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ABSTRACT
The effect of electronic accounting information systems on reducing tax evasion
from the standpoint of view of employees of the General Tax Office – Erbil
This study aimed to study the prevailing regulations and laws that tax department
employees follow to reduce tax evasion, and the suitability of electronic accounting
information systems EAIS and current tax legislation systems and the impact of their
application to reduce tax evasion. In reducing tax evasion by department employees
to reduce tax evasion, in order to achieve the objectives of the study and answer its
questions, the researcher reviewed previous studies and literature that focused on the
subject of tax evasion and electronic accounting information systems EAIS. The
questionnaire was designed to survey the opinions of the study community
represented by (managers, assessors and auditors The study also used the
descriptive analytical approach to reach the results of the study, where (120)
questionnaires were distributed to the study population, and (96) or (80%) of the
distributed questionnaires were retrieved, and the (SPSS) statistical program was
used to analyze the data. The study reached a set of results, the most important of
which were: Electronic accounting information systems serve the administrative
needs, and have a superior ability to deal with a huge number of information with the
multiplicity of its methods and modernity in information processing, and it meets the
information needs of the administration compared to the previous accounting systems
because it is fast in operation and accurate in Reports preparation. Tax evasion is
nothing but a tax violation resulting from concealment, distortion or falsification of
information submitted to the tax administration with the aim of reducing the amount of
tax, or concealment of previous violations as a result of the taxpayer’s failure to register
in the income system or his failure to submit the annual tax statement to the official in
the tax department.
In light of the results of the study, a set of recommendations were reached, the most
important of which are: the importance of tax authorities spreading tax awareness and
the moral level of citizens by increasing their sense of their duties towards the state,
through the media, public seminars and social media. The necessity of working on the
development of a tax reform program through which to focus on developing tax
information systems that contribute to the development of all aspects of the tax
system.
Keywords: accounting, electronic information systems, tax system, tax evasion

v

ÖZ
Yaratıcı muhasebe uygulamalarının azaltılmasında kurumsal yönetimin rolü
Erbil Valiliği'nde faaliyet gösteren Irak bankalarından oluşan bir örneklemde saha çalışması
Bu çalışma, vergi dairesi çalışanlarının vergi kaçakçılığını azaltmak için uyguladıkları
yürürlükteki mevzuat ve kanunları, elektronik muhasebe bilgi sistemleri EAIS ve
mevcut vergi mevzuatı sistemlerinin uygunluğunu ve vergi kaçakçılığını azaltmaya
yönelik uygulamalarının etkisini incelemeyi amaçlamıştır. vergi kaçakçılığını azaltmak
için bölüm çalışanları, çalışmanın amaçlarına ulaşmak ve sorularını cevaplamak için
araştırmacı, vergi kaçakçılığı ve elektronik muhasebe bilgi sistemleri EAIS konusuna
odaklanan önceki çalışmaları ve literatürü gözden geçirmiştir.Çalışmada ayrıca
betimsel analitik kullanılmıştır. (120) anketin çalışma popülasyonuna dağıtıldığı ve
dağıtılan anketlerin (96) veya (% 80) alındığı ve verileri analiz etmek için (SPSS)
istatistik programının kullanıldığı çalışmanın sonuçlarına ulaşma yaklaşımı . Çalışma,
en önemlileri: Elektronik muhasebe bilgi sistemleri, idari ihtiyaçlara hizmet eden ve
bilgi işlemede yöntemlerinin çokluğu ve modernliği ile çok sayıda bilgi ile başa çıkma
konusunda üstün bir yeteneğe sahip olan bir dizi sonuca ulaştı ve Operasyonda hızlı
ve Rapor hazırlamada hatasız olduğu için önceki muhasebe sistemlerine göre idarenin
bilgi ihtiyacını karşılar. Vergi kaçakçılığı, mükellefin gelir sistemine kayıt yaptırmaması
sonucunda vergi miktarını azaltmak amacıyla vergi idaresine sunulan bilgilerin
gizlenmesi, tahrif edilmesi veya tahrif edilmesi veya daha önceki ihlallerin gizlenmesi
sonucu ortaya çıkan vergi ihlalinden başka bir şey değildir. veya yıllık vergi
beyannamesini vergi dairesindeki görevliye ibraz etmemesi.
Çalışmanın sonuçları ışığında, en önemlileri; vergi bilincini yaygınlaştıran vergi
makamlarının önemi ve vatandaşların devlete karşı görev bilincini artırarak ahlaki
düzeyinin artırılması ve bu yolla vatandaşların ahlaki düzeylerinin artırılması yönünde
bir dizi öneriye ulaşılmıştır. medya, halka açık seminerler ve sosyal medya. Vergi
sisteminin tüm yönlerinin gelişimine katkıda bulunan vergi bilgi sistemlerinin
geliştirilmesine odaklanılacak bir vergi reformu programının geliştirilmesi üzerinde
çalışmanın gerekliliği.
Anahtar Kelimeler: muhasebe, elektronik bilgi sistemleri, vergi sistemi, vergi
kaçakçılığı
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ملخص
أثر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر موظفي
المديرية العامة للضرائب – أربيل
هدفت هذه الدراسة الى دراسة األنظمة والقوانين السائدة التي يتبعها موظفو الدوائر الضريبية للحد من
التهرب الضريبي ،ومدى مالءمة نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية  EAISوأنظمة التشريعات
الضريبية الحالية وأثر تطبيقها للحد من التهرب الضريبي ،تمثلت مشكلة الدراسة في أن األنظمة التشريعية
السائدة وأصلها من موظفي الدوائر الضريبية تساهم في الحد من التهرب الضريبي من موظفي الدائرة للحد
من التهرب الضريبي ،من اجل تحقي ق اهداف الدراسة واإلجابة على اسئلتها قام الباحث بمراجعة الدراسات
السابقة واالدبيات التي اهتمت بموضوع التهرب الضريبي ونظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS
وتم تصميم االستبانة لإلستطالع اراء المجتمع الدراسي المتمثل في (المدراء والمخمنون والمدقيقين
والمحاسبون ) كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلى في الوصول لنتائج الدراسة ،حيث وزعت
( )120استبانة على مجتمع الدراسة وتم استرجاع ( )96أي ( )٪80من االستبانات الموزعة ،وتم استخدام
برنامج ( )SPSSاإلحصائي لتحليل البيانات .وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان اهمها :تخدم
نظم المحاسبه االلكترونية للمعلومات االحتياجات اإلدارية ،ولها قدرة فائقة على التعامل مع عدد هائل من
المعلومات مع تعدد طرقها وحداثتها في معالجة المعلومات وهي تفي باحتياجات االدارة من المعلومات
مقارنة باالنظمة المحاسبية السابقة لكونها سريعة في التشغيل ودقيقة في اعداد التقارير .التهرب الضريبي
ما هو إال مخالفة ضريبية ناتجة عن اخفاء او تشويه او تزوير المعلومات المقدمة لالدارة الضريبية بهدف
تخفيض مبلغ الضريبة ،او اخفاء المخالفات السابقة نتيجة لقيام المكلف بعدم التسجيل في نظام الدخل او عدم
قيامه بتسليم الكشف الضريبي السنوي الى المسؤول في دائرة الضرائب.
وعلى ضووووء نتائج الدراسوووة تم التوصووول الى مجموعة من التوصووويات اهمها :اهمية ان تنشووور الهيئات
الضووريبية الوعي الضووريبي والمسووتوى األخالقي للمواطنين من خالل زيادة إحسوواسووهم بواجباتهم تجاه
الدولة ،ومن خالل وسووائل اإلعالم والندوات العامة ووسووائل التواصوول االجتماعي .وضوورورة العمل على
وضوع برنامج اصوالض ضوريبي يتم من خالله التركيز على تطوير نظم المعلومات الضوريبية التي تسوهم في
تطوير جوانب النظام الضريبي جميعا.
الكلمات المفتاحية :المحاسبة ،نظم المعلومات االلكترونية ،النظام الضريبي ،التهريب الضريبي
.
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1

الفصل األول
اإلطارا المفاهيمي للدراسة
منهجية الدراسة ودراسات سابقة
تمهيد:
تكتسـب أية دراسـة عملية التكامل والشـمول عن طريل التسـلسـل المنطقي ل فكار المطروحة فيها وتحليلها
ومعالجتها وصوالً الى النتيجة النهائية.
يتطرق هذا الفصـــل الى منهجية هذه الدراســـة والبحوب الســـابقة  ،اذ يناقل مشـــكلة الدراســـة واهميته
واهدافه وفرضــياته ومصــادر جمع معلوماته  ،فضــ ً عن محاولة الباحب في أن يعرض كل ما يتســنى
جمعه من دراســــات وبحوب ســــواء كانت عراقية وعربية اوأجنبية لها ع قة بموضــــوع تطبيل نظم
المعلومات المحاسـبية االلكترونية  EAISوأثرها في الحد من التهرب الضـريبي ،إذ كان لتل الدراسـات
تـأثير في إثراء الجـانـب النظري والتحليلي للـدراســـــة ،واعترافـا ً منـه بـالســـــبل للبـاحثين األخرين في تلـ
المجاالت وبناءاً على ما سبل وتحقيقا ً لمسعى هذا الفصل فقد قُسّمت على مبحثين هما:
 :1-1منهجية الدراسة
 :2-1دراسات سابقة
 :1-1منهجية الدراسة
 :1-1-1المقدمة
تلعب المؤسـسـات االقتصـادية دور مهم في ظل التحوالت االقتصـادية في ظل النظام الرأسـمالي القائم.
ولذل فان هدف هذه الدراســـة هو تحديد نقاط الضـــعف في نظم المعلومات المحاســـبية االلكترونية
 EAISالتي تســاعد على انتشــار ظاهرة التهرب الضــريبي ومســاعدة موظفي الجهاز الضــريبي في
الكشـف عن التهرب الضـريبي في المؤسـسـات االقتصـادية التي تسـتخدم نظم المعلومات المحاسـبية
االلكترونية  EAISودور المعلومات المحاســبية في مكافحة التهرب من االقرار الضــريبي ويشــمل

2

التهرب الضــــريبي العديد من االســــاليب التي تشــــكل بعض جوانبها جريمة بالمعنى القانوني ،مثل
االحت يال الضــريبي ،والذي يتضــمن االحتيال والخداع وعدم االمانة ،اي بهدف الحصــول على منافع
اقتصـادية لمرتكبيها وخسـارة منافع مشـروعة لل،ير ،ويمكن القول ان هذه الظاهرة تؤدي الى ضـياع
موارد مـاليـة مهمـة من خزانـة الـدولـة ،ممـا يجعلهـا ةير قـادرة عن تحمـل اعبـائهـا المختلفـة وتخلل
صــع وبات في ســياســات االنفاق العام ،ومن اجل مكافحة هذه الظاهرة يجب ان يوجد نظام فعال يقوم
على اســتراتيجية تمكن من االســتفادة من الموارد المالية والحفاظ عليها من الفســاد بجميع اشــكالها،
وهذا ضمان لزيادة تعبئة ايرادات خزينة الدولة.
فعند عدم وجود رقابة ،يمكن اســـاءة اســـتخدام انظمة المحاســـبة االلكترونية ،مثل الت عب بالقائمة
المالية او تقديم فواتير ةير صـحيحة ،مما قد يؤدي الى انتشـار ظاهرة التهرب الضـريبي .لذل يجب
ان يتمتع موظفوا الضـــــرائـب بخبرة عـاليـة في التقنيـات وانظمـة المحـاســـــبـة االلكترونيـة في جميع
مراحلها.
لقد ت،يرت الوسـائل في عصـرنا الحالي بتطور التكنولوجيا واجهزة االتصاالت بمختلف انواعها مثل
الحاسوب االلكترونية والبرامج المســتخدمة في مجال المحاســبة التي حلت بالمرتبة األولى من حيب
مميزاتها ودقتها ،اذ لم يعد نظام المعلومات المحاسبي يقتصــــر على األنظمة اليدوية المتمثلة بلدخال
البيانات وت بويبها وتلخيصها يدويا وثم عرض النتائج ،ان اســتخدام النظم االلكترونية في المؤســســات
االقتصـادية له دور كبير في تسهيل وتسـريع تش،يل البيانات ،لتوفير المعلومات المحاسبية وهذا ادى
بدوره الى تخفيض الجهد المبذول من قبل المحاسبين ،لذل تسـعى الدراسـة لبيان أثر نظم المعلومات
المحاسبي االلكتروني المتبع في الهيئات والدوائر الضـــريبية ،وتعيين األساليب والبيانات والخطوات
التي يمكن اتباعها للحد من التهرب الضريبي.
 :2-1-1مشكلة الدراسة:
ان مشـكلة التهرب من الضـريبة ليسـت وليدة عصـرنا الحالي ،بل يرتبط وجودها بوجود الضـريبة نفسـها
كمـا انهـا ال تقتصـــــر على منطقـة ج،رافيـة معينـة ،بل تاخذ بعـدا وطابعا عالميا ،حيب توجد في كل البلدان
عامة وفي الدول النامية خاصـةً ،ومع اتسـاع نطاق الضـرائب وانواعها ،اصـبحت الضـريبة مدخ للدولة
مهما جدًا في اقتصــادها ،وفي الوقت نفســه ،عبا ثقي على عاتل المكلفين بادائها ،ان التهرب الضــريبي
هو قيام دافعي الضـرائب (المكلف) سـوا ًء كان فردا او مؤسـسـة اقتصـادية بعدم سـداد الضـرائب المسـتحقة
للدولة ،وهذا ما ادى الى ظهور ظاهرة التهرب الضـريبي والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد اقتصاديات
الدول ،لذل يمكن صياةة مشكلة الدراسة في االسئلة االتية:
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 – 1هل أن النظم الســـائدة والقوانين والمتبعة من قبل موظفي الدوائر الضـــريبية تســـاهم في الحد من
التهرب الضريبي ؟
 – 2هل نظم المعلومات المحاســـبية االلكترونية  EAISت ئم نظم القوانين الضـــريبية الســـائدة للحد من
التهرب الضريبي ؟
 – 3هل يؤثر تطبيل نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISفي مكافحة التهرب من الضريبة ؟
 :3-1-1اهمية الدراسة:
ان لهذا الدراسة االهمية االتية:
 - 1دراسـة دور النظم والقوانين السـائدة والعمليات المسـتخدمة في الدوائر الضـريبية وموظفي الضـريبة
للحد من التهرب الضريبي.
 - 2دراســـة مدى إنســـجام نظم المعلومات المحاســـبية االلكترونية  EAISمع النظم والقوانين الســـائدة
واالجراءات المتبعة من قبل موظفي الهيئات الضريبية للحد من التهرب الضريبي.
 - 3اعطاء توصـيات للدوائر الضـريبية حول أثار أسـتخدام أنظمة معلومات المحاسـبة االلكترونية EAIS
في الحد من ظاهرة التهرب الضريبى.
 :4-1-1اهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة الى ما ياتي:
 - 1دراســـة النظم والقوانين الســـائدة والمتبعة من قبل موظفي الدوائر الضـــريبية في الحد من التهرب
الضريبي.
 – 2بيان م ءمة نظم المعلومات المحاسـبية االلكترونية  EAISلنظم القوانين الضـريبية السـائدة للحد من
التهرب الضريبي.
 – 3بيان أثر تطبيل أنظمة معلومات المحاسبية االلكترونية  EAISفي مكافحة التهرب من الضريبة .
 :5-1-1فرضية الدراسة:
فرضيات الدراسة تهدف هذه الدراسة الى اثباتها اِذ يمكن صياةة الفرضية كاآلتي:
ال يؤثر تطبيل نظم المعلومات المحاســـبية االلكترونية  EAISفي الحد من التهرب الضـــريبي ،ويتفرع
عنها الفرضيات التالية:
 -1ال يؤثر النظم والقوانين الســـــائـدة والمتبعـة من قبـل موظفي الـدوائر الضـــــريبيـة في الحـد من التهرب
الضريبي.
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 -2ال ي ئم نظم المعلومات المحاســبية االلكترونية مع نظم القوانين الضــريبية الســائدة للحد من التهرب
الضريبي.
 -3إن تطبيل نظم معلومات المحاسبية االلكترونية ال يقلل التهرب من الضريبة.
 :6-1-1حدود الدراسة:
 -1الحدود الموضوعية :اثر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISللحد من التهرب الضريبي.
 -2الحدود المكانية :تقتصر الدراسة على الهيئة العامة للضرائب في محافظة اربيل – العراق.
 -3الحدود الزمنية :سنة .2020
 :7-1-1هيكل الدراسة:
هذه الدراسـة قسـمت على خمسـة فصـول خصـص الفصـل االول للمنهجية والدراسـات السـابقة ،حيب يتناول
الفصـــل الثاني االطار النظري لنظم المعلومات المحاســـبية االلكترونية  ،EAISويتناول الفصـــل الثالب
االطار النظري للتهرب الضــريبي ،بينما يتناول الفصــل الرابع من الدراســة الجانب العملي ،اما الفصــل
الخامس فيتناول النتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة.
 :8-1-1انموذج الدراسة:
رسم توضيحي  :1أنموذج الدراسة

المتغير المستقل

نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS

المتغير التابع

عالقة تاثير

التهرب الضريبي

 :2-1دراسات ســــابقـة
 :1-2-1الدراسات العربية
 – 1دراسة ( مسعودة واخرون –  ) 2019بعنوان :الحصر الضريبي كالية للحد من التهرب الضريبي،
دراسة ميدانية المديرية الوالئية للضرائب لوالية الوادي.
ته دف الدراســة الى مناقشــة الحصــر الضــريبي كوســيلة للحد من التهرب او الخدع الضــريبية بواســطة
تحديد مفهوم النظام الضـريبي وعرض كل من اهداف النظام الضـريبي وبمحدداته وتحديد مفهوم الحصـر
الضـريبي وفقا لما جاء في الدراسـات الضـريبية ،وتحديد المصـادر المختلفة للحصـر الضـريبي والمباد
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التي يجب ان تطبل في تطوير النظام الضـريبي االبسـط ،كما درس هذا الدراسـة طبيعة التهرب الضـريبي
و ماهيته و واالسباب الذي يدفع المكلفين بالقيام بالتهرب من دفع الضريبة ،واهم الوسائل المتبعة من قبل
الدولة لمكافحة التهرب الضـريبي ،توصـلت الدراسـة الى ان تطبيل مبدا البسـاطة في النظام الضـريبي يقلل
من التهرب الضــريبي وتوصــلت الدراســة الى اهمية مراجعة النظام الضــريبي الحالي ،فيصــبح النظام
الضريبي اكثر بساطة واكثر فهما و اكثر عدالة بالنسبة الى المكلف بالضريبة.
 -2دراسة (ناصر واخرون –  )2019بعنوان :دور انظمة المعلومات الضريبية في حصر المكلفين

الخاضعين للضريبة – دراسة تطبيقية في البيئة العامة للضرائب.
يهدف هذا الدراســـة الى معرفة انظمة المعلومات الضـــريبية لدى البيئة العامة للضـــرائب ومده كفاءتها
وفاعليتها في تحقيل اهداف الدولة المختلفة من حيب زيادة ايرادات الدولة ومنع اية خسـارة تحب في هذه
االيرادات من جراء اخفائها او تقليلها من لدن المكلفين وتوصـل الدراسـة عدد من النقاط اهمها ان دراسـة
اي نظام ضــريبي مهما كانت درجة كميته ورقيه التســتطيع ان تحقل النتائج واالهداف المطلوبة من لدن
الســلطة المالية بدون ان توجد هنال نظم معلومات ضــريبية كفوءة وفاعلة لحصــر دخول المكلفين بدفع
الضــريبة بصــورة دقيقة ،وتم اســتعراض عدد من التوصــيات ومن اهمها هو العمل على وضــع برنامج
اصـ ـ ح ضـــريبي يتم من خ ل التركيز على تطوير نظم المعلومات الضـــريبية التي تســـهم في تطوير
جوانب النظام الضريبي جميعا وبالتالي زيادة فاعلية عملية حصر دخول المكلفين.
 -3دراسة ( ابو شيبة و سعيد –  ) 2018بعنوان :نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS

واثرها على المراجعة الداخلية  -بحث ميداني على البنوك الليبية التجارية.
يهدف هذا الدراســــة الى معرفة مدى فعالية انظمة معلومات المحاســــبة االلكترونية  EAISواجراءات
الحمـاية ضـــــد المخـاطر التي تواجههـا ،وتحـديد مقـدارفعـاليـة المراجعـة الداخليـة في ظل النظم االلكترونيـة،
واثر نظم المعلومات المحاســبية االلكترونية  EAISعلى فاعلية المراجعة الداخلية بالمصــارف التجارية
الليبية ،حيب تمت مراجعة ما تناولته االبحاب والدراسات السابقة في هذا المجال.
 -4دراسة (ابو مهادي –  )2017بعنوان :اثار مصداقية انظمة معلومات المحاسبة االلكترونية EAIS
على مؤشرات االداء المصرفي (دراسة تطبيقية على البنوك المحلية الفلسطينية).
يهدف هذا الدراســـة الى قياس مباد موثوقية نظم المحاســـبة االلكترونية ومعرفة اثرها في مؤشـــرات
االداء المصـرفي وتحليل مؤشـرات االداء الما لي واالداء التشـ،يلي واداء االسـهم وخلص الدراسـة الى عدة
نتائج كان من اهمها التزام المصـارف الفلسـطينية المدرجة في بورصـة فلسـطين ل وراق المالية بتطبيل
مباد موثوقية نظم المعلومات المحاسـبية االلكترونية  EAISوتوفير متطلبات المباد الخمسـة لموثوقية
نظم المعلومات المحاسـبية الموضـوعة من قبل المعهد االمريكي والمعهد الكندي للمحاسـبين القانونيين وقد
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اوصــت الدراســة بتعزيز اهتمام ادارة المصــارف الفلســطينية بتطبيل مباد الموثوقية الثرها المهم على
نتائج اعمالها الســنوية ،وقيام بورصــة فلســطين ل وراق المالية بالزام الشــركات التي تدرج اســهمها في
البورصة بضرورة تطبيل مباد موثوقية نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية .EAIS
 -5دراسة ( الموسوى –  ) 2016بعنوان :نظام معلومات المحاسبة االلكتروني واهميته في حماية
أمن البيانات المالية – دراسة الحدى مؤسسات التحويل المالي.
تهدف هذه الدراســــة الى تقييم نظام معلومات المحاســــبة االلكترونية في الشــــركة وتحديد االســــاليب
والخطوات التي يمكن اتباعها ل ستجابة بكفاءة لمخاطر امن المعلومات المحاسبية ،كما تهدف الى معرفة
االجراءات المســـــتخـدمـة في اجراءات االمن والرقـابـة على البيـانـات المـاليـة في ظـل نظـام المعلومـات
المحاسـبي االلكتروني وقدم الدراسـة عدد من النتائج اهمها ،ان عملية الشـراء لنظام المعلومات المحاسـبي
تمـت على اختيـار فرصـــــة واحـدة ،وليس االختيـار من بين عـدة بـدائـل ،كمـا انـه ال توجـد اجراءات معينـة
الســـتعادة النســـخ االحتياطية الخاصـــة بالبيانات المخزونة عند حصـــول الحوادب ،كما انتهت الدراســـة
بمجموعة من التوصــيات اهمها ،ان عملية الشــراء ســواء كانت ل نظمة او االدوات ،هو ان توفر بدائل
عدة متاحة الختيار افضـــلها جددة ،وضـــع اجراءات معينة الســـتعادة النســـخ االحتياطية عند حصـــول
الحوادب ،ويحتفظ بنسخ الملفات االحتياطية في اماكن أمنة وليس بداخل شعبة نظم المعلومات.
 -6دراسة ( سعيد –  ) 2014بعنوان :دور نظم معلومات المحاسبة االلكترونية  EAISفي مكافحة
التهرب الضريبي حسب رأي مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية
يهدف هذا الدراسة الى معرفة الث،رات في نظم المعلومات االليكترونية للمحاسبة  EAISالتي تزيد من
ظواهر التهرب من الضـريبة و تبرز كتحدي على موظفي كشـف التهرب الضـريبي في المؤسـسـات التي
تعمـل على نظم معلومـات المحـاســــبـة االلكترونيـة  ،EAISوكـانـت نتـائج الـدراســـــة ان انظمـة معلومـات
المحاسـبة االليكترونية تحوي ث،رات قد يسـتخدمها البعض لتنفيذ التهرب الضـريبي ،وقد حصـلت الدراسـة
على عدة توصـيات اهمها ان االدارات الضـريبية يجب ان تعمل على تطوير كفاءة موظفيها بالتدريب
المتواصــل وان يقوم الموظفون في الدوائر الضــريبية بعمل فحص دوري لنظم المعلومات المحاســبي
االلكترونية التي يستخدمها المكلفين.
 – 7دراسة (العبيدي –  ) 2012بعنوان :خطورة انظمة معلومات المحاسبة  AISواثارها على فعالية
التدقيق المالي في االردن،
كان هذه الدراسـة هو معرفة الث،رات في انظمة معلومات المحاسـبة االليكترونية واثرها في فاعلية تدقيل
الحسابات للشركات العامة في بورصة عمان ،وتوصلت الى نتائج متعددة اهمها ،توفر دالئل احصائية
للمخاطر البيئية المتعلقة بنظم معلومات المحاســــبة االليكترونية في فعالية التدقيل في منشــــات االعمال
المســـاهمة العامة االردنية .كما توصـــل الدراســـة الى توفر اثار لخطورة ادخال نظم المعلومات تشـــ،يل
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البيانات ومخرجات انظمة معلومات المحاسـبة االليكترونية في فاعلية عملية التدقيل في منشـات االعمال
المســـاهمة العامة االردنية .وقدمت الدراســـة عددا من التوصـــيات ابرزها التاكيد على منشـــات االعمال
المســـاهمة العامة االردنية باســـتخدام نظم المعلومات المحاســـبة االليكترونية مع االنتباه للمخاطر البيئية
الخاصة بهذه النظم لكونيا تؤثر في فاعلية عملية التدقيل.
 – 8دراسة (عبدالغفور –  )2008بعنوان ( :دراسة ظاهرة االحتيال الضريبي في العراق وكيفية
معالجته).
قد اهتمت الدراســـة بمعرفة االســـباب الواقعية والحقيقة لظاهرة التهرب الضـــريبي في العراق ووضـــع
الحلول والســـبل المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة ،ان الدراســـة اهتمت بمكلفي ضـــريبة الدخل على وجه
الخصــوص .وكانت اهم االســتنتاجات ان ضــعف الوعي الضــريبي لدى المكلفين من اهم االســباب التي
تؤدى الى اتســاع ممارســة التهرب الضــريبي في العراق .ومن اهم التوصــيات التي توصــل اليها الباحب
نشــر الوعي الضــريبي بين المكلفين من خ ل الحم ت االع مية والتي تبين دور الضــريبة في تطوير
وبناء الدولة.
 – 9دراسة (جمعة –  ) 2005تحت عنوان :التهرب من الضريبة عند ذوي المهن الحرة في مدينة
جنين (اسبابه وكيفية معالجته).
يهدف الدراسـة الى معرفة ظاهرة التهرب من الضـريبة لدى اصـحاب المهــــــن الحرة في مدينة جنين،
ومناقشـة العوامل المؤدية الى التهرب الضـريبي لما لها من اثار سـيئة على االقتصـاد الوطني ،وتوصـلت
نتائج الدراسـة الى ان هنا قصـورا في نصـوص القانون الضـــــــريبي الفلسـطيني ،وال سـيما فيما يتعلل
بالتنزي ت واالعفاءات المخصصة الصــــحاب المهــــن الحــــرة مقارنة بالدول االخرى ،وفي سياق هذه
النتيجة كان للباحب عدد من التوصيات ابرزهــا هو تطــوير انظمة بيانات مشتركة بين الدوائر الضريبية
والوزارات والمؤسسات الحكومية االخرى كما اوصى بأهمية نشر التوعية الضريبية لدى المكلفين.
 – 10دراسة (الهاشمي –  )2005بعنوان( :تقويم الية التدقيق الداخلي لتحاسب مكلفي ضريبة الدخل
في العراق).
تتناول التدقيل الداخلي الضـريبي واهم العوامل المؤثرة فيه منها الرقابة الداخلية والمعلومات الفنية .وقد
اسـتنتجت الدراسـة ان الية التحاسـب الضـريبي بمراحلها ومفرداتها واهدافها من اهم اليات عمل الموسـسـة
الضــريبية لدورها الرئيســي في تامين الحصــيلة الضــريبية وتاثيرها كجزء من (النظام الضــريبي) في
تحقيل التوازن االقتصـــادي في البلد ،ومن اهم التوصـــيات في الدراســـة هي ضـــرورة توصـــيف وظيفة
التدقيل الداخلي الضـريبي كجزء من السـياسـة الضـريبية وكاجراءات قانونية ومحاسـبية وكمتطلبات بشـرية
وامكانات مادية منعا للتداخل واالشــتبا مع الوظايف االخرى بما يتطلبه توضــيح لموقعه ضــمن الهيكل
التنظيمي للفرع الضريبي او المؤسسة الضريبية.
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 .2-2-1الدراسات االجنبية:
1 – (Fauziati & etal – 2016 (: “The impact of Tax Knowledge on Tax
”Compliance – Case study in Kota Padage، Indonesia
كان هدف هذا الدراســـة هو د راســـة تاثير المعرفة الضـــريبة لدى المكلف بالضـــرائب على االلتزام
الضــريبي ولتحقيل هدف هذه الدراســة تم تصــميم اســتبيان وزعت ( )300نســخة تم اســترداد منها
( )237نسـخة قابلة للتحليل بنسـبة  ،% 79وقد تم اسـتخدام simple linier regression model
) ( لتحليل الع قة بين تاثير المعرفة الضـريبية في االلتزام الضـريبي ،وتوصـلت الدراسـة الينتيجة بأن
المعرفة الضـريبية ال تؤثر في االلتزام الضـريبي وقد اوصـت الدراسـة بان يتم بذل المزيد من الجهود
لتحســين المعرفة الضــريبة لدى المكلف الضــرائب وذل لتحســين االلتزام الضــريبي ،وبالتالي تحســين
توليد االيرادات الحكومية.
2 – (Dandira، 2011): “Involvement of implementers: missing element
”in Strategy formulation
كان هدف هذه الدراسة هو التعرف على دور منفذي الخطط االستراتيجية ومدى مشاركتهم في عملية
صياةة الخطط االستراتيجية ،وتقديم التوصيات ال زمة للمدراء لمساعدتهم على تحقيل اهدافهم بشكل
افضل .وقد اعتمد الباحب على المنهج االستقرائي معتمدا على التحليل النظري ،وقد تم الحصول على
المعلومات من الوثائل الرسمية المنشورة على المواقع االلكترونية الرسمية ،والمقاالت واالبحاب السابقة.
وقد توصلت الدراسة الى النتائج االتية:
أ -تقوم االدارة العليا فقط بصياةة الخطط االستراتيجية ،ويقوم المنفذون بتنفيذها.
ب -يواجه المنفذون صعوبات كبيرة عند تنفيذ الخطط االستراتيجية وذل لعدم مشاركتهم في صياةتها.
ج -ضرورة مشاركة منفذي الخطط االستراتيجية في عملية صياةتها كي يسهل عليهم تنفيذها.
3 – (Sajadyet al، 2008): “Evaluating the effectiveness of accounting
”information systems
كان هدف الدراسة هو تقييم فاعلية انظمة معلومات المحاسبة  AISمن خ ل تطبيقه على شركات اوراق
مالية في سوق طهران ل وراق المالية .لقد طبقت الدراسة على خمس محاور وهي :تطويرصنع القرار
من قبل المدراء ،تحسين عملية الرقابة الداخلية  ،زيادة جودة التقارير المالية ،وتسهل عملية المعالجة
المالية ،وتحديب مقاييس االداء.
لقد كان للدراسة مجموعة من النتائج منها :أن استخدام انظمة معلومات المحاسبة AISالمحوسبة أدى
إلى تطوير عملية صنع القرار لدى المدراء و تحسين عملية الرقابة الداخلية  ،وتحسين كفاءة التقارير
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المالية وتبسيط المعالجة للعمليات المالية ،فان استخدا م انظمة معلومات المحاسبة  AISالمحوسبة ال
يؤدي الى تحسين مقاييس االداء .
4 – (Ainsworth – 2008 (: ELECTRONIC TAX MANIUPLATION – ARE
?THERE “SALES ZAPPERS” IN JAPAN
تهدف الدراسـة الى تسـليط الضـوء على التهرب الضـريبي واالسـاليب التي يسـتخدمها اصـحاب االعمال في
اليابان لخداع موظفي الضـــرائب ،واظهرت هذه الدراســـة ان احد اكثر الطرق وضـــو ًحا للقضـــاء على
التهرب الضــريبي في اليابان واالكثر خطورة هي التى تتم عن طريل الت عب بفواتير المبيعات النقدية،
ويعتمد الدراسة على عدد من النتائج والتوصيات ومنها-:
أ -على دائرة الضـــرائب ان تدر خطورة برامج المحاســـبية في عملية التهرب الضـــريبي على الدخل
القومي ،واعداد الحلول لحل هذه المشكلة.
ب -يجب ان اليســمح بتداول برامج المحاســبية قبل ان يحصــل مجلس االدارة على ترخيص من الدوائر
الضريبية.
ج -يجب وضع اجراءات منتظمة للتحكم في استخدام البرامج المحاسبية.
5– (Ashari – 2008): “Factors Affecting Accounting Information
Systems Success Implementation (An Empirical Study on Central
”Java Small and medium Companies
كان هذا الدراسـة يناقل العوامل المؤثرة في انجاح اسـتخدام نظم معلومات المحاسـبية AISفي الشـركات
الصـ،يرة والمتوسـطة ،واسـتعمل الدراسـة منهج التحليلي الوصـفي اسـوة بالدراسـات التي اجريت في دول
اخرى حول هذا الموضــــوع  .وان نتائج هذه الدراســــة اظهرت اهمية دور انظمة معلومات المحاســــبة
 AISفي نمو اقتصـاد الشـركات الصـ،يرة والمتوسـطة ،وزيادة قدرة الموارد البشـرية في تحقيل المنافسـة
العالمية ل قتصـاد االجنبي ،حيب تسـعى الى زيادة قدرتها التنافسـية باسـتخدام تكنولوجيا المعلومات .مما
يساهم في تقليص عدد العمال وتكلفة االنتاج ،وهذا يزيد االيرادات والمنافسة.

