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ج

شكر وتقدير
الحمػػد هلل الػػذي بحمػػده تػػتـ الصػػالحات وأشػػكر اهلل تعػػالى دائم ػاً وأبػػداً مػػف قبػػؿ ومػػف بعػػد عمػػى مػػا
أوالني بو مف نعـ فيو الموفؽ سبحانو لي في كؿ أمر فقد منحني مف الصحة والعافية والجمد والمثػابرة
ما مكنني مف إنجاز ىذه الرسالة وما ىػذه الرسػالة إال قميػؿ مػف كثيػر ممػا أفػاض اهلل بػو عمػي وال أنسػى
بعػػد فضػػؿ اهلل فضػػؿ جامعػػة األزىػػر تمػػؾ المنػػارة الشػػامخة والتػػي خرجػػت القػػادة والعممػػاء فميػػا منػػي كػػؿ
الشكر والتقدير.
ومف منطمؽ حديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ "مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل" فشكري الجزيؿ
وتقديري العميؽ لكؿ أساتذة جامعة األزىر وعمى رأسيـ كؿ مف درسني خالؿ مسيرتي فييا .
والشكر موصوؿ لألساتذة المشرفيف عمى ىذه الرسالة وىـ:
أ.د يوسؼ محمود جربوع عميد البحث العممي في جامعة فمسطيف (سابقا).
د.خالد محمد عيسى عميد كمية إدارة الماؿ واألعماؿ في جامعة فمسطيف.
والذيف تفضال باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة عمى ما قدماه مف نصح وتوجيو راجيا مف اهلل العمى القدير
أف يمتعيما بالصحة والعافية وأف يجزييما خير الجزاء.
والشكر موصوؿ لألستاذ الدكتور عمي سميماف النعامي والدكتور إسكندر محمود نشواف الذيف تفضال
بقبوؿ المشاركة بمناقشة ىذه الرسالة والحكـ عمييا ليضيفا بمالحظتيما ما يحسف ىذه الدراسة ويخرجيا
عمى أفضؿ وجو.


ح

مهخص انذراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دور مدقؽ الحسابات في تحسيف جودة الفحص الضريبي

لدى دائرة ضريبة الدخؿ ،إضافة إلى معرفة إجراءات التدقيؽ المتبعة في قبؿ مدققي الحسابات
الخارجييف في فمسطيف والتي تساعد في تحسيف جودة الفحص الضريبي ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ

المنيج الوصفي التحميمي اعتمادا عمى بناء قائمة استقصاء لجمع البيانات األولية صممت الستطالع

آراء العامميف في دوائر التقدير والفحص الضريبي في محافظات غزة ،وقد شمؿ مجتمع الدراسة كافة
مأموري التقدير ومديرييـ والمدققيف الداخمييف العامميف في دوائر التقدير والفحص الضريبي في
محافظات غزة ،وعددىـ ( )40موظؼ مف خالؿ أسموب المسح الشامؿ حيث كانت االستجابة تامة

بنسبة ( ،)%100وبعد جمع البيانات تـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج SPSS (Statistical

) Package for Social Scienceاإلحصائي واستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة ،وقد

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا .دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص
الضريبي ،وذلؾ مف خالؿ الدور الفاعؿ لمدقؽ الحسابات في كؿ مف (زيادة مصداقية البيانات
والمعمومات ،التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات ،زيادة مستوى الثقة بالبيانات المقدمة لدائرة

الضريبة ،توفير كافة متطمبات الفحص الضريبي) .وقد أوصت الدراسة بضرورة تقديـ حوافز لممنشاة
لتشجيعيا عمى تكميؼ مراجع خارجي مستقؿ إلعداد االق اررات الضريبية ،حيث إف اعداد المدقؽ

لإلقرار الضريبي يقدـ ضمانا إلى الدوائر الضريبية أف ىذا االقرار يعرض نتائج عمميات المشروع
حسب القوانيف والتعميمات واألنظمة الضريبية.


خ

Abstract
This study aimed at identifying the role of external auditor in improving the
quality of tax Inspection process at income tax department. This is in addition to
finding out the followed auditing procedures by external auditors in Palestine that
help in improving the quality of tax investigation through using the descriptive
analytical approach and depending on a questionnaire for collecting the primary
data. The questionnaire was designed to explore the opinions of employees at tax
investigation and assessment departments in Gaza governorates. The study
population included all tax assessment officers, their managers, and the external
auditors at tax investigation and assessment departments in Gaza governorates
totaling (40) employees through using the census survey method. The response rate
was complete, with a percentage of (100%). After data collection and entry, it was
analyzed using SPSS software program, and appropriate statistical tests were
applied.
The study concluded with several results, the most important of which is that
there was a significant role of external auditor in improving the quality of tax
investigation, and that was represented in the following (increasing data and
information credibility- the compliance of taxpayers with rules and regulations and
instructions-increasing the confidence level of data presented to tax department –
providing tax investigation requirements)
The study recommended the necessity to provide incentives for institutions to
encourage them to assign external and independent auditors to prepare their tax
declarations. In doing so, external auditors present an assurance for tax departments
that these declarations are showing the results of project processes in conformity
with the applicable tax rules and regulations.
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 قلمبحث قمول :قإلطار قلعام ل درقسم
 قلمبحث قل انل :قلدرقسات قلسابكم.
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قلمبحث قمول
قإلطار قلعام ل درقسم
 1.1قلمكدمم
تعد دراسة الفحص الضريبي ذات أىمية بالغة لغرض أحكاـ العمؿ الضريبي واقامتو عمى
أسس عممية وفنية دقيقة وتحقيؽ العدالة الضريبية ،حيث أنو يمثؿ دراسة وتحميؿ وتقييـ القوائـ المالية
وحسابات الشركة محؿ الفحص لمتحقؽ مف الدخؿ الخاضع لمضريبة والتأكد مف مدى التزاميا بالقوانيف

والتعميمات واألنظمة الضريبية.

والمعػ ػػروؼ أف مينػ ػػة المحاسػ ػػبة والتػ ػػدقيؽ تقػ ػػدـ خػ ػػدماتيا لألط ػ ػراؼ كافػ ػػة داخػ ػػؿ المشػ ػػروعات

وخارجي ػػا ،وأف األطػ ػراؼ الت ػػي تس ػػتفيد م ػػف تبن ػػي ق ارراتي ػػا المختمف ػػة تس ػػتند باألس ػػاس عم ػػى تقري ػػر م ػػدقؽ
الحسابات ،بصفتو يمثؿ أرياً فنياً محايداً ومستقالً ،وىذا يفرض عمى المدقؽ عند إعػداده لتقريػره التمسػؾ
بالمعايير المينية المختمفة ،التي يجب أف تتوافر في المدقؽ وفي عممية التدقيؽ نفسيا.

وقد ازداد حرص الجيات المختصة بأىمية مواكبة مينة التدقيؽ لمتطورات العممية والمينيػة ،إذ
تسعى ىذه الجيات إلى تفعيؿ دور ىذه المينة ،وذلؾ مف خالؿ تطبيػؽ المعػايير المينيػة فػي المحاسػبة

والتدقيؽ التي تضفي األسس السميمة والفعالة عمى تقارير مالية مفيدة ،وتؤكػد ىػذه الجيػات عمػى السػير
عمى نيج محاسبي دقيؽ يضمف ليا النجاح واالستم اررية في ظؿ التحديات االقتصادية الكبيرة.
لذا لجأت التشريعات في معظـ الدوؿ العالـ إلى وضع معايير لمميػف المختمفػة ،وىػذه المعػايير

تعد مؤشرات لتحديد مسئولية أفراد تمؾ المينة عف أعماليـ وتمزميـ بضرورة االلتزاـ بتمؾ المعايير سواء
كانػػت متعمق ػػة بالعمػػؿ نفس ػػو أو بشخص ػػية مػػف يق ػػوـ بالعمػػؿ ،وذل ػػؾ حت ػػى ال يتحمػػؿ الق ػػائـ بالعم ػػؿ أي

مسئولية إذا ما اتضح أف ىناؾ تالعباً قد تـ فيما قاـ بو مف عمؿ وذلؾ بعد فراغو منو وقياسػاً عمػى مػا
تقدـ فإف معايير التدقيؽ الدولية تعػد بمثابػة مقيػاس لمحػد األدنػى لػألداء المينػي ،والنمػوذج والػنمط الػذي

يستخدـ في الحكـ عمى نوعية العمؿ الذي يقوـ بو مدقؽ الحسابات.

وقد أصدر المشرع الفمسػطيني قػانوف ( )9لسػنة  2004لتنظػيـ مينػة التػدقيؽ فػي فمسػطيف بعػد
اف كػػاف ىنػػاؾ قػػانوف رقػػـ ( )10لسػػنة  1961سػػاريا فػػي المحافظػػات الشػػمالية والق ػرار رقػػـ ( )5لسػػنة

 1997والقاضي بتطبيؽ قانوف رقـ ( )10لسنة  1961في جميع المحافظات الفمسطينية.

م ػػف ىن ػػا فق ػػد اقتض ػػت الض ػػرورة التركي ػػز عم ػػى دور م ػػدقؽ الحس ػػابات ف ػػي تحس ػػيف مص ػػداقية

المعمومػػات المحاسػػبية ،وذلػػؾ بتفعيػػؿ مبػػادئ االسػػتقاللية والحيػػاد واألمانػػة واالسػػتقامة والن ازىػػة والشػػفافية
وغيرىػػا مػػف المبػػادئ التػػي تيػػتـ بقواعػػد السػػموؾ األخالقػػي لممينػػة ،وبمػػا يضػػمف تحقيػػؽ العدالػػة ويحفػػظ
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لممسػػاىميف ولألط ػراؼ األخػػرى المتعاممػػة مػػع الشػػركة ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ البػػد مػػف الت ػزاـ المػػدققيف بالقواعػػد
األخالقية والمينية لمحد مف تمؾ الممارسات التي تيدد مستقبؿ الشركة في النمو والبقاء واالستمرار.

وتعد الضرائب مصد اًر ىاماً مف مصادر التمويؿ لمخزينة العامة ،وتشكؿ مع اإليرادات األخػرى

كاالسػػتثمارات والرسػػوـ والمػػنح واليبػػات ،ارفػػداً أساسػػياً لتغطيػػة النفقػػات العامػػة لكثيػػر مػػف الػػدوؿ ،ويػػتـ
تحصػيؿ الضػرائب مػف المكمفػيف مػف خػالؿ اقتطػاع جبػري مػف مػدخوليـ لتغطيػة نفقػات الدولػة ،وتحقيػؽ

التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتشجيع الصناعات وخمؽ القاعدة االقتصادية واإلنتاجية واالستيالكية
التي تتالءـ مع السياسة المالية العامة لمدولة (الدقة.)114 :2009 ،

ل ػػذلؾ ترك ػػز ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى دور م ػػدقؽ الحس ػػابات الخ ػػارجي ف ػػي تحس ػػيف ج ػػودة الفح ػػص

الضريبي مف خالؿ طرح المشكمة اآلتية:
 1.2مشا م قلدرقسم وأسك ليا:

الحظ الباحث مف خالؿ عممو في دائرة ضريبة الدخؿ محدودية فاعمية التقارير المالية المقدمة
لدائرة الضريبة مف قبؿ المكمفيف وكذلؾ محدودية اعتماد دائرة الضريبة عمى تقرير مدقؽ الحسابات.
وأف تقديرات الضريبة في أغمب الحاالت تحتسب مف خالؿ نسبة معينة مف إجمػالي اإليػرادات
المقدمة مف قبؿ المكمؼ في القوائـ المالية دوف النظر إلى نتيجة نشاط ىذا المكمػؼ مػف ربػح أو خسػارة
بسػػبب فقػػداف الثقػػة بػػيف المكمػػؼ واإلدارة الض ػريبية ،ولتعزيػػز إمكانيػػة اكتشػػاؼ األخطػػاء الموجػػودة فػػي

القػ ػوائـ المالي ػػة يتطم ػػب أف ت ػػتـ عممي ػػة الت ػػدقيؽ الخ ػػارجي بج ػػودة عالي ػػة بي ػػدؼ التأك ػػد م ػػف دق ػػة وعدال ػػة
المعمومات المالية الواردة في القوائـ المالية التي تـ تدقيقيا.
إف ى ػػذا األم ػػر دف ػػع الباح ػػث إل ػػى التع ػػرؼ إل ػػى حج ػػـ ى ػػذه المش ػػكمة وذل ػػؾ بد ارس ػػة دور م ػػدقؽ
الحسابات في تحسيف جودة عممية الفحص الضريبي وذلؾ مف جوانبيا المتعددة.
 1.3أسك م قلدرقسم:
ػاء عمػػى مػػا تقػػدـ فإنػػو يمكػػف تحديػػد حجػػـ المشػػكمة وأبعادىػػا وتحقيػػؽ الغػػرض منيػػا مػػف خػػالؿ
بنػ ً
اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:
قلسؤقل قلركيس :ما دور مدقق قلحسابات فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 -1مػا دور مػدقؽ الحسػابات فػي إضػػفاء مزيػداً مػف المصػداقية فػػي البيانػات والمعمومػات التػي يتضػػمنيا
اإلقرار الضريبي؟
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 -2مػػا دور مػػدقؽ الحسػػابات فػػي زيػػادة مسػػتوى الت ػزاـ المكمفػػيف بػػالقوانيف والم ػوائح والقواعػػد والتعميمػػات
الصادرة عف اإلدارة الضريبية؟

 -3مػػا دور دور مػػدقؽ الحسػػابات فػػي تػػوفير كافػػة متطمبػػات عمميػػة الفحػػص الضػريبي لمػػأموري التقػػدير
إلنجاز الفحص بكفاءة وفاعمية؟

 -4ى ػػؿ يس ػػاىـ دور م ػػدقؽ الحسػ ػػابات ف ػػي زي ػػادة مس ػػتوى الثق ػػة لمبيان ػػات والمعموم ػػات المقدم ػػة لػػػدائرة
الضريبة.
 1.4أىميم قلدرقسم:
تنبع أىمية ىذه الدراسة كونيا تتناوؿ موضوع دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف
جودة الفحص الضريبي والقاء الضوء عمى مينة التدقيؽ وذلؾ مف وجية نظر مأموري التقدير
ومدراءىـ والمدققيف الداخمييف العامميف في دائرة ضريبة الدخؿ ،إذ أنيا تمكف مف معرفة نقاط الضعؼ

والقوة في أداء مدقؽ الحسابات الخارجي واثره في تحسيف جودة الفحص الضريبي في دائرة ضريبة

الدخؿ ،باإلضافة إلى مساىمتيا المتوقعة في الوصوؿ إلى نتائج ذات داللة عف الدور الذي قد يؤديو

المدقؽ في ىذا المجاؿ وبالتالي مساعدة مأموري الضريبة في التعامؿ مع ىذا الموضوع ولذلؾ فإف

أىمية ىذه الدراسة تكمف في االعتبارات اآلتية:
قمىميم قلع ميم:
 -1إنيا توفر قاعدة بيانات حوؿ دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة عممية الفحص
الضريبي ،مما يشكؿ إثراء في المكتبة العربية.

 -2أنيا تمثؿ إضافة عممية متخصصة في مجاؿ دور مدقؽ الحسابات الخارجي في عممية تحسيف
جودة الفحص الضريبي وتحسيف مصداقية المعمومات المحاسبية في دائرة الضريبة ،وصوالً إلى

مستويات متقدمة ليذه المعمومات.
قمىميم قلعم يم:

 -3أنيا ترفد دائرة الضريبية بالمالحظات والتوصيات والتقييـ المناسب الذي يساعدىا عمى أداء دورىا
الياـ في تحقيؽ التنمية الشاممة.

 -4إمكانية الوصوؿ إلى نتائج ذات داللة إحصائية حوؿ دور مدقؽ الحسابات الخارجي تعزيز
إمكانية كشؼ المخالفات واألخطاء الموجودة في قوائـ المكمؼ المالية.
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 1.5أىدقف قلدرقسم:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:
 -1التعرؼ إلى دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة عممية الفحص الضريبي لدى دائرة
ضريبة الدخؿ.

 -2التعرؼ عمى إجراءات التدقيؽ المتبعة في قبؿ مدققي الحسابات الخارجييف في فمسطيف والتي
تساعد في تحسيف جودة الفحص الضريبي.

 -3الوصوؿ إلى نتائج ذات دالالت يمكف مف خالليا تقديـ توصيات تحقؽ الغرض واليدؼ مف
إجراء ىذه الدراسة.

 -4رفد دائرة الضريبية بالمالحظات والتوصيات والتقييـ المناسب الذي يساعدىا عمى أداء دورىا الياـ
في تحقيؽ التنمية الشاممة

 1.6فرضيات قلدرقسم:
اعتمد الباحث في إجابتو عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا بالفرضيات التالية:
قلفرضيم قلركيسم :ال يوجد دور لمدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي،عند
مستوى داللة .   0.05

ويلفرع منيا قلفرضيات قآلليم:
قلفرضيييييم قمولييييى :ال يوجػ ػػد دور لمػ ػػدقؽ الحسػ ػػابات الخػ ػػارجي فػ ػػي زيػ ػػادة مصػ ػػداقية البيانػ ػػات

والمعمومػػات التػػي يتضػػمنيا اإلق ػرار الض ػريبي ،عنػػد مسػػتوى داللػػة    0.05لتحسػػيف جػػودة الفحػػص

الضريبي.

قلفرضيم قل انيم :ال يوجد دور لمدقؽ الحسابات الخػارجي فػي التػزاـ المكمفػيف بػالموائح والقواعػد

والتعميمػ ػػات الصػ ػػادرة عػ ػػف اإلدارة الض ػ ػريبية ،عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة    0.05لتحسػ ػػيف جػ ػػودة الفحػ ػػص

الضريبي.

قلفرضيم قل ال م :ال يوجد دور لمدقق الحسابابث الاابرج فا واوفير فبفات مواتاابث ال حا

الضااريا لمػػأموري التقػػدير إلنجػػاز الفحػػص بكفػػاءة وفاعميػػة  ،عنااد مسااوول داللاات    0.05لتحسػػيف
جودة الفحص الضريبي.

قلفرضيييم قلرقبعييم :ال يوجػػد دور لمػػدقؽ الحسػػابات الخػػارجي فػػي زيػػادة مسػػتوى الثقػػة بالبيانػػات

المقدمة لدائرة الضريبة ،عند مستوى داللة    0.05لتحسيف جودة الفحص الضريبي.
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قلفرضيم قلركيسم قل انيم :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات المبحوثيف
حوؿ دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لمتغيرات( :سنوات

الخبرة ،المؤىؿ العممي)
 1.7ملغيرقت قلدرقسم:

قلملغير قللابع :جودة عممية الفحص الضريبي.
قلملغيرقت قلمسلك م:
 دور مدقؽ الحسابات في زيادة مصداقية البيانات والمعمومات.

 دور مدقؽ الحسابات في التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات.

 دور مدقؽ الحسابات في زيادة مستوى الثقة بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة.
 دور مدقؽ الحسابات في توفير كافة متطمبات الفحص الضريبي.
شال ( :)1.1يوضح أنموذج قلدرقسم

قلملغيرقت قلمسلك م

قلملغير قللابع

دور مػػػدقؽ الحسػ ػػابات فػ ػػي زيػ ػػادة مصػ ػػداقية

 -تحسيف جودة الفحص الضريبي.

البيانات والمعمومات.

دور مػ ػػدقؽ الحسػ ػػابات فػ ػػي الت ػ ػزاـ المكمفػ ػػيف
بالموائح والقواعد والتعميمات.

دور مدقؽ الحسابات في زيادة مسػتوى الثقػة

بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة.

دور م ػ ػ ػػدقؽ الحس ػ ػ ػػابات ف ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػوفير كاف ػ ػ ػػة
متطمبات الفحص الضريبي.
المتغيرات الديمغرافية (العمر ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي)
قلمصدر :إعدقد قلباحث
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 1.8حدود قلدرقسم:
قلحد قلماانل :المحافظات الفمسطينية الجنوبية.

قلحد قلزمانل :طبقت الدراسة خالؿ عاـ 2018ـ.

قلحد قلموضوعل :تناولت الدراسة دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي.

قلحد قلبشري :مأموري التقدير ومدراءىـ والمدققيف الداخمييف العامميف في دائرة ضريبة الدخؿ.
قلفحص قلضريبل :المقصود بو الفحص الضريبي في دائرة ضريبة الدخؿ.
 1.9منيجيم قلدرقسم:
سيتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،مف كونو المنيج المناسب ليذه الدراسة ألف المنيج

كميا مف خالؿ
الوصفي يدرس العالقة بيف المتغيرات ،ويصؼ درجة العالقة بيف المتغيرات وصفًا ً
استخداـ مقاييس كمية ،باإلضافة إلى المراجع األدبية لمنصوص القانونية في االتفاقيات الخاصة
بموضوع الدراسة والقوانيف.
 1.10مجلمع قلدرقسم:
مأموري التقدير ومدراءىـ والمدققيف الداخمييف العامميف في دائرة ضريبة الدخؿ.
 1.11خطم قلدرقسم:
في ضوء العرض السابؽ قاـ الباحث لتقسيـ الدراسة إلى.
قلفصل قمول:
قلمبحث قالول:قالطار قلعام ل درقسم
قلمبحث قل انل:قلدرقسات قلسابكم
قلفصل قل انل:
 قلمبحث قمول :تدقيؽ الحسابات.

 قلمبحث قل انل :الفحص الضريبي.
قلفصل قل الث:
 قلمبحث قالول :عالقة المدقؽ الخارجي بالممؼ الضريبي.
 قلمبحث قل انل :إعداد وتدقيؽ اإلقرار الضريبي.
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قلفصل قلرقبع :قلدرقسم قلميدقنيم ،ولشمل:
منيجية الدراسة ،مصادر جمع المعمومات ،أداة الدراسة ،مجتمع الدراسة ،عينة الدراسة ،صدؽ

وثبات االستبانة ،المعالجة اإلحصائية.

قلفصل قلخامس  :تفسير وتحميؿ محاور الدراسة واختبار الفرضيات
قلفصل قلسادس :النتائج والتوصيات

وسيتـ التطرؽ في المبحث الثاني إلى الدراسات السابقة والتي ليا عالقة بيذه الدراسة.
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قلمبحث قل انل :قلدرقسات قلسابكم
مكدمم:
تعتبػػر الد ارسػػات السػػابقة ركنػػا أساسػػيا فػػي أيػػة د ارسػػة وفػػي ىػػذا المبحػػث سػػيتـ التطػػرؽ لعديػػد مػػف
الدراسات التي ليا عالقة بيذه الدراسة ومنو المحمية والعربية واألجنبية.
سيوم

أوًال :قلدرقسات قلمح يم:
 -1درقسم (قمغا )2016،بعنوقن" :دور حوامم قلشراات فل لطوير قسلرقليجيات قلفحص قلضريبل،
درقسم لح ي يم فل قطاع غزة".

ىدفت الدراسة إلى توضيح دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي،

وتكوف مجتمع الدراسة مف مكاتب التدقيؽ ومكاتب الدوائر الضريبية في قطاع غزة ،واستخدمت الدراسة
االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ولوص ت قلدرقسم لعدة نلاكج أىميا:
 وجود دور لحوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي. -أف مبادئ حوكمة الشركات تساعد في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي ولكف توجد فروؽ

بسيطة ليذا التأثير مف مبدأ آلخر ،ويأتي في مقدمة ىذه المبادئ مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة،
ويميو مبدأ اإلفصاح والشفافية ،ويميو مبدأ حماية حقوؽ المساىميف ،ويميو مبدأ المساواة بيف

المساىميف ،ويميو مبدأ دور أصحاب المصالح.
ومن أىم ما أوصت بو قلدرقسم:
 ضرورة تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الفمسطينية بما يتالءـ مع المصالح. -توعية مأموري التقدير وفاحصي الضرائب بأىمية المكمفيف ودورىـ في تمويؿ الخزينة العامة

لمدولة والبعد عف النظرة السمبية ليـ كمتيميف بالتيرب الضريبي وزيادة مستوى االحتراـ لجميع

دافعي الضرائب.
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 -2درقسم (لرزي )2016 ،بعنوقن" :دور إيرقدقت ضريبم قلدخل فل لمويل قلموقزنم قلحاوميم وأ رىا
ع ى قإلنفاق قلحاومل فل ضوء قلكانون قلف سطينل  8لسنم "2011
 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى بياف دور ضريبة الدخؿ في تمويؿ الموازنة الحكومية ،وأثرىاعمى مجاالت اإلنفاؽ الحكومي في تمويؿ األنشطة التشغيمية والرأسمالية ،لذلؾ فقد اتبعت ىذه
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،حيث تـ التطرؽ لمبيانات األولية بالبحث في الجانب
الميداني عبر تطوير استبانة لمعرفة دور ضريبة الدخؿ في تمويؿ الموازنة الحكومية وأثرىا
عمى اإلنفاؽ الحكومي في ضوء التشريعات الضريبية مف وجية نظر كؿ مف المكمفيف
والعامميف في دوائر ضريبة الدخؿ في قطاع غزة ،كما تـ االستعانة بالموازنات الحكومية
المنشورة عبر موقع سمطة النقد الفمسطينية لمفترة (1998ـ 2014 -ـ) في الوصوؿ لمنسب
الالزمة لقياس النسبة التي تشكميا ضريبة الدخؿ مف اإليرادات العامة في الموازنة ،وأثرىا عمى
اإلنفاؽ العاـ .حيث شممت عينة الدراسة  22استبانة مف موظفي ضريبة الدخؿ و 148مف
المحاسبيف المكمفيف بضريبة الدخؿ.
 وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:-

أف مساىمة ضريبة الدخؿ لـ تتجاوز حاجز  %8مف اإليرادات العامة لمموازنة ،وىي نسبة
ضعيفة بالمقارنة بالدوؿ المجاورة.

 كما أظيرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لضريبة الدخؿ عمى اإليرادات العامة فيإحصائيا لضريبة الدخؿ عمى النفقات العامة ،إال أف أثر
الموازنة الحكومية ،كما يوجد أثر داؿ
ً
ضريبة الدخؿ أكثر وضوحاً عمى النفقات الجارية منيا عمى النفقات التطويرية.

 ولزيادة إيرادات ضريبة الدخؿ أوصت الدراسة:بالعمؿ عمى توسيع قاعدة دافعي الضرائب لتشمؿ باإلضافة إلى مستخدمي السمطة مستخدمي القطاع
الخاص والمشتغميف في القطاع الخاص في كافة المناطؽ الفمسطينية عف طريؽ نشر الوعي وزيادة
كفاءة اإلدارة الضريبية وتفعيؿ القضاء ومنح الثقة لممكمفيف وايجاد جياز تكوف مف ميامو جمع
المعمومات الوافية عف المكمفيف ألف ىذه األمور تتيح لمسمطة زيادة اإليرادات مف ىذا البند ويضمف
عدالة في تحمؿ األعباء الضريبية.
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 -3درقسم (قلخطيب )2015،قلضوقبط قلرقابيم قلعامم لنظم قلمع ومات قلمحاسبيم قاللالرونيم وأ رىا
ع ى مصدققيم لكرير مرقجع قلحسابات قلخارجل  :درقسم ميدقنيم ع ى ماالب مرقجعم قلحسابات
قلعام م فل قطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراسة بشكؿ رئيس إلى دراسة العالقة بيف الضوابط الرقابية العامة لنظـ المعمومات
المحاسبية اإللكترونية وأثرىا عمى مصداقية تقرير مراجع الحسابات الخارجي مف وجية نظر مراجعي
الحسابات العاممي ف في مكاتب مراجعة الحسابات في قطاع غزة .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،واختبار
فرضياتيا فقد اعتمدت الباحثة في جمع البيانات عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة ومف
خالليا تـ الحصوؿ عمى البيانات الثانوية والتي شكمت اإلطار النظري لمدراسة ,أما اإلطار العممي فقد
ت ـ استخداـ االستبانة التي تتناسب مع موضوع الدراسة ،وفرضياتيا وذلؾ بأسموب الحصر الشامؿ
حيث قامت الباحثة بتوزيع () 63استبانة عمى جميع مراجعي الحسابات المزاوليف لممينة ،والمدرجيف
في سجالت جمعية مدققي الحسابات لمعاـ ( )2015والبالغ عددىـ () 63مراجع حيث تـ استرداد
( )60استبانة بنسبة ( ،)%95و اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي باستخداـ برنامج
الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلوصؼ وتحميؿ متغيرات الدراسة واختبار فرضياتيا
أىـ النتائج:
 أف الضوابط الرقابية العامة لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية أثر عمى زيادة مصداقيةتقرير مراجع الحسابات الخارجي.
أىـ التوصيات:
 ضرورة وجود إدارة مستقمة لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية في الييكؿ التنظيميلممنشاة.
 إعتماد المنشأة عمى توزيع المياـ والمسؤوليات في نظـ المعمومات المحاسبية وبيئتيا ،بحيثال يتولى شخص واحد وظيفة متكاممة لوحده
 ضرورة تدوير الموظفيف مف حيف آلخر بحيث ال يتعارض مع حسف سير العمؿ ضرورة إعداد خطة واضحة لمرقابة عمى تطوير األنظمة ،والبرمجيات وصيانتيا وتحديداستراتيجيات الرقابة.
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 -4درقسم (محمد )2014 ،بعنوقن :قللدقيق وقللسويات مغرقض ضريبم قلكيمم قلمضافم وأ رىا ع ى
ضريبم قلدخل فل قلضفم قلغربيم.

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى إجراءات الفحص والتدقيؽ والتسويات المتبعة لدى دائرة ضريبة

القيمة المضافة وأثرىا عمى ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية ،وبياف أثر ذلؾ عمى ضريبة الدخؿ مف
خالؿ تطبيؽ ىذه اإلجراءات عمى مجموعة مختمفة مف القطاعات العاممة والمسجمة لدى دائرة الضريبة
التعرؼ عمى مدى توافؽ إجراءات الفحص ،ومعالجتيا مع نظاـ ضريبة القيمة المضافة المطبؽ لدى

دولة فمسطيف والتعميمات الخاصة بو ،وبياف أثر ىذه اإلجراءات عمى إيرادات ضريبة الدخؿ.
ومن أىم قلنلاكج قللل لوص ت إلييا ىذه قلدرقسم:

 -لدائرة ضريبة الدخؿ اعتماد كبير في عمميا عمى تسويات وكشوفات ضريبة القيمة المضافة.

 إف وجود أي خمؿ في حسابات المكمؼ لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة ينجـ عميو خمؿ فيتقدير الوضع المالي لممكمؼ لغايات ضريبة الدخؿ.
وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات أىميا:
 -توحيد اإلدارات الضريبية( :الدخؿ ،الجمارؾ ،القيمة المضافة) عمى غرار دائرة كبار المكمفيف.

 إنصاؼ مف يقوـ بأعماؿ الفحص الضريبي بالمعرفة الواسعة بالتشريعات الضريبية وتعميماتيا،باإلضافة إلى المعرفة الواسعة بنظـ مسؾ الدفاتر المحاسبية.

 مراعاة مجموعة مف المقومات ،مثؿ :أف يكوف الموظؼ ذا مؤىؿ عممي ،وأف تتـ عممية الفحصحسب قواعد التشريع الضريبي.

 -5درقسم (حسين )2010 ،بعنوقن" :مدى قللزقم قلفاحص قلضريبل قلف سطينل بمعايير قلمرقجعم
قلدوليم وأ ر ذلك فل قلحد من وقلاشف عن حاالت قلليرب قلضريبل".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدى التزاـ الفاحص الضريبي الفمسػطيني بمعػايير المراجعػة الدوليػة

وأثػػر ذلػػؾ فػػي الحػػد مػػف والكشػػؼ عػػف حػػاالت التيػػرب الضػريبي ،واسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي،
واالستبانة كأداة لمدراسة.
وقيييد أظييييرت نلييياكج قلدرقسيييم أف التأىيػػؿ العمم ػػي الجي ػػد والخبػػرة الطويم ػػة ف ػػي مج ػػاؿ الفح ػػص
الضريبي وعدد الدورات الكافية في مجاؿ الضرائب والتدقيؽ والتخصص فػي البكػالوريوس يػؤثروف عمػى
مدى التزاـ الفاحص الضريبي بمعايير التدقيؽ الدولية في مجاؿ الحد مف والكشػؼ عػف حػاالت التيػرب

الضريبي.
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وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات أىميا:
 -ارتباط التدقيؽ المحاسبي بالتدقيؽ الضريبي في اشتراكيما باالستناد عمى البيانات المالية.

 ضرورة تطوير مستوى التعاوف والتنسيؽ بيف مدققي الحسابات واإلدارة الضريبية وغيرىا مفالجيات ذات العالقة وتبادؿ المعمومات معيا.

 ضرورة إعطاء معمومات صحيحة مف المكمفيف ،وتقارير مالية دقيقة لمعامميف في مصمحةالضرائب لمد جسور الثقة بيف المواطف والضريبة ،والتعامؿ بشفافية وبسموؾ أخالقي ٍ
عاؿ.

 -6درقسم (حوسو )2005 ،بعنوقن" :قللدقيق لألغرقض قلضريبيم".

ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ الرقابة الضريبية مف خالؿ إيجاد نظاـ رقابي ضريبي فعاؿ ،وذلؾ

عف طريؽ دراسة العالقات البنيوية بيف معايير النظاـ الضريبي ومعايير التدقيؽ لمختمؼ أوجو أنشطة
التدقيؽ الممارسة حالياً في الوحدات االقتصادية في فمسطيف ،أو الدوؿ التي تعتبر الضرائب أحد

مصادرىا .ولغرض الوصوؿ إلى النتائج المتوخاة ،استخدـ الباحث أسموب القراءة التحميمي لمدراسات
النظرية المرتبطة بموضوع التدقيؽ سواء في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية أو الدوؿ المجاورة،

باإلضافة إلى منيج تحميؿ المضموف مستخدماً خبرتو العممية.
وقد أظيرت نلاكج قلدقرسم أف إيجاد نظاـ دقيؽ ضريبي فعاؿ لمكافحة الغش الضريبي،
والتحايؿ في الحسابات ،ال تكمف فقط في الوسائؿ العقابية المنصوص عمييا في القوانيف الضريبية ،أو
قواعد المعايير المينية الصادرة عف المؤسسة المينية في فمسطيف أو الخارج ،وانما في حسف استخداـ
اإلدارة الضريبية لمواردىا المتاحة ،وخاصة مواردىا البشرية ،وتعاونيا بشكؿ عممي ومدروس مع

المؤسسات المينية العاممة في مياديف المحاسبة وتدقيؽ الحسابات ،سواء كانت عمى مستوى الصعيد
العممي أو األكاديمي.
واان من أبرز قللوصيات قللل أوصت بيا قلدرقسم ما ي ل:
 أف يتـ التنسيؽ بيف التشريعات الضريبية ودستور المينة لجمعية المحاسبيف القانونييف بإيجادمواد قانونية متشددة بحؽ المخالفيف والمتيربيف مف مسؾ حسابات رسمية حسب القانوف.

 أف تراعي التشريعات الضريبية مبدأ الفصؿ بيف السمطات لموظفي اإلدارة الضريبية لضمافالحيادية والنزاىة بالعمؿ .كما يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لموظفي اإلدارة الضريبية،

وربطيا بأعمى مستويات الرقابة في الدولة.

13

انيا :قلدرقسات قلعربيم:
ً
 -1درقسم (إبرقىيم وع مان )2015 ،بعنوقن" :افاءة وفاع يم قلفحص قلضريبل من منظور ملط بات
وشروط ومزقيا نظام قللكدير قلذقلل ،درقسم لطبيكيم ع ى نظام قللكدير قلذقلل فل قلسودقن".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كفاءة وفعالية الفحص الضريبي باعتبارىا أحد متطمبات نظاـ

التقدير الذاتي الذي يتطمب تغيير جذري لدى كؿ مف اإلدارة الضريبية والمكمفيف عمى حد سواء.
ولوص ت قلدرقسم ل نلاكج قللاليم:

 أدى تػػوفير متطمبػػات شػػروط وم ازيػػا نظػػاـ التقػػدير الػػذاتي عمػػى نحػػو صػػحيح ومتكامػػؿ إلػػى زيػػادةكفاءة وفعالية الفحص الضريبي.

 تػػوفر متطمبػػات وشػػروط وم ازيػػا نظػػاـ التقػػدير الػػذاتي عمػػى نحػػو صػػحيح ومتكامػػؿ أدى إلػػى زيػػادةالحصيمة الضريبية.

 أف توفر متطمبات وشروط ومزايا نظاـ التقدير الذاتي أدى إلى زيادة كفاءة وفاعمية الفاحصيف.وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات أىميا:
 العمؿ عمى رفع مستوى الكفاءة المينية والعممية لممراجعيف والفاحصيف مف خالؿ حسف اختيارىـوتدريبيـ وتحفيزىـ وتشجيعيـ.

 ضرورة إلزاـ المموليف وتوعيتيـ بإمساؾ الدفاتر والسجالت المحاسبية وتقديـ اإلق اررات الضريبيةفي مواعيدىا المقررة.

 -2درقسم (جميل )2015 ،بعنوقن" :مدخل مكلرح للطوير قلفحص قلضريبل لضريبم قلدخل
بالعرقق".

ىدفت الدراسة إلى تقديـ مدخؿ مقترح لتطوير الفحص الضريبي لضريبة الدخؿ في العراؽ،

وبياف اثر استخداـ المدخؿ المقترح عمى تطوير الفحص الضريبي لضريبة الدخؿ.
ولوص ت قلدرقسم إلى عدة نلاكج أىميا:

 أف سياسة الفحص الضريبي في العراؽ ال يتصؼ بالمرونة والوضوح بالشكؿ المطموب وال يقوـعمى فمسفة تعزيز الثقة بيف إدارة الضريبية والمكمفيف وال تتـ بطريقة ممنيجة و مدروسة وال

يعتمد الفاحص عمى النسب التحميمية والمقارنات المالية.

 وجود تأثير لممدخؿ المقترح عمى تطوير الضريبي في العراؽ ،وتؤثر عمى إيجاد ديناميكيةووسيمة لممفاضمة بيف أساليب الفحص الضريبي بأسموب متطور ،ومعرفة دورىا في زيادة

الحصيمة في العراؽ.
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وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات أىميا:
 -تأىيؿ كؿ مف المحاسبييف والمراجعيف بتكنولوجيا المعمومات وبتعامالت نظاـ الفحص التقني.

 إعادة النظر بمعايير المحاسبة الدولية والفروض والمبادئ المحاسبية لتراعي طبيعة عممياتالفحص الضريبي.

 إنشاء إدارات الفحص والتدقيؽ الكترونية موازية لإلدارات التدقيؽ التقميدية تكوف ميمتيا فحصالسياسات واإلجراءات اإللكترونية وتقديـ تقرير منفصؿ بذلؾ.

 -3درقسيييم (حسييين و خيييرون )2013 ،بعنيييوقن" :دور قلميييدقق قلخيييارجل فيييل افييياءة وجيييودة قمدقء
قلمحاسبل".

