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 الممخص:
 ممارسات عمى المشتركة المراجعة مدخل تفعيل أثر واختبار دراسة إلي البحث ييدف
 الفروق كونو الضريبي التجنب مقياس باختالف األثر ذلك اختالف ومدى الضريبي، التجنب

 .الحالي الفعمي الضريبة معدل أم الدفترية الضريبية
غير ( شركة 25مكونة من )عمى عينة  دراسة تطبيقيةولتحقيق ىدف البحث تم اجراء 

 . ( 5102 – 5102)  مقيدة بالبورصة المصرية خالل الفترة الزمنيةمالية 
 لتفعيلمعنوي ايجابي وجود أثر  إليساسي لمبحث حصائي األالتحميل اإلتوصمت نتائج 

، مما يدل الضريبي مقابل المراجعة الفردية التجنب عمى ممارسات المشتركة لمراجعةمدخل ا
تمارس التجنب الضريبي مقارنة بالشركات فعل المراجعة المشتركة ت  عمى أن الشركات التي 

، وأن ذلك األثر ال يختمف باختالف مقياس واحد مراقب حساباتتم مراجعتيا بواسطة يالتي 
 .الحالي الفعميالتجنب الضريبي كونو الفروق الضريبية الدفترية أم معدل الضريبة 

 معنوي موجب وجود تأثير إلياالضافي لمبحث اإلحصائي التحميل وتوصمت نتائج 
 التجنب ممارسات عمي المالية لمرافعة معنوي سالب وتأثير األصول عمى العائد لمعدل

 المالية عمي معنوي لمرافعة ىناك تأثير سالب أن، و الدفترية الضريبية بالفروق مقاساً  الضريبي
في سياق العالقة ؛ وذلك ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي الحالي

 الممارسات. بين تفعيل مدخل تفعيل المراجعة المشتركة وتمك

الفروق الضريبية المراجعة المشتركة، التجنب الضريبي، مدخل الكممات المفتاحية: 
 .الحالي الفعالالدفترية، معدل الضريبة 
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The effect of activating the joint audit approach on tax avoidance 

practices - An applied study on companies listed in the Egyptian 

Stock Exchange 

 

Dr. Eid Mahmoud Abo Zaid  *  

 

Abstract: The aim of this research is to study and test the effect of the 

activation of the joint audit approach on tax avoidance practices, and 

the extent of this effect varies according to the tax avoidance measure, 

as it is book- tax differences or the current effective tax rate. 

To achieve the research aim, an applied study on a sample of 52 non-

financial companies listed in the Egyptian Stock Exchange during the 

period (2013-2017). 

The results of the basic statistical analysis showed that there is a 

significant positive effect to activate the joint audit approach on tax 

avoidance versus individual auditing approach. This indicates that the 

companies that activate the joint audit have a high tax avoidance 

practices compared to the companies audited by one external auditor 

and that the effect is not different according to the tax avoidance 

measure, book- tax differences or the current effective tax rate. 

The results of the additional statistical analysis found that there is a 

significant positive effect of return on assets and a significant negative 

effect of leverage on tax avoidance practices measured by book tax 

differences, and that there is a significant negative effect of leverage 

on tax avoidance practices measured by the current effective tax rate; 

this is in the context of the relationship between the activation of the 

joint audit approach and those practices. 

 

Keywords: Joint Audit approach, Tax Avoidance, Book Tax 

Differences, Current Effective Tax Rate. 
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 مقدمة ال .1
االيرادات في الموازنة العامة لمدولة، ولذا يتم وضع در امصأحد أىم الضرائب تمثل 

والحد من ممارسات التيرب  الضريبيةالتشريعات الضريبية بما يساىم في زيادة الحصيمة 
والتجنب الضريبي التعسفي، وعمى الجانب اآلخر يرغب العديد من مديري الشركات تخفيض 
مبمغ الضريبة من خالل ممارسات التجنب الضريبي من أجل زيادة صافي الربح بعد 

 الضرائب، ومن ثم تعظيم قيمة تمك الشركات.
ظاىرة تمك الوالقت المحاسبي منذ عقود،  دبالضريبي في األ التجنبظاىرة  ويتم دراسة

االقتصاديات المتقدمة والناشئة  فيظاىرة عالمية توجد  نظرًا ألنيامزيد من االىتمام 
(Kanagaretnam,2016) ،الضريبية لمجياتأىم القضايا  وأحد (Wei and 

Chen,2016.) 
من خفض  Caterpillarووفقًا ألحد تقارير مجمس الشيوخ األمريكي، تمكنت شركة 

قت تمك وال ،مميار دوالر من خالل ممارسات التجنب الضريبي  5ضرائبيا بمبمغ يزيد عن 
اىتمام البحوث المحاسبية والمالية  ، وزادت منعالميمن االىتمام اإل اً القضية مزيد

 (.Cen et.al,2017نحوىا)
وبالرغم من أن التخطيط الضريبي يعد أحيانًا بشكل قانوني ويمثل نشاط لنقل الثروة من  

مثل  اً عدواني اً ضريبي اً ال أن ىناك حاالت تمثل تخطيطإمساىمي الشركات،  إليالدولة 
عمى مصالح المساىمين من خالل زيادة مخاطر  والذى يؤثر سمباً  الضريبيالتجنب والتيرب 

 (.Wei  and Chen,2016 ) الشركات
 البحث مشكمة .2

 ترتبط وأيضاً  الشركات، أعمال مخاطر مؤشرات أحد الضريبي التجنب ممارسات تمثل
   المراجعة لمخاطر الحسابات مراقب تقييم في يؤثر وكالىما االرباح بإدارة الممارسات تمك
 (Heltzer and Shelton,2015.) 

تدرس العالقة بين المراجعة  التيالمحاسبية البحوث  فيىناك ندرة بالرغم من ذلك، و 
(، ولذلك العالقة بين التجنب Wei and Chen,2016) الضريبيالخارجية والتجنب 

 (.Hanlon et.al,2012الضريبي وقرارات مراقبي الحسابات ما زالت غير مكتشفة )
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تحقق مزيد من  والتيالخارجية أحد مداخل أداء عممية المراجعة وتمثل المراجعة المشتركة 
تحسين تقييم مخاطر المراجعة ومراقبة جودة عممية المراجعة  نتيجةالثقة في التقارير المالية 

 ينعكس عمىالمراجعة المشتركة مدخل تفعيل ومن ثم فإن ، (5102،وآخرونعبد القوى )
 التجنب الضريبي. ممارسات

مراجعة المشتركة التفعيل مدخل أثر  قياس تتمثل فيمشكمة البحث وفى ضوء ذلك، فإن 
 ممارسات التجنب الضريبي، من خالل االجابة عمى التساؤالت البحثية التالية: عمى
 ؟المراجعة المشتركة ما ىو مدخل  
  بمقياس التجنب الضريبي ممارسات عمى المراجعة المشتركة  مدخلتفعيل ىل يؤثر

 الفردية؟المراجعة مدخل مقابل  الفروق الضريبية الدفترية
  التجنب الضريبي بمقياس ممارسات المراجعة المشتركة عمى  مدخلتفعيل ىل يؤثر

 المراجعة الفردية؟مدخل مقابل  معدل الضريبة الفعمي الحالي
  المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي  مدخلتفعيل أثر ىل يختمف

 مقابل المراجعة الفردية باختالف مقياس تمك الممارسات؟
  بكاًل من الدفترية ىل تتأثر ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بالفروق الضريبية

التشغيمية،  األنشطة من النقدية التدفقات المالية، الرافعة األصول، عمى العائد معدل
في سياق العالقة محل الدراسة بين تفعيل مدخل المراجعة المشتركة وتمك 

 الممارسات؟ 
  بكاًل من الحالي ىل تتأثر ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي

التشغيمية،  األنشطة من النقدية التدفقات المالية، الرافعة األصول، عمى العائد معدل
في سياق العالقة محل الدراسة بين تفعيل مدخل المراجعة المشتركة وتمك 

 الممارسات؟ 
 :هدف البحث .3

 ممارسات عمى المشتركة مدخل المراجعة تفعيل أثر إلي دراسة واختباريدف البحث ي
الضريبي كونو الفروق  ذلك األثر باختالف مقياس التجنب اختالفالضريبي، ومدى  التجنب

 الضريبية الدفترية أم معدل الضريبة الفعمي الحالي.
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 البحث:ودوافع أهمية  .4

حد الموضوعات ألسايرة الفكر المحاسبي المعاصر لمبحث من ماألىمية العممية  تأتي
التجنب ممارسات مراجعة المشتركة و التفعيل مدخل اتسمت بالندرة وىى العالقة بين  التي

أثر تفعيل تأتى األىمية العممية في توفير أدلة من بيئة األعمال المصرية عن الضريبي، و 
م الجيات التنظيمية لمينة التجنب الضريبي مما يساىعمى المراجعة المشتركة  مدخل

واستخدام ممارسات التجنب الضريبي عند المراجعة في تدعيم المراجعة المشتركة االختيارية، 
وتوفير أدلة لمسمطات الضريبية عن دور المراجعة المشتركة في الحد تقييم مخاطر المراجعة، 

 من ممارسات التجنب الضريبي.
ىذا  فيمصر  تضييق فجوة البحث المحاسبي في ال أن أىميا؛إ البحثورغم كثرة دوافع 

متطورة متكاممة تشمل المجال، وتأصيل واختبار العالقات محل الدراسة وفق منيجية بحث 
 جنبية منيجيًا.اضافيًا بما يساير البحوث األ تحمياًل أساسيًا وآخر

 حدود البحث: .5
المراجعة المشتركة االختيارية مقابل المراجعة الفردية مدخل يقتصر البحث عمى تناول 

، أو المراجعة المشتركة مقابل المراجعة الثنائيةدون تناول المراجعة المشتركة االلزامية 
، ويخرج عن غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية المؤسساتعمى  الدراسةتقتصر عينة و 

تطبق  ألنيا - ممكيتيا في بحصة الدولة اىمتس والتي الماليةغير نطاق البحث المؤسسات 
 إلي 5102من عام  الفترة الزمنية، وتقتصر فترة الدراسة عمى  - مدخل المراجعة الثنائية

 .، كما أن قابمية النتائج لمتعميم مشروطة بضوابط اختيار عينة ومنيجية البحث5102عام 
 االطار النظري لمبحث: .6

 الدراسات السابقة  1.6
السابقة عالقة المراجعة الخارجية بالتجنب الضريبي، من خالل االجابة  الدراساتتناولت 

ممارسات مدى اعتبار عالقة التجنب الضريبي بجودة المراجعة؟ و عمى تساؤالت حول 
من الجيد  اً التجنب الضريبي مؤشر يزيد من مخاطر المراجعة؟ وىل يتطمب ذلك مزيد

مراقب الحسابات يزيد من المراجعة؟ وىل تخصص ؟ ومن ثم ىل يزيد من أتعاب  الكتشافو
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؟ وىل اكتشاف تمك الممارسات يكون سبب في كفاءتو الكتشاف والحد من التجنب الضريبي 
 ؟مراقب الحسابات تدوير 

 ، استيدف الباحثون(1)فيما يتعمق بالعالقة بين التجنب الضريبي وجودة المراجعة
(Kanagaretnam et.al,2016 )بين جودة المراجعة والتجنب الضريبيالعالقة  قياس 

 . 5112-0992 من الفترة خالل ( دولة20الشركات في ) من عينة خالل من ،التعسفي
  .جودة المراجعة والتجنب الضريبي التعسفي بين عكسية عالقة وجود إليالباحثون  وتوصل

                    يدف الباحثان            استوعن عالقة التجنب الضريبي بمخاطر المراجعة، 
(Heltzer and Shelton,2015 اختبار العالقة بين التجنب الضريبي مقاسًا بالفروق )

مراقب  222المراجعة من خالل دراسة تجريبية عمى عينة من  ومخاطرالضريبية الدفترية 
وجود  إلي. وتوصل الباحثان AICPAحسابات بالواليات المتحدة األمريكية ومسجمين لدى 

إدراك لدي مراقبي الحسابات بأن ارتفاع الفروق الضريبية الدفترية يزيد من مخاطر المراجعة، 
وأن الفروق الضريبية الدفترية اإليجابية تؤثر بشكل أكبر عمى مخاطر المراجعة من الفروق 

لدائمة الضريبية الدفترية السمبية، وأنيم ال يدركون اختالفا بين الفروق الضريبية الدفترية ا
والفروق الضريبية  المؤقتة، وأن ثمث العينة يستخدمون الفروق الضريبية لتقييم مخاطر 

 المراجعة.
( قياس العالقة بين جيد مراقب الحسابات بمقياس عدد Bae,2017بينما تناول الباحث )

( مشاىدة من الشركات المقيدة 5222الساعات وممارسات التجنب الضريبي من خالل )
وجود استجابة  إلي. وتوصمت نتائج تمك الدراسة  5101-5111 الفترةريا خالل ببورصة كو 

من مراقبي الحسابات لزيادة عدد الساعات عند قيام الشركات بممارسات التجنب الضريبي 
 لتحقيق المستوى المقبول لمخاطر المراجعة.

