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بسم هللا الرحمن الرحيم

أ

االهداء
الى ...من أنار لنا درب العلم ورمز االبوة ومعلمنا وقدوتنا في الحياة
(آباءنا)
الى ...من اشعلت لنا القناديل لتنير لنا الدرب الطويل.
الى...من غمرتنا بحنانها منذ نعومة اظفارنا وسهرت الجلنا ليالي طويلة.
(امهاتنا)
الى...من نشد بهم أزرنا ومن هم سندنا وقارب نجاتنا في الحياة.
(اخوتنا واخواتنا)
الى...من كانو لنا سندا وخير عونا لنا وتحملوا معنا عناء سنوات الدراسة.
الى...كل من ساعدننا لنواصل مسيرة حياتنا .
(اساتذتنا)
نهدي ثمرة جهدنا المتواضع

الباحثون

ب

الشكر والتقدير
الحمدهلل حمدا ً يوافي نعمه ،ويدفع عنا بالءه ونقمه ،والصالة و السالم على من ال نبي من بعده
سيدنا محمد (صلى هللا عليه وسلم) وعلى اله وصحبه أجمعين .....وبعد.
يسرنا وأن نضع المسات االخيرة على هذا الجهد أو البحث المتواضع و أن نقدم جزيالً الشكر
و التقدير و األمتنان و المحبة الى أستاذنا الفاضل المحترم (أ .هوشنگ محسن كريم) إلشرافها
ومتابعتها العلمية الهادفا و توجيتاتها السديدة و المفيدة و النافع لنا ولهذه البحث التي كان لها تأثيرا ً
عظيم في انجاح و إخراج وأنها هذا البحث بما هو عليها وبهذا الصيغة ،فنشكر أستاذنا الفاضل
على مساعدتنا بعلمها وقتها ومهارتها على الرغم من مسؤولياتها الكبيرة في هذه البحث و كأستاذ
مشرف عل هذه البحث ويمكن أن نقول بانه كان بمثابة طالب اضافي لنا في البحث من خالل
توصياتها و أرشادتها العلمية المفيدة ،فامنياتينا له بالعمر المديد ونجاحها في حياتها الشخصية
تفوقها في الدراسة ونتمنا له الصحة الدائمة و سالمة.
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الفصل االول  :مقدمة و الدراسات السابقة
اوال  :مقدمة :
تعد الضريبة قضية مهمة وحيوية في حياة الشعوب والدول لسببين رئيسين ،االول انها تشكل االداة
المالية الرئيسة التي يمكن من خاللها توفير االموال الالزمة لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة .والثاني
انها تعتبر واحدة من اهم وسائل التدخل المباشر للدولة للتاثير في حركة االقتصاد والمجتمع لتحقيق اهداف
اقتصادية واجتماعية وسياسية عامة تجسيدا النموذج الرفاهية الذي تسعى لتحقيقة كل دولة .انتهيئة
المعلومات الضريبية يعد احد المجاالت الحيوية التي تلقى اهتماما بالغا من لدنا السلطة الضريبية بسبب
حاجتها الى المعلومات المفيدة (المالئمة والصادقة) لتحقيق ادارة كفؤة وفاعلة يمكن من خاللها العمل على
تحسين واقع العوائد الضريبية .اذ ان زيادة العوائد الضريبة يتطلب وجود نظم معلومات ضريبية تهتم بجمع
البيانات الخاصة بالمكلفين على مستوى البلد ومعالجتها وتوصيلها بشكل معلومات لحصر دخول المكلفين
الخاضعة للضريبة ولتحسين اجراءات التحاسب الضريبي.
يتاثر واقع التحاسب الضريبي بالمعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي في الشركات باعتباره احد
االنظمة المعلوماتية المتواجدة في اية وحدة اقتصادية ويقدر ما تكون المعلومات ذو فائدة لعملية التحاسب
الضريبي سنتناول في هذا البحث اثر فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في عملية التحاسب الضريبي في
الهيئة العامة للضرائب اربيل ولذلك يهدف نظم المعلومات المحاسبية على تلبية احتياجات الوحدة االقتصادية
كاداة معرفة للتحاسب الضريبي للمكلفين ،ان مصطلح الية التحاسب بمفهومه الضريبي والعالقة بنظم
المعلومات المحاسبية باعتباره اداة ووسيلة من مخرجات حقول المحاسبة وان نظم المعلومات ينطبق على
الية التحاسب الضريبي ليتضمنها عناصر النظام واهدافه واجزاءه وتفاصيله التي تتشابه مع النظم االخرى
من حيث شرعيتها في الية التحاسب الضريبي التي تمثل القلب النابض للنظام الضريبي ويبث الحياة في
بقية اجزاءه فهو الذي يضع السياسة الضريبية على ارض الواقع وان اهمية المعلومات المحاسبية ضمن
الية التحاسب الضريبي تحقق الدقة في البيانات والمعلومات المحاسبية فمن دون معلومات محاسبية موثوقة
ال يمكن اجراء عملية للتحاسب الضريبي.
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ثانيا  :مشكلة البحث :
ان ضعف نظم المعلومات المحاسبية واالعتماد على االساليب اليدوية في العمل الضريبي جعل
هناك صعوبة في تقريم المعلومات في الوقت المناسب وبجهد وبكلفة اقل مما اعاد سلبا على اجراءات
التحاسب الضريبي للشركات لغرض تهيئة المعلومات المحاسبية الغراض التخطيط وزيادة الحصيلة
الضريبية مما يحقق انسيابية المعلومات بين الشركات واالدارة الضريبية.
وعلى هذا االساس يمكن طرح مشكلة البحث من خالل السؤالين االتيين :
 -1هل هناك نظم المعلومات المحاسبية متكاملة لدى السلطة الضريبية عن المكلفين؟
 -2هل يؤدي اعتماد نظم المعلومات المحاسبية الى تحسين واقع عملية الحصر الضريبي للمكلفين
واجراءات التحاسب الضريبي معهم؟
ثالثا  :هدف البحث :
يهدف البحث الى الكشف عن الدور االيجابي الفعال لنظم المعلومات المحاسبية في توفير المعلومات
او البيانات ضمن الية التحاسب الضريبي وكشف مكامن الضعف في المعلومات الواردة من خالل اثر تلك
المعلومات على الية التحاسب الضريبي للشركات كدراسة تطبيقية لتحاسب المكلفين ضمن الية تعتمد على
نظام فعال للمعلومات المحاسبية بشكل اهمية علمية للمؤسسة الضريبية لدقة المعلومات التي يوفرها
للمخمنين من جهة والمكلفين من جهة اخرى.
رابعا  :اهمية البحث :
تبرز اهمية البحث اقرب ما تكون واقعية عن التحاسب الضريبي للمكلفين المشمولين بضريبة
الدخل في اقليم كوردستان اذ ان تستخدم نظم المعلومات المحاسبية باسلوب علمي لغوي وهو يحاول الباحث
استنتاجه والتوصية به النجاح الية التحاسب الضريبي كونها من اركان النظام الضريبي ومدخل رئيسي في
دقة وسالمة وعدالة تحقيق الحصيلة الضريبية كجزء حيوي من ايرادات الدولة .كشف مواطن الخلل و
الضعف في نظم المعلومات المحاسبية المستعملة في الهيئة العامة للضرائب .ودراسة وتقويم اجراءات
حصر المكلفين والتحاسب الضريبي معهم.
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خامسا  :فرضية البحث :
نظم المعل ومات المحاسبية يتسفاد من معلوماتها الغراض تقويم الية التحاسب الضريبي وكذلك
