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: دراسة الضريبي التخطيط ممارساتكأحد مبادئ الحوكمة عمى  هيكل الممكية ثرأ" 

 " حميميةت
The effect of the ownership as an item in the governorate 

principles for Tax planning - Analysis Study. 
" اثر هيكل الممكية كأحد مبادئ  هذا البحث مستخمص من رسالة ماجيستير بعنوان

 الحوكمة عمى ممارسات التخطيط والتجنب الضريبي: دراسة تطبيقية "

 الباحث / حمادة حسين حسن سريع 

 تحت أشرف
 منال فؤاد ابراهيم /د.                                  ماجدة عزت حسين /أ.د

 الممخص:

يهدف البحث الى دراسة وتحميل مفهوم هيكلل الممكيلة كدحلد مبلحدئ حوكملر ال لركحت وا لر  لل  
عمللى كللل مللن التلضلليض اللللريبى والتى للب اللللريبى وسللد توعللمت الدراسللة الللى عللد   تللح   م هللح وىللود 
عبلسللة ايىحبيللة بللين هيكللل الممكيللة االداريللة والتلضلليض اللللريبى وكلل ل  وىللود عبلسللة ايىحبيللة بللين هيكللل 

الممكية المؤسسية والتلضيض اللريبى وعدم وىود عبلسة بين هيكل الممكية العح مية والتلضيض الللريبى  
ووىود عبلسة ايىحبية بين كل من هيكل الممكية العح مية والتى ب اللريبى وكل ل  وىلود عبلسلة ايىحبيلة 

المؤسسلللية والتى لللب  بلللين هيكلللل الممكيلللة االداريلللة والتى لللب الللللريبى وعلللدم وىلللود عبلسلللر بلللين الممكيلللة
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اللريبى ويرىع التبحين في ال تح   الى لعلح   وت لوك كلل  لوك ملن الممكيلة وىلودة وسلوة الحوكملر فلي 
 ال ركحت.

التلضيض –هيكل الممكية المؤسسية –هيكل الممكية االدارية -ححة : هيكل الممكية العح ميةتالكممحت المف
 -اللريبى

Abstract: 

The research aims to study and analyze the concept of ownership 

structure as one of the principles of corporate governance and its impact on 

both tax planning and tax avoidance. The study reached several results, 

including the existence of a positive relationship between the structure of 

administrative ownership and tax planning as well as the existence of a 

positive relationship between the structure of corporate ownership and tax 

planning and the absence of a relationship  Between the structure of family 

ownership and tax planning and the existence of a positive relationship 

between both the structure of family ownership and tax avoidance, as well as 

the existence of a positive relationship between the structure of administrative 

ownership and tax avoidance, and the absence of a relationship between 

corporate ownership and tax avoidance Companies. 

 Key words:  family ownership structure - administrative ownership structure - 

institutional ownership structure - tax planning. 

 :المشكمة  أواًل: مقدمة وطبيعة
حيلث  الدوللة علن ضريلل الىبلر دون مقحبلل للح  بلدافعهح بلرتقوم  محليتعتبر اللريبة استضحك 

يتم ل الغرض م هح في تحقيل  فع عحم، وهى تم ل أهلم معلدر ملن المعلحدر التلي تسلحعد ب لكل كبيلر 
وىلر اللعلو  في اال فحل العحم. ولكن من وىهة  ظلر دافعلي الللرا ب عملى اللتبلف أ لواعهم وعملى 



  التخطيط الضريبي ممارساتعمى  هيكل الممكية أثر حمادة حسين                                                  

138 

  0202 –العدد الثالث                                               مجمة الدراسات المالية و التجارية          

ولكللن لكلل أعللححب المعلحلك وللل ل   فحسلب سللبة لمم  لدة لًح لليس بحفد هللح تم لل عب لل والم  لتتال لركحت 
تحلد ملن  التليبعلض االسلتراتيىيحت  اللرا ب يقومون ببعض االىلرااات ويتب لون دافعيفحن الك ير من 

اللللللريبية أو تؤىمهللللح ويوىللللد مىموعللللة مللللن الممحرسللللحت ال للللح عة لتلفلللليض اللللللرا ب وهللللى  االلتزامللللحت
، وليلللد )محملللد(Tax Avoidance، التى لللب الللللريبى Tax Planning )التلضللليض الللللريبى

 (23، 01028،محمد
أن مىمس االدارة في أي م  دة هو المس ول عن تلعي  الموارد وتحسين االداا وزيلحدة  لروة 

 وبحلتلحلييبية المسحهمين ل ل  فإن عمير دورًا محوريًح في التيحر استراتيىية أدارة مدفوعحت الم  لدة الللر 
اسلللتراتيىيحت ملتمفلللة إلدارة  فللحن وىلللود درىلللحت متفحوتللة ملللن ىلللودة الحوكمللة يمكلللن أن يلللؤد  الللى تب لللى

  اللللريبية فيمللح يتعمللل بحلسيحسللحت كمللح أن عللدم تمح للل لممعمومللحت بللين المللديرين والمسللحهمين اللللرا ب،
ادارة الللرا ب  فلي الملديرين اللى اال للراض سلد يلدفعيبى والمتم مة فلي التلضليض الللريبى والتى لب الللر 

يكلون فلي معلمحة المسلحهمين و لل  بلحل ظر اللى ان ه لح  مىموعلة واسلعر ملن االىلرااات  ب كل سلد ال
تتفلللل مللللع القلللح ون  عللللًح وروحلللًح حتللللى تعلللل الللللى تملللل   التلللليتبللللدأ بتمللل   اللحعلللة بللللحلتلضيض الللللريبى

لللريبى بحلتى لب ا ملح يسلمىالمتعسلفة أو  الللريبية بلحإلىرااات ملح يسلمىت لدرج تحلت  التلياالىرااات 
وبحلتحلي ت وك هيكل الممكية لر دور في التيلحر السيحسلحت الللريبية سيتحمل عواسبهح المسحهمون،  والتي

 (Wahab,N.S.,&Holland,K,2012,p115)المتبعة 
هلل لهيكللل يمكللن عليحمة م للكمة الدراسلة فللي كيفيلة االىحبللة عملى السللؤال التلحلي، وهللو  وبحلتلحلي

 التلضيض اللريبى؟الممكية أ ر عمى 
 ثانيا أهداف الدراسة:

وت ب ل م ر  ،التلضيض اللريبىو دراسة العبلسة بين هيكل الممكية  في الهدف الر يسي لمبحثيتم ل 
 :االهداف الفرعية التحلية

 التعرف عمى االضحر ال ظري لهيكل الممكية.-2
 التعرف عمى االضحر ال ظري لمتلضيض اللريبى.-1
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 العبلسة بين هيكل الممكية والتلضيض اللريبى.التعرف عمى -3
 :حدود البحثثالثًا: 

 تتم ل أهم حدود البحث فيمح يمى:
 .يت حول البحث هيحكل الممكية المركزة دون ميرهح من أ واك الممكية األلر - 2
 ،المؤسسية( يقتعر البحث عمى ا واك  بل ة من هيحكل الممكية وهى)العح مية ،االدارية-2
 يتضرل البحث الى هيكل الممكية االى بية والحكومية.ال -1
 ال يتضرل البحث الى اال واك االلر  من هيحكل الممكية م ل الممكية الم تتة. -3
 .التهرب اللريبىو  االزدواج اللريبىكل من التى ب اللريبى و  اليتضرل البحث الى-4

 أهمية واهداف البحث :
تتم ل أهمية البحث أهمير عممية، حيث اليزال مولوك البحث ُي كل اهتمحمًح لمدراسحت السلحبقة 

 البي ة العربية والمعرية، في و درترحدا ة الدراسحت السحبقة ، أولحتروه ا مح -،سواا العربية واالى بية
 ححيلة أللر ،  هل ا ملن  ححيلة م وملن لوا كل من  ظرية الوكحلة و ظرية أعلححب المعلحلك، فيو ل  

تحديلد ملح  فليألضراف عديدة م هح المسحهمون بمسحعدتهم  أهميتر في  فإن لمبحث أهمية عممية ، تتم ل
ولبللراا  لممللراىعين، وأيلللًح وتى لب لللريبي لللريبييحملى ومللح يعظللم سيمللة ال لركة مللن أ  للضة تلضلليض 

الللريبية والم لرك الللريبى  للئلدارةاللرا ب من لبلل م حس ة كيفية أداا التلضيض اللريبى ، وكل ل  
االىل الضويلل، وان  فيفحلسمحح بحلتلضيض اللريبى يزيد من المىتمع اللريبى ووعحا اللريبى الكمى 

 األسللوال تللح   البحللث  ات اهميللة لمعديللد مللن الىهللحت والهي للحت المه يللة والهي للحت الم للرفة عمللى عمللل 
 للريبية والم رك اللريبى.ا لئلدارةاالسوال ال ح  ة ، وك ل   فيالمحلية ، لحعة 

يلللللتم توظيفهلللللح لتحقيلللللل االهلللللداف  التللللليحيلللللث تعتبلللللر السيحسلللللحت الللللللريبية ملللللن أهلللللم االدوات  
 لؤلسلوالتعمل عمى ت ميلة وت لىيع وىل ب االسلت محرات  والتياالستعحدية والسيحسية واالىتمحعية لمدولة 

ومللن أهللم هلل   السيحسلللحت  القللوميت  لليض عىمللة االستعلللحد  فللي وحيللويالمعللرية لمللح لهللح مللن دور هلللحم 
تسللتعممهح االدارة ال حىحلللة لبلسللتفحدة ملللن  التلليتعللد ملللن أهللم الوسلللح ل  والتلليسيحسللر التلضلليض الللللريبى 
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ال لللركة ملللن علللحفى  تكتسلللبرتلفللليض االلتلللزام الللللريبى أو تعظللليم ملللح  فللليالمزايلللح والتغيلللرات القح و يلللة 
ل القللوا ين واالسللتفحدة مللن الحللوافز اللللريبية وكللل هلل ا يتوسللف عمللى مللد  القللدرة عمللى اسللتغبل الوفللورات

