمكن النظر إلى )
تزام القرارات, وإتباع اإلستراتيجيات التى تتفق مع أهداف المجتمع وزيادة قيمته؛ وفي ضوء اإلل

 (.Doktor et al., 2020; Gras-Gil et al., 2016بالنواحي األخالقية )

؛ 4( هو مفهوم أعم وأشمل من مفهوم حوكمة الشركاتCSRومن الجدير بالذكر أن مفهوم )     
نظرًا لكون الشركة ال تتحمل المسئولية تجاه أصحاب المصالح الداخليين فقط, ولكن أيضًا تشمل 
أصحاب المصالح الخارجيين والمجتمع بشكل عام, والمساهمة في تحقيق التنمية اإلقتصادية 

( على أنها بمثابة عامل مؤثر في تحسين CSRلـ ) دول التى تعمل بها؛ حيث ُينظرللمجتمع وال
الشفافية واألخالق والمصداقية والدقة واإلفصاح الفّعال في جميع سلوكيات الشركة وممارساتها 
وتعامالتها؛ على أن تتماشي قرارات الشركة مع مصالح مختلف أصحاب المصلحة داخل وخارج 

 (,Huseynov and Klammوالبيئة  الشركة بما في ذلك العمال والعمالء والموردين والمجتمع

(2012; Chang et al., 2016. 

                                                 
يرى أن حوكمة الشركات  فالنموذج األولركات؛ ( وحوكمة الشCSRهناك ثالثة نماذج مختلفة توضح العالقة بين ) 4

يرى أن  يوالنموذج الثان ،(CSRوبالتالي تعتبر حوكمة الشركات ضرورية إلستدامة ) ،(CSRبمثابة أساس لـ )

(CSRهى أحد أبعاد حوكمة الشركات؛ أى أن الشركة مسئولة أمام جميع أصحاب المصلحة داخلياً وخ )وهذه  ارجيا؛

( هما جزأين CSRيرى أن حوكمة الشركات و) والنموذج الثالث، لقائياً في هيكل حوكمة الشركاتالمسئولة متضمنة ت

ة عمل تراتيجوبالتالي فهما يعتبران من العناصر الرئيسية إلس ،رئيسيين من سلسلة متصلة لتحسين أداء الشركة

 (.Chouaibi et al., 2021الشركات التى تسعي إلى ضمان نجاحها وإستدامتها )
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( على أنها إجراءات CSRإلى أنه يمكن تعريف ) يخلص الباحثوبناءًا على ما سبق؛      
همة والمسا ,مؤسسية تتضمن إلتزام الشركات بتعظيم أرباحها جنبًا إلى جنب مع العمل بشكل أخالقي

ة تقبليوخلق قيمة مس ,وتحسين نوعية حياة العمال والمجتمع والبيئة ,في تحقيق التنمية اإلقتصادية
رها للشركة, واإلهتمام بأصحاب المصالح الداخلية والخارجية؛ وهو ما يشير إلى إتساع نطاق تأثي

لتشمل قاعدة عريضة من أصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والموظفين والمجتمعات 
 وإلخ.والحكومة والعمالء والموردين 

جاهات ؛ يمكن القول أن هناك عدة إتوبشأن مجاالت وأنشطة المسئولية اإلجتماعية للشركات    
(؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى كون األنشطة اإلجتماعية CSRمتباينة بشأن تحديد مجاالت وأنشطة )

 تتصف بالطبيعة الديناميكية من زمن آلخر نتيجة لتغير وإختالف المناخ اإلجتماعي وتوقعات
مجال ( 1( إلى أربعة مجاالت وهي: )CSR(. ويمكن تصنيف أنشطة )2017 ,المجتمع )محمود

 الموارد ظ علىوالحفا ,وإهتمام الشركة بالبيئة, واإلدارة البيئية ,: ويشمل على السياسات البيئيةالبيئة
صادر والبحث عن م ,واإلقتصاد في إستخدام الطاقة ,واإلستدامة ,الطبيعية, وأنشطة إعادة التدوير

 وتوظيف ,: ويشمل على صحة الموظف وسالمتهمجال الموارد البشرية( 2بديلة وجديدة للطاقة. )
عريف توملفات  ,وأجور الموظفين, ومساعدة ومزايا العاملين ,وتدريب الموظفين ,األقليات أو النساء

( 3ة. )سياسات عادلة للترقي وتوفير ,وتوفير بيئة تتصف باألمن واإلستقرار ,ومعنوياتهم ,الموظفين
 لفنون اودعم  ,ودعم التعليم ,واألنشطة الخيرية ,: وتشمل على التبرعاتمجال المشاركة المجتمعية

: ت والخدماتمجال اإلهتمام بالعمالء والمنتجا( 4ورعاية المشاريع الرياضية والترفيهية. ) ,والثقافة
ين وتوفير المنتجات بسهولة وبمميزات للمعاقوشكاوى العمالء ورضاهم,  ,وتشمل على جودة المنتج

Kurniawan and,والمسنين  Wibowo, 2009; Dhaliwal et al., 2012,                   )
 .2016 ,أبو هاشم)

( أن Renselaar, 2016; Landry et al., 2013وفي نفس الشأن؛ أوضحت دراسات )    
: ويشمل على الحد من اإلنبعاثات البيئيالبعد ( 1) ( تشمل أربعة أبعاد وهي:CSRمجاالت )

: ويشمل على تعظيم األرباح وثروة البعد اإلقتصادي( 2وتقليلها وإبتكار منتجات جديدة. )
: ويشمل على زيادة جودة الموظفين, واإلهتمام بالمجتمع البعد اإلجتماعي( 3المساهمين. )

( 4وبالصحة والسالمة, والتدريب والتطوير, والتنوع, وحقوق اإلنسان, واإلهتمام بجودة المنتجات. )
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وتحديد المسئوليات  ,: ويشمل على وجود هيكل وظيفي, وهيكل لمجلس اإلدارةبعد حوكمة الشركات
 حديد الرؤية واإلستراتيجية, وتحديد سياسة الحوافز والمكافات.والسلطات وحقوق المساهمين, وت

 Hoi et al., 2013; Gras-Gil et al., 2016; Huang and)كما أوضح البعض      
Watson, 2015; Guo et al., 2020) ( أنه يمكن تحديد مجاالتCSR في سبعة مجاالت )

وحقوق اإلنسان, والتنوع, وجودة  ,الموظفين والعالقات مع ,وحوكمة الشركات ,والمجتمع ,وهي البيئة
أن المسئولية اإلجتماعية للشركات تشمل  يرى الباحثالمنتجات واألمان والصحة العامة. وبالتالي 

 على مجموعة واسعة من األنشطة التى يمكن أن تؤثر في مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

)5  Van and Ly, 2021; Lindgreen(CSRوقد تم إستخدام عدة نظريات لشرح نتائج )     
and Swaen, 2010; Muttakin et al., 2015; Huang and Watson, 2015; 
Garanina and Kim, 2022; Doktor et al., 2020; Chouaibi et al., 2021; 

Anagnostopoulou et al., 2021) ( :1وهي ):نظرية الوكالة ( ُينظر ألنشطةCSR على )
أي مكاسب وتزيد من تكاليف الوكالة؛ ألن المديرين قد يشاركون في هذه األنشطة أنها ال ًتنتج 

بشكل إنتهازي لتحسين صورتهم, ولتحقيق األمن الوظيفي ومنفعتهم الشخصية بداًل من مصالح 
المساهمين؛ عالوة على أن اإللتزام بتلك األنشطة يزيد من تكاليف الشركة دون أي عائد فورى, وهو 

ًا على األداء المالي للشركة, وتقليل أرباحها, وجعل الشركة في وضع تنافسي ضعيف ما يؤثر سلب
مع الشركات األخرى؛ حيث ُينظر لتلك المدفوعات على أنها بمثابة تبرع من المساهمين إلى غير 

وفقًا لهذه النظرية فإن المديرين لديهم إلتزام أخالقي  نظرية أصحاب المصلحة:( 2) المساهمين.
ءمة بين مصالح جميع األطراف وليس المساهمين فقط, وبالتالي فهي تسعي إلى تلبية توقعات بالموا

ومن َثم فإن  ,قاعدة عريضة من أصحاب المصالح المختلفة وليس توقعات المساهمين فحسب

                                                 
( من منظور أن تقوم إدارة CSR: فهي تتناول )النظرية األخالقية( 1( وهي: )CSRهناك أربع نظريات أخرى تفسر )5

َ للمبادئ األخالقية؛ حيث يجب أن تتق وليتها بل مسئالشركة بتحقيق التوازن بين مصالح األطراف المختلفة وفقا

شركة للمجتمع ( من حيث ضرورة مراعاة الCSRتتناول )فهي النظرية السياسية: ( 2اإلجتماعية كإلتزام أخالقي. )

فهي تشير إلى  ية:النظرية التكامل( 3التى تعمل فيه، والبحث عن طرق لتعزيز دافعية الشركة نحو تحسين المجتمع. )

طالب لك المأن بيئة األعمال أصبحت بحاجة ملحة إلى مراعاة المطالب اإلجتماعية داخل أعمال الشركة، ودمج ت

ألدواتية االنظرية ( 4إستراتيجاتها وأهدافها حيث أن نجاحها مشروط بالمجتمع التى تعمل فيه الشركة. )ضمن 

Instrumental Theories: اعد أداة تس فهي تتناول النواحي اإلقتصادية وتنظر للمسئولية اإلجتماعية على أنها

 (.Yoon et al., 2019; Kim et al., 2015على خلق القيمة ألصحاب المصالح وتعظيم ثرواتهم )
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وفقًا لهذه النظرية  نظرية الشرعية:( 3) مسئولية الشركة تتجاوز اإلهتمام باألداء اإلقتصادي والمالي.
مكاسب  -( هى في الواقع أكثر ربحية بسبب عوامل خارجية CSRفإن الشركات التى توفي بـ )

السمعة الجيدة, وتحسين رضا العمالء والمستثمرين, وزيادة القيمة, وبناء عالقات قوية مع بيئتهم 
د وتحسين الموار  ,تحسين األداء المالي للشركة -, وكذلك عوامل داخلية -اإلجتماعية والسياسية

؛ وهو ما يزيد من فاعلية األداء السوقي والكفاءة التشغيلية وزيادة -وزيادة إلتزام الموظفين ,البشرية
( 4وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء الشركة ككل. ) ,وزيادة كفاءة اإلستثمار ,اإلبتكار

ر تتعلق بالسمعة قد ( للحماية من أي مخاطCSRتقوم الشركة بزيادة أنشطة ) نظرية إدارة المخاطر:
تنشأ عن ممارسات التجنب الضريبي, ووفقا لهذه النظرية فإن الشركة تركز على تعظيم مصالح 

 المساهمين فقط وليس مصالح جميع أصحاب المصلحة.  

( قد يساعد على CSR؛ فيمكن القول أن القيام بأنشطة )(CSRوبشأن دوافع القيام بأنشطة )     
( تخفيف المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة نظرًا لقدرتها على 1تحقيق العديد من المنافع ومنها: )

إمتصاص الصدمات الداخلية والخارجية؛ وهو ما يقلل من مخاطر إنهيار األسهم, وتكوين عالقات 
رب المصالح جيدة وقوية مع األطراف أصحاب المصلحة؛ مما يحد من مشاكل الوكالة وتضا

( تحسين سمعة الشركة 2) ,(Shen et al., 2020; Chang et al., 2016&  2018)مليجي, 
وزيادة قدرتها على إستقطاب أفضل العمال والمحافظة  ,وعالمتها التجارية, وزيادة قدرتها التنافسية

مة في تحسين عليهم, والحد من إرتفاع معدل دوران الموظفين األكفاء وتحسين إنتاجيتهم, والمساه
األداء المالي للشركة وبالتالي زيادة القيمة السوقية لها, وجذب المزيد من المساهمين المحليين 

 (Doktor et al., 2020; Chouaibi et al., 2021; Luواألجانب, وتحسين وضعها اإلئتماني 
et al., 2015; Muttakin et al., 2015; Ang et al., 2022; Cho and Chun, 

( اإلهتمام بالقضايا البيئية واإلنتاج األخضر مثل الحد من التلوث واإلنبعاثات, وهو ما 3),(2015
 (,.Fukuda and Ouchida, 2020; Ang et alيؤثر إيجابًا على رفاهية أفراد المجتمع 

 ,.Cho et al)ومن َثم زيادة حجم المبيعات واألرباح  ,( زيادة والء ورضا العمالء4, )(2022))(
2020; Moser and Marten, 2012)( ,5 الحد من السلوكيات اإلنتهازية لإلدارة, والحد من )

وبالتالي زيادة جودة األرباح, وتقليل عمليات إعادة إصدار التقارير والقوائم  ,ممارسات إدارة األرباح
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 6(CSR( اإلفصاح عن تقارير )6) ,(Shaw et al., 2021; Yoon et al., 2019المالية )
ساعد على تزويد المستثمرين بمعلومات أكثر فائدة بخالف المعلومات المالية؛ وتحسين دقة توقعات ي

المحللين الماليين, وزيادة جودة المعلومات المالية الُمفصح عنها, وزيادة مستوى الشفافية, والحد من 
ية, وتقليل عدد عدم تماثل المعلومات, ويقلل من عدد الحوادث المتعلقة بالصحة والسالمة المهن

 (Jiang et al., 2022; Cho etالقضايا البيئية, وهو ما ينعكس بالسلب على تكلفة رأس المال 
(al., 2020; Dhaliwal et al., 2014)( ,7 مراقبة أداء اإلدارة وزيادة دقة التقدير لألرباح )

 ,.De Klerk et al)وللتدفقات النقدية المستقبلية؛ وبالتالي تقييم أسعار األسهم بشكل أفضل 
( رفع قدرة الشركة على التعلم واإلبتكار والنمو, وزيادة قدرتها على اإلستمرار والبقاء في 8, )(2015

( تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة ببيئة عمل Gras-Gil, et al., 2016( ,)9المستقبل )
لها الفكري الشركة وخصوصًا إذا قامت الشركة باإلفصاح عن معلومات متعلقة برأس ما

(Chouaibi et al., 2021), (10 زيادة اإلدراك اإليجابي لمراقب الحسابات بشأن هيكل الرقابة )
 (.Huang and Watson, 2015الداخلية للشركة )

( إال أن هناك من يرى أن تلك األنشطة تعتبر بمثابة CSRوعلى الرغم من منافع أنشطة )    
التكاليف التى تعوق اإلستفادة القصوى منها؛ نظرًا  سالحًا ذو حدين؛ فهي تتضمن على بعض

إلرتفاع األعباء المالية التى تتحملها الشركة في سبيل القيام بتلك األنشطة؛ وما يتبعه من تخفيض 
وإنخفاض حجم التدفقات النقدية, ومن َثم  ,وإنخفاض معدل العائد على األصول ,في أرباح الشركة

وعدم قدرة الشركة على  ,كة, وبالتالي اإلضرار بمصالح المساهمينالتأثير السلبي على قيمة الشر 
 ;Jiang et al., 2022)خدمة الدين وتسديد مدفوعات الفائدة, والتأثير السلبي على قيمة السهم 

Shaw et al., 2021). 

 إلى أن قيام الشركة بالوفاء بمسئوليتها اإلجتماعية من شأنه اإلضرار يخلص الباحثوبالتالي     
بمصالح المساهمين في األجل القصير من خالل تخفيض أرباح الشركة؛ إال إنه في األجل الطويل 

وزيادة  ,وزيادة ثقة المستثمرين ,وتحسين بيئة معلومات الشركة ,يساعد على التوزيع الكفء للموارد

                                                 
تقارير المسئولية اإلجتماعية للشركات هي تقارير غير مالية توفر معلومات عن أنشطة الرعاية اإلجتماعية والبيئية  6

ية ألنشطة البيئ(؛ وبالتالي فهى تقارير تعكس المعلومات المتعلقة بالمساهمات واJiang, et al., 2022)للشركات 

رين في لمستثمواإلجتماعية التى تقوم بها الشركات كوسيلة للحد من مشاكل عدم تماثل المعلومات، وتحسين ثقة ا

     (.2020ي، ع )علة والمجتمالشركات واألسواق المالية؛ وتمتد تلك األنشطة لتشمل حماية العاملين والعمالء والبيئ
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والحد من  المزايا التنافسية للشركة, والحصول على رد فعل إيجابي للسوق, وزيادة عوائد األسهم,
ممارسات إدارة األرباح, وهو ما يؤثر إيجابًا على قيمة الشركة وثروة المساهمين وتحسين أداء 

( ألنها في هذه الحالة سيكون CSRالشركة المالي وغير المالي بشرط أال يتم اإلفراط في أنشطة )
 لها تأثير سلبي على ربحية الشركة. 

, فهنــاك مجموعــة مــن المحــددات التــى تــؤثر ة للشــركاتوبشــأن محــددات المســئولية اإلجتماعيــ     
فهنـاك وجهتـي  للملكيـة العائليـة(؛ ومنها محددات تتعلق بـنمط المكليـة؛ فبالنسـبة CSRعلى أنشطة )

تــرى أن الشــركة العائليــة لــيس  فــاألولى(؛ CSRنظـر متعارضــتين بشــأن تــأثير الملكيــة العائليــة علــى )
راف الخارجية أو المستثمرين المـرتقبين والـذين يمثلـون أقليـة, ( لألطCSRلديها حاجة لتبرير أنشطة )

ومن َثم تتجنب تكاليف تلك األنشطة وتكاليف اإلفصاح عنها حيث أنهم ينظرون لتلك األنشطة علـى 
( نظـرًا لتركيزهـا علـى CSRترى أن الملكية العائلية تزيد من ) والثانيةأنها مستهلكة للموارد والجهود. 

مجتمعيــة وســمعتها, وتســاعد علــى الحــد مــن المخــاطر المرتبطــة باألحــداث الســلبية تحســين صــورتها ال
فهــي تســاعد علــى زيــادة مســتوى  للملكيــة األجنبيــةللشــركة, والحــد مــن تكــاليف التقاضــي. أمــا بالنســبة 

الخبرة والمعرفة المتعلقة بالقضايا العالمية, وجذب أفضل ممارسات حوكمة الشـركات وتطبيقهـا بشـكل 
تزيد من اإلهتمام بتقييم األداء البيئي للشـركة, وتقـوم بالضـغط علـى الشـركات لزيـادة األنشـطة فّعال, و 

( CSRفهــي تــدفع اإلدارة نحــو زيــادة أنشــطة ) بالملكيــة الحكوميــة(. وفيمــا يتعلــق CSRالمتعلقــة بـــ )
فيــه مــن أجــل إكتســاب الشــرعية, وتحســين صــورتها أمــام المجتمــع, وإظهــار مســئوليتها المرتبطــة بالتر 

والصحة والتعليم وتقليل مخاطر التلوث, فضاًل عن كونها محل نظر وإهتمام من قّبل الجهات العامـة 
(Muttakin and Subramaniam, 2015; Abdelfattah and Aboud,  2020; Garanina 

and Kim, 2022). 

: السـلو  اإلنتهـا ي لـردارة (1وهناك محددات أخرى تتعلق بخصائص مجلس اإلدارة؛ ومنها: )     
(, حيث أن قيام اإلدارة بممارسات إدارة األرباح CSRالشركات التي تمارس إدارة االرباح يزيد لديها )

سيلحق الضرر بمركزها المالي في األجل الطويل, وعليـه تلجـأ الشـركة للوفـاء بمسـئوليتها اإلجتماعيـة 
: تنــوج جــنض أعضــاء مجلــض اإلدارة (2ربــاح؛ )للحــد مــن األضــرار الناتجــة عــن ممارســات إدارة األ
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يتعلــق بالــدول الناميــة  فالتــأثير األولوجـود عنصــر نســائي فــي مجلـس اإلدارة لــه تــأثيرين متعارضــين؛ 
حيـث أن التعيــين فــي مثــل هــذه المناصــب يكــون نتيجـة عالقــات قرابــة لحمايــة مصــالح العائلــة, فضــاًل 

راتهم ومهـــاراتهم المهنيـــة ممـــا يترتـــب عليـــه عـــدم عـــن إنخفـــاض مســـتوى التعلـــيم والقـــدرات ومســـتوى خبـــ
يتعلـق بالـدول المتقدمـة حيـث أن وجـود العنصـر  التـأثير الثـاني(؛ أمـا CSRإدراكهن ألهمية أنشطة )

( نظــرًا لزيــادة خبــراتهم ومهــاراتهم وســعيهم المســتمر نحــو CSRالنســائي مــن شــأنه يزيــد مــن أنشــطة )
: إســتقالل أعضــاء مجلــض اإلدارة( 3يــع األطــراف؛ )تقليــل عنصــر المخــاطرة واإلهتمــام بمصــالح جم

( نظـرًا إلنخفـاض تضـارب المصـالح بـين الوكيـل واألصـيل, وهـو CSRيساعد اإلستقالل على زيادة )
اإل دواجيـة بـين منصـبي المـدير التنفيـئي ورئـيض ( 4ما يشـجع اإلدارة علـى القيـام بتلـك األنشـطة, )

( نظــرًا لترّكــز عمليــة إتخــاذ القــرار فــي يــد CSR علــى ): وجــود إزدواجيــة قــد تــؤثر ســلباً مجلــض اإلدارة
المــدير التنفيــذي, ممــا ُيضــعف مــن إجــراءات الرقابــة علــى أداء مجلــس اإلدارة, وُيضــعف مــن فاعليــة 
ـــة إحتياجـــات  ـــة لـــدى المـــدير التنفيـــذي فـــي القيـــام بتلبي ـــل الرنب آليـــات حوكمـــة الشـــركات, وهـــو مـــا يقل

 ;Muttakin et al., 2015; Muttakin and Subramaniam, 2015)أصـحاب المصـلحة 
Gras-Gil et al., 2016). 

: الشـركات كبيـرة حجم الشـركة (1وهناك محددات تتعلق بالخصائص التشغيلية للشركة؛ ومنهـا: )    
( بهـدف إرسـال إشـارات جيـدة إلـى السـوق CSRالحجم التى تسعى لزيادة مواردهـا سـتبادر بالوفـاء بــ )

األمثل من األداء؛ فضاًل عن أن الشركات كبيرة الحجم ترتفـع بهـا التكـاليف  بأنها قد وصلت للمستوى 
ـــ ) ــل قاعــدة عريضــة مــن المســتثمرين CSRالسياســية فــي حــال عــدم الوفــاء ب ( نظــرًا لمتابعتهــا مــن قّب

: الشـركات ذات المسـتويات المرتفعـة مـن الربحيـة يـزداد لـديها ربحيـة الشـركة( 2والمحللين المـاليين؛ )
( من أجل إعطاء إشـارة جيـدة للمسـتثمرين بقـدرتها علـى تحقيـق أربـاح وتحسـين CSRلوفاء بـ )الدافع ل

األداء المـــالي؛ كمــــا أن وجــــود تحّســــن فــــي أربــــاح الشــــركة قــــد يــــؤدي إلــــى تعزيــــز قــــدرة الشــــركة علــــى 
: زيـادة عمـر الشـركة يجعلهـا أكثـر عمـر الشـركة (3(؛ )CSRاإلستثمار في المشروعات المتعلقة بــ )

(؛ CSR( وهو ما يشير إلى زيادة مستوى اإلفصـاح عـن أنشـطة )CSRوفهمًا وإدراكًا للوفاء بـ )خبرة 
الشركات التـى تنتمـى لصـناعات ذات مسـتوى مرتفـع مـن المخـاطر وذات مسـتوى  :نوج الصناعة (4)
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( بهـدف الحصـول علـى ميـزة تنافســية, CSRمرتفـع مـن المنافسـة سـيرتفع بهـا مسـتوى اإلفصــاح عـن )
وإلبـــالأل األطـــراف أصـــحاب المصـــلحة بالوســـائل التـــى تتخـــذها الشـــركة لتخفـــيض المخـــاطر المرتبطـــة 

 ;Muttakin et al., 2015)بعملها كنوع من أنواع مسئوليتها تجاه المجتمـع والبيئـة التـى تعمـل بهـا 
De Klerk et al., 2015). 

تبر إلى أن ممارسات المسئولية اإلجتماعية للشركات تع ص الباحثيخلوبناءًا على ما سبق؛      
والنظام  ,وحدة المنافسة ,دالة في مجموعة من العوامل الخارجية )مثل توجه أصحاب المصلحة

يكل ونمط ه ,ودرجة ربحيتها ,القانوني والسياسي( ومجموعة من العوامل الداخلية )مثل حجم الشركة
 ارة, وفاعلية آليات حوكمة الشركات الُمطّبقة(.الملكية, وخصائص مجلس اإلد

 ات والدوافع والمقاييض والمحدداتريبي: المفهوم واآلليالتجنب الض 6-1-2
يمكن تعريف ممارسات التجنب الضريبي على أنها اإلدارة التنازلية لحجم الدخل الخاضع     

للضريبة من خالل أنشطة التخطيط الضريبي والتى تحتوى على أنشطة قانونية تمامًا وأنشطة 
 ,Lanis and Richardson)مشكوك فيها )أنشطة تقع في المنطقة الرمادية( وأنشطة غير قانونية 

2012; Renselaar, 2016; Benkraiem et al., 2022; Yuniarsih, 2018) كما تم .
تعريفها على أنها أحد إستراتيجيات التخطيط الضريبي والتي تشير إلى جميع اإلجراءات 
واإلستراتيجيات التي تتبعها إدارة الشركة لتخفيض حجم الدخل الخاضع للضريبة, ومن َثم تخفيض 

ا؛ على أن تكون تلك اإلستراتيجيات متوافقة مع القوانين والتشريعات حجم الضرائب الواجب سداده
الضريبية بما ال يتخلله إنتهاكات لتلك القوانين والتشريعات, ولكنها قد تخرج عن روح القانون والهدف 
من القانون الضريبي, وذلك من خالل اإلعتماد على المناطق الرمادية الموجودة داخل قانون 

(. ولذلك فإن التجنب الضريبي يعتبر بمثابة سلسلة متصلة Edwards et al., 2016الضرائب )
من إستراتيجيات التخطيط الضريبي, وما يترتب عليه من تخفيض في األعباء الضريبية للشركة 

(Doltor et al., 2020; Hoi et al., 2013.) 

