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وَقُلْ رَبِِّ زِدْنِي عِلْمًا

(قرأنكريم,سورةطه,آية)111

أ

إهـــداء
إلى  ......من تحت قدميها تكمن الجنة ,إلى أمي الحنونة.
إلى  ......من جعل مشواري العلمي ممكناً ,إلى أبي الغالي.
إلى  ......من هم أقرب إلي من روحي ,إلى أخوتي األعزاء.
إلى  ......من آنسني وشاركني في دراستي تذكاراً وتقدير ًا,
إلى األدصدقاء المخلصين.
إلى  ......هذا الصرح العلمي الشامخ ,إلى جامعة األزهر.


ب

شكر وتقدير
الحمد هلل العلي األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم ,أحمده وأشككره أوً وخرك ار
اه)
يشا ُك ُرنِ َنس ِس ِ
ألن وفقني حتى أتممت هذه الدراسة ,وانطالقا من قوله تعالى ( َو َمن َيش ُكرفَِإ َّن َما َ
(لقمان ,خية  ,(21وقول رسولنا الكريم (من ً يشكر الناس ً يشكر اهلل) أررجه الترمذي.
يجدر بي أن أتقدم ببكال اإلمتنكان ,وجزيكل العرفكان ىلكى ككل مكن وج نكي ,وعلمنكي ,وأركذ

بيكدي فككي سكبيل ىنجككاز هكذه الد ارسككة ,وأركش بالككذكر مشكرفي ,انااتكرور:علااسسااليم نانن ا مس,

وانااتكرور:مسيااتل نااتانشااي علااس ,اللكذان قومككا ,وتابعككا ,وصكوبا ,بحسككن ىرشككادهما لكي فككي كككل

مراحل الرسالة ,والذين ككان لعلم مكا وفهكل ما ,وحسكن تواجي ات مكا وعون مكا األاكر الملمكوس فكي
أن يظ ر البحث بصورته الن ائية ,فل م مني رالش الشكر والتقدير.

كما وأتقدم بالشكر والتقدير ىلى األستاذ الكدكتور :جبكر ىبكراهيم الكداعور (مناقشكا دارليكا),

واألسككتاذ الككدكتور :مككاهر موسككى در ككام (مناقشككا رارجيككا) ,لمككا بككذًه مككن وقككت وج ككد فككي ق ك ار

رسالتي واًطالع علي ا ,سكائال المكولى عكز وجكل أن يسكجل ل كم ذلك الج كد المشككور فكي ميكزان

حسنات ما.

وأتقدم بالشكر والتقدير واًمتنان ىلى الدكتور :عماد محمد الباز ,والدكتور :ابراهيم علي

واكككد لمككا بككذلوه مككن ج ككد وعطككا علككى م كدار د ارسككتي الجامعيككة فلككم يبرل كوا بعلم ككم أو رب كرات م,

فم دوا لي طريق العلم والمعرفة ,فل م كل اًحترام والتقدير.

كمككا أشكككر المككوظلين والعككاملين فككي الككدوائر اله كريبية لمككا قككدموه مككن تس ك يالت وتككوفير

المعلومات التي ساعدتني في ىتمام دراستي ,ويسعدني أن أتقدم بالشككر والعرفكان لككل مكن سكاعد
وساهم في ىتمام وانجاز هذه الدراسة.

وأتوجككه بجزيككل الشكككر واًمتنككان ألسككاتذتي األفاهككل الككذين قككاموا بتحكككيم اًسككتبيان فل ككم

كل اًحترام والتقدير لما قدموه من معلومات ساعدتني في وهع اًستبيان بشكل أفهل.

كمكا ويسكعدني أن أتقككدم بالشككر والتقككدير للصكر العلمككي جكامعتي "جامعككة األزهكر ب ككز ",

وأرش بالذكر عماد الدراسات العليا وكلية اًقتصاد والعلوم اإلداريكة والعكاملين ب مكا ,راجيكا مكن

اهلل عز وجل أن تبقى جامعة األزهر بيت العلم ومنبت العلما .

والشككر موصكول ىلكى ككل مكن سكاندني بدعواتكه الصكادقة ,أو تمنياتكه المرلصكة ,أشكككرهم

جميعا وأتمنى من اهلل عز وجل أن يجعل ذل في ميزان حسنات م.

هذا والحمد هلل أوً وأر ار ,وصلى اهلل وسلم وبار على نبينا محمد وعلى خله وصحبه وسلم.

ت

ملخص الدراسة
حوكمةانشرك توتوره فسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
(تراسةميتانيةعلىانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة)
هككدفت هككذه الد ارسككة للتعككرل علككى دور حوكمككة الشككركات فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر

الهريبي ,وذل من رالل دراسة ميدانية على الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز .

ولتحقيككق هككذا ال ككدل اتبعككت الد ارسككة المككن ل الوصككلي التحليلككي ,وذل ك نظ ك ار لمال متككه

لطبيعة الدراسة ,كما استردمت اًستبانة ككددا لجمكع البيانكات مكن عينكة عشكوائية بسكيطة مكونكة

مككن مجتمككع الد ارسككة المكككون مككن ملتشككي ومككوظلي اله كريبة فككي اإلدار العامككة له كريبة الككدرل,
واإلدار العامككة له كريبة القيمككة المهككافة العاملككة فككي قطككاع ككز  ,وتككم توزيككع ) (93اسككتبانة علككى

أف ك كراد عين ك ككة الد ارسك ككة ,وت ك ككم الحصك ككول عل ك ككى ( )91اسك ككتبانة ,أي بنس ك ككبة اسك ككترداد بل ك ككت حك ك كوالي
) ,)%97.8وبعد استبعاد ( (4استبانات نظ ار لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة ,أصبح عدد
اًستبانات الراهعة للدراسة ( )87استبانة أي بنسبة ) ,(%94ول رض تحليل البيانات وارتبار

اللرهيات استردمت الدراسة برنامل الرزم اإلحصائية للدراسات اًجتماعية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة ىلى وجود دور لحوكمة الشركات ذو دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة

(  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهكريبي مكن وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة فكي
قطاع ز  ,وجا ت هكذه النتيجكة الرئيسكية مكن ركالل مجموعكة مكن النتكائل اللرعيكة ,والمتمالكة فكي

أن هنا دو ار للمبادئ المرتللة لحوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

وبنا على ما توصلت ىليه من نتكائل أوصكت الد ارسكة بهكرور اهتمكام الكدوائر الهكريبية
علككى تطككوير كلككا

موظلي ككا بالتككدري

المتواصككل ,والمعرفككة الكافيككة لككدى موظلي ككا عككن مل ككوم

ونظككام الحوكمككة بشكككل عككام ,وأن يككتم تطككوير نظككام للرقابككة الدارليككة فككي الككدوائر الهكريبية ليككيدي
ىلى تحسين عمل الموظلين بمجاًت عمل م.


ث

Abstract
This study aimed to identify the role of corporate governance in
reducing the phenomenon of tax evasion. through a field study on the
tax departments operating in Gaza Strip.
In order to achieve this aim, the descriptive analytical approach
has been used due to its suitability to the nature of the study. She used
the questionnaire as a tool to collect the information from a random
sample consisting of the student's society of the tax inspectors and
employees in the general administration of income tax and general
administration VAT operating in Gaza strip. (93) questionnaires were
gotton in Hit Ratio of (97.8 %) After exclusion of (4) questionnaires
because the lack of required conditions for answers. The questionnaires
of study became (87), in (94%). Statistical packages for the social
sciences (SPSS) was used to analyze the data and test hypotheses.
The study found that there is a role to the corporate governance
which has statistically significant. When the level (  0.05 ). in reducing
the phenomenon of the tax evasion from the respective of tax department
in Gaza Strip. This main result came through a group of principles of
corporate governance to reduce different tax evasion.
According to the results, the study recommended the need of the
attention of tax department to develop the efficiency if its staff by the
continuous training. And sufficient knowledge of its staff about the
concept and the system of the government in general. And to develop the
internal control system in Tax departments to lead to improve their
employees' work areas.
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قطاع ز التي تعزي لمت ير عمل المحاس

في احدى منشآت القطاع الراش قبل العمل
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لدى الحكومة
نتائل ارتبار  tحس
30

الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في

قطاع ز التي تعزي لمت ير ممارسة الحوكمة أانا عمل في القطاع الراش
نتائل ارتبار  tحس
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لللروق بين متوسطات استجابات المبحواين حول دور حوكمة
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لللروق بين متوسطات استجابات المبحواين حول دور حوكمة

الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في
قطاع ز التي تعزي لمت ير اإلدار التي يعمل ب ا

ر
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة
 1.2مشكلة الدراسة
 1.3أهمية الدراسة
 1.4أهداف الدراسة
 1.5فرضيات الدراسة
 1.6متغيرات الدراسة
 1.7الدراسات السابقة
 1.8التعليق على الدراسات السابقة

 1.1مقتمة
موهوع "حوكمة الشركات" فرض نلسه في أعمال الشركات والمنظمات الدولية
والحكومية التي تسعى لتجن

مراطر التعار واللشل المالي ,وأيها المساهمة في الحد من

ظاهر الت ر الهريبي من رالل توفير معايير األدا الكليلة للكشل عن حاًت التالع

في

القوائم المالية ,وحاًت اللساد ,وسو اإلدار في أسواق المال ,والعمل على استقرارها ,ولذل

يحاول الباحث دراسة جدوي استردام هذه المبادئ المستردمة من قبل "حوكمة الشركات" على

الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

وأصبح موهوع "حوكمة الشركات" من أهم المواهيع المطروحة حاليا وتحديدا بعد

تداعيات األزمة المالية في اآلونة األرير  ,بحيث ً يكاد يرلو أي حدث أو ملتقى اقتصادي من
التطرق بطريقة أو بدررى لموهوع حوكمة الشركات ,وأهمية ودور الحوكمة في تعزيز الشلافية

وبنا المنظومة التي تدار من رالل ا الشركات وتحديد العالقات وخليات التواصل ما بين مجلس

ىدار الشركة واإلدار التنليذية والمساهمين وأصحا

المصالح ذات العالقة بالشركة (هيئة سوق

رأس المال الللسطيني.)1 :2012 ,
ولقد برز اًهتمام بالحوكمة بعد رواج اًستامارات الهرمة التي تتطل
المستامرين أصحا

اللصل بين

المصالح ,وبين من يدير هذه الشركات ,فكان ل ازما أن يكون هنا قانون

يربط وينظم العالقة بين األطرال ,فبدأ اًهتمام بحوكمة الشركات لكون ا نظاما هابطا ألعمال
الشركات وموزع للحقوق والواجبات بين مرتلل األطرال في الشركات ,وبرزت الحوكمة مرتبطة

باألدا المالي للحلاظ على العالقة بين المالكين ,سوا مساهمين مسيطرين أو األقلية من حملة

األس م ,والعالقة بين المساهمين جميع م مع اإلدار التي تشرل على ىدار استامارات م
(.)Maher and Andersscm, 2000:1
ويعتبر الت ر

من دفع الهريبة ليس باألمر الجديد ,حيث نشد الت ر

من دفع

الهريبة بعد فره ا مباشر ,وتنوعت وتجددت وتطورت الوسائل والطرق اًحتيالية المستردمة
ل رض الت ر

من الهريبة مع تطور كافة مناحي وجوان

الحيا  ,بحيث أصبحت ظاهر

الت ر الهريبي ظاهر عالمية توجد في مرتلل دول العالم وً تقتصر على دولة دون أررى
الظرول اًقتصادية والسياسية والتشريعية

ىً أن ا تتلاوت من دولة ىلى أررى حس

واًجتماعية والاقافية (قاسم.)2 :2003 ,

تطرق الباحث في ىرتيار رمسة مبادئ لحوكمة الشركات وهي األهم بنا على اإلطالع على
2

أدبيات الدراسة لعمل محاور الدراسة بنا على اللرهيات المنباقة من هذه المبادئ الرمسة وهي

كالتالي:

 .1مبدأ حماية حقوق المساهمين.
 .1مبدأ المساوا بين المساهمين.
 .7مبدأ دور أصحا

المصالح.

 .7مبدأ اإلفصا والشلافية.
 .7مبدأ مسيوليات مجلس اإلدار .

1.2مشكلةانتراسة
تعد ظاهر الت ر الهريبي من المشكالت الم مة التي تواج ا السلطة الللسطينية,
ألن ظاهر الت ر الهريبي ل ا العديد من اآلاار السلبية ,من ا كما ذكر (الرطي :2000 ,

 )170ييدي انرلاض حصيلة الهرائ

ىلى اإلهرار بالرزينة العامة وقد ييدي ىلى المساس

بسير المرافق العامة ,وبقيام الدولة بوظائل ا المرتللة ,وييدي الت ر

أيها ىلى المساس

بالعدالة الهريبية والى اإلرالل بالمساوا بين المكللين (حيث يرلل الت ر

من ع

المت ربين بالنسبة ل يرهم) ,ومما يزيد من رطور الت ر أنه قد يدفع الدولة ىلى زياد الع
الهريبي كي تعوض الحصيلة الهائعة مما يهر في ن اية األمر بالمكللين األمنا  ,وقد ييدي
ب ا التوسع في الهرائ

هذه الهرائ
الت ر

ير المباشر التي يكون في ا الت ر محدودا ر م ما هو معرول عن

من عدم عدالت ا بالنسبة للطبقات اللقير .

وقد عملت السلطة الللسطينية منذ قدوم ا في عام )1994م) على الحد من ظاهر

من هريبة الدرل ,واترذت ىج ار ات عد  ,مال :زياد عدد مكات

هريبة الدرل,

وايجاد فرع للهريبة في كل محافظة من محافظات قطاع ز  ,وزياد متابعة المكللين ,والزام م

بدفع ما علي م من مستحقات هريبية ,وكذل عملت على ترليض نسبة الهريبة على كل من

األفراد والشركات ,وزياد اإلعلا ات الممنوحة للمكللين مراعا للظرول اًقتصادية السائد في
األراهي الللسطينية .وبالر م من هذه اإلج ار ات فإن ا لم تنجح في منع الت ر الهريبي منعا
كبير في حصيلة الجباية من هريبة الدرل وانرلاض
أار ا
باتا بل ىنه يمكن الحد منه ,مما تر ا

ىيرادات السلطة الوطنية ,مما زاد من العجز في موازنة السلطة الوطنية الللسطينية (در ام
والعمور.(204 :2009 ,
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ومنهن ررمثلمشكلةانتراسةفسانسؤالانرئيساآلرس:
م هو تور حوكمة انشرك ت فس انحت من ظ هرة انرهرب انضريبس من وجهة نظر انتوائر

انضريبيةان ملةفسقط عغزة؟

ويرسرعمنانسؤالانرئيساألسئلةانسرعيةاآلرية:
 .2مككا هككو دور مبككدأ حمايككة حقككوق المسككاهمين فككي حوكمككة الشككركات فككي الحككد مككن ظككاهر
الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز ؟

 .1ما هو دور مبدأ المساوا بين المساهمين في المعاملة في الحد من ظاهر الت ر
الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز ؟

 .7ما هو دور مبدأ دور أصحا

المصالح في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة

نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز ؟

 .7مككا هككو دور مبككدأ اإلفصككا والشككلافية فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي مككن وج ككة
نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز ؟

 .7مككا هككو دور مبككدأ مسككيوليات مجلككس اإلدار فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي م كن
وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز ؟

1.3أهميةانتراسة
تدتي أهمية الدراسة من أهمية موهوع حوكمة الشركات وموهوع الت ر الهريبي
باعتبارها من المواهيع الم مة حاليا ,راصة في ظل ازدياد حاًت الت ر الهريبي من قبل
الشركات في قطاع ز  ,وبالتالي تقدم التقارير المالية للدوائر الهريبية ير صحيحة ,وتم

التطرق في هذه الدراسة ىلى معرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في الحد من ظاهر

الت ر الهريبي ل ذه المنشآت ,وتستمد هذه الدراسة أهميت ا العلمية بصلة عامة من النتائل
والتوصيات المتوقعة من ا ,والتي يمكن أن تساهم في تقديم دليل علمي حول مبادئ دور حوكمة

الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي ,وتكمن أهمية هذه الدراسة أيها في الربط بين
دور مبادئ حوكمة الشركات في تكامل اًج ار ات التي تيدي ىلى الحد من ىتساع ظاهر

الت ر

الهريبي في هذه الشركات ,والتدكيد على أهمية التوسع في تطبيق مبادئ حوكمة

الشركات في البيئة اًقتصادية بشكل عام ,والبيئة الللسطينية بشكل راش مما يساهم في الحد

من ظاهر الت ر الهريبي ل ذه البيئة ,ىن ف م أفراد المجتمع لدور حوكمة الشركات في الحد
من ظاهر الت ر

الهريبي سول يزيد من شلافية ومواوقية التقارير المالية المقدمة من
1

الشركات للدوائر الهريبية.

1.4أهتافانتراسة
هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي ىلى معرفة دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر

الت ر الهريبي ,وتكمن األهدال فيما يدتي:

 .2التعريككل بالحكومككة ,وعالقت ككا فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي ,وذل ك مككن رككالل
اإلطار النظري للدراسة.

 .1عرض ماهية وأنواع وأشكال الت ر الهريبي.
 .7التطرق لألسبا

الكامنة و ار الت ر الهريبي.

 .7توهيح اآلاار الناجمة عن الت ر الهريبي.
 .7متابعة وسائل ومراحل الت ر الهريبي.

1.5فرضي تانتراسة
لإلجابة على التسايًت المكونة لمشكلة الدراسة ,تم وهع اللرهيات اآلتية:
انسرضيةاألونى :يوجد دور لحوكمة الشركات ذو دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة ( )0.05في
الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز .
 .1انسرضيةانسرعيةاألونى :يوجد دور لمبدأ حماية حقوق المساهمين ذو دًلة ىحصائية عند
مستوى دًلة ( )0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية
العاملة في قطاع ز.
 .2انسرضية انسرعية انث نية :يوجد دور لمبدأ المساوا بين المساهمين في المعاملة ذو دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )0.05في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي من وج ة نظر

الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز.
.3انسرضيةانسرعيةانث نثة :يوجد دور لمبدأ أصحا

المصالح ذو دًلة ىحصائية عند مستوى

دًلة ( )0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة
في قطاع ز.

 .4انسرضيةانسرعيةانراب ة :يوجد دور لمبدأ اإلفصا والشلافية ذو دًلة ىحصائية عند مستوى
دًلة ( )0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة
في قطاع ز.
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 .5انسرضية انسرعية انل مسة :يوجد دور لمبدأ مسيوليات مجلس اإلدار ذو دًلة ىحصائية
عند مستوى دًلة ( )0.05في الحد من ظاهر الت ر

الهريبية العاملة في قطاع ز .

الهريبي من وج ة نظر الدوائر

انسرضيةانث نية ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة ( )0.05بين أ ار أفراد
مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي للمت يرات الشرصية.

1.6مرغيراتانتراسة
1.6.1انمرغيرانمسرقل:حوكمةانشرك ت
وتتلرع من ا المت يرات المستقلة اللرعية:
 .2مبدأ حماية حقوق المساهمين.
 .1مبدأ المساوا بين المساهمين.
 .7مبدأ دور أصحا

المصالح.

 .7مبدأ اإلفصا والشلافية.

 .7مبدأ مسيوليات مجلس اإلدار .
1.6.2انمرغيرانر بع:ظ هرةانرهربانضريبس
يوهح الشكل رقم ( )2اآلتي :العالقة بين المت يرات المستقلة والمت ير التابع.
المت ير التابع:

المت يرات المستقلة:
مبدأ حماية حقوق المساهمين

ظاهر الت ر الهريبي

مبدأ المساوا بين المساهمين
مبدأ دور أصحا

المصالح

مبدأ اإلفصا والشلافية
مبدأ مسيوليات مجلس اإلدار

انمصتر(:إعتاتانب حث)
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1.7انتراس تانس بقة
يستعرض هذا القسم من اللصل األدبيات السابقة ذات العالقة بموهوع الدراسة ,من
رالل اًستعانة بمنشورات الجامعات المحلية في محافظات

الجامعات العربية واألجنبية.

ز  ,باإلهافة ىلى منشورات

1.7.1تراس تحولحوكمةانشرك ت
 1.7.1.1انتراس تان ربية
 .1تراسة (راشت )2016 ,ب نوان" :تراسة ان القة بين آني ت حوكمة انشرك ت وكس ءة
االسرثم رب نرطبيقعلىانسوقانمصري".

ت دل هذه الدراسة ىلى فحش العالقة بين خليات حوكمة الشركات الدارلية (رصائش

المجلس وهيكل الملكية ومكافآت التنليذين ولجنة المراجعة) وكلا

اًستامار بالتطبيق على

عينة من  35من الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية المصرية باستردام أسلو

تحليل

البيانات القطاعية الزمنية ,وتوصلت الدراسة ىلى أنه ً توجد عالقة سلبية معنوية بين كلا

اًستامار وكل من حجم المجلس واستقاللية المجلس ىً أنه ً توجد عالقة معنوية بين هيكل
القياد وكلا
كلا

اًستامار ,كما توصلت الدراسة أيها ىلى أنه توجد عالقة ىيجابية معنوية بين

اًستامار وكل من الملكية الميسسية ,وملكية اإلدار وكذل توجد عالقة ىيجابية معنوية

بين ملكية المديرين الرارجيين وكلا

اًستامار ىً أنه ً توجد عالقة معنوية بين كلا

اًستامار وكل من الملكية اللردية وملكية المدير التنليذي.
 .2تراسة (انح فس )2015 ,ب نوان" :متى اإلنرزام ب نتنيل االسررش تي نحوكمة انشرك ت
ان ئليةفسفلسطينوأثرذنكعلىأتائه ".

هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على التزام الشركات العائلية بالدليل اًسترشادي

لحوكمة الشركات في فلسطين ,وأار ذل

على أدائ ا ,واستردم في الدراسة المن ل الوصلي

التحليلي لجمع البيانات ,وذل لمال مته لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الدراسة ىلى أنه يوجد فروق
ذات دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة ( )0.05بين متوسطات استجابات نحو مدى اًلتزام

بالدليل اًسترشادي لحوكمة الشركات العائلية في فلسطين ,وأار ذل

على أدائ ا تعزى

لمت يرات الدراسة ,ومن توصيات الدراسة أن تقوم الشركات العائلية بعقد الدورات ,وورش العمل

التي تهمن اًتجاهات اإلدارية الحدياة وعلى رأس ا حوكمة الشركات العائلية لتبصير المديرين
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والعاملين بمل وم حوكمة الشركات العائلية وأنشطت ا وعمليات ا.
 .3تراسة(انمسح ل)2014 ,ب نوان":توراسرقالنيةمراجعانحس ب تانل رجسفسرحقيق

مرطلب ت انحوكمة وأثره على مصتاقية انم لوم ت انمح سبية :تراسة ميتانية على مك رب

انمراج ةفسفلسطين".

هدفت الدراسة ىلى معرفة دور استقاللية مراجع الحسابات في تحقيق متطلبات الحوكمة

وأارها على مصداقية المعلومات المحاسبية ,ول رض تحقيق هدل الدراسة تم استردام المن ل
الوصلي التحليلي من رالل ىعداد قائمة استقصا وزعت على ( )79من العاملين في مكات

مراجعة الحسابات في فلسطين ,وقد توصلت الدراسة ىلى عد نتائل من أهم ا :اتلاق خ ار
مراجعي الحسابات على وجود ارتباط وايق بين استقاللية مراجع الحسابات الرارجي وتطبيق

مبادئ حوكمة الشركات وبالتالي تعزيز مصداقية المعلومات المحاسبية ,وفي هو النتائل التي
تم التوصل ىلي ا تم الرروج بمجموعة من التوصيات ,أهم ا :هرور اًهتمام بتدعيم مبادئ

الحوكمة في المنشآت الللسطينية ,والتدكيد على اًستلاد من استقالل مراجع الحسابات
للن وض بمواوقية المعلومات المحاسبية ,الذي من شدنه أن يعكس بظالله على صحة العالقة
بين اإلدار وأصحا

اًقتصادي القويم.

المصالح ,ويدعم مبادئ الشلافية والحياد التي باتت عص

التعامل

 .4تراسة (تراوشة )2014 ,ب نوان" :مب تئ انحوكمة فس إط ر متونة انحكومة ن م

()2009ومتىانرزامانشرك تانمس همةان مةانمترجةفسبورصةفلسطينبه ".

تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
بمبادئ مدونة حوكمة الشركات ,حيث تم التطرق ىلى مل وم الحوكمة ,وبيان أهميت ا وأهداف ا

وقواعدها ومدى التزام وتطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لمبادئ المدونة وقواعدها,
وقد استردم في الدراسة المن ل الوصلي والتحليلي في ىج ار الدراسة من رالل جمع البيانات

من مصادرها األولية والاانوية ,حيث تم جمع البيانات من رالل استبانة أعدت رصيصا ل ذا

ال رض ,وتم توزيع ا على مجتمع الدراسة ,وتم استردام برنامل التحليل اإلحصائي ()SPSS
في تحليل البيانات وارتبار اللرهيات ,وقد توصلت الدراسة ىلى مجموعة من النتائل أهم ا
وجود تطبيق لمدونة الحكومة لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة مرتلعة ,ىً أن

األمر بحاجة ىلى المزيد من التطوير والمتابعة لكافة المستجدات المتعلقة بتطبيق مدونة الحكومة

ورسم ملاهيم ا بشكل دقيق ,وكان من أهم التوصيات هرور قيام الشركات المدرجة في بورصة
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فلسطين العمل على رفع مستوى تطبيق معايير مدونة الحكومة إلعطا المستامرين الاقة الكبرى

وتحليزهم على اًستامار في هذه الشركات ,والعمل على نشر اقافة الحكومة وملاهيم ا بشكل
أوسع لدى الشركات واصدار النشرات بذل الرصوش.
 .5تراسة(ك نه)2014,ب نوان" :تورنج نانمراج ةفسانحتمنمم رسةإتارةاألرب ح
فس ضوء حوكمة انشرك ت :تراسة رطبيقية على انشرك ت انمس همة انمسجلة فس انسوق

انم نيةانس وتية".

هدفت هذه الد ارسة ىلى قياس دور لجان المراجعة باعتبارها خلية من خليات حوكمة

الشركات في الحد من ممارسات ىدار األربا
وارتبار بعض العوامل الميار في تقييد تل

بالتطبيق على الشركات المساهمة السعودية

الشركات عن ممارسة ىدار األربا  ,وقد أجريت

الدراسة على عينة مكونة من ( (96شركة تناولت أس م ا في سوق األوراق المالية السعودية.
ولتحقيق هذا ال دل تم استق ار الدراسات المرتللة المرتبطة بكل من لجان المراجعة ,وحوكمة

الشركات وادار األربا  ,وجا ت نتائل الدراسة لتيكد ممارسة الشركات المساهمة السعودية إلدار

األربا  ,حيث تمارس اًستحقاق اًرتياري بشكل موج  ,وتوصلت الدراسة لوجود أار ايجابي
لحجم واستقاللية وعدد مرات اجتماع مجلس اإلدار على الحد من ممارسة ىدار األربا  ,وأنه ً

يوجد أي تداير لعدد مرات اًجتماع ب ذا الرصوش ,وأوصت الدراسة بهرور اًهتمام باألمور

التي تزيد من فعالية لجنة المراجعة.

 .6تراسة (األغ  )2011 ,ب نوان" :تور حوكمة انشرك ت فس انحت من انرأثير انسلبس

نلمح سبةاإلبتاعيةعلىموثوقيةانبي ن تانم نية:تراسةرطبيقيةعلىانبنوكانسلسطينية".

هدفت هذه الدراسة للتعرل على دور حوكمة الشركات في الحد من التداير السلبي

للمحاسبة اإلبداعية على مواوقية البيانات المالية ,وذل من رالل دراسة تطبيقية على البنو

الللسطينية ,ولتحقيق هذا ال دل اتبعت الدراسة المن ل الوصلي التحليلي ,وذل نظ ار لمالئمته

لطبيعة الدراسة ,وتوصلت الدراسة ىلى وجود دور لتطبيق حوكمة الشركات ذو دًلة ىحصائية
عند مستوى دًلة ( )0.05في الحد من التداير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على مواوقية

البيانات المالية ,وأوصت الدراسة بالعمل على تعديل وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بما يتال م
مع الحد من اًن يارات المالية السريعة للبنو  ,كما أوصت الدراسة سلطة النقد بإصدار
تصنيل دوري لمستوى التزام البنو

بمبادئ حوكمة الشركات ,باإلهافة ىلى ىيجاد اآلليات

الكليلة بتعزيز ورفع السلو األرالقي في الحد من المراطر التي يمكن أن تيار على مواوقية
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التقارير المالية.
 .7تراسة (عكش )2011 ,ب نوان" :أثر حوكمة انشرك ت فس ر زيز جوتة انم لوم ت

انمح سبية".

هدفت هذه الدراسة ىلى بيان أار حوكمة الشركات على تعزيز جود المعلومات

المحاسبية وبالتالي تنشيط سوق األوراق المالية السورية .وقد كشلت الدراسة عن مجموعة من
النتائل تتلرش في أن تطبيق الحوكمة يحد من الكاير من المشاكل التي تواج ا هذه الشركات

وبصلة راصة المشاكل المالية ,وأنه يتطل

العديد من اإلصالحات اًقتصادية والقانونية

لمالئمة عملية التطبيق ,حيث ىن تطبيق الحوكمة يساهم في زياد الاقة بالمعلومات المحاسبية

من رالل وجود فصل بين الملكية واإلدار  ,وكان من أهم توصيات الدراسة هرور اًستلاد
من التوصيات المتعدد التي تحقق ا حوكمة الشركات والتوسع في تطبيق ا.

 .8تراسة(ألغزوي)2010 ,ب نوان":حوكمةانشرك توأثره علىمسروىاإلفص حفس

انم لوم تانمح سبية– تراسةالرب ريهعلىانشرك تانمس همةان مةفسانمملكةان ربية

انس وتية".

هدفت هذه الدراسة ىلى بيان أار حوكمة الشركات على مستوى اإلفصا

في القوائم

المالية في شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية ,ولكي تحقق الدراسة أهداف ا

وفق المن جية العلمية ,فلقد تصدت لم مت ا عبر جمع ومعالجة وتحليل ( )89شركة مساهمة
عامة في المملكة العربية السعودية وتحليل ا عبر ميشر اإلفصا

تعتبر أدا القياس لنموذج الدراسة ,استردمت الدراسة األسالي

في القوائم المالية ,والتي

اإلحصائية الوصلية واًستدًلية

عن طريق نموذج اإلنحدار المتعدد ,وجا ت نتائل الدراسة بتبيان تلاوت مستوى اإلفصا في

القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية ,حيث أظ رت النتائل
أن الوسط الحسابي لتطبيق بنود ميشر اإلفصا بنسبة ) (%71وهي نسبة مقبولة وجيد على
مستوى جميع الشركات ,وأوصت الدراسة بدهمية تعميق الوعي بدور لجنة المراجعة وأهميت ا في

شركات المساهمة العامة لما ل ا من أهمية كبير في زياد اقة المساهمين ,ودور ال يئات

المنظمة لشركات المساهمة العامة في زياد الدور الرقابي على شركات المساهمة العامة من
رالل ىلزام الشركات بتطبيق ًئحة حوكمة الشركات.
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 .9تراسة(أبوحم م)2009 ,ب نوان":أثررطبيققواعتانحكومةعلىاإلفص حانمح سبس

وجوتة انرق رير انم نية :تراسة ميتانية على انشرك ت انمترجة فس سوق فلسطين نألوراق

انم نية".

تناولت الدراسة بالتحليل والمناقشة أار تطبيق قواعد الحكومة على اإلفصا المحاسبي

وجود التقارير المالية ,دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية,

واستردم المن ل الوصلي التحليلي في ىج ار الدراسة من رالل جمع البيانات من مصادرها

األولية والاانوية ,حيث تم جمع البيانات من رالل استبانة أعدت رصيصا ل ذا ال رض ,وقد
توصلت الدراسة ىلى مجموعة من النتائل كان أهم ا :أن تطبيق قواعد الحكومة قد ساهم بشكل

كبير في تعزيز دور اإلفصا

المحاسبي ,وجود التقارير المالية ,وكان من أهم توصيات

الدراسة :هرور تعميق الملاهيم ,واًلتزام بالقواعد التي قهت ب ا منظمة التعاون اًقتصادي
والتنمية من رالل عقد الدورات التدريبية التدهيلية الالزمة والعمل على متابعة تحديث وتطوير

التطبيقات السليمة لقواعد الحكومة.
 .10دراسة (رليل (2009 ,بعنوان" :متىرأثيررطبيقحوكمةانشرك تعلىفجوةانروق ت
فسمهنةانمراج ةفسفلسطين:تراسةرحليليةآلراءانمراج ينانل رجيينوانمسرثمرين".

هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على العالقات التدايرية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
في فلسطين على فجو التوقعات بين مراجعي الحسابات ,ومستردمي القوائم المالية في بيئة
م نة مراجعة الحسابات في فلسطين ,ولتحقيق أهدال الدراسة تم استردام المن ل الوصلي
التحليلي في جمع البيانات من مصادرها األولية والاانوية ,وقد رلصت الدراسة ىلى نتائل من

أهم ا أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يحقق قد ار مالئما من الاقة والطمدنينة للمستامرين
ومستردمي القوائم المالية ,ومدى اعتمادهم على التقارير المالية التي أعدت وروجعت وفقا

لمبادئ وخليات حوكمة الشركات ,وهو ما يعني تهييق فجو التوقعات في م نة المراجعة بين
مراجعي الحسابات ومستردمي القوائم المالية في فلسطين ,وأن مبدأ اإلفصا والشلافية ومبدأ

مسيوليات مجلس اإلدار من أهم المبادئ التي تيار على تهييق فجو التوقعات في م نة
المراجعة ,وقد أوصت الدراسة بهرور التوسع في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في فلسطين

لتلعيل الممارسات الجيد إلدار الشركات ,بما ينسجم مع المعايير والقواعد العالمية ,وبما
يهمن تقديم تقارير مالية ذات شلافية وجود محكومة بمعايير محاسبة ومراجعة مقبولة

ومتعارل علي ا.
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 1.7.1.2انتراس تاألجنبية
 .1تراسة()Abed and Al-Attar, 2012ب نوان:

"حوكمةانشرك تواتارةاألرب ح:انتنيلاألرتنس"

""Corporate Governance and Earnings Management: Jordanian Evidence

تبحث هذه الدراسة العالقة بين ىدار األربا ورصائش خلية حوكمة الشركات لعينة من

الشركات ير المالية األردنية التي تمت رالل اللتر ( ,)2009 – 2006ويتم قياس ىدار
األربا قبل اًستحقاق التقديري باستردام نماذج جونز ,ورصائش فحص ا هي وجود أعها

مستقلين دارل مجلس اإلدار  ,وحجم مجلس اإلدار  ,وازدواجية دور (الرئيس التنليذي /رئيس),
والنسبة المئوية للملكية من الدارل ,وباإلهافة ىلى ذل

تم توظيل اانين من المت يرات التي

تسيطر علي ا في هذه الدراسة :حجم الشركة والنلوذ المالي ,ونتائل هذه الدراسة تكشل أن حجم

مجلس اإلدار هو المت ير الوحيد الذي له عالقة كبير مع ىدار األربا  ,ونتائل هذه الدراسة ل ا
خاار سياسية هامة ألن ا تدعم تشجيع تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من أجل السيطر على

تصرفات مجلس اإلدار والتي قد تيدي ىلى تشويه في التقارير المالية السنوية المبل عن ا,
ونتيجة لذل يمكن تعزيز مواوقية وشلافية البيانات المالية عن ا.
 .2دراسة ( )Solomon and Brennan, 2008بعنوان:

"حوكمةانشرك توانمس ءنةوآني تانمس ءنة:نظرةع مة"
"Corporate Governance, Accountability and Mechanisms of Accountability: An
"Overview

تناولت الدراسة تحليل الحالة الراهنة لم نة المحاسبة وتحديد العالقة بين حوكمة

الشركات والمسا لة ,وتحديد أسبا

فشل الشركات ورداع المستامرين وتحويل الارو والموارد

من المساهمين ىلى اإلدار  ,وقد توصلت الدراسة ىلى أنه قبل صدور قانون Surbane-Oxley

 Lawكان ىاهتمام المراجعين بزياد اإليرادات وذل من رالل تقديم اًستشارات مقابل اهتمام
أقل بعملية المراجعة ,والتعاقد مع اإلدار باعتبارها العميل ,والسما

الدارلية والرارجية ,كما يج

للعميل ,كما تطل

بتقديم كل من المراجعة

على المراجع الرارجي أن يصدق على جود الرقابة الدارلية

القانون هرور تناو القائمين على عملية المراجعة.

12

.1.7.2تراس تحولانرهربانضريبس
 1.7.2.1انتراس تان ربية
 .1دراسة (معالي )2015 ,بعنوان" :م وق تانرحصيلنتىاإلتارة انضريبيةفسفلسطينمن
وجهةنظرموظسسانضرائب".

هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على معوقات تحصيل الدين الهريبي لدى اإلدار

الهريبية في فلسطين ,فقد استردمت الدراسة المن ل الوصلي التحليلي أل راض هذه الدراسة
ومن أهم اًستنتاجات التي تم التوصل ىلي ا من رالل هذه الدراسة والتي تعتبر من أهم معيقات

التحصيل الهريبي هو عدم اًلتزام بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الهريبة المطلوبة من
المكللين ونقش المعلومات المتعلقة بدرل المكلل في اإلقرار الهريبي وعدم شمول ا ,وج ل

المكللين بالقوانين الهريبية ,وكما قد ررجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات أهم ا هو
هرور المتابعة الدورية والمستمر من قبل اإلدار الهريبية لإلق اررات الهريبية والكشول الدورية
والتقديرات الهريبية ,وذل من رالل تلعيل دور التدقيق الدارلي على المكات

اللرعية للدوائر

الهريبية ,ومتابعة تحصيل التقديرات الهريبية من قبل موظلي الهرائ .
 .2دراسة (سعد )2014 ,بعنوان" :رقييمتورنظمانم لوم تانمح سبيةاالنكررونيةفسانحت
منظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرمك ربانمح سبةوانتوائرانضريبية".

هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على الا رات في نظم المعلومات المحاسبية اًلكترونية
التي تساعد على انتشار ظاهر الت ر الهريبي ,وابراز التحديات التي على موظلي الج از
الهريبي في كشل الت ر

الهريبي في الشركات التي تستردم نظم المعلومات المحاسبية

اإللكترونية ,لتحقيق أهدال الدراسة تم استردام المن ل الوصلي التحليلي ,واستردم في تحليل
البيانات واسترالش النتائل برنامل التحليل اإلحصائي ( ,)SPSSوتوصلت الدراسة ىلى
مجموعة من النتائل كان أهم ا :كشلت الدراسة أن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة يوجد
ب ا ا رات قد يستردم ا البعض لتنليذ الت ر الهريبي ,وعلى هو نتائل الدراسة تم التوصل

ىلى مجموعة من التوصيات أهم ا :أن تعمل اإلدارات الهريبية على تطوير كلا
بالتدري

موظلي ا

المتواصل ,وأن يقوم الموظلون في الدوائر الهريبية بعمل فحش دوري لنظم

المعلومات المحاسبية اًلكترونية التي يستردم ا المكللين.
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 .3دراسة (قبالن )2014 ,بعنوان" :أثر انسي س ت انمح سبية واالجراءات انمرب ة فس تائرة
ضريبةانتللوانمبي تعلىانحتمنانرهربانضريبس".

هدفت هذه الدراسة ىلى بيان أار السياسات المحاسبية واإلج ار ات المتبعة في دائر

هريبة الدرل والمبيعات على الحد من الت ر

الهريبي ,ولتحقيق هدل الدراسة تم اتباع

المن ل الوصلي في عرض البيانات والمن ل التحليلي في تحليل نتائل الدراسة ,وتوصلت
الدراسة الى عدد من النتائل أهم ا :أنه ً يوجد أار للسياسات المحاسبية في قانون هريبة
الدرل الميقت رقم ( )28لسنة ( )2009على الحد من الت ر الهريبي ,وفي هو النتائل

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهم ا توجيه المكللين عند احتسا
وكذل توجيه المكللين بإحتسا

من الدرل الصافي أي ما أكار.

مصرول اللائد ,

الديون المعدومة بما ً يتجاوز ( (100ألل دينار أو ((%25

 .4دراسة (شاهين )2012 ,بعنوان" :واقع نظ م انرق بة انتاللية فس انتوائر انضريبية فس
فلسطينوأثرذنكعلىانرهربانضريبس".

هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على واقع نظام الرقابة الدارلية في الدوائر الهريبية في

فلسطين وأار ذل على الت ر الهريبي ,وقامت الدراسة بمراجعة األدبيات الراصة والدراسات
السابقة لتحديد اإلطار النظري ل ذه الدراسة ,ول رض الوصول للنتائل استردمت الدراسة المن ل

الوصلي التحليلي ,وقد أظ رت نتائل الدراسة أن مستوى واقع نظام الرقابة الدارلية في الدوائر

الهريبية في فلسطين قد بل ت ( )%79.6وهي نسبة مرتلعة ,وبنا على نتائل الدراسة أوصت

الدراسة في هرور تعزيز اًهتمام بنظام الرقابة الدارلية في الدوائر الهريبية بشكل أكبر مما
هو مطبق ,وهرور تحديث النظام الذي يحدد ارتصاصات ومسيوليات وصالحيات كل دائر

للحد من الت ر الهريبي.
 .5دراسة (حسين )2010 ,بعنوان" :متى انرزام انس حص انضريبس انسلسطينس بم يير
انمراج ةانتونيةوأثرذنكفسانحتمنوانكشفعنح التانرهربانضريبس".
هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على مل وم الت ر

الهريبي ,وأشكاله ,وأسبابه,

وحجمه ,وأااره على المجتمع ,تم استردام المن ل الوصلي التحليلي وتم ارتيار عينة للدراسة
تكونت من ( )150فردا موزعة بالتساوي بن اللاحصين الهريبيين ومدققي الحسابات والمد ار

الماليين ,وقد أظ رت نتائل الدراسة أن التدهيل العلمي الجيد والربر الطويلة في مجال اللحش
الهريبي وعدد الدورات الكافية في مجال الهرائ
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والتدقيق والترصش في البكالوريوس ييارون

على مدى التزام اللاحش الهريبي بمعايير التدقيق الدولية في مجال الحد من ا والكشل عن

حاًت الت ر الهريبي ,وبنا على نتائل الدراسة أوصت بارتباط التدقيق المحاسبي بالتدقيق
الهريبي في اشتراك ما باًستناد على البيانات المالية ,كما أن اللاحش الهريبي يتحقق أيها
من صحة القوائم المالية المقدمة همن اإلقرار الهريبي المقدم من المكللين.

 .6دراسة (در ام والعمور )2009 ,بعنوان" :ظ هرةانرهربمنضريبةانتلل:تراسةرحليلية

علىقط عغزة".

هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على األسبا

الرئيسة التي تكمن و ار انتشار ظاهر

الت ر الهريبي من هريبة الدرل في قطاع ز  ,وطرائق الحد من هذه الظاهر لما ل ا من

أار سلبي في ىج ار ات السلطة الوطنية الللسطينية ,واستردمت الدراسة المن ل الوصلي

التحليلي ,واعتمدت دراسة هذه الظاهر على اًستبانة التي وزعت على مجتمع الدراسة باليد
والمكون من المحاسبين في مكات

نتائل أهم ا ,يلع

المحاسبة وملتشي هريبة الدرل ,ورلصت الدراسة ىلى عد

عدم توفر اًستقرار السياسي واألمني في قطاع ز دور رئيس في انتشار

ظاهر الت ر من هريبة الدرل .ورلصت الدراسة ىلى عد توصيات أهم ا :زياد الشلافية في

ىنلاق المال العام وتوهيح بسبل ىنلاق هذا المال لما له من دور في ىقناع المكللين بدن

الهريبة التي يدفع ا ً يسا استردام ا وأن ا تذه

للمصلحة العامة.

 .7دراسة (منصور )2004 ,بعنوان" :ان قوب تانضريبيةومتىف عليره فسمك فحةانرهرب
منضريبةانتللفسفلسطين".

هدفت هذه الدراسة ىلى التعرل على طبيعة الت ر من هريبة الدرل في فلسطين

ومحاولة الكشل عن األسبا

التي تكمن و ار ذل

لما ل ذه الظاهر من خاار مدمر على

اًقتصاد الوطني ,استردمت في الدراسة استبانة تم توزيع ا على عينة الدراسة ,واستردم برنامل

التحليل اإلحصائي ( )SPSSفي تحليل البيانات إليجاد النسبة المئوية لكل ىجابة وبعد كل ذل

ررجت الدراسة بنتائل وتوصيات كان من أبرزها هرور ىقرار مشروع قانون هريبة الدرل
الللسطيني ,وكذل

هرور أن تقل اإلدار الهريبية مواقل متشدد بحق المت ربين هريبيا

والعمل قدر اًمكان على در أسبا

الت ر الهريبي ,والعمل على تنمية الوعي الهريبي,

أار فعاً في
هذه التوصيات و يرها التي تم اإلشار ىلي ا في هذه الدراسة ,ويعتبر أن ل ا ا

مكافحة الت ر من هريبة الدرل في فلسطين.
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1.7.2.2انتراس تاألجنبية
 .1دراسة ( )Zakariya, 2015بعنوان:



"محتتاتانرهربانضريبس:أتنةمننيجيري "
""Tax Evasion Determinants: Evidence From Nigeria

هدل هذه الدراسة هو تحديد العوامل التي تيار على الت ر الهريبي من وج ة نظر

دافعي الهرائ

النيجريين ,ولكي يتحقق هذا ال دل استردمت الدراسة من ل المسح ,حيث كان

نطاق وارتيار المشاركين في هذه الدراسة من ىجمالي عدد دافعي الهرائ

في الدولة والذي

يبل عددهم ) ,(26313ومن ا قد تم ارتيار ) (379عشوائيا كحجم للعينة ,وتم استردام تحليل

اً نحدار المتعدد في تحليل البيانات التي تم جمع ا لتحديد العالقة بين المت يرات ,ونتائل
الدراسة تشير ىلى أن النظام الهريبي ,ومستوى الدرل ومستوى التعليم لدي ا عالقة ايجابية
هامة مع الت ر من دفع الهرائ  ,ومن ناحية أررى معدل الهريبة واللساد يشير ىلى عالقة

ايجابية ولكن ا ليست مرتبطة بشكل كبير مع الت ر من دفع الهرائ  ,لذل أوصت الدراسة
بدنه يج

على الحكومة أن تقوم بتحسين النظام الهريبي من رالل تعديل القوانين والسياسات

التي من شدن ا تشجع الناس على دفع الهرائ

السليم والتوازن وطريقة اإلصال
مرتلل.

طواعية ,وأري ار تشير الدراسة ىلى أن اًرتيار

الهريبي اللعال ييدي نحو مزيدا من اًلتزام على مستوى

.2دراسة ( ,)Hanousek and Palda, 2004بعنوان:
"جوتةانلتم تانحكوميةواجبمتنسنتفعانضرائبفسجمهوري تانرشيكوانسلوف ك,وانرس
رمربمراحلانرق نيةألرى".

"Quality of Government Services and the Civic Duty to pay Taxes in the Czech
"and Slovak Republics, and other Transition Countries

تناولت هذه الدراسة نوعية الردمات التي تقدم ا الحكومة للمواطنين ,ور بة المواطنين
في الت ر من دفع الهريبة ,وشملت هذه الدراسة ( )1089تشيكيا و( )501سلوفاكي .وقد

توصلت الدراسة ىلى عد نتائل أهم ا :أن المواطنين يت ربون من دفع الهريبة ىذا هم اعتقدوا
بدن م ً يحصلون على ردمات حكومية ممتاز  .وأن المواطنين الذين يعتقدون بدن م يتلقون

ردمات جيد أكار ر بة بدفع ما علي م من هرائ  ,وأن زياد الردمات العامة المحسوبة بنسبة

( )%20تيدي ىلى ترليض الت ر من دفع الهريبة بنسبة ( ,)%13ويمكن زياد ىيرادات
الدولة من الهرائ

عند زياد توعية الردمات المقدمة للمواطنين حيث ىن تقديم ردمات عامة
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جيد يشجع المواطنين على اًلتزام أكار بدفع ما علي م من هرائ .
 1.7.3تراسةواحتةربطتبينموضوعحوكمةانشرك توانرهربانضريبس
 .1دراسة (منصور وعلي )2013 ,بعنوان":تورحوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهرب

انضريبسب نرطبيقعلىتيوانانضرائباالرح تيب نسوتان:تراسةرحليليةميتانية".
هدفت هذه الدراسة ىلى معرفة مل وم وأهمية الحوكمة ,ىلى جان

معرفة امكانية تطبيق ا

في ديوان الهرائ  ,وأارها في تلعيل وسائل مكافحة الت ر الهريبي ,واعتمدت الدراسة على

من جين أول ما اًستنباطي لتحديد محاور المشكلة ووهع اللرهيات ,والااني اًستقرائي

ًرتبار اللرهيات ,وكذل

المن ل التاريري ًستعراض الدراسات السابقة التي ل ا عالقة

بالدراسة ,باإلهافة ىلى المن ل الوصلي التحليلي لمعرفة دور حوكمة الشركات في الحد من

الت ر الهريبي وتوصلت الدراسة ىلى عد نتائل ,من ا أنه توجد عالقة بين تطبيق مبادئ

الحكومة والت ر الهريبي.

1.8انر ليقعلىانتراس تانس بقة
من رالل استعراض نتائل الدراسات السابقة التي تناولت موهوعي حوكمة الشركات

والت ر الهريبي يتبين ما يدتي:

تتلق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أهمية حوكمة الشركات ,وما تتناوله من
مبادئ ل ا تداير في سير عمليات الشركات بشكل منظم ألعمال ا ,وما يترت

عليه من

مررجات جيد من تقارير مالية تتسم بالشلافية ,وبالتالي تعكس التقارير الجيد نحو تجن

وجود

ت ر هريبي ل ذه الشركات نتيجة ألعمال ا المنظمة والجيد  ,وأيها تتلق هذه الدراسة مع

الدراسات السابقة المتعلقة بموهوع الت ر

الهريبي حول رطور الت ر

الهريبي على

اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشكل أساسي على الحصيلة الهريبية في تمويل نشاطاته.

وترتلل هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أن ا ربطت بين موهوع حوكمة

الشركات والت ر

الهريبي ىً دراسة واحد اتلقت مع هذه الدراسة في حين أن الدراسات

السابقة تناولت بشكل منلصل موهوع حوكمة الشركات والت ر الهريبي.
ولكن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بدن ا تناولت موهوع جديد يرتلل عن

المواهيع التي تناولت ا الدراسات السابقة في قطاع ز وهو حوكمة الشركات ودورها في الحد

من ظاهر الت ر الهريبي ,والربط بين حوكمة الشركات والت ر الهريبي ,ولما ل ا من وهع
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راش يرتلل عن البلدان األررى.
وبنا على ماسبق فقد سعت هذه الدراسة قدر اإلمكان للربط بين الت ر الهريبي
ودور حوكمة الشركات في الحد من ا ,والتي سول تكون ىهافة للنقش في الدراسات السابقة

التي ركزت ىهتمام ا بالحديث عن الموهوعين بشكل منلصل أو الربط بين ما في جزئيات

معينة فقط.
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 2.1مقدمة

الفصل الثانم
حوكمة الشركات

 2.2نشأة حوكمة الشركات
 2.3مفهوم حوكمة الشركات
 2.4أبعاد الحوكمة
 2.5األسباب األساسية لظهور حوكمة الشركات
 2.6أهمية حوكمة الشركات
 2.7خصائص حوكمة الشركات
 2.8أهداف حوكمة الشركات
 2.9المقومات األساسية لحوكمة الشركات
 2.10مزايا وسلبيات تطبيق الحوكمة الرشيدة
 2.11مبادئ حوكمة الشركات
 2.12األطراف المستفيدة من تطبيق حوكمة الشركات
 2.13أدوات الحوكمة ووسائلها
 2.14محددات الحوكمة
 2.15آليات حوكمة الشركات
 2.16االهتمام بحوكمة الشركات في الوطن العربي
 2.17حوكمة الشركات في فلسطين
 2.18معوقات تطبيق الحوكمة في فلسطين
 2.19تجربة فلسطين في مجال حوكمة الشركات
 2.20دور قواعد الحوكمة في تطوير البيئة االستثمارية في فلسطين
 2.21خاتمة

 2.1مقتمة:
أصبح موهوع حوكمة الشركات من الموهوعات الم مة التي تطبق ,سوا في
الشركات الراصة والعامة على حد سوا  ,وازداد أهمية أار حدوث األزمات المالية المتكرر التي
عانى من ا اًقتصاد العالمي ,وتعار بعض الشركات ,وانتشار اللساد المالي في ا ,مما أدى

بالكاير من المساهمين ىلى فقدان الاقة في األسواق المالية ,ويرجع السب

ىلى اإلداريين القائمين

على ىدار الشركات ومدققي الحسابات الذين لم يلصحوا عن القوائم المالية والمحاسبية التي

تتهمن ا الشركات المرتللة ,والذي أظ ر وجود رلل وعدم اقة في التقارير المالية (العياشي,

.)1 :2010
وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة ًتجاه كاير من دول العالم ىلى التحول للنظم اًقتصادية
الرأسمالية التي تعتمد في ا بدرجة كبير على الشركات الراصة لتحقيق معدًت مرتلعة

ومتواصلة من النمو اًقتصادي ,وقد أدى اتساع حجم تل المشروعات الى انلصال الملكية عن

اإلدار  ,وشرعت تل

المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكللة من المصادر

المصرفية ,فاتج ت الى أسواق المال ,وساعد على ذل

ما ش ده العالم من تحرير لألسواق

المالية ,فتزايدت انتقاًت ريوس األموال عبر الحدود بشكل ير مسبوق ,ودفع اتساع حجم
الشركات وانلصال الملكية عن اإلدار ىلى هعل خليات الرقابة على تصرفات المديرين ,والى
وقوع كاير من الشركات في أزمات مالية ,ومن أبرزها دول جنو

شرق أسيا في أوارر

التسعينات ,ام توالت بعد ذل األزمات ,ولعل من أبرزها أزمة شركتي  Enronو Word Com
في الوًيات المتحد في عام ) ,)2001وقد دفع ذل

العالم لالهتمام بالحوكمة ,حيث قامت

الحوكمة الليدرالية األمريكية بسن قانون ساربانس – أوكسلي  Sarbanes – Oxley Actعام
)ً ,(2002ستعاد اقة الجم ور في ىدار المنشآت (المسحال.)29 :2014 ,
ويرى الباحث أن حوكمة الشركات برزت بعد حدوث ان يارات ًقتصاديات دول العالم

والشركات التي نشدت عندها مشاكل وفساد مالي واداري في بيئة األعمال ,مما جعل ظ ور
حوكمة الشركات ذات أهمية لل اية في هذا الوقت لتنظم حوكمة الشركات أعمال واقتصاديات

العالم من رالل تطبيق مبادئ ا دارل هذه الشركات.

ويحتوي هذا اللصل على موهوع حوكمة الشركات من حيث معرفة نشد حوكمة

الشركات ومل وم ا وأبعاد الحوكمة واألسبا

األساسية لظ ور حوكمة الشركات ,وأيها عرض

أهمية حوكمة الشركات ,باإلهافة ىلى الحديث عن رصائش حوكمة الشركات وأهدال حوكمة
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الشركات التي تسعى ىلي ا ,وأيها عرض المقومات األساسية لحوكمة الشركات ,ومعرفة مزايا

وسلبيات تطبيق الحوكمة الرشيد  ,كما يتهمن هذا اللصل على مبادئ حوكمة الشركات وفقا

لمبادئ منظمة التعاون اًقتصادي والتنمية ,وسيتم عرض أدوات الحوكمة ووسائل ا ومحددات ا

وأليات ا ,وعن مدى اًهتمام بحوكمة الشركات في الوطن العربي وفلسطين ,وأيها معرفة

معوقات تطبيق الحوكمة في فلسطين وتجربة فلسطين في مجال حوكمة الشركات ,ودور قواعد

الحوكمة في تطوير البيئة اًستامارية في فلسطين.

2.2نشأةحوكمةانشرك ت:
بدأ الحديث عن الحوكمة بوهو مع بداية عام )1999م) بعد تراكم من نتائل دراسات

حول ىرلاق شركات وميسسات كبرى ,وكان اًتجاه العام هو ىرجاع هذا اإلرلاق ىلى عدم
ترشيد الجوان

التنظيمية واإلدارية ,ويمكن تلريش مراحل وتطور أبعاد الحوكمة فيما يلي

(منصور وعلي:)138 :2013 ,

 .2مرحلة الكساد (ما بعد عام 1932م) وبدأ اًعترال بعمق اللجو بين اإلدار والمال
وتعارض المصالح.

 .1مرحلة ظ ور نظرية الوكالة وهبط العالقة (1976م 1995 -م) حيث ظ رت
الكتابات بشدن تنظيم وهبط العالقات بين المال

واإلدار من رالل نظرية الوكالة,

وهرور تحديد الواجبات والصالحيات لكل من اإلدار وأصحا

احتماًت التعارض وأسبا

الصراع بين ما.

األموال بما يقلل

 .7مرحلة بد ظ ور اصطال الحوكمة (1996م – 2000م) كنتاج لتراكم الدراسات التي
تشير الى أسبا

ان يار الشركات أو ىرلاق ا في تحقيق أهداف ا ,أو سو الممارسات

اإلدارية ب ا ,واهدار أو سو استردام اًمكانيات والموارد ,مما دفع منظمة التجار

العالمية لالهتمام بصيا ة بعض المبادئ العامة للحوكمة التي يلترض أن تراعي ا

الشركات بالدول النامية ,ام تبع ا ىصدار المنظمة العالمية للتعاون اًقتصادي والتنمية
لمجموعة من المبادئ العامة للحوكمة.

 .7مرحلة التدكد على حتمية الحوكمة (2001م – 2004م) وهرور توايق ا حيث كان
التركيز واهحا على حاًت اللشل واللساد القيمي واألرالقي في عديد من الممارسات

المالية واًستامارية في كاير من الشركات والميسسات.

في هو ماسبق من تطورات مرت ب ا حوكمة الشركات والمراحل التي راهت ا
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والتجار التي حدات في الدول المرتللة تبين أن نظام الحوكمة جيد لألعمال ,ويعزى نشدت ا

ىلى حدوث تلاعالت ما بين الميسسات والشركات بمرتلل القطاعات لحاجت ا لحوكمة
الشركات ,لكي تتجن

الوقوع في األزمات اًقتصادية ومشاكل اللساد المالي واإلداري وتتدهور

في نشاط ا اإلقتصادي.

 2.3مسهومحوكمةانشرك ت:
أدى تدارل مل وم الحوكمة في العديد من األمور التنظيمية واًقتصادية والمالية

واًجتماعية للشركات الى تعدد التعريلات المرتبطة بذل

المل وم ,وعدم وجود اتلاق على

تعريل محدد بين اًقتصاديين والقانونيين والمحللين الماليين (حسن.)41 :2013 ,
وهن كعتةر ريس تنمسهومانحكومةم يأرس:
 .2تعرل حوكمة الشركات وفقا (العياشي )2 :2010 ,بدن ا اًج ار ات الحاكمة بالشركات
لهمان تحقيق التوازن في حقوق أصحا

المصالح المتعارهة ,كما قد تعتبر بدن ا

مل وم التحكم الميسسي أل راض معالجة مشكلة الوكالة وحماية حقوق حاملي األس م

وحماية حقوق أصحا

المصالح ,والتدكد على هرور تلعيل المعايير المحاسبية على

المستوى المحلي والدولي وتحقيق العدالة اًقتصادية من منظور اقتصاد السوق.

 .1وقد عرف ا ( )Samarasiri, 2008:7أن ا عبار عن هيكلية ىدارية مواقة ومعد
بواسطة الميسسة في ىطار تم تصميمه لحماية مصالح مساهمي ا ,مما يرلل علي م

مراطر التجار  ,ويحافظ على ابات ا.

 .7وعرف ا (حماد )6 :2005 ,بدن ا النظام الذي يتم من رالله توجيه أعمال المنظمة
ومراقبت ا على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهداف ا والوفا بالمعايير الالزمة للمسيولية

والنزاهة والشلافية.

 .7عرف ا (رليل )21 :2009 ,بدن ا مجموعة من العالقات التعاقدية التي تربط بين ىدار
الشركة ومساهمي ا وأصحا

المصالح في ا ,وذل من رالل ىيجاد اًج ار ات وال ياكل

التي تستردم إلدار شيون الشركة ,وتوجيه أعمال ا من أجل همان تعزيز األدا

واإلفصا والشلافية والمسا لة بالشركة ,وتعظيم اللائد للمساهمين على المدى الطويل
مع مراعا مصالح األطرال المرتللة.

 .7حوكمة الشركات هو موهوع متعدد األوجه حيث تعددت تعريلات الحوكمة بتعدد
وج ات النظر وال اية من تطبيق ا ,حيث تعرل ميسسة التمويل الدولية
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 )International Finance Corporation (IFCالحوكمة بدن ا :النظام الذي يتم

من رالله ىدار الشركات والتحكم في أعمال ا (.)Alamgir, 2007:3

 .7يرى (الشواور  )126 :2009 ,أن الحوكمة ً تررج عن كون ا أدا قانونية واقافية تقع
على عاتق ا مسيولية التحكم بالعالقات التنظيمية التي ترتبط بين األطرال األساسية

الميار في أدا الشركة ,وذل من أجل تعظيم المنافع المتبادلة ومنع حاًت التهار

في المصالح أو ترليه ا فيما بين م ,ومن ام ف ي بمنزلة ج از مناعة ذاته يحصن

الشركات المساهمة من خفة اللساد والمحسوبية ومهاعلت ا.

 .1يمكن النظر لحوكمة الشركات باعتبارها القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العالقة

بين ىدار الشركة من ناحية ,وحملة األس م أو األطرال المرتبطة بالشركة من ناحية

أررى (.)Haidar, 2009:7

 .7كما تعرف ا منظمة التعاون اًقتصادي والتنمية  OECDبدن ا :مجموعة من العالقات
فيما بين القائمين على ىدار الشركة ومجلس ىدارت ا ومساهمي ا وأصحا

المصالح

اآلررين؛ بحيث توفر ال يكل الذي من رالله توهح أهدال الشركة ووسائل تحقيق ا

ىهافة الى مراقبة األدا (.)Freeland, 2007:6
وهنا االاة أسبا

رئيسة تاير بعض ال موض حول مصطلح حوكمة الشركات مرتبطة

بحدااة هذا اًصطال (المسحال )71 :2014 ,وهي:
انسبباألول :أنه على الر م من أن مهمون حوكمة الشركات وكاير من األمور المرتبطة به
ترجع جذورها ىلى أوائل القرن التاسع عشر ,حيث تناولت ا نظرية المشروع وبعض نظريات
التنظيم واإلدار  ,ىً أن هذا اًصطال لم يعرل في الل ة اإلنجليزية ,كما أن مل ومه لم يبدأ

في التبلور ىً منذ قرابة عقدين أو االاة عقود.

انسبب انث نس :عدم وجود تعريل قاطع وواحد ل ذا المل وم ,فبينما ينظر ىليه البعض من
الناحية اًقتصادية على أنه اآللية التي تساعد الشركة في الحصول على التمويل ,وتهمن
تعظيم قيمة أس م الشركة واستمرارها في األجل الطويل ,فإن هنا خررون يعرفونه من الناحية

القانونية أنه يشير ىلى طبيعة العالقة التعاقدية من حيث كون ا كاملة أم ير كاملة ,والتي تحدد
حقوق وواجبات حملة األس م وأصحا

هنا

المصالح من ناحية ,والمديرين من ناحية أررى ,كما أن

فريقا االاا ينظر ىليه من الناحية اًجتماعية واألرالقية ,مركزين بذل

على المسيولية

اًجتماعية للشركة في حماية حقوق األقلية أو ص ار المستامرين ,وتحقيق التنمية اًقتصادية
العادلة ,وحماية حقوق األقلية أو ص ار المستامرين ,وتحقيق التنمية اًقتصادية العادلة,
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وحماية البيئة.
انسببانث نث :أن هذا المل وم مازال في طور التكوين ,ومازالت كاير من قواعده ومعاييره في
مرحلة الم ارجعة والتطوير ,ومع ذل

هنا

شبه اتلاق بين الباحاين والممارسين حول أهم

محدداته وكذل معايير تقييمه.
ويرى الباحث أن التعريلات أجمعت على أن ا مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم

العالقات بين الشركة واألطرال ذات العالقة بالشركة ,وتحدد مسيولية كل طرل ,وتعتبر
حوكمة الشركات نظاما يربط العالقات بين جميع من له عالقة في الشركة ,ويتهمن توزيع

الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في ىدار الشركة مال مجلس اإلدار  ,والمديرين التنليذيين
والمساهمين وأصحا

المصالح.

2.4أب تانحوكمة
بعد استعراض للتعاريل سابقا يسترلش أن الحوكمة مل وم متعدد األبعاد ,ويمكن

التعبير عن هذه األبعاد كما يلي (الشيخ )22 :2012 ,يدتي:

 .1انب تاإلشرافس :ويتعلق بتدعيم وتلعيل الدور اإلشرافي لمجلس اإلدار على أدا اإلدار
التنليذية ,واألطرال ذات المصلحة ومن بين م أقلية المساهمين.

 .2انب تانرق بس :ويتعلق بتدعيم وتلعيل الرقابة سوا على المستوى الدارلي أو الرارجي
للشركة ,فعلى المستوى الدارلي فإن تدعيم وتلعيل الرقابة يتناول تلعيل نظم الرقابة

الدارلية ونظم ىدار الرطر ,أما على المستوى الرارجي فيتناول القوانين واللوائح وقواعد
التسجيل في البورصة ,واتاحة اللرصة لحملة األس م واألطرال ذات المصلحة في

الرقابة ,فهال عن توسيع نطاق مسيوليات المراجع الرارجي وتدعيم استقالله.

 .3انب ت األلالقس :ويتعلق برلق وتحسين البيئة الرقابية بما تشمله من قواعد أرالقية,
ونزاهة وأمانة ونشر اقافة الحوكمة على مستوى ىدارات الشركات وبيئة األعمال بصلة
عامة.

 .1االرص لوحسظانروازن:ويتعلق بتصميم وتنظيم العالقات بين الشركة ممالة في مجلس
اإلدار واإلدار التنليذية من ج ة ,واألطرال الرارجية سوا األطرال الرارجية ذات
المصلحة أو الج ات اإلشرافية والرقابية أو التنظيمية من ج ة أررى ,حيث يج

يحكم اإلرالش العالقة بين ىدار الشركة وحملة األس م ,بينما يج
عالقة الشركة بالعمالة ,ويج

أن

أن تحكم العدالة

أن يحكم التوافق الوطني عالقات الشركة بالمنظمات
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األهلية ,كما يج

أن يحكم اًلتزام عالقة الشركة بال يئات والمنظمات الحكومية.

 .5انب ت االسرراريجس :ويتعلق بصيا ة استراتيجيات األعمال والتشجيع على التلكير
اإلستراتيجي ,والتطلع ىلى المستقبل استنادا على دراسة متدنية ومعلومات كافية عن
أدائ ا الماهي والحاهر ,وكذل دراسة عوامل البيئة الرارجية وتقدير تدايرات ا المرتللة

استنادا على معلومات كافية عن عوامل البيئة الدارلية ومدى تبادل التداير فيما بين ا.

 .6انمس ءنة :ويتعلق باإلفصا عن أنشطة وأدا الشركة والعرض أمام المساهمين و يرهم
ممن يحق ل م قانونا مسا لة الشركة.

 .7اإلفص ح وانشس فية :ويتعلق باإلفصا

والشلافية ليس فقط عن المعلومات الالزمة

لترشيد ق اررات كافة األطرال ذات المصلحة على مستوى الشركة ,بل يتسع المل وم

ليشمل اإلفصا

الحوكمة.

همن التقارير العامة عن الميشرات الدالة على اًلتزام بمبادئ

 2.5األسب باألس سيةنظهورحوكمةانشرك ت:
وبسب

لقد ارتبطت الحوكمة بمل وم انلصال الملكية عن اإلدار والتي تسمى (نظرية الوكالة),

كبر حجم الشركات وتعقد عمليات ا ,حيث أصبحت هنا الكاير من العالقات المتعدد

في الشركة مال عالقة الوكالة بين المال واإلدار وبين المال والمراجع الرارجي وبين المال

يرهم ,وألن لكل طرل مصلحة فإن م يسعون

والمساهمين والمقرهين والدائنين وبين المال

ىلى تعظيم منافع م وتحقيق مصالح م ولو على حسا

اآلررين ,من هنا تسعى حوكمة

الشركات ىلى همان اًنهباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع األطرال وكيلية
الرقابة اللعالة وادار المراطر (أل زوي.)11 :2010 ,

ويرى (عبد المنعم )4 :2014 ,أن حوكمة الشركات تعود ىلى أسبا

عد تتمال فيما يلي :

 .1ىن متطلبات الميسسات اًستامارية تستدعي وجود مستوى ٍ
عال من الحوكمة حتى تقبل
توجيه استامارات ا.

 .2حدوث حاًت اإلفالس والتعار المالي الناتل عن سو اإلدار واسا

استردام السلطة

دفع الجم ور العام لله ط على المشرع ًتراذ اإلج ار ات لحماية مصالحة.

 .3التوجه ىلى الرصرصة استدعى وهع معايير تكلل سالمة أوهاع الميسسات العامة
محل الترصيش.

 .1الحاجة ىلى اًهتمام بجوان

خدا

وسلوكيات الم ن بما يحقق حماية لمصالح أفراد
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المجتمع رصوصا في القطاعات التي تمس شرائح عديد من المجتمع مال قهايا
البيئة والصحة والسالمة.

 .5العدد الكبير من حملة األس م األمر الذي يهعل قدرات م على تبني قواعد مشتركة
لتنظيم عمل الشركة ومراقبة أدائ ا.

 .6حماية حقوق ص ار المساهمين واألطرال األررى ذات الصلة بالشركة من احتمال
تواطي كبار المساهمين مع اإلدار لتحقيق مصالح م الراصة على حسا

 .7يا

الباقي.

التحديد الواهح لمسيولية مجلس اإلدار والمديرين التنليذيين أمام أصحا

المصالح والمساهمين.

 .2انتشار أمراض اللكر والتطبيق المحاسبي.
ويرى الباحث أن أحد أهم أسبا

ظ ور حوكمة الشركات هو يا

األرالقيات وظ ور

اللساد المالي واإلداري دارل هذه الشركات ,والتلرد باتراذ الق اررات من قبل مجلس اإلدار دون

الرجوع للمال

وأصحا

األس م ,وبالتالي تحدث ىشكاليات ومشاكل دارل الشركة برصوش

الق اررات الصادر من مجلس اإلدار  ,وبالتالي ينتل عن هذه الق اررات تقارير مالية ير دقيقة عن

الشركة وبالتالي تساهم في حدوث اللساد المالي واإلداري دارل هذه الشركات.

2.6أهميةحوكمةانشرك ت:
تتزايد في البيئة اًقتصادية المعاصر أهمية لتزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة

الجيد  ,ويعتبر ىد ار الشركات ألهمية تحسين نظم الحوكمة لدي ا عنص ار أساسيا في تحقيق
ذل  ,حيث ىن اعتماد الحوكمة من قبل الشركات ذاتي أكار فعالية ونجاعة من فره ا بقوانين

أو تعليمات ,ىذ ىنه وفي عالم أصبح يتسم بحرية اًستامار وانتقال رأس المال ,أصبح من
الصع

على الشركات اجتذا

للمعايير الدولية ,كما أن ىجتذا

التمويل الالزم من المستامرين دون ىيجاد نظم حوكمة جيد وفقا
رأس المال "الصبور أو طويل األجل" يتطل

ترتيبات حوكمة

تتصل بالمصداقية ويس ل ف م ا على المستامرين من رارج الدولة ,وبالنسبة للدول النامية

وذات الموارد المالية و ير المالية المحدود فإن الحوكمة تعتبر أكار أهمية لسببين أساسيين

(الوزير:)3 :2007 ,

 .1ىن هذه الدول ً تستطيع تحمل ال در في الموارد المحدود أصال الذي ينتل عن اللساد
وسو الحوكمة.

 .2ىن التنمية تعتمد بشكل كبير على القدر على اجتذا
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اًستامار األجنبي المباشر,

والذي تعتبر الحوكمة ,من العوامل التي تس م في رلق البيئة الجاذبية له.
ويرى الباحث أن حوكمة الشركات تتميز بدهمية كبير في بيئة اًستامار واألعمال لما
تحققه من جود معلومات ,واجتنا

لمراطر محتملة وذل

بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات,

المساهمين ومجلس اإلدار ومن له أي عالقة بالشركة ,وبالتالي ينتل عن هذه الشراكة ق اررات

جيد لصالح الشركة التي تالقي قبوً من الجميع وتساهم في تطور أعمال الشركات.

2.7لص ئصحوكمةانشرك ت:
ى ن رصائش الحوكمة تمال السمات التي يج
على تكامل الجوان

أن تتوفر في حوكمة الشركات وتساعد

اللكرية الراصة ب ا ,كما تساعد على تحقيق أهداف ا ومزاياها المتعدد ,

هي ( انم ,وبوقر .)7 :2012 ,

 .1المسئولية أمام مرتلل األطرال.

 .2استقاللية مجلس اإلدار واللجان المرتللة.
 .3اًنهباط الذاتي واًلتزام بالقوانين.

 .1منع المتاجر بالسلطة والمعلومات الدارلية للمنشد .
 .5حماية أصول المنشد .

وفي هو ما سبق يرى الباحث أن السمات التي تتصل ب ا حوكمة الشركات هو الذي

جعل ا تلقى قبول ا من جميع الشركات ,لما لمبادئ ا وقوانين ا التي تساهم في تحقيق التقدم
والنجا ل ذه الشركات والمساهمة في القها على كل مظاهر اللساد في دارل ا.

2.8أهتافحوكمةانشرك ت:
وجذ

يساعد األسلو

الجيد لحوكمة الشركات في دعم األدا اًقتصادي والقدرات التنافسية

اإلستامارات للشركات واًقتصاد بشكل عام ,وتحقق حوكمة الشركات الجيد العديد من

األهدال ومن أهم ا (مطير:)2 :2010 ,

 .1محاربة اللساد بكل صوره سوا كان فسادا ماليا أم محاسبيا أم سياسيا.
 .2جذ

اًستامارات سوا األجنبية أو المحلية والحد من هرو ريوس األموال.

 .3تحقيق اًستقرار والمصداقية للقطاعات المالية على المستوى المحلي أو الدولي.

 .1تدعيم عنصر الشلافية في كافة معامالت وعمليات الشركات واج ار ات المحاسبة
والمراجعة المالية بالشكل الذي يمكن من هبط عناصر اللساد في أي مرحلة.
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 .5تحسين وتطوير ىدار الشركات ومساعد المديرين ومجلس اإلدار على بنا ىستراتيجية
سليمة وهمان اتراذ ق اررات الدمل أو السيطر بنا على أسس سليمة بما ييدي ىلى

رفع كلا

األدا .

 .6تحقيق ىمكانية المنافسة في األجل الطويل وهذا ييدي ىلى رلق حوافز للتطوير وتبني
تكنولوجيا حدياة لزياد درجة جود المنتجات وترليض التكاليل اًنتاجية وزياد القابلية
التسويقية للسلع والردمات التي تتعامل في ا الشركة حتى تتمكن من الصمود أمام

المنافسة القوية للمنتجات األجنبية.

 .7زياد الاقة في اًقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزياد قدرته على تنمية
المدررات ورفع معدًت اًستامار من ناحية وتشجيع نمو القطاع الراش ودعم قدراته

التنافسية من ناحية أررى.

 .2همان وجود هياكل ىدارية يمكن مع ا محاسبة ىدار الشركة أمام مساهمي ا مع همان
وجود المراجعة المستقلة على المديرين والمحاسبين وصوً الى قوائم مالية رتامية على

أساس مبادئ محاسبية عالية الجود .

 .1همان مراجعة األدا المالي وحسن استردام أموال الشركة ومدى اًلتزام بالقانون
واإلشرال على المسئولية اًجتماعية للشركة في هو قواعد الحوكمة الرشيد .

 .12تعميق شلافية اًلتزام بالمبادئ والمعايير المتلق علي ا ورلق أنظمة للرقابة الذاتية
همن ىطار أرالقي نابع من العمل واألرالق السائد في المجتمع وخدابه ومبادئه.

ويرى الباحث في هو ما سبق أن الحوكمة ت دل بشكل أساسي ىلى تحقيق الشلافية

والعدالة في جميع أعمال الشركات ,والعمل على مراقبة أدا

الشركة ,وتحسين الكلا

اًقتصادية للشركات وقيم أس م ا ,بما ييدى ىلى تنمية اًستامار وتشجيع تدفقه وتنمية
المدررات وتعظيم الربحية واتاحة فرش عمل جديد .