ى ػ ػػدفت الد ارس ػ ػػة التع ػ ػػرؼ إل ػ ػػى دور الم ػ ػػدقؽ الخ ػ ػػارجي ف ػ ػػي كف ػ ػػاءة وج ػ ػػودة األداء المحاس ػ ػػبي،

واستخدمت الدراسة األسموب الوصفي.
ولوص ت قلدرقسم لعدة نلاكج أىميا:

 -ىناؾ دور غير مباشر لممدقؽ الخارجي في تطوير األداء المحاسبي مف خالؿ فحص وتقييـ

نظاـ الرقابة الداخمية وذلؾ مف خالؿ تقديـ تقرير إلى اإلدارة متضمناً نقاط القوة والضعؼ لمنظاـ
المعتمد مع التوصيات الالزمة بشأف تجاوز نقاط الضعؼ.

بارز في تحديد سالمة المركز المالي لمجية موضوع التدقيؽ مما يضفي
دور ًا
 لممدقؽ الخارجي ًاالثقة عمى القوائـ المالية.
 إف متابعة اإلدارة لمالحظات المدقؽ الخارجي لمفترات السابقة يساىـ وبشكؿ فاعؿ في تحقيؽأىداؼ المنشأة.

وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات أىميا:
 ضرورة إجراء فحص وتقويـ نظاـ الرقابة الداخمية بشكؿ دوري لموقوؼ عمى نقاط القوة لتدعيمياونقاط الضعؼ لمحيمولة دوف تكرارىا مستقبالً.

 -ضرورة قياـ المدقؽ الخارجي باستخداـ المعايير المينية في تحديد سالمة المركز المالي لمجية

موضوع التدقيؽ مف خالؿ تقديمو تقرير وتقديمو لألطراؼ المستفيدة الستخدامو باتخاذ الق اررات

المختمفة.

 -4درقسم (غوقلل )2013 ،بعنوقن" :دور مرقجع قلحسابات فل ل بيم قحلياجات مسلخدمل قلكوقكم
قلماليم ،درقسم حالم عينم من ممارسل مينم قلمحاسبم بواليات قلجنوب قلشرقل قلجزقكري".

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى دور مراجع الحسابات في تمبية احتياجات مستخدمي القوائـ المالية

وتـ ذلؾ مف خالؿ التعرض لبعض األدبيات ذات العالقة ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
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ومن أىم قلنلاكج قللل لوص ت إلييا قلدرقسم:
 وجػػود تفػػاوت فػػي آراء أط ػراؼ المحػػيط المينػػي حػػوؿ جوانػػب عػػدة تتعمػػؽ بطبيعػػة عمػػؿ الم ارجػػعودوره ومسؤولياتو.

 اخػػػتالؼ آراء أط ػ ػراؼ المحػ ػػيط المينػ ػػي فػ ػػي مػ ػػدى تػ ػػأثر مينػ ػػة مراجعػ ػػة الحسػ ػػابات فػ ػػي الج ازئػ ػػربمجموعة مف التحديات المعاصرة.

 وجػػود تفػػاوت فػػي درجػػة إدراؾ المجتمػػع المحاسػػبي والمراجعػػي بالمسػػؤوليات الممقػػاة عمػػى م ارجػػعالحسػػابات مػػف جيػػة ومػػا يجػػب أف يػػوفره لػػو المجتمػػع حتػػى يحقػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة مػػف جيػػة

أخرى.

وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات أىميا:
 تفعيؿ دور الغرفة الوطنية في الحياة المينية وزيادة التواصؿ مع التطورات المينية عالميالالستفادة مف كؿ ما يرفع المستوى الميني في الجزائر.

 يج ػػب أف ي ػػدرؾ مس ػػتعممي القػ ػوائـ المالي ػػة أف الي ػػدؼ م ػػف المراجع ػػة ى ػػو إب ػػداء الػ ػرأي ففق ػػط وافمسؤولية المراجع ىي مسؤولية وسائؿ وليست مسؤولية أىداؼ.
 -5درقسم (وشاح و خرون )2012 ،بعنوقن" :مسؤوليم مدقق قلحسابات قلخارجل فل قلشراات
قلمساىمم قلعامم فل قلكانون قمردنل".

ىدفت الدراسة إلى بياف النظاـ القانوني المتعمؽ بمسؤولية مدقؽ الحسابات الخارجي في
الشركات المساىمة العامة ،وقد أظيرت الدراسة مدى القصور الذي يعتري التشريعات األردنية المتعمقة

بيذه المسألة في مجاؿ تنظيـ عمؿ مدقؽ الحسابات الخارجي.

ولوص ت قلدرقسم لعدة نلاكج من أىميا :إف البحث في طبيعة العالقة القانونية بيف مدقؽ
الحسابات الخارجي والشركة المساىمة العامة ذات أىمية كونيا ستحدد أساس ومدى مسؤولية مدقؽ
الحسابات الخارجي تجاه الشركة ،وكذلؾ إمكانية مساءلة الشركة مف قبؿ مدقؽ الحسابات.
وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات من أىميا :ضرورة قياـ المشرع األردني بتعديؿ نصوص مواد
قانوف الشركات المتعمقة بكيفية تعييف وعزؿ مدقؽ الحسابات.
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ال ًا :قلدرقسات قمجنبيم:
 -1درقسم ( )Appahebimobwei, 2013بعنوقن" :لح يل قلعالقم قلسببيم بين فاع يم قلفحص
قلضريبل وقالللزقم قلضريبل بدولم نيجريا".

"A causality analysis between tax audit and tax compliance in Negeria".
ىدفت الدراسة إلى اختبار اإلق اررات الضريبية التي يقدميا المكمفيف إلى اإلدارة الضريبة لمتأكد

مف مستوى االلتزاـ الضريبي وذلؾ لمعرفة أثر الفحص الضريبي عمى مستوى االلتزاـ الضريبي،
واعتمدت الدراسة المنيج االستنباطي لتحديد محاور الدراسة ،ووضع الفروض ،والمنيج االستقرائي

الختبار صحة الفرضيات ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة.

لوص ت قلدرقسم لعدة نلاكج منيا ،وجود عالقة إيجابية بيف فعالية الفحص الضريبي ومستوى
االلتزاـ الضريبي.
وأوصت قلدرقسم بعدة لوصيات أىميا :ضرورة أف تبيف الحكومة النيجيرية لممواطنيف بدرجة
عالية مف الشفافية اإليرادات الضريبية المحصمة وكيفية إنفاقيا في الخدمات العامة ،وضرورة االعتماد
عمى الفحص الضريبي باعتباره كآلية لتخفيض المخاطر الناتجة مف التيرب الضريبي.

 -1درقسم ( )Klassen & Others, 2012بعنوقن" :قمل ال قلشراات ضريبياً ،ودور قلمعدين
قلدقخ يين وقلخارجيين".

"Corporate Tax Compliance: The Role of Internal and External
Preparers".
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف استراتيجيات التقارير الضريبية وفيـ كيفية إدارة الشركات ليذه

الميمة الصعبة ،وتأثير نوع معد اإلقرار الضريبي عمى الوضع الضريبي لمشركات وعمى وجو التحديد
فيما إذا كاف نوع معد اإلقرار الضريبي ىو المدقؽ الخارجي ،أو المدقؽ الداخمي ،أو محاسب قانوني

غير مدقؽ الشركة ،وىؿ لو عالقة بالتيرب الضريبي ،وتوصمت الدراسة إلى أف اإلق اررات الضريبية

المعدة مف قبؿ المدقؽ الداخمي ،أو المحاسب القانوني غير المدقؽ الخارجي تحمؿ تيرباً ضريبياً أكبر
مف اإلق اررات المعدة مف قبؿ المدقؽ الخارجي ،وأف  %30فقط مف المديريف التنفيذييف الضريبة
يستعينوف بمصادر خارجية في التخطيط لعمميـ وق اررات المتعمقة بالضرائب التي تمتزـ بيا الشركات

في االقتصاد األمريكي وناد ار ما يتـ استخداـ المدقؽ الخارجي لمشركة بشكؿ حصري ليذا العمؿ.
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 -2درقسم ( )Gebeyehu, 2008بعنوقن" :ممارسات قلمرقجعم قلضريبيم وأىميليا فل زيادة
قإليرقدقت فل أ يوبيا ،درقسم حالم إدقرة مدينم أديس أبابا".

"Tax Audit Practice And Its Significance In Increasing Revenue In
Ethiopia The Case Of Addis Ababa City Adminstration".
ىدفت الدراسة التعرؼ ألىمية التدقيؽ الضريبي بوصفو امتداد لعممية التدقيؽ ،في إبداء الرأي

بالنسبة لنزاىة الحسابات ومصداقية البيانات المالية المعدة لغرض الضريبة ،باعتبارىا أداة قوية لزيادة

إيرادات اإلدارة الضريبية ،ومكافحة الغش والتيرب الضريبي ،كما ىدفت لمتعرؼ عمى المفاىيـ

األساسية لمتدقيؽ الضريبي ،مع تبييف مختمؼ طرؽ تطبيقيا ،وتحميؿ أىمية التدقيؽ الضريبي في
مجاؿ تعزيز قدرات اإلدارة الضريبية.
وخم ػػص الد ارس ػػة إل ػػى تق ػػديـ مالحظ ػػات ونت ػػائج بن ػػاءة ح ػػوؿ كف ػػاءة وفعالي ػػة ممارس ػػة المراجع ػػة

الضريبية ،باعتبارىا آلية تستطيع الدولة بيا التصدي والتقميؿ مف ظاىرة التيرب الضريبي.

 -3درقسم ( )Li & Wang, 2005بعنوقن" :درقسم لجريبيم عن قلعالقم بين قسلكالليم قلمدقق
وقللدوير قإلجباري ل مدقق".

"The Empirical Research on Auditor Independence and Mandatory
Auditor rotation".
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ العالقة بيف مدة خدمة المدقؽ وتأثيرىػا عمػى رأي المػدقؽ فػي التقريػر
السػػنوي ،وبالتػػالي د ارسػػة مػػدى تػػأثير خدمػػة المػػدقؽ عمػػى اسػػتقالؿ المػػدقؽ الػػذي تسػػتعمؿ بيانػػات سػػوؽ

األسػػيـ الماليػػة الصػػينية .لقػػد تػػـ اعتبػػار مػػدة خدمػػة المػػدقؽ متغيػػر تػػؤثر عمػػى اسػػتقالؿ المػػدقؽ ورأى

المػدقؽ المتغيػر المعتمػد ،وأشػارت النتػائج إلػى أف مػػدة خدمػة المػدقؽ تػؤثر عمػى اسػتقالؿ المػدقؽ بشػػكؿ
خػاص .وأف اسػتقالؿ المػدقؽ الػذي مػدة خدمتػو قصػيرة أعمػػى مػف المػدقؽ الػذي مػدة خدمتػو طويمػة ،ممػػا
يستدعي إجراء التغيير اإللزامي لممدقؽ.
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قللعكيب ع ى قلدرقسات قلسابكم:
 -قاـ الباحث باستعراض ( )15مف الدراسات السابقة ،منيا ( )6دراسات محمية )5( ،دراسات

عربية ،و( )4دراسات أجنبية ،وقد تناوؿ بعضيا التدقيؽ الخارجي والبعض اآلخر تناوؿ الفحص
الضريبي ،وقد تنوعت الدراسات في أىدافيا ومواضيعيا ونتائجيا ومنيج وعينة الدراسة.

 -تناولت بعض الد ارسات عالقة المدقؽ الخارجي مع بعض المتغيرات مثؿ كفاءة وجودة األداء

المحاسبي في دراسة (حسف وآخروف ،)2013 ،وعالقتو بتمبية احتياجات مستخدمي القوائـ المالية

في دراسة (غوالي ،)2013 ،وتناولت دراسة ( )Li & Wang, 2005العالقة بيف مدة خدمة

المدقؽ وأثرىا عمى رأي المدقؽ في التقرير السنوي ،أما دراسة (حوسو )2005 ،فتناولت موضوع
التدقيؽ لألغراض الضريبية.

 اتفقت دراسة (األغا )2016 ،مع الدراسة الحالية في الفحص الضريبي كمتغير تابع لمدراسة ،أمادراسة (محمد )2014 ،فتناولت إجراءات الفحص والتدقيؽ والتسويات المتبعة لدى دائرة ضريبة

القيمة المضافة ،وتناولت دراسة (حسيف )2010 ،أثر التزاـ الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير
المراجعة الدولية لمحد والكشؼ مف التيرب الضريبي ،كما تناولت بعض الدراسات فاعمية الفحص

الضريبي كدراسة (إبراىيـ وعثماف )2015 ،ودراسة دراسة (.)APPAHEBIMOBWEI, 2013

 اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بموضوع الدراسة ،والمتمثؿ دور مدقؽ الحساباتالخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي.
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 2انفصم انثاني

اإلطـار اننظري

 قلمبحث قمول :لدقيق قلحسابات.
 قلمبحث قل انل :قلفحص قلضريبل.
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 2.1قلمبحث قمول

لدقيق قلحسابات

 2.1.1مكدمم:
كاف لظيور الثورة الصػناعية أثػر كبيػر عمػى األنشػطة االقتصػادية مػف حيػث تنظيميػا وعمميػا،

بحيػث يظيػر ىػذا جميػا مػف خػػالؿ انفصػاؿ الممكيػة عػف اإلدارة عمػى خػػالؼ مػا كػاف سػابقا ،وبالتػالي لػػـ
يعد لممالؾ أي دخؿ في المؤسسة مف ناحية إدارتيا ومراقبتيا ،بحيث جعمو ذلؾ ال يتطمع بشكؿ مباشػر

وكاؼ عمى واقع المؤسسة الحقيقي ،وكػذا وجيػة رأس مالػو المسػاىـ بػو فػي المؤسسػة ،ومنػو أصػبح مػف

الضروري وجود طرؼ ثالث آخر محايد كواسطة بينو وبيف المؤسسة يطمع مف خالليا المتعامميف عمػى
حالة المؤسسة ،وفػى الوقػت نفسػو يقػدـ النصػح لػإلدارة مػف أجػؿ تصػحيح األخطػاء والتالعبػات التػي قػد

تحػدث ،وىػذا عػف طريػؽ المػدقؽ التػي يقػوـ بيػػا فػي المؤسسػة المعنيػة باالعتمػاد عمػى وسػائؿ واجػراءات
خاصة.
 2.1.2قللطور قللاريخل لمينم لدقيق قلحسابات:
يشػػير بعػػض الكتػػاب إلػػى أف أصػػؿ التػػدقيؽ يعػػود إلػػى السػػمطات المصػرية القديمػػة التػػي عينػػت
ف ػػاحص مس ػػتقؿ لمس ػػجالت عن ػػد المحاس ػػبة الضػ ػريبية ،وتب ػػع ذل ػػؾ اإلغري ػػؽ (اليون ػػاف) ث ػػـ الروم ػػاف ث ػػـ
اإلقط ػػاع م ػػف الن ػػبالء اإلنجمي ػػز ال ػػذيف عينػ ػوا م ػػدققيف لت ػػدقيؽ الحسػ ػابات والتقري ػػر عني ػػا بواس ػػطة الخ ػػدـ

(جمعة.)30 :2009 ،
بعد ذلؾ تطورت مفاىيـ عمـ تدقيؽ الحسابات بظيور نظرية القيد المزدوج في القرف الخامس

عشر؛ حيث اتسع نطاؽ التدقيؽ فشمؿ وحدات القطاع الخاص االقتصادية مف مشاريع ومنشآت

مختمفة ،ومع ظيور الثورة الصناعية ومع ما ترافؽ معو مف ظيور ألشكاؿ جديدة لمشركات ذات

االمتداد اإلقميمي والوطني والدولي ،وظيور الشركات المتعددة الجنسيات ،مما سبب صعوبة في إدارة

الشركات نتيجة ليذا التطور ،وىو ما دفع بأصحاب الشركات إلى تفويض أشخاص أكفاء إلدارة
أمواليـ في إطار نظرية الوكالة مما ولد ظاىرة انفصاؿ الممكية عف اإلدارة ،وبذلؾ ولد ىذا األمر

ضرورة وجود طرؼ ثالث يضمف العالقة التنظيمية القائمة بيف المالؾ واإلدارة ،ىذا الطرؼ يدعى
المدقؽ (جمعة.)24 :2009 ،
إف التطور التاريخي لمفيوـ التدقيؽ خالؿ المراحؿ المختمفة مف الزمف كاف موازياً ألحداث

اقتصادية واجتماعية ،وكؿ ذلؾ أثر عمى مجاؿ وىدؼ وأسموب التدقيؽ.
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ح يث أف مف أىـ إف ارزات الثورة الصناعية تكمف في حدثيف؛ أوليما :تغير اليدؼ األساس

لمتدقيؽ مف كشؼ التالعبات واألخطاء والغش أو ما يسمى بالتدقيؽ االحترازي إلى تقويـ وكالة المدراء
عف المساىميف ،والثاني :إقرار قانوف الشركات لسنة 1862ـ في بريطانيا والذي يمزـ الشركات

المساىمة بأف يكوف ليا تدقيؽ مستقؿ (.)Guy & Alderman, 1987: 7

وفي مطمع القػرف العشػريف وفػي العػاـ 1900ـ تحديػداً صػدر قػانوف شػركات جديػد فػي المممكػة

المتحػ ػ ػػدة ألػ ػ ػػزـ الشػ ػ ػػركات كافػ ػ ػػة بتعيػ ػ ػػيف مػ ػ ػػدققيف فييػ ػ ػػا ،كمػ ػ ػػا صػ ػ ػػدرت ق ػ ػ ػوانيف أخػ ػ ػػرى فػ ػ ػػي العػ ػ ػػاميف

وسػ ػ ػػعت مػ ػ ػػف نطػ ػ ػػاؽ تقريػ ػ ػػر المػ ػ ػػدقؽ ليغطػ ػ ػػي حسػ ػ ػػاب األربػ ػ ػػاح والخسػ ػ ػػائر فض ػ ػ ػالً
1929ـ و1948ـ ّ
ع ػ ػ ػ ػ ػػف قائم ػ ػ ػ ػ ػػة الميزاني ػ ػ ػ ػ ػػة كم ػ ػ ػ ػ ػػا وس ػ ػ ػ ػ ػػعت م ػ ػ ػ ػ ػػف متطمب ػ ػ ػ ػ ػػات اإلفص ػ ػ ػ ػ ػػاح ع ػ ػ ػ ػ ػػف األرب ػ ػ ػ ػ ػػاح والخس ػ ػ ػ ػ ػػائر

(.)Attwood & Stein, 1986: 12-13

أمػػا فػػي الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة فقػػد مػػر تقريػػر مػػدقؽ الحسػػابات بعػػدة م ارحػػؿ ،فف ػي عػػاـ
 1917لػػـ يكػػف ليػػذا التقريػػر صػػيغة موحػػدة وكػػاف ىػػذا التقريػػر بمثابػػة شػػيادة بػػأف الق ػوائـ الماليػػة تمثػػؿ
حقيقة المركز المالي ونتائج األعماؿ ،وفي عاـ  1932أصدرت ىيئػة االوراؽ الماليػة نشػرة عػدلت فييػا

تقرب ػػر م ػػدقؽ الحس ػػابات ليك ػػوف أري ػػا ب ػػدال م ػػف ش ػػيادة وتحدي ػػد ى ػػذا الػ ػرأي بم ػػدى التػ ػزاـ الش ػػركة بمب ػػادئ

المحاسػػبة المقبولػػة قب ػوال عامػػا

 ، GAAPوفػػي عػػاـ  1939أصػػدرت مجمػػع المحاسػػبيف القػػانونييف

االمريكييف أوؿ تقرير نمطي ميني لتدقيؽ الحسابات وتضمف التقرير مسئولية مدقؽ الحسابات عف رأيو

فػ ػ ػ ػػي أف البيانػ ػ ػ ػػات الماليػ ػ ػ ػػة تمثػ ػ ػ ػػؿ بعدالػ ػ ػ ػػة المرك ػ ػ ػ ػػز المػ ػ ػ ػػالي ونتػ ػ ػ ػػائج االعمػ ػ ػ ػػاؿ(.المجمػ ػ ػ ػػع العرب ػ ػ ػ ػػي
لممحاسبيف،التدقيؽ)4:2008،

 2.1.3مفيوم قللدقيق:
كممػػة تػػدقيؽ مشػػتقة مػػف المغػػة الالتينيػػة مػػف كممػػة ( )Audirوالتػػي تعنػػي يسػػتمع حيػػث أنػػو فػػي

العصػور القديمػة كػاف صػاحب العمػؿ (المالػؾ) عنػدما يشػػؾ فػي وجػود خيانػة يعػيف شػخص لمتحقػؽ مػػف

الحسابات وكاف ىذا الشخص يجمس مع محاسب رب العمؿ ليستمع إلى ما يقولو المحاسب بخصػوص
الحسػػابات ،الخاصػػة بالعمػػؿ (المطارنػػة ،)13 :2006 ،كمػػا يعػػرؼ تػػدقيؽ الحسػػابات بأنػػو " ىػػو عمميػػة

تجميػػع وتقػػويـ أدلػػة اإلثبػػات وتحديػػد واعػػداد التقػػارير عػػف مػػدى التوافػػؽ بػػيف المعمومػػات ومعػػايير محػػددة

مقػػدماً ،ويجػػب أف تػػتـ عمميػػة تػػدقيؽ الحسػػابات بواسػػطة شػػخص فنػػي مسػػتقؿ محايػػد" (محمػػود وآخػػروف،

 ،)23 :2011ويع ػ ػ ػػرؼ الت ػ ػ ػػدقيؽ أيضػ ػ ػ ػاً بأن ػ ػ ػػو "فح ػ ػ ػػص المعموم ػ ػ ػػات أو البيان ػ ػ ػػات المالي ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػػؿ
ش ػ ػػخص مس ػ ػػتقؿ ومحاي ػ ػػد ألي مؤسس ػ ػػة بغ ػ ػػض النظ ػ ػػر ع ػ ػػف أىػ ػ ػدافيا وحجمي ػ ػػا أو ش ػ ػػكميا الق ػ ػػانوني"

(التميمي.)20 :2006 ،
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 2.1.4لعريف قللدقيق قلخارجل:
تع ػػرؼ جمعي ػػة المحاس ػػبة األمريكي ػػة الت ػػدقيؽ "بأن ػػو عممي ػػة منيجي ػػة منظم ػػة لجم ػػع وتقي ػػيـ أدل ػػة

اإلثبػات عػػف تأكيػػدات خاصػػة بتصػرفات وأحػػداث اقتصػادية بشػػكؿ موضػػوعي وذلػػؾ بيػػدؼ تػػوفير تأكيػػد
عػػف مػػدى تطػػابؽ تمػػؾ التأكيػػدات مػػع المعػػايير المقػػررة وتوصػػيؿ تمػػؾ النتػػائج إ المسػػتخدميف المعيػػيف".

(عوض الديب ،شحاتو السيد.)17 :2013 ،
 2.1.5مفيوم جودة قللدقيق قلخارجل:

تعػػرؼ جػػودة التػػدقيؽ بأنيػػا "قػػدرة المػػدقؽ عمػػى اكتشػػاؼ التحريػػؼ المػػادي فػػي الق ػوائـ الماليػػة
واإلفصاح عف ىذا التحريؼ عند اكتشافو ( ،)Colbert & Murray, 1998: 135ويعرؼ أيضاً بأنو

"االلتػ ػ ػزاـ بالمع ػ ػػايير الميني ػ ػػة لمت ػ ػػدقيؽ ،وقواع ػ ػػد وآداب الس ػ ػػموؾ المين ػ ػػي وارش ػ ػػادات الت ػ ػػدقيؽ والقواع ػ ػػد
واإلجػراءات التػػي تصػػدرىا الييئػػات المينيػػة لتنظػػيـ مينػػة التػػدقيؽ والمحافظػػة عمػػى حيػػاد ون ازىػػة المػػدقؽ"

(جمعة.)157 :1999 ،

 2.1.6مزقيا وعيوب قللدقيق:
مف مزايا وعيوب التدقيؽ (المطارنة:)22 :2006 ،
أوالً :قلمزقيا:
 -1يؤدي التدقيؽ إلى االلتزاـ مف قبؿ المحاسبيف والقائميف عمى اإلدارة في أداء عمميـ وذلؾ بالتزاميـ
بالنظـ المالية في المنشأة.

 -2يقػػوـ التػػدقيؽ باكتشػػاؼ األخطػػاء والتالعػػب الػػذي مػػف الممكػػف أف تحػػدث مػػف قبػػؿ المػػوظفيف فػػي
المنشاة.

 -3يمكف لممنشأة إف تحصؿ عمى القروض والسمؼ بسيولة إذا كانت حساباتيا مدققة.
 -4يمكف تحديد ضريبة الدخؿ عمى المنشأة بسيولة و بوضوح عند قياميا بتدقيؽ حساباتيا.

 -5عند بيع المنشأة يمكف تحديد ثمف شرائيا بسيولة في حالة وجود سجالت وحسابات مدققة.
 -6تساعد الحسابات المدققة في حالة نشوء الخالؼ بيف المنشأة والعامميف حوؿ األجور والرواتب.

 -7في حالة تعرض المنشأة لخسائر نتيجة كوارث ،حريؽ ،فيضانات وغيرىا ،فإنو يسيؿ عمى شركة
التأميف تحديد التعويضات عند وجود حسابات تـ تدقيقيا في المنشأة.

 -8يسيؿ اكتشاؼ الضعؼ والخمؿ في نظاـ الرقابة الداخمية مف قبؿ المدقؽ ويتـ اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتحسينو.

 -9التدقيؽ ىو أفضؿ وسيمة لمحكـ عمى مدى التزاـ المنشأة باالحتفاظ بالدفاتر والسجالت وفقاً
لممعايير الدولية المحاسبية والقوانيف والتشريعات المعموؿ بيا في دولة المنشأة.
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 -10يمكف لممنشأة أف تستفيد مف خبرات المدقؽ الذي يقوـ باستمرار بتدقيؽ الحسابات وتستطيع
تقديـ النصح والمشورة فيما يخص الخمؿ أو مواطف الضعؼ في النظاـ المحاسبي أو اإلداري

لممنشأة.

انياً :قلعيوب:

كما ىو معروؼ أف عمؿ المدقؽ يبدأ عندما ينتيي عمؿ المحاسبيف لذلؾ ال يمتمؾ المدقؽ

المعمومات الكافية عما تحتويو ىذه السجالت وما ىي الطريقة التي تـ إعداد السجالت بيا مما يعني
أنو مف المحتمؿ وجود تالعب وتزوير متقف ال يستطيع مدقؽ الحسابات اكتشافو إال في حالة بذؿ
العناية المينية المطموبة.

 -1ما تحتويو الدفاتر والسجالت مف معمومات ربما ال تكوف كافية لمعرفة الحقيقة مف قبؿ المدقؽ

لذلؾ يمجأ المدقؽ أحياناً إلى البحث عف معمومات إضافية مف األشخاص والذيف ربما يكونوا أطرافاً
في عممية التزوير والتالعب مما يعني أف القوائـ التي تـ تدقيقيا ربما ال تعكس الصورة الحقيقية

لوضع المنشأة المالي.

 -2كذلؾ يواجو التدقيؽ مشكمة األدلة والقرائف التي يسعى مدقؽ الحسابات لمحصوؿ عمييا خاصة مف
المصادر الخارجية إلبداء رأيو في عدالة القوائـ المالية ،فيذه األدلة والقرائف ربما تكوف غير
صحيحة كأف يحصؿ عمى مصادقات مف العمالء فمف الممكف أف يزود العمالء المدقؽ بمعمومات
خاطئة حوؿ أرصدتيـ.

 -3عندما يقوـ المدقؽ باتباع طريقة وخطة معينة في عممية التدقيؽ فإنو يحتاج إلى أدلة وقرائف تؤيد
ما يوجد في الدفاتر والسجالت تتالءـ والطريقة أو الخطة المتبعة وفي بعض األحياف ربما يتبع

المدقؽ خطة عمؿ ال تالئـ طبيعة المنشأة محؿ التدقيؽ مما يعني عدـ الوصوؿ لمنتائج بالصورة

المطموبة.

الري
لريو حوؿ عدالة القوائـ المالية والذي يستند في ىذا أ
 -4في نياية التدقيؽ ال بد مف إبداء المدقؽ أ
عمى األدلة والقرائف التي يجمعيا والتي مف المفترض أف تتالءـ مع الطريقة التي يتبعيا.
 2.1.7أىميم قللدقيق:
أىمية التدقيؽ (المطارنة(،)19 :2006 ،محمود وآخروف:)22:2011،
يعتبر التدقيؽ وسيمة تخدـ العديد مف األطراؼ ذات المصمحة في المنشأة وخارجيا وال يعتبر

غاية بحد ذاتيا .حيث أف القياـ بعممية التدقيؽ يجب أف يخدـ العديد مف الفئات التي تجد ليا مصمحة

في التعرؼ عمى عدالة المركز المالي لممنشأة ومف ىذه األطراؼ:
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أ -إدقرة قلمنشأة :يعتبر التدقيؽ ميماً إلدارة المنشأة حيث أف اعتماد اإلدارة في عممية التخطيط

واتخاذ الق اررات الحالية والمستقبمية والرقابة عمى التدقيؽ يجعؿ مف عمؿ المدقؽ حاف اًز لمقياـ بيذه

المياـ ،كذلؾ يؤدي تدقيؽ القوائـ المالية إلى توجيو االستثمار لمثؿ ىذه المنشأة.

ب -قلمؤسسات قلماليم وقللجاريم وقلصناعيم :يعتبر التدقيؽ ذو أىمية خاصة لمثؿ ىذه المؤسسات
عند طمب العميؿ قرض معيف أو تمويؿ المشروع حيث أف تمؾ المؤسسات تعتمد في عممية اتخاذ

قرار منح القرض أو عدمو عمى القوائـ المالية المدققة ،بحيث توجو أمواليا إلى الطريؽ الصحيح
والذي يضمف حصولو عمى سداد تمؾ القروض في المستقبؿ.

ج -قلجيات قلحاوميم :تعتمػد الجيػات الحكوميػة عمػى القػوائـ الماليػة المدققػة فػي الكثيػر مػف األغػراض
مثػػؿ الرقابػػة والتخطػػيط ،فػػرض الضػرائب ،مػػنح القػػروض والػػدعـ لػػبعض النشػػاطات ،باإلضػػافة إلػػى

االتحػػادات والنقابػػات تعتمػػد عمػػى الق ػوائـ الماليػػة المدققػػة فػػي حالػػة نشػػوب خػػالؼ بػػيف المنشػػأة وأي
طرؼ آخر.

د -قلعميل :تبرز أىمية التدقيؽ لمعميؿ فيما يمي:
 مصدر أساسي لممعمومات المعتمدة مف خالؿ ممخصات القوائـ المالية عمى فترات دورية. أساس لمحصوؿ عمى القروض مف البنوؾ ومؤسسات اإلقراض والمورديف. أساس إلعداد اإلق اررات الضريبية وتحديد مقدار الضريبة. -أساس لتحديد سالمة المركز المالي.

 -أساس لتقرير وتحديد ربحية العمميات.

 -أساس لتجنب العسر المالي أو اإلفالس وحاالت االختالس.

 -أساس لتوفير الضوابط والرقابة الداخمية واإلشراؼ عمى الموظفيف وصحة الدفاتر والسجالت.

ه -أىميم قللدقيق لمص حم قلضرقكب :تعتمد عمى الحسابات والقوائـ المالية المعتمدة لتقميؿ اإلجراءات
الروتينية ،وحصوليا عمى الكشؼ الضريبي في الوقت المناسب وسرعة تحديد الوعاء الضريبي.

و -أىميم قلليدقيق لالقلصياد قلكيومل :يسػاىـ التػدقيؽ مسػاىمة كبيػرة وفعالػة فػي تنميػة المجتمعػات لمػا
يؤديػػو مػػف خ ػػدمات فػػي مجػػاؿ حماي ػػة االسػػتثمارات وتوضػػيح ح ػػاالت اإلس ػراؼ والتالعػػب وتوجيػ ػو

اسػػػتثمار المػ ػػدخرات والم ػ ػوارد المتاحػ ػػة القػ ػػادرة ،ويعتبػ ػػر الت ػػدقيؽ مػ ػػف عوامػ ػػؿ النيضػ ػػة االقتصػ ػػادية

والماليػة ،وخيػر عػوف لمدولػة فػػي سػبيؿ تحقيػؽ أىػدافيا القوميػة وخاصػػة مػا يتصػؿ بتنميػة اقتصػػادىا

ورفع مستوى معيشة مواطنييا وتوفير الرفاىية االقتصادية واالجتماعية ليـ.
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 2.1.8أىدقف قللدقيق:
أىداؼ التدقيؽ (نظمي والعزب:)17 :2012 ،

أوالً :قمىدقف قللك يديم:

 -1التأكد مف صحة ودقة البيانات المالية المثبتة في دفاتر وسجالت المنظمة.
 -2اكتشاؼ ما قد يكوف بالدفاتر والسجالت مف أخطاء وغش.

 -3تقميؿ فرص األخطاء والغش عف طريؽ زيارات المدقؽ لممنشأة.
انياً :قمىدقف قلحدي م:
 -1مراقبة الخطط الموضوعة مف قبؿ أصحاب المنظمة ومتابعة تنفيذىا.
 -2تقييـ نتائج أعماؿ المنظمة بالنسبة لألىداؼ المرسومة.

 -3تحقيؽ أكبر قدر مف اإلنتاجية عف طريؽ محو التبذير في جميع نواحي المنظمة.
 -4تحقيؽ أكبر قدر مف الرفاىية ألفراد المجتمع الذي يعمؿ فيو.

 -5الخروج برأي فني محايد حوؿ مطابقة القوائـ المالية لما ىو مقيد بالدفاتر.
 2.1.9قلمكومات قمساسيم لمينم مدقق قلحسابات قلخارجل:
المقومات األساسية لمينة تدقيؽ الحسابات (الوقاد وودياف:)134 :2010 ،
حسب المفيوـ الشامؿ لممينة يمكف حصر أىـ المقومات الرئيسية التي ينبغي توافرىا في مينة

تدقيؽ الحسابات فيما يمي:

 -1قػػدر و ٍ
اؼ مػػف التأىيػػؿ العممػػي إلعػػداد الممػػتيف وتدريبػػو عمػػى القيػػاـ بعممػػو عمػػى خيػػر وجػػو ،بمػػا
يتناسب مع أىمية الخدمة التي سيؤدييا.

 -2تيػػدؼ المينػػة أساس ػاً إلػػى تقػػديـ خدمػػة عامػػة لممجتمػػع ،بحيػػث يكػػوف ىنػػاؾ اعت ػراؼ ص ػريح مػػف
المجتمػ ػػع بأىميػ ػػة ىػ ػػذه الخدمػ ػػة ،وأف يكػ ػػوف ىنػ ػػاؾ شػ ػػعور بالمسػ ػػؤولية مػ ػػف الممػ ػػتيف بالمسػ ػػؤولية
االجتماعية الممقاة عمى عاتقو ،وبقدرتو عمى تحمؿ ىذه المسؤولية.

 -3االعتماد لمقياـ بيذه المينة عمى المجيود الذىني بصفة أساسية.

 -4تمارس قد اًر مف الرقابة الذاتية عف طريؽ المنظمات المينية التي يكوف مف بيف أعضائيا ،والتي
تشرؼ عمى تنظيـ شؤوف العمؿ داخمياً.

 -5وجود مجموعة مف القواعد والتقاليد تحكـ السموؾ الميني ألعضاء المينة ،وتيدؼ إلى رفع
مستواىا والمحافظة عمى كرامة أعضائيا.

 -6أف تكوف ىناؾ مجموعة مف معايير األداء المتعارؼ عمييا تحكـ أداء العمؿ الميني.
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 2.1.10قلعوقمل قلمؤ رة ع ى جودة قللدقيق قلخارجل:
 -1قسلكالل قلمدقق :فيما يخص عالقة استقالؿ المدققيف بجودة التدقيؽ ،فقد توصمت العديد مف
الدراسات إلى وجود عالقة طردية بيف استقالؿ المدقؽ وجودة التدقيؽ ،وأف استقالؿ المدقؽ يعد
أحد الركائز األساسية لتحقيؽ جودة التدقيؽ (.)Fearnley et al, 2005: 40

 -2حجم شرام قللدقيق :ىناؾ عالقة إيجابية بيف جودة التدقيؽ وحجـ شركة التدقيؽ ،فكمما كبر حجـ
الشركة كمما قمت الحوافز لدى المدقؽ لمتصرؼ بصورة انتيازية ،ألف حجـ شركة التدقيؽ يقاس

بعدد عمالئيا فالشركة تتعرض لخسائر كبيرة إذا فشمت في اكتشاؼ التالعب في القوائـ المالية

لذلؾ تسعى ىذه الشركات لتحسيف مستوى الجودة في التدقيؽ (عبد اليادي.)78 :2000 ،

 -3ألعاب عم يم قللدقيق :تتعمؽ أتعاب المدقؽ بعدة عوامؿ منيا (طمبة:)13 :1997 ،
 -تزداد أتعاب التدقيؽ بازدياد خطر مقاضاة المدقؽ وتحممو المسؤولية.

 تزداد أتعاب التدقيؽ بازدياد درجة تعقيد عممية التدقيؽ مف خالؿ الوقت والجيد الالزـ لإلنجاز. -تتحدد أيضاً بمقدار الطمب والفرص المتاحة عمى التدقيؽ الخارجي.

 -4إجرقءقت قللدقيق :تطبيؽ سياسات واجراءات رقابة الجودة عمى شركة التدقيؽ ،فيناؾ عالقة بيف
أىداؼ التدقيؽ التحميمية واجراءات وكفاءة عممية التدقيؽ.

 -5لطبييييق رقابيييم قلجيييودة ع يييى أعميييال قلليييدقيق :تعنػػي رقابػػة الجػػودة األسػػاليب واألنشػػطة التشػػغيمية
المسػ ػػتخدمة خػ ػػالؿ عمميػ ػػات التػ ػػدقيؽ والتخطػ ػػيط والتنفيػ ػػذ ،إف تطبيػ ػػؽ رقابػ ػػة الجػ ػػودة عمػ ػػى أعم ػ ػاؿ
الت ػ ػ ػدقيؽ يعػ ػ ػػد أم ػ ػ ػ اًر ميم ػ ػ ػاً بالنسػ ػ ػػبة لمسػ ػ ػػتخدمي الق ػ ػ ػوائـ الماليػ ػ ػػة لرفػ ػ ػػع مسػ ػ ػػتوى جػ ػ ػػودة التػ ػ ػػدقيؽ

(.)ASOSAI, 2006: 5

 -6قدرة قلمدقق ع ى قالشاف قلغش وقمخطاء :إف مدى قدرة المدقؽ الخارجي عمى اكتشاؼ األخطاء
والمخالفات المحاسبية يؤثر باإليجاب عمى جودة التدقيؽ الخارجي ،كمما زادت احتمالية اكتشاؼ
األخطاء الجوىرية والغش مف مدقؽ الحسابات زادت معو جودة التدقيؽ وبالعكس.

 -7قللغيير قإللزقمل لمرققبل قلحسابات :إف التغيير الدوري لمراقبي الحسابات يؤدي إلى تحسيف جودة
التدقيؽ الخارجي.

