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ُملخص :
الرفىع مىة ِنمىة
ّهمنىة َن رّنىة الّّسىنِنر ّ
الرىرنبِي فىي ّ
َنهدف في هذا المقال إلى معرفىة َم َىده ّ
ِِ
َهىا العوامىل
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ُ
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الر ىرائي ُنىىؤدى إل ى مسىىّوه ّتل ى لإللّ ىزاا ّ ِ
ؤسسىىة بىىد مىىة
ّ
الم ّ
الر ىرنبي وبالّّىىالي زنىىادة نمىىة ُ
ِ
جمع  Volkswagenالّّي َّنمط في طاع إنّىا
الم ّ
ؤسسة األلمانّنة ُم ّ
إنقاصها)ج ولذلك ََّّا إخّنار ُ
الس ىىناراا حنى ى
ّ

الد ارس ىىة م ىىة  0202-0222وبعس ىىّخداا طرنق ىىة
كان ىىا فّى ىرة ّ

Stepwise

المّغنىىر الّّىىابع
 Regressionلد ارسىىة العة ىىة َب ى ْن َة
ّسىرة لن رّنىىة َّس ىنِنر ّ
الم ّ
الرىرنبة و ّ
ّ
المّغن ىراا ُ
معنونىىة 5ج َخلصىىا إل ى ّة ن رّنىىة الّّس ىنِنر
ىّوه
ّ
القنمىىة اإل ّصى ّ
ىادنة المرىىافة  EVAتنىىد مسى َ
ِِ
ّ ِ
ؤسسىة
الم ّ
بقوة لسىوك المسىاهمنة نحىو رفىع نمىة ُ
الو َكالة كانا داتمة ّ
الررنبي في إطار ن رّنة َ
محل الدراسةج
الكلماا المّّاح ّ :سننر ررنبة نمة المؤسسة ربح إ ّصادى طاع السنارااج
Résume :
l’objet de cet article est de faire connaitre l’importance de la théorie de la gestion
de l’impôt dans l’élévation de la valeur de l’entreprise économique du point de vue
des actionnaires, et considérant que l’impôt est l’un des facteurs influents sur les
indices de valeur, afin de confirmer les résultats des recherches qui stipulent que
l’augmentation des impôts incite les gestionnaires à une meilleure adhésion dans
l’acquittement fiscal. Dans cette étude, qui a duré de l’année 2000 à 2013, le choix a
été porté sur la société groupe Volkswagen activant dans le secteur de l’automobile,
en utilisant la méthode Stepwise Regression afin de définir la relation entre les
variables indépendantes et la variable dépendante (EVA) jusqu’ a un niveau
significatif de 5%. Cette étude a conclue que la théorie de la gestion de l’impôt dans
le cadre de la théorie d’agence stimule le comportement des actionnaires vers
l’augmentation de la valeur de l’entreprise.
Mots clés : gestion d’impôt, valeur de l’entreprise, profit économique, secteur de
l’automobile
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تمهيد  :نره كل مة المّكرنة الجبائننة  Mawani & Macnaughtonسنة ّ 0225ة األبحا

ّصادنة لدراسة اآل ار المّرّبة تة القواتد الررنبة تل
المالنة واإل
الّي ّسّخدا األدواا
ّ
ّ
سلوك الّرد والمؤسسة ّصبحا ّسم مقاربة الّسننر الررنبي تل مسّوه اإل ّصاد

الجزئي""microeconomic approach to tax managementج
ك ىىذلك

 Porter ,Brenda.Aس ىىنة  0992ف ىىي بحى ى

بمج ىىال إدارة اإلس ىىّ مار والص ىىنادن

خلصىىا د ارسىىّها إل ى ّة ّحلنىىل القنمىىة للمسىىاهمنة هىىو األسىىلوي األك ىىر فائىىدة لّقنىىنا المىىركة
ووجدا هذه الدراسة ّة معدل الرىرنبة هىو ّحىد ّهىا الىدوافع لقنىادة القنمىة للمسىاهمنة ونّرّىي
تة ذلك ّسننر اإللّزاماا الررنبنة لّحقن مكاسي مالنة صوه نكوة هدفا رئنسنا للمؤسسةج
وّىىره  Porterكىىذلك مىىة خىىةل إسّع اررىىها لد ارسىىة نّىىائ مسىىح لمكّىىي المراجعىىة PWC
فىي المؤسسىىاا البرنطاننىىة ّة المىىدراي الّنّنىىذننة للرىرائي نمكىىة ّة نرىىنّوا المزنىىد مىىة القنمىىة
للمؤسسة مة خةل القنىاا بعملنىاا الّسىننر الرىرنبي وّىره انىي ننبغىي الّركنىز تلنىي مىة ّجىل
ّحقن ّ ص

در مة المزانا الررنبنة والّقلنىل مىة اإللّ ازمىاا الرىرنبنة باإلرىافة إلى ّقىدنا

اإلسّمارة للمؤسسةج
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السؤال األساسي لهذا البح تل النحو الّّالي  " :ما مدى
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الرفع من قيمة
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أهمية
ّ
ّ
ّ
ّ
الضريبة في تفسير ّ
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ّصادنة ؛
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ؤسسة اإل
الحاجة إل ّسنِنر ّ
الم ّ
ّ
الررنبة في ُ
الرى ىرنبي إلى ى س ىىنة  0991ف ىىي ر ىىنة المّ ى ّىو ننوم ىىاة
نرج ىىع ّ ىىارنس ممارس ىىاا الّّس ىىننر ّ
الخىام ) (Commissioner, v. Newmanتلى نىد ارىي ّمىار انىي  :نوجىد مىيي
الررائيج
مسيي في ّرّني المؤوة
المالنة مة خةل الحّا تل ّدن مسّوه ممكة مة ّ
ّ
021

أبحاث اقتصادية وإدارية

جمع األلمانِي " " Volkswagen
ؤسسة
أَ
ظرية تَس ِيير ّ
ّ
الم ّ
َهمية َن ّ
الضريبة في ّ
الم ّ
اإلقتصادية دراسة حالة ُ
الرفع من قيمة ُ

الرىرنبي بقولىي ُ :نعّبىر
لحجىة فىي ن رّنىة الّّسىننر ّ
ُنىدتا سىنة  Hoffman, W.H 0990هىذه ا ّ
نبنة وّطبنقهىا بطرنقىة ّرىمة
الررنبي ررورى ّ
للمركاا مة خةل فها القىواننة ّ
الّّسننر ّ
الرىر ّ

الرىىرروى تل ى
ّعررىىها أل ىىل ر ىرنبةج كىىذلك  Wolfson&Scholesسىىنة  0990نرنىىاة انىىي مىىة ّ
ّ
وّكنّىىا م ىىع
الرىىرنبي ألنىىي ُنعّب ىىر ّحىىد مّىىاّنح نج ىىاح ّ
ّ
المىىركاا اإلنخ ىراط فىىي الّّس ىىننر ّ
المىىركة ّ

2
الرى ىرنبي نس ىىّلزا د ارس ىىة
الرى ىرنبي ج وهنىىىاك م ىىة األبح ىىا الّىىىي ّ ىىره ّة الّّس ىىننر ّ
محنطه ىىا ّ
الرىرنبي نجىي ّة ّعّمىد
اإلبّكىاراا كمىا نقىول  al& Fallanسىنة ّ 0995ة ّدواا الّّسىننر ّ

الم لى رىمة القواتىد
تلى اإلبىداع ) (innovationونرنىاة ّنىي نعنىي إخّنىار األدواا ّ
الرىر ّ
نبنة ُ
3
الرىرنبي اإلنجىابي نعنىي ا سىّخداا
والقنىود
ّة " الّّسىننر ّ
القانوننىةج  Porterسىنة ّ 0992ىره ّ
ّ

المّعمىىد للّّقننىىاا الّىىي ىىد ّّعىىار مىىع روح القىىانوة ولكىىة مىىع نصوصىىي بغنىىة الحى ّىد مىىة
ّ
4
للمركة"ج كما نقول كذلك المحامي  " Eric Labroد نكىوة جنىدا ّة ّكىوة
نبنة ّ
اإللّزاماا ّ
الرر ّ

تالنىىة ! ولكىىة حىىذارى  :الّّع ىىنا لىىن
ّىىدفع رىرائي ّ
5
نبدّ مبدّ الّّعسف في إسّعمال الح "ج