2.9انمقوم تاألس سيةنحوكمةانشرك ت:
توجد أربعة مقومات أساسية لحوكمة الشركات ,وسيتم استعراه ا على النحو اآلتي

(حسن:)77 :2013 ,
.1االط رانق نونس:

هو الذي يحدد حقوق ومسئوليات وارتصاصات كل طرل من األطرال األساسية

المعينة بالشركة ,بصلة راصة الميسسين ,والجمعية العمومية للمساهمين ,ومجلس اإلدار ,
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ولجانه الرئيسة ,وم ارق

المسئوليات وتجاوز تل

الحسابات ,وكذل

يحدد عقوبات انت ا

اًرتصاصات ,كما يج

أن يحدد اإلطار القانوني للحوكمة الج ة

الحكومية المنوط ب ا مراقبة تطبيق ىج ار ات الحوكمة ,وأيها يج
لحوكمة الشركات في با

هذه الحقوق والتقصير في
أن يكون اإلطار القانوني

أو فصل مستقل من قانون الشركات أو قانون سوق رأس المال بدً

من تشتيت النصوش القانونية المتعلقة بالحوكمة هي مواهيع متلرقة بدكار من قانون.

.2اإلط رانمؤسسس:
يتهمن الميسسات الحكومية الرقابية المنظمة لعمل الشركات مال هيئات سوق المال

وبورصات األوراق المالية ,والبنو

المركزية ,وهيئات الرقابة الحكومية على الشركات ,كما

يتهمن أيها ال يئات ال ير حكومية المساند للشركات ير ال ادفة للربح كالجمعيات الم نية
والعلمية المعنية مال جمعية المحاسبين والمراجعين ,والجمعيات األهلية المعنية كجمعية حماية

المست ل  ,وكذل يتهمن اإلطار الميسسات ير الحكومية ال ادفة للربح مال شركات ومكات

المحاسبة والمراجعة والمحاما والتصنيل اًئتماني والتحليل المالي ,وشركات الوساطة في

األوراق المالية ,وشركات الترويل وت طية اًكتتا  ,وً يقل دور الميسسات العلمية مال
الجامعات أهمية عن دور تل

الميسسات ىذ يقع علي ا ع

اقافت ا ,وينب ي أن تقوم جميع هذه الميسسات بددوارها بكلا
صالح الشركات واًقتصاد القومي.

تطوير نظم الحوكمة ونشر

وأمانة ونزاهة وشلافية من أجل

.3اإلط رانرنظيمس:
يتهمن اإلطار التنظيمي عنصرين هما النظام األساسي للشركة ,وال يكل التنظيمي ل ا

والذي يج

أن يوهح أسما وارتصاصات رئيس وأعها ولجان مجلس اًدار وكذا أسما

وارتصاصات المديرين التنليذيين.

 .4روحاالنضب طوانجتواالجره توانحرصعلىانمصلحةان مةنلشركة:
يرتبط بمل وم الحوكمة مجموعة من المصطلحات األساسية والتي ًبد من العمل على

توافرها في البيئة الدارلية للشركات من أجل تحقيق التطبيق السليم لذل المل وم وهي المسا لة
والمسئولية والشلافية والعدالة واًنهباط.
ويرى الباحث في هو ما سبق أن مقومات حوكمة الشركات تمال الركيز األساسية لتنظيم

أعمال الشركات بما يهمن األدا اإلداري الجيد للشركة اًقتصادية ,ووهو السلطات
والمسيوليات بال يكل التنظيمي للشركة.
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2.10مزاي وسلبي ترطبيقانحوكمةانرشيتة
هنا

العديد من المزايا والمنافع لمل وم حوكمة الشركات ,الذي يمكن الشركات ,بل

والدول سوا كانت متقدمة أو ناشئة من أن تجني امارها وتتمال هذه المزايا وفقا ل( :الزاوي

ونعمون )9 :2012 ,فيما يدتي:

 .1ترليض المراطر المتعلقة باللساد المالي واإلداري التي تواج ا الشركات والدول.
 .2رفع مستويات األدا للشركات وما يترت
للدول التي تنتمي ىلي ا تل الشركات.

 .3جذ

عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم اًقتصادي

اًستامارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على اًستامار في المشروعات

الوطنية.

 .1زياد قدر الشركات الوطنية على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديد ل ا.
 .5الشلافية والوهو في القوائم المالية التي تصدرها الميسسات وما يترت
زياد اقة المستامرين واعتمادهم علي ا في اتراذ الق اررات.

على ذل من

 .6حماية المساهمين بصلة عامة سوا كانوا أقلية أو أ لبية وتعظيم عائدهم.

 .7همان مراجعة األدا المالي وحسن استردام أموال الشركة ,ومدى اًلتزام بالقانون
واإلشرال على المسيولية اًجتماعية للشركة في هو قواعد حوكمة الشركات.

 .2الحصول على مجلس ىدار قوي يستطيع ارتيار مدربين ميهلين قادرين على تحقيق
وتنليذ أنشطة الشركة في ىطار القوانين واللوائح الحاكمة وبطريقة أرالقية.

وهنا أيها سلبيات لتطبيق الحوكمة الرشيد وفقا ل (عبد المنعم (8 :2014,وهي:
 .1التكللة العالية.

 .2رطر هيمنة الرئيس على المجلس.

 .3رطر هيمنة المدير العام على المجلس.

 .1اًرتالل المحتمل بين الحوكمة واإلدار التنليذية.
وفي هو ما سبق يرى الباحث أن المزايا والسلبيات لتطبيق الحوكمة الرشيد ييار في

طبيعة العمل للحوكمة دارل الشركات ,بحيث تيار المزايا التي تتمتع ب ا الحوكمة عند تطبيق ا
بالشكل اإليجابي على أعمال الشركة في المستقبل ,والحوكمة تحتاج لتكللة عالية لتطبيق ا دارل

هذه الشركات.
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2.11مب تئحوكمةانشرك ت:
نظ ار لالهتمام المتزايد بمل وم الحوكمة ,فقد حرصت عديد من الميسسات على دراسة
هذا المل وم وتحليله ووهع معايير محدد لتطبيقه .ومن هذه الميسسات :منظمة التعاون

اًقتصادي والتنمية ,وبن التسويات الدولية  BISمماال في لجنة بازل ,وميسسة التمويل الدولية
التابعة للبن الدولي (منصور وعلي.)143 :2013 ,
ومن أجل بنا نظام سليم للحوكمة أو ىصال نظم حوكمة قائمة قامت منظمة التعاون

اًقتصادي والتنمية ( )OECDبوهع هيكل متكامل لنظام الحوكمة مشتمال على مبادئ حوكمة
الشركات واعتبرت هذه المبادئ بماابة مرجعيات لالستعانة واًسترشاد ب ا والتي يمكن تلريص ا

كما يلي (مطير:)3 :2010 ,

األسواق

 .1ضم نوجوتأس سإلط رف لنحوكمةانشرك ت:يشجع على شلافية وكلا

وأن يكون متوافقا مع حكم القانون ,وأن يحدد بوهو توزيع المسئوليات بين مرتلل

الج ات اإلش ارفية والتنظيمية والتنليذية.

 .2حقوقانمس همين:ينب ي أن يكلل ىطار أسالي
حقوق المساهمين ,ويج

ممارسة الحوكمة في الشركات حماية

أن يكون المساهمون على معرفة كاملة بما يحدث دارل

الشركة وأن يكون لدي م قدر ومعرفة واد ار

كافة النواحي الراصة بالقوائم المالية

المتعلقة بالحلاظ على حقوق م وعلى مصالح م الراصة.

 .3انم ملةانمرس ويةنلمس همين :بما في ذل المساوا بين مساهمي األقلية والمساهمين
األجان  ,كما يج

المتساوية.

أن يعامل المساهمون المنتمون ىلى فئة واحد نلس المعاملة

 .1تورأصح بانمص نح:يج

أن تتهمن مبادئ حوكمة الشركات تحديد دور أصحا

المصالح من موردين ومقرهين وموظلين ومست لكين و يرهم كما يحددها القانون
واحترام الحقوق القانونية ألصحا

المصالح واتاحة التعويض عن أي انت ا

الحقوق وتشجيع التعاون اللعال بين الشركات وأصحا

 .5اإلفص ح وانشس فية :حيث ينب ي اإلفصا

المصالح.

الصحيح وفي الوقت المناس

لتل

عن كافة

الموهوعات ال امة المتعلقة بالشركة بما في ذل المركز المالي وتطور األدا وبيانات

حقوق الملكية وكبار المساهمين ,وكذل وجود مراجعة رارجية مستقلة بواسطة مراجع

كل ومستقل.

 .6مسئونيةمجلساإلتارة:يج

أن تتهمن مبادئ حوكمة الشركات مسئوليات مجلس
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اإلدار بحيث أن تكون واهحة ومحدد ومعلنة سوا

من حيث الصالحيات

والمسئوليات والحقوق والواجبات والمزايا والبدًت واألجور والمكافآت ,ومن أهم

مسئوليات المجلس مراجعة وتوجيه ىستراتيجية الشركة ووهع الموازنات السنوية

واإلنلاق الرأسمالي ,ورطط النشاط ومراجعة األدا وادار المراطر وهمان سالمة

التقارير المحاسبية والمالية للشركة.

وعندما تم ىقرار المبادئ التي أرست ا منظمة التعاون اًقتصادي والتنمية ""OECD

ألول مر سنة ) ,(1999كان المقصود من ا أساسا التعرض لمشكلة الملكية اللردية والرقابة
دارل الشركات ,أي همان قدر حملة األس م على مسا لة اإلدار  ,وحينما حل موعد مراجعة
تل المبادئ سنة ) ,(2004وقدم ممالو القطاع الراش من رارج المنظمة أري م في ا ,وأدركت

المنظمة هرور ىهافة هدفين أساسين أررين ل ما أهمية كبرى بالنسبة لألسواق الناشئة هما
(مركز المشروعات الدولية الراصة:)7 :2008 ,
.1إط رمؤسسسنألسواق:
ر م أن األسواق الناجحة تبنى أساسا على حرية الملكية وحرية تداول ا ,ىً أن هذه
األسواق تحتاج لتمارس عمل ا ىلى قواعد مناسبة ووسائل للره ا وذل أنه دون وجود ميسسات

بالسوق حيث يصبح اًستامار مجرد مقامر  ,أي رهان على أن األشراش سيوفون بع ودهم,

ورهان على أن الشركات ستقول الحق ,ورهان على أن الموظلين سيحصلون على أجورهم,

ورهان بدن الديون سيتم سدادها.
.2حم يةحملةاألسهماألقلية:
عاد ما يكون لحملة األس م الذين يمالون األ لبية سلطة أكبر على المديرين,

ويستردمون هذه السلطة لتحقيق مصالح م الراصة بما يهر بالشركة وباألقلية من حملة

األس م ,وقد يست لون ص ار المساهمين باستردام هياكل هرمية ,أو بإج ار معامالت بينية
لصالح م ,ومن ام كان ًبد من حل هذه المشكالت ذات الصلة بتهار المصالح حتى يمكن

اجتذا

مستامرين جدد والنمو بشكل مستدام.
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شكلرقم()2

قواعتمنظمةانر وناالقرص تيوانرنميةOECDنلح كميةانمؤسسية

 .1توفر األساس الطار فعال لحوكمة
الشركات

 .1توفر الحقوق األساسية للمساهمين.
 .2الحق في المعلومات عن القرارات.
 .3الحق في المشاركة بالتصويت.
 .4تسهيل المشاركة الفعالة.
 .5التصويت شخصيا أو غيابيا.
 .6االفصاح عن الهياكل والترتيبات.

 .2حقوق المساهمين
قواعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
للحاكمية المؤسسية

 .1ذو تأثير على األداء االقتصادي الشامل.
 .2المتطلبات القانونية والتنظيمية في نطاق
اختصاص تشريعي.
 .3توزيع المستندات في نطاق تشريعي.
 .4لدى الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقيام
بواجباتها.

 .3المعاملة المتساوية للمساهمين

 .4دور أصحاب المصالح

 .1معاملة المساهمين معاملة متساوية.
 .2منع التداول بين الداخليين والتداول الشخصي
الصوري.
 .3االفصاح عن العمليات.
 .1المصالح وفقا للقانون أو االتفاقات.
 .2التعويض مقابل انتهاك الحقوق.
 .3تطوير األليات للمشاركة.
 .4المعلومات في الوقت المناسب.
 .5االهتمام بالممارسات.
 .6اطار لالعسار وأخر للدائنين.
 .1االفصاح عن السياسات.
 .2المستويات النوعية للمحاسبة.
 .3قابلية المراجعة للمساءلة.
 .4الفرصة والتوقيت للمستخدمين.
 .5المنهج الفعال الطار حوكمة الشركات.

 .5االفصاح والشفافية

 .6مسئوليات مجلس االدارة

المصدر (أبو حمام.)19 :2009 ,

 .1العمل وفقا للمعلومات الكاملة.
 .2المعاملة العادلة للمساهمين.
 .3تطبيق المعايير األخالقية.
 .4عرض السياسات.
 .5الحكم الموضوعي المستقل.
 .6الوقت المناسب التاحة المعلومات.

وفي هو ماسبق يرى الباحث أن مبادئ الحوكمة التي تم استعراه ا بشكل ملصل
من قبل منظمة التعاون اًقتصادي والتنمية أوهحت طبيعة العمل التي يتم تطبيق حوكمة

الشركات على أساس ا وتعد المبادئ كمرجعية يتم اًسترشاد ب ا وفهال عن ذل

فإن ل ذه

وبارز في تحقيق الرقابة والعمل بم نية عالية في مواج ة األزمات المالية
ا
دور هاما
المبادئ ا
المتوقع حدوا ا ًحتوائ ا والحد من ا.
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 2.12األطرافانمسرسيتةمنرطبيقحوكمةانشرك ت
ىن حوكمة الشركات تتدار بالعالقات فيما بين األطرال في نظام الحوكمة ,وأصحا
الملكيات ال البة من األس م الذين قد يكونون أفرادا أو عائالت أو كتلة متحاللة أو أية شركات
أررى تعمل من رالل شركة قابهة بما يمكن أن يياروا في سلو الشركة ,ومن بين أهم هذه

األطرال الميار نجد كال من (جميل وسلير:)7 :2012 ,
 .1انمس همين :وهم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طريق ملكيت م لألس م وذل
مقابل الحصول على األربا

المناسبة ًستامارات م ,وأيها تعظيم قيمة الشركة على

المدى الطويل ,وهم من ل م الحق في ارتيار أعها مجلس اًدار المناسبين لحماية
حقوق م.

 .2مجلس اإلتارة :وهم من يمال المساهمين ,وأيها األطرال األررى مال :أصحا
المصالح ,ومجلس اإلدار يقوم بارتيار المديرين التنليذيين والذين يوكل ىلي م سلطة
اإلدار اليومية ألعمال الشركة ,باإلهافة ىلى الرقابة على أدائ م ,كما يقوم مجلس
اإلدار برسم السياسات العامة للشركة وكيلية المحافظة على حقوق المساهمين.

 .3اإلتارة :وهي المسئولة عن اإلدار اللعلية للشركة وتقديم التقارير الراصة باألدا ىلى
مجلس اإلدار  ,وتعتبر ىدار الشركة هي المسئولة عن تعظيم أربا الشركة وزياد قيمت ا
باإلهافة ىلى مسئوليات ا تجاه اإلفصا

للمساهمين.

والشلافية في المعلومات التي تنشرها

 .1أصح بانمص نح:وهم مجموعة من األطرال ل م مصالح دارل الشركة مال الدائنين
والموردين والعمال والعمال والموظلين ,ويج

مالحظة أن هيً األطرال يكون لدي م

مصالح قد تكون متعارهة ومرتللة في بعض األحيان ,فالدائنون على سبيل الماال,

ي تمون بمقدر الشركة على السداد ,في حين ي تم العمال والموظلين بمقدر الشركة على
اًستمرار.
وان اطار حوكمة الشركات ييمن توج ا استراتيجيا للميسسة ,ورقابة فعالة ومسا لة
اإلدار تجاه الشركة ومساهمي ا ,وهذا يدل على أن مجلس اإلدار يج

أن يعمل على أساس

من المعلومات الشاملة لصالح مساهمي ا مع األرذ بعين اًعتبار المساهمين على أساس متساو
والوصول ىلى المعلومات الدقيقة وال امة في الوقت المناس
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(أبو حمام.)27 :2009 ,

 2.13أتواتانحوكمةووس ئله :
حتى يتم تطبيق قواعد الحوكمة وتحقيق أهداف ا بشكل فعال ًبد من توافر اآلتي (عبد
اهلل والهيل:)7 :2012 ,
 .1ىحساس رئيس وأعها مجلس اًدار بحجم المسيولية الملقا على عاتق م وجسامت ا.
 .2وجود هيكل تنظيمي يحدد الواجبات والمسيوليات في الشركة بشكل دقيق ومتوازن.

 .3توفير نظم محاسبية ومالية فعالة تهمن تش يل عملية اتراذ القرار اإلداري بكلا
عالية.

 .1ىيجاد مدونة أرالق أو ميااق شرل يتميز بالنزاهة والموهوعية.

 .5توفير بيئة اقتصادية واجتماعية وقانونية تتصل بكل مقومات الكلا

والصدق والعدالة.

 .6اًلتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق لهمان عملية المقارنة وتحقيق الرقابة
وتس يل ا.

وفي هو ماسبق يرى الباحث أنه لكي تعتبر الحكومة ذات فعالية جيد ًبد من توافر
المسيولية لدى الجميع تجاه واجبات م الملقا علي م والعمل على أساس ا دارل الشركة ,واد ار

لحجم هذه األمانة والمسيولية بشكل دقيق ومتوازن.

 2.14محتتاتانحوكمة:
لكي تتمكن الشركات من اًستلاد من مزايا تطبيق قواعد الحوكمة يج

أن تتوفر ل ا

مجموعة من المحددات التي تهمن التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة ,وتشمل هذه المحددات

(يوسل:(6 :2007 ,

.1انمحتتاتانل رجية:
تشير ىلى المناخ العام لالستامار في الدولة ,والذي يشمل على سبيل الماال :المنظمة
للنشاط اًقتصادي (مال قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات
اًحتكارية واإلفالس) ,وكلا

القطاع المالي (البنو وسوق المال) في توفير التمويل الالزم

للمشروعات ,ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اًنتاج ,وكلا

األج ز وال يئات

الرقابية(هيئة سوق المال والبورصة) في أحكام الرقابة على الشركات ,وذل فهال عن بعض
الميسسات ذاتية التنظيم التي تهمن عمل األسواق بكلا

(ومن ا على سبيل الماال الجمعيات

الم نية التي تهع ميااق شرل للعاملين في السوق ,ماال للمراجعين والمحاسبين والمحامين

35

والشركات العاملة في سوق األوراق المالية و يرها) ,باإلهافة ىلى الميسسات الراصة للم ن
الحر مال مكات

المحاما والمراجعة والتصنيل اًئتماني واًستشارات المالية واًستامارية.

وترجع أهمية المحددات الرارجية ىلى أن وجودها يهمن تنليذ القوانين والقواعد التي تهمن

حسن ىدار الشركة ,والتي تقلل من التعارض بين العائد اًجتماعي والعائد الراش.
.2انمحتتاتانتاللية:

تشير ىلى القواعد واألسس التي تحدد كيلية اتراذ الق اررات وتوزيع السلطات دارل
الشركة بين الجمعية العامة ومجلس اإلدار والمديرين التنليذيين ,والتي ييدي توافرها من ناحية
وتطبيق ا من ناحية أررى ىلى تقليل التعارض بين مصالح هذه األطرال الاالاة.
شكلرقم()3

انمحتتاتانل رجيةوانتالليةنلحوكمة
المحددات الخارجية
تنظيمية
معايير :
 المحاسبة المراجعة أخرى-القوانين والقواعد



القطاع المالي:
 قروض
 مساهمة فيرأس المال



األسواق:
 تنافسية األسواق
 استثمار أجنبيمباشر

 الرقابة علىالشركات



المحددات الداخلية

خاصة
أصحاب المصالح

المساهمون

مجلس االدارة
مؤسسات خاصة:
 محاسبون ومراجعون محامون تصنيف ائتماني بنوك استثمار استشارات تحليل مالي -االعالم المالي

يعين ويراقب

يرفع تقرير الى
اإلدارة

تقوم
الوظائف الرئيسة





انمصتر(:يوسل.)7 :2007 ,
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 2.15آني تحوكمةانشرك ت:
تعمل خليات حوكمة الشركات بصلة أساسية على حماية وهمان حقوق المساهمين
وكافة األطرال ذوى المصلحة المرتبطين بدعمال الشركة من رالل أحكام الرقابة والسيطر على
الحسابات ويمكن تصنيل مجموعة اآلليات المستردمة ىلى نوعين

أدا ىدار الشركة ,ومراق

من خليات الحوكمة علي النحو اآلتي (عبد المنعم:(5 :2014 ,
أوالا:آني تحوكمةانشرك تانمرربطةب ن ميل:
 .1قو ىدار المراجعة الدارلية دارل المنشد .

 .2مدى التزام ىدار المنشا بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية.
 .3قو واستقالل لجنة المراجعة.

 .1درجة اعتماد المنشد على تكنولوجيا المعلومات المتطور.
ث نيا:آني تحوكمةانشرك تانمرربطةبمراقبسانحس ب ت:
 .1الت ير اإللزامي لمراق
 .2درجة استقالل مراق
 .3مدى التزام مراق
 .1مدى تقديم مراق

الحسابات بصله دورية.

الحسابات.

الحسابات بتطبيق معايير المراجعة الدولية والمحلية.

الحسابات لردمات م نية استشارية للمنشد محل المراجعة.

 2.16االهرم مبحوكمةانشرك تفسانوطنان ربس:
زاد اًهتمام في األونة األرير بتطبيق مل وم الحوكمة ,وبراصة بعد اًن يارات المالية

التي ش دت ا األوساط المالية التي شملت العديد من دول العالم ,وتتشابه الحوكمة في الدول
العربية مع الحوكمة في الكاير من الدول ذات اًقتصاديات الناشئة ,في أن هنا فجو كبير

بين ا وبين الدول الصناعية في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة ,وتوفير الظرول والمناخ

المناسبين اللذين يهمنان التطبيق السليم لتل
اًستامار بتل الدول ,وجذ

المبادئ ,وبالشكل الذي ييدي ىلى تشجيع

رأس المال األجنبي ل ا (قباجه وأررون.)16 :2008 ,

وحيث ىن األزمات المالية التي عانى بسبب ا اًقتصاد عالميا ومحليا ,أصبح مل وم
حوكمة الشركات همن األولويات ,لذل كان من الطبيعي أن تتصاعد المطالبات بإقرار معايير

الحوكمة في أسواق منطقة الشرق اًوسط والرليل العربي ,فكان أن بدأت رالل السنوات

الرمس الماهية الج ات الرقابية لدول الرليل بلرض معايير الحوكمة التي أوجبت وجود ىدارات
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للمراطر في الميسسات المالية وشركات اًستامار والوساطة المالية ,فتم في قطر ىصدار نظام

حوكمة الشركات المدرجة في عام  ,2009وفي السوق السعودي تم ىقرار ًئحة الحوكمة في
ن اية  2006وتم تعديل ا في مارس من عام  ,2010أما في سوق البحرين فلقد تم ىقرار ًئحة
الحوكمة في يناير من عام  ,2011ويعتبر السوق العماني من أول األسواق في المنطقة التي

أقرت ًئحة للحوكمة ( في عام  ,)2003/2002وكذل
فصلت الجان

من أوائل األسواق في المنطقة التي

الرقابي عن التنليذي ,أما فيما يرش الكويت ,ش د عام  2013ىقرار للوائح

الحوكمة في السوق الكويتي حيث رهعت كافة البنو لالئحة الحوكمة في يوليو من عام

 2013أما الشركات المدرجة فلقد أصدرت هيئة أسواق المال رالل العام ًئحة الحوكمة والتي

ستكون نافذ في ن اية  2014ىً أن تاريخ النلاذ قد تم تدجيله حتى ن اية ( 2015المع د

العربي للترطيط.)6 :2014 ,

وفي عام 2001م تم ىصدار أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر ,والذي قام به

البن الدولي بالتعاون مع وزار الرارجية وهيئة سوق المال وبورصة األوراق المالية ,وشار فيه

عدد من المراكز البحاية وشركات المحاسبة والمراجعة والم تمين من اًقتصاديين والقانونيين,

وقد أشار التقرير في مجمله ىلى أن مل وم ومبادئ حوكمة الشركات في مصر متواجد في
نسيل عدد من القوانين الحاكمة ولوائح ا التنليذية وتعديالت ا ,ومن أهم ا قانون سوق رأس

المال ,وقانون اًستامار ,وقانون قطاع األعمال العام ,و يرها من القوانين التي ترتبط بحوكمة
الشركات سوا بصور مباشر أو ير مباشر (األ ا.)57 :2011 ,

وفي األردن فإن بيئة األعمال األردنية تنطوي نسبيا على أسس وقواعد مناسبة ًعتماد

نظر لتوافر البيئة التشريعية ,والنظام المصرفي السليم ,وسوق رأس المال
نظام حوكمة فعال ,ا

المنظم ,ومعايير اإلفصا

والشلافية ,ومعايير المحاسبة الدولية ,والمعايير الدولية للتدقيق,

وافصا وشلافية عملية الرصرصة ,وتوفير الحماية لحقوق الملكية ,ونظام قهائي متطور,
ورقابة صادقة على سيل األموال (قباجه وأررون.)17 :2008 ,

وأما في السعودية فقد أعلنت هيئة سوق المال في النصل الااني من العام 2006م

عن سلسلة تشريعات لتلعيل الحوكمة ,وتم ىصدار ًئحة في السوق السعودية لتطبيق نظام

الحوكمة وهي أول محاولة عملية لتطبيق معايير الحوكمة (أبو موسى.)39 :2008 ,

وأما في لبنان فقد بادرت منظمة الشلافية بتبني ىصدار ًئحة حوكمة راصة بالشركات

الص ير والمتوسطة ,حيث يعتبر العاملون في هذه المنطقة من اللاعلين في مجال فعاليات
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الحوكمة التي يتم تنظيم ا في المنطقة (أبو حمام.)40 :2009 ,
وأما في الم ر بدأت الحوكمة في العام  1993عندما تم رصرصة بورصة كازابالنكا
وتحديا ا ,وفي العام  ,1995صدر قانون الشركات الذي قهى بهرور وجود مجلس ىدار

مستقل ,ووجود هيكل مزدوج ذي مجلس ىشرافي ولجنة ىدار وزياد الشلافية ,واإلفصا واعطا
حماية أكبر لمساهمي األقلية ,وقد أصبح الم ر

أكار اهتماما بالمعايير الدولية منذ العام

 ,1997عندما تم ىنشا شركة ىيداع مركزية لألوراق المالية لمراقبة المعايير الدولية وتنليذها
(قباجه وأررون.)19 :2008 ,

وفي سوريا أيها بادرت هيئة سوق األوراق المالية السورية في موهوع الحوكمة عام

 ,2006ىذ أفردت اللصل السابع من قانون سوق دمشق لألوراق المالية (لممارسات اإلدارية
السليمة ألعها السوق) ,وبذل

يكون أول قانون سوري أرذ بعين اًعتبار مل وم الحوكمة

وفعله (أبو حمام.)40 :2009 ,
وفي هو ما سبق يرى الباحث أن حوكمة الشركات تطبق وفق قوانين وأنظمة كل دولة
ترسي علي ا وبالتالي ترتلل كل دولة في النظام األساسي الذي تطبق من رالله حوكمة

الشركات وكل دولة ل ا رأيت ا الواهحة من الحوكمة وبالتالي تعتبر قوانين وأنظمة كل دولة هي

بماابة الهامن األساسي لجود عملية حوكمة الشركات وبالتالي ينتل عن هذه القوانين للحوكمة
نجا اقتصاديات شركات تل الدول المطبقة لحوكمة الشركات.

2.17حوكمةانشرك تفسفلسطين:
أدركت منشآت القطاع الراش في كاير من األقطار العربية أهمية ىدرال الملاهيم

الحدياة في حوكمة الشركات ,كما هو الحال ماال في لبنان واألردن ومصر ,وبالطبع في دول
الرليل ىً أن عملية التطوير في بيئة اإلدار السائد في المنشآت التجارية في الهلة ال ربية
وقطاع ز كانت بطيئة بشكل مللت للنظر ,سوا رالل فتر اًحتالل أو بعد ىقامة السلطة

الوطنية الللسطينية (الشيخ.)26 :2012 ,

وأن أحد أهم مظاهر نجا عملية التحول الديمقراطي في فلسطين هي تعاظم اًهتمام

بقهايا الحوكمة ,سوا في الميسسات الحكومية أو في ميسسات المجتمع المدني ,وقد تجلى
هذا اًهتمام بدشكال عديد  ,كان من أهم ا اًلتزام بتطبيق القوانين واألنظمة والمدونات

السلوكية بجميع أشكال ا ,ويشمل ذل

السياسية واًجتماعية والتعليمية ,وكذل

جميع الميسسات والحركات العاملة في المجاًت

تل

المعاملة في المجال اًقتصادي والمالي (مع د
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الحوكمة الللسطيني.)1 :2014 ,
وقد تكون الحوكمة أكار أهمية للدول النامية ذات الموارد المحدود  ,بسب
بالقدر على اجتذا

ارتباط ذل

اًستامارات األجنبية الهرورية للتنمية ,لذل فإن العمل على تحسين جود

الحوكمة في فلسطين ليس ترفا بل ىن ذل

هرور تلره ا الحاجة الى اجتذا

اًستامارات

الرارجية وتعزيز اقة المستامرين باألسواق المحلية ,وتعزيز السالمة المالية في فلسطين

(األسطل.)41 :2010 ,
وعلى صعيد الدراسات الللسطينية بينت هذه الدراسات أن تحسن جود الحوكمة في
فلسطين ليس ترفا بل أن ذل

هرور تلره ا الحاجة ىلى اجتذا

اًستامارات الرارجية

وتعزيز اقة المستامرين باألسواق المحلية الللسطينية وتعزيز السالمة المالية في

فلسطين(الوزير.)11 :2007 ,

وهنا توجه إلدار سوق فلسطين لألوراق المالية باستردام أحدث تقنيات أنظمة التداول

المعمول ب ا في األسواق اإلقليمية ,لكن يعتقد الكاير بدن هذا التوجه ً يكلي لجذ

اًستامارات لسوق رأس المال الللسطينية ما لم يرافقه تطور في األنظمة والتعليمات والقوانين

التي تحكم الشركات المدرجة في السوق ,وبراصة تبني أسس وقواعد حوكمة الشركات التي
يج

أن تدرذ باًعتبار مستقبال كمتطل

لإلدراج في السوق المالية والعمل على زياد الوعي

لدى األفراد بدهمية الحوكمة (أبو موسى.)41 :2008 ,
وبالر م من أن هنا بعض الشركات والميسسات تنت ل جزئيا مناهل الحوكمة واإلدار
الرشيد من رالل تعليمات ا الملزمة للقطاعات التي تشرل علي ا ,ك يئة سوق رأس المال

وسلطة النقد و يرها ,وهنا الكاير من الشركات والميسسات والبنو تتبع هذه األنظمة ,ىً أن
نسبة الشركات التي تمارس بعض قواعد الحوكمة حاليا في فلسطين ً تتجاوز ( )%20فقط

(األسطل.)41 ,2010 ,
ويرى الباحث أن تطبيق حوكمة الشركات في فلسطين له أار كبير في نجا اقتصادها
وازدهاره لما لمبادئ الحوكمة من دور جيد في اجتذا

اًستامارات الرارجية دارل فلسطين

ونجا تطبيق الحوكمة أظ ر بوهو في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ,وأن التطبيق

الجيد للحوكمة يساهم في تحسين الكلا اًقتصادية لألسواق.
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2.18م وق ترطبيقانحوكمةفسفلسطين
من المعلوم أن اًقتصاد الللسطيني تحت قيود ومعيقات عديد من ا ما نجم عن
سياسات اًحتالل اإلسرائيلي القمعية ,وتردد وتدرر الدول المانحة عن سداد التزامات ا المالية

للسلطة الوطنية ,وعدم اكتمال بنا الميسسات العامة ,وتواهع أدا الموجود من ا ,وعدم اكتمال
ىصدار أو تعديل منظومة القوانين الالزمة ,و يا
اًقتصاد الللسطيني وما يترت

على ذل

اًقتصادية (الشيخ.)27 :2012 ,

ريية سياسية واهحة لشكل ومستقبل

من هعل واهح في مجال رسم وتنليذ السياسات

من الواهح أن القطاع الراش في فلسطين يعاني كاي ار من هعل مستوى الحوكمة

في الميسسات ذات العالقة به ,وهنا مظاهر متعدد ل ذا الهعل تاير القلق وتستحق الكاير
من اًهتمام ,ومن ا (األسطل:)42 :2010 ,
 .2الركود في ال رل التجارية حيث ىن بقا أعها مجالس هذه ال رل في مواقع م لمد
طويلة هو ظاهر رطير تيدي ىلى انعكاسات سلبية بال ة.

 .1القصور الذي يكتنل البيئة القانونية بالر م من الج ود المبذولة لتطويرها ,مما يعني أن
الشركات الللسطينية تواجه قصو ار في الهوابط الدارلية والرارجية.

 .7محدودية عدد الشركات المساهمة العامة وكذل المدرجة من ا في البورصة الللسطينية.

 .7سيطر الملكية العائلية على هيكل القطاع الراش من ناحية ملكية رأس المال أو من
ناحية اًدار .

 .7هعل الوعي اًستاماري لدى جم ور ص ار المستامرين ر م المحاوًت الجاد التي
تقوم ب ا سوق فلسطين لألوراق المالية.

 .7عدم وجود جمعية لحماية حقوق ص ار المستامرين.

 .1عدم وجود ميسسات ت تم بتقييم مدى التزام الشركات بالحوكمة ,حيث تعني هذه
الميسسات بتقييم دوري للشركات بنا على مدى التزام ا بالحوكمة.

 2.19رجربةفلسطينفسمج لحوكمةانشرك ت:
أقام البن

الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الدولية في ) )29سبتمبر (2005م)

باًشت ار مع سلطة النقد الللسطينية وهيئة سوق رأس المال وجمعية المصارل واتحاد رجال

األعمال الللسطينية ورشة عمل وهي األولى في فلسطين حول حوكمة المصارل في الهلة

ال ربية شار في ا أكار من ( (70مشاركا وشملت ريسا كل من سلطة النقد وهيئة السوق
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المالي وممالين عن القطاع العام والراش ورب ار دوليين وأكاديميين في مجال حوكمة

الشركات ,وتركزت حول عمل خليات متينة ب دل تطبيق المبادئ والمعايير الدولية للحوكمة
معتمد على القواعد والمبادئ التي وهعت ا منظمة التعاون اًقتصادي والتنمية ولجنة بازل

حول كلاية رأس المال وقد ناقش الرب ار قواعد الحوكمة بصور جزئية ولم يتم دراست ا بصور

كاملة وهعت خليات للمتابعة (أبو حمام.)42 :2009 ,

وبعد الج ود الحاياة في األعوام (2007م2008 ,م2009 ,م) من قبل أعها اللجنة

الوطنية للحوكمة التي تهم ممالين عن ج ات رقابية واقتصادية وقانونية وأكاديمية متنوعة
صدرت في نوفمبر 2009م مدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة في فلسطين لتكون

دليال استرشاديا للشركات في ىدار أعمال ا من رالل ىرسا قواعد التعامل الرشيد والشلافية
والعدل والترفع عن المصالح الشرصية في سبيل المصلحة العامة بين اًدار والمساهمين

والعاملين والج ات ذات العالقة وذل

ب دل رفع الكلا

في العمل ,وتحقيق الربح ,والنمو

المستدام ,ورفع القدر على المنافسة ,ورفع قيمة الشركة ,وتعزيز اقة أصحا
في الشركة ,وكذل

المصالح اآلررين

المساعد في تحسين المناخ اًستاماري ,وتلعيل أدا السوق المالي

وتوسيعه (األسطل.)42 :2010 ,

وفي هو ما سبق يرى الباحث أن تجربة تطبيق حوكمة الشركات في فلسطين ناجحة
وذل

لما ل ذه التجربة من مزايا عديد ًقتصاديات الشركات العاملة في األسواق الللسطينية,

وقد شاركت وعملت عد لجان على تطبيق تجربة الحوكمة ومن همن ا هيئة سوق رأس المال

و يرها.

2.20تورقواعتانحوكمةفسرطويرانبيئةاالسرثم ريةفسفلسطين
تعتبر تطبيقات الحوكمة في فلسطين في بداية مراحل ا األولى ,بالر م مع وجود حوالي

من ) )34شركة مساهمة عامة ,لكن بعه ا لم يدرج في السوق المالي بسب

أن أصحاب ا

يشكلون نلوذا ومركز قوي في ميسسات م مما ييار على الق اررات اإلدارية مما ينعكس على
عملية تطبيق قواعد الحوكمة ل ذه الشركات ,األمر الذي ييار على البيئة اًستامارية وجذ
األموال من مستامرين جدد مرتقبين وكذل

هعل البيئة القانونية والرقابية وعدم اًستقرار

الوهع السياسي واًقتصادي فهال عن المعيقات التي يهع ا اًحتالل والتي تيار في تطبيق
قواعد الحوكمة وتعيق التطور اًستاماري واًنمائي في فلسطين ,مع العلم أن توعية المستامرين
باقافة قواعد الحوكمة ييدي الى جذ

استامارات الوطنية الراكد دارل الوطن وكذل
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جذ

اًستامارات من رارج الوطن ,من رالل توفير الحماية الكافية ألموال المستامرين والتدمين

علي ا ,وتحقيق العدالة للجميع وكذل الى تحسين ىج ار ات تطبيق قواعد الحوكمة (أبو حمام,
.)43 :2009
ويرى الباحث أن التطبيق السليم لقواعد الحوكمة يساهم في مساعد المستامرين على

توجيه استامارات م نحو األسواق المالية وفي ظل الظرول التي تعاني من ا فلسطين من عدم
اًستقرار السياسي واًقتصادي فإنه من الهروري عقد ورشات عمل وندوات تعمل على نشر
اقافة الحوكمة في المجتمع الللسطيني.

2.21ل رمة
يتهح مما تم استعراهه في هذا اللصل في مجال الحوكمة أن ال دل الرئيس للحوكمة
هو تحقيق مصالح جميع اللئات وراصة المساهمين من رالل تعظيم قيمة الشركة ,والمعلومات

الدارلية للمنشد  ,وحماية أصول المنشد  ,وقد تعددت الدوافع والمبررات التي أدت ىلى ظ ور

مل وم حوكمة الشركات والتي يعد من أهم ا تقويم أدا اإلدار العليا بالشركات وتعزيز

المسا لة ,ويوجد أربعة مقومات أساسية لحوكمة الشركات تتمال في اإلطار القانوني واإلطار
الميسسي واإلطار التنظيمي ,وان المبادئ التي تقوم علي ا حوكمة الشركات تحتاج ىلى مجموعة
من القوانين والتشريعات ,ونجد أن تطبيقات حوكمة الشركات ترتلل من دولة ىلى أررى حس

ظرول وبيئة أعمال كل دولة.

