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 ا ىل من قال هللا يف حقها 

  قوال كرميا" ام أ ف وال تهنرهام وقل هلام" وال تقل هل

 ا ىل أ عز ما أ مكل يف هذه ادلنيا 

 ا ىل من جعلت اجلنة حتت أ قداهما 

 أ يم الغالية 

 عين خري اجلزاء يف ادلارين هللا جزاها 

 ا ىل مدرس يت ال وىل يف احلياة 

 أ يب الغايل 

 أ طال هللا يف معره 

 ا ىل لك ا خويت وأ خوايت 

 ا ىل لك من ا رتبطت بيين وبيهنم مودة أ خص ابذلكر 

 الزوجة الكرمية 

 ا ىل قرة عيين أ بنايئ 

سالم   أ مني   -رايم   -ا 

 أ عزمه هللا وحفظهم 

  أ هدي معيل هذا ا ىل زمالء العمل وادلراسة

 صامري راحب
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  الكرميني وادلي   ا ىل

  " لينة، عبد النور" بنايئزوجيت وأ   ا ىل

خويتا ىل    وأ خوايت وأ بناهئم ا 

  الزمالءو  ال صدقاءال قارب، لك  ا ىل

 ادلراسة  هذه ا جناز يف قدم لنا يد املساعدة من لك ا ىل

لهيم   مجيعا   ا 

  هذا املتواضع هجدي أ هدي مثرة

  بأ عامرمه اال طاةل وجل عز املوىل داعيا  

 

 محزة جتانية                                                          
 
 
 



 

IV 
 

 
 امحلد هلل فالق ال نوار وجاعل الليل والهنار

 الصالة والسالم عىل س يدان اخملتارو 

 صل هللا عليه وسمل

 بعد الثناء وامحلد هلل اذلي وفقين ال عداد هذا العمل أ هدي هذا اجلهد املتواضع ا ىل

 من قال فهيام هللا س بحانه وتعاىل

 صغري" هلام جناح اذلل من الرمحة وقل ريب ارمحهام كام ربياين خفضا  "و  

 أ طال هللا يف معرهام.  - وادلاي الكرميني

 منبع احلنان والعطاء بدون مقابل الغالية أ يم مث أ يم مث أ يم ا ىل أ يب الغايل

مسه ا ىل لك أ خويت وأ خوايت   لك واحد اب 

 و ا ىل أ رسيت الصغرية 

  وأ والدي الكرمية زوجيت

 يوسف - أ س يل - حنني -أ سامء 

 منبع القوة واال رصار 

 ا ىل لك أ ساتذيت ولك من مجعين هبم القدر.
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 عاله يف العظيم والتدبر، العقل نعمة وأهلمنا عطاايه، ومنحنا خلقنا أحسن الذي هلل احلمد
 معّلم )وسلم عليه هللا صل(حممد سيدان بعده، نيب ال من على والسالم والصالة وملكوته،
َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسهِ "  :تعاىل قوله من وانطالقا   البشرية، ، ( 12اآلية) لقمان، سورة "َوَمْن َيْشُكْر فَِإَّنم

 ،هشام لبزة والدكتور ،زكرايء دمدوم الدكتور القديرين، يناأستاذ إىل والعرفان ابلشكر تقدما نفإنن
 .الدراسة هذه إعداد طيلةنا ل واإلرشاد التوجيه وتقدمي سة،االدر  هذه على رافابإلش لتفضلهما

 هذه مناقشة لتفضلهم بقبول املوقرين املناقشة جلنة أعضاء إىل اجلزيل ابلشكر تقدمن كما
 االستبيان بتحكيم اقامو  الذين كرامال األساتذة منلكل  واالمتنان لشكراب تقدمنو  كما ،سةاالدر 

األساتذة: د/ صاحل محيداتو، د/ حممد الدينوري ساملي، د/ بلقاسم بن خليفة ود/ لطفي 
 .زاءاجل خري اعن هللا هماجز خمزومي، 

 يف مساعدة من لنا وهقدم ملا ،ساتذتناجلميع أ والتقدير الشكر خبالص تقدمن أن ايفوتن وال كما
 .ءااجلز  خري اعن هللا مهزاج مهاإلمتا مخربهت من الكثري هممنحنو  سة،االدر  هذه
 جهودها على والتقدير ابلشكر الشهيد محة خلضر ابلوادي ولكلية اإلقتصاد جلامعة تقدمن كما
 .رتامواإلح التقدير مجيعا   منا فلهم متميزين طلبة راجإلخ
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 لخص:امل
الدراسة إىل توضيح العالقة بني التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة، وبيان  هتدف هذه 

 لتطبيق علىكيفية التقليل من ظاهرة  التهرب الضرييب إبستخدام التحفظ احملاسيب من خالل الضرائب املؤجلة اب
ى املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على مفردة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية، ولقد اعتمدان عل 70عينة مكونة من 

، وتوصلنا SPSS إشكالية الدراسة والوصول إىل أهدافها واختبار فرضياهتا عن طريق برانمج التحليل اإلحصائي
تطبيق سياسات التحفظ احملاسيب ال تؤثر على التهرب الضرييب،  يف دراستنا هذه إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن 

ؤجلة تؤثر بشكل كبري على التهرب الضرييب، ابإلضافة إىل أن ممارسة التحفظ احملاسيب ليس هلا وان الضرائب امل
 الضرييب من خالل الضرائب املؤجلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية.أتثري جتاه التهرب 

 

 التحفظ احملاسيب، التهرب الضرييب، الضرائب املؤجلة.الكلمات املفتاحية: 
 
 
 

Abstract:   

This study purpose to analyse conservatism accounting influence 

towards tax avoidance through deferred tax, the study was conducted 

to Algerian accounting Environment on a sample of 70 observations, 

The acquired data analysed by path analysis through the statistical 

analysis program SPSS. This study concludes that conservatism 

accounting practice significantly: influence deferred tax practice but 

did not influence tax avoidance. Conservatism accounting practice is 

also having no influence towards tax avoidance committed by 

deferred tax. This deferred tax is only significantly influential to 

commit tax avoidance. This study can contribute in taxation field as 

input in tax planning formulation in Algerian accounting 

Environment. 
 

Key words: conservatism accounting, tax avoidance, deferred 

tax. 
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 أ 

 

 :متهيد ✓
يعد التحفظ احملاسيب )سياسات احليطة واحلذر( من أقدم موضوعات احملاسبة، وقد تزايد االهتمام به 

وازدادت البحوث احملاسبية اليت تناولت التحفظ احملاسيب خالل السنوات بشكل ملحوظ خالل العقد املاضي 
األخرية والذي يعترب أحد السياسات احملاسبية املقبولة قبوال عاما واليت من الواجب توفرها يف القوائم املالية، حيث 

يف موعدها الذي هو جوهر يظهر دور اهتمام أدبيات احملاسبة جليا بدراسة أثر التحفظ احملاسيب وإعالن التقارير 
الشفافية يف القوائم املالية إضافة إىل اختيارات إدارة املؤسسة اليت تتمثل يف أتجيل االعرتاف ابألرابح وأخذ 
اخلسائر احملتملة يف احلسبان وعدم اإلعالن عن املكاسب املتوقعة هادفة من ذلك إىل إظهار نتائج أعمال املؤسسة 

تحفظ احملاسيب إىل تقليل صايف الربح من خالل أتجيل االعرتاف ابإليرادات بصورة متحفظة، حيث يؤدي ال
 وتفعيل االعرتاف ابملصروفات ومن مث تقليل االلتزامات الضريبية.

كما يعترب التهرب الضرييب من مشاكل التحصيل الضرييب الذي يسبب نقصا يف مداخيل الدولة، وعادة ما 
التخفيضات املسموح هبا يف القوانني والتنظيمات، وخيتلف منظور التهرب يتم جتنب ذلك عن طريق االستثناءات و 

الضرييب من مؤسسة إىل أخرى حسب إهتمامات أصحاب املصلحة ألن طبيعته يف حد ذاهتا ال تنتهك القوانني 
ملؤسسة من خالل حماولة دافعي الضرائب تقليل أو جتنب أو أتجيل دفع الضريبة بعدة طرق، فالنتائج اليت حتققها ا

من خالل ذلك ينظر هلا من الناحية اجلبائية بنظرة ختتلف يف كثري من األوقات عن الناحية احملاسبية، ويرجع ذلك 
بسبب فارق التوقيت يف قياس كل من املمارسات احملاسبية وآاثرها اجلبائية والعكس صحيح، وينعكس ذلك 

إدراج الضرائب املؤجلة اليت هي عبارة عن مبلغ ضريبة  مبطابقة الضريبة املستحقة ابلضريبة االقتصادية من خالل
عن األرابح، واليت تظهر نتيجة االختالف بني النتيجة احملاسبية والنتيجة اجلبائية أو اختالف زمين مؤقت بني 

ة الدورات احملاسبية، حيث يرتتب عنه اختالف يف األهداف والنتائج يف خمتلف التقارير املالية وتتسبب هذه الظاهر 
 يف التهرب الضرييب.

 طرح اإلشكالية: ✓
على ضوء ما سبق من عرض ملفهوم التحفظ احملاسيب )سياسات احليطة واحلذر( وعالقته ابلتهرب الضرييب 

 والضرائب املؤجلة نصيغ اإلشكالية الرئيسية لدراستنا على الشكل التايل:
 خالل الضرائب املؤجلة ؟ما هو دور التحفظ احملاسيب يف التقليل من التهرب الضرييب من  -

 لإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية:



  مقـدمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ب 

 

 وأتثري بني التحفظ احملاسيب و التهرب الضرييب؟ ارتباطهل توجد عالقة  -
 هل تطبيق املؤسسات لسياسات التحفظ احملاسيب يكون هلا أثر على الضرائب املؤجلة؟ -
 ما أثر الضرائب املؤجلة على ممارسات التهرب الضرييب؟ -
 الدراسة: فرضيات ✓

 ولإلجابة على أسئلة الدراسة نصيغ الفرضيات التالية:
 0.05وجود أتثري ذو داللة إحصائية للتحفظ احملاسيب على التهرب الضرييب عند مستوى داللة  - 1
 0.05وجود أتثري ذو داللة إحصائية للتحفظ احملاسيب على الضرائب املؤجلة عند مستوى داللة  - 2
 0.05 وجود أتثري ذو داللة إحصائية للضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب عند مستوى داللة - 3
وجود أتثري ذو داللة إحصائية للتحفظ احملاسيب على التهرب الضرييب والضرائب املؤجلة عند مستوى  - 4

 0.05داللة 
 مربرات اختيار الدراسة: ✓

 نعدد جمموعة من املربرات كانت وراء اختياران ملوضوع الدراسة نذكر منها:
 قلة الدراسات اليت تناولت موضوعنا. -
 راسة.حداثة موضوع الد -
 تقليل من التهرب الضرييب.ال يف ودوره احملاسيب التحفظ موضوع الدراسة تعاجل أن -
 الرغبة الشخصية يف تناول مثل هذه املواضيع. -
 ارتباط املوضوع ابلتخصص. -
 أهداف الدراسة: ✓

 هتدف الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منها:
 التعرف على املفاهيم النظرية املتعلقة بكل من التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة. -
بيان كيفية التقليل أو احلد من التهرب الضرييب ابستخدام وممارسة سياسات التحفظ احملاسيب عن طريق  -

 الضرائب املؤجلة.
 .والضرائب املؤجلة إختبار أتثري التحفظ احملاسيب على التهرب الضرييب -
 إختبار أتثري الضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب. -



  مقـدمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ج 

 

 أمهية الدراسة: ✓
تستمد أمهية دراستنا كوهنا تطرقت إىل موضوع التحفظ احملاسيب بتسليط الضوء على هذا املفهوم وعالقته 

احملاسبية اجلزائرية، خاصة بعد األزمة ابلتهرب الضرييب و الضرائب املؤجلة، والذي يعترب قليل االهتمام يف البيئة 
املالية العاملية أين عاد النقاش حبدة حول أمهية ممارسة هذا املفهوم من عدمه، وذلك من جهة املؤيدين له الذين 
يعتربون أن اخنفاض ممارسته ما قبل األزمة املالية أعطى مديري املؤسسات دافعا ملزيد من االنتهازية يف التصريح 

 ى غري حقيقتها وحيث تسمح هذه الدراسة ابلتعمق يف هذا املوضوع.أبرابح عل
 حدود الدراسة: ✓

* احلدود املكانية: تناولت هذه الدراسة ممارسة سياسات التحفظ احملاسيب ودوره يف التقليل من التهرب الضرييب 
 رائب.من خالل الضرائب املؤجلة يف البيئة اجلزائرية من جامعات ومكاتب حماسبية وإدارة الض

 .2019أفريل( من سنة  -* احلدود الزمانية: تتمثل احلدود الزمنية هلذه الدراسة فرتة مشلت شهري )مارس
 منهج الدراسة: ✓

لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية وإثبات صحة الفرضيات املطروحة من عدمها، مت 
ملتغريات الدراسة، املتمثلة أساسا يف مفهوم التحفظ إستخدام املنهج الوصفي لعرض خمتلف اجلوانب النظرية 

 يف التحليلي احملاسيب والتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة، أما خبصوص اجلانب التطبيقي فقد مت إستخدام املنهج
 كيفية ودراسة حساابت وأكادمييني وموظفي إدارة الضرائب وحمافظي احملاسبني من لعينة االستبيان نتائج حتليل

 املتحصل النتائج ومقارنة قليل من التهرب الضرييب ابستخدام التحفظ احملاسيب من خالل الضرائب املؤجلةالت
 .عليها

الطرق  بعض على ابالعتماد التحليل مت حيث الدراسة عينة إىل االستبيان استمارات توجيه وقد مت
 .SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة برانمج ابستعمال اإلحصائية

 صعوابت الدراسة: ✓

 ال خيلو أي حبث علمي من صعوابت تعرتض الباحث أثناء إجنازه وابلنسبة لدراستنا متثلت أهم الصعوابت يف:
نقص وقلة املراجع والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التقليل من التهرب الضرييب ابستخدام  -

 التحفظ احملاسيب.
 قلة الدراسات الوطنية املتعلقة مبفهوم التحفظ احملاسيب )احليطة واحلذر(. -
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 قلة املراجع والدراسات السابقة اليت تناولت متغريات الدراسة جمتمعة. -
 ع املعلومات حول الدراسة امليدانية اليت ختص املوضوع.صعوبة مج -
صعوبة توزيع استمارات االستبيان بسبب عدم القدرة على الدخول لبعض املؤسسات والوصول إىل  -

 العاملني يف مصاحلهم.
 رفض بعض العينات التعاون ومأل استمارة االستبيان أو التحفظ يف اإلجابة. -
 بل املكاتب احملاسبية بسبب انشغاهلم إبعداد التقارير وتسوايت هناية السنة.عدم التجاوب احملسوس من ق -
 هيكلة الدراسة: ✓

ملعاجلة دراستنا يف شقها النظري والتطبيقي ولإلجابة على إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية املتعلقة هبا 
لعناصر املنهجية اليت يفرتض أن سنقوم بتقسيم هذه الدراسة إىل مقدمة، فصلني وخامتة، حيث تضمنت املقدمة ا

حتتويها مقدمة كل حبث، سواء فيما يتعلق ابإلشكالية، الفرضيات، أمهية وأهداف الدراسة، أسباب اختيار 
اخل، تضمن الفصل األول اجلوانب النظرية و العالقة بني متغريات الدراسة، تضمن  …املوضوع، املنهج املتبع

األدبيات النظرية لكل من التحفظ احملاسيب أين تطرقنا يف املبحث األول إىل  متهيدا للفصل يليه بعد ذلك مبحثني،
الدراسات السابقة يف املوضوع وتتضمن الدراسات وتناولنا  يف املبحث الثاين ،  والتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة

 اليت تناولت متغريات البحث، وما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة.
تناولنا دراسة ميدانية على عينة، حيث قسم إىل مبحثني، تطرقنا يف املبحث األول ملنهجية الفصل الثاين 

 وإجراءات الدراسة أما املبحث الثاين مت فيه التطرق إىل عرض وحتليل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة التطبيقية.

املتوصل إليها النظرية والتطبيقية اخلامتة ملخص للدراسة واإلجابة على اإلشكالية وكذا أهم النتائج  تتضمنكما 
 املقرتحة. والتوصيات



 

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 الفصل األول:
األدبيات النظرية 

 للدراسة
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  متهيد:

الباحثني يف اجملاالت املالية واحملاسبية، إذ  اهتماملقد أصبح التحفظ احملاسيب من أهم املواضيع اليت أاثرت 
عليها وكذلك إظهار احلاجة إىل ممارسته من أجل احلد من  االعتمادابت يعترب أهم اآلليات ذات األمهية اليت يتم 

ملديري املؤسسات من اإلفصاح عن األرابح على غري حقيقتها وذلك من أجل ختفيض  االنتهازيةاملمارسات 
اجلبائية، وبغرض التعرف أكثر على التحفظ احملاسيب وعالقته ابلتهرب  االلتزاماتيل التهرب من النتيجة وابلتا

النظرية للعالقة بني  األدبياتيف املبحث األول إىل  تطرقنا ، حيث تقسيم الفصل إىل مبحثنيوالضرائب املؤجلة مت
التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة، ويف املبحث الثاين إىل الدراسات السابقة املتعلقة ابلدراسة 

 وما مييز دراستنا عنها.
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 التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب والضريبة املؤجلة اإلطار النظري للعالقة بني: املبحث األول
 ملفاهيم واجلوانب النظرية املتعلقة مبتغريات الدراسة.اسنتناول من خالل هذا املبحث 

 التحفظ احملاسيب املطلب األول:
   مفهوم التَحفُّظ املُحاَسيب: - 1

 قرون، لعدة احملاسبني لدى واسعا   قبوال  ل ان الذي احلذر،و  احليطة ملبدأ ا  ر تطو  اَسيباحمل لتَحفظا حلمصط عدي
 وأتجيل احلسبان، يف ةلاحملتمم  واألعباء اخلسائر مجيع أبخذ ويقضي الدخل، قائمةلى ع التأثري حنو اهموجن وكا

 ومفهمل احملاسيبه الفق يفعليه  متفق تعريف يوجد وال ذاه ابلفعل، اهحتقق حلني داتاإلير أو ا ابألرابح فااالعرت 
 .1والتطبيق النظرية ضمنه عبيل الذي احملوري الدور من ابلرغم التَحفظ،

 طبعة يف أكسفورد قاموس يف ُعرفت احملاَسيب التَحفظ مةلك  أن إىل 2)أبو جراد رجب( سةادر  أشارت
ه أبن  1932عام من بداية أكسفورد قاموس اهعرف وكذلك التغيري، عدم ىلع احملافظة حنو االجتاه هأبن 1897
 اجلانب أو األمان جانب يف لتكون، القيمة منتقليل ال بغرض التقدير حاالت يف التوسط أو واالعتدال احلرص

 .3وعرف أيضا أنه أداة يستخدمها احملاسبون ملواجهة حالة عدم التأكد اليت يواجهوهنا يف مواقف عديدة الصحيح،
 البعض بينما التَحفظ، حطلملص الكتاابت بعض استخدام الشأن، ذاه يف احملاسيب دبألل القارئ حظيالو 

 أن إال حني،لاملصط بني فالاخت وجود ىلإ ضمنا يشري قد الذي األمر واحلذر، احليطة حلمصط استخدام اآلخر
 حيث من فنيلخمت ومنيهمف وجود يعكس ال االستخدام ذاه أن يؤكد تممة،هامل ساتاالدر  من كثريه  إلي تلتوص ما

 احليطة حلمصط من كال  أن اعتبار ميكن ذلك ىلع وبناء لغوي، حياصطال فخال ىلع يقتصر فاألمر املضمون،
 .4لآلخرمها كال  ويشري دفان،امرت  التَحفظ حلومصط واحلذر،

 ىلع ينطويه أن يف احملاَسيب تَحفظلل ابلنسبة 5( Lafond & RoychowdhuryRayan ) رؤية ورتلتب كما
 السارة كمكاسب ابألخبار فااالعرت  وعدم كخسائر،  السيئة ابألنباء لالعرتاف مةاصر  أكثر معايري استخدام

                                       
 .12ص، AUJAA، 2015 جملة احملاسبة واملراجعة حتليل العالقة بني التحفظ احملاسيب ابلتقارير املالية وتكلفة رأس املال وأثرها على قيمة املنشأة، ،سعد الدين إميان - 1
السياسات احملاسبية واحلاكمية املؤسسية وأثرمها على جودة اإلفصاح عن البياانت املالية للمصارف احمللية املدرجة يف بورصة العالقة بني التحفظ يف رجب سعيد حممود أبو جراد،  - 2

 .43ص، 2015 ،رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني فلسطني،
 .73ص، 2004مان العربية، حممد  ابراهيم سلطان عبيدات، أثر إستخدام مفهوم التحفظ احملاسيب على مالئمة وموثوقية املعلومات احملاسبية، رسالة دكتوراه، جامعة ع - 3
 ،مصر، 2، ع25التجارية املعاصرة، كلية التجارة، جامعة سوهاج، مججملة البحوث  دراسة نظرية وميدانية، –تقييم التحفظ احملاسيب من منظور املستخدم  ،الرشيديممدوح  -4

  19.ص، 2011
5 - Lafond Rayan & Roychowdhury, Sugata, Managerial ownership and accounting conservatism, Journal of 

accounting research, Vol 46 March, 2008. P 105. 
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 اهعن نلاملع األصول ايفص أبن التوقعات وه اَسيبفإن التَحفظ احمل 1(Feltham G. & Ohlson) وحسب َّنوذج
 يف اإلجيابية العناصر ختفيض احملاسبون يفضل حيث الطويل، األجل يف السوقية اهقيمت من أقل كونت سوف
 (.اخلسائر املصروفات، مات،اااللتز ) بيةلالس العناصر وتعظيم( األرابح دات،ااإلير  األصول،) املالية القوائم

 اهأاتحت اليت احملاسبية والسياسات حاَسيب ميثل اختيار الطرقمأن التَحفظ الُ ميكن القول ل ما سبق من خال
ه عن ينتج ا، ممواملصروفات ماتالتز لال ىلاألع والقيم داتاواإلير  صوللأل األقل القيم عن تقريرلل احملاسبية املعايري

 اهقيمت من أبقل األصول إظهار قيمة يعين ال ذاهو  السوقية، القيمة عن كيةلامل حلق الدفرتية القيمة يف اخنفاض
 العادلة". "القيمة ممكنة قيمة أبقل اهتقدير  ولكن ية،لالفع

   التَحفُّظ املُحاَسيب: أنواع - 2
 م: از من حيث اإلل -2-1

 والتَحفظ اإلجباري، التَحفظ ا:مه نوعني، إىل مااإللز  حيث من اَسيباحمل التَحفظ تصنيف ميكن
 .2االختياري

 نشاطلل منظمة قوانني أو معني، حماسيب تنظيم باتلملتط االستجابة عن ينشأ الذي وه :إلجبارياالتَحفظ  -أ 
 .املؤسسات إدارة رغبة عن خارجة تاقرار  ىلع بناء يتم   التَحفظ من النوع ذاه أن أي ذلك، وغري التجاري

 دافهأ لتحقيق سعيا الشركة، إدارة اهحتدد ما غالبا   يةلداخ تابقرار  ينشأ الذي وهالتَحفظ االختياري:  -ب 
 . احملاسيب واإلفصاح القياس بدائل بني ارياالخت لخال من معينة

  من حيث أبعاد التأثري: -2-2
 والتَحفظ السابق، التَحفظ ا:مه بعدين لخال من املالية القوائم ىلع يؤثر اَسيباحمل التَحفظ أن البعض يرى

 .3حقالال
 التنبؤ أساس ىلع ماتاوااللتز  األصول عن احملاسبة إىل املؤسسات يدفع الذي التَحفظ وه :التَحفظ السابق -أ 

  استثمارية بنفقات فااالعرت  ذلك ىلع مثال التأكد، عدم درجة ارتفاع لظ يف يةلاملستقب النقدية ابلتدفقات
 .اهتلرمس من بدال   الفرتة ختص   كمصروفات

                                       
1 - Feltham, G. & Ohlson, J, Uncertainty resolution and the theory of deprecation measurement, Journal of 

accounting research, Vol 34, Autumn, 1996. 

دراسة تطبيقية كلفة التمويل ابمللكية واإلقرتاض، دراسة وحتليل َّناذج قياس التحفظ احملاسيب ابلقوائم املالية يف إطار اإللتزام ابملعايري احملاسبية الدولية لتقييم أثره على ت ،راشد حممد - 2
 .26ص، 2010 ،رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، مصر على مجهورية مصر العربية،

 .44ص مرجع سابق، ،رجب سعيد حممود أبو جراد - 3
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 أي يف ةلواملتّمث السارة، يةلاملستقب ابألحداث فااالعرت  أتجيل لخال من يتم   الذي وه :التَحفظ الالحق -ب 
 التنبؤ إطار يف متوقعة خسائر أبي املعجل فاواالعرت  الزايدة، كلت حتقق حني إىل االقتصاديةالقيم  يف ارتفاع

 .السارة غري يةلاملستقب ابألحداث
 من حيث االرتباط ابألحداث:  -2-3

 يف ساتاالدر  أشارت حيث اَسيب،حملظ االتَحف ساتادر  يف شيوعا   التقسيمات أكثر ميثل التصنيف ذاه لعل
  :1امه ني،لشك يفهر يظ اَسيباحمل التمَحفظ أن إىل الصدد ذاه
حداث، مبعىن أن يتم استبعاد وختفيض القيم ويعين أن يكون التحفظ معتمدا على وقوع األ: شروطامل التَحفظ -أ 

 الدفرتية يف ظل وقوع أحداث غري مالئمة بدرجة كافية.
 تويعين أن التحفظ يكون مستقال عن وقوع األحداث، مبعىن انه ينتج عن اإلجراءا :املشروطغري  التَحفظ -ب 

احملاسبية املستخدمة لقياس وتسجيل األصول بقيم دفرتية تقل عن القيم السوقية هلا على مدار عمرها اإلنتاجي 
  بشكل يؤدي إىل نشأة شهرة غري مسجلة.

  من حيث الدرجة: -2-4
 ألدىن والتَحفظ درجة، ألقصى التَحفظ ا:مه نوعني إىل التصنيف ذاه ظل يف احملاَسيب التَحفظ بويبت يتم  

 .2درجة
 األعمال بنتائج وصوللل دفهت حماسبية لسياسات اإلدارة اختيار لخال من يتم   :التَحفظ ألقصى درجة -أ 

 ألقصى اخلسائر لزايدة اخلسائر تصفية سياسة استخدام ذلك ىلع مثال دفة،هاملست اهدوافع حيقق مستوى ألقصى
 .املؤسسة إدارة تغري عند ممكن حد ألدىن الربح ختفيض أو ممكن حد
 عن خارجية باتلملتط كاستجابة  يكون اختيار بدائل السياسات احملاسبية املتحفظة :التَحفظ ألدىن درجة -ب 

 .معينة إدارية دافهأ حتقيق دفهب وليس ،املؤسسة
  ر:ار حيث مدى االستم نم -2-5

 .3املؤقت والتَحفظ الدائم، التَحفظ ا:مه التصنيف، ذاه ظل يف تحفظلل نوعني بني التممييز ميكن

                                       
  22.ص مرجع سابق،، الرشيديممدوح  - 1
اجمللة العلمية للتجارة و التمويل، كلية  دراسة حتليلية، ،الدور التعاقدي للمعلومات احملاسبية على درجة التحفظ احملاسيب وانعكاس ذلك على إدارة األرابحأثر  ،جنيديحممد  - 2

  64.ص، 2004 ،، مصر2التجارة، جامعة طنطا، ع
  23.ص مرجع سابق، ،الرشيديممدوح  - 3
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 تكون ما غالبا واليت الزمن، عرب ّمرةتَ مس بصفة تتمم  اليت اإلدارية ترااالختيا كتل إىل يشري :التَحفظ الدائم -أ 
 التَحفظات كتل أو معينة، اتراءإبج ماإلز  طةلسا هل ،املؤسسة ىلع خارجية اتهج اهتفرض إجبارية اتظحتف

 دارة. لإل تيجيةااإلسرت  دافهاأل بتحقيق املرتبطة
 أو احمليطة، والظروف املواقفف ابختال ايلهتعد ت اإلدارة اليت يتم  او يشري إىل اختيار هف :التَحفظ املؤقت - ب

 سياسات استخدام ىلع يقتصر اَسيباحمل التَحف ظ من لنوعا ذاه فإن ولذلك ا،هاختاذ يتم   اليت تاالقرار  يف التغري
 .معينة زمنية فرتة يف حمددة دافا  هأ حتقق ةلبدي حماسبية

  من حيث الِنطاق: -2-6
 .اجلزئي والتَحفظ الكمي، التَحفظ ا:مه تحفظلل نوعني ىلع التصنيف ذاه يشمل

مات، اوالتز  وأصول ونفقات داتاإير  من التَحفظ، عناصر لكافة اإلدارة اختيار لخال من يتم   :التَحفظ الكمي -أ 
 .حتفظا   أكثر للمؤسسة احملاسيب وماتلاملع نظام عل، جلتاوالتقدير  والطرق السياسات يف تاتغري وإجراء 

 أو يةلمرح دافهأ حتقيق دفهب معينة، لعناصر حمددة حماسبية تاراابختي يرتبط وهف :التَحفظ اجلزئي -ب 
 سأور  كالسيولة  النسب أو قات،العال بعض يف تحكملل متحفظة حماسبية سياسات اختيار ذلك ومثال جزئية،

 .الديون عقود مراإب ةلمرح يف العامل املال
 التحفظ يف الباحثني بني فيما واضح اتفاق يوجد اله أن يتبني احملاَسيب، التَحفظ ألنواع عرضال من سبق مما

 اتهوج فالختال تبعا   عديدة، أنواع إىله تصنيف ميكن حيث احملاسيب، حفظلتل موحمد تصنيف حول احملاسيب
 ة.فلاملخت احملاسبية البحوث يف تمامهاال وجماالت النظر،

  إجيابيات التَحفظ املُحاَسيب: - 3
 من وأسباب تار مرب  إىل متحفظة، حماسبية   سياسات   وتَ َبين احملاَسيب، التَحفظ استخدام إجيابيات تستند

 ي:يل ما اهمهأ
 ؤسسةامل وداتموج تقييم يف واملديرين احملاسبني لدى فرِطامل التف اؤل  ةهملواج مناس بة أداة اَس يباحمل ال تَحفظيعد  -

