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  تقدیرالشكر و ال
  

وألهمني  ،الحمد هللا الذي أعانني وسدد خطاي ،على جزیل عطائه الحمد هللا أوال وأخیرا

  .الطموح ومن علي بفضله في إنجاز هذه الرسالة

 ،بوافر علمه ونبل أخالقه علّي  الذي مّن  علي الالیذلدكتور الص العرفان لأتوجه بالشكر وخ

 ،فكان نعم المشرف الحریص على إنجاز العمل وتوجیهي بأفكار نیرة ومعلومات ثریة عصریة

  .في میزان حسناته اً وثواب وجعل علمه أجراً  ، الخیر كلهفجزاه اهللا
ال یسعني إال أن أتقدم بجزیل الشكر إلى السادة األفاضل عضوي لجنة المناقشة الموقرین 

 ،على ما بذاله من جهد في قراءة الرسالةالدكتور عبداهللا الدعاس والدكتور عادل القطاونة 

  .وعلى عمق مقترحاتهما مما یثري الرسالة

كما أتقدم بعظیم االمتنان والعرفان إلى جامعة الشرق األوسط ممثلة برئیسها وأعضاء الهیئة 

  .التدریسیة واإلداریة فیها

وأخص  ،ال یفوتني أن أشكر كل من قدم لي المساعدة والمشورة وساهم في إنجاز هذه الرسالة

مكاتب التدقیق في املین العمدققي الحسابات السادة  االستبانة بالذكر من استجاب في تعبئة

  .في دولة الكویت

  

  

  واهللا الموفق
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ا ووفاءً ... صحابيإخواني وأ                                       حبّ
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     أهدي هذه الرسالة
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  الملخص
  

ذلك في  مدى التزام المدقق الضریبي بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق وأثر
  تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي

  )الكویتدولة الضریبیة في  إدارة الفحص والمطالبات دراسة میدانیة في(  
 

  قوت جاسم یوسف حماده: إعداد
  علي عبدالغني الالیذ الدكتور: إشراف

  
معرفــة مــدى تــأثیر التــزام المــدقق الضــریبي بمتطلبــات ممارســة هــدفت هــذه الدراســة إلــى 

في تحسین فاعلیـة التـدقیق الضـریبي مـن وجهـة نظـر مـدققي الحسـابات والعـاملین  مهنة التدقیق
مـع نـوعین  تتعاملـ ةلتحقیق هدف الدراسة واختبـار الفرضـیات فـان الباحثـو  .في مكاتب التدقیق

مـن مكاتـب التـدقیق مجتمـع الدراسـة وتكـون  ،من البیانات هما البیانات الثانویة والبیانات األولیـة
عینــة أمـا  ،مكتــب تـدقیق مـرخص ومـزاول للمهنـة) 47(لـة الكویـت والبـالغ عـددها العاملـة فـي دو 

 ،فـــي مكاتـــب التـــدقیق فـــي دولـــة الكویـــتالعـــاملین مـــدققي الحســـابات الدراســـة فـــتم اختیارهـــا مـــن 
  .مستجیباً ) 211(وتكونت من 

اللتـزام وجـود أثـر ذي داللـة إحصـائیة  : وتوصلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج أبرزهـا
ــــــدقیق المــــــ المتطلبــــــات  ،المتطلبــــــات التشــــــریعیة(دقق الضــــــریبي بمتطلبــــــات ممارســــــة مهنــــــة الت

مــن وجهــة نظــر وذلــك  فــي تحســین فاعلیــة التــدقیق الضــریبي) المتطلبــات الوظیفیــةو  ،الشخصــیة
  .في مكاتب التدقیق في دولة الكویتالعاملین مدققي الحسابات من 

تهــتم التشــریعات الضــریبیة فــي أن  وعلــى ضــوء تلــك النتــائج أوصــت الدراســة بضــرورة
ـــة الكویـــت بمعـــاییر التـــدقیق الدولیـــة لالســـتفادة منهـــا فـــي  ،ومعـــاییر التـــدقیق المتفـــق علیهـــا ،دول

عــداد التقریــر  ،تحسـین فاعلیــة التــدقیق الضــریبي مـن عــدة جوانــب كــإجراءات وأسـالیب التــدقیق وإ
  .الزمةوحثه على بذل العنایة المهنیة ال ،وصفات ومؤهالت المدقق الضریبي
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Abstract 
 

The Extent of Compliance of the Tax Auditor Commitment with 
Requirements of Practice Auditing and the Effect of this on 

Increasing  the Effectiveness of Tax Auditing 
(A field Study in the Inspection and Tax Claims Department in the 

State of Kuwait) 
 

Prepared by: 
Qout Jassim Yousif Hamada 

Supervised by: 
Dr. Ali Al-laith 

 

This study aimed to investigate the extent of compliance of the tax 
auditor commitment with requirements of practice auditing and the 
effect of this on Increasing the effectiveness of tax auditing. To 
achieve the objective of the study and testing of hypotheses، the 
researcher has dealt with two types of data are of secondary data and 
primary data، the study population consisted of audit firms operating in 
the State of Kuwait and the ( 47) Audit Bureau of licensed and 
practicing the profession، and the study sample selected from auditors 
working in the office audit of the State of Kuwait، and consisted of  
211 respondents . 
The study found a number of results، most notably: the existence of the 
effect of a statistically significant commitment to checker tax 
requirements for the exercise of the audit profession ( legislative 
requirements, personal requirements، and functional requirements ) to 
improve the effectiveness of the tax audit، from the point of view of 
the auditors involved in auditing offices in the State of Kuwait. 
In light of these findings the study recommended the need to take care 
of tax legislation in the State of Kuwait standards of international 
auditing and auditing standards agreed upon، for use in improving the 
efficiency of tax audit، from several aspects as measures and methods 
of auditing and preparation of the report and the qualities and 
qualifications of the auditor tax، and urged him to make professional 
care needed. 
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  الفصل األول

  مقدمة عامة للدراسة

  تمهید 1-1

نظــــــرًا لألهمیــــــة القصــــــوى التــــــي تحتلهــــــا اإلیــــــرادات الضــــــریبیة فــــــي تحقیــــــق األهــــــداف 

یة، فقـــد خصصـــت لهـــا الـــدول المختلفـــة إدارة متخصصـــة فـــي االقتصــادیة واالجتماعیـــة والسیاســـ

عت القـــوانین الناظمـــة لهـــذه العملیــة كـــي ال تخضـــع للممارســـات  فــرض الضـــریبة وجبایتهـــا، وشــرّ

وكثیــرًا مــا نجــد أن دور اإلدارة الضــریبیة فــي  .الشخصــیة وحســب أهــواء وقــدرات القــائمین علیهــا

نمـــا یتمحـــور دورهـــا حـــول التأكـــد مـــن  بعـــض الـــدول، ال یتـــدخل بوضـــع التشـــریعات الضـــریبیة، وإ

مــدى صــحة االلتزامــات الضــریبیة التــي یصــرح عنهــا المكلفــون فــي إطــار التقــدیر الشخصــي أو 

ـــذاتي، بهـــدف مراقبـــة وحفـــظ االیـــرادات الضـــریبیة لكشـــف ومنـــع الغـــش واالحتیـــال أو التهـــرب  ال

ت القانونیـة المترتبــة والتجنـب الضـریبي المحتمـل، وكثیــرا مـا تتشـدد فـي فــرض الغرامـات والعقوبـا

في حال أدى التدقیق الضریبي الى كشف مثل هذه الحاالت مـن جهـة، والتركیـز علـى اكتشـاف 

 ,Arens, 2006( أسباب عدم امتثال أو التزام المكلفین والعمـل علـى تالفیهـا مـن جهـة أخـرى

p: 13(  

فـین تتطلب عملیة تقـدیر وفـرض الضـرائب، الفحـص والتـدقیق الضـریبي لحسـابات المكل

المقدمــة إلدارة الفحــص والمطالبـــات الضــریبیة، والمرفقـــة بــاإلقرارات الضـــریبیة الســنویة، والتأكـــد 

من صحتها ومدى تمثیلها للواقع، وتعتبر هـذه المهمـة مـن المهـام الرئیسـیة التـي یقـوم بهـا مـدقق 



3 
  

 
 

لـف الضریبة، وذلك كخطوة تمهیدیة لعملیة تقدیر الضریبة، والتي یجـب فرضـها علـى دخـل المك

  .ومبیعاته

ما كانت العدالة فـي فـرض الضـرائب هـي مـن أهـم مبـادئ وغایـات التشـریع الضـریبي  وّل

بشكل عام، باإلضافة إلى األهمیة القصـوى لإلیـرادات الضـریبیة ومحاولـة زیادتهـا فـي كثیـٍر مـن 

دوره البلدان، فان هاتین الغایتین لیسـتا بـاألمر السـهل، فـال بـد مـن االهتمـام بالتـدقیق الضـریبي لـ

  ).11، ص2012مطر، (في تحقیق هذه الغایات 

ـــة بـــاإلیرادات فلهـــا أهـــداف  عـــالوة علـــى الهـــدف المـــالي للضـــریبة فـــي رفـــد خزینـــة الدول

أخـــرى، كاألهـــداف االقتصـــادیة والسیاســـیة واالجتماعیـــة المختلفـــة، فالبـــد مـــن االهتمـــام بالكیفیـــة 

وممارســـة مـــدققوا الضـــرائب  التـــي یـــتم بهـــا تحقیـــق هـــذه األهـــداف ومنهـــا آلیـــات فـــرض الضـــرائب

  ).17، ص2009الفریجات، (ألعمال التدقیق الضریبي 

ولتحقیق هدف فرض الضرائب بأصوٍل علمیة وبالشكل الـذي یراعـي العدالـة ویقلـل مـن 

قضایا المنازعـات الضـریبة بـین دافعـي الضـرائب واإلدارة الضـریبیة، ویعـزز االسـتجابة الطوعیـة 

ت ضــریبیة صــحیحة، فـال بــد مــن ان یـتم تحدیــد الوعــاء الضــریبي لـدى المكلفــین فــي تقـدیم إقــرارا

بشكل دقیق، ومن ثم تحدید الـدخل المحاسـبي وقیاسـه وفقـًا للمبـادئ المحاسـبیة المتعـارف علیهـا 

عمومــًا، وتحدیــد الــدخل الخاضــع للضــریبة وفقــًا للتشــریعات الضــریبیة، فــإذن البــد مــن أن یتــولى 

خاص مـن ذوي المـؤهالت العلمیـة فـي المحاسـبة أو المالیـة عملیة التدقیق والتقدیر الضریبي أشـ

أو القــانون، ومـــن لـــدیهم التـــدریب والمهــارة الكافیـــة فـــي أعمـــال التــدقیق، ســـیما وان هنـــاك تطـــورًا 

  ).44، ص2008عثمان، (مستمرًا في أسالیب التدقیق الحدیث 
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فیمــا بـــات نظــرًا للتطــور الهائـــل فــي المجـــال االلكترونــي، وخاصـــًة التطــورات الحاصـــلة 

یعرف بالتجارة االلكترونیة والصعوبات التي تعتري عملیة تحدیـد الـدخل الخاضـع للضـریبة لهـذا 

ـــة اإلثبـــات الالزمـــة وغیرهـــا مـــن األمـــور المتعلقـــة  النـــوع مـــن التجـــارة وكیفیـــة الحصـــول علـــى أدل

مـة بالدخل الخاضع للضریبة، فان ذلك مواكبـة هـذه التطـورات مـن خـالل تـوفیر المتطلبـات الالز 

  .لممارسة مهنة التدقیق الضریبي

  

  وعناصرها مشكلة الدراسة 1-2

القائمین على أعمال التدقیق الضریبي هم من موظفي الضرائب المعیَّنین إن 

وبالتالي فان بعض المدققین الضریبیین . والتابعین إلى الجهاز الحكومي في دولة الكویت

أو ما یطلق علیه البعض التعسف  یعتمدون في الواقع العملي على سلطتهم الوظیفیة،

باستخدام الحق في فرض الضرائب أكثر من اإلعتماد على المهارة والكفاءة في أعمال التدقیق 

الضریبي وفرض الضرائب بأسلوب علمي مقنع وعادل، مما ینتج عنه عدم االمتثال الضریبي 

لضریبي في فرض وكثرة المنازعات الضریبیة، واللجوء إلى القضاء لكون قرار المدقق ا

الضریبة ضعیف، وال یستند إلى أدلة إثبات محاسبیة وقرائن مقنعة ذات حجیة قویة في إثبات 

  .بتخفیض الضریبة المقدرة. الدخل الخاضع للضریبة، فیكون الحكم في صالح المكلف

وبمــا أن الـــذي یقـــدر الضـــریبة ویفرضـــها هـــو الـــذي یتـــولى مهـــام التـــدقیق الضـــریبي فـــي 

فانـــه البـــد مـــن أن یمتـــاز بمـــؤهالت علمیـــة ومهـــارات عملیـــة تؤهلـــه للقیـــام بمهـــام دولـــة الكویـــت، 

  .التدقیق الضریبي
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من المالحظ إن الممارسة العملیة ال تراعى فیها المتطلبات الالزمة لممارسة مهنة 

تشریعیة وشخصیة ووظیفیة، مما یجعل مخرجات التدقیق  تالتدقیق الضریبي وهي متطلبا

  .غرض المطلوب وال تحقق النتائج المرجوةالضریبي ال تفي بال

مدى التزام المدقق الضریبي بمتطلبات معرفة هذه الدراسة هو  إن الغرض من

واثر ذلك في تحسین فاعلیة التدقیق ) التشریعیة، والشخصیة، والوظیفیة(ممارسة مهنة التدقیق 

  .في مكاتب التدقیق الكویتیةدراسة میدانیة الضریبي، وذلك من خالل 

التزام  ما مدى تأثیر: مكن تحقیق هذا الغرض من خالل اإلجابة على التساؤل اآلتيی

المدقق الضریبي بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي من 

التساؤل عدد وینبثق عن هذا  ؟ التدقیق وجهة نظر مدققي الحسابات والعاملین في مكاتب

  :من األسئلة هي

  :لفرعي األولالسؤال ا

في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي  بالمتطلبات التشریعیةالتزام المدقق الضریبي هل یؤثر 

  ؟ دولة الكویتفي مكاتب التدقیق في والعاملین مدققي الحسابات نظر  من وجهة

  :السؤال الفرعي الثاني

تدقیق الضریبي في تحسین فاعلیة ال بالمتطلبات الشخصیةالتزام المدقق الضریبي هل یؤثر 

  ؟ دولة الكویتفي مكاتب التدقیق في والعاملین مدققي الحسابات نظر  من وجهة

  :السؤال الفرعي الثالث

في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي من  بالمتطلبات الوظیفیةالتزام المدقق الضریبي هل یؤثر 

  ؟تدولة الكویفي مكاتب التدقیق في والعاملین مدققي الحسابات نظر  وجهة
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  أهداف الدراسة 1-3

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة

فـي تحسـین فاعلیـة التـدقیق المـدقق الضـریبي بالمتطلبـات التشـریعیة التعرف على أثر التزام  -1

  .الضریبي

المدقق الضریبي بالمتطلبات الشخصیة في تحسین فاعلیة التدقیق التزام أثر التعرف على  -2

  .الضریبي

أثر التزام المدقق الضریبي بالمتطلبات الوظیفیة في تحسین فاعلیة التدقیق تعرف على ال -3

  .الضریبي

  

  الدراسة أهمیة  1-4

إن التــــدقیق الخــــارجي الفاعــــل والكفــــؤ ســــیؤدي بالتأكیــــد إلــــى تحســــین فاعلیــــة التقـــــدیر 

د قــرارات الضــریبي، مــن خــالل تــوفیره كمــًا مــن المعلومــات ذات الجــودة العالیــة والالزمــة لترشــی

التقـدیر وفــرض الضـرائب، ممــا یزیـد مــن حجـم اإلیــرادات الضـریبیة مــن جهـة، ومــن جهـة أخــرى 

یقلــل مــن حجــم التهــرب الضــریبي، ومــن قضــایا المنازعــات الضــریبیة ویقلــص الــدورة الضــریبیة 

  .برمتها، وكل ذلك سیؤدي إلى مبدأ العدالة الضریبیة المنشودة

الواقع العملي في إدارة الفحص والمطالبات  الدراسة في ههناك ضرورة إلجراء هذ

في مكاتب والعاملین مدققي الحسابات نظر  وجهةالضریبیة في دولة الكویت من خالل معرفة 

، وهناك عدة أطراف ستستفید من مخرجات التدقیق الضریبي الفاعل دولة الكویتالتدقیق في 



7 
  

 
 

ن وكذلك المستشارین المالیین إدارة فحص ومطالبات ضریبیة، والمكلفین المختلفیكوالكفء 

ومكاتب التدقیق والباحثین والمجتمع الكویتي بشكل عام، فاإلیرادات الضریبیة ستنعكس على 

  .الخدمات المختلفة المقدمة من قبل الحكومة الكویتیة لمواطنیها

من هنا ونظـرًا ألهمیـة اإلیـرادات الضـریبیة، ولمـا للتـدقیق الضـریبي مـن األهمیـة بمكـان 

یة فرض الضـرائب، لمـا یـوفره مـن معلومـات ضـروریة لترشـید قـرارات التقـدیر الضـریبي، في عمل

فقــد جــاءت هــذه الدراســة للمســاهمة فــي تحســین فاعلیــة التــدقیق الضــریبي، مــن خــالل عرضــها 

لمجموعــة مــن العناصــر والمتغیــرات التــي تشــكل فــي مجملهــا متطلبــات لممارســة مهنــة التــدقیق 

  .ین فاعلیة التدقیق الضریبيوالتي لها أثر بالغ في تحس

  

  فرضیات الدراسة 1-5

وبناًء على األسئلة المستنبطة منها فإنه یمكن  ةحددمهذه الدراسة على مشكلة  نیتبٌ 

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة اللتزام المدقق : اآلتیة الفرضیة العدمیة الرئیسةصیاغة 

وینبثق عن . لیة التدقیق الضریبيالضریبي بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق في تحسین فاع

  :عدد من الفرعیات هيهذه الفرضیة 

  

  :الفرضیة الفرعیة األولى

في تحسین  بالمتطلبات التشریعیةالمدقق الضریبي  لتزامذو داللة إحصائیة الال یوجد أثر 

   .فاعلیة التدقیق الضریبي
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  الفرضیة الفرعیة الثانیة

في تحسین   بالمتطلبات الشخصیةالمدقق الضریبي م لتزاذو داللة إحصائیة الال یوجد أثر  

  .فاعلیة التدقیق الضریبي

  

  :الفرضیة الفرعیة الثالثة

في تحسین  بالمتطلبات الوظیفیةالمدقق الضریبي لتزام ذو داللة إحصائیة الال یوجد أثر 

  . فاعلیة التدقیق الضریبي
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  نموذج الدراسةأ 1-6
الشكل التالي یوضح و . نموذج خاص بهذه الدراسةیر تطو قامت الباحثة بتصمیم و 

   .عالقات هذه المتغیرات
  المتغیر التابع                 ةالمتغیرات المستقل

  فاعلیة التدقیق الضریبي          التزام المدقق الضریبي بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق
  

  
  )1(الشكل 

  نموذج الدراسة
  .النموذج من إعداد الباحثة: المصدر

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المتطلبات الوظیفیة 
  للتدقیق الضریبي

  

  

المتطلبات الشخصیة 
  للمدقق الضریبي

  

متطلبات التشریعات 

  الضریبیة

 
  

تحسین فاعلیة التدقیق 
  الضریبي

زیادة االیرادات الضریبیة  - 
  بعدالة

منازعات تخفیض عدد قضایا ال -
  الضریبیة

  تخفیض مدة الدورة الضریبیة -
  مكافحة التهرب الضریبي -
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  مصطلحات الدراسة 1-7

وتتمثـــل بمجموعـــة مـــن المتطلبـــات الخاصـــة بقـــانون ضـــریبة  :متطلبـــات التشـــریعیة الضـــریبیةال

الــدخل، واألنظمــة والتعلیمــات التــي یصــدرها الــوزیر بنــاًء علــى تنســیب المــدیر لتنفیــذ أحكامهــا، 

والتوافـــق مـــع معـــاییر المحاســـبة الدولیـــة وتتمثـــل بمتطلـــب الثبـــات النســـبي، ومتطلـــب الوضـــوح، 

والتعــــدیالت والتفســــیرات  2008لســــنة  2القــــانون رقـــم ( والتوافـــق مــــع معــــاییر التـــدقیق الدولیــــة 

  ).الملحقة به

وهي مجموعة الصفات الشخصیة الواجب توفرها في المـدقق الضـریبي،  :المتطلبات الشخصیة

، القــــدرات الذهنیــــة والحكــــم الشخصــــي كالمؤهــــل العلمــــي، والتخصــــص العلمــــي، الخبــــرة العملیــــة

ـــــة واالســـــتقامة  ـــــة كالنزاهـــــة واألمان ـــــانون رقـــــم (والتحلـــــي بالمعـــــاییر األخالقی  2008لســـــنة  2الق

  .)والتعدیالت والتفسیرات الملحقة به

ــة وهــي مجموعــة المهــام التــي تتطلبهــا مهنــة التــدقیق الضــریبي، كالــدورات  :المتطلبــات الوظیفی

وب العمـــل، متابعـــة التطـــورات العلمیـــة والتكنولوجیـــة وتـــوفر نظـــام التدریبیـــة، حجـــم العمـــل، أســـل

  .)والتعدیالت والتفسیرات الملحقة به 2008لسنة  2القانون رقم ( كفء للمعلومات

وهـي تتمثـل بمـدى تحقیـق التـدقیق الضـریبي ألهدافـه المتمثلـة بزیـادة : فاعلیة التدقیق الضـریبي

ضــایا المنازعــات الضــریبیة، وتخفــیض مــدة الــدورة اإلیــرادات الضــریبیة بعدالــة، وتخفــیض عــدد ق

   ). Brouno & Feld, 2012, p: 32(الضریبیة، ومكافحة التهرب الضریبي 
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  حدود الدراسة 1-8

  :مثلت حدود الدراسة فیما یليت

مكاتب التدقیق العاملة في دولة الكویت تم إجراء هذه الدراسة في : الحدود المكانیة -1

  .ا بمزاولة المهنةالمرخصة والمسموح له

في مكاتب العاملین مدققي الحسابات و  اقتصرت هذه الدراسة على آراء: الحدود البشریة -2

