أبحاث اقتصادية وإدارية

العدد الرابع والعشرون ديسمبر 2018

إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –
د.سعيداني محمد السعيد جامعة غرداية saidanimouha@gmail.com ،
د.طيبي حمزة  ،جامعة عمار ثليجي ،االغواطh.taibi@lagh-univ.dz ،
تاريخ اإلرسال  2018-09-07 :تاريخ القبول2018-10-08:

تاريخ النشر06/12/2018:

ملخص :

استهدفت الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة اإلحصائية بين كفاءة األنظمة الضريبية
العربية و  ، IFRSولبيان العالقة تم تحليل جوانب التأثير ضمن مجالين أساسيين :الحوافز
الضريبية لالستثمار ،الثقل الضريبي ،وذلك استخدام البرنامج اإلحصائي  Eviewsلدراسة
ثالثة نماذج رئيسية Random ،Fixed Effect Model ،Pooled Regression Model
 ،Effect Modelأظهرت النتائج وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين  IFRSو كفاءة
األنظمة الضريبية العربية ،وعليه توصي الدراسة بإجراء المزيد من اإلصالحات الهيكلية
واسعة النطاق في الهياكل الضريبية العربية إذا ما أريد تحقيق أي فعالية اقتصادية أو محاسبية
مستقبالً.
الكلمات المفتاحية  ،IFRS :جودة بيئة التقارير المالية ،األنظمة الضريبية ،الثقلل الضلريبي،
الكفاءة الضريبية ،الدول العربية.
تصنيف .F60 ،E62 ،M41 : JEL
Abstract:
The study aimed at revealing the nature of the statistical relationship
between the efficiency of the Arab tax systems and the quality of the Arabic
reporting environment after the adoption of international standards for
financial reporting. In order to analyze the relationship, two main aspects
were studied: Effect of taxation on incentives to invest ETII, Total tax rate %
profits TTRP, By using the Eviews program to study three main models:
Pooled Regression Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model, The
results showed a long-term dynamic relationship between the quality of the
Arab financial reporting environment and the efficiency of tax systems,
therefore the study recommends further reforms in the Arab financial
reporting environment in order to achieve further tax benefits in the future.
Keywords: IFRS, Quality of Financial Reporting Environment, Tax
Regulations, Tax Intensity, Tax Efficiency, Arab Countries.
Jel Classification Codes : M41, E62, F60.