إتبللحك سيحسللر اسللت محرية مفيللدة ممللح يلل عكس  فللياللللريبية وتحقيللل التكحمللل مللع كليللحت حوكمللة ال للركحت 
 .ايىحبيًح عمى سيمة ال ركحت

 :دوافع البحث
يستمد ه ا البحث أهميتر من لبلل تعدية لمولوك حيوي وهحم وهو التبحر أ ر هيكل الممكية 

التلضلليض والتى للب اللللريبى. كمللح يسللتمد هلل ا البحللث أهميللة لحعللة  ظللرًا لت حولللر لقلللية عمللى كللل مللن 
بح ية معحعرة عمى المستويين العممي والعممي، والتي محزالت محل اهتملحم الدراسلحت االكحديميلة .ويلدتي 

يةم هل ا كملة فلي الوسلت الل   تزايلد فيلر االهتمللحم بللرورة االفعلحح علن هيكلل الممكيلة بحل لركحت المعللر 
-5-22بتللللحري  1022( لسلللل ة32حيللللث عللللدر سللللرار مىمللللس إدارة الهي للللة العحمللللة لمرسحبللللة المحليللللة رسللللم)

( ملن سواعلد سيلد واسلتمرار سيلد و لضب االورال المحليلة، 28،وال   تلمن أن يللحف إللى الملحدة)1022
 فقللرة ىديللة تلل   عمللى لتمتللزم كللل  للركة مقيللد لهللح أسللهم أو  للهحدات إيللداك معللرية بإلضللحر البورعللة

والهي ة دوريًح بتقرير إفعحح يولك هيكل المسحهمين وهيكل مىمس االدارة والتغيرات التلي ضلرأت عميهلح 
 أيحم من  هحية كل فترةل 20بعورة ربع س وية لبلل 

 :منهج البحث
 -يعتمد م ه  البحث عمى الىمع بين الم هىين التحليين:

 :حيث تم دراسة وتحميل مح ت حولتر الدراسحت السحبقة التي وردت في الفكر  المنهج االستنباطي
المححسبي فيمح يتعمل بمتغيرات الدراسة من أىل تحديد مفهوم كل متغير من ه   المتغيرات، و ل  
بغرض تحديد اإلضحر ال ظري لمفحهيم مكو حت م كمة البحث، ومن  م تحديد المتغيرات التي تم ل 

 بحث والدراسة.الم كمة محل ال
 :حيث يتم سيحس أ ر هيكل الممكية كدحد مبحدئ حوكمة ال ركحت عمى التلضيض  المنهج االستقرائي

 والتى ب اللريبي من لبلل إىراا دارسة تضبيقية عمى م  تت االعمحل المقيدة في سول األورال
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 المحلية المعرية.
 فروض البحث:رابعًا: 

ف التي يسعى البححث الى تحقيقهح، يمكن عليحمة الفلروض است حدًا إلى ضبيعة الم كمة واالهدا
 -التحلية:

يوجد تأثير معنوي لهيكل الممكية عمى ممارسات التخطيط الضريبى. وينقسم الى -الفرض الرئيسي:
 -ثالثة فروض فرعية كالتالي:

 اللريبى.يوىد تد ير مع وي لهيكل الممكية العح مية عمى ممحرسحت التلضيض -الفرض الفرعي االول:
 يوىد تد ير مع وي لهيكل الممكية االدارية عمى ممحرسحت التلضيض اللريبى. -الفرض الفرعي ال ح ي:
 يوىد تد ير مع وي لهيكل الممكية المؤسسية عمى ممحرسحت التلضيض اللريبى -الفرض الفرعي ال حلث:

 خامساً  :خطة البحث :
 : كمح يميت حول الىزا البحسي م ر لهدف البحث يتم  تحقيقحً 

 :  االضحر ال ظري والدراسحت السحبقةأوالً 
 : هيكل الممكية كدحد مبحدئ الحوكمة. ح يح
 اللريبي. : التلضيض حل حً 
 : أ ر هيكل الممكية عمى التلضيض اللريبي.رابعحً 

 السابقةسات االدر 

  (Salawu &Adediji,2017/دراسة)1
الدراسة الى التبحر العبلسة بين حوكمر ال ركحت والتلضليض الللريبى فلي الم  لتت ميلر  هدفت

 ،وىلود عبلسلة مع ويلة ايىحبيلة بلين حىلم مىملس االدارة والتلضليض الللريبى :توصلمت اللىحيث  المحلية
وىللود عبلسللة  ، لمىمللس االدارة والتلضلليض اللللريبى ىوىللود عبلسللة مع ويللة سللحلبة بللين الت للوك الللديمىراف

وىللود عبلسللة مع ويللة ايىحبيللة بللين الممكيللة  ،مع ويللة ايىحبيللة بللين الممكيللة المؤسسللية والتلضلليض اللللريبى
 االدارية والتلضيض اللريبى.
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 (0215 ,المطيف  / دراسة )عبد0
ت حولت تمل  الدراسلة العبلسلة بلين الللريبة المؤىملة والتلضليض الللريبة وا لر الحوكملة الللريبية 

وىود عبلسة بين اللريبة المؤىمة والتلضيض اللريبي حيث أ لر ملن الممكلن   -عميهمح وتوعمت إلى :
سلللتغبللهح ملللن ىح لللب أن تسلللتلدم التركيبلللة الهيكميلللة لمللللريبة المؤىملللة فلللي تحقيلللل وفلللر للللريبي أ ا تلللم ا

لمحوكمللة اللللريبية دور مللؤ ر عمللى كللل مللن التركيبللة الهيكميللة لملللريبة المؤىمللة و  ، الملضللض اللللريبي
 . ىراا التلضيض اللريبيومد  السمحح بإ

 )Grantley Taylor and Grant Richardson,2014(/دراسة3
ت حولت الدراسة الحوافز المقررة ع د أعداد التقحرير المحلية والتلضيض اللريبي للريبة ال ركحت 

ال ركحت فيمح يتعمل بحل ركحت التي تضبل حوكمة ال ركحت ، وأ حرت الدراسة إلى الم حفع التي تكتسبهح 
ع للد تضبيللل مبللحدئ حوكمللر ال للركحت متم مللة فللي اضم  للحن المسللحهمين واألضللراف  ات العبلسللة لمبيح للحت 

كمللح أ للحرت الدراسللة إلللى أن  الم  للورة بللحلقوا م المحليللة  ظللرًا أل هللح تللتم مراىعتهللح مللن سبللل لى للة المراىعللة،
هح ال لللركحت الممتزملللة بتضبيلللل مبلللحدئ الللللريبية يمك هلللح االعتملللحد عملللى القلللوا م المحليلللة التلللي تقلللدم اإلدارة

الحوكمة، وأوعت الدراسة إلى لرورة وىود أضحر عحم و فعحل لحوكمة ال لركحت لممسلحهمة فلي التلد ير 
عملللى األداا االستعلللحدي الكملللى لم لللركة وسلللبلمة المركلللز الملللحلي وتعزيلللز أسلللوال الملللحل ملللن للللبلل   لللر 

  .بيح حت تعتمد عمى ال فحفية والمعداسية
 (  Graham, et al.,2014دراسة )/4

الت فيلللل ين بحل للللركحت بممحرسللللحت  هللللدفت الدراسللللة الللللى التحقللللل مللللن حللللوافز وملللللحوف المللللديرين
ستبيحن عملى التلضيض اللريبى وسد اعتمدت ه   الدراسة عمى ىمع البيح حت من لبلل عرض سح مة اال

 وتوعمت الدراسة الى : مديرًا( 595بحل ركحت االمريكية)بحلتحديد ت في ي مدير 600مح يقرب من 
% ملللن الملللديرين، بلللل وتحتلللل المرتبلللة ال ح يلللة فلللى 69أن مللللحوف السلللمعة تلللؤ ر عملللى حلللوالى 

إلى عدم اعتمحد ال ركحت عمى استراتيىيحت التلضيض اللريبى، كمح وىدت الدراسة العوامل التى تؤد  
م االدارة العميح لديهح بمعدل % من ال ركحت تهت84أن الحوافز المحلية تمعب دورًا هحمًح، حيث وىدت أن 
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% ملن 57ألى أن  كمح تهتم بحللرا ب المدفوعة  قدًا، ولمعت الدراسة أيلحً   (ETRاللريبة الفعمي )
ال للللركحت تللللر  أن زيللللحدة  علللليب السللللهم مللللن االربللللحح ُيعللللٌد مللللن أهللللم ملرىللللحت اسللللتراتيىيحت التلضلللليض 

 .اللريبى
 (0210دراسة)عبدالرؤوف، /5

المتداوللة  سيحس أ ر التلضليض الللريبى عملى االداا الملحلي لم لركحت فيفقد تم ل الهدف م هح  
سح ملة االستقعللحا  فلي سلول المللحل المعلري، وحتللى يمكلن تحقيلل الهللدف ملن الدراسللة فقلد سلحم بحسللتلدام

مللحلي تلضلليض اللللريبى عمللى االداا الوسللد توعللمت الدراسللة الللى وىللود تللد ير لم كدسللموب لىمللع البيح للحت،
ل لركحت االسلت محر  (القيملة السلوسية لهلح )زيحدة معدل  مو توزيعلحت االسلهم، وارتفلحك فيتم ل يلم ركحت 

لم لركحت  الملحلييلؤ ر التلضليض الللريبى عملى االداا كملح  المتداول أسهمهح في سول الملحل المعلري. 
ل للركحت االسللت محر التللداول أسللهمهح فللي  (ارتفللحك ملللحعف السللهم وزيللحدة عللدد مللرات تداولللر)فلليمتم للل 

 سول المحل المعري.
 