 
مراقبي ذلك نظرًا الختالف وجيات نظر و ، ومن ثم طرق قياسيا تعددت مفاىيم جودة المراجعة( 0)

(، ومن Enofe  et.al,2013) ، والمستخدمين، والجيات التنظيمية حول ادراك مفيوم الجودةالحسابات
مفيوم مركب يحتوى عمى مجموعة متداخمة من مدخالت وعمميات تشغيل أنيا  مفاىيم جودة المراجعة

  .(5102)عبد الحميد، مراجعة وانتياًء بتقرير المراجعةلومخرجات عممية المراجعة بدًء من كفاءة القائم با
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وبشأن مدى انعكاس جيد مراقبي الحسابات نتيجة التجنب الضريبي عمى أتعاب 
( العالقة بين التجنب الضريبي Martinez and Lessa,2014المراجعة، اختبر الباحثان )

-5119 لمفترةشركة برازيمية مقيدة بالبورصة  211 واتعاب المراجعة من خالل عينة من
 وجود عالقة ايجابية بين التجنب الضريبي واتعاب المراجعة. إلينتائج ال. وتوصمت 5100

 والتجنب الضريبي، ىدف لمراقب الحساباتوفيما يتعمق بعالقة التخصص القطاعي 
ارسات اختمفت مماالجابة عمى سؤالين: ىل  إلي( Lee And Kao,2018) الباحثان

؟ وىل   IFRSنشطة التجنب الضريبي بعد اعتماد معايير التقرير المالي الدوليةألالشركات 
) التخصص الصناعي وأىمية العميل( عمى أنشطة مراقب الحسابات خصائص أثرت 

يجابية إوجود عالقة  إلي الباحثان وتوصل. بيا عميل المراجعة؟ يقوم التيي التجنب الضريب
كاًل من أىمية العميل ، ووجود أثر ايجابي بين IFRSبين أنشطة التجنب الضريبي وتطبيق 

 والتجنب الضريبي.لمراقب الحسابات التخصص الصناعي و 
ثر التخصص القطاعي أ( Wei and Chen,2016) الباحثان وفى ذات السياق، اختبر

الحسابات عمى التجنب الضريبي من خالل عينة من الشركات المسجمة ببورصة  قبلمرا
 مراقب الحساباتن أ إلينتائج الوتوصمت  .5105-5112شنغياي الصين خالل الفترة 

 حالة ضعف استقاللو يشجع العمالء عمى التجنب الضريبي . فيالمتخصص 
 الباحث اختبروالتجنب الضريبي،  مراقب الحساباتوفيما يتعمق بعالقة كفاءة 

(Tehupuring,2016)  وممارسات التجنب الضريبي وتأثير العالقة بين حوكمة الشركات
وقيمة الشركة من خالل دراسة تطبيقية مراقب الحسابات تقرير  فيعمى التأخير  تمك العالقة

عدم  إلي النتائجوتوصمت  .بنوك مقيدة ببورصة اندونيسيالمشاىدة  052عمى عينة من 
تأثير جودة المراجعة ولجنة المراجعة عمى التجنب الضريبي، وان التجنب الضريبي ال يؤثر 

 .(2) حين يؤثر سمبًا عمى قيمة الشركة فيمراقب الحسابات تقرير  فيعمى التأخير 
يعبر عن بأنيا الثمن أو المقابل الذى يراه أصحاب المصالح فى الشركة أنو ( تعرف قيمة الشركة بأنيا 5)

، وتتعدد أساليب قياس قيمة الشركة منيا ما يعتمد عمى األداء المحاسبي مثل (5102قيمتيا)الصيرفي،
 ( .5102معدل العائد عمى االصول، ومنيا ما يعتمد عمى مقاييس السوق مثل سعر السيم) ابوزيد،
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 اختبرة الشركات لمتجنب الضريبي، بسبب ممارسمراقبي الحسابات وأما عن مدى تدوير 
العالقة بين التجنب الضريبي وتدوير  (Serafat, and Barzegar,2015) الباحثان

 .شركة 29فى الشركات المدرجة ببورصة طيران من خالل عينة من مراقبي الحسابات 
 .مراقبي الحساباتوجود عالقة قوية بين التجنب الضريبي وتدوير  إلي الباحثان وتوصل

 Pietro) الباحثونوفيما يتعمق بمدخل عممية المراجعة المشتركة مقابل الفردية، استيدفت 
et.al,2014 والتجنب الضريبي  لمراقب الحسابات( اختبار العالقة بين الخبرة الفردية

عندما يقومون مراقبي الحسابات أن  إلي الباحثون وتوصل لمشركات الخاصة اإليطالية.
 الؤىم ذوى معدالت ضريبية فعمية منخفضة.بتكوين شبكة يكون عم

( اختبار العالقة بين المراجعة المشتركة Pietro  et.al,2018)الباحثون  كما استيدف
ايجابية بين تفعيل المراجعة المشتركة وجود عالقة  إليالباحثون  ، وتوصلوالتجنب الضريبي

  .وممارسات التجنب الضريبي
تناولت جودة المراجعة الخارجية كمتغير وسيط أو وىناك مجموعة أخري من الدراسات 

 Gaayaبين التجنب الضريبي ومتغيرات أخري، حيث اختبر الباحثون ) (3)معدل
et.al,2017العالقة بين الممكية العائمية والتجنب الضريبي، ودور جودة المراجعة )         

) بمقياس حجم مكتب المراجعة ( فى تعديل تمك العالقة من خالل دراسة تطبيقية عمى عينة 
. وتوصل الباحثون 5102 -5112( شركة مقيدة ببورصة تونس خالل الفترة من 22من )
وجود عالقة ايجابية بين الممكية العائمية وممارسات التجنب الضريبي، وأن جودة  إلي

 الشركات العائمية لمتجنب الضريبي. المراجعة تحد من ممارسة 
 
 
 
 
ىو المتغير الذى يتوسط العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع لفيم   mediatorالمتغير الوسيط ( 2)

آلية تمك العالقة، بحيث يؤثر المتغير المستقل عمى الوسيط ثم تحديد تأثير المتغير الوسيط عمى التابع،  
المتغير الوصفي أو الكمي الذى يؤثر في اتجاه و/أو قوة  ىو      moderatorبينما المتغير المعدل 

 (.Baron and Kenny,1986؛ Namazi and Namazi,2016) العالقة بين المتغير التابع والمستقل
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    ( قياس أثر انماط الممكية Langli and Willekens,2017) الباحثان كما استيدف

دير التنفيذي( عمى التجنب الضريبي ودور جودة ) تركز الممكية، الممكية العائمية، ممكية الم
-5111تعديل ذلك األثر من خالل عينة من الشركات النرويجية خالل الفترة  فيالمراجعة 
الشركات  فيالممكية  بأنماطن تكاليف الوكالة ترتبط أ إلي الباحثانوتوصمت  . 5102

من تعارض  تحدمن التجنب الضريبي، ولكن جودة التدقيق  يزيدالنرويجية الخاصة مما 
 التجنب الضريبي.مما يخفض من ممارسات الوكالة 

ثر حوكمة الشركات عمى أ (5102) عيسي، المصرية، اختبر الباحث األعمال وفى بيئة
خالل المصرية ( شركة مقيدة بالبورصة 21مستوى التجنب الضريبي من خالل عينة من )

أن ىيكل الممكية محدد  إليالدراسة نتائج تمك وتوصمت  .5101 – 5112الفترة من 
لمستوى التجنب الضريبي حيث يقل التجنب الضريبي مع تزايد نسبة الممكية المؤسسية 

ري ىويتزايد مع تزايد نسبة الممكية الحكومية، وأيضًا يزداد مستوي التجنب الضريبي بشكل جو 
كما أن مستوي التجنب الضريبي  .ركات غير العائميةلدى الشركات العائمية مقارنة بالش

 معنوي، وال يوجد تأثير Big 4المراجعة  بة مكاتطتراجع بواس التيينخفض لدى الشركات 
    .الستقالل مجمس اإلدارة عمى مستوي التجنب الضريبي

     
اختبار اجراءات مدى التزام الشركات المقيدة بسوق  (5102) ابراىيم، الباحث كما ىدف

الحد من التجنب الضريبي، من خالل دراسة ميدانية  فيبمبادئ الحوكمة  المصريالمال 
، مراقبي الحسابات، والفاحصين بمركز كبار األكاديميين( من 22عمى عينة مكونة من )

ات مدى التزام الشركات المقيدة وجود عالقة بين اجراء إليالدراسة نتائج الممولين، وتوصمت 
 بسوق المال المصري بمبادئ الحوكمة و الحد من التجنب الضريبي.

( العالقة بين المسئولية االجتماعية لمشركات 5102)محمود، اختبر الباحثوأيضًا 
( شركة مقيدة 22وممارسات التجنب الضريبي من خالل دراسة تطبيقية عمى عينة من )

بالبورصة المصرية ومدرجة ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات خالل الفترة من 
قة ايجابية بين المسئولية وجود عال إليالدراسة نتائج ، وتوصمت  5102حتى عام  5101

 .االجتماعية لمشركات وممارسات التجنب الضريبي
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التجنب الضريبي  نالعالقة بي تناوالالباحثون  أنوبتحميل الدراسات السابقة يتضح  
)جودة المراجعة، مخاطر المراجعة، جيد  والمراجعة الخارجية من خالل عدة مقاييس

مراقبي ، تدوير لمراقب الحساباتالمراجع، أتعاب عممية المراجعة، التخصص القطاعي 
، وجود عالقة بين عممية المراجعة الخارجية والتجنب الضريبي إلي(، مما يشير الحسابات

 .وأن البحث الحالي يساير الفكر المحاسبي المعاصر
تناول العالقة  بيا ندرة شديدة بشأنالمصرية األعمال الدراسات التى تمت في بيئة كما أن 

كانت من وأن الدراسة التى تناولت تمك العالقة ، بين المراجعة الخارجية والتجنب الضريبي
الباحث دراسة  مثلكمتغير رقابي  حجم مكتب المراجعة خالل استخدام متغير

 يقدم خدماتو الضريبيو لمعميل.راقب الحسابات م( وذلك في حالة كون 5102عيسي،)
ىناك ندرة في الدراسات التى تناولت العالقة بين المراجعة المشتركة والتجنب وأخيرًا 

تمك  ( Pietro et.al,2018؛ Pietro et.al,2014)الباحثون الضريبي، حيث تناول 
، ولم يتم اختبار تمك العالقة في بيئة األعمال العربية بشكل العالقة في الشركات االيطالية

 .المصرية بشكل خاصو عام 
 التجنب الضريبيطبيعة  2.6

 مفهوم ودوافع التجنب الضريبي 1.2.6
خمط بين مفاىيم التجنب الضريبي، التخطيط نتيجة التعددت مفاىيم التجنب الضريبي، 

التجنب الضريبي  (Ha and Quyen,2017)الضريبي، والتيرب الضريبي، حيث عرف
بأنو استخدام الوسائل القانونية لخفض مبمغ ضريبة الدخل المستحقة بينما التيرب الضريبي 

  التأكدوتعتمد ممارسات التجنب الضريبي عمى استغالل عدم  .ىو انتياك لمقانون الضريبي
 بأنوضريبي التجنب ال (Braga,2017)بينما عرف (.5102)محمود،ةفي القوانين الضريبي

انخفاض معدل الضريبة الفعمي نتيجة أنشطة التخطيط الضريبي سواء القانونية وغير 
ويتم التخطيط الضريبي بشكل قانوني من خالل ترتيب بعض المعامالت لمحد من ، القانونية

العبء الضريبي دون مخالفة االحكام القانونية، ولكن فى بعض االحيان يتم بطريقة تعسفية 
(Hanlon et.al,2012.) 
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وبالرغم من أن التيرب الضريبي ىو طريقة احتيالية إلخفاء الوضع الضريبي الحقيقي، 
ويسعى  ،فإن التجنب الضريبي ىو استغالل ثغرات قانون الضرائب لمحد من دفع الضرائب

وضع حمول لمشكمة عجز الموازنة العامة لمدولة وتقميص الديون،  إليواضعو السياسات 
وأحد تمك الحمول زيادة االيرادات الضريبية من خالل الحد من التجنب الضريبي 

 (.Malik et.al,2018التعسفي)
ويتم ذلك ، ضريبة في االستثمار والتمويلالومن دوافع التجنب الضريبي استخدام مبمغ 

يترتب عمييا  والتيسات واالستراتيجيات وترتيب االمور المالية من خالل اختيار السيا
تخفيض العبء الضريبي بما ال يخالف احكام القانون الضريبي، ومن تمك االستراتيجيات 

طريقة تسعير التحويالت و أنظمة ضريبية تفضيمية،  إليالمالذ الضريبية وتعني نقل االرباح 
 (.Bauer et.al,2018؛ 5102) محمود، بين شركات المجموعة

تنفيذ ممارسات التجنب الضريبي أن تكون المنافع أكبر من  إليومما يدعو الشركات 
 McClureالتكاليف المحتممة والتي تختمف بين الشركات حسب خصائص الشركة)

et.al,2018.)  تعظيم الربحية وخفض التكاليف  إليتيدف القرارات المالية لممديرين ولذلك
تمك  فيمن أجل تحسين االداء وتعظيم قيمة المنشأة، وتمثل الضريبة أحد العوامل المؤثرة 

تخفيض الضريبة من أجل زيادة الدخل بعد  إلي مديرو الشركاتالقرارات حيث يسعي 
 (.Ha and Quyen,2017 ) الضريبة ومن ثم تعظيم عائد المساىمين

ويتم تفسير ظاىرة التجنب الضريبي من منظور نظرية الوكالة، حيث يوجد فصل بين 
الوكيل ) االدارة( والموكل )المالك(، وأن الوكيل ال يعمل دائمًا لخدمة الموكل مما يعني 

تخفيض  إليوجود معمومات غير متماثمة بين الطرفين، ولذلك فان التجنب الضريبي ييدف 
وفير النقد لتحقيق مكاسب شخصية لممديرين في حين أنيا يجب أن مبمغ الضريبة من أجل ت

 (.Kurniawan, and Nuryanah,2017تكون أداة قيمة مضافة لممساىمين)
يتمقاىا  التيوتؤثر الضرائب في اتخاذ القرارات، حيث تقمل الضرائب من المنافع 

عمى الدخل القابل  الضرائبحيث تؤثر ، ديرون نتيجة العالقات التعاقديةن والمو المساىم
مما قياس اداء المديرين عمى صافي الربح بعد الضرائب يعتمد ، و بالنسبة لممالك لمتوزيع

يؤثر عمى المحتوي المعموماتي  وبالتالييحفزىم عمى تنفيذ ممارسات التجنب الضريبي، 
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التجنب الضريبي عمي ينطوي ومن زاوية أخري،  (.Bauer et.al,2018لمتقارير المالية)
مخاطر وعدم التأكد مما قد يدفع المديرون لعدم القيام بتمك الممارسات حتى وان كانت تحقق 

 (. Hsu et.al,2018منافع لممساىمين)
وفى ضوء ذلك، يتضح أن ممارسات التجنب الضرائب تعتمد عمى استغالل قانون 
الضرائب فى تخفيض مبمغ الضريبة، وأن ىناك عدة دوافع لقيام مديرو الشركات بذلك 
لتعظيم المنافع الشخصية، أو تحقيق منافع لممساىمين، ولكن يتوقف اتخاذ القرار بتنفيذ تمك 

بة عمى ذلك مقارنة بالتكاليف مثل مخاطر التقاضي نتيجة الممارسات عمى المنافع المترت
 النزاع السمطات الضريبية.  

