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ABSTRACT
THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN CUSTOM EVASION CONTROL
A FIELD STUDY IN THE DIRECTORATES AND CUSTOMS PORTS IN SULAYMANIYAH
GOVERNORATE
The study aimed to identify the role of internal auditing in reducing customs evasion in
customs directorates and ports in Sulaymaniyah Governorate by focusing on the
departments and mechanisms that verify customs declarations and attached
documents, first by focusing on the mechanism of direct audit in customs directorates
and ports, secondly by focusing On activating the tariff audit section of the General
Authority of Customs in the Governorate of Erbil, and to achieve these goals, the
researcher used the descriptive and analytical approach, and built a questionnaire and
distributed it to a sample consisting of (70) auditors, managers, assistants, managers
in the directorates and customs ports in Sulaymaniyah Governorate, and (61) valid
questionnaires were recovered For analysis.
Study results
The types of goods, the number of parts, their marks and their numbers are not
recorded in the manifest and this does not comply with the customs law in Iraq Article
(38) has a negative impact on the performance of the auditors in the direct audit
mechanism, as well as most of the goods that reach customs directorates and ports
are not attached to the certificate of origin and the commercial invoice, and this
encourages the taxpayer to evade customs duties. Likewise, customs permits and
accompanying documents are not sent from customs ports and directorates to the
General Authority due to the cancellation of the Tariff Check Section of the Public
Authority.
Study recommendations:
The necessity for the Ministry of Finance to oblige transport companies to register the
types of goods, the number of parts, their marks and numbers in the cargo data
(manifest) in accordance with Article (38) of the Customs Law to facilitate the
verification process, speed of completion and ease of conformity, The necessity for
the Ministry of Finance to oblige the directorates and customs ports not to clear any
goods except after attaching them to the certificate of origin and the commercial
invoice, The necessity for the Ministry of Finance to re-activate the Tariff Audit Section
at the General Authority of Customs and define its tasks and duties in accordance with
Article 13 of the Ministry of Finance's internal system.
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ÖZ
ÖZEL KAÇIŞ KONTROLÜNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ
SULAYMANIYAH VALİLİĞİ MÜDÜRLÜKLERİ VE GÜMRÜK LİMANLARINDA BİR SAHA
ÇALIŞMASI
Çalışma, öncelikle gümrük müdürlüklerinde doğrudan denetim mekanizmasına
odaklanarak, gümrük beyannamelerini ve ekli belgeleri doğrulayan departmanlara ve
mekanizmalara odaklanarak, Süleymaniye Valiliği'ndeki gümrük müdürlükleri ve
limanlarında gümrük kaçakçılığının azaltılmasında iç denetimin rolünü belirlemeyi ve
Gümrük izinlerini kontrol etmeyi taahhüt eden ilk referans olan limanlar, gümrük
vergilerinin değerinin belirlenmesi, ikinci olarak Erbil Valiliği'ndeki Gümrük Genel
Müdürlüğü'nün tarife denetimi bölümünün etkinleştirilmesine odaklanarak, gümrük
izinlerini denetlemeye yetkili nihai makamdır. Gümrük vergilerinin doğru değeri ve bu
hedeflere ulaşmak için araştırmacı, tanımlayıcı analitik yaklaşımı kullandı ve
Süleymaniye'deki müdürlükler ve gümrük limanlarındaki (70) denetçi, müdür, asistan,
yöneticilerden oluşan bir örneğe dağıtan bir anket oluşturdu. Valilik ve (61) geçerli
anketler analiz için alındı.
Çalışma sonuçları
Eşyanın cinsi, adet adedi, işareti ve adetleri beyannameye kaydedilmez ve bu Irak
gümrük

kanununa

performansını

aykırıdır.Madde

olumsuz

(38)

etkilemektedir.

doğrudan

denetimde

mekanizmanın

yanı

denetçilerin
sıra

gümrük

müdürlüklerine ve limanlara gelen malların çoğunun menşe belgesine ve ticari
faturaya bağlı olmaması mükellefi gümrük vergilerinden kaçmaya teşvik eder, Aynı
şekilde, Gümrük Beyannameleri ve beraberindeki belgeler, Kamu Otoritesi Tarife
Kontrol Bölümünün iptali nedeniyle gümrük liman ve müdürlüklerinden Genel Kuruma
gönderilmemektedir.
Çalışma önerileri
Maliye Bakanlığının, denetim sürecini kolaylaştırmak için nakliye şirketlerini, Gümrük
Kanununun 38. Maddesi uyarınca yük manifestosuna (manifestosunda) mal türlerini,
parça adedini, işaret ve numaralarını kaydettirme zorunluluğu tamamlanma hızı ve
eşleştirme kolaylığı, Maliye Bakanlığının gümrük müdürlükleri ve limanlarına, menşe
belgesi ve ticari faturaya iliştirilmesi dışında hiçbir eşyayı gümrükten çekmemeye
mecbur etmesi, Maliye Bakanlığının Gümrük Genel Müdürlüğü tarife denetim
bölümünü yeniden faaliyete geçirmesi ve Maliye Bakanlığı iç sistemi 13. maddesine
göre görev ve görevlerini tanımlaması gerekliliği..
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ملخص
دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي دراسة ميدانية في المديريات الجمركية بمحافظة
السليمانية
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي في المديريات
والمنافذ الجمركية بمحافظة السليمانية من خالل التركيز على األقسام واألليات التي تتحقق من التصاريح
الجمركية والوثائق المرفقة ،أوالً من خالل التركيز على الية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ
الجمركية كونه المرجع األولى التي يتولى تدقيق التصاريح الجمركية لتحديد قيمة الرسوم الجمركية ،ثانيا ً
من خالل تركيز على تفعيل قسم تدقيق التعريفة بالهيئة العامة للجمارك في محافظة أربيل ألنها الجهة
النهائية المخولة بتدقيق التصاريح الجمركية للتأكد من صحة قيمة الرسوم الجمركية ،ولتحقيق هذه األهداف
أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام ببناء استبانة وتم توزيعها على عينة مكونة من ( )70مدققا ً
ومديراً ومعاونين مدراء في المديريات والمنافذ الجمركية بمحافظة السليمانية وتم إسترداد ( )61استبانة
صالحة للتحليل.
وتمثلت أهم النتائج الدراسة في مايأتي:
اليتم تسجيل أنواع البضائع وعدد القطع وعالماتها وأرقامها في البيانات الحمولة (المانفيست) وهذا ال
يتوافق مع قانون الجمارك في العراق المادة ( )38له تأثير سلبي في أداء المدققين في الية التدقيق المباشر،
وكذلك معظم البضائع التي تصل الى المديريات والمنافذ الجمركية غير مرفقة بشهادة المنشأ و الفاتورة
التجارية وهذا يشجع المكلف بالتهرب من الرسوم الجمركية ،وكذلك ال يتم ارسال التصاريح الجمركية
والوثائق المرفقة من المنافذ والمديريات الجمركية الى الهيئة العامة بسبب إلغاء قسم تدقيق التعريفة بالهيئة
العالمة.
أما أهم التوصيات فكانت كما يلي:
ضرورة قيام وزارة المالية بإلزام شركات النقل بتسجيل أنواع البضائع وعدد القطع وعالماتها وأرقامها
في البيانات الحمولة (المانفيست) وفق المادة ( )38من قانون الجمارك لتسهيل عملية التدقيق وسرعة
األنجاز وسهولة مطابقة ،ضرورة قيام وزارة المالية بإلزام المديريات والمنافذ الجمركية بعدم تخليص اية
بضاعة إال بعد إرفاقها بشهادة المنشأ والفاتورة التجارية ،و ضرورة قيام وزارة المالية بإعادة تفعيل قسم
تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك وتحديد مهامها وواجباتها وفقا ً للمادة  13من النظام الداخلي
لوزارة المالية.
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المقدمة
لقد ادى التقدم الذي عرفه شكل الدولة والتي تحول من الدولة المراقبة الى الدولة المتدخلة الى الدولة
المنتجة الى انتقال مهامها من ضمان االمن الخارجي والداخلي الى التدخل إلصالح األوضاع األقتصادية،
وهي العملية التي يتوقف انجازها على امكانية الدولة الحفاظ على الموارد لتمويل الموازنة العامة لتغطية
نفقاتها في مجاالت متنوعة ،وهنا ظهرت الرسوم الجمركية كأهم وسائل تعبئة إيرادات الموازنة العامة،
إن الجمارك هي الكيان الذي تؤدي وظائف حيوية لتنمية البلد ألنها المسؤوله عن األنشطة المتعلقة بالتجارة
الخارجية ،حيث يتمتع بسلطة اعتماد الضوابط التي تسهم في ضمان االمتثال للتشريعات الجمركية ومنع
تنفيذ الممارسات غير القانونية التي تعرض رفاهية البلد للخطر من خالل التهرب من الرسوم الجمركية،
حيث اصبحت الرسوم الجمركية من اهم األدوات المستخدمة من قبل الدولة سواء في مجال الحماية
الت جارية اوفي مجال تحصيل ايرادات الموازنة لكونها من الضرائب غير مباشرة التي تعرف وفرة
واستمرار في تحصيلها خاصة في الدول النامية ،يعد التهرب من الرسوم الجمركية من الضواهر الخطيرة
التي تواجة البلدان على وجه الخصوص الدول النامية ،وان التدعيات واألثار السلبية التي تنتج عن التهرب
من الرسوم الجمركية تمتد تأثيراتها في كافة افراد المجتمع والقطاعات ،حيث ان محاربة الجرائم بمختلف
أشكالها من التحديات التي تواجهها بالدنا ومن بين هذه الجرائم نجد جرائم التهرب من الرسوم الجمركية،
لقد أصبح للجمارك في الوقت الراهن دور مهم حيث تعتبر الرسوم الجمركية من اهم مصادر اإليرادات
العامة لكل الدول فدورها ال يقتصر على تغطية أعباء الدولة بل يتعدى ذلك الى استعمالها كسياسة مالية
للتأثير والتحكم في النشاط االقتصادي والسياسي واالجتماعي والمالي ،حيث يؤثر الرسوم الجمركية تأثيراً
كبيراً في امداد الموازنة العامة للدولة واي خلل في تحصيل ايرادات الرسوم الجمركية يؤثر سلبا ً في
الموازنة العامة ويحدث ذلك من خالل العمليات الناتجة عن التهرب او الغش او االخطاء ،وإلن العراق
من الدول غير الصناعية ويعتمد على ايرادات بيع النفط لتغطية نفقاتها يجب على الدولة االهتمام بايرادات
الضرائب وباالخص االيرادات من الرسوم الجمركية لتغطية نفقاتها ،وللقضاءعلى مشكلة التهرب
الجمركي التي تزيد من الضرراالجتماعي واإلقتصادي داخل الدول أعتمد الدولة العراقية على نظام
الداخلي للوزارة المالية المادة رقم  13عام  1994التي تحدد واجبات قسم التدقيق الداخلي في المديريات
والمنافذ الجمركية بتدقيق بيانات الحمولة ومطابقتها مع التصاريح الجمركية بهدف تحديد نسبة الرسوم
الجمركية والحد من األخطاء والغش ،كما تحدد واجبات قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك
بتدقيق بيانات الحمولة والتصاريح الجمركية والوثائق المرفقة الواردة من المنافذ والمديريات الجمركية
من أجل التأكد من صحة قيمة الرسوم الجمركية ،يعد التدقيق المحاسبي من اهم الوسائل ألكتشاف المخالفات
واالخطاء ،حيث اصبح اكتشاف الغش من اولوية مهنة التدقيق من خالل التأكد من العمليات الحسابية ،كما
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يعد ال تدقيق الداخلي اداة وقائية وردعية في ان واحد وأحد اهم الوسائل التي تهدف الى التأكد من صحة
التصريحات الجمركية و الوثائق التي تم إرفاقها بالتصريح الجمركي ،والكشف عن اإلغفال والتجاوزات
التي يمكن ان يستعملها المكلف إلخفاء الحقائق من خالل التصريح الجمركي الكاذب أو المضلل الذي
يقدمها إلدارة الجمارك مما يؤدي الى فقدان ايراد الرسوم الجمركية ،لهذا تاتي هذه الدراسة لمعرفة دور
التدقيق الداخلي للحد من التهرب الجمركي وذلك بالتركيز على الية التدقيق المباشرفي المديريات والمنافذ
الجمركية كونها الجهة األولى التي تقوم بتدقيق التصاريح الجمركية وأيضا ً من خالل تفعيل قسم تدقيق
التعريفة في الهيئة العامة للجمارك ألنها جهة نهائية معنية تقوم بتدقيق التصاريح الجمركية وصحة قيمة
الرسوم الجمركية ،حيث تم تقسيم الدراسة الى خمسة فصول ويتناول الفصل االول المنهجية والفصل
الثاني يوضح دور التدقي ق الداخلي والفصل الثالث ماهية الرسوم الجمركية والتهرب الجمركي والفصل
الرابع متعلق بالجانب الميداني والفصل الخامس يتناول األستنتاجات والتوصيات.
الدراسات السابقة
من خالل األطالع على البحوث العربية واألجنبة السابقة والتي هي مشابة لموضوع البحث أو على األقل
ألحد الجوانب ادركنا أن نظرة الباحث تختلف بأختالف التخصص ،ومن أهم هذه الدراسات نجد
الدراسات العربية:
 -1دراسة بمحو،مقدم،2019،بعنوان "دور الرقابة الجمركية في مكافحة الغش الجمركي" دراسة حالة
مفتشية أقسام الجمارك بادراك ،رسالة ماجستير،جامعة احمد دراية ادرار ،تهدف الدراسة الى الوقوف
على واقع الرقابة الجمركية ودورها في مكافحة الغش الجمركي ،وتوصلت الباحث الى مجموعة من
األستنتاجات ومن اهمم نتائج هي ان للرقابة الجمركية دور مهم وفعال في مكافحة التهرب والغش
الجمركي ،ومن اهم توصيات الباحث( ضرورة التعايش مع نظام العالمي الجديد بصفة عامة ونظام
التجاري الدولي بصفة خاصة) .
 -2دراسة سالم،2019،بعنوان "دور التدقيق في تفعيل الرقابة الجبائية" دراسة حالة مديرية الضرائب
أم البوقي ،رسالة ماجستير ،جامعة العربي بن مهيدي/أم البواقي ،هدفت الدراسة الى مدى مساهمة
التدقيق المحاسبي في تح سين مهام الرقابة الضريبية والحد من ظاهرة التهرب والغش في ضوء النظام
الضريبة الجزائري والمعوقات التي يواجهها والمخاطر التي يتعرض لها ،كما تهدف الى معالجة كيفية
مواجهة التهرب الضريبي وذلك من خالل الرقابة الجبائية لكونها اسلوب عقابي ،وتوصلت الى مجموعة
من استن تاجات وكان من أهم النتائج هي ان عدم استقرار النصوص القانونية والرسوم الجمركي ادى الى
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صعوبة وتعقيد في النظام الضريبي ،ومن أهم توصيات الباحث( ينبغي ان يكون أختيار المدققين يكون
على اساس معايير موضوعية تبرز كفاءتهم وقدرتهم في مجال الضرائب والمحاسبة).
 -3دراسة قافا،دالة ،2019،بعنوان "دور الرقابة الداخلية في الرفع من األيرادات غير الجبائية
للجماعات المحلية" دراسة حالة بلدية ادرار ،رسالة ماجستير ،جامعة احمد دراية -أدرار ،هدفت الدراسة
الى ابراز دور الرقابة الداخلية في الرفع من األيرادات غير الضريبية للجماعات المحلية ومتمثلة بشكل
اساسي في البلديات ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم أخذ بلدية أدرار كنموزج لدراسة الميدانية ،وتوصلت
الباحث الى مجموعة من أستنتاجات وكان من أهم النتائج هي ان دور الرقابة الداخلية يبقى دون المستوى
المطلوب نظراً لغياب الكفاءة مختلفة  ،ومن اهم التوصيات الباحث( تعاني التدقيق الداخلي للبلدية أدرار
كغيرها من بلديات الجزائر من غياب اجراءات مناسبة للتدقيق الداخلي السيما في مجال األيرادات غير
الضريبية أضافة الى غياب عنصر الكفاءة).
 -4دراسة بشرى،منال ،2019،بعنوان "دور الضرائب والرسوم الجمركية في تمويل الموازنة العامة
في الجزائر للفترة  ،2017 -2000رسالة ماجستير ،جامعة محد بوضياف -المسيلة ،هدفت الدراسة
الى رصد التطورات التي عرفها مساهمة الرسوم الجمركية في تمويل الموازنة العامة في الجزائر ،كما
هدفت الى اظهار تأثير الرسوم الجمركية في تغطية النفقات العامة في الجزائر ،وتوصلت الى مجموعة
من االستنتاجات من اهم النتائج هي ان الضرائب الجمركية من اقدم مصادر تمويل موازنة العامة وكذلك
ضعف مساهمة الرسوم الجمركية في تميل الموازنة العامة في الجزائر وفي تغطية نفقات االخرى ،ومن
اهم التوصيات الباحث (ضرورة تفعيل ادوات الرقابة الجمركية للحد من التهرب الجمركي وما يترتب
عنة من ضياع في ايرادات الخزينة العامة ،وكذلك من المهم تفعيل عمل الهيئة المكلفة بتنمية التجارة
الخارجية الرطبات حصيلة الضرائب و الرسوم الجمركية بحجم هذة التجارة ).
 -5دراسة صادق،2018،بعنوان "أثر الضرائب الجمركية في دعم الموازنة العامة للدولة" دراسة
تطبيقية في الهيئة العامة للجمارك العراقية ،جامعة الفرات األوسط التقنية /المعهد التقني -الديوانية،
تهدف الدراسة الى إفصاح الخلل في التشريع الضريبي كما تهدف الى بيان تأثير التهرب الضريبي
وإنعكاسة السلبي على األقتصاد العراقي ،وتهدف الى مدى مساهمة األيرادات الجمركية في تمويل الموازنة
العامة ،وتوصلت الى مجموعة من استنتاجات ومن اهم النتائج هي حققت ايرادات العامة للجمارك خالل
سنة  2009زيادة في نمو األيرادات الجمركية مقارنة مع السنوات اخرى حيث بلغ معدل النمو %1.7
 ،وكذلك ان الرسوم الجمركية المهربة خارج الميزانية تمثل مبالغا ً ضخمة من المال مفقودة اليمكن
أستردادها ،حيث بلغ اعلى معدل من التهرب عام  2013وكان  %51.4في حين بلغ أقل معدل من
التهريب عام  2008وكان  ، %0.005ومن اهم التوصيات الباحث (إجراء مراقبة في المعابر الحدودية
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على معظم المواقع بعد ما تقدم الوضع األمني في القطر وعدم سماح بدخول البضائع وخروجها دون
خوضها في تحاسب الضريبة الجمركية).
 -6دراسة علي ،2018،بعنوان "دور نظام الرقابة الداخلية في الحد من التهرب الضريبي" دراسة
تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب ،جامعة القادسية/كلية األدارة و األقتصاد ،تهدف الدراسة الى معرفة
دور نضام الرقابة الداخلية في الحد من التهرب الضريبي،و مدى خطورة التهرب الضريبي التي اصبحت
ظاهرة تعيق التنمية األقتصادية ،وتوصلت ألى مجموعة من استنتاجات وكان من أهم نتائج هي ان أنشطة
التدقيق الداخلي تساهم في تطوير أنظمة الرقابة الداخلية  ،ومن أهم التوصيات الباحث (من المهم األهتمام
بتفعيل نظام الرقابة الداخلية في الهيأة العامة للضرائب والفروع التابعة لها بشكل أكبر مما هو مطبق حاليا ً
وثبات أنظمة كفوءة وفعالة للرقابة الداخلية مع العمل على متابعتها ومراجعتها) .
 -7دراسة حيدرة ،2017 ،بعنوان "دور األصالح الضريبي في تحسين ايرادات الضريبة" دراسة حالة
مركز الجواري لضرائب ،رسالة ماجستير -جامعة عبدلحميد ابن باديس مستغانم ،تهدف الدراسة الى
معرفة مدى نجاح األصالح الضريبية في تحسين ايرادات الضريبية وتهدف الى تحديد اسباب القيام
بإصالح الضريبي وإظهار اهم اإلصالحات التي تم احداثها في نظام الظريبي ومدى تأثيرها في االيراد
الضريبي ،وتوصلت الى مجموعة من النتائج من اهم النتائج هي إن األصالح الضريبي ساهم في زيادة
إيرادات الضرائب ولكن ليست في المستوى المطلوب وبعيد عن الطموحات المعلنة في إطار سياسة
الضريبية ،ومن اهم التوصيات الباحث( ضرورة تجهيز لجنة لدى المديرية العامة للضرائب توكل لها
مهام تدقيق التشريع الضريبي بقصد تحديد مختلف الثغرات التي يتضمنها النضام الضريبي الجزائري ثم
معالجتها ).
 -8دراسة جوهر ،2017 ،بعنوان "دور التدقيق المحاسبي في كشف التهرب الضريبي" رسالة
ماجستير -جامعة عبدلحميد ابن باديس مستغانم ،تهدف الدراسة الى القاء الضوء على عملية الرقابة
الجبائية والتعرف على األطار التنضيمي والقانوني لها ،والتعرف على دور التدقيق المحاسبي بشكل عام
والتدقيق لألغرض الجبائية بشكل خاص ،وتوصلت الى مجموعة من األستنتاجات من اهم النتائج هي أن
التدقيق المحاسبي لألغراض الجبائية من أهم األساليب الداعمة للرقابة الجبائية في الكشف التهرب
الضريبي ،ومن أهم التوصيات الباحث ( اختيار المدققين على اسس معايير موضوعية تبرز كفاءتهم
وقدراتهم العلمية والعملية في المجال الضريبي ،ألن مهمة التدقيق المحاسبي تتطلب كفاءة معينة لتكون
قادرة على استعادة حقوق الخزينة العمومية من جهة والتقليل من التهرب الضريبي من ناحية أخرى).
 -9دراسة هيفاء ،2016 ،بعنوان "أثر التهريب الجمركي في األيرادات الضريبية على األيرادات العامة
للدولة" دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للجمارك،هدفت الدراسة الى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات
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االساسية للمواطنين وذلك في دول العالم لما للجمارك لة تأثير كبير في أمداد الموازنة العامة  ،وتم اجراء
البحث في الهيئة العامة للجمارك ،وتوصلت الى مجموعة من األستنتاجات ومن اهم النتائج هي اليوجد
رقابة خارجية دولية يهدف تبادل المعلومات الخارجية بالتجارة والشركات في غضون عملية ادخال
البضائع وأخراجها من الدولة الى الدولة المجاورة ،وكذلك ضعف األدارة الضريبية وعدم توافر العناصر
الفنية ذات كفاءة العالمية ،ومن أهم التوصيات الباحث( وضع رقابة شديدة على الحدود الجمركية وتطوير
الموظفين عن طريق أدخالهم في دورات).
 -10دراسة منى ،2016 ،بعنوان "دور األتجاهات المعاصرة للتدقيق الداخلي في الحد من الفساد
المالي وألداري" جامعة النهرين ،تهدف الدراسة الى عرض األتجاهات المعاصرة للتدقيق الداخلي،
وتوصلت الى مجمو عة من األستنتاجات ومن أهم النتائج هي أن أجهزة التدقيق الداخلي لها دور مهم في
رفع مستويات األداء المالي و األداري الحكومي وتطوير العنصر األساس في حماية الممتلكات و ألمال
العامة ،ومن أهم التوصيات (الحاجة الى تطوير أدلة للتعامل مع األحتيال ولفساد تم تصميمها وتطويرها
وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية لتمكين دور التدقيق الداخلي في الحد من االحتيال)
 -11دراسة ساعد ،2015،بعنوان "الرقابة الجبائية ودورها في التحصيل الظريبي " دراسة حالة
بمفتشية الضرائب في األخظرية – ماجستير – جامعة أكلي محند أو الحاج –البويرة ،تهدف الدراسة
الى معالجة موضوع الرقابة الجبائية ودورها في تحصيل الضريبي استناداً الى واقع النظام الجبائية في
الجزائر و معوقات التي يواجهها هذا النظام من الغش والتهرب ،وتوصلت الى مجموعة من استنتاجات
ومن اها النتائج هي ان الرقابة على المستندات اكبر مردودية نظراً لسهولة استخدامها  ،ومن اهم التوصيات
الباحث (تحديد معايير واضحة وموضوعية ألختبار المكلفين ليس لديهم مستويات علمية مرتفعة او بدون
مستوى ).
 - 12دراسة خنيش ،بعنوان "أهمية الضرائب الجمركية في تنمية أيرادات الدولة في ظل األصالحات
األقتصادية  2013 -2002حالة الجزائر – رسالة ماجستير -جامعة محد خضر سكرة،تهدف الدراسة
الى أظهار كل مايتعلق بالرسوم الجمركية والضريبية ،وتوصلت الى مجموعة من األستنتاجات ومن أهم
النتائج هي ان الزيادة التي عرفها الضريبة الجمركية خالل  2010وما بعدها كانت نتيجة انخفاض
معدالت الرسوم الجمركية ،ومن أه م التوصيات الباحث

( يجب على أدارة الجمارك ان تثبت نسبة

الواردات من الدول األوروبية وتقارنها بالصادرات من الجزائر).
 -13دراسة سالم،2012،بعنوان"واقع نظام الرقابة الداخلية في الدوائر الضريبية في فلسطين وأثرذلك
على التهرب الضريبي " رسالة ماجستير – جامعة النجاح الوطنية ،هدفت الدراسة الى توضيح العالقة
بين نظام الرقابة الداخلية المطبق والتهرب الضريبي في فلسطين ،وتوصلت الى مجموعة من أستنتاجات
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من أهم النتائج هي يوجد أثر كبير لنظام الرقابة الداخلية في التهرب الضريبي ،ومن اهم توصيات الباحث
هي ان (من المهم تجديد النظام الذي يحدد أختصاصات ومسؤليات وصالحيات كل دائرة للتقليل من
التهرب الضريبي).
 -14دراسة محمد ،2005 ،بعنوان "التدقيق لألغراض للضريبية" رسالة ماجستير -جامعة النجاح
الوطني  ،هدف البحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خالل إيجاد نضام رقابي ضريبي فعال وذلك عن
طر يقة دراسة العالقة الهيكلية بين معايير النظام الضريبي ومعايير التدقيق المختلفة اوجه أنشطة الرقابة
الممارسة في هيئات الفلسطينية ،وتوصلت الى مجموعة من األستنتاجات ومن أهم النتائج هي إنشاء نظام
تدقيق ضريبي فعال لمكافحة االحتيال الضريبي والتحايل في الحسابات ،ومن أهم التوصيات (يجب حماية
المدقيقين بشكل عام من الضغوطات األجتماعية والسياسية للتأكد من أنهمم ينفذون عملية التدقيق
بموضوعية ،وللتأكد من أنهم يثطيعون األعتراف بالنتائج واألراء دون خوف من عواقبها األدارية
والسياسية).
الدراسات األجنية:
 -1دراسة  ، 2020،MOHAMMED،HANIF،KOWSARبعنوان " Evading and
" "avoiding import taxالتهرب من ضريبة األستيراد وتفاديها" ادلة من أيران ،هدفت الدراسة
الى وجود عالقة ايجابية قوية بين معدالت ضريبة األستيراد والفجوة التجارية والتي يمكن للمستوردين
تجنب دفع رسوم األستيراد من خالل األحكام القانونية ،وتوصلت الى مجموعة من األستنتاجات من أهم
النتائج هي ان التجنب يلعب دوراً أكبر من التهرب في تخفيض األيرادات التعريفية استجابة لزيادة معدالت
الضرائب ،ومن أهم التوصيات (يمكن الحكومة ان تزيد عائدات الرسوم الجمركية عن طريق تقليص
التغيرات القانونية).
-2

دراسة

2018،ROSMERY

،

بعنوان

" TRIBUTARIA

AUDITORÍA

ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN LA
."PROVINCIA DE HUAMANGA – 2017

"استراتيجية المراجعة الضريبية للحد من

التهرب الضريبي في مقاطعة هوامانغا ،"2017جامعة لوس أنجلس الكيمبوت الكاثوليكية ،كلية العلوم
المالية واألدارية للمحاسبة المهنية كلية المحاسبة ،هدفت الدراسة الى تحديد اساليب وإجراءات المراجعة
لمعالجة التهرب الضريبي في مقاطعة هوامانغا ،وتوصلت الى مجموعة من أستنتاجات ومن اهم النتائج
هي ان التهرب الضريبي يؤدي الى انخفاض في مستوى االموال التي تديرها الحكومة ،وايضا ً ان الفرض
من المراجعة الضريبية هو مساهمة في تحقيق العدالة.
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 -3دراسة ، 2017،CYRILبعنوان " Using Internal and External Sources of
" "Information to Reduce Customs Evasionاستخدام مصادر المعلومات الداخلية
والخارجية للحد من التهرب الجمركي" هدفت الدراسة الى تحديد بعض العوامل التي تقلل من التهرب
من الرسوم الجمركية في البلدان النامية ،كما هدفت الى معالجة األحتيال الجمركي من خالل التناقضات
في أحصائات التجارة الثانية ،وتوصلت الى مجموعة من النتائج ومن اهم النتائج هي كلما زاد استيراد
المنتج بشكل متكرر كلما أنخفض األحتيال الجمركي ،ومن اهم التوصيات الباحث (األعتماد على مزود
المعلومات شركة فحص ماقبل الشحن من أجل زيادة فرض الضرائب) .
 -4دراسة  ، 2017،DIANAبعنوان " Perjuicio al Patrimonio Público debido a
la Evasión de la Obligación Tributaria Aduanera en la Frontera Sur
" "del Ecuadorاألضرار التي لحقت بالتراث العام بسبب التهرب من االلتزام الضريبي الجمركي
في الحدود الجنوبية إلكوادور" ويهدف البحث الى دراسة التهرب من األلتزام الضريبي الجمركي
بالتفاصيل مما يتسبب في الحاق الضرر باألرث العام ممايضر بالخزينة العامة ويحرم الشعب األكوادوري
من تنفيذ الخدمات ،وتوصلت الباحثه الى مجموعة من استنتاجات ومن أهم النتائج هي يؤدي التهرب من
االلتزام الضريبي الجمركي إلى ارتكاب مخالفات جمركية أو حركة غير مشروعة للبضائع ،والتي كانت
ممارسة شائعة في حياة البلدات الواقعة على الحدود الجنوبية إلكوادور ،بنا ًء على حاجة السكان بسبب
نقص المعرفة حول ممارسة التجارة الخارجية والفقر وقلة العمل ،ومن اهم التوصيات الباحث (يجب على
الدولة أن تعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة الجمارك اقتراح التثقيف الضريبي وبالتالي زيادة دورها كمعلم
في موضوع الضرائب وتعميق ذلك إلعالم الجمهور باآلثار اإليجابية لدفع الضرائب)
 -5دراسة  ، 2013،CARLAبعنوان" EL PERFIL DE RIESGO UTILIZADO POR
LA UNIDAD DE VIGILANCIA ADUANERA COMO MÉTODO DE
DEL
EL

REDUCCIÓN
EN

SENSIBLES

LA

EN

INCIDENCIA

PRODUCTOS

LOS

SU
DE

Y

CONTROL

CONTRABANDO

" " 2012،ECUADORملف تعريف المخاطر الذي تستخدمة وحدة مراقبة الجمارك كوحدة من
طرق التحكم وإخظاعها لخفض الحد من المنتجات الحساسة في أكوادور  "2012كلية العلوم األقتصادية
والتجارية /مهن الهندسية في التجارة الخارجية وألندماج والجمارك ،تهدف الدراسة الى تحديد معدل
المخاطر التي تستخدمها وحدة مراقبة الجمارك في الحد من التهريب من خالل المراقبة المتزامنة ،
وتوصلت ألى مجوعة من أستنتاجات ومن اهم النتائج هي ان التهريب هو إحدى الجرائم الجمركية التي
ترتكب باستمرار عبر حدود البالد من خالل أشكال مختلفة من الخداع و انها ظاهرة لتي لديها عدة أسباب
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الرتكابها ولها آثار ضارة على المجتمع واالقتصاد في البالد ،إنها مشكلة إذا لم يتم القضاء عليها من خالل
اعتماد التدابير الصحيحة  ،فإنها يمكن أن تقضي على التجارة القانونية والصناعة الوطنية ،ومن اهم
التوصيات الباحث(يجب أن تواصل إكوادور ت عزيز المساعدة والتعاون بين الجمارك من أجل إحباط أي
نشاط احتيالي من خالل إجراءات الرقابة الجمركية الحديثة ،وكذلك يجب دعم التشريعات الجمركية
اإلكوادورية وفقًا للوائح الدولية لتسهيل العمليات التجارية ومع ذلك يجب وضع السياسات التي تتبناها
آثارا
إكوادور وتحليلها بطريقة متسقة لتطبيقها في التجارة الخارجية ألن التدابير الحمائية يمكن أن تسبب ً
سلبية على البلد)
 -6دراسة  ، 2013،MISMANبعنوان " Determinants of Tax Evasion on
" "Imported Vehiclesمحددات التهرب الضريبي على المركبات المستوردة " ،هدفت الدراسة
الى فحص العوامل التي تؤثر في التهرب الضريبي على الرسوم الجمركية الستيراد المركبات التي يمكن
ان ترتبط بأنشطة التهرب الضريبي على السيارات المستوردة ،وتوصلت الى مجموعة من أستنتاجات
ومن أهم النتائج هي أختالف كبير بين رسوم الجمركية المعلنة ورسوم الجمركية الفعلية مما يؤكد وجود
فجوة ضريبية في النظام الضريبي المتعلق باسيراد المركبات ،وايضا ً ان هيكل الضريبي ومعدالت
العقوبات هي العوامل المساهمة في التهرب الضريبي على انشطة تهريب المركبات ،ومن أهم التوصيات
الباحث ( توفير معلومات استراتيجية واضحة للسياسات في مراجعة السياسات الضريبية المتعلقة برسوم
الجمركية على مركبات المستوردة في المستقبل ).
 -7دراسة