ا حّنىىال ألة الّّع ىىنا نّو ىىف حنى

الهنكىل المّىاهنمي للّسىننر الرىرنبي الّىي ورىعها كىل مىة ّ Scholes &Wolfsonتّبىرا

الرىىرنبي فىىي جمنىىع ّنحىىاي العىىالا مىىة خىىةل ّقىىدنا ة ىىة تناصىىر
ىىورة فىىي ن رّنىىة الّّسىىننر ّ
الر ىرائي جمنىىع الّّكىىالنف"ج
ّساسى ّىنة
الر ىرنبي هىىي ُ " :كىىل األط ىراف جمنىىع ّ
لّعالنىىة الّّسىىننر ّ
ّ

الررنبي الكّؤ هىو
نبنة ونرناة ّة الّّسننر ّ
حن ّدا الباح اة مّهوما جدندا وهو الكّاية ّ
الرر ّ
الرى ىرائي
ال ىىذى نثخ ىىذ بع ىىنة اإلتّب ىىار لجمن ىىع األطى ىراف المم ىىاركة ف ىىي ه ىىذه
العملن ىىة وجمن ىىع ّ
ّ

الصلة حّ لو غنر مؤكىدةج
المّرورة سواي كانا صرنحة ّا
رمننة وجمنع الّّكالنف ذاا ّ
ّ
الر ىرائي هىىي واحىىدة فقىىط مىىة العدنىىد مىىة الّّكىىالنف الّىىي نمكىىة ّة ّّىىث ر
ّة ّ
وّمىىا ار كىىذلك إلى ّ
6
الن ىىر إلى ى جمن ىىع
الّع ىىال نّطل ىىي ّ
الرى ىرنبيج وبالّّى ىالي نرن ىىا ّة الّّس ىىننر ّ
بالّّس ىىننر ّ
الرى ىرنبي ّ
نبنة المّعلقىىة
الر ىرائي
ىمننة) وجمنىىع الّّكىىالنف غنىىر ّ
األط ىراف وجمنىىع ّ
ّ
الر ىر ّ
الص ىرنحة والرى ّ
باألتمال الّّجارّنةج

الصرنحة ّى
الررنبي هو خّ
ّ
إة الهدف الرئنسي مة إسّراّنجناا الّّسننر ّ
ّ
الررائي ّ
ىّقبلنة والجبانىاا واإل ّطاتىىاا والرسىوا ججج إلىس والّىىي
الرىرائي
ّخّىن جمنىع ّ
الحالنىىة والمس ّ
ّ
الحكومنةج
السلطاا
َّّا ّقننمها مة طرف ّ
ّ
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الر ىرنبي ىىد ّكىىوة مكلّّىىة
ّة سىىلوك الّّسىىننر ّ
كىىذلك مىىة خىىةل األبحىىا َّى ّىا الّّثكنىىد تل ى ّ
الر ىرنبة ّى ّة الّّكلّىىة األول ى مّعلّقىىة مبام ىرة
ّ
للمىىركة وهىىي مصى ّىممة فقىىط لّقلنىىل الّ ازمىىاا ّ

اننة ّّعل بعدا النقنة مة الّّد ن ّو ّى تقوباا وّّعلّى
بممارسة هذا ّ
ّما الّّكلّة ال ّ ّ
السلوكج ّ
الرىرنبي مى ة
مننة الّي ّنمىث نّنجىة إسىّراّنجناا ُمح ّىددة للّسىننر ّ
بالررائي ّ
الّّكلّة ال ّال ة ّ
الر ّ
ىمننة والّىىي ّ هىىر تنىىدما
ّ :خّىىن
الرىرائي ّ
الرىرنبة ىىد ُنسىّىبي زنىادة غنىىر مبامىرة فىىي ّ
ّ
الرى ّ
الر ىرائي وبالّّىىالي ُنمكىىة
الر ىرائي ّ ىىل مىىة ّقلنىىل ّ
نكىىوة معى ّىدل تائىىد اإلسىىّ مار بىىل خصىىا ّ

الصىرنحة اواّنمىا
الّعال
َنجي ّة نن ر فقىط للّّكىالنف ّ
ّة الّّسننر ّ
القول ّ
نبنة ّ
الررنبي ّ
الرىر ّ
مننة باإلرافة إل جمنع الّّكالنف األخرهج
نبنة ال ّ
الّّكالنف ّ
ر ّ
الرر ّ
وّّم ّىىل الّّكلّ ىىة الرابع ىىة ف ىىي ّكلّ ىىة اإلمّ ىىال وهىىي الو ىىا والمى ىوارد المنّق ىىة م ىىة ِب ىىل ِ
دافع ىىي
ّ
َ
ُ
الر ىرنبي وَّمىىمل هىىذه الّّكىىالنف الو ىىا الىىذى رىىاه األف ىراد فىىي
الرىرائي للّّّاتىىل مىىع ّ
الن ىىاا ّ
ّ
ِ
ِ
الرى ىرائي ّو ألى إجى ىراي
الرى ىرنبِي واإلس ىىّجابة ألى م ارس ىىةا م ىىة َب ىىل إدارة ّ
َّعل ىىا الق ىىانوة ّ
مراجعة وَّممل كذلك ّكالنف اإلمّ ال المبالغ المدفوتة لآلخرنة مة ّجل إجىراي ّى مىة هىذه
ىعة هىذا نىدل تلى خاص ّىنة تىدا
المهاا ننابة تنها حن تندما ّكىوة ّكىالنف اإلمّ ىال تالنىة ف ّ
الم ىىركاا والّ ىىي ّى ىرّبط
الرى ىرنبي وّّعلى ى الّّكلّ ىىة األخنى ىرة بّك ىىالنف َح ْو َك َم ىىة ّ
اإلمّ ىىال ّ
للن ىىاا ّ
الزنادة في ّكالنف الوكالة الّي ىد ّكىوة
نبنة و ّ
السلطاا ّ
بالّّعّنا تل هذه اإلجراياا تة ّ
الرر ّ
7
للم ِد ِ
مخصنةج
نرنة مة ّجل ّحقن منافع
ًا
ّ
حافز ُ
ررنبِي تل ّّني " ّرّني الّرد
ُّعرف ُمن ّمة الّّعاوة والّّنمنة اإل
ّصادنة  OCDEالّّسنِنر ال ّ
ّ

المسىّحقّة " ؛ كىذلك منىذ سىنة
لّجارّي ّو األتمال
الخاصة مة ّجل ّقلنل مبلغ ّ
ّ
الررنبة ُ
الر ىرنبِي والّّس ىنِنر
حى ّىددا  Agence du revenu du Canada- ARCالّىىر َبى ْىنة الّّهى ّىري ّ
0225

ّنب ىىا م ىىة ّج ىىل ّخّ ىىن
الرى ىرنبِي والّّه ى ّىري ّ
الرى ىرنبِي  " :الّّسى ىنِنر ّ
ّ
الرى ىرنبي ُنعّبى ىراة ّر ً
امىا لىروح القىانوة ُنس ّىم َّسىنن ار
الررنبة في اإلطار القانونيج ولكة تندما
ّ
ّ
نّرمة الّّرّني إحّر ً
8
فعا وتندما نحّرا الّّرّني روح القانوة ُنسم ّهرًبا ررنبنا"ج
ررنبنا ّ
مبل ىىغ

َك َمىا

حى

 Wilsonسىنة  0992الىذى نّوافى مىع ّتمىال  Wolfson& Scholesفىي ّة "

سن ِ
الرىرنبة ججج ُنعّبىر
ّة
نبنة إلتّبىاراا غنىر ّ
نرحوا ّحنانا بالمزانا ّ
نرى ّ
الررنبة نجي ْ
الرر ّ
ّ
ُم ّ
المىىىركة" وه ىىو ُنح ى ّىدد تلى ى وجىىىي الخص ىىوص
الرى ىرنبِي كه ىىدف إدارى لّع ىىىنا نمىىىة ّ
الّّسى ىنِنر ّ
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الم ّ
اإلقتصادية دراسة حالة ُ
الرفع من قيمة ُ