اعداد نظام فعال للمعلومات المحاسبية وتطويره يوفر اساسا علميا الية التحاسب الضريبي وبالتالي يقلل من
اجراءات التعقيد والروتين الناتجة عن ذلك مما يؤدي الى توفير في الجهد والوقت والتكاليف.
سادسا  :حدود البحث :
 -1الحدود المكانية  :تمثل الحدود المكانية بالدائرة الضريبة العامة – اربيل.
 -2الحدود الزمنية  :اقتصرت فترة الدراسة الفترة في البحث على الفترة الزمنية من – 2021/11/1
.2022/4/1
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سابعا  :الدراسات السابقة :
 -1دراسة (خليل عواد و بالل فايز)2016 ،
وجاءت تحت عنوان (بعد المعلومات المحاسبية في كفاءة فعالية النظام الضريبي االردني).
تهدف هذه الدراسة الى اقتراح اطار بيت بعد المعلومات المحاسبية في تقييم النظام الضريبة وتطبيق هذا
االطار على ضريبة الموحدة في المملكة االردنية الهاشمية.
وقد فرضت هذه الدراسة الى ان ينطبق مفهوم النظام الفكر المحاسبي على النظام الضريبي يمكن للمعلومات
المحاسبية من خالل مدخل المظام المساهمة في تقييم كفاءة وفعالية النظام الضريبي.
من خالل النتائج المستخرجة في هذه الدراسة تبين ان تطبيق نظام الضريبة الموحدة يوفر عدالة ضريبية
اكثر واكبر في قياس وفعالية النظام الضريبي.
 -2دراسة (بوترفاس حكيم و مسلم محمد)2019 ،
وجاءت تحت عنوان ((دور نظام المعلومات المحاسبي في تحديد الوعاء الضريبي)).
فرضت الباحثان بأن نظام المعلومات المحاسبي له دور كبير في تحديد الوعاء الضريبي وان نظام
المعلومات المحاسبي اداة فعالة تمكن مصالح الضرائب من تدراك االخطاء والتجاوزات المصرح بها من
قبل المكلف بالضريبة.
وهدفت هذه الدراسة التعريف بنظم المعلومات المحاسبية وبيان دور نظام المعلومات المحاسبي في تحديد
الوعاء الضريبي.
عرفت هذه الدراسة تاكيد الدور الكبير لنظام المعلومات المحاسبي في ضبط وتحديد الوعاء الضريبي
وفعالية نظام المعلومات المحاسبي في اكتشاف االخطاء وتداركها.
 -3دراسة (قاسم محمد)2011 ،
وجاءت تحت عنوان ((اثر فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في عملية التحاسب الضريبي)).
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تهددف هذه الدراسة الى الكشف عن الدور االيجابي الفعال لنظم المعلومات المحاسبية في توفير المعلومات
او البيانات ضمن الية التحاسب الضريبي وكشف مكامن الضعف في المعلومات الواردة من خالل اثر تلك
المعلومات على الية التحاسب الضريبي للشركات.
وفرضت هذه الدراسة يلعب نظم المعلومات المحاسبية دورامهما واساسيا في عملية التحاسب الضريبي
حيث ان نظم المعلومات المحاسبية يستفاد من معلوماتها الغراض تقويم الية التحاسب الضريبي وكذلك
اعداد نظام فعال للمعلوممات المحاسبية وتطويره وبالتالي يقلل من اجراءات التعقيد والروتين الناتجة عن
ذلك مما يؤدي الى توفير في الجهد والوقت والتكاليف.
واستخرجت هذه الدراسة ترتبط فاعلية ونجاح نظم المعلومات بدرجة تاثيرها على اداء االدارة الضريبة
على جعلها فاعلية في نظام الواقع واساسا لتعاسب الشركات ،ان نظام المعلومات المحاسبية هو احد االنظمة
الفرعية للمعلومات والمتمثلة بالمدخالت والعمليات واالجراءات والمخرجات لالدارة الضريبية كاداة
للتحاسب الضريبي.
 -4دراسة (خالد هاني)2007 ،
وجاءت تحت عنوان ((مدى االعتماد على المعلومات المحاسبية في تقدير ضريبة الدخل))
وفرضت الباحث بان ال توجد عالقة بين جودة المعلومات المحاسبية المقدمة من الشركات المساهمة وبين
تقدير ضريبة الدخل للشركات المساهمة.
وتهدف هذه الدراسة الى التعرف على جودة المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل الشركات المساهمة
للدائرة الضريبة .والوصول الى ضريبة دخل عادلة على المكلفين.
واستخرج هذه الدراسة ان الشركات المساهمة لديها مقومات النظام المحاسبي اليدوي و تستخدم وسائل
االفصاح بشكل جيد .هناك المشكلة في المعلومات المحاسبية التي تنتجها هذه االنظمة انها ال تتمتع
بالمصداقية .الشركات تقوم باعداد حساباتها بنفس الطريقة من عام االخر.
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الفصل الثاني  :االطار النظري
المبحث االول :مفهوم واهداف وخصائص نظم المعلومات المحاسبي
أوال :مفهوم وتعريف نظم المعلومات المحاسبية:
إختصارا بـ  ،AISهي عبارة عن أنظمة
 ،Accounting Information Systemsويشار لها
ً
مؤلفة من مجموعة من العناصر المتصلة مع بعضها البعض لتكمل بعضها ألداء المهام الموكولة لها في
توفير التقارير اإلحصائية والمالية للمساعدة في عملية إتخاذ القرار اإلداري سواء كان ذلك داخل حدود
ضا
المنشأة أو مع البيئة المحيطة بها كالمستثمرين والدائنين ،كما يمكن تعريف نظم المعلومات المحاسبية أي ً
تلك النظم التي تقوم بمعالجة البيانات المتعلقة بالمعامالت المالية لتقديم المعلومات التي تحتاجها األقسام ذات
العالقة حين الحاجة إليها ،وتتفاوت أنواعها وفقًا لمجموعة من العوامل من بينها كمية البيانات المتدفقة
وحجم األعمال وطبيعة النشاط التجاري (العاني.)12 : 2005 ،
يمكن تعريف نظام المعلومات المحاسبي بأنه مجموعة مترابطة من العناصر المادية والبشرية التي
تتفاعل معا من اجل حصر وتجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات المالية المتعلقة باألحداث االقتصادية
الداخلية والخارجية طبقا لقواعد وإجراءات محددة إلنتاج وتوصيل معلومات مالية مفيدة إلى مستخدميها
بهدف تمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط والرقابة .ويمثل نظم المعلومات في العنصر البشري
وتقنية المعلومات والتي تعمل بشكل متكامل من اجل تزويد المنظمة بالمعلومات الالزمة لممارسة اعمالها
وتحقيق اهدافها من خالل التعريف االتي (مجموعة من االجراءات المنظمة التي عندما يتم تنفيذها فانها
توفر المعلومات الغراض صنع القرار والرقابة في الوحدة االقتصادية) (قاسم.)19 : 1998 ،
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ثانيا :مكونات وعناصر نظم المعلومات المحاسبية:
مكونات نظم المعلومات المحاسبية:
أ)
يتكون كل نظام المعلومات المحاسبي من المكونات االساسية التالية (حدة:)5: 2016 ،
)1