  .التدقیق في دولة الكویت
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري: المبحث األول
  مفهوم التدقیق الضریبي 2-1
  ریبيأهداف التدقیق الض 2-2
  أنواع التدقیق الضریبي 2-3
  مقومات التدقیق الضریبي 2-4
  معاییر التدقیق المقبولة عمومًا لمهنة التدقیق الضریبي 2-5
  التدقیق الضریبي معاییر التدقیق الدولیة فيأهمیة  2-6
  محددات فاعلیة التدقیق الضریبي 2-7
  ضریبةالمفهوم  2-8
  ضریبةال ممیزات 2-9
  الضریبيأهداف النظام  2-10
  التدقیق الضریبي فيقواعد فرض الضرائب وأثرها  2-11
  مشروعیة فرض الضرائب وعالقتها بالتدقیق الضریبي 2-12
  واقع ومتطلبات الضریبة في دولة الكویت 2-13
  دولة الكویتإجراءات التدقیق الضریبي في  2-14

  
  الدراسات السابقة: المبحث الثاني
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقةاإلطار النظري 

ه أنواعـه و أهدافـیهدف هذا الفصـل إلـى التعریـف بالمفـاهیم المتعلقـة بالتـدقیق الضـریبي و 

معـاییر وكـذلك أهمیـة هـذه ال. معاییر التدقیق المقبولة عمومًا لمهنة التدقیق الضـریبيومقوماته و 

قواعـد فـرض و  وممیزاتهـا وأهـدافها ضـریبةالمفهـوم ، كـذلك تـم التحـدث عـن التدقیق الضریبي في

مشــروعیة فــرض الضــرائب وعالقتهــا ، إضــافة إلــى بیــان التــدقیق الضــریبي فــيالضــرائب وأثرهــا 

، واقـع ومتطلبـات الضـریبة فـي دولـة الكویـت، فضال عن انـه تـم الحـدیث عـن بالتدقیق الضریبي

جـــراءات التـــدقیق الضـــریبي فـــي و  دولـــة الكویـــت، وذلـــك للوصـــول إلـــى إطـــار مفـــاهیمي نظـــري إ

 ُ دمتكامل ی أساسًا للدراسة المیدانیة، وتم تقسیم هذا الفصل إلـى مبحثـین بحیـث یتنـاول المبحـث  عَ

األول اإلطـــار النظـــري للدراســـة، ویتنـــاول المبحـــث الثـــاني مراجعـــة ألهـــم األدبیـــات التـــي غطتهـــا 

  .الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة الحالیة

  

  اإلطار النظري: المبحث األول

  ضریبيمفهوم التدقیق ال 2-1

لقــــد أولــــت بعـــــض اإلدارات الضــــریبیة الحدیثــــة وخاصـــــًة اإلدارة الضــــریبیة األمریكیـــــة، 

اهتمامــًا متزایــدًا فــي تطــویر أعمــال التــدقیق الضــریبي، معتمــدة بشــكل  أساســي علــى علــم تــدقیق 

الحســــابات فــــي اســــتیعاب المفــــاهیم الضــــروریة ألعمــــال التــــدقیق، ووضــــع القواعــــد واإلجــــراءات 

تلـــك األعمـــال، وهـــذا یعـــود إلـــى التشـــابه الكبیـــر بـــین التـــدقیق الضـــریبي وتـــدقیق الالزمـــة لتأدیـــة 
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الحســابات مــن جهــة، وبــین كــل مــن دور المــدقق الضــریبي ومــدقق الحســابات مــن جهــة أخــرى، 

ســیما وأن أدبیــات تــدقیق الحســابات تصــنف أعمــال التــدقیق الضــریبي فــي بــاب تــدقیق االلتــزام 

)compliance Auditing (لمدققین الضریبي في باب أنواع المدققین كما تصنف ا)Types 

of Auditors) (Arens etal, 2006, p:24(  

عملیـــة جمــــع وتقیـــیم وتوثیــــق المعلومــــات " ورد فــــي تعریـــف التــــدقیق الضـــریبي أنــــهلقـــد 

المصــرح عنهـــا مــن قبـــل المكلــف بموجـــب البیـــان الضــریبي لتحدیـــد االلتــزام الضـــریبي الصـــحیح 

 ,California franchise Tax board, 2003( "انین الضـرائبمـدعمًا بتأویـل منطقـي لقـو 

p: 13.(  

جمـع وتقیـیم األدلـة عـن " التـدقیق الضـریبي بأنـه) Arens, 2006, p: 23( وعـرف

المعلومات المصرح عنها بموجب البیان الضریبي المقدم مـن قبـل المكلـف لتحدیـد فیمـا اذا كـان 

  ."ه بما یتفق وأحكام قانون ضریبة الدخلصافي الدخل الخاضع للضریبة قد تم التوصل إلی

تأكیــد معقــول عــن  هــوأن التــدقیق الضــریبي الباحثــة مــن خــالل التعــاریف أعــاله  تــرىو 

الضـــریبي المقـــدم مـــن قبـــل المكلـــف والبیانـــات  اإلقـــرارصـــحة البیانـــات والمعلومـــات الـــواردة فـــي 

أي فنـي محایـد مـن قبـل مـدقق المالیة المرفقة به من خالل جمع األدلة والقرائن الالزمة إلبـداء ر 

حـــول مـــدى االلتــزام بـــالقوانین الضـــریبیة المعمـــول بهـــا، والتصـــریح فنیـــًا ومســـتقل ضــریبي مؤهـــل 

ــــى بعدالــــة عــــن الضــــریبة الواجــــب دفعهــــا یصــــال نتیجــــة الفحــــص والتحقــــق إل إدارة الفحــــص ، وإ

  .والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت
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  أهداف التدقیق الضریبي 2-2

  :التدقیق الضریبي بما یلي أهداف أهمیمكن بیان 

الضــریبي المقــدم مــن قبــل  اإلقــرارالتحقــق مــن صــحة ودقــة وصــدق البیانــات المدرجــة فــي  -1

 أهــم إحــدىاالبتعــاد عــن التقــدیر الجزافــي هــي  إمكانیــةالمكلــف وتحقیــق العدالــة الضــریبیة، وان 

والقــرائن الثبوتیــة  ألدلــةاالمســتندة علــى  الحجــةالفحــص الضــریبي لتــوفیر  إلــىللتوجــه  األســباب

یـتم عـرض الموضــوع علـى لجــان  إذللسـلطة المالیـة، فــي حالـة اعتـراض المكلــف علـى التقــدیر، 

  ).29ص ،2005 الدلیمي،( .االعتراض لتحقیق العدالة الضریبیة

تقلیل فرص التهرب الضریبي، حیث یسـاعد الفحـص الضـریبي بصـورة عامـه علـى مكافحـة  -2

المكلفـین قبـل القیـام بعملیـة التهـرب، عنـدما  أمـامل منه،  ویصـبح رادعـا التهرب الضریبي والتقلی

اكتشــاف عملیــة التهــرب  إلــىیتولــد لــدیهم الشــعور بــان عملیــة الفحــص الضــریبي الالحقــة تــؤدي 

  .) Edward, 1989, p:507(وما یتبع ذلك من عقوبات، 

  :ةعالوة على األهداف أعاله األهداف اآلتی )66ص، 2002 ،سالمة(ویضیف 

  المحاسبیة والقانونیة  واألصولالتحقق من صحة تطبیق القواعد  -1

  .المكلفین أرباححمایة حقوق الخزینة العامة والمحافظة على نصیبها من  -2

  .الضریبیة وفق مبدأ العدالة اإلیراداتزیادة  -3

  .تخفیض عدد قضایا المنازعات الضریبیة، وزیادة االلتزام الطوعي لدى المكلفین -4

  .تخفیض الدورة الضریبیة ألقصر فترة زمنیة ممكنة -5
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  أنواع التدقیق الضریبي 2-3

یأخـــذ التـــدقیق الضـــریبي أشـــكاًال أو أنواعـــًا عـــدة، تختلـــف مـــن حیـــث النطـــاق والمكـــان 

والوقـت الــذي تجــري فیــه عملیـة التــدقیق، وهــي جمیعهــا ال تتعـارض مــع أنــواع تــدقیق الحســابات 

بعــض اإلجــراءات یعــود الخــتالف الجهــة التــي تطلــب التــدقیق بــل تنضــوي تحتهــا، وأن اخــتالف 

أو الخـــتالف مـــن یقـــوم بعملیـــة التـــدقیق فالمـــدقق الضـــریبي هـــو موظـــف حكـــومي بینمـــا مـــدقق 

الحســـابات یكـــون مســـتقًال عـــن أي جهـــة، وأن الفحـــص الضـــریبي أساســـًا هـــو وظیفـــة یقـــوم بهـــا 

، ویمكـــن تقســــیم  شـــخص مهنـــي ذو خبـــرة وكفـــاءة عالیـــة یجــــب أن یكـــون مـــؤهًال علمیـــاً  وعملیـــًا

   :الفحص الضریبي إلى أنواع عدة كما یلي

  :وفقًا للنطاق: أوالً 

  )114ص، 2011 محمد ومحمد،( :وهذا النوع من التدقیق یقسم إلى نوعین هما

ویقصــد بــه تــدقیق جمیــع اإلقــرارات الضــریبیة المقدمــة مــن قبــل المكلفـــین : التــدقیق الشــامل -1

ــــدفاتر والســــجالت وجمیــــع حیــــث یقــــوم المــــدقق الضــــریبي ب ــــع القیــــود الــــواردة فــــي ال ــــدقیق جمی ت

المســـتندات وأعمـــال الترحیـــل والجمـــع والترصـــید ثـــم الحســـابات الختامیـــة وقائمـــة المركـــز المـــالي 

للتحقق من أن جمیع العملیـات مثبتـة بانتظـام وأنهـا صـحیحة وأن جمیـع الـدفاتر والسـجالت ومـا 

  .س فیها أیة أخطاء أو غش أو تالعبورد فیها من حسابات أو بیانات سلیمة ولی

ویقصـــد بـــه خضــــوع نســـبة محـــددة مــــن اإلقـــرارات الضــــریبیة ): االنتقــــائي(التـــدقیق الجزئـــي  -2

المقدمـــة والملفـــات لفحـــص دقیـــق فـــي ضـــوء محـــددات ومؤشـــرات معینـــة، فـــي حـــین تقبـــل بـــاقي 

یل، ولكـن یجـب اإلقرارات بالحالة التي أعدت علیها أي قبولها كما وردت من المكلفین دون تعـد
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إخضاعها للتدقیق مرة كل ثالث سنوات مثًال أو سنة بعد سـنة وحسـب قناعـة اإلدارة الضـریبیة، 

  .أي یجب أن ال تقبل باستمرار نظرًا لتجنب استغالل هذا النوع للتهرب الضریبي

  

  :وفقًا لمكان التدقیق: ثانیاً 

  )116ص، 2011 محمد ومحمد،( :وهذا النوع من التدقیق یقسم إلى نوعین هما

والتـي لـم یـتم (وهنـا یقـوم المـدقق الضـریبي بدراسـة اإلقـرارات المحولـة إلیـه : التدقیق المكتبي -1

، وعلـــى ضـــوء ذلـــك یقـــرر قبولهـــا مكتبیـــًا دون الـــذهاب )قبولهـــا ضـــمن عینـــة اإلقـــرارات المقبولـــة

علــى  لمركــز عمــل المكلــف وتــدقیق حســاباته وذلــك لقناعتــه بعــدالتها وصــحة مــا ورد فیهــا بنــاًء 

 .المعلومات المتوفرة لدیه في ملف المكلف وسیرته الضریبیة

وبموجبه یقوم المدقق الضریبي بتدقیق حسابات المكلف في مكان عمله : التدقیق المیداني -2

  .وذلك بعد أن یتبین له أن البیانات الضریبیة الواردة في اإلقرارات غیر عادلة

  

  : وفقًا للتوقیت: ثالثاً 

  )117ص، 2011 محمد ومحمد،( :التدقیق یقسم إلى نوعین هما وهذا النوع من

وهو تدقیق قبل تقدیم اإلقرار الضریبي، وذلك لكي یحفز المكلف على : التدقیق االستباقي -1

تقدیم إقرار صحیح، ولكن هذا النوع نادر الحدوث لعدم تفرغ المدققین الضریبیین على 

 .األغلب

  .بعد تقدیم اإلقرار الضریبي وهو تدقیق یتم: التدقیق الالحق -2
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  مقومات التدقیق الضریبي 2-4

هناك عدة مقومات یحتاج إلیها التدقیق الضریبي ویجب توفرها لتنفیذها على أكمل 

  ) 2008عثمان، : (وجه، وهي

  :المدقق الضریبي المؤهل -1

ال بد من أن یكون هناك شخص مؤهل علمیًا ومدرب عملیًا ولدیه الخبرة الكافیة 

ارسة مهنة التدقیق الضریبي، وال یمكن أن یتقن هذه المهنة من یفتقد للمؤهل العلمي أو لمم

  .الخبرة العملیة

  :التشریع الضریبي -2

فال یجوز أن تفرض ضریبة إال بتشریع خاص بفرض تلك الضریبة، فلیس من 

ن بقانون السهولة بمكان أن یقوم المكلفین بدفع الضریبة تبرعًا منهم دون أن یكونوا ملزمی

یخالف غیر الملتزمین من جهة، وینظم عملیة فرض الضرائب ومقدارها من یوجب دفعها و 

  .جهة أخرى

  :متطلبات وظیفیة -3

وهي الواجبات والمهام التي یستدعي توافرها لمهنة التدقیق الضریبي، كعقد دورات 

حجم العمل دورات تدریبیة الكتساب المدقق مهارات جدیدة في مجال العمل، كذلك بیان 

المطلوب من المدقق، وأسلوب تأدیته، مع متابعة مستمرة للتطورات العلمیة والتكنولوجیة، 

  .فضال عن توفر نظام كفء لجمع المعلومات
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  :توفر نظام للمعلومات والبیانات المحاسبیة عن  الوعاء الضریبي -4

دقق الضریبي بحیث ال بد من توفر قاعدة بیانات لدى اإلدارة الضریبیة یرجع إلیها الم

تحتوي معلومات عن استیراد المكلف وفروعه وأنشطته، وتتوقف فاعلیة نظام المعلومات 

المحاسبیة هذا على قدرة وسلطة اإلدارة الضریبیة في الحصول على المعلومات الالزمة من 

فادة الجهات المختلفة وقدرة وكفاءة المدقق الضریبي في كیفیة استغالل هذه المعلومات واالست

  .)2008عثمان، ( منها في تقریره

  

  معاییر التدقیق المقبولة عمومًا لمهنة التدقیق الضریبي 2-5

، الضریبي یقوم التدقیق في جزء كبیر من إجراءاته على األحكام الشخصیة للمدقق

وأن هذه األحكام تتفاوت تفاوتًا كبیرًا من شخص آلخر، تبعًا لقدرته الشخصیة والعلمیة ونوعیة 

ریبه المهني، والمعاییر األخالقیة التي یتحلى بها، فإن المنظمات المهنیة في الدول المتقدمة تد

ورغبة منها في تقلیل مدى هذا التفاوت، وفي زیادة موضوعیة األحكام الشخصیة، فیما 

 Generallyیختص بعملیات التدقیق، فقد أوصت لجنة معاییر التدقیق المقبولة عمومًا، 

Accepted Auditing Standards GAAS  بمجموعة من المعاییر التي قبلت قبوًال عامًا

  ).2009القاضي، ودودح، (كي تكون أساسًا یعتمد علیه أعضاؤها عند قیامهم بأداء خدماتهم 

إن من أهم المقومات األساسیة ألیة مهنة متطورة، " إلى ) 2007عبد اهللا، (ویشیر 

نة، ومتعارف علیها بین الممارسین لهذه المهنة، وجوب وجود معاییر أو مستویات أداء معی

یعملون في ضوئها، ویسیرون على هدیها في كافة مراحل العمل، ولمهنة تدقیق الحسابات 
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معاییر متعارف علیها في معظم بلدان العالم المتقدمة محاسبیًا، وهذه المعاییر هي المرشد 

  ".مدرسین لهذا العلمللقضاء وللمحاكم وللمحاسبین للمهنة وللدارسین أو ال

ثالث مجموعات وهي المعاییر العامة ومعاییر العمل  التدقیقوتتضمن معاییر 

  )2010 میالة،: (وفیما یلي شرح موجز لكل منها. رالمیداني ومعاییر التقری

  

  :General Standardsالمعاییر العامة  :ىالمجموعة األول

وعالقتها  للمدقق الضریبيلشخصیة االذاتیة و تهتم هذه المعاییر بالتأهیل والصفات 

أن  التدقیققبل التعاقد على مهمة  المدققبكفایة ونوعیة األداء المطلوب وبالتالي فإنه على 

وهذه المعاییر . یقرر ما إذا كانت هذه المعاییر یمكن تحقیقها واستیفائها عند أداء هذه المهمة

  )2011، للمحاسبین القانونیین العربيالمجمع :(هي

حیث یجب أن یتم فحص القوائم المالیة  :والعملي للمدقق الضریبيلتأهیل العلمي ا -1

جراءات  كمدققین، وأن یكون لدیهم من قبل أشخاص لدیهم التأهیل العلمي والعملي  التدقیقوإ

المعرفة العلمیة، والخبرة العملیة، والكفاءة المهنیة التي تؤهله للعمل كمدقق، فیجب أن یحصل 

میة في المحاسبة أو في أحد التخصصات العلمیة ذات العالقة، ویتطلب على شهادة عل

التدریب المهني المالئم مواصلة الدراسة، ومداومة االطالع على المجالت المهنیة والنشرات 

كما . والبیانات التي تصدر عن مختلف الهیئات المهنیة والرسمیة التي تعنى بالمحاسبة

تظام في االجتماعات والندوات التي تعقدها المنظمات ینطوي التدریب على االشتراك بإن

نما بالعلوم ذات العالقة بالمحاسبة كإدارة  المهنیة، التي تهتم لیس بالمحاسبة فحسب، وإ

  .األعمال واإلقتصاد واإلحصاء والضرائب وغیرها
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د اتجاه فكري وعقلي محای الضریبي المدققیجب أن یكون لدى  :المحایدالعقلي اإلستقالل  -2

ز ومستقل في كل األمور المتعلقة بعملیة  التدقیق الضریبي، وهو جوهر عملیة التدقیق والممیّ

لها، وطبقًا لهذا المعیار فإنه یجب على المدقق أال یعبر عن رأي في القوائم المالیة لمشروع 

یعتبر  مستقًال استقالًال تامًا، فهذا االستقالل والحیاد ما، إال إذا كان هذا المدقق الضریبي

ضرورة ال غنى عنها إذ أن من شأنها أن تضفي مزیدًا من الثقة على البیانات المالیة التي 

ویغطي االستقالل ناحیتین هامتین ال تكفي . یبدي رأیه فیها بصفته خبیرًا  مستقًال ومحایداً 

 واإلستقالل في). Independence in fact(إحداهما عن األخرى، هما اإلستقالل في الواقع 

، فاالستقالل في الواقع هو حالة ذهنیة، وهو (Independence in appearance)الظاهر

یجب أن یكون مستقًال من حیث الوضع أو الحالة الذهنیة في كل  یعني أن المدقق الضریبي

األمور المرتبطة بالمهام المهنیة بحیث ال یتعرض لضغوط أو لرقابة الغیر في وضع برنامج 

أما . و إجراء الفحص أو إعداد التقریر أو في أي مرحلة من مراحل التدقیقالتدقیق الضریبي أ

دراك مستخدمي القوائم المالیة إلستقالل المدقق  اإلستقالل في الظاهر فإنه یرتبط بنظرة وإ

الضریبي، وهذا یتطلب عدم وجود مصلحة مادیة للمدقق في الوحدة التي یعمل مدققًا لها، فإذا 

لیة التدقیق ویكون بنفس الوقت عضوًا في مجلس إدارة مشروع العمیل، كان المدقق یتولى عم

فإن مستخدمي القوائم المالیة قد یعتبرون أن هذه االزدواجیة تخلق تعارضًا في المصالح 

  .وتؤدي إلى اإلضرار بإستقالل المدقق

ة والمعقولة العنایة المهنیة الواجب الضریبي المدققیجب أن یبذل  :الواجبةالعنایة المهنیة  -3

، فالمدقق مسؤول مهنیًا عن أداء عمله وأعداد والتقریر الضریبي لتدقیقعند أداءه لمهمة ا

لتزام ویشمل بذل العنایة المهنیة، جوانب عدة، مثل إكتمال أوراق  والقیام بواجبه بكل جدیة وإ
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مهني العمل، كتابة أدلة التدقیق، وموضوعیة تقریر التدقیق، ویجب أن یتجنب المدقق ال

ویعتبر بذل العنایة المهنیة . اإلهمال الواضح ألنه تلحقه مسؤولیة قانونیة جراء هذا اإلهمال

الالزمة من أسباب تحقیق التمیز في العمل، وهذا یتطلب الكفاءة في العمل، والتي تتحقق من 

لعمل خالل مزیج من المهارات، والعلوم، وبذل العنایة المهنیة الكافیة، ویتطلب التمیز في ا

آخر یستعین به وبخبرته إذا ما صعب ) مدقق(وبذل العنایة المهنیة، استشارة المدقق لزمیل 

علیه أمرًا ما، ألن المكلف یتوخى من المدقق أن یعطیه رأیًا فنیًا محایدًا یعتمد علیه ویثق به 

  ).2006الضابط، (

بالغ األثر في رفع أن هناك العدید من العوامل والتي لها  یالحظبتحلیل هذه المعاییر 

فالتأهیل العلمي والعملي ال یرتبط  الضریبي المدققوتتعلق بشخصیة  الضریبي التدقیقكفایة 

بمستوى معین من المعرفة والخبرة فقط بل ال بد من رفع مستوى التأهیل من خالل التدریب 

ة في هذا المستمر واإلطالع على النظریات الحدیثة وما یصدر من المجامع العلمیة والمهنی

لذلك  الضریبي التدقیقوأما الموضوعیة فهي تمثل حجز األساس بالنسبة لمهنة  .المجال

ال أهمیة  المدقق الضریبيأي أن رأي  التدقیقتعتبر من أهم المفاهیم التي تعتمد علیها نظریة 

  .غیر مستقل عن عمیله المدققله إذا كان 

القیام بمهمته بكل إخالص  الضریبي دققالم أما العنایة المهنیة الواجبة تؤكد انه على

ولكنه قطعا غیر معصوم عن الخطأ فهو مسؤول أمام العمیل الطرف الثالث واستقامة وأمانة 

وهذا ما أكدته العدید من القضایا التي طرحت أمام  ،عن اإلهمال وعدم اإلخالص واألمانة

