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  متهيد

دف رتمجة يف مجلة الربامج واملخططاتالسياسات املالية واالقتصادية للحكومات، املإن     ت ل،  تحقيق غا
سة الضريبية، السياسات السيا ذههم هأومن بني ، جتنب أخرى غري مرغوبةأو  اجتماعية، اقتصادية وسياسية مرغوبة

ا حتقيق قواعد وأهداف عاملكونة من جمموعة متكاملة ومرتابطة من التدابري واإلجراءات الض امة، ريبية، املنوط 
احملدَِّدة جلملة الضرائب املراد و  تفسريية،الذكرات املو تشريعات الو قوانني الملة املعرب عنها جبو ، مرتمجة يف النظام الضرييب

 تطبيقها.

عدة تغيريات  نتج عنهالذي التوجهات اجلبائية للدولة اجلزائرية من خالل إصالح النظام اجلبائي ولذلك ف  
لتحديد الصور الفنية هلذا النظام، اصلة يف بغية مواكبة خمتلف التطورات واملستجدات احل مست النظام اجلبائي و

ت السياسة املالية واالقتصادية للحكوم أصحاب و  ،ينياجلبائو  ،احملاسبنيو املسريين،  على يستوجبمما  ،ةمكو
لقطاع ا املؤسسات أتت اليت بائية اجل زااملبشكل دوري لالستفادة من  علوماتامللضرييب، حتيني وكل من له عالقة 

ملؤسسات القيام من الواجب على ا، ومن هذا املنطلق فإن خمافة الوقوع يف اخلطر اجلبائيأو  ،ا التشريعات احملدثة
دروسة ألغراض وضع خطط مغالبا ما تقوم ب املؤسسةف لرصد التغريات يف القوانني واالستفادة منها، لتخطيط

ت يُراد حتقيقها يف املستقبل يف جماالت متعددة كاالستثمار فإن جممل هاته  غري ذلك، يف حنيو  اإلنتاجأو  وغا
لقدرة املالية للمؤسسة، املتمثلة يف ية القدرة املال إنف ،على طبيعة وخصائص كل مؤسسة ااعتمادو  اخلطط تصطدم 

ا من ر شقيها املعنوي املتمثل يف  تمثل يلذي اشقها املادي امللموس بينما ، خربات ومعارفس مال بشري و أإمكا
قيمة األصول  إىلإضافة  القدرة على التمويل الذايتو القدرة على السداد، و نسب املديونية، و إمجايل املدخرات، يف 

ه استبعاد أي متغري ، فال ميكن لاخلططبيق مجيع بعاد مهمة يف تطأ له التخطيط وملا كان ،التدفق النقدي للمؤسسةو 
ح، ملؤشرات املمجيع األهداف املسطرة  إىلملؤسسة لوصول او  يؤثر يف ختفيض األعباء أو الرفع من األر قاسة أساسا 

  الية.امل

يب على وجه والتخطيط الضري التخطيط اختاذ وجب على املؤسسةأ امهم  اخارجي امتغري  الضريبة تعترب   
التحفيزات واإلعفاءات  التعرف على، و ةاملطبق القوانني الضريبيةنقاط الضعف يف لكشف عن ل كوسيلة فعالةالتحديد  

ا املاليةعلى ق اظفللح واالستثمارية ، التمويليةالتشغيلية ة املؤسسةترتيب أنشط اومن خالهل، املتاحة  يساهمكما   ،در
لضريبة املستحقة التخطيط الضرييب  أدىن مستوى خالل  ىلإإلعداد والتطبيق ملختلف اخلطط من أجل الوصول 
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ويف نفس الوقت  الوفورات الضريبية إن وجدتو االستفادة من املزا التشريعية و حىت جتنب الضريبة، أو  ،حمددةفرتة 
  .احملافظة على االمتثال للتشريع الضرييب وعدم معارضة االجراءات القانونية

 البحث: مشكلة .1

ا التجارية واملالية، وبرغم من خماطر أثناء القيام  ؤسساتا ملا متر به املظرً ن الدولة من مزا فره ما تو مبعامال
لتعقيد والت إىلجبائية، إال أن هاته القوانني تظل  عت حينيحد الساعة تتسم  بار أن التخطيط الشبه سنوي، و

ري الفعال للوظيفة التخطيط الضرييب يف التسي الدراسة لتبيان الدور الذي يؤديه الضرييب أداة بيد الشركة، جاءت هذه
ا املالية.حتسني  كنها منالضريبة، ومتكني الشركة من االمتيازات اجلبائية، وجتنيبها من األخطار اجلبائية، مبا مي    قدر

  يف السؤال احملوري اآليت: مشكلة الدراسةطرح فإنه ميكن من خالل ما سبق و 

  ؟حمل الدراسةشركات ل يف حتسني القدرة املالية لتخطيط الضرييبادور  ما

  :وتندرج حتت هذا السؤال احملوري األسئلة الفرعية التالية
 ؟على األصول العائد الرفع من يفحمل الدراسة شركات اليف  التخطيط الضرييب دور ما -
 ؟حمل الدراسةشركات اليف  ائد على حقوق امللكيةالع الرفع من يفالتخطيط الضرييب  دور ما -
 ؟حمل الدراسةشركات اليف  للمؤسسة السيولة اجلارية من الرفع يفالتخطيط الضرييب  دور ما -
العملياتية  ألعباءااجلبائية ومن خالهلا  األعباءاخلفض من  يف حمل الدراسةشركات اليف  التخطيط الضرييب دور ما -

  ؟األخرى

 :البحث فرضيات .2

  لتايل:الفرعية على النحو االفرضيات متت صياغة الفرضية الرئيسية و  الدراسة مشكلةلإلجابة على 

 .يف اجلزائراإلمسنت ة شركات قطاع صناع دور يف حتسني القدرة املالية لللتخطيط الضرييب :رئيسيةالفرضية ال 1.2  
 الفرضيات الفرعية التالية: إىل: ميكن جتزئة الفرضية الرئيسية لفرضيات الفرعيةا 2.2  

 .حمل الدراسةشركات ل العائد على األصول الرفع من يف دور لتخطيط الضرييبل -
 .شركات حمل الدراسةلل ائد على حقوق امللكيةالع الرفع من يفدور  لتخطيط الضرييبل -
 .حمل الدراسةشركات للة ير امن السيولة اجل الرفع يفدور  لتخطيط الضرييبل -
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 اخلفض من اخالهل منو اجلبائية  األعباءاخلفض من  يف الشركات حمل الدراسةيف  التخطيط الضرييب يساهم -
 .األخرىالعملياتية  األعباء

  منوذج الدراسة: 3.2  
  التايل:، مت تصميم النموذج الدراسة فرضياتأجل اختبار من           

 

  

  

  

  

  

  

 بحثأمهية ال .3

ضمان مكانة ل لتخطيط اجليد للضريبةمن خالل ا للمؤسساتتستمد الدراسة أمهيتها من التوجه احلديث 
دة الفرص  إىلإضافة  ،ضافيةاإلعباء األ بائية وتفادياجلخطار ، وجتنب األاسرتاتيجية يف سوق املنافسة  االستثماريةز

  .السليم للضريبة، مما يستوجب التخطيط اليت توفرها الدولة للمؤسسات

   بحثأهداف ال .4

 ؛حماولة إحصاء مجيع عناصر التخطيط الضرييب -
لقدرة املالية للمؤسسة -  ؛حماولة إجياد عالقة كل عنصر 
يف  سني القدرة املاليةحت واملعربة عنواملؤشرات املالية  التخطيط الضرييببني  عالقةال ةقو حماولة التعرف على  -

 املؤسسات.  
 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط الضرييب

o لعملياتية االخرىااألعباء 

oالعائد على األصول 

o حقوق امللكيةالعائد على 

oيةر االسيولة اجل 

 الفرضية الرئيسية

خمطط للتعريف مبتغريات الدراسة -1-خمطط رقم   

 المتغير المستقل 

 المتغير التابع 

املالية القدرة  

 املصدر: من إعداد الطالب

 معدل يعرب عنه من خالل

 الضريبة الفعلي
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  الذاتية واملوضوعية اختيار املوضوع دوافع .5

  عدة اعتبارات ذاتية وموضوعية من بينها ما يلي: إىل يعود الدافع وراء اختيار املوضوع

 ؛متاشيا مع التخصص يف اجلامعة الرغبة الذاتية وامليول الشخصي للدراسات اجلبائية -

 ؛املتخصصة لبحوث اجلبائية كتباتإثراء امل -

 ؛التخطيط الضرييب ملوضوعإعطاء صورة شاملة  -

 ؛حتديد مفاهيم للقدرة املالية للمؤسسة -

 ؛إبراز دور التخطيط الضرييب يف حتسني القدرة املالية للمؤسسة -

جلزائر إىلكموضوع حبث حديث ييب  التخطيط الضر نظرا ألمهية  - لنتائج  أن يرجى ، واليتحد ما  يستفاد 
 يف ختفيف العبئ الضرييب على املؤسسات.

  البحثحدود  .6

  .ثل احلدود املكانية للبحث يف اختيار جمموعة من املؤسسات لتكون حمل دراسة حالةتتم: احلدود املكانية

العتماد على امليزانيات 2020سنة  إىل 2012الدراسة الفرتة الزمنية املمتدة من سنة  تغطي: احلدود الزمانية  ،

ت املركزوجدول  اإلمسنت ناعة قطاع صللشركات  الوطين للسجل التجاري حساب النتيجة املستخرج من قاعدة بيا
  .يف اجلزائر

  بحثمنهج ال  .7

 اآلتية هجاملناالفرعية هلا، سيتم االعتماد على  سئلةواأل لبحثا السؤال الرئيسي ملشكلةلإلجابة على 
العتماد على املطروحةمشكلة البحث لإلجابة عن  ةحاملقرت    اجلانب النظرييف الوصفي التحليلي املنهج، وذلك 

والكتب  ، من خالل املراجع املتمثلة يف املقاالتلتبيان كل من ماهية التخطيط الضرييب والقدرة املالية للمؤسسة
وذلك راسة حالة دأما اجلانب التطبيقي فسيتم االعتماد على منهج  ،والرسائل اجلامعية لبناء اإلطار النظري للدراسة

ت املس ألجل معرفة دور  )2020-2012(يف الفرتات حمل الدراسة  من املؤسساتتخلصة من خالل حتليل البيا
 حتليل السالسل اإلحصائية املتمثلة يف األداة إىلإلضافة  ،التخطيط الضرييب يف حتسني القدرة املالية للمؤسسة
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ستخدام البانل دا العالقة و  لدراسة مدى تطبيق التخطيط الضرييب على عينة املؤسسات حمل الدراسة الزمنية 
   .احملتملة مع القدرة املالية للمؤسسة

   الدراسات السابقة .8
  :نذكر منها ملوضوعات السابقة اليت هلا عالقة من أهم الدراس

للغة العربية: 1.8   الدراسات 

 ــــث ـــة الباحــ ــــاض دراســـ ـــد عــــــادل عيــ ره  بعنــــــوان: 2003لســــــنة  حممـــ ــــيري اجلبــــــائي وآ ـــل التســ ـــة حتليـــ "حماولـــ

   "على املؤسسات
وكانت إشكالية الدراسة  2003البحث عبارة عن مذكرة ماجستري عن كلية االقتصاد جلامعة ورقلة لسنة 

الرئيسية كالتايل: ما هو أثر النظام اجلبائي اجلزائري على شركات األموال؟ وكيف ميكن هلذه األخرية تسيري جبايتها 
 خدمة ألهدافها دون الوقوع يف التهرب أو الغش اجلبائي؟

لرغم من جماالت التسيري اجلبائي اليت يتيحها التشريع اجل إىلوتوصل الباحث من خالل الدراسة  بائي أنه 
ملقارنة مع تلك اليت يتيحها التشريع الفرنسي أو حىت التشريع  ا ال تزال غري كافية  اجلزائري لشركات األموال، إال أ

ار االجتماعي إلطالتونسي؛ األمر الذي ال يسمح للمؤسسات اجلزائرية بتطبيق تسيري جبائي فعال يفرضه ا
منظمة التجارة  إىلزائر اجل انضمامواالقتصادي اجلديد الذي تعيشه البالد يف ظل العوملة والشراكة األوروبية ومتطلبات 

  العاملية.

 ــــة ــــث دراســـ ـــليحات الباحـــ ـــ ــــد السـ ـــ ـــد احلمي ـــ ــر عبـ ـــ ـــــــوان: 2010 منــ ـــركات " بعن ـــ ــــرييب يف شـ ـــيط الضـــ ـــ التخطـ
 التأمني يف األردن"

لة املصرية للدراسات التجارية" البحث عبارة عن مقال يف     سة من وكانت مشكلة الدرا مصر عن دولة "ا
 :خالل األسئلة التالية

هل متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب من خالل االستفادة من احلوافز يف القوانني  -
  والتشريعات السارية املفعول يف األردن؟

األردن عملية التخطيط الضرييب من خالل االستفادة من احلوافز يف قانون هل متارس شركات التأمني يف  -
 ضريبة الدخل يف األردن؟
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هل متارس شركات التأمني يف األردن عملية التخطيط الضرييب من خالل اتباعها لسياسات مالية وإدارية  -
 وحماسبية املختلفة؟

جلنسية ت التأمني وذلك من حيث كون ايوجد اختالف يف مستوى ممارسة التخطيط الضرييب يف شركا هل -
  األصلية للشركة غري أردنية؟

هل يوجد اختالف يف مستوى ممارسة التخطيط الضرييب يف شركات التأمني وذلك من حيث وجود قسم  -
لشؤون الضريبية لدى شركة التأمني؟  خمتص 

خطيط متارس عملية الت األردنية أن شركات التأمني العاملة يف اململكة إىلوتوصل الباحث من خالل الدراسة 
  .٪78.6الضرييب من خالل االستفادة من مزا قانون ضريبة الدخل بنسبة 

  ـــث ــــة الباحــ ــابردراسـ ــــي صـــ ـــــوان 2013 لســـــنة عباسـ ـــايل يف  : "بعن ـــى األداء املــ ــ ـــائي عل ــ ـــيري اجلب ـــر التســ ــ أث

 "دراسة لعينة من املؤسسات يف والية بسكرة االقتصاديةاملؤسسات 

ح ورقلة، عن جامعة تصدر الباحثعبارة عن مقال يف جملة  حثالب ية الرئيسية  شكالاإلوكانت  قاصدي مر
  على األداء املايل يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية؟مدى أثر تسيري املتغري اجلبائي  : ماكالتايل

املؤشرات  جتاهاالتسيري اجلبائي مل يكن أداة فعالة يف التأثري على  أن إىلوتوصل الباحث من خالل الدراسة 
تسيري، وإمنا لنوع من البصورة مباشرة إىل درجة جودة هذا ا يرجع كلذيكون ونفى الباحث أن ة، سة الدراناملالية لعي
  .املايل األداءة على مؤشرات ري بكة  ثر بدرجؤ ريبة متغري مضون الكإىل عدم  

  ـــث ـــددراســـــة الباحــ ـــاري حممــ ـــة بعنـــــوان 2014لســـــنة  بوخــ ـــعية املاليــ ـــى الوضــ : "أثـــــر التســـــيري اجلبـــــائي علــ

   يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"

وكانت إشكالية  2016/2017البحث عبارة عن مذكرة ماجستري عن كلية االقتصاد جلامعة املدية لسنة 
ؤسسة أي مدى ميكن أن يؤثر تسيري اجلانب اجلبائي على حتسني الوضعية املالية يف امل إىلالدراسة الرئيسية كالتايل: 

 االقتصادية اجلزائرية؟ 

 املؤسسة من حتسني الوضعية املالية يف إىلأن التسيري اجلبائي يؤدي  إىلوتوصل الباحث من خالل الدراسة 
ثريه البالغ على القرارات املالية وهذا لتحقيق األهد   .وتقليل املخاطر اف األساسية واملتمثلة يف الرحبية، التوسعخالل 
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  ـــة ـــ ـــددراسـ ـــ ـــــاح امحـ ــــد الفتـــ ـــ ـــىن عب ـــ ــــــنة مــ ــــر واملوســـــــومة 2015 لســ ــــيط  ثــــ ــركات يف التخطــــ ـــ ـــة الشـــ ـــ حوكمـ

   .الضرييب

ل من رسالة مستواملقال  عبارة عن مقال يف جملة دراسات حماسبية ومالية تصدر عن جامعة بغداد، حثالب
  .امعة بغدادجباملعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية عن حوكمة الشركات يف خماطر الضريبة"  أثراملاجستري " 

عينة من الشركات الصناعية املسامهة العراقيـة املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية مت إجراء الدراسة على 
 ،حوكمة الشركات والتخطيط الضرييبوجد عالقة بني ، وانطلقت الدراسة من إشكالية 2012-2008ة من دللم

ظر عما إذا كانت بغض الن ؟الضريبية يكون بناًء على األهداف الذاتية لإلدارة السرتاتيجيتهااختيار الشركة  وهل
تمع   .تلك األهداف متوافقة أو غري متوافقة مع أهداف اإلدارة الضريبية وأهداف ا

، ثري معنوي بني حوكمة الشركات والتخطيط الضرييبنفي وجود عالقة ارتباط و إىلخلصت الدراسة و 
ف حوكمة الشركات والتخطيط الضرييب إلختالبني  مشكلة عدم التوافق أن كان أمهها  استنتاجات إىل توخلص

صلحة قواعد الضريبة تنطلق من فرضية " املأن  راجع إىل كون، فرتى الباحثة أن هذا االختالف وتعارض املصاحل
كما توصلت   " ةتنطلق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات من فرضية " مصلحة املسامهني واملصلحة العامالعامة " فيما 

أن الشركات املسامهة العراقية تقوم مبمارسة التخطيط الضرييب حسب نتائج حتليل القوائم املالية هلذه  إىلالدراسة 
لنظر عما إذا  على األهداف الذاتية لإلدارة، بغض اسرتاتيجيتها الضريبية يكون بناًء وأن اختيار الشركة ال ،الشركات

تمع، على وفق مبدأ تعظيم   كانت تلك األهداف متوافقة أو غري متوافقة مع أهداف اإلدارة الضريبية وأهداف ا
  كل طرف ملنافعه اخلاصة على حساب األطراف األخرى. 

 بـــــت ـــامل  ــني ســ ـــث حممـــــد أمـــ ـــر بعنـــــوان 2017 لســـــنة دراســـــة الباحــ ـــرييب علـــــى األداء : "أثــ ـــيط الضــ التخطــ

 املايل للشركات املسامهة العامة املدرجة يف بورصة فلسطني لألوراق املالية"

   .2017غزة، لسنة بامعة األزهر جباالقتصاد والعلوم اإلدارية  عبارة عن مذكرة ماجستري عن كلية البحث
ة العامة الضرييب على األداء املايل للشركات املسامهشكالية الرئيسية التايل: ما أثر التخطيط اإلالدراسة تناولت و 

  املدرجة يف بورصة فلسطني لألوراق املالية؟

أن الشركات املسامهة املدرجة يف بورصة فلسطني متارس التخطيط  إىلوتوصل الباحث من خالل الدراسة 
املزا  إىل، إضافة 2011لسنة  8رقم الضرييب من خالل االستفادة من املزا العامة اليت مينحها قانون ضريبة الدخل 
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وقد  ،اليت مينحها قانون تشجيع االستثمار، واستخدام السياسات املالية واحملاسبية يف عملية التخطيط الضرييب
ثريا واضحاً على كل من مقاييس األداء املايل متمثلة يف: نسب السيولة، النشاط، السوق، الرحبية،  أظهرت النتائج 

  له أثر واضح على نسب املديونية. بينما مل يكن

للغة األجنبية: 2.8  الدراسات 

  " دراسةAntti Pellinen دراسة حالة  ،"قياس القدرة املالية للمستثمرينبعنوان  2011لسنة  واخرون

 Measuring the financial capability of "عمالء صــــناديق االســــتثمار املشــــرتك يف فنلندا"

investors: A case of the customers of mutual funds in Finland" 

  ومن بني أهم األسئلة كانت:دراسة استقصائية،  الورقة البحثية عبارة عن
ة وقدرة أفضل ائد العالية على معرفو هل حصل املستثمرون الذين يستثمرون يف صناديق األسهم ذات املخاطر والع -

 من مستثمري سوق املال؟
م اخلاصةوعي  ما مدى  -  ؟املستثمرين بقدرا
ت القدرة املختلفة يستخدمون مصادر معلومات خمتلفة -   ؟فحص ما إذا كان املستثمرون ذوو مستو

كات املالية لبنوك والشر القدرة املالية كأدوات تقييمية مهمة ل من أمهية مقاييس ومؤشرات الدراسة انطلقتو 
 إىللدراسة تقييم السلوك املايل للمستثمرين، وهدفت ادف  ،االستثمارية صناديقالاملشاركة يف  شركاتوكذلك لل

ة على أن تقنية كما اعتمدت الدراس   ،" املعرفة والقدرة"لقدرة املالية ملستثمري الصناديقتوفري مزيد من الفهم حول ا
ا قابلة للتطبيق يف جمال و  ،قياس القدرة املأخوذة من التعليم وحبوث علم النفس واستعملت ، ملاليةقياس القدرة اأ

 علماء يف الدراساتمن طرف رها يطو ت مت ياتالذي استند على تقن )the Rasch model( الدراسة منوذج راش
 وقد مت اعتماد مخسة جماالت لتقييم القدرة املالية من منظور مستثمر صندوق االستثمار املشرتك ،الرتبوية والنفسية

موال املتاحة، والقدرة على حتمل املخاطر مقابل العوائد املتوقعة، وأفق االستثمار : املعلومات، ومقدار األوهي
مؤشرًا أو  40عالوة على ذلك، مت تطوير أداة قياس لتقييم املعرفة املالية تتكون من اختبار حيتوي على  ،والضرائب

االت  اعنصر   إىل ، مت تقييم املعرفة املالية ملستثمري الصناديق املشرتكة، وخلصت الدراسةاخلمسستخدام هذه ا
 أن املستوى التعليمي للمستثمرين هو أفضل مؤشر على قياس القدرة املالية.
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 ــــة الباحثني ــــ ـــ نة " Graham, John R and all" دراسـ ــــ ـــ ـــ حوافز التجنب والتخطيط " 2014 لســـــ

ــريـــيب ــــ ـــ ـــ ــــدانالضــ ــــة مـــن املـــيــ  :Incentives for Tax Planning and Avoidance ""، أدلــ

Evidence from the Field" : 

وهي دراسة استقصائية  ،رابطة احملاسبة األمريكيةالدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة احملاسبة التابعة هليئة 
شركة حول التحفيزات واملثبطات للتخطيط  600لـ استجواب مديرين تنفيذيني للضرائب ملا يقارب مت من خالهلا 

فيما إذا كانت خماوف السمعة عامالً مهًما عندما تتخذ الشركات قرارات بشأن إشكالية الدراسة تناولت و  ،الضرييب
  التخطيط الضرييب.

ا  اءمن املدر  ٪69أن  إىلوخلصت الدراسة  ثانية من حيث املرتبة التل حتالتنفيذيني يصنفون السمعة على أ
من  ٪84ن أ ، كما أوضحت الدراسةكات السرتاتيجية التخطيط الضرييبب عدم اعتماد الشر اسبأبني من األمهية 

الذي لفعلي واملقبولة عموما ملعدل الضريبة امبادئ للعلى األقل ة فيها اإلدارة العام تم الشركات املدرجة يف البورصة
حاألميثل إمجايل مصروف ضريبة  لضرائب النقدية بقدر اهتمامها  ،قبل الضريبة اسيبالدخل احمل املقاس حسب ر

دة يف ربح السهم هي نتاج  ٪58 يف حني أن، املدفوعة  رتاتيجياتاسمن الشركات املدرجة يف البورصة أقرت أن الز
  التخطيط الضرييب.

 ــــة ـــ ــــنة يف Tatiana Nazarova دراســــ ـــ ـــناعية القدرة املالية"  بعنوان 2016 ســــ ـــ ـــ ـــركات الصــ ـــ ـــ  ""للشــ

Financial Capacity of industrial Enterprise "  

فيما إذا  الية إشكالدراسة تناولت و البلطيق للدراسات االقتصادية الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة 
اذ قرارات اخت ساعد يفي ،ساب التحكم يف التدفقات املاليةج حتسني التدفق النقدي يف املؤسسة على حتنفيذ  كان

لتايلللتدفقات املالية  وضع خطة لإلدارة املالية بساهم يف إدارية رفيعة املستوى دة و   التنافسية. ةقدر الن م الز

عىن مفهوم "القدرة املالية" للمؤسسة، وحتديد املو وهر جبتعريف ال إىلمن خالل الدراسة  هدف الباحث
ت املالية للمؤسسات الصناعية، وكذا لاالقتصادي  ثري العوامل الرئيسية على تشغيل اإلمكا لقدرة املالية، ودراسة 

  كرانية. أمتت الدراسة على شركات صناعية أفضل املمارسات اإلدارية، و  ختيارالاألساس املنطقي 
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ت املالية للمنشآت الصناعيةوأبرزت الدراسة  املوارد  يتوجب فهم قدرات ما مع، اجتاه عملية إدارة اإلمكا
دف  املستدام وتطوير الشركة، غيل التش إىلاملالية وكفاءة املؤسسات الصناعية لتوفري املهام احلالية واالسرتاتيجية اليت 

  نتيجة هذه الدراسة يف اجتاه حتسني التدفق النقدي يف املؤسسة على حساب التحكم يف التدفقات املالية.وكانت 

  دراســــةSari Ririn Puspita 2019 التخطيط الضــــرييب كخطوة للتجنب الضــــرييب يف " حتت عنوان

 ".Tax planning as a tax avoidance step in Indonesia ""إندونيسيا

لة الروسية للعلوم الزراعية واالجتماعية واالقتصادية متمثلة يف مقال صادر عن الدراسة  إشكاليةالدراسة لت تناو و ، ا
لتخطيط الضرييب.   التعريف 

على أن يكون  ،ن التخطيط الضرييب هو العملية العكسية إلجراءات تسديد الضرائبأالدراسة إىل  أشارتو 
لتخطيط ل اتفسري  الدراسة كما أعطت،  ضمن األطر والتنظيمات الضريبية وهذا الدين الضرييب يف أقل حد ممكن
كن أن اللتزامات الضريبية بطريقة كاملة وصحيحة ويف الوقت املناسب، حبيث ميالضرييب على أنه ختطيط للوفاء 

ن التخطيط الضرييب يشكل اخلطوة األوىل يف إدارة ا ، وأوضحت كذلكتتجنب على النحو األمثل إهدار املوارد
اللتزامات الضريبية على النحو الصحيح، ولكن مبلغ الضري ،الضريبة ة املدفوع ميكن ختفيضه بواليت تعد وسيلة للوفاء 

الضرائب وفرض  وتتلخص اخلطوة التالية يف تنفيذ ،احلد األدىن للحصول على الربح املتوقع والسيولة املتوقعة إىل
  الضوابط الضريبية.

  دراسةArmstrong ردود الفعل االسرتاتيجية يف التخطيط الضرييب" حتت عنوان )2019( وآخرون"" 

Strategic reactions in corporate tax planning " 

استجابة ك هل هنا إشكاليةالدراسة تناولت و  ،احملاسبة واالقتصاد جملةمقال منشور يف الدراسة عبارة عن 
  .خيطط له منافسوها يف الصناعة من خالل مالشركات للتخطيط الضرييب ل

رضية أن ، مع فحتديد مصدر االختالف يف التخطيط الضرييب للمنافسنيوانطلقت الدراسة من أجل  
  يط الضرييب ملنافسيها.تخطال اتالسرتاتيجينفس الصناعة هو نتيجة استجابتها تخطيط الضرييب للشركات يف ال

لشركات ز يفخالل حت منللتخطيط الضرييب الشركات إجياد دليًال على استجابة  إىلهدفت الدراسة  ها 
لشركةلتخطيط الضرييب اخللبني أن التخطيط الضرييب للمنافسني هو أحد احملددات املهمة ، وتةنافسامل من  ،اص 

د كما وجدت بعض األدلة اليت تؤك،  خالل السعي من أجل جتنب "الوقوف جانبا" بني منافسيها يف الصناعة
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ا تتعلم من التخطيط فإذلك بخيطط له منافسوها يف الصناعة، و  من خالل مااستجابة الشركات للتخطيط الضرييب 
  .ةملنافسللشركات ا الضرييب

  دراســـةAbdullahi Bala Ado )2021( ثري التخطيط الضـــرييب للشـــركات على  " واخرون بعنوان

ــركات املدرجة يف نيجري  the impact of corporate tax planning on ""األداء املايل للشـ

the financial performance of listed companies in nigeria" 

لة الدولية لالقتصاد واإلدارة واحملاسبة صادر عنالدراسة عبارة عن مقال  عاملية من اجلامعة اإلسالمية ال ا
واألداء املايل  بني التخطيط الضرييبتت العالقة الدراسة من خالل الدراسات السابقة اليت اثب وانطلقت ،اليزمب

الفرضيات  من خاللو  أن للرافعة املالية عالقة إجيابية مع العائد على األصول توجداليت و لشركات التصنيع النيجريية؛ 
  التالية:البحثية 

 ؛هناك عالقة إجيابية كبرية بني كثافة املخزون واألداء املايل للشركات املدرجة يف نيجري -
 ؛هناك عالقة إجيابية كبرية بني كثافة رأس املال واألداء املايل للشركات املدرجة يف نيجري -
- .  هناك عالقة إجيابية كبرية بني الرافعة املالية واألداء املايل للشركات املدرجة يف نيجري

ثري التخطيط الضرييب للشركات على األداء املايل للشركات حيث  ، رجة يف نيجرياملدتناولت الدراسة 
والرافعة املالية)  ،الدراسة أدلة على العالقة بني املتغريات التفسريية الثالثة (كثافة املخزون، كثافة رأس املال وقدمت

ستخدام العائد على األصول ألداء املايل والذي يتم قياسه  ظهر نتيجة حتليل تُ و  ،مع متغري النتيجة املشار إليه 
بشكل   ومرتبط ةجيابيً ة إعالق له الرافعة املالية املمثل يفو  من املتغريات الثالثة املدروسة ريا واحدا فقطمتغاالحندار أن 

نية وجد  العائد على األصول،كبري بـ لع كثافة املخزونعالقة   نأوكنتيجة  ائد على األصول مرتبطة بشكل إجيايب 
أل رأمسال الشركةكثافة   بينما وجد أن   .صولالعائد على األ داء املايل كما مت قياسه بواسطةليس له عالقة 

ن ن أوخلصت الدراسة  نسبة "النتائج تتماشى مع تلك املوجودة يف نظرية التخطيط الضرييب اليت توصي 
 ."املايل ئهاأعلى من التخطيط الضرييب للشركات تزيد من مدى أدا

 :موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة .9
خذن البحث يف جمال التخطيط الضرييب مستمر أ نستنتجالسابقة  الدراساتمن خالل  ساحة واسعة م و

يعة البحث يف طب إىلإال أن البحوث يف جمال القدرة املالية ضئيلة جدا وهذا راجع  ،الباحثني والشركات اهتماممن 
خذ مدة أطول من ن االجتماعيةالعلوم  ا، والنفسية واليت تكون مكلفة و عظم الدراسات مل م أن إلضافة إىلظريا
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لتايل ما سيميز هاته الدراسة هو القدرة املالية للمؤسسة، تربط بني التخطيط الضرييب و  حتديد وحساب  اولحمو
من خالهلا استخراج و  ودراسة القدرة املالية من الناحية اجلبائيةالتخطيط الضرييب ومن مثة حتديد مفهوم للقدرة املالية 

ت املتوفرة، وبعد حتديد متغريي الدراسة  لعامل اجلبائي ضمن حدود البيا أهم املؤشرات املالية اليت هلا عالقة مباشرة 
كما اعتمدت  ،دراسةحمل ال اتوالقدرة املالية للمؤسس إجياد العالقة بني التخطيط الضرييبتتجه الدراسة إىل حماولة 

ت على املصادر األولية املتمثلة يف القوائم املالية للشركات حمل الدراسة،الدراسة يف مجع ا  هوفر تسما  إىلإلضافة  لبيا
دف للمدراء واملسريين من  من معطيات إحصائية الدراسة سني حتخالل املقارنة بني الشركات حمل الدراسة وهذا 

  .اتالقدرة املالية للمؤسس
 

 خطة البحث  .10
ملوضوع ومعاجلة  أربعة  ىلإواإلجابة على التساؤالت، مت تقسيم الدراسة  مشكلة البحثمن أجل اإلملام 

 فصول على النحو التايل:  
مدخل  ىلإ، حيث سيتم التطرق خالل هذا الفصل الضرييبلتخطيط مدخل عام ل الفصل األوليتناول 

 ىلإللتخطيط وإعطاء جمموعة من التعاريف له، بعدها التمييز بني التخطيط والتجنب والتهرب الضرييب، ومن مث 
  أساسيات التخطيط الضرييب وأهم العقبات. إىليف األخري وظيفة الضرائب داخل املؤسسة، و 

وجهات و  ةمفهوم القدرة املالي إىلو مدخل للقدرة املالية للمؤسسة،  إىل فسيتم التطرق الفصل الثاينمن خالل 
اية الفصل مت البحث يف ب إىل، يلي ذلك نظر خمتلفة للقدرة املالية ت املالية للمؤسسة، ويف  ناء األداء واإلمكا

  مؤشرات للقدرة املالية من خالل مؤشرات األداء املايل الرئيسية، واملؤشرات الضريبية الرئيسية.
خلط اخلطر اجلبائيتناول يفس الفصل الثالثأما  ر اجلبائي والتدفقات النقدية للمؤسسة، من خالل التعريف 

ت النقدية وعالقة التدفقا إىلوكيف ينشئ، ودور التخطيط الضرييب يف جتنب مجيع املخاطر، يلي ذلك التطرق 
  .لتدفقات النقديةالضريبة 

يف إلمسنت اقطاع صناعة التابعة ل موعة من الشركات ميدانيةدراسة فهو عبارة عن الفصل الرابع أما 
ت للمركز الوطين للسجل التجاري، حيث سيتم البحث  اجلزائر من خالل القوائم املالية املستخرجة من قاعدة البيا

عن العالقة بني التخطيط الضرييب وأهم املؤشرات املالية األساسية إلثبات العالقة مع القدرة املالية للمؤسسة، ومن 
لنتائج والتوصيات.   مث اخلروج 

ت البحث: .11  صعو

ت اليت أ تثلمت املتمثلني  راسةمتغريي الد تقشاألطروحة يف قلة املصادر اليت واجهت إجناز هم الصعو
ر جائحة كورو والغلق الشبه  هما عا إىلضافة إل، القدرة املاليةو  التخطيط الضرييب يف م جلميع العامل من آ
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ت وهذا راجع لصعوبة  إىلصعوبة التنقل، إضافة غلق و املرافق اجلامعية وكذا  دم ربط اجلامعة عالوصول إىل البيا
لديوان الوطين لإلحصاء، ت للوزارات وخاصة  ت واملمثلة مبخابر البحث بقواعد البيا املركز الوطين  وقاعدة بيا

  للسجل التجاري.
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  متهيد
 تعملياالو  وظائفالمختلف ف ،رية يف املؤسسةاملمارسات الضرو من االهتمامات و تعد مسألة التخطيط 

ذا اإلطار ملا كانت التكلفة العنصر احملوري ضمن هضمان تفوقها التنافسي ودميومتها، و جل أمن حتتاج للتخطيط 
ي حال من األحوال أإف  كما يرتتب   ،الضريبةإحدى أهم التكاليف، أال وهي  تغفل املؤسسات عنن نه ال ينبغي 

ت اختاذ القرارات ثري عدة عنها  د من مبا يوجب على املؤسسات إجياد طرق ملتابعتها واحل ،على خمتلف مستو
ا غري املرغوبة،  يب لتخطيط الضريتعلقة املقومات املصيل يف أهم املفاهيم و إن اهلدف من هذا الفصل، هو التف ثريا

  :التاليني نيحثبامل إىل الفصل ميسمن خالل تقلكل جوانب التخطيط الضرييب  التطرق سيتم، وهلذا هليل مزاحتو 

 ؛الضرييبوالتخطيط التخطيط  ماهية :املبحث األول 

 .التخطيط الضرييب وقاتومعُ  ساسياتأ :يناملبحث الثا
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  ماهية التخطيط الضرييب :املبحث األول
ائها إىل حتسني أداألربعة،  الوظائف اإلداريةالذي يعد من دعائم و تسعى الشركات من خالل التخطيط 

ا، والعمل على إنقاص من االعباء الواقعة على عاتقها اعتمادا على خطوات ممنهجة للتخطيط، وبعد  وعمليا
   ني التاليني:التطرق اىل املطلب، وسيتم التسطري ألهدافها قصرية وبعيدة املدى، على أن تتخطى كل العقبات

  مدخل عام للتخطيط؛ املطلب األول:

  املطلب الثاين: ماهية التخطيط الضرييب؛

 لتخطيطل دخل عامماألول:  املطلب
 بأوهو  * حيث جنده لدى فايولصني تخالوظائف اإلدارية حسب خمتلف امل جزءا هاما من يطخطتيعترب ال
ى خمتلف نفس املكانة لد التخطيط وأخذ ،على رأس مهام الوظيفة اإلداريةخطيط قدم التحيث يُ  ،اإلدارة احلديثة

  .املختصني

  : لتخطيطماهية ااألول:  الفرع
ملشروع دون التخطيطميكن امل ة فاليإلدار يعد التخطيط من املهام األساسية للوظيفة ا لألهداف  ضي قدما 

  النتائج املرجوة.  إىلوالسياسات املستقبلية للوصول 

  للتخطيط التعريف اللغوي واالصطالحي أوال 
ن تعريف ومعىن التخطيط يف معجم املعاين اجلامع: هو من مصدر َخطََّط حيث نقول قدم ختطيطا اقتصاد إ

جما اقتصاد يتضمن كيفية التمويل واإلجناز وطرق التنفيذ  .1للمرحلة القادمة أي بر

  ، منيز من بينها:عدة تعاريف للتخطيطو 

                                                           
  .الكالسيكية اإلدارة علماء  أحد :Henri Fayol لفرنسية  هنري فايول * 

ريخ  ،https//:ar-www.almaany.com/ar/dict/ar: ، متاح على املوقع، مكتبة الشروق الدولية، مصراملعجم الوسيط ،)2011(العربية، غة لجممع ال 1 
   ).11:23، 16/03/2022: (االطالع
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منها  راراتجمال واسع من القالتخطيط أن ا نعنيه هنما جيب فعله، وما "البحث ع التخطيط هو :التعريف األول

ل إعداد جداو و البحث عن طرق وإجراءات حمددة  ،وضع برامج ومحالت ،سياسات اختيار ،حتديد أهداف واضحة
  1زمنية يومية "

من الناحية  ،التخطيط هو البحث، االختيار واإلعداد ملا نريد حتقيقه"كما ُعرف التخطيط على أنه:   :ينالتعريف الثا

مل االفرتاضات استخداموربط احلقائق املهمة وكذلك  اختيارالتشغيلية، إذن فهي مسألة  ستقبل، لتحديد املتعلقة 
 .2تاإلجراءا اختاذزمة للحصول على النتائج املرجوة قبل وتقييم األنشطة الالّ 

ألنشطة من ام ، تنشأ بعد تقييالتخطيط هو عملية لتحديد املهامف السابقة نستنتج أن من خالل التعاري
لشركة  اختاذ قرارات هاته املهام تضمن خالل الفرص املتاحة، واملخاطر املتوقعة،   ها املرجوة.أهداف إىلتصل 

  :اخلطط نواعأ: اني
بيق نسبة عالية من الفعالية وتضمن بذلك منوها واستمرارها، تقوم بتط إىلىت تستطيع املؤسسة الوصول ح

ت  وزيع كيفية توزيع املوارد بعد حصرها وت  إىلاألهداف، و منهجية ومسعى منطقي، من حتديد السياسات والغا
توسط ملاملدى ا إىلعملية التنفيذ يف إطار زمين حمدد وحسب املراحل، من املدى القصري جدا، أسابيع شهور، 

  .والطويل. وهذا املسعى ما هو إال ما يسمى بعملية التخطيط

من أجل حتقيق  بنظام معني، ويعمل التغريات املستقبليةأو  ةحقالالّ  حداثدراسة األيتميز التخطيط بكما 
ت واملوارد على خمتلف جماالت نشاط املؤسسة وأقسامها،دفاهل  . كما أن التخطيط يرتبط بتوزيع وختصيص اإلمكا

  .من هذين العنصرين ينتج عن عملية التخطيط أكثر من خطة

  :3ة كاآليتقسممتلفة أنواع خملخطط ول

  ؛قصريةوأخرى  متوسطة ة املدى،طويل الزمن: هناك خطط حسب -
 ىلإن خطة التوزيع ، مجماالت نشاط املؤسسةأو  لف أقسام: خمططات حسب خمتنشاط املؤسسةحسب  -

  ؛غريهاخطة اإلنتاج وخطة البحث و 
                                                           

ـــــة الســـــاحة املركزيـــــة، بـــــن عكنـــــون، اجلزائـــــر الطبعـــــة الثانيـــــة، االســـــرتاتيجي،التخطـــــيط اإلدارة و ، )2009، (عـــــدون صـــــر دادي 1   ،ديـــــوان املطبوعـــــات اجلامعي
  .58ص 

2 Davide. Voigt, (1993), Examen des relations potentielles entre la planification stratégique et opérationnelle et la 
performance des PME québécoises, thèse, Université du Québec à Chicoutimi, Québec ; p18. 

  .60ص  ،مرجع سابقصر دادي عدون، 3 
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  ؛النشاطاتهناك اخلطة العامة وخطط  ى:حسب املستو  -
 ؛اإلجراءات اإلدارية إىل االسرتاتيجيةحسب الطبيعة: من اخلطة  -
املخرجات املتطلبات األساسية للمخرجات من حيث الكم والنوع  يططختتضمن ي ختطيط املخرجات: -

حتديد مؤشرات أداء ، الرئيسيةحتديد املخرجات  على: ل السنة وتشملخال املناسب والتوقيت الزمين
  .وضع وإرساء خطة املخرجاتاملخرجات، 

 ةالسرتاتيجيافاخلطة ، جهد اإلدارة العليايستنزف و  من املهام الصعبةالعام للخطة يعترب  اإلطارإن اجناز 
 الما ع أفضل وهذا واق إىليف إطارها العام وثيقة ختطيطية تتحدث عن كيفية نقل املنظمة من واقعها احلايل  مثال

 .1طيخطتلا، وهو ما يعرب عنه هداف اليت جاءت ألزمة لتنفيذ اإذا وضعت اخلطط الال يتحقق إال

  مزا التخطيطالثاين:  الفرع
ط أن أي إدارة بدون ختطي، و خطة ال ميكن اعتبار نشاطها عادأن أي مؤسسة بدون  عليهرف اعتاملمن     

ملقابل ميكن أن تستفيد املؤسسة بشكل كبري من   التخطيط زاعملية التخطيط، انطالقا من مال تعترب كذلك، و
  :2املتمثلة يف

ه األجزاء فالتخطيط يهيئ الفرصة لإلدارة لرؤية هذ ،حتقيق العمل املتكامل جلميع أجزاء املؤسسة وبكفاءة أكرب -
  ؛ومن مث ميكنها العمل على التكييف والتنسيق بينها ،املختلفة يف إطار متكامل ويف نفس الوقت

ل تقليل عدد األحداث املفاجئة اليت قد تتطلب حلو و  ،املخاطر ق التخطيط ميكن االحتياط ملواجهةعن طري -
إلضافة  املخاطر، حدوثجهة وتوقعها  من خالهلا ميكن التبصر ومن خالل وضع اخلطة، عاجلة  ىلإهذا 
  ؛اهتفاديو على جتنب وقوع األزمات  العمل

خذ كامل و يسمح التخطيط للمديرين  - رق األداء االستغالل األمثل لطو  ،والتحليل ،الوقت للدراسةاملسريين 
 ؛القرار املالئم اختاذ مومن مث ميكنه ،ذوالتنفي

ت وخطط كالسياسا  ،املخططات احملكمة على اختالف أنواعها نأعتبار تسهيل عملية تفويض السلطة:   -
فهذه  ،لتفويض السلطة للتابعني واملرؤوسني نموذجية، ميكن استخدامها كوسائلالعمل وأساليب التشغيل ال

                                                           
ن، وزارة الثقافة والفنون والرتاث، قطر، صالنتائجالتخطيط االسرتاتيجي املبين على  ،)2014(، جميد الكرخي 1    .293، مطبعة الر
  .300ص املرجع نفسه، 2 
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مهارة  استخدام مرؤوسني أقلا بأن اخلطط السلمية تسهل غال إىلإلضافة  ،املخططات تقتصد وقت اإلدارة
 ؛وتكوينا

عتمد على أحكام ة تابقة الرقدأن  مبعىنتقوم بينهما عالقة مباشرة، ط يوفر األسس العملية للرقابة، و التخطي -
ت و التخطيط، ومن املعروف أن اخلطط بطبيعتها تت يت بواسطتها ميكن النسب الضمن املعايري وحتديد املستو

 ؛من اخلطط هقيقحتو  هذيفنما مت ت مبقارنة تلك املعايري معوذلك احلكم على أداء املؤسسة، 
ط ،أهداف املؤسسةحنو االجتاه طيط يساعد اإلدارة على الرتكيز و التخ  - لتايل حتقيق سياستها و ري عملها دون و

 ارجتال.

 داخل املؤسسة خطيط املايلتالالثالث:  الفرع
رية اإلدارة، فهي القاعدة اليت تقوم عليها الوظائف اإلداالتخطيط الوظيفة األوىل من وظائف تعد وظيفة 

ظائف ، ومن خالل تعدد و األعمال داخل املؤسسة ية مستمرة تتضمن حتديد طريقة سريوالتخطيط عمل ،األخرى
ميثل والذي  التخطيط املايلجند ، كما جند عدة أشكال للتخطيط كالتخطيط لإلنتاج، والتخطيط للتسويق دارةاإل
 .يوي من اإلدارة املاليةاحلزء اجل

  للتخطيط املايلالتعريف اللغوي واالصطالحي  :أوال 
قييم بدائل االستثمار تأنه  :يف معجم املعاين اجلامعيشار إليه حيث  التخطيط املايل فيعر ت إىل وجتدر اإلشارة

شكل خطّة مالية مث  هذه القرارات علىوالتمويل املتاحة للشركة، أو لألفراد وحماولة ُصْنع قرارات ُمْثلى َوَتوقُّع نتائج 
خلطّة   . 1مقارنة األداء املستقبلي 

لنتائج ، و أعمال الشركةيارات املتاحة لتحليل اخل جممل على أنهالتخطيط املايل كما ميكن تعريف  التنبؤ 
داف األداء املايل ويتم قياسه من حيث أه ،حتديد البديل الذي سيتم تنفيذه من أجل املستقبلية للقرارات املتخذة،

ت املتاحة، يتنبأ بعمليات  من خالل مبعىن آخر، التخطيط املايل، احملددة يف اخلطة ركة املستقبلية ووضعها الشالبيا
التخطيط ن أومن هذا املنطلق ميكن القول  األهداف املالية، حقيقعلى حتديد الطرق والوسائل لتيعمل ، كما املايل

                                                           
: ريخ االطالع ،ar-www.almaany.com/ar/dict/ar: ، متاح على املوقع، مكتبة الشروق الدولية، مصراملعجم الوسيط )،2011( ،العربيةغة لّ جممع ال 1 

)16/03/2022 ،11:23.(   
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يتم التخطيط املايل و التخطيط املايل هو دليل لنمو األعمال التجارية، و ، التحليل املايل خالل منم يتيل للمستقبل املا
 1:التالية األساسيةاحلاالت اختاذ القرارات يف  بشأن

 ؛مستوى االستثمار يف األصول الثابتة -

 ؛خالل فرتة التخطيط سيولة الشركة أو مستوى متطلبات رأس املال العامل -

 ؛تكوين الديون وحقوق امللكية -

 .لشركةكيفية تقييم قرارات ا -

يف  الشروع، فالتخطيط املايل ميكن أن يسبق التخطيط املايل تركز على ملؤسساتا نستنتج أنمما سبق 

تياجات زمة لتقدير احوالتخطيط املايل هو اخلطة الالّ  ،يتم أثناء مراحل حياة املؤسسةأن  أو ،ديداجل راالستثما

  .يف املستقبلؤسسة وهو يشمل أساسا وضع خمطط مايل ألنشطة امل ،هااملؤسسة من األموال وحتديد مصادر 

  لتخطيط املايلل األساسية طواتاخل: اني
ي لذاو  ،ةبني أنشطة التخطيط املايل اليت تعتمد على وضع خطط مستقبلي منختطيط املوازنة السنوي يعد 

، من تكلفة حتقيقهاب ويتنبؤونأهدافهم للسنة راء اإلدارة واملد جملسقرر حيث ي ،املاليةددة لإلدارة احملهام املعترب من ي
من ميكنهم  امم توقعات امليزانيةمع األداء الفعلي راء، تقارن جلنة اإلدارة واملد ، وخالل السنةامليزانية السنويةخالل 

دة اإلنفاق أو خفضه : على سبيل املثال أي تعديل، إجراء إىلما إذا كانت هناك حاجة اختاذ قرارات في القيام و ز
  .2إدارة متويل املاحنني وإعداد التقاريريف بة املنتظمة للميزانية اقالر  األموال، كما تساعدمبزيد من مجع 

  :جند ومن بني اخلطوات األساسية للتخطيط املايل

  :األهداف الرئيسة والفرعية حتديد-1
على حتديد اهلدف املايل الرئيس والذي يدور يف إطار التوظيف األمثل لرأس املال من أجل  طوةتشتمل هذه اخل

دة كفاءة عوامل اإلنتاج واملوارد املتاحة يف املنشأة قصرية األمد و  أهداف متوسطة إىلاهلدف  وتتم جتزئة هذا ،ز

                                                           
1 Oral, C., & CenkAkkaya, G. (2015). Cash Flow at Risk: A Tool for Financial Planning. Procedia Economics 

and Finance, 23, p 262–266. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00358-5. 
2 Cammack, J. (2007). Building capacity through financial management: A practical guide. Oxfam GB.P 20 
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مؤسسة، لل ة مع اهلدف الرئيسوميكن وضع أهداف فرعية أخرى لكن من الضروري أن تكون هذه األخرية منسجم
 1:التايلك  عملية التخطيط املايلوجيب توفري املعلومات الالزمة ل

ح املتوقعة والنسب املالية حتليل - ر خطة التشغيل على األر ت املامن خالل  آ  ؛للمشروع ةليالبيا

 ؛عم اخلطةحتديد األموال الالزمة لدّ  - 

ة، مع وحتديد تلك اليت سيتم احلصول عليها من مصادر خارجي األموال اليت سيتم توليدها داخليالتنبؤ  -

 ؛مراعاة أي قيود بسبب تعهدات االقرتاض، مثل القيود على نسبة الدين والنسبة اجلارية ونسب التغطية

 ؛املوظفني على تكوين ثروة املسامهني من خالله يكافئ ،إنشاء نظام تعويض إداري قائم على األداء -

 بعد تنفيذ اخلطة وحتديد أسباب االحنرافات واختاذ اإلجراءات التصحيحية.مراقبة العمليات  -

  السياسات املالية رسم-2
مبثابة الدليل  يت تعدوالللمؤسسة  السياسة املالية تتمثل يف رسمو لتخطيط املايل على ا تعتمد هاته اخلطوة

م و  قق مصاحل لسياسات أن حتويراعى عند وضع هذه ااملرشد للعاملني يف جمال اإلدارة املالية عند اختاذهم قرارا
 لسياسة اختيار مصادر األموا ته السياسااته همومن أتكون متعارضة مع السياسات األخرى  أالو  ؤسسةامل
حسياسة ت، سياسة حتديد األموال الالزمة لتحقيق األهداف املالية ها،الرقابة على استخدامو  هااستخدامو  ، وزيع األر

اسات املالية توضع لغرض املسامهة يف حتقيق األهداف، فمن الضروري أن تنسجم هذه السياسات مع ومبا أن السي
  .2ةاسة املنشأة ومع األهداف املوضوعالسياق العام لسي

  إجراءات مفصلة إىلترمجة السياسات املالية -3
 تنفيذاملالية من  اإلدارة مكنتتحىت تعتمد هاته اخلطوة على حتليل السياسة العامة إىل إجراءات مفصلة، ف

  .3إلداريةعلى تبسيط العملية امما يساعد ة، لصفمجراءات إل ترمجت السياسة املالية وجب بدقةالسياسة املالية 

                                                           
1  Eugene F. Brigham& Michael C. Ehrhardt. (2008). Financial Management: Theory and Practice. PR Thomson 

Southwestern, Twelfth Edition, USA, P489. 
 االقتصـــادية،علوم ، جملة الاســتخدام أســلوب حتليل احلســاســية يف التخطيط املايل دراســة تطبيقية يف شــركة املها التجارية، )2015( عبد الســـتار املشـــكور،عماد  2 

لد38 دالعد جامعة البصرة، بغداد،   .94، ص10 ، ا

  .94صاملرجع نفسه. 3 
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  إلجراءاتل الالزمة رونةتوفري امل-4
أن تكون إلدارة اعلى  إذ جيب ،توفري املرونة الالزمة لتنفيذ اإلجراءات املاليةتشتمل هاته اخلطوة على 

حىت  ،املالية اجراءاوإ اسياساذلك كو  ،املالية قصرية األجل هاهدافل ألمستعدة دائما لتعديل أو حىت التغيري الكام
، واملتغريات الطارئة على القوانني، مثل القوانني 1املالية للمؤسسة الظروفمواكبة التغري يف االستفادة من من  هاكنميُ 

 .اجلبائية

  لتخطيط الضرييبا ماهية الثاين: املطلب
رورة برجمت بض يُلزم املؤسسات...وغريها،  من توريد، إنتاج وتسويق داخل املؤسسات ظائفالو تعدد إن 

املؤسسات وخاصة  لغ الضرورة داخل االتخطيط أمر  جيعل من ذلك ماأعماهلا من خالل خطط وسياسات، 
ا و كما ينتج عن نشاط   املؤسسات االقتصادية واإلنتاجية وجب حتصيلها،  مداخيلاملؤسسات التزامات جيب الوفاء 

ل إنشاء يتم ذلك من خالو  معاجلتها يف حينها، تتطلبداخيل ضرائب ورسوم عن كل من االلتزامات وامل ينشئ
ال، لذلك وظيف ذا ا تم    املطالب التالية: إىلسيتم خالل هذا املبحث التطرق ة داخل املؤسسة 

ملؤسسة األول: الفرع   ؛الوظيفة الضريبية 
  ؛اإلطار املفاهيمي للتخطيط الضرييب الثاين: الفرع
  الثالث: نظرية التخطيط الضرييب. الفرع
ملؤسسةاألول:  الفرع   الوظيفة الضريبية 

ليات سري آ خالهلا قصد منواليت ي الضريبة داخل املؤسسة أو الشركةوظيفة  إىل فرعيف هذا التطرق سيتم ال
دارة الوظيفة الضريبيةمهام  أو  لوظيفة املاليةا لوظيفة الضريبية، قصديوال  ،هم املهام املسندة اليهأو  ،املكلف 

دف له الدولة  ،للضريبة االقتصادية   .الضريبةحتقيقه من خالل توظيف  إىلمن خالل ما 

أخذت حيث  2002الضريبة يف الشركات وخاصة الشركات العاملية إىل سنة لشفافية يعود االهتمام 
 املدرجةيوجب على الشركات  والذي )Sarbanse Oxley 404( من خالل إصدار قانونطابعها الرمسي والقانوين 

الرئيس التنفيذي ن كل م  القانون ملحيُ  ، كمااملعلومات املاليةعلى  فيها أنظمة الرقابة الداخلية تشرف أن يف البورصة
ت مسؤولية اإلفصاح عن ال ومدير القطاع املايل  خالفات املاليةملا ويعود سبب إصدار القانون إىل ،اطئةاخلالية املبيا

                                                           
  .95ص.املرجع نفسه 1 
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مريكا، اليت تسببت يف بية، حيث مت اكتشاف متثلت يف سوء املمارسة احملاسو  األزمة املالية اليت حلت بشركات تنشط 
دم عبقانون  ز أوكسليساربينعلى قانون  أطلق، و لدخل اخلاضع للضريبةيف التقارير املالية وافجوة بني الدخل املايل 

ملعامالتـــحيث يعرف األول ب ،التقارير الضريبية واملالية شفافية التخفيض  إىلدف  التحويالت اليتأو  : "القيام 
هدفها  تلوكياساإلبالغ عن أو  يف املعامالت االخنراطمن الدخل اخلاضع للضريبة" أما الثاين فيعرف على أنه: "

دة الدخل املايل"، مما أدى  تنظم نيد هذه الفجوة عن طريق إصدار قوانحلكومة األمريكية حملاولة العمل على س ز
ؤسسة مواليت من أمهها ضرورة إنشاء وظيفة الضرائب داخل اهليكل التنظيمي لل اتآليات الرقابة الداخلية يف املؤسس

  .1ظيم عملهاوتن

 وعوامل جناحها ؤسسةيف امل ةبيوظيفة الضر : أوال 
 ،الصدفةض مبح حيدث الاملشروعات نجاح ف ،ا بشكل متزايدمعقد ؤسسةالضرائب يف املإدارة أصبح دور 

ا تركز على ما يهم الشركةالضرائب منضبطة يف ضمإدارة جيب أن تكون و  مشاركة  معا هجيب تطوير كما   ،ان أ
إنشاء خالل  منو عند تقييم األداء مقابل مؤشرات األداء الرئيسية احملددة،  وهذا يتم ،املصلحة الداخلينيأصحاب 

ات مطلوبة يف طريقة الضريبة أن التغيري  إدارة قد جتدو  ،تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية ومراقبتها بعناية لضمان النجاحو 
يف لضريبية اقد تساعد مؤشرات األداء الرئيسية يف حتديد ما إذا كان منوذج تشغيل  امم الضريبية، الوظيفةعمل 

 ،معمال التجارية بشكل عاواأل الضريبية وظيفةال حتياجاتابيئة سريعة التغري، ال يزال مناسًبا لتلبية ، يف املؤسسة
الفصل  سيتم مناقشة عناصرها يفواليت الضريبية نظرة عامه عن الوظيفة  ميكن من خالله إلقاء )1 – 1(والشكل 

 ةالضريب حتديدا لعوامل جناح الوظيفة ميثل )1 – 1( لشكل رقموا، 2من خالل مؤشرات األداء للوظيفة الضريبية ثاينال
  .ؤسسةيف امل

  

  

  

                                                           
لقيمة للضــرائب يف ، 2016عباســـي صـــابر،  1   ،روقاتدراســة حالة عينة من املؤســســات يف قطاع احمل االقتصــاديةالقرارات املالية للمؤســســة  اختاذدور التســيري 

   .64جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، صأطروحة دكتوراه غري منشورة، 
2  PWC, (2017), Tax Function of the Future series: A focus on today, p10, Available On: 

https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/pwc_tax_function_of_the_future_tax_function_KPI_sept17.pdf. 
Accessed on 15/12/2021, 07 :34 pm 
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ط احتياجات بضببشكل أساسي مرتبط  وجناحها الوظيفة الضريبيةأن  نستنتج )1 – 1( من خالل الشكل
ا املسطرة، فمن خالل حتديد  املؤسسة من خالل مرافقة الضريبة لألهداف العامة للمؤسسة وفهم اسرتاتيجيا

يد املؤشرات هاته الوظائف من خالل حتد ةراقبيتم مو ة للمؤسسة، إدارة الضريباالسرتاتيجيات يتم حتديد وظائف 
ئيسية وهي: التكلفة، املخاطر، الكفاءة والفعالية ويف األخري اء واليت حتدد من خالل أربعة عوامل ر ورصد األد

  مناقشة هاته العوامل من خالل الفصل الثالث.  االستدامة، وسيتم

ت ومهام متعددة، فيما مت استبدال تفرض البيئة التنظيمية كما  على وظائف الضرائب التعامل مع حتد
دارة مسائل االمتثال إلضريبية املؤهلة اليت تغطي القضا الضريبية، و الدور التقليدي لوظيفة الضرائب كتقدمي املشورة ا

ب والدفاع عن القواعد الفنية أثناء التدقيق الضرييب، بقواعد معقدة بشكل متزايد، الدور اجلديد لوظيفة الضرائ الضرييب
تثمار، كما تعتمد من االس يعتمد على قيمة مسامهة وظيفة الضرائب يف االسرتاتيجية العامة للشركة كجزء ال يتجزأ

حية أخرى،و  حد كبري على الكم اهلائل من املعلومات اليت توفرها الوظيفة املالية إىلالعمليات الضريبية   تعد من 

 

عوامل جناح الوظيفة الضريبية 1 – 1 الشكل رقم  

 ,PWC, 2017, Tax Function of the Future series: A focus on today  املصدر:
p10, Accessed on 12/12/2021, 09:48 am Available on: 
https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/pwc_tax_functi
on_of_the_future_tax_function_KPI_sept17.pdf.  
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ت الضريبة  لغ يف أذات جودة البيا الية من األخطاء خ جودة إعداد التقارير املالية إلنتاج معلومات مالية دقيقةثر 
  . 1اجلوهرية

معاجلة املخاطر  ، وليسمضافةملسامهة بقيمة ملنظمة االدور الرئيسي للوظائف الضريبية يف  كما يتمثل
ت األوفًقا لذلك فإن و  ،فقط الضرييب واالمتثال اجلبائية  لشركاتن أن ختطط ايضمالضريبة  يف إدارة ساسيةاملكو

لتايل، فإن أول  ،ا هو مطلوبأكثر مم مجاليةإعدم دفعها ضريبة  بطريقة تضمن متحصل عليها من  ةأساسينتيجة و
  .2هو التخطيط الضرييب يةبيضر الوظيفة ال

  يف املؤسسة الضريبيةدور الوظيفة : اني
قرارات الشاركة يف مل حتظ، ومل حبت تقين جهذات تو  يف املؤسسة كانت وظيفة الضريبةلفرتات سابقة  

اخلربة الضريبية فري تو  يف حاالت خاصةو  ،مستشار للوظيفة املاليةك  العمل جمرديف  اختصرت مهامهااالسرتاتيجية، و 
  .لقضا الضريبيةلالفنية و 

دة قيمة الشركة و  زامات أقصى حد من االلت إىل ستفادةاالاملاليون  راءأقصى حد، حياول املد إىلبغية ز
م طر اخمتها من الضريبية املتعلقة مبكان املعامالت وشكلها التنظيمي ونوعها وتوقي عتباراتاالوتزيد  ،الضريبية لشركا

ألهداف الضريبية ال بصفة خاصة على الشركات ما ينطبق ذا هو  ،ألهداف اإلدارية أن تسرتشد القرارات املالية 
 أعادت لشركاتن اإال أ لإلدارة املاليةهو املبدأ الرئيسي املؤسسة وعلى الرغم من أن تعظيم قيمة  ،املتعددة اجلنسيات

صميم مهام تو  الشركات العمليات الضريبية داخلدور  ةمناقشمما أدى إىل  وتصنيف وظائفها، التفكري يف مناهجها
ج متكامل ؤولية عن الوضع املس مهمة الوظيفة الضريبية من مت حتويلو  ،الوظائف املالية والضريبية على أساس 

ت املالية املنشورةيب يف الضري موعةوظيفة  إىل ،املفصح عنهاأو  البيا وأصبحت بذلك الوظيفة  ،تم بضرائب ا
  .3ا من الشفافية وحتسني الضوابط الداخلية والتوثيقمزيد تتطلبالضريبية 

ضريبية  سرتاتيجياتال للتخطيط جةااحل إىل ملؤسسات وأدت التطورات اليت مست معايري احملاسبة الدوليةوتعد 
لوظيفة الضريبيةأدى مما  دولية اإلفصاح قبة ما يتم رامبسواق رأس املال يقوم املهتمون حيث ، إىل االهتمام أكثر 

                                                           
1 Rüdiger Loitz, And all, Explain how finance can help improve tax effectiveness, international tax review, N44,E2,p14, 

Available on :https://www.pwc.com/gx/en/tax-management-strategy/pdf/pwc_tax_management_in_companies.pdf, 
Accessed on 18/12/2021, 08 :10 pm 

2 Elgood, T., and all. (2008). Tax function effectiveness: The vision for tomorrow’s tax function. CCH, Chicago, 
Chapiter10,p104, Available on https://books.google.dz/books, ISBN 978-0-8080-9242-1; Accessed on 19/12/2021, 02 :13 
pm 

3 Rüdiger. Loitz, (2008), OP Cit, p16. 
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قياس معدل  ىلإلشركات الدولية  أدى ،منظور التكلفة وفقو  ةالضريبي يةوضعالمن خالل  اتالشركمن طرف  عنه
ح و  ضريبةال أساسيني على رقمنيضريبة اليعتمد معدل و  ،للمجموعة يلالضريبة الفع وفًقا و  ،لنتائج املاليةاعلى األر

  :1ملؤسسة جند ةضريبالوظيفة أدوار الأهم  ومن بني، لضرائب أثرتأصبح التمويل من خالل املسامهني ي لذلك

حوليد األت -  ؛اسرتاتيجيات أعمال جتارية قائمة على الضرائبمن خالل توليد  ر
ت املالية للمجموعة ارئيسي ادور  ؤديأن ت -  ؛يف إعداد البيا
ا الشفافية الضريبية لمؤسسةاملرئية لو جزءا من الصورة العامة  تكونأن  -  ؛واملقصود 
موعة على تطوير اال -  ؛ستثماراتمساعدة ا
بعةأخر  اة تقلبات معدالت الضرائب لشركاتعلى أساس مركزي مع مراع الفعلي معدل الضريبة مراقبة -  ى 

 ؛موعةلنفس ا
موعةللم الضريبية ملخاطرفي ملف تعريأو  إطارإنشاء  -  كملها. ؤسسة أو ا

ا عمليات البني  يلتفاعلا نهجاملف يأساس شكلوب  النتيجة حتسنيدف إىل  الضريبية واملالية الوظيفةاليت تقوم 
دة الثقة يفمن ن كً ميُ  ااسرتاتيجي مكاوظائف الضرائب واملالية  كل منخذ  شريطة أن  ،ةالنهائي از  ، كفاءة عمليا

إلضافة إىل ونتيجة  ، مهام إعداد التقاريرك  ةحضالواو املسؤوليات احملددة  مزيجللمكانة االسرتاتيجية لوظيفة الضرائب 
دة التخصص واستخدام املستش   .ميزة تنافسية ؤسسةميكن أن مينح امل ،ارين اخلارجينيوز

  .مدخالت الوظيفة الضريبيةن عاألمثلة من  ابعضيعرض ) 1 – 1( اجلدولفيما يلي و  

مدخالت الوظيفة الضريبية 1-1اجلدول رقم   
ت الوظيفة الضريبية  1-1الجدول رقم   1مدخال

  القيمة املضافة للمؤسسة  إمكانية التحسني  أمثلة على العمليات الرئيسية  سري العمل

حساب الضرائب 
  املؤجلة

  
 عماألسس الضريبية مقارنة  -

 الدولية لإلبالغ املايل املعايري
IFRS.  

  اخلسائرتقييم ترحيل  -

  
ر ضريبية  ية ستقبلمآ

  .ياحماسب ةثقمو 

                                                           
1  Rüdiger. Loitz, (2008), OP Cit  , p17 
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حساب الضريبة 
  ستحقةامل

 تنظيم إغالق سريع -
ت والسنة املالية   .للحسا

دقيق عمليات التنتائج تنظيم  -
 .الضرييب

اإلغالق الذكي بدًال  -
  من اإلغالق السريع

املخاطر األمان من  -
 منالقادمة  اجلبائية
  احملاسبة

اية  تقليل املفاجآت بعد 
  العام

ــــــــول ـــــــ ـــــــراء أصــــــ ـــــــ  شـــــــ
ـــــركات ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ أو  الشــ

  التخلص منها

ئق -   توحيد الو
  اختاذ قرارات -
  تنظيم املشاركة الضريبية -

  ملياتعال قيوثت -
  

دة نوعية جودة و  ز
  املقرتحات

إعـــــــداد مالحظـــــــات 
  .املالية تقاريرلل

حتديد املعدالت الضريبية  -
  .ذات الصلة

االندماج يف التحضريات 
  .مع املصلحة املالية

دة نوعية امل  الحظاتز
  الضريبية

  تنظيم التمويل املايل
 إيداع السندات والقروض -
  عمليات االستحواذاختتام  -

 العمليات اليتإعادة تنظيم 
ر الضريبية   تغطي اآل

دة فعالية القرارات املالية   ز

 :املصدر
Rüdiger Loitz And all, (2008), Explain how finance can help improve tax effectiveness, 
international taxr eview, N44,E2,p16, Accessed on 18/12/2021, 08 :10 pm Available on 
:https://www.pwc.com/gx/en/tax-management-
strategy/pdf/pwc_tax_management_in_companies.pdf 

  

ة املالية الوظيف من أن مجيع مدخالت الوظيفة الضريبية هي خمرجات نستنتج )1 – 1( من خالل اجلدول
وتلعب دور املراجع  ،مرورا بوظيفة احملاسبة، ونستنتج أن الوظيفة الضريبية داخل املؤسسة مكملة للوظيفتني السابقتني

دة كفاءة القرارات املالية، وجتنيب املؤسسة تكاليف إضافية.    من أجل ز

لشركةالضريبياملصلحة  رئيسمهام ضريبية و الوظيفة ال: الث    ة 

 واإلبالغ عنه عن وضعها الضرييب فصاحإل مطالبةشركة فالعلى خلفية التنظيم العاملي والتحول املايل، 
ر الفنية بطر  ممارسة األعمال  يف غيرياتتتطلب هذه الت ، لذانيالضريبي متثالواالوراء التخطيط يقة شفافة تتجاوز اآل

املكلفني مبعاجلة من  إضافية غري تلك املطلوبة تقليد ومهارات ،ملؤسسةالضرائب  ملصلحةالتجارية قدرات جديدة 
بشكل  مؤسساتللقيادة قوية من أجل إدارة الشؤون الضريبية أصبح من الضروري وجود هذا مع و  امللفات الضريبية،

املصلحة الضريبية  رئيسك ينصب الرتكيز على لذل ،ؤسسةعلى حممل اجلد يف املؤخذ ضرائب تُ فعال والتأكد من أن ال
تصميم الل من خ يف املؤسسة إظهار قيادة الوظيفة الضريبية من بينهامهارات أساسية  ميلكالذي و  ،ؤسسةمل

لتايل، فإن  هادماجإو  االسرتاتيجية الضريبية بداية إلدارة الشؤون  داسرتاتيجية ضريبية هو جمر بوجود تعريف الو
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لشركة  رئيس ستخدمي حبيث ،الضريبية صال مع أصحاب املصلحة ضريبية كأداة اتالسرتاتيجية االاملصلحة الضريبية 
لشركة  رئيسعند أداء دور    .1املصلحة الضريبية 

املصلحة الضريبية ختتلف حسب شكل وحجم املؤسسة ولإلشارة فإن وظيفة املشرف أو املدير أو رئيس 
ا، فنجد املسؤول عن الوظيفة يف املؤسسات الصغري واملتوسطة يضعونه حتت مسمى املكلف أو رئيس  وتعدد نشاطا

إن وجدت داخل اهليكل التنظيمي للشركة، أما الشركات الكربى وخاصة الشركات الدولية  ، وهذامصلحة الضرائب
للغة اإلجنليزية "فيطلق عليه تسم   ".Tax Managerيت مدير الضرائب وما يقابلها 

لشركة  رئيسيشغل كما    :أدوار على األقل ةثالثاملصلحة الضريبية 

  االمتثال مسؤولية-1
لشركة  رئيسيعد   لعمل على ضم عن االمتثالاألول هو املسؤول املصلحة الضريبية   التزامان فيقوم 

لقوانني اخلارجية والضوابط الداخلية مطالبة وصا خصمتعددة اجلنسيات والشركات  ،ا ألن الشركاتنظر  الشركة 
معة من الشروط التوظيف:2بتقدمي آالف النماذج الضريبية سنوً  إلضافة إىل العناصر التالية وا  ،  

ت أو الف●  ؛بائيةة اجلجتريها السلطحوص اليت التنسيق فيما يتعلق بعمليات مراجعة احلسا

لرقابة اجلبائيةإجراء مفاوضات مع ●  ؛اهليئة املكلفة 

 لضرائب.يف القضا املتعلقة ميُثل أمام احملكمة ممثالً للشركة للدفاع ●

  مستشار ضرييب-2
لشركة   رئيسقد يعمل   توفري ركة من خالل ن التنفيذيني يف الشرييدكمستشار لكبار املاملصلحة الضريبية 

مدير املصلحة الضريبية يكون س كمستشار، و اخلربة يف تقليل التكلفة الضريبية ألنشطة تشغيل ومتويل واستثمار الشركة
 هحدى هاتا مسؤوًال عن اختيارلضرورة  وليس ،االسرتاتيجيةحاضرًا عند اختاذ قرارات االستثمار لشركة 

إلضافة إىل3ستثماراتالا   ذالك يقوم بــ:  ، 

                                                           
1 Fabio Dell’Anna and Andreas Staubli,(2008), Outline issues for heads of tax to consider in a rapidly changing  world, 

N44,E2,p28,Availableon:https://www.pwc.com/gx/en/tax-
managementstrategy/pdf/pwc_tax_management_in_companies.pdf, Accessed on 15/12/2021, 08:10 pm 

2 Armstrong,et al.(2012). The incentives for tax planning. Journal of Accounting and Economics, 53(1–2), 391–411. 
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001 , Accessed on 20/12/2021, 01:14 pm 

3 OP CIT. 



مدخل عام للتخطيط الضر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صل األول فلا  

 
  

29 

 ليستخدمها كبار املسؤولني التنفيذيني. التكلفة الضريبية راقبةمو  لقياس تقارير ضعو ●

 .جتنب أو/و الضرييب لتخطيط يتعلق فيما اقرتاحات ميقدت●

  متابعة فرص التخطيط-3

لشركة  رئيسميكن تكليف   من خالل توليد فرص  ،مبتابعة فرص التخطيط الضرييباملصلحة الضريبية 
طلق يوالذي  ذا الدورهأن كما   ،استثمارية حيث يتم اشتقاق صايف القيمة احلالية للمشروع من املزا الضريبية فقط

عتباره أكثر صرامة نسبًيا  يةسمعليه ت من الصعب ف ،من الدورين االستشاريني اآلخريندور "التخطيط النشط"، 
، ت ضريبية أقلكال الدورين التزاما، حيث ميكن أن ينتج عن  رض الواقعأيف لنشط التمييز بني املستشار واملخطط ا

  وميكن أن يكون هناك تداخل يف الواجبات بسهولة.

 ؤسسةاخل املداملصلحة الضريبية  رئيسمن املهارات القيادية األساسية املطلوبة من إن فيف هذا السياق، و 
جحأن  يف سياق قدمة املالقيمة املضافة يربز  عالوة على ذلك ،الضريبية الوظيفةدوره ودور ل مستوعباو  ايكون 

  .يةبيالضر الوظيفة حدود  ة وكذاأهداف أعمال املنظم

ضريبية املصلحة ال رئيستكون ضمن جدول مهام أن  مهمتني أساسيتني جيب ومما سبق ميكن استنتاج
  :كالتايل، وهي  لشركة

   سرتاتيجيةطة اختطوير الفريق و  قيادة -1
ؤثرة والقدرات العوامل املمراعاة  معو  ،حتديد اخلياراتمن خالل تصميم اسرتاتيجية ضريبية ذلك ب يتعلق

دور قيادي لإنشاء هو ية الضريب االسرتاتيجيةاختاذ اخلطوات األولية يف تصميم  ن، إوبيئة العمل املناسبة التشغيلية
املصلحة  يسرئتاج كما حي  ،للقدرة على إدارة الشؤون املالية الداخلية بنجاح وهو الدافعللضرائب داخل املؤسسة 

لشركةالضريبي  ريخ الشركةو  القيم ،اسرتاتيجية العملو  ل التنظيمياهليكمعرفة  إىلنشاء اخلطة إقبل البدء يف  ة 
لشركة  رئيسلى أن يكون ، عالضرييب عند تصميم  بقااحملددة مسة بقرارات الشركة على دراياملصلحة الضريبية 

ا اختاذ هذه القرارات أن يكون قادر و الضريبية،  االسرتاتيجية على قدرات  هاري ثوا على إظهار الطريقة اليت يتم 
ت  كما تعترب  الضرييبالتخطيط  لس التنفيذيأو  ملدير املايلمن مهام احتديد األولو  ضرائبللمعدل بينها:  ومن ا
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لشركة  رئيس إىليعود األمر  تمبجرد حتديد األولوو  ،منخفض سددةامل اءمة املوارد الضريبية ملو املصلحة الضريبية 
دة املسامهة يف النتائج اإلمجالية للشركة   .1وتركيزها لز

لشركة رئيسلاألساسية هام امل-2   املصلحة الضريبية 
لشركة  رئيسيساهم  لكيو  لقيام بنجاح الوظيفة الضريبية املصلحة الضريبية    :2ملهام األساسية التاليةفإنه مطالب 

 ؛تطوير وتنفيذ خطة ضريبية 

 ؛مستشار أعمال لإلدارة العلياعمل كال 

 ؛ة يف حالة الشركات الدوليةدوليعلى القضا الرتكيز ال يتوجب عليه 
 ؛يف األعمال التجارية يةبيضر املعامالت ال كون سفريا يدافع عنيأن  يفوض 

 ؛إدارة العالقات مع أصحاب املصلحة الداخليني الرئيسيني مبا يف ذلك وحدات األعمال 

  ؛أجندة إدارة املخاطر إىلالدعوة 
 إدارة الوظيفة الضريبية. 