والتهرب  ,والتخطيط الضريبي ,وقد يكون لدى البعض تداخل بين مفاهيم التجنب الضريبي    
هو كافة اإلجراءات التى  فالتخطيط الضريبي ,الضريبي؛ إال أن هناك خطوط فاصلة ومميزة بينهم

تقوم بها الشركة لتنظيم أوضاعها الضريبية في األجل الطويل من أجل تخفيض األعباء الضريبية 
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ك مع القانون الضريبي, وبما يتفق واجبة السداد أو تجنب دفع الضريبة بالكامل دون أن يتعارض ذل
مع األحكام القانونية واإلدارية الُمنّظمة لعملية التحاسب الضريبي مثل إختيار الشكل القانوني للشركة 

فهو يركز على توفيق أوضاع  التجنب الضريبيوالذي يترتب عليه إلتزمات ضريبية منخفضة. أما 
التخطيط الضريبي؛ وبالتالي فهو يقتصر على  الممول خالل مدى ال يصل إلى المدى الذي يبلغه

بعض المعامالت دون غيرها وذلك بهدف تخفيض حجم األعباء الضريبية من خالل تجنب القيام 
باألحداث المنشأة للضريبة وذلك بإستخدام أساليب قانونية ومشروعة مثل اإلستفادة من المزايا 

الضرائب وهو ما يطلق عليه التجنب  الضريبية أو اإلستثمار في مجاالت معفاة أو منخفضة
(؛ بينما إذا إعتمد التجنب Non Aggressive Tax Avoidanceالضريبي المقبول غير الضار )

الضريبي على اإلستفادة من الثغرات الموجودة في المنطقة الرمادية بالقانون الضريبي والناتجة عن 
نه وهو ما يسمى بالتجنب الضريبي عدم دقة صياغة القانون الضريبي والتى تخرج عن الهدف م

( مثل إستخدام ممارسات إدارة االرباح لتخفيض الدخل Aggressive Tax Avoidanceالتعسفي )
فهو عبارة عن توفيق أوضاع  التهرب الضريبيالخاضع للضريبة أو إستخدام أسعار التحويل. أما 

ر قانونية من خالل إخفاء الممول بشكل إنتهازي لتخفيض حجم الضرائب بطرق غير مشروعة وغي
الحقائق وإمداد اإلدارة الضريبية ببيانات مضللة ال تعبر عن األداء المالي الحقيقي للشركة, وهو ما 
يشير إلى كون التهرب الضريبي نشاطًا غير قانونيا وغير أخالقيًا ومخالفًا للتشريعات الضريبية 

         ;Doktor et al., 2020; Yuniarsih, 2018)وسلوكًا يجرمه ويعاقب عليه القانون 
 .2019Hidayanto et al., 2021;,الرحمن عبد& 2021 ,عبد الرحيم 2017 ,محمود 2020 ,فودة)

وفي نفس الصدد؛ يمكن القول أن التخطيط الضريبي هى المرحلة التى تسبق التجنب الضريبي     
والتهرب الضريبي؛ إذ إنه يمكن القول أن التخطيط الضريبي هو بمثابة تجنب ضريبي إذا تم 
بإستخدام أساليب وإجراءات قانونية مشروعة, في حين يمكن القول أن التخطيط الضريبي هو بمثابة 

هرب ضريبي إذا تم بإستخدام أساليب وإجراءات غير قانونية غير مشروعة. كما أن هناك عامل ت
مشترك بين المفاهيم الثالثة وهو الهدف؛ حيث تهدف تلك المصطلحات إلى تخفيض حجم 

(, كما أن التخطيط الضريبي يقع في المنطقة البيضاء حيث 2020اإللتزامات الضريبية )فودة, 
انونيًا تشجع عليه بعض القوانين الضريبية, بينما يقع التجنب الضريبي في المنطقة يعتبر سلوكًا ق

الرمادية حيث تعتبر تلك الممارسات قانونية ولكنها مكروهة وال تشجع عليه الحكومات؛ بينما يقع 
(. كما 2019التهرب الضريبي في المنطقة السوداء حيث يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون )كامل, 
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كن القول أنه ال يوجد فروق جوهرية بين التخطيط الضريبي والتجنب الضريبي؛ فكالهما يستهدف يم
أو  ,تخفيض األعباء الضريبية من خالل توفيق األوضاع المالية للشركة, أوتأجيل سداد الضريبة
الل اإلستفادة من اإلعفاءات الضريبية وذلك دون مخالفة القوانين الضريبية؛ بينما يتم ذلك من خ

إستغالل الفجوات والثغرات الضريبية. في حين أنه توجد إختالفات جوهرية بينهما وبين التهرب 
الضريبي حيث أن التهرب الضريبي هو أحد الممارسات غير المشروعة والتى تنطوي على التهرب 

ف من سداد اإللتزامات الضريبية نهائيا وليس تخفيضها أو تأجيل سدادها. كما أنه عندما تكتش
السلطات الضريبية وجود ممارسات للتهرب الضريبي فإنه يعاقب المتهرب وفقًا لما هو وارد بنص 
القانون وتسترد حقوقها الضريبية, ولكنها عندما تكتشف وجود ممارسات للتجنب الضريبي فأنها ال 

 (.2020موسى, & 2021تستطيع معاقبة الممول ألنه لم يخالف القانون والتشريعات )عبد الرحيم, 

؛ فهناك مجموعة من اآلليات التي يمكن ممارسات التجنب الضريبي وبشأن آليات وصور     
ة تنشأ هذه اآللية نظراً  المالذات الضريبية:( 1اإلعتماد عليها لممارسة التجنب الضريبي, ومنها: )

 وتعني نقل األرباح ,لعدم وجود تطابق في القواعد الضريبية الُمطّبقة في األنظمة الضريبية الدولية
 ضريبية منخفضة أو غير من المناطق ذات معدالت ضريبية مرتفعة إلى مناطق ذات معدالت

 ى تخفيض حجم المدفوعات الضريبية؛خاضعة للضريبة )مناطق المالذ الضريبية( وهو ما يؤدي إل
 و عدم وجودأ ,وتعتبر البلد مالذ آمن في حالة عدم تطبيق الحد األدنى آلليات حوكمة الشركات
ضريبية لغير  ضرائب مفروضة أو فرضها بمعدالت منخفضة لغير المقيمين, أو منح مزايا

أو عدم التبادل الفّعال للمعلومات الهامة مع الحكومات األخرى فيما يتعلق بالممولين وعدم , المقيمين
 Bilicka et al., 2022; Gulzar et)اإلفصاح عن ملكية األصول والمعامالت المالية

al.,2018; )2020 ,& فودة,محمودChouaibi et al.,2021;Chen et al.,2010; 

Purwantini,2017, (2) وتعني قيام الشركات بإستخدام أسعار تحويل داخلية التسعير التحويلي :
وغير صحيحة لتحويل المنتجات والخدمات بين فروعها المختلفة في الدول المختلفة  غير عادلة

األرباح من الدول ذات معدالت الضريبة المرتفعة إلى دول أخرى ذات معدالت تحويل  بهدف
 في ضريبة منخفضة بما يتيح تخفيض المدفوعات الضريبية للشركة األم؛ ويزداد إستخدام هذه اآللية

حالة تسعير التحويالت المتعلقة باألصول غير الملموسة مثل حقوق الملكية الفكرية نظرًا لصعوبة 
في حين تزداد درجة تعقد هذه  ,سعار لتلك العناصر وصواًل للسعر المحايد والعادل لهامقارنة األ

 ,.Renselaar, 2016; Chen et al)& 2017 ,محمود)لية في الشركات متعددة الجنسياتاآل



 ..... يةلشركة بمسئوليتها اإلجتماعااء أثر التحفظ المحاسبي على العالقة بين وف                الفارحممد إبراهيم عبده  د/

 

581 

 

 

 

 

: ويتم ذلك من خالل توجيه اإلستثمارات إلى إستغالل المزايا الضريبة( 3) .2020 ,فودة 2010
يمنحها المشرع الضريبي حوافز ضريبية متعلقة بإعفاء العائد المحقق من تلك  أنشطة ومجاالت

األنشطة من الخضوع للضريبة أو تخفيض معدالت الضريبة المفروضة على تلك العوائد؛ مثل 
اللجوء إلى قيد األسهم بسوق األوراق المالية قبل بيعها لتجنب خضوع أرباحها للضريبة؛ أو 

السندات المدرجة ببورصة األوراق المالية والتى تكون أرباحها معفاه من اإلستثمار في األسهم و 
: إستغالل المرونة المحاسبية (4) (. & 2020Alstadsaeter, et al., 2022 ,)فودة الضريبة

ويتم ذلك من خالل إستخدام بدائل القياس والتقييم المحاسبي المنصوص عليها في المعايير 
طرق تسعير البضاعة المنصرفة من المخازن بما يساعد على تحقيق المحاسبية؛ مثل إستخدام 

وتعني لجوء اإلدارة إلى ترحيل الدخل من الفترات   ترحيل الدخل:( 5) (.2020 ,)فودة تجنب ضريبي
ذات معدالت الضريبة المرتفعة إلى الفترات ذات معدالت الضريبة المنخفضة؛ بمعني إذا كان 

خل سوف يجعلها تخضع لشرائح أعلى من الضريبة فقد تقوم اإلدارة إعتراف الشركة بمزيد من الد
   بتأجيل اإلعتراف أو ترحيل هذا الدخل لفترات تالية حتى يخضع للضريبة بمعدالت منخفضة 
خالل السنة الحالية؛ وذلك من خالل زيادة معدالت اإلهالك لألصول الثابتة, وزيادة حجم التكاليف 

   كلما زادت نسبة التمويل بالديون  إستراتيجية بدائل التمويل:( 6. )(2020واجبة الخصم )فودة, 
 ,في مقابل نسبة التمويل بالملكية كلما زادت قدرة الشركة على تخفيض الدخل الخاضع للضريبة

 (Renselaar, 2016ومن َثم تخفيض حجم المدفوعات الضريبية نتيجة إلرتفاع مصروفات التمويل
 . 2019 ,يوسف)

؛ فيمكن القول أن هناك عدة دوافع تدفع الشركة للقيام وبشأن دوافع وأهداف التجنب الضريبي    
( زيادة حجم التدفقات النقدية الناتجة عن تخفيض حجم 1بممارسات التجنب الضريبي ومنها؛ )

( زيادة أرباح الشركة بعد خصم الضرائب ومن 2) ,(Bilicka et al., 2022المدفوعات الضريبية )
 Gulzar)زيادة قيمة األسهم, وزيادة عوائد المساهمين, وزيادة مكافآت اإلدارة في األجل القصير  َثم

et al., 2018), (3 زيادة قدرة الشركة على اإلستفادة من الفرص اإلستثمارية المربحة وزيادة )
وهو ما قد يساعد على زيادة المصادر األخرى لإليرادات  ,قدرتها على خلق فرص عمل جديدة

( خلق 4) ,(Chouaibi et al., 2021الضريبية مثل ضريبة المرتبات, وضرائب أرباح األسهم )
قيمة للشركة وتعظيم ثروات المالك والمساهمين من خالل زيادة المدخرات, وتخفيض حجم الموارد 
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 (,.Tand et al., 2022; Chen et alإلى الدولة  المالية المحولة من الشركة والمساهمين

 (.2019 ,( دعم نجاح العمليات التشغيلية للشركة )يوسف5, )(2010
وعلى الرغم من األهداف التى يمكن تحقيقها من خالل القيام بممارسات التجنب الضريبي؛ إال     

دة تكاليف التمويل ( زيا1) أن تطبيق تلك الممارسات قد ينطوي على بعض التكاليف ومنها؛
واإلقتراض للشركة وزيادة مخاطر إنهيار األسهم نتيجة لآلثار السلبية لمخاطر إكتشاف تلك 

 ,.Tand et al., 2022; Benkraiem et al)الممارسات من قّبل المجتمع والسلطات الضريبية 
والتقدم, ( تخفيض حجم الحصيلة الضريبية للدولة مما يحد من قدرتها على النمو 2) ,(2022

 ,Gulzar et al., 2018; Sasan and Jalalوتنفيذ برامج التعليم والصحة والبنية التحتية )
( فقد الشركة لسمعتها وفقدان حصتها السوقية كنتيجة لمقاطعة منتجاتها وزيادة الضغط 3( )2014

لشركة وما السياسي واإلعالمي, فضاًل عن زيادة الغرامات والعقوبات المالية التى تتعرض لها ا
يصاحبها من تأثير سلبي على القيمة السوقية ألسعار األسهم ومن َثم على ثروة المالك والمساهمين 
(Lanis and Richardson, 2012; Doktor et al., 2020; Hoi et al., 2013; Landry 

et al., 2013; Renselaar, 2016), (4زيادة تكاليف الوكالة ),  وزيادة درجة عدم تماثل
وهو ما يشير إلى إمكانية قيام  ,المعلومات, وبالتالي التأثير السلبي على مستوى اإلفصاح المحاسبي

اإلدارة بتحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصالح المساهمين وبالتالي إنخفاض الثقة في إدارة 
( زيادة التكاليف 5) ,(2019 ,امل& ك 2021 ,وإنخفاض جودة التقارير المالية )زيتون  ,الشركة

واألتعاب المرتبطة بخبراء القانون والضرائب القادرين على إستغالل الثغرات القانونية التى يمكن من 
أن إتباع سياسة  يرى الباحث( 6) (.2019 ,خاللها القيام بممارسات التجنب الضريبي )يوسف

المالذات اآلمنة كأحد آليات التجنب الضريبي لنقل األموال إلى دول معينة قد يترتب عليه عدم 
 كفاءة إستثمار تلك األموال.

وبناءًا على ما سبق؛ يمكن القول أن قرار إدارة الشركة للقيام بالتجنب الضريبي دالة متوقفة على     
وفورات ضريبية متوقعة للمساهمين نتيجة القيام بتلك الممارسات  المقارنة بين ما تحققه الشركة من
وتخفيض تكلفة  ,وزيادة األرباح, وتخفيض اإللتزامات الضريبية ,متمثلة في زيادة السيولة المالية

وفقد  ,رأس المال؛ وبين التكاليف والمخاطر المتوقعة على الشركة متمثلة في زيادة التكاليف القانونية
 ,Lee and Bose) والعقوبات المالية واإلجتماعية ,ادة المخاطر السياسية والتنظيميةوزي ,السمعة

 . ;20182021 ,مليجي(
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نها إلى أنه يمكن تعريف ممارسات التجنب الضريبي على أ يخلص الباحثوبناءًا على ما سبق؛     
ا ئب بمالسياسات والطرق التى تتبعها إدارة الشركة والتى تجعلها ال تدفع نصيبها العادل من الضرا

؛ لفتهايتفق مع حجم الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة؛ وذلك بما يتفق مع القوانين واللوائح دون مخا
عتبر ممارسات غير مسئولة إجتماعية وقد تضر بشكل أساسي بمسيرة إال أن تلك الممارسات ت

من  صاديةالشركة المتعلقة بتنميتها المستدامة؛ ألنها على الرغم من تدعيم الشركة من الناحية اإلقت
ر ا تؤثخالل خفض التكاليف, وتحسين الربحية, وزيادة ثروة المساهمين, وزيادة قيمة الشركة إال أنه

ث م البرامج الحكومية اإلجتماعية المتمثلة في الصحة, والتعليم, والحد من تلو بالسلب على دع
ن البيئة, وزيادة رفاهية أفراد المجتمع, وهو ما يشير إلى أن ممارسات التجنب الضرييبي تتضم

ضرورة العمل على إحداث  يرى الباحثتغليب للمصلحة الذاتية على المصلحة الوطنية. ولذلك 
 وتكاليف تطبيق ممارسات التجنب الضريبي. توازن بين منافع

امت ونظرًا لكون ممارسات التجنب الضريبي تؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية للدول؛ فقد ق    
معظم دول العالم بإصدار قوانين وسياسات وتشريعات تساعد على الحد من ممارسات التجنب 

ضريبي ال تؤثر باإليجاب على مقدار الضريبي؛ حيث أن القوانين الخاصة بمكافحة التجنب ال
ولكنها تساعد على تحقيق العديد من المنافع للشركات ومنها زيادة  ,الحصيلة الضريبية فحسب

ية, وزيادة كفاءة سوق األوراق المال ,شفافية المعلومات الُمفصح عنها, وتخفيض تكاليف الوكالة
 معتهاسلحد من مخاطر إنهيار الشركات وفقد وا ,وبالتالي زيادة أسعار األسهم, وزيادة قيمة الشركة

كنتيجة منطقية إلكتشاف ممارساتها آلليات التجنب الضريبي؛ حيث تستجيب األسواق بشكل سلبي 
(. Bilicka et al., 2022لألخبار المتعلقة بإكتشاف ممارسة الشركة آلليات التجنب الضريبي)

تطوير المنظومة الضريبية ومكافحة ولذلك قام المشرع المصرى بإصدار تشريعات من شأنها 
 ممارسات وآليات التجنب والتهرب الضريبي.

وفي هذا الصدد؛ إصدرت مصر دليل لتسعير المعامالت اإلقتصادية بين األطراف المرتبطة      
وهو ما ساعد نسبيًا في الكشف عن محاوالت شركات كبرى للقيام بممارسات التجنب الضريبي وذلك 

وكذلك المواد  2005( لسنة 91( من قانون الضريبة على الدخل رقم )30مادة رقم )وفقًا ألحكام ال
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. فضاًل عن قيام المشرع الضريبي المصري بإستحداث 7( الُمعّدلة من الئحته التنفيذية40( و)39)
والذي يعتبر تعدياًل لقانون الضريبة على  2014( لسنة 53( مكرر بالقانون رقم )91المادة رقم )

والتى تنص على "عند تحديد الربط الضريبي ال يعتد باألثر الضريبي  2005( لسنة 91رقم )الدخل 
ألية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد األغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة 
بالتخلص منها أو تأجيلها, ويستوي في ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو إتفاق أو وعد أو 

ك, أو أن يتم على مرحلة واحدة أو على مراحل, وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر غير ذل
اإلقتصادي الحقيقي للمعاملة". ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو أحد هذه األغراض تجنبًا 

( إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة 1للضريبة بصفة خاصة في الحاالت التالية: )
( إذا أدت المعاملة إلى إعفاءات 2) ,المقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملةضئياًل ب

( 3) ,ضريبية ملحوظة ال تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة المعاملة
بعض؛ إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التى لها تأثير متناقض أو يؤدي إلى إلغاء بعضها ال

وفي جميع األحوال يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو أحد األغراض 
وللممول الحق في تقديم الدليل الدال على إنه ال توجد أسباب ضريبية  ,الرئيسية هو تجنب الضريبة

صلحة الضرائب وتشّكل لجنة بقرار من وزير المالية برئاسة رئيس م ,وراء إختياره أو إتمامه للمعاملة
وال يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حاالت  ,أو من ينوبه للنظر في حاالت التجنب الضريبي

 ,& محمود 2020 ,& موسى 2021 ,التجنب الضريبي إال بعد موافقة تلك اللجنة )عبد الرحيم
 (.2019 ,& يوسف 2017

                                                 
على "إذا قام األشخاص المرتبطون  2005( لسنة 91( من قانون الضريبة على الدخل رقم )30تنص المادة رقم ) 7

تخفيض  شأنها بوضع شروط في معامالتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص مرتبطين من

في  ن شخص خاضع إلى أخر معفي أو غير خاضع يكون لمصلحة الضرائب الحقأو نقل عبئها م ،وعاء الضريبة

 وتنص ،"يدر المحاطرق تحديد السعتحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتحدد الالئحة التنفيذية 

 يقة السعررق وهي: طرط ( من الالئحة التنفيذية للقانون على أن يتم تحديد السعر المحايد طبقاً لثالث39المادة رقم )

قم رت المادة د أوضحالحر المقارن، وطريقة التكلفة اإلجمالية مضافاً إليها هامش ربح، وطريقة سعر إعادة البيع. وق

وفي  ر المقارن،عر الح( من الالئحة التنفيذية للقانون على أن تكون األولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة الس40)

 حالة عدم وفي ،ميانات الالزمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إى من الطريقتين السالف ذكرهحالة عدم توافر الب

 ة التعاونج منظمإمكانية تطبيق أي من الطرق الثالثة السالف ذكرهم فإنه يجوز إتباع أي من الطرق الواردة بنموذ

ً بين ماألحوال يجوز اإلتفاق  أو أي طريقة أخرى مالئمة للممول، وفي جميع (OECDاإلقتصادي والتنمية ) سبقا

ألطراف ه مع االسلطات الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامل

 (. 2020،& موسى 2019& يوسف،  2017المرتبطة )محمود، 
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أحد أهم محددات التجنب  8ات؛ تعتبر القيود المالية للشركوبشأن محددات التجنب الضريبي    
   ,الضريبي؛ حيث توجد عالقة إيجابية بين القيود المالية للشركات وممارسات التجنب الضريبي

حيث أن الشركات المقيدة ماليًا يزداد لديها الرنبة في البحث عن توفير مصادر جديدة للتمويل دون 
     خالل ممارسات التجنب الضريبي. التأثير على عملياتها التشغيلية؛ وهو ما يمكن تحقيقه من

      فضاًل عن أن القيود المالية للشركات تعكس عدم تطور األسواق المالية بما قد يوفر الدوافع 
    لدي المديرين نحو التوسع في تطبيق ممارسات التجنب الضريبي وإستغالل المجاالت الغامضة 

اجهة إحتياجات الشركة المستقبلية من النقدية في القوانين الضريبية لتحقيق وفورات ضريبية لمو 
 . (Edwards, et al., 2016& 2020 ,)فودة

أحد محددات التجنب الضريبي؛  9وفي نفس الشأن؛ تعتبر قابلية التقارير والقوائم المالية للمقارنة    
سات التجنب فكلما زادت قابلية التقارير والقوائم المالية للمقارنة كلما دل ذلك على إنخفاض ممار 

الضريبي؛ حيث أن اإلفصاح عن معلومات محاسبية أكثر قابلية للمقارنة من شأنه تمكين 
وتحسين كفاءة عملية اإلشراف الداخلي والخارخي على  ,المستثمرين من فهم وتقييم أداء الشركة

الحدية لتنفيذ وتقليل الحافز لدى اإلدارة إلخفاء األخبار السيئة, وتزيد من التكلفة  ,عمليات الشركة
 آليات التجنب الضريبي وهو ما يقلل من رنبة إلدارة للقيام بتلك الممارسات.

تزيد من  فالملكية المؤسساتيةكما يعتبر نمط الملكية من أحد أهم محددات التجنب الضريبي؛      
الموارد واإلمكانيات التى تزيد من قدرة المالك على إكتشاف السلوكيات اإلنتهازية لإلدارة, والحد من 
مشاكل الوكالة؛ وبالتالي تساعد على تحسين عملية اإلشراف على اإلدارة من قّبل المساهمين 

                                                 
ى تحد من قدرتها على اإلقتراض التى تتعرض لها الشركة والت قباتالقيود المالية للشركات هي مجموعة من الع 8

لديها؛  ة المتاحةتثماريوإصدار السندات؛ وتحد من قدرتها على توفير السيولة المالية الالزمة لإلستفادة من الفرص اإلس

زيد من يلتالي وهو ما يؤدي إلى إنخفاض معدالت اإلستثمار والنمو ومعدالت األداء التشغيلي لتلك الشركات؛ وبا

متعلقة فاق التلك الشركات ألزمات ومخاطر مالية وإقتصادية قد تؤدي إلى إنخفاض مستويات اإلن إمكانية مواجهة

ام ركات للقيلك الشبأنشطة البحث والتطوير واإلستثمار في نظم تكنولوجيا المعلومات، فضالً عن توافر الدافع لدى ت

 (Alrashidi et al., 2021; Matozza et كةبممارسات إدارة األرباح كمحاولة إلخفاء الوضع المالي الحقيقي للشر

(al., 2020. 
قابلية التقارير والقوائم  المالية للمقارنة هو مفهوم يشير إلى درجة اإلتساق بين البيانات المالية لشركات مختلفة؛ وهو  9

وفهم  نية تحديدة إمكايويتيح لمستخدمي التقارير والقوائم المال، مقياس هام لجودة المعلومات المحاسبية الُمفصح عنها

ين بيئة وتحس ،أوجه التشابه واإلختالف بين الشركات المختلقة بما يساعد على تحسين جودة المعلومات المحاسبية

رات ذ قراوإتخا ،والتخصيص األمثل للموارد ،وتقليل تكاليف معالجتها ،المعلومات، وتقليل مخاطر المعلومات

 (.Qingyuan and Lumeng, 2018اإلستثمار المثلى )
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 (Qingyuanالضريبي  والمستثمرين الخارجيين؛ وهو ما يحد من قدرة اإلدارة على القيام بالتجنب
and Lumeng, 2018) قد تدفع اإلدارة نحو زيادة القيمة السوقية  الملكية اإلدارية؛ كما أن

للشركة, وزيادة سعر األسهم من خالل اإلنخراط في سلوكيات إنتهازية متمثلة في ممارسات التجنب 
تركز الملكية في (؛ في حين أن هناك من يرى أن Lanis and Richardson, 2012الضريبي )

والسعي نحو زيادة قيمة الشركة, وزيادة ثروة  ,يد اإلدارة من شأنه تحسين األداء الحقيقي للشركة
المساهمين من خالل الحد من ممارسات السلوكيات اإلنتهازية المتمثلة في ممارسات التجنب 

ر سلبًا وإيجابًا على قد تؤثالملكية العائلية كما أن  ,(Sundari and Aprilina, 2017الضريبي )
التجنب الضريبي؛ فهناك من يرى أن الملكية العائلية قد تزيد من ممارسات التجنب الضريبي نظرًا 
لكون آليات الرقابة في تلك الشركات أقل وأضعف من غيرها مقارنًة بالشركات ذات الملكية 

تماثل المعلومات بين  المؤسساتية واإلدارية والحكومية؛ وما يترتب عليه من زيادة درجة عدم
األطراف الداخلية والخارجية, وما يصاحبها من إنخفاض درجة شفافية المعلومات الُمفصح عنها 

(؛ وعلى النقيض هناك من يرى أن الملكية العائلية قد  & 2019Lee and Bose, 2021)كامل, 
إلجراءات التصحيحية تحد من التجنب الضريبي اإلنتهازي نظرًا لتخوف المساهمين المسيطرين من ا

التى قد يتبعها المساهمين األقلية في حال إكتشاف القيام بتلك الممارسات والتى من شأنها تخفيض 
وزيادة المخاطر والعقوبات المحتملة والمرتبطة  ,وفقد السمعة ,أسعار أسهم الشركة وقيمتها السوقية

فظة اإلستثمارية للمساهمين المسيطرين عدم تنويع المح بتلك الممارسات والتى قد تكون مرتفعة بسبب
وهو ما يشير إلى إرتفاع تكاليف التجنب الضريبي بشكل يفوق بمراحل المنافع المتوقعة منها بالنسبة 
للمساهمين المسيطرين, حيث إنهم ينظرون لشركاتهم على أنها موروثات لألجيال القادمة وليست 

 (Landry et al., 2013; Chen et al., 2010; Lee andثروة يتم إستهالكها خالل حياتهم 
(Bose, 2021. 