  .القضاء
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  :Standards   Fieldworkمعاییر العمل المیداني : المجموعة الثانیة

حول تجمیع األدلة التي تؤید رأي   الضریبيإن هذه المعاییر تقدم إرشادات للمدقق 

والتي یحصل علیها من فحص أرصدة القوائم المالیة والعملیات التي تنتج عنها هذه األرصدة 

لیة ویعتمد مقدار ما یقوم المدقق بتجمیعه من أدلة على درجة إعتماده على نظام الرقابة الداخ

للعمیل، فهذه المعاییر تتعلق بتخطیط وتنفیذ المدقق ألعماله، وهي محددة بدرجة أكبر من 

 العربيالمجمع ( :هيالمعاییر العامة، وتتكون معاییر العمل المیداني من ثالثة معاییر 

  )2011، للمحاسبین القانونیین

دقیق على أعمال بشكل مناسب وكاف واإلشراف ال الضریبي التدقیقیجب تخطیط مهمة  -1

أن یقوم بالتخطیط لألعمال التي  ، ووفق هذا المعیار فإن على المدقق الضریبيالمساعدین

بمفرده، وان كان لدیه مساعدین فعلیه  سیتم إنجازها إذا كان سیقوم بعملیة التدقیق الضریبي

موجبها أن یوفر قدر من التنظیم لهذا الفریق ولعمله ویشرف على خطة العمل، التي سیعمل ب

مساعدیه وأن یشرف على حسن سیر العمل، وأن تكون هناك قنوات اتصال بین المدقق 

  .)2011، للمحاسبین القانونیین العربيالمجمع ( وبینهم

یجب دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة الموجودة بدقة وذلك لتقریر مدى االعتماد علیها  -2

التدقیق  الالزمة والتي ستتقید بها إجراءاتومن ثم تحدید المدى المناسب لالختبارات 

، فإذا أقتنع المدقق بأن المكلف لدیه نظام ممتاز للرقابة الداخلیة یتم من خالله توفیر الضریبي

بیانات یمكن االعتماد علیها، ویؤدي وجوده إلى حمایة األصول والسجالت، فإن حجم األدلة 

ة نظام الرقابة الداخلیة، وفي بعض الحاالت التي یجب جمعها ستقل بالمقارنة مع حالة مالءم
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 التي یكون فیها نظام الرقابة الداخلیة غیر مالئم فهنا سیزید من أعباء تنفیذ خطة التدقیق

  .)2011، للمحاسبین القانونیین العربيالمجمع ( الضریبي

الحصول على قدر كاف من أدلة اإلثبات من خالل الفحص والمالحظة واالستفسارات  - 3 

، وهذا یعني أن على المدقق الضریبي تجمیع قدر كافي من األدلة المالئمة التي لمصادفاتوا

فإذن یجب أن تكون هذه األدلة وقرائن اإلثبات . تمكنه من إبداء رأیة في القوائم المالیة

مالئمة، أوًال بمعنى أن تكون مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بموضوع التدقیق، وأن الوسیلة المستعملة 

جمع تلك األدلة مناسبة، وثانیًا أن تكون األدلة كافیة وذلك أن تكون كافیة من وجهة نظر في 

المدقق وتقدیره وحكمه الشخصي إلبداء رأیه وهناك نوعان من األدلة والقرائن هما الداخلیة 

والخارجیة ویقصد باألدلة الداخلیة، األدلة التي مصدرها من داخل الوحدة اإلقتصادیة، كدفاتر 

حسابات، والشیكات ومستندات القید وأوامر الشحن وطلبات البضائع وبطاقات العمل وقوائم ال

حسابات البنوك والعقود ومحاضر جلسات مجلس اإلدارة، أما األدلة والقرائن الخارجیة فهي 

التي مصدرها من جهات خارجیة ولیست من الوحدة نفسها، ومثال ذلك المصادقات من 

تائج االطالع أو المالحظة واالستفسارات التي تجري خارج المشروع، العمالء والموردین ون

المجمع ( رسائل المحامین، والسجالت الحكومیة والقوانین واألنظمة المتعلقة بنشاط الوحدة

  .)2011، للمحاسبین القانونیین العربي

من خالل تحلیل المعاییر السابقة یتبین أن مفهوم معیار اإلشراف ترى الباحثة و 

وهذا یتطلب التعاقد على عملیة  ،لتخطیط المناسب یعتمد على مفهوم العنایة المهنیة الواجبةوا

 التدقیقباإلضافة إلى التخطیط المناسب إلجراءات  ،في وقت مالئم الضریبي التدقیق

 المدققأما المعیار الثاني المتعلق بتقییم نظام الرقابة الداخلیة فإنه یساعد  ،العملیة الضریبي
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وبالطبع  ،على تحدید طبیعة وتوقیت ونقاط االختبارات لألرصدة في القوائم المالیة یبيالضر 

ض الذي یفسر ذلك إنما یتمثل في أن نظام الرقابة الداخلیة الجید ینتج عنه معلومات ر فإن الف

 المدقق الضریبيمالیة یمكن االعتماد علیها إذ أن الخطر األساسي الذي یتطلب حمایة 

 ،یتكون من خالل العملیة المحاسبیة التي تنتج عنها القوائم المالیة رأیهون على والذین یعتمد

أما الخطر الثاني فإنه یتمثل في األخطاء الجوهریة التي ال یتم اكتشافها من خالل فحص 

أما المعیار الثالث وهو كفایة وصالحیة أدلة اإلثبات فیتطلب جمع أدلة  الضریبي المدقق

إذ أن األدلة تدعم  ،أساًسا معقوًال إلبداء الرأي فیما یتعلق بالقوائم المالیةإثبات كفایة وتمثل 

 الضریبي التدقیقكفایة المعاییر األخرى وتعتمد أدلة اإلثبات على فرض قابلیة التحقیق و 

وتأخذ أدلة اإلثبات أشكال وصور مختلفة منها المالحظات المادیة والعملیات الحسابیة 

  .الخ.....ها الطرف الثالث والمعلومات التي تقدم

  

   Standards  : Reportingیرمعاییر إعداد التقر : المجموعة الثالثة

التقاریر المالیة والمعدة وفقا إن هذه المجموعة من المعاییر تهتم بطبیعة ومحتوى 

التي یعدها المدقق الضریبي في نهایة عمله، وهي أربعة و  لمبادئ المحاسبیة المتعارف علیهال

  )2011، للمحاسبین القانونیین العربيالمجمع ( :رمعایی

ا لمبادئ المحاسبیة  -1 یجب أن یوضح التقریر ما إذا كانت القوائم المالیة أعدت طبقً

، وهذا یعني أنه یجب على المدقق أن یبین في تقریره ما إذا كانت القوائم المتعارف علیها

وهذه المبادئ تعتبر قواعد وأصول في  .المالیة قد تم إعدادها وعرضها طبقًا لتلك المبادئ

العمل المحاسبي تمت المصادقة علیها من قبل هیئات تعتبر مرجعا موثوقا به محاسبیا، 
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نما طرق التطبیق لهذه  ویقصد هنا بالمبادئ لیست فقط القوانین والنصوص الواجب إتباعها، وإ

  .المبادئ أیضاً 

دئ قد طبقت خالل الفترة الحالیة بنفس یجب أن یوضح التقریر ما إذا كانت هذه المبا -2

أن  ، وهذا المعیار یعني أنه یجب على المدقق الضریبيطریقة تطبیقها في الفترات السابقة

یشیر في تقریره إلى أن هناك ثبات أو عدم ثبات وتجانس في تطبیق المبادئ المحاسبیة 

ذا وجد تغییر في هذ ه المبادئ فیجب أن یشیر الى المقبولة عمومًا كما في السنوات السابقة، وإ

المبدأ الذي تم تغییره وما هي األسباب والمبررات التي أدت إلى تغییره، فمثًال إذا تم تغییر 

طریقة االهتالك من طریقة القسط الثابت إلى القسط المتناقص فهذا یعتبر خروج عن مبدأ 

كافي لمقارنة القوائم المالیة وفائدة هذا المعیار تكمن في إعطاء التأكید ال"الثبات والتجانس، 

  ).2007عبداهللا، " (للمشروع من سنة ألخرى، وبینه وبین غیره من المشاریع المماثلة أیضاً 

تعبر القوائم المالیة بشكل كاف ومناسب عن ما تضمنه من معلومات ما لم یشیر أن  - 3 

یبي أن یتأكد ، وینص هذا المعیار على أنه یجب على المدقق الضر التقریر إلى خالف ذلك

من صحة وصدق المعلومات المقدمة في البیانات المالیة ومدى االعتماد علیها، وعلیه أن 

یبین أن الشركة قد أفصحت عن كل المعلومات الجوهریة وأن یبین ما هي البینات والوقائع 

الجوهریة التي تم إغفالها، وأن هذا اإلغفال قد یؤدي إلى تضلیل القارئ، ویدخل في ذلك 

  .إلفصاح عن األمور التي تقتضي ذكرها القوانین المحلیة الساریة المفعولا

 المدققعن القوائم المالیة كوحدة واحدة أو قد یمتنع  المدققیجب أن یتضمن التقریر رأي  -4

فالمعیار . عن إبداء الرأي وفي هذه الحالة فإن التقریر یجب أن یتضمن أسباب ذلك الضریبي

ا تمثل معیاراً األول من هذه المجموع ا أن المبادئ المحاسبیة المقبولة عمومً  ة یعني ضمنیً
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أما المعیار الثاني وهو  ،یقاس علیه أو یحكم به على صدق وعدالة عرض هذه القوائم مناسباً 

یهدف إلى التأكید على أن المقدرة على  ثبات تطبیق المبادئ المحاسبیة المقبولة عموماً 

ة للفترات المتتالیة ال تتأثر بشكل جوهري بالتغیرات في تطبیق المقارنة بین القوائم المالی

أما المعیار الثالث وهو اإلفصاح المناسب یتطلب ضرورة  ،المبادئ أو الطرق المحاسبیة

في تقریره عن أیة معلومات مالیة تعد ضروریة لصدق وعدالة  الضریبي المدققإفصاح 

صلب القوائم أو المالحظات الملحقة بها  العرض ذلك إذا ما كانت هذه المعلومات حذفت من

أما المعیار الرابع التعبیر عن الرأي فهو یعد من أكثر المعاییر تعقیًدا  ،بواسطة معدیها

، للمحاسبین القانونیین العربيالمجمع : (وأصعبها مناًال فهو یتضمن ثالثة عبارات هامة هي

2011(  

یما یتعلق بالقوائم المالیة كوحدة ف الضریبي المدققیجب أن یتضمن التقریر رأي  -أ

ا عن إبداء هذا الرأي المدققواحدة وان    .قد یمتنع كلیً

ذلك أسباب  المدقق الضریبيفي حال االمتناع عن إبداء الرأي یجب أن یوضح  - ب

  .االمتناع

فإن تقریر  ،بالقوائم المالیة الضریبيفي كل األحوال التي یرتبط فیها اسم المدقق  -ج

ودرجة المسؤولیة والتي  المدققیجب أن یتضمن خصائص فحص  ضریبيال التدقیق

  .یتحملها

 الضریبيمدقق المستویات مهنیة لضمان إلتزام  يالمعاییر ههذه وترى الباحثة أن       

عداد التقریر  ووفائه بمسؤولیاته المهنیة في قبول التكلیف وتخطیط وتنفیذ أعمال التدقیق وإ

فإنَّه  الضریبي، بالتدقیقبالمعاییر المهنیة الخاصة  الضریبي المدقق مالتز ، وبذلك فإن إبكفاءة
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المتعارف التدقیق المقبولة و معاییر  ، غیر إنسوف یحقق مستوى جید من جودة األداء المهني

جاءت عامة ونادرًا ما تتناول بالتحدید المشاكل التي تظهر في كل  )GAAS( علیها

جوهریًا في  دوراً  الضریبي للمدققیلعب الحكم الشخصي  ، ولذلكالتدقیقمستویات أداء عملیة 

  .تطبیق المعاییر على مستویات األداء

  

  التدقیق الضریبي معاییر التدقیق الدولیة فيأهمیة  2-6

أنه البد من ربط التدقیق الضریبي ف ،لغایات تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي

االستفادة منها في هذا المجال، وأنه  انیةإمكهي  ورؤیة ما ،بتوصیات معاییر التدقیق الدولیة

في أحسن الضریبي هذه التوصیات ألداء عملیة التدقیق  إتباع ،یتوجب على المدقق الضریبي

  : وهذه التوصیات هيصورة 

  :ضرورة معرفة طبیعة عمل المنشأة قبل البدء بالتدقیق -1

طبیعة عمل على ضرورة معرفة المدقق ب) 310(نص معیار التدقیق الدولي رقم 

تدقیق الوذلك لیتمكن من ، قبل الشروع بعملیة التدقیق علیهاتدقیق الأو العمیل المراد  ،الشركة

حیث أن معرفة طبیعة العمل تمكن المدقق من ربط األحداث المالیة مع  ،بشكل صحیح

فالمدقق  ،وبالتالي تمكن من تتبع الحسابات ومعرفة مكامن القوة والضعف فیها ،بعضها

بي یحتاج وبشكل ملح للتعرف على طبیعة عمل المكلف المراد تدقیق حساباته قبل الضری

على ملف المكلف للسنوات السابقة، ومعرفة بنود الدخل  باإلطالعالبدء بعملیة التدقیق، وذلك 

وما عالقة مصادر الدخل هذه بالمصاریف العمومیة  ،هو مستمر منها وما توقف لمعرفة ما
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یما إذا كان هناك تحمیل لمصاریف لیس لها عالقة بنشاط المكلف ، لمعرفة فواإلداریة

كون المكلف لیس له ملف ولم یتم تدقیق حساباته قبل ذلك ی قد وأحیاناً  ،الخاضع للضریبة

فیستطیع االتصال به أو إجراء الكشف الحسي المفاجيء للتعرف على عمله ومن ثم علیه 

شاط والتعرف على بنود الدخل والمصاریف االطالع على ملفات مكلفین مشابهین له بالن

المتعلقة بها، وهذا األمر یوفر على المدقق الضریبي المزید من الجهد والوقت وتجعله أكثر 

  .قدرة على التخطیط لعملیة التدقیق

  :ونظام الرقابة الداخلیة ضرورة التعرف على النظام المحاسبي -2

مدقق على النظام الرة تعرف على ضرو ) 400(ینص معیار التدقیق الدولي رقم 

إذ أن معرفته للنظام ، المحاسبي، ونظام الرقابة الداخلیة للعمیل الذي ینوي تدقیق حساباته

المحاسبي یمكنه من تتبع الحسابات ومدى عالقة هذه الحسابات بعضها ببعض ومدى إثباتها 

فإنه  ،ةالداخلی وكذلك ضرورة معرفة المدقق لنظام الرقابة ،لألحداث المالیة بشكل صحیح

یؤشر إلى حسن نیة اإلدارة أوًال في إظهار نتائج و متانة وقوة نظام الرقابة الداخلیة  یعبر عن

یتوجب أن ف وبالتاليومن جهة ثانیة یشیر إلى صحة األحداث المالیة،  ،األعمال كما هي

وكذلك  ،على المدقق الضریبي أیضًا واجب التعرف على النظام المحاسبي المطبق في الشركة

نظام الرقابة الداخلیة فما ینطبق على مدقق الحسابات، ینطبق على المدقق الضریبي وفقًا 

  .لهذا المعیار

  :ضرورة التخطیط لعملیة التدقیق -3

مدقق التخطیط لعملیة الفإنه یتوجب على ) 300(ولي رقم دوفقًا لمعیار التدقیق ال

التدقیق، والخطوات الواجب  إلتمامي الالزم التدقیق، وأن یضع خطة مكتوبة تبین المدى الزمن
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فالمدقق الضریبي یجب علیه أیضًا وضع خطة ولو لم تكن مكتوبة بشكل رسمي  .إتباعها

نما أن یضع تصورًا للفترة الزمنیة الالزمة  عملیة التدقیق، وباالستناد لملف المكلف  إلتماموإ

هي األخطاء التي اكتشفها المدقق  وما ،ق للضریبةبوالمعلومات المتوفرة من التقریر السا

ثارتها من قبل جهات تدقیق أخرى كدیوان المحاسبة مثًال إالسابق، وأیة مالحظات تمت 

  .لیسترشد بها ویركز علیها في السنة مدار البحث

  :االهتمام بالهدف من التدقیق وبیانه -4

لتي تحكم على األهداف والمبادئ العامة ا) 200(ینص معیار التدقیق الدولي رقم 

مدقق هو إبداء رأیه الفني المحاید فیما التدقیق البیانات المالیة، فهذا المعیار یبین أن هدف 

وبالتالي  .إذا كانت البیانات المالیة قد أعدت من كافة النواحي األساسیة بصورة حقیقیة وعادلة

ون هدفه هو أن ما جاء به هذا المعیار ینطبق تمامًا على المدقق الضریبي فیجب أن  یكف

وأنها تعكس من كافة النواحي  ،إبداء رأیه الفني المحاید حول صحة وعدالة البیانات المالیة

نتیجة النشاط وأن الدخل الخاضع للضریبة معد وفقًا للتشریعات الضریبیة  ،وبصورة عادلة

یه المعمول بها، فعلیه إذن أن یبذل جهده لكي یتمكن من تحقیق هذا الهدف وأن ال یبدي رأ

  .دونما أن یبذل العنایة المهنیة الكافیة

  :ة لبنود القوائم المالیةیالتركیز على األهمیة النسب -5

األهمیة النسبیة في التدقیق، فإن  على) 320(نص معیار التدقیق الدولي رقم 

األهمیة النسبیة مهمة جدًا خاصة في التدقیق االختباري، حیث یتم فحص مجموعة من 

یتم إبداء الرأي في البیانات المالیة، وأنه تم إعدادها من كافة النواحي  العینات، ومن ثم

الجوهریة ذات العالقة وبالتالي فإن على المدقق أن یختار عینات ذات أهمیة نسبیة قیاسًا 
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وقیاسًا على ذلك فإن على المدقق الضریبي أن یسترشد بهذا المعیار  .بالبنود والعینات األخرى

وكذلك الحال فیما یتعلق بالمصاریف  ،ساس األهمیة النسبیة لبنود الدخلویبني عمله على أ

اإلداریة والعمومیة، لكي یتمكن من إنجاز عمله خاصة في حالة ضیق الوقت وكبر حجم 

  .األعمال

  :ضرورة التوثیق -6

، على ضرورة التوثیق ألعمال التدقیق) 230(نص معیار التدقیق الدولي رقم 

له قرائن ر مدقق أن یقوم بتوثیق األمور المهمة التي توفالفإن على بموجب هذا المعیار و 

إثبات تدعم رأیه فیما بعد، وعلیه توثیق خطوات التدقیق وأن عملیة التدقیق تمت وفقًا لمعاییر 

مدقق، وحتى یتبین أنه بذل الالتدقیق الدولیة، ویتم التوثیق من خالل أوراق العمل التي یعدها 

 المدقق الضریبيو  .لكافیة لیجنب نفسه المساءلة القانونیة ونواحي التقصیرالعنایة المهنیة ا

فعلیه أن یأخذ بما جاء به فعلیه مسؤولیة قانونیة في إبداء  ،بهذا المعیار أیضاً  معنيكذلك 

وهذا الرأي یتطلب أدلة وقرائن اإلثبات ولذلك یجب علیه إعداد أوراق عمل تبین  ،رأیه أیضاً 

هده المبذول لكي یجنب نفسه المسؤولیة القانونیة خاصة إذا لج اً قیوتوث ،ما قام به من عمل

تهرب ضریبي،  إلىظهر الحقًا أن هناك خلل في الحسابات أو مخالفة لقانون الضریبة أدى 

، یة الكافیة فانه سیجنب نفسه هذه المسؤولیةهنفإذا وثق عمله وأثبت أنه بذل العنایة الم

  .ویحقق العدالة الضریبیة

  :عمل المقارنات -7

مدقق اللمقارنات، فعلى اجراء إعن ضرورة ) 710(یتحدث معیار التدقیق الدولي رقم 

أن یقارن بین األرقام الواردة في بیانات هذه السنة مع السنة السابقة لبیان فیما اذا كان هناك 
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یجري وكذلك الحال فإن على المدقق الضریبي أن  .تغیر وهل هذا التغیر سلبي أم ایجابي

لبیان فیما  ،المقارنات بین بنود البیانات المالیة للسنة مدار التدقیق والسنة أو السنوات السابقة

اذا كان هناك تغیر فیها أیضًا، وعلیه أن یبین حجم هذا التغیر وطبیعته ومدى تأثیره على 

ض وبالتالي تأثیره على الدخل الخاضع للضریبة، فبع ،النتیجة الصافیة لنشاط المكلف

وكذلك  ه،نتیجة نشاطب اإلداریة المحملة لدخل المكلف لإلخاللاألحیان یتم زیادة المصاریف 

جراءمن الحدود في السنوات السابقة ضبالنسبة لنسبة الربح المعلنة فعلیه أن یبین أنها   وإ

  .مع الشركات التي تمارس نفس النشاط أو في ذات القطاع أیضاً المقارنات 

  :أدلة وقرائن االثبات ضرورة الحصول على -8

مدقق على أدلة العلى ضرورة حصول ) 500(نص معیار التدقیق الدولي رقم 

یصبح قادر  اإلثبات، والتي تعتبر مؤید لرأیه، فبحصول المدقق على أدلة وقرائن اإلثبات

 وفي هذا. قناعًا وأكثر مهنیةإرأیه الفني المحاید ویكون رأیه هذا أكثر  إبداءبصورة أكبر على 

الالزمة  اإلثباتأن المدقق الضریبي هو أحوج ما یكون للحصول على أدلة وقرائن فالشأن 

وبالتالي تعدیل  أم ال، رأیه أیضًا، ألن رأیه سیبنى علیه تعدیل الدخل الخاضع للضریبة إلبداء

 إلىوكذلك الحال في ضریبة المبیعات أو أن تعدیل المبیعات سیؤدي  ،الضریبة المستحقة

نشوء المنازعات  إلىوسیتبعها غرامات وهذا على األغلب یؤدي  ،یبة المبیعاتتعدیل ضر 

فال یمكن قبول تعدیل دخل المكلف دون أن  إثباتالضریبیة، والتحاكم الضریبي یحتاج ألدلة 

 ،عند تعدیله للضریبة المستحقةالضریبي أو قرینة استند إلیها المدقق  إثباتیكون هناك دلیل 

  .خل أو ضریبة مبیعاتسواء كانت ضریبة د
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 :الرأي من خالل تدوین التقریر إبداء -9

