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اىــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء
إذلِ ال ّطْت اًٌٍْ إال ثشىشنً ،ال ّطْت اٌنيبس إال ثطبػزهً ،ال رطْت اٌٍحظبد إال ثزوشنً ،ال رطْت آخشح
إال ثؼفٌنً ،ال رطْت اجلنخ إال ثشئّزه ...اهلل جً جالٌو.
إىل ِٓ ثٍغ اٌشسبٌخ ًؤدٍ األِبٔخ ًٔظح األِخ ،إىل ٔيب اٌشمحخ ًٌٔس اٌؼبدل ن سْذٔب محّذ طٍَ اهلل ػٍْو ًسٍُ.
إىل ِٓ وٍٍو اهلل ثبذلْجخ ًاٌٌلبس ،إىل ِٓ ػٍّ اٌؼطبء ثذًْ أزظبس ،إىل ِٓ ؤمحً امسخ ثىً افزخبس ،ؤسجٌ ِٓ اهلل
ؤْ ميذ يف ػّشح ٌرتُ مثبس لذ حأْ لطبفيب ثؼذ طٌاي أزظبس ًاٌذُ اٌؼضّض
إىل ِالوِ يف احلْبح ،إىل ِؼنَ احلت ًإىل ِؼنَ احلنبْ ًاٌزفبًِٔ ،إىل ثسّخ احلْبح ًسش اٌٌجٌد إىل ِٓ وبْ دػبئيب
سش جنبحِ ًحنبهنب ثٍسُ جشاحِ إىل ؤغٍَ احلجبّت ؤِِ.
إىل اٌمٌٍة اٌطبىشح اٌشلْمخ ًاٌنفٌط اٌربّئخ إىل سّبح ن حْبرِ ؤخٌرِ
إىل صًجيت اٌطبىشح اٌيت ؤصاٌذ ِٓ ؤِبِِ ؤشٌان اٌطشّك ًسمسذ ادلسزمجً خبطٌط ِٓ األًِ ًاٌثمخ ًدفؼب ٌغذاٍ
ؤمجًً ،رؼْن ػٍَ ؤِش اٌذْٔب ًآخشح.
إىل ؤثنبئِ ًثنبرِ اٌزّٓ رضىٌا هبُ احلْبح ًحتٌٍ ِؼيُ ِشاسح األّبَ

ب

شىش ًرمذّش
احلّذ هلل ًاٌظالح ًاٌسالَ ػٍَ سسٌي اهلل سْذٔب محّذ اٌنيب األِِ ًآٌو ًطحجخ
ًثؼذ  ًِٓ ،،،حك اٌنؼّخ اٌزوش ً ،ؤلً جضاء ٌٍّؼشًف اٌشىش ....
فجؼذ شىش ادلٌىل ػض ًجً ،ادلزفضً جبضًّ اٌنؼًُ ،ػظُْ اجلضاء .....
جيذس ثَ ؤْ ؤرمذَ ثجبٌغ األِزنبًْ ،جضًّ اٌؼشفبْ إىل وً ِٓ ًجي ً ،ػٍّ ً ،ؤخز ثْذٍ يف سجًْ ؤجنبص ىزه
اٌشسبٌخ ً ،ؤخض ثبٌزوش ِششيف ّ اٌذوزٌس ػٍِ اٌنؼبَِ ًاٌذوزٌس ػّبد اٌجبص اٌٍزّٓ لٌِب ً ،ربثؼب ًطٌثب ،حبسٓ
اسشبدمهب يل يف وً ِشاحً اٌشسبٌخ ً ،اٌٍزّٓ ًجذد يف رٌجْيبهتّب حشص ادلؼٍُ  ،اٌزُ ّؼطِ ؤطْت اٌثّبس
ثإرْ اهلل .
وّب ؤرمذَ خببٌض اٌشىش ًاالِزنبْ ٌألسزبر اٌذوزٌس ٌّسف جشثٌع ًاٌذوزٌس ِفْذ اٌشْخ ػٍِ ٌٍزّٓ ششفبِٔ ثمجٌي
ِنبلشخ ىزه اٌشسبٌخ ً ،وٍِ ثمخ ثبهلل ؤًالً ثُ هبّب ثإْ ِالحظبهتّب سْىٌْ ذلب ثبٌغ األثش يف إثشاء ًاخشاج ىزه
اٌشسبٌخ يف ؤحسٓ طٌسح ،فجضامهب اهلل ػ خري اجلضاء.
وّب ؤر مذَ ثبٌشىش ًاٌثنبء إىل مجْغ ؤسبرزرِ يف وٍْخ االلزظبد ًاٌؼٌٍَ اإلداسّخ جببِؼخ األصىش ًؤخض ثبٌزوش ؤًٌئه
اٌزّٓ جبدًا ػٍِ ثؼٍّيُ ٌَّ شبسؤٌِ حتىُْ اسزجبٔخ ىزه اٌذساسخ ًؤخض ثبٌزوش األسزبر اٌذوزٌس اٌفبضً جرب
اٌذاػٌس .وّب ًؤشىش مجْغ ادلٌظف ن يف ًصاسح ادلبٌْخ ًِىبرت اٌزذلْك ٌزؼبًهنُ ِؼِ يف رؼجئخ االسزجبٔخ ًرٌصّؼيب
ً.ؤسإي اهلل ؤْ جيضُ ػ وً اجلضاء ِٓ وبْ ذلُ فضً ػٍِ ًمل ؤروشىُ  ،فإْ وبْ اجملبي ىنب ال ّزسغ ٌزوشىُ
فإْ راوشرِ رزسغ ٌزوشىُ ً.فَ اخلزبَ ؤلٌي إْ ؤطجذ فّٓ اهلل اٌىشُّ ادلنبْ ً ،إْ ؤخطإد فّٓ ٔفسِ
ًاٌشْطبْ ً ،ؤسجٌ سثَ اٌؼفٌ ًاٌغفشاْ.

ت

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي ،ولتحقيق
أىداف ىذه الدراسة تم عمل استبانة مكونة من ( )5مجاالت ،اعتماداً عمى الدراسات السابقة واإلطار
النظري ،وتم توزيع االستبانة عمى مكاتب التدقيق ومكاتب الدوائر الضريبية في قطاع غزة والبالغ عددىا
( )727استبانة وتم استرداد ( )721استبانة صالحة لمتحميل اإلحصائي ،أي بنسبة إرجاع قدرىا (.)%97
لقد استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي) ،(SPSSكما استخدم المعالجات اإلحصائية المناسبة في ىذا
الخصوص.
وأىم ما توصمت إليو ىذه الدراسة من نتائج ما يمي- :
-7أشارت نتائج الدراسة من خالل آراء كل من مدققي الحسابات وفاحصي الضرائب عمى وجود دور
لحوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
-2تبين الدراسة أن مبادئ حوكمة الشركات تساعد في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي ولكن توجد
فروق بسيطة ليذا التأثير من مبدأ إلى آخر ،ويأتي في مقدمة ىذه المبادئ مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة،
ويميو مبدأ اإلفصاح والشفافية ،ويميو مبدأ حماية حقوق المساىمين ،ويميو مبدأ المساواة بين المساىمين،
ويميو مبدأ دور أصحاب المصالح.
-3أن وجود قوانين وتنظيمات لمحوكمة تطبق من خالل آليات تنفيذية وتنظيمية تتسم بالكفاءة والعدالة
وعدم التحيز يساىم في تطوير الفحص الضريبي.
وأىم ما توصمت إليو ىذه الدراسة من توصيات ما يمي- :
-7ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الفمسطينية بما يتالءم مع مصالح
-2توعية مأموري التقدير وفاحصي الضرائب بأىمية المكمفين ودورىم في تمويل الخزينة العامة لمدولة
والبعد عن النظرة السمبية ليم كمتيمين بالتيرب الضريبي وزيادة مستوي االحترام لجميع دافعي الضرائب.
-3العمل عمى تعزيز مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الفمسطينية من خالل عقد البرامج والدورات
التدريبية التي تعكس مفاىيم حوكمة الشركات وتطبيقيا عمي أرض الواقع.
-4أن تتولي ىيئة مشرفة مسؤولية متابعة مستوي التزام الشركات الفمسطينية بقواعد حوكمة الشركات
وتشكيل لجان تتولى مراقبة عممية التطبيق.

ث

Abstract
This study aims to clarify the role of the governance of companies in developing
strategies of tax examination. Therefore, to accomplish the aims of this study,
we make a questionnaire that covers (5) areas, based on previous studies and
theoretical framework. We distributed (721) questionnaires on auditing offices
and tax departments in Gaza strip but restored only (721) questionnaires valid
for statistical analysis. The rate of questionnaires returned is about (%79). The
researcher used (SPSS) as well as the appropriate statistical treatments of this
regard.
The most important findings of this study are as the following- :
7. The results of the study indicate through the views of both auditors and
tax examiners that there is a role for companies' governance in developing
the strategies of tax examination.
2. The study shows that the principles of companies' governance help in the
development of tax examination strategies, but there are minor
discrepancies to this effect from a principle to another. The principle of
board of director's responsibilities comes on top of these principles
followed by the principle of disclosure and transparency, then the
principle of protecting shareholder's rights followed by the principle of
equality between shareholders and followed by the principle of the role of
stakeholders.
3. The existence of laws and regulations for governance applied through
executive and regulatory mechanisms marked by efficiency, justice and
impartiality undoubtedly contribute in the development of tax
examination.
The most important findings of this study are the following recommendations:
7. The principals of companies' governance must be applied in the
Palestinian companies in line of the interest of.
2. Educate estimate bailiffs and tax examiners of the importance of the
assigned people as well as their role in financing of the public treasury of
the state and away from the negative perception of them as suspects of tax
evasion and increase the level of respect for all taxpayers.
3. Work hardly to enhance the principle of governance of the Palestinian
companies through organizing/holding programs and training courses that
reflects the concepts of companies' governance and its application on the
ground.
3. A supervising committee must take over the responsibility of following
up the level of commitment of Palestinian companies concerning the
adherence to rules of companies' governance and form committees to
monitor the process of application.
ج
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 7-7خطة الدراسة
 7-7-6المقدمة:
استحوذ مفيوم حوكمة الشركات اىتمام رجال الفكر والباحثين وأصحاب المصالح فى ىذا المجال وذلك
نتيجة األزمات المالية لممؤسسات والشركات العالمية الكبرى  ،وعمى ىذا فإن الشركات والدول التي
ضعفت فييا أساليب حوكمة الشركات أكثر عرضة لنتائج وخيمة تفوق بكثير مجرد الفضائح واألزمات
المالية  ،وقد أصبح من الواضح تماما أن مفيوم حوكمة الشركات يحدد بدرجة كبيرة مصير الشركات
ومصير اقتصاديات الدول وخاصة الحالي المسمى بعصر العولمة باإلضافة إلى ذلك فإن إج ارءات
العولمة التي تحدث اآلن مثل التحرر االقتصادي والتطور في وسائل االتصاالت والتكامل بين األسواق
المالية  ،والتحوالت في أشكال ممكية الشركات مع زيادة عدد المستثمرين كل ذلك زاد من الحاجة إلى
حوكمة الشركات ،والتي يمكن من خالليا مساعدة الشركات واالقتصاد بشكل عام عمى جذب االستثمارات
ودعم االقتصاد ككل وزيادة القدرة عمى المنافسة (سميمان 1) 2116،لذلك اصبحت الحوكمة من
الموضوعات اليامة التي تطبق في الشركات الخاصة والعامة عمى حد سواء  ،ومما أدى الى الكثير من
المساىمين الى فقدان الثقة في االسواق المالية ويرجع السبب إلى االداريين القائمين عمى ادارة الشركات
ومدققي الحسابات الذين لم يفصحوا عن القوائم المالية والمحاسبية التي تتضمنيا الشركات المختمفة ،
والذى أظير وجود خمل وعدم ثقة في التقارير المالية  ،وبالتالي بدأ ىذا المفيوم يتسع اكثر فأكثر كمما
ازداد تعثر بعض الشركات العمالقة ( قباجو وآخرون 1)2118 ،وتحظى حوكمة الشركات باىتمام كبير
من المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية وعمى نحو خاص بعد األزمة المالية الحالية إذ أصبحت حقال
خصبا لمبحث والدراسة  ،ومن أجل ذلك كانت الحاجة ماسة لمقيام ببحث يربط العالقة بين الضرائب
وحوكمة الشركات لإلفادة من إيجابياتيا المتعددة ،إذ تساعد الحوكمة في القضاء عمى التعارض وتحقيق
االنسجام والتوازن بين مصالح الفئات المختمفة بالشركة سواء من داخميا أو من خارجيا ومن ىذه الفئات
السمطة المالية
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 7-7-4مشكمة الدراسة:
يعتبر الفحص الضريبي فحصاً خاصاً بغرض التحقق من تنفيذ احكام التشريع الضريبي وان كل ما نص
التشريع عمى خضوعو لمضريبة من أنواع االيرادات والعمميات المختمفة قد خضع بالفعل لمضريبة التي
يجب أن يخضع ليا وأنو ال توجد مبالغ أو إيرادات يجب خضوعيا لمضريبة وأغفميا المكمف إما عمدا أو
بحسن نية .لذلك يعتبر ظيور حوكمة الشركات من قبل منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ()OECD
والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات عام 7991م وبسبب انييار العديد من الوحدات االقتصادية
في عالم المال واألعمال الى ضياع كل أو بعض من حقوق أصحاب المصالح وبصفة خاصة
المستثمرين الحاليين كما أدى الى فقدان ثقة المستثمرين المرتقبين في المعمومات المنشورة التي تتضمنيا
التقارير والقوائم المالية ليذه الشركات (صيام )7999 ،واستنادا لما تقدم تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة
عن السؤال التالي :ما دور تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي
ويتفرع منو االسئمة الفرعية التالية:
-7ما مدى أثر تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين في حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات
الفحص الضريبي ؟.
-2ما مدى تأثير تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين في حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات
الفحص الضريبي ؟.
-3ما مدى تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات
الفحص الضريبي ؟.
- 4ما مدى تأثير تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص
الضريبي ؟1
-5ما مدى تأثير تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات
الفحص الضريبي ؟.
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 7-7-3أىمية الدراسة
تتمثل اىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية:
-7تنبع أىمية الدراسة من أىمية موضوع حوكمة الشركات وموضوع الفحص الضريبي باعتبارىما من
المواضيع الحديثة والميمة نسبياً.
-2تكمن أىمية ىذه الدراسة في الربط بين دور مبادئ حوكمة الشركات في تكامل اإلجراءات التي تؤدى
الى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
-3التأكيد عمى أىمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البيئة االقتصادية بشكل عام ،والبيئة الفمسطينية
بشكل خاص ،واالستفادة منيا في تطوير الممارسات المحاسبية.
-4تطوير الممارسات المحاسبية التي تجعل المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا التقارير المالية ذات
جودة عالية.
-5الوصول إلى تحقيق المصداقية في المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا التقارير المالية المقدمة لمييئة
العامة لمضرائب.
-6تستمد الدراسة أىميتيا بصفة عامة من النتائج والتوصيات المتوقعة منيا والتي يمكن أن تقدم دليل
عممي وعممي.
 7-7-3أىداف الدراسة
تتمثل أىداف ىذه الدراسة في النقاط التالية-:
 -7التعرف عمى إطار حوكمة الشركات ومدى تأثير تحديد وتوزيع المسؤوليات بين مختمف الجيات
اإلشراقية والتنظيمية والتنفيذية في تطوير الفحص الضريبي.
 -2دراسة مفيوم الفحص الضريبي ومدي توفير المعمومات حول المكمفين التي البد أن تتسم بالدقة
والكمية المناسبة لمفاحص الضريبي.
 -3االستفادة من تطبيق قواعد الحوكمة من خالل بعض آلياتيا لتحسين المعمومات المحاسبية التي
تحتوييا التقارير المالية.
 -4معرفة أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات فى مصداقية التقارير المالية وذلك لتعزيز الثقة في
التقارير المقدمة لمييئة العامة لمضرائب لتحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل.
 -5التعرف عمى مبدأ االفصاح والشفافية في حوكمة الشركات وآليات تحقيقو.
 -6التعرف عمى مدي تأثير تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في تطوير الفحص الضريبى.
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 7-7-2فرضيات الدراسة
اعتمد الباحث في االجابة عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا عمى الفرضيات التالية:

-7الفرضية االولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين تطبيق مبادئ

حوكمة الشركات فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية:

-7الفرضية الفرعية االولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين تطبيق

مبدأ حماية حقوق المساىمين وتطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.

-6الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين تطبيق

مبدأ المساواة بين المساىمين وتطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.

-4الفرضية الفرعية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )1.15بين تطبيق

مبدأ دور اصحاب المصالح وتطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.

-3الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين تطبيق
مبدأ اإلفصاح والشفافية و تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.

-3الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين
تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة و تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.

-6الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين اراء افراد مجتمع
الدراسة حول دور حوكمة الشركات و تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي تعزى لممتغيرات التنظيمية

التالية (المؤىل العممي ،التخصص العممي ،الوظيفة الحالية ،عدد سنوات الخبرة).
 7-7-1متغيرات الدراسة
تحتوي الدراسة عمى متغير تابع ،ومتغيرات مستقمة حسب التالي:
المتغير التابع :تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
المتغيرات المستقمة:
-7مبدأ حماية حقوق المساىمين.
-2مبدأ المساواة بين المساىمين.
-3مبدأ دور أصحاب المصالح.
-4مبدأ اإلفصاح والشفافية.

-5مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة.
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 7-6نموذج الدراسة
المتغير التابع
المتغيرات المستقمة
حوكمة الشركات

مبدأ حماية حقوق المساىمين

تطوير استراتيجياث الفحص
الضريبى

مبدأ المساواة بين المساىمين
مبدأ دور أصحاب المصالح
المتغيراث التنظيميت
المؤهل العلمي -التخصص العلمي
الوظيفت الحاليت-المسمى الوظيفي
عذد سنواث الخبرة

مبدأ اإلفصاح والشفافية
مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة
شكل ( )7.7نموذج الدراسة
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 7-6-7الدراسات السابقة
اوال :الدراسات السابقة التي تناولت موضوع حوكمة الشركات:
أوال :الدراسات العربية:
-7دراسة عمي الصادق عمي وفتح الرحمن منصور( :)6171دور حوكمة الشركات في الحد من
التيرب الضريبي عمي ديوان الضرائب االتحادي السوداني
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مفيوم وأىمية حوكمة الشركات إلى جانب معرفة إمكانية تطبيقيا في ديوان
الضرائب ،وأثرىا في تفعيل وسائل مكافحة التيرب الضريبي ،وكانت أىم النتائج أن ىناك دور في تطبيق
حوكمة الشركات عمى الحد من التيرب الضريبي وأن تطبيق الحوكمة يساعد ديوان الضرائب عمي اعتماد
طريقة التقدير الذاتي لربط الضريبة ،وأن تطبيق الحوكمة يزيد من فاعمية ديوان الضرائب .وكانت أىم
التوصيات أن عمى إدارة الضرائب االتحادي التأكد من تطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وتدريب
جميع العاممين بديوان الضرائب عمى نظام حوكمة الشركات وأن عمي ديوان الضريبة ربط الضريبة بإتباع
طريقة التقدير الذاتي.
-6دراسة فيحاء يعقوب وفرقد الغانمي :أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصداقية التقارير المالية
وتحديد وعاء ضريبة الدخل (دراسة في قسم الشركات في الييئة العامة لمضرائب).
ىدفت ىذه الدراسة إلى االستفادة من تطبيق قواعد الحوكمة من خالل بعض آلياتيا لتحسين المعمومات
المحاسبية التي تحتوييا التقارير المالية ومعرفة أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصداقية التقارير
المالية وذلك لتعزيز الثقة في التقارير المقدمة لمييئة العامة لمضرائب لتحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل
وكانت أىم التوصيات ضرورة تبني مبادئ حوكمة الشركات في الشركات العراقية من خالل إصدار قواعد
حوكمة تمزم الشركات بتطبيقيا عن طريق تشكيل لجنة حوكمة تشترك فييا عدة جيات مسئولة في الدولة
وينبغي أن يكون ىناك تعاون فعال في الشركة بين مجمس اإلدارة ولجنة التدقيق واإلدارة التنفيذية
والمدققين لتوفير حوكمة جيدة وفعالة.
-4دراسة عماد سميم االغا ( )6177دور حوكمة الشركات فى الحد من التأثير السمبي لممحاسبة
االبداعية عمى موثوقية البيانات المالية:
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السمبى لممحاسبة االبداعية
عمى موثوقية البيانات المالية وذلك من خالل دراسة تطبيقية عمى البنوك الفمسطينية وكان من اىم نتائج
الدراسة ان ىناك دو ار لممبادئ المختمفة لحوكمة الشركات في الحد من التأثير السمبى لممحاسبة االبداعية
1