المدخالت (In Put):

تتمثل مدخالت نظام المعلومات في البيانات (المادة الخام) ،وهي عبارة عن بيانات تاريخية أو تقديرية
بيانات تاريخية أو تقديرية عن عمليات المؤسسة وعن أوجه العمل وطبيعة النشاط التي تزاولها المؤسسة،
سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالبيئة الداخلية أو الخارجية.
)2

عمليات التشغيل والمعالجة (Processing):

تتمثل هذه الخطوة الجانب الفني في النظام ،حيث تشتمل على كيفية تحويل المدخالت (البيانات) إلى
المخرجات (المعلومات) المطلوبة ،من خالل عمليات المعالجة المنطقية وغيرها من األساليب ،التي تتخذ
لتحويل البيانات إلى معلومات سواء بصورة يدوية أو آلية.
)3

المخرجات (Out Put):

هي النتائج التي يسعى النظام إلى تحقيقها ،والتي يجب أن تتماشى مع الهدف أو األهداف األساسية من وجود
النظام المعين للمعلومات ،وتتمثل المخرجات في المعلومات الناتجة عن النظام في الشكل والمضمون ،التي
يحتاجها المستخدمون بهدف المساعدة في اتخاذ القرار.
)4

أدوات الرقابة (Controls):

وتهدف هذه االدوات الى التحقيق من أن النتائج النهائية تتماشي مع الخطط الموضوعة سابقا.
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)5

االتصال العكسي أو التغذية العكسية (:)Feed Back

هي عبارة عن عملية تصحيح االنحرافات واألخطاء التي تعتري عمل النظام ،وهي أشبه ما تكون بالرقابة
الذاتية ،للتأكد من مدى فعالية وكفاءة النظام في تحقيق األهدف وتلبية احتياجات البيئة التي يعمل في إطارها.
ب)

عناصر نظم المعلومات المحاسبية:

تتمثل عناصر نظم المعلومات المحاسبية في االتي (نضال  ،زياد:)23 : 2011 ،
)1

الموارد البشرية التى تقوم باستخدام النظام تؤدي عليه وظائف مختلفة.

)2

التعليمات واالجراءات اليدوية واالوتوماتيكية التى تستخدم في تجميع ومعالجة وحفظ المعلومات.

)3

البيانات حول المنظمة وأسلوب عملها.

)4

البرامج المستخدمة في معالجة بيانات المنظمة.

)5

بيئة تكنولوجية المعلومات االساسية والتي تشمل أجهزة الكومبيوتر وشبكة االتصاالت.

)6

التدقيق الداخلي ومقاييس االمن التي تتضمن أمن البيانات في نظام المعلومات المحاسبية.

ثالثا :اهمية نظم المعلومات المحاسبية :
تعمل على توفير وإعداد تقارير مالية توضح عمل نتيجة عمل المنشأة.
)1
)2

تساعد اإلدارة في أداء وظائفها بكفاءة عالية ،وتكفل اتخاذ قرارات رشيدة بنا ًء على ما تقدمه من

معلومات دقيقة.
)3

المساهمة في إعداد تقارير مالية دقيقة وصحيحة ،وكذلك الوصول إلى التقارير المالية في الوقت

المناسب.
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)4

تخدم اإلدارة من خالل تقديم بيانات بطريقة علمية فعالة مبنية على الدقة والتشغيل للبيانات

المحاسبية والعرض والتحليل والشكل والوقت المناسب لتقديم البيانات المحاسبية عند الطلب ومما يساعدها
إلى االرتقاء باألداء إلى أعلى المستويات (حسين.)15 : 2004 ،
رابعا :أهداف نظم المعلومات المحاسبية:
الحرص التام على تحقيق مستوى جودة المنتج النهائية من خالل التركيز على كل من عناصر
)1
التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتدقيق.
)2

رصد األعمال المحاسبية وتسجيلها وإعداد التقارير والمعامالت في سجالت رسمية.

)3

توفير الحماية ألصول الملكية في المنشأة.

)4

تزويد المدراء بالمعلومات الضرورية ومساعدتهم من خالل ذلك في صنع القرار.

)5

متابعة األنشطة المحاسبية ً
أوال بأول بطريقة مؤتمتة.

)6

معالجة البيانات المالية والمحاسبية وتجهيزها لمتخذ القرار وصانعه.

)7

تقديم التقارير المالية التي تحتاجها المؤسسات في الوقت المناسب إلتخاذ قرار ما في موقف

يواجهها.
)8

الكشف عن الوضع المالي للمنشأة في نهاية كل سنة مالية.

)9

إصدار التقارير الدورية سواء كانت شهرية أو سنوية أو ربع سنوية (جمعة.)29 : 2003 ،
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خامسا :خصائص نظم المعلومات المحاسبية:
الدقة والسرعة الفائقة في معالجة البيانات المالية وتنفيذها.
)1
)2

إمداد اإلدارة بالمعلومات الالزمة في حين الحاجة إليها ،وخاصةً في حال الرقابة على األنشطة

اإلقتصادية وتقييمها في المنشأة.
)3

مساعدة اإلدارة في إتخاذ القرارات المناسبة من بين مجموعة من البدائل المتاحة ،وذلك من خالل

تزويدها بالبيانات الضرورية وفي الوقت المناسب.
)4

المرونة والقابلية للتطوير ،حيث تمتاز هذه النظم بقدرتها على مواكبة الحاجات والتطورات التي

تطرأ ً
أوال بأول من خالل تطويرها.
)5

الديناميكية والحركة المستمرة في تحقيق األهداف المرجوة.

)6

مديد العون لإلدارة في تنفيذ تخطيط األعمال المتعلقة بمستقبل المنشأة بغض النظر عن نوعها سواء

كانت طويلة أم متوسطة أو حتى قصيرة المدى.
)7

تقديم الخدمات وإشباع الحاجات وتنفيذ المهام اإلدارية بمختلف أنواعها ،كاتخاذ القرار والتخطيط

والرقابة والتنسيق.
)8

اإلستعانة بالمقاييس الكمية والموضوعية لتحقيق أهداف العمل المحاسبي.