المىىركة والّّكىىالنف
نبنة م ىىل  :المو ىىع الّكنولوجنىىا ّكىىالنف الّنقىىل قافىىة ّ
ا تّبىىاراا غنىىر ّ
الرىر ّ
المالنة وّكالنف الوكالةج
نبنة األخره م ل ّ :كالنف إتداد الّّقارنر
غنر ّ
ّ
الرر ّ
الرىرنبِي فَعىىال ونىىؤدى إلى زنىىادة صىىافي القنمىىة للمسى ِ
ىاهمنة
وبالّّىىالي حّى َنكىىوة الّّسىنِنر ّ
ّ
الصى ىرنحة ب ىىل نثخ ىىذ بِع ىىنة اإلتّب ىىار الّّك ىىالنف
نج ىىي ّة نّعلى ى فق ىىط بالّّك ىىالنف ّ
نبنة ّ
الرى ىر ّ
ِ
المعىىامةا الّّكىىالنف اإلدارّنىىة ّكىىالنف
األخىىره الّىىي ّنمىىث فىىي َتىىالَا األتمىىال م ىىل َّ :كىىالنف ُ
المركاا ّكالنف اإلمّ ال ّكالنف العقوباا ججج إلسج
َح ْو َك َمة ّ
 -2عالقة نظرية التسيير الضريبي بقيمة المؤسسة اإلقتصادية
المؤسسىة مىة َِبىل المس ّىن ِرنة مىة خىةل ّر
المالنة تلى ّهمنىة ّع ىنا نمىة
الن رّنة
ُّؤ ّكد ّ
ّ
ّ
المىىال المسىىّ مر مىىة طىىرف المسى ِ
ىاه ِمنة حن ى ُنعّبىىر الهىىدف األول لّرن ى العمىىل تل ى المى َىده

المىىركة بعسىىّ مار ُنحقّ ى لهىىا تائىىدا َنّىىو
ونّحقّ ى هىىذا الهىىدف تنىىدما َّقىىوا ّ
القصىىنر والطّونىىلج َ
ِِ
ِِ
ِ
ّة المنىزة
المسىىاهمنةج حنى ّ
ُمعىدل َ
العائىىد المطلىىوي مىة طىىرف ُمقَى ّىدمي ّ :ر المىىال ال ّىدائننة ُ
اإلنّاجنىىة
للمىىركة ىىد ّىىثِّي ِمىىة إنخّىىا ّكىىالنف اإلنّىىا ّ :خّىىن الّّكىىالنف
اإلسىىّراّنجنة ّ
ّ
السىىو ّو ّحدنىىد موا ىىع
جنىىة اإلبّكىىار
الحصىىة فىىي ّ
ّ
وّع ىىنا المبنعىىاا  :الّّحىىول ّ
للسىىو الخار ّ
فعالةج
مالنة ّ
مةئمة في سلسلة القنمة ّو ّحقن إسّراّنجنة ّ
ِ
المالنىة
للمساه ِمنة وذلىك وفقًىا للن رّنىة
المالنة
المالنة في القنمة
األدبناا
َّّم ل القنمة في
ّ
ّ
ّ
ّ
حن نهدف المدراي الّّنّنذنوة إل ّع نا روة المساهمنة مة خةل خلى القنمىة وّمىنر نمىة
9

المؤسسىىاا
حقىىو المسىىاهمنة  )shareholder valueإل ى مجموتىىة العة ىىاا بىىنة ىىادة
ّ
ومجال

اإلدارة مجل

الر ابة) والسو المالي الذى نمارك فني المساهموةج

فىىي د ارسىىة لمكّىىي المراجعىىة Waterhouse

10

 Priceتل ى المىىدراي المىىالننة فىىي إطىىار

الهندسىة لمسىّقبل المىركاا ّة دور المىدنر المىالي هىوmatch the shareholders' « :

 » demands with the company's strategy and ability to executeمبىاراة
لمطالىىي المسىىاهمنة مىىع إسىىّراّنجنة المؤسسىىة والقىىدرة تل ى الّنّنىىذج حن ى

نىىدل ّحقن ى القنمىىة

للمساهمنة تل وجود إسّراّنجنة ناجحة بالن ر إل مخّلف ّصحاي المصلحة  :المساهمنة
العمةي المو ّنة الموردنة جججإلسج

11

ى ىىاا مكّى ىىي اإلسّمى ىىارة البرنطى ىىاني  Affectonسى ىىنة  0220بّحقن ى ى حى ىىول ّهمنى ىىة الر ى ىرائي

بالنسبة إل مجل

اإلدارة كانا النّائ هي ّ %92,5 :قلنل مخاطر الرىرائي المىؤ رة تلى

العدد السابع عشر -جوان5102
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السمعة ّ %12قلنل مخاطر الررائي غنر المؤ رة تل السىمعة  %95فهىا القرىانا الرىرنبنة
الرئنس ى ىىنة  %82,5إس ى ىىّمرار مراجع ى ىىة الرى ى ىرائي  %92الّع ى ىىرف تلى ى ى إس ى ىىّراّنجنة مس ى ىىاهمة
الر ىرائي ّ %15قىىدنر مسىىاهمة الر ىرائي  ّ %62,5ىىر معىىدل الر ىرنبة الّعلىىي تل ى ّسىىعار
األسها  %45مؤوناا المخاطر الررنبنةج
ّكىىدا من مىىة الّعىىاوة والّنمنىىة اإل ّصىىادنة  OCDEتلى ّهمنىىة ممىىاركة مجلى

اإلدارة فىىي

اإلسّراّنجنة الررنبنة للمركة " بّمجنع المسنرنة ولجاة المراجعة في المؤسساا الكبنرة م ىل
 :المىىدراي الّنّنىىذننة ومجىىال

اإلدارة الىىذنة تلىىنها ّة نثخىىذوا إهّمامىىا ّكبىىر بمسىىؤولنّها إّجىىاه
اإلدارة هما :نّم ل األول فىي ّهنئىة

ّحدَننة ّماا مجل
إسّراّنجناّها الررنبنة "ج حن هناك ّ
بنئة داخلنة للمركاا للّعامل مع جمنع المسائل الررنبنة بمىكل مناسىي ومىع مىا نّمامى مىع
اإلس ىىّراّنجنة الرى ىرنبنة وال ىىاني ه ىىو الّواص ىىل الخ ىىارجي الك ىىافي للّص ىىدى لمّطلب ىىاا الّق ىىارنر
المالنة وكذلك الحاجة للمعلوماا مة طرف ّصحاي المصلحة الخارجننةج
اإلدارة ه ىىو المس ىىؤول ت ىىة الّوج ىىي اإلس ىىّراّنجي للم ىىركة

ّة مجلى ى
وبالّّىىالي نمك ىىة الق ىىول ّ
وّنّنىذ ن ىاا الر ابىة الداخلنىىة وكىذلك الّواصىل مىىع ّصىحاي المصىلحةج وبالّىىالي فىعة تلى كىىل
مؤسسة ّطونر طرنقة خاصة بها مة اجل ّسننر الررنبة ألنىي كمىا نقىال " لىن

هنىاك حجىا

واحد نناسي الجمنع" There is no ‘one size fits allوذلك ألة كل تمل لدني مسىنرني و نىوده
الخاصة بيج

12

ّع ىىنا نمىىة المؤسسىىة مىىة وجهىىة ن ىىر المسىىاهمنة هىىي مىىة األهىىداف الكمنىىة الّىىي ّحققهىىا
ن رن ىىة الّس ىىننر الرى ىرنبي وذل ىىك م ىىة منطلى ى ّة الرى ىرنبة ّعّب ىىر ّح ىىد العوام ىىل الم ىىؤ رة تلى ى

مح ىىدداا مؤمى ىراا ن ىىا

القنم ىىة ف ىىي المؤسس ىىة اإل ّص ىىادنة م ىىل  :مؤم ىىر القنم ىىة اإل ّص ىىادنة

المرافة  EVAالذى سنّا الّركنز تلنىي فىي الد ارسىة مىة خىةل ّث نرهىا تلى األربىاح الّمىغنلنة
نمة المؤمرج كما ّة نمة المؤسسة في إطىار ّهمنىة ن رنىة

الصافنة  NOPATوبالّّالي تل
13
الّسننر الررنبي نمكة ّة ّحسي بالعة ة الّالنة :
NOPAT  Net _ investments
Tax _ saving
Value 

WACC   NOPAT
WACC   taxsaving
  NOPATمعدل نمو الّدفقاا النقدنة السنونة
 : NOPATصافي األرباح الّمغنلنة بعد الررائي
:
 : WACCالّكلّة الوسطنة المرجحة ل ّر

