المقدمة
ان غياب الوعي الضريبي لدى المكمفين يؤدي الى التيرب الضريبي  ,كما ان حاالت عدم
الرضا لدى المكمفين عن اداء السمطة المالية  ,وعن مستوى تقديم الخدمات العامة  ,اذ ان دافع
الضريبة ال يجد اث ار لمساىمتو بدفع الضريبة في مستوى الخدمات العامة  ,مما يجعمو يبحث
عن وسيمة يتجنب بيا دفع الضريبة  ,كما ان عدم تفعيل القوانين الرادعة لمتيرب الضريبي ,
ووجود الفجوات في قانون الضريبة التي تسمح بالتيرب الضريب  ,فضال عن االزدواج
الضريبي  ,بسبب عدم وجود االتفاقيات الدولية لتالفي حاالت االزدواج الضريبي  ,واما
االستنتاجات المتعمقة بالمحور الثاني فان مراقب الحسابات مسؤول عن التقارير المالية غير
الدقيقة  ,والتي ال تعكس حقيقة الوضع المالي عن المكمف بدفع الضريبة  ,وربما يكون مراقب
الحسابات سبب في التيرب الضريبي  ,اذ انو تربطو عالقة مصالح مشتركة مع المكمف بدفع
الضريبة  ,لكون المكمف ىو زبون عند مراقب الحسابات  ,مما يدفعو الى التحيز الى المكمف
بدفع الضريبة ويحول من دون الكشف عن التيرب الضريبي  ,كما ان مراقب الحسابات مسؤول
عن اعمال مراقبي الحسابات  ,والخبراء الذين يشرف عمييم  ,وتتوافر لديو القناعة بأعماليم ,
كما ان مراقب الحسابات مسؤول اخالقيا تجاه كل طرف يتضرر نتيجة االىمال الجسيم في
تدقيق البيانات المالية  ,واما المحور الثالث المتعمق بديوان الرقابة المالية  ,فان عممية مكافحة
التيرب الضريبي تتطمب وجود تنسيق مشترك بين االجيزة الرقابية وعمى رأسيا ديوان الرقابة
المالية  ,والسمطة الضريبية  ,وان ضعف االجراءات الرقابية يسيم في زيادة حجم التيرب
الضريبي  ,وان فحص نظام الرقابة الداخمية من ديوان الرقابة المالية يعد الخطوة االستراتيجية
في مكافحة التيرب الضريبي  ,وكمما كان دور ديوان الرقابة فعاال ساعد عمى الحد من ظاىرة
التيرب الضريبي .

منهجية البحث
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مشكمة البحث :
تكمن مشكمة البحث في االثار السمبية التي تنتج عن التيرب الضريبي وكذلك االثار
االقتصادية الناشئة عنو
اهمية البحث :
اىمية البحث تكمن في مواجية مشكمة التيرب من الضريبة والتعرف عمى اىم االسباب التي
تدفع الى التيرب منيا ومعرفة الطرق والوسائل المشعبة لدى االشخاص في التيرب من
الضريبة وايضا التعرف عمى الوسائل والطرق التي يجب اتباعيا من اجل مكافحة التيرب من
الضريبة ووضع حدود وقوانين رادعة وصارمة موضع التطبيق لمكافحة ىذه الظاىرة.
فرضية البحث :
تفعيل اجراءات الرقابة المالية والتي تساىم بشكل كبير في الحد من التيرب الضريبي والتي
تساعد عمى زيادة االجراءات الضريبية .
هيكمية البحث :
تضمن البحث ثالثة مباحث اذا جاء المبحث االول تحت عنوان الرقابة المالية بمفيوميا
النظري في حين تناول المبحث الثاني التيرب الضريبي اما في المبحث الثالث فقد تناول
الباحث دور الرقابة المالية في الحد من التيرب الضريبي واىم المؤشرات االحصائية ليا .

المبحث االول
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االطار النظري ( مفهوم الرقابة المالية )
المبحث االول  :نشأة واهداف الرقابة المالية
اوال :نشأة الرقابة المالية
ترجع نشأة الرقابة المالية الى نشأة الدولة وممكيتيا لممال العام وادارتو نيابة عن الشعب ,
فقد كان لدى الفراعنة في مصر رقابة تيتم بضبط المحاصيل بأعتبارىا اىم االشياء التي يمكن
اقتضاء منيا
وقد اتسع نشاط االدارة العامة وازداد حجم المال العام مع تطور وظيفة الدولة من المحافظة
عمى االمن الداخمي والخارجي واقامة العدل الى التدخل في مختمف نواحي النشاط االقتصادي ,
ولما كانت الرقابة لصيغة الصمة باالدارة وما تقوم بو الدولة من رقابة مالية تدور مع المال العام
وجود او عدمو  ,وتعتبر الرقابة المالية ركنا من اركان االدارة في الدولة الحديثة وتحتل مكانا
ىاما بين التخطيط والتنظيم والتوجيو ويرتبط كل منيما باالخر ارتباطا وثيقا  ,فبدون التخطيط
ال توجد رقابة حيث لم يسبق تحديد االىداف المطموب تحقيقيا والعناصر الواجب استخداميا
لتحقيق ىدف معين في زمن محدد .

(د .الكفراوي  ،9191 ،ص)99-91

الرقابة المالية
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مفهوم الرقابة المالية -:
اختمف الكتاب في ماىية الرقابة ولذلك فقد تعددت التعاريف التي نتناوليا  ,وعرفت كاالتي
:
من الناحية القانونية :
بانيا عبارة عن حق دستوري يخول صاحبو سمطة اصدار الق اررات الالزمة النجاح
مشروعات الخطة فيي تخولو حق دستوري او قد يخولو قانون معين كما قد تحمل الرقابة معنى
الوصاية من جانب الدولة لغرض حدود وقيود معينة تؤدى الى اىداف التنظيم االداري الذي
تتطمبو الدولة  ,وفي ىذا المعنى تتراوح الرقابة بين المراجعة الالحقة وبين فرض سمطة ادارية
تمزم المشروع باوضاع معينة او بضرورة الحصول عمى تصريح ببعض االعمال واقرارىا .
وعرفت الرقابة المالية في المؤتمر العربي االول لممجموعة العربية لالجيزة العميا لمرقابة
المالية والمحاسبية بأني ا منيج عممي شامل يتطمب التكامل واالندماج بين المفاىيم القانونية
واالقتصادية والمحاسبية واالدارية وتيدف الى المحافظة عمى االموال العامة ورفع كفاءة
استخداميا وتحقيق الفاعمية في النتائج المتحققة .