 ممارسات التجنب الضريبي 2.2.6
تتضمن ممارسات وآليات التجنب الضريبي كافة السياسات واالستراتيجيات التي تؤدى 

تخفيض العبء الضريبي، وتتضمن تمك الممارسات ما يمي:  إلي
 ؛5102؛اسماعيل،5102؛ شاىين،5102؛ ابراىيم،5102؛عيسي،5102)محمود،

Richardson et.al,2013) 
  مناطق ذات أنظمة ضريبية  إليالمالذ الضريبي، وتتضمن نقل أو تحويل األرباح

 مضريبة. تفضيمية مثل انخفاض معدالت الضريبة أو عدم الخضوع ل
  تسعير التحويل، وتتضمن استخدام أسعار تحويل غير صحيحة بين الشركة األم

 وفروعيا أو بين الشركات التابعة والفروع فيما بينيا.
  تخفيض الدخل.بغرض استخدام ممارسات إدارة األرباح 
 ىالكيا مثل االيجار بداًل من التممك ، التصرف في قرارات متعمقة باألصول الثابتة وا 

 .(الرأسماليةصول الثابتة ) ضريبة األرباح اال
 اختيار سياسة المخزون بشكل يوفر نتائج األعمال وفق رغبات مجمس اإلدارة 
 تقميصيا يعم والعمل الخصم غير واجبة التكاليف عمى الرقابة .  
 مستنداتيا جميع توفير عل والعمل الخصم التكاليف الواجبة جميع بإدراج االلتزام ،

 المعدومة ضريبيًا. الديون اعتماد سرعةو 
 توقيت االعتراف باإليراد.، و ترحيل الخسائر الضريبية 
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  ،استغالل اختيار وتغيير الشكل القانوني لمشركة، انشاء وحدات ذات غرض خاص
 االتفاقيات والمعاىدات الضريبية.

  تأخير أداء الضريبة لالستفادة من مبمغ الضريبة في تحقيق عائد أعمي. 
 رات التمويمية ، مثل التمويل باالقتراض بداًل من التمويل الذاتي.القرا 
  أوعية  إليالستثمارات ااالستفادة من االعفاءات الضريبية الواردة بالقانون، مثل توجيو

 استثمارية تحقق عائد معفي من الضريبة.
 تعديل نسب المشاركة في االستثمارات في الشركات لالستفادة من األسعار الضريبية 

 المخفضة.

يتم تنفيذ تمك ممارسات التجنب الضريبي من خالل استغالل الثغرات في قانون و 
بشكل يمثل تحايل تتم بعض الممارسات الضرائب، ومنيا ما يتم بشكل تعسفي، وبمعني أخر 

يكون  التيعمى القانون لمخالفتو، ولذا يصعب التفرقة بين ممارسات التجنب الضريبي 
الغرض منيا تخفيض مبمغ الضريبة المستحقة أو التيرب الضريبي. ويؤكد عمى ذلك 

بأن ىناك ممارسات تجنب ضريبي تتم بقصد التيرب، وأخري يكون ( 5102خميس،)
   .دارة األرباحاغرضيا 

 

 المراجعة المشتركةطبيعة   3.6

في السنوات األخيرة، وال سيما في أوروبا كوسيمة لتقميل  (4)زادت أىمية المراجعة المشتركة
ويتضح ذلك من خالل مقترح المفوضية  (.Coulier.S,2015تركيز سوق المراجعة )

لدعم وتشجيع المراجعة  5101في عام  Green Paper on audit policyاالوربية 
المراجعة مكاتب أحد المشتركة لتحسين وتنشيط سوق المراجعة في أوربا من خالل مشاركة 

لمراجعة الشركات الكبرى المتوسطة  وأالصغرى سواء من المكاتب غير األربعة الكبار 
 Andreمكاتب ليكونوا اكثر نشاطًا وتأثيرًا في سوق المراجعة )تمك الإلتاحة الفرصة ل

et.al,2016´ ؛Coulier,2015  ؛Azibi ,2018 .) 
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مدخل المراجعة الفردية وىى القيام  ماىو توجد ثالثة مداخل لعممية المراجعة الخارجية حسب آلية العمل ( 2)

بعممية المراجعة من خالل مراقب حسابات واحد، والمراجعة المشتركة وتتم من خالل مراقبي حسابات أو 
جعة نفس العميل من خالل أكثر لمراجعة نفس العميل واصدار تقرير واحد، والمراجعة الثنائية وىى مرا

 .( 5102مراقبي حسابات واصدار كل منيما تقرير منفصل )محمد،
والتي يتم فييا الخارجية وتعرف المراجعة المشتركة بأنيا أحد مداخل أداء عممية المراجعة 

مكاتب المراجعة( لمقيام بمراجعة التقارير المالية أو )مراقبي حسابات تعيين اثنين أو أكثر من 
تفسير النتائج ، تنفيذ إجراءات المراجعة، لشركة ما بحيث يتم التنسيق بينيم عند التخطيط

صدار راي موحد والتوقيع عميو بشكل مشترك، ويكونا مسئولين بالتضامن  بشكل مشترك، وا 
 Holm and؛5102، عبد القوى وآخرون ؛ 5102صالح، ) عن نتائج المراجعة

Thinggaard,2018.) 
مدخل المراجعة المشتركة بشكل اختياري في تطبيق  تمالمصرية، يمال األعوفى بيئة 

والذي ينص عمى أنو يجب عمى  0920لعام  029طبقًا لقانون الشركات المساىمة الشركات 
الشركات المساىمة تعيين مراقب حسابات واحد عمى األقل، ويطبق مدخل المراجعة 

والذي ينص عمى  5112لعام  22ركزي المشتركة بشكل الزامي مع صدور قانون البنك الم
انو يجب عمى البنوك المدرجة في البورصة المصرية ان يكون لدييا عمى األقل اثنين من 
                  مراقبي الحسابات المستقمين الذين ليس لدييم صمو تبعية مع بعضيم البعض

(El Assy,2015).  ًانو في حالة الممكية العامة لبعض  إليتشير القوانين المصرية  وأيضا
 لمراقبيفانو يجب مشاركة مراقب حسابات أو أكثر من مكاتب المراجعة الخارجية  الشركات

 .(5102)محمد، حسابات الجياز المركزي لممحاسبات
وتم اصدار عدة معايير مينية تختص بالمراجعة المشتركة، حيث طالب معيار المراجعة 

، مراقبي حسابات ( بضرورة تقسيم العمل والتنسيق بين SA NO.299المشتركة اليندي رقم)
 تقييممراقب حسابات كل يجب عمى ( NEB100وطبقًا لمعيار المراجعة المشتركة الفرنسي )

، وطبقًا لممعيار االثباتأدلة كفاية ومالئمة  لتحديداألخر مراقب حسابات العمل المنجز من 
عدم كفاية عمل  إليمراقبي حسابات ( فأنو اذا توصل أحد AGS NO.10السنغافوري )

المراجع المشترك اآلخر في أمور معينة يجب تنبيو المراجع التخاذ الترتيبات الالزمة ألداء 
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عمل إضافي، وفى حالة حدوث خالف يجب عميو أداء إجراءات إضافية بنفسو لمحصول 
ك األمور الن المسئولية عن المراجعة عمى ادلة مراجعة كافية ومناسبة لتكوين راي حول تم

 (.5102،عبد القوى وآخرونىي مسئولية تضامنية)
( FSR responsum No 1044, 20وطبقًا لمعيار المراجعة المشتركة الدنماركي )

المشاركة في التخطيط أو موافقة كل منيما عمى اآلخر بما في مراقبي حسابات يجب عمى 
ذلك تقييم مناطق المخاطر وعدم التأكد، ومراجعة كل منيما عمى اآلخر متضمنًا مراجعة 

 أوراق العمل. 
يتم تعيين  التينوعين ىما مراجعة مشتركة الزامية وىى  إليوتنقسم المراجعة المشتركة 

تتم  التيقًا لمقوانين، والمراجعة المشتركة االختيارية وىى أثنين من مراقبي الحسابات طب
( ويتم تشكيل المراجعة المشتركة بصورتين االولي: شركاء من 5102بشكل طوعي) محمد،

 (.Ittonen and Trønnes,2015داخل نفس المكتب، شركاء من مكاتب مختمفة )
، مراقب الحساباتتقاللية تعزيز اس :منيامن المزايا  العديدوتحقق المراجعة المشتركة 

مراقبي تنوع خبرات وميارات ، مراقبي الحساباتتحقيق التوازن في تقسيم العمل بين 
الحد من اعادة ، ودقة تقرير المراجعة، عمق المناقشة في االمور الجوىرية، الحسابات

تحقيق جودتي المراجعة والتقرير المالي  ينتج عنومما  اصدار القوائم المالية،
 (.5102)متولي،

ال أنو قد يترتب عميو عدة إ ا لتفعيل مدخل المراجعة المشتركة؛وبالرغم من تمك المزاي
عمى اآلخر، ارتفاع تكاليف المراجعة، صعوبة مراقبي الحسابات مشكالت وىى اتكال أحد 

حول رأي المراجعة وتأخير اصدار تقرير  االختالفو االتفاق والتعاون بين مكاتب المراجعة، 
 (Ittonen and Trønnes,2015؛5102،عبد القوى وآخرونالمراجعة )

ويوجد تضارب في نتائج الدراسات السابقة حول أثر المراجعة المشتركة عمى جودة 
المراجعة المشتركة أن ليا أثر ايجابي عمى جودة  تفعيل المراجعة، حيث يرى مؤيدو 

المراجعة من خالل زيادة استقاللية مراقبي الحسابات، واالشراف التبادلي المزدوج بين مراقبي 
الحسابات؛ في حين يري أخرون أن المراجعة المشتركة ليا أثر سمبي عمى جودة المراجعة 

 (.5102وعدم التعاون بينيما) مندور،نتيجة اعتماد أحد مراقبي الحسابات عمى اآلخر، 
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ي تويتضح مما سبق، أن المراجعة المشتركة أحد مداخل عممية المراجعة الخارجية، وال
المصرية بشكل الزامي في البنوك، وبشكل اختياري في الشركات األعمال في بيئة تفعيميا تم ي

الحسابات عند تفعيل المساىمة، وال يوجد معيار مراجعة مصري يحدد خطوات وميام مراقبي 
ذلك المدخل رغم وجود معايير في دول أخري، وأن نتائج تفعيل ذلك المدخل بشكل اختياري 

والسمبية؛ ويمكن  اإليجابيةمختمطة بين اآلثار عمى جودتي المراجعة والتقرير المالي كانت 
من خالل  والحد من آثاره السمبيةمن اآلثار االيجابية من تفعيل ذلك المدخل،  االستفادة

 .  مصري خاص بالمراجعة المشتركة صدور معيار مراجعة
 العالقة بين المراجعة الخارجية وممارسات التجنب الضريبي 4.6

تتمثل العالقة بين عممية المراجعة الخارجية وأنشطة التجنب الضريبي التعسفية في أن 
غير صحيحة، وأن بيانات بتقديم الشركات التي تمارس التجنب الضريبي لدييا احتمال 

دارة نتيجة عدم االلتزام بالقوانين الضريبية، نزاىة اإل فيالسموك الضريبي العدواني يزيد الشك 
 (.Kanagaretnam,2016صحاب المصالح )أدارة الشركة و إويزيد من مشكمة الوكالة بين 

في ابداء راي لمراقب الحسابات وفى إطار مراجعة القوائم المالية، يتمثل الدور األساسي 
كافة  في معايير التقرير الماليحول ما اذا كانت القوائم المالية تظير بعدالة مدى توافقيا مع 

النواحي اليامة، وأحد ميام عممية المراجعة ىو تقييم معقولية االعتراف واالفصاح عن بنود 
 مبمغ الضريبةالقوائم المالية نتيجة ارتفاع  فيأحد االمور الجوىرية  باعتبارىاالضرائب 

(Kanagaretnam,2016.) 
ن ىناك أال إوبالرغم من أن معايير المراجعة لم توفر ارشادات بشأن التجنب الضريبي، 

مراقب الحسابات يجب بعض متطمبات معايير التقرير المالي تتعمق بالضرائب، ومن ثم فإن 
( 22لمتفسير رقم ) وطبقاً ، ن يقيم عناصر الدخل الضريبي ضمن مراجعة القوائم المالية أ

لمعيار المحاسبة عن ضرائب الدخل، يتم تحديد مدى االعتراف بموقف ضريبي غير مؤكد 
القوائم المالية،  فيالقوائم المالية، ثم قياس مقدار ذلك الموقف الذى يجب اإلفصاح عنو  في

وفى حالة اإلفصاح عن ذلك الوضع غير المؤكد يجب االعتراف بالمسؤولية عن الضرائب 
  .(Heltzer and Shelton,2015)الواجب دفعيا بما فييا الفوائد والعقوبات المحتممة 
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، حدد  5102( المعدل والصادر بتاريخ 52وطبقًا لمعيار ضريبة الدخل المصري رقم )
يفية االعتراف والمعالجة المحاسبية واالفصاح عن العبء الضريبي الذى يؤثر المعيار ك

عمى صافي ربح أو خسارة الفترة والمتمثل في الضريبة الجارية والضريبة المؤجمة، وأنو يتم 
المحاسبة عن اآلثار الضريبية لممعامالت واألحداث األخرى بنفس الطريقة التي تتم 

ت واألحداث األخرى سواء في قائمة الدخل أو ضمن بنود المحاسبة عنيا لتمك المعامال
 الدخل الشامل أو قائمة المركز المالي. 