نوج ( 1وفي نفس الشأن؛ هناك عوامل أخرى من شأنها التأثير على التجنب الضريبي ومنها: )    
حيث تميل الشركات متعددة الجنسيات للقيام بالتجنب الضريبي بشكل أكبر من الشركات  الشركة:

فهي تمثل أحد المبادئ األساسية التى تحكم عملية  العمل:أخالقيات ( 2(, )2019المحلية )كامل, 
التجنب الضريبي؛ حيث ينظر لتلك الممارسات على أنها غير أخالقية وغير عادلة؛ وبالتالي فإن 

 (Chouaibi et al., 2021; Lanisأخالقيات العمل تؤثر سلبًا على ممارسات التجنب الضريبي 
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(and Richardson, 2012, (3 )إستخدام المشتقات المالية قد يزيد من  :10ت الماليةالمشتقا
فرص القيام بممارسات التجنب الضريبي؛ ويعود هذا إلختالف القواعد الضريبية التى تحكم 
معامالت المشتقات المالية؛ وبسبب إختالف توقيت وطابع ومصدر الدخل الخاضع للضريبة من 

ت المحاسبية لبعض أنواع المشتقات المالية مما المشتقات المالية؛ باإلضافة إلى إختالف المعالجا
يترتب عليه إختالف صافي الربح في ظل هذه المعالجات بما يؤدي إلى وجود فرصة لممارسة 
التجنب الضريبي؛ فضاًل عن كون نظام إعداد التقارير الضريبية للمشتقات المالية مجزأ وغير مكتمل 

ى تتميز بها المشتقات المالية والتى يمكن من وذلك بسبب الغموض الناتج عن بعض السمات الت
( 4) ,(2021 ,خاللها التالعب باللوائح الضريبية بإعتبارها ثغرة للقيام بالتجنب الضريبي )خورشيد

كلما زادت حدة المنافسة كلما زاد الدافع لدى إدارة الشركات لتوفير المزيد من األموال  حدة المنافسة:
ريبي وإستغاللها في تمويل الفرص اإلستثمارية ذات صافي القيمة من خالل القيام بالتجنب الض

 (Qingyuan andالحالية الموجبة بما يزيد من قدرة الشركة على مواجهة ظروف المنافسة الشديدة 
Lumeng, 2018), (5:فترة القيد بالبورصة )  طول الفترة الزمنية لتداول أسهم الشركة في

البورصات العالمية من شأنه زيادة إحتمالية قيام الشركة بإجراء تعديالت في األرباح لإلمتثال 
 (Lanis andلتوقعات السوق والمحللين الماليين وذلك من خالل القيام بالتجنب الضريبي 

(Richardson, 2012, (6:آليات حوكمة الشركات ) ود إستقالل في مجلس اإلدارة, ولجان وج
للمراجعة والمكافات, وهيكل رقابة داخلي فّعال يشير ضمنيَا إلى وجود شركات ذات قيمة سوقية 
عالية, ووجود تأثير موضوعي على عملية إتخاذ القرارات وتنفيذها؛ وهو ما يحد من ممارسات 

رقابة الداخلية الفّعالة على البيانات التجنب الضريبي من خالل وجود أنظمة إلدارة المخاطر, وال
المالية الُمفصح عنها وعملية إعداد التقارير المالية, وهو ما يحد من السلوكيات اإلنتهازية لإلدارة 

 (Chouaibi etوتقييد قدرتها على تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب باقي اصحاب المصلحة 
(al., 2021; Lanis and Richardson, 2012  . 

                                                 
المشتقات المالية هي عقود تشتق قيمتها من األصول واإللتزامات حسب ما ينص عليه عقد المشتقات، وتهدف إلى  10

قيم  لسلبية فييرات اإدارة المخاطر المالية التى تواجه الشركة وذلك عن طريق نقل المخاطر المالية الناتجة عن التغ

ر قدرة نات األكثالكيا قل قدرة على تحملها أو الرغبة في إدارتها إلى غيرهم مناألصول أو اإللتزامات من الكيانات األ

حوط ضد ها التعلى تحمل هذه المخاطر واألكثر رغبة في إدارتها؛ وتهدف هذه المشتقات إلى تحقيق عدة أهداف ومن

ها بهدف تخداموإس ،اطروالعمل كغطاء للتأمين ضد المخ ،مخاطر التغير المتوقع في معدالت الفائدة وأسعار الصرف

 (.2021 ،المضاربة واإلستفادة من تقلبات أسعار السوق لهذه المشتقات )خورشيد



 ..... يةلشركة بمسئوليتها اإلجتماعااء أثر التحفظ المحاسبي على العالقة بين وف                الفارحممد إبراهيم عبده  د/

 

588 

 

 

 

 

؛ فالتجنب الضريبي له تأثير هام على مستوى اإلحتفاظ وبشأن مردود التجنب الضريبي     
ى أن تر  فاألولىبالنقدية؛ فهناك وجهتي نظر حول تأثير التجنب الضريبي على اإلحتفاظ بالنقدية؛ 

خاطر التجنب الضريبي يساعد على زيادة درجة عدم التأكد المرتبطة بالعقوبات الضريبية, وزيادة م
ن الشركة, وتخفيض شفافية المعلومات الُمفصح عنها, وهو ما يزيد من تكاليف الوكالة, ويزيد م

اد السد دوافع الشركات لزيادة مستوى اإلحتفاظ بالنقدية لتلبية اإلحتياجات المستقبلية الناتجة عن
وبة ولمواجهة صع ,ولمواجهة حاالت عدم التأكد المستقبلية الطارئة ,اإللزامي للغرامات الضريبية

 ترى أن  التأثير السلبي للتجنب الثانيةالحصول على التمويل الخارجي بتكلفة منخفضة؛ أما 
 الضريبي على درجة الشفافية ودقة وموضوعية المعلومات الُمفصح عنها قد يدفع المساهمين نحو

قيق لى تحدرة اإلدارة عتخفيض مستوى اإلحتفاظ بالنقدية منعًا للسلوك اإلنتهازي لإلدارة وللحد من ق
 Chang et al., 2016; Benkraiem) مصالحهم الخاصة على حساب مصالح باقي المساهمين

 .;2020et al., 2022 ,& فودة 2018 ,مليجي(

 ؛ فيمكن قياس التجنب الضريبي من خالل عدة طرق ومنها:وبشأن قياس التجنب الضريبي

 (:Current ETRالضريبة( )معدل الضريبة الحالي الفًعال )معدل كفاءة  -أ
ويتم حساب هذا المعدل من خالل ناتج قسمة مصروف ضريبة الدخل الحالي على صافي      

عن معدل الضريبة الفًعال ما هو إال 11الربح قبل الضريبة؛ ويعتبر زيادة معدل الضريبة القانوني
كسية بين التجنب نتيجة للقيام بممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يشير إلى وجود عالقة ع

( 1-الضريبي ومعدل العائد الفًعال؛ وبناءًا على ذلك يتم ضرب معدل الضريبة الفعال في رقم )
   (,Jiang et al., 2022; Huseynov and Klammللحصول على مقياس للتجنب الضريبي 

2012; Renselaar, 2016; Chouaibi et al., 2021;  Hidayanto et al., 2021;       
 .& ;2017Abdelfattah and Aboud, 2020 ,& محمود2020 ,أبو سالم)

                                                 
% )وذلك خالل الفترة 20ما قيمته  2005( لسنة 91يبلغ معدل الضريبة القانوني للدولة المصرية وفقاً لقانون رقم ) 11

 10باح عن إذا زادت األر 2013وحتى عام  2010في حين أنه في الفترة من عام  ،(2010وحتى عام  2005من عام 

% 25ي بلغ معدل الضريبة القانون 2014بينما في عام  ،%25مليون جنيه يصل معدل الضريبة القانوني إلى 

ضريبة ال بلغ معدل 2022حتى عام  2015% إذا زاد الدخل عن مليون جنيه، وإبتداءاً من عام 5باإلضافة إلى 

 (.2021 ،% )زيتون22.5القانوني 
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 al. 2018, Lee and Bise, 2021; Tang et al., 2022; Gulzar etوقد تقوم دراسات أخرى 
 بحساب هذه المعدل من خالل الخطوات التالية: (2020 && حسين 2021 ,& زيتون  2020فودة, 

1- Current ETRi,t = (total Tax Expensei,t  ± Defferred Tax Expensei,t) / Pre 
Tax Incomei,t 

2- Tax Avoidancei,t = STRt – Current ETRi,t 

 حيث أن: 

i,tCurrent ETR :  ( معدل الضريبة الحالي القّعال للشركةi( في الفترة )t.) 

i,tTotal Tax Expense ( إجمالي مصروف الضريبة للشركة :iفي ) ( الفترةt.) 

ti,Defferred Tax Expense( مصروف الضريبة المؤجل للشركة :i( في الفترة )t.) 

i,tTax Avoidance ( درجة ممارسات التجنب الضريبي  للشركة :i( في الفترة )t.) 

tSTR: ( معدل الضريبة القانوني في الفترةt.) 

 كلما وكلما إنخفض معدل الضريبة الحالي الفًعال عن معدل الضريبة القانوني المطبق بالدولة     
 دل ذلك على إحتمال تحقيق وفورات ضريبة ناتجة من القيام بممارسات التجنب الضريبي. وسيقوم

 الباجث باإلعتماد على الطريقة السابقة عند تحديد معدل الضريبة الحالي الفّعال.

 (Cash ETRالضريبة النقدي الفًعال )معدل  -ب
 ,.Jiang et al., 2022; Chen et al)ويتم حساب هذا المعدل من خالل المعادلة التالية      

2010; Doktor et al., 2020; Gulzar et al., 2022; Ardillah and Halim, 2022): 
i, tIncomePre Tax  /i, t paidCash ETR = Cash Tax  

 حيث أن: 

i, tIncomePre Tax ( صافي الدخل قبل الضريبة للشركة :i( في الفترة )t.) 
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ا حد م ويعتمد هذا المعدل على القيمة النقدية للمدفوعات الضريبية؛ والتى تمكن أن تمنع إلى     
يادة تأثير إدارة األرباح وفقًا ألساس اإلستحقاق, وكلما إنخفض قيمة هذا المعدل كلما دل على ز 

 التجنب الضريبي والعكس صحيح.  ممارسات

 (Cash Long Term ETRمعدل الضريبة النقدي الفّعال طويل األجل ) -ج
لى ويتم حساب هذا المعدل من خالل قسمة قيمة الضريبة المدفوعة نقدًا لعدد من السنوات ع     

يبة الدخل المحاسبي قبل الضريبة لعدد من السنوات؛ ويعتمد هذا المقياس على إستخدام قيمة الضر 
المدفوعة نقدًا وليس قيمة مصروف الضريبة؛ وهو ما يساعد على الحد من اآلثار المحتملة 

والتى ال   Current ERTللمسموحات واإلعفاءات الضريبية وذلك بعكس المقاييس األخرى مثل 
س تأخذ في الحسبان المسموحات واإلعفاءات الضريبية؛ ويعتبر إنخفاض هذا المعدل بمثابة إنعكا

(؛ فضاًل عن أنه يساعد على 2020إلرتفاع معدل القيام بممارسات التجنب الضريبي )موسى, 
 (.2019لتقلبات السنوية وتقليل التحيز الناتج عن إستبعاد سنوات الخسارة )عبد الرحمن, تقليل ا

 Permanent Book Tax Differences)الضريبية الدفترية الدائمة الفروق  -د
(PBTD:)  
تشير الفروق الضريبية إلى مقدار الفروق بين صافي الدخل المحاسبي قبل الضريبة وحجم     

الدخل المقدر الخاضع للضريبة وفقًا لمعدل الضريبة القانوني وذلك عن فترة زمنية معينة؛ وكلما 
زادت تلك الفروق كلما زادت إحتمالية وجود ممارسات للتجنب الضريبي وتقاس تلك الفروق من 

 Qingyuan and Lumeng, 2018; Tang et al., 2022; Lee and)الل المعادلة التالية خ
Bose, 2021; Jiang et al., 2022): 

)]  i,t/ STRi,t ± DTEi,t (Taxable Income - i,t = [ Pre Tax Book Incomei,t PBTD
1-i,tAssets/ 

 حيث أن:

i,tPre Tax Book Incomeالدخل المحاسبي قبل الضري :( بة للشركةi( في الفترة )t.) 
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i,tTaxable Income( الدخل الضريبي المقدر للشركة :i( في الفترة )t ويساوي إجمالي مصروف )
 ضريبة الدخل الحالية منسوبًا إلى معدل الضريبة القانوني على الدخل.

i,tSTR /i,t DTEة.: مصروف الضريبة المؤجل منسوبًا إلى معدل الضريبة القانوني للدول 

1-i,t Assets: ( إجمالي األصول في الشركةi( في الفترة )1-t.) 

ل األسمي الفرق بين الضريبة على الدخل المحاسبي قبل الضريبة محسوبة بالمعد -هـ 
 يبة:الضر  والضريبة النقدية المسددة؛ منسوبًا هئا الفرق إلى الدخل المحاسبي قبل

 (:Benkraiem et al., 2022 & 2021,التالية )زيتون ويتم قياس هذا المؤشر من خالل المعادلة 

itPTEBX2-tt∑] / itCTP 1-tt+1∑ - it(PTEBX * STR)2-tt∑= [ itTax Avoid  

 حيث أن: 

PTEBX.األرباح المحاسبية قبل الضرائب والعناصر غير العادية و/ أو غير المتكررة  : 

CTP.الضرائب النقدية المسددة : 

د في ويتم قياس التجنب الضريبي بإستخدام هذا المقياس إعتمادًا على ثالث سنوات مما يساع      
ت مارسامالحد من تأثير البنود التى تعكس السنة الواحدة؛ وكلما زادت قيمة هذا المقياس كلما زادت 

امت قأن الشركة التجنب الضريبي؛ وبالتالي فإذا كانت قيمة هذا المقياس مساوية للصفر فهذا يعني 
ُا مبلغ بسداد الضريبة الواجب دفعها؛ وإذا كانت قيمة المقياس موجبة فهذا يعني أن الشركة قد دفعت

أقل من الضريبة الواجب دفعها وهو ما يشير إلى وجود تجنب ضريبي؛ وإذا كانت قيمة المقياس 
 ا.  سالبة فهذا يعني أن الشركة دفعت مبلغًا أكبر من الضريبة الواجب دفعه

قة بين المسئولية اإلجتماعية للشركات والتجنب الضريبي خالصة العال 6-1-3
 وإشتقاق الفرض الرئيسي األول:

هناك عدة نظريات مفسرة لممارسات التجنب الضريبي في ضوء المسئولية اإلجتماعية للشركات    
 (:2017محمود, & Gulzar et al., 2018; Lu et al., 2015 وهي )
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تعتبر  (:Corporate Cultureالثقافة المؤسسية )نظرية القيمة المشتركة( )نظرية  -
(CSR جزءًا من ثقافة الشركة ومتضمنة داخل معتقداتها؛ والذي ال يقتصر على األخذ في )

 اإلعتبار للنتائج اإلقتصادية ألعمال وقرارات الشركة فقط بل يمتد ليشمل على التأثيرات
ارات ونظرًا ألن الثقافة المؤسسية للشركة تؤثر على قر  ,الشركة اإلجتماعية والبيئية ألنشطة

( على قرارات وممارسات الشركة ومنها ممارسات التجنب CSRالشركة؛ فمن َثم فقد تؤثر )
( كلما قلت ممارسات التجنب الضريبي بإعتبارها أنشطة غير CSRالضريبي؛ حيث كلما زادت )

 نميته.تا من تأثير سلبي على رفاهية المجتمع, ويعوق من أخالقية وغير مسئولة إجتماعيًا لما له

التى قد  ( بمثابة إستراتيجية إلدارة المخاطر وتجنب األضرارCSRتعتبر ) نظرية إدارة المخاطر: -
تضر بسمعة الشركة في حالة وجود أي سلوكيات سلبية؛ فضاًل عن كونها قادرة على توفير 

عقوبات السياسية والتنظيمية واإلجتماعية حيال بعض درجات الحماية ضد مخاطر السوق وال
رة ( كأداة إلداCSRحدوث أحداث سلبية مرتبطة بالشركة, ولذلك فمن المتوقع أنه كلما زادت )

 ( والمدفوعات  الضريبيةCSRالمخاطر كلما زادت ممارسات التجنب الضريبي؛ حيث ُينظر لـ )
 على أنها مكمالن لبعضهما البعض.

يام ر للق: كلما زادت ربحية الشركة كلما قامت الشركة بتخصيص مبالغ أكبلعاطلةنظرية الموارد ا -
ا فمن ( وسداد إلتزاماتها الضريبية؛ بينما في حالة إنخفاض ربحية الشركة وقلة مواردهCSRبـ )

( على حساب سداد اإللتزامات CSRالمتوقع أن تقوم الشركة بإظهار أولوية اإلهتمام بـ )
فرصة  رًا إلنخفاض التكاليف السياسية للشركات منخفضة الربحية بما يتيح لهاالضريبية وذلك نظ

فهى  ( أكثر إرتباطًا وإستمراراً CSRالقيام بممارسات التجنب الضريبي؛ فضاًل عن كون أنشطة )
 عادة ال ترتبط باألرباح وتتطلب إلتزامات طويلة األجل.

تستمد الشركة شرعيتها من خالل توافق عملياتها وخططها وإستراتيجياتها مع  نظرية الشرعية: -
قواعد السلوك والقيم المجتمعية السائدة في النظام المجتمعي؛ ونظرًا ألن المدفوعات الضريبية 
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للشركات تعتبر مساهمة هامة من قّبل الشركة تجاه مجتمعها؛ فمن المتوقع أن اإللتزام الضريبي 
 ( لبناء شرعيتها في المجتمع. CSRركات يعتبر بمثابة أحد أدوات )من قّبل الش

( وممارسات CSR) وفي نفس الصدد؛ هناك مجموعة من وجهات النظر المفسرة للعالقة بين -
 (:2020التجنب الضريبي ومنها )علي, 

 ن,اهمييجب على اإلدارة إتخاذ القرارات التى من شأنها تعظيم ثروة المس المساهمين: من منظور -
ام والبعد عن أى ممارسات من شأنها اإلضرار بمصالح المساهمين؛ وبالتالي فلن ينعكس اإلهتم

( بالضرورة على دفع ضرائب أعلى أو أقل حيث تهدف اإلدارة في المقام األول إلى CSRبـ )
ح, تعظيم ثروة المساهمين؛ وبالتالي سيتم تكييف اإللتزامات الضريبية مع هدف تعظيم األربا

 تالي تعظيم ثروة المساهمين. حيث قد تقوم الشركة بممارسات التجنب الضريبي والوفاءوبال
 بمسئوليتها اإلجتماعية معًا في نفس الوقت وبشكل مستقل لتعظيم ثروة المساهمين.

 فاألولي ,( والتجنب الضريبيCSRهناك شكلين للعالقة بين ) من منظور أصحاب المصلحة: -
خر وذلك عند األخذ في اإلعتبار لمجموعة واسعة من أصحاب ترى أن كاًل منهما بديل لأل

ه تب عليالمصلحة عند إتخاذ القرارات المتعلقة بالمسئولية اإلجتماعية والتجنب الضريبي مما يتر 
( وهو ما يتفق مع المنهج CSRإنخفاض ممارسات التجنب الضريبي مع زيادة أنشطة )

صلحة. اإلمتثال الضريبي وسيلة لتقوية العالقات مع أصحاب الم األخالقي واإلعتقاد السائد بكون 
عل ( كرد فCSRترى أن كاًل منهما مكمل لألخر؛ حيث تقوم الشركات بزيادة أنشطة ) والثانية:

لتجنب المواجهة المخاطر المرتبطة باألداء المالي, وسمعة الشركة الناتجة عن القيام بممارسات 
ج إدارة المخاطر واإلعتقاد السائد بأن التوسع في أنشطة الضريبي؛ وهو ما يتفق مع منه

(CSRقد يخفف من مخاطر فقد السمعة المرتبطة بالعقوبات السياسية والتنظيمية واإلجتما ) عية
 للتجنب الضريبي.

؛ فقد 2009 وحتى 2002 وبالتطبيق على عينة من الشركات األمريكية خالل الفترة من     
( وممارسات CSRمعرفة اإلرتباط التجريبي بين أنشطة ) Hoi et al (2013دراسة )إستهدفت 
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( لديها CSRالتجنب الضريبي؛ وقد توصلت إلى أن الشركات ذات األنشطة المفّرطة في مجال )
إحتمال كبير لإلنخراط في أنشطة التجنب الضريبي اإلنتهازية؛ حيث تنظر تلك الشركات ألنشطة 

(CSR على أنها إستراتيجية إلدار ) ة المخاطر, وتخفف من خطر التعرض لعقوبات شديدة عند
 حدوث آثار سلبية, وتوفر حماية تأمينية ضد مخاطر إكتشاف ممارسات التجنب الضريبي.

 2012األمريكية ما بين عامي  ( شركة من الشركات447وبالتطبيق على عينة تتكون من )     
إلى أن  Renselaar (2016ة )(؛ فقد توصلت دراس3304بإجمالي عدد مشاهدات ) 2014و

؛ ( قد تدفع مبلغًا أقل بكثير من قيمة الضرائب الواجب دفعهاCSRالشركات التى تمارس أنشطة )
( هى األكثر مياًل للقيام بممارسات التجنب CSRوبالتالي فإن الشركات التى تقوم بأنشطة )

جاه تادي )الشركة أكثر والًء ( ذات بعد إقتصCSRالضريبي؛ ويزداد هذا التأثير كلما كان أنشطة )
القة عمساهميها وعمالئها( أو ذات بعد بيئي )تقليص التلوث واإلنبعاثات(؛ وهو ما يشير إلى وجود 

 ( وممارسات التجنب الضريبي.CSRإيجابية بين )

ن وبالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية عن الفترة م    
( 2017دراسة محمود ) ( مشاهدة؛ فقد توصلت110) وبإجمالي عدد مشاهدات 2015 وحتى 2010

الوفاء ( على ممارسات التجنب الضريبي؛ فكلما زاد إلتزام الشركة بCSRإلى وجود تأثير إيجابي لـ )
دفع لبمسئوليتها اإلجتماعية وزاد إهتمامها بأنشطة المجال البيئي واإلجتماعي كلما زاد تجنبها 

الضرائب, وهو ما يشير إلى أن الشركات المصرية تنظر للمسئولية اإلجتماعية ودفع الضرائب 
كبدائل وليس كمكمالت لبعضهما البعض؛ ومن َثم ال تعتقد الشركات المصرية أن دفع نصيبها 

    العادل من الضرائب هو جزء من مسئوليتها اإلجتماعية.