  .1احملاسبنيه تواج اليت التأكد عدم حالة ةهملواج مناسبة أداة وهو  ،اماهتاوالتز 
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ه ينتج ما أن أي ابملوضوعية، مَتّتاز حماسبية خمرجات إىل احملاسبة جمال يف اَسيباحمل التَحفظ ومهمف استخدام يؤدي -
 .1اهيلع املتعارف احملاسبية معايريلل وفقا   ُمعد   عادة يكون حماسبية، وماتلمع من احملاسيب النظام

 تسياسا إتباع إل ى ي لمت ق د الت ي اإلدارة م ن مهاألس   ةلمح مص احل محاية يف امه دوره ل اَسيباحمل التَحفظ إن -
 لخال من الديون، أصحاب مصاحل محاي ة وك ذلك ا،همن نص يب دارةل إل اليت األرابح تضخم إىل تؤدي ،ةلمتفائ
 خاص هوبوج جدا   مفيدا   يعترب اَسيباحمل التَحفظ أن كم ا  م،هاألس   ةلمح  ىلع حمقق ة غي ر مكاس ب توزيع عدم

 نتيج ة اوهنليتحم اليت فةلالتك تكون حيث ي،ه كما  بيةاحملاس  األرق ام أيخ ذون ال ذين املعرفة يليلق ستثمرينلمل
 .الربح زايدة ابجتاه التحي ز

 من للقي قد التَحفظ تبين إن حيث األرابح، وجودة وماتلاملع جودة حتسني يف يساعد اَسيباحمل التَحفظ إن -
 أن ساتراالد من كثري  وجدت وقد احملاسبية، وماتلاملع موثوقية من دمث يزي ومن دارة،لإل ازيهاالنت وكلالس

 أدوات أحد ميثل حتفظا أكثر حماسبية سياسات تطبيق وأن اإلفصاح، جودة زايدة ىلع يعمل احملاَسيب التَحفظ
 .2التّماثل عدم وختفيض وماتلاملع جودة مستوى زايدة

 مدى تضمن األهن، املتحفظة احملاسبية سياساتلل طبيعية نتيجة اإلفصاح جودة تعترب اإلفصاح: جودة تقييم -
 .3احملاسبية تاالتقدير  اهيلع بُِنيت اليت ضاتاواالفرت  األساسية، احملاسبية السياسات شرح يف اإليضاحات وضوح

   بيات التَحفظ املُحاَسيب:لس - 4
 ي:يل فيما احملاَسيب التَحفظ ومهمف استخدام بياتلس خيصتل ميكن

 احملاسبية وماتلعللم الثانوية التَحفظ احملاَسيب مع بعض املبادئ واخلصائص النوعية وم هيتعارض استخدام مف -
الواضح ما بني التَحفظ احملاَسيب وخاصية  التعارض مثل، الصادق والتممثيل والثبات مقارنةلل يةلابوالق احليادية مثل:

 فةلالتك لقاعدة وفقا املدة، آخر بضاعة تقييم جمال يف اَسيباحمل التَحفظ حيث يؤدي استخدام  والثبات،االتساق 
 ولذلك أخرى، سنة يف السوقية القيمة أساس ىلوع سنة، يف فةلالتك أساس ىلع اهوتقييم أقل، ماهأي السوق أو

 اهار هإظ لخال من املالية القوائم اهتتضمن اليت وماتلاملعه تشوي إىل تؤدي قد متحفظة، حماسبية سياسات تبين فإن
  .4احلقيقية اهقيمت عن فلختت بقيمة

                                       
العلوم ، جملة جامعة النجاح لألحباث دراسة يف الشركات الصناعية املسامهة األردنية، ،أثر األزمات املالية على دعم سياسة التحفظ احملاسيب القضاة،  إقبال ومأمونعمر  - 1

 .902ص، 2014 ،، فلسطني4، ع28اإلنسانية، مج
 .45ص، مرجع سابقرجب سعيد حممود أبو جراد،  - 2
الفكر  دراسة نظرية وتطبيقية،، أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية املنشورة للشركات املسجلة بسوق املال املصري ،عبد املالك أمحد - 3

 .10ص، 2012 ،، مصر1، ع15جاحملاسيب، قسم احملاسبة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، م
 .46ص، مرجع سابقرجب سعيد حممود أبو جراد،  - 4
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 يؤدي أنه شأن من ماتاوااللتز  املصروفات قيمة زايدة ويف دات،اواإلير  األصول قيمة من التخفيض يف املبالغة إن -
 ماتاااللتز  قيمة ختفيض يف واملبالغة دات،اواإلير  األصول قيمة زايدة يف املبالغة عن خطورة تقل ال نتائج إىل

 .1وماتلاملع كللت املستخدمة فااألطر  ببعض الضرر حقلت أن التصرفات ذهه مثل ىلع ترتبه ألن واملصروفات،
 فرض مع يتناقض تحفظلل وفقا ،اللتزاماتل ىلاألع والقيم صول،ألل األدىن القيم ابعتّماد التشاؤم يف طااإلفر  إن -

 مبصاحل ضري قد التَحفظ تطبيق فإن لذلك، وتبعا   دقيق، بشكل دورة كل  أعمال نتائج حتديد وضرورة الدورية،
 اجلدد نيمهاملسا من مهغري  لصاحل معينة حماسبية دورة يف نيمهاملسا من جيل أرابح من يُنِقص إذ ني،مهاملسا بعض

 .2قادمة ترادو  يف

ت اوالتقدير  السياسات جودة يف شكوك ناكه كانت  إذا ما حتديد ىلع التَحفظ يساعد اخلطر: مواطن حتديد -
 وجود ي:لي مما بكل احملاسبية تاوميكن أن يستدل يف حتديد مواطن اخلطر يف السياسات والتقدير  احملاسبية،

 وجود ء،العمال تحسااب يف طبيعية غري زايدة وجود مربرة، غري األرابح يف زايدة وجود مربرة، غري حماسبية تاتغيري 
 .3يةلالتشغي النقدية اوتدفقاهت ،املؤسسة أرابح بني الفجوة يف زايدة ناكه وأن املخزون، يف طبيعية غري زايدة

 حةلمص حس اب  ىلع ال دائنني حةلمص  س يادة إل ى يؤدي حفظة،تامل احملاسبية سياساتلل املؤسسات تبين إن -
 تكاليف زايدة هيلع يرتتب قد الذي األمر واإلدارة، املستثمرين بني وماتلاملع تباين من ويزيد م،هاألس ةلمح

  .4هعن االستغناء جيب عائقا   التَحفظ ميثل ذاوهل الوكالة،
 الذي األمر ابملستقبل، التنبؤ ىلع اقدرهت من للويق ومات،لاملع حمتوى تقييد ىلع اَسيباحمل التَحفظ يعمل -

 .5اكفاءهت  من وخيفض املديونية، عقود ىلع ينعكس
 سرية، احتياطيات تكوين إمكانية ومن احملاسبية، ابألرقام عبالتال فرص تتيح قد احملاَسيب ال تَحفظ ةممارس إن -

 اهيلع االعتماد وصعوبة األرابح، جودة واخنفاض اتوملاملع بيئة ىلع بيةلس تاأتثري  من ذلك ىلع يرتتب قد وما
 خاصة املستخدمني، تاقرار  دقة ىلع تؤثر قد ةللمض تقارير إعداد إىلله جمم يف يشري الذي األمر التنبؤات، يف

 .6جعنياواملر  املستثمرين

                                       
 .46، صمرجع سابقرجب سعيد حممود أبو جراد،  - 1
، منشورة، قسم احملاسبة واملراجعةرسالة ماجستري غري  دراسة ميدانية، ،قياس أثر التحفظ احملاسيب على جودة احملتوى اإلعالمي للتقرير املايل يف سوق األوراق املالية ،رزقإسالم  - 2

 .17ص، 2008 ،كلية التجارة، جامعة قناة السويس، مصر
 .10ص، مرجع سابق ،عبد املالك أمحد - 3
جملة الدراسات  ،FASBجملس معايري احملاسبة املالية  IASBتقييم وتطوير اإلطار الفكري املشرتك للمحاسبة املالية الصادر عن جملس معايري احملاسبة الدولية  ،األرضي حممد - 4

 .51ص، 2008 ،، مصر3كلية التجارة، جامعة بين سويف، ع  ،املالية والتجارية
 .ونفس الصفحةرجع رجب سعيد حممود أبو جراد، نفس امل - 5
 .ونفس الصفحةرجع رجب سعيد حممود أبو جراد، نفس امل - 6
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 يعترب اَسيباحمل التَحفظ أن إىل البعض يشري حيث بيات،لوس جيابياتإ احملاَسيب لتَحفظل أن يتبني سبق مما

 الشخصيةه مصاحل اهلخال من حتقق اليت املتحررة احملاسبة أساليب تبين ىلع املؤسسة إدارة قدرة من حدلل ةلوسي

 اشأهن من اَسيباحمل التمَحفظ ممارسة أن إىل آخرون يشري بينما األخرى، فااألطر  مصاحل حساب ىلع ولو حىت

 احلقيقية، اهقيمت عن فلختت قيمةب اهار هإظ لالخ من اههوتشوي احملاسبية، وماتلاملع حمتوى تغيري ىلع العمل

 اَسيباحمل التَحفظ اهحيقق ومعتربة عديدة مزااي وثق احملاسيب األدب فإن بيات،لالس وجود من ابلرغم ولكن

 املؤسسات َتممامها حمط لزامه وأن ،وإجيابياته اَسيباحمل التَحفظ مبوضوع تمامهاال إىل تدفع املالية، القوائم ستخدميمل

 .املصاحل وأصحاب والباحثني

  :مربرات ممارسة التحفظ احملاسيب - 5
 حددت اليتو  اَسيباحمل التَحفظ وتطور نشأة إىل أدت اليت العوامل من عددا   احملاسبة أدبيات قدمت لقد

 ي:يل فيما اَسيباحمل التَحفظ تاومربر  دوافع مهأ لثوتتمم  ،اَسيباحمل التَحفظ ممارسات استخدام ىلع بلالط عوامل

 : املربر التعاقدي -5-1

قد  ألنه، (كاإلدارة والدائنني)حيقق التحفظ احملاسيب منفعة كبرية للمستثمرين وغريهم من األطراف التعاقدية 

يستخدم كوسيلة ملواجهة عدم متاثل املعلومات ومواجهة املشاكل اخلاصة ابلتحاسب بني أطراف التعاقد ذات 

،  املؤسسةر أن التحفظ احملاسيب يزيد من كفاءة األرابح كمقياس ألداء كتنظيم، ويقرتح هذا املرب   ابملؤسسةالعالقة 

   .املؤسسةمن كفاءة األصول كمقياس لقيمة كما يرفع 

  :القضائي املربر -5-2
على جتنب املزيد من التكاليف القضائية احملتمل أن ترتتب على  املؤسساتيساعد التحفظ احملاسيب 

 التعرض للمساءلة القضائية، وذلك من خالل تقييم األصول ابلنقص.

احملاسيب خماطر الدعاوى القضائية اليت حتيط أبنشطة زايدة حقوق امللكية، حيث يعتقد  كما يقلص التحفظ

اليت تقوم بزايدة التمويل  ملؤسساتتكون أكثر حتفظا ابملقارنة اباليت تقوم إبصدار األسهم  املؤسساتالبعض أن 

   .1من خالل الديون فقط
 

 
 

                                       
 .14ص، 2015 ،مكتبة الوفاء القانونية، القاهرة ،التحفظ احملاسيب رشا الغول، - 1
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 :تنظيميال راملرب  -5-3
يساهم التحفظ احملاسيب يف ختفيض التكاليف السياسية اليت حيتمل أن ترتتب على تقييم األصول ابلزايدة 
مقارنة بتقييمها ابلنقص نتيجة تطبيق املعايري احملاسبية والتشريعات امللزمة، كما يقرتح هذا املربر أن يساهم التدخل 

 حنو إتباع املزيد من ممارسات التحفظ احملاسيب. سساتاملؤ احلكومي يف تنميط إعداد القوائم املالية يف ميل 
العاملة يف الدول اليت تتمتع  املؤسساتوقد أكد البعض على ما سبق من خالل كشفهم عن أن أرابح 

العاملة يف  ملؤسساتبوجود قانون عام وأحكام قضاء ومستوى جيد من التنظيم املهين تعترب أكثر حتفظا ابملقارنة اب
 .1الدول األخرى

 : ربر الضرييبامل -5-4
ابإليراد وتعجيل  االعرتافيساعد التحفظ على ختفيض الدخل للتحاسب الضرييب من خالل أتجيل 

إىل ختفيض  املؤسسات، كما أن ضريبة الدخل تتناسب طرداي مع األرابح املعلنة، لذا تلجأ 2ابملصروف االعرتاف
األرابح ومن مث ختفيض ضريبة الدخل املستحقة عليها من خالل استخدام التحفظ احملاسيب عند اإلعالن عن 

 .3األرابح والقيم العليا لألصول وهذا بدوره يسهم يف أتجيل الضريبة
 التهرب الضرييب :الثايناملطلب 

 هناقتصادي والسياسي لكل دولة إال أام االظاهرة دولية ختتلف من دولة ألخرى تبعا للنظ الضرييب التهرب
 .4ا ظاهرة يصعب السيطرة عليها وذلك ببعديها الوطين والدويلهنتشرتك يف كو 

  :تعريف التهرب الضرييب - 1
يتعرض املشرع إىل تعريف التهرب الضرييب بل ترك أمره للفقه وذلك لصعوبة حصر األساليب املستعملة  مل

 يف ذلك نظرا لتطورها املتواصل.  
نه التخلص جزئيا أو كليا من الضريبة، وميكن أن يتم قبل حتقق الضريبة بعدم أ " (غالب عرفات)فقد عرفه 

   .5"أدائها للخزانة

                                       
 .15ص ،مرجع سابق رشا الغول، - 1
 .نفس املرجع ونفس الصفحة رشا الغول، - 2
 .57ص، مرجع سابقرجب سعيد حممود أبو جراد،  - 3
 .12ص ،2010، امعة سعد دحلب البليدةجب مداخلة تقييم السياسة اجلبائية يف اجلزائر، ،رمحون كمال رزيق وبوعالم  - 4
جملة احلقوق، جملة علمية حمكمة ربع سنوية تعىن بنشر الدراسات القانونية والشرعية، جملس النشر العلمي، العدد  التهرب الضرييب يف اململكة األردنية اهلامشية، ،سامل الشوابكة - 5

 .263ص ،2003ديسمرب  27، 04
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نه ختلص املكلف من دفع الضريبة الواجبة عليه  "أ (وعبد الرؤوف قطيش ،حسن عواضة) انالدكتور وعرفه 
  .1"كليا أو جزئيا دون أن ينعكس عبئها على الغري

ا هنعض األعمال واألفعال املخالفة للقانون واليت من شأبنه قيام املكلف ب"أ (أبو نصار وآخرون)وعرفه 
  .2"عليهختفيض مقدار الضريبة املستحقة 

وجيب التمييز يف هذا اجملال بني التهرب الضرييب الذي ال ينتهك القانون وإن كانت بعض أساليبه قد 
 الغش الضرييب توصف بكوهنا غري أخالقية ومدفوعة بنية استغالل الثغرات املوجودة يف النصوص القانونية، وبني

 .3من جهة أخرى الذي جيرمه القانون ويعاقب عليه
التهرب الضرييب هو السلوك الذي يهدف إىل تقليل مقدار االلتزامات اإلجبارية للضريبة، ولكن بدون 

 ،هذا العنصر جيعل من املمكن التمييز بني التهرب الضرييب من الغش الضرييبوجود العنصر املقصود إذ أن غياب 
حيث إذا استخدم دافع الضرائب وسائل قانونية يصبح  ،وبعبارة أخرى لإلدارة اجلبائية دور كبري يف التقدير هنا

 .4واحتيالن انحية أخرى، إذا كانت تعتمد على تقنيات غري مشروعة فإن اهلروب يعترب غش م اهلروب أمثل
من خالل هذه التعاريف نستنتج أن التهرب الضرييب هو تلك األعمال أو األفعال املرتكبة من طرف 

 لضريبة للتخلص بصفة جزئية أو كلية من الضريبة املفروضة.اباملكلف 
  :أنواع التهرب الضرييب - 2
  :(التجنب الضرييب) التهرب املشروع -2-1

الضرييب  شريعالت ماكن خمالفة أحو الضريبة د عين من دفو لف القانكتخلص امليقصد بتجنب الضريبة أن ي
  :6لذلك التهرب هي التحاثالثة  بني زن التمييكطار مياإليف هذا و  ،5ئمالقا
 بغرضلف كاليت يتخذها امل توكيالسال ضل بعالمن خ ذلك املكلف:ك و لسعن تغري  جتهترب ضرييب ان -أ 

 ل فيما يلي:  ثجتنب الضريبة  اليت تتم
 دفعها.  يعليها ضريبة مرتفعة بقصد تفاد تفرضاليت  علسنتاج الإ كاستهالن ع متناعالا -
 ل. قلضريبة أع خر خاضآاط شن إىل نتقالالاو  ،لضريبة مرتفعة عخيض ينتاجي الذإلاط اشترك الن -

                                       
 .291ص، 1995 ،دار اخللود املالية العامة املوازنة للضرائب والرسوم، ،حسن عواضة وعبد الرؤوف قطيش - 1
 .28ص، 2003 ،02ط  ،املكتبة الوطنية اسبتها بني النظرية والتطبيق،حمالضرائب و  ،املشاعلة وفراس الشهوان أبو نصار وحمفوظ - 2

3 -  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy / 29.01.2019 à  21:09. 
4 - Vernier Eric, Fraude fiscale et paradis  fiscaux, Dunod, Paris, 2014, P16 

5 - Gaudemet  Paul Marie, Précis De Finances Publiques, Édition Montchrestien, Paris, 1970,  P 314. 

 .230ص، 1980النظرية العامة يف مالية الدولة والسياسة املالية يف االقتصاد الرأمسايل، مصر، منشأة املعارف،  دراسات يف اإلقتصاد املايل، ،دويدارحامد حممد  - 6

http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/ea274201-0ef1-462a-9ac6-7c18c213ee1b
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy%20/%2029.01.2019
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ب ائمبختلف الضر  معل ىن علكو جيب أن ي يالذلف كامل دةاإر  ىعل كزظ أن هذا التهرب يرتحالن
 ضة. رو املف

لة و تخدمها الدسن أن الضريبة أداة هامة تكو تند هذا التهرب  سي :الضرييب شريعالت ههترب ضرييب ينظم -ب 
ع لتحقيق أهداف و ر شرع هذا التهرب املشامل ملذلك ينظ ،(اجتماعيةو  تصاديةاق ،مالية)لتحقيق عدة أهداف 

 . مارثتالسا شجيعصد تقة خاص تمعدال إىل للمؤسساتبة سمارها ابلنثتساد اعامل حخضاع األرابإل ثم ،معينة
قد يتحقق التهرب الضرييب نتيجة وجود ثغرات يف القانون  انتج عن إمهال املشرع الضرييب:هترب ضرييب  -ج 

الضرييب، وهو انتج عن إمهال املشرع، يف هذه احلالة يقوم املكلف ابستغالل ثغرات التشريع الضرييب، ومن أجل 
ذلك يستعني املكلف أبهل اخلربة واالختصاص الكتشاف تلك الثغرات، فمثال يستطيع املكلف جتنب الضريبة 

ابح الصناعية والتجارية ابلتوصل إىل إعطاء نشاطه صفة غري جتارية من وجهة النظر القانونية رغم أن على األر 
 طبيعة نشاطه جتارية من الناحية االقتصادية. 

د املادي للواقعة املنشئة يتضح مما سبق أن التجنب الضرييب ال يعترب هتراب حقيقيا، وذلك نظرا لعدم التجسي 
لكن نشري أن التهرب الضرييب الناتج عن وجود ثغرات يف التشريع الضرييب غري مرغوب فيه، ة القانونية، للضريب

حيث ال يسعى املشرع من خالله حتقيق أي هدف يعكس احلاالت األخرى، لذلك جيب معاجلة هذه الثغرات 
يظهر نقصا يف نه ألتحسني فعالية النظام الضرييب، ضف إىل ذلك، رغم احرتام هذا التهرب اإلطار الشرعي )إال 

    .1التحضر وغياب الضمري االجتماعي(
  :(الضرييب الغشالتهرب غري املشروع ) -2-2

أنه حماولة الشخص  2(جامع أمحد)حيث عرفه الغش الضرييب لقد تعددت آراء وتعاريف الباحثني يف ظاهرة 
 عدم دفع الضريبة املستحقة عليه إبتباع طرق وأساليب خمالفة للقانون وحتمل طابع الغش وغريه.

يف إقرار  تدليسيهأنه كل حماولة للتخلص من الضريبة ابستعمال طرق  3كما عرفه القانون اجلبائي اجلزائري
 ليا أو جزئيا.أساس الضرائب والرسوم اليت خيضع هلا املكلف أو تصنيفها ك

 ل فيما يلي: ثجد عدة مظاهر للغش الضرييب تتمو يف هذا اجملال ت

                                       
1 - André Mergairaz, la fraude fiscale et ses succédanés, deuxième édition, suisse, 1977, P 25.  

 .245-244ص .1975 ، القاهرة،2، ط1النشرة العربية، جفن املالية العامة، دار  ،علم املالية ،أمحد جامع - 2
 .79، ص2017"من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 1-303 "املادة  - 3
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د مقر و جو  معد ىمعتمدا يف ذلك عل ،للضريبة عاط اخلاضشضرييب عن الن حين تصريو لف القانكامل تقدمي معد -
 لي. كن التهرب  كو يف هذه احلالة ي ه،اطشلن
ل مما قضريبة أ هعلي تفرض حىتب خمالف للحقيقة ائدارة الضر إ ىضرييب لد حابلضريبة تصري  املكلفتقدمي -

يمتها قل من قردة أو تسلعة املسيمة القر كيذ  وأ ،احلقيقي هل من دخلأق الدخ هر يف تصرحيكأن يذ ك  ،جيب
 احلقيقية. 

ضة عليها الضريبة و املفر  حتقليص األراب إىل ؤديعاء الضريبة مما يو من  ماجبة اخلصو اليف الكاملبالغة يف تقدير الت -
 تحقة. سالضريبة امل ختفيضابلتايل و 
 لو ب احلصائدارة الضر إ ىيتعذر عل ثالضريبة حبي قيمة عيدف ال لف ابلضريبة حىتكال املو هتريب أم وخفاء أإ -

 . هجتاهاتحقاهتا مس ىعل
 ضل يف ختفيثاملتم يالعنصر املاديني مها: ساسرين أفر عنصو ك غش ضرييب جيب تو لس ييعترب أ حىتو 

 ك. و لسة لذلك السيئفر النية الو ت إىلافة ضإلاب ،عةو ر ش مغريالضرييب بطرق  تطاعالقا
زام لتالا معد الغاية هي سنف إىلل و صو ن أن يتخذمها التهرب يهدفان للكلني اللذين ميالشك الكأن   ورغم 

ب بينما التجن ،جيايبإمقابل  ين أو د ،الضرييب مفعالية النظا ىلبا علسر ؤثال أن الغش الضرييب يإ ،أبداء الضريبة
 (.يةسيا، سجتماعيةا ، اقتصادية) معينة أهداف لتحقيق عشر املدا من طرف و ن مقصكو د يقرييب الض

  :أشكال التهرب الضرييب - 3

التعرض إىل مفهوم التهرب الضرييب وتصنيفاته نتطرق هنا ألشكال التهرب الضرييب وهي احلاالت اليت  بعد
 يلي:  متكن املكلف من التخلص من الضريبة دون خمالفة القانون وهي كما

  :االمتناع -3-1

هذه تؤدي ابملكلف إىل جتنب دفع  االمتناعوطريقة  وهو أبسط طريقة للتهرب من الضريبة وبصورة أوضح،
ئب االسلع لتجنب دفع الضر  استهالكويكون عدم الدفع كليا عندما ميتنع املكلف من  الضريبة كليا أو جزئيا،

على اإلنفاق كما يستطيع أن يوظف كل ثروته يف سندات قرض أصدرهتا الدولة وأعفته وأعفت دخله من 
يدفع أي ضريبة على ثروته كما يكون عدم الدفع جزئيا كأن يقلل  فيه فاملكلف ال االكتتابئب لتشجيع االضر 

 . 1للضريبةمن أرابحه اخلاضعة للضريبة وذلك ابلتقليل من نشاطه حىت ال يتجاوز احلد املقرر إخضاعه 
 
 

 

                                       
1- Gaudemet Paul Marie, Op.cit. P 315.  
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  :اإلحالل -3-2 
 أقل،يتمثل اإلحالل يف أن املكلف يوظف أمواله يف أنشطة تكون معفاة أو مفروضة عليها ضريبة 

، ومن انحية أخرى قد يستهدف املشرع هذه النتيجة حتقيقا الفالحييف القطاع  االستثمارويتجسد ذلك مثال يف 
د على التوجه حنو اإلنتاج الزارعي من أجل حتقيق اقد يشجع هذا األخري األفر  ويف هذا اإلطار ض معينة،األغر 

هبذا  املهتمنييف هذه احلالة حيرص املشرع على إعفاء الذايت وخلق مناصب شغل والقضاء على البطالة و  االكتفاء
التقليل من  وهذا اإلعفاء أو هلم،ا يكون هذا اإلعفاء ملدة معينة تشجيعا وحتفيز  ئب وغالبا مااامليدان من الضر 

 .1له من أمهية على الصعيد الثقايف واحلضاري ئب قد ميس أحياان اإلنتاج التقليدي أو احلريف ملااالضر 

  :من ثغرات القانون االستفادة -3-3

ت تكون نتيجة عدم ات تسمح للمكلف أن يستفيد منها وهذه الثغر اقد حيتوي القانون اجلبائي على ثغر 
إحكام هذه النصوص اليت جتعل هذا املكلف حيصل على أرابح دون اخلضوع للضريبة املقررة على مثل هذه 

ع جزء من أرابحها على املسامهني ليس يف الصورة العادية أي ومثال على ذلك أن تقوم شركة ما بتوزي األرابح،
 وإصدارأمساهلا مبقدار هذا اجلزء من األرابح  ر توزيع مبلغ نقدي على كل مساهم ولكن يف صورة أخرى هي زايدة 

دات اأسهم هبا توزع جماان على املسامهني كل بقدر نصيبه يف األرابح وتستند الشركة يف عدم دفع الضريبة على إير 
القيم املنقولة املقررة على هذه األرابح املوزعة على املسامهني إىل أنه ال يوجد نص صريح يف التشريع اجلبائي يقضي 

، وما يستنتج من هذه احلاالت هو توفر سوء 2بفرض هذه الضريبة على األسهم اجملانية اليت توزع على املسامهني
 . عدم حتمله لنصيبه كامال يف األعباء العامةنية املكلف الذي يتجنب دفع الضريبة وابلتايل

  :أساليب التهرب الضرييب - 4
 نذكر منها ثالثة أساليب وهي:  ،ال ميكن حصر كل أساليب التهرب الضرييب لتعددها

 ي:التهرب عن طريق التحايل املاد -4-1

يعترب التحايل ماداي عندما يغري املكلف ابلضريبة قانونية واقعة مادية حبيث يتمثل هذا التحايل يف عدم 
احتساب االقتطاع الضرييب سواء  يف التصريح القانوين جبزء من املواد واملنتجات والبضائع أو األرابح اليت تدخل 

 وكالمها يسامهان بطريقة غري قانونية يف إنشاء اقتصاد غريكان هذا التحايل عبارة عن إخفاء جزئي أو إخفاء كلي 
 شرعي. 
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  :التهرب عن طريق التحايل القانوين -4-2

على أنه "العملية اليت  (Bruno)يعترب التحايل القانوين األكثر استعماال وتنظيما واألرقى تقنية، فلقد عرفه 
 من خالهلا يتم خلق وضعية قانونية خمالفة للوضعية القانونية احلقيقية". 