لمراجعة الخارجية عمى التجنب الضريبي، نتيجة ما قد يتعرض لو اثر أوبذلك يتضح 
من مخاطر التقاضي عندما ال يتم اكتشاف التجنب الضريبي باعتباره مراقب الحسابات 

تثير الشكوك حول المعامالت التي مادية المعمومات الالمالية، حيث أن  التقارير فيتضميل 
الضريبية تخفي في حسابات مصروف الضريبة، واالصول وااللتزامات الضريبية 

(Kanagaretnam,2016 ،)( ويؤكد عمى ذلك ما توصل اليوBalakrishnan 
et.al,2011 ،من أن الشركات التي تمارس التجنب الضريبي تتسم بأنيا اكثر تحفظًا )

تحديد مدى معقولية مراقب الحسابات عمى رباحيا، وشفافية أقل، ولذلك أوانخفاض في جودة 
 .(Heltzer and Shelton,2015)التقديرات المرتبطة بتمك الحسابات

 مخاطر المراجعة والتجنب الضريبي 1.4.6 
عالقة بين التجنب الضريبي وموثوقية القوائم المالية كان ليا انعكاس عمى مخاطر لمنظرًا 

مور الضريبية أحد ن االفصاح عن األأ إلي( Li,2017المراجعة، حيث توصمت دراسة )
فقرة األمور الجوىرية  فيضمن تقريره مراقب الحسابات يفصح عنيا  التياالمور الجوىرية 

تؤثر عمى  التي"، مما يدل عمى أنيا أحد االمور key audit mattersالمتعمقة بالمراجعة "
يترتب عمييا  والتي مخاطر المراجعة، حيث أنيا ترتبط بأمور متعمقة بمراجعة القوائم المالية 

 .مراقب الحساباتمساءلة 
في ظل  وتتسم العالقة بين استراتيجيات التجنب الضريبي ومخاطر الشركة بعدم الوضوح

ج الدراسات السابقة حول مدى تأثير تخفيض الشركات لمدفوعات الضرائب عمى اختالف نتائ
اختالف نتائج الدراسات  إليباإلضافة ، (Guenther et.al,2017)مخاطر الشركات

 (. Kanagaretnam,2016) المتعمقة بأثر التجنب الضريبي عمى مخاطر المراجعة
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تقييم مخاطر المراجعة لمعرفة والحكم الميني  فيويخضع قرار استخدام التجنب الضريبي 
وتزيد مخاطر المراجعة نتيجة  .(Heltzer and Shelton,2015)لمراقب الحسابات 

 (Guenther et.al,2017ممارسة الشركات لمتجنب الضريبي لعدة أسباب: )
يزيد التجنب الضريبي من حالة عدم التأكد فيما يتعمق بالمدفوعات الضريبية  -

 مع السمطات الضريبية. مشكالتالمستقبمية، وما قد تواجيو الشركة من 
واإلفصاحات المالية  زيادة التعقيد في التقارير إليتؤدى أنشطة التجنب الضريبي  -

عمومات، وزيادة عدم التأكد بشأن لمشركة، وبالتالي انخفاض الشفافية وعدم تناسق الم
 التدفقات النقدية المستقبمية لمشركة .

التجنب الضرائب مؤشر رئيسي بمخاطر استثمارات الشركة، فمثاًل انخفاض معدل  -
و دول بيا معدالت ضريبية منخفضة أالضريبة يمثل دافع لالستثمار في مجاالت 

 ا.بمدى فيلتعويض مخاطر االستثمار في الشركة االم او 
 Beladiaاليو )ويدعم وجود عالقة بين مخاطر المراجعة والتجنب الضريبي، ما توصل 

et.al,2018 ؛Hasan et.al,2014 في( بأن التجنب الضريبي من األمور اليامة المؤثرة 
، حيث يؤثر التجنب الضريبي سمبًا في تكاليف القروض، لمشركات قرار منح البنك قروض

وبالتالي فإن  .التجنب الضريبي من احتمال عدم سداد القروضنتيجة ما يترتب عمى سموك 
قرار  فينظرًا ألنيا عامل مؤثر  أعمال لمشركات مؤشر بوجود مخاطر يبيتجنب الضر ال

 البنك بمنح القروض. 
وتؤثر مخاطر المعمومات ومشكمة الوكالة الناتجة عن ممارسات التجنب الضريبي عمى 

لمخاطر الكامنة ومخاطر الرقابة، حيث أنو عند قيام مخاطر المراجعة من خالل زيادة ا
االدارة بممارسات التجنب الضريبي فإن ذلك السموك يتعارض مع مصالح حممة االسيم 
وتستخدم ممارسات محاسبية معقدة، أو تغيير سياسات محاسبية مما يزيد من مخاطر 

نزاىة االدارة، وتتجاوز  ممارسات التجنب الضريبي الشك فيتثير وأيضًا ، المراجعة الكامنة
القوائم المالية تحت اسم  فياالدارة أنظمة الرقابة الداخمية من خالل تسجيل معامالت معقدة 

ونتيجة ذلك يتم تقييم المخاطر الكامنة وتنفيذ اختبارات منيا ، التخطيط الضريبي الفعال 
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الممارسات وعكسيا في اجراءات تحميمية لمعدل الضريبة الفعمي لمشركات، وتقييم آثار تمك 
 (. Bae,2017تقرير المراجعة )

من مراقب الحسابات وتنعكس العالقة بين مخاطر المراجعة والتجنب الضريبي عمى جيد 
(، Bae,2017خالل زيادة ساعات العمل، مما يؤثر ايجابًا عمى أتعاب عممية المراجعة )

( أن Hanlon et.al,2012؛ Martinez and Lessa,2014ويؤكد ذلك ما توصل اليو  )
التجنب ألن الشركات التي تمارس التجنب الضريبي التعسفي تدفع اتعاب مراجعة أعمي 

الضريبي أحد مؤشرات مخاطر المراجعة لما يترتب عمييا من احتمال تعرض سمعتيم 
 .مراقب الحساباتمن جيد  يزيدن تمك الممارسات مؤشر إلدارة االرباح مما ألمخاطر، و 
 والتجنب الضريبيالخارجية جودة المراجعة  2.4.6
انشطة التجنب الضريبي التعسفية لما يترتب عمييا من ارتفاع  فيالمدير التنفيذي يشارك 

تحد من ألنيا مكافاتيم، ولكن جودة المراجعة تحمي أصحاب المصالح من تمك الممارسات  
المعمومات ومشكمة الوكالة  النزاعات بين مصالح المديرين والمساىمين، وتحد من عدم تماثل

ولذلك تجعل الشركات أقل ممارسة لتجنب الضرائب نتيجة المراقبة العالية، وأن الشركات 
ضمن مكاتب المراجعة األربعة الكبرى، مراقب الحسابات التي يتم مراجعتيا من قبل 

ممارسات  تنخفض بيامتخصص مراقب الحسابات والشركات التي يتم مراجعتيا من قبل 
؛ Gaaya et.al,2017؛Kanagaretnam,2016التجنب الضريبي التعسفي )

Bae,2017.)  
ذوى الجودة المرتفعة لدييم حوافز أقل لمتعامل مراقبي الحسابات ومن زاوية أخري، فإن 

ن ذلك يترتب عميو مخاطر تقاضي حال تمارس التجنب الضريبي أل التيمع الشركات 
(، وبمعني آخر الشركات تختار Gaaya et.al,2017لذلك ) اكتشاف السمطات الضريبية

مكاتب مراجعة ذات جودة عندما تقوم بممارسات تجنب ضريبي 
 .(Kanagaretnam,2016أقل)

ونظرًا ألن مصروف ضريبة الدخل أحد عناصر القوائم  المالية والتي تخضع لممراجعة 
الجودة تؤثر عمى الحسابات المالية من مراقب الحسابات، فمن المتوقع أن المراجعة عالية 

 وخاصة أن مراقب الحسابات ،(and Willekens ,2017 Langli)المتعمقة بالضرائب
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، وذلك بما ةتعسفيالضريبي التجنب الممارسات  الحد من خالليسعي لمحفاظ عمى سمعتو 
 (.Pietro et.al,2014يممكو من خبرات وميارات القدرة عمى اكتشاف تمك الممارسات )

المراجعة المشتركة وممارسات التجنب مدخل تفعيل العالقة بين تحميل  5.6
 واشتقاق فروض البحث الضريبي

تستمد العالقة بين المراجعة المشتركة وممارسات التجنب الضريبي من ثالثة أمور وىى 
ارتباطيا بإدارة األرباح، ومخاطر المراجعة، ومشكمة الوكالة، وذلك في ضوء ما تم عرضو 

من منظور إدارة . فطار النظري لمبحث وما تم التوصل اليو من الدراسات السابقةمن اإل
األرباح، يستخدم التجنب الضرائب كأداة إلدارة األرباح مما يؤثر عمى جودة األرباح سواء 

 (.Ha,2018مصروف ضريبة الدخل، والضرائب المؤجمة)
ممارسات وجود عالقة ايجابية بين  إلي( Heltzer and Shelton,2015)وتوصل 

 Hanlonدارة االرباح، وأيضًا توصل )ا  و  الفروق الضريبية الدفتريةالتجنب الضريبي مقاسًا ب
et.al,2012 )مؤشر النخفاض جودة االرباح.تمك الممارسات ن أ إلي 
ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بالفروق ن أ( عمى Phillips et.al,2002ويؤكد )

تكشف عن إدارة االرباح نتيجة استخدام المصروفات الضريبية المؤجمة الضريبية الدفترية  
عمى الدخل  التأثيرطبقًا لممعايير المحاسبية ومن ثم يتم من خالليا إدارة الدخل دون 

 الخاضع لمضريبة .
رة عمى اكتشاف التحريفات في القوائم المالية وتؤثر المراجعة المشتركة ايجابًا في القد

الناتجة عن ممارسات ادارة االرباح، وزيادة الثقة والمالئمة في التقارير المالية ) أبو 
 (.Alfraih,2016؛  5102،عبد القوى وآخرون؛ 5102جبل،

ومن منظور مخاطر المراجعة، ونظرًا لما يشكمو التجنب الضريبي من انخفاض جودة 
 إليتحتاج  والتيتربط بمخاطر المراجعة  التيالمعمومات المحاسبية فإنو يشكل أحد البنود 

 .(Hu,2018تقييميا) فيبذل مزيد من الجيد 
حسابات أن معظم مراقبي ال إلي( Heltzer and Shelton,2015وتوصمت دراسة )

كمقياس لمتجنب الضريبي عند تقييم  الفروق الضريبية الدفتريةعينة الدراسة يستخدمون 
 مخاطر المراجعة عند ربطيا بإدارة االرباح.
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؛ 5102،عبد القوى وآخرون؛ 5102وطبقًا لما توصمت اليو الدراسات )أبو جبل،
Alfraih,2016 ؛Ittonen and Trønnes,2015 من أن المراجعة المشتركة تزيد من )

عمى اكتشاف التحريفات الجوىرية بالقوائم المالية ومن ثم دقة تقدير  مراقب الحساباتقدرة 
مخاطر المراجعة، وتزيد من جودة أحكام وقرارات المراجعين نتيجة وجود مرجعية، ومناقشة 

معرفة بالعميل والخبرة التي متبادلة حول االحكام المينية وخاصة في ظل امتالك كمييما بال
يكمل بعضيا االخر ومشاركة االلتزامات والنتائج المترتبة عمى العمل بعكس المراجعة 

 .الفردية
ويتم التواصل بين مراقبي الحسابات خالل أداء عممية المراجعة لممناقشة وتبادل 

استنتاجات مشتركة، فضاًل عن مراجعة العمل  إليالمعمومات بشأن القضايا اليامة والتوصل 
الذي قام بو مراقب الحسابات اآلخر من خالل تحميل العناصر المعرضة لمخطر والتحريفات 

 .(5102الجوىرية في القوائم المالية )حسين وآخرون،

مراقب وبالرغم من صعوبة تقييم ضريبة الدخل الرتباطيا بقانون الضرائب اال أن خبرة 
تساىم في تحسين حكمو الميني وكفاءة جمع األدلة ومن ثم القدرة عمى اكتشاف الحسابات 

 .(Wei and Chen,2016) توممارسات التجنب الضريبي ولكن بشرط زيادة استقاللي
تكامل الخبرة مما يزيد من مستوى الشك الميني مراقب الحسابات ويحقق اشتراك أكثر من 

في موقف اقوى لمواجية ضغوط المديرين مراقبي الحسابات وبذل العناية المينية، وتجعل 
  (.5102،عبد القوى وآخرون؛ 5102) الشيخ،مراقب الحسابات والمالك، مما يدعم استقالل 

لدييا نسبة مرتفعة من  التيالشركات  فيومن منظور مشكمة الوكالة، تزيد مشكمة الوكالة 
تخمق حالة من عدم تماثل المعمومات التجنب الضريبي نتيجة استخدام االدارة ألحكام 

ويخفض من شفافية المعمومات ألنو يعبر عن اخفاء سموك الشركة مع التعامل مع السمطات 
الضريبية، ومن منظور الوكالة فإن جودة المراجعة تحد من النزاعات بين مصالح المديرين 

 .(Hu,2018؛  Gaaya et.al,2017والمساىمين )

(  5102؛ عبد الحميد،5102؛ الشيخ،5102؛ متولي،Alfraih,2016وتوصمت دراسة )
أن المراجعة المشتركة تحسن من جودة المعمومات المحاسبية وتزيد من جودة عممية 

 المراجعة نتيجة التقسيم المتوازن لميام المراجعة مع رقابة الجودة بشكل كفء.
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ة عمى ادارة أن أثر المراجعة المشترك إلي( El Assy,2015؛ 5102وتوصل ) مندور،
ال  إلي( 5102وجودة االرباح يختمف مقارنة بالمراجعة الفردية، في حين توصل ) محمد،

توجد فروق معنوية بين المراجعة المشتركة والمراجعة الفردية في توجو الشركات نحو ادارة 
 ارباحيا.