وبإجمالي عدد  2015وحتى  2009ينية عن الفترة من وبالتطبيق على عينة من الشركات الص     
إلى وجود إرتباط سلبي  Gulzar et al (2018( مشاهدة, فقد توصلت دراسة )3481مشاهدات )

( ومعدل الضريبية الحالي الفّعال والنقدي )كمؤشرات عكسية لممارسات التجنب CSRبين )
ليتها اإلجتماعية هى األكثر ممارسًة الضريبي(؛ وهو ما يشير إلى أن الشركات التى تفي بمسئو 

آلليات التجنب الضريبي مقارنة بالشركات التى ال تفي بمسئوليتها اإلجتماعية؛ حيث أنه ُينظر 
( على أنها تأمين ضد األحداث السلبية المتعلقة بالتجنب الضريبي, وتساعد على CSRألنشطة )
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تفق مع نظرية إدارة المخاطر؛ وهو ما يشير تقليل األضرار التى تسببها األحداث السلبية وهو ما ي
 ( والمدفوعات الضريبية  بدائل لبعضهما البعض.CSRإلي أن )

أنه  Jiang, et al (2022وبالتطبيق أيضًا على عينة من الشركات الصينية؛ أوضحت دراسة )    
 ة, ويساعد( قد ُيغير من سلوك الشركCSRعلى الرغم من أن زيادة مستوى اإلفصاح اإللزامي عن )

على خلق عوامل خارجية إيجابية للمجمتع, إال أن هذا األمر قد يكون على حساب المدفوعات 
( من شأنه أن ُيخفض من CSRالضريبية للشركة؛ حيث أن زيادة مستوى اإلفصاح اإللزامي عن )

ة زياد إلىربحية الشركة كنتيجة لزيادة األعباء والتكاليف التى تتحملها الشركة مما يدفع الشركات 
عود من أجل توفير المدفوعات الضريبية وتوجيهها نحو السلوكيات التى ت ممارسات التجنب الضريبي

ار بالنفع على أصحاب المصلحة مثل المستهلكين والموظفين والمستثمرين وذلك من خالل تقليل أسع
 فضاًل عن أنه المنتجات, وزيادة أجور الموظفين, وخلق فرص عمل جديدة, وتعزيز قيمة الشركة؛

فقات ( فقد أصبح اإلحتفاظ بالتدCSRفي ظل مقاومة إنخفاض األرباح وزيادة النفقات المتعلقة بـ )
ـ ابي لالنقدية أحد العوامل المستهدفة من جراء التجنب الضريبي. وهو ما يشير إلى وجود تأثير إيج

(CSR.على ممارسات التجنب الضريبي ) 

الل ( شركة مقيدة بالبورصة األسترالية خ408على عينة تتكون من )وعلي النقيض؛ وبالتطبيق      
إختبار العالقة   Lanis and Richardson (2012)؛ فقد إستهدفت دراسة2009و  2008عامي 
 ( وممارسات التجنب الضريبي العدوانية؛ وقد أظهرت نتائج اإلنحدار أنه كلما إرتفعCSRبين )

ض مستوى التجنب الضريبي العدواني؛ وهو ما يشير إلى ( كلما إنخفCSRمستوى اإلفصاح عن )
( وممارسات التجنب الضريبي. وبالتطبيق على عينة من الشركات CSRوجود عالقة سلبية بين )

وفاءًا بمسئوليتها  أن الشركات األكثر Landry et al (2013الكندية فقد توصلت دراسة )
طة هو ما يشير إلى أن إنخراط الشركات في أنشاإلجتماعية هي األقل ممارسًة للتجنب الضريبي؛ و 

(CSRيمكن أن يخفي قدرًا كبيرا من التناقض في نهج الشركة تجاه التجنب والتهرب الضريبي؛ ) 
 وهو ما يؤدي إلى قيام الشركة بدفع نصيبها العادل من الضرائب. 

( إلى وجود 2021وبالتطبيق على عينة من الشركات المصرية؛ فقد توصلت دراسة عبد الرحيم )    
( وممارسات التجنب الضريبي؛ حيث أن الدافع وراء القيام بأنشطة CSRعالقة معنوية سلبية بين )

(CSR يعتمد على السلوك األخالقي؛ حيث تنظر تلك الشركات إلى ممارسات التجنب الضريبي )
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( CSRى أنها سلوك  يتعارض مع الوفاء بمسئوليتها اإلجتماعية؛ مما يحد من إستغالل أنشطة )عل
للتغطية على ممارسات التجنب الضريبي؛ كما أن تلك الشركات تنظر إلى ممارسات التجنب 
الضريبي على أنها سلوك غير أخالقي قد يؤثر سلبًا على وجهة النظر الخاصة بالمجتمع تجاهها 

 تنخرط تلك الشركات في الممارسات اإلنتهازية. ولذلك ال

 Van and Ly (2021وبالتطبيق على عينة من الشركات الفيتامينية؛ فقد إستهدفت دراسة )      
( CSRوقد توصلت إلى أن ) ,( على قيمة المدفوعات الضريبية للشركةCSRإختبار أثر أنشطة )

ًا مارسات التجنب والتهرب الضريبي؛ وذلك نظر تعمل على تحسين المدفوعات الضريبية, وتقلل من م
لوائح ( يؤدي إلى زيادة إمتثال وإلتزام الشركات بالقوانين والCSRألن اإللتزام الشديد بأنشطة )

ير المطّبقة والمنّظمة لعملية التحاسب الضريبي؛ كما أشارت إلى أنه في ظل التطبيق الضعيف وغ
لتجنب ( بمثابة أحد آليات الحد من اCSRتطبيق ممارسات ) الفّعال للقوانين الضريبية يمكن إعتبار

 والتهرب الضريبي, وتعزيز عملية التحاسب الضريبي ودفع الضرائب بالمقدار الصحيح.

؛ 2019وحتى  2010( شركة صناعية فرنسية بين عامي 119وبالتطبيق على عينة تتكون من )   
( على ممارسات CSRتأثير أنشطة ) إختبار Chouaibi et al (2021فقد إستهدفت دراسة )

 التجنب الضريبي؛ وقد توصلت إلى أن الشركات التى ال تفي بمسئوليتها اإلجتماعية هى األكثر
( أحد جوانب CSRإستخدامًا لممارسات التجنب الضريبي, وهو ما يدعم فكرة أنه يمكن إعتبار )

 ثقافة الشركة والتى تؤثر على ممارسات التجنب الضريبي. 

ن وعلى خالف ما سبق؛ وبالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة ببورصة األوراق المصرية ع    
( إلى عدم وجود تأثير معنوي 2020؛ فقد توصلت دراسة علي )2018حتى  2013الفترة من 
 ( على ممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يتفق مع منظور المساهمين.CSRألنشطة )

إلى أن هناك ثالث وجهات نظر حول تأثير وفاء الشركات  يخلص الباحث وبناءًا على ما سبق؛    
( تعتبر CSRترى أن أنشطة ) فاألوليبمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي؛ 

وتحسين سمعتها, والحد , بمثابة أداة لتغطية السلوك اإلنتهازي, وإستراتيجية إلدارة مخاطر الشركة
والعقوبات المرتبطة بممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يزيد من الدافع لدى تلك  من اآلثار السلبية

( CSRالشركات من ممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يشير إلى وجود تأثير إيجابي ألنشطة )
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 ,.Hoi et al., 2013; Renselaar, 2016; Gulzar et al)على ممارسات التجنب الضريبي
2018; Jiang et al., 2022) .والثانية ( ترى أن أنشطةCSR تمثل أحد جوانب ثقافة الشركة )

والتي تؤدي إلى زيادة إلتزام الشركة بالقوانين واللوائح المطّبقة والمنّظمة لعملية التحاسب الضريبي 
( CSRوهو ما يقلل من ممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يشير إلى وجود تأثير سلبي ألنشطة )

 Chouaibi et al, 2021; Van and Ly, 2021; Lanis)جنب الضريبي على ممارسات الت
and Richardson, 2012) .والثالثة ( ترى أنه ال يوجد أى تأثير  معنوي ألنشطةCSR على )

 (.2020ممارسات التجنب الضريبي )علي, 

اعية جتمها اإلوإزاء هذا التباين في نتائج الدراسات السابقة حول تأثير وفاء الشركات بمسئوليت     
رض يمكن إشتقاق الفعلى ممارساتها للتجنب الضريبي؛ وبدون تبني الباحث إلتجاه معين للعالقة؛ 

 (:H1الرئيسي األول التالي )

H1 :عنوياً يؤثر وفاء الشركات المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية بمسئوليتها اإلجتماعية م 
 على ممارساتها للتجنب الضريبي.

ة ية اإلجتماعيتحليل أثر مستوى التحفظ المحاسبي على العالقة بين المسئول 6-2
 :  ثللشركات والتجنب الضريبي وإشتقاق الفروض الثاني والثالث والرابع للبح

تم إدراج مفهوم التحفظ المحاسبي ضمن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في جميع      
ات المعنية بتنظيم مهنة المحاسبة فيما عدا اإلطار المفاهيمي األطر المفاهيمية الصادرة عن الجه

( الصادر بالتعاون بين مجلس معايير المحاسبة المالية IFRSلمعايير التقرير المالي الدولي )
(FASB( ومجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB والذي شجع على اإلنتقال من مبدأ التحفظ )

ة العادلة بسبب اإلعتقاد الخاطئ بأن التحفظ المحاسبي يمكن أن المحاسبي نحو مبدأ محاسبة القيم
يؤدي إلى تحيز وعدم حيادية المعلومات المحاسبية؛ وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة التقارير المالية 
وما يصاحبه من إتخاذ قرارات إقتصادية وإستثمارية غير فّعالة وغير رشيدة؛ وهو ما يؤثر بالسلب 

المال؛ إال أن بعض العلماء يروا أن التحفظ قد يحل محل النظام القانوني في على كفاءة سوق 
 ,وتحسين فاعلية بيئة اإلفصاح المحاسبي ,ضمان جودة المعلومات المحاسبية, وزيادة شفافيتها

وحماية المساهين من خالل الحد من السلوك اإلنتهازي لإلدارة عند إعداد التقديرات, والحد من 
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وتقليل قدرة وحوافز اإلدارة على التالعب  ,زيع المفّرط للثروة من قّبل أصحاب المصلحةإحتمالية التو 
وهو ما يساعد على تخفيض تكاليف  ,بالنتائج المالية, والحد من درجة عدم تماثل المعلومات

الوكالة, وجذب مزيد من التمويل بتكاليف منخفضة, وزيادة قيمة الشركة, وتقليل مخاطر التقاضي 
 ,Shen et al., 2020; Zhong and Li, 2016; Ruch and Taylor)لقة بالمراجعين المتع

 Francis et al., 2013 ;2015.& 2016 ,فؤاد(

على  1980( عام FASB( الصادر عن )2وقد تم تعريف التحفظ المحاسبي وفقًا للبيان رقم )    
إنه  رد فعل حكيم عند التعامل مع حاالت عدم التأكد المحيطة ببيئة العمل لضمان مراعاة أوجه 
عدم التأكد والمخاطر الكامنة في عملية القياس وبيئة العمل بشكل مناسب, وذلك من خالل تفضيل 

في تخفيض قيمة  تقليل القيمة بداًل من المبالغة في صافي الربح وصافي األصول بما يساهم
 (Doktor et al., 2020; Zhongاألصول الُمفصح عنها مقارنًة بقيمتها اإلقتصادية الحقيقية 

and Li, 2016; Ruch and Taylor, 2015) كما إنه قد ُينظر للتحفظ المحاسبي على إنه .
وائم المالية ميل المحاسبين نحو طلب درجة عالية من التحقق عند اإلعتراف باألخبار الجيدة في الق

(. كما إنه يمكن تعريف التحفظ على إنه التدخل المتعّمد من Basu, 1997مقارنًة باألخبار السيئة )
 Lawrence et)قّبل اإلدارة بتعديل مقدار وتوقيت اإلعتراف باألرباح عند إعداد التقارير المالية 

al., 2013). 

إنه الظروف التى تجعل المحاسب يقوم  وفي نفس الشأن؛ يمكن تعريف التحفظ المحاسبي على    
وأعلى قيمة ممكنة للخصوم, على أن يتم اإلعتراف  ,باإلعتراف عن أقل قيمة ممكنة لألصول

والعكس صحيح بالنسبة للمصروفات المتوقعة وهى سمة  ,باإليرادات المتوقعة الحقًا وليس عاجالً 
 Kurniawan)مرغوب فيها لقياس األداء في ظل ظروف عدم التأكد المتأصل في بيئة األعمال 

and Wibowo, 2009) ؛ وهو ما يشير إلى أن التحفظ المحاسبي يعتبر محفزًا على تعجيل
وتأجيل اإلعتراف بالمعلومات ذات األخبار  ,اإلعتراف بالمعلومات ذات األخبار السيئة )الخسائر(

 ,Karami and Hajiazimi, 2013; Hu et al)الجيدة )المكاسب( حتى يتم التحقق منها جيداً 
2014). 

إلى أنه يمكن تعريف التحفظ المحاسبي على إنه أحد أهم الخصائص النوعية  ويخلص الباحث    
األخبار الجيدة بدرجة أعلى من األخبار السيئة للمعلومات المحاسبية والتى تهدف إلى التحقق من 
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في  ,وذلك عند إعداد البيانات المالية بما يعني اإلعتراف باألخبار الجيدة تدريجيًا مع مرور الوقت
 حين يتم دمج األخبار السيئة ضمن التقارير المالية في الوقت المناسب خالل نفس الفترة. 

والتحفظ  ,نوعين؛ وهما التحفظ المحاسبي المشروطويمكن تقسيم التحفظ المحاسبي إلى     
)تحفظ األرباح( هو التحفظ الالحق أو  فالتحفظ المحاسبي المشروطالمحاسبي غير مشروط؛ 

ية التحفظ المرتبط بوقوع أحداث أو أخبار معينة؛ ويعني أن تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفتر 
وغير سارة مع عدم زيادة القيمة الدفترية  لصافي األصول في ظل وقوع أحداث غير مرغوب فيها

دل يلصافي األصول في ظل وقوع أحداث سارة مرغوب فيها إال إذا توافر دليل على تحققها؛ وهو ما 
ا معلى القيام بتأجيل اإلعتراف باألحداث السارة وتعجيل اإلعتراف باألحداث غير السارة؛ وهو 

في  توقعةائر المتوقعة بشكل أكبر مقارنًة بالمكاسب الميجعل من أرباح الشركة بمثابة إنعكاسًا للخس
راف اإلعتو فترة مالية معينة. ومن أمثلته المحاسبة عن المخزون بطريقة التكلفة أو السوق أيهما اقل, 

بخسائر اإلضمحالل في قيم األصول الثابتة, واإلعتراف بخسائر تدهور األصول غير الملموسة 
(Ruch and Taylor, 2015; Zhong et al., 2016; Lafond and Roychowbhurt, 

  ;2008 2021 ,& عبد الرحيم 2016 ,& فؤاد 2020موسى, )

ق )تحفظ قائمة المركز المالي( فهو تحفظ مبكر وساب التحفظ المحاسبي غير المشروطأما     
ومستقل غير مرتبط بوقوع أحداث أو أخبار معينة؛ ويشير إلى إستخدام اإلجراءات المحاسبية 

ياس المتحفظة التى تؤدي إلى التخفيض المنتظم في القيمة الدفترية لألصول بما يترتب عليه من ق
إلى  ها السوقية على مدار عمرها اإلنتاجي؛ وهو ما يؤديوتسجيل األصول بقيم دفترية تقل عن قيمت

    وجود شهرة متوقعة غير مسجلة. ومن أمثلته معالجة تكاليف إنشاء األصول غير الملموسة 
وإهالك األصول بطرق اإلهالك  ,داخليًا على أنها مصروفات بحث وتطوير بداًل من رسملتها

 (,2016Zhong and Li في تقييم األصول الثابتة وإتباع طريقة التكلفة التاريخية ,الُمعًجل

 .2021 ,& عبد الرحيم 2020 ,موسى ,2016,فؤاد)

؛ فيمكن القول أن التحفظ قد يساعد وبشأن دوافع ومبررات ومنافع إستخدام التحفظ المحاسبي     
والمراجعين على السواء.  ,والمقرضين ,واإلدارة ,والمساهمين ,على تحقيق عدة منافع للشركة

؛ فقد يساعد التحفظ على الحد من التكاليف السياسية التى تتحملها الشركة عند فبالنسبة للشركة
وزيادة  ,قيامها بالمبالغة في األرباح الُمفصح عنها والتى قد تتضمن تخفيض الدعم الحكومي
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ضائية ضد الشركة (؛ وكذلك الحد من مخاطر الدعاوى الق2020 ,معدالت الضريبة )موسى
حيث ترتفع مخاطر الدعاوى القضائية ضد  ,والتكاليف المرتبطة بها من تعويضات وأتعاب قانونية

 ,الشركة في حال إعداد تقارير مالية أقل تحفظًا مقارنًة بإعداد تقارير مالية أكثر تحفظًا )فؤاد
 ,سات المحاسبية للشركة(؛ فضاًل عن أن التحفظ قد يساعد على إضفاء الشرعية على الممار 2016

والحد من تكاليف  ,حيث يعتبر التحفظ المحاسبي بمثابة آلية فًعالة لتحقيق أهداف حوكمة الشركات
والحد من عدم تماثل المعلومات؛ وتحسين مستوى اإلفصاح المحاسبي؛ وهو ما يضيف  ,الوكالة

 (Shaw et al., 2021; Ruch andويقلل من تكاليف التمويل  ,قيمة مستقبلية إضافية للشركة
Taylor, 2015; Zhong et al., 2016; Hu et al., 2014). 

؛ فقد يساعد التحفظ على الحد من السلوكيات وبالنسبة للمساهمين وأصحاب المصلحة    
الحد اإلنتهازية لإلدارة, والحد من قدرتها على تضخيم األرباح وخداع األطراف أصحاب المصلحة, و 

ى رة علمن ممارسات إدارة األرباح, وزيادة جودة األرباح الُمفصح عنها, وهو ما يحد من قدرة اإلدا
ئة ين بيرة, ويزيد من جودة التقارير والقوائم المالية, وتحستحويل الثروة من المساهمين إلى اإلدا

راف المعلومات, وحماية المستثمرين من خالل تسهيل عملية تدفق المعلومات من داخل المنشأة لألط
الخارجية أصحاب المصلحة في الوقت المناسب؛ كما أن التحفظ قد يساعد على تخفيض حجم 

عظيم تلضرائب المستحقة, وتقليل األعباء الضريبية, وبالتالي الدخل الخاضع للضريبة وكذلك قيمة ا
ين بثروات المساهمين؛ فضاًل عن إنه قد يساعد على تحسين كفاءة عقود مكافآت اإلدارة التى تتم 
الغ المساهمين واإلدارة وما يتضمنه من الحد من قدرة اإلدارة في الحصول على مكافآت وحوافز مب

 ,Zhong and Li, 2016; Shen et al., 2020; Kurniawan and Wibowo)فيها & 
;Karami and Hajiazimi,2013;2009;20162018,& فؤاد 2020 ,موسى)  Bornemann,.  

؛ فإن التحفظ قد يقلل من حوافز المديرين إلستثمار أو اإلستمرار في مشاريع وبالنسبة لردارة    
كفاءة وفاعلية عملية اإلستثمار وعملية إتخاذ ذات صافي قيمة حالية سالبة؛ وهو ما يزيد من 

؛ فقد يساعد التحفظ على أما بالنسبة للمقرضين(. Zhong and Li, 2016القرارات اإلستثمارية )
زيادة طمأنة المقرضين, ويزيد من معدل إسترداد الدائنين ألموالهم؛ كما أنه يساعد في الحد من 

للمقرضين في الوقت المناسب حول مخاطر تخّلف مخاطر اإلفالس, ويساعد على تقديم إشارات 
الشركة وعدم قدرتها على السداد؛ وهو ما يساعد في تقليل مخاطر اإلقراض, والحد من مخاطر 
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 ;Zhong and Li, 2016; Guo et al., 2020)إنهيار األسهم, وإنهيار األسواق المالية
Garanina and Kim, 2022; Shaw et al., 2021; Lawrence et al., 2013; 

Bornemann, 2018) ؛ فضال عن إنه يساعد في تحسين كفاءة عقود المديونية التى تتم بين
؛ فقد يساعد التحفظ على زيادة وفيما يتعلق بالمراجعين(. 2020 ,المساهمين والمقرضين )موسى

اطر (, والحد من مخZhong and Li, 2016قدرة المراجعين على مراقبة ومتابعة أداء اإلدارة )
الدعاوى القضائية ضد المراجعين؛ حيث يعتبر توجيه الشركات نحو إعداد قوائم مالية أكثر تحفظًا 

 (.2016 ,أحد أهم وسائل مكاتب المراجعة لتجنب الدعاوى القضائية )فؤاد

لى وعلى الرغم من منافع تطبيق التحفظ المحاسبي إال أن هناك من يرى أن تطبيقه قد يؤدي إ    
ل نظرًا إلعتماده على عدم اإلفصاح عن القيمة الحقيقية لألصول واألرباح بشكل بعض المشاك

جة (؛ كما أنه قد يؤثر سلبًا على جودة األرباح الُمفصح عنها نتيDoktor et al., 2020مناسب )
يقلل القدرة  باإلضافة إلى أنه قد ؛(2021,إلعداد تقارير وقوائم مالية تفتقر إلى المالئمة )عبد الرحيم

بات على التنبؤ ويقلل من دقة توقعات المحللين الماليين؛ حيث أن التحفظ المشروط سيزيد من تقل
 ظ غيراألرباح, ويقلل من إستمرار المكاسب؛ وهو ما ُيحدث تقلبات في أسعار االسهم, كما إن التحف

لمالية رير ارباح؛ وهو ما يؤثر بالسلب على جودة التقاالمشروط قد يزيد من قدرة اإلدارة على إدارة اال
(Ruch and Taylor, 2015; Ardillah and Halim, 2022.) 

دين؛ إلى أن تطبيق التحفظ المحاسبي يعتبر سالحًا ذو ح يخلص الباحثوبناءًا على ما سبق؛      
ف مصالح كافة األطرا فهو يتضمن تحقيق مجموعة من المنافع التى تساعد على تحقيق التوازن بين

ار إعتب ذات الصلة بالشركة مثل اإلدارة والمساهمين والمراجعين والدائنين والمجتمع ككل؛ فضاًل عن
ة وإنخفاض درج ,تطبيق التحفظ المحاسبي بمثابة مؤشر إيجابي دال على الحد من تكاليف الوكالة

ساعد قد ي مالية؛ إال أن تطبيقه أيضاً عدم تمايل المعلومات وبالتالي على جودة التقارير والقوائم ال
ق تطبي على تحقيق عدة جوانب سلبية متعلقة بالمحتوى المعلوماتي للقوائم المالية؛ ولذلك فإنه يجب

م لقوائلالتحفظ المحاسبي بشكل معقول دون مبالغة في التطبيق تجنبًا لإلضرار بالمحتوى المعلوماتي 
 والتقارير المالية.

؛ يعتبر نمط الملكية أحد أهم محددات التحفظ المحاسبي؛ التحفظ المحاسبيوبشأن محددات      
تزيد من مستوى التحفظ المحاسبي؛ حيث أن إنخفاض الملكية اإلدارية  فإنخفاض الملكية اإلدارية
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سيزيد من مشاكل الوكالة الناتجة عن إنفصال الملكية عن اإلدارة, ويزيد من الحوافز لدى المديرين 
وهو ما يزيد من الطلب من جانب المساهمين لزيادة  ,وة ألنفسهم بداًل من المساهمينلتحويل الثر 

 Lafond and)وللحد من السلوك اإلنتهازي  ,مستوى التحفظ للتغلب على مشاكل الوكالة
Roychowbhurt, 2008)  تزيد من مستوى التحفظ في التقارير   يادة الملكية العائلية؛ كما أن

المالية بهدف التخفيف من المسئولية القانونية, وللحفاظ على سمعة األسرة والشركة, فضاًل عن الحد 
( والتى يتم تحديدها في بعض الدول بناءًا على نسبة CSRمن حجم النفقات المرتبطة بأنشطة )

تزيد من   يادة الملكية المؤسسيةأن  (؛ كماShaw et al., 2021معينة من أرباح الشركة )
الطلب على تقارير مالية أكثر تحفظًا نظرًا لكون المستثمر المؤسسي أكثر رنبة في تطبيق 
السياسات المحاسبية واإلمتثال للقوانين واللوائح, وأكثر سعيًا نحو إصدار تقارير مالية تتسم بالتمثيل 

(؛ وباإلضافة إلى ما سبق Zhong ang Li, 2016; Shen et al., 2020العادل والصادق )
يعتبر تطبيق آليات حوكمة الشركات من المحددات التى تزيد من مستوى التحفظ؛ حيث ُينظر 

 (.Zhong ang Li, 2016للتحفظ على إنه أحد آليات حوكمة الشركات )

ها علي؛ فهناك العديد من المقاييس التى يمكن اإلعتماد وبشأن مقاييض التحفظ المحاسبي     
 لقياسه ومنها ما يلي:

  نموذج( مؤشر اإلستحقاقات اإلختياريةGivoly and Hayan:) 
لى عهو مؤشر يركز على إستخدام اإلستحقاقات غير التشغيلية السالبة, حيث أن التحفظ يعتمد     

ه إستخدام اإلستحقاقات لتأجيل اإلعتراف باألرباح, وتعجيل اإلعتراف بالخسائر؛ ومع تكرار هذ
 لبًا,لعملية على مدار فترات زمنية طويلة يصبح مستوى اإلستحقاقات غير التشغيلية المتراكمة ساا

ه تخداموهو ما يشير إلى إرتفاع مستوى التحفظ في القوائم المالية, ويتميز هذا المقياس بسهولة إس
جة لمدر كات غير اوتطبيقه, وعدم اإلعتماد على بيانات سوقية مما يتيح إمكانية تطبيقه من قّبل الشر 

لمؤشر اهذا  بالبورصات المالية؛ إال أنه يتأثر بإدارة األرباح, ويهمل تأثير اإلهالكات؛ ويتم إستخدام
 ;Guo et al., 2020; Yuniarsih, 2018; Purwantini, 2017)من خالل الخطوات التالية &

 ;Ardillah and Halim, 2022 2016 ,& فؤاد 2020,موسى)

 التدفقات النقدية التشغيلية. –اإلجمالية قبل اإلهالك = صافي الربح + اإلهالك اإلستحقاقات  -
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ت + التغير في المصروفا + التغير في المخزون  اإلستحقاقات التشغيلية = التغير في العمالء  -
 التغير في الموردين + التغير في مصروفات الضرائب(.) –المقدمة 

 اإلستحقاقات التشغيلية. –قات اإلجمالية قبل اإلهالك اإلستحقاقات غير التشغيلية = اإلستحقا -
o ( مؤشر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكيةMTB:) 

في فلذلك يؤدي التحفظ إلى إنخفاض القيمة الدفترية لحقوق الملكية مقارنًة بقيمتها السوقية؛ و      
ءًا وبنا حالة تجاوز القيمة السوقية للقيمة الدفترية فهذا يعني إرتفاع مستوى التحفظ والعكس صحيح؛

ى ع مستو يشير إلى إرتفاعليه فإن إرتفاع نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية 
 التحفظ والعكس صحيح؛ وبالتالي فإن زيادة هذه النسبة عن الواحد الصحيح دلياًل على ممارسة

 (Zhong and Li, 2016; Guoالتحفظ المحاسبي؛ ويتميز هذا المقياس بسهولة الفهم والتطبيق 
(et al., 2020; Lawrence et al., 2013. 

o اح(:األرب)نموذج معامل إستجابة السوق و  ف باألرباح والخسائرعدم تماثل توقيت اإلعترا مؤشر 
هو مقياس للتحفظ المحاسبي المشروط؛ حيث كلما زادت درجة عدم تماثل توقيت اإلعتراف      

باألرباح مع توقيت اإلعتراف بالخسائر فإنه يشير إلى إرتفاع مستوى التحفظ؛ ويعتمد هذا المقياس 
د األسهم على وجود عالقة بين األرباح المحاسبية كمتغير تابع, وعوائد األسهم كمتغير مستقل؛ فعوائ

الموجبة مؤشر على األخبار الجيدة, وعوائد األسهم السالبة مؤشر على األخبار السيئة؛ ويقاس هذا 
المؤشر من خالل قسمة األرباح على عوائد األسهم والتى تعكس كيفية إستجابة األرباح لوجود أخبار 

لبساطة وسهولة الفهم, وتزداد جيدة أو سيئة والمحددة بناءًا على عوائد األسهم؛ ويتميز هذا المؤشر با
 Lafond and)فائدته في ظل إرتفاع كفاءة سوق المال مع إمكانية تحيزه للشركات كبيرة الحجم &

Roychowbhurt, 2008; Anagnostopoulou et al., 2021; Zhong and Li, 2016; 
 .;Watts, 2003 2016,& فؤاد 2021عبد الرحيم, (

o  مقياس اإلحتياطيات الخفيةHidden Reserves: 
 ,وإحتياطي البحث والتطوير ,يتم تقدير هذه اإلحتياطيات من خالل جمع إحتياطي المخزون     

بينما يتم تقدير إحتياطي  ,LIFOوإحتياطي اإلعالن؛ ويتم تقدير إحتياطي المخزون بإستخدام طريقة 
في حين إنه يتم  البحوث والتطوير من خالل قيمة مصروفات البحث والتطوير بعد خصم اإلهالك,
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تقدير إحتياطي اإلعالن من خالل قيمة مصروفات اإلعالن بعد خصم اإلهالك؛ وكلما زادت قيمة 
 (.Guo et al., 2020&  2020 ,هذه اإلحتياطيات كلما زاد مستوى التحفظ المحاسبي )موسى

لتحفظ وبشأن العالقة بين وفاء الشركة بمسئوليتها اإلجتماعية كمتغير مستقل ومستوى ا    
 فقد توصلت معظم الدراسات السابقة إلى وجود تأثير إيجابي ألنشطةالمحاسبي كمتغير تابع؛ 

(CSR على مستوى التحفظ؛ حيث توصلت دراسة )Guo et al. (2020)  إلى أن مستوى التحفظ
(؛ CSRشكل ملحوظ في الشركات التى تخصص مزيدًا من الموارد نحو أنشطة )المحاسبي يزداد ب

ن فوفقًا لنظرية أصحاب المصلحة فعند زيادة جهود الشركة لتحسين عالقتها مع أصحاب المصلحة م
وى ( سيزداد دوافع الشركة نحو زيادة مستCSRخالل زيادة حجم اإلستثمارات الموجهة نحو أنشطة )

لتحفظ اة من ي إعداد التقارير المالية, حيث أن التقارير المالية ذات الدرجة العاليالتحفظ المحاسبي ف
توفر ألصحاب المصلحة مزيد من الحماية ضد المخاطر وذلك من خالل اإلفصاح عن الخسائر 

 المتوقعة في الوقت المناسب.