)9

االعتماد التام على المعادلة المحاسبية (إجمالي الموجودات= إجمالي المطلوبات+حقوق الملكية)

(العسولي.)76 : 2010 ،
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سادسا :مقومات نظم المعلومات المحاسبية:
تعتمد نظم المعلومات المحاسبية في بنيتها على مجموعة من المقومات ،ومن أهمها( :سعد2000 ،
)92 :
)1

المستندات:

وتعد المصدر الرئيسي لمدخالت النظام المحاسبي ،لذلك تحظى بأهمية بالغة ،وبنا ًء عليه فإن صحة
المعلومات المدخلة والموجودة في هذه المستندات تؤثر في سالمة بقية المراحل المتسلسلة في النظام.
)2

الترميز:

المقوم بإعتباره عملية منح كل مفردة من المفردات الخاصة بالنظام مجموعة من األرقام
تكمن أهمية هذا
ّ
والحروف والعالمات والصور واأللوان ،وذلك لتسهيل عملية إستقطابها والتقليل من إحتمالية حدوث الخطأ،
باإلضافة إلى تسهيل إستخدامها خالل العمل على الحاسوب.
)3

دليل الحسابات:

يعتبر دليل الحسابات بمثابة لغة التواصل والتفاهم بين جمهور المحاسبين ،إذ تهدف إلى تسهيل التعاون
والتفاهم بين مكونات وعناصر نظم المعلومات االدارية ،بحيث يكون أي محاسب متقن ومتفهم لما يحتويه
هذا الدليل ،فتكون مكوناته معبرة عن المعامالت المالية وطريقة تجميعها وتبويبها ضمن مجموعات رئيسية
وفرعية.
)4

أتمتة العمل المحاسبي:

يقوم المحاسب بإدخال المعلومات المحاسبية إلى جهاز الحاسوب وأتمتتها لتصبح جاهزة لإلستخدام بين
مختلف أرجاء المنظمة ،ويستخدم في مختلف أنحاء المنشآت والبيئات التنظيمية بغض النظر عن طبيعة
شغلها ،ويمتاز بأهمية كبيرة في معالجة البيانات وتقديم المعلومات الدقيقة والفائقة السرعة.
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)5

التقارير:

تحظى التقارير المحاسبية بأهمية كبيرة في نظم المعلومات المحاسبية ،إذ أنها الوسيلة الهامة في الرقابة
على النشاط المالي للمنشأة ،ووسيلة التواصل وأداته بين المستويات اإلدارية.
سابعا :وظائف نظم المعلومات المحاسبية :
يؤدي النظام المحاسبي مجموعة من الوظائف تتلخص بما يلى ( :خطاب)92 : 2002 ،
 -1جمع وتخزين البيانات المتعلقة باالنشطة االقتصادية والمالية ومثال على ذلك بيع السلع وتقديم الخدمات.
 -2معالجة البيانات عبر عملية الفرز والتصنيف والتلخيص.
 -3توليد معلومات مفيدة التخاذ القرار وتوفيرها للمستفيدين.
 -4تامين الرقا بة الكافية التي تؤكد تسجيل ومعالجة البيانات المتعلقة بانشطة االعمال بدقة والتاكد من ان
هذه البيانات صحيحة وكاملة ،اما الجزء الثاني فيتضمن مراقبة عملية معالجة هذه البيانات حيث يتم عمل
تغذية راجعة للعرف على نقاط الضعف في هذه العملية وكيفية معالجتها.
ثامنا :مستخدمون ومستفيدون نظم المعلومات المحاسبية:
بصورة عامة يمكن تحديد المستفيدون والمستخدمون من نظام المعلومات المحاسبية واهتماماتها
االساسية كمايلي ( :سعد)92 : 2000 ،
)1

ادارة الوحدة االقتصادية:

تهتم االدارة الداخلية للوحدة االقتصادية بكافة مستوياتها االدارة التي يمكن ان تتواجد ضمن الهيكل التنظيمي
بالحصول على المعلومات التي يمكن ان تستفاد منها في مجاالت االتية:
أ)

تقييم السياسات االدارية والتمويلية لالدارات المختلفة خالل الفترة المالية ومدى مساهمتها في تحقيق

الهدف العام للوحدة االقتصادية.
ب)

تقييم مدى قدرتها على تحقيق االرباح أو خفض التكاليف.
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ت)

معرفة مدى قوة المركز المالي للوحدة االقتصادية.

ث)

المساعدة في تقييم المشاريع االستثمارية.

ج)

المساعدة في اعداد الموازنات المختلفة الغراض التخطيط والرقابة.

)2

اصحاب الملكية:

يهتم اسحاب الملكية بالمعلومات التي يمكن ان توضح االتي:
أ)

مدى قدرة تحقيق االهداف العامة المرسومة للوحدة االقتصادية.

ب)

مدى قوة المركز المالي للوحدة االقتصادية.

ت)

مدى قدرة على الوفاء بالتزامات تجاه الوحدة االقتصادية.

ث)

قدرة الوحدة االقتصادية على توزيع االرباح ونسبتها واالحتفاظ باالحتياطات الالزمة.

)3

المستثمرون وحاملو االسهم:

يهتم المستثمرون وحاملو االسهم (في شركات المساهمة) بنفس المعلومات التي يهتم بها أصحاب الملكية
(في حالة شركات االشخاص).
)4

الدائنون والمقرضون:

يهتم الدائنون والمقرضون بالدرجة االساس في مدى قدرة الوحدة االقتصادية على الوفاء بالتزاماتها تجاههم
وذلك من خالل تقييم مدى قوة المركز المالي للوحدة االقتصادية وكذلك مدى قدرتها غلى توفير السيولة
النقدية ومصادر الحصول على االموال والطرق التى استخدمت فيها.
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المبحث الثاني  :نظام التحاسب الضريبي
يحتوي النظام الضريبي على مجموعة من االنظمة الفرعية التي تكونه وترتبط فيما بينها بعالقات
متشابهة تفيد العمل الضريبي بمجموعة الكل وتفيد الغرض الذي انشئت من اجله كنظم تخصصية وحيث
ان النظام الضريبي قد صمم لغرض استقطاع الضريبة من المكلف يدفعها من االفراد (طبيعي او معنوي)
داخل المجتمع كمهمة جوهرية كون ان الهدف الرئيسي لهذا النظام هو جباية الضريبة بطرق محاسبية او
ادارية مضمونة قانونا ،بمعنى انه نظام فني ترتكز عليه المؤسسة الضريبية من اهم اعمالها لذلك نعتبر
التحاسب الضريبي يمثل القلب النابض للنظام الضريبي الذي يبث الحياة في بقية اجزاءه ويمكن ان يضع
السياسة الضريبية على ارض الواقع ويحولها من مجرد احكام صماء ساكنة على صحائف القانون الى كائن
حي تفاعل مع واقع الحياة االجتماعي واالقتصادي في المجتمع ان نظام التحاسب الضريبي قادر على جعلها
حية فاعلة في عالم الواقع (رحيل ،)10 : 2019 ،هناك انظمة فرعية مساندة للعمل الضريبي هي انظمة
عديدة تقدم خدمات (مخرجاتها) كمعلومات الغنى عنها و المساندة للعمل (كمدخالت) للنظام التحاسبي
الضريبي اوال و اخيرا بشكل مباشر في مرحلتها االولية والنهائية (خوشناو.)15 : 2015 ،
أوال :مفهوم الية التحاسب الضريبي :
مفهوم التحاسب بالنسبة لضريبة مصطلح له معان وحدود تختص به دون غيره والتحاسب الضريبي
الية عمل تختلف في المكونات واالهداف عن المحاسبة بشكل عام او اي من حقولها كالمحاسبة المالية او
محاسبة الكلفة او تدقيق الحسابات ولكنها التتقاطع معها بل ال يمكن ان تجري عملية التحاسب الضريبي
دون االستفادة من تلك الحقول ،وحتى المحاسبة الضريبية فهي تشكل جزء مهم من عملية التحاسب الضريبي
وليس كل عملية والتحاسب الضريبي تستفيد منه مخرجات معظم حقول المحاسبة اال انها تستند بشكل
رئيسي على مفردات المحاسبة الضريبية (شمخي )28 : 2005 ،وتستكمل بقية مكوناتها من التشريعات
الضريبية والقوانين ذات العالقة بالضريبة والمعلومات الفنية الضريبية كانظمة معلوماتية مساندة ال غنى
عنها فضال عن فعاليات واجراءات االدارة الضريبية ،والتحاسب الضريبي من جانب المحاسبة ان المحاسبة
الضريبية تستند على ما تقوم به المحاسبة المالية من تحضير للقوائم المالية وذلك بتحديد داخل المنشاة او
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المكلف الخاضع للضريبة ومن ثم تحديد مقدار الضريبة الواجب دفعها وذلك بحسب ما نصت عليه القوانين
الضريبية الواجب دفعها وقد لزمت المحاسبة الضريبية على االعتماد على التشريعات الضريبية في عرض
وقياس المعلومات المالية المتعلقة باالفراد الخاضعين للضريبة بما في ذلك نوع الدفاتر والسجالت
المستخدمة في حصر وتبويب وتصنيف تلك المعلومات لتلبي في نهاية االمر متطلبات الية التحاسب
الضريبي (عالوي.)17 : 2015 ،
وعرف ايضا هو محاولة هادفة للبحث والتدقيق في البيانات والدفاتر المحاسبية للفترة موضوع
الفحص بهدف التوصل الى قناعة تؤكد سالمة عرض البيانات وهدفها وبالتالي تعديل الحسابات وفقا للقانون
الضريبي والوصول الى االرباح الخاصة بالضريبة .كما عرف تعني البحث والتدقيق واالستفسار للوصول
الى شيء معين قد تكون معرفة قدرة المنشاة على تحقيق االرباح او تحديد المركز المالي للمنشاة او اكتشاف
الغش واالختالس وعدم الصدق في حالة وجود شك (الشواربي.)17 : 2011 ،
ثانيا  :اهداف التحاسب الضريبي :
تستهدف عملية التحاسب الضريبي الى تحقيق عدة اهداف منها ما يلى ( :الرشيدي)78 : 2011 ،
 . 1التحقق من ان السجالت والدفاتر سواءا اليا او يدويا منتظمة من حيث الشكل وحصره وفقا للقواعد
واالصول القانونية والمحاسبية والتي تنظم طريقة الحفظ والقيد.
 .2التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية والمسجلة والقيد بالدفاتر والكشوفات والسجالت ومدى
االعتماد عليها للوصول الى االرباح الحقيقية او الخسائر.
 .3التاكد من ان هذه السجالت والدفاتر تشمل كافة انشطة الممول وتتضمن االرباح الفعلية.
 .4اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت او الكشوفات من اخطاء او تالعب او تزوير.
 .5معالجة كان ما جاء بالدفاتر والسجالت وتصحيحيها من وجهة النظر الضريبية كان يراعي فعال مبدا
استقالل السنوات الضريبية وتحديد االيرادات المتنوعة التي تدخل في وعاء الضريبة وفقا الحكام القانون.
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 .6التحقق من سالمة اقرارات المكلفين.
 .7التحقق من سالمة تطبيق احكام التشريع الضريبي.
 .8تتبع محاوالت التهرب من اداء الضريبة.
ثالثا  :متطلبات تحقيق جودة التحاسب الضريبي :
تعتمد عملية تحقيق جودة التحاسب الضريبي على توافر العديد من المتطلبات وفيما يلى اهمها :
(الشافعي)22 : 2015 ،
 .1التطبيق الصحيح الحكام القانون والئحته التنفيذية.
 .2التزام الفاحص الضريبي بالخطة وبرنامج الفحص والمدة الزمنية لعملية الفحس.
 .3التزام الفاحص الضريبي بالقيم االخالقية من حيث (النزاهة ،والعدل ،الصدق ،واالمانة).
 .4بذل الفاحص الضريبي للعنية المهنية الالزمة للفحص الكتشاف االخطاء والمخالفات.
 .5تقييم المستندات الواردة في الملف بهدف دعم النتائج التي توصل اليها الفاحص وذلك التخاذ قرار بشان
صحة او عدم صحة القرارات الفنية التي توصل اليها الفاحص.
رابعا :الية التحاسب الضريبي ونظرية نظم المعلومات :
ان مصطلح الية التحاسب بمفهومه الضريبي الى انها عملية متعددة المراحل المتناسقة والمتسلسلة
يتم فيها التعامل مع مكلف الضريبة اعتبارا من تسجيلة في الدائرة الضريبية او توفر معلومات لديها عنه
وعن نشاطه االقتصادي الخاضع لالحتساب الضريبي ووسائل استدعائه او تقديمه لتقارير ضريبة الدخل
وطريقة احتساب دخله الضريبي وحجم االستقطاع منه وكيفية التدقيق والتحصيل وتطبيق الجزاءات
الضريبية للمخالف وانتهاء بايفاءه او عدم ايفاءه بالتزامات والتي تستدعي اجراءات ادارية وقانونية واعتماد
القوانين الضريبية في كل مفردة من مفردات هذه االلية سواء كان التعامل مع المكلف يدفع الضريبة محاسبا
ام اداريا ان هذه العمليات الفعاليات المترابطة ضمن هذه االلية من حيث توفر مقوماتها وتحقيق النتائج
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المطلوبة منها قد تكون شكال من اشكال النظام وهي نظام تحاسب ضريبي ان يحقق مستلزمات النظام على
هذه االلية .فالنظام مجموعة من االجزاء والخواص والحوادث المترابطة فيما بينها والتي تكون مجموعها
كال معينا وتعتبر الية التحاسب الضريبي مجموعة من االجزاء والمراحل والمتطلبات واالجراءات المرتبطة
والمتبادلة فيما بينها وبمجموعها تكون كال معينا تسمى الية التحاسب الضريبي او نظام التحاسب الضريبي
وهي تضمن اجزاء او انظمة فرعية كنظام التسجيل واالدارة ونظام المعلومات الفنية ونظام التخمين ونظام
التدقيق ونظام الجباية وجميع هذه االنظمة تتداخل بعالقات حميمة فيما بينها ويعتمد كل منها على االخر في
تحقيق اهداف هذه االلية كما ان اللية التحاسب الضريبي خصائص النظام من حيث الهدفية ،والهدمية،
والتفاعل ،الشمولية ،والتوازن ،واالستقرار ،الحركية على وفق خصائص النظام التي اشار اليها (الحسون،
 )20 : 1991فهدف الية التحاسب الضريبي ،تحقيق االستقطاع الضريبي االمثل لصالح خزينة الدولة
وهرميتها ،االنظمة الفرعية (االدارية المعلومات ،التخمين ،التدقيق ،الجباية) التي تكون بمجموعها هيكل
نظام الية التحاسب الضريبي وتفاعلها ،اعتماد اجزاء النظام على بعضها البعض وشموليتها ،كونها ومدة
شاملة متكاملة تضم مجموعة من االجزاء ترتبط بعالقات تبادلية .اما عناصر نظام الية التحاسب الضريبي
فيمكن ان توصف باالتي ( :االحد)27 : 2014 ،
•