مقدمة-:
لقد تطورت العالقة بين المحاسبة والجباية في مختلف صورها وتعلددت األدوار التلي تلعبهلا
كل منهما باختالف الفكر اإلنساني السائد في مرحلة ما من مراحلل التطلور الحضلاري ،إال أنله
بسيطرة الفكر الرأسمالي الغربي األنقلوساكسوني خاصةً في العصر الحلدي القلائم علل دوافل
وحوافز الربح واإلسلتثمار كلأهم أسلام ومبلدأ لله فلي النظريلة االقتصلادية ،وهلو ملا إنجلر عنله
بالتبعية إعتبار المستثمر المخلاطر أهلم مسلتخدم للمعلوملات الماليلة الواجلب توفرهلا لله بالوقلت
جامعة محمد خيضر بسكرة  -كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
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والتكلفللة المناسللبة ،فالمبللادر الفكريللة الفلسللفية للنظريللة االقتصللادية تللنعكب بشللكل واضللح علل
الجوانب المحاسبية.
ق خللرر تعتبللر الحكومللة أحللد المتعللاملين االقتصللاديين ال ل ي ينتظللر تحصلليل م لوارد
فللي سلليا ر
لصللالحه كفللوائى عللل إسللتغالل قطاعاتلله االقتصللادية مللن قبللل المسللتثمرين ،فهلل د المللوارد
يفتللرب بهللا تتللأثر بطللرق اإلعتللراف المحاسللبي والتسللجيل والتقيلليم فللي نهايللة الللدورة ،إال أن
التوجه الدولي الحالي يتجه إل الفصل والقطل اللدائم للعالقلة بلين المحاسلبة والجبايلة إلخلتالف
األهداف النظرية لكل منهما وإختالف التقنين واإلجلراءات الجبائيلة...إل  ،وتحديلد هل د العالقلة
في مجموعة من القيود والتسلجيالت ذات الطلاب الجبلائي المحلى تعبيلرا ً علن إسلتقاللية الفكلر
المحاسللبي عللن الفكللر الضللريبي غيللر أن ه ل ا القط ل ال ينفللي كلي لةً العالقللة بقللدر مللا ي طرهللا
وينظمها.
حالياًر يجري إعتراف متزايد في جمي أنحاء العالم بـ  IFRSبإعتبارها المعايير ذات
الغرب العام موجهة صراحةً لخدمة الصالح العام الدولي ،حي يسجل السجل العام لـ IFRS
أمر مثير لإلعجاب ،فحسب تقرير  IASBنهاية مارم  2017م وصل عدد الدول المتبنية إل
 140دولة من أصل  150دولة ( ،)% 93كما تتبن  88بورصة محلية ودولية  IFRSمدرجة
فيها أكثر من  49.000شركة1ر ما يثير اإلهتمام به د اإلحصائيات هو أنه خالفا ً لقرار اإلتحاد
األوروبي الصريح في التبني سنة  2005م وموجة الدول النامية خالل الفترة  2006م –
ت
 2010م للتبني تبق الدول العربية أقل دول العالم توجها ً نحو تبني  IFRSمما يثير تساؤال ر
هامة في الوقت ال ي يفترب فيه أن تبني  IFRSيأتي في إطار دعم وتيرة اإلصالح
اإلقتصادي والمالي والضريبي والتجاري والم سساتي بمختلف دول العالم ،وتبعا ً له ا السياق
تحاول الدراسة مناقشة األدوار واآلثار الضريبية لـ  IFRSفي البلدان العربية ،وذلك من خالل
البح في العالقات طويلة وقصيرة األجل لكفاءة األنظمة الضريبية العربية في ظل تبني
 ،IFRSوعليه نحاول بإهتمام بالغ إيجاد المتطلبات الرئيسية لإلجابة عل اإلشكالية التالية-:
إلى أي مدى يمكن اإلقرار بوجود سياق عام لتحسن كفاءة األنظمة الضريبية العربية بتبني
 IFRSفي سياق البحث عن تحسين جودة بيئة األعمال العربية وتحقيق التنمية
اإلقتصادية؟ ،وبعبارة إحصائية :هل هناك أي تأثير إحصائي هام لـ  IFRSعلى كفاءة
األنظمة الضريبية العربية خالل الفترة  2009م –  2020م؟.
فرضية الدراســـــــة الرئيسية-:
تقوم الدراسة عل فرضية رئيسية مفادها-:
تساهم  IFRSبدور محوري و هام في تعزيز كفاءة األنظمة الضريبية العربية السيما
مجاالت التحفيزات الضريبية والثقل الضريبي مما يساهم بدوره في تحسين جودة بيئة
األعمال العربية وتجسيد التنمية اإلقتصادية المستدامة ،وبعبارة إحصائية :هناك عالقة
إحصائية دينامية توازنية هامة ومؤثرة ما بين تبني  IFRSوكفاءة األنظمة الضريبية
العربية خالل الفترة  2009م –  2020م.
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إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –أهمية وأهداف الدراســـــــة-:
تظهر أهمية الدراسة من أهميلة السلياق اللدولي الحلالي نحلو تبنلي  IFRSكخيلار إسلتراتيجي
لتحقيللق شللفافية التقللارير الماليللة ممللا يسللاهم فللي تحسللين كفللاءة اإلسللتثمار والتمويللل والتنميللة
اإلقتصادية وج ب اإلستثمار األجنبي وكفاءة تعاقدات التجارة الخارجية ،وبالتالي تقلدم الدراسلة
العديلد مللن المسللاهمات النظريللة والتطبيقيللة كمللا يللي )1( :فهللم العوامللل القطريللة المل ثرة علل
كفاءة األنظة الضريبية العربيةر ( )2إبراز أهمية  IFRSلإلقتصاديات العربية فلي الوقلت التلي
تعد فيه  IFRSخيارا ً طوعياً ،والتعرف عل الحوافز والمناف التلي تقلدمها األخيلرة بدراسلة ملا
إذا كانت  IFRSتجعل المعلومات الماليلة أكثلر مالءملة لإلحتياجلات اإلقتصلادية العربيلة أم الر
( )3تقييم تجربة الدول العربية م  ،IFRSحي تعتبر تجربة البلدان العربية م  IFRSحديثلة
نسللبيا ً وهللي موضللو بحللوع قليلللة عل ل المسللتوو اإلقليمللي والللدولير ( )4تقيلليم مللدو نجللاح
السياسات الضريبية العربيةر ( )5الخروج ببعى النتائج والتوصيات التي تسلاهم فلي النهلوب
بكفاءة األنظمة الضريبية العربية في ظل  IFRSو ربما توضيح ما يجب القيام به مستقبالً.
منهجية الدراســـــــة-:
للوفللاء بأهللداف البح ل ومتطلباتلله تللم اإلعتمللاد عل ل المللنهج الوصللفي التحليلللي فللي مناقشللة
وتحليل األفكار واآلراء والنظريات المطروحة إعتملادا ً علل ملا تلوفر ملن أدبيلات نظريلة لبنلاء
اإلطار الفكري والمفاهيمي للبح ومناقشة المفاهيم ،وإستخدام المنهج اإلحصائي والقياسي فلي
إثبللات ونفللي فرضلليات الدراسللة وتأكيللد صللحة النمللاذج اإلحصللائية مللن عللدمها وإسللتخال مللا
يمكن من إستنتاجات لبناء توصيات موضوعية وعملية لصالح البلدان العربية.
حدود الدراسة-:
تشمل حدود الدراسة الحدود المكانية والزمانية كما يلي-:
الحدود المكانيــة  :تشمل الحدود المكانية المنطقة العربية حي تلم إختيلار عينلة تضلم  12دوللة
وهي :عُمان ،قطلر ،الجزائلر ،تلونب ،مصلر ،اإلملارات العربيلة ،البحلرين ،األردن ،المغلرب،
موريتانيا ،الكويت ،العربية السعودية.
الحدود الزمانيـــة  :وفيما يخص الحدود الزمنية فقد شملت الدراسة الفترة الممتلدة ملن  2009م
إل غاية  2020م حسب ما توفر من المصادر البيانية والمعلوماتية للهيئات الدولية واإلقليمية.
محاور الدراسة-:
وللبح في مختلف الجوانب تضمنت الدراسة المحاور التالية-:
 -Iاإلطار النظري للدراسة :المحددات واألدوار الرئيسية لـ  IFRSفي تحقيق كفاءة األنظمة
الضريبية؛
 -IIمنهجية الدراسة :اإلشكاليات والفرضيات الفرعية ،صياغة النماذج اإلحصائية ،العينة؛
 -IIIتحديد النماذج اإلحصائية القياسية وإختبار معنويتها اإلحصائية الكلية والجزئية؛
 -IVالنتائج والتوصيات.
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 -Iاإلطار النظري :المحددات واألدوار الرئيسية لـ  IFRSفي تحقيق كفاءة األنظمة
الضريبية
لقلللد طرحلللت علللدة تسلللاؤالت بشلللأن عالقلللة  IFRSبكفلللاءة وفعاليلللة األنظملللة الضلللريبية فلللي