عمى موثوقية البيانات المالية وكان من اىم توصيات الدراسة ضرورة متابعة اسباب حدوث االنييارات
المالية السريعة لمبنوك العالمية والعمل عمى تعديل وتطوير مبادئ حوكمة الشركات بحيث تتالءم مع
متطمبات الحد من حدوث تمك االنييارات.
-3دراسة حسين عبد الجميل ال غزاوي( )6171حوكمة الشركات وأثرىا عمى مستوى االفصاح فى
المعمومات المحاسبية:
تيدف ىذه الدراسة الى االجابة عمى السؤال الرئيسي :ما ىو أثر حوكمة الشركات عمى مستوى االفصاح
في القوائم المالية  1وتوصمت الدراسة الى عدد من التوصيات اىميا تفاوت مستوى االفصاح فى القوائم
المالية في الشركات المساىمة العامة في المممكة العربية السعودية  1وتوصمت ان ىناك عالقة ايجابية
ذات داللة احصائية بين حجم الشركة ومستوى االفصاح في القوائم المالية وان ىناك عالقة ايجابية بين
تركيز الممكية ومستوى االفصاح في القوائم المالية وان ىناك عالقة سمبية بين استقالل مجمس االدارة
ومستوى االفصاح في القوائم المالية .
-3دراسة بياء الدين عالم ( )6117أثر اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات عمى االداء المالي
لمشركات المصرية:
تيدف ىذه الدراسة الى االجابة عمى السؤالين التاليين:
-7ىل تنجح االليات الداخمية لحوكمة الشركات المتمثمة في مجمس االدارة وىيكل الممكية في التعامل مع
مشكمة الوكالة؟
-2ما ىو أثر تمك االليات عمى االداء المالي لمشركات المصرية؟
وتوصمت الدراسة الى عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين نسبة تركيز الممكية واالداء
المالي لمشركات محل الدراسة واثبتت الدراسة ايضا وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين عدد
اعضاء مجمس االدارة واالداء المالي لمشركات محل الدراسة واوصت الدراسة متخذي الق اررات وصانعي
السياسات االقتصادية في مصر بضرورة االنتباه الى ان وجود نسبة تركيز عالية في ىيكل ممكية
الشركات المصرية وترجع الى وجود ضعف في القوانين ذات الصمة بحوكمة الشركات وعدم دراية
المستثمر المصري وخاصة صغار المستثمرين بالقوانين التي تكفل لو الحماية ويوصى عالم بضرورة سن
القوانين التي تمزم الشركات بضرورة توفير البيانات المالية والبيانات الخاصة بتشكيل مجمس االدارة .
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-2دراسة سمير البرغوثي وعبد الرازق الشحادة ( )6117ركائز الحوكمة ودورىا في ضبط إدارة األرباح
في البيئة المصرفية في ظل االزمة المالية العالمية
ىدفت ىذه الدراسة الى تحميل دور وركائز الحوكمة المتمثمة بالرقابة واإلفصاح في ادارة المخاطر التي
تجنب المنظمات المصرفية مخاطر التعثر والفشل المالي واإلداري فضالً عن دورىا في تعظيم القيمة
السوقية لممنظمة بما يضمن ليا النمو واالستم اررية حيث توفر الحوكمة معايير اآلداء الكفيمة بالكشف عن
حاالت التالعب والفساد وسوء اإلدارة بقدر يؤدى الى كسب ثقة المتعاممين في أسواق المال والعمل عمى
استقرار تمك األسواق ،وقد أوصت الدراسة تبنى دليالً ارشادياً لحوكمة المنظمات بيدف تعزيز الحوكمة
وادارة المخاطر في المصارف يوضح فيو أىمية الحوكمة في تحقيق السالمة والمتانة لمعمميات المصرفية
والمعايير الواجب توافرىا في أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكيفية قياميم بأداء واجباتيم تجاه
المساىمين والمودعين.
-1دراسة ىاني محمد خميل ( )6117مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات في مينة
المراجعة في فمسطين.
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى العالقات التأثيرية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في فمسطين
عمى فجوة التوقعات بين مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في بيئة مينة مراجعي
الحسابات في فمسطين وذلك بدراسة تحميمية آلراء مراجعي الحسابات والمستثمرين الفمسطينيين وقد
قدر مالئماً من الثقة
خمصت الدراسة الى نتائج أىميا أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يحقق ًا
والطمأنينة لممستثمرين ومستخدمي القوائم المالية ومدى اعتمادىم عمى القوائم المالية1
وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في فمسطين لتفعيل الممارسة
الجيدة إلدارة الشركة بما ينسجم مع المعايير والقواعد العالمية وبما يضمن تقديم تقارير مالية ذات شفافية
وجودة محكومة بمعايير محاسبية مقبولة ومتعارف عمييا.
- 5دراسة نسمان ( (6117دور إدارات المراجعة الداخمية في تفعيل مبادئ الحوكمة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور إدارات المراجعة الداخمية في تفعيل مبادئ الحوكمة في
المصارف العاممة في فمسطين وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن ىناك تأثير كبير
لمميثاق األخالقي لممراجعة الداخمية عمى حوكمة المصارف وأن تطور معايير المراجعة الداخمية تساىم
بشكل رئيسي في تحسين الحوكمة في المصارف إلنجاز العديد من األىداف وقد خمصت الدراسة إلى
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مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة تعميق المفاىيم والمبادئ التي قضت بيا المعايير الدولية لممراجعة
الداخمية من خالل عقد الدورات
التدريبية والتأىيمية الالزمة والعمل من قبل سمطة النقد الفمسطينية عمى إلزام البنوك الفمسطينية بمبادئ
حوكمة الشركات والتعميمات الصادرة عنيا.
-7دراسة احمد رجب عبد الممك ( )6115دور حوكمة الشركات في تحديد السعر العادل لألسيم في
سوق االوراق المالية.
اكدت ىذه الدراسة ان حوكمة الشركات تعد إحدى االدوات الفعالة لتشجيع االستثمار في سوق االوراق
المالية مما يؤثر عمى اسعار االسيم وتشير الدراسة أنو يجب ان يكون ىناك مؤثرات تؤثر عمى التقرير
المالي ومنيا حوكمة الشركات والتي تعد األداة القوية والفعالة والتي تحول الييا الفكر المحاسبي لمقضاء
عمى جوانب القصور التي اصابت المحتوى االعالمي لممعمومات المحاسبية واوصت الدراسة الى ضرورة
اىتمام كل من البورصة المصرية وىيئة سوق المال باآلليات المقترحة من عبد الممك لتحقيق الشفافية
وأىميا تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وضرورة تفعيل الق ار ارت الصادرة عن ىيئة سوق المال والتي تخص
التالعب بالمعمومات الداخمية وضرورة البعد قدر اإلمكان عن اإلفصاح االختياري وتحويمة الى إفصاح
إلزامي إذا أرادت المؤسسة تحقيق الشفافية.
الدراسات السابقة التي تناولت حوكمة الشركات بالمغة االنجميزية:
- 7دراسة ( )Frank Y u, 6112بعنوان آليات تأثير حوكمة الشركات عمي إدارة األرباح
Corporate governance and Earnings management
ىدفت الدراسة إلى توضيح آليات تأثير حوكمة الشركات عمى إدارة األرباح حيث تم اختبار العالقة بين
حوكمة الشركات وادارة األرباح ،وقد خمصت الدراسة إلى أن الشركات التي ليا حوكمة داخمية قوية مثل
التركيز العالي لمممكية وتركيز مجمس اإلدارة في عدد قميل فإنيا تقوم بإدارة األرباح بشكل كبير ،في حين
أنو في حال وجود حوكمة خارجية قوية فإن الشركة تقوم بإدارة األرباح بشكل أقل ،وأشارت الدراسة إلى
أن إدارة األرباح ليست المحرك الرئيسي بين طرفي الممكية والحوكمة.
 –6دراسة ( ) Agrawal and chadha ,6113بعنوان
Corporate governance And Accounting Scandals
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين حوكمة الشركات وتعرض الشركات لعممية إعادة صياغة
تقاريرىا المالية  ،وتمثمت عينة ىذه الدراسة في  759شركة مساىمة عامة صناعية من الشركات التي
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تعرضت لعممية إعادة صياغة لتقاريرىا المالية خالل العامين 2111 ، 2117وقد قورنت بعينة مماثمة
من الشركات التي لم تتعرض لعممية إعادة صياغة تقاريرىا المالية والختبار العالقة بين حوكمة الشركات
وتعرض الشركات لعممية إعادة صياغة التقارير المالية تم االعتماد عمى استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة
والخبرة المالية التي يتمتعون بيا ،باإلضافة إلى اختبار تأثير رئيس مجمس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق ،
ومن خالل اختبار العالقة بين ىذه العوامل وبين تعرض الشركات لعممية إعادة صياغة لتقاريرىا المالية ،
وتوصمت الدراسة إلى أن احتمالية تعرض الشركات لعممية إعادة صياغة لتقاريرىا المالية تنخفض بوجود
مجمس إدارة ولجنة تدقيق يتمتع أعضائيا باالستقاللية والخبرة المالية  ،كما أن احتمالية تعرض الشركات
لعممية إعادة صياغة تقاريرىا المالية تزداد في الحاالت التي يكون فييا المدير التنفيذي ينتمى إلى العائمة
التي أسست الشركة .
-4دراسة ( Brown( Caylor ,6113بعنوان
Corporate governance and firm performance
ىدفت الدراسة الى قياس العالقة بين حوكمة الشركات وأدائيا وذلك من خالل وضع مقاييس واسعة
لحوكمة الشركات التي تم الحصول عمييا من خدمات حممة األسيم المؤسساتية ’ وتشمل ىذه المقاييس
محصمة قياس  57عامل تشتمل عمى  8فئات لمحكومة  ،المراجعة  ،مجمس اإلدارة  ،القانون الداخمي،
مدير التعميم ،المدير التنفيذي لمتعويضات ،حقوق الممكية  ،الممارسات المتقدمة ،وقد تم اتباع المنيج
الوصفي التحميمي في الدراسة حيث تم الربط بين فئات الحوكمة الثمانية ومقاييس األداء الستة المعتمدة
من معيد جو لإلدارة ،وعممت الدراسة عمى الربط بين نتيجة الحوكمة وبين كل متغير أساسي باستخدام
معامل ارتباط بيرسون وسيبرمان وتم ترتيب نتائج الحوكمة من أعمى إلى األدنى ( من األفضل إلى األقل
حوكميا) وخمصت الدراسة إلى أن بالشركات التي تتمتع بمستوى حوكمة أفضل نسبيا أكثر ربحية وأكثر
قيمة وتدفع أموال أكثر لحممة األسيم  ،كما أن رسوم االستشارات التي تدفع لممدققين الخارجيين أقل من
األتعاب التي تدفع ليم وىذا مرتبط بشكل كبير بضعف األداء لمشركات .
-3دراسة (  ) Core , et al , 6113بعنوان العالقة بين الحوكمة الضعيفة وعائدات األسيم
وفحص األداء التشغيمي وتوقعات المستثمرين .
Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns : an Examination of Firm
Operating performance and Investors , Expectation
ىدفت الدراسة إلى إظيار العالقة بين الحوكمة الضعيفة وعائد األسيم  ،حيث تم فحص األداء التشغيمي
لمشركات وتوقعات المستثمرين  ،وقد شممت العينة األساسية لمدراسة كل الشركات التي ليا دليل لمحوكمة
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 ،وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العالقة بين دليل الحوكمة المعد وخصائص الشركات محل
الدراسة  ،وخمصت الى أن الشركات التي تعانى من ضعف فى حقوق حممة األسيم يؤدى إلى ضعف
األداء التشغيمي ليا  ،بينما أخطاء توقعات المحممين واإلعالن عن توزيعات األرباح ال تعطى مؤش ار عمى
ضعف االداء  ،كما أوضحت الدراسة بأن فرضية الحوكمة الضعيفة ال تكون سببا في تحقيق عوائد قميمة
عمى األسيم .
ثانيا :الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الفحص الضريبي.
-7دراسة (ىدىود )6117,مدخل مقترح لتطوير اإل ثبات في المراجعة وفقاً لمتطمبات الفحص الضريبي
المنسق والمعايير الدولية المرتبطة.
ىدفت ىذه الدراسة الى تطوير اساليب الفحص الضريبي المنسق عن طريق قيام مأموري الفحص
باستخدام أدلة اإلثبات المطبقة في المراجعة بمختمف أنواعيا طبقاً لمعايير المراجعة الدولية عمى خطوات
الفحص الضريبي المنسق وتحديد المواصفات الواجب توافرىا في مأموري الفحص الضريبي المنسق حتى
يمكن ان تتم عممية الفحص الضريبي وكانت أىم التوصيات صدور تعميمات بالزام مأموري الفحص
الضريبي باستخدام أدلة اإلثبات المقترحة كالً في المرحمة المناسبة ليا من مراحل الفحص الضريبي
واعداد دورات تدريبية لمأموري الفحص لتوضيح أىمية أدلة اإلثبات وأثرىا الفعال وكيفية تطبيق ىذه األدلة
واعداد دورات تدريبية لتوضيح أىمية تطبيق األساليب العممية في اختيار عينة الفحص الضريبي.
-6دراسة (محمد وآخرون )6117,الفحص الضريبي عمى الدخل لتحقيق وعاء مقبول فى ضوء تمسك
المكمفين بحساباتيم.
ىدفت ىذه الدراسة الى االستعانة بالفحص الضريبي عمى الدخل لحسابات المكمفين عند عدم االتفاق بين
المكمف والدائرة الضريبية وعرض الحسابات الختامية الى قسم الرقابة والتدقيق الداخمي شعبة تدقيق
الحسابات والتي تضمن لمطرفين تحقيق عدالة فحص حسابات المكمف وحماية حقوق الخزينة العامة
1وكانت أىم التوصيات قيام الدائرة المالية بخمق الثقة المتبادلة مع المكمفين وزيادة االلتزام الطوعي عن
طريق تنظيم سجالت بأسماء المكمفين المخالفين والتعامل معيم مستقبالً عمى أساس درجة الصدق
وتوصى بالدعم المعنوي لشعبة تدقيق حسابات المكمفين واالىتمام بالتقرير وابداء اري فني محايد.
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-4دراسة (رلى حسين ’ )6177مدى التزام الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير المراجعة الدولية فى
احتساب عبئ ضريبة الدخل لممكافئين واثرة عمى عممية التيرب الضريبي.
ىدفت ىذه الد ارسة إلى مدى التزام الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير التدقيق الدولية من خالل التأىيل
العممي والخبرة الطويمة في مجال الفحص الضريبي وأوصت الباحثة بعد النتائج ارتباط التدقيق المحاسبي
بالتدقيق الضريبي في اشتراكيما عمى البيانات المالية كما ان الفاحص الضريبي يتحقق أيضاً من صحة
القوائم المالية المقدمة ضمن اإلقرار الضريبي وبالتالي يتعين عمى الفاحص الضريبي استخدام أساليب
التدقيق المتعارف عمييا دولياً ومحمياً.
الدراسات بالمغة اإلنجميزية التي تناولت الفحص الضريبي:
-7دراسة(  ) Hanousek and pald ,6113بعنوان :
Quality of Government Services and the Civic Duty to Pay Taxes in the
Czech and Slovak Republics and other Transition Countries
تناولت ىذه الدراسة نوعية الخدمات التي تقدميا الحكومة لممواطنين ورغبة المواطنين في التيرب من دفع
الضريبة وشممت ىذه الدراسة ) )7189تشيكي ،و ( )517سموفاكي .وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدة
نتائج أىميا:
-7إن المواطنين يتيربون من دفع الضريبة إذا ىم اعتقدوا بأنيم ال يحصمون عمى خدمات حكومية.
-2أ ن المواطنين الذين يعتقدون بأنيم يتمقون خدمات جيدة أكثر رغبة بدفع ما عمييم من ضرائب
-3إن زيادة الخدمات العامة المحسوسة بنسبة ( )21 %تؤدي إلى تخفيض التيرب من دفع الضريبة
بنسبة ()73:
-6دراسة ( )Moser and Evans ,7773بعنوان:
The Effects Of Horizontal and Exchange Inequity on Tax Reporting Decisions
وتقوم ىذه الدراسة عمى فرضية في ظل عدم العدالة األفقية سيقدم دافع الضريبة في إق ارره الضريبي دخل
أقل أو أكثر عندما يتم زيادة أو تخفيض معدل الضريبة مع بقاء الخدمات العامة المقدمة لممواطنين ثابتة
 .حيث إن النظرية االقتصادية تقوم عمى أن دافعي الضرائب سيعمنون عمى دخل أكبر بينما نسبة
الضريبة تزيد ،بسبب أن المواطنين يقيسون مدى العقوبة التي سوف يتحممونيا مع المكاسب التي يتم
تحقيقيا في حالة عدم إفصاحيم عن دخميم الكامل.
ومن أىم نتائج الدراسة ما يأتي:
73

_7أن دافعي الضريبة يعمنون عن دخل أكثر عند شعورىم بالعدالة األفقية.
_2أنو ال يوجد تأثير لعدم وجود عدالة تبادلية عمى إفصاح المكمف عن دخمو في اإلقرار الضريبي لشعور
المكمف بأن ىذا األمر عام عمى جميع المواطنين.
_3إن إفصاح المكمف عن دخمو في اإلقرار الضريبي يزيد وينخفض حسب زيادة وانخفاض المخاطر
المترتبة عمى التيرب الضريبي في حالة ارتفاع نسبة الضريبة.
 7-6-6التعميق عمى الدراسات السابقة
من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة التي تناولت حوكمة الشركات والفحص الضريبي يتبين ما
يمي:
معظم الدراسات السابقة تناولت موضوعي حوكمة الشركات والفحص الضريبي بشكل منفصل حيث أن
معظم الدراسات التي تناولت حوكمة الشركات تطرقت إلى دور الحوكمة في الحد من تداعيات األزمة
المالية العالمية ودورىا في الحد من استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية وتحديد السعر العادل لمسيم ،
باإلضافة إلي دراسات تناولت اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات وأثرىا عمي األداء المالي لمشركة ،
ودراسات تناولت ركائز الحوكمة في ضبط إدارة األرباح ودراسات تناولت أثرىا عمي مستوي اإلفصاح في
المعمومات المحاسبية ودراسات تناولت تأثيرىا عمي فجوة التوقعات في مينة المراجعة في فمسطين.
أما بالنسبة لمدراسات التي تناولت موضوع الفحص الضريبي نالحظ أن الدراسات السابقة ليذا المحور
تطرقت إلى تطوير الفحص الضريبي من خالل استخدام األساليب اإلحصائية ودراسات تناولت مدي
التزام الفاحص الضريبي بمعايير المراجعة الدولية في احتساب عبئ ضريبة الدخل ودراسات تناولت
كمدخل مقترح لتطوير االثبات في المراجعة وفقا لمتطمبات الفحص الضريبي المنسق ودراسات تناولت
الفحص الضريبي عمي الدخل لتحقيق وعاء ضريبي مقبول في ضوء تمسك المكمفين بحساباتيم.
أوجو االتفاق بين الدراسات السابقة  :اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (عمي ومنصور  )2171 ،والتي
ربطت بين الحوكمة والتيرب الضريبي  ،وبينت دور الحوكمة في الحد من التيرب الضريبي ودورىا في
مساعدة ديوان الضرائب عمي اعتماد طريقة التقدير الذاتي لربط الضريبة ،واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة
(يعقوب والغانمي ) وربطت بين الحوكمة ومصداقية التقارير المالية وتحديد وعاء ضريبة الدخل وبينت
ىذه الدراسة االستفادة من تطبيق قواعد حوكمة الشركات من خالل بعض آلياتيا لتحسين المعمومات
المحاسبية التي تحتوييا التقارير المالية  ،وتعزيز الثقة في التقارير المالية المقدمة لمييئة العامة لمضرائب
لتحديد الوعاء الضريبي بشكل عادل.
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- 7-6-3أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بانيا تناولت موضوع جديد يختمف عن المواضيع السابقة التي
تناولتيا الدراسات السابقة حيث ربطت موضوع الفحص الضريبي بحوكمة الشركات من أجل دراسة مدى
تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تطوير الفحص الضريبي .ونجد أن معظم الدراسات السابقة تناولت
موضوعي حوكمة الشركات والفحص الضريبي بشكل منفصل وال توجد أية دراسة سابقة ربطت موضوع
حوكمة الشركات بتطوير الفحص الضريبي .وقد سعت ىذه الدراسة قدر اإلمكان لمربط بين الفحص
الضريبي وحوكمة الشركات في تطويره والتي سوف تكون إضافة لمنقص في الدراسات السابقة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
المقدمة:
كانت كممة (الحوكمة) حتى أعوام قميمة مصطمحاً غريباً غامضاً غير واضح المعنى والمعالم .ولكن ىذا
المصطمح أصبح اليوم من بين أكثر الكممات انتشا اًر في أدبيات األعمال ،ويتسابق الباحثون عمى دراسة
الحوكمة وأثرىا عمى تحسين أداء الشركات وزيادة أرباحيا وتعزيز ثقة أصحاب المصالح اآلخرين فييا.
كما يدرك الجميع أىمية الحوكمة في تحسين المناخ االستثماري لمبمد ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد .بل
أن مبادئ المساءلة والشفافية والنزاىة التي تتضمنيا الحوكمة أصبحت جزءاً من التشريعات والقوانين في
معظم الدول المتقدمة .لقد ساىمت مجموعة من التطورات العالمية واإلقميمية خالل السنوات األخيرة في
تعزيز مفيوم الحوكمة .فقد شيد العالم خالل الفترة الماضية أزمات مالية صعبة ،مثل األزمة المالية لدول
جنوب شرق آسيا عام 7997م وأزمة الرىن العقاري عام2117م وأزمة الديون األوروبية الحالية .كما شيد
العالم انييار شركات ضخمة ،مثل شركة آرثر أندرسون لمتدقيق وشركة أنرون وشركة االتصاالت العمالقة
وورلد كوم وغيرىا .وقد ع از كثير من المحممين والباحثين ىذه األزمات واالنييارات إلى أشكال مختمفة من
الفساد المالي واإلداري ،وغياب النزاىة والشفافية والمساءلة ،واالفتقار إلى الحوكمة في القطاعين العام
والخاص( .نصر  .)2173،ويعد الفحص الضريبي من أىم وسائل اإلدارة الضريبية في التأكد من حقيقة
اإليرادات الضريبية المتحققة  ،وأن الدور الذى تقوم بو شعبة تدقيق حسابات المكمفين يكمن في كونيا
وسيمة وليست غاية تيدف الى خدمة اإلدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي عمى نحو عممي منظم
يحافظ عمى حقوق المكمفين والدولة جنباً الى جنب  ،باإلضافة الى زيادة مستوى اإللتزام بأحكام التشريع
الضريبي واالمتثال لو  ،وتتجمى أىميتيا بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكمفين من بنود الحسابات
ويتمعن في جوانبيا كافة لضمان سالمتيا من حاالت الغش والتيرب الضريبي (.محمد)2117،
وتم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين أساسيين
المبحث األول :اإلطار المفاىيمي لحوكمة الشركات.
المبحث الثاني :اإلطار المفاىيمي الستراتيجيات الفحص الضريبي.
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 6-7-7المقدمة:
تعد حوكمة الشركات من أبرز وأىم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية ،وقدد تعداظم
االىتمام بيذا الموضوع في العديد من االقتصادات المتقدمة والناشئة خالل السنوات الماضية وخاصدة بعدد

سمسمة األزمات المالية المختمفة التي حدثت فدي العديدد مدن الشدركات فدي دول شدرق آسديا وامريكدا الالتينيدة
وروسديا فددي عقددد التسددعينات مددن القددرن الماضددي والتددي فجرىددا الفسدداد المددالي وسددوء اإلدارة والفتقارىددا لمرقابددة

والخبدرة والميددارة ،باإلضددافة إلددى نقددص الشددفافية ،حيددث أدت ىددذه األزمدات واالنييددارات إلددى تكبددد كثيددر مددن
المساىمين بخسائر مادية فادحدة ممدا دفدع العديدد مدن المسدتثمرين لمبحدث عدن الشدركات التدي تطبدق مفيدوم
حوكمددة الشددركات .وقددد ت ازيدددت أىميددة الحوكمددة نتيجددة التجدداه كثيددر مددن دول العددالم الددى التحددول الددى الددنظم

االقتصادية الرأسمالية التدي يعتمدد فييدا بدرجدة كبيدرة عمدى الشدركات الخاصدة .نتيجدة لكدل ذلدك زاد االىتمدام
بمفيوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركدائز األساسدية التدي يجدب ان تقدوم عمييدا الوحددات االقتصدادية.