(د .الكفراوي  ،9191 ،ص)19

ثانيا  :اهداف الرقابة المالية
تيدف الرقابة المالية بصفة عامة الى المحافظة عمى االموال العامة وحمايتيا من العبث
وتتمخص ىذه االىداف في النقاط الرئيسية االتية :
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 -1التحقق من ان الموارد قد حصمت وفقا لمقوانين والموائح والقواعد المعمول بيا والكشف عن
أي مخالفة او تقصير .
 -2التحقق من ان االنفاق تم وفقا لما ىو مقرر لو والتأكد من حسن استخدام االموال العامة
في االغراض المخصصة ليا دون اسراف او انحراف والكشف عما يقع في ىذا الصدد من

مخالفات .
 -3متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقييم االداء في الوحدات لمتأكد من ان التنفيذ يسير وفقا
لمسياسات الموضوعة ولمعرفة نتائج االعمال والتعرف عمى مدى تحقيق االىداف المرسومة
والكشف عما يقع من انحرافات وما قد يكون في االداء من قصور واسباب ذلك التخاذ
االجراءات التصحيحية الالزمة ولمتعرف عمى فرص تحسين معدالت االداء مستقبال .
 -4التأكد من سالمة القوانين والموائح والتعميمات المالية والتحقيق من مدى كفايتيا
ومالءمتيا( ) 1واكتشاف نقط الضعف فييا القتراح وسائل العالج التي تكفل احكام الرقابة عمى
المال العام دون تشدد في االجراءات قد يعوق سرعة التنفيذ او تسبب يؤدي الى ضياع االموال
وكثرة وقوع حوادث االختالس  ,غير ان ميما اختمفت اىداف الرقابة المالية وتنوعت فأنيا
تنحصر في ىدفين رئيسيين .
االول  :التحقق من ان االنفاق تم وفقا لما ىو مقرر لو طبقا لمخطط الموضوعة.
الثاني :ان المواد حصمت كما ىو مقرر  ,ويمكن القول بأن ىدف الرقابة ىو التحقق من ان
الموارد حصمت وفقا لما ىو مقرر وانيا استخدمت افضل استخدام .
(د .الكفراوي  ، 9191 ،ص)09-03

ثالثا  :اهمية الرقابة المالية
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تنبع اىمية الرقابة من كونيا االداة التي تساعد عمى تحقيق اىداف المؤسسة  ,بحيث تقوم
بالربط الوثيق بين الوسائل والغايات من خالل توحيد الجيود وتنسيقيا نحو تحقيق االىداف
التنظيمية البعيدة والقريبة  ,وتيدف االجراءات الرقابية الى التأكد من صحة االجراءات االدارية
والمالية ومسايرتيا لمختمف الخطط والسياسات العميا كما تساعد الرقابة في تقييم االداء الفردي
والتنظيمي من النواحي السموكية والفنية و تعمل عمى تعزيز قدرات عمى اتخاذ الق اررات من
خالل تحديد االنحرافات عن الخطط والمعايير .
ىذا باالضافة الى دورىا التقميدي في منع حدوث حاالت الغش والسرقة والفساد وكشف
وتحديد المسؤولية عنيا في حالة حدوثيا  ,وبذلك فان العممية الرقابية ذات ارتباط مباشر ووثيق
بكافة نواحي العمميات االدارية االخرى وتزداد اىمية الرقابة والحاجة الييا مع كبر حجم
المؤسسات وتعدد انشطتيا وبرامجيا .
وتنبع اهمية الرقابة من العوامل التالية :
 -1وجود فجوة زمنية بين الوقت الذي يتم فيو تحديد االىداف والخطط والوقت الذي يتم فيو
التنفيذ ونتيجة الفجوة الزمنية قد تحدث ظروفا غير متوقعة تسبب انحرافا عن االداء
المرغوب فيو  ,وتعمل الرقابة عمى كشف ىذا االنحراف وتحديد اسبابو واتخاذ االجراءات
الالزمة لمعالجتو ومع تكرار حدوثو .

 -2عادة ما تختمف اىداف التنظيم عن اىداف االفراد العاممين داخل التنظيم فتوقعات االفراد
واىدافيم الشخصية قد تتعارض مع اىداف المؤسسة ومن ثم فان الرقابة الفعالة تسعى الى
ضمان ان عمل االفراد موجيا اساسا وفي المقام االول نحو تحقيق االىداف التنظيمية لممؤسسة
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 ,والنظام الرقابي الفعال ىو الذي يحقق المواءمة بين ىذين النوعين من االىداف حتى يقمل من
الصراعات والنزاعات بين االفراد والمؤسسة.

المبحث الثاني
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الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
اوال  -:الرقابة الداخمية
مفهوم الرقابة الداخمية واهدافها :
لقد عرفت لجنة طرائق التدقيق  committee on Auditing proceduresالمنبثقة
عن المعيد االمريكي لممحاسبين القانونيين  AICPAلمرقابة الداخمية عمى انيا ((تشمل الخطة
التنظيمية ووسائل التنسيق المتبعة في المشروع بيدف حماية اصولو وضبط ومراجعة البيانات
المحاسبية والتأكد من وقتيا ومدى االعتماد عمييا وزيادة الكفاية االنتاجية وتشجيع العاممين
عمى التمسك بالسياسات االدارية الموضوعة)).
ومن ىذا التعريف نستنتج االىداف الرئيسة لمرقابة الداخمية وىي :
 -1تنظيم المشروع لتوضيح السمطات والصالحيات والمسؤوليات .
 -2حماية اصول المشروع من اختالس والتالعب مع المحافظة عمى حقوق الغير بالمشروع.
 -3التأكد من دقة البيانات المحاسبية حتى يمكن االعتماد عمييا في رسم السياسات والق اررات
االدارية.
 -4رفع مستوى الكفاية االنتاجية .
 -5تشجيع االلتزام بالسياسات والق اررات االدارية .
ولتدقيق ىذه االىداف كان البد من تقسيم الرقابة الداخمية الى االقسام التالية :
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 -1الرقابة االدارية  :وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واالجراءات اليادفة لتحقيق
اكبر قدر ممكن من الكفاية االنتاجية مع تشجيع االلتزام بالسياسات والق اررات االدارية  ,وىي
تعتمد في سبيل تحقيق اىدافيا وسائل متعددة مثل الكشوفات االحصائية  ,ودراسة الوقت
والحركة وتقارير االداء ورقابة الجودة والموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية واستخدام الخرائط
والرسوم البيانية وبرامج التدريب المتنوعة لممستخدمين  ,وىي كما نرى متعمقة بطريقة غير
مباشرة بالسجالت المحاسبية منيا والمالية.
 -2الرقابة المحاسبية  :وتشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واالجراءات اليادفة
الى اختبار دقة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والحسابات ودرجة االعتماد عمييا ,
ويظم ىذا النوع وسائل متعددة منيا عمى سبيل المثال  :اتباع نظام القيد المزدوج واستخدام
حسابات المراقبة (االجمالية) واتباع موازين المراجعة الدورية واتباع نظام المصادقات ,
واعتماد قيود التسوية من موظف مسؤول ووجود نظام مستندي سميم  ,واتباع نظام التدقيق
الداخمي  ,وفصل الواجبات الخاصة بموظف الحسابات عن الواجبات المتعمقة باالنتاج
والتخزين .