 -8أ ر لخفيض مخاطر قللدقيق فل مسلوى جودة قللدقيق قلخارجل :إف عممية التدقيؽ تكوف ذات
جودة عندما يكوف مستوى خطر التدقيؽ المقبوؿ منخفض إلى أقصى درجة ممكنة.

 -9قلدعاوى قلمكامم ضد ماليب قلليدقيق :ىنػاؾ عالقػة عكسػية بػيف عػدد الػدعاوى القضػائية المرفوعػة
ض ػ ػ ػ ػػد مراقب ػ ػ ػ ػػي الحس ػ ػ ػ ػػابات ومس ػ ػ ػ ػػتوى ج ػ ػ ػ ػػودة الت ػ ػ ػ ػػدقيؽ الخ ػ ػ ػ ػػارجي ،حي ػ ػ ػ ػػث أن ػ ػ ػ ػػو إذا ق ػ ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػ ػػدد

الػ ػ ػػدعاوى المرفوعػ ػ ػػة ضػ ػ ػػد مكتػ ػ ػػب التػ ػ ػػدقيؽ أعتبػ ػ ػػر ذلػ ػ ػػؾ مؤش ػ ػ ػ اًر إيجابي ػ ػ ػاً عمػ ػ ػػى جػ ػ ػػودة التػ ػ ػػدقيؽ
(حسنيف وقطب.)359 :2003 ،
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 2.1.11وقجبات مدقق قلحسابات قلخارجل:
واجبات مدقؽ الحسابات طبقا لقانوف مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ ( )9لسنة ()2004
نصت المادة ( )22مف قانوف مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ ( )9لسنة (( ،)2004عمى
أف واجبات مدقؽ الحسابات تتمخص في التالي:
عمى المدقؽ عند مزاولة المينة إجراء ما يمي:

 .1اإلطالع عمى جميع الدفاتر والسجالت والميزانيات المتعمقة باألشخاص الطبيعييف والمعنوييف

الذيف يتعامؿ معيـ ويقوـ بتدقيؽ حساباتيـ وأف يطمب منيـ موافاتو بما يراه ضروريا لمقياـ بعممو عمى

أحسف وجو.

 . 2التثبت مف أف الدفاتر والسجالت التي يقوـ بتدقيقيا منظمة حسب األصوؿ ،وأف يشير خطيا إلى
أي مخالفة يكتشفيا ،ويطمب معالجتيا وتصويبيا.

 . 3القياـ بإعداد تقارير وافية بشأف الحسابات التي قاـ بفحصيا ،وااللتزاـ بقواعد التدقيؽ المعموؿ بيا

في فمسطيف وكذلؾ آداب وسموكيات المينة في شيادتو عمى صحة وسالمة الحسابات الختامية

والميزانيات التي يقوـ بمراجعتيا.
 2.1.12خالصم قلمبحث:

تطورت مينة التدقيؽ تاريخيا وذلؾ التطور كاف موازيا لألحداث االقتصادية وكاف اثره عمى

مجاؿ وأىداؼ وأسموب المدقؽ وكذلؾ مفيوـ وتعريؼ التدقيؽ.

إف جودة التدقيؽ ىي قدرة المدقؽ عمى اكتشاؼ التحريؼ المادي في القوائـ المالية واإلفصاح
عف ىذا التحريؼ عند اكتشافو.
ولمت ػػدقيؽ أىمي ػػة حي ػػث يعتب ػػر وس ػػيمة تخ ػػدـ العدي ػػد م ػػف األطػ ػراؼ ذات المص ػػمحة ف ػػي المنش ػػأة
وخارجيا مف اجؿ التعرؼ عمى عدالة المركز المالي لممنشأة.
كمػػا أف المػػدقؽ يجػػب أف يتصػػؼ بالعديػػد مػػف الصػػفات ومػػف أىػػـ ىػػذه الصػػفات ىػػو المحافظػػة

عمى أسرار العميؿ.
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 2.2قلمبحث قل انل

قلفحص قلضريبل

 2.2.1مكدمم:
يعد الفحص الضريبي مف أىـ وسائؿ اإلدارة الضريبية في التأكد مف حقيقة اإليرادات

الضريبية المتحققة ،وأف الدور الذى تقوـ بو شعبة فحص حسابات المكمفيف يكمف في كونيا وسيمة
وليست غاية تيدؼ إلى خدمة اإلدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي عمى نحو عممي منظـ
يحافظ عمى حقوؽ المكمفيف والدولة جنبا إلى جنب ،باإلضافة إلى زيادة مستوى االلتزاـ بأحكاـ التشريع

الضريبي واالمتثاؿ لو ،وتتجمى أىميتو بالتأكد مف صحة ما جاء بدفاتر المكمفيف مف بنود الحسابات

ويتمعف في جوانبيا كافة.
 2.2.2مفيوم قلفحص قلضريبل:
يعرؼ الفحص الضريبي بأنو "نظاـ البحث والتقصي الموضوعي لمظواىر المتعمقة بالعمميات
الحقيقية التي تتضمنيا اإلق اررات الضريبية (البيانات الضريبية) التي يقدميا المموؿ (المكمؼ) بيدؼ

التأكد مف صدؽ تمثيؿ بيانات اإلق اررات لنتيجة تمؾ العمميات ،ووفقاً لمتطمبات المحاسبة الضريبية"

(الشافعي ،)404 :2007 ،كما يعرؼ بأنو فحص حسابات المكمفيف والمنشآت والشركات بيدؼ تحديد
وعاء الضريبة المستحقة ،إذ يقوـ الفاحص بالتأكد مف أف الميزانية تعبر عف المركز المالي الحقيقي

لممنشأة وأف الحسابات الختامية تبيف حقيقة نتيجة النشاط وتحتوي عمى نتائج كافة العمميات التي تمت
عمى اختالؼ أنواعيا خالؿ الفترة واف ذلؾ كمو قد تـ طبقا لما تقتضيو التشريعات الضريبية (عطا،

 )14 :2002ويعرؼ أيضاً بأنو "عممية منظمة ومنيجية مخطط ليا ،تتـ بوساطة تكميؼ شخص
مؤىؿ يتصؼ بالحياد واالستقالؿ والقياـ بإنجاز االختبارات الالزمة لمحصوؿ عمى أدلة اإلثبات التي

تمكف الفاحص الضريبي مف إبداء رأيو في القوائـ المالية المدققة (األلوسي ،)36 :2003 ،وىناؾ مف
يرى أف الفحص الضريبي ىو "جيد مشترؾ بيف الفاحص الضريبي والمدقؽ ،وأنو جزء مف أعماؿ

التدقيؽ" (.)Frank, 1986: 18
وفي رأي الباحث أف الفحص الضريبي ىو فحص حسابات المكمفيف والمنشآت بيدؼ تحديد

الوعاء الضريبي ،وتمر بثالث مراحؿ رئيسية الحصر والربط والتحصيؿ.
 2.2.3أىميم قلفحص قلضريبل:

تكمف أىمية الفحص الضريبي في كونو وسيمةً ال غاية تيدؼ إلػى خدمػة اإلدارة الضػريبية فػي

تحديد وقياس الوعػاء الضػريبي عمػى نحػو عممػي ومػنظـ يحػافظ عمػى حقػوؽ المكمفػيف بالدولػة جنبػاً إلػى
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جنػػب مػػع محافظتػػو عمػػى حقػػوؽ الدولػػة باإلضػػافة إلػػى زيػػادة مسػػتوى االلت ػزاـ الطػػوعي بأحكػػاـ التش ػريع
الض ػريبي واالمتثػػاؿ لػػو ،ويقمػػؿ حػػاالت التيػػرب والتجنػػب الض ػريبي وأشػػكالو ،وزيػػادة حصػػيمة اإلي ػرادات

الضػ ػ ػريبية ،وتص ػ ػػحيح مس ػ ػػار المكمف ػ ػػيف ب ػ ػػااللتزاـ ب ػ ػػالنظـ والمػ ػ ػوائح والقػ ػ ػوانيف والتشػ ػ ػريعات الضػ ػ ػريبية،

ومسػ ػ ػ ػ ػ ػػاندة النظػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الض ػ ػ ػ ػ ػ ػريبي فػ ػ ػ ػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ أىدافػ ػ ػ ػ ػ ػػو االقتصػ ػ ػ ػ ػ ػػادية واالجتماعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة والسياسػ ػ ػ ػ ػ ػػية

(شرؼ وآخروف.)188 :2007 ،

وتتجمى أىمية الفحص الضريبي في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف عممية الفحص والتي يعد

أىميا الوصوؿ إلى دقة النتائج وواقعيتيا ،ومف ثـ الربح الضريبي الحقيقي عف طريؽ التأكد مف صحة
ما جاء في دفاتر المكمفيف مف بنود الحسابات ،وبتمعف مف جوانبيا كافة لضماف سالمتيا مف حاالت

الغش والتيرب الضريبي التي يقوـ بيا بعض المكمفيف إذ أف الفحص الضريبي يقوـ بصورة عامة

بمكافحة التيرب أو التقميؿ منو.

 2.2.4أىدقف قلفحص قلضريبل:
أىداؼ الفحص الضريبي (محمد ومحمد)6 :2014 ،؛ (سالمة:)66 :2002 ،
إف الغاية مف عممية الفحص التي تنصب عمى دفاتر ومستندات ووثائؽ المكمفيف والشركات
ىي لموصوؿ إلى األىداؼ اآلتية:
 -1التحقؽ مف القواعد واألصوؿ المحاسبية والقانونية.

 -2التحقؽ مف صحة ودقة وصدؽ البيانات المدرجة في اإلقرار الضريبي المقدـ مف قبؿ المكمؼ
وتحقيؽ العدالة الضريبية ،إف إمكانية االبتعاد عف التقدير الجزافي ىي إحدى أىـ األسباب

لمتوجو إلى الفحص الضريبي لتوفير الحجة المستندة عمى األدلة والقرائف الثبوتية لمسمطة المالية

في حالة اعتراض المكمؼ عمى التقدير إذ يتـ عرض الموضوع عمى لجاف االعتراض لتحقيؽ

العدالة الضريبية.

 -3التحقؽ مف صحة ودقة البيانات المحاسبية المسجمة والمثبتة بالدفاتر والسجالت ومدى االعتماد
عمييا لموصوؿ إلى األرباح الحقيقية أو الخسائر الفعمية لمشركة.

 -4اكتشاؼ ما قد يوجد بالدفاتر مف أخطاء أو تزوير أو تالعب أو غش وتأثيرىا في نتيجة أعماؿ
الشركة.

 -5تقميؿ فرص التيرب الضريبي :يساعد الفحص الضريبي بصورة عامة عمى مكافحة التيرب

الضريبي والتقميؿ منو ،ويصبح رادعاً أماـ المكمفيف قبؿ القياـ بعممية التيرب عندما يتولد لديو
الشعور بأف عممية الفحص الضريبي الالحقة تؤدي إلى اكتشاؼ عممية التيرب وما يتبع ذلؾ مف
عقوبات.

 -6حماية حقوؽ الخزينة العامة والمحافظة عمى نصيبيا مف أرباح المكمفيف.
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 2.2.5أنوقع قلفحص قلضريبل:
أوالً :حسب قلنطاق ،وتتمثؿ باآلتي (محمد أحمد ،محمد مختار :)9 :2016،

 -1قلفحص قلضريبل قلشامل :وفيو يقوـ الفاحص الضريبي بفحص كافة الدفاتر والسجالت المحاسبية
وفحص جميع مفردات القيود المثبتة بيا ،وفحص كافة المستندات وعمميات الجمع والترحيؿ
والترصيد ،ثـ الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ،وذلؾ لمتحقؽ مف سالمة القيد وانتظامو

وأف كافة الدفاتر والسجالت والحسابات تعبر عف حقيقة نشاط المكمؼ .

 -2قلفحص قلضريبل بالعينم أو قالخلبار :وفيو يقتصر الفاحص عمى اختيار فترات محددة خالؿ
السنة لفحص العمميات التي تمت فييا عمى سبيؿ العينة ،فإذا تبيف لو أف ىذه العينة خالية مف

الخطأ أو الغش فيحؽ لو أف يفترض صحة بقية العمميات األخرى التي لـ يتـ فحصيا ،ويمكف
اختبار عينات الفحص باتباع أساليب التدقيؽ اإلحصائية أو الفحص التحميمي.

انيا :من حيث ماان قلفحص ،وينقسـ إلى:
ً
 -1قلفحص قلمالبل :ىذا النوع مف الفحص يمارسو فاحصو الضرائب مكتبياً عند تقديـ المكمؼ إق ارره
الضريبي ،فيقوـ الفاحص بفحص ودراسة ممؼ المكمؼ ليتعرؼ عمى مصادر دخمو وحجـ أعمالو

واجراء المقارنات مع السنوات السابقة عف طريؽ تنظيـ كشؼ بمصادر الدخؿ ونسب الربحية،
وتأشير المتغيرات واالختالفات التي يجب مناقشتيا مع المكمؼ لموصوؿ إلى قرار في تحديد

الوعاء الضريبي (الدليمي.)51 :2005 ،

 -2قلفحص قلميدقنل :ويجري ىذا الفحص في محالت المكمفيف وأماكف أنشطتيـ وينبغي التعرؼ عمى
المجموعة الدفترية التي تمسكيا الشركة محؿ الفحص ودراسة نظاـ الرقابة الداخمية لممنشأة ونظـ

الضبط الداخمي لممخازف والمقبوضات والمدفوعات والقياـ بالجرد الفعمي لمبنود التي تحتاج لذلؾ

كالبضاعة والنقدية ومعالجة اإليرادات والمصروفات طبقاً لوجية النظر الضريبية ودراسة ومناقشة
تقرير مراقب الحسابات والتعرؼ عمى التحفظات والمالحظات الواردة فيو وأخذىا بالحسباف لمتأكد

مف دقة ومصداقية الدفاتر والمستندات (فاضؿ.)7 :2006 ،
 2.2.6قلصفات قلوقجب لوقفرىا فل قلفاحص قلضريبل:

الصفات الواجب توافرىا في الفاحص الضريبي (سالمة:)2011 ،
 -1المعرفة التامة بالقوانيف واألنظمة والتعميمات.
 -2الخمؽ الحسف واحتراـ اآلخريف.
 -3قوة الشخصية والثقة بالنفس.

 -4الجدية في العمؿ والرصانة بالتصرفات.

 -5المعرفة الجيدة في فنوف المحاسبة والمعامالت التجارية والمالية.
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 -6تنظيـ العمؿ والمحافظة عمى المواعيد.
 -7السرية واالبتعاد عف الشبيات والشؾ.
 -8المحافظة عمى األمواؿ العامة.
 2.2.7مرقحل قلفحص قلضريبل:
ىناؾ عدة مراحؿ يمر بيا الفحص الضريبي وىي كما يمي:
 -1المرحمة التمييدية لمفحص.

 -2مرحمة تجميع البيانات والمعمومات.
 -3مرحمة التحقؽ.

 -4مرحمة فحص الحسابات.

 -5مرحمة التحقؽ مف أمانة الدفاتر.
 -6مرحمة إعداد التقرير
وسوؼ يتـ تناوؿ كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة بشيء مف التفصيؿ:
 -1قلمرح م قللمييديم ل فحص:
ال شؾ أف أىمية عممية المرحمة التمييدية لمفحص تحقؽ األىداؼ التالية:
 معرفة ما تـ مف إجراءات بالنسبة لمسنوات السابقة والتحقؽ مف إتماـ الربط بالنسبة لمسنواتالصالحة لمربط أو استيفاء اإلجراءات الناقصة.

 معرفة السنة أو السنوات الواجب فحصيا وما إذا كانت سنة المكمؼ ميالدية أو متداخمة وتاريخبدأىا وتاريخ نيايتيا.

 اإللماـ بكافة البيانات واألخطار الواردة في المصادر المختمفة حتى ال يغفؿ أي منيا عند إعدادتقرير الفحص.

ويتضح مما سبؽ أف الفاحص يقوـ بإعداد برنامج لفحص حسابات المنشأة بغرض:
 تسييؿ أداء ميمة الفحص. تحديد الخطوات التي سيقوـ بيا عند القياـ بالفحص لتحديد النقاط اليامة التي ستكوف محؿاىتمامو بحيث يتـ تبني كؿ خطوة منيا عمى سابقتيا.

 توفير الوقت والجيد خاصةً إذا كاف البرنامج معداً إعداداً جيداً.32

 معرفة األساليب والمعالجات الضريبية التي أدت إلى الفاقد الضريبي لممراجعة السابقة. -اكتشاؼ عناصر القوائـ المالية األكثر مخاطرة محؿ الفحص والتدقيؽ.

 -2مرح م لجميع قلبيانات وقلمع ومات:

إف مرحمة تجميع البيانات والمعمومات تعتبر مف المراحؿ اليامة لمفاحص الضريبي ويجب أف

تشتمؿ عمى خطوات متعددة أىميا ما يمي (عطا:)34 :1994 ،

 دراسة معامالت المنشأة مع الغير وحصرىا ،وذلؾ مف واقع إخطارات الخصـ واإلضافة وال شؾ
أف تجميع المعمومات مف المكمؼ بطريقة سميمة تمكف المأمور الفاحص مف االعتماد عمييا
كوسيمة لمحكـ عمى مدى سالمة وأمانة الدفاتر ،ويكوف تجميع البيانات مف داخؿ المأمورية أو

خارجيا.

 التحقؽ مف أف المنشأة قدمت اإلق اررات الضريبية ومرفقاتيا طبقاً لما نص عميو القانوف
الضريبي ،ودراسة ما بيا مف تعديالت أو تحفظات ،وكذلؾ دراسة تقرير مدقؽ الحسابات الذي

اعتمد الميزانية والحسابات الختامية.

 التأكد مف فحص جميع السنوات السابقة عف السنة أو السنوات المطموب فحصيا واستكماؿ
جميع اإلجراءات المتعمقة بيا.

 اإللماـ بالمسائؿ التي كانت موضوع خالؼ أو مالحظات في السنوات السابقة ،والتعرؼ عمى
أسباب اعتماد الدفاتر أو إىدارىا في السنوات السابقة وكيفية معالجة وتسوية ىذه المالحظات.

 عمؿ المقارنات بيف إق اررات المكمؼ في السنوات المختمفة لمعرفة مدى االختالفات ،وذلؾ
لالسترشاد بيا عند الفحص والبحث عف أسباب الفروؽ الكبيرة فييا.

 -3مرح م قللحكق:

وتتضمف ىذه المرحمة المعاينة أي إثبات أوضاع معينة لمنشأة ما في زمف ما عف طريؽ

المشاىدة عمى الطبيعة بغرض رسـ صورة فعمية عف طبيعة نشاط ىذه المنشأة وحجمو ،ويجب مراعاة

الضوابط التالية عند اختيار وقت المعاينة (عثماف:)65 :2016 ،

 إذا تمت معاينة منشأة في حالة رواج موسمي نتيجة ظروؼ اجتماعية أو دينية فإنو ال يمكفأخذ ىذه المعاينة كمقياس لمحكـ عمى نشاط المنشأة.

 المعاينة التي ترتبط بتعاقب فصوؿ السنة مثؿ نشاط بيع المالبس ،فإف األمر يقتضي أف تكوفالمعاينة في بداية كؿ موسـ.

 المنشآت التي ليا فروع ومخازف يجب أف يتـ معاينة جميع األماكف التي تشغميا في وقت واحد،حتى ال تتاح فرصة لممكمؼ بإخفاء بضائع أو أصناؼ.
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 يجػػب أف يتػػوفر عنصػػر المفاجػػأة فػػي المعاينػػة ،بمعنػػى عػػدـ إعػػالـ المكمػػؼ مسػػبقا بميعػػاد ىػػذهالمعاينة.

 -ال تصمح المعاينة الالحقة أساساً لتقدير عف سنوات سابقة.

 -4مرح م فحص قلحسابات:

وتتـ مرحمة فحص الحسابات باستخداـ العديد مف األدوات وىي كالتالي:
أ -محضر قمعمال :تبدأ خطوات الفحص بأف يقوـ الفاحص بإثبات لكؿ ما يطمع عميو كتابةً في
مجموعة مف األوراؽ جرى العرؼ عمى تسميتيا بمحضر األعماؿ ،ويجب أف يتوافر في ىذا

المحضر بعض الشروط أىميا ما يمي:

 بياف النظاـ المحاسبي المتبع والمجموعة الدفترية التي تحتفظ بيا المنشأة مع إيضاح عددصفحات كؿ دفتر.

 -االطالع عمى بيانات التسجيؿ الخاصة بدفتري اليومية والجرد.

 إثبات تاريخ بدء القيد بالدفاتر وتاريخ آخر قيد بيا ،مع التأشير بالنظر عمى آخر قيد واثباتالتاريخ.

 تسجيؿ كؿ ما يقوـ بو الفاحص بشأف فحص بنود الحسابات الختامية والميزانية العمومية وكتابةمالحظات عمى الدفاتر ،واثبات ىذه االستفسارات واإليضاحات التي يتمقاىا بالمحضر.

ب -برنامج قلفاحص قلضريبل :ويقصد بو بياف الخطوات التي يتبعيا الفاحص عند فحصو لحسابات
المنشأة مما يؤدي إلى توفير الوقت وشموؿ عممية الفحص.

ج -عالمات قلفاحص قلضريبل :تقتضي طبيعة عممية الفحص أف يؤشر الفاحص الضريبي أماـ كؿ
قيد راجعة في الدفاتر بعالمة ما حتى يتبيف عند انتياء عممية القيود التي ال يوجد أماميا عالمات
فتكوف موضوع مناقشة بينو وبيف المكمؼ أو المحاسب.

د -قللحكق من أمانم قلدفالر :إف نتائج القوائـ المالية تستمد أىميتيا مف أمانة الدفاتر ،وأمانة الدفاتر
تستمد أىميتيا مف المستندات وما تضمنو مف بيانات ،ولما كانت أمانة الدفاتر مثابة الركيزة في

الحكـ عمى مدى صدؽ القوائـ المالية لذا يتعيف عمى الفاحص التحقؽ مف أمانة الدفاتر وأنو ال

يعتد باإلقرار الخاص بمكمؼ النشاط التجاري أو الصناعي المستند إلى دفاتر إال إذا كانت متكاممة

وأمينة ومنتظمة ومعبرة عف الحقيقة كما يمي (عبد المنعـ وآخروف:)95 :2007 ،

 إمساؾ الدفاتر طبقاً لألصوؿ المحاسبية المتعارؼ عمييا ،والتحقؽ مف ىذا الشرط ليس باألمرالصعب ،شريطة إلماـ الفاحص الضريبي بيذه األصوؿ العممية والقواعد المحاسبية المتعارؼ

عمييا.

 أف تكوف الدفاتر اإللزامية ،أو يجري العرؼ عمى العمؿ بيا.34

 -أف تكوف الحسابات المثبتة في الدفاتر مؤدية بالمستندات.

 أف تكوف الدفاتر مستندة إلى نظاـ متكامؿ لمرقابة الداخمية. أف تعبر الحسابات الختامية عف حقيقة النشاط والمركز المالي عمى الوجو الصحيح. -5مرح م إعدقد قللكرير:
بعد االنتياء مف عممية الفحص لمبيانات المالية عمى الفاحص الضريبي أف يقوـ بإعداد تقرير
الفحص الذي يوضح نتائج الفحص مف خالؿ اإلشارة إلى فترة الفحص والمستندات األساسية التي

اعتمد عمييا الفاحص لمحصوؿ عمى المعمومات الالزمة ألداء عممو وعرض تفاصيؿ المعمومات التي
توصؿ إلييا الفاحص نتيجة عممية الفحص (جمعة ،)301 :1999 ،وىناؾ نتائج محتممة لعممية

الفحص الضريبي وىي (:)TurboTax, 2014

قلنليجم قمولى :قبوؿ التقرير وفؽ البيانات المقدمة مف المكمؼ بعد التحقؽ مف صحتيا.
قلنليجم قل انيم :قد تقترح السمطة المالية تغييرات عمى اإلقرار الضريبي الخاص بؾ ،يمكنؾ إما أف
توافؽ وقبوؿ التغييرات أو االعتراض عمى التقرير والتمسؾ بالحسابات.
شال ( :)2.1مرح م إعدقد قللكرير

قلمع ومات
قللكرير

قلم ف

عن

قلضريبل

قلنلاكج

ل شرام محل

لكرير عن مب غ
قلضريبم قلمكدر

جمع ولكييم قمدلم

فحص قلدفالر

لحديد مدى قللوقفق مع

وقلمسلندقت

ملط بات قلمحاسبم قلضريبيم
قانون ضريبم
قلدخل

قلمصدر( :مدين قلظابط.))2013( ،
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شخص افء ومسلكل

فاحص ضريبل
افء
وموضوعل

 2.2.8قلعوقمل قلمؤ رة فل قلفحص قلضريبل:
ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر عمى عممية التدقيؽ والفحص الضريبي وىي كما يمي

(محمد:)50 :2014 ،

أوالً :قلعوقمل قلمرلبطم باإلدقرة قلضريبيم:

حيث تتمثؿ ىذه العوامؿ في مدى رغبة وتصميـ اإلدارة الضريبية عمى رفع وزيادة الجباية

الضريبية ،حيث إف مثؿ ىذه التعميمات التي تيدؼ إلى رفع الجباية الضريبية يجب أف تكوف مبنية

أفقيا في القاعدة الضريبية
عمى أساس عممي – مثؿ زيادة عدد دافعي الضرائب -وىذا يمثؿ
توسعا ً
ً
وبالتالي يعد ق ار اًر سميماً لزيادة الجباية الضريبية ،أما إذا كاف القرار مجرد رفع ،وزيادة اإليرادات
الضريبية فقط دوف أف يكوف ىناؾ آلية تطبيؽ ليذا القرار فإف مف شأف ىذا القرار غير المدروس أف

يعمؿ عمى ضغط اإلدارة الضريبية عمى الفاحص الضريبي لكي يعمؿ عمى تنفيذ مثؿ ىذا القرار مف
خالؿ زيادة عدد الممفات لغايات الفحص الضريبي ،وبشكؿ سريع ،مما يجعمو ينفذ القرار دونما قناعة
وىذا بدوره يؤدي إلى نتائج سمبية عمى طبيعة عممية الفحص ونطاقيا ،ثـ ىناؾ آثار سمبية أخرى مثؿ

إلحاؽ الضرر في النواحي االقتصادية واالجتماعية والمالية لعممية التدقيؽ نفسيا.

وقد تقوـ اإلدارة الضريبية بالعمؿ عمى زيادة عدد العامميف في قسـ التدقيؽ في الدوائر

الضريبية الفرعية بحيث تكثؼ وجود الموظفيف في ىذا القسـ ،وقد يكوف ىناؾ موظفوف غير مؤىميف
وغير مدربيف لمقياـ بمثؿ ىذه الميمة مما يؤثر عمى مجريات الفحص الضريبي في الدائرة األمر الذي

سيؤدي إلى نتائج فحص غير دقيقة ،وسوؼ تكوف عممية التدقيؽ والفحص بدوف أسس عممية أو تكاد
تكوف موجودة.

كما أف ىناؾ عوامؿ أخرى داخؿ اإلدارة الضريبية ليا عالقة مباشرة بعممية الفحص ،وتؤثر

عمييا منيا :مدى اعتماد اإلدارة الضريبية عمى أسس عممية ومتطورة مف أجيزة وخطط لمتدقيؽ.
انياً :قلعوقمل قلمرلبطم بالفاحص قلضريبل:

 رغبة الفاحص في إنجاز أكبر عدد مف الممفات في سبيؿ إرضاء اإلدارة ،األمر الذي يدفعوإلنجاز المطموب ،ولكف بق اررات متسرعة ،وبعيدة عف الموضوعية المطموبة.

 -مدى رغبة الفاحص في إنياء الممفات الموجودة بحوزتو فإذا توفرت رغبة حقيقية لدى الفاحص

الضريبي في إنياء الممفات سوؼ يعمؿ جاىداً مف أجؿ ذلؾ ،وذلؾ لكي يعمؿ عمى رفع نسبة

اإلنجاز لو ،وبالتالي لمدائرة.

 إلماـ الفاحص الضريبي بمواد التشريع الضريبي عمى ق ارره ،فالفاحص الذي يمـ ببنود القانوفالمختمفة ،يستطيع إيجاد الحموؿ ،والمخارج القانونية لمعالجة مشكالت التدقيؽ التي قد تواجيو.
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 -شخصػية الفػاحص الضػريبي ،حيػػث توجػد عالقػة طرديػة بػػيف شخصػية الفػاحص ،والتخطػيط لعمميػػة

الفح ػػص ونتائجي ػػا ،فكمم ػػا ك ػػاف الف ػػاحص م ػػؤىال عمميػ ػاً وعمميػ ػاً ،كان ػػت نت ػػائج الفح ػػص أكث ػػر ثق ػػة

ومصداقية.

ال اً :قلعوقمل قلمرلبطم بالما فين:
وتتمثؿ ىذه النتائج في مدى رغبة المكمؼ صاحب الممؼ موضوع الفحص في التعاوف مع

الفاحص الضريبي ،حيث إف ىناؾ بعض المكمفيف ينظروف إلى أف الضريبة بحد ذاتيا شيء غير
مرغوب بو ،ويشعروف تجاىيا بعدـ الراحة ،وكأف الضريبة جاءت تقاسميـ أمواليـ ،مما يؤدي إلى

حدوث نزاع بيف المكمؼ والفاحص ،وىذا بدوره يؤثر عمى خطة التدقيؽ وتوقيتيا ونتائجيا ،ويعيؽ تقدـ
العمؿ في الوصوؿ إلى نتائج معقولة لعممية الفحص.
رقبعاً :قلعوقمل قلمرلبطم بالوايل عن قلما ف:
األصؿ أف يسعى الفاحص دائماً إلى القياـ بواجبو عمى أكمؿ وجو ،وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ

القانوف ،فيجب أف ال تكوف ىناؾ أي عالقات أو مصالح مشتركة بيف الفاحص ووكيؿ المكمؼ أو مف
يمثمو في إنياء الممؼ قيد الفحص ،إذ يجب أف يكوف ىناؾ تعاوف كامؿ مف مفوض المكمؼ مع

الفاحص مف خالؿ تقديـ كافة المعمومات والبيانات واإليضاحات الضرورية لعممية الفحص ،مع األخذ
باالعتبار أف ىناؾ ثغرات بالقانوف يقوـ المفوض باستغالليا لصالح مكمفو ،وىذا كفمو القانوف ألنو

مشروع وليس مخالفاً.

خامسا:قلعوقمل قلمرلبطم بالبيكم قلف سطينيم وقللل لؤ ر بعم يم قلفحص قلضريبل حسب رأي

قلباحث.

اليزاؿ ينظر المكمؼ الفمسطيني بنظرة سمبية لمضرائب ويرجع ذلؾ لألسباب االتية:
 وجود ثقافة لدى قطاع واسع بأف المواطف ال يتمقى الخدمات مف الحكومة نظير مايدفع.

 -الوضع االقتصادي السيء لدى المواطف الفمسطيني وانتشار البطالة.

 مساعدة المحاسبيف لممكمؼ بالتيرب واعتبار أف تخفيض االلتزاـ الضريبي لممكمؼ احدأىـ مزايا المحاسب .

 النظرة الدينية لمضرائب وعدـ وضوحيا تجاه الضرائب. -االعتقاد بأف الضريبة ىي أحد مخمفات االحتالؿ.
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 2.2.9قلفرق بين مدقق قلحسابات وقلفاحص قلضريبل:
يختم ػ ػ ػػؼ عم ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػدقؽ الحس ػ ػ ػػابات ع ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػؿ الف ػ ػ ػػاحص الضػ ػ ػ ػريبي ف ػ ػ ػػي النق ػ ػ ػػاط التاليػػ ػ ػػة

(عطا:)9 :1994 ،

 -1يبدأ عمؿ الفاحص الضريبي بعد نياية السنة المالية وبعد انقضاء المدة الممنوحة لممكمفيف أفراداً
كانوا أو شركات لتقديـ إق ارراتيـ ،بينما يجوز لممدقؽ أف يبدأ تدقيقو خالؿ السنة أو عقب انتياء

السنة المالية مباشرة.

 -2يقوـ الفاحص الضريبي بإجراء بعض االختبارات لبعض الحسابات وفي ىذه الحالة قد تختمؼ

وجية نظر الفاحص الضريبي عف وجية نظر مدقؽ الحسابات مثؿ اإلىالكات واالحتياطات

وبعض بنود المصروفات.

 -3ليس مف واجب المدقؽ أف يوضح مقدار األرباح الحقيقية التي أظيرتيا حسابات المنشأة إذ يقتصر
عممو عمى أف يتضمف تقريره التحفظات التي يراىا ،في حيف أف الفاحص الضريبي يجب عميو أف

يحدد وعاء الضريبة التي يطبؽ قانونيا.

 -4أف المدقؽ يقوـ بتقديـ تقريره إلى موكمو مف المالؾ أفراداً كانوا أو شركات ،بينما الفاحص يقوـ
بتقديـ تقريره إلى الدائرة الضريبية.

 -5قد يرى الفاحص الضريبي االعتماد عمى تقرير المدقؽ في التقميؿ مف بعض االختبارات التي يرى
القياـ بيا وفي التمسؾ ببعض التحفظات التي ترد بيذا التقرير ،بخالؼ المدقؽ فإنو ال يعتمد عمى
ما ورد في تقرير الفاحص الضريبي إلبداء رأيو في بعض نواحي الحسابات ،وذلؾ ألف ميمة

المدقؽ تسبؽ ميمة الفاحص الضريبي.

ويلفق عمل مدقق قلحسابات مع عمل قلفاحص قلضريبل فيما ي ل:
 -1يرتكز عمؿ كؿ منيما عمى نفس المجموعة الدفترية والمستندات الخاصة بالمنشأة عف الفترة المالية
الواحدة.

 -2يخوؿ لكؿ منيما الحؽ في االطالع عمى الدفاتر والمستندات سواء كانت دفاتر أصمية أـ فرعية ما
دامت ليا صمة بالغرض الذي مف أجمو يزاوؿ ميمتو.

 -3لكؿ منيما الحؽ في الحصوؿ عمى التوضيحات والتفسيرات التي ال تظيرىا الدفاتر ،كما ليـ الحؽ
في طمب البيانات واإليضاحات الالزمة لتأدية وظيفتيـ.

 -4كؿ منيما ممزـ بمراعاة سر المينة طبقاً لمقانوف.

 -5يعتمد كؿ منيما عمى نظاـ الضبط الداخمي في عممو ،وفي طريقة التدقيؽ المستندية واآللية.
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 2.2.10قلفحص قلضريبل فل ف سطين:
تبيف قلمادة ( )18مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  8لسنة 2011ـ والخاصة بتقديـ اإلقرار
الضريبي.
 .1بموجب أحكاـ ىذا القرار بقانوف يمتزـ كؿ مكمؼ بتقديـ اإلقرار الضريبي المعزز
بالمستندات والمعمومات الالزمة وفقاً لممواد ( )19و( )20مف ىذا القرار بقانوف ،وتكوف تمؾ اإلق اررات

والمعمومات خاضعة لمتدقيؽ مف قبؿ المقدر.

 .2عمى األشخاص المعفاة دخوليـ مف الضريبة بموجب التشريعات االستثمارية السارية
المفعوؿ تقديـ اإلقرار الضريبي.
 .3عمى الورثة أو مف يمثميـ تقديـ اإلقرار الضريبي عف مورثيـ خالؿ ( )6أشير مف تاريخ
الوفاة ودفع الضريبة المترتبة قبؿ توزيع التركة.
ٍ
مصؼ ألي شركة أف يبمغ الدائرة خطياً ببدء إجراءات التصفية؛ لبياف وتثبيت
 .4عمى كؿ

المبالغ الضريبية المستحقة عمى الشركة ،ويقدـ إق ار اًر ضريبياً عف الشركة المكمؼ بتصفيتيا ويمزـ بدفع
الضريبة حاؿ استحقاقيا وفؽ أحكاـ ىذا القرار بقانوف.

 .5لموزير بتنسيب مف المدير إصدار تعميمات يعفي بموجبيا فئات معينة مف األشخاص
الطبيعييف مف تقديـ اإلقرار المنصوص عميو في ىذه المادة
وتبيف قلمادة ( )18مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  8لسنة 2011ـ والخاصة بقبوؿ ورفض
االقرار الضريبي

 .1يعتبر اإلقرار الضريبي المقدـ مف المكمؼ مقبوالً بشكؿ مبدئي عند استالمو.
 .2لممقدر بعد فحص اإلقرار ومرفقاتو قبولو أو رفضو كمياً أو جزئياً إذا توفرت لديو أسباب حوؿ

صحو أو عدـ صحة البيانات الواردة فيو وابالغ المكمؼ بمذكرة حضور لممناقشة خالؿ سنة مف تاريخ
تسميـ اإلقرار الضريبي.
 .3إذا وافؽ المكمؼ عمى تعديؿ اإلقرار الضريبي يحدد مقدار الضريبة ويبمغ المكمؼ ذلؾ بإشعار
خطي ويكوف القرار غير قابؿ لالعتراض أو الطعف وتكوف الضريبة واجبة األداء.
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 .4إذا لـ يوافؽ المكمؼ عمى تعديؿ اقرار الضريبي ،أو لـ يمتزـ بحضور جمسة المناقشة ،يجوز لممقدر
أف يقدر دخمو الخاضع لمضريبة والضريبة المستحقة عميو ويكوف قرار المقدر قابؿ لالعتراض خالؿ
( )30يوماً مف تاريخ تبمغ المكمؼ إشعار التقدير.
 .5في حاؿ عدـ تقديـ المكمؼ لإلقرار الضريبي ومرفقاتو في الموعد المحدد ،يجوز لممقدر إجراء
التقدير بالفطنة والدراية ،وابالغ المكمؼ بموجب إشعار خطي يحدد فيو دخمو الخاضع لمضريبة،
والضريبة المستحقة عميو ،ويكوف قرار المقدر قابالً لالعتراض خالؿ ( )30يوماً مف تاريخ تبمغ
المكمؼ إشعار التقدير.
وتبيف قلمادة ( )23مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  8لسنة 2011ـ والخاصة بالفحص
الضريبي ومراجعة سجالت المكمفيف.
.عمى المكمؼ أف يحتفظ في مكاف إدارة عممو بسجالت ومستندات مالية منظمة وفقاً ألحكاـ القوانيف
واألنظمة المعموؿ بيا لمدة خمس سنوات ،الحقة لمفترة الضريبية التي اكتسبت فييا الضريبة الصفة
القطعية.
 .2لممدير أو ألي موظؼ مفوض مف قبمو خطياً أف يدخؿ إلى أي مكامف يجري تعطي عمؿ فيو،
وأف يفحص البضائع الخزنة والنقد واآلالت والسجالت الحسابية والمستندات ،ولو االحتفاظ بيا لمدة ال
تزيد عف شير إذا اقتنع بأف االحتفاظ بيا ضرورياً لغايات تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانوف.
 .3يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضيف خطياً أثناء قياميـ بأعماليـ مف رجاؿ الضبط القضائي
وذلؾ في حدود اختصاصيـ وفي الحاالت التي تستدعي ذلؾ.
 .4لممدير أو ألي موظؼ مفوض مف قبمو خطياً طمب المعمومات الضرورية وتبادؿ المعمومات
الضريبية الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف مع الدوائر المالية والضريبية أو أية دائرة أو جية أخرى وفقاً
ألحكاـ القانوف.
أما في حالة عدـ وجود إقرار ضريبي ،فكما أوضحت قلمادة ( )22مف قانوف ضريبة الدخؿ
رقـ  8لسنة  2011مف ىذا القانوف:

.1إذا لـ يتقدـ المكمؼ بطمب اإلعفاءات التي تنص عمييا القانوف خالؿ ( )3أشير مف نياية الفترة

الضريبية يعتبر االقتطاع نيائياً.
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 .2إذا تقدـ المكمؼ بطمب اإلعفاءات المشار إلييا في الفقرة ( )1مف ىذه المادة عمى المقدر مراجعة
االستقطاعات واعادة النظر فييا خالؿ سنة مف تاريخ تقديـ الطمب
ونالحظ أف القانوف الفمسطيني حدد صالحيات الفاحص الضريبي في قبوؿ اإلقرار الذاتي

لممكمؼ ،أو رفضو ،أو تعديمو ،باإلضافة إلى إجراءات الفحص الضريبي مف خالؿ االطالع عمى
السجالت ،والمستندات المالية الالزمة ،وىذه الصالحيات غير مطمقة ،وانما مقيدة بنصوص القانوف".
2.2.11

وساكل لشجيع مأموري قللكدير فل مجال قلفحص قلضريبل ع ى قلعمل قلافء:

تـ تطوير العديد مف الوسائؿ التي تضمف تدقيقا نوعيا ،ييدؼ ‘إلى تحديد االلتزاـ الضريبي
الصحيح وبأقؿ التكاليؼ ،وبطريقة تؤكد عمى كسب ثقة المكمفيف في الخدمة المؤداة .كما ييدؼ إلى
تمبية احتياجات المكمفيف بتخفيض عبء االمتثاؿ وتفعيؿ االلتزاـ الطوعي ،مستفيدة مف الوسائؿ التي

تـ تبني يا في مجاؿ مينة التدقيؽ ،وبما ينسجـ وطبيعة عمميات التدقيؽ الضريبي والنظاـ الضريبي
القائـ ،ولعؿ مف أىـ تمؾ الوسائؿ:
 -1تبني معايير لمفحص الضريبي.
 -2فحص النظير.