وميكن ذكر شكلني أساسيني للتحايل  ،1دون فواتري يعتمد املتهرب ملمارسة عمليات ومهية خللق حماسبة مشرتايت
 القانوين ومها: 

ويتمثل هذا اإلخفاء القانوين يف حتريف حالة  احلاالت القانونية:اإلخفاء عن طريق التالعب يف تكييف  - أ
حقيقية بتزييف املكلف حلالة أو وضعية قانونية ما خاضعة للضريبة إىل وضعية أخرى حمل إعفاء مثال: تغيري عقد 

 .2ئب للعقد األولاالبيع إىل عقد هبة لتفادي دفع الضر 

ذا النوع من اإلخفاء غالبا يف جمال الرسم على القيمة املضافة يستعمل ه اإلخفاء عن طريق عمليات ومهية: - ب
ء من طرف املكلف الذي يستطيع من خالهلا االستفادة اوالذي يتمثل يف إنشاء فواتري مزيفة لعمليات البيع والشر 

ة من حق خصم الرسوم على املشرتايت حيث يلجأ إىل انتهاج مثل هذه التقنية ضنا منه أن التحقيقات اجلبائي
تقوم على مطابقة القيود احملاسبية للواثئق التربيرية املقدمة، وألجل ذلك فإن املتهربني يقومون بتأسيس نظام هترب 
قائم على كتاابت حسابية متناقضة فيما بينها وتربيرها بفواتري ومهية وهذا ما يسمح ابالستفادة من ختفيض الرسم 

  .3على القيمة املضافة اخلاص برقم األعمال

  :التهرب عن طريق التحايل احملاسيب -4-3

احملاسبة قاعدة  ابعتبار دات أوهبما معا،ايتم التالعب احملاسيب إما بتضخيم التكاليف أو بتخفيض اإلير 
نعة بصورة واضحة على املكلف مسك حماسبة شاملة ومق أوجبت التشريعات للرقابة من طرف اإلدارة اجلبائية،

 ذكر شكلني أساسني للتحايل احملاسيب ومها:، وميكن على جممل نشاطه

إن القوانني اجلبائية تسمح للمكلف أبن يقوم خبصم األعباء  تضخيم األعباء والتكاليف احملاسبية واجلبائية: -أ 
والتكاليف ضمن شروط حمددة مسبقا من أجل حتديد األسس اخلاضعة للضريبة ويشرتط أن تكون هذه األعباء 

                                       
 .14ص ،2004 ،مذكرة ماجستري، جامعة ابتنة، الرقابة اجلبائية كأداة حملاربة التهرب والغش الضرييب ،بوخلوخعيسى  - 1
 .53-52ص مرجع سابق، ،رحالونصر عوادي مصطفى  - 2
 .نفس املرجع ونفس الصفحة ،رحالونصر عوادي مصطفى  - 3
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وأن تكون يف حدود السقف احملدد جبائيا لبعض التكاليف  املؤسسة ومدعمة بواثئق تربيرية، متعلقة مبمارسة نشاط
 ، ونذكر منها: 1أن تكون هذه األعباء هلا عالقة مباشرة بنشاط املؤسسة حىت ال يبالغ فيها مثل

الكشوف احملاسبية يلجأ املكلف من خالهلا إىل تسجيل األجور والرواتب يف  املستخدمون الومهيون: *
 .1هذه الرواتب واألجور تسمح بتضخيم األعباء وابلتايل التقليص من الضريبة ،ملستخدمني ال وجود هلم يف األصل

لقد مسح املشرع للمكلف خبصم بعض األعباء اليت هلا عالقة بنشاط املؤسسة  النفقات واملصاريف غري املربرة: *
أي نفقات  الفرصة لتسجيل أعباء أخرى خارج نشاط املؤسسة ولكن املكلف يستغل يف بعض األحيان هذه

مثال صيانة سيارة خاصة  أو مسريي املؤسسة وذلك بتخفيض األعباء املتعلقة ابالستغالل، ومصاريف متعلقة هبا
 .2أبحد مسريي املؤسسة وتسجيل النفقات ابسم املؤسسة

  االستعمالبفعل  االستثماراتدين الذي حيدث يف قيمة تعين اإلهتالكات اإلثبات احملاسيب للت :3تقنية اإلهتالك *
 .ت إجتماعية...إخلات إنتاجية أو جتهيز اسواء كانت جتهيز  االستثمارات يفوالتقادم، 

لذلك تتناقص قيمتها  ونتيجة وليس لغرض البيع، االستغاليليف النشاط  لالستعمالوهي أموال خمصصة 
 تصبح املؤسسة مضطرة لتغيريها وذلك: االستثمارات ابختالفوبعد فرتة من الوقت ختتلف  رجييا،مع الوقت تد

 آتكل وأصبح إصالحه غري ممكن.  االستثمارألن  -

 . االستغاللأصبح ال يستجيب ملتطلبات  االستثمارألن  -

 ظهور أدوات إنتاج حديثة أكرب إنتاجية أو ألسباب أخرى.  نتيجة -

ت ويستثىن امن مباين وآالت ومعدات وجتهيز  االستثماراتء اوحتسب اإلهتالكات على أساس مثن شر 
على أساس املبلغ بكل الرسوم  ، وحيسبلالسرتجاعء إذا كان قابال االرسم على القيمة املضافة املرتبط بعملية الشر 

ويعترب اإلهتالك أحد العناصر املكونة للربح والدخل اخلاضع للضريبة وهو عبئ من  ،4لالسرتجاع قابل غري إذا كان
  االستغالل.أعباء 
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من خالهلا يعتمد املكلف على ختفيض الوعاء الضرييب والتخلص من دفعها كليا  دات:اختفيض اإلير  - ب

هذا السلوك ميكنه من إخفاء جزء   ،لعمليةل ايتجسد هذا التخفيض يف البيع دون فواتري أي البيع نقدا وال يرتك أثر و 

ويتبع  ،مع الزبون التفاقابكبري من رقم أعماله كأن يسجل قيمة العمليات أبقل من قيمتها احلقيقية وهذا 

 دات: ااملكلفون ابلضريبة الطرق التالية لتخفيض اإلير 

 التناسي العمدي لبعض املبيعات اليت تتم يدا بيد أي دون فواتري، ويتم الدفع نقدا.  -

مبلغ املبيعات حماسبيا، حيث يقوم املكلف بتسجيل بضائع مسرتجعة ومهية، أو خصومات جتارية ن التخفيض م -

 د للبضاعة وال خصم جتاري. ابالغ مع أنه مل يكن هناك استري مكل ممنوحة بش

 ت احملققة لفائض القيمة. راعدم التسجيل احملاسيب لبعض التنازالت على االستثما -

 يلجأ بعض املكلفني ابلضريبة إىل تسجيل قيمة املبيعات أبقل من مثنها احلقيقي وذلك ابلتواطؤ مع الزبون.  -

جليا، عندما ختفض قيمة املبيعات دون أن  التهربمن مجلة املفارقات املعتمدة من قبل املكلف واليت تربز 

 انتباهيقابلها ختفيض يف قيمة املشرتايت بشكل كبري يؤدي إىل التباين يف الربح اإلمجايل، الشيء الذي يلفت 

 .1احملقق اجلبائي

 الضريبة املؤجلة :الثالثاملطلب 
 .وحاالت إثباهتا إىل مفهوم الضرائب املؤجلة ومكوانهتا املطلبهذا سنتطرق يف 

 مفهوم الضريبة املؤجلة ومكوانهتا: -1

 مفهوم الضريبة املؤجلة: -1-1
و احملاسبة هة لملؤجئب اادف من احملاسبة عن الضر واهل ،ة أحد مكوانت التقارير املاليةلئب املؤجاتعترب الضر 

احملاسبة ا  ملعايري ف والقياس وفقار بسبب االختالف بني مبادئ االعرت هئب اليت ستظاضر لية للت املستقباعن التأثري 

نود والصفقات اليت عرفت بلية للة متثل النتائج الضريبية املستقبلئب املؤجاوابلتايل فإن الضر ، مقابل القانون الضرييب

 .2ف يف البياانت املالية عن التقارير الضريبيةلبشكل خمت
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 .75ص ،2016،سوراي، 17ابراهيم العدي، أثر الضرائب املؤجلة يف جودة البياانت املالية، جملة جامعة البعث، العدد  -2 
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ونعين هبا ضريبة مؤجلة   (Payable)إن ضريبة الدخل املؤجلة تتعلق ابلضرائب على األرابح القابلة للدفع 
ونعين هبا ضريبة مؤجلة أصول، أثناء الدورات  Recouvrable)كإلتزام )خصوم( أو ضريبة قابلة لالسرتجاع )

 .1املستقبلية
ختص يص ض ريبة ال دخل ب ني الفت رات عل ى أهن ا: عملية  2(.Narasimhan and B.HarishaM)وقد عرف 

 مبوجبه ا ي تم ختص يص مص روف ض ريبة ال دخل ب ني الفت رات بغ ض النظ ر ع ن توقي ت س داد ه ذهي العملي ة الت "

احلالي ة  الفت رةي ية والت ي ت م االعت راف هب ا ف الضرائب وهدفها أن تعكس التبعات الضريبية لكل العملي ات االقتص اد

حي ث جي ب حتمي ل قائم ة  والفت رات الس ابقة". وه ذه املقابل ة ين تج عنه ا رص يد م دين أو دائ ن للض ريبة املؤجل ة،

ب اإليراد واملص روف بغ ض النظ ر ع ن  ي تم فيه ا االعت راف اليتنف س الفت رة  يفال دخل مبص روف ض ريبة ال دخل 

 .3حماسيب هام وهو مبدأ املقابلة ل ك الض رائب، وذل ك طبق ا  ملب دأتوقي ت س داد أو اس رتداد ت

الضرائب املؤجلة على  ،على األصول بتعري  ف الض  رائب املؤجل  ة SCFالنظام احملاسيب املايل  وق  د ق  ام

املبلغ احملسوب من الضرائب املؤجلة و تقيد  الستالماحلساابت )الضرائب املؤجلة( موجهة عل  ى أهن  ا: " اخلصوم

فيها الضرائب املفروضة املؤجلة كأصول و خصوم احملددة يف كل إقفال للسنة املالية على أساس، التنظيم اجلبائي 

 .4"نيياملعمول به يف اتريخ اإلقفال دون حساب التح

لفرتات   دخل املس تحقة واملؤج ل س دادهاذل ك اجل زء م ن ض ريبة الأبهن ا  5(D.Citron)أيض ا  وكم ا عرفه ا

  .لفرتات الحقة استحقاقهاالحقة وكذا اجلزء من الضريبة املسددة واملؤجل 

 االختالفات والفروق الضريبية: -1-2
احملاس  يب، وب  ني  قي   اس ال   ربح يفتعتب   ر األس   اس  واليتنتيج   ة لوج   ود اختالف   ات ب   ني املع   ايري احملاس   بية 

اخلاض   ع للض   ريبة، فس   وف تك   ون  قي  اس ال  ربح يفتعتب  ر األس  اس  واليتالض  ريبية واملتطلب  ات القواع  د والق  وانني 

 ا دائمة أو مؤقتة. قد تكون فروق واليتاك ف   روق ب   ني ص   اىف ال   ربح احملاس   يب، وال   ربح اخلاض   ع للضريبة، هن   
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2 - M.Narasimhan and B.Harisha. Impact of Tax Facility on Firm Value. The Chartered Accountant, 2006, P 56-

63. 

3 - B.Jagwani. Accounting for Deferred Taxes (AS 22), Has. The Dust Finally Settled in India, 2008? 
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 تنش أ الف روق الدائم ة نتيج ة م ا يتض منه التش ريع الض رييب م ن إعف اءات واس تقطاعات إض افية :الدائمةالفروق  - أ
إي  رادات معين  ة  وهت  دف إل  ى حتقي  ق أبع  اد اقتص  ادية أو اجتماعي  ة أو سياس  ية، كم  ا ه  و احل  ال عن  دما ي  تم اس  تبعاد

الس ماح خبص م مص روفات تزي د ع ن  الس  ماح خبص  م أن  واع معين  ة م  ن املص  روفات أوم  ن اخلض  وع للض  ريبة أو ع  دم 
الفروق تظل مستمرة مادام ت التش ريعات الض ريبية  وه ذه النوعي ة م ن املؤسسة،حتملته ا  اليتاملص روفات الفعلي ة 

ض  رائب  أبيكلة حماس  بية، وال ين  تج عنه  ا االعت  راف متث  ل مش   املرتبط ة هب ا مازال ت قائم ة، وه ى ب ذلك أيض ا ال
( للف  روق الدائم  ة عل  ى أهن  ا "الف  روق ب  ني ال  دخل IAS 12املعي  ار ال  دويل ) مؤجل  ة، وال  دليل عل  ى ذل  ك تعري  ف

 .1فرتات اتلية" يفالفرتة اجلارية وال تنعكس  يفتنشأ  واليتاخلاض  ع للضريبة والدخل احملاسيب عن الفرتة 
احملاس  بية ع  ن  ملعاجل   ةتنش   أ نتيج   ة اخ   تالف ا اليتوع   رف آخ   رون الف   روق الدائم   ة عل   ى أهن   ا: "الف   روق 
 وابلتايلاملستقبل  يفتنعكس  فت  رة معين  ة وال يفاملعاجل  ة الض  ريبية ل  بعض العناص  ر ومث  ل ه  ذه الف  روق تنش  أ 

 .2فالفروق الدائمة تظل دائمة"
الفرتة املالية  وعن خصائص الفروق الدائمة فقد أوضح البعض أن من مساهتا أن أتثريه ا يقتص ر فق ط عل ى

 يفآاثر ضريبية مؤجلة  أي حت دث فيه ا وال ي نعكس عل ى الفت رات املالي ة التالي ة؛ ابلت ايل ال يوج د هل ذه الف روق اليت
لتايل هذه ، وابالدخل وال ميتد إىل امليزانية ابإلضافة لذلك فإن أتثريها ينصب بص فة أساس ية عل ى قائم ة، املستقبل

م ع ض رورة التأكي د عل ى أن ، سنة ح دوثها يفالتخلص من آاثرها  مشكلة حماسبية ألنه ميك ن أيالفروق ال متثل 
تنشأ فيها  اليتخالل الفرتة املالية  املؤسسةتتحمله  الذيحتدي د مقدار العبء الضرييب  يفمث ل ه ذه الف روق ت ؤثر 

 :4ييل ال ماومنها على سبيل املث ،3تلك الفروق
 مثل: عناصر ي تم االعت راف هب ا لألغ راض احملاس بية ولك ن ال ي تم االعت راف هب ا لألغ راض الض ريبية *
 على أرابحها. ؤسسةحتملتها امل اليتالضريبة على الدخل  -
 منها. الق  روض وال  ديون املدفوع  ة ألش  خاص طبيعي  ني الغي  ر خاض  عني للض  ريبة أو معفي  ني عوائ  د -
 االحتياطيات على اختالف أنواعها. -

                                       
املتعلق ة ابلض ريبة عل ى ش ركات األم وال واملع ايري احملاس بية املتعلق ة ابحملاس بة ع ن ض رائب  الضرييبدراس ة حتليلي ة مل دى التواف ق ب ني أحك ام التش ريع  ،اس امة عل ى عب د اخل الق - 1

 .134ص، 2002 ،الس ابع، اجلمعي ة املص رية للمالي ة العام ة والض رائب الضرييبامل ؤمتر  ،ال دخل
2 - B.Jagwani, Op.cit. This Document Available on Line at: http://www.ssrn.com 

املؤمتر الضرييب اخلاص بضرائب الدخل،  24رقم  املصرياحملاسبة  عل  ى معي  ار 2005لس  نة  91الق  انون  يفحمم  د عب  اس ب  دوى، أث  ر املعاجل  ة الض  ريبية إله  الك األص  ول الثابت  ة  - 3
 .71ص، 2007جامعة عني مشس،  ،كلية التجارة  ،2005لسنة  91معايري احملاسبة املصرية وقانون الضرائب على الدخل رقم  ض وء يفالفحص الضرييب ، اخلامس عشر بعنوان

 425-402ص، 2007اإلس كندرية،  ،، ال دار اجلامعي ةالطبيعي نياحملاسبة الض ريبية عل ى دخ ل األش خاص  منصور الب ديوى، - 4 
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 مثل: عناصر يتم االعرتاف هبا لألغراض الضريبية ولكن ال يتم االعت راف هب ا لألغ راض احملاس بية *
 يتقرر توزيعها طبقا للقانون. اليتموال حصة العاملني من أرابح شركات األ -

 

 ت م اليتتنشأ بني القيمة الدفرتي ة لألص ول أو االلتزام ات  اليتالفروق  يفتتمثل الفروق املؤقتة  :ؤقتةالفروق امل - ب
اخ  تالف فيم  ا  ذل  ك واألس  اس الض  رييب لتل  ك األص  ول أو االلتزام  ات، وس  وف ين  تج ع  ن هب  ا حماس  بيا   االعت  راف

هذه  السنوات التالية تنعكس يفولك  ن  ب  ني ال  ربح احملاس  يب وال  ربح اخلاض  ع للض  ريبة عن  دما تنش  أ ه  ذه الف  روق
  أو التزامات ضريبية مؤجلة. مم ا ي ؤدى إل ى ض رورة االعت راف أبص ول وي تم تس ويتها ت درجييا الفروق

الف   روق املؤقت   ة عل   ى أهن   ا: "الف   روق ب   ني ال   دخل اخلاض   ع للض   ريبة  1)أسامة علي عبد اخلالق(وع   رف 
الدخل  يف يتم تضمني بع ض عناص ر اإلي رادات واملص روفات اليتتنشأ نتيجة أن الفرتة  واليتاحملاسيب للفرتة  وال   دخل

فرتة ما مث تنعكس  يف الفروق ال دخل احملاس يب وتنش أ ه ذه يفي تم تض مينها  اليت اخلاض ع للض ريبة ختتل ف ع ن الفت رة
واليت تنتج عن   للف  روق الوقتي  ة،غري مناسبا   فرتة أو فرتات اتلية"، ويالحظ أن ه ذا التعري ف يعتب ر تعريف ا يف

 يفاس تخدم مص طلح الف روق الوقتي ة قد و   و املصروفات حماسبيا عنه ضريبيا، تاختالف توقيت االعرتاف ابإليرادا
 (.APB,11) 1967 عام يف األمريكي (، والص ادر ع ن جمل س مب ادئ احملاس بة املالي ة11ال رأي )

عنها  حماسبيا ورغ  م أن الف  روق الوقتي  ة ت  ؤدى إل  ى نش  أة اخ  تالف ب  ني القيم  ة الدفرتي  ة لألص  ول وااللتزام  ات
املث   ال عملي   ات االن   دماج  أخرى تؤدى إىل نش أة مث ل ه ذه االختالف ات، عل ى س بيل ضريبيا، إال أن هناك أسبااب

الوق ت نفس ه ال  يفلألغراض احملاسبية  ق   د ت   ؤدى إل   ى إع   ادة تقي   يم األص   ول وااللتزام   ات واليت املؤسساتب   ني 
أعم وأمشل  ولذلك يعترب مفهوم الفروق املؤقتة مفهوما هل ذه األص ول أو االلتزام ات، الضرييبي تم تع ديل األس اس 

 من الفروق الوقتية.
 أن من مساهتا أن أتثريه ا ال يقتص ر فق ط 2عباس بدوي( )حممدوعن خصائص الفروق املؤقتة فقد أوضح 

آث ار ض ريبية  ي نعكس عل ى الفت رات املالي ة التالي ة مم ا ي ؤدى إل ى وج ود وإَّناحت دث فيه ا  اليتعلى الفرتة املالية 
 ،َّنا ميتد أيضا إىل امليزانيةإ ل ذلك ف إن أتثريه ا ال ينص ب فق ط عل ى قائم ة ال دخل ضافةابإل ،املس تقبل يفمؤجل ة 

الفت رة التالي ة مباش رة  يفنعكس آث اره ت  أياألج ل،   أن منه ا م ا يك ون قص ريومن خصائص تلك الف روق أيض ا  

                                       
 .84، صمرجع سابق ،عل ى عب د اخل الق أسامة - 1

 .56ص ،مرجع سابقحمم  د عب  اس ب  دوى،  - 2
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أكث ر م ن فت رة اتلي ة  يفيك ون طوي ل األج ل حي ث ت نعكس آاثره ا  لس نة ح دوثها، وال بعض اآلخ ر م ن ه ذه الف روق
 .1نش أت فيه ا، مث ال ذل ك إهالك األصول الثابتة اليتللفت رة 

 :ميكن للفروق املؤقتة أن تكون SCF وفقرات(، 12IASرق  م ) الدويلعي  ار احملاس  بة وطبق  ا مل
س وف يرتت ب عنه ا أرب اح خاض عة  اليتتعرف هذه الفروق أبهنا: "الفروق املؤقتة  فروق مؤقتة خاضعة للضريبة:* 

 ه  ذه يوت  ؤد ،االلت  زام"الفت  رات املس  تقبلية عن  دما ي  تم اس  رتداد أو تس  وية القيم  ة الدفرتي  ة لألص  ل أو  يفللض ريبة 
 النوعي ة م ن الف روق املؤقت ة إل ى االعت راف ابلتزام ات ض ريبية مؤجل ة. 

املرتبط   ة  أنه ميك ن تقس يم الف روق املؤقت ة اخلاض عة للض ريبة إل ى ن وعني ومه ا: الف روق 2(.MartinM)ويرى 
 وفقا هبا حماسبيا   االعرتاف ي   تم اليتاإلي   رادات  وفات، فعل   ى س   بيل املث   الابملص   ر ب   اإليرادات والف   روق املرتبط   ة 

إل    ى نش    أة ف    روق مؤقت    ة  يت    ؤد فهي النقديألساس االستحقاق، ولكن يتم االعرتاف هبا ضريبيا وفقا لألساس 
ابملص  روفات عن  دما ي  نخفض مص  روف اإله  الك  ية، وفيم    ا يتعل    قالفت    رات املس    تقبل يفخاض    عة للض    ريبة 

  تنشأ فروق مؤقتة خاضعة للضريبة. أيضا   لألغ  راض احملاس  بية عن  ه لألغ  راض الض  ريبية
األرب اح  يفس وف يرتت ب عليه ا ختف  يض  اليتتع رف عل ى أهن  ا: "الف روق املؤقت ة  فروق مؤقتة قابلة للخصم:* 

وتتسبب  ،الفت رات املس تقبلية عن دما ي تم اس رتداد أو تس وية القيم ة الدفرتي ة لألص ل أو االلت زام" يفللض ريبة  اخلاض  عة
 االعت راف أبص ل ض رييب مؤج ل. يفهذه النوعي ة م ن الف روق املؤقت ة 

 

 املؤجلة ائبالضر  أنواع (:1-1الشكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 

 .03، ص2011، جامعة فرحات عباس، سطيف، IAS/SCF-IFRS حماسبة  الضرائب املؤجلة ،احلاج حلقومو  املصدر: جتاين ابلرقي

                                       
املس امهة العماني ة اخلاض عة لض ريبة ال دخل عل ى  دراس  ة حتليلي  ة مقارن  ة ب  التطبيق عل  ى الش  ركات ،الق  وائم املالي  ة يفحملاس  بة ع  ن ض  رائب ال  دخل اعب  د العزي  ز الس  يد مص  طفى،  - 1

 . 44ص، 1997، 51الع دد  ،جامع ة الق اهرة ،كلي ة التج ارة،  جمل ة احملاس بة واإلدارة والت أمني ،الش ركات

2- M.Martin. SFAS 109 Accounting for Income Taxes an Overview with Examples. The National Public 

Accountant, 2001; P 18-25.  
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واآلخ  ر  كذلك، فإن الفروق املؤقتة القابلة للخصم ميكن تقسيمها إىل نوعني: أحدمها يرتبط ب اإليرادات،
احملاس بية الت زام بينم ا يعتب ر  يعتب  ر م  ن وجه  ة النظ  ري  رتبط ابملص  روفات فعل  ى س  بيل املث  ال: اإلي  راد احملص  ل مق  دما 

يتعل ق ابملص روفات م ا يع رف ابلتزام ات  إي راد م ن وجه ة نظ ر الض رائب إذا ت م تطبي ق األس اس النق دي، وفيم ا
س نة  يفألغ راض الض ريبية ولك ن ي تم االعت راف ب ه ل س نة البي ع يفي تم االعت راف هب ا حماس بيا  واليتالض مان، 
 مؤقتة قابلة للخصم تتطلب االعرتاف أبصول ضريبية مؤجلة. كلت ا احل التني يك ون هن اك ف روق  ففيالس داد، 

 :مكوانت الضريبة املؤجلة -1-3
املؤجل ة،  ن وعني أو مك ونني أساس ني مه ا، األص ول الض ريبية إىلبصفة عامة، تنقسم الض ريبة املؤجل ة 

 :يليف ي الفق رات التالي ة كما نتناوهلا اللتزام ات الض ريبية املؤجل ة، و وا
تناول ت تعري ف األص ول الض ريبية املؤجل ة ومنه  ا  اليتهن اك العدي د م ن التعريف ات  :املؤجلة الضريبية األصول - أ

 1992عام  يف(، والصادر ع ن جمل س مع ايري احملاس بة املالي ة األمريك ي 109ورد بقائمة املعايري رقم ) الذي التعري ف
)FASB,109،) واليت"جمموع   ة م   ن املنافع الضريبية املستقبلية  : 1عرف   ت األص   ول الض   ريبية املؤجل   ة أبهن   ا واليت 

 تنتج عن:
 مستقبلية.إمكانية ترحيل اخلسارة الضريبية لفرتات  -
 إمكانية ترحيل اخلصومات الضريبية لفرتات مستقبلية. -
 الفرتات املستقبلية." يفوجود فروق مؤقتة قابلة للخصم  -

األصول  ع  رف 1979ع    ام  يف( والص    ادر 5، فق    رة )(IAS 12)رق    م  الدويلح    ني أن معي    ار احملاس    بة  يف
احلاالت  يفوذلك  الفت رات املس تقبلية يفيستحق اسرتدادها  اليت: "قيمة الضرائب 2الضريبية املؤجلة على أهنا

 التالية:
 وجود خسائر ضريبية ميكن ترحيلها إىل األمام . -
 وجود خصومات ضريبية ميكن ترحيلها إىل األمام . -
 املستقبل." يففروق مؤقتة قابلة للخصم  وجود -

                                       
 .49ص ،2005لسنة  91 اآلاثر الضريبية ملعايري احملاسبة املصرية يف ضوء أحكام القانون، خليفة عب  د العزي  زحممد  - 1

  .718ص، 2014عمان، طبعة  املالية، اجملمع الدويل العريب للمحاسبيني القانونيني،خبري املعايري الدولية إلعداد التقارير ، مجعة محيدات - 2
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األص  ول الض  ريبية املؤجل  ة عل  ى أهن   ا: "تل  ك  1(J.Poterba, N .Rao, and J. Seidman) وع  رف
 مت سدادها ابلفعل ولكن مل يتم االعرتاف هبا لألغراض احملاسبية". اليتالضرائب  تق  يس وتعب  ر ع  ن اليتاألرص  دة 

انجت ة ع ن  للمؤسسة ه ميك ن تعري ف األص ول الض ريبية املؤجل ة عل ى أهن ا: حق وق مس تقبلية واخلالص ة أن
 .أح داث ماض ية وم ن املتوق ع أن ين تج عنه ا من افع ض ريبية مس تقبلية

تناول ت مفه وم االلتزام ات الض ريبية املؤجل ة  اليتيوج د العدي د م ن التعريف ات  :املؤجلة االلتزامات الضريبية - ب
(، FASB(، والص   ادرة ع   ن جمل   س مع   ايري احملاس   بة املالي   ة األمريك   ي)109التعري   ف ال   وارد ابلقائم   ة رق   م ) وأمهه ا
نتيجة وجود فروق مؤقتة سوف  عرف ت االلتزام ات الض ريبية املؤجل ة عل ى أهن ا: "أعب اء ض ريبية مس تقبلية تنش أ واليت

 املستقبل". يفختضع للضريبة 
الطبيع ة االحتمالي ة  االعتب ار يف ات الض ريبية املؤجل ة ل م أيخ ذلاللتزام  التع ريف الس ابقويتض ح ب ذلك أن 

املس تقبل وذل ك إذا كان ت  يف لض ريبية املؤجل ة حي ث م ن املمك ن ع دم س داد مث ل ه ذه االلتزام اتلاللتزام ات ا
يؤدى إىل تزايد قيمة االلتزامات الضريبية املؤجلة  الفت رات املس تقبلية مم ا يفانجت ة ع ن ف روق مؤقت ة متك ررة ومتزاي دة 

 الفرتات التالية. يف
"أعب   اء ض   ريبية مستقبلية من املتوقع أن :  2ف االلتزام   ات الض   ريبية املؤجل   ة عل   ى أهن   اميك   ن تعري   كذلك 

 الفرتات املستقبلية". يف سوف ختضع للض ريبة واليتفرتات انعكاس الفروق املؤقتة  يفيتم سدادها 
 :ة املؤجلةيلضريباالعرتاف اباللتزامات واألصول ا -2

  :ةاملؤجل بيةالضري االلتزامات -2-1
، م ضرييب مؤجل جلميع الفروق املؤقتة الضريبيةاف ابلتز اجيب االعرت  12احملاسيب الدويل رقم  وفقا  للمعيار

 (.12املعيار الدويل )الضرييب عن  ماااللتز ينشأ  مامل

 ف األويل ابلضريبة. ااالعرت  - أ

 ا: ية تتصف أبهنلميف ع ماالتز ف األويل أبصل أو ااالعرت  - ب

                                       
1 - J.Poterba N .Rao  and J. Seidman. Temporary Differences, Deferred Tax Positions, and Corporate Incentives. 

2009. This Document Available on Line at : http://www.ssrn.com 

جامعة عني مشس، العدد  التجارة،كلية   ،دراسة ميدانية ،مصر يفص ناعة الطباع ة ومقرتح ات عالجه ا  يفاملش كالت التطبيقي ة للمحاس بة الض ريبية  ،ص الح حس ن عل ى س المة - 2
 .46ص، 2006األول 
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 لألعمال.   اندماجليست  -

  (.اخلسارة الضريبية)ضريبة لى الربح اخلاضع للى الربح احملاسيب وال علية مل تؤثر عمليف وقت حدوث الع -

 املؤسساتأو الفروع و  ،التابعة املؤسساتيف  تاابالستثمار فروق الضريبية املؤقتة املرتبطة للولكن ابلنسبة 

م ضرييب مؤجل ما عدا عندما يتحقق كال اف ابلتز اجيب االعرت  هفإن ،واحلصص يف املشاريع املشرتكة ،ةلالزمي

  :الشرطني التاليني

 ى التحكم يف توقيت انعكاس الفرق املؤقت. لم أو املستثمر أو املشارك قادر عاأل ؤسسةتكون امل -

 .من احملتمل أن ال ينعكس الفرق املؤقت يف املستقبل املنظور -

 : ةاملؤجل ةل الضريبيو ابألص االعرتاف -2-2

مقابل  ف أبصل ضرييب مؤجل ائب الدخل جيب االعرت ااحملاسبة عن ضر  12معيار احملاسيب الدويل لوفقا  ل

 ه،مل توفره لطرح الفروق املؤقتة منالربح الضرييب حمت يهة لالقتطاع إىل احلد الذي يكون فلكافة الفروق املؤقتة القاب

  :اية تتصف أبهنملم يف عاف املبدئي ابألصل أو االلتز اما مل يكون األصل الضرييب املؤجل انشئ عن االعرت 

 ليست اندماج أعمال.  -

 (.اخلسارة الضريبية)ى الربح احملاسيب أو الربح الضرييب لا مل تؤثر عهيف وقت حدوث -

ة لالقتطاع الناشئة عن لالفروق الضريبية املؤقتة القابة ف أبصل ضرييب مؤجل لكافاولكن ابلنسبة لالعرت 

وذلك فقط إىل  ،واحلصص يف املشاريع املشرتكة، ةلالزمي املؤسساتأو الفروع و  ،التابعة املؤسساتيف  تااالستثمار 

  :احلد الذي يكون حمتمال أن

 ينعكس الفرق املؤقت يف املستقبل املنظور.  -

 . لهالفرق املؤقت مقاب ميكن استغالليتوفر ربح ضرييب  -

ف أبصل ضرييب مؤجل لقاء اخلسائر الضريبية واخلصومات الضريبية غري املستخدمة املدورة إىل اكما جيب االعرت 

اخلسائر واخلصومات الضريبية ذه هية الستخدام لحملتمل حتقيق أرابح ضريبية مستقبمن ا هاحلد الذي يكون في

  ا.لهمقاب
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 :املؤجلة إثبات الضرائب حاالت -3
 :التحليل حسب أسلوب امليزانية -3-1

 إثباتحيث يتم  SCFويف النظام احملاسيب املايل  IFRSاألسلوب املعتمد يف املعايري الدولية السيما  وهو
امليزانية وذلك عن طريق مقارنة القيمة احملاسبية مع  أسلوبالضرائب املؤجلة من خالل حتليل الفروقات حسب 

 ، وميكن متثيل هذا األسلوب ابلشكل التايل:القيمة اجلبائية
 

.حتليل الضرائب املؤجلة حسب أسلوب امليزانية (:2-1الشكل رقم )

 
 .05ص،2011، جامعة فرحات عباس، سطيف، IAS/SCF-IFRS حماسبة  الضرائب املؤجلة، احلاج حلقومو  املصدر: جتاين ابلرقي

 

 :جدول احلساابت )األثر املنتظر من العمليات( أسلوب التحليل حسب -3-2
يتم إثبات الضرائب املؤجلة من خالل حتليل الفروقات حسب أسلوب جدول احلساابت مبقارنة الربح 

 التايل:وميكن متثيل هذا األسلوب ابلشكل ، احملاسيب مع الربح اجلبائي
 حتليل الضرائب املؤجلة حسب أسلوب جدول احلساابت (:3-1الشكل رقم )
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 رها اجلبائية املستقبلية لتحديد الفروقات املؤقتة اثآيتم مقارنة أثر العمليات احملاسبية مع 
  )مبعىن أخر يتم مقارنة الربح احملاسيب مع الربح اجلبائي وحبث الفروقات املؤقتة(

مبلغ الضرائب الذي سوف يرتتب اكرب من كان ا  إذ
 مبلغ الضريبة املسجل من واقع العمليات احملاسبية

إذا كان مبلغ الضريبة اليت سوف يدفع أقل من مبلغ 
 الضريبة املسجل من واقع العمليات احملاسبية

 

 يكون الفارق خاضع للضريبة 
 يرتتب عليه التزام ضرييب مؤجل

 رق تسرتد الضرائب على الفا
 يرتتب عليه أصل ضرييب مؤجل
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  (األدبيات التطبيقية)ملبحث الثاين: الدراسات السابقة ا
اليت تناولت املوضوع من عدة  واألجنبيةنستعرض يف هذا املبحث أهم الدراسات السابقة العربية  سوف

يف ذلك على  واعتمداننتطرق إىل مقارنة الدراسات السابقة وما مييز دراستنا لفرتات زمنية خمتلفة، كما سجوانب 
  أحدث الدراسات.