021
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 :معدل نمو اإلتّاياا الررنبنة السنوى
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جمع األلمانِي " " Volkswagen
ؤسسة
أَ
ظرية تَس ِيير ّ
ّ
الم ّ
َهمية َن ّ
الضريبة في ّ
الم ّ
اإلقتصادية دراسة حالة ُ
الرفع من قيمة ُ

الو ا طرنقة للّسننر

األداي وفي نّ

ُّعد القنمة ا ّصادنة المرافة مؤم ار لقنا
كما ّّنها طرنقة للّحّنز ،بحن نجدها ّقوا بقنا ّداي مسنرى المؤسساا ّماا المساهمنة

فبذلك ّصبح وسنلة ّدفع المسنرنة لبذل جهود نحو ّحسنة ّداي مؤسساّها ونصبح األمر

ّك ر حننما نّا ربط ن اا المكافآا والحوافز بالمؤمر لنصبح وسنلة للّحّنز وكوني طرنقة
للّسننر ،فنّجسد في درّي تل

ّرمند الق ارراا المّخذة مة طرف المسنرنة حن

نمكة

إسّخدامي في ّقننا ا سّراّنجناا وّقننا الممارنع ا سّ مارنة وورع ّهداف األداي الّسننرى.
ونّا حساي" القنمة ا ّصادنة المرافة "مة خةل العة ة الّالنة :

14

القنمىة ا ّصىادنة المرىافة = صىافي األربىاح الناّجىة تىة تملنىاا الّمىغنل بعىد الرىرنبة–
ّكلّة ّر
األبح ىىا

المال × ّر

المال المسّ مر )
)EVA=NOPAT-(WACC Employed capital

ّى :

الّ ىىي ام ىىا بد ارس ىىة العة ىىة ب ىىنة الّس ىىننر الرى ىرنبي و نم ىىة المؤسس ىىة كان ىىا م ىىة

من ورنة مخّلّنة :

المنظوووار ا ا  :وجهىىة ن ىىر كةسىىنكنة للّسىىننر الر ىرنبي مىىة خىىةل زنىىادة األربىىاح بعىىد

الرىرنبة والّىي ّعّبىر مىة مصىلحة المسىاهمنةج وهىذه الّكىرة ّىا منا مىّها مىة طىرف العدنىد مىىة
البىاح نة مىة بنىىنها  Desai & Dharmapala:سىىنة  Wahab&Holland 0229سىىنة 0200
وذلىىك مىىة منطل ى ّة ّقلنىىل الر ىرائي نقىىوا بّحونىىل الم ىوارد مىىة الحكومىىة إل ى المسىىاهمنةج

15

وهنىىاك كىىذلك العدنىىد مىىة البىىاح نة الىىذنة ىىاموا بد ارسىىة العة ىىة بىىنة الىىدخل الخارىىع للر ىرنبة
واألربى ى ى ى ى ى ى ىىاح المصى ى ى ى ى ى ى ىىرح بهى ى ى ى ى ى ى ىىا خاصى ى ى ى ى ى ى ىىة األم ى ى ى ى ى ى ى ىرنكننة مى ى ى ى ى ى ى ىىنها :

Shevlin&Shackelford

سىنة 0220و Mills&Newberryسنة  0220و Joos Pratt&Youngسىنة  Lev&Nissim 0220سىنة
 Philips Pincus&Rego 0220سنة Hanlon 0222سنة 0222ج
وهنىىاك بوواينين درسىوا اإلخّةفىىاا بىىنة الىىدخل الر ىرنبي والمحاسىىبي المالي) وّث نرهىىا تل ى

إدارة األربى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاح مى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىنها  Plesko :سى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىنة  Manzon&Plesk 0229سى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىنة

0220

 Mills&Newberry&Trautmanسى ىىنة Lev&Nissim 0220سى ىىنة 0220ونطل ى ى تلىى ى اإلخّةفى ىىاا
بننهما )book-tax differences-BTDج
نقىىا
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الىىدخل المىىالي  )Book incomeوف ى مبىىدّ اإلسىىّحقا حن ى

اإلن ى ىراداا والمصى ىىارنف

ّة اإلتّ ىراف بحسىىاي

نكى ىىوة بالرى ىىرورة مى ىىة خى ىىةل ّّبى ىىع الّى ىىدفقاا النقدنى ىىة بننم ى ىا ّقى ىىن

العدد السابع عشر -جوان5102
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السىىلطاا الرىرنبنة الىىدخل الخارىىع للرىرنبة تلى ّسىىا نقىىدىج وبالّّىىالي فىىعة بنىىود اإلنىراداا
للر ىرنبة ّكىىوة فىىي فّ ىراا مخّلّىىة
والمصىىارنف المقىىرر اإلتّ ىراف بهىىا فىىي فّ ىرة واحىىدة ّ
بالنسىىبة ّ

اإلتّىراف بالىدخل المىالي ُنمكىة ّة نىثّي بىل ّو
بالنسبة للدخل الماليج والجدنر بالذكر ّة
بعد اإلفصاح تة الررائي وبالّّالي نمكىة ّة ّسىبي هىذه اإلنىراداا والمصىارنف تلى المىده
القصنر إخّةفا َب ْن َة َّ
السىبي
الد ْخلَْن ِة ولكة تل المده الطّونل نزول هذا اإلخّةف هذا هىو ّ
في ّنها مؤ ّة)ج هناك نوتاة مة اإلخّةفاا :

األولى ى مؤ ّ ىىة  )temporary timingنام ىىئة ت ىىة اإلخ ىىّةف ف ىىي المعالج ىىة ب ىىنة المع ىىاننر
المحاس ىىبنة والقوات ىىد الرى ىرنبنة مم ىىا نّطل ىىي ّع ىىدنةا ف ىىي الس ىىنواا الةحق ىىة م ىىل  :حس ىىاي
اإلهّةكىىاا بواس ىىطة طرنقىىة اإله ىىّةك المعج ىىل ّو المّن ىىا ص حس ىىاي العمىىةي المم ىىكوك ف ىىي

ّحصنلها جججإلسج

وال اننىىة فىىرو دائمىىة ّّ )Permanent Differencesم ىىل فىىي اإلن ىراداا والمصىىارنف الّىىي
ّكوة في فّىرة واحىدة وهىي ىد ّكىوة :إنىراداا غنىر خارىعة للرىرنبة ّو مصىارنف غنىر ابلىة
للخصىىاج وبالّّىىالي نمك ىىة الق ىىول ّة الّ ىىرو المؤ ّ ىىة س ىىببها الرى ىرائي المؤجل ىىة اإلخ ىىّةف ف ىىي
ّو نىىا الّقرنىىر تىىة الىىدخل المىىالي والىىدخل الر ىرنبي) والّىىرو الدائم ىة سىىببها اإلخىىّةف بىىنة
معىدل الرىرنبة الّعلىىي والقىانوني حنى

المصىارنف غنىىر القابلىة للخصىىا ّىؤدى إلى رفىع معىىدل

الرى ىرنبة الّعل ىىي ف ىىي ح ىىنة ّة اإلنى ىراداا غن ىىر خار ىىعة للرى ىرنبة ّ ىىؤدى إلى ى خّى ى
الررنبة الّعليج
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مع ىىدل

هذه ا خّةفاا بنة الدخل المحاسبي المىالي) والىدخل الخارىع للرىرنبة

الّي ّنمث بسبي ا خّةفاا بنة المحاسبة والقواتد الررنبنة نمكة اسىّخدامها بطرنقىة إنّهازنىة

مة بل المركاا لغر

إدارة األرباحج

المنظووار النووواني امىىا بد ارسىىة العة ىىة بىىنة ن رنىىة الوكالىىة والّسىىننر الر ىرنبي وذلىىك مىىة
نمة المركة إذا اا المدراي بّسننر إنّهىازى

منطل ّة الّّسننر الررنبي د نؤدى إل ّخّن
لّقلنل الربح المحاسبي بالحد مة الررائي المسّحقة بّقلنل الىدخل الخارىع للرىرنبة ّو نقىص
للمّافنةج حوكمة المركاا في هذه الحالة ّكوة مهمة في مرح آلناا الّسننر الررنبي)ج
حنى

ّة وجهىىة ن ىىر ن رنىىة الوكالىىة ّقّىىرح ّة ّكىىوة حوكمىىة المىىركاا احىىد العوامىىل الهامىىة