، 2012،BRYANEبعنوان " Do Customs Trade Facilitation

" "Programs Help Reduce Customs-Related Corruptionهل تساعد برامج
تيسير التجارة الجمركية على الحد من الفساد المرتبط بالجمارك" هدفت الدراسة الى ان تسهيل التجارة
سيكون فقط للمساعدة في الحد من الفساد وتحسين الكفاءة في عدد كبير من وكاالت الجمارك ،وتوصلت
الى مجموعة من األستنتاجات من أهم النتائج هي ان تيسير التجارة يؤثر في الفساد والكفاءة على رغم
ذلك اليشير التحليل األحصائي بقوة أو مباشرة الى مثل هذة النتيجة ،وكذلك ان العادات الفاسدة للمدنيين
ستعيق التقدم الذي يحققة تيسير التجارة عندما يهدد هذا األصالح مصالح مالية شخصية ،وايضا ً ان معالجة
الفساد دون معالجة عدم كفاءة ستؤدي على االرجح الى نتائج قليلة ،ومن التوصيات الباحث (يحتاج مدير
وكاالت الجمارك الى تنفيذ برنامج إصالح كبير بما يكفي لضمان حصولهم على الكثير من االيرادات،
الينبغي للبلدان التي تنفذ برامج جمركية مثل تلك التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية ان تعتمد تدابير
اصالح جزئية انهم بحاجة الى االنخراط في برامج مكافحة الفساد ).
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 -8دراسة  ، 2010،JEANبعنوان Determinants and pervasiveness of the
" "evasion of customs dutiesمحددات وانتشار التهرب من الرسوم الجمركية" هدفت
الدراسة الى ان ايصاالت التعريفة الجمركية مهمة في كثير من األحيان ولكن تحصيلها في كثير من
األحيان يمثل مشك لة ،وتوصلت الى مجموعة من االستنتاجات ومن اهم النتائج هي ان التهرب من الرسوم
الجمركية أكبر في البلدان الفقيرة وخاصةً عندما تكون سيادة القانون محدودة ،ومن أهم التوصيات الباحث
( معالجة البيانات الجمركية األلية قدتكون مفيدة )
موقع الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
لقد جاء بحثنا حول دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي حيث يختلف البحث الحالي عن
الدراسات السابقة بأنها تناولت التدقيق الداخلي وتركيز على الية التدقيق المباشر ودورها في الحد من
التهرب والتالعب والغش من خالل تدقيق التصريحات الجمركية المصرح بها من قبل المكلفين بالرسوم
الجمركية ،وأيضا ً تركيز على القسم التدقيق التعريفة وما دورها في الحد من التهرب الجمركي ،حيث
يوجد العديد من حاالت التهرب من الرسوم الجمركية في مدينة السليمانية بسبب موقعها الحدودي وضعف
الية التدقيق الداخلي في المديريات الجمارك ،ف ي حين تناولت الدراسات السابقة دور الرقابة الداخلية للحد
من التهرب الضريبي بشكل عام.
اإلطار المنهجي
مشكلة البحث
تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة الرئيسة األتية:
السؤال الرئيسي :ما هو دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي ؟ ولإلجابة عن سؤال
الدراسة الرئيسية سوف تجيب الدراسة عن األسئلة الفرعية األتية:
 -1ما هو دور آلية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية في الحد من التهرب الجمركي ؟
 -2ما هو دور منهجية التدقيق الجمركي في الحد من التهرب الجمركي ؟
 -3ما هو دور تفعيل قسم تدقيق التعري فة في الهيئة العامة للجمارك في الحد من التهرب الجمركي؟
 -4ما هو دور تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي في الحد من التهرب الجمركي؟
اهمية البحث
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تعالجه ،وعرض التأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار ظاهرة
التهرب الجمركي وتداعياتها على جميع افراد المجتمع ،والتحديات التي تفرضها تلك الظاهر على مهنة
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التدقيق الداخلي ،وأهمية اإليرادات الجمركية في تمويل الخزينة العامة ،والتهرب هو أحد الجرائم الجمركية
التي تؤثر بشكل سلبي في الخزينة في العراق ،و لمدينة السليمانية اهمية خاصة ألنها مدينة حدودية ويوجد
فيها مطار دولي حيث يشهد حركة تجارية كبيرة للنقل البضائع ويوجد فيها عديد من المديريات الجمركية
والنقاط الجمركية ،من المهم دراسة ميدانية فيها والتعرف على دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب
الجمركي في المديريات والمنافذ الجمركية وذلك بفرض تدقيق على جميع التصريحات الجمركية والوثائق
المرفقة وما يمكن ينتج عنة من اكتشاف الغش وألخطاء.
أهداف البحث
يتمثل الهدف األساس في محاولة الكشف عن دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي في
محافظة السليمانية وذلك من خالل تسليط الضوء على ما يأتي :
 -1يهدف البحث إلى بيان دور ألية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية في محافظة السليمانية
في الحد من التهرب الجمركي.
 -2يهدف البحث الى بيان دور منهجية التدقيق الجمركي في الحد من التهرب الجمركية ودورها في
اكتشاف أخطاء التجاوزات ولغش .
 -3يهدف البحث الى بيان دور تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك في محافظة أربيل في
الحد من التهرب الجمركي.
 -4يهدف الى تحقق من صدق وصحة التصاريح الجمركية المصرح بها من طرف المكلفين بالرسوم
الجمركية .
 -5يهدف الى تحديد العوامل التي تساعد في معالجة حاالت التهرب الجمركي وايجاد طرق للحد من
التهرب الجمركي.
فرضيات االرتباط
تنطلق فرضيات الدراسة من محاولة اإلجابة عن التساؤالت التي وردت في مشكلة الدراسة وذلك على
النحو اآلتي
الفرضية الرئيسة:
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التدقيق الداخلي والحد من التهرب الجمركي ،لمعرفة مدى
االرتباط يجب طرح الفرضيات الفرعية التالية:
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 -1توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين الية التدقيق المباشرفي المديريات والمنافذ الجمركية والحد
من التهرب الجمركي.
 -2توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين منهجية التدقيق الجمركي والحد من التهرب الجمركي.
 -3توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين تفعيل قسم التدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك و الحد
من التهرب الجمركي.
 -4توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي و الحد
من التهرب الجمركي.
فرضيات التأثير
تنطلق فرضيات الدراسة من محاولة اإلجابة عن التساؤالت التي وردت في مشكلة الدراسة وذلك على
النحو اآلتي
الفرضية الرئيسة :يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي.
لمعرفة مدى تأثير يجب طرح الفرضيات الفرعية األتية:
 -1يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية آللية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية في الحد
من التهرب الجمركي.
 -2يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية لمنهجية التدقيق الجمركي في الحد من التهرب الجمركي.
 -3يوجد تأثير ايجابي ذوداللة احصائية لتفعيل قسم التدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك في الحد
من التهرب الجمركي.
 -4يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية للتدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي في الحد
من التهرب الجمركي.
المنهج المتبع للدراسة
اعتمد البحث في منهجيته أتباع منهج وصفي تحليلي بهدف معرفة دور التدقيق الداخلي في الحد من
التهرب الجمركي من خالل الدراسة يقوم الباحث بجمع البيانات من مصادر األولية والثانوية في هذا
المجال وتحليلها ،وسوف تتم باألستعانة على البحوث السابقة في هذا المجال.
 -1المصادر الثانوية :في الجانب النظري للدراسة اعتمد الباحث على المصادر ذات الصلة بموضوع
البحث والمتمثلة بالكتب والمراجع.
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 -2المصادر األولية :للمعالجة الناحية التحليلية استند الباحث الى جمع البيانات األولية من خالل األستبانة
 -3قام الباحث ايظا ً بإجراء مقابالت شخصية مع بعض المدراء والمسؤلين في المديريات الجمركية في
مدينة السليمانية.
حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة
-1الحدود البشرية  :تتألق حدود الدراسة من معظم المدققين والمدراء في المديريات والمنافذ الجمركية
في مدينة السليمانية.
-2الحدود المكانية  :تشمل معظم المديريات الجمركية في مدينة السليمانية المتمثلة من مديرية الجمارك
في مدينة السليمانية ومديرية الجمارك في المطارالسليمانية ومديرية باشماخ الجمركية  ،ومديرية
برويزخان الجمركية.
-3الحدود الزمنية  :شملت الوقت الكافي إلنجاز الجانب الميداني للدراسة من  2019ألى .2020
-4الحدود الموضوعية  :دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي وذلك بالتركيز على الية
التدقيق المباشرفي المديريات والمنافذ الجمركية في مدينة السليمانية و تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة
العامة للجمارك في مدينة اربيل.
مصطلحات البحث
 -1التدقيق المباشر :وهو أول جهة تقوم بتدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة ،والجهة الوحيدة
التي تقوم بتدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرافقة قبل رفع البضائع من الحرم الجمركي ،حيث بعد
التدقيق المباشر يتم دفع الرسوم الجمركية ورفع البضائع من الحرم الجمركي الى السوق ،تدقيق البيانات
الحمولة والتصاريح الجمركية والتصاريح للجنة الكشف والشهادة المنشأ والفاتورة التجارية من واجبات
قسم التدقيق الداخلي ولكن ألن الدوام في المنافذ والمديريات الجمركية  24ساعة ،والدوام في قسم التدقيق
الداخلي فقط  7ساعات يوميا ً خالل  5أيام في األسبوع ،لذلك من أجل عدم توقف حركة البضائع (
الصادرات والواردات) في المنافذ والمديريات الجمركية ولكي يكون موظف قسم التدقيق الداخلي موجوداً
 24ساعة تم انشاء الية الت دقيق المباشر تابع للقسم التدقيق الداخلي في المديريات والمنافذ الحدودية من
أجل استمرار حركة البضائع  24ساعة.
 -2قسم تدقيق التعريفة :وهو جهة نهائية معنية تقوم بتدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة،
يعد قسم تدقيق التعريفة من االقسام الحيوية والمهمة بالهيئة العامة للجمارك ويقع ضمن هيكلها االداري،
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ويتولى تدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة للتأكد من صحة احتساب القيمة الرسوم الجمركية
بصورة صحيحة.
 -3التصريح الجمركي :أو التصريح المفصل المصرح بها المكلف ،هوالتصريح الذي يقدم للسلطات
الجمركية متضمنا ً تحديد العناصر المميزة للبضاعة التي سوف تجري عليها عملية التخليص وفقا ً للقواعد
الجمركية ،ويتضمن عدد من البنود أهمها وصف للبضاعة المستوردة من حيث بند التعريفة وكمية البضاعة
وهي البنود األساسية في تحديد قيمة الرسوم الجمركية.
 -4تصريح لجنة الكشف :هو التصريح الذي يقدم للسلطات الجمركية من قبل موظفين معتمدين ،متضمنا ً
تحديد العدد والكمية والنوعية البضاعة التي سوف تجري عليها عملية التخليص.
 -5المانيفست  :يحتوي على عدد كبير من البنود أهمها أنواع البضائع وعدد القطع الطرودة وعالماتها
وارقامها للبضائع المستوردة أو المصدرة ،والكمية وعدد البضائع ،ومصدر نقل البضائع ،والجهة التي
يقوم بإستالم البضائع ،والعديد من البنود األخرى.
 -6الفاتورة التجارية للبضائع المستوردة  :وثيقة المحاسبة الرئيسة للبضائع من البائع الى المشتري،
حيث يستعملها المدققون في الجمارك لتصنيف البضائع لكي يتم تقدير الرسوم الجمركية بصورة صحيحة.
 -7شهادة المنشأ  :وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضائع بغية تقدير نسبة الرسوم الجمركية .
 -8الضرائب الجمركية :يقصد الباحث الرسوم الجمركية.
 9التهرب الجمركي :يقصد بالتهرب الجمركي كل عمل يؤدي الى مخالفة القانون أو التنظيم الذي تتكفل
الهيئات والمديريات الجمركية بتطبيقها ،وايضا ً كل المعلومات الكاذبة أو عملية تعديل أو تضليل في
التصاريح الجمركية أوتصاريح لجنة الكشف أو بيانات الحمولة أو الفاتورة أو منشأ البضاعة للبضاعة
(المستوردة أوالمصدرة) بغرض عدم دفع كامل الرسوم الجمركية المستحقة يعتبر تهربا ً من الرسوم
الجمركية.
 :IIA -10معهد المدققين الداخليين .
 -11الحرم الجمركي :القطاع الذي تححده ادارة الجمارك لمباشرة العمل الجمركي.
 -12المكلف :دافعوا الرسوم الجمركية.
 -13الوثائق التي ترفق بالتصريح الجمركي :التصريح للجنة الكشف والبيانات الحمولة (المانيفست)
والشهادات الفنية وشهادة المنشأ والفاتورة (.)invoice
 -14المراجعة :التدقيق
 -15القيمة الجمركية  :هي مقدار المبلغ المالي الذي يجب تحديدة لغرض أستحصال الرسوم الجمركي.
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أنموزج الدراسة
رسم توضيحي  :1أنموزج الدراسة

المتغيرات المستقلة
التدقيق الداخلي
 -1الية التدقيق المباشر في
المديريات والمنافذ الجمركية
 -2منهجية التدقيق الجمركي
 -3تفعيل قسم تدقيق التعريفة في
الهيئة العامة للجمارك
 -4تدريب المدققين في مجال
مكافحة التهرب الجمركي

المتغير التابع
الحد من التهرب الجمركي

هيكل الدراسة:
لألجابة على أهم األسئلة المطروحة في مشكلة دراستنا قمنا بتقسيم الدراسة الى خمسة فصول حيث يتناول
الفصل االول المنهجية والدراسات السابقة والفصل الثاني يوضح دور التدقيق الداخلي والفصل الثالث
ماهية الرسوم الجمركية والتهرب الجمركي والفصل الرابع متعلق بالجانب الميداني حيث تم فيه تناول
الطريقة واألجراءت المتبعة في دراسة الحالة ثم نتائج دراسة الحالة وتحليلها اما الفصل الخامس فيتناول
األستنتاجات والتوصيات.
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الفصل االول
التدقيق الداخلي
 :1-1التدقيق المحاسبي
تمهيد:
شهدت السنوات األخيره تطورات في مجال التدقيق المحاسبي وقد زادت هذه التطورات أهميتها بعد ان
أقتصرت عملية التدقيق على تتبع الغش واألخطاء في مضمون ومحتوى القوائم المالية ،ثم اتسعت لتمثل
جميع المجاالت المحاسبية بمفهومها العلمي الحديث ،وكان من الطبيعي إزاء هذه التطورات الكبيرة أن
تظهر أساليب جديده للتدقيق وان يزداد األهتمام العالمي واألكاديمي والمهني بتنظيم هذه المهنة وتطويرها
ألدائها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية ،وسنحاول في هذا المبحث التطرق لإلطار النظري للتدقيق
المحاسبي.
 :1-1-1مفهوم التدقيق المحاسبي
مفهوم التدقيق
هناك أكثر من مفهوم للتدقيق المحاسبي سنناقش في هذا المطلب تعريفات عدة:
تعريف محمد ومسعود :التدقيق هو طريقة اختبار تقني حاد ومالئم من خالل اسلوب بارع مهني مؤهل
ومستقل ،طريقة جيدة للتعبير عن رأي حول مصداقية ونوعية جودة المعلومات المالية المقدمة من جانب
المؤسسة (محمد ومسعود.)11-10 :2003 ،
تعريف عبداللة :تدقيق الحسابات هي إطالع على نظام الرقابة الداخلية والبيانات والوثائق والحسابات
والدفاتر للمشروع قيد التدقيق فحصا ً أنتقاديا َ منظماً ،في اختبار منهجي ومهم بقصد تكوين رأي فني محايد
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حول أهمية القوائم المالية مبنيا ً المركز المالي للمشروع في نهاية فترة زمنية معترف بها ،والكمية التي
تصور بها نتائج المشروع من فترة الربح أو الخسارة (عبدهللاا.)12 :2004 ،
تعريف عبداللة :التدقيق هو طريقة منظمة للحصول على المعلومات بموضوعية لألسبات بشكل
موضوعي لما هو ثابت داخل الدفاتر والسجالت والحقائق حول األنشطة المالية للمشروع
وتقييمه لتحديد درجة التشابه بين ماثبت وتلك األحداث وفقًا لمعايير معينة ،والنقل اآلثار المترتبة للجهات
المعينة ومن المعروف أن القوئم المالية التي تلخص تلك األنشطة تمثل الوضع االقتصادي للمشروع ونتائج
اعمالها وت نظيمها عن طريق إدارة المؤسسة  ،وعلى الرغم من أن المدقق قد يشارك في تنظيمها وكتابة
المرفقات الخاصة بها ،اال ان مهمته التتعدى للتحقق من هذه القوائم والتعبير عن رأي الفني حول عدالتها
(عبدهللاا.)11 :2009 ،
تعريف خضير :يعتمد على نظام موضوعي للحصول على النتائج الجوهرية وتقييمها من حيث عالقتها
بالحقائق المتعلقة بالوقائع واألحداث االقتصادية ،للتأكد من درجة التطابق بين هذه الحقائق ومعايير معينة،
وإيصال النتائج للمستخدمين المهتمين (خضير.)4 :1996 ،
تعريف بونين :فحص أنتقادي يسمح بتحديد البيانات المقدمة من قبل المنظمات والحكم قي العمليات التي
حصلت وأنتجت تلك النتائج (بونين.)11 :2008 ،
تعريف الزمر :إنها عملية منظمة لفحص المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة باألحداث والسلوكيات
المالية واالقتصادية وغيرها ،واألنظمة المرتبطة بها ،وجمع وتقييم أدلة التأكيدات الواردة في هذه
المعلومات  ،بهدف تحديد درجة التطابق بينها وبين المعايير الموضوعية وإبالغ الجهات المختصة عنها
وتتم التدقيق بوساطة موظف مؤهل ومحايد (الزمر.)6 :2012 ،
تعريف مسعد والخطيب :هي عملية فحص منهجي للمعلومات من قبل فرد مؤهل تقنيا ً ومستقل عن معدي
ومستخدمي المعلومات بقصد جمع وتقييم األدلة والقرائن بإثبات موثوق ،وإبالغ نتيجة األستطالع والتحقق
لمستخدم المعلومات ،كما تتضمن عملية مراجعة الحسابات حديثا ً ايضا ً تخمين القرارات المتخذة في ضوء
المعلومات المعدة ،وفقا ً لمعايير مهنة مراجعة الحسابات المعترف بها دوليا ً (مسعد والخطيب:2009 ،
.)18-17
تعريف القريشي :جمع وتقييم األدلة من المعلومات لتحديد االمتثال للمعايير المحددة سلفًا والتقرير عنها
 ،يجب أن يتم التدقيق من قبل فرد مختص ومستقل (القريشي.)3 :2011 ،
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تعريف جمعية األمريكية للمحاسبة :طريقة مرتبة ومنهجة لجمع وتقييم األدلة واإلثبات بطريقة موضوعية
ذات صلة بنتائج األعمل واألحداث األقتصادية ،هذا لتحديد مدى التطابق والتوافق بين هذه النتائج والمعيير
المقررة وابالغ الجهات المعنية بالنتائج (الحداد.)12 :2016 ،
تعريف الرماحي :عملية الطالع على البيانات أو األرقام أو السجالت بهدف تحقق من صحتها ،كما يقصد
بالتدقيق بمعناه المهني هو الفحص األنتقادي المنظم ألنظمة الرقابة الداخ لية والبيانات المحاسبية بقصد
التعبيرعن وجهة نظر فنية محايدة حول صحة أو دقة هذه المعلومات ودرجة االعتماد عليها وأهمية
البيانات المالية أو الحسابات الختامية التي أعده المشروع على نتيجة أعماله من خسارة أو ربح وعلى
المركز المالي في نهاية فترة محددة (الرماحي.)12 :2009 ،
تعريف سواد :تدقيق الحسابات للمؤسسة ما تشمل على دراسة أعمالها واألنضمة المستخدمة في إختبار
عملياتها ذات األهمية المالية وطريقة الرقابة واألشراف عليها وتحليل البيانات والقيود المحاسبية فيها،
وكذلك حساباتها الختامية و مستنداتها والتحقق من ممتلكاتها ومطلوباتها واي بيانات او قوائم مالية اخرى
مستخرجة منها بهدف التحقق من ان األعمال المحاسبية المعمول بها او المقدمة عنها بشهادة التدقيق
صحيحة ،وما يثبت ذلك من خالل عمليات المؤسسة المالية او نتائجها او الحقائق ذات الصلة او موقفها
النقدي هي تمثيل حقيقي دون اي مبالغة او تقصير(سواد.)18 :2008 ،
يوضح هذا التعريف أن التدقيق يمكن أن تكون جزئية أي من األفضل تدقيق جزء محدد من العمل ،إن
كان هذا جزء من العمل العادي أو األستثنائي أو ال يتكرر أو يجري البحث لمساعدة األدارة في اتخاذ
بعض الخيارات المالية وهو التعريف الشامل.
ومهما زادت التعاريف واختلفت زواية النظر فيها فخالصة القول أن التدقيق هو عبارة عن  :تحقيق وبحث
بهدف تقييم اإلجراءات المحاسبية واألدارية وغيرها السارية داخل المؤسسة وذلك لتقديم ضمانات لجميع
الذي يهمة األمر من مسيري شركاء ،أونقابة وبنوك ..حول صحة ومصداقية المعلومات الموجودة تحت
تصرفهم والتي تمثل واقع المنظمة ،وبالتالي تركز عملية التدقيق على
ا -الفحص  : Examinationالتحقق من دقة وسالمة حجم العمليات المسجلة والمحللة والمصنفة،
وفحص قياس حسابي للعمليات المالية للنشاط معين للمشروع.
ب -التحقيق  : Verificationوهذا يعني القدرة على تقييم صحة البيانات المالية النهائية كتعبير صحيح
عن عمل المشروع خالل فترة مالية معينة وكمؤشر على الوضع المالي في نهاية تلك الفترة.
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وبالتالي فإن الفحص والتحقيق هما وظيفتان مترابطتان تهدفان لتمكين المراجع من التعبيرعن الرأي الفني
المحايد فيما إذا كان إجراء القياس للمعامالت المالية قد أدى إلى تأكيد رؤية حقيقية وعادلة لنتائج أعمال
المشروع والمركز المالي.
ج -التقرير  : Reportingويهدف إلى إثبات نتائج الفحص والتحقيق في تقرير مقدم لمن يهم داخل
وخارج المؤسسة ،وهو اختتام عملية المراجعة حيث يظهر المراجع رأيه الفني الحيادي في البيانات المالية
ككل ،عندما يتعلق األمر بتصوير المركز المالي للمؤسسة وبيان عملياتها بطريقة عادلة وسليمة ،ويعني
مصطل ًحا بالعدالة ان المعلومات الواردة في البيانات المالية تتوافق مع واقع المؤسسة ،وهذا يتطلب أن
تكون البيانات محاسبية سليمة وكافية ،أي أنه لم يتم حذف أي شيء ويقوم المدقق بالتصديق على كل ذلك
(بوعكاز.)73 :2015 ،
 :2-1-1أهداف التدقيق المحاسبي
بينما يؤدي المدقق عملية التدقيق فإنه يسعى الى تحقيق العديد من األهداف ،ويتضح من خالل األهمية
الكبيرة التي تجنب المؤسسة العديد من المشاكل سواء كانت فورية أو مستقبلية وهذا ما سنتناوله في هذا
المطلب.
تصنف أهداف التدقيق الى األهداف التقليدية والحديثة على النحو األتي :
األهداف التقليدية :يمثل اهداف رئيسة وفرعية
أهداف رئيسة
ا -التأكد من دقة وصدق المعلومات المحاسبية في سجالت ودفاترالمنظمة وتقدير الى أي مدى االعتماد
عليها.
ب -اإلفصاح عن رأي فني حيادي حول إثباتات دقيقة عن مدى مطابقة البيانات المالية مع ماهو مسجل
في السجالت و الدفاتر .
ج -تزويد إدارة المؤسسة بمعلومات عن نضام الرقابة الداخلية وبيان عيوبها.
أهداف فرعية (ثانوية)
ا -الحد من احتماالت األخطاء واالحتيال عن طريق وضع ضوابط وأساليب لمنع ذلك.
ب -اكتشاف األحتيال واألخطاء التي يمكن أن توجد في دفاتر المحاسبة.
ج -تقوم اإلدارة على اإلعتماد عليها في اتخاذ القرار ورسم السياسات اإلدارية .
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د -إستفادة مستخدمي القو ائم المالية وتمكينهم من االختيار المناسب ألستسماراتهم .
و  -مساعدة مصلحة الضرائب في تحديد نسبة الضريبة.
ي -تقديم تقارير متنوعة وملء األستثمارات للمؤسسات الحكومية بمساعدة المدقق.
األهداف المعاصرة :تتمثل في اآلتي
ا -متابعة الخطط و تنفيذها وتحديد دوافع لعدم تحقيق األهداف الموضوعية من قبل المؤسسة.
ب -تقييم اآلثار المحققة مقارنة مع األهداف المحددة.
ج  -العمل على الحصول على أقصى درجات ممكنة للكفاءة اإلنتاجية والقضاء على الهدر وفقدان
أنشطة المؤسسة.
وقد أشاراالتحاد الدولي للمحاسبين في المعيار رقم  200إلى أن سبب تدقيق البيانات النقدية هو تمكين
المدقق من تحديد رأي حول ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع النواحي األساسية أم ال
وفقا ً إلطار تقارير مالية معينة ( المطارنة.)19 :2009 ،
 :3-1-1أنواع التدقيق المحاسبي
كما تعددت التعاريف تعددت انواعها ،ومن المالحظ أن نطاق وأسلوب التدقيق وتوقيت القيام بها قد يختلف
من حالة الى أخرى ،و إن تعدد أنواع التدقيق اليعني وجود أنواع مختلفة من التدقيق من حيث المبادئ أو
المعاير أو أجراءات بل يعني ذلك أختالف عمليات التدقيق.
• من حيث درجة األلتزام القانوني في القيام بعملية التدقيق
تتقسم التدقيق من حيث اإللزام القانوني الى نوعين
أوالا -التدقيق اإللزامي :
وهو التدقيق الذي نص القانون القيام به ،حيث تلزم المؤسسة باستئجار مدقق خارجي لتدقيق حساباتها
واعتماد على البيانات المالية الختامية (عبدهللاا ،)19 :2004 ،فقد ألزم القانون مجموعة كبيرة من
المؤسسات بتدقيق حساباتها وأهم هذة المؤسسات الشركات النقدية ،وبالتالي يمكن فرض العقوبة على
الشركات التي تختلف عن القيام بذلك ولم تعد تقدم تقارير بحساباتها الختامية ومراكزها المالية المدققة من
قبل المدققين المرخصين ،يُشار إلى هذا النوع أحيانًا باسم تدقيق قانوني (خنفر.)7 :2016 -2015 ،
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ثانيا ا -التدقيق األختياري:
هو التدقيق المطلوب من قبل أصحاب المؤسسة بدون األلتزام بالقانون الذي يحتم القيام به ،وذلك هو الحال
بالنسبة للمؤسسات الفردية وشركات األشخاص ،يمكن أن يكون التدقيق إما كليًا أو جزئيًا بحسب اختيار
مالكي المؤسسة وكما هو موضح في االتفاقية المبرمة بين المدقق والعميل(الرماحي.)27 -26 :2009 ،
• من حيث وقت التدقيق
أوالا -التدقيق النهائي:
يكون المدقق مكلفا ً بممارسة هذه المراجعة بعد نهاية الفترة المالية المطلوبة لمراجعتها و بعد العمل نحو
التسويات واعداد الحسابات الختامية وبيان الوضع النقدي للمؤسسة ،يتضمن ذلك التأكد من عدم وجود
أي تعديل في البيانات بعد تدقيقها ألن الحسابات قد تم إغالقها سابقًا ،ومن سمات هذا النوع من التدقيق
❖ الفشل في اكتشاف األخطاء أو االحتيال التي يمكن وقوعها في الدفاتر .
❖ قد يؤخر تقديم التقرير في موعده بسبب استغراقه وقتا ً طويالً .
ثانيا -التدقيق المستمر :
يقوم المدقق بتدقيق السجالت والوثائق بشكل مستمر ،حيث يقوم بأكثر من زيارة إلى المؤسسات طوال
الفترة التي يقوم بعملية تدقي ق ،ثم في نهاية العام يقوم بتدقيق الميزانية والحسابات الختامية ،من الواضح
أن هذا النوع من التدقيق له أكثر فوائد في المنشأت الكبرى ،حيث من الصعب تدقيقها من خالل المراجعة
النهائية .يتميز هذا النوع من التدقيق بأن :
❖ هناك وقت كافٍ لدى المدقق حتى يتمكن من فهم المنشأة بشكل أفضل.
❖ اكتشاف االحتيال والخطأ بسرعة في وقت قصير بدالً من ترك ذلك حتى نهاية العام .
❖ تقليل فرص التالعب بالسجالت والدفاتر من خالل الزيارات المتكررة من جانب المدقق له التأثير
النفسي في العاملين في المشروع.
❖ العمل في الوقت المحدد دون تأخير أو إهمال من قبل الموظفين المتعهدين (عبدهللاا-28 :2000 ،
.)29
• من حيث مدى الفحص
اوالا -التدقيق التفصيلي:
يقوم المدقق بأختبار وفحص جميع الدفاتر والقيود والسجالت للتأكد من أن كل عملية يتم تسجيلها بإنتظام
وأنها سليمة من االحتيال أو األخطاء أو التالعب ،ويمكن أن يكون التدقيق التفصيلي تدقيقا ً كامالً إذا تم
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فحص جميع العمليات المالية التي تم تحقيقها عبر المؤسسة ويمكن أن يكون تدقيقًا جزئيًا إذا تغيراتفاق
بتحديد نطاق التدقيق وهدفها ،وأن يتم تدقيق كل معاملة نقدية من المقبوضات ومدفوعات وليس جزء منها
وهي بذلك يكون تدقيق جزئي تفصيلي .
ثانيا ا -التدقيق اإلختباري:
حيث يقوم المدقق بفحص عينة تمثل المجتمع ويحدد حجم هذا العينة ،ويرتبط برؤية المدقق في مدى سالمة
نظام الرقابة الداخلية ،ويتم اختيار هذه العينة بإحدى طريقتين
❖ التقييم الشخصي ،أو ما يشار إليه بعينات حكمية
❖ التقييم اإلحصائي ،أو ما يشار إليه بالعينات اإلحصائية
ويعتبر التدقيق األختباري العنصر الرئيس للعمل الميداني ألنه التدقيق التفصيلي وال تناسب الظروف
الحديثة وذلك ألعباء إضافية حيث تتعارض مع عوامل الجهد والوقت والتكلفة (متولي)27 :2013 ،
• من حيث الدافع وراء التدقيق:
اوالا -تدقيق البيانات المالية:
هو الشكل الشائع للتدقيق ويهدف إلى تدقيق البيانات المالية ،والهدف منه هو أن يعطي المدقق رأيه الفني
الحيادي مع مدى إنسجام البيانات المالية للمؤسسة مع مبادئ المحاسبة المعقولة ،ويتم ذلك على أساس أدلة
إثبات كافية من خالل اختبارات الرقابة التي يتم الحصول عليها.
ثانيا ا -تدقيق األلتزام:
يسعى إلى تحديد مدى امتثال الموظفين والمؤسسة بموضوع التدقيق المعمول بها (بما في ذلك القانونية
الضريبية او القانون التجاري ،أو قانون العمل) ،أو االلتزام باللوائح المحددة (بما في ذلك كأنظمة المحفاظة
على البيئة) ،أو االلتزام بالعديد من المبادئ والسياسات المختلفة الصادرة من خالل اإلدارة العليا للمؤسسة
ثالثا ا -تدقيق العمليات:
طريقة الفحص المنهجي لألنشطة غير النقدية للمؤسسة أو جزء منها ،لتحقيق أهداف محددة تتعلق بتقييم
األداء وتحسينه وتطويره ،وإصدار التوصيات فيما يتعلق بما يجب اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد،
وتشمل األمثلة فحص وتقييم كفاءة وفعالية النظام المحاسبي (األلوسي.)30-29 :2003 ،
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• من حيث القائم بالتدقيق
اوالا -التدقيق الخارجي:
وهي التدقيق الذي تقوم بها جهة من خارج المنظمة أو الشركة حيث يكون مستقالً عن إدارة المنظمة،
بغرض التعبيرعن رأي فني حيادي حول نزاهة وعدالة تقارير المنظمة خالل فترة محددة.
ثانيا ا -التدقق الداخلي:
يعتبر تدقيقًا حديثًا عند مقارنته بالتدقيق الخارجي ،إذ يعد التدقيق الداخلي الية مستقلة تعمل من داخل
المؤسسة للحكم والفحص لخدمة أهداف اإلدارة في مجال الرقابة من خالل مراجعة العمليات المالية
والحسابية ،لذلك يمكننا القول أن التدقيق الداخلي يمثل فرعا ً من الرقابة الداخلية والية في يد اإلدارة تعمل
بشكل مستمر على تزويد اإلدارة بمعلومات تتعلق بالجوانب األتية:
❖ فعالية نظام الرقابة الداخلية.
❖ الجدارة التي يتم بها إنجاز الحقيقي لاللتزامات داخل كل فرع من فروع المنظمة.
❖ كيفية وفعالية أسلوب العمل التي يعمل بها النظام المحاسبي لكي يعكس بدقة حصيلة العمليات
بشكل صحيح.
من أجل تنفيذ التدقيق الداخلي يتطلب من المدقق الداخلي أن يقوم بدور فعال في :
ا -المراجعة قبل الدفع للتحقق من سالمة الطرق و إجراءت قبل إستكمال الصرف الفعلي.
ب -المراجعة ما بعد الدفع للتأكد من إن إنفاق جميع مصروفات قد صرفت لألغراض المحددة والمتعلقة
بأعمال المؤسسة.
ج -التأكد من مدى التزام الموظفين في المؤسسة بالسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية .
د -التحقق من صدق المعلوما ت المحاسبية واالحصائية المقدمة من مختلف فروع اإلدارات(نورالدين،
.)15 :2015
 :4-1-1أهمية التدقيق
التدقيق هو طريقة تخدم كثير من األطراف ذات المصلحة في داخل المؤسسة أوخارجها وال يعتبرغاية
في حد ذاته ،ان إجراء عملية التدقيق له أهمية للعديد من الفئات من خالل التعرف على مصداقية المعلومات
المالية المجسدة في الكشوفات النهائية وعدالة المركز المالي للمؤسسة ومن هذه األطراف :
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ا -إدارة المؤسسة
تعتمد إدارة المؤسسة على المعلومات والبيانات المحاسبية التي يتم اإلعتماد عليها من قبل مدقق محايد
وغير متحيز مما يزيد الثقة في هذه المعلومات ،كما يزيد درجة األعتماد على هذه المعلومات و البيانات،
فضالً عن ذلك يؤدي الى أثبات إن إداره المؤسسة قد مارست أعمالها بنجاح.
ب -المستثمرون
ظهور المؤسسات والمصانع الضخمة داخل الواليات المتحدة وأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وتوزيع
رؤ وس أموالها على مجموعة كبيرة من المساهمين وإنفصال الملكية عن إدارة المؤسسة ،األمر الذي جعل
الحاجة ماسة لتعيين مدقق حسابات مستقل وغير متحيز بحيث يتأكد المستثمرون بأن أموالهم سوف
التتعرض للسرقة واألختالس نتيجة قيام المدقق بمراقبة تصرفات إدارة المؤسسة والتأكد من عدم إنتهاك
عقد المؤسسة األساسي وقانون المؤسسات.
ج -البنوك
تطلب معظم المشاريع قروضا ً من من البنوك ومؤسسات اإلقراض ،وقبل موافقة تلك البنوك على منح
هذه القروض تقوم بفحص وتحليل الوضع المالي والنتيجة النهائية ألعمال هذه المشروعات ،للتأكد من
هذه المشاريع يم كن ان تسدد هذه القروض مع أسعار الفائدة في التواريخ المحددة.
د -الجهات الحكومية
تعتمد بعض الجهات الحكومية على البيانات التي تصادرها المشاريع لعديد من األغراض منها مراقبة
النشاط األقتصادية ووضع السياسات األقتصادية للحكومة أو فرض الضرائب ،وال يمكن للحكومة تنفيذ
تلك األعمال دون بيانات موثوقة ومعتمدة من جهة محايدة تختبر هذه البيانات بدقة وإبداء وجهة نظر الفني
العادل والمحايد حولها (بوعكاز.)73 :2015 ،
خالصة
من خالل المبحث األول تم التطرق الى التدقيق المحاسبي وتبين لنا أنه يلعب دوراً رئيسا ً في مراقبة عمل
المحاسب وتوفير معلومات مالية صحيحة ومساعدة لعدة أطراف في أتخاذ قرارات سليمة بناءاً على
معلومات مأكدة وصحيحة ،خاصة وان التدقيق تم تبنيه منذ القديم لذلك يعتبر كألية توفر الثقة بين
المتعاملين ،واتضح لنا ان المهمة الرئيسة للمدقق هي فحص المستندات المالية والمحاسبية والهدف من
ذلك اكتشاف الغش والتالعب ،وعلى هذا األساس فإن التدقيق المحاسبي يلعب دوراً مهما ً في الضريبة
الجمركية من خالل الفحص التصريح الجمركي المصرح به من طرف المكلفين بالرسوم الجمركية.
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 :2-1التدقيق الداخلي
تمهيد:
دورا محوريًا مه ًما في تطوير أداء المؤسسات وتعزيزه ،حيث أنه ذو أهمية
يلعب نشاط التدقيق الداخلي ً
كبيرة في إضافة قيمة ألنشطة المؤسسات وتحسين عملياتها ،خاصة إذا كانت فعالة وتبني االحتراف في
تنفيذ مهامها ،وقد تطورت مفاهيم وأهداف وقواعد التدقيق الداخلي خالل الفترة الماضية تماشيا مع
التطورات السريعة والمتنوعة في أنشطة المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص قادة األهداف
األساسية ألنشطة التدقيق الداخلية هي زيادة قيمة للمؤسسات وتحسين أعمالها ومساعدتها على تحقيق
أهدافها ،وقد توصلت أقسام التدقيق الداخلي إلى األساليب والتقنيات متتطورة ومستحدثة في أنشطتها
وعمل ياتها ،وبالتالي ظهر التدقيق الداخلي لتساعد المنظمة على تحقيق أهدافها والتأكيد فعالية نظام الرقابة
الداخلية ،والعمل مع مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة إلدارة ومراقبة المخاطر ،وتقييم وتحسين العمليات
الداخلية للمنظمة والتأكد من دقة المعلومات لمحاسبية التي تكشفها مما يؤكد جودة ممارسة المنظمة
ألعمالها ،لقد توسع دورالتدقي الداخلي في ضوء المتطلبات حيث ال يقتصر على التدقيق المالية فحسب
بﻞ أصﺒح يﺸﻤﻞ الﺘﺪقﻴق اإلداري ،يعمل التدقيق الداخلي لألغراض الضريبية على فحص صحة وموثوقية
البيانات والمعلومات المالية المصرح بها من قبل دافعي الضرائب ،لذلك المدقق الداخلي مسؤول عن كشف
االحتيال والتزوير.
 :1-2-1ماهو التدقيق الداخلي
التعريف بالتدقيق الداخلي:
تعريف الواردات :التدقيق الداخلي هو نشاط تأكيدي استشاري موضوعي ومستقل مخطط إلضافة قيمة
للمؤسسة لتحسين عملياتها وتمكينها من تحقيق أهدافها إليجاد منهج منظم لتقييم وتعزيز وكفاءة عمليات
إدارة المخاطر والرقابة (الواردات.)33 :2014 ،
تعريف جمعة :يتم تعريف التدقيق الداخلي في معيار التدقيق الدولي بأنه تقييم لألنشطة المتعارف عليها
من داخل المؤسسة كخدمة للمؤسسات وتشمل وظائفها من بين أشياء مختلفة (الفحص والتقييم) مراقبة
مدى مقدار فعالية الرقابة الداخلية (جمعة.)47 :2009 ،
تعريف بحسب قاعدة التشريعات العراقية تدقيق الداخلي في الجمارك  :يتولى تدقيق بيانات الحمولة
المنافيست البحرية والبرية والجوية ومقارنتها مع التصاريح الجمركية ومتابعة نواقص البيانات الحمولة
مع الجهات وإستحصال الرسوم والغرامات المترتبة على النقائض وتصحيح محتوى التصاريح الجمركية
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العائدة لدوائر القطاع االشتراكي والمختلط وكذلك التصاريح المجانية والمعفاة من الرسوم المتعلقة بالقطاع
الخاص كما أنها مسؤولة عن تدقيق المعامالت السترداد واسترجاع الرسوم ومعامالت ألعضاء السلك
الدبلوماسي ومنح شهادات الوصول واالصدار لالموال الواردة والمصدرة إلى الدولة واالعتراض على
االنتهاكات المنصوص عليه ا وفق قانون الجمارك ومتابعة تسويتها خالل المدة القانونية وتنظيم عملية
حفظ المعلومات الجمركية النسخة االولى ( قاعدة التشريعات العراقية.)452 :1994 ،
تعريف عبد هللا :بأنه مجموعة من األنظمة أو جوانب نشاط مستقل داخل منظمة تحدد اإلدارة ألداء خدماتها
للتحقيق في األنشطة والقيود بطريقة مستمرة من أجل دقة البيانات المحاسبية واألحصائية ولضمان كفاية
قيمة األحتياطيات المتخذة لحماية أصول المشروع وممتلكاته والتأكد من أن موظفي المشروع يتبعون
السياسات واإلجراءات والخطط اإلدارية المرسومة لهم،
وفي قياس مدى صحة تلك السياسات والخطط وكل وسائل أخرى للرقابة لتنفيذ أغراضها واقتراح
التحسينات التي يتعين إدخالها عليه ،بحيث يصل المشروع إلى أقصى قدر من الكفاءة اإلنتاجية(عبداللة،
.)181 :2000
تعريف الصبان وآخرون :نشاط تقييمي مستقل تنشأ داخل المنظمة المعينة لغرض فحص وتقييم األنشطة
التي تقوم بها تلك المنظمة (الصبان و جمعة والسوافيري.)103 :1996 ،
تعريف السيد :التدقيق الداخلي هو نشاط تقديري مستقل موجود داخل منطقة األعمال لمراقبة العمليات
المالية والمحاسبية والعمليات المختلفة  ،من أجل تقديم مساعدة عالجية ووقائية لإلدارة ،وهو نوع من
التدقيق تهدف إلى فحص وتقييم فعالية واألساليب الرقابة المختلفة ،ويتعامل هذا النوع من التدقيق على
وجه التحديد مع األمور المالية والمحاسبية ،لكنها قد تتعامل مع بعض مسائل النشاط التشغيلي (السيد،
.)115 :2013
تعريف عبد الرحمن وناصر :مراجعة عامة لألعمال والسجالت من المنظمة بشكل مستمر أحيانا ً ومن
كبيرا في المنظمات
قبل موظفين مكرسين لهذا الغرض ،ويختلف حدود وأهداف التدقيق الداخلي اختالفًا
ً
المختلفة وقد يمتد وال سيما في المؤسسات الكبيرة وإلى مواضيع وامور مختلفة ال تتعلق بالنواحي المحاسبية
في طبيعتها (عبد الرحمن وناصر.)41 :2008 ،
تعريف بحسب ديوان الرقابة المالية في العراق :إنه جهازإصالحي مستقل ضمن تشكيالت المؤسسات
ويعتبرإحدى وسائل الرقابة الداخلية الفعالة التي يتم تثبيتها من خالل اإلدارة لتنفيذ خدماتها وطمأنتها بأن
الضوابط المحددة مطبقة ومناسبة من خالل مجموعة من الضوابط و استراتيجيات لكسب العمليات واللوائح
بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المالية واإلحصائية والتحقق من سالمة األموال واألصول المؤسسة
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وتأكد من اتباع موظفي المؤسسة للخطط والسياسات واإلجراءات اإلدارية المحددة لهم ( ديوان الرقابة
المالية في العراق وجهاز التدقيق الداخلي ،دليل رقم .)4
تعريف صالح :إنها إحدى الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية  ،ويمكن تعريفها على أنها نشاط تقييم مستقل
ينشأ داخل المنظمة لتدقيق العمليات كخدمة لإلدارة وهي أداة للرقابة اإلدارية تقيس وتقيم فعالية الوسائل
الرقابة األخرى (صالح.)46 :2011 ،
من خالل التعريفات المذكورة أعاله نستنتج أن التدقيق الداخلي هي عبارة عن وظيفة مستقلة داخل
المؤسسة لديها نشاط فعال في التحقق والفحص ما إذا كانت التنظيمات الموضوعة التي قامت المؤسسة
بتثبيتها هي قيد التنفيذ أو نفذت بأحسن صورة لها وهي عبارة عن خدمة مساعدة ألفراد المؤسسة على
تنفيذ مسؤلياتهم بأحسن فعالية.
 :2-2-1العوامل التي أدت الى األهتمام بالتدقيق الداخلي:
ا -كبرحجم المؤسسات وتعدد عملها.
ب -يتعين على اإلدارة تفويض السلطات والمسؤوليات لبعض اإلدارات الفرعية بالمؤسسة .
ج -رغبة االدارة المشروع في سجالت وبيانات دقيقة لرسم السياسات واتخاذ القرار.
د -ترغب اإلدارة في حماية أموال المؤسسة من االحتيال والسطو واألخطاء .
و -رغبة الجهات الحكومية وغيرها الى بيانات دقيقة للتخطيط األقتصادي (جربوع.)44 :2000 ،
 :3-2-1صفات التدقيق الداخلي:
يتضح من تعاريف التدقيق الداخلي بأن نشاط التدقيق الداخلي يتمتع بأربع صفات هي:
ا -االستقاللية.
ب  .الموضوعية .
ج -تقديم التأكيدات.
د -تقديم األستشارات .
ا -األستقاللية :
يقصد باستقاللية نشاط التدقيق ،أن يتم اتباعه ضمن الهيكل التنظيمي الى جهة تتيح له القيام بمهامه دون
أي تحيز أو مؤثرات خارجية بحيث يتحرر مدير نشاط التدقيق الداخلي والمدققون الداخليون من أي شروط
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أو ظروف تهدد قيامهم بمسؤولياتهم على نحو غير متحيز ،وهذا يحتاج الى سماح لمدير نشاط التدقيق
الداخلي إلمكانية الوصول المباشر وبدون أية معوقات أو شروط الى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،كما
يجب إحترام األستقاللية على مستويات المدققين الداخليين ومهام التدقيق العملية.
وقد نص عليها معيار التدقيق الداخلي الصادر عن معهد المدققين الداخليين األمريكيين ( )IIAرقم ()1100
حيث أشار المعيار إلى ما يأتي:
 -1نشاط التدقيق الداخلي يجب أن يكون مستقالً وعلى المدققين الداخليين أن يلتزموا الموضوعية أ ثناء
تأدية مهامهم.
 -2يجب أن يتم إتباع منصب مدير نشاط التدقيق الداخلي إلى مستوى تنظيمي يضمن تنفيذ نشاط التدقيق
الداخلي ومهامه بدون أي مؤثرات خارجية.
 -3عدم تعرض نشاط التدقيق الداخلي للتدخل من أية جهة في تحديد نطاق عمل التدقيق أو أداء أعماله أو
إيصال نتائجه.
 -4في حالة تعرض االستقاللية أو الموضوعية ألي معوقات يجب إبالغ الجهات المعنية بذلك (الرمحي،
.)21 -20 -19 :2017
ب -الموضوعية:
المقصود بالموضوعية التوجهات الذهنية غير المتحيزة التي تضمن قيامهم بأداء مهامهم على وجه يجعلهم
يؤمنون بنتائج نشاطاتهم ودون التقصير في جودة أداء األعمال.
 -1يجب أن يكون المدققون الداخليون موضوعيين أثناء قيامهم بإنجاز مهام التدقيق الداخلي .
 -2يجب أن يتصف المدققون الداخليون بعدم المحسوبية وأن يتم تجنب المصالح المتعارضة.
 -3ال يجوز للمدققين الداخليين تقييم العمليات أواألنشطة التي كانوا مسؤولين عنها سابقًاً.
 -4أية عمليات أو أنشطة كانت ضمن مسؤولية مدير نشاط التدقيق الداخلي سابقا ً يجب أن يتم تقييمها من
قبل طرف خارجية مستقلة عن التدقيق الداخلي.
ج -تقديم التأكيدات:
ويقصد به التزام نشاط التدقيق الداخلي بمنهجية عملية ومعايير مهنية وقواعد سلوك أخالقي أثناء تنفيذ
المهام.
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أشار معيار التدقيق الداخلي ال( )IIAرقم ( )1300على ضرورة توفر برنامج لتوكيد الجودة لدى نشاط
الت دقيق الداخلي حيث أشارالمعيار أنه يجب على مدير نشاط التدقيق الداخلي تنمية برنامج توكيد الجودة
لنشاط التدقيق الداخلي والمحافظة عليه وبحيث يغطي جميع مراحل نشاط التدقيق الداخلي ،ويتم تصميم
برنامج توكيد الجودة بحيث يقود إلى إجراء تقييم لمدى توافق عمل التدقيق الداخلي مع مفهوم التدقيق
الداخلي والمعيارالمهنية للتدقيق الداخلي وفيما إذا كان المدققون الداخليون ينفذون قواعد السلوك األخالقي
للمهنة ،كما يتضمن مخطط تقييم أداء وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي وتحديد فرص التطوير فيه.
د -تقديم األستشارات:
يقصد هنا أن التدقيق ا لداخلي يقوم بتقديم خدمات أستشارية لإل دارة العليا ومجلس اإلدارة وبحيث تنحصر
الخدمات األستشارية لإلدارة العليا بالجوانب غير التنفيذية فقط وال يجوز تقديم خدمات استشارية لجوانب
عمل تنفيذية تحقيقا ً لمبدأ االستقاللية ( الرمحي.)21 -20 -19 :2017 ،
 :4-2-1وظيفة التدقيق الداخلي
الوظيفة األولى :الفحص
يعني مفهوم الفحص التدقيق من األنشطة والمعلومات السابقة للتحقق مما يأتي:
ا -الدقة والتنفيذ في الرقابة المحاسبية وموثوقية البيانات المحاسبية.
ب -تقييم الضبط الداخلي بموجب تقسيم األعمال من أجل تحقيق تدرج تنفيذ العمليات ،بحيث يدقق كل
موظف عمليات الموظف الذي قبله.
ج -أختبارالرقابة الداخلية الخاصة بما يتعلق بالتفريق بين وظيفة التنفيذ ووظيفة المحاسبة .
د -تم حصر األصول والممتلكات المنشأة وحمايتها بشكل كاف من اإلهمال.
ويمكن مالحظة أن المدقق الداخلي يمتلك الخبرة والوقت ليتمكن من فحص وتقييم جميع أوجه الرقابة
الداخلية ولذلك يطلق عليها وظيفة فحص التدقيق المالي.
الوظيفة الثانية :التقييم
تعد وظيفة التقييم هي امتداد لتدقيق األحداث المالية وبالتالي فإن مفهوم التقييم يشمل ضمان ان جميع
جوانب المؤسسة تخضع لإلشراف ،لذلك يتم تحقيق هذه النشاط من خالل إنشاء برنامج للتدقيق الداخلي
من خالل المخطط التنظيمي وليس على أساس التقارير المالية ،وباألضافة الى ذلك فإن المدقق الداخلي
في هذه الحالة يعد ممثالً لإلدارة العليا وليس ممثالً لإلدارة المالية ،وذلك ألنه يقيم درجة األتساق بين
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أهداف المؤسسة الفرعية مع األهداف التي وضعها اإلدارة ،أو مد إتساع النظام الذي يلبي احتياجات
اإلدارة.
ان برنامج التدقيق الداخلي يجب أن يتضمن الخطوات األتية:
ا -تحديد األهداف العامة الذي تضعها اإلدارة العليا لألقسام .
ب -تجميع البيانات المتعلقة بتنظيم األقسام .
ج -تحليل عمل األقسام إلى جزئيات.
د -تقييم أعمال األقسام والكشف عن أوجه الضعف ،وكذلك أوجه القوة أو الكفاية لتنميتها.
و -مقارنة النتائج باألهداف ( جمعة.)93 -92 :2005 ،
وللقيام بالخطوات واإلجراءات السابقة توجد مجاالت معينة يجب تغطيها وهي
 تدقيق كفاية لألفراد. تدقيق نوعية العمل. تدقيق التكاليف. تدقيق انتاجية القسم. تدقيق جودة التقارير وأنسيابها. تدقيق حجم األعمال. :5-2-1أهداف التدقيق الداخلي
أوالا :األهداف الرئيسة لنشاط التدقيق الداخلي:
بحسب ما تمت اإلشارة اليه ضمن مفهوم نشاط التدقيق الداخلي فإن األهداف الرئيسة لوجود نشاط تدقيق
داخلي في المؤسسة تركزت على ثالثة أهداف رئيسة:
 -1إضافة قيمة للمؤسسة
 -2تحسين عمليات المؤسسة
 -3مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها
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يتضح من خالل األهداف بأن نشاط التدقيق الداخلي هو نشاط مكمل لباقي أنشطة المؤسسة وداعما ً لها
وليس متناقضا ً معها ،حيث إنه يهدف في النهاية إلى مساعدة المؤسسة على تحقيق أهداف لذلك هو معين
للمؤسسة وليس عبئا ً على عملها ،ومن خالل المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي يشار الى ان أهداف التدقيق
الداخلي هي مساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها وإضافة قيمة لها وتحسين أعمالها من خالل تقييم نظام
الرقابة الداخلية والتوصيات التي يقدمها للتدقيق الداخلي والتي تكون موجهة لمعالجة أية انحرافات أو تقديم
التوصيات من شأنها تحسين إجراءات العمل وزيادة كفاءة األنظمة والعمليات ،وهو يتطلب أن يتغير النظر
إلى التدقيق الداخلي بحيث ينظر اليه كنشاط مكمل ومساعد لألنشطة وأهدافه تتوافق مع أهداف المؤسسة
والتتناقض معها (الرمحي.)24 -23 :2017 ،
ثانياا :األهداف الثانوية تتمثل في:
 -1المحافظة على موجودات المنظمة من الضياع أوسوء األستعمال أو األختالس.
 -2التأكد من صدق البيانات المحاسبية المستخدمة في السجالت والدفاترالتي يمكن األعتماد عليها في
إتخاذ القرارات ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها والقيام بتحليل دقيق للبيانات.
 -3التأكد من مدى سالمة وفاعلية السياسات واإلجراءت الرقابية المعتمدة لبيئة وظروف العمل في الشركة
ومراقبة تنفيذها .
 -4التأكد من أن األقسام واإلدارات في الشركة أثناء عملياتها تتبع لتحقيق األهداف والسياسات واإلجراءات
المعتمدة خالل فترة.
 -5اقتراح اإلجراءت الالزمة لزيادة فعالية وكفاءة الدوائر التنفيذية واألنشطة في الشركة تأكيداً للمحافظة
على الموجودات .
 -6التأكد من صدق البيانات المالية وغير المالية ذات العالقة ومدى األعتماد عليها من خالل فحص
األعمال ودراسة الضبط الداخلي ،وتقييم إدارة المخاطر وتدقيق البيانات المالية.
 -7تدقيق إجراءات إدارة المخاطر ومراكز المخاطر التي تتضمنها ،باإلضافة إلى فحص فعالية األساليب
المعتمدة لتقييم تلك المخاطر.
 -8تدقيق إجراءات تقييم كفاية رأس مال الموظف في الشركة .
 -9التأكد من األلتزام بالقوانين واألنظمة العمول بها.
 -10إعداد تقارير مفصلة دورية بأعمال ونتيجة التدقيق ورفعها إلى أعلى سلطة تنفيذية(مصطفى:2009 ،
.)36
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وبصفة عامة يمكن تركيز هدفي التدقيق الداخلي في:
رسم توضيحي  :2أهداف التدقيق الداخلي