 -3الضبط الداخمي  :ويشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واالجراءات اليادفة الى
حماية اصول المشروع من االختالس والضياع او سوء االستعمال ويعتمد الضبط الداخمي في
سبيل تحقيق اىدافو عمى تقسيم العمل مع المراقبة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف
لمراجعة موظف اخر يشاركو تنفيذ العممية كما يعتمد عمى تحديد االختصاصات والسمطات
والمسؤوليات
(د .خالد امين عبد هللا  ، 1332 ،ص)103-111 ،119
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وبناء عمى ما تقدم يمكن تمخيص مكونات الرقابة الداخمية كما يمي :
 -1بيئة الرقابة  :مواقف ووعي واجراءات االدارة واولئك المكمفين بالرقابة فيما يتعمق بالرقابة
الداخمية لممنشأة واىميتيا في المنشأة وميام الرقابة واالدارة وتحدد االتجاه العام لممنظمة الذي
يؤثر عمى وعي افرادىا بالرقابة  ,لذلك تعرف بأنيا قاعدة الرقابة الداخمية التي توفر االنضباط
والييكل .
وتشمل :
أ -ايصال وتنفيذ النزاىة والقيم االخالقية
ب -االلتزام بالكفاءة
ج -مشاركة اولئك المكمفين بالرقابة
د -فمسفة االدارة واسموبيا التشغيمي ويشمل :

* اسموب االدارة في تمقي ومتابعة المخاطر
* مواقف واجراءات االدارة بشأن اعداد التقارير المالية
* موقف االدارة تجاه معالجة المعمومات والميام المحاسبية والموظفين
* الييكل التنظيمي
* تفويض الصالحيات والمسؤوليات
11

* سياسات وممارسات الموارد البشرية
 -2تقييم المخاطر  :عممية تحديد واالستجابة لمخاطر ونتائج العمل ألغراض اعداد التقارير
المالية وفقا الطار اعداد التقارير المالية المطبق .
ويشمل :
أ -االحداث والظروف الخارجية والداخمية التي قد تحدث وتؤثر بشكل عكسي عمى قدرة المنشأة
عمى اصدار وتسجيل ومعالجة واعداد التقارير حول المعمومات المالية بما يتفق مع اثباتات
االدارة .
ب -خطط االدارة او البرامج او اجراءات تناول مخاطر معينة  ,او قبول مخاطره بسبب التكمفة
او اعتبارات اخرى وتنشأ المخاطر او تتغير بسبب ظروف مثل :
* تغيرات في البيئة التشغيمية
* الموظفون الجدد
* نظم المعمومات الجديدة او المجددة
* النمو السريع
* التقنية الجديدة
* النماذج والمنتجات واالنشطة الجديدة
* المادة وىيكمة الشركة
* عمميات اجنبية موسعة
11

* االصدارات المحاسبية الجديدة
 -3نظام المعمومات واالتصال  :يتكون نظام المعمومات من بنية تحتو (عناصر مادية وبرامج
حاسب) واشخاص واجراءات وبيانات  ,كما يتكون نظام المعمومات الخاص بأىداف اعداد
التقارير المالية االجراءات والسجالت التي انشأت لمباشرة وتسجيل ومعالجة واعداد التقارير
والمحافظة عمى المسؤولية لالصول وااللتزامات وحقوق المساىمين وتشمل :
أ -اساليب وسجالت تشمل :
* تحديد وتسجل جميع المعامالت الصحيحة
* تبين في الوقت المناسب المعامالت بتفاصيل كافية التاحة التصنيف المناسب لممعامالت
العداد التقارير المالية
* تقيس قيمة المعامالت باسموب يتيح تسجيل قيمتيا النقدية الصحيحة في البيانات المالية
* تحديد الفترة الزمنية التي حدثت فييا العمميات لمسماح بتسجيل المعامالت في الفترة
المحاسبية الصحيحة
* تعرض بالشكل المناسب المعامالت واالفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية
ب -يتضمن االتصال توفير فيم لالدوار والمسؤوليات الفردية الخاصة بالرقابة الداخمية عمى
تقديم التقارير المالية  ,ويأخذ االتصال اشكاال مثل :
* ادلة السياسات
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* ادلة اعداد التقارير المحاسبية والمالية والمذكرات
* االتصال الكتروني او شفوي او من خالل اجراءات االدارة
 -4انشطة الرقابة  :السياسات واالجراءات التي تساعد في ضمان تنفيذ اجراءات االدارة
وتشمل
* مراجعات االداء
* معالجة المعمومات
* عناصر الرقابة الفعمية
* فصل الميام
* رقابة التفويض

 -5المراقبة  :عممية لتقييم نوعية اداء الرقابة الداخمية عمى مدى الوقت  ,وتشمل
* مراجعة االدارة (المديرين)
* تقييم المدققين الداخميين لالمتثال لمسياسات
* اشراف الدائرة القانونية عمى االمتثال لمسياسات االخالقية او ممارسات العمل
* االطراف خارجية (العمالء)
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* واضعي انظمة االتصال
* المدققين الخارجيين

(د .احمد حممي جمعة  ، 1331 ،ص)131-139-131

ثانيا  :الرقابة الخارجية
حددتو المنظمة الدولية لالجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) ىو المحافظة عمى
المال العام
المبادئ االساسية لمرقابة المالية :
تعرف المبادئ بأنيا قوانين او قواعد عامة تستخدم كمرشد لمعمل او انيا الحقائق التي تدل عمى
االىداف وكيفية تحقيقيا .
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مبادئ الرقابة المالية :
 -9القواعد العامة :
تضمنت عمى ( ) 4مبادئ تخص ىدف الرقابة المالية االساس المتمثل بكشف االنحراف عن
المعايير القياسية ومخالفة قواعد المشروعية ومؤثرات تقويم االداء (الكفاءة االقتصادية والفاعمية)
وتنازلت ايضا عالقة الرقابة الخارجية بالرقابة الداخمية ومسؤوليتيا في فحص وتقييم نظام
الرق ابة الداخمية  ,وكذلك انواع الرقابة من حيث توقيت تنفيذىا  ,من رقابة سابقة ورقابة الصقة
 ,فضال عن رقابة المشروعية ورقابة االداء.

 -1االستقالل :
تضمن ىذا الجزء عمى ( )3مبادئ متعمقة باالستقالل بكل انواعو ىو االستقالل عن
الجيات الخاضعة واستقالل اعضاء الجياز االعمى لمرقابة المالية والمحاسبة بنص القانون ,
من حيث تعيين واقالة رئيس الجياز من قبل السمطة التشريعية  ,فضال عن االستقالل المالي ,
أي تخويل الجياز االعمى لمرقابة المالية والمحاسبة في تقدير موازنة المالية الخاصة والحصول
عمى التحويل المطموب واستغاللو في تحقيق اعمالو .
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 -3العالقة بالسمطات :
تضمن ىذا الجزء عمى ( )2مبدأين متعمقة بالعالقة بين االجيزة العميا لمرقابة المالية
والمحاسبة مع السمطة التشريعية و السمطة التنفيذية  ,فبالنسبة لمعالقة مع السمطة التشريعية
فعمى الرغم من ان الجياز االعمى لمرقابة يعمل نيابة عمى السمطة التشريعية في مراقبة استقالل
المال العام  ,اال انو يبقى مستقال عنيا من حيث التخطيط وتنفيذ اعمال الرقابة والتدقيق ,
ويجب ان يكفل الدستور ىذا االستقالل ,وكذلك العالقة مع السمطة التنفيذية المتمثمة بالحكومة
وادارتيا  ,فيو مسؤول عن فحص وتدقيق نشاط االدارات التنفيذية وفقا لمدستور  ,ولكن ال يعني
تبعية ىذه االدارات الى الجياز االعمى لمرقابة المالية .
 -2سمطات االجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة :
تضمن ىذا الجزء عمى ( )3مبادئ متعمقة بسمطات الجياز االعمى لمرقابة المالية والمحاسبة
وىي سمطات التحقيق  ,وىي سمطة الحصول عمى السجالت والوثائق سواء اكانت في مقر
الجياز او في مكان االدارة التنفيذية .