ويمكن تلريش هذا اللصل بدن مل وم حوكمة الشركات تعدد من قبل الباحاين والكتا ,
نظ ار لتدارل مل وم حوكمة الشركات في األمور التنظيمية واًقتصادية والمالية واًجتماعية

للشركات ,وبالتالي ً يوجد تعريل واحد لمل وم حوكمة الشركات,وتعمل الحوكمة على زياد

الاقة في اًقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وتعتبر حوكمة الشركات نظام يتم من رالله

ىدار وتوجيه الشركات ,وتعمل الحوكمة على الوصول للمعلومات بحرية وموهوعية وشلافية
تامة ,والحلاظ على حقوق األقلية أو ص ار المستامرين ,ومن ناحية أررى ,تشجع الحوكمة

على نمو القطاع الراش ودعم قدراته التنافسية.

13

الفصل الثالث
ظاهرة التهرب الضرييب
 3.1مقدمة
 3.2مفهوم التهرب الضريبي
 3.3أنواع التهرب الضريبي
 3.4أشكال وطرق التهرب الضريبي
 3.5أسباب التهرب الضريبي
 3.6أثار التهرب الضريبي
 3.7مراحل التهرب الضريبي
 3.8وسائل مكافحة التهرب الضريبي
 3.9حجم التهرب الضريبي في فلسطين
 3.10العقوبات على المتهرب من دفع الضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل
رقم ( )17لسنة  2004المادة ()39
 3.11دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي
 3.12العالقة بين حوكمة الشركات وظاهرة التهرب الضريبي
 3.13خاتمة

 3.1مقتمة
ى ن التطور السريع الذي ش ده العالم واتساع نطاق المعامالت التجارية والمالية أجبر
مرتلل دول العالم على ايجاد وسائل وموارد جديد لتمويل مشاريع ا ونلقات ا العامة ومن بين
أهم الموارد الهريبية التي تلجد الي ا الدول لت طية متطلبات ا اًقتصادية من هنا يظ ر الدور

الذي تلعبه الهريبة باعتبارها أهم مورد يمول الرزينة العامة للدولة ووسيلة لتدرل الدولة في

النشاط اًقتصادي ,واعتبار هذه األدوار ال امة التي تلعب ا ايرادات الدولة أصبحت موهوع
اهتمام رجال اللكر المالي سعيا من م إليجاد حلول ايجابية وفعالة لألزمات المالية واًقتصادية
أي اشباع الحاجات المتزايد ومن هذا المنطلق أصبح الحديث عن موهوع الهرائ

في كل أقطار العالم (يدو وقاري.)2 :2011 ,
تعد الهرائ

من أهم األدوات المالية التي تساعد الدولة في تدمين تل

علما قائما
الموارد

وتوجي ا وفقا للسياسات المالية واًقتصادية لتحقيق األهدال المرسومة مسبقا ,فلم تعد الهريبة

اية بحد ذات ا وانما وسيلة تسعى الدولة من رالل ا في تطبيق سياسات ا التدرلية

وفقا لذل

وتحقيق ايات ا اًجتماعية وأهداف ا اًقتصادية (الم ايني.)256 :2003 ,
ويرى الباحث أن الت ر

الهريبي يعد من الجرائم اًقتصادية لما يترت

عليه من

تدمير ًقتصاد الدولة الذي باألساس يتركز على اًيرادات الهريبية التي تجبي ا ,وان جوهر
موهوع البحث يتركز على ظاهر الت ر
ظاهر الت ر

الهريبي وبالتالي سول يتم التركيز على دراسة

الهريبي من أجل أن يتم ف م تل

لموهوع ظاهر الت ر

الظاهر بشكل أوسع وأعمق تم التطرق

الهريبي من حيث مل ومه وأنواعه وأشكاله وطرقه وأسبابه وخااره

ومراحله ووسائل مكافحته وحجم الت ر الهريبي والعقوبات التي أصدرها قانون الهريبة على

المت ر

وعالقته.

من دفع الهريبة ودور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي

3.2مسهومانرهربانضريبس:
تحديد مهمون للظة ت ر وأن نقرر المعنى

إلعطا مل وم الت ر الهريبي ,يج

الدقيق له ,فالمعنى الل وي الذي جا في معجم لسان العر تحت كلمة هر هو :هر  :فر,

وهر اإلنسان أي سا  ,ولكن الذي ً ش فيه أن ظاهر الت ر الهريبي أصبحت في ازدياد

مستمر وذل أما ألرطا تشريعية أو تنليذية صادفت هوى في نلس المكلل ,وهذه الظاهر ر م
انتشارها على المستوى العالمي فإن تعريل ا تعريلا دقيقا قد ً يجد رالفا بين اللق ا  ,ف نال
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اتلاق على أن الترلل عن اًلتزام بدفع الهريبة كل ا أو جز من ا بدية وسيلة من الوسائل,

ول ذا لم تلجد التشريعات الهريبية المعاصر الى وهع تعريل دقيق لمعنى الت ر الهريبي,
وتركت أمر تحديد ووجود الت ر الهريبي أو عدمه الى السلطة التنليذية ,ور م ذل لم تحظ
ظاهر الت ر الهريبي بما يج

أن تحظى به من اهتمام سوا على المستوى التشريعي أو

التنليذي أو اللكري ,على الر م من رطورت ا اًقتصادية واًجتماعية والمالية (لزرق:2012 ,
.)47
وهن كعتةر ريفنلرهربانضريبسوهس:
 .2في علم المالية العامة ف نال

عشرات التعاريل للت ر الهريبي ,واإلجماع على أن

الت ر هو "ترلش المكلل كليا أو جزئيا من أدا الهريبة ,دون نقل عبئ ا الى يره,
مما ييار في حصيلة الدولة من الهريبة ويهيع علي ا حق ا ,وفي فلسطين لم تتطرق

القوانين الى وهع تعريل محدد وواهح للت ر

الهريبي أنما لجدت الى تعداد

الحاًت التي يعتبر ىتيان أحدها ت ربا صريحا من الهريبة ,وأري ار فعل بعدم تحديده

لمعنى الت ر الهريبي تاركا المجال للقها واللقه في تعريل المقصود ,كون وهع
تعريل محدد ل ا قد يحصر اللقه والقها لعدم التوسع في ا (عالونة.)14 :2011 ,

 .1عرل (قرموش )23 :2014 ,الت ر الهريبي أنه يتهمن مجموعة من الركائز وهي:
 أوً :الت ر
المستحقة.

الهريبي هو اًمتناع الكلي أو الجزئي من دفع الهرائ

 اانيا :أن الت ر

الهريبي هو تلادي المكلل من الوقوع في ا رات القانون

الجبائي.

 االاا :فالت ر الهريبي هو استعمال المكلل لطرق احتيالية وتدليسيه من أجل
اًمتناع عن سداد الهريبة الملروهة عليه.

 .7يقصد به تل

السلوكيات والممارسات التي تتم ل دل التحايل وتجن

أدا الهريبة,

فال ش الهريبي ب ذا المعنى يلترض تحقق الواقعة المنشد للهريبة باللعل ,ىً أن

المكلل بالهريبة يت ر من دفع ا كليا أو جزئيا باًستلاد من اإلعلا ات الهريبية
وا رات القانون والنقش الذي يكتسي نصوصه (ز دودي.)13 :2014 ,

وفي هو ما سبق يرى الباحث أن الت ر الهريبي هو محاولة المكلل أو الممول
الذي يرهع للهريبة الت ر من دفع الهريبة الملروهة عليه لكي يترلش من أعبائ ا وعدم

اًلتزام القانوني بددائ ا.
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 3.3أنواعانرهربانضريبس:
يتم التلريق عاد في الت ر الهريبي بين ت ر مشروع ويعرل بالتجن

الهريبي أو

التملش الهريبي ,وت ر

ير مشروع ويطلق عليه ال ش المالي ,وعلى هذا تنحصر صور

عليه عقوبة وااني ما الت ر

ير المشروع والذي جرمه القانون ووهع على من يقوم بارتكابه

الت ر من الهريبة في شكلين :أوًهما الت ر المشروع والذي لم يجرمه القانون ولم يهع
عقوبات معينه ألن هذا اللعل يتهمن في طياته مراللة لقواعد وأحكام القانون (سعد:1827 ,

.)17

كالتالي:

وسول يتم التطرق الى نوعين من الت ر وهما الت ر المشروع والت ر

ير المشروع

أوالا:انرهربانمشروع:
يقصد بالت ر المشروع بدنه :است الل المكلل للا رات القانونية في القانون ب دل عدم

تحقق الهريبة عليه بصور صحيحة ,وعدم اًلتزام بدفع ا (معالي.)140 :2015 ,
ث نيا:انرهربغيرانمشروع:

المقصود منه هو الت ر عمدا من دفع الهريبة الملروهة على المكلل ,مراللا ب ا
القوانين الهريبية ,ويكون ىما بعدم دفع الهريبة المستحقة ,أو بتقديم تقرير ير صحيح على

النشاط الراهع للهريبة ,أو كدن يقوم المكلل بإرلا السلع المستورد بطريقة ير قانونية,
دون وهع مبال شرائ ا في السجالت الراصة به ,ويعتبر الت ر

يعاق

علي ا القانون (نابتي.)50 :2014 ,

ير المشروع جريمة مالية

 3.4أشك لوطرقانرهربانضريبس:
لكي يسعى المكلل نحو الت ر الهريبي يحتاج مساعد من أشراش من ذوي الربر

الذين مارسوا عملية التحايل والت ر الهريبي وبالتالي اًستعانة من ربرات م وممارست م ل ذا
العمل وبالتالي يستندون بدورهم ىلى أي رلل أو ا ر في النصوش القانونية ,ب دل السعي نحو
الت ر

من دفع الهريبة عبر وسائل مشروعة و ير مشروعة تساهم في ترليل الع

الهريبي عليه ,وأقدم مجموعة باحاين في مجال الت ر الهريبي على عرض صور مرتللة
للت ر الهريبي ومن همن م اآلتي:

ذكر (كاظم )18 :2013 ,أنه يمكن اجمال طرق وأشكال الت ر الهريبي باآلتي:
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 .1عن طريق انم مالت انمح سبية :تتعدد طرق الت ر

الهريبي والتي تمتد من

الترليض ال ير عادي لمبال المبيعات أو اًستيراد دون تصريح الى ىهمال تسجيل
اًيرادات محاسبيا مدو ار بتهرم األعبا القابلة للرصم.

أ) رلسيضااليراتات :تعد الطريقة األحسن واألكار استعماً التي من رالل ا يعتمد
المكلل على ترليض الوعا الهريبي والترلش من دفع ا كليا يتجسد هذا

الترليض في البيع دون فواتير أي البيع نقدا وً يتر أار العملية ,هذه الطريقة
تمكنه من ىرلا جز كبير من رقم أعماله وكذل تسجيل قيمة العمليات بدقل من

قيمت ا الحقيقية وهذا بعد اًتلاق المبرم مع الزبون.

) زي تة انرك نيف :للمكلل حق الرصم لبعض التكاليل واألعبا

من الربح

الراهع للهريبة وهذا وفقا لبعض الشروط من ا (أن تكون موهوعة في صالح
نشاط الميسسة ,وأن تكون ل ا عالقة مباشر بنشاط الميسسة ,وأن تتصل بدعبا

فعلية مرفقة بمبررات وواائق رسمية ,وأن تكون في حدود السقل الذي حدده

القانون) وهذه الررصة تجعل المكلل يسرع الى الرفع من نسبة التكاليل واألعبا
ويحاول دوما تهريم أعبائه بكل الوسائل والطرق.

 .2انرهربعنطريقعملي تم تيةوق نونية:يعتمد هذا النوع من الت ر على ممارسة
عمليات وهمية للحصول على محاسبة دون فواتير كما يمارس المكلل عد نشاطات

دون ىعالم اإلدار الجبائية وهذا بإرلا جز من البهاعة هذا ليتم بيع ا في السوق.

أ) انرهرب عن طريق عملي ت ق نونية :ويقصد به رلق وهعية قانونية تظ ر
مراللة الوهعية الحقيقية.

) انرهربعنطريقعملي تم تية :يتمال في ىرلا السلع أو مواد أولية التي في
الواقع راهعة للهريبة سوا كان هنا اًرلا جزئي أو كلي.

 اإللس ءانجزئس :يتمال في ىرلا جز من أمالكه أو جز من المرزوناتالتي هي في الواقع ترهع للهريبة ليعاد بيع ا بعد ذل

السودا .

 اإللس ءانكلس :يقوم أصحاالريلية ليصع

في السوق

المشاريع بإنشا مصانع ص ير في المناطق

الوصول الي ا وبالتالي اًنتاج المحصل عليه من ا يباع

دون فواتير بعيد عن كل مراقبة وهكذا تحرم رزينة الدولة من ايرادات مالية

لتمويل مشاريع ا.
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أ) انرهرب عن طريق انرالعب فس رصنيف انح الت انق نونية :تصنيل مبيعات
راصة للهريبة الى مبيعات معلية ,وتوزيع الشركة ألرباح ا على المساهمين
شكل روات

وأجور ليترلض بذل

معدل الهريبة حينما يتعلق بالروات

واألجور.
وأيها يمكن تنليذ الت ر أو التالع

عن طريق التعديل في برنامل الكمبيوتر نلسه أو

القيام ببنا برنامل كمبيوتر كامل ,بحيث يصبح هذا البرنامل يعمل بطريقة تحقق أ راض
المحتال ,ولكن تعتبر هذه الطريقة صعبة اًستردام و ير منتشر ألن ا تحتاج الى م ارات
متقدمة في البرمجة وعلوم الكمبيوتر (.)Ramney, and Stein bart, 2008:27

وفي هو ما سبق يرى الباحث أن عملية الت ر من دفع الهريبة تتم عبر ىرلا

المكلل للبيانات المالية للشركة سوا بشكل كلي أو جز من ا ,وذل بإظ ار أرقام ير حقيقية
لطبيعة النشاط الذي يمارسه وبالتالي تعتمد درجة الت ر على مدى قدر المكلل المت ر على

ىرلا كل أو جز من مصادر الدرل الراهعة للهريبة ,وذل
عره ا.

عبر الطرق التي سبق وتم

3.5أسب بانرهربانضريبس:
ان انتشار الت ر الهريبي يرجع ىلى تهافر عد أسبا

ترتبط بالممول نلسه والاقافة

السائد في المجتمع ,وطبيعة النظام الهريبي المطبق من حيث رلوه من الا رات ,والظرول

اًقتصادية السائد  ,باإلهافة ىلى األسبا

المرتبطة باإلدار الهريبية وكلا

العاملين ب ا .ىن

أهم الا رات التي ينلذ من ا المت ر تكون عن طريق ىرلا أرقام األربا الحقيقية ,راصة في
النشاطات التي ً تكون الحكومة ل ا عالقة مباشر ب ا مال أ ل

األنشطة الم نية والتجارية,

وتهريم التكاليل بشكل وهمي مع تقليل اإليرادات ,واًستلاد من اإلعلا ات الهريبية بشكل
ير مستحق ,ووجود قصور في قانون الهرائ

تصل ىلى  5سنوات (عامر.(3 :2014 ,

كطول اإلج ار ات والرطوات ,التي يمكن أن

وً ش أن الت ر الذي يعني ىبقا مبل من المال في حوز المكلل أو في صندوقه
بدً من دفعه الى الرزانة العامة بماابة هريبة ,ويدتي بالدرجة األولى عن هآلة رو التهامن
بين أفراد الجماعة وبالتالي تدني المستوى الرلقي لدى المكللين ,فهال عن وجود دوافع أررى
تحلز المكلل على الت ر

.)87 :2005

من ا أسبا

قانونية وأررى سياسية واقتصادية و يرها (جمعة,
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ىن الت ر الهريبي ظاهر عامة ومع ذل

واهحة ,واذا كان السب

يرتلل نطاق ا من بلد ىلى خرر بصور

الظاهر هو ر بة المكلل في اًحتلاظ بدمواله وعدم التنازل عن ا

للدولة ,ى ً أن دوافع المكلل في تصرفاته ب ذا الشكل وقدرته في الوصول الى تحقيق ر بته
تتوقل على مجموعة من األسبا

.)27

وفيما يدتي نستعرض أهم األسبا

األرالقية والسياسية واًدارية واًقتصادية(قبالن:2014 ,

التي تيدي ىلى الت ر من دفع الهريبة وهي:

.1األسب باأللالقية:
اجتماعي عند بعض المكللين ,حيث يعتقدون

يقصد ب ا هعل الحس المالي كواج

بدن سرقة اإلدار الهريبية ليست سرقة ,ويعود ذل الى الميل العام الى عدم الرهوع للقانون,
بل السعي الدائم الى وهع العراقيل أمام القانون حتى يتعذر تنليذه ,والمستوى األرالقي السائد
األهم للت ر من الهريبة ,فإذا قل الوعي الهريبي أدى الى عدم

في المجتمع يعتبر السب

اهتمام م بالمصلحة العامة ,وقل احساس م بالمسيولية اتجاه رزينة الدولة واعتبار الهريبة ش ار
ًبد منه والتزام م ب ا روفا من العقا

ومحاولت م الت ر

من ا يعتبرونه نوعا من اللباقة

والم ار (دقة.)50 :2003 ,
.2األسب بانرشري ية:
وتتركز هذه األسبا

في عدم وهو التشريع الهريبي ,وفي وجود بعض الا رات

القانونية مما ياير المشاكل لإلدار الهريبية ويزيد من احتماًت الت ر  ,ونتيجة لحدااة كاير
من أنواع الهرائ

حسا

وتعقيد القوانين التي تنظم ا – سوا عند تقدير وعا الهريبة أو عند

قيمت ا – والتي ت دل البا الى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع األعبا

الهريبية ,ف ذه القواعد التي تاير الكاير من المشكالت اللنية حيث يصع

على

البية

المكللين التوصل الى حلول ل اً ,بد أن تزيد من احتماًت الت ر من الهريبة ,وقد يكون

تطبيق أسلو

الهرائ

الدرل واًلتزام بالجان

المقدر على الدرول سببا للت ر

من بعض الهرائ

على أبوا

األرر (منصور.)86 :2004 ,

.3األسب باإلتارية:
يظ ر ذل في تعقيد اًج ار ات اإلدارية المتعلقة بتقدير وتحصيل الهريبة ,وهذا ييدي

الى عدم تحقيق المساوا والعدالة اللعلية بين المكللين مما ييدي الى الت ر
باإلهافة الى أن سو تنظيم اإلدار الهريبية وعدم كلا
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الهريبي,

وكلاية العاملين لدي ا ,وعدم وجود

فروع كافية ل ا في جميع أرجا الدولة قد ييدي هو اآلرر الى الت ر الهريبي ,وهذه األمور
كاير اًنتشار في الدولة النامية وقد تكون مقصود أو ير مقصود (جمعة.)89 :2005 ,

وان اإلدار الهريبية قد تكون من أهم األسبا
وذل لألسبا

األتية (أبو عياش:)29 :2013 ,

التي تدفع المكلل ًرتكا

الج ارئم الهريبية

 .1هعل الاقة بين المكلل واإلدار الهريبية.

 .2السلطة التقديرية الواسعة التي منح ا المشرع للمقدر ,مال التقدير حس
والدراية.

 .3تعقد اإلج ار ات اإلدارية ,وراصة بسب
الدور التي تلعبه تل األسبا

اللطنة

تعدد اإلدارات الهريبية في فلسطين ,وبسب

في انتشار الجرائم الهريبية ,وبدنه ًبد من القيام بالعديد

من اإلج ار ات التي تساعد في الحد من انتشار الجرائم الهريبية وهي كما يدتي:
 .1تدرل المشرع الهريبي من أجل ىصال

القوانين الهريبية ,وما تعانيه من ا رات

قانونية تمكن المكلل أو وكيله أو محاسبه القانوني من ارتكا

الجرائم الهريبية.

 .5رلض سعر الهريبة والتوسع في اًعلا ات الهريبية ,كذل تشديد العقوبات الجزائية
في القوانين الهريبية عما هو معمول به ,وعدم الوقول على النش فقط ,لتكون رادعه

لكل من تسول له نلسه ارتكا
 .6رفع كلا

الجرائم الهريبية.

موظلي اًدار الهريبية ,بدن يجمع ما بين علم المحاسبة والعلوم القانونية

والم ار اللنية.

 .7ىل ا كافة األوامر العسكرية المعمول ب ا في فلسطين ,واستبدال ا بنصوش قانونية
فلسطينية تتناس

مع الوهع الللسطيني ,والترلش من اتلاقية باريس اًقتصادية التي

ً تتماشى مع الواقع الللسطيني ,والتي تساهم بشكل مستمر في رفع أسعار الهريبة

على المواطن الللسطيني.

 .2اًبتعاد عن العبارات العامة وال امهة في نصوش القوانين الهريبية وبشكل ً يدع
مجاً للش والتدويل واًجت اد.

 .1التنسيق المشتر بين اإلدارات الهريبية( ,دائر هريبة الدرل ,دائر هريبة األمال ,
ودائر هريبة القيمة المهافة ,ودائر الجمار

والمكوس) ,والميسسات والج ات

الحكومية التي ل ا عالقة ,لجمع المعلومات والبيانات المالية عن المكللين للحد من
انتشار الجرائم الهريبية والن وض باًقتصاد الللسطيني.
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.4األسب باننسسية:
تلع

األسبا

النلسية دو ار هاما في الت ر من الهريبة ,فكلما زاد الوعي الهريبي

هعل الباحث على الت ر والعكس صحيح ,ويعتقد بعض الماليين أن من العوامل النلسية ً
فكاير ما تعترض اًدار المالية صعوبات تطبيقه

ملر من وجودها بالنسبة لبعض الهرائ

بالنسبة لتحديد الوعا الهريبي وتقدير الهريبة وتحصيل ا مما يباعد بين ا وبين تحقيق المساوا

اللعلية بين المكللين ,على أنه م ما يكن من أمر فإن واج

المشرع الهريبي واإلدار الهريبية

معا القها على هذه المساوئ أو ىهعال أارها على األقل (جمعة.)89 :2005 ,
.5أسب برر لقب إلتارةانضريبية:
يتطل

نجا اإلدار الهريبية في أدا وظائل ا أن تتوفر عد مقومات من أهم ا ما

يدتي (قبالن:)30 :2014 ,

العالية والربر الواسعة الالزمة والكافية للقيام باألعمال

أ) توفر العناصر اللنية ذات الكلا

في اإلدار الجبائية مع مداومة تدري

هيً العاملين حتى تتوفر في م الكلا

العلمية

والم نية الالزمة التي تمكن م من القيام بدعمال م على أفهل وجه.

) وهع نظم الرقابة الدارلية التي تتميز بدقت ا وسرعة اكتشاف ا للمراللات ,وفرض
العقوبات المناسبة لهمان انتظام سير العمل دارل اإلدار الجبائية مع وجود ىدار
للتلتيش اللني على أعمال م ,لهمان أدا األعمال على الوجه األكمل.

) وجود نظم األجور التي تكلل حصول موظلي اإلدار الهريبية على أجور تناس
طبيعة وأبعاد ما يهطلعون به من مسيوليات ,وعلى مكافآت تشجيعية تنطوي على

حوافز فعالة للمجيدين من م.

ت) تزويد اإلدار الهريبية باألج ز اًلكترونية الحدياة الالزمة لتمكين ا من رفع مستوى
ردمات ا وحصر مرتلل الممولين وتحديد ما يستحق علي م من هرائ .

ث) تبسيط أحكام قوانين الهرائ

واج ار ات تنليذها ,اذ تيدي ما تتهمنه هذه القوانين من

أحكام معقد لتقدير أوعية الهرائ

الى رلق الكاير من المشكالت والصعوبات التي قد

تعجز اإلدار عن ى يجاد حلول مناسبة ل ا تن ي ما قد ينشد بين ا وبين الممولين من
نزاعات ,باإلهافة الى تعقد اًج ار ات اإلدارية المتعلقة بتحصيل الهرائ

الممولين الى الت ر من ع

الهريبة.
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مما يدفع

.6األسب باالقرص تية:
تيار الظرول اًقتصادية ير المالئمة تداي ار سلبيا على ظاهر الت ر ومن المالحظ

أن نسبة الت ر تقل لتصل أدنى مستويات ا في أوقات اًزدهار والررا اًقتصادي والعكس
صحيح ,فإن ا تكار وتنتشر لتصل أعلى معدًت ا في أوقات الكساد واألزمات اًقتصادية,
ويمكن أن تتمحور األسبا

اًقتصادية في نقطتين هما (منصور:)86 :2004 ,

أ) تركز على ظرول المكلل اًقتصادية وأار ذل على أدا الهريبة.
) تتناول دور األحوال أو الظرول اًقتصادية التي تحيط بالمكلل.
وفي هو ما سبق يرى الباحث أن لألسبا

اًقتصادية دورها في الت ر الهريبي,

فكلما كانت حالة المكلل اًقتصادية متدهور الى جان

الت ر الهريبي كبير والعكس صحيح.

الحالة اًقتصادية العامة كلما كان

.7األسب بانرقنية:
ىن تطور النظام الهريبي وتدرله في كافة الميادين أحاطه بسلسلة من التعقيدات التي
يصع

حل ا حتى على موظل الهرائ

وبالر م من ازدياد تقنية النظام الهريبي بقي المكلل

يت ر من الهريبة دون أن يرالل القانون في بعض األحيان ,فعندما كان رجل الهريبة يعتمد

على المظاهر الرارجية للتقدير ,كان الت ر يقل ,ولكن عندما ع د الى المكلل نلسه بهرور
ىج ار التصريح عن درله لدائر الهريبة بدأ الت ر الهريبي يرتلع (جمعة.)90 :2005 ,
ويمكن تلريص ا بالتعقيدات التي تمتاز ب ا بعض األنظمة الهريبية ,اذ ىن عدم وهو
اًج ار ات الواج

تطبيق ا ,أو عدم مرونة النظام الهريبي المتبع يزيد من احتماًت الت ر

الهريبي (حسين.)40 :2010 ,
.8األسب بانجزائية:

ىن الت ر الهريبي يعتبر جريمة يعاق

علي ا القانون ,وبنا عليه تساعد العقوبة التي

يلره ا المشرع على المت ر من الهريبة على اإلقالل من الت ر الهريبي ,فالمكلل يوازن
بين مبل الهريبة المترتبة عليه وبين العقوبة التي سيتعرض ل ا في حالة ت ربه من الهريبة

واكتشال أمره (دقة.)53 :2003 ,
بدن يعاق

وماال ذل

ما نش عليه قانون هريبة الدرل الللسطيني في الماد ( (39منه وذل

كل من أتى فعال من األفعال التي يقصد من ورائ ا المكلل بالت ر من الهريبة,
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على أن يعاق

عند ىدانته على كل جرم من هذه الجرائم بالحبس باإلهافة الى ال رامات

الهريبية ,أو بكلتا العقوبتين معا ,وفي األحوال كل ا يهمن مالي النقش الذي حدث في مقدار

المحكوم عليه مسئوً بالتهامن مع المكلل في أدا قيمة الهريبة

الهريبة ,ويكون الشري

المستحقة التي لم يتم أدايها (جمعة.)91 :2005 ,

.9األسب بانر ريلية:
تلرض قديما لحسا

كانت الهرائ

الحاكم وترتلط مع أمواله الراصة مما ييدي الى

شعور األفراد بدن الهرائ

ً تلرض علي م ب ية تحقيق مصالح عامة وكانوا يعتبرون ا من

وترجع هذه األسبا

تلرض

مظاهر الظلم الذي يج

علي م مقاومته (قاسم.)86 :2003 ,

الى الماهي حيث تولد شعور لدى األفراد بدن الهرائ

علي م ليس ب دل المصلحة العامة بل تلرض لصالح الحكام ,وأن ا لن تعود علي م بدي نلع

عام ,وأن ا ً تعدوا اً مظ ار من مظاهر الظلم الذي يج

مقاومته والتصدي له ,وذل بسب

أن الحاكم في الماهي كان يحصل الهريبة لحسابه الراش مما أدى باألفراد بالشعور بالظلم,
ألن م يدفعون أموال م من ير أن يقدم ل م الحاكم أي مقابل مما دفع م الى الت ر من دفع

الدين الهريبي وارتكا

الجرائم الهريبية (أبو عياش.)26 :2013 ,

.10األسب بانسي سية:
أ ن تطور الهريبة وترطي ا للدور المالي لميادين اقتصادية واجتماعية جديد تدفع في

بعض األحيان المتهررين من هذا الدور الجديد للوقول أمام ا أو محاولة الت ر من ا فعندما
تترذ الهريبة كددا لتطبيق سياسية اجتماعية واقتصادية معينة يظن من يتحمل ا بدنه مهط د

من قبل أصحا

هذه السياسة فيترذ من الت ر وسيلة لمقاومة هذه السياسة وتبل هذه المقاومة

أشدها عندما تنعدم الاقة بالحاكم (قاسم.)84 :2003 ,

ى ن بعض المكللين قد ً يقومون بدفع الهريبة لرالف م السياسي مع نظام الحكم

السائد ,حيث ً يقوم العديد من رجال المعارهة بدفع الهريبة المستحقة علي م ,ظنا من م بدن م
يمولون نظام الحكم الذي يرتللون معه في اللكر والتوجه السياسي (حسين.)39 :2010 ,
ىن لألسبا

السياسية دو ار في انتشار الجريمة الهريبية ,وذل بسب

تداير األوهاع

السياسية على العديد من العوامل األررى في المجتمع مال العوامل اًقتصادية واًجتماعية
و ير ذل  ,وتقسم العوامل السياسية الى قسمين رئيسين (أبو عياش:)26 :2013 ,
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 .1عواملسي سيةل رجية :حيث ىن للظرول السياسية الرارجية دو ار بار از في ارتكا
الجرائم الهريبية في دارل المجتمع ,وماال ذل ت ر المكلل من أدا دين الهريبة
بسب

اًتلاقيات المبرمة ما بين دولته وأي دولة أررى كما هو الحال في اًتلاقيات

الموقعة بين السلطة الللسطينية والجان

اإلسرائيلي.

 .2عوامل سي سية تاللية :وتتمال هذه العوامل من حيث نظام الحكم والسلطات ومدى
اًلتزام بمبادئ الديمقراطية دارل الدولة ,فعلى سبيل الماال عندما تترذ الدولة الهريبة

وسيلة لتطبيق سياست ا وراصة عندما يكون نظام الحكم دكتاتوريا فان ذل يدفع األفراد
للت ر من أدا دين الهريبة بسب

شعورهم باًهط اد والظلم.

وهن نكان تيتمناألسب بانرسرؤتيإنىانرهربانضريبسفسفلسطين,ومنأهم

هذهاألسب بم يأرس(م نس:)141:2015,

 .1السيطر الكاملة لسلطات اًحتالل على المعابر ,وعدم وجود السياد للسلطة الللسطينية
على هذه المعابر ,األمر الذي أدى بدوره ىلى زياد الت ر الهريبي وباألرش فيما
يتعلق بلواتير المقاصة التي تمزق من قبل بعض التجار من أجل ارلا المبيعات

والت ر من هريبت ا.
 .2هعل كلا

الكوادر الهريبية ,وحاجت ا الى التدهيل والربر والتدري  ,وعدم كلاية

ىعداد موظلي الهابطة الجمركية وموظلي الهرائ  ,وكذل

عدم وجود اًمكانيات

المتاحة لعمل الزيارات الميدانية باستمرار من أجل الحد من الت ر الهريبي.
 .3يا

الدور اللعال لم نة المحاسبة والمراجعة في بنا اًقتصاد الللسطيني ,ف ي ً

تعطي أي أهمية لالنتما الوطني والحلاظ على المصلحة العامة.

 .1عدم وجود نظام أرشلة ىلكترونية للمللات الهريبية وراصة فيما يتعلق بهريبة القيمة
المهافة ,مما ييدي الى فقدان مبال هريبية كبير جدا تيار على اًيرادات الهريبية
للدولة.

 .5يا

النزاهة القانونية ,وذل

في ظل انتشار اللساد في أرجا الدولة ,وكار تبديل

القانون الهريبي وتعديله ليردم مصالح فئة معينة على حسا

فئات أررى من

المجتمع ,ومن هنا فإن الكاير من المكللين ً يعترفون بدور الدولة وحق ا المشروع
لجباية الهرائ .

 .6انرلاض الوعي الهريبي لدى المكللين ,وعدم قناعت م بدن ما يتم دفعه للدولة من
هرائ  ,سول يعود علي م بالنلع العام ,وعدم ىحساس م بالمسيولية تجاه الدولة ,وعدم
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دفع الهريبة عن قناعه ,بل بسب
الرصوش.

 .7ارتلاع نس

الهرائ

الرول من العقا  ,ىهافة لتساهل الرأي العام ب ذا

والرسوم الجمركية الملروهة على السلع المتداولة في فلسطين.

 .2األزمات اًقتصادية وأارها في ترليض درل المكللين ,مما يدفع م الى الت ر

الهريبي من أجل تالفي أعبا الهريبة الواقعة علي م ,حيث ىنه في حالة األوهاع
اًقتصادية الصعبة للمواطنين فانه يالحظ زياد الت ر الهريبي.

 .1عدم وجود عقوبات رادعة للمت ربين من دفع الهرائ  ,مما يزيد من انتشار ظاهر
الت ر الهريبي التي تساعدهم على ترليل الع

الهريبي الواقع علي م.

 .12اًزدواج الهريبي :ويكون ذل بلرض الهريبة أكار من مر على نلس المكلل ,مما
يجعل المكلل بدفع الهريبة يت ر

من دفع اً ,عتقاده بعدم أحقية الدولة ب ذه

الهريبة.

 .11عدم وجود رقابة على البرامل المحاسبية المستردمة من قبل المكللين بدفع الهرائ ,
وذل من رالل التشديد في منح الررش ًستردام هذه البرامل ,ومن األمالة على ذل

وجود بعض البرامل التي يمكن من رالل ا طباعة فاتور هريبية أصلية أكار من مر ,
وهذا يساعد المكلل على الت ر من هريبة القيمة المهافة على المبيعات من رالل

بيع السلعة ألكار من مر على نلس اللاتور .

 .12عدم وجود ربط ما بين اإلدار العامة للهريبة والدوائر والو ازرات األررى بما يكلل هبط
الت ر الهريبي ,ومن أمالة ذل وزار النقل والمواصالت ,هريبة األمال  ..,الخ.

 .13تعدد الهرائ

الملروهة على المكلل من األسبا

دفع الهريبة ,وذل لترليل ع

التي تدفع المكللين للت ر من

الهريبة الواقع علي م.

 .11اًج ار ات الهريبية المعقد  ,حيث كلما زاد تعقيد اًج ار ات لتحصيل الهرائ
أدى ذل لزياد الت ر الهريبي.

كلما

 .15عدم وجود قها هريبي مستقل وفعال ,ىهافة الى عدم وجود قانون لالج ار ات
الهريبية ,حيث ىن القها الهريبي هو اللاصل بين المنازعات الهريبية بين

المكللين واًدار الهريبية.

ويرى الباحث أن هذه األسبا

التي تم سردها وعره ا و يرها من األسبا

قد تترذ كحجل ومبررات للترلش من ع

الهريبة الواج

األررى,

دفع ا من قبل المكلل عن طريق

الت ر من دفع ا لإلدار الهريبية ,وًبد من أن تقوم الدول التي تتعرض لمال هذه الظاهر
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البحث عن األسبا

األسبا

التي لدي ا للوصول للت ر

الهريبي ,وامكانية محاولة معالجت ا ل ذه

التي تكون قد مبر ار للمت ر من دفع الهريبة ,لكي تصل لمكافحة هذه الظاهر التي

تيار على اقتصاد الدول الذي يرتكز ويعتمد باألساس على اًيرادات الهريبية ولما ل ذه

الهرائ

أهمية كبير في بنا اقتصاد وطني مستقر ومزدهر.

 3.6آث رانرهربانضريبس:
ييدي انرلاض حصيلة الهرائ

ىلى اإلهرار بالرزينة العامة وقد ييدي الى المساس

بسير المرافق العامة وبقيام الدولة بوظائل ا المرتللة ,وييدي الت ر أيها الى المساس بالعدالة
الهريبية والى اإلرالل بالمساوا بين المكللين (حيث يرلل الت ر

من ع

المت ربين

بالنسبة ل يرهم) ,ومما يزيد من رطور الت ر أنه قد يدفع الدولة – حتى تعوض الحصيلة

الهائعة – الى زياد الع
ب ا التوسع في الهرائ
هذه الهرائ

الهريبي مما يهر في ن اية األمر بالمكللين األمنا  ,وقد ييدي

ير المباشر التي يكون في ا الت ر محدودا ر م ما هو معرول عن

من عدم عدالت ا بالنسبة للطبقات اللقير (الرطي .)218 :2000 ,

ومنأهمآث رانرهربانضريبسم يأرس(م نس:)144:2015,
 .1تيدي الى التقليل من الحصيلة الهريبية للرزينة العامة للدولة ,وهو من أهم األاار
السلبية للت ر

الهريبي ,حيث ىن الهرائ

في فلسطين تشكل الجز األكبر من

ايرادات الدولة ,وهذه الظاهر تيدي لترليض ايرادات الدولة وبالتالي عدم قدرت ا على
مواج ة نلقات ا العامة ,وبالتالي ييدي ذل الى انتشار ال ش الهريبي واهعال رو

التعاون بين أفراد المجتمع.

 .2عدم تحقيق العدالة ,بحيث يدفع الهريبة قسم من المكللين ,وً يدفع ا خررون.

 .3لجو الحكومة ىلى القروض الدارلية والرارجية لسد العجز الناتل عن الت ر

الهريبي ,وبالتالي فإن ذل يجعل ا في مدزق يتمال في عملية سداد القروض واللوائد

المترتبة علي ا.

 .1اللساد ,وانعدام األمانة في العمل ,مما ينشئ أجياً يمت نون اًحتيال والنص
والتالع

على القوانين.

 .5رفع أسعار الهرائ  ,أو فرض هرائ

جديد  ,وذل

ينتل عنه من رلل في تحقيق العدالة الهريبية.

بسب

الت ر الهريبي ,وما

 .6التداير على القدر التنافسية بين المشروعات في الدولة ,فالمشروع الذي ً يدفع
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الهريبة ويت ر من ا تقل تكاليل انتاجه مقارنة مع المشاريع األررى المنافسة له,

وهذا يشكل ايراد له لتشجيعه على المنافسة.