لّقننا ا ر ّقلنل الررنبة تل
الررنبي نجي ّة
011
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نمة المركة ألة حسي الّجاري با ّة إسّراّنجناا الّسننر

ّن ر فقط إل ّقلنل الررائي ألة هناك مجموتة مّنوتة مىة الّكىالنف
أبحاث اقتصادية وإدارية

جمع األلمانِي " " Volkswagen
ؤسسة
أَ
ظرية تَس ِيير ّ
ّ
الم ّ
َهمية َن ّ
الضريبة في ّ
الم ّ
اإلقتصادية دراسة حالة ُ
الرفع من قيمة ُ

نجىىي ّة ّثخىىذ بعىىنة اإلتّبىىار م ىىل ّكىىالنف الوكالىىة الّىىي زنادّهىىا ّىىؤدى إل ى ّقلنىىل المىىّافنة
وبالّالي نكوة لها ّ ار سلبنة تل حوكمة المركااج
 -3تيلي
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أهمية نظرية تسيير الضريبة في الرفع من قيمة المؤسسة اإلقتصادية

()Volkswagen

نعّبر طاع إنّا السناراا مة ّهىا القطاتىاا اإلسىّراّنجنة فىي العىالا الىذى ّزنىد ّهمنّىي

مىىة خىىةل األبحىىا

الّىىي ّ بّىىا وج ىود تة ىىة بىىنة إنّىىا السىىناراا وتىىدد السىىكاة فىىي الدولىىة

ومسىّوه النىاّ المحلىي اإلجمىالي

 MICHAEL SIVAK&OMER TSIMHONIسىنة )0222ج

مة خصائص هذا القطاع اني :نمّاز بك افة ّر

20

المال والند العاملة وّني مة ّك ىر القطاتىاا

المسّخدمة للّكنولوجنا خاصة فىي ّوربىا والنابىاة وارّّىاع نسىبة الّصىدنر فىي الىدول المصىنعةج

والمكل  )0نبرز مقارنة دولنىة بىنة إنّىا سىناراا الركىاي فىي بعى
)0200ج

دول العىالا مىة -0220

21

مة خةل المكل  )0نةح ّة  :إنّىا السىناراا فىي دول اإلّحىاد األوربىي ّىراوح بىنة

09

ملنوة وّك ر 09ملنوة سنارة سنونا خةل الّّرة مة  0220إل  0200بننما اإلنّا فىي النابىاة
وصىىل كحىىد ّ صى خىىةل الّّىرة إلى حىوالي  02ملنىىوة سىىنارة خىىةل الّّىرة مىىة 0221 -0225ج

كما نةح ّة إنّا السىناراا فىي الصىنة مىهد نمىو سىرنع والىذى ّجىاوز  02ملنىوة وحىدة سىنة

0202ج

22

ّعّبر ّلماننا سو السىناراا األول فىي ّوربىا حنى

ّعىد صىناتة السىناراا فىي ّلماننىا ّكبىر

طاع صناتي في سنة  0200كما سجل هذا القطىاع دوراة فىي المبنعىاا نقىدر ب ى ىى 351:ملنىار

نورو ّى حوالي  %20مة إجمالي اإلنراداا الصناتنة في ّلمانناج كىذلك ّعّبىر هىذه الصىناتة
مة اكبر الصناتاا المو ّة للعمال في ّلماننا بحوالي  712,500تامل في سنة 0200ج

23

ّثسسا المركة األلماننة  Volkswagenسىنة  0921وّعّبىر حسىي الجرنىدة الّرنسىنة la
ّ tribuneكبر صانع للسناراا فىي العىالا سىنة 240209ج كىذلك وفى د ارسىة ىاا بهىا

Eurobrand

سنة  0209وجدا السناراا مة نوع ّ Volkswagenعّبر األك ر نمىة فىي العىالا بّقنىنا نقىدر بِ ى ى
 25,61:ملنىىار نىىورو ممىىا نرىىع المىىركة فىىي المرّبىىة  00فىىي الّرّنىىي العىىاا لجمنىىع الصىىناتاا
بالمقارن ىىة م ىىع م ىىركة  Toyotaبقنم ىىة ّق ىىدر بِ ى ى ى ى :

 05,925ملن ىىار نىىىوروج

25

وحس ىىي جرنىىىدة

ّ journaldunetىىا ّصىىننف المىىركة مىىة ّكبىىر  02مىىركاا فىىي العىىالا مبنعىىاا سىىنة  0202بىىر ا
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ّتمال نقدر بِى ى ى  261,539 :ملنىار دو ر المرّبىة  )2وّىا ّصىنّنها مىة ّكبىر المىركاا ّورىنّا
للعمىىال بِ ى ى ى  510222 :تامىىل المرّبىىة )1ج

26

وحسىىي جرنىىدة  le mondeالّرنسىىنة ّعّبىىر مىىركة

ّ Volkswagenول المركاا مبنعاا فىي ّوربىا سىنة  0200حنى

ّجىاوزا سىقف 8مةنىنة سىنارة

مباتىىة ونعّبىىر مىىة ّهىىداف المىىركة ّة ّكىىوة ّول مىىركة مبنعىىاا سىىناراا فىىي سىىنة 0202ج

27

كىىذلك ّعّبىىر مىىة المىىركاا ال ارئىىدة فىىي صىىناتة السىىناراا األحسىىة فىىي العىىالا المرّبىىة األول ى )

سىنة  0202بى ى ىىقنمة  270,9 :ملنىىار دو ر ّلنهىا مىىركة  Toyotaبِى ى ى  214 :ملنىار دو ر ىىا مىىركة
ّمىىا فىىي مىىا نّعلى بحصىىة السىىو العالمنىىة فىىي سىىنة
 Daimlerبقنمىىة 162,2ملنىىار دو ر ججج إلىىسج ّ
 0202جىىايا المىىركة فىىي المرّبىىة ال ال ىىة بقنمىىة %11,9بعىىد كىىل مىىة مىىركة  Toyotaبنسىىبة
 %12,3و General Motorsبنسىبة %12ج

28

ّقىوا المىركة بعنّىا  00نىوع مىة السىناراا هىي :

Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati,
)Scania, MAN, Volkswagen Commercial Vehiclesج

29

َحى َّىد َد مجلى
 0202كي ّكوة مركة رائدة بنة مركاا صناتة السناراا في العالا كما نلي :

إدارة المىىركة اإلسىىّراّجنة واألهىىداف الّىىي نجىىي الوصىىول إلنهىىا فىىي نهانىىة سىىنة

ّ -ط ىىونر اإلبّك ىىاراا والّقنن ىىاا الذكن ىىة لّص ىىبح ال ارئ ىىدة تالمن ىىا ف ىىي رر ىىا العم ىىةي وّحقنى ى

الجودة ؛

 -زنادة المبنعاا ألك ر مة  02ملنوة سنارة في السنة ؛

ّ -حقن زنادة العوائد تل المبنعاا في المده الطونل  -بل خصىا الرىرائي ّقىدر ب ى ى ىى:

 % 8تل األ ل لرماة مو ف مالي وى نساتدها تل ّجاوز روف السو الصعبة ؛

ّ -ه ىىدف الم ىىركة ألة ّك ىىوة الم ىىركة األك ىىىر جاذبن ىىة فى ىىي صىىىناتة الس ىىناراا م ىىة خ ىىةل

الحص ىىول تلى ى ّحس ىىة فرنى ى تم ىىل نمّ ىىاز بالكّ ىىاية ف ىىي ه ىىذا القط ىىاع ك ىىذلك الّوج ىىي للص ىىناتة
الصدنقة للبنئةج

30

فىىي د ارسىىة ىىاا بهىىا مكّىىي المراجعىىة  Pwcسىىنة  0202حىىول  :معىىدل الر ىرنبة فىىي طىىاع

ّة
للسىىناراا فىىي العىىالا ّمرنكىىا ّسىىنا ّوربىىا)ج كمىىّا ّ
السىىناراا لعننىىة مىىة  63مىىركة منّجىىة ّ
السىناراا َنكىوة بعسىّعمال مىا نلىي )ّن ىر
الرىرنبي لمعىدل ّ
الّّسىننر ّ
الرىرنبة الّعلىي فىي طىاع ّ
الر ىرنبنة مخّلىىف الّّعىىدنةا األخىىره الى ّىدخل
المىىكل  ّ : ))0ىىر العملنىىاا األجنبنىىة الح ىوافز ّ
الرىرنبي الّّغنىر فىي
النّقىاا غنىر القابِلىة َ
رىرنبة و ّ
صىا َّسىونة اإلحّنىاطي ّ
غنر الخارع لل ّ
للخ ْ