هيكل الممكيةاالطار الفكري  ل -أواًل:  
:مفهوم هيكل الممكية /1  

وسلليمة  بد للر (هيكللل الممكيللةGonzalez and Garica-meca,2014,p.420يعللرف )
لمسيضرة الدالمية تركز عمى الىوا ب المحددة لممكية ال ركة، كمح ت ير لمضريقة التي يتم بهح توزيع رأس 

 والمؤسسحت من لبلل حقول تم يل ه   الممكية. األفرادمحل ال ركة بين مىموعة من 
( عمللى أن هيكللل الممكيللة يم للل حعلل  67، 1026، ،  للرول ععللحم الللدين)يسللن وأ للحرت

، وليلد محملد كملح علرف )محملد أو هويلة مبلكهلح. األسلهمن في ال ركة موزعلة إملح وفقلًح لممكيلة المسحهمي
الف للحت الملتمفللة مللن المسللحهمين اللل ين يمتمكللون حعلل  فللي  بد للر( هيكللل الممكيللة 1025،  عبللدالعزيز

مللن حقللول التعللويت والعوا للد   علليبرأسللهم ال للركة، ودرىللة تركللز ممكيللة كللل مسللحهم ملل هم التللي تحللدد 
 متبقية.ال
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  الممكية:أهمية تفسير وتحميل هيكل  /0
 Muller-Kahle,2015,pp72-73(.)Silveira and Diasيلللللر  كلللللل ملللللن )

Jr,2010,p71) أن أهمية هيكل الممكية تتم ل في: (26  , 1025، محىدة عزت، )حسين 
الحوكملة بحل لركة م لل  أملورالتي تقوم بتوليك  الك ير من ال قحض المهملة ملن  اآلليحت إحد عتبر أ ر ي .2

 .الم  دة وأداامستو  سوة اإلدارة ومستو  رسحبة المسحهمين 
المسلللحهمين ملللن اتللللح  سلللرارات وتوزيلللع السللليضرة داللللل ال لللركة بسلللبب حلللل  -القلللرار أعلللححبمكلللن أ لللر ي .1

مىمللس اإلدارة والتعللديل عمللى تعيللين المللدير الت فيلل ي وأعلللحا لى للة  أعلللحاالتعللويت م للل ا تلللحب 
 المراىعة والمراىع اللحرىي.

 .المحلية عن ضريل زيحدة ال فحفية األسوالكفحاة  زيحدةعن هيكل الممكية لر دور في  اإلفعححيعتبر  .3

المحليللة  ورالاألسيللد لللمن سواعللد سيللد واسللتمرار  ويعتبللر مللن إلزاميللحعللن هيكللل الممكيللة  اإلفعللحح أعللبك .4
 بحلبورعة المعرية و ل  عمى الموسع اإللكترو ي لمبورعة.

(  و ظيلللر  14المعيلللحر اللللدولي رسلللم )م ظملللة لمه لللر المححسلللبة والمراىعلللة الم ظملللحت المه يلللة ال أعلللدرت .5
 و  العبلسلة  و لل  ب لكل ميلر  األضلرافعلن  اإلفعلحح( 25المعري المعيحر المححسبي المعري رسم)

 األضللرافعللن العمميللحت التللي تللتم بللين ال للركة وبللين  اإلفعللححتدكيللد عمللى لللرورة مبح للر مللن لللبلل ال
 التي لهح  عيب في ال ركة. األلر 

 :نواع هياكل الممكيةأ/ 3

 Managerial Ownership اإلداريةالممكية  -1

آلسلللهم فلللي ال لللركة التلللي  نالت فيللل يي اإلدارةيقعلللد بهلللح تممللل  الملللديرين أو أحلللد أعللللحا مىملللس 
تع لى م لحركة اإلدارة فلي  اإلداريلة( و تيىة ألن الممكية Choi, et al. ,2011 p443يقومون بإدارتهح)
الحلر  ع لد  إللىيكلون ملن معلمحة الملديرين  ىلحح واسلتمرار ال لركة، مملح يلدفعهم  نالممكية، فبل بلد أ

ال للركة  أن(.بمع للى 60، 1009اتلللح  القللرارات التللي تللؤ ر عمللى مسللتقبل ال للركة)احمد محللى الللدين،
 اإلداريلةاللحرىيينم حيلث أن ملد  الممكيلة  األسهمبين المديرين وحممة  األسهمتعتمد عمى توزيع ممكية 
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،  1022الفتللحح ، عبللدهللبلل  ،.) عفيفللىاألسللهموحممللر  اإلدارةدرىللة التقللحرب بللين معللحلك  إلللىي للير 
276). 
 Family Ownershipالممكية العائمية -0

يقعد بهح ال ركة التي يعمل بهح  لعحن أو أك ر بي هم عمة عح مية ويممكهح أحدهم أو يمتمل  
فيهللللحل ، أيلللللًح مللللن المحتمللللل أن تعمللللل الممكيللللة كمؤ للللر عمللللى  وىللللود الحوكمللللةم ألن  األكبللللرال علللليب 

أكبللر بعمميللحت ال للركة، وبحلتللحلي تعمللل ب للكل فعللحل عمللى مراسبللة أ  لللضة  ال للركحت العح ميللة لللديهح لبللرة
، بهلدف حمحيلة أسلهم العح ملة األىللتعمل عمى تعظليم  لروة العح ملة عملى الملد  ضويلل  أ هحكمح  ال ركة.

هيكلل  فليوسمعتهح، كمح سد تقوم العح مة بحلحد من الملحضر من لبلل االعتمحد ب كل أسلل عملى اللديون 
 .المحل رأس

مححبللحة عبلسللحت القرابللة فللي  إلللى( أن الممكيللة العح ميللة سللد تللؤد  17،  1020وير )المميىللى،
وميلحب  اإلداريلةتوزيع الم حعب القيحدية والتغحلي عن بعض التىحوزات، و ل  عملى حسلحب الكفلحاات 

 .المولوعية في تحديد العبلحيحت
  Financial Institutional Ownershipالممكية المؤسسية -3

 ال للركة فللي يللد بعللض المؤسسللحت المسللت مرة عمللى سللبيل الم للحل:ل أسللهمتعبللر عللن تركللز ممكيللة 
والمسللت مرون مللن المؤسسللحت المحليللة يعممللون كللدداة  الب للو  ،و للركحت التللدمين، وعلل حديل االسللت محر ل.

ى مهمللة فللي الحوكمللة، حيلللث إ هللم يقومللون بحلرسحبلللة عمللى الم  للدةم و للل  ألن للللديهم المللوارد والقللدرة عمللل
 مراسبة سرارات اإلدارة بضريقة أك ر كفحاة من المست مرين الم تتين.

ال لركة بحلدرىلة التلي تمل حهم الحلل فلي الم لحركة  أسلهموأل هم يمتمكلون  ىلزا كبيلر وملؤ ر ملن 
، و للل  لمللح يتللوافر لللديهم الحللحفز والقللدرة عمللى ممحرسللة الرسحبللة اإلدارةب للكل فعللحل فللي سللرارات وتعللرفحت 

تلفلليض تكللحليف الوكحلة)أحمللد كمللحل  إلللىممللح يللؤد    اإلدارةمرة عمللى سللرارات وتعللرفحت الفعحلللة والمسللت
 ( 23، 1021بيومي ،
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أيلًح يكون لديهم القدرة عمى عزل المديرون إ ا تم التدكلد ملن علدم بل لهم الىهلد الكلحفي لتعظليم 
المؤسسللحت كمللح يعمللل المللحلكون مللن  (.Alves,2012,p.61;yodabutr,2013 p 6 للروة المللبل )

والتبلعللب Earning Managementالمحليللة عمللى التقميللل مللن احتمللحل وىللود تضويللع معللض ع لؤلربللحح
 ال لعللية لللئلدارة واألحكللحمفيهللح م و للل  مللن لللبلل الللتحكم فللي سيمللة الع حعللر التللي تعتمللد عمللى اآلراا 

 (.57،  1009، ،محى الدين)أحمد
:الضريبى لمتخطيط االطار النظري -ثانيا:  

اللللريبة فريلللة  قديللة يللتم دفعهللح دون الحعللول عمللى م فعللة مبح للرة ولكللن  أنمللن المسللمم بللر 
علبا  أ هلحالللريبة عملى  إللى، ولكلن ي ظلر المملولين األفلرادم فعتهح تل عكس بضريقلة ميلر مبح لرة عملى 

فإ للر بللبل  لل  سيسللعى ىحهللدا لمللتلم  م هللح ولكللن بضريقللة م للروعة حتللى ال يقللع تحللت ضح مللة  عملليهم،
ون ويعحسللب عمللى عللدم االلتللزام بللدفعهح، ووفقللًح لهلل ا  ىللد أن ال للركحت أعللبحت تمىللد إلللى ممحرسللحت القللح 

 علرض للبلل ملن ،التلضليض الللريبي البححلث يت حولو التلضيض اللريبي من اىل تحقيل ه ا الهدف. 
اإلضلللحر المفلللحهيمي لمتلضللليض الللللريبي، اسلللتراتيىيحت التلضللليض الللللريبي، عيلللوب التلضللليض  :ملللن كللللٍ 

ريبي، أ لللواك التلضللليض الللللريبي، معوسلللحت تضبيلللل وت فيللل  التلضللليض الللللريبي، المحلللحور األسحسلللية اللللل
 : التحلي ال حو عمى و ل  لمتلضيض اللريبي، والعوامل المؤ رة في التلضيض اللريبي،

 :الضريبي التخطيط مفهوم-1
يعد التلضيض عمومًح مرحمة ال بد أن تسلبل اتللح  أ  سلرار إدار ، ويهلدف اللى اسلتلدام افللل 
الضلرل واالدوات لت فيل  عمللل معلين واالسلتلدام االم للل لبلمكح يلحت المتححلة ل وملن  للم فلحلتلضيض عمميللة 

 . ( 288، 1025مستمرة مع كل القرارات)عيسى، عحرف محمود كحمل،
بلدن التلضلليض   (Sabli , Nurshamimi & Noor, Rohaya,2012وأ لحرت دراسلة )

اللريبي هي عممية هيكمة  ؤون ال ركة من اىل تدىيل، أو تقميل أو حتى القلحا عمى مبمغ اللريبة 
 بد لر الللريبي( التلضليض 43، 1025،ابلراهيم علحلك ؤ، الفتلحح )عبلد علرفكمح  المستحقة لمحكومة.