 -5اساليب الرقابة المالية :
تضمن ىذا الجزء عمى ( )3مبادئ متعمقة باساليب الرقابة  ,يتطمب من االجيزة العميا
لمرقابة المالية والمحاسبة التخطيط لمعمل الرقابي  ,وان تقوم بالرقابة وفق برنامج معد من قبميا
 ,واعتماد العينات االختبارية بالرقابة والتدقيق وان اساليب الرقابة تكون مواكبة لمتقدم التكنولوجي
لالدارات التنفيذية  ,واعتماد ادلة تدقيق مناسبة .
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كما يجب االىتمام بالرقباء من حيث مستوى تأىيميم العممي والميني  ,والتمتع باالستقامة
السموكية المطموبة  ,وتطوير الخبرات والميارات بشكل مستمر  ,والدعم المالي المالئم لطبيعة
العمل الرقابي والعمل عمى تبادل الخبرات واالفكار عمى مستوى الدول ضمن المنظمات المينية
الدولية التي ىدفيا تطوير القدرات عن طريق تبادل الخبرات .
التقارير -:
تضمن ىذا الجزء عمى ( )2مبدأين متعمقة بالتقارير حيث عمى االجيزة العميا لمرقابة المالية
والمحاسبة ان تقدم تقاريرىا السنوية الى السمطة التشريعية  ,او أي سمطة مختصة  ,تتضمن
مالحظاتيا الرقابية في مجال المخالفات واالخطاء  ,وليا ان تحدد مدة زمنية الصدار تقاريرىا
السنوية ودورية .
االختصاصات :
تضمن ىذا الجزء عمى ( ) 8مبادئ متعمقة باختصاصات الجياز االعمى لمرقابة المالية
والمحاسبة  ,حي ث يجب االشارة الى االختصاصات العامة في الدستورية واالختصاصات
التفصيمية بقانون الجياز االعمى لمرقابة .
(الدكتور سالم دمحم عبود  ،د .صالح نوري خمف  ، 1399 ،ص)41-49-41-42

اهداف التدقيق الخارجي
 -1ان البيانات المالية ليا ما يقابميا من الوجود المادي والفعمي في تاريخ الميزانية .
 -2ان البيانات المالية ناتجة عن احداث اقتصادية ومعامالت مالية فعمية .
 -3ان االحداث االقتصادية والمعامالت المالية التي حدثت خالل السنة قد جرى تسجيميا
جميعا في السجالت المحاسبية ومتضمنة في البيانات المالية .
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 -4ان العمميات المالية قد جرى تسجيميا بالقيم المالية الصحيحة و تضمنتيا البيانات المالية .
 -5جرى تبويب العمميات المالية المسجمة بالسجالت عمى نحو مالئم لدليل الحسابات المعتمد
 ,وتضمنيا البيانات المالية .
 -6جرى تسجيل العمميات في التاريخ الصحيح  ,وجرى التمييز ما يخص السنة الحالية عن
السنة السابقة والسنة الالحقة وتضمنيا البيانات المالية .
 -7ترحيل وتمخيص العمميات المالية المسجمة بالسجالت المحاسبية عمى نحو مالئم الغراض
اعداد البيانات المالية .
-8ان العمميات المالية جرت وفق القوانين واالنظمة والتعميمات والسياسات االدارية المعتمدة
 -9ان البيانات المالية قد جرى عرضيا عمى نحو مالئم وفق النموذج المعتمد وانيا تضمنت
االفصاحات الجوىرية الكافية التخاذ الق اررات االستثمارية .
(د .سالم دمحم عبود  ،صالح نوري خمف  ،مناهج واساليب الرقابة والتدقيق بين النظرية والتطبيق ،1399 ،
ص. )90

المبحث الثاني
(ماهية التهرب الضريبي وانواعه)
تعمل كل دول العالم عمى تنمية اقتصادياتيا والبحث عن مصادر التمويل التي تعتبر
العمود الفقري والشرط االساسي لقيام المشاريع وسيرىا  ,اذ يتحقق مثل ىذا النوع من المشاريع
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وانتيائيا تجد الدول نفسيا تحقق جزءا من ىدفيا الذي وضعتو نصب عينيا  ,وىذا اليدف ىو
التنمية اال قتصادية ونظ ار الرتباط التنمية بوسائل التمويل تعتمد كل الدول في ذلك عمى
المصادر الخارجية وتحرص وتعمل عمى زيادة تنمية مصادرىا الداخمية لما ليذه المصادر من
امتيازات وبما تتصف بو من ديمومة واستمرار وتعتبر االيرادات الضريبية من اىم مصادر
التمويل الداخمي ومن االيرادات الثابتة التي تعتمد عمييا الحكومات في تحقيق اىدافيا
االستراتيجية حيث ان الدولة تعمل جاىدة وتعمد دائما الى البحث عن تشريع ضريبي محكم
يساىم بدوره في رفع ىذه االيرادات ويعمل عمى تشجيع المكمفين والحد من ظاىرة التيرب
الضريبي .
وسوف نقوم بتقسيم ىذا المبحث الى ثالثة مطالب نتناول في الدول مفيوم الضريبة واىدافيا
وانواعيا وفي الثاني نتناول مفيوم التيرب الضريبي وانواعو والعوامل المؤدية اليو وفي المطمب
الثالث نتناول اشكال التيرب الضريبي .