ِ
خصصااج
الررنبة خصائص ّخره ّ
للمركة الخسائر ّ
ُمعدل ّ
الم ّ
الررنبنة والّّغنر في َّ ْقننا ُ
015
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جمع األلمانِي " " Volkswagen
ؤسسة
أَ
ظرية تَس ِيير ّ
ّ
الم ّ
َهمية َن ّ
الضريبة في ّ
الم ّ
اإلقتصادية دراسة حالة ُ
الرفع من قيمة ُ

الر ىرائي والجمىىارك فىىي مىىركة  Volkswagenكمسّمىىار ر ىرنبي لجمنىىع
َنعمىىل سىىا ّسىىننر ّ
مىىركاا المجموتىىة واإلّصىىال بالسىىلطاا الرىرنبنة باإلرىىافة إل ى اإللّىزاا الرىرنبيج والمهىىاا
نبنة األنمطة المّعلّقىة بىاإللّزاا
الررنبة اإلسّماراا ّ
الرئنسنة لهذه اإلدارة هي ّ :سننر ّ
الرر ّ
31
المالنة ُّعد وف )IFRSج
تملنة الّّد ن الّّقارنر
إتداد الّّقارنر ّ
ّ
نبنة ودتا ّ
الرر ّ
وبه ىىدف ّحلن ىىل م ىىده ّواج ىىد ن رن ىىة الّس ىىننر الرى ىرنبنة ف ىىي مؤسس ىىة  Volkswagenس ىىنقوا
بالمقارنىة بىنة معىدل الرىرنبة القىانوني  )Statutory tax rateنم ىل المعىدل المحىدد مىة طىرف
السلطاا الررنبنة والذى نمنر إل اإللّزاماا الررنبنة بل الحصول تل ّى مزانا ررنبنة
نسىبة إلى الىدخل الخارىع للرىرنبة ومعىدل الرىرنبة الّعلىي )effective corporate tax rate
الىىذى هىىو المعىىدل الىىذى نعكى

جمنىىع الم ازنىىا الرىرنبنة واإلتانىىاا الممنوحىىة مىىة طىىرف القىىانوة

الررنبي للّّرة مة  0222إل 0202ج والمكل  )2نورح ذلكج

الرىرنبة الّعلىي وهىذا دلنىل
ُنورح ّ
ّة ُم ّ
الررنبة القانوني ّتلى مىة ُمع ّىدل ّ
عدل ّ
المكل ّ )2
تل َّ
الدراسة َّقىوا بعسىّغةل اإلمّنىازاا واإلتّىاياا ال ِجبائنىة الممنوحىة مىة
ؤسسة محل ّ
الم ّ
ّة ُ
للررنبة
ّة ّتل ُمعدل ّ
الررنبي ُ
نبنة في إطار ن رنة الّّسننر ّ
السلطاا ّ
ونةح ّ
طرف ّ
الرر ّ
القىانوني ىدر بِ ى ى  %39,7 :سىنة  0222و % 29,5مىة سىنة  0229إلى غانىة سىنة  0202وذلىك

الررنبة الّعلي ّتل
بمّوسط ُن ّ
قدر بِ ى ى %38,3 :ج بننما معدل ّ
 %37وّ ل نمة سنة  0200بمعدل  %14,2بقنمة  3,608ملنوة نوروج

نمة لي كانا سنة  0221بمعدل

الررنبة الّعلي والمقدر بِ ى ى ى  ( -%15,3) :إل اآل ار
َنرجع هذا اإلنخّا الكبنر في ّ
معدل ّ
نبنة خىىار ّلمانن ىىا بمقىىدار ) (-0,101ملن ىىوة ن ىىورو
المع ى ّىد ا ّ
الرى ىر ّ
الّّالنىىة  :اإلخّةف ىىاا َبى ْىن َة ُ

نبنة بمقى ىىدار) (-1,131ملنى ىىوة نى ىىورو نّقى ىىاا غنى ىىر ابلى ىىة للخصى ىىا ل غ ى ى ار
اإلتّى ىىاياا ّ
الر ى ىر ّ
الرى ىرنبنة ) (+0,345ملن ىىوة ن ىىورو الخس ىىائر المرحل ىىة ل م ىىاا ) (+0,397ملن ىىوة ن ىىورو الّ ىىرو
المؤ ّ ىىة المّعلق ىىة بالرى ىرائي المؤجل ىىة ) (-3,413ملن ىىوة ن ىىورو الوف ىىوراا الرى ىرنبنة

)(-0,110

ملنىىوة نىىورو ّ ىىر الّغنىىر فىىي المعىىد ا الر ىرنبنة) (-0,133ملنىىوة نىىورو مصىىارنف ر ىرنبنة

للسنواا السابقة) (+0,028ملنوة نورو ّغنراا رىرنبنة ّخىره ) (+0,206ملنىوة نىوروج نةحى

ّة الّىىرو المؤ ّىىة المّعلقىىة بالر ىرائي المؤجلىىة ّعّبىىر ّهىىا تامىىل مّسىىر لإلخىىّةف بىىنة معىىدل
الر ى ىرنبة القى ىىانوني والّعلى ىىيج وبالّّى ىىالي سى ىىنقوا بمحاولى ىىة اإلجابى ىىة تل ى ى اإلمى ىىكالنة مى ىىة خى ىىةل

الّررناا الّالنة :
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ومؤمى ىىر القنمى ىىة
 هنى ىىاك تة ى ىىة ذاا د لى ىىة إحصى ىىائنة بى ىىنة نمى ىىة معى ىىدل ّالر ى ىرنبة الّعلى ىىي ُ
ّصادنة المرافة؛
اإل
ّ
ىادنة
ومؤمىىر القنمىىة اإل ّصى ّ
 هنىاك تة ىىة ذاا د لىىة إحصىائنة بىىنة إهىىّةك األصىىول ال ّابّىة ُالمرافة؛
 -هن ى ىىاك تة ى ىىة ذاا د ل ى ىىة إحص ى ىىائنة ب ى ىىنة مص ى ىىارنف البحى ى ى

ومؤم ى ىىر القنم ى ىىة
والّّط ى ىىونر ُ

ّصادنة المرافة؛
اإل
ّ
ىادنة
ومؤمىر القنمىة اإل ّص ّ
 هناك تة ة ذاا د لة إحصائنة بنة صىافي الرىرنبة المؤجلىة ُالمرافة؛
ىادنة
ومؤمىر القنمىة اإل ّص ّ
 هناك تة ة ذاا د لة إحصائنة بنة الوفوراا الررنبنة للىدنة ُالمرافة؛
 -هنىاك تة ىة ذاا د لىىة إحصىائنة بىىنة المكافىثا الممنوحىة لمسىىنرى مجلى

ومؤمىىر
اإلدارة ُ

ّصادنة المرافة؛
القنمة اإل
ّ
ومؤمىىر القنمىىة
 هنىىاك تة ىىة ذاا د لىىة إحصىىائنة ب ىنة مخصىىص اإلحّناطىىاا الر ىرنبنة ُّصادنة المرافة؛
اإل
ّ
ومؤم ى ىىر القنم ى ىىة
 هن ى ىىاك تة ى ىىة ذاا د ل ى ىىة إحص ى ىىائنة ب ى ىىنة مص ى ىىارنف اإلنج ى ىىار الّم ى ىىونلي ُّصادنة المرافة؛
اإل
ّ
ومؤمى ىىر القنمى ىىة
 هنى ىىاك تة ى ىىة ذاا د لى ىىة إحصى ىىائنة بى ىىنة المكافى ىىثا الممنوحى ىىة للم ى ى ار بنة ُاإل ّصادنة المرافةج
المّسىرة لن رنىىة الّسىىننر الرىرنبي فىىي المؤسسىىة
لهىىذا سىنقوا بد ارسىىة العة ىىة بىىنة المّغنىراا ُ

ىادنة  Volkswagenوهىىي تلى الّرّنىىي  :نمىىة معىىدل الرىرنبة الّعلىىي إهىىّةك األصىىول
اإل ّصى ّ
ال اب ىىة مصىىىارنف البحى ى والّط ىىونر صىىىافي الرى ىرنبة المؤجل ىىة الوفىىىوراا الرى ىرنبنة للى ىىدنة
المكاف ى ىىثا الممنوح ى ىىة لمس ى ىىنرى مجلى ى ى
الّم ىىونلي