من التعحمل ملع الت لريعحت  يمك ربمح    حضريتبعهح الممول لت ظيم   ون  التيواللضض  اإلىراااتكحفة 
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يلللحلف  لل  القللح ون، مللن لللبلل االسللتفحدة مللن الحللوافز  ممكللن وبمللح ال لللريبياللللريبية بدسللل عللبا 
لللريبيح،  األ سللباللللريبية أو ال غللرات الللواردة بحلقللح ون، وكلل ل  المفحلللمة بللين القللرارات المحليللة والتيللحر 

 بهدف زيحدة الربك بعد اللريبة ومن  م تعظيم سيمة الم  دة.وكل  ل  
يلللتم اسلللتلدامهح لبلسلللتفحدة  بح لللة أدا التلضللليض الللللريبي  يمكلللن تعريلللف السلللحبقة التعريفلللحت وملللن

عبا لريبي في لوا  أد ى إلىالقعو  من سوا ين اللرا ب المحمية ومن االتفحسحت الدولية لموعول 
اسللل عللبا لللريبي  إلللىيللؤد   واللل يتمللف تمحمللح عللن التهللرب اللللريبي تل أدا  ووهلل ،القللوا ين المضبقللة

 أ  أن التلضلليض اللللريبي فللن ترتيللب  لل ون الممللول بعللدة ضللرل تفيللد فللي ولكللن بدسللحليب ميللر سح و يللة.
 تدىيل أو تى ب أداا اللريبة من لبلل توظيف استراتيىيحت فعحلة في مىحل التلضيض اللريبي، 

 يمكن استلدامهح في اإل فحل أو االدلحر أو االست محر.ويهدف إلى توفير موارد محلية 
 -: الضريبي التخطيط ومزايا أهمية -0

فلي  األى بيلة األعملحلالمعلرية وم ظملحت  األعمحليعد التلضيض اللريبي أدا  فعحلة لم ظمحت 
لتلفيض عبا اللريبة المستحل واستلدام  ل  الوفر  األعمحلمعر، حيث أ ر يم ل وسيمة لم ظمحت 

زيللحدة الوعللحا  إللى األمللرتوسللعحت واسللت محرات تحقلل عح للد لهللح بملح يعللود فلي  هحيللة  إحلداثالللريبي فللي 
تلللدفقحت  قديلللة عحليلللة لملزا لللة العحملللة لمدوللللة بهللل ا فلللحن التلضللليض  إحلللداثيسلللحعد عملللى  الللل يالللللريبي 

القللح و ي والت للريعي ومتللى  اإلضللحروالدولللة متللى كللحن فللي  األعمللحلاللللريبي يعللود بفوا للد عمللى م ظمللحت 
بواسضة تم  الم ظمحت وتتعد المزايح من وراا التلضيض اللريبي تكمن فيملح  إليةتوافرت المبررات لمىوا 

  -يمي:
( p.47)  Zhang et al, 2016(& )Ilaboya et al, 2016, p.83 التحليةدراسحت الوتر  

&(Hanlon & Heitzman, p.62) ،عملحر ، محملد رزل 46، 1027محملد املين سلحلم، ) حبلت( )
 (10، 1027عبدالغفحر،



  التخطيط الضريبي ممارساتعمى  هيكل الممكية أثر حمادة حسين                                                  

148 

  0202 –العدد الثالث                                               مجمة الدراسات المالية و التجارية          

  لمقيمة االستعحدية  إلحفييهدف الى الوعول بحاللتزامحت اللريبية الى حدهح االد ى ، وتحقيل معدر
حيللث يسللحعد ال للركحت عمللى تللوفير االمللوال البلزمللة لبلسللت محر وال مللو حيللث يعللبك معللدر لللراس المللحل 

 .العحمل

  يحث ال ركحت عمى ادارة االعبحا اللريبية بعلورة كفلؤة ملن للبلل سلرعر اتللح  القلرارات المبل ملة وفلى
 التوسيت الم حسب للمحن تلفيف العبا اللريبى.

  كحت عمى استغبلل وادارة اعولهح بفعحلية وكفحاة، عحلية عن ضريل الربض بين اللضة المحليلة ي ىع ال ر
 بحللضة المولوعر الدارة العبا اللريبى .

  يسلللحعد ال لللركحت عملللى اضلللبلك ومواكبلللة الت لللريعحت والقلللوا ين والملللوا ك الللللريبية بعلللفر دوريلللة الرتبلللحض
 حت والقوا ين والموا ك. لضتهح بحلتغيرات التى سد تضرأ عمى ه   الت ريع

  يسللحعد الممللولين عمللى تلفيللف العللبا اللللريبى بللحلضرل القح و يللة ، للل ت فح للة يعضللى لمممللول الفرعللر
 الكحممة لمتلضيض المحلى واتلح  القرارات التمويمية واالست محرية عمى أسحس سميم.

 أ لرة حيلث الىيلد سلواا عملى مسلتو  الم  لد الللريبيسبل يتلك لمبححث أهميلة التلضليض  ممح
عمللى الم  للحة، تحسلللين سيمللة الم  لللدة  الللللريبييسللحعد عمللى تر للليد القللرارات المحليللة، وتلفللليض العللبا 

التي ولعت من سبل الدولة بلعلو  ت لىيع  األهدافوك ل  عمى مستو  الدولة يسحعد عمى تحقيل 
تتوسللف عمللى فتللرة  وتعتبللر عمميللة التلضلليض اللللريبي مسللتمرة وال، االسلت محر وتحقيللل الت ميللة االستعللحدية

مححسللبيًح. أ مللح يدللل  التلضلليض اللللريبي بعللين االعتبللحر كللل  أوحتللى عمللى معحلىللة ب للد محليللًح  أومعي للة، 
 ،تقميلل العلبا الللريبي لمحلد الممكلن للمن القلح ون واسلتراتيىيةالتي تتعمل بحللريبة  اإلداريةالقرارات 

حسللب  أللللر لللريبيعللن التلضلليض اللللريبى مللن ت للريع  ال حتىللةحيللث يلتمللف امت للحم الم للحفع والمزايللح 
(، ويعد التلضليض الللريبى الىيلد ال ملرة ال هح يلة لمفكلر 77، 1023الموضن اللريبى لم ركة)ابراهيم،

(، وللل ل  تتلللك أهميللة التلضلليض اللللريبى، بمللح يحققللر 70، 1023اللللريبى)عبداللحلل، المححسللبي
 (.7، 1025عبدالمضيف،من مزايح لحعر لم ركحت المقيدة بحلبورعة )

 أهداف التخطيط الضريبى  3/1/1/3
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أن لمتلضللليض الللللريبي هلللدفين  (AICPAكملللح يلللر  المعهلللد األمريكلللي لممححسلللبين القلللح و يين)
الهلدف األول: هلو تقميلل  (:Mahfoudh Hussein & Norlzah KU,2015,P353ر يسليين هملح)

تحقيللل أهللداف التلضلليض  وال للح ي: هللالهللدف ، و االلتللزام اللللريبي عمللى الللدلل اإلىمللحلي إلللي أد للى حللد
 دسل سدر من االلتزامحت اللريبية. بالمحلي 

( 74،  1027،، سلللللللللليد محسللللللللللن مرسللللللللللى للللللللللحهين ( مللللللللللن كللللللللللل دراسللللللللللة أ للللللللللحرت وحيللللللللللث
 ع حعر  بلث االعتبحر في األل  لرورة يتضمب الفعحل اللريبي التلضيض أن(  Lietz,2013,p:4)و

 -: كحلتحلي هي ر يسية
 All)المواسللف والمراكللز اللللريبية لىميللع أضللراف التعحسللد وأعللححب المعللحلك لم للركحتىميللع  -أوال:

Taxes) 
ىميللع  اللللرا ب سللواا العللريحة أو اللللم ية ومللن أم مللة اللللرا ب اللللم ية ا لفللحض معللدل  - ح يللًح:

 (All Taxes)اللريبة عمى عوا د االست محرات المفلمة لريبيًح سبل اللريبة .
التكللحليف ميللر اللللريبية تكللحليف  أم مللةميللر اللللريبية ومللن  أوىميللع التكللحليف سللواا اللللريبة  - حل للًح:

 (All Costsالتقحرير المحلية.) إعدادتكحليف  -تكحليف العمميحت أو العفقحت –الوكحلة 
 -: الضريبي التخطيط أنواع 0/1/3

 1005لسلل ة  92القللح ون رسللم أ للر فللي ظللل الللى  (37،  1025أ للحرت دراسللة  )عبللدالمضيف،
 -وتعديبلتر يدل  التلضيض اللريبي عحد  احد ه ين ال كمين وهمح:

 :المشرع جانب من ضريبي تخطيط  -:أوالً 
 -وهو أن يراعى الم رك اللريبي ع د عيحمتر ل عو  الت ريع مح يمى :

 استهداف   دة الفرول الدا مة أك ر م هح المؤستة. -
الرأسللمحلية وم هللح الت للىيع عمللى عمميللحت  واألربللحح اإلهللبل اسللتلدام العبلسللة التد يريللة المتبحدلللة لكللل مللن  -

اللريبية  اإلهبل ارتفحك معدالت  -ال حبتة و ل  عن ضريل اآلتي : األعولوالتىديد لتحديث  اإلحبلل
لآلالت  اإلهبل زة تعىيل م ك مي، و عن المححسبية لسرعر استرداد رأس المحل المست مر في أعول  حبتة

الرأسللمحلية المحققللة مححسللبيًح ع للد تحديللد وعللحا  األربللححتدىيللل للللوك ، و والمعللدات بحل للركحت العلل حعية
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الت ىيع عمى تغيير ال كل القلح و ي لم لركحت م لل و  .اإلهبل اللريبة لؤلعول اللحلعة ل ظحم أسحس 
 اال دمحج وم ك ميزة عدم إللحك أربحح أعحد  التقييم .