السياسات اإلقتصادية وتطور أدوارها التفاضلية في التنمية اإلقتصادية ودعم أسلواق اإلسلتثمار
واإلدخار واإلستهالك وما إذا كان تطور األنظمة الضلريبية يفلرب معله تبنلي IFRS؟ ،ثلم ملا
عالقللة شللفافية التقللارير الماليللة بفعاليللة األنظمللة الضللريبية لتحقيللق النمللو اإلقتصللادي وتوزي ل
الثروة ومن هم المستفيدون ضريبيا ً وإقتصاديا ً من تبني IFRS؟ ،وفي إعتقاد 1973 Demski
م 1980 Leftwich ،م فالس ل ال الحقيقللي هللو كيفيللة قيللام التغيللرات فللي السياسللات الضللريبية
الكلية بتبني IFRS؟ ،فه د األسئلة وغيرها تشير بوضوح إل أن  IFRSتحتل طرح إقتصلادي
وضريبي هائل عل إعتبار أن هدف واضلعي المعلايير هلو عمليلة إحالليلة ولليب مجلرد تلوفير
قواعد محاسبية وضريبية بديلة.2
فلي سلياق اإلجابلة علل األسلئلة السلابقة يلرو  2012 Jon N. Kerrم بلأن الحكوملات أحلد
األطراف المستفيدة من التقارير المالية والتلي تميلل فلي العلادة إلل أن تكلون فاعللة فلي صلياغة
معاييرهلا المحاسلبية الوطنيلة إلرتبلاط مواردهلا الضلريبية بأسلب القيلام واإلفصلاح المحاسللبي
عن األنشطة اإلقتصادية ،إال أن مهمة تحسين جودة التقارير ال تق عل علاتق إدارة الضلرائب
بحد ذاتها مما يشير إل أن تأثير النظام الضريبي عل الجودة المحاسبية هي نتيجة ثانويلة حاللة
حدوثها ،في حين يلرو  2007 Desai et alم أن العالقلات الضلريبية تلتم وفلق نظريةة اللعبةة
 theory of the gameالتي تجمل بلين :الحكوملة ،الشلركات ،المسلتثمرين التلي تجلري بينهلا
إتفاقيات ثنائية ضمنية عل حساب الطرف الثال دائماً )1( :الشركات م الممولين الخلارجيين
لتجنب الضرائب ) 2( ،إدارة الضلرائب والمملوليين الخلارجيين لوجلود حلوافز مشلتركة للرقابلة
عللللن األداء اإلقتصللللادي ) 3( ،إدارة الضللللرائب والشللللركات للحفللللاظ عللللل المسللللتوو الحللللالي
للضلرائب مقابلل ملدفوعات جانبيلة (رشلاوو) ،و يل من  2007 Desai et alم بقلدرة اإلتفلاق
الثللاني عللل تحسللين جللودة التقللارير مللن ثالثللة جوانللب )1( :تقليللل اإلختالفللات بللين القواعلللد
المحاسبية والضريبية مملا يحلد ملن التالعلب المحاسلبي وحلوافز تقليلل اللربح الضلريبي وتكلفلة
رأم المال ) 2( ،ي دي اإلنفاذ الضريبي األكثر صرامة إل تقليل أنشطة التهرب الضريبي مما
يحسن من جودة اإلبالغ المالي )3( ،يوفر عدم المسك اإلنتظامي لللدفاتر المحاسلبية دلليالً علل
إنخفاب جودة التقارير المالية واألمانة الضريبية.3
بينمللللا يللللرو  2008 Roudakiم بوجللللوب تعللللديل الشللللركات إلسللللتراتيجياتها التخطيطيللللة
واإلبالغية علن الضلرائب عنلد تبنلي  IFRSإلخلتالف التبعلات الضلريبية بلين الشلركات ،لل لك
يُرت َقللب أن ي ل ثر تحللول هيكللل الحللوافز بموجللب  IFRSعل ل اإلسللتراتيجيات الضللريبية خللالل
الفتلرة اإلنتقاليلة ومللا بعلدها ،بينمللا يعتقلد  2008 Rego and WilsonمScholes et al ،
 2009م 2012 Armstrong et al ،م 2012 Jon N. Kerr ،م أن تبنلللي الشلللركات
لسياسلات ضللريبية أكثللر تحفظلا ً خلالل فتللرات التبنللي مللدفو أساسلا ً بللالحوافز اإلداريللة لتخفيللف
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إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –العبئ الضريبي والتخلص ملن المسل ولية الضلريبية وتحقيلق منلاف إضلافية ألغلراب التقلارير
الماليللة ال سلليما وأن اإلدارة ت ُ َكللافَئ عل ل مثللل ه ل د السلللوكات بالتعاقللدات المسللتدامة والمكاف ل ت
والتعويضات والفر اإلنتهازية للثراء الشخصي.4
ومن جانبه ي كد  2010 Hail et alم أن تبني  IFRSيشمل أيضا ً تعديل األنظمة الضريبية
الحكومية ،وتوق أنه كلما زادت أهمية اإليلرادات الضلريبية فلإن إحتملال تبنلي  IFRSيلنخفى
بسللبب اآلثللار السلللبية للسلللطة التقديريللة لللإلدارة فللي اإلفصللاح عللن اإللتزامللات والمللدفوعات
الضللريبية ،5وفللي الحالللة األوروبيللة توصللل  2007 Andreas Oestreicher et alم فللي
دراسللة مقتللرح المفوضللية األوروبيللة  2008 the European Commissionم لتطبيللق
الضريبة الموحدة سنة  2008م إل إمكانية إستخدام  IFRSكأرضية مشتركة في وض قواعلد
مسللتقلة للمحاسللبة الضللريبية بللالرغم مللن عللدم قللدرتها عل ل إلغللاء جمي ل اإلختالفللات فللي الللنظم
الضللريبية األوروبيللة ،6وي كللد  2011 Balakrishnan et alم أن التهللرب الضللريبي هللو
نتيجللة طبيعيللة للتعتلليم الحاصللل فللي بيئللة المعلومللات الل ي يحللدد قللدرة الشللركات علل التالعللب
بالتقارير المالية لتقليل الملدفوعات الضلريبية ،ويوضلح 2008 McNichols and Stubben
م أن أنشطة التهرب الضريبي تتكاثر بسلهولة نتيجلة اآلثلار اإلقتصلادية للتعتليم الملالي ملن علدم
كفاءة اإلستثمار وغموب األنشطة اإلقتصلادية وتقللص السليولة وإرتفلا المخلاطر والتعاقلدات
الداخلية بين المستويات اإلداريلة فلي الشلركات ،بينملا تقلدر شلبكة العداللة الضلريبية the Tax
 2011 Justice Networkم حجلم التهلرب الضللريبي النلاتج علن التعتليم الملالي بللـ % 05.1
من الناتج اإلجمالي العالمي.7
بالمقابل ،يشير  2004 Wysockiم إل أن زيادة اإلمتثال الضريبي هو نتاج داخلي لعواملل
تعللود عل ل النظللام الضللريبي ذاتلله كاإلعفللاءات والتخفيضللات التللي ت ل دي إل ل زيللادة اإلمتثللال
الضريبي بالتبعية ،و يتوصلل  2007 Desai et alم إلل أن اإلصلالح الضلريبي ليلة للرصلد
اإلداري ومشاكل الوكالة وعدم التماثل وتقليص المالذات والغش الضريبي ،وبالتلالي اإلصلالح
الضريبي له تأثير أقوو من  IFRSعل جودة اإلبالغ في البيئات عديمة الشفافية.8
في الجانب اإلقتصادي يحدد  2001 Bushman and Smithم2010 Feng Li et al ،
م ثالثة أدوار إقتصادية لـ  )1( :IFRSكفاءة اإلستثمار :المشاري الجيدة مقابل السيئة)2( ،
التعرف عل الخسائر في وقت أبكر وحوكمة األداء )3( ،تخفيى تكلفة رأم المال وإندماج
الشركات والتكامل اإلقتصادي الدولي ،بينما يرو  2009 Luzi Hail et alم أنه في حالة ما
إذا كانت هناك أي ثار إقتصادية لـ  IFRSفإنها تنشأ في جانبين )1( :إعادة توزي الثروة بين
الشركات (الدولية مقابل المحلية/الكبيرة مقابل الصغيرة) )2( ،التنافسية الدولي ة ، 9ويحددها
 2012 Ulf Brüggemann et alم في )1( :إصدار التقارير التنافسية )2( ،توزي مخاطر
السوق )3( ،محاربة الفساد )4( ،إختيار السياسات اإلقتصادية المناسب ة ، 10بينما يشير
 2016 Emmanuel et alم إل تخفيى التحيز الجغرافي لإلستثمار الدولي وتحسين
11
.
ة
الفر اإلستثمارية األجنبي
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 -IIمنهجية الدراسة :اإلشكاليات والفرضيات الفرعية ،صياغة النماذج اإلحصائية ،العينة
 1-2صياغة إشكاليات وفرضيات الدراسة الفرعية Development of hypotheses
 1-1-2إشكاليات الدراسة الفرعية
تقتلللرح الدراسلللة تلللأثير  IFRSعلللل كفلللاءة األنظملللة الضلللريبية العربيلللة فلللي جلللانبين أساسللليين
يوضحها الشكل التالي-:

ا لشكل ( :)01إقتراح عوامل ومتغيرات الدراسة
IFRS

Efficiency of Tax Systems

Ethical behavior
of firms EBF
Effect of taxation on incentives to invest ETII

Efficacy of
corporate
boards
Total tax rate % profits TTRP
ECB of
Strength
auditing and
reporting
المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا عل  2010 Hail et alم2012 Armstrong et al ،
standards SARS
م.
وعليه تنتج لدينا اإلشكاليات الفرعية التالية-:
 : H01هلللل توجلللد عالقلللة ديناميلللة طويللللة األجلللل بلللين الحلللوافز الضلللريبية لإلسلللتثمار وتطلللور
السلوكات األخالقية إلدارات الشركات و/أو تطور فعالية مجالب إدارات الشلركات و/أو جلودة
تطبيق المعايير الدولية لإلبالغ المالي والتدقيق في البلدان العربية بعد تبني  IFRSخالل الفتلرة
 2009م –  2020م؟.
 : H02هل توجد عالقة دينامية طويلة األجلل بلين الثقلل الضلريبي وتطلور السللوكات األخالقيلة
إلدارات الشللركات و/أو تطللور فعاليللة مجللالب إدارات الشللركات و/أو جللودة تطبيللق المعللايير
الدوليلة لإلبلالغ الملالي والتلدقيق فلي البلللدان العربيلة بعلد تبنلي  IFRSخلالل الفتللرة  2009م –
 2020م؟.
 2-1-2فرضيات الدراسة الفرعية
وبناءا ً عل الشكل السابق يكون شكل الفرضيات الفرعية عل المنوال التالي-:
 : H11هناك عالقة دينامية طويلة األجل بين الحوافز الضريبية لإلستثمار المقدملة ملن األنظملة
الضلريبية العربيللة وتطللور السلللوكات األخالقيلة إلدارات الشللركات و/أو تطللور فعاليللة مجللالب
إدارات الشركات و/أو جودة تطبيق المعايير الدوليلة لإلبلالغ الملالي والتلدقيق بعلد تبنلي IFRS
خالل الفترة  2009م –  2020م.
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إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م – :H12هنللاك عالقللة ديناميللة طويلللة األجللل بللين الثقللل الضللريبي وتطللور السلللوكات األخالقي لة
إلدارات الشللركات و/أو تطللور فعاليللة مجللالب إدارات الشللركات و/أو جللودة تطبيللق المعللايير
الدوليلة لإلبلالغ الملالي والتلدقيق فلي البلللدان العربيلة بعلد تبنلي  IFRSخلالل الفتللرة  2009م –
 2020م.
 2-2تقدير النماذج اإلحصائية Estimating Model
انطالقلا ملن إسلتنتاجات  2013 Hans Christensen et alم يمكلن كتابلة شلكل النملوذج
اإلحصلائي وفلق نملوذج اإلنحلدار الخطلي البسلي للـ Robert F. Engle And C.W.J.
 Grangerبلإفتراب أن العالقللة بلين  IFRSوكفللاءة األنظملة الضللريبية العربيلة عالقللة خطيللة
ت خل فيهللا كفلاءة األنظمللة الضللريبية العربيلة المتغيللر التلاب  Yiو IFRSالمتغيللر المسللتقل ،Xi
ومنه يمكن التعبير عن العالقة كدالة خطية في مجموعة المشاهدات المفسرة كما يلي-:
et = Yt - ŷt