مدخالتها تتكون من االدارة الضريبية المختصة والمكلف بدفع الضريبة والقوانين النافذة للضريبة

والمعلومات الفنية الضريبية المساندة ومفردات المحاسبة الضريبية مع ما تقدمه مخرجات الحقول المحاسبة
والعلوم االخرى.
•

وعملياتها هي ما تقوم به السلطة الضريبية من اجراءات وفعاليات ووسائل لبيان مدى تحقيق ونفاذ

التشريعات الضريبية على ما قدمه المكلف بدفع الضريبة من معلومات من مالية عن االنشطة االقتصادية
المشمولة بالتحاسب الضريبي ومدى شرعية االستقطاع الضريبي منه.
•

ومخرجاتها تحقق االيرادات الضريبية من خالل المكلف للضريبة وااليفاء بالتزاماته.
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•

وتغذيتها العكسية يفرز النظام نتائج قد تكون غير دقيقة او غير ايجابية كعدم التسديد الضريبي او

التاخير في التسديد الضريبي او عدم المراجعة او االنقطاع لبعض الملكلفين او سوء بعض االجراءات
المتبعة ضمن االلية او قصورها عن تحقيق هذا الهدف كما يفرز النظام ايضا مؤشرات ومقاييس يمكن
االستفادة منها في العمليات المقبلة فيعاد ضخها الى االلية الغراض التطور وتصحيح المسارات والمتابعة.
ومن هذا يتضح ان نظرية نظم المعلومات تنطبق على الى التحاسب الضريبي لتضمنها عناصر النظام
واهدافه واجزاءه وتفاصيله التي تتشابه مع النظم االخرى من حيث شرعيتها في شمولها بهذه النظرية،
لكنها تختلف عنها كونها نظام يختص بشكله ومضمونه واهدافه وعناصره التي تميزه عن غيره من االنظمة
التي تن تج له التعامل والتفاعل مع االنظمة االخرى ضمن النظام الضريبي الكلي .ان نظام الية التحاسب
الضريبي يستفيد بشكل كبير من المعلومات المحاسبية ويستند في عمله بصورة كلية على مفردات المحاسبة
فهو بتفق مع بعض وظائف واهداف المحاسبة عموما والمحاسبة المالية خصوصا ً ويتفق كليا مع وظائف
واهداف المحاسبة الضريبية ولكن بشكل كثر دقة تفصيال ويتحدد بالقانون في جميع اجراءته (الزهيري،
.)59 : 2021
خامسا :اهمية نظم المعلومات المحاسبية لالدارة الضريبية :
ان المعلومات الواردة الى الهيئة العامة للضرائب من خالل المراسالت التي تبدا من مصادرها
الخارجية والدوائر والشركات والقطاع الخاص والحكومي والمختلط استنادا الى التعليمات المالية بهذا
الخصوص متضمنة تفاصيل تعاملها التجاري ،التعاقدات والتعهدات والمقاوالت والبيع والشراء مع االخرين
من شرائح المجتمع الخاضعة لضريبة الدخل يتم تبوب تلك المعلومات الواردة في مركز الهيئة العامة
للضرائب الحالتها الى الفروع الضريبية يمكن ان نسميها الية المعلومات الخارجية ،كذلك ترد المعلومات
االخرى من االفراد في القطاع الخاص (طبيعين ومعنوين) على شكل بيانات تقدم كتحاليل للمبيعات
والمشتريات مع الحسابات الختامية لهؤالء االفراد يتم توظيفها داخل الهيئة التي يمكن ان تسميها مع
المعلومات التي تحصل عليها الهيئة من خالل عمليات المسح الميداني الشامل والتحري والداللة التنسيق
بين الدخل والعقار والتنسيق مع الدوائر والشركات بالية المعلومات الداخلية وذلك بسبب جهة الهيئة في
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الحصول عليها وتبويبها بالشكل الذي يفيد العمل الضريبي واحالتها كمعلومات مكتملة الى الفروض
الضريبية وان المعلومات الفنية الضريبية تكون على انواع منها ( :النقيب)250 : 1999 ،
 -1التصاريح الكمركية :
وهي البيانات المعمول بها منذ مدة طويلة والواردة من خالل الية ععمل مشتركة بين هيئتي الضرائب
والكمارك والمتضمنة معلومات عن نشاط االستيراد والتصدير وتشكل المعلومات الواردة ،عبر بيانات
التصاريح الكمركية من االهمية كونها ترد على شكل معلومات مالية مهمة لهيئة الضرائب.
 -2المتبسات :
وهي عبارة عن معلومات واردة من الدوائر الرسمية وشركات القطاعين الخاص والمختلط وتعتبر تلك
المعلومات مهمة النها تمثل حجم المعلومات الفنية الضريبية التي تعتمد عليها الفروع في اجراءتها وانجاز
التحاسب الضريبي لكثير من مكلفي ضريبة الدخل وتتضمن ارقام كبيرة للدخول الخاضعة للضريبة مما
يعني استيفاء مبالغ ضريبية كبيرة وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية ويعد وجود المقتبسات ضمن معامالت
التحاسب الضريبي سند فني ومحاسبي الغنى عنه.
 -3المسح الضريبي الميداني الشامل :
ان صعوبة الحصول على البيانات ومعلومات موثقة عن نشاط العاملين في القطاع الخاص وبقية
القطاعات االقتصادية بسبب اتساع رقعة النشاط االقتصادي الخاص غير المنظم ،يجعل المؤسسة الضريبة
تبحث عن حل معلوماتي لهذه المشكلة تمثل بالمسح الضريبي الميداني الشامل يقصد بالمسح الضريبي
الميداني هو مجموعة من االجراءات التي تقوم به مجموعة محددة من الموظفين كلجنة ممثلة عن السلطة
المالية على وف ق ما ينتج لها القانون من معاينة تفصيلية ميدانية لنشاط مكلفي ضريبة الدخل في محالت
اعمالهم من المسجلين لديها وغير المسجلين بما في ذلك االطالع على السجالت والدفاتر التجارية
المستخدمة في عمل المكلف وتوثيق النتائج اصوليا على واقع المسح الضريبي الميداني الشامل.
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 -4عمليات التحري :
وهي عملية جمع المعلومات عن المكلفين باسلوبين االول التحرك المحدود الذاتي تقوم به شعبة
التحري لنطاق ضيق لمتابعة المكلفين عن نشاطاتهم اثر مشاهدتهم الميدانية للوصول الى حقيقة مدخوالتهم
حجما ونوعا واالسلوب الثاني التحرك الالمحدود الذي يقوم به مركز الهيئة  /شعبة التحري على مجموعة
كبيرة من المكلفين وذلك من خالل المعاينة على بعض المباني التجارية ولتحديد طبيعة االنشطة التجارية
واالقتصادية فيها حيث يتم االستفسار من شعبة عقار الفرع المختص حول معلوماتهم استنادا للسجالت
المتوفرة عن شاغلي المحالت ثم اشعار الفروع الضريبية المختصة التخاذ الخطوات المناسبة لكل حالة من
هذه الحاالت.
 -5االخبار الضريبي :
يشكل االخبار الضريبي عن حاالت التهرب الضريبي مصدرا للمعلومات التي تحتاجها السلطة
المالية ومعيارا للمواطنة الصالحة واسلوب مجرب للعمل الناجح ان دور االخبار الضريبي على نشاطات
المكلفين وفعالياتهم االقتصادية تتجاوز كل المعوقات والصعاب التي يمكن ان تواجهة عمل الهيئة بشان
مدى صحة المعلومات التي تم االستناد عليها عند اعداد التقدير لضريبي ،فيقدم معلومات اكثر دقة وتفصيلها
بل على حجم ونوع نشاطات المكلفين التي يتم االخبار عنهم حول نشاطاتهم (الكعبي.)92 : 2016 ،
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الفصل الثالث  :الجانب الميداني
تحليل وعرض النتائج ومناقشتها:
يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها في إطار األهداف واألسئلة التي تم
تحديدها سابقاً ،حيث يبدأ بتقديم وصف لعينة الدراسة والتي تشمل الخصائص الشخصية والمهنية ألفراد
العينة ،يلي ذلك عرض شامل ألسئلة وفرضيات الدراسة ومناقشة نتائجها .
األساليب اإلحصائية:
تم تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية لمعالجة البيانات،
فمثالً استخدمت التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة.
جدول رقم ()1
أفراد عينية البحث ضمن الجنس
الجنس