 -: وعين الى وي قسم : والمحاسبين الممولين جانب من ضريبي تخطيط -:انياً ث
يسلتهدف التهلرب ملن الللريبة بحسلتغبلل أي لضلحا أو  الل يوهلو :-  فيلر مرملوب ميلر لريبي تلضيض -

 غرات وردت بحلت ريع عمى مير إرادة الم رك ، وبحلتححيل والتزوير والمست دات وهل ا ال لوك يعحسلب عميلة 
 الم رك.

هلو تلضليض مسلتهدف وبلإرادة الم لرك ألتححلر البلدا ل الملتمفلة لممملولين :- فيلر مرملوب للريبي تلضليض -
المفحللللمة بلللين بلللدا ل لممعحلىلللة  -لمتحفيلللز عملللى أهلللداف استعلللحدية واىتمحعيلللة وملللن األم ملللة ملللح يملللي :

، تدىيللل سللداد اللللريبة لوىللود عسللر فللي السلليولة، و اللللريبية لع عللر مللح بهللدف اكتسللحب وفللر لللريبي
 .االستفحدة من القيمة الححلية لؤلعبحا اللريبية المؤىمةو 

 -: يمي وعين وهمح كمح  إلى( تم تع يف التلضيض اللريبي (Lietz,2013 p:4وفى دراسة 
وهللى سيللحم ال للركحت بللحلتلضيض  لكللل   Effective Tax Planning:-التلضلليض اللللريبي الفعللحل  -

 القرار و ا  بهدف تعظيم الربك بعد اللرا ب.أ  ضتهح ولحعة اللريبية ع د عممية اتلح  
اآلليلللحت   :-Aggressive Tax Planningالتلضللليض الللللريبي الحلللحد أو المتعسلللف أو الللللحر -

والترتيبللحت التلللي تحقلللل  تللح   ميلللر متوسعلللر لواللللعي المللوا ك القح و يلللة أو تمللل  التللي تعتملللد عملللى مراكلللز 
 لريبية مير مؤكدة.

 أوفي االعتبلحر ملد  م لروعية التلضليض الللريبي  األل من  أ ر البد يتضح لمباحثوممح سبل 
عللدم م للروعيتر و للل  حفحظللح عمللى الحعلليمة اللللريبية لمدولللة حيللث يوىللد حللحالت م للروعة لمتلضلليض 

مير الم روعة والتلي  األلر اللريبي أ ا كحن وفقًح ألحكحم  عو  القح ون، أمح فيمح يتعمل بحلححالت 
اللللريبية ويللتم  األ ظمللة، فهللو يعللد تلضيضللًح ميللر مقبللول مللن كحفللة  تقللوم بعللض الم  للتت أو الممللولين

 مححربتر . 
العالقة بين هيكل الملكية والتخطيط الضريبى. -ثالثا:  

.الممكية االدارية عمى التخطيط الضريبى تأثير هيكل /1  
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يعتبلللر تممللل  االدارة لىلللزا ملللن أسلللهم ال لللركة إحلللد  الوسلللح ل التلللي يمكلللن ملللن لبللهلللح تلفللليض 
السمو  اال تهحزي لئلدارة، حيث أن دوافع المديرين المبل  تتم ل فلي زيلحدة سيملر ال لركة، وكل ل   لروات 
المسللحهمين أل هللح سللوف تزيللد أيلللح مللن  للرواتهم اللحعللة، ومللن  للم يللؤد  الللى تلفلليض تكللحليف الوكحلللة 

 .ال حتىة عن تعحرض المعحلك بين المديرين المبل  وحممر االسهم اللحرىيين
( أ ر ي ظر الى تمم  االدارة لىزا من 35، 1027ت دراسة )محمود، لحلد سعيد ر حد،وت حول

أسهم ال لركة عملى أ هلح احلد  الوسلح ل الهحملر التلي يمكلن علن ضريقهلح تلفليض م لحكل الوكحللة ال حتىلة 
عللن تعللحرض المعللحلك  تيىللة فعللل االدارة عللن الممكيللة ، ورمللم  للل  توىللد أراا متعحرلللر  حللو تللد ير 

 -عمى اداا ال ركة يتم بلن في : الممكية
ير  أن ه ح  عبلسة ايىحبية بين مستو  الممكية االدارية وأداا ال ركة  تيىة افتراض الرأي االول: 

 تقحرب المعحلك .
ير  أن ه ح  عبلسة سمبية بين مستو  الممكية االدارية وأداا ال ركة  تيىة ا حر الحعح ة الرأي الثاني: 

االدارة العميح ع د المستويحت المرتفعة من الممكية االدارية، ويععب الت بؤ بد ر والحمحية لتعرفحت 
مستو  الممكية االدارية عمى اداا ال ركة، وتعبك العبلسة بين مستو  الممكية االدارية وأداا ال ركة 

 مير  مضية وفقًح لتعحرض الحعح ة االدارية وتقحرب المعحلك بين االدارة والمبل .
وتدكيد لمح سبل حيث تهدف الم  تت بعفر عحمة الى تلفليض العلبا الللريبى عميهلح، و لل  
من لبلل مححولة تلفليض رسلم االربلحح ألسلل حلد ممكلن، وبحلتلحلي فلدن االعتبلحرات الللريبية تلؤ ر عملى 

حسلبية التيحر االدارة لسيحستهح المححسبية، وحيث ان االلتبلف بلين الت لريعحت الللريبية والمعلحيير المح
ع للللد معحلىللللر بعللللض الب للللود سللللد يسللللحعد االدارة عمللللى القيللللحم بممحرسللللحت ادارة االربللللحح بغللللرض التلضلللليض 

 (75، 1028عبدالفتحح، عمرو ابراهيم عحلك،)اللريبي 
( بللدن 632، 1025وفللى  فللس السلليحل ا للحرت دراسللة الللى )لميللل، عمللى محمللود معللضفى، 

 -بضريقتين همح:  Agency Costsلةمستويحت الممكية االدارية تؤ ر عمى تكحليف الوكح
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حيث ان المديرين في ظل   Divergence-of-Interests Effect/ تد ير التبلف المعحلك2
حيحزتهم ل سبة م لفلة من االسهم يكون لديهم دوافع أسل لمعمل في عحلك المسحهمين اللحرىيين، 

كحليف وكحلة مرتفعة ع دمح تكون وضبقًح ل ل  فدن تد ير التبلف المعحلك من المتوسع أن يؤد  الى ت
الممكية االدارية م لفلة وه ا يع ى وىود عبلسر ايىحبية بين مستويحت الممكية االدارية وفرض تقحرب 

،حيث أن ارتفحك الممكية االدارية يؤد  الى تلفيض السمو   Convergence of Interestsالمعحلك
 اال تهحزي من سبل االدارة.

ويع ى أن المديرين لديهم  Management Entrenchment Effect ارية/ تد ير الحعح ة االد1
فرعر أكبر لمقيحم بحلسمو  اال تهحزي ع دمح يكون لديهم سمضة رسحبية كبيرة. حيث أ ر ع د زيحدة 

 مستويحت الممكية االدارية يؤد   ل  إلى ا لفحض احتمحل للوك االدرة لمسيضرة.
ان  (272،  1028،حسللل حا عضيللللة ححمللللد ،محمللللد)وتدسيسلللًح عمللللى ملللح سللللبل ت حولللللت دراسلللة 

حيللللث تزايللللدت هلللل    حللللحلي،الالتلضلللليض اللللللريبي يعللللد احللللد أهللللم ممحرسللللحت ادارة االربللللحح فللللي الوسللللت 
الممحرسلللحت بعلللد ا فعلللحل الممكيلللة علللن االدارة وظهلللور م لللحكل الوكحللللة ال حتىلللة علللن تعلللحرض المعلللحلك 
والللتبلف هللدف الوكيللل لاالدارةل عللن الموكللل لالمللبل ل، حيللث تدللل  االدارة سللرارات تسللتهدف مللن لبللهللح 

فلللي توسيلللت هللل   القلللرارات  التلللد ير عملللى علللحفى اللللربك المعملللن ع لللر و لللل  ملللن للللبلل التقلللديم أو التدىيلللل
فللحإلدارة لللديهح الحريللة فللي  عميللة تغيللر حقيقللي فللي سيمللر الم  للدة ، وهومللح يترتللب ،والمفحلللمة فيمللح بي هللح

 ،التيحر سيحسلحتهح المححسلبية التلي تضبقهلح  ضحلملح يلتم االفعلحح ع هلح وعملى ملح يضلرأ عميهلح ملن تغيلرات
اىعتهللح ملن سبللل لى لر المراىعللة والمراىلع اللللحرىي ، سلد تللم اال لراف عمللى إعلداد القللوا م المحليلة ومر  وأ لر

إمللللح لعللللدم تللللوافر اللبللللرة  ،ولكللللن عللللدم تللللوافر الللللوعى واإلدرا  والفهللللم الكحمللللل لمسللللتلدمي القللللوا م المحليللللة
حال تهحزيلة ملح يسلمى ب المححسبية والمحلية أو لعدم تمح لل المعموملحت بيل هم وبلين االدارة ب لكل للح  هلو