ديد حتلشركة املصلحة الضريبية  رئيسمن ، سيحتاج وظيفيم السلال يف أدىن مستوى إىل النزول ومع ذلك، فإن
  مقدار الوقت الذي خيصصه لألنشطة التشغيلية والوظيفية مثل:

 ؛3مراجعة مجيع املعامالت جبائيا وخاصة ذات األغراض التجارية :املعامالت 

 من خالل حتضري القوائم املالية وحتديد الدخل اخلاضع للضريبة، وفقا للقانون والتشريع ضريبيةالاسبة احمل :
لضريبة وكذا معرفة املبادئ واملعايري احملاسبيةمعرفة القوانني  ،اجلبائي من خالل مراجعة  ،والتعليمات اخلاصة 

ت إال ضمن شروط معينة ولبعض الفئات  ؛تكوين املخصصات واملؤو
 حتضري القوائم املالية وحتديد الدخل اخلاضع للضريبة، وفقا ألحدثمن خالل  تصرحيات اجلبائيةمراجعة ال 

 ؛4اجلبائيةالقوانني والتشريعات 

                                                           
1 Fabio Dell’Anna and Andreas Staubli,(2008), OP Cit  ,P 30.. 
2 Elgood, T., and all. (2008). OP Cit, P 165. 
3 OP Cit, P 176. 

، اجلزائر، دار املتنيب للطباعة والنشر ،2022حماضرات يف اجلباية املعمقة دروس وأمثلة تطبيقية وفق تعديالت قانون املالية لسنة  )،2022( وهلي. بوعالم، 4 
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 كذا حتديد و  ملخاطر ومشوليته جلميع جماالت اخلطرا إلدارة : من خالل مراجعة اإلطار العامإدارة املخاطر تقييم
يف النتيجة  أخطاخلطر نتج عن  ول(االحتمال األ :1لنشوء األخطاء تمنشئ اخلطر، فهناك ثالثة احتماال

، تقين أو إجرائي أإما خط، أما احتمال اخلطأ الثاين أن ينتج عن تنفيذ الوظيفة املتوقعة ملوقف ضرييب أو نزاع
 ؛)هتطبيقالتغيريات يف قانون الضرائب أو  عدم مراقبةفهو الثالث  اخلطأ احتمالأما 

 ؛من خالل بناء إجراءات خالية من األخطاء ومصادق عليها الضريبيةواإلجراءات   اتحتسني العملي 

 ؛شركةأقسام ال التواصل مع خمتلف 
 تدريب  ،ناسبنيجذب األشخاص املمن خالل  يف الوظيفة الضريبية وظفنيإدارة املو  توظيفاملشاركة يف عملية ال

 ؛2فنيحتفيز املوظواحملافظة على  األفراد من خالل تنمية املهارات الشخصية لدائرة الضرائب الداخلية

 .التحسينات التقنية  

لشركة  رئيسذا سيحتاج و  ضريبية احملددة الدقيق للمشروعات غري ال االختيار إىلأيًضا املصلحة الضريبية 
طبيق نظام جديد تذلك ل امث ،واملبادرات على مستوى املنظمةاحلديثة املشاريع ك  فريقهمع اليت سيشارك فيها و 

  .لتكنولوجيا املعلومات

  ؤسسةامل الضريبة داخلالوظيفة املهام التنظيمية إلدارة : ارابع
 الفصل- من خالل تقنية فصل املهام ،ا وفعااليعلمبني الواجبات واملهام فصال  فصلن تأعلى املؤسسة 

لضوابط عن آلية ل فضال-يف العمل من خالل مشاركة أكثر من فرد يف عمل مهمة واحدة لضمان الرقابة الداخلية 
ت لضمان الفصل والرقابة املتبادلة واإلشراف على املناصب غري املتوافقة يف إدارة الضرائب أن  كما جيب  ،والتواز

  :3ما يلي على مل الواجبات غري املتوافقة يف إدارة الضرائبتشت

  ؛صياغة واعتماد التخطيط الضرييب -
  ؛إعداد ومراجعة املعلومات الضريبية -
  ؛الضريبية تصرحياتواعتماد الإعداد  -
 ؛إعداد أمر دفع الضريبة واملوافقة عليه -

                                                           
1 Elgood, T., Fulton, T., & Schutzman, M. (2008). OP Cit p111. 
2 Elgood, T., Fulton, T., & Schutzman, M. (2008).OP Cit p165. 
3 Deloitte China. (2009). Tax Risk Management Guidelines for Large Enterprises (No. 90). Available on : 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte-cn-tax-tax-risk-management-en-zh-220509.pdf 
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  ؛الفواتري حفظ -
  .اوفحصها الحق املخاطر اجلبائيةئل معاجلة مسا -

 خمرجات الوظيفة الضريبية: اخامس
بية دور على مجيع الضرائب وليس فقط تلك اليت يكون للوظيفة الضريالوظيفة الضريبية رجات خمتنطبق 

ة وإعداد التقارير، سبة الضريبياحملا ،: التخطيط الضرييبأربعة هيخمرجات رئيسية  ةالضريبي االسرتاتيجيةلخطة ول، فيها
توتدقيق مراجعة   ) يوضح املخرجات.2-1والشكل ( 1االمتثال الضرييب، احلسا

  

  

  

  

  
ة الضريبية 1-3الشكل رقم  رجات الوظيف مخ  1   

ألربع وفق معاجلة املعلمات ا تنشئ االسرتاتيجية اخلطة الضريبية نستنج أن) 2 – 1( الشكلمن خالل 
أهداف الشركة الضريبية  يجيةاالسرتات تراعي اخلطةكما   ،االسرتاتيجيةواليت تعترب الدعائم األساسية لقيام اخلطة  ابتة،الث

ا ت الرئيسية امل فإن يف حني ،وتوجها يتمثل الدور و للخطة الضريبية هي الوظيفة الضريبة، واملوظفني، واملدراء كو
دارة إ، ففقط االمتثالخاطر و امل ةار دإلوليس العمل  نظمةيف املمضافة يف املسامهة بقيمة  الضريبية ةفيالرئيسي للوظ

ا بطري لشركاتضمن أن اتالضرائب  ا ال تدفع ضرائب أكثرختطط لشؤو لتايل ف ،قة أ يشمل  امد من وجود البو
 .2، مما يضمن مراعاة الفرصاجلبائي متثالواالخاطر امل ارةد، وإيةبيلضر ا الوظيفة

  العوامل الرئيسية لنجاح الوظيفة الضريبية :سادسا
 ملالية الضريبيةا لضريبة لدى القيادةالوظيفة ا جناح فقياس ، لذاوظيفة الضريبة الغموض جزئًياال يكتنف   

الضرائب على مل تشت فهي ،واسعة ومعقدةالوظيفة الضريبية  كون  ةجعار  أبعاد خمتلفة ، وصعوبة القياسله  ملؤسسة

                                                           
1 Elgood, T., Fulton, T., & Schutzman, M. (2008). Op Cit, P 102. 
2 Elgood, T., Fulton, T., & Schutzman, M. (2008).OP Cit, P 103. 

 

خمرجات الوظيفة الضريبية 2 – 1الشكل رقم   

Elgood, T., Fulton, T., & Schutzman, M. (2008). Tax function effectiveness: The 
vision for tomorrow’s tax function. CCH. Page 102, Accessed on 20/12/2021, 02:42 
pm 
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إلضافة إىل تعقد الوظيفة فهي باشرة وغري امل وإعداد  والقوانني حول االمتثال للوائح اجلدلعلى مل تتشاملباشرة، 
تويني العاملي على املس يةبيدارة الضر اإلصلحة يف العديد من أصحاب امل هذا اجلدل بني وينشئالتقارير املالية، 

نية خمتلفة، فمن املهم زم أوقاتعلى الرغم من أن الوظائف الضريبية قد يكون هلا جماالت تركيز خمتلفة يف و  ،واحمللي
 الضريبة حتديد لوظيفةا يصعب علىوبدون حتديدها  ،حتديد العوامل الرئيسية اليت سيتم قياسها يف حتديد النجاح

دة قيمة مضافة األهداف الصحيحة لتحقيق و  ية هناك عوامل مهمة يف حتديد فعالجند أن  كماؤسسة،  داخل املز
واليت تشرتط  *)1SMART، ومن خالل خصائص املؤشرات (يةالضريبالوظيفة جناح تؤدي إىل  الضريبية الوظيفة

 :2يلي هي كماو  وأهداف ميكن قياسهايجب أن حتدد الضريبة على أساسه معايري ان تكون قابلة للقياس ف

 ؛تكلفة الضرائبالتحكم يف  -
لسمعة) جتنب -  ؛املخاطر اجلبائية (املالية واملتعلقة 
 ؛الكفاءة والفعاليةاحملافظة على  -
أساس  تقييم مؤشرات األداء الرئيسية علىب : من خالل احملافظة على األهداف احملققة وتتماالستدامةاختيار  -

ا تقيس بشكل مناسب العوامل اليت تدفع   لنجاح.ل الضريبية لوظيفةادوري للتأكد من أ
 :)3 – 1( معروضة يف الشكل عوامل النجاح الرئيسية للضريبةو 

الضريبية العوامل الرئيسية لنجاح الوظيفة 3 – 1 رقم الشكل   

 

                                                           
قابل  ) A: Achievableقابل للقياس(  Measurable) وحمدد(  Specificمن كلميت  Mو  Sاحلرفان هو اختصار يعطي معايري للتوجيه يف حتديد األهداف*

  .نمقيد بزم  T: Time-bound،  ذو صلة  R: Relevant،  للتحقيق
2 PwC. (2017). Defining success: What KPIs are driving the Tax function today?, P13, Available on 

:https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/pwc_tax_function_of_the_future_tax_function_KPI_sep
t17.   Pdf,(Accessed on 12/12/2021, 10 :00 am). 

  املخاطر
 الضريبية

  تكلفة
الضرائب

  الكفاءة
االستدامةةوالفعالي

PwC. (2017). Defining success: What KPIs are driving the Tax 
function today? P2, 
Availableon:https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/pwc_tax_
function_of_the_future_tax_function_KPI_sept17 , Accessed on 
12/12/2021, 10 :00 am. 
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ة 1-2الشكل  ة لنجاح الوظيف عوامل الرئيسي ال  1 
ة ) عوامل جناح الوظيفة الضريبية ميكن اختزاهلا يف التحكم اجليد يف التكلفة اجلبائي3 – 1( لشكلامن خالل 

إما بتخفيضها عن التكلفة املتوقع أو احلفاض على نفس املستوى من التكاليف، وجتنيب املؤسسة التعرض للمخاطر 
جاح الوظيفة من الفعلي الذي سيتم التطرق لن اجلبائية، واحملافظة على كفاءة الوظيفة واستدامة مؤشر معدل الضريبة

تم بكل عنصر من العناصر األربعة.   خالل مؤشرات أداء 

ا أمرًا ضرورً لتفهم و  الوظيفة الضريبية، احجنفهم عوامل  يعد حديد وقياس مؤشرات األداء الرئيسية املرتبطة 
ال مه اخدستلضرييب الفعلي الذي يتم اكمؤشر معدل امؤشرات األداء الرئيسية  ا من بعضف ،جناح الضرائب يف ا

ألخص الشركات متعددة اجلنسيات،يبيضر ال  بات الوظيفةبح متطلتصت وقال مرورمع حيث   داخل املؤسسات و
  م مجيع املؤشرات وحتيينها.جيب إعادة تقييلذا ، أكثر تعقيًدا الضريبية

 2016ام لع برايس ووترهاوس كوبرزأجرته شركة الذي  ةعامليال ات الرأيستطالعا احدى إىلاستناًدا و 
 ،هي شبكة خدمات مهنية متعددة اجلنسيات تتخذ من لندن، اململكة املتحدة مقراً هلاو ) 1PwC(االسم التجاري 

 :2كاآليت  ألداء الوظيفة الضريبية هي ؤشراتم ثالث تبني من خالل االستطالع ان أهم

 ؛إدارة املخاطر اجلبائية -
 ؛)ETR( إدارة معدل الضريبة الفعلي -
 األجل.مستدام طويل معدل  إدارة معدل الضريبة الفعلي لضمان -

 حني فان يف ية املستقبلية دون الرجوع إىل حمددات ذات أمهية كالضريبة،التمويلاخلطط وضع ودائما ما يتم 
،  ومضبوطة حيث تكون مقيدةامليزانيات  اعداد بيئةل وهذا راجعلغ األمهية  امؤشرات األداء الرئيسية أمر  استخدام

ت وفق األمهية لكل مؤشر ؤشراتتوفر هذه املكما   سرتاتيجيةاإذا مت تصميمها بطريقة تتوافق مع  ترتيبا لألولو
  .3املؤسسة

الشركات  الضريبية على مستوىوهذا يقود إىل طرح السؤال التايل: هل لدى الشركات خمطط عمل للوظيفة 
 يف جمال اخلدمات احملاسبية والضريبية الدوليةة الرائد KPMGلقد قامت شركة و  أو املصاحل الضريبية يف الشركة؟،

                                                           
) هي شبكة خدمات مهنية متعددة اجلنسيات تتخذ من لندن، اململكة املتحدة مقراً هلا. تعد برايس ووترهاوس  PwCبرايس ووترهاوس كوبرز (االسم التجاري  1 

ين أكرب شركة خدمات مهنية يف العامل خلف ديل ت األربع الكربى جنبا كوبرز  ت ويونغ وكيه جنب مع ديلويت وإرنس إىلويت وتعد واحدة من مراجعي احلسا
 يب إم جي

2 PwC. (2017).OP Cit, P2. 
3 PwC. (2017).OP Cit, P2. 
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 36مسؤول عن السياسة الضريبية يف  294على ما يقارب  2016استقصائية للمعايري الضريبية لعام راسة جراء د
تأطري قواعد سلوك ل تتوفر على يةبيالضر  امعظم إدارامن الشركات  %47دولة على الصعيد العاملي حيث تبني أن 

بتنظيم  ةاملتعلق تجه حنو مزيد من املركزيةت الغالبية العظمىن أ، كما بينت الدراسة املخاطر والقرارات الضريبية حتمل
  :1إدارة الضريبة  عملياتتحسني لاالت اليت يتعني الرتكيز عليها اأهم  منو  ،الضرائب ةإدار 

 يف املشاريع الثانوية، وهذا من خالل التشغيليةالوحدات و /أو وحدة األعمال داخل املشروع،  التشاور مع -
  ؛ديدةج منتجاتإطالق مثل ، أخرى ميكن أن تتحمل خماطر ضريبيةيف جماالت إشراك إدارة الضرائب 

حنو من مثة و إلجراءات: تتجه عملية حتسني الضريبية من خالل توحيد العمليات واالجراءات، توحيد ا -
  ؛مركزية الوظيفة الضريبية

، فلقياس أداء الوظيفة الضريبية يعد أهم مؤشر هو إدارة املخاطر إضفاء الطابع الرمسي على إدارة املخاطر -
  ؛اجلبائية

  ؛وعملية االمتثالعملية التقدير ثيق بني الربط الو  -
 .بيئة خالية من الورق وضع هدف -

ملؤسسة من جناح اليعد من خالل ما سبق  ة، ويعد وكل موظفي املصلح رئيسجناح الوظيفة الضريبية 
املشاركة لك فإن جناح رئيس الضرائب هو درجة املشاركة وتوقيت تتدخل الوظيفة الضريبية املقياس الرئيسي للنجاح، 

خطاء ، وجناح املوظفني هو إعداد التصرحيات يف وقتها على أن تكون خالية من األختاذ القرارات التجارية الرئيسيةيف ا
لوظيفة الضريبية ل لكي تكونو  اجلوهرية، بذلك ستجنب الشركة من دفع أعباء إضافية كغرامات التأخر يف التصريح،

لشركة وجب أن متتلك ضافة يف الشركة م جتنب الشركة املخاطر اجلبائية، وتساهم بقيمةة استباقي حلوال قيمة مضافة 
  ب عليها التخطيط لذلك، من خالل التخطيط الضرييب.جيو  ،الفرص اجلبائية كالتحفيزات انتهازمن خالل 

  لتخطيط الضرييبل اإلطار املفاهيميالثاين:  الفرع
لشركة   رئيستعد اخلطة االسرتاتيجية املوضوعة من طرف  صلحة ملنجاح الكمقياس املصلحة الضريبية 

يط وإن من أهم خمرجات اخلطة االسرتاتيجية الضريبة والوظيفة الضريبية هو التخط حد سواء،على  رئيسالضريبية وال
لتخطيط الضرييب؟   الضرييب، فما املقصود 

                                                           
1 KPMG International, (2018). OP Cit, P12,  
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لتخطيط الضرييب جند االيت:إن    من بني أكثر التعاريف املرتبطة 

متطّلبات التشريعات  الية) لتلّيب املتنظيم شؤون املكلَّف ( على أنه: التخطيط الضرييبويعّرف التعريف األول: 
إلجنليزية:    . 1planningTaxالضريبية وتعين 

تكبد حد  ىلإنه قدرة دافع الضرائب على ترتيب أنشطته املالية بطريقة تؤدي ويعّرف كذلك التعريف الثاين: 
التخطيط  لهيقصد من خالعندما نستخدم التخطيط الضرييب لتحديد الضرائب، و   ،أدىن من النفقات الضريبية

حو الالئق ملالئمة دافعي على الن االلتزام الضرييب للتخطيط الضرييب الذي ال يتم خفضوقد يكون  ،الالضرييب الفع
اية املطاف وبذلك تعظيم الضريبة ثريا معاكسا يف   .2الضرائب، 

 إىلفق عادًة لتدفقات النقدية واليت تتدا وجهة تحويللالتخطيط الضرييب يسعى أن التعريف الثالث: كما 
ت إىلُرتجع لالسلطات الضريبية،  احلد الذي  ىلإتعترب أنشطة التخطيط الضرييب ذات قبول و  ،الشركاتأو  الكيا

دخل اخلاضع للضريبة ال إىلاملسؤولية الضريبية للشركات تستند و  اإلمكان،تقلل فيه الدخل اخلاضع للضريبة قدر 
لتايل فإن الفكرة هي تكثيف األنشطة اليت تقلل الدخل اخلاضع للضريبة اليت هلا ع ،بدالً من الدخل احملاسيب القة و

لربح احملاسيب   .3وجود عالقة إجيابية بني نشاط التخطيط الضرييب للشركة وأداء الشركةب ما أدىوهذا ، مباشرة 
ل التخطيط الضرييب ممارسة للتقليل من االلتزامات الضريبية من خالعلى أن كما عرف أيضا التعريف الرابع:  

عريف كما ميكن ت  ،واحلسومات املتاحة للتقليل من الدخلاالستخدام األفضل جلميع اإلعفاءات واخلصومات 
التخطيط الضرييب على أنه ترتيب للشؤون املالية والتجارية من خالل االستفادة بشكل شرعي من مجيع اخلصومات 

لرتتيبات احلد األدىن. وبعبارة أخرى، فإن مجيع عملية ا إىلواإلعفاءات واحلسومات حبيث تقل املسؤولية الضريبية 
لطرق والوسائل اليت تتوافق مع االلتزامات واملتطلبات القانونية ولتلبية نصوص  اليت يتم من خالهلا توفري الضريبة 

 .4القانون

                                                           
: ريخ االطالع ،ar-www.almaany.com/ar/dict/ar: ، متاح على املوقعاملعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر )،2011(العربية، غة لّ جممع ال  1

)17/03/2022 ،10:40.(  
2  Davide Voigt,(1993), Op Cit , p. 18. 

  .60ص ، مرجع سبق ذكره ،)2009 (صر دادي عدون، 3
 .293، صمرجع سبق ذكره، 2014جميد الكرخي،  4
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جتنب أو  جيل تفيد يفأو  التخطيط الضرييب هو فن هيكلة العمليات بعدة طرق تساعدالتعريف اخلامس: 
دف توفري الة من خأداء الضريب وارد مالية ميكن مل توظيف اسرتاتيجيات فعالة يف جمال التخطيط الضرييب، 

  .1رستثمااالأو  دخاراالأو  نفاقاالاستخدامها يف 

ا الشركة يف عملية التخطيط لتقييم مقدالتعريف السادس:  ار التخطيط الضرييب هو مجيع األنشطة اليت تقوم 
ستخدام ط  2رق التخطيط الضرييب.ضرائب الدخل وحتسينها 

منه هو ضمان  اخلطة من منظور ضرييب. والغرضأو  التخطيط الضرييب هو حتليل الوضع املايلالتعريف السابع: 
كرب قدر ممكن من الكفاءة.  لذلك  الكفاءة الضريبية، والذي من خالله تعمل مجيع عناصر اخلطة املالية مًعا 

 .3طة املاليةفالتخطيط الضرييب هو جزء أساسي من اخل

يتحدد و  ة الضريبية،احلد من املسؤولي إىلالتخطيط الضرييب الغطاء العام ألي عمل يهدف  عتربالتعريف الثامن: ي
وي على على أن يتم ذلك يف إطار "روح القانون" اليت ال تنط، الضرييب والتخفيف يف شكلني التجنب الضرييب

 .4لضرييب العدواين والتهرب الضرييبالتهرب ا

 الضرييب هو التخطيطجلها على أن  اتفقتن للتخطيط الضرييب عدة تعاريف أ نستنتجمن خالل ما سبق 
يب قبل اختاذ أي من منظور ضري للمؤسسة، اخلطة املالية الوضع املايل أو عىن بتحليلتُ اليت  اتعمليلل العام اإلطار

أفضل البدائل ضمن االرشادات القانونية، لالستفادة  أساسا على تقييم مقدار الضرائب واختيار التحليل جراء، ويقومإ
من مجيع التحفيزات اجلبائية والوفورات الضريبية حبيث يكون هدفه األساسي التخفيض يف العبء الضرييب من خالل 

يع يعاقب عليها التشر  اليت دون الوقوع يف املخالفات القانونية االلتزامات الضريبية ألدىن مستوى ممكنجبميع  الوصول
 .اجلبائي

  نظرية التخطيط الضرييبالثالث:  فرعال
، ومن بني ة على املمارسني يف جمال الضرائبالتخطيط الضرييب مفاهيم ومبادئ تنطبق عاد ةم نظريقدّ تُ 

إال إذا   يتم الاالستمرار يف التخطيط الضرييب لفرتة طويلة أن  مر أي نو كمبادئها أن التخطيط الضرييب جيب أن ي
                                                           

بت، 1  ماجستري  ، مذكرةيةاملال ألوراقااملايل للشركات املسامهة العامة املدرجة يف بورصة فلسطني  األداءأثر التخطيط الضرييب على  )،2017( حممد أمني سامل 
  .42غري منشورة، جامعة االزهر، غزة، فلسطني، ص 

2 Feller Anna, Schanz Deborah (2017), The Three Hurdles of Tax Planning How Business Co. Contemporary Accounting 
Research, Vol.31, No.1, p.p 494-524, Accessed on 27.05.2020 at 19:46:26. 

3 Kagan, https://www.investopedia.com/terms/t/tax-planning.asp ; Consulté le 08/09/2020) 
4 Aronmwan et Okafor , (2019), corporate tax avoidance review of measures and prospects, International Journal of 

accounting & Finance (IJAF),Volume2N8,2019, p3. Accessed on 17/11/2021, 09:15 am. 
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ملرونة، وينطبق ذلك بصفة خاصة على حاالت التخطيط الضرييب اليت كانت  عملية التخطيط الضرييب تتصف 
كون ييب البد أن التخطيط الضريفإن  االساس وعلى هذا ،تعتمد على أوجه الغموض والثغرات يف التنظيم الضرييب

ي الضرائب"، تطلبات املستقبلية لدافعضوء امليكون على مفاده أن "االتساق هذا و  ،منطقيا توجه زمين ومتناسب وذ
 عوعالوة على ذلك، جيب أن يكون التخطيط الضرييب "شخصيا ومنسقاً"، مبعىن أن يتم تكوينه حبيث يتناسب م

نواع خمتلفة من أ ينطبق علىينبغي أن  ، كماسواء كان شخصا معنو أو طبيعيا دافع الضرائب اخلاضع للضريبة
م القيام به يف ي سلوك يتألحلفاظ على املسؤولية األخالقية وكذلك "الصدق التام"، والعمل حبسن نية وا ،الضرائب

  .1التخطيط عملية

ن أ رييب جيبالتخطيط الض نأ ومبادئ أمهها قوم على أسستالتخطيط الضرييب نظرية ن ونتيجة لذلك فإ
لضريبة، وهذا ما جيعل  ،منسق ،مرن ،موجه يكون وفردي فال ميكن اجلزم بتعميم خطة ضريبية على عدة مكلفني 

  من التخطيط الضرييب ذو تكلفة إضافية للمدراء غري العارفني خببا القوانني اجلبائية والوفرات الضريبية املتاحة.

 املهارات األساسية للبحث الضرييب  :والأ 
ن مهارات البحث األساسية حلل أي مشكلة ضريبية يف إطار وضع اخلطط، تتطلب إجراء البحوث إ

مستشار جبائي لتأكيد النتائج يف حالة عدم االختصاص، لذا أو  ،ضرائبيف ال ائينيأخصاألساسية واستشارة 
  :2حدوث مشكلة ضريبية اتباع اخلطوات التالية ةيف حالو مارسة التخطيط الضرييب مل يتطلب

  ؛اليت يراد معاجلتها الضريبيةتعريف املشكلة  -
 ؛ملشكلةيت هلا عالقة الضريبية ال عناصرال قدميت -
 ؛املشكلة ذاتريف القواعد الضريبية تع -
ر الضريبية  -  .تقييم اخليارات املتاحة لتقليل اآل

لية البحث خطوات يف عمعندما تنشأ مشكلة ضريبية تستدعي البحث عن مزيد من املعلومات، جيب اتباع 
مج املبسط يف  لمن خال  .3)4 – 1(الشكل الرب

                                                           
1 William H. Hoffman,(1961),The Theory of Tax Planning, The Accounting Review, Vol. 36, No. 2 ,USA, pp. 274-281 

ودان، مذكرة ماجستري، جامعة ام درمان اإلسالمية، السدور الفكر احملاسيب يف ختطيط السياسة الضريبية يف منظمات األعمال، ، )2007(فوزية حسن علي جدعة،  2
  .16ص 

3 John E. Karayan, Charles W. Swenson, (2007),Strategic Business Tax Planning, John Wiley & Sons, Second Edition, USA, 
p. 442 
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ن صياغة تنطلق م للمشكالت الضريبية نستنتج أن عملية البحث عن احللول )4 – 1(من خالل الشكل 

 س جانب منمتإذا كانت مشكلة البحث  إىل قانون االستثمارإلضافة  اجلبائية املشكلة والبحث يف القوانني
ا فالبحث من خالل الدالئل التطبيت عن طريقة تطبيق الضريبة بائية، أما إذا كاناجل متيازاتاال قية للمكلفني ومعدال

  .لضريبة

 مبادئ التخطيط الضرييب: اني
لغة لدى املدير املايل لتزاماتإن ختفيض اال تعلم أساسيات  اءر ب على املدجينه أ إال ،الضريبية ذو أمهية 

 وقدعمال، ل األارجأو  املشاريع كالماء ر واضحة للوهلة األوىل، خاصة للمد اليت قد تكونو التخطيط الضرييب، 
لتخطيط ن اإف على هذا االساسو  ،املشروعات وكذا البلدانو ، ؤسساتاملو ، ختتلف هذه االساسيات حسب الوقت

  :1الضرييب يرتكز على املبادئ التالية

                                                           
1   John E. Karayan & Charles W. Swenson, (2007), Op Cit, p. 442 

كيفية حل املسائل الضريبية 4 – 1 رقم الشكل   

  مصادر تشريعية
  مصادر قضائية
 مصادر إدارية

ئق ملخصة يف:امص در الو  
 – اخلدمات الضريبية

وحموسبةنسخة مطبوعة   
 كتيبات اجلباية

 الصياغة األولية للمشكلة

 البحث الضرييب

 مت إعادة حتديد املشكلة

 ال

 احلل

 التواصل مع العمالء

 نعم

Source  John E. Karayan, Charles W. Swenson, (2007),Strategic Business Tax Planning, John 
Wiley & Sons, Second Edition, USA, p. 442 
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  على الضرائبالتعرف -1
م حهالعبء الضرييب اإلمجايل للمشروع مهم لنجا فيضالتعرف على الضرائب ألن خت إىلحيتاج املدراء 

ختاذ  ميقها تسمح هلوكيفية تطب ن معرفة أساسيات الضرائبأكما   ،هم صناع القرار الرئيسيون يف املؤسسة عتبارهم
لتايل تكون أكثر فعالية يف وظائفهم. مثلى،قرارات     و

  حتديد املسائل الضريبية-2
م إجياد احللول بشكل أكثر فعالية من  راءاملد مكا الذين هلم القدرة على حتديد املسائل الضريبية، 

ا، ويؤخذ برأي املستشارين يف  راءمستشاري الضرائب، ألن هؤالء املد ميكنهم التعرف على املشكلة عند نشأ
  . بينها الختيارلاملشاريع املعنية 

  الضرائب والقرارات التشغيلية-3
ايف القيمة احلالية ص إىل، ألن القرارات التشغيلية تستند بشكل عام االستثمارات تؤثر الضرائب على جناح   

ح، ئب ضراالذلك، فإن  إىلإلضافة  ،املعدلة حسب املخاطر للتدفقات النقدية املتوقعة بعد الضرائب على األر
والرسوم مة املضافة، القيالرسم على  عي)، واملبيعات (على سبيل املثال(مثل الضمان االجتما واالشرتاكات املرتباتو 

احد من أكرب غالًبا ما تعترب و  ،ايل الفواتري)، وضرائب امللكية يف الدول الرأمساليةإمجأو  السلع واخلدمات،على 
  يف املنظمة. نفاق والتكلفةاإل عناصر

  الضرائب والتدفق النقدي للمؤسسة-4
 ستحقاقاتواال تدفق النقدي للمؤسسةيف الذات أولوية عالية ضرائب املبالغ املدفوعة ككون تعادًة ما 

جيب أيًضا ، بل قطفلعبء الضرييب الواقع على عاتق املؤسسات ا االحتياط حلجم االنفاق على، فال ميكن قانونيةال
مة احملددة من طرف السلطات املختصة.و  ،يف وقتها دفعتأن    ضمن الرز

ساسة املال، تكون ح  يتم تداول أسهمها يف أسواق رأسن الشركات متعددة اجلنسيات واليتإلإلشارة فو 
ح بشكل  ح (أر ثري كبري على أسعار األسهم)، ذلك ألن األر خاص للنفقات الضريبية (اليت عادة ما يكون هلا 

هتم بتخفيض ي التخطيط الضرييبأن كما جند ،   األسهم) جيب اإلبالغ عنها للمسامهني على أساس ما بعد الضريبة
تم املؤسس ناجتة عن مداخيل هذهالاملستقبلية املتوقعة الضرائب املدفوعة و  ح، و لاألر دة ربح ات  تخطيط لز
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سعار األسهم السهم، أل لرئيسيني يف املنظمات القرار ا ّناعغالًبا ما يكون لصو ن تعويض كبار املديرين غالًبا ما يرتبط 
  .1متعددة اجلنسيات مصلحة شخصية عالية يف ختفيض الضرائب

مداخيل من لى كل ع اضريبي اإعفاءللبورصة متنح  ماملالنضاجلزائر ولتشجيع الشركات  ه وخبصوصأنغري 
اضعة للضريبة على الدخل اخلداخيل امل حيث تعفى ،األسهم واألوراق املماثلة هلا املسجلة يف التسعرية الرمسية للبورصة

والرسوم قانون الضرائب املباشرة من  44حيث نصت املادة  ،ةاملنقول األموال رؤوسصنف مداخيل من  اإلمجايل
ح الشركات ملدة مخس ريبوالض يلمجاإلة على الدخل اريبتعفى من الضحيث  "املماثلة سنوات، ابتداء  5ة على أر

ل يو مداخة للبورصة أية الرمسري التسع وراق املماثلة هلا املسجلة يفاألسهم و األل يمداخ ، 2019ر سنة يناأول يمن 
ة للبورصة أو ية الرمسري التسع يفسنوات مسجلة  تساوي أو تفوق مخسة ياملماثلة هلا ذات أقدمق وراواألالسندات 
  .2"نقولةامل مللقي اجلماعي ظيفات التو يئسهم أو حصص هألانواتج سوق منظم، وكذا  متداولة يف

ت مشرتكة للتخطيط: الث   الضرييب مقار
ت مشرتكة للتخطيط الضرييب  سليط الضوءكن تمي ت يف تنفيذ أنشطة الشركا ستخدمهاتعلى ثالثة مقار

دف   :3وهي تقليل من العبء الضرييبال إىلالتخطيط الضرييب واليت 

فهم  ذلك من خالل ويتميف خفض الدخل اإلمجايل املعدل لسنة معينة خاضعة للضريبة ( تتلخص املقاربة األوىل-1

إلعفاءات والتخفيضات).املستحدثة أو  األنظمة الضريبية األخرية   فيما يتعلق 

طبق مىت ت ،ة وتطبيقهااللوائح احلديثمعرفة  ضرورةب مما يؤدي ،الضرييب عبءالتخفيض مبلغ تم ب الثانية املقاربة-2
لعائلة  واجبفمن ال ر،آخ ىلإقد تتغري من عام  القواننينظرًا ألن و  ،الشركة أو على مجيع النفقات العادية واملتعلقة 

 ملكلفنيففي اجلزائر على سبيل املثال جيب على ا ،الصادرة من اجلهات املختصةدائًما ودور التحقق من القوانني 
قانون   ،قانون الرسوم على رقم األعمال ،الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةقانون : التالية مراجعة مجلة القوانني
لضريبة.، الدليل التطبيققانون االجراءات اجلبائية ،قانون الطابع ،قانون التسجيل  ،الضرائب غري املباشرة ملكلف    ي 

                                                           
1 Karayan et al. (2002), Strategic corporate tax planning, John Wiley,USA, p19. 

  .162، ص 44، اجلزائر، املادة وزارة املالية املماثلة،قانون الضرائب املباشرة والرسوم  )،2022( يرية العامة للضرائب،املد 2 
3 Mgammal, M. H., & Ku Ismail, K. N. I. (2015). Corporate Tax Planning Activities: Overview of Concepts, Theories, 

Restrictions, Motivations and Approaches. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6 No 6 S4, pp350-358, Accessed 
on: 18/10/2020, Available on: https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s4, 
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ستخدام اإلعفاءات الضريبيةت ثالثةال املقاربة-3 املتعلقة مبصاريف  تزاماتلاال هاته اإلعفاءات تضمنتحيث  ،تعلق 

إلضافة إىل  ،صاريف القابلة للخصم يف حدود ما يسمح به التشريعالتقاعد والعديد من امل البحث والتطوير ومنح
العبء الضرييب على األشخاص الذين يكسبون أقل من مبلغ  فختفي إىلوالذي يهدف  اإلعفاءات عن املداخيل

 نة.معني يف سنة معي

ت مناانتقادات هل ةوقد وجهت عد  ا ال تصف بشكل حمدد وصحيح النهج املتبع يفأا همهأ ته املقار
 سم بعدم اليقني.مستقبل يتً  معالتخطيط الضرييب 

 التخطيط الضرييبأمهية : ارابع
لشركة، وخاصة التخطيط املايل لداخل املؤسسة التخطيط  اتيعترب التخطيط الضرييب جزءا من عملي

الستغالل األمثل ا ويشرف علىاملالئمة،  املالية حيدد األهداف ويرسم السياسات واالسرتاتيجيات التخطيط املايلف
وحتديد  ملاليةا على حتليل االحنرافات الناجتة عن تطبيق اخلطة كما يقوم  ،ها بصورة كفؤةخدامحة واستللموارد املتا

أن تقوم  اليةامل على اإلدارة توجبي ذا املنطلقعاجلتها، ومن هوحماولة م هدافاألسباب اليت أدت لعدم حتقيق األ
تضمن حتليل ت لألعباء اجلبائية تشمل مجيع أنواع الضرائب والرسوم اليت ختضع هلا الشركة، كمابعمل خطة تفصيلية 

  .املستقبل حدوثها يف تفاديوكيفية  خاطر اجلبائيةامل

  : 1ما يليفيوميكن تلخيص أمهية التخطيط الضرييب 

لتايل يساعاألدىنحدها  إىلالضريبية  اللتزاماتالوصول  إىلالتخطيط الضرييب يهدف  - د الشركات على ، و
االستفادة من الوفر الضرييب من خالل  على لشركاتايساعد و  ،والنمو لالستثمار الالزمة األموالتوفري 

   ؛االستثمار يف مشاريع معفية من الضرائب

لطرق القانونية، لذا فإنه حي بائيعلى ختفيف العبء اجلخطيط الضرييب التيساعد  - قق للمكلف للمكلفني و
  ؛ةس سليمعلى أس واالستثماريةالفرصة الكاملة للتخطيط املايل واختاذ القرارات التمويلية 

لتايل االستثمكوالقوانني األخرى   لتشريعات اجلبائيةمعرفة موسعة حيقق التخطيط الضرييب  - ار وغريها، و
  ؛على الشركة بائيةاجل األعباءاالستفادة منها يف ختفيض 

                                                           
  .47-64، ص مرجع سبق ذكره، )2017، (بت. حممد 1 
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، اإلجرائية املتبعة اتواخلطو ورة املهام سري كبصورة مستمرة   الضريبيةالوظيفة يضمن التخطيط الضرييب مراقبة  -
عند  هب دراستجي تغرياماألثر الضرييب من عل وجي، هام الوظيفة الضريبيةحتديد أهداف واضحة مل إىليؤدي و 

ي عمل من األعمال    ؛يف الشركةاملهمة القيام 

وخصوصا من خالل  ،الوفر املراد حتقيقهأو بائية اجل األعباءسهولة الرقابة على  إىليؤدي التخطيط الضرييب  -
  ؛ةالفعليو  اهل خططامل األعباء اجلبائيةحتليل االحنرافات بني 

 .عملية املفاضلة بني االستثمار يف مناطق االستثمار املختلفة يساعد التخطيط الضرييب الشركات يف -

 األدىنحدها  ىلإ بائيةاجل اللتزاماتلوصول لسبق نستنتج أن التخطيط الضرييب يهدف  من خالل ما
القوانني و  املتاحة، ويتم ذلك من خالل توجيه األفراد إىل التكوين املتخصص يف التشريعات اجلبائية لطرق القانونية

يبية للمؤسسة وظيفة املراقب ملهام الوظيفة الضر التخطيط الضرييب ، كما يؤدي االستثماركقانون   ذات العالقة األخرى
، كما يقوم على حتليل االحنرافات عن اخلطة املسطرة، للحفاظ التصريحآجال لتفادي األخطاء وضمان االمتثال و 

  مهة بقيمة مضافة للمؤسسة.على املؤسسة من االخطار اجلبائية واملسا
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  التخطيط الضرييب ومعوقات ساسياتأ: املبحث الثاين
ا،  إىل تسعى الشركات من خالل التخطيط الضرييب  تكاليف اجلبائيةال العمل على إنقاصو حتسني عمليا

خطى كل عقبات تت على أنعلى خطوات ممنهجة للتخطيط، بعد تسطري ألهدافها القصرية وبعيدة املدى،  اعتمادا
  التخطيط الضرييب، وذلك من خالل املطالب التالية:

 ؛خلطوات األساسية للتخطيط الضرييبا -
 ؛الضرييب وسلوكيات اإلدارة الضريبية التمييز بني التخطيط -
 ؛هداف التخطيط الضرييبأ -
  .العقبات االساسية للتخطيط الضرييب -

  اخلطوات األساسية للتخطيط الضرييباملطلب األول: 
خذ يف االعتبار ما تتضمنه اأو  طخطِ مللب التخطيط الضرييب من ايتط لشركة، أن  لعمليات املستشار اجلبائي 

شريعية الفهم الصحيح للنصوص التكما يتطلب أيضا ،  ختاذ القرار املشاركة طرافاألاملقرتحة لكل واإلجراءات 
عي ال خيالف ثغرات، وذلك يف ضوء القانون أي بشكل شر أو  التشريع، من مزا يُتيحهوكيفية تطبيقها واستغالل ما 

لقانون، وما جيب القيام به وما ال جيبو  النصوص القانونية،  إىلو  ؟يتطلب التخطيط الضرييب معرفة عملية وشاملة 
أي تتبع اإلجراءات املصادق عليها لتأطري العمليات اجلبائية داخل  ،1؟ومىت تتوقف؟ أي مدى جيب أن تذهب

خالل  ات الضريبيةاملبالغ الضريبية املستحقة اليت تدفع مباشرة للسلطو  املؤسسة كتحديد النتيجة احملاسبية واجلبائية،
ارات املالية، وميكن والقر عند اختاذ قرارات االستثمار السنة املالية، كما يقوم التخطيط بتحديد الضرائب املستحقة 
  :2توضيح اخلطوات األساسية للتخطيط الضرييب من خالل اآليت

لضريبةتفاصيل العمليات واملصادقة على االطالع على  -   ؛اإلجراءات املتعلقة 
  ؛فهم اللوائح الضريبية واالستفسارات -
  ؛البحث بني هذه اللوائح والقوانني واختيار ما يناسب نشاط الشركة -
  ؛بدائل العمليات وبدائل إجراءات احملاسبة الضريبية املمكنة لكل عمليةحتديد  -

                                                           
1 Mgammal&Ku Ismail, OP Cit, p350. 

  7.جامعة عني مشس، مصر، صمذكرة ماجستري غري منشورة،  ،ظيم قيمة املنشأةقياس أثر التخطيط الضرييب على تع)، 2016نرفا أمني أمحد زكي ( 2 
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 تاللتزاماأي ختفيض  ،الذي يعمل على تعظيم النتيجة بعد الضريبةو تقييم هذه البدائل واختيار املناسب منها  -
من حساب  كنميُ  ، كمامع مراعاة التغري يف القيمة الزمنية للنقود أدىن حد ممكن إىلالضريبية بشكل مشروع 

لضريبة على صفقات امل  بدرجة كبرية من الدقة. ؤسسةالتدفقات النقدية املرتبطة 
مثل قبل انطالق املشروع من خالل اختيار الشكل القانوين األ أن يبدأن التخطيط الضرييب جيب أإال 
تباع   ذكرها. اخلطوات التايل للشركة 

  املشروعخطوات التخطيط الضرييب قبل بدء  الفرع األول: 

  املشروعأو  شركةالتنظيم و ل شك: أوال

رمبا يكون ف انوينقالختيار األمثل للشكل الوهذا  شركةمشروع الجيب أن يبدأ التخطيط مع بداية تكوين  
حفإن الشركات  وأيف امللكية اخلاصة ذلك أنه ملكية خاصة، أو  مؤسسةأو  على أساس شراكة قرر ت شركةال أر

  .1الضريبة على األفراد املالكنيد ائع اسسأعلى 

اص وشركات شركات األشخو الشكل القانوين بني الشركات الفردية واجلماعية،  ميكن اختيار مثال اجلزائر يف
ح املشرع تكوين جتمع للشركات حيث   ة حمدودة قصدأكثر لفرت أو  بني شخصني معنويني ستؤساألموال، كما أ

ت املالئمة لتسهيل النشاط  تنميته،   ألعضائها وتطويره وحتسني نتائج هذا النشاط و االقتصاديتسخري كل اإلمكا
يسري و ، اواقتسامهحتقيق الفوائد  إىلميكن أن يؤسس بدون رأمسال كما ال يؤدي التجمع من تلقاء نفسه كما 

ا وجد هم متضامنون إال إذهم املالية اخلاصة و ديونه من ذمتأكثر ويلزم أعضاءه بتسديد أو  التجمع شخص واحد
األساس القانوين ( مينح القيد يف السجل التجاري للتجمع الشخصية املعنويةو خمالف مع املتعاقدين األخرين،  اتفاق
كما ميكن للشركات الحقا تشكيل ،  2من القانون التجاري وما يليها 796وهذا حسب ما جاء يف املادة  نفسه)

  للشركات وفق شروط نص عليها التشريع اجلبائي.جتمع جبائي 

   الضريبة وأثرها عند اختيار طريقة التمويل :نيا

 مت إيراداتألغراض طويلة األجل عن طريق حجز  إضافيةعندما يسعى املشروع للحصول على أموال 
حاحلصول عليها من   فإنه ،طويلة األجليون دإصدار أسهم أو  ،جديدةأسهم  تصدارساعن طريق أو  املشروع أر

                                                           
  24مذكرة ماجستري، جامعة ام درمان اإلسالمية، السودان، ص ، دور الفكر احملاسيب يف ختطيط السياسة الضريبية يف منظمات األعمال، )2007(، فوزية حسن علي جدعة 1 
سة اجلمهورية، اجلزائر، املادة ، القانون التجاري )،0720( األمانة العامة للحكومة، 2 متوفر على: ، 235، ص 796ر

https://www.joradp.dz/TRV/ACom.pdf ،:20:00على الساعة  18.03.2022( مت االطالع بتاريخ.(  
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 ،شكال التمويلاألثر الضرييب على أ وهذا الختالف ،املسامهنيعلى و  شروعجيب عليه مراعاة األثر الضرييب يف امل
  .1األعباءتسجل مع  واليت من املصروفاتعلى سبيل املثال تعترب فوائد الديون 

رها عند تشغيل امل :لثا   شروعالضريبية وآ

البديلة لتيسري  على القرارات أثرهابة ملعرفة ير ضل هامش الدالعمل على اإلدارة معرفة معمبجرد ما يتم تنظيم 
يت قرق تو ملشروع وهذه مرتبطة بطمصلحة او  تتماشىوترتيب العمليات للحصول على معاجلات ضريبية العمل 

ر الضريبة على التدفقات العمليات وأسلوب احملاسبة املختار دية والتوقيت األمثل هلذه النق. سيتم التطرق ملختلف ا
  التدفقات.

   اختيار األسلوب احملاسيب األمثل :رابعا

لنسبة  إىلنظام احملاسيب هو قرار مهم للم ااختيار أسلوب ع إن لضريبةللمكلّ حد ما  سبب نوعية ب ف 
شيء  الدفع املؤجلأسلوب أو  ألن اختيار األسلوب النقدي ،االستثماري املمارسأو  ليمالعأو  النشاط التجاري

نوات األوىل مصروفات يف السو صومات خلي رمبا ينتج عنه جتنب قدسلوب الناألإذا أن ، يف بعض الدول متاح له
اية العام القادم إمجايلجيل حتديد أو  ،لألعمال واالستثمارات املؤسسة حديثة  لمكلفسبب لمما ي، الدخل حىت 

اسيب يف النقد لذلك من األفضل أتباع أسلوب حم اخنفاض من يف السنوات األوىل اديدج لضريبة الذي بدأ عمال
ا يف السنوات األوىل لل إىليؤدي  دة اخلصومات املسموح  االلتزام من ل قليأن  ميكن سلوباأل اهذ ،بداية النشاطز

  .2ضرييبال

إلعفاء منلنظام اخلاضعني ل املكلفني استفادةإمكانية  إىلاإلشارة  كما جيدر الرسم  احلقيقي من الشراء 
انون االستثمار مجيع التحفيزات املمنوحة يف ق، كما ميكنهم من االستفادة من على القيمة املضافة يف بداية االستثمار

ت عند االنطالق يف املشروعمبا فيها  من التدفقات يف ختف من أجل خصم الرسم على القيمة املضافة على املشرت
  .لضريبة نيعلى املكلف ارجة للمشروعالنقدية اخل

                                                           
  27ص  ،مرجع سبق ذكره، )2007(فوزية حسن علي جدعة،   1 

  .26 ص ،نفسهرجع امل 2 
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ملشروعالفرع الثاين:    خطوات التخطيط الضرييب بعد البدء 
  :1أساسية وهي تباع مخس خطوات يتم، املتوقع ييبالضر  من خالل األثرحديد رحبية مشروع استثماري لت

  ع القرارا نّ صُ التعرف على أوال: 
أو  إدارة الشركة عضاءأ اعتبارميكن و ختاذ القرارات؟  املخول لهمن و من املهم حتديد املسؤول عن القرار 

في الشركات ف ،تلف هوية متخذ القرار حسب حجم الشركةختيف حني قد  ،اتالقرار  ونهم من يتخذ محلة األسهم

ختاذ القرارات اليت لديها عدد قليل فقط من محلة األسهمو  الصغرية ومتوسطة احلجم إجياد الشكل ك  ،يقوم املالكون 

ح على مستوى الشركات وكذلك ةاملوقع األمثل للشركأو  القانوين لضرائب املفروضة على األر ، ويتأثر قرارهم 

ا     كأفراد.لضرائب اليت يدفعو

  الشركة فاهدأحتديد  نيا:
دة ثروة املستثمر  دة   أقصى حد إىلز حهم ال تتمم أوز دة استهالكال بإر ، قصى حدأ إىل فراداأل ز

من خالله إرضاء  دففالتخطيط الضرييب يتماشى مع جل أهداف الشركة، كالرحبية أو بناء منتج ذو جودة عالية 

ئنها  ئن واكتساح السوق، وأز فال ات أهداف الشركة قد جتد عدة عقبحتديد  غري أن إىل كسب أكرب عدد من الز

دد مكان إقامة حٌ و  ،اليت حددت مسبقا الدخول يف سوق املنافسة إغراء الشركات مثال ميكن للتحفيزات اجلبائية

  أو وجهة السلع املنتجة. املشروع فيها

  حتديد منوذج القرار املناسبلثا 
لشركة إىل قرارات استثمارية أو متويلية خاطئة،   القيمة  منوذج من خاللإن إمهال العامل اجلبائي قد يؤدي 

متها عن تكلفة املشروع مطروحا منها التدفقات النقدية املتوقعة من املشروع معدلة بقي(واليت تعرب احلالية الصافية 

وبذلك تصبح  رتثماالسأو حساب القيمة احلالية بعد الضريبة وذلك بدمج الضرائب املتعلقة  احلالية)، يتم تعديل

شروعات يتم املفاضلة بني املومن خالل ذلك  ،أساسية يف حساب التدفقات النقدية للضريبة ةح اخلاضعراأل

  .2املقرتحة من خالل العوائد املتوقعة بعد الضريبة

                                                           
1 Schanz, D., & Schanz, S. (2011). Business Taxation and Financial Decisions. Springer Berlin Heidelberg. 

Berlin, Heidelberg https://doi.org/10.1007/978-3-642-03284-4 .p 08. 
2 Schanz, D., & Schanz, S. (2011). OP Cit .p 83. 
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  تقليل الضرائبأو  التخطيط الضرييب رابعا:
يتم اعتماد تقليل الضرائب كهدف بعد االنتهاء من إنشاء املشروع أو املصنع واالنطالق يف اإلنتاج، لذا 

مرحلة  إىلتعدت املرحلة ا أم أاملؤسسة يف مرحلة قبل البداية الفعلية لإلنتاج فالتعرف على نسبة تقدم املشروع وهل 

مجع معلومات حول  إىلاجة حب املؤسسةتوسعته فأو  وقبل بداية املشروع رحلةيف هذه امل ؟ختفيض الضريبةو االستغالل 

الزمة كالوعاء الضرييب ال املعلومات الضريبيةوكذلك ا، الستثماراواألفق الزمين  ،الفائدة وأسعار ،التدفقات النقدية

ر التمويل قد مت قراأو  إذا كان قرار االستثمارفي حال ما ف ونسب الضرائب واالعباء املقبولة وغري مقبولة جبائيا،

فقط  ى املؤسسةلع رحلةهاته امليف و  ،أدىن حد إىلتقليل الضرائب  إىلحباجة املؤسسة ف، عتنفيذ املشرو مت لفعل و 

لضرائب   .1مجع املعلومات املتعلقة 

  الضرييبقرار االستثمار واألثر  :خامسا

ية البدائل تقييم رحب إلمكانفإنه ، مج الضرائب يف صنع القرار، وبدأخذ الضرائب يف االعتباربعد 

لضرائب االستثمارية املتاحة ُجترى يث حبحتديد أثر الضرائب على القرار االستثماري األمثل  وكذا ،قبل وبعد األخذ 

ت على أساس   .2ناسبةامل اليةاملطة اخلاحلسا

  الضرييب وسلوكيات اإلدارة الضريبية بني التخطيطالتمييز املطلب الثاين: 
 والتهرب التخطيط الضرييب، التجنب الضرييب :لإلحاطة مبوضوع التخطيط الضرييب وجب التمييز بني

إلضافة نب الضرييبالتخطيط الضرييب وجب التمييز بني التهرب والتجتحديد وفهم لفالضرييب،  التمييز بني  إىل، 
ح مع ختفيض يف األعباء   .جلبائيةا غريها من الطرق والنشاطات داخل املؤسسة واليت يكون اهلدف منها تعظيم األر

  التمييز بني التهرب والتجنب الضريبينيول الفرع األ
تخطيط الضرييب تشويه مسعة ال إىل ميكن أن يؤدي بني هذين املفهومني املنفصلني الدقيق التمييز إن عدم

 يزيتمالألهم عناصر  املخص )2 – 1( رقمعواقب قانونية خطرية، ويربز اجلدول املوايل  إىليؤدي مما املسموح به 
  : بينهم

  

                                                           
1 Schanz, D., & Schanz, S, ( 2011),   Op Cit  ,p 08 
2 Op Cit  ,p 09. 
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ن هناك أن التخطيط الضرييب بعيد كل البعد عن التهرب الضرييب إال أ نستنتج )2 – 1( من خالل اجلدول
ألنشطة الضريبية،شرتكة بينه وبني التجنب الضرييب بعض العوامل امل يث يعترب التجنب الضرييب ح خاصة فيما يتعلق 

  أحد نتائج التخطيط الضرييب.

  التمييز بني األنشطة الضريبية:الفرع الثاين: 
ال الضرييب من خالل التخطيط، تلك ومتثل األنشطة الضريبية ا املؤسسة يف ا  األنشطة اليت تقوم 

   :من خالل البعدين التالينيالتهرب، التجنب، والشفافية الضريبية 

ا الش بني األنشطة الضريبية اليت يف البعد األول من املصفوفة كمن التمييزفي ركة يف درجة اتباع القانون تقوم 
لتايل  األنشطة الضريبية لنا تظهر من املصفوفة البعد الثاينأما يف  ،غري قانونية أخرىانونية و أنشطة ضريبية ق و

متييز التخطيط الضرييب عن التجنب والتهرب الضرييب 2 – 1اجلدول رقم   

  التهرب الضرييب  التجنب الضرييب  التخطيط الضرييب  األساس

 املعىن
 

 أدىن ىلإطريقة تقليل املسؤولية الضريبية 
حد من خالل االستفادة من املزا 

الكاملة للقانون من خالل االستثناءات، 
  .واحلسومات اخلصومات اإلعفاءات،

االستفادة قانونيا من 
الثغرات املوجودة يف 

 قوانني الضرائب

احلد من االلتزامات 
الضريبية بطرق غري 

قانونية كخفض الدخل 
التضخيم يف أو  عمدا

 النفقات.
اهلدف من 
  االستخدام

  إخفاء الضرائب  التحوط الضرييب  توفري الضرائب

 الطبيعة
  القانونية

  يف طبيعته أخالقي
غري أخالقي يف 

 طبيعته ويلتوي على
  القانون دون خرقه

  غري شرعي ومرفوض

  تظهر املزا على املدى الطويل  النتائج
تظهر املزا على 

  .املدى القصري
ت واملالحقة  العقو

  القضائية
ر  اآل

  القانونية
  يستخدم فوائد القانون

يستخدم الثغرات يف 
  القانون

  يتخطى القانون

Source: Shameem.K & Yakoob.c,(2015), Tax Planning and management, School of distance EDUCATION 
,University of Calicut, India, p7. 
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ا أخالقية أو غري أخالقية وتصنف  شكلعدين، يف البناًء على هذين البمجيع أنواع السلوك الضرييب  ، توضععلى أ
البياين احلد الفاصل بني السلوك  شكلميثل اخلط املنقط يف ال، حيث  )5 – 1( الشكلاألبعاد  البياين ثنائي

الضرائب على  بعضدفع الضرييب وهو جتنب ل بجنمثل الت يتم وضع سلوك ،غري األخالقي األخالقي والسلوك
لتايل يقع يف املنالسلوك قانوين تقنًياأنه من  لرغما   .1طقة الرمادية، إال أنه يستغل الثغرات املوجودة يف النظام الضرييب و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التخطيط  فتعري يتمو  ،يف التخطيط الضرييب تشارك اتشركال جلأن  نستنتج )5 – 1( الشكل من خالل
املبيتة وراء  لنيةالفرق الرئيسي بني التهرب الضرييب والتخطيط الضرييب هو ا، و أخالقي وقانوين سلوك على أنه الضرييب

 تفادة من التحفيزاتية والتخطيط لالسبيالضر  الوظيفة يف حني أن التخطيط الضرييب يتعلق بتنظيم هذا السلوك،
التهرب الضرييب  ينماب من مدفوعات الضرائب بطريقة قانونية يقلصو  الشركة، اتبطريقة فعالة مناسبة السرتاتيجي

  . ةالضرائب لصاحل الشرك قواننييستغل الثغرات يف 

معايري التهرب بني التخطيط و  يتطلب التمييز ، إذالتمييز بعيد كل البعد عن املثاليةن هذا فإومع ذلك 
 شركات ويتم التمييز بني التهرب والتخطيط لدى ،للقياس الكمية قابلهاته املعايري  كونتجيب أن كما   ،شاملة

                                                           
1 Middleton, A., & Muttonen, J. (2020). Multinational Enterprises and Transparent Tax Reporting (first Ed.). Routledge, 

London, p29, https://doi.org/10.4324/9781351245159. 

االختالف بني السلوكيات الضريبية للشركة أوجه 5 – 1الشكل رقم:   

 غري قانوين

 غري أخالقي

 الشفافية الضريبية

 التخطيط الضرييب

 أخالقي 

 املنطقة الرمادية

 العدوانية الضريبية

الضرييب جنبالت الضرييب هربالت   

 قانوين

 Middleton, A., & Muttonen, J. (2020). Multinational Enterprises and Transparentاملصدر:

Tax Reporting (first Ed.). Routledge, London, p28, https://doi.org/10.4324/978135124515 
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ستخدام املخاطر كعامل فصل رئيسي: "اخل تقدمي املخاطر دة ز إىل ئًمايؤدي جتنب الضرائب داحيث دمات 
  .1ال يزيدها"أو  املخاطر اجلبائية، بينما يقلل التخطيط الضرييب من اجلبائية

  التمييز بني إدارة الضريبة والتخطيط الضرييبالفرع الثالث: 
ا إلعداد  الفرق بني إدارة الضريبة والتخطيط الضرييب وجب التمييز بني العديد من املصطلحات اليت تزخر 

 1( يف اجلدوليتم التمييز ، لذلك سبصفة مشرتكةالتخطيط الضرييب وإدارة الضريبة تستخدم يف  واليتإدارة الضريبية 

 :وإدارة الضريبة التخطيط الضرييب هم عناصرأ بني )3 –

بني التخطيط الضرييب وإدارة الضريبة الفرق 3 – 1 رقماجلدول   
  إدارة الضريبة  التخطيط الضرييب أسس للمقارنة

  املعىن

لشــــــؤون املاليــــــة التخطــــــيط الضــــــرييب  يقــــــوم
ـــــــــــع ال ـــــــن مجيــ ـــــــتفادة مــــــ ــــــــــات الســــــ تخفيضـــ

ـــــوم  ـــــــ ـــــــــالوات واخلصـــــــ ـــــــ ـــــــاءات والعـــ ــــــ واإلعفــــــ
ــــث امل ــــــــا، بصــــــــورة مشــــــــروعة، حبيــــ ســــــــموح 

  االلتزامات الضريبية خيفض من

ــــــــى اال ــــــــرائب علــــ ــــــــــوي إدارة الضــــ ـــــزام لتنطــ تـــــــ
ــــــرائبب ـــــــ ــــــــوانني الضـ ـــــــتظم بقــــــ ـــــت منـــــــ ـــــــ  ،توقيــ

ــــــؤون املاليــــــــ ؤدي ، بطريقــــــــة تــــــــةوترتيــــــــب الشــ
  الضرائب. ختفيض إىل

  

  يتناول
ـــــــريبة  ـــــــ ـــــــع للضــ ــــــ ــــــدخل اخلاضـــ ـــــــ ـــــــــــيط الـــ ختطـــــ

  وختطيط االستثمارات.
االحتفـــــــــاظ بســـــــــجالت احملاســـــــــبة، وإيـــــــــداع 

ت،  ـــــــا ودفـــــــــع العائـــــــــدات، ومراجعـــــــــة احلســ
  .الضرائب يف حينها

  اهلدف
ـــــــــريبية  ـــــؤولية الضـــ ــــــــــيض املســـــــ ـــــــــد  إىلختفــ احلـــ

  األدىن
ـــــزام  ـــــــــوانني إلجــــــــــراءات وااللتـــــ حكــــــــــام قـ
  الضرائب.

ت.  على ختفيض املسؤولية الضريبية يركز  الرتكيز   يركز على ختفيض الضرائب والعقو

  اجباري
لتقييم  ليس إجبارً  ومسك  إلزامي لكل من يقوم 

  حماسبة

 : Key Differences,(2022), Difference Between Tax Planning and Tax Management , avalable an :املصدر

,https://keydifferences.com/difference-between-tax-planning-and-tax-management.html,cansulte at (18/03/2022 20 :00)  
  

                                                           
1 Middleton, A., & Muttonen, J. (2020). Op Cit , P31. 
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إال  ،الوحيد بني التخطيط وإدارة الضريبية يف إلزامية التطبيقنستنتج أن الفرق ) 3 – 1(اجلدول من خالل 
أن التخطيط الضرييب ميكن أن يشمل إدارة الضريبة، فيلعب التخطيط دور املتحكم ومتخذ القرار، يف حني متسك 

  .ويعد أهم فارق بينهما إدارة الضريبة اجلانب التقين فيها

  يبيالضر  التخفيضو التخطيط الضرييب ذج مناالفرع الرابع: 
لتخطيط الضرييب ا يمنوذج أساسيان بني اناختالف ثالث مناذج أساسية للتخطيط الضرييب إال أن هناك هناك

لتخفيضي الذي ذجنمو الو    .1من الضرائب التقليلأو  هتم 

  منوذج التخطيط الضرييبأوال: 

ختيار ال هدفوي ،يف القرارات الضرائبدمج من خالل ملية صنع القرار عيف االعتبار  هذا النموذج خذ
تخطيط نموذج البذج يسمى اهذا النوع من النم ،ختلفةاملستثمارية االفرص الالبديل املناسب من جمموعة من 

ه احلالة يتم اتيف هو  ،من حتليالت ما قبل االستثمار جزءعلى ه الفئة من التخطيط الضرييب اته عتمدوت ،لضرييبا
ستخدم. أفضل فرصة وفًقا ملعيار القرار املمن خالل اختيار املالك أو  املسري من خالله االستثمار إعداد قرارو صياغة 
  البداية الفعلية للمشروع. قبلتتم  عتبارهاالتخطيط الضرييب  فرتة يوضح )6 – 1(الشكل 

يسعى فب، عن طريق الضرائ دالة اهلدفجيب تعديل  واحدةزمنية يف سياق فرتة  الختاذ القرار الصحيحو 
ك الفرصة لتوليد أعلى تدفق املالأو  خيتار املسري لذلك ،تعظيم التدفق النقدي بعد الضريبة لتعظيم املنفعة إىل سريامل

لعالقة: نقدي بعد خصم الضرائب   وميكن صياغة دالة اهلدف 

  

  .املستحقة يةبيالضر  املبالغ :Tالتدفق النقدي قبل الضرائب وميثل  إىل :CFحيث يشري 

  

  تخفيض الضرييبال ذجو من :نيا

 اية سنة مالية، الفرتة واحدة تتمثل غالب منوذج التقليل الضرييبيسمى و ضريبة لتحسني الالنموذج هدف ي
اية الفرتة اخل الضرييب تقليل االلتزام يعمل علىو  ستثمارالاملالك أو  م املسريو قيحيث  عادة و  ،اضعة للضريبةيف 

قد يكون قرار فمت اختاذه دون مراعاة الضرائب يف هذه احلالة  ،لضرائبا ستشارمباملالك أو  املسري ما يستشري

                                                           
1 Schanz, D., & Schanz, S., (2011), OP Cit .p 27 

(𝐶𝐹 − 𝑇) → 𝑀𝑎𝑥 



مدخل عام للتخطيط الضر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صل األول فلا  

 
  

53 

اية العام ؤديتكما   ،االستثمار خاطًئا أو  اول املسريحيو يف سياق فرتة واحدة، و  الضرائب دورًا الحًقا فقط يف 
 CFلتدفق النقدي ادالة اهلدف مع فرض ثبات بميكن التعبري عنها لذلك  ،املالك تقليل الضرائب بعد اختاذ القرار

  بـالعالقة:

  
اية الفرتة الضريبية األوىلألول مرة يبدأ املستثمر  لضرائب يف   – 1(ل وضحة يف الشكهذه النقطة م ،يف االهتمام 

  وعه اجلديد.يغطي مشر  ، تصريح جبائيهذا الوقت يتعني على املستثمر تقدمي أول تقرير ضرييب يف )6
  
  
  
 

 

  

  

  

 

  

  

يت بعدها دور  )6 – 1(من خالل الشكل  يفرتض أن التخطيط الضرييب يتوقف عند بداية املشروع 
كيان ن التخطيط الضرييب ال يتوقف فقط عند بداية املشروع بل يبقى ويستمر طول حياة الإال أالتخفيض الضرييب، 

وهذا  ،ويتوجب التخطيط اجليد لالستفادة من التحفيزات املصاحبة له ،وهذا لوجود عدة توسعات يتطلبها املشروع
 .ما سيتم التطرق إليه يف العنصر املوايل

حامنوذج  لثا: ألر   لتنبؤ 
ح  ثناء فرتة استغالل املشروعأو  النموذج يقوم ألر  تم عملية التخطيطفت التخطيط الضرييب، ستخداملتنبؤ 
   :1وفق عدة مراحل أمهها أو يف مرحلة اإلنتاج للشركات واملؤسسات االستغاللأثناء فرتة 

                                                           
1 Lev, B., & Nissim, D. (2004). Taxable Income, Future Earnings, and Equity Values. The Accounting Review, 79(4), 

1039–1074. https://doi.org/10.2308/accr.2004.79.4.1039. p 34. 

Tax 
planning 

t=0 t=1 

Project Start 

Tax 
minimization 

End of year 1 

  التخفيض الضرييبو التخطيط الضرييب  بني مقارنة 6 – 1الشكل 

لتخفيض الضرييب 1.6الشكل رقم  مقارنة التخطيط الضرييب   

 :Schanz, Deborah, Sebastian Schanz. 2011. Business Taxation and Financial Decisions. Berlin, Heidelberg: رالمصد
Springer Berlin Heidelberg ;p 27 

𝐶𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
 

⇒ 𝑇

→ 𝑀𝑖𝑛
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 حليلجل املعلومات األساسية للمؤسسة، يكون هذا الت ملشاملعطيات املالية لت بناء وحتليليتم اختاذ خطوة ل -
ت الضريبية الثالثة األساسيةيركز من خالله على  ،قائم على الضرائب والفروق ؤقتة، : الفروق املوهي املكو

  ؛الدائمة، واملستحقات الضريبية

ح ملدة تصل  املعلومات الواردة يف األساسي الضرييب حول منو كما يتم فحص -   ؛واتمخس سن إىلاألر

 ؛ملعلومات الضريبيةفحص كفاءة السوق فيما يتعلق  -

لة اليت مت فحصها سابقا الضريبيللمعلومات  ةالقدرة التنبؤي ةقارنم -  ؛رائب املؤجلةضمع تلك اخلاصة 

ح املستقبلية للمعلومات املستندة م يت - ر املرتتبة على األر الضرائب  ىلإتوثيق التغيريات مبرور الوقت يف اآل
 .وكذلك يف استجابة السوق هلذه املعلومات

ح،ت إىلثناء فرتة االستغالل يهدف أساسا أ الضرييب ن التخطيطنستنتج أ من خالل ما سبق  وقع األر
ح أن جدوُ بعض الدراسات  إىل ادااستنو  ساس من األ خرجةتتسجيل املعلومات الضريبية املسيتم إما ب توقع منو األر

  .لضرائب املؤجلةاملعلومات املتعلقة الضرييب واملستحقات الضريبية، أو 

حالتالتمييز بني الفرع اخلامس:    خطيط الضرييب وإدارة االر
ح املستقبلية،  ا سبقمم مكان التخطيط الضرييب أن يتوقع األر يضا بتخفيض األعباء أوكما يقوم تبني أن 

ح املؤسسة ليساهم اجلبائية ح؟  ا، فميف إدارة أر  رتباعايتم ة حملاسبأدبيات ا يففهو الفرق بينه وبني إدارة األر
ح، كاخليارات احملاسبية   ت فحوافز إلدارة األر ، نشاط مشروع كالضرييب التخطيطيعتمد على املتحدة في الوال

دة ا اليت تعاجل فيها الدخل اخلاضع للضريبةو ة ياألساليب احملاسب فيه ستخدمحيث ت وهذا النشاط يتطلب  ،ربحللز
ا 1ةميع مواضيع اإلدارة يف الشركجب راءمعرفة املد ، يف حني مل تتوقف البحوث عند القرارات اإلدارية املتخذة بل تعد

  .2فحص سلوك املديرين يف عملية التخطيط الضرييب إىل

ح تستخدم  دة الدخل يف حني فإن التخطيط الضرييب كما سبق فهو عمل إدارة األر األساليب احملاسبية لز
ن احثني على أفاق بني أغلب الباتهناك ، غري أّن بائيةمات اجلمشروع لإلدارة الضريبية من أجل اخلفض يف االلتزا

                                                           
1 Raffournier, B. (1990), La théorie ‘positive’ de la comptabilité : une revue de la littérature, Économies et Sociétés, Série 

Sciences de Gestion, Vol. 16, No. 1, Paris. pp.137–166. 
2 Assidi, S, Omri, (2017), Tax planning and payment timing, Afro-Asian J. Finance and Accounting, Vol. 7, No. 2, pp.164–

176. 
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ح تستخدم من أجل ت اهلدف  نإ، وبذلك ميكن القول امهني ومستخدمي الكشوفات املاليةليل املسضإدارة األر
ها أعمال غري أخالقيةضهو الت :منها   .ليل وحجب احلقيقة واليت تنطوي يف ثنا

حإدارة األيعّرفون ن الكثري ممن أإال  ا على  ر ا خر على بعضهم اآل هايعّرف كما،  اءر غش من قبل املدالأ أ
حنشاط عادي ألن إدارة  ا غش طاملا املدير ال يزال يستخدم االر اسبة املقبولة منوذج احمل ال ميكن تصنيفها على أ

ح،إدارة عن  كشفاليعطي أقوى النتائج يف كما   أساس االستحقاق والذي يقوم على ،عموما لنموذج ألن ا األر
إلضافة  ،شى مع احملاسبة على أساس االستحقاقااحملاسيب يتم يع عناصر مج تستخدم االستحقاقأساس  إىلو

ت املالية للكشف عن اهلندسة املالية ت املاللوجود  وهذا ،البيا ية االستحقاقات يف كل عنصر من عناصر البيا
  .1اريةأو األصول اجل ابتةدون استثناء، سواء يف األصول الث

ا جمموعة من األنشطة والوسائل واإلجراءات املتخذة  وبناء ح على أ على ما تقدم ميكن تعريف إدارة األر
ملستحقات ستغاللامن إدارة الشركة، واليت تتم من خالل  األنشطة و أ املرونة يف املعايري احملاسبية عن طريق التالعب 

 هلا،ثل ترف عليها من خالل تطبيق ممارسات ال متاتعامل يةباسطريق اخلروج من املادة احمل عنأو  احلقيقية للشركة،
دف تعظيم فوائد اإلدارة وحتقيق بعض املكاسب اخلاصة هلا بغض النظر عن مشروعيتها طبيعة أثرها و أ وذلك 

  .2على نشاط الشركة

ح لوجود عدت فروقات فالتمن خالل ما سبق فالتخطيط الضرييب بعيد كل البعد عن إدارة ا خطيط ألر
إلضافة إىل أن اإلدارة اجلبائية الضرييب يعتمد على  ، تمد األسلوب النقدي مما تع اجلزائرية األساليب املشروعة قانو

 ضرائب مؤجلة.ينتج الفروقات املؤقتة اليت تسجل حماسبيا ك

  بني التخطيط الضرييب والكفاءة الضريبية  تمييزال :سسادالفرع ال
ن الكفاءة إأن التخطيط الضرييب هو التخفيض من االلتزامات الضريبية يف حني ف من املمارسني يرى البعض

ويقال إن  ختلفة،اختاذ العديد من القرارات املالية املو   حماولة تقليل املسؤولية الضريبية عند إعطاء إىلالضريبية تشري 
لكفاءة يف فرض الضرائب إذا كانت النتيجة الضريبية أقل من البنية املالية البديلة اليت حتقاملايل يتّ القرار  ق نفس سم 

من املستحقات كن مي امإحداث خطة مالية حبيث تدفع أقل أو  هيكلة االستثمار إىلالغاية، وتشري الكفاءة الضريبية 

                                                           
1 Simorangkir et al. (2020 ), effect of tax planning, return on assets, and deferred tax expenses on earning management 

in automotive sub sector companies and components, PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology,V17 N 4, 
1783-1798, Accessed on: 24/11/2021 14:53, Available on: https://doi.org/10.48080/jae.v17i4.1766 

ح، )2015( التميمي. حكيم، فليح،عباس، محيد 2    .22-21الطبعة األوىل، جامعة بغداد، العراق، ص  ،ادارة األر
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عة الضريبية أقل املنف شريطة أن تكون ،رفع من قيمة الشركةيي ذوهو ما يتقاطع مع التخطيط الضرييب ال ،1يةبيضر ال
التخطيط الضرييب الفعال  لذلك يتطلب ،لتحقيق هذه املنفعة اليت تقع على عاتق املؤسسةمن التكاليف غري الضريبية 

  .2قليل الضرييب فقطا، بدًال من الرتكيز املقتصر على التالرتكيز املشرتك على املزا الضريبية وتكاليف احلصول عليه

بائية، مع والتحفيزات اجلمن أهدف التخطيط الضرييب متكني املؤسسة من االستفادة من املزا هل لذلك 
ا التقليل من ه مكا ة كجاذبية السوق أو أهداف املؤسسة التوسعي  ته االمتيازاتامراعات عوامل أخرى خارجية 

  ؟ أو املنافسة

  هداف التخطيط الضرييبأاملطلب الثالث: 
ب ويتم جتزئتها إىل أهداف تفصيلية حس ،يتم حتديد األهداف داخل املؤسسات من طرف اإلدارة العليا

فال ميكن  نيها،باألهداف وت عنصر مشارك يف اقرتاح وبدوره يعد التخطيط الضرييب، حجمهافروع املؤسسة وحسب 
  .دون مراعات اجلانب اجلبائي التفصيلية اليت تسعى املؤسسة لتحقيقهاحتديد األهداف 

  املعهد األمريكي من وجهة نظرأهداف التخطيط الضرييب  الفرع األول:
، رئيسينيدفني هللتخطيط الضرييب يف وجهة نظره على أن  عتمديناملعهد األمريكي للمحاسبني امل يعتمد
حتقيق أهداف يتمثل يف ف فإن اهلدف الثاينتقليل املسؤولية اإلمجالية لضريبة الدخل، يف حني يف  ألولايتمثل اهلدف 

قل قدر من النتائج الضريبية سعة ويتم حتقيق هذه األهداف من خالل ثالث اسرتاتيجيات وا ،التخطيط املايل 
 االسرتاتيجية نطويوت ت،عامالامل خل الناجتة عن ترتيبخفض ضريبة الد إىلدف  األوىلاالسرتاتيجية  :النطاق

لتايل مكلف  إىللدخل بتحويل ا ةالثالث االسرتاتيجيةعلق تتللضريبة، و خاضع  تغيري توقيت حدثعلى  ةالثاني آخر و
الرئيسي هو ختفيف العبء  اهلدففإن  ،احملاسبني املهنيني الدوليني املعتمدين حتادالووفقا  ،خفض املسؤولية الضريبية

لتايل الضرييب ب ميكنهم االستفادة أن دافعي الضرائ ا نستنتجنمن ه ،يقلل من تكلفة االلتزامات الضريبية ماهذا  و
م على خفض االلتزامات الضريبية من أجل حتقيق هدف   .3التخطيط الضرييبمن قدر

  :التخطيط الضرييب من منظورين خمتلفني إىلنظر وبدال من ذلك، يُ 

                                                           
1 Https://www.investopedia.com/terms/t/tax-planning.asp; Consulté le 08/09/2020. 
2 Randolph .W, Seida .A. (2007), Balancing Tax and Financial Reporting Objectives. Issues in Accounting Education, 

Vol.22, No.2, p.p 285-318. Accessed on: 14/05/2020, Available on: 
https://meridian.allenpress.com/iae/article/22/2/285/74058/Balancing-Tax-and-Financial-Reporting-Objectives. 