  لغة العربيةلابالدراسات  املطلب األول:
  2014دراسة عمر إقبال ومأمون القضاء  أوال: 

أثر األزمات املالية على دعم سياسة التحفظ احملاسيب )دراسة يف الشركات الصناعية املسامهة " :بعنوان
  ."األردنية(

موضوع التحفظ احملاسيب يعد من أقدم موضوعات احملاسبة املالية وأصبح مطلبا أساسيا يف الوقت الراهن  إن
اليت شهدها مطلع  االهنيارمن جانب األطراف ذات العالقة بعملية التقرير املايل خصوصا يف أعقاب حاالت 

 .القرن احلادي والعشرين
 :إىل الدراسة هذه دفهتو 

  ات املختلفة للتحفظ، وأهم اإلجيابيات والسلبيات للتحفظ،التعرف على التفسري  -
ن إبتباع املنهج الوصفي وحتقيقا ألهداف البحث قام الباحثو  معرفة أثر األزمات املالية على التحفظ احملاسيب، -

 استمارة، فضال عن تصميم األجنبيةعلى املصادر احملاسبية من الكتب واجملالت والبحوث العربية و  ابالعتماد
املدراء واملستشارين املاليني ومدققي احلساابت اخلارجيني يف ة واملتمثلة بانة مت وتوزيعها على عينة الدراسإست

 نتائج أمهها: ة عد إىلتوصلت الدراسة  ،والداخليني يف الشركات املسامهة األردنية
 ة.إعداد القوائم املالي دكات املسامهة األردنية تلتزم ابلتحفظ احملاسيب عنر إن الش -
  .التحفظ احملاسيب استخدامزايدة  إىلأن األزمات املالية أدت  -
  .حمدد التحفظ احملاسيب استخدامالتأكيد على  إىلأن األزمات املالية أدت  -
الشركات وأنه أداة مناسبة ملواجهة حالة عدم التأكد اليت يتعرض هلا  اهنيارالتحفظ احملاسيب خيفض من خماطر  أن -

 احملاسب.
  2014علي : دراسة اثنيا

ممارسة التخطيط الضرييب والتحفظ احملاسيب ابلقوائم املالية لشركات  دراسة حتليلية للعالقة بني" بعنوان:
  ."املسامهة السودانية: دراسة ميدانية على الشركات املسامهة السودانية
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 :هدفت هذه الدراسة إىل
 مدى ممارسة الشركات السودانية لعملية التخطيط الضرييب وما إذا كانت تتبع التحفظ يف القوائمالتعرف على  - 

 .املالية
 .بيان نتيجة العالقة بني التخطيط الضرييب والتحفظ احملاسيب يف القوائم املالية لشركات املسامهة السودانية -

وقد استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لدراسة التخطيط الضرييب والتحفظ احملاسيب والعالقة 
كأداة جلمع البياانت وزعت على جمتمع الدراسة املكون من احملاسبني   استبانة من خالل تصميم ينبني هذين املتغري 

واملراجعني الداخليني واملديرين املاليني واملدراء اإلداريني، حيث مت أخذ عينة عشوائية بسيطة من اجملتمع األصلي، 
 :نتائج أمهها إىلوقد توصلت الدراسة  % 100ة كاملة بنسباستبان  ( 30)ومت توزيع عدد 

ارستها لعمليات التخطيط أن الشركات املسامهة السودانية تستفيد من املزااي واحلوافر الضريبية من خالل مم -
 الضرييب.

 والتحفظ احملاسيب يف القوائم املالية للشركات املسامهة السودانية.وجود عالقة طردية بني التخطيط الضرييب  -
تقليل من لالدراسة إىل زايدة اهتمام الشركات املسامهة السودانية اب وعلى ضوء النتائج السابقة أوصت

  .ةالضريبي زالوحدات املختصة بعمليات التخطيط الضرييب لالستفادة من املزااي واحلواف
  2014الدين دراسة سعد : اثلثا

 ."املال وأثرها على قيمة املنشأةحتليل العالقة بني التحفظ احملاسيب ابلتقارير املالية وتكلفة رأس " بعنوان:

 هذه الدراسة إىل:هدفت 
اختبار العالقة بني التحفظ احملاسيب وتكلفة رأس املال كأحد أهم اآلاثر االقتصادية النامجة عن تطبيق التحفظ  -

 ابلقوائم املالية.
ن خالل أربعة حماور تضمنت: أثر عالقة التحفظ احملاسيب بتكلفة رأس املال على قيمة املنشأة يف أسواق املال، م -

مفهوم التحفظ يف الفكر والتطبيق احملاسيب، واإلطار الفكري لتكلفة رأس املال، ودراسة العالقة بني التحفظ 
 احملاسيب وتكلفة رأس املال.

( شركة مصرية مسجلة 32) تضمنت الدراسة دراسة تطبيقية الختبار الفروض لعينة مكونة من كما
 (،2012-2008ابلبورصة خالل الفرتة املمتدة من )

 :أن نتائج الدراسة تأظهر و 
 وجود عالقة ارتباط معنوية عكسية بني التحفظ على التقارير املالية وتكلفة رأس املال. -
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 دية بني التحفظ وقيمة املنشأة.وجود عالقة ارتباط طر  -
 .2011استطاعت الشركات املتحفظة من احملافظة على قيمتها بعد عام  -

وكانت من أهم توصيات الدراسة عدم استبعاد التحفظ احملاسيب من اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية 
 حد من عملية تعديل القوائم املالية. ، وتشجيع الشركات املصرية للFASBو  IASBضمن املشروع املشرتك بني 

  2014دراسة النجار  : ارابع

دراسة  -قياس مستوى التحفظ احملاسيب يف القوائم والتقارير املالية وأثره على القيمة السوقية للسهم " بعنوان:
 ."تطبيقية على الشركات املسامهة العامة املدرجة يف بورصة فلسطني

 هذه الدراسة إىل:هدفت 
 قياس مستوى التحفظ يف التقارير املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة املدرجة يف بورصة فلسطني. -
 بيان أثر التحفظ احملاسيب على القيمة السوقية للسهم. -

( Basu, 1997)َّنوذج و  (،Beaued Et Ryan, 2000)ولتحقيق أهداف الدراسة مت إستخدام َّنوذج 
( شركة من الشركات املدرجة يف بورصة 31لقياس التحفظ احملاسيب، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من )

 (،2012-2005فلسطني خالل الفرتة املمتدة من )
 :أن نتائج الدراسة تأظهر و 

 مة الفلسطينية.اخنفاض مستوى التحفظ احملاسيب يف القوائم والتقارير املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العا -
 قطاع البنوك و التأمني األكثر حتفظا، والقطاع االستثماري األقل حتفظا. -
 مستوى التحفظ احملاسيب يؤثر إجيااب على القيمة السوقية للسهم. -

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الدور اليت تقوم به اهليئة املشرفة على السوق املايل، هبدف تفعيل الرقابة 
على عملية اإلقرار املايل، وإلزام الشركات بزايدة مستوايت التحفظ، وضمن مستوايت معقولة، وضرورة قيام 

 فظ داخل القوائم والتقارير املالية املنشورة. مدققي احلساابت اخلارجيني إببداء رأيهم يف مدى كفاية مستوى التح
  2015رجب سعيد حممود أبو جراد : دراسة اخامس

يف السياسات احملاسبية واحلاكمية املؤسسية وأثرمها على جودة اإلفصاح عن  العالقة بني التحفظ" بعنوان:
  ."البياانت املالية للمصارف احمللية املدرجة يف بورصة فلسطني

 واحلاكمية املؤسسية وأثرمها على جودة ةبيان العالقة بني التحفظ يف السياسات احملاسبي إىلهدفت الدراسة 
للمصارف احمللية املدرجة يف بورصة فلسطني، وقام الباحث بتسليط الدراسة على  اإلفصاح عن البياانت املالية
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املصارف احمللية يف بورصة فلسطني واملصنفة كمصارف حملية حسب تصنيف سلطة النقد الفلسطينية ما بني عام 
املشاهدات ( مصارف، وقد مت إجراء مسح شامل هلا، وكانت عدد 7(، وقد بلغ جمتمع الدراسة )2008-2014)

 مشاهدة )مصرف/سنة(.( 49الكلية )
، ونسبة املستحقات (BTMالقيمة السوقية ) إىلنسبة القيمة الدفرتية  استخدامولتحقيق هدف الدراسة مث 

على  ابالعتماد( كمقياس للتحفظ، وذلك TACCاألرابح قبل البنود غري العادية والعمليات غري املستمرة ) إىل
الدراسة مؤشر قياس احلاكمية املؤسسية الذي  استخدمتبياانت التقارير املالية املنشورة للمصارف، يف حني 

( عناصر أساسية هي )أنظمة 7( مبدأ توزعت على )51( وتكون من )Brown & Caylor.2004) أستخدمه
عليم ألعضاء جملس اإلدارة، املكافآت القوانني الداخلية، مستوى التو  جملس اإلدارة، اللوائح ،التدقيق املتبعة

ألعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني، ملكية األسهم، السياسات املستقبلية(، وذلك مبا يتناسب مع دليل 
(، كما قامت الدراسة بقياس جودة 2014لى حلوكمة املصارف يف فلسطني لعام )ضالقواعد واملمارسات الف

( واملصادق عليها من قبل هيئة PEXتعليمات نظام اإلفصاح الصادرة عن بورصة فلسطني )اإلفصاح من خالل 
رئيسية، وثالثة فرضيات رئيسة لتحقيق  أسئلةالدراسة ثالثة  (، وقد وضعتPCMAسوق رأس املال الفلسطيين )

اخلطي  االحندارو املعيارية،  واالحنرافاتالدراسة أساليب املتوسطات احلسابية،  استخدمتو  ،أهداف الدراسة
 العالقات. اختبارالبسيط واملتعدد لتحليل البياانت و 

 :إىلوتوصلت الدراسة 
وتطبيقها لقواعد  ،وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مستوى حتفظ املصارف يف تقاريرها املالية -

 .احلاكمية املؤسسية، ويعترب هذا من مسات القطاع املصريف
 .أن مستوى التحفظ يف السياسات احملاسبية ال يؤثر على جودة اإلفصاح عن البياانت املالية للمصارف احمللية - 
املالية للمصارف احمللية أن هناك أتثري ملستوى تطبيق قواعد احلاكمية املؤسسية على جودة اإلفصاح عن البياانت  -

 املدرجة يف البورصة.
 إبصدار نشرة دورية عن ىن( تعPMAتشكيل جهة خمتصة يف سلطة النقد الفلسطينية )بوأوصت الدراسة 

ح يف تقاريرها ابملزيد من اإلفصا مستوى جودة اإلفصاح يف املصارف، وأن تقوم بتشجيع املصارف اجلديدة 
توفري قاعدة بياانت ب( PEXأعلى من التحفظ احملاسيب، كما أوصت بورصة فلسطني ) زامها مبستوىإلاملنشورة، و 

َّناذج لقياس التحفظ  اعتمادملؤسسية إلجراء الدراسات ذات الصلة، و من مبادئ وقواعد احلاكمية ا اترخيية سنوية
بتطوير الربامج التعليمية  أوصتللمستثمرين واملتعاملني، كما  عن البياانت املالية لتكون مؤشر وجودة اإلفصاح
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الية وفقا والتدريبية لتشمل التطورات حول التحفظ واحلاكمية املؤسسية واإلفصاح هبدف إعداد وعرض القوائم امل
 للمتطلبات القانونية و املهنية. 

  2016حمسن دراسة : سادسا

 ."أتثري آليات حوكمة الشركات يف ممارسات التحفظ احملاسيب" بعنوان:

 هذه الدراسة إىل:هدفت 
الوقوف على طبيعة أتثري بعض آليات احلوكمة يف ممارسات التحفظ احملاسيب لعينة من املصارف املدرجة أسهمها  -

 يف سوق العراق لألوراق املالية.
 حتديد اآللية األكثر أتثريا يف ممارسات التحفظ احملاسيب. -

امللكية اإلدارية، تركز امللكية، تقرير لتحقيق هذا اهلدف مت استعمال كل من آلية )حجم جملس اإلدارة، 
ات التحفظ احملاسيب حسب َّنوذج جانب اعتماد َّنوذجني لقياس ممارس مراقب احلساابت(، كمتغريات مستقلة إىل

(C-Score،)  َّنوذج و(Basu ) املعدل، والذي مت اعتباره متغريا اتبعا، مع مراعاة أتثري متغريات الرقابة اليت متثلت
من الشركة، والرافعة املالية(، لعينة من املصارف املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية للمدة  يف متغريي )حجم

(2008-2013.) 
 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:

وجود مؤشرات على تطبيق آليات احلوكمة من قبل عينة من املصارف خالل مدة الدراسة، مع التزام املصارف  -
اإلدارة ضمن التشريعات النافذة، مع تباينها يف نسب تركز امللكية وامللكية اإلدارية والرأي الذي بتشكيل حجم 

 أبداه مراقب احلساابت حول القوائم املالية للمصارف العينة.
كانت عالقة   حملاسيب يف املصارف العينة، واليتوجود عالقة أتثري بني آليات احلوكمة املعتمدة وممارسات التحفظ ا -

 أتثري عكسية لكل من حجم جملس اإلدارة وامللكية اإلدارية يف ممارسات التحفظ.
عالقة أتثري طردية بني كل من نسبة تركز امللكية وتقرير مراقب احلساابت مع ممارسات التحفظ وفقا لنموذج  -
(C-Score    و Basu) . .املعدل 

املصارف بتطبيق احلوكمة وآلياهتا، وحث املصارف املدرجة ت الدراسة بضرورة إلزام ويف ضوء النتائج أوص
مها يف سوق العراق لألوراق املالية، على استمرار ممارسة سياسات حماسبية متحفظة، ملا هلا من أثر فاعل يف هأس

، وة لإلفراط يف ممارستهاحلد من مغاالة قيم املوجودات واملكاسب ومحاية املستثمرين، وعلى أن ال يفهم ذلك دع
 ه لتطبيقه الختاذ القرارات، ومبا ال يسمح بتضليل مستعمليها. بل التوج
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  2016أمحد رجب عبد امللك دراسة : سابعا

دراسة العالقة بني آليات حوكمة الشركات والتحفظ احملاسيب يف الشركات املسجلة بسوق األسهم " بعنوان:
 ."السعودي

الفكر  اجتهاملالية العاملية واحمللية ودورها يف زعزعة ثقة املستثمرين يف التقارير املالية املنشورة  لالهنياراتنظرا 
 النتهازيةأبهم سياسة حماسبية وهي سياسة احليطة واحلذر )التحفظ احملاسيب( ونظرا  لالهتمامالعودة  إىلاحملاسيب 

 إىلالفكر احملاسيب  اجتهالتحفظ احملاسيب يف الشركات املسامهة السعودية،  اخنفاضإدارة الشركة جتاه السياسة و 
ث عن آليات حوكمة عن آلية لذلك، وأسفر التفكري والبح -االنتهازيةد من تلك للح-التفكري و البحث 

التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية املنشورة،  إىلاألساليب احملاسبية واليت تؤدي  استخدامالشركات وقدرهتا على 
 .ومن هذا جاءت أمهية الدراسة يف خلو اجملال احملاسيب السعودي من دراسة توضح العالقة بينهما

 :وعليه كان هدف البحث هو
جملس  استقاللآليات حوكمة الشركات املتمثلة يف )حقوق املسامهني، الشفافية واإلفصاح و  دراسة العالقة بني -

 .اإلدارة و جلنة املراجعة و أصحاب املصاحل األخرى( والتحفظ احملاسيب
 بني آليات حوكمة الشركات والتحفظ احملاسيب. هل العالقة إجيابية أم سلبية -

ذات داللة إحصائية بني  ارتباطالدراسة فرضا رئيسيا وهو ال توجد عالقة  اختربتولتحقيق هذا اهلدف 
ألن آليات حوكمة الشركات تتمثل يف مخسة آليات، يتفرع عن آليات حوكمة الشركات والتحفظ احملاسيب ونظرا 

 .الفرض الرئيسي مخسة فرضيات فرعية كل آلية متثل فرض فرعي
سياسات حماسبية  استخدام إىلأن الشركات اليت تقوم بتطبيق آليات احلوكمة متيل  إىلوتوصلت الدراسة 

)تدرجات متفاوتة ما  ارتباطمتحفظة وعليه رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل وهذا يعين وجود عالقة 
لتحفظ احملاسيب يف الشركات بني ضعيف و متوسط وقوي( ذات داللة إحصائية بني آليات حوكمة الشركات وا

غريها من الشركات األقل حتفظا، ونظرا شركة هي األعلى حتفظا ابملقارنة مع  25املتمثلة يف عينة الدراسة وعددها 
 .إلجيابية هذه الشركات ملا هلا من أتثري إجيايب على سالمة التقارير املالية املنشورة
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  2017أشرف حممد صالح زكي أبو محيدة : دراسة اثمنا

 االقتصاديةأثر التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية للشركات املدرجة يف بورصة فلسطني على القيمة " بعنوان:
 ."املضافة

املضافة لشركات املسامهات  االقتصاديةاحملاسيب على القيمة  التحفظأثر معرفة  إىلهدفت هذه الدراسة 
املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت قياس مستوى التحفظ  استخداماملدرجة يف بورصة فلسطني، من خالل 

املضافة لكل من الشركات املدرجة يف بورصة  االقتصاديةالنسب املالية الدالة على القيمة  اشتقاقاحملاسيب، و 
نة الدراسة من مجيع الشركات الفلسطينية املدرجة يف بورصة ( شركة، و قد تكونت عي49فلسطني، وعددها )
لغاية  2010قة ومنشورة طيلة فرتة الدراسة من سنة اليت تتوفر بياانهتا املالية مدق ،2010فلسطني منذ عام 

حمددة من حيث كفاية رأس املال، حيث يعتمد هذا القطاع قطاع البنوك، خلضوعه لقوانني  استثناء، مع 2015
ديون بشكل كبري خبالف ابقي القطاعات، وابلتايل كانت العينة النهائية اليت مت إجراء الدراسة عليها، على ال

 ( مالحظة.92( شركة، بواقع )24تتكون من )
 عدة نتائج أمهها:  إىلوقد توصلت الدراسة 

أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات املسامهة العامة املدرجة يف بورصة فلسطني لسياسة التحفظ  وجود -
 .املضافة االقتصاديةالسوقية( على القيمة  إىلاحملاسيب، مقاسا ب  )القيمة الدفرتية 

مة املدرجة يف بورصة مت أتكيد ذلك من خالل وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات املسامهة العا -
اإلمجالية إىل األرابح قبل األحداث غري العادية ا ب  )نسبة املستحقات سفلسطني لسياسة التحفظ احملاسيب، مقا

 املضافة. االقتصاديةوالعمليات غري املستقرة( على القيمة 
ي تقوم به اهليئة وبناء على النتائج اليت مت التوصل إليها، فقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الدور الذ

الشركات بزايدة مستوايت  التزاماملشرفة على السوق املايل، هبدف تفعيل الرقابة على عملية اإلقرار املايل، و 
التحفظ، ضمن مستوايت معقولة، كي تزيد من موثوقية املعلومات املعروضة واملتاحة ملستخدمي القوائم املالية  

 كافة.    
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  2017صاحب شاكر  أمريو انجي علي  هرما: دراسة اتسعا

شفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية دراسة تطبيقية يف عينة من أثر التحفظ احملاسيب يف " بعنوان:
 ."وراق املاليةالشركات الصناعية املدرجة يف سوق العراق لأل

 :إىلهدف البحث 
 .وشفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبيةمهية و طرق قياس التحفظ احملاسيب أبيان مفهوم و  -
 التحفظ احملاسيب وشفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية. بني عالقةاد الإجي -

اعية املدرجة يف سوق العراق لألوراق نولتحقيق هدف البحث فقد مت اختيار عينة مكونة من الشركات الص
 .مشاهدة( 40) وبواقع، 2015لغاية و  2011من سنة  املالية وللفرتة

لكية وإستخدام إىل القيمة السوقية حلقوق املالقيمة الدفرتية  ابستخداموقد مت قياس التحفظ احملاسيب 
على  ابالعتماد( لقياس شفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية Standard and Poor’s modelمقياس )

 االختبارات( يف إجراء SPSSالبياانت املالية املنشورة للشركات، ومت إستخدام برانمج التحليل اإلحصائي )
 النتائج. إىلاإلحصائية للوصول 

 :جمموعة من النتائج أمهها إىلوتوصل البحث 
 .سبيةعدد مقبول من الشركات ابلتحفظ احملاسيب وشفافية اإلفصاح عن املعلومات احملا التزام - 
 .قوية وأتثري بني التحفظ احملاسيب وشفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية ارتباطوجود عالقة  -

بتحقيق  التزامهاتسعى مجيع الشركات ملمارسة التحفظ احملاسيب فضال عن  أنومن أهم التوصيات هي  
 شفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية.

  2018حممد عبد هللا املومين  و آمنة مخيس محد : دراسة عاشرا

أثر التحفظ احملاسيب يف إدارة خماطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات املدرجة يف " بعنوان:
 ."بورصة عمان: دراسة حتليلية

هذه الدراسة إىل البحث يف أثر التحفظ احملاسيب املشروط يف إدارة خماطر هبوط التدفقات النقدية  تهدف
(، ولتحقيق أهداف 2014-2005التشغيلية يف الشركات املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية للفرتة من )

شركة، حيث ركزت الدراسة على استخدام مقياس مركب من ( 160) لى عينة مكونة منة مت تطبيقها عالدراس
التحفظ احملاسيب إىل األخبار اسيب املشروط وهي املستحقات غري التشغيلية املرتاكمة و ثالثة مقاييس للتحفظ احمل

اجليدة ونسبة إمجايل املستحقات احلالية إىل إمجايل املستحقات، وكما مت استخدام مقياس مركب من ثالثة مقاييس 
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، ومت استخدام االلتواءللتحفظ احملاسيب غري املشروط وهي إمجايل املستحقات والقيمة الدفرتية إىل القيمة السوقية و 
كمقياس ملخاطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية، هبدف   جزئيةالتدفقات النقدية التشغيلية يف حلظة  جذر تدين

والتحليل العاملي  االرتباطخدام اإلحصاء الوصفي ومعامالت واختبار الفرضيات مت إستحتليل البياانت املالية 
  التالية:النتائج  أهماملتعدد، وتوصلت الدراسة إىل  االحندارو 
 .متارس الشركات املدرجة يف بورصة عمان )الصناعية واخلدمية واملالية( التحفظ احملاسيب املشروط وغري املشروط -
 .ميارس القطاع املايل التحفظ احملاسيب أكثر من قطاع الصناعة واخلدمات -
للتحفظ احملاسيب بنوعية على خماطر هبوط التدفقات النقدية التشغيلية يف التقارير  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة  -

 .املالية الصادرة عن الشركات املدرجة يف بورصة عمان
من خماطر هبوط يف تدفقاهتا النقدية التشغيلية إىل اليت تعاين ومن أهم توصيات الدراسة حث الشركات 

   ممارسة درجة مناسبة من التحفظ احملاسيب.
  2018إمساعيل قزال  : دراسة احلادي عشر

أتثري سياسات التحفظ احملاسيب على جودة املعلومات املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل " بعنوان:
SCF 2015-2011: دراسة تطبيقية على عينة من شركات املسامهة اجلزائرية للفرتة من". 

 :هتدف الدراسة إىل
الوقوف على مدى أتثري ممارسة مفهوم التحفظ احملاسيب )سياسات احليطة واحلذر( على جودة املعلومات املالية  -

الذي تضمن  SCFاملفصح عنها يف شركات املسامهة اجلزائرية وهذا بعد سنوات من تطبيق النظام احملاسيب املايل 
جودة املعلومات املالية من خالل احلد من انتهازية مفهوم احليطة واحلذر، وهذا بتقييم دور املمارسة يف حتسني 

 .على غري حقيقتها أرابحأصحاب القرار يف اإلفصاح عن 
هذا املفهوم لغرض ممارسة إدارة األرابح ابلشكل السالب وهو ما يصطلح عليه  استغاللعلى مدى الوقوف  -

 مبفهوم متهيد الدخل.
ولتحقيق هدف البحث قمنا بقياس مستوى التحفظ احملاسيب يف شركات املسامهة املدروسة ابستخدام ثالثة 

ح احملاسبية قبل البنود مقياس نسبة املستحقات لألراب (Jain and Rezace, 2004) َّناذج قياسية هي َّنوذج
 Ball and)، وَّنوذج (Givoly and Hyan,2000) الغري العادية، وَّنوذج املستحقات غري التشغيلية

Shivakumar, 2006 )رابح ، وللوقوف على ممارسات إدارة األغري املتماثل إىل التدفق النقدي االستحقاق



 األدبيات النظرية للدراسةـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ــــــــــــــ

35 
 

إضافة  االختيارية،املعتمد على املستحقات  1995عدل جونز املابستخدام َّنوذج  ابلشكل املوجب قام الباحث
 من أجل معرفة حجم ممارسة متهيد الدخل. Eckel 1981إىل استخدام مؤشر 

مشاهدة للفرتة املمتدة من  235مبجموع  47واشتملت الدراسة على عينة من شركات املسامهة بلغت 
 التالية:، و توصلت إىل النتائج 2015إىل غاية  2011

 شركات املسامهة اجلزائرية.ظ احملاسيب يف القوائم املالية لارتفاع مستوى التحف -
 لشركات املسامهة اجلزائرية.ارة األرابح يف القوائم املالية اخنفاض درجة ممارسة إد -
 املسامهة اجلزائرية.لشركات يف القوائم املالية  اخنفاض ممارسة متهيد الدخل -
يوجد أتثري سالب لسياسات التحفظ احملاسيب على ممارسات إدارة األرابح يساهم يف حتسني جودة املعلومات  -

 املالية يف شركات املسامهة اجلزائرية.
، عدم وجود أتثري لسياسات التحفظ احملاسيب على ممارسات متهيد الدخل يف شركات املسامهة اجلزائرية املدروسة -

     مما يعترب مؤشر الستخدام هذه السياسات لغرض متهيد الدخل.
 ابللغة األجنبيةالدراسات  :لثايناملطلب ا

  Kenny G.A.a Hollemany  2011: دراسة أوال

 Warnings Quality: Accounting Conservatism In Public And Private Firmes In»  بعنوان:

Netherlands »                                                             

    "جودة األرابح: التحفظ احملاسيب يف الشركات العمومية و اخلاصة يف هولندا"

قام الباحث بفحص الفرق بني الفرصة غري املتماثلة بني املؤسسات اهلولندية العمومية الدراسة  يف هذه
واخلاصة، هذه الفرصة غري املتماثلة يشار هلا على أهنا التحفظ احملاسيب وينظر إليه على أنه مسة من مسات جودة 

هبا يف الوقت املناسب يف الربح احملاسيب  فاالعرتااليت يتم  االقتصاديةالتقارير املالية ويتم إثباهتا من خالل اخلسائر 
يف خصائص املؤسسات  اختالفكان هناك ، يف هذه الدراسة يتم فحص ما إذا  االقتصاديةمقارنة ابملكاسب 

اهلولندية العامة أو اخلاصة وتبين املعايري احملاسبية إلعداد التقارير املالية أو عدم تبنيها ابلتأثري على مستوى التحفظ 
 .(2009-2005 املشروط اليت أبدهتا املقدم من املؤسسات اهلولندية للفرتة بني )احملاسيب

أن املؤسسات اهلولندية اخلاصة يف املتوسط تطبق توقيتا غري متماثل يف تقاريرها املالية  إىلتشري النتائج 
 مقارنة ابملؤسسات العامة.
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هذه النتيجة تنطبق على اخلصائص اليت ختتلف فيها خصائص املؤسسة واملعايري احملاسبية املطبقة ومن 
ودة خمتلفة من التقارير املالية لكال النوعني من املرجح أن تكون النتائج بسبب األسواق اليت تطلب مستوايت ج

يؤثر على مستوى التحفظ  يف املعايري احملاسبية فيها يتعلق ابلشركات اخلاصة ال االختالفاملؤسسات ويبدو أن 
 احملاسيب الشرطي.