المطلب االول
مفهوم الضريبة واهدافها وانواعها
الضريبة  -:عبارة عن مساىمة مالية اجبارية يقوم بدفعيا االفراد بصفة نيائية ودون مقابل ,
ىذا وان الدول ذىبت تفكر في طرق اكثر فعالية توفر ليا ما تحتاج اليو من اموال دون ان
تيدد اقتصادىا لذلك وجدت في جباية االموال الحل االمثل .
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وقد عرفت الضريبة عمى انيا ما يمكن دفعو لدعم الحكومة  ,وىي بذلك تختمف عن الغرامة
او العقودية التي تفرض من قبل الحكومات الن الضريبة ال تعني ردعا او معاقبة سموك غير
مقبول .
وعرفت بأنيا فريضة الزامية تفرض بواسطة السمطات العامة من دون مقابل معين مباشر
يعود عمييا .
وبناءا عمى ما ورد من تعريفات سابقة يمكن القول ان االطار العام لتعريف الضريبة
يتمحور كونيا فريضة الزامية الغرض منيا تحقيق اىداف المجتمع بدون مقابل معين او منفعة
مباشرة وبالتالي فان لمضريبة اىداف وقواعد تتمثل فيما يمي -:
اهداف الضريبة  -:لمضريبة اهداف عدة اهمها -:
أ -اليدف المالي
ب -اىداف اقتصادية
ج -اىداف اجتماعية
قواعد الضريبة  -:تتكون قواعد الضريبة من :
أ -قاعدة العدالة
ب -قاعدة اليقين
ج -قاعدة المالئمة
د -قاعدة االقتصاد
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ومع توسع نطاق انواع الضرائب نتج عنو ظاىرة خطيرة من التيرب الضريبي التي اصبحت
تيدد اقتصاديات الدول حيث ان تحايل المكمفين بالتيرب من الضريبة مستخدمين في ذلك طرق
واساليب سواء كان ذلك بطريقة مشروعة (التيرب الضريبي ) او بضريبة غير مباشرة (الغش
الضريبي) فيذا يحول دون تحقيق الدولة الىداف سياستيا االقتصادية واالجتماعية لذا تسعى
لمعالجة ىذه الظاىرة بتحديد كل طاقاتيا وامكانياتيا المادية والبشرية وادراك االسباب الحقيقية
من ورائيا ( .د .جبار الكعبي  ,ياسر عبد الحميد  ,بحث متاح عمى االنترنيت)
انواع الضرائب :
ان اىم انواع الضرائب بشكل عام يمكن تقسيميا الى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة
ويكون تقسيميا كاالتي-:
اوال  -:الضرائب المباشرة  :وىي الضرائب التي تقبل بطبيعتيا ان تكون محال لمراعاة مختمف
الظروف الشخصية واالجتماعية لدافع الضريبة وال ييم من بعد ان يحاول المشرع مراعاة تمك
الظروف او ال يحاول وانما الميم ان الضريبة تقبل ان تكون محال لمراعاة الظروف الشخصية
و االجتماعية لدافعيا وال يغير من طبيعتيا عدم مراعاة بعض المشرعين ىذه الظروف وتقسم
الضرائب المباشرة الى :
الضريبة او باستخدام طرق احتيالية او تصريحات كاذبة او عن طريق التدليس ( .د .الكعبي ,
ياسر عمار)
ويكون التيرب الضريبي عمى عدة انواع وىي -:
 -1التهرب المشروع  -:ىو تخمص المكمف من اداء الضريبة نتيجة استفادتو من بعض
الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي الذي ينتج عنيا التخمص من دفع الضريبة دون ان
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تكون ىناك مخالفة لمنصوص القانونية (قد يكون مقصودا من طرف المشرع لتحقيق بعض
الغايات االقتصادية واالجتماعية كأن تفرض ضريبة دخل عمى جميع االرباح الصناعية
والتجارية ثم تستثنى منيا ارباح بعض المؤسسات الصناعية ضمن شروط معينة تشجيعا النشاء
ىذه المؤسسات ) والمنصوص عمييا في القانون تجنبا الداء ضريبة االنتاج او التيرب من
ضريبة الشركات تمك عن طريق توزيع ىذه االخيرة عمى شكل ىبات لمذين تربطيم بصاحب
الشركة قرابة من الدرجة االولى وىو عمى قيد الحياة حتى ال تخضع بعد وفاتو تمك االموال
لضريبة الشركة .
 -2التهرب غير المشروع  -:ىو تيرب مقصود من طرف المكمفين وذلك عن طريق مخالفتيم
عمدا الحكام القانون الجبائي قصدا منيم عدم دفع الضرائب المستحقة عمييم اما باالمتناع عن
تقديم أي تصريح بارباحو او بتقديم تصريح ناقص او كاذب  ,او اعداد سجالت وقيود ضرورة
او االستعانة ببعض القوانين التي تمنع الدوائر المالية االطالع عمى حقيقة االرباح الخفاء قسم
منيا .
 -3التهرب المحمي  -:ىذا النوع يحدث من نطاق حدود الدولة الموجودة بيا بحيث تكون
افعال التزوير التي يقوم بيا المكمف ال تتعدى ىذه الحدود اما باستغالل الثغرات الموجودة في
النظام الجبائي او بطرق واساليب اخرى مثل التيرب عن طريق االمتناع يسمى (التجنب
الضريبي) يؤدي امتناع الفرد عن القيام بالتصرف المنشئ لمضريبة حتى يتجنب دفعيا  ,كأن
يرفض استيراد بعض السمع االجنبية لتفادي الضرائب الجمركية .
 -4التهرب الدولي  -:وىذه الصورة من صور التيرب اذ يتمثل في العمل عمى التخمص من
دفع الضريبة في بمدىا عن طريق التيرب غير القانوني لممداخيل واالرباح التي من المفروض
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ان تخضع لضريبة البمد التي حققت فيو فعال الى بمد اخر يتميز بضغطو الجبائي (المنخفض)
.
 -9الضرائب عمى الدخل -:
أ – الضريبة العامة عمى الدخل  -:اذ تصبح كافة مصادر الدخل لممكمف ميما تنوعت وعاءا
موحدا لمضريبة وعمى اساس ذلك ممكن ان ينظر الى ظروف المكمف الشخصية واالجتماعية
قبل تقدير وفرض الضريبة عمييا .
ب -الضريبة النوعية الى الدخل  -:وتقسيم مصادر الدخل ىنا بحيث تفرض ضريبة نوعية
عمى كل مصدر بصورة مستقمة عن المصادر االخرى فتفرض ضريبة عمى ايراد العقار مستقمة
عن الضريبة التي ستفرض عمى دخل االعمال التجارية او الصناعية ...الخ  ,ويفرض ضرائب
نوعية يكون لكل ضريبة قانون خاص بيا يتضمن االحكام كافة من تحديد ماىيتيا وفرضيا
وتقديرىا وجبايتيا وكل ما يستمزم ذلك .
 -2الضرائب عمى رأس المال  -:ىي الضريبة التي تتخذ من رأس المال وعاءا ليا ويشمل ذلك
الموجودات الثابتة المادية وغير المادية كافة في وقت معين  ,ويجب ان يتوفر في الضريبة
شرطان حتى يمكن القول بأنيا ضريبة عمى رأس المال اذ يجب ان تتخذ من رأس المال وعاءا
ليا كما يجب ان تكون شاممة لكل المال وليس جزء منيا فحسب وعمى ذلك فالضريبة عمى
الزيادة في قيمة رأس المال ليست من ضرائب رأس المال النيا ال تفرض عمى كل المال
المفروضة عميو .
الضريبة االستثنائية عمى رأس المال  -:ومن اسميا يمكن تحديد اسباب استيفائيا فيي ضريبة
فرضت بسبب الحرب وقد فرضتيا بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية وبالنظر لحاجة
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الدول الى تسديد نفقاتيا لذا فانيا تمجأ الى القروض التي تسدد عن طريق اقساط سنوية طويمة
وتقوم الدولة بتسديد فوائد الديون المستحقة سنويا .
 -0الضريبة عمى زيادة القيمة :ىي ضريبة خاضعة عمى الزيادة في الدخل او في رأس المال
ويفترض ان تكون ىذه الضريبة مفروض عمى الزيادة الدخل او في رأس المال التي ليس لمفرد
دخل لمحصول عميو أي انيا تبحث عن ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية او ظروف
الحرب ومن ىنا تولدت الشرعية بفرض الضريبة عمييا واىم انواع ىذه الضريبة ىي :
أ -الضريبة عمى زيادة القيمة العقارية -:
ويقصد بزيادة القيمة العقارية ىي ان االراضي التي يقوم المواطنون بشرائيا ويشيدون عمييا
ابنية ترتفع قيميا من فترة الى اخرى وىذا االرتفاع ليس لمجيود الفرد أي عالقة بزيادتو ولذلك
تفرض ضريبة عمى الزيادة .
(د .الكبيسي  ، 1339 ،ص)98-93