3 Mgammal, M. H., & Ku Ismail, K. N. I. (2015). OP Cit. 
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  السلبية للتخطيط الضرييبالنظرة  :أوال

ن و اإلدارية، للرقابة بسبب األثر السليب     ؛التهرب الضرييب على قدم املساواة مع التخطيط الضرييبالقائل 

  املتفائلة للتخطيط الضرييب النظرة :نيا

ى النحو الصحيح عل الضرييب تخطيطإذا أجريت أنشطة الف السابقة لمشكلةحال مباشرا ل هاته النظرة قدمت
ا تفيد كال من املد بائيقانون اجلاليف إطار و  ن العبء ) وميكن أن تقلل ماءسؤ واملسامهني (الر  ،(الوكيل)راء فإ

 .1لتخطيط الضرييبلالضرييب الذي يتحمله كل طرف من خالل اسرتاتيجيات فعالة 

 أي تكاليفالكيان مل حيُ على تقليل العبء الضرييب بينما يف الوقت نفسه ال  الضرييبالتخطيط عمل يكما 
الحظة أن اهلدف ومن املهم أيضا م ،تنيمبهارة ومعرفة كافي التخطيط الضرييبوهذا يعين أنه جيب ممارسة  إضافية،
 بروزسهم يف ختفيض الضرائب سيمن دف اهلهو تعظيم العائدات بعد الضرائب، ألن  للتخطيط الضرييباألمثل 

  .2تكاليف غري ضريبية

كرب اخل عناصرهو تقدمي مجيع التخطيط الضرييب هلدف الرئيسي من فا لى العكس من ذلكوع طة املالية 
ت اخلطة مج تخطيط الضرييبينبغي أن يراعي هدف ال ى ما سبقوبناء عل، قدر ممكن من الكفاءة الضريبية يع مكو

املالية من أجل جتنب املسامهة يف خلق تكاليف جديدة تتحملها الشركة واملساعدة يف ختفيف العبء الضرييب مبا 
حية أخرى فإن اهلدف من و ككل،   ؤسسةطلبات التخطيط الفعال لعمل امليتماشى مع مت  ط الضرييبالتخطيمن 

و تطبيق ه لتخطيط الضرييباحلاالت، يكون اهلدف األساسي لـ في كثري منف ،ليس التهرب من دفع الضرائب
لتايل النتيجةبتقليل  تمؤسساللالقوانني بطريقة تسمح  معرفة يتطلب لضرائب التخطيط لف اخلاضع للضريبة و

ارها ليت ميكن اعتباأو األعباء القابلة للخصم و  تطلب أيًضا فهم أنواع النفقاتي، كما املداخيل املعفية من الضرائب
، خصومات مشروعة  .ةبائيالتخفيضات اجلو أمن التحفيزات  االستفادةشروط تطبيق مجيع و  قانو

  ؤسساتحسب سلوك االفراد وامل أهداف التخطيط الضرييبالفرع الثاين: 
ح بعد الضرائب،ت اليتالتخطيط الضرييب  ئدامبمن خالل   ؤسساتوامل ألفرادا يقوم نص على تعظيم األر

ث يقومون حي ،ائدهمو من أجل هدفهم العام بعد الضريبة، والذي عادة ما يكون تعظيم فلصفقات واملعامالت 

                                                           
1 Minnick, K. and Noga, T. (2010) Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? , Journal of 

Corporate Finance, 16, P703-718 Accessed on: 14/05/2020, Available on:.https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005. 
2 Scholes, M., and All. (2016). Taxes and Business Strategy: A Planning Approach. 5th Ed. Pearson, Edinburgh München. 

England.p20 
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 جيب أن تُبىن هذه النماذج على جمموعة من ، حيثمناذج القرار صياغة وهذا ضمنتحديد سلوك معياري أمثل ب
لتأثري الضرييب يف املقابل، يقيس مبدأ او التمويل قرارات أو  حتديد االستثمار األمثل يةنامكإ ضمنها منو االفرتاضات، 

ال على األساليب التجريبية.، و ؤسساتوامل ثري الضرائب على سلوك األفراد   يعتمد البحث يف هذا ا

، مناذج التخطيط الضرييب يف يتم حتديدهانحرف عن احللول املثلى اليت تف هاته السلوكيات تستخدمغالًبا ما و 
حية ف مون يتجاهلمن  لتايل الضرائب يف اختاذ قرارا مما  ،توى األمثلسلوك دون املس إىل ذلك ميكن أن يؤدي، و

 ضرائب،املبالغة يف تقدير أثر ال يف كثري من األحيان ميكن وعلى العكس من ذلك، األموال ةر اخس إىل ميؤدي 
ي مثن واملؤسسات يرغب األفراد لذا ، ملستوى األمثلدون اوالذي يعترب هذا السلوك أن  الإ، يف توفري الضرائب 

م   .1خسارة األموال الحتمال يؤدي 

   "SAVANT"ستخدام إطار أهداف التخطيط الضرييبالفرع الثالث: 
عتبار  يب،لتخطيط الضريل األساسي دفاهلأن تقليل الضرائب جيب أن يكون  املختصني يعتقد معظم وهذا 

اليت تولد  التكاليف والعوامل األخرىمن عامًال رئيسًيا يف مزيج  توإن كانحىت واحد فقط  متغريهي  ةبيأن الضر 
ح والثروة ، مثلللضريبةيف أغلب األحيان  بدورها اليت ختضعو   ،النقدية للمرء أن يتجنب العديد  ميكن ببساطةو  ،األر

اة من حي إىلامتالك املمتلكات، ولكن معظم الناس ال يتطلعون أو  من الضرائب من خالل عدم كسب املعيشة
درًا ما تكون االسرتا ،الفقر، مهما كانت معفاة من الضرائب ائب تيجيات اليت ختفض الضر عالوة على ذلك، 

دة املبيعات اءر ال يركز املد توفري الضرائب وضع هدف عند، فجمانية سلع إنتاج الأو  حتسني جودة املنتجأو  على ز
 من خالل ىسعحيث ي SAVANT2مقاربة إطار  يتم العمل به وفق ، وهذا ماواخلدمات بشكل أكثر كفاءة

ة بني هو املوازن يبمن التخطيط الضري اهلدف نأوبذلك ميكن اعتبار  ،حتسني الضرائب بدًال من تقليلها إىل املقاربة
  .3فالفوائد واملخاطر والتكالي

دة قيمة الشأو  املشاريعلكي تتم إدارة و غري أنه  لتايل ز ركة الصفقات بشكل صحيح من الناحية اجلبائية و
مجيع اجلوانب  مراعاة راءيتوجب على املد ،صفقاتأو  وكذا عند دخول الشركة يف مشاريع استثمارية  بشكل أفضل،

لضريبية كالتمويل للمشروع وتكلفة احلصول على األصول والعوائد امل ا،  نتظرةاليت هلا عالقة  د أن  الإوكيفية ز
 طرةتزيد قيمة أصول الشركة بسبب عوامل أخرى خارجة عن سيأن  قيمة املؤسسة ترتفع ألسباب أخرى حبيث ميكن

                                                           
1 Schanz, OP Cit ,P25&26. 

 2 SAVANT اختصار لالسرتاتيجية، التأجيل، القيمة املضافة، التفاوض والتحويل هو  
3 Karayan, J. E., Swenson, C. W, (2007). Op Cit, p20. 
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ويل هذه ملعامالت حت أيضا وحيتاج األمر على األصول ؤسساتجيب أن تتم املعامالت عندما حتصل املكما ،  راءاملد
  .1تدفق نقدي إىلاألصول 

لثأغري   ملؤسسةيف ا يةبيالضر وإدارة االسرتاتيجية  وهي الدولة،  ن مجيع املعامالت والصفقات هلا طرف 
خذ بعني االعتبار إدارة الضريبةأو  عندما ختتار املعامالت ا  معامالت يف ويتم عرض مقاربة لل ،الصفقات، فإ

تستند و وهو اختصار يوضح كيف يتناسب التخطيط الضرييب مع القرارات املتخذة يف املشاريع    SAVANT إطار
طة اذا نضع اخلي ملاإلجابة على سؤال أساس إىلضرييب فكرة اإلطار التحليلي الذي يصنف تقنيات التخطيط ال

  .SAVANT للمعامالت يف إطار ) مقاربة7 – 1(يف الشكل و  يف املقام األول؟ يةبيالضر 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

الضرييب  هداف التخطيطألنستنتج أن املقاربة تعتمد على أربع دعائم للوصول  )7 – 1(من خالل الشكل 
إىل اجلبائية  عباءالشركة، وحتويل األ اسرتاتيجياتاملتمثل أساسا يف خفض األعباء اجلبائية، ومتثلت الدعائم يف 

جيمكلفني آخرين،  ة مكلفني أخرين، كل ذلك يندرج ضمن تكوين قيمة مضافمع  األعباء، والتفاوض تلك لأو 
ت كالتايل:للشركة، و     ميكن توضيح املقار

                                                           
1 Op Cit, p61. 
 

 ةالقيمة املضاف

 االسرتاتيجية التأجيل

 التحويل
 التفاوض

 John E. Karayan, Charles W. Swenson(2007), Strategic Business المصدر:
Tax Planning, Second Edition , John Wiley & Sons , USA, p62  

 

 

 

 

  SAVANT مقاربة للمعامالت يف إطار 7 – 1 رقم الشكل
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  SAVANTوفق مقاربة  االسرتاتيجية حتقيق األهداف من خالل تطبيق :أوال

 وميكن ،فعةمرت ائية وذات عوائد حد أقصى إىل مرحبةاالخنراط يف معامالت  إىلالشركة  تتطلعحيث 
تبنياالختيار  للشركات دسة من خالل ع حتديد أفضل املعامالتمث يتم  ،املعامالتأو   جمموعة من الكيا

األهداف االسرتاتيجية  مع الئمةوإذا كانت الصفقة مبا يف ذلك التأثريات الضريبية مت ،األهداف االسرتاتيجية للشركة
ة أن تنظر يف ذات ميزة ضريبية عالية، ينبغي للشركوخبالف ذلك، حىت لو كانت املعاملة ، ل املعاملةو قبيتم ة للشرك

ذا  رفض املعاملة   .1إدارة اجلوانب الضريبية للمعاملة بطريقة اسرتاتيجيةمن ميكن و

أيًضا أن االسرتاتيجيات الضريبية تعتمد عادًة على االستفادة من القيمة الزمنية  SAVANT إطار يوضح
املفاضلة و أ االختالفات يف معدالت الضرائب،أو  ،الحقإىل وقت دفع الضرائب  جيل املثالعلى سبيل  للنقود

ح  و، أر التحويلاسعأخطط  ستخدامالضريبية يف املعدالت  ت أخرى  إىلحتويل األر  تفرض أدىن ضرائب اليتوال
حعلى األ   .خرىأ العمل يف واليةمزا من خالل أدىن تكاليف ضريبية  على ليتم احلصو أي ، ر

. قسيمالتالتوقيت، و  ،اإلنشاء، التحويلالتوفري الضرييب عادة يف واحد من أربعة أنواع:  اسرتاتيجياتتندرج 

 والية إىلشروع نشاء مإ، مثل نقل الضريبية التحفيزاتخطط تستفيد من و  نشاء مشاريعإ علىاإلنشاء  ينطويف

األصول أو  لدخلاملزيد من فئات ا احلصول علىعمليات متغرية حبيث يتم التحويل يستلزم ل، تفرض ضرائب أق

من أجل بيع املخزون ينتج عنه دخل عادي، والذي عادة ما  ت، اإلعالعلى سبيل املثال، لضرائبمن ا معفية
على املعدالت خيضع للضريبة على دة الشهرة  ىلإ، يؤدي اإلعالن املصور الناجح بنفس القدر ومع ذلك، الفور و ز

، مع لأقمبعدالت  ومن احملتمل أن ختضع للضرائب ضع للضريبة حىت يتم بيع الشهرة،خت، واليت ال التجارية للشركة

ل املبالغ اخلاضعة يات حتوّ تقني التوقيت يتضمناملبالغ املكلفة لإلشهار والرتويج للسلع، كما  إىلذلك جيب االنتباه 

 رعك املسهتالمن األمثلة اجليدة على ذلك اإلو  ،2فرتات حماسبة ضريبية أكثر مالءمة إىلالقاعدة الضريبية أو للضريبة 
جيل ديف السنوات األوىلصل ألاتكلفة أكرب قدر من  سرتجاعالذي يسمح ، و املعجلأو  لتايل  فع الضرائب ، و

 ة الذهابمنحأو  مؤونة ن يف اجلزائر ينتج عنأ ، غرييالتقاعد الفردآخر هو حساب وكمثال  ،حىت وقت الحق
وتعد منحة الذهاب للتقاعد أهم املنافع طويلة األجل املقدمة من قبل املؤسسة للعمال  ،التقاعد ضرائب مؤجلة إىل

م حسابه ويتخمصص خالل سنوات العمل لتغطية عبء اخلروج للتقاعد تشكيل  يتم احملالني على التقاعد، حيث

                                                           
1 Karayan, J. E., Swenson, C. W., (2007). Op Cit. p62. 
2 Karayan, J. E., Swenson, C. W., & Neff, J. W. (2002). Strategic corporate tax planning. John Wiley, USA, P22 
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الستناد أساس األجر املرجعي حسب االتفاقيعلى  دميغرافية الالية امل اتفرتاضاالمثل جوانب اكتوارية  إىلة اجلماعية و
  .على درجات الرتقية أثناء اإلحالة على التقاعدلشركة وكذا املعدة من طرف ا

اللتزام  معة من طرف املوظفني يف أي ومن جهة أخرى فإن االعرتاف  التكاليف الناجتة عن املنافع ا
"الرتحيل من جديد" والذي يعترب عنصر من عناصر األموال اخلاصة، وهذا  11السنوات السابقة، يكون يف حساب 

ا عادة ما تكون ضعلى  ستحالة حتميل هذه التكاليفال  .1خمةنتيجة سنة واحدة أل

أكثر من دافعي أو  ننيتستلزم توزيع الوعاء الضرييب بني اث التقسيم ةتقني التقنيات السابقة جند إىلإلضافة 

لضريبة ن تقوم الشركة لالستفادة من الضرائب بتوزيع اأعلى  ،الضرائب لالستفادة من معدالت الضرائب املختلفة
مكان الشركات حتويل جزء من .2ن يكون ذلك مقبوالأبني املالك مع احتساب أجور املالك بشرط  يف اجلزائر 

الشبه  اءاألعبمنح غري خاضعة الشرتاكات الضمان االجتماعي مما يزيح على الشركة بعض  إىلمرتبات العمال 
 جبائيه.

ستخدام  :نيا   SAVANTوفق مقاربة  التأجيلحتقيق األهداف 

ختيار الوقت املناسب للصفقات كما تتوقع التأثريات  ثحي تقوم الشركة بتأجيل ضرائبها املستقبلية 
ستخدام معدالت  ثريات املعامالت غالًبا ما متتد ألكثر من عام واحد، وهذا  الضريبية يف املستقبل نظرًا ألن 

املعاملة فيتوجب  ة ضريبية من خالل تعديل توقيتوقواعد الضرائب احلالية واملتوقعة يف املستقبل، إذا كانت هناك ميز 
 على الشركة القيام بذلك.

  SAVANTالتفاوض وفق مقاربة حتقيق األهداف من خالل  :لثا

حتويل املزيد  ىلإالشركة  تسعى، بشأن الضرائب ىخر األ تيتم أيًضا التفاوض بني الشركة والكياحيث 
حتاول الشركة  ،ةشروط الصفق الكيان اآلخر من خالل التفاوض على إىلورمبا ، ن العبء الضرييب بعيًدا عن نفسهام

معاملة ضريبية أكثر  ذات معامالت إىلتقليل التكاليف الضريبية عن طريق حتويل املعامالت اليت يتم النظر فيها 
 إىل قابلة للخصم غري تكاليف قد تولد ملديرين على إعادة هيكلة املعامالت اليتا يعمل فعلى سبيل املثال ،مالءمة

  .3معامالت تكون فيها التكاليف قابلة للخصم

                                                           
ــــة مؤسسةscf) وفـــق النظام احملاسيب املايل (idrحماسبة منـــحة اإلحالة على التقاعد ( )،2017( ،.ع .منصر، . أ.لقليطي 1  –) sct(اإلمسنت ) دراسة حال

لد تبسة   .38-1، ص 2، العدد 1، املقريزي للدراسـات االقتصادية واملـالية، ا
2 Karayan, J. E, and all, (2002). Op Cit, p22. 
3 Karayan, J. E, and all, (2002), Op Cit. p75. 
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ستغالل  :رابعا   SAVANTالقيمة املضافة وفق مقاربة حتقيق األهداف 

 إىلافة الضرائب كثريا ما تصل القيمة املض وعلى غرار ،ما تبقى بعد الضرائب هو قيمة مضافة للشركة إن
خذ يف االعتبار القيمة الزمنية للمعاملة أيضا، إدارةن أكما   ،وقتال ورمر  بعدالشركة  القيمة الزمنية  أن كما  الضرائب 

 ، غريهي ما يزيد من قيمة الشركة يف املستقبلو كاليف املعامالت، مع احتساب تبعد الضرائب  حتسب للمعاملة
 حد املثالية، إذا جتاوزت تكاليف وهذا فيجب رفض املعاملة تكاليف املعامالت تقلل من صايف القيمة ه إذا كانتنأ

  .1تعاب احملامني وعموالت البيعأمثل 

والذي ميثل  )8 – 1(الشكل  إىلأهداف التخطيط الضرييب  سيتم ترمجت ،من خالل ما مت التطرق إليه
  داخل املؤسسة.لوظيفة الضريبية عالقة التخطيط الضرييب 

  

  

  

  

  

  
  

  

لضريبية للمؤسسة، ا االسرتاتيجيةأن التخطيط الضرييب يُبىن انطالقا من اخلطة  نستنتجمن خالل الشكل 
راعات هدفني أساسني مها: التجنب أو التخفيض الضرييب مع م إىلويستخدم تقنيات الوظيفة الضريبية ليصل 

                                                           
1 Op Cit. p76. 
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دها التأكد من نتائج تم بعيل يف املقام األول يةبيطة الضر ضع اخلتو  وبذلك ،ف اإلضافية احملتملةخاطر والتكاليامل
  .أمثل نقدي صايف تدفقحتقيق  واليت من بينها التخطيط وإن مت حتقيق األهداف

  الضرييب األمثلالتخطيط الفرع الثالث: 
يط حاليا يف العديد من جماالت األعمال، مثل ختط ةستخدماملتقنيات ال من االستخدام األمثليعد مصطلح 

ضية يف وتستخدم هذه التقنيات  ،، وغريهااملالية اإلنتاج والنقل، واختيار احلافظة لتخطيط املايل يف جمال لالربجمة الر
الرتكيز تم يوعلى الرغم من أن التخطيط الضرييب يستخدم على نطاق واسع يف الشركات الكربى،  ،األعمال التجارية

لتخطي ،احلد األمثل إىلبوجه خاص على حتسني أسعار التحويل  ط وهناك عدد قليل جدا من األعمال املتعلقة 
ضية ستخدام الربجمة الر املثلى للتخطيط  النماذج ث عنتتحد إجياد أوراق حبثية ةبو صع ، معالعملي للضرائب 

لتخطيط الضرييب من الناحية النظريةمشكلة أي ويتم حل ، شركاتيف الالضرييب    .1قطف تتعلق 

  العقبات االساسية للتخطيط الضرييب املطلب الرابع:
 ونطاقهرييب  لنا أمهية موضوع التخطيط الضبّني ن املفارقة يف دفع بعض الشركات ضرائب أقل من غريها يُ إ

خزينة املؤسسة  تكبدهاتاملبالغ اليت أو  ضريبةك  املستحقةلغ اباملالتخطيط الضرييب يف نعكس يميكن أن و  الواسع،
 مام فاعلية التخطيط الضرييب وهي:أعقبات تقف ثالث ولذلك حدد الباحثون  ،لصاحل الدولة

   شركاتطرق التخطيط الضرييب املتاحة حمددة خبصائص ال االوىلالعقبة أوال: 
يتعلق املانع  ، وبذلكشركاتمن أجل التعرف على حدود وفرص التخطيط الضرييب اليت توفرها خصائص ال

  :2التخطيط الضرييب، كما هو موضح من خالل معلوماتاألول مبجرد توافر 

املثال، قواعد الرمسلة،  على سبيل شركاتالبتنظيم  ةاخلاص للوائحمثل احلجم والسيولة والرحبية وا خصائص الشركة .1
وقد مت  يةبيضر ال النفقاتأن هذين العاملني يؤثران على حساب  إىلوقد مت التوصل  ،ر التحويلاسعأوقواعد 

  حبوث ضريبية.يف عدة  يف ذلك والتحقيق االعرتاف

                                                           
1 Parra. Enrique and all. (2019). Optimal Tax Planning with Mathematical Programming Models. Engineering Digital 

Transformation, Springer International Publishing, Cham, Switzerland (pp. 257–264).  https://doi.org/10.1007/978-3-319-
96005-0_32 

2 Feller. Anna, Schanz. Deborah, (2017) ; The Three Hurdles of Tax Planning How Business Co, Contemporary Accounting 
Research, Vol.34, No.1, p. 14   
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األساسية اخلدمات مقابل السلع، واملركز املايل الرحبية والسيولة، وحجم الشركة الطبيعة  شركاتعوامل منوذج ال .2
  .هي شروط مسبقة مهمة جلعل بعض أساليب التخطيط الضرييب متاحة للشركةو  ،القانونية للبلد والنطاق العام

طيط أساليب التخ ومن املمكن أن خصائص الشركة والتنظيمات ذات الصلة تقوم بتحديد جمموعة فريدة من
 الضرييب املتاحة لكل شركة. من خالل إضفاء الطابع الرمسي.

  طرق التخطيط الضرييب املرغوب فيها بناًء على أهداف الشركة العقبة الثانية نيا:
  وهي ذات ثالثة جوانب:أهداف الشركة  ة واليت تطابقطرق التخطيط الضرييب املرغوب تتعدد

مجيع  ميكن تطبيقها على التقليل الضرائب  إىلدف  اليت فرضية التخطيط الضرييبأن  إىليشري  اجلانب األول .1
لتايل  ،الشركات املعدل  مثل مستوى مقارنة نتائج التخطيط الضرييب على أساس مؤشر واحدؤدي تقد و

 ىعتمد علت تصبحأعض الدراسات احلديثة غري أن ب ،1استنتاجات خاطئة إىل  ETRsالضرييب الفعلي 
ETRs 2يف إجياد التهرب الضرييب. 

  . ة حتددها الشركةمزيج من أهداف خمتلف يأهداف التخطيط الضرييب هاجلانب الثاين  .2
لتخطيط ا دف من خاللالشركة العدواين، ف تخطيط الضرييباجلانب الثالث يف حال اختارت الشركة ال .3

 .النتائج الوصول إىل التجنب الضرييب أكثر من إىلالضرييب 

  طرق التخطيط الضرييب القابلة للتنفيذ العقبة الثالثة لثا:
ا جيب أن جتد الدعم من  طرق التخطيط الضرييب القابلة للتنفيذ    لشركةاملصلحة ال رئيسإال أ  ضريبية 

  .ويصبح هو الدافع لتنفيذها

رييب، هي قدرة لتخطيط الضا ستخدامال جيب على الشركة التغلب عليها اليتو   الثالثة واألخريةن العقبة إ
لشركة  رئيس مدة من السلطة السلمية ستوامل رئيسالقوة  تربزحيث  ،على تنفيذ اخلطط بنجاحاملصلحة الضريبية 
لشركة وأيضا بقوة شخصيلقسم    ته.الضرائب 

ربعة مصادر دد حتو إال أن السلطة ميكن أن تنبع من مصادر خمتلفة يف سياق التخطيط الضرييب للشركات، 
لشركة رئيستساعد على إنشاء واحلفاظ على قوة  سلطة غري السلطة الرمسية الداخلية، والك  ،املصلحة الضريبية 

                                                           
1 Feller. Anna, Schanz. Deborah, (2017), Op Cit. p. 14.    
2  Drake, Katharine D, And all. (2020), Are declining effective tax rates indicative of tax avoidance? Insight from effective 

tax rate reconciliations. Journal of Accounting and Economics, Vol.70, No.1, p.p 101-125. 
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درات من ومستشاري الضرائب، وق بائيةات اجلتلك العالقات مع السلطكالرمسية الداخلية، واالتصاالت اخلارجية  
لشركة رئيسلمستوى عال من املعرفة واملهارات االجتماعية    .1املصلحة الضريبية 

  للشركات:التخطيط الضرييب  اليت تواجهيوضح العقبات الثالث  )9 – 1( والشكل

  

 

  

 

ن خالل خصائص ، ماليت تؤثر على النفقات الضريبيةو نستنتج أن العقبات الثالث  )8 – 1(من خالل الشكل 
ت الشركالشركات والقوانني املنظمة لعملها، وأهداف التخطيط الضرييب حمددة من خالل ق ، ويف ةيم وأولو

لشركة  رئيساألخري العقبة األخرية وهي قدرة  لطة املوكلة على تنفيذ اخلطة من خالل الساملصلحة الضريبية 

                                                           
1 Feller. Anna, Schanz. Deborah, (2017), Op Cit p14. 
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جراءات اإلووضع لشركة، االضريبية املعقدة لعمليات  سؤول عن ختطيط وحتليل وتقييم اجلوانب املاليةفهو املإليه 
دخال تغيرياتامل  اليت  لقراراتل ووضع خطط حالية وبعيدة املدى ،ختطيط استخدام املواردو  ،الية والتوصية 

لى اختيار لقرارات اليت تنطوي ع، وكذا اكبري على حتقيق األهداف العامة وجناح اإلدارة واملشروع  بشكل ثر
ت والتقنيات ذات الصلة والتصديق عليها وتقييمها نوات غري الرمسية ل حىت القستعم، كما يستخدم ويالبيا

على عالقة جيدة مع السلطات الضريبية وتطويرها مع احلفاظ على مستوى عال من مدونة  احلفاظو  لالتصال
  املهين. قواعد السلوك
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  الفصل  الصةخ
بح لتخطيط الضرييب، وكيف انطلق من فكرة قابلة للتطبيق، ليصف يالتعر  األول خالل الفصلمن مت 

افسة ووجود وخاصة مع وجود املن للتخفيض من العبء اجلبائي، يتوجب استخدامها ؤسساتوسيلة حتمية على امل
لك خطة ضريبية يقيم بذللشركة ل االسرتاتيجية، حيث ينطلق التخطيط من اخلطة آليات التحفيز بيد السلطات العليا

ملؤسسة، ويستخدم التخطيط الضرييب خالهلا تقنيات الوظيفة الضريبية ليصل إىل هدفني أساسني أال ومه  اخاصة 
ت اخلطة املو  ،مع احرتام التشريعات، والقوانني والتخفيض الضرييب الضرييب التجنب الية من أجل جتنب مجيع مكو

وائد واملخاطر عني الة باملوازنكما يقوم التخطيط الضرييب على   ،املؤسسة املسامهة يف خلق تكاليف جديدة تتحملها
الضرييب  تخطيطأحكام الة على تمداملعة ابالرق من خالل ،احملتملةف اإلضافية خاطر والتكاليمراعات املف، و والتكالي

لتزام بدفع خطار كاالمة لتجنب األز الال املعايريفيضع التخطيط الضرييب ، يف حال توقع وجود خطر جبائي
 . تم بعدها التأكد من النتائجلي املستحقات اجلبائية من خالل الوقت واحلد األدىن من السيولة،

أظهرت  فقد ،وقعةيط الضرييب على العوائد املتثري التخط احلديثة األحباثالعديد من ور تركيز حم ما أصبحك
 ر على العوائد املتوقعةإذا كان التخطيط الضرييب يؤثف ،سهممن األ توقعامل عائدالو  التخطيط الضرييب ا وثيقا بنيارتباط

بواسطتها ميكن  النسب اليتو  حتقيق األهدافو  املؤسسة، فهو يؤثر على رحبية حقالالّ  التدفق النقديأي صايف 
  .ن خططمه ذيفتنما مت  مع واملؤشرات مبقارنة تلك املعايري ،احلكم على أداء املؤسسة
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 :متهيد
املعيشي  اهمتو جل حتسني مسأمفهوم للقدرة املالية لإلفراد من انصب اهتمام الباحثني والكتاب حول حتديد 

تمعات األوروبية واليت تع هوخاصة العجزة وهذا راجع للطابع االجتماعي اليت تعيشه هات اين من اإلمهال الفئة يف ا
العديد من الدراسات اليت بدأت البحث يف موضوع القدرة املالية، حيث انطلقت من  فان، يف حني يف دور العجزة

جياد حلول ملشاكله التعليمية، خاصة  إشكالية إجياد حلول للمشاريع الصغرية اليت يديرها شخص واحد واهتمت 
 الصغرية املؤسسات إىلحث سع البيف جناح مشاريعهم، ليتو  واليت تساهم  املفاهيم املالية واملعارف األساسية يف احملاسبة

  احث التالية:املب إىلهذا الفصل  يف التطرقيتم جياد مفهوم واضح للقدرة املالية، لذلك سإاملتوسطة وحماولة و 

  ؛لقدرة املاليةام هو : مفاملبحث األول

ألداء املايل و املبحث الثاين ت املالية للمؤسسات: التعريف    ؛اإلمكا

  .مؤشرات القدرة املاليةحتديد  املبحث الثالث:
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  قدرة املاليةمفهوم الاملبحث األول: 
بني دراسة  طلحهلذا املص ، وانقسمت الدراسات السابقةة نسبياديثاحل اتصطلحمن املتعترب القدرة املالية 

ألجل ذلك  قط،ملؤشرات املالية ف القدرة املالية للخصائص النفسية للقدرة على اختاذ القرارات املالية، وبني ربط
  التالية: املطالب إىلتم التطرق يف هذا املبحث يس

  ؛املطلب األول: تعريف القدرة املالية

  .املنهج املفاهيمي لقياس القدرة املاليةاملطلب الثاين: 

 تعريف القدرة املاليةاملطلب األول: 
  من قبل الباحثني جند: من بني التعاريف اليت أطلقت على مفهوم القدرة املالية

مواهلا اخلاصةهي : األولالتعريف  تذبذب ضة دون األموال املقرت أو  احلد املايل لقدرة املنظمة على استيعاب اخلسائر 
، وكثريا ما تدخل هذه القيمة حيز التنفيذ عندما حياول مدير املخاطر إجياد مبلغ املناسب للحفاظ يف متويل مشاريعها

   .1على األداء
ا من خالل التدفق النقدي للمتعين قدرة املؤسسة على سداد د: الثاين التعريف يف أو  قت احلاضريف الو  ؤسسةيو
  .2املستقبل

لة إلعادة لديها تكلفة أقل يف احلصول على أصول قاب نالشركات األكثر قدرة مالياً  ترفكما عُ :  الثالث يفالتعر 
 .3التوزيع

استخدام  إىلة استخدام أقل رحبيخالل حتويله من  منيتم  اسرتاتيجيا اتوزيعتوزيع األصول  فانيف حني 
خذ رأسو  ،أكثر رحبية ا  عادة توزيع األصول فإ بشكل كاٍف  غري مستخدمأو  املاخلال امل عندما تقوم الشركات 

دة الرحبية بة أن تسمح للشركة املناس ميكن السرتاتيجية إعادة توزيع األصول، كما وتغري كيفية استخدامه من أجل ز
دة  إىلأن يؤدي إعادة توزيع األصول بنجاح أيضا ميكن ، كما بتحقيق نتائج أفضل وبنفس التكلفة دة الكفاءة وز ز

ح بنفس التكلفة.   األر

                                                           
1 Financial Capacity | Insurance Glossary Definition | IRMI.com,vu : 07/05/2021 a 21:41 
2 Law Insider,https://www.lawinsider.com/dictionary/financial-capacity,vu 08/05/2021 a 00:41 
3 Altomonte, and all, (2017).  Productivity and the Financial Capability of Firms ,baffi carefin Centre Research Paper No. 

2017-55, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2973195 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2973195 
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مبا خيدم املصلحة  القدرة الداخلية على العمل: "وهي للفرد البنك الدويل تعريف للقدرة املاليةكما قدم :  التعريف الرابع
لنظر  نطبق فقط على األفراد، يهذا التعريف  "الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية  إىلاملالية الفضلى للفرد، 

  .1أبعد من ذلك إىلوال ميتد 
القدر املالية ": احلجم توسطةملشاريع الصغرية واملا وخيص به لقدرة املاليةل ا آخرعريفالبنك العاملي ت كما قدم

إلدارة  هي مركبة من معارف ومهارات ومواقف وسلوكيات أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم فيما يتعلق 
وبدًال من مفهوم واحد، يشتمل هذا املصطلح على فهم املعارف املالية األساسية وتنفيذ  ،املالية ألعماهلم التجارية

  .2"لسليمة اليت تعزز الصحة املالية ملؤسسات املالكنياملمارسات التجارية ا
 :3للمؤسسة من خالل ما يلي» القدرة املالية«كما ميكن إعطاء تفسري ملفهوم 

اليت و  ،الة الديناميكيةاحل إىلهي القوة القيادية املطلوبة لنقل املوارد اليت تركز عليها الشركة من احلالة الثابتة  -
 ؛أهداف وتوجهات الشركة ، وحتقيقفعالية كثرالتنفيذ  يشرتط فيها

ايل للمؤسسة التطوير امل يةإمكان ، معهي حتسني النظام املايل للشركة من خالل مشاركة واستخدام املوارد املالية -
ا ، وقدرات النظام انطالقا من إمجايل املوارد املالية املتاحة ، هداف التكتيكيةة لتحقيق األيفعالبملشاركتها وإدار

العتبار أن   ؛اهلدف االسرتاتيجي للشركة هو تعظيم قيمة املؤسسة يف الفرتات الالحقةمع األخذ 

ا يف ظل  - ت املالية ال تعكس فقط التعرف على املوارد املالية املتاحة، ولكن ميكن استخدام احتياطا اإلمكا
 ظروف معينة.

ال الذي معىن (القدرة) و (القدرة ا ولإلشارة فإن هناك اختالف بني يه، فنجد أن ستخدم فتملالية) حبسب ا
ال املصريف، معانٍ  اهل  ي.القطاع اخلري أو  استخدمت يف قطاع التأمنيأو  ختتلف إذا استخدمت يف ا

خلصائص الشخصية للفردكما   : 4مثل ترتبط القدرة املالية 

  ؛املعرفة والفهم املايل -

                                                           
1 The World Bank Group. (2018). Investigating SME Financial Capabilities, Lessons from a 24-Country Survey, 

Washington,p2 
2 World Bank Group. (2018). Investigating the Financial Capabilities of SMEs: Lessons from a 24-Country Survey. World 

Bank, Washington 19, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30058 License: CC BY 3.0 
IGO. 

3 Nazarova.t, (2016), Financial Capacity of industrial enterprise, National Technical University «Kharkiv Polytechnic 
Institute. Accessed on: 2020-11-26 10:01:28, Available on: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2016-2-3-141-145. 
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  .واملسؤولية ،املهارات والكفاءة -
التعاريف السابقة والتفاسري ملفهوم القدرة املالية يتضح أن القدرة املالية ذات بعدين بعد مايل  من خالل 

قل ي خاص تكلفة، وبعد نفس كمي قابل للقياس كالقدرة على سداد الديون أو احلصول على األصول اجلارية 
م املعرفية وم ،فراد واملستخدمني داخل الشركاتبتكوين األ م من خالل مكتسبا م وسلوكيا  إدارة األمور يفهارا

ا على  القدرة املاليةميكن تعريف  لذلكاملالية للمؤسسة،  ا املاليةأ من خالل  قدرة املؤسسة يف توجيه إمكا
أجل حتقيق أهدافها  من رؤية املؤسسة، ووفق املوارد املالية والبشرية بكل فاعلية وفعالية وفق خطط حمكمة، استخدام
  قل تكلفة.املسطرة 

  من وجهات نظر خمتلفة لقدرة املاليةمفهوم ا :الفرع الثاين

  القدرة املالية من وجهة نظر البنوكأوال: 
يستخدم مصطلح القدرة املالية مرادفا ملصطلح القدرة على الدفع، حيث يشري  من خالل وجهة نظر البنوك

  .1دالفوائكأصل الدين والتكاليف املرتبطة به   دفعأو على سداد  ما قدرة مقرتض إىل

الستدانة، وهو أقرب ما يكون  يعي أن يقوم املقرض ن الطب، فممعىن املالءة املالية إىلغري أن التعريف السابق مرتبط 
  قبل كتابة عقد الدين، بتقييم قدرة املقرتض على السداد، مبعىن أنه يقوم بتقييم القدرة املالية للمقرتض. 

وجد دولة، إذ تأو  مؤسسة ،تقدير القدرة املالية لكيان ماأو  طرق لقياس وجود عدة إىلكما جتدر اإلشارة 
جهات متخصصة يف تقييم القدرة املالية لألفراد واملؤسسات، وحىت الدول، مثال ذلك وكاالت التصنيف االئتماين 

)، كذلك الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (مسةمثل أو  ،وفيتش إبکا ،وستاندرد أند بورز، العاملية مثل موديز
ستخدام التحليل املايل يقوم لدين لتقدير قدرته املالية قبل اختاذ قرار اإلقراض املقرض  ، تستخدم للكيان املستهدف 

ح، نسب الكفاءة، نسب السيولة، نسب الرف2الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (مسة) ايل، ع امل: معّدالت األر
 .نسب تغطية خدمة الدين

                                                           
ضر، مؤسسة ساعي لتطوير األوقاف للنش دار ،لألوقافتطوير مقاييس ومؤشرات للقدرة واالستدامة املالية )، 2019(، ق امحد،عبد الكرمي بن  1    ،اململكة العربية السعودية ،الر

 .5صفحة 
 ، membership.aspx-of-https://www.simah.com/ar/business/pages/Benefit:، متوفر على املوقعموقع الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (مسة)2 

  09:00 على الساعة 22/03/2022شوهد بتاريخ 
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  القدرة املالية من وجهة نظرة شركات التأمني نيا:
يستخدم مصطلح القدرة املالية بشكل واسع يف شركات التأمني، حيث تتجلى أمهية حتديد القدرة املالية 

كون قيمة ت، حيث جيب أن دير املخاطر حتديد مبلغ االحتفاظللشركة، وتصبح موضع تنفيذ عندما حياول م
االحتفاظ أقل من القدرة املالية للشركة، يف احلقيقة أن هذا املعىن ليس بعيدا عن املعاين السابقة، إذ أن قيمة االحتفاظ 

سنة، للخطر الواحد خالل الأو  هو مبلغ اخلسارة الذي تستطيع أن تتحمله شركة التأمني سواء للحادث الواحد
لتايل فإن القدرة املالية لشركة    .1التأمني جيب أن تكون أعلى من قيمة االحتفاظو

  لربحل اهلادفة الشركات غري من وجهة نظرالقدرة املالية  لثا:
تتكون القدرة املالية للمؤسسة غري اهلادفة للربح من املوارد الالزمة الغتنام الفرص واالستجابة للتهديدات 

ا أو  على أي نطاق زمين دون املساس حبجم ا احلد املايل لقدرة جودة خدما احلالية. وميكن تعريفها أيضا على أ
مواهلا اخلاصة ثر كبري يف وظائفها األساسيةأو  املنظمة على استيعاب اخلسائر  وتبعا  ،من أمواهلا املقرتضة دون 

  :2 لذلك ميكننا تعريف القدرة املالية للوقف على النحو التايل

ت املوارد املتاحة (مالية، بشرية، مادية إىلتشري القدرة املالية للوقف  - إلنشاء وصيانة  )خمتلف أشكال ومستو
وهذا ، ملواردا مرتبطة حظ من تعريف القدرة أويال ،الوقف مبا حيقق شروط الواقف واألهداف العامة للوقف

لتايل توفر ال لتخطيط قصري األجل، إذ ميكن للتخطيط األمثل للموارد و درة املالية أن يقلل قيعين ارتباطها 
لتقلبات االقتصادية والتغيريات التنظيمية، القدرة املالية الفعالة تعىن إجياد حلول مبتكرة ملشك لة ارتباط الوقف 

 موارد الوقف.

  ألفراد اخلاصة القدرة املالية رابعا:
العامل، حيث  أحناءأصبحت القدرة املالية بشكل متزايد مصدر قلق رئيسي لواضعي السياسات يف مجيع 

ا تعزز الشمول املايل واالستقرار املايل واألسواق املالية الفعالة يف  2007/2008األزمة املالية لعام  كما سامهت  ،إ
ن األفراد حباجة  ملعرفة واملهارات ليكونوا قادرين عل إىلوجهة النظر القائلة  ى أن يكونوا جمهزين بشكل أفضل 

، ت القدرة املاليةيات لرفع مستو على هذا النحو، يتزايد االهتمام بتطوير االسرتاتيج ،تنريةاختاذ قرارات مالية مس
ييد الشبكة الدولية ملنظمة  ،2012في يونيو ف أدرك قادة جمموعة العشرين أمهية القدرة املالية والتعليم من خالل 

                                                           
 .5صفحة ، مرجع سبق ذكره)، 2019( ،ق امحد،عبد الكرمي بن  1  
  .6، صاملرجع نفسه 2  
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 ،ات وطنية للتعليم املايلاسرتاتيجي إنشاء املايل بشأنالتعاون االقتصادي والتنمية حول املبادئ عالية املستوى للتعليم 
لتعليم وطنية ل اتصميم اسرتاتيجيتب خمتصة قضائية هيئة 71 أنشأه ذكر البنك العاملي أن 2017اعتبارًا من عام و 

  .1املايل

  صحاب الشركات الصغرية واملتوسطة اخلاصة القدرة املاليةخامسا 
ك جمموعة واسعة من القدرات املالية اليت ختتلف عن تل إىلحيتاج أصحاب الشركات الصغرية واملتوسطة 

فرضية  ميكن اعتبارو  ،بشكل مستدامتها م وتنمياليت حيتاجها األفراد واألسر واملشاريع الصغرية إلدارة متويل أعماهل
تقيس كما   ،منو وصحة الشركات الصغرية واملتوسطة من مُعوقاتال البشري وخاصة املهارات اإلدارية، فقدان رأمس

ح واحملاسبة وحفظ السجالت والتخطيط ثري التدريب على مهارات العمل على املبيعات واألر  ،دراسات متعددة 

ُتظهر حيث  ،حلجممتوسطة انمو املشاريع الصغرية و لاهلامة  قاتعو امل نيب من التمويل إىلالوصول  إىلاالفتقار ويعد 
ت مسح الشركات لـ  ا امل من دولة أنه من بني الشركات الصغرية واملتوسطة 120بيا  لحصولة لدمقمت رفض طلبا

 28و،يف املائة يف البلدان منخفضة الدخل 44مت استبعاد  حيث ،2014الدويل لسنة  ض حسب تقرير البنكو قر  على
جارب ظهر التتُ  ذلك، ومع ،املرتفع الدخل ذات البلدان يف املائة يف 20ويف املائة يف البلدان ذات الدخل املتوسط 

أخرى،  أن منو الشركات الصغرية واملتوسطة يعتمد أيًضا على أبعاد ،ول املايل يف شكل منحشمثري ال امليدانية حول
قليل من األدلة سوى الا ، واليت ال يوجد بشأ"ذهنيةمثل رواد األعمال "اخللفية التعليمية، واألعمال التجارية، وال

  .2ةالتجريبي

ووضع  فاهيم احملاسبة،سطة ملفهم أصحاب الشركات الصغرية واملتو ك  األوليةاملفاهيم  اخللفية العلميةتتضمن و 
ا، وحتديد األهداف املالية، واختاذ قرارات سريعةلعمالألخطط  ا جتدر اإلشارة ، كم، واستخدام النسب املالية وحسا

ت اليت تقيس مفاهيم القدرة املالية بني أصحاب املشاريع الصغأن  الدويلحسب تقرير البنك  رية هناك ندرة يف البيا
 إىلا يف الوصول قيودً من املرجح أن يواجه أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم و  ،صانعي القرارأو  واملتوسطة
م، وهذا راجع لعدم امتالكهمالتمويل  ت وسجالت كافية لتوثيق أداء شركا عون تقدمي الذين ال يستطيأو  حسا

 مأمواهلعلى ة قد يعتمد أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطيف حني  ،ة لتقييم آفاق النمو املستقبليةخطة عمل سليم
  .3الداخلية

                                                           
1 World Bank Group. (2018). OP Cit.p15 
2 World Bank. (2013). Global Financial Development Report 2014 : Financial Inclusion. The World Bank. 

https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9985-9 
3 The World Bank Group. (2018). OP Cit  ,p2 
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  نهج املفاهيمي لقياس القدرة املاليةملااملطلب الثاين: 
 القدرة كإطار نظرينهج م الفرع األول:

ل لنظرية وطرحت كبدي ،هو نظرية مؤثرة على نطاق واسع فلسفة السياسية املعاصرة اليف ج القدرة 
ت الرفاه ا "و   ،1*سني امارتيا بصياغة نظرية القدرة قامحيث  ،اقتصاد  إنعكاسيعّرف قدرة الشخص على أ

 ،"ن البدائلم كنها من اختيار جمموعة واحدةميُ أو كنه للوظائف اليت حيققها الشخص واليت ميُ  لالبدائجمموعات 
م" موضوعني  إىلذا يؤدي وه ،السمة املميزة لنهج القدرة هي تركيزه على ما يستطيع الناس فعله بفعالية، أي "قدرا

ختالف، مهمني للتنمية البشرية كما طورمها سني ومها القدرات والوظائف  إن ما يسميه سن "القدرة" يتحدد 
عمال قّيمة ،أساليب احلياة اليت يستطيع الفرد أن خيتارها  إىلالوصول و أ فالقدرة هي "قدرة الشخص على القيام 

ا فهي حاالت قّيمة من الوجود"؛ " قادر  أن يكونو أ متثل جمموعة بديلة من األشياء اليت يستطيع الشخص القيام 
ا ة عن جمموعة لقدرة أيضًا عبار او  ،يالت خمتلفة من الوظائف"وعلى هذا فإن القدرات متثل "تشك ،"على القيام 

ساسية وتشري هذه القدرات األ، جهات الوظائف، واليت تعكس حرية الشخص يف أن يعيش نوعًا من احلياةو تمن 
  .2إلبعاده عن الفقرأو  زمة لبقاء املرءاحلرية يف القيام ببعض األشياء األساسية الالّ  إىل

  قياس القدرة املاليةاهج نمالفرع الثاين: 
تتجاوز القدرة املالية معرفة املفاهيم املالية لتشمل جمموعة من السلوكيات واملهارات واملواقف اليت متكن من 

استخدامها  نم كنومتدف طوير أداة مسح لت شروعمب البنك العاملي قام ماك  ،اختاذ قرارات مالية فعالة ومسؤولة
لقياس القدرة املالية وميكن أن تكون قابلة للمقارنة عرب البلدان ومستقلة عن اخلصائص االجتماعية واالقتصادية 

  وغريها.

راد كعنصر فاعل فز والربح املايل، إىل سلوكيات األمن خالل ذلك فالقدرة املالية تتجاوز تقنيات حتديد العج
 السلوكيات واملهاراتن م يلزمه وما ق على املشرف على قضا الضريبة يف الشركةينطب يف الكيان االقتصادي، وهذا ما

  ومعارف للتخطيط لصاحل الشركة.

  

                                                           
  ونظرية اخليار االجتماعي  ،اقتصاد الرفاه قدم إسهامات يف 1933نوفمرب  3: هو اقتصادي هندي ولد يف  مارتيا كومار سنأ1 *

2 Kuhumba. S & Kevin. K, (2018). Amartya Sen’s capability approach as theoretical foundation of human development, 
Journal of Sociology and Development, Vol. 1, No.1, 127-145. 
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  قتصاد القياسياالنظرية نهج مأوال: 

ة انت إحدى القضا املفاهيميمت اعتماد هذا املنهج من خالل املشروع الذي أطلقه البنك العاملي، وك 
ني طريقتواُختذت  ،ملشروع املرفق أداة املسح هي حتديد املفاهيم اليت جيب تضمينها يف االستبيانوجودة أثناء تطوير امل

نهج األول امل يث اعتمدح، حتددان املهارات واملواقف والسلوكيات اليت جيب اعتبارها جزًءا من القدرة املالية يتنيرئيس
ملعرفة ويفرتض أن عملية صنع القرار تسرتشد عاملي كما جاء يف تقرير البنك ال"قائم على اإلدراك"   كونهعلى  

نه "معياري" ألن الباحث الذي يصمم مسًحا للقدرة املالية يعرف مقدًما املوضوعات و  ،البحتة يُعرَّف هذا النهج 
  .1اليت جيب تغطيتها وميكنه املضي قدًما مباشرة لتحديد أفضل األسئلة لقياس املفاهيم املختارة

  حكم األقران نهجم نيا:

لى يعتمد هذا النهج لتحديد السمات اليت تدل عو  ،حكم األقران لتحديد مظاهر القدرة املاليةالنهج هذا  يستخدم 
"احليادي"، الذي طورته هيئة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة، أو  هذا النهج "اإلجيايب"و  ،الشخص القادر مالًيا

ن القدرة املالية هي مفهوم ال من ذلك، فإنه حيدد بد، واسع وال يقدم أي افرتاضات حول كيفية حتقيق النتيجة يقر 
ا بدت أكثر قدرة على تفسري ظروف السوق غري  ،ذلك من خالل البحث مت اختيار هذه املنهجية للتطبيق أل

عالوة على ذلك،  ،الكاملة اليت تعمل فيها الشركات الصغرية واملتوسطة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل
لتحديد أ ،نفذت جمموعة البنك الدويل هذا النهج لتطوير أدوات القدرة املالية املختلفة لألفراد داة مسح القدرة و

م األقران حك على ائمالقالنهج  ايتطلب تطبيق هذ ، وقداملالية ومحاية املستهلك للممارسات املالية واألسواق العاملية
 يف االستبيان ملشاركونحدد ااملالية، وقد للقدرة  صحيحالتعريف ال ددر استبيان ميكن أن حيمنظمة لتطويعملية طويلة و 

أهم و  ،مهارات وسلوكيات خمتلفة يُعتقد أن رائد األعمال القادر مالًيا ميتلكها علىجمموعات الرتكيز  إىلواملقسمون 
الفهم  الية،املتقييم املخاطر، فهم املنتجات ، القدرة التحليلية :مخس مهارات لرواد األعمال القادرين مالًيا هي

  األساسي ملفاهيم احملاسبة، االبتكار / اإلبداع.

حلاجة و  ،كانت القدرة التحليلية وتقييم املخاطر من أكثر املهارات شيوًعاو    الشركاتقييم خماطر ت إىلأقر املشاركون 
لوكيات الس إىلالوة على ذلك أشار املشاركون عو  ،من إجراء مثل هذا التقييم ؤسساتوضرورة متكني أصحاب امل

                                                           
1 World Bank Group. (2018). OP Cit, p18. 
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ح قبل الفوائد والضرائب + مصاريف االجيار  معدل تغطية االعباء الثابتة =   100الفوائد +مصاريف االجيار) *  \(األر

إنشاء خطة عمل،  :هاومن بين القادرين مالًيا ؤسساتامل ضرورية ألصحابيف أغلب األحيان  اهعتربو االرئيسية التالية 
  .1لنقود وتقليل اإلنفاق االحتفاظ، ماالستفادة منهو  رباءإعداد امليزانية، االعتماد على فريق من اخل

  القدرة املالية للشركات: لتحديد  أخرى جهانمالفرع الثالث: 

  ج تغطية األعباء: منهأوال: 
 املالية قدرةل وضعت قاعدة للتعريف هذا املنهج على أن الشركة القادرة ماليا كفيلة بتغطية أعبائها، اعتمد

ا  على لشركةل   :2الثابتة من خالل العالقة األعباءي حساب معدل تغطية أالثابتة،  ءعبااألتغطية كل أ
  

ة وخباصة الثابت األعباءتغطية  يةمكانحيكم عليها من خالل إ الشركة قدرة أنمن خالل العالقة يتبني 
ح قبل الفوائد والضرائب ملصاريف االجيارر والفوائدامصاريف اإلجي  ، التعريف حصر القدرة املالية يف تغطية األر

  والفوائد واستبعد أهم عامل يؤثر على استقرار الشركة وهو تغطية أو سداد أقساط القروض.

 هلذه النسبة، السليبأو  للحكم على التطور اإلجيايب زمنية حمددةاب هذا املعدل خالل فرتة كما يفضل حس  
ن إضافتها للمعادلة  الثابتة اليت ميك األعباءعبائها الثابتة، ونوعية أومبا يعكس القدرة املالية للشركة على تغطية 

 .3مصاريف الفوائد الثابتةأو  كاإلجيارات املستحقة

  :قياس نسبة املديونية منوذج نيا:
أن نسبة املديونية مقياس يستخدمه احملللون واملستثمرون يف قطاع النفط  السعودية 4أرامكو شركة إدارةترى 

 الدين ا نسبة صايفأعلى نسبة املديونية ف ه، وتعرّ والغاز على نطاق واسع لبيان القدرة املالية للشركة ومدى مرونت
  .5صايف الدين مضافا إليه جمموع حقوق امللكية إىل) جمموع القروض بعد خصم النقد وما مياثله(

  :مؤشر السيولة منوذج لثا:
تداول أسهمها يف تم يتاليت  ،التعرف على القدرة املالية للشركات يف الشركات املسعرة يف البورصةتعتمد 

شكاهلا املختلفة ، البورصة  التزاماالمن خالل مؤشر السيولة الذي يوضح مدى تغطية األصول احلالية للشركة 

                                                           
1   OP Cit, p20. 

  .211-210، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، ص الكتب العربية، اإلدارة املالية) 2012(، بد اخلالقع .أسامة 2 
  .املرجع نفسه 3 
توالبرتوكيم والغاز الطبيعي النفط وطنية تعمل يف جماالت سعودية  هي شركةأرامكو  4    .او

  .2، صFY 2020، مطابقات وتعريفات املقاييس غري املدرجة ضمن متطلبات املعايري الدولية للتقرير املايل)، 2020أرامكو السعودية، ( 5 
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ا املتداولة من حتويل األصول  لتايل فإن عدد املرات اليت تكون فيها الشركة قادرة على تسوية التزاما قصرية األجل و
دة رأس املال ايل قصري األجل هلذه الشركة ومدى قدرنقد يقوم مؤشر السيولة بتقييم املركز امل إىلاملتداولة  ا على ز

  :1من خالل التايلويتم جل، طويل األجل، القروض، حقوق امللكية) (قصري األ

 ؛لتحقيق سيولة مستقبلية الشركة مدى تعدد موارد -
ملنافسني اآلخرين للشركة تكلفة رأس مال -  ؛مقارنة 
  ؛مع املستثمرين واملقرتضني ومحلة األسهم ة الشركةعالق -
  ؛التكلفة ابةلرق للشركة املالية ةنظماألفاعلية  -
  ؛ى الشركةية األنظمة احملاسبية املطبقة لدكفاءة وفعال -
  ؛ومدى مرونته لحجم رأس املال العام -
 ؛جودة الرقابة على املخزون -
  ؛الشركةحجم السيولة اليت حتتاجها  -
 ؛جلجل وقصرية األطويلة األقيمة االلتزامات  -
 ؛يةالتشغيلالعملية حجم التدفقات النقدية من  -
 ؛يةاالستثمار العمليات  حجم التدفقات النقدية من -
 .التمويلعمليات  حجم التدفقات النقدية من -

، ويتم ركةلشقصرية األجل ل تاللتزامالوفاء مؤشر السيولة من مؤشرات القدرة على اإلضافة إىل أن 
الشركة على الوفاء إذا كانت األصول املتداولة ضعف اخلصوم املتداولة، مع مراعات االستخدام احلكم على قدرة 

  .2األمثل للفائض الذي ميثل موارد متاحة
ول يف حتديد وقياس القدرة املالية للشركة فقد اعتمد النموذج األ ةاختلفت النماذج الثالث من خالل ما سبق

 غفلت ، يف حنيةالثالث على نسب السيولالنموذج و  ،الثاين على تغطية الدينالنموذج و  ،على تغطية األعباء الثابتة
إلدارة  أمثال اوذجضع منألي شركة أن ت ميكن خطار املالية وما تضيفه من أعباء، كمااملؤشرات على ما ختلفه األ

امن خالل حتديد  وختطيط سيولتها تفعيل و جل، ويلة األط مقصرية أ كانتذا  إما الفعلية واملتوقعة وحتديد  التزاما
دة اجلودة، يلرقاباأنظمتها املالية  حتديد مع  ،حتديد حجم التدفقات النقدية املتوقعة من خالل مجيع أنشطتهاو ة لز

                                                           
  .28/01/2022 :شوهد بتاريخ ،/https://www.easytradeweb.com)، 2022(، التداولاملوقع االلكرتوين ملؤشرات  1 

ستخدام النسب املالية ،)2007، (جميد الكرخي  2   .114، صعمان دار املناهج،، تقومي األداء 
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اطر ائها الثابتة، ونسب تغطية الديون مع إضافة إطار عام لتحديد املخاحتياجات رأمساهلا العامل ونسبة تغطية أعب
يا، دون أن ا قادرة مالأعلى املؤسسة احلكم  فبإمكانا استطاعت املؤسسة التحكم يف كل ما سبق، إذ ومعاجلتها،

  انب التكويين لألفراد داخل املؤسسة واكتساب مهارات تتماشى مع كل التطورات. اجل إغفال

  : مؤسساتالقدرة املالية للحتديد أثر قدرة االفراد يف الفرع الرابع: 
يف  له دورمعرفة ومهارات أساسية  ما ميتلكون من ، من خاللدراءوامل لألفراد املالية قدرةال من إن كال 

  لية.عاف مها بشكل أكثراألداء مه ؤسسةاملقدرات وبناء ز يعز يف تأثر  مؤسسة، كما لهحتسني القدرة املالية لل

الية األساسية ضرورية بعض املهارات امل، فإلدارة هو وسيلة لتوفري وصيانة البنية التحتيةل بناء القدرة املاليةف
لسجالت احملاسبية وتقدمي املعلومات املالية اليت  هارات املمت استخدام ا مإذا فمع هذا و  ،القانون يطلبهالالحتفاظ 

حتديد  متّ  وقد، ودةاجلني وحتسني االستدامة وحتسني متكني املوظف إىلذلك ؤدي سي ،ؤسسةاملالية يف مجيع أحناء امل
  :1يف النقاط التاليةذكرها ميكن ، واليت لبناء القدراتأساسية تسعة مبادئ 

ا اخلاصةشركة كل  -   ؛قادرة على بناء قدر
لثقة زادت لما زادت افك الثقة هي حمور هذه العالقة حيث أن توبناء القدرا شركةالثقة بني ال وجود مبدأ -

 ؛فعالية هذه املبادئ التسعة
 من خالل: القدراتاملنظمة لبناء جاهزية  -

  ؛االنفتاح على التغيري 
   ؛بوضوحداف ومهام الشركة أهالقدرة على وصف 
 ن بناء القدرات سيعزز اال  ؛الشركةمن اهداف ستعداد لالعتقاد 
 لتخصيص الوقت واملوارد. الشركة ستعدادا 

ت أفضل طييعاالستجواب املستمر  -  ؛غيريالت، وتشجيع من خالل تبين التغذية العكسية إجا

 ؛القدرات فعالة لبناءالدوات خذ اخلربات من الزمالء يعد من األأكسب املهارات للعاملني من خالل التعلم و  -

 ؛أمناط تعلم خمتلفةمن خالل بناء القدرات  تمي -
كلما ف الشركةيئة والثقافة التنظيمية وب هداففهم استخدام األ لذا ينبغي رخيها وثقافتها اخلاصة شركةلكل  -

 ؛زادت قوة بناء القدرات هدافاألزاد فهم 
                                                           

1 Cammack, J. (2007). Building capacity through financial management: A practical guide. Oxfam GB, UK. 
p4. 
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 ؛وأجزائها مرتابطون معا الشركةمجيع أفراد  -
 .بناء القدرات يستغرق وقتا طويال -

فمن  ،ميكن تطبيق هذه املبادئ على مجيع أنواع بناء القدرات مبا يف ذلك بناء القدرة على اإلدارة املالية
  .أن تكون مستدامة أرد إذا الشركةاملهم تطوير قدرة اإلدارة املالية عرب كل جزء من أجزاء 
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ت املالية املايل ألداءالتعريف املبحث الثاين:    مؤسساتلل واإلمكا
تدفقات اليف حجم  عناصر منها ما هو مادي كالتحكمكثري من البحدد تت إن القدرة املالية للمؤسسات

خاطر، هو معنوي كمهارات األفراد يف التخطيط وجتنب امل ومنها ما ،االحنرافات وتصحيح وتقديرها وحساب النقدية
ت املتاحة للشركة ت ،ومن خالل التحكم يف موارد املؤسسة املتمثلة يف اإلمكا تم يف أغلب ي وقياس هاته االمكا

  :املطالب التالية إىلخالل هذا املبحث التطرق  لذا سيتم األحيان من خالل مؤشرات األداء املايل،

  ؛األداء املايلماهية املطالب األول: 
ت املاليةماهية املطلب الثاين:    .للمؤسسة اإلمكا

  األداء املــايلماهية املطلب األول: 
ـي اســتخدام جنــاح الشــركات فـ دىميبني  حبيث ،امــةاملؤشــرات املاليــة اهلجمموعة من املــايل مــن  األداء يتكون

م االواملسامهة يف ملستثمرين ا بذجلاإلفصاح عن األداء اجليد يف كما يساهم   ،املتاحـة املــوارد  ،املتخذة ستثماريةقرارا
م املالية والدائنني يف  دراءامليساعد و  م التمويلية دعميف قرارا   .قرارا

  تعريف األداء املايل الفرع األول:
جناز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى إ يركزميثل األداء املايل املفهوم الضيق ألداء الشركات حيث 

 ؤسسةيد املاملوارد املالية وتزو  حتديديف  نتائج قياس األداء املايل ساهمتو  ؤسسات،عن أداء امل كما يعرباألهداف،  
حتقيق نسب و ملالية ا علوماتامل بتوفري أصحاب املصاحلاعد على تلبية احتياجات كما يس  ،فرص استثماريةبدراسة 
،  حتفيز املستثمرين تعمل على ، حيثذ القرارات االستثمارية وتوجيههاأداة حتفيز الختا وه األداء املايلذن فإ، أهدافهم

  .1ةؤسسقات اليت قد تظهر يف مسرية املو أداة لتدارك الثغرات واملشاكل واملعكما ميكن اعتباره 

ن األداء رفيعو  خدم كمقياس ويست ،اإليراداتلتحقيق وتوليد  صولألااستخدام  ىأداة قياس ملد هاملايل 
س فشركات لنبني أداء ال ملقارنة هرتة حمددة، وميكن استخدامل فشركة خاللل يلالوضع املايل الك سالمةعام ملعرفة 

، داء املايلألة لقياس الفساليب املختألمن اناك العديد هالقطاعات، و أو  الصناعات فلبني خمتأو  الصناعةأنواع 

                                                           
  .45، األردن، الطبعة األوىل، صدار احلامد للنشر والتوزيع ،األداء املايل وأثره على عوائد أسهم الشركات)، 2010(، اخلطيبحممد حممود أمحد  1 
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لوحداتية، وامللي، التدفقات النقدية التشغيليات، الدخل التشغيليرادات من العماستخدام االن حيث ميك  بيعات 
 .1يل، ولكن ينبغي أخذ مجيع املقاييس بشكل كحامش الربهمجالية، ومعدل النمو يف اال

  قياس األداء املايل الفرع الثاين: 
ح  إىل لنظر ربح وأداء ال، فإن مرغبة املسامهني يف تعظيم ثرو و  مؤسسةلكل  مسىاهلدف األ واليت متثلاألر

ح املؤسسة ألن وجود ،هو مصدر قلق متزايد ؤسسةامل نسب املالية ال، كما ميكن اعتبار وبقائها يعتمد على األر
ت املاللمستثمرين واملديرين واملؤسسات ل الرئيسي ساعدهي امل داء ة لفهم وقياس أياملالية واملستخدمني اآلخرين للبيا

  .واملساعدة يف صنع قرار ؤسساتضمان استمرار أداء امل كما يساهم قياس األداء يف  ،ؤسسةامل

والعائد على حقوق امللكية  العائد على األصولمنها  يتم قياس األداء املايل من خالل عدة مؤشرات،
  س:م وفيما يلي بعض هاته املقاييالقيمة السوقية والعائد على السهوالعائد على املبيعات والعائد على 

قل تكلفة ممكنة ؤسساتيقاس أداء امل - ح  لمسامهني حتقيق أقصى عائد ل أي ،مبقدرة الشركة على جين األر
 تقومي أداء الشركات من عدة زوا إىللذا يهدف األداء املايل وبشكل عام  ،واملالك من خالل القرارات املالية
ت املالية  لتحديد جوانب القوة والضعف واالستفـادة من البيانـات اليت يـوفرها األداء، لتخدم مستخدمي البيا

  ؛2املـايل الختـاذ القـرارات اإلداريـة املالئمة
يتأثر  األداء املايل أن ، كماوالعائد على حقوق امللكية ،ئد على األصوليقاس األداء املايل عادة من خالل العا -

 مثل امل أخرى على األداء املايل،قد تؤثر عو املنظمة، و  والعمر وحجم ،وامللكية، بعوامل معينة مثل السيولة
 .3األزمات ة حدوثحال دوران األصول، وقد تتغري هذه العوامل يفمعدل و الرافعة املالية، اإلنتاجية، املالءة املالية 

ح احملققة من طرف امل لى االستثمار ائد عو لعقل تكلفة، وا ؤسساتمن خالل ما سبق ميكن اعتبار أن األر
م اإلدارة واملسامهني واملستثيت أكثر املؤشرات التحليلية البني من  فإذا   ،مرينتستخدم يف تقييم األداء املايل اليت 

                                                           
لعائد على االصول والعائد على حقوق  )،2015(القضاة مصطفى عبد هللا أمحد  1  العوامل املؤثرة على االداء املايل يف الشركات املسامهة العامة الصناعية االردنية مقاسًا 

لد الثالث والعشرون، العدد االول، ص جامعة غزه، جملة اجلامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية، ،2011-2005امللكية للفرتة    ،281-251 ص ا
  /ISSN 1726-6807 http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical، متوفر على: 12:40على الساعة  25/12/2021شوهد بتاريخ: 

املنارة للبحوث . 2011-2005 . أثر النسب املالية على األداء املايل للشركات املسامهة العامة الصناعية املدرجة يف بورصة عمان)2015( القضاة، أمحد. ع.، .الكبيسي 2 
  31/12/2021: شوهد بتاريخ، https://search.emarefa.net/detail/BIM-802588متوفر على:  .140-105، ص ص. 1، ع. 21مج. األردن،  والدراسات،

3 Bărbuță-Mișu, N., Madaleno, M., & Ilie, V. (2019). Analysis of Risk Factors Affecting Firms’ Financial Performance -
Support for Managerial Decision-Making. Sustainability, 11(18), 4838. MDPI AG. Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.3390/su11184838. 
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ا تعكس  هذه النسبة منخفضة ت كان ا تعكس ضعف إنتاجية استثمارات الشركة، أما إذا كانت مرتفعة فإ فإ
 .سياسات الشركة االستثمارية والتشغيلية كفاءة

  تقييم األداء من خالل حتليل الرحبية:الفرع الثالث: 
رب فقد اعتُ عليه و يف سوق األعمال،  شركةكونه املربر االقتصادي لوجود ال  لى الربحتقييم األداء عيف عتمد يُ 

ح من األهداف االسرتاتيجية إلدارة  عظيم ن هدف تاد االعتقاد طويال سقد ، و ؤسساتاملهدف حتقيق األر
ح قييم مهما لت ، ومؤشراالية يف الشركاتاملقرارات لا اهلدف حمورا لوعليه أصبح هذ ،األول هادفهإمنا ميثل  األر

 ةيحبوبني الر  امليزانيةكمقدار يظهر ويستخرج من  حبز بني الر يالتميوالبد من ، ؤسساتاألداء التشغيلي إلدارة امل
مقداره املطلق و التحليل ليس الربح  يفأيضا وما يهمنا  ،ؤسسةعناصر التشغيل داخل امل إىلوهي نسبة هذا املقدار 

ائية عن ك ت  ا تعطي إجا عتبارها مؤشر يف تقييم األداء أل ، ؤسسةيلي إلدارة املالتشغفاءة األداء وإمنا الرحبية 
 إىلالتأكيد  ير ولعل من الضرو  ألن الرحبية هي انعكاس وحصيلة للكثري من القرارات والسياسات التشغيلية لإلدارة

ر املشرتكة لية إلدارة املديونية وإدارة املوجودات على النتائج التشغي ،السيولة ،ألداءل أن حتليل الرحبية يظهر اآل
  .1املنشأة

ت اخلتامية التارخيية ال تعكس بشكل مباشر املخاطر والتوقيت الزمين ن أغري  لتدفقات النقدية، إال لاحلسا
ستخدام معدالت العائد احملسوبة من القيمة الدفرتية التارخيية لإلدارة  مهيةأذات ومات تعطي معل ،أن حتليل الرحبية 

ت الرحبيأو  القوةقاط تقييم األداء وحتديد ن تعطي صورة عنو واحمللل املايل،  ة تعين حتسنا الضعف، فارتفاع مستو
  .2سرتاتيجية االأيف عموم النشاطات مما يعكس مركز قوة يف أداء املنش

تاالماهية املطلب الثاين:    : ةسللمؤس ةلياامل مكا
ت املالية للشركة الفرع األول:  مفهوم اإلمكا

تاإلهناك عدة طرق لتحديد هيكل  احلديثة أن األحباث االقتصادية نصت  هربُ يعتَ ف ،سةؤسلمل املالية مكا
ت املالية هي جمموعة باحثنيالعديد من ال ت، عددا خمتحث  كلوخيصص   ة،املوارد احملتمل ن اإلمكا لفا من املكو

تالباحثني من بعض  ضعيف ت يفوسائل العمل فقط  مكو سائل العمل و  يضع، والبعض اآلخر املالية اإلمكا

                                                           
لفشلالتحليل ، )2000( الزبيدي محزة حممود 1    .186-185، دار الوراق، عمان، ص املايل: تقييم األداء والتنبؤ 
  .186، صاملرجع نفسه 2 
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 يضيفو وسائل العمل والقوى العاملة واملوارد الطبيعية املستخدمة يف عملية اإلنتاج، خرون آويدمج والقوى العاملة، 
  .1القوى العاملةو وسائل العمل ل لشركةاأهداف خر لبعض اآلا

ا من جانب آخر  ت املالية للمؤسسة على أ عرب وي ،املايل هاوضع ختص نوعية ميزةجيب اعتبار اإلمكا
لموارد ل االستخدام الفعاليوفر و  ،عنها من خالل القدرة على توليد قدر معني من املوارد املالية يف شكل نقدي

ً  للمؤسسة املالية ت املاليةلى ععوامل اليت تؤثر أهم ال ومن بني ،مرجوة نتيجة ماليةبذلك  قوحتقمنًوا اقتصاد  اإلمكا
  .2األصول غري امللموسةية و لعملياتواإلجراءات ااملوارد،  ،ملنتجاتا جند

ت املالية لتطوير املؤسسات هي جمموع املوارد احملتملة، مبا يف ذلك املوارد  كما ميكن اعتبار أن اإلمكا
ثري  ،ة يف املنظور احلايل وطويل األجلاملالية، واليت ميكن أن تضمن حتقيق أهداف اسرتاتيجية حمدد مع مراعاة 

ا  كما ميكن اعتبارها،  3اخلارجيةالعوامل  كما ستقبلية،  لفرتة احلالية واملاحلصول على املوارد ل اتاسرتاتيجيأيضا 
ت املالية للمؤسسة تتش وكذا توفري املوارد، و  املالية الستقرار املوارد واملتمثلة يف ت احملتملةامكاإلعلى مل اإلمكا

  .4املوارد ههات تطوير

من  ،لشركةلواحملتملة  مجيع املوارد املتاحةهي ت املالية للشركة اإلمكا اعتبار أنميكن ما سبق من خالل 
ت ضمن نظام متكامل لتوليد تدف، موارد مادية ومعنوية مبا فيها اخلطط واالسرتاتيجيات قات تعمل جل هاته اإلمكا
ملؤسسة إىل حتقيق النتائج املسطرة  .نقدية للوصول 

ت املالية للمؤسسةحتديالفرع الثاين:     د االمكا
ا ةطرق لتعزيز الوضع املايل للمؤسسمشكلة إجياد  تعد ويرجع ، من أعقد املشاكل وحتسني إدارة إمكا

ت املالية للم إىلذلك  فرض الظروف تف ،ؤسسةعدم وجود منهجية موحدة للتحليل وتقييم الوضع املايل لإلمكا
دة هامهذه املمن بني و  ،بسرعة وكفاءةأداء مهامها  عليها فرضفي املؤسساتعلى هام املالعديد من   اإلنتاج، ز

املالية  ةقدر لاتتمثل إحدى املشكالت الرئيسية يف إمكانية استخدام و  ،استغالل األمثل هلواال إدارة مجيع أنواع املواردو 
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لقدرة املالية للشركة اإن ونتيجة لذلك، ف ،ت يف البيئة االقتصادية اخلارجيةلالستجابة بسرعة للتغريا ملؤسسة اخلاصة
  .1عالاملوارد املالية بشكل ف تسيري لغة يف كيفيةأمهية  يتكتس هاجوانبيف مجيع  طبيعة البحثو 

ت حتديد ن إ ت االسرت و ، ةاملوارد املادية والفكرية املتاح بنياليت جتمع و  ةلشركاإمكا نظام كاتيجية  اإلمكا
إلضافة ، من املعرفة مكون  ، واليتاديةجمموعة من املوارد االقتص إىلاملهارات وقدرات املوظفني احلالية واحملتملة، 

ا ضمان األداء الفعال،  اسرتاتيجيةبتطوير وتنفيذ  بدورهاتسمح  واحلفاظ على املركز  تنميةإلضافة إىل المن شأ
ت الشركة و  ،2التنافسي للمؤسسة يف السوق اته املساعدة يف إدارة ه طشرو جب توفر بعض البفاعلية و إلدارة إمكا

إلضافة إىل  ت  تاإلمكا   .التمييز بني قدرات إدارة االمكا

ت الشركةأوال ت الشركة:: شروط إلدارة إمكا   3 : فيما يلي بعض الشروط املساعدة يف تسيري إمكا
ا واطانشكفي للشركة، ي اصاخلتوافر رأس املال  .1  ؛املايلها ستقرار ا
ا قروض لتطويرالصول على حلافرص توفر  .2   ؛استثمارا
 فعالية االستثمار من حيث التكلفة. .3

ت الشركة:  :نيا ت الشركة واليت قد تساعد ما مييز يلي بعضفيما كيفية حتديد قدرة إمكا قدرة  حتديد يف إمكا

  :4اإمكا

 ؛إجراء حتليل اقتصادي كلي للبيئة اخلارجية للمؤسسة .1
 ؛خدمات املؤسسةأو  التغريات يف هيكل وحجم الطلب على منتجاتيشمل بناء تنبؤ  .2
 ؛تحليل والتنبؤ بظروف أسواق رأس املال واملواردال .3
 ؛مةاملؤسسة مع األسواق املختلفة جلذب املوارد الالز  قةعالطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة لتو  بناء .4
 ؛يئة اخلارجيةاستدامة املؤسسة للتغريات السلبية يف البلضمان  ،تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات وقائية فعالة .5
 سية.اسأللتنمية القدرات ا لفرص االستثمارالفعال االستخدام  .6

                                                           
1 Nazarova, T. (2016). OP Cit, p143. 
2 Zherlitsyn, D., and All. (2019). Assessment of Financial Potential as a Determinant of Enterprise Development. 

Advances in Economics, Business and Management Research, volume 95, Accessed on: 2022-01-05at10:04:39, Available 
on: https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.42 

3 Mikhaylik .D.. (2017), OP Cit, P 253. 
4 Zherlitsyn, D., and All. (2019). OP Cit, p6. 
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ت املالية تنعكس  إىلوجتدر اإلشارة  مما يؤثر على  ،شركةايل التدفق النقدي للبدورها على إمجأن اإلمكا
ت واجتاهات تطورها    .حالة اإلمكا

ت اإلهيكل الفرع الثالث:    :املالية للشركةمكا
ت املالية هي نظام إن يجة القات مالية نتع، والذي يتضمن تكوين لتمويلالإلدارة  رشيد إدارة اإلمكا

ت املؤسسة يتطلب حتسني ، كما لتدفق املوارد املالية ينبغي  لذا ديرات،قتوتقييم أثر ال اإلجراءاتأن هيكل إمكا
ت املالية عرب اخلطوات التالية حتديد اهليكل   :1االسرتاتيجي لإلمكا

كمله، ول االسرتاتيجيةاألهداف  صياغة يف اخلطوة األوىلوتتمثل أوال:  وحداته وأنشطته والتكتيكية احلالية للمشروع 

 ؛الفردية

 طوةلتنسيق مع اخلامع ضرورة  ،حتديد جمموعة من املوارد االسرتاتيجية لكل هدف تتمثل يف ثانيةاخلطوة ال نيا:

ت املؤسسة جلأمن األوىل   ؛حتسني هيكل إمكا

موعات املوارد االسرتاتيجية ألغراض املشروع، وتقييمها، اقرتاح ةالثالثاخلطوة يتم خالل  لثا: إمكانية ع م بدائل 

 ؛صياغة االستنتاجات النهائية بشأن اختيار املواردلاجلمع بني عدة جمموعات 

درة التنافسية عقالين للموارد املختارة وحتديد اجتاهها املربح لضمان القالتوزيع ال فتعتمد على رابعةاخلطوة ال أما رابعا:

ت املؤسسة  ؛العالية إلمكا

بع األوىل من حتسني األر  اخلطواتبتقييم النتائج اليت مت احلصول عليها بعد  يامقالتشمل اخلطوة األخرية  خامسا

ت املؤسسة.   هيكل إمكا

تخصائص اإلدارة املالية الفرع الرابع:    شركةلا إلمكا
ت املاليعتبار أن  تاإلعلى: أيضا تشمل و  اتاسرتاتيجيخطط و ة تشتمل على اإلمكا املالية  مكا

ت املالية املايل، توفري املوارد والتطوير، كما أن  الستقرارل بغرض فعالية ب ةدارة املاليإلا اتم آليستخدتإدارة اإلمكا
  شركة.حتقيق أهداف ال

                                                           
1 Zherlitsyn, D., OP Cit p 212-216.  
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ت املاليةآأوال:    ليات إدارة اإلمكا
تإلاملالية دارة اإلإن      تشملو  يتم تنسيقها على النحو األمثلملؤسسة عبارة عن جمموعة من املراحل ا مكا

  :1التايليف أدوات التنسيق تتمثل و األساليب املالية واألدوات املالية والدعم التنظيمي، 

 ؛األساليب املالية وتشمل التنبؤ والتخطيط والتأمني واالستثمار واإلقراض -
 ؛الروافع املالية املطبقة لتحديد شروط الدفع واألسعار وأنواع القروض والفوائد -
 إىلوما  والعقود اآلجلة ،وهيكل األموال ،األسهم رياتخإوخطة  ،األوراق املاليةاألدوات املالية، مبا يف ذلك  -

 ذلك.