ŷt= B0 + B1 Xt + et ,

وإلختبار صلحة العالقلة تلم إختيلار  05م شلرات هلي :أوالً :المتغيلر المسلتقل :وهلو متغيلر
معللايير اإلبللالغ المللالي المعبللر عنلله بثالثللة م شللرات هللي )1( :السلللوكات األخالقيللة إلدارات
الشللركات  :Ethical behavior of firms EBFيعكللب هل ا الم شللر تطللور السلللوكات
األخالقيللللة إلدارات الشللللركات بفعللللل تبنللللي  )2( ،IFRSفعاليللللة مجللللالب إدارات الشللللركات
 :Efficacy of corporate boards ECBيعكلب الم شلر تطلور فعاليلة مجلالب إدارات
الشللركات بفعللل  IFRSفللي إختيللار الخيللارات والطللرق واإلجللراءات المحاسللبية المالئمللة)3( ،
جللودة تطبيللق المعللايير الدوليللة لإلبللالغ المللالي والتللدقيق Strength of auditing and
 :reporting standards SARSيوضلللح هللل ا الم شلللر التطلللور الحاصلللل فلللي المعلللايير
المحاسبية الوطنية العربية بعد تبني  ،IFRSثانياً :المتغير التاب  :وهو كفاءة األنظمة الضلريبية
العربيلة التلي يلتم قياسلتها عبلر م شلرين هلي )1( :الحلوافز الضلريبية لالسلتثمار Effect of
 :taxation on incentives to invest ETIIيعكب الم شر نسبة تطور الحوافز الضريبية
لإلستثمار التي تنتف بها الشركات بفعلل تبنلي  )2( ،IFRSالثقلل الضلريبي Total tax rate
 : % profits TTRPيعكب ه ا الم شر األعباء الضريبية الواقعة عل الشركات العربيلة بعلد
تبني  IFRSوالمقاسة كنسبة من الربح اإلجمالي ،وعليه يمكلن كتابلة ملا يللي وفلق مقتلرح W.
 1993 Greenم-:
Efficiency of tax systems ETII/TTRP = Ethical behavior of firms
EBF + Efficacy of corporate boards ECB + Strength of auditing and
reporting standards SARS ………(1).
ومنه يُعط الشكل الرياضي للنموذج اإلحصائي كما يلي-:
العدد الرابع والعشرون ديسمبر 2018

33

د.سعيداني محمد السعيد و د.طيبي حمزة

ETIIi or TTRPi = B0 + B1 EBFi + B2 ECBi + B3 SARSi + ɛi
وبناءا ً عل ه ا النموذج المقدر تُعط نماذج التقدير ضمن  03نماذج هي-:12
 1-2-2نموذج القاطع المشترك Pooled OLS Regression Model
يقلللوم النملللوذج بلللدمج جميللل بيانلللات اللللدول لمختللللف الفتلللرات دونملللا أي اعتبلللار لالختالفلللات
الم سسية الضريبية إلعتبلارد أن  IFRSهلي نفسلها لجميل اللدول العربيلة ،وهلو ملا يُعبلر عنله
إحصائيا ً بإنعدام معنوية جمي الفروقات الم سسلية للهياكلل الضلريبية العربيلة وبعبلارة أخلرو:
 ،All P-value(Institutional differences) =0وهللو مللا يعنللي بشللكل مباشللر تجللانب
ممارسللللللات  IFRSفللللللي بيئللللللات الللللللدول العربيللللللة  Heterogeneityوانعللللللدام االنفراديللللللة
 ،individuallityومنه يُعطل الشلكل اإلحصلائي للـ Pooled OLS Regression Model
عل الشكل التالي-:
Yit= B0 + B1 EBFit + B2 ECBit + B3 SARSit + uit
حي  :B0 :هو الثابت  Cوهو موحد لجمي الدولر t = 2009, …, 2020 ،i=1, …, 12ر
 2-2-2نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect or LSDV Model
عل خالف النموذج السابق يسمح النملوذج بلإدراج اإلختالفلات الم سسلية للهياكلل الضلريبية
فللي التحليللل ممللا يجعللل الثابل  B0يعكللب الخصللائص الم سسللية الضللريبية المحليللة لكللل دولللة
عربية أي B0i ≠ B0J :لكن م إشتراط ثباته عبر الزمن ،فهو يختلف من دولة ألخلرو لكلن ال
يختلللف عبللر الللزمن ،وعلل هل ا األسللام يُعطل الشللكل اإلحصللائي لللـ Fixed Effect or
 LSDV Modelعل الشكل التالي-:
Yit= B0i + B1 D2it + B2 D3it + … + Bi-1 Dit + Bi EBFit + Bi+1 ECBit +
Bi+2 SARSit + uit
حي  B0i :هو الثابت  Cبحسب كل دولةر t = 2009, …, 2020 ،i = 1,…, 12ر
 : D2itمتغيرات وهمية عددها يساوي عدد المفردات (الدول) – 1ر
 3-2-2نموذج التأثيرات العشوائية Random Eeffect Model
في ه ا النموذج يكون الثابت  Individual Spicific Coefficient B0iيتحلرك عشلوائيا ً
بدالً من إختالفه بين مفردات الدراسة بمعن  ،B0i = B0 + ɛi :وبالتلالي الفلرق الجلوهري بلين
النملوذجين  Random Modelو Fixed Modelهلو أن الثابلت  B0iفلي النملوذج Fixed
 Modelيتميز بثباته عبر الزمن رغم إختالفه من دولة ألخلرو بينملا فلي النملوذج Random
 Modelفإنه يتحرك عبر الزمن ،ويكون التقدير اإلحصائي لنملوذج  Random Modelعلل
الشكل التالي-:
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إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –Yit= B0 + B1 EBFit + B2 ECBit + B3 SARSit + Wit,
Wit = ɛi + uit
في حين يكتب الشكل المصفوفي عل الشكل التالي-:
α1
α2
…
αn

=α

X11 X12 …. X1k
X21 X22 …. X2k
………
Xn1 Xn2 …. Xnk

=X

iT 0 0
0 iT 0
……
0 0
iT

=D

y1
y2
…
yn

=y

وللتفضليل بلين النملاذج المقترحلة يلتم إسلتخدام إختبللار هةاو مةا Hausman test 1978
للمقارنللة بللين النمللوذجين  Random-effects modelو  Fixed-effects modelتحلللت
الفرضية الصفرية التالية-:

H0 : Random-effects model appropriate or H0 : E(αi/Xi)=0
H1 : Fixed-effects model is appropriate or H1 : E(αi/Xi)≠0