المصدر( :صحن والسوافيري)209: 2004 ،
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 :6-2-1أنواع التدقيق الداخلي
هناك العديد من األنواع التي تتدرج تحت إطار التدقيق الداخلي يمكن تلخيصها في الشكل االتي:

رسم توضيحي  :3أنواع التدقيق الداخلي

المصدر( :أبراهيم)23 :2009 ،
ا -التدقيق المالي:
يعني التحقق من العمليات والملفات المالية والمحاسبية واألساليب المستخدمة للسيطرة على ذلك باألعتماد
على التقنيات األتية:
 -1استخراج االنحرافات الموجودة من خالل تحليل الحسابات والنتائج.
 -2اختبار صحة الملفات التي تقوم بإعدادها المؤسسة  ،مثل الفواتير.
 -3التحقق من التواجد الحقيقي للموجودات باستخدام اختبارأساليب االستالم والجرد الحقيقي للموجودات
الثابتة والمخزون والتأكد من صحة معاملتها المحاسبية في الدفاتر (سواد.)89 :2009 ،

33

ب -التدقيق االلتزامي:
يهدف إلى التحقق من مدى االمتثال للقوانين واللوائح واإلجراءات المعمول بها التي وضعتها المؤسسة،
وتقع المسؤولية على إدارة التدقيق الداخلي:
 -1التأكد من تطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
 -2معرفة كاملة بالقوانين والقواعد والتعليمات العامة.
 -3مراقبة مدى التزام األقسام المختلفة بتطبيق النظام الداخلي (الواردات.)57 :2006 ،
ج -التدقيق األداري:
وهو التدقيق التي يتضمن فحص اإلجراءات الرقابية لجوانب األنشطة بخالف الجانب المالية ولهذا فهو
يطلب معرفة السياسات واإلجراءات المتبعة في المنظمة ،إن ذلك النوع من التدقيق امتد من مجال التدقيق
الداخلي التقليدي الذي يركز على التدقيق المالي والمحاسبي ليقوم المدقق بمراجعة جميع المعامالت داخل
المنشأة المالية وغير المالية ويقوم أيضا ً بتقييم هذه األعمال من أجل تحديد الضعف األداء وتقييم التوصيات
الألزمة لتحسينه والتأكد من األلتزام الكامل باألنشطة (الخطيب.)163 :2009 ،
د  -التدقيق التشغيلي:
هو الفحص النظامي لنشاطات المؤسسة مع األخذ بعين األعتبار غايتها وأهدافها ،فهي بذلك تهدف إلى
تحليل المخاطر والنقائص الموجودة ،وإعطاء النصح واقتراح التوصيات التي تكون على شكل خطط أو
حتى استراتيجيات جديدة ،باختصار التدقيق العملي ويحتوي على كل المهام التي من الممكن تحسين أداء
المؤسسة.
و -تدقيق نظم المعلومات:
إن الهدف من التدقيق نظم المعلومات هو التحقق من أمن وسالمة المعلومات إلعطاء التقارير المالية
والتشغيلية صحيحة ،ويتضمن هذا النوع من التدقيق الجوانب المتعلقة بأنظمة المعلومات وشبكات األتصال
وإجراءات تشغيل االنظمة.
ي -التدقيق البيئي:
يهدف التدقيق البيئي إلى قياس مدى األلتزام باألنظمة الخاصة بالبيئة والتلوث وما يمكن أن يواجه المؤسسة
والحفاظ على األنظمة البيئية وحمايتها من مختلف المصادر التي تؤدي إلى تدهور األنظمة البيئية وموارد
وحماية ال بيئة من األستنزاف أو األنقراض ،فمن خالل التدقيق الداخلي يتم التأكد من أن المؤسسة عملت
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على الحفاظ على البيئة ،وتحسين األداء البيئي للمؤسسة وكذلك أخذ األحتياطات الألزمة لمواجهة أي أثر
بيئي قد يؤثر في استقامة البيانات المالية والتأكد من األلتزام بها ( ابراهيم.)23 :2012 ،
 :3-1معايير ومنهجية وأدوات وطرق التدقيق الداخلي والتدقيق الداخلي في الجمارك وفق نظام
داخلي لوزارة المالية العراقية
 :1-3-1معايير ممارسة مهنة التدقيق الداخلي:
اوالا -استقاللية المدقق الداخلي
يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقالً ،ويجب أيضا ً أن يكون المدققون الداخليون موضوعيين أثناء
تأدية واجباتهم ،يتعلق هذا المعيار بجميع األمور المرتبطة بمسؤوليات المهنية التي يجب على المدقق
ضا بقدرة الفرد على التصرف بأستقامة وموضوعية أي
الداخلي الحفاظ عليها ،وقد يرتبط االستقالل أي ً
قدرته على أداء واجباته بطريقة صادقة وموثوقة ،والغرض من وجود التدقيق الداخلي كمهنة هو خدمة
المؤسسة فرغم المناداة بأستقاللية عمل المدقق الداخلي الى أن مجال ونطاق عمله محدد من طرف اإلدارة
كما أنة يلتقي تعليمات وأوامر يمتثل لها ،فالت عارض بين أستقالل المدقق وتبليغه لإلدارة واضح إذ يصعب
تأمين هذا االستقاللية ألن من واجبه تقديم تقاريره إلى األدارة أو الفرد أو المسؤل في المؤسسة (محمد،
.)36 :1998
ثانيا ا -العناية المهنية:
يجب أن تؤدي أعمال التدقيق الداخلي بما يتفق مع العناية المهنية الألزمة ،أي عناية الشخص الحريص،
وهذا يتطلب مايأتي:
أ -قسم التدقيق الداخلي:
 يجب أن يتأكد المدير من نشاط التدقيق الداخلي من توافر التأهيل الفني والخلفية العلمية المناسبة لدىالمدققين الداخليين القائمة بعملية التدقيق المعنية.
 يجب أن يكون لدى قسم التدقيق الداخلي المعرفة والمهارات الالزمة لألنجاز مهام التدقيق الداخلي بأكثرفاعلية وبأعلى مستوى.
 يجب أن يتأكد المسؤلون عن نشاط التدقيق من توافر األشراف الكافي على جميع أعمال التدقيقب -المدقق الداخلي:
 -يجب أن يلتزم المدقق الداخلي بمتطلبات السلوك المهني.
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 يجب أن يمتلك المدقق الداخلي المعرفة والقدرات واألصول الالزمة ألداء المراجعة. .يجب أن يتمتع المدقق الداخلي بخبرة خاصة للتعامل مع األفراد والقدرة على التواصل. يجب على المدقق الداخلي االحتفاظ بمؤهالته الفنية من خالل التعليم المستمر (فتحي-103 :2002 ،.)104
رسم توضيحي  :4المعاييرالمهنية للتدقيق الداخلي