  Souha Balti 2013 دراسة: اثنيا

 L’influence Des Normes IFRS Sur Le Conservatisme Comptable Le Cas »          :بعنوان

Français »   

    "دراسة حالة فرنسا :عداد التقارير املالية على التحفظ احملاسيب إأتثري املعايري الدولية يف"

من قبل الشركات الفرنسية  IFRSهذه الدراسة التأثري على التحفظ احملاسيب املتبىن اإلجباري ل   تدرس 
يسلط الضوء على أسباب إحجام املؤسسات  : اجلزء األولجزئيني إىلها ماملدرجة، مت تنظيم الدراسة وتقسي

كن عدد من األدلة نناقش ليس فقط احلجج النظرية ول يف هذه املرحلة سوف، IFRSالفرنسية عن تطبيق 
املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على التحفظ  إىل لالنتقالالتجريبية اليت تدعم فرضيات التأثري السليب 

 احملاسيب، ويصف اجلزء الثاين من الدراسة املنهجية املختارة لتنفيذ البحث وتقدمي النتائج املتحصل عليها.
 :يما يلعلى وجه اخلصوص يقرتح التحليل التجرييب و 

أو التبين للمعايري الدولية  االعتمادنتيجة  اخنفضمستوى التحفظ احملاسيب للمؤسسات الفرنسية املدرجة قد  -
 . IFRS لإلعداد التقارير املالية

 والصغرية.الكبرية  للمؤسساتصدمهم ابلنسبة مستوى التحفظ احملاسيب إن اخنفاض  -
مستوى التحفظ احملاسيب له أكثر أمهية ابلنسبة للمؤسسات املثقلة ابلديون مقارنة ابلنسبة إن اخنفاض  -

للمؤسسات ذات مديونية منخفضة، هذه النتائج تشري إىل اخنفاض يف مستوى التحفظ احملاسيب يف أعقاب 
واليت سوف جتعل من ، IFRSإلعداد التقارير املالية  االنتقال أو التبين للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 املمكن فهم االنتقادات املوجهة لفرنسا ضد املرجعية الدولية.
  Caskey and Laux   2015 دراسة: اثلثا

                  «Corporate Governance Accounting Conservatism And Manipulation »بعنوان:
  "احلاكمية املؤسسية والتحفظ والتالعب احملاسيب"العالقة بني 
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هدفت هذه الدراسة إىل وضع َّنوذج لتحليل مدى دور احلاكمية املؤسسية يف جملس اإلدارة على خيارات 
التقارير املالية للشركات األمريكية، وحوافز املديرين منعا للتالعب ابلتقارير املالية، ومع ثوابت العوامل األخرى يف 

فإن التحفظ احملاسيب مرغوب به، ألنه يسمح جمللس اإلدارة أفضل القرارات االستثمارية للشركة، وعلى  النموذج
الرغم من أن التحفظ احملاسيب يؤدي إىل تالعب املدراء يف النظام احملاسيب، واليت توصل إىل درجة تضليل جملس 

ن قدرة املدراء على التالعب، مما يزيد من فوائد اإلدارة وتشويه القرارات، وابلتايل فإن الرقابة الفعالة تقلص م
 تطبيق التحفظ احملاسيب يف الشركات، ويقلل من التكاليف يف نفس الوقت.

 :النتائج أن وأظهرت
 الرقابة القوية واحلاكمية املؤسسية الفعالة تؤدي إىل حتفظ كبري يف السياسات احملاسبية. -

 الرقابة القوية واحلاكمية املؤسسية الفعالة متنع التالعب وتزيد من كفاءة االستثمارات يف الشركات. -
وأوصت الدراسة بتحليل قدرة جملس اإلدارة على كبح التالعب ابألرقام احملاسبية اليت تؤثر على االختيارات 

 لالستثمار.املثلى للتحفظ احملاسيب يف حتقيق أفضل كفاءة 
  Nezhad et al   2016 دراسة :رابعا

 Relation Between Conditional And Unconditional Conservatism With »             بعنوان:

Investment Opportunities»  

  "وفرص االستثمار املستقبلية "العالقة بني التحفظ احملاسيب املشروط والالمشروط
هدفت هذه الدراسة إىل قياس أتثري التحفظ احملاسيب بنوعيه الطوعي واملشروط على قرارات االستثمار 

(، وقد مت إستخدام املنهج الوصفي 2013-2009)املستقبلية، يف الشركات املدرجة يف بورصة طهران خالل الفرتة 
 .( شركة مدرجة ضمن بورصة طهران122الدراسة )التحليلي، حيث مشلت عينة 

 :النتائج أن وأظهرت
 التحفظ احملاسيب املشروط وغري املشروط كالمها كان له أثر إجيابيا يف خلق الفرص االستثمارية املستقبلية. -
 قدرة االعتماد على التحفظ احملاسيب املشروط يف صنع القرار االستثماري. -
 التحفظ احملاسيب غري املشروط يف صنع القرار االستثماري.ال ميكن االعتماد على  -

وبناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة التمسك ابلسياسات احملاسبية 
 املتحفظة املشروطة منه وغري املشروطة، خللق فرص استثمارية إضافية. 
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  Warad and Al-Debi’e   2017 دراسة :خامسا

 The Impact Of Accounting Conservatism And Voluntary Disclosure On The »     بعنوان:

Cost Of Capital Of Industrial Companies In JORDAN» 

  ""أتثري التحفظ احملاسيب واإلفصاح الطوعي على تكلفة رأس املال يف الشركات الصناعية يف األردن
هدفت هذه الدراسة إىل قياس أتثري التحفظ احملاسيب واإلفصاح الطوعي على تكلفة رأس املال يف الشركات 

(، وقد مت إستخدام املنهج الوصفي التحليلي، حيث مشلت عينة 2013-2009)الصناعية األردنية خالل الفرتة 
 .( شركة مدرجة ضمن بورصة عمان57(، مالحظة ختص )260الدراسة )

 :النتائج أن وأظهرت
 التحفظ احملاسيب واإلفصاح الطوعي كان هلما أثر سليب على تكلفة رأس املال يف الشركات الصناعية األردنية. -
الشركات األكرب حجما أقل حتفظا يف سياساهتا احملاسبية، وهلا مستوى أعلى من اإلفصاح الطوعي، وذلك ألن  -

 حجما أقل من الشركات األصغر حجما. تكلفة التمويل اخلارجي للشركات األكرب
وبناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت بضرورة أن يكون املدراء على بينة من أمهية توفري 

 معلومات إضافية ذات الفوائد االقتصادية، والسيما ما يتعلق بتخفيض تكلفة رأس املال.
  Amneh Alkwdi, Munther AL-Nimer, Mohammed Dabaglia   2017 دراسة :سادسا

 :        Accounting Conservatism And Ownership Structure Effect Evidence From» بعنوان

industriel And Financial Jordanie Listed Compagnies » 

املالية املدرجة يف سوق ردنية الصناعية و دليل من الشركات األ :هيكل امللكيةوأتثري التحفظ احملاسيب " 
    "عمان املايل

 :إىلهذه الدراسة  هتدف
صناعية ومالية شركة  99دراسة أتثري هيكل امللكية على مستوى التحفظ احملاسيب يف األردن ابستخدام عينة من  -

 .(2015-2013) مدرجة يف سوق عمان املايل بني عامي
 هيكل امللكية من قبل األطراف اخلارجية، احلكومي، املؤسسي وتركيز امللكية من انحية أخرى. قياس -

هذه الدراسة  استخدمتوقد  االستحقاقمت قياس التحفظ احملاسيب من خالل تدابري القائمة على أساس 
مة فيما ثة من املتغريات املستقلة كانت هااملتعدد، وقد تبني أن ثال االحندارطريقة املربعات الصغرى وكذلك حتليل 

 بينها.
 :أن نتائج الدراسة تظهر أو 
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 .هناك أتثري عكسي للملكية احلكومية على التحفظ احملاسيب أن -
 .ية واملؤسساتية مع التحفظ احملاسيبوجود عالقة هامة وإجيابية بني امللكية األجنب -
تركيز امللكية ال يؤثر على التحفظ احملاسيب، وبناءا على النتائج يقدم هذا البحث بعض األفكار عن األدبيات  -

املوجودة يف هذا اجملال وذلك ابلنسبة لألطراف املهتمة ابألمر تشرح وتنقل بعض اآلاثر املرتتبة على سياسة 
    إلضافة إىل ذلك تفتح الدراسة األبواب للباحثني للنظر يف التحفظ احملاسيب ابلتفصيل.  التحفظ احملاسيب، اب

  Rakia Riguen Koubaa And Anis Jarbaoui   2017 دراسة :سابعا

  « Normal, Anormal Book-Tax  Differences And Accounting Conservatism»       بعنوان:

    "و التحفظ احملاسيب وغري العاديةالعادية الفروقات الضريبية "

تبحث هذه الدراسة يف أتثري الضرائب املؤجلة على التحفظ احملاسيب )ابعتباره مؤشر على جودة املعلومة 
 إىل: الدراسة وهتدف هذهاملالية(، 

 على التحفظ احملاسيب.                                                                                         الضريبيةات التنظيمية واالنتهازية للفروقات اختبار مدى أتثري املعلوم -
 من حة للجمهوراأخبار سيئة للمستثمرين ابستخدام القوائم املالية املت إىلما إذا الضرائب املؤجلة تشري  معرفة -
قطاعات الصناعة  يفمؤسسة تونسية مدرجة يف بورصة تونس لألوراق املالية واليت تعمل  28 ( ل  2005-2012)

 .والتجارة
املؤجلة الشاملة استخدمت هذه الدراسة القياس املايل للتحفظ احملاسيب والواثئق املالحظة للضرائب 

واملرتبطة ابخنفاض مستوايت التحفظ احملاسيب، أيضا جند أن املؤسسات ذات الضرائب املؤجلة غري العادية 
والضرائب املؤجلة العادية تظهر أقل ابلنسبة للتحفظ احملاسيب يف العموم تشري النتائج إىل أن املكوانت اإلمجالية 

 تلفة على التحفظ احملاسيب.واملختلفة للضرائب املؤجلة هلا آاثر خم
هذه الدراسة قيمة للباحثني واملسامهني واهليئات التنظيمية، حيث ابلنسبة للباحثني تعترب جمال مفتوح 
ألحباث مستقبلية أما ابلنسبة للمسامهني فإنه يظهر دور املعلومات املنقولة بواسطة الضرائب املؤجلة يف حتليل 

 ت، هذه الدراسة أيضا تساعد املنظمني يف حتسني القواعد احملاسبية والضريبية.جودة األرابح اليت تنشرها املؤسسا
  Tabias Borneman   2018 دراسة :اثمنا

 « Taxe Avoidance And Accounting Conservatism»                                        بعنوان:

    والتحفظ احملاسيب""التهرب الضرييب 
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حتلل هذه الدراسة العالقة بني التحفظ احملاسيب وختفيضات معدالت الضريبة يف املستقبل ومطابقة 
الفروقات للضرائب املؤجلة على مستوى هذه البلدان، لدى املؤسسات حافز لزايدة التحفظ يف التقارير املالية 

املداخيل اخلاضعة للضرائب يف  وابلتايل التقليل من الضرائب علىعندما يكون ختفيض معدل الضريبة وشيكا 
 .(2010-1995من )دولة  18املستقبل وابستخدام جمموعة من املؤسسات يف 

 :أن إىل ت الدراسةتوصل
التحفظ احملاسيب املشروط يرتبط ارتباطا اجيابيا وكبريا بتخفيضات معدل الضريبة يف املستقبل عندما تكون  -

التأثري واضح بشكل خاص للمؤسسات اليت تركز معظم عملياهتا يف البلدان هذا ، مطابقة الضرائب املؤجلة املرتفعة
 .اليت تطبق معدل ضرييب منخفض

 ال توجد عالقة كبرية بني ختفيضات معدل الضريبة يف املستقبل والتحفظ احملاسيب الالمشروط. -
  Zegheng Gan   2018 دراسة :اتسعا

 « Conditionnel Conservatism And Taxe Avoidance »                                       :بعنوان

    "احملاسيب املشروط و التهرب الضرييب التحفظ“

يف البحث عن العالقة بني التحفظ احملاسيب املشروط والتهرب الضرييب، من خالل هذه الدراسة  هدفت
، هذه الدراسة حتسب (2016-2009) األمريكية املدرجة ضمن البورصة خالل الفرتةدراسة حالة عينة للشركات 

 اليت طورها C-Score( واستخدمت طريقة CETRالتهرب الضرييب على أساس معدل الضرييب الفعلي )
(Khanand Watts, 2009(   وطريقة االحنراف ل )Givoly And Hayn, 2000 ) لقياس التحفظ احملاسيب

 املشروط.
 :نتائج الرئيسية هلذه الدراسة تفيد أبنال

 .التحفظ احملاسيب املشروط كوسيلة لتقليص األعباء الضريبية الفعليةاملؤسسات ميكن أن تستخدم  -
اخنفاض الضريبة للتحفظ احملاسيب سيكون أقل وضوحا عندما تكون للمؤسسات خسائر ضريبية  أن أتثري -

 .مؤجلة
عموما هذه الدراسة متنح أو توفر نظرة من خالل التحقق من العالقة بني التحفظ احملاسيب املشروط  

اليت  اخلسائر الضريبيةوالتهرب الضرييب من منظور آخر، وبفحص كيفية أتثري بعض مميزات املؤسسة مثل أتجيل 
 الدراسة مكملة لنظرية تفسري الضريبة املوجودة يف التحفظ احملاسيب. تؤثر على هذه العالقة، هذه
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  Mohamed Ali Zarai Et Mourad Abdlerrahim   2018 دراسة :عاشرا

 Conservatisme Comptable Et Cout De La Dette : Étude Sur Un Échantillon »      بعنوان:

D’entreprise Canadiennes »  

  "وتكلفة الديون: دراسة على عينة من الشركات الكندية احملاسيبالتحفظ "
 دراسة أثر التحفظ احملاسيب على تكلفة الدين ابلنسبة للمؤسسة. إىلالبحث هذا  يهدف

هو النموذج الثاين ( و Basu, 1997) الباحثان َّنوذجني لقياس التحفظ احملاسيب، مها استخدم
(Beaued Et Ryan, 2000 ) مؤسسة كندية، حيث أاثر الباحثان أتثري  85عينة مكونة من على أساس

 .التحفظ احملاسيب على تكلفة الدين
مهما يف التخفيف من تضارب املصاحل ما كذلك تؤكد النتائج التجريبية أن التحفظ احملاسيب يلعب دورا 

بني املسامهني والدائنني وابلفعل هذه األدلة أرشدت إىل أن اختبار أتثري التحفظ احملاسيب على تكلفة دين املؤسسة 
  أوجد أن التحفظ احملاسيب يؤثر سلبا على تكلفة الدين.

  Heni Purwantini   2018 دراسة :احلادي عشر

 Minimizing Tax Avoidance By Using Accounting Conservatism Through»           بعنوان:

Book Tax Differences (Case Study In Indonesia) »  

يف  حالةدراسة ) احلد من التجنب الضرييب ابستخدام التحفظ احملاسيب من خالل الفروقات الضريبية "
  "(إندونيسيا

 هدفت هذه الدراسة اىل 
 التحليل املباشر لتأثري التحفظ احملاسيب ابلنسبة  للفروق الضريبية -
 للتحفظ احملاسيب  جتاه التجنب الضرييب من خالل  الفروق الضريبية. حتليل التأثري غري املباشر -
د الشركات املأخوذة  ، حيث بلغ عدإندونيسياريت هذه الدراسة على الشركات املتواجدة على مستوى بورصة اج

 :ولقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية . 69شركة، لكن املالحظات بلغت  23كعينة 
 الضرييب.   التجنبممارسة التحفظ احملاسيب أثر بشكل كبري على  الفروق الضريبية و لكنه مل يؤثر على  -
التحفظ احملاسيب ليس هلا أي أتثري كذلك جتاه التجنب الضرييب املمارس عن طريق الفروق الضريبية الذي  ممارسة-

التخطيط  بتعزيز وذلكميكن هلذا البحث املسامهة يف ميدان الضرائب  ، وأثر كبري فقط على التجنب الضرييبله 
 الضرييب.  
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 عنهاوما مييز دراستنا الدراسات السابقة التعليق على 

تقاطعت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت تناولت متغريات الدراسة وهي التحفظ احملاسيب 
العالقة بني التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب  كشفت الدراسات السابقةوالتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة، و 

والتحفظ احملاسيب والضرائب املؤجلة، وكذا العالقة بني التحفظ احملاسيب وكل من حاكمية املؤسسة وجودة املعلومة 
 املالية، القيمة االقتصادية املضافة، تكلفة رأس املال ... اخل

 ب التالية:ومتثلت إستفادتنا من الدراسات السابقة يف اجلوان
اإلستعانة ابلدراسات السابقة العربية واألجنبية لدعم التأصيل النظري ملفاهيم كل من التحفظ احملاسيب والتهرب  -

 الضرييب والضرائب املؤجلة والعالقات بينهم.
 إجراء املقارنة بني نتائج الدراسات السابقة والدراسة احلالية. -
 .ت السابقة يف نفس اجملالتعترب هذه الدراسة إمتدادا للدراسا -

 وتتشابه الدراسات السابقة مع دراستنا احلالية يف عدة حماور نذكر منها:
 إستخدام املنهج الوصفي التحليلي يف أغلب الدراسات السابقة يف اجلوانب النظرية. -
 تناول مفهوم التحفظ احملاسيب بشكل كبري وواسع يف الدراسات العربية واألجنبية. -
 يف الدراسة التطبيقية من أجل التحليل واالختبار.  SPSSإستخدام الربانمج اإلحصائي  -

 ما ميز دراستنا هذه عن الدراسات السابقة فتمثل فيما يلي: أما
تناوهلا للعالقة بني املتغريات الثالثة جمتمعة، التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة يف البيئة  -

 احملاسبية اجلزائرية.
 عالقة بني متغريات الدراسة.تعترب هذه الدراسة حسب علمنا من أول الدراسات يف اجلزائر اليت تبحث يف ال -
لبيئة احملاسبية اجلزائرية اليت ختتلف من حيث اخلصائص اإلقتصادية والسوقية عن يف اتناولنا هذه الدراسة  -

 الدراسات السابقة.
اهلدف من هذه الدراسة وهو بيان كيفية التقليل من التهرب الضرييب ابستخدام التحفظ احملاسيب من خالل  -

 لة.الضرائب املؤج
 إختالف العينة اليت مت تناوهلا يف دراستنا عن الدراسات السابقة. -
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 :خالصة 
من خالل هذا الفصل استعرضنا املفاهيم النظرية املتعلقة بسياسة التحفظ احملاسيب حيث تبني أن هناك أراء 
داعمة هلذا املفهوم وابملقابل أراء معارضة، مع وجود جمموعة من العوامل واملربرات اليت أدت إىل نشأة وتطور 

مع التطرق إىل بعض أشكاله واألساليب املستخدمة التحفظ احملاسيب، إضافة إىل تناولنا مفهوم التهرب الضرييب 
فيه، وكذلك تبيان ماهية الضرائب املؤجلة وأهم مكوانهتا، حيث وأتضح لنا أمهية أنه ميكن تبين سياسات حماسبية  
متحفظة من طرف املؤسسات فالعالقة بني الضرائب والتقارير املالية ميكن أن تؤدي إىل تقرير مايل متحفظ، وهو 

دافع قوي لتخفيض العبء الضرييب من خالل أتجيل االعرتاف ابإلرابح وتعجيل االعرتاف  ابألعباء يعترب 
 واخلسائر  املتوقعة.

  



 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاين: 
 الدراسة امليدانية
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  :متهيد
لتحفظ ابلمفاهيم األساسية املرتبطة ل ضناابعد أن تطرقنا يف الفصل األول لألدبيات النظرية للدراسة واستعر 

، كما تناولنا أهم الدراسات السابقة حول املوضوع وإبراز موقع دراستنا احملاسيب والتهرب الضرييب والضرائب املؤجلة
كان اجلانب النظري على أرض الواقع ملعرفة إذا   إسقاطاحلالية من هذه الدراسات، سنحاول يف هذا الفصل 

 . يف التقليل من التهرب الضرييب ابستخدام الضرائب املؤجلةدور لتحفظ احملاسيب ل

أتثري التحفظ احملاسيب على التهرب الضرييب الدراسة امليدانية إىل التعرف على مدى هندف من خالل هذه  
حتتوي  (01ملحق رقم ( استبانة، وقد قمنا بدراستنا امليدانية من خالل توزيع استمارة ابستخدام الضرائب املؤجلة

أو نفي  إلثباتعلى أسئلة تندرج حتت حماور حمددة يف األصل إجاابت عن التساؤالت املوضوعة وحماولة منا 
 فرضيات الدراسة. 

 مبحثني كالتايل:  إىلوعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل 

 يف  تناولنس حيث ،الدراسة وإجراءات منهجية، الطرق واألدوات املتبعة يف الدراسة امليدانيةاملبحث األول:  -
 العينة، وحتديد اختيار وكيفية الدراسة جمتمع وحتديد البياانت مجع وطرق املتبع الدراسة منهج املبحث هذا

 وقياس املختارة، العينة أفراد على هاعيوز وت استبيان يف واملتمثلة الدراسة أداة إعداد خطوات شرح إىل ابإلضافة
 سيتم اليت النتائج يف والدقة الثقة يعزز مبا فقراته ووضوح سالمة من التأكد اجل من االستبيان هذا وثبات  صدق

 نتائج حتليل يف ستستخدم اليت اإلحصائية واالختبارات األساليب حتديد املبحث هذا يتناول كما .عليها احلصول
 .فرضياهتا واختبار الدراسة

 البحث فرضيات وحتليل النتائج بعرض سنقوم حيث ،ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة امليدانية املبحث الثاين:  -
 ،الدراسة أهداف حيقق ومبا ه،حد على فرضية بكل يتعلق فيما وذلك املستخدم املقياس على عينةال أفراد وإجاابت

 .SPSS اإلحصائي النظام بواسطة وذلك
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 املبحث األول: املنهجية واإلجراءات
دور التحفظ احملاسيب ومدى مسامهته يف التقليل من التهرب الضرييب  على التعرفإىل  الدراسة هذه  دفهت

 الوصفي املنهج إبتباع مناق ،واقع البيئة احملاسبية يف اجلزائر على ابلتطبيق وذلكمن خالل الضرائب املؤجلة 
 احلقائق ومجع الظاهرة، دراسة إىل يهدف التحليلي الوصفي املنهج الن وذلك الدراسة، هذه يف التحليلي

 .والتوصيات النتائج إىل للوصول حتليلها مث ومن عنها واملعلومات
 املطلب األول: منهجية الدراسة

 البياانت ومصادر الثانوية املصادر طريق عن البياانت على احلصول سنتطرق يف هذا املطلب إىل كيفية
 :يلي كما وذلك األولية

 البياانت الثانوية: مصادر - 1
 واألجنبية، العربية واملراجع الكتب، يف املتمثلة الثانوية املصادر طريق عن البياانت على احلصول مت
 وبعض املتخصصة، واملهنية العلمية واجملالت الدراسة مبوضوع املتعلقة السابقة والدراسات واملقاالت، والدورايت

 .االنرتنت شبكة على الصلة ذات املواقع
 مصادر البياانت األولية: - 2

 وحتليل بتفريغ أن قمنا للبحث، رئيسية اةدأك استبيان تصميم خالل من األولية املصادر على احلصول مت
 اإلحصائي. SPSS برانمج خالل من االستبيان

  جمتمع الدراسة: - 3
 مشكلة موضوع يكونون الذين األشياء أو األشخاص أو األفراد مجيع نههنا أب الدراسة مبجتمع يقصد

افظي حساابت وحم معتمدين أساتذة جامعني وخرباء حماسبني وحماسبني من الدراسة جمتمع ويتكون البحث،
 ، وقد مت توزيع استبياانت الدراسة على عينة متثل جمتمع الدراسة.الضرائب وموظفي إدارة

  عينة الدراسة: - 4
( مفردة من جمتمع الدراسة، مت توزيع االستبيان عليها واسرتجاع 92اختيار عينة مدروسة مكونة من ) مت

( استبيان، وقد وزعت هذه االستبياانت على أساتذة جامعيني وخرباء حماسبني وحمافظي حساابت وحماسبني 74)
 االستبيان. ، وقد أجري عليها التحليل اإلحصائي للتحقق من صدقالضرائب إدارةوموظفي 
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  العينة اليت أجريت عليها الدراسة: - 5
 :يلي كما وحجمها العينة اختيار طريقة حيث من الدراسة عينة حتديدمت 

وتشمل عينة الدراسة األساتذة اجلامعيني وخرباء احملاسبني وحمافظي احلساابت واحملاسبني  حجم العينة: -5-1
، وبذلك تكون العينة قد غطت معظم جمتمع الدراسة ومت اختيار العينة تبعا الضرائب املعتمدين وموظفني إدارة

كل (، حيث وزع االستبيان على  92( مفردة مت أخذها من )70حيث بلغ عدد أفراد العينة )ملتغريات الدراسة، 
االستبياانت، أصبحت االستمارات ( من 4( استبيان، وبعد الغاء )74مفردة من أفراد العينة، وقد مت اسرتجاع )

 .ألحباث املماثلة، واجلدول التايل يوضح ذلكاب(، وهي نسبة عالية قياسا 70الصاحلة للمعاجلة )
 (: يبني توزيع عينة الدراسة1-2جدول رقم )

عدد االستمارات  عينة الدراسة
 املوزعة

عدد االستمارات 
عدد االستمارات  النسبة املسرتجعة

 امللغاة
عدد االستمارات 
 النسبة الصاحلة للمعاجلة

 % 58.57 41 - % 55.40 41 50 أساتذة جامعيني متخصصني

 % 4.28 03 - % 4.05 03 05 رباء حماسبنيخ

 % 4.28 03 02 % 6.75 05 05 حمافظي احلساابت

 % 4.28 03 02 % 6.75 05 05 حماسبني معتمدين 

 % 28.59 20 - % 27.05 20 27  الضرائب إدارةموظفي 

 %100 70 04 %100 74 92 اجملموع

 إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيانمن املصدر: 

 االعتماد ميكن كافية نسبة ذههو  % 80 يةلالك االستجابة نسبة أن اتضح (1-2) رقم اجلدول خالل من
 .اإلحصائي يللالتح جراءإ يف ليهاع

 املستخدمة اإلحصائية األساليب كأحد الشامل املسح بطريقة الدراسة عينة اختيار مت طريقة اختيار العينة: -5-2
، حبيث تشمل ا  فرد( 92) مقدارها العينات اختيار يف العلمي البحث لقواعد وفق ا الدراسة تمعجمل ممثلة لتكون

 .2018/2019وذلك يف العام الدراسي  جامعيني ومكاتب احملاسبة وموظفي اإلدارةأساتذة 

  الدراسة:أداة  - 6
تقليل من التهرب الضرييب إبستخدام التحفظ احملاسيب من خالل ال يف املتمثل الدراسة هدف لتحقيق

 األدبيات من ينمستفيد الدراسة استبيان وتصميم ببناءنا قم التأكد، عدم ظروف ظل يفو  الضرائب املؤجلة
 .واملهين األكادميي احلقل يف اجملال هذا يف واالختصاص اخلربة ذوي واستشارة املشاهبة السابقة
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 املبحوثني عن الشخصية البياانت مجع يف األول قسمال يستخدم: قسمني على االستبيان اشتمل وقد
 بياانت وهي ،والقطاع الذي ينتمي إليه ية،هنامل واخلربة واملستوى التعليمي،والصفة،  واجلنس ،ستوى االكادمييوامل

يتناول حماور الدراسة من خالل  االستبيان من الثاين قسمال أما الدراسة، جمتمع خصائص على التعرف يف تفيد
دور التحفظ احملاسيب يف التقليل من التهرب الضرييب من خالل  على التعرفو  تغريات الدراسة ملالتعريف إبختصار 
حماور، حيث تعلقت الفقرات  03اور بلغ عددها احمل من جمموعة على لقسما هذا احتوى وقدالضرائب املؤجلة، 

يف البيئة احملاسبية  تهرب الضرييبوهي: وجود أتثري للتحفظ احملاسيب على الابلفرضية األوىل  (10 - 01)من 
أتثري للتحفظ احملاسيب على الضرائب املؤجلة يف وجود وهي:  ابلفرضية الثانية (20 - 11)والفقرات من   يةاجلزائر 

أتثري للضرائب املؤجلة على  وجودوهي:  ابلفرضية الثالثة (30 - 21)، والفقرات من اجلزائرية البيئة احملاسبية
 .اجلزائرية اسبيةاحمل التهرب الضرييب يف البيئة

 وتليب النظرية، الدراسة جوانب كافة تغطي أسئلة وضع االعتبار بعني األخذ مت االستبيان اهذ وضع وعند
 وذات واضحة األسئلة معظم تكون أن مراعاة مع الدراسة، فرضيات على التأثري ذات واملتغريات املتطلبات مجيع

 العينة، أفراد على االستبياانت غلبأ توزيع مت وقد ،حتليلها وسهولة عليها اإلجابة وسرعة لسهولة مغلقة هناايت
 .عليه اإلجابة يف اجلدية ومراعاة فيه غموض أي وتوضيح االستبيان حلشر  وذلك

 فقراتال من فقرة كل أمهية لتحديد درجات مخس من املكون اخلماسي ليكرت مقياس استخدام مت وقد
 (: يبني درجات مقياس ليكرت اخلماسي2-2اجلدول رقم )

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة اإلستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 املصدر: من إعداد الطلبة بناءاً على مفاهيم سابقة

 لألمهية، الرتتييب املقياس ابستخدام مدلوال احلسايب الوسط إلعطاء األرقام هذهل ترتييب مقياس وضع مت كما
 عند االجتاه على للحكم التايل املعيار الدراسة تبنت حيث النتائج، حتليل عند بعد فيما منها لالستفادة وذلك

 ( يوضح ذلك:3-2، واجلدول التايل رقم )اخلماسي ليكرت مقياس استخدام
 احلسايب(: مقياس حتديد الوزن النسيب واألمهية النسبية للوسط 3-2جدول رقم )

 الوزن النسيب الوسط احلسايب
 األمهية النسبية لدرجات املقياس درجات املقياس املستخدمة يف الدراسة

 إىل من إىل من

 درجة كبرية جدا موافق بشدة % 100 % 84 05.00 4.20

 درجة كبرية موافق % 83.8 % 68 4.19 3.40
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 درجة متوسطة حمايد % 67.8 % 52 3.39 2.60

 درجة صغرية غري موافق % 51.8 % 36 2.59 1.80

 درجة صغرية جدا غري موافق بشدة % 35.8 % 20 1.79 1.00

 1 .115ص  ،2007 ،حممد الصرييفاملصدر: 

 :التايل املعيار وفق اجلدول هذا إعداد مت وقد
 أدىن قيمة( -)أعلى قيمة  4 = 1 - 5= املدى  -
 )حسب مقياس ليكرت اخلماسي املستخدم يف الدراسة( 5عدد الفئات =  -
 )املدى / أكرب قيمة يف املقياس( 0.8 = 5/4= طول الفئة  -
( إىل أقل قيمة يف املقياس )بداية املقياس وهي واحد صحيح(، وذلك لتحديد احلد 0.8إضافة هذه القيمة ) -

 األعلى هلذه اخللية.
املتوسطات احلسابية لكل فقرة من الفقرات، واألمهية النسبية هلا، كما وهذا أصبح ابإلمكان تصنيف قيم 

 ظهر يف اجلدول السابق.
 استطالع رأي عدد من املتخصصني يف جمال الدراسة، مت إعداد االستبيان على النحو التايل: وبعد

حتديد اجملاالت الرئيسية لالستبيان والفقرات اخلاصة بكل جمال، ومن مث إعداد استبيان أويل من أجل استخدامه  -
 يف مجيع البياانت واملعلومات.