ونظ اًر لالىتمام المتزايد بمفيوم الحوكمة ،حرصدت الكثيدر مدن المؤسسدات عمدى د ارسدة ىدذا المفيدوم وتحميدل

ومددن أىددم ىددذه المؤسسددات صددندوق النقددد الدددولي ومنظمددة التعدداون االقتصددادية والتنميددة .وتعدداظم االىتمددام
بمفيددوم حوكمددة الشددركات فددي معظددم االقتصدداديات المتقدمددة والناشددئة خددالل العقددود السددابقة ،وخاصددة بعددد

االنييد ددارات االقتصد ددادية واألزمد ددات الماليد ددة التد ددي شد دديدتيا بعد ددض دول شد ددرق آسد دديا وامريكد ددا الالتينيد ددة عد ددام
 2112,2117,7997وتعود أسباب ىذه االنييارات إلى الفساد اإلداري والمالي وافتقار إدارة الشركات إلى

إدارة سددميمة فددي الرقابددة واإلش دراف ،ونقددص الخب درة والكفدداءة ومددن ىددذا المنطمددق تحدددث العديددد مددن الخب دراء
والمحممين واالقتصاديين عن آثار حوكمة الشركات عمى الجوانب االقتصادية واالجتماعية وتحقيق التنمية،
وتشير الدراسات المتعددة بدإن االلتدزام بتطبيدق المفيدوم الفكدري لمحوكمدة (حوكمدة الشدركات) يدنعكس بشدكل
جيد عمى أداء الوحدات االقتصادية بأبعاده المختمفة المالية والتشغيمية واسدتمرارية النمدو  .وعمدى الدرغم مدن

األبعد دداد المختمفد ددة لعمميد ددة حوكمد ددة الشد ددركات س د دواء القانونيد ددة او التنظيميد ددة او االجتماعيد ددة إال أن األبعد دداد
المحاسبية تحظى باىتمام كبير .ولقد تعاظمت بشكل كبير أىمية حوكمة الشركات لتحقيق كل مدن التنميدة
االقتصادية والحصانة القانونية والرفاىية االجتماعية لالقتصاديات والمجتمعات( .حداد.)2118،

لدذا جداءت ىدذه الد ارسدة لتعدرض وتحمدل مفيدوم واىميدة ومبدادئ وم ازيدا وأىدداف الحوكمدة وحوكمدة الشدركات
في فمسطين.
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 6-7-6مفيوم حوكمة الشركات
لقد تعددت التعريفات المقدمة ليذا المصطمح ،بحيث يدل كل مصطمح عن وجو النظر التى يتبناىا مقدم
ىذا التعريف.
قد تم تناوليا من قبل (ابو بكر )2115 ،بمفاىيم مختمفة وىي:
 _7المفيوم المغوي :تشير المعاجم الى أن اصطالح الحوكمة يعنى عممية التحكم والسيطرة من خالل
قواعد وأسس الضبط بغرض تحقيق الرشد.
 _2المفيوم المحاسبي لمحوكمة :يشير اصطالح الحوكمة من المنظور المحاسبي الى توفير مقومات
حماية اموال المستثمرين وحصوليم عمى العوائد المناسبة وضمان عدم استخدام امواليم فى مجاالت او
استثمارات غير آمنو وعدم استغالليا من قبل االدارة او المديرين لتحقيق منافع خاصة ،ويتم ذلك من
خالل مجموعة االجراءات والضوابط والمعايير المحاسبية ،وتناولتيا في المحاسبة عمى انيا الشفافية ومزيد
من االفصاح لمبيانات والقوائم المالية وضبط مرتبات وبدالت رجال االدارة فى الشركات وفق المعايير
المحاسبية.
-3المفيوم القانوني لمحوكمة :يشير اصطالح الحوكمة من المنظور القانوني الى اإلطار التشريعي
والقواعد القانونية التي تحمى مصالح االطراف ذوي العالقة بالمؤسسة او بالشركة
-4المفيوم اإلداري لمحوكمة :لم يتحدد بعد في الكتابات ما يطمق عميو المفيوم اإلداري لمحوكمة ،ولكن
ىنالك بعض الكتابات منيا :مجموعة القواعد والضوابط واالجراءات الداخمية في المؤسسة التي توفر
ضمانات تحقيق حرص المديرين عمى حقوق المالك والمحافظة عمى حقوق االطراف ذات المصالح
بالمنظمة.
وعرفت مؤسسة التمويل الدولية  IFCالحوكمة بأنيا النظام الذي يتم من خاللو ادارة الشركات والتحكم في
أعماليا (1)2117‘Alamgir
وعرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDعام  7999الحوكمة بأنيا نظام يتم بواسطتو توجيو
منظمات االعمال والرقابة عمييا ،حيث تحدد ىيكل وأطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في
الشركة المساىمة مثل مجمس االدارة ،المديرين ،وغيرىم من ذوي المصالح ،وتضع القواعد واالحكام
التخاذ الق اررات المتعمقة بشؤون الشركة 1
وعرفيا (حماد  )2115،بأنيا النظام الذي يتم من خاللو توجيو أعمال المنظمة ومراقبتيا عمى أعمى
مستوى من أجل تحقيق أىدافيا والوفاء بالمعايير الالزمة لممسؤولية والنزاىة والشفافية 1
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ويعرفيا (خميل )2119 ،بأنيا مجموعة من العالقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركة ومساىمييا
وأصحاب المصالح فييا ،وذلك من خالل إيجاد اإلجراءات واليياكل التي تستخدم إلدارة شئون الشركة
وتوجيو أعماليا من أجل ضمان تعزيز االداء واالفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة وتعظيم الفائدة
لممساىمين عمى المدى الطويل مع مراعاة مصالح األطراف المختمفة 1
ويعرفيا (عالم )2119 ،بأنيا النظام الذي يعنى بوضع التطبيقات والممارسات السميمة لمقائمين عمى إدارة
الشركة وتنظيميا بما يحافظ عمى حقوق حممة األسيم والسندات والعاممين بالشركة وأصحاب المصالح
وغيرىم ،وذلك من خالل تحرى تنفيذ صيغ تنفيذ العالقات التعاقدية التي تربط بينيم وذلك باستخدام
األدوات المالية والمحاسبية السميمة وفقا لمعايير االفصاح والشفافية الواجبة 1
ويعرفيا (  ) Samanasiri ,2118عبارة عن ىيكميو ادارية موثقة ومعدة بواسطة المؤسسة في اطار تم
تصميمة لحماية مصالح مساىمييا  ،مما يخفف عمييم مخاطر التجارة  ،ويحافظ عمى ثباتيا 1
ويعرفيا ( )Cohen & Hanno,2111بأنيا األنشطة الرقابية التي يتخذىا مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة
لضمان نزاىة عممية التقارير المالية.
ويعرفيا ( )I.e. al.,2111،Demiragبأنيا مجموعة من العالقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركة
ومساىمييا وأصحاب المصالح فييا وذلك من خالل إيجاد اإلجراءات واليياكل التي تستخدم إلدارة شئون
الشركة وتوجيو أعماليا من أجل ضمان تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية والمساءلة بالشركة وتعزيز
الفائدة لممساىمين عمي المدي الطويل مع مراعاه مصالح األطراف المختمفة.
وقياسا عمى ما سبق يتضح من التعريفات السابقة لحوكمة الشركات انيا تتضمن العديد من الجوانب
اىميا:
 -7مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة عمى الشركات لتحقيق أىدافيا وسير أعماليا من الغش
والتالعب في أموال المساىمين.
 -2مجموعة من العالقات التعاقدية تربط بين إدارة الشركة والمساىمين وتحاول تنظيم ىذه العالقات
ومجموعة من المفاىيم والمبادئ واألىداف واإلدارة والرقابة من أجل نماء المؤسسة وتطورىا
وتحقيق المتابعة الفعالة.
 -3مجموعة من القواعد التي تنظم العالقة بين اإلدارة ومجمس اإلدارة وبين المساىمين وأصحاب
المصالح.
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 -4مجموعة من األنظمة يتم من خالليا فصل اإلدارة عن ممكية الشركات حفاظاً عمى حقوق
المساىمين وحقوق صغار المساىمين وأصحاب المصالح الخارجيين.
 6-7-4مبادئ حوكمة الشركات:
نظ ار لإلىتمام المتزايد بمفيوم حوكمة الشركات ،فقد حرصت العديد من المؤسسات عمى دراسة ىذا
المفيوم وتحميمو ووضع معايير محددة لتطبيقو .ومن ىذه المؤسسات :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
وبنك التسويات الدولية  BISممثالً في لجنة بازل ،ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمبنك الدولي.
وتستيدف المبادئ مساعدة حكومات الدول األعضاء وحكومات الدول غير األعضاء في غمار جيودىا
لتقييم وتحسين األأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية لموضوع حوكمة الشركات في تمك الدول باإلضافة
إلى توفير الخطوط اإلرشادية والمقترحات ألسواق األوراق المالية ،والمستثمرين ،والشركات ،وغيرىا من
األطراف التي تمعب دو ار في عممية وضع أساليب سميمة لحوكمة الشركات.
وتركز المبادئ عمى الشركات التي يتم تداول أسيميا في البورصات .ولكنيا تعد ايضا – في حدود معينة
_ اداه مفيدة لتحسين أساليب حوكمة الشركات األخرى التي ال تتداول أسيميا في البورصات ،ومن بينيا
الشركات الخاصة المغمقة والشركات الممموكة لمدولة.
وتمثل تمك المبادئ اساساً مشتركاً تعتبره الدول االعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بمثابة
ضرورة لتطوير اساليب حوكمة الشركات والغاية األساسية ىي أن تكون تمك المبادئ موجزة ومفيومة
ويسيل الوصول إلييا من جانب المجتمع الدولي) John Sullivan , 6117) .
ووضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDستة مبادئ لحوكمة الشركات تتضمن تمك
المبادئ مجموعة من اإلرشادات التي تفسر كيفية تطبيق ىذه المبادئ وىي-:
المبدأ االول :توفر االساس إلطار فعال لحوكمة الشركات
ينص ىذا المبدأ أنو ينبغي إلطار حوكمة الشركات أن يشجع عمى شفافية وفعالية وكفاءة االسواق وأن
يكون متوافقاً مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختمف الخبرات اإلشرافية
والتنظيمية والتنفيذية ،ولكي يتم ىذا فأنو من الضروري وضع أساس مؤسساتي وتنظيمي وقانوني فعال
يمكن أن يعتمد عميو كل المشاركين في السوق إلنشاء عالقاتيم التعاقدية الخاصة وعادة ما يضم إطار
حوكمة الشركات عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات لمتنظيم الذاتي واإللتزامات اإلختيارية وممارسة
األعمال التي ىي نتاج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخيا وتقاليدىا .
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وىناك مجموعة من اإلرشادات والعوامل التي يجب أخذىا بعين االعتبار وذلك لضمان وجود أساس
إلطار فعال لحوكمة الشركات وىي( :جودة )2118،
-7ينبغي وضع إطار حوكمة الشركات بيدف ان يكون ذات تأثير عمى االداء االقتصادي الكمى وعمى
نزاىة السوق وعمى الحوافز التي يخمقيا لممشاركين في السوق وتعزيز قيام اسواق مالية تتميز بالشفافية
والفعالية.
-2ينبغي ان تكون المتطمبات القانونية والتنظيمية التى تؤثر فى ممارسة حوكمة الشركات فى نطاق
اختصاص تشريعي متوافقة مع احكام القانون وذات شفافية وقابمة لمتنفيذ.
-3ينبغي أن يكون لدى الجيات اإلشرافية والتنظيمية السمطة والنزاىة والموارد لمقيام بواجباتيا بطريقة
متخصصة وموضوعية.
المبدأ الثاني :حماية حقوق المساىمين
من خالل ىذا المعيار يتم العمل عمى وضع إطار بإمكانو حماية وتسييل ممارسة حممة األسيم
لحقوقيم المتمثمة في نقل ممكية األسيم واختيار مجمس اإلدارة والحصول عمي عائد في األرباح ومراجعة
القوائم المالية وحق المساىمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
(مركز المشروعات الدولية .)www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p
المبدأ الثالث :مبدأ المساواة بين المساىمين:
من خالل ىذا المعيار يتم العمل عمى توفير المعاممة العادلة لجميع حممة األسيم حتى وأن كانوا ينتمون
الى األقمية الذين يجب أن تعطي ليم نفس الحقوق مع باقي حممة األسيم المتعمقة بالدفاع عمي حقوقيم
ومن ثم ضمان تحقيق المساواة بين حممة األسيم داخل كل فئة وكذا حقيم في الدفاع عن حقوقيم
القانونية والتصويت في الجمعية العامة عن الق اررات األساسية واالطالع عمي كافة المعامالت مع أعضاء
مجمس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين.
(مركز المشروعات الدولية )www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p
المبدأ الرابع :دور اصحاب المصالح
من خالل ىذا المعيار يتم اإلقرار بحقوق أصحاب المصالح التي ينص عمييا القانون أو االتفاقيات
المتبادلة ،كما يتم تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح بيدف خمق الثروة وفرص
العمل والحفاظ عمى المشاريع ،وتشمل حوكمة الشركات أيضا إلزامية احترام الحقوق القانونية ألصحاب
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المصالح والتعويض ليم من أي انتياك لتمك الحقوق وكذا آليات مشاركتيم الفعالة في الرقابة عمي
الشركة ،وتتم اإلشارة من خالل
أصحاب المصالح إلي البنوك والعاممين وحممة األسيم والسندات والموردين والعمالء والدائنين ...الخ.
(مركز المشروعات الدولية )www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p
المبدأ الخامس :اإلفصاح والشفافية:
يعد ىذا المعيار من أىم أىداف حوكمة الشركات ،حيث أنيا تعمل عمى ضمان الشفافية واإلفصاح الدقيق
في الوقت المناسب عمى كل البيانات والمعطيات المالية المتعمقة بالشركة ،ويدرج مع ىذه المعطيات
األداء والوضع المالي لمشركة .ومن خالل اإلفصاح عن المعمومات اليامة يتم التطرق الي دور مراقب
الحسابات وممكية النسبة العظمي من األسيم والمتعمق بأعضاء مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ،ويتم
اإلفصاح عن كل ىذه المعمومات بطريقة عادلة بين جميع المساىمين وأصحاب المصالح في الوقت
المناسب دون أي تأخير وأي تكمفة أو أقل تكمفة ممكن( .مركز المشروعات الدولية
)www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p
المبدأ السادس :مسؤوليات مجمس اإلدارة:
يتم العمل من خالل ىذا المعيار عمي تحقيق الرقابة الفعالة عمي اإلدارة من قبل مجمس اإلدارة  ،وكذا
ضمان التوجو االستراتيجي لمشركة وتحديد مسؤولية مجمس اإلدارة اتجاه الشركة وحممة األسيم  ،وليذا
الغرض اقترحت مؤسسة التمويل الدولية  IIFأن يتم إصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات التي يمكن أن
تتضمن قوانين أسواق المال ولوائح الشركات  ،كما تؤكد المؤسسة عمى أنو بالرغم من البنود التشريعية إال
أن مدى كفاءة المناخ التنظيمي والرقابي يعد أكثر أىمية حيث أن دور أجيزة اإلشراف والرقابة في متابعة
األسواق يتعاظم باستمرار  ،وتشمل ىيكل مجمس اإلدارة وواجباتو القانونية وكيفيو اختيار أعضاءه وميامو
األساسية

ودورة

في

اإلشراف

عمي

اإلدارة

التنفيذية

(.مركز

المشروعات

الدولية

)www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.p
 6-7-3أىداف حوكمة الشركات
تحقق حوكمة الشركات الجيدة كثي اًر من األىداف من أىميا (:العيسوي(2113 ،
-7تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساىمين في الشركة وىذا يتم من خالل إيجاد قواعد وأنظمة
وضوابط تيدف تحقيق الشفافية والعدالة.
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-2إيجاد ضوابط وقواعد وىياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية العامة وتضمن
حقوق المساىمين في الشركة.
-3تنمية االستثمارات وتدفقيا من خالل تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال.
-4العمل عمى تنمية المدخرات وتعظيم الربحية وايجاد فرص عمل جديدة.
-5العمل عمى األداء المالي الجيد من خالل محاسبة اإلدارة أمام المساىمين.
-6فرض الرقابة الجيدة والفاعمة عمى أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية لموحدات
االقتصادية.
-7العمل عمى محاربة التصرفات غير المقبولة سواء كانت في الجانب المادي او اإلداري أو األخالقي
-8توفير فرص عمل جديدة.
-9جذب االستثمارات سواء األجنبية أم المحمية والحد من ىروب رؤوس األموال الوطنية لمخارج.
-71الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية لتقميل وضبط الفساد في الشركة.
-77تطوير وتحسين ومساعدة أصحاب القرار مثل المديرين ومجالس اإلدارة عمى بناء استراتيجية متطورة
تخدم الكفاءة اإلدارية والمالية
-72العمل عمى تحفيز األيدي العاممة في الشركة وتحسين معدالت إنتاجيم ،وتعميق ثقتيم بالشركة.
-73زيادة المعمومات والخبرات والميارات نتيجة العمل بالحوكمة.
وفي نياية األمر ال بد من اإلشارة إلى أن من أىم أىداف حوكمة الشركات العمل عمى مساءلة ومحاسبة
ومحاربة الفساد اإلداري والمالي في الشركة بكل صوره ،وكذلك العمل بكل الوسائل المتاحة لجذب
االستثمارات المحمية واألجنبية سواء بالتشريعات او القوانين واالمتيازات الممنوحة لممستثمرين ،باإلضافة
إلى تطبيق مبدأ األخالق الحميدة الجيدة والمعامالت اإلنسانية واالقتصادية بين المتعاممين مع الشركات،
فالجوانب األخالقية في عمل الشركات ىي األكثر مالءمة لدعم الحوكمة الجيدة والناجحة.
أىمية حوكمة الشركات
تتزايد في البيئة االقتصادية المعاصرة أىمية التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة ،ويعتبر إدراك
الشركات ألىمية تحسين نظم الحوكمة لدييا عنص اًر أساسياً في تحقيق ذلك ،حيث أن اعتماد الحوكمة من
قبل الشركات ذاتيا أكثر فعالية ونجاعة من فرضيا بقوانين أو تعميمات .إذ أنو وفي عالم أصبح يتسم
بحرية االستثمار وانتقال رأس المال ،أصبح من الصعب عمى الشركات اجتذاب التمويل الالزم من
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المستثمرين دون إيجاد نظم حوكمة جيدة وفقاً لممعايير الدولية .كما أن اجتذاب رأس المال طويل األجل
يتطمب ترتيبات حوكمة تتصف بالمصداقية ويسيل فيميا عمى المستثمرين من خارج الدولة .وبالنسبة
لمدول النامية وذات الموارد المالية وغير المالية المحدودة فإن الحوكمة تعتبر أكثر أىمية لسببين
أساسيين:
-7أن ىذه الدول ال تستطيع تحمل اليدر في الموارد المحدودة أصالً الذي ينتج عن الفساد وسوء
الحوكمة.
-2أن التنمية تعتمد بشكل كبير عمى القدرة عمى اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر ،والذي تعتبر
الحوكمة من العوامل التي تسيم في خمق بيئة جاذبة لو.
ومن ناحية أخري فإنو حتى إذا لم تكن الشركة تحتاج أو تعتمد بصفة أساسية عمى مصادر التمويل
األجنبية ،فإن االلتزام بأساليب الحوكمة السميمة من شأنو أن يساعد عمى رفع درجة الثقة من جانب
المستثمرين المحميين ،مما يؤدى في األسواق المالية الكفؤة إلى خفض تكمفة رأس المال ،وتحقيق مزيد من
االستقرار في مصادر التمويل ،وبالتالي إكساب الشركات التي حققت نظم متقدمة لمحوكمة ميزات تنافسية
عمى الشركات التي لم تمتزم بذلك( .الوزير)6111 ،
 6-7-3األطراف ذات العالقة بتطبيق حوكمة الشركات
ىناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتأثر في التطبيق السميم لقواعد الحوكمة ،وتحدد إلى درجة كبيرة مدي
النجاح والفشل في تطبيق ىذه القواعد( .قباجو وآخرون)2118 ،
-7المساىمون :وىم من يقومون بتقديم رأس المال لمشركة عن طريق تممكيم أسيميا ،وذلك مقابل توقع
الحصول عمى األرباح المناسبة الستثماراتيم ،وىم بالتالي أيضاً معنيون بتعظيم قيمة الشركة عمى المدي
الطويل ،وىذا يحدد مدي استم اررية الشركة من عدمو .ويحدد أرباحيم ونموىا في الوقت المناسب.
-6مجمس اإلدارة :يقوم مجمس اإلدارة باختيار المديرين التنفيذيين الذين يوكل إلييم سمطة اإلدارة اليومية
ألعمال الشركة ويستمر في الرقابة عمى أدائيم ويرسم السياسات العامة لمشركة وكيفية المحافظة عمى
يؤمن توجيياً استراتيجياً لممؤسسة ،ورقابة فعالة عمى اإلدارة
حقوق المساىمين ،إن المجمس يجب أن ّ
التنفيذية العميا ،ومحاسبة أو مساءلة اإلدارة اتجاه المؤسسة ومساىمييا.