ب -الضريبة عمى االرباح االستثنائية -:
يحصل بعض االفراد في اثناء الحروب عمى ارباح استثنائية كبيرة ال دخل ليم فييا  ,فمن
العدل ان تستولي الدولة عمى جزء من تمك االرباح المتداد حاجتيا الى االموال وقتئذ ولمشعور
بواجب التضحية في اثناء الحرب ومادام البعض يضحي بحياتو فال اقل من ان يضحي من
استفاد من ظروف الحرب بجزء من ارباحو االستثنائية  ,وقد فرضت معظم الدول ضريبة عمى
االرباح االستثنائية في اثناء الحربين العالميتين الماضيتين .
ثانيا  -:الضرائب غير المباشرة :
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 -1الضرائب عمى االستهالك  :ىي ضرائب عمى االنفاق وىي من الضرائب العينية وىي ذات
حصيمة وفيرة والسيما في اوقات الرواج وتقسم ىذه الضرائب الى ثالثة انواع ىي :
أ -االحتكارات المالية  -:ويقصد بيا اثمان السمع التي تقوم بجبايتيا الييئات العامة مثل
الكيرباء والمجاري واالتصاالت وعادة تقدم ىذه الدوائر سمعتيا او خدمتيا الى المواطنين
وتستوفي اثمانيا منيم بوساطة قائمة طمب وتحتوي ثمن السمعة او الخدمة عمى كمفتيا مضافا
الييا ربح ضئيل يمثل (الضريبة المستترة) التي تضميا ىذه الفقرة وتتميز ىذه الضريبة بأن
تكاليف جبايتيا ضئيمة جدا وعادة ما تستوفى من الثمن لذلك ال يشعر بيا من يقوم بتسديدىا .
ب -الضرائب الكمركية  -:تفرض ىذه الضريبة عمى السمع المستوردة والمصدرة عبر حدود
البمد وتفرض ىذه الضريبة عمى وفق اسعار محددة لكل نوع من انواع السمع المستوردة او
المصدرة واغراض ىذه الضريبة -:

 مالية أي لمحصول عمى ايرادات تمول بواسطتيا الخزينة او تحقق اغراض اقتصادية  ,حماية لمصناعة المحمية ويكون سعرىا مرتفعا عادة او الغراض اجتماعية كمنع استيراد الخمور وذلك بفرض سعر عال عمى استيرادىا .وتكون الضرائب الكمركية اما -:
قيمية  -:أي يرتفع سعرىا مع ارتفاع قيم السمع .
نوعية  -:وتفرض معدالت االسعار بحسب نوعيا فتفرض اسعار مرتفعة عمى السمع الرخيصة
الثمن وبالعكس في حاالت السمع الغالية
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جـ -رسوم االنتاج  -:وىذه تفرض عمى البضائع المنتجة محميا  ,واليالك من فرضيا
الحصول عمى موارد لمخزينة العامة وكذلك لتعويض النقص الحاصل في ايراد السمع التي
حصل قيد عمى استيرادىا بوساطة فرض ضريبة عالية بيدف حماية االنتاج المحمي والصناعة
الوطنية ىذا وان المشروع الضريبي قد يستعمل سعر الضريبة اداة لزيادة االنتاج او تخفيضو
وبحسب ضرورتو لممجتمع فيقمل من سعر الضريبة اذا كان الفراد المجتمع فائدة كبرى من
وصول تمك السمعة الييم والعكس يرفع سعرىا اذا كان القصد تخفيض انتاج تمك السمع .
 -2الضرائب عمى التداول  -:وىي ضرائب تفرض عمى تداول الثروة وىي ذات حصيمة
ضريبية عالية وسيمة الجباية ولذلك ظيرت ضرورتيا في الدولة الحديثة ويجب ان ال تغالي
الدولة برفع سعرىا لكي ال تصبح معرقمة لمعمميات .
أ -رسوم التسجيل  -:وىي الرسوم التي تستوفييا الدولة في مقابل تسجيل معامالت نقل
الممكية وتسجيميا فيي ذات شقين يكون االول منيما مقابل الخدمات التي يقوم بيا منتسبو
الدائرة والثاني يكون ضريبة عمى التداول .
ب -رسوم الدمغة  -:وىو ما يسمى برسم الطابع فتعرض عمى بعض عمميات التداول التي تتم
بتحرير مستندات كالعقود والكمبياالت ويحصل الرسم بشراء طوابع مالية تمصق عمى المعامالت
او عن طريق دفعيا الى الدائرة المعنية وقطع وصل قبض رسمي بيا وىناك قانون صادر
بتنظيم المعامالت التي تخضع لرسم الطابع .
جـ -رسوم االيمولة  -:وتستوفي عن ايمولة الثروة من شخص ما الى شخص اخر عن طريق
الميراث او الوصية او اليبة  ,فاذا كانت ذات سعر منخفض فأنيا تعد ضريبة عمى التداول ,
اذ تكون مقاربة في ىذه الحالة لرسم التسجيل المشار اليو آنفا اما في حالة ارتفاع سعرىا فتكون
في ىذه الحالة مشابية لمضريبة المباشرة عمى رأس المال .
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المطلب الثاني
مفهوم التهرب الضريبي وانواعه والعوامل المؤدية اليه
لكي نفيم التيرب الضريبي ال بد لنا ان نحدد مضمون لفظ التيرب بأن نقرر المعنى الدقيق
لو فالمعنى المغوي الذي جاء في معجم لسان العرب تحت كممة ىرب ىو  :ىرب  :فر  :وىرب
االنسان أي ساح لذا بالنسبة الى عمم المالية العامة ىناك العديد من التعاريف التي وردت بشأنو
منيا -:
التهرب الضريبي  -:ىو محاولة الممول او المكمف بالضريبة التخمص من اعباء الضريبة وعدم
االلتزام القانوني بأدائيا .
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ويعرف ايضا التيرب الضريبي بأنو تخمص االفراد من االلتزام بدفع الضريبة بعد تحقق
الواقعة المنشأة ليا  ,ويقصد بو ايضا تخمص المكمف من دفع الضريبة المتوجو عميو كميا او
جزئيا ويتم التيرب قبل بدء فترة الدفع او خالليا باستخدام وسائل معينة غير مشروعة ويقصد
بو ايضا ب انو أي مساع او جيود او محاوالت يقوم بيا المكمف لمتخمص من كل او جزء من
التزاماتو القانونية باداء الضريبة المستحقة عميو  ,وقد يبدأ التيرب الضريبي في مرحمة صياغة
القانون عندما يكون لبعض المشرعين مصالح خاصة  ,كأن يكونوا من اعضاء مجمس النواب
من رجال االعمال ومدراء الشركات ...الخ.
والتيرب الضريبي يقصد بو ايضا ىي تمك الطرق غير القانونية التي يستعمميا المكمف
بالضريبة قصد تجنب دفع الضريبة قد ما استطاع باستغاللو الثغرات الموجودة في القوانين
الضريبية خاصة االحتيال او التصريحات الكاذبة ويمكن وضع عدة تعاريف لو نذكر منيا -:
يقصد بالتهرب الضريبي  -:امتناع الممول الذي توفرت فيو شروط الخضوع لمضريبة عن
الوفاء بيا مستعينا في ذلك بكافة انواع الحيل والغش وىي مختمفة ومتعددة  ,ويراد بيا ايضا ما
يعمد اليو االفراد احيانا من االفادة مما في قانون الضرائب من ثغرات ينفذون منيا  ,لمتخمص
من االلزام بدفع الضريبة .
ويقصد بالتيرب الضريبي ايضا  -:لجوء االفراد الى وسائل غير مشروعة لالمتناع عن دفع
الضرائب المقررة عمييم  ,او دفعيا ولكن بمقدار اقل من المقدار المحدد قانونا .
ونرى ان التعريف االمثل لمتيرب الضريبي ىو قيام المكمف باستغالل الثغرات الموجودة في
القوانين الضريبية لمتخمص من الدفع.
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(أ -البخار  ، 1339 ،ص)943
( د .دمحم طاقة  ،د .العزاوي  ، 1393،ص)999