6- (Imam P & Jacop، 2007): “Effect of Corruption on Tax in the
”Middel East
يهدف الدراســة الى معرفة اثر الفســاد في جباية الضــرائب في منطقة الشــرق االوســط ،وخلصــت هذه
الدراســة الى ان ســبب االنخفاض في التحصــيل الضــريبي هو وجود فســاد اداري داخل الدولة ،وان هذا
االمر جعـل دافعي الضـــــرائـب ال يثقون بهـا .الحكومـات ممـا ادى بهـا الى عـدم االلتزام ،وخلصـــــت هـذه
ضـا الى ان بعض انواع الضـرائب قد تاثرت بهذا العامل اكثر من ةيرها ،وهذه الضـرائب هي
الدراسـة اي ً
متكررا بين السلطات الضريبية واالفراد (ضريبة الدخل) ،
التي تتطلب تفاع ً واست ًما
ً
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وكان خ صـــة هذه الدراســـة انه اذا ارادت الحكومة رفع االيرادات الضـــريبية فان ذل يتم من خ ل
معالجة الفســاد ،و زيادة الرفاه االجتماعي للمواطنين عن طريل الوصــول الى العدالة الخاصــة بالمكلفين
من خ ل القوانين والتشريعات الضريبية المطبقة داخل الدولة.
7- (Hanousek and Palda، 2004): “Quality of Government Services and
the Civic Duty to pay Taxes in the Czech and Slovak Republics، and
”other Transition Countries
تناول هذا الدراسـة مناقشـة نوعية الخدمات المقدمة الي المواطنين وتهرب المواطنين من الدفع الضـريبي،
وتضـــمنت الدراســـة (  ) 1089مواطن تشـــيكية و(  ) 501مواطن ســـلوفاكي .وقد كان للدراســـة
استنتاجات عديدة منها،
أ -ان المواطنين اليدفعون الضرائب في حال وجودوا انهم ال يحصلون على خدمة حكومية .
ب -ان المواطنين اذا اعتقـدوا انهم يســـــتمتعون بخـدمـات حكوميـة جيـدة فـانهم يرةبون بـدفع مـا عليهم من
ضرائب.
ج -ان رفع نسـبة الخدمة العامة المحسـوسـة بنسـبة ( ) % 20تؤدي الي خفض االحتيال الضـريبي بنسـبة
( .) % 13
د -تسـتطيع الدولة زيادة واردات الضـريبية عند زيادة جودة الخدمات التي تقدمها وان الع قة بين تقديم
الخدمات الجيدة و التزام المواطنين بدفع الضرائب ع قة طردية.
8 – (Abu – musa، Ahmad، 2004): “Important Threats to Computerized
Accounting Information Systems: An empirical Study on Saudi
”Organizations
كان هدف الدراسـة هو تعريف المخاطر المهمة التي تهدد امن نظم المعلومات المحاسـبة االلكترونية في
المنشــات الســعودية ،وحصــلت الدراســة على عدد من النتائج اهمها :ان عدد ةير قليل من المنشــات
المشـاركة في الدراسـة تعرضـت للخسـائر المالية وذال بسـبب عدم كفاية وفعالية االدوات والضـوابط
الرقابية المطبقة ،ان اهم المخاطرالذي تتعرض له نظم المعلومات المحاســــبية االلكترونية الســــعودية
 EAISهي االدخـال المقصـــــود و ةير المقصـــــود للبيـانـات ةير الصـــــحيحـة بوســـــاطـة موظفي
المنشــات،تعرض االجهزة الحاســوب الى فيروســات ،كما تدوير كلمات الســر بين مســتخدمين النضــام
االلكتروني يعتبر احد المخاطر  ،او تدمير مخرجات الحاسـب االلي كشـف و اع ن وعرض المعلومات
والبيانات على الشــاشــات من ةير موافقة ،اوعرض المعلومات على اشــخاص ةير مســرح لهم االط ع
على تلكالمطبوعات او المعلومات .
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 :3-2-1مايتميز به الدراسة الحالي عن الدراسات السابقة:
عند االط ع على ما توصلت إليه الدراسات السابقة ،يمكن م حظة ما يأتي:
 - 1من الم حظ أن الدراســـات الســـابقة للفترة المحصـــورة بين ( )2019–2004قد أجريت من قبل
الباحثين في بيئات مختلفة منها البلدان النامية ،إلى جانب الدراســـات في البيئات العالمية والمتقدمة ،وهي
كلها تختلف من حيب مت،يراتها البيئية التي اثرت على أراء مختلفة تجاه (أثر نظم المعلومات المحاســبية
األلكترونية للحد من التهرب الضـــريبي) ،إال أن هذه الدراســـة انها دراســـة اســـتط عية تحليلية آلراء
المســـــؤولين اإلداريين والمـاليين في المـديرية العـامة للضـــــرائب والهيئـات التـابعـة لهـا في مدينـة أربيـل –
العراق واالستفادة من تجارب هذه البلدان ،واستخ ص ما يعزز منهجية الدراسة وأهدافها.
 - 2اتسـمت هذه الدراسـة باسـتخدام الباحب ألسـاليب متنوعة في منهجية الدراسـة ،منها المنهج الوصـفي
التحليلي ،وكـذلـ تحليـل مـدى أثر نظم المعلومـات المحـاســـــبيـة االلكترونيـة  EAISللحـد من التهرب
الضريبي وانعكاساتها على األبعاد النظرية واألبعاد المهنية ،في إطار تهيئة البيئة الم ئمة لنظم المحاسبة
األلكتروني كبديل للنظم المحاســبي التقليدي الضــريبي في المديرية العامة للضــرائب والهيئات التابعة لها
في مدينة أربيل – العراق.
 - 3يرى الباحب أن ما يميز هذه الدراسـة هو أن منهجية الدراسـة هي تبنيها المدخل التحليلي في دراسـة
مت،يرات الواقع للمتطلبـات القـانونيـة العراق كنموذج يســـــتخـدم في الـدراســـــة ويمكن أن يكون أنموذجـا ً
للباحثين في الميدان األكاديمي والمهني إلجراء الدراسـات والتقييم لتحديد مجاالت تطبيل النظم المحاسـبة
األلكترونية في البيئة المحلية والتي اسـتخدمها الباحب اسـتنادا الى البحوب العالمية وأالطاريح في البلدان
المتقدمة.
 - 4قد تتفل الدراسـه مع دراسات اجريت سابقا في دول نامية ،والتي تشير إلى محاولة إعطاء فكرة عن
النظم المحـاســــبـة األلكترونيـة من خ ل إبراز مفهومه وفليـات تنفيـذه ،ودوره الفعـال في إدارة المـال العـام.
ومع ذل  ،جعلت هذه الدراسة تحديد أثر النظم المحاسبة األلكترونية في الحد من التهرب الضريبي.
 -5ســاعدت الدراســات الســابقة في توجيه الباحب واالســتفادة منها في تعميل رؤية شــاملة لموضــوع
الدراســة و عمل الجانب النظري دراســتنا هذه ،وتحديد مســتويات تطبيل نظم المحاســبة األلكترونية في
بيئـات مختلفـة من البلـدان المتقـدمـة أو البلـدان النـاميـة أو البلـدان العربيـة ،وخرجـت هـذه الـدراســـــة بميزة
دراسة النظم المحاسبة األلكترونية في الدوائر الضريبية.
 - 6تختلف هذه الدراســات باخت ف البلدان والبيئات التي أجريت فيها هذه الدراســات بالرةم من تشــابه
بعض مح اور الدراســة من حيب األبعاد والعناصــر والمت،يرات ،وال ســيما في الدول النامية التي ركزت
عليها كل دراسـة ،مما تر المجال واسـعا ً في الدراسـة ،وال سـيما فيما يتعلل بالعراق واالسـتفادة منها من
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قبـل األكـاديميين والمهنيين في إطـار النظم المحـاســــبـة األلكترونيـة .وبـالرةم من وجود دراســـــات اخرى
تناقشــــت بشــــكل او بأخر جزءاً من هذه الدراســــة ،إال إنه ال توجد دراســــة علمية إلى حد علم الباحب
اسـتطاعت ت،طية التفاصـيل المتعلقة بنظم المحاسـبة األلكترونية والنظم والقوانين والتعليمات النافذة بشـكل
كامل من منظور الذين يعملون في الهيئات والدوائر في العراق ،لذل جاءت هذه الدراسـة كلضـافة نوعية
في هذا المجال.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS
تمهيد:
ال شــ في أن نظم المعلومات المحاســبية  AISهي االكثر تأثراً بالتطورات التكنولوجية التي دخلت في
كافة االعمال واالنشـطة الوحدات االقتصـادية من خ ل عملية تصـميم المنتجات والى العمليات االنتاجية
باالضافة الى استخدامها في معالجة البيانات والمعلومات.
والن الحاسـبات أداة من أدوات المعرفة ،والعصـر الحالي االن هو عصـر تكنولوجيا المعلومات وأنظمتها
والدراســــة عن احســــن طرق الســــتخدام المعلومات بتكلفة قليلة ووقت ســــريع .حيب ازدادت أهمية
المعلومات في الوقت الحالي بسبب االبتكارات التكنولوجية التي رافقت تقدم أجهزة الحاسبات والذي نتج
عنه تقليل الوقت وتســارع نقل البيانات إلى مســتخدميها .وهنا عديد من اســتخدامات الحواســيب منها
تخزين ومعالجة المعلومات ،وهو عنصـر مهم التخاذ قرارات وخاصـة في مجال المعلومات المحاسـبية،
والتي تعتبرمن أهم معلومات التي يسـعى المسـتخدم للحصـول عليها التخاذ قراره الصـحيح لذل يجب ان
تتميز المعلومات المحاســبية بالعديد من الميزات االســاســية مثل :الم ءمة وموثوقية وقابلية مقارنة هذه
المعلومات ،حتى تصــبح مفيدة وكاملة في جميع جوانبها التخاذ القرارات الرشــيدة( .قاســم.)4 :2004 ،
وتم تقسيم هذا الفصل كاآلتي:

 :1-2نظم المعلومات المحاسبية
 :2-2نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية .EAIS
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 :1-2المدخل إلى نظم المعلومات المحاسبية
 :1-1-2المعلومات المحاسبية:
يتم اسـتخدام المعلومات المحاسـبية في التقارير المحاسـبية لتسـجيل األداء وتوجيه االنتباه أو جذب االنتباه
وحل المشـــك ت ،باإلضـــافة إلى أن المعلومات المحاســـبية تؤثر على توقعات صـــانع القرار ل حداب
المســـتقبلية بحيب يكون العائد المتوقع من القرار أكبر ما يمكن .عندما يتمكن صـــانع القرار من حســـاب
احتمال حدب معين بنا ًء على المعلومات الواردة في التقارير ،فلنه يكون في وضـــع أفضـــل لتقييم النتائج
المتوقعة للعديد من القرارات الممكنة.

أ -مفهوم المعلومات:
تعد المعلومات احد العناصـر االسـاسـية للنشـاط البشـري ،وهي تمثل جوهر النشـاط الفكري ل نسـان .فهي
اسـاسـية لعملية التعلم واكتسـاب المهارات الذهنية التي تمكن االنسـان من ممارسـة الوظائف المختلفة.وإن
المعلومات ب معناها الرسمي هي المحصلة النهائية او نتيجة استخدام المدخ ت من البيانات للحصول على
المخرجات من المعلومات.
عرف هندركسـون المعلومات بأنها " البيانات التي يكون لها صـدى لدى مسـتقبلها ،وع وة على ذل فأنها
يجب ان تؤدي الى تخفيض حالة عدم التأكد ،وان توصــل رســالة الى متخذ القرار تكون قيمتها اعلى من
تكلفتها ومن المحتمل ان تستدعي اجابة متخذ القرار".
وعرفتها  Barbaraبأنها " مجموع الحقائل والبيانات المشـتقة من الدراسـة والتجربة الشـخصـية والعملية
بحيــب تجعــل الشـــــخص اكثر معرفــة ،ويتم تقويمهــا وتنميتهــا على أســــــاس اإلبــداع والمعرفــة
".

في حين عرفها النقيب بأنها " تمثل ل،ة واداة اتصــال ما بين معدها الذي

يجب عليه ان يحدد هدفها بوضـوح ،وبين مسـتلمها الذي يتطلب من تل المعلومات ان تكون فاعلة وكفؤة
ومفيدة في اتخاذ وصنع القرارات ".

ب -أنواع المعلومات المحاسبية:
يمكن إن تصنف أنواع المعلومات المحاسبية على النحو االتي:
اوآل :من حيث مصادرها فهي:
 -1المعلومـات الـداخليـة :وهي تتعلل بـاحـداب جرت وتجري داخـل الوحـدة الحكوميـة ،ويعني انهـا تتعلل
بالعمليات اليومية للوحدة ،وهذه المعلومات لها اهمية خاصـــة للمخطط فهي تمدهُ بصـــورة واضـــحة عن
الموقف الداخلي للوحدة.
 -2المعلومـات الخـارجيـة :تتعلل بتفـاعـل الوحـدة الحكوميـة مع البيئـة المحيطـة ،وتتضـــــمن هـذه المعلومـات
االعتبارات الحكو مية والســياســة التي تمثل االطار الفلســفي والفكري للدولة ومدى تجاوب فلســفة النظام
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القائم مع التطور والنمو في نطاق اســتخدام التخطيط أو البرمجة في الوحدات االنتاجية والخدمية او على
صـعيد الدولة ،وتتضـمن كذل المسـتوى االقتصـادي للبلد ومسـتوى دخل الفرد الذي يعد المقياس الحقيقي
المكانية امتصــاص ما تنتهجه الوحدات االنتاجية والخدمية كذل تشــمل هذه المعلومات التطورات التقنية
التي يعيشــــهـا عـالم اليوم االمر الـذي يجعـل تقنيـة العمـل ةير ثـابتـه ،نـاهيـ عن تـأثير الظروف التقنيـة في
سلو المنتج وإجراءاته.
ثانياً :من حيث طبيعتها فأنها تصنف الى:
 -1المعلومات الرســمية والمعلومات ةير الرســمية :المعلومات الرســمية هي المعلومات التي تصــل الى
المســـتفيد عبر قنوات االتصـــال الرســـمية في الوحدة الحكومية ،إما المعلومات ةير الرســـمية فهي تل
المعلومات التي تصل الى المستفيد عبرقنوات ةير رسمية.
 -2المعلومات المتكرر ة وةير المتكررة :المقصـود باالولى هي التي تنشأ بين مدد ثابتة بشكل دوري كأن
تحدب مرة واحدة في العام او في الشــهر ...الخ ،ومن امثلتها تقارير االداء الشــهرية والســنوية ،وتقارير
الحســـابات الشـــهرية للخطة االســـتثمارية ،اما المعلومات ةير المتكررة فهي تل المعلومات التي توحد
انواع التقارير الخاصة كتقارير الحسابات الختامية للدولة.
 -3المعلومـات االجرائيـة والمعلومـات ةير االجرائيـة :المعلومـات االجرائيـة هي معلومـات تتطلـب من
متلقيهـا اتخـاذ اجراء معين على الفورأو في وقـت اخر ومن أمثلتهـا أوامر تشـــــكيـل اللجـان إلةراض
المتـابعـة .إمـا المعلومـات ةير االجرائيـة فهي تلـ المعلومـات التي توضـــــح إن إجراء معينـا ً قـد جرى في
الماضي ومن أمثلتها تقارير إجراء التعدي ت للمشاريع التي تم تنفيذها.
 -4المعلومات التاريخية وتوقعات المســـتقبل :المعلومات التاريخية هي بيانات تســـتخدم لحســـاب االداء
الســـابل وتقدير توقعات المســـتقبل ،فمث تقارير األداء للمشـــاريع المنجزة ،إما توقعات المســـتقبل فهي
تقديرات الحداب ينتظر وقوعها مستقبآل مثل دراسات الجدوى االقتصادية وةيرها.
 -5المعلومـات الفوريـة والمعلومـات ةير الفوريـة :المعلومـات الفوريـة تكون ســـــريعـة ومفيـدة للقرارات
التشـ،يلية ومن أمثلتها المعلومات عن شـراع اآلالت والمعدات الجديدة ،إما المعلومات ةير الفورية فهي
تفيد القرارات السـتراتيجية ،إذ يكون القرار بحاجة ماسـة الى دراسـة عوامل ومت،يرات كثيرة وعلى مدى
زمني اطول حتى ال تتأثر قراراته بعوامل وقتية ومن أمثلتها بناء المستشفيات والجسور وةيرها.
ج -الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية:
أن المعلومات المحاســبية لها أهمية كبيرة عند تنفيذ المشــاريع وتأتي أهميتها بســبب خصــائصــها النوعية
التي تمتع بها عند إعداد التقارير والكشـــوفات الدورية عن المشـــاريع المنفذة ونســـب االنجاز لكل منها
وتقويمها وعلى النحو األتي:
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إن النظام المحاسبي الحكومي له دور أساسي في إدارة دفل البيانات المطلوبة لصنع القرارات داخل الوحدة
الحكومية ،وان كمية ونوعية المعلومات التي ينتجها النظام يعتمد على طبيعة القرارات المتوقع ان يتخذها
مستخدمو المعلومات المحاسبية الحكومية.
ولكي تحقل المعلومات المحاسبية الفائدة المرجوة منها لمستخدميها ،فأن هنا مجموعة من الخواص
(الصفات أو السمات ) من الضروري ان تكون موجودة في المعلومات الحكومية وترتبط هذه المميزات
بمعايير نوعية لكي يتم الحكم على مدى فائدة المعلومات المحاسبية.
إن مجلس معايير المحاسبة المالية ( ) FASBقام بتحديد مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية ،فأصدر
البيان رقم(  )2عام  1980بعنوان (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ) حيب شرح مجموعة من
الخصائص التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة ،وإن هذه الخصائص قابلة للتطبيل على جميع الوحدات
باخت ف النشاط الذي تقوم به الوحدة ،وسواء كانت وحدات هادفة أم ةيرهادفة للربح.
()FASB،SFAC،1980،NO2.P93
لذا فلن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية هي حلقة وصل ضرورية بين مرحلة تحديد األهداف
وبين المقومات األخرى)Kieso& others،2001:41(.
وان معرفة ةرض التقرير المالي هو البد اية الستخدام تطبيل المعلومات المحاسبية في صنع قرارات
رشيدة ويقصد بمفاهيم جودة المعلومات تل المميزات التي تتصف بها معلومات المحاسبة الدقيقة ،وتكون
هذه الميزة مفيدة بشكل كبير لكل الذين لديهم ص حية تطبيل المعايير المطلوبة والمسوؤلين عن
تحضيرتقارير مالية في تقويم جودة المعلومات التي يتم الحصول عليها من تطبيل طرائل واساليب
المحاسبة البديلة.
ويمكن توضيح هذه الخصائص وفق الشكل األتي:
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رسم توضيحي  :2خصائص متخذوا القرارات
خصائص متخذوا القرارات

التكلفة مقابل المنفعة

االهمية النسبية

القابلية للفهم

فائدة المعلومات التخاذ القرارت

ات

الموثوقية

المالءمة

المالءمة
الوقتية

القدرة
التنبؤية

قيمة
التغذية
الراجعة

قابلية
التحقق

الحياد
القابلية
للفهم

الصدق في
التعبير

ية

الثبات

قابلية
المقارنة

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى (.)FASB،SFAC،NO2.P40،1980
ان إمعان النظر في الشكل السابق يوضح النقاط االتية-:
أوال– متخذوا القرارات:
أن صـانعي القرارات يعتمدون على المعلومات المحاسـبية لمساعدتهم في صنع القرار ،وحتى نحكم بشكل
عادل على بيانات المحاســبة فلن هنا عدد من الميزات التي يتميز بها صــانعي القرار الذين يســتخدمون
البيانات المحاسبية ومنها:
 -1امكانية استيعاب محتوى البيانات .
 -2امكانية استعمال المعلومات بشكل صحيح لصنع القرار المناسب .
 -3الخبرات النوعية والزمنية المرتبطة باستخدام مختلف المعلومات خ ل مختلف الفترات الزمنية.
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ثانيا ً  -وان هناك قيدين (أساسيين) يحددان إمكانية القيام بإنتاج المعلومات:
 -1الجدوى االقتصــادية التي تحدد من خ ل قدرة المعلومات المحاســبية على تحقيل عائد اكبر من تكلفة
إنتاجها.
 -2اهمية المعلومات التي تم انتاجها ومدى تأثيرها على صـــنع القرارمن قبل شـــخص معين دون أخر،
مع حسـاب تباين ذل المؤثر باخت ف االشـخاص بناءاً على جودة المعلومات ووزنها النسـبي ضـمن الفئة
التي تنضم اليها ومدى ربطها بمعلومات أو قرارات أخرى.
ويـذكر مـاكـدونـالـد في معرض تنـاولـه لطبيعـة وأهـداف المحـاســــبـة بـأنهـا نفعيـة في ال،رض ووصـــــفيـة في
طبيعتها ،وان النهاية المرئية لها أو المستهدفة هي المعلومات الجيدة.
ثالثا ً  -القابلية للفهم :إن مدى فهم المعلومة واالستفادة منها تعتمد أساسا على امرين مهمين:
 -1درجة السهولة والوضوح واإلفصاح في تفسير المعلومات.
 -2مســـتوى الوعي واإلدرا والفهم لدى مســـتخدمي تل المعلومات ،ولكي تكون المعلومات ذات فائدة
يجـب ان يتوفر تجـانس بين هـذين الشـــــرطين لتتحقل الفـائـدة والتـاثير على صـــــانع القرار ،فـالتنـازل عن
الشــرط ألول يتطلب الوضــع في ذات الوضــع االرتقاء بالشــرط الثاني لتحقيل التوازن ،وبالتالي تصــبح
المعلومات مفهومة وذات فائدة( .النقيب )297:2007،
رابعا ً – المعلومات الجيدة:
إن المعلومات الجيدة ينب،ي لها إن تكون نافعة ومفيدة في مجال صــنع القرارات ،ولكي تكون كذل ف بد
لها إن تحمل صفتين أساسيتين:
 -1المالءمـة  :Relevance -لقـد تم تعريف الم ءمـة بشــــكـل مطلل على أنهـا المعلومـات التي تلبي
المعايير الم ءمة والتي يجب إن تتناسـب وتضـم الهدف المصـممة من اجله وهو تسـهيل أو توفيرا لنتائج
المرةوب أو المطلوب أن تقـدمهـا .هـذه المتطلبـات والتي إمـا توفرهـا المعلومـات أو بفعـل االتصـــــال أو
تـأثيرات على األفعـال المصـــــممـة ،لـذلـ بعـد قرائتنـا للتعريف ،فـالم ءمـة (تعني قـابليـة المعلومـات على
التــــأثير في قرارات المدراء وذل في ت،يير أو تعزيز توقعاتهم حول النتائج واألهمية (النتائج المنطقة )
لإلعمال واإلحداب).
ولكي تكون المعلومات المحاسبية م ئمة ،يلزم إن تكون مؤثرة في القرار فلذا كانت معلومات معينة ةير
مؤثرة في القرار فلنها ليسـت م ءمة بالنسـبة لهذا القرار ،أي إن الم ءمة تعني توفر ع قة منطقية بين
المعلومات و قرار موضـــوع الدراســـة .فالمعلومات الم ءمة هي المعلوماتالتي تســـتطيع عمل ت،ير في
اتجاه القرار وانعدام هذه المعلومات يؤدي الى قرار خاطئ.
ومن اجل ان تكون المعلومة م ئمة يجب ان تمتاز بالمميزات األتية-:
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أ -التوقيت الزمني المناسب  :Timeliness -هو توفير المعلومات قبل فقدان فائدتها أو قدرتها على
التـأثير في عمليـة اتخـاذ القرارات .إذ إن عـامـل الزمن يعتبر عنصـــــر مهم في عمليـة اتخـاذ القرارات،
وتختلف عمليـات اتخـاذ القرار حســـــب الوقـت ،كون بعض حـاالت اتخـاذ القرار تتم بســـــرعـة اكثر من
البعض االخر(.الشيرازي )201:1990،
ب  -القــدرة على التقويم االرتــدادي للتنبؤات (التغــذيــة الراجعــة) Predictive value and -
 :feedback valueتلعـب المعلومات دورا مهمـا ًفي تعزيز أو تصـــــحيح توقعـات ســـــابقـة ،أي أنهـا
تسـاعد من يسـتخدم البيانات في تصـحيح التوقعات المسـبقة وبالتالي تعديل القرارات المتخذة بناءا على
هذه التوقعات .إن المعلومات المحاســـبية التي يتم عرضـــها في القوائم المالية تنهض بدور مزدوج يتمثل
بقيمتها التنبؤية وكذل ق درتها على الت،ذية الراجعة لنتائج القرارات الماضــــية ،وبهذا تؤدي إلى تخفيض
حالة عدم التأكد لدى متخذ القرار.
ج  -القـدرة على التنبؤ  :predicative value -إن مفهوم القيمـة التنبؤيـة يعني وحســـــب تعريف
مجلس معايير المحاسـبة المالية  FASBوهي ( جودة المعلومات التي يسـتفيد منها المسـتخدمين في زيادة
معرفة تصحيح تنبؤات ونتائج اإلحداب الحاضرة).
وان القدرة التنبؤية تعني إن المعلومات تسـهم في مسـاعدة مسـتخدميها على التنبؤ ،فضـ على أنها تحسـن
من احتمـاالت التوصـــــل إلى توقعـات صـــــادقـة عن مـا ينتج من إحـداب تـدل عليهـا المعلومـات ،وفي نفس
الوقت تستفيد من نتائج الماضي
 -2الموثوقية  :Reliability -تعد الموثوقية خاصـية متأصـلة في المعلومات المحاسـبية وتعرف أحيانا
ب(إمكـانيـة االعتمـاد على المعلومـات ) وتكون المعلومـات محـل ثقـة عنـدمـا تكون ذات فـائـدة بـالنســـــبـة
للشـــخص الذي يســـتطيع فهمها ،ويحقل قدرا من تخفيض عنصـــر عدم التأكد في ظروف الموقف الذي
تســـــتخـدم تلـ المعلومـات .وإن الموثوقيـة تتعلل بمـدى اعتمـاد وثقـة متخـذ القرار على تلـ المعلومـات ،إي
خلل حـالـة االطمئنـان لـدى مســـــتخـدم تلـ المعلومـات في صـــــنع قراراتـه(.المجمع العربي للمحـاســـــبيين
القانونيين )3:2001،
وتتكون هذه الخاصية من ثالث خصائص فرعية:
أ -التمثيل الصـادق :Representational faithfulness -ويقصـد بخاصـية الصـدق في التعبير
أو العرض أو مطابقة األرقام والمعلومات المحاســبية للظواهر المراد التقرير عنها .والعبرة هنا بصــدق
تمثيل المضمون أو الجوهر وليس مجرد الشكل.
ب  -قـــابـلـيـــة الـتـحـقـق (الـمـوضـــــوعـيـــة ) Verifiability and representational -
 :faithfulnessتعني إن القياس المحاسـبي موضـوعي ،وانه يخلو من االنحياز لدى من يقوم بالقياس،
ويقصد بقابلية القياس هي:
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•

المحيط الخارجي مستقل عن من ي حظونه.

•

ان عملية القياس موضوعية تستخدم أثباتات ودالئل استخدامها يعطي نفس النتائج .

ج  -الحيـاد ( عـدم التحيز )  :Neutrality -ويشـــــير إلى االبتعـاد عن التحيز في تقـديم (تمثيـل )القوائم
المحاسـبية أو المعلومات المحاسـبية ،لذا فالمعلومات التي تتمتع بالحياد هي بعيدة عن التحيز باتجاه تحقيل
بلوغ بعض النتائج المرةوب فيها لذا فلن صـنع القرارات الصـحيحة تتطلب اسـتخدام معلومات صـحيحة
و دقيقة وةير منحاز.
خامسا ً  -الخصائص النوعية الثانوية للمعلومات المحاسبية:
ان الثقة والم ئمة تعطيان معلومات المحاســـبية مصـــداقية اكبر ،وتصـــبح هذه المعلومات أكثر فائدة إذا
أمكن مقـارنتهـا بمعلومـات وحـ دات ممـاثلـة أو مقـارنتهـا بمعلومـات محـددة ســـــابقـة للوحـدة نفســــهـا وتتمثـل
الخصائص النوعية الثانوية بما يأتي:
 -1الثبات  : consistency -ويقصــد به تطبيل القواعد المحاســبية نفســها على المعلومات من مدة
محـاســـــبيـة ألخرى ،ولكن هـذا ال يمنع الوحـدة من ت،يير القواعـد المحـاســـــبيـة المطبقـة إذا مـا كـانـت هنـا
ضـرورة لذل  ،وإذا ما كانت القاعدة المحاسـبية الجديدة سـينتج عنها بيانات مالية لها اسـتخدامات أفضـل
من تل التي ســـبل تطبيقها ،لهذا نجد إن المحاســـبون يعتمدون وبشـــكل كبير على التباين في اســـتخدام
المباد والسياسات المحاسبية كميزة مطلوبة للمعلومات المحاسبية) Kieso& others،2001:21(.
 -2قابلية المقارنة  :Neutrality -ان خاصـــية المقارنة للمعلومات المحاســـبية ذات اهمية كبيرة في
القوائم المالية المنشـورة ،ألنه من دونها تصـعب االسـتفادة من تل القوائم في محل تقويم األداء ،ولكي تتم
مقارنة المعلومات التي يتم الكشف عنها البد من وجود عنصران:
أ -عنصر التوحيد :وهو يختص باألساليب والطرائل المتبعة في إعداد البيانات والقوائم المالية المنشورة،
وان يكون باإلمكان مقارنة أداء وحدة معينة بوحدة أخرى وهما تعم ن في المجال نفسه.
ب  -عنصـرا التسـاق :وهو مكمل لما سـبقه ويعني ضـرورة التماثل في إتباع األسـس والمباد نفسـها على
مدار المدد المالية المتتالية في مجاالت القياس كي تكون البيانات المالية المنشـورة قابلة للمقارنة ،لذا كلما
كانت الطرائل واألســـاليب المحاســـبية متميزة بالثبات كلما تحققت فائدة اكبر من المعلومات المحاســـبية
إلةراض المقارنة.
 :2-1-2المحاسبة كنظام معلومات:
مر العصـــــور في االتجـاه الـذي يزيـد من فـاعليتهـا
المحـاســــبـة بـاعتبـارهـا علمـا ً اجتمـاعيـا ً قـد تطورت على ت
كوظيفـة خـدميـة ،وهكـذا تطورت من نظـام متـابعـة دفتر الحســـــابـات ،والـذي يهـدف لحمـايـة أصــــحـاب
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الحقوق لتصـبح في الزمن الحالي بمثابة نظام للمعلومات هدفه الرئيسـي تقديم بيانات مالية مناسـبة التخاذ
القرارات من قبل الفئات المستخدمة لتل البيانات سواء داخل الوحدة الحكومية أوفي خارجها.
وقد نشـــأة المحاســـبة كأداة تذكيرية منظمة للحســـاب تهدف الى تذكير من يســـتخدمها باحداب ومعام ت
مـاضــــيـة لكي يتمكن من االســـــتمرار في التعرف على مـا لـه ومـا عليـه ،ثم تحولـت مع الحـاجـة الى ادأة
تقديرية العداد المعلومات عن النشـــاط وعن الموجودات والمطلوبات ،ثم نمت وتطورت لتصـــبح نظاما ً
للمعلومات التي تمثل الركيزة االساسية للقرارات التي تتخذها الوحدة الحكومية.
فقد عرفها  Simonsبأنها (ادأة مهمة لتوفير الكمية الكافية من المعلومات التوضـــيحية الى االدارة عن
طبيعة السـتراتيجية التي تتبعها الوحدة االدارية على اعتبارها سـتراتيجية باحثة ( )prospectorل،رض
تحقيل االست ،ل االمثل للموارد المتاحة) Simons،1995:370( .
كما عرفها )  ( Kieso&othersبأنها " النظام المصــــمم لتقديم المعلومات التي تســــاعد في صــــنع
القرارات والتي يعرفونهـا بـأنهـا نظـام يختص بتبويـب ومعـالجـة وتخزين وتوصـــــيـل المعلومـات حول
االحــداب االقتصــــــاديــة الى االطراف المســـــتفيــدة من اجــل مســــــاعــدتهم في اتخــاذ القرارات
") Kieso& others،2001:6(.
ويرى( النقيب) إن المحاسـبة أسـلوب ل،وي وأداة اتصـال باعتبارها نظاما ً للمعلومات الواجب ايصـالها الى
مســـتخدميها واالســـتفادة منها للوصـــول الى قرارات ومعالجة المشـــاكل العملية ذات الع قة بالمعام ت
المالية والتي يهتم بها الفرد والوحدة االدارية والمجتمع.
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رسم توضيحي  :3الرقابة والمتابعة
الرقابة والمتابعة

المدخال
ت

تشغيل البيانات
وتسجيلها
وتبويبها
وتلخيصها

انتاج
المعلومات
المحاسبية

عملية
االتصال
المحاسبي

التغذية
المراجعة

بيئة النظام
المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى (العبيدي ،2001 ،ص.)34
ويمكن تسليط الضوء على المحاسبة على انها نظام للمعلومات كاالتي:
 -1عدم وجود حافزللربح :تعتبر هذه الخاصــــية من أهم الخصــــائص المميزة للوحدات الحكومية ،حيب
ينتفي وجود حـافز الربح مع عـدم وجود حقوق ملكيـة خـاصـــــة يمكن بيعهـا او المتـاجرة فيهـا وان ةيـاب
الربح كمقياس للمفاضـــلة بين البدائل المختلفة ولقياس كفاية أداء البرامج واالنشـــطة في الوحدات يتطلب
من النظام المحاسـبي الحكومي إن يتضـمن أسـاليب ومؤشـرات أخرى لقياس كفاية االدارة أو المفاضلة بين
البدائل كمؤشر قياس للخدمات العامة المقدمة.
 -2عدم وجود سـوق تنافسـية :إن المؤسـسـات الحكومية التي تقدم خدمات سـيادية واجتماعية تفتقد للصـلة
بين دفع االفراد لضـريبة معينة وحصـولهم على خدمات من مؤسـسـات ،الن تقرير وفرض الضـرائب على
المواطنين يحصـــل بناءاً على قدراتهم الدفع بينما الحصـــول على الخدمة العامة يكون بناءاً على الحاجة
لها.
 -3عدم تجانس اهداف اصــحاب المصــالح :إن المديرين في التنظيمات الحكومية ليســوا متخذي قرارات
بالمعنى المـألوف ،ولكن ال يكون لديهم الحرية في المفـاضــــلـة واالختيـار من بين البدائل المتعددة ،ولكنهم
يتخذون القرارات تنفيذاً للتعليمات واالوامر والخطط التي تكون معتمدة من السلطة التشريعية.
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 -4الخضـوع لقيود قانونية او شـروط خاصـة :إن الوحدة الحكومية ليس لها شـخصـية اعتبارية مسـتقلة من
الناحية المحاســـبية ،وانما ترتبط نشـــاطاتها بالقوانين واألنظمة فهي جز ًء من نشـــاطات الدولة ومرتبطة
بالقيود والتحديدات المفروضة عليها ،أما الوحدات ةير الحكومية خضوعها للقوانين اقل منها.
 -5ان نجـاحهـا وقيـاس فعـاليتهـا يرتبط بحجم خـدمـاتهـا ومســـــتواهـا ومـدى مســـــاهمتهـا في تحقيل االهـداف
العامة.
 :3-1-2مفهوم نظم المعلومات المحاسبية :AIS
هنا مفاهيم مختلفة لنظم المعلومات المحاسبية  AISومنها:
لقد تم تعريف المعلومات المحاســــبية  AISعلى أنها " اِحدى مكونات التنظيم اإلداري المتخصــــص في
جمع وتبويب وتوزيع وتطوير وتوصـيل المعلومات المالية المتخصـصـة التخاذ القرارات بشـأن األطراف
الداخلية والخارجية"( .الجمعة واخرون.)15-14 :2003 ،
وتعرف ايضــا "بانها أحد أنظمة المعلومات المحوســبة في المؤســســات التجارية ،ويهدف هذا النظام إلى
تخزين المعلومات المحاســبية التي يتم الوصــول إليها بعد معالجة البيانات المحاســبية التي تم الحصــول
عليها من البيئة الداخلية والخارجية " ( .حفناوي.) 66 :2001 ،
وكذل يتم تعريفه على انه جمع ومعالجة البيانات من اجل انتاج معلومات مفيدة للمستخدمين.
() Bagranoff، et al. 2010: 5
ويرى (الموســـوي) نظام المعلومات المحاســـبية هي عبارة عن بيانات تم تجميعها وتخزينها ومعالجتها،
حتى يتم تحويلها الى معلومات مفيدة للمستخدمين التخاذ القرارات( .الموسوي)14 :2016 ،
وعرف ( بوحاي ) ان نظام المعلومات المحاســبية هو نظام مكون من تجمع األفراد واألجهزة التي تقوم
بتجميع معلومات مهمة ألةراض إدارية لتحقيل مجموعة من االهداف ( .بوحاي )4 :2015،
ويعرف االخرون نظم المعلومات بأنهـا تجمع من الموارد واألفراد المصـــــممـة لتحويل البيانات المالية
إلى معلومـات وتســـــليم هـذه المعلومـات بشــــكـل واســـــع لمتخـذي القرارات،Bodnar، 2010: 1( .
)Hopwood
وعرف (القباني) ايضا بانه إطار متكامل له هدف واحد أو أكثر ينسل الموارد ال زمة لتحويل المدخ ت
الى مخرجات و يمكن أن تكون الموارد مواد أولية أو طاقة بحسب نوع النظام( .القباني)9 :2003 ،
يتم تعريفها (عصـيمى) على أنها تجمع من العناصـرالمتفاعلة مع بعضـها البعض إلنتاج المعلومات المالية
وةير المالية التي يمكن استخدامها لتنفيذ عمليات اتخاذ القرارات المفيدة( .عصيمى.) 33 : 2011،
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وعرفها (اخرون) بانها عنصــــر من عناصــــر التنظيم اإلداري و تعمل على جمع وتصــــنيف ومعالجة
وتحليـل وإعـداد التقـارير عن المعلومـات المـاليـة المتعلقـة بصـــــنع القرار ل طراف الخـارجيـة واإلدارة
المؤسسية( .موسكوف وسميكن.) 25 : 2002 ،
وعرفت بانها عبارة عن نمط اداري يتم تشـ،يله بوسـاطة العنصـر البشـري للحصـول على بيانات بطريقة
مناسـبة وفي الموعد الزمني المحدد لمسـتخدمي تل المعلومات الداخلية والخارجية سـواء لمسـاعدتهم في
اتخاذ القرارات و تنفيذ المهام الموكلة إليهم( .سعد.)36-35 :2014 ،
بينمـا يرى (يعقوب) نظم المعلومـات المحـاســـــبيـة  AISعلى أنهـا هيكـل متكـامـل داخـل وحـدة اقتصـــــاديـة
تســتخدم الموارد الموجودة واالجزاء األخرى لتحويل البيانات االقتصــادية إلى معلومات محاســبية لتلبية
احتياجات المستخدمين المختلفة ( .يعقوب.) 7 : 2012 ،
وعرةهـا ( )Heagyانهـا نظـام لتخزين ومعـالجـة ونقـل المعلومـات الواجبـة ً
وفقـا للمعـايير والمتطلبـات
المهنية من أجل تصــميم نظم معلومات محاســبية تصــميما جيدا لصــانعي القرار ، et al. 2013: 7(.
)Heagy
كمـا وعرف (الججـاوي والج بوري) نظم المعلومـات المحـاســـــبي على انـه أحـد مكونـات التنظيم اإلداري
المتخصـص في تجميع وتصـنيف ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المناسبة لتنفيذ القرارات( .
الججاوي و الجبورى.) 26 : 2014 ،
امـا (الـدهراوي) فقـد عرفهـا على إنهـا تنتج عن العمليـة التشـــــ،يليـة التي تجري على البيـانـات المحـاســـــبيـة
وتســتخدمها األطراف الداخلية والخارجية ذات الصــلة بالمؤســســة بهدف تحقيل فوائد من اســتخدامها( .
الدهراوي.)56 : 2007 ،
اسـتنادف الى التعاريف والمفاهيم السـابقة يرى الباحب أنه يتم إنشـاء نظم المعلومات المحاسـبية  AISكبنية
تحتية داخل الوحدة اال قتصـادية والتي تقوم بتحليل البيانات المالية ونشـرها وإدارتها ونقل هذه المعلومات
وإعادتها إلى مختلف مســــتخدمين لمســــاعدتهم في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات أوعلى معرفة ما
ستقوم به.
 :4-1-2اهمية نظم المعلومات المحاسبية :AIS
ان أهمية نظم المعلومات المحاسبية  AISتتوضح في مفهوم رقم ( )2للمحاسبة المالية والذي بموجبه
حددت لجنة المعايير المحاسبية ( )FASBالمحاسبة على أنها نظام للمعلومات(.الجزراوى ،الجنابي،
)27 :2008
والهدف الرئيسي للمحاسبة هو تقديم معلومات مفيدة إلى متخذ القرار ،لذل أوصت لجنة تعديل المنهج
المحاسبي بمنهج تعليم المحاسبة وهي عملية وصف وإعداد وقياس وتوصيل المعلومات وقد افترض أن
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المنهج المحاسبي يجب ان يتم تصميمه وتقديمه وفقا لث ثة (شروط) محتويات أساسية( :حميمة،2019 ،
)15
ا  -استخدام المعلومات في عملية التوصل للقرار.
ب -استخدام وتطبيل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية .AIS
ج  -اعداد وتقديم كشوفات للمعلومات المالية.
والجدير بالذكر انه يمكن إعتبار أن نظام المعلومات المحاسبية من اقدم نظم المعلومات من بين االنظمة
المستخدمة في كافة الشركات سواء التجارية أوالصناعية والشركات االخرى ويشكل الركيزة الرئيسية
والمهمة ل نظمة المعلوماتية األخرى في هذه الشركات وكما جاء في النقاط االتية:
ا -نظم المعلومات المحاسبية هو النظام الوحيد الذي يسمح ل دارة بالحصول على صورة كاملة ودقيقة
للشركة.
ب -يرتبط نظام المعلومات المحاسبية بأنظمة المعلومات األخرى من خ ل مجموعة من القنوات وتعتبر
سلسلة وصل بين مصدر المعلومات والذين يستخدمون تل البيانات إلنشاء نظام معلومات عامة.
ج -توفر أنظمة المعلومات للمحاسبين نظرة عامة على األحداب المستقبلية ويوفر الموارد الصحية وتوجيه
الموارد النادرة نحو االستخدام األمثل وكما يوفر التدابير المفيدة لتطوير طرق رقابية.
د -يتم تقديم المعلومات الناتجة عن انظمة الشركة الفرعية االخرى بشكلها النهائي الى الجانب المالي من
الخطة االستراتيجية للوصول إلى اهداف الشركة( .الحبيطي،السقا.)70:2003 ،
 :5-1-2اهداف نظم المعلومات المحاسبية:

فيما ياتي ملخص ألهداف نظم المعلومات المحاسبية :AIS
ا -إعداد التقارير الضرورية والتي تخدم اهداف المشروع قد تكون متعلقة باالحصاء اوالرسوم او التش،يلية
يومية او اسبوعية .
ب -تقديم تقارير دقيقة في التحضير والنتائج.
ج -عمل تقارير في الموعد المحدد لكي تقوم االدارة بالقرارات المناسبة في الوقت المحدد.
د -ان االنظمة المحاسبية تطبل شروط الرقابة الداخلية لكي تحمي اصول المشاريع وترفع كفاءة االداء
عن طريل تطبيل الرقابة الداخلية في االنظمة المحاسبية.
هـ -ان كلفة النظام وكلفة انتاج البيانات يجب ان تكون متناسبة مع الهدف المطلوب منه لتحقيل االتزان
بين الكلفة واالهداف .
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تحقل هدف نظام المعلومات المحاسبي يحقل االمن لهذا النظام ويحافظ على دقة وسرية المعلومات التي
تم الحصول عليها ( .الشريف.) 54:2006 ،
 :6-1-2وظائف نظم المعلومات المحاسبية :AIS
يقوم النظام بعدة وظائف كاالتي( :الشريف)53 : 2006 ،
ا -جمع وتخزين البيانات المتعلقة باألنشطة االقتصادية والمالية مثل بيع السلع وتقديم الخدمات.
ب -معالجة البيانات عن طريل تلخيصها وفرزها وتصنيفها.
ج -انتاج بيانات ذات فائدة للوصول الى قرارات وتقديمها للمعنيين.
د -الحصول على تامين رقابي كافي لمعالجة وتوثيل المعلومات المتعلقة بانشطة االعمال لكي تكون
المعلومات دقيقة بينما يضم الجزء الثاني عملية معالجة هذه البيانات  .عند االنتهاء من الملخص لمعرفة
على الث،رات في هذه العملية وطرق ع جها ون حظ وظائف نظام المعلومات المحاسبية في المخطط
التالي رقم ( :) 4
رسم توضيحي  :4وظائف نظم المعلومات المحاسبية

المصدر( البعاجى.) 5 -4 :2011 ،
ويرى (سوفيان )54 :2012،ان أهم وظيفة يؤديها نظام المعلومات المحاسبية هي( :جمع وتش،يل
البيانات ،وادارتها ومراقبتها وضمانها ،و استخراج المعلومات منها).
حيب يتم تنفيذ هذه الوظائف في خطوات تمثل دورة لعمل البيانات والتي تحول المعلومات من مصادرها
المتعددة إلى بيانات لمستخدمين متعددين .
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 :7-1-2مكونات نظم المعلومات المحاسبية:
تشــــمل مكونات نظم المعلومات المحاســــبية AISمجموعة من اإلجراءات واألنشــــطة للحصــــول على
معلومات مناسبة من خ ل مراحل معالجة البيانات وهي كما ياتي( :الجزراوى ،الجنابي)20 :2018 ،
ا – المدخ ت :بما أن البيانات تشـكل مدخ ت النظام وترتبط بعمليات الوحدة االقتصـادية ،فيجب جمعها
وإدخـالهـا الى النظـام لمعـالجتهـا الحقـا فـالوثـائل والمســـــتنـدات التي توثل العمليـات المـاليـة بين الوحـدات
االقتصادية والبيئات المحيطة تشكل بداية النظام المحاسبي.
ب – المعـالجـة :يمثـل الجـانـب الفني للنظـام وهو جملـة من العمليـات المحـاســـــبيـة وعمليـات المقـارنـة
والتصنيف والفرز ويتم ذل على البيانات المدخلة كي تتحول إلى معلومات مفيدة.
ج – المخرجـات :المعلومـات تســـــمى مخرجـات نظـام المعلومـات حيـب أن الهـدف الرئيســـــي ألي نظـام
معلومات هوانتاج بيانات اساسية لصانعي لقرار.
د – التدقيل والرقابة :تخضــــع المدخ ت والمخرجات والمعالجة في النظام المحاســــبي لعملية التدقيل
ضا لعملية التدقيل والرقابة الخارجية (مراقب الحسابات أو أية هيئة أخرى).
والرقابة الداخلية ،وأي ً
هــــــ  -الت،ذية العكسـية:هي عملية قياس اسـتجابة المسـتفيدين لعمل النظام وهي المخرجات المرسـلة إلى
النظام ،كمصــادر للمعلومات ويمكن أن تكون الم حظات داخلية (داخل الوحدة االقتصــادية) أو خارجية
(خارج الوحدة االقتصـادية) وتسـتخدم لبدء أو ت،يير العمليات وبالتالي فهي نظام تحكم أي أنها تنظم معدل
الـدخول المـدخ ت إلى النظـام ومعـدل اخراج المخرجـات من النظـام ومعـدل تنفيـذ العمليـات داخـل النظـام
حيب تسـتخدم المدخ ت بعض أو كل المخرجات القادمة من خ ل وحدة التحكم ويتم تسـمية الجزء العائد
من المخرجات إلى المدخ ت بالت،ذية العكسية .و الشكل رقم (  ) 5هو مخطط لمكونات نظم المعلومات
المحاسبية :AIS
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رسم توضيحي  :5مكونات نظم المعلومات المحاسبية
الرقابة ()4

البئة
المحيطة
بالمعلومات

المدخالت ()1

المعالجة ()2

مستخدموا
المعلومات

المخرجات ()3

ا

التغذية العكسية ()5
المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى ( الرماحى) 36 : 2009 ،

 :8-1-2دور الشبكات في نظم المعلومات المحاسبية:
يمكن توضيح تأثير استخدام الشبكات في نظام المعلومات المحاسبية من خ ل ما ياتي:
 – 1تاثير استخدام الشبكات في مدخالت نظام المعلومات المحاسبية :أدى ظهور وسائل االتصاالت
اهمهما اإلنترنت إلى ت،يير في عملية إدخال البيانات وعملية التسجيل حيب يكون مصدر العمليات مستندًا
ضا إلى ظهور نوع جديد من المستندات اإللكترونية وأنظمة تداول البيانات
إلكترونيًا ،وقد أدى ذل أي ً
بشكل الكتروني مما استدعى الحاجة إلى توفر نظام لمراقبة جودة مدخ ت النظام من حيب الواقعية والدقة،
مثل خلوها من األخطاء المختلفة في تحويل األرقام والرموز والتسجيل الخاطئ.

 – 2تاثير استخدام الشبكات الدولية لعمليات معالجة البيانات في نظام المعلومات المحاسبية:
يكمن ان تؤثر شبكة المعلومات الدولية في عمليات معالجة البيانات في نظام المعلومات المحاسبية كاآلتي:
(زبار ،وعبود)38 : 2010 ،
ا – التأثير في نوع المستندات بحيب يتم التسجيل في المستندات اإللكترونية والتي تختلف عن المستندات
الورقية.
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ب – التأثير في أنظمة أمن المعلومات نتيجة للتفاعل مع العديد من األشخاص مثل العم ء والموردين
وةيرهم من المتخصصين في اختراق الشبكة.
ج  -التخلي عن األنظمة التقليدية واالعتماد على أنظمة قواعد البيانات بترتيب زمني ،والتي تتكون من
عدد من الملفات اإللكترونية لحفظ العمليات وفقًا لترتيبها التاريخي وملفات تخص الموردين والعم ء
والنقد والمخزون وحقوق الملكية والمصارف والقروض والحسابات األخرى.
 – 3تاثير استخدام الشبكات في مخرجات نظام المعلومات المحاسبية :للشركة موق ًعا واحدا او اكثر
على شبكات معلومات اإلنترنت كوسيلة نقل سريع بهدف توزيع ونشر العديد من المعلومات ةير المالية
بشكل مباشر على فئات متعددة من اللذين يستخدمون النظام ويتصلون بالشبكة واللذين هم من ذوي
اختصاص يحصلون على المعلومات و البيانات من دون مقابل أو مقابل رسوم بسيطة.
 :9-1-2العوامل المؤثرة في نظم المعلومات المحاسبية: AIS
لكي تصل نظم المعلومات المحاسبية AISالى أهدافها يوجد عدد من العوامل المؤثرة في فاعلية و كفاءة
هذه النظم وتشمل ما يأتي:
 – 1العوامل الداخلية :هي كل المصادر البشرية والمادية والبرمجيات المؤثرة في نظم المعلومات
المحاسبية  AISمن خ ل مشاركة البيانات المتاحة والنشاطات المستخدمة لتش،يل هذه األنظمة( .ابو
هداف.) 22 : 2011 ،

–2

العوامل الخارجية :وتشمل العوامل التي توجد في خارج حدود المنظمة ألنها تتثمل في متطلبات

النش اط التش،يلي بما في ذل المصادر والبيانات المرتبطة بالسوق والمنافسة والتطورات التكنولوجية و
دور نظم المعلومات المحاسبية  AISفي تزويد المعلومات للوكاالت الحكومية والمستثمرين واألطراف

الخارجية األخرى( .خطاب.)65 : 2002 ،
 :10-1-2القصور في نظم المعلومات المحاسبية  AISالتقليدية:
يختلف مسـتوى نظام المعلومات المحاسـبية بحسـب قدرته على تقديم المعلومات المطلوبة بالشـكل المناسـب
وفي الوقت المناســـب ،والتي تســـاعد في خدمة عملية اتخاذ القرارات ،باإلضـــافة إلي األهداف األخرى.
ةير أن النظام المحاســــبي التقليدي (اليدوي) ،الذي يقدم في نهاية الفترة المالية حســــاب للنتيجة وجدول
للمركز المالي ،ال يعتبر كافيا ً للبيانات المحاســـبية التي تســـتخدم في ارشـــاد عملية صـــنع القرار ،وذل
ل سباب االتية:
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 – 1ةالبا ما تاتي المدخ ت في هذا النظام من صـفقات تجارية أو حدب تاريخي ،وعادة ما تمر فترة من
الوقت بين وقوع الحادب أو الصـفقة وبين تسـجيل البيانات وإعداد المعلومات والتقارير ال زمة .وبالتالي
فهي معلومات ةير حديثة أو بيانات تاريخية تتعلل بفترة مالية عمرها سـنة كاملة في ال،الب ،وال تشـتمل
على تفسير وافي لبيانات أو معلومات معدة في مدة زمنية مالية قصيرة (شهر مث ً)
 – 2إذا كان باالمكا ن القول ان ما تحويه الحســـابات الختامية معلومات ،فنجد أن معلوماتها مختصـــرة
جداً وعامة ،وعادة ما يتم تحضــير هذه البيانات في اطارأســس عامة قد ال تتوافل مع متطلبات صــانعي
القرار.
 - 3عدم كفاية البيانات المحاســبية ،أو عدم الكفاءة في اســتخدامها (معالجتها) في إطار النظام المحاســبي
التقليدي ،كان سـببا ً في فشـل العديد من المشـروعات .كما أن عدم الدورية في إعداد التقارير المحاسـبية،
وتحضيرها في مدد زمنية متباعدة في السنة في حدود هذا النظام ،يكون سبب في قصور األداء اإلداري
مما ينتج عنه صنع قرارات ةير فعالة.
 – 4ةياب معايير المقارنة بين مخرجات النظام المحاسـبي في حد ذاته ،وفي حالة المقارنة على أسـاس
الوقت ،فلن ذل يوفر دالالت عامة ومحدودة التكفي ل،رض صنع القرارات المالية المهمه.
 – 5ان نظم المحاســبة التقليدية تســتخدم بيانات محاســبية أو مالية ،أما البيانات ةير المحاســبية أو ةير
المالية في محدودة ومحصورة في جداول احصائية ،وتعد بطريقة يدوية.
 - 6التقارير المسـتلمة من قبل صـانعي القرارات هي انعكاس للجوانب المالية والمحاسـبية البحتة ،ونادراً
ما يتســـلم صـــانعي القرار بيانات دقيقة عن التخطيط وع قته باالهداف وقياس االداء بســـبب عدم وجود
انظمة حديثة للمحاسبة اإلدارية وعدم فاعلية المحاسب اإلداري في اطر انظمة المحاسبة التقليدية.
مما ســبل يســتنتج قصــور نظم المعلومات المحاســبية  AISالتقليدية في توفيرالبيانات المحاســبية ال زمة
لآلدارة يؤثر سـلبا على صـنع القرار .كما تتضـح فعالية النظم المحاسـبية المحوسـبة للمعلومات في خدمة
االحتيـاجات اإلدارية ،حيـب ان التطور في نظم تشـــــ،يـل البيـانات يعطيهـا قدرة مذهلـة على معـالجـة احجـام
ضــخمة من البيانات ،مع توفر طرق عديدة وحديثة لمعالجة هذه المعلومات يضــاف اليه الســرعة والدقة
الفائقة في عمل التقارير وةيرها من المزايا ،وبذل تسد حاجة اإلدارة للبيانات بصورة أكبر مما كانت
عليه هذه النظم في السـابل .ومن الجدير بالذكر ان اسـتخدام الحاسـبات االلكترونية في مجال هذه النظم
(تشـ،يل بياناتها) هو العامل االسـاس الذي ادى الى تطوير نظم المحاسـبة وسـيتم تناول هذا الموضـوع في
المبحب الثاني( .متولي)31 :2015 ،
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 :2-2نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS
 :1-2-2مفهوم نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية :EAIS
يستمد هذا النوع من النظام اإللكتروني عملياته من مبدأ المحاسبة ،حيب يستخدم البيانات المالية أو
االقتصادية الناتجة من العمليات الخارجية ويكون المخرج بشكل بيانات مالية ،لذل يجب ان يفهم مصممي
نظم معلومات المحاسبة فهم كل االجراءات المالية ذات الصلة ،ونظم المعلومات المحاسبة اإللكترونية
قد تتكون من العديد من االنظمة االلكترونية ،حيب يتعامل كل نظام مع وظيفة جزئية أو متخصصة ،ومما
البد من ذكرهُ ان بتصميم أنظمة المعلومات المحاسبية يحسن نوعية وفاعلية العمليات في النظام ويقلل
الكلفة ويزيد كفاءة صنع القرارويزيد من تبادل المعلومات وبسبب اخت ف الهياكل التنظيمية لمؤسسة
وأخرى ،والذي ينعكس على تصاميم نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  .EAISو ان الطريقة التي
تعمل بها المنظمة واستراتيجيتها والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتاحة تؤثر على تصاميم هذه نظم.
(الدهراوي.)152 :2007 ،
ونظرا ألهمية الكمبيوتر في تش،يل نظم المحاسبة االلكترونية  EAISفي الوقت الحالي ،فان اةلب نظم
المحاسبة التعمل اال بوجود ك مبيوتر ،وقد عرفت جمعية انظمة المعلومات األمريكية ) (AISAنظم
المعلومات كاالتي :هو نظام الي يجمع وينظم ويعرض البيانات الستخدامها في مراقبة وتخطيط وتش،يل
الوحدة االقتصادية التي يعمل بها االفراد( .الحبيطي ،السقا.)201 :2003 ،
اما بالنسبة لـ (المطيرى )19 :2012 ،فقد برزت فائدة نظم معلومات المحاسبة االلكترونية EAIS
كنتيجة لزيادة ظهور كتل اقتصادية وكبر حجم التجارة العالمية وتوسع االستثمارات والتطور التكنولوجي
المذهل كل هذا بني على أساس استخدام الكمبيوتر ونظام اتصاالت فاعل ومنه يمكن تناول مفهوم نظام
معلومات المحاسبية االلكترونية  EAISكما حدده الباحثون.
وتعرف بانها نظام حاسوبي يستخدم الكمبيوتر في نظام المعلومات المحاسبية  AISحيب يقوم بادخال
ومعالجة البيانات لكي يكون عند صانعي القرارمعلومات دقيقة ،وهي تقلل الوقت وتوفر الجهد على
معلومات مفيدة للمستفيدين ومتخذي القرار لذل توفر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISالوقت
والجهد الستخدامها تطبيقات االلكترونية( .الموسوى.)26 :2016 ،
وعرف ( )Bawanehنظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISعلى انه عبارة عن االشخاص
واالجراءات والبيانات والبرامج والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) Bawaneh، 2014: 179( .
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يتم تعريفه على أنه مدى اعتماد نظم المعلومات المحاسبية AISعلى أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات لتتبع
العمليات التجارية ويتم تسجيل البيانات المحاسبية ومن المهم معرفة المفاهيم األساسية للكمبيوتر أثناء
استخدام نظم المعلومات المحاسبية) Andrea، Turner، 2009:10 ( .
وقد عرف (العجمي )30 :2011 ،نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISبان لها دورا فاعل في
معالجة وتش،يل ونقل البيانات وتخزينها للمعلومات المالية للمنظمة من خ ل الكمبيوتر ووسائل االتصال
ومعدات اخرى ،ويقوم نظام المعلومات المحاسبية  AISبمعالجة المعلومات للمستخدمين الذين يستخدمون
مخرج هذه البيانات .فقد اخذ التقدم الحاصل في نظم المعلومات المحاسبية  AISنظر متطلبات المستخدمين
بعين االعتبار.
وقد تم تعريفها بانها نظام يعتمد في عملياته على اجهزة الية وشبكة تتصل فيما بينها ولها قابلية معالجة
كميات كبيرة من المعلومات بسهولة ودقة) Danisi and Griffin، 2010: 9 ( .
ووفقا لـ (بي وي) نظرا لما تتمتع به من نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISمن القدرة على
استعمال المكونات والتطبيقات ألةراض مختلفة ،فلنه يعزز حرص منظمات األعمال على مواجهة
التحديات التي يواجهها المستفيدون والمستخدمون النهائيون ،وقد ةيرت هذه االنظمة العديد من المفاهيم
االدارية والمحاسبية( .بي وى.)24 :2009 ،
كما يعرف بانه مجموعة من العنا صر المعقدة واالجراءات الروتينية التي تعمل على جمع البيانات
االخاصة بمنظمة ما لتعيد تخزينها و وارسالها لكي تدعم عمليات االدارة والرقابة والتحليل والتنسيل في
المنظمة.
( ) Laudon، 2008: 123
أما (النصير) فقد عرف نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  :EAISهي القيام باألعمال والنشاطات
المحاسبية المختلفة باستخدام الكمبيوتر للحصول على نتائج مهمة ومفيدة ل شخاص المهتمين بمخرجات
هذه األنظمة من أجل اتخاذ القرار المناسب( .النصير)49 :2018 ،
يتم تعريف النظام على انه مجموعة الموارد والعناصر (االفراد والمعدات واالالت واالموال والسج ت...
الخ ) المرتبطة مع بعضها البعض لكي تعمل ضمن حدود النظام ،وتعمل بشكل وحدة للوصول الى
اهداف العامة تحت ظروف (بيئة النظام) ،ويتم متابعتها بشكل مستمر من قبل المسؤولين(.حسين:2011 ،
.)13
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كما تعرف على انها مصطلح يستخدم لوصف نظام محاسبي يستخدم تقنية الحاسوب لمعالجة المعلومات
المالية في المنظمة ويطلل عليها في المحاسبة بالمحاسبة االلكترونية او نظم المعلومات التي تستخدم
الكمبيوتر) Amidu et al audon، 2011: 146 (.
اما (مصطفى) فقد عرفها :بانها استخدام أجهزة الكمبيوتر والبرمجة المختلفة لنقل وتبادل البيانات بين
عناصر النظام نفسه او مع عناصر اخرى خارج النظام في داخل البيئة ،لتحويل البيانات إلى معلومات
وايصالها للمستخدمين( .مصطفى.)5 :2001 ،
يتم تعريفها على أنها الهيكل المستخدم في القيام باألعمال المحاسبية وترتيب واكمال الدورة المحاسبية
وتشمل عد د من الوثائل والكتب والسج ت والقوائم المحاسبية والتقارير االجراءات التي يتمكن المستخدم
من خ لها تجميع وتحليل وترتيب وتسجيل وتصنيف وتلخيص البيانات ذات الع قة بالتعام ت المالية
التي تعرض على المصارف خ ل المحاسبة)Romeny and Steinbert، 2010 :27 ( .
كما عرف على أنه استعمال الحاسبة اإللكترونية في نظم معلومات المحاسبية  AISوالتي انهت العديد من
الصعوبات الناتجة عن استخدام االنظمة اليدوية وبذل فقد قللت من لجهد والوقت وهو ضروري للعمليات
التش،يلية واسترداد البيانات باالضافة الى انشاء نوع من الرقابة الذاتية لعمليات االدخال.
( ) Al.oleemat، 2014 :26
بينما عرفها ( )Dalci & Tanisبأنها نظام معلومات المحاسبية اإللكترونية الذي يعتمد على التكنولوجيا
الحديثة وأجهزة الكمبيوتر لحوسبة البيانات لتكون مكان انظمة حفظ المعلومات ،ويعني أن جهاز الكمبيوتر
يمكن استخدامه إلدخال بيانات والتعامل مع أنظمتها في مختلف الشركات بطريقة تمكن هذه الشركات على
حفظ ونقل البيانات عن طريل اجهزة الحاسبة) Dalci & Tanis، 2009 :89 (.
ويمكن ايجاز معلومات المحاسبية االلكترونية  EAISكما يأتي( :قاعود)52 :2007 ،
 – 1تطبيل معتمد على جهاز الكمبيوتر يتم اعداده من قبل مختصين.
 – 2وسيلة لتوفير البيانات في الوقت المناسب التخاذ القرار المناسب.
 – 3يقوم بتوفير المعلومات التي تساعد اتخاذ القرار والرقابة والتخطيط .
ويرى الباحب بان نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISهي القيام باألعمال والنشاطات المحاسبية
المختلفة بلستخدام الكومبيوتر وملحقاته كي يتم الحصول على النتائج المهمة والمفيدة ل شخاص المهتمين
بمخرجات هذه النظم من اجل اتخاذ القرارات الم ئمة.
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 .2-2-2مراحل تطور نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية :EAIS
ان نظام المعلومات المحاسبية قد مر بمراحل من التطوير ،ويمكن تتبع مراحل تطوير األنظمة اإللكترونية
لنقل البيانات المحاسبية عن طريل دراسة مراحل تطور استعمال الكمبيوتر في الخدمة التجارية الماليةعلى
النحو االتي( :قاعود 77 :2007 ،ـ )78
المرحلة االولى :من سنة  1955الى  1965تتميز بادخال اجهزة تقليدية في المحاسبة ،وتعتبر المصارف
هي االولى في استخدام نظم المحاسبية في تعام تها حيب بدات في استعمال ادوات تسطير وجدولة
الشيكات – االت قراءة الحبر الم،ناطيسي واستخدمت ادوات تجهيز واعداد المخرجات وقواعد البيانات.
المرحلة الثانية :من سنة  1965الى  1975تمثل استخدام الحاسب االلكتروني في توجيه صنع القرارات
المالية.
المرحلة الثالثة :من سنة  1975حتى التسعينات هي مرحلة استعمال الكومبيوتر في انظمة معلومات
في المصرف.
المرحلة الرابعة :من التسعينات والى الوقت الحالي تتسم هذه المرحلة باستعمال انظمة الشبكات ،ونظام
التحوي ت االلكترونية للبيانات المحاسبية واالموال ،باالضافة الى نظام التبادل االلكتروني .
 :3-2-2اهمية نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية :EAIS
تشمل تكنولوجيا المعلومات حواسيب كبيرة وص،يرة وقواعد البيانات وكذل

االنترنت والتجارة

االلكترونية وعدد كبير من االدوات التكنولوجية المرتبطة بها ويعتبر الحاسوب جزءا مهما في تكنولوجيا
المعلومات ويعرف المصطلح الجديد (ادارة مصادر المعلومات) على انه يؤثر في وجود اجهزة الكمبيوتر
وتكنولوجيا المعلومات التي تتكامل معا ضمن اإلطار الحديب ألنظمة المعلومات المحاسبية الستخراج
وتقييم وتطوير نظم المعلومات الحديثة ويجب ان يكون المحاسب على علم بحواسيب تقنية المعلومات مما
يساعده على اداء العديد من واجباته بشكل أسرع وأكثر دقة وثباتا من الطرق اليدوية ،باإلضافة إلى ان
كآل من اجهزة الكمبيوتر وبرامجه يساعد المحاسب في تحليل القوائم المالية ،وتطوير الموازنات ،وان
عناصر تكنولوجيا المعلومات هي وسيلة لنقل البيانات وتش،يلها وتوصيلها من مكان آلخر وانتاج
المعلومات .وتعد شبكات الكمبيوتر مهمة لعدد من االسباب بما في ذل ( :ادم )20-19 :2017 ،و (قاعود،
)57 :2007
 - 1الشبكات جزء متكامل ضمن نظام المعلومات المحاسبي النها تنقل البيانات والمعلومات.
 - 2تمكنت الشبكات من تجنب العديد من مخاطر التش،يل عن طريل عناصر رقابية ومقاييس االمان
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 - 3يمكن للشبكات المتخصصة خدمة المستخدمين بتوصيل المعلومات المالية الكثيرة واهم الت،يرات التي
تحدثها هي:
ا  -تش،يل اسرع للعمليات والبيانات االخرى.
ب  -دقة اكبر في العمليات الحسابية ومقارنة البيانات.
ج  -التكلفة منخفضة لتش،يل كل عملية.
د  -اعداد أكثر دورية للتقارير والخدمات األخرى.
هـ  -تخزين المزيد من البيانات والوصول اليها عند الحاجة.
و  -مجموعة واسعة من خيارات الدخول الى البيانات والتزويد بالمعلومات.
ز  -االنتاجية افضل للموظفين والمديرين المطلعين على استخدام الحاسب االلكتروني بكفاءة.
 - 4انتاج التقارير واجراء المقارنات وتوفير المعلومات بسرعة وبدقة دون تكاليف اضافية.
 - 5خــدمــة االدارة في جمي ع مجــاالت عملهــا وتخطيطهــا ومراقبتهــا وتقييم االداء واتخــاذ القرارات
والمجاالت الوظيفية.
 - 6تحقيل درجة اعلى من التكامل والترابط بين االنشطة داخل المنشاة.
 :4-2-2تاثير الحاسبات االلكترونية في نظم المعلومات المحاسبية:
استخدمت العديد من الشركات ومؤسسات االعمال نظ م المعلومات التي تعتمد على أجهزة الحاسبات
االلكترونية في تش،يل البيانات ومعالجتها ،وحدثت ت،ييرات كبيرة في استخدامات هذه األنظمة خ ل
االعوام الث ثين الماضية ساهمت في حدوب التطور التكنولوجي الملموس في مجال اإللكترونيات
للمعلومات .وكانت تل الت،ييرات ضرورية لمواجهة تزايد الثبات في حجم العمليات المالية والمحاسبية
التي تقوم بها الشركات ولما تتميز بها استخدامات المحاسبة اإللكترونية من السرعة والمرونة والتنوع في
التطبيقات والشركات الكبيرة ابتعدت عن استخدام النظم اال أن معالجة البيانات في المؤسسة تتجاوز دائ ًما
حد ود تل

المباد

العامة وقد تتضمن نظام المعلومات المحاسبية أسس تقديرية في اعداد الموازنات

التخطيطية .وهذا يتطلب إجراءات تقديرية لمعرفة الحقائل النقدية المستقبلية ،وهذا يعد خروجا عن المباد
المحاسبية ذات القبول العام ،وهذه هي الطريقة التي توفر المعلومات المحاسبية ل ستخدام الداخلي (اإلدارة)
وتسمى نظم المعلومات المحاسبية  AISاالدارية( .ادم.)27 :2017 ،
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 :5-2-2الشروط التي يجب ان تتوفر في نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية :EAIS
يجب ان يكون بناء نظم معلومات المحاسبة  AISشام ومتكام ويلبي المتطلبات والشروط االساسية
ولكي يكون نظاما ً فعال يجب مراعاة التالي( :المطيري.)20 :2012 ،
 - 1ان يكون مرتبطا بالهيكل التنظيمي للوحدة ل،رض توفير المعلومات ليحقل اةراض اإلدارة.
 - 2ان يكون مرجع لكي يوفر لآلدارة معلومات كاملة عن نتيجة تطبيل الخطط.
 - 3يســمح بتحقيل الموازنة بين التفصــيل والدقة والمدة الزمنية لتحضــير التقارير الحســابية وبين كلفة
النظام بطريقة تحافظ على اقتصاد التش،يل.
 - 4ان يقدم المعلومات المحاسـبية المتكاملة إلى اإلدارة وصـانعي القرار في الموعد الم ئم وتخزين تل
المعلومات واسترجاعها بسرعة ومنهجية عند الحاجة.
 - 5اســـــتخـدام المعلومـات التي تنتجهـا انظمـة المعلومـات الفرديـة لخـدمـة االدارات المختلفـة داخـل وحـدة
االنتاج ،التسويل ،التمويل....الخ دون تكرار جميع هذه البيانات وتش،يلها مرة اخرى.
 - 6ضـمان التسـجيل وتخزين الصـحيح للبيانات المحاسـبية وفقا للمباد والقواعد المحاسـبية لدفع حاالت
ال،ل والت عب واألخطاء المتعمدة وةير المتعمدة.
 :6-2-2خصائص نظم معلومات المحاسبة االلكترونية :EAIS
يجب على انظمة معلومات المحاسبية االلكترونية ان تحتوي على مجموعة من الخصائص لتميزها عن
نظم المحاسبة التقليدية ومنها ( :لموسوى ( ،)35-31:2016 ،مزهر ،جبل) 529-527 :2018 ،
 - 1السرعة :يتمثل هذا العامل كالتالي:
ا –ادخال البيانات الى النظام بسرعة.
ب  -إجراء تعدي ت على مدخ ت النظام بشكل سريع.
ج  -اعداد التقارير في النظام بسرعة.
د  -تقديم الخدمة والوصول الى المستخدم بشكل سريع.
 – 2الدقة :يتمثل عامل الدقة بالتالي:
ا – قلة حدوب الخطأ والتناقض في التقرير والمخرجات.
ب – يمكن استخدام بيانات النظام لدقتها .
ج – يعطي معلومات ممكن االعتماد عليها.
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 – 3الكفاءة والفعالية :تتمثل الكفاءة والفاعلية بالتالي:

ا  -يقلل النظام الكلفة.
ب – ي ئم النظام المستخدم أعماآل محددة وينجزها بكفاءة
ج -يكون لدى النظام المستعمل أهداف ومتطلبات خاصة به.
د  -يوفر النظام التقارير ال زمة لمستويات اإلدارة.
هـ  -يقلل النظام من الروتين في الشركة.
و – يتمكن المستخدمين من استعمال النظام في تبادل البيانات بسهولة.
ز  -يعرض النظام التطبيقي الحالي البيانات حسب احتياج المستخدم من المخططات والرسوم
البيانية.
ح – يسمح النظام باالستخدام المتعدد للمستفيدين.
ط  -يستعمل النظام المطبل شبكات اتصاالت لنقل البيانات.
ى – يجب ان تكون لدى شبكة االتصاالت المستخدمة نقل البيانات بسهولة وفي الموعد الكمال
االجراءات المطلوبة بدون تأخير.
– يجب ان تكون أنظمة اإلدارة وتش،يل قواعد البيانات المستخدمة من قبل النظام لديها سعة
تخزينية كبيرة للطباعة واالزالة والعرض والتحديب .
 – 4المرونة :يتمثل هذا العامل كاالتي:
ا – يلبي النظام كافة احتياجات اإلدارة بتقارير جديدة.
ب  -يتوفر في النظام المطبل به حاليا القدرة للحصول على جميع البيانات التي تحتاجها الشركة بسهولة.
ج  -ال يتطلب النظام فترة تدريب طويلة لتسهيل التعامل معها.
د  -يعمل النظام على توصيل المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة.
هـ  -سهولة ت،يير اداء الوظائف أو تعديل البيانات بما يتوافل مع حاجات االدارة.
و – النظام المطبل الحالي يواكب الت،يرات التي تحصل.
ز – ان يدعم النظام المطبل الحالي المستفيدين بس سة.
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 – 5الموثوقية :يتمثل هذا العامل في بالتالي:
ا  -المعلومات الخارجة من النظام لها ميزة الموثوقية والصحة والس مة.
ب  -تتوافل المعلومات التي يخرجها النظام مع الواقع .
ج  -المعلومات المقدمة من النظام يجب ان تكون حديثة.
د  -يعمل النظام المطبل الحالي على تزويد معلومات طبقا الحتياجات صانع القرار .
 – 6المالءمة :يشمل هذا العامل النقاط االتية:
ا – يقدم النظام فقط البيانات الم ئمة وابعادها الثانوية.
ب – تناسب نافذة الواجهة في النظام المستعمل متطلبات المنشاة.
ج  -التقارير التي يتم انشاؤها بوساطة النظام مناسبة الحتياجات المؤسسة.
 – 7الشمول :يتم تمثيل هذا العامل في النقاط االتية:
ا  -يعتبر النظام المطبل الحالي نظاما شام .
ب  -البيانات التى يقدمها النظام المطبل تعتبر معلومات وافية لت،طي حاجات العمل.
ج – يوفر تقارير دورية ت،طي كافة متطلبات العمل.
د  -توجد ارشادات مكتوبة عن االجراءات المستخدمة لتش،يل النظام المطبل.
هـ  -دليل االرشادات سهل االستخدام ومناسب لعمل نظام المعلومات.
و  -يمكن استخدام الدليل لمعرفة عمل النظام.
 – 8امن المعلومات والبيانات :هذا العامل يتمثل كاالتي:
ا – يمتاز بالسرية في الوصول إلى معلومات النظام المستخدم.
ب  -يحدد ص حية المستخدمين في النظام.
ج – يوفر مستويات امان مختلفة لقواعد البيانات المستخدمة كافية لحمايتها .
د – يمكن النظام من استرجاع البيانات والمعلومات في حالة فقدها.
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هـ  -يوفر عنصراألمان في الحصول على البيانات من دون المتخصصين.