-4اإلدارة :إدارة الشركة ىي المسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتيا ،باإلضافة إلى مسؤوليتيا
اتجاه اإلفصاح والشفافية في المعمومات التي تنشرىا ،واإلدارة حمقة الوصل بين مجمس اإلدارة وبقية
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األطراف المتعاممة مع الشركة ،فيم الذين ينفذون توصيات مجمس اإلدارة واالستراتيجيات واألىداف ،لذا
يجب الحرص عمى اختيار أعضاء اإلدارة بعناية ألنيم في نياية األمر ىم الجية المنوط بيا تنفيذ رغبات
المساىمين ومجمس اإلدارة.
-3أصحاب المصالح :وىم مجموعة من األطراف ليم مصالح داخل الشركة مثل العمالء والدائنين
والموردين والعمال والموظفين .ويجب مالحظة أن ىؤالء األطراف لدييم مصالح متضاربة ومختمفة في
بعض األحيان .فالدائنون ييتمون بقدرة الشركة عمى السداد ،بينما الموظفون والعمال ييتمون بقدرة الشركة
عمى االستم اررية.
 6-7-2إيجابيات حوكمة الشركات وسمبياتيا
ترجع إيجابيات حوكمة الشركات إلى العمل عمى كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم
قدرتيا التنافسية في األسواق بما يمكنيا من جذب مصادر تمويل محمية وعالمية لمتوسع وخمق فرص عمل
جديدة وتدعيم استقرار السوق وقد أصبح من الواضح تماماً أن مفيوم حوكمة الشركات يحدد بدرجة كبيرة
مصير الشركات ومصير اقتصاديات الدول والخاصة الحالي المسمى بعصر العولمة ازد من الحاجة إلى
حوكمة الشركات .ولكن بعد إشارة العديد من الدراسات الى أىمية الدور الذي تقوم بو حوكمة الشركات
يؤخذ عمييا بأنيا ليست ىدفا وانما وسيمة لتحقيق ىدف أساسي.
 6-7-2إيجابيات حوكمة الشركات:
لقد اشارت العديد من الدراسات إلى أىمية الدور الذي تحققو حوكمة الشركات( :درويش)2117 ،
-7الفصل بين الممكية واإلدارة والرقابة عمى األداء.
-2تحسين الكفاءة االقتصادية لمشركات.
-3إيجاد الييكل الذي تتحدد من خاللو أىداف الشركة ووسائل تحقيق تمك األىداف ومتابعتيا.
-4المراجعة والتعديل لمقوانين الحاكمة ألداء الشركات بحيث تتحول مسؤولية الرقابة الى كال الطرفين
وىما مجمس اإلدارة لمشركة والمساىمون ممثمين في الجمعية العمومية لمشركة.
-5عدم الخمط بين الميام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين وميام مجمس اإلدارة ومسؤوليات
أعضاءه.
-6تقييم آداء اإلدارة العميا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.
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-7تمكين الشركات من الحصول عمى تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحميين واألجانب
-8امكانية مشاركة المساىمين والموظفين والدائنين والمقرضين واالضطالع بدور المراقبين بالنسبة ألداء
الشركات.
-9تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل عمى تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاممة
باالقتصاد.
 6-7-1سمبيات حوكمة الشركات:
لقد أشارت العديد من الدراسات إلى أىمية الدور الذي تحققو مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
في نشر ثقافة الحوكمة ،ولكن يؤخذ عمييا الكثير من المالحظات منيا( .ميخائيل)2115 ،
-7أن ىذه المبادئ ليست ثابتة ،بل ىي دائمة التطور بطبيعتيا ،وبالتالي فأنيا قابمة لمتغيير كمما طرأت
عمييا تغيرات كبيرة عمى الظروف المحيطة في عالم تسوده تغيرات مستمرة ،مما يتعين معو ادخال
تجديدات وتغيرات مستمرة عمى أساليب حوكمة الشركات ،وأن يتم تطويع ىذه االساليب بالشكل الذي
يواكب المتطمبات والتحديات الجديدة.
-2أن ىذه المبادئ ليست ممزمة ،كما أنيا ال تيدف إلى تقديم توجييات تفصيمية لمتشريعات الوطنية ،بل
أن الغرض منيا يتمثل في أن تكون بمثابة نقاط مرجعية يمكن لصانعي السياسات أن يستخدموىا
ويطبقوىا عند إعداد األأطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية بما يعكس الظروف االقتصادية واالجتماعية
والسياسية في الدول المختمفة.
-3أن ىذه المبادئ ليست جديدة تماما او مستحدثة ،بل عمى العكس من ذلك فيي تمثل مبادئ واجراءات
معروفة منذ زمن طويل ،إنما الجديد فييا ىو تجمعات معاً في حزمة واحدة من اإلجراءات وكذلك
اإلجماع حوليا من قبل المنظمات المينية والييئات الدولية كدليل إرشادي لمتطبيق.
-4أن الحوكمة ليست ىدفا في حد ذاتيا بل أنيا وسيمة لتحقيق ىدف اساسي ىو تحقيق أفضل اداء
تنافسي يمكن ألي شركة أن تحققو في نطاق بيئتو االقتصادية.
-5أنو من غير المتوقع أن تكون ىناك مبادئ دولية أو عالمية لمحوكمة يصمح تطبيقيا عمى كل الدول
بل ىي إرشادات وتوجييات يمكن اإلىتداء بيا والسير عمييا.
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وتشير الدراسة إلى أنو وبالرغم من ىذه السمبيات عمى مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إال أنيا
ستظل مرجعية أساسية ألي دولة أو مؤسسة أو شركة تقوم بتبني نظام حوكمة الشركات ألنيا تناولت
األبعاد المختمفة ليذا النظام وابرزت أدوار أصحاب المصالح ذات العالقة بالشركة.
 6-7-5خصائص الحوكمة الجيدة في الشركات
ذكر جون كولي في كتابة حول حوكمة الشركات ان نموذج الحوكمة لمشركات الناجحة يجب ان يشمل
الخصائص التالية(Colley et al,6113):
-7مجمس إدارة قوى وفعال ينفذ مسؤولياتو بقدرة وسالمة.
-2رئيس تنفيذي مؤىل يتم إختياره من قبل مجمس االدارة ويتم اعطاءه السمطات والصالحيات إلدارة
أعمال الشركة.
-3األعمال التي يتم اختيارىا من قبل الرئيس التنفيذي يجب تنفيذىا ضمن نصيحة وموافقة مجمس
اإلدارة.
-4نموذج عمل جيد يتم اختياره من قبل الرئيس التنفيذي وفريق االدارة ،وكذلك ضمن نصيحة مجمس
االدارة وموافقتو.
-5افصاح كافي ومالئم عن اداء الشركة لممساىمين والمجتمع المالي.
ويرى جونثان شاركيام انو من الصعب التعرف من داخل الشركة عما إذا كان نظام الحوكمة يعمل بشكل
حقيقي ،غير ان ىناك ادلة وقرائن تشير الى مدى توفر متطمبات ىذه الحوكمة ،وذلك من خالل الوقوف
عمى العديد من االحكام والتقديرات التي من الممكن ان يكون ليا تأثير عمى اوضاع الشركة وديناميكية
العمل فييا)Charkham, 2115( .
وتعمل الحوكمة الجيدة لمشركات عمى تحقيق ما يمي:
 -7تخفيض المخاطر.
 -2تعزيز االداء.

 -3تحسين الوصول الى االسواق المالية.

 -4زيادة القابمية التسويقية لمسمع ولمخدمات.
 -5تحسين القيادة.

 -6اظيار الشفافية وقابمية المحاسبة عن المسئولية االجتماعية.
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 6-7-7حوكمة الشركات في فمسطين:
لقد شكمت ىيئة سوق رأس المال الفمسطينية المجنة الوطنية لمحوكمة ،وتتمثل ميمة المجنة في وضع نظام
لمحوكمة خاص بفمسطين ،كما أن من مياميا محاولة تثبيت ىذا النظام في فمسطين ،وبخاصة لمشركات
المساىمة العامة ولبعض المؤسسات األخرى .ويعد النظام المزمع إعداده نظاماً إجبارياً في بعض النواحي
واسترشادي في نواحي أخرى ،وييدف بشكل عام إلى وضع الخطوط العريضة لنظام االدارة الرشيدة
والحكم الرشيد في القطاع الخاص بشكل أساسي .وقد شكمت المجنة فريقاً فنياً من المؤسسات المعنية
بالموضوع ،وىي ىيئة سوق رأس المال ،وسمطة النقد ،وسوق فمسطين لألوراق المالية ،والمجمس التنسيقي
لمؤسسات القطاع الخاص ،ومراقب الشركات ،حيث كمفت ىذه الجيات الخمس بإعداد قواعد الحوكمة
ضمن برنامج وخطوط عريضة أقرتيا المجنة الوطنية .كما لعب مركز تطوير القطاع الخاص ،وجمعية
رجال األعمال الفمسطينيين دو اًر ريادياً في محاولة نشر ثقافة الحوكمة في فمسطين ،وقد أعد المركز دراسة
في عام  2113تمحورت حول البنية الييكمية لممنشآت التجارية الفمسطينية ،ومستوى الحوكمة السائد
فييا ،كما أعد مجموعة من الدراسات من أىميا دراسة أنجزت عام  2116بعنوان تحديث الحوكمة في
المنشآت التجارية الفمسطينية .كما عقد مجموعة من ورش العمل تحديث الحوكمة في البنوك التجارية،
بالتعاون مع سمطة النقد الفمسطينية ،وتحديث الحوكمة في الشركات المدرجة ،والحوكمة في المنشآت
التجارية الفمسطينية ،باإلضافة الى مجموعة من المقاءات التثقيفية في الجامعات الفمسطينية كجامعة
النجاح ،وبيرزيت ،وبيت لحم ،والخميل ،والجامعة العربية االمريكية في جنين .كما يعتبر االئتالف من
أجل النزاىة والمساءلة (أمان) من المؤسسات الفمسطينية التي أخذت عمى عاتقيا نشر مفيوم الحوكمة
وتطبيقيا ،فقد بادر االئتالف ضمن برنامجوً تعزيز قيم النزاىة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في القطاع
الخاص الفمسطيني والذي نفذه بالتعاون مع مركز التجارة الفمسطينيً بال تريدً الى تنفيذ نشاطات عدة
بيدف تعزيز الحوكمة في شركات القطاع الخاص ،أىميا تطوير مدونة سموك خاصة بالشركات المساىمة
العامة ،تيدف الى توجيو ىذه الشركات نحو تعزيز الحوكمة( .قباجو وآخرون.)2118،
وبادرت ىيئة سوق فمسطين لألوراق المالية انطالقاً من مسؤولياتيا بحكم القانون بإعادة تشكيل الفريق
وذلك من خالل لجنة وطنية تمثل شخصيات صاحبة قرار يشارك فييا رؤساء مؤسسات القطاع الخاص
وعدد من ممثمي المؤسسات المينية ذات العالقة ،حيث يترأس ىذه المجنة رئيس مجمس إدارة ىيئة سوق
رأس المال( .أبو دياب.)2117،
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والجدول التالي يبين المؤسسات التمثيمية والشخصيات والخبراء الذين تضميم المجنة( :أبو بكر)6111 ،
جدول رقم ()7
أعضاء المجنة الوطنية لمحوكمة
المؤسسة

التمثيل

ىيئة سوق رأس المال(رئيسا)

االسم

رئيس مجمس اإلدارة

ماىر المصري

المدير العام

د.عاطف عالونة

سوق فمسطين لألوراق المالية

الرئيس التنفيذي

د.حسن أبو لبدة

سمطة النقد الفمسطينية

نائب المحافظ

د.جياد الوزير

و ازرة االقتصاد الوطني

مراقب شركات

نظام أيوب

التنسيقي

المجمس

أحمد ىاشم الصغير ،نافذ الحرباوي،

لمقطاع رئيس المجمس

الخاص ( 5أعضاء)

نواب رئيس المجمس

محمد المسروجى ،باسم خورى

اتحاد شركات التامين

رئيس االتحاد

عزيز عبد الجواد

جمعية

مدققى

محمد أكرم حسونة

الحسابات رئيس الجمعية

القانونيين
جمعية البنوك
االئتالف

من

المدير العام
أجل

نبيل أبو دياب
د.عزمى الشعيبي

النزاىة االمين العام

والمسائمة
خبراء

شخصيات أكاديمية

يجري تنسيبيم الحقا

وعقد الفريق الذي كان قد تشكل في مطمع عام  ،2116اجتماعين في بداية عام  2117سفر عن خروج
فريق مصغر يتكون من ىيئة سوق رس المال وسوق فمسطين لألوراق المالية تمقي دورة تدريبية حول
كيفية إعداد ميثاق الحوكمة لدي مركز المديرين المصري في القاىرة ،وأسفرت الدورة والمقاءات التي
صاحبتيا مع مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCومركز المشروعات الدولية الخاصة ( ،(CIPEوالخبراء
المصريين عن وضع خطة وبرنامج عمل تفصيمي بالتواريخ لجميع خطوات إعداد الميثاق( .أبو
بكر)2117،
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تطبيق قواعد الحوكمة في فمسطين:
تشير تطورات تطبيق قواعد الحوكمة في فمسطين إلى وجود توجيات من قبل إدارة سوق فمسطين لألوراق
المالية لتطبيق قواعد الحوكمة لإلدراج في السوق المالي لمشركات المساىمة العامة مستقبالً والعمل لزيادة
الوعي االستثماري لدى األفراد  ،وتعزيز ثقة المستثمرين باألسواق المحمية  ،وتعزيز األمان لألموال
المستثمرة في فمسطين  ،ىذا وقد أعزى البعض إلى أن غياب أو ضعف تطبيق قواعد الحوكمة في
فمسطين أدي إلى تعثر بعض المؤسسات االقتصادية مثل قطاع التأمين والمصرفي  ،عمما بأن الشركات
التي تمارس قواعد الحوكمة حاليا في فمسطين ال تتجاوز  21:فقط من الشركات المدرجة في سوق
فمسطين لألوراق المالية  .بالرغم من ذلك فإن ىناك بعض الشركات المدرجة في السوق تعمل عمي تطبيق
قواعد الحوكمة جزئيا عبر التعميمات الممزمة لمقطاعات التي تشرف عمييا مثل ىيئة سوق رأس المال
وسمطة النقد الفمسطينية  ،فمذلك فإن ىناك بعض الشركات والبنوك التي تتبع ىذه األنظمة والتعميمات
والسياسات التي تمارس من قبل المؤسسات المشرفة عمييا ،وقد رأي رئيس مجمس ادارة ىيئة سوق رأس
المال في مؤتمر الحوكمة الذي انعقد في مدينة نابمس انعدام وجود قواعد لمحوكمة في فمسطين ألن
الشركات المدرجة في سوق فمسطين المالي تنفذ ما ىو مطموب منيا في القانون  ،مثل عممية اإلفصاح
حيث تقوم الشركات باإلفصاح عن قوائميا المالية بينما الشركات غير المدرجة ال تقوم بذلك  ،وعميو فأن
الشركات ال تطبق أي قاعدة من قواعد الحوكمة طالما أن القانون غير موجود ومغيب  ،سواء كان بتعيين
مجالس االدارة أو المدقق الداخمي أو اإلفصاح والشفافية والمسائمة والمحاسبة أو زيادة رأس المال أو حتى
إطالع المساىمين عمي حقوقيم وممارستيم ليا ومسائمتيم والتي ال وجود ليا في فمسطين .وقد أشار رئيس
مجمس إدارة ىيئة سوق رأس المال إلى تطبيق جزئي بمعايير ومفاىيم معينة لمحوكمة من قبل بعض
الشركات في فمسطين ،لكنو أكد انعدام وجود المفيوم العام لمحوكمة بكافة جزيئاتو( .أبو حمام.)2119 ،
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 6-6-7أىم معوقات تطبيق الحوكمة في فمسطين:
ىناك مجموعة من المحددات والصعوبات تواجو واقع الحوكمة في فمسطين ،من أىميا( :عالونة)2118،
-7مظاىر الضعف في مجاالت المحاسبة ،والتدقيق ،واإلفصاح ،واإلدارة.
-2قمة الشركات التي من الممكن تصنيفيا بشكل واقعي إلى مجموعة الشركات المساىمة.
-3الطابع الفردي والعائمي ألغمبية المنشآت التجارية ،األمر الذي يؤثر عمى الحوكمة:
تشدد البنوك ومصادر التمويل بسبب ضعف الصفة االعتبارية لممنشأة.عدم االلتزام الكامل بالمعايير المينية عند التوظيف.ضعف مستوي اإلفصاح والشفافية.محدودية دور مجالس اإلدارة.سيطرة شخص أو عدد قميل من األشخاص عمى إدارة المنشأة.-4غياب نسبي لمجموعة من المفاىيم المركزية لمحوكمة (االنتخابات الحرة ،المساءلة والشفافية ،حرية
الصحافة ،االلتزام بالقوانين ،توفر آليات مكافحة الفساد).
كما أن البيئة القانونية الفمسطينية وعمى الرغم من الجيود المبذولة لتطويرىا ال تزال يكتنفيا القصور ،ما
يفرض ضرورة ترسيخ مجموعة من المفاىيم العامة والمؤسسات التي يجب توافرىا كأساس لمحوكمة ،ففي
حين أن قواعد الحوكمة التي تضاف إلي مشاريع القوانين تكون إلزامية ،فإن الجزء األكبر من قواعد
حوكمة الشركات ليست متواجدة ،وبالتالي فيي طوعية ،وبالتالي فإن الشركات ال تقوم بأي قاعدة مثمي أو
أسموب أمثل طالما أنو غير موجود في القانون ،سواء بتعيين جية التدقيق الداخمي ،أو اإلفصاح
والشفافية ،أو في زيادة رأس المال ،أو باطالع صغار المساىمين عمي حقوقيم وممارستيم ليا ،وقد
تطرقت المجنة الوطنية لمحوكمة في اجتماعيا الذي تم عقده في تشرين الثاني  2117إلي اعتماد مبدأ
الحوافز لمشركات التي تطبق القواعد ،وناقشت الحوافز المحتممة كمنح شيادة لمشركة الممتزمة.
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المبحث الثاني :اإلطار المفاىيمي الستراتيجيات الفحص الضريبي
 6-6-7المقدمة
 6-6-6مفيوم الفحص الضريبي
 6-6-4أىمية الفحص الضريبي
 6-6-3أىداف الفحص الضريبي
 6-6-3استراتيجيات اإلصالح الضريبي
 6-6-2أىداف استراتيجيات اإلصالح الضريبي
 6-6-1أنواع الفحص الضريبي
 6-6-5أساليب الفحص الضريبي
 6-6-7أساليب التحميل الضريبي
 6-4العوامل المرتبطة بالفحص الضريبي
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 6-6-7المقدمة:
يعد الفحص الضريبي من أىم وسائل اإلدارة الضريبية في التأكد من حقيقة اإليرادات الضريبية المتحققة ،
وأن الدور الذى تقوم بو شعبة تدقيق حسابات المكمفين يكمن في كونيا وسيمة وليست غاية تيدف الى
خدمة اإلدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي عمى نحو عممي منظم يحافظ عمى حقوق المكمفين
والدولة جنباً الى جنب  ،باإلضافة الى زيادة مستوى االلتزام بأحكام التشريع الضريبي واالمتثال لو ،
وتتجمى أىميتيا بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكمفين من بنود الحسابات ويتمعن في جوانبيا كافة
لضمان سالمتيا من حاالت الغش والتيرب الضريبي (.محمد وآخرون .)2117 ،وييدف الفحص
الضريبي إلى زيادة النمو االقتصادي من خالل زيادة اإليرادات المتأتية من الضرائب بجميع أنواعيا ،دون
اإلخالل أو المساس بقواعد فرض الضرائب التي تنص عمى وجوب فرضيا عمى القادرين ،وتخفيف آثارىا
عن ذوي الدخل المحدود ،ضمان تحقيق مبدأ العدالة في إقرارىا.
إن دراسة وتحميل منظومة األداء الضريبي بدولة فمسطين ،تؤكد بأن اإلصالح الضريبي بات من المسائل

الممحة التي يجب الوقوف أماميا بغرض إيجاد حمول منطقية وعممية ليا ،خاصة وان إيرادات الضرائب

تعتبر من أىم موارد الموازنة العامة .وترتيباً عمى ما سبق فإن تطوير استراتيجيات االصالح الضريبي

البد وأن تتوافق مع استراتيجيات االصالح في القطاع الصناعي والمصرفي ،والتجاري بحيث تكون عامالً

مشجعاً لزيادة االستثمار وتحسين المناخ العام لو ،وىي بذلك تعتبر أداة لخدمة السياسة االقتصادية

الرشيدة لمحكومة ،وعدم اقتصار مفيوم الجباية الضريبية عمى دور الوظيفة المالية فقط( .نشوان)2172 ،

وتتناول الدراسة في ىذا المبحث مفيوم االستراتيجية ومفيوم استراتيجيات الفحص الضريبي وأىداف

استراتيجيات الفحص الضريبي وأىمية وأنواع وأساليب والعوامل المرتبطة بالفحص الضريبي.
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 6-6-6مفيوم الفحص الضريبي:
الفحص بصفة عامة :تتبع وتقصى الحقائق عن طريق التدقيق في الدفاتر والمستندات المالية المختمفة.

والمعنى االصطالحي لمفحص :ىو تحميل ودراسة البيانات والمعمومات التي تحتوييا السجالت والدفاتر
والقوائم المالية الختامية التي تتعمق بفترة أو عدة فترات مختمفة لمنشأة معينة.

ويقصد بالفحص الضريبي :أن يتأكد الفاحص من تنفيذ أحكام قانون الضرائب ،وأن كل ما نص الفانون

عمى خضوعو لمضريبة من أنواع االيرادات المختمفة قد خضع فعال لمضريبة ،وأنو ال يوجد مبالغ أو
ايرادات يجب خضوعيا لمضريبة ويكون تم اغفاليا.

والفحص الضريبي يتضمن فحص حسابات المكمفين والمنشآت والشركات بيدف تحديد وعاء الضريبة
المستحقة ،إذ يقوم الفاحص بالتأكد من أن الميزانية تعبر عن المركز المالي الحقيقي لممنشأة وأن
الحسابات الختامية تبين حقيقة نتيجة النشاط وتحتوي عمى نتائج كافة العمميات التي تمت عمى اختالف

أنواعيا خالل الفترة وان ذلك كمو قد تم طبقا لما تقضى بو التشريعات الضريبية( .عطا.)2112 ،

ويعد الفحص الضريبي فحصاً ييدف الى تحديد الوعاء الضريبي ،وبالتالي تحدد الضريبة الواجبة االداء

حيث يقوم الفاحص بالتأكد من أن المكمف قد أعد إق ارره الضريبي طبقا ألحكام القانون ،وانو لم يغفل او
يضيف أي بند من بنود االيرادات او المصروفات ،كان من الواجب إضافتو أو حذفو ،وذلك عن طريق

فحص الحسابات لمتأكد من أمانو الدفاتر وأنيا تتضمن كافة أنشطة المنشأة ،وتشمل األرباح الحقيقية

خالل سنة أو سنوات الفحص ،وكذلك معالجة االيرادات والمصروفات وفقاً لوجية النظر الضريبية.

(الشافعي.)2115 ،

 6-6-4أىمية الفحص الضريبي:
تكمن أىمية الفحص الضريبي في كونو وسيمة ال غاية تيدف الى خدمة اإلدارة الضريبية في تحديد

الوعاء الضريبي عمى نحو عممي منظم يحافظ عمى حقوق المكمفين والدولة جنبا الى جنب باإلضافة زيادة

مستوى االلتزام بأحكام التشريع الضريبي واالمتثال لو ،وزيادة حصيمة الضريبة ،وكميا تساند النظام
الضريبي في تحقيق أىدافو المالية واالقتصادية واالجتماعية( .شرف وآخرون.)2117،
 6-6-3أىداف الفحص الضريبي:
ييدف الفحص الضريبي إلى توفير المعمومات حول المكمفين التي البد ان تتسم :بالدقة ،والكمية المناسبة

لعمل الفاحص الضريبي ،والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق ،والتأكيد لممكمفين الذين

يقدمون اإلق اررات الضريبية ،والتقارير المالية أن التشريع الضريبي ينفذ بعدالة دون تمييز بينيم في ذلك،
وتحقيق خطة عمل االدارة الضريبية وضبط وعائيا وضمان تحصيميا.