 -3نظاـ قياس جودة الفحص.
شال ( :)2.2وساكل لشجيع مأموري قللكدير فل مجال قلفحص قلضريبل ع ى قلعمل قلافء

معايير رقابم قلجودة

معايير رقابم قلجودة
المعايير التي يمكف تطبيقيا في كؿ عممية تدقيؽ أو فحص ضريبي

قياس جودة الفحص
وتقدير االتجاىات طويمة

فحص قلنظير
الوسائؿ التي تحدد مدى تحقيؽ فرؽ التدقيؽ أو الفاحصيف الضريبييف
لمعايير التدقيؽ ،وتقاس مف قبؿ مجموعة النظير
(مدين قلظابط ())2013
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األمد ألدائو في إطار دعـ
برنامج تحسيف الجودة

لبنل معايير ل فحص قلضريبل( :قلظابط.مدين)2013.
تعد اإلدارة الضريبة األمريكية مف أولى اإلدارات التي عممت عمى تطوير معايير لتدقيؽ

الضريبة عمى الدخؿ مف واقع معاييرىا المينية في مجاؿ التدقيؽ .وتشكؿ ىذه المعايير آلية عمؿ
ومرور
ًا
بدءا مف ضرورة توفر بعض المواصفات العامة أو الشخصية في الفاحص الضريبي،
متكاممة ً
بالمعايير التي تضبط أعماؿ الفحص الميداني ،وانتياء بمعايير إعداد التقرير والرد عمى اعتراضات

المكمفيف.

 -1فحص قلنظير (دقكرة قللدقيق قلدقخ ل وقلس وك قلمينل):
ىو عممية قياس مدى التزاـ الفاحصيف أو فرؽ التدقيؽ ،بتطبيؽ معايير الفحص الضريبي في

كؿ عممية تدقيؽ يقوموف بيا.

إف مجموعة فحص النظير المكمفة بالقياـ بمراجعة جودة أداء الفاحصيف يجب أف تػزود اإلدارة

بتقرير مستقؿ حوؿ مدى استجابة ىؤالء الفاحصيف لمعايير الفحص الضريبي ،مف خالؿ تقرير يوضح

عمؿ فاحصي الحسابات ،ىذا التقرير يعد بمثابة مرجعية قيمة لإلدارة التي تسعى لتحقيػؽ أىػدافيا عمػى
نحو متميز يمكنيا مف معرفة مواضع القوة والضعؼ مما يؤدي إلى ترشيد العمؿ الضريبي.
 -2نظام قياس جودة قلفحص قلضريبل:
إف نظاـ قياس جودة الفحص ،ىو آليو لجمع البيانات ،تساعد عمى تقدير االتجاىات الطويمة
األجؿ ألداء النظاـ في إطار قياسات متوازنة ،لذلؾ فإف البيانات سيتـ استخداميا مف قبؿ اإلدارة لتقييـ
األداء وبوصفيا مؤش ار عمى مدى قدرة الفاحصيف في تطبيؽ النظاـ الضريبي عمى الجميع باستقامة

أيضا في تحديد التغييرات الواجب
وعدالة مف جية ،ومف جية أخرى فإف تمؾ البيانات ستستخدـ ً
إدخاليا في النظاـ.

الشؾ أف العممية المشار إلييا ىي عبارة عف نظاـ متكامؿ لقياس جودة الفحص ،تشكؿ فيو
معايير الرقابة عمى جودة تمؾ الفحوص العنصر األىـ في عممية القياس ككؿ .وىي تصمح الف تكوف

خارطة طريؽ تحدد اتجاىات تطوير أعماؿ الفحص الضريبي في أي نظاـ ضريبي آخر لبساطتيا
ووضوحيا وشموليا في عممية القياس لمدى جودة تمؾ األعماؿ ،واختيارىا مف خالؿ عممية التطبيؽ

لعدة سنوات.
 2.2.12معايير قياس جودة قلفحص قلضريبل( :الظابط .مديف)2013.
يعتمد نظاـ قياس جودة الفحص الضريبي عمى مجموعة مف المعايير التي تـ وضعيا مف قبؿ

اإلدارة الضريبية األمريكية ويعمؿ بيا حاليا ،وىي عبارة عف ثمانية معايير:
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قلمعيار قمول :تخطيط الفحص .ويقيس ىذا المعيار فيما اذا كانت خطة الفحص قد حددت القضايا
ذات األىمية النسبية والطمبات األولية لممعمومات بشكؿ واضح ومختصر ومناسب ،مع عنونة لمقضايا

التي مف المحتمؿ أف يتـ اختيارىا لمتدقيؽ ،ومدى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية التي ستشكؿ الحقا
أرضية عمؿ لفحص وتدقيؽ كامؿ.
قلمعيار قل انل :مجاؿ الفحص ،ويقيس ىذا المعيار مدى إعطاء االىتماـ الكافي لبنود اإلقرار
الضريبي الكبيرة والغير اعتيادية والمثيرة لمتساؤؿ ،كما ويقيس مدى إعطاء االىتماـ الكافي لعممية تقديـ

اإلق اررات الضريبية ،واحتماؿ الفحص أو التدقيؽ لجميع اإلق اررات التي يجب أف تقدـ مف قبؿ المكمفيف
وفيما اذا تـ اتخاذ الخطوات المالئمة لتأكيد االلتزاـ.
قلمعيار قل الث :التقصي وتحديد الدخؿ ويقيس ىذا المعيار فيما اذا كانت الخطوات التي اتخذت قد
صادقت عمى أف المقدار المناسب لمدخؿ قد تـ التصريح عنو .إف الخطوات المتخذة أثناء فحص أو
تدقيؽ الدخؿ قد اعتمدت عمى وقائع وظروؼ الحالة ويجب أف يتـ التركيز عمى معمومات اإلقرار

الضريبي وسجالت ودفاتر المكمؼ ،كما يجب األخذ بعيف االعتبار أجوبة المكمؼ عمى األسئمة

الموجية إليو أثناء المقابمة الشخصية ونتيجة الحد األدنى مف التحقيقات المتعمقة بمدى صحة الدخؿ
المصرح عنو ونتائج تحميؿ األنشطة المالية ،وفحص إجمالي المقبوضات لتحديد فيما اذا كاف المكمؼ

ممتزـ ضريبي ،و يجب تقييـ الرقابة الداخمية لممكمؼ لفيـ السياسات واإلجراءات المستخدمة في حماية
أخير يجب المطابقة بيف ما ورد في
الموجودات لتجنب تضميؿ ذا أىمية نسبية في المعمومات المالية و ًا
الدفاتر والسجالت وبيف اإلقرار الضريبي المقدـ مف حيث النتيجة.
قلمعيار قلرقبع :الفحص الفني أو التدقيؽ ،ويقيس ىذا المعيار فيما اذا كانت القضايا التي تـ فحصيا
قد أكممت لمستوى قوى ووفرت المعمومات الكافية لتحديد الضريبة الصحيحة بشكؿ جوىري .ويصار
إلى تقرير عمؽ الفحص مف خالؿ استخداـ أدلة اإلثبات كالبحث والتحقيؽ وطرح األسئمة والمقابالت

الشخصية والمالحظة وتحميؿ الوثائؽ ذات العالقة ،ودفاتر األستاذ واليومية واالختبارات الشفيية
وسجالت الفريؽ الثالث.. .الخ التأكد مف التطوير التاـ لموقائع المناسبة المتعمقة بالقضايا المثارة ،إذ
توفر المقابمة الشخصية معمومات ال توفرىا الوثائؽ ،فالمقابمة والمخطط ليا والمنفذة بشكؿ مناسب

ستؤمف فيما لمتاريخ المالي وعمميات التشغيؿ والسجالت المحاسبية ،ينبغي إشراؾ المتخصصيف عندما
مالئما قد حصؿ فعال لتمؾ القضايا االستثنائية (الفريدة) أو
تطور
ًا
تكوف خبراتيـ مطموبة لمتأكد مف أف
ً
المعقدة.
قلمعيار قلخامس :أوراؽ العمؿ والتقارير ،ويقيس ىذا المعيار عممية توثيؽ مراحؿ الفحص والتدقيؽ
واألمور الفنية المستخدمة واإلجراءات المطبقة والجيد المبذوؿ مف قبؿ الفاحص في القضية الخاضعة

أيضا فيما إذا كانت أوراؽ العمؿ والتقارير قد قامت بتوثيؽ عممية التدقيؽ بشكؿ
لمتدقيؽ ،وىو يقيس ً
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كاؼ لدعـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،وفيما اذا كانت حسابات الضريبة وفقًا لذلؾ دقيقة .تعد أوراؽ
العمؿ بمثابة المستند األساسي لتقرير الفاحص فيي توثؽ اإلجراءات المطبقة واختبارات التدقيؽ
المنجزة والمعمومات التي تـ التفتيش عنيا ،والحصوؿ عمييا والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا أثناء عممية

مكتوبا عف وقائع التدقيؽ عمى شكؿ فيرسة وبصياغة أنيقة ودقيقة،
تمخيصا
الفحص ،تقدـ التقارير
ً
ً
يحتوي التقرير عمى جميع المعمومات الضرورية بما فييا تقديـ االنطباع بالفيـ الواضح مف قبؿ
الفاحصيف لسبب كؿ تسوية مف تسويات الفحص.
قلمعيار قلسادس :تطبيؽ القانوف /تحديد الضريبة ،الغرض مف المعيار :يقيس ىذا لمعيار فيما إذا
كانت النتائج التي تـ التوصؿ إلييا قد بنيت عمى أساس التطبيؽ الصحيح لقانوف ضريبة الدخؿ .يأخذ
ىذا المعيار بعيف االعتبار عممية تطبيؽ القانوف واألنظمة وق اررات محكمة الضرائب فيما يتعمؽ

بالقضايا المعترض عمييا أماـ ىذه المحكمة وغيرىا وذلؾ مف أجؿ تأميف الدعـ االزـ لمنتائج مف

الناحيتيف الفنية والفعمية بما فييا موضوع الغرامات.

قلمعيار قلسابع :االستخداـ الفعاؿ لموقت ويقيس ىذا لمعيار مدى االنتفاع مف الوقت ،واالستخداـ
أساسيا ألداء
عنصر
ًا
الفعاؿ لمزمف في أداء األنشطة خالؿ عمميات الفحص ويعتبر الوقت أو الزمف
ً
فحص نوعي إذ أف الزمف يجب أف ينسجـ ومدى تعقد القضايا ،ويتضمف الزمف أو الوقت كال مف
المدى المطموب إلتماـ القضية وكمية الوقت /بالساعات /الالزمة إلتماـ الفحص ،فكؿ مظاىر الوقت

توجو بيذا المعيار.

من عناصر قلمعيار لفصل قآللل:
 إذا كاف الوقت المطبؽ يتماشى والعمؿ المنجز.
 إذا كاف الفاحص الضريبي تحرؾ بالقضية بطريقة انسيابية وميسرة.
فور ،إذ
قلمعيار قل امن :عالقات المكمؼ /المينية ويقيس ىذا لمعيار حاجات المكمؼ التي يتـ تمبيتيا ًا
يتـ تخفيض العبء المترتب عمى المكمؼ بالقياـ باتصاؿ فوري وبطريقة مينية وباحتراـ حقوقو.
ومف أجؿ االرتقاء بعالقات جيدة مع المكمؼ ،تسعى اإلدارة الضريبية لتوفير الخدمة لكؿ

مكمؼ بجعؿ عممية التصريح وتقديـ البيانات أسيؿ ،كما توفر الخدمة النوعية لممكمؼ الذي يحتاج إلى

مساعدة في تقديـ اإلقرار الضريبي أو في الحسابات كما تعمؿ عمى تقديـ معالجة فورية ومينية ومفيدة
إلى المكمفيف في الحاالت التي تكوف فييا الضرائب اإلضافية مستحقة الدفع.
تعني خدمة المكمؼ تبني ممارسات عممية تجعؿ مف االلتزاـ أكثر سيولة وتؤكد عمى أف
القوانيف الضريبية تطبؽ بعدالة في حيف تكوف حقوؽ المكمؼ نصب أعيف اإلدارة الضريبية.
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أصال مف مينة التدقيؽ ،كما أشرنا في مجاؿ الفحص
عمى أف تمؾ الوسائؿ المستمدة
ً
الضريبي ،قد للط ب بعض قللغيير قلذي يرجع إلى:
 التعامؿ مع منشأة محاسبية وحيدة وىي اإلدارة الضريبية. -تشكيؿ لجنة أو قسـ مف فحص النظير مف الموظفيف أكفاء ىـ جزء مف كادر تمؾ اإلدارة.

 اختيار معايير لقياس الجودة تعطي تأكيدا مناسبا عمى كفاءة أعماؿ التدقيؽ المتبعة في كؿ عمميةتدقيؽ مف جية ،وىي معنية بالتحسيف عمى مستوى النظاـ ككؿ مف جية أخرى.

مػػع العمػػـ أف تطبيقيػػا مجتمعػػة يمثػػؿ حالػػة مػػف الكمػػاؿ النسػػبي الػػذي يعػػد ىػػدفًا مػػف األىػػداؼ
االستراتيجية التي تسعى اإلدارة الضريبية في أي نظاـ ضريبي لتحقيقو ،لتوثيؽ العالقة بينيا مجتمعو.
 2.2.13خالصم قلمبحث:
يعرؼ الفحص الضريبي بأنو فحص حسابات المكمفيف والمنشآت والشركات بيدؼ تحديد

وعاء الضريبة المستحقة وتتجمى أىمية الفحص الضريبي في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف عممية
الفحص والتي يعد أىميا الوصوؿ إلى دقة النتائج وواقعيتيا ،ومف ثـ الربح الضريبي الحقيقي ولمفحص

الضريبي نوعاف فحص شامؿ وفحص بالعينة المنتقاة ،والفاحص الضريبي يجب أف يتصؼ بصفات

أىميا توافر معرفتو بالقوانيف والتشريعات وحسف الخمؽ والمحافظة عمى الماؿ العاـ ولمفحص الضريبي
مراحؿ تبدأ بالمرحمة التمييدية لمفحص ،وتنتيي بمرحمة إعداد تقرير الفحص ولجودة الفحص الضريبي
معايير تبدأ بتخطيط الفحص ،وتنتيي بخدمة المكمؼ الضريبي وتحديد احتياجاتو الضريبية.
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 3انفصم انثانث

اإلطـار اننظري

 قلمبحث قمول :عالقم قلمدقق قلخارجل بالم ف قلضريبل ل ما ف.
 قلمبحث قل انل :إعدقد ولدقيق قإلقرقر قلضريبل.
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 3.1قلمبحث قمول

عالقم قلمدقق قلخارجل بالم ف قلضريبل
 3.1.1مكدمم:
يقدـ التدقيؽ المالي التأكيدات الالزمة عف صحة البيانات المالية واألرقاـ التي تمثؿ األحداث
اقتصاديا واجب التسجيؿ والتدقيؽ ويعد تدقيؽ حسابات الضرائب جزًءا
االقتصادية وتعد الضريبة حدثًا
ً
ىاما مف ىذه التأكيدات حيث أف الضرائب يتـ التعبير عنيا
مف تدقيؽ الحسابات المالية وتمثؿ جزًءا ً
أيضا قيمة غير مالية تتمثؿ في التزاـ المنشأة الضريبي
ببيانات مالية إال أف ىذه البيانات المالية تحمؿ ً
مما يوضح أىمية تدقيقيا وتخصيص حيز كاؼ ليا مف برنامج التدقيؽ ويمثؿ التدقيؽ الخارجي رقابة

سابقة تتـ قبؿ إعداد اإلقرار الضريبي ،بينما يتـ التدقيؽ الضريبي مف قبؿ الدوائر الضريبية بعد تقديـ

اإلقرار الضريبي وقد أوضحت المعايير الدولية إلى أف عمميات المنشأة يجب أف تمتزـ بأحكاـ القوانيف
واألنظمة بما في ذلؾ القوانيف واألنظمة الضريبية التي تحدد المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات

المالية لممنشأة التي ىي مف مسؤولية اإلدارة.

أما مسؤولية المدقؽ فيي الحصوؿ عمى ما يكفي مف أدلة التدقيؽ المناسبة عف مدى االلتزاـ

بأحكاـ القوانيف واألنظمة بما فييا القوانيف واألنظمة الضريبية ،إال أف المدقؽ غير مسؤوؿ عف منع
عدـ االلتزاـ ،وال يتوقع منو أف يكتشؼ عدـ االلتزاـ بكافة القوانيف واألنظمة بما فييا القوانيف واألنظمة

الضريبية (.)International Auditing and Assurance Standards Board, 2013
 3.1.2قلمدقق قلخارجل وعم يم قللدقيق:

ويقع عمى عاتؽ المدقؽ مسؤولية الحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ بأف البيانات المالية والتي سيتـ
االعتماد عمييا في إعداد اإلق اررات الضريبية تخمو بمجمميا مف األخطاء الجوىرية سواء كانت بسبب

االحتياؿ أو الخطأ ،أو بصفة عامة ينبغي أف يكوف المدقؽ فطنا يقظا نحو الحصوؿ عمى الدالئؿ التي
تكشؼ عف أوجو التالعب المحتمؿ ،وفي الواقع فإف خاصيتي الحذر والشؾ المنطقي ربما يعتبر مف

أكثر الميارات التي ينبغي أف يتمتع بيما المدقؽ ،وبالطبع فال يكفي اكتشاؼ التالعب وانما يتطمب

األمر تتبعو ومطالبة اإلدارة بضماف توفير بيئة صالحة خالية مف التالعب واالحتياؿ بما في ذلؾ
غالبا ما يكوف الدافع لمقياـ بعممية التدقيؽ ىو طمب اإلدارة
االحتياؿ الضريبي ،وفي معظـ الحاالت ً
الكتشاؼ أوجو التالعب أو حصوؿ المدقؽ عمى إشارة تفيد بحدوث عمميات غير عادية مف ناحية أو
فقد سجالت معينة مف ناحية أخرى (كرسوع )94 :2008 ،ويجب عمى المدقؽ أف(ألفيف أرينز،

جيمس لويؾ:)2000 ،
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 -1يتعرؼ عمى القوانيف واألنظمة بما فييا القوانيف واألنظمة الضريبية التي ليا أثر مباشر وتتسـ
باألىمية النسبية.

 -2تقدير كؿ متطمب يتسـ باألىمية النسبية وأخطار عدـ االلتزاـ الذي يتسـ باألىميػة النسػبية ويشػمؿ
ذلػػؾ األخػػذ باالعتبػػار تقيػػيـ الرقابػػة الداخميػػة لمتأكػػد مػػف عػػدـ االلت ػزاـ بػػالقوانيف واألنظمػػة بمػػا فييػػا

القوانيف واألنظمة الضريبية.

 -3ويتوج ػػب عم ػػى الم ػػدقؽ تص ػػميـ خطػ ػوات واجػ ػراءات الت ػػدقيؽ بن ػػاء عم ػػى اختب ػػار االلتػ ػزاـ ب ػػالقوانيف
واألنظمػػة بمػػا فييػػا الق ػوانيف الض ػريبية لتػػوفير تأكيػػد مناسػػب عػػف اكتشػػاؼ كافػػة الحػػاالت المتعمػػدة

وغير المتعمدة لعدـ االلتزاـ الذي يتسـ باألىمية النسبية.
وتتح ػػدد أى ػػداؼ الم ػػدقؽ الخ ػػارجي "المح ػػددة" الخاصػ ػة ب ػػااللتزاـ ب ػػالقوانيف واألنظم ػػة بم ػػا فيي ػػا

القػ ػ ػ ػوانيف واألنظم ػ ػ ػػة الضػ ػ ػ ػريبية ،وذل ػ ػ ػػؾ حس ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػا ن ػ ػ ػػص عمي ػ ػ ػػو معي ػ ػ ػػار الت ػ ػ ػػدقيؽ ال ػ ػ ػػدولي ()250
(.) International Auditing and Assurance Standards Board, 2013: p.53
 -4بأف يحصؿ عمى ما يكفي مف أدلة التدقيؽ المناسبة عف االلتزاـ بأحكاـ األنظمة والموائح المعموؿ
بيا ،والتي ليا تأثير مباشر عمى تحديد المبالغ الجوىرية واإلفصاحات في القوائـ المالية.

 -5أف يقوـ بأداء إجراءات تدقيؽ محددة لممساعدة في التعرؼ عمى حاالت عدـ االلتزاـ باألنظمة
والموائح األخرى التي قد يكوف ليا تأثير جوىري عمى القوائـ المالية.

 -6أف يستجيب بشكؿ مناسب لعدـ االلتزاـ ،أو الشؾ في عدـ االلتزاـ باألنظمة والموائح التي تـ
التعرؼ عمييا خالؿ عممية التدقيؽ.

بعػػد أف ينتيػػي المػػدقؽ الخػػارجي مػػف إج ػراء االختبػػارات الالزمػػة والكافيػػة لتشػػكيؿ ال ػرأي حػػوؿ

البيانػػات الماليػػة يقػػوـ المػػدقؽ بتقيػػيـ االسػػتنتاجات حسػػب مفيػػوـ األىميػػة النسػػبية واعػػداد تقريػػر التػػدقيؽ
وعميو أال يغفؿ أىمية إبالغ الجيات المختمفة بما وصؿ لعممو خالؿ عممية التدقيؽ مػف تجػاوزات كعػدـ

االلتػزاـ بػػالقوانيف واألنظمػػة بمػػا فييػػا القػوانيف واألنظمػػة الضػريبية قبػػؿ أف يعػػد التقريػػر وفػػي حػػاؿ لػػـ يػػتـ

تص ػػحيحيا فإن ػػو يج ػػب أف يفص ػػح ع ػػف عػ ػدـ االلتػ ػزاـ ب ػػالقوانيف واألنظم ػػة بم ػػا فيي ػػا القػ ػوانيف واألنظم ػػة
الضريبية الذي تـ التعارؼ عميو ،أو المشكوؾ فيو في تقرير التدقيؽ تطبيقا لمبدأ كفايػة اإلفصػاح وذلػؾ
حسب ما نص عميو معيار التدقيؽ الدولي (.)250

 3.1.3قلمدقق قلخارجل وعم يم إعدقد قإلقرقر قلضريبل لضريبم قلدخل.
يمكػػف لممكمفػػيف أف يقوم ػوا بتكميػػؼ المػػدقؽ الخػػارجي لمشػػركة بالقيػػاـ بإعػػداد اإلق ػرار الض ػريبي،
وىػػذه الميمػػة حسػػب المعػػايير إنمػػا تنػػدرج تحػػت بنػػد الخػػدمات الضػريبية المقدمػػة لػػإلدارة واف قيػػاـ مػػدقؽ

الحسػػابات بإعػػداد اإلق ػرار الض ػريبي لتقديمػػو إلػػى الػػدوائر الض ػريبية ،إنمػػا يقػػع فػػي صػػمب عمػػؿ مػػدقؽ
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الحسابات وال يشكؿ أي تيديد لحياده ،بؿ عمى العكػس إذا كػاف المػدقؽ ىػو الػذي يعػد اإلقػرار الضػريبي

في ػػذا يق ػػدـ ض ػػمانا إل ػػى ال ػػدوائر الضػ ػريبية أف ى ػػذا اإلقػ ػرار يع ػػرض أرب ػػاح المش ػػروع بحس ػػب التعميم ػػات
ػافيا لمنشػآت التػدقيؽ،
المطموبة دوف انحراؼ ،كمػا أف قيػاـ مػدققي الحسػابات بيػذا الػدور يقػدـ دخ ًػال إض ً
يمكنيا مف تعميػؽ دورىػا االجتمػاعي واالقتصػادي ىػذا وقػد جػاء فػي دليػؿ السػموؾ المينػي الصػادر عػف
االتحاد الدولي لممحاسبيف ( )IFACأف قياـ المدقؽ بتقديـ خدمات استشارية إداريػة وماليػة لمعمػالء يعػد

اقتصادا في الجيد والخبرات ،كونو أصبح يألؼ أعماؿ العمالء نتيجة االرتباط والتعػايش المتواصػؿ مػع
ً
أعمػ ػ ػ ػ ػػاؿ العميػ ػ ػ ػ ػػؿ ممػ ػ ػ ػ ػػا يمكنػ ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػ ػػف تقػ ػ ػ ػ ػػديـ خػ ػ ػ ػ ػػدمات مفيػ ػ ػ ػ ػػدة بتكػ ػ ػ ػ ػػاليؼ أقػ ػ ػ ػ ػػؿ وبوقػ ػ ػ ػ ػػت أقصػ ػ ػ ػ ػػر
(القاضي.)224 :2008 ،
ومػع ذلػػؾ فػإف السػػمعة الضػريبية لممػدقؽ الخػػارجي المعػيف مػػف الييئػػة العامػة لممسػػاىميف تمعػػب

دو ار فػػي تعيينػػو مػػف قبػػؿ اإلدارة كمعػػد لإلقػرار الضػريبي وبمػػا أف لػػإلدارة حريػػة اختيػػار مػػف تتعاقػػد معيػػا
إلعػداد اإلقػرار الضػريبي فإنيػػا قػػد تمجػأ إلػػى محاسػب قػػانوني مختمػػؼ عػف المػػدقؽ الخػارجي المعػػيف مػػف
الييئة العامة لممساىميف وذلؾ حسب اعتبارات اإلدارة وتوصيات لجنة التدقيؽ.

وقػد تػـ اإلشػارة فػي قواعػد السػموؾ األخالقػػي لممحاسػبيف المينيػيف الصػادرة عػف االتحػاد الػػدولي

لممحاسػػبيف ( )IFACإلػػى أف تقػػديـ مثػػؿ ىػػذه الخدمػػة لػػإلدارة ال يشػػكؿ تيديػػدا عمػػى االسػػتقاللية إذا مػػا

تحمم ػػت اإلدارة مس ػػؤولية البيان ػػات الضػ ػريبية بم ػػا فيي ػػا أي تق ػػديرات ىام ػػة ت ػػـ القي ػػاـ بي ػػا إال أف إع ػػداد
حسػػابات االلت ازمػػات الض ػريبة الحاليػػة أو المؤجمػػة لغايػػات إعػػداد القيػػود المحاسػػبية والتػػي سػػيتـ تػػدقيقيا

الحق ػػا ف ػػي إط ػػار عممي ػػة الت ػػدقيؽ يمك ػػف أف يش ػػكؿ تيدي ػػدا ،وعم ػػى الم ػػدقؽ تطبي ػػؽ اإلجػ ػراءات الوقائي ػػة
كاستخداـ مينييف غير أعضاء في فريؽ التأكيد لتقديـ الخدمات وفي حاؿ تأدية الخدمة مف قبؿ عضػو

فػػي فريػػؽ التػػدقيؽ اسػػتخداـ ش ػريؾ أو موظػػؼ رئيسػػي ذي خب ػرة مناسػػبة لػػيس عض ػوا فػػي فريػػؽ التػػدقيؽ

لت ػ ػ ػػدقيؽ الحس ػ ػ ػػابات الضػ ػ ػ ػريبية أو الحص ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػػى مش ػ ػ ػػورة ح ػ ػ ػػوؿ الخ ػ ػ ػػدمات م ػ ػ ػػف خبي ػ ػ ػػر ضػ ػ ػ ػريبة
خارجي(.)International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 2013
إف تق ػػديـ اإلقػ ػرار الضػ ػريبي حس ػػب المع ػػايير الدولي ػػة ى ػػي خدم ػػة إع ػػداد وليس ػػت خدم ػػة تأكي ػػد
وتقتصػػر عمػػى اإلجػراءات المكتبػػة باسػػتبعاد النفقػػات التػػي تتعػػارض مػػع القػوانيف الضػريبية أو التعميمػػات

التنفيذيػػة لتمػػؾ القػوانيف ممػػا يػػؤدي إلػػى زيػػادة الػربح الضػريبي عػػف الػربح المحاسػػبي ،وقػػد يسػػمح القػػانوف
الض ػريبي بتنزيػػؿ بعػػض النفقػػات أو اسػػتبعاد بعػػض اإلي ػرادات مػػف ال ػربح المحاسػػبي ممػػا يجعػػؿ ال ػربح

الضػ ػريبي أق ػػؿ م ػػف الػ ػربح المحاس ػػبي ،فالمحاس ػػب الق ػػانوني يق ػػوـ بإع ػػداد اإلقػ ػرار وال يق ػػدـ تأكي ػ ًػدا عم ػػى
مصػداقيتو بينمػػا يقػدـ ىػػذه الخدمػة مػػأمور التقػدير أو المػػدقؽ الضػريبي أو مػػدقؽ اإليػرادات العامػػة وذلػػؾ
في أغمب دوؿ العالـ (القاضي.)30 :2008 ،
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 3.1.4قلمدقق قلخارجل وقلخدمات قالسلشاريم قلضريبيم:
أحيانا لمعميػؿ وينبغػي أال تشػتمؿ ىػذه
يقوـ المدقؽ الخارجي بتقديـ بعض الخدمات االستشارية
ً
الخدمات أي ميمات إدارية أو اتخاذ ق اررات إدارية نيابة عف العميؿ مع أف شروط مزاولة المينػة تجعػؿ
المدقؽ قػاد ار عمػى تقػديـ الخػدمات الماليػة واالستشػارية األخػرى لعمالئػو والشػركات الصػغيرة تعتمػد عمػى

المػػدققيف فػػي كثيػػر مػػف االستشػػارات الض ػريبية واإلداريػػة والماليػػة وفػػي إدخػػاؿ التحسػػينات عمػػى الرقابػػة

يص ػا عمػػى عػػدـ الخػػروج مػػف مجػػاؿ االستشػػارات وال ػدخوؿ فػػي
الداخميػػة ،ولػػذا عمػػى المػػدقؽ أف يكػػوف حر ً
اتخػػاذ الق ػ اررات (القاضػػي ،)99 :2008 ،واف منػػع الشػػركات مػػف االسػػتفادة مػػف الخػػدمات االستشػػارية

لممراجع قد يمحؽ بيا الضرر ولذا فمف غيػر العممػي وضػع قيػود عمػى النصػيحة التػي تقػدـ مػف المػدقؽ،

وخاصػػة تمػػؾ الخػػدمات اإلداريػػة والضػريبية إذ أف تقػػديـ النصػػح أو االستشػػارة إلدارة المشػػروع ال يجبرىػػا

عم ػػى األخ ػػذ بي ػػا إف ى ػػذه النص ػػيحة الت ػػي تمث ػػؿ خ ػػدمات استش ػػارية ال تعن ػػي إطالقًػػا اش ػػت ار ًكا ف ػػي اتخ ػػاذ
الق اررات اإلدارية والمسؤولية الناجمة عنيا (ألفيف أربنز ،جيمس لويؾ.)2000 ،
وقػد تػـ اإلشػارة فػي قواعػد السػموؾ األخالقػػي لممحاسػبيف المينيػيف الصػادرة عػف االتحػاد الػػدولي

لممحاسبيف ( )IFACإلى أنو يمكف أف ينشأ تيديدا عندما تؤثر المشورة عمى المسػائؿ التػي سػتظير فػي
البيانات المالية وعمى المدقؽ تقييـ أىمية أي تيديد محتمؿ وتقييـ ما إذا كاف ليذه الخدمات أثر مباشر
عمى البيانات المالية أـ ال وتطبيػؽ اإلجػراءات الوقائيػة عنػد االقتضػاء كاسػتخداـ مينيػيف ليسػوا أعضػاء

فػػي فريػػؽ التػػدقيؽ والحصػػوؿ عمػػى المشػػورة حػػوؿ الخػػدمات مػػف خبيػػر ض ػريبة خػػارجي والحصػػوؿ عمػػى
توضػػيح مسػػبؽ مػػف الييئػػات الض ػريبية عػػف احتمػػاؿ وجػػود تيديػػد عمػػى اسػػتقاللية المػػدقؽ وعنػػدما تعتمػػد

فاعمية المشورة الضريبية عمى معالجػة محاسػبية معينػة أو عػرض فػي البيانػات الماليػة وكػاف لػدى فريػؽ
التػػدقيؽ شػػؾ منطقػػي بالنسػػبة لمػػدة مالئمػػة المعالجػػة المحاسػػبية ذات العالقػػة أو العػػرض بموجػػب إطػػار
إعداد التقارير المالية وكاف لنتائج أو مخرجػات المشػورة الضػريبية تػأثير جػوىري عمػى البيانػات الماليػة،

فإف تيديد التدقيؽ الذاتي سيكوف كبيػ ار بحيػث ال توجػد إجػراءات وقائيػة يمكنيػا تقميصػو إلػى حػد مقبػوؿ،
وعم ػػى الم ػػدقؽ أال يق ػػوـ بتق ػػديـ ى ػػذه الخ ػػدمات (International Ethics Standards Board for

 .Accountants (IESBA), 2013, P.56).إف تقديـ ىذه الخدمات المينية ليس فػي األسػاس عامػؿ يقػرر
مػػا إذا كػػاف المػػدقؽ أثنػػاء الخدمػػة مسػػتقال ،ورغػػـ لػػذلؾ يجػػب عمػػى المػػدقؽ أف يكػػوف حريصػػا عمػػى أال
يتجاوز حدود الدور االستشاري في المجاؿ الذي قدـ فيو االستشارة ألف ذلؾ لو أثر عكسػي فػي الكفػاءة

واالستقالؿ.
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 3.1.5قلمدقق قلخارجل وقللخطيط قلضريبل:
أ -مفيوم قللخطيط قلضريبل
مما ال شؾ فيػو أف الضػريبة فريضػة نقديػة يػتـ دفعيػا دوف الحصػوؿ عمػى منفعػة مباشػرة ولكػف

منفعتيا تنعكس بطريؽ غير مباشر عمى األفراد ،ولكف إذا تمثمت بكونيا عبء عمى دافعيا فإنو يسػعى
جاىػػدا فػػي الػػتخمص منيػػا ولكػػف بطريقػػة مشػػروعة حتػػى ال يقػػع تحػػت طائمػػة الجػزاءات التػػي نػػص عمييػػا

القانوف ويعاقب عمى عدـ االلتزاـ بدفعيا ،وتسعى الشركات إلى تخفيض الضريبة واالستفادة مما تتيحو
القوانيف الضريبية والقوانيف ذات الصمة ولوائحيػا التنفيذيػة والتعميمػات التفسػيرية والتنفيذيػة الضػريبية فػي

التخطػػيط الض ػريبي :تحميػػؿ منطقػػي لوضػػع خطػػة ماليػػة مػػف منظػػور تحقيػػؽ منػػافع ض ػريبية ،لمواءمػػة
األىداؼ المالية ،ويعتبر الغػرض مػف التخطػيط الضػريبي ىػو اكتشػاؼ كيفيػة تحقيػؽ مكاسػب ماليػة مػف
تخف ػػيض االلت ازم ػػات الضػ ػريبية ،ويع ػػرؼ التخط ػػيط عم ػػى أن ػػو االس ػػتعماؿ األمث ػػؿ لممػ ػوارد المتاح ػػة ف ػػي

المؤسسػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ المخطػػط ليػػا والتخطػػيط الضػريبي ىػػو مػزيج بػػيف السػػموؾ القػػانوني
والضريبي وعمـ التخطيط يتعمؽ بتخطيط المتغير الضريبي في المؤسسػة فػي جميػع م ارحػؿ دورة حياتػو،

ولػػذا ىػػي تسػػعى إلػػى تعظيمػػو دوف الخػػروج عػػف اإلطػػار القػػانوني فيػػو أعمػػى مسػػتوى لتسػػخير التحصػػيؿ

الض ػريبي (شػػعوبي ،.)117 ،2013 ،كمػػا يعػػرؼ بأنػػو فػػرع مػػف فػػروع التخطػػيط المػػالي ،ويعنػػي إدراج
العامػػؿ الض ػريبي فػػي صػػناعة الق ػرار وييػػدؼ إلػػى االسػػتفادة مػػف جميػػع االختيػػارات الض ػريبية ،وتجنيػػب
المؤسسة التكاليؼ الضريبية اإلضػافية مػف خػالؿ قػدرة المخطػط عمػى انتقػاء أحسػف الطػرؽ واالختيػارات
الضريبية وتوظيفيا لصالح المؤسسة في ظؿ االلتزاـ بقواعد التشريع الجبائي(الحواس.)1 :2009 ،

وبمػػا أف كػػؿ أثػػر ض ػريبي يقابمػػو أثػػر مػػالي ،فػػإف التخطػػيط الض ػريبي يعمػػؿ عمػػى تعزيػػز قػػدرة

المؤسسػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى التػػدفقات الماليػػة مػػف خػػالؿ التخفػػيض فػػي التكػػاليؼ الض ػريبية ،وبالتػػالي
الرفع مف المردودية المالية لممساىميف ،كما أف لو أىمية بالغة عمى مستوى القػ اررات الماليػة فػي م ارحػؿ

نشػػاط المؤسسػػة إلسػػتغالؿ االسػػتثمار لػػذلؾ يجػػب عمػػى المؤسسػػة معرفػػة ىػػذه اآلثػػار ومحاولػػة تعظػػيـ

االستفادة منيا في إطار ما يسمح بو القانوف الضريبي في ظؿ ما سبؽ ذكره،
ب -عناصر قللخطيط قلضريبل:
تتحدد عناصر التخطيط الضريبي بما يمي (إبراىيـ:)6 :2012 ،
قانونا.
 -التخطيط لتجنب دفع الضريبية إذا أمكف ذلؾ ً

 االستفادة مف التكاليؼ واجبة الخصـ مف الوعاء الضريبي واستخداـ بنود تكمفة يػتـ اسػتقطاعيابدال مف التمويؿ الذاتي.
بدال مف بنود ال تعد تكمفة ،مثؿ :التمويؿ باالقتراض ً
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 تأجيػػؿ اسػػتحقاؽ الض ػريبة مػػا أمكػػف مػػف خػػالؿ االعت ػراؼ بجميػػع التكػػاليؼ والمصػػروفات فػػيالسػػنوات األولػػى لعمػػر المشػػروع خاصػػة فػػي حػػاالت اإلعفػػاء الض ػريبي لممشػػروع لفت ػرات معينػػة
باستخداـ طرؽ تقييـ المخزوف أو تسعير صرفو.