ت املالية نيا:  استخدام آليات إدارة اإلمكا
، املالية هاموارد :لكل من ممارسة التقييم والتكوين وإدارة املؤسسة سبق ما إىلإضافة  هاته اآللياتميكن أن تشمل   

ح، األصول ،التدفقات النقدية ت املالية يف املؤسسة وإل، املتداولة وصايف األصول األر  كثر كفاءةدارة اإلمكا
  :2جيب أن تستخدم اآلليات يف كل من

 ؛إدارة اخلصوم اجلارية -
 ؛السيولة وإدارة االستقرار املايل، على الدفعالقدرة  -
 ؛إدارة رأس املال -
 ؛إدارة استثمارات املؤسسة -
 ؛إدارة التدفق النقدي -
 ؛إدارة القروض طويلة األجل -
 ؛ةالشركإدارة االستثمارات غري املباشرة وتقييم  -
 ؛التسعري وإدارة هيكل رأس املال للمؤسسة -
دة األعمال -  .إدارة خماطر ر

 

                                                           
1 Zherlitsyn, D., and All. (2019).  OP Cit  , p 215 
2 Mikhaylik. D. (2017),   OP Cit , P 253-254. 
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تاملالية لإل دارةاإل خصائص لثا:  مكا
تحتدد العناصر التالية خصائص اإلدارة املالية كما    :للمؤسسة إلمكا

  ؛مضبوطة ومصنفة املوارد املاليةقائمة  -
لوصول  - ر املايل التوازن واحلفاظ عليه، واالستقرا إىلضرورة التوزيع العقالين للموارد املالية، مبا يسمح 

  ؛للمؤسسة، وكسب الربح مع الدعم املايل للمهام االقتصادية واالجتماعية
  ؛على املوارد املالية ثري املنافسةتقييم دور  -
  ؛مصادر خمتلفة فيجب ان تعتمد يف متويلها علىوارد مالية امل تنويع مصادر -
مج مضبوط - تإلدارة  وضع بر   ؛بناًء على حجم التدفقات النقدية وشروط الدفع اإلمكا
ثري اإلدارة على املوارد املالية -   ؛استخدام 
تهيكلية اإلوإعادة تنظيم خطة مسبقة ل -   ؛املالية مكا
 .ةموثوقية وسيولة رأس مال الشرك، رحبيةواختاذ القرار بشأن  التطوير -

ت املالية، جيب أن تتوفر اإلدارة املالية على خطط استباقية تراعي فيها  من خالل ما سبق وإلدارة اإلمكا
ت لضمان الفعالية.  ثري املنافسة على املوارد، وإعادة توزيع اإلمكا  مصادر املوارد، التوزيع العقالين للموارد، 

ت املإلل سرتاتيجيةاالدارة اإلالفرع اخلامس:    :شركةالية للمكا
لتحقيق الفعال يي ذال الرئيسي يم اإلدار انظالإن  ت املالية لاسرتاتيجية إلدارة سمح يف املستقبل  إلمكا

  :1يعتمد على العناصر التالية للمؤسسة

ت ال هذا يعين :املاليةالسيولة واملوثوقية ، إدارة االستقرار اإلمنائي يف املؤسسة -  قبض، واألوراقالنظام إدارة حسا
ت  ؛املالية القابلة للتداول قصرية األجل، الديون االئتمانية قصرية األجل، األموال، واملخزو

 ىلإوهذا يعين إجراء حتليل مقارن لكفاءة املشاريع االستثمارية املختلفة،  :إدارة النشاط االستثماري للمؤسسة -
ووضع معايري قت لو ا التضخم،، قيمة التدفقات النقدية مع السماح بتأثري العوامل التالية: املخاطر جانب حتديد

 ؛ختاذ القرار املايلال
ا، - دة ز  وهذا عن طريق إدارة املصادر املالية للمؤسسة من خالل ضمان النمو املستقر لرأس املال اخلاص 

 ؛)إصدار األسهم(مسي ال اإلرأس امل

                                                           
1 Zherlitsyn, D., and All. (2019). OP Cit, p 216. 
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قدير القيمة وت رأمسال األمثل،ل ييكلا مع الشكل اهلاالستقرار املايل للمؤسسة من خالل تقدير قيمتهإدارة  -
 ؛اإلمجالية للمؤسسة

 ؛السيطرة على التدفق النقدي -
ح املؤسسة مع خصم املخاطر املالية -  إىللنظر احلد األدىن  إىلوتقليل مستوى املخاطر املالية  ،تعظيم أر

ح الال  زمة.مستوى األر
تاأن أحد أهم مراحل آلية تشكيل التقدم املايل للمؤسسة يف اسرتاتيجية إدارة  إىلوجتدر اإلشارة   المكا

ملخاطر املالية حتديد كل املخاطر احملتملة املرتبطة بعو  ،هو حتليل وتقييم املخاطر املالية ملية معينة يتضمن االعرتاف 
حتديد عوامل أي  ،لمؤسسة نفسها وعلى بيئتها اخلارجيةالبيئة الداخلية لالتعرف على خماطر  إىلإلضافة  ،للشركة
 العوامل االقتصادية وعوامل السوقمن خالل  تؤثر املخاطر املالية اخلارجية ارجية حيثاخلداخلية و العوامل الو  اخلطر

خنفاض مستوى ، اقوانني الضرائب عدم استقرارارتفاع معدل التضخم،  :تؤثر على اخنفاض الطلب يف السوق أي
خر معامالت الدفع،   . السوق لإخل. عوامالدخل والقدرة الشرائية للسكان، و

لقدرة املالية ت املالية    للشركة الفرع السادس عالقة اإلمكا
ت املالي التنبؤ ةمرحل تعد ا ا مكني الشركة منلت ساسيةاأل املراحل إحدىة إلمكا  جيا،تيسرتاإدارة إمكا

لتايل فإن التنبؤ ، 1هاينسأكثر الطرق فعالية لتحوتعترب لقدرة املالية، ل أساسي مكونالتوقعات املالية احملتملة تعد و  و
ت املاليةلاتيجية سرت االدارة اإلتحسني لاملايل حيدد مهمة تطوير منوذج   .2إلمكا

ر أن القدرة املالية تعتمد على التنبؤ املايل من خالل امليزانيات التقديرية، وتقدي نستنتج قمن خالل ما سب
لتنبؤ من قدرة الشركة يف حتقيق أهدافها، ويعد ا ذلك دااالحتياجات العامة للشركة، فكلما كانت التوقعات صادقة ز 

وارد احملتملة، وبذلك كالمها يبحث يف املف ،حتياجات املؤسسة نقطة تقاطع بني التنبؤ املايل واإلدارة االسرتاتيجية
ت املالية للشركة واملكونة من املوارد احلالية واحملتملة للشركة. ةيتم حتسني اإلدارة االسرتاتيجي   لإلمكا

ت املالية والقدرة  حدد من خاللهالذي ) 1 – 2( وفيما يلي الشكل أحد الباحثني العالقة بني اإلمكا
ت املالية للمؤساية حيث انطلق من فرضية أن املالية للشركات الصناع اخلصائص دى إح هيالصناعية  اتسإلمكا

                                                           
1 D. Mikhaylik . (2017),   OP Cit  , P 256. 
2 Zherlitsyn, D., and All. (2019). OP Cit  , p 215. 
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ت الوظيفية اليت تعكس األعمال الفعلية بيئة الديناميكية ل أعمال املؤسسة، حيث تعمل كمجموعة من املكو
ت املالية للمؤسسات  ، وهو مااملؤسسةداخل نطاق  واحملتملة   الصناعية.يطلق عليه جوهر اإلمكا

ت املالية للمؤسسات الصناعية جوهر 1 – 2الشكل:    اإلمكا

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت املالية هي احلركة الديناميكية الفعلية واحملتملة للوظائف ) 1 – 2( من خالل الشكل يتبني أن اإلمكا
إلضافة  ا حىت املستقبلية وهذ إىلداخل الشركة، وأن القدرة املالية هي مجيع الوظائف  ا انطالقا من حركتها وتطورا

كما توفر القدرة   ،الديناميكية إىل التعريف أن القدرة املالية هي القوة الدافعة الالزمة لنقل املوارد من احلالة الساكنة

بيعاتامل املالية تصنيعال  ةداراإل   

ت القدرة املالية  مكو

 

ة اسرتاتيجي تطوير
 لإلدارة املالية

ـــداف ـــ ــــة أهـــ ــــ ــــتند  :إمنائيـ ــــ ــــيت تسـ ــــ والـ
ــل  ــــ ــــة: التحليـ ــــراءات التاليـــ إىل اإلجـــ

ــــؤ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــايل  والتنبـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــعية و املــ ــــ ـــ ــــ ــــ الوضـــ
ــــادية ــــ ــــيط،  االقتصــــ ــــ ــل للمحــــ ــــ ـــ حتليـــ

ــــاط  ــــد نقـــــ ــــة وحتديـــــ ــــة الداخليـــــ ـــ البيئــ
حتياطياتااليزات منو ملإنشاء الشركات  .القوة والضعف  

 االستقرار املايل للمؤسسات الصناعيةدعم 

 ,Nazarova.T.(2016). Financial Capacity of industrial enterprise. Baltic Journal of Economic Studiesالمصدر: 
2(3), 141–145 Accessed on: 26/11/2020 at 10:01:28, Available on: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2016-2-3-141-

145. 
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ثالث  كناه من خالل الشكل السابقو ، توجهات الشركةمن خالل ألهداف للوصول لكثر فعالية التنفيذ املالية 
  :1أهداف للقدرة املالية

ت املالية، جيب فهم قدر ف :تمثل اهلدف األول يف وضع اسرتاتيجية لإلدارة املاليةيأوال:  ات املوارد في ظل اإلمكا

دف للتوفري حلول  الشركات ةوكفاءللشركة املالية  تشغيل املستدام وتطوير ال إىللمهام احلالية واالسرتاتيجية اليت 
يولة، د املركز املايل للشركة، واملالءة والسيدمن خالل حتميكن تقييم القدرة املالية بشكل موضوعي كما   ،الشركة

سية يف لضمان مستوى عاٍل من امليزة التناف وهذا ومستوى احلماية االجتماعية للعمال، وتطوير قاعدة التكنولوجيا؛
ثري ممكن على ا ، ولضمانمجيع املراحل دوات حديثة يت القدرة املايلحلصول على أكرب  ا  م تنفيذها يف جيب إدار

  ؛السياسة املالية للشركة

قتصادي أهداف التنمية للشركة من خالل التحليل والتنبؤ املايل وحتليل الوضع االيتمثل يف أما اهلدف الثاين ف نيا:

عني خذ يف ب أن جي ر القدرة املاليةوين تطإ :للمحيط، وحتليل البيئة الداخلية للشركة وحتديد نقاط القوة والضعف
ت املالية االعتبار أن ا مع  ية،فعالب لفرص لتكوينها واستخدامهالشركة لديها املوارد املالية واألساس لتشكيل اإلمكا

سيتطو  سيتم نتائج التنبؤمع استخدام و لتقييم املناسب للشركة، لمرحلة  تخدام ترسانة كاملة ر السيناريو الصحيح 
ت الدقيقة،من بينها األدوات املالية التكتيكية واملواليت من األدوات،  لعملية  ثبت أن السمة األساسيةكما   واز

ي لتقييم فعالية هلذا الغرض، ُيستكمل بنهج علمي وعمل ،الصناعية هي تقييم الوضع املايلالشركة  حتديد القدرة املالية
ت املالية،  ت بناًء على تقييم شامل وتنبؤي للعوامل اليت تؤثر على مستو اسرتاتيجية التنفيذ لنمو اإلمكا وى اإلمكا

 ؛للشركاتاملالية 

لشركة وهذا يف أما اهلدف الثالث :لثا ستمرارية الشركة ادف ضمان تمثل يف إنشاء ميزة لتنمية االحتياطات 

  .وجتنب األزمات

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nazarova, T. (2016). OP Cit .p144. 
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  لقدرة املاليةحتديد مؤشرات ااملبحث الثالث: 
مة لنقل فالقدرة املالية هي القوة الدافعة الالز  ،خذ القدرة املالية للمؤسسة اهتمام مجيع املدراء يف الشركة

ا املركز املايلاملوارد من احلالة الساكنة إىل الديناميكية إلنتاج التدفقات النقدية الالزمة للحفاظ على   للشركة وقدر
اعلى تسديد  م ذلك من خالل للشركة، ويتحتديد القدرة املالية وجب وملواجهة األزمات والتغريات  ،املالية التزاما

يتم سكة، لذلك استخدام مؤشرات ملتابعته وتقييم القدرة املالية للشر  ولتقييم الوضع املايل جيب، تقييم الوضع املايل
  :  املطالب التالية إىلاملبحث يف هذا تطرق ال

  ؛استخدامات النسب املاليةاملطلب األول: 
  ؛الضرييباملؤشرات الرئيسية لألداء املطلب الثاين: 

لقدرة املاليةاملطلب الثالث:    .عالقة التخطيط الضرييب 
 

 النسب املالية اتاستخداماملطلب األول: 
ية املالائم و قلاالنسب املالية عبارة عن عالقة نسبية بني قيم كل من البسط واملقام لألرقام املوجودة يف إن 

ألداء  ناف من أمهها عدة أص إىلكما ميكن أن تصنف   ومفسرة لهبشرط أن تكون العالقة بني املتغريات مرتبطة 
  والسيولة.الرحبية 

  :مفهوم وأمهية النسب املالية الفرع األول:

  مفهوم النسب املاليةأوال: 
، عَنامت رقمية ما بني بسط ومقام يرتبطان بعالقة سببية ذات اعلى إجياد عالق النسب املالية ةتقوم فكر 

إن كانت  ااجتاهاأو من القائمتني معا، وحتديد  جدول النتائجأو من  امليزانيةوقد تكون هذه األرقام مأخوذة من 
ت  عناصرني قيمة العالقة بمثال ، فاملالية سلبية أو إجيابية مع مرور الزمن، األمر الذي خيتزل الكم اهلائل للبيا

رقم واحد بقسمة األوىل على الثانية واخلروج ب اختصارهاداولة نستطيع اخلصوم املت عناصراألصول املتداولة وقيمة 
حديد النسب ولت ،املتداولة االلتزاماتعلى تسديد  على مدى القدرة احنكم من خالهل ،نسبة التداولنطلق عليه 

  .1التحليلمع عية وفهم النتيجة املرتتبة عليهما حبياد وموضو  ،واملقام بدقة وعناية وتفسريالبسط  اختيارأن يتم جيب 

                                                           
  .228دار املسرية للطباعة والنشر، األردن، ص  إطار نظري وحمتوى عملي، مبادئ االدارة املالية )،2013( ،فيصل حممود الشواورة 1 
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وائم املالية، اد عالقة بني عنصرين أو أكثر من عناصر القاجييعين فستخدام النسب املالية املايل  التحليلأما 
عملية التحليل  ، وميكن استخدام نسبة واحدة يفحا ودقةو وض ثرأكعلومات مب خدمةزويد األطراف املستلغرض ت

م املالية، ولكن أي عالقة بني عنصرين يف القوائ اريختاس املال املستثمر أو أر  إىلاملايل كاستخدام نسبة صايف الربح 
ح اغري كافية للتعرف على  تكون ما واحدة غالباستخدام نسبة التحليل املايل  نتائج وهذا يعين أن  ،كةلشر واقع أر

  .1ميكن الركون اليها عند اخاذ القرارات للة الضيعطينا نتائج مام نسبة واحدة قد استخد

  أمهية النسب املالية نيا:
  : 2وتتلخص أمهية النسب املالية يف اجلوانب التالية

  ؛اجلاريةحتديد مدى قدرة الشركة على مواجهة االلتزامات  -
  ؛قياس درجة منو الشركة وحتديد مواطن الضعف والقوة -
ت واملعلومات الالزم  - ت التقديريةوا ،ورسم السياسات ،ختاذ القراراتالتوفري البيا  ؛عداد املواز
ا لتحقيق الرحبية - ستغالهلا ملختلف موجودا  .قياس الفعالية الكلية للشركة ومستوى أدائها 

 تكون وأن ،ضعفالو  ةالقو ولتحقيق تلك اجلوانب جيب أن تكون النسب املالية قادرة على حتديد وقياس نقاط 
ملتوسط العاممع ة ذات دالالت واضحة ميكن من خالهلا املقارن   .النسب السابقة أو 

  تصنيف النسب املالية:الفرع الثاين: 
  جمموعات رئيسية نذكرها يف اآليت: إىلتصنيف النسب يتم 

  :املديونيةجمموعة نسب ، الرحبية جمموعة نسب ،جمموعة نسب النشاط ،السيولةجمموعة نسب 

   جمموعة نسب السيولة :أوال

ا مدى قدرة توضح أيض ، كمامؤشرا على مقدار أموال الشركة املستثمرة يف أصوهلا احلالية تعطي السيولة
املوجودات أو  نقدمتثل مقدار ال ، كمانقد إىل حتويلهاالشركة  ارادتاخلصوم املتداولة إذا األصول املتداولة على تغطية 

                                                           
  .80ص األردن، الطبعة الثانية، دار املسرية للطباعة والنشر، مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرة،)، 2009دريد كامل آل شبيب، ( 1 

2 Al-Qudah, Mustafa. (2015). أثر النسب المالية على األداء المالي. Al Manara journal AL Al-Bat University. Vol (21). PP 105 -139. 
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لدى السيولة عامل  توفربدورة تشغيلية، أو  نقد خالل فرتة قصرية تتمثل عادة يف سنة مالية إىلميكن حتويلها  اليت
  :1وميزات عديدة منها فوائدحتقق بذلك لشركة ا

  ؛هلاوجود السيولة جينب الشركة دفع تكاليف إضافية عند احلاجة  -
اللتزامات املرتتبة على الشرك وجود السيولة جينب الشركة التعرض لإلفالس ومواجهة مشاكل -   ؛ةالوفاء 
  ؛عند االحنراف يف التدفقات النقديةأو  مواجهة األزمات عند حصوهلا -
  ؛استغالل الفرص املوجودة يف السوق -
  إمكانية النمو والتوسع يف العمل. -

دف  الل قياس قدرة من خ وذلك، املالية للشركة على املدى القصري تقييم القدرة إىلجمموعة نسب السيولة و
ا النقدية العادية الناجتة عن ا ا القصرية األجل بتدفقا  يف مواعيد يةتشغيلعمليات اللالشركة على مقابلة التزاما

  :نسب السيولة ، ومن أهم2استحقاقها

 ية ر ااجلالسيولة نسبة  .1

أو ، جلاريةم اعلى اخلصو  اجلاريةاألصول  حصيلة قسمة جتة عن هياحلالية و  السيولة ويطلق عليها أيضا
يف  يةار جلميكن للشركة من استخدام أصوهلا ا ماالنسبة هذه تقيس كما   األصول املتداولة قسمة اخلصوم املتداولة،

ا امل إىل حتويلها خذ  هيو لسريعة ا السيولة نسبةهذه النسبة مع تتشابه ، و داولةتنقد لتغطية مجيع التزاما نسبة 
صوم ا ال تتضمن معلومات حول موعد استحقاق اخلممؤشرات فقط أل تعدان ال النسبتنيكو البسط،  يفاملخزون 
  .3يف حتليل االئتمان منها يف عمليات االندماج واالستحواذ تستخدم أكثر هذه النسب ،املتداولة

 تستخدم كمعيار أويل وجوهري للتعرف علىإذ جندها ، النسب أشهرمن  يةالسيولة اجلار  تعد نسبةكما 
ا قصرية األجل من إمجايل رأمساهلا العيف قدرة الشركة  ا تقدم أفضل مؤشرمواجهة التزاما ن مدى ع امل، وذلك أل

صوهلا املتداولة وموعد سدادها،  يتزامن نقد يف موعد إىلاليت يتوقع أن يتم حتويلها و  ،تغطية اخلصوم قصرية األجل 
مشاكل يف التدفق  وجود إىليشري  االخنفاضتدين نسبة السيولة بقلق شديد لكون أن هذا  شري يف حالةالذي ياألمر 

                                                           
ت اخلارجيني يف األردن)، 2011، (نواف مساح حممد الذنيبات 1 امعة الشرق ج، ماجستري رسالة، أثر األداء املايل للشركات املدرجة يف بورصة عمان على آراء مدققي احلسا

   .25ص، األردن، األوسط
   .233مرجع سبق ذكره، ص ،)2013( ،فيصل حممود الشواورة 2 

3 John’s. Tjia. (2004). Building Financial Models ,McGraw-Hill, Blacklick, USA, P213-214, available on: 
http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4655233 
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دة األصول املتداولة ز إىلإفالس الشركة، أما ارتفاعها فإنه يشري  إىلالنقدي على املدى القصري وقد يؤدي مع الزمن 
لنسبة للدائنني قصريي األجل، ولكن جيب أن ال على اخلصوم قصرية األجل، األمر الذي يعين وضعا أكثر  أما 

رتياح كامل رتفاعلالينظر دائما  ، األمر اجةشبه نقد معطال وزائدا عن احل ألنه قد يعين وجود نقد أو ،غري العادي 
  . 1الذي يعكس مظهرا من مظاهر سوء إدارة رأس املال العامل

ضيا عن و    نسبة التداول من خالل العالقة التالية:ميكن التعبري ر

  

  

 رأس املال العامل .2

ً صايف رأس املال العامل و  األصول املتداولة مطروًحا منها اخلصوم املتداولة. رأس املال  وميثليسمى أحيا
ا ضمن دورة التشغيل العادية للشركة لتزاما رأس املال أما  ،العامل هو مقياس للحماية اليت متتلكها الشركة للوفاء 

ملتداولة بدون ا يعين األصول املتداولة بدون نقد مطروًحا منها اخلصومو هو مصطلح غري قياسي ف العامل التشغيلي
ا اليومية.   ديون قصرية األجل. يبحث هذا املقياس يف مقدار النقد الذي تستخدمه الشركة يف احلفاظ على عمليا

ت مثل الذمم املدينة نقد مرتبطالشغيلي، قلت سيولة الشركة، ألن كلما زاد رأس املال العامل الت  .2واملخزون حبسا

  جمموعة نسب النشاط :نيا
ا سواء يف حتصيل الذمتعد نسب النشاط من أهم النسب يف تقييم نشاط املؤسسة  م املدينة، وتبني كفاء

  :3من خالل وارد املؤسسة وميكن التمييز بني أهم هاته النسبملأو يف االستغالل االمثل 

 ،األصولمعدل دوران الذمم املدينة، متوسط فرتة السداد، معدل دوران البضاعة، معدل دوران جمموع 
ملؤسسةأوهو معدل يبني العالقة بني صايف املبيعات ور  س املال العاملأمعدل دوران ر    .س املال العامل 

                                                           
  .233مرجع سبق ذكره، ص ،)2013(، فيصل حممود الشواورة 1 

2 john’s. Tjia. (2004). OP Cit , P213. 
  .97-88ص  ،مرجع سبق ذكره، )2009(دريد كامل آل شبيب،  3 

األصول اجلارية

اخلصوم اجلارية
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  الرحبية جمموعة نسب لثا:
طرف  قرارات االستثمارية املتخذة منجمموعة الرحبية نتيجة أعمال املؤسسة وكفاءة السياسات وال تقيس

ح، وهي وسيلة حتكم بيد اإلدارة يف تطبيق السياسات واخلطط وقياس مدى   ا على حتقيق األر اإلدارة العليا وقدر
ا  اتة النسب ملعرفة مستوى العوائد احملققة ألمواهلم املستثكفاء مرة يف استخدام املوارد املتاحة، كما يهتم املستثمرون 

على قدرة املؤسسة على  ناملؤسسة، ويهتم أيضا املقرضون احلاليون واحملتملون بنسب الرحبية ملا يدفعهم لالطمئنا يف
  .1سداد القروض والفوائد

ح قبل خصم الفوائد والضرائب .1   األر

ح تشغيلية قبل  وهو القوائم املاليةهو رقم مهم يف   ائدو الفمصاريف  صمخميثل قدرة الشركة على توليد أر
دارة  يف اقتصاد منظم).  لشركاتا(تكلفة تتعلق بقرارات التمويل، وليس قرارات التشغيل) والضرائب (تكلفة تتعلق 

ح التشغيل ر   .2الدخل التشغيليأو  وهذا ما يسمى أيًضا 

ح قبل الفوائد والضرائب وااله .2   :إطفاء األصول غري امللموسةو الك تاألر

وامل ثريات العديد من الععلى  هلاشتما وهذا لعدمملقارنة الشركات داخل الصناعات، فيد يوهو مؤشر 
تلف قواعد األصول خم الك (منتالتمويل املختلفة)، وااله طرقاليت متيز الشركات يف قطاعات خمتلفة مثل الفائدة (

فة). نظرًا ألن الت الضريبية املختلدخمتلف األصول غري امللموسة) والضرائب (من املع حيازةالثابتة)، واإلطفاء (من 
ن للشركة أن ُتظهر مقدار النقد الذي ميكا سة تعترب مصروفات غري نقدية، فإالك وإطفاء األصول غري امللمو تااله

ا.  ح قبل ويعترب تولده من عمليا مهم  مصدر موسةإطفاء األصول غري امللو الك تالفوائد والضرائب واالهمؤشر األر
  3 .دائنو الشركة يستعمله للمعلومات املالية

ح الصافية مثل نسبكما ميكن تصنيف بعض ال   :4اليت تعتمد على األر

                      يعات.تلك املبالفرق بني صايف املبيعات وكلفة  ،ح منشأة مار أ يلامجيقصد  :حراأل يلامجإنسبة  .3

                                                           
  .105ص  ،مرجع سبق ذكره، )2009(دريد كامل آل شبيب،  1 

2 john s. Tjia. (2004).   OP Cit   , P214 
3 OP Cit    

  .901-718، ص مرجع سبق ذكره ،)2000( الزبيدي محزة حممود 4 

 صايف املبيعات\= إمجايل الربح  حراأل امجايلنسبة 
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، صايف املبيعات ىلإحتدد بنسبة صايف الربح بعد الضريبية و من مؤشرات الرحبية املهمة نسبة هامش الربح  .4

ويقصد بصايف الربح هو مقدار الفرق بني صايف املبيعات وكلفة املبيعات ملنشاة، وينم حساب هذه النسبة من 
 التالية: العالقة

  .صايف املبيعات \ صايف الربح بعد الضريبيةنسبة هامش الربح = 

ستخدام نسبة الضريبية كاآليت: السابقة من خالل العالقة   ميكن كتابتها 

ح) -1نسبة هامش الربح = الربح * (   صايف املبيعات \نسبة الضريبة على األر

لعالقة: ومن خالهلا ميكن   التعبري عن نسبة هامش الربح 

  

  

بة متغري مهم ن الضريأرحبية كل دينار واحد من املبيعات وكذا يتبني الربح يتضح من خالل نسبة هامش 
إلضافة  لرفع م إىليف حتديد هامش الربح،  ح الشركات يؤدي  ح أن كل ختفيض يف نسبة الضريبية على أر ن أر

لتايل من الضروري على املؤسسة أن تسعى جاهدة يف احلصول على اإلعفاءات املمنوحة على الضريبة  املؤسسة، و
ح الشركات.   على أر

  األصول العائد على  .5
مقيـاس للحكـم علـى مـدى كفـاءة اإلدارة فـي حتقيـق عوائـد جمزيـة علـى املـوارد  على األصول العائد يعترب

ح، ومت احتسابه كما هو مبني يف  املتاحـة،  لعالقةاويقيس قدرة كل دينار مستثمر يف األصول على حتقيق األر
   :التالية

  

يظهر و كما   ،عليه الشركة مع مستوى االستثمارمستوى الربح الذي حتصل  األصولعلى عائد اليظهر لنا 
ح املوزعةأن أداء الشركة يتحسن وأن املسامهني سيس العائد املتزايد على األصول دة األر ميكن كما  ،تفيدون من ز

يها من نتيجة مت احلصول عل فالعائد هو عبارة عن ،كأداة لقياس مدى جناح الشركة  العائد على األصول دامستخا

ح الشركات)  × ( 1- نسبة الضريبة على ار
الربح

 صايف املبيعات
 

 

 نسبة هامش الربح= 

ح الصافية =العائد على األصول  جمموع األصول \ األر
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احملقق هو  العائد ،ائد املتوقعوالع ائد احملقق، ومها العقسمني إىلسيم العائد على األصول ميكن تق ، كمااالستثمار
ت التارخيية هًما يف قياس أداء العائد مهذا يعترب حتقيق و   ،العائد الذي حدث والذي يتم حسابه بناًء على البيا

 ،تقبل وال يزال غري مؤكديف املس هو العائدفتوقع املالعائد  أما ،حتديد العوائد واملخاطر املستقبلية يتم هأساسالشركة و 
كلما ، فتواجههم يواجه املستثمرون حالة من عدم اليقني بني العائد الذي سيحصلون عليه واملخاطر اليتحبيث 

ملخاطرةن إلذلك يقال  زادت املخاطر ،د املتوقعالعائزادت نسبة حتقق    .1العائد املتوقع له عالقة إجيابية 

   امللكيةالعائد على حقوق  .6
مر مؤشر على معدل الربح الذي يتحقق ملالكي الشركة على كل دينار مستث على حقوق امللكية لعائدايعترب 

 لعالقةاتم احتساب هذا العائد من خالل قسمة صايف الربح على حقوق امللكية، وكما هو مبني يف يو ، من قبلهم
     :التالية

  

هو أحد أفضل املقاييس واألكثر استخداًما  العائد على حقوق امللكية جانب العائد على األصول، إىل
اجيب على املستثاليت أن العائد على حقوق امللكية رمبا يكون أهم نسبة كما   ،لألداء املايل للشركات  ،مر مراعا

يتم احتساب العائد على ، ةييكلنهائية لتحليل النسبة املالية اهلميثل النتيجة ال العائد على حقوق امللكيةحقيقة أن و 
ح املمتا ح بعد الضرائب وتوزيعات األر لى القيمة زة لسنة معينة وتقسيمها عحقوق امللكية عن طريق جين األر

تتكون حقوق  ،ميكن أيًضا استخدام متوسط حقوق امللكيةو  ،الدفرتية حلقوق امللكية (األسهم العادية) يف بداية السنة
إلضافة    .2عالوة إصدار األسهم واالحتياطيات إىلامللكية من رأس املال العادي املصدر 

للتعبري  نيأساسي مقياسنيعلى األصول والعائد على حقوق امللكية كالعائد  ستخداما إىلوجتدر اإلشارة 
ت املالية لشركة يفلعن أداء املايل   .3وإعداد التقارير حتليل البيا

                                                           
1 Simorangkir, E. N.,et Al. (2020). OP Cit. 
2 Wet, J. & Toit, E. (2007). Return on equity: A popular, but flawed measure of corporate financial performance. South 

African Journal of Business Management, 38(1), 59–69, accessed on:26.10.2021 available on: 
https://doi.org/10.4102/sajbm.v38i1.578 

3 Al-Qudah, Mustafa. (2015). أثر النسب املالية على األداء املايل. Al Manara journal AL Al-Bat University. Vol (21). PP 105 -139 

ح الصافية =العائد على حقوق امللكية    حقوق امللكية \ األر
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   أو نسب الرفع املايل جمموعة نسب املديونية :رابعا

  ومن بني أهم هاته النسب جند: 

ر التمويل مصاد استخدامتعترب هذه النسبة من أكثر املؤشرات استخداما لقياس درجة و :يةديوناملنسبة  .1

طي ديون لكل دينار من جمموع األصول، هذا االجراء يعاخلارجية يف اهليكل التمويلي للشركة، وحتديد مقدار ال
ا نسبة مقبولة  %40، وتعترب نسبة فكرة عن حجم املخاطر احملتملة اليت تواجهها الشركة من حيث عبء ديو

 .1يف معظم الصناعات

  وحتسب نسبة املديونية من خالل العالقة:

 جمموع األصول \الديون  جمموعديونية = نسبة امل    

ت مثلالنقدية املعادلة هي حس، إمجايل الدين مطروحا منه النقد والنقد املعادل وتعرب عن صايف الديون: .2  ا

نقد. ميثل صايف الدين  إىلاالستثمارات قصرية األجل أو األوراق املالية القابلة للتداول، واليت ميكن حتويلها بسهولة 
عبء الدين الصايف الذي يتعني على الشركة حتمله بعد استخدام النقد والنقد املعادل. الشركات اليت تتمتع مبركز 

لنسبة  ا سيكون إىلنقدي كبري   .2لديها صايف دين سليب إمجايل ديو

لغةنستنتج أن  من خالل ما سبق معرفة مدى ف، يف موضوع القدرة املالية إعداد النسب املالية ذو أمهية 
ا املخطط هلا وغري املتوقعة، يلزمها بتحديد نقاط القوة والضعف يف تطور أداء الشركة  ة التزاما ا على جما وقدر

ا املالية النسب  إىلاإلضافة ، فبوتغيري وجهتها أو التدفقات النقدية يؤدي بفقدان السيولة والذي ،هيكل إمكا
يومية  آخر السنة املالية لتقييم أدائها، بل جيب تتبع األداء من خالل مؤشرات إىلاملالية جيب على الشركة أال تنتظر 

ألعباء وااللتزامات القابلة للتحكم كاألعباء الضريبية   .اوبناء مؤشرات خاصة  أو فصلية واالهتمام 

  الضرييبألداء لالرئيسية ؤشرات املاملطلب الثاين: 
 ة،ليافعبة حتقيق التوازن بني إدارة الضريب إىلالشركة، مما يؤدي  وأهداف تعكس مؤشرات األداء الرئيسية قيم

ثريه عتبارها مسامهة يف اخلز  ،جنب مع االستدامة إىلجنبا النقدي  او العمومية  ةنيواجلوانب االجتماعية للضريبة 

                                                           
  .52، صمرجع سبق ذكرهفهمي مصطفى الشيخ،  1 

2 John s. Tjia. (2004).OP Cit .p212 
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لقدرة املالية  عتبار الضريبة أداة تؤثر وتتأثر  ستغالل املوارد وكذا  للوصول إىل األهداف املخطط  ،مثليةفهي تقوم 
  .هلا

 اتخمصصمن تمام وجيه االهتمن خالل الضرييب  االلتزام تقليل من أجلالضرييب تخطيط للالدائم السعي ن إ
ح فاعلية قياس  أن صعوبة إال خفض أعباء أخرى من الضرائب وحتقيق فعالية لإلدارة الضريبية، إىل الضريبة على االر

إعداد التقارير  ،االمتثال ،ئب املباشرة وغري املباشرةتشمل الضرا ،ن وظيفة الضريبة واسعة ومعقدةيعود ألإدارة الضريبة 
 اتمؤشر  ى أساسهاعل عداليت تنشئ وتُ  األساس جيب أن حتدد املعايري واألهداف على هذا، التحويلي أسعاراملالية و 

 .1ليتها يف إدارة التكلفة الضريبيةعاف قياس مدىل

يبية ت األداء الضريبية حبسب مسامهتها يف تقييم جناح الوظيفة الضر خالل ما سبق سيتم تقسيم مؤشرامن 
علية وأخريا عالية وفا، إدارة الضريبية بفاملخاطر اجلبائيةلذا سيتم حتديدها من خالل: إدارة التكلفة الضريبية، حتليل 

  :مؤشرات األداء الضريبيةيوضح أهم ) 2 – 2( . وفيما يلي الشكلاالستدامةمن خالل 

  

  

  

                                                           
1 PwC. (2017).Op.cit , p 02 

ية إدارة التكلفة الضرايب

املعدل الضرييب 
 الفعلي

املدفوعات 
الضريبية

بيةحتليل املخاطر الضري

ت  مؤشر املؤو
الضريبية

السمعة

الرقابة واجلودة

الكفاءة والفعالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  التكنولوجي
ــــــــــــــات ذات  والعملي

الصلة

ة العمليات اإلجرائي
 داخل الشركة

األفــــــــــــــــراد داخــــــــــــــــل 
الشركة

اإلستدامة

احلفــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــى 
مســـــــــــــــــــــــتوى األداء 
ــــــات املؤشــــــرات  وثب

لفرتة حمددة

  أهم مؤشرات األداء الضريبية 2 – 2الشكل 

العتماد على:    املصدر: من إعداد الطالب 
PwC. (2017). Defining success: What KPIs are driving the Tax function today? P13, 
Accessed on 12/12/2021, 10 :00 am. Available on: 
https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/pwc_tax_function_of_the_future_tax_fun
ction_KPI_sept17  
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   الضريبيةتكلفة الإدارة مؤشرات  الفرع األول:
ومن  ة،الضريبي فةوظيالهداف املساعدة يف جناح األأهم  مندارة التكلفة الضريبية تم يعد بناء مؤشرات 

معدل  ن خاللم يتم ذلكختفيض االلتزامات الضريبية،  إىلخالهلا جناح التخطيط الضرييب الذي يهدف أساسا 
  الفعلي، واملبالغ املدفوعة كضرائب ملختلف املصاحل يف الدولة. ةالضريب

  عدل الضرييب الفعلي:مؤشر املأوال:  
خلصوص،رئيسيال يةبيلضر ا تاؤشر من امل معدل الضريبة الفعلي عدي يتم  حيث ة لعدة شركات واألجنبية 

عند ف ،لفة الضريبيةللتك املؤسسةدى إدارة ملوضوًحا و  استخداما وهو املقياس األكثر ،املالية تقاريريف اله اإلفصاح عن
ستخدام  مقياسا أو  عيةتضع نقطة مرجعلى املؤسسات أن  جيب نظرا الختالف املعايريو  هذا املؤشرتقييم النجاح 

لنسبة   اتالعملي سنيحت جراءات هذا املؤشر ميكن أيضا ربطللشركات الدولية، كما و معيار لصناعتها، ال سيما 
تا نامكبإف ،التكنولوجياو  أن و  ،لوظائف الضريبية اليت تركز على التحسينات التكنولوجية من حتسني نوعية البيا

ت ثريا مباشؤ ي التدقيق أنحيث  ،تدعم املواقف الضريبية وجتنب تعديالت مراجعة احلسا  ةبيرا على معدل الضر ثر 
  .1ليالفع

 مفهوم املعدل الضرييب الفعلي:.1
 تدفعه ينتج مما دلمع هو :مالشركة هو ما يتوقع دفعه انطالقا من النتيجة احملاسبية  الضريبة الفعليعدل م
ح الشركات مقسوما  عينةم خالل سنة مالية (الضرائب الواجب دفعها على النتيجة العادية) من ضرائب على األر

ح قبل الضريبة من نسبة الشركة  ضع لهما ختهو  ةالضريبة القانونينسبة ، يف حني أن )النتيجة احملاسبية( على األر
ح الشركاتدحتضريبية     .د عن طريق التشريع مثال ذلك نسبة الضريبة على أر

  :2يف أمهها أهداف تتمثل ةعدل الضريبة الفعلي ثالثومل

   ؛مثل احملللني املاليني ذوو الصلة اخلارجيني طرافلأل معلومة ماليةك  يعترب -
تقدمي معلومات إضافية عن املؤسسة  إىلإلضافة  السياسة الضريبية املتبعة من طرف املؤسسةيقدم نظرة عن  -

   ؛مع مؤسسات أخرى يف نفس الصناعةة الية يف السنوات السابقة، مقارنوضعيتها امل مثل:

                                                           
1 PwC. (2017).Op.cit , p 04. 

  .73 ص، مرجع سبق ذكره، )2016( ،صابر عباسي 2 
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سريين والذي الرقم املستهدف من طرف امل عتباره كذلك يعترب مؤشر عن أداء التسيري الضرييب يف املؤسسة -
  .للمدراء ساسه متنح املكافآتأعلى 

 جل تبيان التجنب الضرييب، كما ذكر يفأعلى املعدل الضرييب الفعلي من ت عدة دراسات اعتمدكما 
 ،يبيجنب الضر تالمع توازي لو التخطيط الضرييب هو مفهوم آخر يستخدم بسهولة أن  ةاملنشور  تاملقاالاحدى 
احلد من الدخل  جهود الشركات يفوكذا  ختفيض الدخل اخلاضع للضريبة دون تقليل الدخل احملاسيب إىل ويهدفان

   .1الدخل احملاسيبالتخفيض من  إىلدون اللجوء اخلاضع للضريبة 

  :الفعلي عدل الضرييباملاس يق .2

 يعتمدفكغريه من النسب املالية على مدخالت البسط واملقام،   د طرق قياس معدل الضريبة الفعليتمعت
ية فنمنهم جة احملاسبية أو التدفق النقدي، أما البسط فيختلف يف حتديد األعباء الضريبعلى النتي ون يف املقامالباحث

موع الرتاكمي لعدة سنوات  ن املدفوعات ممن يستخدم الضرائب املدفوعة، املتوقعة، احلالية ومنهم من يستخدم ا
    الضريبية.

اليت يتم تسجيلها و  الضرائب دفوعاتقسمة ميتم قياس معدل الضريبة الفعلي من خالل فعلى سبيل املثال 
ب جنالتعن  كشفلاهاته الطريقة ميكن من خالل و  النقدية، ليخاداملأو  ةاحملاسبي نتيجةعلى ال ةاملالي قوائميف ال

ياس املعدل ق نميككما  ،2الفجوة بني الدخل احملاسيب والدخل اخلاضع للضريبة وهذا من خالل مقارنة الضرييب
ح قبل الضرائب الضرييب الفعلي بقسمة لضريبة امعدل  متوسطا يقيس لنا هذو ، تقديرات االلتزام الضرييب على األر

 .3من الدخل وحدة نقدية  لكل

، حيث دياحلو  توسطاملي فعلالضريبة المعدل وكال من الناتج  ليمعدل الضريبة الفعكما ميكن التفرقة بني 
أن معدل الضريبة الفعلي املتوسط ينتج من خالل قسمت إمجايل املدفوعات الضريبية على إمجايل املداخيل، أما 

  ام احلصول عليهيت ةإضافي وحدة نقديةمقدار الضريبة اإلضافية املدفوعة مقابل كل املعدل الضرييب احلدي فهو 
من  ية على الشركاتالضريب األعباءبشكل أفضل عند توزيع  توسطامل فعليالضريبة المعدل  يتم استخدامو ، 4كدخل

                                                           
1 Aronmwan, E. J., & Okafor, C. (2019), Corporate tax avoidance: review of measures and prospects, International Journal 

of accounting & Finance (IJAF),Vol 2 N 8. P 21-42, , Accessed on 17/11/2021, 09 :15 pm, 
2 Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 127–178. 

Accessed on 03/04/2022, 13 :41, Available on: https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002 
3   OP Cit   ; P139 
4 Site Web: Tax Foundation; What is a Marginal Tax Rate? Retrieved 4 April 2022, from https://taxfoundation.org/tax-

basics/marginal-tax-rate/ 
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 املمنوحة وافزمناسب لتحليل احلدي احل يمعدل الضريبة الفعليعد ، يف حني طرف صانعي السياسات الضريبية
  .1لالستثمارات اجلديدة

  .يات املختلفةأهم الطرق حلساب املعدل الضرييب الفعلي والتسم يلخص )1 – 2( فيما يلي اجلدول

                                                           
1 Aronmwan, E. J., & Okafor, C., (2019) ,   OP Cit   ,P24 

عدل الضرييب الفعلياملقياس لطرق  1 – 2 اجلدول رقم  

الدراسات التجريبية اليت استخدمت هذا   اإلفصاح  قياسال  التسمية
  املقياس

معدل الضريبة 
  يباحملاس يالفعل

𝐸
𝑇

𝑅
=

 تسديدات الضريبية

النتيجة احملاسبة     

اسيب احمل معدل الضريبة الفعلي حسابيتم 
ضرائب على املبالغ املدفوعة كبقسمة 

 .قبل الضريبة ةاحملاسبي النتيجة
عادة ما يتم مقارنة معدل الضريبة 

ملعدل القانوين  يالفعل احملاسيب 
يث  ب الضرييب حبجنلتحديد مدى الت

كلما اتسع االختالف، زاد التهرب 
الضرييب ويعكس هذا االختالف 

الفرق بني الدخل احملاسيب والدخل 
  اخلاضع للضريبة.

Badertscher, Katz, 
and Rego (2013); 
Belz, Hagen, and 
Steffens (2016); 

Dyreng, Hanlon, and 
Maydew (2010); 

Dunbar et al. (2010); 
McGuire, O mer, and 

Wang (2012) 

معدل الضريبة 
  ي اجلاريالفعل

𝐸
𝑇

𝑅
=

األعباء الضريبية احلالية ملدة سنة 

النتيجة احملاسبية
 

 األعباءمن خالل قسمة  سبحيُ 
 لنتيجةاعلى  سنةالضريبة احلالية ملدة 

  قبل الضريبة. ةاحملاسبي

Chen, Cheok, and 
Rasiah (2016); 

Dunbar et al. (2010); 
Gupta and Newberry 
(1997); Oyeleke et al. 

(2016)  
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م  ما يتّ مت حسابه على أساس الفرق بني قد احملاسيب يمعدل الضريبة الفعلن أ نستنتج من خالل اجلدول
ميكن فرق اليب، و ب ضريه جتنأنمت اإلفصاح به على الذي تسديده من ضرائب وما مت حسابه على أساس النتيجة و 

معدل الضريبة 
 ي النقديالفعل

𝐸
𝑇

𝑅
=

 الضريبية النقدية املدفوعة 

النتيجة احملاسبية
 

بقسمة الضريبة النقدية  حساب يتم
مستخرجة من جدول املدفوعة (

نتيجة ) على الزينةاخل اتتدفق
  احملاسبية.

Badertscher et al. 
(2013); Dyreng et al. 
(2010); Dunbar et al. 
(2010); Gallemore 
and Labro (2015); 

McGuire et al. (2012)  

معدل الضريبة 
 الفعلي للتدفق

  النقدي

𝐸
𝑇

𝑅
=

 الضريبية النقدية املدفوعة 

التدفق النقدي التشغيلي  

الضرائب النقدية حيسب من خالل 
 يليلتدفق النقدي التشغعلى ا املدفوعة

  نتيجة االستغالل.أو 

Annuar et al. (2014); 
Gebhart (2017); 

Salihu et al. (2013); 
Salihu et al. (2015)  

معدل الضريبة 
 لمدىالفعلي ل

 الطويل
 
 
 

𝐸
𝑇

𝑅
=

∑
األعباء الضريبية احلالية ملدة سنة  

∑
النتيجة احملاسبية 

 

 

يتم احتساب معدل الضريبة الفعلي 
 3على مدى فرتة من السنوات (من 

ا  ).سنوات 10 إىل تقاس على أ
الضرائب الرتاكمية /  تسديدات

يبة / الضر  الضريبية احلالية األعباء
على مدى فرتة من املدفوعة النقدية 

 نتيجةالسنوات مقسومة على ال
دد قبل الضريبة على نفس ع ةاحملاسبي

 .السنوات

Dyreng et al. (2008); 
Dunbar et al. (2010); 
Salihu et al. (2015); 

Taylor and 
Richardson (2012);  

 Aronmwan et Okafor , 2019 , corporate tax avoidance review of measures and    املصدر:

prospects,International Journal of accounting & Finance (IJAF),Volume2N8,2019, Accessed on 
17/11/2021, 09 :15 pm, 
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رب ية بني القواعد احملاسبية واجلبائ التخطيط الضرييب املشروع وهو نتاج الفروق دراجه ضمن احتمالني إماإ وإما 
لتطرق جبائي ويتم ا جتاهل حساب  يفعلمقاييس معدل الضريبة الى يعاب عل ، كماالفروقات املؤقتة إىللفصل فيها 

على التدفق  جيل اإليرادات اليت تؤثرأو  أثر على االستحقاقات الضريبية من الشركات للضريبة املؤجلة، ملا له
ن تكون أنتيجة كن للميقبل الضريبة من التالعب من قبل اإلدارة، كما  لربحالنقدي من العمليات، كذلك قد يعاين ا

لتايل نتائج حتليلية خاطئة، كما أن الضريبة النقدية املدفوعة تتعلق بسنوات خمتلف يتسبب يفي سالبة ما أخسارة  ة. و
ا. هاتهفان    املقاييس صعب الوثوق 

  :املاليةملؤشرات  يلالضرييب الفععدل املمؤشر عالقة  .3
العائد ض املؤشرات املالية كوبعاملعدل الضرييب الفعلي العالقة بني  عض الدراسات اليت اهتمت بتحليلفيما يلي ب
  : ، الرافعة املالية وغريهاعلى األصول

معدل  بني عكسيةعالقة وجدت معظم الدراسات  :لعائد على األصولمعدل الضريبة الفعلي عالقة   .أ

منخفضة  أن الشركات ذات الرحبية العالية تتحمل أعباء ضريبيةثبتت وأ ،والعائد على األصوللفعلي الضريبة ا
اخنفاض  إىل مما يؤدي ،احلوافز الضريبية خلفض الدخل اخلاضع للضريبة هاماستخدالوهذا راجع  ،على الدخل

 .1معدل الضريبة الفعلي

والرافعة  يلبة الفعبني معدل الضري عكسيةقة وجد الباحثون عال :لرافعة املالية يمعدل الضريبة الفعلعالقة   .ب

لفائدة كانت علي أقل ألن نفقات اف يبيين أن الشركات اليت لديها ديون أكثر، واجهت معدل ضر هذا يع ،املالية
الرتباط بني معدأما اخنفاض الدخل اخلاضع للضريبة.  إىلمعفاة من الضرائب مما أدى  ل الضريبة فيما يتعلق 

طًا سلبًيا بكثافة تباوجدت معظم الدراسات أن معدل الضريبة الفعلي يرتبط ار فقد الفعلي وكثافة رأس املال، 
يرتبط ارتباطًا  هحول معدل الضريبة الفعلي أنمجيع الدراسات تقريبا وجدت فقد  ذلك إىلإلضافة ، رأس املال

 .2أعلى يلفع يبيات كثيفة املخزون لديها معدل ضر أن الشرك إىلأشارت النتيجة و  ،ملخزونإجيابًيا بكثافة ا

حتفظًا اليت تبدي ت الشركا أن إىلتوصلت بعض الدراسات تخطيط الضرييب: ل يمعدل الضريبة الفعلعالقة   .ت

 شركاتأعلى من ال يفعل يبيمعدل ضر  متتلك ،أي دخوهلا يف اختيار البدائل تقييم املواقف الضريبية غري املؤكدة يف
ت إىلتنتمي شركة  210دراسة مشلت هذا وفق ، املماثلة  EquiTrend قاعدة بيا

                                                           
1 Noor, R. M., and all. (2010). Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed 

Companies. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1(2), 189–193. Accessed on 18/10/2020 20:21:58, 
Available on: https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.34. 

2 Noor, R. M., et all. (2010). OP Cit. 
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نت ا2010السنة املالية  خالل Harris Interactive لشركة التابعة د عالقة إجيابية و وج لنتائج على عدم، كما أ
 .1الضريبة الفعليبني درجة ملكية العالمة التجارية للشركات ومعدل ذات داللة 

ييب من والذي يقصد به اجلانب املظلم للتجنب الضر  عدواينالشركات اليت تطبق ختطيط ضرييب كما أن 
 هاته املعامالتتتصف  ،%50 جبائية أكثر منرقابة  إىلتعرضها  يةحتمالايكون  االخنراط يف معامالتخالل 

فحسب  ،اخنراطها يف ختطيط ضرييب عدواين ح عنصيفالشركات اليت  ض أسعار أسهمنخفتف، 2لعدوانية الضريبية
 ضريبية خطة إىل أتجل شركة 97مقال لـ  108شكلت  إخبارية ونشريهمقالة  6293عينة من دراسة اليت مشلت ال

يف  كانت النتائج  ،عدواينول استخدام ختطيط ضرييب ح اإلفصاح بعدف ،2004 – 1990خالل الفرتة  عدوانية
لدى  عندما يكون قلأ ونكيف أسعار األسهم ياالخنفاض ، إال أن االخنفاض إىل اهسهممييل سعر  أناملتوسط 

 .3أعلى مسبًقا يفعل ييبالشركة معدل ضر 

 :يةبيالضر املدفوعات  مؤشر :نيا
ر ما ختلفه من آو ة فعلينقدية نفقات وتسجيلها ك ائبالضر  رآتقييم إن من أهم مهام الوظيفة الضريبية 

ت املالية النقدي للمؤسسة تدفقاتعلى ال وغري  املباشرة تكلفةاليم بتقي أن تقوم الضريبة املؤشراتلذلك على  ،والبيا
 ،تعددةاملضريبية السلطات ال إىلاليت تتم  النفقات الضريبيةو  ،ملعامالتاحجم اليت تنشئ نتيجة و لضريبة ل املباشرة

يتم دفوعة وهل ة املبالغ املصحمدى وجب التأكد من املمتلكات على ضريبة فعلى سبيل املثال: يف حالة حساب ال
يتم تسديد أعباء  هلضريبة القيمة املضافة وكذا ؟ مسية هلاللممتلكات أم القيمة اإل بناًء على القيمة املقدرة ادفعه

 :4ما يلي املدفوعات الضريبيةقد تشمل مؤشرات كما   ؟أكثر من الالزم إضافية

لضريبة يف بداية السنة أي التسبيقات املقدمة مقابل املستحقات اإمجايل الضرائب املدفوعة مقابل التوقعات  -
 ؛السنة املالية ختامبعد 

ح املستحقاتمدفوعات الضرائب كنسبة مئوية من  -  ؛بل الضريبةقإمجايل املداخيل أو  الضريبة على االر

                                                           
1 Chavy, P. (2017). Planification fiscale et réputation de la firme : Quelles réalités ?, Revue de l’organisation responsable, 

12(1), 53. Accessed on 24/04/2020 13:14, Available on: https://doi.org/10.3917/ror.121.0053. 
2 Lietz, G. M. (2013). Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework. SSRN Electronic 

Journal. . Accessed on 04/04/2020 13:35, Available on:  https://doi.org/10.2139/ssrn.2363828. 
3 Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news 

about tax shelter involvement. Journal of Public Economics, 93(1–2), 126–141, Accessed on 04/04/2022 11:57, Available 
on: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.004 

4 PwC. (2017). OP Cit ;p3 



ي الـفـصـل ال ــــــــــــــــ ثا ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ي للقدرة املالية  ـــ   اإلطار املفا
  

 
  

107 

ن من أي خصم أكرب قدر ممك ،بكفاءة الضرائب غري املباشرةدفوعة على موال املاأل عادةستاالقدرة على  -
  .الضرائب

  املخاطر اجلبائية حتليل اتمؤشر الفرع الثاين: 
وهذا  ،من خماطر ها حتويمل اتسؤولي، كما تعد من أهم املإدارة الضريبة بفعاليةلوظيفة الضريبية ا من مهام نإ
املخاطر وبرز برايس ووترهاوس ك وضعت وقد يف السنوات األخرية، اجلبائية على املخاطرالرتكيز  دزدا إىلمما أدى 

  :1الضريبية املؤشرات اليت تُبين عليهاو املصاحبة للوظيفة الضريبية 

 2leyOX-arbanesSـــ: إرشادات مماثلة ل اإلطارهذا  يتبعجيب أن  :بائيةاعتماد إطار عمل للرقابة اجلعدم  -

وسيتم التطرق  )املؤسسات جلنة رعاية COSO )Committee Of Sponsoring Organizationsو
 ؛إليه يف الفصل القادم

 املستمر تدقيقلا إن من بني دوافع مراجعة القرارات الضريبية وتقييمها، للشركة: قرارات الضريبيةالتقييم عدم  -
ظيفة لو يط حتبشأن صورة الشركة ومسعتها املخاوف ف ،ةلسمعاملتعلقة خاطر كذا املصحاب املصلحة و أل

يف إحلاق الضرر  ،أي إشارة عامة عن املواقف الضريبية ملؤسسة ماأو  قد تتسبب الصحافة السلبيةف ية،بيالضر 
 .يلعالمة التجارية مع ما يرتتب على ذلك من عواقب مالية على النشاط التجار 

العبء من تقليل لل أكثر تركيزًاتتطلب من الوظيفة الضريبية  املخاطر اجلبائيةأصبحت إدارة لذلك فقد 
لقياس  يبيةاإلدارة الضر  اإلجراءات اليت جيب أن تستخدمها، وهذا من خالل احلد األمثل إىل حتسينهأو  الضرييب
ت واليت من بينها املخاطر املخاطر ملؤو عالية ، خماطر السمعة، خماطر الرقابة واجلودة وإدارة الضريبة بفاملرتبطة 
  :3بني اإلجراءات جند ، ومنوفاعلية

ت الضريبية :أوال   مؤشر املؤو
ة التغري يف القوانني الضريبية كفرض ضرائب جديدة، أو تغري  تعد ا املبالغ املرصودة من طرف الشركات 

ا، من  لغة و رحبية التؤثر على اليت ؤشرات امليف معدال  ما يلي: د هذه املبالغحتديشمل يلذا فهي تكتسي أمهية 

دة أو النقصانقياس  -  ؛غري املؤكدة املرصودة لألحداث الضريبية املؤونةيف  مبالغ الز

                                                           
1 PwC. (2017). OP Cit ;p3 

هو قانون أمريكي يوجب على الشركات أن تضمن وتعتمد املعلومات املالية من خالل أنظمة الرقابة  : Oxley SOX-Sarbanes إلجنليزية ساربينز أوكسلي 2 
  .الداخلية

3 PwC. (2017).  OP Cit; p4 
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دةال -   ؛لضرائب على النتيجةحتياطيات غري املرتبطة االيف  ضافخناالأو  ز
 .نياجلبائي نياملراجع طرف املقرتحة من تعديالتال عدد -

  السمعةمؤشر  :نيا
ف طبيعي أو وتسديد كل مكلللشركات،  على األخالق الضريبية يف الدول املتقدمة يتزايد تركيز اجلمهور

لقانونو العادل من الضرائب  نصيبهمعنوي   واسرتضاءت بشكل استباقي هلذه التحد الشركات ستعدوت ،االلتزام 
ة خمالضرائب تدابري إدارة أن تضع عليها جب ، حيث يتو صحاب املصلحة الداخليني واخلارجينيأل اطر السمعة ا

  :1ل علىمتتشهاته املخاطر  ،احملتملة

ملواقف الضريبية لعامة أو خم تصرحياتأو عدم وجود  واترت - ريح واحد أن لشركة فبإمكان تصاوف تتعلق 
 ؛يضر بسمعة الشركة وكذلك التأخر يف الدفع أو التهرب

تمع، من خالل  - امهات املباشرة وغري املباشرة املدفوعة واملسإمجايل الضرائب قياس مسامهات الشركة يف ا
  .جديدة عملفرص  ذلك من إنشاء إىلوما ، كاهلدا واهلبات  األخرى

  واجلودة:الرقابة  مؤشر :لثا
اليت ميكن أن و  يف الرقابة فشلأو  مؤشرات األداء الرئيسية اليت حتدد ما إذا كان هناك خماطر مفرطة وتشمل

الرقابة مؤشرات  تشملو  ،االستدامةو  التكلفة، الكفاءة / الفعاليةك  ح الوظيفة الضريبيةنجا األخرى ل عواملالتؤثر على 
 :2يما يل علىواجلودة 

  ؛املستحقات الضريبية اتخمصص تتعديال عدد علىات حجم العائد -
ت املتعلقة - ت العقو  ؛خرآ خطأأي أو  لتأخر يف اإليداع مرالمتثال سواٌء تعلق األ مستو
ئق اجلبائية الضريبيةالتصرحيات عدد  -   ؛هاعدم صحتبسبب  ملصلحة الضرائب املعاد تقدميها أو الو
ئق  إىلاالفتقار  - لرقابةو   ؛احتديثهوضبطها، وكذا الداخلية  ونصوص متعلقة 
 شركةملخاطر لدى الالتعريفي  طارداخل الشركة وفق اإلالتخطيط الضرييب والعمليات الضريبية  عدم إجراء -

 .عموما املقبولةو  مخاطرللاملتعارف عليها  عايريعدم إجرائها وفق امل أو

                                                           
1 PwC. (2017).  OP Cit ,P4 
2 OP cit, p5 
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  الكفاءة والفعالية اتمؤشر الفرع الثالث: 
 نسجامواعمل مدى ا متقييم عوامل جناح الوظيفة الضريبية و  إىلالضريبية حتتاج مؤشرات األداء الرئيسية 

اخلطط والسياسات والطرق  يف املتمثلة والعملياتيف التطبيقات االلكرتونية والربامج احلاسوبية،  املتمثلة التكنولوجيا
شكل ب اته العناصر تعملهت ما إذا كانو  ،األفرادمهام كذا و املصادق عليها من طرف الرقابة الداخلية للشركات، 

  فاءة وفعالية يف حتقيق النتائج املرجوة.وبكجيد 

  التكنولوجيا والعمليات ذات الصلةمؤشر  :أوال
استخدام  يبيةضر ل، يُتطلب من املصلحة امع الوفر احلايل للتكنولوجياألداء األنشطة الضريبية املطلوبة 

ت؟  إىلاخلارجية للوصول و  لتكنولوجيا الداخليةا مراحل حتديد املبالغ  متس مجيع حالياالتكنولوجيا ن أمع العلم البيا
مع ظهور الذكاء االصطناعي وقدرات التعلم اآليل مثل أمتتة العمليات الروبوتية و  ،غاية التسديد إىلالضريبية 

)1RPA( خذ يات ذات الصلة لة يف االعتبار ما إذا كانت التكنولوجيا احلالية والعميالضريباملصلحة ، جيب أن 
شمل يكن أن مي، و املستمرة التكنولوجيةالتحسينات  واكبتوما إذا كانت وظيفة الضرائب  ،فعالية هي األكثر

  :2الكفاءة والفعالية ما يليحتسني ة للتكنولوجيا من أجل يالضريباملصلحة  استخدام

  ؛ا واخلطوات اإلجرائية املتعلقة بوظيفة الضرائبالتكنولوجيالتحسينات يف  دخالإمعدل  -
ت  -  ؛شركةلدى ال احالياملستعملة التكنولوجيا تبين الضرائب يف مستو
ت التدريب التكنولوجي -  ؛للموظفني داخل الشركة مستو
 فعال.بشكل املطبق لتعزيز العمليات القائمة  التكنولوجيمستوى االبتكار  -

  شركةداخل ال اإلجرائيةالعمليات مؤشر  :نيا
واخلدمات  يزمتلحنو اخلدمات املشرتكة ومراكز ا التحول يف الشركات العاملية اليةامل ةفيوظال تتبىن

 متثالفضًال عن االستعانة مبصادر خارجية لال ؤسسات اخلدمية،ثل هذه املفالوظيفة الضريبية حباجة مل  ،املدارة
  .التكلفة اإلمجاليةبذلك لديها القدرة على تبسيط العمليات وتقليل يكون ، الضرييب

دل تباكعمل بشكل فعال مع وظائف املؤسسة األخرى  الالضرائب  ومع ذلك يتوجب على مصلحة
تحصل من خالله تفعال تشغيل منوذج  وبذلك حتصل الشركة على ،املعلومات، واالستفادة من التكنولوجيا واملوارد

                                                           
 على أمتتة عمليات االعمال ومهام املستخدم.تعمل  (RPA) أمتتة العمليات الروبوتية  1

2 PwC. (2017).OP Cit, p5 
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ما  ةالضريبي عملياتالميكن أن تشمل اإلجراءات املستخدمة ملراقبة كفاءة وفعالية ، و كفاءات تنظيمية شاملة  على
  :1يلي

 يلي: الية ماوتشتمل املشاركة يف الوظيفة امل مراكز التميزيف أو  شركةلل املاليةوظيفة توى املشاركة يف المس .1

لنسبة لوظائف املالية األخرى وظيفة قياس مساحة املكاتب املستخدمة من قبل -  ؛الضريبة 
 .املخصص للضرائب مقابل مزودي اخلدمات اخلارجيني 2معدالت الدوام الكامل عدد -

ويتم ذلك أيضا  األخرى االسرتاتيجية وظائفمقابل الاالمتثال و مقدار الوقت املستغرق وإعداد التقارير املالية  .2
 من خالل:

 ؛تنظيميةأو  ضريبيةالالزمني لتنفيذ تغيريات  ينيواإلنفاق اإلضافمقدار الوقت  -
 أو الدمج.عمليات االستحواذ الالزمني ل نيمقدار الوقت واإلنفاق اإلضافي -

لنسبة ملو  ،األخرى شركةبوظائف المقارنة الضريبية  املصلحة تشغيلإمجايل تكلفة  .3  .الشركة زانيةيكذا 
ا مشاركة االفراد يف اخلرب  :ية يف النشاط التجاريمستوى املشاركة الضريب .4  املنجزة، اتاملشاركة الضريبية يقصد 

رية، ، والتعامل مع األعمال التجاعدة شركاتأو  حالة اندماج بني شركة وشركةأو  يف حالة وجود فروع للشركة
 وفهم أهدافها وأنشطتها، وتقدمي رؤى ضريبية.

  داخل الشركة فراداألأداء مؤشر لثا: 
تياجات حاختاذ تدابري لرصد ومعاجلة ا عدمو  ،شركاتال هم عوامل جناحأمن من إطارات وعمال  فراداأليعترب 

االعتبار  ذ بعنيلذا وجب األخلية عافالكفاءة و ل وجه حتقيق نتائج تتسمكون حجرة عثرة يف يسالقوى العاملة، 
واملكافآت،  يمالتقيالتدريب والتطوير، و  إىلصادر التوظيف ، بدًءا من عملية االستعانة مبداء األفراد رتبطةاملالعوامل 

وتنفيذ  ركةأعمال الشيع مجقياس فعالية القيادة الضريبية على أساس القدرة على التفاعل والتأثري على  مما يستوجب
ا  صلحةتركز املكما   ،اسرتاتيجية الضريبة بنجاح، وجذب املواهب املاهرة املتنوعة وتطويرها وحتفيزها واالحتفاظ 

 ،النشاط التجاري اتاجيحتا التفكري فيما إىل لشركةداخل ا الضرائب دراءملذلك حيتاج  ،الضريبية على الشفافية

                                                           
1 PwC. (2017),OP Cit, p6 
2 FTEs Number of full-time equivalents: معادل لدوام كامل،  هو وحدة تشري إىل عبء العمل للشخص العامل 
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 مهامه املهام وال يبقى حمصور يفلشركة جبميع  الضرائب مصلحة جيب أن يهتم رئيس االمرلكي ينجح هذا و 
ألفرادمل تشتو ، التقليدية   :1ما يلي املؤشرات اخلاصة 

 ؛داخل مصلحة الضرائب يف الشركةالوظيفي  ىالرض ىمستو  -
 ؛املكافأة والتقديرمستوى  -
 ؛دوران الشركة اإلمجايلعدل لنسبة مل ائبالضر مصلحة وظفي ممعدل دوران  -
قات، الضريبية، والتكنولوجيا، واملهارات الشخصية /العال ات(التقني لوظيفة صلة ووجود تدريب رمسي وذ -

 ؛واالتصاالت، وحتسني العمليات، وإدارة املشاريع)
 .)ةتعدداملوظائف على ال(التناوب  لقدراتا لتنميةبرامج  جودة وتوافر -

 االستدامة مؤشرالفرع الرابع: 
ت أكثر تعقيداتواجه الضرائب من املرجح أن إن  ضرائب يف فالقائم على مصلحة ال ،يف املستقبل حتد

احلفاظ على و  ية،هام الوظيفزمة على املراقبة مؤشرات األداء الرئيسية بعناية وإجراء التعديالت الالّ مبلب امطالشركة 
تقييم مؤشرات ادة إع إىلإلضافة  ،واملتوسط معاعلى املدى القصري  املؤشراتمن خالل ثبات  األداء يف املستقبل

ا تقيس   .بشكل مناسب عوامل جناح املصلحة الضريبية األداء الرئيسية على أساس دوري للتأكد من أ

سنوات   5-3(جل حتديد أهداف طويلة األ من خالل االستدامةإن قياس ثبات املؤشرات يساهم يف 
سية لرئيأمثلة مؤشرات األداء ا، ومن بني حسب االقتضاء خالل هذا اإلطار الزمين جراءاتكمثال)، وتعديل اإل

 :2جند س االستدامة طويلة األجلاقيل تستعملاليت قد 

 ؛خالل فرتة حمددة هفاستهدمت التخطيط له وا يلفع ضرييبمعدل القدرة على احلفاظ على  -
 ؛ابة املخاطر ارير املدققتقعدد عمليات التدقيق وأمهية  -
 ؛طط لهخم تكنولوجيالقدرة على تقدمي ابتكار  -
 ؛ى الكفاءةدف احلفاظ عل حتسينهاو  القدرة على ختفيض التكلفة املستهدفة مع احلفاظ على اجلودة -
 التحسينات املستهدفة على مدى فرتة حمددة.و  الرضى الوظيفي على احلفاظ على الشركة قدرة -

                                                           
1 PwC. (2017).OP Cit, P7 
2 PwC. (2017).Op.cit, P07. 
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لقدرة املاليةاملطلب الثالث:    عالقة التخطيط الضرييب 
لرحبيةيرتبط  روة للشركة من خالل تحقيق هدف أقصى قدر من الث، فالعبء الضرييب للشركة ارتباطاً إجيابياً 

. كما 1لضريبيةخفض أعبائها ا إىلتؤدي عدة طرق لتحسني الرحبية يقلل من قدرة الشركة على دفع ضرائب عالية 

ثريا إجيابيا على األداء املايل للشركة والسيولة دة  إىلؤدي مما ي ،مت التأكد من أن السرتاتيجيات التخطيط الضرييب  ز

ح بعد الضرائب. وعالوة على ذلك ألن  ،الضريبية اعفاءاتمن تستفيد من الديون  تاستفاد اليت لشركاتفا األر

هاما الديون ختفض املبلغ اخلاضع للضريبة إذا    .2بتمويل األسهم قار

ائج عمليات وهو ينطوي على تقييم نت ،حتقيقهاأو  مدى بلوغ األهداف املالية إىليشري األداء املايل أيضا و 

ا من الناحية املالية  العائد على األكثر قابلية للتطبيق يف قياس األداء املايل يتلخص يف ؤشراتامل إن، الشركة وسياسا

د على : العائيلقياس األداء املايل، وه ىخر ا مؤشراتوهناك  ،األصول، والنمو، والسيولة، واالستدانة، والرحبية

أو  عات خمتلفةاتقييم الشركات عرب قطأو  ميكن توظيف األداء املايل يف قياسو  ،األسهم، والعائدات عن املبيعات

 حتقيقه ىلإيعترب األداء املايل أيًضا هدفًا أساسًيا تسعى الشركات على وجه التحديد ، كما من نفس القطاع للمقارنة

تؤثر بشكل و أ اليت تؤثر على التقارير املالية املدخالتيركز األداء املايل بشكل أكرب على و  ،حتقيقه إىلتتوق أو 

ت الشركة  س املال املستخدم، رأملايل بعناصر مثل قاعدة األصول، بشكل عام، تتعلق مؤشرات األداء امباشر على بيا

ح من بني أمور أخرى يهتم  ما يتعلق املستثمرون بشكل أساسي األداء املايل للشركة فيا دوران املبيعات، ومنو األر

  3الستثمار.

ضية بني التخطيط الضرييب والقدرة املالية، ال يتم  من خالل  ىلإمن خالل ما سبق فمحاولة إجياد عالقة ر

املعارف  ىحتديد عناصر التخطيط الضرييب اليت تؤثر يف القدرة املالية للشركة، فعملية التخطيط الضرييب تشتمل عل

ياس ق ، وللخروج من مشكلةسية مكونة للقدرة املاليةفراد داخل الشركة، وهي عناصر أساواملهارات وسلوكيات األ

ر املرتتبة على التخطيط الضرييب والوصول  ألفراد، سيتم قياس اآل املعارف واملهارات والسلوكيات اخلاصة 

                                                           
1 Oladapo K, O., & Festus F, A. (2020). Corporate Tax Planning and Financial Performance of Quoted Food and 

Beverages Firms in Nigeria. Journal of Finance and Accounting, 8(6), 266. Accessed on 19/04/2022 10:58, Available on 
:https://doi.org/10.11648/j.jfa.20200806.13 

2 Kariuki Samuel, (2017), The Effect of Corporate Tax Planning on the Financial Performance of Listed Companies in 
Kenya. These, University of Nairobi, Kenya. Accessed on 19/04/2022 11:04, Retrieved from 
http://hdl.handle.net/11295/102134. 

3 Bala Ado, A, and all. (2021). The Impact of Corporate Tax Planning on the Financial Performance of Listed Companies 
in Nigeria. International Journal of Economics, Management and Accounting, 29(2), 273–297. Accessed on 19/01/2022 
09:24, Retrieved from https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/821 
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ت املالية  األهداف املسطرة، من خالل قياس مؤشرات هلا عالقة بكل من متغريات الدراسة والشكل  إىلإلمكا

لتخطيط الضرييب)  3 – 2 (التايل  :يوضح عالقة القدرة املالية 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

هارات ن التخطيط الضرييب والقدرة املالية يلتقيان يف سلوكيات االفراد واملأ من خالل الشكل السابق نستنتج
ا يفاملؤشرات املالية للالفردية أو من خالل واملعرفة واليت تقاس من خالل مؤشرات األداء  ة شركات وقدرا  جما

تة دار إالقدرة املالية من خالل  حيث تقوم ،يف احلفاظ على التدفقات النقدية تقاطعاناالزمات، كما ي  اإلمكا
لتساوي فال ميكن احلفاظ على التدفقات النقدية املوجبة د العتماد على األصول املادية واألصول املعنوية ون و

ت و  ل وتقييم حتليكما تعمل على   ،ةمن خالل االستخدام األمثل ألصول الشركالعمل املتكامل بني هاته املكو

 

ت املالية  اإلمكا
 األصول المادية والمالية

 األصول الثابتة

المتداولة األصول  

 األصول المعنوية

 الرأسمال الفكري

 التكنولوجيا

 السمعة

 املؤشرات املالية

 الربحية

 السيولة

واالستدامة الكفاءة  

الية القدرة امل  

 

 االدارة

 املالية

 املبيعات

 التصنيع

 السلوكيات

 املهارات

 املعرفة

  تخطيط الضرييبال

 
 

 التدفقات النقدية
EBIT& EBITDA 

 عوائق

 السيولة الحالية

ROA & ROE 

ETR 
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خالل جتنب  من اجلبائي منتوفري األ إىلالضرييب الذي يهدف  وهو ما يتقاطع مع دور التخطيط املخاطر املالية
  .اخلفض من األعباء اجلبائيةو ، االخطار اجلبائية

بع معرب  رييب كمتغري مستقل والقدرة املالية كمتغريبني التخطيط الضمن خالل ما سبق ولتحديد العالقة 
ملؤشرات املوضحة يف الشكل  لقدرة املالية  املؤشراتأهم إذن ف، 3 – 2عليه  املالية اليت تربط التخطيط الضرييب 

  هي على التوايل:

ح قبل خصم الفوائ مؤشرات الرحبية: - ح قبل خصم الفوائد والضرائب، مؤشر األر والضرائب  دمؤشر األر

 ؛واالهتالكات وإطفاء األصول غري امللموسة

 ؛متثلت يف مؤشر السيولة احلالية: مؤشرات السيولة -

ريبة لعائد على حقوق امللكية، ومعدل الضالعائد على األصول، ا متثلت يفمؤشرات الكفاءة واالستدامة:  -

 الفعلي؛

  ؛يف مؤشر اخلطر اجلبائي تمتثل: مؤشرات السمعة -
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  الفصل خالصة
 الرئيسي ركحملان القدرة املالية هي أ ىلإمت التوصل  لية حيثالقدرة امل هذا الفصل التعريف من خاللمت 
ت  ،موسةهي أصول غري مليف معظمها  املؤسسة قدراتن أ إال ،سطرةاملاألهداف  إىلا للوصول  املؤسسة إلمكا

جتاه مكإل وجيههاتمن خالل و القدرة املالية  وكون أن، للغايةمر مكلف أ ة للمؤسسةحتديد القدرة املالين فإ ا  ا
 نو الدي وتستخدم هاته التدفقات النقدية لتغطية األعباء الثابتة أ ،تدفقات نقديةعن ذلك ولد تهداف ياألحتقيق 

ح  يتم ،ألهداف املسطرةا إىلالوصول  يف للشركة من خالل النسب املالية اليت ترتجم قوة القدرة املاليةو  ،وحتقيق أر
  .كل مؤسسة  حسب خصائصقياس أدائها 

دف إىل التعرف على املوارد املالية املتاحة أي التعرف على الوفر املايل إلضافة ون د إىل أن القدرة املالية 
تدارة إن القدرة املالية من خالل أ ذلك إغفال األخطار املالية وما تضيفه من أعباء، ليل حت تقوم على االمكا

جلبائي من خالل من اتوفري األ إىلالضرييب الذي يهدف  وهو ما يتقاطع مع دور التخطيط وتقييم املخاطر املالية
ملخاطر املالية حتديد كل املخاطر احملتملة املرتبطة بعملية معينة لو  خطار اجلبائية،جتنب األ ، لشركةيتضمن االعرتاف 

ت مجيع املخاطر مبا فيها اهذه وجب على القدرة املالية جتنيب ف التدفقات  علىبا اخلطر اجلبائي الذي يؤثر سلإلمكا
 .هداف املسطرةاأل إىلالنقدية والوصول 

 

 

 

 

 

  

   



 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

دور التخطيط الضريبي 

يف حتسني القدرة املالية 

 للمؤسسة 

دراسة حالة على جمموعة 

 من شركات قطاع صناعة

االمسنت يف اجلزائر 

  2020 – 2012للفرتة 

 عنوان األطروحة:

   ثالثال الفصل
عالقة التخطيط الضريبي باخلطر 

 اجلبائي والتدفقات النقدية

 متهيد؛  

  األول: عالقــــــة التخطــــــيط املبحــــــث

   الضريبي باخلطر اجلبائي؛

  ــــة التخطــــيط ــــاني: عالق املبحــــث الث

  الضريبي بالتدفقات النقدية؛

 ــــث ــــث الثال ــــيط املبح ــــة التخط : آلي

الضــــريبي للحفــــاظ علــــى التــــدفقات 

 النقدية وجتنب املخاطر اجلبائية.