وييدف الفحص الضريبي إلى اكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر من :تالعب ،وغش ،وأخطاء متعمدة.
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كما يحقق الفحص الضريبي االىداف التالية ):حوسو:)2115 ،

-7يحقق الفحص الضريبي اىداف السياسة الضريبية المتمثمة بما يمي:
اليدف المالي :تحقيق الوفورات المالية.

اليدف االقتصادي والذي يمكن تمخيصو فيما يمي:

تشجيع االستثمارات عن طريق االعفاءات والحوافز

ضبط استيالك السمع والخدمات

ضبط االنتاج القومي

اليدف االجتماعي :عن طريق إعادة توزيع الدخول.

اليدف السياسي :من خالل تثبيت المواطن عمى ارضة عن طريق تحقيق تقديم التسييالت واالغراءات
الضريبية.

اليدف اإلداري :عن طريق بناء االدارة الضريبية المختصة والقادرة عمى قيادة النظام الضريبي بشكل
يخمق التآلف بين االدارة الضريبية وجميور المكمفين وبالتالي خمق االنتماء والوالء لموطن.

-2تعزيز االمتثال الطوعي لممكمفين عن طريق:
 -تقديم إق اررات ضريبية صحيحة وعادلة.

 تعزيز صدق االداء االجتماعي لإلدارة باعتبارىا مكمفة بالمشاركة في تحقيق خدمةالصالح العام عن طريق تقديم بيانات مالية صادقة وواضحة وعادلة.

-3تقميل الثغرة الضريبية بين ما يدفعو المكمف بالضريبة وما يجب ان يدفعو.
-4تقميل ظاىرة التيرب الضريبي.

-5زيادة الكفاءة االنتاجية فى الوحدات الضريبية مما يساعد بتالفي ظاىرة االزدواج الضريبي بين دوائر
الضرائب المباشرة ودوائر الضريبة غير مباشرة.

-6تحقيق العدالة الضريبية عن طريق خمق المنافسة العادلة والشريفة بين الذين يدفعون نصيبيم من
العبئ الضريبي والذين ال يدفعون.

-7تحقيق السيادة الوطنية باعتبارىا الضرائب من أىم مظاىر السيادة.
-8تحديد مدى كفاءة االدارة فى تنفيذ عممياتيا وفقا لألنظمة والقوانين.
-9خمق الكفاءات والفعاليات والميارات الضريبية.
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 6-6-3استراتيجيات اإلصالح الضريبي:
إن إصالح المنظومة الضريبية وفقاً لممنظور االستراتيجي يتكون من عدة مجاالت تشمل في

مضمونيا مكونات النظام الضريبي (التشريع الضريبي – الدوائر الضريبية – المكمفين – القضاء

الضريبي – المحاسبة الضريبية) ،والتي يمكن من خالل صياغة استراتيجيات تطوير أداء
المنظومة الضريبية بحيث تقود في نتائجيا إلى إجراء عممية إصالح ضريبي شاممة.

أوالً :استراتيجية تطوير التشريعات الضريبية:

ويمكن تحقيق ىذه االستراتيجية من خالل تطبيق اإلجراءات التشغيمية التالية (:نشوان )2172،
-7توسيع الوعاء الضريبي.
-2ترشيد معدالت الضريبة ،وتقميل الفوارق بينيما في الييكل الضريبي.
-3تحسين وتفعيل القانون الضريبي المنظم لألداء الضريبي.
-4سن قوانين وتشريعات فمسطينية تنظم عمل الضريبة المضافة وذلك بدالً من القواعد الصادرة
عن االحتالل اإلسرائيمي التي الزالت سارية منذ صدورىا واقرارىا.
-5تحسين ظروف االستثمار ،واعادة النظر في قانون االستثمار الفمسطيني لزيادة فرص
االستثمار لرجال األعمال.
-6إصدار تشريعات جديدة تتسم بالعدالة والوضوح لمقطاعات االقتصادية والصناعية ،وزيادة
اإلعفاءات الضريبية ليا.
-7فرض عقوبات مادية عمى المكمفين المتيربين ،وخاصة في الضرائب غير المباشرة (الضريبة
المضافة) ألن وزنيا النسبي أكبر في ىيكل الضريبة.
-8إصدار تشريعات وقوانين تمزم كافة الفئات المتعاممة مع الضرائب (المكمفين) بإدارة حسابات
وسجالت نظامية.
-9إجراء العديد من التعديالت سواء كانت عمى ضرائب االستيراد والضرائب المحمية ،بيدف
تصحيح االختالل في الييكل االقتصادي الذي أحدثو االحتالل اإلسرائيمي.
-71تقسيم الواردات الفمسطينية إلى مجموعات سمعية وفقاً الحتياجات المجتمع الفمسطيني ،وفي
ضوء ذلك وضع رسوم جمركية تراعي السمع من حيث طبيعتيا أساسية أو كمالية.
-77تعديل نسب الضريبة المضافة لتراعي طبيعة وأنواع السمع (أساسية ،كمالية) وتكون متناسقة في
كافة مناطق السمطة الفمسطينية ،وكذلك متوافقة مع الضريبة المضافة (ضريبة المخرجات) التي
يفرضيا االحتالل حيث أنيا (غزه  ،%74.5والضفة  ،%75واسرائيل .)%77
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-72تخفيض قيمة الضريبة المضافة واقرارىا وفقاً ليامش األرباح لكل قطاع من القطاعات
(اقتصادي – صناعي – خدماتي).
كما أشار (البيطار )2117،في المجال التشريعي إلعداد مشروع قانون إلحداث جياز االستعالم
الضريبي يؤمن لمعاممين في ىذا الجياز الصفة القانونية والحوافز لتحصينيم بعيدا عن االغراءات
المادية ويعطييم الحق بالتدقيق والتحري عن حاالت التيرب واالحتيال من بعض المكمفين
ويعطي لضبوطيم المنظمة الصفة العدلية لقبوليا في القضاء في حال المنازعات القضائية ،
وأيضا مشروع قانون لمكافحة التيرب الضريبي وادخال النصوص القانونية لتامين المؤيدات
الجزائية لحاالت التيرب والتحايل الضريبي وفقا لما ىو موجود في معظم الدول األخرى  ،كما أن
اليدف النيائي لإلصالح الضريبي ىو زيادة النمو االقتصادي بالدرجة االولي وتحقيق عبئ
ضريبي متوازن تتحقق فيو العدالة بقيود الدخل الذي يحققو كل مواطن مع التأكيد بان عممية
تطوير التشريع الضريبي ىو حاجة دائمة ومستمرة لتامين التوافق مع المستجدات ومتطمبات
التطوير االقتصادي واالجتماعي ومبادئ العدالة االجتماعية .
ثانياً :استراتيجية تطوير اإلدارة الضريبية:
ويمكن تحقيق ىذه االستراتيجية من خالل اتباع اإلجراءات التشغيمية والتفصيمية التالية:
(نشوان( ،)2172،الجورانى( ،)2177،التوينى)2115،
-7زيادة الشفافية واإلفصاح عن اإلجراءات المتبعة من قبل الدوائر الضريبية ،واإلعالن عن
النسب والمعايير المطبقة في اإلدارات التنفيذية ليا ،ونشر أرقام اإليرادات الضريبية بحسب
أنواعيا.
-2إعداد الدراسات واألبحاث الالزمة عن مجاالت تطوير الضرائب والحد من التيرب الضريبي ،
واقامة ورش العمل والندوات الالزمة  ،والتي من المفترض أن ترعاىا جيات ذات ثقل مجتمعي
مثل ( المجنة االقتصادية بالمجمس التشريعي ).
-3تحسين اإلعالم الضريبي ،من خالل إصدار دليل سنوي عن الدوائر التنفيذية ،ونشر مجمة
متخصصة في اإلعالم الضريبي تيتم بشأنو وتقدم معمومات وافية عن كل مالو عالقة بالشأن
الضريبي.
-4إعادة ىيكمة الدوائر الضريبية ،من خالل تقييم كفاءة وقدرة الموارد البشرية فييا ،وأال يكون
التعيين فييا مخالفاً لألصول والقواعد السميمة لمتوظيف.
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-5توفير قواعد بيانات ومعمومات كاممة عن المجال الضريبي ،مثالً عدد المكمفين ،توزيعيم
حسب القطاعات ،والمناطق الجغرافية.
-6إنشاء جياز مستقل يكون ىدفو مكافحة التيرب الضريبي عمى أن يكون جوىر عممو منصب
في الحد من التيرب ،وبالتنسيق الكامل مع األجيزة الضريبية األخرى.
-7تحسين أداء الجياز اإلداري في الدوائر الضريبية لزيادة فاعميتو ومقدرتو عمى التكيف مع
نظام اإلصالح الجديد عن التطبيق.
-8تطبيق تكنولوجيا المعمومات ،والوسائل اإلدارية الحديثة عن الجبابة والتحصيل ،وتبسيط
وتسييل اإلجراءات عمى المكمفين بقدر اإلمكان.
-9ربط الدوائر الضريبية جميعيا بشبكات حاسوب موحدة ،عمى أن تكون ىذه الشبكات متصمة
بالو ازرات ذات العالقة في تكوين قاعدة بيانات لممكمف (مثل و ازرة المواصالت).
-71إلزام الشركات المستوردة بأن تكون أسعار االستيراد مطابقة لمواقع الفعمي.
-77تشجيع قيام الشركات المساىمة والتعاونية ألنيا تفصل بين الممكية واإلدارة وبالتنسيق مع
الو ازرة المختصة إلصدار وتسجيل ىذه الشركات (و ازرة العدل – و ازرة االقتصاد).
-72التنسيق مع الجامعات والمعاىد لعمل برامج ضريبية متخصصة والسماح لموظفي الدوائر
بمتابعة تحصيميم العممي ضمن ىذه البرامج ،وتقديم كافة أوجو الدعم ليم.
-73تفعيل دور " التدقيق الضريبي" في الدوائر بيدف حماية المال العام من خالل القيام بعممية
فحص منتظمة وعمى أسس عممية وعممية وخبره كاممة في القوانين الضريبية.
-74زيادة عدد العاممين في الدوائر الضريبية ،وتوفير كافة األمور الموجستية ألداء مياميم.
-75تشكيل محاكم ضريبية متخصصة تتبع القضاء اإلداري ،وذلك لمنظر في االعتراضات
الضريبية وذلك بدالً من الدائرة التنفيذية والمحاكم غير المختصة.
-76تحسين مستوي الرواتب لمعاممين في الدوائر الضريبية وتفعيل نظام المكافآت والحوافز بالحد
الذي يضمن ليم مستوى معيشة يتناسب مع طبيعة الدور اليام الذي يقومون بو.
-77العمل عمى نشر ثقافة تدعيم الثقة بين المكمفين والدوائر الضريبية من خالل عقد الندوات
واالجتماعات التي من شأنيا أن تزيد من الوعي الضريبي لممكمفين.
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ثالثاً :استراتيجية تدعيم بيئة األعمال والمناخ العام:

ويمكن تحقيق ىذه االستراتيجية من خالل ما يمي (:كاظم)2116،

-7أن تكون قوانين الضرائب متماشية ومتسقة مع الظروف والبيئة االقتصادية لألعمال ،وال يوجد
مانع إذا تم تفعيل أو تعطيل بند قانوني إذا كان ذلك يخمق مناخاً اقتصادياً مالئماً ومناسباً.
-2أن تقسم نتائج التحصيل الضريبي (اإليرادات الضريبية) بخدمات يممسيا كافة أفراد المجتمع،
وخاصة المكمفين ،فيستوجب األمر أن يتم معاممتيم بصورة الئقة.
-3إعادة النظر في جميع الموائح والقواعد المطبقة في األنظمة الضريبية التي تتعارض مع
تطبيقيا مع تعميمات وارشادات دوائر رسمية أخرى ،ويقع ىذا الدور عمى الجيات الحكومية
بضرورة تفعيل االتصال والتواصل فيما بينيا.
-4تبسيط وتسييل اإلجراءات التي تمزم جميور المكمفين إلتمام وانجاز معامالتيم ،فقد تبين أنيا
تمثل أحد أىم الصعوبات والمعوقات أمام وجود منظومة ضريبية متميزة.
-5تشجيع بيئة االستثمار المحمية بغرض زيادة وتوسيع الرقعة اإلنتاجية لمدخل القومي.

 6-6-2أىداف استراتيجيات اإلصالح الضريبي:
إن صياغة أي استراتيجيات البد وأن يتم من خالل تحديد أىدافيا بدقة ،بحيث يمكن وضع اإلجراءات

التشغيمية لتحقيق ىذه االستراتيجيات ،وبشكل عام فإن أىداف استراتيجيات الفحص الضريبي تتمثل فيما

يمي(:الجوراني)2177 ،

-7إقامة نظام ضريبي كفء وفعال ،ليستند إلى قبول فرض الضرائب باختالف أنواعيا ،وكذلك
ارتفاع حصيمة إيرادات ىذا النظام.
-2زيادة النمو االقتصادي من خالل زيادة معدالت الضرائب عمى األغنياء ،وتخفيف آثارىا عن
ذوي الدخل المحدود ،وبما يضمن توسعاً أفقياً في رقعتيا.
-3تمويل اإلنفاق العام وتدعيم موارد الموازنة العامة.
-4إعادة توزيع إيرادات الضرائب بما يخدم احتياجات الفقراء ،وتوفير الحد األدنى من العيش
الكريم.
-5المساعدة في التخطيط االقتصادي االستراتيجي حتى تستطيع الدولة توفير اإليرادات الالزمة
لمواجية التخصيصات المقدرة ويمكن الوصول إلى ذلك من خالل:
أ -تشجيع رقعة االستثمار ،والتوجو نحو المشاريع اإلنتاجية.
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ب -إعفاء المشاريع االقتصادية كمياً أو جزئياً حسب قانون االستثمار الفمسطيني.
جد-توفير الحماية لمبضاعة الوطنية المحمية ،وحمايتيا من السمع
والبضائع المستوردة.

د-تدعيم القطاع الخاص لمواجية األزمات ،وقيامو بمشارع ذات فوائد
اقتصادية واجتماعية.

ه-تدعيم دور الجمعيات المينية المختصة وذات العالقة بالعمل في

المجاالت الضريبية (جمعية المحاسبين-جمعية المدققين-جمعية رجال

األعمال-الغرفة التجارية).

-6المساىمة في تنظيم اإلنتاج القومي ،وذلك من خالل استخدام الضرائب وسيمة

لمتحكم في

الطمب عمى السمع والخدمات لمواجية الفرص في حاالت الرخاء أو الكساد االقتصادي.
-7إن مكافحة التيرب من أىم أىداف استراتيجيات اإلصالح الضريبي وحسب اعتقادنا وفي
ضوء اطالعنا فإن ىناك ندرة في الدراسات التفصيمية عن حجم التيرب الضريبي  ،وذلك
لصعوبة الحصول عمى البيانات والمعمومات التي قد يمكن أن تكون مؤش اًر معب اًر عنيا  ،ولكن
االعتقاد السائد بأن الدوائر الضريبية تقوم فقط بجباية ( )%51من اإلي اردات الضريبية الواجب
تحصيميا  ،أي أن المتبقي يمثل حجم التيرب الضريبي  ،ولمكافحة التيرب الضريبي كان ال بد
من الوقوف عمى أىم أسبابو ،ونسبو ،وذلك بغرض إيجاد سبل لعالجو ،والحد منو عمى أقل
تقدير.
 6-6-1أنواع الفحص الضريبي:
ينقسم الفحص الضريبي الى عدة انواع( :محمد وآخرون)2117،
 -7حسب النطاق :ينقسم الى نوعين ىما الفحص الشامل والفحص الجزئي
 -2حسب مكان الفحص :ينقسم الفحص الضريبي من حيث مكان اجراء عممية الفحص الى قسمين
ىما الفحص المكتبي والفحص الميداني.
 -4حسب الوقت :ويقسم الى فحص قبل تقديم االقرار الضريبي وفحص بعد تقديم االقرار الضريبي.
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 6-6-5أساليب الفحص الضريبي:
تختمف اساليب الفحص الضريبي طبقا لميدف الذي يرمى إليو الفاحص الضريبي وأىم اساليب الفحص
الضريبي ىي كتالي:
-7الفحص المستندي :يعتمد الفاحص الضريبي عمى المستندات في عممية الفحص ومن خالليا يتم
التأكد من صحة ومطابقة أرقام الميزانية العمومية والحسابات الختامية مع ما ىو مقيد بدفاتر المنشأة
محل الفحص ،ليتأكد من أن االرقام الواردة في الميزانية والحسابات الختامية مقيدة بالسجالت ومؤيدة
مستنديا( .عطا.)7994 ,6
-2الفحص باستخدام التحميل المالي:
يقوم الفاحص الضريبي بتحميل الحسابات والعمميات الحسابية وارجاعيا الى مكوناتيا االساسية ألجل
التحقق من صحتيا (عثمان.)7999 ،
ولمتحميل دور ميم عند جمع أدلة االثبات ،إذ يساعد في تحقيق صحة التأكيدات بالقوائم المالية
ومعقوليتيا( .لطفي .)2116 ،أن الكشوفات المالية التي تدقق من قبل مراقب الحسابات إلى المكمفين
تخضع لمدراسة والتحميل من قبل الفاحص الضريبي إليجاد العالقات بين الحسابات واألرقام الظاىرة
فييا وذلك لموصول إلى الربح الحقيقي الذي تحقق لصالح المكمف لغرض احتساب الضريبة ،وأن
األرقام التي تظيرىا القوائم المالية توجو الفاحص إليجاد مؤشرات تساعده في تقدير وفرض الضريبة
عمى المكمف ،كما يجب عمى الفاحص اعتماد التحميل لمقوائم المالية ألكثر من سنة ليكون تحميمو
لتمك القوائم تحميال منطقيا وعمميا.
 6-6-7أساليب التحميل الضريبي:
 -7اسموب مقارنة عناصر القوائم المالية لعدة فترات مالية:
أن المقارنة تؤدى إلى بيان طبيعتو في التدقيق بصفة إجمالية ،وفى أي مرحمة من مراحل الفحص
يوجد نوع من المقارنة بيدف التأكد من أن العمميات المحاسبية قد تمت كما ينبغي( .اليوارى ومحمد،
.)7978
أن استخدام اسموب المقارنات يتم بموجبة التحميل عن طريق إظيار قائمتين أو أكثر بجانب بعضيما
البعض ويغطيان نشاط المنشأة خالل مدتين متتاليتين أو أكثر ثم مراجعة التغيرات التي حدثت في
مفردات تمك القوائم عمى مدار المدة( .مطر.)7993 ،
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ويتم استخدام معدالت ونسب تحميل القوائم المالية عن فترة معينة بالذات حيث تشكل دراسة البيانات
المالية باستخدام النسب المالية جانبا ميما في الحكم عمى نشاط الشركة من خالل إيجاد عالقة بين
أرقام البيانات المالية اليدف منيا فحص بيانات الشركة واالطمئنان عمى نتيجة النشاط وبيان
المتغيرات التي تط أر أو تؤثر في ىذه النتيجة( .عطا.)7994 ،6
-6أسموب تحميل التعادل:
يعد أسموب تحميل التعادل أحد االدوات التحميمية الميمة التي تساعد االدارة في فيم واستيعاب وتقييم
العالقات التي تربط بين التكاليف وحجم النشاط ونتيجة تفاعميما عمى مقدار األرباح المحققة.
(العظمة.)7991 ،
-4الفحص الفني والكمي:
يختمف االسموب الفني عن االساليب التقميدية بأنيا تتميز بأسموب شامل ألنو يحمل في طياتو بعض
االساليب التقميدية التي يعتمد عمييا مثل الفحص المستندي إال أن األسموب الفني في الفحص يركز
بصورة اساسية عمى البيانات الكمية التي يعتمد عمييا فى الفحص ويخرج عن دائرة المستندات ليصل الى
تأكيد الحقيقة وعمى ذلك يمكن التعبير عن االسموب الفني والكمي في الفحص بأنو يعتمد عمى قيام
الفاحص الضريبي بالفحص الفني ألية عممية فحص مثبتو في سجالت المنشأة محل فحصة يجب عميو
مالحظو صحة التوجيو والمعالجة الحسابية ليذه العممية وفقا لألسس واالصول المحاسبية المعمول بيا في
تمك المنشأة ،حيث أن عدم دقة التوجيو المحاسبي من الناحية القيدية في دفاتر المنشأة يؤدى إلى التأثير
عمى نتائج أعماليا وعكسيا بصورة غير صحيحة  ،لذلك يجب اعطاء الفاحص ىذه الناحية أىمية بالغة
ونظ ار ألن أي خطأ فى التوجيو المحاسبي يؤدى الى نتائج غير محمودة قد تستغل ألغراض تغطية
اختالسات قد وقعت أو لتحقيق منفعة ذاتية ولغرض أن يضمن الفاحص صحة التوجيو المحاسبي
لمعمميات المثبتة في سجالت المنشأة عميو فحص المستندات المؤيدة ليذه العمميات والمعززة ليا إذ أن
المستندات تفصح عن طبيعة البيانات التي يستطيع الفاحص من خالل اطالعو عمييا يتأكد من صحة
التبويب المحاسبي مستعينا بخبرتو في ىذا المجال ( .عطا.(7994 ,6
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 6-4العوامل المرتبطة بالفحص الضريبي:
اوال :العوامل المرتبطة باإلدارة الضريبية:
وىذه العوامل تتمثل في رغبة االدارة الضريبية في زيادة التحصيالت الضريبية من أجل تحسين صورتيا
أمام اإلدارة العامة ،وذلك بالضغط عمى الفاحص الضريبي ،مما يؤدى الى الحاق الضرر باألىداف
إن الضغط االدارة عمى الفاحص
االجتماعية ،واالقتصادية ،والمالية لعممية الفحص الضريبي ،حيث ّ