 االستفادة مف جميع اإلعفاءات المقررة بالقانوف الضريبي والقوانيف ذات الصمة. -اختيار الشكؿ القانوني المناسب لمنشآت األعماؿ.

تعتبر عممية التخطيط الضريبي عممية مستمرة وال تتوقؼ عمى فترة محددة أو عمى معالجة بند

ػبيا وانمػػا تأخػػذ فػػي االعتبػػار الق ػ اررات اإلداريػػة كميػػا والتػػي تعػػرؼ باالسػػتراتيجيات
مالي ػا أو محاسػ ً
معػػيف ً
الضريبية مثؿ:
 المقارنة بيف شراء األصوؿ الثابتة أو االستئجار وأييما أفضؿ مف الناحية الضريبية. -المقارنة بيف طرؽ البيع النقدي وبالتقسيط طويؿ األجؿ.

 -تحديد سياسة توزيع األرباح وحجز االحتياطات القانونية واالختيارية.

 شراء األصوؿ مف خالؿ القروض أو االستئجار أو التأجير التمويمي. إع ػػادة تبوي ػػب مص ػػروؼ المرتب ػػات وم ػػا ف ػػي حكمي ػػا ومكاف ػػآت مج ػػالس اإلدارة وب ػػدالتيا وخاص ػػةلمشركات العاممة في المناطؽ الحرة لتحقيؽ وفورات ضريبية.

 ترحيؿ خسائر السنوات التي لـ تختر كعينة فحص ،لمسنوات التالي باعتبارىا خسائر معتمدة.وبالتالي فالتخطيط الضريبي ىو مفيوـ بعيػد كػؿ البعػد عػف التيػرب الضػريبي فيػو يعتمػد عمػى

وضػػع اإلج ػراءات والسياسػػات التػػي تتػػيح لػػإلدارة الماليػػة تخفػػيض مبمػػغ االلت ػزاـ الض ػريبي ألقصػػى قػػدر
ممكف واالستفادة مف التسييالت والثغرات القانونية الواردة بالقوانيف والموائح التنظيمية.
وينطػػوي التخطػػيط الضػريبي عمػػى تصػػور مػػف تنفيػػذ اسػػتراتيجيات مختمفػػة مػػف أجػػؿ تقميػػؿ قيمػػة

الض ػرائب المدفوعػػة لفت ػرة معينػػة لمشػػركات ،مػػع م ارعػػاة تقميػػؿ االلت ازمػػات الض ػريبية لتػػوفير المزيػػد م ػػف
األمواؿ لتغطية النفقات ،واالستثمار ،أو النمػو كمػا يسػاىـ التخطػيط الضػريبي فػي إيجػاد مصػادر لػرأس
المػػاؿ العامػػؿ .وىنػػاؾ نوعػػاف مػػف القواعػػد األساسػػية تنطبػػؽ عمػػى التخطػػيط الضػريبي ،يتمثػػؿ أوليييا فػػي
تحميؿ العاـ المالي بنفقات اإلىالؾ عند شراء آالت ومعدات قبؿ نياية السنة ممػا يعمػؿ عمػى تخفػيض

ممكن ػا،
انيييا يتعػػيف عمػػى الشػػركة إرجػػاء الض ػرائب عنػػدما يكػػوف ذلػػؾ
ً
الوعػػاء الض ػريبي لمسػػنة ذاتيػػا ،و ً
فتأجيؿ سداد الضريبية يمكف الشركة مف استخداـ ىذا الماؿ وبدوف فائدة ،إلى أف تكوف الضريبة واجبػة
السػػداد ،كمػػا أف ىنػػاؾ مجػػاالت لمتخطػػيط الض ػريبي منيػػا اختيػػار األسػػاليب المحاسػػبية كسياسػػة تقيػػيـ

المخ ػػزوف ،وتوقي ػػت شػ ػراء المع ػػدات ،وتوقي ػػت االعتػ ػراؼ ب ػػاإليراد ،والحف ػػاظ عم ػػى المكاس ػػب م ػػف تطبي ػػؽ
اتفاقيػػات منػػع االزدواج الضػريبي وتطبيػػؽ أسػػعار التحويػػؿ فػػي حالػػة عػػدـ االلتػزاـ بطريقػػة محػػددة قانونػػا
لألسعار المحايدة بيف األشخاص المرتبطة والتعديالت المستمرة بيف أطراؼ العالقػة لمشػركات المرتبطػة
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مف شركات زميمة إلى شقيقة وتابعة وأفرع ومراكز خدمات ومكاتػب تمثيػؿ لالسػتفادة المسػتمرة مػف م ازيػا
التخطيط الضريبي ،ولذا تذىب الشركات لعمميات التخطيط الضريبي مف أجؿ تدنية التكاليؼ الضريبية

بالنظر إلى أف الضػريبة ىػي تكمفػة يجػب أف تسػير بعقالنيػة وطريقػة مثمػى وىػي معطػاة بالعالقػة التاليػة

(بوعالـ ،2004 ،ص:)12

 قللا فيييم قلضيييريبيم = مجمػػوع الض ػرائب والرسػػوـ ك د ارسػػة تكػػاليؼ األخطػػاء الض ػريبية ك التكمفػػةاإلدارية ك التكمفة الممحقة.

 قللا فم قإلدقريم :ىي تكمفة التخطيط الداخمي في حالة تأدية الواجبات الضريبية. -قللا فم قلم حكم :ىي التكمفة المالية (العقوبات الضريبية في حالة الخطأ)

وعمى أي حاؿ فإف التدقيؽ والتخطيط الضريبي يساىماف في تحقيؽ األىداؼ التالية:
 -1التحقؽ مف أف المؤسسة ال تتعرض ألخطار ضريبية غير معروفة.
 -2التحقؽ مف أف المؤسسة ليست في حالة ن ازعات ضريبية وتعمؿ عمى تفادييا.
 -3البحث عف تطابؽ البيانات التي تسمح بتخفيؼ العبء الضريبي.

وال شػػؾ أف العميػػؿ يمجػػأ إلػػى المػػدققيف األكثػػر خب ػرة مػػف أجػػؿ أف تقػػؿ نسػػبة تكميفػػو فيػػـ عمػػى
مستوى أعمى مف الدراية بثغرات القوانيف الضريبية ،ويمكف أف تجنب نصائحيـ المكمؼ تكاليؼ إضافية

ىػػو فػػي غنػػى عنيػػا كمػػا أف المخطط ػيف الض ػريبييف فػػي الشػػركة يعتمػػدوف بشػػكؿ كبيػػر عمػػى البيانػػات
المحاسبية والتي يزودىا المدقؽ بالمصداقية الالزمة لالعتماد عمييا في عمميات التكميؼ الضريبي ،وقد

تػػـ اإلشػػارة فػػي قواعػػد السػػموؾ األخالقػػي لممحاسػػبيف المينيػػيف الصػػادرة عػػف االتحػػاد الػػدولي لممحاسػػبيف

( )IFACإلى أنو مف المرجح أف تقديـ خدمات التخطيط الضريبي المدعومة مف قبؿ السمطة الضػريبية
أو الممارسػػة المطبقػػة ال يشػػكؿ تيديػػدا عمػػى االسػػتقاللية ،وعمػػى المػػدقؽ تقيػػيـ أىميػػة أي تيديػػد محتمػػؿ

وتقيػػيـ مػػا إذا كػػاف ليػػذه الخػػدمات أثػػر مباشػػر عمػػى البيانػػات الماليػػة أـ ال ،وتطبيػػؽ اإلجػراءات الوقائي ػة
عند االقتضاء كاسػتخداـ مينيػيف ليسػوا أعضػاء فػي فريػؽ التػدقيؽ واشػراؾ خبيػر ضػريبي لػـ يشػارؾ فػي

توفير خػدمات الضػريبية لتقػديـ المشػورة إلػى فريػؽ التػدقيؽ والحصػوؿ عمػى المشػورة حػوؿ الخػدمات مػف

خبيػر ضػريبة خػػارجي والحصػػوؿ عمػػى توضػػيح مسػػبؽ مػػف الييئػػات الضػريبية عػػف احتمػػاؿ وجػػود تيديػػد
عمى استقاللية المدقؽ)

))International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 2013, P.58
 3.1.6قلمدقق قلخارجل وقلمنازعات وقلخبرة قلضريبيم:
يكمػػف االخػػتالؼ بػػيف المنازعػػات الضػريبية والخب ػرة الضػريبية فػػي أف المػػدقؽ الخػػارجي لمشػػركة

وبناء عمػى طمبيػا
سيعمؿ إضافة إلى تدقيقو لمشركة كخبير مستقؿ موظؼ مف قبؿ المحكمة ولصالحيا
ً
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في الخبرة المتعمقة بػاألمور الضػريبية بينمػا سػيعمؿ عمػى إضػافة إلػى تدقيقػو لمشػركة كوكيػؿ منتػدب مػف
المكمؼ ولصالحو وبناء عمى طمبو في مواجية االدعاء الضريبي لمدوائر المالية عف التكميػؼ الضػريبي

في حاؿ المنازعات الضريبية.
أ -قلنزقع قلضريبل:
يعرؼ النزاع الضريبي بأنو يعبر عف الخالؼ الذي يثور بيف اإلدارة الضريبية وغيرىا بمناسػبة

قياميا بوظائفيا التي كمفيا ليا قانوف الضريبة أو أي قانوف آخر (اشتيو.)21 :2008 ،

إف أطػ ػراؼ المنازع ػػة الضػ ػريبية ىم ػػا المكم ػػؼ واإلدارة الضػ ػريبية ،وق ػػد ين ػػوب عنيم ػػا ممثالىم ػػا

القانوناف كالوكيؿ والوصي والولي والقيـ أو المدقؽ الخارجي لمشركة  ..إلخ ،فكؿ منيما يتشبث بما يراه
صحيحا مف حكـ القانوف ،وىما يمثالف مصمحتيف متباينتيف مع اإلقرار الضػريبي بتطابقيمػا فػي بعػض

الحػاالت ،التػػي تقػػع خػػارج نطػػاؽ البحػػث ،ولكػػف وصػػفيما مختمػػؼ إذ أف مصػػمحة المكمػػؼ ىػػي فرديػػة أو
شخص ػػية ،ف ػػي ح ػػيف أف مص ػػمحة اإلدارة ى ػػي مص ػػمحة عام ػػة تتمث ػػؿ بحماي ػػة إيػ ػرادات الضػ ػريبية ،أم ػػا
األسباب التي تؤدي إلى تبيانيمػا فكثيػرة تكػاد أف تكػوف عصػية عمػى حصػرىا ومػف بينيػا ىػو االخػتالؼ

في تفسير عدد كبير مف المواد وتبايف تحديد حجيتيا أدى إلى تفاقـ لممنازعات الضريبية ،في حيف يرى

آخػروف أف االخػػتالؼ باسػػتقالؿ القػػانوف الضػريبي أو عػػدـ اسػػتقاللو ونسػػبتو إلػػى قػوانيف أخػػرى أدى إلػػى

صعوبة الوصوؿ إلى الحموؿ الواجبة االتباع مما ترتػب عميػو عػدـ اسػتقرار المكمفػيف فػي معػامالتيـ مػع

السمطة المالية.

إف أسػػباب المنازعػػات الض ػريبية متنوعػػة وكثي ػرة ولكػػف مػػف أمثمتيػػا البػػارزة ىػػي :سػػوء الصػػياغة

التشػ ػريعية وم ػػا ي ػػؤدي إل ػػى االخ ػػتالؼ ف ػػي التفس ػػير ب ػػيف المكم ػػؼ واإلدارة الضػ ػريبية ،وكثػ ػرة التع ػػديالت
التش ػريعية عمػػى النصػػوص الض ػريبية وتسػػارعيا ،واتسػػاع السػػمطة التقديريػػة لػػإلدارة الض ػريبية والسياسػػة
الض ػريبية المتبعػػة ومػػا تنتج ػػو مػػف تػػوتر العالق ػػة القانونيػػة بػػيف المكم ػػؼ واإلدارة الض ػريبية وغيرىػػا م ػػف

األسباب األخرى (الياللي.)9 :2011 ،

وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف المكمػػؼ ال يحػػؽ لػػو أف يرفػػع ن ازعػػو فػػي الوعػػاء الض ػريبي مباش ػرة إلػػى

القضػػاء اإلداري ،بػػؿ إف الق ػػانوف اشػػترط ص ػراحة لص ػػحة الػػدعوى القضػػائية ف ػػي المجػػاؿ الضػػريبي أف
طعنػ ػا س ػػابقًا أم ػػاـ اإلدارة الضػ ػريبية ،أو أم ػػاـ المج ػػاف الضػػريبية حس ػػب الح ػػاالت ،فتق ػػديـ
يس ػػتنفذ المم ػػزـ ً
المطالبػػة النزاعيػػة أمػػاـ اإلدارة الض ػريبية فػػي مجػػاؿ منازعػػات الوعػػاء الض ػريبي إج ػراء إل ازمػػي قبػػؿ نشػػر
الخالؼ أماـ أنظار القضاء.

والمنازعات الضريبية ىي وسيمة دفػاع حقيقػة بػيف الممػزـ تمكنػو مػف إقامػة تػوازف نسػبي بػيف مػا

عميو مف واجبات وما لو مػف حقػوؽ فػي المػادة الضػريبية ،وىػي إضػافة إلػى ذلػؾ تمكػف مػف خمػؽ حػوار
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دائػـ وتفػاىـ مسػػتمر بػيف فرقػاء العالقػػة الضػريبية وتعطػػي المكمػؼ فرصػة المسػػاىمة والمشػاركة المباشػرة

في إعداد الديف الضريبي الواجب في حقو (البقالي.)54 :2008 ،

ويمكف أف يقوـ المدقؽ الخارجي بتمثيؿ العميؿ في حؿ النزاعات الضريبية وقد تـ اإلشارة في

قواعد السموؾ األخالقي لممحاسبيف المينييف الصادرة عف االتحاد الدولي لممحاسبيف ( )IFACإلى
احتماؿ وجود تيديد عمى استقاللية المدقؽ عند تمثيؿ العميؿ في حؿ النزاعات الضريبية ،وأف عمى

المدقؽ تقييـ أىمية أي تيديد ناشئ عف تقديـ مثؿ ىذه الخدمات وتطبيؽ اإلجراءات الوقائية عند

الضرورة لمقضاء عمى التيديد أو تقميصو لمستوى مقبوؿ كإشراؾ خبير ضريبي لـ يشارؾ في توفير

خدمات الضريبة لتقديـ المشورة إلى فريؽ التدقيؽ أو الحصوؿ عمى المشورة حوؿ الخدمات مف خبير

ضريبة خارجي إال أنو وفي حاؿ شموؿ الخدمات الضريبية كالعمؿ كمحاـ لمعميؿ مف أجؿ حؿ النزاع
حوؿ المسألة الضريبية وكانت المبالغ المتضمنة ميمة لمبيانات المالية فإف التيديد عمى االستقاللية

سيكوف كبي ار بحيث ال يمكف تخفيضو لدرجة مقبولة وعندىا عمى المدقؽ أال يقوـ بيذه الخدمات وال

يمنعو ذلؾ مف لعب دور استشاري مستمر فيما يتعمؽ بالمسائؿ المطروحة أماـ المحكمة.

))International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 2013, P.62
ب -قلخبرة:
الخبرة مف بيف أىـ إجراءات التحقيؽ وأكثرىا تطبيقًا في العمؿ القضائي (البقالي:2008 ،

ٍ
معاف ومفاىيـ ،وقد عرفت الخبرة القضائية بأنيا" :العمميات
 ،)34والخبرة بمعناىا الواسع ليا عدة
والتقارير التي يقوـ بيا الخبير المعيف مف طرؼ المحكمة في مسألة فنية يأنس القاضي مف نفسو

الكفاية العممية أو الفنية لمقياـ بيا" كما تعرؼ بأنيا" :إجراء يعيد بو القاضي إلى شخص مختص،

ينعت بالخبير ،بميمة محددة تتعمؽ بواقعة أو وقائع مادية يستمزـ بحثيا أو تقديرىا أو عمى العموـ

فنيا ال يستطيع
عمما أو ًفنا ال يتوفر في الشخص العادي ،ليقدـ لو ً
بيانا أو رًأيا ً
إبداء الرأي فييا ً
القاضي الوصوؿ إليو وحده"(السعايدة.)674 :2012 ،
اء أكانت المجاف اإلدارية
وتواجو السمطة المالية والجيات التي تنظر المنازعات الضريبية سو ً
ذات االختصاص القضائي أـ القضاء بعض المنازعات ذات الطابع الفني الخاص مما يتطمب
استمزاج رأي خبير مستقؿ عف أطراؼ المنازعة والجية التي تنظرىا ،فقد تطمب الخبرة لتحديد نوع

بضاعة قبؿ إخضاعيا لمضريبة ،أو يتـ طمب الخبرة لمقياـ ببحث فني ،أو ميداني ،أو غيره واإلثبات

أصميا في اإلثبات ،بمعنى :أنو غير مكمؿ لدليؿ آخر موجود ،وقد يستكممو
دليال
بالخبرة قد يكوف ً
ً
القاضي بدليؿ آخر ،ولكنو دليؿ حجتو غير ممزمة (الياللي.)49 :2011 ،
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ػتنادا إل ػػى قد ارت ػػو أو عمم ػػو أو فن ػػو ،وميمت ػػو إب ػػداء أري ػػو لممحكم ػػة ف ػػي
وي ػػتـ اختي ػػار الخبي ػػر اس ػ ً
المسائؿ الفنيػة المحػددة لػو مػف طػرؼ القاضػي والتػي ال عالقػة ليػا بالقػانوف ،ويتمتػع باسػتقالؿ فنػي فػي
إنجاز تقريره ،غيػر أف الخبيػر رغػـ اسػتقاللو يتوجػب عميػو عػدـ اإلدالء بػرأي أو بيػاف فػي مسػألة لػـ تػرد

ػاء
فػػي النقػػاط التػػي حػػددىا القاضػػي كمػػا يمكػػف لمقاضػػي اسػػتبداؿ الخبيػػر المعػػيف مػػف طرفػػو
ً
تمقائي ػا أو بنػ ً
خبير آخر محمو (البقالي.)35 :2008 ،
عمى طمب الخصوـ ويعيف ًا
وقد يطمب القضاء تعييف مدقؽ خبير لمراجعة الشػركة محػؿ الػدعوى القضػائية مػف أجػؿ تنػوير

القضػػاء بالقضػػايا والتق ػػديرات الخاصػػة بالػػدعوى الضػ ػريبية المرفوعػػة ،كم ػا أف المح ػػاكـ قػػد تحتػػاج إل ػػى
تقديرات مف خبير بحجـ الجرـ أو التيرب الذي قاـ بو المكمؼ.
وفي مثؿ ىذه الحالة فإف القضاء قد يمجأ لمدقؽ مينػي خبيػر لتقػديـ التقييمػات الالزمػة لمقضػاء

وقػػد يػػتـ طمػػب مػػدقؽ الشػػركة مػػف أجػػؿ تقػػديـ شػػيادة بخصػػوص بيانػػات معينػػة قػػاـ ىػػو بػػاالطالع عمييػػا
خالؿ تدقيقو لبيانات الشركة.
وم ػػف المس ػػمـ ب ػػو أف مض ػػموف تقري ػػر الخبي ػػر وآ ارئ ػػو غي ػػر ممزم ػػة لمقاض ػػي ،في ػػي عم ػػى س ػػبيؿ
االستئناس فقط ،واذا اتضح لو أنيا ناقصة أو لـ تؼ بالغرض ،جاز لو أف يػأمر بػإجراء خبػرة إضػافية،

أو خبػرة مضػػادة يجربيػػا خبيػػر أو خبػراء آخػػروف حسػػب أىميػػة المنازعػػة ،والػػذيف يقػػدموف بػػدورىـ تقػػارير
أخػػرى ويتضػػح بشػػكؿ جمػػي أف العمػػؿ القضػػائي فػػي المػػادة الض ػريبية يعػػاني مػػف حػػدود بالغػػة األىميػػة

أساسا بضعؼ تكويف القاضػي الضػريبي فػي المػادة الضػريبية ممػا يػؤدي إلػى اىتمامػو بالجانػب
مرتبطة
ً
الشكمي عمى حساب الموضوع وانسياب سمطة الحسـ في الدعوى لفائدة الخبير(البقالي.)35 :2008 ،
وعمػػى ذل ػػؾ يمك ػػف الق ػػوؿ إف رأي الخبي ػػر يعتب ػػر حاس ػػما ف ػػي النػػزاع الضػػريبي ،نظػػ ار المتالك ػػو

المعرفػة العمميػة والتقنيػػة الدقيقػة بالحقػؿ الضػريبي ،وغيػاب قػػاض جبػائي متخصػص فػػي الوقػت الحػػالي،

وتحػػوؿ الخبيػػر إلػػى قػػاض فػػي الظػػؿ ،ال يممػػؾ القاضػػي الحقيقػػي إال مسػػايرتو واصػػدار مػػا اتخػػذه قػػاض
الظؿ مف قرار(البقالي.)42 :2008 ،
إف الخبيػػر الػػذي سػػيطمبو القضػػاء سػػيكوف مسػػتقال عػػف طرفػػي الن ػزاع أي مسػػتقال عػػف كػػؿ مػػف
المكمػؼ والػدوائر الضػريبية وبػػذلؾ فإنػو يمكػف لممػػدقؽ الخػارجي أف يقػدـ خػػدمات دعػـ المقاضػاة كػػالخبرة

وقد تـ اإلشارة في قواعد السػموؾ األخالقػي لممحاسػبيف المينيػيف الصػادرة عػف االتحػاد الػدولي ()IFAC

إلػػى احتمػػاؿ وجػػود تيديػػد عمػػى اسػػتقاللية المػػدقؽ عنػػد قيػػاـ المػػدقؽ بخػػدمات دعػػـ القضػػاء مثػػؿ العمػػؿ
كخبير أو حساب بدؿ األضرار المقدر أو غيرىا مف المبػالغ التػي تػؤثر عمػى البيانػات الماليػة وأف عمػى

المػػدقؽ تقيػػيـ أىميػػة أي تيديػػد ناشػػئ عػػف تقػػديـ مثػػؿ ىػػذه الخػػدمات وتطبيػػؽ اإلج ػراءات الوقائيػػة عنػػد
الضرورة لمقضاء عمى التيديد أو تقميصو لمستوى مقبوؿ.

)(International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), 2013, P65
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وقد يطمب القضػاء م ارجػع الشػركة لمتحقيػؽ فػي التجػاوزات الضػريبية التػي قػاـ بيػا المكمػؼ كمػا

أنػػو قػػد يػػتـ تغريمػػو فػػي حػػاؿ اكتشػػاؼ تقصػػير فػػي أدائػػو لواجباتػػو المينيػػة ،وفػػي سػػبيؿ معرفػػة التقصػػير
الحاصػػؿ مػػف قبمػػو فقػػد يمجػػأ القضػػاء إلػػى مػػدقؽ مينػػي خبيػػر ليقػػيـ عمػػؿ مػػدقؽ الشػػركة حسػػب المعػػايير
المينية المناسبة.

 3.1.7قمىميم قلضريبيم مورقق عمل قلمدقق:
يختمؼ موقؼ المدقؽ في تدقيقو ألي منشأة عف أي عضو في إدارة الحسابات ،حيث أف عضو
إدارة الحس ػػابات يع ػػد القي ػػود اليومي ػػة م ػػف المس ػػتندات األولي ػػة كفػ ػواتير البي ػػع وفػ ػواتير الشػ ػراء والش ػػيكات

والعقػػود ،وتحفػػظ ىػػذه المسػػتندات لػػدى إدارة الحسػػابات لتأييػػد القيػػود والممفػػات إلػػى يعػػدونيا ،أمػػا المػػدقؽ

فميس لديو مستندات أو دفاتر يومية أو دفاتر االستناد لكي تؤيد ما جمعو مف أدلو أثناء عممية التدقيؽ،
وفي الحقيقة فإف المدقؽ يقػوـ بالعمػؿ عمػى أسػاس ىػذه السػجالت ولكنػو يتركيػا فػي المنشػأة بعػد مػا يػتـ

تدقيقػػو ،واذا لػػـ يقػػـ المػػدقؽ بػػأي عمميػػات تسػػجيؿ ،فػػإف عممػػو سػػيكوف بػػدوف مسػػتندات تؤيػػد أريػػو المينػػي
الذي يتضمف تقريره.
وتعػػرؼ أوراؽ العمػػؿ طبقً ػا لمنش ػرة  41مػػف معػػايير التػػدقيؽ بأنيػػا" :سػػجالت يحػػتفظ بيػػا المػػدقؽ
لإلجػ ػراءات الت ػػي ت ػػـ تنفي ػػذىا ،واالختب ػػارات الت ػػي ت ػػـ إجراؤى ػػا والمعموم ػػات الت ػػي ت ػػـ الحص ػػوؿ عميي ػػا،

واالسػػتنتاجات المالءمػػة التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا فػػي ميمػػة التػػدقيؽ"(.ألفييين أرينييز ،جيييمس لويييك:2000 ،
)300

ويمكػػف اسػػتخداـ أوراؽ العمػػؿ مػػف قبػػؿ القضػػاء أو الػػدوائر الض ػريبية كوسػػيمة إثبػػات فػػي تأكيػػد

االلتزاـ الضريبي فوسائؿ اإلثبات تتنوع وتختمؼ مف حيث حجيتيا في اإلثبات ،وىي إما مباشرة تنصب

داللتيػػا عمػػى الواقعػػة الم ػراد إثباتيػػا وىػػي الكتابػػة والبينػػة أو الشػػيادة والمعاينػػة والخب ػرة ،وامػػا طػػرؽ غيػػر
مباشرة ال تنصب داللتيا عمى الواقعة المػراد إثباتيػا مباشػرة ولكػف تسػتخمص مػف طريػؽ االسػتنباط وىػي

القرائف واإلقرار واليميف كما تختمؼ طرؽ اإلثبات مف حيث حجيتيا فمنيا مػا يكػوف ذو حجيػة ممزمػة ال
يخضػػع لتقػػدير المحكمػػة وىػػي الكتابػػة واإلق ػرار واليمػػيف والق ػرائف القانونيػػة ،مػػع اخػػتالؼ درجػػة االلت ػزاـ
بنتائجيا عمى وفؽ ما سيأتي ،وبعضيا اآلخر ذو حجية غير ممزمة وىي البيئة والقرائف القضػائية وتعػد

أدلػػو اإلثبػػات الكتابيػػة مػػف أىػػـ وسػػائؿ اإلثبػػات ألف ليػػا قػػوة مطمقػػة فػػي اإلثبػػات ،إذ بيػػا تثبػػت الوقػػائع
جميعيػػا سػ ػواء أكانػػت القانوني ػػة منيػػا أـ المادي ػػة ،وتقت ػػرح بعػػض الد ارس ػػات إمكانيػػة أف تحص ػػؿ ال ػػدوائر
الضريبية عمى المعمومات الضريبية مف خػالؿ الػدخوؿ إلػى أوراؽ عمػؿ المػدققيف والتػي قػد تشػكؿ قرينػة

قضػائية يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا فػػي الحكػـ بشػػكؿ غيػػر ممػػزـ وذلػػؾ فػي ظػػؿ ظػػروؼ غيػػر اعتياديػػة حيػػث

تعتبر سجالت المكمؼ المصدر األساسي لممعمومات الداعمة لإلقرار الضريبي في الحالة الطبيعية واف
الػػدخوؿ عمػػى أوراؽ العمػػؿ ىػػذه يػػتـ فقػػط فػػي حالػػة عػػدـ تمكػػف الػػدوائر الض ػريبية مػػف الحصػػوؿ عمػػى
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المعمومات مف سجالت المكمؼ (كأف تكوف جرى إتالفيا) كما أف ىذه األوراؽ تعتبر ضرورية في حاؿ

نش ػػوب ن ازع ػػات قض ػػائية سػ ػواء ب ػػيف ال ػػدوائر الضػ ػريبية والم ػػدقؽ وب ػػيف المكم ػػؼ والم ػػدقؽ وب ػػيف المكم ػػؼ
والػدوائر الضػريبية لمػا تحويػػو مػف أدلػػو إثبػػات ممموسػة تػػدعـ الحكػـ القضػػائي ،كمػا تعتبػػر أوراؽ التػػدقيؽ

المصػػدر الرئيسػػي فػػي إعػػداد اإلقػرار الضػريبي (القاضػػي ،)188 :2008 ،وسػػتثبت مػػا قػػد بذلػػو المػػدقؽ
مف العناية في تدقيقو لمشركة أو إعداد إقرارىا الضريبي كما وتحممو المسؤولية تجاه العمالء عف إبقائيا

سرية.
 3.1.8لكرير قللدقيق وقلضريبم:
إف اليػػدؼ النيػػائي لخػػدمات التػػدقيؽ يتمثػػؿ فػػي إبػػداء الػرأي حػػوؿ عدالػػة عػػرض القػوائـ الماليػػة
وتمثيميا نتيجة أعماؿ المشروع ومركزه المالي أو بمعنى آخر إف مسؤولية المدقؽ في ىذا الشػأف تتحػدد

فقط بحدود ما جاء فػي أريػو الػذي عبػر عنػو فػي صػورة تقريػر التػدقيؽ ونظػ ار ألىميػة التقريػر الػذي يعػده
المدقؽ الخارجي وحسب ما يراه الباحػث فػإف لتقريػر المػدقؽ الخػارجي إضػافة لمػا يضػفيو عمػى البيانػات

المالية مف ثقة وكونو ينشر وبشكؿ عمني أث ار عمى األوساط المالية والمشرعيف الضريبييف بحيػث يمكػف
أف يؤدي اطالعيـ عمى تقرير المدققيف إلػى تالفػي ثغػرات ضػريبية معينػة (فػي حػاؿ تقػديـ المػدقؽ بيػاف

سػػمبي) فػػي التش ػريعات القادمػػة ،كمػػا يمكػػف أف تفيػػد الػػدوائر التنفيذيػػة لػػو ازرة الماليػػة والػػدوائر الض ػريبية
ومأموري ضريبة الػدخؿ وتثيػر انتبػاىيـ إلػى قضػايا ضػريبية تفيػدىـ فػي تػدقيؽ بيانػات المكمفػيف ووضػع
قػ ػوانيف تنظيمي ػػة ت ػػؤدي لالرتق ػػاء بالعم ػػؿ الضػ ػريبي ،كم ػػا يمك ػػف أف تثي ػػر انتب ػػاه المش ػػرعيف إل ػػى ض ػػرورة
تخفػػيض الض ػرائب عػػف بعػػض القطاعػػات (فػػي حػػاؿ تقػػديـ المػػدقؽ بيػػاف مػػتحفظ) عػػف إمكاني ػة توقػػؼ

الشركة ووجود شؾ في قدرتيا عمى االستمرار بسبب قضايا ضريبية أو عثرات تواجو القطاع الذي تتبع
لو المنشأة.
 3.1.9قلمدقق قلخارجل ولم يل قلما ف أمام قلدوقكر قلضريبيم:
تسػػمح الػػدوائر الض ػريبية والمينيػػة لممػػدققيف أف يكون ػوا وكػػالء أو مفوضػػيف لممكمػػؼ بمػػا يسػػمح

بتمثيميـ أماـ الدوائر الضريبية عمى أنو يجوز لغيرىـ القياـ بذلؾ وقد جػاء فػي قلميادة ( )27مػف قػانوف
ضػريبة الػدخؿ رقػـ  8لعػػاـ  .2011يجػوز ألي شػخص طبيعػػي أو معنػوي أف ينيػب عنػػو خطيػاً أيػاً مػػف
األشخاص لتمثيمو لدى الدائرة.

 3.1.10مسؤوليم قلمحاسب قلكانونل قلملع كم باإلقرقر قلضريبل فل ف سطين:
تعػػرؼ المسػػؤولية بأنيػػا ":مطالبػػة الشػػخص بتبعػػات تص ػرفاتو غيػػر المشػػروعة ،والتص ػرفات تكػػوف غيػػر
مشروعة إذا كانت مخالفة لواجب شرعي أو قانوني ،وتكوف مخالفة ليما إذا ألحقت ضػر ار بػالغير بػدوف
مبرر سواء أكاف خطأ أـ عمدا ،وىي تحمؿ اإلنساف لنتائج أفعالو ،ومحاسبتو عمييا ،ويتحمؿ المحاسب
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المعتمػػد لإلق ػرار الض ػريبي عػػدة مسػػؤوليات تتعمػػؽ باعتمػػاد اإلق ػرار الض ػريبي وقػػد نظمػػت قواعػػد السػػموؾ
األخالقػػي لممحاسػػبيف القػػانونييف الصػػادرة عػػف االتحػػاد الػػدولي لممحاسػػبيف ( )IFACالممارسػػة الضػريبية

ف ػػي القس ػػـ  5حي ػػث أش ػػارت إل ػػى أف المحاس ػػب الق ػػانوني مخ ػػوؿ ب ػػأف يق ػػدـ الوض ػػع األحس ػػف لمعمي ػػؿ أو
صػ ػػاحب العمػ ػػؿ ضػ ػػمف الكفػ ػػاءة المينيػ ػػة المناسػ ػػبة ش ػ ػريطة أال يكػ ػػوف ذلػ ػػؾ عمػ ػػى حسػ ػػاب األمانػ ػػة أو

الموضػػوعية وأال تتنػػاقض مػػع نصػػوص القػػانوف كمػػا أف عمػػى المحاسػػب أف يؤكػػد بػػأف اإلقػرار الضػريبي
بناء عمى المعمومات التي يقدميا المكمؼ وقد بينت المادة الخامسة مف القسـ الخػامس المشػار إليػو
يعد ً
ػؤىال لتأديتيػػا تحقيقً ػا لمصػػمحة
بػػأف عمػػى المحاسػػب المينػػي الػػذي يػػؤدي خػػدمات ض ػريبية أف يكػػوف مػ ً
العمي ػػؿ ،شػ ػريطة أف ت ػػؤدي الخ ػػدمات بكف ػػاءة عالي ػػة دوف المس ػػاس باالس ػػتقامة الموض ػػوعية وأف تك ػػوف

منسجمة مع القانوف ،كذلؾ يجػب عميػو أف يوضػح لمعميػؿ أف مسػؤولية محتويػات اإلقػرار الضػريبي تقػع
عمػى عػاتؽ العميػؿ بالدرجػة األولػى ،ويضػمف المحاسػب المينػي أف اإلقػرار الضػريبي قػد أعػد بدقػة بنػػاء

عمى المعمومات المقدمة مف قبؿ العميؿ (القاضي.)29 :2008 ،
 3.1.11قلعكوبات قلنالجم عن قيام قلمحاسب قلكانونل بارلااب مخالفم
وقػػد نصػػت قلميييادة ( )39مػػف قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ رقػػـ  8لسػػنة 3122م العقوبػػات الناتجػػة عػػف قيػػاـ
المحاسب القانوني بارتكاب مخالفة.
 .1لموزير بتنسيب مف المدير منع أي مدقؽ حسابات أو ممثؿ عف المكمؼ مػف مراجعػة الػدائرة فػي أيػة
قضية أو عمؿ خالؼ قضيتو الشخصية إذا ثبت أنو خالؿ مراجعاتو وتعاممو مػع الػدائرة ارتكػب مػا مػف
شأنو التحايؿ عمى ىذا القرار بقانوف واألنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه.