 
 
 

مدخل المراجعة المشتركة عمى  تفعيل وجود مردود ل إليويخمص الباحث مما سبق 
 إليممارسات التجنب الضريبي مقابل المراجعة الفردية، حيث توصمت الدراسات السابقة 
الفروق وجود تأثير لمدخل المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي بمقياس 

عة المشتركة من تأثير المراج، ويؤيد الباحث ما انتيت اليو تمك الدراسات الضريبية الدفترية
عمى التجنب الضريبي من خالل قدرتيا عمى تحسين جودة األرباح المحاسبية، ودقة تقدير 

ويتوقع وجود مثل ىذا التأثير في بيئة األعمال مخاطر المراجعة، والحد من مشكمة الوكالة 
مدخل المراجعة المشتركة  تفعيل" يؤثر : المصرية. ومن ثم اشتقاق الفرض البحثي االول

مقابل المراجعة  عمى ممارسات التجنب الضريبي مقاسُا بالفروق الضريبية الدفترية
 ."الفردية

كمقياس لمتجنب  الحاليونظرًا الستخدام معظم الدراسات السابقة معدل الضريبة الفعمي 
المقياس،  الضريبي، وما تم التوصل اليو من وجود تأثير لحجم مكتب المراجعة عمى ذلك

مدخل المراجعة المشتركة عمى معدل  تفعيل ولذا يتوقع الباحث وجود عالقة تأثيرية أيضًا ل
مدخل المراجعة تفعيل " يؤثر  :الضريبة الفعمي، ومن ثم اشتقاق الفرض البحثي الثاني

مقابل الحالي  معدل الضريبة الفعميبالمشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي مقاسُا 
 ." الفردية المراجعة

وفى ضوء ما توصمت اليو ونظرًا لتعدد طرق قياس ممارسات التجنب الضريبي، 
( من اختالف أثر تمك الممارسات باختالف طريقة 5102اسماعيل،الدراسات السابقة )

مدخل المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب  تفعيل الباحث أن أثر يعتقد القياس، 
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الضريبي سوف يختمف باختالف طريقة قياس تمك الممارسات، ومن ثم اشتقاق الفرض 
مدخل المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب تفعيل " يختمف أثر البحثي الثالث: 

الضريبي باختالف طريقة قياس تمك الممارسات )الفروق الضريبية الدفترية مقابل معدل 
 الضريبة الفعمي("

 
 
 
 

 حث:منهجية الب .7
المراجعة المشتركة عمى التجنب الضريبي تفعيل قياس أثر  إليتيدف الدراسة التطبيقية 

بين متغيرات البحث واختبار الفروض، ويتحقق ذلك  ين لقياس العالقةذجو من خالل نم
 اليدف من خالل منيجية البحث والتي تتضمن النقاط التالية:

 وصف وقياس المتغيرات  1.7
 المراجعة المشتركةمدخل المتغير المستقل:  1.1.7

اعتمدت دراسات األدب المحاسبي في قياس المراجعة المشتركة عمى طريقة القياس 
( إذا كانت 0الثنائي القيمة، حيث تم قياس المراجعة المشتركة كمتغير مستقل يأخذ القيمة )

إذا كانت الشركة تقوم انت المراجعة مشتركة، والقيمة )صفر( اذا كالشركة تقوم بتفعيل مدخل 
 .(El Assy,2015؛5102)أبوجبل، فرديةالالمراجعة بتفعيل مدخل 

 المتغير التابع: التجنب الضريبي 2.1.7
ومعدل  الفروق الضريبية الدفتريةىما لقياس التجنب الضريبي تم استخدام مقياسين 

 Wei and)؛5102؛ عيسي،Lee and Kao,2018الضريبة الفعمي قياسًا عمى )
Chen,2016). 

الفروق يتم حسابو من خالل المعادلة التالية: ) :الفروق الضريبية الدفتريةمقياس  - أ
تم الخاضع لمضريبة ويالمقدر الدخل  –= الدخل قبل الضريبة  الضريبية الدفترية

( ألنو يوضح القانوني الضريبة معدل / مصروف الضريبة =حسابو من خالل 
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جميع محاوالت التجنب الضريبي، ويعتمد المقياس عمى كيفية استخدام المشاركين 
فى السوق لممعمومات لتقدير الدخل الخاضع لمضريبة ىل مصروف الضريبة 

الفروق ارتفاع  ، ويمثل(Hanlon et.al,2012م الضرائب المؤجمة )أالحالية؟ 
 Lee and)مؤشر لزيادة ممارسات التجنب الضريبي  الضريبية الدفترية

Kao,2018،ومؤشر النخفاض جودة االرباح ) (5102؛ عيسيHanlon 
et.al,2012.) 

معدل المعادلة التالية:  يتم قياسو من خالل :الفعمي الحاليمعدل الضريبة   - ب
الدخل قبل صافي / الحالي )مصروف ضريبة الدخلالضريبة الفعمي الحالي = 

 Beladia)في االدب المحاسبي الضرائب( ألنو اكثر المقاييس استخدامًا 
et.al,2018 )  نظرًا الختالف معدل الضريبة القانوني خالل سنوات الدراسة و

 ن اختالف معدل الضريبة ربما يؤثر عمى فعالية قياسبأ( 5102)عيسي،وطبقًا ل)
مقارنة  التجنب الضريبي يتمس لمستوي لمحصول عمى قياو (. التجنب الضريبي

) معدل المعادلة التالية: من خالل معدل الضريبة الفعمي بمعدل الضريبة القانوني 
كمما انخفض معدل حيث أنو  ،معدل الضريبة الفعمي الحالي( –الضريبة القانوني 
 ارتفاعكمما دل ذلك عمى الحالي عن معدل الضريبة القانوني الضريبة الفعمي 

انخفاض  إلييشير  الفعمي الحاليوارتفاع معدل الضريبة  ،ضريبيالتجنب مستوى ال
 (.Ha and Quyen,2017 ،Hu,2018مستوى التجنب الضريبي)

 
 المتغيرات الرقابية: 3.1.7

رتبط معدل العائد عمى األصول بالتجنب الضريبي ي: معدل العائد عمى األصول -
حيث أنو كمما . (Irianto et.al,2017 ؛Gaaya et.al,2017بعالقة ايجابية )
، زادت انخفض معدل الضريبة الفعالزاد مستوى التجنب الضريبي )زادت األرباح 

، وىذا يفسر بأن اإلدارة عندما ترغب في تحسين األداء  الفروق الضريبية الدفترية(
تم يو  ،المالي تزيد األرباح من خالل خفض النفقات ومنيا مصروف ضريبة الدخل
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قياسو من خالل )صافى الربح قبل الضرائب/ اجمالي االصول( قياسًا عمى 
(Pratama,2017). 

ترتبط التدفقات النقدية من االنشطة  :التدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية -
وتم قياسو من خالل )صافى التدفقات  ،التشغيمية بالتجنب الضريبي بعالقة ايجابية

 (Wei, and Chen,2016) األصول( قياسًا عمىالنقدية التشغيمي / اجمالي 
وتم قياسو  ،عكسية: ترتبط الرافعة المالية بالتجنب الضريبي بعالقة الرافعة المالية -

 .(Irianto et.al,2017) من خالل )اجمالي الديون / اجمالي األصول( قياسًا عمى
 نماذج البحث  2.7

المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي مدخل تفعيل يؤثر  النموذج األول: -
 مقابل المراجعة الفردية. الفروق الضريبية الدفتريةمقاسًا ب

BTD  = β0 + β1 JA + ε i 

المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي مدخل تفعيل : يؤثر الثانيالنموذج  -
  الفردية.مقابل المراجعة  الحالي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي

ETR  = β0 + β1 JA + ε i  

 حيث أن: -
- BTD (Book-tax difference)  الفروق الضريبية الدفترية: ويتم قياسيا من

يتم و  ( / اجمالي االصولالربح الضريبي -خالل الفرق بين )الربح المحاسبي 
 الضريبة معدلمصروف الضريبة/الربح الضريبي المقدر من خالل ) حساب
 .( القانوني

- Effective tax rate ) current - ETR )الحالي  معدل الضريبة الفعمي :
ويتم قياسيا من خالل معدل الضريبة الفعمي الحالي ) مصروف ضريبة الدخل / 

ولمحصول عمى قياس لمستوي التجنب الضريبي يتم  صافى الربح قبل الضرائب(
  .الضريبة الفعمي الحاليمعدل و معدل الضريبة القانوني  ق بينفر الحسابو من خالل 

- JA (Joint Audit ( المراجعة المشتركة: متغير وىمي يأخذ القيمة )اذا كانت 0 )
الشركة تطبق المراجعة المشتركة، والقيمة )صفر( اذا كانت الشركة تطبق المراجعة 

 الفردية.
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- β1 بيتا معامل : قيمة . 
- :  ε i,t   العشوائي الخطأ تعبر عن . 

 
 البحثمجتمع وعينة   3.7

وتم اختيار عينة وفق ، يتكون مجتمع البحث من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
 – 5102توافر البيانات الالزمة لمدارسة خالل الفترة الزمنية ؛ مجموعة محددات وىي

% طبقًا 52بمعدل  5102و عام  5102، حيث بمغ معدل الضريبة خالل عامي 5102
 5522الضريبة معدل بمغ  5102 إلي 5102العوام من خالل ا، و 5102لسنة  00لمقانون 

، وأن  تكون من المؤسسات غير 5102لسنة  25والقانون  5102لسنة  92% طبقًا لقانون
رباح خالل أالمالية لوجود متطمبات خاصة لتمك المؤسسات، وان تحقق تمك الشركات صافى 

العام ويوجد لدييا مصروف ضريبة الدخل بقائمة الدخل لألعوام محل الدراسة، وتكون القوائم 
 التيوأن تكون الفروق الضريبية موجبة حيث يستبعد الشركات المالية بالجنيو المصري، 

واستبعاد (، 5102تحقق أرباحًا ضريبية مقدرة تفوق االرباح المحاسبية قياسًا عمى ) خميس،
 Lee and ؛Hu,2018تحقق معدل ضريبة فعمي حالي سالب قياسًا عمى) التيالشركات 

Kao,2018," ،)( شركة بإجمالي عدد مشاىدات 25وفى ضوء ذلك تم اختيار عينة من )
 .)شركة/سنة(( مشاىدة 022)

 ومصادر الحصول عمى البيانات ادوات البحث  4.7
خالل تحميل التقارير المالية السنوية اعتمد الباحث عمى منيجية الدراسة التطبيقية من 

تم  والتي -الستخراج البيانات الالزمة لقياس المتغيرات  - لمشركات المقيدة بالبورصة
الحصول عمييا من خالل المواقع االلكترونية لمشركات، موقع مباشر مصر، وشركة مصر 

حصائي الختبار ، وتم التحميل اال( 5102 – 5102، وذلك خالل الفترة ) لنشر المعمومات
   .(SPSS version 20الفروض من خالل البرنامج اإلحصائي )

 التحميل االحصائيتحميل ومناقشة نتائج  5.7
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يتناول ىذا القسم تحميل ومناقشة نتاائج التحميال اإلحصاائي الختباارات فاروض البحاث مان 
خااالل التحمياال الوصاافي لمتغياارات الدراسااة، وعالقااات االرتباااط بينيااا، ونتااائج تحمياال االنحاادار 

 عرض نتائج اختبارات الفروض. البسيط والمتعدد من خالل
 
 

 لمتحميل االحصائياختبار صالحية البيانات ونماذج االنحدار  0.2.2
 Autocorrelationالذاتي بين األخطاء  االرتباطاختبار  1.1.5.7

 Autocorrelationالذاتي بين األخطاء  االرتباطاختبار ( 1جدول رقم )
 النموذج الثاني النموذج االول 

Durbin-Watson stat 1.644 1.730 

 اإلحصائيعمى نتائج التحميل   باالعتمادالمصدر: من إعداد الباحث 
-Durbinتااام إجاااراء اختباااار  Autocorrelationالاااذاتي باااين األخطااااء  االرتبااااطلقيااااس 

Watson Test 0.2) باين المادى، وأتضح أن القيمة المحساوبة لكافاة النمااذج تتاراوح-
 عااادم وجاااود ارتبااااط ذاتاااي باااين الباااواقي فاااي قااايم المتغيااار التاااابع، مماااا يااادل عماااى   (5.2

 .(5102)محمد،
 نموذج االنحدار واعتدالية األخطاء بواقياختبار  2.1.5.7

من فروض االنحدار الخطاي المتعادد أن األخطااء تتاوزع توزيعاًا طبيعياًا معيارياًا بمتوساط 
لألخطاء   Histogramنتائج حسابي ) صفر( وانحراف معياري واحد صحيح، وتوضح 

ي لياا المعيارية لالنحدار الخطي أن متوسط األخطاء يساوي الصافر، واالنحاراف المعياار 
( لنمااااذج الدراساااة وىاااي تقتااارب مااان الواحاااد الصاااحيح وىاااذا يؤكاااد أن 1.99) ( و1.92)

 نمذجة البيانات مالئم لتمك البيانات. فينموذج االنحدار الخطي المستخدم 
 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة: 2.5.7

  وصف المتغيرات المتصمة: 1.2.5.7
 البحث لمتغيرات الوصفي االحصاء (2) رقم جدول

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

BTD 186 .000097 .148051 .03511856 .034031023 

ETR 186 .000576 .242871 .13423325 .068140954 
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ROA 186 .004338 .246895 .07236563 .054629390 

LEV 186 .034608 .819595 .46172292 .200209055 

CFO 186 .000000 .268598 .06360947 .072520179 

% من األصول،  2.2الفروق الضريبية الدفتريةأن متوسط  (5يتضح من الجدول رقم )
مما يدل عمى ارتفاع مستوى التجنب  %02.2الحالي  ومتوسط معدل الضريبة الفعمي

%، ومتوسط الرافعة 2، ومتوسط معدل العائد عمى االصول الضريبي في عينة الدراسة
 % من االصول.2%، ومتوسط التدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية 22المالية 

 
 وصف المتغيرات المنفصمة: 2.2.5.7

 ( 3جدول رقم )
 (Dummy variablesاإلحصاء الوصفي لمتغيرات المنفصمة ) 

 بيان
 

عدد 
 المشاهدات

مشاهدات غير متحققة  (1مشاهدات متحققة )
(0) 

 النسبة العدد النسبة العدد
 58 % 108 42 % 78 186 المراجعة المشتركة
 اإلحصائي على نتائج التحليل  باالعتماد: من إعداد الباحث المصدر

تم مراجعتيا بواسطة المراجعة  التيلمشركات  المشاىدات( أن عدد 2يتضح من الجدول رقم )
مراجعتيا  تم التيمشركات المشاىدات لبينما عدد  ( ،%25( بنسبة )22عددىا ) المشتركة
 .( %22( بنسبة )012) واحد مراقب حساباتبواسطة 

 في ظل التحميل االساسي تحميل نتائج اختبار الفروض  3.5.7
 تفعيلأثر استيدف الفرض اختبار تحميل نتيجة اختبار الفرض األول:  1.3.5.7
الفروق الضريبية مقاسا ب التجنب الضريبيممارسات المراجعة المشتركة عمى مدخل 
صورة فرض العدم   إلي. والختبار ىذا الفرض تم تحويمو مقابل المراجعة الفردية الدفترية
 التالي :

H0 :مقاساً الضريبي  التجنب ممارسات عمى المشتركة المراجعة مدخلتفعيل يؤثر  ال 
 الفردية المراجعة مقابل الفروق الضريبية الدفتريةب

BTD  = β0 + β1 JA + ε i 
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والختبار الفرض احصائيًا تم استخدام ارتباط بيرسون ونموذج االنحدار البسيط ، وتظير 
 ( عمى النحو التالي: 2( والجدول رقم )2نتائج التحميل في الجدول رقم )

 
 (4جدول رقم )

 ممارساتو المراجعة المشتركة مدخل تفعيل مصفوفة ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين 
 الدفترية الضريبية بالفروق مقاساً  الضريبي التجنب

 BTD JA 

Pearson Correlation 
BTD 1  

JA .180 1 

Sig. (1-tailed) 
BTD . .007 

JA .007 . 