المصدر( :الرمحي)25 :2017 ،

وفيما يلي المعايير الدوالية الجديدة للممارسة المهمنية للتدقيق الداخلي والتي تم الموافقة عليها في
عام  2013من قبل مجلس معايير التدقيق ( )IIASBتتقسم الى
اوالا -معايير الصفات:
هي مجموعة من المعايير التي تحدد أهداف وصالحيات ومسؤليات التدقيق الداخلي حيث تحدد بصورة
رسمية ضمن ميثاق التدقيق الداخلي ويجب توافرها في كل من إدارة والقائمين بممارسة أنشطة التدقيق
وهي تتضمن:
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 ( )1000األهداف والصالحية والمسؤولية :يتطلب تحديد أهداف ومسؤوليات وصالحيا ت نشاطالتدقيق الداخلي بوثيقة رسمية ت نسجم مع فكرة التدقيق الداخلي واألخالق والمعايير المهنية ،وعلى
مديرالتدقيق الداخلي مراجعة وثيقة التدقيق دوريا ً والحصول على موافقة السلطة العليا.
 ( )1100األستقاللية والموضوعية :هنا يكون عمل المدقق مستقالً بعيداً عن أي تبعية أو تدخل منطرق اإلدارة ليتمكن م ن أداء عمله بكل أمانة واستقامة ،تصل إلى حد إمكانية الوصول إلى السجالت
والمملكات وإنجاز أية أعمال أو التبليغ عنها كلما كان ذلك ظرورياً ،إلى جانب ذلك على المدقق الداخلي
أن يكون موضوعي غير متحيز أثناء أدائه لوظيفة التدقيق الداخلي ،ليقوم بها بأسلوب يقتنع معه بصدق
وسالمة النتائج المتوصل إليها ،تقتضي هذه الموضوعية عدم تأثره بالبيئة الخارجية لكي ال يجعل حكمه
خاضعا ً ألحكام األخرين.
 ( )1200البراعة وبذل العناية المهنية :على المدقق الداخلي األلتزام بالعناية المهنية والمهاراتالمتوقعة من مدقق داخلي متخصص وخبير في أد ائها ألعماله والتعامل مع األفراد والقدرة على األتصال
واأللتزام بالمعايير المهنية .
 ( )1300الرقابة النوعية وبرامج التحسين :يتطلب من مدير التنفيذي للتدقيق الداخلي تنمية واألحتفاظببرنامج لتأكيد وتحسين األداء ويغطي جميع عناصر نشاط التدقيق الداخلي ،و يجب أن يتضمن برنامج
تحسين الجودة أعمال التقيم الداخلي والخارجي على السواء ( NORMES INTERNATIONALE,
2015: 2-27).
ثانيا ا -معايير األداء:
هي معايير تشرح أنشطة التدقيق الداخلي ومعايير تطبيقها ،كما تصف طبيعة خدمات التدقيق الداخلي
وتعطي معيار للجودة والنوعية التي يمكن من خاللها قياس عمل تلك الخدمات ،وهي تتضمن :
 ( )2000إدارة فعالية التدقيق الداخلي :يجب على مدير التدقيق وضع خطط تستند على تقييم المخاطرالتي تتم مرة سنويا ً على االقل ،لتحديد أولويات فعالية التدقيق الداخلي بما يتطابق مع األهداف التنظيمية،
أن يقدم إلى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة تلك الخطط والمتطلبات الالزمة لتنفيذها ،بما في ذلك التغييرات
المهمة في الوقت ،بهدف فحصها ومراجعتها ،ويجب عليه التأكد من أن موارد التدقيق كافية ومناسبة
وموزعة بطريقة فعالة طريقة لتحقيقه.
 ( )2100طبيعة العمل :ينبغي أن يشمل نشاط التدقيق تقييم وتحسين عمليات الحوكمة والمساهمة فيتقييم أنظمة إدارة الخطرالتي من خاللها نستطيع تقييم مدى كفاية وفعالية األدوات الرقابية التي تضمن
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التحكم بالمؤسسة ،لتتأكد في األخير من أدارة األداء التنظيمي فعال وأن هناك توصيل فعلي للمعلومات
المتعلقة بالمخاطر والرقابة إلى جهات المختصة.
 ( )2200التخطيط للمهنة :يحدد هذا المعيار المبادئ األساسية لتخطيط نشاط التدقيق الداخلي ويجبفرض وتدوين برنامج عمل لكل مهمة متضمنة األهداف والنطاق والوقت وتوزيع المصادر ،وان بتضمن
نطاق المهمة اعتبارات األنظمة ،القيود ،الموظفين ،والموجودات الملموسة،
 ( )2300تنفيذ المهمة :ينبغي على المدققين الداخليبن تحديد وتحليل وتدوين وتقييم البيانات كافيةالالزمة لتحقيق أهداف المهمة.
 ( )2400إيصال النتائج :ينبغي على المدققين الداخليين إعالم نتائج المهام مباشرة ،ويجب إن يتضمنالتبليغات المتعلق ة بنتائج مهمةالتدقيق على أهداف تلك المهمة وحدودها ونتائجها ،باإلضافة إلى النتائج
المالئمة والتوصيات وخطط إنجاز التوصيات.
 ( )2500مراحل اإلنجاز :ينبغي على المدير التنفيذي للتدقيق وضع والمحافظة على نظام المتابعة مايتخذحيالة النتائج التي تم إبالغ عنها لإلدارة من خالل إنشاء عملية متابعة للمراقبة للتأكد من فعالية تنفيذ
األعمال اإلدارية ،ومن أن سير نتائج المهام األستشارية يتم على المستوى المتفق عليه.
 ( )2600قبول اإلدارة للمخاطر :ينبغي على المديرالتنفيذي للتدقيق رفع تقرير لمجلس اإلدارة في حالةقبول اإلدارة الع ليا لمخاطر غير مناسبة وعدم حل هذه المسألة ،مع األخذ بعين األعتبار إجراء ات المتابعة
التي يقوم بها األطراف االخرى ( الواردات.)175 -170 :2014 ،
 :2-3-1منهجية التدقيق الداخلي
يشير مفهوم التدفيف الداخلي الحديثة بأن على دوائر ووحدات التدقيق الداخلي التحول من األساليب التقليدية
في تنفيذ مهام التدقيق إلى األساليب الحديثة والتي تقود في النهاية إلى تحقيق األهداف ،لذلك يجب على
هذه الدوائر والوحدات إعادة النظر في المنهجية المتبعة لديها وتقييمها والوقوف على نقاط الظعف والقوة
فيها ،فيتضح من المفهوم الحديث أن التدقيق ا لداخلي المتطور عليه أن يتبع منهجية حديثة تقوم على يأتي:
ا -استخدام التدقيق على أساس المخاطر في تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي.
ب -استخدام أحدث التقنيات في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
ج -مراعاة معايير حوكمة المؤسسات (الرمحي.)24 :2017 ،
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وللقيام بعملية التدقيق الداخلي هناك خطوات محددة يجب أتباعها:
التخطيط األولي لعملية التدقيق الداخلي :هو المستوى األولي ضمن التدقيق الداخلي ،حيث يجري المدقق
بأطالع على المؤسسة بدافع اكتساب المعرفة والمعلومات حول المؤسسة ،وذلك بهدف إنشاء الملف الدائم
للمؤسسة ويتم تنفيذ هذا المستوى من خالل:
 نظرة أولية على المؤسسة :تطالب المدقق بإجراء دراسة أولية لنشاط المنظمة ،حيث تتلقى المعلوماتوالبيانات التي تختلف عنها تتضمن اسم وعنوان وتاريخ إنشائها ،وشكلها القانوني ونظامها االداري وجهاز
الرقابة الداخلية المطبق فيها وتقنيات اإلنتاج وقنوات التوزيع باإلضافة إلى الطرق المحاسبية المستخدمة.
 ، ...وغيرها من البيانات التي يراها ضرورية لتحقيق نقاط القوة والضعف في المعلومات التي يراها
ضرورية وتحديدها  ،باإلضافة إلى تحديد نقاط الضعف والقوة في نظام المؤسسة حتى تتمكن من تحديد
العمليات التفصيلية التي المدرجة في برنامج التدقيق.
 إعداد برنامج المراجعة :يتم إعداد هذا البرنامج عن طريق تحديد األهداف الذي يريد الوصول إليها،ألن البرنامج يعرض نطاق العمل المحدد مع المدقق وكذلك اإلجراءات التي سيأخذها في نفس الوقت الذي
يقوم بالمهمة الموكلة إليه ،برنامج التدقيق هي قائمة تحتوي على أساليب التدقيق التي يجب مراعاتها
للتحقق من البنود المدرجة في القوائم المالية من اجل تحقيق األهداف المحددة مسبقًا ،وهذه األجراءات هي
الخطوات الدقيقة في عملية التدقيق.
 توزيع االختصاصات :الغرض منه هو تحديد الموظفين في فرع التدقيق واختيار الكفاءات ،ويحتاجالمدقق إلى التوفيق بين الكفاءات المطلوبة وأختصاصات األفراد العاملين معه ،حيث يعتبرالمسؤول األول
والوحيد عن إدارة المنظمة وتختلف األطراف المعنية بنتائج التدقيق (سواد.)98 -96 :2009 ،
 :3-3-1عناصر أداء التدقيق الداخلي:
تختلف طريقة األداء العام للتدقيق الداخلي وفقًا ألختالف طبيعة نشاط المنظمة ونوع المشكالت التي لها
تأثير في أداء عملياتها والنظام اإلداري التي تُدارعليها اإلدارة ومع ذلك فهناك عناصر مشتركة داخل أداء
التدقيق الداخلي على النحو التالي:
ا -التحقيق  :يهدف التحقيق إلى التأكد من صحة اإلجراءات المحاسبية من حيث دقة المحاسبة الوثائقية
وسالمة التوجيه المحاسبي وجمع األدلة و القوانين التي تثبت صحة ما تتضمنه السجالت وما يتبعه سالمة
قاعدة البيانات المحاسبية وامكانية األعتماد عليها في اتخاذ القرارات ،ويتطلب التحقيق التفرقة بين الحقائق
وألراء حيث تعتمد قوة كل أستنتاج على درجة األعتماد على الحقائق ،وعليه فإن التحقيق معني بشكل
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أساسي بالعمليات والحسابات ويعتبر عامالً مشتركا ً بين التدقيق داخلي وخارجي ولكنه يتم تفصيليا ً ومستمر
على مدى العام  ،فالمدقق الداخلي يمكنه التحقق من جميع عمليات البيع والشراء والنقدية أوالً بأول مع
تدقيق المخزون بشكل مستمر بينما يعتمد مدقق الخارجي على العينات.
ب -التحليل  :المقصود الفحص األنتقادي للسياسات والعمليات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية
والحسابات واألساليب المحاسبية والوثائق والسجالت والتقارير التي تقع داخل نطاق الفحص ويتطلب
إجراء المقارنات وربط العالقات مثل الربط بين األستثماروعائد بنسبة إجمالي الربح ،إلى المبيعات نسبة
بند المصروفات إلى المبيعات واجمالي الربح ،وكذلك إختراع األمور الشاذة مثل وجود مقدار دائن في
الحساب أصل ،فالتحليل مرتبط بالتحقيق وليس هناك فصل بينهما( عبدالفتاح وفتحي رزق-221 :2004 ،
.)223 -222
ج -اإللتزام  :ويعني مدى التوافق بين السياسات اإلدارية من ناحية أخرى واالنضباط في التنظيم.
د -التقييم  :إنه تقرير شخصي واعي عن مدى كفاية وفعالية السياسات واإلجراءات التي تتبعها المؤسسة
وما لديها من تسهيالت وأفراد لترشيد األداء وتطويره ويتطلب التقييم وتجميع البيانات والمعلومات وتقصي
الحقائق واألستعانة بأراء المسؤلين وأقتراحاتهم مع تقييم هذه األراء واألقتراحات.
و -التقرير  :الوثيقة المقدمة عن طريق المدقق الداخلي تسلط الضوء على المشكلة وأهميتها وأسلوب
التعامل معها ونتائجها وتوصياتها من األفضل تقديم التقرير على المسؤول عن النشاط محل الفحص
للالبتعاد عن ت شويه الحقائق أو إساءة الحكم على بعض األمور ،وتظهر إمكانات المدقق الداخلي في تقديم
عرض واعي وواضح لنتائج ماقام به من التقصي والفحص(سواد.)98 :2009 ،
 :4-3-1طرق التدقيق الداخلي
طرق التدقيق :يقوم المدقق بإجراء مهام التدقيق من خالل عدة أساليب ،ويمكن توظيف جميع هذه األساليب
ضا منها فقط خالل تنفيذ المهام  ،ومن أهم
في مرحلة ما من تنفيذ مهمة معينة  ،أو قد يستخدم المدقق بع ً
هذه الطرق هي:
ا -المالحظة:
تستند هذه الطريقة الى المراقبة المباشرة للمدقق خال قيامه بالمهمة ،بحيث يكون االعتماد مرئيًا على
مشاهدة المدقق لوجه النقص أو االنتهاك أوالمخالفة دون وجود توثيق مستندي بل تعتبر مشاهدة المدقق
هي التوثيق.
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ب -التفتيش:
تستند هذه الطريقة كليًا على التدقيق المستندية للعمليات التشغيلية والمالية وأساليب توثيقها ،باإلضافة إلى
تدقيق الدورات المستندية والتحقق من إنجاز اإلجراءات بما يتماشى مع تلك الدورات وتحديد نقاط العيب
و الخلل فيها إن وجدت.
ج -التعزيز:
يلجأ المدققون إلى توظيف هذه الطريقة لدعم األرصدة المحاسبية في دفاتر المؤسسة من أطراف خارجية
 ،على سبيل المثال ،يقوم مدقق داخلي للمؤسسة بدعم أرصدة الحسابات الجارية في دفاتر المؤسسة إلرسال
مصادقات إلى البنوك المفتوحة فيها هذه الحسابات.
د -المقارنة:
تستند هذه الطريقة على قيام المدقق بالتدقيق من خالل إجرء مقارنات لألرصدة والبيانات المالية خال
فترات زمنية دورية ،ويلجأ المدقق إلى أستخدام هذه الطريقة عند قيامه بتدقيق بنود ذات طبيعة متناسقة
على سبيل المثال عند تدقيق المصاريف بأن هناك مصاريف دورية لها تناسق خاص مثل مصاريف
الكهرباء الشهرية أو مصاريف الرواتب الشهرية (الرمحي.)49 -48 -47 :2017 ،
و -التحليل:
تستند هذه الطريقة على قيام المدقق بإجراء بعض التحليالت للحسابات وبنود القوائم المالية وربطها مع
بعضها البعض وصوالً إلى استنتاجات معينة تشكل قيمة مضافة لعمليات التدقيق للمؤسسة ،وهذا ما يعرف
بإجراءات التدقيق التحليلية التي نصت عليه معايير التدقيق الدولية ضمن المعيار الدولي رقم .520
ي -األحتساب:
ضمن هذه الطريقة يلجأالمدقق إلى إعادة احتساب بعض االحتسابات الرقمية التي احتسبت سواء تم
احتسابها يدويا ً أو حاسوبيا ً ومن األمثلة على ذلك ( احتساب الفوائد والعموالت ،احتساب قمة مخزون
البضاعة ).
ز -االستفسار:
تستند هذه الطريقة على قيام المدقق باألستفسار عن بعض العمليات أو القضايا والتي يصعب التحقق منها
مستنديا ً ويمكن للمدقق األستفسار من خالل استقصاءات تعد لهذه الغاية ،أو باألستفسار الشفوي ،ويتم
اللجوء إلى هذه الطريقة في غالب األحيا ن عندما يكلف المدقق بتدقيق نشاط ،أو مركز عمل لم يسبق أن
قام بتدقيقه (الرمحي.)49 -48 -47 :2017 ،
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 :5-3-1التدقيق الداخلي في الجمارك على وفق نظام داخلي لوزارة المالية العراقية
التدقيق الداخلي في الجمارك :يتولى تدقيق بيانات الحمولة البحرية والبرية والجوية ومقارنتها مع
التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة.
وينقسم التدقيق الداخلي في مديريات الجمارك الى :
أ -التدقيق المباشر :وهو أول عملية تدقيق تقوم به إدارة الجمارك ويتم ذلك خالل عملية التخليص الجمركي
للبضائع ،حيث تتم على مستوى التصريح المفصل للبضائع ،وتتعلق هذه العملية بتحصـيل الحقوق والرسوم
الجمركية المستحقة و رفع البضائع (قاعدة التشريعات العراقية.)452 :1994 ،
منهجية التدقيق الجمركي:
يتم تدقيق الجوانب األتية:
 -1تدقيق القبول :يعتمد هذا التدقيق على الجانب الشكلي للوثائق التي يتم إرفاقها بالتصريح المفصل،
ونتيجة لذالك فإن الوثائق غير المقبول يتم إرجاعها للمصرح من أجل إعادة تصحيحها.
 -2التدقيق الوثائقي :يهدف هذا التدقيق إلى التأكد من التطابق بين البيانات الموجودة والمذكورة في
التصريح المفصل وما هو متاح من المعلومات الموجودة على الوثائق التي تم إرفاقها بالتصريح الجمركي.
 تدقيق قيمة البضائع :يتم الحصول على حقوق إدارة الجمارك ويتم احتسابها على أساس قيمة البضائع،وبالتالي فهي رسوم وحقوق قيمة.
 تدقيق نوع التعريفي :في إطار فحص النوع التعريفي يقوم التدقيق المباشر بالفحص للتأكد من ان النوعالتعريفي المصرح به يتطابق فعالً مع البضاعة محل التصريح ،وفي حالة ماإذا كان المدقق غير متيقن
من صحة المعلومات يقوم بالفحص المادي للبضاعة.
 تدقيق منشأ البضاعة :يتم التحقق من منشأ البضائع من خالل مدى صحة شهادة المنشأ التي ترفق معالتصريح المفصل .
 تدقيق الفاتورة التجارية :إن العناصر التي يعتمد عليها للقيام بهذا النوع من التدقيق تتمثل في سعرالوحدة ،السعر األجمالي.
 تدقيق المادية للبضائع :يسمح هذه التدقيق إلدارة الجمارك بالتأكد من أن طبيعة و أصل البضاعة كميةوقيمة هذه األخيرة مطابقة للمعلومات المصرح بها.
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 تدقيق المانيفست :يتم تدقيق بيانات الحمولة البحرية والبرية والجوية ومطابقتها مع البيانات الجمركية(التصاريح الجمركية).
 تدقيق تصريح لجنة الكشف :يتم تدقيق تصاريح للجنة الكشف المصرح بها من قبل موظفين معتمدينإلدارة الجمارك
 تدقيق التصريح الجمركي :يتم تدقيق التصاريح التي يقدمها صاحب البضاعة حيث يحتوي على عددكبير من البنود(. .قاعدة التشريعات العراقية)456-455-454 :1994 ،
ب -قسم التدقيق  :يتولى إعاد ة فحص شكل ومحتوى التصريح المفصلة الخاصة بالبضائع التي يتحصل
أصحابها على سندات رفع البضائع والتي تم تدقيقها بوساطة تدقيق مباشر ،تدقيق الشكل تكون بالتأكيد من
وجود كل الوثائق الملحقة الضرورية ،أما تدقيق المحتوى فتكون بتدقيق بيانات التصريح المفصل مع
البيانات ا لواردة في الوثائق الملحقة ،يتبين لنا إن من المهام قسم التدقيق الداخلي تدقيق القوائم المالية
ومستندات القيد والصرف والمعامالت المالية وحسابية وايضا ً كشف الغش والتهرب واألخطاء في
التصريحة الجمركية والوثائق التي التي تم أرفاقها بالتصريحة.

()1

قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة  :يتولى تدقيق البيانات الجمركية والوثائق المرفقة للتاكد من صحة
تبويب البضائع واحتساب القيمة الرسوم الجمركية بصورة صحيحة وتطبيق نصوص االعفاء الواردة في
قانون الجمارك والقوانين االخرى ،وهي مجموعة من االجارءات التي يقوم بها قسم تدقيق التعريفة من
خالل مجموعة من الموظفين المهنيين لمطابقة القيمة الجمركية ( وتعني القيمة الجمركية هي مقدار المبلغ
المالي الذي يجب تحديده لغرض استحصال الرسوم الجمركية بموجبه)
واجبات قسم تدقيق التعريفة الجمركية
يعد قسم التعريفة االجمركية من االقسام الحيوية والمهمة للهيئة العامة للجمارك ويقع ضمن هيكلها
االداري استناداً لقرار رقم  3لسنة  ( 1993النظام الداخي للهيئة العامة للجمارك ) ،ويتولى هذا القسم
عملية تدقيق البيانات الجمركية والتاكد من صحة تبويب البضائع واحتساب قيمة هذه البضائع والرسوم
الجمركية المستوفاة وتطبيق نصوص االوامر الواردة في قانون الجمارك رقم  23لسنة  1984والقوانين
االخرى واالتفاقيات المبرمة بين العراق والدول االخرى واثارة األعتراضات ومتابعة تحصيل فروقات
الرسم التي تظهر من خالل عملية التدقيق وتنظيم عملية حفظ البيانات الجمركية عمالً بأحكام المادة ،267
مما سب ق يتبين لنا اهمية قسم التعريفة الجمركية كونه المرجع النهائي لتدقيق البيانات الجمركية لغرض
تأمين حق الخزينة العامة بالدرجة األولى(.بيتي وعلوان)15 -14 -13 :2016 ،
مهم قسم تدقيق التعريفة الجمركية
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يتمثل مهام هذا القسم في متابعة تحصيل فروقات الرسوم الجمركية من الخطا او سوء التقدير من خالل
عملية فتح قناة اتصال بين قسم التعريفة الجمركية والمراكز الحدودية التي وقع فيها هذا الخطأ او سوء
التقدير وتبادل وجهات النظر في موضوع االعتارضات لحين البت فيها ،وكذلك يعد هذ القسم الجهة الفنية
المختصة بتطبيق احكام قانون التعريفة الجمركية واعطاء األستشارات
المتعلقة بتبويب البضائع بحسب بنود وفصول جدول التعريفة الجمركية ،مما سبق تبين لنا ان اهمية ودور
قسم تدقيق التعريفة الجمركية في الهيئة العامة للجمارك تتمثل في انه الجهة النهائية المعنية بتدقيق البيانات
الجمركية والتأكد من صحة مبالغ الرسوم الجمركية (بيتي وعلوان.)15 -14 -13 :2016 ،
خالصة
بعد دراستنا لهذا المبحث الخاص باإلطارالنظري للتدقيق الداخلي والتي تناولت دراسة كل من مفهوم
التدقيق الداخلي وأهمية ،وصفات ،وأهداف ،وانواع ،وذكرنا المعايير التدقيق الداخلي ،والمنهجية وعناصر
أداء و طرق التدقيق الداخلي  ،خلصنا إلى أن التدقيق الداخلي وظيفة داخلية تابعة للمؤسسة تقوم بنشاط
رقابي مستقل ،وعلى هذا فإن الوظيفة األساسية للتدقيق الداخلي تكمن في القيام بفحص إنتقادي تقييمي
للتأكد من أن المعلومات المقدمة لإلدارة صحيحة وكافية ،وأنها من واقع مستندات صحيحة وسليمة لمنع
الغش والتذوير واكتشاف األخطاء واإلنحرافات وتجنبها مستقبالً ،وتوضحة بأن المدقق الداخلي يقوم بعمله
في إطار تدقيق تفصيلي لمعظم المعامالت المحاسبية ،وعلى أساس ذلك يمكن القول إن المدقق الداخلي
مسؤول عن إكتشاف الغش واألخطاء وألختالس ،ومن خالل دراسة معاير التدقيق الداخلي الدولية توضح
لنا مسؤولية المدقق الداخلي في الحد من األحتيال والغش ،وعلى هذا األساس توصلنا إلى إن التدقيق
الداخلي له دور كبير ومهم جداً في الضريبة الجمركية من خالل مهارة المدقق الداخلي وفحص عميق
للتصريحات الجمركية والوثائق الملحقة الضرورية المصرحه من قبل المكلفين بدفع الرسوم الجمركية ،
ومن خالل ذلك يمكن القول إن المدقق الداخلي مسؤول عن إكتشاف الغش و األخطاء في التصريحات
الجمركية والوثائق الملحقة بها.
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الفصل الثاني
الحد من التهرب الجمركي
 :1-2االرسوم الجمركية
تمهيد:
يعد العراق من خالل عمقه التأريخي وارثه الحضاري في وادي الرافدين من أوائل المجتمعات والدول
التي عرفت تلك العالقة الوطيدة بين التجارة الخارجية والضرائب الجمركية وقد ساعدت في ذلك موقعه
الجغرافي بين بلدان متباينة بالموارد األقتصادية مما جعله نقطة تبادل دولي ومرور للسلع المتاجر بينها
وبين بلدان الشرق والغرب ،وقد مرت الضرائب الجمركية في العراق بأربع مراحل بدءاً من مرحلة
العثماني والبريطاني ومن ثم مرحلة األستقالل والحكم الملكي وانتها ًء بمرحلة الحكم الجمهوري ،وهي
على أنواع عدة على وفق الجهة التي تنظر إليها ،تعد الضرائب الجمركية من احدى أشكال الضرائب غير
المباشرة ألنها تفرض على المنتج أساسا فتتحول الى المستهلك ومن ثم يتحملها األخير وقد تكون على
أنواع منهأ ضريبة الوارد والصادروالترانزيت على وفق طبيعتها والغرض منها يكون ماليا نتيجة ضرورة
الدولة إلى تحصيالت للخز ينة العامة من أجل تغطية النفقات المتضاعفة وبالتالي تشكل الضرائب الجمركية
المفروضة على الواردات والصادرات والترانزيت المصدر الرئيس من بين المصادراأليرادية للحكومة،
ويعتبرالنظام الجمركي من أهم األنظمة المسايرة لسياق النظام األقتصادي العالمي وللتطورات
الجديدة،سوف نحاول في هذا الفصل ان نتطرق الى بعض الجوانب للضريبة الجمركية.
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 :1-1-2مفهوم الرسوم الجمركية
هي أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وقد صاحبة تطورها إنشاء التجارة بين الدول وتطور إشكالها
وأهدافها مع تطورونموحركة التجارة الخارجية ،وتكمن أهميتها في ترتيب التجارة الخارجية وتحفيز
التصنيع الوطني واسقراره والحد من استيراد كمية البضائع.
تعريف الخطيب :أنها ضريبة تلزمها الدولة بما لها من حق في السيادة على السلع المصدرة والمستوردة
ولقد كان يسمى رسم ألنها التفرض مقابل خدمة تقدمها الدولة وإنما تفرض وفقا للقواعد الدستورية
والقانونية (الخطيب.)26 :2012 ،
تعريف خالد :هو نوع من الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع التي تدخل أو تخرج من حدود
الدولة وإقليمها ،والذي يمكن من غضونها التمييز بين السلع المستوردة والسلع المحلية المماثلة ،مع شروط
عدم التمييز بين المصدرين مع إمكانية تخفيض هذه الرسوم بين البلدان النامية(خالد.)28 :1998 ،
تعريف البطريق :الضريبة الجمركية هي مقدار المال الذي تفرضه الدولة على البضائع التي تعبر حدودها
الوطنية ،سواء كانت واردات أو صادرات (البطريق.)135 :1986 ،
تعريف خلف :تفرض الضريبة على حركة البضائ ع بدخول الدولة التي تمثل ضريبة االستيراد أو عند
خروجها من الدولة بضريبة التصدير (خلف.)5 :2007 ،
تعريف وارتان :فريضة مالية مقررة قانونا ً تنص على السلع الخاضعة لها كل سلعة تجتاز الحدود اإلقليمية
للدولة سواء كانت مستوردة من الخارج أو مصدرة الى الخرج في حالة األستيراد والتصدير وبحسب ما
تقرره السلطة المالية المختصة (وارتان.)48 :2015 ،
تعريف محمود :هي ضريبة تفرض على البضائع سواء كانت سلع مصدرة أو مستوردة عندما تعبر
الجدار الجمركي أو الخط الجمركي في طريقها لدخول الدولة في حالة االستيراد أو في طريقها للخروج
من ال دولة في حالة التصدير ،هذا ويعتبر لفظ الضريبة هو األدق من ناحية المصطلحات القانونية
واالقتصادية وليس رس ًما كما هو المعنى الشائع واألكثر استخدا ًما في الدوائر الجمركية وما يرتبط بها
(محمود.)12 :2017 ،
تعريف عليوة :إن طبيعة الضرائب الجمركية ونسبة رفدها لخزينة الدولة إلى باقي الضرائب تعكس
الوضع االقتصادي للدولة  ،لذلك كلما ارتفعت حصيلتها كان اقتصاد تلك الدولة مستهل ًكا وليس منت ًجا،
والدليل على ذلك أن حصيلة هذا النوع من الضرائب في البلدان النامية مرتفعة وأن هذا النوع من الضرائب
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يعتبر اقتصاديًا ،حيث أن تكاليف التحص يل المنخفضة مقارنة بالنسبة المرتفعة المفروضة على الواردات
(عليوة.)201 :2009 ،
من خالل التعاريف السابقة ،يمكن القول أن الرسوم الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدول على
البضائع المستوردة و المصدرة  ،ويتم دفع الرسوم الجمركية أثناء عبور هذه البضائع عبر الحدود وتعتبر
درعا ً يحمي الصناعات الوطنية من البضائع المستوردة وتستخدم التعريفة الجمركية لزيادة إيرادات
الحكومة.
 :2-1-2خصائص الرسوم الجمركية
تتمثل أهم خصائص الرسوم الجمركية فيما يأتي:
الضريبة المحمولة :تعني الضريبة المحمولة التي تقع على عاتق مالك السلعة المستوردة أو مصدرها أو
موكلها وتقوم بتصريح وتقييم هذه السلع بحيث يتم نقلها وتوجيهها إلى المكاتب الخاصة للجمارك وذلك
من أجل فحصها وتسعيرها ،أي تحديد الضريبة الخاصة بها.
الخاصية الموحدة :يشير المصطلح الموحد إلى أن القوانين واللوائح الجمركية تطبق بشكل موحد على
جميع أجزاء المنطقة الجمركية  ،كقاعدة عامة وتعفي بعض المناطق على سبيل المثال المناطق الحرة من
الخضوع للقانون المعمول به كاستثناء.
الخاصية الثابتة :تعني هذه الخاصية أنه يجب تحصيل الرسوم الجمركية وفقًا لمعدالت محددة في التعرفة
الجمركية ،وذلك من خالل القانون الذي يعتبر مكلف بتحديد نسب الضرائب واألشخاص ذوي السلطة
العامة الذين يتصرفون في األموال العامة ويتم إعفاءهم أو االستفادة من اإلعفاء من الحقوق والرسوم بما
يتعارض مع أحكام القانون تفرض عليهم عقوبات محددة وفق التشريعات الحكومية (بودهان:1996 ،
.)38
الضريبة غير المباشرة :يمكن للضريبة غير المباشرة أن تنقل عبئها إلى اآلخرين حيث يقوم المستورد
بتحميل تكلفة الرسوم الجمركية التي دفعها إلى قيمة البضائع المستوردة عند بيعها ،بحيث تصبح جز ًءا من
التكلفة ،مما يعني أن دافع الضرائب الفعلي يختلف عن دافع الضرائب القانوني وهذا ما يميزه عن الضرائب
المباشرة.
غير السنوية :تُفرض الرسوم الجمركية عندما تعبر البضائع المستوردة إلى الدولة  ،بغض النظر عن
توقيت االستيراد أو عدد مرات االستيراد ،ألنها تتعلق بالسلعة عندما تدخل أو تغادر الحدود الدولية وهذا
ما يميز عن ضريبة الدخل المرتبطة بنهاية السنة المالية.
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عينية وليست شخصية :حيث يتم فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة أو المصدرة عند
خروجها أو دخولها من الدولة بغض النظر عن المصدر أو المستورد وأي أستثناء يكون بنص في القانون
وهذا ما يميزها عن ضريبة الدخل التي يمكن تنزيلها من األعباء الشخصية ،وهي تختلف عن ضريبة
القيمة المضافة المفروضة على كل مستوى من مستوى التصنيع والبيع.
سهلة التحصيل  :حيث يتم جمع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة عند وصول السلع إلى منفذ
الجمركي األولى ( نقطة الدخول األولى) وهذا يسهل من إجراءات التحصيل ويضبط عملية التحكم على
هذه الواردات  ،والحد من إحتمال التهرب من دفع الرسوم.
القيمة والجودة :تُفرض الرسوم الجمركية إما كنسبة مئوية من قيمة المنتجات أو على أساس مبلغ مقطوع
بنا ًء على كمية المستوردة أو بكال الطريقتين ،ويمكن أن تكون مشروطة وهي تختلف عن ضريبة الدخل
بحيث تفرض على أساس النسبة المئوية فقط وتختلف عن ضريبة القيمة المضافة من حيث كون النسبة
المفروضة تختلف باختالف السلع (حماد.)48 :2007 ،
 :3-1-2أنواع الرسوم الجمركية
تتعدد الرسوم الجمركية على وفق الجهة التي ينظر اليها وهي:
على وفق طبيعتها وتشملا -الرسوم الـــواردة  :الرسوم المفروضة على السلع األجنبية المستوردة من الخارج ،أي ان وعائها تكمن
في السلع الداخلة في حدود الدولة الجمركية وهي مـن اهـم انـواع الـضارئب ،وتمتاز بصفات معينة تتمثل
في وفرة حصيلتها وتحفيزها للتنميـة االقتـصادية ودعـم القطاعـات االقتـصادية مـن حيـث حمايـة السلع
الناشـئة أو بإعفــاء المــدخالت للمــشاريع التنمويــة منهــا مــع تقوية إلعتبارات االمــن القــومي بخلــق
الجــو المالئــم لقيــام صناعات تنتج سلعا ً معينة محليا ً وقد يتعذر الحصول عليها في حاالت الحروب وما
شابة ذلك.
ب -الرسوم الصادرة  :وهي فرض الرسوم على السلع المصدرة من الداخل إلى الخارج هذا النوع من
الضارب أقل أهمية مقارنة بالنوع األول ،إذ تتميز حصيلتها بعدم األستقرارألعتمادها على حجم الصادرات
وأسعارها التي تتحكم فيها قوة خارجية ال قدرة للدولة على تغيرها ،ومن سماتها سهولة إدارتها والمزيد
من المرونة من حيث استخدام معدالت الضريبة التصاعدية التي تتغير تبعا ً لتغير األسعار العالمية.
ج -رسوم المرور العابر "الترانزيت"  :هي الرسوم المفروضة على السلع التي تعبر حدود الدولة دون
أن تكون مستعدة لالستهالك أو التجارة المحلية ،وبالتالي فإن وعائها يشمل السلع العابرة ،وتعد من
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الضرائب الموحدة ألنها تفرض بنسبة واحدة على كل السلع بغض النظرعن منشئها أو نوعها (العلي
وكداوي.)119 :1989 ،
 على وفق طريقة تحديدها وتضم كالا منا -الرسوم القيمية  :يتم فرض هذه الرسوم بنسبة مئوية من قيمة البضائع أو سعرها وفقًا لنوعية وطبيعة
البضائع ،و يتم تحديد قيمة السلعة إما عن طريق التخمين من قبل الجمارك أو عن طريق االعتماد على
القيمة المذكورة في فاتورة الشراء ،وعلى ضوء ذلك يتم سحب المبلغ الجمركي بنسبة مئوية محددة مسبقًا
لكل نوع من السلع ،وتجدر اإلشارة هنا إلى الدول النامية ومعظم الدول ال توافق على فاتورة المنشأ لتحديد
قيمة سلعة ما عدا الدول المنتسبة التفاقية الجات ،عندما يتم تطبيق الرسوم القيمة يرى البعض أنها مفيدة
للدولة ويمكن تمييز في المعاملة وفقًا نوعية البضائع ودرجة جودتها إلى جانب إمكانية زيادة نسبة الرسوم
فهي تتسم بالمرونة ،وبالتالي ترفع حصيلتها كلما أرتفع سعر السلعة إلى جانب هذه المزاية يوجد بعض
العيوب إذ التحقق الرسوم القيمة أهدافها في حالة انخفاض أسعار البضائع ،ويتطلب تطبيقها تكاليف عالية
حيث يستلزم األمر استخدام عدد كبيرمن الخبراءو المخمنين ،خاصة وأن بعض التجار يقدمون فواتير
غير حقيقية.
ب -الرسوم النوعية :وتفرض على أساس مبلغ محدد لكل وحدة من البضاعة ،والتي تتميز بتطبيقها البسيط
وسهولة جمعها ألنها ال تحتاج إلى إجراءات وخبراء ،أما عيوبها فتكمن في أفتقارها الى العدالة بسبب
عبئها على السلع الرخيصة أثقل بالنسبة الى السلع الثمينة من نفس السلعة ،كما ان أستقرار عائداتهاعلى
الرغم من تغيير قيمة السلعة يتطلب إعادة النظر في مقدارها من وقت ألخر (الحاج.)81-80 :2009 ،
ج -الرسوم المختلطة :وتسمى أحيانا ً الرسوم الجمركية المزدوجة،وهي نوع الضريبة الجمركية التي يتم
تحديدها وحسابها وتقديرقيمتها من خالل الجمع بين النوعين السابقين ،حيث تنفذ الضرائب القيمية على
سلع معينة وتطبق الضرائب النوعية على سلع أخرى (محمود.)15 :2017 ،
 :4-1-2أهداف الرسوم الجمركية
يتم أخذ أهداف الدولة من فرض الرسوم الجمركية إما كصبغة مالية تقتضيها ضرورة تمويل الخزينة
العامة من خالل تحصيل أكبر حجم من األيرادات ،أوصبغة اقتصادية تفرضها حماية المنتج المحلي
وتشجيع األستثمار أوصبغة سياسية تفرضها سبب السيادة أو قد يكون هدفا ً اجتماعيا ً.
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ا -هدف مالي  :الغرض من الرسوم الجمركية يكون ماليا ً نتيجة لحاجة الدولة إلى تحصيالت للخزينة
العامة من اجل تغطية النفقات المتضاعفة وبالتالي تشكل الظرائب الجمركية المفروضة على الواردات
والصادرات والترانزيت المصدر الرئيس من بين المصادر األيرادية للحكومة.
ب -هدف اقتصادي  :يكون الهدف اقتصاديا ً والذي يعتبر في المقام األولى غاية أقتصادية السيما في
البلدان النامية ففي حالة األستيراد تهدف الضريبة الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة لزيادة
قيمة هذه البضائع وجعلها متوازنة مع تكلفة السلع المنتجة محليا ً حتى تتمكن من التحمل امام المزاحمة
األجنبية في السوق الداخلية ،اما في حالة التصدير فهي تحد من التصدير من خالل رفع تكلفة السلع
وبالتالي غير قادر تصريفها في الخارج ألرتفاع أسعارها ،وعادة ما تستخدم الدولة مثل هذه التدابيرايام
األزمات والحروب أو لإلبقاء على المواد األولية داخل البالد لحاجة الصناعة المحلية.
ج -هدف سياسي  :إن أهم هدف تسعى إليه كل دولة من وراء إنشاء الحواجز الجمركية هو الحفاظ على
سيادتها الوطنية لتحقيق أكبر قدر ممكن من األستقاللية فيما يخص مجال العالقات القتصادية الدولية
والعمالت األجنبية.
د -هدف إجتماعي  :ح يث تفرض رسوم عالية على السلع الكمالية ويتم استخدام عائداتها لدعم السلع
األساسية لتكون بأسعار معقولة للجميع ،أو السلع الضارة في المجتمع من أجل تقليل استهالكها مما يؤدي
إلى إنخفاض إستهالك هذه السلع من جهة والحفاض على المجتمع من األمراض من جهة أخرى (حجازي،
.)283 :2001
 :5-1-2أهمية الرسوم الجمركية
ا -تشجيع فعالية الصناعة المحلية من أجل زيادة صادراتها.
ب -المساهمة في رفع ايرادات الموازنة العامة للدولة.
ج -توجيه االستهالك المحلي للسلع األجنبية المستوردة .
د -حماية الصناعات المحلية ودعم صادراتها على التخصص في اإلنتاج.
و -دعم صادرات الصناعة المحلية من أجل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة القيمة المضافة(العلي،
.)75 :1989
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 :6-1-2القواعد األساسية للرسوم الجمركية
تتمثل قواعد الضرائب الجمركية في تلك القواعد التي يجب أن تلتزم بها التشريعات الضريبية بشكل عام
والمتمثلة في:
ا -قاعدة العدالة :يقصد بالعدالة توزيع العبء على جميع األفراد كل بحسب مقدرته ،أي أن العدالة تتحقق
في توزيع األعباء العامة على األفراد ،ولكن في األونة األخيرة أتخذت فكرة العدالة منحنى أخر في
التشريع من القوانين الضرورية التي لها أبعاد سياسية وأجتماعية واقتصادية ،وبالتالي من الضروري
تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع العبء الضريبي بين األفراد حيث يمكن للتشريعات الضريبية تقدير
اإلعفاءات المناسبة للحالة األجتماعية وغيرها.
ب -قاعدة النفقات :ونعني بها أن تكون نفقات الضريبة ضئيلة مقاررنة بحصيلتها قدر اإلمكان وأصبح
فرضها عديم األهمية وذلك في حين التكاليف الضريبية أكثر من عائداتها ،بمعنى أخر أن يراعي ضعف
تكاليف اإلجراءات اإلدارية الخاصة بتحصيل النفقات.
ج -قاعدة المرونة  :ان الضريبة المرنة هي الضريبة التي تزيد عائداتها نتيجة الزيادة في معدالتها مع
عدم إنكماش وعائها ومن ثم إلى إنخفاض حصيلتها (نورالدين.)17 -15 :2016 ،
د -قاعدة الثبات :والمقصود أن اإليرادات الضريبية ال تتغير وفقًا للتغيرات في الحياة االقتصادية والمخاطر
في أوقات الركود ،وان اإليرادات الضريبية تزداد في أوقات الرخاء بسبب زيادة الدخل واإلنتاج  ،بينما
نجد أن اإليرادات الضريبية يتم تحويلها عدة مرات خالل فترة الركود مما يعرض السلطات العامة
لمضايقات كبيرة فيما يتعلق بالمسؤوليات المتزايدة في هذه األوقات.
و -قاعدة المالءمة في التحصيل :الغرض منه هو جمع الضريبة في موعد المناسب وباألساليب المناسبة
لدافع الضرائب ،وهذا يعني أن تاريخ تحصيل الضريبة مناسب لتاريخ تحقيق الدخل وهو الوقت الذي
يكون فيه دافع الضرائب أكثر قدرة و أكثر تقبالً للعبء الضريبي ،فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة،
ال يشعر دافع الضرائب بتأثيرها ألنه جزء من السعر في الغالب ،فمثل هذه الضرائب أكثر مالءمة ويكون
وقت مناسب للمول هو وقت الشراء.
ي -قاعدة اليقين :إن محتوى قاعدة اليقين هو أن تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث أسس حسابها
(حسين.)45 :2006 ،
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 :2-2التعريفة الجمركية وإتفاقيات الدولية التي تحكم التعريفة
 :1-2-2مفهوم التعريفة الجمركية
ﻴقﺼد ﺒالﺘعرﻴفة أوأل ً كما يبين من مدلولها التعريف بالشئ المدرج في القاﺌﻤة ،والغرض ﻤﻨه إبالغ
المعنيين ﺒالرﺴوم والﺤقوق المستحقة الدفع الﻤقررة على السلعة ،و ﻴطلق على ﻤﺠﻤوعة الﻨﺼوص التي
تحتوي على جميع الحقوق الﺠﻤرﻜﻴة الﺴاﺌدة في الدولة في وقت ﻤعﻴن تسمى بالﺘعرﻴفة الﺠﻤرﻜﻴة.
عندما تطبق إدارة الجمارك الحقوق والرسوم الجمركية ،فإنها تعتمد على التعرفة الجمركية التي تتضمن
جدول البضائع ويقابل كل بضاعة نسبة معينة من الحقوق والرسوم المطبقة عليها وتسمى بمدونة
التعريفة الجمركية ،و تشمل التعريفة الجمركية بنود المدونة وبنودها الفرعية من النظام المنسق لتعيين
وترميز السلع بغرض تصنيف السلع في التعريفات الجمركية وكذلك البنود الفرعية الوطﻨﻴة أعدت وفق
المعايير المحددة في هذا الﻤدوﻨة (عوض هللاا.)298 :1998 ،
لمحة تأريخية عن تطور المدونة التعريفية:
لقد أثار ترتيب البضائع اهتماما كبيراً حيث كان الغرض منه الحصول على الرسوم الحقوق ،وكان ترتيب
السلع في أول بسيط إال أنه مع التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية للنظام التجاري وتطور في السلع وأنواعها
كان المتعاملون والممارسون للتجارة الدولية يواجهون العديد من مصاعب بسبب االختالفات في جداول
البلدان حيث كان يوجد فروقات كبيرة باإلضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري  ،لذلك أصبح من
الضروري تسجيل هذه السلع حسب نوعيتها
تم إصدار قائمة موحدة في عام  1931وفي عام  1973أعيد النظرعلى هذه القائمة ليتم تدقيقها من جديد
ليطلق عليها أسم قائمة جنيف ،لكنها أصبحت غير كافية بسبب االختالفات في مختلف الدول المعنية
بتعاريف القائمة  ،بعد الحرب العالمية الثانية كفلة سلسلة من الدراسات لإل تحاد الجمركي إلى تحرير أو
إعداد حديث لمدونة ذات طابع عالمي ،فتم تحضير مشروع القائمة أنذاك بقائمة بروكسل ولتفادي أي
فوضى مع المنظمة المسؤولة عن هذا الجهاز تم إعطاء اسم جديد للقائمة المذكورة في عام  1974وهي
قائمة التعاون الجمركي  ،NCCDولكن ﻤع التقدم السريع الذي ﺸهدﺘه ﻤﺨﺘلف القطاعات وﺨاﺼة ﻤﺘطلﺒات
الﺘﺠارة وبإدخال اإلعالم األلي وﻤﺨﺘلف الﺘقﻨﻴات الﺤدﻴﺜة في الﺼﻨاعة ودخول ﺴوق ﻤﺒادالت ﻤﻨتوجات
ﺠدﻴدة ﻤﺘعددة هذه الﻤدوﻨة لم ﺘﺼﺒح ﺴارﻴة الﻤفعول،
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ورداً لهذه التطورات تم تكليف لجنة تابعة لمجلس التعاون الجمركي  CCDإلعداد قاﺌﻤة أخرى ﻤﺴﺘوحاة
ﻤن إﺘفاقﻴة لﻨظام الﻤﻨﺴق لﺒﻴان وﺘرﻤﻴز البضائع وأطلقت على هذة الجنة إسم النظام المنسق ( SHايرايين،
.)80 :2005 -2004
 :2-2-2أنواع التعريفة الجمركية
ا -ﻤن ﺤﻴث إصدارالﺘعرﻴفة الجمركية ﻴﻤﻜن ﺘقﺴﻴﻤها على قسمين:
 الﺘعرﻴفة الﻤﺴﺘقلة أو الذاتية:وهي الﺘعرﻴفة الﺘي ﺘﻨﺸﺌها الدولة بإرادتها ،ويكون أساسها إراد ة ﺘﺸرﻴعﻴة داﺨلﻴة ،بغضالﻨظرعن إصدارها
ﻤن قبلالﺴلطة الﺘﺸرﻴعﻴة أوالﺴلطة الﺘﻨفﻴذﻴة ،و ﺒالﺘالي ﻴﻜون للدولة الﻤﺠال واسع في فرضها ،ومن خاللها
يمكن السيطرة على النظام الجمركي.
 التعريفة اإلتفاقية:قاعدة هذا الﻨوع ﻜﻤا يوحي إﺴﻤه هو الﺘعاقد الدولي ،وﻴﻜون ﺒﻴن دولﺘﻴن أو أكثر ،وﻤن ﺜم ال ﻴﻤﻜن ﺘعدﻴله
إال بإتفاق ،وغالبا ً ﻤا يتم ذلك في ﺸﻜل ﻤعاهدة ﺘﺠارﻴة ﺘﻜون الﺘعرﻴفة الﺠﻤرﻜﻴة أﺤد ﺒﻨودها.
ب -ﻤن ﺤﻴث وﺤدة الﺘعرﻴفة وتعددها ،ﻤن هذه الناحية يمكننا التفرقة بين ثالثة أنواع أساسية:
 التعريفة المنفردة:هو تعريفة تطبق على جميع السلع من قبل الدول من دون تمييزها ،وللسلطة العامة للدولة الحق في إنشائها
أو تعديلها أو إلغائها ،ويتميز هذا النوع بالمساواة في المعاملة ،وبالتالي فإن وجوده نادر في الممارسة.
 التعريفة المزدوجة:يتم تحقيق هذا النوع من خالل تطبيق الدولة على فئتين من الرسوم ،أحدهما يمثل التعرفة الذاتية غالﺒا ً
تكون مرتفعة ويكون تطبيقها عاما ً على أية دولة أﺨرى إال ﻤا أستثنى ﺒﻨص ﺨاص ،أما األخرى فسيكون
ﺴعرها ﻤﻨﺨفﻀاﹰ لظهورها بسبب إتفاقيات ﻤع دول أﺨرى ،وستلجأ إلﻴها الدول لﺘأﻜﻴد رﺨﺼة ﺤﺼولها
على ﻤعاﻤلة عادلة لمنتجاتها في الدول التي تتفق معها ،ويمثل أدنى سعر في هذا النوع من التعريفة الحد
األدنى من التسهيالت التي ال يمكن للدولة المانحة أن تتخلص منها.
 التعريفة المتعددة:يشمل هذا األخيرعلى عدة مستويات من الرسوم ،وغالبًا ما يكون السعر مرتفعًا ،والغرض عادةً هو
إخضاع منتجات مختلفة لرسوم محددة كل بحسب الدولة التي ترد منها وفق معاملتها للدولة الفارضة
للرسم المعتمد (خالف.)37-36 :2012 ،
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 :3-2-2التعريفة الجمركية في ظل اتفاقية النظام المنسق
النظام المنسّق لتصنيف السلع وتبويبها ،الذي يُشار إليه عادة بأسم النظام المنسّق ،هو اسم تعريفي لمنتج
عالمي متعدد األغراض أعدته منظمة الجمارك العالمية والذي تمت الموافقة عليه في يونيو 1983م
ودخلت حيّز التنفيذ في يناير 1988م.
تفرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفقا للتعريفة الجمركية الخاصة بها وهي عبارة عن
تحديد رمز أو كود لكل البضائع وفقا ً للنظام المنسق ،ويعتمد هذا النظام على تحديد دقيق لتفاصيل البضاعة
من حيث المكونات واإلستخدام والوظيفة ،وما إلى ذلك ألغراض التعريفة الجمركية وللحد من التهرب
الجمركي حيث قد يؤدي أي إختالف في رمز السلعة إلى تخفيض الرسوم الجمركية (ايرايين-2004 ،
.)80 :2005
القواعد العامة للنظام المنسق:
يحتوي كتاب التعريفة على  21قسما ً و  99فصالً ويتضمن على مالحظات األقسام والفصول ومالحظات
محلية ونصوص البنود الفرعية ،ويتكون رمز التعريفة الجمركية من  6أو  8خانات أول رقمين يشير إلى
رقم القسم حيث تم تقسي م التعريفة الجمركية إلى مجموعة األقسام الرئيسة تشير إلى محتواها على سبيل
المثال عنوان القسم األول الحيوانات الحية والقسم الثاني هو المنتجات النباتية ،في حين أن أول أربعة
أرقام تدل على البند الرئيس داخل القسم ويسمى بالفصل حيث بعد تقسيم التعريفة إلى أقسام يتم تقسيم كل
قسم إلى مجموعة فصول لتسهيل عملية البحث داخل كل قسم علي سبيل المثال يحتوي القسم األول على
خمسة فصول بينما يحتوي القسم الثاني على تسعة فصول،
أما بالنسبة لألرقام  6األولى فتكون البنود الفرعية الدولية داخل الفصل والملزمة لجميع دول العالم أما
بالنسبة لألرقام  8األولى يكون البنود الفرعية المحلية وهي تابعة للبنود الرئيسة المكونة من  4خانات
وليست تابعة للبنود الفرعية الدولية.
القواعد العامة للتفسير في النظام المنسق هي األساس القانوني الذي يحدد ويوضح مبادئ التصنيف التي
تنطبق على مجموعة الجدول التعريفة للنظام المنسق ما لم تكن هناك أحكام مختلفة وصريحة منصوص
عليها في مالحظات البنود أو مالحظات البنود الفرعية.
إن اإلتفاقية الدولية بشأن النظام المنسق لتصنيف السلع وإستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة  3يجب اإللتزام
بكل ما ماهو مدرج في النظام المنسق دون إجراء أي تعديل عليه مع اإللتزام بتفيذ القواعد العامة للتفسير،
من أجل معرفة نوع السلعة من الضروري اإلعتماد على القواعد العامة واألخذ بها بشكل تسلسلي هرمي
تصاعدي أي اليمكن تطبيق القاعدة الثانية قبل القاعدة األولى ،ويتم إستخدامه في حالة أنه من غير الممكن
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تصنيف السلعة وفقا ً لمالحظات األقسام والفصول ،مع العلم أن القواعد الخمس األولى تتعلق بالعناصر
الرئيسة المكونة من أربعة أرقام أما القاعدة السادسة فتتعلق بالبنود الفرعية من 6خانات أو  8خانات
(لبيب.)94 -89 :2000 ،
القاعدة األولى:
ال تحتوي عناوين األقسام والفصول على أية قيمة قانونية إرشادية فقط ،وهذا يعني أن تصنيف األصناف
بشكل قانوني يعتمد على نصوص البنود ومالحظات األقسام والفصول وليس على عنوان القسم أو الفصل،
ثم يتم تطبيق باقي القواعد بشرط أال تتعارض مع نصوص البنود ومالحظات األقسام.
القاعدة الثانية:
 كل إشارة إلى بضاعة في بند معين يتضمن هذا الصنف حتى ولو لم يكن تام الصنع لكن الصفة األساسيةموجودة وبالتالي يعد وكأنه تام الصنع مثل أستيراد دراجة نارية بدون العجل الصفة األساسية دراجة نارية
وليس قطع غيار )87111000( ،كود دراجة نارية وفقا ً للنظام المنسق.
 المخاليط وتباع مرة واحدة مثل معجون حالقة مع أمواس وادوات حالقة أي أنها يمكن أن تدخل فيبندين مختلفين ويتم الذهاب الى القاعدة الثالثة ،كود معجون حالقة ( ،)33071010كود أمواس حالقة
(.)82120000
القاعدة الثالثة:
إذا تبين أن بضاعة قد تدخل في بندين أو أكثر بحسب ما جاء في القاعدة الثانية نقطة ثانية أو أي سبب
أخر يكون التصنيف على الوجه األتي.
 البند األكثر تخصيص للبضاعة ،مثل استيراد غسالة ال تعتبر استيراد الجهاز وإنما استيراد غسالة أكثرتخصيص من كونها جهازاً ،كود غسالة (.)84501100
 الصفة األساسية للبضاعة مثل جهاز المحمول وبداخله كاميرا الصفة األساسية هي الهاتف المحمولويصنف على اساس هاتف محمول  ،كود الهواتف المحمول ( .)85171110
 في حالة استحالة التصنيف على األسس السابقة وكانت نسبة التخصيص متساوية ولكن تحديد الصفةاألساسية يأتي على البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.
القاعدة الرابعة:
البضاعة التي ال يمكن تصنيفها وفق القواعد السابقة في بند األصناف األكثر مماثلة ،أي إذا لم يكن هناك
بند لبضاعة معينة يتم تقريبها إلى أكثر البضائع تشابها ً وهي نادرة الحدوث.
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القاعدة الخامسة:
باإلضافة إلى األحكام السابقة ،هناك بعض القواعد األخرى التي تنص على أنه يجب تصنيف بعض أغلفة
البضائع مع أصنافها األساسية التي عادة ماتباع معها
وهذه السلع هي :صناديق وأغلفة الكاميرات  ،واآلالت الموسيقية  ،واألسلحة  ،وأدوات الرسم  ،واألوعية
المماثلة المصممة بشكل أساس الحتواء عنصر معين ،ولكن يجب أن تكون عدد األغلفة مطابقة لألجهزة،
على سبيل المثال :الحقيبة الخاصة للكمانجة الكهربائية مصممة لهذه السلعة ،لهذا تصنف الحقيبة مع
الكمانجة على البند الخاص بالكمانجة.
القاعدة السادسة:
تصنف البضائع قانونيا ً ضمن البنود الفرعية لنفس البند وفقا ً لنصوص ومالحظات تلك البنود الفرعية ،
وذلك مع مايلزم من التعديل والتبديل وفقا ً للقواعد المنصوص عليها أعاله ،علما ً بأنة اليمكن مقارنة
البنود الفرعية مالم تكن في نفس المستوى ،ومن أجل العمل مع أحكام هذه القاعدة يتم تطبيق مالحظات
على األقسام والفصول (سعيد.)40 -39 :2016 ،
كما الب د من اإلشارة الى أن الجمارك العراقية تطبق قواعد النظام المنسق وبشكل الزامي ،ولكي يتحقق
الموظف من صحة تصنيف السلعة يجب عليه تحديد مواصفات السلعة وإستخدامها ،من خالل فواتير
الشراء أو التكنلوجيا وإخضاع هذه السلعة للقواعد العامة للتصنيف وإجراء تصنيف السلعة وفقا ً لنطاق
التعريفة ومقارنتها بما هو مصرح في التصريحة الجمركية ،ويمكن توضيح في الجدول رقم ( )1التالي:
من خالل خبرة الباحث ،نرى أن وجهة نظر الباحث تدل على ان تطبيق النظام المنسق له تأثير سلبي على
اإليرادات الجمركية من خالل حساب النسبة الرسوم الجمركية لبعض البضائع ،على سبيل المثال :إحتساب
نسبة الرسوم الجمركية ألجهزة الالب توب أوأجهزة  ، IPADأو ميموري  ..الخ .حيث يتم إحتساب
النسبة الرسوم الجمركية بحسب الوزن وليس العدد.
مثال1 :كغم ميموري ×30 = %15× $2سنت نسبة الرسوم الجمركية
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المصدر( :التعريفة الجمركية العراقية ،ص .)220
 :4-2-2اتفاقيات شهادة المنشأ
تتفاوض الدولة في حدود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف مع دول أخرى لتخفيض الرسوم الجمركية
لبعض السلع المستوردة ،للقيام بذلك يجب أن تكون السلعة المستوردة إما مكتملة التكوين أو مصنعة جزئيًا
في ذلك البلد ،وبالتالي يمكن أن تستفيد هذه السلعة من منشأ التفضيل شريطة أن تطبق عليها بعض الشروط
في تكوينها أو تصنيعها.
مفهوم شهادة المنشأ
هي شهادة تسمح بالتمييزفي األمورالجمركية مما يؤدي الى تغيير الرسوم الجمركية وفقا ً لإلتفاقية الموقعة
بين الدول ،ومن المهم معرفة الدولة المصدرة أيضا ً ألن بعض اإلتفاقيات تشترط أن يكون التحويل مباشراً
من المصدر إلى المستورد،
ضا معرفة شروط االتفاقية ألنها ال تكفي للبلد الذي أصدر السلعة لتكون منت ًجا للصنف  ،يتم
من المهم أي ً
تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بالمنتج ،مثل ما إذا كان يجب إنتاج السلعة بالكامل في الدولة لكي تعتبر
منشأ السلعة ،أو يكفي أن تكون هناك نسبة معينة تضاف إلى المنتج في الدولة حتى تعتبر منشأ السلعة،
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وتطلب شهادة المنشأ من البلد المستورد في حالة وجود نظام تجاري تفضيلي أو خطير من السلعة
المستوردة،
يتم التحديد في اتفاقيات البلدان المشاركة لها ،والجهة المخولة في أصدار شهادة المنشأ ،ويتم تزويد الدول
المشاركة بشكل األختام التي يتم تصيدق شهادة المنشأ بها ،وفي حال شك في شهادة المنشأ تطلب الدولة
المستوردة من الدولة المصدرة التحقق من شهادة المنشأ الخاصة بالسلعة(سعيد.)41 :2016 ،