، عن تقریر المدقق حول البیانات المالیة) 700(یتحدث معیار التدقیق الدولي رقم 

فعلى المدقق وفقًا لهذا المعیار، أن یعد تقریرًا یبدي فیه رأیه الفني المحاید، حول صحة 

ل إلیه من نتائج بعد االنتهاء من عملیة التدقیق، وعدالة البیانات المالیة، في ضوء ما توص

وقیاسًا على ذلك فإنه یجب على المدقق الضریبي أن یعد تقریرًا وافیًا یحوي كافة المعلومات 

یبین فیه بحیث  التي تعبر عن رأیه الفني المحاید أیضًا عند االنتهاء من عملیة التدقیق،

 ئوما وجده من نقاط ضعف ومخالفة للمبادطبیعة عمل المكلف وطبیعة النظام المحاسبي 

ومن ثم  ،التي حصل علیها اإلثباتالمحاسبیة وللتشریعات الضریبیة ویبین أدلة واألعراف 

یبدي رأیه حول صحة البیانات المالیة ومدى االلتزام بالتشریعات الضریبیة ومن ثم یقوم 

ا كان تقریر المدقق الضریبي بتعدیل الدخل الخاضع للضریبة والضریبة المستحقة، إذ أنه كلم

 ،التدقیقأصول مهنة لى األصول المحاسبیة و إمعدًا بطریقة مهنیة وبأسلوب علمي یستند 

المكلف أو  الجهات الضریبیة أو ات واضحة فكلما كان أكثر إقناعًا لألطراف كافة سواًء ر اعبوب

ل بالتعدیل دون جهة المحاكم المختصة بالمنازعات الضریبیة، وهذا قد یجعل المكلف یقب

ذاالطعن بالقرار لدى المحاكم،  طعن بالقرار فان عملیة التقاضي ستكون سهلة وسریعة وال  وإ

قویة وكل  إثباتتحتاج للمزید من البحث والتحري ألن كل شيء سیكون مدعمًا ومعززًا بأدلة 

  .نقطة من نقاط التعدیل سیتم توضیحها بشكل ال یحتمل التأویل
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  یة التدقیق الضریبيمحددات فاعل 2-7

طالعها أثناء عملها في إدارة الفحص والمطالبات  من خالل خبرة الباحثة العملیة وإ

الضریبیة في دولة الكویت فإن التدقیق الضریبي كمهنة، لها العدید من المعیقات والمحددات 

، والبعض اآلخر یعود لظروف  التي تحد من فاعلیتها وتطورها، فقد یكون بعضها متعمدًا

  : إداریة أو سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة مختلفة، ویمكن عرض بعضًا منها كما یلي

  

  :المحددات السیاسیة -1

هناك العدید من المحددات السیاسیة كتفشي الفساد المالي واإلداري في أجهزة الدولة 

ن والقطاع الخاص، مما یشكل ضغوطًا على اإلدارة الضریبیة من قبل متنفذین وسیاسیی

وأصحاب أموال ومراكز، أو على المدققین الضریبیین بعدم الجدیة في القیام بعملیة التدقیق 

أو التدقیق المكتبي وقبول اإلقرارات دون  ةالضریبي واالكتفاء باإلجراءات الشكلیة أو الروتینی

  .القیام بتعدیلها

 

  :المحددات اإلداریة -2

یة نفسها فقد یعتریها الترهل والفساد وهذه المحددات تكون من جانب اإلدارة الضریب

على تسییر أعمالها، فال تسعى لتحسین فاعلیة  ناإلداري وقلة الخبرة لدى اإلداریین القائمی

التدقیق الضریبي من خالل انتقاء المدققین المهرة والمتخصصین، وبالتالي عدم جدیتها في 

  .العمل بشكل عام
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  :المحددات المالیة -3

ضریبي یتعامل مع كبریات الشركات وقطاع األعمال، فیجب أن إذ إن المدقق ال

یكون هناك نظام للحوافز المادیة المجزیة حتى ال ینجرف وراء المغریات التي قد یتعرض لها 

من قبل المكلفین، وهذا یعتبر من أكبر األسباب والمحددات التي تعیق وتحد من فاعلیة 

  .التدقیق الضریبي

 

  :المحددات التشریعیة -4

إذ أن عدم وضوح التشریعات الضریبیة وعدم التقید بها وعدم ثباتها النسبي قدر 

اإلمكان، وعدم تفعیل بعض النصوص الواردة فیها، كالعقوبات مثًال فكل ذلك یحد من فاعلیة 

  .التدقیق الضریبي

 

  :المحددات الوظیفیة -5

المدقق  وتتعلق بضغوط العمل وبیئته حیث أن حجم العمل الملقى على عاتق

الضریبي یحد من فاعلیة التدقیق الضریبي ویصبح المدقق الضریبي یكتفي باإلجراءات 

الشكلیة للمحافظة على إنجاز األعمال المطلوبة منه رغبة بالحصول على الحوافز المتوفرة أو 

كذلك المحددات المتعلقة بالكادر الوظیفي التي تتمثل بعدم . للخالص من العقوبة الالحقة

المدققین المتخصصین إما لنقص المؤهالت العلمیة أو لعدم إمكانیة التدریب وبعض توفر 

األحیان تحجم بعض الكفاءات عن العمل في القطاع الحكومي النخفاض المردود المادي 

 .والمعنوي مقابل ما یتوفر لهم في القطاع الخاص
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  :والمعلوماتیة ةالمحددات التكنولوجی -6

ومات المحاسبیة الفاعل الذي یستطیع المدقق الضریبي أن یجب أن یتوفر نظام للمعل

یعود إلیه ویستقي المعلومات الالزمة، مستخدمًا الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ووسائل االتصال 

  .المناسبة للقیام بمهمة التدقیق الضریبي

  

  ضریبةالمفهوم  2-8

ومـــا هــــي  مبیـــان مفهـــوم الضــــریبة بشـــكل عـــا الحـــدیث عـــن التــــدقیق الضـــریبي یتطلـــب

فكــرة فــرض الضــرائب لیســت ف وذلــك بشــٍئ مــن االختصــار، ، ومــا هــي مبــررات فرضــهاأهمیتهــا

نمـابالحدیثـة   وجـدت منــذ قـدیم الزمـان، ولكنهــا تطـورت بتطـور الزمــان، ومـرت بمراحـل عدیــدة، وإ

، فقــد هــو الســائد فــي المجتمعــات فمنــذ أن كــان حكــم القبیلــة ،ق فرضــهاائــوتنوعــت أشــكالها وطر 

ود عــن حمــى ذالضــریبة بمســاهمة كــل فــرد مــن أفــراد القبیلــة بــاألموال مــن أجــل الــ تمثــل فــرض

بتقــدیم المواشــي أو الحبــوب أو الســالح، وبالتــالي فــإن هــذه المســاهمة تعتبــر ذات  القبیلــة ســواًء 

ومــع  ،تلكــات مــن الغــزاة وحمایــة ألنفســهم مــن جهــة أخــرىملماحمایــة ب یتمثــلمــردود ونفــع عــام، 

نیة المتمثلــة بــالقرى والمــدن، فقــد احتــاج األمــر االتجمعــات الســك وظهــور، تطــور الحیــاة البشــریة

دارة شـــؤونها، وبالتـــالي وجـــدت الدولـــة ذات الســـلطة المطلقـــة، إ و هـــا جهـــة تتـــولى رعایـــة أمور  إلـــى

فــرض الضــرائب لتغطیــة النفقــات التــي ســتتحملها هــذه الدولــة، مــن تجهیــز  إلــىوبــرزت الحاجــة 

، ومـن ثـم ظهـرت األســواق التجاریـة الداخلیـة والخارجیـة، وكانــت الجیـوش وتنظـیم الحیـاة المدنیــة

  .هناك آلیات ومسمیات للضریبة تختلف من مجتمع ودولة الى أخرى
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 إلى حد كبیر في وهي متقاربة ومتشابهةالضریبة لمفهوم  التعریفاتعرف من  هناك

وتدفع من القطاع   فریضة  تدفع جبرًا إلى الدولة وهي غیر جزائیة "بأنها  تعرففقد مضمونها 

الخاص إلى القطاع العام، وتفرض بشكل محدد مسبقًا بال مقابل، ولتحقیق أهداف اقتصادیة  

  )Somerfield etal, 2007, p: 1(واجتماعیة مختلفة 

) سواء كانوا أشخاصًا طبیعیین أم معنویین ( فالضریبة فریضة نقدیة، یلتزم األفراد 

الهیئات العامة مساهمًة منهم في تحمل النفقات العامة، بدفعها إلى الدولة، أو إلى إحدى 

ودون أن یعود علیهم بالضرورة نفع خاص مقابل دفع الضریبة، وهي تفرض تحقیقًا ألغراض 

مساهمة إجباریة تفرضها الدولة، حیث أن دافعي وتأتي كمالیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، 

مباشر في حین أنه بالمقابل شكٍل بیتحقق لهم شيء على مساهمتهم  الضریبة ربما ال

  )Nightingale, 2012, p: 2( یحصلون على فوائد السكن والتعلیم والصحة واألمن

مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو إحدى  "بأنها عبارة عن أیضا  كما ُعرفت الضریبة

 ویتم تحصیلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل، وذلك وفق ،الهیئات المحلیة فیها جبراً 

قانون أو تشریع محدد ویكون الهدف من فرض الضریبة المساهمة في تغطیة نفقات الدولة 

المختلفة وتحقیق بعض األهداف االقتصادیة واالجتماعیة التي تسعى الدولة إلى الوصول 

  .)3ص، 2009 خرون،آأبو نصار، و "(إلیها

مساهمة منه  لدولةفریضة مالیة یدفعها الفرد جبرًا إلى ا "بأنها الضریبة  تعرفكذلك 

بصفة نهائیة دون أن یعود علیه نفع التي تقوم بها الدولة، وذلك العامة  في التكالیف واألعباء

 "االقتصادیة واالجتماعیة ن الدولة من تحقیق أهدافهایخاص مقابل دفع الضریبة، ولتمك

  ).14، ص2008كراجه، والعبادي، (
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ضها الدولة بموجب تشریع خاص، فر تفریضة مالیة هي أن الضریبة  ةلباحثوترى ا

بصفة نهائیة وقطعیة وغیر قابلة للرد ودون و عینًا  جبرًا نقدًا أو وذلك دفعهابن یالمكلفعلى 

یة واالقتصادیة مالالدولة من تغطیة نفقاتها وتحقیق أهدافها ال تمكینوذلك من أجل مقابل، 

  .واالجتماعیةوالسیاسیة 

  

  ضریبةال ممیزات 2-9

أن الضریبة تمتاز  إلى) 2004البطریق، (وكذلك ) 2012ر، أبو نصا( یشیر 

  :بالممیزات اآلتیة

لزامي، أن الضریبة تفرض بشكل جبري -1  ،من قبل الجهات المختصة إقرارهامجرد ب هأنو  وإ

فااللتزام  .یكون مجبرًا بتأدیتها للدولة وال خیار له في ذلكو تستحق علیه  بدفعهافإن المكلف 

على جمیع المكلفین، مادامت قد توافرت لدیهم الشروط التي حددها  بأداء الضریبة واجب

النظام القانوني لكل ضریبة، كما أن عنصر اإللزام یبدو واضحًا من خالل استقالل الدولة 

بوضع نظامها القانوني، من حیث تحدید وعائها وسعرها وكیفیة تحصیلها، دون الرجوع في 

ید أن عنصر اإللزام ال ینفي المبدأ الدستوري القاضي ذلك إلى األفراد المكلفین بدفعها، ب

بضرورة موافقة الشعب ممثًال بنوابه على فرض الضرائب، وعدم إمكان فرضها بواسطة 

  ).2012أبو نصار، (  السلطة التنفیذیة وحدها



39 
  

 
 

أن الجهة المخولة بفرض الضریبة هي الدولة أو أحد هیئاتها الرسمیة، وأنه ال تفرض  -2

، وفي الدول التي تتمتع بالحیاة "ال ضریبة إال  بتشریع"  بموجب قانون أو تشریع إال ،ضریبة

  .فإنه ال یتم فرض الضریبة بشكلها النهائي إال بعد موافقة البرلمان علیها ،البرلمانیة

أن الضریبة تفرض وتحصل بشكل نقدي بعكس ما كان سائدًا بتحصیلها عینًا فالتحصیل  -3

موارد الدولة األخرى، بالرغم أنها لم تكن كذلك في النظم ك واالحتفاظ بها یسهل جبایتها ينقدال

القدیمة، حیث كانت تُجبى في شكل عیني، على أساس التزام األفراد بتسلیم أشیاء معینة، أو 

جزء من المحصول، وهذه األشكال كانت تتفق وطبیعة االقتصادیات العینیة وسیادة القطاع 

مبادلة في تلك العصور، إال أنه مع تقدم المجتمعات وتطور الحیاة الزراعي، وشیوع نظام ال

االقتصادیة وانتشار استعمال النفوذ، ظهرت عیوب الجبایة العینیة، التي تحمل اإلدارة 

الضریبیة لنفقات باهظة في نقل وحفظ المحصول، وعدم تحقیق الضریبة للعدالة بین المكلفین 

المحصول بغض النظر عن مقدار اإلنتاج، وعلى الرغم  وذلك إللزامهم بدفع مقدار محدد من

  ).2004البطریق، (من تفاوت تكالیف إنتاجهم 

ن مبلغ الضریبة المستحق وإ  ،بشكل نهائي بدفعها یكون المكلفمن إن تحصیل الضریبة  -4

كما هو الحال بالنسبة للقروض  ،والمحصل من المكلف بشكل صحیح ال یتم إرجاعه له

  .تصدرها الدولة وتقوم بعد فترة زمنیة معینة برد قیمتها ألصحابهاوالسندات التي 

أي أن المكلف  ،ال یحصل على مقابل عند قیامه بدفع الضریبة بدفع الضریبة المكلفإن  -5

الذي تحصل منه الضریبة ال یحصل مقابلها على خدمات أو منافع تقدم له بشكل مباشر بل 

خدمات للمواطنین بشكل عام وبغض النظر عما  یتم استخدام متحصالت الضریبة لتقدیم

أي أن المكلف یقوم بدفع الضریبة دون أن یكون ذلك  .یدفعه كل مواطن من ضریبة للدولة
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بعد فكرة الضریبة عن العقد  لقاء حصوله على منفعة خاصة تقدمها الدولة له، وذلك تأكیدًا ُل

قامتها على أسس من التضامن االجتماعي وفق ًا لألیدیولوجیة السائدة في أو الثمن، وإ

المجتمع، إال أن المكلف قد یتمتع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة المرافق والخدمات 

العامة، وذلك باعتباره عضوًا في المجتمع، ولیس باعتباره مموًال للضرائب، فال یجوز النظر 

تي یتعین علیه دفعها، بل إلى مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لتقدیر مقدار الضریبة ال

نظر إلى مدى قدرته على تحمل األعباء العامة ُ   .ی

  

  أهداف النظام الضریبي 2-10

هناك عدة أهداف تسعى الدولة إلى تحقیقها من وراء فرض الضریبة، وهذه األهداف 

تحصل الدولة على الضرائب والسیاسیة وغیرها، إذ  قتصادیةاالجتماعیة و ة واالالمالیمنها 

إلى غیرها من اإلیرادات العامة، لتمویل نفقاتها العامة بهدف تحقیق األغراض التي  إضافةً 

تعود بالنفع العام على المجتمع، كحمایة الصناعة الوطنیة، من خالل سیاسة الضرائب 

الجمركیة، أو تشجیع االدخار والحد من االستهالك لتعبئة الفائض من أغراض التنمیة 

  .تقلیل التفاوت في الدخول بین فئات المجتمع المختلفةاالقتصادیة، وكذلك بهدف 

أن النظام الضریبي الجید هو النظام الذي یسعى إلى  )2012أبو نصار، ( یرى 

األهداف قد تتعارض في  هذهاألهداف بشكل متوازن، حیث أن بعض  مجموعة منتحقیق 

قتصاد في فترات عملیة تطبیقها فالهدف المالي للضریبة قد یتعارض مع هدف تنشیط اال

. من الضریبة بإعفائهاكما أنه قد یتعارض مع تنشیط بعض القطاعات االقتصادیة  ،الكساد
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، وأهم أهداف النظم الضریبیة بشكٍل عام یوضع النظام الضریبي لتحقیق أهداف عدیدةلذلك 

  :هي كما یلي

  :الهدف المالي -1

ویتضمن حاجة تحقیقه دولة لا الذي تهدفمن األهداف األساسیة الهدف المالي یعتبر 

 لتغطیة نفقاتها العامةالمالیة إلى توفیر أكبر حصیلة من اإلیرادات  بشكل مستمرالدولة 

  .)2009الفریجات، (وللنهوض بالتزاماتها المختلفة 

، 2012أبو نصار، (  :ویتمثل الهدف االقتصادي بتحقیق ما یلي :الهدف االقتصادي -2

  )7ص

وذلك من  اعات الوطنیة وتشجیعها على التطور والتقدم،العمل على حمایة الصن -أ

خالل فرض الضرائب على السلع المستوردة لرفع سعرها أمام السلع المحلیة لضمان 

  .تنافسیتها

بعض  بإعفاءوذلك  ،التشجیع االستثماري للمشاریع االقتصادیة المختلفة - ب

، وكذلك  كلیًا أو  عفاًء إلمناطق بعض ا إعطاءالمشاریع من الضریبة كلیًا أو جزئیًا

  .جزئیًا لتوجیه االستثمارات نحو مناطق معینة

فقد تستخدم الدولة الضریبة لتكون  ،الوصول إلى حالة االستقرار االقتصادي -ج

األدوات الهامة التي تنشط االقتصاد وتعمل على استقراره خاصة في حالتي  إحدى

رتفاع مطرد في أسعار السلع التضخم واالنكماش، ففي حالة التضخم والتي تمثل ا

والخدمات والتي قد یكون أحد أسبابها ارتفاع السیولة المتوفرة لدى المواطنین فتلجأ 

 إلىوهذا بدوره یؤدي  ،زیادة نسبة الضریبة المفروضة على مواطنیها إلىالدولة 
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أما في حالة  ،وبالتالي العمل على الحد من التضخم ،ن تلك السیولةم امتصاص جزء

كماش والذي یتمثل في الركود االقتصادي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات االن

وهذا بدوره  ،فإن الدولة قد تلجأ في هذه الحالة لخفض نسبة الضریبة على المواطنین

 اإلنفاقمما یعمل على زیادة  ،یعمل على زیادة السیولة المتوفرة لدى المواطنین

  .البلد وبالتالي تنشیط الحركة االقتصادیة في

تحقیق مجموعة من األهداف االجتماعیة لالضریبة وسیلة  تعتبر: الهدف االجتماعي -3

  )2009الفریجات، ( :الهامة ومنها

إعادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع، وذلك بتحصیل الضرائب من المقتدرین  -أ

عادة توزیع إیراداتها على المجتمع على شكل رواتب ومعونات وخال تركز  لمنع فهوإ

  .، وازدیاد الفقر في الطبقات األخرىالثروات في ید  طبقة معینة

أي أن  ،إیجاد الحلول الممكنة لكثیر من الظواهر والعادات االجتماعیة السیئة - ب

هناك الكثیر من الظواهر االجتماعیة السیئة السائدة في المجتمع والتي یجب أن 

أو الكلي منها مثل الخمور  تفرض علیها ضرائب مرتفعة بقصد التخلص الجزئي

  .والسجائر وغیرها

فقد تفرض الدول التي تعاني من أزمة سكانیة ضرائب على  ،تنظیم النسل -ج

كما هو الحال في  ،الموالید الجدد بعد عدد معین من األطفال للحد من تزاید السكان

 الصین وعلى العكس من ذلك فهناك دول تعاني من نقص في السكان كما هي الحال

فقد تفرض الدولة الضرائب لدعم األسر التي یولد لها مولود جدید  ،علیه في أوروبا
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فالضرائب تعتبر وسیلة من الوسائل التي قد تستخدمها الدولة  اإلنجاب،تشجیعًا على 

  .شؤون المجتمع وتوجیهه في الوجهة التي تراها مناسبة إلدارة

ن األهداف الضریبیة وعدم التركیز أنه یتوجب على الدولة الموازنة بی ةرى الباحثتو 

الضریبیة من خالل المغاالة بفرض  اإلیراداتعلى هدف الجبایة المالیة والحرص على وفرة 

الضرائب، دونما مراعاة لمبدأ العدالة الضریبیة ودونما االهتمام باألهداف االجتماعیة 

یجاد ظواهر اجتماعیة إأن تهمیش الهدف االجتماعي سیعمل على  االقتصادیة، إذوالسیاسیة و 

 ،سلبیة كثیرة فالمغاالة بالضرائب وخاصة الضرائب غیر المباشرة سیؤدي الى زیادة األسعار

مما ینتج عنه زیادة مستویات الفقر والجریمة، وهذا ما سیعاني من تبعاته كل من الدولة 

المالیة دون واألغنیاء على حٍد سواء، وكذلك الهدف االقتصادي إذ أن التركیز على الجبایة 

یؤدي الى سمما  ،مراعاة األوضاع االقتصادیة وحالة االقتصاد الوطني سیضر بهذا االقتصاد

  .انهیاره في النهایة وانهیار الدولة

  

  التدقیق الضریبي فيقواعد فرض الضرائب وأثرها  2-11

 نظام الضریبة، إعدادهناك عددًا من القواعد التي یجب مراعاتها من قبل الدولة عند 

وكان أول من نادى بتلك القواعد العالم االقتصادي المعروف آدم سمیث، حیث اقترح آدم 

  :هي قواعد أساسیة لنظام الضریبة الجید، ةأربع) ثروة األمم(سمیث في كتابه 
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  قاعدة المساواة أو العدالة -1

أن یكون نظام ا راء الضریبة ویقصد بهبواتفاق معظم خ بإجماع تحظىوهذه القاعدة 

وأن ال یحابي  ،الضریبة عادًال بین المكلفین في عملیة تحدید الضریبة الواجب دفعها من قبلهم

دخول كبار  كإعفاءلوجود أسباب موضوعیة وراء ذلك،  إالفئة معینة ویمیزها على غیرها 

والمساواة هنا ال تعني أن تتساوى مبالغ الضریبة التي یدفعها السن والمتقاعدین من الضریبة، 

المساواة في التضحیات واألعباء التي كلفون، بل تعني المساواة في القدرة التكلیفیة و الم