 .خالصة الفصل 
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  متهيد:
معة للقدرة املالية  نطالقاا  والتدفقات النقدية اخلطر اجلبائيأن  مت التعرف علىمن الفصل الثاين والتعاريف ا

لقدرة املالية للمؤسسة،  رتباطاهلما  لتخطيط الضريإلحماولة  وه هذا الفصلوثيق    يب.ثبات عالقتهما 

ح لوحدها ال تعك مع أن ة األ ساألر  ميزانيةلل نّ أإال  ،خطارالصورة احلقيقية لقدرة املؤسسة على جما
 هوألخرية  اآلونة ايتداول يفما داء، لكن األمعلومات ذات عالقة بتقييم من  هتقدمفيما أمهية  حساب النتائجو 

يت أجريت هناك العديد من الدراسات الأيضا أن  النقدية، وجيدر اإلشارةسيولة وقدرة املؤسسة على توليد لهتمام اال
ت املتحدة،  ألسواق املالية يف الوال ية تتضمن معلومات النقد ما إذا كانت التدفقات ختربتاعلى الشركات املدرجة 

ح إضافية ال  إضافية معلوماتتتضمن التدفقات النقدية على أن  نتائج الدراسات واتفقت ،ال تعكسها األر
حتعكسها  لتدفقات النقدية املستقبلية درةقلتدفقات النقدية لو  ،األر    .1على التنبؤ 

ر اإلمكان جتنب اخلطر اجلبائي قد إىلعالقة التخطيط الضرييب والذي يهدف  لىأكثر ع ومن أجل التعرف

السيولة النقدية  لىع على أساسها احلفاظ يتمسسة واليت التخفيض منه يف حالة الوقوع فيه، والقدرة املالية للمؤ  وأ

 إىلالثالث صل تقسيم الفيتم وتنميتها من خالل استغالل التخطيط الضرييب املوجه من طرف املسريين ولذلك 

  :احث التاليةاملب

   ؛خلطر اجلبائيعالقة التخطيط الضرييب املبحث األول: 

 ؛لتدفقات النقدية عالقة التخطيط الضرييب املبحث الثاين:

  اجلبائية. املخاطرجتنب التدفقات النقدية و للحفاظ على التخطيط الضرييب  آلية املبحث الثالث:

  

  

  

  

  

                                                           
ستخد ،)2014( اخلاليلة،حممود عبد احلليم 1  ت التحليل املايل    .191األردنية، ص  الطبعة السابعة، اجلامعة احملاسبية،ام البيا
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خلطر اجلبائي املبحث األول:    عالقة التخطيط الضرييب 
ل ر على القدرة املالية للمؤسسة، من خالآجل اهتمام الشركات نظرا ملا ختلفه من  املخاطر املالية خذ

املرجوة، لذلك وجب على الشركات حتديد اإلطار العام هلته املخاطر، اضطراب أدائها املايل وعدم حتقيق نتائجها 
لذلك سيتم  هوجب التعريف به، وحتديد جماالت ولتحديد اخلطر اجلبائي ،هاته األخطار جند اخلطر اجلبائي ومن بني

  ا املبحث التطرق إىل املطالب التالية:من خالل هذ

  ؛مدخل إلدارة املخاطراملطلب األول: 
خلطر املايل واخلطر اجلبائي   ؛املطلب الثاين: التعريف 

  ؛املطلب الثالث: جماالت املخاطر اجلبائية وكيفية جتنبها
  .املطلب الرابع: االخطار اجلبائية على الشركات وفق التشريع اجلبائي اجلزائري

 

  مدخل إلدارة املخاطراملطلب األول: 
  تعريف اخلطر :الفرع األول

مداخل  ةعد كما أعطت  ثري عدم اليقني على األهدافنه أييس اخلطر على ة للتقياملنظمة الدولعرفت 
  :1يتتعريفية نذكرها يف اآل

  املدخل األول :أوال

  .سليبأو  إجيايب يكونأن  ماإاحنراف عن املتوقع نه التأثري يذكر فيه 

  الثاين ملدخلانيا: 

ميكن أن يكون لألهداف جوانب خمتلفة (مثل األهداف املالية، والصحة والسالمة، واألهداف البيئية)  
ت خمتلفة (مثل االسرتاتيجية، على مستوى املنظمة، املشروع، املنتج والعملية)   .وميكن تطبيقها على مستو

  املدخل الثالثلثا: 

إلشارة  بني تمييزويتم فيه ال    :إىلاملخاطر 

                                                           
1 ISO Guide 73, (2009), Risk management—Vocabulary. (n.d.). Retrieved 10 December 2021, from: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:guide:73:ed-1:v1:en:term:3.5.1.3. 
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 تغيري جمموعة معينة من الظروفأو  دوثاحلاألحداث احملتملة  .1

ً واحًدا -  ؛أكثر، وميكن أن يكون له عدة أسبابأو  ميكن أن يكون احلدث حد

 ؛ميكن أن يتكون احلدث من شيء ال حيدث -

ً اإلشارة  -  ؛"عارض"أو  حدث على أنه "حادث" إىلميكن أحيا

 .حدث ليس له عواقب إىلميكن أيًضا اإلشارة  -

 :نتيجة حدث يؤثر على األهداف العواقب .2

 ؛جمموعة من العواقب إىلميكن أن يؤدي حدث ما  -

ر إجيابيةأو  ميكن أن تكون النتيجة مؤكدة -  ية علىسلبأو  غري مؤكدة وميكن أن يكون هلا آ
 ؛األهداف

 ؛كمياأو   ميكن التعبري عن النتائج نوعيا -

ر غري املباشرة. ميكن -   أن تتصاعد العواقب األولية من خالل اآل

  املدخل الرابعرابعا: 

يرتبط  (مبا يف ذلك التغريات يف الظروف) وما ما دثحليتم التعبري عن املخاطر من حيث مزيج من عواقب 
ستخدم كلمة يف مصطلحات إدارة املخاطر، تُ جنده  وهو ما فرصة حدوث شيء ماي ، أاا من احتمالية حلدوثه

 شخصيو أ حتديده بشكل موضوعيأو  قياسهأو  سواء مت حتديده ،فرصة حدوث شيء ما إىل"احتمالية" لإلشارة 
ستخدام املصطلحات العامةأو   نوعًياأو  ضًيا أو  كمًيا، ووصف    ).منية معينةخالل فرتة ز  ترددأو  مثل االحتمال(ر

  املدخل اخلامسخامسا: 

دم اليقني أيضا عو   ته،معرف أو هفهمأو  هو حالة لنقص املعلومات املتعلقة حبدث ما عدم اليقنياملخاطر من 
 .ااحتمالية حدوثهأو  نتائجهل

 ،يةألسباب داخلية أو خارجوينشأ  واملتوقعة، هداف املسطرةاحنراف عن األمن خالل ما سبق يعد اخلطر 
   .كل هاته العوامل تضعف التخطيط  مستقبليةنقص املعلومات، أو نتيجة حدث ما، له عواقب عن ج تأو 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـفـصـل الـثـالـث ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ الـتـدفـقـات الـنـقـديـةــــــ طر الـجـبـائـي و   عالقة التخطيط الضر با
 
 

 
  

120 

  على مستوى املؤسسات إدارة املخاطرالفرع الثاين:  
يف الغالب يف  هاصنيفاليومية عادًة أنواًعا خمتلفة من املخاطر، ميكن ت ةيااحلالتجارية يف  املعامالتتواجه 

للخطر من قبل كال ة عادرحبية الشركة وتتعرض ، واملخاطر املالية الصفقاتأو  ، ومها خماطر األعمالساسيتنيأفئتني 
 تتضمن خماطر األعمال مجيع أشكال املخاطر املتعلقة بقرارات العمل،، كما يف وقت واحدأو  النوعني بشكل مستقل

خماطر دخول سوق جديد، والدخول يف شراكة جند أمثلة على خماطر األعمال وك ،بغض النظر عن القرارات املالية
الطلب على السلع واخلدمات،  اتتتأثر خماطر األعمال بعدة عوامل مثل تقلبن أ، كما ميكن مع شركة أخرى

،   السوقللمنتجات واخلدمات يف يدةديف نفس الصناعة، وإدخال بدائل جركات أخرى ش عوالتغريات يف املنافسة م
تشمل العوامل الداخلية األخرى تغيري نسب الرحبية (اهلامش اإلمجايل وهامش الربح) كمصادر حمتملة ملخاطر كما 

  .1األعمال

يكل رأس مال الشركة، مع الرتكيز على ديون الشركات، واليت تعد  حية أخرى، تتعلق املخاطر املالية  من 
ا معرضة للمخاطر أكثر من نظتعترب الشركات ذات الديون الضخمة و  ،ذا النوع من املخاطراملصدر األساسي هل ريا

، غري  ن طريقعخذ يف االعتبار أيًضا الرحبية الناجتة عن االستثمارات املمولة أن  جيب هاتقييمأن  األقل ديو
 .2الدين

 إىللدين اليت يتم حتديدها من خالل نسبة او نسبة الرافعة املالية للشركة أن  نتيجة لذلك، ميكن افرتاض
ا  على  عادة ما تنطوي الشركات ذات الرافعة املالية العالية، و خماطر الشركةلتحديد  جيدمؤشر حقوق امللكية على أ

ت أعلى من املخاطر املالية.   مستو

  ة املخاطررتعريف إدا :أوال

  من بينها:تعاريف ت داخل املؤسسة عدإلدارة املخاطر 

ملؤسسة  تعريفا COSOتريدواي جلنة املنظمات الراعية هليئة أعطت  :األولالتعريف  نه على أإلدارة املخاطر 

مت صمو  السرتاتيجية،ايتم تطبيقها يف وضع كما   واملوظفني،عملية يتم تنفيذها من قبل جملس إدارة الكيان واإلدارة 

                                                           
1 Corelli, A. (2018). Analytical Corporate Finance. Springer International Publishing. 2nd Edition, Switzerland, 

P485.Available on: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95762-3. 
2 Op cit, P485. 
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حدود تقبل  لتكون يف ،حتديد األحداث احملتملة اليت قد تؤثر على الكيان وإدارة املخاطر جلأهذه العملية من 
كيد معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف الو املخاطر   .1كيانلتوفري 

أسلوب إلدارة املخاطر يعتمد على إطار عمل يتيح عملية مستمرة ميكن من خالهلا للمؤسسات هي  :الثاينالتعريف 

كملها بشكل فعالحتديد   .2وحتليل وختفيف التعرض للمخاطر عرب املؤسسة 

ا حدث املؤسسات ف إدارة املخاطر يف جمالتعرّ كما   :الثالثالتعريف  كون له ظرف حمتمل ميكن أن يأو  على أ

 اخلدماتأو  تاملنتجا ،رأس مال)أو  ثريات سلبية على املؤسسة املعنية من حيث وجودها، مصادرها (سواء موظفني
ئنأو  تمع والبيئة احمليطة  ،الز ثري على ا كون هناك وكذلك لكل خطر حمتمل ميكن أن ي، كما وقد يكون هناك 

  خطة مصاغة مسبقاً للتعامل مع نتائجه املمكنة (وذلك لتأكيد حالة الطوارئ يف حال أصبح اخلطر مسؤولية قانونية).
  

يكون ليت ا احملتملة خطارحتديد األإطار يشمل  يإدارة املخاطر هأن  ستنتجمن خالل التعاريف السابقة ن
أو  خلطر من أجل جتنبهامصادر ا حتديد وحتليل العمل املستمر على يتم من خالل، وكيفية جتنبها ثريات سلبيةا هل

رها.   ختفيف آ

 خطوات إدارة املخاطر :نيا
دد الشركة، فإن عملية  لخيصها تتكون من خطوات دقيقة للغاية، اليت ميكن ت اإدارمهما كان نوع املخاطر اليت 

  :3على النحو التايل

 ؛اخلطرتعريف حتديد و   .1
 ؛اخلطر قياس .2
  ؛اخلطر نقلأو  / من اخلطرالتخفيف  .3

  :اليةلمخاطر املل أكثر املعرضةإلدارة املخاطر بشكل عام، وخاصة للمؤسسات املالية  خطوات )1 – 3(ويف الشكل 

  

                                                           
1 Coso. (2004). Enterprise Risk Management—Integrated Framework, the institute of internal auditors, p2, Accessed on 

28/12/2021 a 13:48, Available on https://www.coso.org/pages/erm-integratedframework.aspx. 
2  Nermend, K.,et al, (2021). Decision-Making in Management: Methods and Behavioral Tools, Springer International 

Publishing, p 339-340; Accessed on 27/12/2021 a 16:44, Available on https://doi.org/10.1007/978-3-030-67020-7. 
3 Corelli, A. (2018).   OP Cit   , P485. 
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عترب ت، كما عملية إدارة املخاطر تتم وفق ثالث خطوات منهجية أن نستنتج )1 – 3(من خالل الشكل 
لنسبة للشركة مثلها مثل  حتديد نوع املخاطر  يف  اخلطواتأوىل تتمثلو ، اجليديط خطالتعملية إدارة املخاطر مهمة 

لثها إدارة اخلطر إما بتجنبه أو نقله، اخلطوات هو ين ،وجودها يف االستثمارإمكانية و  حتليل و  قياس املخاطر، و
  هو األكثر استخداًما.و  التحليل املايل من بينها هجاعدة منيتم من خالل  املخاطر املالية يف الشركة

 

 

قــــــــــــيــــــــــــاس  خماطر إدارة
 املخاطر

حتديد 
 املخاطر

ـــــد  يـــــتم حتدي
نــــوع اخلطــــر 

 وعزله

 

حيدد حجم 
املخاطر 

 اأثرهس قياو 

 

 اخلطر جتاهل
ميكن جتاهل اخلطر يف بعض  

 احلاالت

 اخلطر نقل
ت أخرى  إىلميكن نقل اخلطر   كيا

 التحوط
 ب التحوط من املخاطرو جو 

 عملية إدارة املخاطر

مثال على عملية إدارة املخاطر لشركة منوذجية 1 – 3 الشكل رقم  

 .Edition,  nd. Springer International Publishing. 2Analytical Corporate FinanceCorelli, A. (2018)املصدر: 

Switzerland, P486. 
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  نشاطات إدارة املخاطر :لثا
  : 1إدارة املخاطر النشاطات التالية تتضمن

وليات جيب أن تتضمن اخلطة املهمات واملسؤ  ،لتخطيط لكيفية استخدام إدارة املخاطر يف املشروع املعينا .1
 ؛وكذلك امليزانية والنشاطات

ملشاكل اليت ميكن أن تواجه  .2 تعيني مدير املخاطر: وهو شخص خيتلف عن مدير املشروع مهمته التنبؤ 
 ؛التنبؤ والتشكيك الصحيحالقدرة على أهم صفاته من املشروع، 

ول .3 ت للمخاطر اليت يواجها املشروع أول  ريخ الب ،االحتفاظ بقاعدة بيا ت تشمل:  داية وهذه البيا
 ؛االحتمالية وأخرياً األمهية ،خمتصروصف  ،العنوان

إجياد قناة إلرسال التقارير ميكن من خالهلا ألعضاء الفريق العاملني يف إدارة املخاطر إرسال تقارير تتضمن  .4
ي خماطر حمتملة م   ؛تنبؤا

ذه الطريقة .5 ط هو اهلدف من هذه اخلط ،إعداد خطط للتخفيف من حدة املخاطر اليت اختريت لتعاجل 
نتائجها يف حال  تقليصأو  يفية التعامل مع هذه املخاطر وحتديد ماذا ومىت ومبن وكيف سيتم جتنبوصف ك

 ؛أصبحت مسؤولية قانونية
إعداد ملخص عن املخاطر اليت متت مواجهتها وتلك املخطط ملواجهتها وفعالية نشاطات التخفيف واجلهد  .6

 املبذول يف إدارة املخاطر.

 أمهية إدارة املخاطر :رابعا

لغة للشركات واملؤسسات فمن خالهلا يتم جتنب عدت أعباء إضافية، و  شار أإلدارة املخاطر أمهية 
ئة الناشوخطورة املخاطر  ،على أمهية إدارة املخاطر يف الشركات 2015لسنة  2AONاالستقصاء املقام من طرف 

ستخدام تكنولوجيا املعلومات مثل األمن السيرباينو   سمعةلاإلضرار  يف حني أن املخاطر التقليدية مثل ،املرتبطة 
دة املنافسة و  ت هذا التطور املستمر للمخاطر و  ،أبعادا جديدة الختاذهاتعقيًدا  تزداداالعالمة التجارية وز التحد

يُنظر إدارة املخاطر على مستوى املؤسسة و  ،إدارة خماطر الشركات ضرورة للمؤسسات من أجل البقاءمن جعل 
ا عنصر أساسي لنجاح عل لشركة، واحتل املرتبة الشركاتى أ ، كما حدد خطر السمعة كأهم املخاطر احمليطة 

                                                           
   http://kenanaonline.com/users/ahmedkordyRetrieved 10 December 2021, from.كرديموقع كنان، أمحد السيد  1 

 2  AON .هي شركة خدمات مهنية عاملية رائدة تقدم جمموعة واسعة من حلول املخاطر والتقاعد والصحة 
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ي تباطؤ اقتصادالعلى عشرة خماطر جاءت مرتبة كما يلي: أ، كما مت نشر 20191الثانية يف اخر استقصاء لسنة 
لسمعة / العالمة التجارية، بطيءالنتعاش اال/  توقف  ،التغري املتسارعة يف عوامل السوقمعدالت ، اإلضرار 

دة املنافسة، العمل ت، ز التدفق  خماطر، خماطر أسعار السلع األساسية، اهلجمات اإللكرتونية / خرق البيا
  .التغيريات التنظيمية / التشريعية، عدم ابتكار / تلبية احتياجات العمالء، النقدي / السيولة

 التايل: )1 – 3(على عشرة خماطر حسب املناطق اجلغرافية مبينة يف اجلدول أكما مت نشر 

اجلغرافية خماطر حسب املنطقة ةعشر  أعلى 1 – 3اجلدول رقم   

  أمريكا الالتينية  أورو  آسيا واحمليط اهلادئ 
الشرق األوسط 

  وأفريقيا
  أمريكا الشمالية

1  
لسمعة /  اإلضرار 

 العالمة التجارية

التغري معدالت 
املتسارعة يف عوامل 

  السوق

تباطؤ اقتصادي / 
  انتعاش بطيء

تباطؤ اقتصادي / 
  انتعاش بطيء

اهلجمات اإللكرتونية / 
ت   خرق البيا

دة املنافسة  2  ز
تباطؤ اقتصادي / 

  انتعاش بطيء
  تقلب سعر الصرف  توقف العمل

لسمعة /  اإلضرار 
  العالمة التجارية

 توقف العمل  3
السلع خماطر أسعار 
  األساسية

معدالت التغري 
املتسارعة يف عوامل 

  السوق

املخاطر السياسية / 
  عدم اليقني

تباطؤ اقتصادي / 
  انتعاش بطيء

4  
تباطؤ اقتصادي / 

 انتعاش بطيء
لسمعة /  اإلضرار 

  العالمة التجارية
لسمعة /  اإلضرار 

  العالمة التجارية
خماطر أسعار السلع 

  األساسية
تلبية عدم ابتكار / 

  احتياجات العمالء

5  
معدالت التغري املتسارعة 

 يف عوامل السوق
  توقف العمل

خماطر أسعار السلع 
  األساسية

معدالت التغري 
املتسارعة يف عوامل 

  السوق
  توقف العمل

6  
خماطر التدفق النقدي / 

 السيولة
دة املنافسة   ز

خماطر التدفق النقدي 
  / السيولة

  توقف العمل
أو  عدم استقطاب

فضل  االحتفاظ 
  املواهب

7  
اهلجمات اإللكرتونية / 

ت  خرق البيا
خماطر التدفق النقدي 

  / السيولة
/  التغيريات التنظيمية

  التشريعية
خماطر التدفق النقدي 

  / السيولة
دة املنافسة   ز

8  
عدم ابتكار / تلبية 
 احتياجات العمالء

اهلجمات اإللكرتونية 
ت   / خرق البيا

فشل أو  التوزيع
  سلسلة التوريد

اهلجمات اإللكرتونية 
ت   / خرق البيا

 التغيريات التنظيمية /
  التشريعية

                                                           
vailable on: https://www.aon.com/home/indexA(No. GDM01732). Global Risk Management Survey2019AON. (2019). 1  
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9  
 التغيريات التنظيمية /

 التشريعية
عدم ابتكار / تلبية 
  احتياجات العمالء

دة املنافسة   تقلب سعر الفائدة  ز
معدالت التغري 

املتسارعة يف عوامل 
  السوق

10  
أو  عدم استقطاب

فضل  االحتفاظ 
 املواهب

/  التغيريات التنظيمية
  التشريعية

توافر رأس املال / 
  خماطر االئتمان

دة املنافسة   ز
لة فشل سلسأو  التوزيع

  التوريد

available on:  Global Risk Management Survey2019 ).AON. (2019.(No. GDM01732)املصدر: 

, P 43 https://www.aon.com/home/index  
 

لضريبة، قد تكون مباشرة كالتغري يف أسعار السلع أنستنتج  )1 – 3(من خالل اجلدول  ن كل املخاطر هلا عالقة 
دة يف املنافسة من خالل االمتيازات  إلضافة اىل اخلطر اجلاجلبائيةاألساسية، أو غري مباشرة كالز الناشئ  بائي، 

  كالقوانني اجلبائية.  التشريعيةو التغيريات التنظيمية عن 

  أهداف إدارة املخاطرالفرع الثالث: 
ة واضحة وإنشاء عملي الداخلية واخلارجية،تتمثل أهداف إدارة املخاطر يف ضمان التحديد السريع للمخاطر 

ألن  بدائلديد اللرتكيز واالهتمام على حتا إىلإلضافة  اليت مت حتديدها،تخطيط واإلبالغ عن املخاطر الللتقييم و 
  :1قرارات فعالة لضمان ما يلي ختاذاذلك سيمكن من 

  ؛دائلبالواختيار  اختاذ القرارمن أجل  ،عير وبشكل س على املستوى املناسب ؤسسةاملفرص تقييم  -
مستوى  إىلعلى األقل تقليلها أو  ،أجزاء أخرى من الشركةأو  ،املؤسسةض تعرت اليت  خاطرالقضاء على امل -

 ؛مقبول
 ؛وفر آلية ملراجعة املخاطر والتغريات يف احلالة أو املخاطر احملتملةوت ،تعزيز دور التدقيق الداخلي -
  .دعم اختاذ القرار بشأن االستخدام الفعال للمواردت -

جعة املنتظمة لمرايتم إخضاعها لو  عليها، لمخاطر الرئيسية وتدابري الرقابةلجعة املنتظمة ملراا إغفال مكما ال يت
  .سامهني وأصحاب املصلحةوإبالغ امل

                                                           
1 Burtonshaw-Gunn, S. A. (2009). Risk and financial management in construction. Gower. England, p10.  
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  اجلبائي املايل واخلطر خلطرتعريف الاملطلب الثاين: 
ت املأو االستغالل، فمن شح املوارد جناز اإل ةمرحليف تتعدد العقبات اليت تواجهها الشركات  الية والصعو

ا قصرية االجل، إىل املخاطر اليت  ت تسويق املنتجات وضمان التدفقات النقدية لتغطية التزاما التمويلية، إىل صعو
ا عن النتائج املستهدفة، كل هذه العقبات كانت يف البداية خماطر مل تتم معاجلتها ومن بني أهم هاته املخاطر  ،حتيد 

  املالية.

    خلطر املايلالتعريف  :الفرع األول
لشركة ميكن تعريف او  ،حدى العقبات اليت تواجه املدير املايل والشركة ككلإ يعترب اخلطر املايل خلطر املايل 

  .املسامهنيأو  شركةقيمة ثروة ال منالكلي احملتمل أو  الفقد اجلزئي على أنه
ملردود هو درجة التغري يف العأو  احتمال الفشل يف حتقيق العائد املتوقع نهأعرف اخلطر املايل على يكما  ائد مقارنة 

لعالقة بني ة تساهم يف االبتعاد عن حتقيق قيمة التدفقات، وتكون اعدعناصر  لتأثرياملتوقع احلصول عليه نتيجة 
  .1ىكان اخلطر أعل  أكربالعائد واخلطر عالقة طردية فكلما كان التغري يف العائد 

  أوال: حتديد درجة اخلطر املايل  
كما لشركة،  ا يم ثروةتعظلرحبية و  ةنه يرتبط مباشر على أ حتديد درجة اخلطر املايلاملربرات  ميكن حتديد

ا ها، وبني اسقيا أدواتو على حتقيق الربط املباشر بني مفهوم املخاطر املالية  اخلطر املايل يساعد هلدف من إدار
 املالية خاطراملدارة إ حتمي بذلكو ، نقديةتوليد التدفقات الجل أمن الرئيسية  واردامل اخلطر الذي يستهدف وتعطيل

  .2كل الثروةأو  املتوقع التدفقات النقدية مبا حيافظ على ثروة املسامهني، دون ضياع العائد

  املايل حتليل اخلطر :نيا
رافعة املالية للشركة، يكل رأس املال والملوارد املالية و  ارتباطًا وثيًقالشركة مرتبطة املالية لخاطر املنظرًا ألن 

ساب يركز حتليل املخاطر األولية على حو  الشركة،ال حول هيكل رأمس للمعلوماتاألساسي فإن امليزانية هي مصدر 
  :3ته النسبها أهمو املؤشرات والنسب من األصول واخلصوم 

  ؛املخاطر كلما ارتفعت النسبة زادتحبيث   ،الرافعة املالية للشركةتظهر و  نسبة الدين على حقوق امللكية .1
  ؛تظهر أي جزء من رأس مال الشركة يتم متويله من خالل الديونو نسبة الدين على األصول  .2

                                                           
  .160ص  ،مرجع سبق ذكره )،2009دريد كامل آل شبيب، ( 1 
  .124ص،  lSME Financia،، الطبعة األوىلاملايلالتحليل )، 2008(فهمي مصطفي الشيخ،  2 

3 Corelli, A. (2018). OP Cit, p 489. 
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ح، و مقدار رأس املال الذ يصفو  العائد على األصول .3  بشكل مستقل عن مصادري يتم متويله من خالل األر
 ؛إعادة الرمسلةالديون وعمليات 

 هيكل التزامات الشركة.تصف األجل على إمجايل الدين  ةن طويلو الدي .4

  بائياجلخلطر التعريف الفرع الثاين: 
من املخاطر،  عدياملخطط هلا لشركة عن حتقيق أهدافها فكل أثر حييد  ،ةتتعدد األخطار املالية يف الشرك

  فيجب على الشركة حتديد نوع اخلطر وحماولة معاجلته ومن بني هاته املخاطر جند اخلطر اجلبائي

ن النتيجة الضريبية عما هو متوقع، بسبب جمموعة متنوعة م ختالفا ةاحتمالي يعرف على أنه التعريف األول:

  :1من بينها األسباب
  ؛والتشريعات اجلبائية نينايف القو  املتكررة التغيريات -
  ؛الطرق البديلة لتسوية النزاعاتو  ضياقتال إجراءات -
رات التشغيلية أو القراو تُبىن عليها جمموعة واخلطط ومجيع الفرضيات اليت  التغيريات يف افرتاضات العمل -

  ؛االسرتاتيجية
دة كثافة عمليات التدقيق - ا السلطة العمومية ز   ؛إما الداخلية أو اليت تقوم 
  ؛، صعوبة فهم وتفسري بعض القوانني اجلبائية احلديثةيةالقانوناملواد عدم اليقني يف تفسري  -
 ؛للخطر الشركة مسعة جراء ينشأ عن الوظيفة الضريبية يعرضإوأي  -
لتوقع هلا  حال تسم ةيف وضعيمما جيعلها املؤسسة اليت تقع على عاتق إجبارية الضريبة من  اخلطر اجلبائي نشئيو  

لقواعد ملها تكاليف إضافية نتيجة عدم التزامها حياألمر الذي  ،بائياجلطر اخل يف دائرةمما قد يضعها  ،اجلبائي
  .2منتقاة جبائيهعدم استيفائها لشروط االستفادة من امتيازات أو  اجلبائية

 جمموعة من :على أنهاخلطر اجلبائي  OCEDكما عرفت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي   التعريف الثاين:

واملعلومات  لتقارير يحالتصر التالية: التسجيل يف النظام، و  لتزاماتلالبطة بعدم امتثال دافع الضرائب املخاطر املرت
  .3الفوري للضريبة املستحقة ديسدت، والشمولالو  ةدقلعلومات ملعلى أن متتاز ا يف الوقت املناسب

                                                           
1 L. Jansen van Rensburg. (2012). Tax risk management: a framework for implementation [Magister Commercii in 

Taxation, University of Pretoria]. Available on : https://repository.up.ac.za/bitstream/handle. 
  .مداخلة يف امللتقى الدويل حول صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة حممد بوضياف، اجلزائرالتسيري اجلبائي يف ترشيد صناعة القرار،  فعالية، )2019(س، زواق احلوا2

3 OECD (2004), Forum sur l’administration de l’impôt, 
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/administration/34511821,caunsulté Le 25/11/2121. 
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اللتزامات اجلبائيإذن  ة يتعلق اخلطر اجلبائي بسلوك املؤسسة جتاه اإلدارة اجلبائية، فهو ينتج من عدم تقيدها 
رض الغش والتهرب بغأو  سوء ترمجة نصوص التشريع اجلبائيأو  عدم الفهم اجليدأو  القانون اجلبائي، اليت حيددها

ملؤسسة عالوة على تشويه مسعتها أمام اإلدارة اجلبائية  عباء إضافية تتمثل تكبدها أ إىلالضرييب، األمر الذي يؤدي 
ت والغرامات، لذا فقد أصبحت املخاطر اجلبائية الشغل الشاغل ملعظم القتصادية ملا ل املؤسسات اجّ أو  يف العقو

لتايل على حتقيق  على رهلا من انعكاسات سلبية تؤث   .1ةدياالقتصاأهدافها األداء املايل للمؤسسة و

ا عدم اليقني بشأن النتائج الضريبية املستقبلية الناجت املخاطر اجلبائيةتعرف  التعريف الثالث:  ة عن اإلجراءاتعلى أ

العتماد على تصور املمارسني أو  عدم اختاذ اإلجراءاتأو  األنشطة احلالية،أو   ،اطر اجلبائيةللمخمتابعة األنشطة. 
  .2املخاطر االقتصادية وعدم اليقني يف قانون الضرائب ومعاجلة املعلومات غري الدقيقة ختلق خماطر ضريبية إن

ليؤ  سبق فاخلطر اجلبائي ينشئ عن خطأ يف سلوك الشركة جتاه إدارة الضرائب، من خالل ما شركة دي 
ت والغراماتأعباء إضافية  إىلمن اجلبائي، خلروج من دائرة األ  ا من السوق حالوفقدان حصته تتمثل يف العقو

  .تشويه مسعتها أمام اإلدارة اجلبائية

ا اجلبائية حتديد املخاطرالفرع الثالث:    وجماال
لقجب عليها حتديد مصادر اخلطر من اجلبائي للشركة و أجل احلفاظ على األمن  ضاء ومعاجلتها، إما 

  عليها أو جتنبها.

  حتديد املخاطر اجلبائية :أوال
هي حتديد  خاطر اجلبائيةاملاخلطوة األوىل يف تقييم فلذلك ه جيب تشخيصها فإنمن أجل حتديد املخاطر اجلبائية 

  :أسباب املخاطر وعن طريق حتديد ،على حد سواءارجية واخل الداخليةخاطر امل ،املخاطر اجلبائية

ا لتحديد الرتكيز على العمليات التجارية مصدرًا مفيدً يعد  املخاطر الناشئة عن التغريات يف االعمال التجارية: .1
هذه املخاطر من عدم  تنشأو  ،تشغيلية وخماطر االمتثالالخاطر امل ، وتتمثل أمهها يفالرئيسية املخاطر اجلبائية

 ؛ملهمةالفشل يف القيام  أوتنفيذ العملية بشكل صحيح 

                                                           
لد رقم  ،االقتصادية. جملة التنمية للمؤسسة االقتصاديلدور  وعالقتهاخلطر اجلبائي ). 2019سارة ميسي. (يداتو، و صاحل مح1  ، ص2العدد  4جامعة الواد، ا

67-84.  
2 Neuman, S. S., and all. (2020). Assessing Tax Risk: Practitioner Perspectives. Contemporary Accounting Research, 37(3), 

1788–1827. Accessed on 06/01/2022 a 10:48, Available on https://doi.org/10.1111/1911-3846.12556. 
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ألنشطة اليومية ا من األخطاء اليت تقع يف خاطرامل ههاتتنشأ  :ن األنشطة اليومية املستمرةالناشئة ع خاطرامل  .2
 ؛حيث ال يُتوقع حدوث تغيريات كبرية املستمرة

بائي جللتهرب اابائي بغرض الغش أو جلاخلطر االتغافل عن  إنالغش والتهرب اجلبائي: ن الناشئة ع خاطرامل  .3
 .لضرائبعتها أمام إدارة اوة على تشويه مسعال إىل حتمل أعباء جبائية إضافيةؤسسة مل يؤديمر الذي ألا

  :1نشوء أخطار جبائية نذكر منها إىلتؤدي  أخرى ةشائع ءخطاأ عدةهناك كما أن 

وقت متأخر من السنة املالية ملعاجلة االلتزامات الضريبية وغالبا ما يكون الوقت متأخر جدا  إىل االنتظار -
 ؛االلتزام دادسلتصبح السيولة غري متوفرة أو  الختاذ أي قرار

 ؛الدخول يف استثمارو أ بيع عقارأو  يل بدون تنفيذ اخلطوات البديلة لاللتزام الضرييب، مثل شراءااختاذ قرار م -
 ؛خصم الضرييبللاملنخفض أو  رتفعامل التقدير -
 ؛ضرييببرامج التأجيل الأو  ضرييب عفاءإعدم االستفادة الكاملة من  -
 ؛تأو تعديل اخلصومات مع املتغريا مراجعة دمع -
 ؛لخصمل القابلةأو  عدم االحتفاظ بسجالت صحيحة للمصروفات املخصوصة -
 ؛(تصفية) شاريعاملائب اخلتامية عند اخلروج من عدم محاية األصول من الضر  -
 .ات اخلرييةعرب جتاهل الت  -

  املخاطر اجلبائيةجماالت  :نيا
اًء على تقييم كل خطر بن، أي أوجه عدم اليقنيعلى  شركاتاملمارسة الشائعة لتحديد خماطر التعتمد 

ا الصاحب امل احتمالية وقوعه وأثره برايس ووترهاوس   تحددلشركة، وقد لقرارات واألنشطة والعمليات اليت تقوم 
 ةأربع ،اطر اجلبائيةللمخجماالت  سبعة - ديلويت ين أكرب شركة خدمات مهنية يف العامل خلف واليت تعد - كوبرز
لشركة خاطراملمتثل جماالت حمددة منها  طاقًا وأكثر أوسع نحتتوي على خماطر  توثالثة جماال ،أو خماطر خاصة 
  .2مشولية

                                                           
مذكرة ماجستري، جامعة ام درمان اإلسالمية، ، دور الفكر احملاسيب يف ختطيط السياسة الضريبية يف منظمات األعمال، )2007( فوزية حسن علي جدعة، 1 

  .16ص السودان، 

2 Elgood, T. and all, (2004). Tax Risk Management, PricewaterhouseCoopers, , London, p35, Accessed on 05/12/2021 a 
15:00, Available from:http://www.pwc.com/en_ZA/za/assets/pdf/pwc-tax-risk-management-guide.pdf 
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املخاطر اجلبائية  متسو  شركات،لااطر خماملمارسة الشائعة لتعريف على  ادااعتم السبعة تاالاحتديد  ويتم
ا ا حبصاليت تمن حيث أوجه عدم اليقني   :1ي كالتايلالشركة وهلقرارات واألنشطة والعمليات اليت تضطلع 

 خماطر احملاسبة املالية ،االمتثال، التشغيل، خماطر املعامالت وهي: خاصةجماالت 

  .، وخماطر السمعةاالدارية املخاطر ،خماطر احملفظة وهي: املخاطر عامة جماالت

  جماالت اخلطر اخلاصة :أوال
  ؛مثل عمليات االستحواذ واالندماج)( :خماطر املعامالت -
 ؛(املشاريع التجارية اجلديدة، ومناذج التشغيل اجلديدة، واهليكل التشغيلي اجلديد) :خماطر التشغيل -

ت، والتغيريات التشريعية)؛ ،رقابةالت واليسجتخماطر االمتثال (ضعف ال -  سالمة البيا

  سات).خماطر احملاسبة املالية (التغيريات يف األنظمة والسيا -

 جماالت اخلطر العامة :نيا
 ؛(متألفة من جمموعة من املخاطر) خماطر احملفظة -

 ؛غري متمرسة)أو  جديدةبشرية  تغري يف املوظفني، موارد املخاطر اإلدارية (مثل -

اإلجراءات  ،ةالصحفي اتالتعليق ،من طرف الرقابة اجلبائيةحتقيق  كفتحالشركة ( مسعةعلى خماطر  -
 .القانونية)

ا داخل الشركاتاألحداث هم أيلخص  )2 – 3( واجلدول رقم   جبائية:خماطر  إىلاليت تؤدي و  واحمليطة 

املنشئة للخطر اجلبائي األحداث 2 – 3اجلدول رقم   
جماالت 
اخلطر 
  اجلبائي

  جبائيةخماطر  إىل ةؤدياألحداث املُ 

خماطر 
  املعامالت

االندماج، معامالت التمويل، الضرائب عمليات االستحواذ، عمليات االستبعاد، عمليات 
  .املدفوعة للمعامالت عرب احلدود

املخاطر 
  التشغيلية

ة اجلديدة العمل يف مواقع جديدة، اهلياكل التشغيلي ،مشاريع جتارية جديدة، مناذج تشغيلية جديدة
ثري التطورات التكنولوجية (مثل التداول عرب اإلنرتنت)   (مثل املشاريع املشرتكة)، 

                                                           
1 L Jansen van Rensburg. (2012). Tax risk management: a framework for implementation, Magister Commercii in 

Taxation, University of Pretoria, l'Afrique du Sud,P7 
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خماطر 
  االمتثال

ت، عدم   عدم وجود إدارة مناسبة، ضعف السجالت أو الضوابط احملاسبية، قضا سالمة البيا
كفاية املوارد، تغيريات النظم، التغيريات التشريعية، التحقيقات من طرف السلطة حول اإليرادات، 

  العادات والتقاليد احمللية احملددة يف كل دولة.
خماطر حماسبة 

  مالية
ادئ التغيريات يف التشريعات، التغيريات يف أنظمة احملاسبة، التغيريات يف السياسات احملاسبية ومب

  احملاسبة املقبولة عموماً.
خماطر 

احلافظة 
  املالية

  مزيج من أي من هذه األحداث.

املخاطر 
  اإلدارية

خلربة الضريبيون ا أصحاب-سواء يف الضرائب أو يف األعمال التجارية -التغيريات يف املوظفني 
جدد /  فونوظومل يتم توثيقها بشكل صحيح، م لديهماملوجودة  واملعلومات-الذين يغادرون 

  اخلربة. واعدمي
خماطر 
  السمعة

يف  ات منشورةتعليق ،(اهليئة الرقابية التابعة للدولة) املفتوح من طرف سلطة اإليرادات اتتحقيقال
  .القانونية، التطورات السياسيةجلسات احملكمة / اإلجراءات  الصحافة،

 ,Tony Elgood and al,(2004), Tax Risk Management Guide , Pwc, London, page 32املصدر: 

Available on:  https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/tax-risk-management-guide.pdf  
 

نستنتج أن جماالت اخلطر اجلبائي متعددة مما يصعب على الشركة مراقبتها لذلك   )2 – 3(اجلدول رقم من خالل 
ا يسند إىل الوظيفة الضريبية، شارت أذلك  إىلضافة إ كان لزاما عليها وضعع خمطط كفيل برقابة األخطار والتنبؤ 

أربع   ترب واحدة من، تعمتعددة اجلنسيات هولندية هي شركة أجنلوو  - دراسة منشوره لـ كيه يب إم جي الدولية احملدودة

ضريبية مع مهمة الوظيفة ال انسجامخطار اجلبائية هو نتاج لعدم ن نشوء األأ إىل - أكرب شركات حماسبة يف العامل

ا، ففي دراسة صاء للمعايري استقجراء  قامت اخلطط االسرتاتيجية الضريبية، أو لعدم وجود اخلطة يف حد ذا
يف  55دولة خمتلفة ما يقرب من  50مسؤول عن السياسة الضريبية يف  400على ما يقارب  2018الضريبية لعام 

، يف حني اجلبائيةخاطر املاملائة من الشركات لديها اسرتاتيجية ضريبية موثقة أو وثيقة سياسة ضريبية شاملة تغطي 
تقوم أكثر من نصف الشركات مبراجعة وحتديث هذه االسرتاتيجية سنوً على األقل، كما أجاب االستقصاء "إن 
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لرتتيب  املخاطر  ييب وتقليلمتثال الضر اإلمن أهم األهداف ضمن نطاق اسرتاتيجيتهم الضريبية هي يف املتوسط و
  .1يليها السمعة الضريبية"

جزء من مناهجهم جتاه ك  ،ية الشركات مدونة سلوك ضريبية لتأطري حتمل املخاطر والقرارات الضريبيةما متتلك غالبك
عن بعض املعلومات يفصحون  فقط ملائة 30حوايل  االستقصاء أن املسؤولية االجتماعية للشركات، كما كشف

يبني 15الضريبية، و إلفصاح العلين ملائة من ا ني يعتزمون وما يقرب من ثلث املستجيب، عن االستقصاء يقوم 
م الضريبية يف املستقبل. دة اإلفصاح العام عن معلوما   2ز

  وكيفية جتنبها بائيةجماالت املخاطر اجلاملطلب الثالث: 
ني انو قملستمر يف الفيعترب التغري ا اليت تتعرض هلا الشركات، خاطر األخرىاملعن  املخاطر اجلبائيةختتلف 

  .ري الصحيحة للقواننيأو الرتمجة غ لمعلوماتلغري الدقيقة عاجلة امل إىلإضافة  ،ية من أهم املسبباتبيضر والتشريعات ال

يقة مباشرة ملا حتدثه بطر  املخاطر اجلبائيةو  الشركاتخماطر يف االقتصادية تساهم  الظروف ن خماطرفإيف حني 
ثري قاملختتلف عن  املخاطر اجلبائيةفإن  لذا ،يف تغري يف السياسة املالية انون الضرائب، ومراقبة خاطر األخرى بسبب 

  .3مصاحل الدولة

 العام إلدارة املخاطر اجلبائية اإلطار الفرع األول:
 ا، كماجلبائية وضع إطار عام إلدارة املخاطرعلى الوظيفة الضريبية  ر اجلبائية، ينبغياطخالشركة من امل نيأملت

يذ إطار فعال هو تنف املخاطر اجلبائيةوأحد مفاتيح جناح إدارة خطوة استباقية للرقابة الداخلية،  هذا اإلطار عدي
شركات يف ال ارة املخاطرإطار متكامل إلدك  ،ت الراعية التابعة للجنة تريدوايجلنة املنظماعن  ما صدريعد و  ،اإلدار 
إطار عمل كوسو معايري إدارة املخاطر لتشكيل األسس  وقد طبق ،ثر اعرتافا به إلدارة املخاطراإلطار األك وهو

ت األساسية ها إطار ل شمياليت  ،املخاطر اجلبائيةإلدارة  املنهجية   :4التاليةاملكو

  االسرتاتيجية واهليكل التنظيميان: أوال

                                                           
1 KPMG International, (2018). A look inside tax departments worldwide and how they are evolving, Global Tax 

Benchmarking Survey 2018, KPMG International, Swiss, P12 Accessed on 20/12/2021, 10:56 am. 
2 OP Cit  , P12. 
3 Neuman, S. S., and all. (2020). Assessing Tax Risk : Practitioner Perspectives. Contemporary Accounting Research, 37(3), 

1788–1827. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12556, p6. 
4 Elgood, T., Fulton, T., & Schutzman, M. (2008).,OP Cit p173,  
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ا لتوفري إدارة الشؤون ا االسرتاتيجيةتغطي و  لضريبية الضريبية ملف تعريف املخاطر واهلياكل والثقافة املعمول 
  للشركة.

   العمليات األساسية نيا:

راءات اليت جنب مع الضوابط واإلج إىلجنًبا  معها،تتناول النهج املتبع لتحديد املخاطر وقياسها والتعامل و 
 .تعمل إلدارة املخاطر احملددة

   اجلودة والضمان تآليا :لثا

ديد اللبنات يتم حت غها بشكل مناسب داخل املؤسسة.يبلتبشكل مستمر و  املخاطر اجلبائيةتضمن مراقبة و 
ه )2 – 3( تخطيطيالشكل كما هو موضح يف ال  املخاطر اجلبائيةاألساسية إلطار عمل   :أد

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

األشخاص املناسبني واهلياكل 
 التنظيمية إلدارة املخاطر

تصميم الضوابط 
واإلجراءات وتشغيلها 

 بفعالية

التقارير اخلارجية واالتصاالت الداخلية مبا يف 
ذلك تقارير جملس اإلدارة حول املسائل 

 الضريبية

 آليات اجلودة والضمان اإلجراءات األساسية السياق التنظيمي

االسرتاتيجية 
 والسياسة والثقافة

تقييم املخاطر 
 ومعاجلتها

 املتابعة

األشخاص 
 واهلياكل

الضوابط 
 واإلجراءات

حتضري التقارير 
 وابالغها

االسرتاتيجية والسياسات 
الضريبية والرغبة يف 

 املخاطرة

منهج حتديد وقياس 
ومعاجلة املخاطر 

 الضريبية

كيفية رصد املخاطر 
الضريبية وتشغيل 

 الضوابط

 األساسية إلطار عمل املخاطر اجلبائية اللبنات 2 – 3 رقم الشكل

Source: Elgood, T,(2008). Tax function effectiveness: The vision for tomorrow’s tax function. CCH, Chicago, 
p173. Available on https://books.google.dz/books, ISBN 978-0-8080-9242-1; Accessed on 19/12/2021, 02:13 pm 
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 األشخاص املناسبنيختيار إينطلق من  اجلبائيةعمل املخاطر نستنتج أن إطار ) 2 – 3(من خالل الشكل   
تصميم الضوابط دها ، يتم بعاسرتاتيجية ضريبية بناء خطة تعتمد على خالل من واهلياكل التنظيمية إلدارة املخاطر

شئ عنها خماطر قياس اإلحنرافات اليت ينالواجب إتباعها يف تنفيذ اخلطة، واليت يتم الرجوع إليها يف  واإلجراءات
لس التقارير اخلارجية واالتصاالت الداخلية مبا يف ذلك تقارير جموجب التبليغ عنها من خالل التغذية العكسية، و 

  ، لضمان اجلودة.الضريبيةاإلدارة حول املسائل 

اسبة شركات احمليف  املخاطر اجلبائيةمقارنة بني أطر إدارة  إحدى الدراساتقدمت ما سبق  إىلإضافة 
 وس كوبرزبرايس ووترهاشركة  ت الراعية التابعة للجنة تريدوايجلنة املنظماأشركت  حيث، 2001عام  يف ،الكربى
إدارة  على زرتكيال معالوقت نفس يف  إطار الرقابة الداخلية تدجمو إطار متكامل إلدارة خماطر املؤسسة،  لتطوير

املتمثلة و ة، ة الداخليللرقاب املستهدفة لثالثافئات ال تاستبدل اجلبائيةاملخاطر يف إطار عمل إدارة و   ،خماطر املؤسسة
ا وإعداد التقارير (كفاءة العمليات) الفعالية التشغيلية يف للقوانني  واالمتثال ملالية)(موثوقية املعلومة ا املالية املوثوق 

عة أنواع حمددة من رب الشركة،املخاطر اليت تتعرض هلا  مجيع يفمن خالهلا  يتحكمواليت  ،واللوائح والسياسات
يتضمن  ،عناصر األربعةال إىلإلضافة  ،املعامالت والتشغيل واالمتثال وخماطر احملاسبية املالية وهي املخاطر اجلبائية

  .السمعةخماطر : املخاطر اإلدارية و عنصرين إضافيني مها املخاطر اجلبائيةإدارة إطار 

ا شركات احملاسبة املخاطر اجلبائيةمقارنة بني أطر إدارة  )3 – 3(اجلدول رقم ويتم التطرق يف   اليت نشر
  :الكربى

ا شركات احملاسبة الكربى املخاطر اجلبائيةمقارنة بني أطر إدارة  3 – 3اجلدول رقم  اليت نشر  

  
شركة برايس ووترهاوس  

 2014 كوبرز
Deloitte 2014  2014 1EY  

خماطر 
 املعامالت

 
  

ــــــــــاالت ـــــــ ــــــاطر واحتمــ ــــــ  املخـــــــ
ـــــرض ـــــــ ـــــــا التعــــ ــــــ ــــــــــ هلـــ  ةمرتبطــــــ

ـــــــتمبعـــــــــامالت حمـــــــــددة   قامــ
  ا الشركة

ـــــــــة ـــــــ ـــــــــاطر اجلبائي ــــــــة  املخـــــــ ـــــــ املتعلقــ
ــــــــــــامالت ــــــ ــــب أو  ملعـــــ ــــــ ـــــــ "اجلوانــــــ

ــــــــرتاتيجية  ـــــــ ـــــــ ـــــــاطر االســـــ ـــــــ ـــــــ للمخــــــ
ــــــة " علــــــى املعــــــامالت الــــــيت اجلبائي

ـــــــــع  ــــــــــركات (أي موقـــ ــــــــــا الشـ جتريهـ

ملعـــــــامالت  املخـــــــاطر املرتبطـــــــة 
ــــج  ــــا الشــــركة ألن " الــــيت أجنز
فـــــــرض الضـــــــرائب قـــــــد خيتلـــــــف 
اختالفًـــــا كبــــــريًا يف العديـــــد مــــــن 

االت".   ا

                                                           
إلجنليزية: أرنست 1   هي إحدى أكرب الشركات املهنية يف العامل وتعّد واحدة من األربع الكربى. E&Yاختصارا أو  )Ernst & Young ويونغ (



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـفـصـل الـثـالـث ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ الـتـدفـقـات الـنـقـديـةــــــ طر الـجـبـائـي و   عالقة التخطيط الضر با
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ـــــــرييب ـــــــى  األثـــــــــر الضـــ ــــــــرارات علــ قــ
  واالستحواذ) الدمج

املخاطر 
  التشغيلية

ـــــــــوانني  ـــــــــق القـ ــــــاطر تطبيـ "خمــــ
ــــــــرارات  ـــــــ ـــــــ ـــــــوائح والقـــ ـــــــ ـــــــ واللــــ
الضــــــــريبية علــــــــى العمليــــــــات 
التجاريــــــــة اليوميــــــــة الروتينيــــــــة 

  للشركة."

ـــــــرائب  "اجلوانــــــــب التشــــــــغيلية للضـ
ـــــاطر تتجـــــــاوز تلـــــــك  ـــــل خمــ ... متثــ

ـــــــــة ــــــــائف مب املتعلقـــــ ــــــاطر الوظــــــ ـــــــ خـ
  "الضريبية التقنية

ـــــــق  لتطبيــــ ــــــــة  ـــــــــاطر املرتبطـــ املخــ
ـــــــرائب  ـــــــــــانون الضــــــ ـــــــليم لقــ الســــــ

  على عمليات الشركة.

خماطر 
 االمتثال

لوفـــــــاء  "املخـــــــاطر املرتبطـــــــة 
ــــــــــال  ـــــــ ــــــ ــــــــات االمتثـ ــــــ ـــــــ لتزامـــ

  الضرييب للمؤسسة."

ـــــد  ـــــةتتزاي املتعلقـــــة  املخـــــاطر اجلبائي
ـــــــرييب ، ال ســــــــــيما المتثــــــــــال الضـــ

ـــــــــريبية يف  ـــــــــات الضــــ ألن "السياســــ
  حالة تغري مستمر".

ــــــــة  ــــــــاطر املرتبطــــــ ـــــــــذ املخــــــ ـــــ بتنفي
ــــــرارات ــــــــلطات اجلال قــــ ـــــــــةســ  بائيـ

وقـــــدرة الشـــــركة علـــــى االمتثــــــال 
  للتغيريات التشريعية.

خماطر 
احملاسبة 
  املالية

صـــــــدار  املخـــــــاطر املرتبطـــــــة 
ت املاليــــة اخلاليــــة مــــن  البيــــا
ـــــــل  ــــــــة ومتثـ األخطــــــــاء اجلوهري
بصــــــدق األنشــــــطة التجاريــــــة 

  األساسية للشركة.

ـــــــــد "تتزا ـــــــ ـــــــاطر يـ ـــــــ ـــــــــةاملخـــ ـــــــ  اجلبائيـ
ــــــــــ ــــــ ـــــــة بــــ ـــــــ ـــــــن فصاح اإلاملتعلقـــــ ـــــــ عـــــ

املعلومـــــــات"، كمـــــــا يـــــــؤدي عـــــــدم 
ـــــــــدرة  ـــــــ ــــــ ــــــول  إىلالقـــــ ـــــــ ــــــ  إىلالوصــــــــ

ــــــــرورية  ــــــ ت الضــ ـــــــا ــــــ دة  إىلالبيـــ ز
  .املخاطر اجلبائية

ــــــــة  ــــــــة بتلبيــــــــ ــــــــاطر املرتبطـــــــ املخـــــــ
ـــــــارير  ــــــات إعــــــــداد التقـ -متطلبــ

ــــــــة  ـــــــ ــــــــــوارد لتلبيـــــ ـــــــ ـــــــص املـــ ـــــــ "نقــــــ
ـــــــى  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــات عل ـــــــ ـــــــ دة الطلبــــــ ز

" و عـــــــن املعلومـــــــات فصـــــــاحاإل
ــــــــــات  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــص العمليـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ "نقـ
ــــــد يســــــــاهم يف  والتكنولوجيــــــــا قــ

دة    ."املخاطر اجلبائيةز

املخاطر 
  اإلدارية

ـــــــود رأس  ــــــــدم وجـــ ـــــــــر عــ خطـ
أو  مـــــال معـــــريف تقـــــين كـــــافٍ 

ــــــــطة  ــــــــدمج أنشــــــ ــــــــوع لــــــ متنــــــ
الوظيفـــــــة الضـــــــريبية بشـــــــكل 
ـــــــف  ــــــرب خمتلــــــــ ـــــــ ـــــــــحيح عــ صــــــ
ــــــــــام إلدارة  اإلدارات واألقســـــــ

  بنجاح املخاطر اجلبائية

-  
دة  ـــــــــةز ـــــــ ـــــــاطر اجلبائيــــــــ ـــــــ ـــــــ  املخـــ

ــــري الكافيــــــة ملــــــاملرتبطــــــة  وارد غــ
  يةبيوظيفة الضر لل

خماطر 
  السمعة

ـــــــن  ــــــــأ مــــ ـــــــــد ينشـــ ـــــــالقــ  أعمــــ
ــــــــــبحت  ـــــــ ـــــــــــة إذا أصــ ـــــــ املنظمـ

ــــــــــمعة  ـــــــــاطر الســـ ـــــــأ خمــــ ــــــد تنشــــــ قـــــــ
 دعايــــــةوالعالمــــــة التجاريــــــة مــــــن ال

لســـــــــــمعة  ــــــــة  ـــــاطر املتعلقـــ املخــــــ
ــــــــة بســـــــــــبب  ـــ ـــــــــة التجاري والعالمــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـفـصـل الـثـالـث ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ الـتـدفـقـات الـنـقـديـةــــــ طر الـجـبـائـي و   عالقة التخطيط الضر با
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ــــــــــــألة  ـــــــ ـــــــ ـــــــــــامرأي مســ ـــــــ ــــــ  ،عــــ
ــــــــــري و ولل ــــ ث ــــــــر  ـــــــــع اخطــــــ ســـــ

  .على املنظمةالنطاق 

ــــــــلبي ـــــــ ــــــــــالم لو  ةالسـ ـــــــــــائل اإلعــــــ ســـــ
ــــري احلكوميــــــــة ...  واملنظمــــــــات غــــ

ـــــــن  ــــــــيط وميكـــــــ ـــــــــــؤثر التخطــــــ أن يـــ
ــــــــرارات  ـــــــ ــــــــــى قــــــ ـــــــ ــــــــــرييب علــــ ــــــ الضـــــ
ــــــــالء  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــتثمرين والعمــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ املسـ

  وأصحاب املصلحة اآلخرين.

التـــــــدقيق مـــــــن قبـــــــل املنظمـــــــات 
ـــــــائل  ــــــ ــــــــــة ووســ ـــري احلكوميـــــ ـــــــ غـــــ

  اإلعالم.

 Neuman, S. S., and all. (2020). Assessing Tax Risk: Practitioner Perspectives. Contemporary Accounting املصدر:
Research,37(3), 1788–1827. Accessed on 06/01/2022 a 10:48, Available on https://doi.org/10.1111/1911-
3846.12556. 

 

من  نشأت مخاطر املعامالتفنستنتج أن املخاطر اجلبائية هلا ستة جماالت حمددة، بق ما سمن خالل 

تطبيق الضريبة   تنشأ عن اختالف تقين يفف املخاطر التشغيليةأما  ،الضريبة على املعامالتاختالف طرق تطبيق 

وهذا راجع للتغري  نيوالقواناالمتثال للوائح يف حني فإن أصعب املخاطر متثلت يف  كتسيري املخزون يف الشركة،

ت، فتمثلت يف إعداد التقارير واالفصاح عنها واحلص خماطر احملاسبة املاليةاملستمر للقوانني اجلبائية، أما  ول على البيا

لوظيفة الضريبية داخل الشركة وقدر املخاطر اإلدارية غري أن ال املعريف ا على االستفادة من الرأس املارتبطت 

ئنه خماطر السمعةع الوظائف األخرى. أما ودجمها م ا فتعد من بني املخاطر اليت متس الرأي العام وعالقة الشركة بز

ا    فقدان حصتها من السوق.  إىلاحلاليني واحملتملني، والذي قد يؤدي 

ة اخلطر اجلبائيالفرع الثاين:    وظيفة إدارة الضريبة يف جما
  :1ما يلي بشكل أساسي لتحديد وجتنب اخلطر اجلبائيو إدارة الضريبة يف الشركة  ها وظيفةتؤديمن املهام اليت 

لضرائب املخاطر اجلبائيةتطوير وحتسني أنظمة إدارة  -   ؛وغريها من القواعد واألنظمة املتعلقة 
املشاركة يف حتليل األثر الضرييب للمؤسسة للتخطيط االسرتاتيجي واختاذ القرارات التجارية الرئيسية وتقدمي  -

 ؛املخاطر اجلبائيةتوصيات بشأن إدارة 
ومية، وكذلك تنفيذ الي املخاطر اجلبائيةلمؤسسة، ومراقبة اجلبائية لخاطر املحتديد وتقييم  ،تنفيذ، تنظيم -

 ؛ناسبةاإلجراءات املضادة امل

                                                           
1 Deloitte China. (2009). Tax Risk Management Guidelines for Large Enterprises ,, Deloitte Touche Tohmatsu No. 90, 

China Available on : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/deloitte-cn-tax-tax-risk-
management-en-zh-220509.pdf 
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التوجيه واإلشراف على اإلدارات الوظيفية ذات الصلة، وكل وحدات األعمال والشركات اململوكة والقابضة  -
 ؛املخاطر اجلبائيةلكامل يف تنفيذ مهام إدارة 

 ؛املخاطر اجلبائيةإنشاء آلية معلومات واتصاالت إلدارة   -
 ؛ضريبية لإلدارات األخرى يف الشركةتنظيم دورات تدريبية حول الضرائب، وتقدمي االستشارات ال -
ملسؤولية ومساعدة  - وعات الضرائب، ، ومدفالتصرحيات اجلبائيةاإلدارات الوظيفية ذات الصلة يف االضطالع 

لضرائومهام اإلعداد واحلفظ لدفاتر احملاسبة وغريها من املعلو   ب.مات املتعلقة 
 ،الداخلية واخلارجية بشكل شامل ومنهجي ومستمرجب على الشركات مجع املعلومات وبناًء على ذلك و 

 للمؤسسة يف العمليات التجارية من خالل خطوات املخاطر اجلبائيةلبحث عن  ، وذلكوفًقا للوضع العمليو 
ثري و  ،قييم املخاطرتو حتديد وحتليل  حتقيق أهداف إدارة  على هالتحليل ووصف إمكانية حدوث املخاطر وتقييم 

 جلبائيةاملخاطر امن خالل اجلمع بني آلية إدارة ، لوية إدارة املخاطرأو  ميكن للمؤسسة حتديدللشركة، الضرائب 
  .اخلاصة وظروف التشغيل الفعلية

 :1الرئيسية التالية املخاطر اجلبائيةحتديد عوامل  دارة الضريبةاإل يتعني علىلذا 

المتثال الضرييب واملواقف املتعلقة  - تلس اإلدارة وجملس اإلشراف ومس ملخاطر اجلبائيةالوعي  وكمة احل تو
  ؛األخرى اتوإدارة الشرك

م املهنية -   ؛السلوكيات املهنية للموظفني الضريبيني وكفاء
  ؛اهليكل التنظيمي أو منوذج العمل أو إجراءات التشغيل -
  ؛مدخالت التكنولوجيا وتطبيق تكنولوجيا املعلومات -
  ؛التدفق النقديالوضع املايل ونتائج التشغيل وظروف  -
  ؛تصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة -
  ؛الظروف االقتصادية والسياسات الصناعية ومنافسات السوق واملمارسات التجارية -
ا واملتطلبات التنظيمية -   .القوانني واللوائح املعمول 

                                                           
1 Deloitte China. (2009),OP Cit 
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  داخل الشركة جلبائيةااملخاطر دارة املهام التنظيمية إل :الثالث الفرع
د طرق يوحتد ،خاطر الناشئة عن الوضع الضرييب للشركةاملحتديد يف الشركة  املخاطر اجلبائيةتغطي إدارة 

  :1مراحل ةجيب أن يتم حتديد وتنفيذ وصيانة إدارة املخاطر على ثالث ، لذاإدارة هذه املخاطر

  املرحلة األوىل :أوال

مقارنة  إىلويستند ، ةخماطرها الرئيسي شركةفيه المقياًسا صفرً حتدد تتضمن على تقنية فيها عتمد حيث ي
ملخاطرحتديد قائمة أول يف البداية يتم ،البداية ومقارنتها بنقطةالالحقة  املواقفو  شركةلل املوقف األويل من ، و ية 

ع التعامل م ال ميكن، إال انه طر من أجل خلق فهم مشرتك للمخاطراملهم يف هذه العملية التعريف الصريح للمخا
جيب شركة ة لللتحديد املخاطر الرئيسيو ، املخاطر ، وأمهيةبسبب قيود الوقت واملوارد بنفس املستوى مجيع املخاطر

ا   .تصنيف املخاطر وحتديد أولو

  املرحلة الثانية :نيا

 ،السابقةخماطر املرحلة  قتوثييتم  حيث ،للتخفيف من هذه املخاطر بائيةلرقابة اجلطار اإل هاتنفيذحيث يتم 
يث يتم عرض ح ل املخاطر مركزيسجيتم ت شركة،ل املخاطر هو وسيلة إلبالغ املخاطر الرئيسية إلدارة اليسجت

ل ،املخاطر احملددة بشكل ختطيطي ون سجل املخاطر، يتكو  شركة،حيتوي على مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة 
 اطر.اخلطر، وتعريف املخاطر، وسبب حدوث املخاطر، وفئة املخ على سبيل املثال من امللصقات التالية: الرقم، اسم

كما   ،بعد إنشاء سجل املخاطر، جيب حتليل املخاطر احملددة إلنشاء خطة حول كيفية التخفيف منها يف املستقبل
إضافة هذا التحليل مع  ،ب على املنظمة أيًضا حتديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ ضوابط إضافية للتخفيف من املخاطرجي
  سجل املخاطر من خالل صياغة خطة عمل وتقييم ملف تعريف املخاطر والتكامل مع عملية التخطيط. إىل

  املرحلة الثالثة لثا:

 ،اطرها اجلبائيةخم يف شركةحتكم التساهم يف اليت و  إطار الرقابة من خالل التغذية العكسية صيانةرحلة هي مو 
  .العمل عند الضرورةتقوم بتحديث إطار حيث 

                                                           
1 Bakker, A., & Kloosterhof, S. (2010). Tax risk management: From risk to opportunity. IBFD, Amsterdam.p30. 
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  املخاطر اجلبائية والقرارات اإلداريةالفرع الرابع: 
لتوقيت املناسب، اإلدارية تتسم القرارات  تتعلق  جبائيةخماطر  فتنشأ عن هذه القراراتلظرفية فهي مرتبطة 

 على التخطيط الضرييب هاته املخاطر املتعلقة بتوقيت تشتملاملستحقة، كما  دفع املبالغلالتخطيط الضرييب توقيت ب
ة فينشئ اإلجيابي اتلتصرفلخرق  إىلبينما يشري الثاين الضريبية، ، األول يتوافق مع االنتهاك املتعمد للقواعد نيمفهوم
وهذا  ستقبليالدخل امل وألدخل االنفقات ضريبة  من خالل خطأ يف تقديرة يالضريبة واحملاسبمن الوظيفة خطر 
ثري كبري على أداء الشركاتأن  عتبار   .اإلنفاق له 

ى املخاطر علفقط  ها ينصبز يرك، وتتواجه عدة أنواع من املخاطر اتالشرك أن سابقة دراسات تأظهر كما 
لضرائب وعلى وجه التحديد خماطر عدم االمتثال ، االقانونية ن أح وأثبتت الدراسة للوائإلدارية والتنظيمية املتعلقة 

  .1اتركلشاسهم أ راسعأالتغري يف  ، كما يقوم بكبحخاطرهاته امل توقيت التخطيط الضرييب يقلل من

  اجلبائية خاطرتجنب املل اخلطوط الثالثالفرع اخلامس: 
لكامل تويللكتقنية ثالث خطوط دفاع  يعتمد مصطلح  يف اخلدمات لح املصط استخدم وقد ،إدارة املخاطر 

مل إدارة وتش ،تحديد األدوار واملسؤوليات بوضوحوتقوم ب ،ة أخرىجماالت جديدكما يستخدم يف عدة املالية  
ت ومعاجلة املعامالت ومجع املعلومات والتحقق واإل ضرائب ميكن أن على ال هذا املصطلح عند تطبيقصاح، فالبيا

  2:يلييبدو مفهوم اخلطوط الثالثة كما 

  :األول خلطا: أوال

لعمليات التجارية، وجود فهم اسرتاتيجي هذا اخلط يشمل املناسبني ؤولني املساألشخاص مع توفر  للقيام 
لتسجيل الكامل والدقيق القيام مع إلزامية  ،لضرائب يف الغالب هاثر تأوهذا لعن العمليات التجارية األساسية 

ومجع املعلومات  ،قريرالتسجيل يف التمع  الدفع غاية إىل األصول الثابتةالشراء عملية على سبيل املثال فللمعامالت، 
  .الضريبية ذات الصلة ومعاجلتها

  
  
  

                                                           
1Assidi, S,Omri, (2017),Tax planning and payment timing, Afro-Asian J. Finance and Accounting, Vol. 7, No. 2, pp.164–

176. 
2 Hopkin, P. (2017). Fundamentals of risk management: Understanding, evaluating and implementing effective risk 

management, Fourth Edition, Kogan Page, p418. 
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  الثاين طاخل :نيا

ا وظائف الضرائب ذ إ ،املراقبة املنتظمة اتعملييشمل و  يتطلب األطر واملبادئ التوجيهية، اليت طور
شكالت مبكرًا وحتديد امل كشف عن، والبائيةللمخاطر اجلهيل املراقبة الفعالة والتمويل مًعا، واليت مت تصميمها لتس

  .خطاءاألرتكب تتم من خالل العامل البشري الذي ي الرقابة عملية، وهذا لكون نقاط الضعف يف العملية

  الثالث اخلطلثا: 

ح، من التأكيد املستقل على أن الوظيفة الضريبية تعمل بشكل صحي عملية علىالثالث  حيتوي خط الدفاع
يتطلب ذلك من املدققني الداخليني أن يطوروا أنفسهم بسرعة يف األمور مما  ،خالل التدقيق الداخلي واخلارجي

ت اإلضافية اليت ميكن أن حتققها كما ،  ملخاطر اجلبائيةاملتعلقة  لضما ملراجعة اأن الوظائف الضريبية ترحب 
 رحش إىلالشركة من أن تضطر  دقق الداخلي بدالامل طرف منطأ اخلكتشف من األفضل أن يُ إذ أنه الناجحة، 

  ملصلحة الضرائب. العملية

 جلزائريا اجلبائي لتشريعل وفق الشركاتاألخطار اجلبائية على املطلب الرابع: 
ملالية العامة للدولة، كون  لتغيري الشبه دوري، ت العاملكباقي تشريعا  اجلزائري التشريع اجلبائي تسمي ه متعلق 

لضريبة، واملمارسون ملهن احملاسبة واجلباية إىل ما حيمله قانون املالية من  فعلى سبيل املثال يتطلع كل سنة املكلفون 
إلضافة إىل التغريات يف قانون االستثمار، ومن خالل حتيني املعلوما اجلبائية تتفادى  تقوانني وتشريعات جديدة، 

المتثال للقوانني اجلبائية أن هناك خماطر أخرى  ، إالبذلك الشركات الوقوع يف جزء من املخاطر اجلبائية املتعلقة 
  سنتطرق إليها يف الفروع القادمة.التسجيل احملاسيب متعلقة بـ

  لنسبة ألصول امليزانيةاجلبائية  خاطرامل الفرع األول:
 املؤسسات االقتصادية تستدعي اليقظة يف مجيع مراحل التسجيل اجلبائية على مستوىإن معاجلة األخطار 

ت االقتأو  واالبتعاد عن التحايل مع وجوب تطبيق القانون ،احملاسيب صادية ويف القواعد املتفق عليها داخل الكيا
ملعايري احملاسبية، وفيما يل ةحال االبتعاد عنها  املرتكبة الواجببعض من األخطاء  يعدم وجود القواعد يسرتشد 
ألمن اجلبائي أمن  ت جبائية و وجتنب دفع تكاليف إضافية تتمثل يف غرامات  ،أعلى مستوى إىلجل الوصول  عقو

كيفية و  لنسبة ألصول امليزانيةاجلبائية  خاطرامل من يبني بعض) 4 – 3(  اجلدول رقمو  ،تقع على عاتق الشركة
  :معاجلتها
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 وكيفية معاجلتها لنسبة ألصول امليزانية املخاطر اجلبائية 4 – 3اجلدول رقم 
   املخاطر اجلبائية  معاجلة اخلطر

االعــــــرتاف بشــــــراء األصــــــول الثابتــــــة 
ـــــل ســــــعر  كمصــــــروفات، وحتميــــــل كـ

 الشراء على النتيجة.

ـــــــل  ــــــت مقابـــــــ ــــــ بــ ـــــــل  ــــــــود أصـــــــ وجــــــ
لسنة املالية   مصروف متعلق 

ــــاطر  ــــ ــــةاملخـــ ـــ ـــ ت  اجلبائيـ ــــا ـــ ـــ حلسـ
 األصول الثابتة

ـــــــذا  ال ختصـــــــم اإلهـــــــتالك املتعلـــــــق 
 األصل الثابت

بتوجود   غري مربر أصل 

ــــــــــات يف  ــــــج املخصصــــ ــــــــادة دمــــــــ إعــــــ
  الدخل اخلاضع للضريبة.

ـــــــاض  ـــــــــات الخنفـــــــ ـــــــــاء خمصصـــــ إنشـــــ
ــــــــة  ــــــــــري امللموســـ ــــــــة األصـــــــــــول غـ قيمـــ
خــــــارج الشــــــروط املنصــــــوص عليهــــــا 
يف القــــــانون (عــــــدم وجــــــود خمــــــاطر، 

 تقييم غري صحيح لالخنفاض)
الـــــــذي جتـــــــاوز إعـــــــادة دمـــــــج اجلـــــــزء 

  القيمة العادلة لالهتالك.
ــــــــراءات  املبالغــــــــة يف تقــــــــدير قيمــــــــة ب
ــــب  لشــــــركة (جيــ االخــــــرتاع اخلاصــــــة 
ـــــــــد  ـــــــرباءة حبــــ ــــــــة الــــــ ـــــــــون قيمـــــ أن تكــــ
ــــــاء مســــــــــاوية  ـــــــة اإلطفــــ ــــــــى قيمـــ أقصــ
لقيمـــــــة العناصـــــــر الـــــــيت ســـــــامهت يف 

ا)   والد
ـــــــغ اإلهــــــــتالك  ـــــــادة حســــــــاب مبلـ إعـ

  وإعادة اجلزء اإلضايف
ــــــــة  ـــــــــن قيمـــــــ ـــــــل مــــــ ـــــــل االتقليــــــــ ألصــــــــ

ـــــــــــبة  ـــــــ لنسـ ــــــــة  ـــــــ ـــــــــــت، وخاصــــ ــــــ الثابــ
ــــب  ـــــــيت جيـــــ للبضــــــــائع املســــــــتوردة (الـ
ـــــوم  ـــــــ ـــــــــا الرســــــ ـــــــ ــــــــــمل قيمتهــ ـــــــ أن تشـ
ــــــــور)،  ـــــــــــاليف العبــــ ــــــــة، وتكـ اجلمركيــــ
ـــــــــا  ــــــــيت تنتجهـ ــ ـــــــة ال واألصــــــــــول الثابتـــ
ــــب  ــــــ ــــــــيت جيـ ـــ ـــــــها (وال ـــــــركة لنفســــ الشــــ
ـــــــــاج).  ـــــــ ـــــــة اإلنتـ ـــــــ ــــــا بتكلفـــ ـــــــ تقييمهــــ

 معدالت االستهالك.
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ــــب  ـــب أن يـــــــتم حســـــــاب مكاســـ جيــــ
ـــــــريبة  فــــــــائض القيمــــــــة اخلاضــــــــع للضـ

ـــــــوع ـــــــ ــــــ ــــــــد الرجـ ـــــــ ـــــــــدول  إىل بعــــــ ـــــــ جـــــ
ــــت  ــــــ ـــــــ ــــــــل الثابـ ـــــــ ـــــــتالك لألصـــ ـــــــ اإلهــــ
ــــــــوص  ــــــف املنصـ ــــــــدالت التخفيـــ ومعـ

  عليها يف القانون.

ــــــــة،  ـــــــة بيـــــــــع األصـــــــــول الثابتـ ــ يف حال
ـــري  ـــــر مـــــــن احلســـــــاب غــــ هنـــــــاك خطــ
ـــــــن  ـــــــــة مـــ ـــــــائض القيمـ ـــــــــحيح لفـــ الصـ
ـــــيت ســـــيتم فـــــرض الضـــــرائب  ـــــع ال البي
ــــــــــات  ـــــــــق التخفيضـــ ـــــــــــا. (تطبيــــ عليهــ
ـــــــانون، أو  املنصــــــــوص عليهــــــــا يف القـ
ـــــزام  ـــــــ ــــــــــــع التــ ــــــوح مــ ـــــــاء املمنــــــــ اإلعفـــــــ

  الستثمار)

ــــاطر  ــــ ــــةاملخـــ ـــ ـــ ت  اجلبائيـ ــــا ـــ ـــ حلسـ
  األصول الثابتة

  

إعــــــادة دمــــــج مبلــــــغ فــــــائض القيمــــــة 
ــــــــه يف  ـــــــــريبة عليـــ ــــــراد فـــــــــــرض الضــ املـــــ
ـــــــق  ـــــــــــد تطبيــــــ ـــــــــريبة بعــ ـــــــــة الضــــ نتيجــــ

 االقتطاعات.

ــــــاج فـــــــــــائض  ــــــدم ادمـــــ ـــــــة عـــــ ــــ يف حال
القيمــــــة مــــــن البيــــــع، فهنــــــاك خطــــــر 
ـــــتثمار  ســـــــ ـــــزام  ــــــــود التـــــــ ــــــــــدم وجــــ عــ

  حصيلة البيع.
ــــــى حيــــــــازة  املقابلإعادة دمج االهتالك  ـــــل علــ ـــــــود دليـــ عــــــــدم وجـ

  األصول الثابتة
ــــــــرادات  ـــ ــــــــني اإلي ــــــــــز بـــ جيـــــــــــب التمييـ
املتأتيـــــة مـــــن اســـــتثمارات الشـــــركات 

ــــــ  ح اخلاضـــــــعة لـــ ــــــريبة علــــــــى أر الضــ
ــــن املنتجـــــات األخـــــرى  الشـــــركات عـ

ــــــن النتيجـــــــة اخلاضـــــــعة  وخصـــــــمها مـ
 للضريبة

ـــــــن  ـــــــة مـــــ ـــــــــداخيل املتأتيـــــ ادمــــــــــــاج املـــ
ـــــــركات  ـــــــــن الشـــــــ ــــــــــة مـــــ األوراق املاليــــ

ــــــ  ح اخلاضـــــــعة لـــ ــــــريبة علــــــــى أر الضــ
ـــــركات ـــــــــع  الشـــــــ ــــــــــدخل اخلاضــــ يف الـــ

  للضريبة

ـــــرييب، وإجـــــــراء  حســـــــاب األثـــــــر الضــ
ــــــــم  ـــــــاج أو اخلصــــــ ـــــــــات اإلدمـــــــ عمليـــــ

  الالزمة.