 – 9الصيانة والخدمة :يتمثل هذا العامل باالتي :
ا  -يقدم صيانة وجودة في الخدمة من قبل المصممين للنظام.
ب  -هنا زيارات دورية للصيانة الوقائية من قبل مصممي النظام.
ج  -توفير سريع لخدمات الصيانة عندما تحتاجها الشركة المنتجة للنظام.
 – 10تكلفة البرامج :يتمثل هذا العامل باالمور االتية:
ا  -يوفرعامل الكلفة االقتصادية عند شراء النظام .
ب  -يوفر الكلفة عند الصيانة السنوية في النظام.
ج  -م ءمة تكاليف شراء النظام مع الخدمة المستخدمة.
 –11الرقابة الذاتية :يتمثل هذا العنصرفي ما يلي :
ا -بعد طباعة الفواتير والمستندات اليمكن اجراء اي تعدي ت .
ب -بعد طباعة التقارير والكشوفات اليمكن اجراء اي تعدي ت في الفواتير والمستندات .
ج -بعد طباعة النسخة االصلية لمستندات والفواتير التجري طبع نسخ اخرى .
د -بعد طباعة الفواتير والمستندات اليمكن حذفهم بل يتم رفضها بقيد عكسي .
هـ -يحتفظ بالفواتير والوثائل بعد ال،اءها مع نفس بياناتها وتكون مل،اة.
و -يمكن للنظام المطبل اكتشاف األخطاء واصدار الرسائل الخاصة بهذه االخطاء.
ز -قواعد البيانات المستخدمة ال تكرر البيانات المخزنة.
ح -تساعد قاعدة بيانات النظام بتزويد معلومات لتشخيص المشكلة.
 – 12توفر القدرة واالمكانيات الالزمة لتلبية حاجات ورغبات المستخدمين :يتمثل هذا العامل في
التالي:
ا  -يوفر القدرات واالمكانيات ال زمة في النظام المطبل.
ب  -فعالية النظام في تلبية احتياجات ورةبات المستخدمين.
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 – 13التميز والخصوصية :و تتمثل باألتي:
ا  -القدرات الموجودة في النظام المستخدم متفوقة على النظم االخرى.
ب  -يوجد في النظم المستخدمة امكانيات وقدرات ةير متوفرة في النظم االخرى.
ج  -امكانية سد حاجات و متطلبات المستفيدين من النظام حاليا و مستقب .
 – 14مواكبة التطورات التكنولوجية :يتم تمثيل هذا العامل في النقاط االتية:
ا – وجود عامل المواكبة للتطورات وسد احتياجات االدارة.
ب  -يوفر الكفاءة والخب رة مع الشركة المصممة للنظام .
ج  -ان الجهة المصممة للنظام تعتمد على نفسها في اعداد النظام .
 :7-2-2مقومات نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية :EAIS
نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISلها عناصر ومقومات اساسية هي االجهزة والمعدات
والبرمجيات والوثائل والموظفين والبيانات والعناصر الرقابية وكما ياتي:
اوال :المستلزمات المادية (االجهزة والمعدات) :هي عبارة عن اجهزة كمبيوتر وملحقاتها والتي تتكون
من االجزاء الرئيسة التي تؤدي مهام ووظائف مختلفة داخل نظام المعلومات وهذه الوحدات هي كما
ياتي ( :سعد )39-38 :2014 ،
 - 1وحدات االدخال :هي الوحدات التي تستعمل ألدخال البيانات الى الكمبيوتر وتتضمن لوحة المفاتيح
والماوس ومحركات األقراص ووحدات اإلدخال األخرى.
 - 2وحدات المعالجة المركزية :تستخدم لتحويل البيانات االولية الي المعلومات مفيدة اضافة الى انها
تراقب بقية االجزاء االخرى للكمبيوتر وتنسل بين كل اجراءات التي تعمل فيها هذه الوحدات وتش،ل
بشكل فردي جميع اجراءات الكمبيوتر سواء كانت عملية حسابية او منطقية وتتألف من وحدات الحساب
والمنطل المسجلة وهي اماكن التخزين الرئيسة والفرعية ووحدات التحكم.
 - 3وحدات التخزين الرئيسة والثانوية :ان مهمة وحدة التخزين هي الحفظ المؤقت للبيانات واالرشادات
خ ل اجراء المعالجة واما بالنسبة الجهزة الخزن الثانوية فهي تخزن المعلومات والتطبيقات التي ال
تستخدم اثناء المعالجة.
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 - 4وحدات االخراج :تقوم وحدة االخراج بتحويل المعلومات االلكترونية التي تنتج من الكمبيوتر وتعرض
بشكل واضح للمستخدم النهائي وتسمح هذه الوحدات باخراج البيانات من الكمبيوتر وتقديمها على بشكل
تقرير مكتوب او مرئي او مسموعة مثل شاشة الكمبيوتر والطابعة والسماعات.
ثانيا :البرامج واالرشادات االساسية :تمثل البرامج سلسلة من التعليمات التي تمكن الكمبيوتر من
تفسيرها وتنفيذها وتوجيهها لتش،يل البيانات وتمثل اوامر مبرمجة بل،ة محددة موجهة إلى وحدة التش،يل
المركزية لتنفيذ أجراء محددة وهذه األوامر تدخل في تصميم البرامج.
ثالثا :اللوائح والمستندات :ان اي نظام تش،يلي يعتمد على الكومبيوتر يجب ان تتوفر فيه مجموعة من
اللوائح والمستندات التي يمكن اعتبارها احدى عناصر الرقابة على النظام باالِضافة الى اعتبارها من اهم
وعوامل االتصال في النظام.
رابعا :االفراد وادارة الحاسوب :تعتير وحدة ادارة الحاسوب المسئولة عن تش،يل البيانات واستخراج
النتيجة المرةوبة ضمن اطار التفويض العام لها واهمية هذه االدارة تستوجب ضرورة تنظيمها بشكل
مناسب وتوضح مراكز السلطة فيه والمسؤولية واساليب اعتماد االعمال واقرارها وترسم خ له وبشكل
واضح اطار السلطة والمسؤولية الممنوحة التي تقع على كل قسم وكل فرد.
خامسا :الضوابط الرقابية :وتعني جميع العمليات الرقابية المستخدمة لتاكيد خلو التش،يل من االخطاء
االلكترونية للمعلومات وتشمل االجراءات والرقابة ال زمة لتأكيد دقة البيانات المدخلة والقيام بالرقابة
الخاصة لتجزئة لعمل والقيام بالرقابة على البرامج باالضافة الى اجراءات الرقابة على الحاسوب نفسه.
 :8-2-2الفرق بين نظم المعلومات المحاسبية  AISاليدوية وااللكترونية:
ان الفرق االساس والجوهري بين النظام المحاسبي اليدوي وااللكتروني هو في العقل المنفذ و يعني ذل
ان في النظام اليدوي يقوم االنسان ومن خ ل استخدام عقله وذكائه الفطري بالتحليل واتخاذ القرارات
وتطبيقها حسب السياسات واالجراءات المعتادة أما في النظام االلكتروني يستخدم العقل االلكتروني
والمصمم بوساطة االنسان وهو ي نفذ االوامر المحددة له من قبل االنسان اي اليمكنه ان يخطى اي ال يتمكن
من التحليل بل ينفذ التحليل المرسومة له مسبقا وبعدها ينفذ السياسات واالجراءات( .الموسوي:2016 ،
)31-30
وبذل يمكن القول إن فلية العمل في نظام المحاسبة اإللكتروني هي نفس اإلجراءات ولكن مع اخت ف
بسيط وهو أن المحاسب يأمر البرنامج اإللكتروني بمتابعة جميع االوامر السابقة عند إدخال البيانات إليه
وعمل المحاسب بعد ذل يقتصر على إدخال المعلومات وليس أكثر ويقوم الجهاز بالخطوات ال زمة لتنفيذ
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أوامر الموجه اليه مسبقاً .ومن الجدير بالذكر انه على المحاسب قبل إدخال البيانات إلى الكمبيوتر ان يقوم
بمساعدة المبرمج في إنشاء برنامج أوامر معدة مسبقًا من خ ل الخطوات االتية:
 -1عمل رموز للحسابات مشابهة للنظام اليدوي التي يعمل بها البرنامج.
 -2برمجة وانشاء دفتر يومي طبقا السلوب ترميز الحسابات.
 -3انشاء حساب عام في دفتر االستاذ العام وحساب تفصيلي مبرمج في دفتر االستاذ المساعد.
 -4تصميم الية نقل مبرمجة للحساب.
 -5اعداد قوائم مالية مبرمجة.
وبذل ت ساهم أجهزة الحاسوب في تقليل الوثائل والمستندات باالضافة الى تقليل الجهد في تحضيرالبيانات
المحاسبية ،باإلضافة إلى سرعة تناقلها ،وكذل سهولة حفظ حجم كبير من البيانات في ذاكرة الجهاز
لكي تتم معالجتها باسرع طريقة واعلى دقة بمساعدة البرامج التطبيقية ،وان سبب ذل هو تواجد قواعد
بيانات الحديثة التي تسمح بكل تل االجراءات.
هذا ويمكن تحديد االخت فات بين المحاسبة اليدوية والمحاسبة االلكترونية من خ ل الجدول التالي:
جدول  :1االختالفات بين المحاسبة اليدوية والمحاسبة االلكترونية

المحاسبة اليدوية

المحاسبة االلكترونية

الطريقة المحاسبية المستخدمة في المحاسبة اليدوية تستخدم

اما الطريقة المحاسبية في المحاسبة االلكترونية

فيها السج ت المادية ودفتر االستاذ ودفاتر الحسابات للحفاظ

فتستخدم برامج محاسبية لتسجيل المعام ت النقدية

على سجل المعام ت المالية

التي تحدب في المنظمة

يتم تسجيل المعام ت من خ ل الدفتر اليومي

يتم تسجيل المعام ت في شكل بيانات في قاعدة
بيانات مخصصة

يتم تنفيذ جميع الحسابات اي الجمع والطرح وةيرها من

ليست هنا حاجة الجراء العمليات الحسابية بل يتم

المعام ت يدويا

تنفيذ الحسابات تلقائيا عن طريل الحاسوب

يبقى الشخص متورطا طوال الوقت مع الحسابات الدخال

عند ادخال المعاملة يتم تحديثها تلقائيا في جميع

المعام ت وهو عمل شاق يحتاج الى وقت طويل

الحسابات وهذه تكون عملية سريعة وةير شاقة

عند ادخال المعاملة اذا حدب خطا ْ يجب ادخال قيود تتوافل

يتم اعداد قسائم المبادى المطابقة وال يتم تسجيل قيود

مع مبدا المطابقة الى تطابل نفقات الفترة المحاسبية مع

التعدي ت لتصحيح االخطاء اذا لم يكن الخطا في

االيرادات

المبدا

ال توجد طريقة الجراء نسخ احتياطه للبيانات المالية

يمكن حفظ السج ت المحاسبية واجراء نسخ احتياطية
لها
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يجب اعداد ميزان مراجعة عندما يكون مطلوبا

يتم اعداد ميزان مراجعة على اساس يومي

يتم اعداد البيان المالي في نهاية الفترة

يتم توفير البيان المالي بنقرة زر واحدة

المصدر :من اعداد الباحب
 :9-2-2مخاطر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية :EAIS
تواجه أنظمة المعلومات صعوبات عديدة تنعكس على كفاءة اداء مكونات النظام لوظائفه المختلفة خاصة
في ظل التطورات التكنولوجية والمشك ت الفنية الناتجة عنها هذا وتتنوع مصادر المخاطر على نظم
المعلومات التي تهدد امن وموثوقية ومصداقية البيانات المحاسبية ،فقد صنفت الدراسات مصادر مخاطر
نظم المعلومات كاالتي( :الحميدو ،نينو.)40 :2007 ،

اوال  /من حيث المصدر:
 - 1مخاطر داخلية :حيب ان العاملين داخل المنظمة هم السبب الرئيسي لهذا النوع من المخاطر ،لما
يمتلكونه من معلومات إدارية وتقنية حول نظام المعلومات.
 - 2مخاطر خارجية :هنا يكون المتسبب أشخاص خارج المنظمة مثل قراصنة المعلومات أو منافسي
السوق الذين يسعون للحصول على معلومات سرية حول الشركة الست ،لها في المنافسة.
( ) Swanson ، et.al، 2006 :17

ثانيا  /من حيث المتسببات:
 - 1بشرية :إنها األخطاء التي يرتكبها العنصر البشري ،سواء من داخل الشركة من الموظفين الذين
يسمح لهم بدخول النظام ،ويمكن أن تحدب هذه المخاطر في مرحلة برمجة وتصميم النظام أو عن طريل
إدخال بيانات للنظام لمعالجتها وقد تكون هذه األخطاء مقصودة ب،رض الت عب بها أو ةير مقصود أو
سببه أشخاص من خارج الشركة وال يسمح لهم بدخول النظام مثل الهاكر وةالبا ما يكون هدفهم السرقة
أو يكون مدفوعا من قبل المنافسين ،وتعتبر المخاطر البشرية من أكبر المخاطر وأكثرها شيوعا على
أنظمة المعلومات) Laudon ، 2005 :174 ( .
 - 2بيئية :وهذا ناتج عن قوة تتجاوز إرادة اإلنسان مثل الزالزل والعواصف والفيضانات وما إلى ذل
أو الحرارة والرطوبة التي تسبب تلفا جزئيًا أو كليًا في انظمة النظام.
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ثالثا  /من حيث التعمد:
 - 1مقصودة :إنه ت عب متعمد من قبل االشخاص للبيانات أو حتى تدميرها ويعتبر من أشد المخاطر
التي تؤثر في النظام.
 - 2غير مقصودة :وتشمل أخطاء العاملين بسبب عدم وجود الخبرة والمعرفة المطلوبة مثل إدخال
بيانات بصورة ةير صحيحة أو السهو وتعتبر أقل ضررا.
رابعا  /من حيث االضرار الناتجة عن المخاطر ( :ابو مهادي) 37 :2017 ،
 - 1اضرار مادية :األخطار التي تتلف جز ًءا من النظام مثل أجهزة تخزين البيانات وأجهزة الحاسوب
وما إلى ذل والتي تسببها البشر أو الكوارب الطبيعية.
 - 2فنية ومنطقية :مثل دخول الفيروسات إلى النظام مما يؤدي إلى تلف البيانات أو سرقتها.
وتحدب المخاطر في كافة مراحل تش،يل النظام وهي ( :ابو موسى ) 9 :2004،
 - 1مرحلة المدخالت :هذه هي المخاطر التي تحدب أثناء مرحلة إدخال البيانات في النظام:
ا  -ادخال بيانات خاطئة.
ب  -تزوير البيانات.
ج  -مسح البيانات.
د – تكرار البيانات.

 - 2مرحلة معالجة البيانات :وهي المخاطر التي تتعرض لها المعلومات المخزونة في الكمبيوتر
والبرامج المش،لة لهذه البيانات ،وخطر تش،يل البيانات يحدب عندما يقوم شخص ةير مسموح له
بالوصول إلى المعلومات وتش،يل البرامج أو تشويه وت،يير البرامج بشكل ةير قانوني أو سرقة او
عمل نسخ ةير قانونية للبيانات في جهاز كمبيوتر.
 - 3مرحلة مخرجات :وهنا تحدب المخاطر التي يتعرض لها نظام المعلومات التي يخرجها النظام مثل
التقارير التي يتم الحصول عليها بعد معالجة البيانات وأحدى المخاطر التي تمثلها مخرجات النظام هي
محاولة نسخ هذه المخرجات إلى األطراف التي هي ةير مخولة للحصول عليها أو تزويرها أو طمسها.
بعد عرض بعض مخاطر نظم المحاسبة االلكترونية ،يتعين على المحاسب االهتمام بشمولية ودقة البيانات
محل التش،يل بين الحاسوب المركزي (الخادم) والحواسيب األخرى.
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الفصل الثالث
مفاهيم عامة حول النظام الضريبي والتهرب الضريبي
المقدمة:
الضــرائب هي أحدى الثوابت الرئيســة لهيكل التضــامن االجتماعي في العصــر الحديب ،وقد أصــبح هذا
األمر معترفا به في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ،إذ أصبح من اهم اإليرادات التي تستند عليها
البلدان في تمويل نفقاتها العامة ،وهذه النقطة بال،ة األهمية الن انخفاض في النتيجة الضـــريبية المراد
تحصـــــيلهـا يعتبر معضــــلـة ،ويجـب على البلـدان التفكير في كيفيـة تجنبهـا ،وهـذا قـد يمثـل أحـدى النتـائج
الخطيرة للتهرب الضــريبي بشــكل عام ،والتي يؤدي إلى تســرب كميات كبيرة من أموال الخزينة العامة.
وفشـل سـياسـة الجرد الفعال ل نشـطة الخاضـعة للضـريبة بصـفة خاصـة والتي ال تزال تواجه ث،رات و
المشـــاكل التي لم تتمكن إدارة الضـــرائب من الت،لب عليها ( .مســـعودة واخرون .) 2 :2019 ،وهذا
الفصل ينقسم إلى المبحثين:
 :1-3النظام الضريبي
 :2-3التهرب الضريبي
 :1-3النظام الضريبي
 :1-1-3نشأة وتطور ضريبة الدخل:
ظهرت ضريبة الدخل مع بداية تطور الحياة االقتصادية والمالية في المجتمعات اإلنسانية ،حيب أصبح
الناس ينتمون إلى دول أو ممال يعيشون فيها ويمارسون فيها نشاطاتهم اليومية ،ويخضعون بنا ًء على
وجودهم في هذه الدول إلى مجموعة من التعليمات واألعراف والقوانين المحلية التي تصدر عن السلطة
الحاكمة فيها ،ولقاء حصول األفراد الذين يعيشون فيها على مجموعة متنوعة من الخدمات وتوفير الحماية
لهم فلنه تترتب عليهم بعض االلتزامات المادية تجاه الدولة.
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في عام (  ) 1927وألول مرة تم تشريع قانون ضريبة الدخل في العراق حسب القانون المرقم ( ) 52
و دخل حيز التنفيز في  ،1927/4/1و بذال اصبح العراق في مقدمة الدول العربية في فرض الضريبة
على الدخل ،ولم يميز هذا القانون بين االشخاص المعنوين والطبيعيين و لم يراعي الظروف العائلية
للمكلفين بدفع الضرائب وكان السعر المفروض واطئأ .
و تم تعديل قانون ضريبة الدخل خمسة مرات الى ان حل محله قانون ضريبة الدخل لسنة(  ) 1939رقم
( .) 36وتم القيام بتعديل مرة اخرى على هذا القانون و ذال

بعد فرض ضريبة الدخل بنسبة خمسين في

المائة على ارباح شركة النفط العامة في العراق و كان ذل في سنة (  .) 1952وتم ال،اء هذا القانون
ليأخذ مكانه قانون أخر لضريبة الدخل في سنة (  ) 1956المرقم (  ،) 85ولكنه استبدل بقانون اخرفي
سنة(  ) 1959وهو قانون رقم (  .) 95و من اجل تقليل العيوب والث،رات التي كانت موجودة في القوانين
السابقة حاول مشرعي القانون ادخال بعض المباد المالية الى هذا القانون وذل لكي يتناسب مع البيئة
الجديدة  ،لكن هذا القانون ايضا جرى عليه تعدي ت اخرى حتي بلغ عددها ستة وخمسين تعدي ت ،و
عندما حل محله القانون الجديد للضريبة في عام (  ) 1982والمعروف بقانون رقم (  .) 113رافل
القانون الجديد عدة تعدي ت كان عددهم واحد وث ثين تعدي .
وصدر قانون جديد بدل عنه قانون ضريبة الدخل ذي العدد ( 113لعام 1982م ) النافذ مع تعدي ته التي
كان اخرها تعديل سلطة األئت ف المؤقت بعد إفساد العراق عام ( )2003بموجب األوامر (،49 ،37
)84
 :2-1-3مفهوم الضريبة:
ارتبط مفهوم الضرائب في العصور الوسطى بمبدأ مبالغ عينية ومادية تقدمها األفراد لخزينة الدولة،
والدولة في المقابل ستحمي األفراد .واتخذت فيما بعد شكل المهمة اإللزامية في توفير ما تحتاجه الدولة
للقيام بواجباتها األساسية .وقد توسع هذا المفهوم مع تطور مفهوم الدولة وواجباتها فلم يعد يقتصر عمل
الدول على توفير الحماية ،بل يقصد به ان ي كون له ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية فمن الناحية
االقتصادية تستخدم الدول قوانين الضرائب للتأثير في القطاعات المختلفة من خ ل االستثمار واإلنتاج
واالسته

 ،ولحل المشاكل االقتصادية مثل البطالة والركود وتشجيع القطاعات اإلنتاجية المعينة.

أما من الناحية االجتماعية فتستخدم الدول النظام الضريبي لتوزيع الدخل بين األفراد بشكل من العدالة
االجتماعية ،ولترشيد استه

السلع ةير المرةوب فيها في المجتمع أو الضارة ل فراد والبيئة ،مثل

ضريبة الدخان وضرائب المحروقات ،ولهذا السبب تعتبر ايرادات الضرائب واحدة من أهم ركائز النظام
المالي للدولة في الوقت الحالي ،حيب توفر لها السبل ال زمة لتحقيل سياساتها وخططها المختلفة( .قباجة،
.)6 ،2011
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بسبب اخت ف وجهات نظر ومناهج الباحثين ،تعددت مفاهيم الضرائب وفقا لـ الجوانب المالية واالقتصادية
والقانونية واالجتماعية ،حيب تركز كل منها على جانب من جوانب الضريبة ،وواجه الفقهاء العديد من
الصعوبات عند محاولتهم تحديد مفهوم الضريبة لتطوير تعريف بعضهم للضريبة( .بطو.)31 ،2006 ،
الضريبة هي ع قة تعاقدية بين الدولة والفرد ،حيب يدفع الفرد الضريبة ألنه يحصل على خدمات مقابل
هذه الضريبة المدفوعة( .ال،انم.)15 ،2011 ،
يمكن تعريف الضريبة بانها التزام مالي يدفعه الفرد اجباريا للدولة او احدى الهيئات العامة كمساهمة نهائية
منه لتحمل التكاليف واالعباء العامة دون رد منفعة خاصة له مقابل دفع الضريبة( .حشيل:2007 ،
)151
وعرفها (االخرون) بانها هي مبالغ نقدية تدفع بشكل اجباري من قبل المكلفين بها لخزينة الدولة بشكل
دوري او ةير دوري بهدف تمويل الخدمات العامة وتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية ،والتي يتم
تحديدها وفقا لقوانين واسس وقواعد ومعدالت محددة لذل وبدون اي مقابل مباشر( .الس مين ،الدقة،
.)17 :2014
وير ى (العتبي) ان الضريبة واجب إجباري تحدده الدولة ويدفعه الفرد دون مقابل لتحقيل األهداف
االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع( .العتبي.)9 :2009 ،
ان من اكثرالتعريفات شهرة هو التعريف الذي عرفه الفقية الفرنسية (جاستون جيز  )G.Jese -حيب
اعتبر أن الضريبة هي خ صم مالي تفرضه الدولة على االفراد بطريقة قطعية وبدون مقابل بهدف تسديد
تكاليف األعباء العامة( .الخطيب ،شامية.)145 :2007 ،
وعرفت الضريبة بانها األموال النقدية التي تفرضها الدولة على المواطنين بشكل مستمر وبدون مقابل
بموجب قانون أو تشريع خاص من أجل تسديد نفقات الحكومة واكتساب بعض األهداف االقتصادية
واالجتماعية( .ابو سنينة.)15 :2008 ،
وعرفها (الجندي) بانها احد الموارد العامة للدولة ،تكون على شكل مقدار مالي ،يؤديه المكلف جبرا
وبشكل نهائية من مدخوله وارباحه التي حققها بدون حساب المنفعة التي يستحقها( .الجندي:2006 ،
.)14
اما (نعيثل )42 :2009 ،فقد عرفها :بانها فريضة مالية تجبيها الدولة جبراً من االشخاص سواء كانو
أشخاصا طبيعيين (افراد) او اشخاص معنويين (شركات) ب مقابل مباشر للمصلحة العامة.
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كما وعرفها ( مسعودة واخرون ) انها مجموعة من الضرائب التي تفرضها الدولة في وقت معين بما في
ذل الضرائب المباشرة وةير المباشرة العامة والخاصة وهي اداة فعالة في ايدي الدولة لتحقيل االهداف
التي تسعى اليها ( .مسعودة واخرون.) 3 :2019 ،
ويرى الباحب بان جميع التعريفات الضريبية تشيرالى أن الضريبة هي المال المفروض من قبل الدولة
بصفتها سيادية على دافعي الضرائب لكي يساهموا في تسديد النفقات العامة ودون ان يرجع اليهم منفعة
خاصة مباشرة مقابل دفع الضرائب بل هي مفيدة لهم بشكل ةيرمباشرباعتبار انهم افراد المجتمع.
من خ ل التعاريف السابقة يمكن تحديد خصائص ضريبة الدخل كاآلتي:
• ان الضريبة هي التزام نقدي على افراد المجتمع بصفتهم الشخصية او لكونهم ممثلين عن جهة
معينة تدفع خ ل مدة زمنية محددة مسبقة بصورة قانونية .
• الضريبة فريضة إلزامية أي انه ال خيار أمام المواطن بين األداء واالمتناع وللدولة الحل في
استيفاء متحص تها جبرأ.
• ان المبلغ المدفوع من قبل االشخاص الى مصلحة الضرائب هومبلغ ةير قابل ل سترداد.
• ان المنفعة المترتبة من دفع الضرائب هي منفعة عامة و ليس فردية لشخص او جهة معينة.
• تدفع الضرائب في ضوء تشريعات و قوانين معلنه .
• ان دفع الضرائب يجب ان يكون في ظل انظمة و قوانين مطبقة وعادلة للكل .
• مراعات الظروف المادية و النفسية لدافعي الضرائب و مدى م ئمة طريقة دفع الضرائب .
• ان تكون مؤسسة مصلحة الضرائب ذات نزاهة وكفاءة وتنظيم و ويجب العمل على رفع المستوى
الفني (بالتدريب) والمادي (رواتب وحوافز) للعاملين في الضريبة.
حيب تأخذ في االعتبار حالة المكلف (الممول) والظروف الشخصية واألجتماعية وذل باحتساب السماح
الخاص بالحد االدنى للمعيشة أو األعباء العائلية التي يتحملها المكلف عن اسرته المباشرة ( الزوجة
واالبناء) فمنح المشرع الضريبي للمكلف بضريبة الدخل السماح.
الشخص المقيم يعطي األعفاءات لدافعي الضرائب بناء على وضعه في انشاءالدخل كما يلي:
يمنح الفرد المقيم السماحات االتية عن كل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نشوء الدخل ( :قانون
ضريبة العراقية المرقم  113وتعدي ته )
• ( ) 2500000مليونان وخمسمائة ألف د.ع للمكلف ذاته أو ذاتها  ،إذا كانت ةير متزوجة
• ( )2500000مليونان وخمسمائة ألف د.ع لزوجه ،أو زوجاته  ،اذا كانت ربة منزل بدون دخل
أو إذا كان دخلها مدمجا ً مع دخله.
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• ( )300000ث ثمائة ألف د.ع لكل ولد من أوالده بدون حساب عن عددهم.
• ( )3200000ث ثة م يين ومائتي ألف د.ع ل رملة أو المطلقة ذاتها و( )300000ث ثمائة
ألف د.ع عن كل ولد يكون في رعايتها بصورة قانونية ب،ض النظر عن عددهم
• يمنح المكلف سماحا إضافيأ قدره ( )500000خمسمائة ألف د.ع إذا تجاوز سن الثالثة والستين
من العمر ،باإلضافة إلى السماحات المقررة له في اجزاء أخرى التي يمنح قانون اع ه ( الهيئة العامة
للضرائب والعقار الدولة – الدليل الضوابط المالية – الفقرة .) 13
هذا وإن المشرع العراقي قد فرض الضريبة على الدخل تصاعديا على الشخص الطبيعي سواء كان
مقيما او ةير مقيم ،حيب تفرض الضريبة على دافعها سنويأ مقدرة بالنسب االتية بعد طرح األعفاءات
الضريبة الممنوحة المنصوص عليها في المادة ( )12المعدلة من احكام ضرائب الدخل ( :قانون ضريبة
العراقية المرقم  113وتعدي ته)
• من  1دينار إلى  500ألف

..............

% 03

• من  500ألف إلى  1مليون دينار ..............

% 05

• من  1مليون إلى  2مليون دينار ..............

% 10

..............

% 15

• من  2مليون دينار فما فوق

وكذل بالنسبة الى محافظة اربيل تطبل احكام ضريبة الدخل رقم (  ) 113لسنة (  ) 1982المعدل في
محافظة اربيل الفقرة ()2المعدلة لمحافظة اربيل بموجب القانون رقم (  ) 26لسنة (  ) 2007المادة
:13
 يتم فرض الضريبة بالنسب االتية على المكلف لكل سنة تقديرية : .1دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كاألتي:
• (  ) %3الى  2مليون د ع .
• (  ) %5من  2مليون ( د.ع ) الى  4م يين دينار.
• (  ) %10من  4م يين ( د .ع ) الى  6م يين دينار.
• ( ) %15اكثر من  6م يين دينار.
 .2ان االفراد المقيمين وةير المقيمين مكلفون بدفع نفس النسبة الضريبية اال ان ةير المقيمين
اليتمتعون بالسماحات القانونية.
 .3على جميع الشركات التي تعمل في العراق من ضمنها الشركات البسيطة و الفردية ان تدفع
ضرائب بنسبة (  ) %15على االرباح.
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 :3-1-3اركان الضريبة:
اوال  /الهدف :يسعى النظام الضريبي في فترة زمنية محددة وفي مجتمع معين إلى تحقيل األهداف التي
حددتها الدولة وفقا لفلسفتها ونظامها االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،وهكذا يفصح النظام عن األهداف
الحقيقية التي تحاول الدولة تحقيقها من فرض الضرائب خ ل مدة زمنية محددة ( .جمعة-15 :2005 ،
) 16
ثانيا  /الوسيلة :يمثل النظام الضريبي بمعناه الضيل ،وفقًا للتعبير الفرنسي ،ويستند إلى عنصرين هما
(العنصر الفني والعنصر التنظيمي) ويتضمن القواعد القانونية واالنظمة والتشريعات وأنواع الضرائب
والجهاز الضريبي اإلداري التنفيذي المكلف بتقدير وتحصيل الضريبة ( .سعد.) 19-18 :2014 ،
ثالثا  /الضريبة تحددها الدولة بناء على:
 - 1المنفعة العامة كأساس لفرض الضريبة وهو ان توزع األعباء الضريبية بين أفراد المجتمع بحسب
الفوائد التي تعود عليهم نتيجة النشاط العام للحكومة.
 - 2القدرة على الدفع حيب ان األعباء الضريبية توزع بين المواطنين ،ويجب يتم فرض الضريبة بناءاً
على هذه القدرة ( .العمور.) 25 :2007 ،
 :4-1-3اهمية الضريبة:
في نظام الدول الحديثة  ،تلعب الضريبة دورا مهم ألنها تمول الميزانية القومية للحكومة وهي توجه
االقتصاد القومي وتؤثر على السياسة والفلسفة المالية واالجتماعية للدولة .وان السبب الرئيسي لفرض
الضريبة هو لتمويل خدمات الدولة بشكل أساس للعام المقبل على النحو المعتمد في الميزانية الحكومية
وتشمل نفقات خدمات العامة للدولة التي تشمل على سبيل المثال نفقات الصحة والتعليم واالدارة والعدالة،
والشؤون االجتماعية .فكلما زادت كلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها ازدادت الحاجة لزيادة
الضرائب وتمويل هذه الخدمات ( .صبرى.) 16 :1998 ،
 :5-1-3اهداف الضريبة:
تسعى حكومات الدول إلى فرض الضريبة على األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين لتحقيل مجموعة من
األهداف المختلفة التي تطورت مع تطور هذه الدول من خ ل دخولها في مختلف المجاالت ،لذل لم يعد
ضا لتشمل أهدافًا اقتصادية وسياسية واجتماعية
ال،رض منها تحقيل الهدف المالي فقط ،ولكنها توسعت أي ً
أخرى يتم تلخيصها على النحو االتي:
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اوال  /االهداف المالية :الهدف االساس من الضريبة هو الحصول على أموال لتمويل النفقات العامة،
وكذل الحصول على األموال الممكنة لت،طية النفقات العامة للدولة مقابل توفير الخدمات العامة مثل (
األمن والتعليم و الصحة والدفاع ) ( .ليندة.) 18-16 :2014 ،
ثانيا  /االهداف االقتصادية :إنها واحدة من أهم أالهداف الضريبة في عصرنا الحالي فالضريبة اليتم
تقطيعها دون ان تثيرانعكاسهاعلى االسته

واإلنتاج والمدخرات واالستثمار ،لذل تستخدمه الحكومات

لتشجيع بعض األنشطة اإلنتاجية ولمعالجة الركود االقتصادي ومنع التمركزفي المشاريع االقتصادية،
وكذل لتشجيع االستثمار واالدخار ( .الشيباني.) 194 :2014 ،
ثالثا  /االهداف االجتماعية :في الوقت الحاضر يمكن للدولة استخدام الضريبة كأداة لمعالجة العديد من
المشاكل االجتماعية بما في ذل المشاكل االتية ( :الحاج) 49 :1999 ،
 - 1التحكم في النسل :هذا مقياس نسبي ،حيب يمكن للدولة ان تحقل سياسة سكانية عن طريل الضرائب
فبعض الدول التي لديها مساحات اراضي كثيرة وعدد سكان قليل نسبيًا ،تحاول زيادة عدد السكان بتشجيع
زيادة الوالدات من خ ل الضرائب ،وذل عن طريل خفض نسبة الضريبة ،فكلما زاد عدد أفراد األسرة
قلت نسبة الضرائب على الدخل ،في حين أن دول اخرى تحاول تقليل الكثافة السكانية مثل الصين في
الوقت الحاضر قد تزيد من نسبة الضرائب فتزداد الضريبة على الدخل بزيادة الوالدات داخل االسرة الواحدة

 - 2إعادة توزيع الدخل والثروة ومنع تكتل الثروات بيد فئة قليلة من المجتمع :ويحصل من خ ل فرض
الضريبة على ذوي الثروة كما هو الحال في فرنسا أو ألمانيا أوتطبيل تصاعد الضرائب أو زيادة معدل
الضرائب على السلع الكمالية المقبولة بنسبة كبيرة من قبل األةنياء .وبذل يكون على األةنياء العبء
األكبر من الضرائب وهذا يقلل من الدخل المراد إنفاقه في حين أن الفقراء ال يتلقون ضرائب مما يعني
إمكانية زيادة الدخل المراد إنفاقه لهم.
 - 3الحد من الظواهر االجتماعية السيئة :قد تكون هنا سلع او بضائع مخالفة لعادات المجتمع أو لها
تأثير سلبي لذل تحاول الدولة تقليل انتشارها ومكافحتها لذل تستخدم وسائل متعددة للوصول الى هذا
الهدف بما في ذل زيادة الضرائب على هذه السلع لتقليل شرائها مثل فرض الضريبة على الكحول أو
الدخان ...الخ.
رابعا  /االهداف السياسية:
تستند األهداف السياسية إلى استخدام النظام الضريبي لتحقيقها .وتستخدمها الدولة كأداة لتأكيد سيادتها
وبسط نفوذها على كل من يقع داخل حدودها الج،رافية ،وتستخدمها لمحاربة جميع التوجهات المعاكسة
من الخارج وتشجيع التعامل مع الدول التي تتماشى مع الدولة في تصورها ( .الليثي.) 69 :2012 ،
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 .6-1-3انواع الضرائب:

تقسم الضريبة الى انواع عديدة من اهمها:
اوال  /الضريبة الوحدة والضرائب المتعددة:
الضريبة الوحدة هي الضريبة التي يخضع لها الدخل الفردي باكمله وهذا الدخل متعدد المصادر ولكنه
مرتبط بضريبة واحدة لذل تخضع جميع أنواع الدخل للضريبة الواحدة فقط ،اي ان تقوم الحكومة بفرض
ضريبة واحدة لتحصل هلى اهدافها الضريبية اما الضرائب المتعددة فهي التي تحصل من خ لها الحكومة
على الواردات الضريبيّة استناداً على مصادر متعددة للدخل ،بمعنى اخر يدفع األفراد المكلفين الضرائب
ألنواع متعددة منها ( .حجار.)13 :2006 ،
ثانيا  /الضرائب على االشخاص والضرائب على االموال :يتم تقسيم الضريبة على المواد المفرضة
والخاضعة للضريبة ،والضريبة على األشخاص تعني ضرائب مفروضة على األشخاص بسبب تواجدهم
في أراضي الدولة ،أي انها ضرائب يتم فرضها على الرؤوس ،لذل تكون هذه الضرائب على جميع
األفراد بسعرواحد بدون االخذ في االعتبار وضعهم الشخصي او ثروتهم .وهنا نوع فخر تكون فيه
الضرائب بأسعار متعددة حسب تعدد الطبقات وفي هذا النوع يتم تقسيم السكان إلى فئات اجتماعية مختلفة
حسب الثروة او نوع العمل ،ويتم فرض الضريبة على كل فئة بمقدار مالي معين بها دون التمييز بين
أعضائها( .العمور.)29-28 :2007 ،
ثالثا  /الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة :في هذا النوع من الضرائب نجد أن دافعي الضرائب
يتحملها بشكل مباشر أل نه ال يستطيع نقل عبئها إلى شخص فخر كضريبة دخل للناس العاديين كما هو
الحال في الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام اوعلى الشركات وبصورة
مباشرة كما هو الحال في ضريبة أرباح الشركات والملكية ورأس المال وفي جميع هذه األنواع من
الضرائب نجد أنها تتفل ان دافع الضرائب يتحمل العبء بصورة مباشرة سواء كانوا أشخاص عاديين أو
معنويين.اما الضرائب ةير المباشرة فيمكن للمكلف القانوني نقل عباْه إلى شخص فخر وةالبًا ما ينظر
إليه على أنه أحد أشكال ضرائب االموال بسبب فرضه على المال عند شراء السلع والخدمات ويتم فرض
هذا النوع من الضرائب على أحدى استخدامات الدخل مثل اإلنفاق االسته كي ومن امثلتها الضرائب على
اإلنفاق مثل ضريبة المبيعات والضرائب الكمركية ( .كاظم.) 34 :2019 ،
رابعا  /ضرائب على الثروات :الثروة الفردية تعرف بانها قيمة ملكية الفرد في لحظة معينة من عقار او
منقول ،ان كانت هذه المنقولة مادية أو معنوية فهي قابلة للتقييم ،سواء كانت تولد دخ ً نقديا أو عينيا
أوليس له دخل على االط ق والثروة هي الرصيد المالي للممول ،أي ان الزيادة في الممتلكات التي يملكها
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شخص ما للحصول على خصم خ ل مدة معينة ،ولم يكن القصد من الضريبة على الثروة هوتقليل قيمة
الثروة فكانت الضريبة تجبى بسعر قليل لكي تسمح للمكلف بدفع ضريبة الدخل دون خصم اجزاء من
الثروة.
خامسا  /ضرائب على الدخل :إن ضرائب الدخل في طليعة جميع أنظمة الضرائب في جميع أنحاء العالم
حيب ان وجود الضرائب على الدخل في الدول من السمات التي دفعتها إلى استخدامها في تمويل نفقاتها
على كمية كبيرة من المال وتتطابل إجراءات ربطها وجمعها مع العديد من مستويات الكفاءة اإلدارية.
ضا صفات في ضريبة على الدخل ،مما يجعلها سهلة القبول بين الممولين ووجدت أن ضريبة
كما وجد أي ً
الدخل هي إحدى المزايا التي تجعلها أداة مرنة للسياسة المالية لتحقيل أهداف المجتمع.
سادسا  /الضرائب العينية والضرائب الشخصية :أن الضريبة العينية هي نوع من الضرائب المفروضة
على المال الخاضع لها بدون االخذ في الحسبان الظروف الشخصية للمكلف (االجتماعية والعائلية
واالقتصاد ية) على سبيل المثال ضرائب الجمار وضرائب المبيعات العامة .اما الضريبة الشخصية فهي
التي يتم فرضها على األموال الخاضعة لها بعد االخذ في الحسبان األحوال الشخصية للمكلف والمقصود
به حالته االجتماعية والمالية واالقتصادية  ( .العمور.) 35-33 :2007 ،
 .7-1-3القواعد االساسية للضريبة:
كما يقول االقتصادي ادم سميب في" ثروة األمم" المشهور والصادرة عام ( )1776وضع عدة قواعد
تشمل المباد التي يجب على المشرع النظر فيها عند تشريع قانون الضرائب (خصاونة)87 :2010 ،
اوال  /قاعدة العدالة :ويقصد بها ان الضريبة تستند إلى قدرة الفرد على دفعها ،وان الضريبة تفرض
بنسب مختلفة وفقا لمستويات الدخل المختلفة وهنا يجب ان نركز على وجود العدالة بصورتها وهي:
 - 1العدالة االفقيــة.
 - 2العدالة الراسية.
ثانيا  /قاعدة اليقين :ان لقاعدة اليقين دورا مهما في استقرار الضريبة اذ انها تخلل عادة عند المكلف لدفع
الضرائب لكونه اعتاد على احكامها وعلى ثقة كاملة بموضوعها ولذل ينب،ي ان يتوافر امران ( :السعدى،
) 18 :2007
 - 1يجب أن تضع الدولة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للضرائب في أيدي المكلفين عن طريل
وسائل نشر معروفة.
 - 2ان تتسم التشريعات الضريبية بالوضوح بحيب يفهمها عامة الناس.
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ثالثا  /قاعدة المالئمة :يجب ان تراعى الم ئمة في جباية الضرائب فالوقت المناسب للمكلف لدفع
الضرائب المستحقة عليه هو موعد حصوله على الدخل وتجبى ضريبة االرباح من الشركات في نهاية
الدورة المالية ولذال فأن قاعدة الم ئمة من اهم القواعد في االنظة الضريبية الحديثة سواء كانت مفروضة
( جمعة. ) 21 :2005 ،

على الدخل واالسته

رابعا  /قاعدة االقتصاد :وفل هذه القاعدة تنظم كل ضريبة بحيب التزيد كلفة تحصيلها عما يدخل خزانة
الدولة ويقصد بذل

اختيار الدولة طريقة الخذ الضريبة تكون ذات كلفة قليلة على دافعي الضرائب( .