طرق تحديد منشأ البضاعة:
من أجل القدرة على تنفيذ اإلتفاقيات التفضيلية بين البلدان يجب التوصل إلى إتفاق بين األطراف متى
تعتبر ه ذه البضائع تحمل منشأ بلد معين وخاصة وأن هناك بضائع يتم إنتاجها على أجزاء وكل جزء في
بلد معين لذلك هناك العديد من الطرق الموثوقة بها لتحديد منشأ البضائع ،وقد تبلورت هذه الطرق وفقًا
لما يلي:
 -1قاعدة تغيير التصنيف الجمركي
السلعة التي اكتملت في بلد معين تأخذ منشأ ذلك البلد إذا تم استيراد األولية من بلد آخر ولديها بند تعريفي
يختلف عن بند التعريفة للمنتج النهائي ،في هذه الحالة تحمل هذه السلعة منشأ الدولة التي أتمت تصنيعها،
مثال منتجات السيراميك تحتوي المواد الخام على بند تعريفي يختلف عن المنتج النهائي.
 -2قاعدة القيمة المضافة:
وهذا يعني أن السلعة التي تم تصنيعها في بلد معين تأخذ منشأ ذلك البلد في حالة تنفيذ عمليات إنتاج على
المواد الخام المستوردة التي تؤدي إلى زيادة في قيمة هذه الموارد بنسبة معينة وال تقل عن نسبة محددة،
مثال يجب أن تصنع منتجات المالبس في عمليات اإلنتاج على القطن بما ال يقل عن  ٪20من قيمة المواد
الخام للقطن.
 -3قاعدة نظام التصنيع الخاص:
تأخذ السلعة التي تم تصنيعها في بلد معين منشأ ذلك البلد في حالة تنفيذ بعض عمليات التصنيع المحددة
إلكمال إنتاج السلعة بشكل تام وتختلف عن القاعدة األولى بحيث ال تحتاج إلى مجموعة من المواصفات
المتفق عليها ،مثال بناء على افتراضات غزل األقمشة ،يجب أن تتم عملية الغزل والخياطة في بلد واحد،
حتى تكتسب هذه البلدان منشأ البضائع.
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 -4قاعدة التحول الجوهري:
السلعة التي تم تصنيعها في بلد معين تأخذ منشأ ذلك البلد في حالة قيام الدولة بعمليات صناعية على السلع
المستوردة من الخارج والتي تؤدي إلى اختالف جوهري في هذه السلع وطبيعتها ،مثال يتم استيراد خيوط
القطن ،ثم يتم تحويلها إلى نسيج ،ثم تصبح المالبس جاهزة في هذه الحالة يكون تحول جوهري (الشافعي،
.)244 :2009
يجب التأكد من منشأ البضاعة بالطريقة المحددة في االتفاقيات التي تخضع لها الشحنة المستوردة ،في
حالة تقديم شهادة منشأ طلب معاملة تفضيلية للرسوم الجمركية الخاضعة لها يجب التأكد من أن شهادة
المنشأ تحترم الشكل المتفق عليه والصادر من قبل الكيان المحدد في االتفاقيات ،وتحليل األختام الجمركية
الواردة في وثيقة المنشأ ،وفي حالة الشك يجب االتصال بالدولة الشريكة وتقديم شكوكه.
ويتم تحصيل رسوم تصديق شهادات المنشأ والقوائم التجارية وشهادات الفحص طبقا ً لقانون تصديق
التوقيعات