 ذا االستبيان من موضوعية ومشول.ه إعدادمراعاة قواعد البحث العلمي عند  -
 مته جلمع البياانت.ءعرض االستبيان على املشرف من أجل اختيار مال -
 تعديل االستبيان بشكل أويل حسب ما يراه املشرف. -
مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني، والذين قاموا بدورهم بتقدمي النصح واإلرشاد، وإجراء التعديالت  -

 .(02لحق رقم م(الالزمة 
 استطالعية ميدانية أولية لفحص صدق وثبات األداة. إجراءات -
، مث مجعه ة جلمع البياانت الالزمة للدراسةإعداد االستبيان يف صورته النهائية، مث توزيعه على مجيع أفراد العين -

 التحليل اإلحصائي. وإجراء
 

                                       
 .115، ص2007حممد الصرييف، احلاسوب واإلحصاء االجتماعي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية،   - 1
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 إجراءات الدراسة: الثايناملطلب 

 مت إستخدام املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته طبيعة ومشكلة الدراسة.  منهج الدراسة: .1
تكون جمتمع الدراسة من أكادميني ومهنيني يف جمال احملاسبة والضرائب يف بيئة األعمال جمتمع الدراسة:  .2

 اجلزائرية.
حساابت، حماسبني معتمدين فردا  من خرباء حماسبني، حمافظي  92مت إختيار عينة الدراسة من  عينة الدراسة: .3

 وموظفي إدارة الضرائب.
إستبانة حول التقليل لغرض حتقيق اإلجراءات امليدانية للدراسة فقد قمنا إبستخدام  أدوات ووسائل الدراسة: .4

 من التهرب الضرييب إبستخدام التحفظ احملاسيب من خالل الضرائب املؤجلة.
مت توزيع االستبيان على أفراد العينة البالغة مجع وجتانس العينة، بعد اإلنتهاء من إجراءات الدراسة امليدانية:  .5

( استمارات، حيث مت 04( استبيان، وجيدر اإلشارة إىل انه مت إلغاء )74( مفردة، حيث مت اسرتجاع )92)
عرض االستبيان على املشرف من أجل اختيار مالءمته جلمع البياانت، تعديل االستبيان بشكل أويل حسب 
ما يراه املشرف مث عرضه على جمموعة من احملكمني، والذين قاموا بدورهم بتقدمي النصح واإلرشاد، وإجراء 

ة أولية ، وبعد االنتهاء من إعداد ( مث القيام إبجراءات استطالعية ميداني02ملحق رقم (التعديالت الالزمة 
االستبيان ووضعه يف صورته النهائية مت توزيع االستبيان على أفراد العينة عن طريق الربيد االلكرتوين والتوزيع 

 اليدوي الشخصي.
فحص صدق وثبات للتعرف على نتائج عينة الدراسة وبعد مجع البياانت الالزمة قمنا باملعاجلة اإلحصائية:  .6

 وفق  اإلجراءات التالية:   SPSSوإجراء التحليل اإلحصائي إبستخدام برانمج  األداة
 عن طريق: ختبار صدق االستبيانقمنا إب أوال

 .أساتذة 4صدق حتكيم االستبيان: مت من طرف جمموعة من احملكمني أتلفت من  -1
االستبيان ان يعطي نفس النتائج يف االستبيان)معامل الفا كرونباخ( ويقصد بثبات وصدق  صدق وثبات -2

 حالة مت توزيعه اكثر من مرة يف نفس الظروف.
رتباطه ابلدرجة الكلية لألسئلة ابإلضافة اىل  االرتباط إلكل حمور و  لإلجاابت الداخليوالثبات  الصدق -3

حيح  بطريقة سبريمان براون للتصعن طريق معامل وذلك   تنتمي إليهيتبني كل فقرة مع احملور الرئيسي ال
 التجزئة النصفية.

 قمنا ابإلختبارات التالية: حتليل النتائجعند  اثنيا 
 .مسرنوف ملعرفة نوع البياانت هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال - إختبار كولوجمروف-1
 لتحليل إرتباط فقرات احملاور. t"، "test".One sampleإختبار" -2

 .اختبار الفرضيات امن خالهلع" لإلستقاللية بني املتغريات، و كاي تربي»و« املصحح بريسون»إختبار  -3
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 املبحث الثاين: التحليل الوصفي للخصائص الدميوغرافية ألفراد العينة وحتليل نتائج االستبيان  
 غرافية ألفراد العينة، وذلك كاآليت:و من خالل هذا املبحث سنتطرق إىل دراسة وصفية للخصائص الدمي

 غرافية لعينة الدراسةو األول: الدراسة الوصفية للخصائص الدمياملطلب 
 معتمدين وحمافظي حساابت وحماسبنيخرباء حماسبني يتكون جمتمع الدراسة من أساتذة جامعيني 

، وقد مت اسرتجاع استبانة( 92وقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية، حيث مت توزيع ) إدارة الضرائب وموظفي
وتتمثل اخلصائص الدميوغرافية  ،استبانة( 70( ملغاة والصاحلة للمعاجلة تكونت من )04نها )ماستبانة ( 74)

 للعينة فيما يلي:
 توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس: - 1

 اجلدول التايل يوضح توزيع العينة حسب اجلنس بني ذكر وأنثى:
 نة حسب اجلنسالعي(: يبني توزيع 4-2جدول رقم )

 النسبة التكرار اجلنس
 % 71.4 50 ذكور

 % 28.6 20 اانث

 % 100 70 اجملموع

 املصدر: من إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان

 (يف الشكل التايل:4-2وميكن متثيل اجلدول )
(: يبني توزيع العينة حسب اجلنس1-2الشكل رقم )

 
 املصدر: من إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان

( إانث حيث يوضح الشكل أعاله، واملتمثل 20( ذكر و)50( فردا منهم )70عينة الدراسة من ) تتكون
سبة الذكور كانت مرتفعة مقارنة بنسبة اإلانث حيث بلغت نسبة نيف توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس، 

 %. 28.6يف حني قدرت نسبة اإلانث حبوايل  %، 71.4الذكور 
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 :الصفةتوزيع أفراد العينة حسب  - 2
 اجلدول التايل يوضح توزيع أفراد العينة حسب الصفة بني مهين وأكادميي:

 

 توزيع العينة حسب الصفة: (5-2جدول رقم )
 النسبة التكرار الصفة
 % 25.7 18 مهين

 % 74.3 52 أكادميي

 % 100 70 اجملموع

 املصدر: من إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان
 

 ( يف الشكل املوايل:5-2وميكن متثيل معطيات اجلدول )
 

 يبني توزيع العينة حسب الصفة: (2-2الشكل رقم )

 
 املصدر: من إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان

 

نسبته ( اخلاص بتوزيع عينة الدراسة حسب متغري الصفة أن ما 5-2نالحظ من خالل اجلدول رقم )
فرد بنسبة  52حيث بلغ عددهم  فردا  من املهنيني، وأغلبية أفراد العينة من أكادمييني 18و هو ما ميثل %  25.7
 وهي نسبة مرتفعة، وهذا مما يزيد من أمهية البحث والنتائج املتوصل إليها. % 74.3مئوية 

 :عينة حسب الوظيفةأفراد التوزيع  - 3
اجلدول التايل يوضح توزيع العينة حسب الوظيفة بني أستاذ جامعي متخصص، خبري حماسيب، حمافظ 

  .حساابت، حماسب معتمد ووظيفة أخرى
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 توزيع العينة حسب الوظيفة :(6-2جدول رقم )
 النسبة التكرار الوظيفة

 % 58.6 41 أستاذ جامعي متخصص

 % 4.3 3 حماسيب خبري

 % 4.3 3 حمافظ حساابت

 % 4.3 3 حماسب معتمد

 % 28.5 20 إدارة الضرائبموظف 

 % 100 70 اجملموع

 .املصدر: من إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان

 ( يف الشكل التايل:6-2وميكن متثيل معطيات اجلدول )

 (: يبني توزيع العينة حسب الوظيفة3-2الشكل رقم )

 
 .املصدر: من إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان

 عدد رب( اخلاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري الوظيفة يتضح لنا أن أك6-2من خالل اجلدول )
 خرباء زع بني مهنةبينما العدد اآلخر من أفراد العينة يتو  متخصصني من أفراد العينة يعملون كأساتذة جامعيني

حيث بلغت النسبة املئوية لألساتذة  إدارة الضرائبوموظفي واحملاسبني املعتمدين احملاسبني وحمافظي احلساابت 
 إدارة الضرائبونسبة موظفي %  4.3مهنيي احملاسبة متساوية تقدر ب يف حني كانت نسبة  % 58.6اجلامعيني 

تبين حول آفاق  أراءهممعرفة  حيث ميكنناأي مت الرتكيز يف هذه الدراسة على األساتذة اجلامعيني،  % 28.5
يف البيئة اجلزائرية وتقدمي خمتلف  تفعيلهإمكانية  ممارسات التحفظ احملاسيب للحد من التهرب الضرييب ومدى

 االقرتاحات واحللول.
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 :العلميعينة حسب املستوى التوزيع أفراد  - 4
ميثل توزيع العينة حسب املستوى العلمي دكتوراه، ماجستري، ماسرت، ليسانس  اجلدول املوايل

 ومستوى آخر كما يلي:
 توزيع العينة حسب املستوى العلمي: (7-2جدول رقم )

 النسبة التكرار املستوى العلمي
 % 61.4 43 دكتوراه

 % 7.1 5 ماجستري

 % 17.1 12 ماسرت

 % 5.7 4 ليسانس

 % 8.6 6 أخرى

 % 100 70 اجملموع

 املصدر: من اعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان

 ( يف الشكل اآليت:7-2وميكن متثيل معطيات اجلدول )
 يبني توزيع العينة حسب املستوى العلمي :(4-2الشكل رقم )

 
 ملصدر: من اعداد الطلبة حسب نتائج االستبيانا

العلمي أن أغلبية  املستوى( اخلاص بتوزيع عينة الدراسة حسب متغري 7-2من خالل اجلدول رقم ) نالحظ
وهي نسبة مرتفعة، يف  % 61.4بنسبة مئوية  ا  فرد 43حيث بلغ عددهم  دكتوراهأفراد العينة من حاملي شهادة ال

من %  5.7 و ،% 17.1 اسرتونسبة حاملي شهادة امل %، 7.1 اجستريحني بلغت نسبة حاملي شهادة امل
أي أن أغلبية أفراد العينة لديهم مستوى  % 8.6خرى األشهادات الونسبة حاملي  حاملي شهادة الليسانس،

 .جامعي وهذا ما يزيد من أمهية البحث والنتائج املتوصل إليها
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 :املهنية عينة حسب اخلربةالتوزيع أفراد  - 5
 .اجلدول التايل يبني توزيع العينة حسب سنوات اخلربة

 توزيع العينة حسب اخلربة املهنية: (8-2جدول رقم )
 النسبة التكرار اخلربة

 % 45.7 32 سنوات 10أقل من 

 % 37.1 26 سنة 19-10من 

 % 11.4 8 سنة 29-20من

 %  5.7 4 سنة 30أكثر من 

 % 100 70 اجملموع

 إعداد الطلبة حسب نتائج االستبياناملصدر: من 

 ( يف الشكل التايل:8-2وميكن متثيل اجلدول )
 املهنية (: يبني توزيع العينة حسب اخلربة5-2الشكل رقم )

 
 املصدر: من إعداد الطلبة حسب نتائج االستبيان

( توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة املهنية، حيث جند أن أغلب أفراد العينة 8-2ميثل اجلدول رقم )
وهي نسبة مهمة جدا إذ من املمكن أن تفضي  % 45.7سنوات بنسبة مئوية  10لديهم خربة يف العمل أقل من 

سنة  19و 10 على الدراسة نوع من الدقة والقرب أكثر من الواقع، تليها نسبة األفراد الذين لديهم خربة بني
ت السابقة أن العينة الغالبة هي الفئة األوىل والثانية أي الفئة انالحظ من هذه املؤشر ، و% 37.1ب   حيث قدرت 

، مث تليها سنة، وهذا لتفاعل الشباب مع هذا النوع من األعمال البحثية 20 خربهتم املهنيةتجاوز تمل  الشابة اليت
سنة  30مث أولئك الذين تزيد خربهتم عن  ،% 11.4سنة بنسبة قدرت ب    30إىل  20األفراد الذين خربهتم من 

10أقل من 
سنوات
46%

سنة19إىل 10من 
37%

ستة29إىل 20من 
11%

سنة30أكثر من 
6% اخلربة املهنية
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احملاسبني القدامى جيدون صعوبة يف فهم معظم  وهي نسبة ضئيلة وهذا نظرا  ألن، % 5.8       ببنسبة مئوية قدرت 
 .ابللغة العربية االستبيان
 الثاين: حتليل نتائج االستبيان املطلب

الداخلي والبنائي  واالتساقمن خالل هذا املطلب سنتطرق إىل األدوات املستخدمة يف إثبات الصدق 
 اإلحصائية املستخدمة يف التحليل. حملاور االستبيان، واألدوات

 : االستبيان( لفقرات الداخلي واالتساق والثبات )الصدق صدق أداة الدراسة - 1
من صدق االستبيان  انأتكدان ما وضعت لقياسه، ويقصد بصدق االستبيان أن تقيس أسئلة االستبي  

 : بطريقتني
 : صدق احملكمني -1-1

قبل نشر االستبيان على أفراد العينة مت عرضه على األساتذة احملكمني يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
، وذلك لالسرتشاد (02ملحق رقم ( جبامعة الوادي، متخصصني يف احملاسبة واملراجعة واإلحصاءوعلوم التسيري 

آبرائهم يف مدى مناسبة فقرات االستبيان للهدف منها، وكذلك التأكد من صحة الصياغة اللغوية ووضوحها، وقد 
 .يان بشكل هنائيالحظات والتوصيات الواردة من األساتذة احملكمني، وصياغة االستبملمت األخذ اب

 صدق املقياس: -1-2
اعتمدان يف دراستنا هذه على حساب معامل الصدق والثبات ابستعمال معامل ألفا كرونباخ ومعامل 

 التجزئة النصفية
مقياس واحد  أوكرونباخ هو رقم   ألفامعامل  حساب معامل الصدق والثبات ابستعمال معامل ألفا كرونباخ: -أ 

مل يكن هناك ثبات  فإذاأيخذ قيما ترتاوح بني الصفر والواحد الصحيح  االستبيان أسئلةيقيس درجة ثبات وصدق 
كان هناك ثبات اتم يف البياانت فإن قيمة   إذايف البياانت فان قيمة املعامل تكون مساوية للصفر وعلى العكس 

مقبولة للحكم على ثبات  % 60كرونباخ اليت تساوي   ألفامل املعامل تساوي الواحد الصحيح، تعترب قيمة معا
  .االستبيان أسئلةكلما زادت درجة الثبات والصدق من   ألفا، حيث كلما زادت قيمة االستبيان

 اختبار الصدق والثبات مبعامل ألفا كرونباخ :(9-2جدول رقم )
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.8400 .8260 35 

  SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات
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 يبني اختبار الصدق والثبات مبعامل ألفا كرونباخ لكل حماور االستبيان :(10-2جدول رقم )
 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

 8390. 0.224 161.398 120.7206 اجلنس

 8460. -0.043- 164.415 120.6324 الصفة

 8250. 6340. 141.983 118.3235 الوظيفة

 إدارة ممارسات من للحد احملاسيب التحفظ بتطبيق واملراجعني احملاسبني متسك
 زايدة وحماوله وااليرادات ,IAS 16 وفق االصول تقدير يف املبالغة يف املؤسسة
 فيها واالستثمار أسهمها شراء على املستثمرين لتشجيع االرابح

118.3824 162.240 .1100 .8410 

 نتائج يف والغش للتالعب الفرصة املديرين مينح احملاسيب التحفظ ممارسات تقليص
 8430. 0640. 162.303 118.3971 الضرييب التهرب خالل من اإليراد زايدة وابلتايل األعمال

 من األرابح على تؤثر الضرييب والتهرب احملاسيب التحفظ بني املتداخلة العالقة
 هذه استمرار على يساعد ما وهو وإفصاحا قياسا املالية القوائم سالمة خالل

 األرابح
118.7206 149.160 .5900 .8290 

 من األرابح على تؤثر الضرييب والتهرب احملاسيب التحفظ بني املتداخلة العالقة
 هذه استمرار على يساعد ما وهو وإفصاحا قياسا املالية القوائم سالمة خالل

 األرابح
118.7647 151.138 .4740 .8320 

 8440. 0200. 163.144 118.4265 األصول صايف يف املبالغة من حيد ألنه الضرييب التهرب من يقلل احملاسيب التحفظ

 كفاءة لتحسني احملاسيب التحفظ تستخدم الضرييب التهرب متارس ال اليت املؤسسات
 8450. 0010. 163.345 118.7059 العقود

 االحتيال لتكهنات التأكد عدم حاله لتخفيض كدرع احملاسيب التحفظ يستخدم
 8290. 5950. 150.195 118.8824 املؤسسات على الرقابة وحتسني والتضليل

 احملققة األرابح جيعل ما وهو هبا موثوق معلومات اىل يؤدي احملاسيب التحفظ
 8280. 5870. 148.440 118.9118 الضرييب التهرب من وخالية حقيقية

 أرابح حتقيق إىل يؤدي إتباعه أن أي علمي أساس على يعتمد ال احملاسيب التحفظ
 8460. -0.026- 163.969 118.9706 الضريبة دفع أتجيل وابلتايل السابقة السنوات أو السنة حساب على احلالية السنة

 ويعطي التأكد عدم حاالت يستبعد الشركات حوكمة ظل يف احملاسيب التحفظ
 8310. 5260. 152.605 118.6912 الضرييب التهرب من وحيد املستقبلية األرابح عن جيدا مؤشر ا

 صايف ختفيض شأهنا من واليت ,الدولية احملاسبية املعايري ضوء يف احملاسيب التحفظ يتم
 يف احملتملة اخلسائر وتسجيل املتوقعة أو احملتملة ابإليرادات االعرتاف بتأخري االرابح

 ال ام فعال حدثت سوآءا هبا واالعرتاف املستقبل
118.9412 150.385 .5740 .8290 

 القيمة من أقل بسعر الدفرتية ابلقيمة االعرتاف إىل يؤدي احملاسيب التحفظ ممارسة
 8420. 0810. 162.057 118.6324 احملاسيب والربح االصول قيمة إرتفاع عدم وابلتايل السوقية

 من IAS12 وفق للضريبة اخلاضع الربح من التقليل يف احملاسيب التحفظ يساعد
 8370. 0.305 158.009 118.5735 حدوثها وقت يف ابلتكاليف واالعرتاف ابإليراد االعرتاف أتجيل خالل

 ارابح وتعظيم احلالية الفرتة ارابح ختفيض على تعمل احملاسيب التحفظ ممارسة
 IAS 12 119.0294 148.805 .6650 .8270 وفق مؤجلة ضرائب عنه ينتج والذي املستقبلية املالية الفرتات

 املالية القوائم اعداد عند واحلذر احليطة عن للتعبري احملاسيب التحفظ مفهوم يستخدم
 ويف املالية القوائم يف هبا واالعرتاف حتققها قبل اخلسائر تسجل أن بذلك ويقصد
 لذلك املؤيد السند ووجود حتققه قبل ابإليراد نعرتف ال نفسه الوقت

118.5588 161.444 .1160 .8410 

 املالية القوائم إعداد يف احملاسيب التحفظ سياسات ابتباع الضريبية االلتزامات أتجيل
 IAS 12 118.7206 163.160 .0330 .8430 وفق للضريبة خاضعة ارابح حتقق املؤسسة طاملا
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 اىل يؤدي ألنه األرابح على الضريبة ألغراض مفيدا يعترب احملاسيب التحفظ استخدام
 8300. 5320. 149.590 118.8529 السوقية قيمتها من أبقل املؤسسة أرابح قيمة اظهار

 اىل يؤدي بل الضريبة من املؤسسة هترب اىل يهدف ال احملاسيب التحفظ ممارسة ان
 IAS 12 118.6618 161.332 .1010 .8420 وفق الحقة مالية فرتات اىل الضريبة أتجيل

 ضريبيا ختضع ال حماسبيا هبا املعرتف اإليرادات بعض احملاسيب ابلتحفظ االلتزام عند
 8380. 2460. 158.853 118.7941 الضريبة دفع عدم وابلتايل والسندات األسهم وشراء بيع أرابح مثل جزئي بشكل

 الضريبة معدالت يف التغري أو املؤقتة الفروق عن الناشئة املؤجلة الضريبة تكاليف
 8440. 0260. 163.001 118.8824 الضرييب الوعاء ختفيض إىل تؤدي احملاسيب التحفظ سياسة تطبيق عند

 اخلاضع والربح احملاسيب الربح بني فروقات إحداث يف سببا الضريبية اإلعفاءات تعد
 8420. 1100. 161.416 118.5441 الضرييب العبء ختفيض وابلتايل IAS 12 وفق للضريبة

 ال بشكل معينة بنسب والنفقات املصاريف ختفيض مبالغ الضريبية االدارة حتدد
 العبء زايدة على يساعد مما عليها املتعارف احملاسبة معايري أو مبادئ مع يتوافق

 الضرييب
118.8088 161.232 .1090 .8420 

 معدالت مبوجب IAS 12 وفق وخصوم أصول املؤجلة الضرائب قياس يتم
 مما األصل فيها يتحقق أو االلتزام فيها يسدد اليت الفرتة يف تطبيقها املتوقع الضريبة
 الضرييب العبء ختفيض إىل يؤدي

119.0882 143.276 .6680 .8240 

 فيها تتوقع اليت الضريبية التبعات وخصوم أصول املؤجلة الضرائب قياس يعكس
 إعداد فرتة هناية يف املتبعة الطريقة حسب املبلغ تسديد أو إسرتداد الضرائب ادارة

 الضرييب التهرب من للحد التقارير
119.1618 146.556 .5240 .8290 

 السابقة والفرتات اجلارية الفرتة عن املدفوعة غري اجلارية ابلضريبة االعرتاف يتم
 8270. 6410. 147.955 119.0147 الضرييب العبء ختفيض على يساعد مما IAS 12 وفق خصوم مؤجلة كضريبة

 لالقتطاع القابلة املؤقتة الفروقات كافة مقابل أصول املؤجلة ابلضريبة االعرتاف يتم
 وابلتايل منه املؤقتة الفروق لطرح توفره حمتمل الضرييب الربح فيه يكون الذي احلد إىل

 الضريبة أتجيل
118.6765 158.312 .2880 .8380 

 غري الضريبية واخلصومات اخلسائر لقاء أصول مؤجلة بضريبة االعرتاف يتم
 على يساعد مما مستقبلية ضريبية أرابح حتقيق حني إىل الدورة يف املستخدمة

 الضرييب العبء تقليص
118.6029 161.019 .1620 .8400 

 وفق األخطاء أو احملاسبية السياسات يف التغيري إىل يعود الذي الضريبة تكاليف
IAS 8 8290. 5770. 149.388 118.9853 الضرييب العبء ختفيض على يساعد للفرتة الصايف الربح احتساب يف 

 أن أي املختلف الضرييب الربح مستوايت على خمتلفة ضريبية معدالت تطبيق يتم ال
 أن يتوقع اليت املعدالت متوسط ابستخدام تقاس وخصوم أصول املؤجلة الضرائب

 الضرييب التهرب زايدة على يساعد مما الضرييب الربح على تطبق
119.3235 150.610 .4250 .8330 

 اسرتداده أو دفعه املتوقع ابملبلغ اجلارية الضريبية واألصول االلتزامات قياس يتم
 من للحد امليزانية إعداد اتريخ يف السارية الضريبية والقوانني املعدالت ابستخدام

 الضرييب التهرب
118.6176 161.165 .1660 .8400 

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات
-2) اجلدول و (9-2) رقم اجلدول يوضح حيث ،ستبياناال قائمة ةلأسئ وثبات صدق من التأكد مت ولقد

 غتبل  حيث ،ستبياناال لقائمة يلالداخ واالتساق املستوى ثبات لقياس كرونباخ ألفا ملمعا تطبيق نتيجة (،10
 (.3)امللحق رقم ، % 60 املقبولة النسبة من ىلأع الكوهن جيدة نسبة يهو  ، α 0.840 اإلمجالية ألفا قيمة
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بريسون بني معدل  االرتباطمت إجياد معامل  :(Split-Half Coefficient)طريقة التجزئة النصفية  - ب
إبستخدام معامل  االرتباطاألسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل قسم وقد مت تصحيح معامالت 

 .(Spearman-Brown Coefficient)مان براون للتصحيح ري سب ارتباط
 حسب املعادلة التالية:           وذلك 

  االرتباطميثل  rحيث  r ÷2 r +1=معامل الثبات
 :وهي موضحة يف اجلدول املوايل         

 طريقة التجزئة النصفيةب(: يبني معامل الثبات 11-2) جدول رقم
 الرقم

 حمتوى احملاور
 التجزئة النصفية

 معامل الثبات االرتباطمعامل  عدد الفقرات
 0.749 0.721 10 الضرييب التهرب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 01

 0.763 0.722 10 املؤجلة الضرائب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 02

 0.607 0.721 10 الضرييب التهرب على املؤجلة للضرائب أتثري وجود 03

 SPSS  على نتائج ابالعتماداملصدر: من إعداد الطلبة 

-Spearman)سيربمان براون للتصحيح  ارتباطأن قيمة معامل  (11-2) ونالحظ من خالل جدول رقم

Brown Coefficient)  لردود املستجوبني على مجيع احملاور ذات قيمة أكرب من قيمة احلد األدىن املقبول
وهذا يعين توفر  ،% 60 (Spearman-Brown Coefficient)مان براون للتصحيح ري بس ارتباطمعامل 

درجة عالية من الثبات الداخلي يف اإلجاابت، مما ميكننا من اإلعتماد على هذه اإلجاابت يف حتقيق أهداف 
 الدراسة وحتليل نتائجها.

أي  همن خالل سنتعرف :(One Sample K-S) مسرنوف - كوجملروف  ختبارا) التوزيع الطبيعي ختبارا - ج
معرفة هل البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار  ضروري يف حالة إىل مسرنوف   - ختبار كوجملروفإ

 علمية تشرتط أن يكون توزيع البياانت طبيعيا.اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات امل
ول فرضيات الدراسة وسنوضحها يف اجلد واختبارحتليل  ميكن التطرق إىل اإلختباروابلتايل من خالل هذا 

 املوايل:
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 (One Sample Kolmogorov-Smirnov) : يبني اختبار التوزيع الطبيعي(12-2)جدول رقم 

 فرضيات الدراسة

aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

  االختبار قيمة
 Z 

درجة 
 احلرية

الداللة 
 املعنوية

قيمة االختبار 
Z 

درجة 
 احلرية

الداللة 
 .املعنوية

 4690. 70 9830. 2000.* 70 0840. الضرييب التهرب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود

 3970. 70 9820. 2000.* 70 0800. املؤجلة الضرائب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود

 6500. 70 9860. 2000.* 70 0850. الضرييب التهرب على املؤجلة للضرائب أتثري وجود

 SPSS ابإلعتماد على خمرجاتاملصدر: من إعداد الطلبة 

أي اصغر من قيمة )صغرية  Zنتائج االختبار حيث أن قيمة االختبار  (12-2) ويوضح اجلدول التايل رقم
Z  وكذلك قيمة مستوى الداللة اكرب من  1.96اجلدولية(0.05( )SIG  0.05 ) وهذا يدل على أن البياانت

 وجيب استخدام االختبارات العلمية. (4)امللحق رقم تتبع التوزيع الطبيعي 
  :االستبيانفقرات  واختبارحتليل  - 2

، وتكون االستبيانلتحليل فقرات  (One Sample T Test)للعينة الواحدة  Tمت استخدام اختبار 
اجلدولية واليت  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tالفقرة اجيابية مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتواها إذا كانت قيمة 

وتكون الفقرة سلبية (، %60واملعدل النسيب أكرب من  0.05)أو مستوى الداللة أقل من  1.66785تساوي 
 اجلدولية واليت تساوي  Tاحملسوبة أصغر من قيمة  Tإذا كانت قيمة  مبعىن أن أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها

(، وتكون آراء أفراد العينة يف الفقرة %60واملعدل النسيب أقل من  0.05)أو مستوى الداللة أقل من  1.66785
 (.5، )امللحق رقم 0.05حمايدة إذا كان مستوى الداللة هلا أكرب من 

 أتثري التحفظ احملاسيب على التهرب الضرييب يف البيئة احملاسبية اجلزائرية.األول:   حتليل فقرات احملور - أ
 

 حول (: يبني حتليل فقرات احملور األول13-2) جدول رقم
 احملاسبية اجلزائرية. البيئة يف الضرييب التهرب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود

 

 احملور االول فقرات الرقم
 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املعدل 
 النسيب

   T  قيمة
مستوى 
 الداللة

01 
وجود أتثري للتحفظ احملاسيب على التهرب الضرييب يف البيئة 

 0.000 1.76531 0.75058 0.4127 3.7529 احملاسبية اجلزائرية

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات
 

 التحفظ أتثري)الذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف احملور األول ( 13-2) رقم اجلدول خالل من يتضح
 اجلزائرية( ما يلي: احملاسبية البيئة يف الضرييب التهرب على احملاسيب
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وهو أكرب من   % 75.058، واملعدل النسيب يساوي 3.7529أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور يساوي  
 ةاجلدولي Tوهي أكرب من قيمة  1.76531احملسوبة تساوي  T وأن قيمة % 60يب احملايد املعدل النس
 .0.05وهي أقل من  0.000ومستوى الداللة تساوي  1.66785

  عامة نستنتج من خالل ما سبق أن فقرات احملور مرتبطة ببعضها وابحملور. وبصفة
 أتثري التحفظ احملاسيب على الضرائب املؤجلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية.حتليل فقرات احملور الثاين:  - ب

 حول (: يبني حتليل فقرات احملور الثاين14-2) جدول رقم
 اجلزائرية احملاسبية البيئة يف الضرائب املؤجلة على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود

 الثايناحملور  فقرات الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املعدل 
   T  قيمة النسيب

مستوى 
 الداللة

01 
وجود أتثري للتحفظ احملاسيب على الضرائب املؤجلة 

 0.000 75069.1 0.73492 0.40954 3.6746 اجلزائرية البيئة احملاسبيةيف 

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات
 التحفظ أتثري) ثاينالذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف احملور ال( 14-2) رقم اجلدول خالل من يتضح

 اجلزائرية( ما يلي: احملاسبية البيئة يف ائب املؤجلةالضر  على احملاسيب
وهو   % 73.492، واملعدل النسيب يساوي 3.6746أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور يساوي 

 ةاجلدولي Tوهي أكرب من قيمة  1.75069احملسوبة تساوي  Tوأن قيمة  % 60أكرب من املعدل النسيب احملايد 
 . 0.05وهي أقل من  0.000ومستوى الداللة تساوي  1.66785

  وبصفة عامة نستنتج من خالل ما سبق أن فقرات احملور مرتبطة ببعضها وابحملور.
 احملاسبية اجلزائرية.أتثري الضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب يف واقع البيئة حتليل فقرات احملور الثالث:  - ج

 حول (: يبني حتليل فقرات احملور الثالث15-2) جدول رقم
 اجلزائرية احملاسبية البيئة يف الضرييب التهرب على للضرائب املؤجلة أتثري وجود

املتوسط  الثالثاحملور  فقرات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املعدل 
   T  قيمة النسيب

مستوى 
 الداللة

01 
على التهرب الضرييب يف  للضرائب املؤجلةوجود أتثري 

 0.000 1.75505 0.71228 51816.0 3.5614 البيئة احملاسبية اجلزائرية

 SPSSاملصدر: من إعداد الطلبة ابالعتماد على نتائج 

الضرائب  أتثري) ثالثالذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف احملور ال( 15-2) رقم اجلدول خالل من يتضح
 اجلزائرية( ما يلي: احملاسبية البيئة واقع يف الضرييب التهرب على املؤجلة
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وهو   % 71.228، واملعدل النسيب يساوي 3.5614أن املتوسط احلسايب جلميع فقرات احملور يساوي 
 ةدولياجل Tوهي أكرب من قيمة  1.75505احملسوبة تساوي  Tوأن قيمة   %60أكرب من املعدل النسيب احملايد 

 . 0.05وهي أقل من  0.000ومستوى الداللة تساوي  1.66785
  وبصفة عامة نستنتج من خالل ما سبق أن فقرات احملور مرتبطة ببعضها وابحملور.