العلي.) 131 :2009 ،
وقد الحظ الباحب من ان بعض المؤلفين االقتصاديين ذكروا قواعد االخرى للضريبة وهي (قاعدة التنوع،
قاعدة االنتاجية ،قاعدة البساطة ،قاعدة المرونة ).
 :8-1-3طرق التحاسب الضريبي:
المقصود بالتحاسب الضريبي هو تنظيم الجانب الفني في عملية قياس ما يجب ان يتم فرض الضريبة
عليه وتجمع الضريبة بناء على هذا القياس  ،وهنال ث ب مراحل في هذه العملية اال وهي(:بدوى،
)16-15 :2005
المرحلة االولى :احتساب الوارد المستحل عليه الضريبة ويكون بمقارنة مايخضع للضريبة بالتكاليف
المرتبطة بهذه االيرادات والتي تكون اساسية لتحقيل تل االيرادات.
المرحلة الثانية :دمج الضريبة اي تحديد الضريبة واإلعفاءات الممنوحة وتحديد الدخل الخاضع للضريبة
والذي يتم على أساسه دفع الضريبة.
المرحلة الثالثة :الحصول على الضريبة والمقصود بها جمع الديون الضريبية من دافعي الضرائب في
مواعيد محددة وبطرق قانونية ،ويتم تحديد مراحل التحصيل على النحو التالي ( :بدوى)27 :2005 ،
اوال  /اساليب قياس الدخل الخاضع للضريبة الموحدة :هنا اساليب ث ثة لحساب ضريبة الدخل وكما
ياتي:
 - 1اسلوب القياس الفعلي.
 - 2اسلوب القياس الحكمى.
 - 3اسلوب القياس الثابت.
ثانيا  /طرائق تقدير الضريبة (ربط الضريبة) :والمقصود بهذه المرحلة هي احتساب مقدار الضريبة على
دخل المكلف بدفع الضريبة ،وعادة توجد ث ب حاالت في تحديد مقدار الضريبة المستحل احيانا المكلف
بجمع الضريبة اليقبل بيانات من المكلف بدفع الضريبة و يقوم بنفسه بتقدير المبلغ الواجب دفعه  ،وفي
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احيان اخرى يقبل البيانات من المكلف بدفع الضريبة ولكن يعدل ما يراه ضروري كي تت ئم من قوانين
الضريبية و احيانا يحدب النزاع بين الطرفين و يلجأن الى الطعن و االستئناف من اجل تحديد المبلغ
المفروض دفعه .
 -1طريقة التقدير االداري :وهنا عدة اساليب تستخدم في التقدير االداري وهي كما ياتي:
ا  -اسلوب المظاهر الخارجية.
ب  -اسلوب التقدير الجزافي.
ج  -اسلوب التقدير بوساطة خصم المصدر.

 -2طريقة التقدير الذاتي :تعتبر هذه الطريقة من احسن الطرق في احتساب المقدارالضريبي وذل بعد
ما يقوم دافع الضريبة بأحتساب كمية الدخل الذي يخضع للضريبة بمبادرته الشخصية الى جامعي
الضرائب و يقوم المكلف بجمع الضريبة بأعادة النظر في البيانات و اذا لم يجد اي سوء تقدير في احتساب
المستحقات الضريبية يقوم بال مصادقة عليها ،ويدفع الضريبة بناء على هذه االحتساب ،و في حالة عدم
المصادقة من قبل جامعي الضرائب ،فيطلب من المكلف بتقديم بيانات جديدة الى ان تنتهي عملية التقدير
الذاتي الى احدى الحاالت التالية:
ا  -قبول مفوض الضرائب على ما يقدمه دافع الضريبة من بيانات من ةيرطلب اي تعدي ت وحساب
الضريبة بناء عليه.
ب -قبول مفوض الضرائب لتقدير المكلف مع بعض التعدي ت الجزئية وبذل يتم تحديد مبلغ الضريبة.
ج  -يقبل مفوض الضرائب تقدير المكلف بعد إجراء لتعدي ت جوهرية واساسية ويقبل دافع الضريبة
بالت،ير المطلوب وتحسب مقدار الضريبة على االرقام الجديدة .
د  -عدم المصادقة على معلومات دافع الضريبة و اعطائه فترة زمية ألعداد بيانات اخرى اكثر مصداقية.
هـ  -رفض بيانات المكلف بشكل نهائي وان يقوم مامورالضرائب بتقدير ضريبة المكلف بنفسه وفقا لما
يعرف باسم التقدير االداري او الضريبي ( .العمور.) 56-52 :2007 ،
ويوضح الشكل رقم (  ) 6التالي طرق التحاسب الضريبي:
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رسم توضيحي  :6طرق التحاسب الضريبي
طرق التحاسب الضريبة

اساليب قياس الدخل

طرائق تقدير الضريبة

الخاضع

االسلوب

االسلوب

االسلوب

الفعلي

الحكمي

الثابت

اسلوب المظاهر
الخارجية

طريقة التقدير االداري

اسلوب التقدير
الجزافي

طريقة التقدير الذاتي

اسلوب التقدير
بوساطة خصم

المصدر

المصدر :من اعداد الباحب
بنا ًء على ماسبل يمكن للباحب القول بان النظام الضريبي في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة يسعى إلى
إلى تحقيل األهداف التي حددتها الدولة وفقا لفلسفتها ونظامها االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،ويكشف
هذا النظام عن األهداف الحقيقية التي تريد الدولة الوصول اليها من وراء الدور الذي تريد الضرائب أن
تأديته في مدة زمنية محددة.
 :2-3التهرب الضريبي
 .1-2-3مفهوم التهرب الضريبي:
هنا العديد من مفاهيم التهرب الضريبي ووجهات نظر مختلفة بين الباحثين تجاهه ،حيب يؤكدون الخبراء
القانونيون على الجانب القانوني من التهرب الضريبي في حال كانت االساليب المستخدمة قانونية او ةير
قانونية ويميزون بين انواعها ،بينما ال يجد االقتصاديون فرقا بين انواع التهرب الضريبي حيب ان لها
نفس التاثيرات على الخزينة العامة مهما كانت اشكال التهرب الضريبي ومهما كان نوعها( .بتاته:2012 ،
.)11
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المفهوم الل،وى للتهرب الضريبي " هنا العديد من المرادفات للتهرب الضريبي في كلتا الل،تين ( العربية
واالنجليزية ) ونجد في الل،ة العربية مفهوم التهرب الذي يعني (فر) ولكن في الل،ة االنجليزية فقد اتفقت
معظم كتب المالية العامة على ان مصطلح (  (Evasion Fiscaleيعني التهرب الضريبي "( .الجبوري،
.) 52 :2012
ان المفهوم العلمي للتهرب الضريبي يقصد به التهرب باستخدام الطرق االحتيالية الفنية والقانونية واالدارية
بقصد التخلص من دفع الضريبة .فيحاول بعض المكلفين التهرب من الضريبة كليا او جزئيا وبشتى الطرق
واالساليب كان يتعمد اعطاء معلومات ةير صحيحة عن الدخل او يمتنع عن تقديم تقريراو يبالغ في تقدير
التكاليف الواجبة الخصم او االمتناع عن الدفع واخفاء امواله حتى ال تتمكن االدارة من تحصيل دين
الضريبة او قد يعمد بعض المكلفين الى است ،ل نقص او ةموض في صياةة نص ضريبي( .القيسى،
.)147 :2011
المقصود بالتهرب الضريبي هو عدم اعتراف المكلف بألتزامه بدفع الضرائب التي تكبدها عن طريل تقديم
بيانات ناقصة ،او مزورة او حسب القوانين الى المؤسسات المالية بهدف خفض االيرادات الضريبية و
يؤدي ذال الى حرمان الدولة من مستحقاتها المالية ،و يرى فيه دافع الضرائب انه من الصعب عدم التمتع
بالمبالغ الذي تكبد في جمعه و اعطائه الى الدولة ،وان رةبة دافع الضرائب في تأدية مستحقاته الضريبية
تحتاج الى وعي ونضج .واذا كان هنا عدم يقين في تحقل الضريبة فسيحاول المكلف ان يفسر الش
لصالحه .وبعض المكلفين يبررون تهربهم من دفع الضرائب بتهرب أألخرين من دفعها .كما وان عدم
قيام بعض الموظفين بواجباتهم تؤدي الى فقدان الدولة لبعض من مستحقاتها الضريبية على المكلفين بدفع
الضريبة (الخطيب.)161-160 :2000 ،
مفهوم التهرب الضريبي :من الناحية القانونية هو " كل عمل او امتناع عن عمل يخالف القواعد المقررة
تنظيم السياسة االقتصادية للدو لة وحمايتها ،اذ نص على تجريمها في قانون العقوبات او في قوانين
العقوبات الخاصة " ( .التحافي.) 27 :2001 ،
مفهوم التهرب الضريبي محاسبيا هو " المخالفة الناتجة عن اخفاء او تحريف او تشويه المعلومات المقدمة
من قبل المكلفين الى االدارة الضريبية بهدف تقليل مبلغ الضريبة او اخفاء مخالفة سابقة "( .امين:2000 ،
.)148
ويحدب التهرب الضريبي عندما يتم تحديد القاعدة الضريبية اوعند تقديرها او عند تحصيل قيمتها عن
طريل عدم تقديم اقرارات من قبل دافع الضرائب او تقديم اقرارات تحتوي على معلومات خاطئة تهدف
الى االخفاء جزء من دخله او صعوبة الوصول الى هذا الدخل ،وكذل عندما يقوم المكلف بتوزيع دخله
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الخاضع للضريبة على اشخاص وهميين اوعدم امكانية دائرة الضريبة جمع المبالغ المستحقة لدافعي
الضرائب بسبب اخفائهم الموالهم في اشكال ةير قانونية( .ناشد.)217 :2003 ،
وعرفها البعض اآلخر  -التهرب الضريب بانه " كل عمل ينتج عنه تخفيض او ال،اء الضريبة او تاجيل
موعد استحقاقها او زيادة في قيمة الضريبة المطلوب خصمها او استردادها دون وجه حل "( .عبدالرؤوف،
شرين.) 35 :2017 ،
وعرف (يونس ) 182 :2004 ،التهرب الضريبي من الناحية االقتصادية بانه " المكلف يسعى للتخلص
الكلي او الجزئي من التزامه القانوني بدفع الضريبة المستحقة عليه باستخدام وسائل ةير قانونية مختلفة
".
وعرفه جانب اخر من الفقة بانه " تخلص المكلف بالضريبة من عبئها ،كليا او جزئي ،بما يضر بالخزانة
العامة ،باستعمال طرق خارجة على القانون "( .السيد.) 108 :2013 ،
وعرف كذل بانه تخلص الخاضع للضريبة كليًا او جزئيًا من تسليم الضريبة دون تحويل اعبائها الى
اخرين مما ينعكس سلبا على واردات الدولة من الضريبة ويهدر حقوقها ،وبانه يتمثل في قيام الخاضع
للضريبة في اداء بعض االعمال او االجراءات المخالفة للقانون والتي من شانه ان تقلل من مبلغ الضريبة
المستحقة عليه ( .الجالودي.) 126 :2015 ،
اما (حوسو )87 :2005 ،فقد عرفها :بانها ذل النوع الذي يلجا اليه دافع الضريبة للتهرب من دفع
الضرائب عن طريل الث،رات القانونية و يسميها البعض التخطيط الضريبي.
وترى (فاطمة ) 33 :2011 ،بانه يقصد بالتهرب الضريبي هو تفلت من يستحل عليه دفع الضرائب
حسب القوانين الضريبية ولكنها يدفع جزء منها او ال يدفعها كاملة ويحمل شخص اخر هذا الواجب .
وبحسب رأي كل من (ليلى ،مسعودة ) 18 :2011 ،التهرب الضريبي هو عدم التزام المكلف والذي
تنطب ل عليه شروط دفع الضرائب بدفع مستحقاته الضريبية أما بمخالفة نص قانوني صريح او بطرق
اخرى يتفنن في وسائلها.
وعرف ( قب ن ) 25 :2014 ،ايضا " هي محاولة المكلف عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كليا اوجزئيا
باتباع طرق واساليب تخالف احكام النظام الضريبي تحمل طبيعة ال،ل واالحتيال ".
و يعرف التهرب الضريبي على انه " ظاهرة اقتصادية وضريبة خطيرة تتمثل في محاولة المكلف التخلص
كليا او جزئيا من العبء الضريبي المكلف به وذل من خ ل اتباع اساليب واعمال تخالف روح القانون
وقد تصل الى حد مخالفة نصوصة وبالتالي عدم قيام المكلف بدفع الضريبة او الوفاء بالتزامه كليا او

59

جزئيا تجاه الدوائر المالية مما يؤثر في حصيلة الخزينة العامة من الضريبة وذل باستخدام طرق ووسائل
مشروعة وةير مشروعة " (ع م.)172 :2012 ،
من خ ل المفاهيم والتعاريف المذكورة يرى الباحب ان التهرب الضريبي من الناحية القانونية والمحاسبية
واالقتصادي ة هو المخالفة الضريبية الناتجة عن اخفاء او تشويه او تزوير المعلومات المقدمة ل دارة
الضريبية بهدف تخفيض مبلغ الضريبة ،او اخفاء المخالفات السابقة وذل عن طريل عدم ادخاله الى نظام
الدخل او التهرب من تقديم اقراره الضريبي السنوي الى ادارة الضرائب.
 .2-2-3اسباب التهرب الضريبي:
هنا اسباب متعددة لجعل المكلفيين اليلتزمون بدفع الضرائب والتي هي كالتالي:
اوال  /االسباب االخالقية  :وهو قلة الوعي الضريبي وةياب الضميرعند المكلفين ،وهذا يعود الى عدة
عوامل مثل قناعة المكلفين ان ما يقدمونه للدوله هو الكثر مما يحصلونه منها ،وقناعتهم بعدم صرف هذه
االموال من قبل الدوله بالطريقة الصحيحة  ،وقناعتهم بتحملهم الثقل الضريبي السيما حين تزيد نسب
الضرائب عليهم ( .صالح.) 226 :2019 ،
ثانيا  /االسباب االقتصادية :تعتبر هذه االسباب اكثر فاعلية من االولى ،وقد تكون هي السبب الخفي
المحر ل ها ،فالفرد الذي يكد ويكدح ويجتهد طوال سنته لتوفير موارد العيل له ولمن يعيلهم ،يجد نفسه
ملزما بدفع جزء من هذا الجهد الى الدولة ،وهي الطرف القوي (الثري) في نظره ،دون النظر الى كون
تل الضرائب المدفوعة من قبله ،ستتحول الى خدمات ومشاريع وبنى تحتية وةيرها تدخل في فئة اشباع
الحاجات العامة.
وهذه االسباب تنقسم بدورها الى قسمين ،اولهما تتعلل بالحالة المالية للمكلف نفسه ،فالمكلف عادة عندما
يجد نفسه في وضع مالي جيد يبادر الى دفع الضريبة الواجبة عليه ،وبخ ف ذل يلجا الى التهرب منها
والتخلص من موجباتها بشتى الطرق ،لحماية مدخوالته والحفاظ عليها.
اما القسم الثاني فيتعلل بالوضع االقتصادي العام او االوضاع االقتصادية السائدة في الدولة ،ففي حال
كانت مزدهرة ورائجة فالمكلف يدفع الضريبة عن طيب خاطر ،لعدم تاثيرها في موارده بشكل مؤثر ،اذ
يعي جيدا ان مردودات ذل ستكون في المحصلة النهائية لصالحه ،وبعكس ذل اي في حال الكساد او
تردي الوضع االقتصادي فالمعتاد تهرب المكلف من واجباته الضريبية ( .علي) 50-49: 2018 ،
ثالثا  /االسباب السياسية :تعتبر سياسة االنفاق العام في الدولة احد العوامل التي تؤثر على المكلفين
بدفع الضرائب من قيامهم بدفع الضرائب او التهرب من دفع الضرائب  .فكلما كانت سياسات الدولة
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سياسة رشيدة فهذا يشجع دافعي الضرائب على االلتزام بدفع ضرائبهم .و كلما استخدمت هذه الضرائب
من قبل ا لدولة في اةراض بعيدة عن الصالح العام  ،كلما زاد احساس دافعي الضرائب بالظلم و بالتالي
يدفعهم الى التهرب الضريبي بل ويعتبرونه الوسيلة الوحيدة للوقوف بوجه الظلم وذل ألنه التوجد
معايير موضوعية في هذا الصدد.اضافة الى ان زعزعة الظروف العامة و عدم استقرارها تودي ايضا
الى رفع مستويات التهرب الضريبي  ،كما يساعد عدم التنسيل بين اجهزة الدولة واخت ف تقاريرهم عن
معدالت الهروب من دفع الضرائب ( .الخطيب ) 167 :2000
رابعا  /االسباب االجتماعية :يعد عدم توفير الخدمات االجتماعية االساسية كالتعليم والصحة بشكل مقبول
لجميع المواطنين حافزا كبيرا على التهرب ،اذ يجب ان يشعر المواطنون ان ما دفعه من ضرائب انعكست
عليهم وعلى بني وطنهم بالخير والرفاهية ،كما ان عدم وجود ضمانات اجتماعية للمواطن عند تقدمه في
السن او مرضه او فقدان عمله سيدفعه لتوفير ضمانات ذاتية عن طريل تهريب جزء من دخله من
الضريبة ،وما يجدر ذكره هنا ان سوء استخدام الموارد المالية والتبذير في االنفاق العام للدولة يعطي
مبررا معنويا للمتهربين ( .صالح) 227-226: 2019 ،
خامسا  /اسباب (تقنية) ادارية ،تتعلق باالدارة الضريبة :يشتكي اةلب الدوائر الضريبية من قلة عدد
المتختصصين في العمليات الضريبية التي هي بحاجة الى موظفين ذوي تعليم اكاديمي عالي وخبرة كبيرة،
بل وفي الحقيقة قلة العاملين في تل الدوائر بشكل عام ،وكذل ضعف التحصيل الدراسي ل خرين ،مما
كان له الدور الكبير في قدرة المكلفين على الت عب واالحتيال او ما يعرف بالتهرب الضريبي ،مست،لين
ذل النقص في عدد الموظفين وقدراتهم الوظيفية.
كذل كان لقلة استخدام التقنيات الحديثة في العمل الضريبي وعدم مشاركة الموظفين في دورات تطويرية
الدور المهم في هذا الضعف الذي اصاب النظام الضريبي.
ك ان لعدم اعتماد الوسائل التقنية الحديثة في مختلف العمليات الضريبية دور المؤثر في تعثر تل العمليات
بسبب اعتمادها على الوسائل البدائية التقليدية.
كذل تميز االليات الضريبية بالتعقيد ،فبعض عمليات حساب الضرائب او تحديد الوعاء الضريبي يكون
صعبا حتى على المختصين بتحصيلها واحتسابها من موظفي الدوائر الضريبية وعدم الت،لب على تل
التعقيدات التطبيقية بتوجه تام نحو تطوير قابليات الموظفين وتنمية قدراتهم بشكل يذلل ما يواجهونه من
صعوبات التطبيل ( .علي) 51 :2018 ،
سادسا  /االسباب الجزائية :ان تطبيل العقوبات القانونية على المتهربين من الضرائب يقلل من هذه
الظاهرة وذال

عندما يقوم المكلف بالمقارنة بين المبلغ المستحل عليه و العقوبة التي سيقع تحتها اذا لم
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يدفع الضري بة وانكشف امره فاذا كانت العقوبة شديدة تردد في القيام بالتهرب الضريبي  .وقد كان هذا
السبب هو الذي جعل مشرع بوضع عقوبة ال،رامة والحبس لمن يهربون من دفع الضرائب بدفع ةرامة
ذات نسبة معينة باالضافة الى المبلغ الذي حاول التهرب من دفعه ( .الخضاونة.) 141 :2000 ،
سابعا  /االسباب التشريعية  :ان النص القانوني هو االساس الذي يفرض الضريبة والدخل واالشخاص
الخاضعون لها ،اذ التوجد ضريبة اال بقانون ،وهنا عدة عوامل تشريعية تؤدي الى التهرب الضريبي
او تنشرها مثل عدم دقة النصوص القانونية ،انعدام االستقرار القانوني ،ضعف الجزاءات الضريبية،
االزدواج الضريبي ( .صالح) 227 :2019 ،
 .3-2-3صور التهرب الضريبي وانوعه:
ان التهرب من الضريبة هومن وقائع حياتنا المعاصرة  ،التهرب الضريبي امرا متعارف في ك من
الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ،وتشمل كل اصناف المجتمع  ،وتكون نسبة التهرب الضريبي
اعلى في الدول ةير متطورة مقارنة بالدول اكثر تقدما التي يكون افرادها ذوي وعي مرتفع ،ومن اهم
انواع التهرب:
 .1-3-2-3التهرب الضريبي استنادا الى مشروعيته:
 – 1التهرب الضريبي المشروع :يقصد به ان يست،ل المكلف بالضريبة لبعض الث،رات القانونية بهدف
عدم استحقاق الضريبة عليه وعدم التكليف بها ،اي ان الشخص قادر على ان يتخلص من التزامه لدفع
الضريبة دون ان يضع نفسه في وضع مخالفة القانون بسبب سوء نيته .كما يحدب التهرب من الضريبة
من خ ل تجنب الوقائع المؤدية للضريبة ،حيب ان المكلف يستعين باهل الخبرة واالختصاص من اجل
معرفة طرق التخلص من الضريبة ،فهم يقومون بتحويل الث،رات الموجودة في القانون لصالحهم دون
مخالفة التشريع الضريبي ،والسبب في ذل عدم دقة النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الضريبي وعدم
صياةته باحكام ،باالضافة الى عدم استهدافه في جميع االحوال( .عبدالرحمن) 17 :2016 ،
 – 2التهرب الضريبي غير المشروع :هو ان يتبع المكلفين بالضريبة باتباع طرق ال،ل و الخداع
مخالفين بذل قوانين الضريبة لتقليل القيمة الفعلية لعناصر اوعية الضريبة او المبال،ة في اظهار االعباء
التي يجب خصمها من مستحقات الضريبة  ،ولذل يدعى التهرب ةير المشروع " اصط ح ال،ل
الضريبي " ( .الهيموني) 82 :2017 ،
 .2-3-2-3التهرب الضريبي استنادا الى حجمه
ويقسم على:
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 – 1التهرب الجزئي :هو اخفاء الملكية او بعض المخزونات الخاضعة للضريبة ليتم اعادة بيعها في
السوق السوداء .لكي يتخلص المكلف من قسم من الضريبة المفروضة عليه ،وذل بان يخفي جزء من
نشاطه بطرق ةير شرعية ،ومن االمثلة على هذا النوع اخفاء قسم من من المبيعات ،او تسجيل العقار
باسعار اق ل من سعر البيع الحقيقي .ويحصل ايضا التهرب الجزئي بتقديم المكلف اقرارا ةير صحيح،
بتضمينه بيانات ةير دقيقة ( .سعد) 29 :2014 ،
 – 2التهرب الكلي :هو ان يقوم المكلف بالتخلص من دفع الضريبة بكافة وسائل االحتيال وال،ل وهنا
اشكال وطرق يستخدمها المكلف للتخلص من ا لعبء الضريبي نهائيا ومنها اخفاء كل الدخل المتحقل له
في سنة معينة في ادارة الضرائب ،او ان تقوم المنشاة باخفاء جميع فوائد التاخير التي تم حصلت عليها
من عم ء قاموا بتأجيل دفع الديون المستحقة عليهم اوالذين دفعوا فوائد بسبب التاخير سواء اكانت
قانونية ام اتف اقية .وهنا الكثير ممن يتاجرون في بيع العقارات فالعديد من هؤالء التجار يقومون بشرا
وبيع العقارات دون ان يتم اع م الهيئة العامة للضرائب او دائرة التسجيل العقار بذل حتى ال يدفعوا
الضريبة على االرباح المحققة من المتاجرة في العقارات او اي شيء مشابه لتل العملية ،اذن يلحظ اننا
امام حالة تهرب كلي وذل لعدم ادخال اسماء او عمليات متاجرة هؤالء التجار في قائمة التحاسب الضريبي
في الهيئة العامة للضرائب ودائرة التسجيل العقار .وان هذا النوع من التهرب له أثر سلبي خطير النه
يجعل خزانة الدولة العامة تخسر فرص للحصول على اموال طائلة ويقلل االهمية المالية لدائرة الضريبة
في توفير الدعم المالي للتنمية التي تحاول الوصول اليها العديد من الدول وخاصة النامية منها لكي تمول
الخدمات العامة للمواطنين  ( .خلف) 266 :2017 ،
 .3-3-2-3التهرب الضريبي استنادا الى معيار اإلقليمية
ويقسم على:
 – 1التهرب على المستوى الدولي ( خارجي ) :هو الذي يحدب خارج حدود الدولة الواحدة بسبب كون
المكلف يستنفع من الضريبة السيادية للدولة ،ويرتبط است ،له بتبعية الع قة في الدول المتعددة ( سواء
كانت لحمة جنسيتها من بعضها او اقامته في اراضيها او ممارسته فيها لفعالية اقتصادية ) لكي يتخلص
من التكليف الضريبي.
وقد اثبت الواقع ان التهرب الكلي من الضريبة الكلي لم يحدب على المستوى الدولي ،بان يتخلى المكلف
عن الضرائب المستحقة عليه بصورة قانونية حسب التشريعات الضريبية في جميع البلدان ذات الع قة
التبعية بها ،فهذا امر يندر حدوثه ،الن كل البلدان تحرص على ان تكون تشريعاتها الضريبية مطبقة على
كافة االفراد سواسية.
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 – 2التهرب على المستوى المحلي (داخلي) :هي ظاهرة قديمة جداً ،وهي االكثر انتشاراً في العالم ،
وفي الواقع يوجد التهرب الضريبي في جميع الدول ب،ض النظر عن مستوى التقدم والنمو في تل الدولة،
فلما تكون االعمال في حدودالدولة فاِن المكلفين يلجؤون لطرق واعمال ةير مشروعة لكي يتجنبوا
الواجب الضريبي بالبلد الذي ينتمي اليه ( .ضيف واخرون ) 17 :2019 ،
والشكل رقم ( )7التالي يوضح صور وأشكال التهرب الضريبي:
رسم توضيحي  :7صور التهرب الضريبي

صور التهرب
الضريبي

على وفق المشروعية
( تهرب مشروع وتهرب
غير مشروع)

على وفق الحجم
( تهرب كلي وتهرب
جزئي)

على وفق االقليمية
(تهرب دولي وتهرب
محلى)

المصدر :من إعداد الباحب

 :4-2-3اثار التهرب الضريبي:
ان التهرب الضريبي له انعكاسات سلبية على المجتمع باكمله مما يؤثر في اقتصاد الدولة بشكل مباشر
وةير مباشر ،باالضافة الى اثارها االقتصادية والمالية واالجتماعية السلبية و يمكن تقسيمها على:
 - 1االثار االقتصادية :ان شيوع التهرب من الضريبة يؤدي الى خلل ازمات اقتصادية ،فعلى
المستوى الكلي عندما يقل الدخل العام للدولة تجبر على تقليل فتلجاالنفقة العامة ويؤثر في النمو
االقتصادي االنفاق العام مما يؤثر في التطور االقتصادي ،فتلجا الدولة الى القروض الخارجية والذي
ينتج عنه ديون اقتصادية  ،كما أن التهرب من الضريبة يقلل من االدخارالعام فتقل بذل القدرة
االستثمارية .هذا اما على المستوى الجزئي فالتهرب من الضريبة يعرقل العدالة الضريبية ،ويتمكن

64

المتهربين من ان يسيطروا على السوق ويخفظوا سعر البيع فتزداد ارباحهم ،وبالتالي التهرب
الضريبي هي طريقة لزيادة االرباح وعرقلة جهود مبذولة لزيادة االنتاجية( .رشيدة ) 17 :2017 ،
 - 2االثار المالية :يؤدي التهرب من الضريبة الى نقص الحصيلة في الواردات الضريبية وما ينشا
عن ذل من اثار سلبية تظهر في العجز المالي بسبب زيادة النفقات العامة وتقليل الواردات مما يجعل
الدولة تقوم بزيادة او فرض ضرائب جديدة لتعويض النقص لحصيلة الضريبية وقد ينجم عن ذل
زيادة في االعباء الضريبية وخاصة بالنسبة للمكلفين الملتزمين باداء الضريبة( .طلب)485 :2018 ،
 - 3االثار االجتماعية والنفسية (سيكولوجي) :يضعف التهرب من الضريبة التضامن بين افراد
المجتمع ،ويؤدي الى عدم العدالة بين المكلفين في عبء الضريبة ،حيب يدفع البعض المستحقات
الضريبية كاملة بينما يتخلص البعض االخرمنها بالتهرب منها بسبب التوزيع ةير العادل للعبء
الضريبي ،و تؤدي زيادة ظاهرة التهرب الضريبي الى ان ترفع الدولة معدالت الضريبة الموجودة
او اضافة ضرائب جديدة ،فيزيد العبئ الضريبي على من لم يتهرب من دفعها  ،وبذل تفشل الضريبة
في تقوية روح التضامن بين افراد المجتمع( .رشيدة ) 17 :2017 ،
ومن اثاره ايضا :تدهور الوعي الضريبي لدى المكلف بالضريبة ،وضياع صدق التعام ت ،وزيادة
الفروق االجتماعية.
 :5-2-3مقارنة بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي:
اوجه الشبه:
 - 1تأثير كل من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي سلبي ،ألنه يقلل حصيلة الخزينة العامة التي
يفترض أن تساهم الضريبة بدرجة كبيرة فيها وبالتالي تؤدي إلى تأثير سلبي في الهيكل االقتصادي وما
يتبعه من حاالت سلبية أخرى ،مما تضطر الدولة الى فرض ضرائب جديدة لتعويض النقص الحاصل في
وارداتها جراء التهرب الضريبي والتجنب الضريبي.
 – 2ال يتفل المفهومان من حيب الهدف الذي يسعى إليه المكلف أال وهو التملص من دفع مقدار الضريبة
المستحقة قانونا( .طلب) 490 :2018 ،
اوجه االختالف:
 - 1ال،ل الضريبي :هو محاولة المكلف بدفع الضريبة جزئيا ً او عدم دفعها ،مستخدم طرق احتيالية وةير
قانونية ،ليتهرب من واجبه في دفع الضريبة ،أما من خ ل استخدام بيانات ةير دقيقة للدائرة المالية أو
استعمال طرق أخرى لتجنب دفع الضريبة بشكل كلي وجزئي.
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 - 2التجنب الضريبي :هو تخلص المكلف من دفع الضرائب بسبب استفادته من ث،رات في التشريع
الضريبي دون وجود مخالفة ل حكام القانونية ( .طبي.) 8 :2019 ،
 :6-2 -3إشكالية مستخدمي المعلومة الضريبية:
يعتبر مستخدم المعلومة الضريبية أحد أهم مستجدات الثقافة المحاسبية والضريبية الحديثة ،وذل من
منطلل أن المعلومة الضريبية اليوم ،لم تصبح تهم السلطات الضريبية فقط ،مثل ما هو معمول به في
بعض الدول ،مما قلل من أهمتيها وجعل كل الممارسات المحاسبية تكون من أجل تبرير األوعية الضريبية.
كيفية اإلفصاح الشفاف عن المعلومة الضريبة ألصحاب المصلحة ،مع تعارض المصالح بينهم ؟ فمث ً :
( ) Martinez and Others ،2013 :1-4
 - 1مجلس اإلدارة :والذي يضم أشخاصا يتم تعيينهم من طرف المساهمين ،تكون من مهامهم القدرة
على الوضع الجبائي للمؤسسة إدراكا منهم أن الضريبة هي مصدر خطر على المؤسسة.
 - 2المستثمرون والمحللون الماليون والصحفيون :يريدون معرفة هل الشركات تقوم بخلل القيمة،
ويريدون معلومات واضحة ومفسرة ،ومعرفة كم من الضرائب تريد أن تدفع المؤسسة في المستقبل،
ولماذا الضرائب الفعلية تختلف عن المتوقعة ،وما هي اإلستراتيجية الضرائبية المتبعة ،كما أن يهتمون
بالمخطر الجبائي.
 - 3المدقق الداخلي و الخارجي :يقوم مدقل الحسابات الخارجي بتقديم تقرير عن الوضعية المالية
والجبائية للمؤسسة ألصحاب المصالح ،والتأكد من أن البيانات تعبر عن الصورة المالية الحقيقية
ل لمؤسسة ،أما المدقل الداخلي الذي يعتبر أحد أهم عناصر حوكمة الهيكل التنظيمي للمؤسسة يعمل
على تقييم نظام الرقابة الجبائي الداخلي للمؤسسة
 - 4السلطات الجبائية  :تدراسة عن اإليرادات لتمويل الخدمات العامة ،وضمان اإلمتثال للقوانين
الضريبية و القواعد و اللوائح بتكلفة معقولة ،و المحافظة على القواعد الجبائية بحيب تضمن الحفاظ
على بيئة تابعة لشركة تجارية تنافسية ،باإلضافة إلى انه إذا كانت الشركة لديها إستراتيجية ضريبية
أقرها اختيار ترتيبات إدارة المخاطر وترتيبات تقديم التقارير من وظيفة المجلس التنفيذي ،والمخاطر
الجبائية ومدى اإللتزام بالمعايير المحاسبية
 - 5المنظمات غير الحكومية وضغط المجتمع :تتمثل في المؤسسات التي تنظر إلى المحيط اإلجتماعي
الذي تنشط فيه المؤسسات مثل مؤسسات الحفاظ على البيئة ،حيب تراقب مسؤولية الشركات إتجاه
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مجتمعاتهم ،وممارسة أخ قيات العمل ،حيب أصبحت هذه األخيرة تهتم بالجانب الضريبي ،ويمكن
ان يكون لها التأثير في الرأي العام و الذي ينعكس على سمعة الشركة .
 - 6العمالء والموردون :يريدون الثقة في المعام ت الجبائية عند الشراء والبيع ،وبالتالي هذا النوع
من المحيط المحاسبي والضريبي فرض على المؤسسات اإلقتصادية اإلفصاح عن المعلومة الضريبية،
بأكثر وعي ودقة ،خاصة عند تأجيل األوعية الضريبية ،والتي تعبر عن الصفقات التي لم تحصل
أموالها بعد.
 :7-2-3طرق مواجهة التهرب الضريبي:
 - 1نشر الوعي الضريبي.
 - 2مراجعة التشريعات الضريبية بشكل مستمر ودوري الدخال تشريعات مالية جديدة تقلل من فرص
ظهور ث،رات قانونية تتر مجاالً للتهرب وعدم المساواة.
 - 3تحقيل العدالة الضريبية ولتحقيل هذا المبدا هنا العديد من االجراءات منها:
ا  -شمولية :الضرائب يجب تشمل الجميع حتى اليشعر المكلف ان هنا من يكون لديه ايرادات وال يدفع
ضرائب .
ب  -معدل :معدل الضريبة يجب ان يكون معقوالً الن المعدل الضريبي المرتفع لديه اثرا سلبيا في نفس
المكلف.
ج  -االعفاءات :يجب ان تدرس االعفاءات الضريبية بصورة جيدة ويكون المستفيدين منها اشخاص
بحاجة لها.
د  -االخذ بمبدا الشخصية :بمعنى مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف.
هـ  -تحسين اداء الجهاز االداري ( ..العركوب.) 75 :2008 ،
ومن خ ل هذا الفصل يمكن للباحب القول أن تطبيل النظام المحاسبي األلكتروني أمام التحدي هو الت،يير
في اإلجراءات الضريبية على عكس اإلجرءات التقليدية التي تدعم القيود القانونية والجبائية ،حيب أن
النظام المحاسبي األلكتروني يقوم على ضرورة تحقيل الشفافية ،وت،ليب الواقع اإلقتصادي على الشكل
القانوني.....الخ لتلبية إحتياجات األطراف المستفيدة والتوازن بين مصلحة الحكومة ومصلحة المكلفين
الخاضعين للضريبة.
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الفصل الرابع
الجانب التطبيقي للدراسة
وصف مجتمع الدراسة والعينة وتحليل نتائج اإلستبانة:
تهدف الدراسة ،إلى التعرف على أثر تطبيل نظم المحاسبة األلكترونية وأهميتها في الحد من التهرب
الضريبي من وجه عينة الدراسة ،ول،رض إختبار فرضيات الدراسة اعتمد في الجانب العملي على إستمارة
اإلسـتبانة الملحل رقم ( ) 1التي تم إعدادها بعد دراسة كل من المتطلبات البيئية في محافظة اربيل–
العراق ،وفض ً عن دراسة النظام المحاسبـي الموحد المطبل في الهيئات والدوائر الضريبية في العراق
بما يلبي ويخدم هدف وفرضية الدراسة ،ويتضمن هذا الفصل عرضا ً لوصف مجتمع الدراسة والعينة
الموزعة عليها اإلستمارة ونتائج فرضيات الدراسة وتحليلها وتفسيرها من خ ل ث ثة مباحب وهي:

 :1-4اختبار صدق االستبانة وثباتها ،وأساليب التحليل والمعالجة اإلحصائية.
 :2-4وصف مجتمع الدراسة والعينة الموزعة عليها إستمارة اإلستبانة.
 :3-4تحليل نتائج واختبار الفرضيات الدراسة.
 :1-4إختبار صدق اإلستبانة وثباتها ،وأساليب التحليل والمعالجة اإلحصائية
أداة الدراسة :تم إختيار مجموعة من األفراد المختصين لتوزيع إستمارة اإلستبانة عليهم لكون الموضوع
يهم كل من (مدراء،المخمنون ،المدقيقين ،المحاسبون) العاملين في الهيئة العامة للضرائب– في مدينة
أربيل.
وصف استمارة االستبانة :لقد إحتوت إستمارة االستبانة على ( )30سؤاالً موزعا ً على محورين وهي:
المحور األول :بيانات شخصية وعامة وتتضمن خمسة أسئلة.
المحور الثاني :أثر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISفي الحد من التهرب الضريبي.
 -1ال تؤثر النظم والقوانين السائدة والمتبعة من قبل موظفي الدوائر الضريبية في مكافحة التهرب
الضريبي :وتتضمن عشرة أسئلة.
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 -2ال ي ئم نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية بالنظم القوانين الضريبية السائدة للحد من التهرب
الضريبي :وتتضمن عشرة أسئلة.
 -3إن تطبيل نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية ال يقلل من ظاهرة التهرب الضريبي :وتتضمن عشرة
أسئلة.
صدق وثبات أداة القياس :لقياس صدق وثبات فقرات اإلستبانة لقد إستخدمت الطرق اآلتية:
طريقة المحكمين :استخدم الباحب نتائج التحكيم للتأكد من صدق االستبانة حيب تم عرضها على عدد
من السادة الخبراء والمحكمين وعددهم ( )10خبراء من ذوي الخبرة الواسعة في المحاسبة ل،رض معرفة
مدى صحة اإلستمارة ،كما هو موضح أسماؤهم في الملحل رقم ( ،)1وتم مراعاة الم حظات التي جاءت
من المحكمين ،والمتعلقة بتصحيح بعض الفقرات وإل،اء بعضها ودمج بعضها في فقرات أخرى ،وبذل
تأكد الباحب من الصدق في المحتوى والصدق المنطقي والصدق الظاهري لحين التوصل إلى الشكل
النهائي إلستمارة اإلستبانة الملحل ( )2وبما يت ءم مع أهداف الدراسة.
صدق المقياس :لقد تأكد الباحب من صدق المقياس بطريقتين هما:
اإلتساق الداخلي :يقصد مدى صدق اإلتساق الداخلي هو بين جميع فقرات االستبانة مع مجالها المنتمية
إليه  ،وقام الباحب معامل اإلرتباط بين جميع فقرات اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه .وقام الباحب
بحساب اإلتساق الداخلي للفقرات في اإلستبانة على عينة إستط عية من ( )20إستبانة وذل بحساب
معامل اإلرتباط في كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة االجمالية للمجال نفسه وكانت النتائج
كما يأتي:
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني
جدول :2أوالً -هناك مجموعة اساليب واجراءات يجب اتباعها من قبل موظفي الدوائر الضريبية
للكشف عن التهرب الضريبي من المؤسسات االقتصادية في االستبانة والمعدل الكلي لفقراته

المعنوية

الفقرة

معامل االرتباط

X1.1.1

**0.648

0.000

X1.1.2

**0.618

0.000

X1.1.3

**0.777

0.000

X1.1.4

**0.727

0.000

X1.1.5

**0.729

0.000

(القيمة االحتمالية)
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X1.1.6

**0.819

0.000

X1.1.7

**0.867

0.000

X1.1.8

**0.759

0.000

X1.1.9

*0.353

0.030

X1.1.10

*0.410

0.011

المصدر :إعداد الباحب من نتيجة التحاليل اإلحصائية.
** معنوية عالية عندما تكون القيمة اإلحتمالية ()Sig.≥0،01
N=96

* معنوية عندما تكون القيمة اإلحتمالية ()Sig.≥0،05

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني
جدول  :3ثانيا ً -يالئم نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية للنظم القوانين الضريبية السائدة للحد من
التهرب الضريبي في االستبانة والمعدل الكلي لفقراته
المعنوية

الفقرة

معامل االرتباط

X1.2.1

**0.739

0.000

X1.2.2

**0.847

0.000

X1.2.3

**0.597

0.000

X1.2.4

**0.804

0.000

X1.2.5

**0.804

0.000

X1.2.6

**0.798

0.000

X1.2.7

**0.896

0.000

X1.2.8

**0.790

0.000

X1.2.9

**0.531

0.001

X1.2.10

**0.770

0.000

(القيمة االحتمالية)

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتيجة التحلي ت اإلحصائية.
** معنوية عالية عندما تكون القيمة اإلحتمالية (()Sig.≥0،01
* معنوية عندما تكون القيمة اإلحتمالية (()Sig.≥0،05

N=96
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معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني
جدول  :4ثالثا ً -إن تطبيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية يؤدي الى الحد من ظاهرة التهرب
الضريبي في االستبانة والمعدل الكلي لفقراته
المعنوية

الفقرة

معامل االرتباط

X1.3.1

**0.757

0.000

X1.3.2

**0.646

0.000

X1.3.3

**0.781

0.000

X1.3.4

**0.511

0.001

X1.3.5

**0.523

0.001

X1.3.6

**0.815

0.000

X1.3.7

**0.723

0.000

X1.3.8

**0.648

0.000

X1.3.9

**0.795

0.000

X1.3.10

**0.740

0.000

(القيمة االحتمالية)

المصدر :إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
** معنوية عالية عندما تكون القيمة اإلحتمالية (()Sig.≥0،01
* معنوية عندما تكون القيمة اإلحتمالية (()Sig.≥0،05

N=96

ن حظ في الجداول( )4-3-2أنها تبين معام ت االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل محور من المحاور
والمعدل الكلي لتل الفقرات كل على حدة .وتوضح النتائج ان معام ت االرتباط الموضحة والمعنوية عند
مستوى المعنوية ( )α=0،05وبذل يمكن اعتبار فقرات جميع محاور االستبانة صادقة في قياسها ،وعليه
لن نحذف أية فقرة من فقرات االستمارة.
الصدق البنائي :يعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة التي تحسب مدى صحة األهداف التي تريد
األداة الوصول إليها ،ويوضح مدى إرتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة.
وقام الباحب بقياس الصدق البنائي على العينة اإلستط عية نفسها كما في الجدول رقم (:)5
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جدول  :5معامالت االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة والمعدل الكلي لجميع الفقرات
(االستبانة ككل)
المعنوية

ت

المحور

معامل االرتباط

1

M1.1

**0.699

0.000

2

M1.2

**0.842

0.000

3

M1.3

42**60.