 المراجعة المشتركةمدخل تفعيل  نبي طرديارتباط معنوي بوجود ( 2يتضح من الجدول رقم)
( عند مستوى معنوية 0.180حيث بمغت قيمة معامل االرتباط ) الفروق الضريبية الدفتريةو 

، مما يدل عمى أن الشركات التي تطبق مدخل المراجعة المشتركة يرتفع لدييا % 0من أقل 
 .الفروق الضريبية ومن ثم يزداد مستوى التجنب الضريبي

 
 

 (  5جدول رقم )
 التجنب ممارساتعمى المراجعة المشتركة مدخل تفعيل الختبار أثر  البسيطنتائج االنحدار 

 الدفترية الضريبية بالفروق مقاساً  الضريبي
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .180a .032 .027 .033565384 1.644 

ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .007 1 .007 6.168 .014
b
 

Residual .207 184 .001   

Total .214 185    

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 
(Constant) .030 .003  9.265 .000 

JA .012 .005 .180 2.484 .014 

a. Predictors: (Constant),  JA 

b. Dependent Variable: BTD 
 

مما  1.12من  أقلبمستوى معنوية  F =2.022ان قيمة  (2يتضح من الجدول رقم )
 المراجعة مدخلتفعيل ؤثر ييدل عمى معنوية النموذج اإلحصائي المستخدم، وبالتالي 

،  الدفترية الضريبية بالفروق مقاساً  الضريبي التجنب ممارساتعمى تأثيرًا ايجابيًا المشتركة 
% مما يدل عمى انخفاض قدرة 5.2تساوى  Adjusted R Squareقيمة معامل وأن 

 بالفروق مقاساً  الضريبي التجنب ممارساتمتغير المراجعة المشتركة عمى تفسير التغير في 
عدم ادراج متغيرات مستقمة اخرى كان يمكن  إلي، وباقي النسبة قد يرجع الدفترية الضريبية

  .الخطأ العشوائي إليادرجيا وذات تأثير او 
معنوي ايجابي يوجد تأثير " بأنو  الفرض البديل وقبولفرض العدم رفض ثبت يوبالتالي 

 بالفروق مقاساً  الضريبي التجنب ممارساتلمراجعة المشتركة عمى مدخل اتفعيل ل
 ."مقابل المراجعة الفردية الدفترية الضريبية

 
تفعيل أثر استيدف الفرض اختبار تحميل نتيجة اختبار الفرض الثاني:  2.3.5.7

مقاسا بمعدل الضريبة الفعمي  مدخل المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي
 فرض العدم  : إلي. والختبار ىذا الفرض تم تحويمو الحالي
 الضريبي التجنب ممارسات عمى المشتركة المراجعة مدخل تفعيل ال يؤثر : 2الفرض 

 مقابل المراجعة الفردية الحالي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي
ETR  = β0 + β1 JA + ε i 
والختبار الفرض احصائيًا تم استخدام ارتباط بيرسون ونموذج االنحدار البسيط ، وتظير 

 ( عمى النحو التالي: 2( والجدول رقم )2نتائج التحميل في الجدول رقم )
 ممارسات المشتركة المراجعة مدخل تفعيل مصفوفة ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين  (6جدول رقم )

 الحالي الفعمي الضريبة بمعدل مقاساً  الضريبي التجنب
Correlations 

 ETR JA 

Pearson Correlation 
ETR 1  

JA .145 1 

Sig.  ETR . .024 
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JA .024 . 

)ظيرت العالقة طردية الن معدل  طردي معنويارتباط وجود ( 2يتضح من الجدول رقم )
 إلي، وبالتالي تشير العالقة الضريبة الفعمي الحالي تم طرحو من معدل الضريبة القانوني

 ممارساتو المراجعة المشتركة مدخل تفعيل بين  (انخفاض معدل الضريبة الفعمي الحالي
معامل االرتباط  حيث بمغت قيمة  الحالي، الفعمي الضريبة بمعدل مقاساً  الضريبي التجنب

وبالتالي يترتب عمى تفعيل مدخل المراجعة  ،%2من  أقل( عند مستوى معنوية 0.145)
المشتركة زيادة ممارسات التجنب الضريبي نظرًا النخفاض معدل الضريبة الفعمي الحالي عن 

 .معدل الضريبة القانوني
 

عمى المراجعة المشتركة  مدخل تفعيل الختبار أثر  البسيطنتائج االنحدار  ( 7جدول رقم )
 الحالي الفعمي الضريبة بمعدل الضريبي مقاساً  التجنب ممارسات

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .145
a
 .021 .016 .071030015 1.730 

ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .020 1 .020 3.957 .048
b
 

Residual .928 184 .005   

Total .948 185    

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) .091 .007  13.33 .000 

JA .021 .011 .145 1.989 .048 

a. Predictors: (Constant),  JA 

b. Dependent Variable: ETR 
 

مما  1.12من  أقلبمستوى معنوية  F =2.922ان قيمة  (2يتضح من الجدول رقم )
المراجعة  مدخلتفعيل ؤثر ييدل عمى معنوية النموذج اإلحصائي المستخدم، وبالتالي 

 الحالي الفعمي الضريبة بمعدل الضريبي مقاساً  التجنب ممارساتعمى تأثيرًا ايجابيًا المشتركة 
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)ظير التأثير ايجابي الن معدل الضريبة الفعمي الحالي تم طرحو من معدل الضريبة 
 Adjustedقيمة معامل وأن ويتفق ذلك مع نتيجة اختبار العالقة بين المتغيرين، ، القانوني(

R Square  مما يدل عمى انخفاض قدرة متغير المراجعة المشتركة عمى  5.0تساوى %
، وباقي الحالي الفعمي الضريبة بمعدل الضريبي مقاساً  التجنب ممارساتتفسير التغير في 
 إليعدم ادراج متغيرات مستقمة اخرى كان يمكن ادرجيا وذات تأثير او  إليالنسبة قد يرجع 
 الخطأ العشوائي. 
لمراجعة امدخل تفعيل  يؤثر"الفرض البديل  وقبولض العدم فر  رفضوبالتالي تثبت 
مقابل  ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي الحاليالمشتركة عمى 
 "المراجعة الفردية

المراجعة المشتركة مدخل  تفعيل ويتضح من نتيجة اختبار الفرض االول والثاني تأثير 
تقوم بتفعيل مدخل  التيمما يدل عمى أن الشركات التجنب الضريبي، ممارسات عمى 

بيا يتم  التيمقارنة بالشركات  المراجعة المشتركة يرتفع لدييا ممارسات التجنب الضريبي
الحد من  فيأن المراجعة المشتركة ال تساىم  إلي، مما يشير تفعيل مدخل المراجعة الفردية
( من  Pietro et.al,2018دراسة )، وتتفق تمك النتيجة مع ممارسات التجنب الضريبي

ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة لممراجعة المشتركة عمى ايجابي وجود أثر 
اتكالية أحد مراقبي الحسابات عمى اآلخر، وعدم التعاون بين  إليوقد يرجع ذلك  الفعال.

قيام أحد  إلي(، وربما يرجع 5102مراقبي الحسابات والتي تؤكدىا نتيجة دراسة )متولي،
مراقبي الحسابات ضمن مدخل المراجعة المشتركة يقوم بتقديم خدمات ضريبية لعميل 

ى بيئة األعمال المصرية من أن ( ف5102مشحوت،، ويؤيد ذلك ما توصل اليو)المراجعة
تقديم مراقب الحسابات لمخدمات الضريبية يترتب عميو انخفاض معدل الضريبة الفعمي ومن 

مع دراسة أيضًا نتيجة البحث تتفق بشكل غير مباشر، و  .ثم ارتفاع مستوى التجنب الضريبي
وجود أثر ايجابي لتفعيل مدخل المراجعة المشتركة عمى  إلي( والتي توصمت 5102) مندور،

ادارة االرباح حيث أن تفعيل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لمدخل المراجعة المشتركة 
 )الجبر؛مع الدراسة الحالية تتفق نتيجة ال و يعطى فرصة إلدارة الشركات لمتالعب باألرباح؛ 
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المراجعة المشتركة ال تؤثر عمى ادارة مدخل  تفعيل ن أ إليحيث توصال  (5102،والسعدون
 .(االرباحوجودة التجنب الضريبي أحد مؤشرات ادارة  ) وجودة االرباح

استيدف الفرض اختبار تأثير اختالف تحميل نتيجة اختبار الفرض الثالث:  3.3.5.7
 مدخل المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي باختالف طريقة قياس تمكتفعيل 

 فرض العدم : إليوالختبار الفرض تم تحويمو  ،الممارسات
H0 مدخل المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي  تفعيل : ال يختمف أثر

باختالف طريقة قياس تمك الممارسات )الفروق الضريبية الدفترية مقابل معدل الضريبة 
   الفعمي(.

  R2والختبار ىذا الفرض تم المقارنة بين مستوى المعنوية بين النموذجين ومعامل التحديد  
مدخل المراجعة المشتركة عمى كل تفعيل لنماذج االنحدار التي تم استخداميا لتحديد تأثير 

. فكان مستوى المعنوية في معدل الضريبة الفعمي الحاليمن الفروق الضريبية الدفترية مقابل 
في نموذج االنحدار الخاص بالفروق   R2% ، وأن قيمة 2النموذجين أقل من كال 

% 5.0) معدل الضريبة الفعمي الحالي% ( وفى النموذج الخاص ب5.2الضريبية الدفترية )
%( في القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار في حالة قياس 1.2زيادة بسيطة ) إلي(، مما يشير 

معدل وق الضريبية الدفترية عنيا في حالة قياسيا من خالل التجنب الضريبي من خالل الفر 
مدخل المراجعة المشتركة عمى  تفعيل ن أثر ا إلي باإلضافة . الضريبة الفعمي الحالي

الفروق الضريبية الدفترية كان ايجابًا مما يدل عمى أن الشركات التي تطبق مدخل المراجعة 
تقوم بتفعيل مدخل ممارسات تجنب ضريبي مقارنة بالشركات التي  يرتفع لديياالمشتركة 

معدل الضريبة الفعمي مدخل المراجعة المشتركة عمى  تفعيل أن أثر و ، المراجعة الفردية
نظرًا لوجود أثر معنوي موجب بين تفعيل مدخل المراجعة  يؤكد عمى تمك النتيجة الحالي

ة الفعمي الحالي ومن ثم ارتفاع مستوي المشتركة مما يدل عمى انخفاض معدل الضريب
ال يختمف "  والفرض البديل بأن ورفضفرض العدم  صحةوبالتالي تثبت ، التجنب الضريبي

باختالف طريقة  مدخل المراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي تفعيلتأثير 
 ."(الفعمي الحاليمعدل الضريبة ) الفروق الضريبية الدفترية مقابل  قياس تمك الممارسات
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 التحميل االضافي 4.5.7 

يستخدم التحميل االضافي لتحقيق الكثير من األغراض منيا التحقق من سالمة بناء 
 ، وأيضاً رقابية أو العكس إلينموذج البحث األصمي، كأن يتم تحويل المتغيرات المعدلة 

 ةرقابيالأو  ةمعدلالسواء  اتمتغير الاضافة أو استبعاد متغير أو أكثر من 
(Bae,2017؛Hanlon, 2002 .) 

 Additional Analysisيستخدم الباحث حالة التحميل اإلضافي االستكمالي و 
Completion  حيث يتم اضافة متغيرات رقابية عمى النموذج األصمي واعادة تشغيمو مرة

 أخري. 
وفى ضوء تحميل الدراسات السابقة، اتضح ان أىم المتغيرات الرقابية المرتبطة بدراسة 

معدل العائد عمى الخصائص التشغيمية لمشركات والمتمثمة في العالقة محل البحث ىي 
 األصول، الرافعة المالية، التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية.