      واالستقاللية (Correlation de Pearson) االرتباطفرضيات إبستخدام فقرات والال اختبار - 3
(Chi-Square Test): 

 (Correlation de Pearson)بريسون  االرتباطستخدام معامل إ ه االختباراتمن خالل هذ سنحاول
( Chi-Square Test) االستقاللية ستخدام معامل، كما سنتطرق إىل إرضيات الدراسةف واختبارلتحليل 

 :ما يلي التطرق إىل ناوابلتايل ميكن، فرضيات الدراسة الختبار
 .(Correlation de Pearson) االرتباطإبستخدام فرضيات الدراسة الفقرات و اختبار  -
 (.Square Test -Chi) االستقالليةإبستخدام  فرضيات الدراسةللفقرات و التحليل اإلحصائي  -
يف إطار  :(Correlation de Pearson) االرتباطإبستخدام اختبار الفقرات وفرضيات الدراسة  - أ

 صحة فروض الدراسة كما يلي:التساؤالت يتم التحقق من 
  والفرضية الثانية: األوىلالفرضية حساب معامل االرتباط بني * 
التهرب  أثره علىو  ممارسة التحفظ احملاسيببني   = 0.05توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى داللة يساوي  -

 اجلزائرية. البيئة احملاسبية الضرييب يف
ممارسة التحفظ احملاسيب  إلجياد العالقة بني (Correlation de Pearson)بريسون  اختبارمت إستخدام 

 . = 0.05عند مستوى داللة يساوي اجلزائرية،  البيئة احملاسبية التهرب الضرييب يف وأثره على
ممارسة التحفظ احملاسيب وأثره على الضرائب  بني   = 0.05توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى داللة يساوي  -

 اجلزائرية. البيئة احملاسبيةاملؤجلة يف 
 ممارسة التحفظ احملاسيب إلجياد العالقة بني (Correlation de Pearson)مت إستخدام اختبار بريسون 

، واجلدول التايل  = 0.05 عند مستوى داللة يساوياجلزائرية  البيئة احملاسبيةالضرائب املؤجلة  يف  علىوأثره 
 :يوضح ذلك
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 الفرضية الثانيةو  األوىلبني الفرضية  االرتباطيبني معامل  :(16-2) جدول رقم
 االرتباط

 املؤجلة الضرائب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود الضرييب التهرب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 
 احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 الضرييب التهرب على

 4550.** 1 معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 70 العدد

 احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 املؤجلة الضرائب على

 1 4550.** معامل االرتباط بريسون

  0000. .الداللة املعنوية

 70 70 العدد

 SPSS خمرجاتاملصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على 
 

 :بني فقرات الفرضية األوىل االرتباطاجلدول التايل يوضح عالقة 

 البيئة احملاسبيةالتهرب الضرييب يف  احملاسيب وأثره على بني ممارسة التحفظ يبني معامل اإلرتباط :(17-2) جدول رقم
 اجلزائرية

 

 االرتباط
 الضرييب التهرب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 

 إدارة ممارسات من للحد احملاسيب التحفظ بتطبيق واملراجعني احملاسبني متسك
 وحماوله وااليرادات ,IAS 16 وفق االصول تقدير يف املبالغة يف املؤسسة

 فيها واالستثمار أسهمها شراء على املستثمرين لتشجيع االرابح زايدة

 1870. معامل االرتباط بريسون

 1220. .املعنوية الداللة

 70 العدد

 يف والغش للتالعب الفرصة املديرين مينح احملاسيب التحفظ ممارسات تقليص
 الضرييب التهرب خالل من اإليراد زايدة وابلتايل األعمال نتائج

 2520. معامل االرتباط بريسون

 0350. .الداللة املعنوية

 70 العدد

 األرابح على تؤثر الضرييب والتهرب احملاسيب التحفظ بني املتداخلة العالقة
 استمرار على يساعد ما وهو وإفصاحا قياسا املالية القوائم سالمة خالل من

 األرابح هذه

 6210. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 األرابح على تؤثر الضرييب والتهرب احملاسيب التحفظ بني املتداخلة العالقة
 استمرار على يساعد ما وهو وإفصاحا قياسا املالية القوائم سالمة خالل من

 األرابح هذه

 7050. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 صايف يف املبالغة من حيد ألنه الضرييب التهرب من يقلل احملاسيب التحفظ
 األصول

 3390. معامل االرتباط بريسون

 0040.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 لتحسني احملاسيب التحفظ تستخدم الضرييب التهرب متارس ال اليت املؤسسات
 العقود كفاءة

 3410. معامل االرتباط بريسون

 0040. .الداللة املعنوية

 70 العدد

 لتكهنات التأكد عدم حاله لتخفيض كدرع احملاسيب التحفظ يستخدم
 املؤسسات على الرقابة وحتسني والتضليل االحتيال

 6530. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 احملققة األرابح جيعل ما وهو هبا موثوق معلومات اىل يؤدي احملاسيب التحفظ
 الضرييب التهرب من وخالية حقيقية

 7650. االرتباط بريسونمعامل 

 0000.  .الداللة املعنوية
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 70 العدد

 حتقيق إىل يؤدي إتباعه أن أي علمي أساس على يعتمد ال احملاسيب التحفظ
 أتجيل وابلتايل السابقة السنوات أو السنة حساب على احلالية السنة أرابح
 الضريبة دفع

 0780. معامل االرتباط بريسون

 5200.  .املعنوية الداللة

 70 العدد

 التأكد عدم حاالت يستبعد الشركات حوكمة ظل يف احملاسيب التحفظ
 الضرييب التهرب من وحيد املستقبلية األرابح عن جيدا مؤشر ا ويعطي

 5180. معامل االرتباط بريسون

 0000. .الداللة املعنوية

 70 العدد

 SPSS ابإلعتماد على خمرجاتاملصدر: من إعداد الطلبة 
 0.000 تساوي املعنوية كانت الداللة أن قيمة مستوى (17-2)و (16-2) رقم نيويتبني لنا من اجلدول

وهي أكرب من قيمة معامل االرتباط  0.455 تساوي احملسوبة rكما أن قيمة معامل االرتباط   0.05 من اقل وهي

r داللة وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى على يدل مما 0.211واليت تساوي  اجلدولية 

0.05 =   تقليل التهرب الضرييب دور يف ممارسات التحفظ احملاسيب وما له من تطبيق بني وأتثري اجيايب مباشر

ممارسة التحفظ احملاسيب وعالقته بني كذلك وجود أتثري اجيايب بشكل مباشر ،  اجلزائرية االقتصادية يف املؤسسات

 .ابلضرائب املؤجلة يف املؤسسات اجلزائرية

  والفرضية الثالثة: الثانيةحساب معامل االرتباط بني الفرضية * 

الضرائب على  وأثرهممارسة التحفظ احملاسيب  بني =  0.05عند مستوى داللة يساوي  ةتوجد عالقة ارتباطي -

 اجلزائرية. البيئة احملاسبيةيف  املؤجلة

 احملاسيبممارسة التحفظ إلجياد العالقة بني  (Correlation de Pearson)بريسون  اختبارمت إستخدام 

 . =  0.05عند مستوى داللة يساوي اجلزائرية  البيئة احملاسبيةيف  الضرائب املؤجلةعلى  وأثره

أتثري الضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب  بني  =  0.05عند مستوى داللة يساوي  ةتوجد عالقة ارتباطي -

 اجلزائرية. البيئة احملاسبيةيف 

إلجياد العالقة بني أثر الضرائب املؤجلة على  (Correlation de Pearson)مت إستخدام اختبار بريسون 

 :واجلدول التايل يوضح ذلك  =  0.05 عند مستوى داللة يساوي اجلزائرية البيئة احملاسبيةالتهرب الضرييب يف 
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 والفرضية الثالثة الثانيةيبني معامل اإلرتباط بني الفرضية  :(18-2) جدول رقم
 

 االرتباط
 الضرييب التهرب على املؤجلة للضرائب أتثري وجود ضرائب  املؤجلةال على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 

 احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 ضرائب املؤجلةال على

 .0.527** 1 معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 70 العدد

 املؤجلة للضرائب أتثري وجود
 الضرييب التهرب على

 1 0.527** معامل االرتباط بريسون

  0000. .الداللة املعنوية

 70 70 العدد

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات 
 

 :الثانيةبني فقرات الفرضية  االرتباطاجلدول التايل يوضح عالقة 

  ممارسة التحفظ احملاسيب وأثره على الضرائب املؤجلة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية بني يبني معامل االرتباط (:19-2) جدول رقم
 

 االرتباط
 املؤجلة الضرائب على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 
 شأهنا من واليت ,الدولية احملاسبية املعايري ضوء يف احملاسيب التحفظ يتم

 املتوقعة أو احملتملة ابإليرادات االعرتاف بتأخري االرابح صايف ختفيض
 فعال حدثت سوآءا هبا واالعرتاف املستقبل يف احملتملة اخلسائر وتسجيل

 ال ام

 3110. معامل االرتباط بريسون

 0090. .الداللة املعنوية

 العدد
69 

 أقل بسعر الدفرتية ابلقيمة االعرتاف إىل يؤدي احملاسيب التحفظ ممارسة
 احملاسيب والربح االصول قيمة إرتفاع عدم وابلتايل السوقية القيمة من

 5420. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 وفق للضريبة اخلاضع الربح من التقليل يف احملاسيب التحفظ يساعد
IAS12 يف ابلتكاليف واالعرتاف ابإليراد االعرتاف أتجيل خالل من 

 حدوثها وقت

 5610. معامل االرتباط بريسون

 0000. .الداللة املعنوية

 70 العدد

 وتعظيم احلالية الفرتة ارابح ختفيض على تعمل احملاسيب التحفظ ممارسة
 وفق مؤجلة ضرائب عنه ينتج والذي املستقبلية املالية الفرتات ارابح

IAS 12 

 3070. معامل االرتباط بريسون

 0100.  .املعنوية الداللة

 70 العدد

 اعداد عند واحلذر احليطة عن للتعبري احملاسيب التحفظ مفهوم يستخدم
 واالعرتاف حتققها قبل اخلسائر تسجل أن بذلك ويقصد املالية القوائم

 ووجود حتققه قبل ابإليراد نعرتف ال نفسه الوقت ويف املالية القوائم يف هبا
 لذلك املؤيد السند

 5050. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 العدد
70 

 إعداد يف احملاسيب التحفظ سياسات ابتباع الضريبية االلتزامات أتجيل
 IAS 12 وفق للضريبة خاضعة ارابح حتقق املؤسسة طاملا املالية القوائم

 5580. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 ألنه األرابح على الضريبة ألغراض مفيدا يعترب احملاسيب التحفظ استخدام
 السوقية قيمتها من أبقل املؤسسة أرابح قيمة اظهار اىل يؤدي

 6570. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 بل الضريبة من املؤسسة هترب اىل يهدف ال احملاسيب التحفظ ممارسة ان
 IAS 12 وفق الحقة مالية فرتات اىل الضريبة أتجيل اىل يؤدي

 4680. معامل االرتباط بريسون

 0000. .الداللة املعنوية

 70 العدد
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 ال حماسبيا هبا املعرتف اإليرادات بعض احملاسيب ابلتحفظ االلتزام عند
 والسندات األسهم وشراء بيع أرابح مثل جزئي بشكل ضريبيا ختضع

 الضريبة دفع عدم وابلتايل

 6010. معامل االرتباط بريسون

 0000. .الداللة املعنوية

 69 العدد

 معدالت يف التغري أو املؤقتة الفروق عن الناشئة املؤجلة الضريبة تكاليف
 الوعاء ختفيض إىل تؤدي احملاسيب التحفظ سياسة تطبيق عند الضريبة
 الضرييب

 4940. معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات
 من قلأ وهي 0.000 تساوي الداللة أن قيمة مستوى (19-2)و (18-2) رقم نيويتبني لنا من اجلدول

واليت  اجلدولية r وهي أكرب من قيمة معامل االرتباط 0.527 وهي احملسوبة r أن قيمة معامل االرتباط كما 0.05
كذلك  =0.05 داللة وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى على يدل مما 0.211تساوي 

وعند  ،والضرائب املؤجلة يف املؤسسات اجلزائريةممارسة سياسات التحفظ احملاسيب بني يوجد أتثري اجيايب مباشر 
 تطبيق تقنية الضرائب املؤجلة يؤدي ذلك إىل أتثري اجيايب على التهرب الضرييب.

 والفرضية الثالثة:األوىل حساب معامل االرتباط بني الفرضية * 
التهرب أثره على و  ممارسة التحفظ احملاسيب بني  =  0.05توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى داللة يساوي -

 اجلزائرية. البيئة احملاسبيةيف  الضرييب
 ممارسة التحفظ احملاسيب إلجياد العالقة بني( Correlation de Pearson) بريسون اختبارمت إستخدام 

 . =  0.05 عند مستوى داللة يساوياجلزائرية،  يف البيئة احملاسبية التهرب الضرييبأثره على و 
أتثري الضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب يف  بني  =  0.05توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى داللة يساوي -

 اجلزائرية. البيئة احملاسبية
إلجياد العالقة بني أثر الضرائب املؤجلة ( Correlation de Pearson) مت إستخدام اختبار بريسون

واجلدول التايل يوضح  =  0.05 عند مستوى داللة يساوي اجلزائرية البيئة احملاسبيةعلى التهرب الضرييب يف 
  ذلك:

 والفرضية الثالثة  األوىليبني معامل االرتباط بني الفرضية  :(20-2جدول رقم )
 االرتباط

 الضرييب التهرب على املؤجلة للضرائب أتثري وجود لتهرب الضرييبا على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 
 احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 الضرييب التهرب على

 4910.** 1 معامل االرتباط بريسون

 0000.  .الداللة املعنوية

 70 70 العدد

 املؤجلة للضرائب أتثري وجود
 الضرييب التهرب على

 1 4910.** االرتباط بريسونمعامل 

  0000. .الداللة املعنوية

 70 70 العدد

 SPSSاملصدر: من إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات  
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 :الثالثةبني فقرات الفرضية  االرتباطاجلدول التايل يوضح عالقة 
 اجلزائرية البيئة احملاسبيةأثر الضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب يف بني  يبني معامل االرتباط :(21-2) جدول رقم

 
 

 االرتباط
 الضرييب التهرب على املؤجلة للضرائب أتثري هناك 
 والربح احملاسيب الربح بني فروقات إحداث يف سببا الضريبية اإلعفاءات تعد

 الضرييب العبء ختفيض وابلتايل IAS 12 وفق للضريبة اخلاضع
 2480. معامل االرتباط بريسون

 0.039   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 ال بشكل معينة بنسب والنفقات املصاريف ختفيض مبالغ الضريبية االدارة حتدد
 العبء زايدة على يساعد مما عليها املتعارف احملاسبة معايري أو مبادئ مع يتوافق

 الضرييب

 2160. بريسونمعامل االرتباط 

 0720.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 معدالت مبوجب IAS 12 وفق وخصوم أصول املؤجلة الضرائب قياس يتم
 األصل فيها يتحقق أو االلتزام فيها يسدد اليت الفرتة يف تطبيقها املتوقع الضريبة

 الضرييب العبء ختفيض إىل يؤدي مما

 7460. معامل االرتباط بريسون

 0000.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 فيها تتوقع اليت الضريبية التبعات وخصوم أصول املؤجلة الضرائب قياس يعكس
 إعداد فرتة هناية يف املتبعة الطريقة حسب املبلغ تسديد أو إسرتداد الضرائب ادارة

 الضرييب التهرب من للحد التقارير

 6910. معامل االرتباط بريسون

 0000.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 السابقة والفرتات اجلارية الفرتة عن املدفوعة غري اجلارية ابلضريبة االعرتاف يتم
 الضرييب العبء ختفيض على يساعد مما IAS 12 وفق خصوم مؤجلة كضريبة

 7440. معامل االرتباط بريسون

 0000.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 القابلة املؤقتة الفروقات كافة مقابل أصول املؤجلة ابلضريبة االعرتاف يتم
 املؤقتة الفروق لطرح توفره حمتمل الضرييب الربح فيه يكون الذي احلد إىل لالقتطاع

 الضريبة أتجيل وابلتايل منه

 0.491 معامل االرتباط بريسون

 0000.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 غري الضريبية واخلصومات اخلسائر لقاء أصول مؤجلة بضريبة االعرتاف يتم
 على يساعد مما مستقبلية ضريبية أرابح حتقيق حني إىل الدورة يف املستخدمة

 الضرييب العبء تقليص

 3240. معامل االرتباط بريسون

 0060.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 وفق األخطاء أو احملاسبية السياسات يف التغيري إىل يعود الذي الضريبة تكاليف
IAS 8 الضرييب العبء ختفيض على يساعد للفرتة الصايف الربح احتساب يف 

 7510. معامل االرتباط بريسون

 0000.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 أي املختلف الضرييب الربح مستوايت على خمتلفة ضريبية معدالت تطبيق يتم ال
 اليت املعدالت متوسط ابستخدام تقاس وخصوم أصول املؤجلة الضرائب أن

 الضرييب التهرب زايدة على يساعد مما الضرييب الربح على تطبق أن يتوقع

 6530. معامل االرتباط بريسون

 0000.   .الداللة املعنوية

 70 العدد

 اسرتداده أو دفعه املتوقع ابملبلغ اجلارية الضريبية واألصول االلتزامات قياس يتم
 من للحد امليزانية إعداد اتريخ يف السارية الضريبية والقوانني املعدالت ابستخدام

 الضرييب التهرب

 3620. معامل االرتباط بريسون

 0020.  .الداللة املعنوية

 70 العدد

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات
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 0.05 من اقل وهي 0.000 تساوي الداللة أن قيمة مستوى (21-2)و (20-2) رقم نيلنا من اجلدول ويتبني

واليت تساوي  اجلدولية rأكرب من قيمة معامل االرتباط  وهي 0.491هي  احملسوبة rكما أن قيمة معامل االرتباط 
وأتثري اجيايب   =0.05 داللة وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى على يدل مما 0.211
تطبيق ممارسات التحفظ احملاسيب وما له من دور يف تقليل التهرب الضرييب يف املؤسسات االقتصادية بني مباشر 

ي أن ، أأتثري ممارسة التهرب الضرييب على ظهور الضرائب املؤجلة يف املؤسسات اجلزائرية كذلكاجلزائرية، و 
 الضرائب املؤجلة تؤثر بشكل اجيايب على التهرب الضرييب.

 .فرضيات الدراسةواجلدول التايل يلخص عالقة االرتباط بني 
 عالقة االرتباط بني فرضيات الدراسة يبني :(22-2اجلدول رقم )

 

  االرتباط 
 احملاسيب للتحفظ أتثري وجود 

 الضرييب التهرب على
 احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 املؤجلة الضرائب على

 املؤجلة للضرائب أتثري وجود
 الضرييب التهرب على

 على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 الضرييب التهرب

 4910.** 4550.** 1 االرتباط بريسونمعامل 

 0000. 0000.  .الداللة املعنوية

 70 70 70 العدد

 على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 املؤجلة الضرائب

 5270.** 1 4550.** معامل االرتباط بريسون

 0000.  0000. .الداللة املعنوية

 70 70 70 العدد

 على املؤجلة للضرائب أتثري وجود
 الضرييب التهرب

 1 5270.** 4910.** معامل االرتباط بريسون

  0000. 0000. .الداللة املعنوية

 70 70 70 العدد

 SPSSاملصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات   

نا هستعرض ن :(Chi- Square Test) االستقالليةإبستخدام  التحليل اإلحصائي لفرضيات الدراسة - ب
 Chi- Square) كاي تربيع اختبار ابستعمالبني املتغريات  االستقالليةإبستخدام أسلوب التحليل اإلحصائي 

Test) وذلك بوضع:لكل الفرضيات ومناقشة نتائجها،  رلالختبا 
 الفرضية األوىل:* 
بني التحفظ  تربط 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة ذات عالقة ال توجد: 0H الصفريةفرضية ال -

  احملاسيب والتهرب الضرييب )متغري التحفظ احملاسيب مستقل عن التهرب الضرييب(
بني التحفظ احملاسيب  تربط 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة ذات عالقةتوجد : 1H الفرضية البديلة -

 احملاسيب ليس مستقال عن التهرب الضرييب(والتهرب الضرييب )متغري التحفظ 
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  يبني اختبار كاي تربيع الختبار الفرضية األوىل :(23-2اجلدول رقم )
ANOVA 

جمموع  
 املربعات

درجة 
 احلرية

 الوسط احلسايب
Square 

مستوى 
 Fالداللة  

الداللة 
 املعنوية

 على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 الضرييب التهرب

Between Groups 3.645 4 .9110 7.434 .8210 
Within Groups 7.969 65 .1230   
Total 11.614 69    

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات

 التايل: ك(  23-2وميكن اختبار هذه الفرضية من خالل اختبار كاي تربيع ومناقشة اجلدول التحليلي )
( أن احملور األول اخلاص ابلفرضية األوىل أتثري التحفظ احملاسيب على التهرب 23-2من اجلدول ) يتضح

أي  0.821فقرات لقياسه، ومبا أن نسبة الداللة املعنوية وفقا للجدول تساوي  10الضرييب والذي حيتوي على 
تغريين حتت الدراسة مستقلني، وابلتايل إذا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض الفرضية البديلة أي أن امل 0.05أكرب من 

 ال يوجد ارتباط بني التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب.
االختبار التايل هو اختبار متغري التحفظ احملاسيب جتاه التهرب الضرييب أظهر نتيجة تدل على أن متغري 

التقارير املالية إبتباع سياسات حماسبية التحفظ احملاسيب ال يؤثر على التهرب من الضرائب وابلتايل عند إعداد 
 (.6، )امللحق رقم متحفظة ليست هي السبب وراء ممارسات التهرب الضرييب عند املؤسسات

 الفرضية الثانية:* 
بني التحفظ  تربط 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة ذات عالقة ال توجد :0Hالصفرية فرضية ال -

 .احملاسيب والضرائب املؤجلة )متغري التحفظ احملاسيب مستقل عن الضرائب املؤجلة(
بني التحفظ احملاسيب  تربط 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة ذات عالقةتوجد  :1H الفرضية البديلة -

 .املؤجلة )متغري التحفظ احملاسيب ليس مستقال عن الضرائب املؤجلة( والضرائب
 الفرضية الثانية الختباركاي تربيع   اختباريبني  :(24-2اجلدول رقم )

ANOVA 
جمموع  

 املربعات
درجة 
 احلرية

 الوسط احلسايب
Square 

مستوى 
 Fالداللة  

الداللة 
 املعنوية

 على احملاسيب للتحفظ أتثري وجود
 املؤجلة الضرائب

Between Groups .2660 4 .0660 .3820 .0000 
Within Groups 11.307 65 .1740   
Total 11.573 69    

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابإلعتماد على خمرجات

اخلاص ابلفرضية الثانية أتثري التحفظ احملاسيب على الضرائب  ثاين( أن احملور ال24-2يتضح من اجلدول )
وهي  0.000فقرات لقياسه، ومبا أن نسبة الداللة املعنوية وفقا للجدول تساوي  10املؤجلة والذي حيتوي على 

بني  ارتباطإذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي أن املتغريين غري مستقلني ويوجد  0.05أقل من 
الفرضية تظهر جزئيا  أن متغري التحفظ احملاسيب له أتثري   اختبارالتحفظ احملاسيب والضرائب املؤجلة وابلتايل نتيجة 
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كبري على الضرائب املؤجلة وابلتايل على املؤسسات أن تكون حذرة عند إستخدام التحفظ احملاسيب يف إعداد 
 املؤجلة أتثري تفاضلي حول التحفظ احملاسيب.التقارير املالية، وهنا يف هذه احلالة للضرائب 

 الفرضية الثالثة:* 
بني الضرائب  تربط 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة ذات عالقة ال توجد :0Hالصفرية فرضية ال -

 .املؤجلة والتهرب الضرييب )متغري الضرائب املؤجلة مستقل عن التهرب الضرييب(

بني الضرائب املؤجلة  تربط 0.05إحصائية عند مستوى معنوية  داللة ذات عالقةتوجد  :1H الفرضية البديلة -
 .والتهرب الضرييب )متغري الضرائب املؤجلة ليس مستقال عن التهرب الضرييب(

 يبني إختبار كاي تربيع إلختبار الفرضية الثالثة :(25-2اجلدول رقم )
ANOVA 

جمموع  
 املربعات

درجة 
 احلرية

 احلسايب الوسط
Square 

مستوى 
 Fالداللة  

الداللة 
 املعنوية

 على املؤجلة للضرائب أتثري وجود
 الضرييب التهرب

Between Groups 3.744 4 .9360 4.115 .0050 
Within Groups 14.782 65 .2270   
Total 18.526 69    

 SPSS املصدر: من إعداد الطلبة ابالعتماد على خمرجات

 التايل: ك(  25-2كاي تربيع ومناقشة اجلدول التحليلي )  اختبارهذه الفرضية من خالل  اختباروميكن 
( أن احملور الثالث اخلاص ابلفرضية الثالثة هناك أتثري ملتغري الضرائب املؤجلة على 25-2يتضح من اجلدول )

أي  0.005 فقرات لقياسه، ومبا أن نسبة الداللة وفقا للجدول يساوي 10التهرب الضرييب والذي حيتوي على 
لدراسة غري مستقلني، إذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي أن املتغريين حتت ا 0.05أقل من 

 بني الضرائب املؤجلة والتهرب الضرييب. ارتباطحيث يوجد 
 االختبارأتثري الضرائب املؤجلة جتاه التهرب الضرييب أظهر  اختبارالفرضية الثالثة أي  ابختبارعند قيامنا 

املؤسسات عند تطبيق وجود أتثري كبري للضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب وأن التهرب الضرييب الذي متارسه 
 .الضرائب املؤجلة ال ينتهك السياسات والقوانني اجلبائية
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 خالصة:
 أساسا واملمثلة للدراسة التطبيقي اجلانب يف املستخدمة واألدوات اإلجراءات إىل الفصل هذا خالل تطرقنا

 خالل ومن  املستخدمة، النماذج صحة إلثبات الالزمة اإلحصائية واالختبارات   SPSSالربانمج اإلحصائي  يف
 التالية: النتائج إىل توصلنا اختبار فرضيات الدراسة نتائج

التحفظ احملاسيب والتهرب  بني 0.05 إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية داللة إرتباطية ذات عالقةال توجد  -
 .الضرييب، وابلتايل نستنتج أن التحفظ احملاسيب ليس له أتثري اجتاه ممارسة املؤسسة للتهرب الضرييب

حماسبية  بني تطبيق سياسات تربط 0.05 إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية داللة ذات مؤشراتتوجد  -
التحفظ احملاسيب له أتثري كبري جتاه الضرائب املؤجلة عند إعداد متحفظة والضرائب املؤجلة، ابلتايل نستنتج أن 

 .التقارير املالية
بني الضرائب املؤجلة والتهرب  0.05 إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية داللة إرتباطية ذات عالقةتوجد  -

، وابلتايل نستنتج أن الضرائب املؤجلة هلا أتثري على ممارسة املؤسسة للتهرب الضرييب، هذا يعين أنه عند الضرييب
 إعداد خمتلف التقارير املالية لفائدة اإلدارة الضريبية هو أمر مؤثر جتاه املؤسسة ملمارسة التهرب الضرييب. 

 تؤثر على املؤسسة ملمارسة التهرب الضرييب.إن الضرائب املؤجلة إبستخدام مبدأ التحفظ احملاسيب ال  -
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الضرييب من إبراز الدور الذي يلعبه التحفظ احملاسيب يف التقليل من التهرب  حاولنا من خالل هذه الدراسة
يف البيئة احملاسبية اجلزائرية، اليت كانت حمل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا من أجل إسقاط  خالل الضرائب املؤجلة

اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي، وكان الغرض من ذلك هو اإلجابة على األسئلة املطروحة يف إشكالية هذا 
أتثريه يف كل من التهرب الضرييب والضرائب املؤجلة، التحفظ احملاسيب و التعرف علىالبحث بطريقة تساعدان يف 

من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل و مركزين على اجلوانب اليت ختدم املوضوع من الناحية النظرية والتطبيقية، 
 جمموعة من النتائج والتوصيات.