عدد االستمارات

النسبة المئوية

ذكر

30

%75

اثني

10

%25

مجموع

40

%100

يتضح من الجدول ( )1ان نسبة الموظفين في عينة المستجبين للذكور و االناث متقاربە وهذا
طبيعة الوظيفة .ان نسبة ذكر ( )%75و ان نسبة االناث (.)%25
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جدول رقم ()2
جدول الفئات العمر لألفراد عينية البحث
الفئات العمرية

عدد االستمارات

النسبة المئوية

29-20

22

%55

39-30

13

%32.5

49-40

4

%10

-50فأاكثر

1

%2.5

مجموع

40

%100

يتضح من الجدول ( )2ان اكثر من نصف الموظفين من عينة المستجبين هم من فئة ( )29 – 25الشباب
و ان نسبة ( ،)%55و الفئة ( )39 – 30ان نسبة ( )%32.5و الفئة ( )49 – 40ان نسبة ( )%10و الفئة
( 50فاكثر) وان نسبة (.)%2.5
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جدول رقم ()3
السنوات الخبرة لألفراد عينية البحث
سنوات خبرة

عدد االستمارات

النسبة المئوية

اقل  5سنة

23

%57.5

9–5

12

%30

15-10

5

%12.5

-15فأكثر

0

%0.0

مجموع

40

%100

يتضح من الجدول ( )3ان الفئة (اقل من  5سنة) ان نسبة ( )%57.5و الفئة ( )9 – 5ان نسبة (،)30%
و الفئة ( )15 – 10ان نسبة ( )%12.5و الفئة ( 15فاكثر) ان نسبة (.)%0.0
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التوزيعات التكرارية و النسب المئوية الفراد عينة البحث
جدول ()4
اتفق ال اتفق محايد

ال
بشدة
ت %

المتغيرات
السؤال

اتفق
%

ت  %ت

ت

 .1يوفر نظام تقارير دورية موثوقة
الحتياجات اعداد الموازنة للدولة.

11 0.0

 .2يوفر النظام معلومات تساهم في
الضريبية
القرارات
تصحيح
وتعزيزها.

1

11 2.5

 .3يوفر النظام معلومات تعتمد عليها
االدارة في اتخاذ قرارات منح
االعفاءات الضريبية.

2

5

 .4ان المعلومات المستخرجة من نظم
المعلومات المحاسبية يتم عرضها
بشكل يساعد على اكتشاف التحاسب
الضريبي.
 .5ارشفة المعلومات بطريقة سليمة
وسهولة الوصول اليها.

5

2

15

اتفق بشدة
%

ت

نسبة
االتفاق
%

27.5

72.5 29

90

27.5

37.5

%

70 28

57.5 23

92

86

4.5

4.6

4.3

17

42.5

57.5 23

91.4

4.57

19

47.5

47.5 19

85.4

4.27

تبين نتائج الجدول ( )4التوزيعات التكرارية وقيم األوساط الحسابية والتي استخدمت العبارات لقياس هذا
سؤاالت ،ان نسبة السؤال (يوفر نظام تقارير دورية موثوقة الحتياجات اعداد الموازنة للدولة) نسبة االتفاق
( )%90و الوسط الحسابي ( ،)4.5والسؤال (يوفر النظام معلومات تساهم في تصحيح القرارات الضريبية
وتعزيزها) ان نسبة االتفاق ( )%92و الوسط الحسابي ( ،)4.6والسؤال (يوفر النظام معلومات تعتمد
عليها االدارة في اتخاذ قرارات منح االعفاءات الضريبية) ان نسبة االتفاق ( )%86و الوسط الحسابي
( ،)4.3والسؤال (ان المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية يتم عرضها بشكل يساعد على
اكتشاف التحاسب الضريبي) ان نسبة االتفاق ( )%91.4و الوسط الحسابي ( ،)4.57والسؤال (ارشفة
المعلومات بطريقة سليمة وسهولة الوصول اليها) ان نسبة االتفاق ( )%85.4و الوسط الحسابي (.)4.27
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الوسط
الحاسبي

جدول ()5
المتغيير

ال
بشدة

هامش الربح

ت %

اتفق

ال اتفق محايد
ت  %ت

 .6نظام المعلومات المحاسبية
المحوسبة قابل للتاقلم مع تنوع
االوعية الضريبية والضرائب
المختلفة.

3

 .7تساهم نظم المعلومات المحاسبية
المحوسبة في تقديم مخرجات تتسم
بالسالسة والسهولة.

2

اتفق
%

ت

12 7.5

5

13

 .8نظام المعلومات المحاسبية
المحوسبة يسهل الربط بين االدارة
العامة ومديرياتها.

18

 .9يراعي النظام قواعد السرية
واالمان التي يجب ان تطبق في
استخدام الحاسوب.

1

16 2.5

 .10ان فهم مخرجات نظم المعلومات
المحاسبية الحوسبة يسهم في جعل
اتخاذ القرارات اكثر يسرا.

2

5

15

اتفق بشدة
%

30

32.5

45

40

37.5

ت

%

62.5 25

62.5 25

55 22

57.5 23

57.5 23

نسبة
االتفاق
%

86.5

88.5

91

90

87.7

تبين نتائج الجدول ( )5التوزيعات التكرارية وقيم األوساط الحسابية والتي استخدمت العبارات لقياس
هذا السؤاالت ،ان نسبة سؤال (نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة قابل للتاقلم مع تنوع االوعية الضريبية
والضرائب المختلفة) نسبة االتفاق ( )%86.5و الوسط الحسابي ( ،)4.32والسؤال (تساهم نظم
المعلومات المحاسبية المحوسبة في تقديم مخرجات تتسم بالسالسة والسهولة) ان نسبة االتفاق ()%88.5
و الوسط الحسابي ( ،)4.42والسؤال (نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة يسهل الربط بين االدارة
العامة ومديرياتها) ان نسبة االتفاق( )%91و الوسط الحسابي ( ،)4.55والسؤال (يراعي النظام قواعد
السرية واالمان التي يجب ان تطبق في استخدام الحاسوب) ان نسبة االتفاق ( )%90و الوسط الحسابي
( ،)4.5والسؤال (ان فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية الحوسبة يسهم في جعل اتخاذ القرارات
اكثر يسرا) ان نسبة االتفاق ( )%87.7و الوسط الحسابي (.)4.37
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الوسط
الحسابي

4.32

4.42

4.55

4.5

4.37

جدول ()6
المتغيير

ال
بشدة

توقعات العمالء

ت %

اتفق

ال اتفق محايد
ت  %ت

اتفق
%

ت

 .11يتمتع العاملون بالدائرة بمستوى
فني يتناسب مع المهام واالعمال
المطلوبة منهم.