0.000

(القيمة االحتمالية)

المصدر :إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
** معنوية عالية عندما تكون القيمة اإلحتمالية (()Sig.≥0،01
N=96

* معنوية عندما تكون القيمة اإلحتمالية (()Sig.≥0،01

توضح نتائج الجدول رقم ( )5أن جميع معام ت اإلرتباط في جميع المجاالت المحور الثاني في
اإلستبانة دالة إحصائيا ً وبدرجة قوية عند مستوى معنوية (( )α≥0،05وبذل جميع مجاالت اإلستبانة
صادقا ً لما وضع لقياسه.
ثبات المقياس :يقصد بثبات اإلستبانة هو الحصول على النتيجة نفسها لوأعيد توزيع اإلستبانة ألكثر من
مرة تحت نفس الشروط والظروف أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني اإلستقرار في نتيجة اإلستبانة
وعدم احتوائها على ت،ييرات كبيرة عندما يعاد توزيعها على أفراد العينة مرات متعددة خ ل مدد زمنية
معينة .وقد تحقل الباحب من ثبوت إستبانة الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ( Alfa Cronbach
 )Equationعلى العينة اإلستط عية ،وكانت النتائج مبنية كما في الجدول رقم (:)6
جدول  :6معامل الثبات (طريقة الفا كرونباخ)
ت

المحاور

عدد الفقرات

معامل الفا كرونباخ

1

M1.1

10

0.877

2

M1.2

10

0.918

3

M1.3

10

0.813

جميع الفقرات (كلي)

30

0.869

*

المصدر :إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
تكون فقرات المحور ثابتة عندما تكون قيم معام ت ألفا كرونباخ أكبر من ()0،6
يظهر من الجدول رقم ( )6السابل أن معامل ألفا كرونباخ ذا قيمة عالية لكل مجال من مجاالت
اإلستبانة  .كذل فلن قيمة معامل ألفا لجميع مجاالت الدراسة واألداة ككل قد تراوحت بين ((-0،887
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( )0،919وكانت أكبر من ( ) 0،6وهذا يعني أن معامل الثبات ذا قيم مرتفعة ،و اإلستبانة تكون في
صورتها النهائية في الملحل رقم ( )2ممكن اعادة توزيعها.
 :2-4وصف مجتمع الدراسة والعينة الموزعة عليها إستمارة اإلستبانة
في هذا المبحب سيتم تناول إجابات أفراد العينة على أسئلة المحور األول والمتعلقة بالبيانات الشخصية
والعامة باستعمال عدد من األساليب اإلحصائية والخاصة بمنهجية الدراسة ،وكاآلتي:
توزيع عينة الدراسة :ل،رض جمع البيانات تم توزيع ( )120إستبانة على أفراد عينة الدراسة (المدراء،
المخمنون ،المدقيقين ،المحاسبون) العاملين في الهيئة العامة للضرائب في مدينة أربيل ،وقد بلغ عدد
المستجبين ( )99وبنسبة ( ،)5،%82وتم استبعاد واهمال ( )3استمارة لعدم اكتمال اجاباتها ،أما
اإلستمارات المقبولة و الصالحة للتحليل فقد بلغ ( )96أي بنسبة ( )%80كما موضح في الجدول رقم ()7
اآلتي:
جدول  :7توزيع عينة الدراسة ونسبة المستجبين إلستمارة اإلستبانة
عدد اإلستمارات
الوظيفة

المرسلة أو
الموزعة

نسبة اإلستمارات

المعادة المعادة

عدد اإلستمارات
غير
المقبولة

مدراء ومعاوني المدراء

10

10

%100

المخمنون

50

40

%80

1

المدققون

35

31

6،%88

2

المحاسبون

25

18

%72

المجموع

120

99

5،%82

المصدر :من إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.

3

صافي نسبة

مقبول

المستجبين

10

%100

39

%58

29

%83

18

%72

96

%80
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وصف خصائص عينة الدراسة :يناقل هذا الجزء النتائج المتعلقة مميزات عينة الدراسة من حيب الوظيفة
والمؤهل العلمي و الشهادة المهنية والخبرة العملية والتخصص  .وان تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها
من خ ل الجداول بالشكل اآلتي:
السؤال رقم ( )1الدرجة العلمية:
جدول  :8توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية
الدرجة العلمية

التكرار

النسبة

دبلوم وأقل

7

2 ، 7%

بكالوريوس

80

4،83%

دبلوم عالي

4

2 ، 4%

ماجستير

4

2 ، 4%

دكتورا

1

1%

المجموع

96

100%

المصدر :من إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
ان الجدول رقم ( ) 8يظهر أن عينة الدراسة تتوزع من حيب المؤهل العلمي على خمس فئات إذ
احتل حملة البكالوريوس المرتبة األولى وعددهم ( )80مفردة إحصائية أي بنسبة ( )%83واحتلت حملة
دبلوم وأقل بالمرتبة الثانية وعددهم ( )7مفردات إحصائية وبنسبة ( )%7،2وجاءت حملة الدبلوم العالي
والماجستير بالمرتبة الثالثة إذ بلغ عددهم ( )4وبنسبة ( ،)%4،2وأخذت حملة الدكتوراه بالمرتبة الرابعة
أو األخيرة إذ كان تعدادهم ( )1وبنسبة ( ،)%1واوضحت هذه النتائج أن ( )%92.8من العدد الكلي
لعينة الدراسة من حملة شهادات بكالوريوس ودبلوم عالي والماجستير و الدكتوراه وهذا بدوره يعطي
مصداقية أكبر للفهم واإلجابة عن أسئلة اإلستبانة بصدق.
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السؤال رقم ( )2الوظيفة الحالية:
جدول  :9توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة الحالية
التكرار

الوظيفة الحالية

النسبة

مدراء ومعاوني المدراء

10

% 10.40

المخمنون

39

% 40.60

المدققون

29

% 30.25

المحاسبون

18

% 18.75

المجموع

96

%100

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
ل،رض التوقف على واقع العمل المحاسبي ،وأثر تطبيل نظام المحاسبة األلكترونية تم اختيار أفراد عينة
الدراسة من (مدراء ومعاونين ومخمنين ومدققين ومحاسبين) العاملين في الهيئات والدوائر الضريبية.
والجدول رقم ( )9في أع ه يبين األعداد والنسب المئوية للوظائف الحالية ل فراد المبحوثين ويتضح فيه
أن النسبة الكبرى وقيمتها ( )%89.60هي المخمنون والمدققون والمحاسبون وكانت هذه النسبة مقصودة
ل،رض التعرف على واقع االجراءات المحاسبية المعمول بها في الدوائر الضريبية في مدينة اربيل-
العراق.
السؤال رقم ( )3سنوات الخبرة:
جدول  :10توزيع عينة الدراسة بحسب الخبرة
المتغير

التكرار

النسبة المئوية

الخبرة

من  1سنة –  5سنوات

4

% 4،2

من  6سنة –  10سنوات

16

% 16،6

من  11سنة 15 -سنة

18

% 18،8

من  16سنة 20 -سنة
 21سنة فاكثر

24
34

% 25،0
% 35،4

96

% 100

المجموع
المصدر :إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي

ان البيانات الموجودة في الجدول رقم ( )10تشير الى أن عينة الدراسة توزعت حسب سنوات الخبرة
على خمس فئات ،إذ احتلت فئة الذين خبراتهم اكثر من (  21سنة) المرتبة األولى وعدد أفرادها ()34
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وبنسبة ( )%35.4أما الفئة الذين لهم خبرة بين ( 20–16سنوات) في المرتبة الثانية وعددهم ()24
وبنسبة ( ،)% 25.0وكما ان الفئة الذين تتراوح خبراتهم من ( 15–11سنوات) في المرتبة الثالثة
وعددهم في هذه الفئة ( )18وبنسبة ( ،)%18.8والفئة الذين لهم خبرة بين ( 10–6سنوات) المرتبة
الرابعة إذ كان عدد أفراد هذه الفئة ( )16وبنسبة ( )%16.6وأخيراً جاءت فئة الذين خبراتهم تتراوح
بين ( 5–1سنة) في المرتبة الخامسة وعددهم ( )4وبنسبة ( ) %4.2وكشفت النتائج الدراسة إلى أن
ةالبية عينة الدراسة ( )% 95.8لهم خبرة تزيد على ( 6سنوات) في هذا المجال مما يعطي مصداقية
اكبر على نتائج الدراسة .
السؤال رقم ( )4التخصص العلمي:
جدول  :11توزيع عينة الدراسة بحسب االختصاص العلمي
مدير

المحاسبون

المجموع

النسبة

التكرار النسبة

التكرار النسبة

التكرار النسبة

محاسبة

1

%10

18

%46

18

62.5

9

%50

46

%48

اقتصاد

2

%20

6

%15

4

%
13.5

3

%17

15

%15

إدارة أعمال

5

%50

4

%10

4

%
13.5

4

%22

17

%18

اخرى

2

%20

11

%29

3

%
10.5

2

%11

18

%19

المجموع

10

%10

39

%41

29

%
%30

18

%19

96

%100

الفئة
التخصص

ومعاون مدير

المخمنون

التكرار النسبة التكرار

المدققون

المصدر :من إعداد %
الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.

ان الجدول ( ) 11يوضح أن عينة الدراسة انقسمت حسب التخصص العلمي على اربع اقسام  ،وقد جاء
تخصص المحاسبة في المرتبة األولى وعدد هذه الفئة ( )46مفردة إحصائية أي بنسبة ( )%48من العينة
الكلية للدراسة ،واحتلت تخصصات أخرى بالمرتبة الثانية وعدد أفرادها ( )18مفردة إحصائية وبنسبة
( )% 19من إجمالي عينة الدراسة ،واحتل فئة تخصص إدارة األعمال بالمرتبة الثالثة وعدد هذه الفئة
( )17مفردة إحصائية وبنسبة ( )%18وأخيراً احتلت فئة تخصص اإلقتصاد المرتبة الرابعة إذ كان عدد
هذه الفئة ( )15مفردة إحصائية وبنسبة ( )%15وهذه النسبة توضح أن المستجيبين لهم ارتباط وثيل
بموضوع الدراسة مما يزيد من موثوقية الدراسة والنتائج التي تحصل إليها ،الن هذه التخصصات تساعد
المستجيبين في التعامل مع بنود االستبانة بجدية وعق نية ومعرفة تخصصية.
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السؤال رقم ( )5المشاركة في دورات متخصصة في نظام المحاسبة االلكترونية:
جدول  :12توزيع عينة الدراسة بحسب المشاركة في دورات متخصصة في نظام المحاسبة
االلكترونية
الفئة
التخصص

مدير
ومعاون مدير

المدققون

المحاسبون

المجموع

المخمنون
النسبة

التكرار النسبة

التكرار النسبة

التكرار النسبة

% 18

6

% 20

15

% 83

30

% 31

32

% 82

23

%80

3

% 17

66

% 69

39

%41

29

% 30

18

%19

96

%100

التكرار النسبة التكرار
7 % 20

نعم

2

ال

8

%80

المجموع

10

01%

المصدر :معدة من قبل %
الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.

إن الجدول رقم ( ) 12في أع ه يحوي التكرارات والنسب المئوية ل فراد المبحوثين نسبة إلى عدد
مشاركتهم في دورات متخصصة في النظام المحاسبة االلكترونية ونرى فيه أن النسبة العظمى والتي تبلغ
عدد ةير المشاركين فيها ( )66فرداً وبنسبة مئوية قدرها ( )% 69هي لمن ليست لديه المشاركة في مثل
هذه الدورات وهذا ما يتطلب الوقوف على هذا النقطة من ضعف الهياة العامة للضرائب في مدينة أربيل.
األساليب والمؤشرات اإلحصائية المستخدمة :لقد تم إستخدام عدد من األساليب والمؤشرات اإلحصائية
المناسبة في عرض وتحليل فقرات إستمارة اإلستبانة فض عن إستخدام مقياس ليكرت الخماسي في
تصنيف إجابات األفراد المبحوثين وهي:
أ -الوسط الحسابي الموزون  :Weighted Meanهو احد مقاييس النزعة المركزية ،إذ يتم ترجيح
قياسات للمفردات بأوزان تمثل أهمية كل منها وهذه األوزان تكون محددة سلفا .وفي هذه الدراسة تمثل
المفردات قيمة الخيار لكل سؤال ،في حين تمثل األوزان عدد األشخاص الذين إختاروا هذا الخيار.
ب -اإلنحراف المعياري  :Standard Deviationهو الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مجموع
مربعات انحرافات قيم المت،ير العشوائي عن وسطها الحسابي ويعد هذا المقياس من أفضل مقاييس
التشتت على االط ق بسبب مميزاته العديدة.
ج -النسب المئوية  :Percentageيمتاز هذا األسلوب وبموجبه يتم الحصول على (األهمية النسبية)
كمؤشر أولي التجاهات إجابات األفراد المبحوثين على شكل نسب مئوية.
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 :3-4تحليل نتائج إستمارة اإلستبانة
في هذا المبحب سيتم تحليل وتفسير نتائج إستمارة اإلستبانة ل سئلة المذكورة فيها ضمن الملحل الثاني
على التوالي في سبيل إثبات أو نفي فرضيات الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المنوه عنها في
المبحب السابل.
 :1-3-4مقاييس األهمية النسبية للمتوسط الحسابي:
من أجل تقييم وتصنيف مستوى أهمية أفراد العينة للفقرات التي تتضمنها بخصوص األسئلة المتعلقة
بموضوع الدراسة ،فقد تم وضع مقياس ترتيبي للمتوسط الحسابي حسب مستوى األهمية إلستخدامه في
تحليل النتائج طبقا لما يأتي:
والجدول رقم ( )13يبين قيم ومعايير كل وزن من أوزان المقياس الخماسي المعتمد في الدراسة:
جدول  :13قيم ومعايير كل وزن من أوزان المقياس الخماسي المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

األهمية النسبية

من ( )4،2إلى ()5

موافق تماما

من ( )3،4إلى أقل من ()4،2

موافق

من ( )2،6إلى أقل من ()3،4

محايد

من ( )1،8إلى أقل من ()2،6

غير موافق

أقل من ()1،8

غير موافق تماما

المصدر :من إعداد الباحب
وقد تم احتساب المدى ( )Rangeالخاص الذي يشكل مستوى التأييد من خ ل المعادلة اآلتية:
المدى =

الع مة القصوى−الع مة الدنيا
الع مة القصوى

=

1−5
5

= 0.8
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 :2-3-4عرض النتائج وإختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى ) :(Ho1ان النظم والقوانين السائدة واإلجراءات المتبعة ال تؤثر في الحد من التهرب
الضريبي عند مستوى المعنوية ( )  0.05في تقدير أفراد العينة (المدراء والمعاونون  -المخمنون -
المدققون  -المحاسبون)
تم إختيار هذه الفرضية من خ ل ( )10أسئلة ويبين الجدول رقم ( )14النسب المئوية لإلجابات عن أسئلة
الفرضية ألولى وكذل الجدول رقم ( )15يبين الوسط الحسابي عن طريل عرض أقل قيمة وأعلى قيمة
لمجموع إجابات أفراد العينة واالنحراف المعياري ومعامل اإلخت ف ترتيب اهمية الفقرات:
جدول  :14النسب المئوية إلجابات األفراد لكل سؤال من األسئلة المتعلقة بتأثير النظم والقوانين
السائدة واإلجراءات المتبعة في الحد من التهرب الضريبي
رقم

غير موافق تماما

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماما

1

2

3

4

5

السؤال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المجموع
التكرار

%
100

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

0

0.0

7

7.1

8

8.1

56

58.3

25

26.2

96

0

0.0

4

4.3

11

11.4

62

64.5

19

19.8

96

100

0

0.0

3

3.4

11

11.4

56

58.1

26

27.1

96

100

0

0.0

5

5.2

12

12.9

55

58.1

23

23.8

96

100

0

0.0

4

4.2

6

6.7

63

64.8

23

24.3

96

100

0

0.0

7

7.3

15

15.6

49

51.0

25

26.1

96

100

0

0.0

5

5.2

20

20.8

50

52.0

21

22.4

96

100

1

0.0

7

7.3

10

10.4

57

59.4

22

22.9

96

100

1

0.0

5

5.2

10

10.4

57

59.5

23

24.0

96

100

0

0.0

4

4.3

10

10.4

61

62.8

21

22.5

96

100

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
كشفت نتيجة الجدول رقم ( )14أن النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) على السؤال األول
كانت ( )%84،5ونسبة ةير الموافل ( )%8،1ونسبة ةير الموافقين (ةيرموافل وةيرموافل تماماً)
كانت ( ،)%7،1أي أن هنا شبه إجماع كامل من قبل أفراد العينة على أن النظام الضريبي المتبع من
قبل الهيئات الضريبية يساعد على الكشف عن ظاهرة التهرب الضريبي.
أما السؤال الثاني فقد بل،ت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%84،3أيضا ً ونسبة
المحايد ( )%11،4ونسبة ةير الموافقين (ةيرموافل وةيرموافل تماماً) ( ،)%4،3وهذا يدل على وجود
إتفاق حول بند  :أن التعليمات التي تصدر من الهيئة العامة للضرائب تساعد المخمنون في الكشف عن
ظاهرة التهرب الضريبي.
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بينما بالنسبة للسؤال الثالب فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%85،2ونسبة
المحايد ( )%11،4ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%3،4وبالتالي القبول بأنه:
يتم تطبيل قانون الشركات السائدة في الدوائر الضريبية على المكلفين بمس السج ت المحاسبية.
أما السؤال الرابع فكانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%81،9ونسبة المحايد
( )%12،9ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%5،2على أن الهيئات الضريبية:
يتم التأكد من عدم إجراء أي تعديل على القيود والمستندات المحاسبية بما يؤثر في صحة التقارير المقدمة
للضريبة.
وبالنسبة السؤال الخامس كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%89،1ونسبة المحايد
( )%6،7ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%4،2أي أن هنا شبه إجماع كامل
من قبل أفراد العينة في الدوائر الضريبية :فان جميع المستندات والمطبوعات المستخدمة مطبوع عليها
اسم المكلف وعنوانه ونشاطه وسمعته التجارية .
وبينت نتائج السؤال السادس ان النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%77،1ونسبة المحايد
( )%15،6ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%7،3على أن الهيئات الضريبية:
يتم التأك د من عدم حذف بعض اإلدخاالت أو المستندات للنظام بشكل يؤثر في صحة التقارير المقدمة
للضريبة.
وكانت نتائج السؤال السابع النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%74،4ونسبة المحايد
( )%20،8ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%5،2فان في الدوائر الضريبية:
تفي االجراءات الفنية المتب،ة من قبل الهيئات الضريبية للحد من التهرب الضريبي.
والسؤال الثامن كانت النسبة للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%82،3ونسبة المحايد ()%10،4
ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%7،3علما أنه :يمكن من خ ل االجراءات
المتبعة التأكد من أن البيانات المدخلة لم يتم تحريفها فيما بعد التسوية مع المكلف الضريبي.
أما السؤال التاسع فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%83،5أما المحايد
( )%10،4ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%5،2تفسر ذل بأنه من قبل
الهيئات الضريبية :يتم التأكد من أن البيانات المدخلة في النظام هي من واقع العمليات الفعلية.
أما السؤال العاشر أو األخير فقد بل،ت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%85،3والمحايد
( )%10،4ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%4،3وتفسر بان في الدوائر
الضريبية :يتم التأكد من أن المخمن ال يعتمد عن التقدير الذاتي في تقدير مبلغ الضريبة.
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العبــــــارات

الوسط الحسابي

اإلنحراف
المعياري

معامل األختالف
%

األهمية النسبية
%

المرتبة

مستوى األهمية

جدول  :15المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامالت اإلختالف لجميع الفقرات المتعلقة بتأثير
النظم والقوانين السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي

يساعد النظام الضريبي المتبع من قبل
الهيئات الضريبية على الكشف عن
ظاهرة التهرب الضريبي

4.04

0.79

19.6
6

80.7
6

3

مرتفع

التعليمات التي تصدر من الهيئة العامة
للضرائب يساعد المخمنون في الكشف
عن ظاهرة التهرب الضريبي

3.99

0.72

18.1
2

79.7
1

6

3

يتم تطبيل قانون الشركات السائدة على
المكلفين بمس السج ت المحاسبية

4.09

0.72

17.5
2

81.8
1

1

4

يتم التأكد من عدم إجراء أي تعديل على
القيود والمستندات المحاسبية بما يؤثر
في صحة التقارير المقدمة للضريبة

4.01

0.76

18.9
4

80.1
9

5

4.08

0.70

17.2
5

81.6
2

2

3.99

0.81

20.3
6

79.7
1

6
مكرر

مرتفع

3.90

0.81

20.6
7

78.1
0

8

مرتفع

3.97

0.81

20.4
5

79.4
3

7

مرتفع

4.01

0.79

19.5
7

80.2
9

4

مرتفع

4.08

0.72

4.02

0.76

17.7
5
19.0
1

81.6
2
80.3
1

2
مكرر

مرتفع

ت

1

2

5

6

7

8

9
10

ان جميع المستندات والمطبوعات
المستخدمة مطبوع عليها اسم المكلف
وعنوانه ونشاطه وسمعته التجارية
يتم التأكد من عدم حذف بعض
اإلدخاالت أو المستندات للنظام بشكل
يؤثر في صحة التقارير المقدمة
للضريبة
تفي االجراءات الفنية المتبعة من قبل
الهيئات الضريبية للحد من التهرب
الضريبي
يمكن من خ ل االجراءات المتبعة
التأكد من أن البيانات المدخلة لم يتم
تحريفها فيما بعد التسوية مع المكلف
الضريبي
يتم التأكد من أن البيانات المدخلة في
النظام هي من واقع العمليات الفعلية
يتم التأكد من أن المخمن ال يعتمد عن
التقدير الذاتي في تقدير مبلغ الضريبة
المعدل العام لجميع الفقرات

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.

مرتفع
مرتفع

مرتفع
مرتفع

مرتفع

ان الجدول رقم ( )15يتوضح بأن معظم القيم لجميع األسئلة التي تقيس مدى تأثيرالنظم والقوانين السائدة
واإلجراءات المتبعة من قبل الهيئات والدوائر الضريبية في الحد من التهرب الضريبي كان مرتفعاً ،كما
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أن األهمية النسبية ألةلبية البنود تجاوزت نسبة ( .)%80،00وإن قيمة اإلخت ف لجميع البنود كانت
منخفضة ويمكن إعتبار ذل داللة على وجود قدر من اإلتساق بين فراء أفراد العينة بشكل عام.
وتشير نتائج الجدول السابل بأنه يتم تطبيل قانون الشركات السائدة على المكلفين بمس

السج ت

المحاسبية .فقد حظي هذا البند ( ) 3بالمرتبة األولى من حيب األهمية النسبية بين جميع البنود ،فبل،ت
أهميته النسبية ( )%81،81ومتوسطة الحسابي ( )%4،09وهو أعلى متوسط حسابي في هذا المجال،
وبمعامل اخت ف ( )% 17،52وإنحراف معياري أقل من الواحد .وبالتالي وجود تأييد من قبل أفراد
العينة حول هذا البند.
ح ّل في المرتبة الثانية من حيب األهمية النسبية البند رقم ( 5و )10المتعلل (بالتأكد من المخمنون) فقد
حظى البندان بأهمية نسبية عالية بل،ت ( )%81،62وبمتوسط حسابي تجاوز المتوسط العام بلغ
( )%4،08وبمعامل اخت ف ( )%17،25وإنحراف معياري أقل من الواحد .وبالتالي هنا

إجماع من

قبل أفراد العينة على هذا البند رقم ( )5ويتم التأكد من عدم حذف بعض اإلدخاالت أو المستندات للنظام
بشكل يؤثر في صحة التقارير المقدمة للضريبة ،ويدل البند رقم ( )10انه يتم التأكد من أن المخمن ال
يعتمد على التقدير الذاتي في تقدير مبلغ الضريبة.
أما بالنسبة للمرتبة الثالثة فقد احتلها البند رقم ( )1بأهمية نسبية بل،ت ( )%80،76وبمتوسط حسابي
جاوز المتوسط العام وبلغ ( )%4،04وبمعامل اخت ف ( )%19،66وإنحراف معياري أقل من الواحد.
وبالتالي قبول البند القائل يساعد النظام الضريبي المتبع من قبل الهيئات الضريبية على الكشف عن ظاهرة
التهرب الضريبي.
وكما احتل البند رقم( )9المرتبة الرابعة بأهمية النسبية له( )%80،29وبمتوسط حسابي ()4،01
ومعامل إخت ف ( )%19،57وإنحراف معياري أقل من الواحد .ويبين هذا البند من أن يتم التأكد من انه
البيانات المدخلة في النظام هي من واقع العمليات الفعلية.
وجاء في المرتبة الخامسة البند رقم ( )4بأهميته النسبية ( )%80،19وبمتوسط حسابي قدره ()%4،01
وبلغ معامل إخت ف ( ، )%18،94وإنحراف معياري أقل من الواحد ،ويوضح هذا البند ( )4انه يتم
التأكد من عدم إجراء أي تعديل على القيود و المستندات المحاسبية بما يؤثر في صحة التقارير المقدمة
للضريبة.
ويأتي في المرتبة السادسة البند رقم ( 2و  )6فقد بل،ت أهميته النسبية ( )79،71وبمتوسط حسابي
( )%3،99وقد بلغ معامل إخت ف ( )%18،12( ،)%20،36على التوالي وإنحراف معياري أقل من
الواحد ،وبالتالي قبول البند ( )2حول التعليمات الضريبية التي تصدر من الهيئة العامة للضرائب يساعد
المخمنون في الكشف عن ظاهرة التهرب الضريبي .والبند( )6يتم التأكد من عدم حذف بعض اإلدخاالت
أو المستندات للنظام بشكل يؤثر في صحة التقارير المقدمة للضريبة.
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أما المرتبة السابعة فقد احتلها البند رقم ( )8وحصل هذا البند على أهمية نسبية بل،ت ()%79،43
ومتوسط حسابي العام ( )3،97ومعامل إخت ف( )%20،45وإنحراف معياري أقل من الواحد ،وبالتالي
قبول البند الذي يشير الى انه يمكن من خ ل االجراءات المتبعة التأكد من أن البيانات المدخلة لم يتم
تحريفها فيما بعد التسوية مع المكلف الضريبي.
أما المرتبة األخيرة من حيب األهمية وهي المرتبة الثامنة فقد احتلها البند ( )7المتعلل باإلجراءات الفنية.
إذ بل،ت األهمية النسبية لهذا البند( )%78،10وبلغ المتوسط الحسابي ( )3،90ومعامل
إخت ف( )%20،67وإنحراف معياري أقل من الو احد وهذا يشير إلى قبول أفراد العينة لهذا البند ،تفي
االجراءات الفنية المتبعة من قبل الهيئات الضريبية للحد من التهرب الضريبي.
وبشكل عام يمكن القول إن فراء أفراد العينة جميعها كوحدة واحدة حول النظم والقوانين الضريبية السائدة
والمتبعة من قبل الهيئات والضريبة في عينة الدراسة كانت بمستوى مرتفع نحو البنود جميعها ،هذا ما
يؤكد ارتفاع المتوسط الحسابي لإلجابات جميعها ،حيب تجاوزت أداة القياس ( )3.4كما أن المتوسط العام
للفرضية االولى بلغ ( ،)4.2وكان اختبار ( )T. Testللفرضية االولى من خ ل اختبار تحليل اإلنحدار
البسيط كما هو موضح في الجدول رقم ( )16اآلتي:
جدول  :16نتائج اختبار الفرضية االولى بموجب إختبار ()T.Test
الفرضية الوسط الحسابي
االولى

4.2

اإلنحراف

درجات

T

مستوى الداللة

نتيجة

المعياري
0.76

الحرية
95

المحسوبة
25.121

()Sig
0.000

اإلختبار
رفض

Sig ≥ 0.05
المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
فمطالعة الجدول رقم ( )16في ماسبل لوحظ إن مستوى الداللة المرتبطة بلختبار ( )T.Testللفرضية
األولى وهي ( )0.000أقل من مستوى معنوية اإلختبار وهي ( )0.05مما يؤدي الى عدم قبول او رفض
الفرضية الصفرية ( )Ho1و قبول الفرضية البديلة لها ،و يعني ذل أن العينة في الث ب فئات كمجموعة
واحدة اتفقت على فقرات محور النظم والقوانين السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي.
وبالتالي قبول الفرضية األولى.
والجدول رقم ( ) 17يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري آلراء أفراد العينة بفئاتها االربعة
للفرضية االولى:
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جدول  :17المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقدير اختالف آراء أفراد العينة حول أثرالنظم
والقوانين السائدة واإلجراءات المتبعة من قبل الهيئات والدوائر الضريبية في الحد من التهرب
الضريبي
المحور

الفئات

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المعوقات التي تواجه مستوى التوافق
والتطبيق للمعايير المحاسبية والتقارير
المالية الدولية في الشركات المساهمة
العاملة في محافظة اربيل-العراق

مدراء ومعاونين
المخمنون
المدققون
المحاسبون
المجموع

10
39

3.882
3.915

0.598
0.593

29
18

3.794
3.845

0.693
0.509
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3.866

0.598

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
ان البيانات الواردة في الجدول السابل ( )17كشفت أن المتوسط الحسابي للفئات المختلفة جميعها (المدراء
ومعاونوهم ،والمخمنون ،والمدققون ،والمحاسبون) يتراوح ما بين ( )3.794و ( )3.915كما أن
المتوسط العام للفرضية بلغ ( )3.886وتجاوزت أداة القياس ( )3.4وأن قيمة اإلنحراف للبنود جميعها
كانت منخفضة وبشكل عام يمكن إعتبار ذل داللة على وجود قدر من اإلتساق بين فراء هذه الفئات.
وعلى الرةم من أن متوسط اإلجابات كانت مختلفة ،إذ يتضح أن وجهات نظر فئات عينة الدراسة سواء
كانت مجتمعة أو حسب كل مجموعة منها تتفل على أن هنا أثرالنظم والقوانين السائدة واإلجراءات
المتبعة من قبل الهيئات والدوائر الضريبية للحد من التهرب الضريبي .وبالتالي قبول الفرضية األولى.
الفروق من وجهة نظر عينة الدراسة حول الفرضية األولى :يبين الجدول ( )18نتائج تحليل التباين
األحادي (  )One Way Anovaلمعرفة الفروق بين اراء كل من (المدراء والمعاونون ،والمخمنون،
والمدققون ،والمحاسبون) حول النظم والقوانين الضريبية السائدة في دولة العراق واإلجراءات المتبعة من
قبل الهيئات والدوائر الضريبية.
جدول  :18نتائج تحليل التباين االحادي ()ANOVAللفرضية االولى
البيان

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

0.666

2

0.333

خالل المجموعات

102.674

94

0.358

المجموع

103.341

95

**معنوي عندما تكون Sig. ≤ 0.05
المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.

 Fقيمة –المحسوبة

0.931

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.395

الداللة
االحصائية
غير معنوي
ال توجد
فروقات
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( One

وضحت البيانات الواردة في الجدول السابل رقم ( )18أنه عند إجراء تحليل التباين األحادي

 )Way Anovaلتوضيح التباين فيما بين اراء كل من ( المدراء ومعاونوهم ،والمخمنون ،والمدققون،
والمحاسبون) حول النظم والقوانين السائدة واإلجراءات المتبعة من قبل الهيئات والدوائر الضريبية على
الحد من التهرب الضريبي .أن قيمة اإلختبار (المحسوبة  )F-تساوي ( )0.931وبمعنوية ( )0.395وهي
أكبر من ( ) 0.05أي أن الفروقات ةير معنوية ،وهذا يدل على انه التوجد فروق ذات مدلول إحصائي
في إتجاهات وفراء كل من (المدراء ومعاونوهم ،والمخمنون ،والمدققون ،والمحاسبون) حول النظم
والقوانين الضريبية السائدة في دولة العراق واإلجراءات المتبعة من قبل الهيئات والدوائر الضريبية.
الفرضية الثانية ) : (Ho2ال ت ئم نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية بالنظم القوانين الضريبية السائدة
واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي عند مستوى المعنوية ( )  0.05في تقدير أفراد العينة
(مدراء ومعاونوهم ومخمنون ومدققون ومحاسبون)
تم إختيار هذه الفرضية من خ ل ( )10أسئلة ويبين الجدول رقم ( )19النسب المئوية لإلجابات عن أسئلة
الفرضية الثانية وكذل الجدول رقم ( )19يبين الوسط الحسابي من خ ل توضيح أقل قيمة وأعلى قيمة
لمجموع إجابات أفراد العينة واالنحراف المعياري ومعامل اإلخت ف وترتيب أهمية الفقرات:
جدول  :19النسب المئوية إلجابات األفراد لكل سؤال من األسئلة المتعلقة بمالءمة نظم المعلومات
المحاسبة االلكترونية بالنظم القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي
رقم
السؤال