نتیجة دفعهم للضریبة، وهذا األمر نسبي یصعب قیاسه أو تحدیده بشكل  المكلفون یتحملها

  ).2012أبو نصار، ( واضح ودقیق 

  :ین أو الوضوحیققاعدة ال -2

الضرائب واضحة للمكلف وبسیطة دون وتعني هذه القاعدة أن تكون أحكام قوانین 

 إجراءات، وذلك فیما یتعلق بتحدید الوعاء الضریبي، وشرائح الضریبة وكافة إبهامغموض أو 

التدقیق والتقدیر الضریبي وكیفیة دفعها أو أسلوب تحصیلها، وكل ما یتعلق بها من أحكام 

جراءات ین هذه لن یقوقاعدة البحیث تكون معروفة بوضوح وبصورة مسبقة لدى المكلفین،  وإ

كانت أحكام القوانین الضریبیة تتغیر باستمرار أو في أوقات متقاربة، فالتعدیالت  إذاتتحقق 

  ).2010الخصاونة، ( التي تطرأ على القوانین یجب أن تكون في أضیق نطاق

  :قاعدة المالءمة -3

ال یقف  وأن ،وتعني هذه القاعدة أن یراعي نظام الضریبة مصلحة المكلف وظروفه

من حیث المغاالة بشرائح الضریبة أو بأوقات  ،عائقًا وحاجزًا أمام طموحاته ومصالحه

التحصیل، وأن تكون أحكام فرض وتحصیل الضریبة مالئمة للمكلف، فمن المالئم أن تكون 
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شرائح فرض الضریبة تصاعدیة من جهة وأن تراعي القطاع الذي تفرض علیه فلیس من 

تاجر المواد الغذائیة نفس الشرائح المفروضة على قطاع البنوك  المالئم أن یفرض على

المكلف عند بدء نشاط، فیجب إعطائه مدة إعفاء لكي  وكذلك یجب مراعاة، والشركات الكبرى

 یتسنى له إثبات وجوده في السوق فلیس من المالئم فرض الضریبة في السنة األولى من

 وات فـأحیانًا تترك عدة سنوات دون أن یتم احتسابنشاطه، وكذلك الحال بالنسبة لتراكم  السن

الضریبة على دخل المكلف  فتتراكم  لعدة سنوات وبعدها یطالب المكلف بالفروقات الضریبیة 

والغرامات إن وجدت لعدة سنوات دفعة واحدة، وفي وقت  واحد وهذا ال شك أنه غیر مالئم 

  .)2004البطریق، (ون تأخیرللمكلفین فیجب أن یتم التحاسب الضریبي  كل سنة د

  :قاعدة االقتصاد في نفقات  التحصیل -4

 وتعني هذه القاعدة أن على الدولة  أن تراعي عدم مساواة أو زیادة النفقات الالزمة

فیجب أن تكون التحصیالت الضریبیة أكبر بكثیر من لإلیرادات الضریبیة، لتحصیل الضریبة 

ذا ما حدث العكس وكانت مت حصالت الضریبة ال تغطي نفقات  فرضها وجبایتها نفقاتها، وإ

ى وتكون الضریبة عبئًا على ففإن الهدف األساسي للضریبة وهو الهدف المالي یكون قد انت

  ).2012أبو نصار، (  المواطنین

أن التطبیق العلمي للمحاسبة الضریبیة من حیث سن التشریعات،  ةرى الباحثوت

عمل على تحسین فاعلیة التدقیق أن ی من شانهیة، اءاتها بأسس علمر جإ وفرض الضرائب و 

 العامة المالیةو  المحاسبة في علمالواردة ولذلك فان االلتزام بالقواعد األساسیة  ،الضریبي

یجابًا على فاعلیة التدقیق إینعكس وف والمحاسبة الضریبیة عند وضع النظام الضریبي س

  .الضریبي
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  تدقیق الضریبيمشروعیة فرض الضرائب وعالقتها بال 2-12

ر مشروعیة فرض یدولة تبر الن من واجب إلى أ )2009 خرون،آأبو نصار، و (یشیر 

وذلك من خالل بیان أهم أهداف  ،غیر المباشرة وسواء كانت المباشرة أ ،بأنواعها ائبالضر 

، بدفعها الوعي الضریبي لدى المكلفین درجةفرض الضرائب وكل هذه التبریرات لكي تنمي 

 أو من باب ،العقوبةفرض القناعة لدیهم بأن الدولة ال تأخذ الضرائب من باب  تنميكذلك لو 

نما هناك أهداف لشخص الحاكم، أو شكًال من أشكال الفساد المالي الهیمنة لفرض عامة ، وإ

 .النفع العام للمجتمع ككلب التي تعودالضرائب كاألهداف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

تطورت حتى وصلت إلى ما هي علیه في الوقت وهي نذ زمن قدیم، ممعروفة الضریبة ف

الحاضر، وقد شمل هذا التطور نواحي عدیدة منها أشكال الضریبة أو الجهة أو السلطة التي 

تفرضها وتجبیها، وطریقة سدادها، فقبل ظهور الدولة وانتشار استخدام العملة كانت الضریبة 

ى بشكل عیني، عن طریق خدمات أو منتجات یقدمها تفرض من قبل زعیم القبیلة وكانت تجب

الدولة مكان  ونشؤأفراد القبیلة لصالح حمایة وحسن سیر أمور قبیلتهم، ومع تطور الحیاة 

وحلول استخدام العملة بدل المقایضة وما صاحب ذلك من ازدیاد الخدمات التي  النظام القبلي

ودفاع وغیرها تطور مفهوم الضریبة  تقدمها الدولة لمواطنیها من تعلیم وصحة ومواصالت

  .وأشكالها والغایة من فرضها وطریقة جبایتها

نتیجة لتطور الفكر االقتصادي والسیاسي واالجتماعي، فقد ظهرت عدة تفسیرات 

عطاء  المفهوم الواضح عنها لكي یكون هناك وعي لدى مواطني الدولة هالفرض الضریبة وإ

 هذه وكان من بین .یتها وتحد من التهرب منهابأهمیة الضریبة، وبالتالي تسهل جبا
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أن عقدًا ضمنیًا یقوم بین األفراد من "  تشیر الى تيفكرة العقد االجتماعي، وال ،التفسیرات

 ،من جانبها بتقدیم الضرائب وتلتزم الدولة ،والدولة من جهة أخرى یلتزم بمقتضاه األفراد ،جهة

  ).7ص، 2008كراجة، " (بتحقیق منفعتهم العامة في شتى المجاالت

أن هناك عقد تأمین بین األفراد والدولة، یتمثل إلى  )14ص ،2005 یاسین،(  شیروی

یدفع األفراد الضرائب للدولة، وعلى الدولة القیام بالتأمین  هالذي بموجبو في العقد الضمني 

الضمني العقد هذا أن ، و أن الضریبة هي قسط  تأمینوهنا ینظر إلى على ممتلكاتهم الباقیة، 

شركة مساهمة، مساهمیها هم  دولةكون التبین األفراد والدولة هو عقد شركة وبذلك الناشئ 

یدفعونها لكي تستطیع هذه الدولة  أفراد ذلك المجتمع، ومساهمتهم هي الضرائب التي

نظریة التضامن  یعد الضریبة إلىومن اآلراء األخرى أیضًا رأي  .االستمرار واإلنتاج

سیاسیة واجتماعیة تقوم كضرورة أن األفراد قد سلموا بوجود الدولة ، إذ سیاسياالجتماعي وال

شباع حاجاتهم العامة في شتى المجاالت، وأن نوعًا من  على تحقیق مصالحهم العلیا وإ

التضامن االجتماعي قد نشأ بین األفراد یقضي بتحمل كل فرد نصیبه من الضریبة تضامنًا 

  .ه التكلیفیةمع مجتمعه، وذلك كل حسب قدرت

 همإقناعو ه ،أن من أهم أسباب تنمیة الوعي الضریبي لدى المكلفین ةرى الباحثتو 

وأن هناك خدمات عامة ملموسة، ومعاشة سواء في خدمات  ،المنفعة العامة حصولهم على

 ُ باإلضافة إلى األهداف الضریبیة، كما أن من أهم  ،نى التحتیة أو األمن والتعلیم والصحةالب

 إلقناع المكلفین بدفع الضریبة هي الثقة بعدالة فرض الضریبة وأنها تصرف األسباب

وال یوجد تالعب في اإلیرادات الضریبیة أو اختالسات، والتي  ،لمقاصدها ولتحقیق أهدافها

  .وبالتالي تعتبر هذه من معیقات التدقیق الضریبي ،تعتبر من دواعي التهرب الضریبي
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  ي دولة الكویتواقع ومتطلبات الضریبة ف 2-13

یشـــهد العـــالم فـــي الســـنوات األخیـــرة تغیـــرات كثیـــرة متالحقـــة فـــي تكنولوجیـــا المعلومـــات، 

ویعتبـــر مـــن أهـــم تطـــورات تكنولوجیـــا المعلومـــات انتشـــار االنترنـــت، فمـــن خـــالل هـــذه التقنیـــات 

الحدیثــة للمعلومـــات واالتصـــال، یمكـــن ألي منشـــاة أن ترســل وتأخـــذ المعلومـــات واألخبـــار، ممـــا 

  .لى فتح أسواق جدیدة وانجاز األعمال بسرعة وبدقة اكبرأدى إ

تخضــع جمیــع البضــائع والمــواد التــي تــدخل دولــة الكویــت للضــریبة وفــي دولــة الكویــت 

ما اسـتثنى منهـا بـنص خـاص فـي  إال ،القانون أحكامالمقررة بموجب  األخرىالجمركیة والرسوم 

لهــا بموجـــب  دخلتـــ التــي بضـــاعةالتســـتوفى الضــریبة الجمركیـــة كاملــة عـــن كــل ، حیــث مرســوم

الــواردة بطــرود بریدیــة للقواعــد المقــررة فــي  أوتخضــع البضــائع المصــدرة ، كــذلك القــانون أحكــام

  .شانها بمراعاة االتفاقیات البریدیة المعمول بها في دولة الكویت

والتعــدیالت والتفســیرات  1955لعــام )  3( مرســوم ضــریبة الــدخل الكویتیــة رقــم صــدر 

دیسـمبر  31تفرض ضـریبة دخـل عـن كـل فتـرة خاضـعة للضـریبة تنتهـي بعـد والتي  ،الملحقة به

كل هیئه مؤسسة أینما كان مكان تأسیسها، تزاول العمـل أو التجـارة فـي الكویـت،  ، على 1954

  :يبحسب ما یل وضریبة الدخل هذه یعین مقدارها

للضـریبة ومثـل  لخاضـعةحساب النسبة المئویة المناسـبة لـدخل الهیئـة المؤسسـة عـن الفتـرة ا -1

الدرجــة التــي بــدخلها دخــل الهیئــة المؤسســة للفتــرة  هــذه النســبة المئویــة یجــري تعیینهــا بحســب

  .الخاضعة للضریبة
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حساب النسبة المئویة المناسبة ألعلى مقـدار للـدخل الـذي درجتـه تقـع مباشـرة تحـت الدرجـة  -2

ضـاف إلـى مثـل هـذا المبلـغ مقـدار الخاضـعة للضـریبة، وی المنطبقـة علـى الهیئـة المؤسسـة للفتـرة

  .المؤسسة في الفترة الخاضعة للضریبة الزیادة في دخل الهیئة

أو  1970لسـنة  34وبموجـب القـانون رقـم ) أ ( یخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة  -3

باســـتثناء الضـــریبة ( كافـــة  أعـــاله أیهمـــا أقـــل، مبلـــغ یســـاوي مجمـــوع الضـــرائب) ب ( الفقـــرة 

واإلیجـارات ) باستثناء أیة عوائد عـن البتـرول الخـام( ، والعوائد)وجب هذا المرسوم المفروضة بم

 والمكوس، وغیر ذلك من الجبایات ذات الطبیعة المماثلة التي تستحق الدفع والرسوم الجمركیة

والمتعلقــة بمزاولــة ، لحكومـة الكویــت أو التــي تكـون قــد اســتلمتها خـالل الفتــرة الخاضــعة للضـریبة

شـراكة بهـا، لتجـارة أو أعمـال فــي  ئـة المؤسسـة أو أي هیئـة مؤسسـة أخــرى ذات عالقـةتلـك الهی

الجبایــات لصــالح دافعــي الضــریبة ألكثــر مــن مــرة  الكویــت، علــى أال یجــري حســاب مثــل هــذه

 وبغیــر إخــالل بأیــة عالقــة شــراكة قــد تكــون موجــودة بــین هیئــة مؤسســة وهیئــة مؤسســة. واحــدة

بســبب حیــازة  األخــرى بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة، أو أخــرى بســبب حیــازة إحــداهما ألســهم

المؤسسـتین بصـورة مباشـرة، أو  شخص ثالث أو هیئة مؤسسة ثالثة ألسهم فـي كـل مـن الهیئتـین

ألغــراض هـذا المرســوم، أنهــا ذات عالقــة شــراكة  غیـر مباشــرة، فــإن أي هیئــة مؤسسـة، ســتعتبر

لتي تزاولها في الكویـت كلتـا هـاتین الهیئتـین التجارة أو األعمال ا بهیئة مؤسسة أخرى، إذا كانت

 أو بیـع أو المتـاجرة فـي نفـس السـلع أو سـلع/ تنحصـر بصـورة رئیسـیة فـي إنتـاج و  المؤسسـتین

مزاولتهـــا العادیـــة  ذات طبیعــة مماثلـــة أو فــي الحقـــوق المتعلقـــة بهــا، إذا كانـــت كـــل منهــا أثنـــاء

أثنــاء الفتــرة الخاضــعة للضــریبة  فــي للتجــارة أو األعمــال الخاصــة بهــا، قــد باشــرت فــي الكویــت
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 مثــل هــذه الســلع أو مــا یتعلــق بهــا مــن حقــوق أعمــال تجاریــة مــع الهیئــة المؤسســة األخــرى فــي

)sahaq8.com/vb/showthread.php?p=426.(  

ولكن مع تغیر الظروف من الثمانینات وأوائل التسعینیات حیث تدهورت بشكل كبیر 

تكالیف باهظة نتیجة الغزو العراقي الغاشم ألراضیها،  أسعار النفط وتحملت میزانیة الدولة

كان البد للدولة من إعادة النظر في قوانین الضرائب لتطویرها بما یتناسب مع المتغیرات 

المحلیة والعالمیة خاصة وأن الضریبة تعتبر مصدرًا هامًا من مصادر التمویل الذاتي الذي 

طة والخدمات العامة وفي تحقیق التنمیة یمكن للدولة أن تعتمد علیه في تمویل األنش

  .االقتصادیة

بشأن دعم العمالة الوطنیة  2000لسنة  19أصدرت الدولة القانون رقم وقد 

ویهدف هذا القانون إلى تقریب الفوارق بین  .وتشجیعها للعمل في الجهات غیر الحكومیة

ل الكویتي مبررًا النتظار مرتبات ومزایا العمل في الجهات المختلفة، بحیث ال یجد طالب العم

فرصة عمل حكومیة في الوقت الذي یمكن أن یعمل في القطاع الخاص وله نفس المزایا التي 

ومن ناحیة أخرى یمنح القانون مزایا وحوافز لمنشآت القطاع الخاص التي  .توفرها الحكومة

بتعیین الحد  توظف عمالة وطنیة، ویفرض التزامات أو یوقع جزاءات على تلك التي ال تلتزم

قانون دعم العمالة الوطنیة وتشجیعها للعمل في القطاع الخاص ( األدنى من العمالة الوطنیة

  ).2000لسنة  19رقم ) بالكویت(

مـن إجمـالي اإلیـرادات % 1تمثل اإلیرادات الضـریبیة بمـا فیهـا ضـرائب الـدخل حـوالي و 

تغییـر منـذ سـنوات، وهـي تســاهم  فـي دولـة الكویـت، وهـي نسـبة ثابتـة ولـم یطـرأ علیهـا أي العامـة

فـــي تحقیـــق بعـــض أهـــداف اقتصـــادیة واجتماعیـــة، وان مـــا تحصـــله الدولـــة مـــن الضـــرائب حالیـــا 



51 
  

 
 

، 2002التقریــر العربــي الموحــد الصــادر عــن صــندوق النقــد العربــي، لعــام (یعتبــر ضــعیفًا جــدا 

  ).97ص

 ،ن دینـارملیـو  66بمقـدار  حانخفضت إیرادات الضرائب على صافي الدخل واألرباوقد 

ومــع ذلــك، فقــد كــان االنخفــاض مقتصــرًا علــى الضــرائب علــى الشــركات األجنبیــة غیــر النفطیــة 

أمــا الضــرائب علــى الشــركات المدرجــة فــي ســوق الكویـــت ، )ةالمائــفــي  35انخفضــت بمقــدار (

                                           ةالمائــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــي  34لــــــــــــــــــــــــــــــألوراق المالیــــــــــــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــــــــــــد ارتفعــــــــــــــــــــــــــــــت بمقــــــــــــــــــــــــــــــدار 

)http://www.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=84402 .(  

ویلزم لتحقیق التوازن في المزایا المالیة بین القطاع الحكومي والقطاع الخاص، أن 

خاص والمتمثل في منحهم تتدخل الدولة لتقدیم الدعم المناسب للراغبین في العمل بالقطاع ال

ومع ذلك  .عالوات اجتماعیة أو عالوات كتلك التي یحصل علیها العامل بالقطاع الحكومي

فإن توفیر هذا الدعم یعوقه العدید من المشكالت التي تعانیها المیزانیة العامة للدولة وخاصة 

لسنة  19رقم  لذلك فقد نص القانون .العجز المستمر الذي تعاني منه خالل العقد األخیر

من  12المادة (  :على مصادر توفیر الموارد المالیة الالزمة لتطبیقه وهي ما یلي 2000

لسنة  19رقم ) بالكویت(قانون دعم العمالة الوطنیة وتشجیعها للعمل في القطاع الخاص 

2000(  

ا فـرض ضــریبة علــى الشــركات الكویتیـة المدرجــة فــي ســوق الكویـت لــألوراق المالیــة ونســبته -1

  .من صافي أرباح السنویة% 2.5
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فــرض رســوم إضــافیة علــى إصــدار وتجدیــد الــرخص التجاریــة والصــناعیة والحرفیــة وعلــى  -2

  .تصاریح العمل، وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي یحول دون منافستها للعمالة الوطنیة

  .المبالغ التي تدرج في المیزانیة العامة للدولة لهذا الغرض-3

رًا ألن الدولــة رأت أن القطــاع الخــاص فــي دولــة الكویــت بهــذه الصــورة یــنعم بكافــة ونظــ

أشكال الدعم الحكومي المالي والخدمي في ظل عدم اكتمـال ضـریبة الـدخل التـي تفـرض بنسـبة 

كبیــرة مـــن صـــافي األربـــاح الســنویة للشـــركات فـــي البلـــدان الغنیـــة والنامیــة علـــى حـــد ســـواء، فقـــد 

علــى صــافي األربــاح الســنویة % 1بفــرض نســبة  2006لســنة  46م قامــت بموجــب القــانون رقــ

ـــة مـــن ناحیـــة،  ـــة إســـهاماتها فـــي دعـــم المیزانیـــة العامـــة للدول للشـــركات المســـاهمة العامـــة والمقفل

وتمكینًا لتلك الشركات التي تؤدي فریضة الزكاة من توجیـه هـذه النسـبة إلـى المصـارف الشـرعیة 

یمـــًا نظـــرًا ألنـــه یـــتم تحـــت اإلشـــراف الكامـــل لـــوزارتي لهـــا ضـــمن إطـــار أكثـــر شـــمولیة وأكثـــر تنظ

  .المالیة واألوقاف والشئون اإلسالمیة

ویحـــق لهـــذه الشـــركات عنـــد تقـــدیم إقراراتهـــا لـــوزارة المالیـــة بالمســـتحق علیهـــا مرفقـــًا بهـــا 

میزانیاتهـا السـنویة بموجــب هـذا القــانون أن تحـدد القــدر الـذي یمثـل زكــاة عـن أموالهــا مـن المبلــغ 

وفقـــًا لمـــا تـــراه راجحـــًا مـــن اآلراء الفقهیـــة، علـــى أن تنفـــق الحكومـــة أمـــوال الزكـــاة فـــي المحصـــل 

مصــارفها الشــرعیة، أو أن توجــه المبلــغ المســتحق علیهــا كلــه أو جــزء منــه إلــى إحــدى الخــدمات 

نفـاق األمـوال المحصـلة  العامة، وأن تتضمن الالئحة التنفیذیـة لهـذا القـانون إجـراءات تحصـیل وإ

رف الشـــرعیة للزكــــاة بعـــد أخــــذ موافقـــة هیئــــة الفتـــوى بــــوزارة األوقـــاف والشــــئون متضـــمنة المصــــا

اإلسالمیة، ومراعاة ما تقترحه الشـركات مـن توجیـه المبـالغ المسـتحقة للخـدمات التـي تراهـا وفـي 

  .إطار المیزانیة العامة للدولة
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بفـــرض الضـــریبة علـــى دخـــل الشـــركات الكویتیـــة المســـجلة أوراقهـــا تـــرى الباحثـــة انـــه و و 

بشــأن الزكـــاة ومســاهمة الشـــركات  2006لســـنة  46المالیــة فــي البورصـــة بموجــب القـــانون رقــم 

یكــون التشــریع الكــویتي قــد خطــى ، المســاهمة العامــة والمقفلــة فــي میزانیــة الدولــة بدولــة الكویــت

ى الشــركات الوطنیــة ممــا یمهــد الطریــق نحــو إصــالح ضــریبي خطــوة نحــو فــرض الضــریبة علــ

حقیقي یسایر المتغیـرات المحلیـة التـي طـرأت علـى دولـة الكویـت مـن ناحیـة، والمتغیـرات الدولیـة 

  .من ناحیة أخرى

مهمة نحو تغییر قانون الضرائب الذي یرجع  خطوة 2008كما خطت الكویت عام 

إلى  55روضة على الشركات األجنبیة من الضریبة المف حیث تم تخفیض 1955إلى عام 

إلى دور القوانین األخیرة التي صدرت في الكویت لجذب المستثمر  ، باإلضافةةالمائفي  15

إعفاءات ضریبیة  قانون المستثمر األجنبي والذي یعطي المستثمر األجنبي األجنبي منها

  .سنوات 10لمدة % 10بنسبة 

 4. 606حـوالي  2010 - 2009ة السـنة المالیـة غت تقـدیرات اإلیـرادات بمیزانیـبلوقد 

 - 2004المالیـة  ملیارات دینار كویتي في الوقت الذي حققـت فیـه الكویـت إیـرادات فعلیـة للسـنة