الضريبي من أجل زيادة التحصيالت الضريبية ،االمر الذي يعد جو ار بحق الفاحص الضريبي الذي يمتزم
بزيادة التحصيالت الضريبية.
ثانيا :العوامل المرتبطة بالفاحص الضريبي.
وتشمل رغبة الفاحص في إنجاز أكبر عدد من الممفات في سبيل ارضاء اإلدارة ،االمر الذي يدفعو
إلنجاز العدد المطموب ،ولكن بق اررات متسرعة ،وبعيدة عن الموضوعية المطموبة ،كما يمكن أن تمعب
رغبة الفاحص
الضريبي بتحقيق أكبر قدر من الضريبة ،فيقوم الفاحص بفحص كشوفات التقدير الذاتي إحساسا منو بأنو
يمكن أن تكون ىناك تحصيالت ضريبية أكبر يمكن الحصول عمييا ،كما أن عدم التزام الفاحص
الضريبي بتطبيق بنود القانون فيما يتعمق بغرامات التأخير ،يجعمو ينيى عمميات الفحص الضريبي في
موعد أقصاه اليوم االخير ،رغبة منو في عدم تحميل المكمف غرامات التأخير ،مما قد يؤثر عمى عدالة
الفحص الضريبي.
ثالثا :العوامل المرتبطة بالمكمفين:
وتتمثل في رغبة بعض المكمفين بعدم التعاون مع الفاحص ،وذلك من خالل إحساسيم بأن الفاحص
الضريبي جاء ليأخذ أمواليم ،فمنيم من يعمل بكل جيده لعدم دفع الضريبة المترتبة عميو ،مما يؤدى إلى
عدم الثقة بين المكمف والفاحص الضريبي ،كما تؤثر طبيعة نشاطات المكمف وتنوعيا عمى قرار الفاحص
الضريبي ،فكمما زادت ىذه النشاطات وتداخمت فيما بينيا أصبح عمل الفاحص أصعب في تحديد الوعاء
الضريبي الصحيح.
رابعا :العوامل المرتبطة بالتشريعات الضريبية:
إن التشريعات الضريبية تتميز عن باقي التشريعات االخرى بأنيا تتعدل باستمرار ،مما يؤدى إلى تعدد
النصوص ،وتعقيدىا وصعوبة تفسيرىا ،وىذا قد يسبب إرباكا لمفاحص الضريبي ،كما تمثل العقوبات غير
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الواضحة في التشريع الضريبي أحد العوامل التي قد تؤثر في ق اررات الفاحص الضريبي ،لذا يجب تشديد
العقوبات بحق الذين يثبت عمييم التيرب الضريبي.
خامسا :العوامل المرتبطة بالمفوض عن المكمف:
يجب عمى الفاحص أن يكون عمى مستوى عال من المسؤولية تجاه خزينة الدولة ،وخاصة فيما يتعمق
بالشخصية بين الفاحص والمفوض ،فال يجوز لممفوض أن يخفى بعض الحقائق عن مصدر دخل المكمف
ألن ىذا يضر بمصمحة الخزينة ،كما يشمل ذلك رغبة المفوض بتقميل الضريبة المفروضة عمى المكمف
إلى أقل مستوى ممكن ،وذلك كمحاولة منو في المحافظة عمى استم اررية تفويضو من قبل المكمف،
باعتبار المكمف يرغب بشكل دائم في الوصول بالعبء الضريبي إلى أقل مستوى ممكن ،ومن العوامل
المرتبطة بالمفوض استخدامو لثغرات القانون( .العمكاوي.)2116 ،
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة الميدانية
تمييد
يتناول ىذا الفصل وصفاً تفصيمياً لإلجراءات التي استخدمت في إعداد الدراسة وذلك من خالل
التعريف بالمنيجية ،ووصف المجتمع وعينتو ،واعداد الدراسة المستخدمة ،والتأكد من صدقيا ،وثباتيا،
والمعالجات اإلحصائية التي استخدمتيا لمتوصل إلى النتائج ،وفيما يمي وصفاً تفصيمياً ليذه اإلجراءات.
منيجية الدارسة:
تعتبر منيجية الدارسة واجراءاتيا محو اًر رئيسيا يتم من خاللو انجاز الجانب التطبيقي من الدراسة ،وعن
طريقيا يتم الحصول عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل إلى النتائج التي يتم
تفسيرىا في ضوء األدبيات المتعمقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا.
حيث تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي والذي يدرس " دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات
الفحص الضريبي (دراسة تحميمية في قطاع غزة) " ويحاول المنيج الوصفي التحميمي أن يقارن ويفسر
ويقيم أمالً في التوصل إلى نتائج ذات معني يزيد بيا رصيد المعرفة عن الموضوع.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من مكاتب التدقيق والدوائر الضريبية ،حيث قام الباحث باستخدام طريقة المسح
الشامل لمجتمع الدراسة ،وتم توزيع عينة استطالعية حجميا  31استبانة الختبار االتساق الداخمي وثبات
االستبانة .وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيع  727استبانة عمى مجتمع الدراسة
وتم الحصول عمى  721استبانة صالحة لمتحميل بنسبة استرداد  ،%97تم التعامل معيا إحصائياً.
األساليب اإلحصائية:
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا ،فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية
المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية
) Statistical Package for Social Science (SPSSوفيما يمي مجموعة من األساليب
اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات:
 -7تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرت الخماسي ( 7غير موافق بشدة،
2غير موافق 3 ،محايد 4 ،موافق  5 ،موافق بشدة) ،ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي (الحدود
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الدنيا والعميا) المستخدم في محاور الدراسة ،تم حساب المدى(  ،)4=7-5ثم تقسيمو عمى عدد فترات
المقياس الخمسة لمحصول عمى طول الفقرة أي ( ، )1.8=5/4بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى اقل
قيمة في المقياس (وىي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعمى لمفترة األولى وىكذا.
 -2تم حساب التك اررات والنسب المئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد
استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.
_3المتوسط الحسابي  Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل
عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية ،مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متوسط
حسابي.
 -3تم استخدام االنحراف المعياري ) (Standard Deviationلمتعرف عمى مدى انحراف استجابات
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسطيا
الحسابي ،ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من
عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية ،فكمما اقتربت قيمتو من الصفر كمما تركزت
االستجابات وانخفض تشتتيا بين المقياس ( إذا كان االنحراف المعياري واحد صحيحا فأعمى فيعني عدم
تركز االستجابات وتشتتيا).
 -5اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -6معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.
 -7معادلة سبيرمان براون لمثبات.
 -8اختبار كولومجروف -سمرنوف لمعرفة نوع البيانات ىل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال
(.)7-Sample K-S
 -9اختبار  tلمتوسط عينة واحدة  One sample T testلمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط
الحيادي.
صدق االستبانة:
لتأكد من صدق االستبانة ،وثبات فقراتيا ،وقياسيا لما وضعت لقياسو قمنا بما يمي- :
-7صـدق المحكميـن
عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من صدقيا ،حيث رأى بعض
المحكمين إضافة بنود ،ورأى اآلخر اإلبقاء عمى االستبانة كما ىي وفي ضوء آرائيم تم تعديل فقرات
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االستبانة ،وقد استجبنا لمالحظات ومقترحات السادة المحكمين ،واجراء التعديل في ضوء مقترحاتيم من
حذف ،واضافة ،وتعديل حيث تكونت بعد التعديل من ( )45فقرة موزعة عمى( )5محاور.
 -3صدق المقياس
أ -االتساق الداخمي
صدق االتساق الداخمي يعني" التجانس في أداء الفرد من فقرة ألخرى أي اشتراك جميع فقرات االستبانة
في قياس خاصية معينة في الفرد"  ،وتم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتباط
بيرسون بين كل مجال من مجاالت االستبانة والمجال الكمي وكل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكمية
لممجال بواسطة برنامج ( ، )SPSSوتم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية
لالستبانة الختبار صدق االتساق الداخمي حيث قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين كل مجال من
مجاالت االستبانة مع الدرجة الكمية لممجال نفسو.
تطبيق أداة الدراسة وجمعيا:
قمنا بتطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام 2175م ،حيث تم توزيع أداة الدراسة ()727
نسخة تم استرداد ( )721منيا نسخة وتم تحميميا إحصائياً عن طريق برنامج (.)spss
مجتمع الدراسة :تم اختيار مجتمع الدراسة بصورة المسح الشامل عددىا ( )727تم توزيع استبيانات
عمييم جميعا حيث تم استثناء ( )71استبانة لعدم استيفائيا لمشروط الالزمة وبالتالي تم التحميل عمى عينة
مقدارىا ( )721استبانة.
جدول ()6
البيان

الوظيفة الحالية

العدد

النسبة المئوية

صاحب مكتب

36

3101

مأمور تقدير (المفتش الضريبي)

4%

4108

رئيس قسم التدقيق

1

508

مدقق رئيسي

77

%02

أخرى

71

7402

المجموع

721

71101

4%

يبين جدول ) ( 2توزيع العينة حسب متغير الوظيفة الحالية  ،حيث تبين أن ما نسبتو ) (31:من أفراد
العينة أصحاب مكاتب ،أما مأمور تقدير (المفتش الضريبي) فكانت نسبتيم ( ، )%41.8أما رؤساء
أقسام تدقيق فكانت نسبتيم ( ، )%5.8أما المدققين الرئيسين فكانت نسبتيم ( ، )%9.2أما غير ذلك
فنسبتيم (.)%74.2
جدول رقم () 4
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة ( ن = )761
المتغير

المؤىل العممي

البيان

العدد

النسبة المئوية %

دبموم

4

303

بكالوريوس

%1

8108

ماجستير

7%

7508

المجموع

721

71101

يبين جدول ( ( 3توزيع العينة حسب متغير المؤىل العممي  ،حيث تبين أن ) (3.3:من أفراد العينة من
الحاصمين عمى الدبموم  ،وأما البكالوريوس فكانت نسبتيم ) ، (81.8:بينما ( )%75.8حاصمين عمى
ماجستير.
جدول()3
المتغير

التخصص العممي

البيان

العدد

النسبة المئوية

محاسبة

717

8402

إدارة أعمال

73

7108

عموم مالية ومصرفية

6

501

المجموع

721

71101
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يبين جدول ) (4توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص العممي ،حيث تبين أن ) (84.2 %من
أفراد العينة تخصص محاسبة ،و ) (71.8 %من العينة إدارة أعمال ،أما العموم المالية والمصرفية
فنسبتيم بمغت ( )%5فقط.
جدول()3
المتغير

سنوات الخبرة

البيان

العدد

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

44

3601

من -5أقل من  71سنوات

31

2501

من -71أكثر من  75سنوات

27

7105

من  75سنة فأكثر

25

2108

المجموع

721

71101

يبين جدول )  ( 5توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة  ،حيث تبين أن ما نسبتو )(36.7:
من أفراد العينة خبرتيم أقل من  5سنوات  ،و ) (25.1 %من العينة من -5أقل من  71سنوات  ،أما
من -71أكثر من  75سنوات فكانت نسبتيم ( ، )%77.5بينما ( )%21من العينة أكثر من  75سنة
فأكثر يمتمكون من الخبرة.
أداة الدراسة:
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي فقد اختار الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات واستطالع آراء
العاممين في مكاتب التدقيق والدوائر الضريبية لعدة اعتبارات منيا :
 .7توفر اإلحساس بعدم معرفة الشخصية بالنسبة لممستجيب.
 .6مالئمة االستبانة لموضوع الدراسة في استطالع آراء أفراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة
الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
 .3مالئمة االستبانة لطبيعة الدراسة من حيث توفر الوقت والجيد والمكان واإلمكانيات والمنيج
المستخدم.
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ومن أجل الوصول بيذه االستبانة إلى الصورة التي تجعميا مناسبة لتحقيق األىداف المنوطة بيا فقد تم
إتباع اإلجراءات التالية:
 .7االلتقاء ببعض العاممين في مكاتب التدقيق والدوائر الضريبية لمعرفة وجية نظرىم حول دور
حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
 .2اطمع الباحث عمى عدد من الدراسات والبحوث واألدبيات ذات الصمة بموضوع الدراسة وفي ضوء
القراءات الخارجية وآراء المشرف ،فقد تكونت االستبانة في صورتيا النيائية ( )45فقرة ممحق رقم
( )3ويوضح الجدول التالي توزيع فقرات االستبانة في صورتيا النيائية:
جدول ()2
توزيع فقرات األداة في صورتيا النيائية عمى محاور الدراسة
عدد الفقرات

المجال
مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي

9

مدى تأثير تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي

9

مدى تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح في تطوير الفحص الضريبي

9

مدى تأثير تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في تطوير الفحص الضريبي

9

مدى تأثير تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في تطوير الفحص الضريبي

9

المجموع

45
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الفصل الرابع:
تحميل النتائج وتفسيرىا
تمييد:
يتضمن ىذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة واستعراض أبرز
نتائجيا ،والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل فقراتيا ،بيدف التعرف إلى:
" دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي ".
لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام لمحصول عمى
نتائج الدراسة ،والتي ( )SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية لمدراسات االجتماعية سيتم عرضيا في ىذا
الفصل .ويتناول ىذا الفصل تفسير وتحميل النتائج حيث قمنا باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف
المعياري والنسب المئوية والرتب من أجل اإلجابة عمى التساؤالت التابعة.
أوالً :اختبار التوزيع الطبيعي
يستخدم االختبار لمعرفة إذا كانت بيانات متغير معين تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو ،واالختبار
ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات البارامترية (المعممية) تشترط توزيع البيانات
طبيعيا أو حجم العينة كبي اًر بما فيو الكفاية.
إذا كان حجم العينة أكبر من  51ولذلك سنستخدم اختبار كولمجروف –سمرنوف (kolmogorov-
 ،) smirnovلذلك نجري ىذا االختبار؛ ألن معظم االختبارات المعممية تشترط أن يكون توزيع البيانات
طبيعيا ،وان لم يكن التوزيع طبيعياً يمكن استخدام االختبارات الالبارامترية) مان وتني لعينتين مستقمتين )
و ( اختبار كروسكال  -والس  ) Kruskal Wallis Testلمعينات التي عددىا أقل من( )31ويوضح
الجدول رقم ( )7نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة أكبر من( )1.15وىذا يدل عمى أن
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويمكن استخدام االختبارات المعممية ( T-testلعينتين مستقمتين) و(اختبار
تحميل التباين األحادي).
جدول رقم ()1
اختبار كولموجروف –سمبرنوف

البيان
المتوسط الكمي

التحميل

درجة الحرية

مستوي الداللة

.181

721

.155
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بالنظر لمستوى الداللة في العينات نجد أنو غير دال حيث مستوى الداللة ( )1.155وىو أكبر من 1.15
وبالتالي نقبل الفرض الصفري بوجود توزيع اعتدالي في الدرجة الكمية لالستبانة ونرفض الفرض البديل في
عدم وجود توزيع اعتدالي وبالتالي يمكن استخدام  t-testالبارومتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في
كل من المجموعات وألن عدد أفراد العينة ال يقل عن ثالثين فرداً ،األمر الذي يحقق شروط استخدام
اختبار ت لمفرق بين متوسطي مجموعتين مستقمتين.
تحميل مجاالت الدراسة واختبار فرضيات الدراسة
فرضيات الدراسة :
الفرضية االولى  :ال يوجد دور لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ذو داللة احصائية عند مستوى داللة
( )1.13فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبى ؟
ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد دور لتطبيق مبدا حماية حقوق المساىمين ذو داللة احصائية عند
مستوى داللة ( )1.13فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبى ؟
تم اختبار ىذه الفرضية من خالل فقرات المحور " مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى
تطوير الفحص الضريبى " ،وقد تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد
وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي  3أم ال أم زادت أو قمت عن ذلك.
ولمتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية كما يتضح ذلك في الجدول التالية:
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إجابة الفرضية األولى:
جدول رقم ()5
يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق
المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي
م

7
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة
يتم توفير المعمومات الكافية لممساىمين عن
التغيرات األساسية بالشركة
يشارك المساىمون برأييم في سياسات المكافآت
لكبار المساىمين ومجمس اإلدارة
يؤدى ىذا المبدأ إلى االلتزام بمسك الدفاتر
والمستندات واعداد حسابات سميمة من الغش
يشارك المساىمون في اتخاذ قرار بزيادة رأس مال
الشركة عن طريق إصدار أسيم جديدة
يحق لممساىمين مسائمة مجمس اإلدارة واقتراح
الحمول المناسبة
يحق لممساىمين االطالع عمى إجراءات اإلفصاح
يحق لممساىمين التصويت بالحضور شخصيا أو
غيابيا مع مراعاة المساواة في تأثير التصويت
تقدم إدارة الشركة لممساىمين معمومات جيدة وكافية
عن اجتماعات الجمعية العامة
يطمع المساىمون عمى جميع العمميات الرئيسية
واليامة التي تقوم بيا الشركة
جميع الفقرات جميع ًا

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

7.12418 3.9111

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية الرتبة
Sig

78

9.627

.111

7

71.5

6.274

.111

6

7.11753 3.6111

72

6.524

.111

2

7.11695 3.5294

71.59

5.735

.111

5

7.11415 3.4833

69.67

5.273

.111

7

7.17183 3.4477

68.83

4.786

.111

8

7.15721 3.5424

71.85

5.615

.111

4

77

6.158

.111

7

68.33

4.486

.111

9

8.477 77.185

.111

3.5251

3.5511

.92548

.99452

7.17736 3.4767
3.5564

.72464

أشارت نتائج الدراسة أن مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي
بمغ ( )%77.185وىو مستوى موافق بشكل كبير.
بالنظر إلى الجدول رقم ( )8يتضح أن:
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 أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم ( ،)7والتي نصت عمى " يتم توفير المعمومات الكافية لممساىمينعن التغيرات األساسية بالشركة والتي نسبتيا ( ،)%78ويتضح أن الفقرة رقم ( ،)9والتي نصت
عم ى " يطمع المساىمون عمى جميع العمميات الرئيسية واليامة التي تقوم بيا الشركة " احتمت
المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا ( )% 68.33وىي نفس نسبة الفقرة رقم ( ، )6من حيث
مستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي.
 وبشكل عام يتضح أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  3.5564وأن المتوسطالحسابي النسبي يساوي  ،% 77.185قيمة اختبار Tتساوي  8.477وأن القيمة االحتمالية sig
=  ،1.000لذلك يعتبر مجال " مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى تطوير
الفحص الضريبي " غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،1.15مما يدل عمى أن متوسط درجة
االستجابة ليذا المجال يختمف جوىرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن موافقة
بشكل كبير عمى ىذا المجال.
الفرضية الفرعية الثانية  :ال يوجد دور لتطبيق مبدا المساواه بين المساىمين فى المعاممة ذو داللة
احصائية عند مستوى داللة ( )1.13فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبى ؟
تم اختبار ىذه الفرضية من خالل فقرات المحور " مدى تأثير تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين عمى
تطوير الفحص الضريبى " ،وقد تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد
وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي  3أم ال أم زادت أو قمت عن ذلك.
ولمتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجداول التالية:
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إجابة الفرضية الثانية:
جدول رقم ()7
يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ المساواة بين
المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبى
م

7
2

الفقرة
يتم منح نفس الحقوق لحممة األسيم من
نفس الفئة
يوجد حماية لصغار المساىمين من
استغالل كبار المساىمين

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

7.12886 3.4833
3.5111

.97174

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الرتبة

Sig

69.67

5.746

.111

8

71

5.646

.111

6

حماية حقوق األقمية من المساىمين تؤدى
3

إلى إصدار إق اررات ضريبية سميمة من 3.5477

.93392

71.83

6.354

.111

3

الغش
4
5

يحصل المساىمون في اجتماع الجمعية
العامة عمى معاممة متساوية ومتكافئة
المساىمون

ليم

حقوق

التصويت

المتساوية لكل فئة من فئات حممة األسيم

.87213

71.25

6.472

.111

5

3.5726

7.17876 3.5424

71.85

5.787

.111

2

يتم حماية حقوق األقمية من المساىمين
6

من الممارسات االستغاللية مع توفير 3.3932

.99197

67.86

4.297

.111

9

وسائل تعويض فعالة
يتم حماية حقوق األقمية من المساىمين
7

من االتجار أو التداول لحساب المطمعين 7.17237 3.5271

71.42

5.311

.111

4

عمى المعمومات الداخمية
8
9

يتم حماية حقوق المساىمين باإلفصاح
المحاسبي عن تعامالتيم الخاصة
تسمح اإلجراءات بإعطاء المعمومات
الداخمية لكل المساىمين
جميع الفقرات جميع ًا

7.14315 3.5667

77.33

5.957

.111

7

7.16772 3.4977

69.83

5.176

.111

7

.72167

71.77

7.692

.111

3.5161
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أشارت نتائج الدراسة أن مستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين عمى تطوير الفحص
الضريبي بمغ ( )% 71.77وىو مستوى موافق بشكل كبير.
بالنظر إلى الجدول رقم ( )9يتضح أن:
 -أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم ( ،)8والتي نصت عمى يتم حماية حقوق المساىمين باإلفصاح المحاسبي

عن تعامالتيم الخاصة " والتي نسبتيا ( ،)%77.33ويتضح أن الفقرة رقم ( ،)6والتي نصت عمى "
يتم حماية حقوق األقمية من المساىمين من الممارسات االستغاللية مع توفير وسائل تعويض
فعالة " احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا ( )% 67.86من حيث مستوى مدى تأثير
تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي.
 وبشكل عام يتضح أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  3.5161وأن المتوسطالحسابي النسبي يساوي  ،% 71.77قيمة اختبار Tتساوي  7.692وأن القيمة االحتمالية = sig
 ،1.111لذلك يعتبر مجال " مدى تأثير تطبيق مبدأ المساواة بين المساىمين عمى تطوير الفحص
الضريبي " غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،1.15مما يدل عمى أن متوسط درجة
االستجابة ليذا المجال يختمف جوىرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن موافقة
بشكل كبير عمى ىذا المجال.
الفرضية الفرعية الثالثة  :ال يوجد دور لتطبيق مبدا دور اصحاب المصالح ذو داللة احصائية عند
مستوى داللة ( )1.13فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبى ؟
تم اختبار ىذه الفرضية من خالل فقرات المحور " مدى تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح فى
تطوير الفحص الضريبى " ،وقد تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد
وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي  3أم ال أم زادت أو قمت عن ذلك.
ولمتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجداول التالية:
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جدول رقم ()71
وضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح فى
تطوير الفحص الضريبي
م