العوامل المؤدية الى التهرب الضريبي
 -1ارتفاع اسعار الضرائب فكمما ارتفعت اسعار الضرائب كان الدافع لمتيرب منيا كبي ار
والعكس صحيح .
 -2تعد الظروف االقتصادية عامال ميما في ارتفاع ظاىرة التيرب من الضريبة وبالعكس ففي
اوقات الرخاء االقتصادي تقل مقاومة االفراد لما تفرضو الدولة من ضرائب الرتفاع دخول
االفراد عمى العكس من ذلك في وقت الكساد االقتصادي .
 -3سياسة الدولة االنفاقية فعندما يكون انفاق الدولة موجيا الى ما يحقق اكبر قدر من المنافع
لالفراد يشعر المكمفون بالضريبة بجدوى دفع الضريبة وبالتالي يقل التيرب من دفعيا والعكس
صحيح .
 -4طبيعة الجزاءات التي تفرضيا الدولة عمى المتيربين من دفع الضريبة تؤثر في قرارىم في
التيرب من عدمو فعندما تتشدد الدولة في جزاءاتيا يقارن المكمف بين النفع الذي يحققو نتيجة
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التيرب من الضريبة والضرر الذي سيمحقو نتيجة تطبيق القانون بحقو بسبب عدم دفع الضريبة
.
 -5درجة انتشار الوعي الضريبي والمستوى االخالقي لممجتمع فكمما كان الوعي الضريبي
عاليا والمستوى االخالقي لممجتمع مرتفعا انخفضت نسبة المتيربين من الضريبة وكمما انخفض
الوعي الضريبي وتدنى المستوى االخالقي لممجتمع ارتفعت نسبة المتيربين من الضريبة .
 -6يؤدي االزدواج الضريبي الى ميل المكمفين الى التيرب من الضريبة لما يؤدي اليو من
زيادة في العبء الضريبي عمييم .
 -7عدم كفاءة االدارة الضريبية من حيث الكم او من حيث النوع والمتمثل في انخفاض عدد
العاممين وانخفاض مستواىم الثقافي والميني مما يؤدي الى انخفاض ادائيم في مجال حصر
المكمفين وما يستحق عمييم من ضرائب .
 -8اسموب تحديد الضريبة يفسح المجال احيانا لمتيرب الضريبي كما في الضرائب التي
تست وجب اقرار المكمف ويقل التيرب في الضرائب التي تجبى من المصدر كالضرائب عمى
االجور والرواتب .

(حامد المرزوك بحث متاح عمى الموقع االلكتروني )
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المطلب الثالث
اشكال وطرق التهرب الضريبي

من اهم اشكال التهرب الضريبي -:
 -1الكتمان الكمي لمنشاط االقتصادي  ,بحيث ال يصل عنو أي معمومات الى و ازرة المالية
وبالتالي ال يتم دفع أي ضرائب عمى االطالق  ,ويعتبر الكتمان اكثر الوسائل امانا ويساعد
عمى ذلك وجود القطاع غير المنظم (اقتصاد الظل) المتمثل في وجود عدد كبير من االنشطة
االقتصادية التي تعمل بدون ترخيص وبالتالي ىي ال تسدد الضريبة وقد تشمل انشطة صناعية
 ,حرفية  ,خدمية  ,تعميمية ...الخ  ,وبشكل عام يشمل التيرب كل من يمارس نشاط يحقق لو
دخل دون ان يعمم عنو في الدوائر المالية وال يدفع عنيا أي ضرائب .
 -2اخفاء ارقام االعمال في جميع بيانات مكمفي ضرائب االرباح الحقيقية وىذا يحدث في
النشاطات التي ال تكون الحكومة طرفا فييا او ال تكون ليا عالقة مباشرة بيا .
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 -3زيادة النفقات وتقميل االيرادات  ,حيث تضخم التكاليف عمى نحو وىمي من خالل زيادة
تكاليف السمع والعمل وزيادة نفقات اجور العمال حتى تصبح االرباح الظاىرة قميمة وبالتالي تقل
الضرائب المفروضة عمييا .

 -4تخفيض اسعار البيع لمسمع والخدمات وكذلك تزوير اوراق وفواتير االستيراد حيث تظير
عدد المواد المستوردة قميمة من اجل التيرب من دفع الرسوم الجمركية .
 -5تنظيم اجازات استيراد السمع بأسماء مختمفة قد يكون ليس ليم عالقة بالتجارة واالستيراد من
اجل التيرب من دفع الضريبة  ,وبالتالي اخفاء الذمة المالية لممستورد الحقيقي .
 -6عدم سداد ضريبة دخل العاممين في المصانع والشركات (ضريبة الرواتب واالجور) بيدف
تقميل التكمفة عمى اصحاب العمل وعدم تسجيل العمال في التأمينات االجتماعية  ,وبالتالي
يصبح التيرب ضريبي وتأميني بآن واحد .
 -7تأخر المكمفون بدفع الضريبة لعدة سنوات من اجل استخدام الضريبة في فترة التأخير كربح
وانتظارىم صدور مراسيم او ق اررات عفو عن الغرامات والفوائد .
ويمكن اجمال طرق واشكال التيرب الضريبي باالتي -:

 -1عن طريق المعامالت الحسابية  -:تتعدد طرق التيرب الضريبي والتي تمتد من التخفيض
التافو لمبالغ المبيعات او االستيراد دون تصريح الى اىمال تسجيل االيرادات محاسبيا مدو ار
بتضخم االعباء القابمة لمخصم .
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أ -تخفيض االيرادات  -:تعد الطريقة االحسن واالكثر استعماال التي من خالليا يعتمد المكمف
عمى تخفيض الوعاء الضريبي والتخمص من دفعيا كميا يتجسد ىذا التخفيض في البيع دون
فواتير أي البيع نقدا وال يترك اث ار لمعممية  ,ىذه الطريقة تمكنو من اخفاء جزء كبير من رقم
اعمالو وكذلك تسجيل قيمة العمميات بأقل من قيمتيا الحقيقية وىذا يعد االتفاق المبرم مع
الزبون .
ب -تخفيض التكاليف  -:لممكمف حق الخصم لبعض التكاليف واالعباء من الربح الخاضع
لمضريبة وىذا وفقا لبعض الشروط منيا ان تكون .
 -2التهرب عن طريق عمميات مادية وقانونية  -:يعتمد ىذا النوع من التيرب عمى ممارسة
عمميات وىمية لمحصول عمى محاسبة دون فواتير كما يمارس المكمف عدة نشاطات دون اعالم
االدارة الحسابية وىذا باخفاء جزء من البضاعة ىذا ليتم بيعيا في السوق .
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جدول رقم ()1
توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

14

%77

انثى

6

%37

المجموع

27

%177

نالحظ في الجدول رقم ( )1ان نسبة الذكور اكبر من نسبة االناث
جدول رقم ()2
توزيع افراد عينة الدراسة حسب التحصيل الدراسي
التكرار

النسبة المئوية

التحصيل الدراسي
ماجستير

1

%5

دكتوراه

-

-

دبموم

-

-

دبموم عالي

-

-

بكالوريوس

19

%95

34

المجموع

%177
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نالحظ في جدول رقم ( )2ان الموظفين في بكالوريوس ىم اعمى نسبة في عينة البحث
حيث بمغت نسبة المشاركة  %95وكذلك نالحظ ان فئة الماجستير ىم اقل نسبة مشاركة حيث
بمغت نسبة . %5
جدول رقم ()3
توزيع افراد عينة الدراسة حسب االختصاص
التكرار