  .دینار إیرادات نفطیة ملیارات 8. 1ملیارات دینار منها  8. 896بلغت نحو  2005

  

 دولة الكویتإجراءات التدقیق الضریبي في  2-14

الباحثة في إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت، فان  من واقع عمل

بعدة مراحل، فبعد أن تنتهي المدة المقررة لتقدیم  تمرعملیة التدقیق الضریبي في دولة الكویت 

اإلقرارات الضریبیة من قبل المكلفین والتي تبدأ منذ بدایة الشهر األول من السنة ولنهایة 
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حیث یكون المكلف قد أنهى إعداد حساباته وتدقیقها، ولكي یتسنى له الشهر الرابع منها، 

  .تعبئة إقراره الضریبي بصورة صحیحة

بإدخال اإلقرارات الضریبیة على الحاسوب إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة تبدأ 

كما وردت من قبل الملكف، ثم تبدأ بعد ذلك بتوزیعها على مدققي الضرائب، وبشكل 

أنه ال تراعى قدرات المدقق ومؤهالته وخبراته عند توزیع اإلقرارات الضریبیة، عشوائي، أي 

ن في الدائرة وُأعطي تفویضًا بالتدقیق الضریبي بعد أن یخضع  وهذا األمر یتم كون المدقق ُعیّ

لدورة یتم من خاللها شرح وتفسیر النصوص القانونیة، وبعض التطبیقات في المحاسبة 

بشكل نظري، ثم یحول المدقق المستجد إلى إحدى مدیریات التدقیق  الضریبیة وكل ذلك یتم

الضریبي لیبدأ العمل برفقة أحد المدققین القدامى، وتكون هذه الفترة بمثابة برنامج تدریب 

إدارة الفحص والمطالبات وبهذه الصورة تعتبر . عملي على إجراءات التدقیق الضریبي

وتمر مراحل . ًال لممارسة مهنة التدقیق الضریبيقد أصبح مؤهالضریبیة المدقق الضریبي 

  :التدقیق الضریبي فیما بعد بالمراحل التالیة

  :المرحلة األولى -1

وتسمى هذه العملیة بالتدقیق المكتبي، ویتم فیها تحویل اإلقرار الضریبي إلى المدقق 

علومات وبیانات في الضریبي، والذي یبدأ بدراسته ومقارنة بیاناته المالیة بما توفر لدیه من م

الملف الشخصي للمكلف وسیرته الضریبیة، فإذا كانت بیاناته مقنعة وال حاجة للتحقق من 

صحتها من خالل تدقیق حسابات المكلف من قبل المدقق الضریبي، فهنا ال حاجة لتعدیل 

الدخل، حیث یقوم المدقق الضریبي بصادر قراره بقبول اإلقرار كما ورد لعدم الجدوى من 

 .لتدقیق والتعدیلا
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  :المرحلة الثانیة -2

إذا رأى المدقق الضریبي أن البیانات الواردة في اإلقرار الضریبي غیر مقنعة وأن 

 .فیها خلل، فإن المدقق یقوم بتأجیل البت في وضع اإلقرار الضریبي

  :المرحلة الثالثة -3

ذلك یطلب المدقق قسائم معلومات عن المكلف من قسم المعلومات المختص ب

لیستفسر فیما إذا كانت هناك معلومات إضافیة ومستجدة لم یذكرها المكلف، وفیما إذا قام 

باالستیراد والتصدیر وخالفها، حیث تعتبر هذه المعلومات من أدلة وقرائن اإلثبات التي یعتمد 

 .علیها المدقق الضریبي في قرار التعدیل

  :المرحلة الرابعة -4

إشعار دعوة للمكلف بالحضور إلى اإلدارة، إذ تعتبر دعوة یتم في هذه المرحلة إرسال 

الحضور المرسلة للمكلف بواسطة البرید أو المسلمة له بالید بمثابة إشعار بعدم قبول اإلقرار 

  .الضریبي

  :المرحلة الخامسة -5

قد یقوم المدقق الضریبي بالكشف على ارض الواقع وبشكل مفاجئ على مقر عمل 

إشعاره بذلك الكشف مسبقًا، لیطلع على حجم البضاعة والمواد  أو شركة المكلف دون

ذا توفرت  الموجودة وعدد العاملین لدیه وكذلك عدد الفروع إن أمكن والمكاتب والمستودعات وإ

  .بعض السجالت لدى المكلف
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  :المرحلة السادسة -6

كان فیها یتم تدقیق الحسابات وتجهیز محضر التدقیق واخذ أقوال المكلف، فإذا 

المكلف یمسك حسابات أصولیة فإن المدقق یحدد موعدًا لتدقیقها، أما إذا لم یكن یمسك 

حسابات أصولیة، فإن المدقق یقوم بدراسة السجالت المتوفرة وتدقیقها أیضَا ویثبت ذلك في 

 .محضره وأوراق العمل الخاصة به

  :المرحلة السابعة -7

د تقریر یوضح فیه اسم المكلف وطبیعة في هذه المرحلة یقوم المدقق الضریبي بإعدا

عمله ومدى االعتماد على الحسابات التي قدمها، ویقوم بتعدیل دخل المكلف الخاضع 

للضریبة وفقًا للبیانات واألدلة أو القرائن التي توفرت لدیه أثناء التدقیق والكشف على ارض 

 .الواقع وكتابة محضر أقوال المكلف

  :المرحلة الثامنة -8

شعار للمكلف بالتعدیالت التي أجراها المدقق الضریبي على دخل المكلف، یرسل إ

حیث یكون قد اطلع على قرار التعدیل فیما یخص ضریبة الدخل ویوقع بالموافقة أو عدم 

الموافقة قبل إرسال اإلشعار، ومن ثم یرسل إلیه إشعار بالضریبة المستحقة، وهنا إما أن یقوم 

ع الضریبة المستحقة، أو أن یقوم بإجراءات الطعن القانوني بقرار المكلف باإلذعان لذلك ویدف

  .التعدیل واالعتراض علیه

ترى الباحثة أن عدم وجود إرشادات مكتوبة لكیفیة اإلعداد لعملیة التدقیق، وعدم 

وجود إجراءات أو خطوات مكتوبة یسترشد بها المدقق الضریبي لتدقیق حسابات المكلف، مثل 

، والمشتریات وما هي البنود المهمة في هذه العملیة، وكذلك ما هي تدقیق المبیعات(



57 
  

 
 

اإلرشادات حول تدقیق النقدیة أو المدینون واألصول وكافة بنود قائمة الدخل الشامل وقائمة 

، تجعل االعتماد على مؤهالت المدقق الضریبي وخبراته وكفاءته )المركز المالي للمكلف

فال یستطیع من هو طالبات الضریبیة في دولة الكویت إدارة الفحص والماألساس في عمل 

نما یخضع األمر  لیس مؤهال علمیًا أو عملیًا أن یقوم بالتدقیق الضریبي على أكمل وجه وإ

جراءاته، مما یلحق الضرر  الجتهاده الشخصي دون مراعاة للنواحي العملیة ألصول التدقیق وإ

ین، سواء ضرر مادي أو معنوي مثل كثرة باألطراف ذات العالقة سواء الخزینة أو المكلف

  .المنازعات والشكاوي وعدم تحصیل الضریبة بموعدها ومقدارها

  

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

ــل تكــــوین إطـــار مفـــاهیمي تســــتند إلیـــه الدراســـة الحالیــــة فـــي توضـــیح الجوانــــب    مـــن أجـ

وتـــم لدراســـات الســـابقة قامـــت الباحثـــة بـــاإلطالع علـــى العدیـــد مـــن ااألساســـیة لموضـــوعها، فقـــد 

ـــوفیمـــا یوتخـــدم متغیراتهـــا  الدراســـةاإلفـــادة مـــن بعـــض الدراســـات التـــي لهـــا عالقـــة بموضـــوع  ي ل

  :لبعض هذه الدراسات استعراض

  الدراسات باللغة العربیة: أوال

أســلوب مقتــرح للمحاســبة عــن ضــرائب الــدخل فــي " :بعنــوان) 2004عبــد المــنعم، (دراســة  -

   ".یدانیةدراسة م: القوائم المالیة

هدفت إلى التعرف على طبیعة الفروق بین الدخل المحاسبي والدخل الضریبي، 

الضریبیة المترتبة علیها؛ وبیان الطرق المتبعة في قیاس ضرائب الدخل المؤجلة، وأهم  واآلثار
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یضاح متطلبات  ) المستحقة والمؤجلة( عن ضرائب الدخل اإلفصاحالمشكالت المرتبطة بها وإ

جراء دراسة تحلیلیة مقارنة لمعاییر المحاسبة عن ضرائب الدخل الصادرة في القوائم  المالیة؛ وإ

جراء دراسة اختباریة للتعرف على مبررات عدم اإلقلیمیةعن الهیئات الدولیة أو المحلیة أو  ؛ وإ

جاء بالمعاییر المحاسبیة بشأن المحاسبة عن ضرائب الدخل،  االلتزام في مصر بتطبیق ما

مقترح للمحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم  أسلوبل هذه المبررات؛ وصیاغة وكیفیة تذلی

أنه یمكن تقسیم الفروق  إلىوقد توصلت هذه الدراسة . تطبیقهالمالیة في مصر مع بیان كیفیة 

دائمة یقتصر  اتفروق: إلىعلى النتائج  تأثیرهابین الدخل المحاسبي والدخل الضریبي بحسب 

على نتائج الفترات  أیضاوفورق مؤقتة یمتد  الفترة التي حدثت فیها فقط،على نتائج  تأثیرها

الدائمة أیة مشكالت في المحاسبة الضریبیة إلمكان  اتالتالیة لحدوثها، وال تثیر الفروق

على المستویین الفكري  اآلراءوتتفق معظم . التخلص من آثارها في السنة التي حدثت فیها

تعتبر من وجهة النظر المحاسبیة  األموالشركات  أرباحعلى  ضریبة الدخل أنوالمهني على 

وتتفق كافة الهیئات المحاسبیة المهنیة الرسمیة . من المصروفات الالزمة لممارسة النشاط

وذلك عند تحدید قیمة مصروف ضریبة  الضریبیة للفروق المؤقتة، اآلثارعلى ضرورة مراعاة 

طریقة : طرق للمحاسبة عن ضرائب الدخل هيالدخل، وتعارف الفكر المحاسبي على ثالث 

  ).اإللتزام(الضریبة واجبة السداد، وطریقة التأجیل، وطریقة األصل 

  

  "التدقیق لألغراض الضریبیة :"بعنوان) 2005(دراسة حوسو،  -

هدفت الدراسة الـى تحقیـق الرقابـة الضـریبیة مـن خـالل إیجـاد نظـام رقـابي فعـال، وذلـك 

البنیویـــة بـــین معـــاییر النظـــام الضـــریبي ومعـــاییر التـــدقیق لمختلـــف  عـــن طریـــق دراســـة العالقـــات
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أوجـــه أنشـــطة التـــدقیق الممارســـة حالیـــًا فـــي الوحـــدات االقتصـــادیة فـــي فلســـطین أو الـــدول التـــي 

وقــد أظهــرت نتـائج الدراســة، أهمیــة إیجـاد نظــام تــدقیق ضــریبي . تعتبـر الضــرائب احــد مصـادرها

فـــي الحســـابات ال تكمـــن فقـــط فـــي الوســـائل العقابیـــة  فعـــال لمكافحـــة الغـــش الضـــریبي، والتحایـــل

المنصــوص علیهــا فــي القــوانین الضــریبیة، أو قواعــد المعــاییر المهنیــة الصــادرة عــن المؤسســات 

نما أیضـا فـي حسـن اسـتخدام اإلدارة الضـریبیة لمواردهـا المتاحـة وخاصـة  المهنیة في فلسطین وإ

المؤسســات المهنیــة العاملــة فــي میــادین  مواردهــا البشــریة، وتعاونهــا بشــكل علمــي ومــدروس مــع

وقـــد أوصـــت . المحاســـبة وتـــدقیق الحســـابات ســـواء كانـــت علـــى الصـــعید العملـــي أو األكـــادیمي

أن یـتم التنسـیق بـین التشـریعات الضـرائبیة ودسـتور : الدراسة بمجموعة توصیات كان من أهمها

بحق المخالفین والمتهـربین مـن  المهنة لجمعیة المحاسبین القانونیین بإیجاد مواد قانونیة متشددة

  .مسك حسابات رسمیة حسب القانون، لضمان الحیادیة والنزاهة بالعمل

  

حالة : الضرائب على الدخل ومعاییر المحاسبة الدولیة" :بعنوان) 2006عبده، (دراسة  -

  ". تطبیقیة في الجمهوریة الیمنیة

بقًا للمعاییر هدفت إلى دراسة وتحلیل قواعد المحاسبة عن ضرائب الدخل ط

المحاسبیة الدولیة والمعاییر األمریكیة، ومدى إمكانیة تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 

 أتبعراسة دال أهدافولتحقیق . في المحاسبة عن ضرائب الدخل في الجمهوریة الیمینة) 12(

یمكن وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها ال . الباحث األسلوب اإلستقرائي

" ضرائب الدخل) "12(بنظر اإلعتبار بمتطلبات المعیار المحاسبة الدولي المعدل رقم  األخذ

وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة . عند التحاسب عن ضرائب الدخل في الجمهوریة الیمنیة
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بین متوسطي إجابات الفاحصین الضریبیین والمحاسبین القانونیین المتعلقة بالمشاكل 

والمحاسبیة واإلداریة والسلوكیة التي تواجه النظام الضریبي الحال في الجمهوریة التشریعیة 

وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي إجابات الفاحصین الضریبیین . الیمنیة

والمحاسبین القانونیین المتعلقة بالتدابیر التي تسهم في تطویر النظام الضریبي الیمني، وال 

اللة إحصائیة بین متوسطي إجابات الفاحصین الضریبیین والمحاسبین توجد فروق ذات د

) 12(في اإلعتبار بمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم  األخذالقانونیین المتعلقة بمدى 

  .عند التحاسب عن ضرائب الدخل في الجمهوریة الیمنیة" ضرائب الدخل"

  

  "ریبة في مجال التجارة االلكترونیةالدخل الخاضع للض" بعنوان )2006(دراسة الشیخ،  -

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى الـــدخل الخاضـــع للضـــریبة فـــي مجـــال التجـــارة 

، وبینـت أن التجــارة اإللكترونیــة تســتخدم وســائل غیــر  االلكترونیـة، وكیفیــة التعامــل معهــا ضــریبیًا

قلـل الحاجـة إلـى المســتندات تقلیدیـة إلبـرام العقـود أو الوفـاء بالقیمـة أو إثبــات المعـامالت، فهـي ت

 الورقیــــة، ویمكــــن أن تســــتغني عــــن النقــــود التقلیدیــــة وتحمــــل بــــدًال منهــــا النقــــود االلكترونیــــة 

Electronic Money  وتعتمـــد علـــى مخرجـــات الحاســـوب فـــي اإلثبـــات، األمـــر الـــذي یـــدفع

الــدفع الحكومــات التــي تســعى إلــى تطبیــق التجــارة االلكترونیــة إلــى تطــویر اقتصــادیاتها ووســائل 

فیهـــا مـــن خـــالل النظـــر فـــي الكثیـــر مـــن التشـــریعات القانونیـــة المطبقـــة علـــى التجـــارة التقلیدیـــة، 

ــــة التعامــــل معهــــا، ســــواء فــــي مجــــال القــــانون المــــدني أو التجــــاري أو  وتحفــــز البحــــث فــــي كیفی

وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج منهـا أهمیـة . الجنائي، وغیرهـا مـن القـوانین ذات الصـلة

مــع معطیــات التجــارة االلكترونیــة وتكییــف التشــریعات المتعلقــة بهــا، ومــن أهــم القــوانین  التكیــف
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التــي یتوقــع أن تتــأثر بصــورة مباشــرة بالتجــارة االلكترونیــة القــانون الضــریبي، الــذي یهــتم بفــرض 

وتحصـیل الضــریبة علــى الــدخل النـاتج مــن هــذه التجــارة، أو علـى التعامــل فــي الســلع والخــدمات 

ا، مما یثیر البحث في مـدى مالءمـة قواعـد الضـریبة التـي تعتمـد حالیـًا علـى الوجـود التي تشمله

المادي لمنشأة المكلف، أو النقل المادي للسلعة في تحدیـد وعـاء الضـریبة علـى الـدخل أو علـى 

المعــامالت المتعلقــة بالتجـــارة االلكترونیــة، ســـواء أكانــت ضــریبة الـــدخل أم ضــریبة المبیعـــات أم 

  .ضریبة جمركیة

  

مــدى تبنــي معــاییر المراجعــة المقبولــة عمومــًا كمعــاییر : "بعنــوان )2006(دراســة الضــابط،  -

  "لتدقیق الضرائب على الدخل في سوریا

هـدفت هـذه الدراسـة الــى معالجـة مشـكلة االنخفـاض المــزمن الـذي تعـاني منـه الحصــیلة 

التهــرب الضــریبي،  المتأتیــة مــن الضــرائب علــى الــدخل فــي ســوریة، واالرتفــاع الكبیــر فــي معــدل

والـــذي نـــتج عنـــه انتفـــاء الحـــد األدنـــى للمتطلبـــات الشخصـــیة وفـــق قواعـــد العدالـــة والموضـــوعیة 

للعدیــد مــن أوجــه الفســاد اإلداري علــى مســتوى إدارة  عوالنزاهــة والتــدریب والتأهیــل، وانتشــار أوســ

اد نظــام وتنفیــذ تلــك األعمــال التــي لــم یبــَق منهــا ســوى بعــض اإلجــراءات فــي ظــل إلغــاء أو فســ

الفوترة القائم ومصادر المعلومات الالزمة، األمر الـذي انعكـس علـى تراجـع معـدالت االلتـزام أو 

واستعرضـــت الدراســة واقـــع أعمــال التـــدقیق الضــریبي فـــي . االمتثــال الطـــوعي إلــى ابعـــد الحــدود

ا انـه سوریا ومدى تلبیتها لمعاییر التدقیق الدولیة، وخلصت الدراسـة إلـى بعـض النتـائج مـن بینهـ

لم یتـزامن إصـدار القـانون الجدیـد للضـریبة علـى الـدخل مـع التعلیمـات الناظمـة ألعمـال التـدقیق 

ـــم یفصـــلها القـــانون، وتبـــین أن هنـــاك عجـــز لـــدى المعنیـــین  الضـــریبي فلـــم تصـــدر التعلیمـــات ول



62 
  

 
 

صــالح الكــوادر  بتشــریع القــوانین الضــریبیة وتطبیقاتهــا فــي ســوریا فــي تحســین أعمــال التــدقیق وإ

ممــا حــدا بهــم إصــدار قــانون یقضــي بحجــز ضــرائب المتعهــدین وتجــار العقــارات عنــد  ةیبیالضــر 

المنبـــع واســـتثنائهم مـــن أعمـــال التـــدقیق، كـــذلك بینـــت النتـــائج إن إغفـــال القـــانون الجدیـــد لجانـــب 

إصالح فعلي ألعمال التدقیق الضـریبي قـد عمـق الخلـل القـائم المتمثـل فـي انعـدام ثقـة المكلفـین 

الضـریبي ككــل ونزاهتــه وتـدني معــدالت االمتثـال الطــوعي األمــر الـذي ســاهم فــي  بعدالـة النظــام

انخفاض مـوارد الخزینـة جـراء فشـل كـوادر التـدقیق الضـریبي فـي التوصـل إلـى تقـدیر االلتزامـات 

% 45الضـریبیة الحقیقیــة واتسـاع رقعــة التهـرب الضــریبي، وهـو مــا یفسـر عملیــًا تصـریح حــوالي 

یـة دمشـق عـن خسـائر علـى الـرغم مـن تخفـیض المعـدالت الضـریبیة مـن مكلفـي األربـاح فـي مال

  .إلى النصف تقریباً 

  

أثــــر العوامــــل األخالقیـــة والنفســــیة واالجتماعیــــة فــــي :" ، بعنـــوان)2010(دراســـة الزعبــــي،  -

  ".مستوى اإلذعان الضریبي من وجهة نظر مقدري ضریبة الدخل في األردن

األخالقیة والنفسیة واالجتماعیـة فـي مسـتوى هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العوامل 

اإلذعان الضریبي من وجهة نظر مقدري ضریبة الـدخل فـي األردن، تكـون مجتمـع الدراسـة مـن 

ــــة، واســــتخدمت أســــالیب  ــــم تصــــمیم اســــتبانه لهــــذه الغای ــــدخل فــــي األردن، وت مقــــدري ضــــریبة ال

سـة الـى عـدد مـن النتـائج اإلحصاء الوصفي لتحلیل البیانات واختبار الفرضیات، وتوصـلت الدرا

الصـــــدق، االســـــتقامة، األمانـــــة، االلتـــــزام بالقواعـــــد (أن هنـــــاك اثـــــر للعوامـــــل األخالقیـــــة : منهـــــا

الشــعور بالخجــل، (وأن هنــاك أثــر للعوامــل النفســیة . فــي مســتوى اإلذعــان الضــریبي) األخالقیــة

وطني والشــعور الشـعور االیجـابي نحـو الضـریبة، الشـعور بعدالـة التوزیـع، اإلحسـاس بالواجـب الـ
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اإلحسـاس (كما تبین أن هناك أثـر للعوامـل االجتماعیـة . في مستوى اإلذعان الضریبي) بالذنب

بالمســؤولیة تجــاه الدولــة والمجتمــع، نظــرة المجتمــع الســلبیة تجــاه المتهــربین مــن دفــع الضــریبة، 

لـــى أن كـــذلك أشـــارت النتـــائج إ. فـــي مســـتوى اإلذعـــان الضـــریبي) واحتـــرام المعـــاییر االجتماعیـــة

وأوصـت . تصورات مقـدري ضـریبة الـدخل فـي األردن لمسـتوى اإلذعـان الضـریبي كـان متوسـطاً 

عـــالن  الدراســـة بضـــرورة تعزیـــز المبـــادئ األخالقیـــة وتنمیـــة الـــوعي الضـــریبي عنـــد المكلفـــین، وإ

  .أسماء المتهربین من الضریبة عبر وسائل اإلعالم المختلفة

  

  الدراسات باللغة االنجلیزیة: ثانیا

  : ، بعنوان)James & Alley, 2004(دراسة  -

"Tax compliance، self assessment and tax administration"     

هدفت هذه الدراسـة إلـى التعریـف بمعنـى التقـدیر الـذاتي، وااللتـزام الضـریبي وبینـت أهـم 

هنــاك  وبینــت نتــائج الدراســة أن. العوامــل المــؤثرة فــي رغبــة دافعــي الضــرائب لاللتــزام الضــریبي

الطریقـــة االقتصــادیة والطریقــة الســلوكیة أو األخالقیــة، حیـــث : طــریقین لاللتــزام الضــریبي وهمــا

وبینـــت الدراســة بـــأن القـــوة والشـــدة فـــي . تعمــالن علـــى تشـــجیع المكلفـــین علــى االلتـــزام الضـــریبي

العقوبــات تعمــل علــى تخفــیض االلتــزام الضــریبي ولــیس زیادتــه وتشــجیعه، وكــذلك أوصــت بــان 

دارة الضــــریبیة الموازنــــة بــــین تشــــجیع دافعــــي الضــــرائب علــــى االلتــــزام الضــــریبي وبــــین علــــى اإل

ــــة المــــدققین بشــــكٍل كــــاٍف مــــن . العقوبــــات عنــــد عــــدم االلتــــزام وأوصــــت الدراســــة بضــــرورة حمای

الضــــغوط السیاســــیة واالقتصــــادیة واالجتماعیــــة وذلــــك لضــــمان قیــــامهم بعملیــــة التــــدقیق بشــــكل 
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قـرار بالنتـائج واآلراء والخالصـات بموضـوعیة ودون خـوف موضـوعي ولضـمان قـدرتهم علـى اإل

ــــة، ویجــــب أن یكــــون الفاحصــــین الضــــریبیین قــــدر اإلمكــــان  ــاتها السیاســــیة واإلداری مــــن انعكاســ

خاضـعین لنظــام خــاص تكــون فیـه للحــوافز والتــدریب وااللتــزام الـوظیفي والتقــدم الــوظیفي، أســس 

  .مبنیة على أساس من الجدارة واالستحقاق

  

  :بعنوان) Moser & Evans, 2005(ة دراس -

 " The effects of Horizontal and exchange Iniquity on Tax 

Reporting Decisions   ."  