هداف االدارة مللن وراا سراراتهللح الملتمفللة تحقيللل م حفعهللح ال لعللية فللي المقللحم تع للى اسللت والتللياالداريللة 
 .االول عمى حسحب معمحة ىميع االضراف االلر 
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ان زيحدة الممكية االدارية سد يؤد  الى سبول أكبر  (63، 1028وليد محمد، )محمد،أ حرت دراسة
  دةأل  ضة التلضيض اللريبى عمى أسحس ا هح ا  ضة تليف سيمة لمم 

 (p3:4 Ahmed Boussaidi ,Mounira Sidhom Hamed,2015,كملح أ لحرت دراسلة)
الللى ان اللللرا ب ب للكل عللحم عحمللل محفللز لمعديللد مللن القللرارات التللي يتللل هح المللديرون، حيللث أعللبحت  
بعللض االىللرااات االداريللة معللممة فقللض للفللض اللللرا ب عللن ضريللل أ  للحا أ  للضة لللريبية مت وعللر، 
وحيللث أن اإلىللرااات التللي تتللل هح ال للركحت لمحللد مللن ديو هللح العحمللة مللن ولللع لضضهللح المحليللة وكيفيللة 
التد ير عميهح، سد تكون سح و ية أو مير سح و ية والتي تعرف بحلتلضيض الللريبى او ادارة الللرا ب، كملح 
ا للحرت تملل  الدراسللة الللى ان ادارة العمميللة اللللريبية سللد تلمللل ملللحضر لللريبية بسللبب تعللرض ال للركة 

ملديرين، حيلث اعتبلرت ان ل تح   مير متوسعة ، وسد تلمل أيلَح ححفزًا لفرعر اال تهحزية االداريلة للد  ال
االسللرارات اللللريبية التعسللفية أي العدوا يللة  للوك مللن ا للواك التلضلليض اللللريبى واللل   يمكللن اعتبللحر  ادارة 
لمعمميللة اللللريبية ب للكل عللحم. ولمعللت الدراسللة وىللود عبلسللر ايىحبيللة بللين الممكيللة االداريللة والتلضلليض 

 اللريبى.
داريلللة تلللؤد  اللللى زيلللحدة تقلللحرب المعلللحلك، وسلللعى ويلللر  البححلللث ان زيلللحدة مسلللتويحت الممكيلللة اال

االدارة الى الحد من عدم تمح ل المعموملحت بلين الملديرين وحمملر االسلهم الللحرىيين، االملر الل   يترتلب 
عمية زيحدة االهتمحم بحلتلضيض اللريبى ولكن ع دمح تعل مستويحت الممكية االدارية ل سبة معي ة والتي 

اهمهح التضبيلل الىيلد لقواعلد ومعلحيير ومبلحدئ حوكملة ال لركحت يلؤد  اللى تلتمف وفقًح لعدة عوامل من 
ظهللللور مللللح يعللللرف بحلحعللللح ة االداريللللة، وفللللى هلللل   الححلللللة تقللللوم االدارة بللللحلمىوا الللللى اسللللحليب التلضلللليض 
اللريبى الغير مقبول لالتعسف اللريبىل والتي تحقل معحلحهح اللحعلة والفلحا االداا الفعملي لم لركة 

لحرىيللة. حيلث ان الملديرين فللي ححللر علدم للللوعهم لمرسحبلةم فهلم أك للر عرللة التلللح  علن االضلراف ال
، أو عمميلحت Manage Earnings، او ادارة االربلححSuboptimal Decisionsسرارات دون المستو 

 .Commit Fraudاالحتيحل
-:اثر الممكية العائمية عمى التخطيط الضريبى /0  
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اللعح   المميزة والتلي يترتلب عميهلح العديلد ملن المميلزات  تتسم الممكية العح مية بمىموعر من
والعيللوب المعللححبة للل ل  ال للوك مللن الممكيللة والتللي لهللح ا عكللحس عمللى أداا ال للركة ،حيللث التمفللت اآلراا 

( 91-92، 1025حللول دور الممكيللة العح ميللة واالداا المللحلي لم للركحت)محمد، وليللد محمللد عبللدالعزيز،
 -وهى كحلتحلي :

تهتم الممكية العح مية بإحداث رسحبر فعحل عمى االدارة و ل  بسبب است محر مقدار كبير -ول :الرأي اال 
من ال روة ال لعية بحل ركة وهو مح يوفر لهم الحوافز الكحفية ألحداث رسحبة فعحلة عمى االدارة، ممح 

ح مية عمى يمك هم من تقميل م حكل الوكحلة وتحسين االداا المحلي ، مح يؤد  حر  الممكية الع
الم حركة بحإلدارة الى زيحدة تبلسى المعحلك بين المبل  واالدارة ، وهو مح يقمل من تكحليف الوكحلة 

 ويحسن من االداا المحلي ، واالهتمحم بسمعر ال ركة، بمع ى وىود عبلسر ايىحبير بي هح .
عن اهداف بحسي المسحهمين يؤد  تزايد الممكية العح مة ب كل كبير والتبلف أهدافهح  -الرأي ال ح ي :

الى التد ير سمبًح عمى االداا المحلي ، ويحدث  ل  بسبب التحعن اإلداري ، حيث تتمكن العح مة من 
تحقيل أهدافهح اللحعة عمى حسحب بحسي المبل  ممح يؤ ر سمبًح عمى االداا المحلي، تهتم الممكية 

يين أفراد العح مة في الم حعب االدارية العميح العح مية بتعزيز سيضرتهح عمى ال ركة ممح يدفعهم الى تع
م ل م عب المدير الت في ي أو كعلو بمىمس االدارة وهوة مح يلر بدداا ال ركة في ححلة عدم توافر 

 الكوادر واللبرات والمهحرات الم حسبة في تم  الم حعب. بمع ى وىود عبلسر عكسية بي هح.
كون لهح تد ير كبير عملى عمميلة التلضليض الللريبى، كمح ان هيحكل الممكية الملتمفة يمكن أن ي

فبللحل ظر الللى الممكيللة العح ميللة  يتلللك ان ه للح  التبلفللح فللي أ للر هيكللل الممكيللة عمللى التلضلليض اللللريبى 
الللى ان ال للركحت التللي تكللون فيهللح الممكيللة  (Hanlon&Heitzman,2010,p.44)حيللث أ للحرت دراسللة

مميلللحت التلضللليض الللللريبى م  ظلللرًا لتركلللز السلللمضة فلللي يلللد العح ميلللة تكلللون للللديهح فلللر  أكبلللر لممحرسلللة ع
المللبل  ورمبللتهم فللي زيللحدة ال للروة وزيللحدة التللدفقحت ال قديللة المسللتقبمية، بمع للى وىللود عبلسللر ايىحبيللة بللين 

 الممكية العح مية والتلضيض اللريبى.
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( ان p5) Ahmed Boussaidi ,Mounira Sidhom Hamed,2015,وأكلدت دراسلة 
ة يعللللزز مللللن عمميللللة التلضلللليض اللللللريبى الغيللللر مقبللللول ويرىللللع  للللل  الللللى ان المسللللحهمين تركيللللز الممكيلللل

المسللليضرون يزيلللدون ملللن معلللحلحهم ويحوللللوا  لللروتهم ملللن للللبلل تعقيلللد اال  لللضة المحليلللة العدوا يلللة عملللى 
حسلللحب االسميلللة ملللن المسلللحهمين، وتوعلللمت الدارسلللة اللللى وىلللود عبلسلللر ايىحبيلللة بلللين مسلللتو  التلضللليض 

كحت العح مية والتي ال تللع لسيضرة الدولة ويرىع  ل  بسبب التركيز العلحلي لمممكيلة اللريبى في ال ر 
وال   يزيد من حىم ادارة اللرا ب ب كل مير علحدل عملى حسلحب االسميلة. ويسلت ت  البححلث ملن وىلود 

 عبلسر ايىحبية بين التلضيض اللريبى والممكية العح مية.
ال للركحت العح ميللة تمللحرس عمميللحت التلضلليض  ان (Chen et al,2010,p.33)وفللى المقحبللل 

اللللريبى بعللورة أسللل مللن ميرهللح، بسللبب اللللرر اللل   سلليمحل بسللمعر العح مللة واللللوف مللن ردود فعللل 
مسللحهمي األسميللة مللن لللحرج العح مللة ، ممللح يع للى وىللود عبلسللر عكسللية بللين الممكيللة العح ميللة والتتلضلليض 

 اللريبى  .
 Badertscher et al.,2013,pp229-230()Martinezكملح أ لحرت دراسلة كلل ملن ) 

and Ramalho,2014,pp129-130()Cen et al,2010,p129)   أن ملبل  ال لركحت العح ميلة
أك ر سمقًح ب دن العقوبحت والغرامحت التي سد تُفرض عمي ال ركة وا لفحض سعر السهم التي من الممكن 

ين سمو  المديرين والمبل ، ممح يدل عمى أن يسببر التلضيض اللريبى الححد، وعمى  ل  يقل العراك ب
تى ب ال ركحت العح ميلة ممحرسلحت التلضليض الللريبى بمع لى وىلود عبلسلر عكسلية ، كملح أكلد )عيسلى، 

( بللحن ال للركحت  ات الممكيللة العح ميللة  يوىللد لللديهح اسللتعداد لمتلمللي عللن 294محمللود عبللدالمضيف،   
لللريبية ال حتىلة علن احتمحليلة ا لفلحض اسلعحر االسلهم المزايح اللريبية ، لتى ب تكحليف الوكحللة ميلر ا

فلللي اللللدول المتقدملللة وهللل ا مؤ لللر عملللى ان العبلسلللر بلللين ال لللركحت العح ميلللة والتلضللليض الللللريبى عبلسلللر 
 عكسية 