النسبة المئوية

االختصاص
محاسبة

6

%37

ادارة

4

%27

مالية

8

%47

اقتصاد

2

%17

اخرى

-

-

المجموع

27

%177

نالحظ في الجدول اعاله ان اختصاص المالية ىو اعمى نسبة في عينة البحث حيث بمغت
 %47وان نسبة االختصاصات االخرى بمغت اقل نسبة في عينة الدراسة %17
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اسئمة

اتفق

النسبة

ال اتفق

النسبة

محايد

النسبة

المتوسط الحسابي

1

12

67

3

15

5

25

2335

2

9

45

5

25

6

37

2315

3

13

65

2

17

5

25

234

4

9

45

4

27

7

35

231

5

17

57

7

35

3

15

237

6

14

77

1

5

5

25

2345

7

8

47

6

37

6

37

231

8

3

15

7

35

17

57

2

9

8

47

1

5

11

55

1385

17

7

35

5

25

8

47

1395

11

17

57

3

15

7

35

2315

12

12

67

4

27

4

27

234

13

7

35

3

15

17

57

1385

14

9

45

8

47

37

15
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لقد تم اعتماد التوزيع التالي ( مقياس ليكون ثاني ) في عممية معالجة الدراسة واستخراج
النتائج اعتماده المفتاح االتي :
درجة االستجابة

ال اتفق

اتفق
36

محايد

درجة االستجابة

2

3

1

 -1حصل السؤال ( )1عمى متوسط الحسابي ( )2335وحسب المقياس ( )67وىذا يدل عمى
ان التأشير الضريبي عام عمى جميع افراد المجتمع وال ينحصر ىذا التأثير بفئة معينة وىذا
سيتفق مع الباحث .
 -2حصل السؤال ( )2عمى متوسط حسابي ( )2315وىذا يتفق بشكل جيد مع السؤال حسب
المقياس ( )45وىذا يدل عمى ان تأثير الضريبي مادي وجوىري .
 -3حصل السؤال ( )3عمى متوسط حسابي ( )234وحسب المقياس ( )65وىذا يدل عمى ان
التيرب الضريبي يؤدي الى نقص الخدمات الثقافية التي تعدميا الدولة وىذا يتفق مع الباحث
 -4حصل السؤال ( )4عمى متوسط حسابي ( )231وحسب المقياس ( )45وىذا يدل عمى ان
سياسات الدولة المالية والضريبة سبب من اسباب التيرب الضريبي وىذا يتفق مع الباحث
 -5حصل السؤال ( )5عمى متوسط حسابي ( )237وىذا سيتفق بشكل جيد مع السؤال حسب
المقياس ( )57وىذا يدل عمى ان يعتبر الجشع والطمع لدى اصحاب رؤوس االموال سبب من
اسباب التيرب الضريبي
 -6حصل السؤال ( )6عمى متوسط حسابي ( )2345وىذا يتفق بشكل جيد مع السؤال حسب
المقياس ( )77وىذا يدل عمى ان الفساد والتعدي عمى حقوق المجتمع سبب من اسباب التيرب
الضريبي .
 -7حصل السؤال ( )7عمى متوسط حسابي ( )231وحسب المقياس ( )47وىذا يدل عمى ان
اتساع الفجوة بين الحكومة وافراد الشعب سبب من اسباب التيرب الضريبي وىذا يتفق مع
الباحث
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 -8حصل السؤال ( )8عمى متوسط حسابي ( )2وىذا يتفق بشكل جيد مع السؤال حسب
المقياس ( )15وىذا يدل عمى ان يعتبر التيرب الضريبي منيج ومبرمج من قبل القائمين بو
 -9حصل السؤال ( )9عمى متوسط حسابي ( )1385وىذا يتفق بشكل جيد مع السؤال حسب
المقياس ( ) 47وىذا يدل عمى ان يعتبر الرقابة من اىم العوامل المحافظة عمى االموال العامة
من الضياع بمختمف اشكالو بغرض زيادة ايرادات الخزينة العمومية بالتالي زيادة االموال
المتاحة لالتفاق مما يؤدي الى الرفاىية االقتصادية لممجتمع
 -17حصل السؤال ( )17عمى متوسط حسابي ( )1395وحسب المقياس ( )35وىذا يدل عمى
ان تساعد الرقابة المالية باعداد االحصائيات كنسب التيرب الضريبي
 -11حصل السؤال ( )11عمى متوسط حسابي ( )2315وحسب المقياس ( )57وىذا يدل عمى
ان امكانية الرقابة المالية كشف الثغرات القانونية التي تساعد عمى التممص من الضريبة
وامكانية ايجاد حمول ليا
 -12حصل السؤال ( )12عمى متوسط حسابي ( )234وىذا يتفق بشكل جيد مع المقياس
( )67وىذا يدل عمى ان تعد الرقابة في عين المكان تدخال مباش ار لالمكنة التي يزاول المكمفون
انشطتيم بيدف التأكد من صحة المصرح بو من المعمومات عن طريق الفحص الميداني
لمدفاتر والوثائق المحاسبية
 -13حصل السؤال ( )13عمى متوسط حسابي ( )1385وىذا يتفق بشكل جيد مع المقياس
( )35وىذا يدل عمى ان تمعب الرقابة دو ار ىاما لالدارة الضريبية بزيادة فعاليتيا من خالل
المعمومات التي تقدميا
 -14حصل السؤال ( )14عمى متوسط حسابي ( )233وىذا يتفق بشكل جيد مع المقياس
( )45وىذا يدل عمى ان الرقابة تيدف الى التحقق من ان الموارد قد حصمت وفقا لمقوانين
والقواعد المعمول بيا والكشف عن أي مخالفة ا تقصير
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وصل البحث الى جممة من االستنتاجات
 -1تزايدت اىمية دور الرقابة المالية في االونة االخيرة وان دور التقميدي الذي يقوم بو لم يعد
كافيا لالدارات االمر الذي استدعى التحول الى تقويم االداء .
 -2تمثل تقارير الرقابة المالية في حقيقتيا تقارير شفافية تعكس في مضمونيا مدى االلتزام
االدارة بالقوانين والتعميمات واالنظمة ومدى اسياميا في المحافظة عمى المال العام
 -3تبرز التقارير الرقابية الجوانب االيجابية في االداء الحكومي وتدعميا وتعززىا وكذلك
عرض الم خالفات واسبابيا وما ترتب من اثار مادية وتقويم اداءىا بتوصيات ومقترحات مناسبة
لمعالجتيا
 -4ان ىناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة بين متغيرات البحث وان ىذه العالقة
عالقة طردية أي ان زيادة في قيمة المتغير االول تؤدي الى زيادة المتغير االخر اذا اثبتت
النتائج صحة الفرضية الثابتة

39

التوصيات
 -1دعم دور اجيزة الرقابة المالية في تدقيق البيانات والقوائم المالية لالدارة الحكومية والتحقق
من مدى تطبيق تمك االدارات لمقوانين والتعميمات من خالل الزام االدارات الحكومية حق
وصول الرقابة المالية الى كافة المستندات والقوائم واالخذ بمقترحات وتوصيات اجيزة الرقابة
 -2ال بد ان تسعى االجيزة الرقابية الى تأسيس نظام لممسألة يبنى عمى نتائج تقويم االداء
وذلك ضمانا لجدوى العمل الرقابي ومساىمتو عمى نحو واضح في تقويم وتحسين االداء
المؤسسي
 -3ضرورة ان تعمل االدارات العميا عمى االستفادة من تقارير الرقابة المالية في تقويم اداءىا
وتحسين وتطوير اداءىا وبالتالي تعزيز موقعيا التنافسي
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