اإلدار اإلحّناط ى ىىاا الرى ى ىرنبنة مص ى ىىارنف اإلنجى ى ىىار

المكاف ىىثا الممنوح ىىة للمى ى ار بنةج والمّغن ىىر الّ ىىابع وه ىىو مؤم ىىر القنم ىىة اإل ّص ىىادنة

المرافة EVAج كما هو مورح في الجدول )0ج
النمىوذ إسىّخداا ّسىلوي اإلنحىدار الّىدرنجي method
َّ َّىا لّقىدنر ّ
حن ى ّقىىوا هىىذه الطرنقىىة بحسىىاي معامىىل اإلرّبىىاط البسىىنط ّو مصىىّوفة اإلرّبىىاط بىىنة المّغنىىر
Stepwise Regression
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جمع األلمانِي " " Volkswagen
ؤسسة
أَ
ظرية تَس ِيير ّ
ّ
الم ّ
َهمية َن ّ
الضريبة في ّ
الم ّ
اإلقتصادية دراسة حالة ُ
الرفع من قيمة ُ

الّابع وكل المّغنراا المسّقلة ونىّا مىة خىةل هىذه الطرنقىة إخّنىار المّغنىر المسىّقل الىذى لىي
ّتل ى إرّبىىاط مىىع المّغنىىر الّىىابع مىىة بىىنة جمنىىع المّغن ىراا فقىىطج حن ى

نمىىوذ الد ارسىىة نعط ى

بالعة ة الّالنة :

EVA  62,614  9,64C _ debt  5,33RD  15,44 Fin _ cos t  3,37 deprec
 4,58VETR  4,74 NDTA / L  6,13 Re mB
مة خةل الجدول  )2نةحى ّة  29توامىل مىة بىنة  29توامىل الّىي دخلىا فىي معادلىة

اإلنحدار  (RD,Fin_cost,deprec,VETR,NDTA/L,RemBوالّي لها القدرة تلى ّّسىنر المّغنىر
غنى ىىر فى ىىي
الّى ىىابع حن ى ى نجى ىىد ّة معامى ىىل الّحدنى ىىد المعى ىىدل نسى ىىاوى  0,983وهى ىىذا معنى ىىاه ّة الّّ ّ
المّغنىراا المسىّقلّة ّّسىر  % 98,3مىة الّغنىراا الّىي ّحىد فىي المّغنىر الّىابع  EVAوالبىا ي
 %7نرجع إل توامل ّخره منها الخطث العموائيج

ّ ُْد ِرَ مّغنر C_debtفي النموذ للّثكد مة وجود العة ة الن رنىة العكسىنة بىنة ّكلّىة ال ّىد ْن ِة
ىادنة المر ىىافة)ج م ىىة خ ىىةل إحص ىىائنة فنم ىىر) (F-Statistiqueخّب ىىار
ومؤم ىىر القنم ىىة اإل ّص ى ّ
ُ
معنونىىة اإلخّبىىار للّررى ّىنة الصىىّرنة الّىىي ّىىره ّة  " :اإلنحىىدار غنىىر معنىىوى بىىنة المّغن ىراا
ّ
ّة :
المّسرة والمّغنر الّابع " َن ِجد َ

 -الّرر ى ى ى ى ىىنة األولى ى ى ى ى ى  :م ى ى ى ى ىىة خ ى ى ى ى ىىةل الج ى ى ى ى ىىدول  )2نةحى ى ى ى ى ى ّة مس ى ى ى ى ىىّوه المعنون ى ى ى ى ىىة

 Sig.  0,0065    0,05لذا سوف نرف

الّر

الصّرى ونقبل الّىر

البىدنل وهىي

ّة اإلنحدار معنوى وبالّّالي ّوجد تة ة بنة نمة معدل الررنبة الّعلي للمركة ومؤمر القنمة
اإل ّص ىىادنة المر ىىافةج كم ىىا ّة العة ىىة بننهم ىىا ّّص ىىف باإلنجابن ىىة  :حنى ى ّعّب ىىر نم ىىة VETR

ّة وتائ ىىي الى ىربح الس ىىنوى
مؤم ىىر لقن ىىا درج ىىة الص ىىحة المالن ىىة للمؤسس ىىة ودنمومّه ىىا بعتّب ىىار ّ
للمؤسسىىة والىىذى ننمىىو مىىة سىىنة إل ى ّخىىره هىىو دلنىىل تل ى درجىىة إلّزامهىىا الر ىرنبي وبالّىىالي
العة ىة الموجبىىة الدالىىة هىىي دلنىل تلى ذلىىكج إرّّىىاع نمىىة األربىاح مىىة  2,610ملنىىوة نىىورو سىىنة

 0222إل  21,717ملنوة نورو سنة ّ 0200ده إل زنادة نمة الررنبة تلى ّربىاح المىركاا
مة  1,11ملنوة نورو إل  3,6ملنوة نورو وهذا نّواف مع نّائ

Porter ,Brenda.Aج

 -الّرر ى ى ى ى ىىنة ال انن ى ى ى ى ىىة  :م ى ى ى ى ىىة خ ى ى ى ى ىىةل الج ى ى ى ى ىىدول  )2نةحى ى ى ى ى ى ّة مس ى ى ى ى ىىّوه المعنون ى ى ى ى ىىة

 Sig  0,0005    0,05لذا سوف نرف

الّر

الصّرى ونقبل الّىر

البىدنل وهىي

ّة اإلنحىىدار معنىىوى وبالّىىالي ّوج ىىد تة ىىة بىىنة نمىىة إهىىّةك األص ىىول ال ابّىىة ومؤمىىر القنمىىة
اإل ّصادنة المرافة كما ّة العة ىة سىالبة ألة زنىادة اإلهّةكىاا ّىؤدى إلى ّخّىن
العدد السابع عشر -جوان5102
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 EVAحن ى

الّمىىغنلنة بعتّبارهىىا مصىىارنف ابلىىة للخصىىا ومنىىي ّخّىىن

إرّقعىىا اإلهّةكىىاا

مة 4,05ملنوة نورو سنة  0222إل  2ملنىوة نىورو سىنة  0202بمعىدل نمىو نقىدر بِ ى ى :

%97,5ج

كمىىا ّجىىدر اإلمىىارة إلى ّة اإلخىىّةف فىىي اإلفصىىاح تىىة هىىذه الّكىىالنف نّنجىىة إسىىّخداا طىىر
إهىىّةك مخّلّىىة ّو إخىىّةف ّو نىىا اإلتّىراف بهىىا نىىؤدى إلى فرو ىىاا بىىنة الىىدخل المحاسىىبي
المالي) والررنبيج

 الّررى ى ى ى ىىنة ال ال ى ى ى ى ىىة  :مى ى ى ى ىىة خ ى ى ى ى ىىةل الجى ى ى ى ىىدول  )2نةح ى ى ى ى ى ّة مسى ى ى ى ىىّوه المعنون ى ى ى ى ىىةالّر

 Sig  0,0026    0,05لذا سوف نرف

الصّرى ونقبل الّىر

ّة اإلنح ىىدار معن ىىوى وبالّ ىىالي ّوج ىىد تة ىىة ب ىىنة مص ىىارنف البحى ى
اإل ّصىىادنة المرىىافة كمىىا ّة العة ىىة سىىالبة؛ حنى

البىدنل وهىي

والّط ىىونر ومؤم ىىر القنم ىىة

إرّّعىىا هىىذه المصىىارنف مىىة  2,53ملنىىوة

نورو سنة  0222إل  11,74ملنوة نىورو سىنة  0202بمعىدل نمىو نقىدر بحىوالي %3,62ج حنى
ّج ىىدر اإلم ىىارة إلى ى ّة ىىدرة المؤسس ىىة تلى ى خص ىىا نّق ىىاا البحى ى
الّطونر نؤدى إل ّخّن

وّهمن ىىة إطّ ىىاي مص ىىارنف

EVAج

 -الّرر ى ى ى ى ىىنة الرابع ى ى ى ى ىىة  :م ى ى ى ى ىىة خ ى ى ى ى ىىةل الج ى ى ى ى ىىدول  )2نةحى ى ى ى ى ى ّة مس ى ى ى ى ىىّوه المعنون ى ى ى ى ىىة