 .2لممدير أف يقرر عدـ قبوؿ الحسابات التي يعدىا أو يدققيا مدقؽ الحسابات القػانوني والػذي ارتكػب

فعالً خالفاً ألحكاـ ىذا القرار بقانوف لممدة التي يراىا مناسبة.
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خالصم قلمبحث
يعتبػػر المػػدقؽ الخػػارجي مسػػئوؿ عػػف الحصػػوؿ عمػػى تأكيػػد معقػػوؿ بػػأف البيانػػات الماليػػة تخمػػو

بمجمميػػا مػػف األخطػػاء الجوىريػػة ألي سػػبب كػػاف ،كمػػا يمكػػف أف يكمػػؼ المػػدقؽ الخػػارجي بالقيػػاـ بإعػػداد
اإلقرار الضريبي ،وىذه الميمة حسب المعايير إنما تندرج تحت بنػد الخػدمات الضػريبية المقدمػة لػإلدارة
واف قيػػاـ مػػدقؽ الحسػػابات بإعػػداد اإلقػرار الضػريبي لتقديمػػو إلػػى الػػدوائر الضػريبية ،إنمػػا يقػػع فػػي صػػمب
عمػػؿ م ارجػػع الحسػػابات وال يشػػكؿ أي تيديػػد لحيػػاده ،وممكػػف أف يقػػوـ المػػدقؽ الخػػارجي بتقػػديـ بعػػض

أحيانا لمعميؿ وينبغي أال تشتمؿ ىذه الخدمات أي ميمات إداريػة أو اتخػاذ قػ اررات
الخدمات االستشارية
ً
إداريػة نيابػػة عػػف العميػػؿ ،ويمكػػف أف يقػػوـ المػػدقؽ الخػارجي بتمثيػػؿ العميػػؿ فػػي حػػؿ الن ازعػػات الضػريبية
وقد تـ اإلشارة في قواعد السموؾ األخالقي لممحاسبيف المينييف الصادرة عف االتحاد الػدولي لممحاسػبيف

( )IFACإلػ ػػى احتمػ ػػاؿ وجػػػود تيديػ ػػد عمػ ػػى اسػػػتقاللية المػ ػػدقؽ عن ػػد تمثيػ ػػؿ العميػ ػػؿ فػػػي حػػػؿ الن ازعػ ػػات
الضريبية.
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 3.2قلمبحث قل انل

إعدقد ولدقيق قإلقرقر قلضريبل
 3.2.1مكدمم:
يتبػػيف مػػف الرجػػوع إلػػى أدبيػػات التػػدقيؽ أف ميمػػة إعػػداد اإلقػرار الضػريبي إذا مػػا قػػاـ بيػػا مػػدقؽ
الحسػػابات الخػػارجي فإنيػػا تقتصػػر عم ػػى اإلعػػداد وىػػي ليسػػت خدم ػػة تأكيػػد وتقتصػػر عمػػى اإلجػػراءات
المكتبيػػة باسػػتبعاد النفقػػات التػػي تتعػػارض مػػع الق ػوانيف الض ػريبية أو تعميماتيػػا التنفيذيػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى

اختالؼ الربح الضريبي عف الربح المحاسبي وذلؾ في أغمب األحواؿ.
وسوؼ نتناوؿ في ىذا المبحث مراحؿ إعداد اإلقرار الضريبي.
 3.2.2مرقحل إعدقد قإلقرقر قلضريبل:

تمر عممية إعداد اإلقرار الضريبي بالبدء باألعماؿ التمييدية إلعداد اإلقرار الضػريبي وتجييػز
البيانات حيث تمر بأربعة محاور( :تمييدي ،وتحضيري ،واعداد اإلقرار ،ونيائي)،
 3.2.3أوالً :إعدقد قإلقرقر قلضريبل( :الدوس ،محمد.))101-100 )2014(،
 -1مرقحل إعدقد قإلقرقر قلضريبل:
تمثؿ األعماؿ التمييدية إلعداد اإلقرار الضريبي بما فييا مف إعداد وتجييز لمبيانػات ،المػدخؿ

األساسي والموضوعي والمرجعي الذي يمكف مف خاللو إعداد اإلقرار الضريبي عمى نحو صػحيح وبمػا
يضمف تالفي الوقوع في األخطاء ،وما يترتب عمييا مف أمور سمبية ،ويتبيف أىمية التعامػؿ مػع نمػوذج

خاص ػا بالض ػريبة عمػػى األشػػخاص االعتبػػارييف أـ عمػػى دخػػؿ األشػػخاص
اإلق ػرار الض ػريبي س ػواء أكػػاف
ً
الطبيعييف واعطاء ىذا التعامؿ ما يناسبو مف الجديػة والحػرص والػوعي الشػديد والفيػـ الواضػح لمفػردات
ى ػػذا النم ػػوذج .وحي ػػث أف التوص ػػؿ إل ػػى تحدي ػػد الوع ػػاء الضػ ػريبي يتطم ػػب إجػ ػراء العدي ػػد م ػػف التس ػػويات
والمعالجات والتي غالبا ما تكوف خارج المجموعة الدفتريػة المحاسػبية التػي تمسػكيا المنشػأة ،فػإف األمػر
يتطمب ضرورة توثيؽ ىذه التسويات والمعالجػات واالحتفػاظ بيػا لسػيولة الرجػوع إلييػا سػواء عنػد فحػص

اإلقػرار الضػريبي إذا مػػا تقػػرر فحصػػو مػػف قبػػؿ الػػدوائر الضػريبية أو عنػػد إعػػداد اإلقػرار الضػريبي لمفتػرة
الضريبية التالية إما لممتابعة بيف فترة ضريبية وأخرى أو لتحديد األرقاـ المقارنة لتمػؾ الفتػرات ،ولتحقيػؽ

التوثيػػؽ المناسػػب المشػػار عميػػو ينبغػػي إمسػػاؾ سػػجالت إحصػػائية لتسػػييؿ الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات
والبيانات التحميمية التي تتوافؽ ومتطمبات إعداد اإلقرار الضريبي مع مراعاة أمريف ىما:

أ -أف تتطػابؽ ىػذه البيانػات مػػع مػا ىػو ثابػػت فػي الػدفاتر والحسػابات المسػػتخرج منيػا القػوائـ الماليػػة
لممنشأة.
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ب -أف تكػػوف ىػػذه البيانػػات ذاتيػػا ممػػا يػػدخؿ ضػػمف متطمبػػات الفحػػص الض ػريبي إذا مػػا تقػػرر ىػػذا
الفحص فيما بعد.

ولشلمل قمعمال قللمييديم وقللحضيريم ع ى أربعم محاور ااآللل:
-

المحور
المحور
المحور
المحور

(موقع منلدى قلمحاسب قلعربل) https://accdiscussion.com/acc971.html ،

األوؿ (تمييدي).
الثاني (تحضيري).
الثالث (إعداد اإلقرار).
الرابع (النيائي).

قلمحور قمول (لمييدي) ،ويلضمن ما ي ل :الحصوؿ عمى صورة مف اإلقرار الضريبي عف الفترة
(السنة المالية) السابقة.
 -1الحصوؿ عمى صورة مف القوائـ المالية وموازيف المراجعة والكشوؼ والبيانات التحميمية عف السنة
المالية السابقة.

 -2د ارسػػة الموقػػؼ الض ػريبي لممنشػػأة خػػالؿ السػػنوات الماضػػية وتحديػػد مػػدى تػػأثير ذلػػؾ عمػػى الفت ػرة
الضريبية التي يتـ إعداد اإلقرار الضريبي عنيا.

 -3الحصوؿ عمى صورة مف القوائـ المالية وموازيف المراجعة والكشػوؼ والبيانػات التحميميػة عػف السػنة
المالية الحالية (موضوع اإلقرار).

 -4إعػ ػػداد اسػ ػػتمارة اسػ ػػتبياف لمحصػ ػػوؿ عمػ ػػى إجابػ ػػات موثقػ ػػة عمػ ػػى األسػ ػػئمة المرفقػ ػػة بنمػ ػػوذج اإلق ػ ػرار
الضريبي.

قلمحور قل انل (لحضيري) ،ويلضمن ما ي ل:
 -1إعداد بيانات تحميمية تفصيمية لبنود قائمة الدخؿ مع التركيز عمى البنود ذات اآلثار الضريبية.
 -2إعداد بيانات تحميمية تفصيمية لبنود قائمة المركز المالي ذات العالقة وليا آثار ضريبية.

 -3إعداد بيانات تفصيمية عف القيود المحاسبية والمعالجات التي تمت تطبيقا لمعايير المحاسبة ذات
اآلثار الضريبية.

قلمحور قل الث (إعدقد قإلقرقر) ،ويلضمن ما ي ل:
 -1عمؿ نسخة تحضيرية (مسودة) لنموذج اإلقرار الضريبي.
 -2إعادة تبويب األرصدة والمبالغ الواردة بكؿ مف قائمة الدخؿ وقائمة المركز المالي بما يتوافؽ مع
التبويب الوارد بنموذج اإلقرار الضريبي وكذلؾ بالنسبة لألرقاـ المقارنة عف السنة السابقة.
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 -3مؿء الجداوؿ المرفقة بنموذج اإلقرار كؿ جدوؿ عمى حدة والتأكد مف مطابقتو مع كؿ مف ورقة
العمؿ والممؼ التوثيقي.

 -4أعداد ممخص اإلقرار لتحديد الوعاء الضريبي وتحديد الضريبة المستحقة ،وكذا الضريبة واجبة
السداد مع اإلقرار.

قلمحور قلرقبع (قلنياكل) ،ويلضمن ما ي ل:
 -1التأكد مف سالمة مسودة اإلقرار الضريبي مف النواحي الحسابية والقانونية.
 -2تحرير النسخة األصمية لنموذج اإلقرار الضريبي وتوقيعيا مف المكمؼ أو مف يمثمو قانونا وتختـ
بخاتـ المنشأة.

 -3يتـ اعتماد نماذج اإلقرار الضريبي مف المحاسب القانوني طبقا ألحكاـ قانوف رقـ  8لعاـ 2011
والالئحة في ىذا الخصوص.

 -4تقديـ اإلقرار الضريبي إلى الدائرة المختصة ،مع سداد الضريبة المستحقة الواجب سدادىا مف واقع
قانونا.
ىذا اإلقرار قبؿ نياية المدة الزمنية المحددة لذلؾ ً
انيا :قوقعد عامم إلعدقد قإلق قررقت قلضريبيم( :حسب رأي الباحث)
ً
قيودا محاسبية منتظمة وكاممة تظير نتائج األعماؿ بصورة حقيقة
 -1يتوجب عمى المكمؼ أف يمسؾ ً
واقعية وفقًا لمعرؼ التجاري والمحاسبي ويجب أف تكوف ىذه السجالت محررة طبقًا لمطرؽ
المحاسبية المتعارؼ عمييا ،وأف تكوف مشفوعة بما يؤيدىا مف الوثائؽ والمستندات يجب أف تشمؿ

ىذه القيود الشاممة كافة النشاطات خالؿ عاـ التكميؼ ،وأف تكوف ىذه القيود قد أعدت بشكؿ

يمكف معو الوصوؿ إلى الحسابات الختامية والنتائج الحقيقية لألعماؿ.

 -2االطالع عمى النظاـ األساسي لممكمؼ وذلؾ لفيـ الواجبات والحقوؽ الخاصة بكؿ مف المكمؼ
والدوائر الضريبية والعمؿ عمى أف تكوف البيانات الضريبية صحيحة ودقيقة وكاممة وتوفير الوثائؽ

المؤيدة ليا وتزويد الدوائر الضريبية بالمعمومات الكاممة والدقيقة.

 -3االستعالـ عف آخر التشريعات الضريبية المتعمقة بعمؿ الشػركة ويكػوف ذلػؾ باالتصػاؿ مػع الػدوائر
الضريبية والحصوؿ عمى نسخة محدثة مف قانوف الضريبة والتعميمػات التنفيذيػة واألنظمػة الصػادرة

بموجبو.

 -4التأكد مف تاريخ نفاذ القوانيف وأي منيا يشمؿ عمؿ الشركة.

 -5االستعالـ عف اإلعفاءات والمزايا الضريبية الجزئية والكمية المشمولة بيا الشركة حتى ال يتـ دفع
مبمغ أكبر مما ىو مطموب.

 -6سؤاؿ المستشار الضريبي لمشركة عف كيفية االستفادة مف المزايا الضريبية وطرؽ االستفادة مف
األعباء الضريبية بالطرؽ القانونية.
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 -7الحص ػػوؿ عم ػػى أح ػػدث النم ػػاذج الص ػػادرة ع ػػف ال ػػدوائر الضػ ػريبية ،واالنتب ػػاه إل ػػى اإلقػػرار الضػ ػريبي
المناسب لعمؿ الشركة.

 -8توخي الدقة في تعبئة كافة خانات اإلقرار المطموب تعبئتيا وتعبئة جميع الخانات.

 -9األخذ بعيف االعتبار الفترة الواجب تقديـ اإلقرار ضمنيا بحيث ال تتجاوز تاريخ االستحقاؽ لتجنب
غ ارم ػػات الت ػػأخير والعقوب ػػات المترتب ػػة عم ػػى الت ػػأخر ف ػػي تق ػػديـ اإلقػ ػرار والت ػػي ن ػػص عميي ػػا ق ػػانوف

الضريبة.

 -10األخذ بالحسباف أف اإلقرار واجب التقديـ حتى واف لـ تتحقؽ أرباح خالؿ الفترة الضريبية المعينة.

 -11يجب مؿء البيانات الفارغة إذا لـ يكف ىناؾ مبيعات أو مشتريات أو أي نشاط في فترة ضريبية
معينة ولـ تتحقؽ أي ضريبة خالؿ تمؾ الفترة ،ويجب وضع كممة "ال يوجد" في جميع خانات

اإلقرار الضريبي الخاص بتمؾ الفترة وتقديمو ضمف الميمة المحددة.

 -12يجب االحتفاظ بالسجالت التجارية لمدة  5سنوات ،وعدـ إتالفيا بعد االنتياء مف حساب الضريبة
وذلؾ حسب ما نص عميو قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  8لسنة  .2011وتشمؿ السجالت التجارية:

 الحسابات السنوية بما فييا حساب األرباح والخسائر. -الكشوفات البنكية وقسائـ اإليداع.

 دفاتر النقدية وغيرىا مف الدفاتر المحاسبية.. -وثائؽ االستيراد والتصدير.

 سندات االستالـ والتسميـ واألوامر والطمبيات. -دفاتر المشتريات والمبيعات.

 -فواتير الشراء ونسخ فواتير المبيعات.

 سجالت المبيعات النقدية مثؿ روالت النقد. الوثائؽ األصمية إلثبات الوقائع المحاسبية -جداوؿ االستيالكات.

 المراسالت ذات العالقة. -كشؼ حساب الضريبة.

 أية وثائؽ أخرى ليا عالقة بحساب الضريبة. 3.2.4مصدققيم قإلقرقر قلضريبل:
تعرؼ المصداقية بأنيا القدرة عمى اعتماد المعمومات المحاسبية والمالية مف قبؿ مستخدمييا

بأقؿ درجة شؾ ممكنة ويتحقؽ ذلؾ بتوفر صدؽ التمثيؿ وقابمية التحقؽ والحيادية ،وترى لجنة المعايير
المحاسبية أف خاصية الوثوؽ بالمعمومة مكممة لخاصية المالءمة ولتكوف المعمومة مفيدة فإف
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المعمومات يجب أف تكوف موثوقة ويعتمد عمييا وتمتمؾ المعمومات خاصية الوثوؽ إذا كانت خالية مف
األخطاء اليامة والتحيز(العازمي.)39 ،2012 ،

وتنقسـ المصداقية إلى شقيف شؽ يتعمؽ بالمعمومات المأخوذة مف القوائـ المالية لممنشأة ،وقسـ

يتعمؽ بصحة اإلعداد لإلقرار الضريبي المقدـ ،ويقدـ المدقؽ الخارجي لكال الشقيف المصداقية الالزمة

لالعتماد عمييا.

 3.2.5قلجيات قلرقابيم ع ى قإلقرقر قلضريبل:
تنحصر عممية التكميؼ الضريبي في ثالث جيات وىـ:
بناء عمى القوائـ المالية المعتمدة مف المدقؽ الخارجي.
 -1يقوـ المكمؼ بإعداد اإلقرار الضريبي ً
 -2يقوـ باعتماد اإلقرار الضريبي أصوًال محاسب قانوني قد يكوف ىو نفسو المدقؽ الخارجي ،وقد
يكوف غيره.

 -3يقوـ مأمور التقدير بتدقيؽ اإلقرار مرة أخرى لمتأكد مف صحة التكميؼ الضريبي ،وبذلؾ تكوف
الجيات الرقابية عمى اإلقرار كما يمي:

 -1قلمحاسب قلكانونل قلمعلمد لإلقرقر قلضريبل:
إف مسؤولية إعداد اإلقرار الضريبي تقع عمى عاتؽ اإلدارة أما المحاسب القانوني فإنو يقوـ
بتدقيقو لمتأكد مف إعداده بالطريقة الصحيحة كما أنو قد يقوـ بإعداده بالنيابة عف العميؿ ثـ بعد ذلؾ

يصادؽ عميو أصوال حسب ما تقتضيو التشريعات وارفاؽ تقرير مدقؽ الحسابات المستقؿ.
 -2قلدوقكر قلضريبيم:

اإلدارة الضريبية وىي الجياز الحكومي الذي يتولى تنفيذ التشريعات الضريبية ونقميا إلى حيز
التطبيؽ ويعد دور اإلدارة الضريبية في منتيى األىمية ،حيث تتكوف مف الكادر البشري والتجييزات

المادية التي يجب عمييا أف تتولى تطبيؽ القوانيف ولمدوائر المالية رقابة عمى اإلقرار الضريبي حيث
يقوـ مراقبو الدخؿ بعممية تدقيؽ ميداني وعممية تدقيؽ مكتبي لكافة البيانات الضريبية المقدمة ويقوموف
باالتصاؿ مع المكمؼ وزيادة مكاف العمؿ واالطالع عمى الدفاتر والقيود والمستندات المؤيدة ليا وقبوؿ

أو رفض البيانات أو تعديميا وتمثؿ الدوائر الضريبية الحمقة األخيرة في عممية التكميؼ (سعفاف،
.)95 :2003
 3.2.6صالحيم مأمور قللكدير فل قبول أو رفض قإلقرقر قلضريبل.
وقد نصت المادة ( )21مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ  8لسنة 2011ـ.

صالحية المقدر في قبوؿ أو رفضو
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 .1يعتبر اإلقرار الضريبي المقدـ مف المكمؼ مقبوالً بشكؿ مبدئي عند استالمو.
 .2لممقدر بعد فحص اإلقرار ومرفقاتو قبولو أو رفضو كمياً أو جزئياً إذا توفرت لديو أسباب حوؿ
صحو أو عدـ صحة البيانات الواردة فيو وابالغ المكمؼ بمذكرة حضور لممناقشة خالؿ سنة مف تاريخ
تسميـ اإلقرار الضريبي.
 .3إذا وافؽ المكمؼ عمى تعديؿ اإلقرار الضريبي يحدد مقدار الضريبة ويبمغ المكمؼ ذلؾ بإشعار
خطي ويكوف القرار غير قابؿ لالعتراض أو الطعف وتكوف الضريبة واجبة األداء.
 .4إذا لـ يوافؽ المكمؼ عمى تعديؿ اقرار الضريبي ،أو لـ يمتزـ بحضور جمسة المناقشة ،يجوز لممقدر
أف يقدر دخمو الخاضع لمضريبة والضريبة المستحقة عميو ويكوف قرار المقدر قابؿ لالعتراض خالؿ
( )30يوماً مف تاريخ تبمغ المكمؼ إشعار التقدير.
 .5في حاؿ عدـ تقديـ المكمؼ لإلقرار الضريبي ومرفقاتو في الموعد المحدد ،يجوز لممقدر إجراء
التقدير بالفطنة والدراية ،وابالغ المكمؼ بموجب إشعار خطي يحدد فيو دخمو الخاضع لمضريبة،
والضريبة المستحقة عميو ،ويكوف قرار المقدر قابالً لالعتراض خالؿ ( )30يوماً مف تاريخ تبمغ
المكمؼ إشعار التقدير.
 3.2.7خالصم قلمبحث:
تمر عممية إعداد اإلقرار الضريبي بالبدء باألعماؿ التمييدية إلعداد اإلقرار الضػريبي وتجييػز

البيانات حيث تمر بأربعة محاور( :تمييدي ،وتحضػيري ،واعػداد اإلقػرار ،ونيػائي) ،وقػد نصػح الباحػث
ب ػػبعض القواع ػػد العام ػػة إلع ػػداد اإلقػ ػرار الضػ ػريبي ،أىمي ػػا ض ػػرورة أف تك ػػوف القي ػػود المحاس ػػبية مؤي ػػدة
بمستندات وكذلؾ فيـ المكمؼ الضريبي لواجباتػو وحقوقػو ،وإلكسػاب اإلقػرار المصػداقية االزمػة البػد مػف

مف اعتماده مف مدقؽ حسابات.
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 4.1مكدمم
يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفاً لمػػنيج الد ارسػػة ،وألف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة وعينتيػػا ،وكػػذلؾ أداة الد ارسػػة
المستخدمة وطرؽ إعدادىا ،وصدقيا وثباتيػا ،كمػا يتضػمف ىػذا الفصػؿ وصػفا لإلجػراءات التػي قػاـ بيػا
الباحث في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمػد الباحػث عمييػا فػي
تحميؿ الدراسة.
 4.2منيجيم قلدرقسم

انطالقاً مف طبيعة الدراسة والمعمومات المطموبة لإلجابة عف أسئمتيا وتحقيؽ أىدافيا .والمعرفة

المسبقة لجوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة مف خالؿ الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع دور
مدقق قلحسابات قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل ،تتوافؽ الدراسة مع المنيج الوصفي
التحميمي الذي ييدؼ إلى توفير البيانات والحقائؽ عف المشكمة موضوع البحث لتفسيرىا والوقوؼ عمى
دالالتيا ،لذلؾ فقد اعتمد الباحث ىذا المنيج لموصوؿ إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حوؿ مشكمة
البحث ،ولتحقيؽ تصور أفضؿ وأدؽ لمظاىرة موضع الدراسة ،كما أنيا استخدمت أسموب المسح
الشامؿ ،كما استخدمت االستبانة في جمع البيانات األولية.
 4.3طرق جمع قلبيانات:
تـ االعتماد عمى نوعيف مف البيانات ىما:
-1قلبيانات قموليم.
لمعالج ػػة الجوان ػػب التحميمي ػػة لموض ػػوع الد ارس ػػة ت ػػـ جم ػػع البيان ػػات األولي ػػة م ػػف خ ػػالؿ اس ػػتبانة ص ػػممت
السػػتطالع آراء قلعييام ين فييل دوقكيير قللكييدير وقلفحييص قلضييريبل فييل محافظييات غييزة حػػوؿ دور مػػدقؽ
الحسػ ػػابات الخػ ػػارجي فػ ػػي تحسػ ػػيف جػ ػػودة الفحػ ػػص الض ػ ػريبي ،ومػ ػػف ثػ ػػـ تفريغيػ ػػا وتحميميػ ػػا باسػ ػػتخداـ
برنػامج) SPSS (Statistical Package for Social Scienceاإلحصػائي واسػتخداـ االختبػارات
اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.
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-2قلبيانات قل انويم:
لجمع البيانات الالزمة لإلطار النظري الوصفي لمدراسة تـ المجوء إلى المصادر الثانوية لمدراسة مف
خالؿ الرجوع إلى الكتب ،والدوريات والمنشورات الخاصة والمتعمقة بالموضوع قيد الدراسة ،والتي تتعمؽ
بدور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي ،وأخذ تصور عاـ عف آخر
المستجدات التي حدثت في مجاؿ البحث ،وكذلؾ تقييـ الدراسات التي تناوليا األدب المحاسبي في ىذا
المجاؿ.
 4.4مجلمع قلدرقسم
يتكوف مجتمع الدراسة مف كافة العامميف في دوائر التقدير والفحص الضريبي في محافظات
غزة ،والبالغ عددىـ  40موظؼ ونظ ار لصغر حجـ مجتمع الدراسة ،فقد استخدـ المسح الشامؿ ،بتوزيع
االستبانة عمى كافة أفراد المجتمع ،وحيث إف الباحث موظؼ في دائرة الضريبة فقد تمكف مف الحصوؿ
عمى استجابة كافة أفراد المجتمع بنسبة ( ،)%100.00ولـ يستبعد أي منيا نظ ار لتحقؽ الشروط
المطموبة لإلجابة ،والجداوؿ التالية تبيف خصائص المجتمع كما يمي:
 .1قلمسمى قلوظيفل:
يبيف جدوؿ رقـ ( )4.1أف  %57.5مف المشاركيف مسماىـ الوظيفي "مفتش" ،بينما %7.5
مف المشاركيف مسماىـ الوظيفي "مدقؽ" ،و  %10.0مف المشاركيف مسماىـ الوظيفي "نائب مدير"،
أما باقي المشاركيف المتمثؿ بػ  %25.5مف عينة الدراسة مسماىـ الوظيفي "مدير" ،أي أف كافة
المفحوصيف تربطيـ عالقة مباشرة بعممية الفحص الضريبي ،مما يجعميـ قادريف بشكؿ جيد عمى
وصؼ دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي.
جدول ( :)4.1لوزيع قلمجلمع حسب ملغير قلمسمى قلوظيفل

قلمسمى قلوظيفل

قللارقر

قلنسبم قلمكويم

مفتش

23

57.50

مدقؽ

3

7.50

نائب مدير

4

10.00

مدير

10

25.00

المجموع

40

100.00
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 .2قلمؤىل قلع مل:
يبيف جدوؿ رقـ ( )4.2أف  %20.0مف المشاركيف مف حممة الماجستير ،بينما  %72.5مف حممة
شيادة البكالوريوس ،ويفسر ذلؾ أف الفئات التي تـ اختيارىا والموضحة في الجدوؿ ( )4.2ىي فئات
ذات وظائؼ تشترط المؤىؿ العممي ،مما يدلؿ عمى اىتماـ دائرة الضريبة بالمؤىؿ العممي ،أما بالنسبة
لمدراسة فذلؾ يزيد مف صدؽ نتائجيا حيث المؤىؿ العممي لممستجيبيف يمنحيـ إمكانية فيـ أكبر وقدرة
في إعطاء استجابات اكثر دقة لموضوع الدراسة.
جدول ( :)4.2لوزيع قلمجلمع حسب ملغير قلمؤىل قلع مل

قلمؤىل قلع مل

قللارقر

قلنسبم قلمكويم

ماجستير

8

20.00

بكالوريوس

29

72.50

دبموـ

3

7.50

المجموع

40

100.00

 .3سنوقت قلخبرة:
يبيف جدوؿ رقـ ( )4.3أف  %85.0مف المشاركيف كانت خبرتيـ أكثر مف  5سنوات ،وىذا
يعني أف أغمب المفحوصيف ىـ مف ذوي الخبرة مما يعطي النتائج مصداقية ودقة أكثر.
جدول ( :)4.3لوزيع عينم قلدرقسم حسب ملغير سنوقت قلخبرة

قللارقر

قلنسبم قلمكويم

سنوقت قلخبرة
مف  5-1سنوات

6

15.00

مف  10-6سنوات

14

35.00

مف  15-11سنة

7

17.50

أكثر مف  15سنة

13

32.50

المجموع

40

100.00

 .4قلدورقت قللدريبيم:
مف الجدوؿ رقـ ( )4.4يتضح أف  % 15.0مف المشاركيف قد حصموا عمى عدد مف الدورات
التدريبية يتراوح بيف ( )3-1دورات ،بنما ما نسبتو  % 52.5مف المشاركيف قد حصموا عمى عدد مف
الدورات التدريبية يتراوح بيف ( )7-4دورات  ،بينما  %17.5مف المشاركيف حصموا عمى  11-8دورة،
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 %15.0تزيد الدورات المشاركيف بيا عف  11دورة .ما يدلؿ عمى تراكـ الخبرات العممية إلى جانب
خبراتيـ العممية مما يفيد في معرفتيـ بدور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص
الضريبي.
جدول ( :)4.4لوزيع قلمجلمع حسب قلدورقت قللدريبيم

قلدورقت قللدريبيم

قللارقر

قلنسبم قلمكويم

 3-1دورات

6

15.00

 7-4دورات

21

52.50

 11-8دورات

7

17.50

أكثر مف ذلؾ

6

15.00

المجموع

40

100.00

 4.5أدقة قلدرقسم:
تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة حيث إعدادىا تـ عمى النحو التالي:
 -1إعداد استبانة أولية مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.
 -2عرض االستبانة عمى المشرفيف مف أجؿ اختبار مدى مالءمتيا لجمع البيانات.
 -3تُعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرفاف.
 -4تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاد
وتُعديؿ وحذؼ ما يمزـ.

 -5إجراء دراسة اختباريو ميدانية أولية لالستبانة وتُعديؿ حسب ما يناسب.
 -6توزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة ،ولقد تـ تقسيـ االستبانة
إلى قسميف كما يمي:
القسـ األوؿ :يتكوف مف البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكوف مف  4فقرات.
القسـ الثاني :تتناوؿ دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي .وتـ تقسيمو
إلى أربعة محاور كما يمي:
 المحور األوؿ :دور مدقؽ الحسابات في زيادة مصداقية البيانات والمعمومات ،ويتكوف مف 9
فقرات.
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 المحور الثاني :دور مدقؽ الحسابات في التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات ،ويتكوف مف 8
فقرات.

 المحور الثالث :أ دور مدقؽ الحسابات في زيادة مستوى الثقة بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة،
ويتكوف مف  9فقرات.

 المحور الرابع :دور مدقؽ الحسابات في توفير كافة متطمبات الفحص الضريبي ،ويتكوف مف 9
فقرات.

وقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة حسب مقياس ليكرت كما ىو موضح في جدوؿ رقـ ()4.5
جدول ( :)4.5توزيع استجابات الدراسة حسب مقياس ليكرت
قللصنيف
الدرجة

موقفق بشدة

موقفق

محايد

غير موقفق

غير موقفق بشدة

5

4

3

2

1

 4.6صدق و بات قالسلبيان:
صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو (العساؼ ،)1995 ،كما
يقصد بالصدؽ "شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية ،ووضوح
فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا"(عبيدات وآخروف ،2001
 ،)179وقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي:
 4.6.1صدق فكرقت قالسلبيان:
تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف.
 )1قلصدق قلظاىري لألدقة (صدق قالسلبانم)
تػػـ عػػرض أداة الد ارسػػة فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي
المحاسػبة .ويوضػح الممحػؽ رقػػـ ( )2أسػماء المحكمػيف الػذيف قػػاموا مشػكوريف بتحكػيـ أداة الد ارسػة .وقػػد
طمػػب مػػف المحكمػػيف إبػػداء آرائيػػـ فػػي مػػدى مالئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا وضػػعت ألجمػػو ،ومػػدى وضػػوح
صػػياغة العبػػارات ومػػدى مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػػور الػػذي ينتمػػي إليػػو .باإلضػػافة إلػػى اقت ػراح مػػا يرونػػو
ض ػػروريا م ػػف تُع ػػديؿ ص ػػياغة العب ػػارات أو ح ػػذفيا ،وك ػػذلؾ إب ػػداء آرائي ػػـ فيم ػػا يتعم ػػؽ بالبيان ػػات األولي ػػة
(الخصػ ػػائص الشخصػ ػػية لممبحػ ػػوثيف) ،إلػ ػػى جانػ ػػب المقيػ ػػاس المسػ ػػتخدـ فػ ػػي االسػ ػػتبانة .واسػ ػػتناداً إلػ ػػى
المالحظػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػوف تػػـ إج ػراء التُعػػديالت التػػي اتفػػؽ عمييػػا معظػػـ المحكم ػيف ،حيػػث تػػـ
تُعديؿ صياغة العبارات وحذؼ أو إضافة البعض اآلخر منيا.
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 -2صدق قاللساق قلدقخ ل لفكرقت قالسلبانم
تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات االسػػتبياف عمػػى عينػػة اسػػتطالعية بمػػغ حجميػػا  15مفػػردة،
وذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو كما يمي.
قلصدق قلدقخ ل لفكرقت قلمحور قمول :دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات
جدوؿ رقـ ( )4.6يبيف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ والمعدؿ الكمي
لفقراتو ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05حيث إف القيمة
االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر مف قيمة  rالجدولية والتي تساوي ،0.541
وبذلؾ تعتبر فقرات المحور األوؿ صادقة لما وضعت لقياسو
جدول ( :)4.6قلصدق قلدقخ ل لفكرقت قلمحور قمول دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات
معامل

قلكيمم

قالرلباط

قالحلماليم

1

المصادقة عمى االقرار الضريبي لممنشأة مف المدقؽ الخارجي يمنحو المزيد مف الثقة

**

0.760

0.001

2

تفعيؿ دور المدقؽ الخارجي ليساىـ بشكؿ أكبر في عممية التكميؼ الضريبي

**

0.896

0.000

**

0.653

0.008

**

0.740

0.002

**

0.741

0.002

0.528

0.043

**

0.805

0.000

**

0.667

0.007

**

0.918

0.000

مس سل

3
4
5
6
7
8
9

قلفكرة

يوجد عالقة طردية بيف التدقيؽ الخارجي وااللتزاـ الضريبي الطوعي لممكمّفيف بالمتطمبات
الضريبية.
يساعد التدقيؽ الخارجي عمى زيادة وعي المكمّفيف بالضريبة وبالتالي تحسيف مصداقية
البيانات الواردة في إق ارراتيـ الضريبية
يساعد االمتثاؿ بمتطمبات التدقيؽ الخارجي عمى التزاـ المنشأة بالمواعيد المحددة مف قبؿ
الدائرة الضريبية لتقديـ اإلق اررات الضريبية.
تتوافر إجراءات عقابية كافية لردع المدققيف الخارجييف مف التستر عمى مخالفات ضريبية
تساىـ استقاللية مدقؽ الحسابات الخارجي ونزاىتو في الحد مف الغش والتالعب في

*

البيانات الواردة في اإلق اررات الضريبية
ال يساعد تقرير مدقؽ الحسابات الخارجي في تعزيز مصداقية القوائـ المالية المقدمة لغايات
الفحص الضريبي.
يساعد الوعي الضريبي الكافي لمدقؽ الحسابات الخارجي في تحديد قيمة الضريبة المستحقة
عمى المكمؼ بصورة كبيرة.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.541
** دالة إحصائياً عند 0.01

* دالة إحصائياً عند 0.05
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قلصدق قلدقخ ل لفكرقت قلمحيور قل يانل :دور ميدقق قلحسيابات فيل قلليزقم قلما فيين بيال وقكح وقلكوقعيد
وقللع يمات
مف خالؿ جدوؿ رقـ ( )5.7يتضح أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحػور الثػاني
والمعػػدؿ الكمػػي لفق ارتػػو أكبػػر مػػف قيمػػة  rالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي  11625وبػػذلؾ تعتبػػر فق ػرات المحػػور
الثاني صادقة لما وضعت لقياسو
جدول ( :)4.7انصدق انداخهي نفمراث انمحور انثاني
دور مدلك انحساباث في انتساو انمكهفين بانهوائح وانمواعد وانتعهيماث
قلفكرة

مس سل

1
2
3
4
5
6
7
8

اعتماد المنشأة عمى مدقؽ الحسابات الخارجي مف شأنو التأكيد عمى التزاـ المكمفيف

معامل

قلكيمم

قالرلباط

قالحلماليم

**

0.842

0.000

**

0.705

0.003

0.560

0.030

**

0.685

0.005

**

0.783

0.001

**

0.826

0.000

**

0.791

0.000

0.596

0.019

بالموائح والقواعد والتعميمات.
إف الفحص الضريبي الذي تقوـ بو دائرة الضريبة يمثؿ تكرار لما قاـ بو المدقؽ الخارجي.
إف الفحص الضريبي الذي تقوـ بو دائرة الضريبة ال يؤدي في أغمب األحياف إلى التغير

*

في قيمة االلتزاـ الضريبي لممكمفيف.
إف اعتماد الدوائر المالية عمى تقارير المدققيف الخارجييف والبيانات المدققة مف قبميـ
يشجع المكمفيف عمى االلتزاـ الطوعي
إف المدقؽ الخارجي يبث الطمأنينة لدى المساىميف فيما يتعمؽ بالتزاـ المنشأة الضريبي
إف استقاللية المدقؽ الخارجي تعمؿ عمى منح الطمأنينة لمدائرة حوؿ صحة البيانات
الواردة في االقرار الضريبي
إف بإمكاف المدقؽ الخارجي أف يوضح نقاط بالقانوف الضريبي والتي تسبب مشاكؿ كبيرة
لممكمفيف بالضريبة وبالتّالي ُيسيـ في تحسيف االلتزاـ الضريبي مستقبال

ال يشكؿ التدقيؽ الخارجي عامال مؤث ار في التزاـ المكمفيف ما لـ ينبع ذلؾ مف ثقافتيـ

الضريبية

*

قلصييدق قلييدقخ ل لفك يرقت قلمحييور قل الييث :دور مييدقق قلحسييابات فييل زيييادة مسييلوى قل كييم بالبيانييات
قلمكدمم لدقكرة قلضريبم
يوضػػح جػػدوؿ رقػػـ ( )4.8معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المحػػور الثالػػث والمعػػدؿ
الكمي لفقراتو ،والتي كانت القيمة االحتمالية ليا جميعاً أقؿ مف  0.05وقيمة  rالمحسوبة أكبر مف قيمة
 rالجدولية والتي تساوي  ،0.514وبذلؾ تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسو
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جدول ( :)4.4انصدق انداخهي نفمراث انمحور انثانث
دور مدلك انحساباث في زيادة مستوى انثمت بانبياناث انممدمت ندائرة انضريبت
معامل

قلكيمم

قالرلباط

قالحلماليم

0.588

0.021

**

0.761

0.001

**

0.711

0.003

**

0.841

0.000

**

0.722

0.002

**

0.815

0.000

7

ال تؤثر خبرة المدقؽ الخارجي عمى زيادة مستوى الثقة لمبيانات المقدمة لمفحص الضريبي

*

0.543

0.036

8

إف سمعة المدقؽ الخارجي المينية تؤثر عمى عممية الفحص الضريبي

*

0.577

0.024

0.674

0.006

مس سل

1
2
3
4
5
6

9

قلفكرة
امتثاؿ المدقؽ الخارجي لممعايير المينية يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات

*

المقدمة مف قبؿ المكمؼ.
الموضوعية والنزاىة واالستقاللية في أداء عمؿ المدقؽ الخارجي يزيد مف ثقة الفاحص
الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ المكمؼ
التزاـ المدقؽ الخارجي بمعايير الجودة عند تنفيذ عممية التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص
الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ المكمؼ
وضع سياسات واجراءات مف قبؿ المدقؽ الخارجي تساعد في رفع كفاءة عممية اإلشراؼ
والمتابعة والمراقبة ،يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة لمفحص الضريبي.
التطبيؽ الفعاؿ لمعايير رقابة الجودة عمى أعماؿ التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي
بالبيانات المقدمة مف قبؿ المكمؼ
التزاـ المدقؽ الخارجي بعدـ تقديـ خدمات أخرى كالخدمات االستشارية واالدارية والمالية
لممكمؼ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ المكمؼ

يمكف لممدقؽ الخارجي أف يطمع عمى جميع االمور الضريبية لممكمؼ مما يعطيو ميزة
معرفة المركز المالي الحقيقي لممكمؼ.

**

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514
** دالة إحصائياً عند 0.01

* دالة إحصائياً عند 0.05

قلصييدق قلييدقخ ل لفك يرقت قلمحييور قلرقبييع :دور مييدقق قلحسييابات فييل لييوفير اافييم ملط بييات قلفحييص
قلضريبل
حيث أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الرابع والمعدؿ الكمي لفقراتو وكما
ىو موضح في جدوؿ رقـ ( )4.9أكبر مف قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.514فإف فقرات المحور
الرابع تعتبر صادقة لما وضعت لقياسو.
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جدول ( :)4.9انصدق انداخهي نفمراث انمحور انرابع
دور مدلك انحساباث في توفير كافت متطهباث انفحص انضريبي
قلفكرة

مس سل

يعمؿ المدقؽ الخارجي عمى اف تكوف بنود االقرار الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي

1

معامل

قلكيمم

قالرلباط

قالحلماليم

**

0.958
0.000

مستندة الي دفاتر وسجالت محاسبية وبينات ووثائؽ المرفقة بو معتمدة وفقا ألحكاـ القانوف
يعبر االقرار الضريبي المعتمد مف قبؿ المدقؽ الخارجي بعدالة عف المركز المالي الحقيقي

2

**

0.922

0.000

**

0.775

0.001

**

0.891

0.000

**

0.758

0.001

**

0.796

0.000

**

0.843

0.000

**

0.906

0.000

**

0.917

0.000

ونتيجة األعماؿ لممكمؼ.

3

ينحاز المدقؽ الخارجي عند النزاعات الضريبية لصالح المكمؼ عمى حساب الدائرة الضريبية
يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في اجراء مقارنة سيمة لمبيانات المالية مع بيانات مالية سابقة

4

لمتأكد مف صحتيا.
يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في سيولة مقارنة األرباح المصرح بيا مع متوسط أرباح

5

الشركات المشابية في نفس النشاط
يساعد تقرير المدقؽ الخارجي زيادة االعتماد عمى القوائـ المالية الستخراج النسب المالية

6

الالزمة لعممية الفحص الضريبي
يقوـ تقرير المدقؽ الخارجي بتسييؿ إجراء المقارنة بيف ايرادات الفترة والفترات السابقة لمعرفة

7

أسباب التغيرات الغير طبيعية إف وجدت
يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في توفير قناعة بأف المصاريؼ البيعية واإلدارية جاءت متسقة

8

مع القوانيف والقواعد والموائح القانونية.
يمكف تقرير المدقؽ الخارجي في تحسيف عممية المقارنة بيف األرقاـ الواردة في االقرار

9

الضريبي مع تمؾ المثبتة في القوائـ المالية.