 اثر الممكية المؤسسية عمى التخطيط الضريبى /3 
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االسلت محر الم لتركة( ، يتكون االست محر المؤسسي من المححفظ االست محرية الىمحعية)ع حديل 
وع حديل التقحعد والمعح حت ،إللحفة أللي محلحفظ الب لو  و لركحت التلدمين. ويمعلب هل ا االسلت محر دورًا 
م لحبهًح لللدور عللح ع السلول، حيللث يحللحفظ عملى اسللتقرار االسللوال وكفحاتهلح ومعللداسيتهح، بحإللللحفة الللى 

حضهح، فللي ظللل وىللود متلععللين محتللرفين أهميتللر فللي تعزيللز أداا االسللوال المحليللة وارتفللحك مسللتو    لل
ي لللرفون عملللى إدارة هللل   العللل حديل والمحلللحفظ االسلللت محرية، وامتبلكهلللح سللليولة عحليلللة وحىملللًح كبيلللرًا ملللن 

 (.633، 1025االسهم المتداولة. )لميل، عمى محمود معضفى،
يللر، وفيللة وتعللد الممكيللة المؤسسللية مللن هيحكللل الممكيللة المركللزة االك للر ا ت للحرًا لللبلل العقللود االل

تتركز ممكية أسهم الم  دة في يد بعض المؤسسحت م ل ع حديل االست محر و ركحت التلدمين وعل حديل 
المعح حت، حيث ان وىود المؤسسلحت المحليلة فلي هيكلل الممكيلة سلوف يزيلد ملن فعحليلة الرسحبلة التلي يلتم 

ض م لحكل الوكحللة وملن  لم ممحرستهح عمى االدارة ، وبحلتلحلي الحلد ملن التىلحوزات، مملح يلؤد  اللى تلفلي
زيحدة ىودة االربحح لحعة في االىل الضويل، امح فيمح يل  البعد اللريبى لمممكيلة المؤسسلية ، وملن 
للللبلل رسحبتهلللح االك لللر  فعحليلللة، وبملللح تمتمكلللر ملللن حوكملللة سويلللة متم ملللة فلللي رسحبلللة مىملللس االدارة ولى لللة 

لللللريبى، أي وىلللود عبلسلللر ايىحبيلللة بلللين المراىعلللة، يقلللل بهلللح الفلللرول الللللريبية كدحلللد علللور التلضللليض ا
  (56، 1025الممكية المؤسسية والتلضيض اللريبى)عمحرة ،

وت ير  ظرية الوكحلة الى ان الرسحبلة علن ضريلل الممكيلة المؤسسلية يمكلن ان تكلون كليلة حوكملة 
ل م حيلث أن المسلت مر  The Efficient Monitoring Hypothesisهحملة لفرللية الرسحبلة الفعحللة

ؤسسي يمكن أن يقوم بحلرسحبة الفعحلة التي تععب عمى علغحر المسلت مرين، بحإلللحفة إللى  لل  فلحن الم
، والقلللللدرة عملللللى مراسبلللللة Resources، والملللللواردOpportunitiesالمسلللللت مر المؤسسلللللي لديلللللة الفلللللر  

ة . ولل ل  فلدن فرللية الرسحبلة الفعحللة ت لير اللى أن الممكيل Ability to Monitor Managersالمديرين
المؤسسية ترتبض مع تحسلين الرسحبلة عملى أ  لضة االدارة ، والحلد ملن سلدرة الملديرين عملى القيلحم بحلسلمو  

 (Alves,S.,2012اال تهحزي لمتبلعب في االربحح)
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وعملللى العكلللس فه لللح  وىلللر  ظلللر أللللر  تلللر  أن المسلللت مر المؤسسلللي ال يمعلللب دورًا فعلللحل فلللي 
(م حيلث أن Passive Hand-off Hypothesisالسلمبى الرسحبلة عملى أ  لضة االدارة )فرللية الحيلحد 

المست مر المؤسسي هو مست مر سمبى يفلل بيع مح لدية ملن أسلهم فلي ال لركحت  ات االداا الللعيف 
من أن ي فل في مراسبة وتحسين أدا هلح. وسلد يكلون  المسلت مر المؤسسلي ميلر سلحدر عملى ممحرسلة اللدور 

يلللؤ ر عمللى عبلسلللحت العمللل ملللع ال للركة، وب لللحا عميللة يمكلللن الرسللحبي والتعللويت للللد المللديرين أل لللر سللد 
 المؤسسلي. كمح أن المست مر Collude with Managementلممست مر المؤسسي التواضؤ مع االدارة 

يقوم بحلتركيز عمى ال تح   المحلية في المد  القعير، وبحلتحلي  فهو مير سحدر عمى مراسبلة االدارة. لل   
رة لتمبيللة توسعللحت االربللحح فللي المللد  القعللير. وهلل ا يع للى ان المسللت مر سلليكون ه للح  لللغض عمللى االدا

المؤسسي سلد ال يحلد ملن حريلة تعلرفحت االدارة لممحرسلحت السلمو  اال تهلحزي، بلل يزيلد اللدوافع االداريلة 
 Emamgholipour et لمقيللحم بعمميللة ادارة االربللحح وهلل ا يللدل عمللى وىللود عبلسللر عكسللية بي همللح.

al,2013 and Avles,2012)) 
حيللث تسللت مر المؤسسللحت بحل يحبللة عللن االلللرين لالعمللبلال ومللن  للم تمعللب تملل  المؤسسللحت دورًا 
مزدوىللًح كدعلليل ووكيللل فللي أن واحللد فتقللوم بللدور الوكيللل بحل سللبة لعمبل هللح ممللح يعضللى تفسلليرًا والللحًح 

عمبل هلللم  للللللوك أداا تمللل  المؤسسلللحت لمتقيللليم المسلللتمر، وفلللى ححللللر سلللوا االداا يواىلللر مللللحضر فقلللد
الحلللحليين والملللرتقبين، كملللح تقلللوم بلللدور االعللليل بحل سلللبة لم لللركحت المسلللت مر بهلللح فتتلللولى تقيللليم الملللديرين 

 (1022الت في ين لتم  ال ركحت من لبلل فح  أدا هح المحلي)سحمول،
كمح ان مؤسسحت االست محر ملن للبلل سلدرتهح عملى تىميلع وت لغيل كميلة كبيلرة ملن المعموملحت 

في اتلح  سراراتهح االست محرية عمى معمومحت بلعو  الربك المتوسلع فلي المسلتقبل وهلو  عحدة مح تعتمد
ملللح يع لللى زيلللحدة سلللدرة أسلللعحر االسلللهم فلللي السلللول عملللى أن تعكلللس اللللربك المسلللتقبمي لم لللركة ،كمملللح زادت 
مؤسسحت االسلت محر فلي أسلهم هل   ال لركة ، االملر الل   يحلد ملن دوافلع االدارة  حلو للداك السلول ملن 

ل تب ى بعض الممحرسحت التي تؤد  الى المغلحالة فلي اللربك فلي الفتلرة الححليلة عملى حسلحب الفتلرات لبل
 (57، 1027المستقبمية. )محمود، لحلد سعيد ر حد،
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 April Klein, Simone Traini ,Georgiosوتدسيسللللًح لمللللح سللللبل دراسللللة)
Voulgaris,2019,p10-13 والتلضليض الللريبى، وىلد ( الى توليك العبلسلة بلين الممكيلة المؤسسلية

أن وىود مست مرين من المؤسسحت يمعبلون دورًا علحرمًح ملن سبلل ملديري ال لركحت لمم لحركة فلي مسلتو  
ملن التلضلليض اللللريبى يتوافللل ملع متوسللض الولللع اللللريبى ألسللرا هم فلي بمللد العلل حعة وال للركحت .بمللح 

تللح   الللى ا للر فللي ال للركحت التللي بهللح  يتوافللل مللع  ظريللة التكمفللة السيحسللية لمتلضلليض اللللريبى، وت للير ال 
ممكيللللة المؤسسللللية تعمللللل كمللللراسبين فعللللحليين لم  للللحض ولحعللللر بحللللللرا ب االداريللللة .و ظللللرًا الن لللللرا ب 
ال لللركحت تم لللل تكمفلللة لممسلللحهمين ، فلللدن تقميلللل هللل   التكمفلللة يلللؤد  اللللى ارتفلللحك االربلللحح بعلللد الللللرا ب، 

، ا ا كح ت المؤسسحت تهدف الى تعظيم الربك أي ويفترض أن  ل  يؤد  الى ارتفحك عوا د المسحهمين 
اسعللى حللد، فللي ظللل هلل ا الللرأي فللحن ال للركحت  ات الضللحبع المؤسسللي سللواا كح للت اى بيللة او محميللة ، 
تفلللللل لضللللة لللللريبية لم للللركحت ، حيللللث تتضمللللع ال للللركحت الللللى  ظرا هللللح فللللي العلللل حعة السللللتراتيىيحت 

للوعية ممح ملة تتب لى مواسلف للريبية ممح ملة  التلضيض الللريبى، أي ان ال لركحت التلي لهلح وظلح ف مو 
، ت ير ال تح   الى ان ال ركحت تتفحعلل ملع اال حرافلحت بلين معلدالت الللرا ب وم حفسلي العل حعة ملن 
لبلل  قل معدالت اللرا ب الى  ظرا هم في الع حعة ،حيلث ان الممكيلة المؤسسلية للديهح حوكملة سويلة 

ريبى المقبللول فللي ال للركحت اللحلللعة لمعللدالت لللريبية وفعحلللة ، حيللث وىللودهم يللرتبض بللحلتلضيض الللل
عحلية وا لفحض ممحرستهم أل  ضة التلضيض اللريبى الغيلر مقبلول، حيلث ان الوللع الللريبى ل لركة 
مللح يولللد عوامللل لحرىيللة عمللى  للركحت ألللر  فللي  فللس العلل حعة او البمللد  ات العللمة لعللح عي القللرارات 

ريبية لعلل حعحت محللددة ،وفللى ال هحيللة اظهللرت ال تللح   الللى عمللى سللبيل الم للحل ع للد تعللميم الحللوافز الللل
 وىود عبلسر ايىحبية بين التلضيض اللريبى المقبول والممكية المؤسسية.