علومات غير ( بإعتبارها مCSRإختبار تأثير ) Shen et al.( 2020كما إستهدفت دراسة )    
مالية على سياسات التحفظ وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات الصينية؛ وقد توصلت إلى أن 

( CSR( يمكن أن تزيد من درجة التحفظ؛ حيث أن الشركات التى تهتم بأنشطة )CSRأنشطة )
م ن عدد ميزداد لديها الحافز األخالقي لتحسين جودة المعلومات المحاسبية, وزيادة شفافيتها, والح

ما  تماثل المعلومات, والحد من ممارسات إدارة األرباح وذلك من خالل زيادة مستوى التحفظ؛ وهو
 ( على سياسات التحفظ المحاسبي.CSRيشير إلى وجود تأثير إيجابي ألنشطة )

مي إختبار العالقة بين التطبيق اإللزا Shaw et al (2021)وفي نفس الشأن؛ إستهدفت دراسة     
( ومستوى التحفظ بالتطبيق على عينة من الشركات الهندية؛ وقد توصلت إلى وجود CSRطة )ألنش

 ( والتحفظ المشروط؛ وهو ما يشير إلى أنCSRعالقة إيجابية بين اإلمتثال اإللزامي ألنشطة )
( قد يدفع CSR% من متوسط أرباحها على أنشطة )2وجود إلزام على الشركات الهندية بإنفاق 

( من خالل CSRلى التخفيف من العبء المالي, وتخفيض تكاليف اإلمتثال ألنشطة )الشركات إ
فصح زيادة مستوى التحفظ المحاسبي بإستخدام اإلستحقاقات السالبة بهدف تخفيض حجم األرباح المُ 

في  (؛ وهو ما يشير إلى أن التحفظ المحاسبيCSRعنها, ومن َثم تقليل نسبة النفقات على أنشطة )
 ( في الفترة التالية.CSRلحالية يرتبط سلبًا بحجم اإلنفاق على أنشطة )الفترة ا
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 aranina and Kimوبالتطبيق على عينة من الشركات الروسية؛ فقد إستهدفت دراسة     
( والتحفظ المحاسبي؛ وقد توصلت إلى أن CSRإختبار العالقة بين اإلفصاح عن ) (2022)

( تميل إلى إتباع ممارسات أكثر تحفظًا عند إعداد CSRعن ) الشركات ذات اإلفصاح األعلي
التقارير المالية, حيث إنه ُينظر لممارسات التحفظ على أنها أحد أهم المؤشرات الدالة على إرتفاع 

 ,( يهدف إلى بناء سمعة جيدة للشركةCSRوحيث أن اإلفصاح عن أنشطة ) ,جودة التقارير المالية
 ,وتحقيق مصالح جميع األطراف أصحاب المصلحة ,ستثمرينوإكتساب الشرعية, وزيادة ثقة الم

وهو ما يستلزم زيادة جودة التقارير المالية من خالل إعداد  ,وتقليل المخاطر المرتبطة ببيئة العمل
 تقارير وقوائم مالية أكثر تحفظًا. 

ها يتوبشأن العالقة بين مستوى التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل ووفاء الشركات بمسئول    
د قة؛ فقفهناك ندرة شديدة في الدراسات السابقة التى تناولت هذه العالاإلجتماعية كمتغير تابع؛ 

ة قد إلى أن زيادة مستوى التحفظ عند إعداد التقارير المالي Francis et al (2013)توصلت دراسة 
, ةحوكميل آليات اليساعد في الحد من السلوكيات اإلنتهازية لإلدارة, وتحسين مستوى الشفافية, وتفع

خالقي ع األوتقليل درجة عدم تماثل المعلومات, والتوزيع العادل لثروات الشركة, وبالتالي زيادة الداف
سين ة وتحومن َثم زيادة مسئولية الشركة تجاه مجتمعها بهدف زيادة قيمة الشرك ,لدى الشركة وإدراتها

 (.CSRلى أنشطة )سمعتها؛ وهو ما يشير إلى وجود تأثير إيجابي للتحفظ ع

 إلى أن الشركات التى تتبني التقارير Cho et al (2020)وعلى النقيض؛ فقد توصلت دراسة     
(؛ وهو ما يشير إلى وجود CSRالمالية المتحفظة محاسبيًا أقل عرضة لإلفصاح عن معلومات )

لية قد يعيق (؛ حيث أن التحفظ في القوائم الماCSRتأثير سلبي للتحفظ المحاسبي على أنشطة )
 ( بسبب الدور التأكيدى للتحفظCSRرنبة الشركة في اإلفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بـ )

ويصعب التحقق منها  ,المحاسبي؛ فضاًل عن أن تلك المعلومات تعتبر معلومات غير مالية
تعلق يفيما وتأكيدها؛ كما أن التحفظ المحاسبي يتطلب التدقيق الشديد في المعلومات الُمفصح عنها 

 (.CSRبالمعلومات المتعلقة بـ )

إختبار تأثير التحفظ على أنشطة  Anagnostopoulou et al. (2021)كما إستهدفت دراسة     
(CSR بالتطبيق على عينة من الشركات األمريكية؛ وقد توصلت إلى وجود تأثير سلبي للتحفظ )

(؛ وهو ما يشير إلى أن الشركات تعطي أولوية أكبر لإللتزام بالتحفظ المحاسبي CSRعلى أنشطة )



 ..... يةلشركة بمسئوليتها اإلجتماعااء أثر التحفظ المحاسبي على العالقة بين وف                الفارحممد إبراهيم عبده  د/

 

606 

 

 

 

 

(؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى أن فترة الدراسة كانت خالل األزمة المالية العالمية CSRمقارنًة بالوفاء بـ )
ومن شأنها زيادة  ,( على أنها أنها ال ًتنتج أي مكاسبCSRمما جعل الشركات تنظر إلى أنشطة )

 ,كاليف الشركة دون أى عائد فورى, وهو ما يساعد في التأثير السلبي على األداء المالي للشركةت
وجعل الشركة في وضع تنافسي ضعيف مع الشركات األخرى حيث ُينظر لتلك  ,وتقليل أرباحها

 النفقات على أنها بمثابة تبرع من المساهمين إلى غير المساهمين.

 حاسبيوعلى الرغم من النتائج السابقة التى تشير إلى وجود تأثير إيجابي أو سلبي للتحفظ الم    
(؛ إال إنه بالتطبيق على عينة من البنوك اإلندونيسية وفي ظل إستهداف CSRعلى أنشطة )

إلختبار العالقة بين التحفظ المحاسبي واإلفصاح   Kurniawan and Wibowo (2009)دراسة
( من خالل تحليل المحتوى للتقارير المالية للبنوك المدرجة في البورصة CSRعن ) ياإللزام

ي ف( CSRاإلندونيسية؛ فقد توصلت إلى عدم وجود دليل واضح يّدعم العالقة بين التحفظ وتقارير )
ة ويمكن إرجاع ذلك إلى أن البنوك اإلندونيسية المّدرجة ُتفصح عن أنشط ,البنوك اإلندونيسية

(CSR )هو ماوللوفاء باللوائح والقوانين التى وضعتها الحكومة والمنظمة لعملها؛ و  ,بشكل إلزامي 
 (.CSRيشير إلى عدم وجود دافع داخلي لإلفصاح عن أنشطة )

إلى أن هناك ثالث وجهات نظر حول تأثير التحفظ  يخلص الباحثوبناءًا على ما سبق؛     
ترى أن هناك تأثير إيجابي للتحفظ  فاألوليالمحاسبي على وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية؛ 

ترى أن هناك تأثير سلبي للتحفظ على  والثانية(. CSR( )Francis et al, 2013على الوفاء بـ )
ترى  والثالثة(. CSR( )Anagnostopoulou et al., 2021; Cho et al., 2020الوفاء بـ )

 (,Kurniawan and Wibowo( CSRعدم وجود أى تأثير معنوي للتحفظ على الوفاء بـ )
؛ وإزاء هذا التباين في نتائج الدراسات السابقة حول تأثير التحفظ المحاسبي على وفاء (2009

يمكن إشتقاق الفرض اه معين للعالقة؛ الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية؛ وبدون تبني الباحث إلتج
 (:H2الرئيسي الثاني التالي )

H2 :ة لمصرييؤثر التحفظ المحاسبي معنويًا على وفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية ا
 بمسئوليتها اإلجتماعية.
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فقد  وبشأن العالقة بين التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل والتجنب الضريبي كمتغير تابع؛    
 بالتطبيق على بيئة األعمال األندونيسية إلى أن  Sundari and Aprilina (2017)توصلت دراسة

ن مإختيار الشركة لسياسات التحفظ  المحاسبي قد يساعد على تقليل مبلغ الضريبة الواجب سداده 
ار مقد بي علىخالل اإلعتراف المبكر بالخسائر وتأجيل اإلعتراف باإليرادات؛ وبالتالي التأثير السل

يام األرباح والتى تعتبر األساس لتحديد الضرائب؛ وهو ما يساعد على تقليل العبء الضريبي والق
 بممارسات التجنب الضريبي ضمنيًا؛ وهو ما يشير إلى التأثير اإليجابي للتحفظ المحاسبي على

 ممارسات التجنب الضريبي.

 Bornemann( دولة؛ فقد توصلت دراسة 18)وبالتطبيق على مجموعة من الشركات تنتمي لـ      
إلى زيادة الحافز لدى الشركات للقيام بممارسات التحفظ المشروط عند إعداد التقارير  (2018)

وهو ما يمكن تحقيقه من  ,المالية بهدف تخفيض حجم األرباح الُمفصح عنها والخاضعة للضريبة
ير إيجابي للتحفظ على ممارسات التجنب خالل ممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يعني وجود تأث

 الضريبي. 

( بالتطبيق على عينة من الشركات المّدرجة 2020) وفي نفس الشأن؛ أوضحت دراسة موسى    
 ببورصة األوراق المالية المصرية أن هناك عالقة عكسية معنوية بين إستخدام التحفظ المشروط

 (2021ا سبق؛ فقد توصلت دراسة عبد الرحيم )ومعدل الضريبة النقدي الفّعال. وعلى النقيض مم
بالتطبيق على عينة من الشركات المصرية إلى وجود عالقة معنوية سلبية بين التحفظ والتجنب 
الضريبي؛ وفي نفس الشأن؛ وبالتطبيق على عينة من الشركات اإلندونيسية؛ فقد توصلت دراسة 

Hidayanto (2021) تحفظ على ممارسات التجنب الضريبي؛ إلى وجود تأثير سلبي لممارسات ال
لى عومن َثم التأثير السلبي  ,حيث أن إتباع التحفظ من شأنه التأثير السلبي على قيمة األرباح

لك األعباء الضريبية للشركة دون الحاجة إلى اللجوء إلتباع ممارسات التجنب الضريبي لتخفيض ت
ب. لضرائضريبي بمثابة أداتان بديلتان لتخفيض ااألعباء؛ وبالتالي فإن التحفظ المحاسبي والتجنب ال

بالتطبيق على عينة من  Sasan and Jalal (2014)وهو ما يؤكد ما توصلت إليه سابقًا دراسة
 الشركات اإليرانية.

وعلى الرغم من النتائج السابقة التى تشير إلى وجود تأثير إيجابي أو سلبي للتحفظ المحاسبي       
إال إنه بالتطبيق على عينة من الشركات اإلندونيسية على مدار فترات زمنية  على التجنب الضريبي؛
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 (Purwantini, 2017; Yuniarsih, 2018; Ardillah andمختلفة؛ فقد توصلت دراسات 

Halim, 2022; Trisusanti and Lasdi, 2018)  إلى عدم وجود تأثير للتحفظ المحاسبي على
ممارسات التجنب الضريبي؛ ويمكن إرجاع ذلك إلى قوة القوانين واللوائح الحكومية التى تحكم عملية 
التحاسب الضريبي في إندونيسيا؛ وبالتالي يقل ميل الشركات إلى اللجوء لممارسات التجنب الضريبي 

 مه.بغض النظر عن وجود تحفظ محاسبي من عد

إلى أن هناك ثالث وجهات نظر حول تأثير التحفظ  يخلص الباحثوبناءًا على ما سبق؛     
ترى أن هناك تأثير إيجابي للتحفظ على  فاألوليالمحاسبي على ممارسات التجنب الضريبي؛ 

ترى أن  والثانية (. (Sundari and Aprilina, 2017; Bornemann, 2018التجنب الضريبي
 ,Hidayanto, 2021; Sasan and Jalal)بي للتحفظ على التجنب الضريبي هناك تأثير سل

 ,Purwantini)ترى عدم وجود تأثير للتحفظ على ممارسات التجنب الضريبي  والثالثة. (2014
2017; Yuniarsih, 2018; Ardillah and Halim, 2022) وإزاء هذا التباين في نتائج .

المحاسبي على ممارسات التجنب الضريبي؛ وبدون تبني  الدراسات السابقة حول تأثير التحفظ
 (:H3يمكن إشتقاق الفرض الرئيسي الثالث التالي )الباحث إلتجاه معين للعالقة؛ 

H3 :ة يؤثر التحفظ المحاسبي معنويًا على ممارسات الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالي
 المصرية للتجنب الضريبي. 

قد يؤثر ويتأثر بمدى وفاء الشركات  مما سبق إلى أن التحفظ المحاسبي يخلص الباحثو  
بمسئوليتها اإلجتماعية؛ كما أن التحفظ المحاسبي قد يؤثر على ممارسات التجنب الضريبي؛ وإزاء 
ما سبق يمكن القول أن مستوى التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية قد يلعب دورًا رئيسيًا في 

على العالقة بين وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية وممارساتها للتجنب الضريبي. وفي التأثير 
ظل وجود إنعدام شبه تام في الكتابات التى تناولت معالجة التحفظ المحاسبي كمتغير ُمعّدل للعالقة 

ين وفاء محل الدراسة؛ فلذلك سيتم إختبار األثر الُمعّدل لمستوى التحفظ المحاسبي على العالقة ب
؛ الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية وممارساتها للتجنب الضريبي في بيئة الممارسة المهنية المصرية

( من شأنه أن ينتج CSRأن التفاعل بين مستوى التحفظ المحاسبي وممارسات ) حيث يعتقد الباحث
يمكن ؛ وعليه ألثر التفاعليمتغيرًا تفاعليًا جديدًا يؤثر على العالقة محل الدراسة مقارنًة بتجاهل ذلك ا

 (:H4إشتقاق الفرض الرئيسي الرابع التالي )
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H4ها ئوليت: يختلف التأثير المعنوي لوفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية بمس
اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي بإختالف مستوى التحفظ المحاسبي عند إعداد 

 تقاريرها المالية.

 نموذج ومنهجية البحث 6-3
هذا  يهدف هذا الجزء من البحث في المقام األول تناول الشق التطبيقي للبحث. وفي سبيل تحقيق   

 ,ومجتمع وعينة الدراسة ,الهدف سوف يقوم الباحث بتناول كاًل من؛ أهداف الدراسة التطبيقية
ليب واألسا, وأدوات وإجراءات الدراسة التطبيقية ,ونموذج البحث, وتوصيف وقياس متغيرات الدراسة

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات, واإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة. وذلك على
 النحو التالي: 

 أهداف الدراسة التطبيقية 6-3-1
للوقوف على ما إذا كان هناك تأثير لوفاء  ,تستهدف الدراسة التطبيقية إختبار فروض البحث    

 ,.Hoi et al)الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي أم ال؛ قياسًا على 
2013; Jiang et al., 2022; Van and Ly, 2021) كما تستهدف الدراسة التطبيقية أيضًا .

 ,(CSRمحاسبي من عدمه على كل من )تحديد ما إذا كان هناك تأثير لممارسات التحفظ ال
 Cho et al., 2020; Anagnostopoulou)على حده قياسًا على كالً  وممارسات التجنب الضريبي

et al., 2021; Hidayanto, 2021) كما تستهدف الدارسة التطبيقية أيضًا إختبار أثر .
 بمسئوليتها اإلجتماعيةممارسات التحفظ المحاسبي كمتغير ُمعّدل للعالقة بين وفاء الشركات 

 وذلك بالتطبيق على بيئة الممارسة المهنية المصرية.؛ وممارساتها للتجنب الضريبي
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 مجتمع وعينة الدراسة 6-3-2
يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المساهمة المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية     

وقد تم إختيار عينة تحكمية  ,2021وحتى عام  2017 وذلك خالل الفترة من عام ,12المصرية
وذلك في  ,للدراسة, والحصول على المشاهدات الخاصة بمفردات هذه العينة خالل سنوات الدراسة

 ,النجار 2020 ,موسى ؛2020 ,ضوء توافر مجموعة من الشروط واإلعتبارات والمتمثلة في )فودة
2020:) 

 الية المصرية.أن تكون الشركة مقيدة ببورصة األوراق الم -
اض ك ألغر أن تتوافر القوائم المالية السنوية للشركة المختارة خالل نطاق فترة الدراسة؛ وذل -

 حساب متغيرات الدارسة, وألغراض إجراء اإلختبارات البحثية.
 أن تكون القوائم المالية للشركات بالعملة المصرية. -
 عام.من كل  12 / 31أن تنتهي السنة المالية للشركات في  -
( منشأة من المنشآت المقيدة في 97وبناءًا على ما سبق؛ بلغت العينة النهائية للدراسة عدد )    

( مشاهدة 471بإجمالي عدد مشاهدات ) ,13( قطاع14بورصة األوراق المالية المصرية, تعمل في )
 سنوية. 

                                                 
تم إستبعاد الشركات المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية والمتمثلة في شركات قطاع البنوك وقطاع  12

الخدمات المالية غير المصرفية وذلك من مجتمع الدراسة لما لهذه الشركات من طبيعة خاصة للعمليات التى تزاولها 

وجود معالجات محاسبية خاصة؛ باإلضافة إلختالف بيئة إعداد التقارير المالية ومكوناتها والمتطلبات  والتى تتطلب

القانونية والتنظيمية عن باقي القطاعات النوعية األخرى نظراً إللتزامها بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي 

 (Landry et al., 2013; De Klerkقياساً على  المصري وليست وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية؛ وذلك

et al., 2015) 2020 ،& حسين. 
هو أخر النطاق الزمني لفترة الدراسة الحالية؛ فقد إعتمد الباحث على الوضع المستخدم لتسكين  2021نظراَ ألن عام  13

لمصرية رة البورصة ا؛ وذلك بعد قيام إدا2021الشركات بقطاعات السوق المصري المعمول به حتى نهاية عام 

ات في القطاعات ؛ وذلك من خالل إعادة تسكين الشرك2020بعملية إعادة هيكية شاملة لقطاعات السوق مع بداية عام 

دة فاءة وزياكف رفع المختلفة بناءاً على نشاطها الرئيسي المولد لإليراد أو صافي اإليراد بحسب األحوال؛ وذلك بهد

ع تغيير قطاع م 17بدالً من 18ري. وقد نتج عن هذا زيادة عدد القطاعات إلى عمق وتنافسية سوق المال المص

أبو  & 2020 ،تصنيف مجموعة من الشركات لتنتقل من قطاع ألخر بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها )حسين

 (.2020سالم، 
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 14اعينة الدراسة, وعدد المشاهدات وفقًا للقطاعات التى تعمل به :1جدولويوضح 

 القطاع م
عدد 

 المشاهدات

 السنوات وعدد الشركات
2017 2018 2019 2020 2021 

عدد 

 الشركات

عدد 

 الشركات

عدد 

 الشركات

عدد 

 الشركات

عدد 

 الشركات

 10 10 13 13 13 59 قطاع التشييد ومواد البناء 1

 10 10 10 10 10 50 قطاع الموارد األساسية 2

التعبئة قطاع الورق ومواد  3

 والتغليف
15 3 3 3 3 3 

قطاع خدمات ومنتجات  4

 صناعية وسيارات
22 4 5 5 4 4 

 1 1 1 1 1 5 قطاع خدمات النقل والشحن 5

 7 8 8 8 8 39 قطاع السياحة والترفيه 6

 1 1 1 1 1 5 قطاع المرافق 7

قطاع اإلتصاالت واإلعالم  8

 وتكنولوجيا المعلومات
25 5 5 5 5 5 

 1 2 2 2 2 9 تجارة وموزعونقطاع  9

قطاع منسوجات وسلع  10

 معمرة

20 4 4 4 4 4 

قطاع الرعاية الصحية  11

 واألدوية

53 10 10 11 11 11 

قطاع مقاوالت وإنشاءات  12

 هندسية

29 6 6 6 6 5 

قطاع أغذية ومشروبات  13

 وتبغ

70 14 14 14 14 14 

 14 14 14 14 14 70 قطاع العقارات 14

 91 93 97 96 95 471 اإلجمالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
كة(، وكذلك قطاع الخدمات شر 2تم إستبعاد كافة الشركات التى تعمل في قطاع الطاقة والخدمات المساندة )عدد  14

 ة؛ حيث أن كلوذلك لعدم إستيفاء هذه المنشآت إلعتبارات وشروط إختيار عينة الدراس ،شركة( 3التعليمية )عدد 

 /31هي في ها ال تنتخاصة بالشركات في هذين القطاعين إما تعد قوائمها المالية بالعملة األجنبية؛ وإما السنة المالية ال

 من كل عام.  12
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 نموذج البحث  6-3-3
 ( التالي نموذج البحث في ظل التحليل األساسي:1يظهر الشكل رقم )

 

 
 نموذج البحث في ظل التحليل األساسي :1شكل 
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 ةتوصيف وقياس متغيرات الدراس 6-3-4

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة : 2 جدول
المتغير 
 ورمزه

نوج 
 المتغير

التأثير 
 المتوقع

 القياس التوصيف

المسئولية 
اإلجتماعية 
للشركات 

(CSR) 

مستقل في  -
النموذج 
األول 
 والرابع.

 
 

تابع في  -
النموذج 
 الثاني.