وللت ر الهريبي أيها خاار مباشر وأررى ير مباشر كما فصل ا (وهبة:1828 ,

 )27كاآلتي:

أوالَ:أث رانرهربانضريبسانمب شرة
 .1انرلاض حجم اًيرادات العامة التي تجني ا الدولة من المكللين وبالتالي تنرلض
اًستامارات التي تنلذها وكذل النلقات مما ييدي الى تدني قطاع الردمات.

 .2رفع سعر الهريبة الملروهة وفرض هريبة جديد لتعويض الحكومة عن النقش
الحاصل نتيجة الت ر .

 .3اهطرار الحكومة الى سداد العجز الناتل عن الت ر من رالل اللجو الى القروض
الدارلية والرارجية وهذا يوقع ا في مدزق يتمال في عملية سداد القروض ودفع اللوائد

المترتبة.

 .1عدم تحقق العدالة الهريبية بحيث يدفع الهريبة قسم من المكللين وً يدفع ا خررون.
 .5الجان

األرالقي المتمال في اللساد وانعدام األمانة في العمل وأدا الواج

أجياً تمت ن اًحتيال والنص

والتالع

على القوانين.

والذي يربي

ث ني :آث رغيرمب شرةنلرهربانضريبس
 .1التداير على تمويل التنمية :فالت ر ييدي ىلى عرقلة مشاريع الدولة والحكومات في
التنمية اًقتصادية والن وض بالبلد.

 .2التداير على ىدار المشروعات :فالت ر
المالية ,وبالتالي يرلض من اجتذا

أصحا

الهريبي ييدي ىلى عدم شلافية البيانات
العمل ,والتمويل ,وتوسيع المشاريع.

 .3التداير على المنافسة بين المشروعات :فالشركة التي ً تدفع الهريبة تقل تكللة انتاج ا
بالنسبة لتكللة انتاج الشركات الدافعة للهريبة ألن أموال الهريبة ير المدفوعة تذه

كربح وايراد ل ا وهذا يجعل ل ا ميز تنافسية على حسا

 .1أار الت ر

يرها.

على الصناعة الوطنية :فالمت ربين من الهرائ

من الشركات المنتجة

تزداد ريوس األموال بين أيدي م ,مما يحلزهم على استيراد السلع األجنبية راصة ىذا

كان لدي م امكانية من الت ر من الرسوم الجمركية ,مما يهعل الصناعة المحلية.
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3.7مراحلانرهربانضريبس

يلجد المكلل ىلى الت ر من الهريبة في ىحدى المرحلتين اآلتيتين:

أوالا:مرحلةرحتيتوع ءانضريبةوربطه (قبلرحققانضريبة).

قد يمتنع المكلل عن تقديم اإلقرار الهريبي ,ظنا في أن ت مله اإلدار الهريبية ,أو أن

تقدر عليه الهريبة بدقل مما يج

أن يجبى منه ,وقد عد المشرع الهريبي الللسطيني جريمة

اًمتناع عن تقديم اإلقرار الهريبي في الموعد المحدد جريمة مستقلة ,حيث يعاق

القانون

الللسطيني المكلل على هذه الجريمة ,ب رامة مقدارها ) )%1من الهريبة المستحقة ,أو التي

سيجري تقديرها ,ولمد االاة ش ور ,حس

الماد ( )2/40من القانون ,كما يجوز للمدمور

التقدير الجزافي على درل هذا المكلل ,في حالة عدم تقديم اإلقرار في الموعد المحدد (حسين,

.)31 :2010

ث نيا:مرحلةرستيتانضريبة,ورحصيله ب تربطه (ب ترحققانضريبة).
أما برصوش الت ر الهريبي في مرحلة تسديد الهريبة وتحصيل ا ,فقد عد المشرع

الللسطيني المكلل الذي يمتنع عن دفع الهريبة المستحقة عليه في الموعد المحدد مراللا

أحكام القانون مراللة مستقلة عن جريمة الت ر الهريبي المنصوش علي ا في الماد ()41

من القانون ,حيث يعاق

على عدم دفعه الهريبة في الموعد المحدد بإهافة ) )%2ىلي ا من

مقدار الهريبة ش ريا ,ويتم ذل بعد استنلاد اًج ار ات القانونية ,من رالل تبلي ه بالذات ))15
يوما ,أو بالبريد المسجل ( )30يوما (حسين.)32 :2010 ,
ويرى الباحث أن عملية الت ر

الهريبي تمر بعد مراحل لكي يتم الت ر

ويمكن

معرفة المكلل أنه يعد مت ربا من رالل اًمتناع عن تقديم اإلقرار الهريبي الملزم تقديمه
لإلدار الهريبية الذي يتهمن اإلقرار عن جميع البيانات المالية للمنشد والذي من رالله يتم
تقدير قيمة الهريبة وبعد ذل يقوم المكلل باًمتناع عن دفع الهريبة المستحقة علي ا وبالتالي

يعتبر مراللا ألحكام قانون هريبة الدرل الللسطيني وتلرض عليه مجموعة من العقوبات التي
تحدث عن ا القانون على المت ر من دفع الهريبة.

 3.2وس ئلمك فحةانرهربانضريبس
هنال

العديد من الوسائل والطرق التي يمكن لإلدار الهريبية اعتمادها من أجل

مكافحة هذه الظاهر السيئة ,ويمكن تلريش أهم هذه الطرق والوسائل بالنقاط اآلتية (معالي,
:)144 :2015
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 .1زياد الوعي الهريبي لدى المكللين عن طريق تعريل أفراد المجتمع بواجبات م
الهريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقرو  ,وتنظيم الحمالت اإلعالمية

المكالة لزياد توعية المكللين بمل وم أهدال الهريبة ,وكيلية احتساب ا.

 .2ىعاد النظر بالعقوبات في القوانين السارية على المت ربين من دفع الهرائ  ,مع
التدكيد على أن الت ر من دفع الهرائ

 .3اش ار رب ار ومحاسبي الهرائ

هو اعتدا على جميع حقوق أفراد المجتمع.

في مسيولية تطبيق القوانين الهريبية وتطوير مل وم

م نت م ,بحيث تكون م نة تراعي الصالح العام بجان

الصالح الراش للمكللين على

السوا  ,وهذا يحتاج ىلى تعديل بعض األحكام القائمة على تنظيم الم نة ,ومدى
مسيولية المدقق أو الربير الهريبي.

 .1هرور تشديد الرقابة على البرامل المحاسبية المستردمة من قبل المكللين ,ووجود طاقم
مترصش وفعال للحش البرامل واألنظمة المحاسبية المستردمة لدى المكللين ,والتدكد
من مالئمت ا للنظام الهريبي المطبق في فلسطين.

 .5هرور التدكيد على مبدأ العدالة الهريبية ,ومالئمة أسعار الهريبة للمكللين ,حيث يتم
مراعا طبقات المجتمع عند فرض نس

للطبقات اللقير .

الهريبة ,ىهافة ىلى مراعا السلع األساسية

 .6منح اإلدار الهريبية الحق في اًطالع على األوراق والمستندات من أي ج ة كانت,
واًعتماد على تبلي ات ال ير ومنح مكافد مالية لمن يقوم بالتبلي  ,كذل

هرور

التعاون مع الو ازرات والميسسات األررى بما في ا القطاع الراش من أجل هبط عملية

الت ر الهريبي.

ىن مكافحة ظاهر الت ر الهريبي تستدعي التعامل على تالفي أسبابه ومعالجته حيث
ىن الت ر الهريبي قد يتم دارل ى قليم الدولة الواحد أو على نطاق أكار من دولة لذل فان
وسائل هذا مكافحة الت ر دارلية ورارجية ويمكن تناول ا كما يدتي (منصور وعلي:2013 ,

:)149
أوالا:مك فحةانرهربانتاللس
فيما يتعلق بالجان

أهم ا ما يدتي:

الدارلي تلجد الدولة الى عد وسائل لمكافحة الت ر الهريبي ومن

 .1تنمية الوعي الهريبي واألرالق المالية عند المكللين وتعريل م بهرور اًلتزام
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الهريبي ,وهذ يتطل

تعريل األفراد بواجبات م الهريبية بوسائل اإلعالم المرتللة

وتشجيع م على تنظيم حسابات م المالية حتى يس ل لإلدار الهريبية محاسبت م عن

ايرادات م الحقيقية وتعريل م دائما وباستمرار بمرتلل اًنجازات التي تقوم ب ا الدول
بلهل أدائ م للهريبة.

 .2تشديد العقوبات المقرر على كل من يرتك

جريمة الت ر الهريبي مع مراعا أن هذه

الجريمة تمال اعتدا على حقوق المجتمع ً يقل رطور عن اًعتدا على الحقوق

اللردية.

 .3اللجو ىلى اًج ار ات الوقائية والمتمالة بتعديل األحكام القانونية المتعلقة بتقدير
وتحصيل الهرائ

على نحو يكلل الحد من امكانيات الت ر الهريبي.

 .1حق اًطالع ويعني أنه يجوز لموظلي دائر الهريبة اًطالع على سجالت ودفاتر

ومللات الممول وواائقه الراصة لتتمكن من ربط الهريبة بشكل دقيق واكتشال ما قد

يحدث من مراللات ب دل الترلش من الهريبة.
ث نيا:مك فحةانرهربانل رجس(انتونس)

فيما يتعلق بمجال الت ر الهريبي الدولي حيث لم يعد الت ر

من الهرائ

عند

حدود الدولة بل أصبح الت ر يتم على المستوى الدولي ,ويتهح ذل عندما يلجد المكلل الى
ت ري

أمواله الى رارج البالد حتى تتمكن الدوائر الهريبية من تحصيل الهرائ

الملروهة

عليه ,أو عندما تكون بعض مصادر الدرل الراهعة الهريبة في رارج البالد ,ويعمد المكلل

ىلى عدم التصريح بوجود هذه المصادر بالمر أو يرلي جز من ا .لذل تلجد الدول الى مكافحة
الت ر وسيلتين أحداهما دارلية واألررى رارجية وهما:
 .1اتراذ اًج ار ات الالزمة لمعرفة مصادر درل المكللين في الرارج ومقدار األربا التي
يحصلون علي ا كدن تلزم م الدولة بتقديم كشول (ىق اررات) بذل  ,أو باًطالع على
حسابات البنو لمعرفة وتحديد الدرول التي يحصل علي ا عماليها من الرارج أو بالزام
البنو بتقديم كشول ملصلة بذل أو بدن تقتطع من ا الهرائ

وتدفع ا الى الرزينة العامة.

 .2عقد اًتلاقيات الدولية لمكافحة الت ر

المستحقة علي ا مباشر

الدولي ,وت دل هذه اًتلاقات الى تدعيم

التعاون بين الدوائر الهريبية للدول المتعاقد من أجل تبادل المعلومات والمساعد

الالزمة لتحصيل الهرائ

التي تلره ا ىحدى الدول على بعض المكللين وً تتمكن

من تحصيل ا لوجودهم أو وجود أموال م في أراهي الدولة األررى ,وت دل هذه
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اًتلاقات ىلى منع حدوث اًزدواج الهريبي الدولي حتى ً يكون للمكلل مبر ار للت ر

الهريبي بحجة أن هذا اًزدواج يست ل جز كبي ار من األربا المتدتية له من الرارج.
ويرى الباحث أن عدم تحقق سياسة اقتصادية فعالة ناتجة عن اآلاار الهار الناجمة

عن الت ر الهريبي ,والتي تنعكس سلبا على اًقتصاد الوطني وكذل الرزينة العمومية ,ومن
أجل هذا وج

على السلطات المرتصة أن تواجه هذه الظاهر باتراذ اج ار ات صارمة في

مكافحت ا ,وكذل ىيجاد أسالي

منظمة تحت ىطار قانوني تعمل بالتنسيق مع مرتلل هيئات ا,

ووسائل المكافحة هذه ً تتميز ب ا ىً اإلدار الجبائية.

3.9حجمانرهربانضريبسفسفلسطين
ارتبط فرض الهرائ
الشع

وتحصيل ا في فلسطين باًحتالل اًسرائيلي ,دون الرجوع إلراد

الللسطيني ,فكان اًحتالل يلرض من ا ما يشا  ,وبالقدر الذي يحدده ,متبعا في

تحصيل ا مرتلل الوسائل ,معطيا لجنوده ,وتابعيه كافة السلطات التي تمكن م من جبايت ا,
وحتى لو تعرض الللسطينيون للق ر ,والعنل ,وكل أنواع الق ر ,والظلم ,ولذا انتشرت حاًت

الت ر الهريبي في أوساط المكللين الللسطينيين ,وكانت تعد بماابة مقاومة اقتصادية للمحتل
اًسرائيلي ,ولكن المشكلة برزت عندما تولت السلطة الللسطينية زمام األمور في بعض
األراهي الللسطينية ,ومع التعود من قبل المكللين على الت ر الهريبي أصبح من الصع

الزام م به نظ ار ًهمحالل الاقافة الهريبية لدي م ,لذا تعد نس
الللسطينية مرتلعة نسبيا (حسين.)28 :2010 ,

ىن قيككاس حجككم ظككاهر الت ككر مككن اله كرائ

الت ر الهريبي في األراهي

بشكككل عككام عمليككة معقككد وصككعبة جككدا وً

يمكككن الوص ككول ال ككى رق ككم دقيككق لحج ككم ه ككذه الظ ككاهر  ,وحتككى ف ككي اًقتص ككاديات الراص ككة بال ككدول
المس ككتقر اقتص ككاديا وسياس ككيا يك ككون ف ككي األم ككر ص ككعوبة فكي ككل األم ككر ف ككي فلس ككطين حي ككث ع ككدم
اًسككتقرار اًقتصككادي والسياسككي والتشككاب اًقتصككادي الكبيككر مككع اًقتصككاد اًس كرائيلي ,وحدااككة

النظككام الهككريبي والنظككر الككى اله كرائ

كون ككا كانككت تجبككي عككن طريككق اًحككتالل ممككا أدى الككى

مقاومت ككا م ككن قب ككل الكايك كرين وع ككدم اًلتك كزام ب ككا ,وحت ككى بع ككد قي ككام الس ككلطة الللس ككطينية وتس ككلم ا

للهرائ

فإن النظر السابقة ً تزال جذورها ميار لدى بعض المكللين الذين اعتادوا علكى عكدم

دفكع الهكرائ

ككل ذلك و يكره يجعكل مكن قيككاس حجكم ظكاهر الت كر مككن دفكع هكريبة الكدرل فككي

فلس ك ككطين م م ك ككة ش ك ككاقة وش ك ككبه مس ك ككتحيلة ىذا م ك ككا أردن ك ككا الوص ك ككول ىل ك ككى نت ك ككائل دقيق ك ككة (منص ك ككور,
.)78:2004
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وبرصوش قياس حجم الت ر الهريبي في فلسطين بشكل عام ,أو حتى على مستوى

هريبة الدرل فقط ,لم يتم حتى تاريره ىج ار دراسة علمية مواقة حول هذا الموهوع ,وبالتالي
ظلت المسدلة راهعة للتقديرات المرتللة ,حيث وصلت نسبة تحصيل عام ) (1996ىلى

( )%70من الحجم الكلي للهرائ  ,وقد تكون هذه النسبة ارتلعت لتصل ىلى ) )%80وأكار,
وهذا نتيجة استقرار الوهع اًقتصادي في فلسطين في اللتر التي تلت عام ) ,(1996حيث

ى ن حصيلة اًيرادات ومن همن ا الهرائ

قد تدارت بالوهع السياسي الذي مرت به األراهي

الللسطينية نتيجة اًنتلاهة الاانية ,وما ترت

على ذل

من انرلاض في قيمة التحصيالت

الهريبية( ,حسين:)29 :2010 ,
و بل ت التقديرات المرتللة للت ر الهريبي كما يدتي (منصور:)78 :2004 ,
 .1يقدر الدكتور عاطل كمال عالونة وكيل وزار المالية الللسطينية حجم الت ر الهريبي
في فلسطين

) )%35من الهرائ

بشكل عام وأما عن الت ر من هريبة الدرل

من هذه الهريبة ً يقل عن

بشكل راش ,فان الدكتور عالونة يرى بدن الت ر

) )%50ويرى الدكتور عالونة أن ارتلاع حجم الت ر من هريبة الدرل في فلسطين
سببه صعوبة هبط الوعا الهريبي ألن معظم المت ربين أما من أصحا

أو من الذين يعملون في القطاع الراش.

الم ن الحر

 .2كما أن الدكتور نب ان عامان المستشار اًقتصادي لوزير المالية الللسطيني يقدر حجم
الت ر من هريبة الدرل في فلسطين بحوالي (.)%60

 .3أما السيد ج اد الزماري مدير عام هريبة الدرل في فلسطين فإنه يقدر حجم الت ر
من هريبة الدرل في فلسطين بما ً يزيد عن (.)%30

 .1وفي حين يقدر بعض األكاديميين أن نسبة الت ر الهريبي الكلي بحوالي ),)%30
يقدر البعض اآلرر نسبة الت ر

الهريبي من هريبة الدرل وحدها بدكار من

) ,)%60راصة ىذا أرذ بعين اًعتبار اًقتصاد

ير الرسمي أو ما يطلق عليه

باًقتصاد الرمادي والمتمال في النشاط اًقتصادي ير المسجل في الدوائر الرسمية,

والذي ً يقل عن ) )%30من الناتل القومي.

وفي احصائيات حدياة صادر عن وزار المالية ,دائر هريبة الدرل في نابلس ,أشارت
اإلحصا ات الى أن عدد المللات اللعلية في دوائر هريبة الدرل في محافظة نابلس في

العام ) (2008بل ت ( )6500مللا ,تم انجاز ( )2500ملل بنسبة مئوية بل ت ( ,)%38وهذه
النسبة توهح أن هنا ( ً )%62يلتزمون بالهريبة المستحقة علي م (حسين.)30 :2010 ,
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ىن المشرع الهريبي الللسطيني لم يحدد في قانون هريبة الدرل تعريلا للت ر

الهريبي على الر م من انتشاره وشيوعه ,وانما أكتلى بتعديد صوره ,وذل

ًتساع وتعدد

أسالي  ,وطرق الت ر التي يستردم ا المكللين ,وتجددها باستمرار ,األمر الذي يصع
حصرها في تعريل بحد عينه (حسين.)31 :2010 ,

معه

 3.10ان قوب تعلىانمرهربمنانضريبةوفقانق نونضريبةانتللرقم()17

نسنة2004انم تة(:)39

هنا مجموعة من العقوبات التي تحدث عن ا قانون هريبة الدرل رقم (( )17جريد

الوقائع الللسطينية:)277 :2005 ,

أوً :مع عدم اإل رالل بدي عقوبة أشد في قانون أرر يعاق

بالحبس مد ً تقل عن ش ر وً

تزيد عن سنة أو ب رامة ً تقل عن ( )100مائة دوًر وً تزيد عن ( )1000ألل دوًر

أمريكي أو ما يعادل ا بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين معا كل من ارتك

أو حاول أو

حرض أو اتلق أو ساعد يره بقصد الت ر من الهريبة أي فعل من األفعال اآلتية:
 .1قدم اإلقرار الهريبي السنوي باًستناد على دفاتر أو سجالت أو حسابات أو مستندات
مصطنعة مع تهمينه بيانات ترالل ما هو اابت بالدفاتر التي أرلاها عن المديرية أو

ىحدى دوائرها المرتصة.

 .2قدم ىق ار ار هريبيا ير صحيح وذل بدن أ لل أو أنقش أو حذل منه أي جز من
الدرل الذي يترت

جوهري.

عليه بمقتهى هذا القانون ,وأار على مقدار الهريبة بشكل

 .3قدم اإلقرار الهريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجالت أو حسابات أو
مستندات مع تهمينه بيانات ترالل ما هو اابت لديه فعال من دفاتر أو سجالت أو

حسابات أو مستندات أرلاها عن موظل الهريبة.

 .1أتلل أو أرلى الدفاتر أو السجالت أو المستندات قبل انقها األجل لحلظ تل الدفاتر
أو السجالت أو المستندات في القوانين المرعية.

 .5أدرج أي بيان كاذ
أحكام هذا القانون.

أو قيد صوري أو ير صحيح في كشل أو بيان قدم بموج

 .6وزع أرباحا على شري أو شركا وهميين بقصد ترليض نصيبه من األربا .

 .7اصطنع أو ير فواتير الش ار أو البيع أو يرها من المستندات ب ية ترليض األربا
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أو زياد الرسائر.

 .2أرلى نشاطا أو أكار مما يرهع للهريبة.
 .1امتنع عن تقديم المعلومات التي طل

منه تقديم ا أو أعطى معلومات أو بيانات ير

صحيحة فيما يتعلق بدية مسدلة تيار في مسئوليته أو في مسيولية أي شرش أرر في

دفع هريبة الدرل أو التداير في مقدارها.
 .12أعطى رطيا أي جوا

كاذ

على أي سيال أو طل

وجه اليه للحصول على

معلومات أو بيانات يتطلب ا هذا القانون وذل ب دل الت ر من دفع الهريبة كليا أو

جزئيا.

 .11عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو ىن ائه رالل المد المحدد .
 .12لم يرصم الهريبة أو رصم ا ولم يقم بتوريدها لحسا

الدائر .

 .13لم يقدم أو ترلل عن تقديم اإلقرار الهريبي المنصوش عليه في هذا القانون.
اانيا :في جميع األحوال يلتزم مرتك
الهريبة ,ويكون الشري

المراللة بدفع ما قيمته مالي النقش الذي حدث في مقدار

المحكوم عليه مسيوً بالتهامن مع المكلل في أدا قيمة الهريبة

المستحقة التي لم يتم أدائ ا.

االاا :يجوز للمدير أن يجري المصالحة عن أي فعل ارتك

رالفا ألحكام هذه الماد ويجوز له

قبل صدور الحكم أن يوقل أي ىج ار ات مترذ وأن يجري أية مصالحة بشدن ا وفق ال رامات

التي يحددها.

3.11تورحوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس:
تشير هذه الدراسة أنه من الممكن أن يكون هنا دور واس امات لحوكمة الشركات في
الحد من ظاهر الت ر الهريبي ,وذل ألن حوكمة الشركات في ظل تطبيق ا اللعال ستكون
قادر على حل مشكلة هيمنة طرل أو أكار دارل المنظمة على الق اررات اإلدارية والمالية ,والحد

من تدايرهم على الق اررات المالية ,وبالتالي سيكون ل ا دور كبير في تبديد قلق المستامرين
وأصحا

المصلحة تجاه مصداقية ومواوقية القوائم المالية ,وقد توصلت هذه الدراسة بشكل

نظري ل ذه العالقة من رالل سرد الجان

النظري ,ولكن ما يعزز هذا اًعتقاد أو ينليه هو

الشق العملي ل ذه الدراسة والذي سيتم من رالله دراسة دور حوكمة الشركات في الحد من

ظاهر الت ر الهريبي على الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز.
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 3.12ان القةبينحوكمةانشرك توظ هرةانرهربانضريبس:
هنا عالقة بين حوكمة الشركات والت ر الهريبي ,حيث ييار الت ر الهريبي في
حوكمة الشركات وتيار حوكمة الشركات في الت ر الهريبي ,ولكن الباحث يتناول فقط أار

حوكمة الشركات على الت ر الهريبي.

ىن حوكمة الشركات تعني تحقيق ىفصا وشلافية وفقا لمعايير عالية الجود  ,وفي ظل

التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات ,فإنه يكون هنا تحصيل للهرائ

على الشركات وفقا ألحكام القوانين الهريبة وبالتالي تقل حاًت الت ر

الصحيحة المستحقة
الهريبي في هذه

الشركات.
والعكس صحيح ,في حالة وجود شركات ً تطبق معايير الحوكمة ,أو تكون نتائل
الحوكمة في ا سيئة ,فإن تحصيل الهرائ

الصحيحة من هذه الشركات قد ً يكون مهمونا

وبالتالي تزيد من حاًت الت ر الهريبي في هذه الشركات.

فالشركات التي تتمتع بحوكمة جيد تقل في ا األرطا الى أدنى حد ممكن ,وينحصر
في ا اللساد اإلداري الى أدنى مستوياته ,مما ييدي الى تحقيق الشركة ألهداف ا واستم ارريت ا في

السوق ,وزياد أرباح ا وبالتالي زياد الحصيلة الهريبة والتقليل من حاًت الت ر الهريبي
في هذه الشركات.
وأما الشركات التي ً تتوفر في ا معايير الحوكمة ,أو تلشل في تحقيق حوكمة جيد

فسول تكون األرطا في ا أكار ,ويرتلع في ا اللساد ,وتقل األربا وً يمكن همان استم ارريت ا
في األسواق على المدى الطويل ,مما ي دد حصيلة الهرائ

بالتناقش في مال هذه الشركات

وبالتالي ييدي الى زياد حاًت الت ر الهريبي في هذه الشركات.

و يتهح أن تطبيق قواعد الحوكمة السليمة تحقق اًفصا

والشلافية ,وتقليل اللساد

المالي واًداري ,وتقليل حاًت الت ر الهريبي في هذه الشركات ,وزياد أربا المنشد مما
ييدي الى تحصيل الهرائ

الصحيحة المستحقة على الشركة من رالل مصداقية المعلومات

والبيانات المييد لما جا باإلقرار الهريبي المقدم عن الشركة.
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 3.13ل رمة
ىن ظاهر الت ر الهريبي تعتبر من المواهيع الم مة لدى جميع مكونات المجتمع
من سلطات عامة ومجتمع مدني ,بل أصبحت جميع الدول تلكر في ىيجاد حلول تقلل من

انتشار هذه الظاهر لكي تحد من مدى رطورت ا على اقتصاد الدولة ,نظ ار ًعتماد الدولة في
دعم نشاطات ا على الموارد المالية الناتجة من تحصيل الهرائ  ,وتبين لنا مدى رطور الت ر

والمجاًت نظ ار ًعتباره وسيلة ت دل الى النقش والتقليل من

الهريبي على جميع الجوان

الموارد المالية ,التي تعتمدها الدولة في دعم نشاطات ا وتمويل الميزانية العامة للدولة التي تعتمد
باألساس على الهرائ

اًقتصادية واًجتماعية.

المحصلة ,كما تساعد الهرائ

على تمويل اًستامار في المجاًت

يعتبر الت ر الهريبي أكار رطور على األنظمة الهريبية لجميع الدول ,نظ ار لما

يسببه من ارتلاع في حجم الرسائر الذي يعكس ا على الموارد المالية للدولة ,والذي تكلل
ميزانية هامة لسد العجز الحاصل على مستوى مالية الدولة.

ويمكن تلريش هذا اللصل في أن ظاهر الت ر الهريبي تعتبر مشكلة تعاني من ا

سلطات الدولة ومما يسب

الت ر من تدمير للموارد المالية للدولة ,وبالتالي تحاول الدولة أن

تساهم في الحد من هذه الظاهر لكي تحافظ على الميزانية المالية المتحصلة من هذه الهرائ ,

لكي تقوم بتمويل ودعم جميع النشاطات والمجاًت دارل الدولة ,ومما يعكس على هذا الدعم

من تطوير وبنا اقتصاد حيوي وفعال قادر على مواكبة اقتصاديات العالم والرقي في تطور
الدولة اقتصاديا ,وبالتالي القها على هذه الظاهر م مة جدا لجميع الدول ,وأيها يج

معرفة

الدوافع التي تحمل المكلل للجو الى مال هذه الظواهر والتي قد تكون الوهعية اًقتصادية

المزرية وعدم مرونة واستقرار القوانين ,وه ط جبائي مرتلع ونلسية متردية وعقلية مترللة تنظر

ىلى الهريبة بمنظار مشوه فتح البا

على مصراعيه أمام المكلل للترلش من الهريبة.

وأيها تناول الباحث في هذا اللصل العالقة بين الت ر

الهريبي وتطبيق قواعد

حوكمة الشركات ,ولرش الى أنه في ظل التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات ,فانه يكون
هنا تحصيل للهرائ

الصحيحة على الشركات وفقا ألحكام القوانين الهريبية ,وبالتالي تقل

حاًت الت ر الهريبي  ,أما في ظل عدم وجود تطبيق لقواعد حوكمة الشركات ,فإنه ً يكون
هنا تحصيل للهرائ

الصحيحة على الشركات وفقا ألحكام القوانين الهريبية ,وبالتالي تزيد

من حاًت الت ر الهريبي.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 4.1مقدمة
 4.2منهجية الدراسة
 4.3طرق جمع البيانات
 4.4مجتمع وعينة الدراسة
 4.5أداة الدراسة
 4.6دصدق وثبات الدراسة
 4.7المعالجات اإلحصائية

 4.1مقدمة
يتنككاول هككذا اللصككل وصككلا لمككن ل الد ارسككة ,وألف كراد مجتمككع الد ارسككة وعينت ككا ,وكككذل أدا

الدراسة المستردمة وطرق ىعدادها ,وصدق ا وابات ا ,كما يتهمن هذا اللصل وصكلا لإلجك ار ات
التي قام ب ا الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيق ا ,وأري ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمد

الباحث علي ا في تحليل الدراسة.

 4.2منهجيةانتراسة
بنككا علككى طبيعككة الد ارسككة واألهككدال التككي تسككعى ىلككى تحقيق ككا فقككد اسككتردمت الد ارسككة
المن ل الوصلي التحليلي الذي ي دل ىلى توفير البيانات والحقائق عكن المشككلة موهكوع البحكث
لتلسككيرها والوقككول علككى دًًت ككا ,وحيككث ىن المككن ل الوصككلي التحليلككي يككتم مككن رككالل الرجككوع
للوا ككائق المرتلل ككة كالكتك ك

والص ككحل والمج ككالت و يره ككا م ككن المك كواد الت ككي ياب ككت ص ككدق ا ب ككدل

تحليل ا للوصول ىلى أهدال البحث ,فإن الباحث سيعتمد على هذا المن ل للوصول ىلكى المعرفكة
الدقيقككة والتلصككيلية حككول مشكككلة البحككث ,ولتحقيككق تصككور أفهككل وأدق للظككاهر موهككع الد ارسككة,
كم ككا أن ككه سيس ككتردم أس ككلو العين ككة العشك كوائية البس ككيطة ف ككي ىرتي ككاره لعين ككة الد ارس ككة ,وسيس ككتردم
اًستبانة في جمع البيانات األولية.

 4.3طرقجمعانبي ن ت:
تم اًعتماد الباحث على نوعين من البيانات هما:
 .1انبي ن تاألونية.
حيث تم اللجو ىلى المصادر األولية للدراسة من رالل جمع البيانكات الالزمكة لالسكتبانة
التككي تككم تصككميم ا ًسككتطالع أ ار القككائمين علككى الككدوائر الهكريبية العاملككة فككي قطككاع ككز حككول
دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي ,ومكن اكم تلري كا وتحليل كا باسكتردام

برنكامل ) SPSS (Statistical Package for Social Scienceاإلحصكائي واسككتردام
اًرتبككارات اإلحصككائية المناسككبة ب ككدل الوصككول لككدًًت ذات قيمككة وميش كرات تككدعم موهككوع

الدراسة.
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-2انبي ن تانث نوية.
تم جمع البيانات الالزمة عن طريق اللجو ىلى المصادر الاانوية للدراسة من رالل

الرجوع الى الكت  ,والدوريات والمنشورات الراصة والمتعلقة بالموهوع قيد الدراسة ,والتي تتعلق

بدراسة تورحوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس ,وأرذ تصور عام عن خرر

المحاسبي

المستجدات التي حدات في مجال البحث ,وكذل تقييم الدراسات التي تناول ا األد

في هذا المجال .

4.4مجرمعوعينةانتراسة
مجتمع الدراسة يعرل بدنه جميع ملردات الظاهر محل الدراسة ,وبذل

الدراسة هو جميع األفراد أو األشيا التي تكون لموهوع مشكلة الدراسة.

فان مجتمع

وبنا على مشكلة الدراسة وأهداف ا فان المجتمع المست دل هم الملتشون والمسئولون

في دوائر الهريبة العاملة في قطاع ز .

وعددهم بتاريخ  20/7/2016كان ( )272موظل من م ) (67موظلا في اإلدار العامة

لهريبة القيمة المهافة و ) (74موظلا في اإلدار العامة لهريبة الدرل (الشيون اإلدارية في
وزار المالية).

واستردم الباحث أسلو العينة العشوائية البسيطة لمجتمع الدراسة ,أي يبل حجم عينة

الدراسة ) )93موظل وموظلة .وتم توزيع اًستبانة على أفراد العينة وتم استرجاع ))91
استبانة ,وبعد تلحش اًستبانات تم استبعاد ( )4استبانات نظ ار لعدم تحقق الشروط المطلوبة
لإلجابة على اًستبيان ,وبذل

).)%94

يكون عدد اًستبانات الراهعة للدراسة () 87استبانة بنسبة

.4.5أتاةانتراسة:
تم استردام اًستبانة كددا للدراسة حيث اعدادها تم على النحو اآلتي:
 .2ىعداد استبانة أولية من أجل استردام ا في جمع البيانات والمعلومات.

 .1عرض اًستبانة على المشرل من أجل ارتبار مدى مالئمت ا لجمع البيانات.
 .7تعديل اًستبانة بشكل أولي حس

ما يراه المشرل.

 .7تككم عككرض اًسككتبانة علككى مجموعككة مككن المحكمككين والككذين قككاموا بككدورهم بتقككديم النصككح
واإلرشاد وتعديل وحذل ما يلزم.
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ما يناس .

 .7ىج ار دراسة ارتبارية ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حس

 .7توزيككع اًسككتبانة علككى جميككع ىفكراد العينككة لجمككع البيانككات الالزمككة للد ارسككة ,ولقككد تككم تقسككيم
اًستبانة ىلى قسمين كما يدتي:
انقسماألول :يتكون من البيانات الشرصية لعينة الدراسة ويتكون من ) )7فقرات.

انقسمانث نس :تتنكاول دور حوكمكة الشكركات فكي الحكد مكن ظكاهر الت كر الهكريبي فكي فلسكطين
وتم تقسيمه ىلى رمسة محاور كما يلي:

 انمحوراألول:تورمبتأحم يةحقاوقانمسا همينفاسانحاتمانظا هرةانرهاربانضاريبس ويتككون
من ) )9فقرات.
 انمحااورانثاا نس:تورمبااتأانمساا واةبااينانمس ا همينفااسانم ملااةفااسانحااتماانظاا هرةانرهاارب
انضريبس ويتكون من ) )6فقرات.

 انمحورانث نث:تورمبتأأصح بانمص نحفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس ويتكون من ()6
فقرات.

 انمحااورانرابااع:تورمبااتأاإلفصا حوانشااس فيةفااسانحااتماانظا هرةانرهااربانضااريبس ويتكككون مككن
) )6فقرات.

 انمحورانل مس:تورمبتأمسؤوني تمجلساإلتارةفسانحتمنظ هرةانرهربانضاريبسويتككون
من ( (8فقرات.

وقد كانت اإلجابات على حس

مقياس ليكارت الرماسي كما هو موهح في جدول رقم ()2
1

الدرجة

5

4

3

2

1

موافقبشتة موافق موافقبترجةمروسطة غيرموافق غيرموافقبشتة

ارتار الباحث الدرجة ( )2لالستجابة " ير موافق بشد " وبذل يكون الوزن النسبي في هذه

الحالة هو( )%18وهو يتناس مه هذه اًستجابة.
4.6صتقوثب تانتراسة:

صدق اًستبانة يعني التدكد من أن ا سول تقيس ما أعدت لقياسه (العسال:1995 ,

 ,)429كما يقصد بالصدق "شمول اًستبانة لكل العناصر التي يج
ناحية ,ووهو

أن تدرل في التحليل من

فقرات ا وملردات ا من ناحية اانية ,بحيث تكون مل ومة لكل من
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يستردم ا"(عبيدات وخررون  , )179 ,2001وقد قام الباحث بالتدكد من صدق أدا الدراسة كما

يدتي:

 4.6.1صتقفقراتانتراسة:

تم التدكد من صدق فقرات اًستبيان بطريقتين ,هما:
 -1انصتقانظ هرينألتاة
قام الباحث بعرض أدا الدراسة في صورت ا األولية على مجموعة من المحكمين تدللكت

من ( )6أعها من أعها ال يئة التدريسية في كلية اًقتصاد والعلوم اًداريكة بجامعكة األزهكر
وكليككة التجككار بالجامعككة اًسككالمية وجامعككة األقصككى وجامعككة فلسككطين مترصصككين فككي اإلدار

والمحاسبة واإلحصا  .ويوهح الملحق رقم ( )2أسما المحكمين الذين قكاموا مشككورين بتحككيم
أدا الدراسة ,وقد طلك

الباحكث مكن المحكمكين ىبكدا خرائ كم فكي مكدى مالئمكة العبكارات لقيكاس مكا

وهككعت ألجلككه ,ومككدى وهككو صككيا ة العبككارات ومككدى مناسككبة كككل عبككار للمحككور الككذي ينتمككي

ىلي ككه .وم ككدى كلاي ككة العب ككارات لت طي ككة ك ككل مح ككور م ككن مح ككاور مت يك كرات الد ارس ككة األساس ككية ه ككذا
باإلهافة ىلى اقت ار ما يرونه هروريا من تعديل صيا ة العبارات أو حذف ا ,أو ىهافة عبارات
جديككد ألدا الد ارسككة ,وكككذل ىبككدا خرائ ككم فيمككا يتعلككق بالبيانككات األوليككة ( الرصككائش الشرصككية
والوظيلية المطلوبة من المبحواين) ,ىلى جان

مقياس ليكارت المستردم فكي اًسكتبانة .واسكتنادا

ىلككى المالحظككات والتوجي ككات التككي أبككداها المحكمككون قككام الباحككث بككإج ار التعككديالت التككي اتلككق
علي ا معظم المحكمين ,حيث تم تعديل صيا ة العبارات وحذل أو ىهافة البعض اآلرر من ا.
 -2صتقاالرس قانتاللسنسقراتانتراسة
تككم حسككا

اًتسككاق الككدارلي للق كرات اًسككتبيان علككى عينككة الد ارسككة اًسككتطالعية البككال

حجم ككا ) (35ملككرد  ,وذل ك بحسككا

معككامالت اًرتبككاط بككين كككل فقككر والدرجككة الكليككة للمحككور

التابعة له كما يلي.
انصااتقانااتاللسنسق اراتانمحااوراألول:تورمبااتأحم يااةحقااوقانمس ا همينفااسانحااتماان
ظ هرةانرهربانضريبس

يبين جدول رقكم ( )2معكامالت اًرتبكاط بكين ككل فقكر مكن فقكرات المحكور األول والمعكدل

الكلي للق ارتكه ,والكذي يبكين أن معكامالت اًرتبكاط المبينكة دالكة عنكد مسكتوى دًلكة ( ,)0.05حيكث
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ىن القيمة اًحتمالية لكل فقر أقل من ) (0.05وقيمة ( )rالمحسوبة أكبر مكن قيمكة ( )rالجدوليكة
والتي تساوي ) ,(0.361وبذل تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وهعت لقياسه.
جدول رقم ()6
الصدق الداخلي لفقرات انمحوراألول:تورمبتأحم يةحقوقانمس همينفسانحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

م مل

انسقرة
يدعم مستوى اإلفصا عكن المعلومكات المحاسكبية بصكور دوريكة ومنتظمكة للحكد مكن ظكاهر
الت ر الهريبي.
يسككاهم اإلفصككا عككن ال ياكككل والترتيبككات ال أرسككمالية للمسككاهمين علككى تككوفير راصككية عككدم
التحيز في المعلومات المحاسبية للحد من ظاهر الت ر الهريبي.
تقوم اًدار باإلفصا للمساهمين عن القواعكد واًجك ار ات للشكركات فكي أسكواق رأس المكال
مال عمليات اًندماج مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
وجككود عككدد أكبككر مككن ممالككي صككلات المسككاهمين فككي مجلككس ادار الشككركة يحككد مككن ظككاهر
الت ر الهريبي.
تمك ككين اإلدار م ككن اإلفص ككا للمس ككاهمين ع ككن العملي ككات الجوهري ككة الت ككي تق ككوم ب ككا الش ككركة
تساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
يساهم اًفصا للمساهمين عن األنشطة ير العادية التي تقوم ب ا الشركة علكى الحكد مكن
ظاهر الت ر الهريبي.
اًجتمككاع الككدوري للجمعيككة العامككة للمسككاهمين يحككد مككن التالع ك

وبالتككالي الحككد مككن ظككاهر

الت ر الهريبي.
تزويككد المسككاهمين بالمعلومككات الكاملككة عككن الموهككوعات التككي يتعككين اترككاذ ق ك اررات بشككدن ا
في اجتماعات الجمعية العمومية يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
مشاركة المساهمين في عملية اتراذ الق اررات يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

انقيمة

االررب ط

االحرم نية

0.852

0.000

0.871

0.000

0.721

0.000

0.758

0.000

0.798

0.000

0.770

0.000

0.793

0.000

0.621

0.000

0.725

0.000

قيمة ( )rالجدولية عند مستوى دًلة ) )0.05ودرجة حرية " "28تساوي )(0.361

انصااتقاناااتاللسنسقاااراتانمحاااورانثااا نس:تورمباااتأانمسااا واةباااينانمسااا همينفاااس

انم ملةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس

جدول رقم ( )3يبين معامالت اًرتبكاط بكين ككل فقكر مكن فقكرات المحكور الاكاني والمعكدل

الكلي للق ارتكه ,والكذي يبكين أن معكامالت اًرتبكاط المبينكة دالكة عنكد مسكتوى دًلكة ( ,)0.05حيكث
ىن القيمك ككة اًحتماليك ككة لكك ككل فقك ككر أقك ككل مك ككن ) )0.05وقيم ككة ( (rالمحس ككوبة أكبك ككر م ككن قيمك ككة ()r
الجدولية والتي تساوي ) ,(0.361وبذل تعتبر فقرات المحور الااني صادقة لما وهعت لقياسه.