ـــري  ـــــــ ـــــــــرق غــــ ـــــــزون بطـــــ ـــــــيم املخـــــــ تقيـــــــ
  املنصوص عليها يف القانون.

ت  ــــا ـــ ـــ ـــة حلسـ ــــ ـــ ـــــاطر اجلبائيـ ـــ املخـــ
 وناملخز 

ـــــص اخنفـــــــاض القيمـــــــة  إعادة دمج املخصصات. ــــــاء خمصــ إنشـ
ــــــــه  ــــــــبب وجيـــــــ ــــــــــزون دون ســـــــ للمخـــــ
ـــــــاطر  ـــــــ ـــــــات، خمــــ ـــــــ ــــــعف املبيعــــ ـــــــ (ضـــــ

  السوق، إخل.)
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ــــــــم  ــــــــــى رقـــــــ ـــــأثري علـــــ ـــــــ ــــــــــاب التـــ حســــ
ـــــــال وإعـــــــــادة دمـــــــــج الكســـــــــر  األعمــ

لسنة املالية.   املتعلق 

ــــــني  ــــــل بـ عـــــــدم احـــــــرتام مبـــــــدأ الفصـ
ملخرجـــــات  الســـــنوات فيمـــــا يتعلـــــق 

 من املخزن.
ــــــــــأن   املخصص املقابلإعادة دمج  ـــــــ ــــــات بشـ ـــــــ ـــــــوين خمصصـــــ ـــــــ تكــــ

ـــــــــد  ــــــــــارج القواعــــــ ــــــتحقات خـــــ ـــــــ املســ
ـــــا (رفـــــع دعـــــوى قضـــــائية  املعمـــــول 

  ضد العميل املتخلف)
الستعانة بكتاب:   Redha Khelassi ; Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Bertiمن اعداد الطالب 

Edition, Alger,2013, page n°433-485 
 

  لنسبة خلصوم امليزانيةاجلبائية  خاطراملالفرع الثاين: 
فع تكاليف د جيب جتنب واالبتعاد عن بعض األخطاء، لتجنباألمن اجلبائي لشركة إىل  جل الوصولأمن 

ت جبائية تقع على عاتق الشركة إضافية تتمثل يف غرامات   يبني بعض )5 – 3( اجلدول رقم يوفيما يلوعقو
  :وكيفية معاجلتها امليزانيةلنسبة خلصوم اجلبائية  خاطرامل

 وكيفية معاجلتها لنسبة خلصوم امليزانية املخاطر اجلبائية   5 – 3اجلدول رقم 
   املخاطر اجلبائية  معاجلة اخلطر

على مستوى االنتقال من النتيجة 
ة، من النتيجة الضريبي إىلاحملاسبية 

الضروري التحقق من طبيعة ومنشأ 
خذ يف االعتبار  العجز املرحل (ال 

 العجز املمتص)

يف حالة ختفيض رأس املال عن طريق 
استيعاب اخلسائر، هناك خطر 
خصم اخلسائر املعوضة من اخلسارة 

  سابقا. املرحلة
ت لرأس  املخاطر اجلبائية حلسا

جيب على الشركة طلب املشورة  املال
 الضريبية لتخفيض الضريبة الواجب
حية  حية، ومن  دفعها من 

 املخاطر اجلبائيةأخرى لتجنب 
 .الكامنة يف هذه العملية

يف حالة االندماج، قد تتعرض 
الشركة املستحوذة لنوعني من 

 :املخاطر
عدم دمج عالوة االندماج يف  -

 ؛النتيجة
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خطر عدم االمتثال خالل  -
املواعيد النهائية لاللتزام 
سرتداد املخصصات 
ت، أو عدم إعادة دمج  واملؤو
ح الصافية اليت حققتها   األر
كل من الشركات اليت مت 

 .االستحواذ عليها
ت  دمج إعادة مبلغ اإلعا

  نتائجالتشغيلية مع ال
وجود أنواع أخرى من الدعم بني 

ت االستثمار  .إعا
قرض، مع ضع جدول إطفاء لكل 

حتديد قيمة اإلطفاء والفائدة مع 
  ريخ استحقاقها

جال استحقاق  عدم االلتزام 
  القرض وسعر الصرف.

يف هذه احلالة، جيب إعادة دمج 
  .املبلغ املخصص يف الوعاء الضرييب

خصم خمصصات املخاطر واألعباء 
ع قبل الشرو  :غري القابلة للخصم

يف خصمها، من الضروري التحقق 
من طبيعتها وحالة قابليتها 

 للخصم.
الستعانة   Redha Khelassi ; Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Berti    بكتاب:من اعداد الطالب 

Edition, Alger,2013, p433-485 
 

لرسم علىالفرع الثالث:    القيمة املضافة األخطار اجلبائية املتعلقة 
دة يف الضريبة املإن معاجلة األخطار اجلبائية على مستوى الرسم على القيمة املضافة تظهر إما  ستحقة (مضافا لز

دات التأخري)، وإما بواسطة  ت وز دة يف إليها العقو تصرحيات رصيد خزينة القيمة املضافة الذي سوف حيمل يف الز
احلاالت مراجعة وتصحيح اخلصومات اليت يتم إجراؤها على الرسم على القيمة املضافة ميكن يف بعض و   .القادمة

لرسم على القيمة املضافة للتثبيتات يف حالة التنازل ت، هذه التصحيحات تتعلق  يف حالة و أ املفروضة على املشرت
  .1يف حساب احلسومات )(Prorata استعمال الطريقة النسبية

                                                           
1  Redha khelassi,( 2013), Précis d’Audit fiscal de l’entreprise, Berti Edition, Alger,2013, p485 
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  هم هاته االخطار:أيلخص ) 6 – 3( جدول يما يلوفي

                                                           
1  Redha khelassi,( 2013), OP Cit  , p487 
2  Redha khelassi,( 2013), OP Cit  , p486 

لرسم على القيمة املضافة: األخطار 6 – 3 اجلدول رقم   اجلبائية املتعلقة 
  اخلطر اجلبائي  منشئ اخلطر  

ألصول الثابتة
األخطار املرتبطة 

  

ــــــــة  ـــــــ ـــــــ ـــــــار اجلبائيــ ــــــ ـــــــ األخطــــ
ــــــول  ـــــــ ــــــ ألصـــــ ــــــــة  ـــــــ ـــــــ املتعلقــ
ـــــــــا  ـــــــق أساســـ ــــــــة تتعلـــــ الثابتــــ

ـــــــــة ـــــــ ـــــــ ــــز التاليــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  :ملراكـــــ
  التثبيتات العينية

ـــــــدم  -  ـــــــى عـــ ـــ ــــــــة عل ــــــــافة املخفضــ ــــــــة املضــ ـــــــى القيمــ ـــ ــــــــم عل تســــــــــوية الرســ
ــــــة أقـــــــل مـــــــن  ــــن النشـــــــاط يف مهلـ  5التثبيتـــــــات يف حالـــــــة التوقـــــــف عـــ

ريخ االقتناء   ؛سنوات ابتداء من 
الرســـــم مـــــن الشـــــهر املـــــوايل  )20( عـــــدم اســـــرتجاع يف اليـــــوم العشـــــرين - 

ت علــــــى  علــــــى القيمــــــة املضــــــافة املخصــــــومة املســــــددة علــــــى املشــــــرت
  ؛التثبيتات

حســـــاب الرســـــم علـــــى القيمـــــة املضـــــافة غـــــري املســـــرتجعة علـــــى عـــــدم  - 
  .1التثبيتات يف قيمة الدخل

  عدم تطبيق الرسم على القيمة املضافة على الفوائد   التثبيتات املالية

األخطار املرتبطة 
الصول املتداولة

:  

ت   املخزو
ـــــــة والتشـــــــريعيةاحـــــــرتام ا عـــــــدم -  ت لوضـــــــعية القانوني عنـــــــدما  للمخـــــــزو

  ؛تستفيد املؤسسة من نظام الدعم
  .عدم التسوية مبنظور االتالف غري املربر لبعض املواد املخزنة - 

ئن   الز

ــــــديون  -  ــــــة حتصــــــيل ال ــــــخعــــــدم احــــــرتام احلــــــدث املنشــــــئ يف عملي ري ) 
  ؛استالم املبالغ املالية، أو حتصيل مبالغ الصك)

  ؛دم تربير الديون اليت ال ميكن حتصيلهاع - 
ـــــــى الــــــــديون  -  ـــــــة املضــــــــافة علـ ـــــــى القيمـ ـــــــم علـ ـــري عــــــــدم تســــــــوية الرسـ غـــــ

  ؛احملصلة
اهلــــــامش، الرســــــم  ،عــــــدم احــــــرتام الشــــــروط العاديــــــة للفــــــوترة (الــــــثمن - 

ــــــادالت مــــــع املؤسســــــات الفرعيــــــة  ــــــى القيمــــــة املضــــــافة) علــــــى التب عل
  ؛أو مع املؤسسة األم

ــــــود ديـــــــون خـــــــارج الضـــــــريبة وخارجـــــــة عـــــــن الشـــــــروط املنصـــــــوص  -  وجـ
ــــــها لقـــــــــــانون (شـــــ ـــــــــا  ـــــــــع عليهــ ــــــــري خاضــ ـــــــــاط غـــ ــــــاء أو نشــ دة اإلعفـــــ

  .2للضريبة)
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  حلتصري املتعلقة اجلبائية األخطارالفرع الرابع: 
لتصرحيات من بني أهم مسببات اخلطر اجلبائي لذلك  لتقومي اجلبائي يضع بعض احملاسبني ايعد االلتزام 

ت ئق اجلبائية من األولو  ما يلي اجلدول رقمفي، و ومن خالله آجال التصريح والدفع للمصلحة الضريبية لكل الو
  حسب ما جاء به القانون اجلبائي اجلزائري: اجلبائيةااللتزامات  من بعض يلخص )7 – 3(

   اجلبائي التقومي 7 – 3اجلدول رقم 
نوع 

  آخر أجل لإليداع  طبيعة الضريبة  التصريح
املطبوعة 
  املستعملة

األشخاص  
الواجب عليهم 

  إكتتاب التصريح

  

التصريح
 

لوجود
 

  

  
  انطالق النشاط

  

) 30يف الثالثني (
يوما من ابتداءا 

سلسلة ج رقم 
8 (Gn°8)  

كل مكلف 
لضريبة ميارس 

                                                           
1 Redha Khelassi , OP Cit ,p487 
 

األعباء
:  

  األعباء األخرى اخلارجة

  

ــــــم علـــــــى القيمـــــــة املضـــــــافة علـــــــى التـــــــنقالت واملهمـــــــات  -  خصـــــــم الرسـ
  ؛اليت ليست هلا عالقة مع االستغالل

  ؛على عمليات الشراء اليت غري خمصومة خصم القيمة - 
ئق مربرة غري جممعة -    .وجود و

  الضرائب والرسوم

خــــــاطئ لقاعــــــدة النســــــبية املخفضــــــة للمؤسســــــات العاملــــــة حســــــاب  - 
  ؛يف نشاطات خمتلفة

ــــــــة  -  ــــــــب التعــــــــــويض املوجهــ ــ ـــــــة لطل ـــــــة املوجهـــ ـــ ـــــري النظامي ـــــــات غـــــ ـــ الطلب
  .للمصاحل القانونية

ت األخرى
ملنتجا

األخطار املرتبطة 
 

  منتجات االستغالل
  

  ؛للرسم عدم إخضاع بعض العمليات اخلاضعة - 
  .عملية الفوترةعدم احرتام الوضعيات القانونية يف  - 

  املنتجات املالية
ــــــى فوائــــــد القــــــروض  -  ــــــى القيمــــــة املضــــــافة عل عــــــدم تطبيــــــق الرســــــم عل

  ؛والتسبيقات املالية املمنوحة من طرف املؤسسة
  .1عدم احرتام مبدأ الفصل بني السنوات املالية - 

العتماد على كتاب رضى خالصيملصدر: ا   من إعداد الطالب 
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من انطالق 
  النشاط

نشاط خاضع 
  للضريبة

ي 
صريح الشهر

الت
ب والرسوم

ضرائ
بال

  

الضريبة على الدخل اإلمجايل، 
ح الشركات  الضريبة على أر

 قداتدفع ن الضرائب والرسوم اليت
  أو عن طريق شيك

 ليوما قبل العشرين
  للشهر املوالية

 سلسلة ج رقم
50  

املؤسسات 
للنظام  اخلاضعة
  احلقيقي

 سلسلة ج رقم
  أ 50

 غري املؤسسات
للرسم  اخلاضعة

  ةافاملضعلى القيمة 
مة اجلبائية لسنة الستعانة ملصدر: من إعداد الطالب ا  متوفرة على املوقع 2021لرز

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/guides_fiscaux/Le_Calendrier_fiscal_2021.pdf  
  

ئق اجلبائية أو ما يطلق عليه نستنتج )7 – 3(اجلدول رقم  من خالل تاريخ تبطة باحلزمة اجلبائية، مر  اأن الو
ها، وإال سيعرض الشركة إىل خماطر ضريبية، ميكن جتاوزه حمدد ال وأقصاها قائمة  ،أعباء جبائية إضافية وغرامات أد

 بعض من األخطار اجلبائية الناشئة عن التأخر يلخص) 8 – 3( وفيما يلي اجلدول رقمالغشاشني واملتابعات اجلزائية. 
  عدم التصريح حسب ما جاء به القانون اجلبائي اجلزائري: أو يف التصريح أو نقص يشوب التصريح

  
  عدم التصريح أو ، نقصاألخطار اجلبائية الناشئة عن التأخر 8 – 3اجلدول رقم 

 طبيعة التصريح غياب التصريح يف ايداع التصريح التأخر

 دج 30.000 من شهر أكثرالتأخري كانت مدة   إذادج  30.000
ــــــــود  ـــــــ لوجـــــ ــــــريح  ـــــــ    التصـــــــ

ــــــــم   مـــــــــن 183املـــــــــادة رقـ
  . مضق. 

  تتجاوز شهر التأخري الكانت مدة   إذا % 10
 شهرا وتقل التأخري تتجاوزكانت مدة   إذا   % 20

  عن شهرين
    10 تتجاوز شهرينإذا كانت مدة التأخري    % 25
ضافة   مع إ للضريبة كعقوبةمتأخر  كان تسديد  إذا %
خريكل   عن % 3  تاريخالثاين لالشهر  بداية من شهر 

 استحقاق الضريبة

بتسوية إخطار املؤسسة 
 30اجل أقصاه  وضعيتها يف

يوما   وعندما عدم استجابة 
ية اجلبائ املؤسسة تلجا اإلدارة

بة مع التلقائي للضري إىل الفرض
من احلقوق    % 35عقوبة 

 املستحقة

ــــــــــلية  ـــــرحيات الفصـــ ـــــــ التصـ
ـــــــــة ـــــــ ــــــــــهرية اخلاصــــ ـــــــ  والشـــ

ــــــــــ ـــــــــــىلضـــ ح ريبة علــ  أر
ــــــريبة ـــــــ ـــــــركات والضــــ ـــــــ  الشـــ
ـــــــــدخل  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــى الـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ علــــ

 اإلمجايل
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  كانت مدة التأخري شهرا واحدا  دج إذا 2500  -
وتقل  التأخري شهرادج    إذا كانت مدة  5000 -

  عن شهرين
 التأخري تتجاوزكانت مدة   دج إذا 10.000 -

 شهرين

 

ـــــــيت ـــــــ ـــــــ ــ ــــــــرحيات ال ـــــــ ـــــــ  التصـ
ـــــــــارة ( ــــــ ـــــــ ــــــــــل عبـ ـــــــ ال حتمــــــ

ـــــــــــي ــــــــــتفيدين ) ءشـــ واملســـــ
 إعفاء جبائي من

    219 يف املادةالتخفيض املنصوص عليه  فقدان   -
لرسم  من قانون الضرائب املباشرة لى عواملتعلقة 

  .النشاط املهىن
 10.000دج اىل  1000تطبيق غرامة جبائية من    -

 مرة تثبت فيها اخطاء او اغفاالت   او عن كلدج 
  عدم صحة املعلومات

لضري  - يقومون  الالذين  ةبتطبق على املكلفني 
ئن غرامةابكشف  السنوي للنتيجةالتصريح  رفاق  لز

من رقم األعمال السنوي  % 2مبعدل حمددة جبائية 
  )2022ق. م. لسنة  من 55 (املادةاملعنية للسنة 

مبلغ كل  من % 50 جبائية قدرهايعاقب بغرامة  -
 نتأكدو ي لضريبة ملكان املكلفون   ا إذاعملية مصرح 

 التعريف التجارية وارقامصحة ارقام السجالت  من
كلفني امل اضافة اىل التجاريني، اجلبائي لشركائهم

ئقالضرائمفتش  ىلإيقدمون  ال لضريبة الذين  ب الو
ت املنصوص   عليها. احملاسبية واالثبا

 

 
التصريح املفصل اخلاص 

ئن  لز

ريخ  1.000.000 من  ماي على االكثر  20دج قبل 
 حالة تسجيل عجز يف النتيجة اجلبائية سنة ويف كل

يكون هذا  دج وعندما 100.000تطبق غرامة قدرها 
ت  الكشف حيتوي يف  تلك الواردة خمتلفة عنبيا
غرامة  طبقاملرفقة ت للنتائج والكشوف التصريح السنوي

 

ـــــــف  ـــــــي الكشــــــ التلخيصــــــ
ــــــــنوي ــــــرتوين الســــــــ ـــــــ     االلكـــ
ــــــــــادة  ـــــــــرر  192املــــــــ ــــــ مكـــ

  ق ض م من
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ت غري  دج لكل 10.000جبائية  ن ا مطابقة دونبيا
  دج 100.000تتعدى 

  

الستعانة    املواد اآلتية: ،مبواد قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةاملصدر: من إعداد الطالب 

  183 املادة لوجود التصريح
دات   مكرر. 192وَ  192املادة  هميتقد يف التأخرأو  التصريحبسبب عدم  الز

دات   193املادة  التصريح يفبسبب نقص  الز
  .1مكرر 194مكرر وَ  194وَ  194الغرامات اجلبائية املواد 

خري الدفع عن طريق اجلداول ت    402دة املا عقو
  2022 قانون املالية لسنة 55 املادة
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    لتدفقات النقديةاإلطار املفاهيمي لاملبحث الثاين: 
عجلة  كوهذا راجع ألمهية النقد يف حتري للمؤسسة،هاما يف اخلطة املالية  النقدية حيزاخذ التدفقات 

يقوم و  وحتقيق رؤية الشركة، املسطرةو  املخطط هلا النتائج إىلومن خالهلا الوصول سة، سؤ نشاط املو املعامالت 

ريبية، وخاصة ، ويلعب دورا هاما يف التخطيط للتدفقات الضملشاركة يف اخلطة املالية للمؤسسةالضرييب التخطيط 

املطالب  إىلملبحث سيتم التطرق خالل هذا ا للتشريع اجلبائي، لذا االمتثالتوقيت هذه التدفقات ملا له من أمهية يف 

   التالية:

  ؛ماهية التدفقات النقديةاملطلب األول: 

  ة التدفقات النقديةإدار املطلب الثاين: 

  األول: ماهية التدفقات النقديةاملطلب 
ت األصول واخلصوم، ومع حميطها نشأ عن األنشطة واملعامالت داخل الشركةت ، تغريات يف أرصدة حسا

  لتدفقات النقدية. يطلق عليهمنها ما هو حقيقي ومنها ما هو ومهي، والناتج عن حركة األرصدة 

 تعريف التدفقات النقدية الفرع األول:
ا التدفقاتتعرف    ا املؤسسة عند مزاولتها لنشاطها، وهلا عالقة على أ  جممل العمليات اجلارية اليت تقوم 

ذا النشاط أي متعل لعملية اإلنتاجيةقوثيقة  ، لة وتدفقات خارجةتدفقات داخ إىلاالستغاللية، وتنقسم أو  ة أصال 
ا النقديةأما  إلضافة  النقدية فيقصد  ملؤسسات ايف البنوك و  حتت الطلب الودائع اجلارية إىليف اخلزينة والصندوق، 

   ة.النقدي التدفقاتفيطلق عليها  يف دخول وخروج النقدية وما يعادله ةتمثلاملو أما حركت النقدية  .املالية

مع الدويل للمحاسبني العرب تعر أولقد  ة عبارة عن تدفقات التدفقات النقدين أفا للتدفق جاء فيه يعطى ا
واردة وصادرة من النقد والنقد املعادل، ويتكون النقد من نقد يف الصندوق وودائع حتت الطلب. أما املعادالت 

 إىلخيضع  مبالغ معلومة من النقد الذي إىلالنقدية فهي استثمارات قصرية األجل وعالية السيولة جاهزة للتحويل 
د مستخدمي مفيدة يف تزويللشركة  املعلومات عن التدفقات النقدية ، كما انتغريات القيمةخماطرة غري مهمة من 

ساس لتقييم قدرة املنشأة على تشغيل النقد والنقد املعادل وحاجة املنشأة الستخدام ت املالية   ذه التدفقاته البيا
النقد والنقد  ا القدرة املنشأة على تشغيلالنقدية، وتتطلب القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستخدمون تقييم
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ت التدفقات النقدية تقريرا عن التدفقات النقدية خالل الفرتة كما .  1عادل وتوقيت وحتمية توليدهاامل تقدم بيا
  .واملصنفة وفقا للنشاطات التشغيلية واالستثمارية واملالية

  تصنيف التدفقات النقديةالفرع الثاين: 
دفقات يمكن تصنيف التف ،وحسب حركة األموال أو النقدية النقدية حسب األنشطةتصنف التدفقات 

 يةتدفقات نقدية من األنشطة التشغيل إىل حسب األنشطة تصنفو ، ت داخلة وأخرى خارجةتدفقا إىلالنقدية 
  األنشطة التمويلية وتدفقات نقدية من األنشطة. وتدفقات نقدية من

 العمليات التشغيلية أهم مصادر التدفقات النقدية الثالثة. حيث يعكس هذاوتشكل التدفقات النقدية من 
ا يف معظمها هلا طابع  اجلزء أنشطة العمليات واليت تشكل النشاط الرئيسي للمشروع، وتتميز هذه األنشطة بكو

لتوقع بقدرة الشركة على حتقيق ا هتمام املهتمني  ا. وحتظى  لتايل يسهل التنبؤ  تدفقات النقدية يف لمتكرر و
ختالف مصادرها األنشطة. فقدرة الشركة ، و املستقبل من جهة أخرى فإن مدلوالت أرقام التدفقات النقدية ختتلف 

تدفقات نقدية يف  حتقيق يفعلى قدرة الشركة  امؤشر اجيابييعد على حتقيق تدفقات نقدية موجبة من العمليات 
ر النقدية للعمليات واليت هلا طابع متكرر، وتشكل النشاط الرئيسي للمشروع.  ا تعكس اآل املستقبل، وذلك لكو
فالشركة القادرة على حتقيق تدفقات نقدية موجبة من العمليات يسهل عليها احلصول على النقدية من األنشطة 

ركة دية موجبة من األنشطة االستثمارية قد ال يكون مؤشرا اجيابيا حول قدرة الشالتمويلية. بينما حتقيق تدفقات نق
النشاط االستثماري  التدفقات النقدية املوجبة من أن إىل ، كما جيدر اإلشارةعلى حتقيق التدفقات النقدية يف املستقبل

مجة عن انكماش يف حجم االستثمارات  املنشأة وهذا  ة املتاحة لدىتدين يف الفرص االستثماري بسببقد تكون 
ا على حتقيق التدفقات النقدية يف املستقبلما يعد غالبا    .2مؤشرا سلبيا على رحبية الشركة وقدر

  التشغيليةنشطة التدفقات النقدية من األ :أوال
ألنشطة ة مصادر واستخدامات النقدية املرتبطالتدفقات النقدية من العمليات األنشطة التشغيلية  بّني ت 

ر النقدية ل  ةبيان مدى قدر كما تعترب مؤشرا هاما ل،  يةنشطة العملياتألالتشغيلية خالل الفرتة املالية، ويعكس اآل
ا الرئيسية تكفي لسداد قروضها،  ا التشغيلية  وللمحافظة علىاملؤسسة على توليد تدفقات نقدية من عمليا قدر

ح نقدية على املسامهني ومتو أوتوزيع  ، وتفيد املعلومات ويل خارجيةمتمصادر  إىليل استثمارات جديدة دون اللجوء ر
                                                           

مع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني، 1  and IAS IFRS) ،http://www.ascasociety.org ، 15-11-onsulted :2021C فنيةملخصات ا

08:57:52.(  
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ت الرئيسية للتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، إذا ما مت استخدامها مع املعلومات  ملكو التارخيية املتعلقة 
لتدفقات النقدية املستقبلية  نشطة الرئيسية املنتجة دية من األيتم توليد التدفقات النق -األخرى، ألغراض التنبؤ 

ا تنتج عن العمليات واألحداث األخرى اليت تدخل يف حتديد صايف الربح إليرادات و أ املؤسسة، ولذلك فإ
  .1اخلسارة

ت النقدية ومن أمثلة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ما يلي: يالت حتص ،املبيعات النقدية ،املشرت
الجيار والرواتب التشغيلية النقدية مثل مصاريف ا املصروفاتو  لدائنني التجارينيلالتسديدات  ،املدينني التجاريني

 امللموسة هتالكات وإطفاء األصول غريلبيع والتوزيع وال يدخل ضمنها االواملصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف ا
ا مصروفات غري نقدية.  لكو

   لتدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةا :نيا
رية، املشروع والنامجة عن األنشطة االستثما إىليلخص هذا اجلزء التدفقات النقدية اخلارجة والداخلة من و و 

ر النقدية للنشاط االستثماري للمشروع، ح ي مدى مت ختصيص مصادر لتوليد أأ إىلكما توضح   ويعكس اآل ر
  2ةوتدفقات نقدية مستقبلي

ت تأو  ومن األمثلة على األنشطة االستثمارية: اإلقراض بضما ، ضالتحصيالت من القرو  ،بدون ضما
  شراء وبيع استثمارات طويلة األجل. ، شراء وبيع األصول الثابتة

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :الث
ر النقدية لألنشطة التمويلية يف املشروع جدوليعكس هذا اجلزء من و           ومن األمثلة  ،التدفقات النقدية اآل

اض مقابل االقرت  ،صدار السندات نقداإ، صدار أسهم ممتازة نقداإ، صدار أسهم عادية نقداإعلى األنشطة التمويلية: 
ح النقدية على املسامهني ،أوراق دفع   اخلزينة.بيع أسهم أو  شراء ،توزيعات حصص األر

 أن هناك أنشطة استثمارية ومتويلية ال تدخل يف صلب قائمة التدفقات النقدية مثل اصدار أسهم عاديةإال    
ويل استخدام أحد األصول العينية لتسديد القروض وحتأو  أية أصول أخرى عينية،أو  ممتازة مقابل امتالك األراضيأو 

روع. ولكن خارجة من املشأو  إىلتب عليها تدفقات نقدية داخلة أسهم عادية. فهذه األنشطة ال يرت  إىلالسندات 
لنسبة ملستخدمي القوائم املالية، وقد تؤثر على التدفقات النقدية يف  هذه األنشطة تعترب من األنشطة اهلامة 

                                                           
  182، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر، األردن، ص التحليل املايل احلديث طبقا للمعايري الدولية لإلبالغ املايل )،2012شعيب شنوف، ( 1 
  518، ص املرجع نفسه )،2012شعيب شنوف، ( 2
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ول امللحقة ق واجلداحعليها اإلفصاح عن هذه األحداث يف املال املستقبل. ولذلك تتطلب املبادئ احملاسبية املتعارف
  .1تدفقات النقدية دول(املرفقة) جب

  ت داخلة وأخرى خارجة.تدفقا إىلكما ميكن تصنيف التدفقات النقدية 

 التدفقات النقدية الداخلة :رابعا
أو  ة املاليةداخلية خالل الفرت أو  هي إمجايل املبالغ النقدية اليت حيصل عليها املشروع من جهات خارجية

ا غري مؤكدة التحقيق أل التشغيلية، وتتصف هذه رادة املشروع، غلبها يرتبط بقرارات خارجة عن إأن العناصر بكو
ملبيعاتوتتكون التدفقات النقدية من جمموعة من العناصر  النقدية  يت يف مقدمتها قرارات العمالء فيما يتعلق 

ها هلم املشروع، ودرجة الرضا اليت حقق وهو العنصر األهم يف هذه التدفقات ويعتمد مدى حتققها على طبيعة العمالء
آلجل وهو عنصر غري مؤكد  لعمالء املستفيدين من عمليات البيع  وتليها عملية حتصيل الذمم املدينة اليت ترتبط 

التدفقات  يتد وق ، ديون معدومة يف حالة التعثر املايل ألي عمل إىلايضا لوجود احتمال حتول أرصدة الذمم املدينة 
القرتاض من املصارفالنقد دة رأمسال املشروع من خالل التعامل مع االسواق املالية يف حالة أو  ية الداخلة  ز

لدين من خالل إصدار السنداتأو  األسهم املمتازةأو  األسهم العادية صدارالتمويل  االستثمارات  بيعأو  التمويل 
  .2من األوراق املالية املتاحة للمشروع

  التدفقات النقدية اخلارجة :خامسا
ا ترتبط بطبيعة عمل املشروع  إن طبيعة هذه التدفقات مؤكدة أكثر من التدفقات النقدية الداخلة كو

واألنشطة املنفذة وفق اخلطط املوضوعة، وتشمل هذه التدفقات تسديدات الرواتب واألجور للعاملني يف املشروع، 
ت النقدية للبضاعة، االستثمارات ت الذمم الدائنة  املشرت املوردين،  ىلإيف األوراق املالية قصرية األجل، تسديد حسا

ديد فوائد التهيئة لإلطفاء، تسأو  محلة السندات وإطفاء قيمة السند عند االستحقاق إىلدفع الفوائد املستحقة 
ح املقرر توزعها على املسامهني  رائب والرسوم ودفع الضواقساط القروض املصرفية املختلفة وتسديد قيمة األر

 .3املستحقة

                                                           
  .194، ص ، مرجع سبق ذكره)2014( اخلاليلة،عبد احلليم مود حم 1 
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 شركةالالتدفقات النقدية ومراحل حياة الفرع الثالث: 

تتوافق أمناط النمو املميزة للشركات يف مراحل خمتلفة من دورة حياة الشركة مع األمناط النموذجية لتوليد 
 وبدء جهود التسويق، جتهيز اإلنتاج موال لدفع رواتب املوظفنييف بداية املشروع حتتاج الشركة لأل النقد واستخدامه.

ن تفشلخ مع وجود بل وراق املالية يف السوق العامة وإخضاع نتائجهم املالية للتدقيق من قاألقبل طرح  ،طر كبري 
ملفيد فهم وفًقا لذلك، من ا، ت رعاية أصحاب رؤوس األموالالناشئة حتشركات هاته ال عملتاملستثمرين العامني، 

لة تطور تعكس مرحكما   خالل كل مرحلة، املالية اليت من املرجح أن تواجهها ملعرفة املصاعب الشركةة مراحل حيا
رونة التدفق النقدي معلومات أساسية حول امل قائمة وفرتكما الشركة، فئات املخاطر اليت من املرجح أن تواجهها،  

  :1األسئلة التالية أنميكن للمحلل إصدار أحكام مستنرية بش امن خالهل، و املالية للشركة

ح الشركةضمان ما مدى  - ح) أر  ؟(توزيعات األر
درة - ا داخلًيا إذا أصبحت املصادر اخلارجية لرأس املال   هظة التكلفةو أ هل تستطيع الشركة متويل احتياجا

  ؟أو ال ميكن الوصول إليها
ا إذا  - لتزاما  تعطلت أعماهلا بشكل حاد؟هل ستكون الشركة قادرة على االستمرار يف الوفاء 

يعتمد سلوك التدفقات النقدية من األنشطة املختلفة، التشغيلية والتمويلية واالستثمارية، على مراحل حياة 
   واليت ميكن تلخيصها يف ثالث مراحل كاآليت: املشروع

  مرحلة بداية اإلنتاج والتسويق :أوال

 ،التجاري من خالل نشاطه تدفقات نقدية موجبةق يكون املشروع غري قادر على حتقييف هاته املرحلة 
لسوق ع أيضا يف هذه املرحلة أن ويتوق ،وذلك بسبب النفقات اليت يتكبدها املشروع لرتويج املنتج وتعزيز حصته 

الية الكبرية متويل النفقات الرأمس إىلمن االستثمارات عالية، وذلك حلاجة املنشأة  اخلارجة تكون التدفقات النقدية
با ال ومبا أن كل من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية غال ،الالزمة لتمويل التوسع يف هذه املرحلةو ية نسب

االعتماد على  ماستخدامات يف األموال يف هذه املرحلة، لذلك يت إىلحتقق تدفقات نقدية داخلة وحتتاج املنشأة 
، يف هاته املرحلة 2النقدية الالزم التمويل األنشطة االستثماريةاألسهم والقروض لتمويل النقص يف ك  املصادر اخلارجية

ا االستفادة من التحفيزات اجلبائية اليت متنحهاضريبيا  ومع بداية اإلنتاج إذا خططت الشركة لشركات لدول لا فبإمكا

                                                           
1 Fridson et Alvarez) 2002 ), Financial statement analysis a practitioner’s guide, John Wiley & Sons,3rd ed, New York,p107. 
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ح  ةباملثال اإلعفاءات على نسبة الضري فعلى سبيل ملؤسسات الناشئة من خالل قانون االستثماروا على األر
  .الشركات

  والتوسع مرحلة النمو :نيا

دة نقديةالتدفقات التزداد  يف هاته املرحلة    رأس املال  م يفبداية التحكيتم خالهلا و املشروع  راداتيإ بز
تحقق تدفقات نقدية توال يتوقع يف هذه املرحلة أن  ،املخزونك  االستثماراتغالبا يف متويل  ستخدموالذي ي ،العامل

ية ، وبدال من ذلك يتم خروج النقدعن األصولداخلية من األنشطة االستثمارية، حيث تندر عمليات االستغناء 
، كما املرحلة السابقة فبإمكان الشركة من 1للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية والتوسع االستثماراتعلى نفاق لإل

خلصوص من خالل التحفيزات املمنوحة علخالل التخطيط الضرييب أن ختفض من أعبائه ى ا واألعباء اجلبائية 
  .2التوسع يف االستثمار وفتح مناصب شغل جديدة

   النضجمرحلة  :لثا

يسي واألهم للتدفقات الرئ صدرتغري يف هيكل التدفقات النقدية حيث تصبح األنشطة التشغيلية امل حيدث
لسوق وتكون املنشأة قد عززت حصتها  النقدية ويرتاجع دور مصادر التمويل اخلارجية. حيث يصبح املنتج مقبوال 

على احملافظة  أمسايللر نفاق الى األنشطة االستثمارية يقتصر اإلاإلنفاق ع إىليف السوق. وبسبب تدين حاجة املشروع 
ويف هذه املرحلة قد حتقق األنشطة االستثمارية تدفقات نقدية داخلة للمنشأة، ويتم غالبا  اإلنتاجية،على الطاقة 

ملبكرة. ويف واالستثمارية لتسديد الديون اليت اقرتضت يف املراحل ا لتشغيليةستخدام النقدية املتحققة من األنشطة اا
يف هاته املرحلة تركز  ،3املشروع ض إيراداتمرحلة االحندار ترتاجع التدفقات النقدية من العمليات نتيجة الخنفا

مكان  الشركة من خالل التخطيط الضرييب إىل جتنب أعباء جبائية إضافية فرتكز على جتنب املخاطر اجلبائية، و
الشركة البحث من خالل التخطيط الضرييب عن التوسع يف السوق من خالل فتح استثمارات جديدة يف مناطق 

  ائية. تتوفر على امتيازات جب

                                                           
  .719ص )، مرجع سبق ذكره، 2014( اخلاليلة،عبد احلليم مود حم 1 

لضريبة على دور التخطيط الضرييب يف االستفادة من التحفيزات  ،)2021(عماد. م، بوعالم. و،  2  حالة على مؤسسات  دراسة- ح الشركاتأر اجلبائية املتعلقة 
لد ، جامعة املسيلة، جملة البحوث يف العلوم املالية واحملاسبية، جملة العلوم املالية واحملاسبية، 2018-2012اقتصادية جزائرية خالل الفرتة    صببرب ،2العدد  ،6ا

  .82-61الصفحة 

  .719ص )، مرجع سبق ذكره، 2014( اخلاليلة،عبد احلليم مود حم 3 
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من خالل ما سبق نستنتج أن التخطيط الضرييب مصاحب حلياة الشركة، من خالل مشاركته يف اختاذ 
  اجلبائي. لعبءابدائل وحلول لتخفيض  اقرتاحالقرارات اليت تساهم يف احلفاظ على القدرة املالية للشركة من خالل 

 أمهية التدفقات النقديةالفرع الرابع: 
لغة يف التحليل املايل للشركات، لذلك خصصت هلا املعايري احملاسبيةتكتسي التدفقات   النقدية أمهية 

ت، من التغريات الطارئة يف اخلزينة أو الن يجدوال جدول التدفقات النقدية، لكي يستفيد مستخدم قدية وما البيا
  يعادهلا، ويعرفوا بدقة مصدر تكوين التدفقات.

حتديد كلفة  املبدئي على طول فرتة التنفيذ من خالل إلنفاقيق التنبؤ فالتدفقات اخلارجة تتحدد عن طر 
ما يتعلق ذا ما اعتمدت على دراسات دقيقة للتكاليف، أما فيإوهي مؤكدة تقريبا  الرأمسايلالتشغيل وكلفة االستثمار 

شروع واليت تعتمد ملتدفقات النقدية الداخلة للمشروع فتطلب القدرة على دقة التنبؤ حبجم هذه التدفقات لل
بيعات تطلب دراسات دقيقة يف ما يتعلق بطبيعة السلعة املنتجة وحجم املت اليتأساسا على تقدير حجم املبيعات، 

من العناصر املؤثرة واحملددة  ،سة والتغريات احملتملة...... اخلاملتوقعة وطبيعة العمالء احلاليني واملستقبليني والسلع املناف
اية العمر اإلنتاجي للمشروع، آخذين ىلإللمبيعات إضافة  املعايري واألسس  االعتبار يف حتديد قيمة اخلردة يف 

ثري ذلك على احتساب قيمة التدفقات النقدية للمتاحملاسبية اليت حتدد طريقة احتساب اإله   . 1شروعالك السنوي و

  نقديةالتدفقات الإدارة املطلب الثاين: 
ثالثة  إىلا وميكن تقسيمه التخطيط املايل والتمويل القصري األجلالنقدية ضمن  التدفقات تدخل إدارة

ال الثالث استثمار جماالت  ال الثاين حتديد الرصيد األمثل، وا ال األول تسيري النقدية، ا رئيسية منفصلة: ا
  الفائض من النقدية

  تسيري النقدية كيفية  الفرع األول:
  موالأعليه التأكد من أن الشركة لديها يجب ف إدارة النقد يألمني الصندوق ه ألدوار الرئيسيةأحد ان إ

دولة ك  اللتزامات كافية يف متناول اليد للوفاء   :2يلي ماة إجناز تتضمن هذه املهمو  ،قل تكلفةواملدفوعات ا

                                                           
  .297-277ص  ،مرجع سبق ذكره، )2009(دريد كامل آل شبيب،  1 

2 Desbrières, P. & Poincelot, É.(2015). La trésorerie en valeur : prévision et positionnement des flux financiers. Dans : 
Gestion de trésorerie Chapitre 3 Caen : EMS Editions France, pp. 45-69. 
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ريخ املدفوعات واملقبوضاتحت :أوال   ديد 

لتحقيق و  ،رامةكثر صاألواملدفوعات النقدية اليومية  مقبوضاتلل مسبًقا احلصول على التوقعات يفرتض
ريخ  ساسأ وليس علىريخ التحصيل، أو يخ القيمة ر أساس اعتماد إدارة النقد على  هذا اهلدف، من الضروري:

ريخ اخلصم الفعل  غري مؤكدةأو  مؤكدةهل هي لتدفقات النقدية ا حتديد طبيعةمع  املعامالت   .ي للحواالتكتحديد 

اية اليوم نيا   : احلفاض على رصيد صفري للصندوق يف 

قل تكلفة يعين احلصول على رصيد  بعد مراعاة  ،يومي إمجايل صفري صندوقإن تنفيذ هذه املهمة 
م القيمة دولة وأ معرفة جيدة  يف وقت واحدإدارة السيولة املثلى تفرتض إجناز مهمتني  إنحيث ، املدفوعات ا

ت م للغاية من ب ةواسع ةق زمنيافآالتدفق النقدي على مدى  وتقييم واحتياجات رأمسال العامل مبكو  إىلضعة أ
  .عدة سنوات

ح لضريبياريخ استحقاق أقساط  على وجه اليقني احملددةاريخ و بعض األمثلة على التومن  ة على أر

  .وغريها االجتماعي، مستحقات األجورالشركات، مسامهات الضمان 

لقيمة والزمن: :لثا  حتديد النقدية 

تلفة يف يتم تضمني الشروط املصرفية املخو  النقدية للتوقع وحتديد التدفقات) 9 – 3( يتم استعمال اجلدول
م العطل الرمسية وبفضله يسهل حتديد عبارة عن  القيمة، وهو جدول خذ يف االعتبار أ م الفعلية اليت اجدول  أل

  .1دفعها للبنك اليت جيب عموالتكأساس حلساب ال  دائنةرصدة الاألتعمل ، و تستحق منها الفوائد

لقيمة والوقت 9 – 3اجلدول رقم    جدول مساعد ضبط النقدية 
ء...  االثنني  االحد  السبت     الثال

          الرصيد االفتتاحي
  للتحصيلاملبالغ املستحقة 

  الواردة شيكات
  الواردة األموال

  عناصر خمّفضة

        

                                                           
1 Desbrières, P. & Poincelot, É. (2015). Op Cit , pp. 45-69. 
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  التحويالت الواردة
 اآلخر

          جمموع اإليرادات
  للدفعاملبالغ املستحقة 

  الشيكات الصادرة
  التحويالت الصادرة

  ةر غري مدفوعو أج
  آخر

        

          جمموع النفقات
          الرصيد قبل التوزيع

 خصومات
  عموالت
  إيرادات املصرفية إىل التحويل من إيرادات املصرفية

  الصرف مداخيل
  النفقات املصرفية إىلالتحويل من النفقات املصرفية 

        

          الرصيد بعد التوزيع
Desbriéres, P., & Poincelot, E. (2015). Gestion de trésorerie (2 Éditions). Éditions EMS, France P55. :املصدر 

  

ستحقة حتتل املرتبة األوىل يف املبالغ املنستنتج أن املبالغ املستحقة للدفع ) 9 – 3(من خالل اجلدول 
خذ حيز من  دفع سرتتب ، أضف إىل ذلك أن املبالغ املستحقة للاملكلف بتسيري النقدية أو اخلزينة اهتمامللسداد، و

  إضافية. عباءأحسب أولويتها فالضرائب والرسوم اجلبائية والشبه جبائية إن مل تسدد يف وقتها ستحمل الشركة 

 ثلمألاأو  حتديد الرصيد النقدي املستهدفالفرع الثاين: 
لكثري رصة البديلة املتمثلة يفينطوي الرصيد النقدي املستهدف على املفاضلة بني تكاليف الف   االحتفاظ 
حاولت شركة ما اإلبقاء على  إذا، ف)2 – 3( الشكل البياين هيعرضوهو ما ،  والتكاليف التجارية ،من النقدية

  ا النقدية منخفضة للغاية، فسوف جتد نفسها تبيع األوراق املالية القابلة للتسويق على حنو أكثر تواتراً مما لوحياز 
د الرصيد النقدي، وعلى النقيض من  لتايل فإن تكاليف التداول ستنخفض مع ازد كان الرصيد النقدي أعلى، و
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لنقد مع ارتفاع ا  يف الشكل C لنقطل زات النقدية، يف حني عند الوصولو حملذلك، ترتفع تكاليف فرصة االحتفاظ 
لرصيد النقدي املستهدف )3 – 3(   .1األمثلأو  ، يبلغ جمموع كلتا التكلفتني حًدا أدىن يعرف 

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  

  
الية عندما يتعني على الشركة بيع األوراق املتزداد تكاليف التداول أن  نستنتج )3 – 3( من الشكل البياين

الرسم تكاليف التداول حتتوي على أعباء ضريبية كأو  التكاليف التجاريةأن  وهذا مع إمكانية إلنشاء رصيد نقدي
لنسبة للخدمات املصرفية ح، كما إن  ضريبة على الدخلأو  على القيمة املضافة  زداد تكاليف تحقق التداول أر

  عندما يكون هناك رصيد نقدي لعدم وجود عائد نقدي.ة البديلة رصالف

 ق ياستثمار الفائض من النقدية يف األوراق املالية القابلة للتسو الفرع الثالث: 
إذا كان لدى الشركة فائض نقدي مؤقت، فيمكنها االستثمار يف األوراق املالية قصرية األجل أي اليت يتم تداوهلا 

، كما 2املالية قصرية األجل بسوق املال يسمى سوق األصول ،أقل والقابلة للتسويقأو  واحدةيف سوق املال سنة 
تدير معظم الشركات الكربى أصوهلا املالية القصرية األجل عن طريق املصارف والتجار من خالل صناديق سوق 

من  كما تقدم بعض البنوك نوعو  ،املال. وهذه أموال تستثمر يف أصول مالية قصرية األجل مقابل رسوم إدارية
                                                           

1 David, W. (2003). Corporate Finance , Sixth Edition McGraw-Hill/Irwin,USA ;P771 
2 David, W. (2003),  OP Cit   ;P788 

لنقد 3 – 3 الشكل البياين تكاليف االحتفاظ   

 

 
 David, W. (2003). Corporate Finance ,McGraw-Hill/Irwin, Vol. 1 ; P 773 املصدر: 
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ت ت تسمى حسا اية كل يومالتحويالت التلقائية احلسا خذ البنك مجيع األموال الزائدة املتاحة يف   ، حيث 
الدورية أو  يةجل املساعدة يف متويل األنشطة املومسأعمل ويستثمرها للشركة، وحتوز الشركات فوائض نقدية مؤقتة من 

 .1نفقات املخططة للشركة وتوفري تكاليف للطوارئ غري املتوقعةللشركة وكذا متويل ال

سياسات  نيث أحوتعتمد قدرة الشركات على ختزين النقدية من خالل القيود اليت تفرضها الدول على الشركات 
إدارة النقد تكون خمتلفة بني الشركات املقيدة ماليًا والشركات غري املقيدة ماليًا نظرًا ألن الشركات املقيدة ستواجه 
قيوًدا أكرب فيما يتعلق جبمع األموال املطلوبة لتمويل االستثمارات املستقبلية، فإن هذه الشركات ستكون أفضل حاًال 

الس لية أكثر رحبية. السيولة وتوفريها الستثمارات مستقب تنازاكت اهلامشية احلالية لصاحل تثمارامن خالل التضحية 
ا احلالية واملستقبليةو  لتايل  ،على العكس من ذلك، ال تواجه الشركات غري املقيدة أي مشاكل يف متويل استثمارا و

 .2بليةل االستثمارات املستقتقل احتمالية قيام هذه الشركات بتخزين النقد حتسباً الستخدامه يف متوي

لنقدية للشركة، طريقة لقياس وإدارة املواقف ايقرتح ات يف إدارة التدفق النقدي وأداء الشركة بني التغري العالقة ن إ
  :3يظهرحيث 

ر الزمنية لتغ :أوال   :التدفق النقدي سايق ريفحص اآل

م املمثلة املدة هو عبارة عن  والذي التغري يف التحويل النقدي التشغيليأن  حيث  يت يتم فيها تقييد الو أل
  .من العمالء نقدالنقد قبل استالم ال

  :التدفقات النقدية أهم األدوات إلدارةأن كما ميكن اعتبار   نيا:   

م  - م املطلوبة لتحصيل اإليرادات بعد إجراء عملية البيع :املبيعات غري املسددةعدد أ  ؛متوسط عدد األ

م اجلردالتغري يف  - م االحتفاظ  متوسط :أ  .بيعهملخزون قبل عدد أ

مإ أل م اليت تستغرقها الشركة للدفع للدائنني متوسط( ال ان املبالغ املستحقة  مرتبطة بشكل  غري  )عدد األ
  كبري بتغريات أداء الشركة.

                                                           
1 Site web;What Is a Sweep Account? (n.d.). Investopedia. Retrieved 29 May 2022, from 

https://www.investopedia.com/terms/s/sweepaccount.asp. 
2 Kusnadi, Y., & Wei, K. C. J. (2011). The determinants of corporate cash management policies: Evidence from around the 

world. Journal of Corporate Finance, 17(3), 725–740 
3 Kroes, J. R., & Manikas, A. S. (2014). Cash flow management and manufacturing firm financial performance: A 

longitudinal perspective. International Journal of Production Economics, 148, 37–50 
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وجتنب  ةآلية التخطيط الضرييب للحفاظ على التدفقات النقدياملبحث الثالث: 

  املخاطر اجلبائية
هاته العمليات  بالعديد من العمليات اليت يرتتب عليها تدفقات نقدية، وتبوّ  من خاللضرائب ال نتجت

ا  أو غري املباشرة، وتصنف    07حسب املعيار الدويل رقم  قدية متعلقة كتدفقات نبطريقتني إما املباشرة املوصى 

 يسهل عادة حتديد أو الكما   النقديةتدفقات  دولاالستثمارية واألنشطة التمويلية جبألنشطة التشغيلية واألنشطة 

ريخ العملتدفقات النقدية، املرتبطة العمليات على الضريبية  تتبع ريخ استحقاقها، وهذا راجع لالختالف بني  لية و

لذلك نشأت الضرائب ا، ات املسببة هليف فرتة مالية خمتلفة عن الفرتة اليت حدثت فيها العمليحيدث التدفق قد ف

ريخ تسديد األعباء، ريخ استحقاق اإليرادات و ضرائب ك  هاويبميكن تب وبذلك ال املؤجلة، واليت حتل إشكالية 

املطالب  لذا سيتم التطرق خالل هذا املبحث إىل ،مدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التشغيلية

  التالية: 

  ؛النقديةتدفقات على ال الضرائباملطلب األول: 

لتخطيط الضرييبقياس املخاطر اجلاملطلب الثاين:    .بائية وعالقتها 

  النقديةتدفقات على ال ضرائبالاملطلب األول: 
ة من تنشأ التدفقات النقدية يف أقسام خمتلف حيث تدفقات األموال الضرائب على ملطلبيتناول هذا ا

، ويقصد م على رقم االعمالرسمثل ال1ضريبة التدفق النقدي احملايدةبعرف ضريبة تُ  ته التدفقاتها ، ينشئ عنالشركة
االيت لضريبة احملايدة  دة كا  ،فراد لتغيري سلوكهمأللشركات أو احوافز ل هاينشئ عنال و  يُلتزم  أو ، االستثماريف لز

  .2و أقل من العمالاإلقامة يف مكان ما دون مكان آخر، أو توظيف عدد أكرب أ

  :3إىلمن خالل حركة النقدية  نقديةتدفقات ال يتم تصنيف

  – in حلرف هلا يرمز- داخلةتدفقات نقدية  

                                                           
1 Schanz, D., & Schanz, S. (2011). Op Cit; p180. 
2 Site Web: “Tax Neutrality” Means and Why Businesses Don’t Care. (n.d.). Retrieved 28 May 2022, from 

https://www.gradingstates.org/the-tax-foundations-state-business-tax-climate-index/the-sbtci-is-a-poor-measure-of-growth-
potential/what-tax-neutrality-means-and-why-businesses-dont-care/. 

3 Schanz, D., & Schanz, S. (2011). Op Cit; p180 
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  – outحلروف  هلا يرمز- خارجةنقدية  وتدفقات 

  :1ز بني عناصر التدفق النقدييميكما يتم الت

ت ومبيعات السلع واخلدمات  يف تمثليو  :Rبــ  يرمز لهو  احلقيقية للعناصراملخصص  التدفق النقدي - املشرت
  ؛واألصول الثابتة

التغيريات يف النقدية بسبب  في F عناصر البنود املالية :ثلميو  F يرمز هلا بــ املالية عناصرللالتدفق النقدي  -
الشركات و يئات هلاستثناء التغيريات يف حيازة األسهم يف  نيأو الدائن نيالتغيريات يف املدينكاملعامالت املالية  

  ؛هذه األسهم إىلاألجنبية والعائدات املستندة 
ح األسهم  وأ بنود أسهم الشركات احملليةوتشتمل على  S بــ يرمز له األسهممن التدفق النقدي  - مدفوعات أر

  ؛واملعامالت
  .الضرائب املدفوعة واملبالغ املسرتدة من الضرائب على :وتشتمل Tيرمز هلا بــ  الضريبية عناصر التدفق النقدي -

النقدية  ضرائب على التدفقات إىلمن خالل ما سبق ميكن تصنيف ضرائب التدفقات النقدية يف الشركة 
ل ألسهم، املالية، والضرائب على التدفقات النقدية اخل عناصراحلقيقية، ضرائب على تدفقات النقدية اخلاصة  اصة 

لتدفقات النقدية وعرضها فيما يل إىلوسيتم التطرق    :يالضرائب اخلاصة 

  للعناصر احلقيقيةضريبة التدفق النقدي  الفرع األول:
ا على أساس ضريبة التدفق النقدي  يتم حتديد األصول املالية  بذلك تعتربالعناصر احلقيقية، و ويتم حسا

لتايل، فإن القرارات اليت تتخذها الشركة لل خاضعةغري  لعامل ال  املالية يف األصول االستثماربشأن ضريبية و خذ 
إلضافة إىل االستثمار يف األصول املاليةيبيلضر ا وال  اتإلهتالكاأو  اإلقراضأو  االقرتاض قرارات ضعختال  ، 

ملخص  )10 – 3( يف اجلدول ،2ضريبيةالألغراض لاخلصم أو  للضريبة ،نو على الدي وائدالفمدفوعات أو  العائدات
  ألهم التدفقات النقدية لدى الشركات:

  

                                                           
1 Op Cit; p181. 
2 Schanz, D., & Schanz, S. (2011).   OP Cit  .p180. 
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 أهم التدفقات النقدية يف الشركات 10 – 3دول رقم اجل    

Inflows التدفق النقدي الداخل  Outflows التدفق النقدي اخلارج  
    العناصر حقيقية

𝑹𝟏
𝒊𝒏  املنتجاتبيع  𝑅   شراء املواد 

𝑹𝟐
𝒊𝒏 بيع اخلدمات  𝑅   األجور واملرتبات وشراء اخلدمات األخرى 

𝑹𝟑
𝒊𝒏 الثابتة صولبيع األ  𝑅   شراء األصول الثابتة 

𝑹𝒊𝒏   𝑹𝒐𝒖𝒕    
  الشركات احملليةيف  صصاحلاملالية غري  العناصر

𝑭𝟏
𝒊𝒏 دة الدائنني 𝐹  ز   النقصان يف الدائنني 

𝑭𝟐
𝒊𝒏 اخنفاض املدينني 𝐹 دة املدينني    ز

𝑭𝟑
𝒊𝒏 دة يف السحب 𝐹  املكشوفعلى  الز   املكشوفعلى  النقصان يف السحب 

𝑭𝟒
𝒊𝒏 اخنفاض الرصيد النقدي  𝐹 دة الرصيد النقدي    ز

𝑭𝟓
𝒊𝒏 دة يف االقرتاض 𝐹  الز   اخنفاض يف االقرتاض  

𝑭𝟔
𝒊𝒏 االخنفاض يف اإلقراض  𝐹 دة يف اإلقراض    ز

𝑭𝟕
𝒊𝒏 الفوائد املقبوضة  𝑅   الفوائد املدفوعة 

𝑭𝟖
𝒊𝒏 اخنفاض حيازة األسهم يف الشركات األجنبية  𝑅 دة حيازة األسهم يف الشركات األجنبية    ز

𝑭𝒊𝒏   𝐹    
  أسهم الشركات احملليةعناصر 

𝑺𝟏
𝒊𝒏 دة يف األسهم اخلاصة الصادرة 𝑆  ز   النقصان يف األسهم اخلاصة الصادرة 

𝑺𝟐
𝒊𝒏 

اخنفاض حيازة األسهم يف هيئات الشركات 
𝑆  احمللية األخرى  

دة حيازة األسهم يف هيئات الشركات  ز
  .احمللية األخرى

𝑺𝟑
𝒊𝒏 

ح األسهم   من هيئات الشركات املقبوضةأر
𝑆  احمللية األخرى  

ح األسهم املدفوعة   أر

𝑺𝒊𝒏    𝑺𝒐𝒖𝒕    
  عناصر الضرائب

𝑻𝒊𝒏 اسرتداد ضرييب  𝑻𝒐𝒖𝒕   ب املدفوعةائضر  
Tin+Sin+Fin+Rin

 
  جمموع التدفقات الداخلة =

 
⇔ 

Tout+Sout+Fout+Rout =
اخلارجة  التدفقات جمموع

   

 : Schanz et Schanz (2011) , Business Taxation and Financial Decisions, Springer Berlin ; Heidelberg, p 181 ; avalable on املصدر

https://doi.org/10.1007/978-3-642-03284-4 
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لعناصر املالية اواليت تفرتض أن  للعناصر احلقيقيةقاعدة التدفق النقدي  وفق )10 – 3(من خالل اجلدول 
واألسهم ال ختضع للضريبة، وحتصر بذلك التخطيط الضرييب فقط يف معاجلة مستحقات الضرائب على رقم االعمال 

ح الشركات، و  عدة  أن هناك غري و العامل الضرييب يؤثر فقط على العناصر احلقيقية،تبني أن والضريبة على أر
ضع بدورها خت سندات الصناديق غري اإلمسية شراءفلعامل الضرييب، عناصر خارج نطاق العناصر احلقيقية تتأثر 

يمة للرسم على الق وجو ختضعوك وشركات التأمني البن اليت تنجزها اخلدماتكما أن ،  1على الدخل للضريبة
واألسهم إىل الية العناصر امل ضافة العنصرين، وبذلك فالضريبة على أساس التدفق النقدي ال تكتمل إال .2املضافة

  العناصر احلقيقية ليتبني بعدها أثر الضرائب على التدفقات النقدية.

  :عوائد األسهم ضريبة التدفق النقدي على أساسالفرع الثاين: 
داخلة ايف التدفقات النقدية اليتم استخراج صالسابق  اجلدول منعناصر التدفق النقدي  خذمن خالل أ

تكون مساوية لصايف التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من األسهم  ، حيثواخلارجة من البنود احلقيقية واملالية
 ،توزيع صايف التدفقات النقدية الواردة والصادرة بني املسامهني ومصلحة الضرائب حيث يتم، ةالضريبي لعناصروا

لى أساس ع ضريبة التدفق النقديستخدام يف الشركة  الرمسيني هي أحد أصحاب املصلحةاحلكومة بذلك تكون 
  :3على أساس األسهم كما يلي ضريبة التدفق النقديتكتب عالقة  ،األسهم

  

أن عوائد التدفقات النقدية من العناصر احلقيقية واملالية مطروحا منها استهالكات  ةمن خالل العالق يتبني
، ةالتدفقات النقدية للعناصر احلقيقية واملالية مساوية للفرق بني التدفقات النقدية للمسامهني والتدفقات النقدية للدول

لرفع من العوائد على دور يف التخطيط الضرييب ليبني من خالله أن و  ،العامل اجلبائي من خالل العالقة له دور كبريو 

𝑇)الضرائب املسددة نقاصيقوم فاملسامهني  − 𝑇 لتخفيض من تدفق األموال  ذلكيتم و   ( إما 
ركة ليست سوى ن الشأويتبني كذلك ، دةاملسرت  وأعة جتر ضرائب املكضرائب، أو الرفع من التدفق من ال  املستحقة

بلية بني احلكومة سبب تقسيم عوائد التدفقات النقدية املستقبو ، فالرحبية مقسمة بني املسامهني والدولة أداة استثمارية
  4.العامل اجلبائيواملستثمر مبوجب 

                                                           
  .51، صمرجع سبق ذكره )،2022( ،بوعالم .وهلي 1 

 .04، ص02، اجلزائر، املادة وزارة املالية ،على رقم األعمالم رسقانون ال )،2022( يرية العامة للضرائب،املد 2 
3 Schanz, D., & Schanz, S. (2011).  
4 OP Cit  , P182. 

(𝑅 + 𝐹 ) − (𝑅 + 𝐹 ) = (𝑆 − 𝑆 ) + (𝑇 − 𝑇 )  
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ت املقرتحة لتعويض ضريبة الدخل واليت أطلق عليها الضريبة على  إىلدر اإلشارة جتكما  إحدى النظر
على لضريبة لكبديل   ها، ومت طرحمد أساسا على املعامالت التجاريةتعتحيث  ،التدفق النقدي للشركاتأساس 

ح ا ستحدد القاعدة الضريبية بشكل أكثر وضوًحا يف مواجهة حا ،الشركات أر  ، أيهربالت التعلى أساس أ
ا تكما الفعلية،   نشطةاأل تشمل كلعلى كل املداخيل و ضريبة  دقيًقا،  صميًماتتطلب ضريبة التدفق النقدي ومتغريا
ا ستعمال  إال ا لتجنب الضرييب والتهرب  سعار التحويل، أبعيدة املنال بسبب املشكالت اإلدارية املتوقعة املتعلقة 

لتايل ال تزال ضريبة التدفقات النقدية للشركات جذابة نظرً ول ،وعدم التوافق مع أنظمة الضرائب الدولية كن و
 .1يصعب تنفيذها

حالفرع الثالث:    للضريبة وإدارة املستحقات ةاخلاضع االر
ح املستقبلية ي ح، أو الحنراف إما إدارة األ عنه بسبب واملصرحللضريبة  لدخل اخلاضعرتبط منو األر ر

ح، أو الختالفالطبيعي  ح تلمعدل العام لألر ر على األر  بني مبادئ احملاسبة وقانون الضرائب واليت هلا آ
ح احلالية  يف قيمةتبالغ  حني أن الشركات اليت، يف املستقبلية ح الالحقة  ، فإن النموهاتقلل منأو األر املتوقع يف األر

 :2لعدة أسباب منها أعلىأو سيكون أقل 

ح املستقبلية،  يقلل من إن املبالغة يف املكاسب احلالية أوال:  منو األر

ح على املدى الطويل من صايف  نيا: لغة يف تقدير ملبا تقوم الشركاتو لة، التدفقات النقدية الداختقرتب األر

ح ل اإليرادات من املشاريع يو على سبيل املثال حت احلاضر، إىل يةحتويل اإليرادات املستقبل مبعىن أيية احلال األر
لتساوي على اجل ،بداية املشروع إىلتحويل قيمة العقد ك  الطويلة األجل ح  دول بدًال من توزيع النفقات واألر
كمله،  لحصول على ل شركات بتحويل الكثري من تكاليف املشروع حنو بداية املشروعالمن الشائع أن تقوم و الزمين 

 .ةيقبلستيف اإليرادات امل فيضذلك ختب هاوسيعقب، االمتيازات اجلبائية

ح الشركاتمن ستحقات من امل عدة عناصرستبعد ت إلدارة  لبااستخدم غت واليت ،الوعاء الضرييب للضريبة على أر
ح  الك واإلطفاء، مصاريف إعادة اهليكلة، خسائر اخنفاضتهصات الديون املعدومة، ومصاريف اإلخمصمثل  األر

                                                           
1 Shome, P., & Schutte, C. (1993). Cash-Flow Tax. Staff Papers (International Monetary Fund), 40(3), 638–662. 

https://doi.org/10.2307/3867451 
2  Lev, B., & Nissim, D. (2004). OP Cit, P06. 
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 الضرييب،م : غري قابلة للخصالقيمة، وخمتلف املستحقات األخرى اليت تنطوي على أحكام وتقدير جوهري هي إما
 . 1لدينلغاء اأو إ كشطب  فقط عند وقوع احلدث األساسيقابلة للخصم أو  قابلة للخصم ولكن وفق شروط،أو 

  :األنشطة التشغيلية منالدخل اخلاضع للضريبة والنقد الفرع الرابع: 
الدخل مثلها مثل ، ستحقاتامل تقديرب من األنشطة التشغيلية أو العملياتية كما تتأثر التدفقات النقدية تنبثق

ً عن طريق التالعب  ،اخلاضع للضريبة ا تتم أحيا ح غالًبا ما تتضمن االستحقاقات، إال أ يف حني أن إدارة األر
ح دة  ،رمسلة النفقات أو االستثمارات غري امللموسة مبا يف ذلك عقود اإلجيارك  ملكون النقدي لألر لتايل ز و

ح والنقد من العمليات،   قيمة يف ع، لذلك تفضل الشركات الرفلى الدخل اخلاضع للضريبةمع عدم التأثري عاألر
ح والتدفقات النقدية بطرق ال تزيد الدخل اخلاضع للضريبة لدخل اخلاضع العديد من االختالفات اهلامة بني ا  ،األر

ح ألر مكانية التنبؤ  خل اخلاضع للضريبة التساؤل عما إذا كان الدمما يثري  للضريبة والتدفقات النقدية، املتعلقة 
ح املستقبلية خبالف التدفقات النقدية   .2حيتوي على معلومات إضافية حول األر

لشركة  ومتخذي ن حتسني قرارات كل من املستثمري إىلقد تؤدي معلومات الدخل اخلاضع للضريبة اخلاصة 
حيف ع للضريبة اإلفصاح العام عن الدخل اخلاضيف حني يساهم ، القرار خذ جيمع ذلك  ،توقع منو األر ب أن 

ر هذا اإلفصاح على  التحليل الشامل هلذه املسألة يف االعتبار التكاليف احملتملة للشركات املفصح عنها، ورمبا آ
  .3نزاهة االمتثال الضرييب

لتخطيط الضرييبقياس املخاطر اجلاملطلب الثاين:   بائية وعالقتها 
ائية إذا كان املخاطر اجلب وتنشأ ،النتيجة الصافية عن املتوقعة حنرافا املخاطر من خالل يتم الكشف عن

دة عبئ االحنرافأحد مسببات هذا  جب حتديد و  الضرييب، لذلك نتيجة عدم التخطيط أو االمتثال جبائي، ز
  إجراءات تسبق وتكبح املخاطر اجلبائية.

                                                           
1  Lev, B., & Nissim, D. (2004). OP Cit, P07. 
2  OP Cit , P11. 
3  OP Cit  , P37. 
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  املسبقة للمخاطر اجلبائيةاإلجراءات  : أمهية التحقيق يفالفرع األول
  :1لألسباب التاليةأمرًا مهًما  للمخاطر اجلبائيةإجراءات مسبقة يعد إدراج وتطوير 

  : فهم طريقة حتقيق النتائجوالأ

اليت  اجلبائية ةجيوتوزيع النت فهم طريقة حتقيق النتائج أمهيةالسبب األول لوجوب إنشاء اإلجراءات هي 
ت أو غرامات جبائية أثرت على النتيجةالغرض منه و  ،حتققها الشركة حملتمل أن تؤثر ا من، فحتليل وجود عقو

لتايل فإن دراسة ةللشرك اجلبائية النتيجةعلى  املخاطر اجلبائية  فهمنا لالختالف تساهم يف املخاطر اجلبائية، و
  .لشركاتبني ا اجلبائيةاألساسي يف النتائج 

  التدقيق إىلخضوع مجيع الشركات : نًيا 

نظرًا ألن  ،العامل من قبل السلطات الضريبية يف مجيع أحناء ختضع للرقابة اجلبائية استثناءمجيع الشركات دون 
دة اإليرادات من خالل إنشاء قوانني ضرائب جديدة بائيةاحلكومات تفرض على السلطات اجل توسيع الوعاء ب (إما ز

بقة للشركة قد يسمح املس املخاطر اجلبائية، فإن تقييم املستحقة) اجلبائي، إدراج ضرائب جديدة، حتصيل الضرائب
  .التوقعات إىللنظر  للمخاطر اجلبائيةللمديرين واملمارسني بتحديد مىت وما إذا كانت الشركة معرضة أكثر من الالزم 

ا واإليرادات الفهم اجليد والتحكم يف األعباء املقبولة جبائي نيواملسري ديرين امل على بيتوجمن خالل ما سبق 
دف إبقاء الشركة يف دائرة االمن اجلبائي،  املعفاة، وحتيني برامج الشركة مبا يتماشى مع التشريعات اجلبائية، كل هذا 

   الخطار اجلبائية.اختفيض العبء اجلبائي فهو يهدف إىل محاية الشركة من ضافة إىل إلفالتخطيط الضرييب 

 خلطر اجلبائي التخطيط الضرييب عالقة الفرع الثاين: 
بناًء على  جلبائية،ا ألقت العديد من الدراسات احلديثة الضوء على العالقة بني التخطيط الضرييب واملخاطر

 خاطراملما أن ، كللشركةخاطر جيب أن تكون مرتبطة أساسا بعدم اليقني للتدفقات النقدية املأن مفادها  فكرة
ت يف املبالغ املسددة  أن التباين بني الشركا، و يف الشركات املسعرة يف البورصة مرتبطة بتقلب عائد األسهم اجلبائية

، بة الفعليائد األسهم يف املستقبل، يف حني أن مستوى معدل الضريو ع اتيرتبط ارتباطًا إجيابًيا بتقلب كضرائب
ن الضرائب ن الشركات اليت تتجنب املزيد مأ كما ب عائد األسهم يف املستقبل،  يعكس العالقة االجيابية بتقلال

                                                           
1 Neuman, Stevanie S. and All, (2013), Risk and Return: Does Tax Risk Reduce Firms’ Effective Tax Rates? American 

Taxation Association Midyear Meeting: Research-In-Process, Accessed on 29/09/2020 at 08 :15 Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2216878. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـفـصـل الـثـالـث ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــ ــ الـتـدفـقـات الـنـقـديـةــــــ طر الـجـبـائـي و   عالقة التخطيط الضر با
 
 

 
  

168 

ا نتيجة هات فسر، وتتتحمل تكاليف ديون أعلى ات ذات الضرائب املرتفعة الشركالضرييب لتخطيط اه النتائج على أ
  .االقرتاضهلروب من الضرائب حنو أي  1اليت تتمتع جبودة معلومات أقل

لسمعة واليت هلا أثر مباشر على  ومن أهم املخاطر اجلبائية اليت تتعرض هلا الشركات هي املخاطر املرتبطة 
اسات التجريبية أن الدر عديد  أظهرتوقد  التدفقات النقدية لذلك يتوجب على الشركات التخطيط اجليد لتجنبها.

ر التخطيط الضرييب على مسعة ا هيثل مصدر قلق حقيقي لبعض الشركات، فمت السمعة لشركات تكافح إلظهار آ
دو الضرائب، على الرغم من أن التخطيط الضرييب للشركات يب وكذلك التأثري امللموس ملخاطر السمعة على سلوك
ملسؤول ، كماريةأنه ظهر كقضية أخالقية رائدة يف السنوات األخ ية يربز عن القضا الناشئة األخرى املتعلقة 

ثري حمتمل على السمع ،جتماعية للشركات، مثل احرتام التنوع البيولوجياال . ويف ةأو مكافحة الفساد، واليت هلا 
  :2ملخص لبعض الدراسات )11 – 3( اجلدول التايل

  التخطيط الضرييب ومسعة الشركة 11 – 3اجلدول رقم 
نتائجالمن بني  العينة الباحث  

Graham, Hanlon, 
Shevlin et Shroff 

(2014) 

ـــــــن  ـــــــرائب مـــــــ ــــــرباء الضـــــــ ـــــــ خـ
ـــــــــــعة  595 ـــــــ ـــــركة خاضـ ـــــــ شـــــــ

ـــــــركات  ـــــــ ـــــــ ـــــريبة الشـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ لضـ
ــــــام  ــــــــالل عــــــ ــــــــة خــــ األمريكيــــ

2007. 

الضـــــرر احملتمــــــل لســــــمعة الشـــــركة هــــــو الســــــبب الرئيســــــي 
مــــن  ٪69.5ذكــــره  (للتخلـــي عــــن التخطــــيط الضــــرييب

ــــن قبـــــــل  ـــــاطر الكشـــــــف والتحـــــــدي مـــ ــــــني، قبـــــــل خمــ يبـ ا
ــــــي الســــــــــليب  .)٪62.1( اإلدارة ــــــــر اإلعالمــــ ـــــر خطــ يظهـــــ

 ) الردودمن  ٪57.6 يف

Gallemore, 
Maydew et 

Thornock (2014) 

ـــــــــــالن  118 ـــــــــركة مت اإلعـ شـــ
ـــــــــد  ـــــــــتخدامها ألشـ ـــــــــن اسـ عـ
ــــــــيط  ــــــ ـــــــ ـــــــكال التخطــــ ـــــــ ــــــ أشـــــ
ــــــني  ــــــــة بـــــــ ــــــــرييب عدوانيـــــ الضـــــ

2005و 1995 عامي  

ــــــن اســــــــتخدام التخطــــــــيط الضــــــــرييب  مل يــــــــؤد اإلفصــــــــاح عــ
ــــــــــاع  إىلالصـــــــــــارم  ـــــــــمعة" (ارتفـ لســ ـــــــق  ــــ "تكـــــــــــاليف تتعل

معـــــــدل دوران الرؤســـــــاء التنفيـــــــذيني أو املـــــــديرين املـــــــاليني 
ـــــــــارجيني، أو اخن ــــــراجعني اخلـ ــــــــات، أو أو املــــ فــــــــــاض املبيعــ

دة اإلنفاق  .اإلعالين) للشركات املعنية ز
 Chavy, P. (2017). Planification fiscale et réputation de la firme: Quelles réalités ? ,Revueاملصدر: 

https://doi.org/10.3917/ror.121.005312(1), 53. , de l’organisation responsable 
  

                                                           
1 Heitzman, S. M., & Ogneva, M. (2019). Industry Tax Planning and Stock Returns. The Accounting Review, 94(5), 219–

246. https://doi.org/10.2308/accr-52361  
2 Chavy, P. (2017). Planification fiscale et réputation de la firme : Quelles réalités ? , Revue de l’organisation responsable, 

12(1), 53. https://doi.org/10.3917/ror.121.0053,p8. 
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لشركة الضرر احملتمل لسمعة اأن من خالل االستبيان أظهرت األوىل و الدراسة من خالل اجلدول نستنتج أن 
 استخدام إلفصاح عنا، يف حني أن الدراسة التطبيقية أظهرت أن الضرييبهو السبب الرئيسي للتخلي عن التخطيط 

لسمعةإضافية  تكاليفمل حيملها  صارمضرييب ختطيط    .تتعلق 

  املخاطر اجلبائيةقياس الفرع الثالث: 

عليها  جيبكما   ،للمخاطر اجلبائيةإجراء تقييم دوري  يهاجيب عل املخاطر اجلبائيةحىت تتجنب املؤسسة 
  .تملة احلدوثحم املخاطر وأللمخاطر القائمة  سواء بشكل ديناميكي من أجل حتديد وتقييم الوضع املتغري اإدار 

   طريقة التنقيط: أوال

معامالت أو  ما إذا كانت الشركة تنخرط يف يددحت يتم إتباع طريقة يتم من خالهلا لقياس املخاطر اجلبائية
ملخاطر اجل تظهر خصائص يربطها بائية، درجة املخاطر اجل إىلشري فيه يو  العناصر ضع مؤشر هلذهيو ، بائيةاملمارسون 

 امالت، التشغيلية،، املعللمخاطر اجلبائية الستةاملعامالت املرتبطة بكل فئة من الفئات وتستخدم الطريقة على 
أن يتم حتديد  وبعد ،اإلدارة، وخماطر السمعةتنظيم احملاسبة املالية، و تطبيق قواعد ، و للوائح والتنظيمات االمتثالو 

صص درجة وخت ،ذات خماطر جبائيةحتديد الشركات اليت تنخرط يف معامالت أو أنشطة  مجيع درجات املخاطر، يتم
مستوى عام  لتحديد املخاطر اجلبائيةمجيع فئات  جمموع الدرجات يف من خالهلا ددحتللشركات يف كل فئة و 

ت أعلى من  إىلدرجات الوتشري القيم األعلى يف  ،للمخاطر اجلبائية   .1املخاطر اجلبائيةمستو

  واخلربة املكتسبة ةاملمارس :نيا

  :2عدة فوائد تنجر عنه من منظور املمارسني املخاطر اجلبائيةحتديد وقياس  إن

املخاطر  إدارة شاركون يفاجلبائية نتيجة املناقشة اليت جيريها املمارسون املخطار األ سبقة بكلالدراية امل .1
  ؛اجلبائية

 ؛مما يسمح بوضع تعريف شامل للخطر اجلبائي ،نظرة مشولية خاطر اجلبائيةإلدارة املللممارسني   .2

                                                           
1  Neuman, Stevanie S. and all, (2013) OP Cit. 
2 OP cit. 
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إلضافة لمخاطر اجللتفيد يف بناء مقياس جترييب  املخاطر اجلبائيةيقدم املمارسون إرشادات إلدارة   .3 بائية 
 ؛إىل حتديد اإلطار العام لتجنب املخاطر اجلبائية

لتعريفات املقبولة ا إىليعد االعتماد على املمارسني عند معاجلة املوضوعات أو املفاهيم الغامضة اليت تفتقر  .4
ا وهنا تربز قدرة موظفي الشركة يف حتليل املخاطر انطالقا من املهارات  عموما أو إىل معايري يسرتشد 

  .واخلربات املكتسبة

لغ الصعوبة، وهو راجع لطبيعة تقلبات ف خالل ما سبق من ا يعد أمرا  إن قياس املخاطر اجلبائية أو التنبؤ 
رخيية للشركة.القوانني اجلبائية، لذا فإن قياسها يعد ممكنا ف ت   قط من خالل سلسلة بيا
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  الفصل  خالصة
ي هو ضمان تدفقات نقدية تغط طراما يواجه الشركات من خممن خالل الفصل الثالث تبني أن من أهم     

ا يف الفرتة املالية، لضريبةأو  احتياجا السريع لتحديد ا، وتتم إدارة املخاطر من خالل ن كل املخاطر هلا عالقة 
إدارة  فتقوم ،ياجلبائاخلطر  ، ومن بني هاته املخاطرمن أجل جتنبهاها حتليل مصادر للمخاطر الداخلية واخلارجية و 

  .حديد املخاطر الناشئة عن الوضع الضرييب للشركة، وحتديد طرق إدارة هذه املخاطربتلشركة املخاطر اجلبائية 
 لتدفقات النقدية،الوثيق  ارتباطهوتبني أن التخطيط الضرييب مرتبط بكل مراحل حياة الشركة من خالل 

وخماطر يوجب على املدراء وضع خطط حمكمة لتخطي العقبات املالية،  التزاماتمن  ه الشركاتغري أن ما جتا
ذا من خالل تطوير وه باء إضافية غري متوقعة،ثل أعاليت متُ و وجتنب قدر اإلمكان املخاطر وخاصة املخاطر اجلبائية 

من قبل ها مصادق عليوإنشاء خطوات عمل إجرائية  حداث رؤية مستقبلية للكيان،مهارات املدراء واملوظفني واست
على إطار منهجي لتجنب املخاطر اجلبائية، من خالل هاته اخلطوات سيتم جتنب  ، واالعتماداملدقق الداخلي

دة يف    ة للمؤسسة.القدرة املالي هامش الرحبية وتقويةاملخاطر اجلبائية وضمان تدفق سلس للنقدية، وبذلك ز

  

  
 

  



 

 

 

 

 

دور التخطيط الضريبي يف 

حتسني القدرة املالية 

  للمؤسسة

دراسة حالة على جمموعة 

من شركات قطاع صناعة 

االمسنت يف اجلزائر للفرتة 
2012 -2020 - 

 عنوان األطروحة:

 

 :متهيد  

  املبحث األول: التعريف باملؤسسات االقتصادية

  املشكلة لعينة الدراسة؛ 

  املبحث الثاني: اخلصائص املالية لشركات قطاع

 صناعة اإلمسنت املشكلة لعينة الدراسة؛

 ؛املبحث الثالث: عرض وحتليل نتائج الدراسة  

 .خالصة الفصل 

 

   رابعالالفصل
عالقة التخطيط الضريبي بالقدرة 

شركات قطاع صناعة يف املالية 

  اإلمسنت يف اجلزائر

 2020 – 2012: الفرتة خالل
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   متهيد
أمهية التخطيط الضرييب والقدرة املالية للمؤسسة، و  أبعادختلف ملاجلانب النظري مت التطرق يف  بعدما

التخطيط والتخطيط الضرييب حتديدا يف حتسني القدرة املالية للمؤسسة، وعرض كيفية حتديد القدرة املالية وقياسها 
  من خالل املؤشرات املالية.