على

الوثائق

والمستندات

العراقية

واألجنبية

رقم

52

لسنة

1970

(/https://www.mofa.gov.iqشهادة-المنشأ).
المستخلص:
لقد تطرقنا إلى معظم الجوانب النظرية للرسوم الجمركية والتعريفة الجمركية من خالل التعريف و
الخصائص واألنواع  ، .....وتوصلنا إلى إن الضريبة الجمركية هي عبارة عن مبلغ مالي تفرضه الدولة
على السلع التي تعبر حدودها الوطنية سواء كانت واردات أو صدرات أو بشكل ترانزيت والغرض منها
يكون ماليا نتيجة ضرورة الدولة إلى تحصيالت للخزينة العامة من أجل تغطية النفقات المتضاعفة وبالتالي
تشكل الضرائب الجمركية المفروضة المصدر الرئيس من بين المصادراأليرادية للحكومة.
 :3-2الحد من التهرب الجمركي
تمهيد:
تعد الرسوم الجمركية أهم مصادر المداخيل التي تساهم في تمويل الخزينة العامة للدولة ،وفي مقابل ذلك
تعتبر عبئا ً على المكلف بها ،مما يؤدي به إلى إستعمال شتى الطرق والوسائل التي تساعد على التملص
أو الهرب من دفع الرسوم الجمركية سواء كليا ً أو جزئياً ،وهذا مايسمى بالتهرب الجمركي ،سنحاول في
هذا المبحث التطرق لإلطار النظري للتهرب الجمركي.
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 :1-3-2مفهوم التهرب الجمركي
تعريف محفوظ :يعني ان المكلف قادر جزئيا ً أو كليا ً على التخلص من دفع الرسوم المستحقة عليه ،وذلك
عن طريق ممارسة األحتيال والتزوير في القيود وانتهاك القوانين واألنظمة الضريبية المعتمدة ،وتختلف
أشكال األحتيال الضريبي وفقا ً للطرق المختلفة التي يتبعها كل مكلف للتهرب من دفع الضرائب المترتبة
عليه ،فقد يعمد المكلف إلى أخفاء عمله عن الدولة أو يمتنع عن تقديم التصريح المطلوب منه أو يقدم
تصريحا ً مزوراً مدعوما ً بمستندات مزيفة (محفوظ.)397 :2004 ،
ُعرف االحتيال الضريبي بأنه انتهاك لقانون الضرائب بهدف التخلص من الضريبة
تعريف  :Lucien-ي َّ
وتخفيض وعائها (.)Lucien, 1959: 733
تعريف  :Margairazيمكن القول بأن هناك احتياالً عندما يتم تطبيق الوسائل التي تسمح بالتخلص من
الضريبة بينما ال يسمح المشروع بذلك ،األحتيال الضريبي بمعناه العام هوكل عمل قائم على سوء نية
صاحبه بهدف التضليل والتغليط (.)Margairaz,1977 :125
تعريف جامع  :هو محاولة الشخص عدم دفع الضريبة المستحقة عليه بإتباع الطرق واألساليب المخالفة
للقانون وتحمل طابع األحتيال (جامع.)245 :1975 ،
تعريف عبدالمنعم  :وهو يشمل مخالفة قوانين الضرائب لذا فإن جميع طرق االحتيال المالي وما تنطوي
عليه هذه الطرق من اللجوء الى طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة (عبدالمنعم.)223 :1994 ،
تعريف المحجوب :إمتناع الممول الذي توافرت فيه شروط الخضوع للضريبة عن الوفاء بها مستخدما َ
جميع أنواع األحتيال المتعددة والمختلطة (المحجوب.)318 :1978 ،
تعريف يونس :أنه مسعى الشخص عند عدم دفع الضريبة المستحقة عليه جزئيا ً أو كليا ً بإستخدام طرق
وأساليب مخالفة للقانون وتحمل طابع الغش (يونس.)218 :1991 ،
تعريف قشقوش  :إنها عملية غير قانونية تنتهك القوانين واللوائح التي حولت لإلدارة الجمركية تطبيقيا ً
وذلك نتيجة للتهرب الضريبي أو للتهرب من طرف إجراءات التقيد والحضر المنصوص عليها في
التشريع وعلى العموم فإن مصطلح اإلحتيال يقصد به التغليط أو التدليس وإستخدام سوء النية من قبل
الشخص الذي يلجأ إلى استخدام هذا الطريقة من أجل انتهاك أو التحايل على اإلدارة المنصوص عليها في
قانون معين ،أو أحكام أو غرض اإلستفادة بغير حق قانوني من امتياز ما ومنه فإن اإلحتيال الجمركي هو
القيام بأعمال غير قانونية من قبل محترفي التزوير (قشقوش.)17 :2002 ،
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من خالل التعاريف السابقة  ،يمكن القول أن التهرب الجمركي مسعى الشخص لعدم دفع الرسوم
الجمركية المستحقة بإستخدام طرق وأساليب عديدة.
 :2-3-2أهداف التهرب الجمركي
إن سبب التهرب الجمركي هو محاولة للثراء بطريقة مخالفة للقانون ،فهو جريمة يتطلب إدراك الدوافع
الفعلية وراء التهرب الجمركي والعمل على أقتراح الحلول الكفيلة والرادعة للحد من تلك الجريمة،
وتجدر اإلشارة إلى أن األحتيال الجمركي يهدف منه السعي من أجل تحقيق أهداف عديدة ومختلفة منها
مايلي:
ا -الهدف المالي  :هي التي تجعل المكلف غير قادر على دفع الرسوم الجمركية حيث إن ارتفاع معدل
الرسوم الجمركية يؤدي إلى تهرب المكلف من دفع الرسوم الجمركية الواجب دفعها مما تجعله قادراً
على جمع األموال بشكل غير شر عية (الخطيب وشامية.)51 :2012 ،
ب -الهدف الضريبي :يهدف من ورائها المكلفون غير النزهاء من التخلص من دفع الضرائب والرسوم
الجمركية وغيرها عن طريق األحتيال الجمركي وتقديم التصريحات الخاطئة وخاصة المفصلة منها تقديم
فواتير تجارية مزورة النوع التعريفي السلع ،لتجنب دفع جزء من الرسوم الجمركية أو حتى كلها وهذا
السلوك اإلجرامي الذي يست خدمه المكلف غير نزيهة له عدة أثار كارثية بشكل عام وبشكل خاص على
الخزينة العمومية (زياد.)401 : 2006 -2005 ،
ج -الهدف األقتصادي :يلعب دخل الفرد دوراً مهما ً في مراحل الدورة اإلقتصادي من خالل زيادة أو
نقصان الدخل ،ففي فترات األزدهار اليمتنع المكلف عن دفع الرسوم الجمركية بسبب معدالت الدخل
المرتفعة ،إما في فترات الركود والكساد ترتفع معدالت التهرب من دفع الرسوم بسبب إنخفاض معدالت
دخلهم ،بمعنى في حالة حدوث انتعاش األقتصاد في أية دولة سيؤدي إلى إنخفاض في عملية التهرب
الجمركي (البياتي.)48 :2012 ،
د -الهدف اإلجتماعي :يعتبر ضعف الوعي الضريبي بين األفراد أحد أخطر الدوافع الذي تؤدي إلى
التهرب الجمركي ،حيث يشعر المكلف أن الرسوم المأخوذة منه دون مقابل يقدم له ،مما تجعل المكلف
يفكر في التهرب من دفع الرسوم الجمركية ،وبعبارة أخرى ضعف الوعي الضريبي تجعل المكلف غير
قادر على الش عور بالمسؤولية اإلجتماعية أتجاه الخزينة العامة (البدراني.)14 :2011 ،
 :3-3-2أنواع التهرب الجمركي
يمكن تقسيم التهرب الجمركي إلى األنواع األتية:
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ا -التهرب الحقيقي :بمعنى الدخول أو الخروج غير المشروع للسلع من أو إلى الدولة دون مرور السلع
من خالل المراكز الجمر كية ،ودون دفع الرسوم الجمركية ،وهذا يؤدي إلى انخفاض في األيرادات
الجمركية للدولة والتي تعتمد عليها لتغطية نفقاتها العامة.
ب -التهرب الحكمي :بمعنى دخول السلع إلى الدولة من خالل الجمارك ولكن يقترن معها افعال التي تؤدي
إلى حدوث التهرب الجمركي ،وقد تم تحديدها في الجمارك كمثال:
 تقديم مستندات غير صحيحة عن وصف السلع مثل تزوير في بند التعريفة. تقديم مستندات مزورة عن مصدر السلع مثل شهادة المنشأ. تقديم فواتير وهمية من حيث القيمة والكمية (موسى.)74 :2005 ،أوضح قانون الجمارك العراقي بأنه عدم التوجه بالبضائع عند دخولها أو إخراجها إلى الدوائر الجمركية،
وعدم السير في الطرق المحددة بموجب القانون في دخول وخروج البضائع ،والتفريغ أو تحميل البضائع
في السفن بطرق تنتهك القانون ،وكذلك تفريغ السلع من الطائرات أو تحميلها خارج المطارات المخصصة
لهذا الغرض وبطريق غير مشروعة يعتبر تهربا ً حكمياً.
ج-التهرب الكلي  :إن قدرة المهرب على التخلص من دفع الرسوم الجمركية بالكامل ،األمر الذي يؤدي
إلى حرمان الخزينة العامة من اإليرادات الرسوم الجمركية بالكامل (منصور)69 -68 :2002 ،
د-التهرب الجزئي :الغرض منه هو التخلص من دفع الرسوم الجمركية المستحقة على السلع المستوردة
أو المصدرة جزئيًا ،أي قدرة المهرب على التخلص من جزء من الرسوم الجمركية المستحقة ،مثل تقديم
وصوالت مزورة أو تقليل القيمة الدفترية للسلعة مما يؤدي إلى فقدان الخزينة العامة من جزء من تلك
الضرائب والرسوم (قطب.)505 :2006 ،
و -التهرب الجماعي :يشير الى التهرب الذي يتكون من كميات ضخمة من السلع ،وقسم منها تكون محل
اعتبار وتتم تنفيذها من خالل عصابات منظمة.
ي -التهرب الفردي :يتم هذا التهرب عن طريق شخص أو أشخاص منفردين  ،سواء من البحارة أو
العاملي ن في السفن أو الطائرات أو المسافرين  ،و يحدث ذلك في كثير من األحيان على جميع السلع دون
تمييز ويقع على كافة الحدود وبكافة الطرق الممكنة وهو أقل خطورة من التهرب الجماعي (الجنيدي،
.)7 :2002
ز -التهرب التقليدي :يعني دخول السلع أو إخراجها دون مرورها بالدوائر الجمركية من خالل الحدود
الجمركية للدولة أو إخفائها عن طريق النقل من اجل عدم وقوعها بأيادي الجمارك.
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ر -التهرب الفني :إنه مرور السلع بشكل طبيعي عبر الدوائر الجمركية ويدفع عنها رسوم الجمركية كأي
سلع مستوردة أو مصدرة بشكل مشروع ولكن يتم التهرب عن طريق عدم إظهار القيمة العادلة للسلعة
المستوردة باالتفاق بين المجهز والمستورد وتسجيلها بأقل من تكلفتها الحقيقية (منصور-72 :2002 ،
.)73
 :4-3-2اإلحتيال الجمركي
ان اإلحتيال الجمركي يمثل عبئا ً خطيراً على الخزينة العمومية ويتمثل في
اإلحتيال التجاري :يعرف اإلحتيال التجاري بأنه العمل الذي يتم عن قصد ويتركز إما على أصل أو
خاصية لسلعة أو خدمة ،فينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها ،والتقليد هو شكل من أشكال األحتيال
التجاري .إذ انة يمثل عنصر محاكاة لسلعة أو عالمة تجارية بغرض تضليل المستهكلين وخداعهم .إن
تطور المناخ التجاري واالنفتاح على األسوق العالمية انطوي على إيجابيات عديدة ونتائج مفيدة على
إقتصادات البلدان ،لكنه تحمل في نفس الوقت بعض الظواهر السلبية التي ترافق عادة ارتفاع القوة الشرائية
لدى المستهلك وعلى رأس هذه الظواهر ،اإلحتيال التجاري حيث استغل البعض انتعاش النزعة اإلستهالكية
وزيادة القوة الشرائية لتحقيق أرباح سريعة بوسائل غير مشروعة ،من خالل اللجوء الى أشكال مختلفة
من اإلحتيال والتقليد.
هناك عدة أنواع وأشكال من اإلحتيال التجاري
 -1تقليد العالمة أو األسم التجاري
التقليد بشكل عام هو إعادة اإلنتاج بطريقة غير شرعية لعمل أدبي أو فني أو منتج صناعي يصعب التفريق
بين هذا النوع وبين المنتج األصلي ،وهو ما يعرف بالتقليد الدقيق أو المحترف ،وعادة ما يأخذ طريقتين
(مراد.)408 :2006 -2005 ،
 التقليد الظاهري للعبوة والمواصفات الخارجية وذلك بتعديل الكلمات أو بتحريف بعض األحرف تقليد محتويات المنتج نفسه وهذه هي الكارثة يتضررفيها المستهلكون كثيراً ألن منتج التقليد لم يطبقعلى المواصفات القياسية المطلوبة وعدم التزامه بالنسب الداخلة لكل مادة في صناعة المنتج ،إضافة إلى
رداءة المواد الخام وما الى ذلك.
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 -2تقليد الصنف والشكل مع اختالف األسم والعالمة
يمكن للمستهلك اكتشاف هذا النوع بسهولة بسبب االختالف في المظهر الخارجي ،وكذلك االختالف في
الجودة والسع ر والكفاءة ،ولكن إذا تم ذكر في شهادة المنشأ لهذا المنتج عن الصفات والمكونات المعترف
بها من قبل حكومة البلد المنتج فإن هذا اليعتبر إحتياالً تجاريا ً
 -3إستعارة األسم والعالمة
ً
احتياال تجاريًا إذا تم استخدام االسم أو العالمة التجارية أو كليهما للمنتج األصلي دون إذن من
يعتبر هذا
صاحبها ،وإذا كان بإذن من مالكه والذي يسمى حقوق االمتياز فال يوجد اعتراض.
 -4تغيير بيانات المنتج
غالبًا ما يستخدم هذا النوع في السلع الغذائية والمنتجات الصيدالنية  ،ويكون هذا الغش من المنتج أو
المصنع نفسه ،والذي ال يحترم قواعد التجارة على المنتجات التي انتهت صالحيتها أو قاربت على األنتهاء.
 -5عدم أتباع المواصفات المتفق عليها بالعقود
يستخدم هذا النوع من قبل الموردين ،بإتباع سياسة التمييز في األسعار والتالعب في الكمية والوزن
والجودة  ،وتحقيق أرباح أعلى لمنتجاتهم .
 -6اإلضافة والطرح والخلط
يحدث هذا االحتيال عن طريق إضافة مادة أخرى عادة ما تكون أرخص من المادة األصلية  ،أو استخراج
عنصر من المنتج األصلي مكلف الثمن ،أو خلط عنصر ،والهدف من كل هذا يعرف باسم احتيال المستهلك
وتحقيق الربح السريع (مراد.)408 :2006 -2005 ،
ومما سبق أن االحتيال التجاري هو الشكل السائد بصورة كبيرة ،ويتم من خالل التصريحات الخاطئة
ضا وبوثائق المزورة ،فإن هذا النوع
بالمنشأ أو تصريحات خاطئة حسب نوع التعريفي أو بقيمة البضائع أي ً
من االحتيال الجمركي يطرح مشاكل صعبة إلدارة الجمارك ألنه من الصعب الكشف عنها وإبطال مفعوله.
 :5-3-2أسباب التهرب الجمركي
أوالا -األسباب المالية:
أحد األسباب الرئيسة التي تجبر المكلف على التهرب من دفع الرسوم الجمركية هي ارتفاع أسعارها ،أي
إذا كان معدل الرسوم الجمركية مرتفعًا يزداد العبء على المكلف ،مما يؤدي إلى زيادة في معدل التهرب
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الجمركي والعكس صحيح .المحرك األساس للتهرب هو إبقاء المكلف بأمواله بدالً من دفعها (كاظم،
.)9 :2001
ثانيا -أسباب اجتماعية:
ضعف الوعي الضريبي لدى المكلفين هوأحد أخطر األسباب التي تؤدي إلى التهرب ،وبالنسبة للمقيمين
المتمركزين على الحدود الجمركية ،فإن التهريب أواالحتيال هو المهنة المألوفة لديهم حيث أصبحت مهنة
موروثة أبناء عن أباء (الخطيب و شامية.)218 :2012 ،
ثالثا ا -أسباب أقتصادية:
العوامل االقتصادية هي المحركات الرئيسة لإلحتيال الجمركي ،ألن المال هو المحرك الحقيقي لمعظم
تصرفات المتعاملين االقتصاديين ،فمن بين األوضاع التي تساعد على اإلحتيال الجمركي هي:
 ندرة المنتوجات :يؤدي قلة التواجد لمنتج معين في السوق الوطنية إلى زيادة الط لب عليه ،وبالتالييحدث هناك زيادة في األسعار ،ولهذا يلجأ المحتالون إلى االحتيال لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات
النادرة ،مما يحقق لهم أرباحا ً كبيرة وسهلة.
 عدم كفاية احتياطي الصرف :إن عدم وجود احتياطي صرف يغطي احتياجات التجارة الخارجية ،ينتجعنه إنشاء سوق موازية يتم فيها مضاربة العمالت األجنبية ،و التي تدخل و تخرج من خالل اإلحتيال
دون تصريح (مراد.)415 :2006 -2005 ،
رابعا ا -أسباب أخالقية:
يتلخص هذا السبب في محورين :األول هو قلة الوعي الضريبي بأن التهرب هو سرقة المال العام ،ثانيا ً
قيام موظفي الجمارك بعد تقاعدهم بفتح مكاتب التخليص واستخدام خبراتهم ومعرفتهم بثغرات القانون في
بيعها للمستوردين (قاسم.)84 :2003 ،
خامسا ا -أسباب فنية:
أن أهم األسباب الفنية الرئيسة هي ضعف اإلدارة الجمركية ونقص العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية،
وذلك بسبب عدم ترشيح الموظفين ومشاركتهم في الدورات التأهيلية وزيادة كفاءتهم اإلدارية والفنية
والتهاون في تطبيق العقوبات المناسبة للتهريب (طاقة والغراوي ،)119 :2007 ،وأن الرقابة الضريبية
كلما تقدمت أساليبها تظهر حالة تقدم في العمل ونطاقها األوسع يعطيها رادعا ً في إيقاف التهرب (الشرع،
دورا مه ًما في منع التهرب من خالل اعتماد سياسة حديثة في التعامل
 ،)57 :2008كما تلعب اإلدارة ً
مع المكلفين (البياتي.)5 :2012 ،
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سادسا ا -األسباب التشريعية والقانونية:
تعتبراألسباب التشريعية والقانونية من أخطر أسباب التهرب الضريبي وذلك بسبب نقص في تشريعات،
وبسبب التشريعات الضريبية القديمة وغموضها وتعارضها وعدم وضوحها مما يسمح بمجال الحكم
الشخصي في تفسيرها ،كما أن العدد الكبير من التغييرات في التشريعات الضريبية يؤدي إلى عدم اإللمام
بالتعليمات والقوانين من قبل الموظف المسؤول والمكلف ،وتحدث ثغرات في النصوص القانونية لعدم
مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية (الخطيب و شامية ،)217 :2012 ،وتعدد اإلعفاءات الضريبية
يؤدي إلى استغاللها من قبل بعض المكلفين بغرض التهريب ،والعقوبات التي تفرضها الدولة لها دور مهم
في الحد من حاالت التهريب (عثمان والعشماوي.)538 :2007 ،
 :6-3-2أثار التهرب الجمركي
التهرب الجمركي ال يقتصر تأثيره في االقتصاد فحسب بل توجد هناك أثار مالية وغيرمالية ،حيث تؤثر
سلبا ً في الدولة وأداتها وخدماتها المقدمة ،وتعكس مدى تخلفها فالبد من التطرق إلى أثار التهرب الجمركي
على الدولة على النحو األتي:
أوالا -األثار المالية:
يتسبب التهرب الجمركي في خسائر فادحة وخاصة على الخزينة العمومية وتتمثل هذه األثار في العناصر
األتية:
 إلحاق الضرر بالعملة الوطنية وقيمتها بمعنى عدم إعطاء القيمة الحقيقية للدخل النقدي نتيجة الصفقاتالعامة.
 يساهم في انخفاض اإليرادات الجمركية. فتح أرصدة بالدول األجنبية. التهرب من سداد كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية الواجب دفعها للخزينة العامة (ابراهيم،.)38 :2016 -2015
ثانيا ا -األثار األقتصادية:
يترك التهرب تداعيات اقتصادية هائلة تعوق االقتصاد وتوقف عجلة التنمية االقتصادية ،والنقص الحاصل
في الضرائب بسبب التهرب يضعف قدرة الحكومة على تمويل االستثمار الالزم للتنمية (عطا:2002 ،
.)438
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ثالثا ا -األثار األجتماعية:
يترك التهرب أثاراً اجتماعية وتتمثل بالصحة واآلداب واألمن العام ،كما يساهم التهرب في زيادة البطالة
في المجتمع ويفتح الطريق أمام الفساد وانتشار الجريمة (بلقاسم ،)135 :2011 -2010 ،يؤثر التهرب
أيضا ً في صحة المجتمع من خالل إدخال السلع المحظورة وخاصة تلك التي انتهت صالحياتها
خطيرا
(الخاقاني ،)129 :2018،وبما أنه كان من مظاهر التضامن االجتماعي فإن التهرب يعد انتها ًكا
ً
وإهدارا للعدالة االجتماعية (عطا.)438 :2002 ،
لمبدأ التضامن االجتماعي
ً
رابعا ا -األثار التشريعية والقانونية:
يؤدي التهرب إلى قيام المهربين بإنتهاك القوانين واللوائح المتعلقة بنظام الضرائب في البالد ،نتيجة
األرباح التي يجنيها المهربون والتي كانت من أهم الحوافز لهم لمواصلة سلوكهم المنحرف في مهنتهم،
وبما أن المهرب يعتقد أنه ال يستطيع تعويض الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها نتيجة امتثاله للقانون إال
بالعودة للتهرب مرة أخرى (منصور ،)142 :2002 ،وهذا يؤدي الى عدد كبير من حاالت التهرب
الضريبي التي تضطر الدولة إلى إصدار تشريعات وتعليمات جديدة ،األمر الذي يؤدي إلى عدم القناعة
بهذه التعديالت الجديدة من قبل المكلفين والموظفين (خصاونة.)230 :2010 ،
خامسا ا -األثار اإلدارية والتنظيمية:
إن للتهرب أثاراً إدارية سلبية ومتعددة منها إنعدام الثقة في مصداقية الدولة وأجهزتها ،ويضعف الهياكل
اإلدارية ومن ثم فشل النظام اإلداري ،و يؤدي التهرب إلى فقدان ثقة اإلدارة الضريبة بالمكلفين (عطيوي،
.)277 :2003
سادسا ا -األثار السياسية:
إنتشار ظاهرة التهرب بشكل كبير دون قدرة الدولة على كبحها ،أنه يؤدي إلى لجوء الدولة للحصول على
موراد مالية بطريقة أخرى ،وأهمها القروض وإذا كانت القروض هي من بلد أخرى سيتم إخضاع الدولة
لإلبتزاز السياسي (البرعي.)34 :1992 ،
 :7-3-2اليات الحد من التهرب الجمركي
للوصول إلى تحقيق الفعالية في مجال مكافحة التهرب الجمركي يجب توفير كل الوسائل الضرورية
وإستعمالها بطريقة عقالنية وتتمثل في:
 توفير وسائل بشرية كافية ذات تكوين جيد توفير وسائل مادية وتقنية مناسبة -إبرام اإلتفاقيات الدولية (مراد.)435 :2006 -2005 ،
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من خالل خبرة الباحث ،فإن وجهة نظر الباحث ،عندما نتصدى للتهرب الجمركي يجب أن نركز على
التصاريح الجمركية ألن التهرب الجمركي يتم من خالل التالعب في التصاريح الجمركية من خالل تقديم
م علومات كاذبة ،حيث يحاول المكلف عدم دفع كامل الرسوم الجمركية المستحقة ،لذلك من أجل مكافحة
التهرب الجمركي يجب أن نركز على األقسام واألليات التي تتولى تدقيق البيانات الجمركية (التصاريح
الجمركية).
األقسام التي تتولى تدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة
أ -التدقيق الداخلي في المديريات والمنافذ الجمركية:
يعد قسم التدقيق الداخلي من األقسام الحيوية والمهمة في المديريات والمنافذ الجمركية ويقع ضمن هيكل
األداري استناداً لقرار رقم ( )3لسنة  ( 1994النضام الداخلي للهيئة العامة للجمارك) .
 تدقيق مباشر :الجهة الوحيدة التي يتولى تدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرافقة قبل رفع البضائعمن الحرم الجمركي ،حيث بعد التدقيق المباشر يتم دفع الرسوم الجمركية ورفع البضائع من الحرم
الجمركي  ،ومن أجل مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية يجب على الية التدقيق المباشر األعتماد على
منهجية التدقيق الجمركي.
يتم الحصول على حقوق إدارة الجمارك من خالل التصاريح الجمركية ويتم احتساب الرسوم الجمركية
على أساس قيمة البضائع ،ولكي تكون قيمة صحيحة وخالية من الغش والتضليل يجب :
أ -في حال وجود شك في التصاريح الجمركية:اإلطالع على التصاريح المقدمة المصرح بها من طرف
المكلفين لمطابقتها مع ماورد في الوثائق المرفقة.
ب -في حال وجود شك في تصريح لجنة الكشف :اإلطالع على التصاريح للجنة الكشف المصرح بها من
طرف الموظفين المعتمدين لمطابقتها مع ماورد في التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة.
ت -في حال وجود شك في البيانات الحمولة (المانيفست) :يجب اإلطالع على البيانات الحمولة ومطابقتها
مع التصاريح الجمركية والتصاريح للجنة الكشف .
ث -في حال وجود شك في تبنيد البضاعة:
 -1اإلطالع على الوثائق المتعلقة بالمنتج مثل الشهادات الفنية أو التكنلوجية أو تحليل المنتج .
 -2اإلطالع على الحسابات التي من شأنها وصف البضاعة مثل تعريف المخزون.
 -3أخذ عينة من البضاعة وفحصها والتأكد من مواصفاتها.
 -4أخذ افادة من المخلص الجمركي.
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ج -في حال وجود شك في منشأ البضاعة:
 -1أخذ افادة من المخلص الجمركي.
 -2طلب الوثائق المتعلقة بمصدر البضاعة مثل الباركود.
ح -في حال وجود شك في كمية أو عدد البضاعة:
 -1تحليل شكل شهادة المنشأ واألختام لمطابقتها مع ماورد في األتفاقيات.
 -2أخذ إفادة من مراقب المخزن كونه يدخل البضائع الى المخازن.
 -3اإلطالع على ملف حركة اإلدخال للمخازن.
خ -في حال وجود شك في الفواتير التجارية :اإلطالع على الوثائق المتعلقة في قيمة البضاعة وكميتها
(قاعدة التشريعات العراقية :1994 ،المادة )460-459-458 -452 :13
مما سبق يتبين لنا اهمية التدقيق المباشر كونه المرجع األولي لتدقيق البيانات الجمركية لغرض تأمين حق
الخزينة العامة بالدرجة األولى ،وهنا البد من االشارة الى ان القيمة الجمركية الواردة في البيانات الجمركية
(التصريح الجمركي ،بيانات ترسيم االمتعة للمسافرين ) لها من االهمية البالغة كونها تعد المصدرالوحيد
الذي يعتمد عليه عند احتساب الرسوم الجمركي ،نالحظ ان مهام التدقيق المباشر فحص التصاريح
الجمركية والوثائق المرفقة ،لذالك يتبين لنا ان من واجبات التدقيق المباشرهو الحد من التهرب الجمركي
عن طريق كشف الغش واألخطاء في التصاريح الجمركية وتصاريح لجنة الكشف.
ب -قسم تدقيق التعريفة الجمركية في الهيئة العامة للجمارك:
يتولى هذا القسم تدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة للتأكد من صحة تصنيف البضائع واحتساب
القيمة الرسوم الجمركية بصورة صحيحة ومن واجباتها الكشف الغش واألخطاء في التصاريح الجمركية
والوثائق المرفقة ،وللحد من التهرب الجمركي ومعرفة احتساب مبلغ الرسوم الجمركية بشكل صحيح البد
من:
 -1تدقيق وصوالت قبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع التصاريح الجمركية.
 -2تدقيق وصوالت قبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع التصاريح للجنة الكشف.
 -3تدقيق وصوالت قبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع البيانات الحمولة.
 -4تدقيق وصوالت قبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع شهادة المنشأ .
 -5تدقيق وصوالت قبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع الفاتورة التجارية.
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مما سبق أتضح لنا اهمية ودور قسم تدقيق التعريفة في الحد من التهرب الجمركي كونه المرجع النهائي
لتدقيق التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة والوصوالت القبض المحاسبة 37أ (قاعدة التشريعات
العراقية :1994 ،المادة )478 -477 :13
مسؤولية المدقق الداخلي في الحد من الغش واألحتيال وفق معاييرالتدقيق الداخلي الدولية :IIA
( )1210المهارة :يجب على المدقق الداخلي امتالك المعرفة الكافية لتحديد مؤشرات أوعالمات الغش
واألخط اء ،ولكن ليس منتظر منهم أن تكون لهم نفس خبرة الشخص التي تكون مسؤوليته األساسية اكتشاف
األحتيال والتحقيق فيه.
( )2010تتعلق بالتخطيط :يجب على المديرالتنفيذي للتدقيق الداخلي وضع خطط مرتكزة على المخاطر،
وهذا لتحديد أفضلية جهاز التدقيق الداخلي بما يتناسب مع أهداف المؤسسة.
( )2060إبالغ مجلس اإلدارة واإلدارة العليا :ينبغي على المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يقوم بصفة
دورية بإطالع مجلس اإلدارة واإلداره العليا عن غرض وسلطة وصالحية وأداء جهاز التدقيق الداخلي
وفقا ً للخطة المدروسة له واأللتزام بمبادئ ميثاق األخالقيات والمعايير ،ويجب أن يشتمل ذلك اإلبالغ على
األحتماالت المهمة للتعرض للمخاطر والقضايا المتعلقة بالرقابة والحوكمة ومخاطر الغش وغيرها ذلك
من المسائل األخرى التي تلفت انتباة اإلدارة العليا.
( )2120إدارة المخاطر :يجب على جهاز التدقيق الداخلي تخمين احتمال حدوث األحتيال ،وكيفية تعامل
المؤسسة بإدارة مخاطر األحتيال (فرحان.)132 :2018 ،
و يقوم المدقق الداخلي بعمله في نطاق تدقيق التفصيلي لجميع المعامالت المحاسبية ،وعلى أساس ذلك
يمكن القول أن المدقق الداخلي مسؤول عن اكتشاف الغش واألخطاء ،ولكن فيما يتعلق باالختالس ،فإن
الفحص المطلوب في حاالت االختالس أو االشتباه في االختالس وفي ظل المهام غامض للمؤسسة المالية
إذ يجب أن يكون كل من يعمل فيها موضع ثقة مشبوهه ال العكس إذ من الممكن أن تتعرض النفس
الشخص في بعض حاالت لسيناريو يبدو فيها الضعف تجاه المواقف فيها إغراءات ،ويجب البحث عن
موظف الضعيف اتجاه المواقف فيها إغراءات من قبل المدقق الداخلي ،حيث عليه التأكد من عدم وجود
أي ظروف تسمح بالتالعب لغرض االختالس ،ينبغي على المدقق الداخلي ان يتحقق من جميع النظم
واألسلوب ان يتأكد من أن مديري الوحدة االقتصادية قد إتخذوا االحتياطات لمنع التالعب ،وبخالف ذلك
يتعين عليها تقديم تقاريرملحة لكشف نقاط الضعف وهذا اليعني أن المدقق الداخلي لم يعد لديه األستقاللية
أوالحرية للقيام بذلك ،إذ ب اإلمكان أن تتبع لقسم التدقيق الداخلي اإلدارة العليا بصورة مباشرة حتى تتمتع
بقدر كاف من األستقالل (عثمان.)44 :1999 ،
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تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي:
ان مدققي الجمارك في المديريات الجمركية يتحملون مسؤلية حساسة ودقيقة ويشكلون أهم الركائز التي
يق وم عليها العمل الجمركي ،كما يمثلون السد المنيع الذي يضيع الفرصة على المهربين إلكمال عملية
التهرب ،ولكن على الرغم من الجهود من قبل مدققي الجمارك في مكافحة التهرب مازالت محاوالت
التهرب مستمرة ،ألن المهربين يستخدمون العديد من الطرق واألساليب ،عندما يكشف مدققوا الجمارك
أسلوبا ً للتهرب يخترع المهربون طريقة اخرى ،مما يتطلب إيجاد مدققي جمارك على مستوى عا ِل من
التدريب يخدم الهدف الذي تسعى مصلحة الجمارك إلى تحقيقه أال وهو الحد من التهرب الجمركي
(المطيري)4 :2000 ،
التدريب  :نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغييرات في الفرد والمجموعة فيما يتعلق بالمعلومات والخبرات
والمهارات ومعدالت األداء وأساليب العمل والسلوك والتوجهات ،مما يجعل هذا الفرد أو المجموعة يالئم
عملهم بكفاءة (العنزي.)10 :2013 ،
أهداف التدريب
 -1لتوسيع المعرفة والمعلومات والمعايير والتقنيات لدى المتدربين.
 -2تنمية الكفاءات العقلية والسلوكية والفنية للمتدربين.
 -3تنمية المهارات المختلفة للمتدربين (الجريوي.)96 :2012 ،
 - 4تغيير المواقف السلبية للمتدربين وتحويلها إلى ميول إيجابية لديهم.
 -5تنمية عالقات رائعة بين العاملين وزمالئهم والعمالء (الجهني.)11 :2013 ،
خالصة
تعد ظاهرة التهرب الجمركي كأحد أهم التحديات التي تواجهها الدولة ،ويقصد بالتهرب الجمركي كل عمل
التي يؤدي الى مخالفة القانون أوالنظام التنظيم الذي تتكفل الهيئات والمديريات الجمركية بتطبيقها ،كما
أنها تعد ظاهرة خطيرة تؤدي على إنخفاض حصيلة االيرادات العامة للدو لة من الضرائب ،ومن خالل
ماقدمنا إتضح لنا أن هذه الظاهرة ناتجة عن عدة أسباب متداخلة ومرتبطة فيما بينهم ،كما لها عدة طرق
وأساليب متنوعة ومتجددة ،ولكي تقوم الدولة بالحد من التهرب الجمركي إعتمدت على بعض الطرق
والمناهج القياسية أهمها التدقيق الداخلي.
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الفصل الثالث
تحليل الدراسة وأختبار الفرضيات
تمهيد:
عملية تحصيل الرسوم الجمركية يتم
عند وصول اي بضاعة الى مديريات والمنافذ الجمركية البضائع يكون مرفقا ً بالبيانات الحمولة والشهادة
المنشأ والفاتورة التجارية ،بعد وصول البضاعة الى حرم الجمركي يقدم المكلف التصريح الجمركي الى
دائرة الجمركية ويقدم معلومات عن كمية البضائع وعددها ونوعيتها ،وتقوم الدائرة الجمركية بمعاينة
البضائع كليا ً أو جزئيا ً وتقدم تصريح للجنة الكشف تقدم فيه معلومات عن بنود التعريفة وكمية وعدد
البضائع ،يرفق التصاريح الجمركية ببيانات الح مولة والشهادة المنشأ والفاتورة التجارية والتصاريح للجنة
الكشف الى الية التدقيق المباشر من أجل تحديد قيمة الرسوم الجمركية للبضاعة ،تدقيق البيانات الحمولة
والتصاريح الجمركية والتصاريح للجنة الكشف والشهادة المنشأ والفاتورة التجارية من واجبات قسم التدقيق
الداخ لي ولكن ألن الدوام في المنافذ والمديريات الجمركية  24ساعة ،والدوام في قسم التدقيق الداخلي فقط
 7ساعات يوميا ً خالل  5أيام في السبوع ،لذلك من أجل عدم توقف حركة البضائع ( الصادرات والواردات)
في المنافذ والمديريات ولكي يكون موظف قسم التدقيق الداخلي موجود  24ساعة للتدقيق البيانات الحمولة
ومطابقتها مع التصريحة الجمركية واستحصال الرسوم الجمركية والغرامات ورفع البضائع من الحرم
الجمركي الى السوق ،تم انشاء الية التدقيق المباشر تابعة لقسم التدقيق الداخلي في المديريات والمنافذ
الحدودية من أجل استمرار حركة البضائع  24ساعة.
نستعرض في هذا الفصل ،الجانب التطبيقي للبحث ،وذلك عن طريق ثالثة مباحث ،نتناول في المبحث
األول نبذة تعريفية عن مجتمع وعينة البحث ،وأستبانة البحث واألساليب األحصائية المستخدمة ،وفي
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المبحث الثاني تحليل البيانات التي تم الحصول عليها وصوالً للنتائج ،وفي المبحث الثالث أختبار فرضيات
البحث.
 :1-3مجتمع وعينة البحث
يتمثل مجتمع البحث من معظم المديريات والمنافذ الجمركية في محافظة السليمانية ،فيما تمثلت العينة
بالمدققين والمدير والمعاون المدير في هذه المديريات ،وتم توزيع االستمارة على أفراد عينة الدراسة بلغ
عددها ( )70استمارة ،وبلغ عدد االستمارات الصالحة للتحليل اإلحصائي ( )61والجدول رقم ( )2يبين
توزيع عينة الدراسة.
جدول  :2توزيع عينة الدراسة

التصنيف
األقسام
المدير و المعاون المدير
المدققون
التدقيق الداخلي
المدققون
الية التدقيق المباشر

الدائرة الجمركية
مديرية الجمارك
مطار
في
السليمانية
مديرية الجمارك
محافظة
في
السليمانية
مديرية
باشماخ الجمركية
مديرية
برويز
الجمركية

خان

المدير و المعاون المدير
المدققون
التدقيق الداخلي
المدققون
التدقيق
الية
المباشر
المدققون
النقاط الجمركية
المدير والمعاون المدير
المدققون
التدقيق الداخلي
المدققون
التدقيق
الية
المباشر
المدير والمعاون المدير
المدققون
التدقيق الداخلي
المدققون
الية التدقيق المباشر
المجموع

التكرار
2
5
4
2
15
4
14
2
6
4
2
8
2
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 :1-1-3أستبانة البحث
تم أستخدام األستبانة كوسيلة رئيسة لجمع البيانات ،وقد تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من
األساتذة في مختلف الجامعات العراقية والمهنيين في مديريات الجمركية ألبداء أرائهم بكل فقرة من حيث
صالحياتها وصدقها أو عدم صالحياتها وقد قاموا بدورهم بتقديم النصح واألرشاد وتعديل وحذف مايلزم،
ثم عدلت األستبانة في ضوء اراء الخبراء لتصبح جاهزة للتوزيع ،وبعد ذلك تم توزيع األستبانة على جميع
أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للبحث.
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ولقد تم تقسيم األستبانة على قسمين كما يأتي:
القسم األول:
يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من  5فقرة
الفقرة األولى :الجنس
الفقرة الثانية :المؤهل العلمي
الفقرة الثالثة :التخصص العلمي
الفقرة الرابعة :عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة
الفقرة الخامسة :عدد الدورات التدريبية التي التحق بها في مجال التهرب الجمركي وسبل مكافحتها
القسم الثاني:
يتكون من المحورين
المحور األول :التدقيق الداخلي
الفقرة األولى :الية التدقيق المباشر ويتكون من ( )15فقرة.
الفقرة الثانية :منهجية التدقيق الجمركي ويتكون من ( )14فقرة.
الفقرة الثالثة :تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك ويتكون من ( )10فقرة.
الفقرة الرابعة :تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي ويتكون من ( )6فقرة.
المحور الثاني :الحد من التهرب الجمركي
الحد من التهرب الجمركي يتكون من ( )25فقرة.
وقد كانت اإلجابات على حسب مقياس ليكارت الخماسي كما هو موضح في الجدول رقم ()3
جدول  :3يبين مقياس األجابات

التصنيف
درجة الموافقة

5
أوافق تماما ا

4
أوافق

3
محايد

2
ال أوافق

1
ال أوافق تماما ا
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 :2-1-3أساليب أحصائية المستخدمة
تم تفريغ وتحليل البيانات برنامح  Excelوبرنامج األحصائي  ،Spssوتم تبويب البيانات على شكل
جداول تكرارية لمتغيرات البحث ،وعدد األساليب األحصائية :
ا -التكرارات والنسب المئوية
لغرض التفريق بين فئات لعينة وبناءاً على معلومات الشخصية ألفرادها ومعرفة توجه اجابات العينة الى
أجمالي العينة ،تم اعتماد هذين المؤشرين ،والنسبة المئوية ( )%هي تعبير رياضي يستخدم لمقارنة كميتين
من النوع نفسة أو وحدات القياس نفسها.
ب -ثبات األداء Cronbach's Alpha
لمقياس صدق وثبات اإلستبانة
ج -الوسط الحسابي الموزون
تم استخدام هذا المقياس لمعرفة مدى توافق اجابات عينة البحث مع حركة المقياس ،فاذا كان الوسط
الحسابي أكبر أو يساوي الوسط الفرضي البالغ ( )3كان ذلك دليالً على اتجاه اجابات العينة متوافق مع
حركة المقياس ،واذا كان اقل من ( )3دل على عدم توافق األجابات مع حركة المقياس.
د -االنحراف المعياري
هو مقاييس التشتت المطلق ويستعمل لقياس تشتت القيم عن وسطها الحسابي
و -اختبار التعدية الخطية multi Collinearity
لمعرفة التداخل الخطي بين المتغيرات
ي -معامل األرتباط البسيط Simple correlation coefficient
استخدام هذا المقياس لغرض التحقق من قوة ونوع عالقات األرتباط بين ابعاد متغيرات الدراسة.
ز -تحليل االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة التأثير المعنوي للمتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة
اعتمادًا على القيم F , T , B R2

75

 :3-1-3الصفات العامة ألفراد عينة البحث
تم توزيع  70استبانة على أفراد عينة البحث في المديريات الجمركية في محافظة السليمانية وبلغ عدد
االستمارة الصالحة للتحليل اإلحصائي (.)61
ا -توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الجنس
جدول  :4توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الجنس

الجنس
ذكور
العدد
37

اإلناث
%
60.7

%
39.3

العدد
24

يتضح من الجدول ( )4ان نسبة  % 60.7من افراد العينة من الذكور ألن معظم المدققين من الية التدقيق
المباشر يداومون ليالً  12ساعة ،ويداومون في نقاط الجمركية خارج مدينة السليمانية ،واإلناث التقوم
بهذا العمل بسبب تأثير المجتمع ولذلك بلغت نسبة اإلناث .% 39.3
رسم توضيحي :5توزيع عينة الدراسة بحسب متغير الجنس

ب -توزيع عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي
جدول  :5توزيع عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي

متوسطة
%
العدد
6.6
4

أعدادية
%
العدد
16.4
10

دبلوم
العدد
25

%
41

العدد
22

بكالوريوس
%
36

يتضح من الجدول رقم ( )5ان حملة شهادة الدبلوم للعينة بلغت  %41وهي تمثل النسبة األعلى ،أما أدنى
نسبة فكانت لحملة الشهادات المتوسطة  ،%6.6وبلغت نسبة حملة شهادة األعدادية  ،%16.4أما بالنسبة
لحملة شهادة البكالوريوس فقد بلغت .%36
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رسم توضيحي  :6توزيع عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي

ج -توزيع عينة الدراسة بحسب متغير التخصص العلمي
جدول  :6توزيع عينة الدراسة بحسب متغير التخصص العلمي

محاسبة
%
العدد
45.9
28

ادارة
العدد
19

%
31.1

اقتصاد
%
العدد
4.9
3

العدد
11

اخرى
%
18.1

يتضح من الجدول رقم ( )6ان اختصاص المحاسبة أحتل اعلى نسبة اذ بلغ  %45.9يليه اختصاص
أألدارة إذ بلغت نسبة  ،%31.1أما اختصاص االقتصاد بلغت نسبة  ،%4.9فيما بلغت األختصاصات
األخرى  ، %18.1تخصصات أخرى (  4فنيين 4 ،متوسطة 1 ،قسم الجغرافيا 1 ،علوم الرياضيات،
 1اعدادية ) ،نالحظ خالل هذه النتائج ان نسبة التخصص المحاسبي تمثل أعلى نسبة الن غالبية خريجي
األعدادية من خريجي أعدادية التجارة.
رسم توضيحي  :7يبين توزيع عينة الدراسة بحسب متغير التخصص العلمي
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د -توزيع عينة الدراسة بحسب متغير عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة
جدول  : 7توزيع عينة الدراسة بحسب متغير عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة

 5_1سنوات
%
العدد
18.1
11

 10_ 6سنوات
%
العدد
34.4
21

 16سنة فأكثر
%
العدد
26.2
16

 15_ 11سنوات
%
العدد
21.3
13

يتضح من الجدول رقم ( )7ان نسبة  %34.4من افراد العينة تبلغ عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة
المهنة ( )10 -6سنوات ،وهي تمثل أعلى نسبة وهذا يشير الى عدم تعيين موظفيين الجدد منذ سنة ،2013
تليها نسبة األفراد الذين سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة تتراوح

( 16سنة فأكثر) اذ بلغت

 ،%26.2أما أألفراد الذيين تتراوح سنوات الخبرة من ( )15 -11سنة فقد بلغت  ،%21.3واألفراد
الذين تتراوح سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة بين ( )5 -1سنة أحتلت  %18.1وهي تمثل ادنى
نسبة هم هذا مؤشر على عدم تعيين موظفين الجدد منذ سنوات ،وغالبية هذه النسبة تم نقلهم من المديريات
غير جمركية.
رسم توضيحي  : 8يبين توزيع عينة الدراسة بحسب متغير عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة

و  -توزيع عينة الدراسة بحسب متغير عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التهرب
الجمركي
جدول  : 8توزيع عينة الدراسة بحسب متغير عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التهرب الجمركي

ال توجد دورات
%
العدد
100
61

من  4_1دورات
%
العدد
0
0

 5دورات فأكثر
%
العدد
0
0

يتضح من الجدول رقم ( )8ان نسبة  %100من عينة الدراسة لم يلتحقوا بأية دورة تدريبية في مجال
التهرب الجمركي وسبل مكافحته ،وهذه النتيجة بالنسبة للباحث غريبة ألن جميع الدوائر الجمركية مهامها
تحصيل الرسوم الجمركية بشكل صحيح وفي هذه المهمة يلعب المدققون دوراً مهما ً ألن المدققين يحددون
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نسبة الرسوم الجمركية ويتأكدون من صحة مبالغ الرسوم الجمركية ،وعدم فتح دورات تدريبية في مجال
التهرب الجمركي للمدققين يعد كارثة بحق الخزينة العامة.
 :2-3تحليل البيانات التي تم الحصول عليها
نقدم في هذا المبحث عرضا ً إحصائيأ لنتائج البحث التطبيقي مع تحليل وتفسير هذه النتائج
 :1-2-3معامل الثبات طريقة الفا كرونباغ:
لقد تم استخراج معامل ثبات األداء بأستخدام معادلة كرونباخ الفا ،الجدول رقم ( )4 -8يبين معامالت
الثبات ألداء الدراسة
جدول  :9معامل ثبات األداء

الرقم

عدد الفقرات معامل الثبات الفا كرونباخ

المجال

1

الية التدقيق المباشرفي المديريات والمنافذ الجمركية

15

0.74

2

منهجية التدقيق الجمركي

14

0.91

3

تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك

10

0.80

4

تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي

6

0.72

5

الحد من التهرب الجمركي

25

0.88

70

0.94

الثبات الكلي

يتضح من الجدول ( )9أن معامالت الثبات ألبعاد الدراسة تراوحت بين (  ،)0.91 – 0.72بينما بلغ
الثبات الكلي لألداة ( )0.94وهو معامل ثبات عالي يلبي أغراض البحث.
 :2-2-3وصف متغيرات التدقيق الداخلي
 :1آلية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية
جدول  :10المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لمتغير آلية التدقيق المباشر

الرقم
1
2
3

الفقرات
يتم تحديد غرض الية التدقيق المباشر رسميا ً من الجهات ذات
العالقة (وزارة المالية والقوانين والتعليمات ذات العالقة)
يتم تحديد سلطة الية التدقيق المباشر رسميا ً من الجهات ذات
العالقة (وزارة المالية والقوانين والتعليمات ذات العالقة)
يتم تحديد مسؤولية الية التدقيق المباشر رسميا ً من الجهات
ذات العالقة (وزارة المالية والقوانين والتعليمات ذات العالقة)

درجة
الموافقة

الوسط
الحسابي
4.49

االنحراف
المعياري
0.536

4.56

0.501

كبيرة جداً

4.66

0.513

كبيرة جداً

كبيرة جداً
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4

يدرك المدققون في الجمارك أهمية دور الية التدقيق المباشر
في الحد من التهرب الجمركي
نشاط التدقيق المباشر يتسم باألستقاللية

1.90

6

نشاط التدقيق المباشر يتسم بالموضوعية

4.54

0.535

7

يوجد تدخل بعمل المدققين الية التدقيق المباشر من قبل األدارة
العليا
يتم اخبار الجهات المعنية عند انتهاك أستقاللية المدقق

4.61

0.525

كبيرة جداً

1.82

0.388

منخفضة

9

يتأكد مدير التدقيق الداخلي من ان الموارد البشرية للتدقيق
المباشر مناسبة وكافية ويتم توظيفها لتحقيق الخطة المعتمدة
التزام مدققي الية التدقيق المباشر بمعايير التدقيق الداخلي
الدولية  IIAالتي تحدد مسؤولية المدقق الداخلي في الحد من
الغش واإلحتيال
يقوم مدير التدقيق الداخلي باألشراف الفعال على المدققين في
الية التدقيق المباشر وتوجيههم بالشكل الصحيح
عدم وجود قسم رئيس مستقل بأسم قسم التدقيق المباشر له
تأثير سلبي في الية التدقيق المباشر
وجود عدد قليل من المدققين في الية التدقيق المباشر حيث ال
يتناسب مع حجم األعمال وعدد التصاريح الجمركية يؤثر
سلبا ً في آلية التدقيق المباشر
ارتباط الية التدقيق المباشر باإلدارة العليا

1.85

0.358

1.84

0.373

1.89

0.370

4.64

0.517

4.54

0.535

4.62

0.489

كبيرة جداً

4.67

0.473

كبيرة جداً

5

8

10
11
12
13
14
15

يدرك مدققو الجمارك أهمية الية التدقيق المباشر لتحديد قيمة
الرسوم الجمركية
الدرجة الكلية للفقرات