73

جدول رقم ()4
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :تورمبتأانمس واةبينانمس همينفسانم ملةفسانحتمنظ هرة
انرهربانضريبس

م.
1
2
3

4

5

6

م مل

انسقرة

االررب ط االحرم نية

قيام الشركة باًلتزام بحماية حقوق األقلية في الحصكول علكى المعلومكات ذات العالقكة
في تحسين مستوى اإلفصا المحاسبي يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
اًلتكزام بتعزيكز راصككية التوقيكت المناسك

ظاهر الت ر الهريبي.

انقيمة

للمعلومكات المحاسككبية لتسكاهم فككي الحكد مككن

دعم حقوق األقلية من رالل تعزيز راصية عدم التحيز بالمعلومات المحاسبية يسكاهم

في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

0.815

0.000

0.847

0.000

0.699

0.000

قيككام ادار الشككركة باإلفصككا عككن وجككود أي مصككالح راصككة ألعهككا مجلككس اإلدار

والمككد ار التنليككذيون قككد ت كرتبط بعمليككات أو مسككائل للشككركة ممككا يسككاهم فككي الحككد مككن 0.851

0.000

ظاهر الت ر الهريبي.

قيام الشركة باإلفصا عن خلية واهحة تحلظ حقوق األقلية عند عملية اتراذ الق اررات

اًستامارية للشركة من شدنه أن يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

0.829

0.000

قيام الشركة باإلفصا عن المعلومكات المحاسكبية واًيهكاحات الالزمكة بصكور عادلكة
للمس ككاهمين لتعزي ككز راص ككية الدق ككة واًكتم ككال يس ككاهم ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر

0.821

0.000

الهريبي.

قيمة))rانجتونيةعنتمسروىتالنة)(0.05وترجةحرية""28رس وي))0.361

انصااتقانااتاللسنسق اراتانمحااورانث نااث:تورمبااتأأصااح بانمص ا نحفااسانحااتماان

ظ هرةانرهربانضريبس

جدول رقم ( )4يبين معامالت اًرتباط بكين ككل فقكر مكن فقكرات المحكور الاالكث والمعكدل

الكلي للق ارتكه ,والكذي يبكين أن معكامالت اًرتبكاط المبينكة دالكة عنكد مسكتوى دًلكة ( ,)0.05حيكث
ىن القيمك ككة اًحتماليك ككة لكك ككل فقك ككر أقك ككل مك ككن ) (0.05وقيم ككة ) )rالمحس ككوبة أكبك ككر م ككن قيمك ككة ()r
الجدولية والتي تساوي ) ,(0.361وبذل تعتبر فقرات المحور الاالث صادقة لما وهعت لقياسه.
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جتولرقم()3
انصتقانتاللسنسقراتانمحورانث نث:تورمبتأأصح بانمص نحفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
م.
1
2

3

4

5

6

انسقرة

يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

المصكالح

اًلت كزام بككإعالم أصككحا

المصككالح بشكككل كككال عككن حقككوق م والت ازمككات م عنككد

تكوفير الحمايككة ألصكحا

المصككالح مكن رككالل توايكق العالقككات التعاقديكة التككي

ارتباط م بالشركة يساعد في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
تحول دون قيام أي طرل بالتالع

الت ر الهريبي.

0.838

0.000

0.658

0.000

االررب ط االحرم نية

قيام الشركة بتوفير المعلومات التي يمكن اًعتماد علي كا ألصكحا

في التوقيت المناس

م مل

انقيمة

بتل الحقكوق يكيدي الكى الحكد مكن ظكاهر

قيام الشركة بتقديم تع كدات ىهكافية ألصكحا

المصكالح فكي حالكة عكدم وجكود

تشريعات ترتش بحقوق م يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
قيككام الشككركة باألرككذ فككي عككين اًعتبككار وج ككات نظككر أصككحا

0.907

0.831

0.000

0.000

المصككالح فككي

عمليككة اترككاذ الق ك اررات اًسككتامارية ممككا يعمككل علككى الحككد مككن ظككاهر الت ككر

0.885

0.000

الهريبي.

قيككام ىدار الشككركة بوهككع رطككط وب كرامل لمشككاركة أصككحا

المصككالح لتمايككل

العاملين في مجلس اإلدار ورطط تملي األس م للعاملين يساهم في الحد من 0.907

0.000

ظاهر الت ر الهريبي.

قيمة ) )rالجدولية عند مستوى دًلة ) )0.05ودرجة حرية " "28تساوي ))0.361

انصااتقانااتاللسنسقاراتانمحااورانرابااع:تورمبااتأاإلفصا حوانشااس فيةفااسانحااتماان

ظ هرةانرهربانضريبس

جدول رقم ( )5يبكين معكامالت اًرتبكاط بكين ككل فقكر مكن فقكرات المحكور ال اربكع والمعكدل

الكلي للق ارتكه ,والكذي يبكين أن معكامالت اًرتبكاط المبينكة دالكة عنكد مسكتوى دًلكة ( ,)0.05حيكث
ىن القيمك ككة اًحتماليك ككة لكك ككل فقك ككر أقك ككل مك ككن ) (0.05وقيم ككة ( (rالمحس ككوبة أكبك ككر م ككن قيمك ككة ()r
الجدولية والتي تساوي ( ,(0.361وبذل تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وهعت لقياسه.
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جدول رقم ()5
الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :تورمبتأاإلفص حوانشس فيةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
م.
1
2

3

4
5

6

م مل

انسقرة

انقيمة

االررب ط االحرم نية

المالئمة والمواوقية في المعلومات المحاسبية يساهم في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي.

ش ككمولية المعلوم ككات م ككن ر ككالل ىتب ككاع الش ككركة اإلفص ككا الك ككافي ع ككن مص ككادر

واستردامات األموال أو الموارد يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

0.852

0.000

0.895

0.000

مرونة المعلومكات مكن ركالل قيكام الشكركة باإلفصكا عكن المعلومكات المحاسكبية

التككي تسككاعد علككى ارتبككار أفهككل البككدائل يسككاهم فككي الحككد مككن ظككاهر ال ككر

0.895

0.000

الهريبي.

تعزيز اًرتكاز على القوائم المالية بما تقدم من معلومكات ,ممكا يسكاهم فكي الحكد

من ظاهر الت ر الهريبي.

يدعم حجم اإلفصكا والشكلافية فكي القكوائم الماليكة نحكو الحكد مكن ظكاهر الت كر

الهريبي.

تككدعيم قيككام الشككركة باسككتردام طككرق وأسككالي

0.896

0.000

0.782

0.000

التكنولوجيككا الحدياككة فككي اإلفصككا

وتوصككيل المعلوم ككات وزي ككاد مصككداقيت ا تعم ككل عل ككى الحككد م ككن ظ ككاهر الت ككر

0.916

0.000

الهريبي.

قيمة ) (rالجدولية عند مستوى دًلة ) )0.05ودرجة حرية " "28تساوي )(0.361

انصااتقانااتاللسنسق اراتانمحااورانل ا مس:تورمبااتأمسااؤوني تمجلااساإلتارةفااس

انحتمنظ هرةانرهربانضريبس

جدول رقم ( )6يبين معامالت اًرتباط بين كل فقر من فقرات المحور الرامس والمعدل
الكلي للقراته ,والذي يبكين أن معكامالت اًرتبكاط المبينكة دالكة عنكد مسكتوى دًلكة ( ,)0.05حيكث
ىن القيمة اًحتمالية لكل فقر أقل من ) (0.05وقيمة ( )rالمحسوبة أكبر من قيمكة ) )rالجدوليكة
والتي تساوي ) ,(0.361وبذل تعتبر فقرات المحور الرامس صادقة لما وهعت لقياسه.
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جدول رقم ()2
الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :تورمبتأمسؤوني تمجلساإلتارةفسانحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

م.

1

2

3
4
5
6
7
8

م مل

انسقرة

انقيمة

االررب ط االحرم نية

قي ككام الش ككركة باإلفص ككا ع ككن خلي ككة ارتي ككار الم ككد ار التنلي ككذيين وتحدي ككد مرتب ككات م

وحوافزهم على تحسين مستوى عدم التحيز في المعلومكات المحاسكبية ممكا يسك م 0.799

0.000

في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

قيككام الشككركة باإلفصككا عككن طككرق تحديككد مكافككد أعهككا مجلككس ىدار الشككركة

يحسن مستوى اإلفصا عن المعلومات المحاسبية ممكا يحكد مكن ظكاهر الت كر

0.778

0.000

الهريبي.
اس ككتقطا

الش ككركة أعه ككا م ككن مجل ككس اإلدار م ككن المس ككتقلين ي ككر الع ككاملين

بالشركة يساعد في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

التدكد من مدى توافر الم ار الالزمة والميكز الكافيكة ألعهكا مجلكس اًدار فكي تحسكين
مستوى اإلفصا المحاسبي بما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

اًلتزام بتوفير المعلومكات الدقيقكة والمناسكبة فكي الوقكت المالئكم ألعهكا مجلكس

اإلدار يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

اإلفصا عن مسيوليات وواجبكات ودور مجلكس اإلدار يحكد مكن ظكاهر الت كر

الهريبي.

قيام مجلس اإلدار بتقويم أدائه على أسكس وأسكالي

مالئمكة فكي تحسكين مسكتوى

اإلفصا للمعلومات المحاسبية يعمل على الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

التدكد من وجود فصل في ارتصاصات مجلس اًدار واًدار التنليذية لتحسين

جود المعلومات المحاسبية لتساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

0.852

0.000

0.906

0.000

0.793

0.000

0.834

0.000

0.821

0.000

0.754

0.000

قيمة ( (rالجدولية عند مستوى دًلة ) (0.05ودرجة حرية " "28تساوي ))0.361

صتقاالرس قانبن ئسنمح ورانتراسة

يعتبر الصكدق البنكائي أحكد مقكاييس صكدق األدا الكذي يقكيس مكدى تحقكق األهكدال التكي

تريككد األدا الوصككول ىلي ككا ,ويبككين مككدى ارتبككاط كككل محككور مككن محككاور الد ارسككة بالدرجككة الكليككة
للقرات اًستبانة.

جدول رقم ( )7يبين معامالت اًرتباط بكين م تلكلمحورمنمحا ورانتراساةمكع المعكدل

الكلكككي للق ك كرات اًسكككتبانة والك ككذي يبكككين أن معك ككامالت اًرتب ككاط المبينك ككة دال ككة عن ككد مس ككتوى دًلك ككة

) ,(0.05حيككث ىن القيمككة اًحتماليككة لكككل فقككر أقككل مككن ) (0.05وقيمككة ( (rالمحسككوبة أكبككر مككن

قيمككة ( )rالجدوليككة والتككي تسككاوي ) (0.361وبككذل يعتبككر جميككع المحككاور اًسككتبانة صككادقة لمككا
وهع لقياسه.
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جتولرقم()7
م ملاالررب طبينم تلكلمحورمنمح ورانتراسةمعانم تلانكلسنسقراتاالسرب نة
عنوانالمحور

انمحور
األول

تورمبتأحم يةحقوقانمس همينفسانحتمنظ هرة

الااني

تورمبتأانمس واةبينانمس همينفسانم ملةفس

الاالث

تورمبتأأصح بانمص نحفسانحتمنظ هرةانرهرب

انرهربانضريبس

انحتمنظ هرةانرهربانضريبس

انضريبس
الرابع

تورمبتأاإلفص حوانشس فيةفسانحتمنظ هرة

انرهربانضريبس

الرامس تورمبتأمسؤوني تمجلساإلتارةفسانحتمنظ هرة
انرهربانضريبس

م مل

انقيمة

االررب ط االحرم نية
0.894

0.000

0.885

0.000

0.893

0.000

0.897

0.000

0.553

0.002

قيمة ( (rالجدولية عند مستوى دًلة ( (0.05ودرجة حرية " "28تساوي )(0.361

 4.6.2ثب تفقراتاالسرب نة

:

أما ابات أدا الدراسة فيعني التدكد من أن اإلجابة ستكون واحد تقريبا لو تكرر تطبيق كا

عل ككى األش ككراش ذات ككم ف ككي أي وق ككت (العس ككال .)430 :1995 ,وق ككد أج ككرى الباح ككث رطك كوات
الاب ككات عل ككى العين ككة اًس ككتطالعية نلسك ك ا بطك كريقتين هم ككا طريق ككة التجزئ ككة النص ككلية ومعام ككل ألل ككا

كرونباخ.
 -1طريقةانرجزئةاننصسية :Split-Half Coefficientتم ىيجاد معامل ارتباط بيرسون بين
معككدل األسككئلة فرديككة الرتبككة ومعككدل األسككئلة زوجيككة الرتبككة لكككل بعككد ,وقككد تككم تصككحيح معككامالت
اًرتبك ككاط باسك ككتردام معامك ككل ارتبك ككاط سك ككبيرمان ب ك كراون للتصك ككحيح (
 )Coefficientحس

Spearman-Brown

المعادلة التالية:

2ر
معامككل الابككات =
 1ر

حيككث (ر) معامككل اًرتبككاط وقككد بككين جككدول رقككم ( )8أن هنككا

معامل ابات كبير نسبيا للقرات اًستبيان حيث بلك ) )0.884ممكا يطمكئن الباحكث علكى اسكتردام
اًستبانة بكل طمدنينة.
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جتولرقم()2
م ملانثب ت(طريقةانرجزئةاننصسية)
انمحور
األول

عنوانانمحور
تورمبتأحم ياةحقاوقانمسا همينفاسانحات
منظ هرةانرهربانضريبس

الااني

تورمباااااتأانمسااااا واةباااااينانمسااااا همينفاااااس
انم ملةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس

الاالث

تورمباااتأأصاااح بانمصااا نحفاااسانحاااتمااان
ظ هرةانرهربانضريبس

الرابع

تورمبااتأاإلفصاا حوانشااس فيةفااسانحااتماان
ظ هرةانرهربانضريبس

الرامس

تورمبااتأمسااؤوني تمجلااساإلتارةفااسانحاات
منظ هرةانرهربانضريبس

عتت

م مل

م ملاالررب ط

انقيمة

انسقرات

االررب ط

انمصحح

االحرم نية

0.735

0.847

0.000

0.742

0.852

0.000

0.882

0.937

0.000

0.925

0.961

0.000

0.791

0.883

0.000

0.792

0.884

0.000

9
6
6
6
8
35

جميعانسقرات

-2طريقةأنس كرونب خ:Cronbach's Alpha
استردم الباحث طريقة أللا كرونباخ لقياس ابات اًستبانة كطريقة اانية لقياس الابات

وقد يبين جدول رقم ( )9أن معامالت الابات مرتلعة حيث بل

)(0.897

مما يطمئن الباحث

على استردام اًستبانة بكل طمدنينة.
جتولرقم()1
م ملانثب ت(طريقةانس كرونب خ)
المحور

عنوان المحور

األول

دور مبك ككدأ حمايك ككة حقك ككوق المسك ككاهمين فك ككي الحك ككد مك ككن ظك ككاهر الت ك ككر

الثاني

دور مبككدأ المسككاوا بككين المسككاهمين فككي المعاملككة فككي الحككد مككن ظككاهر

عتت

م ملأنس 

انسقرات

كرونب خ

9

0.867

6

0.870

الثالث

دور مبدأ أصحا

المصالح في الحد من ظاهر الت ر الهريبي

6

0.957

الرابع

دور مبدأ اإلفصا والشلافية في الحد من ظاهر الت ر الهريبي

6

0.960

الخامس

دور مبك ككدأ مسك ككيوليات مجلك ككس اإلدار فك ككي الحك ككد مك ككن ظك ككاهر الت ك ككر

8

0.917

35

0.897

الهريبي

الت ر الهريبي

الهريبي

جميعانسقرات
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 4.7انم نج تاإلحص ئية:
لتحقيككق أهككدال الد ارسككة وتحليككل البيانككات التككي تككم تجميع ككا ,فقككد تككم اسككتردام العديككد مككن
اإلحص ككائية المناس ككبة باس ككتردام الح ككزم اإلحص ككائية للعل ككوم اًجتماعيككة Statistical

األسككالي

) Package for Social Science ( SPSSوفيمكا يكدتي مجموعكة مكن األسكالي

اإلحصكائية

المستردمة في تحليل البيانات:
 .1تككم ترميككز وادرككال البيانككات ىلككى الحاس ك

اآللككي ,حس ك

مقيككاس ليكككرت الرماسككي ,

ولتحديككد طككول فتككر مقيككاس ليكككرت الرماسككي ( الحككدود الككدنيا والعليككا) المسككتردم فككي
المككدى( ,)4=1-5اككم تقسككيمه علككى عككدد فت كرات المقيككاس

محككاور الد ارسككة ,تككم حسككا

الرمسة للحصول على طول اللقر أي ( ,)0.8=5/4بعكد ذلك تكم ىهكافة هكذه القيمكة

ىلكى أقكل قيمكة فكي المقيكاس (وهكي الواحككد الصكحيح) وذلك لتحديكد الحكد األعلكى لللتككر
األولى وهكذا وجدول رقم ( )10يوهح أطوال اللترات كما يلي:
جتولرقم()10
مقي سنيكرتانلم سس
اللتر (متوسط
اللقر )

1.80-1
غيرموافق

التقدير

بشتة
1

الوزن

2.60-1.81

3.40-2.61

4

5

%84-%69

%100-%85

مروسطة
3

2

انوزناننسبس %68-%53 %52-%37 %36-%20

 .2ت ككم حس ككا

موافق

موافقبشتة

موافقبترجة

غيرموافق

التكك ك اررات والنسك ك

4.20-3.41

5.0-4.21

المئوي ككة للتع ككرل عل ككى الص ككلات الشرص ككية لمل ككردات

الدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبكارات المحكاور الرئيسكية التكي تتهكمن ا أدا

الدراسة.

 .3المتوسكط الحسكابي  Meanوذلك لمعرفكة مككدى ارتلكاع أو انرلكاض اسكتجابات أفكراد
الدراسة عن كل عبار من عبارات مت يرات الدراسة األساسية ,مع العلم بدنه يليد فكي

ترتيك ك

العب ككارات حسك ك

أعل ككى متوس ككط حس ككابي ( كشك ك  )89 ,1996 ,علم ككا بك كدن

تلسير مدى اًستردام أو مدى الموافقة على العبار .

 .4تككم اسككتردام اًنح كرال المعيككاري ) (Standard Deviationللتعككرل علككى مككدى
انحك كرال اس ككتجابات أفك كراد الد ارس ككة لك ككل عب ككار م ككن عب ككارات مت يك كرات الد ارس ككة ,ولك ككل
22

محور من المحاور الرئيسة عن متوسط ا الحسابي ,ويالحكظ أن اًنحكرال المعيكاري
يوهح التشتت في اسكتجابات أفكراد الد ارسكة لككل عبكار مكن عبكارات مت يكرات الد ارسكة

ىل ك ككى جانك ك ك

المح ك ككاور الرئيسك ك كة ,فكلم ك ككا اقترب ك ككت قيمت ك ككه م ك ككن الص ك ككلر كلم ك ككا ترك ك ككزت

اًس ككتجابات ,وانرل ككض تش ككتت ا ب ككين المقي ككاس ( ىذا ك ككان اًنحك كرال المعي ككاري واح ككد
صحيحا فدعلى فيعني عدم تركز اًستجابات وتشتت ا).

 .5ارتبار أللا كرونباخ لمعرفة ابات فقرات اًستبانة.
 .6معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق اللقرات.
 .7معادلة سبيرمان براون للابات.

 .8ارتبككار كولككومجرول  -سككمرنول لمعرفككة هككل البيانككات تتبككع التوزيككع الطبيعككي ام ً
).)Sample K-S

 .9ارتبار ) )tلمتوسط عينة واحكد  One sample T testلمعرفكة اللكرق بكين متوسكط
اللقر والمتوسط الحيادي "."3

 .11ارتبار ) (tلللروق بين متوسطي عينتين مستقلتين.

 .11تحليل التباين األحادي لللروق بين االث متوسطات فدكار.
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الفصل اخلامس
ادتبار الفرضيات
 5.1الودصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية.
 2.5اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف  -سمرنوف ())1-Sample K-S
 5.3اختبار فرضيات الدراسة










مقتمة
يتهمن هذا اللصل عرها لتحليل البيانات وارتبار فرهيات الدراسة ,ولذل من رالل
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائل اإلستبانة والتي تم التوصل ىلي ا من رالل

تحليل فقرات ا والوقول على المت يرات التنظيمية للدراسة.

لذا تم ىج ار المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ,ىذ تم استردام برنامل

الرزم اإلحصائية للدراسات اًجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائل الدراسة التي سيتم
عره ا وتحليل ا في هذا اللصل.

5.1انوصفاإلحص ئسنمجرمعانتراسةوفقانلص ئصوانسم تانشلصية.
وتبين الجداول اآلتية رصائش وسمات عينة الدراسة كما يلي:
.1انمؤهلان لمس
يبين جدول رقم ( )11أن ما نسبته ) )%3.4من عينة الدراسة ميهل م العلمي "تبلوم",

و )" )%80.5بك نوريوس"  ,و(" )%16.1م جسرير" ,مما يدلل بدن م يتمتعون بتدهيل علمي
مناس  ,والدوائر الهريبية العاملة في قطاع

ز التي تمت دراست ا ت تم بالميهل العلمي

للعاملين في مجال الهريبة ,للتوافق بذل مع شروط وزار المالية التي تشترط الميهل والربر

للعمل في الدوائر الهريبية ,أما بالنسبة للدراسة فذل

يزيد من صدق نتائج ا حيث الميهل

العلمي للمستجيبين يمنح م ىمكانية ف م أكبر لموهوع الدراسة.
جتولرقم()11
روزيععينةانتراسةحسبمرغيرانمؤهلان لمس
انمؤهلان لمس انركرار اننسبةانمئوية
تبلوم

3

3.4

بك نوريوس

70

80.5

م جسرير

14

16.1

87

100.0

المجموع
.2انمسمىانوظيسس

يبين جدول رقم ( )12أن ما نسبته ) )%37.9من عينة الدراسة مسماهم الوظيلي

"مسرش" ,و ) " )%3.4رئيس ش بة"  ,و )" )%17.2رئيس قسم"  ,و)" )%21.8متير
23

ومما يزيد من صدق

تائرة" ,وهذا ييشر بدن الدوائر الهريبية يوجد ب ا هيكل ىداري مناس

نتائل الدراسة حيث المستجبين هم من القائمون على ىدار الدوائر الهريبية ,والمشرفون

المباشرون على عمليات الهريبة مما يجعل م أكار دراية بموهوع الحد من ظاهر الت ر
الهريبي.
جتولرقم()12
روزيععينةانتراسةحسبمرغيرانمسمىانوظيسس
انمسمىانوظيسس انركرار اننسبةانمئوية
مسرش

33

37.9

رئيسش بة

3

3.4

رئيسقسم

15

17.2

متيرتائرة

19

21.8

ألرى

17

19.5

87

100.0

المجموع
.3سنواتانلبرةفسان مل

يبين جدول رقم ( )13أن ما نسبته ) )%29.9من عينة الدراسة تراو عدد سنوات

الربر في العمل " 5 _ 1سنوات" ,و) )%40.2تراو عدد سنوات الربر في العمل "10 _ 6
سنوات " ,و) )%14.9تراو عدد سنوات الربر في العمل " 15 _ 11سنة"  ,و))%14.9
تراو عدد سنوات الربر في العمل "أكار من 15سنة" ,أي أن أ ل

الربر مما يعطي للنتائل مصداقية ودقة أكار.

الملحوصين هم من ذوي

جتولرقم()13
روزيععينةانتراسةحسبمرغيرسنواتانلبرةفسان مل
سنواتانلبرةفسان مل انركرار اننسبةانمئوية
5_1سنوات

26

29.9

10_6سنوات

35

40.2

 15_11سنة

13

14.9

أكثرمن15سنة

13

14.9

المجموع

87

100.0
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 .4ان مرب نسنوات
يبين جدول رقم ( )14أن ما نسبته ) )%24.1من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم "20

– أقل من  30سنة" ,و) )%46.0من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم " – 30أقل من  40سنة"
 ,و) )%29.9من عينة الدراسة بل ت أعمارهم " 40سنة فدكار" ,نجد أن أ ل

الملحوصين

أعمارهم متوسطة مما يجعل م أكار دراية في طبيعة عمل م مع المكللين وقدرت م على اكتشال

ال ش والتالع

في البيانات المحاسبية المقدمة ل م.

جتولرقم()14
روزيععينةانتراسةحسبمرغيران مرب نسنوات
ان مرب نسنوات

انركرار اننسبةانمئوية

–20أقلمن30سنة

21

24.1

–30أقلمن40سنة 40

46.0

26

29.9

87

100.0

40سنةفأكثر

المجموع



.5هاالساابقنااكأنعملااتمح سااب افااساحااتىمنشااعتانقطاا عانلاا صقباالان ماالنااتى

انحكومة؟

يبين جدول رقم ( )15أن ما نسبته ) )%59.8من عينة الدراسة سبق ل م أن عملوا

محاسبين في ىحدى منشآت القطاع الراش قبل العمل لدى الحكومة بينما ) )%40.2لم يسبق
ل م أن عملوا محاسبين في ىحدى منشآت القطاع الراش قبل العمل لدى الحكومة وهذا ييشر
بدن الموظلين لدي م ربر عملية مناسبة.
جتولرقم()15
هلسبقنكأنعملتمح سب افسإحتىمنشعتانقط عانل صقبلان ملنتىانحكومة؟
هلسبقنكأنعملتمح سب افساحتىمنشعتانقط عانل صقبلان مل

نتىانحكومة؟

انركرار اننسبةانمئوية

نم

52

59.8

ال

35

40.2

المجموع

87

100.0
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.6إذاك نااتاج برااكن اامعلااىانس اؤالانس ا بقهاالكنااترم ا رسانحوكمااةأثن ا ءعملااكفااس

انقط عانل ص؟

يبككين جككدول رقككم ( )16أن مككا نسككبته ) )%26.9مككن عينككة الد ارسككة ممككن يسككبق ل ككم أن عمل كوا

محاسبين في ىحدى منشآت القطاع الراش قبل العمل لكدى الحكومكة مارسكوا الحوكمكة فكي أانكا

عمل م في القطاع الراش ,بينمكا ) )%73.1لكم يمارسكوا الحوكمكة فكي أانكا عمل كم فكي القطكاع

الرككاش .وهككذا ميشككر بككدن مككوظلين الككدوائر اله كريبية لككيس لككدي م الربككر المناسككبة عككن مل ككوم

الحكومة.

جتولرقم()16
هلكنترم رسانحوكمةأثن ءعملكفسانقط عانل ص

هلكنترم رسانحوكمةأثن ءعملكفسانقط عانل ص انركرار اننسبةانمئوية
نم

14

26.9

ال

38

73.1

المجموع

52

100.0

.7اإلتارةانرسر ملبه 
يب ككين ج ككدول رق ككم ( )17أن م ككا نس ككبته ) )%47.1م ككن عين ككة الد ارس ككة عمل ككوا ف ككي "اإلدار العام ككة
لهك كريبة ال ككدرل"  ,و ) )%52.9م ككن عين ككة الد ارس ككة عمل ككوا ف ككي "اإلدار العام ككة لهك كريبة القيم ككة
المهكافة" ممككا ييشككر علككى أن اًسككتبيان وزع علككى هكذه الككدوائر بشكككل جيككد للوصككول لنتككائل ذات
مصداقية من قبل الموظلين العاملين في هذه الدوائر.

جتولرقم()17
اإلتارةانرسر ملبه 

اإلتارةانرسر ملبه 

انركرار اننسبةانمئوية

اإلتارةان مةنضريبةانتلل
اإلتارةان مةنضريبةانقيمة

انمض فة

المجموع

26

41

47.1

46

52.9

87

100.0

5.2الرب رانروزيعانطبي س(الرب ركونمجروف-سمرنوف))(1- Sample K-S
تم عرض ارتبار كولمجرول -سمرنول لمعرفة هكل البيانكات تتبكع التوزيكع الطبيعكي أم

ً وهو ارتبار هروري في حالكة ارتبكار اللرهكيات ألن معظكم اًرتبكارات المعلميكة تشكترط أن

يكون توزيع البيانات طبيعيا .ويوهح الجدول رقم ( )18نتائل اًرتبار حيث ىن انقيمةاالحرم نية

لكك ككل محك ككور أكبك ككر مك ككن  ,) sig.  0.05 (0.05وهك ككذا يك ككدل علك ككى أن البيانك ككات تتبك ككع التوزيك ككع
الطبيعي ويج

استردام اًرتبارات المعلمية.

جتولرقم()18
الرب رانروزيعانطبي س()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
المحور
األول

عتت

عنوان المحور

انسقرات

دور مبدأ حماية حقوق المساهمين في الحد من ظاهر
الت ر الهريبي

الثاني

دور مبدأ المساوا بين المساهمين في المعاملة في الحد
من ظاهر الت ر الهريبي

الثالث

دور مبدأ أصحا

المصالح في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي
الرابع

دور مبدأ اإلفصا والشلافية في الحد من ظاهر الت ر
الهريبي

الخامس

دور مبدأ مسيوليات مجلس اإلدار في الحد من ظاهر
الت ر الهريبي
جميعانسقرات

Z

انقيمة
االحرم نية

9

0.672

0.757

6

1.041

0.229

6

1.123

0.161

6

1.051

0.219

8

0.949

0.329

35

0.657

0.781

5.3الرب رفرضي تانتراسة
تككم اسككتردام ارتبككار  Tللعينككة الواحككد (  )One Sample T testلتحليككل فقككرات

اًسكتبانة ,وتككون اللقككر ىيجابيكة بمعنككى أن أفكراد العينكة يوافقككون علكى محتواهككا ىذا كانكت قيمككة t

المحس ككوبة أكب ككر م ككن قيم ككة ) )tالجدولي ككة والت ككي تس ككاوي )( (1.99أو انقيمااااةاالحرم نيااااة أق ككل م ككن
( (0.05وال ككوزن النس ككبي أكب ككر م ككن ( )%60والمتوس ككط الحس ككابي أكب ككر م ككن المتوس ككط المحاي ككد
) ,))3و فيما عدا ذل تكون اللقر ير ايجابية .

 5.2.1الرب رانسرضيةانرئيسيةاألونىانرسرنصعلىم يلس:يوجتتورنحوكمةانشرك ت

ذوتالنةإحص ئيةعنت مسروى تالنة (  )  0.05فسانحتمنظ هرةانرهربانضريبسمن
وجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة.
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ويرسرعمنهذهانسرضيةمجموعةمنانسرضي تانسرعيةوهسعلىاننحواآلرس:
 5.2.1.1الرب رانسرضيةانسرعيةاألونىانرسرنصعلىم يأرس:يوجتتورنمبتأحم ية

حقوق انمس همين ذو تالنة إحص ئية عنت مسروى تالنة (  )  0.05فس انحت من ظ هرة

انرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة.

ًرتبككار هككذه اللرهككية تككم اسككتردام ارتبككار ( (tللعينككة الواحككد والنتككائل مبينككة فككي جككدول

رقككم ( )19وال ككذي يبككين خ ار أفك كراد عينككة الد ارس ككة ف ككي فق كرات المح ككور األول (تورمباااتأحم ياااة
حقوقانمس همينفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس)وتبين النتائل أن أعلى اللقرات حس

الككوزن النسككبي هككي اللقككر رقككم ( )1والتككي تككنش علككى (يككدعم مسككتوى اإلفصككا عككن المعلومككات
المحاسككبية بصككور دوريككة ومنتظمككة للحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي) حيككث نالككت أعلككى نسككبة

قبول بل كت ( ,)%82.07أمكا أقكل اللقكرات قبكوً فكانكت اللقكر رقكم ( )4والتكي تكنش علكى "وجكود
ع ككدد أكب ككر م ككن ممال ككي ص ككلات المس ككاهمين ف ككي مجل ككس ادار الش ككركة يح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر

الهريبي" حيث نالت أدنى نسبة قبول بل ت (.)%69.20
وبصلة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول (تورمبتأحم ية

حقوق انمس همين فس انحت من ظ هرة انرهرب انضريبس) تساوي ) (3.67وهي أكبر من القيمة
المتوسطة المحايد ( ,)3واًنحرال المعياري يساوي ) (0.570والوزن النسبي يساوي

) )%73.41وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة ( (tالمحسوبة تساوي

) (10.968وهي أكبر من قيمة ) )tالجدولية والتي تساوي ) ,(1.99والقيمة اًحتمالية تساوي

) (0.000وهي أقل من ) (0.05مما يدل على أنه يوجد دور لمبدأ حماية حقوق المساهمين ذو
دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة (  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة
نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز .

نريجةانسرضيةانسرعيةاألونى:
يوجد دور لمبدأ حماية حقوق المساهمين ذو دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة (
 )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في

قطاع ز.

ويرجع ذل من وج ة نظر الباحث ىلى أن مستوى اإلفصا عن المعلومات المحاسبية
بصور دورية ومنتظمة وتمكين اإلدار من اإلفصا

للمساهمين عن العمليات الجوهرية التي

تقوم ب ا الشركة مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
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19

فقرات المحور اًول (ت ورمبتأحم يةحقوقانمس همينفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس)
انمروسطانحس بس

االنحرافانم ي ري

انوزناننسبس

1

دورية ومنتظمة للحد من ظاهر الت ر الهريبي.

قيمةt

يكدعم مسكتوى اإلفصكا عكن المعلومكات المحاسكبية بصكور

انقيمةاالحرم نية

م

انررريب

انسقرات

4.10

0.822

82.07

12.525

0.000

1

يسك ك ككاهم اإلفصك ك ككا عك ك ككن ال ياكك ك ككل والترتيبك ك ككات ال أرسك ك ككمالية
للمس ك ك ككاهمين عل ك ك ككى ت ك ك ككوفير راص ك ك ككية ع ك ك ككدم التحي ك ك ككز ف ك ك ككي
2

3.77

0.788

75.40

9.116

0.000

3

المعلومات المحاسبية للحد من ظاهر الت ر الهريبي.
تقوم اًدار باإلفصا للمساهمين عن القواعكد واًجك ار ات
للش ككركات ف ككي أسك كواق رأس الم ككال ما ككل عملي ككات اًن ككدماج

3

3.53

مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
وجود عدد أكبر من ممالي صلات المسكاهمين فكي مجلكس

4

0.874

70.57

5.643

0.000

7

3.46

ادار الشركة يحد من ظاهر الت ر الهريبي.

0.833

69.20

5.151

0.000

9

تمكك ككين اإلدار مك ككن اإلفصك ككا للمسك ككاهمين عك ككن العمليك ككات
الجوهرية التي تقوم ب ا الشركة تساهم في الحد مكن ظكاهر
5

3.78

0.813

75.63

8.967

0.000

2

الت ر الهريبي.
يس ككاهم اًفص ككا للمس ككاهمين ع ككن األنش ككطة ي ككر العادي ككة
التك ككي تقك ككوم ب ك ككا الشك ككركة علك ككى الحك ككد مك ككن ظك ككاهر الت ك ككر

6

3.62

الهريبي.
اًجتم ككاع ال ككدوري للجمعي ككة العام ككة للمس ككاهمين يح ككد م ككن

7

0.866

72.41

6.686

0.000

5

التالع

3.60

وبالتالي الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

0.908

71.95

6.139

0.000

6

تزويككد المس ككاهمين بالمعلوم ككات الكامل ككة ع ككن الموه ككوعات
التككي يتعككين اترككاذ ق ك اررات بشككدن ا فككي اجتماعككات الجمعيككة
8

3.68

العمومية يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
مشككاركة المسككاهمين فككي عمليككة اترككاذ الق ك اررات يسككاهم فككي

9

0.921

73.56

6.866

0.000

4

3.49

الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
جميع اللقرات

3.67

0.901
0.570

قيمة ) (tالجدولية عند مستوى دًلة " "0.05و درجة حرية " "86تساوي ))1.99
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69.89
73.41

5.119
10.968

0.000
0.000

8

5.2.1.2الرب رانسرضيةانسرعيةانث نيةانرسرنصعلىم يأرس:يوجتتورنمبتأانمس واة
بينانمس همينفسانم ملةذوتالنةإحص ئيةعنتمسروىتالنة( )  0.05فسانم ملة

فسانحتمنظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة.