لى عينة من تطبيقية ع خصص هذا الفصل لدراسةيسويف إطار األهداف اليت تسعى الدراسة لتحقيقها، 
نظام أن  إىلإلضافة ، ا املالية مجيع جوانب الدراسةيف اجلزائر، واليت تغطي بيااإلمسنت صناعة شركات قطاع 

  التالية:وذلك من خالل املباحث وحد امل خضاع الضرييباإل

   ؛ملؤسسات االقتصادية املشكلة لعينة الدراسةالتعريف ث األول: املبح

 ؛املشكلة لعينة الدراسةاإلمسنت اخلصائص املالية لشركات قطاع صناعة املبحث الثاين: 

 .عرض وحتليل نتائج الدراسةاملبحث الثالث: 
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ملؤسسات االقتصادية املشكلة لعينة الدراسةبحث األول: امل   :التعريف 
هذا املبحث تقدمي املؤسسات االقتصادية املكونة لدراسة حالة املشكلة من تسع شركات سيتم من خالل 

شركات  يه مت تصنيفها إىل ثالث جمموعات حيثيف اجلزائر اإلمسنت صناعة مت اختيارها من بني شركات قطاع 
  الب التالية:املطالتطرق إىل إضافة إىل ذلك ختلطة وسيتم املشركات الشركات القطاع اخلاص و و القطاع العمومي 

  ؛يف اجلزائراإلمسنت قطاع صناعة  التعريف بشركات املطلب األول:

  ؛يف اجلزائراإلمسنت تطور إنتاج  :املطلب الثاين

  .مع األجانباإلمسنت قطاع صناعة املطلب الثالث: تقييم عقود شراكة 

  يف اجلزائراإلمسنت قطاع صناعة ريخ املطلب األول: 
ا وتالقطاعات  أهم مناإلمسنت صناعة يعترب قطاع  قتصادا  هانابُ  ييدشاليت تركز عليه الدول للنهوض 

هد يف اآلونة األخرية يف اجلزائر وكباقي الدول ش ،املدر للعملة الصعبة القطاعات االسرتاتيجيةمن فهو يعترب  ،التحتية
بديل ملداخيل ك  تعتمد عليه الدولة قفزة نوعية، سواًءا يف عدد املصانع املنشأة، أو كميات اإلنتاج املصدرة، حيث

مليون دوالر  81.83 بـ 2020لسنة  خارج احملروقاتأهم املنتجات املصدرة  خامسك  أصبحفقد  احملروقات،
  نذكرها يف الفرع املوايل. مراحل بعدة يف اجلزائراإلمسنت وقد مر تطور قطاع صناعة  ،1أمريكي

رخيية عن صناعة  :القرع األول   يف اجلزائراإلمسنت حملة 
  :2مراحل أساسية وهي ربعةيف اجلزائر اإلمسنت متيزت صناعة حيث 

  قبل االستقالل:  ما مرحلةأوال: 

توايل رنسية الفارج، وهي على النشاء ثالث مصانع لإلمسنت من طرف الشركة الف هاته املرحلة ومتيزت
  ومصنع مفتاح. ،صنع الرايس محيدو، مصنع زهانةم

سيس املؤسسة ميم املصانع حيث شهدت هذه املرحلة  :1967إىل سنة  ما بعد االستقالل مرحلة نيا: و

  .ر مرسوم التأميمو صدبعد  1967سنة اليت أنشأت  ية ملواد البناءالوطن

                                                           
  .، مديرية اجلمارك، مديرية الدراسات واالستشراف، اجلزائرللجزائرإحصاءات التجارة اخلارجية  )،2020(، وزارة املالية 1 

الستعانة  2  لشركات، وموقع السجل التجاري وتقرير جملس احملاسبة.من إعداد الطالب    ملواقع اإللكرتونية اخلاصة 
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  1998إىل غاية سنة  1667من سنة املرحلة الثالثة  لثا:

حتكار السوق من طرف الدولة وإعادة هيكلة املؤسسة الوطنية ملواد البناء حيث    متيزت هاته املرحلة 
  .إلمسنتابطاقة إنتاجية بلغت ما يزيد عن احدى عشرة مليون طن من اإلمسنت وإنشاء ثالثة عشر مصنع إلنتاج 

  1998سنة  بعد : مرحلة مارابعا

  يلي: بعدت تطورات سيتم عرضها فيما متيزت هاته املرحلةحيث 

سة اجلزائري من طرف املؤساإلمسنت يف اجلزائر ومت إنشاء مؤسسة اإلمسنت دخول أول مصنع خاص إلنتاج  -
  ؛مليون دوالر 591السويسرية وجممع أوراسكوم املصري لإلمسنت مببلغ 

حول رار من اجلمعية العامة غري العادية، بعد التجمموعة جيكا " بقالصناعية اجلزائرية "اإلمسنت إنشاء جمموعة  -

شركة هي  جيكاجمموعة ، 2009مرب نوف 26" يف اإلمسنت القانوين لشركة اإلدارة السابقة ملشاركات "صناعة 

موعة من  ،دينار 25.358.000.000 مسامهة شركة برأمسال: بعة متخصصة، منها )23(تتكون ا  شركة 

 ؛شركة أمسنت) 14(

حيث ، إلمسنتايف شعبة صناعة  األجنبيةمع الشركات  االقتصادية للشراكةاملؤسسات العمومية ال أمسفتح ر  -
 إىلل يص ل عقد نقل أسهممسنت من خالإمسنت، مت جتسيدها لكل شركة إمخسة مصانع  اخلوصصة تمس
واملصانع  سهم.جنبية اليت اقتنت األالشركة األ إىل ةمن رأس املال، مدعوما بعقد لتفويض تسيري الشرك% 35

قابلة ة مت إبرام عقود الشراكة لفرت  نالشركة أمسنت صور الغزال ،مسنت حجر السودإالشركة هي على التوايل: 
 إبرام مت مسنت بين صافالشركة إل، مسنت زهانةالشركة إل، مسنت متيجةالشركة إل ،سنوات 4 للتجديد حمددة بـ

 ؛1سنوات 10عقود الشراكة لفرتة قابلة للتجديد حمددة بـ 

 :2منها لإلمسنتالسوق على أكثر من مستثمر، وفتح عدة مصانع انفتاح  -
  مع االخوة لعموري  دج 4284000000.00: مصنع خاص برأمسال قدره البسكرية لإلمسنتمصنع بع 

 ؛2016 بداية اإلنتاج 04/02/2009بداية النشاط يف 

                                                           
 شوهد بتاريخ ،https://www.ccomptes.dz/ar، املوقع اإللكرتوين: 435، اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، ص التقرير السنوي)، 2021(احملاسبة، جملس  1 

  .19:03 على الساعة، 17/06/2022

ت السجل التجاري.  2  إلضافة إىل قاعدة بيا   املعلومات جممعة من خالل موقع اإللكرتوين لكل شركة، 
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 ال برامس ني جممع سواكري اجلزائري وجممع الفارج الفرنسيواكري الفارج: مصنع شراكة بمصنع س
 ؛20/09/2012 بداية النشاط يف  دج 137,941,000.00  قدره 

  بع للقطاع اخلاص برأمسال قدره لإلمسنتأمودا مصنع بداية النشاط يف  دج 3370000000.00 مصنع 
    ؛11/07/2012

  بع للقطاع العام برأمسال  توات أدرارمصنع يف النشاط  بداية دج 10000000.00قدرهمصنع 
 ؛11/03/2013

  دج،  3000000000.00 قدره برأمسال للقطاع العام ةبعات أسهم ذشركة وهي  سيقوساإلمسنت شركة
 .07/08/2013 كانت بتاريخ  داية النشاطب

  يف اجلزائراإلمسنت شركات قطاع صناعة  :الفرع الثاين
تدعيم اإلطار النظري للدراسة، مت اختيار عدد من شركات اإلنتاج الصناعي لإلمسنت واليت تنشط من أجل 

 حيث ،اجلزائر يفاإلمسنت قطاع صناعة تنتمي إىل من شركات يتكون مجتمع الدراسة يف السوق اجلزائرية، إذن ف
شركات املختلط واخلاص، ويبلغ عدد هذه الالعام، تتناسب خصائصها مع موضوع الدراسة مبا فيها شركات القطاع 

وملا كان جمتمع الدراسة هو القطاع الصناعي فقد وجد من املناسب استخدام أسلوب العينة العشوائية  ،شركات تسع
ا املالي ،البسيطة ستبعاد الشركات اليت مل تتوافر كامل بيا وكذا استبعاد ، ليلة الالزمة لغرض الدراسة والتحوذلك 

املؤجلة  ه من الضرائبما حيتويو  ظام احملاسيب املايلالنكون اجلزائر بدأت تطبيق   ، وذلك2012 ما قبلالسنوات 
لتايل ف بعة للقطاع  ةثالث، شركات تسعن عينة الدراسة هي إو بعة للقطاع العام  اتشرك ةثالثاص و اخلمنها 

 ،قطاع خمتلط دخلت يف عقود شراكة مع أجانب متثلت هاته العقود يف تسيري املصانع لفرتة حمددةشركات  ةوثالث
لشركات واملعلومات اخلاص ،2020 إىل السنة املالية 2012 السنة املالية من هيو الدراسة  سنواتيف مت اختيار  ة 

  يل:التا )1 – 4( ملخصة يف اجلدول

  

. 
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   2020 – 2012خالل الفرتة  يف اجلزائراإلمسنت صناعة  تطور إنتاجاملطلب الثاين: 
طاع قشهدت السنوات األخرية إجناز عدة مصانع وخطوط إنتاج، تتبع للقطاعني العام واخلاص، ليصبح 

بعة للقطاع اخلاص،  ةمن تسع عشرة شركة إنتاجية منها مخس يتكوناإلمسنت صناعة  وي على مخس حتتشركات 
. وعشرون خط إنتاج بطاقة إنتاجية تقدر بـحوايل   ثالثون مليون طن سنو

  عينة الدراسةاإلمسنت  صناعة شركات قطاع 1 – 4اجلدول رقم 

  رقم السجل التجاري  التجاري االسم  
الشكل 
 القانوين

 دجبـ  رأس املال
ريخ بداية 

 النشاط
مؤس

سات اقتصاديه 
عموم

ية
 

اإلمسنت مؤسسة 
لشلف   ومشتقاته 

89B0000019   1978  6241000000.00 أسهمشركة 

  1978  2200000000.00  أسهمشركة   98B0082363  ةعني الكبري اإلمسنت شركة 

شركة ذات أسهم شركة 
  تبسةاإلمسنت 

94B0610099  1995 2700000000.00  أسهمشركة 

مؤسسات 
اقتصاديه 

 15/07/2001 7256602000.00 أسهمشركة  01B0016868  الفارج إمسنت مسيلة

 17/10/2004 3847800000.00  أسهمشركة  04B0966047  الفارج إمسنت عقاز

 04/02/2009 4284000000.00  أسهمشركة  09B0242836  ش.أ: البسكرية لإلمسنت

ت
مؤسسات اقتصاديه عمومية دخل

 
يف شراكة

  
 

سور اإلمسنت  ش.ذ.أ:
  الغزالن

98B0282105  1900000000.00 أسهمشركة 

1983 
 بداية عقد الشراكة

ريخ  من
01/02/2008 
سنوات 04 مدة  

شركة حجر السود 
  لإلمسنت

99B0362613  1550000000.00  أسهمشركة 

عقد  1973
 ريخالشراكة من 

01/02/2008 
سنوات 04مدة   

اإلمسنت ش.ذ.أ شركة 
 1400000000.00  أسهمشركة  98B0802356  للمتيجة

عقد  1962 قبل
ريخ  الشراكة من 

01/07/2008 
سنوات 10مدة   

ت السجل التجاري العتماداملصدر: من إعداد الطالب    2020وتقرير جملس احملاسبة  على قاعدة بيا
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 يف اجلرائراإلمسنت تعداد مصانع  الفرع األول:
ق يرتبط إنشاء مصانع اإلمسنت بتوجهات الدول يف تطوير البىن التحتية، والقوانني البيئية املتشددة اليت تعي

موزعة  مصنعا ة عشرةتسعاالستقالل إىل  قبيلمن ثالثة مصانع اإلمسنت عدد مصانع  ارتفعتشييدها، ففي اجلزائر 
ن يتجاوز  توقعا، وكان م2016مليون طن يف  22بلغ إمجايل إنتاجها أكثر من وقد  على كافة الرتاب الوطين، 

مع : 1هم على التوايل أربعة متعاملني اقتصاديني قطاع،وينشط يف هذا ال، 2017مليون طن يف  25 ـعتبة ال ا
دةاجلزائر (جيكا) الذي حيتل اإلمسنت الصناعي  نتاج يقارب  ر ،  13هذه الصناعة يف اجلزائر  مليون طن سنو

يت املتعامل األجنيب ، ملائة من اإلنتاج الوطين 60أي ما يعادل  انية فارج هولسيم، الذي ينتج أكثر من مثالو
  ؤخرا.م متبوعا مبتعاملني جزائريني من اخلواص شرعا يف هذا النشاط ،ماليني طن سنو يف املرتبة الثانية

أخرى عمومية  بعد دخول مشاريع، ومن املنتظر أن يستمر هذا النسق التصاعدي لإلنتاج يف السنوات املقبلة
طالق أربعة مشاريع منها مشروعني لرفع قدرات انتاج  مع العمومي "جيكا"  وخاصة حيز اخلدمة، حيث قام ا

م ا إلضافة إىل مصنع أخر مصنعي الشلف ومعسكر ومشروعني إلجناز مصنعني جديدين  غواط أللبواقي وبشار 
جنازه   :يف اجلزائراإلمسنت يبني تطور صناعة  )2 – 4( ما يلي اجلدولفي. تكفل متعامل خاص 

  يف اجلزائراإلمسنت تطور صناعة  2 – 4دول اجل    

لطن  عدد خطوط اإلنتاج  عدد املصانع السنة   لطن إمجايل الطاقة اإلنتاجية  الطاقة اإلنتاجية 
    000,00 650          000,00 650 3  3  1962قبل 

1973  4  1 450 000,00 1 100 000,00 

1975 4  2 1 450 000,00 2 550 000,00 

1977 4  1 1 000 000,00 3 550 000,00 

1978 6  1 2 000 000,00 5 550 000,00 

1979 8  2 1 500 000,00 7 050 000,00 

1980 8  1 1 000 000,00 8 050 000,00 

1982 9  1 1 000 000,00 9 050 000,00 

1983 10  1 1 000 000,00 10 050 000,00 

1986 11  2 1 000 000,00 11 050 000,00 

1995 12  1 500 000,00 11 550 000,00 

2004 13  1 2 000 000,00 13 550 000,00 

2005 13  1 2 000 000,00 15 550 000,00 

2007 14  1 2 000 000,00 17 550 000,00 

2012 16  1 2 000 000,00 19 550 000,00 

                                                           
  .03، ص00 عددال، جملة وزارة الصناعة واملناجم، صناعة اإلمسنت، أداءات جيدة وآفاق واعدة، )2017(واملناجم، وزارة الصناعة  1 
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2013 18  2 4 000 000,00 23 550 000,00 
2016 19  1 2 000 000,00 25 550 000,00 
2017 19  1 2 000 000,00 27 550 000,00 
2019 19  1 2 000 000,00 29 550 000,00 

املواقع اإللكرتونية للشركاتعلى  العتماداملصدر: من إعداد الطالب   

  

ضي بداية من مثانينيات القرن املااإلمسنت مصانع إنشاء اخنفاض يف  نستنتج )2 – 4( من خالل اجلدول
وهذا راجع إىل  1995مخس خطوط إىل خط واحد سنة  05إلى  07حيث تراجع عدد اخلطوط املنشأة من 

ال إىل الشركات اخلاصة بعد سنة يف تلك العشرية الظروف السائدة وتفويض  نشاء ثالث خطوط 2000، ليفتح ا
نشاء وتسيةبعقد لتفويض تسيري الشركتسيري مخس شركات إىل شركاء أجانب  نع اري مص، ليعود القطاع العام 

ممثلة يف مصنع سيقوس وخطي مصنع عني الكبرية  ،2010 سنة بعد ة وذلك من خالل إنشاء خطي إنتاججديد
 والشلف.

  :2020 اية سنةإىل يف اجلزائر اإلمسنت صناعة  رايف لشركاتغاجل توزعالالفرع الثاين: 
ء و  الطني،و  ،احلجرك  أساسا على مواد أوليةاإلمسنت عتمد صناعة ت ا  واليت الغازاجلري، والكهر تزخر 

ية ومتركز والراجع إىل الكثافة السكاناإلمسنت الشمالية للجزائر، أضف إىل ذلك منو الطلب املتسارع على  ناطقامل
لدولة و  املنطقة اجلغرافية، ومع اخنفاض أسعار البرتول وتراجع عائداته هاملشاريع والبىن التحتية يف هات الذي أدى 

اإلنتاج، مما ض يف تعاين من فائ إنتاج اإلمسنت شركاتت ح، أصباجلزائرية للتخلي عن بعض املشاريع وجتميد أخرى
التوزع يبني  )1 – 4(والشكل البياين  والتوجه حنو التصدير، يلزها التخطيط للخروج من دائرة اخلسارة واإلفالس

  .يف اجلزائراإلمسنت اجلغرايف لشركات صناعة 
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  شراكة:التسيري من خالل التقييم عقود  :املطلب الثالث
تتعدد  مافتسطر أهداف العقود، ك اليت متتاز عن غريها بوجود أهداف رحبية العقود تعد الشراكة من بني

ي قتصاداالـاون ف منظمـة التعيتعـر  ، وللشراكة بني القطاع العام واخلاص عدة تعاريف من بينهاأشكال وأطراف العقود
ـا عبـارة عـن عقــود طويلــة ة " والتنمي  لعامــة احلكوميــةابيــن اجلهــة  األجلالشـراكة بيـن القطاعيـن العـام واخلـاص 

مســؤًول بدرجــات  األخريوشـريك مـن القطـاع اخلـاص أو جمموعـة مـن الشـركات اخلاصــة، يكــون مبوجبهــا هــذا 
ـدف تقديـم خدمـة لـإدارة  والتمويــل، والتشــغيل متفاوتــة عــن التصميــم، والبنــاء، و أوالتسـيري اجليـد للتجهيـزات، 

ــا ، 1"مباشــرة للمســتخدمني عقــد "أمــا البنــك الدولــي فقــد عــرف الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص علــى أ
عن  الة، يتحمــل الشــريك اخلــاص حصـة كبيـرة مـن املخاطرة، فضـبيــن كيــان خــاص ووكالــة حكوميــ األجلطويــل 

                                                           
1 OECD, (2012), Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships, Retrieved 17 June 2022, from: 

https://www.oecd.org/fr/gov/budgetisation/oecd-principles-for-public-governance-of-public-private-partnerships.htm. 

مسنتالتابعة إلنتاج اإلالشركات التوزع اجلغرايف  1 – 4 الشكل البياين   

 

موعة جيكا واملوقع االلكرتوين على  العتماداملصدر: من إعداد الطالب   Google Mapsاملوقع االلكرتوين 

 مصانع إمسنت خاصة أخرى

جممع لفارجمصانع إمسنت   

جممع جيكامصانع إمسنت   
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ت من منط حتالف تلجأ إليه املؤسساالشراكة "  حني عرفه جملس احملاسبة على ان، يف1"التســيرييف  اإلداريةاملسـؤولية 
دف تعزيز حصتها يف السوق، وتقاسم مصاريف ال حث والتنمية ملنتجات بأجل التشارك يف وسائلها ومواردها املالية 

ا املنفصلة واالستفادةجديدة    .2من نقل التكنولوجيا مع احلفاظ على كيا

  الفرع األول: تقدمي عقود الشراكة:
األمر ر صداقامت الدولة اإلمسنت قطاع صناعة  ومن بينها شركات شركاتالدف الرفع من مردودية 

من أجل ، و صتهاخخصو م املؤسسات العمومية وتسيريها بتنظيتعلق وامل 2001 اوت 20املؤرخ يف  04-01رقم 
ومية شراكة املؤسسات العمهيل املؤسسات العمومية االقتصادية جلأت الدولة إىل الشراكة االجنبية، أقيمت 

 هلا صفة شركات اليت لإلمسنت، استهدفت مخسة مصانع اإلمسنتصناعة قطاع يف  األجنبيةمع الشركات  االقتصادية
  يوضح عقود الشراكة:) 3 – 4 (واجلدول املوايل رقم مذات أسه

  األجانب مع الشركاء شروط إبرام عقود التسيري يوضح 3 – 4اجلدول رقم  

املؤسسة العمومية االقتصادية
 

ريخ
 

نقل األسهم
  

ريخ
 

عقد التسيري
عدد األسهم املنقولة  

  

سعر البيع
لعملة الصعبة  

  

مقابل
 

القيمة
بـ مليون دج  
  

إمجايل القيمة 
االمسية

  
املنقولة بـ

مليون دج
  

ريخ النفاذ
مدة عقد التسيري  

  
2008  حجر السود

/
01

/
16

  

2008
/

01
/

16
  

 ونصف من 2712

  احلصة غري املقسمة
693,495  مليون يورو 58  542,4  2008

/
02

/
01

  

04 
  سنوات

                                                           
1 Worldbank, (2022), Public-private-partnership legal resource center, Retrieved 17 June 2022, from: 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/. 
 .435، صاملرجع نفسه)، 2021(، احملاسبةجملس  2 
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2008  سور الغزالن
/

01
/

16
  

2008
/

01
/

16
  

5 مليون يورو 52 6650 51.104  665  2008
/

02
/

01
  

04 
  سنوات

2005  بين ساف
/

07
/

16
  

2005
/

07
/

16
  

6300 
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 ،https://www.ccomptes.dz/ar، املوقع اإللكرتوين: 435، اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، ص التقرير السنوي)، 2021(احملاسبة، جملس املصدر: 

  19:03 على الساعة، 17/06/2022 شوهد بتاريخ

  

ما عدا  2010نستنتج أن مجيع عقود التسيري بدأ تنفيذها انطالقا من سنة  )3 – 4(من خالل اجلدول 
عقود التسيري املربمة تعهد  تضمنت كما  وملدة عشر سنوات. 2005مصنع بين صاف الذي بدأ سريانه بدأ من سنة 

سم وحلساب املفوض، شركة لاملسريين  مسبقا  تأجر، وفقا ملبادئ وشروط معينة حددمقابل اإلمسنت لتسيري، 
ل إىل الشركاء املسريين، واملدرجة يف عقود التسيري يف شك األسهميف إطار بيع  من قبل جملس مسامهات الدولة

  .أهداف يتعني حتقيقها ومبادئ وشروط اليت جيب على املسري احرتامها
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  الفرع الثاين: تقييم عقود الشراكة
انقضاء فرتة  نتائج عقود التسيري، اليت أقفلت مجيعها بعد قييمه لعقود الشراكة وقيمأبرز جملس احملاسبة ت

ستثناء عقد تسيري   سنوات إضافية. 04مصنع بين صاف الذي مدد إىل  التعاقد 

لس كما سجل   برزها عدمأ د التسيريبنود عقو يف و  ،حول حتديد أهداف عقود التسيري نقائص عدةا
من  وردتما والبيئية ك واالجتماعيةالتقنية  األهدافدة إدراج اعواكتفت  وطرق تقييمها األداءت احتديد مؤشر 

  ، ومن بني النقائص أيضا:طرف جملس مسامهات الدولة

  حتديد أهداف عقود التسيريأوال: 

نتجة من مل يتم حتديد كيفيات قياس وتقييم الكميات امل، التعاقدية األهدافعدم حتديد لكيفيات تقييم  .1
املعمول  اإلجراءات توضيح خاللاملعلن عنها من قبل املسري يف تقارير نشاطاته الدورية من اإلمسنت الكلنكر و 

  ؛ا
ألهداف، اعلى الرغم من عدم حتقيق ، األهدافدم حتديد شروط تطبيق الغرامات يف حالة عدم بلوغ ع  .2

ت بشكل منتظم طوال فرتة العقد على مجيع امل   .آتعكس املكاف، سريينمل يتم تنفيذ العقو

  بنود عقود التسيريتقييم : نيا

مديرا عاما من  12 ارتهدعلى إ تداولبين صاف مصنع : دم حتديد معايري تعيني املدير العام وشروط إقالتهع .1
  ؛أي تقريبا مديرا عاما لكل سنة 2018إىل  2005سنة 

لتكوين ونقل املعارف يف عقود التسيري االهتمامعدم  .2 واملعرفة من طرف  التكفل بنقل املهارات مل يتم :الكايف 
 ؛لشكل الكايف الشريك

لزام املسريين مبسك حماسبة ا كتفتا  :اإلدارةقة بدقة بني املسري وجملس اللعاعدم التحديد  .3 ملؤسسة العقود 
لثي والبعض االستغاللوتقدمي تقارير حول  االقتصاديةالعمومية  هرين أو كل ش  آلخرا، البعض منها يف كل 

 ؛يشهر 
 لبين صاف، وبني لوائح جملس مسامهات الدولةاإلمسنت لشركة التسيري تناقض بني بنود عقد ال .4
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  نتائج تنفيذ عقود التسيريلثا 
مج التأهيل التعاقدي،  .1 مج التأهيل السابق وبر عدم احرتام خمططات التأهيل: لعدم وجود تكامل بني بر

 ؛وكذا مل يتم وضع خطة األعمال
مج توسيع الـمصانع .2  ؛التخلي عن بر
لشارتف .3  .يةاالمس اإلنتاجيةىل أهداف الطاقة إة لكن دون الوصول كا ر اع مردودية املصانع املعنية 

  :حسب كل شركة 2020-2013متوسط اإلنتاج السنوي لفرتة ) 4 – 4( ويقدم اجلدول    

  الوحدة: ألف طن                  2020-2013متوسط اإلنتاج السنوي لفرتة  4 – 4 اجلدول
- 2013متوسط اإلنتاج السنوي للفرتة 

2020  
  السنوي اإلنتاجهدف   األداء السنوي قبل الدخول يف الشراكة

  

الكلنكر
ت  

اإلمسن
الكلنكر  
ت   

اإلمسن
  

ف طن
أل

ف من الكلنكر 
اهلد

  

ف من 
اهلد

ت 
اإلمسن

ف طن
أل

املؤسسة العمومية االقتصادية  
  

 حجر السود 1180 945 871 688 1048 842,9

 سور الغزالن 1125 900 1003 803 965 772,5

 بين ساف 1125 1000 750 600 1046 951,8
 زهانة 1244 1090 770 675 761,2 651,5
 متيجة 1100 900 758 620 1195 874,6

، املوقع اإللكرتوين: 435، اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، ص التقرير السنوي)، 2021(احملاسبة، جملس املصدر: 
https://www.ccomptes.dz/ar، 19:03 على الساعة، 17/06/2022 شوهد بتاريخ  

  

مت احلفاظ عليه على  2020-2013أن منحىن ارتفاع متوسط اإلنتاج السنوي للفرتة  نستنتج )4 – 4( اجلدولمن خالل 
لثة مصانع وهي لينزل إىل حتت أحسن  سور الغزالن وعرف اخنفاضا على مستوى مصنعمتيجة، و  بين ساف، حجر السود مستوى 

 أدائه السنوي قبل الدخول يف شراكة.
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حتسني  سي على تطبيق عقود تفويض الشراكة، أنه على الرغم منظهر تقييم جملس احملاسبة املرتكز بشكل أساأ .4
 تسمح أن هذه العملية مل إالدائهم قبل دخول الشراكة، ، مقارنة اإلمسنتاملتوسط السنوي ملردودية مصانع 

م من الدراية يف التسيري واخلربة الصناعية يف صاإلمسنت بتأهيل أدوات انتاج شركات  ستفاد ناعة املعنية و
د مت تطبيقها ، فقمت تغرمي املسريينو  .، مع العلم أن البعض منهم ذات شهرة دوليةاألجانبللشركاء اإلمسنت 

 عرب الفروع كما يلي:

 يورو؛ 925 367للمتيجة: اإلمسنت شركة  -

 يورو؛ 509 065حلجار السود: اإلمسنت شركة  -

 دج؛ 21 000 000لبين صاف: اإلمسنت شركة  -

بلغ املطلوب: امل، الدولية للتحكيم لزهانة: أمام رفض املسري لدفع الغرامات، مت إدراج القضية لدى احملكمةاإلمسنت شركة  -
  رالدو  12 129 555
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  الدراسةينة املشكلة لعاإلمسنت قطاع صناعة  صائص املالية لشركاتاخلاملبحث الثاين: 
ت املالية تقدمي ملخص  بحثيتم خالل هذا امل من خالل  ،عينة الدراسة االقتصاديةللمؤسسات للبيا

هاته  ن خاللم واملقارنة بني الشركات وفق عرض للمؤشرات املاليةشركات لل املالية صائصاخلأهم  التطرق إىل
وسيتم التطرق إىل  ،شركات العمومية املختلطة واخلاصةالوحتديد إن كان هناك فروق يف النسب املالية بني  املؤشرات
   التالية: املطالب

  ؛العموميةاإلمسنت اخلصائص املالية لشركات قطاع صناعة  :املطلب األول
  ؛اخلاصةاإلمسنت اخلصائص املالية لشركات قطاع صناعة املطلب الثاين: 

  ؛املختلطةاإلمسنت اخلصائص املالية لشركات قطاع صناعة املطلب الثالث: 
ت املالية لشركات قطاع صناعة املطلب الرابع:    .لدراسةا املشكلة لعينةاإلمسنت مقارنة بني البيا

  :العموميةاإلمسنت صناعة  اخلصائص املالية لشركات قطاعاملطلب األول: 
عمال لشركات حمل الدراسة من خالل عرض لرقم األاملالية ل صائصاخل املطلب عرضهذا من خالل سيتم 

لدراسة  عرض أهم املؤشرات املاليةو ، العاديةوالضريبة على النتيجة    .امليدانيةاليت هلا عالقة 

لشلفاإلمسنت مؤسسة تعريف وخصائص  الفرع األول:    ومشتقاته 
لشلفاإلمسنت مؤسسة تعترب  ومشتقاته وتسويقه  اإلمسنتأحد أكرب املصانع الناشطة يف صناعة  ومشتقاته 

  لشركة وأهم خصائصها املالية:يف اجلزائر، وفيما يلي التعريف 
لشركةأوال:    التعريف 

ا يف اجلزائرمنذ نشاإلمسنت لشلف من بني املؤسسات الرائدة يف جمال صناعة اإلمسنت تعترب مؤسسة   أ
بعة للمجمع الصناعي  اته قومشتإلمسنت اساسية لنشاط مؤسسة األتتمثل الطبيعة  ،جيكا اجلزائر إلمسنتوهي شركة 

برأمسال  00B0903675 التجاري هارقم سجل الذي هو املنتج النهائي هلا،اإلمسنت لشلف يف صناعة وتوزيع 
بعد انطالق خط إنتاجها اإلمسنت ، كما ستتوجه املؤسسة لنشاط تصدير دج 000,00 000 241 6يقدر بــ 

  .الثالث
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  مؤشرات األداء املالية للشركةنيا: 
 ،لهاحل خططو  هي نقطة البداية لرصد املشكالت املالية وحتليلها ووضع برامج الرئيسيةتعد املؤشرات املالية 

فيما و  ،وهي جمموعة من القياسات اليت يستخدمها املدير املايل لتقييم ومقارنة األداء املايل للشركة خالل فرتة معينة
  الدراسة:احملقق خالل سنوات  ورقم االعمال 2) – 4( رقم الشكل البياينيلي 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

لشلفاإلمسنت مؤسسة  )2 – 4(البياين من خالل الشكل   بقيت حتافظ على نفس مستوى ومشتقاته 
بليون دج  10ما دون  إىلحيث اخنفض رقم األعمال  2019الغاية سنة  إىلبليون دج  11.8رقم األعمال، مبعدل 

حيز اخلدمة ج الثالث لإلنتا ينتظر أن يدخل اخلط كان حيث  متأثرا بتداعيات جائحة كورو واخنفاض املبيعات، 
لث لإلنتاج،أن قامت الشركة  بعد، 2019خالل شهر أكتوبر  فيز جبائي حتعلى  تحتصل ستثمار وفتح خط 

ح الشركاتيف معدل  ختفيض أي  2020فقط من النتيجة احملققة يف سنة  %13حيث سددت  الضريبة على أر
  بعد انطالق اخلط الثالث لإلنتاج.

يف الفصل الثاين النظري فإن أهم املؤشرات اليت تقيس القدرة املالية تتحدد يف ثالث  ب ما وردوحس   
  .اجلارية السيولةو  ،امللكيةالعائد على حقوق و  ،العائد على األصولمؤشرات رئيسية وهي: 

ت السجل التإاملصدر من  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا العتماد على معاجلة بيا  اريجعداد الطالب 

 910الوحدة  لشلفاإلمسنت مؤسسة  الضرائب املستحقة مقابل والنتائج منحىن رقم االعمال 2 – 4 الشكل البياين رقم
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ت املالية للمؤسسة: يوضح )3 – 4(البياين والشكل    لنا هاته النسب املالية بعد معاجلة البيا

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ومن  ،ملعطيات املالية للشركة )3 – 4(الشكل البياينمن و  املتحركمن خالل التحليل ومما ميكن استنتاجه 
اللتزامات قصرية األقدرة املنشأة  يبني اجلارية يولةة السسبنحتليل فإن  ري السيولة فل تو جل من خالعلى الوفاء 

لرجوع  كما أن  ،املناسبة ان معدل تغطية النسب فقد ك إىلالشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة و
ربع مرات خالل سنة  لمستوى املعياري ل مرافقويبقى  2016الواحد سنة  إىللينخفض  2201اخلصوم املتداولة 

تعبري عن صورة  النسب املالية اليت تطورو اجتاه مدى لتستغل الشركة الفائض يف السيولة، ومن  الضعفالذي ميثل 
ية بعد فالشركة خفضت من أصوهلا اجلارية مقارنة خبصومها اجلار  دقة عن واقع املنشاة وعن اجتاهات املستقبلية أكثر
  .الفائض ستغاللال 2014سنة 

من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فإن حتليل 
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقكفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة   ىحتديد مداملسامهني أي 

يف حني حقق العائد على حقوق  %10بـــ  2011امللكية، فالعائد على األصول حقق أكرب عائد خالل سنة 
ح احملققة لتصل %13امللكية نسبة  لتواصل اخنفاضها ما  2017النصف تقريبا سنة  إىل، لتنخفض بعدها األر

 .2020سنة  %04دون 

ت إمن املصدر  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا العتماد على معاجلة بيا اريجالسجل التعداد الطالب   

9 الوحدة         لشلفاإلمسنت ؤسسة ملاملالية  ؤشراتامل 3 – 4الشكل البياين رقم 
10 
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 عني الكبريةاإلمسنت شركة تعريف وخصائص  :الفرع الثاين
ومشتقاته  اإلمسنتأحد أكرب املصانع الناشطة يف صناعة  بعني الكبرية بسطيفاإلمسنت  يعد مصنع

لشركة وأهم خصائصها املالية:   وتسويقه يف اجلزائر، وفيما يلي التعريف 
لشركة :أوال   التعريف 

بعة للمجمع الصناعي  ،عني الكبريةاإلمسنت شركة  شركة ذات  هي، و جيكا اجلزائر إلمسنتوهي شركة 
لدى ، 16/05/1978 دج، بدأت نشاطها يف 2200000000.00أسهم متتلكها جيكا كليا، رأمساهلا يقدر بـ 

 ،سنوً  مسنتاإلطن من  3000000مع قدرة انتاجية تقدر ب ) 02(عني الكبرية خطي إنتاج اإلمسنت شركة 
  .20171 فريلأ خالل كان  إلنتاجلاخلط الثاين ريخ دخول 

  مؤشرات األداء املالية للشركة :نيا
خالل  عني الكبريةاإلمسنت أرقام أعمال والنتائج احملققة من طرف شركة  يبني )4 – 4( الشكلفيما يلي 
   سنوات الدراسة:

  

  

  

  

  

  

  

قم شهدت ارتفاع يف مستوى ر  عني الكبريةاإلمسنت شركة أن  نستنتج )4 – 4(من خالل الشكل البياين 
وهذا بعد  ،بليون دج 19 يفوقما  إىلرقم أعماهلا  ارتفعحيث  2018الغاية سنة  إىلبليون دج  1األعمال، مبعدل 

ثرت هي األخرى بتداعيات جائحة  2017 يلر فشهر أ واإلنتاج يف دخول اخلط الثاين حيز التشغيل ، إال أن الشركة 

                                                           
  .16/05/2020 شوهد بتاريخ: ، http://www.scaek.dz/Aproposإمسنت عني الكبرية، لشركةاملوقع االلكرتوين 1

ت السجل التإ املصدر: من ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا العتماد على معاجلة بيا  اريجعداد الطالب 

9الوحدة     الكبرية لشركة اإلمسنت عني الضرائب املستحقة والنتائج مقابل منحىن رقم االعمال 4 – 4الشكل البياين رقم 
10 
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ح الشركات بدءا من سنة  كورو واخنفاض املبيعات، كما حتصلت الشركة على ختفيض يف معدل الضريبة على أر
  .2020و 2019لسنيت  %6، و2017و 2015لسنيت  %5حيث سددت  2017

لعائد افيبني أهم املؤشرات املالية وتتحدد يف ثالث مؤشرات رئيسية وهي:  )5 – 4(أما الشكل البياين 
  .والسيولة اجلارية ،امللكيةالعائد على حقوق و  ،األصولعلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة سبنحتليل خالل ومن  ،ملعطيات املالية للشركة )5 – 4(الشكل البياين من خالل ومما ميكن استنتاجه 
ا  يولةالس  اخلصوم اجلارية أي أن األصول اجلارية تغطي ضعفالنسبة املعيارية واملتمثلة يف ال تتماشى معيتضح أ

اللتزامات قصرية األ القدرة على لمنشأةفل وبذلك مرتنيأكثر من   ،كما  ملناسبةاجل من خالل توفري السيولة الوفاء 
هذا و  2014إىل أن مؤشر السيولة اخنفض بعد سنة أن الشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة 

لرجوعالشركة يف استثمار إنشراجع لدخول  لنسب فقد  ا إىل اء خط جديد ووجوب تسديد التزامات املوردين، و
النسب املالية فاألصول اجلارية للشركة  تطورو اجتاه مدى مرة، ومن  1.8لسنوات الدراسة  السيولة اجلاريةكان معدل 

  .من النقدية األمثل للفائض ستغاللالا تبقى مرتفعة مقارنة خبصومها اجلارية وهذا ال يعطي الشركة القدرة على

ت إاملصدر من  العتماد على معاجلة بيا ت السجل عداد الطالب  املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا

الوحدة                   عني الكبرية اإلمسنتاملؤشرات املالية لشركة  5 – 4الشكل البياين رقم 
9

10  
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من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فإن حتليل 
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقكفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة   ىحتديد مداملسامهني أي 

يف حني حقق العائد على  %15بـــ  2017امللكية، جند أن العائد على األصول حقق أكرب عائد خالل سنة 
 .2020أدىن مستوى سنة  إىل، لتنخفض بعدها العوائد احملققة لتصل %33نسبة حقوق امللكية 

 تبسةاإلمسنت شركة ذات أسهم شركة تعريف وخصائص الفرع الثالث: 

عي للتنميةم تبسةباإلمسنت  تعد شركة -1976 ؤسسة عمومية اقتصادية، وليدة أحد بـرامج املخطط الر

  .املؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء وذلك حتـت إشـراف 1985مت وضع حجر أساسها سنة حيث ، 1980

  لشركةالتعريف أوال: 
موعة بعة  يقدر بــ  املال رأس، اإلمسنتشركة تصنيع وبيع  جيكا هي شركة اقتصادية عامة، وهي شركة 

 ءاملا مصنعوهي  وحداتثالث  تتألف من ،القانوين شركة مسامهة هاشكل، دينار جزائري 2.700.000.000.00ـ
 .1صىاحل جتارية، وحدةوحدة لإلمسنت،  ضلبي

  األداء املالية للشركةمؤشرات  نيا:
الل عني الكبرية خاإلمسنت يبني أرقام أعمال والنتائج احملققة من طرف شركة  )6 – 4( فيما يلي الشكل

   سنوات الدراسة:

  

  

      

  

  

  

                                                           
  .05/03/2022 شوهد بتاريخ ./http://www.sct.dz، املوقع االلكرتوين للشركة 1 

ت السجل التإاملصدر من  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا العتماد على معاجلة بيا  اريجعداد الطالب 

10
9

 الشكل البياين رقم 4 – 6 منحىن رقم االعمال والنتائح مقابل الضرائب املستحقة لشركة اإلمسنت تبسة الوحدة 
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شهدت أعلى ارتفاع لرقم  تبسةاإلمسنت شركة أن ميكن استنتاج  )6 – 4(من خالل الشكل البياين 
بليون، إال أن الشركة مل حتافظ على مستوى املبيعات ليعود  4.29 إىلحيث ارتفع رقم أعماهلا  2015األعمال، سنة 

ثرت الشركة بتداعيات جائحة كورو واخنفاض املبيعات، كما أن الشركة سددت مبالغ كضريبة االخنفاض إىل ، كما 
ح 2015و 2014على النتائج العادية مرتفعة سنيت  ، كما حتصلت الشركة على ختفيض يف معدل الضريبة على أر

ومن ، 2020و 2019لسنيت  %2و   %7، و2018لسنة  %12حيث سددت  2018الشركات بدءا من سنة 
  املعطيات املستخرجة من موقع السجل التجاري.خالل 

لعائد افيبني أهم املؤشرات املالية وتتحدد يف ثالث مؤشرات رئيسية وهي:  )7 – 4(أما الشكل البياين 
  .اجلارية السيولة ،امللكيةالعائد على حقوق  ،على األصول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن يتضح أ ،بتبسةاإلمسنت  شركةاملالية ل ملعطيات) 7 – 4(الشكل البياين من خالل ومما ميكن استنتاجه 
الوفاء  القدرة على لمنشأةفل جلميع سنوات الدراسة وبذلكلنسبة املعيارية واملتمثلة يف الضعف تفوق ا يولةة السسبن

وفر كما أن الشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم ت، املناسبةجل من خالل توفري السيولة اللتزامات قصرية األ
لرجوع  اجتاه مدى مرات، ومن  4لسنوات الدراسة يقدر بـ  السيولة اجلاريةالنسب فقد كان معدل  إىلالسيولة و

ت املالية للمؤسسة إمن املصدر  العتماد على معاجلة بيا ت السجل التعداد الطالب   اريجمستخرجة من قاعدة بيا

9 الوحدة                        ةتبس اإلمسنتاملؤشرات املالية لشركة  7 – 4الشكل البياين رقم 
10 
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ذا فالشركة ال تستغل تطورو  لفائض ا النسب املالية فاألصول اجلارية للشركة تبقى مرتفعة مقارنة خبصومها اجلارية و
  .من النقدية

من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فإن حتليل 
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقكفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة   ىحتديد مداملسامهني أي 

ما حققا أكرب عائد خالل سنة  عائد على حقوق ك  %26و كعائد على األصول %16 بـــ 2012امللكية، يتبني أ
  .2020سنة   مستوىأدىن إىلرغم ثبات رقم االعمال للسنوات املوالية، لتنخفض بعدها العوائد احملققة لتصل امللكية 

  :ةاخلاصاإلمسنت صناعة  اخلصائص املالية لشركات قطاعاملطلب الثاين: 
  الفارج إمسنت مسيلة شركة تعريف وخصائص الفرع األول:

لشركة يف اجلزائر، وفيما يلي التعرياإلمسنت تعترب شركة الفارج إمسنت مسيلة من أهم شركات صناعة  ف 
  وأهم خصائصها املالية:

لشركةأوال:    التعريف 
. إلمسنتا، اجلزائر. تعمل الشركة يف جمال صناعة املسيلةجزائرية مقرها   شركة  هي الفارج إمسنت مسيلة

بعة لخطي  الفارج إمسنت مسيلة شركة  متلك  ست الشركة يفس، هولسيمة السويسرية لشركإنتاج، وهي شركة 
، وهي شركة خاصة، دج 000,00 602 256 7رأمساهلا يقدر بـ  ،01B0016868 التجاري هارقم سجل، 1998

  .اإلمسنتإنتاج وتسويق وتطوير  يف األساسي يتكون نشاطها

  مؤشرات األداء املالية للشركة نيا:
دول فيما يلي  ستعمال ا ت املالية للمؤسسة  يبني رقم االعمال  )8 – 4( الشكل البياينبعد معاجلة البيا

 لنسبة من الضرائب واجبة الدفع وكذا النتيجة الصافية. مقارنة
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اجتاه و  الفارج إمسنت مسيلة، ملعطيات املالية للشركة )8 – 4( الشكل البياينمن خالل ومما ميكن استنتاجه 
ملنافسة ليليها 2016حققت الشركة أعلى رقم لألعمال سنة فقد رقم االعمال،  تطورو  ، لتتأثر بعدها املبيعات 

ر اليت خلفتها جائحة كورو واخنفاض املبيعات، كما أن الشركة سددت مبالغ كضريبة على النتائج العادية  اآل
ح الشركات 10، بعد أن خرجت الشركة من 2014مرتفعة سنيت  سنوات من اإلعفاء على معدل الضريبة على أر
     .3201بدءا من سنة 

لعائد افيبني أهم املؤشرات املالية وتتحدد يف ثالث مؤشرات رئيسية وهي:  )9 – 4(أما الشكل البياين 
  .اجلارية السيولةو  ،امللكيةالعائد على حقوق  ،على األصول

  

  

  

 

العتماد على معاجلة إاملصدر من  ت املالية للمؤسسة العداد الطالب  ت ا ستخرجة من قاعدةاملبيا  اريجلسجل التبيا

الوحدة       الفارج إمسنت مسيلة الضرائب املستحقة مقابل والنتائج منحىن رقم االعمال 8 – 4الشكل البياين رقم 
9

10 

 



ع ات قطاع صناعة  :الـفـصـل الـرا زائر خالل  اإلسمنتعالقة التخطيط الضر بالقدرة املالية لشر   2020 – 2012 ا

  

 
195 

  

  

  

 

  

 

  

  

 2015وبدءا من سنة  للشركة اجلارية يولةة السسبنأن  ،)9 – 4(الشكل البياين  حتليلمن ومما ميكن استنتاجه 
ري السيولة جل من خالل توفقصرية األ اللتزاماتعلى الوفاء قدرة ال أصبحت دون املعدل املعياري، إال أن للشركة

مرة لرتتفع بعد ذلك خصومها اجلارية  06مبعدل تغطية  2015سنة  السيولة اجلاريةفقد وصلت نسبة  املناسبة
ا يف اخنفاض  ا، والشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة إال أ لتزاما وتشكل خطورة على الوفاء 

لرجوع  2015مستمر بعد سنة  خنفض من ااولة أعلى من األصول اجلارية فالنسب فقد أصبحت اخلصوم املتد إىلو
  .2020مرة سنة  1.4 إىللرتتفع نسبة السيولة  2018مليار دج خالل سنة  10 إىل 6201مليار دج سنة  30

من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب  حني فان حتليل يف
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقحتديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة ي أاملسامهني 

بتامللكية، جند   ،%25 إىل % 15ليرتاوح بني نسبة  خالل سنوات الدراسة أن العائد على األصول يكاد يكون 
  .2015سنة  %200يف حني حقق العائد على اخلصوم نسب متفاوتة خالل مدة فرتة الدراسة ليقارب 

  الفارج إمسنت عقازتعريف وخصائص شركة الفرع الثاين: 

مع الفارج  بعا  ين مصنع شيدته الشركة املصرية أوراسكوم، ليصبح  يعد مصنع الفارج إمسنت عقاز 
ملصنع. ي، وفيما يلاجلزائر   التعريف 

ت السجل التعداد الطالب إمن املصدر  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا  اريجالعتماد على معاجلة بيا

الوحدة مسنت مسيلة               الفارج ااملؤشرات املالية لشركة  9 – 4الشكل البياين رقم 
9

10 
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لشركةأوال:    التعريف 
. إلمسنتا، اجلزائر. تعمل الشركة يف جمال صناعة بوالية معسكرجزائرية مقرها   شركة  هي عقازالفارج إمسنت 

الرمادي، نت اإلمسخطي إنتاج، خط إمسنت أبيض موجه للتصدير وآخر لتصنيع   عقازالفارج إمسنت  شركة  متلك
بعة ل  التجاري هارقم سجل، 17/10/2004يف سست الشركة ، هولسيمة السويسرية لشركوهي شركة 

04B0966047،  يف األساسي يتكون نشاطها، وهي شركة خاصة، دج  3,847,800,000.00رأمساهلا يقدر بـ 
  .اإلمسنت إنتاج وتسويق وتطوير 

  املالية للشركة األداءمؤشرات  نيا:
ستعمالبعد معاجلة  ت املالية للمؤسسة  دول فيما يلي  البيا يبني رقم  )10 – 4(الشكل البياين ا

لنسبة من الضرائب واجبة الدفع وكذا النتيجة الصافية.   االعمال مقارنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ال، رقم االعم تطورو اجتاه ملعطيات املالية للشركة و  )10 – 4( الشكل البياينمن خالل  ومما ميكن استنتاجه
، ليرتاجع بعدها رقم األعمال للنصف مليار دينار 31.15قدر بـ  2016حققت الشركة أعلى رقم لألعمال سنة 

ر اليت خلفتها جائحة كورو 2020سنة  ملنافسة وتراجع املبيعات تبعا لآل ركة سددت مبالغ  ، كما أن الشمتأثرا 

العتماد على معاجلة إمن  :املصدر ت املالية للمؤسسة العداد الطالب  ت السجل املبيا  اريجلتاستخرجة من قاعدة بيا

ة الوحدالفارج امسنت عقاز     الضرائب املستحقة مقابل والنتائجمنحىن رقم االعمال  10 – 4الشكل البياين رقم 
9

10 
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ح الشركات يف املستوى العادي 2014كضريبة على النتائج العادية مرتفعة سنة  ، ليستقر معدل الضريبة على أر
  يف حني مل تتحصل الشركة على أي من التحفيزات اجلبائية خالل سنوات الدراسة. ،19%

العائد على حقوق  ،العائد على األصوليبني مؤشرات ثالث وهي:  )11 – 4(فيما يلي الشكل البياين 
  ، السيولة اجلارية.امللكية

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللتزاماتلوفاء على اقدرة مسنت عقاز الإلشركة الفارج  اجلارية يولةة السسبنحتليل من  ومما ميكن استنتاجه
مرة  2.8مبعدل تغطية  4201سنة  السيولة اجلاريةفقد وصلت نسبة  جل من خالل توفري السيولة املناسبةقصرية األ

، كما أن الشركة مل 2019و 2018لتنخفض وتتقارب خصومها اجلارية مع أصوهلا اجلارية وتتساوى خالل سنيت 
ا حتافظ على معدل أقل    مرة. 2 من املعدل املعياريتدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة إال أ

من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فان حتليل 
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقحتديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة املسامهني أي 

بت مبعدل  يف حني حقق العائد على اخلصوم نسب  ،%20امللكية، جند أن العائد على األصول يكاد يكون 
 .2017و 2016سنة  %165متفاوتة خالل مدة فرتة الدراسة ليقارب 

ت السجل التإاملصدر من  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا العتماد على معاجلة بيا  اريجعداد الطالب 

 910الوحدة مسنت عقاز                إالفارج املؤشرات املالية لشركة  11 – 4الشكل البياين رقم 
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  ش.أ: البسكرية لإلمسنتتعريف وخصائص  :ثالثالفرع ال

لشركة :أوال   التعريف 
برأمسال قدره  دون شراكة أجنبية اجلزائر  يفأول مصنع خاص لإلمسنت أنشأ مصنع البسكرية لإلمسنت  يعد

بع، دج4,284,000,000.00 على مساحة  ، أجنزبسكرةالتابعة لوالية  الربانيس ببلدية” عموري“مع  وهو 
مع يف إطار دعم االستثمار استفادتار هك 100 حتت إشراف مهندسني  2013 انطلقت أشغاله سنة ،منها ا

  .2016جوان  15وبدأ النشاط التجاري بتاريخ , وتقنيني صينيني وجزائريني

  مؤشرات األداء املالية للشركة نيا:
دول فيما يلي  ستعمال ا ت املالية للمؤسسة  يبني رقم  )12 – 4(الشكل البياين بعد معاجلة البيا

لنسبة من الضرائب واجبة الدفع وكذا النتيجة الصافية.   االعمال مقارنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ال، رقم االعم تطورو اجتاه ملعطيات املالية للشركة و  )12 – 4( الشكل البياينمن خالل ومما ميكن استنتاجه 
 2020، ليرتاجع بعدها رقم األعمال سنة مليار دينار 21.87در بـ قُ  9201حققت الشركة أعلى رقم لألعمال سنة 

ر اليت خلفتها جائحة كورو ملنافسة وتراجع املبيعات تبعا لآل رة واحدة مبلغ ، كما أن الشركة سددت ممتأثرا 

العتماد على معاجلة إاملصدر من  ت املالية للمؤسسة العداد الطالب  ت السجلاملبيا  اريجالت ستخرجة من قاعدة بيا

 إلمسنتالبسكرية للشركة  الضرائب املستحقة مقابل والنتائجمنحىن رقم االعمال  12 – 4الشكل البياين رقم 

الوحدة 
9

10 
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ح الشركات 0.12   مليار دينار كضريبة على النتائج العادية لتتحصل الشركة على إعفاء كلي ملعدل الضريبة على أر
  تحفيزات جبائية خالل سنوات الدراسة.ك

 ،العائد على األصوليبني املؤشرات وهي  )13 – 4(فيما يلي الشكل البياين أما خبصوص املؤشرات املالية 
  ، السيولة اجلارية.امللكيةالعائد على حقوق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

على الوفاء ة قدر : حافظت شركة البسكرية لإلمسنت على اليولةة السسبنحتليل من ومما ميكن استنتاجه 
مبعدل  2016فقد انطلقت الشركة يف اإلنتاج حبلول سنة  جل من خالل توفري السيولة املناسبةقصرية األ اللتزامات

خلصوص، لريتفع يف السنوات الالحقة، كما أن وهو منخفض لعدم وجود التزامات  مرة 0.6تغطية  جتاه املوردين 
ا  عد انطالق ب حتافظ على معدل فوق املعياري بدأتالشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة إال أ

من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فان حتليل   .االنتاج
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقحتديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة املسامهني أي 

بت بدءا من سنة  يف حني  ،2016امللكية، نفس مالحظات الشركات السابقة فالعائد على األصول يكاد يكون 
 .2019سنة  %118حقق العائد على حقوق امللكية نسب متفاوتة خالل مدة فرتة الدراسة ليقارب 

ت السجل التإمن املصدر  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا العتماد على معاجلة بيا  اريجعداد الطالب 

الوحدة                 البسكرية لإلمسنتاملؤشرات املالية لشركة  13 – 4الشكل البياين رقم 
9

10 
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  :ةاملختلطاإلمسنت صناعة  لشركات قطاعاخلصائص املالية  :املطلب الثالث
  سور الغزالناإلمسنت  ش.ذ.أ:تعريف وخصائص  :الفرع األول

لشركة :أوال  التعريف 

 ارأمساهل يكا،جية بعة للمجموعة الصناعية لألمسنت اجلزائر  هي شركة مسامهةن شركة أمسنت صور الغزال

ريخ  من بداية عقد الشراكةودخلت يف شراكة ب 1983و ، بدأت اإلنتاج سنةجزائري دينار 1،900،000،000قدره 

موعة اإليطالية قابلة للتجديد سنوات 04 تهمد 01/02/2008   .12008منذ فرباير  nicem Uuzzi Bمع ا

  مؤشرات األداء املالية للشركة نيا:
 لسور الغزالناإلمسنت يبني أرقام أعمال والنتائج احملققة من طرف شركة  )14 – 4( فيما يلي الشكل

  خالل سنوات الدراسة:

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شهدت  سور الغزالناإلمسنت شركة أن  نستنتج )14 – 4(من خالل الشكل البياينومما ميكن استنتاجه 
مليار دينار، إال أن الشركة مل حتافظ  6.73 إىلحيث ارتفع رقم أعماهلا  2017أعلى ارتفاع لرقم األعمال، سنة 

ثرت الشركة بتداعيات جائحة كورو واخنفاض املبيعات، كما  إىلعلى مستوى املبيعات ليعود  االخنفاض، كما 

                                                           
   06/06/2022:شوهد بتاريخ .http://www.scseg.dz/index.php/article1، املوقع االلكرتوين للشركة 1 

 

 910لوحدة الشركة سور الغزالن    الضرائب املستحقة مقابل والنتائج منحىن رقم االعمال 14 – 4الشكل البياين رقم 

العتماد على معاجلة إاملصدر من  ت املالية للمؤسسة العداد الطالب  ت السجل التاملبيا  اريجستخرجة من قاعدة بيا
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،  %19 على املعدل القانوين 2018و 2014قامت الشركة بتسديد مبالغ كضريبة على النتائج العادية مرتفعة سنيت 
ح الشركات، املستخرجة من  املعطياتومن خالل  كما مل حتصل الشركة على أي ختفيض يف معدل الضريبة على أر

  موقع السجل التجاري.

فيبني أهم املؤشرات املالية اليت ختدم الدراسة وتتمثل يف ثالث مؤشرات  )15 – 4(أما الشكل البياين 
  .اجلارية السيولةو  ،امللكيةالعائد على حقوق و ، العائد على األصولرئيسية وهي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمثلة يف وامللنسبة املعيارية تفوق ا اجلارية يولةة السسبيتضح أن ن )15 – 4(الشكل البياين من خالل 
اللتزامات قصرية األ القدرة على لمنشأةفل جلميع سنوات الدراسة وبذلك الضعف ل توفري جل من خالالوفاء 
لرجوع   املناسبةالسيولة  ب فقد كان معدل النس إىلكما أن الشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة و

ستقر يف وي تمرا 06أبن ارتفع ليتجاوز  2017غاية سنة  إىلمرات  4لسنوات الدراسة يقدر بـ  السيولة اجلارية
فعة النسب املالية فاألصول اجلارية للشركة تبقى مرت تطورو اجتاه مدى حدود الثماين مرات وهو رقم مرتفع، ومن 

ذا فالشركة ال تستغل   .الفائض من النقدية استغالال أمثال مقارنة خبصومها اجلارية و

ت السجل التإمن املصدر  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا العتماد على معاجلة بيا اريجعداد الطالب   

الوحدة سور الغزالن                   املؤشرات املالية لشركة إمسنت 15 – 4الشكل البياين رقم 
9

10 
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من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فإن حتليل 
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقكفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة   ىحتديد مداملسامهني أي 

ما حققا أكرب عائد خالل سنة  عائد على حقوق ك  %30و األصولكعائد على  %18 بـــ 2014امللكية، يتبني أ
إال أن العوائد مل ترتفع وبقيت منخفضة،  2018و 2017، 2016ورغم ارتفاع رقم االعمال للسنوات املوالية  ،امللكية

  .2020و 2019أدىن مستوى سنيت  إىلبعدها العوائد احملققة لتصل لتستمر 

  شركة حجر السود لإلمسنتتعريف وخصائص  الفرع الثاين:

لشركة :أوال   التعريف 

موعة  بعة  دينار جزائري  1.550.000.000 برأس مال قدره جيكاشركة أمسنت حجار سود هي شركة 

 35 بنسبة BUZZI-UNICEMدخلت يف شراكة مع الشريك االجتماعي اإليطايل  2008 فرباير 1 اعتبارًا من

  .1973 بدأ تشغيل املصنع منذ عام ،٪65 لديها أغلبية جيكا جمموعة ،٪

 مؤشرات األداء املالية للشركة نيا:
الل خ حجر السود لإلمسنتيبني أرقام أعمال والنتائج احملققة من طرف شركة  )16 – 4(الشكل ا يلي فيم

 سنوات الدراسة:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العتماد على معاجلة إاملصدر من  ت املالية للمؤسسة العداد الطالب  ت السجل التاملبيا  اريجستخرجة من قاعدة بيا

 الشكل البياين رقم 4 – 16 منحىن رقم االعمال والنتائج مقابل الضرائب املستحقة لشركة حجر السود لإلمسنت   الوحدة 109
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لديها رقم أعمال يكاد يكون  حجر السود لإلمسنتشركة أن  نستنتج )16 – 4(الشكل البياين  من خالل
 6.49 إىلحيث ارتفع رقم أعماهلا  2019بت خالل سنوات الدراسة وشهدت أعلى ارتفاع لرقم األعمال، سنة 

حة كورو االخنفاض متأثرا بتداعيات جائ إىلمليار دينار، إال أن الشركة مل حتافظ على مستوى املبيعات ليعود 
ملعدل ابتسديد مبالغ كضريبة على النتائج العادية يف املتوسط تتماشى مع  الشركة، كما قامت واخنفاض املبيعات

ح الشركات،%19 القانوين  حدود وهذا يف ، كما مل حتصل الشركة على أي ختفيض يف معدل الضريبة على أر
  املعطيات املستخرجة من موقع السجل التجاري.

فيبني أهم املؤشرات املالية اليت ختدم الدراسة وتتمثل يف ثالث مؤشرات  )17 – 4( أما الشكل البياين
 .اجلارية السيولةو  ،امللكيةالعائد على حقوق و ، العائد على األصولرئيسية وهي: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 لىالقدرة عللشركة  يتضح ،املالية للشركة ملعطيات )17 – 4(الشكل البياين من خالل ومما ميكن استنتاجه 
اللتزامات قصرية األ  1قابله يدج لكل من األصول اجلارية  4معدل   املناسبةجل من خالل توفري السيولة الوفاء 

لرجوع  النسب فقد   إىلدج من اخلصوم اجلارية، كما أن الشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة و
مرات  5أبن ارتفع ليتجاوز  2017غاية سنة  إىلمرات  3لسنوات الدراسة يقدر بـ  السيولة اجلاريةكان معدل 

العتماد على إمن املصدر  ت السجل التعداد الطالب  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا اريجمعاجلة بيا  

الوحدة    حجر السود لإلمسنتلشركة  املؤشرات املالية 17 – 4الشكل البياين رقم 
9

10 
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النسب املالية فاألصول اجلارية للشركة تبقى  تطورو اجتاه مدى مرات وهو رقم مرتفع، ومن  6ليستقر يف حدود 
ذا فالشركة ال تستغل   .الفائض من النقدية استغالال أمثال مرتفعة مقارنة خبصومها اجلارية و

من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فإن حتليل 
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقكفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة   ىحتديد مداملسامهني أي 

ما حققا أكرب عائد خالل سنة  حقوق عائد على ك  %33و كعائد على األصول %20 بـــ 2012امللكية، يتبني أ
إال أن العوائد مل ترتفع وبقيت يف اخنفاض،  2019 غاية إىل 2014ورغم ثبات رقم االعمال للسنوات املوالية  ،امللكية

  بعد تراجع رقم االعمال والنتيجة الصافية. 2020أدىن مستوى سنيت  إىللتستمر بعدها العوائد احملققة لتصل 

 للمتيجةاإلمسنت ش.ذ.أ شركة  تعريف وخصائصالفرع الثالث: 

لشركة :أوال   التعريف 
ادي، العاإلمسنت من أكرب الشركات اجلزائرية يف جمال إنتاج وتسويق  للمتيجةاإلمسنت شركة  تعترب شركة

مع الفرنسي الفارج بتاريخ ، 1962 سنة قبلل لعمبدأ   10مدة  01/07/2008يف حني أبرم عقد شراكة مع ا
مسنت على التابعة للمجموعة الصناعية اجلزائرية لإلمسنت جيكا، يقع معمل مفتاح لإل، وهو أحد الشركات سنوات

 . 1بعد عشرين كيلومرتا جنوب شرقي اجلزائر العاصمة

  مؤشرات األداء املالية للشركة نيا:
الل خ للمتيجةاإلمسنت شركة يبني أرقام أعمال والنتائج احملققة من طرف  )18 – 4( ا يلي الشكلفيم

  سنوات الدراسة:

  

  

  

  

                                                           
  https://www.scmidz.com/#nous للشركة، اإللكرتويناملوقع  1 
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حققت أكرب رقم أعمال حبلول  للمتيجةاإلمسنت شركة أن  نستنتج )18 – 4( من خالل الشكل البياين
املنافسة،  رغم شدة ى نفس مستوى املبيعاتمليار دج، واستطاعت تقريبا احملافظة عل 8مببلغ يقارب  2015سنة 

ديد مبالغ كضريبة بتس ، كما قامت الشركةيف حني أن الشركة مل تتأثرا بتداعيات جائحة كورو واخنفاض املبيعات
، كما مل حتصل الشركة على أي ختفيض يف معدل %19 املعدل القانوينعلى النتائج العادية يف املتوسط تتماشى مع 

ح الشركات،   وهذا يف حدود املعطيات املستخرجة من موقع السجل التجاري. الضريبة على أر

فيبني أهم املؤشرات املالية اليت ختدم الدراسة وتتمثل يف ثالث مؤشرات  )19 – 4(أما الشكل البياين 
  ، السيولة اجلارية.عائد على حقوق امللكيةرئيسية وهي: العائد على األصول، ال

  

  

  

  

العتماد على معاجلة إاملصدر من  ت العداد الطالب  ت السجل التستخرجة املاملالية للمؤسسة بيا  اريجمن قاعدة بيا

 910وحدة ال      للمتيجة شركة اإلمسنت الضرائب املستحقة مقابل والنتائجمنحىن رقم االعمال  18 – 4الشكل البياين رقم 
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ن أ يتضح ،إمسنت متيجة املالية لشركة ملعطيات )19 – 4(الشكل البياين من خالل ومما ميكن استنتاجه 
اللتزامات قصرية األ القدرة علىهلا الشركة  دج لكل من  1معدل  املناسبةجل من خالل توفري السيولة الوفاء 

دج من اخلصوم اجلارية، كما أن الشركة مل تدخل يف مرحلة حرجة من عدم توفر السيولة  1قابله ياألصول اجلارية 
لرجوع  أبن  2020غاية سنة  إىل ةمر  1.6لسنوات الدراسة يقدر بـ  السيولة اجلاريةالنسب فقد كان معدل  إىلو

النسب املالية فاألصول اجلارية للشركة بقيت مساوية تقريبا خلصومها  تطورو اجتاه مدى ، ومن ةمر  2.9ارتفع ليقارب 
ذا فالشركة استغلت   .الفائض من النقدية استغالال أمثال اجلارية و

من خالل ما حتققه الشركة من عوائد على كل من األصول وحقوق  الرحبيةنسب يف حني فإن حتليل 
 من خالل العائد على األصول والعائد على حقوقكفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة   ىحتديد مداملسامهني أي 

ما حققا أكرب عائد خالل سنة  عائد على حقوق ك  %44و األصولكعائد على  %13 بـــ 2014امللكية، يتبني أ
إال أن العائد على حقوق امللكية مل يرتفع وبقية  2020 غاية إىل ورغم ثبات رقم االعمال للسنوات املوالية ،امللكية

بت تقريبا   .%10مبعدل  يف اخنفاض، ليبقى كذلك العائد على األصول ينخفض ولكن يكاد يكون 

ت السجل التعداد الطالب إمن املصدر  ت املالية للمؤسسة مستخرجة من قاعدة بيا اريجالعتماد على معاجلة بيا  

9 الوحدة               للمتيجة شركة اإلمسنت املؤشرات املالية 19 – 4الشكل البياين رقم 
10 
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ت املطلب الرابع:   ملشكلة لعينةااإلمسنت صناعة  قطاعشركات املالية لمقارنة بني البيا

  الدراسة
 ةتممهتكون ، فيف نفس القطاع نسب املالية للمنافسنيالمع  ها املاليةسبمقارنة نإىل عادة تسعى الشركات 

ا يفدائها أمبقارنة  التخطيط  ىلإف، فتسعى الشركات د مواطن القوة والضعيحتد دفالصناعة  نفس مع قرينا
لشركات املالضرييب وختفيض أعبائها اجلبائية من خالل  مقارنة النسب  )5 – 4(، وفيما يلي اجلدول ةنافسحتفيزها 

قي املعطيات يف امللحق رقم  للشركات حمل الدراسةاملالية  أما امليزانيات فهي مرفقه يف القرص  01ملخصة، و
  .املضغوط

  مقارنة املعطيات املالية للشركات حمل الدراسة 5 – 4اجلدول رقم 

   
مؤسسات اقتصاديه 

  عمومية
مؤسسات اقتصاديه عمومية 

  دخلت يف شراكة
  مؤسسات اقتصاديه خاصة

  االسم التجاري

سة 
ؤس

م
ت 

مسن
اإل

ف
شل

 ل
قاته

شت
وم

  

ركة 
ش

ت 
مسن

اإل
برية

الك
ني 

ع
  

ركة 
 ش

سهم
ت أ

 ذا
ركة

ش
ت 

مسن
اإل

سة
تب

  

.أ: 
ش.ذ

ت 
مسن

اإل
ور 

س
الن

لغز
ا

  

نت
إلمس

ود ل
الس

جر 
 ح

ركة
ش

  

ركة 
 ش

ذ.أ
ش.

ت 
مسن

اإل
جة

متي
لل

  

سيلة
ت م

مسن
ج إ

فار
ال

  

قاز
ت ع

مسن
ج إ

فار
ال

نت  
إلمس

ية ل
كر

بس
: ال

ش.أ
  

متوسط رقم أعمال      
  دج 910ة الوحد

11,13  9,90  3,20  5,42  5,98  6,42 32,42  24,74 12,86  

  أعلى رقم أعمال      
 دج 910الوحدة  

12,83  19,36  4,29  6,73  6,49  7,86 42,07  31,15 21,87  

  أدىن رقم أعمال
 دج 109الوحدة 

7,68  4,78  2,30  4,39  5,07  4,50 22,11  17,83 4,10  

  %19  %21  %16  %20  %19  %19  %21  %11  %19 متوسط نسبة الضريبة املسددة

 %19 %29 %24 %23 %21 %23  %46  %19  %22  أعلى نسبة من الضريبة املسددة

 %0 %18 %0 %15 %16 %16  %2  %5  %13 أدىن نسبة من الضريبة املسددة

الشركة حتصلت على إعفاء من 
ح الشركات   نعم  ال  نعم  ال  ال  ال  ال  ال  ال الضربية على أر
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الشركة حتصلت على ختفيض من 
ح الشركات   ال  ال  ال  ال  ال  ال  ال  نعم  نعم  الضربية على أر

 %70 %111 %87 %30 %18 %18 %14  %22  %10  متوسط عائد على حقوق امللكية

 %118 %165 %197 %44 %33 %30 %26  %33  %14 أعلى عائد على حقوق امللكية

 %35 %48 %14 %16 %9 %9 %4  %10  %4 أدىن عائد على حقوق امللكية

 %6 %20 %18 %11 %11 %12 %9  %11  %7 متوسط عائد على األصول

 %11 %31 %25 %14 %20 %18 %16  %21  %10 أعلى عائد على األصول

 %4 %11 %9 %7 %6 %7 %3  %3  %3 أدىن عائد على األصول

 1,5 1,5 1,8 1,6 4,2 5,2 3,8  1,8  4,3 السيولة اجلاريةمتوسط معدل 

 3,4 2,8 6,5 2,9 6,3 8,1 5,5  4,1  10,0 أعلى معدل للسيولة احلالية

 0,5 1,0 0,4 1,0 3,2 3,5 2,6  0,5  1,3 أدىن معدل للسيولة احلالية

 %2 %4 %1 %2 %9 %9 %9  %1  %2  معدل األعباء العملياتية االخرى

 %5 %10 %2 %8 %35 %28 %37  %3  %7  خرىأأعباء عملياتية  أعلى

 %0 %1 %1 %0 %0 %0 %1  %0  %0  رىأخعملياتية أعباء  أدىن

ت السجل التجاري القوائم املالية للشركات املستخرجة من على العتماداملصدر: من إعداد الطالب  قاعدة بيا  

ت املالية للشركات حمل الدراسة نستخلص ما  ا ميكن استنتاجهوم )5 – 4(من خالل اجلدول  من مقارنة البيا
  يلي:

 رقام أعمال؛حققت أعلى معدالت أ شركات القطاع اخلاصأن  -
تمل يُ  - ع  وجود فروق بني النسب املالية للقطاع العام والقطاع املختلط وذلك راج املالية ظهر حتليل البيا

 كون القرارات تتخذ من طرف إدارة جممع جيكا.
ح  ةعلى الضريب شركتني من القطاع اخلاص على حتفيزات جبائية يف شكل إعفاء مؤقتحصول  - على أر

سنة اخلروج من اإلعفاء الكلي املقدر بـعشرة  2013و 2012لسنتني  الفارج إمسنت مسيلة، شركة الشركات
 ؛2020إىل غاية  2017بداية من  البسكرية لإلمسنتوشركة  سنوات،

على  ةعدل الضريبعلى معلى حتفيزات جبائية يف شكل ختفيض مؤقت حتصلت شركتني من القطاع العام  -
ح الشركات. لشلفاإلمسنت مؤسسة  أر اخلط  انطالقبعد  2020على ختفيض سنة  حتصلت ومشتقاته 
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 إىلاخلط الثاين ريخ دخول  2020إىل غاية  2017بداية من  عني الكبريةاإلمسنت شركة  ،الثالث لإلنتاج
 ؛2017أفريل كان يف   اإلنتاج

، يف حني )%80(املعدل العام  على حقوق امللكيةأعلى معدل عائد حققت شركات القطاع اخلاص أن  -
 ؛)%22(املعدل العام  واملختلط )%15(املعدل العام  القطاع العام شركات لدى ابت بقي

بتا لكل من شركات القطاع اخلاص مبعدل  قيب - ، يف حني بلغ املعدل %13معدل العائد على األصول 
 ؛القطاع العام واملختلط شركات لدى 10%

، لضمان سداد كل )مرات 3اجلارية (املعدل العام حافظت شركات القطاع العام على معدل مرتفع للسيولة  -
(املعدل  توىأدىن مس إىلاجلارية االلتزامات اجلارية، يف حني خفضت شركات القطاع اخلاص معدل السيولة 

 ؛)مرات 4لقطاع املختلط (املعدل العام معدل السيولة اجلارية ل حني بلغ يف ،)مرات 2العام 
ت الذي يضمه احلساب أعباء عملياتية أخرى - وبعد  ،أما اخلطر اجلبائي املتمثل يف أعباء الغرامات والعقو

شركات  نأ قسمت املبالغ الواردة يف حساب األعباء العملياتية األخرى مع النتيجة الصافية أظهرت النسبة
من النتيجة الصافية كأعباء عملياتية أخرى، يف حني سددت شركات  %2 القطاع اخلاص سددت ما معدله

القطاع اخلاص جتنبت الوقوع  ، من خالل ذلك نستنج أن شركات%7 عدلامل نفس القطاع العام واملختلط
من خالل ما سبق تبني  يف أعباء إضافية من خالل احلرص على عدم الوقوع يف اخلطر اجلبائي أو تقليله.