، وقد الضریبي اإلقرار هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السیولة النقدیة على

فع الضرائب في ادسیقدم  األفقیةانه في ظل عدم العدالة مفادها قامت الدراسة على فرضیة 

تخفیض معدل الضریبة مع بقاء  أوعندما یتم زیادة  أكثر أوالضریبي دخًال اقل  إقراره

دافعي  أنهذه الدراسة  إلیهاالنتائج التي توصلت  أهمومن . الخدمات العاملة على حالها

لعدم كذلك ال یوجد تأثیر  ،األفقیةالضرائب یعلنون عن الدخل الحقیقي عند شعورهم بالعدالة 

المكلف  إفصاح أنكما  الضریبي، باإلقرارالمكلف عن دخلة  إفصاحوجود عدالة تبادلیة عن 

الضریبي یزید وینخفض حسب زیادة وانخفاض المخاطر المترتبة على  اإلقرارعن دخله في 

لدى  الضریبي اإلقرار كذلك بینت النتائج وجود أثر السیولة النقدیة على .التهرب الضریبي

التزامهم باألمور و  التهرب الضریبيبعدم  دافعي الضرائبضرورة قیام وأوصت ب .المكلفین

  .األخالقیة عند القیام بالتقدیر الضریبي
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  :نابعنو ) Guenther. 2009  &Sansing(دراسة  -

 " Valuation Of  The Firm in The Presence of Temporary Book-Tax 

Differences: The Role of Deferred Tax Assets and Liabilities   ."  

هدفت إلى بحث قیمة الشركة في حالة وجود االختالفات المؤقتة بین االعتراف 

باإلیرادات والنفقات والتقریر عنها لألغراض الضریبیة والمالیة، وعرض القیم الدفتریة 

لاللتزامات واألصول الضریبیة المؤجلة على أساس األصول وااللتزامات داخل تقدیرات  

وتعرض ما إذا كانت . لتدفقات النقدیة بعد الضریبة التي تقوم على القیمة السوقیة للشركةا

االقتطاعات الضریبیة تستخدم األساس النقدي أو أساس القیمة الحالیة المتالزمة للتدفقات 

النقدیة المستقبلیة لألصول وااللتزامات المسجلة، ومن ثم تسجیل مبالغ األصول وااللتزامات 

وأظهرت الدراسة انه . بیة المؤجلة المعترف بها التي سوف تنعكس في فترات مستقبلیةالضری

في بعض الحاالت تختلف القیم الدفتریة لاللتزامات واألصول الضریبیة المؤجلة عن تلك القیم 

ویتوقف تقییم االلتزامات، واألصول الضریبیة المؤجلة على التوقعات السوقیة . السوقیة

ب المؤجلة المنعكسة، وان سبب هو االلتزام الضریبي یرجع إلى استخدام لحاسبات الضرائ

طرق اإلهالك المختلفة لألغراض الدفتریة والضریبیة، وان مخصص التقییم  یالءم تماما 

إستراتیجیة إعادة االستثمار المضمونة، ومن ثم فااللتزام الضریبي المؤجل ال ینعكس أبدا، 

نما ) قیمة الشركة (ئب المؤجلة ال تتضمن القیمة للشركة وأظهرت الدراسة أیضا أن الضرا ، وإ

تؤثر الضرائب المؤجلة في األرباح وتزودنا بالمعلومات للتنبؤ باألرباح المستقبلیة والجاریة، 

كما أظهرت الدراسة إن استخدام االستهالك الضریبي المعجل یضمن التدفق النقدي والقدرة 
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في حیاة األصل أكثر من السنوات األخیرة، وسوف یؤدي  على اخذ االقتطاع الضریبي عاجال

  .إلى زیادة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة للشركة إلى الحد األدنى

  

  بعنوان ،)Brouno & Feld, 2012(دراسة  -

"The tax authority and the taxpayers, an exploratory analysis"  

  ضرائب وأثر ذلك على االلتزام الضریبيالعالقة بین السلطة الضریبیة ودافعي ال

هــدفت هــذه الدراســة إلــى بحــث العالقــة بــین الســلطة الضــریبیة ودافعــي الضــرائب وأثــر 

ذلــك علــى االلتــزام الضــریبي، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن أاللتــزام الضــریبي مــن قبــل دافعــي 

ام اإلجبــار فــي الضــرائب یــأتي مــن خــالل تعامــل الســلطة الضــریبیة بــاحترام معهــم، وان اســتخد

كـذلك . االلتزام الضریبي سیولد ردة فعل عكسیة مما یجعل دافع الضریبة یتهـرب بطـرق مختلفـة

بینت الدراسة ان العالقة طردیة بین معاملة السلطات الضـریبیة بـاحترام لـدافعي الضـرائب وبـین 

بیة ودافعــي التـزامهم الضــریبي، بمعنـى انــه كلمــا كانـت هنــاك عالقـة ایجابیــة بــین السـلطة الضــری

الضـرائب مبنیـة علـى الثقـة واالحتـرام المتبـادل كلمـا سـاعد علـى حـل المشـاكل والصـعوبات التـي 

  .تواجه العملیة الضریبیة بكاملها سواء السلطات الضریبیة او دافعي الضرائب

  

  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

جوانب، ولكن البـد مـن اإلشـارة الـى  لقد تمیزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بعدة

مدى استفادة هـذه الدراسـة مـن الدراسـات السـابقة، حیـث احتـوت الدراسـات السـابقة علـى كـم مـن 

المعلومـــات التـــي تمـــت االســـتعانة بهـــا لوضـــع اإلطـــار النظـــري للدراســـة، وكـــذلك االســـتفادة مـــن 
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ولكنهـا . غیـرات الـواردة فیهـامنهجیة البحث في الدراسات السابقة، ومن المعالجة اإلحصـائیة للمت

  :تمیزت عن الدراسات السابقة بأن هذه الدراسة

تناولت هذه الدراسة موضوع تحسـین فاعلیـة التـدقیق الضـریبي والـذي لـم تتناولـه  :الموضوع -1

  .الدراسات السابقة وتحدیدًا في دولة الكویت على حد علم الباحثة

الضــریبي والــذي لــم تتناولــه الدراســات الســابقة  تناولــت هــذه الدراســة مجــال التــدقیق :المجــال -2

  . وتحدیدًا في دولة الكویت على حد علم الباحثة

تمیــزت هـذه الدراســة عــن الدراسـات الســابقة مـن حیــث المتغیـرات التــي تناولتهــا،  :المتغیـرات -3

  .إذ إنها ركزت على المتطلبات التشریعیة والوظیفیة والشخصیة

هذا المجال في دولة  ة في كونها من أوائل الدراسات فيتتمیز هذه الدراس :البیئة -4

االطالع علیها أجریت في بیئات مختلفة  ةمعظم الدراسات التي أتیح للباحثحیث أن  الكویت،

هذه  یتأجر وفلسطین وسوریا والیمن ومصر، بینما فمنها ما كان في األردن  ،عن بیئة الكویت

التدقیق العاملة في دولة الكویت المرخصة  مكاتبلشاملة  تناالدراسة في الكویت حیث ك

  .والمزاولة للمهنة
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  الفصل الثالث

  نهجیة الدراسةم

 إذ في القیام بهذه الدراسة، ةها الباحثتیتناول هذا الفصل وصفا للمنهجیة التي استخدم

 وأداتها ومدى صدق األداة وثباتها واألسالیبیتضمن منهج الدراسة ومجتمع الدراسة 

  .المستخدمة في تحلیل البیانات اإلحصائیة

  

  منهج الدراسة 3-1

وصـفي ات المیدانیة والتي اتبعـت فیهـا الباحثـة األسـلوب المن الدراس دراسةال هتعتبر هذ  

مـدى التـزام المـدقق الضـریبي بمتطلبـات ممارسـة مهنـة التـدقیق التعـرف علـى  هـدفب االرتباطي،

فـي العـاملین مـدققي الحسـابات نظـر  مـن وجهـة ،وأثر ذلك في تحسین فاعلیة التـدقیق الضـریبي

  .یاتهم الوظیفیةوبكافة مستو  دولة الكویتمكاتب التدقیق في 

  

  مجتمع الدراسة والعینة 3-2

یتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن مكاتـــب التـــدقیق العاملـــة فـــي دولـــة الكویـــت والبـــالغ عـــددها 

مراقبـي الحسـابات ومكاتـب تـدقیق الحسـابات دلیـل (مكتب تدقیق مرخص ومزاول للمهنـة، ) 47(

  ).2012/2013لعام  بدولة الكویت، الصادر عن جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة

أما عینة الدراسة فقد تم اختیـار عینـة قصـدیة مـن مـدققي الحسـابات والعـاملین فـي هـذه 

مـــــن المجتمـــــع األصـــــلي %) 25( مـــــدققُا وبنســـــبة ) 1140(المكاتـــــب، والبـــــالغ عـــــددهم حـــــوالي 
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ــــــع  ــــــة بتوزی ــــــم اســــــترداد اســــــتبانة، ) 285(للدراســــــة، إذ قامــــــت الباحث اســــــتبانة بنســــــبة ) 219(وت

اســـتبانات منهـــا  8مـــن إجمـــالي عـــدد االســـتبانات المرســـلة، وبعـــد فرزهـــا تـــم اســـتبعاد  %)76.8(

) 211(لعدم اكتمال تعبئتهـا ولعـدم صـالحیتها للتحلیـل االحصـائي، وبـذلك اسـتقرت العینـة علـى 

مــن %) 74.0(مــدققًا یعملــون فــي المكاتــب المشــمولة بالدراســة والتــي خضــعت للتحلیــل وبنســبة 

)  1-3(ویوضـح الجـدول رقـم  .لموزعـة فـي المكاتـب المشـمولة بالدراسـةأصل عدد االسـتبانات ا

  .ذلك

  ) 1-3(الجدول رقم 
  مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحلیل

 االستبانات العدد النسبة المئویة

  المجتمع الكلي  1140  100%
 االستبانات التي تم توزیعها 285 25%

 ردةاالستبانات المست 219 76.8%

 االستبانات المستبعدة 8 3.6%

 االستبانات الخاضعة للتحلیل 211 74.0%

  

  الدراسةأداة  3-3

قامــــت الباحثــــة بإعــــداد اســــتبانة وتطویرهــــا وحســــب مــــا تقتضــــیه متغیراتهــــا، وباســــتخدام   

عبــارات تقییمیــه حســب مقیــاس لیكــرت الخماســي مــن حیــث درجــة التوافــق واألهمیــة والمالءمــة 

عالمـات، غیـر موافـق عالمتـان،  3عالمات، محاید  4عالمات، موافق  5جدا  موافق(والقبول 

  :، وقد تكونت من جزئین رئیسین هما)غیر موافق جدا عالمة واحدة
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مـــــدققي مـــــن  نغرافیـــــة للمســـــتجیبیو وخصـــــص للتعـــــرف علـــــى العوامـــــل الدیم :الجـــــزء األول -1

مــر، عـــدد ســنوات الخبـــرة، الع(مثـــل فـــي مكاتــب التـــدقیق فــي دولـــة الكویــت العــاملین الحســابات 

  ). المؤهل العلمي، الشهادات المهنیة

فــي معرفــة الدراســة، والتــي تتمثــل  وخصــص للعبــارات التــي تغطــي متغیــرات :الجــزء الثــاني -2

مــدى التــزام المــدقق الضــریبي بمتطلبــات ممارســة مهنــة التــدقیق وأثــر ذلــك فــي تحســین فاعلیــة 

وحســب الــدرجات مســتوى اس لیكــرت الخماســي، ، وقــد اســتخدمت الباحثــة مقیــالتــدقیق الضــریبي

نموذج االسـتبانة كمـا تـم توزیعـه یبین  )1(والملحق  .المالءمة واألهمیة النسبیة للوسط الحسابي

  .على عینة الدراسة

  
  األداة صدق وثبات 3-4

للحكــم هیئـة محكمـین قامـت الباحثـة بعـرض االسـتبانة علــى ذوي الخبـرة واالختصـاص و   

قیاسـه  بولتأكید أن الباحثة قـد قامـت بقیـاس مـا یجـأداة لجمع البیانات، على مدى صالحیتها ك

تــم إرفــاق تقریــر وافــي یتضــمن والوصــول إلــى مســتوى عــاٍل مــن الصــدق الــداخلي فــي الدراســة، 

مشــكلة الدراســة وأهــدافها وبعــد اســترجاع االســتبانات قامــت الباحثــة بــإجراء التعــدیالت المقترحــة 

مـــدققي الحســـابات عینـــة الدراســـة مـــن علـــى  هـــاعیوز تصـــین قبـــل تمـــن المحكمـــین واألســـاتذة المخ

أســـماء األســـاتذة محكمـــي یبـــین  )2(الملحـــق ، و دولـــة الكویـــتفـــي مكاتـــب التـــدقیق فـــي العـــاملین 

  .استبانة الدراسة

كمــا قامــت الباحثــة بــإجراء اختبــار االتســاق الــداخلي حاســوبیا لمعرفــة مــدى االعتمادیــة   

ــــاخ ألفــــا، علــــى أداة جمــــع البیانــــات باســــتخدا ــــة هــــذه م معامــــل كرونب وقــــد بلغــــت درجــــة اعتمادی
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وهـي نســبة مقبولـة وذات اعتمادیــة عالیـة لنتــائج ) 782.(االسـتبانة حسـب اختبــار كرونبـاخ ألفــا 

 ,Sekaran( .60الدراسة الحالیة، إذ إن النسبة المقبولة لتعمیم نتائج مثل هذه الدراسات هـي 

  .ت الثبات لجمیع متغیرات الدراسةمعامال)  2-3( یوضح الجدول رقم و  )2010

  )2- 3(ول جدال
  یمة معامل الثبات لمتغیرات الدراسةق

  معامل الثبات كرونباخ ألفا  اسم المتغیر  تسلسل الفقرات
 .839 المتطلبات التشریعیة 1-10

 .751  المتطلبات الشخصیة 11-20

 .731  المتطلبات الوظیفیة 21-30

 .716  یبيتحسین فاعلیة التدقیق الضر  31-40

 .782 المعدل العام للثبات 1-40

  
أما فیما یتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعلیق على المتوسط   

ولتحدید درجة المقیاس فقد حددت الباحثة ثالثة الحسابي للمتغیرات في أنموذج الدراسة 

  :بناء على المعادلة اآلتیة) مرتفع، متوسط، منخفض(مستویات هي 

   عدد المستویات)/ الحد األدنى للبدیل –الحد األعلى للبدیل = (ول الفئة ط

  :وبذلك تكون المستویات كالتالي .1.33=  4/3=  3)/1- 5(

  ).2.33(أقل من  - )1(من   مستوى التزام منخفض

  ).3.67( –) 2.34(من   مستوى التزام متوسط 

  ).5(إلى ) 3.68(من   مستوى التزام مرتفع
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  البیانات أسالیب جمع 3-5

االعتمـــاد فـــي هـــذه الدراســـة علـــى نـــوعین مـــن مصـــادر المعلومـــات همـــا المصـــادر  تـــم

  :األولیة والمصادر الثانویة وكما یلي

وهــي البیانــات التــي تــم الحصــول علیهــا مــن خــالل إعــداد اســتبانة خاصــة : البیانــات األولیــة -أ

  .لموضوع الدراسة، وقد غطت محاور الدراسة األربعة

وهي البیانات التي تم الحصول علیها من المصـادر المكتبیـة والمراجعـة : لثانویةالبیانات ا -ب

  :األدبیة للدراسات السابقة، لوضع اإلطار النظري لهذه الدراسة وتشمل ما یلي

، وخاصــــة التــــي تبحــــث فــــي اإلداریــــةالكتــــب والمــــواد العلمیــــة والتقــــاریر واألبحــــاث ) 1(

  .التدقیق والتدقیق الضریبيموضوع 

ــــدوریات المتخصصــــة والنشــــرات التــــي كتبــــت حــــول موضــــوع ا) 2( ــــدقیق والتــــدقیق ل الت

  .الضریبي

التـدقیق والتــدقیق التـي تبحـث فـي موضـوع  رسـائل الماجسـتیر وأطروحـات الـدكتوراه) 3(

  .الضریبي

  

  أسالیب التحلیل اإلحصائي للبیانات 3-6

یـرات هـذه الدراسـة بعد االنتهاء من عملیـة جمـع البیانـات والمعلومـات الالزمـة حـول متغ  

دخالهـــا إلـــى الحاســـب اآللــــي الســـتخراج النتـــائج اإلحصـــائیة، إذ تمـــت االســــتعانة  ـا وإ تـــم ترمیزهــ

ـــــة  باألســـــالیب اإلحصـــــائیة ضـــــمن ـــــوم االجتماعی ـــــامج اإلحصـــــائي للعل لمعالجـــــة  SPSS)(البرن
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فــان  للعینــة المبحوثــة، وبالتحدیــد المیدانیــةالتــي تــم الحصــول علیهــا مــن خــالل الدراســة  البیانــات

  :الباحثة استخدمت األسالیب اإلحصائیة التالیة

مثل الوسط الحسابي والتكرارات والنسـب المئویـة، وذلـك لوصـف : مقاییس النزعة المركزیة -1

ولتحدیـد أهمیـة العبـارات الـواردة فـي االسـتبانة، وكـذلك  آراء عینة الدراسة حول متغیرات الدراسـة

  .جابات عن وسطها الحسابيلبیان مدى تشتت اإل المعیاري فاالنحرا

وذلــك مــن اجــل اختبــار ): Multiple Regression(تحلیــل االنحــدار الخطــي المتعــدد  -2

تحســـین فاعلیــــة مجتمعـــة فــــي بمتطلبـــات ممارســــة مهنـــة التــــدقیق المـــدقق الضــــریبي أثـــر التــــزام 

  .التدقیق الضریبي

ل اختبــار وذلــك مــن أجــ)   Simple Regression(تحلیــل االنحــدار الخطــي البســیط  -3

  .متطلبات ممارسة مهنة التدقیق في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبيتأثیر كل متطلب من 

وذلـك الختبـار مـدى االعتمادیـة علـى أداة جمـع البیانـات المسـتخدمة : اختبار ألفا كرونباخ -4

  .في قیاس المتغیرات التي اشتملت علیها الدراسة
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  الفصل الرابع

  ار الفرضیاتتحلیل البیانات واختب

  

  خصائص عینة الدراسة 4-1

  

  نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة 4-2

  

  نتائج اختبار فرضیات الدراسة 4-3
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  الفصل الرابع

  تحلیل البیانات واختبار الفرضیات

بعــد أن انتهــت عملیـــة جمــع البیانــات الالزمـــة للدراســة بواســطة أداتهـــا تــم إدخالهــا إلـــى 

ـــــوم االجتماعیـــــة جهـــــاز الحاســـــوب،  ـــــم تحلیلهـــــا باســـــتخدام برنـــــامج الحزمـــــة اإلحصـــــائیة للعل وت

)SPSS .(وكما یلي ،وقد تم تحلیل البیانات باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة:  

  

  خصائص عینة الدراسة 4-1

  :تبین الجداول التالیة النتائج التي تم التوصل إلیها فیما یتعلق بخصائص أفراد العینة

  مرالع: أوال

  ) 1- 4(الجدول 
  العمر توزیع عینة الدراسة حسب

  %نسبةال  تكرارال الفئات

 %11.4 24  قلأسنة ف 25

 %53.6 113  سنة 26-35

 %25.1 53 سنة 36-45

 %6.2 13 سنة 55 – 46

 %3.8 8 سنة فأكثر  56

 %100 211 المجموع
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عمار النسبة إن أ یالحظ من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول السابق

العاملین في مكاتب التدقیق في دولة الخارجیین المدققین األعلى من عینة الدراسة من 

من إجمالي % 53.6وشكلوا ما نسبته ) سنة 35-26(، یتركزون في الفئة التكراریة الكویت

من إجمالي حجم % 24.6، وشكلوا ما نسبته )سنة 45-36(، ثم الفئة التكراریة ةعینة الدراس

من إجمالي العینة، ثم % 25.1وشكلوا ما نسبته ) سنة فأكثر  45(نة، ثم الفئة التكراریة العی

وتفسر الباحثة . من إجمالي العینة% 11.4وشكلت ما نسبته ) قلأسنة ف 25(الفئة التكراریة 

أفراد عینة الدراسة یمتلكون النشاط الذهني والفكري والجسماني الذي یجعلهم هذه النتائج إن 

ناهیك عن أعمارهم مناسبة . لون بشكل دائم دون اإلحساس بالتعب واإلرهاق أو اإلنهاكیتعام

إلتمام االستبانات بالجودة المطلوبة مما یطمئن الباحثة الى سالمة البیانات التي تم جمعها 