ًرتبككار هككذه اللرهككية تككم اسككتردام ارتبككار ) )tللعينككة الواحككد والنتككائل مبينككة فككي جككدول

رقككم ( )20والككذي يبككين خ ار أفكراد عينككة الد ارسككة فككي فقكرات المحككور الاككاني (تورمبااتأانمس ا واة
بينانمسا همينفاسانم ملاةفاسانحاتمانظا هرةانرهاربانضاريبس)وتبكين النتكائل أن أعلكى

اللقرات حسك

الكوزن النسكبي هكي اللقكر رقكم ( )6والتكي تكنش علكى "قيكام الشكركة باإلفصكا عكن

المعلوم ككات المحاس ككبية واًيه ككاحات الالزم ككة بص ككور عادل ككة للمس ككاهمين لتعزي ككز راص ككية الدق ككة

واًكتمككال يسككاهم فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي" حيككث نالككت أعلككى نسككبة قبككول بل ككت

( ,)%78.39أما أقل اللقرات قبوً فكانت اللقر رقم ( )1والتي تنش على "قيام الشركة باًلتزام
بحمايكة حقككوق األقليكة فككي الحصكول علككى المعلومكات ذات العالقككة فكي تحسككين مسكتوى اإلفصككا

المحاسككبي يسككاهم فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي" حيككث نالككت أدنككى نسككبة قبككول بل ككت

(.)%69.89

وبصلة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الااني (تورمبتأانمس واة

بااينانمس ا همينفااسانم ملااةفااسانحااتماانظ ا هرةانرهااربانضااريبس) تسككاوي

القيم ككة المتوس ككطة المحاي ككد ( ,)3واًنحك كرال المعي ككاري يس ككاوي

)(0.607

)(3.65

وهككي أكبككر مككن

وال ككوزن النس ككبي يس ككاوي

( )%72.91وهككي أكبككر مككن الككوزن النسككبي المحايككد " "%60وقيمككة  tالمحسككوبة تسككاوي ()9.925
وهككي أكبككر مككن قيمككة ( (tالجدوليككة والتككي تسككاوي ( ,(1.99والقيمككة اًحتماليككة تسككاوي )(0.000
وهي أقل من ( )0.05مما يكدل علكى أنكه يوجكد دور لمبكدأ المسكاوا بكين المسكاهمين فكي المعاملكة

ذو دًلككة ىحصككائية عنككد مسككتوى دًلككة (  )  0.05فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي مككن

وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز .
نريجةانسرضيةانسرعيةانث نية

يوجككد دور لمبككدأ المسككاوا بككين المسككاهمين فككي المعاملككة ذو دًلككة ىحصككائية عنككد مسككتوى

دًلككة (  )  0.05فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي مككن وج ككة نظككر الككدوائر الهككريبية

العاملة في قطاع ز .

ويرجككع ذل ك مككن وج ككة نظككر الباح ككث ىلككى أن قيككام الشككركة باإلفصككا عككن المعلوم ككات

المحاسبية واإليهاحات الالزمة بصكور عادلكة للمسكاهمين لتعزيكز راصكية الدقكة واًكتمكال وقيكام

ىدار الشركة باإلفصا عن وجود أي مصالح راصة ألعها مجلس اإلدار والمد ار التنليكذيون

قد ترتبط بعمليات أومسائل للشركة مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
12

20
فقراتانمحورانث نس(تورمبتأانمس واةبينانمس همينفسانم ملةفس
انحتمنظ هرةانرهربانضريبس)
انمروسطانحس بس

االنحرافانم ي ري

انوزناننسبس

قيمةt

انقيمةاالحرم نية

انررريب

م

انسقرات

قيك ككام الشك ككركة بك ككاًلتزام بحمايك ككة حقك ككوق األقليك ككة فك ككي الحصك ككول علك ككى
1

المعلوم ككات ذات العالق ككة ف ككي تحس ككين مس ككتوى اإلفص ككا المحاس ككبي

3.49

0.926

69.89

4.978

0.000

6

يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
2

3

اًلت ك كزام بتعزيك ككز راصك ككية التوقيك ككت المناس ك ك

للمعلومك ككات المحاسك ككبية

لتساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
دعك ك ككم حقك ك ككوق األقليك ك ككة مك ك ككن رك ك ككالل تعزيك ك ككز راصك ك ككية عك ك ككدم التحيك ك ككز
بالمعلومات المحاسبية يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

3.57

0.844

71.49

6.351

0.000

4

3.54

0.873

70.80

5.769

0.000

5

قيام ادار الشركة باإلفصا عن وجكود أي مصكالح راصكة ألعهكا
4

مجلك ككس اإلدار والمك ككد ار التنليك ككذيون قك ككد ت ك كرتبط بعمليك ككات أو مسك ككائل

3.70

0.864

74.02

7.567

0.000

2

للشركة مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
قيككام الشككركة باإلفصككا عككن خليككة واهككحة تحلككظ حقككوق األقليككة عنككد
5

عمليككة اترككاذ الق ك اررات اًسككتامارية للشككركة مككن شككدنه أن يسككاهم فككي

3.64

0.762

72.87

7.878

0.000

3

الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
قيك ككام الشك ككركة باإلفصك ككا عك ككن المعلومك ككات المحاسك ككبية واًيهك ككاحات
6

الالزمككة بصككور عادلككة للمسككاهمين لتعزيككز راصككية الدقككة واًكتمككال

3.92

0.766

78.39

11.200

0.000

1

يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
جميع اللقرات

3.65

0.607

72.91

9.925

0.000

قيمة ) )tالجدولية عند مستوى دًلة " "0.05و درجة حرية " "86تساوي ))1.99

 5.2.1.3الرب ر انسرضية انسرعية انث نثة انرس رنص على م يلس :يوجت تور نمبتأ تور
أصح ب انمص نح ذو تالنة إحص ئية عنت مسروى تالنة (  )  0.05فس انحت من ظ هرة
انرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة.


ًرتبككار هككذه اللرهككية تككم اسككتردام ارتبككار ( )tللعينككة الواحككد والنتككائل مبينككة فككي جككدول
رقككم ( )21والككذي يبككين خ ار أف كراد عينككة الد ارسككة فككي فق كرات المحككور الاالككث (تورمبااتأأصااح ب
انمص نحفسانحاتمانظا هرةانرهاربانضاريبس)وتبكين النتكائل أن أعلكى اللقكرات حسك الكوزن
النسبي هي اللقر رقم ( )1والتي تنش على "قيام الشركة بتوفير المعلومات التي يمكن اًعتمكاد
علي ككا ألصككحا المصككالح فككي التوقيككت المناسك يسككاهم فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر الهكريبي"
حيككث نالككت أعلككى نسككبة قبككول بل ككت ( ,)%78.85أمككا أقككل اللق كرات قبككوً فكانككت اللقككر رقككم ()5
والتككي تككنش علككى "قيككام الشككركة باألرككذ فككي عككين اًعتبككار وج ككات نظككر أصككحا المصككالح فككي
11

عملية اتراذ الق اررات اًستامارية مما يعمل على الحد مكن ظكاهر الت كر الهكريبي" حيكث نالكت
أدنى نسبة قبول بل ت (.)%70.34
وبصلة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الاالث (تور مبتأ
أصح بانمص نحفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس) تساوي ) (3.71وهي أكبر من القيمة
المتوسطة المحايد ( ,)3واًنحرال المعياري يساوي ( (0.567والوزن النسبي يساوي
) )%74.21وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة  tالمحسوبة تساوي
) (11.694وهي أكبر من قيمة ( (tالجدولية والتي تساوي ( ,(1.99والقيمة اًحتمالية تساوي
) (0.000وهي أقل من ( (0.05مما يدل على أنه يوجد دور لمبدأ دور أصحا المصالح ذو
دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة (  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة
نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز .
نريجةانسرضيةانسرعيةانث نثة

يوج ك ككد دور لمب ك ككدأ دور أص ك ككحا المص ك ككالح ذو دًل ك ككة ىحص ك ككائية عن ك ككد مس ك ككتوى دًل ك ككة (
 )  0.05في الحكد مكن ظكاهر الت كر الهكريبي مكن وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة فكي
قطاع ز .
ويرجع ذل من وج ة نظر الباحث ىلى أن قيام الشركة بتوفير المعلومات التي يمكن
اًعتماد علي ا ألصحا المصالح في التوقيت المناس واًلتزام بإعالم أصحا المصالح
بشكل كال عن حقوق م والتزامات م عند ارتباط م بالشركة مما يساهم في الحد من ظاهر
الت ر الهريبي.

12
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فقرات المحور الاالث (تورمبتأأصح بانمص نحفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس)
انمروسطانحس بس

االنحرافانم ي ري

انوزناننسبس

قيمةt

انقيمةاالحرم نية

م

انررريب

انسقرات

قيام الشركة بتكوفير المعلومكات التكي يمككن اًعتمكاد علي كا ألصكحا
المصككالح فككي التوقيككت المناس ك

يسككاهم فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر

3.94

0.671

78.85

13.103

0.000

1

الهريبي.

1

اًلت ك ك كزام بك ك ككإعالم أصك ك ككحا

المصك ك ككالح بشك ك كككل كك ك ككال عك ك ككن حقك ك ككوق م

والتزامات م عند ارتباط م بالشركة يساعد في الحد مكن ظكاهر الت كر

3.85

0.785

77.01

10.101

0.000

2

الهريبي.

2

تك ككوفير الحماي ك ككة ألص ك ككحا

المص ك ككالح مك ككن ر ك ككالل تواي ك ككق العالق ك ككات

التعاقدي ككة الت ككي تح ككول دون قي ككام أي ط ككرل بالتالعك ك

بتلك ك الحق ككوق

3.82

0.691

76.32

11.017

0.000

3

ييدي الى الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

3

قيككام الشككركة بتقككديم تع ككدات ىهككافية ألصككحا

المصككالح فككي حالككة

عككدم وجككود تش كريعات ترككتش بحقككوق م يسككاهم فككي الحككد مككن ظككاهر

3.60

0.869

71.95

6.417

0.000

4

الت ر الهريبي.

4

قيك ككام الشك ككركة باألرك ككذ فك ككي عك ككين اًعتبك ككار وج ك ككات نظك ككر أصك ككحا
المصالح في عملية اتراذ القك اررات اًسكتامارية ممكا يعمكل علكى الحكد

3.52

0.847

70.34

5.695

0.000

6

من ظاهر الت ر الهريبي.

5

قيككام ادار الشككركة بوهككع رطككط وبكرامل لمشككاركة أصككحا

المصككالح

لتمايككل العككاملين ف ككي مجلككس اإلدار ورطككط تمليك ك األس ك م للع ككاملين

3.54

0.938

70.80

5.374

0.000

5

 6يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
جميع اللقرات

3.71

0.567

74.21

11.694

0.000

قيمة ) (tالجدولية عند مستوى دًلة " "0.05و درجة حرية " "86تساوي ))1.99

 5.2.1.4الرب رانسرضيةانسرعيةانراب ةانرسرنصعلىم يلس:يوجتتورنمبتأاإلفص ح

وانشس فية ذو تالنة إحص ئية عنت مسروى تالنة (  )  0.05فس انحت من ظ هرة انرهرب

انضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة.


ًرتبككار هككذه اللرهككية تككم اسككتردام ارتبككار ) )tللعينككة الواحككد والنتككائل مبينككة فككي جككدول

رقككم ( )22والككذي يبككين خ ار أف كراد عينككة الد ارسككة فككي فق كرات المحككور ال اربككع (تورمبااتأاإلفصاا ح
وانشس فيةفسانحتمنظا هرةانرهاربانضاريبس)وتبكين النتكائل أن أعلكى اللقكرات حسك

الكوزن

النسبي هي اللقكر رقكم ( )5والتكي تكنش علكى "يكدعم حجكم اإلفصكا والشكلافية فكي القكوائم الماليكة

13

نحككو الحككد مككن ظككاهر الت ككر الهكريبي" حيككث نالككت أعلككى نسككبة قبككول بل ككت ( ,)%81.38أمككا

أقل اللقرات قبوً فكانت اللقر رقم ( )4والتي تنش على "تعزيز اًرتكاز على القوائم المالية بمكا
تقككدم مككن معلومككات ,ممككا يسككاهم فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر الهكريبي" حيككث نالككت أدنككى نسككبة

قبول بل ت (.)%77.70

وبصلة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع (تور مبتأ

اإلفص ح وانشس فية فس انحت من ظ هرة انرهرب انضريبس) تساوي ) (3.98وهي أكبر من

القيمة المتوسطة المحايد ( ,)3واًنحرال المعياري يساوي ( )0.611والوزن النسبي يساوي

) )%79.54وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة ) )tالمحسوبة تساوي

) (14.924وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية والتي تساوي ) ,(1.99والقيمة اًحتمالية تساوي
) (0.000وهي أقل من ) )0.05مما يدل على أنه يوجد دور لمبدأ اإلفصا والشلافية ذو دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة (  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر

الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز.
نريجةانسرضيةانسرعيةانراب ة

يوجد دور لمبدأ اإلفصا والشلافية ذو دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05

في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز.
ويرجع ذل

من وج ة نظر الباحث ىلى أن حجم دعم اإلفصا

والشلافية في القوائم المالية

والمالئمة والمواوقية في المعلومات المحاسبية وشمولية المعلومات من رالل اتباع الشركة

اإلفصا الكافي عن مصادر واستردامات األموال أو الموارد مما يساهم في الحد من ظاهر

الت ر الهريبي.
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فقرات المحور الرابع (تورمبتأاإلفص حوانشس فيةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس)
انمروسطانحس بس

االنحرافانم ي ري

انوزناننسبس

قيمةt

1

الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

انقيمةاالحرم نية

المالئمككة والمواوقيككة فككي المعلومككات المحاسككبية يسككاهم فككي

4.06

0.783

81.15

12.599

0.000

2

شك ككمولية المعلومك ككات مك ككن رك ككالل ىتبك ككاع الشك ككركة اإلفصك ككا

3

الكافي عن مصادر واستردامات األمكوال أو المكوارد يسكاهم
2

3.99

0.785

79.77

11.746

0.000

في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
مرونككة المعلومككات مككن رككالل قيككام الشككركة باإلفصككا عككن
المعلومك ككات المحاسك ككبية التك ككي تسك ككاعد علك ككى ارتبك ككار أفهك ككل

3

مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
يدعم حجم اإلفصا والشلافية فكي القكوائم الماليكة نحكو الحكد

5

من ظاهر الت ر الهريبي.
ت ككدعيم قي ككام الش ككركة باس ككتردام ط ككرق وأس ككالي

3.97

0.754

79.31

11.943

0.000
6

3.89

0.784

77.70

10.531

0.000
1

4.07

0.789

81.38

12.631

0.000

التكنولوجي ككا

الحدياك ك ك ككة فك ك ك ككي اإلفصك ك ك ككا وتوصك ك ك ككيل المعلومك ك ك ككات وزيك ك ك ككاد
6

4

البدائل يساهم في الحد من ظاهر ال ر الهريبي.
تعزيز اًرتكاز على القوائم المالية بمكا تقكدم مكن معلومكات,

4

انررريب

م

انسقرات

5
3.90

0.836

77.93

10.006

0.000

مصداقيت ا تعمل على الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
جميع اللقرات

3.98

0.611

79.54

14.924

0.000

قيمة ) )tالجدولية عند مستوى دًلة " "0.05و درجة حرية " "86تساوي ((1.99

 5.2.1.5الرب ر انسرضية انسرعية انل مسة انرس رنص على م يلس :يوجت تور نمبتأ

مسؤوني ت مجلس اإلتارة ذو تالنة إحص ئية عنت مسروى تالنة (  )  0.05فس انحت من
ظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة.

ًرتبككار هككذه اللرهككية تككم اسككتردام ارتبككار ) )tللعينككة الواحككد والنتككائل مبينككة فككي جككدول

رقككم ( )23والككذي يبككين خ ار أفكراد عينككة الد ارسككة فككي محتككوى فقكرات المحككور الرككامس (تورمبااتأ
مسؤوني تمجلساإلتارةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس) وتبين النتائل أن أعلى اللقرات

حس

الوزن النسبي هي اللقر رقم ( )4والتي تنش على "التدكد من مكدى تكوافر الم كار الالزمكة

والميككز الكافيككة ألعهككا مجلككس اإلدار فكي تحسككين مسككتوى اإلفصككا المحاسككبي بمككا يسككاهم فككي

الحككد مككن ظككاهر الت ككر الهكريبي" حيككث نالككت أعلككى نسككبة قبككول بل ككت ( ,)%79.54أمككا أقككل
15

اللقرات قبوً فكانت اللقر رقكم ( )2والتكي تكنش علكى "قيكام الشكركة باإلفصكا عكن طكرق تحديكد
مكافد أعها مجلس ىدار الشركة يحسن مستوى اإلفصا عن المعلومكات المحاسكبية ممكا يحكد

من ظاهر الت ر الهريبي "حيث نالت أدنى نسبة قبول بل ت (.)%72.41
وبصلة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرامس (تور مبتأ

مسؤوني تمجلساإلتارةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس) تساوي ) (3.81وهي أكبر من
القيمة المتوسطة المحايد ( ,)3واًنحرال المعياري يساوي ) (0.641والوزن النسبي يساوي

) )%76.12وهي أكبر من

الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة ( )tالمحسوبة تساوي

) (11.734وهي أكبر من قيمة ( )tالجدولية والتي تساوي ( ,(1.99والقيمة اإلحتمالية تساوي

) )0.000وهي أقل من ) )0.05مما يدل على أنه يوجد دور لمبدأ مسيوليات مجلس اإلدار

ذو دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة (  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من

وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز.
نريجةانسرضيةانسرعيةانل مسة
يوجد دور لمبدأ مسيوليات مجلس اإلدار ذو دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة (
 )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في

قطاع ز.

ويرجع ذل من وج ة نظر الباحث ىلى أن التدكد من مدى توافر الم ار الالزمة والميز
الكافية ألعها مجلس اإلدار في تحسين مستوى اإلفصا المحاسبي والتدكد من وجود فصل

في ارتصاصات مجلس اإلدار واإلدار التنليذية لتحسين جود المعلومات المحاسبية واًلتزام
بتوفير المعلومات الدقيقة والمناسبة في الوقت المالئم ألعها مجلس اإلدار مما يساهم في

الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
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فقراتانمحورانل مس(تورمبتأمسؤوني تمجلساإلتارةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس)
انمروسطانحس بس

االنحرافانم ي ري

انوزناننسبس

قيمةt

انقيمةاالحرم نية

م

انررريب

انسقرات

قيك ككام الشك ككركة باإلفصك ككا عك ككن خليك ككة ارتيك ككار المك ككد ار التنليك ككذيين
وتحديد مرتبات م وحوافزهم على تحسين مستوى عدم التحيز فكي
المعلومككات المحاسككبية ممككا يس ك م فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر

1

3.67

1.008

73.33

6.171

0.000

7

الهريبي.
قيام الشركة باإلفصا عن طرق تحديد مكافد أعها مجلكس
ىدار الشك ك ك ككركة يحسك ك ك ككن مسك ك ك ككتوى اإلفصك ك ك ككا عك ك ك ككن المعلومك ك ك ككات

2

المحاسبية مما يحد من ظاهر الت ر الهريبي.
اس ككتقطا

الش ككركة أعه ككا م ككن مجل ككس اإلدار م ككن المس ككتقلين

ي ككر الع ككاملين بالش ككركة يس ككاعد ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر

3

3.62

0.905

72.41

6.395

0.000

8

3.85

0.922

77.01

8.608

0.000

4

الهريبي.
التدكككد مككن مككدى تكوافر الم ككار الالزمككة والميككز الكافيككة ألعهككا
مجلك ككس اًدار فك ككي تحسك ككين مسك ككتوى اإلفصك ككا المحاسك ككبي بمك ككا

4

3.98

0.762

79.54

11.957

0.000

1

يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
اًلتكزام بتككوفير المعلومككات الدقيقككة والمناسككبة فككي الوقككت المالئككم
ألعه ككا مجل ككس اإلدار يس ككاهم ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر

5

الهريبي.
اإلفص ككا ع ككن مس ككيوليات وواجب ككات ودور مجل ككس اإلدار يح ككد

6

من ظاهر الت ر الهريبي.
قيام مجلس اإلدار بتقويم أدائه على أسكس وأسكالي

3.72

0.949

74.48

7.121

0.000

6

مالئمكة فكي

تحس ككين مس ككتوى اإلفص ككا للمعلوم ككات المحاس ككبية يعم ككل عل ككى

7

3.91

0.757

78.16

11.191

0.000

3

3.75

0.750

74.94

9.286

0.000

5

الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
التدكد من وجكود فصكل فكي ارتصاصكات مجلكس اًدار واًدار
التنليذيككة لتحسككين جككود المعلومككات المحاسككبية لتسككاهم فككي الحككد

8

3.95

0.776

79.08

11.464

0.000

من ظاهر الت ر الهريبي.
جميع اللقرات

3.81

قيمة ) )tالجدولية عند مستوى دًلة " "0.05و درجة حرية " "86تساوي )(1.99
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0.641

76.12

11.734

0.000

2

رحليل انسرضية انرئيسة األونى انرس رنص على م يأرس :يوجت تور نحوكمة انشرك ت ذو

تالنة إحص ئية عنت مسروى تالنة (  )  0.05فس انحت من ظ هرة انرهرب انضريبس من

وجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة.

تم استردام ارتبار ( )tللعينة الواحد والنتائل مبينة في جدول رقم ( )24والذي يبين

ر أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة :تورحوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
خا

فس فلسطين ,وتبين النتائل أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسة تساوي ( (3.76وهي
أكبر من القيمة المتوسطة المحايد ( ,)3واًنحرال المعياري يساوي ) ,(0.434والوزن النسبي

يساوي ) )%75.13وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد " "%60وقيمة ) (tالمحسوبة تساوي

) (16.274وهي أكبر من قيمة ) )tالجدولية والتي تساوي ( ,(1.99والقيمة اًحتمالية تساوي
 0.000وهي أقل من ) (0.05مما يدل على وجود دور لحوكمة الشركات ذو دًلة ىحصائية
عند مستوى دًلة (  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز .

نريجةانسرضيةانرئيسيةاألونى
وجود دور لحوكمة الشركات ذو دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة (  )  0.05في الحد

من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز.

يعزو الباحث ذل ىلى أن هذه النتيجة جا ت محصلة لنتائل اللرهيات اللرعية السابقة

والتي تشكل بمجمل ا دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر

الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز  ,وذل ألن كل مبدأ من مبادئ حوكمة الشركات يتمال
بمجموعة من الجوان

األساسية الالزمة لنجا

دور الحوكمة على أرض الواقع ,وبالتالي

الحصول على نتائل ىيجابية من أهم ا ىحكام الرقابة على مجلس اإلدار والمديرين التنليذيين في

كبير ألصحا
دور ا
الشركات ,وتحمي أيها هذه المبادئ حقوق المساهمين ,وتعطي ا

المصالح

في المشاركة في الق اررات المتعلقة ب م وتيكد على اتباع اإلفصا والشلافية عن اإلعالن عن
نتائل النشاط المالي ,وذل

لتزويد المستامرين وأصحا

العالقة بكافة المعلومات الهرورية

التي يحتاجون ا.
ل ذا تعمل هذه المبادئ جنبا ىلى جن
ممارسات لعمليات تالع

لتحقيق الرقابة القادر على الكشل عن أي

بالبيانات المالية ,وبالتالي سيساهم في تقديم بيانات مالية صحيحة

عن الشركة للدوائر الهريبية مما ييدي ىلى الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
12

جدول رقم ()24
تحليل محاور الدراسة  :دور حوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبسفسفلسطين

الثاني

من ظاهر الت ر الهريبي
دور مبدأ أصحا

الثالث

المصالح في الحكد مكن ظكاهر الت كر

الهريبي
دور مبدأ اإلفصا والشلافية في الحد مكن ظكاهر الت كر

الرابع

الهريبي
الخامس

دور مبككدأ مسككيوليات مجلككس اإلدار فككي الحككد مككن ظككاهر
الت ر الهريبي



جميعانمح ور

انمروسطانحس بس

دور مبدأ المساوا بكين المسكاهمين فكي المعاملكة فكي الحكد

االنحرافانم ي ري

الت ر الهريبي

انوزناننسبس

األول

قيمةt

دور مبككدأ حمايككة حقككوق المسككاهمين فككي الحككد مككن ظككاهر

انقيمةاالحرم نية

انمحور

3.67

0.570

73.41

10.968

0.000

3.65

0.607

72.91

9.925

0.000

3.71

0.567

74.21

11.694

0.000

3.98

0.611

79.54

14.924

0.000

3.81

0.641

76.12

11.734

0.000

3.76

0.434

75.13

16.274

0.000

انررريب

عنوانانمحور

4
5

3

1

2

قيمة ) (tالجدولية عند مستوى دًلة " "0.05و درجة حرية " "86تساوي )(1.99

5.2.2.1الرب رانسرضيةانرئيسةانث نيةانرسرنصعلىم يلس:الروجتفروقذاتتالنة

إحص ئية عنت مسروى تالنة (  )  0.05بين أراء أفرات مجرمع انتراسة انمسرجيبين نهذه
انتراسة حول تور حوكمة انشرك ت فس انحت من ظ هرة انرهرب انضريبس من وجهة نظر

انتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزةر زينلمرغيراتانشلصية.

إللرب رهذهانسرضيةرمرقسيمه إنىمجموعةمنانسرضي تانسرعيةكم يأرس:
 .2اللرهية اللرعية األولى التي تنش على ما يدتي ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية

عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة

حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير الميهل العلمي.

 .1اللرهية اللرعية الاانية التي تنش على ما يدتي ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية

عند مستوى دًلة ( )  0.05بين أ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة

11

حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير المسمى الوظيلي.

 .7اللرهية اللرعية الاالاة التي تنش على ما يدتي ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية

عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير سنوات الربر في العمل.

 .7اللرهية اللرعية الرابعة التي تنش على ما يدتي ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية

عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير العمر بالسنوات.

 .7اللرهية اللرعية الرامسة التي تنش على ما يدتي ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية

عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير عمل المحاس

الراش قبل العمل لدى الحكومة.

في ىحدى منشآت القطاع

 .7اللرهية اللرعية السادسة التي تنش على ما يدتي ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية

عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر
الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير كنت تمارس الحوكمة أانا عمل

في

القطاع الراش.

 .1اللرهية اللرعية السابعة التي تنش على ما يدتي ً :توجد فروق ذات دًلة ىحصائية

عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر
الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير اإلدار التي تعمل ب ا.

ومنثمرمالرب رانسرضي تانسرعيةكم يلس:
 .1الرب ر انسرضية انسرعية األونى انرس رنص على م يأرس ً :توجد فروق ذات دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
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حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير الميهل العلمي.

تكم اسككتردام ارتبككار تحليككل التبككاين األحككادي ًرتبككار اللككروق بككين متوسككطات اسككتجابات

المبحككواين عن ككد مس ككتوى دًل ككة ( )   0.05ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر

الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة فكي قطكاع كز تعكزى لمت يكر الميهكل
العلمي والنتائل مبينكة فكي جكدول رقكم ( )25والكذي يبكين أن قيمكة ) (Fالمحسكوبة لجميكع المحكاور

مجتمعككة تسككاوي ) )0.214وهككي أقككل مككن قيمككة ) (Fالجدوليككة والتككي تسككاوي ) ,(3.11كمككا أن
القيمكة اًحتماليكة لجميكع المحكاور تسكاوي ) (0.808وهكي أكبكر مكن ) (0.05ممكا يكدل علكى عكدم
وجككود فككروق بككين متوسككطات اسككتجابات المبحككواين عنككد مسككتوى دًلككة (  )   0.05حككول دور
حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة

في قطاع ز تعزي لمت ير الميهل العلمي.

نريجةانسرضيةانسرعيةاألونى
عدم وجود فكروق بكين متوسكطات اسكتجابات المبحكواين عنكد مسكتوى دًلكة ( )   0.05

ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر الهك كريبي م ككن وج ككة نظ ككر ال ككدوائر
الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير الميهل العلمي.
يعككزو الباحككث ىلككى أن عككدم وجككود فككروق واهككحة بككين ىجابككات المبحككواين ألن ) (%96مككن م

ميهل م العلمي بكالوريوس فدعلى.
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جدول رقم ()25
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تور

حوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة
ر زينمرغيرانمؤهلان لمس
مجموع

ترجة

مروسط

1.222

2

0.611

26.740

84

0.318

انرهربانضريبس

المجموع

27.962

86

انمحورانث نس:تورمبتأ

بين المجموعات

0.056

2

0.028

انمس واةبينانمس همينفس

دارل المجموعات

31.599

84

0.928 0.075 0.376

المجموع

31.656

86

بين المجموعات

0.414

2

0.207

أصح بانمص نحفسانحتمن دارل المجموعات

27.222

84

0.324

ظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

27.637

86

انمحورانرابع:تورمبتأ

بين المجموعات

0.051

2

0.025

اإلفص حوانشس فيةفسانحتمن دارل المجموعات

32.015

84

0.381

ظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

32.065

86

انمحورانل مس:تورمبتأ

بين المجموعات

0.239

2

0.119

مسؤوني تمجلساإلتارةفس دارل المجموعات

35.066

84

0.417

المجموع

35.305

86

بين المجموعات

0.082

2

0.041

دارل المجموعات

16.092

84

0.192

المجموع

16.174

86

انمحور

مصترانرب ين

انمحوراألول:تورمبتأحقوق بين المجموعات

انمس همينفسانحتمنظ هرة دارل المجموعات

انم ملةفسانحتمنظ هرة
انرهربانضريبس

انمحورانث نث:تورمبتأ

انحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

جميع محاور اًستبانة

انمرب ت

انحرية

قيمة((Fانجتونيةعنتترجةحرية""84,2ومسروىتالنة0.05رس وي))3.11
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انمرب ت

قيمة

انقيمة

" " Fاالحرم نية

0.153 1.919

0.530 0.639

0.936 0.066

0.752 0.286

0.808 0.214

 .2الرب ر انسرضية انسرعية انث نية انرس رنص على م يلس ً :توجد فروق ذات دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير المسمى الوظيلي.

تككم اسككتردام ارتبككار تحليككل التبككاين األحككادي ًرتبككار اللككروق بككين متوسككطات اسككتجابات
المبح كواين عن ككد مس ككتوى دًل ككة (  )   0.05ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر

الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز تعزى لمت ير المستوى

الوظيلي والنتائل مبينة في جدول رقم ( )26والذي يبين أن قيمة ) )Fالمحسكوبة لجميكع المحكاور

مجتمعككة تسككاوي ( )1.118وهككي أقككل مككن قيمككة ) )Fالجدوليككة والتككي تسككاوي ( ,(2.84كمككا أن
القيمكة اًحتماليكة لجميكع المحكاور تسكاوي ) (0.354وهكي أكبكر مكن ( )0.05ممكا يكدل علكى عكدم
وجككود فككروق بككين متوسككطات اسككتجابات المبحككواين عنككد مسككتوى دًلككة (  )   0.05حككول دور
حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة

في قطاع ز تعزي لمت ير المستوى الوظيلي.
نريجةانسرضيةانسرعيةانث نية

عككدم وجككود فككروق بككين متوسككطات اسككتجابات المبحككواين عنككد مسككتوى دًلككة( )   0.05

ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر الهك كريبي م ككن وج ككة نظ ككر ال ككدوائر
الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير المستوى الوظيلي.

يعكزو الباحككث ىلكى أن عككدم وجكود فككروق واهكحة بككين ىجابكات المبحككواين ألن )(%81

من م مستواهم الوظيلي يتبع رئيس قسم أو مدير.
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جدول رقم ()26
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تور

حوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة
ر زيإنىانمسروىانوظيسس
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المحور

مصدر التباين

انمحوراألول:تورمبتأ

بين المجموعات

0.538

حم يةحقوقانمس همينفس دارل المجموعات

27.424

82

المجموع

27.962

86

بين المجموعات

1.957

4

0.489

انمس واةبينانمس همينفس دارل المجموعات

29.699

82

0.258 1.351 0.362

المجموع

31.656

86

بين المجموعات

1.170

4

0.292

أصح بانمص نحفسانحتمن دارل المجموعات

26.467

82

0.323

ظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

27.637

86

انمحورانرابع:تورمبتأ

بين المجموعات

5.578

4

1.395

اإلفص حوانشس فيةفسانحت دارل المجموعات

26.487

82

0.323

منظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

32.065

86

انمحورانل مس:تورمبتأ

بين المجموعات

1.609

4

0.402

مسؤوني تمجلساإلتارةفس دارل المجموعات

33.696

82

0.424 0.979 0.411

المجموع

35.305

86

بين المجموعات

0.837

4

0.209

دارل المجموعات

15.338

82

0.187

المجموع

16.174

86

انحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

انمحورانث نس:تورمبتأ

انم ملةفسانحتمنظ هرة
انرهربانضريبس
انمحورانث نث:تورمبتأ

انحتمنظ هرةانرهرب
.انضريبس

جميع محاور اًستبانة

المربعات

الحرية

المربعات

4

0.134
0.807 0.402 0.334

قيمة()Fانجتونيةعنتترجةحرية""84,2ومسروىتالنة0.05رس وي((2.84
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" " Fاًحتمالية

0.464 0.906

0.003 4.317

0.354 1.118

 .3الرب ر انسرضية انسرعية انث نثة انرس رنص على م يأرس ً :توجد فروق ذات دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05بين أ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزى لمت ير سنوات الربر في العمل.

تككم اسككتردام ارتبككار تحليككل التبككاين األحككادي ًرتبككار اللككروق بككين متوسككطات اسككتجابات
المبح ككواين عن ككد مس ككتوى دًل ككة(  )   0.05ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر

الت ككر الهكريبي مككن وج ككة نظككر الككدوائر اله كريبية العاملككة فككي قطككاع ككز تعككزى لمت يككر عككدد
سككنوات الربككر والنتككائل مبينككة فككي جككدول رقككم ( )27والككذي يبككين أن قيمككة ( (Fالمحسككوبة لجميككع

المحاور مجتمعة تساوي ) (0.875وهي أقل من قيمة ( (Fالجدولية والتي تساوي ) ,)2.71كما
أن القيمككة اًحتماليككة لجميككع المحككاور تسككاوي ) (0.458وهككي أكبككر مككن ) (0.05ممككا يككدل علككى
عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحواين عنكد مسكتوى دًلكة ( )   0.05حكول دور
حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة

في قطاع ز تعزي لمت ير عدد سنوات الربر .
نريجةانسرضيةانسرعيةانث نثة
عدم وجود فكروق بكين متوسكطات اسكتجابات المبحكواين عنكد مسكتوى دًلكة ( )   0.05

ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر الهك كريبي م ككن وج ككة نظك كر ال ككدوائر
الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير عدد سنوات الربر .
يعزو الباحث ىلى أن عدم وجود فروق واهحة بين ىجابات المبحواين ألن ( (%70مكن
المبحواين ربرت م تزيد عن ( )6سنوات.
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جدول رقم ()27
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تور

حوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة
ر زينمرغيرعتتسنواتانلبرة
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المحور

مصدر التباين

انمحوراألول:تورمبتأ

بين المجموعات

0.093

حم يةحقوقانمس همينفس دارل المجموعات

27.868

83

المجموع

27.962

86

بين المجموعات

0.889

3

0.296

انمس واةبينانمس همينفس دارل المجموعات

30.767

83

0.498 0.799 0.371

المجموع

31.656

86

بين المجموعات

0.725

3

0.242

أصح بانمص نحفسانحتمن دارل المجموعات

26.911

83

0.324

ظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

27.637

86

انمحورانرابع:تورمبتأ

بين المجموعات

2.783

3

0.928

اإلفص حوانشس فيةفسانحت دارل المجموعات

29.283

83

0.353

منظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

32.065

86

انمحورانل مس:تورمبتأ

بين المجموعات

0.488

3

0.163

مسؤوني تمجلساإلتارةفس دارل المجموعات

34.817

83

0.762 0.388 0.419

المجموع

35.305

86

بين المجموعات

0.496

3

0.165

دارل المجموعات

15.679

83

0.189

المجموع

16.174

86

انحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

انمحورانث نس:تورمبتأ

انم ملةفسانحتمنظ هرة
انرهربانضريبس

انمحورانث نث:تورمبتأ

انحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

جميع محاور اًستبانة



المربعات

الحرية

المربعات

3

0.031
0.964 0.093 0.336

قيمة((Fانجتونيةعنتترجةحرية""83,3ومسروىتالنة)(0.05رس وي((2.71
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" " Fاًحتمالية

0.528 0.746

0.056 2.629

0.458 0.875

 .4الرب ر انسرضية انسرعية انراب ة انرس رنص على م يأرس ً :توجد فروق ذات دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير العمر بالسنوات.

تكم اسككتردام ارتبككار تحليككل التبككاين األحككادي ًرتبككار اللككروق بككين متوسككطات اسككتجابات
المبح ككواين عن ككد مس ككتوى دًل ككة(  )   0.05ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر

الت ر الهريبي مكن وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة فكي قطكاع كز تعكزى لمت يكر العمكر
بالسنوات والنتائل مبينة في جدول رقم ( )28والذي يبين أن قيمة ) (Fالمحسوبة لجميع المحاور

مجتمعككة تسككاوي ) )0.321وه كي أقككل مككن قيمككة ) (Fالجدوليككة والتككي تسككاوي ) ,(3.11كمككا أن
القيمة اًحتماليكة لجميكع المحكاور تسكاوي ) (0.725وهكي أكبكر مكن ) )0.05ممكا يكدل علكى عكدم

وج ككود ف ككروق ب ككين متوس ككطات اس ككتجابات المبح ككواين عن ككد مس ككتوى دًل ككة ( )   0.05ح ككول دور
حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة

في قطاع ز تعزى لمت ير العمر بالسنوات.