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514
** دالة إحصائياً عند 0.01

* دالة إحصائياً عند 0.05

صدق قاللساق قلبناكل لمحاور قلدرقسم
جدوؿ رقـ ( )5.10يبيف معامالت االرتباط بػيف معدل ال محور من محياور قلدرقسيم مػع المعػدؿ الكمػي
لفق ػرات االسػػتبانة والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،1116حيػػث إف
القيمػػة االحتماليػػة لكػػؿ فقػرة أقػػؿ مػػف  1116وقيمػػة  rالمحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة  rالجدوليػػة والتػػي تسػػاوي
.11625
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جدول ( :)4.8معامم االرتباط بين معدل كم محور من محاور اندراست مع انمعدل انكهي نفمراث االستبانت
قلمحور

معامل قالرلباط

عنوقن قلمحور

قلكيمم
قالحلماليم

قمول

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات

**

0.919

0.000

قل انل

دور مدقق قلحسابات فل قللزقم قلما فين بال وقكح وقلكوقعد وقللع يمات.

**

0.866

0.000

قل الث

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مسلوى قل كم بالبيانات قلمكدمم لدقكرة قلضريبم.

**

0.824

0.000

قلرقبع

دور مدقق قلحسابات فل لوفير اافم ملط بات قلفحص قلضريبل

**

0.905

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514
** دالة إحصائياً عند 0.01

* دالة إحصائياً عند 0.05

 4.6.2بات فكرقت قالسلبانم :Reliability
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمى
األشخاص ذاتيـ في أي وقت (العساؼ .)2::6 ،وقد أجريت خطوات الثبات عمى العينة
االستطالعية نفسيا بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
-1طريكم قللجزكم قلنصفيم  :Split-Half Coefficientتـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ
األسئمة فردية الرتبة ومعدؿ األسئمة زوجية الرتبة لكؿ بعد ،وقد تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ
معامؿ ارتباط سيبرماف براوف لمتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة
التالية :معامؿ الثبات =

2ر
 1ر

حيث (ر) معامؿ االرتباط وقد بين جدول رقم ( )51..أن هناك

معامالت ثبات كبيرة نسبيا لكافة محاور االستبيان مما يعطي طمأنينة تجاه استخداـ أداة الدراسة في
عممية البحث
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جدول ( :)4.19معامم انثباث ( طريمت انتجسئت اننصفيت)
قللجزكم قلنصفيم

م

عنوقن قلمحور

عدد

معامل

قلفكرقت قالرلباط

معامل
قالرلباط
قلمصحح

قلكيمم
قالحلماليم

1

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات

9

0.720

0.737

0.000

2

دور مدقق قلحسابات فل قللزقم قلما فين بال وقكح وقلكوقعد وقللع يمات.

8

0.710

0.830

0.000

3

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مسلوى قل كم بالبيانات قلمكدمم لدقكرة

9

0.673

0.785

0.000

دور مدقق قلحسابات فل لوفير اافم ملط بات قلفحص قلضريبل

9

0.884

0.919

0.000

جميع قلمحاور

35

0.803

0.806

0.000

قلضريبم.
4

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "13تساوي 0.514

 -2طريكم ألفا ارو نباخ :Cronbach's Alpha
تـ استخداـ طريقة كرو نباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلقياس ثبات قائمة االستقصاء كطريقة ثانية
لقياس الثبات ،وقد بيف جدوؿ رقـ ( )4.12أف معامالت الثبات مرتفعة لكافة محاور قائمة
االستقصاء ،حيث تراوحت بيف ( ،)0.943-0.851مما يعطي طمأنينة تجاه استخداـ أداة الدراسة في
عممية البحث ،حيث إنيا أعمى مف الحد المقبوؿ وىو (.)Sekaran, 2005( )0.60
جدول ( :)4.12معامم انثباث ( طريمت انفا كرو نباخ)
م

عدد

عنوقن قلمحور

قلفكرقت

معامل ألفا
ارو نباخ

1

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات

9

0.851

2

دور مدقق قلحسابات فل قللزقم قلما فين بال وقكح وقلكوقعد وقللع يمات.

8

0.849

3

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مسلوى قل كم بالبيانات قلمكدمم لدقكرة قلضريبم.

9

0.854

4

دور مدقق قلحسابات فل لوفير اافم ملط بات قلفحص قلضريبل

9

0.943

جميع قلمحاور

35

0.955
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 4.7قلمعالجات قإلحصاكيم:
لتحقيؽ أىداؼ الد ارسػة وتحميػؿ البيانػات التػي تػـ تجميعيػا ،فقػد تػـ اسػتخداـ العديػد مػف األسػاليب
اإلحصػػائية المناسػػبة باسػػتخداـ الحػػزـ اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة Statistical Package for
) ،Social Science (SPSSوفيمػػا يمػػي مجموعػػة مػػف األسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي تحميػػؿ
البيانات:
 .2تػػـ حسػػاب التك ػ ار ارت والنسػػب المئويػػة لمتعػػرؼ عمػػى الصػػفات الشخصػػية لمفػػردات الد ارسػػة وتحديػػد
استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.
 .3المتوسػػط الحسػػابي ( )Meanوذلػػؾ لمعرفػػة مػػدى ارتفػػاع أو انخفػػاض اسػػتجابات أفػراد الد ارسػػة عػػف
كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الد ارسػة األساسػية ،مػع العمػـ بأنػو يفيػد فػي ترتيػب العبػارات حسػب أعمػى
متوسط حسابي.
 .4تـ استخداـ االنحراؼ المعياري ) (Standard Deviationلمتعرؼ عمى مدى انحػراؼ اسػتجابات
أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ،ولكؿ محور مف المحاور الرئيسػية عػف متوسػطيا
الحسػػابي ،ويالحػػظ أف االنحػراؼ المعيػػاري يوضػػح التشػػتت فػػي اسػػتجابات أفػراد الد ارسػػة لكػػؿ عبػػارة مػػف
عبػػارات متغي ػرات الد ارسػػة إلػػى جانػػب المحػػاور الرئيسػػية ،فكممػػا اقتربػػت قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت
االسػتجابات ،وانخفػػض تشػػتتيا بػػيف المقيػػاس (إذا كػػاف االنحػراؼ المعيػػاري واحػػد صػػحيحا فػػأعمى فيعنػػي
عدـ تركز االستجابات وتشتتيا).
 .5اختبار ألفا كرو نباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .6معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات.
 .7معادلة سبيرماف براوف لمثبات.
 .8اختبار كولومجروؼ -سمرنوؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التوزيع الطبيعي (.)1- Sample K-S
 .9اختبار  One sample T testلمعرفة الفرؽ بيف متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي ""4
 .:تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثالث متوسطات فأكثر.
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 5انفصم اخلامس

نتائج انذراسة امليذانية وتفسريها
 5.1قخلبار قللوزيع قلطبيعل.
 5.2قخلبار فرضيات قلدرقسم.
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 5.1قخلبار قللوزيع قلطبيعل (اولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تـ عرض اختبار كولمجروؼ -سػمرنوؼ لمعرفػة ىػؿ البيانػات تتبػع التوزيػع الطبيعػي أـ ال وىػو
اختبػػار ضػػروري فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات ألف معظػػـ االختبػػارات المعمميػػة تشػػترط أف يكػػوف توزيػػع
البيانػػات طبيعيػاً .ويوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ ( )6.1نتػػائج االختبػػار حيػػث إف قيمػػة مسػػتوى الداللػػة لكػػؿ قسػػـ
أكبر مف  ،1116وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ االختبارات المعممية.
جدول ( :)5.1قخلبار قللوزيع قلطبيعل ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

م
1

عنوقن قلمحور
دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات

 2دور مدقق قلحسابات فل قللزقم قلما فين بال وقكح وقلكوقعد وقللع يمات.
3

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مسلوى قل كم بالبيانات قلمكدمم لدقكرة قلضريبم.

 4دور مدقق قلحسابات فل لوفير اافم ملط بات قلفحص قلضريبل
جميع قلمحاور

عدد

قيمم

مسلوى

قلفكرقت

Z

قلداللم

9

0.664

0.769

8

0.481

0.975

9

0.800

0.544

9

0.879

0.423

35

0.586

0.883

 5.2قخلبار فرضيات قلدرقسم
 5.2.1قخلبار قلفرضيم قمولى قللل لنص ع ى ما ي ل( :ال يوجد دور لمدقق قلحسابات قلخارجل
فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات ،عند مسلوى داللم ).   0.05

تـ استخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ( )One Sample T testلتحميؿ فقرات االستبانة ،وتكوف
الفقرة إيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أكبر مف قيمة t
الجدولية والتي تساوي ( 2.024أو مستوى الداللة أقؿ مف  0.05والوزف النسبي أكبر مف .)%50
والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )5.2والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور
األوؿ (دور مدقؽ الحسابات في زيادة مصداقية البيانات والمعمومات) وتبيف النتائج أف أعمى ثالث
فقرات حسب الوزف النسبي ىي كما يمي :الفقرة رقـ ( )7والتي تنص عمى " تساىـ استقاللية مدقؽ
الحسابات الخارجي ونزاىتو في الحد مف الغش والتالعب في البيانات الواردة في اإلق اررات الضريبية"،
حيث نالت أعمى نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%82.000ويرجع تصدر ىذه الفقرة أف نزاىة واستقاللية
المدقؽ الخارجي تزيد مف جودة التقارير المالية ،وتصب لمصمحة كافة األطراؼ ذات العالقة مما يحد
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مف التالعب في ىذه القوائـ .يمييا الفقرة رقـ ( )2والتي تنص عمى " تفعيؿ دور المدقؽ الخارجي
يساىـ بشكؿ أكبر في عممية التكميؼ الضريبي" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%81.000حيث
يشكؿ تفعيؿ دور المدقؽ عامالً ىاما في االعداد الصحيح لمقوائـ المالي مما يسيؿ عمؿ الفاحص
الضريبي ويجعؿ عممية التقدير الضريبي أكثر دقة .يمييما الفقرة رقـ ( )5والتي تنص عمى " يساعد
االمتثاؿ بمتطمبات التدقيؽ الخارجي عمى التزاـ المنشأة بالمواعيد المحددة مف قبؿ الدائرة الضريبية
لتقديـ اإلق اررات الضريبية" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%79.000وذلؾ بسبب التزامف بيف فترة
التدقيؽ وموعد تقديـ اإلقرار الضريبي.
أما أقؿ الفقرات قبوالً فكانت الفقػرة رقػـ ( )8والتػي تػنص عمػى " ال يسػاعد تقريػر مػدقؽ الحسػابات
الخارجي في تعزيز مصداقية القػوائـ الماليػة المقدمػة لغايػات الفحػص الضػريبي" حيػث نالػت أدنػى نسػبة
قبػػوؿ بمغػػت ( ،)%56.000تسػػبقيا الفق ػرة رقػػـ ( )6والتػػي تػػنص عمػػى " تت ػوافر إج ػراءات عقابيػػة كافيػػة
لػ ػػردع المػ ػػدققيف الخػ ػػارجييف مػ ػػف التسػ ػػتر عمػ ػػى مخالفػ ػػات ض ػ ػريبية" ،حيػ ػػث نالػ ػػت نسػ ػػبة قبػ ػػوؿ بمغػ ػػت
( ،)%59.000ويبدو ذلؾ طبيعياً حيث أف مسؤولية المدقؽ الحصػوؿ عمػى مػا يكفػي مػف أدلػة التػدقيؽ
المناسػػبة عػػف مػػدى االلت ػزاـ بأحكػػاـ الق ػوانيف واألنظمػػة (بمػػا فييػػا الق ػوانيف واألنظمػػة الض ػريبية) إال أف
المدقؽ غيػر مسػؤوؿ عػف منػع عػدـ االلتػزاـ ،وال يتوقػع منػو أف يكتشػؼ عػدـ االلتػزاـ بػالقوانيف واألنظمػة
الض ػريبية ،لػػذلؾ وجػػب عمػػى الفػػاحص الض ػريبي التأكػػد مػػف مصػػداقية الق ػوائـ الماليػػة المقدمػػة لغايػػات
الفحص الضريبي حتى لو قدمت مف قبؿ مراجع خارجي مستقؿ.
وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ (دور مدقؽ الحسابات فػي
زي ػػادة مص ػػداقية البيان ػػات والمعموم ػػات) تس ػػاوي  ،3.628ب ػػانحراؼ معي ػػاري ( ،)1.64:وال ػػوزف النس ػػبي
يسػاوي  %72.556وىػػي أكبػػر مػف الػػوزف النسػػبي المحايػد " "%50وقيمػػة  tالمحسػػوبة تسػػاوي 7.369
وىي أكبػر مػف قيمػة  tالجدوليػة والتػي تسػاوي  ،2.024ومسػتوى الداللػة تسػاوي  0.000وىػي أقػؿ مػف
 0.05مما يدؿ عمى دور فاعؿ لمدقؽ الحسابات في زيادة مصداقية البيانػات والمعمومػات عنػد مسػتوى
داللة  .   0.05ويرجع ذلػؾ مػف وجيػة نظػر الباحػث إلػى أف اعتمػاد الفػاحص الضػريبي عمػى بيانػات
مدققة مف قبؿ مراجع خارجي مستقؿ يجعؿ مف عممية التأكد مف مصداقية القػوائـ الماليػة أكثػر سػيولة،
ويتوافؽ ذلػؾ مػع د ارسػة ( )Gebeyehu, 2008التػي توصػمت إلػى أىميػة التػدقيؽ الضػريبي فػي زيػادة
مصداقية البيانات المالية المعدة لغرض الضريبة.
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وبالتالي تـ رفض الفرضية األولى ،وعميو يوجد دور لمدقؽ الحسابات الخارجي في زيادة مصداقية
البيانات والمعمومات عند مستوى داللة .   0.05
جدول ( :)5.2لح يل فكرقت قلمحور قمول دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات

6

7

8

9

لرليب قلفكرة

5

قلملوسط قلحسابل

4

يساعد التدقيؽ الخارجي عمى زيادة وعي المكمّفيف
بالضريبة وبالتالي تحسيف مصداقية البيانات الواردة في
إق ارراتيـ الضريبية

قالنحرقف قلمعياري

3

يوجد عالقة طردية بيف التدقيؽ الخارجي وااللتزاـ
الضريبي الطوعي لممكمّفيف بالمتطمبات الضريبية.

قلوزن قلنسبل

2

تفعيؿ دور المدقؽ الخارجي ليساىـ بشكؿ أكبر في
عممية التكميؼ الضريبي

قيمم t

1

المصادقة عمى اإلقرار الضريبي لممنشأة مف المدقؽ
الخارجي يمنحو المزيد مف الثقة

مسلوى قلداللم

م

قلفكرقت

5

3.850

0.921

77.000

5.835

0.000

2

4.050

0.677

81.000

9.802

0.000

7

3.450

0.959

69.000

2.966

0.005

3.600

0.900

72.000

4.216

0.000

3

3.950

0.714

79.000

8.411

0.000

8

2.950

1.300

59.000

-0.243

0.809

4.100

0.810

82.000

8.587

0.000

2.800

1.137

56.000

-1.113

0.273

3.900

0.744

78.000

7.649

0.000

3.628

0.539

72.556

7.369

0.000

6

يساعد اإلمتثاؿ بمتطمبات التدقيؽ الخارجي عمى إلتزاـ
المنشأة بالمواعيد المحددة مف قبؿ الدائرة الضريبية
لتقديـ اإلق اررات الضريبية.

تتوافر إجراءات عقابية كافية لردع المدققيف الخارجييف
مف التستر عمى مخالفات ضريبية

تساىـ استقاللية مدقؽ الحسابات الخارجي ونزاىتو في
الحد مف الغش والتالعب في البيانات الواردة في
اإلق اررات الضريبية

1

ال يساعد تقرير مدقؽ الحسابات الخارجي في تعزيز
مصداقية القوائـ المالية المقدمة لغايات الفحص
الضريبي.

9

يساعد الوعي الضريبي الكافي لمدقؽ الحسابات
الخارجي في تحديد قيمة الضريبة المستحقة عمى
المكمؼ بصورة كبيرة.
جميع الفقرات

4

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة "  "1116و درجة حرية "  "49تساوي 31135

 5.2.2قخلبار قلفرضيم قل انيم قللل لنص ع ى ما ي ل( :ال يوجد دور لمدقق قلحسابات قلخارجل
فل قللزقم قلما فين بال وقكح وقلكوقعد وقللع يمات  ،عند مسلوى داللم ).   0.05

توضح نتائج اختبار  Tلمعينة الواحدة ( )One Sample T testآلراء أفراد عينة الدراسة في

فقرات المحور الثاني (دور مدقؽ الحسابات في التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات) ،والنتائج
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مبينة في جدوؿ رقـ ( )5.3تبيف أف أعمى ثالث فقرات حسب الوزف النسبي ىي كما يمي :الفقرة رقـ

( )1والتي تنص عمى " اعتماد المنشأة عمى مدقؽ الحسابات الخارجي مف شأنو التأكيد عمى التزاـ
المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات" ،حيث نالت أعمى نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%78.500يمييا الفقرة

رقـ ( )6والتي تنص عمى "إف استقاللية المدقؽ الخارجي تعمؿ عمى منح الطمأنينة لمدائرة حوؿ صحة

البيانات الواردة في االقرار الضريبي" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%76.500يمييما الفقرة رقـ

( )8والتي تنص عمى "ال يشكؿ التدقيؽ الخارجي عامال مؤث ار في التزاـ المكمفيف ما لـ ينبع ذلؾ مف
ثقافتيـ الضريبية" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%75.500وىذا يعني مف وجية نظر الباحث أف

االعتماد عمى مدقؽ خارجي مستقؿ يعطي شعو اًر بالطمأنينة لمفاحص الضريبي حوؿ التزاـ ىذا المكمؼ
بالموائح والتعميمات ،إال أف ذلؾ ال يكتمؿ سوى بتمتع المكمؼ بالثقافة الضريبية الالزمة التي تجعؿ

لديو وعياً كافياً بأىمية التزامو الضريبي.

أما أقؿ الفقرات قبػوالً فكانػت الفقػرة رقػـ ( )2والتػي تػنص عمػى " إف الفحػص الضػريبي الػذي تقػوـ

ب ػػو دائػ ػرة الضػ ػريبة يمث ػػؿ تكػ ػرار لم ػػا ق ػػاـ ب ػػو الم ػػدقؽ الخ ػػارجي" حي ػػث نال ػػت أدن ػػى نس ػػبة قب ػػوؿ بمغ ػػت

( ،)%56.000تسػػبقيا الفق ػرة رقػػـ ( )3والتػػي تػػنص عمػػى "إف الفحػػص الض ػريبي الػػذي تقػػوـ بػػو دائ ػرة
الضريبة ال يؤدي في أغمب األحياف إلى التغير في قيمة االلتزاـ الضريبي لممكمفػيف" ،حيػث نالػت نسػبة

قبػػوؿ بمغػػت ( ،)%60.500حيػػث يػػرى الباحػػث أف ذلػػؾ غيػػر صػػحيح حيػػث قػػد تختمػػؼ وجيػػة نظػػر
الفػػاحص الض ػريبي عػػف وجيػػة نظػػر مػػدقؽ الحسػػابات فػػي بعػػض الحسػػابات كاإلىالكػػات واإلحتياطػػات
وبعض بنود المصروفات .كما أف الفاحص الضريبي يجب عميو أف يحدد مقػدار األربػاح الحقيقيػة التػي

أظيرتيا حسابات المنشأة لموصوؿ لموعاء الضريبي بينما ليس مف واجب المدقؽ أف يوضح ذلؾ.

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني (دور مدقؽ الحسابات في

التػ ػزاـ المكمف ػػيف ب ػػالموائح والقواع ػػد والتعميم ػػات) تس ػػاوي  ،3.522ب ػػانحراؼ معي ػػاري ( ،)0.539وال ػػوزف
النسػػبي يسػػاوي  %70.438وىػػي أكبػػر مػػف الػػوزف النسػػبي المحايػػد " "%50وقيمػػة  tالمحسػػوبة تسػػاوي
 5.089وىي أكبر مػف قيمػة  tالجدوليػة والتػي تسػاوي  ،2.024ومسػتوى الداللػة تسػاوي  0.000وىػي

أق ػػؿ م ػػف  0.05ممػ ػػا ي ػػدؿ عم ػػى دور فاعػػػؿ لم ػػدقؽ الحسػ ػػابات ف ػػي التػ ػزاـ المكمف ػػيف ب ػػالموائح والقواعػػػد
والتعميمات عند مستوى داللة  .   0.05ويرجع ذلؾ مف وجيػة نظػر الباحػث إلػى أف مػدقؽ الحسػابات
يقػػع عمػػى عاتقػػو مسػػؤولية إبػػالغ الجيػػات المختمفػػة بمػػدى الت ػزاـ المكمػػؼ بػػالقوانيف واألنظمػػة بمػػا فييػػا
القوانيف واألنظمة الضريبية قبؿ أف يعػد التقريػر وفػي حػاؿ لػـ يػتـ تصػحيحيا فإنػو يجػب أف يفصػح عػف
عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة (بما فييا القوانيف واألنظمة الضريبية) الذي تـ التعارؼ عميو مما يجعؿ

لو دور بارز في في التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات ،ويتوافؽ ذلؾ مع دراسة (& Klassen
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 )Others, 2012فػػي أف اإلقػ اررات الضػريبية المعػػدة مػػف قبػػؿ المػػدقؽ الخػػارجي أكثػػر ال ازمػػا لممكمفػػيف

بالموائح والقواعد والتعميمات.

وبالتالي تـ رفض الفرضية الثانية ،وعميو يوجد دور لمدقؽ الحسابات الخارجي في التزاـ المكمفيف

بالموائح والقواعد والتعميمات عند مستوى داللة .   0.05

جدول ( :)5.3لح يل فكرقت قلمحور قل انل
دور مدقق قلحسابات فل قللزقم قلما فين بال وقكح وقلكوقعد وقللع يمات
لرليب قلفكرة

لما قاـ بو المدقؽ الخارجي.

قلملوسط قلحسابل

إف الفحص الضريبي الذي تقوـ بو دائرة الضريبة يمثؿ تكرار

قالنحرقف قلمعياري

2

التأكيد عمى التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات.

قلوزن قلنسبل

1

اعتماد المنشأة عمى مدقؽ الحسابات الخارجي مف شأنو

قيمم t

م

مسلوى قلداللم

قلفكرقت

1

3.925

0.764

78.500

7.656

0.000

8

2.800

1.043

56.000

-1.213

0.232

إف الفحص الضريبي الذي تقوـ بو دائرة الضريبة ال يؤدي
3

في أغمب األحياف إلى التغير في قيمة االلتزاـ الضريبي

7

3.025

1.230

60.500

0.129

0.898

لممكمفيف.

إف اعتماد الدوائر المالية عمى تقارير المدققيف الخارجييف
4

والبيانات المدققة مف قبميـ يشجع المكمفيف عمى االلتزاـ

6

3.450

1.011

69.000

2.814

0.008

الطوعي
5
6

إف المدقؽ الخارجي يبث الطمأنينة لدى المساىميف فيما

يتعمؽ بالتزاـ المنشأة الضريبي

إف استقاللية المدقؽ الخارجي تعمؿ عمى منح الطمأنينة

لمدائرة حوؿ صحة البيانات الواردة في االقرار الضريبي

5

3.650

1.051

73.000

3.911

0.000

2

3.825

1.107

76.500

4.714

0.000

إف بإمكاف المدقؽ الخارجي أف يوضح نقاط بالقانوف
7

الضريبي والتي تسبب مشاكؿ كبيرة لممكمفيف بالضريبة

8

لـ ينبع ذلؾ مف ثقافتيـ الضريبية
جميع الفقرات

4

وبالتّالي ُيسيـ في تحسيف االلتزاـ الضريبي مستقبال
ال يشكؿ التدقيؽ الخارجي عامال مؤث ار في التزاـ المكمفيف ما
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3

3.725

0.784

74.500

5.848

0.000

3.775

1.025

75.500

4.782

0.000

3.522

0.649

70.438

5.089

0.000

 5.2.3قخلبار قلفرضيم قل ال م قللل لنص ع ى ما ي ل( :ال يوجد دور لمدقق قلحسابات قلخارجل
فل زيادة مسلوى قل كم بالبيانات قلمكدمم لدقكرة قلضريبم ،عند مسلوى داللم ).   0.05

والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )5.4والذي يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور

الثالث (دور مدقؽ الحسابات في زيادة مستوى الثقة بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة) وتبيف النتائج أف
أعمى ثالث فقرات حسب الوزف النسبي ىي كما يمي :الفقرة رقـ ( )3والتي تنص عمى " التزاـ المدقؽ

الخارجي بمعايير الجودة عند تنفيذ عممية التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف
قبؿ المكمؼ" ،حيث نالت أعمى نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%86.500يمييا الفقرة رقـ ( )1والتي تنص عمى

"إمتثاؿ المدقؽ الخارجي لممعايير المينية يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ

المكمؼ" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%85.800يمييما الفقرة رقـ ( )5والتي تنص عمى "التطبيؽ
الفعاؿ لمعايير رقابة الجودة عمى أعماؿ التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف
قبؿ المكمؼ" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( .)%85.000ويرجع ذلؾ مف وجية نظر الباحث إلى أف

التزاـ المدقؽ بيذه المعايير يعتبر تأكيدا عمى نزاىتو واستقالليتو وبالتالي دليال عمى صدؽ تقريره ودقة
بياناتو.

أما أقؿ الفقرات قبوالً فكانت الفقرة رقـ ( )7والتي تنص عمى "ال تؤثر خبرة المدقؽ الخارجي عمػى زيػادة
مسػػتوى الثقػػة لمبيانػػات المقدمػػة لمفحػػص الضػريبي" حيػػث نالػػت أدنػػى نسػػبة قبػػوؿ بمغػػت (،)%57.000
حيث تعد خبرة المدقؽ مػف وجيػة نظػر الباحػث سػالح ذو حػديف فقػد تقػوده خبرتػو إذا مػا تحمػى بالن ازىػة
إلى جعؿ التقارير المالية أكثر ثقة ومصداقية ،بينما اذا لـ يتحمى بالنزاىة فقد تساعده خبرتو عمى جعؿ

القوائـ المالية أكثر صعوبة عمى الفاحص في اكتشاؼ التالعب.

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث (دور مدقؽ الحسػابات فػي زيػادة
مسػػتوى الثقػػة بالبيانػػات المقدمػػة لػػدائرة الض ػريبة) تسػػاوي  ،3.889بػػانحراؼ معيػػاري ( ،)1.644والػػوزف
النسػػبي يسػػاوي  %77.778وىػػي أكبػػر مػػف الػػوزف النسػػبي المحايػػد " "%50وقيمػػة  tالمحسػػوبة تسػػاوي
 10.554وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي  ،2.024ومستوى الداللة تساوي  0.000وىػي

أقػػؿ مػػف  0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى دور فاعػػؿ لمػػدقؽ الحسػػابات فػػي زيػػادة مسػػتوى الثقػػة بالبيانػػات المقدمػػة

لدائرة الضريبة عند مستوى داللة  .   0.05ويرجع ذلؾ مف وجية نظر الباحث إلى أف إعػداد المػدقؽ
لإلق ػرار الض ػريبي يقػػدـ ضػػمانا إلػػى الػػدوائر الض ػريبية أف ىػػذا االق ػرار يعػػرض أربػػاح المشػػروع بحسػػب
التعميمػات المطموبػة دوف انحػراؼ ويتوافػؽ ذلػؾ مػع د ارسػة ( )Gebeyehu, 2008التػي توصػمت إلػى
أىميػػة التػػدقيؽ الض ػريبي فػػي إبػػداء ال ػرأي بالنسػػبة لن ازىػػة الحسػػابات المعػػدة لغػػرض الض ػريبة ،ود ارسػػة

(حسف وآخروف )2013 ،لممػدقؽ الخػارجي دور بػارز فػي تحديػد سػالمة المركػز المػالي لمجيػة موضػوع
التدقيؽ مما يضفي الثقة عمى القوائـ المالية.
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وبالتالي تـ رفض الفرضية الثالثة ،وعميو يوجد دور لمدقؽ الحسابات الخارجي في زيادة مستوى الثقة

بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة عند مستوى داللة .   0.05

جدول ( :)5.4لح يل فكرقت قلمحور قل الث

دور مدقق قلحسابات فل زيادة مسلوى قل كم بالبيانات قلمكدمم لدقكرة قلضريبم
لرليب قلفكرة

قلملوسط قلحسابل

قالنحرقف قلمعياري

قلوزن قلنسبل

الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ المكمؼ.

قيمم t

إمتثاؿ المدقؽ الخارجي لممعايير المينية يزيد مف ثقة

2

4.275

0.847

مسلوى قلداللم

م

1

قلفكرقت

85.500

9.521

0.000

الموضوعية والنزاىة واالستقاللية في أداء عمؿ المدقؽ

2

الخارجي يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات

4

4.100

0.672

82.000

10.356

0.000

المقدمة مف قبؿ المكمؼ

التزاـ المدقؽ الخارجي بمعايير الجودة عند تنفيذ عممية

3

التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات

1

4.325

0.730

86.500

11.482

0.000

المقدمة مف قبؿ المكمؼ

وضع سياسات واجراءات مف قبؿ المدقؽ الخارجي

4

تساعد في رفع كفاءة عممية اإلشراؼ والمتابعة

4

والمراقبة ،يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات

4.100

0.632

82.000

11.000

0.000

المقدمة لمفحص الضريبي.

التطبيؽ الفعاؿ لمعايير رقابة الجودة عمى أعماؿ
5

التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات

3

4.250

0.707

85.000

11.180

0.000

المقدمة مف قبؿ المكمؼ

التزاـ المدقؽ الخارجي بعدـ تقديـ خدمات أخرى
6

كالخدمات االستشارية واالدارية والمالية لممكمؼ يزيد

5

مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ

3.900

0.672

78.000

8.473

0.000

المكمؼ
7
8

ال تؤثر خبرة المدقؽ الخارجي عمى زيادة مستوى الثقة

لمبيانات المقدمة لمفحص الضريبي

إف سمعة المدقؽ الخارجي المينية تؤثر عمى عممية

الفحص الضريبي

8

2.850

1.167

57.000

-0.813

0.421

7

3.625

1.254

72.500

3.151

0.003

يمكف لممدقؽ الخارجي أف يطمع عمى جميع االمور
9

الضريبية لممكمؼ مما يعطيو ميزة معرفة المركز

6

المالي الحقيقي لممكمؼ.
جميع الفقرات
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3.875

1.137

77.500

4.869

0.000

3.889

0.533

77.778

10.544

0.000

 5.2.4قخلبار قلفرضيم قلرقبعم قللل لنص ع ى ما ي ل( :ال يوجد دور لمدقق قلحسابات قلخارجل
فل لوفير اافم ملط بات قلفحص قلضريبل  ،عند مسلوى داللم ).   0.05

توضح نتائج اختبار  Tلمعينة الواحدة ( )One Sample T testآلراء أفراد عينة الدراسة في

فقرات المحور الثاني (دور مدقؽ الحسابات في التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات) ،والنتائج
مبينة في جدوؿ رقـ ( )5.5تبيف أف أعمى ثالث فقرات حسب الوزف النسبي ىي كما يمي :الفقرة رقـ

( )3والتي تنص عمى " ينحاز المدقؽ الخارجي عند النزاعات الضريبية لصالح المكمؼ عمى حساب

الدائرة الضريبية" ،حيث نالت أعمى نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%82.000ويرجع ذلؾ مف وجية نظر

الباحث إلى أف اشراؼ المدقؽ عمى اعداد القوائـ المالية والرقابة عمييا يجعمو متبنياً لما جاء فييا مما
منحاز لصالح المكمؼ في النزاعات الضريبية .يمييا الفقرة رقـ ( )5والتي تنص عمى " يساىـ
ًا
يجعمو
تقرير المدقؽ الخارجي في سيولة مقارنة األرباح المصرح بيا مع متوسط أرباح الشركات المشابية في
نفس النشاط" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%78.000حيث يرى الباحث أنو مف المرجح أف

يستخدـ المدقؽ ىذه الطريقة في التأكد مف صدؽ البيانات المالية كأحد أدلة االثبات .يمييما الفقرة رقـ

( )6والتي تنص عمى "يساعد تقرير المدقؽ الخارجي زيادة االعتماد عمى القوائـ المالية الستخراج
النسب المالية الالزمة لعممية الفحص الضريبي" حيث نالت نسبة قبوؿ بمغت ( ،)%76.000ويرجع
ذلؾ مف وجية نظر الباحث إلى أف الفاحص الضريبي يشعر بالطمأنينة عند االعتماد عمى بيانات

مالية مدققة الستخراج النسب المالية الالزمة لعممية الفحص الضريبي.

أما أقؿ الفقرات قبوالً فكانت الفقرة رقـ ( )2والتي تنص عمى "يعبر االقرار الضػريبي المعتمػد مػف
قبػػؿ المػػدقؽ الخػػارجي بعدالػػة عػػف المركػػز المػػالي الحقيقػػي ونتيجػػة األعمػػاؿ لممكمػػؼ" حيػػث نالػػت أدنػػى
نس ػػبة قب ػػوؿ بمغ ػػت ( ،)%64.000تس ػػبقيا الفقػ ػرة رق ػػـ ( )8والت ػػي ت ػػنص عم ػػى "يس ػػاىـ تقري ػػر الم ػػدقؽ

الخارجي في توفير قناعة بأف المصاريؼ البيعيػة واإلداريػة جػاءت متسػقة مػع القػوانيف والقواعػد والمػوائح

القانونيػػة" ،حيػػث نالػػت نسػػبة قبػػوؿ بمغػػت ( ،)%69.500ويرجػػع ذلػػؾ مػػف وجيػػة نظػػر الباحػػث إلػػى أف
الفاحص الضريبي يجب أف يتسـ بخاصية الشؾ المينػي ميمػا كانػت درجػة الصػدؽ والثقػة فػي البيانػات

المالية المقدمة لديو.

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع (دور مدقؽ الحسػابات فػي

تػػوفير كافػػة متطمبػػات الفحػػص الض ػريبي) تسػػاوي  ،3.711بػػانحراؼ معيػػاري ( ،)1.856والػػوزف النسػػبي

يسػاوي  %74.222وىػػي أكبػػر مػف الػػوزف النسػػبي المحايػد " "%50وقيمػػة  tالمحسػػوبة تسػػاوي 6.040
وىي أكبػر مػف قيمػة  tالجدوليػة والتػي تسػاوي  ،2.024ومسػتوى الداللػة تسػاوي  0.000وىػي أقػؿ مػف

 0.05ممػػا يػػدؿ عمػػى دور فاعػػؿ لمػػدقؽ الحسػػابات فػػي تػػوفير كافػػة متطمبػػات الفحػػص الض ػريبي عنػػد

مستوى داللة  .   0.05ويرجع ذلؾ مف وجية نظػر الباحػث إلػى أف أىػـ متطمبػات الفحػص الضػريبي
ىي صدؽ البيانات المالية ،وسيولة فيميا مػف قبػؿ الفػاحص وىػذا مػا يػوفره م ارجػع الحسػابات ،ويتوافػؽ
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ذلػػؾ م ػػع د ارسػػة (غػ ػوالي )2013 ،فػػي دور م ارج ػػع الحس ػػابات فػػي تمبي ػػة احتياجػػات مس ػػتخدمي القػ ػوائـ
المالية ومنيـ دائرة الضريبة.

وبالتالي تـ رفض الفرضية الرابعة ،وعميو يوجد دور لمدقؽ الحسابات الخارجي في توفير كافة

متطمبات الفحص الضريبي عند مستوى داللة .   0.05

جدول ( :)5.5لح يل فكرقت قلمحور قلرقبع

دور مدقق قلحسابات فل لوفير اافم ملط بات قلفحص قلضريبل
لرليب قلفكرة

قلملوسط قلحسابل

قالنحرقف قلمعياري

قلوزن قلنسبل

قيمم t

م

مسلوى قلداللم

قلفكرقت

يعمؿ المدقؽ الخارجي عمى اف تكوف بنود االقرار الخاصة
1

بالنشاط التجاري والصناعي مستندة الي دفاتر وسجالت

4

3.750

0.981

75.000

4.837

0.000

محاسبية وبينات ووثائؽ مرفقة بو معتمدة وفقا ألحكاـ القانوف

2
3
4

يعبر االقرار الضريبي المعتمد مف قبؿ المدقؽ الخارجي

بعدالة عف المركز المالي الحقيقي ونتيجة األعماؿ لممكمؼ.

ينحاز المدقؽ الخارجي عند النزاعات الضريبية لصالح
المكمؼ عمى حساب الدائرة الضريبية

يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في اجراء مقارنة سيمة لمبيانات
المالية مع بيانات مالية سابقة لمتأكد مف صحتيا.

8

3.200

1.159

64.000

1.091

0.282

1

4.100

1.081

82.000

6.434

0.000

5

3.725

0.960

74.500

4.774

0.000

يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في سيولة مقارنة األرباح
5

المصرح بيا مع متوسط أرباح الشركات المشابية في نفس

2

3.900

0.928

78.000

6.132

0.000

النشاط

يساعد تقرير المدقؽ الخارجي زيادة االعتماد عمى القوائـ
6

المالية إلستخراج النسب المالية الالزمة لعممية الفحص

3

3.800

0.939

76.000

5.387

0.000

الضريبي

يقوـ تقرير المدقؽ الخارجي بتسييؿ إجراء المقارنة بيف
7

ايرادات الفترة والفترات السابقة لمعرفة أسباب التغيرات الغير

4

3.750

0.899

75.000

5.278

0.000

طبيعية إف وجدت

يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في توفير قناعة بأف
8

المصاريؼ البيعية واإلدارية جاءت متسقة مع القوانيف

7

3.475

0.847

69.500

3.547

0.001

والقواعد والموائح القانونية.

يمكف تقرير المدقؽ الخارجي في تحسيف عممية المقارنة بيف
9

األرقاـ الواردة في االقرار الضريبي مع تمؾ المثبتة في القوائـ

6

3.700

0.966

74.000

4.583

0.000

المالية.