 إختبار الفرضيات: ✓
ثبت أنه ال توجد عالقة  لتحفظ احملاسيب على التهرب الضرييباأتثري ىل املتمثلة يف و ابلنسبة للفرضية األ * 

املؤسسات لسياسات حماسبية  تطبيقإرتباطية ذات داللة إحصائية بني التحفظ احملاسيب و التهرب الضرييب، أي أن 
 Heniصلت إليه دراسة )ما تو  معهذه النتيجة  اتفقتحيث ، التهرب الضرييبممارسة على ذلك متحفظة ال يؤثر 

Purwantini  2018)،  التهرب الضرييب.  ليس له أتثري علىإىل أن التحفظ احملاسيب  خلصتاليت  
أن هناك  اىلتوصلنا  وجود أتثري للتحفظ احملاسيب على الضرائب املؤجلةأما الفرضية الثانية املتمثلة يف * 

عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني التحفظ احملاسيب و الضرائب املؤجلة، ألن الضرائب تعترب دافع لإلفصاح 
عن الربح احملاسيب بشكل يتطابق مع الربح اجلبائي، فكلما حققت املؤسسة أرابح خاضعة للضريبة كان هلا مبثابة 

الية للضرائب، ويتم ذلك عن طريق ممارسات التحفظ احملاسيب دافع لتأجيل هذا الربح هبدف ختفيض القيمة احل
ت هذه النتيجة مع وتوافق، من الضريبة، بل من شاهنا أتجيل الضريبة إىل فرتات مالية الحقة إعفائهااليت ال تعين 

(، واليت خلصت إىل أن Rakia Riguen Koubaa And Anis Jarbaoui   2017ما توصلت إليه دراسة )
من التحفظ احملاسيب، وأن املكوانت اإلمجالية  منخفضةاملؤسسات ذات الضرائب املؤجلة تطبق مستوايت 

 واملختلفة للضرائب املؤجلة هلا آاثر خمتلفة على التحفظ احملاسيب. 
خلصنا إىل أنه  رييبوجود أتثري للضرائب املؤجلة على التهرب الضابلنسبة للفرضية الثالثة املتمثلة يف * 

ما توصلت مع  يتوافقوهو ما   توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني الضرائب املؤجلة والتهرب الضرييب،
إدارة الضرائب يؤثر ذلك  لصاحل، أي أنه عند إعداد خمتلف التقارير املالية (Heni Purwantini  2018)دراسة اليه 

 .التهرب الضرييبعلى املؤسسة يف ممارسة 
 :نتائج الدراسة ✓

 من خالل دراستنا توصلنا إىل النتائج التالية:
 النتائج النظرية: *
يساعد التحفظ احملاسيب على ختفيض نتيجة األعمال من خالل أتجيل االعرتاف ابإليرادات واالعرتاف  -

 ابلتكاليف وقت حتققها.
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 أيخذ التهرب الضرييب عدة أشكال وأساليب كما يرتتب عليه آاثر سلبية من الناحية املالية و االقتصادية. -
 ضرورة اإلفصاح عن الضرائب املؤجلة يساهم يف حتديد االختالفات بني الربح احملاسيب والربح الضرييب. -
 على التالعب الضرييب.القضاء معوقات حماسبة الضرائب املؤجلة وتفاديها له دور فعال يف  حتديد -
 ائي.بالضرائب املؤجلة هي تقنية حماسبية حبتة وليس هلا عالقة ابلتشريع اجل -
 الضرائب املؤجلة ترتبط ابلتأثريات الضريبية املستقبلية وليست املاضية. -
وانت التقارير املالية واهلدف منها هو معرفة التأثريات املستقبلية للضرائب اليت أحد مك الضرائب املؤجلةتعترب  -

 .ستظهر بسبب االختالف والقياس وفقا للمعايري احملاسبية مقابل القانون الضرييب
ك واتضح أن هناك آراء تدعم هذا املفهوم ابملقابل هنا يعترب مفهوم التحفظ احملاسيب تطورا ملبدأ احليطة واحلذر -

 .آراء أخرى معارضة له
 :التطبيقيةالنتائج  *
 إعداد التقارير املالية. عندإن التحفظ احملاسيب يؤثر بشكل كبري على الضرائب املؤجلة  -
تطبيق سياسات التحفظ احملاسيب ال تؤثر على التهرب الضرييب، وهذا يعين أن مبدأ احليطة واحلذر ال يؤثر على  -

 للتهرب الضرييب.ممارسة املؤسسات 
الضرائب املؤجلة تؤثر بشكل كبري على التهرب الضرييب وهذا يعين أنه عند  إعداد التقارير املالية  للمؤسسة   -

 الضريبية هلا. لتزاماتيؤثر على اال
ب ممارسة التحفظ احملاسيب ليس هلا أتثري جتاه التهرب الضرييب من خالل الضرائب املؤجلة وهذا يعين أن الضرائ -

  .لتهرب الضرييبل املؤسسة املؤجلة إبستخدام مبدأ احليطة واحلذر ال متكننا من تقليل ممارسة
 املؤسسات ميكن أن تستخدم التحفظ احملاسيب كوسيلة لتقليص األعباء الضريبية. -

 التوصيات: ✓
 التوصيات التالية: ابقرتاحبناءا على النتائج السابقة قمنا 

 البحوث حول موضوع الدراسة إبستخدام عينات من واقع املؤسسات اجلزائرية.جراء املزيد من إ -
العمل على تطوير املعارف والقدرات احملاسبية لدى احملاسبني من خالل دورات تكوينية توضح أكثر فلسفة  -

ة ذات ممارسة سياسات التحفظ احملاسيب وكذا معرفة أحكام الضرائب املؤجلة من اجل إعداد وعرض قوائم مالي
 شفافية ومصداقية.

 تفعيل التشريعات اجلبائية للحد من ظاهرة التهرب الضرييب. -
 تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة من املؤسسات اجلزائرية للحد من التهرب الضرييب. -
ولكن ات ضرورة فهم وإدراك أمهية التحفظ يف السياسات احملاسبية من قبل املؤسسات اجلزائرية ملا له من اجيابي -

 من دون مبالغة.
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االهتمام بوضع إطار مفاهيمي للمحاسبة عن الضرائب املؤجلة حيث تكون املعلومات الواردة يف القوائم  ضرورة -
 املالية أكثر وضوحا ومالئمة.

 .تفعيل آليات املراجعة والتدقيق للحد أو التقليل من التهرب الضرييب -
  آفاق الدراسة: ✓

تم دراستنا ببعض النقاط خنالنهاية جند أن الدراسة مازالت مفتوحة على كل جوانب املوضوع املختلفة  و  ويف
 البحثية على النحو التايل: 

 أثر التحفظ احملاسيب على إدارة األرابح. -
 ثر تطبيق الضرائب املؤجلة على جودة القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل.أ -
 دور احلوكمة يف التقليل من التقارير املالية االحتيالية من خالل التحفظ يف السياسات احملاسبية. -
 مدى تطبيق املؤسسات اجلزائرية لسياسة التحفظ احملاسيب وأثره على األداء املايل. -
 ور التخطيط الضرييب يف احلد من ظاهرة التهرب الضرييب.د -
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 (1امللحق رقم )
 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 خلضر الوادي همحالشهيد جامعة 

 علوم التسيريو العلوم االقتصادية والتجارية  كلية
 قسم العلوم املالية واحملاسبية

 ختصص: حماسبة وتدقيق
 
 

 السالم عليكم ورمحه هللا وبركاته...
 

 استبيان:
 
 

التهرب الضرييب من خالل من دور التحفظ احملاسيب يف التقليل ) ىالتعرف عل إىلهتدف هذه الدراسة 
املرفقة علما انه  األسئلةعلى  ابإلجابةيرجى التكرم  ,يكم حول موضوع الدراسةأر  وألمهية ،(الضرائب املؤجلة

 البحث العلمي فقط. وألغراضسيتم التعامل مع هذه البياانت بسرية اتمة 
 

 وشكرا لتعاونكم
 
 

 إشراف:                                                              الباحثون:         
 د. دمدوم زكرايء                                جتانية محزة                                     ✓
 د. هشام لبزة                                                                  صماري رابح  ✓
 عرعار سعد هللا  ✓
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 القسم األول: البياانت الشخصية.

  :أمام اإلجابة املناسبة( x)الرجاء وضع إشارة 
 ذكر                     أنثى     اجلنس: (1
 مهين                  كادمييأ      :الصفة (2
  وظيفة:ال (3
 ستاذ جامعي متخصصأ

 خبري حماسيب
 حمافظ حساابت
 حماسب معتمد

 خرىأ
  :ميلعلاملستوى ا (4

 دكتوراه
 ماجستري

 ماسرت
 ليسانس

     خرىأ
 :اخلربة املهنية (5
 سنة 30كثر أ            سنة 30ىل إ 20من             سنة 19ىل إ 10 من        سنوات 10قل من أ
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 القسم الثاين: حماور الدراسة
 مفاهيم عامة: -
 كاليفضرورة أخذ مجيع التهو :  Conservatisme comptable التحفظ احملاسيب)مبدأ احليطة واحلذر(* 

ة ومركزها املايل، ويف املقابل عدم االعرتاف ؤسسملاواخلسائر املتوقعة واحملتمل حدوثها يف االعتبار عند حتديد نتيجة 
 كما ،واإليراداتاألصول  قيمة تقدير يف يبالغ ال أن وهذا ينبغي ,ابإليرادات واألرابح املتوقعة واحملتمل حدوثها

 واألعباء.اخلصوم  قيمة من يقلل ال أن جيب
طرق وأساليب من أجل  تباعهو قيام املكلف اخلاضع للضريبة إب :L’évasion fiscal الضرييب التهرب* 

بُغية عدم اخلضوع هلا أصال عن طريق جتنب الواقعة  أتجيلها, كذلك ختفيض مبلغ الضريبة املفروضة عليه، أو
 .ة للضريبة أو االستفادة من أحد اإلعفاءات الضريبيةأاملنش

هي مبلغ ضريبة عن األرابح قابل للدفع )ضريبة مؤجلة خصوم( أو قابل  : Impôts différésاملؤجلةالضرائب * 
نتيجة االختالف بني النتيجة  رواليت تنتج أو تظهللتحصيل )ضريبة مؤجلة أصول( خالل سنوات مالية مستقبلية, 

 احملاسبية والنتيجة اجلبائية, أو إختالف زمين مؤقت بني الدورات احملاسبية
 أتثري للتحفظ احملاسيب على التهرب الضرييب. وجود احملور األول:  

 الفقرات الرقم
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

01 

 من للحد احملاسيب التحفظ بتطبيق واملراجعني احملاسبني متسك
 ,IAS 16وفق  االصول تقدير يف املبالغة يف ملؤسسةا دارةإ ممارسات

 شراء على املستثمرين لتشجيع االرابح زايدة وحماوله وااليرادات
 فيها واالستثمار سهمهاأ

     

02 

ممارسات التحفظ احملاسيب مينح املديرين الفرصة للتالعب  تقليص
والغش يف نتائج األعمال وابلتايل زايدة اإليراد من خالل التهرب 

 الضرييب 

     

03 

العالقة املتداخلة بني التحفظ احملاسيب والتهرب الضرييب تؤثر على 
يساعد األرابح من خالل سالمة القوائم املالية قياسا وإفصاحا وهو ما 

  على استمرار هذه األرابح

     

04 
التحفظ احملاسيب يدعم استقالل املراجع اخلارجي مما حيسن أداءه 

 وابلتايل حيد من التهرب الضرييب
     

05 
احملاسيب يقلل من التهرب الضرييب ألنه حيد من املبالغة يف  التحفظ

 صايف األصول 
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06 
املؤسسات اليت ال متارس التهرب الضرييب تستخدم التحفظ احملاسيب 

 لتحسني كفاءة العقود 
     

07 
 لتكهنات التأكد عدم حاله لتخفيض كدرع  احملاسيب التحفظ يستخدم
 تاملؤسسا على بةاقر ال حتسنيو  والتضليل االحتيال

     

08 
التحفظ احملاسيب يؤدي اىل معلومات موثوق هبا وهو ما جيعل األرابح 

 احملققة حقيقية وخالية من التهرب الضرييب
     

09 

 ىلإ يؤدي تباعهإ نأ يأ علمي ساسأ على يعتمد ال احملاسيب لتحفظا
 السابقة السنوات وأ السنة حساب على احلالية السنة رابحأ حتقيق

 وابلتايل أتجيل دفع الضريبة

     

10 

 عدم حاالت يستبعد الشركات حوكمة ظل يف احملاسيب التحفظ
وحيد من التهرب  املستقبلية األرابح عن جيدا امؤشر   ويعطي التأكد

 الضرييب

     

 

 وجود أتثري للتحفظ احملاسيب على الضرائب املؤجلة.احملور الثاين: 

 الفقرات الرقم
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

01 

 هناأش من واليتدولية, ال احملاسبية عايريامل ضوء يف احملاسيب التحفظ يتم
أو املتوقعة  تملةاحمل ابإليرادات العرتافا بتأخري االرابح صايف ختفيض
 حدثت سوآءا هبا واالعرتاف املستقبل يف احملتملة اخلسائر ليوتسج

 ال ام فعال

     

02 
بسعر أقل  الدفرتية لقيمةاالعرتاف اب ؤدي إىلي احملاسيب التحفظ ممارسة

 احملاسيب الربحو  االصول قيمةعدم إرتفاع  ابلتايلو  السوقية القيمة من
     

03 

وفق  للضريبة اخلاضع الربح من التقليل يف احملاسيب التحفظ يساعد
IAS12 ابلتكاليف واالعرتاف ابإليراد االعرتاف أتجيل خالل من 

 يف وقت حدوثها

     

04 

 وتعظيم احلالية الفرتة ارابح ختفيض على تعمل احملاسيب التحفظ ممارسة
وفق  مؤجلة ضرائب عنه ينتج والذي املستقبلية املالية الفرتات ارابح

IAS 12 

     

05 

 اعداد عند واحلذر احليطة عن للتعبري احملاسيب التحفظ مفهوم ستخدمي
 واالعرتاف حتققها قبل اخلسائر تسجل نأ بذلك ويقصد املالية القوائم

 حتققه قبل إليراداب نعرتف ال نفسه الوقت ويف املالية القوائم يف هبا
 لذلك املؤيد السند ووجود

     

 عدادإ يف احملاسيب التحفظ سياسات ابتباع الضريبية االلتزامات أتجيل 06
 IASوفق  للضريبة خاضعة ارابح حتقق املؤسسة املالية طاملا القوائم

12  
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 رابحاألعلى  ضريبةال ألغراض مفيدا يعترب احملاسيب التحفظ استخدام 07
 السوقية قيمتها من قلأب املؤسسة أرابح قيمة اظهار اىل يؤدي ألنه

     

 الضريبة من املؤسسة هترب  يهدف اىلال احملاسيب التحفظ ممارسة ان 08
 IAS 12وفق  الحقة مالية فرتات اىل الضريبة أتجيل اىل ؤديي بل

     

االلتزام ابلتحفظ احملاسيب بعض اإليرادات املعرتف هبا حماسبيا ال  عند 09
ختضع ضريبيا بشكل جزئي مثل أرابح بيع وشراء األسهم والسندات 

 وابلتايل عدم دفع الضريبة

     

تكاليف الضريبة املؤجلة الناشئة عن الفروق املؤقتة أو التغري يف  10
التحفظ احملاسيب تؤدي إىل معدالت الضريبة عند تطبيق سياسة 

 ختفيض الوعاء الضرييب

     

 

 هناك أتثري للضرائب املؤجلة على التهرب الضرييب. احملور الثالث:

 الفقرات الرقم
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

تعد اإلعفاءات الضريبية سببا  يف إحداث فروقات بني الربح احملاسيب  01
 العبء وابلتايل ختفيض IAS 12والربح اخلاضع للضريبة وفق 

 الضرييب

     

حتدد االدارة الضريبية مبالغ ختفيض املصاريف والنفقات بنسب معينة  02
بشكل  ال يتوافق مع مبادئ أو معايري احملاسبة املتعارف عليها مما 

 الضرييب العبءيساعد على زايدة 

     

مبوجب  IAS 12يتم قياس الضرائب املؤجلة أصول وخصوم وفق  03
معدالت الضريبة املتوقع تطبيقها يف الفرتة اليت يسدد فيها االلتزام أو 

 الضرييب العبءيتحقق فيها األصل مما يؤدي إىل ختفيض 

     

يعكس قياس الضرائب املؤجلة أصول وخصوم التبعات الضريبية اليت  04
الطريقة تتوقع فيها ادارة الضرائب إسرتداد أو تسديد املبلغ حسب 

 املتبعة يف هناية فرتة إعداد التقارير للحد من التهرب الضرييب

     

االعرتاف ابلضريبة اجلارية غري املدفوعة عن الفرتة اجلارية والفرتات  يتم 05
مما يساعد على  IAS 12السابقة كضريبة مؤجلة خصوم وفق 

 الضرييب العبءختفيض 

     

يتم االعرتاف ابلضريبة املؤجلة أصول مقابل كافة الفروقات املؤقتة  06
الربح الضرييب حمتمل توفره القابلة لالقتطاع إىل احلد الذي يكون فيه 

 لطرح الفروق املؤقتة منه وابلتايل أتجيل الضريبة

     

يتم االعرتاف بضريبة مؤجلة أصول لقاء اخلسائر واخلصومات الضريبية  07
غري املستخدمة يف الدورة إىل حني حتقيق أرابح ضريبية مستقبلية مما 

 الضرييب العبءيساعد على تقليص 
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يعود إىل التغيري يف السياسات احملاسبية أو  تكاليف الضريبة الذي 08
يف احتساب الربح الصايف للفرتة يساعد على  IAS 8األخطاء وفق 

 الضرييب العبءختفيض 

     

يتم تطبيق معدالت ضريبية خمتلفة على مستوايت الربح الضرييب  ال 09
املختلف أي أن الضرائب املؤجلة أصول وخصوم تقاس ابستخدام 
متوسط املعدالت اليت يتوقع أن تطبق على الربح الضرييب مما يساعد 

 على زايدة التهرب الضرييب

     

قياس االلتزامات واألصول الضريبية اجلارية ابملبلغ املتوقع دفعه أو  يتم 10
اسرتداده ابستخدام املعدالت والقوانني الضريبية السارية يف اتريخ 

 إعداد امليزانية للحد من التهرب الضرييب

     

 
 شكرا لتعاونكم                                                                   
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 (2امللحق رقم )

 

 علوم التسيريو كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 قسم العلوم املالية واحملاسبية

 ختصص: حماسبة وتدقيق
 
 

 استبيان:
 

التهرب الضرييب من خالل الضرائب من دور التحفظ احملاسيب يف التقليل ) قمنا هبذه الدراسة بعنوان:
 وألغراضبسرية اتمة من خالل اإلجاابت حول موضوع الدراسة مت التعامل مع هذه البياانت , ولقد (املؤجلة

 البحث العلمي فقط.
 
 إشراف:                                                             الطلبة: 
 د. دمدوم زكرايء                            جتانية محزة                                                -
 هشام لبزة  د.                           صماري رابح                                                 -
 عرعار سعد هللا  -

 اإلستبانةحتكيم شهادة 
 اإلمضاء الدرجة العلمية االسم

  جامعة الوادي أحماضر أستاذ  صاحل محيداتو 

  جامعة الوادي أحماضر أستاذ  حممد الدينوري ساملي 

  جامعة الوادي أحماضر أستاذ  بلقاسم بن خليفة   

  جامعة الوادي أحماضر أستاذ  لطفي خمزومي 

 
 



 املالحق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88 
 

 

 (3) امللحق رقم

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.840 .826 35 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squar

ed 

Multip

le 

Corre

lation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 839. . 224. 161.398 120.7206 الجنس

 846. . -043.- 164.415 120.6324 الصفة

 825. . 634. 141.983 118.3235 الوظيفة

 المبالغة في المؤسسة إدارة ممارسات من للحد المحاسبي التحفظ بتطبيق والمراجعين المحاسبين تمسك

 شراء على المستثمرين لتشجيع االرباح زيادة ومحاوله وااليرادات ,IAS 16 وفق االصول تقدير في

 فيها واالستثمار أسهمها

118.3824 162.240 .110 . .841 

 وبالتالي األعمال نتائج في والغش للتالعب الفرصة المديرين يمنح المحاسبي التحفظ ممارسات تقليص

 الضريبي التهرب خالل من اإليراد زيادة
118.3971 162.303 .064 . .843 

 القوائم سالمة خالل من األرباح على تؤثر الضريبي والتهرب المحاسبي التحفظ بين المتداخلة العالقة

 األرباح هذه استمرار على يساعد ما وهو وإفصاحا قياسا المالية
118.7206 149.160 .590 . .829 

 القوائم سالمة خالل من األرباح على تؤثر الضريبي والتهرب المحاسبي التحفظ بين المتداخلة العالقة

 األرباح هذه استمرار على يساعد ما وهو وإفصاحا قياسا المالية
118.7647 151.138 .474 . .832 

 844. . 020. 163.144 118.4265 األصول صافي في المبالغة من يحد ألنه الضريبي التهرب من يقلل المحاسبي التحفظ

 845. . 001. 163.345 118.7059 العقود كفاءة لتحسين المحاسبي التحفظ تستخدم الضريبي التهرب تمارس ال التي المؤسسات

 الرقابة وتحسين والتضليل االحتيال لتكهنات التأكد عدم حاله لتخفيض كدرع المحاسبي التحفظ يستخدم

 المؤسسات على
118.8824 150.195 .595 . .829 

 من وخالية حقيقية المحققة األرباح يجعل ما وهو بها موثوق معلومات الى يؤدي المحاسبي التحفظ

 الضريبي التهرب
118.9118 148.440 .587 . .828 

 على الحالية السنة أرباح تحقيق إلى يؤدي إتباعه أن أي علمي أساس على يعتمد ال المحاسبي التحفظ

 الضريبة دفع تأجيل وبالتالي السابقة السنوات أو السنة حساب
118.9706 163.969 -.026- . .846 

 األرباح عن جيدا مؤشًرا ويعطي التأكد عدم حاالت يستبعد الشركات حوكمة ظل في المحاسبي التحفظ

 الضريبي التهرب من ويحد المستقبلية
118.6912 152.605 .526 . .831 

 االرباح صافي تخفيض شأنها من والتي ,الدولية المحاسبية المعايير ضوء في المحاسبي التحفظ يتم

 بها واالعتراف المستقبل في المحتملة الخسائر وتسجيل المتوقعة أو المحتملة باإليرادات االعتراف بتأخير

 ال ام فعال حدثت سوآءا

118.9412 150.385 .574 . .829 

 عدم وبالتالي السوقية القيمة من أقل بسعر الدفترية بالقيمة االعتراف إلى يؤدي المحاسبي التحفظ ممارسة

 المحاسبي والربح االصول قيمة إرتفاع
118.6324 162.057 .081 . .842 
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 االعتراف تأجيل خالل من IAS12 وفق للضريبة الخاضع الربح من التقليل في المحاسبي التحفظ يساعد

 حدوثها وقت في بالتكاليف واالعتراف باإليراد
118.5735 158.009 .305 . .837 

 المالية الفترات ارباح وتعظيم الحالية الفترة ارباح تخفيض على تعمل المحاسبي التحفظ ممارسة

 IAS 12 وفق مؤجلة ضرائب عنه ينتج والذي المستقبلية
119.0294 148.805 .665 . .827 

 أن بذلك ويقصد المالية القوائم اعداد عند والحذر الحيطة عن للتعبير المحاسبي التحفظ مفهوم يستخدم

 قبل باإليراد نعترف ال نفسه الوقت وفي المالية القوائم في بها واالعتراف تحققها قبل الخسائر تسجل

 لذلك المؤيد السند ووجود تحققه

118.5588 161.444 .116 . .841 

 المؤسسة طالما المالية القوائم إعداد في المحاسبي التحفظ سياسات باتباع الضريبية االلتزامات تأجيل

 IAS 12 وفق للضريبة خاضعة ارباح تحقق
118.7206 163.160 .033 . .843 

 أرباح قيمة اظهار الى يؤدي ألنه األرباح على الضريبة ألغراض مفيدا يعتبر المحاسبي التحفظ استخدام

 السوقية قيمتها من بأقل المؤسسة
118.8529 149.590 .532 . .830 

 الضريبة تأجيل الى يؤدي بل الضريبة من المؤسسة تهرب الى يهدف ال المحاسبي التحفظ ممارسة ان

 IAS 12 وفق الحقة مالية فترات الى
118.6618 161.332 .101 . .842 

 جزئي بشكل ضريبيا تخضع ال محاسبيا بها المعترف اإليرادات بعض المحاسبي بالتحفظ االلتزام عند

 الضريبة دفع عدم وبالتالي والسندات األسهم وشراء بيع أرباح مثل
118.7941 158.853 .246 . .838 

 سياسة تطبيق عند الضريبة معدالت في التغير أو المؤقتة الفروق عن الناشئة المؤجلة الضريبة تكاليف

 الضريبي الوعاء تخفيض إلى تؤدي المحاسبي التحفظ
118.8824 163.001 .026 . .844 

 وفق للضريبة الخاضع والربح المحاسبي الربح بين فروقات إحداث في سببا الضريبية اإلعفاءات تعد

IAS 12 الضريبي العبء تخفيض وبالتالي 
118.5441 161.416 .110 . .842 

 أو مبادئ مع يتوافق ال بشكل معينة بنسب والنفقات المصاريف تخفيض مبالغ الضريبية االدارة تحدد

 الضريبي العبء زيادة على يساعد مما عليها المتعارف المحاسبة معايير
118.8088 161.232 .109 . .842 

 تطبيقها المتوقع الضريبة معدالت بموجب IAS 12 وفق وخصوم أصول المؤجلة الضرائب قياس يتم

 الضريبي العبء تخفيض إلى يؤدي مما األصل فيها يتحقق أو االلتزام فيها يسدد التي الفترة في
119.0882 143.276 .668 . .824 

 الضرائب ادارة فيها تتوقع التي الضريبية التبعات وخصوم أصول المؤجلة الضرائب قياس يعكس

 الضريبي التهرب من للحد التقارير إعداد فترة نهاية في المتبعة الطريقة حسب المبلغ تسديد أو إسترداد
119.1618 146.556 .524 . .829 

 مؤجلة كضريبة السابقة والفترات الجارية الفترة عن المدفوعة غير الجارية بالضريبة االعتراف يتم

 الضريبي العبء تخفيض على يساعد مما IAS 12 وفق خصوم
119.0147 147.955 .641 . .827 

 يكون الذي الحد إلى لالقتطاع القابلة المؤقتة الفروقات كافة مقابل أصول المؤجلة بالضريبة االعتراف يتم

 الضريبة تأجيل وبالتالي منه المؤقتة الفروق لطرح توفره محتمل الضريبي الربح فيه
118.6765 158.312 .288 . .838 

 إلى الدورة في المستخدمة غير الضريبية والخصومات الخسائر لقاء أصول مؤجلة بضريبة االعتراف يتم

 الضريبي العبء تقليص على يساعد مما مستقبلية ضريبية أرباح تحقيق حين
118.6029 161.019 .162 . .840 

 احتساب في IAS 8 وفق األخطاء أو المحاسبية السياسات في التغيير إلى يعود الذي الضريبة تكاليف

 الضريبي العبء تخفيض على يساعد للفترة الصافي الربح
118.9853 149.388 .577 . .829 

 المؤجلة الضرائب أن أي المختلف الضريبي الربح مستويات على مختلفة ضريبية معدالت تطبيق يتم ال

 يساعد مما الضريبي الربح على تطبق أن يتوقع التي المعدالت متوسط باستخدام تقاس وخصوم أصول

 الضريبي التهرب زيادة على

119.3235 150.610 .425 . .833 

 المعدالت باستخدام استرداده أو دفعه المتوقع بالمبلغ الجارية الضريبية واألصول االلتزامات قياس يتم

 الضريبي التهرب من للحد الميزانية إعداد تاريخ في السارية الضريبية والقوانين
118.6176 161.165 .166 . .840 
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 (4امللحق رقم )

 Statistic Std. Error الجنس 

 على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 الضريبي التهرب

 انثى

Mean 3.6250 .08580 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 3.4454  

Upper Bound 3.8046  

5% Trimmed Mean 3.6222  

Median 3.5000  

Variance .147  

Std. Deviation .38371  

Minimum 3.00  

Maximum 4.30  

Range 1.30  

Interquartile Range .60  

Skewness .291 .512 

Kurtosis -1.171- .992 

 ذكر

Mean 3.8040 .05841 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 3.6866  

Upper Bound 3.9214  

5% Trimmed Mean 3.8078  

Median 3.8000  

Variance .171  

Std. Deviation .41303  

Minimum 2.90  

Maximum 4.70  

Range 1.80  

Interquartile Range .50  

Skewness -.236- .337 

Kurtosis .157 .662 

 على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 المؤجلة الضرائب
 انثى

Mean 3.7350 .09411 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 3.5380  

Upper Bound 3.9320  

5% Trimmed Mean 3.7444  

Median 3.8000  

Variance .177  

Std. Deviation .42087  

Minimum 3.00  
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Maximum 4.30  

Range 1.30  

Interquartile Range .70  

Skewness -.385- .512 

Kurtosis -1.177- .992 

 ذكر

Mean 3.6504 .05752 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 3.5349  

Upper Bound 3.7660  

5% Trimmed Mean 3.6360  

Median 3.6000  

Variance .165  

Std. Deviation .40671  

Minimum 2.80  

Maximum 4.90  

Range 2.10  

Interquartile Range .50  

Skewness .526 .337 

Kurtosis .812 .662 

 على المؤجلة للضرائب تأثير هناك

 الضريبي التهرب

 انثى

Mean 3.3250 .10999 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 3.0948  

Upper Bound 3.5552  

5% Trimmed Mean 3.3278  

Median 3.2500  

Variance .242  

Std. Deviation .49191  

Minimum 2.40  

Maximum 4.20  

Range 1.80  

Interquartile Range .50  

Skewness .107 .512 

Kurtosis -.568- .992 

 ذكر

Mean 3.6560 .07104 

95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 3.5132  

Upper Bound 3.7988  

5% Trimmed Mean 3.6433  

Median 3.6000  

Variance .252  

Std. Deviation .50230  

Minimum 2.40  

Maximum 5.00  



 املالحق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

92 
 

Range 2.60  

Interquartile Range .63  

Skewness .307 .337 

Kurtosis .606 .662 
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 (5امللحق رقم )

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 التهرب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 الضريبي
70 3.7529 .41027 .04904 

 الضرائب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 المؤجلة
70 3.6746 .40954 .04895 

 التهرب على المؤجلة للضرائب تأثير هناك

 الضريبي
70 3.5614 .51816 .06193 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 التهرب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 الضريبي
176.531 69 .000 3.75286 3.6550 3.8507 

 الضرائب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 المؤجلة
175.069 69 .000 3.67460 3.5770 3.7723 

 التهرب على المؤجلة للضرائب تأثير هناك

 الضريبي
175.505 69 .000 3.56143 3.4379 3.6850 
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(6امللحق رقم )  

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 التهرب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 الضريبي
1.335 4 65 .266 

 الضرائب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 المؤجلة
.508 4 65 .730 

 التهرب على المؤجلة للضرائب تأثير هناك

 الضريبي
.421 4 65 .793 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 التهرب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 الضريبي

Between Groups 3.645 4 .911 7.434 .821 

Within Groups 7.969 65 .123   

Total 11.614 69    

 الضرائب على المحاسبي للتحفظ تأثير وجود

 المؤجلة

Between Groups .266 4 .066 .382 .000 

Within Groups 11.307 65 .174   

Total 11.573 69    

 التهرب على المؤجلة للضرائب تأثير هناك

 الضريبي

Between Groups 3.744 4 .936 4.115 .005 

Within Groups 14.782 65 .227   

Total 18.526 69    

 

 
 
 

 