7
2

الفقرة
يتم حماية حقوق أصحاب المصالح بعالقات تعاقدية

موثقة

يكفل القانون حق التعويض ألصحاب المصالح

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الرتبة
Sig

3.4833

.99565

69.67

5.378

.111

6

3.4837

7.16815

69.66

4.973

.111

7

يتم السماح لذوي أصحاب المصالح باالتصال بحرية
3

بمجمس اإلدارة لمتعبير عن مخاوفيم تجاه التصرفات

3.5511

7.15217

77

5.727

.111

2

غير القانونية
يتم االتصال مع أصحاب المصالح إليجاد طرق
4

مختمفة لتأمين تدفق رأس المال الخارجي والداخمي

الى الشركات

3.5111

.97174

71

5.646

.111

5

يمزم ىذا المبدأ بالتطبيق السميم لمتطمبات السمطات
5

الرقابية عمى أكمل وجو لمحيمولة دون انتياك حقوق

3.5294

.98998

71.59

5.834

.111

3

أصحاب المصالح
يمزم ىذا المبدأ من اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية
6

الكفيمة بحماية حقوق المودعين والمقترضين من
التالعب المالي الذي قد يصدر من اإلدارة التنفيذية

3.4583

.98643

69.77

5.191

.111

8

يمزم ىذا المبدأ بكفالة حقوق المصالح لوصوليم
7

لممعمومات التي تضمن مصالحيم بشكل مناسب

3.4477

7.15758

68.83

4.617

.111

9

وحسب القانون
يمزم ىذا المبدأ باتخاذ إجراءات صارمة لتعويض أي
8

طرف كان جراء انتياك حقو  ،وبالتالي الحد من إقدام

مجمس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من القيام بعمميات

3.5767

7.16897

71.33

5.295

.111

4

التالعب المالي
9

تقوم اإلدارة بوضع آليات واج ارءات فعالة لمواجية
حاالت اإلعسار.
جميع الفقرات جميعاً

3.5833

7.15785

3.5146

.78435

6.147

.111

77.67

7.148 71.7122

.111

أشارت نتائج الدراسة أن مستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح فى تطوير الفحص
الضريبي بمغ ( )% 71.7122وىو مستوى موافق بشكل كبير.
5%

7

بالنظر إلى الجدول رقم ( )71يتضح أن:
 أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم ( ،)9والتي نصت عمى " تقوم اإلدارة بوضع آليات واجراءات فعالةلمواجية حاالت اإلعسار "والتي نسبتيا ( ،)%77.67ويتضح أن الفقرة رقم ( ،)7والتي نصت
عمى " يمزم ىذا المبدأ بكفالة حقوق المصالح لوصوليم لممعمومات التي تضمن مصالحيم بشكل
مناسب وحسب القانون " احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا ( )% 68.83من حيث مدى
تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح في تطوير الفحص الضريبي.
 وبشكل عام يتضح أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  3.5146وأن المتوسطالحسابي النسبي يساوي  ،% 71.7122قيمة اختبار Tتساوي  7.148وأن القيمة االحتمالية sig
=  ،1.111لذلك يعتبر مجال " مدى تأثير تطبيق مبدأ دور أصحاب المصالح فى تطوير الفحص
الضريبي " غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،1.15مما يدل عمى أن متوسط درجة
االستجابة ليذا المجال يختمف جوىرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن موافقة
بشكل كبير عمى ىذا المجال.
الفرضية الفرعية الرابعة  :ال يوجد دور لتطبيق مبدا االفصاح والشفافية ذو داللة احصائية عند مستوى
داللة ( )1.13فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبى ؟
تم اختبار ىذه الفرضية من خالل فقرات المحور " مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى
تطوير الفحص الضريبى " ،وقد تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد
وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي  3أم ال أم زادت أو قمت عن ذلك.
ولمتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجداول التالية:

61

جدول رقم ()77
يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في
تطوير الفحص الضريبي.
م

المتوسط

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الرتبة
Sig

توافق البيانات والقوائم المالية المقدمة
7

من قبل المكمف مع المبادئ المحاسبية
المتعارف عمييا يعطى مؤش ار ايجابيا

3.7333

7.14315

74.67

7.712

.111

7

ع.ن مصداقية مبدأ اإلفصاح والشفافية
إن تطبيق ىذا المبدأ يجعل عند مقارنة
2

بيانات السنوات السابقة لممكمف مع 3.6333

توقعاتو يؤكد صحة اإلقرار الضريبي.

.95217

72.67

7.287

.111

5

ان تطبيق ىذا المبدأ يجعل عند مقارنة
3

بيانات المكمف مع توقعات الفاحص 3.6671

7.17461

73.22

7.177

.111

3

الضريبي يعزز صحة اإلقرار الضريبي
يتم اإلفصاح عن جميع بنود عناصر
4

5
6
7
8

المركز المالي بالقدر الكافي ودون 3.6111

7.16432

72

6.775

.111

6

3.5751

7.14248

77.5

6.142

.111

7

3.5751

7.77267

77.5

5.667

.111

8

3.4977

7.16917

69.83

5.138

.111

9

3.7251

7.16186

74.5

7.486

.111

2

استثناء

يتم اإلفصاح عن عناصر المخاطر
الجوىرية المتوقعة
يتم اإلفصاح عن فاعمية نظام الرقابة
الداخمية واظيار فاعميتو وكفاءتو
يكون

المراجعين الخارجيون

قابمون

لممساءلة والمحاسبة أمام المساىمين.
يتم االعتماد عمى مراجع خارجي مستقل

ومؤىل وكفئ

يؤدى مبدأ اإلفصاح عن السياسات
9

المحاسبية إلى ضبط المعالجة المحاسبية 3.6477

7.17528

72.83

6.537

.111

وحسم مشاكل القياس
جميع الفقرات جميعاً

3.6264

.84875

67

72.5244

8.185

.111

4

أشارت نتائج الدراسة أن مستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في تطوير الفحص الضريبي
بمغ ( )% 72.5244وىو مستوى موافق بدرجة متوسطة ،حيث حدد ما نسبتو  %61كمستوى افتراضي.
بالنظر إلى الجدول رقم ( )77يتضح أن:
 أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم ( ،)7والتي نصت عمى " توافق البيانات والقوائم المالية المقدمة منقبل المكمف مع المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا يعطى مؤش ار ايجابيا عن مصداقية مبدأ
اإلفصاح والشفافية " والتي نسبتيا ( ،)%74.67ويتضح أن الفقرة رقم ( ،)7والتي نصت عمى "
يكون المراجعين الخارجيون قابمون لممساءلة والمحاسبة أمام المساىمين " احتمت المرتبة الدنيا
بنسبة مئوية مقدارىا ( )%69.83من حيث مستوى مدى تأثير تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية
في تطوير الفحص الضريبي.
 وبشكل عام يتضح أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  3.6264وأن المتوسطالحسابي النسبي يساوي  ،%72.5244قيمة اختبار Tتساوي  8.185وأن القيمة االحتمالية sig
=  ،1.111لذلك يعتبر مجال " مدى تأثير تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية في تطوير الفحص
الضريبي" غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  ،1.15مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة
ليذا المجال يختمف جوىرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن موافقة بشكل
كبير عمى ىذا المجال.
الفرضية الفرعية الخامسة  :ال يوجد دور لتطبيق مبدا مسؤوليات مجمس االدارة ذو داللة احصائية عند
مستوى داللة ( )1.13فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبى ؟
تم اختبار ىذه الفرضية من خالل فقرات المحور " مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية حقوق المساىمين عمى
تطوير الفحص الضريبى " ،وقد تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الموافقة قد
وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي  3أم ال أم زادت أو قمت عن ذلك.
ولمتحقق من ذلك تم استخدام النسب المئوية والرتب والنسب المئوية يتضح ذلك في الجداول التالية:
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جدول رقم (:)76
المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمدى تأثير تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة
في تطوير الفحص الضريبي

الفقرة

م

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي
النسبي

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية الرتبة
Sig

يحقق ىذا المبدأ قيام المجمس بعممة عمى أساس
7

من المعمومات الكاممة والعناية الواجبة التي تساىم 7.11796 3.7333

74.67

8.178

.111

3

بأداء ضريبي يتسم بالكفاءة والمينية
2

يمزم ىذا المبدأ مجمس اإلدارة عمى تطبيق الميام
الممقاة عمى عاتقة بمعايير أخالقية عالية

3.6767

.96314

72.33

7.174

.111

8

يساىم ىذا المبدأ بالحكم الميني المستقل الذي
3

يضمن نزاىة البيانات المالية وذلك عن طريق
تكميف عدد من أعضاءه من ذوي الخبرة والكفاءة

3.7563

.98267

75.73

8.396

.111

7

العالية باإلشراف عمى إعداد اإلق اررات الضريبية
4
5
6
7

يقوم المجمس باختيار متابعة واحالل كبار
المديرين عند الضرورة
يتم تقديم كافة المعمومات الصحيحة لمجمس
اإلدارة في الوقت المناسب.
يتم اإلفصاح عن صالحيات المجان المنبثقة عن
مجمس اإلدارة واجراءات عمميا.
تقوم لجنة التدقيق المنبثقة عن المجمس بالتحقق

من استقاللية المدققين الداخميين والخارجيين

3.6712

.97871

72.2

6.772

.111

9

3.7213

.97741

74.47

8.116

.111

6

3.6667

.99175

73.33

7.376

.111

7

3.7251

.96982

74.5

8.789

.111

4

تقوم لجنة التدقيق المنبثقة عن ىذا المجمس بدراسة
8

التقارير والمالحظات السمبية التي يقدميا المدقق 3.7227

.97359

74.45

8.197

.111

5

الخارجي والعمل عمى عدم تكرارىا مستقبال
يساىم ىذا المبدأ بالحكم الميني المستقل الذي
9

يضمن نزاىة البيانات المالية وذلك عن طريق

تكميف عدد من أعضاءه من ذوي الخبرة والكفاءة

3.7458

.94451

74.92

8.577

.111

العالية باإلشراف عمى إعداد القوائم المالية
جميع الفقرات جميعاً

3.6985

.72726

71.619 73.993

.111

أشارت نتائج الدراسة أن مدى تأثير تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في تطوير الفحص الضريبىي
بمغ ( )% 73.993وىو مستوى موافق بشكل كبير.
63

2

بالنظر إلى الجدول رقم ( )72يتضح أن:
 أعمى الفقرات ىي الفقرة رقم ( ،)3والتي نصت عمى " يساىم ىذا المبدأ بالحكم الميني المستقلالذي يضمن نزاىة البيانات المالية وذلك عن طريق تكميف عدد من أعضاءه من ذوي الخبرة
والكفاءة العالية باإلشراف عمى إعداد اإلق اررات الضريبية " والتي نسبتيا ( ،)%75.73ويتضح أن
الفقرة رقم ( ،)4والتي نصت عمى " يقوم المجمس باختيار متابعة واحالل كبار المديرين عند
الضرورة " احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا ( )% 72.2من حيث مدى تأثير تطبيق
مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في تطوير الفحص الضريبي.
 وبشكل عام يتضح أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  3.6985وأن المتوسطالحسابي النسبي يساوي  ،% 73.993قيمة اختبار Tتساوي  71.619وأن القيمة االحتمالية sig
= ،1.111لذلك يعتبر مجال " مدى تأثير تطبيق مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة في تطوير
الفحص الضريبي " غير دال إحصائياً عند مستوى داللة  ، 1.15مما يدل عمى أن متوسط
درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىرياً عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن
موافقة بشكل كبير عمى ىذا المجال.
الفرضية الرئيسية األولي  :يوجد دور لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ذو داللة احصائية عند مستوى
داللة ( )1.13فى تطوير استراتيجيات الفحص الضريبى؟
تم اختبار ىذه الفرضية من خالل فقرات المجال الثالثة ،وقد تم استخدام اختبار Tلمعرفة ما إذا كانت
متوسط درجة الموافقة قد وصمت إلي الدرجة المتوسطة وىي  3أم ال أم زادت أو قمت عن ذلك  ،وعميو
يتضح أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي  3.578وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي
 ،% 77.56292قيمة اختبار Tتساوي  8.369وأن القيمة االحتمالية  ، 1.111 = sigلذلك يعتبر "
دور لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي " غير دال إحصائياً عند
مستوى داللة  ، 1.15مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىرياً عن درجة
الموافقة المتوسطة وىي  3وىذا يعني أن موافقة بشكل كبير عمى ذلك.
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جدول رقم (:)74
يوضح المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لمجاالت الدراسة
م

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية

الرتبة

Sig

مدى تأثير تطبيق مبدأ حماية
7

المساىمين

حقوق

عمى

3.5564

.72464

77.185

8.477

.111

3

تطوير الفحص الضريبي
مدى
2

تأثير

تطبيق

مبدأ

المساواة بين المساىمين عمى

3.5161

.72167

71.77

7.692

.111

5

تطوير الفحص الضريبي
مدى تأثير تطبيق مبدأ دور
3

أصحاب المصالح في تطوير

3.5146

.78435

71.7122

7.148

.111

4

الفحص الضريبي
مدى
4

تأثير

اإلفصاح

تطبيق

مبدأ

والشفافية

في

3.6264

.84875

72.5244

8.185

.111

2

تطوير الفحص الضريبي
مدى
5

تأثير

تطبيق

مبدأ

مسؤوليات مجمس اإلدارة في

3.6985

.72726

73.993

71.619

.111

7

تطوير الفحص الضريبي
جميع المحاور

3.57838

1.759922

77.56292

8.369

1.111

وعميو أشارت نتائج الدراسة أن دور لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )1.15في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي بمغ ( )%77.56292وىو مستوى موافق بشكل كبير
الفرضية الرئيسية الثانية:

لإلجابة عمى الفرضية القائمة  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()1.13
بين اراء افراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة الشركات فى تطوير استراتيجيات الفحص
الضريبى تعزى لمتغير المؤىل العممى.
ولمتحقق من ذلك تم استخدام تحميل التباين األحادي لقياس داللة الفروق بين المجموعات
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جدول رقم ()73
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVA
المجاالت

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور
الخامس

الدرجة الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

7.815

2

.913

داخل المجموعات

61.682

777

.579

المجموع

62.488

779

بين المجموعات

7.925

2

.962

داخل المجموعات

59.871

777

.572

المجموع

67.795

779

بين المجموعات

.276

2

.738

داخل المجموعات

72.933

777

.623

المجموع

73.218

779

بين المجموعات

7.735

2

.568

داخل المجموعات

84.588

777

.723

المجموع

85.724

779

بين المجموعات

.719

2

.355

داخل المجموعات

67.796

777

.523

المجموع

67.915

779

بين المجموعات

.998

2

.499

داخل المجموعات

46.256

777

.395

المجموع

47.255

779

مصدر التباين

قيمة F
7.741

7.887

.227

.785

.678

7.262

مستوى
الداللة
.781

.757

.812

.458

.571

.287

يتبين من الجدول رقم ( : )74أن قيمة مستوى الداللة ( sig =(1.287أكبر من  α=1.15حيث يتضح
أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين آراء أفراد مجتمع الدراسة حول
دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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لإلجابة عمى الفرضية القائمة  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دال لة ()1.13
بين اراء افراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة الشركات فى تطوير استراتيجيات الفحص
الضريبى تعزى لمتغير التخصص العممي.
ولمتحقق من ذلك تم استخدام تحميل التباين األحادي لقياس داللة الفروق بين المجموعات
جدول رقم ()73
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAلمتخصص العممي
المجاالت
المحور

األول

المحور
الثاني
المحور
الثالث
المحور
الرابع
المحور
الخامس

مصدر التباين

المربعات

المربعات

بين المجموعات

7.243

2

.622

داخل المجموعات

67.244

777

.523

62.488

779

بين المجموعات

7.236

2

.678

داخل المجموعات

61.559

777

.578

67.795

779

بين المجموعات

.856

2

.428

داخل المجموعات

72.352

777

.678

73.218

779

بين المجموعات

.687

2

.343

داخل المجموعات

85.137

777

.727

85.724

779

بين المجموعات

7.578

2

.759

داخل المجموعات

61.387

777

.576

67.915

779

7.142

2

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع
بين المجموعات

الدرجة الكمية

مجموع

درجات الحرية

متوسط

داخل المجموعات 46.273

777

47.255

779

المجموع

.527

قيمة F
7.788

7.794

.692

.472

7.471

7.379

مستوى
الداللة
.319

.317

.512

.625

.234

.277

.395

يتبين من الجدول رقم (:)73
أن قيمة مستوى الداللة ( sig = (1.277أكبر من  α=1.15حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين آراء أفراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة الشركات في تطوير
استراتيجيات الفحص الضريبي تعزى لمتغير التخصص العممي.
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لإلجابة عمى الفرضية القائمة  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()1.13
بين اراء افراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة الشركات فى تطوير استراتيجيات الفحص
الضريبى تعزى لمتغير الوظيفة الحالية.
جدول رقم ()72
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVA
المجاالت
المحور
األول
المحور
الثاني
المحور
الثالث
المحور
الرابع

المحور
الخامس

الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

المربعات

متوسط
المربعات

بين المجموعات

7.424

4

.356

داخل المجموعات

67.164

775

.537

المجموع

62.488

779

بين المجموعات

7.531

4

.382

داخل المجموعات

61.265

775

.524

المجموع

67.795

779

بين المجموعات

7.991

4

.497

داخل المجموعات

77.279

775

.679

المجموع

73.218

779

بين المجموعات

7.817

4

.452

داخل المجموعات

83.977

775

.731

المجموع

85.724

779

بين المجموعات

7.457

4

.363

داخل المجموعات

61.454

775

.526

المجموع

67.915

779

بين المجموعات

7.184

4

.277

داخل المجموعات

46.777

775

.417

المجموع

47.255

779

قيمة F
.671

.731

.813

.679

.691

.675

مستوى
الداللة
.674

.573

.526

.651

.611

.677

يتبين من الجدول رقم (:)72
أن قيمة مستوى الداللة (sig = (1.677أكبر من  α=1.15حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين آراء أفراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة الشركات في تطوير
استراتيجيات الفحص الضريبي تعزى لمتغير الوظيفة الحالية.
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لإلجابة عمى الفرضية القائمة  :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ()1.13
بين اراء افراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة الشركات فى تطوير استراتيجيات الفحص
الضريبى تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
جدول رقم ( )71
نتائج تحميل التباين األحادي )( One Way ANOVA
المجاالت
المحور
األول
المحور
الثاني
المحور
الثالث
المحور
الرابع

المحور
الخامس
الدرجة
الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

7.779

3

.573

داخل المجموعات

61.769

776

.524

المجموع

62.488

779

بين المجموعات

.477

3

.737

داخل المجموعات

67.384

776

.529

المجموع

67.795

779

بين المجموعات

7.186

3

.362

داخل المجموعات

72.723

776

.622

المجموع

73.218

779

بين المجموعات

3.894

3

7.298

داخل المجموعات

87.831

776

.715

المجموع

85.724

779

بين المجموعات

.271

3

.191

داخل المجموعات

67.635

776

.537

المجموع

67.915

779

بين المجموعات

.772

3

.237

داخل المجموعات

46.543

776

.417

المجموع

47.255

779

مصدر التباين

قيمة F
7.194

.259

.582

7.841

.769

.597

مستوى
الداللة
.355

.855

.628

.744

.977

.622

يتبين من الجدول رقم ( : )71
أن قيمة مستوى الداللة (sig = (1.62أكبر من  α=1.15حيث يتضح أنو ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )1.15بين آراء أفراد مجتمع الدراسة حول دور حوكمة الشركات في تطوير
استراتيجيات الفحص الضريبي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
6%

الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
أوال :النتائج
ثانيا :التوصيات
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أوالً :النتائج:
-7أشارت نتائج الدراسة من خالل أراء كل من مدققي الحسابات وفاحصي الضرائب عمى وجود دور
لحوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
-2تبين الدراسة أن مبادئ حوكمة الشركات تساعد في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي ولكن توجد
فروق بسيطة ليذا التأثير من مبدأ إلى آخر ،ويأتي في مقدمة ىذه المبادئ مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة،
ويميو مبدأ اإلفصاح والشفافية ،ويميو مبدأ حماية حقوق المساىمين ،ويميو مبدأ المساواة بين المساىمين
ومبدأ دور أصحاب المصالح معا.
-3من أكثر فقرات الدراسة موافقة من قبل أفراد مجتمع الدراسة ىي الفقرة التي تشير إلى أن مبدأ
مسؤوليات مجمس اإلدارة والتي نصت عمى أن يساىم ىذا المبدأ بالحكم الميني المستقل الذي يضمن
نزاىة البيانات المالية وذلك عن طريق تكميف عدد من أعضاءه من ذوي الخبرة والكفاءة العالية باإلشراف
عمى اعداد اإلق اررات الضريبية.
-4من أقل فقرات الدراسة موافقة من قبل أفراد مجتمع الدراسة ىي الفقرة التي تشير إلى أن مبدأ حماية
حقوق المساىمين بأن يطمع المساىمين عمى جميع العمميات اليامة التي تقوم بيا الشركة
-5عمى الرغم من موافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى دور مبدأ اإلفصاح والشفافية في حوكمة الشركات في
تطوير الفحص الضريبي إال أن الفقرة التي تشير إلى أن يكون المراجعين الخارجيون قابمون لممساءلة
والمحاسبة أمام المساىمين جاءت من أقل الفترات استجابة بالنسبة ليذا المبدأ.
-6أن وجود قوانين وتنظيمات لمحوكمة تطبق من خالل آليات تنفيذية وتنظيمية تتسم بالكفاءة والعدالة
وعدم التحيز يساىم في تطوير الفحص الضريبي.
-7أظيرت النتائج الخاصة بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة موافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات ىذا
المبدأ بشكل عام ،إال أن الفقرة الخاصة بقيام مجمس اإلدارة في تطبيق الميام الممقاة عاتقة بمعايير
أخالقية عالية جاءت من أقل الفقرات استجابة بالنسبة ليذا المبدأ.
-8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة (  )1.15بين آراء أفراد مجتمع الدراسة حول
دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي تعزي لمتغير المؤىل العممي والوظيفة
الحالية وعدد سنوات الخبرة .
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ثانياً :التوصيات:

-7ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الفمسطينية بما يتالءم مع مصالح المساىمين
وأصحاب المصالح بما يحقق المصمحة العامة.

-2العمل عمي زيادة الثقافة الضريبية لدي مجتمع المكمفين وذلك من خالل اصدار الدوريات والمجالت
التي تعمل عمي زيادة الوعي الضريبي لدي جميور المكمفين بل وتدريس مادة الثقافة الضريبية لمطالب
في المراحل التعميمية والجامعية لخمق قاعدة من المكمفين في المستقبل تؤمن بضرورة سداد الضريبة

ألىميتيا في تحقيق الرفاىية لجميع أبناء الشعب.