وفلي حالللة كانللت المعنويلة اإلحصللائية  P-valueأقللل تماملا ً ملن  % 5فللإن النمللوذج المقبللول
والمناسللب هللو  Fixed-effects modelوفللي حالللة العكللب يللتم إختيللار نمللوذج Random-
 effects modelأي ،P-value>5% :فللي حللين يللتم إسللتخدام إختبللار والةةد Wald test
لإلختيار بين النملوذجين  Fixed-effects modelو Pooled OLS Regression Model
تحللللت فرضللللية إنعللللدام معللللامالت المتغيللللرات الوهميللللة بمعنلللل C(5)=C(6)=C(7)= :
 ،C(8)=C(9)=C(10)=C(11)=C(12)=C(13)=C(14)=C(15)=0ومنلله يكللون شللكل
الفرضية الصفرية كاآلتي-:
)H0 : all dummy variables =0 (Pooled OLS Regression Model
)H1 : one dummy ≠ 0 (Fixed-effects model
 3-2العينة ،البيانات ومصادرها Sample and Data Source
إلختبار صحة الفرضيات تم أخ عينة تشمل  12دولة عربية هي :الجزائر ،مصر ،البحلرين،
األردن ،الكويللت ،موريتانيللا ،المغللرب ،عُمللان ،قطللر ،العربيللة السللعودية ،تللونب ،اإلمللارات
العربيلة ،ليصلل حجلم البيانلات إلل  144معطيلة للفتلرة  2009م إلل  2020م ( 12سلنة) ،مل
العلم أن الفترة  2018م –  2020م هي تقديرات مستقبلية لمتغيرات الدراسة حسب تصريحات
الهيئات ا لدولية كالبنك الدولي ،صندوق النقد الدولي ،منظمة التجارة العالميلة ،تقلارير التنافسلية
العدد الرابع والعشرون ديسمبر 2018
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العالمية ،اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي سيا التي تعتبر قواعد بياناتها المصلدر اللرئيب
لبيانللات الدراسللة مثللل،The World Bank’s World Development Indicators :
،World
Economic
Forum ،Global
Innovation
Index
... ،http://www.amf.org.ae/ar/content/2017إل .
 -IIIتحديد النماذج اإلحصائية القياسية وإختبار معنويتها اإلحصائية الكلية والجزئية
يمكن تناول نتائج الدراسة بالترتيب التالي-:
 1-3التمثيل البياني للسالسل الزمنية
الشكل ( :)02السالسل الزمنية بيانيا

المصدر :إعتمادا ً عل مخرجات .Eviews
يالحظ من األشكال البيانية وجود إتجاهات عامة تصاعدية وتنازلية لمختلف السالسلل الزمنيلة
التي تتشتت حول متوس القيمة [ ]3.5-4بالنسبة لـ  ،SARS ،ECB ،EBFوالقيمة  4بالنسبة
لـ  ETIIو  40بالنسبة لـ  ،TTRPوعل العموم يمكن القول بإحتمالية وجود عالقات إحصائية
معنوية بين م شرات  IFRSوم شرات كفاءة األنظمة الضريبية في الدواللعربية خلالل الفتلرة
 2009م –  2010م.
 2-3تقدير النماذج اإلحصائية بإستخدام مؤشر Effect of taxation on incentives to
invest ETII
جاءت النتائج وفق الشكل التالي-:

36

أبحاث اقتصادية وإدارية

إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 -قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –

الجدول ( :)01تقدير النماذج اإلحصائية وفق مؤشر Effect of taxation on
incentives to invest ETII

المصدر :بناءا ً عل مخرجات .Eviews
من خالل الجلدول ( )01ي كلد إختبلار التكاملل المشلترك  Cointegration testعلل وجلود
عالقللة تكامللل مشللترك وحيللدة علل األقللل بللين م شللر الحللوافز الضللريبية التللي تقللدمها األنظمللة
الضلللريبية العربيلللة لإلسلللتثمار  ETIItو م شلللرات  ،SARSt ،ECBt ،EBFt :IFRSبملللا أن
قيمللة المعنويللة اإلحصللائية  Probلللـ  06إختبللارات أقللل تمام لا ً مللن Prob=(0.000, :% 5
 ،0.000, …) <5%وبالتالي رفلى الفرضلية الصلفرية  H0وقبلول الفلرب البلديل  H1الل ي
يلللنص علللل وجلللود عالقلللة سلللببية ديناميلللة طويللللة األجلللل بلللين الحلللوافز الضلللريبية لإلسلللتثمار
ومتغيرات  ،IFRSفي حين تُعط النماذج اإلحصائية حسب نفب الجدول وفق الصيغ التالية-:
Pooled Regression Model :
ETIIt = 0.0639 + 0.6694 EBFt – 0.0009 ECBt + 0.3295 SARSt
العدد الرابع والعشرون ديسمبر 2018
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Fixed Effect Model :
ETIIt = 2.7767 - 0.1025 EBFt + 0.2842 ECBt + 0.0204 SARSt
Random Effect Model :
ETIIt = 3.1691 - 0.0583 EBFt + 0.2742 ECBt + 0.0922 SARSt
وفللي قللرار اإلختيللار أيهللا النمللوذج هللو المفضللل؟ نالحللظ مللن الجللدول رقللم ( )02أسللفله أن
المعنوية اإلحصائية حسلب اإلختبلارين  Hausman testو  Wald testأقلل تماملا ً ملن :% 5
 ،P-value (0.000, 0.000)<5%ومنله نللرفى الفرضلية  H0فلي كللال اإلختبلارين والتللي
تلنص علل ( H0 :Random Effect Model And H0 : All Dummy=0 (Pooled
 ،))Regression Modelونقبل الفرب البديل  H1القائل بأفضلية النموذج Fixed-effects
 modelفي تمثيل العالقة بلين  IFRSوكفلاءة األنظملة الضلريبية العربيلة المتعلقلة باإلسلتثمار،
والل ي يل هب عموملا ً فللي تفسلليرد للتغيللرات الفتريللة فللي كفللاءة األنظمللة الضللريبية العربيللة إل ل
التغيللرات الفتريللة طويلللة األجللل فللي متغيللر فعاليللة مجللالب إدارات الشللركات Efficacy of
 ،Sig=(0.0003)<5% corporate boards ECBمللل علللدم وجلللود أي تلللأثير هلللام
للمتغيلرين السللوكات األخالقيلة إلدارات الشلركات Ethical behavior of firms EBF
وقلوة المعلايير الدوليلة لإلبلالغ الملالي والتلدقيق Strength of auditing and reporting
 standards SARSبمللا أن معنويتهمللا اإلحصللائية أكبلر تماملا ً مللن Sig=(0.2182, % 5
 ، 0.829)>5%وهو نموذج ذو قدرة تنب ية قوية حي تبلغ قيمة .% 96.74 R-squared
الجدول ( :)02نتائج إختبار  Hausman Testو Wald test
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إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –المصدر :بناءا ً عل مخرجات .Eviews