 حثي االضافي االول:تحميل نتيجة اختبار السؤال الب 1.4.5.7
هل تتأثر ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بالفروق الضريبية بكاًل من معدل  -

العائد عمى األصول، الرافعة المالية، التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية، في 
 سياق العالقة محل الدراسة بين تفعيل مدخل المراجعة المشتركة وتمك الممارسات؟ 

الخاص باختبار الفرض تشغيل نموذج االنحدار إعادة ذا السؤال، تم ولإلجابة عمى ى
في المتغير التابع في سياق العالقة محل لقياس تأثيرىا المتغيرات الرقابية األول بعد ادخال 

 الدراسة، وذلك عمى النحو التالي:
BTD  = β0 + β1 JA + β2 ROA +  β3 Leverage + β4 CFO + ε i 

- : ( return of asset) ROA    عمى العائد معدل عن متغير رقابي يعبر 
 . األصول إجمالي إلي الربح صافى بنسبة مقاساً  األصول

- : Leverage  إجمالي بنسبة مقاسة المالي الرفع درجة عن يعبر رقابي متغير 
 (Irianto et.al,2017)األصول إجمالي إلي الديون
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- CFO (cash flow from operating activities) :عن متغير رقابي يعبر 
صافى التدفقات النقدية التشغيمي / ويقاس بنسبة صافى التدفقات النقدية التشغيمي 

 .(Wei and Chen,2016) عمى قياساً  اجمالي األصول
والختبار تأثير المتغيرات الرقابية عمى ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بالفروق الضريبية 

مدخل المراجعة المشتركة وتمك الممارسات، تم  تفعيل الدفترية في سياق العالقة بين 
استخدام ارتباط بيرسون ونموذج انحدار متعدد لقياس ذلك ، وتظير نتائج التحميل في 

 ( عمى النحو التالي: 9الجدول رقم )( و 2الجدول رقم )
كاًل من )معدل العائد عمى االصول، ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين  (8جدول رقم )

وممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بالفروق التدفقات النقدية التشغيمية، الرافعة المالية( 
  المشتركة وتمك الممارسات المراجعة مدخلتفعيل  في سياق العالقة بين الضريبية الدفترية

Pearson Correlation  

 BTD JA ROA LEV CFO 

 

BTD      

JA .180
*
     

ROA .665
***

 .175
*
    

LEV -.232-
**

 -.065- -.093-   

CFO .229
**

 -.009- .250
**

 -.187-
*
  

 %1.1*** دالة عند مستوى معنوية أقل من  %1* *دالة عند مستوى معنوية أقل من    % 5* دالة عند مستوى معنوية أقل من 

  ( :2يتضح من الجدول رقم )
  المراجعة المشتركة والفروق  مدخل تفعيل بين  طرديارتباط معنوي عالقة يوجد

 أقل( عند مستوى معنوية 0.180حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  )الضريبية الدفترية 
مدخل المراجعة المشتركة تزيد تفعيل تقوم ب التيان الشركات  إلي، مما يشير %2من 

، ارتفاع ممارسات التجنب الضريبي لديو إليلدييا الفروق الضريبية الدفترية مما يشير 
 النقدية التدفقات االصول، عمى العائد ظل ادخال المتغيرات الرقابية )معدل في

 .(المالية الرافعة التشغيمية،
  معدل العائد عمى االصول والفروق الضريبية بين  طرديارتباط معنوي عالقة يوجد

من  أقل( عند مستوى معنوية 0.665حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  )الدفترية 
معدل العائد عمى األصول تزيد  يرتفع بيا التيالشركات أن  إلي، مما يشير % 1.10

، يبي لديياارتفاع ممارسات التجنب الضر  إليلدييا الفروق الضريبية الدفترية مما يشير 
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تزداد لدييا الربحية بمقياس معدل العائد عمى األصول  التيمما يدل عمى أن الشركات 
تمارس التجنب الضريبي من أجل خفض مبمغ الضريبة ومن ثم الحفاظ عمى مستوى 

 .الربحية لدييا
  الرافعة المالية والفروق الضريبية الدفترية بين  معنوي عكسيارتباط معنوي عالقة يوجد

، مما %2من  أقل( عند مستوى معنوية 0.232حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  )
معدل الرافعة المالية تزيد لدييا الفروق  فيلدييا انخفاض  التيالشركات  إلييشير 

، ويدل ذلك ارتفاع ممارسات التجنب الضريبي لدييا إليالضريبية الدفترية مما يشير 
معدل المديونية نتيجة قياميا بممارسات التجنب ينخفض لدييا  التيعمى أن الشركات 

 .الضريبي لتحقيق وفورات ضريبية كمصدر لمتمويل
  التدفقات النقدية التشغيمية والفروق الضريبية بين  طرديارتباط معنوي عالقة يوجد

، % 0من  أقل( عند مستوى معنوية 0.229حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  )الدفترية 
الشركات التي يزداد لدييا التدفقات النقدية التشغيمية تقوم بممارسات  ويدل ذلك عمى أن
 .التجنب الضريبي

 
 

 (  9جدول رقم )
كاًل من )معدل العائد عمى االصول، التدفقات النقدية  تأثيرالختبار  المتعددنتائج االنحدار 

الضريبية  عمى ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بالفروقالتشغيمية، الرافعة المالية( 
 المشتركة وتمك الممارسات المراجعة مدخل تفعيل  في سياق العالقة بين الدفترية

Model Summary
 a

 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .690
a
 .476 .464 .024905334 1.741 

ANOVA
a

 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .102 4 .025 41.103 .000
b
 

Residual .112 181 .001   

Total .214 185    

Coefficients
 a
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

 Beta  

1 

(Constant) .017 .006  2.802 .006 

JA .004 .004 .060 1.098 .274 

ROA .392 .035 .628 11.112 .000 

LEV -.028- .009 -.162- -2.951- .004 

CFO .020 .027 .042 .752 .453 

a. Dependent Variable: BTD 

b. Predictors: (Constant), CFO, LEV, JA, ROA 

  : (9يتضح من الجدول رقم )
  ان قيمةF =20.012  مما يدل عمى معنوية النموذج  1.110من  أقلبمستوى معنوية

% مما  22.2تساوى  Adjusted R Squareقيمة معامل وأن اإلحصائي المستخدم، 
أن ، و الفروق الضريبية الدفتريةمتغير في ية لنموذج االنحدار لتفسير ال ارتفاع القدرةيدل 

ادرجيا وذات عدم ادراج متغيرات مستقمة اخرى كان يمكن  إليباقي النسبة قد يرجع 
  .الخطأ العشوائي إليتأثير او 

  التجنب ممارسات عمىمعنوي غير  موجبالمراجعة المشتركة لو أثر  مدخلتفعيل ان 
مما يشير  1.2أكبر من عند مستوى معنوية  الدفترية الضريبية بالفروق مقاساً  الضريبي

التجنب الضريبي  عمى ممارسات المراجعة المشتركة عدم وجود تأثير لتفعيل مدخل  إلي
في ظل ادخال المتغيرات  مقابل المراجعة الفردية الدفترية ضريبيةالفروق مقاسًا بال

 .      المالية الرافعة التشغيمية، النقدية التدفقات االصول، عمى العائد الرقابية معدل
  عند  الفروق الضريبية الدفتريةأثر موجب معنوي عمي معدل العائد عمى األصول لو أن

مستوى التجنب الضريبي عند ارتفاع  ارتفاعمما يعني  12110من  أقلمستوى معنوية 
 Lee؛ 5102، وتتفق تمك النتيجة مع )عيسي،معدل العائد عمى االصولنسبة 

Kao,2018،5102؛ محمود،5102( بينما ال تتفق مع نتيجة )مشحوت) . 
  مقاسًا بالفروق التجنب الضريبي  عمى ممارسات معنوي  سالبالرافعة المالية ليا أثر أن

مستوى التجنب  ارتفاعمما يعني  12110عند مستوى معنوية أقل من الضريبية الدفترية 
؛ 5102، وتتفق تمك النتيجة مع ) عيسي،الرافعة الماليةنسبة  ارتفاعالضريبي عند 

   .(Lee and Kao,2018؛ 5102( بينما ال تتفق مع نتيجة )محمود،5102مشحوت،
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  عمى ممارسات معنوي غير  موجبأثر  لياالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية أن 
، %2من  أكبرعند مستوى معنوية مقاسًا بالفروق الضريبية الدفترية التجنب الضريبي 

 Wei, and؛5102خميس،) كاًل من وبالرغم من أن تمك النتيجة تتفق مع دراسة

Chen,2016 من حيث عنيما ( من حيث اتجاه األثر بأنو موجب اال انيا تختمف
 .معنويًا  األثرمعنوية التأثير حيث كان 

وفى ضوء التحميل السابق، يتضح أنو تم االجابة عمى السؤال بنعم بدرجة كبيرة وذلك 
" "ال ، وتم االجابة عمى السؤال بمعدل العائد عمى األصول والرافعة الماليةبشأن كاًل من 

 .التشغيمية األنشطة من النقدية بالتدفقات فيما يتعمق
 

 تحميل نتيجة اختبار السؤال البحثي االضافي الثاني: 2.4.5.7
هل تتأثر ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي الحالي بكاًل من  -

 األنشطة من النقدية التدفقات المالية، الرافعة األصول، عمى العائد معدل
التشغيمية، في سياق العالقة محل الدراسة بين تفعيل مدخل المراجعة المشتركة 

 وتمك الممارسات؟ 
 الفرض باختبار الخاص االنحدار نموذج تشغيل إعادة تم السؤال، ىذا عمى ولإلجابة
 العالقة سياق في التابع المتغير في تأثيرىا لقياس الرقابية المتغيرات ادخال بعد الثاني
 :التالي النحو عمى وذلك الدراسة، محل

ETR  = β0 + β1 JA + β2 ROA +  β3 Leverage + β4 CFO + ε i 
)معدل العائد عمى االصول، التدفقات النقدية التشغيمية، والختبار تأثير المتغيرات الرقابية 

في سياق  وممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي الحاليالرافعة المالية( 
، تم استخدام ارتباط المشتركة وتمك الممارسات المراجعة كاًل من مدخل تفعيل العالقة بين

( 01بيرسون ونموذج انحدار متعدد لقياس ذلك ، وتظير نتائج التحميل في الجدول رقم )
    ( عمى النحو التالي: 00والجدول رقم )
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 (10جدول رقم )
كاًل من )معدل العائد عمى االصول، التدفقات مصفوفة ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين 

وممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة النقدية التشغيمية، الرافعة المالية( 
  المشتركة وتمك الممارسات المراجعة مدخلتفعيل  في سياق العالقة بين الفعمي الحالي

Pearson Correlation 

 ETR JA ROA LEV CFO 

 

ETR 1     

JA .145* 1    

ROA -.043- .175** 1   

LEV -.281-*** -.065- -.093- 1  

CFO .096 -.009- .250*** -.187-** 1 
 %1.1*** دالة عند مستوى معنوية أقل من  %1%    * *دالة عند مستوى معنوية أقل من 5* دالة عند مستوى معنوية أقل من 

  ( :01يتضح من الجدول رقم )
  معدل الضريبة و المراجعة المشتركة  مدخلتفعيل بين  طرديارتباط معنوي عالقة يوجد

من  أقل( عند مستوى معنوية 0.145حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  ) الفعمي الحالي
)ظيرت العالقة طردية الن معدل الضريبة الفعمي الحالي تم طرحو من معدل % 2

، انخفاض معدل الضريبة الفعمي الحالي( إليالضريبة القانوني، وبالتالي تشير العالقة 
ممارسات لدييا  يزدادمدخل المراجعة المشتركة فعل ت  ان الشركات التي  إليمما يشير 

 االصول، عمى العائد معدل)ظل ادخال المتغيرات الرقابية  فيالتجنب الضريبي 
 .(المالية الرافعة التشغيمية، النقدية التدفقات

  معدل الضريبة معدل العائد عمى االصول و بين  معنويغير  عكسيارتباط عالقة يوجد
من  أكبر( عند مستوى معنوية -0.043حيث بمغت قيمة معامل االرتباط) الفعمي الحالي

2%. 
  معدل الضريبة الفعمي الحاليالرافعة المالية و بين  معنوي عكسيارتباط عالقة يوجد، 

 .%1.10من  أقل( عند مستوى معنوية -0.281حيث بمغت قيمة معامل االرتباط  )
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 (  11جدول رقم )
كاًل من )معدل العائد عمى االصول، التدفقات النقدية  تأثيرالختبار  المتعددنتائج االنحدار 

عمى ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي التشغيمية، الرافعة المالية( 
 المشتركة وتمك الممارسات المراجعة مدخل تفعيل  في سياق العالقة بين الحالي

Model Summary
 a

 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .330
a
 .109 .089 .068329156 1.804 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .103 4 .026 5.527 .000
b
 

Residual .845 181 .005   

Total .948 185    

Coefficients a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) .141 .016  8.730 .000 

JA .021 .010 .148 2.068 .040 

ROA -.147- .097 -.112- -1.522- .130 

LEV -.096- .026 -.268- -3.739- .000 

CFO .075 .073 .076 1.025 .307 

a. Dependent Variable: ETR 

b. Predictors: (Constant), CFO, LEV, JA, ROA 

  : (00يتضح من الجدول رقم )
  ان قيمةF =2.252  مما يدل عمى معنوية النموذج  1.110بمستوى معنوية أقل من

% مما  01.9تساوى  Adjusted R Squareاإلحصائي المستخدم، وأن قيمة معامل 
مدخل المراجعة المشتركة والمتغيرات الرقابية معًا عمى تفسير  تفعيل يدل عمى قدرة 

  .بتمك النسبة ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي الحاليالتغير في 
  ممارسات التجنب مدخل المراجعة المشتركة ليا أثر موجب معنوي عمى تفعيل ان

 )ظير 1.12د مستوى معنوية أقل من عنالضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي الحالي 
األثر موجب الن معدل الضريبة الفعمي الحالي تم طرحو من معدل الضريبة القانوني، 
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أن  إلي، مما يشير انخفاض معدل الضريبة الفعمي الحالي( إليوبالتالي تشير العالقة 
الضريبة الفعمي معدل المراجعة المشتركة يكون لدييا  تقوم بتفعيل مدخلالشركات التي 

 مستوى التجنب الضريبي مقابل المراجعة الفردية.       في عارتفاوبالتالي  منخفض الحالي
  ممارسات التجنب أن معدل العائد عمى األصول لو أثر سمبي غير معنوي عمي

مما ، % 2من  عند مستوى معنوية أكبرالضريبي مقاسًا بمعدل الضريبة الفعمي الحالي 
وبالتالي ارتفاع مستوى التجنب الضريبي  معدل الضريبة الفعمي الحالييعني انخفاض 

 Ha and) دراسة نسبة معدل العائد عمى االصول ويتفق ذلك مع  انخفاضعند 
Quyenb,2017 ؛Lee and Kao,2018)  ؛ 5102يتفق مع دراسة )محمود،ال بينما

Lanis and Richardson,2012). 
  ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بمعدل عمي الرافعة المالية ليا أثر سمبي معنوي أن

 Lanis))ويتفق ذلك مع 12110عند مستوى معنوية أقل من الضريبة الفعمي الحالي 
and Richardson,2012(5102بينما ال يتفق مع )محمود، (5102عيسي، ؛.  