( ُيعلد االسلت محر المؤسسلي مؤ لر سلو  عملى 63، 1028د،د محملولي محمد،وا حرت دراسة )
لم  دة من لبلل الوفورات سيمة اللريبى يؤد  الى زيحدة االتلضيض  و ل  النىودة حوكمة ال ركحت ، 

اللريبية، ولكن في ظل الدور الحوكمى لمممكية المؤسسية فدن االست محر المؤسسي سد يحد ملن أ  لضة 
 أو عمى االسل تم  اال  ضة  ات العبغة اال تهحزية  التلضيض اللريبى
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ال يللة مللن ويللر  البححللث أن دور الممكيللة المؤسسللية دالللل ال للركة المسللت مر فيهللح يلتمللف حسللب 
عممية ال راا فح ا كحن الغرض من ال راا هو االحتفحظ بتم  االست محرات، فهل ا يلؤد  اللى تفعيلل اللدور 
الرسحبي لممست مر المؤسسي ، ومن  م تعتبر الممكية المؤسسية فلي هل   الححللة كليلة هحملر لتضبيلل سواعلد 

الللى زيللحدة ىللوة التقريللر المللحلي  ومعللحيير حوكمللة ال للركحت ومللن أهمهللح ال للفحفية واالفعللحح، ممللح يللؤد 
والمىوا الى اسحليب واستراتيىيحت التلضيض اللريبى المقبولةل أمح في ححللة ا ا كلحن الغلرض ملن ال لراا 
المتحىرة لالملحربةل، و ل  لتحقيل عح د من أموال العمبلا في االىل القعلير، حيلث يلللع المسلت مر 

حم المسلللت مر المؤسسلللي بحللللدور الرسلللحبي الم لللوض بلللر، المؤسسلللي لللللغوض ا تمح يلللة حلللحدة ، فهللل ا يع لللى سيللل
ويترتللب عمللى  للل  سيللحم االدارة بحإلفعللحح عللن المعمومللحت التللي تحقللل م فعتهللح اللحعللة، وبحلتللحلي زيللحدة 

 عدم درىة تمح ل المعمومحت، وه   ا حرة الى لىوا االدارة الى التلضيض اللريبى الغير مقبول.
تقدير هيكلل الممكيلة عملى السيحسلة الللريبية لم لركحت هلو ويعتبر من الملحوف التي ت  د ع د 

القدرة ال اتية المحتممة التي سد ت ضوي عميهح ه   العبلسة عمى سلبيل الم لحل ع لد التلداول عملى معموملحت 
 لحعة ال يمكن مبلحظتهح.

ممح سبل تبلين لمبححلث تبلين لمبححلث أ لر عملى اللرمم ملن اللتبلف  تلح   بعلض الدراسلحت ب لدن 
هيكلل الممكيلة عملى مسلتو  التلضليض اللللريبى وان لكلل هيكلل ممكيلة االهلداف المحليلة واللللريبية تلد ير 

اللحعة بر ، اال ا هح سد تقود ىميعهح الى تلفيض اللريبى الححد، وت ىع التلضيض اللريبى المقبلول 
 .بكل عورة، لحعر ع د مراعح  سمعر ال ركة والعقوبحت والغرامحت المفرولة عميهح

 والتوصيات النتائج
 -اواًل:

 توىد عبلسة ايىحبية بين هيكل الممكية االدارية التلضيض اللريبى.-2
 توىد عبلسة بين هيكل الممكية المؤسسية والتلضيض اللريبى.-1
 عدم وىود عبلسة بين هيكل الممكية العح مية والتلضيض اللريبى.-3
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 -ثانيًا التوصيات:
بد  حا إدارة مستمقة لمتلضيض اللريبى أو االستعح ة بمست حر لريبي من  سيحم الم  تت الملتمفة-2

 لحرج الم  دة حتى تححفظ عمى مواردهح من لبلل تحقيل الوفورات اللريبية .
أن تتلمن المقررات اللحعة بحللرا ب بحلىحمعحت المعرية عمى تدريس مولوك التلضيض -1

 اللريبى بكحفة تفحعيمة.
 بحلتلضيض اللريبى العمل عمى   ر الوعى اللريبى. عقد  دوات تعريفية-3

 المراجع
 اوالً المراجع العربية:

أثللر هياكللل الممكيللة والريابللة فللي الشللركات المسللاهمة عمللى ، ل 1009احمللد، محللي الللدين احمللد محمللد، .2
، كميلللة التىلللحرة، ىحمعلللر  ميلللر م  لللور  دكتلللورا  رسلللحلةل تحميميلللة تطبيقيلللة المحاسلللبي: دراسلللة اإلفصلللا 

 اإلسك درية.

،ل مو ج مقترح لقيحس أ ر التلضيض اللريبى عمى االداا المحلى 1021ابراهيم ، بيل عبدالرؤوف،  .1
مجمة الفكر -ىحمعر عين  مس-دراسة ميدا ية ، القحهرة-لم ركحت المتداولة فى سول المحل المعر 

 اكتوبر، -1-2العدد اللح  بحلمؤتمر العممى لقسم المححسبة -المحاسبى
، أ ر العبلسة التبحدليلة بلين هيكلل الممكيلة المركلزة واللتحفظ المححسلبي عملى 1025محىد  عزت ،حسين،  .3

األداا المؤسسللي لم للركحت المسللحهمة فللي ظللل الظللروف االستعللحدية والسيحسللية لمعللر: دراسللة تضبيقيللة 
 . كمية التىحرة ىحمعر ب ى سويفمجمه المحاسبة والمراجعة.

أ محض هيحكل الممكية ولعح   االدارة عمى ىودة التقرير أ ر 1025لميل، عمى محمود معضفى ، .4
المحلي عبر اال تر ت بحلتضبيل عمى ال ركحت المقيدة بحلبورعة المعرية مىمة الفكر المححسبي، 

623-673 
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تقيليم تلأثير االختالفلات فلي هياكلل ممكيلة الشلركات عملى جلودة ، لل1022احملد  دسحمول ، الهحم محم .5
 ، ىحمعر حموانواألعمحل، كمية التىحرة محىستيرل ، رسحلة ة تطبيقيةالتقارير المالية: دراس

الملالي  األداءدراسة تحميمية لتأثير هيكل الممكية عملى جلودة ، ل1025العزيز ، محمد، وليد محمد عبد .6
 سويف. ب ي، كمية التىحرة ، ىحمعر محىستير، رسحلة وممارسات الحوكمة في الشركات المصرية

ال ركحت ومستو  ل تد ير التفحعل بين االليحت الدالمية لحوكمة 1028محمد، حس حا عضية ححمد .7
التلضيض اللريبي عمى سيمر الم  دة: دراسة تضبيقية عمى ال ركحت المقيدة بحلبورعة المعريةل، مىمة 

 304-166  -سسم المححسبة-كمية التىحرة-لىحمعر ض ضح ال ح يالعدد  المححسبية،البحوث 
،لأ للر حوكمللر ال للركحت عمللى العبلسللة بللين التلضلليض اللللريبى وسيمللة الم  للدةل 1028حمللد، وليللد محمللد،م .8

 دراسة إمبريقية ، رسحلة دكتورا ، ىحمعة الزسحزيل كمية التىحرة.
لدراسة تحميمية أل ر االست محر المؤسسي عمى كليحت حوكمة ال ركحت 1027محمود، لحلد سعيد ر حد، .9

 .االورال المحلية ل رسحلة محىيستير، ىحمعر القحهرة، كمية التىحرةالمقيدة في سول 
لتد ير كليحت حوكمة ال ركحت عمى مستو  1027عمحرة، محمد رزل عبد الغفحر عمحرة، .20

، كمية دكتورا ظل اعتبحرات تكحليف سمعر ال ركة: دراسة تضبيقية ل رسحلة  فيالتلضيض اللريبى 
 التىحرة، ىحمعر القحهرة

، سيحس أ ر حوكمة ال ركحت عمى مستو  التى ب 1025محمود كحمل ، فعيسى، عحر  .22
ىحمعر -كمية التىحرة–مىمة البحوث المححسبية  عممية،دراسة  الوكحلة:لوا  ظرية  فياللريبى 

 ال ح ي.العدد -ض ضح
لدراسة العبلسة بين ممحرسحت إدارة االربحح والتلضيض 1025عحلك، عبدالفتحح، عمرو ابراهيم .21

 ىحمعر القحهرة، كمية التىحرةل محىيستير، رسحلر دراسة ميدا ية االعمحل: م  تتي اللريبى ف
بين اللريبة المؤىمة والتلضيض اللريبى وأ ر  العبلسة 1025عحرف محمد ،عبدالمضيف، .13

 المصريوالعشرين بعنوان تطوير النظام الضريبى  الثانيالمؤتمر الضريبى عميهح،  اللريبيةالحوكمة 
 ضوء متطمبات االستثمار والتنمية . في
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المجمة  ل ،العبلسة بين هيكل الممكية وىودة االربحح، ل1022،الفتحح  هبلل عبدعفيفي ،  .14
 .ال ح يكمية التىحرة ، ىحمعر ض ضح العدد العممية لمتجارة والتمويل، 

المختمفة لهيكل ممكية الشركات المساهمة عمى  األنماطأثر  رول ععحم الدين ،يسن ،  .25
، سسم التىحرةىحمعر ب هح، كمية  ،محىستيررسحلة  ،0216دراسة ميدانية ،–جودة االربا  المحاسبية 

 مححسبة
عملى ممارسلات  المراجعةأثر هيكل الممكية وخصائص لجنة ،1021،بيوميهبلل، احمد كمحل  .26

 ، مير م  ورة، كمية التىحرة، ىحمعر القحهرة.محىستير، رسحلة : دراسة ميدانيةاألربا إدارة 
 ثانيا المراجع االجنبية
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