شركات حمل الدراسة استخدمت التخطيط الضرييب من خالل االستفادة من التحفيزات البعض من أن 
ح الشركات اجلبائية  .واخلفض من نسبة الضريبة على أر
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  :امليدانية الدراسةعرض وحتليل نتائج املبحث الثالث: 
الية وعالقة والقدرة املمن خالل ما مت التطرق إلية يف اجلانب النظري، من مفاهيم حول التخطيط الضرييب 

لتدفقات النقدية واملخاطر اجلبائية، ومن أجل إثبات الد خطيط الضرييب يف الذي يلعبه الت ورالتخطيط الضرييب 
لغة يف ليكون حمل الدراسة امليدانية ملا يكتسيه من أمهية اإلمسنت قطاع صناعة  اختيارحتسني القدرة املالية، مت 
أسلوب  ىلإسيتم من خالل هذا املبحث التطرق  حيث ،نة يف بناء البنية التحتية للدوللباالقتصاد الوطين كأهم 

الفرضيات من خالل حتليل عالقة االرتباط بني التخطيط الضرييب وكل من العائد على  اختبارالدراسة وكيفية 
يل القياسي التحل من خاللو  ،واألعباء العملياتية األخرى ،السيولة اجلاريةو  ،األصول، العائد على حقوق امللكية

ة قوة العالقة بني املتغريات، وملا كانت املتغريات تنتمي إىل عدد من الشركات، وتتوزع على فرتة زمني يبني من خالله
ت حيدد لنا األسلوب اإلحصائي الذي تستخدمه الدراسة واملتمثل يف مناذج البانل  حمددة، فهذا النوع من البيا

  التالية: رق إىل املطالبوسيتم التط ،الذي من خالله سيتم دراسة العالقة بني املتغريات

ت الدراسةمبتعريف الاملطلب األول:   ؛تغريات وبيا
 ؛حتليل عالقة االرتباط بني متغريات الدراسةاملطلب الثاين: 

  .امليدانيةحتليل نتائج الدراسة املطلب الثالث: 

ت الدراسةمبتعريف الاملطلب األول:    تغريات وبيا
الدراسة املنهج البحثي التجرييب للكشف عن العالقات احملتملة، فضال عن اختبار فرضيات  ستخدمتا

دف التعرف على إمكانية وجود ارت مجة يف رت مؤسسة مقدرة املالية للباط معنوي بني التخطيط الضرييب والالدراسة 
 ة األخرى،ولة احلالية واألعباء العملياتياألداء املايل من خالل العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية والسي

 .املتغري املستقل واملتغري التابع القدرة املالية التخطيط الضرييبالعالقة بني واختبار فرضية 

  متغريات الدراسة: الفرع األول: 
 ا،لهحل خططو  هي نقطة البداية لرصد املشكالت املالية وحتليلها ووضع برامجالرئيسية تعد املؤشرات املالية 

جمموعة من القياسات اليت يستخدمها املدير املايل لتقييم ومقارنة األداء املايل للشركة خالل واملؤشرات املالية هي 
لقدرة املاليةو فرتة معينة،  ومت اختيار هاته  رييب،والتخطيط الض مؤشرات األداء املايل الرئيسية اليت هلا عالقة وثيقة 

  املتغريات انطالقا من:
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  املتغريات التابعة:أوال 

يعد العائد على األصول من بني أهم مؤشرات تقييم األداء املايل للشركات، وقد مت  العائد على األصول: .1

دراسة حديثة مرتبطة مع التخطيط الضرييب، كما أظهرت مجيع  11أكثر من ذكره واستخدم كمتغري يف 
ح.على  ثريهلا  ،الضرائب املؤجلة، و أن نسبة التخطيط الضرييب والعائد على األصول، األحباث   إدارة األر

يعد العائد على األصول من بني أكثر مؤشرات األداء املايل استخداما، إال العائد على حقوق امللكية:  .2

قد مت ذكر و  أنه يستخدم أكثر يف شركات األسهم التصاله املباشر حبساب العائد على السهم الواحد،
لتخطيط  5تغري أساسي يف أكثر من العائد على حقوق امللكية كم مقاالت حديثة هلا عالقة مباشرة 

 الضرييب.

ا قصري يف تستخدم كمعيار أويل للتعرف على قدرة الشركة  السيولة اجلارية: .3 ة األجل من مواجهة التزاما

ا تقدم أفضل مؤشر عن مدى تغطية أصوهلا املتداولة خلصوم قصرية  اهإمجايل رأمساهلا العامل، وذلك أل
مقاالت حديثة هلا عالقة  3وقد مت ذكر السيولة والسيولة اجلارية كمتغري أساسي يف أكثر من  .األجل

لتخطيط الضرييب.   مباشرة 

ن املخاطر ي محاية أصول املؤسسة مإن من بني األهداف األساسية للتخطيط الضرييب هاملخاطر اجلبائية:  .4

 ية عالقة عكسية، اجلبائ ملخاطرالتخطيط الضرييب  عالقةة، فاجلبائية من خالل محاية التدفقات النقدي
 إىل الرفع من األداء املايل وإنقاص اخلطر اجلبائي والسيطرة عليه، ومنؤدي تفعملية التخطيط الضرييب 

لة طر اجلبائي هو جزء من هاته األعباء ممثأن اخل مع العلم وهذاخالهلا إنقاص األعباء العملياتية األخرى 
ت والغراماتيف  األعباء العملياتية األخرى  65، فحسب ما جاء به النظام احملاسيب املايل، فحساب 1العقو

، ماثلةملالقيم اعلوماتية واحلقوق و ملرتتـبة عـلى االمتيـازات والرباءات والرخص و برامج ااملاألتـاوى يتكون من 
ت دائنة غري قابلة للتحصيل ت الغراماتقسط النتائج عن العمليات املنجزة،  ،خسائر عن حسا  والعقو

ت املمنوحة   أنه مل يتم فصل ،مع اإلشارة اىل ،للتسيري اجلاري االستثنائية األعباء ،اهلبات والتربعاتو واإلعا
ت عن جمموع الغرامات  األعباء العملياتية األخرى. والعقو

  التخطيط الضرييب املتغري املستقل: نيا

                                                           
ت وقواعد سريها، اجلر  26/06/2008القرار املؤرخ يف   1  دة ياملتضمن يــحـدد قـواعـد الـتـقــيـيم واحملـاسـبـة ومــحـتـوى الـكـشـوف املالية وعرضها وكذا مّدونة احلسا

  .25/03/2009بتاريخ  19الرمسية رقم 
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يساعد يف  يبالتخطيط الضرينص على أن فالفرضية األساسية للدراسة ت مؤشرات األداء املايلإلضافة إىل    
من و  احلفاظ على إجيابية مؤشرات الرحبية واإلنقاص من األعباء اجلبائبة من خالل محاية املؤسسة من اخلطر اجلبائي

  ما حتسني القدرة املالية للمؤسسة. خالهل

تفع تر  يرتفع التخطيط الضرييب كل ما، حيث  دالة يف القدرة املالية والتخطيط الضرييب هف ومن خالل ذلك
، لسيولة اجلاريةا، وحيافظ على مستوى مؤشرات الرحبية املمثلة يف العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية

، ملالية للمؤسسةتتحسن القدرة ا وبذلكعملياتية أخرى اخلطر اجلبائي ممثال يف املبالغ املسددة كأعباء  نخفضوي
من أجل تعريف  ذلكو  ولتشخيص الوضعية أكثر فإنه يتعني حتديد، معدل الضريبة الفعلي، ومعدل التخطيط الضرييب

  .املتمثل يف التخطيط الضرييب ياملتغري األساس

  :يمعدل الضريبة الفعل حتديد .1
رية، األصول اجلاو مجايل األصول، إو من أرقام األعمال،  كل  ستخراجالالقوائم املالية  إىلمت الرجوع  لقد

والنتيجة  ،األعباء العملياتية األخرىو الضرائب على األصول، الضرائب على اخلصوم، إضافة إىل اخلصوم اجلارية، و 
رأمسال املصدر مع  جبمع وذلك قوق املسامهنيإلضافة حل العادية للسنة املالية، والنتيجة الصافية للسنة املالية،

  عالوات اإلصدار واالحتياطات.

ت املالية لكل شركة على حد رات األداء يتم حساب مؤش ىستخدام القوائم املالية وبعد ترتيب البيا
دول  ستخدام ا  :  Excelاملايل لكل شركة 

س للتخطيط الضرييب مقياك  يلمت اختيار معدل الضريبة الفعللشركات ييب لغرض حتليل وقياس التخطيط الضر 
بة املدفوعة عن ، فهو ميثل نسبة الضريالدراسات والبحوث كثري  واملعتمد يف ستخداماالللشركات فهو مقياس شائع 

ح ر الرتاكمية م حيث، اتالشرك أر   التالية: ةقالعل عطىن احلوافز الضريبية احملتملة، وييلخص اآل

، يزات اجلبائيةالتحف سمح حبسابي املعدل القانوينو الفرق بني معدل الضريبة الفعلي  إىل أن مع اإلشارة
أفضل مقياس ث أنه من حي ،األداء الضرييب للشركات بتقييم بشكل أساسييقوم  معدل الضريبة الفعليوبذلك فإن 

عدل الضريبة الفعلي مالدراسات طرقًا خمتلفة لقياس  عديد استخدمتولقد  ،ضريبة الشركاتلالفعلية عباء األلتقييم 
  .1والتخطيط الضرييب

                                                           
1 Rohaya, M Noor, (2010). OP Cit. 

ح قبل \املؤجلة) الضرائب  ±(التكاليف الضريبية الفعلية  =) ETRالفعلي (معدل الضريبة    ) الضريبة (األر
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ضرائب على ال على أنه نسبة معدل الضريبة الفعلي استخدام مما سبق سيتم وانطالقاوعلى هذا األساس 
ضافا إليه الضرائب أصول م الضريبة املؤجلة بلغمطروًحا منه م الضرائب على النتائج العادية(إمجايل  النتائج العادية
ح ) مقسوًما علىةوهذا من أجل استبعاد الفروق املؤقت )مرصود هلاضرائب مؤجلة و (مؤجلة خصوم  بل خصم ق االر

 الضرائب.

                                                                                                  ---)1                    (

  معدل التخطيط الضرييب حتديد .2

تج عنو  TP بــ لتخطيط الضرييبل يرمز - لضرائب امل املطبقة معدل الضريبة بنيما  الفرق هو   ؤجلةمعدلة 

على النحو  رييبعدل التخطيط الضبذلك حتديد م ويكونمن القوائم املالية، ستخرج امل ومعدل الضريبة الفعلي

  التايل:

ح الشركات املطبقةواملمثلة يف  :طبقةنسبة الضريبة امل -  .PaTهلا بـــ  ويرمز نسبة الضريبية على أر

 ؛ETRأو ما يطلق عليه مبعدل الضريبة الفعلي ويرمز هلا بــ نسبة الضريبة الفعلية  -

 معدل التخطيط الضرييب حيسب وفق العالقة التالية:فومن مث 

  

                                                                                                 ----)2(  

  ): جند2) َو (1من العالقة (

  

  

  

  

 

  

(أصول/خصوم)    املؤجلة ةبيالضر     الواجب دفعها عن النتائج العادية يبةالضر  ±

ح قبل خصم الضريبة    األر
=  ETR     

ETR  - paTTP =   

ح الشركات معدل الضريبة  =معدل التخطيط الضرييب   عليمعدل الضريبة الف -املطبق على أر

 
ا الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية+الضرائب على األصول- الضرائب على اخلصوم

 لنتيجة  العادية قبل الضرائبا
 

 

ح الشركات املطبق-   التخطيط الضرييب= معدل الضريبية على أر

  --03  
ا الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية+الضرائب على األصول- الضرائب على اخلصوم

 النتيجة  العادية قبل الضرائب
 

 

ح =التخطيط الضرييب   -الشركات املطبق معدل الضريبية على أر

ح الشركات املطبق× ( النتيجة  العادية قبل  الضرائب + االسرتدادات - التخفيضات - العجز ) ---04    الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية = معدل الضريبية على أر

ح الشركات املطبق=𝟏𝟗%                    05-----معدل الضريبية على أر
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  جند: 03يف  05َو  04بتعويض 

  

  

  

  

  

تحفيزات أو  لاتخفيضات أو ال شكل من أشكال إذن فالتخطيط الضرييب يزيد كلما حتصلت الشركة على
ح الشركات حصول الشركة على إعفاء كلي مع اإلشارة أنه يف حالةكليهما معا،  كون ت من الضريبة على أر

قبل القانون املالية  دج 5000ألدىن حد مفروض وهو مساوية  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
نتيجة عادية قبل لرغم من وجود رقم أعمال و  دج 10000ليصبح احلد األدىن للضريبة  2015التكميلي لسنة 

ح الشرك التخطيط الضرييب مساو للمعدل القانوين للضرائب على وعليه يكون، الضرائب ات، وكما ذكر يف أر
أهم االنتقادات املوجهة يف طريقة حساب مؤشر املعدل الفعلي للضرائب هي حالة وجود  اجلانب النظري فإن

  النتيجة الصافية سالبة.
ميكن قياسه ولكن ميكن التعبري  هي عبارة عن متغري كامن ال FC واليت نرمز هلا بــ ن القدرة املاليةيف حني فإ

العملياتية  ألعباءا(العائد على األصول، العائد على حقوق امللكية، السيولة اجلارية و  وهيه من خالل املتغريات نع
  .لرتتيب )ROA ،ROE ِ ،CL ،OPb(هلا األخرى) ويرمز 

  : كالتايل  متغريات الدراسة هيذلك فإن بو 

  ؛: متغري مستقلالتخطيط الضرييب -
متغريات ك  ألعباء العملياتية األخرىاو  ،السيولة اجلاريةو ، حقوق امللكيةالعائد على و  العائد على األصول، -

  بعة.

 
    (التخفيضات + العجز-  االسرتدادات  )  -الضرائب على األصول+ الضرائب على اخلصوم

لنتيجة  العادية قبل الضرائبا
 

 

 التخطيط الضرييب= %19 

 
   - ( االسرتدادات - التخفيضات - العجز )  -الضرائب على األصول+ الضرائب على اخلصوم

النتيجة  العادية قبل الضرائب
 

 

 التخطيط الضرييب= %19

 
    ( االسرتدادات - التخفيضات - العجز )  +الضرائب على األصول- الضرائب على اخلصوم

لنتيجة  العادية قبل الضرائبا
- 19%×  

  19% × النتيجة العادية قبل الضرائب 

 النتيجة  العادية قبل الضرائب
 

 

 التخطيط الضرييب= %19 -
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  منوذج الدراسة  الفرع الثاين:
ت املالية، وقبل بداية حتليل  تعرف ال وبعد، ةالتابع اتتغري املو  املستقل التأثري بني املتغريبعد استخراج البيا

وهي  Panel dataالدراسة واملتمثل يف  يف تخدميسالذي سيتحدد لنا األسلوب اإلحصائي على هذه املتغريات 
ت املقطعية ت السالسل الزمنية والبيا   .الذي من خالله سيتم دراسة العالقة بني املتغريات مزيج من بيا

خذ الشكل العام:  حيث 

it 0(i) j
j=1

j(it)+ it 

Yit  االستجابة يف املشاهدةريمتغ قيمةمتثل i   ةيالزمنعند الفرتة t؛ 

  ؛iاملشاهدة  قطة التقاطع يفمتثل قيمة ن   ت

j ؛ميل خط االحندار  

j(it) قيمة املتغري التفسريي j يف املشاهدة i عند الفرتة الزمنية t؛  

it  ميثل قيمة اخلطأ يف املشاهدةi  عند الفرتة الزمنيةt.  

وهو  لتجميعيا االحندارتمثل يف منوذج ، النموذج األول ينل دايسية لنماذج رئهناك ثالث أنواع كما أن 
ل ي املري االعتبار تغنيبع خذهذا النموذج  الثابتة منوذج التأثرياتهو و  الثاينوالنموذج ، الزمينثري البعد يهمل 

كل جمموعة   سلوكويهدف إىل معرفة  نة املدروسةيواملقطع من وحدة إىل أخرى ملشاهدات املقطع العرضي ضمن الع
ت مقطعية على حدى  التأثريات منوذجو هو النموذج الثالث ، و ختتلـف فـي حدهـا الثابـت شركةأن كل  ويفرتض بيا

  .طـأختتلـف فـي حـد اخل شركةكل  ويفرتض أن ويتميز يف كون أن الثابت يتغري عشوائيا ،العشوائية

ات الصغرى تستخدم طريقة املربعالدراسة سعادلة خلط االحندار البسيط، و ممثال مب كونمنوذج الدراسة سيإن 
على  شوائيعاألثر التعتمد طريقة و رفق يف املالحق)، املبعد إجراء اختبار هومسان (العشوائي  بطريقة األثر العادية
مات النموذج معلير  تقدخاص بكل شركة يف حـد اخلطـأإضافة  ، ويعداختالفهالكل شركة مييز  حـد اخلطـأإضافة 

  .ىلكل متغري على حد

0(i) 
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لعالقة التاليةالعشوائي  األثرحسب منوذج  االحندارفمعادلة خط وعلى هذا األساس    :ستعطى 

𝑌it = 𝐶𝑖 + 𝐶𝑖𝑡 + 𝛼 𝑇𝑃𝑖𝑡 

  حيث أن:

i : خذ القيم من  متثل   ؛09 إىل 01الشركة و

t:  خذ القيم  ؛09 إىل 01 منمتثل السنة و

𝛼:  ؛االحندارمعامل خط  

𝐶𝑖𝑡 : ؛متجه احلد الثابت 

𝐶𝑖: يـث البيانـات العشـوائية لـكل جمموعـة مـن ح االحنرافاتعـن  ةاملعرب  قطعيـةملميثـل حـد اخلطـأ فـي جمموعـة البيانـات ا
  ؛ل الفتـرة الزمنيـة والتـي تـرجع إلـى عوامـل أخـرى خـارج حـدود النمـوذجالخـ

TP𝑖𝑡 : التخطيط الضرييب للشركة املتغري املستقل  مقيi السنة  يفt.  

  :يف حني معدالت خط االحندار ستكون وفق العالقة التالية

𝑅𝑂𝐴it = C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 ∗ TP𝑖𝑡 

𝑅𝑂𝐸it = C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 ∗ TP𝑖𝑡 

𝐶𝐿it  =  C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 ∗ TP𝑖𝑡   

𝑂𝑃𝑏it = C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 ∗ TP𝑖𝑡 

  حيث أن:

i :  خذ   ؛09إلى  01 القيم منمتثل الشركة و

t  :خذ القيم من  ؛09إلى  01 متثل السنة و

𝛼  :؛معامل خط االحندار  

it  ؛متجه احلد الثابت 
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𝑖     ؛حـد اخلطـأ  

TPit :  قيم املتغري املستقل التخطيط الضرييب للشركةi يف السنة t؛  

ROAit: للشركة  العائد على األصول تابعقيم املتغري الi يف السنة t؛  

itROE :  للشركة  العائد على حقوق امللكية تابعالقيم املتغريi يف السنة t؛  

itCL :  للشركة  السيولة اجلارية تابعالقيم املتغريi يف السنة t؛  

itOPb : للشركة العملياتية األخرى األعباء تابعال املتغري مقي i يف السنة t .  

  تغريات:بني املحتليل عالقة االرتباط املطلب الثاين: 
لكية من وحقوق امل ،على كل من العائد على األصول يبيط الضر يل أثر التخطيحتل طلبذا امله يدرس

واألعباء العملياتية األخرى من جهة أخرى، وهو ما يتضح من خالل حتليل االرتباط جلميع  ،السيولة اجلاريةو ، جهة
  املتغريات وحتليل االحندار الحقا لكل متغري مع التخطيط الضرييب.

  مصفوفة االرتباط:الفرع األول:   
قيس العالقة ي طريقة لقياس االرتباط بني متغريات هو استخدام معامل االرتباط بريسون الذي أفضلتعترب 

خذ االرتباط أي قيمة يف النطاق أو  اإلحصائية ، وتشري عالمة معامل )1، 1-(االرتباط بني متغريين مستمرين، و
ا  إىلاالرتباط   .قوة العالقة إىل) 1أو  1- إىلاجتاه العالقة، بينما يشري حجم العالقة (مدى قر

 الدراسة اتري متغ نيب نسو ري مصفوفة ارتباط بمن خالل  مت حتديد عالقة مجيع املتغريات واظهرت النتيجة لقد
وجود عالقة ضعيفة موجبة بني التخطيط الضرييب وكل من العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية، وعالقة 

 عالقة عكسية ضعيفة مع األعباء العملياتية األخرى مع عدم وجود دحني وج، يف السيولة اجلاريةضعيفة جدا مع 
امللحق  التايل ومجيع املخرجات يف) 6 – 4(موضحة يف اجلدول الدراسة  وهو ما يدعم فرضيات .داللة احصائية

  :لقرص املضغوطا يف 02رقم 
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 رييبمؤشرات األداء املايل والتخطيط الض نيب ارتباط ضعيفةوجود عالقة  نستنتج) 6 – 4(من اجلدول رقم 
ع م احبيث كان االرتباط موجب اإال أن اجتاه العالقة كان صحيح ،0.7معامل ارتباط أعلى من  وجدي ال نهث أيح

 صحة إىل ريشي ما هوو األعباء العملياتية األخرى و  السيولة اجلاريةمع  االعائد على األصول وحقوق امللكية وسالب
  .فروض الدراسة بشكل مبدئي

  متغريات الدراسة:التأثري بني عالقة  حتديد الفرع الثاين:
ستخدام أسلوب حتليل االحندار البسيط  االعتماد علىألغراض اختبار الفروض اإلحصائية للدراسة مت 

  االيت:مع املتغري املستقل التخطيط الضرييب وكانت املعادالت والنتائج كلكل متغري  ،العشوائية التأثريات منوذج

ستخدام معامل  6 – 4اجلدول   بريسونعالقة االرتباط بني املتغريات 
 

Corrélations  

 ROA ROE CL OPb TP 

ROA Corrélation de Pearson 1 ,702** -,272* ,147 ,079 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,014 ,191 ,485 

N 81 81 81 81 81 

ROE Corrélation de Pearson ,702** 1 -,239* ,104 ,134 

Sig. (bilatérale) ,000  ,032 ,356 ,234 

N 81 81 81 81 81 

CL Corrélation de Pearson -,272* -,239* 1 -,189 -,031 

Sig. (bilatérale) ,014 ,032  ,091 ,781 

N 81 81 81 81 81 

OPb Corrélation de Pearson ,147 ,104 -,189 1 -,215 

Sig. (bilatérale) ,191 ,356 ,091  ,053 

N 81 81 81 81 81 

TP Corrélation de Pearson ,079 ,134 -,031 -,215 1 

Sig. (bilatérale) ,485 ,234 ,781 ,053   

N 81 81 81 81 81 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).  

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).  

 

 

 SPSSنظام خمرجات  على العتماداملصدر: من إعداد الطالب 
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  العائد على األصول:على التخطيط الضرييب  تقدير أثرأوال: 
لقدير  ةالعشوائي اتري ثمنوذج التأد على ااعتممت ومن خالل اختبار هومسان فقد  حسب منهج الدراسة

  التالية: العالقةميكن كتابة معادلة خط االحندار من خالل و  معلمات النموذج

𝑅𝑂𝐴it = C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 TP𝑖𝑡 

مج االحصائي و   – 4(كانت نتائج حتليل االحندار يف اجلدول رقم  12نسخة  EViewsستخدام الرب

قي املخرجات يف امللحق رقم  )7   .3و

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

معطاة لكل شركة  EViewsستخرجة من املوتقدير املعلمات  خط االحندار تمعادالومما سبق فان 
  :)8 – 4(يف اجلدول  التالية لعالقات

 األصول العائد علىمع للتخطيط الضرييب جدول معامالت دالة خط االحندار  7 – 4جدول رقم 

 

العتماد على خمرجات املصدر      EViews مج اإلحصائيالرب: من إعداد الباحث 

 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.107145 0.019672 5.446679 0.0000 
TP_? 0.134128 0.087300 1.536404 0.1284 
Random Effects (Cross)    
01--C -0.038593    
02--C -0.001854    
03--C 0.003782    
04--C 0.066914    
05--C 0.075267    
06--C -0.092692    
07--C 0.001528    
08--C -0.005159    
09--C -0.009193    
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.055389 0.5306 
Idiosyncratic random 0.052101 0.4694 
     
      Weighted Statistics   
     
     Root MSE 0.051232     R-squared 0.029258 
Mean dependent var 0.033686     Adjusted R-squared 0.016970 
S.D. dependent var 0.052322     S.E. of regression 0.051876 
Sum squared resid 0.212601     F-statistic 2.381063 
Durbin-Watson stat 0.890236     Prob(F-statistic) 0.126810 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.003518     Mean dependent var 0.112593 
Sum squared resid 0.413806     Durbin-Watson stat 0.457375 
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العائد على األصول لكل مع للتخطيط الضرييب جدول معامالت دالة خط االحندار  8 – 4جدول رقم 
  شركة

  الشركة اسم العالقة
ROA_01 = -0.0385931106782 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_01 

لشلفاإلمسنت مؤسسة   ومشتقاته 
ROA_02 = -0.00185393541461 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_02 

 عني الكبريةاإلمسنت شركة 
ROA_03 = 0.00378180963081 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_03 

 ةتبساإلمسنت شركة ذات أسهم شركة 
ROA_04 = 0.0669143796966 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_04 

 الفارج إمسنت مسيلة
ROA_05 = 0.0752669261901 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_05 

 الفارج إمسنت مسيلة عقاز
ROA_06 = -0.0926917055282 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_06 

 ش البسكرية لإلمسنت
ROA_07 = 0.00152777254731 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_07 

 شركة حجر السود لإلمسنت
ROA_08 = -0.00515879372804 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_08 

 سور الغزالناإلمسنت 
ROA_09 = -0.00919334271575 + 0.107144659927 + 
0.134128433407*TP_09 

 للمتيجةاإلمسنت ش.ذ.أ شركة 

العتماد على خمرجات املصدر      EViews مج اإلحصائيالرب: من إعداد الباحث 

بعد معاجلة معطيات مؤشر العائد على األصول والتخطيط الضرييب من خالل خمرجات  استنتاجهومما ميكن 
ن أي أ 𝛼 = 30.1أن  و ) R0.029=2 (  وطردية ضعيفة جدا بني أن العالقة بني املتغريين ي EViewsنظام 
دة أي  أما الثابت فتمثل يف احلد  ، %13بـ  التخطيط الضرييب تزيد من العائد على األصولبوحدة واحدة يف الز
ملئة، 10% لرجوع  وهذا يعين يف حالة عدم وجود التخطيط فاحلد  األدىن هو عشرة    ة العالقةمعنوي إىلو

prob=0.1284  سر املتغري في يتبني أن العالقة غري معنوية أي أن التخطيط الضرييب ال ،  0.05وهي أكرب من
هي أكرب من و  0.1268 هي مساوية لــاليت و  Prob(F-statistic)وهو العائد على األصول، ومن خالل  التابع

  :ـلعالقةعطى امل النمودجاالعتماد على  نال ميك لذلك   0.05

   

س ،املعطيات املستخرجة من القوائم املالية للشركات ومن خالل فرض  قبول كنميفإنه  لنتائج،ا على سايو
على مؤشر  يبللتخطيط الضريمعنوي  ريث وجدال ي: التايل على النحو لالفرض البد ورفضللدراسة  ولالعدم األ

  . د على األصولالعائ منالرفع  إىللضرورة  يؤديف التخطيط الضرييب ال ت دةز أي أن  ، أيالعائد على األصول

𝑅𝑂𝐴it = 0.10 + 0.13 ∗ TPit 
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  العائد على حقوق امللكية:على التخطيط الضرييب  تقدير أثر نيا:
قدير معلمات لعلى منوذج التأثريات العشوائية  اعتمدهومسان فقد  اختبارومن خالل  حسب منهج الدراسة

  التالية: العالقةميكن كتابة معادلة خط االحندار من خالل و  النموذج

𝑅𝑂𝐸it = C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 ∗ TP𝑖𝑡 

مج االحصائي و  - 4( كانت نتائج حتليل االحندار يف اجلدول رقم 12نسخة  EViewsستخدام الرب

قي املخرجات يف امللحق رقم )9  :4 و

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكل شركة معطاة  EViewsوتقدير املعلمات املستخرجة من  مما سبق فان معادالت خط االحندارو    
  :)10 – 4(لعالقات التالية 

  

العتماد على خمرجات املصدر  EViews مج اإلحصائيالرب: من إعداد الباحث 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.356029 0.128495 2.770767 0.0070 

TP_? 0.733033 0.513335 1.427982 0.1572 
Random Effects (Cross)     

01--C -0.290272    
02--C -0.128704    
03--C -0.103890    
04--C 0.450666    
05--C 0.669058    
06--C -0.037319    
07--C -0.222453    
08--C -0.225341    
09--C -0.111746    

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.366713 0.5941 

Idiosyncratic random 0.303085 0.4059 
     
      Weighted Statistics   
     
     Root MSE 0.297446     R-squared 0.025472 

Mean dependent var 0.102470     Adjusted R-squared 0.013137 
S.D. dependent var 0.303185     S.E. of regression 0.301187 
Sum squared resid 7.166384     F-statistic 2.064917 
Durbin-Watson stat 1.016813     Prob(F-statistic) 0.154672 
 

 امللكية     للتخطيط الضرييب مقابل العائد على حقوق جدول معامالت دالة خط االحندار 9 – 4جدول رقم 
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كل لجدول معامالت دالة خط االحندار للتخطيط الضرييب مع العائد على حقوق امللكية  10 – 4جدول رقم 
 شركة

  إسم الشركة  العالقة
ROE_01 = -0.29027197088 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_01 

 لشلفومشتقاته اإلمسنت مؤسسة 

ROE_02 = -0.128703658339 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_02 

 عني الكبريةاإلمسنت شركة 

ROE_03 = -0.10388998483 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_03 

 تبسةاإلمسنت شركة ذات أسهم شركة 

ROE_04 = 0.450666223438 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_04 

 الفارج إمسنت مسيلة

ROE_05 = 0.669057867244 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_05 

 الفارج إمسنت مسيلة عقاز

ROE_06 = -0.0373189742478 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_06 

 ش البسكرية لإلمسنت

ROE_07 = -0.222453043024 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_07 

 شركة حجر السود لإلمسنت

ROE_08 = -0.225340958206 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_08 

 سور الغزالناإلمسنت 

ROE_09 = -0.111745501154 + 0.356028666454 + 
0.733032831994*TP_09 

 للمتيجةاإلمسنت ش.ذ.أ شركة 

مج اإلحصائي  العتماد على خمرجات الرب      EViewsاملصدر: من إعداد الباحث 
 
 

بعد معاجلة معطيات مؤشر العائد على حقوق امللكية والتخطيط الضرييب من خالل  ومما ميكن استنتاجه
=  𝛼 ومن خالل  )2R=025.0 ( وطردية ضعيفة جداتبني أن العالقة بني املتغريين  EViewsخمرجات نظام 

دة يف التخطيط الضرييب بـــوحدة 0.73 أما الثابت  ،%73 بـ العائد على حقوق امللكية منزيد تحدة او  أي أن الز
ملئة %35فتمثل يف احلد  لرجوع  ،وهذا يعين يف حالة عدم وجود التخطيط فاحلد األدىن هو عشرة  معنوية  ىلإو

نوية، ومن يتبني أن العالقة غري مع ،للمتغري املستقل التخطيط الضرييب 0.05وهي أكرب من  prob=0.15العالقة 
  إعتماد هذا النمودج: وبذالك ال ميكن 0.1564اليت تساوي  Prob(F-statistic) :خالل

𝑅𝑂𝐸it = 0.35 + 0.73 ∗ TPit 

س املعطيات املستخرجة من القوائم املالية للشركات،ومن خالل  فرض  قبولكن فإنه مي لنتائج،ا على سايو
لى ع للتخطيط الضرييبمعنوي  ريث وجدال ي: التايل على النحو لالفرض البد ورفضللدراسة  للفرضية الثانيةالعدم 
ائد على حقوق الرفع يف الع إىل يؤديف التخطيط الضرييب ال ت دةز  أي ، أي أنالعائد على حقوق امللكيةمؤشر 
  امللكية.
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  :السيولة اجلاريةعلى التخطيط الضرييب  تقدير أثر لثا:
قدير معلمات تلعلى منوذج التأثريات العشوائية اعتمد هومسان فقد  اختبارومن خالل  حسب منهج الدراسة

  التالية: العالقةميكن كتابة معادلة خط االحندار من خالل  النموذج

𝐶𝐿it = C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 TP𝑖𝑡 

مج االحصائي و  - 4( كانت نتائج حتليل االحندار يف اجلدول رقم 12نسخة  EViewsستخدام الرب

قي املخرجات يف امللحق رقم )11    :5 و

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لكل شركة معطاة  EViewsوتقدير املعلمات املستخرجة من  ومما سبق فان معادالت خط االحندار
  :)21 – 4(يف اجلدول لعالقات التالية 

  دالة خط االحندار بني التخطيط الضرييب السيولة اجلارية     جدول معامالت  11 – 4جدول رقم 

العتماد على خمرجات املصدر  EViews مج اإلحصائيالرب: من إعداد الباحث 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.025587 0.508185 5.953708 0.0000 

TP_? -1.532688 3.256131 -0.470708 0.6391 
Random Effects (Cross)     

01--C 1.098478    
02--C -0.970483    
03--C 0.420515    
04--C -0.872020    
05--C -1.096688    
06--C -0.211251    
07--C 1.820945    
08--C 0.795021    
09--C -0.984516    

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.297946 0.2796 

Idiosyncratic random 2.083187 0.7204 
     
      Weighted Statistics   
     
     Root MSE 2.045291     R-squared 0.002830 

Mean dependent var 1.397891     Adjusted R-squared -0.009793 
S.D. dependent var 2.060953     S.E. of regression 2.071019 
Sum squared resid 338.8405     F-statistic 0.224178 
Durbin-Watson stat 1.064284     Prob(F-statistic) 0.637181 
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  شركة لكل للتخطيط الضرييب مع السيولة احلاليةجدول معامالت دالة خط االحندار  12 – 4م قجدول ر 
  إسم الشركة  العالقة

CL_01 = 1.09847779232 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_01 

لشلفاإلمسنت مؤسسة   ومشتقاته 

CL_02 = -0.970483298188 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_02 

 عني الكبريةاإلمسنت شركة 

CL_03 = 0.420515015718 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_03 

 تبسةاإلمسنت شركة ذات أسهم شركة 

CL_04 = -0.87202029285 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_04 

 الفارج إمسنت مسيلة

CL_05 = -1.09668800605 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_05 

 الفارج إمسنت مسيلة عقاز

CL_06 = -0.211251069866 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_06 

 ش البسكرية لإلمسنت

CL_07 = 1.82094481107 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_07 

 شركة حجر السود لإلمسنت

CL_08 = 0.795021284859 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_08 

 سور الغزالناإلمسنت 

CL_09 = -0.984516237008 + 3.0255869666 - 
1.53268823554*TP_09 

 للمتيجةاإلمسنت ش.ذ.أ شركة 

مج اإلحصائي  العتماد على خمرجات الرب   EViewsاملصدر: من إعداد الباحث 

جات نظام والتخطيط الضرييب من خالل خمر  السيولة اجلاريةبعد معاجلة معطيات مؤشر ومما ميكن استنتاجه 
EViews  2( وعكسية ضعيفة جداالعالقة بني املتغريين تبني أنR=0.002( أما امليل العالقة،𝛼  = - 53.1 

دة يف التخطيط الضرييب بـــوحدة واحدة خت أما الثابت فتمثل يف  ،مرة1.53من السيولة اجلارية بـ  فضمرة أي أن الز
 prob=0.639معنوية العالقة  إىللرجوع و  فاحلد األدىن  للسيولة اجلارية هو ثالث مرات،   مرة 3.025احلد 

 للمتغري املستقل التخطيط الضرييب جند أن العالقة غري معنوية بني التخطيط الضرييب 0.05درجة احلرية  وهي أكرب من
 0.05من درجة احلرية  وهي أكرب 0.6371 .0اليت تساوي  Prob(F-statistic)، ومن خالل: السيولة اجلاريةو 
  : كن من اعتماد هذا النموذجمتُ ال بدلك و 

𝐶𝐿it = 3.02 − 1.53 ∗ TPit 

ساملعطيات املستخرجة من القوائم املالية للشركات. ومن خالل  فرض  قبولكن فإنه مي لنتائج،ا على سايو
لى ع للتخطيط الضرييبمعنوي  ريث وجدال ي: التايل على النحو ليالفرض البد ورفضللدراسة  للفرضية الثالثةالعدم 
لضرورةؤديف التخطيط الضرييب ال ت دةز أي أن  ، أيالسيولة اجلاريةمؤشر    .السيولة اجلاريةشر اخلفض يف مؤ  إىل ي 
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  األعباء العملياتية االخرى:على التخطيط الضرييب  تقدير أثر رابعا:
قدير معلمات تلعلى منوذج التأثريات العشوائية  اعتمدومن خالل إختبار هومسان فقد حسب منهج الدراسة 

  التالية: العالقةميكن كتابة معادلة خط االحندار من خالل و  النموذج

𝑂𝑃𝑏it = C𝑖 + C𝑖𝑡 + 𝛼 TP𝑖𝑡 

مج االحصائي  - 4( كانت نتائج حتليل االحندار يف اجلدول رقم 12نسخة  EViewsستخدام الرب

قي املخرجات يف امللحق رقم) 13   :5 و

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لكل شركة معطاة  EViewsوتقدير املعلمات املستخرجة من  ومما سبق فان معادالت خط االحندار
  :)41 – 4(يف اجلدول لعالقات التالية 

  

اتية العمليجدول معامالت دالة خط االحندار بني التخطيط الضرييب واألعباء  13 – 4جدول رقم 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.032508 0.019540 1.663707 0.1001 

TP_? -0.058710 0.141526 -0.414836 0.6794 
Random Effects (Cross)     

01--C -0.007165    
02--C -0.015999    
03--C 0.034325    
04--C 0.039222    
05--C 0.042836    
06--C -0.085604    
07--C -0.008996    
08--C 0.005958    
09--C -0.004576    

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.046302 0.1932 

Idiosyncratic random 0.094625 0.8068 
     
      Weighted Statistics   
     
     Root MSE 0.094025     R-squared 0.002147 

Mean dependent var 0.016959     Adjusted R-squared -0.010484 
S.D. dependent var 0.094712     S.E. of regression 0.095207 
Sum squared resid 0.716090     F-statistic 0.169989 
Durbin-Watson stat 1.534050     Prob(F-statistic) 0.681238 

     

العتماد على خمرجات املصدر  EViews مج اإلحصائيالرب: من إعداد الباحث 
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 جدول معامالت دالة خط االحندار للتخطيط الضرييب مع األعباء العملياتية االخرى 14 – 4جدول رقم 
       لكل شركة

كة اسم  العالقة   ال
OPB_01 = -0.00716515019748 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_01 

لشلفاإلمسنت مؤسسة   ومشتقاته 

OPB_02 = -0.015999091275 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_02 

 عني الكبريةاإلمسنت شركة 

OPB_03 = 0.0343246999803 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_03 

 تبسةاإلمسنت شركة ذات أسهم شركة 

OPB_04 = 0.0392215358291 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_04 

 الفارج إمسنت مسيلة

OPB_05 = 0.042836486571 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_05 

 الفارج إمسنت مسيلة عقاز

OPB_06 = -0.0856035967637 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_06 

 ش البسكرية لإلمسنت

OPB_07 = -0.00899636931033 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_07 

 شركة حجر السود لإلمسنت

OPB_08 = 0.00595795310927 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_08 

 سور الغزالناإلمسنت 

OPB_09 = -0.00457646794326 + 0.0325080953836 - 
0.058709947135*TP_09 

 للمتيجةاإلمسنت ش.ذ.أ شركة 

مج اإلحصائي  العتماد على خمرجات الرب      EViewsاملصدر: من إعداد الباحث 
بعد معاجلة معطيات مؤشر األعباء العملياتية األخرى والتخطيط الضرييب من خالل  ومما ميكن استنتاجه

 ( جدا ها ضعيفةلكن عكسية وهو ما يوافق الفرضية،عالقة العالقة بني املتغريين تبني أن  EViewsخمرجات نظام 
2=R021.0(،  أما امليل العالقة𝛼  = - 058.0  دة يف التخطيط الضرييب بـــوحدة واحدة ختفض مرة أي أن الز

لألعباء احلد األدىن وهو   %3.25أما الثابت فتمثل يف احلد  ، %05.8األعباء العملياتية األخرى بنسبةـ  من
للمتغري املستقل  0.05درجة احلرية  وهي أكرب من) prob=0.67( معنوية العالقة إىللرجوع و العملياتية األخرى، 
اتية األخرى جند أن العالقة بني التخطيط الضرييب واألعباء العملي معنوية العالقة إىللرجوع و  التخطيط الضرييب،
ألعباء ومن خالل عالقة غري معنوية  املعطيات املتاحة من القوائم املالية للشركات، كما أن عالقة التخطيط الضرييب 

ت والغرامات عالقة العملياتية ومن خالهلا ا ضية الفر  ا جاءت بهمل موافقوهو  جدا لكنها ضعيفة عكسيةلعقو
  الرابعة.

ال بذلك  0.05من درجة احلرية  كربوهي أ 0.6812اليت تساوي  Prob(F-statistic)ومن خالل: 
𝑂𝑃𝑏it  : كن من اعتماد هذا النموذجمتُ  = 0.032 − 0.058 ∗ TPit 
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س على  ليلفرض البدا ورفضللدراسة  للفرضية الرابعةفرض العدم  قبول ميكنفإنه  لنتائج،ا على سايو
ذا فإن أي  ،خرىاألعباء العملياتية األعلى مؤشر  للتخطيط الضرييبمعنوي  ريث وجدال ي: التايل النحو يف  دةز و

  اخلفض يف مؤشر األعباء العملياتية األخرى. إىللضرورة  يؤدالتخطيط الضرييب ال ت

  امليدانيةحتليل نتائج الدراسة املطلب الثالث: 
لسيولة اعلى كل من العائد على األصول وحقوق امللكية من جهة و  يبيط الضر يالتخطعالقة  أثربعد دراسة 

  واألعباء العملياتية األخرى من جهة أخرى نلخص النتائج وحتليلها فيما يلي: اجلارية

  الضرييب على العائد على األصولحتليل أثر التخطيط  الفرع األول: 
عيفة ض التخطيط الضرييب على مؤشر العائد على األصول وجود عالقة طردية أظهرت النتائج القياسية ألثر

دة يف التخطيط الضرييب بوحدة واحد بني التخطيط الضرييب والعائد على األصول حيث تؤديجدا  الرفع  إىلة الز
بتة للعائد على األصول متثلت يف وحدة  0.13 بـمن العائد على األصول  أدىن  أي   0.10، مع وجود قيمة 

وهي موافقة ملا جاء به جدول املقارنة بني الشركات حيث كان معدل  ،%10تقدر بــ  كعائد على األصولنسبة  
ت الشرك إلضافة %11جمتمعة مقدر بــ  اتعائد األصول جلميع بيا  %2.9أن عامل التحديد الذي أظهر  إىل، 
لرجوع  التخطيط الضرييب، إىلراجع  من التغري يف العائد على األصول ني أن العالقة غري معنوية العالقة يتب إىلو

  أي أن التغري يف التخطيط ال يفسر العائد على األصول. % 5 عند مستوى معنوية وهي أقلمعنوية 

ومن خالل النموذج يف تفسري أثر التخطيط الضرييب على التغريات اليت تطرأ على العائد على األصول، 
ا بني التخطيط الضرييب والعتفق مع الفرضية األوىل يف تفسري العالقة تا أالنتائج من خالل و  ائد على األصول أ

، غري ةى العائد على األصول مل تشملهم الدراسلوجود عدة متغريات أخرى تؤثر علضعيفة جدا عالقة طردية لكنها 
  أي أن التغري يف التخطيط ال يفسر العائد على األصول. % 5 عند مستوى معنوية وهي أقلمعنوية 

 حتليل أثر التخطيط الضرييب على العائد على حقوق امللكيةالفرع الثاين: 
 جود عالقة طرديةامللكية و  العائد على حقوقالتخطيط الضرييب على مؤشر  النتائج القياسية ألثر من خالل

دة يف التخطيط الضرييبال بني التخطيط الضرييب والعائد على األصول حيث تؤدي ضعيفة جدا  واحدة   بوحدةز
بتة للعائد  وحدة نقدية، 0.73 بـامللكية  حقوقالرفع من العائد على  إىل يف  امللكية متثلت حقوقمع وجود قيمة 
وهي موافقة ملا جاء به جدول املقارنة بني الشركات حيث كان معدل  ،امللكية كحد أدىن  حقوقائد على كع  35%



ع ات قطاع صناعة  :الـفـصـل الـرا زائر خالل  اإلسمنتعالقة التخطيط الضر بالقدرة املالية لشر   2020 – 2012 ا

  

 
228 

ت الشركات جمتمعة مقدر بــ  حقوقعائد على  إلضافة إىل عامل التحديد الذي أظهر  ،%38امللكية جلميع بيا
لرجوع  راجع إىل التخطيط الضرييب، امللكية حقوقمن التغري يف العائد على  %2.5أن  عنوية العالقة يتبني م إىلو

هو و  فسر املتغري التابعي أي أن التخطيط الضرييب ال % 5 عند مستوى معنوية وهي أقلأن العالقة غري معنوية 
عائد ومن خالل النموذج يف تفسري أثر التخطيط الضرييب على التغريات اليت تطرأ على ال امللكية، حقوقالعائد على 

ا تالنتائج من خالل و ،  امللكية حقوق خطيط الضرييب والعائد بني التيف تفسري العالقة  ثانيةتفق مع الفرضية الأ
ا عالقة طردية  امللكية حقوق على  قوقحوهذا لوجود عدة متغريات أخرى تؤثر على العائد على  ضعيفة جداوأ

  امللكية مل تشملهم الدراسة.

 السيولة اجلاريةحتليل أثر التخطيط الضرييب على الفرع الثالث: 
ضعيفة  كسيةوجود عالقة ع السيولة اجلاريةالتخطيط الضرييب على مؤشر  أظهرت النتائج القياسية ألثر

دة يف التخطيط الضرييب بوحدة نقدية حيث تؤدي السيولة اجلاريةبني التخطيط الضرييب و  جدا   إىلواحدة  الز
بتة للسيولة اجلار  وحدة نقدية، 1.53 مبقدار السيولة اجلاريةاخلفض من    ةمر  3.02ية متثلت يف  مع وجود قيمة 
ت  ،كحد أدىن  وهي موافقة ملا جاء به جدول املقارنة بني الشركات حيث كان معدل السيولة اجلارية جلميع بيا

لرجوع   ،مرات 3الشركات جمتمعة مقدر بــ  ند مستوى ع وهي أقلمعنوية العالقة يتبني أن العالقة غري معنوية  إىلو
ذج يف تفسري أثر ومن خالل النمو  ،السيولة اجلاريةوهو  فسر املتغري التابعي أي أن التخطيط الضرييب ال % 5 معنوية

االنتائج من خالل و ، السيولة اجلاريةالتخطيط الضرييب على التغريات اليت تطرأ على   ثالثةتفق مع الفرضية الت ال أ
ا عالقة  السيولة اجلاريةبني التخطيط الضرييب و يف تفسري العالقة  متغريات أخرى تؤثر  وهذا لوجود عدة عكسيةوأ

  مل تشملهم الدراسة. السيولة اجلاريةعلى 

  حتليل أثر التخطيط الضرييب على األعباء العملياتية االخرىالفرع الرابع: 
جود عالقة طردية و األعباء العملياتية االخرى التخطيط الضرييب على مؤشر  أظهرت النتائج القياسية ألثر

التخطيط الضرييب  للفرضية الرابعة واليت تنص على أناألخرى، وهذا موافق األعباء العملياتية الضرييب و بني التخطيط 
دة يف التخطيط ا ومن خالل النتائج القياسية حيث تؤدي .خرىخيفض من األعباء العملياتية األ لضرييب بوحدة الز

بتة  حدة ،و  0.058 بـخرى من األعباء العملياتية األ اإلنقاص إىلواحدة  رى خعباء العملياتية األلألمع وجود قيمة 
ول وهي موافقة ملا جاء به جد ،تسدده الشركاتخرى أعملياتية كأعباء    من النتيجة الصافية %3.2 متثلت يف

ت الشركات جمتمعة مقدر بــ  خرىاملقارنة بني الشركات حيث كان معدل األعباء العملياتية األ ، %3.6جلميع بيا
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لرجوع  أي أن التخطيط  % 5 عند مستوى معنوية وهي أقلمعنوية العالقة يتبني أن العالقة غري معنوية  إىلو
التخطيط الضرييب  ومن خالل النموذج يف تفسري أثر ،خرى وهو األعباء العملياتية األ فسر املتغري التابعي الضرييب ال

ا تالنتائج من خالل و ، خرى األعلى التغريات اليت تطرأ على األعباء العملياتية  تفسري  رابعة يفضية التفق مع الفر أ
ا عالقة خرى بني التخطيط الضرييب واألعباء العملياتية األالعالقة  ذا لوجود عدة متغريات وه جدا ضعيفة عكسيةوأ

  مل تشملهم الدراسة.خرى أخرى تؤثر على األعباء العملياتية األ

لعائد على االتخطيط الضرييب على كل من ألثر ملخص لنتائج التحليل القياسي من خالل ما سبق وك
دم وجود أثر لعمت التوصل  واألعباء العملياتية من جهة أخرى، السيولة اجلاريةاألصول وحقوق امللكية من جهة و 

عباء العملياتية من ألوا السيولة اجلاريةالعائد على األصول وحقوق امللكية من جهة و للتخطيط الضرييب على كل من 
  جهة أخرى.
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  الفصل الصةخ
إنتاج  صناعة قطاع من %65أكثر من تبني أن القطاع العمومي يستحوذ على من خالل الدراسة امليدانية 

إلضافة إىلاإلمسنت يف اجلزائر   امتالكه أكثر من عشرين خط إنتاج موزعة على أربعة عشر مصنع. ، 

يب يف حتسني دور التخطيط الضري الدراسة املتمثل يف اهلدف األساسي من إىليف هذا الفصل التطرق مت  كما
ت املالية للشركات وتبيان الشركات الو  يةياسمن خالل الدراسة الق القدرة املالية للمؤسسة، يت من خالل عرض البيا

 الدراسة القياسية تمتو  ،كانت ظرفيه  التحفيزاتته ها قانون االستثمار إال أن وفقاستفادت من حتفيزات جبائيه 
ت املالية التفصيلية للشركات،   انطالقا ت السجل التجاري، لصعوبة احلصول على البيا من القوائم املالية لقاعدة بيا

ت اجلبائية، والتحفيزات املمنوحة للشركات    .كالغرامات والعقو

نت الدراسة أن للتخطيط الضرييب عالقة كما سني كل ، أي له دور ولكنه ضعيف يف حتضعيفة موجبة أ
من العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية وله دور يف ختفيض السيولة اجلارية وهو ما يطمح إليه املدير 
 املايل الستغالل األمثل للفائض، وله عالقة عكسية ضعيفة جدا مع األعباء العملياتية األخرى وهو ما يوافق الفرضية

  الرابعة للدراسة،

لضرييب ال أي أن التخطيط ا ،معنوية التخطيط الضرييب عدم إىل قياسيةالمت التوصل من خالل الدراسة و 
ؤثر يف القدرة األعباء العملياتية األخرى، وأن التخطيط الضرييب ال ي اخنفاضيفسر التغريات يف العوائد احملققة ويف 

  .النماذج األربعةاعتماد  عدم وبذلكاملالية للمؤسسة، 

لتايل    حتسني القدرة املالية يف دورليس له  لتخطيط الضرييباأن من خالل الدراسة القياسية إىل ميكننا االستنتاج و
  للمؤسسة.
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  دراسةنتائج ال
شركات قطاع صناعة ب يف حتسني القدرة املالية لتخطيط الضرييبادور  يتمثل مافيمن خالل دراسة إشكالية 

دف اإلجابة على األسئلة الرئيسية واألسئلة الفرعية ،2020 – 2012خالل الفرتة  يف اجلزائراإلمسنت  وبعد  ،و
جوانب املوضوع من خالل الدراسة النظرية للفصول الثالثة األوىل والدراسة امليدانية يف الفصل األخري مت  حتليل

  التوصل إىل النتائج.

  فيما يلي أهم النتائج اليت مت التوصل إليها:

  الفرضيات اختبارنتائج أوال: 
  ، مت اختبار فرضيات البحث على النحو التايل: امليدانيةمن خالل النتائج النظرية و 

قطاع صناعة  شركاتلللتخطيط الضرييب دور يف حتسني القدرة املالية " الفرضية الرئيسية:

  " يف اجلزائراإلمسنت 
ور يف حتسني القدرة د للتخطيط الضرييبرغم أن اجلانب النظري يدعم فرضية أن خبصوص الفرضية الرئيسية و 

نت رفض الفرضية إال أن النتائج القياسية ،يف اجلزائراإلمسنت ؤسسات قطاع صناعة املالية مل كما صياغتها  ميكن و  أ
خالل الفرتة   اجلزائريفاإلمسنت ؤسسات قطاع صناعة القدرة املالية ملليس للتخطيط الضرييب دور يف حتسني "يلي 

2012 – 2020."  

 ات حمل الدراسة للشرك العائد على األصول الرفع من دور يف لتخطيط الضرييب" ل:األوىلالفرضية الفرعية 
لتخطيط الضرييب  اة إحصائية بني لاليوجد أثر ذو د الأنه تبني  امليدانية دراسةلل القياسية نتائجال من خالل

 أن"القائلة:  األوىلفرضية ال رفضوعليه: مت  القدرة املاليةبع يعرب عن  كمتغري  العائد على األصولو ل قمست كمتغري
  ." ةحمل الدراساإلمسنت قطاع صناعة لشركات  العائد على األصول الرفع من دور يف لتخطيط الضرييبل

 ركات حمل الدراسةالعائد على حقوق امللكية للش الرفع من دور يف لتخطيط الضرييب"ل :الثانيةالفرضية الفرعية 
لتخطيط الضرييب  اة إحصائية بني لاليوجد أثر ذو د الأنه تبني  يدانيةامللدراسة القياسية لنتائج ال من خالل 
القائلة:  الثانيةالفرضية  فضر وعليه: مت  القدرة املاليةبع يعرب عن  كمتغري  حقوق امللكية العائد علىو ل قمست كمتغري

  " الدراسةحمل  اإلمسنتصناعة قطاع لشركات  حقوق امللكية العائد على الرفع من دور يف الضرييبلتخطيط ل أن"



ــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ اتمة العامة ــــ   ا
  
 

 
233 

  الدراسة " من السيولة اجلارية للشركات حمل الرفع دور يف لتخطيط الضرييب"ل :الثالثةالفرضية الفرعية 
لتخطيط الضرييب  اة إحصائية بني ليوجد أثر ذو دال أنه التبني امليدانية لدراسة القياسية لنتائج ال من خالل

 أن"القائلة:  الثالثةية الفرض رفضوعليه: مت  القدرة املاليةبع يعرب عن  كمتغريالسيولة اجلارية  و ل قمست كمتغري
  " حمل الدراسةاإلمسنت  صناعة قطاعلشركات  السيولة اجلارية الرفع من دور يف لتخطيط الضرييبل

اء اجلبائية يف الشركات حمل الدراسة يف اخلفض من األعبالتخطيط الضرييب  يساهم" :الرابعةالفرضية الفرعية 

  "ةللمؤسسمن خالل اخلفض من األعباء العملياتية األخرى 
لتخطيط الضرييب  اة إحصائية بني ليوجد أثر ذو دال أنه التبني  يدانيةامللدراسة القياسية ل نتائجال من خالل

القائلة:  الرابعةالفرضية  فضر وعليه: مت  القدرة املاليةبع يعرب عن  كمتغرياألعباء العملياتية األخرى  و ل قمست كمتغري
ئية من خالل اخلفض من األعباء اجلبا يف حمل الدراسةاإلمسنت قطاع صناعة شركات يف  التخطيط الضرييب يساهم

  ة للمؤسساخلفض من األعباء العملياتية األخرى 

  ةالنظري الدراسةنتائج  نيا:
لتايل حتقيق سياستها و  ،أهداف املؤسسة إىلعلى الرتكيز واالجتاه  الضريبية يساعد اإلدارةالضرييب التخطيط  .1

طري عملها دون ارجتال.   و
وتوفري  ياطفعن طريق االحت ،عاجلة الاألحداث املفاجئة اليت قد تتطلب حلو  التخطيط الضرييبل يقل .2

ذلك يوفر الوقوع يف املخاطر اجلبائية، وب ديفاتجتنب و  إىليؤدي  اجلبائية، االلتزاماتالسيولة ملواجهة 
  ؛التخطيط األمن اجلبائي للشركة

 .أربع تقنيات ستخدام  ختفيض العبء الضرييب على الشركةيعتمد التخطيط الضرييب يفغالبا ما  .3
  ؛الضريبية التحفيزاتخطط تستفيد من وفق  مشاريعإنشاء  اإلنشاء:أول تقنية هي  -
احلصول يث يتم حب غري خاضعة للضريبة إىلالتحويل من عمليات خاضعة  :التحويلين تقنية هي  -

ح،املزيد من فئات الدخل على  ؛لضرائبمن ا ةعفااملأو األصول  ، أو األر
فرتات  إىلالضريبية  القاعدةأو ل املبالغ اخلاضعة للضريبة يتقنيات حتوّ أي التوقيت هي لث تقنية   -

 ؛حماسبة ضريبية أكثر مالءمة
نني أو أكثر من دافعي ثإالتقسيم تستلزم توزيع الوعاء الضرييب بني  ةتقنيالتقسيم: رابع تقنية هي  -

  .من معدالت ضرائب خمتلفة ستفادةلالالضرائب 
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ف خاطر والتكاليالتجنب أو التخفيض الضرييب مع مراعات امل هواهلدف النهائي للتخطيط الضرييب إن  .4
  ؛اإلضافية احملتملة

املالية ذات بعدين بعد مايل كمي قابل للقياس كالقدرة على سداد الديون أو احلصول على األصول القدرة  .5
م  قل تكلفة، وبعد نفسي خاص بتكوين االفراد واملستخدمني داخل الشركات من خالل مكتسبا اجلارية 

م يف إدارة األمور املالية للمؤسسة م وسلوكيا   ؛املعرفية ومهارا
ا املالية من أجل حتقالقدرة املالي .6 ا على قيادة إمكا قل تكلفة يق أهدافها املسطرة ة للشركة هي قدر

تعتمد على التنبؤ املايل من خالل امليزانيات التقديرية، وتقدير االحتياجات العامة للشركة، فكلما   وهي
  ؛كانت التوقعات صادقة زاد ذلك من قدرة الشركة يف حتقيق أهدافها

ر القدرة املالية اميكية، كما توفالدين إىللية هي القوة الدافعة الالزمة لنقل املوارد من احلالة الساكنة القدرة املا .7
  ؛توجهات الشركةمن خالل ألهداف للوصول لكثر فعالية التنفيذ 

 اس من خاللفراد واملهارات واملعرفة واليت تقة املالية يلتقيان يف سلوكيات األالتخطيط الضرييب والقدر  .8
ة االزمات، كما يتقاطعان  ا يف جما مؤشرات األداء الفردية أو من خالل املؤشرات املالية للشركات وقدرا

تدارة القدرة املالية من خالل إ حيث تقوم يف احلفاظ على التدفقات النقدية ل من خالو   اإلمكا
ع مع دور وهو ما يتقاط املاليةحتليل وتقييم املخاطر كما تعمل على   ،االستخدام األمثل ألصول الشركة
 توفري األمن اجلبائي من خالل جتنب االخطار اجلبائية، واخلفض من إىلالتخطيط الضرييب الذي يهدف 

  ؛األعباء اجلبائية
ليتسديدها مما  اإلفصاح عنها أو عمليات معاجلة الضريبة أو اخلطر اجلبائي ينشئ عن خطأ يف .9 شركة ؤدي 

تتمثل يف أعباء  حتمل إىلة إلضاف ،تشويه مسعتها أمام اإلدارة اجلبائيةو  اجلبائيمن خلروج من دائرة األ
ت والغرامات  .العقو

  امليدانية الدراسةنتائج  لثا:
موعة من الشركات، واالطالعمن خالل دراستنا للقوائم  ت املوجودة يف امل املالية  يزانيات على تفاصيل البيا

موعة من النتائج نل ت، مت التوصل    : صها يف اآليتخوجدول النتائج، ومعاجلة وحتليل هذه البيا



ــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ اتمة العامة ــــ   ا
  
 

 
235 

حيث  ،ألزم الشركات على البحث عن ختفيض التكاليف اإلمسنتقطاع صناعة  تشبع سوقوجود املنافسة و  .1
 مليون نيمخس وعشرون خط إنتاج بطاقة إنتاجية تقدر بـحوايل ثالثتوي على صناعتها وأصبحت حت تتطور 

  ؛طن سنو
 2012ن عينة الدراسة يف الفرتة م يف اجلزائراإلمسنت قطاع صناعة ارتفاع أرقام أعمال واإلنتاج لكل شركات  .2

بسبب اخنفاض عائدات البرتول وتوقف  2020و 2019، وتراجع يف أرقام األعمال لسنيت 2018إىل غاية 
ر اليتاملشاريع، و    ؛ا جائحة كورو خلفتهاآل

دائهم قبل مقارنة  ،اإلمسنتعلى الرغم من حتسني املتوسط السنوي ملردودية مصانع الشركات املختلطة و  .3
م املعنية و اإلمسنت أن هذه العملية مل تسمح بتأهيل أدوات انتاج شركات  إالالشراكة، يف دخول ال ستفاد

 .األجانبللشركاء اإلمسنت من الدراية يف التسيري واخلربة الصناعية يف صناعة 
مليار دج يف  8.08بلغ  عمالأالقطاع العام مبعدل أرقام  ،يف اجلزائراإلمسنت قطاع صناعة متيزت شركات لقد  .4

مليار  23.34مليار دج، أما شركات القطاع اخلاص فبلغ املعدل  5.94حني بلغت الشركات املختلطة معدل 
 ؛2020 – 2012 السنوات املالية طيلة خسارةنتيجة مع عدم تسجيل أي  ،دج

تالمن خالل  .5  لتخطيط الضرييب من خالل االستفادة من التحفيزاتقامت أربع شركات فقد  املالية بيا
 اجلبائية:

ح  ةحصول شركتني من القطاع اخلاص على حتفيزات جبائية يف شكل إعفاء مؤقت على الضريب  - على أر
 ؛الشركات

على  ةحتصلت شركتني من القطاع العام على حتفيزات جبائية يف شكل ختفيض مؤقت على معدل الضريب -
ح الشركات.  أر

بت لدى ، %20األصول مبعدل حققت شركات القطاع اخلاص أعلى معدل عائد على لقد  .6 يف حني بدى 
 ةقياسيالناتج عن الدراسة العلى األصول أما املعدل الثابت ، %10بلغ املعدل  حيث القطاع العام واملختلط

 ؛%10فبلغ جلميع شركات حمل الدراسة 
بت لدى لقد  .7 لقطاع احققت شركات القطاع اخلاص أعلى معدل عائد على حقوق امللكية، يف حني بدى 

جلميع شركات حمل الدراسة فبلغ  امليدانيةأما املعدل الثابت حلقوق امللكية الناتج عن الدراسة  العام واملختلط
 ؛35%
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حافظت شركات القطاع العام على معدل مرتفع للسيولة احلالية، يف حني خفضت شركات القطاع اخلاص لقد  .8
د األدىن ملعدل أن احل امليدانيةيف حني أظهرت الدراسة  واستفادت من الفائض، أدىن مستوى إىلمعدل السيولة 

من األصول اجلارية يقابله  3على معدل  حافظتمرة، أي الشركات  3.04السيولة للشركات حمل الدراسة بلغ 
 ؛اخلصوم اجلارية، وهو معدل مرتفع مقارنة مع النسبة املعياريةمن  1

ضية حلساب معدل التخطيط  .9 لتخف ستنتجالضرييب نمن خالل العالقة الر يضات والعجز ويتأثر أنه يتأثر إجيا 
السرتدادات والنتيجة العادية قبل الضرائب  ؛سلبا 

التخطيط الضرييب على مؤشر العائد على حقوق امللكية وجود عالقة  أظهرت النتائج القياسية ألثرلقد  .10
 ؛طردية بني التخطيط الضرييب والعائد على األصول

ية بني التخطيط وجود عالقة عكس السيولة اجلاريةالقياسية ألثر التخطيط الضرييب على مؤشر  ظهرت النتائجأ .11
 ؛السيولة اجلاريةالضرييب والعائد 

 لسيولةاعدم وجود أثر معنوي للتخطيط الضرييب على كل من العائد على األصول وحقوق امللكية من جهة و  .12
  واألعباء العملياتية من جهة أخرى. اجلارية

  الدراسة قرتاحاتا رابعا:
ا املالية  فيما يلي مجلة من االقرتاحات اليت متكن املؤسسة من تفعيل التخطيط الضرييب ليساهم يف حتسني قدر

  :النحو التايل على وجتنيبها أعباء جبائية إضافية، وتضييعها لفرص حتفيز جبائية مقدمة من طرف الدولة

 رئيسداث منصب ستحاليت تدمج الوظيفة الضريبية مع احملاسبة مع ا اتداخل الشرك ضريبيةمصلحة  ستحداثا .1
 املدير املايل على األكثر؛ حتت إشراف ، شريطة أن يكونللمصلحة

مد اإلجراءات توجه العمليات احلالية وتعت إستباقيةدعوة الشركات إىل اعتماد التخطيط الضرييب كأداة رقابية  .2
 ؛لرقابة والتدقيق اجلبائينيالشفافية الضريبية لة واملستحدثة، وتوفر الضريبية احلالي

لشركة حتتوي على مجيع الرسوم والضرائب ال  .3 مة جبائية خاصة  ركة مع اإلشارة إىل الش يت ختضع هلاوضع رز
  ؛ريخ استحقاقها

  ؛وجتنبهاها وطرق تسيري  من خالل حتديد املنشئ والعواقب داخل الشركات وضع إطار عام إلدارة املخاطر اجلبائية .4
جبائية  و انشاء حمرراتفتح قنوات اتصال حديثة بني الشركات وإدارة الضرائب، من خالل موقع جبايتيك أ .5

ج حكومة إلكرتونية إلعتماد على    ؛إلكرتونية، فهي دعوه لرقمنه مجيع التعامالت 
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جلباية،  .6 لى أن يكون التكوين عتوفري فرص التكوين للمحاسبني داخل الشركات اليت ال حتتوي على فرع خاص 
 ؛دوري يف القوانني اجلبائيةبشكل 

ة حماربة قوانني ترسخ لثقاف فرضالدولة  على بوج يبير ضلا طيطختلا استخدام ىلع تاكر شال حثل أجمن  .7
ل، وتكوين إطارات الوالتوجه أكثر حنو حتفيز املشاريع يف مرحلة االستغ ،البريوقراطية يف احلصول على التحفيزات

ذات ختصص صناعي لدراسة واعتماد التحفيزات يف حالة تقدير اآلليات واملعدات الصناعية الثقيلة للحصول على 
إلضافة إىل الرقابة البعدية من خالل املعاينة امليدانية للتأكد من مدى احرتام حتفيزات التوسع وإعادة التأهيل  ،

  .مالشركات اللتزاما

  دراسةال قاآف :خامسا
اية الدراسة ونظرا ألمهية اجلباية والتخطيط الضرييب، ميكننا تقدمي بعض املواضيع كدراسات مستقبلية  يف 

  هلا عالقة مبوضوع حبثنا، نلخصها يف االيت: 

  ؛للشركات دور التخطيط الضرييب يف جتنب املخاطر اجلبائية -
  ؛للشركات املخاطر اجلبائية على النتيجة الصافيةأثر  -
خلطر اجلبائي. - ضية يف التنبؤ    دور األساليب اإلحصائية والر
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126. PwC:https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/pwc_tax_function_of_t
he_future_tax_function_KPI_sept17.pdf 

127. SCAEK. http://www.scaek.dz/Apropos. 



 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 ي يفدور التخطيط الضريب

حتسني القدرة املالية 

 للمؤسسة

دراسة حالة على جمموعة  

 من شركات قطاع صناعة

االمسنت يف اجلزائر للفرتة 
2012 – 2020  

 

 عنوان األطروحة:

  قــالحــامل
 



ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ   املالحقــ
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   للشركات حمل الدراسة ملخصةالنسب املالية  01امللحق رقم 
 السنة 

العائد على 
  األصول

العائد على حقوق 
  امللكية

السيوله 
  اجلارية

 إىل األعباء العملياتية األخرىنسبة 
  النتيجة

سة 
مؤس

ت 
من اإلس

ف
شل

شتقاته ال
وم

  

2012 0,08 0,10 10,04 0,02 
2013 0,10 0,14 4,73 0,01 
2014 0,10 0,12 8,62 0,00 
2015 0,10 0,12 3,32 0,01 
2016 0,09 0,12 1,26 0,00 
2017 0,07 0,10 2,44 0,00 
2018 0,06 0,08 2,52 0,01 
2019 0,04 0,05 2,55 0,07 
2020 0,03 0,04 3,47 0,04 

كة 
ت 

من اإلس
ة

ب
 ال

ع
 2012 0,21 0,32 4,07 0,01 

2013 0,16 0,25 1,39 0,01 
2014 0,14 0,21 2,03 0,01 
2015 0,08 0,17 0,51 0,00 
2016 0,06 0,15 0,70 0,00 
2017 0,15 0,33 1,26 0,00 
2018 0,08 0,31 1,30 0,00 
2019 0,04 0,14 2,09 0,03 
2020 0,03 0,10 2,60 0,02 

كة 
سهم 

ت أ
كة ذا

ت 
من اإلس

س
ت

 ة

2012 0,16 0,26 4,18 0,01 
2013 0,16 0,24 4,73 0,02 
2014 0,06 0,08 5,52 0,05 
2015 0,07 0,11 3,76 0,08 
2016 0,11 0,17 2,65 0,03 
2017 0,12 0,18 3,38 0,04 
2018 0,08 0,13 2,57 0,04 
2019 0,04 0,05 3,05 0,18 
2020 0,03 0,04 4,22 0,37 

سلة
ت م

سمن
الفارج إ

 

2012 0,16 0,14 1,84 0,00 
2013 0,21 0,55 0,57 0,04 
2014 0,24 1,75 4,02 0,00 
2015 0,24 1,97 6,50 0,05 
2016 0,21 0,70 0,88 0,05 
2017 0,25 1,21 0,56 0,05 
2018 0,15 0,59 0,42 0,19 
2019 0,12 0,48 0,40 0,28 
2020 0,09 0,42 1,44 0,13 

ت 
سمن

الفارج إ
سلة عقاز

م
 

2012 0,16 1,18 1,32 0,00 
2013 0,20 1,28 2,02 0,01 
2014 0,18 1,15 2,80 0,02 
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2015 0,18 1,10 1,22 0,07 
2016 0,31 1,62 1,24 0,07 
2017 0,31 1,65 1,44 0,02 
2018 0,16 0,86 1,04 0,10 
2019 0,16 0,70 1,02 0,35 
2020 0,11 0,48 1,73 0,19 

ت
إلسمن

ة ل
سك

ش ال
 

2012 -16% -10% 13,74 -0,15 
2013 0% 0% 1,57 -0,46 
2014 0% 0% 0,34 0,00 
2015 0% 0% 0,28 0,13 
2016 2% 12% 0,57 0,08 
2017 7% 89% 0,54 0,02 
2018 7% 96% 0,81 0,01 
2019 11% 118% 2,39 0,01 
2020 4% 35% 3,38 0,04 

ت 
من اإلس

سور الغزالن
 

2012 0,16 0,27 4,03 0,01 
2013 0,10 0,15 3,54 0,02 
2014 0,18 0,30 4,01 0,01 
2015 0,09 0,13 4,43 0,02 
2016 0,14 0,19 4,16 0,01 
2017 0,15 0,21 4,88 0,01 
2018 0,11 0,16 6,06 0,02 
2019 0,07 0,09 7,95 0,01 
2020 0,08 0,10 8,10 0,02 

ت
إلسمن

سود ل
جر ال

كة ح
 2012 0,20 0,33 3,23 0,02 

2013 0,15 0,23 3,48 0,05 
2014 0,15 0,22 3,23 0,01 
2015 0,13 0,18 3,29 0,03 
2016 0,10 0,22 3,41 0,05 
2017 0,10 0,14 5,11 0,10 
2018 0,07 0,14 3,83 0,01 
2019 0,07 0,09 3,54 0,03 
2020 0,06 0,11 5,98 0,02 

كة 
أ  ذ. ش.

ت 
من اإلس

جة
للمت

 2012 0,12 0,41 1,61 0,05 
2013 0,07 0,19 1,14 0,03 
2014 0,13 0,44 1,01 0,02 
2015 0,13 0,44 0,99 0,01 
2016 0,14 0,39 1,50 0,02 
2017 0,10 0,23 1,81 0,02 
2018 0,10 0,21 1,74 0,03 
2019 0,08 0,16 2,06 0,01 
2020 0,10 0,18 2,87 0,00 

  



ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــ   املالحقــ
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  :يف القرص املضغوط املالحققي 

عدد 
 امللفات

  إسم امللحق  نوع امللف
رقم 
  امللحق

 Excel  01  للشركات حمل الدراسة ملخصةالنسب املالية 

2 
Excel + 

Spss 
 02 مصفوفة االرتباط

1 Image 
جدول معامالت دالة خط االحندار للتخطيط الضرييب مع العائد على 

 األصول
03 

1 Image 
 الضرييب مع العائد علىجدول معامالت دالة خط االحندار للتخطيط 

 حقوق امللكية
04 

1 Image 
جدول معامالت دالة خط االحندار بني التخطيط الضرييب السيولة 

  اجلارية     
05 

1 Image 
جدول معامالت دالة خط االحندار بني التخطيط الضرييب واألعباء 

 العملياتية االخرى      
06 

1 Excel ت  Eviews 07عاجل بـ امل املالية للشركات قاعدة البيا

9 x 27 Excel  08  2020- 2012ميزانية الشركات لسنوات الدراسة 

1 Excel 09 شركات االنتاج الصناعي لإلمسنت يف اجلزائر 

  

  املالحق: 
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252 
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  ملخص:

 ويعدة،  حتسني القدرة املالية للمؤسسيف التخطيط الضرييبالتعرف على دور  إىلهذه الدراسة  هدفت
ت اإلدار  هاختفيف العبئ الضرييب الواقع على عاتقو احلصول على االمتيازات اجلبائية  ، ولكون أن ة العليامن أولو

جلانب الضرييب، وختصيص حيز للوظيفة الضري هاأجرب  ،القوانني اجلبائية سريعة التغيري ة ومن خالهلا بيعلى االهتمام 
لشركة رئيس ل مصلحة الضرائب  ن اخلطر اجلبائي ومحايتها م تخطيط الضرييب وحتقيق أهداف املؤسسةللقيام 

دة مردوديتها وحتسني قجبائية امتيازاتالدولة من  هوالظفر بكل ما تتيح لتايل محاية أصول الشركة وز ا ، و در
  .املالية

أن للتخطيط الضرييب عالقة ضعيفة مع املؤشرات املالية املختارة لتمثل القدرة املالية  وقد توصلت الدراسة
طيط الضرييب، العالقة بني املؤشرات املالية والتخعدم معنوية  إىلإلضافة  ،يف اجلزائراإلمسنت قطاع صناعة لشركات 

 ركات حمل الدراسة.القدرة املالية للشليس له دور يف حتسني وفق ما توفر من معطيات  وبذلك فالتخطيط الضرييب

 لقدرة املالية.ا املؤشرات املالية، امتيازات جبائية، اخلطر اجلبائي،، التخطيط الضرييب: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This study aimed to understand the role of tax planning in improving the 
financial capacity of the firms. Securing tax concessions and reducing their tax 
burden are among the priorities of high administration. In addition, Due to the 
rapid change of tax laws, businesses have been obliged to pay attention to 
taxation. In addition, allocate space for the Tax function represented by Tax 
Manager or the head of the company’s tax department. Undertake tax planning, 
achieve businesses objectives, protect it from tax risk, and exploit all government 
privileges. Moreover, protect the company’s assets, increase its productivity and 
improve its financial capacity. 

The study found that tax planning has a weak correlation with the financial 
indicators selected to represent the financial capacity of Algerian cement 
companies, in addition to the insignificance of the correlation between financial 
indicators and tax planning. As a result, tax planning based on available data has 
no role in improving the financial capacity of the firms in question.  

Keywords: Tax Planning; Tax Concessions; Tax Risk; Financial Indicators; 
Financial Capacity. 

 

 

 



  

 

 

 

Résumé  :  

Cette étude visait à identifier le rôle de la planification fiscal dans 
l’amélioration de la capacité financière de l’entreprise. L’obtenir des concessions 
fiscales et réduire leur fardeau fiscal figurent parmi les priorités de la direction 
suprême. Et tellement les lois fiscales se change rapidement, les entreprises ont 
été forcée de prêter attention au côté fiscal, et d’attribution d’espace pour la 
fonction fiscal représenté par le chef du service fiscal de l’entreprise, pour 
entreprendre la planification fiscale, atteindre les objectifs de l’institution et la 
protéger du risque fiscale et exploiter tous les privilèges accordés par l’État, 
ensuite, protéger les actifs de l’entreprise, augmenter sa productivité et améliorer 
sa capacité financière. 

L’étude a révélé que la planification fiscale a une faible corrélation avec les 
indicateurs financiers sélectionnés pour représenter la capacité financière des 
entreprises algériennes du secteur du ciment, en plus de l’insignifiance de la 
corrélation entre la planification fiscale et les indicateurs financiers. 
Par conséquent, la planification fiscale basée sur les données disponibles n’a 
aucun rôle pour l’amélioration de la capacité financière des entreprises en 
question. 

 
Mots clés : Planification Fiscale ; Privilèges Fiscaux ; Risque Fiscal ; 

Indicateurs Financiers ; Capacité Financière. 
 

 