-3توعية مأموري التقدير وفاحصي الضرائب بأىمية المكمفين ودورىم في تمويل الخزينة العامة لمدولة
والبعد عن النظرة السمبية ليم كمتيمين بالتيرب الضريبي وزيادة مستوي االحترام لجميع دافعي الضرائب.

-4العمل عمى تعزيز مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الفمسطينية من خالل عقد البرامج والدورات
التدريبية التي تعكس مفاىيم حوكمة الشركات وتطبيقيا عمى أرض الواقع.

-5تحفيز مأموري التقدير وخمق الجرأة لدييم لممصادقة عمى االق اررات الضريبية السميمة بدون تعديل بعيدا
عن ىاجس الخوف من المسئول وعدم جواز ىذا االمر.

-6وضع نظام تحفيز لممكمف المثالي الممتزم وذلك بمنحة مكافأة عينية أو نقدية في حال اعتماد اق ارره
بدون تعديل لمدة ثالثة سنوات متتالية.

-7ضرورة أن يشمل تقرير مدقق الحسابات عمى مدي التزام الشركات الفمسطينية بمبادئ حوكمة
الشركات.

-8ضرورة التزام مجمس اإلدارة بتطبيق الميام الممقاة عمى عاتقة بمعايير أخالقية عالية.
-9تدريب جميع الموظفين في دائرة الضريبة عمى نظام حوكمة الشركات وتعميميا عمى جميع أقسام
الدائرة الضريبية.

-71أن تتولي ىيئة مشرفة مسؤولية متابعة مستوى التزام الشركات بقواعد حوكمة الشركات وتشكيل لجان
تتولي مراقبة عممية التطبيق.
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المراجع:
أوالً :المراجع بالمغة العربية:
أبو بكر ،محمد( :)2117المجنة الوطنية لمحوكمة والميمة الصعبة ،مقالة ،مجمة السوق المالي ،العددالثاني.
 أبو بكر ،مصطفى محمد( :)2115المتطمبات التنظيمية واالدارية لتوفير مقومات تطبيق الحوكمةالفعالة .بحث مقدم لممؤتمر العربى الخامس .حوكمة الشركات.
أبو دياب ،نبيل( :)2117آفاق تطوير الئحة الحوكمة في فمسطين ،ورقة عمل ،الممتقي السنوي االوللسوق رأس المال الفمسطيني ،رام اهلل.
أبو موسى ،أشرف درويش( :)2118حوكمة الشركات وأثرىا عمى كفاءة سوق فمسطين لألوراق المالية،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
– أبو حمام ،ماجد إسماعيل ( :)2119أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة
التقارير المالية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة- .العظمة ،وآخرون (:)7991
أساسيات التكاليف والمحاسبة اإلدارية ،الكويت.
األغا ،عماد سميم ( )2177دور حوكمة الشركات فى الحد من التأثير السمبي لممحاسبة االبداعية عمىموثوقية البيانات المالية ،دراسة تطبيقية عمى البنوك الفمسطينية ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر غزة.
 آل غزاوي ،حسين عبد الجميل ( )2171حوكمة الشركات وأثرىا عمى مستوى اإلفصاح فى المعموماتالمحاسبية ،د ارسة اختبارية عمى شركات المساىمة العامة فى المممكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،األكاديمية العربية ،الدنمارك.
 الرحيمي ،عوض سالمة (  :)2118لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات  ،مجمة جامعة الممكعبد العزيز لالقتصاد واإلدارة  ،جامعة الممك عبد العزيز  ،السعودية .
 الشحادة ،عبد الرازق والبرغوثي ،سمير ( :)2119ركائز الحوكمة ودورىا في ضبط إدارة األرباح فيالبيئة المصرفية في ظل األزمة المالية العالمية ،الممتقى العممي الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية
الدولية والحوكمة العالمية ،جامعة فرحات عباس ،الجزائر.
– اليوارى ،محمد نصر ومحمد ،أحمد سمطان ( :(7978أساسيات المراجعة ودراسة األصول العممية
واإلجراءات التنظيمية لمراجعة الحسابات في الوحدة االقتصادية ،القاىرة ،مصر.
العظمة ،وآخرون ( :)7991أساسيات التكاليف والمحاسبة اإلدارية ،الكويت.13

–العمكاوي ،طالل جيجان( :)2116تقييم العوامل المؤثرة في قرار مقدري ضريبة الدخل لمواجية التيرب
الضريبي في المممكة األردنية الياشمية من وجو نظر مقري ضريبة الدخل ،البحرين ،جامعة دلمون لمعموم
والتكنموجيا.
الشافعي ،جالل( :)2115مبادئ المحاسبة الضريبية ،كمية التجارة ،جامعة الزقازيق.العيسوي ،ابراىيم ( )2113التنمية في عالم متغير ،دراسة في مفيوم التنمية ومؤشراتيا ،القاىرة ،مصر.التويني ،ناجي ( )2115سياسات اإلصالح الضريبي ،سمسمة أوراق عمل ،المعيد العربي لمتخطيط،الكويت.
الجورانى ،عدنان فرحان( )2177اإلصالح الضريبي 11المفيوم واألسباب واالىداف ،مجمة الحوارالمتحدة لإلدارة واالقتصاد ،العدد  3581تاريخ . 78/77/2177
http://www.ahewar.org/debat/show.art .asp ?aid=287956
الوزير ،جياد خميل( :)2117دور حوكمة الشركات في تمكين المساىمين والمستثمرين واستقرار األسواقالمالية .ورقة عمل مقدمة الى الممتقى السنوي األول لسوق رأس المال الفمسطيني.
بيطار ،محمد ( )2117استراتيجيات اإلصالح الضريبي والجمركي في سوريا  ،ورقة عمل مقدمة لو ازرةالمالية في سوريا .
http://alsarab-law-own/t 759-topic
جودة ،فكري عبد الغني( :)2118مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفمسطينيةبقواعد حوكمة الشركات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
حماد ،طارق عبد العال ( :)2115حوكمة الشركات (المفاىيم – المبادئ – التجارب) تطبيقات الحوكمةفي المصارف ،الدار الجامعية ،مصر 1
– حسين ،رلى عبد الرازق ( :(2171مدى التزام الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير المراجعة الدولية
أثر ذلك في الحد من والكشف عن حاالت التيرب الضريبي ،دراسة تحميمية عمى الفاحصين الضريبين،
ومكاتب المحاسبة ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،فمسطين.
حداد ،مناور ( :)2118دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية ،المؤتمر العممي األول حولحوكمة الشركات ودورىا في اإلصالح االقتصادي خالل الفترة  76-75تشرين الثاني  ،2118جامعة
دمشق ،كمية االقتصاد  ،سوريا.
حوسو ،محمد محمود( :)2115التدقيق لألغراض الضريبية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح ،نابمس.14

خميل ،ىاني محمد ( )2119مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات عمى فجوة التوقعات فى مينة المراجعةفى فمسطين ،دراسة تحميمية آلراء المراجعين الخارجيين والمستثمرين ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة1
 درويش ،عدنان ( )2117حوكمة الشركات ودور مجمس إدارة. سميمان ،محمد ( :)2116حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري .الدار الجامعية ،مصر.– شرف ،سمير والغربيد ،عدنان والخطيب ،ناصر ( :)2117توثيق إجراءات الفحص الضريبي من
منظور متطمبات إدارة الجودة الشاممة ،دراسة تطبيقية عمى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في و ازرة
المالية ،جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية ،األردن.
صيام ،أحمد زكريا ( :)2119دور الحاكمية فى الحد من تداعيات األزمة المالية عمى بورصة عمان،مجمة العموم اإلنسانية ،العدد ،22السنة السابعة
– عبد الممك ،أحمد رجب ( )2118دور حوكمة الشركات في تحديد السعر العادل لألسيم في سوق
األوراق المالية ،دراسة تحميمية ،مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية ،جامعة اإلسكندرية ،مجمد  ،54العدد
 ،7مصر.
 عالم ،بياء الدين سمير ( :)2119أثر االليات الداخمية لحوكمة الشركات عمى االداء المالى لمشركاتالمصرية ،دراسة تطبيقية ،و ازرة االستثمار ،مركز المديرين المصرى 1
عالونو ،عاطف( :(2118حوكمة الشركات في فمسطين ،التحديات واآلفاق المستقبمية ،ورشة عمل،جامعة بيرزيت.
– عطا ،7محمد حامد ( :)2112الفحص الضريبى عمما وعمال ،المجمد التاسع ،الموسوعة الضريبية،
اإلسكندرية ،مصر.
عطا ،2محمد حامد( :)7994الفحص الضريبي لألنشطة في ظل الضريبة الموحدة ،الموسوعةالضريبية ،اإلسكندرية ،مصر.
عمي ،عمي الصادق أحمد ومنصور ،فتح الرحمن الحسن :)2171 ،دور حوكمة الشركات في الحد منالتيرب الضريبي عمي ديوان الضرائب االتحادي بالسودان ،دراسة ميدانية تحميمية ،جامعة السودان لمعموم
والتكنولوجيا ،كمية الدراسات التجارية.
–عثمان ،عبد الرازق محمد ( :)7999أصول التدقيق الحديث والرقابة الداخمية ،الموصل ،العراق.
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قباجو ،عدنان وحامد ،ميند والشقاقي ،ابراىيم ( ً :)2118أثر فاعمية الحاكمية المؤسسية عمى االداءالمالي لمشركات المدرجة في سوق فمسطين لألوراق المالية ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا 1
–لطفي ،أمين السيد أحمد ( :)2116فمسفة المراجعة ،اإلسكندرية ،مصر.
–ميخائيل ،أشرف حنا ( :)2118تدقيق الحسابات وأطرافو في أطار منظومة حوكمة الشركات ،المؤتمر
العربي األول ،مصر.
– محمد ،عماد ومحمد ،إيمان ( )2117الفحص الضريبي عمى الدخل لتحقيق وعاء مقبول في ضوء
تمسك المكمفين بحساباتيم ،دراسة تطبيقية في الييئة العامة لمضرائب ،جامعة بغداد ،العراق.
كاظم ،حسين جواد( :)2116واقع السياسة الضريبية في العراق ومتطمبات اإلصالح الضريبي ،رسالةدكتوراه ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة ،العراق.
مركز المشروعات الدولية www.oecd.org/dataoecd/73/63/35132171.pمطر ،محمد( :)7774المحاسبة المالية ،الدورة المحاسبية ومشاكل القياس واإلفصاح والتحميل ،الكويت.– نسمان ،إبراىيم إسحاق ( :)2119دور إدارات المراجعة الداخمية في تفعيل مبادئ الحوكمة ،دراسة
تطبيقية عمى المصارف العاممة في فمسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
 نشوان ،إسكندر محمود( :)2172تصور مقترح لتطوير استراتيجيات اإلصالح الضريبي  ،ورقة عملمقدمة لمسمطة الوطنية الفمسطينية  ،كمية العموم اإلدارية  ،قسم المحاسبة  ،جامعة األقصى  ،فمسطين.
نصر ،محمد( :)2173الحوكمة في فمسطين ،نشرة دورية متخصصة بقضايا الحوكمة في المنشآتوالمؤسسات االقتصادية.
– ىدىود ،ىاني حسن ( :)2119مدخل مقترح لتطوير اإلثبات في المراجعة وفقا لمتطمبات الفحص
الضريبي المنسق والمعايير الدولية المرتبطة ،رسالة ماجستير ،جامعة قناة السويس ،مصر.
يعقوب ،فيحاء عبد اهلل والغانمي ،فرقد فيصل :أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصداقية التقاريرالمالية وفي تحديد وعاء ضريبة الدخل (دراسة في قسم الشركات في الييئة العامة لمضرائب) .العراق
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المــــــــــــــالحــــــــــــــــــــــــــــــق
ممحق رقم ( 7أسماء محكمي االستبانة)
ممحق رقم ( 6طمب تحكيم االستبانة)
ممحق رقم ( 4االستبانة)
ممحق رقم ( 3كتاب تسييل ميمة موجو الى وزارة المالية)
ممحق رقم ( 3كتاب تسييل ميمة موجو الى مكاتب التدقيق)

1%

ممحق رقم 7
أسماء محكمي االستبانة
أسماء المحكمين

الدرجة العممية

المنصب الوظيفي

الجامعة

جبر الداعور

أستاذ دكتور

محاضر بقسم المحاسبة

األزىر

إسكندر نشوان

أستاذ مساعد

محاضر بقسم المحاسبة

األقصى

سمير خالد صافي

أستاذ مشارك

محاضر بقسم االقتصاد

اإلسالمية

جميل النجار

أستاذ مشارك

محاضر بقسم المحاسبة

يوسف جربوع

أستاذ دكتور

عميد كمية إدارة المال واألعمال

خالد عيسى

أستاذ مساعد

محاضر بقسم المحاسبة

واإلحصاء التطبيقي
القدس
المفتوحة
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فمسطين
فمسطين

ممحق رقم 6
طمب تحكيم االستبانة

عناية الدكتور  ...............حفظو اهلل
تحية طيبة وبعد ,,,,
الموضوع  /تحكيم استبيان بحث عممي لمحصول عمى درجة الماجستير
يقوم الباحث بأجراء دراسة تحميمية عمى مكاتب التدقيق والدوائر الضريبية في قطاع غزة
بعنوان دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي.
ولكي تحقق الدراسة اىداف البحث بشكل حقيقي وخاصة في قياس متغيراتيا بالشكل العممي
الذي ينسجم مع فرضياتيا ،كان البد من تحكيم االستبانة لموصول الي أداة فعالة وسميمة لمقياس .ونظ ار
لخبرتم الواسعة في مجال البحث العممي فأنو يشرفني أن يقوم حضرتكم بتحكيميا ،ويتقدم الباحث بالشكر
لسيادتكم نظير تعاونكم المثمر ووقتكم الثمين لمموافقة عمى التحكيم.
وذلك لخدمة طالب العمم وتعزي از لمجاالت البحث العممي في فمسطين.
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير

الباحث
وسام حمدي االغا
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مــــمـحـــــــــــــــــق رقــــــــــــــــــم 4
استبيان الدراسة
جامعة االزىــــــر – غـــــــــــــــــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية االقتصاد والعموم االداريـــــــــــــــــــــــــة
قـســـــــــــــــــــــــم المحـــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــبة
استبيان
عزيزي المجيب:
تحية طيبة وبعد ,,,
يقوم الباحث بأجراء دراسة تحميمية في قطاع غزة بعنوان- :
دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي
The role of corporate governance in developing strategies
Tax inspection

وذلك كبحث اكاديمي لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة  ،ونظرا لخبرتكم العلمية
والعملية في هذا المجال فانة يشرفني مساهمتكم في هذه الدراسة وذلك من خالل اجابتكم على هذا
االستبيان علما بان صحة نتائجه تعتمد بدرجة كبيرة على صحة اجابتكم ،وستساعد الباحث في الوصول
الى نتائج سميمة ودقيقة تعزز البحث العممي.
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
الباحث
وسام حمدي االغا

82

الجزء الثانى :البيانات العامة ,يرجى وضع عالمة واضحة عمى االجابة المناسبة لك
اسم المؤسسة التابع ليا 1111111111111
 -7المؤىل العممي
( ) دبموم
(

) بكالوريوس

(
(

) ماجستير

) دكتوراه

- 6التخصص العممي
(

) محاسبة

(

(

) عموم مالية ومصرفية

) ادارة اعمال
(

) اقتصاد

-4الوظيفة الحالية
(

) محاسب
مراجع

(
(

) فاحص
) مدقق حسابات

-3سنوات الخبرة
(

) اقل من خمس سنوات

(

) –71اكثر من  73سنوات

(
(

83

)  – 3اقل من  71سنوات
)  73سنة فاكثر

الجزء الثالث :اختبار فرضيات الدراسة( ,ضع عالمة واضحة عمى االجابة المناسبة لك مالحظة :يرجى
قراءة كل محور ثم االجابة عمى االسئمة التى تخصو بمعزل عن باقي المحاور
غير
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

موافق

بشدة

المحور االول :مدى تأثير تطبيق مبد حماية حقوق المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي
7

يتم توفير المعمومات الكافية لممساىمين عن التغيرات
االساسية بالشركة

6

يشارك المساىمون برأييم في سياسات المكافآت لكبار
المساىمين ومجمس اإلدارة

4

يؤدى ىذا المبدأ الى االلتزام بمسك الدفاتر والمستندات
واعداد حسابات سميمة من الغش

3

يشارك المساىمون في اتخاذ قرار بزيادة راس مال
الشركة عن طريق اصدار أسيم جديدة

3

يحق لممساىمين مسائمة مجمس االدارة واقتراح الحمول
المناسبة

2

يحق لممساىمين االطالع عمى إجراءات اإلفصاح

1

يحق لممساىمين التصويت بالحضور شخصيا أو غيابيا
مع مراعاة المساواة في تأثير التصويت

5

تقدم ادارة الشركة لممساىمين معمومات جيدة وكافية
عن اجتماعات الجمعية العامة

7

يطمع المساىمون عمى جميع العمميات الرئيسية واليامة
التي تقوم بيا الشركة

المحور الثاني :مدى تأثير تطبيق مبدا المساواة بين المساىمين عمى تطوير الفحص الضريبي
7

يتم منح نفس الحقوق لحممة االسيم من نفس الفئة

6

يوجد حماية لصغار المساىمين من استغالل كبار
84

المساىمين
4

حماية حقوق االقمية من المساىمين تؤدى الى اصدار
اق اررات ضريبية سميمة من الغش

3

يحصل المساىمون في اجتماع الجمعية العامة عمى
معاممة متساوية ومتكافئة

3

المساىمون ليم حقوق التصويت المتساوية لكل فئة
من فئات حممة االسيم

2

يتم حماية حقوق األقمية من المساىمين من الممارسات
االستغاللية مع توفير وسائل تعويض فعالة

1

يتم حماية حقوق االقمية من المساىمين من االتجار أو
التداول لحساب المطمعين عمى المعمومات الداخمية

5

يتم حماية حقوق المساىمين باإلفصاح المحاسبي عن
تعامالتيم الخاصة

7

تسمح اإلجراءات بإعطاء المعمومات الداخمية لكل
المساىمين

المحور الثالث :مدى تأثير تطبيق مبدا دور اصحاب المصالح في تطوير الفحص الضريبي
7

يتم حماية حقوق أصحاب المصالح بعالقات تعاقدية
موثقة

6

يكفل القانون حق التعويض إلصحاب المصالح

4

يتم السماح لذوى أصحاب المصالح باإلتصال بحرية
بمجمس االدارة لمتعبير عن مخاوفيم تجاه التصرفات
غير القانونية

3

يتم االتصال مع أصحاب المصالح إليجاد طرق مختمفة
لتأمين تدفق رأس المال الخارجي والداخمي الى الشركات

3

يمزم ىذا المبدأ بالتطبيق السميم لمتطمبات السمطات
الرقابية عمى أكمل وجو لمحيمولة دون انتياك حقوق
أصحاب المصالح

2

يمزم ىذا المبدأ من اتخاذ كافة االجراءات الوقائية

85

الكفيمة بحماية حقوق المودعين والمقترضين من
التالعب المالي الذى قد يصدر من االدارة التنفيذية
1

يمزم ىذا المبدأ بكفالة حقوق المصالح لوصوليم
لممعمومات التي تضمن مصالحيم بشكل مناسب وحسب
القانون

5

يمزم ىذا المبدأ باتخاذ إجراءات صارمة لتعويض أي
طرف كان جراء انتياك حقو ,وبالتالي الحد من إقدام
مجمس االدارة أو اإلدارة التنفيذية من القيام بعمميات
التالعب المالي

7

تقوم اإلدارة بوضع آليات واجراءات فعالة لمواجية
حاالت اإلعسار.

المحور الرابع :مدى تأثير تطبيق مبدا االفصاح والشفافية في تطوير الفحص الضريبي
7

توافق البيانات والقوائم المالية المقدمة من قبل المكمف
مع المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا يعطى مؤش ار
ايجابيا عن مصداقية مبدا االفصاح والشفافية

6

ان تطبيق ىذا المبدأ يجعل عند مقارنة بيانات السنوات
السابقة لممكمف مع توقعاتو يؤكد صحة االقرار الضريبي

4

ان تطبيق ىذا المبدأ يجعل عند مقارنة بيانات المكمف
مع توقعات الفاحص الضريبي يعزز صحة االقرار
الضريبي

3

يتم اإلفصاح عن جميع بنود عناصر المركز المالي
بالقدر الكافي ودون استثناء

3

يتم اإلفصاح عن عناصر المخاطر الجوىرية المتوقعة

2

يتم اإلفصاح عن فاعمية نظام الرقابة الداخمية واظيار
فاعميتو وكفاءتو

1

يكون المراجعين الخارجيون قابمون لممساءلة
والمحاسبة أمام المساىمين.
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5

يتم االعتماد عمى مراجع خارجي مستقل ومؤىل وكفئ

7

يؤدى مبدأ اإلفصاح عن السياسات المحاسبية إلى
ضبط المعالجة المحاسبية وحسم مشاكل القياس

المحور الخامس :مدى تأثير تطبيق مبدا مسؤوليات مجمس االدارة فى تطوير الفحص الضريبي
7

يحقق ىذا المبدأ قيام المجمس بعممة عمى اساس من
المعمومات الكاممة والعناية الواجبة التي تساىم بأداء
ضريبي يتسم بالكفاءة والمينية

6

يمزم ىذا المبدأ مجمس االدارة عمى تطبيق الميام الممقاة
عمى عاتقة بمعايير اخالقية عالية

4

يساىم ىذا المبدأ بالحكم الميني المستقل الذي يضمن
نزاىة البيانات المالية وذلك عن طريق تكميف عدد من
أعضاءه من ذوي الخبرة والكفاءة العالية باألشراف عمى
اعداد االق اررات الضريبية

3

يقوم المجمس باختيار متابعة واحالل كبار المديرين عند
الضرورة

3

يتم تقديم كافة المعمومات الصحيحة لمجمس االدارة في
الوقت المناسب.

2

يتم اإلفصاح عن صالحيات المجان المنبثقة عن مجمس
اإلدارة واجراءات عمميا.
تقوم لجنة التدقيق المنبثقة عن المجمس بالتحقق من

1

استقاللية المدققين الداخميين والخارجيين
5

تقوم لجنة التدقيق المنبثقة عن ىذا المجمس بدراسة
التقارير والمالحظات السمبية التي يقدميا المدقق
الخارجي والعمل عمى عدم تكرارىا مستقبال

7

يساىم ىذا المبدأ بالحكم الميني المستقل الذي يضمن
نزاىة البيانات المالية وذلك عن طريق تكميف عدد من
أعضاءه من ذوي الخبرة والكفاءة العالية باإلشراف عمى
إعداد القوائم المالية
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