 

H1 /+(-) 

 

H4 /+(-) 

 

 

-------- 

 ,هي إطار عمل لتقييم ممارسات الشركات
 ,وتتضمن عدة أبعاد منها البعد اإلقتصادي

 ,واإلجتماعي, وحوكمة الشركات ,والبيئي
بما يضمن للشركات  ,والتنمية المستدامة

مصالح  وتحقيق ,المستقبل في خلق القيمة
وأصحاب  ,خاصة بصفة المساهمين

المصالح األخرى بما فيها المجتمع بصفة 
عامة, وذلك من خالل إستجابة الشركات 
للتوقعات اإلقتصادية والقانونية واألخالقية 
واإلجتماعية ألصحاب المصالح؛ بما 
يضمن لها إدارة المخاطر وبناء سمعة جيدة 
وتحسين صورتها العامة وتمييزها عن 

 (.2017 ,اآلخرين )محمود

التحليل األساسي سيتم ألغراض  -1
اإلعتماد على تصنيف الشركات 

المصري  المّدرجة في المؤشر
15الشركات لمسئولية

من خالل  
على مقياس ليكرت  اإلعتماد

فالشركات الخمس  السباعي؛
األولى في التصنيف تأخذ رقم 

والشركات الخمس التى  ,(6)
والشركات  ,(5تليها تأخذ رقم )

 ,(4) الخمس التى تليها تأخذ رقم
والشركات الخمس التى تليها تأخذ 

(, والشركات الخمس التى 3رقم )
والشركات  ,(2) تليها تأخذ رقم

 ,(1الخمس التى تليها تأخذ رقم )
والشركات التي تخرج من 
التصنيف تأخذ رقم )صفر(؛ 
وكلما زادت الدرجة التى تحصل 
عليها الشركة كلما دل ذلك على 
إرتفاع درجة الشركة المتعلقة 
بالوفاء بمسئوليتها اإلجتماعية 

                                                 
قامت البورصة المصرية بالتعاون مع كل من مركز المديرين المصري، ومؤسسة ستاندرد آند  2010ي مارس ف 15

 يأتي تدشينووالذي يعد الثاني على مستوى األسواق الناشئة بعد دولة الهند؛ ، S&P/EGX ESGبورز ببناء مؤشر 

ماناً دامة؛ وإيالمست الحديثة في مجال التنمية البورصة المصرية لهذا المؤشر في إطار إهتمامها باإلتجاهات العالمية

بية لة على تلالمقب منها بدور المسئولية اإلجتماعية للشركات في تلبية إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال

 ( شركة كل عام.30إحتياجاتها الخاصة؛ ويتضمن هذا المؤشر على )
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المتغير 
 ورمزه

نوج 
 المتغير

التأثير 
 القياس التوصيف المتوقع

 (.2021 ,)عبد الرحيم
ألغراض تحليل الحساسية تم  -2

أيضًا اإلعتماد على المؤشر 
المصري لمسئولية الشركات؛ 

وزن نسبي لكل  ولكن سيتم إعطاء
شركة مدرجة ضمن المؤشر وفقًا 
للخطوات التالية )حسين, 

2020:) 
o  تحديد درجة ترتيب الشركة ذات

 S&P/EGXالتصنيف في مؤشر 
ESG  خالل كل سنة من سنوات

 الدارسة.
o في  درجة ترتيب الشركة عكس

 المؤشر لتصحيح داللة الدرجة.
o  إيجاد اللوغارتيم الطبيعي لمعكوس

درجة ترتيب الشركة في المؤشر 
من  المصري, ألغراض التخلص

 القيم الشاذة وتشتت البيانات.
وبالتالي كلما زادت قيمة اللوغاريتم 
الطبيعي لمعكوس درجة ترتيب الشركة 
في المؤشر كلما دل ذلك على إرتفاع 

والعكس  ,وفائها بمسئوليتها اإلجتماعية
صحيح, على أن تحصل الشركة التى 
تقع خارج هذا المؤشر على قيمة 

 )صفر(.
ممارسات 
التجنب 
 الضريبي

تابع 
في 

النموذج 
األول 

جميع اإلجراءات واإلستراتيجيات  إلى تشير --------
التي تتبعها إدارة الشركة لتخفيض الدخل 
الخاضع للضريبة, ومن ُثم تخفيض 

على أن تكون  الضرائب الواجب سدادها؛

 ؛ألغراض التحليل األساسي -1
الفروق الضريبية الدفترية بداللة 

 Jiang et( PBTDالدائمة )
al.,) 2022; Tang et al., 
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المتغير 
 ورمزه

نوج 
 المتغير

التأثير 
 القياس التوصيف المتوقع

(TA)  والثالث
 والرابع 

متوافقة مع القوانين  تلك اإلستراتيجيات
والتشريعات الضريبية بما ال يتخلله 

ولكنها , القوانين والتشريعاتلتلك  إنتهاكات
قد تخرج عن روح القانون والهدف من 
القانون الضريبي, وذلك من خالل اإلعتماد 
على المناطق الرمادية الموجودة داخل 

 ,.Edwards et al)قوانين الضرائب 
2016). 

2022; Abdelfattah and 
Aboud, 2020). 

ألغراض تحليل الحساسية بداللة  -2
 معدل الضريبة الحالي الفّعال

(Current ERTكمؤشر ) عكسي 

لممارسات التجنب الضريبي؛ مع 
األخذ في اإلعتبار إلعطاء القيمة 
)صفر( لمعدل الضريبة الحالي 

ذات الفّعال بالنسبة للشركات 
صافي الربح قبل الضريبة السالب  

 Tang et&  2020حسين, )
al., 2022; Lee and Bose, 

2021.) 
التحفظ 

المحاسبي 
(CA) 

مستقل  -
في 

النموذج 
الثاني 
 والثالث.

 

ُمعّدل  -
في 

النموذج 
 الرابع.

H2 /+(-) 

 

H3 /+(-) 

 

H4 /+(-) 

الظروف التى تجعل المحاسب تشير إلى 
قيمة ممكنة يقوم باإلعتراف عن أقل 

لألصول, وأعلى قيمة ممكنة للخصوم, على 
أن يتم اإلعتراف باإليرادات المتوقعة الحقًا 

والعكس صحيح بالنسبة  ,وليس عاجالً 
للمصروفات المتوقعة وهى سمة مرغوب 
فيها لقياس األداء في ظل ظروف عدم 

 Kurniawanاألعمال بيئة في التأكد المتأصل

and) (Wibowo 2009. 

مؤشر نسبة القيمة السوقية إلى بداللة 
القيمة الدفترية لحقوق الملكية 

(MTB ؛ ويتم قياس القيمة السوقية)
لحقوق الملكية من خالل حاصل 
ضرب عدد األسهم في سعر إقفال 

 السهم.

حجم الشركة 
(FirmSize) 

 رقابي

يشير إلى إمكانيات وطاقة الشركة المادية  
قدرتها  والبشرية والتكنولوجية التى تعبر عن

على توليد إيرادات للمنشأة وخلق ميزة 
 (2021 ,تنافسية )أبو العال

اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي بداللة 
 (,.Hoi et alاألصول في نهاية الفترة 

2013; Chouaibi et al., 2021; 
Qingyuan and Lumeng, 

2018). 

بداللة نسبة صافي الربح إلى إجمالي هى إحدى النسب المستخدمة في تقييم   رقابيمعدل العائد 
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المتغير 
 ورمزه

نوج 
 المتغير

التأثير 
 القياس التوصيف المتوقع

على األصول 
(ROA) 

األداء المالي للشركة وخصوصًا فيما يتعلق 
بقدرتها على توليد أرباح في المستقبل 

 .((Lee and Bose, 2021القريب 

 (,.Hoi et alاألصول في نهاية الفترة 
2013; Jiang et al.,  2022; 
Qingyuan  and Lumeng, 2018). 

درجة الرفع 
المالي 

(Lev) رقابي 

تشير إلى أى مدى تعتمد الشركة على  
اإلقتراض الخارجي في تمويل عملياتها 

 (.Lee and Bose, 2021التشغيلية )

بداللة نسبة إجمالي اإللتزامات إلى 
إجمالي القيمة الدفترية ألصول الشركة 

 (,.Gulzar et alفي نهاية الفترة 

2018; Lanis and Richardson, 
2012; Chouaibi et al., 2021.) 

مستوى 
اإلحتفاظ 
بالنقدية 

(Cash 

Holding) 

 رقابي

يعتبر مستوى اإلحتفاظ بالنقدية مؤشرًا على  
كثافة رأس المال في الشركة؛ حيث يمكن 

من  للشركات التى تمتلك رصيدأ مرتفعاَ 
بين خيار شراء أو إستئجار  النقدية المفاضلة

 (2021 ,)زيتون األصول 

بداللة نسبة النقدية وما في حكمها في 
 نهاية الفترة إلى القيمة الدفترية إلجمالي

 (2021 ,)زيتون  نهاية الفترة في األصول

 

والنماذج اإلحصائية المستخدمة في إختبار  ,اءات الدراسةأدوات وإجر  6-3-5
 فروض البحث

احث, ا البتتناول هذه الجزئية من البحث التعّرض ألدوات وإجراءات الدراسة التطبيقية التى إتبعه    
 وكذلك نماذج اإلنحدار المستخدمة في إختبار فروض البحث؛ وذلك على النحو التالي:

 لدراسةأدوات وإجراءات ا  6-3-5-1
المالية السنوية لشركات العينة بداية من عام  في البيانات الواردة بالتقارير أدوات الدراسةتتمثل      

وقد تم الحصول عليها من خالل المواقع اإللكترونية للشركات, وموقع  ,2021وحتى عام  2017
البورصة المصرية, ومن خالل الشركات المتخصصة في نشر المعلومات المالية وغير المالية 

وشركة مصر لنشر  ,)مثل موقع مباشر للشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية
كما تم اللجوء إلى الموقع الرسمي للمركز المصري لمسئولية الشركات  المعلومات(.

(www.ecrc.org.eg وذلك للحصول على بيان بالشركات المّدرجة في المؤشر المصري )

http://www.ecrc.org.eg/
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درجة وترتيب الشركة ضمن المؤشر؛ وبالتالي قياس مؤشر لمسئولية الشركات وذلك ألغراض تحديد 
 المسئولية اإلجتماعية للشركات.

؛ فقد قام الباحث بتجهيز البيانات المطلوبة لقياس متغيرات بإجراءات الدراسةوفيما يتعلق     
 إليهاالدراسة؛ وذلك من خالل تحليل المحتوى للقوائم والتقارير المالية السنوية السابق اإلشارة 

Content Analysis ؛ وذلك نظرًا إلفتقار البورصة المصرية لوجود قواعد بيانات رسمية للشركات
 المقيدة.

 المستخدمة في إختبار فروض البحث إلحصائيةالنماذج ا 2 -6-3-5
 وفيما يلي توضيح لهذه ,تم اإلعتماد على نماذج اإلنحدار المتعدد إلختبار فروض البحث     

 النماذج:

 (:H1ار الفرض األول للبحث )نموذج إختب 2-1 -6-3-5

 ستخدمإإلختبار أثر وفاء الشركة بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي؛ فقد     
 الباحث النموذج التالي إلختبار هذا األثر:

TA (it) = β0 + β1 CSR(it) + β2 Firm Size(it) + β3 ROA(it) + β4 Lev(it) + β5 Cash 
Holding(it) + ε(it)               (1)     

 حيث أن:

0β: .الجزء الثابت في معادلة اإلنحدار 

(it)TA :  مستوى التجنب الضريبي( للشركةi( عن السنة )t.) 

1β ن مركات : معلملة اإلنحدار التى تحدد إتجاه العالقة, وتقيس ما يفسره المسئولية اإلجتماعية للش
 تحدث في مستوى التجنب الضريبي.التغيرات التى 

(it)CSR مستوى الوفاء بالمسئولية اإلجتماعية :( للشركةi( عن السنة )t.) 
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(it)Firm Size( حجم الشركة :i( عن السنة )t.) 

(it)ROA( معدل العائد على األصول للشركة :i( عن السنة )t.) 

(it)Lev( درجة الرفع المالي للشركة :i( عن السنة )t.) 

(it)Holding Cash :( مستوى اإلحتفاظ بالنقدية للشركةi( عن السنة )t.) 

ε.حد الخطأ العشوائي : 

 (H2ار الفرض الثاني للبحث )نموذج إختب 2-2 -6-3-5
تخدم إلختبار أثر مستوى التحفظ المحاسبي على وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية؛ فقد إس    

 األثر:الباحث النموذج التالي إلختبار هذا 

CSR (it) = β0 + β1 AC(it) + β2 Firm Size(it) + β3 ROA(it) + β4 Lev(it) + ε(it) (2)     

 حيث أن:

1βمعلملة اإلنحدار التى تحدد إتجاه العالقة, وتقيس ما يفسره مستوى التحفظ المحاسبي من : 
 .الوفاء بالمسئولية اإلجتماعية للشركاتالتغيرات التى تحدث في مستوى 

(it)AC  مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم والتقارير المالية :( للشركةi( عن السنة )t.) 

 (H3ار الفرض الثالث للبحث )نموذج إختب 2-3 -6-3-5

؛ فقد إستخدم الباحث التجنب الضريبيإلختبار أثر مستوى التحفظ المحاسبي على مستوى 
 النموذج التالي إلختبار هذا األثر:

TA (it) = β0 + β1 AC(it) + β2 Firm Size(it) + β3 ROA(it) + β4 Lev(it) + β5 Cash 
Holding(it) + ε(it)              (3)     
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 حيث أن:

1βوتقيس ما يفسره مستوى التحفظ المحاسبي من ,: معلملة اإلنحدار التى تحدد إتجاه العالقة 
 .التجنب الضريبيالتغيرات التى تحدث في مستوى 

 (H4ار الفرض الرابع للبحث )نموذج إختب 2-4 -6-3-5
اعية إلختبار أثر مستوى التحفظ المحاسبي على العالقة بين وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتم    

 (؛ وذلك على النحو التالي:1وممارساتها للتجنب الضريبي؛ فقد تم تعديل النموذج رقم )

TA (it) = β0 + β1 CSR(it) + β2 AC(it) + β3 CSR(it)*AC(it) + β4 Firm Size(it) + β5 
ROA(it) + β6 Lev(it) + β7 Cash Holding(it) + ε(it)                 (4)     

 حيث أن:

(it)*AC (it)CSR.األثر التفاعلي لمستوى التحفظ المحاسبي والمسئولية اإلجتماعية للشركات : 

حجم الشركة, ومعدل  –ومن الجدير بالذكر؛ إنه تم إستخدام مجموعة من المتغيرات الرقابية    
في النماذج اإلحصائية  –العائد على األصول, ودرجة الرفع المالي, ومستوى اإلحتفاظ بالنقدية 

فاء ال تدخل ضمن نطاق الدراسة الحالية, وتم إضافتها إلضاألربعة السابق ذكرها؛ وهى متغيرات 
مزيد من الضبط والرقابة على العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع؛ وتتمثل مبررات إضافة 
هذه المتغيرات في نموذج الدراسة األول والثالث والرابع في إمكانية تأثيرها على ممارسات التجنب 

 ,Lee and Bose& 2021 ,الضريبي كمتغير تابع؛ وذلك توافقًا مع الدراسات السابقة )زيتون 
(2022; Gulzar et al., 2018; Jiang et al., 2022; Chouaibi et al., 2021 .

؛ فهناك نظريتان متناقضتان مفسرتان للعالقة بين حجم الشركة وممارسات فالبنسبة لحجم الشركة
تنخفض  : ترى أنه وفقًا لنظرية التكلفة السياسية فإن الشركات كبيرة الحجمفاألوليالتجنب الضريبي؛ 

بها ممارسات التجنب الضريبي نظرًا لمتابعتها ومراقبتها الصارمة من قّبل الجهات الحكومية مما يحد 
: ترى أنه وفقًا لنظرية والثانية(؛ Tang et al., 2022من قدرتها على ممارسة التجنب الضريبي )

يبي نظرًا لما تمتلكه من القوة السياسية فإن الشركات كبيرة الحجم تزداد بها ممارسات التجنب الضر 
قدرات وإمكانيات كبيرة يمكن تسخيرها وتوجيهها نحو مجال التخطيط والتجنب الضريبي, وتنظيم 
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أنشطتها بالشكل الذي يساعد على تحقيق وفورات ضريبية؛ كما أن الشركات كبيرة الحجم تواجه 
كات والتى يمكن تعويضها من مزيدًا من التكاليف السياسية المرتبطة بالمسئولية اإلجتماعية للشر 

 (. وبالتالي يمكن طرح السؤال التالي:Gulzar et al., 2018خالل تقليل المدفوعات الضريبية )

Q1ت شركا: هل يؤثر حجم الشركة على ممارسات التجنب الضريبي في سياق العالقة بين وفاء ال
 بمسئوليتها اإلجتماعية وممارساتها للتجنب الضريبي؟

حية ؛ فهناك من يرى أن الشركات ذات معدالت الرببالنسبة لمعدل العائد على األصولأما     
رها ستثماإالمرتفعة تتمتع بإنخفاض تكاليف إدارة أعبائها الضريبية لما يتوافر لديها من موارد يمكن 

في أنشطة التجنب الضريبي والتى تساهم في تخفيض المدفوعات الضريبية؛ كما أن الشركات ذات 
عات ربحية المرتفعة يزداد لديها الرنبة للقيام بممارسات التجنب الضريبي لتقليل حجم المدفو ال

(     ,.Renselaar, 2016; Tang et alالضريبية المرتبطة إيجابيًا بحجم األرباح المحققة & 
؛ في حين أن هناك من يرى أن الشركات  ;Lee and Bose, 2021 ;2022 2020 ,أبو سالم

ن م( ودفع مزيدًا من الضرائب CSRت الربحية المرتفعة تميل إلى المشاركة في أنشطة )ذات معدال
 خالل الحد من ممارسات التجنب الضريبي بإعتبار أن دفع نصيبها العادل من الضرائب جزءًا ال

 :(. وبالتالي يمكن طرح السؤال التاليGulzar et al., 2018يتجزأ من مسئوليتها اإلجتماعية )

Q2 بين  يؤثر معدل العائد على األصول على ممارسات التجنب الضريبي في سياق العالقة: هل
 وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية وممارساتها للتجنب الضريبي؟

سات ؛ فهناك عالقة طردية بين مستوى مديونية الشركة وممار أما بالنسبة لدرجة الرفع المالي 
 وسيلةستدانة يزداد لديها الدافع للقيام بالتجنب الضريبي كالتجنب الضريبي؛ فالشركات عالية اإل

 مخاطرللحفاظ على النقود لتخفيف عبء الفوائد على الديون وزيادة القدرة على سدادها وللحد من ال
 (. وبالتالي يمكن طرح السؤال التالي:Renselaar, 2016; Tang et al., 2022المالية )

Q3فاء و لى ممارسات التجنب الضريبي في سياق العالقة بين : هل تؤثر درجة الرفع المالي ع
 الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية وممارساتها للتجنب الضريبي؟

أنه كلما إنخفض مستوى النقدية المحتفظ بها  فيعتقد الباحث؛ بة لمستوى اإلحتفاظ بالنقديةأما بالنس
الضريبي لتوفير المبالغ النقدية المدفوعة  لدى الشركة كلما زاد الدافع لديها للقيام بممارسات التجنب
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وبالتالي يمكن للضرائب وتوجيهها نحو اإلستثمار والحد من المشاكل المتعلقة بنقص السيولة النقدية. 
 طرح السؤال التالي:

Q4 فاء و : هل يؤثر اإلحتفاظ بالنقدية على ممارسات التجنب الضريبي في سياق العالقة بين
 اإلجتماعية وممارساتها للتجنب الضريبي؟الشركات بمسئوليتها 

ي وتتمثل مبررات إضافة المتغيرات الرقابية السابق ذكرها في النموذج اإلحصائي األول ف     
 (Muttakin et( كمتغير تابع؛ وذلك توافقًا مع الدرسات السابقةCSRإمكانية تأثيرها على أنشطة )

(al., 2015; Abdelfattah and Aboud, 2020 .؛ فالشركات كبيرة فالبنسبة لحجم الشركة
ّبل ق( نظرًا لمتابعتها من CSRالحجم ترتفع بها التكاليف السياسية في حال عدم القيام بأنشطة )

عطاء شطة إلقاعدة عريضة من المستثمرين والمحللين الماليين؛ مما يزيد لديها الدافع للقيام بتلك األن
وبالتالي يمكن طرح  (.Muttakin et al., 2015ل )إنطباع جيد عن الشركة في بيئة األعما

 السؤال التالي:

Q5بين : هل يؤثر حجم الشركة على أنشطة المسئولية اإلجتماعية للشركات في سياق العالقة 
 التحفظ المحاسبي ووفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية؟

ديها لزداد يلمرتفعة من الربحية ؛ فالشركات ذات المستويات اأما بالنسبة لمعدل العائد على األصول
على  القدرة على اإلستثمار في المشروعات المتعلقة بالمسئولية اإلجتماعية وهو ما يؤثر إيجاباً 

 وبالتالي يمكن طرح السؤال التالي:(. CSR( )Muttakin et al., 2015أنشطة )

Q6 ياق للشركات في س: هل يؤثر معدل العائد على األصول على أنشطة المسئولية اإلجتماعية
 العالقة بين التحفظ المحاسبي ووفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية؟

أن درجة الرفع المالي قد تؤثر إيجابيُا أو سلبيًا على  فيرى الباحث؛ أما بالنسبة لدرجة الرفع المالي
يف (؛ فالشركات ذات المستوى المرتفع من اإلستدانة قد تلجأ إلى تخفيض التكالCSR) أنشطة

( وتوجيه تلك األموال نحو سداد المديونيات, وهو ما يشير CSRالمرتبطة باإلستثمار في أنشطة )
في حين أن الشركات مرتفعة  ,(CSRإلى وجود تأثير سلبي لدرجة الرفع المالي على أنشطة )

( بهدف إعطاء CSRاإلستدانة قد تميل إلى توجيه مزيد من األموال نحو اإلستثمار في أنشطة )
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إشارة جيدة للسوق عن الشركة وهو ما يساعدها في الحصول على التمويل المناسب بتكلفة 
 وبالتالي يمكن طرح السؤال التالي: منخفضة.

Q7 قة لعالا: هل تؤثر درجة الرفع المالي على أنشطة المسئولية اإلجتماعية للشركات في سياق
 اعية؟بين التحفظ المحاسبي ووفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتم

 أدوات التحليل اإلحصائي 6-3-6
نية بعد اإلنتهاء من حساب قيم كافة متغيرات الدراسة؛ فقد تم وضعها في شكل جداول إلكترو      

وذلك كبداية إلجراء التحليل اإلحصائي لها. ولهذا  ؛(Microsoft Excel)بإستخدام برنامج 
 (Microsoft Excel)الغرض تم اإلستعانة بالنماذج الرياضية واإلحصائية التى يوفرها برنامج 

البرانامج  ألغراض حساب قيم المتغيرات؛ فضاًل عن إستخدام البرامج اإلحصائية الجاهزة مثل
 .بار فروض الدراسة( وذلك إلخت26اإلصدار رقم ) SPSS اإلحصائي

ة وقد تم إستخدام بعض أساليب اإلحصاء الوصفي لتوصيف متغيرات الدراسة خالل فترة الدراس    
ت وسط الحسابي, واإلنحراف المعياري, وأعلي قيمة, وأدني قيمة. حيث توفر تلك اإلحصائيامتكال

بار م وتفسير نتائج إختوصفًا شاماًل لبيانات الدراسة؛ وهو ما يساعد الباحث فيما بعد في تقيي
  ( نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة كما يلي:3الفروض محل الدراسة. ويوضح جدول )

 :  نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة وفقًا للتحليل األساسي3جدول 

variables code N Mean Maximum Minimum 
Std. 

Deviation 

المسئولية 

 اإلجتماعية للشركات
CSR 471 0.70 6 0 1.542 

 TA 471 0.00089 0.4572 -0.826 0.0925684 التجنب الضريبي

 AC 471 2.0758 101.165 -6.7081 6.052636 التحفظ المحاسبي

 Firm Size 471 20.69896 25.11890 17.0791 1.75346 حجم الشركة

معدل العائد على 

 األصول
ROA 471 0.36295 0.52221 -1.679149 0.1268647 

 Lev 471 0.435466 2.248129 0.0008065 0.24986686 درجة الرفع المالي

مستوى اإلحتفاظ 

 بالنقدية

Cash 

Holding 
471 0.069596 0.61404 0.00000 0.09907 

 ويوضح جدول اإلحصاءات الوصفية ما يلي: 
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  في  يشير إلى وجود تجانسمتوسط جميع متغيرات الدراسة يقع بين الحدين األعلى واألدنى وهو ما
 البيانات المستخدمة إلجراء التحليل اإلحصائي.

 " تبلغ أقل قيمة لمستوى وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعيةCSR( "0والتى تعني عدم وج ) ود
الشركة ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات؛ بينما بلغت أعلي قيمة لمستوى المسئولية 

والتى تعني حصول الشركة على أعلى وزن نسبي فيما يتعلق بالوفاء  (6اإلجتماعية للشركات )
( والذي يشير إلى إنخفاض عدد 0.7" )CSRبمسئوليتها اإلجتماعية؛ كما بلغ متوسط مستوى "

يدل (؛ و 1.542الشركات التى تقوم بالوفاء بمسئوليتها اإلجتماعية؛ وذلك بإنحراف معياري قدره )
 تركز شركات العينة حول المتوسط الحسابي.صغر اإلنحراف المعياري على 

 " يبلغ متوسط الفروق الدفترية الضريبيةTA( "0.000896 والذي يشير إلى إنخفاض رنبة )
الشركات عينة الدراسة للقيام بممارسات التجنب الضريبي؛ وذلك بإنحراف معياري قدره 

ويدل صغر اإلنحراف المعياري على تركز شركات العينة حول المتوسط  ,(0.0925684)
 الحسابي.