  أثر موجب غير معنوي عمى التجنب ليا التدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية أن
، بينما ال (5102% ويتفق ذلك مع )مميجي، 2الضريبي عند مستوى معنوية أكبر من 

 . Wei and Chen,2016)؛5102)خميس،دراسة تتفق مع 
وفى ضوء التحميل السابق، يتضح أنو تم االجابة عمى السؤال بنعم جزئيًا وذلك بشأن 

عمى السؤال ب "ال" فيما يتعمق بمعدل العائد عمى األصول، الرافعة المالية، وتم االجابة 
 والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية.

 نتائج البحث وتوصياته ومجاالت البحث المقترحة: .8
 نتائج البحث:  1.8
أن التجنب  إليموضوع البحث،  فيدب المحاسبي توصل البحث من تحميل األ -

الضريبي أحد الممارسات التي تقوم بيا الشركات لتخفيض مبمغ الضريبة، ويتم 
العديد من المقاييس والتي من أىميا وأكثرىا استخدامًا في البحوث قياسو من خالل 

الفروق الضريبية وارتفاع  معدل الضريبة الفعمي الحاليانخفاض المحاسبية: 
 مراقبي الحسابات، وأنو أحد مؤشرات مخاطر األعمال التي يتم تقييميا من الدفترية
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ضمن مخاطر المراجعة وأحد األمور الجوىرية المرتبطة بعممية المراجعة والتي يتم 
 لما ليا من آثار سمبية عمى مخاطر التقاضي . ةالتقرير عنيا في تقرير المراجع

 :الجانب التطبيقي فيتوصل البحث  -
مراجعة المشتركة عمى ممارسات التجنب الضريبي بمقياس مدخل الل تفعييؤثر  -

مقابل المراجعة معدل الضريبة الفعمي الحالي ومقياس  الفروق الضريبية الدفترية
الشركات التي تطبق مدخل المراجعة المشتركة يزداد لدييا مما يدل عمى أن  الفردية

  .المراجعة الفرديةالشركات التي تطبق ممارسات التجنب الضريبي مقارنة ب
وتأثير سالب معنوي معدل العائد عمى األصول لموجب معنوي ىناك تأثير أن  -

عمي ممارسات التجنب الضريبي مقاسًا بالفروق الضريبية الدفترية في  مرافعة الماليةل
سياق العالقة بين تفعيل مدخل تفعيل المراجعة المشتركة وتمك الممارسات بينما كان 

 معنوي.غير موجب تأثير متدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية ل
تجنب الضريبي مقاسًا أن ىناك تأثير سالب معنوي لمرافعة المالية عمي ممارسات ال -

بمعدل الضريبة الفعمي الحالي في سياق العالقة بين تفعيل مدخل تفعيل المراجعة 
المشتركة وتمك الممارسات بينما كان لمتدفقات النقدية من االنشطة التشغيمية تأثير 

 معنوي.غير  سالبمعدل العائد عمى األصول لو أثر موجب غير معنوي، و 
 توصيات البحث:  2.8

لالستفادة من آثارىا االيجابية والحد المراجعة المشتركة تفعيل تشجيع الشركات عمى  -
بين مراقبي الحسابات وضع ضوابط العمل المشترك من آثارىا السمبية من خالل 

تقوم  التيعدم قيام أحد المكاتب و ، Big 4مثل مشاركة المكاتب المتوسطة لممكاتب 
خالف المراجعة وخاصة الخدمات الضريبية بالمراجعة المشتركة بتقديم خدمات ب

تقييم جودة أعمال المراجعة المشتركة لمشركات التي تفعل المراجعة و ، لمعميل
 .المشتركة اختياريًا من خالل وحدة الرقابة عمى جودة أعمال مراقبي الحسابات 

وجود معيار مصري لممراجعة المشتركة يحدد متطمبات وسبل التعاون بين  -
 مشتركة في بيئات األعمال األخرى عمى غرار معايير المراجعة الالمراجعين، 
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تطوير معايير المراجعة بشأن التفرقة بين ممارسات التجنب الضريبي المقبولة  -
والتعسفية وكيفية جمع أدلة اإلثبات وتقييميا المتعمقة بتمك الممارسات، وانعكاس ذلك 

 تقرير مراقب الحسابات. ومخاطر المراجعة 
بدراسة وتقييم مدى قيام الشركات بممارسات التجنب  مراقبي الحساباتاىتمام  -

الضريبي باعتبارىا ضمن مؤشرات مخاطر األعمال والتي تؤثر عمى مخاطر 
 . ، مع االستعانة بخبير ضريبي ضمن فريق المراجعةالمراجعة

اىتمام السمطات الضريبية ومأموري الفحص الضريبي بمدى تفعيل الشركات لمدخل  -
 المراجعة المشتركة مقابل المراجعة الفردية عند الفحص الضريبي. 

ادخال موضوع التجنب الضريبي، ومداخل المراجعة الخارجية ضمن مقررات مرحمة  -
 البكالوريوس في أقسام المحاسبة.

 حة:مجاالت البحث المقتر  3.8
دراسة العالقة بين مداخل عممية مزيد من البحوث المستقبمية في البيئة المصرية لتحتاج 

توفير أدلة  الحالية والمراجعة الخارجية وممارسات التجنب الضريبي، لدعم نتائج الدراسة 
ذلك الضريبية تساىم في الفحص الضريبي والكشف عن حاالت التجنب الضريبي و  لمجيات

، أو زيادة حجم العينة والفترة الزمنية، دون غيره التطبيق عمى أحد القطاعاتمن خالل 
وادخال متغيرات أخري مثل تقديم خدمات بخالف المراجعة من قبل أحد مكاتب المراجعة 

؛ واستخدام مقاييس أخري ضمن المراجعة المشتركة وحجم األتعاب كمقياس ألىمية العميل
 التي تحتاج لبحوث مستقبمية: الموضوعاتومن  لمتجنب الضريبي؛

 أثر مدخمي المراجعة المشتركة االلزامية، والمراجعة الثنائية عمى التجنب الضريبي . -
لتجنب الضريبي عمى عممية المراجعة الخارجية ) تخطيط؛ جمع وتقييم اانعكاس ممارسات  -

 ؛ االتعاب (.مراقب الحسابات أدلة االثبات ؛ تقرير
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بالمغة العربية: المراجع 1.9  

الستة لحوكمة  المبادئاجراءات مقترحة لمشركات الممتزمة بتطبيق .5102.الرؤوف عبد نبيل ابراىيم، -
:دراسة BEPSوعدم تأكل الوعاء  الضريبيالحد من التجنب  في OECDالشركات من إصدارات 

والضرائب، العدد الجمعية المصرية لممالية  مجمة البحوث المالية والضريبية.تجريبية ميدانية
 .012 – 22،فبراير:002

أثر المراجعة المشتركة عمى جودة عممية المراجعة في بيئة  .5102.جبل، نجوى محمود أحمد  أبو -
طنطا،  جامعة - التجارة كمية ،المحاسبية البحوث مجمة .الممارسة المينية فى مصر: دراسة تطبيقية

 . 021 -002العدد االول، يونيو: 
 لممسئولية المصري بالمؤشر االدراج لمتطمبات الشركات استيفاء اثر .5102.  محمودأبوزيد، عيد  -

ESG االسكندرية جامعة - المحاسبية لبحوثا مجمة .تطبيقية دراسة - الشركة وقيمة أداء عمى . 
دراسة أثر التخصص القطاعي لمراجع الحسابات عمى  . 5102.  اسماعيل، محمود اسماعيل محفوظ -

أنشطة التخطيط الضريبي بغرض تحسين األداء المالي لمشركات المتداول أسيميا في سوق المال 
 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة.رسالة ماجستير .المصري: دراسة ميدانية

 األرباح جودة عمى المشتركة المراجعة تأثير . 5102. الجبر، يحي عمي؛ والسعدون،  ناصر محمد -
 والخمسون، الرابع المجمد، مجمة االدارة العامة .السعودي  المالية األوراق سوق في المسجمة لمشركات

 .الثاني العدد
 فى المشتركة والمراجعة المتحفظة المحاسبية الممارسات بين العالقة . 5102.حافظ، سماح طارق أحمد -

 المجمة . المصرية البورصة فى المقيدة المساىمة الشركات عمى بالتطبيق المراجعة جودة ضوء
 .512-022: 2، العدد 29جامعة المنصورة، مجمد  -، كمية التجارةالتجارية لمدراسات المصرية

محمد؛ محمود، عبدالحميد أحمد؛ صالح، أبو الحمد مصطفى؛ وىاللي، أسامة أحمد  حسين أمل حسين، -
 . بيئة الممارسة المينية المصرية: دراسة مقارنة مع إطار مقترح المراجعة المشتركة في. 5102 .جمال

 .052 -010، يونيو: 22أسيوط، العدد  جامعة -التجارة ،كمية العممية المجمة
 بالعوائد التيرب الضريبي عالقة في المؤسسية الممكية تأثير قياس . 5102. خميس، حسن كامل فراج -

 . 021-052 (:0)55،، كمية التجارة، جامعة عين شمس مجمة الفكر المحاسبي .المدينة 
 عمى األعمال لمنظمات االجتماعية المسئولية أنشطة أثر قياس . 5102. شاىين، سيد محسن مرسي -

 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة.رسالة ماجستير .الضريبي التجنب ممارسات
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تأثير مدخل المراجعة الخارجية المشتركة عمى الحد من فجوة  .5102.محمد محمد ىدى الشيخ، -
جامعة  كمية التجارة ،مجمة الفكر المحاسبي .التوقعات لتحسين جودة عممية المراجعة: دراسة ميدانية

 .292-222، أكتوبر:2،العدد50عين شمس،مجمد
ودرجة التركيز في  أثر المراجعة المشتركة عمى جودة المراجعة . 5102 .مصطفى الحمد أبو صالح، -

 جامعة التجارة كمية ،المعاصرة التجارية البحوث مجمة .سوق خدمات المراجعة في البيئة المصرية
 .015 -20، ديسمبر: 5، العدد 59سوىاج، مجمد 

عن المعامالت مع األطراف ذوى  المحاسبيأثر مستوى اإلفصاح  . 5102. الصيرفي، أسماء محمد -
مجمة الفكر  .العالقة عمى قيمة الشركة : دراسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

  022-52ا (:5)51،، كمية التجارة، جامعة عين شمس المحاسبي
 .لرحمنحامد؛ عمر، أحمد محمد الشيير سيد؛ و أبو كريشة، طو زكريا عبدا شداد بكر أبو القوي، عبد -

 ،كمية العممية المجمة .أثر المراجعة المشتركة عمى تقرير المراجع الخارجي: دراسة تحميمية .5102
 .22-2، يونيو: 22أسيوط، العدد  جامعة -التجارة

 .المراجعة المشتركة كأداة لزيادة جودة المراجعة: دراسة ميدانية .5102 .أشرف أحمد عبدالحميد، -
 – 022: 2، العدد 22جامعة المنصورة، مجمد  –، كمية التجارة التجارية لمدراسات المصرية المجمة
509 . 

قياس أثر حوكمة الشركات عمى مستوى التجنب الضريبي في  . 5102 .كامل محمود عارف عيسى، -
، 5طنطا، العدد جامعة - التجارة كمية ، المحاسبية البحوث مجمة .ضوء نظرية الوكالة : دراسة عممية 

 .509- 025ديسمبر: 
عمى  Audit  (Jointقياس أثر تطبيق برامج المراجعة المشتركة ) .5102 .حسين زكي أحمد متولي، -

جامعة طنطا،  -، كمية التجارة مجمة التجارة والتمويل . أسعار األسيم  : دليل من البورصة المصرية
 .229 – 210: 2العدد 

عالقة المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة بجودة األرباح : دراسة  . 5102 .سميم أحمد محمد، -
 – 222، أبريل: 0، العدد 55جامعة عين شمس، مجمد –، كمية التجارة مجمة الفكر المحاسبي .تطبيقية
912. 

دراسة العالقة بين المسئولية االجتماعية لمشركات وممارسة  . 5102 .زكي السيد عمرو محمود، -
مجمة الفكر  .ريبي: دراسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة بسوق األوراق المالية في مصرالتجنب الض

 .220- 212، أبريل: 0، العدد 50جامعة عين شمس، مجمد  –، كمية التجارة المحاسبي
دراسة العالقة بين تقديم المراجع الخارجي لمخدمات الضريبية ومستوى  .5102.مشحوت، عيد حسن -

 ،كمية التجارة،جامعة القاىرة.رسالة ماجستير .التجنب الضريبي
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 والمسئولية بالنقدية االحتفاظ بين العالقة تحميل . 5102. مميجي، مجدي مميجي عبد الحكيم -
مجمة  .المصرية األعمال بيئة من عممية أدلة: الشركة قيمة عمى وأثرىا الضريبي والتجنب االجتماعية

 .210- 221: 2، العدد 55جامعة عين شمس، مجمد  –، كمية التجارة الفكر المحاسبي
لمدخل المراجعة المشتركة عمى  االختياريأثر التفعيل  .5102 .إبراىيم محمد محمد محمد مندور، -

مجمة الفكر  .ممارسات إدارة األرباح : دراسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة فى البورصة المصرية
 .0025 – 0009، يوليو: 5، العدد 51جامعة عين شمس، مجمد –التجارة ، كمية المحاسبي
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