غير موافق تماما ً
1

محايد
3

غير موافق
2

موافق تماما
5

موافق
4

المجموع

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

11

0

0.0

3

3.4

15

15.7

46

47.6

32

33.3

96

100

12

1

1.0

6

6.5

16

16.6

45

46.7

28

29.2

96

100

13

0

0.0

4

4.5

19

19.6

45

46.7

28

29.2

96

100

14

1

1.0

5

5.2

14

14.7

53

54.5

23

24.6

96

100

15

1

1.0

4

4.4

12

12.6

57

59.1

22

22.9

96

100

16

1

1.0

5

5.2

15

16.2

54

55.7

21

21.9

96

100

17

0

0.0

7

7.6

15

15.7

56

57.6

18

19.1

96

100

18

1

1.0

5

5.2

18

19.2

46

47.5

26

27.5

96

100

19

0

0.0

7

7.1

12

13.3

52

53.4

25

26.2

96

100

20

0

0.0

3

3.4

7

7.6

55

56.7

31

32.3

96

100

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
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يوضح الجدول رقم ( )19إلى أن النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) على السؤال الحادي
عشر كانت ( )%80،9ونسبة المحايد ( )%15،7ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً)
كانت ( ،)% 3،4أي أن هنا شبه إجماع كامل من قبل أفراد العينة على أنه ي ئم نظم المعلومات المحاسبة
االلكترونية مع نظم وا لقوانين والتعليمات الضريبية النافذة في البلد واالجراءات المتبعة من قبل الهيئات
الضريبية.
أما السؤال الثاني عشر فقد بل،ت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%75،9أيضا ً ونسبة
المحايد ( )%16،6ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%6،5وهذا يدل على
وجود إتفاق حول بند أن الهيئات الضريبية تمتل شبكات إتصال واجهزة حاسوب وبرمجيات محاسبية
مصممة بطريقة تساعد المستخدم في بناء معلومات من الحسابات بشكل دقيل.
أما بالنسبة للسؤال الثالب عشر فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ()%75،9
ونسبة المحايد ( )%19،6ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%4،5وبالتالي
القبول برأي أفراد عينة الدراسة أن موظفي الدوائر الضريبية يمتلكون الخبرة العملية في مجال إستخدام
البرمجيات ونظم المعلومات المحاسبة األلكتروني.
أما بالنسبة للسؤال الرابع عشر فكانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%79،1ونسبة
المحايد ( )%14،7ونسبة ةير الموافقين (ةيرموافل وةيرموافل تماماً) ( ،)%5.2فيما يتعلل بدعم
المادي والمعنوي من قبل وزارة المالية والهياة العامة للضرائب على استخدام تطبيل نظم المحاسبية
االلكترونية من قبل الهيئات الضريبية.
أما السؤال الخامس عشر فقدكانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%82،0ونسبة
المحايد ( )%12،6ونسبة ةير الموافقين (ةيرموافل وةيرموافل تماماً) ( )%4،2أي أن هنا شبه
إجماع كامل من قبل أفراد العينة ع لى أنه ال توجد ض،وطات خارجية على مسؤولي الهيئات الضريبية
بعدم إستخدام وتطبيل النظم المحاسبية االلكترونية.
أما السؤال السادس عشر فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%77،6ونسبة
المحايد ( )%16،6ونسبة ةير الموافقين (ةيرموافل وةيرموافل تماماً) ( )%5،2أي أن هنا شبه
إجماع من قبل أفراد العينة بأنه عند تطبيل برنامج المحاسبية االلكترونية تتفوق على عائد تطبيل النظام
عن تكاليف إقتنائها وتش،يلها.
أما السؤال السابع عشر فقدكانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%76،7ونسبة المحايد
( )%15،7ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%7،6المتعلل باستخدام البرامج
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وأنظمة المحاسبة االلكترونية ،هنا رأي أةلبية أفراد هينة الدراسة على أن المعلومات التي توافرها
البرامج والنظام المحاسبي االلكتروني ت،طي كافة أنشطة المكلفين الخاضعين للضرائب.
أما السؤال الثامن عشر فكانت النسبة للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%75.0ونسبة المحايد
( )%19،2ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%5،2فيما يتعلل باستخدام البرنامج
ونظم المحاسبية االلكترونية و البيانات التي تتوفرها تتوافل مع متطلبات أجهزة الحاسوب وبرامجيات
تمكنها من إنجاز أعمالها.
أما السؤال التاسع فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%79،6أما المحايد
( )%13،3ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%7،1يفسر رأي أةلبية أفراد
عينة الدراسة ذل على أن استخدام وتطبيل برامج المحاسبة االلكترونية ال تخلل مشاكل بين المكلفين
والجهات الضريبية في إحتساب الضرائب المستحقة.
أما السؤال األخير العشرون فقد بل،ت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%89ونسبة
المحايد ( )%7،6ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%3،4تفسر رأي أفراد
عينة الدراسة بشبه إجماع على ان تطبيل برنامج المحاسبية االلكترونية ال تعيل عملية احتساب ضريبة
من قبل المخمنيين في الهيئات والدوائر الضريبية.
جدول  :20المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامالت اإلختالف لجميع الفقرات المتعلقة بمالءمة
نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISبنظم القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة
للحد من التهرب الضريبي
ت

1
1

1
2
1
3

العبــــــارات

الوسط
الحسابي

ي ئم نظم معلومات المحاسبة االلكترونية
للنظم والقوانين والتعليمات الضريبية
4.11
النافذة واالجراءات المتبعة من قبل الهيئات
الضريبية
تمتل الهيئات الضريبية شبكات إتصال
واجهزة حاسوب وبرمجيات محاسبي
3.95
مصمم بطريقة تساعد المستخدم في بناء
معلومات من الحسابات بشكل دقيل
يمتل موظفوا الدوائر الضريبية الخبرة
3.98
العملية في مجال إستخدام البرمجيات
ونظم المحاسبة األلكترونية

اإلنحراف
المعياري

معامل
األختالف
%

األهمية
النسبية
%

المرتبة

مستوى
األهمية
مرتفع

0.78

19.08

82.19

2

0.93

23.45

79.05

5

مرتفع

0.86

22.41

79.62

3

مرتفع
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1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

هنا دعم مادي ومعنوي من قبل وزارة
المالية والهياة العامة للضرائب على
استخدام تطبيل نظم المحاسبية االلكترونية
من قبل الهيئات الضريبية
ال توجد ض،وطات خارجية على مسؤولي
الهيئات بعدم إستخدام وتطبيل نظم
المحاسبية االلكترونية
عند تطبيل برنامج المحاسبية االلكترونية
تفوق العائد من تطبيل النظام عن تكاليف
إقتنائها وتش،يلها
المعلومات التي توافرها البرامج والنظام
المحاسبي االلكتروني ت،طي كافة أنشطة
المكلفين الخاضعين للضرائب
البرنامج ونظم المحاسبية االلكترونية توفر
بيانات تتوافل مع متطلبات أجهزة
الحاسوب وبرامجيات تمكنها من إنجاز
أعمالها
استخدام وتطبيل برامج المحاسبة
االلكترونية ال تخلل مشاكل بين المكلفين
والجهات الضريبية في إحتساب الضرائب
المستحقة
المحاسبية االلكترونية
ان تطبيل برنامج
ال تعيل عملية احتساب ضريبة من قبل
المخمنيين في الهيئات والدوائر الضريبية
المعدل العام لجميع الفقرات

3.93

0.88

21.56

78.57

8

3.89

0.86

22.18

77.71

9

3.93

0.88

19،96

78.87

7

مرتفع

3.88

0.80

20.63

77.62

10

مرتفع

3.93

0.89

22.73

78.67

6

مرتفع

3.98

0.86

21.51

79.52

4

مرتفع

4.16

0.75

17.94

83.24

1

مرتفع

3.98

0.84

21.14

79.58

مرتفع

مرتفع

مرتفع
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ومن الجدول رقم ( )20السابل يتبين أن معظم القيم لجميع األسئلة التي تقيس م ءمة نظم المعلومات
المحاسبية االلكترونية  EAISبنظم القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب
الضريبي كانت مرتفعة ،كما أن األهمية النسبية ألةلبية البنود تجاوزت نسبة ( .)%78،00وإن قيمة
اإلخت ف لجميع البنود كانت منخفضة ويمكن إعتبار ذل داللة على وجود قدر من اإلتساق بين فراء
أفراد العينة بشكل عام.
وتشير نتائج الجدول السابل إلى أن تطبيل برنامج المحاسبية االلكترونية ال تعيل عملية احتساب ضريبة
من قبل المخمنيين في الهيئات والدوائر الضريبية فقد حظي هذا البند ( )20بالمرتبة األولى من حيب
األهمية النسبية بين جميع البنود ،فبل،ت أهميته النسبية ( )%83،24والمتوسط الحسابي ( )%4،16وهو
أعلى متوسط حسابي في هذا المجال ،وبمعامل اخت ف ( )%17،94وإنحراف معياري أقل من الواحد.
وبالتالي وجود تأييد من قبل أفراد العينة حول هذا البند.
وح ّل في المرتبة الثانية من حيب األهمية النسبية البند رقم ( )11على نظم المعلومات المحاسبية
االلكترونية ي ئم النظم والقوانين والتعليمات الضريبية النافذة واالجراءات المتبعة من قبل الهيئات
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الضريبية.فقد حظى البندان بأهمية نسبية عالية بل،ت ( )%82،19وبمتوسط حسابي تجاوز المتوسط العام
بلغ ( )%4،11وبمعامل اخت ف ( )%19،08وإنحراف معياري أقل من الواحد .وبالتالي هنا

إجماع

من قبل أفراد العينة على هذا البند.
أما بالنسبة للمرتبة الثالثة فقد احت ّلها البند رقم ( )13بأهمية نسبية بل،ت ( )%79،62وبمتوسط حسابي
جاوز المتوسط العام وبلغ ( )%3،98وبمعامل اخت ف ( )%22،41وعلى التوالي وإنحراف معياري
أقل من الواحد .وبالتالي قبول البند القائل أن موظفي الدوائر الضريبية يمتلكون الخبرة العملية في مجال
إستخدام البرمجيات ونظم المحاسبة األلكترونية.
وكما احت ّل البند رقم ( )19المرتبة الرابعة بأهمية النسبية له ( )%79،52وبمتوسط حسابي ()3،98
ومعامل إخت ف ( )%21،51وإنحراف معياري أقل من الواحد .ويبين هذا البند أن استخدام وتطبيل
برامج المحاسبة االلكترونية ال تخلل مشاكل بين المكلفين والجهات الضريبية في إحتساب الضرائب
المستحقة.
وكما احت ّل البند رقم ( )12المرتبة الخامسة بأهمية النسبية له ( )%79،05وبمتوسط حسابي ()3،95
ومعامل إخت ف ( )%23،45وإنحراف معياري أقل من الواحد .ويبين هذا البند امت

الهيئات الضريبية

شبكات إتصال واجهزة حاسوب وبرمجيات محاسبية مصممة بطريقة تساعد المستخدم في بناء معلومات
من الحسابات بشكل دقيل.
وجاء في المرتبة السادسة البند رقم ( )19بأهميته النسبية ( )%78،67وبمتوسط حسابي ()%3،93
وبلغ معامل إخت ف ( )%22،73وإنحراف معياري أقل من الواحد ،ويوضح هذا البند أن البرنامج ونظم
المحاسبية االلكترونية توفر بيانات تتوافل مع متطلبات أجهزة الحاسوب وبرامجيات تمكنها من إنجاز
أعمالها.
ويأتي في المرتبة السابعة البند رقم ( )16فقد بل،ت أهميته النسبية ( )78،87وبمتوسط حسابي
( )%3،93وقد بلغ معامل إخت ف ( )%19،96وإنحراف معياري أقل من الواحد ،وبالتالي قبول البند
القائل بأنه عند تطبيل برنامج المحاسبية االلكترونية يتفوق العائد في تطبيل النظام عن تكاليف إقتنائها
وتش،يلها.
ّ
احتلها البند رقم ( )14وحصل هذا البند على أهمية نسبية بل،ت ()%78،57
أما المرتبة الثامنة فقد
ومتوسط حسابي عام ( )3،93ومعامل إخت ف( )%21،56وإنحراف معياري أقل من الواحد ،وبالتالي
قبول أن هنا دعما ماديا ومعنويا من من قبل وزارة المالية والهياة العامة للضرائب على استخدام تطبيل
نظم المحاسبية االلكترونية من قبل الهيئات الضريبية.
ّ
احتلها البند رقم ( )15وحصل هذا البند على أهمية نسبية بل،ت ()%77،71
أما المرتبة التاسعة فقد
ومتوسط حسابي عام ( )3،89ومعامل إخت ف( )%22،18وإنحراف معياري أقل من الواحد ،وبالتالي
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قبولها على أنه ال توجد ض،وطات خارجية على مسؤولي الهيئات بعدم إستخدام وتطبيل نظم المحاسبية
االلكترونية.
أما المرتبة العاشرة أو األخيرة من حيب األهمية وهي المرتبة التاسعة فقد احت ّلها البند ( )17إذ بل،ت
األهمية النسبية لهذا البند ( )%77،62وبلغ المتوسط الحسابي ( ) )3،88ومعامل إخت ف()%20،63
وإنحراف معياري أقل من الواحد وهذا يشير إلى قبول أفراد العينة لهذا البند ،أن المعلومات التي توافرها
البرامج ونظام المحاسبي االلكتروني ت،طي كافة أنشطة المكلفين الخاضعين للضرائب.
وبشكل عام يمكن القول إن فراء أفراد العينة كانت ليست إيجابية نحو جميع البنود ،وهنا ما يؤكد تدني
المتوسط الحسابي لجميع األجابات ،على الرةم من أن أداة القياس لم تتجاوز مقياس ( )3.4كما أن
المتوسط العام للفرضية الثانية بلغ (.)3.31
وكان اختبار ( ) T. Testللفرضية الثانية من خ ل اختبار تحليل اإلنحدار البسيط المذكور في الجدول
رقم (:)21
جدول  :21نتائج اختبار الفرضية الثانية بموجب إختبار ()T. Test
الفرضية
الثانية

الوسط

اإلنحراف

درجات

T

مستوى الداللة

نتيجة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

()Sig

اإلختبار

79.58

0.84

95

6.355

0.000

رفض

Sig ≥ 0.05
المصدر :معدة من قبل من نتائج التحليل اإلحصائي.
يبين الجدول رقم ( )21أع ه أن مستوى الداللة المرتبطة بلختبار ( )Tللفرضية الثانية وهي ()0.000
أقل من مستوى معنوية اإلختبار وهي ( )0.05مما يدعو إلى عدم قبول الفرضية الصفرية ( )Ho2ومن
ثم قبول الفرضية البديلة لها ،وهذا يدل على أن نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISت ئم بالنظم
القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي.
والجدول رقم ( ) 22يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أفراد العينة بفئاتها االربعة
للفرضية الثانية:
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جدول  :22المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقدير اختالف آراء أفراد العينة المتعلقة بمالئمة نظم
المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISبالنظم القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد
من التهرب الضريبي
المحور

الفئات

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اإلمكانيات المتاحة لمتطلبات التوافق

المدراء ومعاونهم
المخمنون
المدققون
المحاسبون
المجموع

10
39
29
18
96

3.306
3.404
3.363
2.878
3.237

0.820
0.809
0.764
0.793
0.797

والتطبيق لمعايير المحاسبية والتقارير
المالية الدولية في محافظة اربيل  -العراق

المصدر :من إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
تكشف البيانات المذكورة في الجدول رقم ( )22السابل أن المتوسط الحسابي لكل الفئات المختلفة
(المدراء ومعاونوهم ،والمخمنون ،والمدققون ،والمحاسبون) يتراوح ما بين ( )2.878و ( )3.404كما
أن المتوسط العام للفرضية بلغ ( )3.234أي أنه ال يتجاوز أداة القياس ( )3.4وأن قيمة االنحراف لجميع
البنود كانت منخفضة ،وعلى الرةم أن متوسط إجابات العينة مختلفة ،فيتضح من ذل أن وجهات نظر
فئات عينة الدراسة سواء كانت مجتمعة أو بحسب كل مجموعة منها تتفل على أن نظم المعلومات المحاسبية
االلكترونية  EAISت ئم بالنظم القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي.
مما يدل على أن هنا قبوالً للفرضية الثانية.
الفروق من وجهة نظر عينة الدراسة حول الفرضية الثانية :يبين الجدول رقم ( )23نتائج تحليل التباين
األحادي( )One Way Anovaلمعرفة الفروق في وجهات نظر كل من(المدراء ومعاونوهم،
والمخمنون ،والمدققون ،والمحاسبون) حول م ءمة نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية بالنظم القوانين
الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي.
جدول  :23نتائج تحليل التباين االحادي ( )ANOVAللفرضية الثانية
البيان

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

11.163

2

5.582

خالل المجموعات

183.176

94

0.638

المجموع

194.339

95

 Fقيمة –المحسوبة

8.745

القيمة
االحتمالية
)(Sig.
0.000

الداللة
االحصائية
معنوي
(يوجد فروق)

**معنوي عندما تكون Sig ≥ 0.05
المصدر :من إعداد الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
ان البيانات المذكورة في الجدول السابل رقم ( )23كشفت انه عند إجراء تحليل التباين األحادي
(  )One Way Anovaلبيان االخت ف في اراء كل من (المدراء ومعاونوهم ،والمخمنون ،والمدققون،
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والمحاسبون) حول م ئمة نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية بالنظم القوانين الضريبية السائدة
واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب الضريبي .أن قيمة اإلختبار (المحسوبة  )F-تساوي ()8.745
وبمعنوية (( )0.000أي بمعنوية عالية وهي أقل من (( )0.05وهذا يعني انه توجد فروق ذات مدلوالت
إحصائية في إتجاهات كل من (المدراء ومعاونوهم ،والمخمنون ،والمدققون ،والمحاسبون) حول م ءمة
نظم معلومات المحاسبية االلكترونية بالنظم القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد من التهرب
الضريبي .لذل وبقصد توضيح عدم اإلتساق وتحديد مصدر التباين في اآلراء قام الباحب بأخضاع نتائج
اختبار الفرضية الثانية ( )Ho2إلختبار ( )Tukeyالذي يعد احد من األساليب اإلحصائية المناسبة
للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية فكانت النتائج كما ذكرفي الجدول رقم ( )24اآلتي:
جدول  :24نتيجة إختبار ( )Tukeyللمقارنات البعدية بمستوى معنوية ( ).050للفرضية الثانية
المدققون

الفيئة

الوسط الحسابي

المحاسبون

المدراء ومعاونوهم

3.306

3.306

المخمنون

3.404

*0.051

المدققون

3.363

*0.041

المحاسبون

2.878

*0.526

الخارجيون
3.306

األكاديميون
3.306

Sig ≥ 0.05
تكشف بيانات الجدول رقم ( )24في أع ه ان أسباب عدم اإلتساق بين وجهات نظر الفئات االربعة بشأن
م ءمة نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية بالنظم القوانين الضريبية السائدة واإلجراءات المتبعة للحد
من التهرب الضريبي ،ترتبط بوجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين رأي فئة المحاسبون من جهة
ورأي كل من فئتي المدققون والمخمنون ومدراء الدوائر ومعاونيهم من جهة األخرى.
الفرضية الثالثة ) :(Ho3أن تطبيل نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية ال يقلل من ظاهرة التهرب
الضريبي عند مستوى المعنوية ( )  0.05في تقدير أفراد العينة (مدراء ومعاونون ومخمنون ومدققون
ومحاسبون)
تم إختيار هذه الفرضية من خ ل ( )10أسئلة ويبين الجدول رقم ( )25النسب المئوية لإلجابات عن
أسئلة الفرضية الثالثة وكذل الجدول رقم ( )26يبين الوسط الحسابي من خ ل عرض أقل قيمة وأعلى
قيمة لمجم وع إجابات أفراد العينة واالنحراف المعياري ومعامل اإلخت ف وترتيب أهمية الفقرات:
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جدول  :25النسب المئوية إلجابات األفراد لكل سؤال من األسئلة المتعلقة بتطبيق نظم المعلومات
المحاسبة االلكترونية في الهيئات والدائر الضريبية للتقليل من حد التهرب الضريبي
رقم
السؤال

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

غير موافق تماما

غير موافق

محايد

موافق

موافق تماما

1

2

3

4

5

المجموع

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0

9
15
13
6
12
14
10
6
10
6

4.3
7.6
6.7
2.9
5.7
6.7
4.8
2.8
4.8
2.9

24
47
20
38
31
42
42
39
33
28

11.4
22.4
9.5
18.1
14.8
20.0
20.0
18.6
15.7
13.3

132
105
131
128
124
122
114
124
120
138

62.9
50.0
62.4
61.0
59.1
58.1
54.2
59.1
57.1
65.7

45
42
45
38
42
32
44
41
46
38

21.4
20.0
21.4
18.0
20.4
15.2
21.0
19.5
21.9
18.1

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
يشير الجدول رقم ( )25إلى أن النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) على السؤال الحادي
والعشرين كانت ( )%84،3ونسبة المحايد ( )%11،4ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل
تماماً) كانت ( ،)%4،3أي أن هنا شبه إجماع كامل من قبل أفراد العينة على أن إعتماد الهيئات
الضريبية على البرمجيات ونظم المحاسبة الضريبية االلكترونية يساعد على الحد من التهرب الضريبي.
أما السؤال الثاني والعشرين فقد بل،ت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%70،0أيضا ً
ونسبة المحايد ( )%22،4ونسبة ةير الموافقين (ال أتفل ال أتفل تماماً) ( ،)%7،6وهذا يدل على وجود
إتفاق حول بند ان وجود قاعد بيانات االلكترونية تساعد الهيئات الضريبية للوصول الى كافة المعلومات
عن الكلفين مما يؤدي الى الحد من التهرب الضريبي.
أما بالنسبة للسؤال الثالب والعشرين فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ()%83،8
ونسبة المحايد ( )%9،5ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%6،7وبالتالي القبول
بأنه عند قيام المكلف باإلفصاح االلكتروني لدائرة الضريبة فلنه يعزز الشفافية ومن ثم تعزيز قدرة موظف
الضريبة من قياس الدخل الخاضع الحقيقي دون وجود فرصة التهرب الضريبي.
أما الرابع والعشرون فكانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%79،0ونسبة المحايد
( )%18،1ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%2،9فيما يتعلل انه على أساس
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أن التنظيم االلكتروني للحسابات يرسخ قواعد العدالة الضريبية للمكلف وتحول دون تهربه من دفع
الضريبة.
أما السؤال الخامس والعشرون فكانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%79،5ونسبة
المحايد ( )%14،8ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%5،7أي أن هنا شبه
إجماع كامل من قبل أفراد العينة عن قياس الدخل الخاضع للضريبة وفل معالجات محاسبية الكترونية
للمكلف تحد من إمكانية المكلف في إخفاء جزء من دخله.
أما السؤال السادس والعشرون فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ()%73،3
ونسبة المحايد ( )%20،0ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%6،7بأن التأكد
من شمول الدخل الخاضع للضريبة كافة الصفقات الخاصة للمكلف عبر التتبع االلكتروني ألرقام تل
الصفقات للحد من حذف بعضها.
أما السؤال السابع والعشرون فقدكانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%75،2ونسبة
المحايد ( )%20،0ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%4،8عن دقة األرقام
المح اسبية التي يوفرها النظام المحوسب للمكلف تسهم في تحديد الدخل الخاضع للضريبة بصورة أكثر
موثوقية وتمنع المكلف من اخفاء بعض من ايراداته.
أما السؤال الثامن والعشرون فكانت النسبة للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%78،6ونسبة المحايد
( )%18،6ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( )%2،8عن إمكانية توفير النظم
المحاسبية المحوسبة للمكلف يمنح فرصة قياس الدخل الخاضع للضريبة بسرعة وسهولة إلى جانب تقييد
المكلف من إخفاء جزء من دخله الحقيقي.
أما السؤال التاسع والعشرون فقد كانت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً) ( )%79،0أما
المحايد ( )%15،7ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) ( ،)%4،8تفسر ذل أن
التطبيقات الحاسوبية الحديثة المعتمدة في النظم المحاسبية للمكلف تساعد في إيجاد تقارير مالية تعكس
حقيقة دخل المكلف دون تضليل أو تهرب.
أما السؤال الث ثون واألخير ،الحادي والث ثين فقد بل،ت النسبة المئوية للموافقين (موافل وموافل تماماً)
( )%83،8ونسبة المحايد ( )%13،3ونسبة ةير الموافقين (ةير موافل وةير موافل تماماً) (،)%2،9
حول نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISللمكلف تساهم في اكتشاف حاالت التهرب واخفاء
جزء من الدخل الخاضع للضريبة.
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جدول  :26يبين المتوسطات واإلنحرافات المعيارية ومعامالت اإلختالف لجميع الفقرات المتعلقة
تطبيق نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية ويقلل مخاطر التهرب الضريبي

ت

21

22

23

24

العبــــــارات

الوسط
الحسابي

ان إعتماد الهيئات الضريبية على
البرمجيات ونظم المحاسبة الضريبية
االلكترونية يساعد على الحد من 4.01
التهرب الضريبي
ان وجود قاعدة بيانات االلكترونية
تساعد الهيئات الضريبية الوصول
الى كافة المعلومات عن المكلفين مما 3.84
يؤدي الى الحد من التهرب الضريبي
عند قيام المكلف باإلفصاح
االلكتروني لدائرة الضريبة فلنه يعزز
الشفافية ومن ثم تعزيز قدرة موظف
الضريبة من قياس الدخل الخاضع 3.99
الحقيقي دون وجود فرصة تهرب
الضريبي
التنظيم االلكتروني للحسابات ترسخ
قواعد العدالة الضريبية للمكلف
وتحول دون تهربه من دفع الضريبة 3.94

25

قياس الدخل الخاضع للضريبة وفل
معالجات محاسبية الكترونية للمكلف
تحد من إمكانية المكلف في إخفاء 3.93
جزء من دخله

26

التأكد من شمول الدخل الخاضع
للضريبة كافة الصفقات الخاصة
للمكلف عبر التتبع االلكتروني ألرقام 3.82
تل الصفقات للحد من حذف بعضها

27

دقة األرقام المحاسبية التي يوفرها
نظام المحوسب للمكلف تسهم في
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
بصورة أكثر موثوقية وتمنع المكلف 3.91
من اخفاء بعض من ايراداته

اإلنحرا
ف
المعيار
ي

0.71

0.83

0.75

0.69

0.76

0.77

0.77

معامل
األختال
ف%

17.65

21.66

18.83

17.48

19.35

20.10

19.71

األهمية
النسبية
%

80.29

76.76

79.81

78.86

78.67

76.38

78.29

مستوى
المرتبة
األهمية

1

7

2

4

5

8

6

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

95

28

إمكانية توفير النظم المحاسبية
المحوسبة للمكلف يمنح فرصة قياس
الدخل الخاضع للضريبة بسرعة
وسهولة إلى جانب تقييد المكلف من 3.95
إخفاء جزء من دخله الحقيقي

29

التطبيقات الحاسوبية الحديثة المعتمدة
في النظم المحاسبية للمكلف تساعد في
إيجاد تقارير مالية تعكس حقيقة دخل 3.95
المكلف دون تضليل أو تهرب

30

المحاسبية
المعلومات
نظم
االلكترونية EAISللمكلف تساهم في
اكتشاف حاالت التهرب واخفاء جزء 3.99
من الدخل الخاضع للضريبة

المعدل العام لجميع الفقرات

3.93

0.70

0.78

17.81

19.76

79.05

79.05

79.81

0.66

16.44

0.74

78.70 18.88

3

3مكرر

2مكرر

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

المصدر :معدة من قبل الباحب من نتائج التحليل اإلحصائي.
ان الجدول رقم ( )26السابل يوضح بأنه معظم القيم لجميع األسئلة التي تقيس أثر تطبيل نظم المعلومات
المحاسبة االلكترونية في الحد وتقليل مخاطر التهرب الضريبي كانت مرتفعة ،كما أن األهمية النسبية
ألةلبية البنود تجاوزت نسبة ( .)%76.38وإن قيمة اإلخت ف لجميع البنود كانت منخفضة ويمكن إعتبار
ذل داللة على وجود قدر من اإلتساق بين فراء أفراد العينة بشكل عام.
وتشير نتائج الجدول السابل إلى أن إعتماد الهيئات الضريبية على البرمجيات ونظم المحاسبة الضريبية
االلكترونية يساعد على الحد من التهرب الضريبي فقد حظي هذا البند ( )21بالمرتبة األولى من حيب
األهمية النسبية بين جميع البنود ،فبل،ت أهميته النسبية ( )%80،29ومتوسط حسابي ( )%4،01وهو
أعلى متوسط حسابي في هذا المجال ،وبمعامل اخت ف ( )%17،65وإنحراف معياري أقل من الواحد.
وبالتالي وجود تأييد من قبل أفراد العينة حول هذا البند.
وح ّل في المرتبة الثانية من حيب األهمية النسبية البند رقم ( 23و )30على التوالي عند قيام المكلف
باإلفصاح االلكتروني لدائرة الضريبة فلنه يعزز الشفافية ومن ثم تعزيز قدرة موظف الضريبة من قياس
الدخل الخاضع الحقيقي دون وجود فرصة تهرب الضريبي ،و نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية
 EAISللمكلف تساهم في اكتشاف حاالت التهرب واخفاء جزء من الدخل الخاضع للضريبة ،فقد حظى
البندان بأهمية نسبية عالية بل،ت ( )%79،81وبمتوسط حسابي بلغ ( )%3،99وبمعامل اخت ف
وإنحراف معياري مقبولين .وبالتالي هنا إجماع من قبل أفراد العينة على البند( )23والبند(.)30
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أما بالنسبة للمرتبة الثالثة فقد احت ّلها البند رقم ( )29،28بأهمية نسبية بل،ت ( )%79،05وبمتوسط
حسابي بلغ ( )%3،95وبمعامل اخت ف وإنحراف معياري مقبولين .وبالتالي قبول البند ( )29القائل أن
إمكانية توفير النظم المحاسبية المحوسبة للمكلف يمنح فرصة قياس الدخل الخاضع للضريبة بسرعة
وسهولة إلى جانب تقييد المكلف من إخفاء جزء من دخله الحقيقي ،والبند رقم ( )30الذي يذكر نظم
المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISللمكلف تساهم في اكتشاف حاالت التهرب واخفاء جزء من
الدخل الخاضع للضريبة.
وكما احت ّل البند رقم ( )24المرتبة الرابعة بأهمية النسبية له ( )%78،86وبمتوسط حسابي ()3،94
ومعامل إخت ف ( )%17،48وإنحراف معياري أقل من الواحد .ويبين هذا البند أن التنظيم االلكتروني
للحسابات يرسخ قو اعد العدالة الضريبية للمكلف ويحول دون تهربه من دفع الضريبة .وجاء في المرتبة
الخامسة البند رقم ( )26بأهميته النسبية ( )%78،67وبمتوسط حسابي ( )%3،93وبلغ معامل إخت ف
( )%19،35وإنحراف معياري أقل من الواحد،
ويوضح هذا البند أن تقسيم التدفل النقدي من السحب على المكشوف على أنه تدفقات نقدية تش،يلية يساهم
في نشوء األزمة المالية .ويأتي في المرتبة السادسة البند رقم ( )27فقد بل،ت أهميته النسبية ()78،29
وبمتوسط حسابي ( )%3،91وقد بلغ معامل إخت ف ( )%19،71وإنحراف معياري أقل من الواحد،
وبالتالي قبول البند القائل بأنه دق ة األرقام المحاسبية التي يوفرها نظام المحوسب للمكلف تسهم في تحديد
الدخل الخاضع للضريبة بصورة أكثر موثوقية وتمنع المكلف من اخفاء بعض من ايراداته.
أما المرتبة السابعة فقد ّ
احتلها البند رقم ( )22المتعلل الموجودات الطارئة .حيب بل،ت األهمية النسبية
لهذا البند ( )%76،76وبلغ المتوسط الحسابي ( )3،84وقد بلغ معامل إخت ف ( )%21،66وإنحراف
معياري أقل من الواحد وهذا يشير إلى قبول أفراد العينة لهذا البند ،إذ عندما يتم وجود قاعدة البيانات
االلكترونية تساعد الهيئات الضريبية الوصول الى كافة المعلومات عن المكلفين مما يؤدي الى مكافحة
التهرب الضريبي.
أما المرتبة األخيرة من حيب األهمية وهي المرتبة الثامنة فقد احتلها البند رقم ( )27وحصل هذا البند
على أهمية نسبية بل،ت ( )%76،38ومتوسط حسابي العام ( )3،82وقد بلغ معامل اإلخت ف
( )%20،10وبلنحراف معياري أقل من الواحد وهذا يشير إلى قبول أفراد العينة لهذا البند ،حول التأكد
من شمول الدخل الخاضع للضريبة كافة الصفقات الخاصة للمكلف عبر التتبع االلكتروني ألرقام تل
الصفقات للحد من حذف بعضها.
بشكل عام يمكن القول بأن فراء أفراد العينة كانت إيجابية نحو جميع البنود ،وهنا ما يؤكد إرتفاع المتوسط
الحسابي لجميع األجابات ،حيب تجاوزت أداة القياس ( )3،4كما أن المتوسط العام للفرضية الثالثة بلغ
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( .)78.70وكان اختبار ( )T. Testللفرضية الثالثة من خ ل اختبار تحليل اإلنحدار البسيط كما وضحه
الجدول رقم ( )27اآلتي:
جدول  :27نتائج اختبار الفرضية الثالثة بموجب إختبار ()T. Test
الفرضية
الثالثة

الوسط

اإلنحراف

درجات

T

مستوى

نتيجة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

الداللة ()Sig

اإلختبار

3.93

0.80

95

38.700

0.000

رفض

Sig ≥ 0.05
فبقراءة الجدول اع ه الحظنا أن مستوى الداللة المرتبطة بلختبار ( )Tللفرضية الثالثة وهي ()0.000
أقل من مستوى معنوية اإلختبار وهي ( )0.05مما يدعو إلى رفض أي (عدم قبول) الفرضية الصفرية
( )Ho3ومن ثم قبول الفرضية البديلة لها ،وذل يعني أن العينة بفئاتها االربعة متفقة على أن تطبيل نظم
المعلومات المحاسبة االلكترونية في الحد والتقليل من مخاطر التهرب الضريبي ،وبالتالي قبول الفرضية.
والجدول رقم ( )22يبين المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري آلراء أفر اد العينة بفئاتها االربعة
للفرضية الثالثة:
جدول  :28المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لتقدير إختالف آراء أفراد العينة حول أثر تطبيق نظم
المعلومات المحاسبة االلكترونية في الحد من وتقليل مخاطر التهرب الضريبي
المحور

الفئات

اإليجابيات المحتملة لمتطلبات المدراء ومعاونهم
المخمنون
التوافق والتطبيق
المدققون
لـ ()IASs-IFRSs
المحاسبون
في محافظة اربيل -العراق
المجموع
الجدول من إعداد الباحث

العدد

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

10

3.983

0.547

39

3.808

0.542

29

3.702

0.587

18

3.602

0.514
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3.773

0.547

الجدول السابل وضح على ان المتوسط الحسابي لكل الفئات المختلفة (المدراء ومعاونوهم والمخمنون
والمدققون والمحاسبون) يتراوح ما بين ( )3.602و ( )3.983كما أن المتوسط العام للفرضية بلغ
( )3.93وتجاوزت أداة القياس ( )3.4وأن قيمة االنحراف لجميع البنود كانت منخفضة وبشكل عام يمكن
اعتبار ذل دليل على وجود قدر كبير من االتساق بين فراء هذه الفئات .ذل أنه ال توجد فروق ذات
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مدلول إحصائية عند مستوى المعنوية ( )α≥0.05فيما يتعلل أثر تطبيل نظم المعلومات المحاسبة
االلكترونية في الحدط وتقليل مخاطر التهرب الضريبي ،وبالتالي قبول الفرضية الثالثة.
الفروق من وجهة نظر عينة الدراسة حول الفرضية الثالثة :يبين الجدول رقم ( )29نتائج تحليل التباين
األحادي (  )One Way Anovaلمعرفة الفروق في اراء كل من (المدراء ومعاونهم ،والمخمنون
والمدققون والمحاسبون) حول أثر تطبيل نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية تقليل مخاطر التهرب
الضريبي.
جدول  :29نتائج تحليل التباين االحادي ( )ANOVAللفرضية الرابعة
البيان

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

1.237

2

0.619

خالل المجموعات

85.256

94

0.297

المجموع

86.493
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 Fقيمة –المحسوبة

2.082

القيمة االحتمالية
)(Sig.