 يبلغ متوسط التحفظ المحاسبي "AC( "2.0758والذي يشير إلى إنخفاض قيام الشركات بممارسة ) 
 سياسة التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير والقوائم المالية؛ وذلك بإنحراف معياري قدره

ر اإلنحراف المعياري على تباين وتشتت في قيم هذا المتغير في القوائم (, ويدل كب6.0526)
( 97بلغ )تالمالية للشركات عينة الدراسة؛ وهو ما يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لكبر حجم العينة والتى 

( مشاهدة في قطاعات عمل مختلفة عن سنوات مختلفة من 471شركة بإجمالي عدد مشاهدات )
 حرير أسعار الصرف وإنتشار األوبئة.اإلزدهار والركود وت

 " يتراوح حجم الشركةFirm Size( كما بلغ المتوسط الحسابي 25.11890,17.0791" بين ,)
" ROAبينما يتراوح معدل العائد على األصول " ,(1.75346( وبإنحراف معياري )20.69896)

راف معياري ( وبإنح0.36295(, كما بلغ المتوسط الحسابي )1.679149-,0.52221بين )
(, 0.0008065, 2.248129" بين )Levبينما تتراوح درجة الرفع المالي " ,(0.1268647)
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ويدل صغر  ,(0.24986686( وبإنحراف معياري )0.435466كما بلغ المتوسط الحسابي )
 اإلنحراف المعياري للمتغيرات الثالثة السابقة على تركز شركات العينة حول المتوسط الحسابي.

  متوسط مستوى اإلحتفاظ بالنقدية "يبلغCash Holding( "0.069596 والذي يشير إلى عدم )
ياري ميل الشركات عينة الدراسة نحو زيادة مستوى مستوى النقدية المحتفظ بها؛ وذلك بإنحراف مع

 ويدل كبر اإلنحراف المعياري على تشتت شركات العينة. ,(6.0526قدره )
قلة بار اإلرتباط )بيرسون( بين كافة متغيرات الدراسة؛ المستكما قام الباحث بإجراء إخت   

تباط قة إر والتابعة والُمعّدلة والرقابية, حيث تساهم نتائج هذا اإلختبار في تحديد مدى وجود عال
بين متغيرات الدراسة وبعضها البعض, وهو ما يساعد في اإلستدالل على وجود أو عدم وجود 

تبار يرات؛ وذلك قبل إجراء تحليل اإلنحدار. كما توفر نتائج إخعالقة تأثيرية بين هذه المتغ
عض, اإلرتباط مؤشرًا على إحتمالية وجود مشكلة اإلرتباط المتعدد بين المتغيرات وبعضها الب

( مصفوفة اإلرتباط لبيرسون بين متغيرات الدراسة. وفي ضوء مصفوفة 4ويوضح الجدول رقم )
 اإلرتباطات يتضح ما يلي:

 رتباط شركات بمسئوليتها اإلجتماعية يرتبط إرتباطًا معنويًا وإيجابيًا )وفقًا إلوفاء ال
Pearson ,مع ممارسات التجنب الضريبي, وحجم الشركة, ومعدل العائد على األصول )

 واألثر التفاعلي للمسئولية اإلجتماعية للشركات ومستوى التحفظ المحاسبي.
  ًمعدل و معنويًا وإيجابيًا مع كل من حجم الشركة,  ممارسات التجنب الضريبي ترتبط إرتباطا

 العائد على األصول, واألثر التفاعلي للمسئولية اإلجتماعية للشركات ومستوى التحفظ
 .المحاسبي. ومن ناحية أخرى؛ يرتبط إرتباطًا معنويًا وعكسيًا مع درجة الرفع المالي

 اطا تحفظ المحاسبي يرتبط إرتباألثر التفاعلي للمسئولية اإلجتماعية للشركات ومستوى ال
لى معنويًا وإيجابيًا مع كل من مستوى التحفظ المحاسبي, وحجم الشركة, ومعدل العائد ع

 األصول.
  والتى تمثل الحد  0.7درجة اإلرتباط بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض أقل من

؛ Multicollinearity)األقصى الذي يترتب عليه تجاوز مشكلة اإلرتباط الخطي الذاتي )
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وهذا يعني وجود إرتباط ضعيف بين المتغيرات المستقلة وبالتالي ال توجد مشكلة اإلرتباط 
الخطي الذاتي. ومن َثم يمكن إجراء أسلوب اإلنحدار المتعدد بدون أى مشاكل )عبد 

 (.2021الرحيم, 
: مصفوفة اإلرتباط لبيرسون 4جدول   

 
 )التحليل األساسي(ار فروض البحث نتائج إختب 6-3-7

 فيما يلي نتائج إختبار فروض البحث:    

 (H1ار الفرض الرئيسي األول )نتيجة إختب 6-3-7-1

إستهدف هذا الفرض إختبار ما إذا كان وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية كمتغير مستقل     
للشركات المقيدة في  يؤثر معنويًا على ممارساتها للتجنب الضريبي كمتغير تابع وذلك بالنسبة
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بورصة األوراق المالية المصرية, وقد تم ذلك من خالل اإلعتماد على نموذج اإلنحدار الخطي 
 ( التالية:1المتعدد, وفقًا للمعادلة )

TA (it) = β0 + β1 CSR(it) + β2 Firm Size(it) + β3 ROA(it) + β4 Lev(it) + β5 Cash 
Holding(it) + ε(it)                    (1)     

 وإلختبار هئا الفرض إحصائيًا تم إعادة صياغته كفرض عدم كالتالي:

H0عية : ال يؤثر وفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية بمسئوليتها اإلجتما
 معنويًا على ممارساتها للتجنب الضريبي.

 (:1اإلنحدار رقم )( نتائج نموذج 5ويوضح الجدول رقم )

 (H1نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد إلختبار الفرض ) :5جدول 

Hypothesis 

Collinearity 

Statistics Sig T 
Std. 

Err 
β 

Model 

(1) 

VIF Tolerance  

 

 

 

 

H1: Reject 

  0.735 -0.399 0.038 -0.13 Cons 

1.267 0.789 0.303 1.032 0.002 0.002 CSR 

1.547 0.646 0.832 0.213 0.002 0.000 Firm 

Size 

1.363 0.734 0.000 21.416 0.025 0.541 ROA 

1.495 0.669 0.046 -1.998 0.013 -0.027 Lev 

1.043 0.959 0.002 -3.118 0.028 -0.088 CASH 

Holding 

 0.769 R 

0.591 2R 

 0.000 134.633 F 

ويتضح من هذا الجدول عدم وجود المشكلة اإلحصائية المعروفة باإلرتباط الخطي المتعدد     
وذلك عند إجراء تحليل اإلنحدار وهو ما يتفق  Multicollinearity)الذاتي بين المتغيرات المستقلة )

(؛ حيث بلغت قيمة معامل التضخم Pearsonمع النتائج المتحصل عليها عند إجراء إختبار )
(VIF( للمتغيرات المستقلة أقل من )10), ( كما بلغت قيمة مؤشر التباين المسموح بهTolerance )
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(, وهو ما يشير إلى عدم وجود إرتباط خطي متعدد بين المتغيرات 0.05لهذه المتغيرات أكثر من )
 (.2021المستقلة وذلك قياسًا على )عبد الرحيم, 

ية ند تطبيق نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد بلغت إحصائكما يتضح من الجدول السابق؛ أنه ع    
 ,%5( وذلك عند مستوى معنوية Sig =0.000( وكان النموذج معنويًا )134.633) F اإلختبار

ديد وهو ما يشير إلى صالحية النموذج إلختبار العالقة محل الدراسة. كما بلغت قيمة معامل التح
(= 0.5912 R) ت % من إجمالي التغيرا59.1 التفسيرية للنموذج؛ حيث أنما يشير إلى القدرة  وهو

التي تحدث في ممارسات التجنب الضريبي )المتغير التابع( يمكن تفسيرها من خالل المسئولية 
عائد ل الومعد ,اإلجتماعية للشركات )المتغير المستقل( والمتغيرات الرقابية المتمثلة في حجم الشركة

 %40.9ومستوى اإلحتفاظ بالنقدية؛ وباقي التغيرات وقدرها  ,اليودرجة الرفع الم ,على األصول
ترجع إلى الخطأ العشوائي في التقدير؛ أو لعوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير على 

 ممارسات التجنب الضريبي بخالف العوامل السابق ذكرها والتى لم يتم تضمينها داخل النموذج.

معنوي للمسئولية اإلجتماعية للشركات على ممارسات التجنب كما يتضح عدم وجود تأثير      
؛ وعلية فقد (Sig=0.303)( حيث بلغت القيمة اإلحتمالية 5%) الضريبي وذلك عند مستوى معنوية

يؤثر وفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق " تم قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل القائل بأن
وتتفق هذه النتيجة  ,"اإلجتماعية معنويًا على ممارساتها للتجنب الضريبي المالية المصرية بمسئوليتها

( والتى تم تطبيقها أيضًا على بيئة األعمال المصرية خالل الفترة ما 2020مع نتائج دراسة علي )
 ,.Jiang et al., 2022; Gulzar et al), وتختلف مع نتائج دراسات 2018وحتى  2013بين 

2018; Lanis and Richardson, 2012; Chouaibi et al., 2021; Van and Ly, 
2021.) 

أن عدم وجود تأثير معنوي لوفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها ويرى الباحث     
للتجنب الضريبي قد يرجع إلى كون دافع القيام بأنشطة المسئولية اإلجتماعية للشركات ال يتفق دائمًا 

خالقي للشركات واإلعتقاد السائد بكون اإلمتثال الضريبي وسيلة لتقوية العالقات مع مع المنهج األ
اصحاب المصلحة؛ وال يتفق أيضًا دائمًا مع منهج إدارة المخاطر واإلعتقاد السائد بأن التوسع في 

( قد يخفف من مخاطر فقد السمعة المرتبطة بالعقوبات المتعلقة بالتجنب الضريبي؛ CSRأنشطة )
و ما يتفق مع منظور المساهمين والذي يشير إلى أن اإلدارة تسعى إلى إتخاذ القرارات التي تهدف وه
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إلى تعظيم ثروة المساهمين والبعد عن أي ممارسات من شأنها اإلضرار بمصالح المساهمين؛ 
( بالضرورة على دفع ضرائب أعلى أو أقل؛ حيث CSRوبالتالي فلن ينعكس اإلهتمام بأنشطة )

اإلدارة بتكييف إلتزاماتها الضريبية مع هدف تعظيم ثروة المساهمين؛ وهو ما يعني إمكانية  ستقوم
( معًا في نفس الوقت وبشكل مستقل لتحقيق CSRالقيام بممارسات التجنب الضريبي وأنشطة )

وبناءًا عليه؛ يمكن القول برفض الفرض الهدف األساسي المتمثل في تعظيم ثروة المساهمين. 
 (.H1األول )

( لمعدل العائد على Sig=0.000كما يتضح من الجدول السابق؛ وجود تأثير معنوي إيجابي )     
األصول على ممارسات التجنب الضريبي؛ حيث بلغت  قيمة معامل إنحدار معدل العائد على 

(؛ مما يعني أن الشركات ذات المعدالت المرتفعة من الربحية يزيد لديها 0.5413β=األصول )
بة للقيام بممارسات التجنب الضريبي لتقليل حجم المدفوعات الضريبية المرتبطة إيجابًا بحجم الرن

 (;Renselaar, 2016; Tang et al., 2022األرباح المحققة؛ وهو ما يتفق مع نتائج دراسات 
Lee and Bose, 2021,  ويختلف مع نتائج دراسةGulzar et al (2018 كما يتبين وجود .)

( لدرجة الرفع المالي على ممارسات التجنب الضريبي؛ حيث Sig=0.000معنوي سلبي )تأثير 
(؛ مما يعني أن الشركات عالية 4β=-0.027بلغت  قيمة معامل إنحدار درجة الرفع المالي )

اإلستدانة يقل لديها دافع القيام بممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يتفق مع دراسة عبد الرحيم 
ويرى  ,(Renselaar, 2016; Tang et al., 2022لف مع نتائج دراسات )(؛ ويخت2021)

أنه يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن الشركات عالية اإلستدانة ترغب في زيادة دقة  الباحث
وموضوعية وجودة المعلومات المحاسبية الُمفصح عنها من أجل توفير التمويل المناسب بتكلفة 

 منخفضة.

( لمستوى اإلحتفاظ بالنقدية على ممارسات Sig=0.000كما يتضح وجود تأثير معنوي سلبي )    
(؛ مما يعني 5β=-0.088التجنب الضريبي؛ حيث بلغت  قيمة معامل إنحدار درجة الرفع المالي )

أن الشركات ذات المستوى المنخفض من النقدية يزداد لديها دافع القيام بممارسات التجنب 
المتعلقة بأنه كلما إنخفض مستوى النقدية المحتفظ بها لدى  رؤية الباحثي؛ وهو ما يتفق مع الضريب

الشركة كلما زاد الدافع لديها للقيام بممارسات التجنب الضريبي لتوفير المبالغ النقدية المدفوعة 
بينما نجد عدم للضرائب وتوجيهها نحو اإلستثمار والحد من المشاكل المتعلقة بنقص السيولة النقدية. 

( لحجم الشركة على ممارسات التجنب الضريبي؛ وهو ما يختلف Sig=0.832وجود تأثير معنوي )
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أنه يمكن  ويرى الباحث(؛ Tang et al., 2022; Gulzar et al., 2018مع نتائج دراسات )
يتوقف  إرجاع هذه النتيجة إلى أن سياسة الشركة تجاه القيام بممارسات التجنب الضريبي من عدمه

على عوامل متعلقة بالجوانب األخالقية والسلوكية, والتكاليف السياسية المرتبطة بتلك الممارسات, 
 وجودة آليات حوكمة الشركت المطبقة وذلك بغض النظر عن حجم الشركة. 

 (H2ر الفرض الرئيسي الثاني )نتيجة إختبا -6-3-7-2
نويًا مستوى التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل يؤثر معما إذا كان  إستهدف هذا الفرض إختبار       

ورصة للشركات المقيدة في ب على وفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية كمتغير تابع وذلك بالنسبة
قًا وف ,دوقد تم ذلك من خالل اإلعتماد على نموذج اإلنحدار الخطي المتعد ,األوراق المالية المصرية

 ( التالية:2للمعادلة )

  (2) (it)ε+  (it)Lev 4β+  (it)ROA 3β+  (it)Firm Size 2β+  (it)AC 1β+  0β=  (it)CSR 
   

 وإلختبار هئا الفرض إحصائيًا تم إعادة صياغته كفرض عدم كالتالي: 

H0ة : ال يؤثر التحفظ المحاسبي معنويًا على وفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالي
 اإلجتماعية.المصرية بمسئوليتها 

 (:2( نتائج نموذج اإلنحدار رقم )6ويوضح الجدول رقم )

 (H2نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد إلختبار الفرض ) :6جدول 

Hypothesis 
Collinearity Statistics 

Sig T Std. Err β 
Model (1) 

VIF Tolerance  

 

 

 

 

H2: Reject 

  0.000 -9.657 0.795 -7.678 Cons 

1.017 0.983 0.107 1.613 0.011 0.017 AC 

1.270 0.787 0.000 10.493 0.041 0.428 Firm Size 

1.348 0.742 0.969 -0.039 0.580 -0.022 ROA 

1.463 0.684 0.000 -3.845 0.307 -1.180 Lev 

 0.460 R 

0.212 2R 

 0.000 31.303 F 
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ويتضح من هذا الجدول عدم وجود المشكلة اإلحصائية المعروفة باإلرتباط الخطي المتعدد     
ا يتفق موذلك عند إجراء تحليل اإلنحدار وهو  Multicollinearity)الذاتي بين المتغيرات المستقلة )

(؛ حيث بلغت قيمة معامل التضخم Pearsonمع النتائج المتحصل عليها عند إجراء إختبار )
(VIF( للمتغيرات المستقلة أقل من )10), ( كما بلغت قيمة مؤشر التباين المسموح بهTolerance )

ات (, وهو ما يشير إلى عدم وجود إرتباط خطي متعدد بين المتغير 0.05لهذه المتغيرات أكثر من )
 (.2021المستقلة وذلك قياسًا على )عبد الرحيم, 

ية ند تطبيق نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد بلغت إحصائكما يتضح من الجدول السابق؛ أنه ع    
%, 5( وذلك عند مستوى معنوية Sig = 0.000( وكان النموذج معنويًا )31.303) F اإلختبار

ديد وهو ما يشير إلى صالحية النموذج إلختبار العالقة محل الدراسة. كما بلغت قيمة معامل التح
(= 0.2122 R وهو ما يشير إلى القدرة ) فقط من 21.2التفسيرية المقبولة للنموذج؛ حيث أن %

ن )المتغير التابع( يمك إجمالي التغيرات التي تحدث في أنشطة المسئولية اإلجتماعية للشركات
جم في ح تفسيرها من خالل مستوى التحفظ المحاسبي )المتغير المستقل( والمتغيرات الرقابية المتمثلة

 % ترجع79.8الشركة, ومعدل العائد على األصول, ودرجة الرفع المالي؛ وباقي التغيرات وقدرها 
أن يكون لها تأثير على أنشطة إلى الخطأ العشوائي في التقدير؛ أو لعوامل أخرى من الممكن 

 .نموذجالمسئولية اإلجتماعية للشركات بخالف العوامل السابق ذكرها والتى لم يتم تضمينها داخل ال

كما يتضح عدم وجود تأثير معنوي لمستوى التحفظ المحاسبي على وفاء الشركات بمسئوليتها      
؛ وعلية (Sig=0.107)مة اإلحتمالية ( حيث بلغت القي5%اإلجتماعية وذلك عند مستوى معنوية )

يؤثر التحفظ المحاسبي معنويًا على وفاء فقد تم قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل القائل بأن "
", وتتفق هذه النتيجة الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية بمسئوليتها اإلجتماعية

 Francis wt), وتختلف مع نتائج دراساتKurniawan and Wibowo (2009)مع نتائج دراسة 
al., 2013; Anagnostopoulou et al., 2021; Cho et al., 2020) وبناءًا عليه؛ يمكن .

عدم وجود إلتزام من قّبل المنشآت ويمكن إرجاع ذلك إلى  (.H2برفض الفرض الثاني )القول 
إلجتماعية للشركات؛ فضاًل العاملة في سوق العمل المصري بمتطلبات اإلفصاح عن المسئولية ا

عن ضعف آليات الرقابة الفّعالة من قّبل التنظيمات المهنية بشأن مدى إلتزام الشركات بالوفاء 
 بمسئوليتها اإلجتماعية.
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( لحجم الشركة Sig=0.000كما يتضح من الجدول السابق؛ وجود تأثير معنوي إيجابي )      
(؛ مما يعني أن 2β=0.428نحدار حجم الشركة )(؛ حيث بلغت  قيمة معامل إCSRعلى أنشطة )

 Muttakin(؛ وهو ما يتفق مع دراسة CSRالشركات كبيرة الحجم يزداد لديها الدافع للقيام بأنشطة )
et al (2015) ؛ ويرى الباحث أنه يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن الشركات كبيرة الحجم يتم

المصلحة وهو ما يزيد من التكاليف السياسية التى متابعتها من قّبل قاعدة عريضة من أصحاب 
تتحملها الشركة في حال عدم الوفاء بمسئوليتها اإلجتماعية؛ وهو ما يزيد الدافع لدى تلك الشركات 

( من اجل إعطاء إنطباع جيد عن الشركة ألصحاب المصلحة. كما يتضح CSRللقيام بأنشطة )
(؛ حيث بلغت  CSRالرفع المالي على أنشطة )( لدرجة Sig=0.000وجود تأثير معنوي سلبي )

(؛ مما يعني أن الشركات عالية اإلستدانة 4β=-1.180قيمة معامل إنحدار درجة الرفع المالي )
 رؤية الباحثيقل لديها دافع القيام بأنشطة المسئولية اإلجتماعية للشركات؛ وهو ما يتفق مع 

( CSRإلى الحد من النفقات المرتبطة بأنشطة )المتعلقة بأن الشركات عالية اإلستدانة قد تلجأ 
والعمل على توفيرها وتوجيهها نحو سداد إلتزاماتها؛ وهو ما يعني وجود تأثير سلبي لدرجة الرفع 

( لمعدل العائد على Sig=0.969(. بينما نجد عدم وجود تأثير معنوي )CSRالمالي على أنشطة )
 .Muttakin et al (2015)تائج دراسة (؛ وهو ما يختلف مع نCSRاألصول على أنشطة )

 (H3ار الفرض الرئيسي الثالث )نتيجة إختب 6-3-7-3
يًا إستهدف هذا الفرض إختبار ما إذا كان مستوى التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل يؤثر معنو      

 للشركات المقيدة في بورصة األوراق على ممارسات التجنب الضريبي كمتغير تابع وذلك بالنسبة
 المالية المصرية, وقد تم ذلك من خالل اإلعتماد على نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد, وفقاً 

 ( التالية:3للمعادلة )

TA (it) = β0 + β1 AC(it) + β2 Firm Size(it) + β3 ROA(it) + β4 Lev(it) + β5 Cash 
Holding(it) + ε(it)                (3)     

 إحصائيًا تم إعادة صياغته كفرض عدم كالتالي:وإلختبار هئا الفرض       
H0لية : ال يؤثرالتحفظ المحاسبي معنويًا على ممارسات الشركات المقيدة في بورصة األوراق الما

 المصرية للتجنب الضريبي.
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 (:3( نتائج نموذج اإلنحدار رقم )7ويوضح الجدول رقم )

 (H3نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد إلختبار الفرض ) :7جدول 

Hypothesis Collinearity 

Statistics Sig T 
Std. 

Err 
β 

Model (1) 

VIF Tolerance  

 

 

 

 

H3: Reject 

  0.458 -0.743 0.035 -

0.026 

Cons 

1.021 0.980 0.576 -0.560 0.000 0.000 CSR 

1.273 0.785 0.509 0.660 0.002 0.001 Firm Size 

1.373 0.728 0.000 21.366 0.025 0.542 ROA 

1.467 0.682 0.033 -2.136 0.013 -

0.028 

Lev 

1.042 0.960 0.002 -3.083 0.028 -

0.087 

CASH 

Holding 

 0.769 R 

0.591 2R 

 0.000 134.266 F 

 متعددويتضح من هذا الجدول أيضًا عدم وجود المشكلة اإلحصائية المعروفة باإلرتباط الخطي ال    
ا يتفق موذلك عند إجراء تحليل اإلنحدار وهو  Multicollinearity)الذاتي بين المتغيرات المستقلة )

لتضخم (؛ حيث بلغت قيمة معامل اPearsonمع النتائج المتحصل عليها عند إجراء إختبار )
(VIF( للمتغيرات المستقلة أقل من )10), ( كما بلغت قيمة مؤشر التباين المسموح بهTolerance )

ات وهو ما يشير إلى عدم وجود إرتباط خطي متعدد بين المتغير  ,(0.05لهذه المتغيرات أكثر من )
 المستقلة.

المتعدد بلغت إحصائية  كما يتضح من الجدول السابق؛ أنه عند تطبيق نموذج اإلنحدار الخطي    
 ,%5( وذلك عند مستوى معنوية Sig =0.000( وكان النموذج معنويًا )134.266) Fاإلختبار 

وهو ما يشير إلى صالحية النموذج إلختبار العالقة محل الدراسة. كما بلغت قيمة معامل التحديد 
(= 0.5912 R وهو ما يشير إلى القدرة التفسيرية للنموذج؛ حيث أن )من إجمالي 59.1 %

التغيرات التي تحدث في ممارسات التجنب الضريبي )المتغير التابع( يمكن تفسيرها من خالل 
ومعدل  ,مستوى التحفظ المحاسبي )المتغير المستقل( والمتغيرات الرقابية المتمثلة في حجم الشركة

اقي التغيرات وقدرها العائد على األصول, ودرجة الرفع المالي, ومستوى اإلحتفاظ بالنقدية؛ وب
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% ترجع إلى الخطأ العشوائي في التقدير؛ أو لعوامل أخرى من الممكن أن يكون لها تأثير 40.9
 لم يتم تضمينها داخل النموذج. على ممارسات التجنب الضريبي بخالف العوامل السابق ذكرها والتى

ممارسات التجنب الضريبي كما يتضح عدم وجود تأثير معنوي لمستوى التحفظ المحاسبي على      
؛ وعلية فقد تم قبول (Sig=0.576)( حيث بلغت القيمة اإلحتمالية 5%وذلك عند مستوى معنوية )

يؤثرالتحفظ المحاسبي معنويًا على ممارسات فرض العدم ورفض الفرض البديل القائل بأن "
تفق هذه النتيجة مع وت ,"الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية للتجنب الضريبي

 ;Purwantini, 2017; Yuniarish, 2018; Ardillah and Halim, 2022)نتائج دراسات 
Trisusanti and Lasdi, 2018) ؛ في حين أنها تختلف مع نتائج دراسات(Sundari and 

Aprilina, 2017; Bornemann, 2018; Sasan and Jalal, 2014; Hidayanto, 
2021) . 

 أن عدم وجود تأثير معنوي لمستوى التحفظ المحاسبي على ممارسات التجنبلباحث ويرى ا     
والتى تحكم عملية  –إلى حد ما –الضريبي قد يرجع إلى قوة القوانين واللوائح الحكومية المصرية 

التحاسب الضريبي, وبالتالي يقل ميل الشركات إلى اللجوء للممارسات التجنب الضريبي بغض 
تحفظ محاسبي من عدمه؛ وهو ما يتماشي مع نتائج اإلحصاء الوصفي والتى  النظر عن وجود

" TAتشير إلى أن متوسط الفروق الدفترية الضريبية كمؤشر لممارسات التجنب الضريبي "
( والذي يشير إلى إنخفاض رنبة الشركات عينة الدراسة للقيام بممارسات التجنب 0.000896)

 (.H3وبناءًا عليه؛ يمكن القول برفض الفرض الثالث ) الضريبي.