نريجةانسرضيةانسرعيةانراب ة
عككدم وجككود فككروق بككين متوسككطات اسككتجابات المبحككواين عنككد مسككتوى دًلككة( )   0.05

ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر الهك كريبي م ككن وج ككة نظ ككر ال ككدوائر
الهريبية العاملة في قطاع ز تعزي لمت ير العمر بالسنوات.
يعككزو الباحككث ىلككى أن عككدم وجككود فككروق واهككحة بككين ىجابككات المبحككواين يرجككع لكككون

موهككوع دور حوكمككة الشككركات فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي هككو موهككوع جديككد ممككا
يجعل ىجابات المبحواين معتمد على ربرت م العملية ,وليس على العمر بالسنوات.
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جدول رقم ()28
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين متوسطات استجابات المبحوثين حول تور

حوكمةانشرك تفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزة
ر زىنمرغيران مرب نسنوات
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المحور

مصدر التباين

انمحوراألول:تورمبتأ

بين المجموعات

0.096

حم يةحقوقانمس همينفس دارل المجموعات

27.866

84

المجموع

27.962

86

بين المجموعات

0.622

2

0.311

انمس واةبينانمس همينفس دارل المجموعات

31.034

84

0.435 0.841 0.369

المجموع

31.656

86

بين المجموعات

0.425

2

0.212

أصح بانمص نحفسانحتمن دارل المجموعات

27.212

84

0.324

ظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

27.637

86

انمحورانرابع:تورمبتأ

بين المجموعات

1.290

2

0.645

اإلفص حوانشس فيةفسانحت دارل المجموعات

30.775

84

0.366

منظ هرةانرهربانضريبس

المجموع

32.065

86

انمحورانل مس:تورمبتأ

بين المجموعات

1.017

2

0.508

مسؤوني تمجلساإلتارةفس دارل المجموعات

34.288

84

0.293 1.245 0.408

المجموع

35.305

86

بين المجموعات

0.123

2

0.061

دارل المجموعات

16.052

84

0.191

المجموع

16.174

86

انحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

انمحورانث نس:تورمبتأ

انم ملةفسانحتمنظ هرة
انرهربانضريبس

انمحورانث نث:تورمبتأ

انحتمنظ هرةانرهرب
انضريبس

جميع محاور اًستبانة

المربعات

الحرية

المربعات

2

0.048
0.866 0.145 0.332

قيمة))Fانجتونيةعنتترجةحرية""84,2ومسروىتالنة)(0.05رس وي))3.11
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" " Fاًحتمالية

0.522 0.656

0.178 1.761

0.726 0.321

 .5الرب ر انسرضية انسرعية انل مسة انرس رنص على م يأرس ً :توجد فروق ذات دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزى لمت ير عمل المحاس
قبل العمل لدى الحكومة.

الهريبي من وج ة نظر الدوائر
في ىحدى منشآت القطاع الراش

تم استردام ارتبار (ً )tرتبار اللروق بين متوسطات استجابات المبحواين عند مستوى

دًلة ( )   0.05حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة
نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع

ز التي تعزي لمت ير عمل المحاس

في ىحدى

منشآت القطاع الراش قبل العمل لدى الحكومة والنتائل مبينة في جدول رقم ( )29والذي يبين

أن قيمة ( (tالمحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ) (0.604وهي أكبر من قيمة ()t
الجدولية والتي تساوي ) ,(1.99كما أن القيمة اًحتمالية لجميع المحاور تساوي ) (0.547وهي

أقل من ) (0.05مما يدل على وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحواين عند مستوى
دًلة (  )   0.05حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة
نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع

ز التي تعزى لمت ير عمل المحاس

منشآت القطاع الراش قبل العمل لدى الحكومة.

في ىحدى

نريجةانسرضيةانسرعيةانل مسة
وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحواين عند مستوى دًلة (  )   0.05حول

دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية

العاملة في قطاع ز التي تعزى لمت ير عمل المحاس

في ىحدى منشآت القطاع الراش قبل

العمل لدى الحكومة.
يعككزو الباحككث حككول وجككود فككروق واهككحة بككين ىجابككات المبحككواين يرجككع لكككون بعككض
المككوظلين والملتشككين مككن م مككن عمككل فككي القطككاع الرككاش ولدي كه الربككر المناسككبة حككول موهككوع

حوكم ككة الش ككركات وبل ككت نس ككبت م()%5998وم ككن م م ككن ل ككم يعم ككل ف ككي القط ككاع الر ككاش وبل ككت
نسبت م(.)%4192
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جتولرقم()29
نر ئجالرب ر()tحسبنلسروقبينمروسط تاسرج ب تانمبحوثينحولتورحوكمةانشرك تفسانحت

منظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزةانرسر زينمرغيرعمل
انمح سبفسإحتىمنشعتانقط عانل صقبلان ملنتىانحكومة
عملانمح سبفس

انمحور

احتىمنشعتانقط ع
انل صقبلان مل

ان تت

انمروسط االنحراف

انحس بس انم ي ري

قيمةt

انقيمة

االحرم نية

نتىانحكومة
نعم

انمحاااااااااوراألول:تورمباااااااااتأ

52

3.656

0.536
-0.288

حم يااةحقااوقانمسا همينفااس
انحااااااتماااااانظاااااا هرةانرهاااااارب

ً

35

3.692

0.625

انمحااااااورانثاااااا نس:تورمبااااااتأ

نعم

52

3.571

0.666

انضريبس

-1.415

انمس ا واةبااينانمس ا همينفااس
انم ملااةفااسانحااتماانظ ا هرة

ً

35

3.757

0.494

انمحااااااورانث نااااااث:تورمبااااااتأ

نعم

52

3.641

0.595

ً

35

3.814

0.513

نعم

52

3.901

0.659

ً

35

4.090

0.518

نعم

52

3.887

0.586

انرهربانضريبس

أصح بانمص نحفسانحتمن

ظ هرةانرهربانضريبس

انمحااااااورانرابااااااع:تورمبااااااتأ
اإلفصاا حوانشااس فيةفااسانحااات
منظ هرةانرهربانضريبس

انمحاااورانلاااا مس:تورمبااااتأ

-1.431

1.446

مسااؤوني تمجلااساإلتارةفااس

انحااااااتماااااانظاااااا هرةانرهاااااارب

انضريبس

جميع محاور اًستبانة
)t

-1.406

85

ً

35

3.686

0.705

نعم

52

3.734

0.464

ً

35

3.791

0.388

(0.05
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)(1.99

-0.604

0.774

0.161

0.163

0.156

0.152

0.547

 .6الرب ر انسرضية انسرعية انس تسة انرس رنص على م يأرس ً :توجد فروق ذات دًلة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة
حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهريبي من وج ة نظر الدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزى لمت ير ممارسة الحوكمة أانا عمل في القطاع الراش.

تم استردام ارتبار (ً )tرتبار اللروق بين متوسطات استجابات المبحواين عند مستوى
دًلة (  )   0.05حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة
نظر الدوائر الهريبية العاملة في قطاع ز التي تعزي لمت ير ممارسة الحوكمة أانا عمل في
القطاع الراش والنتائل مبينة في جدول رقم ( )30والذي يبين أن قيمة ) )tالمحسوبة لجميع

المحاور مجتمعة تساوي ( (0.759وهي أكبر من قيمة ( (tالجدولية والتي تساوي ) , (2.0كما

أن القيمة اًحتمالية لجميع المحاور تساوي ( )0.452وهي أقل من ) (0.05مما يدل على

وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحواين عند مستوى دًلة (  )   0.05حول دور

حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية العاملة

في قطاع ز التي تعزى لمت ير ممارسة الحوكمة أانا عمل في القطاع الراش.
نريجةانسرضيةانسرعيةانس تسة
وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحواين عند مستوى دًلة (  )   0.05حول

دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج ة نظر الدوائر الهريبية
العاملة في قطاع ز التي تعزي لمت ير ممارسة الحوكمة أانا عمل في القطاع الراش.
يعككزو الباحككث حككول وجككود فككروق واهككحة بككين ىجابككات المبحككواين يرجككع لكككون بعككض
المككوظلين والملتشككين مككن م مككن عمككل فككي القطككاع الرككاش ولككدي م الربككر المناسككبة حككول موهككوع

حوكمة الشركات وبل ت نسبت م ( )%2699ومن م من لم يعمل في القطاع الراش وليست لدي م
أي ربر في ممارسة الحوكمة في القطاع الراش وبل ت نسبت م(.)%7391
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جدول رقم ()30

نتائج اختبار ( )tحسب للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تورحوكمةانشرك تفسانحت
منظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزةانرسر زى
نمرغيرمم رسةانحوكمةأثن ءعملكفسانقط عانل ص
مم رسةانحوكمة

انمحور

أثن ءعملكفس

انمحاااااااااوراألول:تورمباااااااااتأ

نعم

انقط عانل ص

ان تت
14

انمروسط االنحراف

انحس بس

انم ي ري

3.75

0.634

حم يااةحقااوقانمسا همينفااس

قيمةt

0.731

انحااااااتماااااانظاااااا هرةانرهاااااارب

ً

38

3.62

انقيمة

االحرم نية

0.468

0.501

انضريبس
نعم

انمحااااااورانثاااااا نس:تورمبااااااتأ

14

3.67

0.657
0.628

انمس ا واةبااينانمس ا همينفااس
انم ملااةفااسانحااتماانظ ا هرة

ً

38

3.54

0.675

انمحااااااورانث نااااااث:تورمبااااااتأ

نعم

14

3.76

0.595

ً

38

3.60

0.597

نعم

14

3.92

0.616

ً

38

3.89

0.683

نعم

14

3.96

0.682

انرهربانضريبس
أصح بانمص نحفسانحتمن

ظ هرةانرهربانضريبس
انمحااااااورانرابااااااع:تورمبااااااتأ
اإلفصاا حوانشااس فيةفااسانحااات
منظ هرةانرهربانضريبس
انمحاااورانلاااا مس:تورمبااااتأ
مسااؤوني تمجلااساإلتارةفااس

0.105

0.573

انحااااااتماااااانظاااااا هرةانرهاااااارب

انضريبس

جميع محاور اًستبانة
(t

0.887

60

ً

38

3.86

0.555

نعم

14

3.81

0.509

ً

38

3.70

0.450

(0.05
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(2.0

0.759

0.533

0.379

0.917

0.569

0.452

 .7الرباا رانسرضاايةانسرعيااةانساا ب ةانرااسراانصعلااىماا يلااس ً :توجككد فككروق ذات دًلككة
ىحصائية عند مستوى دًلة ( )  0.05بين خ ار أفراد مجتمع الد ارسكة المسكتجيبين ل كذه الد ارسكة

ح ككول دور حوكم ككة الش ككركات ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر الهك كريبي م ككن وج ككة نظ ككر ال ككدوائر

الهريبية العاملة في قطاع ز تعزى لمت ير اإلدار التي تعمل ب ا.

تم استردام ارتبار (ً (tرتبكار اللكروق بكين متوسكطات اسكتجابات المبحكواين حكول دور
حوكمة الشركات عند مستوى دًلة(  )   0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي من وج كة
نظر الدوائر الهكريبية العاملكة فكي قطكاع كز التكي تعكزي لمت يكر اإلدار التكي يعمكل ب كا والنتكائل

مبينككة فككي جككدول رقككم ( )31والككذي يبككين أن قيمككة ) (tالمحسككوبة لجميككع المحككاور مجتمعككة تسككاوي

) (0.723وهككي أكبككر مككن قيمككة ( )tالجدوليككة والتككي تسككاوي ) ,(1.99كمككا أن القيمككة اًحتماليككة
لجمي ككع المحك ككاور تسك ككاوي ) (0.472وه ككي أقك ككل مكككن ) (0.05مم ككا ي ككدل علكككى وج ككود فك ككروق بكككين
متوسطات استجابات المبحواين عنكد مسكتوى دًلكة(  )   0.05حكول دور حوكمكة الشكركات فكي
الحد من ظاهر الت ر الهكريبي مكن وج كة نظكر الكدوائر الهكريبية العاملكة فكي قطكاع كز التكي

تعزي لمت ير اإلدار التي يعمل ب ا.
نريجةانسرضيةانسرعيةانس ب ة
وجكود فككروق بكين متوسككطات اسككتجابات المبحكواين عنككد مسكتوى دًلككة ( )   0.05حككول

دور حوكمككة الشككركات فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر الهكريبي مككن وج ككة نظككر الككدوائر اله كريبية
العاملة في قطاع ز التي تعزي لمت ير اإلدار التي يعمل ب ا.
يعزو الباحث حول وجود فروق واهكحة بكين ىجابكات المبحكواين يرجكع لككون المكوظلين
والملتشين من م من يعمل في اإلدار العامكة لهكريبة الكدرل ويبلك نسكبت م ( )%47.1ومكن م مكن
يعمل في اإلدار العامة لهريبة القيمة المهافة ويبلك نسكبت م( )%5299وبالتكالي تككون معكرفت م

حول موهوع حوكمة الشركات مرتللة حس

طبيعة عمل م مع الشركات.
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جدول رقم ()31
نتائج اختبار ) )tحسب للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تورحوكمةانشرك تفسانحتمن

ظ هرةانرهربانضريبسمنوجهةنظرانتوائرانضريبيةان ملةفسقط عغزةانرسر زينمرغيراإلتارةانرس
ي ملبه

انمحور
انمحااااوراألول:تورمبااااتأحم يااااة

حقاااوقانمسااا همينفاااسانحاااتمااان

ظ هرةانرهربانضريبس

انمحورانثا نس:تورمباتأانمسا واة
بااينانمس ا همينفااسانم ملااةفااس

انحتمنظ هرةانرهربانضريبس

انمحااورانث نااث:تورمبااتأأصااح ب
انمصااااا نحفاااااسانحاااااتمااااانظااااا هرة

انرهربانضريبس

انمحااورانرابااع:تورمبااتأاإلفص ا ح

وانشااااس فيةفااااسانحااااتماااانظاااا هرة

انرهربانضريبس

انمحااااااااورانلاااااااا مس:تورمبااااااااتأ
مسؤوني تمجلساإلتارةفسانحات

منظ هرةانرهربانضريبس

اإلتارةانرسي ملبه  ان تت
اإلتارةان مةنضريبة
انتلل
اإلتارةان مةنضريبة
انقيمةانمض فة

اإلتارةان مةنضريبة
انتلل

اإلتارةان مةنضريبة
انقيمةانمض فة
اإلتارةان مةنضريبة
انتلل

اإلتارةان مةنضريبة
انقيمةانمض فة

اإلتارةان مةنضريبة
انتلل
اإلتارةان مةنضريبة
انقيمةانمض فة

اإلتارةان مةنضريبة
انتلل

اإلتارةان مةنضريبة
انقيمةانمض فة

اإلتارةان مةنضريبة
جميع محاور اًستبانة

انتلل

اإلتارةان مةنضريبة
انقيمةانمض فة

)t

85

(0.05

111

41

انمروسط االنحراف

انحس بس انم ي ري
3.64

0.631

46

3.70

0.515

41

3.68

0.644

46

3.61

0.576

41

3.70

0.496

46

3.72

0.629

41

4.09

0.608

46

3.88

0.602

41

3.90

0.605

46

3.72

0.666

41

3.79

0.457

46

3.72
(1.99

0.414

قيمةt

-0.517

0.540

-0.241

1.637

1.288

0.723

انقيمة

االحرم نية
0.606

0.591

0.810

0.105

0.201

0.472

الفصل السادس
ال تائج والتوصيات
 6.1النتائج
 6.2التودصيات
 6.3الدراسات المقترحة

بعككد اسككتعراض اإلطككار النظككري لكككل مككن مت ي كرات الد ارسككة ,اككم ىج ك ار الد ارسككة الميدانيككة,

وارتبار فرهيات الدراسة ,وبالتالي فقد تم التوصل ىلى النتائل والتوصيات األتية:

6.1اننر ئج
لقككد توصككلت هككذه الد ارسككة ىلككى مجموعككة مككن النتككائل والتككي تعتبككر فككي مجمل ككا رالصككة
التحليالت والمناقشات باإلهافة ىلى النتائل الراصة بارتبار اللرهيات والمتمالة باآلتي:
 .2كشككلت هككذه الد ارسككة أن المككوظلين فككي الككدوائر الهكريبية ً تتككوفر لككدي م المعرفككة الكافيككة
في مجال الحكومة وتبين من ذل من رالل ىجابات المبحواين على فقرات اًستبيان.

 .1بينت هكذه الد ارسكة أن معظكم المكوظلين فكي اإلدار العامكة لهكريبة الكدرل واإلدار العامكة
لهريبة القيمة المهافة ربرت م العملية في العمل الحككومي قليلكة حيكث بل كت نسكبة مكن

تقل ربرت م عن ) (10سنوات ).)%70.1

 .7يوج ككد دور لمبكككدأ حماي ككة حقكككوق المسكككاهمين ذو دًل ككة ىحصك ككائية عن ككد مس ككتوى دًلكككة (
 )  0.05فككي الحككد مككن ظ ككاهر الت ككر اله كريبي مككن وج ككة نظككر الككدوائر الهك كريبية

العاملككة فككي قطككاع ككز  ,حيككث ىن مسككتوى اإلفصككا عككن المعلومككات المحاسككبية بصككور

دوريككة ومنتظمككة وتمكككين اإلدار مككن اإلفصككا للمسككاهمين عككن العمليككات الجوهريككة التككي

تقوم ب ا الشركة مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

 .4أظ ككرت الد ارس ككة أن هن ككا دور لمب ككدأ المس ككاوا ب ككين المس ككاهمين ف ككي المعامل ككة ذو دًل ككة

ىحصككائية عنككد مسككتوى دًلككة (  )  0.05فككي الحككد مككن ظككاهر الت ككر اله كريبي مككن
وج ككة نظككر الككدوائر الهكريبية العاملككة فككي قطككاع ككز  ,حيككث ىن قيككام الشككركة باإلفصككا

عك ككن المعلومك ككات المحاسك ككبية واإليهك ككاحات الالزمك ككة بصك ككور عادلك ككة للمسك ككاهمين لتعزيك ككز
راصككية الدقككة واًكتمككال وقيككام ىدار الشككركة باإلفصككا عككن وجككود أي مصككالح راصككة
ألعها مجلس اإلدار والمد ار التنليذيون قد ترتبط بعمليات أومسائل للشركة ممايساهم

في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

 .7توص ككلت الد ارسك ككة لوجكككود دور لمبكككدأ دور أص ككحا

المص ككالح ذو دًل ككة ىحصك ككائية عنكككد

مستوى دًلة (  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي مكن وج كة نظكر الكدوائر

اله كريبية العاملككة فككي قطككاع ككز  ,حيككث ىن قيككام الشككركة بتككوفير المعلومككات التككي يمكككن
اًعتم ككاد علي ككا ألص ككحا

المص ككالح ف ككي التوقي ككت المناسك ك

واًلتك كزام ب ككإعالم أص ككحا

المصالح بشكل كال عن حقوق م والتزامات م عند ارتباط م بالشركة مما يساهم في الحد
من ظاهر الت ر الهريبي.
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 .7اته ككح م ككن الد ارس ككة أن هن ككا دور لمب ككدأ اإلفص ككا والش ككلافية ذو دًل ككة ىحص ككائية عن ككد
مستوى دًلة (  )  0.05في الحد من ظاهر الت ر الهريبي مكن وج كة نظكر الكدوائر

اله كريبية العاملككة فككي قطككاع ككز  ,حيككث ىن حجككم دعككم اإلفصككا والشككلافية فككي الق كوائم
الماليككة والمالئمككة والمواوقيككة فككي المعلومككات المحاسككبية وشككمولية المعلومككات مككن رككالل

اتباع الشركة اإلفصا الككافي عكن مصكادر واسكتردامات األمكوال أو المكوارد ممكا يسكاهم
في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

 .1هنك ككا دور لمبكككدأ مسك ككيوليات مجلكككس اإلدار ذو دًل ككة ىحصك ككائية عن ككد مس ككتوى دًلك ككة (
 )  0.05فككي الحككد مككن ظ ككاهر الت ككر اله كريبي مككن وج ككة نظككر الككدوائر الهك كريبية

العاملككة فككي قطككاع ككز  ,حيككث ىن التدكككد مككن مككدى ت كوافر الم ككار الالزمككة والميككز الكافيككة
ألعها مجلس اإلدار في تحسين مستوى اإلفصا المحاسبي والتدككد مكن وجكود فصكل

فككي ارتصاصككات مجلككس اإلدار واإلدار التنليذيككة لتحسككين جككود المعلومككات المحاسككبية
واًلتكزام بتككوفير المعلومككات الدقيقككة والمناسككبة فكي الوقككت المالئككم ألعهككا مجلككس اإلدار

مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

 ً .7توجد فروق ذات دًلة ىحصائية عند مستوى دًلة (  )  0.05بين أ ار أفراد مجتمع
الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهك كريبي م ككن وج ككة نظ ككر ال ككدوائر الهك كريبية العامل ككة ف ككي قط ككاع ككز تع ككزى للمت يك كرات

الشرصك ككية (الميهك ككل العلمك ككي ,المسك ككمى الك ككوظيلي ,سك ككنوات الربك ككر فك ككي العمك ككل ,العمك ككر
بالسنوات).

 .7توجككد فككروق ذات دًلككة ىحصككائية عنككد مسككتوى دًلككة ( )  0.05بككين خ ار أف كراد مجتمككع
الدراسة المستجيبين ل ذه الدراسة حول دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهر الت ر

الهك كريبي م ككن وج ككة نظ ككر ال ككدوائر الهك كريبية العامل ككة ف ككي قط ككاع ككز تع ككزى للمت يك كرات

التنظيمية.

6.2انروصي ت
وفقا لنتائل التي تم التوصل ىلي ا همن اإلطار النظري وكذل التكي تكم الحصكول علي كا
من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات ,تم الرروج بالتوصيات اآلتية:
 .2أن تعمل اإلدارات الهريبية على تطوير كلا

موظلي ا بالتدري

المتواصل.

 .1أن تعمل اإلدارات الهريبية على تزويد موظلي ا بالمعلومات الكافية عن أسالي
ال ش المستردمة من قبل المكللين للحد من ظاهر الت ر الهريبي.
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وطكرق

 .7أن تطككور اإلدارات اله كريبية الربككر الكافيككة ل كدى موظلي ككا عككن مل ككوم ونظككام الحوكم كة
بشكل عام لتكون عندهم المعرفة الكافية ب ا.

 .7أن ي ككتم تط ككوير نظ ككام للرقاب ككة الدارلي ككة ف ككي ال ككدوائر الهك كريبية ي ككيدي ىل ككى تحس ككين عم ككل
الموظلين بمجاًت عمل م.

6.3انتراس تانمقررحة
 .2حوكم ككة الش ككركات ودوره ككا ف ككي تلعي ككل نظ ككام الرقاب ككة عل ككى الش ككركات المدرج ككة ف ككي س ككوق
فلسطين لألوراق المالية.

 .1دور حوكمة الشركات في تعزيز المسيولية اًجتماعية لألسواق الناشئة.
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الـمـراجـــع



انمراجع
أوال:انمراجعان ربية
 .1أب ككو حم ككام ,ماج ككد ىس ككماعيل (" ,)2009أثاااررطبياااققواعاااتانحكوماااةعلاااىاإلفصااا ح
انمح ساابسوجااوتةانرق ا ريرانم نيااة"( ,رسككالة ماجسككتير  -الجامعككة اإلسككالمية  -ككز ),
فلسطين.

 .2أبككو عيككاش ,يوسككل محمككود مصككطلى (" ,)2013ساالط تاالتارةانضااريبيةفااسج ارائم
انضريبةعلىانتلل"( ,رسالة ماجستير-جامعة النجا الوطنية-نابلس) ,فلسطين.

توأثرهااا علاااىكسااا ءةساااوق
 .3أبككو موسككى ,أشككرل درويككش (" ,)2008حوكماااةانشااارك 
فلسطيننألوراقانم نية"( ,رسالة ماجستير – الجامعة اًسالمية – ز ) ,فلسطين.

 .1األسطل ,أحمد محمكود (" ,)2010توربي ن تانرك نيففسرس يلانقترةانرن فسيةفس
ضااااوءأنياااا تانحوكمااااة" ,د ارسكككة تطبيقيك ككة( ,رسكككالة ماجس ككتير ي ككر منش ككور  ,الجامعكككة
اًسالمية – ز ) ,فلسطين.

 .5األ ككا ,عمككاد سككليم (" ,)2011تورحوكماااةانشااارك تفاااسانحاااتمااانانراااأثيرانسااالبس
نلمح ساابةاإلبتاعيااةعلااىموثوقيااةانبي ن ا تانم نيااة–تراسااةرطبيقيااةعلااىانبنااوك

انسلسطينية"( ,رسالة ماجستير  -جامعة األزهر– ز ) ,فلسطين.

متىاالنرزامب نتنيلاالسررش تينحوكمةانشرك ت

 .6الحافي ,اائر ابراهيم (",)1827

ان ئليةفسفلسطينوأثرذنكعلىأتائه (,رسالة ماجستير -جامعة النجا الوطنية-
نابلس) ,فلسطين.
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اإلفص حفسانم لوم تانمح سبية" ,دراسة ارتباريه على شركات المساهمة العامكة فكي

المملكك ككة العربيك ككة السك ككعودية ,رسك ككالة ماجسك ككتير يك ككر منشك ككور  ,كليك ككة اإلدار واًقتصك ككاد,
األكاديمية العربية ,الدنمار .

 .2بن الزاوي ,عبد الرازق ونعمكون ,ىيمكان (" ,)2012إرسا ءمبا تئانحوكماةفاسشارك ت
انرااأمينسانر ا ونس" مدارلككة فككي ملتقككى حوكمككة الشككركات كآليككة للحككد مككن اللسككاد المككالي
واًداري ,جامعة محمد ريهر ,بسكر  ,الجزائر.

 .1جريد الوقائع الللسطينية (" ,)2005ق نونضريبةاناتللرقام()17نسانة2004م",
الجريد الرسمية للسلطة الوطنية الللسطينية ,العدد الاالث والرمسون ,رام اهلل ,فلسطين.
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 .12جمعككة ,محمككد (" ,(2005انرهاااربانضاااريبسناااتىأصاااح بانمهااانانحااارةفاااسمتيناااة
جنين"( ,رسالة ماجستير-جامعة النجا الوطنية-نابلس) ,فلسطين.
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االقاااا ارراتانضااااريبيةفااااسبيئااااةاألعماااا لانمصاااارية" ,د ارس ككة تحليلي ككة ميداني ككة ,رس ككالة

ماجستير ,جامعة القاهر  ,جم ورية مصر العربية.

 .13حسين ,رلى عبد الكرزاق (" ,)2010متىإنازامانسا حصانضاريبسانسلساطينسنم ا يير
انمراج ةانتونيةوأثرذنكفسانحتمنوانكشفعنح التانرهربانضريبس"( ,رسالة

ماجستير  -جامعة النجا الوطنية  -نابلس) ,فلسطين.

 .11حمككاد ,طككارق عبككد العككال )" ,(2005حوكمااةانشاارك ت(انمسا هيم-انمبا تئ-انرجا رب)
رطبيق تانحوكمةفسانمص رف" ,الدار الجامعية  ,جم ورية مصر العربية.

 .15الرطي  ,رالد (" ,)2000انرهربانضريبس" ,مجلة جامعة دمشق ,مجلد  ,16عدد ,2
جامعة دمشق ,كلية اًقتصاد ,دمشق ,سوريا.

 .16رليل ,هاني محمد (" ,)2009متىرأثيررطبيقحوكمةانشرك تعلىفجوةانروق ت
فااااسمهنااااةانمراج ااااةفااااسفلسااااطين" ,د ارس ككة تحليلي ككة( ,رس ككالة ماجس ككتير  -الجامعكككة

اًسالمية  -ز ) ,فلسطين.

 .17دراوش ككة ,ه ككاني زي ككاد ( ",)2014مبااا تئانحكوماااةفاااسإطااا رمتوناااةانحكوماااةن ااا م
()2009ومتىانرزامانشرك تانمس همةان مةانمترجةفسبورصاةفلساطينبها ",
(رسالة ماجستير  -جامعة النجا الوطنية – نابلس) ,فلسطين.

 .12دقة ,عبد الرحمن قاسم (" ,)2003ان تانةانضريبيةفسمشاروعقا نونضاريبةاناتلل
انسلسطينس"( ,رسالة ماجستير – جامعة النجا الوطنية – نابلس) ,فلسطين.

 .11ارشك ككد ,أحمك ككد سك ككيد (" ,)1827د ارسك ككة العالقك ككات بك ككين أليك ككات حوكمك ككة الشك ككركات وكلك ككا

اًسك ككتامار بك ككالتطبيق علك ككى السك ككوق المصك ككري"( ,رسك ككالة ماجسك ككتير – جامعك ككة القك ككاهر –

القاهر ) ,جم ورية مصر العربية.

 .22ز ككدودي ,أمككال (" ,)2014جريمااةانغااشانضااريبس" ,جامعككة  08مككاي  ,1945قالمككة,
التشي .
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 .25عبد اهلل ,الم وبن الهيل ,محمد عدنان (" ,(2012رس يالتورانحوكماةكأنياةنلحات
منانسس تانم نسواالتاريفاساناوطنان رباسماعاالشا رةاناىرجا ربتونياة" مدارلكة
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انجزءانث نس:مح ورانتراسة

برج ءوضععالمةxأم مانترجةانرسررونأنه ررن سبمعإج بركم.
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انمحوراألول:تورمبتأحم يةحقوقانمس همينفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
1
2

يككدعم مسككتوى اإلفصككا عككن المعلومككات المحاسككبية بصككور دوريككة











يس ككاهم اإلفص ككا ع ككن ال ياك ككل والترتيب ككات ال أرس ككمالية للمس ككاهمين











ومنتظمة للحد من ظاهر الت ر الهريبي.
علككى تككوفير راصككية عككدم التحيككز فككي المعلومككات المحاسككبية للحككد
من ظاهر الت ر الهريبي.

3

تقك ك ككوم اًدار باإلفصك ك ككا للمسك ك ككاهمين عك ك ككن القواعك ك ككد واًج ك ك ك ار ات
للشركات في أسواق رأس المال مال عمليات اًندماج مما يسكاهم











في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
4

وجككود عككدد أكبككر مككن ممالككي صككلات المسككاهمين فككي مجلككس ادار











الشركة يحد من ظاهر الت ر الهريبي.
5

تمكككين اإلدار مككن اإلفصككا للمسككاهمين عككن العمليككات الجوهريككة
التك ككي تقك ككوم ب ك ككا الشك ككركة تسك ككاهم فك ككي الحك ككد مك ككن ظك ككاهر الت ك ككر











الهريبي.
6

يساهم اًفصا للمساهمين عكن األنشكطة يكر العاديكة التكي تقكوم











ب ا الشركة على الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
7
8

اًجتمككاع الككدوري للجمعيككة العامككة للمسككاهمين يحككد مككن التالع ك











تزوي ككد المسك ككاهمين بالمعلوم ككات الكاملك ككة ع ككن الموهك ككوعات التك ككي











وبالتالي الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
يتع ككين اتر ككاذ قك ك اررات بش ككدن ا ف ككي اجتماع ككات الجمعي ككة العمومي ككة
يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

9

مشاركة المساهمين في عملية اتراذ الق اررات يساهم فكي الحكد مكن
ظاهر الت ر الهريبي.











انمحورانث نس:تورمبتأانمس واةبينانمس همينفسانم ملةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
10

قيككام الشككركة بك كاًلتزام بحمايككة حقككوق األقلي ككة فككي الحصككول عل ككى
المعلومككات ذات العالقككة فككي تحسككين مسككتوى اإلفصككا المحاسككبي











يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
11
12

للمعلومككات المحاسككبية











اًلت كزام بتعزيككز راصككية التوقيككت المناس ك

دع ك ككم حق ك ككوق األقلي ك ككة م ك ككن ر ك ككالل تعزي ك ككز راص ك ككية ع ك ككدم التحي ك ككز











لتساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
بالمعلوم ك ككات المحاس ك ككبية يس ك ككاهم ف ك ككي الح ك ككد م ك ككن ظ ك ككاهر الت ك ككر
الهريبي.

13

قي ك ككام ادار الش ك ككركة باإلفص ك ككا ع ك ككن وج ك ككود أي مص ك ككالح راص ك ككة
ألعهكا مجلكس اإلدار والمككد ار التنليكذيون قككد تكرتبط بعمليككات أو
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مسائل للشركة مما يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
14

قيام الشركة باإلفصا عن خلية واهحة تحلكظ حقكوق األقليكة عنكد











عملية اتراذ الق اررات اًستامارية للشكركة مكن شكدنه أن يسكاهم فكي
الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
15

قيككام الشككركة باإلفصككا عككن المعلومككات المحاسككبية واًيهككاحات
الالزمة بصور عادلة للمسكاهمين لتعزيكز راصكية الدقكة واًكتمكال











يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
انمحورانث نث:تورمبتأأصح بانمص نحفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
16

قي ك ككام الش ك ككركة بت ك ككوفير المعلوم ك ككات الت ك ككي يمك ك ككن اًعتم ك ككاد علي ك ككا
ألصككحا

المصككالح فككي التوقيككت المناس ك











يسككاهم فككي الحككد مككن

ظاهر الت ر الهريبي.
17

اًلت ك كزام بك ككإعالم أصك ككحا

المصك ككالح بشك كككل كك ككال عك ككن حقك ككوق م

والت ازم ككات م عن ككد ارتب ككاط م بالش ككركة يس ككاعد ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر











الت ر الهريبي.
18

ت ككوفير الحماي ككة ألص ككحا

المص ككالح م ككن ر ككالل تواي ككق العالق ككات

التعاقديكة التكي تحككول دون قيكام أي طكرل بالتالعك

بتلك الحقككوق











ييدي ىلى الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
19

قيام الشركة بتقديم تع كدات ىهكافية ألصكحا

المصكالح فكي حالكة

عدم وجود تشريعات ترتش بحقكوق م يسكاهم فكي الحكد مكن ظكاهر











الت ر الهريبي.
20

قي ككام الش ككركة باألر ككذ ف ككي ع ككين اًعتب ككار وج ككات نظ ككر أص ككحا
المصككالح فككي عمليككة اترككاذ الق ك اررات اًسككتامارية ممككا يعمككل علككى











الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
21

قي ك ككام ادار الش ك ككركة بوه ك ككع رط ك ككط وبك ك كرامل لمش ك ككاركة أصك ك ككحا











المصالح لتمايل العاملين في مجلس اإلدار ورطط تملي األسك م
للعاملين يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
انمحورانرابع:تورمبتأاإلفص حوانشس فيةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
22
23

المالئمة والمواوقية في المعلومات المحاسبية يساهم في الحكد مكن











شمولية المعلومات من ركالل ىتبكاع الشكركة اإلفصكا الككافي عكن











ظاهر الت ر الهريبي.
مص ككادر واس ككتردامات األمك كوال أو المك كوارد يس ككاهم ف ككي الح ككد م ككن
ظاهر الت ر الهريبي.

24

مرون ك ككة المعلوم ك ككات م ك ككن رك ك ككالل قي ك ككام الش ك ككركة باإلفص ك ككا عك ك ككن
المعلوم ككات المحاس ككبية الت ككي تس ككاعد عل ككى ارتب ككار أفه ككل الب ككدائل











يساهم في الحد من ظاهر ال ر الهريبي.
25

تعزيككز اًرتكككاز علككى القكوائم الماليككة بمككا تقككدم مككن معلومككات ,ممككا
يساهم في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
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رقم
26
27

موافق

انسقرة

بشتة

موافق

موافقبترجة
مروسطة

غير

موافق

غيرموافق
بشتة

يككدعم حجككم اإلفصككا والشككلافية فككي الق كوائم الماليككة نحككو الحككد مككن











التكنولوجيككا الحدياككة











ظاهر الت ر الهريبي.
تككدعيم قيككام الشككركة باسككتردام طككرق وأسككالي

فككي اإلفصككا وتوصككيل المعلومككات وزيككاد مصككداقيت ا تعمككل علككى
الحد من ظاهر الت ر الهريبي.

انمحورانل مس:تورمبتأمسؤوني تمجلساإلتارةفسانحتمنظ هرةانرهربانضريبس
28

قيام الشركة باإلفصا عن خليكة ارتيكار المكد ار التنليكذيين وتحديكد











مرتب ك ككات م وح ك ك كوافزهم علك ك ككى تحسك ك ككين مس ك ككتوى عك ك ككدم التحيك ك ككز فك ك ككي
المعلوم ككات المحاس ككبية مم ككا يسك ك م ف ككي الح ككد م ككن ظ ككاهر الت ككر
الهريبي.
29

قيككام الشككركة باإلفصككا عككن طككرق تحديككد مكاف كد أعهككا مجلككس
ىدار الشككركة يحسككن مسككتوى اإلفصككا عككن المعلومككات المحاسككبية











مما يحد من ظاهر الت ر الهريبي.
30
31

اسكتقطا

الشكركة أعهكا مككن مجلكس اإلدار مكن المسكتقلين يككر

العاملين بالشركة يساعد في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
التدكككد مككن مككدى ت كوافر الم ككار الالزمككة والميككز الكافيككة ألعهككا
مجلس اإلدار في تحسين مستوى اإلفصكا المحاسكبي بمكا يسكاهم





















في الحد من ظاهر الت ر الهريبي.
32

اًلتك كزام بت ككوفير المعلوم ككات الدقيق ككة والمناس ككبة ف ككي الوق ككت المالئ ككم
ألعهك ككا مجلك ككس اإلدار يسك ككاهم فك ككي الحك ككد مك ككن ظك ككاهر الت ك ككر











الهريبي.
33
34

اإلفصككا عككن مسككيوليات وواجبككات ودور مجلككس اإلدار يحككد مككن











مالئمككة فككي











ظاهر الت ر الهريبي.
قيككام مجلككس اإلدار بتقككويم أدائككه علككى أسككس وأسككالي

تحسكين مسككتوى اإلفصككا للمعلومككات المحاسكبية يعمككل علككى الحككد
من ظاهر الت ر الهريبي.
35

التدكككد مككن وجككود فصككل فككي ارتصاصككات مجلككس اإلدار واإلدار
التنليذيككة لتحسككين جككود المعلومككات المحاسككبية لتسككاهم فككي الحككد
من ظاهر الت ر الهريبي.
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ملحق رقم ()2
قائمة محكمي اإلستبانة
م

االسم

الموقع

الرتبة

1

أ.د .جبر ابراهيم الداعور

عضو الهيئة التدرسية – جامعة
األزهر غزة

أستاذ

2

أ.د .سالم عبد هللا حلس

3

أ.د .يوسف محمود جربوع

4

د .خالد محمد عيسى

عضو الهيئة التدرسية – الجامعة
اإلسالمية غزة
عضو الهيئة التدرسية – جامعة
فلسطين غزة
عضو الهيئة التدرسية – جامعة
فلسطين غزة

أستاذ
أستاذ
أستاذ مساعد

5

د .اسكندر محمود نشوان

عضو الهيئة التدرسية – جامعة
األقصى غزة

أستاذ مساعد

6

د .نضال فريد عبدهللا

عضو الهيئة التدرسية – جامعة
األقصى غزة

أستاذ مساعد
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