14

اتفق بشدة
%
35

ت

%

65 26

نسبة
االتفاق

الوسط
الحسابي

%
93

4.65

 .12عدم االطالع على المستجدات
في مجال المحاسبة الضريبية
وتطبيقها.

2

5

14

35

60 24

88

4.4

 .13عدم وجود دورات تدريبية في
مجال الحد من التحاسب الضريبي.

1

18 2.5

45

52.5 21

88.4

4.42

 .14نقص المعرفة لدى العاملين في
االقسام المالية بمقهوم التحاسب
الضريبي.

1

 .15يتوفر بالدائرة كادر مؤهل قادر
على فهم جوانب التحاسب الضريبي.

2

19 2.5

5

19

47.5

47.5

50 20

47.5 19

88

85.5

تبين نتائج الجدول ( )6التوزيعات التكرارية وقيم األوساط الحسابية و التي استخدمت العبارات لقياس
هذا السؤاالت ،ان نسبة سؤال (يتمتع العاملون بالدائرة بمستوى فني يتناسب مع المهام واالعمال المطلوبة
منهم) نسبة االتفاق ( )%93و الوسط الحسابي ( ،)4.65والسؤال (عدم االطالع على المستجدات في
مجال المحاسبة الضريبية وتطبيقها) ان نسبة االتفاق ( )%88و الوسط الحسابي ( ،)4.4والسؤال (عدم
وجود دورات تدريبية في مجال الحد من التحاسب الضريبي) ان نسبة االتفاق( )%88.4و الوسط الحسابي
( ،)4.42والسؤال (نقص المعرفة لدى العاملين في االقسام المالية بمقهوم التحاسب الضريبي) ان نسبة
االتفاق ( )%88و الوسط الحسابي ( ،)4.4والسؤال (يتوفر بالدائرة كادر مؤهل قادر على فهم جوانب
التحاسب الضريبي) ان نسبة االتفاق ( )%85.5و الوسط الحسابي (.)4.27
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الفصل الرابع
اوال  :االستنتاجات
 -1ترتبط فاعلية ونجاح نظم المعلومات بدرجة تاثيرها على اداء االدارة الضريبية على جعلها فاعلة في
نظام الواقع واساسا لتحاسب الشركات.
 -2ان نظام المعلومات المحاسبية هو احد االنظمة الفرعية للمعلومات والمتمثلة بالمدخالت والعمليات
واالجراءات والمخرجات لالدارة الضريبية كاداة للتحاسب الضريبي.
 -3يعتبر نظم المعلومات المحاسبية وثيقة صلة بالية التحاسب الضريبي ليتفق مع اهداف المحاسبة عموما
والمحاسبة المالية خصوصا.
 -4اعادة النظر بالية التحاسب الضريبي للشركات وزيادة اعفاءها واعادة ترتيبها وتنظيم المعلومات
المحاسبية لغرض االستفادة منها الغراض التحاسب الضريبي.
 -5شمول شركات ومكاتب المقاوالت الغير خاضعة للضريبة وامكانية اخضاعها للتحاسب بشكل عقالني.
 -6تهيئة المعل ومات المحاسبية الغراض التخطيط ولغرض زيادة الحصيلة الضريبية مما يحقق انسيابية
المعلومات بين الشركات واالدارة الضريبية.
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ثانيا  :التوصيات
 -1االهتمام الجدى بانظمة المعلومات الفنية الضريبية المستخدمة في العمل الضريبي وتذليل عقبات
الحصول عليها وتبويبها حسابيا لغرض توفرها لقرب التحاسب الضريبي.
 -2وجود نظام محاسبي موحد مع نظام معلومات فعال يهدف الى استخدام المعلومات كاداة للنظام الضريبي
الغراض التحاسب الصريبي.
 -3توفر االالت الحاسبة الحديثة لتدريب الكوادر على كيفية استخدام نظم المعلومات المحاسبية مما يؤدي
الى السرعة في العمليات المحاسبية (الية التحاسب).
 -4على الهيئة العامة للضرائب اصدار تعليمات حول عملية التحاسب الضريبي مع الشركات بانواعها
ونشر اخر التعليمات عن الية التحاسب بجريدة رسمية او نشرة باسم العامة للضرائب تكون فصلية تنشر
فيها تعليمات التحاسب واخر التعديالت وقوانين الضرائب.
 -5يهدف نظم المعلومات المحاسبية الى تبسيط اجراءات التحاسب الضريبي لدى المكلفين وتجاوبهم في
تادية التزاماتهم الضريبية.
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ثانيا  :سؤاالت المتعلقة بالعنوان البحث
استمارة استبيان
سؤال
 .1يوفر نظام تقارير دورية موثوقة الحتياجات اعداد
الموازنة للدولة.
 .2يوفر النظام معلومات تساهم في تصحيح القرارات
الضريبية وتعزيزها.

موافق
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موافق بشدة

محايد ال موافق

ال موافق بشدة

 .3يوفر النظام معلومات تعتمد عليها االدارة في اتخاذ
قرارات منح االعفاءات الضريبية.
 .4ان المعلومات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية
يتم عرضها بشكل يساعد على اكتشاف التحاسب الضريبي.
 .5ارشفة المعلومات بطريقة سليمة وسهولة الوصول اليها.
 .6نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة قابل للتاقلم مع
تنوع االوعية الضريبية والضرائب المختلفة.
 .7تساهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تقديم
مخرجات تتسم بالسالسة والسهولة.
 .8نظام المعلومات المحاسبية المحوسبة يسهل الربط بين
االدارة العامة ومديرياتها.
 .9يراعي النظام قواعد السرية واالمان التي يجب ان تطبق
في استخدام الحاسوب.
 .10ان فهم مخرجات نظم المعلومات المحاسبية الحوسبة
يسهم في جعل اتخاذ القرارات اكثر يسرا.
 .11يتمتع العاملون بالدائرة بمستوى فني يتناسب مع المهام
واالعمال المطلوبة منهم.
 .12عدم االطالع على المستجدات في مجال المحاسبة
الضريبية وتطبيقها.
 .13عدم وجود دورات تدريبية في مجال الحد من التحاسب
الضريبي.
 .14نقص المعرفة لدى العاملين في االقسام المالية بمقهوم
التحاسب الضريبي.
 .15يتوفر بالدائرة كادر مؤهل قادر على فهم جوانب
التحاسب الضريبي.
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