 3-3تقدير النماذج اإلحصائية بإستخدام مؤشر Total tax rate (% profits) TTRP
جاءت النتائج وفق الشكل التالي-:
الجدول ( :)03تقدير النماذج اإلحصائية وفق مؤشر )Total tax rate (% profits
TTRP
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المصدر :بناءا ً عل مخرجات .Eviews
ي كللد إختبللار التكامللل المشللترك  Cointegration testحسللب الجللدول ( )03عل ل وجللود
عالقللة تكامللل مشللترك وحيللدة عللل األقللل بللين م شللر الثقللل الضللريبي  TTRPtو م شللرات
 ،SARSt ،ECBt ،EBFt :IFRSبمللا أن قيمللة المعنويللة اإلحصللائية  Probأقللل تمام لا ً مللن 5
 ،Prob=(0.0000) <5% :%وبالتالي رفى الفرضية الصفرية  H0وقبلول الفلرب البلديل
 H1ال ي ينص عل وجود عالقة سببية طويلة األجلل بلين الثقلل الضلريبي ومتغيلرات ،IFRS
في حين تُعط النماذج اإلحصائية حسب نفب الجدول وفق الصيغ التالية-:
Pooled Regression Model :
TTRPt= 107.3292 – 10.1127 EBFt + 18.6271 ECBt – 23.6795 SARSt
Fixed Effect Model :
TTRPt = 52.698 + 0.1925 EBFt + 3.5366 ECBt + 1.9541 SARSt
Random Effect Model :
TTRPt = 21.9376 – 0.7629 EBFt + 3.9192 ECBt - 0.3838 SARSt
وفللي قللرار اإلختيللار أيهللا النمللوذج هللو المفضللل؟ نالحللظ مللن الجللدول رقللم ( )04أسللفله أن
المعنوية اإلحصائية حسلب اإلختبلارين  Hausman testو  Wald testأقلل تماملا ً ملن :% 5
 ،P-value (0.0000, 0.000)<5%ومنله نلرفى الفرضلية  H0فلي كلال اإلختبلارين والتلي
تلنص علل ( H0 :Random Effect Model And H0 : All Dummy=0 (Pooled
 ،))Regression Modelونقبل الفرب البديل  H1القائل بأفضلية النموذج Fixed-effects
 modelفي تمثيل العالقة بين  IFRSوالثقل الضريبي في الشلركات العربيلة والل ي يل هب فلي
تفسلليرد للتغيللرات الفتريللة فللي الثقللل الضللريبي إل ل التغيللرات الفتريللة طويلللة األجللل فللي متغيللر
فعاليللللة مجللللالب إدارات الشللللركات Efficacy of corporate boards ECB
 ، Sig=(0.001)<5%م علدم وجلود أي تلأثير هلام للمتغيلرين السللوكات األخالقيلة إلدارات
الشلركات  ،Ethical behavior of firms EBFو قللوة المعلايير الدوليللة لإلبللالغ المللالي
والتدقيق  Strength of auditing and reporting standards SARSبما أن معنويتهملا
اإلحصللائية أكبللر تمام لا ً مللن  ،Sig=(0.8661, 0.1338)>5% % 5وهللو نمللوذج ذو قللدرة
تنب ية قوية حي تبلغ قيمة .% 98.32 R-squared
الجدول ( :)04نتائج إختبار  Hausman Testو Wald test
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إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 -قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –

المصدر :بناءا ً عل مخرجات .Eviews
فلي حللين توضللح األشلكال البيانيللة إسللتقرارية العالقلة الديناميكيللة لسالسللل البلواقي المقللدرة كمللا
يلي-:

الشكل ( :)03التمثيل البياني لسالسل البواقي Residuals

المصدر :بناءا ً عل مخرجات .Eviews
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وكما يتضح من األشكال البيانية فالنملاذج ُمسلتقةرة ديناميكيلا ً عنلد  % 5بملا أن سلسللة البلواقي
تتشتت حول القيمة  ،0بينما جاء تصنيف الدول العربية بإستخدام التحليل العنقودي كما يلي-:

الشكل ( :)04تصنيف الدول العربية
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إنعكاسات تبني المعايير الدولية لإلبالغ المالي على كفاءة األنظمة الضريبية
 -قراءة قياسية تقييمية للتجربة العربية مع  IFRSخالل الفترة  2009م –  2020م –