4.54

0.535

كبيرة جداً

0.351

منخفضة
كبيرة جداً

منخفضة
منخفضة
منخفضة
كبيرة جداً
كبيرة جداً

0.21915 3.6776

قمنا بتحليل استجابات افراد العينة ،وتظهر نتائج الجدول ( )10الذي يمثل المتوسطات الحسابية وانحرافات
المعيارية التي تمثل العبارات الخاصة بمتغير الية التدقيق المباشر حيث بلغ المتوسط الحسابي العام
الستجابات أفراد عينة الدراسة ( ،)3.6776وهو متوسط يحتل المرتبة الرابعة على مقياس ليكرت
الخماسي الذي يتراوح ما بين ( ،)4.20 – 3.41وبلغ االنحراف المعياري العام ( ،)0.21915وقد
حصلت العبارة ( )10على أعلى المتوسطات الحسابية إذ بلغ وسطها الحسابي لهذة العبارة (  )4.67التي
تشير الى إدراك مدققو الجمارك على أهمية الية التدقيق المباشر في تحديد قيمة الرسوم الجمركية ،ويليها
عبارة ( )3حيث حصلت على المتوسط الحسابي( )4.66والتي تشير إلى تحديد مسؤولية آلية التدقيق
المباشر بشكل رسمي من قبل الجهات ذات العالقة ،ويليها عبارة ( )12حيث حصلت على المتوسط
الحسابي(  )4.64والتي تشير الى عدم وجود قسم رئيس مستقل بأسم قسم التدقيق المباشر له تأثير سلبي
في آلية التدقيق المباشر ،وجاءت العبارات( ) 1 ،4 6 ،13 ،2 ،7،14بمتوسطات الحسابية تتراوح بين
(  ) 4.49 -4.62ولتي تشير الى ارتباط الية التدقيق المباشر باإلدارة العليا ،وكذلك تشير الى وجود
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تدخل بعمل المدققين الية التدقيق المباشر من قبل األدارة العليا  ،وايضا ً تشير الى ان وجود عدد قليل
من المدققين في الية التدقيق المباشر ال يتناسب مع حجم األعمال ،في حين حصلت العبارة ( )8على أدنى
المتوسطات الحسبية الموزونة اذ بلغ (  )1.82مما يعني ضعف في اخبار الجهات المعنية عند انتهاك
أستقاللية المدقق ،ويليها العبارة ( ) 10بمتوسط الحسابي (  )1.84تشير الى ضعف التزام مدققي الية
التدقيق المباشر بمعاير التدقيق الداخلي الدولية ،ويليها العبارة ( )9بمتوسط الحسابي ( )1.85والتي تشير
الى ضعف مدير التدقيق الداخلي في توظيف الموارد البشرية في الية التدقيق المباشر ،وجاء العبارة ()11
وقد حصلت على المتوسط الحسابي (  )1.89والتي تشير الى ضعف في مدير التدقيق الداخلي باألشراف
الفعال على المدققين في الية التدقيق المباشر وتوجيههم بالشكل الصحيح  ،وايظا ً العبارة (  ) 5وقد حصلت
على المتوسط الحسابي ( )1.90والتي تشير الى ضعف نشاط التدقيق المباشر باألستقاللية.
 :2منهجية التدقيق الجمركي
جدول  :11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير منهجية التدقيق الجمركي

رقم

الفقرات

درجة
الموافقة

الوسط
الحسابي
4.75

االنحراف
المعياري
0.434

4.79

0.413

كبيرة جداً

0.479
0.489
0.489

كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً

1

عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق التصاريح الجمركية المصرح بها من
طرف المكلفين
عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق التصاريح للجنة الكشف المصرح بها
من الطرف الموظفين المعتمدين
عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق البيانات الحمولة (المانيفست)
عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق الشهادة المنشأ للبضاعة
عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق الفاتورة التجارية للبضاعة

4.66
4.62
4.62

6

عند تخليص أية بضاعة يتم فحص الشهادات الفنية

4.64

0.484

7

عند تخليص أية بضاعة يتم فحص الشهادات التكنلوجية أو تحليل المنتج

4.56

0.501

8

عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق الحسابات التي من شأنها وصف
البضاعة مثل تعريف المخزون
عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق قوائم األسعار وعروض األسعار

4.10

0.831

4.66

0.479

كبيرة جداً

 10عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق الوثائق المتعلقة في قيمة البضاعة
وكميتها
 11عند تخليص أية بضاعة يتم فحص الوثائق المتعلقة في مصدر السلعة

4.67

0.473

كبيرة جداً

4.62

0.489

كبيرة جداً

 12عند تخليص أية بضاعة يتم فحص بنود تعريفة للبضاعة

4.62

0.489

كبيرة جداً

 13يتم أخذ عينة من البضاعة وفحصها للتأكد من مواصفاتها

4.62

0.489

كبيرة جداً

 14يتم تدقيق مبلغ الرسوم الجمركية قبل رفع البضائع من الحرم الجمركي

4.67

0.473

كبيرة جداً

2
3
4
5

9

الدرجة الكلية للفقرات

0.34682 4.6148

كبيرة جداً

كبيرة جداً

كبيرة
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تشير نتائج الجدول رقم ( )11الذي يمثل المتوسطات الحسابية وانحرافات المعيارية التي تمثل العبارات
الخاصة بمتغير منهجية التدقيق الجمركي حيث بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة
( ،)4.61وهو متوسط يحتل المرتبة الخامسة على مقياس ليكرت الخماسي الذي يتراوح ما بين (4.21
–  ،)5وبلغ االنحراف المعياري العام ( ،)0.34وقد حصلت العبارة ( )2على أعلى المتوسطات الحسابية
إذ بلغ وسطها الحسابي لهذه العبارة ( )4.79وتشيرالى ان عند تخليص اي بضاعة يتم تدقيق التصاريح
للجنة الكشف المصرح بها من الطرف الموظفين المعتمدين ،وجاءت العبارات (6 ، 3 ،9 ،14 ،10 ،1
 )7 ،13 ،12 ،11 ،5 ،4 ،وقد بلغ المتوسطات الحسابية ما بين ( 4.75الى  ) 4.56وتشير الى انه
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق التصاريح الجمركية المصرح بها من طرف المكلفين ،وايضا ً تشيرالى
انه عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق الوثائق المتعلقة في قيمة البضاعة وكميتها ،وكذلك تشيرالى ان يتم
تدقيق مبلغ الرسوم الجمركية قبل رفع البضائع من الحرم الجمركي ،وتشير الى انه عند تخليص اية
بضاعة يتم تدقيق قوائم األسعار وعروض األسعار ،وتشير الى انه عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق
البيانات الحمولة ،وكذلك تشير الى انه عند تخليص اية بضاعة يتم فحص الشهادات الفنية ،وتشير الى انه
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق الشهادة المنشأ  ،وكذلك تشير الى انه عند تخليص أية بضاعة يتم تدقيق
الفاتورة التجارية ،وتشير الى انه عند تخليص أية بضاعة يتم فحص الوثائق المتعلقة في مصدر السلعة،
وكذلك تشير الى انه عند تخليص اية بضاعة يتم فحص بنود تعريفة للبضائع ،وتشير الى انه يتم أخذ عينة
من البضاعة وفحصها للتأكد من مواصفاتها ،وايضا ً تشير الى انه عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق
الحسابات التي من شأنها وصف البضاعة ،في حين حصلت العبارة (  ) 8على أدنى المتوسطات الحسبية
الموزونة اذ بلغ ( )4.10والتي ت شير الى انه عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق الحسابات التي من شأنها
وصف البضاعة مثل تعريف المخزون.
 :3تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة
جدول  :12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك

12
1
2
3
4

الفقرات
يدرك المدققون في الجمارك أهمية قسم تدقيق التعريفة الجمركية في
الحد من التهرب الجمركي
يتم أرسال التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة من المنافذ والمديريات
الجمركية الى الهيئة العامة للجمارك
تفعيل قسم تدقيق التعريفة وفقا ً لواجباتها التي حددها وزار المالية
العراقية
زيادة الكادر الوظيفي المتخصص بأعمال التدقيق بما يتناسب مع حجم
األعمال وعدد التصاريح الجمركية الواردة الى قسم تدقيق التعريفة من
المنافذ والمديريات الجمركية

الوسط
الحسابي
4.56

االنحراف
المعياري
0.501

1.90

0.351

4.64

0.484

4.56

0.501

درجة
الموافقة
كبيرة جداً
منخفضة
كبيرة جداً
كبيرة جداً
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5
6
7
8
9

تطوير وتدريب مدققي التعريفة واإلعتماد على موظفين ذوي مؤهالت
علمية
توجيه المنافذ والمديريات الجمركية الى ضرورة التبويب المنطقي
المتسلسل للتصاريح الجمركية والوثائق المرفقة وارسالها في مواعيد
محددة الى قسم تدقيق التعريفة
تصنيف مدققي قسم تدقيق التعريفة الجمركية بحسب فئات وانواع
السلعة بما يسهل عملية التدقيق وسرعة اإلنجاز
أرسال التصاريح الجمركية والوثائق االمرفقة بشكل الكتروني يوميا ً
من المنافذ والمديريات الجمركية الى قسم تدقيق التعريفة
تغيير مدققي قسم تدقيق التعريفة كل  3أشهر

4.66

0.479

4.57

0.499

4.56

0.501

كبيرة جداً

4.67

0.473

كبيرة جداً

4.66

0.479

كبيرة جداً

4.56

0.501

كبيرة جداً
كبيرة جداً

 10يدرك مدققو الجمارك أهمية قسم تدقيق التعريفة للتأكد من صحة
احتساب مبلغ الرسوم الجمركية من خالل تدقيق وصوالت القبض
المحاسبة  37أ ومطابقتها مع التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة
0.26566 4.3328
الدرجة الكلية للفقرات
تشير نتائج الجدول رقم ( )12الذي يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تمثل العبارات

كبيرة جداً

الخاصة بمتغير تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك حيث بلغ المتوسط الحسابي العام
الستجابات أفراد عينة الدراسة ( ،)4.3328وهو متوسط يحتل المرتبة الخامسة على مقياس ليكرت
الخماسي الذي يتراوح ما بين ( ،)5 – 4.21وبلغ االنحراف المعياري العام ( ،)0.26566وقد حصلت
العبارة ( ) 8على أعلى المتوسطات الحسابية إذ بلغ وسطها الحسابي لهذه العبارة (  )4.67وتشير الى
أرسال التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة بشكل الكتروني يوميا ً من المنافذ والمديريات الجمركية الى
قسم تدقيق التعريفة  ،وجاءت العبارات ( ) 10 ، 7، 4، 1، 6، 5 ، 3، 9وقد بلغت المتوسطات الحسابية
ما بين (  4.66الى  )4.56وتشير الى تغير مدققي قسم تدقيق التعريفة كل  3أشهر ،وكذلك تشيرالى
تفعيل قسم تدقيق التعريفة وفقا ً لواجباتها التي حددها وزار المالية العراقية  ،وتشير الى تطوير وتدريب
مدققي التعريفة واإلعتماد على موظفين ذوي مؤهالت علمية  ،وتشير الى توجيه المنافذ والمديريات
الجمركية الى ضرورة التبويب المنطقي المتسلسل للتصاريح الجمركية والوثائق المرفقة وارسالها في
مواعيد محددة الى قسم تدقيق التعريفة  ،وتشير الى ادراك المدققين في الجمارك على أهمية قسم تدقيق
التعريفة الجمركية في الحد من التهرب الجمركي ،وتشير الى زيادة الكادر الوظيفي المتخصص بأعمال
التدقيق بما يتناسب مع حجم األعمال وعدد التصاريح الجمركية الواردة الى قسم تدقيق التعريفة من المنافذ
والمديريات الجمركية وكذلك تشير الى تصنيف مدققي قسم تدقيق التعريفة الجمركية بحسب فئات وانواع
السلعة بما يسهل عملية التدقيق وسرعة اإلنجاز ،وكذلك تشير الى إدراك مدققو الجمارك على أهمية قسم
تدقيق التعريفة للتأكد من صحة احتساب مبلغ الرسوم الجمركية من خالل تدقيق وصوالت القبض المحاسبة
37أ ومطابقتها مع التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة ،وحصل العبارة ( )2على أدنى المتوسطات
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الحسبية الموزونة اذ بلغ (  )1.90مما يعني ضعف في أرسال التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة من
المنافذ والمديريات الجمركية الى الهيئة العامة للجمارك.
 :4تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي
جدول  : 13المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لمتغير تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي

رقم
1
2
3
4
5
6

الفقرات
يدرك المدققون في الجمارك أهمية التدريب في مجال
مكافحة التهرب الجمركي للحد من التهرب الجمركي
تتولى الهيأة العامة للجمارك والمديريات التابعة لها
مسؤولية تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب
الجمركي
تساهم الدورات التدريبية في الجمارك في توعية المدققين
بمسؤوليتهم عن الحد من الغش واالحتيال وفق معايير
التدقيق الداخلي الدولية
تساهم الدورات التدريبية في الجمارك بتعريف المدققين
بكل ماهو جديد في مجال التهرب الجمركي
تساهم الدورات التدريبية في إحداث تغييرات في المدققين
من حيث الخبرة
تساهم الدورات التدريبية في إحداث تغييرات في المدققين
من حيث المهارة
الدرجة الكلية للفقرات

الوسط
الحسابي
4.66

االنحراف
المعياري
0.479

1.82

0.388

4.70

0.460

4.61

0.493

كبيرة جداً

4.62

0.489

كبيرة جداً

4.57

0.499

كبيرة جداً

4.1639

0.30352

درجة الموافقة
كبيرة جداً
منخفضة
كبيرة جداً

تشير نتائج الجدول رقم ( )13الذي يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تمثل العبارات
الخاصة بمتغير تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي وسبل مكافحتها حيث بلغ المتوسط
الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة ( ،)4.1639وهو متوسط يحتل المرتبة الرابعة على مقياس
ليكرت الخماسي الذي يتراوح ما بين ( ،)4.20 – 3.41وبلغ االنحراف المعياري العام (،)0.30352
وقد حصلت العبارة ( ) 3على أعلى المتوسطات الحسابية إذ بلغ وسطها الحسابي لهذه العبارة ( )4.70
وتشير الى ان الدورات التدريبية في الجمارك تساهم في توعية المدققين بمسؤوليتهم عن الحد من الغش
واالحتيال على وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية ،وتليها العبارة ( )1إذ بلغ الوسط الحسابي لهذه العبارة
( )4.66وتشير الى ادراك مدققين في الجمارك على أهمية التدريب في مجال مكافحة التهرب الجمركي
للحد من التهرب الجمركي ،ويليها العبارة ( )5اذ بلغ وسط الحسابي لهذا العبارة ( )4.62وتشير الى ان
الدورات التدريبية تساهم في إحداث تغيير ات في المدققين من حيث الخبرة ،ويليها العبارة ( )4إذ بلغ
وسط الحسابي لهذه العبارة ( )4.61وتشير الى ان الدورات التدريبية في الجمارك تساهم بتعريف المدققين
بكل ماهو جديد في مجال التهرب الجمركي ،ويليها العبارة ( )6إذ بلغ وسط الحسابي لهذه العبارة ()4.57
وتشير الى ان الدورات التدريبية تساهم في إحداث تغييرات في المدققين من حيث المهارة ،وحصلت
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العبارة ( )2على أدنى المتوسطات الحسبية الموزونة اذ بلغ ( )1.82مما يعني ضعف الهيأة العامة
للجمارك والمديريات التابعة لها في تولي تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي.
 :3-2-3وصف متغيرات الحد من التهرب الجمركي
جدول  :14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الحد من تهرب الجمركي

رقم

الفقرات

الوسط
الحسابي
4.56

 1يدرك المدققون الداخليون أحتمال حدوث حاالت جسيمة من
التهرب من الرسوم الجمركية
4.54
 2معظم البضائع التي تصل الى مديريات والمنافذ الجمركية
مرفقة ببيانات الحمولة وغير مرفقة بشهادة المنشأ أو الفاتورة
وهذا يشجع المكلفين بمحاولة التهرب من الرسوم الجمركية
1.67
 3يتم تسجيل أنواع البضائع عدد القطع الطرود وعالماتها
وارقامها في بيانات الحمولة (المانيفست) وفقا ً لقانون الجمارك
المادة ( )38لها تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
 4تتم ترجمة بيانات الحمولة والقوائم المنصوص عليها وفقا ً
1.89
لقانون الجمارك مادة ( )47له تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
 5وجود مراقب مخازن في المديريات والمنافذ الجمركية وفقا ً
4.49
لقانون الجمارك مادة ( )62لة تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
4.49
 6اإلطالع على التصاريح المقدمة المصرح بها من طرف
المكلفين لمطابقتها مع ماورد في الوثائق المرفقة في حال وجود
شك في التصاريح الجمركية له تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
4.51
 7اإلطالع على تصاريح لجنة الكشف المصرح بها من الطرف
الموظفين المعتمدين لمطا بقتها مع ماورد في التصريح المقدم
والوثائق المرفقة في حال وجود شك في تصريح لجنة الكشف
له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
4.48
 8اإلطالع على البيانات الحمولة (المانيفست) ومطابقتها مع
التصريح الجمركي والتصريح لجنة الكشف في حال وجود
الشك في البيانات الحمولة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي
 9اإلطالع على الوثائق المتعلقة في المنتج مثل الشهادات الفنية أو 4.51
التكنلوجية أو تحليل المنتج في حال وجود شك في تبنيد
البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
4.48
 10اإلطالع على الحسابات التي من شأنها وصف البظاعة مثل
تعريف المخزون في حال وجود شك في تبنيد البضاعة له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
4.49
 11أخذ افادة من المخلص الجمركي في حال وجود شك في منشأ
البضاعة لة تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي

االنحراف
المعياري
0.501
0.535
0.473

درجة
الموافقة
كبيرة جداً
كبيرة جداً
منخفضة جداً

0.551
منخفضة
0.536

كبيرة جداً

0.536
كبيرة جداً
0.536
كبيرة جداً
0.536
كبيرة جداً
0.536
0.536
0.536

كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4.52

0.536

أخذ افادة من المخلص الجمركي في حال وجود شك في تبنيد
البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.507
أخذ عينة من البضاعة وفحصها والتأكد من مواصفاتها في حال 4.67
وجود الشك في تبنيد البضاعة لها تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
0.513
4.66
طلب الوثائق المتعلقة في مصدر البضاعة مثل الباركود في
حال وجود شك في منشأ البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
0.517
4.64
تحليل شكل شهادة المنشأ واألختام المطابقتها مع ماورد في
األتفاقيات في حال وجود شك في كمية أو عدد البضاعة له
تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.688
أخذ إفادة من مراقب المخزن كونة يدخل البضائع الى المخازن 3.84
في حال وجود شك حول كمية أو عدد البضائع لها تأثير ايجابي
في الحد من التهرب الجمركي
0.671
اإلطالع على ملف حركة اإلدخال للمخازن في حال وجود شك 3.82
في كمية البضاعة أوعددها له تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي
0.581
4.28
اإلطالع على الوثائق المتعلقة في قيمة البضاعة وكميتها في
حال وجود شك في الفواتير التجارية له تأثير ايجابي في الحد
من التهرب الجمركي
0.484
4.64
اإلطالع على قوائم األسعار وعروض األسعار في حال وجود
شك في قيمة البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي
0.493
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ بعد رفع البضائع من 4.61
الحرم الجمركي له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.501
4.56
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع
التصاريح الجمركية للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم
الجمركية له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.496
4.59
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع
التصاريح للجنة الكشف للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم
الجمركية له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.493
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع البيانات 4.61
الحمولة للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له
تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.489
4.62
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع شهادة
المنشأ للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.499
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع الفاتورة 4.57
التجارية للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له
تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
0.26665 4.2689
الدرجة الكلية للفقرات

كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة
كبيرة
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
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تشير نتائج الجدول رقم ( )14الذي يمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي تمثل العبارات
الخاصة بمتغير الحد من التهرب الجمركي حيث بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد عينة الدراسة
( ،)4.2689وهو متوسط يحتل المرتبة الرابعة على مقياس ليكرت الخماسي الذي يتراوح ما بين (3.41
–  ،)4.20وبلغ االنحراف المعياري العام ( ،)0.26665وقد حصلت العبارة ( )13على أعلى
المتوسطات الحسابية اذ بلغ وسطها الحسابي لهذه العبارة (  )4.67وتشير الى أخذ عينة من البضاعة
وفحصها وا لتأكد من مواصفاتها في حال وجود الشك في تبنيد البضاعة لها تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي ،ويليها العبارات (،9 ،12 ،2 ،1 ،21، 25 ،22 ،20 ،23 ،24 ،19 ،15 ،14
 )17 ، 16 ،18 ،8 ،10، ،11، 6 ،5 ،7وقد بلغ المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين ( 4.66
الى  ) 3.82و تشير الى طلب الوثائق المتعلقة في مصدر البضاعة مثل الباركود في حال وجود شك في
منشأ البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى تحليل شكل شهادة المنشأ
واألختام لمطابقتها مع ماورد في األتفاقيات في حال وجود شك في كمية أو عدد البضاعة له تأثير ايجابي
في الحد من التهرب الجمركي ،وتشير الى اإلطالع على قوائم األسعار وعروض األسعار في حال وجود
شك في قيمة البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى فحص وصوالت
القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع شهادة المنشأ للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له
تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ
ومطابقتها مع البيانات الحمولة للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير ايجابي في الحد
من التهرب الجمركي ،وتشير الى فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ بعد رفع البضائع من الحرم
الجمركي له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وتشير الى فحص وصوالت القبض المحاسبة
 37أ ومطابقتها مع التصاريح للجنة الكشف للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها
مع الفاتورة التجارية للتأكد من صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي ،وتشير الى فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ ومطابقتها مع التصاريح الجمركية للتأكد
من صحة أحتساب مب لغ الرسوم الجمركية له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير
الى ادراك المدققين الداخليين أحتمال حدوث حاالت جسيمة من التهرب من الرسوم الجمركية ،وتشير الى
ان معظم البضائع التي تصل الى مديريات والمنافذ الجمركية مرفقة ببيانات الحمولة وغير مرفقة بشهادة
المنشأ أو الفاتورة وهذا يشجع المكلفين بمحاولة التهرب من الرسوم الجمركية ،وتشير الى ان أخذ افادة
من المخلص الجمركي في حال وجود شك في تبنيد البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي ،وكذلك تشير الى ان اإلطالع على التصاريح للجنة الكشف المصرح بها من الطرف الموظفين
المعتمدين لمطا بقتها مع ماورد في التصريح المقدم والوثائق المرفقة في حال وجود شك في تصريح لجنة
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الكشف له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى ان اإلطالع على الوثائق المتعلقة
في المنتج مثل الشهادات الفنية أو التكنلوجية أو تحليل المنتج في حال وجود شك في تبنيد البضاعة له
تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى ان وجود مراقب مخازن في المديريات
والمنافذ الجمركية وفق قانون الجمارك مادة ( )62لة تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك
تشير الى ان اإلطالع على التصاريح المقدمة المصرح بها من طرف المكلفين لمطابقتها مع ماورد في
الوثائق المرفقة في حال وجود شك في التصاريح الجمركية له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي،
وكذلك تشير الى ان أخذ افادة من المخلص الجمركي في حال وجود شك في منشأ البضاعة لة تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى ان اإلطالع على البيانات الحمولة ومطابقتها مع
التصاريح الجمركي والتصريح لجنة الكشف في حال وجود الشك في البيانات الحمولة له تأثير ايجابي في
الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى ان اإلطالع على الحسابات التي من شأنها وصف البضاعة
مثل تعريف المخزون في حال وجود شك في تبنيد البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي،
وكذلك تشير الى ان اإلطالع على الوثائق المتعلقة في قيمة البضاعة وكميتها في حال وجود شك في
الفواتير التجارية له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشير الى ان أخذ إفادة من مراقب
المخزن كونة يدخل البضائع الى المخازن في حال وجود شك حول كمية أو عدد البضائع لها تأثير ايجابي
في الحد من التهرب الجمركي ،وكذلك تشيرالى ان اإلطالع على ملف حركة اإلدخال للمخازن في حال
وجود شك في كمية البضاعة أوعددها له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي ،وجاءت العبارة
( )3وحصل على أدنى المتوسطات الحسابية الموزونة اذ بلغ (  )1.67وتشير الى ضعف في تسجيل
أنواع البضائع عدد القطع الطرود وعالماتها وارقامها في بيانات الحمولة (المانيفست) وفقا ً لقانون
الجمارك المادة ( ،)38ويليها العبارة ( )4اذ بلغ وسط الحسابي لهذا العبارة ( )1.89وتشير الى ضعف
في ترجمة بيانات الحمولة والقوائم المنصوص عليها وفق قانون الجمارك المادة رقم (. )47
 :3-3أختبار الفرضيات
 :1-3-3أختبار التعددية الخطية (معامالت تضخم التباين) multi-Collinearity
قمنا بأستخدام اختبار التعدية الخطية لمعرفة التداخل الخطي بين المتغيرات
جدول  :15معامالت تضخم التباين

Collinearity Statistics
الرقم
1

المتغيرات

Tolerance

VIF

آلية التدقيق المباشرفي المديريات والمنافذ

0.575

1.739

الجمركية
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2

منهجية التدقيق الجمركي

0.356

2.811

3

تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة

0.334

2.994

للجمارك
4

تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب

1.351

0.740

الجمركي
المتغير التابع :الحد من التهرب الجمركي

يتضح من الجدول رقم ( )15أن قيمة ( (vifللمتغيرات تراوحت بين ( ،)1.739 - 2.994وهذه القيمة
أقل من (  ،) 3بينما بلغت قيمة ) (Toleranceللمتغيرات تراوحت بين ( )0.334 - 0.740وهذه
القيمة أكثر من(  )0.2ومن خالل نتائج ) )vifو) (Toleranceيتبين لنا عدم وجود مشكلة التعددية
الخطية بين المتغيرات ألن معامالت التضخم أقل من (.)3
 :2-3-3اختبار فرضيات اإلرتباط
اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات التدقيق الداخلي والحد من التهرب الجمركي
جدول  : 16مصفوفة لمعامالت االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة من وجهة نظر المدققين في الجمارك في
مدينة السليمانية

الية التدقيق منهجية
المباشر في التدقيق
المديريات الجمركي
الجمركية
الية التدقيق Pearson
المباشر في Correlat
المديريات ion
الجمركية
Sig. (2)tailed
Pearson
منهجية
Correlat
التدقيق
ion
الجمركي
Sig. (2)tailed

1

**.540

.000

**.540

تدريب
تفعيل قسم
تدقيق التعريفة المدققين في
مجال مكافحة
في الهيئة
التهرب
العامة
الجمركي
للجمارك
**.490
**.570

الحد من
التهرب
الجمركي

**.634

.000

.000

.000

.000

1

**.796

**.342

**.519

.000

.007

.000
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تفعيل قسم Pearson
Correlat
تدقيق
ion
التعريفة
.000
.000
في الهيئة Sig. (2-
العامة
)tailed
للجمارك
**.342
.490** Pearson
تدريب
Correlat
المدققين
ion
في مجال
مكافحة
.007
.000
Sig. (2التهرب
)tailed
الجمركي
**.519
.634** Pearson
الحد من
Correlat
التهرب
ion
الجمركي
.000
.000 Sig. (2)tailed
N=61
** معنوي عند مستوى ()0.01
**.570

**.796

1

**.394

**.375

.002

.003

1

**.616

**.394

.000

.002
**.375

.003

**.616

1

.000

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائيspss
الفرضية الرئيسة :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التدقيق الداخلي والحد من التهرب
الجمركي( ، )H1لمعرفة مدى االرتباط يجب طرح الفرضيات الفرعية األتية:
 -1توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين الية التدقيق المباشرفي المديريات والمنافذ الجمركية والحد
من التهرب الجمركي)H1(.
 -2توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين منهجية التدقيق الجمركي و الحد من التهرب الجمركي)H1(.
 -3توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين تفعيل قسم التدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك و الحد
من التهرب الجمركي)H1(.
 -4توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بين تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي و الحد
من التهرب الجمركي)H1( .
إذ يشير جدول مصفوفة اإلرتباط رقم ( )16الى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين الية التدقيق
المباشرفي المديريات والمنافذ الجمركية والحد من التهرب الجمركي إذ بلغت قيمة معامل االرتباط
(** )0.634تحت مستوى معنوية ( ،)0.00كما ويشير الجدول الى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة
بين منهجية التدقيق الجمركي و الحد من التهرب الجمركي إذ بلغ قيمة معامل األرتباط (** ) 0.519تحت
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مستوى معنوية ) ،)0.000ويشير الجدول الى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين تفعيل قسم التدقيق
التعريفة في الهيئة العامة للجمارك و الحد من التهرب الجمركي إذ بلغت قيمة االرتباط (** )0.375تحت
مستوى معنوية ( ،)0.003كما ويشير الجدول الى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين تدريب المدققين
في مجال مكافحة التهرب الجمركي و الحد من التهرب الجمركي حيث بلغت قيمة االرتباط (**)0.616
تحت مستوى معنوية ( ،)0.000وتشير النتائج السابقة إلى تحقيق الفرضية الرئيسة التي تنص على
وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التدقيق الداخلي والحد من التهرب الجمركي.
 :3-3-3اختبار فرضيات التأثير
اختبار فرضيات التأثير بين التدقيق الداخلي والحد من التهرب الجمركي
الفرضية الرئيسة :يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي.
( )H1لمعرفة مدى التأثير يجب طرح الفرضيات الفرعية األتية:
 -1يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية أللية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية في الحد
من التهرب الجمركي)H1(.
 -2يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية لمنهجية التدقيق الجمركي في الحد من التهرب الجمركي)H1( .
 -3يوجد تأثير ايجابي ذوداللة احصائية لتفعيل قسم التدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك في الحد
من التهرب الجمركي)H1( .
 -4يوجد تأثير ايجابي ذو داللة احصائية للتدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي في الحد
من التهرب الجمركي)H1( .
جدول  : 17نتائج تحليل االنحدار لمتغير الية التدقيق المباشر في متغير الحد من التهرب الجمركي

الية التدقيق
المباشر في
مديريات
والمنافذ
الجمركية
1.431
الحد من التهرب
الجمركي
معنوي عند مستوى (،)0.05
Beta
المعامالت
غير
القياسية

Beta
المعامالت
قياسية

0.634

T Adjusted
المحسوبة
R2

0.392

6.300

F
المحسوبة

39.687

مستوى
المعنوية

0.000

 T ،N=61الجدولية =  F ،2000الجدولية = 4.0012

يتبين من الجدول رقم ( ) 17إلى وجود عالقة تأثير معنوية موجبة آللية التدقيق المباشر في المديريات
والمنافذ الجمركية في الحد من التهرب الجمركي ،ويمكن استنتاج هذا من خالل قيمة  Fالمحسوبة والبالغة
( )39.687وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )4.0012مما يدل على معنويتها عند مستوي
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المعنوية ( ،)0.05ولقد بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )6.300وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة
( )2.000مما يدل على معنويتها عند مستوى المعنوية ( ،)0.05وكذلك قيمة ( )p- valueيدل على
معنويتها مما يشير الى تحقق الفرضية،
وقد بلغ قيمة معامل التحديد المعدل ( )0.39بمعنى ان الية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية
تفسر  % 39.2من التغيرات الحاصل في الحد من التهرب الجمركي ،وتدعم هذه النتيجة صحة فرضية
وجود تأثير ايجابي ذو داللة احصا ئية أللية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية في الحد
من التهرب الجمركي.
جدول  : 18نتائج تحليل االنحدار لمتغير منهجية التدقيق الجمركي في متغير الحد من التهرب الجمركي

منهجية التدقيق Beta
المعامالت
الجمركي
غير
القياسية
2.429
الحد من التهرب
الجمركي
معنوي عند مستوى (،)0.05

Beta
المعامالت
قياسية
0.519

T Adjusted
المحسوبة
R2

0.257

4.660

F
المحسوبة

21.715

مستوى
المعنوية

0 .000

 T ،N=61الجدولية =  F ،2000الجدولية = 4.0012

يتبين من الجدول رقم ( )18إلى وجود عالقة تأثير معنوية موجبة لمنهجية التدقيق الجمركي في الحد من
التهرب الجمركي ،ويمكن استنتاج هذا من خالل قيمة  Fالمحسوبة والبالغة ( )21.715وهي أكبر من
قيمتها الجدولية والبالغة ( )4.0012مما يدل على معنويتها عند مستوي المعنوية ( ،)0.05ولقد بلغت
قيمة ( )Tالمحسوبة ( )4.660وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )2.000مما يدل على معنويتها
عند مستوى المعنوية ( ،)0.05وكذلك قيمة ( )p- valueيدل على معنويتها مما يشير الى تحقق الفرضية،
وقد بلغ قيمة معامل التحديد المعدل ( )0.257بمعنى ان منهجية التدقيق الجمركي تفسر  %26.7من
التغيرات الحاصل في الحد من التهرب الجمركي ،وتدعم هذه النتيجة صحة فرضية وجود تأثير ايجابي
ذو داللة احصائية لمنهجية التدقيق الجمركي في الحد من التهرب الجمركي.
جدول  :19نتائج تحليل االنحدار لمتغير تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة في متغير الحد من التهرب الجمركي

Beta
تفعيل قسم
تدقيق التعريفة المعامالت
غير
في الهيئة
القياسية
العامة
2.638
الحد من التهرب
الجمركي
معنوي عند مستوى (،)0.05

Beta
المعامالت
قياسية
0.375

T Adjusted
المحسوبة
R2

F
المحسوبة

مستوى
المعنوية

3.108

9.661

0.003

0.126

 T ،N=61الجدولية =  F ،2000الجدولية = 4.0012
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يتبين من الجدول رقم ( ) 19إلى وجود عالقة تأثير معنوية موجبة لتفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة
العامة للجمارك في الحد من التهرب الجمركي ،ويمكن استنتاج هذا من خالل قيمة  Fالمحسوبة والبالغة
( )9.661وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )4.0012مما يدل على معنويتها عند مستوي
المعنوية ( ،)0.05ولقد بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )3.108وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة
( )2.000مما يدل على معنويتها عند مستوى المعنوية ( ،)0.05وكذلك قيمة ( )p- valueيدل على
معنويتها مما يشير الى تحقق الفرضية ،وقد بلغ قيمة معامل التحديد المعدل ( )0.126بمعنى ان تفعيل
قسم تدقيق التعريفة تفسر  %12.6من التغيرات الحاصل في الحد من التهرب الجمركي ،وتدعم هذه
النتيجة صحة فرضية وجود تأثير ايجابي ذوداللة احصائية لتفعيل قسم التدقيق التعريفة في الهيئة العامة
للجمارك في الحد من التهرب الجمركي.
جدول  : 20نتائج تحليل االنحدار لمتغير تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي في متغير الحد من التهرب
الجمركي

تدريب المدققين Beta
المعامالت
في مجال
مكافحة التهرب غير
القياسية
الجمركي
2.015
الحد من التهرب
الجمركي
معنوي عند مستوى (،)0.05

Beta
المعامالت
قياسية
0.616

T Adjusted
المحسوبة
R2

0.369

6.007

F
المحسوبة

36.087

مستوى
المعنوية

0.000

 T ،N=61الجدولية =  F ،2000الجدولية = 4.0012

يتبين من الجدول رقم ( ) 20إلى وجود عالقة تأثير معنوية موجبة لتدريب المدققين في مجال مكافحة
التهرب الجمركي في الحد من التهرب الجمركي ،ويمكن استنتاج هذا من خالل قيمة  Fالمحسوبة والبالغة
( )36.087وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )4.0012مما يدل على معنويتها عند مستوي
المعنوية ( ،)0.05ولقد بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )6.007وهي أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة
( )2.000مما يدل على معنويتها عند مستوى المعنوية ( ،)0.05وكذلك قيمة ( )p- valueيدل على
معنويتها مما يشير الى تحقق الفرضية ،وقد بلغ قيمة معامل التحديد المعدل ( )0.369بمعنى ان تدريب
المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي تفسر  %36.9من التغيرات الحاصل في الحد من التهرب
الجمركي ،وتدعم هذه النتيجة صحة فرضية وجود تأثير ايجابي ذو داللة احصائية للتدريب المدققين في
مجال مكافحة التهرب الجمركي في الحد من التهرب الجمركي.
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جدول  :21نتائج تحليل االنحدار لمتغيرات الية التدقيق المباشر ومنهجية تدقيق الجمركي وتفعيل قسم تدقيق التعريفة
في الهيئة العامة وتدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي في متغير الحد من التهرب الجمركي