جميع الفقرات

3.711
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0.745

74.222

6.040

0.000

 5.2.5قخلبار قلفرضيم قلخامسم قللل لنص ع ى ما ي ل( :ال لوجد فروق ذقت داللم إحصاكيم بين
أرقء قلمسلجيبين فل دور مدقق قلحسابات قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل
لعزى ل ملغيرقت قلديموغرقفيم عند مسلوى داللم ).   0.05
الختبار الفرضية تـ تقسيميا إلى مجوعة مف الفرضيات ومف ثـ تـ اختبارىا كما يمي:
 .1قلفرضيم قلفرعيم قمولى قللل لنص ع يى ميا ي يل( :ال لوجيد فيروق ذقت دالليم إحصياكيم بيين أرقء
قلمسلجيبين فل دور مدقق قلحسابات قلخارجل فيل لحسيين جيودة قلفحيص قلضيريبل لعيزى ل مسيمى

قلوظيفل ،عند مسلوى داللم .).0.5

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف أراء المستجيبيف في دور مدقؽ
الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لممسمى الوظيفي ،والنتائج في جدوؿ رقـ
( )617تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف  Fالجدولية والتي تساوي  ،3192كما أف مستوى الداللة أكبر
مف  1116مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في
تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لممسمى الوظيفي .ويرجع ذلؾ إلى أف كافة المستجيبيف ىـ مف
الموظفيف ذوي العالقة المباشرة بعممية الفحص الضريبي مما يعميـ جميعاً لدييـ تصو اًر كافية لدور
المدقؽ في عمميـ المتمثؿ بالفحص الضريبي.
وبالتالي تـ قبوؿ الفرضية الفرعية األولى ،وعميو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أراء
المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لممسمى
الوظيفي ،عند مستوى داللة .1116
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جدول ( :)5.6نلاكج لح يل قللباين قمحادي ) (One Way ANOVAبين إجابات قلمبحو ين حول دور مدقق قلحسابات
قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل لعزى ل مسمى قلوظيفل

الدرجة الكمية لالستجابات

قلمسمى قلوظيفل

قلعدد

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في توفير كافة
متطمبات الفحص الضريبي

قلحسابل

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في زيادة
مستوى الثقة بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة.

قلملوسط

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في التزاـ
المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات.

قلمعياري

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في زيادة
مصداقية البيانات والمعمومات

قالنحرقف

مصدر قللباين

قيمم
"" F

مسلوى
قلداللم

مفتش

23

3.729

0.305 1.254 0.538

نائب مدير

4

3.333

0.385

كمي

40

مدقؽ
مدير

3

3.852

10

3.444

مفتش

23

3.598

نائب مدير

4

كمي

40

مدقؽ
مدير

3

3.628
3.542
3.313

10

3.425

مفتش

23

3.923

نائب مدير

4

كمي

40

مدقؽ
مدير

3

3.522
3.815
4.278

10

3.678

مفتش

23

3.744

نائب مدير

4

كمي

40

مدقؽ
مدير

3

3.889
3.481
4.222

10

3.500

مفتش

23

3.748

نائب مدير

4

كمي

40

مدقؽ
مدير

3

10

3.711
3.672
3.786
3.512
3.687

0.231
0.609
0.539

0.824 0.302 0.692
0.688
0.361
0.678
0.649

0.285 1.313 0.478
0.449
0.321
0.688
0.533

0.401 1.007 0.821
0.642
0.257
0.675
0.745

0.646 0.558 0.474
0.491
0.331
0.632
0.501
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قلفرضيم قلفرعيم قل انيم قللل لنص ع ى ما ي ل( :ال لوجد فروق ذقت داللم إحصاكيم بين

أرقء قلمسلجيبين فل دور مدقق قلحسابات قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل لعزى

ل مؤىل قلع مل ،عند مسلوى داللم .).0.5

يوضح اختبار تحميؿ التبايف األحادي في الجدوؿ رقـ ( )618أف قيمة  Fالمحسوبة أقؿ مف F

الجدولية والتي تساوي  ،4132كما أف مستوى الداللة أكبر مف  1116مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ
91

بيف المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لممؤىؿ

العممي .ويرجع ذلؾ إلى أف النسبة العظمى مف المستجيبيف حاصميف عمى درجة البكالوريوس عمى
األقؿ ،مما يجعميـ قادريف عمى الحكـ عمى دور المدقؽ الخارجي في تحسيف عممية الفحص الضريبي،
كما أف عدـ التبايف في المؤىالت العممية يحد مف الفروؽ بيف استجاباتيـ.

وبالتالي تـ قبوؿ الفرضية الفرعية الثانية ،وعميو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أراء

المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لممؤىؿ

العممي ،عند مستوى داللة .1116

جدول ( :)5.7نلاكج لح يل قللباين قمحادي ) (One Way ANOVAبين إجابات قلمبحو ين حول دور مدقق قلحسابات
قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل لعزى ل مؤىل قلع مل

قلعدد

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في توفير كافة
متطمبات الفحص الضريبي

4.000

0.294

بكالوريوس

29

كمي

40

3.628

بكالوريوس

29

3.431

كمي

40

3.522

بكالوريوس

29

3.831

كمي

40

3.889

بكالوريوس

29

3.736

كمي

40

3.711

بكالوريوس

29

3.646

كمي

40

3.687

دبموـ

ماجستير
دبموـ

ماجستير
دبموـ

ماجستير
دبموـ

ماجستير

الدرجة الكمية لالستجابات

قلحسابل

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في زيادة
مستوى الثقة بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة.

قلملوسط

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في التزاـ
المكمفيف بالموائح والقواعد والتعميمات.

3.639

0.459 0.795 0.510

3.586

دبموـ
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3
8
3
8
3
8
3
8
3

قلمعياري

دور مدقؽ الحسابات الخارجي في زيادة
مصداقية البيانات والمعمومات

ماجستير

8

قالنحرقف

مصدر قللباين

قلمؤىل قلع مل

قيمم
"" F

مسلوى
قلداللم

3.766
3.750
3.958
4.259
3.583
3.815
3.737
3.956

0.563
0.539

0.365 1.037 0.683
0.625
0.820
0.649

0.393 0.958 0.493
0.528
0.714
0.533

0.856 0.156 1.033
0.643
1.091
0.745

0.578 0.556 0.539
0.510
0.304
0.501

 .3قلفرضيم قلفرعيم قل ال م قللل لنص ع ى ما ي ل( :ال لوجد فروق ذقت داللم إحصاكيم بين أرقء

قلمسلجيبين فل دور مدقق قلحسابات قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل لعزى لسنوقت

قلخبرة ،عند مسلوى داللم .).0.5

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ بيف أراء المستجيبيف في دور مدقؽ
الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لسنوات الخبرة ،والنتائج في جدوؿ رقـ
( )619تبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أكبر مف  Fالجدولية والتي تساوي  ،3192كما أف مستوى الداللة أقؿ
مف  1116مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف
جودة الفحص الضريبي تعزى لسنوات الخبرة .وذلؾ لصالح الخبرة األقؿ حيث ووفؽ المتوسطات
الحسابية لكؿ فترة يمكف مالحظة أف المتوسط الحسابي يقؿ كمما زادت سنوات الخبرة ،مما يعني أف
ذوي الخبرة األقؿ ينظروف لمموضوع مف جانبو النظري ،بمبدأ أف البيانات المدققة تسيؿ عممية الفحص
الضريبية كونيا أكثر منطقية ،لكف مع زيادة الخبرة العممية يتضح لمفاحص أنو ال يمكف الوثوؽ التاـ
بأي بيانات حتى لو صدرت عف مدقؽ خارجي ،حيث قد تدفعو مصالحو الشخصية عمى اخفاء
الحقيقة.
وبالتالي تـ رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعميو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أراء
المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لسنوات
الخبرة ،عند مستوى داللة .1.16
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جدول ( :)5.8نلاكج لح يل قللباين قمحادي ) (One Way ANOVAبين إجابات قلمبحو ين حول دور مدقق قلحسابات
قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل لعزى لسنوقت قلخبرة

دور مدقؽ الحسابات في زيادة مستوى الثقة
بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة.

دور مدقؽ الحسابات في توفير كافة
متطمبات الفحص الضريبي

الدرجة الكمية لالستجابات

سنوقت قلخبرة

قلعدد

بالموائح والقواعد والتعميمات.

قلحسابل

دور مدقؽ الحسابات في التزاـ المكمفيف

قلملوسط

البيانات والمعمومات

قلمعياري

دور مدقؽ الحسابات في زيادة مصداقية

قالنحرقف

مصدر قللباين

قيمم

مسلوى

مف  5-1سنوات

6

4.130

0.011 4.271 0.084

مف  10-6سنوات

14

3.722

0.610

مف  15-11سنة

7

3.603

0.155

أكثر مف  15سنة

13

3.308

0.527

كمي

40

3.628

0.539

مف  5-1سنوات

6

4.354

0.000 8.078 0.215

مف  10-6سنوات

14

3.589

0.743

مف  15-11سنة

7

3.464

0.295

أكثر مف  15سنة

13

3.096

0.396

كمي

40

3.522

0.649

مف  5-1سنوات

6

4.037

0.664 0.531 0.459

مف  10-6سنوات

14

3.968

0.484

مف  15-11سنة

7

3.857

0.246

أكثر مف  15سنة

13

3.752

0.716

كمي

40

3.889

0.533

مف  5-1سنوات

6

4.333

0.091 2.329 0.122

مف  10-6سنوات

14

3.778

0.880

مف  15-11سنة

7

3.540

0.572

أكثر مف  15سنة

13

3.444

0.707

كمي

40

3.711

0.745

مف  5-1سنوات

6

4.214

0.006 4.944 0.023

مف  10-6سنوات

14

3.764

0.521

مف  15-11سنة

7

3.616

0.261

أكثر مف  15سنة

13

3.400

0.499

كمي

40

3.687

0.501
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"" F

قلداللم

.4

قلفرضيم قلفرعيم قلرقبعم قللل لنص ع ى ما ي يل( :ال لوجيد فيروق ذقت دالليم إحصياكيم بيين

أرقء قلمسييلجيبين فييل دور مييدقق قلحسييابات قلخييارجل فييل لحسييين جييودة قلفحييص قلضييريبل لعييزى
ل دورقت قللدريبيم ،عند مسلوى داللم .).0.5
مف خالؿ نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمفػروؽ بػيف أراء المسػتجيبيف فػي دور مػدقؽ الحسػابات
الخػػارجي فػػي تحسػػيف جػػودة الفحػػص الضػريبي تعػػزى لمػػدورات التدريبيػػة ،والػواردة فػػي جػػدوؿ رقػػـ ()6.9
يتبيف أف قيمة  Fالمحسوبة أكبػر مػف  Fالجدوليػة والتػي تسػاوي  ،3192كمػا أف مسػتوى الداللػة أقػؿ مػف
 1116مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بػيف المسػتجيبيف فػي دور مػدقؽ الحسػابات الخػارجي فػي تحسػيف
ج ػػودة الفح ػػص الضػ ػريبي تع ػػزى لم ػػدورات التدريبي ػػة .ويرج ػػع ذل ػػؾ إل ػػى أف ال ػػدورات الخاص ػػة ب ػػالفحص
الضريبي تكاد تكوف مشتركة تعطى مف قبؿ الدائرة الضريبية لكافة موظفييا ،بينما يكمف االختالؼ فػي
عدد الػدورات إلػى دورات أخػرى لػيس ليػا عالقػة بعمميػة الفحػص الضػريبي بشػكؿ مباشػر ،ممػا يحػد مػف
أثر الدورات التدريبية في استجابة المشاركيف.
وبالتػػالي تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية الفرعيػػة الرابعػػة ،وعميػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أراء
المسػػتجيبيف فػػي دور مػػدقؽ الحسػػابات الخػػارجي فػػي تحسػػيف جػػودة الفحػػص الض ػريبي تعػػزى لمػػدورات
التدريبية ،عند مستوى داللة .1116
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جدول ( :)5.9نلاكج لح يل قللباين قمحادي ) (One Way ANOVAبين إجابات قلمبحو ين حول دور مدقق قلحسابات
قلخارجل فل لحسين جودة قلفحص قلضريبل لعزى ل دورقت قللدريبيم

دور مدقؽ الحسابات في زيادة مستوى الثقة
بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة.

دور مدقؽ الحسابات في توفير كافة متطمبات
الفحص الضريبي

الدرجة الكمية لالستجابات

قلعدد

بالموائح والقواعد والتعميمات.

قلحسابل

دور مدقؽ الحسابات في التزاـ المكمفيف

قلملوسط

البيانات والمعمومات

قلمعياري

دور مدقؽ الحسابات في زيادة مصداقية

قللدريبيم

قالنحرقف

مصدر قللباين

قلدورقت

قيمم

"" F

مسلوى
قلداللم

 3-1دورات

6

3.352

0.494 0.814 0.276

 7-4دورات

21

3.624

0.622

 11-8دورة

7

3.714

0.562

أكثر مف ذلؾ

6

3.815

0.342

كمي

40

3.628

0.539

 3-1دورات

6

3.354

0.755 0.398 0.320

 7-4دورات

21

3.548

0.777

 11-8دورات

7

3.411

0.504

أكثر مف ذلؾ

6

3.729

0.594

كمي

40

3.522

0.649

 3-1دورات

6

3.926

0.173 1.757 0.515

 7-4دورات

21

3.725

0.579

 11-8دورات

7

4.190

0.443

أكثر مف ذلؾ

6

4.074

0.304

كمي

40

3.889

0.533

 3-1دورات

6

3.389

0.667 0.526 1.124

 7-4دورات

21

3.788

0.685

 11-8دورات

7

3.635

0.731

أكثر مف ذلؾ

6

3.852

0.603

كمي

40

3.711

0.745

 3-1دورات

6

3.505

0.662 0.534 0.470

 7-4دورات

21

3.671

0.573

 11-8دورات

7

3.738

0.352

أكثر مف ذلؾ

6

3.867

0.436

كمي

40

3.687

0.501

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "47 ،4ومستوى داللة  1116تساوي 3192
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 6.1قلنلاكج:
بناء عمى ما تـ بيانو في الفقرات السابقة مف تحميؿ لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنو

يمكف الخروج بالنتائج التالية:

 .1اعتماد مدقؽ الحسابات لمتقارير الضريبية يؤدي إلى زيادة مصداقية البيانات والمعمومات حيث إف
اعتماد المدقؽ الخارجي تزيد مف جودة التقارير المالية ،وتصب لمصمحة كافة األطراؼ ذات

العالقة مما يحد مف التالعب في ىذه القوائـ .كما أف اعتماد الفاحص الضريبي عمى بيانات
مدققة مف قبؿ مراجع خارجي مستقؿ يجعؿ مف عممية التأكد مف مصداقية القوائـ المالية أكثر

سيولة.

 .2اعتماد المنشأة عمى مدقؽ حسابات خارجي مستقؿ مف شأنو التأكيد عمى التزاـ المكمفيف بالموائح
والقواعد والتعميمات ،وبالتالي منح الفاحص الضريبي شعور بالطمأنينة حوؿ صحة البيانات

الواردة في اإلقرار الضريبي إال أف ذلؾ ال يكتمؿ سوى بتمتع المكمؼ بالثقافة الضريبية الالزمة

التي تجعؿ لديو وعياً كافياً بأىمية التزامو الضريبي.

 .3اعتماد المنشأة عمى مدقؽ حسابات خارجي يزيد مف مستوى الثقة بالبيانات المقدمة لدائرة الضريبة
إذ أنو تـ إعدادىا وفقا لمتطمبات دائرة الضريبة مما يؤدي إلى إنجاز العمؿ بكفاءة وفاعمية.
 .4إشراؼ المدقؽ عمى إعداد القوائـ المالية والرقابة عمييا يزيد مف ثقة فاحص الحسابات الضريبي
بيذه البيانات ،وىذا يسيؿ عمؿ فاحص الحسابات..

 .5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أراء المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في
تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى ألي مف متغيرات (المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي،

الدورات التدريبية) ،بينما توجد فروؽ بيف المستجيبيف في دور مدقؽ الحسابات الخارجي في
تحسيف جودة الفحص الضريبي تعزى لسنوات الخبرة .وذلؾ لصالح الخبرة األقؿ مما ببيف أف ذوي

الخبرة األقؿ ينظروف لمموضوع مف جانبو النظري ،بمبدأ أف البيانات المدققة تسيؿ عممية الفحص
الضريبية كونيا أكثر منطقية ،لكف مع زيادة الخبرة العممية يتضح لمفاحص أنو ال يمكف الوثوؽ

التاـ بأي بيانات حتى لو صدرت عف مدقؽ خارجي ،حيث قد تدفعو مصالحو الشخصية عمى
إخفاء الحقيقة.
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 6.2قللوصيات:
بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج يقدـ الباحث التوصيات التالية:

 .2ضرورة العمؿ عمى توعية والماـ الفاحص الضريبي بمواد التشريع الضػريبي عمػى قػ ارره ،فالفػاحص
الػػذي يمػػـ ببنػػود القػػانوف المختمفػػة ،يسػػتطيع إيجػػاد الحمػػوؿ ،والمخػػارج القانونيػػة لمعالجػػة مشػػكالت
التدقيؽ التي قد تواجيو.
 .3ض ػػرورة تق ػػديـ حػ ػوافز لممنش ػػاة لتش ػػجيعيا عم ػػى تكمي ػػؼ م ارج ػػع خ ػػارجي مس ػػتقؿ إلع ػػداد اإلقػ ػ اررات
الض ػريبية ،حيػػث إف إعػػداد المػػدقؽ لإلق ػرار الض ػريبي يقػػدـ ضػػمانا إلػػى الػػدوائر الض ػريبية أف ىػػذا
اإلقرار يعرض نتائج المشروع بحسب التعميمات المطموبة دوف انحراؼ.
 .4العمؿ عمى زيادة الثقافة الضريبية لػدي مجتمػع المكمفػيف وذلػؾ مػف خػالؿ إصػدار الػدوريات والمجػالت
التػي تعمػؿ عمػي زيػادة الػوعي الضػريبي لػدي جميػور المكمفػيف بػؿ وتػدريس مػادة الثقافػة الضػريبية
المرحؿ التعميمية والجامعية لخمؽ قاعدة مف المكمفيف فػي المسػتقبؿ تػؤمف بضػرورة سػداد
لمطالب في ا
الضريبة ألىميتيا في تحقيؽ الرفاىية لجميع أبناء الشعب.
 .5توعيػة مػأموري التقػدير وفاحصػي الضػرائب بأىميػة المكمفػيف ودورىػـ فػي تمويػؿ الخزينػة العامػة لمدولػة
والبعػد عػف النظػرة السػمبية ليػـ كمقيمػيف بػالتيرب الضػريبي وزيػادة مسػتوي االحتػراـ لجميػع دافعػي
الض ارئب.
 .6ضرورة تطوير مستوى التعاوف والتنسيؽ بيف مدققي الحسابات واإلدارة الضريبية وغيرىػا مػف الجيػات
ذات العالقػة ،وتبػادؿ المعمومػات معيػا عػف أداء المحاسػبيف القػانونييف بيػدؼ االرتقػاء بمسػتوى أداء
المينػة وتطػوير فاعميػة مسػاىمتيا فػي رفػد المصػمحة ببيانػات ماليػة أكثػر موثوقيػة ومصػداقية عػف
األوضاع المالية لممكمفيف ونتائج أعماليـ.

99

 7املصادر واملراجع

111

قلمصادر وقلمرقجع
أوال :قلمرقجع قلعربيم:
 -القرآف الكريـ

 -1دراسة (ترزي :)2016 ،بعنواف "دور إيرادات ضريبة الدخؿ في تمويؿ الموازنة الحكومية وأثرىا
عمى اإلنفاؽ الحكومي في ضوء القانوف الفمسطيني  8لسنة ، " 2011رسالم ماجسلير غير

منشورة ،" ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 -2الخطيب ،أسيؿ :)2015( .الضوابط الرقابية العامة لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية وأثرىا
عمى مصداقية تقرير مراجع الحسابات الخارجي ،رسالم ماجسلير غير منشورة ،دراسة ميدانية

عمى مكاتب مراجعة الحسابات العاممة في قطاع غزة" ،جامعة األزىر ،فمسطيف.

 -3مديف الظابط"" :)2013( ،تقييـ جودة الفحص الضريبي في ظؿ قانوف ضريبة الدخؿ ،"24
(رسالة ميدانية) ،مج م جامعم لشرين ،س س م قلع وم قالقلصاديم وقلكانونيم ،المجمد(.))35

 -4إبراىيـ ،نبيؿ عبد الرؤوؼ" :)2012( .نموذج مكلرح لكياس أ ر قللخطيط قلضريبل ع ى قمدقء
قلمالل ل شراات قلملدقولم فل سوق قلمال قلمصري" ،في مؤتمر المنظومة الضريبة المستقبمية

وأثرىا عمى االقتصاد واالستثمار ،جمعية الضرائب المصرية ،مصر.

 -5أحمد ،محمد :)1998( .درقسات فل قلمحاسبم قلضريبيم( ،د .ط) ،القاىرة :المركز المصري
لمطباعة.
 -6أرينز ،ألفيف؛ ولويؾ ،جيمس" :)2000( .قلمرقجعم مدخل ملاامل" ،ترجمة :محمد عبد القادر
الدبسطي( ،د .ط) ،دار المريخ.
 -7إشتيو ،عدواف ،محمد معزوز" :)2008( .مسببات النزاع في قانوف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ
( )17لسنة 2004ـ" ،رسالم ماجسلير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف.

 -8األغا ،وساـ" :)2016( .دور حوكمة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي ،دراسة
تحميمية في قطاع غزة" ،رسالم ماجسلير غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة

األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 -9األلوسي ،حازـ ىاشـ :)2003( .قلطريق إلى ع م قلمرقجعم وقللدقيق ،قلمرقجعم قلنظريم ،ج،1
ط ،1ليبيا.

 -10البقالي ،نجيب" :)2008( .منازعات الوعاء الضريبي أماـ القضاء اإلداري" ،رسالم ماجسلير
غير منشورة ،جامعة الحسف الثاني ،المغرب.
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 -11بوعالـ  ،وليي" :)2004( .أ ر مردوديم قلمرقجعم قلجباكيم فل ماافحم قلليرب قلجباكل"،
(رسالة ماجستير) ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

 -12التميمي ،ىاني :)2006( .مدخل إلى قللدقيق من قلناحيم قلنظريم وقلعم يم( ،د .ط)،
األردف ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

 -13جمعة ،أحمد حممي :)1999( .قللدقيق قلحديث ل حسابات( ،د .ط) ،عماف ،األردف ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع.

 -14جمعة ،أحمد حممي :)2005( .قلمدخل إلى قللدقيق قلحديث( ،د .ط) ،عماف ،األردف ،دار
صفاء لمنشر والتوزيع.

 -15جمعة ،أحمد حممي :)2009( .قلمدخل إلى قللدقيق وقللأايد قلحديث ،سمسمة الكتب العممية،
الكتاب األوؿ ،األردف ،دار صفاء لمنشر والتوزيع.
 -16جميؿ ،إحساف" :)2015( .مدخؿ مقترح لتطوير الفحص الضريبي لضريبة الدخؿ بالعراؽ"،

رسالم ماجسلير غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،قسـ المحاسبة ،جامعة الزعيـ

األزىري ،العراؽ.

 -17حسف ،حيدر؛ و فميح ذو الفقار ؛ و سامي عنبر" :)2013( .،دور المدقؽ الخارجي في كفاءة
وجودة األداء المحاسبي" ،مج م دنانير ،العدد ( ،)4ديواف الرقابة المالية ،العراؽ.

 -18حسنيف ،طارؽ ،ومحمد قطب ،أحمد سباعي" :)2003( .نحو إطار ل عوقمل وقلملغيرقت قلمؤ رة
فل قياس جودة مرقجعم قلحسابات" ،المؤتمر العممي الثاني ،جامعة مؤتة ،األردف.

 -19حسيف ،رلي" :)2010( .مدى التزاـ الفاحص الضريبي الفمسطيني بمعايير المراجعة الدولية وأثر
ذلؾ في الحد مف والكشؼ عف حاالت التيرب الضريبي" ،رسالم ماجسلير غير منشورة ،جامعة

النجاح الوطنية ،فمسطيف.
 -20الحسيني ،خالد" :)2007( .مدى االعتماد عمى المعمومات المحاسبية في تقدير ضريبة الدخؿ
لمشركات الفمسطينية" ،رسالم ماجسلير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 -21الحواس ،زواؽ" .)2009( .فعاليم قللسيير قلجباكل فل لرشيد صناعم قلكرقر" ،الممتقى الدولي،
صنع القرار في المؤسسة االقتصادية الجزائر ،شباط.

 -22الدقة ،عبد الرحمف قاسـ :)2009( .قلمحاسبم قلضريبيم ولطبيكاليا فل ف سطين ،ط ،2الخميؿ،
فمسطيف ،مطبعة رابطة الجامعييف.
 -23السعايدة ،عارؼ" :)2012( .دور اإلثبات في حؿ النزاعات الضريبية وفقا لقانوف ضريبة الدخؿ

األردني رقـ ( )57لسنة 1985ـ وتعديالتو" ،مج م قلجامعم قإلسالميم ل درقسات قالقلصاديم
وقإلدقريم" ،المجمد ( ،)20العدد ( ،)2الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
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 -24سعفاف ،سمير .)2003( .قضايا قإلصالح قالقلصادي وقلمالل فل سوريم ،سورية :دار الرضا.
 -25سالمة ،رأفت سالمة" :)2011( .العوامؿ المؤثرة عمى قرار مقدري دائرة ضريبة الدخؿ
والمبيعات ،دراسة استطالعية لمقدري ضريبة الدخؿ والمبيعات في األردف" ،مج م قلجامعم

قإلسالميم ،المجمد ( ،)19العدد ( ،)1الجزء ( ،)2الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -26سالمة ،صالح حسف عمي :)2002( .قإلعدقد وقلفحص قلضريبل لأصيل نظري ولطبيق عم ل،
كمية التجارة ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 -27الشافعي ،جالؿ :)2007( .قلموسوعم قلحدي م فل قلمحاسبم قلضريبيم ،الجزء ( ،)5 ،4كمية
التجارة ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.

 -28شرؼ ،سمير؛ وعدناف الغربيد ،؛ وناصر الخطيب" :)2007( .توثيؽ إجراءات الفحص الضريبي
مف منظور متطمبات إدارة الجودة الشاممة ،دراسة تطبيقية عمى دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في

و ازرة المالية في األردف" ،مج م جامعم لشرين ل درقسات وقلبحوث قلع ميم ،سمسة العموـ
االقتصادية والقانونية ،المجمد ( ،)29العدد (.)2

 -29شعوبي ،محمود فوزي ،وصابر عباسي (" .)2013أثر التسيير الجبائي عمى األداء المالي في
المؤسسات االقتصادية" ،مج م قلباحث ،العدد الثاني عشر ،الجزائر.

 -30الضي ،عثماف أحمد" :)2016( .الفحص الضريبي ودوره في تحديد وادارة مخاطر اإليرادات
الضريبية ،دراسة تطبيقية عمى أداء ديواف الض ارئب بالمركز الضريبي لمشركات الكبرى" ،رسالم

دالورقه غير منشورة ،جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا.

 -31طمبة ،عمي إبراىيـ" :)1994( .قياس أثر بعض العوامؿ عمى جودة أداء مدقؽ الحسابات ،دراسة
ميدانية عمى مكاتب التدقيؽ في سمطنة عماف" ،قلمج م قلع ميم لالقلصاد وقللجارة" ،كمية التجارة،

العدد ( ،)1جامعة عيف شمس ،مصر.
 -32العازمي ،وليد خالد حميد (" .)2012أثر مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف مصداقية
المعمومات المحاسبية في بيت الزكاة الكويتي"( ،رسالة ماجستير) ،جامعة الشرؽ األوسط،

األردف.

 -33عبد المنعـ ،رؤوؼ وآخروف :)2007( .قلمحاسبم قلضريبيم ( ،)2كمية التجارة ،جامعة القاىرة،
مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح.

 -34عبد اليادي ،إبراىيـ" :)2000( .نموذج مقترح لتحديد عالقة حجـ مكتب التدقيؽ بجودة أداء
مكتب التدقيؽ في ظؿ التقييـ الذاتي وتقييـ القرناء ،دراسة ميدانية تطبيقية" ،مج م قلفار

قلمحاسبل ،كمية التجارة ،العدد ( ،)2جامعة عيف شمس ،مصر.
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دراسة حالة عينة مف ممارسي مينة المحاسبة بواليات الجنوب الشرقي الجزائري" ،مج م قلباحث،

العدد ( ،)12جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة ،الجزائر.

 -39القاضي ،حسيف يوسؼ؛ وآخروف" :)2008( .أصول قلمرقجعم (( ،")1د .ط) ،سوريا ،منشورات
جامعة دمشؽ.
 -40كرسوع ،أرزاؽ" :)2008( .مخاطر المراجعة ومجاالت إسياـ المراجع الخارجي في التخفيؼ مف
تأثيرىا عمى القوائـ المالية في عممية المراجعة" ،رسالم ماجسلير غير منشورة ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

 -41محمد ،باسؿ" :)2014( .التدقيؽ والتسويات ألغراض ضريبة القيمة المضافة ،وأثرىا عمى
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 8املالحق

م حق رقم ()1
قإلقرقر قلضريبل

م حق رقم ()2
قاكمم بأسماء قلسادة قلمحامين
م

المحكم

مكان العمل

.2

ا.د يوسف محمود جراوع

أسوبذ المحبسات والودقيق المسبعد اجبمعت اإلسرا -غزة

.3

أ.د عت ستيمبن النعبم

أسوبذ المحبسات والودقيق اجبمعت االزهر-غزة

.4

د.ابلد محمد عيسى

أسوبذ المحبسات والودقيق المسبعد اجبمعت فتساين-غزة

.5

د .إسفندر نشوان

أسوبذ المحبسات والودقيق المسبعد اجبمعت األقصى-غزة

.6

د .أحمد الع ي

أسوبذ المحبسات والودقيق المسبعد اجبمعت فتساين-غزة

.7

د.اعودال الحتو

هيئت دار الفوبة ال تساين – غزة

م حق رقم ()3
قالسلبانم
جامعيييييييييييييييييم قمزىييييييييييييييير – غييييييييييييييييييييزة

عمادة قلدرقسيات قلع ييا وقلبحييث قلع ميييل
ا يييييييييم قالقلصيياد وقلع ييييييييوم قإلدقريييييييييم
برناميييييييييييج ماجسلييييييييييير قلمحاسبيييييييييييييم

قلسادة ................................................. /

قلمحلرمين

لحيم طيبم وبعد ،،
يقوـ الباحث بدراسة بعنواف "دور مدقؽ الحسابات الخارجي في تحسيف جودة الفحص الضريبي"،
وذلؾ بغرض إستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة .حيث يسرني مساىمتكـ
في ىذه الدراسة مف خالؿ اإلجابة عمى فقرات قائمة االستقصاء واعادتيا لمباحث في أقرب فرصة
مم كنة ،حتى يتسنى تحميؿ ىذه اإلجابات والتي تمثؿ في رأى الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء
البحث ،و ما يسفر عنو مف نتائج ،مع العمـ بأف جميع البيانات سوؼ تحظى بالسرية التامة وسوؼ
يتـ اإلفصاح عف البيانات المستقاة مف قائمة االستقصاء في شكؿ إجمالي ال تكشؼ عف اسـ القائـ
باإلجابة عمييا.

مع جزيل قلشار لحسن لعاونام
أحمد جالل أبو سيدو

قلجيزء قمول :مع ومات عامم
 .1قلمسمى قلوظيفل.
□ مفتش

□ نائب مدير □ مدير

□ مدقؽ

 .2قلمؤىل قلع مل.
□ مبجسوير
□ دفووراه
 .3سنوقت قلخبرة.
□ 6-2

□ 21-7

□ افبلوريوس

□

داتوم

□ من 26-22

□ أفثر من 26

-4قلدورقت قللدريبيم.
□4-2

□ 8-5

□ أفثر من ذلك.

□ من 22-9

قلجزء قل انل :محاور قالسلبانم
برجاء وضع عالمة ( )Xأماـ اإلجابة التي تروف أنيا تناسب أراءكـ.

قليفيكيرة

رقم

موقفق
بشدة

موقفق
موقفق

قلمحور قمول :دور مدقق قلحسابات فل زيادة مصدققيم قلبيانات وقلمع ومات
1
2
3
4

5
6

المصادقة عمى االقرار الضريبي لممنشأة مف المدقؽ
الخارجي يمنحو المزيد مف الثقة

تفعيؿ دور المدقؽ الخارجي ليساىـ بشكؿ أكبر في
عممية التكميؼ الضريبي

يوجد عالقة طردية بيف التدقيؽ الخارجي وااللتزاـ
الضريبي الطوعي لممكمّفيف بالمتطمبات الضريبية.

يساعد التدقيؽ الخارجي عمى زيادة وعي المكمّفيف
بالضريبة وبالتالي تحسيف مصداقية البيانات الواردة في
إق ارراتيـ الضريبية

يساعد االمتثاؿ بمتطمبات التدقيؽ الخارجي عمى التزاـ
المنشأة بالمواعيد المحددة مف قبؿ الدائرة الضريبية
لتقديـ اإلق اررات الضريبية.
تتوافر إجراءات عقابية كافية لردع المدققيف الخارجييف

مف التستر عمى مخالفات ضريبية

بدرجم

ملوسطم

غير
موقفق

غير
موقفق
بشدة

قليفيكيرة

رقم

موقفق
بشدة

موقفق

تساىـ استقاللية مدقؽ الحسابات الخارجي ونزاىتو في
7

الحد مف الغش والتالعب في البيانات الواردة في

اإلق اررات الضريبية

ال يساعد تقرير مدقؽ الحسابات الخارجي في تعزيز
8

مصداقية القوائـ المالية المقدمة لغايات الفحص
الضريبي.
يساعد الوعي الضريبي الكافي لمدقؽ الحسابات

9

الخارجي في تحديد قيمة الضريبة المستحقة عمى

المكمؼ بصورة كبيرة.

قلمحور قل انل :دور مدقق قلحسابات فل قللزقم قلما فين بال وقكح وقلكوقعد وقللع يمات.
اعتماد المنشأة عمى مدقؽ الحسابات الخارجي مف
1

2

شأنو التأكيد عمى التزاـ المكمفيف بالموائح والقواعد

والتعميمات.

إف الفحص الضريبي الذي تقوـ بو دائرة الضريبة يمثؿ
تكرار لما قاـ بو المدقؽ الخارجي.
إف الفحص الضريبي الذي تقوـ بو دائرة الضريبة ال

3

يؤدي في أغمب األحياف إلى التغير في قيمة االلتزاـ
الضريبي لممكمفيف.
إف اعتماد الدوائر المالية عمى تقارير المدققيف

4

الخارجييف والبيانات المدققة مف قبميـ يشجع المكمفيف
عمى االلتزاـ الطوعي

5

6

إف المدقؽ الخارجي يبث الطمأنينة لدى المساىميف
فيما يتعمؽ بالتزاـ المنشأة الضريبي
إف استقاللية المدقؽ الخارجي تعمؿ عمى منح

الطمأنينة لمدائرة حوؿ صحة البيانات الواردة في االقرار
الضريبي
إف بإمكاف المدقؽ الخارجي أف يوضح نقاط بالقانوف

7

8

الضريبي والتي تسبب مشاكؿ كبيرة لممكمفيف بالضريبة
وبالتّالي ُيسيـ في تحسيف االلتزاـ الضريبي مستقبال
ال يشكؿ التدقيؽ الخارجي عامال مؤث ار في التزاـ
المكمفيف ما لـ ينبع ذلؾ مف ثقافتيـ الضريبية

موقفق
بدرجم

ملوسطم

غير

موقفق

غير

موقفق
بشدة

قليفيكيرة

رقم

موقفق
بشدة

موقفق

موقفق
بدرجم

ملوسطم

قلمحور قل الث :دور مدقق قلحسابات فل زيادة مسلوى قل كم بالبيانات قلمكدمم لدقكرة قلضريبم.
1

إمتثاؿ المدقؽ الخارجي لممعايير المينية يزيد مف ثقة
الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ المكمؼ.
الموضوعية والنزاىة واالستقاللية في أداء عمؿ المدقؽ

2

الخارجي يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات
المقدمة مف قبؿ المكمؼ

3

التزاـ المدقؽ الخارجي بمعايير الجودة عند تنفيذ عممية
التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات

المقدمة مف قبؿ المكمؼ
وضع سياسات واجراءات مف قبؿ المدقؽ الخارجي
4

تساعد في رفع كفاءة عممية اإلشراؼ والمتابعة
والمراقبة ،يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات
المقدمة لمفحص الضريبي.

التطبيؽ الفعاؿ لمعايير رقابة الجودة عمى أعماؿ
5

التدقيؽ يزيد مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات
المقدمة مف قبؿ المكمؼ
التزاـ المدقؽ الخارجي بعدـ تقديـ خدمات أخرى

6

كالخدمات االستشارية واإلدارية والمالية لممكمؼ يزيد

مف ثقة الفاحص الضريبي بالبيانات المقدمة مف قبؿ

المكمؼ
7
8
9

ال تؤثر خبرة المدقؽ الخارجي عمى زيادة مستوى الثقة

لمبيانات المقدمة لمفحص الضريبي

إف سمعة المدقؽ الخارجي المينية تؤثر عمى عممية

الفحص الضريبي

يمكف لممدقؽ الخارجي أف يطمع عمى جميع االمور

الضريبية لممكمؼ مما يعطيو ميزة معرفة المركز المالي

الحقيقي لممكمؼ.

قلمحور قلرقبع :دور مدقق قلحسابات فل لوفير اافم ملط بات قلفحص قلضريبل
يعمؿ المدقؽ الخارجي عمى اف تكوف بنود االقرار
1

الخاصة بالنشاط التجاري والصناعي مستندة الي دفاتر
وسجالت محاسبية وبينات ووثائؽ المرفقة بو معتمدة
وفقا ألحكاـ القانوف

غير

موقفق

غير

موقفق
بشدة

قليفيكيرة

رقم

يعبر االقرار الضريبي المعتمد مف قبؿ المدقؽ
2

3

الخارجي بعدالة عف المركز المالي الحقيقي ونتيجة

األعماؿ لممكمؼ.

ينحاز المدقؽ الخارجي عند النزاعات الضريبية لصالح
المكمؼ عمى حساب الدائرة الضريبية
يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في اجراء مقارنة سيمة

4

لمبيانات المالية مع بيانات مالية سابقة لمتأكد مف
صحتيا.

5

يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في سيولة مقارنة األرباح
المصرح بيا مع متوسط أرباح الشركات المشابية في

نفس النشاط
يساعد تقرير المدقؽ الخارجي زيادة االعتماد عمى
6

القوائـ المالية الستخراج النسب المالية الالزمة لعممية
الفحص الضريبي

7

يقوـ تقرير المدقؽ الخارجي بتسييؿ إجراء المقارنة بيف
ايرادات الفترة والفترات السابقة لمعرفة أسباب التغيرات
الغير طبيعية إف وجدت
يساىـ تقرير المدقؽ الخارجي في توفير قناعة بأف

8

المصاريؼ البيعية واإلدارية جاءت متسقة مع القوانيف
والقواعد والموائح القانونية.

9

يمكف تقرير المدقؽ الخارجي في تحسيف عممية المقارنة
بيف األرقاـ الواردة في االقرار الضريبي مع تمؾ المثبتة

في القوائـ المالية.
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