0.127

الداللة
االحصائية
غير معنوي
ال توجد
فروقات

** معنوي عندما تكون ≤ 0.05Sig.

يتبين من البيانات الواردة في الجدول السابل رقم ( )29أنه عند إجراء تحليل التباين األحادي

( One

 )Way Anovaلبيان الفروق فيما بين وجهات نظر كل من ( المدراء ومعاونهم والمخمنون والمدققون،
والمحاسبون) حول تطبيل نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية.
أن قيمة اإلختبار(المحسوبة  )F-تساوي ( )2.082وبمعنوية (( )0.127أي معنوية بدرجة عالية وهي
أكبر من ( )0.05وهذا أنه يعني التوجد فروقات ذات مدلوالت إحصائية في إتجاهات وفراء كل من
(المدراء ومعاونهم والمخمنون والمدققون والمحاسبون) حول أثر تطبيل نظم المعلومات المحاسبية
االلكترونية في الحد وتقليل مخاطر التهرب الضريبي.
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الخاتمة
اإلستنتاجات والتوصيات
في ضوء أهمية وأهداف الدراسة ،أستعرض الباحب العديد من األدبيات والدراسات في البلدان المتقدمة
وخصوصا ً البلدان النامية التي تتناول نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISوالتهرب الضريبي
من مختلف جوانبها النظرية والتطبيقية ،إذ قدم الفصل األول إطار الدراسة العام ومنهجيتها والعديد من
البحوب المسبقة في هذا المجال ،كما تناول الفصل الثاني المدخل إلى نظم المعلومات المحاسبية
االلكترونية  ، EAISوإستعرض في الفصل الثالب ماهية التهرب الضريبي ،أما في الفصل الرابع فقد
تناول وصف مجتمع الدراسة والعينة وتحليل نتائج اإلستبانة.
ويتم عرض لنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة من خ ل هذا الفصل ،والذي يتكون من مبحثين
وكاآلتي:
 :1اإلستنتاجات.
 :2والتوصيات.
 :1االستنتاجات

اوالً :استنتاجات الدراسة للجانب النظري:
 - 1أن نظام المعلومات المحاسبية تعد من اقدم نظام المعلومات من بين األنظمة المستخدمة في كافة
الشركات سواء التجارية أوالصناعية والشركات االخرى ويشكل الركيزة الرئيسية والمهمة ل نظمة
المعلوماتية األخرى.
 –2بالرةم من اعداد القوائم المالية و كشف حسابات النتيجة في قوائم المركز المالي للمؤسسات عن
طريل النظام المحاسبي اليدوي القديم اال ان هذا النظام ال يساعد كثيرا في عمليات صنع القرارات.
 - 3تتصف نظم المحاسبية االلكترونية للمعلومات بخدمة االحتياجات اإلدارية ،ولها قدرة فائقة في
خزن كميات الكبيرة من البيانات اضافة الى أمكاناتها في معالجة البيانات ،وقدرتها في تقديم التقارير
عن ما تم معالجتها ،اضافة الى مميزات اخرى تساعد االدارة في تلبية احتياجاتها من البيانات بشكل
احسن من السابل
 - 4إن فلية العمل في نظام المحاسبة اإللكتروني هي نفس اإلجراءات ولكن مع اخت ف بسيط وهو أن
المحاسب يأمر البرنامج اإللكتروني بمتابعة جميع االوامر السابقة عند إدخال البيانات اليه وعمل
المحاسب بعد ذل يقتصر على إدخال الم علومات وليس أكثر ويقوم الجهاز بالخطوات ال زمة لتنفيذ
أوامر الموجه اليه مسبقاً.
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 - 5تساعد اجهزة الحاسوب في تص،يرحجم المستندات وتقليل الجهود في اعداد المعلومات المحاسبية
و سرعة الحصول عليها بدقة عالية  ،باالضافة الى ان االجهزة االلكترونية تتمتع بأالمكانية والسرعة
الكبيرة و الدقة الفائقة في عملياتها عن طريل برامجها المستخدمة .
 – 6يسعى النظام الضريبي في مجتمع معين وفي فترة زمنية محددة يسعى إلى تحقيل األهداف التي
حددتها الدولة وفقا لفلسفتها ونظامها االجتماعي والسياسي واالقتصادي،وهكذا يفصح النظام عن
األهداف الحقيقية التي تريد الدول الوصول اليها من خ ل الدور الذي تلعبه الضرائب في مدة زمنية
محددة.
 - 7أن التهرب الضريبي ما هي إال المخالفة الضريبية الناتجة عن اخفاء او تشويه او تزوير المعلومات
المقدمة ل دارة الضريبية بهدف تخفيض مبلغ الضريبة ،او اخفاء المخالفات السابقة وذل عندما ال
يسجل المكلف في سج ت الدخل او عندما ال يقدم المكلف كشفه السنوي للضريبة الى دوائر الضرائب.

ثانيا ً :استنتاجات الدراسة للجانب التطبيقي:
 - 1دلت نتائج الجدول رقم ( )5أن النسبة العظمى من موظفي وكوادر الهيائات والدوائر الضريبية
والتي العدد فيها ( )66فرداً وبنسبة مئوية قدرها ( )%69هي لمن ليست لديه المشاركة في دورات
متخصصة في النظام المحاسبة االلكترونية.
 - 2تشير نتائج الجدول رقم ( )13بأنه يتم تطبيل قانون الشركات السائدة على المكلفين بمس السج ت
المحاسبية ويدل ب أنه يتم التأكد من عدم حذف بعض اإلدخاالت أو المستندات للنظام بشكل يؤثر في
صحة التقارير المقدمة للضريبة ،وأن المخمن ال يعتمد على التقدير الذاتي في تقدير مبلغ الضريبة.
 - 3وتشير نتائج الجدول رقم ( )18إلى أن تطبيل برنامج المحاسبية االلكترونية ال تعيل عملية احتساب
ضريبة من قبل المخمنيين في الهيئات والدوائر الضريبية ،وأن نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية
 EAISي ئم النظم والقوانين والتعليمات الضريبية النافذة واالجراءات المتبعة من قبل الهيئات
الضريبية.
 – 4وتشير نتائج الجدول رقم ( )24إلى أن إعتماد الهيئات الضريبية على البرمجيات ونظم المحاسبة
االلكترونية يساعد على الحد من التهرب الضريبي ،وكما تشيرعند قيام المكلف باإلفصاح االلكتروني
لدائرة الضريبة فلنه يعزز الشفافية ومن ثم تع زيز قدرة موظف الضريبة من قياس الدخل الخاضع
الحقيقي دون وجود فرصة التهرب الضريبي ،و كذل نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS
للمكلف تساهم في اكتشاف حاالت التهرب واخفاء جزء من الدخل الخاضع للضريبة.
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 :2التوصيات
بنا ًء على النتائج واالستنتاجات السابقة فان الباحث يوصي بما يأتي:
 -1إدخال األساليب واألنظمة الحديثة في مجال عمل نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS
ل،رض تفعيل دورها في اإلجراءات للحد من حاالت التهرب الضريبي.
 -2القيام بحملة توعية لنشر الوعي الضريبي والمستوى األخ قي للمواطنين من خ ل زيادة إحساسهم
بواجباتهم تجاه الدولة من خ ل وسائل اإلع م والندوات العامة ووسائل التواصل االجتماعي عبر
اإلنترنت.
 -3ضرورة العمل على وضع برنامج اص ح ضريبي يتم من خ ل التركيز على تطوير نظم
المعلومات الضريبية التي تسهم في تطوير جوانب النظام الضريبي جميعا وبالتالي زيادة فاعلية عملية
حصر دخول المكلفين.
 -4ضرورة قيام األقسام المحاسبة في المعاهد والجامعات بتطوير منهج المحاسبة الضريبية وفقا ً
لمتطلبات نظام المحاسبة األلكترونية.
 -5ضرورة قيام الهيئات العامة للضرائب بتوضيح القوانين والتعليمات السائدة (النافذة) واإلجراءات
الضريبية المتبعة بهدف تعزيز وتقوية النظام التنظيمي والرقابي.
 -6االستفادة من تجارب الدول المتقدمة وبعض الدول النامية في إطار أحكام اإلجراءات للحد من
حاالت التهرب الضريبي من خ ل بناء نظم معلومات محاسبية االلكترونية متكاملة وفعالة.
 -7على وزارة المالية تطبيل السياسة المالية الرشيدة وذل من خ ل تعديل معدالت واسعار الضريبة
بشكل يت ئم والظروف االقتصادية للب د وقدرة المكلف لوجود صلة مباشرة وطردية بين ارتفاع سعر
الضريبة وزيادة الهروب من دفع الضرائب.
 -8ان تعمل االدارات الضريبية على تطوير كفاءة موظفيها بالتدريب المتواصل وان يقوم الموظفون
في الدوائر الضريبية بعمل فحص دوري لنظم المعلومات المحاسبي االلكترونية التي يستخدمها
المكلفون.
 -9على وزارة المالية وبالتنسيل مع وزارة الشؤون االجتماعية تشخيص اصحاب الدخل المنخفض
وإعفائهم من العبء الضريبي لضمان توفير الحد األدنى من مستوى المعيشة لهم وتحقيل العدالة
والتوازن بين فئات المجتمع.
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 -10لتوسع في الدراسات التي تعمل على تحقيل ارتباط موضوعي وعلمي بين إجراءات العمل المالي
وأثرها في الحد من حاالت التهرب الضريبي.

103

قائمة المصادر والمراجع
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االطاريح والرسائل الجامعية:
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على اداء موشرات االداء المصرفي ،دراسة تطبيقية على المصارف المحلية العاملة في فلسطين ،جامعة
االس مية  -ةزة ،كلية التجارة.
 - 3ابو هداف ،ماهر سالم عبد ،) 2011 ( ،تقييم مدى كفاءة نظم المعلومات المحاسبية AISلدى شركات
توزيع الوقود العاملة ،جامعة االس مية ،ةزة ،كلية التجارة.
 - 4ادم ،ناصر ابكر عبدهللا ،) 2017 ( ،اثر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISعلى اداء
المر اجعة الداخلية ( دراسة حالة االدارة العامة للمراجعة الداخلية ) والية الجزيرة ،سودان ،جامعة
الجزيرة ،كلية االقتصاد والتنمية الريفية.
 - 5امين ،عبدهللا محمود ،) 2000 ( ،اطروحة دكتوراه ،تقويم فاعلية نظام التحاسب الضريبي ،العراق.
 - 6باشي  ،دالل انصاف محمود رشيد" ،)2007( ،دور النظم المحاسبية الفرعية في تطوير النظام
المحاسبي الحكومي لجامعة الموصل"  ،رسالة ماجستير ،جامعة الموصل.
 - 7بتاتة ،طورل" ،) 2012 ( ،مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر" ،كلية الحقوق ،جامعة
قستنطينة.1
 - 8بطو ،ع ء فريد عبد االحد يوسف ،) 2006 ( ،اطروحة دكتورا ،اثر التحدى االخ قي للمحاسبة
االبداعية في تحديد الدخل الخاضع الضريبة :دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب في العراق ،كلية
االدارة واالقتصاد ،جامعة بصرة.
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 - 9بوحاي  ،عبدالباسط ،) 2015 ( ،دور نظام المعلومات المحاسبي في تحقيل فعالية الرقابة الداخلية
للموسسة البترولية (  ،) Soralchinجامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير.
 - 10الجالود،إبراهيم عبدالكريم فياض ،) 2015 ( ،رسالة دكتوراه بعنوان " دور المراجع الخارجي في
الحد من ممارسات إدارة االرباح في التهرب الضريبي " ،كلية الدراسات العليا–جامعة أم درمان
االس مية ،جمهورية السودان.
 - 11الجبوري ،ارشد مكي رشيد ،) 2012 ( ،دور نظام المعلومات في الحد من التهرب الضريبي،
دراسة مقدم الى ال معهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية وهو جزء متطلبات شهادة الدبلوم العالي
المعادل للماجستير ،جامعة ب،داد.
 - 12جمعة ،محمد عبدهللا محمود ،) 2005 ( ،التهرب الضريبي لدى اصحاب المهن الحرة في مدينة
جنين ( اسبابه وطرق معالجته ) ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية.
 - 13حجار ،مبروكة ،) 2006 ( ،اثر السياسية الضريبة على استراتيجية االستثمار في الموسسة ،جامعة
محمد بوضياف ،جزائر.
 - 14حوسو ،محمد محمود ذيب " ،) 2005 ( ،التدقيل الةراض الضريبة " ،جامعة النجاح الوطنية في
نابلس ،فلسطين.
 - 15خطاب ،عبدالناصر عبدهللا ،) 2002 ( ،تحليل العوامل الموثرة على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات
المحاسبية  AISفي البنو التجارية االردنية ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة ال البيت ،االردن.
 -16رشيدة ،بن كردي ،) 2017 (،اثر التهرب الضريبي على التنمية االقتصادية" ،دراسة حالة مركز
الضرائب " مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ،جامعة عبدالحميد ابن باديس مست،انم.
 17سعد ،ع ء سعيد حسين ،) 2014 ( ،تقييم دور نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISفي
الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ،من وجهة نظر مكاتب المحاسبية والدوائر الضريبية ،جامعة االس مية
– ةزة ،كلية التجارة.
 - 18السعدي ،مروج طارق  ،) 2007 ( ،تقدير الوعاء الضريبي باستخدام طريقة التقدير الذاتي (
دراسة تطبيقي في الهيئة العامة للظرائب ) ،مقدم الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية،
جامعة ب،داد ،العراق.
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 - 19سوفيان ،بوفروعة ،) 2012 ( ،نظام المعلومات المحاسبي ودوره في تسييرالموسسة االقتصادية،
دراسة حالة مجمع ايناجو

فرع الطاهير ،جامعة منتوري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

قستنطينية.
 - 20الشريف ،حرية شعبان ،) 2006 ( ،مخاطر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  ،EAISدراسة
تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع ةزة ،جامعة االس مية ،ةزة ،كلية التجارة.
 - 21ضيل ،مسعودة و نسيبة عطلي و يمينة سليماني ،) 2019 ( ،الحصر الضريبي كالية للحد من
التهرب الضريبي" ،دراسة ميدانية للمديرية الوالئية للضرائب لوالية الوادي " مذكرة مقدمة لنيل شهادة
الماستر أكاديمي ،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.
 - 22طبي ،فاطمة صفار،) 2019 (،الرقابة الجبائية كالية لمكافحة التهرب الضريبي" ،دراسة حالة
مديرية الضرائب لوالية المسيلة " مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ،جامعة عبدالحميد ابن باديس
مست،انم.
 - 23عبدال،فور ،طه حميد ،) 2008 (،تحليل واقع التهرب الضريبي في العراق وسبل معالجته "دراسة
تطبيقية لعينة من مكلفي ضريبة العقار في العراق" ،دراسة تطبيقي معادل للماجستير مقدم الى المعهد
العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة ب،داد.
 - 24العبيدي ،فاطمة ناجى " ،) 2012 ( ،مخاطر نظم المعلومات المحاسبية AISالمحوسبة واثرها
على فاعلية عملية التدقيل في االردن ،كلية االعمال ،جامعة شرق االوسط.
 - 25العتبي ،اقبال عبدالسادة رشم ،) 2009 ( ،دراسة امكانية تطبيل الضريبة على القيمة المضافة في
العراق :نموذج مقترح للتطبيل في العراق ،دراسة الحصول على شهادة المحاسبة القانونية ،المعهد العربي
للمحاسبين القانونين.
 - 26العجمي ،منصور ،) 2011 ( ،قياس كفاءة وفاعلية النظم المحاسبية في شركات النفط الكويتية ،
دراسة مقارنة ،جامعة عمان العربية ،عمان ،االردن.
 - 27العمور ،سالم عميرة ،) 2007 ( ،ظاهرة التهرب من ظريبة الدخل ( دراسة تحليلية على قطاع
ةزة ) ،كلية التجارة ،جامعة اس مية – ةزة.
 - 28ال،انم ،محمد محمود ،) 2011 ( ،االعتراضات الضريبية :اسبابها وسبل معالجتها من وجهة نظر
كل من دائرة ضريبة الدخل والمكلفين ،كلية االعمال ،جامعة الشرق االوسط ،اردن.
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 - 29قاعود ،عدنان محمد محمد ،) 2007 ( ،دراسة وتقييم نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية EAIS
في شركات الفلسطينية ،دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في محافظات ةزة ،جامعة االس مية -
ةزة ،كلية التجارة.
 - 30قب ن ،خالد علي محمد " ،) 2014 ( ،أثر السياسات المحاسبية واإلجراءات المتبعة في دائرة
ضريبة الدخل والمبيعات على الحد من التهرب الضريبي" ،جامعة عمان العربية ،كلية االعمال.
 - 31ليندة ،قرمول ،) 2014 ( ،جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،جزائر.
 - 32مسعودة ضيف ،نسيبة عطلي ،يمينة سليماني (  ،) 2019اكاديمي ،الحصر الضريبي كألية للحد
من التهرب الضريبي ،دراسة ميدانية المديرية الوالئية للضرائب لوالية الوادي ،جامعة الشهيد حمة لخضر
الوادي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جزائر.
 - 33المطيري ،علي مانع ،) 2012 ( ،دور نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISفي تحسين
قياس مخاطر االئتمان في البنو الكويتية ،جامعة شرق االوسط ،كلية االعمال ،كويت.
 - 34الموسوى ،علي فاظل محمود ،) 2016 ( ،نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني ودوره في تعزيز
امن المعلومات المالية ،دراسة في احدى شركات التحويل المالي ،جامعة قادسية ،كلية ادارة واالقتصاد.
 - 35نصير ،احمد ارشيد ،) 2018 ( ،دور نظم المعلومات المحاسبية AISالمحوسبة في تعزيز كفاءة
القرارات االدارية في المستشفيات الجامعية االردنية ( ،دراسة ميدانية ) ،كلية االقتصاد واالعمال ،جامعة
جدارا.
 -36نعيثل ،بدر رشيد ،) 2009 ( ،رسالة دبلوم العالي ،االلتزام بالمبادى العامة لتدقيل البيانات المالية
واثرها في تحديد وعاء ضريبة الدخل ،المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة ب،داد.
 - 37الهاشمي ،ضياء شمخي جبار ) 2005 (،تقويم الية التدقيل الداخلي لتحاسب ضريبة الدخل في
ال عراق ،دراسة تطبيقي معادل للماجستير مقدم الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ،جامعة
ب،داد.
 - 38الهيموني ،ساندي جواد عبده " ،) 2017 ( ،التخطيط االستراتيجي لدى ضريبة الدخل و ع قته
بتوسيع القاعدة الضريبية " دراسة ميدانية على دوائر ضريبة الدخل في الضفة ال،ربية " ،جامعة الخليل،
كلية الدراسات العليا.
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 - 16صالح ،احمد اسماعيل محمد ) 2019 ( ،دور السلطة المالية في الحد من التهرب الضريبي دراسة
استط عي الراء عينة من المختصين في دوائر ضريبة الدخل في محافظة أربيل ودهو  ،مجلة االكادمية
لجامعة نوروز ،العراق.
 - 17طلب ،محمد فواد ،) 2018 ( ،مفهوم التهرب الضريبي واثره في المجتمع "دراسة قانونية تحليلية"،
مجلة  ،10العدد  ،18جامعة موصل ،كلية العلوم االس مية.
 - 18عبدالرحمن ،قروي ،) 2016 ( ،دور مفتل الضرائب في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي
(دراسة حالة الجزائر) ،مجلة دراسات جبائية ،المجلد ،4العدد  ،2جامعة لونيسي علي البليدة .2
 - 19العبيدي  ،ماهر موسى " ،) 2001 (،المفاهيم النظرية للمعايير المحاسبة كتقويم كفاءة اداء
الجامعات الحكومية ".
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 - 20العركوب ،هاشم محمد ،) 2008 ( ،التهرب الضريبي "دراسة في محدداته واثاره االقتصادية
واالجتماعية في بلدان نامية مختارة للمدوة  ،2008-1990مركز دراسات االقليمية ،العدد ،)26(8
جامعة موصل.
 - 21علي حسين ،احمد حسين ،) 2011 ( ،نظم المعلومات المحاسبية ( AISاالطار الفكري والنظم
التطبيقية  ،دار الجامعية ،االسكندرية ،مصر.
 - 22فاطمة ،شنة ) 2011 ( ،دور الرقابة الضريبية في الحد من التهرب الضريبي :دراسة حالة بمديرية
ال ضرائب لوالية الورقلة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 - 23قباجة ،احمد ،) 2011 ( ،النظام الضريبي الفلسطيني ،مركز بيسان للبحوب واالنماء ،رام هللا،
فلسطين.
 - 24كاظم ،عقيل مكي ،) 2019 ( ،التهرب الضريبي واثاره المترتبة في التنمية االقتصادية في العراق
وأسبابه ،مجلة العراقية للعلوم االقتصادية ،العدد الثاني والستون.
 - 25ناصر ،انور عباس وعبداالمير زامل لطيف وحسن نايف م خ  ) 2019 (،دور نظم المعلومات
الضريبية في حصر المكلفين الخاضعين للضريبة "دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب"،مجلة المثنى
للعلوم االدارية واالقتصادية،المجلد ،9العدد،1جامعة القادسية،كلية االدارة واالقتصاد.

الكتب:
 - 1بدوي ،محمد ،) 2005( ،المحاسبة الضريبية بين النظرية والتطبيل ،دار الجامعة الجديدة ،القاهرة.
 - 2الجزراوي و عامر ،ابراهيم ،الجنابي ،) 2008 ( ،اساسيات نظم المعلومات المحاسبية ،دار
اليازوري للنشر ،عمان.
 - 3جمعة والعرابيد والزعبي ،احمد حلمي ،وعصام فهد و وزياد احمد ،)2003( ،نظم المعلومات
المحاسبية  AISمدخل تطبيقي معاصر ،الطبعة االولى ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 - 4الجندي ،حسني ،) 2006 ( ،القانون الجنائي الضريبي ،طبعة االولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
 - 5الحاج ،طارق ،) 1999 ( ،المالية العا مة ،طبعة االولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
 - 6الحبيطى ،قاسم محسن والسقا ،زياد هاشم ،) 2003 ( ،نظم المعلومات المحاسبية  ،AISوحدة
الحدباء للطباعة والنشر ،موصل.
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 - 7حشيل ،عادل احمد ،) 2007( ،اساسيات المالية العامة ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.
 - 8حفناوي ،محمد يوسف ،)2001( ،نظم المعلومات المحاسبية  ،AISدار وائل للطباعة والنشر
والتوزيع ،االردن.
 - 9خضاونة ،جهاد سعيد ،) 2010 ( ،علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيل
العملي ،طبعة االولى ،دار وائل للنشر ،اردن.
 - 10الخطيب ،خالد شحادة و الشامية ،احمد زهير ،) 2007 ( ،اسس المالية العامة ،طبعة الثالثة ،دار
وائل للنشر.
 - 11حميمة ،احمد حلمي ،) 2003 - 2002( ،نظم المعلومات المحاسبية  ،AISدار الجامعية للنشر،
االسكندرية.
 - 12السيد ،أحمد سيد أحمد ) 2013 ( ،الجوانب الموضوعية واإلجرائية للجرائم الضريبة طبقا للقانون
رقم  91لسنة  2005الخاص بالضريبة على الدخل ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى.
 - 13قطيل ،عبدالروؤف قطيل ،شرين عبدالروؤف قطيل ) 2017 ( ،قانون اإلجراءات الضريبية
وتطبيقاتة العملية رقم  44لسنة  2008وتعدي ته ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت – لبنان ،الطبعة
األولى.
 - 14الدهراوي ،كمال الدين مصطفى ،) 2007 ( ،نظم المعلومات المحاسبية AISفيظ لتكنولوجيا
المعلومات ،المكتب الجامعي الحديب ،االسكندرية.
 - 15الس مين ،ياسر و الدقة ،عبدالرحمن ،) 2014 ( ،المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها في فلسطين،
طبعة الرابعة ،المكتبة االكاديمية ،فلسطين.
 - 16صبري ،نضال ،) 1998 ( ،محاسبة ضريبة الدخل ،طبعة االولى ،جامعة القدس المفتوحة ،عمان.
 - 17ط ل محمد علي الججاوي ،فواد عبدالمحسن الجبوري ،) 2014 ( ،نظم المعلومات المحاسبية
وفعالياتها في ظل الدور االستراتيجي لمنظمات االعمال ،الطبعة العربية ،دار اليازوري ،عمان.
 - 18عبد الرحيم والعادلي  ،)2009(،علي ويوسف  ،أساسيات التكاليف والمحاسبة اإلدارية  ،الطبعة
األولى  ،منشورات ذات الس سل  ،الكويت .
 - 19عصيمي ،احمد زكريا زكي ،)2011( ،نظم المعلومات المحاسبية ،مدخل معاصر.
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 - 20ع م ،أحمد عبد السميع ) 2012 ( ،المالية العامة " المفاهيم والتحميل االقتصادي والتطبيل "،
الطبعة االولى ،مصر ،مكتبة الوفاء القانونية.
 - 21على ،عبدالستار ،) 2008 ( ،المدخل الي ادراة المعرفة ،طبعة االولى ،دار المسيرة للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان.
 - 22العلي ،عادل ،) 2009 ( ،المالية العامة والقانون المالي واضريبي ،طبعة االولى ،دار اثراء للنشر
والتوزيع ،عمان.
 - 23قاسم ،عبد الرزاق محمد (  ) 2004نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية ،طبعة االولى ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان.
 - 24قباني ،ثناء علي ،) 2003 - 2002( ،نظم المعلومات المحاسبية  ،دار الجامعية للنشر ،االسكندرية.
 - 25كيسو ،دونالد ،و ويجانت ،جيري ،) 2009 (،المحاسبة المتوسطة ،الجزء األول ،دار المريخ
للنشر ،ترجمة أحمد حامد ،مملكة العربية السعودية.
 - 26القيسي ،اعاد حمود ) 2011 ( ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،الطبعة الثامنة ،عمان ،دار
الثقافة والنشر والتوزيع.
 - 27الليثي ،ابتسام نزيه حامد ،) 2012 ( ،النظام الضريبي المصري في ع قته بالتطورات المالية
واالقتصادية ،دار النهضة العربية القاهرة ،مصر.
 - 28الحميد و نينو ،محمد دباس ،ماركو ابراهيم ،) 2007 ( ،حماية االنظمة المعلومات ،دار الحامد
للنشروالتوزيع ،عمان.
 - 29الشيرازي ،عباس مهدي ،) 1990 (،نظرية المحاسبة ،الطبعة االولى ،منشورات دار الس سل
للطباعة والنشر.
 - 30النقيب ،كمال عبد العزيز ،) 2004 (،مقدمة في نظرية المحاسبة ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.
 - 31متولي ،عصام الدين محمد ( )2015نظم المعلومات المحاسبية ،الطبعة الثانية ،مطبعة جامعة العلوم
والتكنولوجيا ،صنعاء.
 - 32مصطفى ،عبدالعزيز سيد ،) 2001 ( ،استخدام الحاسب تدقيل المالي ومراجعة ،كلية التجارة،
جامعة قاهرة.
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(  ترجمة، نظم المعلومات المحاسبية التخاذ القرارت،)2002( ،  سميكن مار، موسكوف ستيفن- 33
.) كمال الدين سعيد
. لبنان، بيروت، دار الحلبي، ) المالية العامة2003 ( ، سوزي عدلي، ناشد- 34
 دار المناهج للنشر، الطبعة االولى، ) تحليل وتصميم نظم المعلومات االدارية2000( ، سعد، ياسين-35
. االردن، عمان،والتوزيع
. ليبيا، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، ) مباد المالية العامة2004 ( ، منصور مي د، يونس- 36

 المراجع االجنبية:ثالثا
Periodical and Researches:
1.

Abu-Musa،

Ahmad

A،(2004)،

"Accounting

InformationSystems Adoption " ، Communications of the IBIMA،
Pp.1-12.
2.

Ainsworth، Richard T.،2008، ELECTRONIC TAX FRAUD –

ARE THERE “SALES ZAPPERS” IN JAPAN?،Boston University
School of Law Working Paper No. 08-31.
3.

Amidu ، et al ، ( 2011) ، Accounting information system 6

edition ، USA.
4.

Asharai، M ، (2008)، Factors Affecting Accounting Information

Systems Success Implementation (An Empirical Study On Central
Java Small And Medium Companies) Unpublished Thesis،
Diponegoro University، Semarang.
5.

Bawaneh، Shamsi S.، (2014)، Information Security for

Organizations and Accounting Information Systems a Jordan
Banking Sector Case، International Review of Management and
Business Reseaech، Vol. 3 Issue.2.

113

6.

Dalci I ، Tanis V ، ( 2009 ) ، Benefits of Computerized

Accounting information system on the JIT Production system،
Review of social ، Economic and Business studies ، Vol 2.
7.

Dandira، M (2011)،" Involvement of Implementers: Missing

Element in Strategy Formulation”، Business Strategy Series، Vol.1،
No.12.
8.

Fauziati، P. etal، (2016)." The impact of Tax Knowledge on

Tax Compliance – Case study in Kota Padage، Indonesia “، Journal
of advanced research in Business and Management Studies ، ISSN
(Online): 2462-1935 l Vol.2، No.1.
9.

Gearge H.Bodnar، (2010)، Accounting information system.

10.

Heagy، et al ، ( 2013 ) ، Accounting information syste

11.

Hoanousek، Jan، and Palda، Filip. (2004). Quality of

Government nd other Transition Countries. Services And TheCivic
Duty to pay Taxes in The Czech and Slovak Republics، A. Kyklos.
Vol، 57. 237-252.
12.

Imam، P & Jacobs، D (2007)، “Effect of Corruption on Tax

Revenues in The Middle East"، international monetary found.
13.

Nofan Hamid Al.Oleemat، (2014) ، Impact of Computerized

Accounting information system Effectiveness in increasing the
Efficiency of Human Capital ، Field study in financial Department in
the public Jordanian universities (Article ).
14.

Romeny B ، Steinbret R ، ( 2008 ) ، Accounting information

system ، Prentice Hall Business Publishing

114

15.

Sajadyet al. (2008)،" Evaluation of the effectiveness of

Accounting

Information

Systems".

International

Journal

of

Information Science and Technology، Vol. 6، No. 2، Pp. 49-59.
16.

(FASB، SFAC، NO.2، MAY, 1980.P4048).

17.

Swanson M ، Hash J ، Bowen P ( 2006 ) ، information security

United states of American: National Institute of Standard and
.Technology
18.

Warren ، Carl S. & others، ( 1999 )، Accounting ، 19th ed. ،

south western college publishing Cincinnati ، ohio ،U.S.A.
19.
Wood & Sangster، Frank & Alan، m. ( 1998 )، A level
Accounting، 2nd ed.، Days Ltd، St lives pic. ، Great Britain.
Books:
USA. ،Accounting information system ،( 2010 )،ett ،1- Bagranoff
Human Resource Management Boston ،( 2010 ) ،Griffin R ،2- Denisi A
Houghton Miflin Company Edition
Management Information systems ،( 2008 ) ،Loudon J ،3- Loudon K
New Jersey: ،Upper saddle River

،th 9 ،managing the digital firm
Pearson Education.

Accounting information ،( 2009 ) ،Andrea weickgenant ،4- Leslie Turner
control and processes. ،system

115

الملحق

116

بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة الشرق االدنى
المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم االنسانية
كلية االدارة واالقتصاد  /قسم البنو والمحاسبة
برنامج الماجستير

استمارة االستبانة

تحية طيبة :
ارجوا ان تقدمو جزءا من وقتكم في ل جابة على فقرات االستبانة الموجودة امامكم ،شاكرين لكم حسن
تعاونكم ،وثقتنا كبيرة بكم ل جابة بموضوعية على كافة فقرات االستبانة ،وال،رض منه هو بيان
مت،يرات الدراسة الموسومة ب (( اثر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية  EAISفي الحد من
التهرب الضريبي من وجهة نظر موظفي مديرية العامة للضرائب – اربيل ))
راجين ملء فقرات االستبانة نظرا لخبرتكم الوظيفية وعمقكم العملي والذي سيساهم في تحقيل اهداف هذه
الدراسة ،علما بانه سيتم التعامل مع اجاباتكم بسرية تامة لتحقيل اهداف الدراسة العلمي.

ولكم فائق ا الحترام والتقدير
باشراف الدكتور:

الباحث:

راميار رزكار احمد

حسين على حسين
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اسئلة االستبانة
الجزء االول :معلومات عامة
يرجي التكرم بوضع عالمة ( √ ) امام االجابة التي تراها مناسبة-:

 – 1الموهالت العلمية:
دبلوم

دبلوم عالي

البكالوريوس

ماجستير

دكتورا

اخرى يرجى ذكرها......................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 2التخصص :
محاسبة

اقتصاد

ادارة االعمال

مالية ومصرفية

اخرى يرجى ذكرها......................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 3المركز الوظيفي:
مدير عام

رئيس قسم او رئيس شعبة

مدير دائرة

موظف

اخرى يرجى ذكرها......................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 4سنوات الخبرة:
اقل من  5سنوات

 10 - 5سنوات

 19 - 10سنوات

 20سنة فاكثر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 – 5هل شاركت في دورات متخصصة في النظام المحاسبة االلكترونية:
نعم

ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجزء الثاني :االسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة:
يرجي التكرم بوضع عالمة ( √ ) أمام اإلجابة التي تراها مناسبة

ت

موافق

الفقرة

تماما

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
تماما

أوالً  //أن النظم والقوانين السائدة واالجراءات المهنية المتبعة من قبل موظفي الدوائر الضريبية
تؤثر في الحد من التهرب الضريبي.
يساعد النظام الضريبي المتبع
1

من قبل الهيئات الضريبية
على الكشف عن ظاهرة
التهرب الضريبي.
التعليمات التي تصدر من

2

الهيئة العامة للضرائب تساعد
المخمنون في الكشف عن
ظاهرة التهرب الضريب
يتم تطبيل قانون الشركات

3

السائدة على المكلفين بمس
السج ت المحاسبية.
يتم التأكد من عدم إجراء أي
تعديل على القيود والمستندات

4

المحاسبية بما يؤثر في صحة
التقارير المقدمة للضريبة.
أن

5

جميع

المستندات

والمطبوعات

المستخدمة

مطبوع عليها اسم المكلف
وعنوانه ونشاطه وسمعته
التجارية.
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يتم التأكد من عدم حذف
بعض
6

اإلدخاالت

أو

المستندات للنظام بشكل يؤثر
في صحة التقارير المقدمة
للضريبة.
تفي االجراءات الفنية المتبعة

7

من قبل الهيئات الضريبية
للحد من التهرب الضريبي.
يمكن من خ ل االجراءات
المتبعة التأكد من أن البيانات

8

المدخلة لم يتم تحريفها فيما
بعد التسوية مع المكلف
الضريبي.
يتم التأكد من أن البيانات

9

المدخلة في النظام هي من
واقع العمليات الفعلية
يتم التأكد من أن المخمن ال

10

يعتمد عن التقدير الذاتي في
تقدير مبلغ الضريبة.

ثانيا ً  //ي ئم نظم معلومات المحاسبة االلكترونية لنظم القوانين الضريبية السائدة للحد من التهرب
الضريبي.
ي ئم

نظم

المعلومات

المحاسبة االلكترونية للنظم
11

والقوانين

والتعليمات

الضريبية النافذة واالجراءات
المتبعة من قبل الهيئات
الضريبية.
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تمتل

الهيئات

شبكات
12

الضريبية

إتصال

واجهزة

حاسوب وبرمجيات محاسبية
مصممة

تساعد

بطريقة

المستخدم في بناء معلومات
من الحسابات بشكل دقيل
يمتل
13

موظفوا

الدوائر

الضريبية الخبرة العملية في
مجال إستخدام البرمجيات
ونظم المحاسبة األلكترونية.
هنا دعم مادي ومعنوي من
من قبل وزارة المالية والهياة

14

العامة

للضرائب

على

استخدام

تطبيل

النظم

المحاسبية االلكترونية من قبل
الهيئات الضريبية.
ال توجد ض،وطات خارجية
15

على مسؤولي الهيئات بعدم
إستخدام

النظم

وتطبيل

المحاسبية االلكترونية.
عند تطبيل برنامج المحاسبية
16

االلكترونية يفوق عائد تطبيل
النظام عن تكاليف إقتنائها
وتش،يلها.
المعلومات

17

التي

توافرها

البرامج والنظام المحاسبي
االلكتروني

ت،طي

كافة
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أنشطة المكلفين الخاضعين
للضرائب.
البرنامج ونظم المحاسبية
االلكترونية
18

بيانات

توفر

تتوافل مع متطلبات أجهزة
الحاسوب وبرامجيات تمكنها
من إنجاز أعمالها.
استخدام

برامج

وتطبيل

المحاسبة االلكترونية ال تخلل
19

مشاكل بين المكلفين والجهات
الضريبية

في

إحتساب

الضرائب المستحقة .
ان تطبيل برنامج المحاسبية
االلكترونية ال تعيل عملية
20

احتساب الضريبة من قبل
المخمنيين

في

الهيئات

والدوائر الضريبية.
ثالثا ً  //إن تطبيل نظم المعلومات المحاسبة االلكترونية يؤدي الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
ان إعتماد الهيئات الضريبية
على
21

المحاسبة

ونظم

البرمجيات

الضريبية

االلكترونية يساعد على الحد
من التهرب الضريبي.
ان وجود قاعدة البيانات
22

االلكترونية تساعد الهيئات
الضريبية للوصول الى كافة
المعلومات المكلفين مما يؤدي
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الى

الحد

التهرب

من

الضريبي .
عند قيام المكلف باإلفصاح
االلكتروني لدائرة الضريبة
فلنه يعزز الشفافية ومن ثم
23

تعزيز قدرة موظف الضريبة
من قياس الدخل الخاضع
الحقيقي دون وجود فرصة
التهرب الضريبي
التنظيم االلكتروني للحسابات

24

ترسخ قواعد العدالة الضريبية
للمكلف وتحول دون تهربه من
دفع الضريبة
قياس الدخل الخاضع للضريبة
وفل

25

محاسبية

معالجات

الكترونية للمكلف تحد من
إمكانية المكلف في إخفاء جزء
من دخله
التأكد
الخاضع

26

من

شمول

الدخل

للضريبة

كافة

الصفقات الخاصة للمكلف عبر
التتبع االلكتروني ألرقام تل
الصفقات للحد من حذف
بعضها
دقة األرقام المحاسبية التي

27

يوفرها

نظام

المحوسب

للمكلف تسهم في تحديد الدخل
الخاضع للضريبة بصورة
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أكثر موثوقية وتمنع المكلف
من اخفاء بعض من ايراداته
إمكانية توفير النظم المحاسبية
المحوسبة للمكلف يمنح فرصة
28

قياس الدخل الخاضع للضريبة
بسرعة وسهولة إلى جانب
تقييد المكلف من إخفاء جزء
من دخله الحقيقي
التطبيقات الحاسوبية الحديثة
المعتمدة في النظم المحاسبية

29

للمكلف تساعد في إيجاد
تقارير مالية تعكس حقيقة دخل
المكلف دون تضليل أو تهرب
نظم المعلومات المحاسبية
االلكترونية  EAISللمكلف

30

تساهم في اكتشاف حاالت
التهرب واخفاء جزء من
الدخل الخاضع للضريبة

شكرا لكم
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الملحق رقم ()2
قائمة بأسماء السادة الخبراء والمحكمين الستمارة االستبانة
ت

االسم واللقب العلمي

التخصص

1

أ.د .ط ل محمد علي الججاوي

محاسبة دولية

2

أ.د .علي ابراهيم حسين

محاسبة مالية

3

أ.د .كريمة علي كاظم الجوهر

رقابة وتدقيل

أ.د .صفاء أحمد محمد العاني

محاسبة مالية ونظم

4

المعلومات المحاسبية

العنوان
كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
كرب ء
كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
تكريت
كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
المستنصرية
كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
ب،داد

اإلدارة االستراتيجية

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة

والسلو التنظيمي

ص ح الدين  -أربيل

5

أ.د .أح م إبراهيم ولي

6

أ.م.د .ةازي عثمان محمود

محاسبة دولية

7

أ.م.د .باسمة فالح النعيمي

رقابة وتدقيل

8

أ.م .د .محمد أحمد خليل

محاسبة ضريبية ومالية

9

أ.م .د .عدنان نادر حمد

محاسبة مالية

10

د.محمد مصطفى احمد

محاسبة وادارة مالية

كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة
ص ح الدين  -أربيل
كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة
كوية
كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة
ص ح الدين  -أربيل
كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة
ص ح الدين  -أربيل
كلية العلوم واالدارة المالية /
جامعة الكتاب

125

تقرير االنتحال
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