متغيرات قسم
التدقيق الداخلي

Adjusted
R2

 Fالمحسوبة

مستوى
المعنوية

0.578

21.549

0.000

الحد من التهرب
الجمركي
معنوي عند مستوى (،)0.05

متغيرات قسم التدقيق
الداخلي
ثابت
الية التدقيق المباشر
في مديريات والمنافذ
الجمركية
منهجية التدقيق
الجمركي
تفعيل قسم تدقيق
التعريفة في الهيئة
العامة
تدريب المدققين في
مجال مكافحة التهرب
الجمركي

 F ،N=61الجدولية = 4.0012

Beta
المعامالت
غير القياسية
0.996
0.486

 Tالمحسوبة

مستوى
المعنوية

0.400

2.297
3.615

0.025
0.001

0.364

0.474

3.371

0.001

-0.394

-0.392

-2.704

0.009

0.362

0.412

4.229

0.000

Beta
المعامالت
قياسية

المتغير التابع :الحد من التهرب الجمركي
معنوي عند مستوى ( T ،N=61 ،)0.05الجدولية = 2000
يتبين من الجداول رقم ( ) 21إلى وجود عالقة تأثير معنوية موجبة للتدقيق الداخلي في الحد من التهرب
الجمركي ،ويمكن استنتاج هذا من خالل قيمة ( )Fالمحسوبة والبالغة ( )21.549وهي أكبر من قيمتها
الجدولية والبالغة ( )4.0012مما يدل على معنويتها عند مستوي المعنوية ( ،)0.05وتتراوح القيمة
المحسوبة ( )Tمن ( ( 2.704 – 4.229نالحظ أكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )2.000مما يدل
على معنويتها عند مستوى المعنوية ( ،)0.05وكذلك قيمة ( )p- valueيدل على معنويتها مما يشير الى
تحقق الفرضية الرئيسة ،وقد بلغ قيمة معامل التحديد المعدل ( )0.578بمعنى ان تدقيق الداخلي تفسر
 %57.8من التغيرات الحاصل في الحد من التهرب الجمركي ،وتدعم هذه النتيجة صحة فرضية وجود
تأثير ايجابي ذو داللة احصائية للتدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي.
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الخاتمة
األستنتاجات
من خالل النتائج المستمدة من عرض وتحليل الجوانب النظرية والعملية للبحث  ،تم التوصل إلى مجموعة
من االستنتاجات األتية:
ان قسم تدقيق الداخلي في المنافذ والمديريات الجمركية في محافظة السليمانية لها أثر ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي لكنها ليست بالمستوى المطلوب ،لقد توصلنا إلى هذه النتيجة من خالل نتائج األستبيان
وكانت وجهة نظر مدققي قسم التدقيق الداخلي ومدققي الية التدقيق المباشر في المنافذ والمديريات الجمركية
في محافظة السليمانية على النحو اآلتي:
 -1يدرك المدققون في المديريات والمنافذ الجمركية أهمية آلية التدقيق المباشر في الحد من التهرب
الجمركي.
 -2اليتمتع المدققون في آلية التدقيق المباشر باألستقاللية.
 -3إن ارتباط قسم التدقيق الداخلي وآلية التدقيق المباشر باإلدارة يشكل نقطة الضعف ،حيث يتأثر عملهم
بذلك كون اإلدارة هي التي تكافئ وتعاقب المدققين .
 -4في حال تعرض المدققين في آلية التدقيق المباشر لألنتهاك اليتم أخبار السلطات العليا وهذا يؤثر على
عملهم بشكل سلبي.
 -5ال تتم دراسة المؤهالت العلمية والمهنية للمدققين في الية التدقيق المباشر من قبل إدارة العليا ،إذ اغلب
المدققين في الية التدقيق المباشر ليست لديهم شهادات جامعية ،وكان من المفترض ان جميع المدققين في
قسم التدقيق الداخلي وفي الية التدقيق المباشر من خريجي الجامعات والختصاص المحاسبي حيث يوجد
عديد منهم في األقسام التالية ،وذلك بسبب تدخل المدراء في توزيع وظائف الموظفين وعدم تطبيق القوانين
واللوائح.
 -6ضعف مدير التدقيق الداخلي في اإلشراف الفعال على المدققين في الية التدقيق المباشر ،ألن المدققين
يداومون في الية التدقيق المباشر  24ساعة في اليوم ويبقون في مستودعات الشحن بعيداً عن قسم التدقيق
الداخلي ،حيث يداوم كل مدقق  12ساعة في اليوم بمفرده دون إشراف أي مسؤول أو اي شخص دون
مساءلة يقوم بعمله وهذه نقطة سلبية ،ألنه إذا لم يراقب مدير التدقيق الداخلي المدققون في الية التدقيق
المبا شر فإنهم ال يؤدون عملهم بكفاءة ويمكن أن يتفق التاجر معهم بسهولة على التهرب من بعض الرسوم
الجمركية.
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 -7عدم وجود قسم رئيس مستقل للمدققين في آلية تدقيق المباشر له تأثير سلبي في أداء المدققين ،ألن
المدققين في الية التدقيق المباشر ليست لديهم مرجع يعتمدون عليه في تحديد واجباتهم ومهامهم ،حيث عدم
وجود مدير متخصص بأعمال التدقيق يوزع واجباتهم ومهامهم ويوجههم بطريقة توافق مع حجم األعمال
يؤثر سلبا ً على أدائهم ،حيث لحل المشاكل والتعليمات يرجع المدققون في الية التدقيق المباشر الى مدير
الجمارك.
 -8ال يتناسب عدد المدققين ف ي الية التدقيق المباشر مع حجم األعمال وعدد التصاريح الجمركية الواردة
الى الية التدقيق المباشر ،حيث ال يوجد سوى  4مدققين في الية التدقيق المباشرفي مديرية الجمارك في
مطار السليمانية  ،وفي مديرية باشماخ الحدودية يوجد  4مدققين في الية التدقيق المباشر ،وفي مديرية
برويز خان الحدودية يوجد  2مدققين في الية التدقيق المباشر ،وفي مديرية الجمارك في مدينة السليمانية
يوجد  4مدققين في الية التدقيق المباشر ،لدى مديرية الجمارك في مدينة السليمانية  7نقاط الجمركية
تابعة ،لكل نقطة جمركية لديها  2مدقق في األلية التدقيق المباشر ،والعمل  12ساعة في اليوم أي ان كل
مدقق يداوم  12ساعة بمفرده ،وفي نقاط الجمركية يداوم المدقق بمفرده لمدة اسبوع ،من هذا المنظور من
الضروري ان نتساءل كيف يمكن للمدقق وحده دون إشراف أن يقوم بالفحص والمطابقة لجميع التصاريح
الجمركية.
 -9ال يتم ترجمة بيانات الحمولة (المانفيست) وهذا ال يتوافق مع قانون الجمارك في العراق المادة ()47
ولها أثر سلبي في أداء المدققين في الية التدقيق المباشر ،ألن معظم المدققين في الية التدقيق المباشر ليسوا
من خريجي الجامعات وال يجيدون اللغة األنجليزية ،ومن الصعب مطابقة التصاريح الجمركية والتصاريح
الجنة الكشف مع البيانات الحمولة بسبب عدم ترجمة البيانات الجمركية.
 -10عدم التزام مدققي الية التدقيق المباشر بمعايير التدقيق الداخلي الدولية  IIAالتي تحدد مسؤولية المدقق
الداخلي في الحد من الغش واإلحتيال.
 -11ال يتم تسجيل أنواع البضائع وعدد القطع وعالماتها وأرقامها في البيانات الحمولة (المانفيست) وهذا
ال يتوافق مع قانون الجمارك في العراق المادة ( )38له تأثير سلبي في أداء المدققين في الية التدقيق
المباشر ،حيث من الصعب مطابقة التصاريح الجمركية والتصاريح الجنة الكشف مع البيانات الحمولة
بسبب عدم تسجيل انواع البضائع وعددها وعالماتها في بيانات الحمولة.
 -12من الصعب تحديد قيمة الرسوم الجمركية ألن معظم البضائع التي تصل الى مديريات والمنافذ
الجمركية غير مرفقة بشهادة المنشأ وفاتورة تجارية.
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 -13إن منهجية التدقيق الجمركي له تأثير إيجابي في الحد من التهرب الجمركي ولكن ال توجد الية منظمة
لتطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع بسبب المعوقات التي ذكرناها في أعاله ال يمكن تطبيق منهجية
التدقيق الجمركي في المديريات والمنافذ الجمركية في محافظة السليمانية.
 -14يدرك المدققين على أهمية دور قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك في الحد من التهرب
الجمركي.
 -15معظم المدققين في المديريات والمنافذ الجمركية في مدينة السليمانية يؤيدون تفعيل قسم تدقيق التعريفة
في الهيئة العامة وفقا ً لواجباتهم ومهامهم التي تحددها وزارة المالية العراقية .
 -16ال يتم ارسال التصاريح الجمركية والوثائق المرفقة من المنافذ والمديريات الجمركية الى الهيئة العامة
بسبب إلغاء قسم تدقيق تعريفة في الهيئة العالمة في محافظة اربيل وهذا ال يتوافق مع النظام الداخلي
للهيئة العامة للجمارك الذي يحدد وجبات قسم التدقيق التعريفة بتدقيق التصاريح الجمركية الواردة من
المديريات والمنافذ الجمركية من أجل التأكد من صحة تبويب البضائع واحتساب قيمة الرسوم الجمركية
بصورة صحيحة.
 -17ان معظم المدققين في المديريات والمنافذ الجمركية في محافظة السليمانية يؤيدون تفعيل قسم تدقيق
التعريفة في هيئة العامة للجمارك بمحافظة اربيل وذلك بزيادة عدد الموظفين المتخصصين بأعمال تدقيق
التعريفة بما يتناسب مع حجم األعمال وعدد التصاريح الجمركية الواردة الى قسم تدقيق التعريفة ،ويؤيدون
تطوير وتدريب المدققين في قسم تدقيق التعريفة واألعتماد على مدققين ذوي مؤهالت علمية وعملية،
ويؤيدون بضرورة التبويب المنطقي متسلسل للتصاريح الجمركية وأرسالها بشكل الكتروني الى قسم تدقيق
التعريفة في الهيئة العامة.
 -18من الصعب التأكد من قيمة الرسوم الجمركية ألن الجهة النهائية المخولة بتدقيق البيانات الجمركية
من أجل التأكد من قيمة الرسوم الجمركية غير موجودة.
 -19إدراك المدققين في المديريات والمنافذ الجمركية في مدينة السليمانية على أهمية التدريب المدققين
في مجال مكافحة التهرب الجمركي يزيد من قدرتهم على كشف الغش والتضليل.
 -20حسب نتائج اإلستبيان لم يشارك أي مدقق في مديريات والمنافذ الجمركية في دورات تدريبية في
مجال مكافحة التهرب الجمركي.
 -21ال تتولى الهيئة العامة للجمارك ومديريات تابعة لهامسؤولية تدريب المدققين في مجال مكافحة
التهرب الجمركي

97

 -22تساهم الدورات التدريبية في مجال مكافحة التهرب الجمركي بتعريف المدققين بكل ماهو جديد في
مجال التهرب الجمركي.
 -23تس اهم الدورات التدريبية في الجمارك في توعية المدققين بمسؤليتهم عن الحد من الغش واإلحتيال
وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية.
التوصيات
من خالل النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة ،طرح الباحث التوصيات اآلتية:
أوالا :للحد من التهرب الجمركي يجب إجراء إصالحات في آلية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ
الجمركية في مدينة السليمانية:
 -1ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير اإلستقاللية للمدققين في آلية التدقيق المباشر من دون السماح بأي
تأثير خارجي أو داخلي في عملهم وقراراتهم.
 -2دراسة امكانية ربط قسم التدقيق الداخلي والية التدقيق المباشر بوزارة المالية أوهيئة العامة للجمارك
من حيث الهيكلية والفنية والمالية.
 -3ضرورة فتح قناة اتصال بين الهيئة العامة للجمارك وآلية التدقيق المباشر في جميع المديريات والمنافذ
حتى يتم إبالغ الهيئة بالمخالفات واإلنتهاكات التي يتعرض لها المدققون في الية التدقيق المباشر ،خاصة
من قبل مسؤولي الجمارك حيث يتعرضون المدققون لضغوط لتقديم تسهيالت لبعض الشركات واألفراد.
 -4ضرورة قيام اإلدارة العليا بدراسة متطلبات الية التدقيق المباشر إلنجاز العمل بكفاءة ،واختيار المدققين
على أساس المؤهالت العلمية والعملية ليكونوا من خريجي الجامعات والتخصص المحاسبي .
 -5ضرورة قيام الهيئة العامة للجمارك بإلزام مدير قسم التدقيق الداخلي في المديريات والمنافذ الجمركية
باإلشراف الفعلي على الية التدقيق المباشر ،أو اختيار شخص ذو مؤهالت أكاديمية ومهنية لإلشراف على
الية التد قيق المباشر ،و ال بد من تحديد مرجع اللية التدقيق المباشر ألنه ليس من المعقول أن يقوم المدقق
بعمله دون إشراف أو مساءلة.
 -6ضرورة قيام الهيئة العامة للجمارك بإلزام المديريات والمنافذ الجمركية بتوسيع الية التدقيق المباشر
وزيادة عدد الموظفين المتخصصين بأعمال تدقيق المباشر بما يتناسب مع حجم العمل وعدد التصاريح
الجمركية الواردة الى الية التدقيق المباشر ،وإلزام مديريات ومنافذ الجمارك على أن يكون لها عدد كبير
من المدققين خالل ساعات العمل في الية التدقيق المباشر وذلك للحد من األتفاقيات بين التجار والمدققين.
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 -7أو أن وزارة المالية تدرس إمكانية إنشاء قسم آللية التدقيق المباشر لدراسة خطة العمل وتحديد المهام
في هذا القسم ،وزيادة الكوادر المتخصصة ألعمال التدقيق بما يتناسب مع حجم األعمال.
 -8ضرورة قيام وزارة المالية بإلزام شركات النقل على ترجمة بيانات الحمولة (المانفيست) وجميع
المستدات المرافقة لها وفقا ً للمادة ( )47من قانون الجمارك حتي يتمكن المدققون من آلية التدقيق المباشر
من فهمها بوضوح ومطابقتها مع التصاريح الجمركية بسهولة وهذا يساعد من الحد من التهرب الجمركي.
 -9ضرورة قيام وزارة المالية بإلزام شركات النقل على تسجيل أنواع البضائع وعدد القطع وعالماتها
وأرقامها في البيانات الحمولة (المانفيست) وفقا ً للمادة ( )38من قانون الجمارك لتسهيل عملية التدقيق
وسرعة األنجاز وسهولة مطابقة بين التصاريح الجمركية وبيانات الحمولة.
 -10ضرورة قيام الهيئة العامة للجمارك بإلزام المديريات والمنافذ الجمركية بتطبيق معايير التدقيق
الداخلي الدولية  IIAوالتي تحدد مسؤولية المدقق الداخلي عن الحد من الغش واإلحتيال.
 -11ضرورة قيام وزارة المالية بإلزام المديريات والمنافذ الجمركية بعدم تخليص اية بضاعة إال بعد
إرفاقها بشهادة المنشأ والفاتورة التجارية.
ثانياا :للحد من التهرب الجمركي يجب تطبيق منهجية التدقيق الجمركي في المديريات والمنافذ الجمركية
ضرورة قيام الهيئة العامة للجمارك بزيادة وعي المدققين بألية التدقيق المباشر بأن مهامهم ليست مجرد
تدقيق مالي وانما تطبيق منهجية التدقيق الجمركي للحد من التهرب الجمركي ،حيث يقوم معظم المدققين
في الية التدقيق المباشر بفحص قيمة الرسوم الجمركية فقط وال يقومون بمطابقة بيانات الحمولة مع
التصريح الجمركي والوثائق المرفقة.
ثالثاا :للحد من التهرب الجمركي يجب تفعيل قسم تدقيق التعرفة بالهيئة العامة للجمارك:
 -1ضرورة قيام وزارة المالية بإعادة تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك وتحديد مهامها
وواجباتها وفقا ً للمادة رقم  13من النظام الداخلي لوزارة المالية بتأريخ  ،1994-12-26والتي تنص
على تدقيق التصا ريح الجمركية والوثائق المرفقة للتأكد من صحة تبويب البضائع وأحتساب قيمة الرسوم
الجمركية.
 -2ضرورة قيام وزارة المالية بزيادة عدد المدققين في قسم تدقيق التعريفة بما يتناسب مع حجم األعمال
وعدد التصاريح الجمركية الواردة من المنافذ الحدودية والمديريات الجمركية الى قسم تدقيق التعريفة في
الهيئة العامة للجمارك.

99

 -3ضرورة قيام وزارة المالية بإلزام المنافذ الحدودية والمديريات الجمركية بضرورة تبويب المنطقي
المتسلسل للتصاريح الجمركية والوثائق المرفقة وأرسالها بشكل الكتروني يوميا ً في وقت محدد إلى قسم
تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك.
 -4ضرورة قيام وزارة المالية بتطوير مدققين في قسم تدقيق التعريفة واالعتماد على المدققين ذوي
المؤهالت العلمية والمهنية في تخصصات معينة.
 -5تفعيل قسم تدقيق التعريفة الذي له أهمية خاصة لخزينة الدولة ،حيث في الهيأة العامة للجمارك تعرف
حجم االيرادات اليومية للمديريات والمنافذ الجمركية نتيجة تدقيق وصوالت القبض المحاسبة 37أ التي
تأتي من المديريات والمنافذ الجمركية.
 -6تفعيل قسم تدقيق التعريفة له أهمية خاصة في كشف االختالس وحجم التسهيالت التي تقدم في المديريات
والمنافذ الجمركية للشركات وللتجار من خالل تدقيق البيانات الحمولة والتصاريح الجمركية والتصاريح
للجنة الكشف ومطابقتها مع وصوالت القبض المحاسبة 37أ التي تأتي من المديريات والمنافذ الجمركية
 -7تفعيل قسم تدقيق التعريفة له أهمية الخاصة ألمن الدولة ألنها يعرف في الهيئة حجم البضائع ونوع
البضائع التي تدخل وتخرج من المديريات والمنافذ الجمركية من خالل تدقيق البيانات الحمولة والتصاريح
الجمركية وتصاريح لجنة الكشف التي تأتي من المديريات والمنافذ الجمركية.
رابعاا :تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي:
 -1على وزارة المالية فتح تحقيق لمعرفة الجهة المقصرة بعدم فتح دورات تدريبية للمدققين في مجال
مكافحة التهرب الجمركي في المديريات والمنافذ الجمركية لحد األن.
 -2يجب على الهيئة العامة للجمارك العمل على اعداد وتوفير الدورات التدريبية للمدققين في مجال مكافحة
التهرب الجمركي وسبل مكافحتها.
 -3يجب أن تعمل الهيئة العامة للجمارك على اعداد وتوفير الدورات التدريبية للمدققين في مجال معايير
التدقيق الداخلي الدولية  IIAالتي تحدد مسؤولية المدقق الداخلي في الحد من الغش واإلحتيال.
 -4ضرورة قيام وزارة المالية بإلزام الهيئة العامة للجمارك بوضع خطة سنوية لتدريب المدققين في مجال
مكافحة التهرب الجمركي من أجل تأهيل وتطوير المدققين ورفع كفاءتهم ومؤهالتهم.
خامساا :الدراسات المستقبلية المقترحة :
 -1دور تعريفة الجمركية في ظل نظام المنسق على الموازنة العامة.
 -2دور المعيير التدقيق الداخلي  IIAفي الحد من الغش واإلحتيال في الجمارك.
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 -3دور تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي في الحد من التهرب الجمركي.
 -4دور المبادئ واإلجراءات المحاسبية في مكافحة التهرب الجمركي.
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 -56الخطيب ،خالد ،وشامية أحمد ،أسس المالية العامة ،الطبعة الرابعة ،دار وائل للنشر -عمان-
األردن.2012 ،
 -57عثمان ،سعيد ،والعشماوي،شكري ،اقتصاديات الضرائب سياسات -نظم -قضايا معاصرة ،الدار
الجامعية للنشر والتوزيع -األسكندرية -مصر.2007 ،
 -58عطا ،محمد ،الفحص الضريبي علما ا و عمالا ،مطبعة دار الطباعة الحرة -مصر.2002 ،
 -59خصاونة ،جهاد ،علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النضرية والتطبيق العلمي ،دار وائل
للنشر -عمان -األردن.2010 ،
 -60عطيوي ،فوزي ،المالية العامة ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوية -بيروت -لبنان-
.2003
 -61عثمان ،عبدالرزاق ،أصول التدقيق الداخلية ،الطبعة الثانية ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل،
العراق.1999 ،
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المالحق الدراسة
الملحق رقم ( )1المحكمون ألداة الدراسة
الملحق رقم ( )2الهيكل التنظيمي للهيئة العامة الجمارك في العراق
الملحق رقم ( )3بيانات الحمولة
الملحق رقم ( )4التصريح الجمركي
الملحق رقم ( )5شهادة المنشأ
الملحق رقم ( )6الفاتورة التجارية
الملحق رقم ( )7األستبانة
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الملحق رقم ( )1المحكمون ألداة الدراسة

األسم

الدرجة العلمي

المصب
الوظيفي

الجامعة /الدائرة

1

د .سيروان كريم عيسى

أستاذ

تدريس

جامعة صالح الدين -أربيل

2

د.غازي عبدالعزيز البياتي

أستاذ

تدريس

جامعة تقنية شمالية-
كركوك

3

د .خيري علي أوسو

أستاذ

الرقم

جامعة بوليتكنيك -دهوك

4

د .نرمين معروف غفور

أستاذة مساعدة

عميدة

جامعة سليمانية -سليمانية

5

د .بصيرة مجيد نجم

مدرس

معاون عميد

جامعة سليمانية -سليمانية

6

د .أياد شاكر سلطان

أستاذ مساعد

تدريس

جامعة سليمانية -سليمانية

7

د .ده رون فريدون عبداللة

أستاذ مساعد

رئيس قسم
إدارة
األعمال

جامعة سليمانية -سليمانية

8

د .مصطفى حسن محمد

أستاذ مساعد

رئيس قسم
إدارة
األعمال

جامعة كومار للعلوم
والتكنلوجيا -سليمانية

9

جمال صالح قادر

مدير تنفيذي

مدير

مديرية الجمارك –
سليمانية
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الملحق رقم ( )2الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للجمارك ومديرياتها في العراق
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الملحق بيانات الحمولة رقم ()3

113

114

الملحق رقم ( )4التصريحة الجمركية

115

الملحق رقم ( )5شهادة المنشأ

116

117

الملحق رقم ( )6الفاتورة التجارية
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الملحق رقم ( )7االستبانة

جامعة نير ايست – قبرص الشمالية
المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم االنسانية
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – قسم المحاسبة والبنوك
برنامج الماجستير

استمارة اإلستبيان

( دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي )

بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في المحاسبة والبنوك

إعداد الطالب
بختيار محمود علي

إشراف
د /أحمد سمور
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حيث يهدف هذا البحث إلى دراسة دور التدقيق الداخلي في الحد من التهرب الجمركي من خالل التحقق
من صحة التصريح الجمركي والوثائق المرفقة بالتصريح المقدم باستخدام الية التدقيق المباشر وتفعيل
قسم التدقيق التعريفة.
مالحظات:
 أمل التكرم بتعبئة االستبانة بعناية ودقة واختيار اإلجابة التي تراها مناسبة ,وفق تدرج خماسي (أوافق تماما ا ,أواقف ,محايد ,ال أوافق ,ال أوافق تماما ا ) .
 بيانات هذه اإلستمارة سرية والتستخدم إال لغرض العلمي. تتم اإلجابة بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة والتي تعبر بصدق عن رأيكم وتأكدو أنإجاباتكم من شأنها تساعد في تطوير وإثراء هذا البحث.
تقبلوا منا فائق اإلحترام والتقدير
السنة الجامعية
2020 -2019
القسم األول :البيانات الشخصية
يرجي وضع عالمة (×) في الخانة التي تناسب اختيارك
 -1الجنس:
 -ذكر



 -أنثى



 -2المؤهل العلمي:
 -أقل من بكالوريوس مع تحديد



 -بكالوريوس



 -دبلوم عالي



 -ماجستير



 -دكتورا
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 -3التخصص العلمي:
 -محاسبة



 -إدارة اعمال



 -إقتصاد



 -أخرى مع تحديد



 -4عدد سنوات الخبرة في مجال ممارسة المهنة:
 5 - 1 -سنوات



 10 - 6 -سنوات



 15 - 11 -سنوات



 16 -سنة فأكثر



 -5عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التهرب الجمركي وسبل مكافحته:
 -ال توجد



 -من  4 – 1دوررت



 5 -دورات فأكثر



المحور األول  :التدقيق الداخلي
أوالا :الية التدقيق المباشر في المديريات والمنافذ الجمركية
أوافق
الفقرة
الرقم
تماما ً
1
2
3
4

يتم تحديد غرض الية التدقيق المباشر رسميا ا
من الجهات ذات العالقة ( وزارة المالية
والقوانين والتعليمات ذات العالقة)
يتم تحديد سلطة الية التدقيق المباشر رسميا ا من
الجهات ذات العالقة ( وزارة المالية والقوانين
والتعليمات ذات العالقة)
يتم تحديد مسؤولية الية التدقيق المباشر رسميا ا
من الجهات ذات العالقة ( وزارة المالية
والقوانين والتعليمات ذات العالقة)
يدرك المدققون في الجمارك أهمية دور الية
التدقيق المباشر في الحد من التهرب الجمركي

أوافق

ال
محايد ال
أوافق أوافق
تماما ً
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

نشاط التدقيق المباشر يتسم باألستقاللية
نشاط التدقيق المباشر يتسم بالموضوعية
يوجد تدخل بعمل المدققين الية التدقيق المباشر
من قبل األدارة العليا
يتم اخبار الجهات المعنية عند انتهاك أستقاللية
المدقق
يتأكد مدير التدقيق الداخلي من ان الموارد
البشرية للتدقيق المباشر مناسبة وكافية ويتم
توظيفها لتحقيق الخطة المعتمدة
التزام مدققي الية التدقيق المباشر بمعاير
التدقيق الداخلي الدولية
يقوم مدير التدقيق الداخلي باألشراف الفعال
على المدققين في الية التدقيق المباشر
وتوجيههم بالشكل الصحيح
عدم وجود قسم رئيس مستقل بأسم قسم التدقيق
المباشر له تأثير سلبي على الية التدقيق
المباشر
وجود عدد قليل من المدققين في الية التدقيق
المباشر حيث ال يتناسب مع حجم األعمال وعدد
التصاريح الجمركية يؤثر سلبا ا على الية التدقيق
المباشر
ارتباط الية التدقيق المباشر باإلدارة العليا
يدرك مدققو الجمارك أهمية الية التدقيق
المباشر لتحديد قيمة الرسوم الجمركية

ثانيا ا  :منهجية التدقيق الجمركي
الفقرة
الرقم
1
2
3
4
5

عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق التصاريح
الجمركية المصرح بها من طرف المكلفين
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق التصريح
للجنة الكشف المصرح بها من الطرف الموظفين
المعتمدين
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق البيانات
الحمولة (المانيفست)
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق الشهادة
المنشأ للبضاعة
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق الفاتورة
التجارية للبضاعة

أوافق
تماما ً

أوافق

ال
محايد ال
أوافق أوافق
تماما ً
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6
7
8
9
10
11
12
13
14

عند تخليص اية بضاعة يتم فحص الشهادات
الفنية
عند تخليص اية بضاعة يتم فحص الشهادات
التكنلوجية أو تحليل المنتج
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق الحسابات
التي من شأنها وصف البضاعة مثل تعريف
المخزون
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق قوائم األسعار
وعروض األسعار
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق الوثائق
المتعلقة في قيمة البضاعة وكميتها
عند تخليص اية بضاعة يتم فحص الوثائق
المتعلقة في مصدر السلعة
عند تخليص اية بضاعة يتم تدقيق بنود تعريفة
البضائع
يتم أخذ عينة من البضاعة وفحصها للتأكد من
مواصفاتها
يتم تدقيق مبلغ الرسوم الجمركية قبل رفع
البضائع من الحرم الجمركي

ثالثاا :تفعيل قسم تدقيق التعريفة في الهيئة العامة للجمارك
أوافق
الفقرة
الرقم
تماما ً
1
2
3
4

5
6

يدرك المدققون في الجمارك أهمية قسم
تدقيق التعريفة الجمركية في الحد من
التهرب الجمركي
يتم أرسال التصاريح الجمركية والوثائق
المرفقة من المنافذ والمديريات الجمركية
الى الهيئة العامة للجمارك
تفعيل قسم تدقيق التعريفة وفقا ا لواجباتها
التي حددها وزارة الماية العراقية
زيادة الكادر الوظيفي المتخصص بأعمال
التدقيق بما يتناسب مع حجم األعمال
وعدد التصاريح الجمركية الواردة الى
قسم تدقيق التعريفة من المنافذ
والمديريات الجمركية
تطوير وتدريب مدققي التعريفة واإلعتماد
على موظفين ذوي مؤهالت علمية
توجيه المنافذ والمديريات الجمركية الى
ضرورة التبويب المنطقي المتسلسل
للتصاريح الجمركية والوثائق المرفقة

أوافق

محايد ال
أوافق

ال
أوافق
تماما ً
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7
8

9
10

وارسالها في مواعيد محددة الى قسم
تدقيق التعريفة
تصنيف مدققي قسم تدقيق التعريفة
الجمركية بحسب فئات وانواع السلعة بما
يسهل عملية التدقيق وسرعة اإلنجاز
أرسال التصاريح الجمركية والوثائق
االمرفقة بشكل الكتروني يوميا ا من
المنافذ والمديريات الجمركية الى قسم
تدقيق التعريفة
تغيير مدققي قسم تدقيق التعريفة كل 3
أشهر
يدرك مدققو الجمارك أهمية قسم تدقيق
التعريفة للتأكد من صحة احتساب مبلغ
الرسوم الجمركية من خالل تدقيق
وصوالت القبض المحاسبة  37أ
ومطابقتها مع التصاريح الجمركية
والوثائق المرفقة

رابعاا :تدريب المدققين في مجال مكافحة التهرب الجمركي
أوافق
الفقرة
الرقم
تماما ً
يدرك المدققون في الجمارك أهمية التدريب
1
في مجال مكافحة التهرب الجمركي للحد من
التهرب الجمركي
تتولى الهيأة العامة للجمارك والمديريات
2
التابعة لها مسؤولية تدريب المدققين في
مجال مكافحة التهرب الجمركي
تساهم الدورات التدريبية في الجمارك في
3
توعية المدققين بمسؤوليتهم عن الحد من
الغش واالحتيال وفق معايير التدقيق الداخلي
الدولية IIA
تساهم الدورات التدريبية في الجمارك
4
بتعريف المدققين بكل ماهو جديد في مجال
التهرب الجمركي
تساهم الدورات التدريبية في إحداث تغييرات
5
في المدققين من حيث الخبرة
تساهم الدورات التدريبية في إحداث تغييرات
6
في المدققين من حيث المهارة

أوافق

محايد

ال أوافق
ال
أوافق تماما ً
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الحد من التهرب الجمركي
الفقرة
الرقم
1
2

3

4
5
6

7

8

9

10

يدرك المدققون الداخليون أحتمال حدوث حاالت
جسيمة من التهرب من الرسوم الجمركية
معظم البضائع التي تصل الى مديريات والمنافذ
الجمركية مرفقة ببيانات الحمولة وغير مرفقة
بشهادة المنشأ أو الفاتورة وهذا يشجع المكلفين
بمحاولة التهرب من الرسوم الجمركية
يتم تسجيل أنواع البضائع عدد القطع الطرود
وعالماتها وارقامها في بيانات الحمولة
(المانيفست) وفقا ا لقانون الجمارك المادة ()38
لها تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
تتم ترجمة بيانات الحمولة والقوائم المنصوص
عليها وفق قانون الجمارك مادة ( )47له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
وجود مراقب مخازن في المديريات والمنافذ
الجمركية وفق قانون الجمارك مادة ( )62لة
تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
اإلطالع على التصاريح المقدمة المصرح بها من
طرف المكلفين لمطابقتها مع ماورد في الوثائق
المرفقة في حال وجود شك في التصاريح
الجمركية له تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي
اإلطالع على تصاريح لجنة الكشف المصرح بها
من الطرف الموظفين المعتمدين لمطا بقتها مع
ماورد في التصريح المقدم والوثائق المرفقة في
حال وجود شك في تصريح لجنة الكشف له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
اإلطالع على البيانات الحمولة (المانيفست)
ومطابقتها مع التصريح الجمركي والتصريح
لجنة الكشف في حال وجود الشك في البيانات
الحمولة له تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي
اإلطالع على الوثائق المتعلقة في المنتج مثل
الشهادات الفنية أو التكنلوجية أو تحليل المنتج
في حال وجود شك في تبنيد البضاعة له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
اإلطالع على الحسابات التي من شأنها وصف
البظاعة مثل تعريف المخزون في حال وجود شك

أوافق
تماما ً

أوافق

ال
محايد ال
أوافق أوافق
تماما ً
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11
12
13

14
15

16

17
18
19
20
21

22

في تبنيد البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
أخذ افادة من المخلص الجمركي في حال وجود
شك في منشأ البضاعة لة تأثير ايجابي في الحد
من التهرب الجمركي
أخذ افادة من المخلص الجمركي في حال وجود
شك في تبنيد البضاعة له تأثير ايجابي في الحد
من التهرب الجمركي
أخذ عينة من البضاعة وفحصها والتأكد من
مواصفاتها في حال وجود الشك في تبنيد
البضاعة لها تأثير ايجابي في الحد من التهرب
الجمركي
طلب الوثائق المتعلقة في مصدر البضاعة مثل
الباركود في حال وجود شك في منشأ البضاعة
له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
تحليل شكل شهادة المنشأ واألختام المطابقتها مع
ماورد في األتفاقيات في حال وجود شك في كمية
أو عدد البضاعة له تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
أخذ إفادة من مراقب المخزن كونة يدخل البضائع
الى المخازن في حال وجود شك حول كمية أو
عدد البضائع لها تأثير ايجابي في الحد من
التهرب الجمركي
اإلطالع على ملف حركة اإلدخال للمخازن في
حال وجود شك في كمية البضاعة أوعددها له
تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
اإلطالع على الوثائق المتعلقة في قيمة البضاعة
وكميتها في حال وجود شك في الفواتير التجارية
له تأثير ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
اإلطالع على قوائم األسعار وعروض األسعار في
حال وجود شك في قيمة البضاعة له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ بعد رفع
البضائع من الحرم الجمركي له تأثير ايجابي في
الحد من التهرب الجمركي
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ
ومطابقتها مع التصاريح الجمركية للتأكد من
صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ
ومطابقتها مع التصاريح للجنة الكشف للتأكد من
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23

24

25

صحة أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير
ايجابي في الحد من التهرب الجمركي
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ
ومطابقتها مع البيانات الحمولة للتأكد من صحة
أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير ايجابي
في الحد من التهرب الجمركي
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ
ومطابقتها مع شهادة المنشأ للتأكد من صحة
أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير ايجابي
في الحد من التهرب الجمركي
فحص وصوالت القبض المحاسبة  37أ
ومطابقتها مع الفاتورة التجارية للتأكد من صحة
أحتساب مبلغ الرسوم الجمركية له تأثير ايجابي
في الحد من التهرب الجمركي
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