المصدر :بناءا ً عل مخرجات .SPSS 24
سللم الللدول العربيللة حسللب م شللر الحللوافز الضللريبية لإلسللتثمار
ملن خللالل األشللكال البيانيللة تُق ل
 Effect of taxation on incentives to invest ETIIإلل مجملوعتين متبلاينتين تأكيلدا ً
علللل الفروقلللات ملللا بلللين المنطقلللة الخليجيلللة والمغاربيلللة ،حيللل شلللمل التصلللنيف المجملللوعتين
التلللاليتين :المجموعلللة ( :)01الجزائلللر ،مصلللر ،قطلللر ،موريتانيلللا ،عُملللان ،العربيلللة السلللعودية،
تلللونب ،المجموعلللة ( :)02األردن ،اإلملللارات العربيلللة ،الكويلللت ،المغلللرب ،البحلللرين ،وهلللو
تصلنيف أكثلر تجانسلا ً مللن التصلنيف حسلب م شلر الثقللل الضلريبي Total tax rate (%
سللم الللدول العربيللة إل ل المجمللوعتين التللاليتين :المجموعللة (:)01
 profits) TTRPال ل ي يُق ة م
البحلرين ،قطلر ،الكويلت ،األردن ،موريتانيلا ،الجزائللر ،مصلر ،والمجموعلة ( )02التلي تضللم:
عمان ،المغرب ،تونب.
العربية السعودية ،اإلمارات العربيةُ ،
 -IVالنتائج والتوصيات
 1-4نتائج الدراسة
يمكن تحليل العالقة اإلحصائية القياسية بين كفاءة األنظمة الضريبية وجودة  IFRSكملا يللي:
( )1حسلب م شلر  :Effect of taxation on incentives to invest ETIIبتأكيلد عالقلة
التكامل المشلترك وإختيلار نملوذج  Fixed-effects modelكأحسلن تمثيلل للعالقلة بلين كفلاءة
الحللوافز الضللريبية اإلسللتثمارية لانظمللة الضللريبية العربيللة و  IFRSفإنلله يللتم القبللول بصللحة
الفرضية الجزئية  H11التي تنص عل وجود عالقلة ديناميلة توازنيلة طويللة األجلل بلين كفلاءة
األنظمة العربيلة و  IFRSخلالل الفتلرة  2009م –  2020م ،لكلن هل ا القبلول يتلأثر بإنحصلار
العالقة في م شلر  Efficacy of corporate boards ECBفقل مل علدم وجلود أي تلأثير
هلام للمتغيلرين  Ethical behavior of firms EBFو Strength of auditing and
reporting standards SARSر ( )2حسلب م شلر )Total tax rate (% profits
 :TTRPبتأكيلد عالقللة التكامللل المشللترك وتفضلليل نمللوذج  Fixed-effects modelكأحسللن
تمثيللل للعالقللة تجم ل الثقللل الضللريبي فللي الشللركات العربيللة و  IFRSفإنلله يللتم القبللول بصللحة
الفرضية الجزئية  H12التي تنص عل وجود عالقلة توازنيلة ديناميلة طويللة األجلل بلين كفلاءة
األنظمللة الضللريبية العربيللة و  IFRSخللالل الفتللرة  2009م  2020 -م ،وبالمثللل تتجسللد ه ل د
العالقة فلي م شلر  Efficacy of corporate boards ECBمل علدم وجلود أي تلأثير هلام
للمتغيلرين  Ethical behavior of firms EBFو Strength of auditing and
العدد الرابع والعشرون ديسمبر 2018

43

د.سعيداني محمد السعيد و د.طيبي حمزة

 reporting standards SARSعل الرغم ملن القلدرة التفسليرية للنملاذج اإلحصلائية والتلي
تبلغ  % 98.32 ،% 96.74عل التوالي ،ومن خالل ه د النتائج فإنه يمكن التأكيد عل صحة
الفرضية الرئيسية التي تنص عل أن "  IFRSتساهم بدور محوري و هام فةي تعزيةز كفةاءة
األنظمة الضريبية العربية الشيء الذي يساهم بدوره في تحسين جودة بيئة األعمال العربيةة
وتجسيد التنمية اإلقتصادية المسةتدامة خةالل الفتةرة  2009م –  2020م" ،لكلن هل د األدوار
الهامللة والم ل ثرة التللي تلعبهللا  IFRSتختلللف مللا بللين المنطقتللين الشللرق أوسللطية ومنطقللة بحللر
المتوس وحت ما بين الدول العربية نف سها كما أوضحه التصنيف العنقودي الهرمي مملا يشلير
إل إختالف اإلستراتيجيات الم سسية لتطوير األنظمة الضريبية العربية التي قد تأخ مقاربلات
م سسية محلية وإقليمية مختلفة فيما بينها وحت عن بقية األقطار العالميلة األخلرو فلي محاولل رة
منها لتحسين جودة مخرجات أنظمتها الضريبية العربية.
 2-4توصيات الدراسة
 لمعالجللة أوجلله القصللور فللي الللنظم الضللريبية العربيللة يجللب عل ل الحكومللات العربيللة إجللراءالمزيد من اإلصالحات الهيكلية القانونية واإلدارية والتسييرية ملن خلالل )1( :تطلوير القلوانين
واللللوائح التنظيميللة الخاصللة بالممارسللات التجاريللة وتحديللد األوعيللة الضللريبية وطللرق و جللال
التسديدر ( ) 2التكوين العالي للموارد البشرية لإلدارات الضريبية العربية ،وذلك في إطار خطة
وطنية تنسجم وتوجهات السياسلات اإلقتصلادية والماليلة الحكوميلة وبرامجهلا التنمويلة وتشلجي
األنشللطة التصللديرية وتللوطين اإلسللتثثمار فللي المنللاطق الحضللارية والريفيللةر ( )3تخفيللف ثقللل
األعباء الضريبية بتحسين اإلجراءات الجبائية للتكليف والتسديد وإسلتخدام األنظملة اإللكترونيلة
في ه ا المجالر
 تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول العربية والتنسيق بين الم سسات العربية الرسلميةوغيللر الرسللمية ملل نظيرتهللا اإلقليميللة والدوليللة ملل ضللرورة تفعيللل المشللاركة العربيللة فللي
اإلجتماعللات والم ل تمرات الدوليللة بهللدف تقيلليم وضللعية السياسللات واإلسللتراتيجيات الضللريبية
العربيللة لتنميللة قطللا األعمللال ،ومحاولللة اإلسللتفادة مللن اإلمكانيللات والتسللهيالت التللي تتيحهللا
هياكلللل اللللدعم العربيلللة والدوليلللة فلللي تحسلللين مخرجلللات األنظملللة الضلللريبية العربيلللة وتبنلللي
التكنولوجيللات اإلعالميللة واإلتصللاالت الحديثللة ،وضللرورة اإلسللتفادة مللن الخبللرات والتج لارب
الدولية كدول جنوب شرق سيا في ح اللدول العربيلة علل وضل إسلتراتيجية ضلريبية بعيلدة
المدو لتطوير قطا األعمال العربي ،وبناء الوعي والثقافة الضريبية في المجتمعات العربيةر
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