 Sig  0,0008    0,05لذا سوف نرف

الّر

الصّرى ونقبل الّر

البىدنل وهىي

ّة اإلنحى ىىدار معنى ىىوى وبالّى ىىالي ّوجى ىىد تة ى ىىة بى ىىنة صى ىىافي الر ى ىرنبة المؤجلى ىىة ومؤمى ىىر القنمى ىىة
اإل ّصادنة المرافة كما ّة العة ة السالبة دلنل تلى نجىاح المىدنرنة فىي زنىادة الىربح المىالي
نةحى خىةل فّىرة الد ارسىة ّة الرىرائي المؤجلىة

مة دوة زنادة الربح الخارع للررنبةج حنى

المسّحقة ّكبر مة الررائي المؤجلة ّصول لمدة  1سنوااج

 -الّررى ى ى ى ىىنة الخامسى ى ى ى ىىة  :مى ى ى ى ىىة خى ى ى ى ىىةل الجى ى ى ى ىىدول  )2نةح ى ى ى ى ى ّة مسى ى ى ى ىىّوه المعنونى ى ى ى ىىة

 Sig  0,0005    0,05لذا سوف نرف

الّر

الصىّرى ونقبىل الّىر

البىدنل وهىي

ّة اإلنحى ىىدار معنى ىىوى وبالّى ىىالي ّوجى ىىد تة ى ىىة بى ىىنة الوفى ىىوراا الر ى ىرنبنة للى ى ّىد ْنة ومؤمى ىىر القنمى ىىة
اإل ّصىىادنة المرىىافة كمىىا ّة العة ىىة الموجبىىة هىىي دلنىىل تل ى ّة الرافعىىة المالنىىة ّقىىوا بىىدتا
المردودن ىىة اإل ّص ىىادنة للم ىىركة وّخّ ىىن

نم ىىة الرى ىرنبة وبالّ ىىالي زن ىىادة  EVAحن ىىا إرّّع ىىا

ال ىىدنوة طونل ىىة األج ىىل م ىىة  8,4ملن ىىوة ن ىىورو س ىىنة  0222إلى ى حى ىوالي  61,5ملن ىىوة ن ىىورو س ىىنة
0202ج
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 -الّررى ى ى ى ىىنة السادسى ى ى ى ىىة  :مى ى ى ى ىىة خى ى ى ى ىىةل الجى ى ى ى ىىدول  )2نةح ى ى ى ى ى ّة مسى ى ى ى ىىّوه المعنونى ى ى ى ىىة

 Sig  0,0002    0,05لذا سوف نرف

الّر

الصىّرى ونقبىل الّىر

البىدنل وهىي

ّة اإلنح ىىدار معن ىىوى وبالّ ىىالي ّوج ىىد تة ىىة ب ىىنة المكاف ىىثا الممنوح ىىة ألتر ىىاي مجلى ى

اإلدارة

ّة المؤسس ىىة ّق ىىوا بى ىربط
ومؤم ىىر القنم ىىة اإل ّص ىىادنة المر ىىافة كم ىىا ّة العة ىىة موجب ىىة؛ نج ىىد ّ
المكافىىثا بمؤمىىر القنمىىة األ ّصىىادنة المرىىافة ممىىا نجعىىل المىىدراي نّنافسىىوة تل ى ّحقن ى ّتل ى

معى ىىدل الرى ىرنبة مى ى ة ف ىىي س ىىنة ّ 0200م ىىل نس ىىبة المكافىىىثا

مؤم ىىر ّداي بواس ىىطة ّخّ ىىن

المرّبطة بمؤمر القنمة اإل ّصادنة المرىافة مىة إجمىالي المكافىثا الممنوحىة حىوالي %29,7
وفي سنة ّ 0202م ل حوالي

%29,1ج

ّمىىا كىىل مىىة مخصصىىاا اإلحّناطىىاا الر ىرنبنة ومصىىارنف إهىىّةك اإلنجىىار الّمىىونلي
ّ
والمكافىىثا الممنوحىىة للمس ىىنرنة المىى ار بنة ف ىىي مجلى ى اإلدارة ّ ىىا إسىىّبعادها م ىىة النمىىوذ لع ىىدا
د لّها ولذلك نقبل بالّررنة الصّرنة الّي ّىنص تلى تىدا وجىود تة ىة بىنة هىذه المّغنىراا
ومؤمر القنمة اإل ّصادنة المرافة في إطار دراسة حالة المؤسسة اإل ّصادنة Volkswagenج
ّىىا إسىىّبعاد اإلحّناطىىاا الر ىرنبنة بىىالرغا مىىة إرّّاتهىىا بسىىبي تىىدا وجىىود إرّبىىاط مبامىىر
بصىىافي الىربح الّمىىغنلي حنى

نةحى ّة نمىىة اإلحّناطىىاا الرىرنبنة فىىي المىىركة إرّّىىع مىىة

سىنة  0222بقنمىىة  1,424ملنىىوة نىىورو إلى  5,026ملنىىوة نىىورو سىىنة  0202ذلىىك ألة :الهىىدف
م ىىة ّكوننه ىىا ه ىىو الّقل ىىنص م ىىة حال ىىة ت ىىدا الّثك ىىد ف ىىي رى ىرنبة ال ىىدخل  )UTBوالّ ىىثمنة ر ىىد
المخاطر الررنبنةج حن

هناك العدند مة الدول في العالا اما بربط معاننر لإلفصاح تة

الورىىعنة الجبائنىىة فىىي الّقىىارنر المالنىىة للمىىركاا واإللّىزاا بّمىىكنل مؤونىىاا مىىة ّجىىل المخىىاطر

الجبائنىىة والّىىي ّعّبىىر كثحىىد اإلصىىةحاا المّعلقىىة برىىرورة اإللّ ىزاا باإلفصىىاح تىىة الر ىرائي
) (Tax reportingالمدفوتة في القوائا المالنة ألصحاي المصلحة والحكومىاا
)uncertain income tax positionج

32

Disclosure of

وبالّىالي هىدفها الّقلنىل مىة المخىاطر الرىرنبنة وبالّىالي

رماة ّوزنعاا ّرباح مسّقرة في المسّقبل للمساهمنةج

ّمىىا فنمىىا نّعلى بمصىىارنف اإلهّةكىىاا) الّّمونىىل اإلنجىىارى والمكافىىثا الممنوحىىة للمى ار بنة
ّ
فعة تدا د لّها بسبي نمها الصغنرة بالرغا مىة ّهمنّهىا فىي إطىار ن رنىة الّسىننر
في المركة ّ
الرىرنبي حنى

إرّّعىا مصىارنف إهّةكىاا الّمونىل اإلنجىارى مىة سىنة  0222بقنمىة

ملنوة نورو إل

 4,179ملنوة نورو سنة 0202ج كما اة المكافثا الممنوحة للم ار بنة إرّّعىا

العدد السابع عشر -جوان5102
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مىىة سىىنة  0222بقنمىىة  2,180ملنىىوة نىىورو إل ى  9,744ملنىىوة نىىورو سىىنة  0202باإلرىىافة إل ى
المؤسسةج
بمؤمراا األداي في
تدا إرّباط هذه األخنرة
ّ
ّ
نتائج الدراسة :
 ن رّنة الّّسنِنر ُوجود ن رّنةالمركة َّخّن
ّ
 -ن رّنة الّّسنِنر

الررنبِي هي لغز؟ مّّاحة في مده إحّراا روح القانوة الجبائِي ؛
ّ
الررنبِي في مركة  Volkswagenوذلك مة خةل ُمحاولة
الّّسنِنر ّ
الررنبة القانونِي ؛
الررنبة الّعلِي )ُ (ETRمقارنة ّ
بمعدل ّ
معدل ّ
ِ
ِ
للمساه ِمنة ؛
المركة خل القنمة ّو ال ّروة
ّسرة لمحاولة ّ
ّ
الررنبِي كانا ُم ّ
في إطار منح المكافثا إلتراي مجل اإلدارة كاة لها دور في الّّث نر

 ن رّنة الوكالةالمركة مة خةل ّخّن
الررنبِي في ّ
تل ن رّنة الّّسنِنر ّ
ِ
للمساه ِمنةج
ال ّروة

الررنبة مة ّجل خل
ُم ّ
عدل ّ

قائمة ا شكا االجداا :
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