 (:H4ار الفرض الرئيسي الرابع )نتيجة إختب 6-3-7-4
ة تماعيإستهدف هذا الفرض إختبار ما إذا كان التأثير المعنوي لوفاء الشركات بمسئوليتها اإلج    

 ند إعداد التقاريرعلى ممارساتها للتجنب الضريبي سيختلف بإختالف مستوى التحفظ المحاسبي ع
ل ن خالوقد تم ذلك م ,المالية بالنسبة للشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية أم ال

 ( التالية:4اإلعتماد على نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد, وفقًا للمعادلة )

TA (it) = β0 + β1 CSR(it) + β2 AC(it) + β3 CSR(it)*AC(it) + β4 Firm Size(it) + β5 
ROA(it) + β6 Lev(it) + β7 Cash Holding(it) + ε(it)                 (4)     



 ..... يةلشركة بمسئوليتها اإلجتماعااء أثر التحفظ المحاسبي على العالقة بين وف                الفارحممد إبراهيم عبده  د/

 

634 

 

 

 

 

 وإلختبار هئا الفرض إحصائيًا تم إعادة صياغته كفرض عدم كالتالي:

H0 ال يختلف التأثير المعنوي لوفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية :
 ممارساتها للتجنب الضريبي بإختالف مستوى التحفظ المحاسبيبمسئوليتها اإلجتماعية على 

 عند إعداد تقاريرها المالية.

 (:1( نتائج نموذج اإلنحدار رقم )8ويوضح الجدول رقم )

 (H4نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد إلختبار الفرض ) :8جدول 

Hypothesis 

Collinearity 

Statistics Sig T 
Std. 

Err 
β 

Model (1) 

VIF Tolerance 
 

 

 

 

 

H4: Reject 

  0.866 -0.169 0.038 -0.006 Cons 

2.570 0.389 0.215 1.241 0.003 0.004 CSR 

1.046 0.956 0.586 -0.545 0.000 0.000 AC 

2.249 0.445 0.498 -0.679 0.001 0.001- AC*CSR 

1.595 0.627 0.960 0.050 0.002 0.000 Firm Size 

1.382 0.724 0.000 21.355 0.025 0.544 ROA 

1.516 0.660 0.061 -1.879 0.014 -0.025 Lev 

1.047 0.955 0.002 -3.138 0.028 -0.089 CASH 

Holding 

 0.770 R 

0.592 2R 

 0.000 96.058 F 
 

ويتضح من هذا الجدول عدم وجود المشكلة اإلحصائية المعروفة باإلرتباط الخطي المتعدد     
ا يتفق موذلك عند إجراء تحليل اإلنحدار وهو  Multicollinearity)الذاتي بين المتغيرات المستقلة )

(؛ حيث بلغت قيمة معامل التضخم Pearsonمع النتائج المتحصل عليها عند إجراء إختبار )
(VIF( للمتغيرات المستقلة أقل من )10), ( كما بلغت قيمة مؤشر التباين المسموح بهTolerance )

ات وهو ما يشير إلى عدم وجود إرتباط خطي متعدد بين المتغير  ,(0.05لهذه المتغيرات أكثر من )
 المستقلة.

دد بلغت إحصائية كما يتضح من الجدول السابق؛ أنه عند تطبيق نموذج اإلنحدار الخطي المتع    
 ,%5( وذلك عند مستوى معنوية Sig =0.000( وكان النموذج معنويًا )96.058) Fاإلختبار

وهو ما يشير إلى صالحية النموذج إلختبار العالقة محل الدراسة. كما بلغت قيمة معامل التحديد 
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(= 0.5922 R وهو ما يشير إلى القدرة التفسيرية للنموذج؛ حيث أن )إجمالي % من 59.2
التغيرات التي تحدث في ممارسات التجنب الضريبي )المتغير التابع( يمكن تفسيرها من خالل 
المسئولية اإلجتماعية للشركات ومستوى التحفظ المحاسبي والمتغيرات الرقابية المتمثلة في حجم 

وباقي  ومستوى اإلحتفاظ بالنقدية؛ ,ودرجة الرفع المالي ,الشركة, ومعدل العائد على األصول
% ترجع إلى الخطأ العشوائي في التقدير؛ أو لعوامل أخرى من الممكن أن 40.8التغيرات وقدرها 

يكون لها تأثير على ممارسات التجنب الضريبي بخالف العوامل السابق ذكرها والتى لم يتم تضمينها 
 داخل النموذج.

       بمسئوليتها اإلجتماعية كما يتضح إستمرارية عدم وجود تأثير معنوي لوفاء الشركات      
%( حيث بلغت القيمة اإلحتمالية 5على ممارساتها للتجنب الضريبي وذلك عند مستوى معنوية )

(Sig =0.215؛ باإلضافة إلى إستمرارية عدم وجود تأثير معنوي لمستوى التحفظ المحاسبي)    
بلغت القيمة اإلحتمالية %( حيث 5على ممارساتها للتجنب الضريبي وذلك عند مستوى معنوية )

(Sig =0.586.) 

 وفاء كما يتضح عدم وجود تأثير معنوي لمستوى التحفظ المحاسبي كمتغير ُمعّدل للعالقة بين      
%( 5الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية وممارساتها للتجنب الضريبي وذلك عند مستوى معنوية )

فقد تم قبول فرض العدم ورفض الفرض ؛ وعليه (Sig=0.498)حيث بلغت القيمة اإلحتمالية 
الية الم يختلف التأثير المعنوي لوفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراقالبديل القائل بأن "

فظ المصرية بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي بإختالف مستوى التح
( 2021م )مع نتائج دراسة عبد الرحي وتتفق هذه النتيجة ,"المحاسبي عند إعداد تقاريرها المالية

قد ؛ و 2018وحتى  2014والتى تم تطبيقها أيضًا على بيئة األعمال المصرية خالل الفترة ما بين 
ء أرجعت هذه الدراسة النتيجة التى تم التوصل إليها إلى أن الشركات المصرية قد تقوم بالوفا

غوط بة لضوالضغوط الحكومية وليس بسبب اإلستجا بمسئوليتها اإلجتماعية إمتثااًل بالقوانين واللوائح
ي المجتمع؛ فضاًل عن أن وجود آليات أخرى يمكن اللجوء إليها للقيام بممارسات التجنب الضريب

 بخالف اإلعتماد على التحفظ المحاسبي عند عداد التقارير والقوائم المالية.
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 ض البحثخالصة نتائج إختبار فرو  6-3-7-5
 ( كالتالي:9صة نتائج إختبار فروض البحث من خالل الجدول رقم )يمكن عرض خال   

 نتيجة إختبار الفرض صيغة الفرض البديل الفرض

H1 
ة يؤثر وفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصري

 ي.بمسئوليتها اإلجتماعية معنوياً على ممارساتها للتجنب الضريب
 رفض الفرض

H2 
 ورصةبالمحاسبي معنوياً على وفاء الشركات المقيدة في يؤثر التحفظ 

 األوراق المالية المصرية بمسئوليتها اإلجتماعية.
 رفض الفرض

H3 
ً على ممارسات الشركات المقيدة ف ي يؤثرالتحفظ المحاسبي معنويا

 بورصة األوراق المالية المصرية للتجنب الضريبي.
 رفض الفرض

H4 

 راقاء الشركات المقيدة في بورصة األويختلف التأثير المعنوي لوف

ب المالية المصرية بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجن

الضريبي بإختالف مستوى التحفظ المحاسبي عند إعداد تقاريرها 

 المالية.

 رفض الفرض

 

 Sensitivity Analysisتحليل الحساسية  6-3-8
تانة ميعتبر تحليل الحساسية إحدى المنهجيات التى يتم اإلعتماد عليها للتحقق من مدى قوة أو    

ية لحساسوقد يتم إجراء تحليل ا ,النتائج الُمتحّصل عليها من خالل التحليل األساسي لفروض الدراسة
تبار فروض أو عن طريق إعادة إخ ,من خالل إختبار فروض البحث على مدار فترات زمنية مختلفة

المتغير المستقل  أو/أو من خالل قياس المتغير التابع و ,البحث بالتطبيق على عينة مختلفة
ية بمقاييس بديلة مختلفة عن مقاييس التحليل األساسي. وسيقتصر البحث عند إجراء تحليل الحساس

 (.H1على الفرض الرئيسي األول )

بع؛ سيقوم أو للمتغير التا/ووباإلعتماد على مدخل إستخدام مقاييض بديلة للمتغير المستقل    
التى  نتائجبهدف اإلجابة على التساؤل التالي: هل تختلف ال الباحث بإجراء إختبار تحليل الحساسية

 ( من خالل التحليل األساسيH1تم التوصل إليها فيما يتعلق بإختبار فرض البحث الرئيسي )
شغيل تبإختالف طرق قياس المتغيرين الرئيسيين للدراسة؟ ولإلجابة على هذا التساؤل فقد تم إعادة 

( باإلعتماد على طرق بديلة لقياس H1النموذج المستخدم في إختبار فرض البحث الرئيسي )
 المتغيرات.
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ستقل المتغير الموقد تم اإلعتماد على ثالثة إفتراضات بديلة في ضوء تغيير طريقة قياس كل من    
 لتالية:( وفقًا للمعادلة اH1المتغير التابع؛ وقد تم إجراء تحليل الحساسية إلختبار الفرض ) أو/و

TA (it) = β0 + β1 CSR(it) + β2 Firm Size(it) + β3 ROA(it) + β4 Lev(it) + β5 Cash 
Holding(it) + ε(it)                 (5)     

 CSR)قياس  اإلفتراض األول( في ظل كل من H1وفيما يلي توضيح لنتائج إختبار الفرض )      
وقياس التجنب الضريبي بداللة  ,بداللة مقياس ليكرت السباعي لتصنيف الشركات داخل المؤشر

ERT قياس  واإلفتراض الثاني(؛(CSR بداللة اللوغاريتم الطبيعي لمعكوس ترتيب الشركات   
قياس ) اإلفتراض الثالث(؛ وERTوقياس التجنب الضريبي بداللة  ,داخل المؤشر وفقا للوزن النسبي

CSR اس وقي ,بداللة اللوغاريتم الطبيعي لمعكوس ترتيب الشركات داخل المؤشر وفقا للوزن النسبي
ساسي (؛ ومقارنتها بالنتائج المتحصل عليها في ظل النموذج األPBTD التجنب الضريبي بداللة

 للبحث.

نةً ( في ظل نماذج القياس البديلة مقارH1نتائج إختبار الفرض الرئيسي ) :10جدول 

 بالنموذج األساسي

 

 

 النموذج األساسي اإلفتراض األول اإلفتراض الثاني اإلفتراض الثالث

Model 

CSR  اللوغاريتم الطبيعي(

 لمعكوس الترتيب(

 PBTD)التجنب الضريبي )

CSR  اللوغاريتم الطبيعي(

 لمعكوس الترتيب(

 (ERTالتجنب الضريبي )

CSR )مقياس ليكرت( 

التجنب الضريبي 

(ERT) 

CSR 

 )مقياس ليكرت( 

التجنب الضريبي 

(PBTD) 

Sig β Sig β Sig β Sig β 

0.920 -0.004 0.360 -0.186 0.276 -0,218 0.735 -0.13 Cons 

0.139 -0.004 0.655 0.007 0.924 0.001 0.303 -0.002 CSR 

0.973 -0.000 0.492 0.007 0.386 0.009 0.832 0.000 Firm Size 

0.000 0.541 0.010 -0.347 0.010 -0.347 0.000 0.541 ROA 

0.052 -0.026 0.014 -0.176 0.012 -0.180 0.046 -0.027 Lev 

0.002 -0.090 0.132 -0.227 0.139 -0.223 0.002 -0.088 Cash 

Holding 

0.000 0.036 0.039 0.0000 Sig 

0.592 0.025 0.025 0.591  2R 
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يظل  أنه في ظل اإلفتراض األولويتضح من تحليل النتائج الموضحة في الجدول السابق؛       
( 0.025للنموذج إلى ) 2R(؛ وتنخفض قيمة معامل التحديد Sig =0.039النموذج معنويًا )

 Sig؛ فقد تبين أن النموذج ظل معنويًا )أما فيما يتعلق باإلفتراض الثانيمقارنة بالتحليل األساسي. 
( مقارنًة بالتحليل 0.0.25للنموذج إلى ) 2R(؛ كما إنخفضت قيمة معامل التحديد =0.036

(؛ وزيادة Sig =0.000؛ تبين إستمرار معنوية النموذج  )بينما في ظل اإلفتراض الثالثاألساسي. 
( مقارنًة بالتحليل األساسي. كما يتضح من الجدول السابق 0.592للنموذج إلى ) 2Rالقوة التفسيرية 

عدم وجود تأثير معنوي لوفاء الشركات بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي في 
 Sig =0.924( ,)Sig =0.655( ,)Sigظل اإلفتراضات الثالثة؛ حيث بلغت قيمة )

( لإلفتراضات الثالثة على التوالي. وهو ما يتفق مع نتائج اإلختبار في ظل التحليل 0.139=
األساسي؛ وبناءًا على ذلك فإن نتائج تحليل الحساسية تدعم بشكل كامل نتائج التحليل األساسي؛ 

يدة في يؤثر وفاء الشركات المقومن ُثم تدعم قبول فرض العدم ورفض الفرض البديل القائل بأن "
بورصة األوراق المالية المصرية بمسئوليتها اإلجتماعية معنويًا على ممارساتها للتجنب 

 (.H1ومن ُثم تم رفض الفرض الرئيسي )"؛ الضريبي

 اة منكأد إعادة إختبار فروض البحث بالتطبيق على عينة مختلفةوباإلعتماد على مدخل       
لفرض دة تشغيل النموذج األول المستخدم في إختبار ا؛ سيقوم الباحث بإعاأدوات تحليل الحساسية

 ( من خالل اإلعتماد على الشركات المدرجة في مؤشر المسئولية اإلجتماعيةH1الرئيسي األول )
؛ مشاهدة( 100للشركات في أى سنة من سنوات الدراسة وقد بلغت عدد المشاهدات في هذه الحالة )

س للشركات من خالل إستخدام مقياس ليكرت السداسي وليعلى أن يتم قياس المسئولية اإلجتماعية 
ي السباعي بعد إستبعاد الشركات غير المدرجة في مؤشر المسئولية اإلجتماعية للشركات وبالتال

رض (. وفيما يلي توضيح لنتائج إختبار الف6( وقيمة )1ستنحصر قيمة هذا المقياس ما بين قيمة )
(H1في ظل التطبيق على الشركات الم )ا درجة فقط في المؤشر ومقارنتها بالنتائج المتحصل عليه

 في ظل النموذج األساسي للبحث.
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رجة في ( في ظل التطبيق على عينة الشركات المدH1نتائج إختبار الفرض الرئيسي ) :11جدول  

 المؤشر فقط مقارنةً بالنموذج األساسي

 

ويتضح من تحليل النتائج الموضحة في الجدول السابق؛ أنه في ظل التطبيق على عينة        
س الشركات المدرجة في مؤشر المسئولية اإلجتماعية للشركات في أى سنة من سنوات الدراسة الخم

( 0.352للنموذج إلى ) 2R(؛ وتنخفض قيمة معامل التحديد Sig 0.000=سيظل النموذج معنويًا )
ت رنة بالتحليل األساسي. كما يتضح من الجدول السابق عدم وجود تأثير معنوي لوفاء الشركامقا

 بمسئوليتها اإلجتماعية على ممارساتها للتجنب الضريبي في ظل التطبيق على الشركات المدرجة
(. وهو ما يتفق Sig =0.534فقط في مؤشر المصري للمسئولية اإلجتماعية؛ حيث بلغت قيمة )

سابق ج اإلختبار في ظل التحليل األساسي؛ وبناءًا على ذلك فإن نتائج تحليل الحساسية المع نتائ
فرض  أيضًا يدعم نتائج التحليل األساسي وكذلك نتائج تحليل الحساسية األول؛ ومن ُثم تدعم قبول

ة لمالييؤثر وفاء الشركات المقيدة في بورصة األوراق االعدم ورفض الفرض البديل القائل بأن "
ض م رفومن ُثم ت "؛المصرية بمسئوليتها اإلجتماعية معنويًا على ممارساتها للتجنب الضريبي

 (.H1الفرض الرئيسي )

إعادة إختبار فروض البحث على مدار فترات  منية وباإلعتماد على مدخل وفي نفس الصدد؛      
لنموذج األول المستخدم ؛ سيقوم الباحث بإعادة تشغيل اكأداة من أدوات تحليل الحساسية مختلفة

 النموذج األساسي اإلفتراض األول

Model 
CSR )مقياس ليكرت السداسي( 

 ( في ظل المجموعة األولى من عينة البحثPBTDالتجنب الضريبي )
CSR )مقياس ليكرت السباعي( 

 ( PBTDالتجنب الضريبي )
Sig β Sig β 

0.698 -0,043 0.735 -0.13 Cons 
0.534 0.002- 0.303 -0.002 CSR 
0.706 0.002 0.832 0.000 Firm Size 
0.000 0.618 0.000 0.541 ROA 
0.873 -0.004 0.046 -0.027 Lev 
0.085 -0.1 0.002 -0.088 Cash Holding 

0.000 0.0000 Sig 
0.352 0.591  2R 
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( من خالل تقسيم عينة البحث على خمسة فترات وهي تمثل H1في إختبار الفرض الرئيسي األول )
( لكل سنة H1) السنوات المستخدمة في الدراسة؛ على أى يتم إعادة إختبار الفرض الرئيسي األول

مشاهدة( 96مشاهدة( و)95)من سنوات الدراسة كاًل على حدى؛ وقد بلغت عدد المشاهدات 
( 2020و) (2019و) (2018و) (2017مشاهدة( لعام )90و) مشاهدة(93و) مشاهدة(97و)
( لكل سنة من سنوات H1( على التوالي. وفيما يلي توضيح لنتائج إختبار الفرض )2021و)

 الدراسة على حده ومقارنتها بالنتائج المتحصل عليها في ظل النموذج األساسي للبحث.

( لكل سنة من سنوات الدراسة مقارنًة بالنموذج H1نتائج إختبار الفرض الرئيسي ) :12 جدول
األساسي

 
ويتضح من تحليل النتائج الموضحة في الجدول السابق؛ أنه في ظل التطبيق على عينة الشركات 

(؛ وتنخفض قيمة معامل التحديد Sig =0.000فقط سيظل النموذج معنويًا ) 2017الخاصة بعام 
2R ( مقارنة بالتحليل األساسي. كما إنه في ظل التطبيق على عينة الشركات 0.509للنموذج إلى )

(؛ وتنخفض قيمة معامل التحديد Sig =0.000فقط سيظل النموذج معنويًا ) 2018الخاصة بعام 
2R ( مقارنة بالتحليل األساسي. بينما في ظل التطبيق على عينة الشركات 0.488للنموذج إلى )

 2R(؛ وتزداد قيمة معامل التحديد Sig =0.000فقط سيظل النموذج معنويًا ) 2019صة بعام الخا
( مقارنة بالتحليل األساسي. في حين إنه في ظل التطبيق على عينة الشركات 0.819للنموذج إلى )
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(؛ وتنخفض قيمة معامل التحديد Sig =0.000فقط سيظل النموذج معنويًا ) 2020الخاصة بعام 
2R ( مقارنة بالتحليل األساسي. وأخيرًا؛ ففي ظل التطبيق على عينة الشركات 0.441موذج إلى )للن

 2R(؛ وتزداد قيمة معامل التحديد Sig =0.000فقط سيظل النموذج معنويًا ) 2021الخاصة بعام 
 ( مقارنة بالتحليل األساسي.0.846للنموذج إلى )

 المراجع

 أواًل: المراجع باللغة العربية

ين ب(. "أثر الخصائص التشغيلية للشركات على العالقة 2021أسامة مجدي فؤاد محمد. ) ,العالأبو 
رية". المص قابلية القوائم المالية للمقارنة وجهد المراجعة: دليل من الشركات المقيدة بالبورصة

 .72-1(: 5المجلد ) ,(2العدد ) ,جامعة اإلسكندرية ,مجلة اإلسكندرية للبحوث المحاسبية

لفة (. "العالقة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي: نظرية التك2020سيد سالم محمد. ) ,بو سالمأ
مجلة  السياسية أم نظرية القوة السياسية: دراسة إختبارية على الشركات المساهمة المصرية".

 .40-1(: 24المجلد ) ,(3العدد ) ,الفكر المحاسبي, جامعة عين شمس

(. "أثر اإلفصاح عن ممارسات المسئولية اإلجتماعية 2016سن. )إسالم ياقوت ح ,أبو هاشم
للشركات على قرارات المستثمرين" دراسة تجريبية". رسالة ماجسيتر غير منشورة, كلية 

 التجارة, جامعة دمنهور.

"تأثير المسئولية اإلجتماعية للشركات على العالقة بين التجنب  (.2020أحمد رفعت. ) ,السيد
ة لعلميالمنشأة: دراسة تطبيقية على سوق األوراق المالية المصرية". المجلة ا الضريبي وقيمة

 .154-135(: 1العدد ) ,جامعة عين شمس ,لإلقتصاد والتجارة

زة (. "دراسة تحليلية لطبيعة العالقة بين هياكل الملكية المرك2020سامح محمد أمين.) ,النجار
عمال التجنب الضريبي: أدلة عملية من بيئة األاإلستدامة وأثرها على ممارسات  وجودة تقارير

د المجل ,(1المصرية". المجلة العلمية للدراسات المحاسبية, جامعة قناة السويس, العدد )
(2 :)846-931. 
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ية وأداء المسئول ,(. "تحليل العالقة بين غموض التقارير المالية2020عالء على أحمد. ) ,حسين
وممارسات التجنب الضريبي, وبين خطر اإلنهيار المستقبلي ألسعار أسهم  ,اإلجتماعية

 ,الشركات ذات التصنيف في مؤشر البورصة المصرية لإلستدامة". مجلة الفكر المحاسبي
 .67-1(:24المجلد ) ,(1العدد ) ,جامعة عين شمس

ة على مستوى (. "تأثير أغراض إستخدام المشتقات المالي2021محمد محمود محمد. ) ,خورشيد
-198(: 2العدد ) ,جامعة بني سويف ,التجنب الضريبي". مجلة الدراسات المالية والتجارية

216. 

"أثر نوع مكتب المراجعة على سلوك التجنب  (.2021محمد خميس جمعة خطاب. ) ,زيتون 
ت الضريبي للشركات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية". المجلة العلمية للدراسا

 .1315:1370(: 2المجلد ) ,(2جامعة دمياط, العدد ) ,لبحوث المالية والتجاريةوا

اظ (. "أثر التجنب الضريبي على قيمة ومستوى اإلحتف2019وليد محمد محمد السيد. ) ,عبد الرحمن
بالنقدية في الشركات المساهمة المصرية: دراسة إختبارية". مجلة الدراسات والبحوث 

 .181-127 ,(2العدد ) ,جامعة بنها ,التجارية

لية (. "دراسة وإختبار أثر مستوى التحفظ المحاسبي والمسئو 2021رضا محمود محمد. ) ,عبد الرحيم
اإلجتماعية للشركات على ممارسات التجنب الضريبي في الشركات المدرجة بالمؤشر 

جامعة قناة  ,المجلة العلمية للدراسات المحاسبية."EGX 30 المصري لمسئولية الشركات
 .362-302 ,(3المجلد ) ,(3السويس, العدد )

ب (. "العالقة بين ممارسات المسئولية اإلجتماعية والتجن2020عرفات حمدي عبد النعيم. ) ,علي
الضريبي من منظور خصائص الشركات وأثرها على القيمة السوقية لحقوق الملكية: دراسة 

 .44-1 ,(24المجلد ) ,(4العدد ) ,شمس جامعة عين ,تطبيقية". مجلة الفكر المحاسبي

على  (IAS-IFRS(. "أثر اإللتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية )2016ريمون ميالد. ) ,فؤاد
عة جام ,التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية". مجلة الفكر المحاسبي

 .572-517 ,(20المجلد ) ,(2العدد ) ,عين شمس
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لمالية ا(. "األثر الوسيط للتجنب الضريبي على العالقة بين القيود 2020السيد أحمد محمود. ) ,فودة
 امعةج ,للشركات واإلحتفاظ بالنقدية: دراسة إختبارية". مجلة اإلسكندرية للبحوث المحاسبية

 .172-87(: 4المجلد ) ,(2اإلسكندرية, العدد )

إلفصاح في التقارير المالية في إطار تطبيق (. "قياس مستوى ا2019هبة هشام محمد ) ,كامل
(, 3العدد ) ,أساليب التجنب الضريبي". مجلة الدراسات والبحوث التجارية, جامعة بنها

 .800-785 ,(39المجلد )

ات (. "دراسة العالقة بين المسئولية اإلجتماعية للشركات وممارس2017عمرو السيد زكي ) ,محمود
 ية على الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية في مصر".التجنب الضريبي: دراسة تطبيق

 .361-307 ,(21المجلد ) ,(1العدد ) ,جامعة عين شمس ,مجلة الفكر المحاسبي

 (. "تحليل العالقة بين اإلحتفاظ بالنقدية والمسئولية2018مجدي مليجي عبد الحكيم ) ,مليجي
: أدلة عملية من بيئة األعمال اإلجتماعية والتجنب الضريبي وأثرها على قيمة الشركة

-330(: 22(, المجلد )4المصرية". مجلة الفكر المحاسبي, جامعة عين شمس, العدد )
401. 

(. "أثر اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات على العالقة بين 2020بوسي حمدي حسن ) ,موسى
المقيدة التحفظ المحاسبي وممارسات التجنب الضريبي: دراسة تطبيقية على الشركات 

 ,(3العدد ) ,جامعة اإلسكندرية ,بالبورصة المصرية". مجلة اإلسكندرية للبحوث المحاسبية
 .70-1,(4المجلد )

(. "أثر تركز الملكية وحجم مكتب المراجعة على عالقة 2019أيمن يوسف محمود ) ,يوسف
ممارسات التجنب الضريبي بعوائد األسهم ومخاطر الشركات: دراسة تطبيقية على الشركات 

 المجلد ,(4المقيدة بالبورصة المصرية". مجلة الفكر المحاسبي, جامعة عين شمس, العدد )
(23), 1-68. 
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