  .ألغراض هذه الدراسة

  

  سنوات الخبرة: ثانیا

  ) 2- 4(الجدول 
  سنوات الخبرة توزیع عینة الدراسة حسب

  %نسبةال  تكرارال لفئاتا

 %24.2 51  سنوات فاقل 5

 %35.5 75 سنوات 10 –6

 %27.5 58 سنة 15 -11

 %5.7 12  سنة 20 – 16

 %7.1 15 سنة فأكثر 21

 %100 211 المجموع
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المدققین خبرة المتعلق ب یالحظ من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول السابق

من حجم العینة %  35.5إن  التدقیق في دولة الكویتالعاملین في مكاتب الخارجیین 

تقع خبرتهم ما بین ، فیما شكل الذین سنوات 10 –6ما بین  المبحوثة بلغت سنوات خبرتهم

 5عن  تقل خبرتهممن إجمالي عینة الدراسة، وشكل الذین % 27.5ما نسبته  سنة 15 -11

سنة وهم مقسمین الى فئتین  16وشكل الذین تزید نسبتهم عن  %. 24.2نسبته سنوات ما 

وهذا مؤشر على أن عینة الدراسة تمتلك  .من حجم العینة المبحوثة%  12.8معا ما نسبته 

خبرات جیدة في مجال التدقیق تؤهلهم للقیام بالواجبات التي تملیها علیهم طبیعة العمل 

رة التي تؤهلهم ، ومما یطمئن الباحثة أن لدیهم القدتنعكس أثارها على مستوى أداء المدققین

  .لمساعدة الباحث في تعبئة االستبانات الموجهة إلیهم

  

  يالتعلیمالمؤهل : ثالثا

  ) 3- 4(الجدول 
  يالتعلیمالمؤهل  توزیع عینة الدراسة حسب

  %نسبةال  تكرارال الفئات

 %0.9 2      دبلوم متوسط

 %81.5 172 بكالوریوس

 %14.2 30 ماجستیر

 %3.3 7 دكتوراه

 %100 211 المجموع
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إن أغلبیة المدققین  یالحظ من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول السابق

حملة الشهادة الجامعیة األولى هم من  العاملین في مكاتب التدقیق في دولة الكویتالخارجیین 

وبنسبة  مستجیباً ) 172(بلغ عددهم هم األكثر في عینة الدراسة، حیث و ) البكالوریوس ( 

وشكلوا ما الماجستیر شهادة جاء حملة ثم  ،حجم العینة المبحوثةإجمالي من  %81.5 بلغت

شكلوا ما و  الدكتوراهة جاء حملة شهادثم  ،حجم العینة المبحوثةإجمالي من  %.14.2نسبته 

حملة الشهادة الجامعیة  وأخیرا جاء، حجم العینة المبحوثةإجمالي من  %3.3نسبته 

وهذا یدل . حجم العینة المبحوثةإجمالي من %  0.9ا نسبته وشكلوا م) الدبلوم(المتوسطة 

التدقیق لدیهم التأهیل العلمي المناسب للقیام بأعمال التدقیق، مكاتب على أن العاملین في 

فإننا نالحظ ارتفاع مستوى التحصیل العلمي لدى عینة الدراسة من  وبدراسة هذه الخاصیة

سیما وان العمل في هذه المكاتب  .للتعلیم في الكویتبسبب زیادة االهتمام المتقدم  المدققین

للتعامل مع  نتؤهل المعنیی فر امعیتطلب الحصول على درجة علمیة مناسبة واكتساب 

وهذا مؤشر على إن مجتمع الدراسة والحاالت التي تواجه هذه المكاتب،  امختلف القضای

  .مؤهل علمیا لإلجابة على أسئلة الدراسة
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  ادات المهنیةالشه: رابعا

  ) 4- 4(الجدول 
  الشهادات المهنیة توزیع عینة الدراسة حسب

  %نسبةال  تكرارال الفئات
CFA  2 .9% 

CISA 2 .9% 
CMA  23 10.9% 
CPA 49 23.2% 
CIA 4 1.9% 

 %62.1 131 الیحمل شهادة

 %100 211 المجموع

  

اغلب عینة الدراسة إن  یالحظ من خالل مطالعة البیانات الواردة في الجدول السابق

یحملون شهادات ال  العاملین في مكاتب التدقیق في دولة الكویتالخارجیین المدققین من 

مستجیبًا  131أي تأهیل مهنيیحملون ال الذین  نالمستجیبیمهنیة في التدقیق، حیث بلغ عدد 

 ما مجموعه CPAفي حین بلغ عدد الذین یحملون شهادة  .عینةال من حجم% 62.1بنسبة و 

 فیما بلغ الذین یحملون شهادةالمبحوثة،  عینةال من حجم% 23.2وبنسبة  مستجیباً  49

CMA فیما شكل المبحوثة عینةال من حجم%  10.9مستجیبًا وبنسبة  23 ما مجموعه ،

شكل و  ،المبحوثة عینةال من حجم% 1.9ما نسبته  CIA المستجیبون الذین یحملون شهادة

 عینةال من حجم% 1.8 معا ما نسبته CISAو  CFA ةالمستجیبون الذین یحملون شهاد

یمنحهم میزة ألن ذلك  مهنيتأهیل عینة الدراسة تحتاج إلى وهذا مؤشر على أن  .المبحوثة

  .العمل في مكاتب التدقیقإضافیة في القدرة على 
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  نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة 4-2

علــى الفقــرات الخاصــة بكــل مجــال مــن الجــداول التالیــة تبــین اســتجابات عینــة الدراســة 

  :كانت على النحو التالي قدو  ،مجاالت الدراسة

  

  متطلبات ممارسة مهنة التدقیق :النتائج المتعلقة بالمتغیرات المستقلة: أوال

  )5-4(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق

مستوى 

  االلتزام

راف االنح  المرتبة

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

  ت  المجال

 1 المتطلبات التشریعیة 4.44 454. 2 مرتفع

  2  المتطلبات الشخصیة 4.45 362. 1 مرتفع

  3  المتطلبات الوظیفیة 4.21 374. 3 مرتفع

   المجموع اإلجمالي للدرجة الكلیة 4.36 330. مرتفع

  

نحرافات المعیاریة لمتطلبات إلى أن المتوسطات الحسابیة واال) 5-4(یشیر الجدول 

ممارسة مهنة التدقیق قد جاءت جمیعها بالمستوى المرتفع وتراوحت متوسطاتها الحسابیة ما 

بالمستوى المرتفع وبمتوسط حسابي بلغ  المتطلبات الشخصیةوجاءت  4.21 – 4.45بین 

بمتوسط بالمستوى المرتفع و  المتطلبات التشریعیةثم جاءت  362.وانحراف معیاري  4.45
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بالمستوى  المتطلبات الوظیفیة، وأخیرا جاءت 454.وانحراف معیاري  4.44حسابي بلغ 

  .374.وانحراف معیاري  4.21المرتفع أیضا وبمتوسط حسابي بلغ 

وتشیر النتیجة العامة إلى وجود مستوى مرتفع من التأثیر لمتطلبات ممارسة مهنة 

في تحسین ) لشخصیة، والمتطلبات الوظیفیةالمتطلبات ا، و المتطلبات التشریعیة(التدقیق 

العاملین في مكاتب التدقیق في الخارجیین المدققین من وجهة نظر  فاعلیة التدقیق الضریبي

، في حین بلغ االنحراف المعیاري العام 4.36دولة الكویت، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام 

.330 .  

بمتطلبات ممارسة مهنة لضریبي المدقق امدى تأثیر التزام ومن أجل التعرف على 

بشكل مفصل وكل على حده فقد كانت النتائج  التدقیق في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي

  :على النحو اآلتي
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  النتائج المتعلقة بالمتطلبات التشریعیة -1
  )6 -4(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمتطلبات التشریعیة
مستوى 

  تزاماالل
االنحراف   المرتبة

 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  ت  المجال

 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام  4.65 600. 1 مرتفع
 .تتفق مع معاییر التدقیق الدولیةالتي 

1  

الكویتیـة  التشـریعات الضـریبیةبالمـدقق الضـریبي التزام  4.53 712. 4 مرتفع
 .واألخالقیةعاییر السلوكیة المالتزامه ب التي تنص

2  

 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام  4.51 619. 5 مرتفع
صراحًة على وجوب تدقیق حسابات  التي تنص

 .المكلفین

3  

 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام  4.62 638. 3 مرتفع
 .حساباتال على إمساك التي تنص

4  

الكویتیة لتشریعات الضریبیة المدقق الضریبي باالتزام  4.36 818. 7 مرتفع
في  یینخارج بمدققي حسابات التي تؤید االستعانة

 .بعض القضایا الشائكة

5  

 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام  4.63 627. 2 مرتفع
 .تتفق مع المبادئ والمعاییر الدولیة للمحاسبةالتي 

6 

 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام  4.06 836. 10 تفعمر 
الضریبیة  واألهدافتوازن بین الهدف المالي التي 

 .األخرى مثل الهدف االقتصادي واالجتماعي

7 

التشریعات بإدارة الفحص والمطالبات الضریبیة التزام  4.30 732. 8 مرتفع
 .الثابتةالضریبیة  تتبع مبدأالتي  الكویتیة الضریبیة

8 

التشـــریعات الضـــریبیة علـــى المـــدقق الضـــریبي  اعتمـــاد 4.51 642. 5 مرتفع
  .ةضحاو  بوجود أنظمة وتعلیماتالتي تتسم 

9  

التشریعات الضریبیة على المدقق الضریبي  اعتماد 4.21 826. 9 مرتفع
 .وعدم التغییر المستمر تتصف بالثبات النسبيالتي 

10  

   المجموع اإلجمالي للدرجة الكلیة  4.44 454. مرتفع
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ُظهر الجدول  إجابات أفراد عینـة الدراسـة عـن الفقـرات التـي تخـص متغیـر  )6-4(رقم ی

والمتوســـطات واالنحرافـــات المعیاریـــة المتعلقـــة بهـــا، قـــد تراوحـــت مـــا بـــین  المتطلبـــات التشـــریعیة

 الكویتیــة عات الضــریبیةالتشــریبالمـدقق الضــریبي التــزام " وقـد جــاءت فقــرة ). 4.06  (و) 4.65(

المرتبــة األولــى بمتوســط فــي "  ومعــاییر التــدقیق الدولیــةالمحاســبة تتفــق مــع أصــول مهنــة التــي 

). 600.(وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام، وانحـــراف معیـــاري بلـــغ )  4.65(حســـابي 

 لكویتیـــةا التشـــریعات الضـــریبیةبالمـــدقق الضـــریبي التـــزام  "التـــي تـــنص علـــى أنـــه وجــاءت الفقـــرة 

األخــــــرى مثــــــل الهــــــدف االقتصــــــادي الضــــــریبیة  واألهـــــدافتــــــوازن بــــــین الهــــــدف المــــــالي التـــــي 

وهـو أدنـى مـن المتوسـط الحسـابي ) 4.06(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ "  واالجتماعي 

  ).836.(العام، وانحراف معیاري بلغ 

لفقرات لالمعیاریة  واالنحرافات الحسابیةالمتوسطات وتشیر النتیجة العامة إلى أن 

المدققین قد جاءت بمستوى مرتفع، وذلك من وجهة نظر  بالمتطلبات التشریعیةالمتعلقة 

 4.44إذ بلغ المتوسط الحسابي  العاملین في مكاتب التدقیق في دولة الكویت،الخارجیین 

  .4540. وبانحراف معیاري 

یفرض على تطویر  عیةبالمتطلبات التشریالتزام المدقق الضریبي وترى الباحثة أن 

نفسه مهنیًا، لكي یقوم بعملیة التدقیق على أكمل وجه، ومن جهة ثانیة تجعل المكلف مستعدًا 

لتدقیق حساباته فیعدها إعدادًا سلیمًا وتفرض علیه التصریح بعدالة عن نتائج أعماله وعن 

  .بيالضریبة المستحقة، وهذا یؤدي في النتیجة إلى تحسین فاعلیة التدقیق الضری
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  النتائج المتعلقة بالمتطلبات الشخصیة -2
  )7 -4(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمتطلبات الشخصیة
مستوى 
  االلتزام

االنحراف   المرتبة
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  ت  المجال

على المؤهل العلمي المدقق الضریبي  حصول 4.72 488. 1 مرتفع
 .التدقیق هنةمممارسة المناسب ل

11  

عند القیام بتعیین  معاییر توظیف مناسبة توفر 4.61 561. 2 مرتفع
 .المدقق الضریبي

12  

 هرفاومع اتهبتطویر مهار المدقق الضریبي  امهتما 4.27 812. 9 مرتفع
 .باستخدام ومواكبة وسائل االتصال الحدیثة

13  

قق المدعلمیة عند صفات ومؤهالت  توفر 4.27 660. 10 مرتفع
 .معاییر التدقیق المقبولة عموماً تتفق و الضریبي 

14  

وقواعد السلوك معاییر ب المدقق الضریبي التزام 4.57 607. 3 مرتفع
 .كالنزاهة واالستقامة األخالقي

15  

 هوحیادیته وعدم انحیاز المدقق الضریبي  یةاستقالل 4.53 731. 4 مرتفع
أو أي جهة أخرى ذات عالقة  المكلف إلى

 .یق الضریبيبالتدق
16  

الخبرة العملیة في مجال المحاسبة والتدقیق  توفر 4.51 612. 5 مرتفع
 .المدقق الضریبي عند

17  

حوافز مجدیة على المدقق الضریبي  حصول 4.30 627. 7 مرتفع
 .في العمل التمیز لتحقیق یهلتنمیة الدافعیة لد

18  

لشخصي قدرة المدقق الضریبي على الحكم ا 4.30 698. 7 مرتفع
 المفاضلةمعاییر  كأحدمهارة التفاوض امتالكه لو 

 .الضریبیةبین المدققین وتوزیع القضایا 
19  

لتخصص العلمي لالمدقق الضریبي امتالك  4.42 667. 6 مرتفع
في المحاسبة والتخصصات ذات المناسب 

  .هالعالقة عند تعیین
20  

   المجموع اإلجمالي للدرجة الكلیة 4.45 362. مرتفع
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ُظهر الجدول  إجابات أفراد عینـة الدراسـة عـن الفقـرات التـي تخـص متغیـر  )7-4(رقم ی

والمتوســـطات واالنحرافـــات المعیاریـــة المتعلقـــة بهـــا، قـــد تراوحـــت مـــا بـــین  المتطلبـــات الشخصـــیة

علـــــى المؤهـــــل العلمـــــي المـــــدقق الضـــــریبي  حصـــــول" وقـــــد جـــــاءت فقـــــرة ). 4.27  (و) 4.72(

وهـو أعلـى مـن )  4.65(المرتبة األولـى بمتوسـط حسـابي في " ق التدقی مهنةممارسة المناسب ل

  "التــي تـنص علـى أنــه وجـاءت الفقـرة ). 488.(المتوسـط الحسـابي العــام، وانحـراف معیـاري بلــغ 

" معــاییر التــدقیق المقبولــة عمومــًا تتفــق و المــدقق الضــریبي علمیــة عنــد صــفات ومــؤهالت  تــوفر

وهو أدنى من المتوسط الحسـابي العـام، وانحـراف ) 4.27(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ 

  ).660.(معیاري بلغ 

لفقرات لواالنحرافات المعیاریة  الحسابیةالمتوسطات وتشیر النتیجة العامة إلى أن 

المدققین قد جاءت بمستوى مرتفع، وذلك من وجهة نظر  بالمتطلبات الشخصیةالمتعلقة 

 4.45إذ بلغ المتوسط الحسابي  في دولة الكویت،العاملین في مكاتب التدقیق الخارجیین 

  .362.وبانحراف معیاري 

أن المناسب و على المؤهل العلمي وترى الباحثة أن المدقق الضریبي یجب أن یحصل 

على األقل، ولیس مجرد حصوله على دورة أو شهادة الثانویة  یحمل الشهادة الجامعیة األولى

الجامعیة األولى، وان تكون الشهادة الجامعیة األولى  العامة وأي شهادة علمیة دون الشهادة

في المحاسبة تحدیدًا وأن تعذر ذلك فأي من التخصصات ذات العالقة، كإدارة األعمال أو 

التمویل أو االقتصاد، ولكن في الوقت الحالي هناك وفرة في الحاصلین على الدرجة الجامعیة 

  .ه المهنةاألولى في المحاسبة فهم األجدر واألولى بهذ
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  النتائج المتعلقة المتطلبات الوظیفیة -3
  )8 -4(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمتطلبات الوظیفیة
مستوى 
  االلتزام

االنحراف   المرتبة
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  ت  المجال

ــــــــة مــــــــنح المــــــــدقق الضــــــــریبي  4.30 759. 4 مرتفع الحــــــــوافز المادی
مناســبة لممارســة بیئــة عمــل یر تــوفوالمعنویــة و 
  .مهنة التدقیق

21  

د لجنــــــة مركزیــــــة استشــــــاریة فــــــي مجــــــال و وجــــــ 4.03 761. 9 مرتفع
المحاســبة والقــانون للقضــایا الضــریبیة الشــائكة 

  .إدارة الفحص والمطالبات الضریبیةفي 
22  

االســـتقرار الـــوظیفي لـــذوي الخبـــرات فـــي تـــامین  4.06 811. 8 مرتفع
  .التدقیق الضریبي

23  

ـــــوفیر   4.09 753. 7 مرتفع ـــــة للمـــــدقق ت ـــــة والخارجی ـــــدورات الداخلی ال
  .الضریبي

24  

بالتــــدقیق الضــــریبي المــــدقق الضــــریبي  امهتمــــا 4.37  695. 1 مرتفع
تحتاج للمزیـد مـن  التي لبیانات المالیةل الالحق

  .البحث والتحري
25  

العینات  على أسلوبالمدقق الضریبي د اعتما 3.99 904. 10 مرتفع
 .التدقیق الضریبي في

26  

نظام كفء للمعلومات المحاسبیة التي توفیر  4.37  734. 2 مرتفع
 .المدقق الضریبي یحتاجها

27  

حصول المدقق الضریبي على شهادة مزاولة  4.23 822. 6 مرتفع
 .التدقیق مهنة

28  

لجان من المدققین الضریبیین لتدقیق  وجود 4.31 638. 5 مرتفع
 .لكبرىالقضایا الضریبیة ا

29  

المدقق الضریبي لبرنامج تدریب كافي  خضوع 4.32 697. 3 مرتفع
 .الضریبية التدقیق لمزاولة مهن

30  

   المجموع اإلجمالي للدرجة الكلیة 4.21 374. مرتفع
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ُظهر الجدول  إجابات أفراد عینـة الدراسـة عـن الفقـرات التـي تخـص متغیـر  )8-4(رقم ی

واالنحرافــــات المعیاریـــة المتعلقــــة بهـــا، قــــد تراوحـــت مــــا بــــین والمتوســـطات  المتطلبـــات الوظیفیــــة

 بالتـــدقیق الضـــریبي الالحـــقالمـــدقق الضـــریبي  امهتمـــا" وقـــد جـــاءت فقـــرة ). 3.99  (و) 4.37(

المرتبــة األولــى بمتوســط حســابي فــي "  تحتــاج للمزیــد مــن البحــث والتحــري التــي لبیانــات المالیــةل

وجـــاءت ). 695.(عـــام، وانحـــراف معیـــاري بلـــغ وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي ال)  4.37(

العینــــات فــــي التــــدقیق  علــــى أســــلوبالمــــدقق الضــــریبي د اعتمــــا "التــــي تــــنص علــــى أنــــه الفقــــرة 

وهــو أدنــى مــن المتوســط الحســابي ) 3.99(بالمرتبــة األخیــرة بمتوســط حســابي بلــغ "   الضــریبي

  ).904.(العام، وانحراف معیاري بلغ 

لفقرات لواالنحرافات المعیاریة  الحسابیةالمتوسطات  وتشیر النتیجة العامة إلى أن

المدققین قد جاءت بمستوى مرتفع، وذلك من وجهة نظر  بالمتطلبات الوظیفیةالمتعلقة 

 4.21إذ بلغ المتوسط الحسابي  العاملین في مكاتب التدقیق في دولة الكویت،الخارجیین 

  .374.وبانحراف معیاري 

الضریبي قبل البدء بممارسة مهنة التدقیق الضریبي  أن یخضع المدققوترى الباحثة 

لبرنامج تدریب كاٍف من حیث عدد ونوع ملفات التدقیق ومن حیث مدة التدریب، فیجب أن 

یتدرب مع أكثر من مدقق ضریبي لمعرفة أسالیب التدقیق المختلفة التي یمارسها هؤالء 

فة لتكون لدیه المعرفة والخبرة المدققین، وكذلك یتدرب على تدقیق ملفات من قطاعات مختل

الكافیة لممارسة المهنة، مع ضرورة االنتباه إلى إخضاع بعض الملفات الضریبیة للتدقیق 

أكثر من ألنها تتطلب أن یدققها أكثر من مدقق ضریبي من ذوي الخبرة والكفاءة، حتى ال تقع 

 .على عاتق مدقق واحد وال یستطیع أن یؤدي عمله على أكمل وجه



89 
  

 
 

  تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي :النتائج المتعلقة بالمتغیر التابع: اثانی
  )9 -4(جدول 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتحسین فاعلیة التدقیق الضریبي
مستوى 
  االلتزام

االنحراف   المرتبة
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

  ت  المجال

 مرتفع
8 

في  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیقریبي المدقق الضیسهم التزام  3.98 789.
 .سنویاً  بعدالةة ضریبة المقدر الایرادات  ةادیز 

31  

 مرتفع
10 

في  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیقالمدقق الضریبي یسهم التزام  3.97 804.
 .تم تقدیره في الموازنة العامة سنویاً  مالضریبة التحقق ایرادات 

32  

 مرتفع
7 

 في بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق المدقق الضریبيزام یسهم الت 4.09 753.
 .مدة الدورة الضریبیة بكافة مراحلها تقلیل

33  

 مرتفع
5 

إلى  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق المدقق الضریبيیؤدي التزام  4.27 754.
 .سنویاً  تخفیض عدد قضایا المنازعات الضریبیة

34  

إلى  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیقق الضریبي المدقیؤدي التزام  4.30 813. 2 مرتفع
زیادة في مستوى االلتزام الطوعي لدى المكلفین من خالل تقدیم 

 .صحیحة إقرارات
35  

إلى  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیقالمدقق الضریبي  یسهم التزام 4.29 750. 4 مرتفع
 إعدادفي  اإلثباتوقرائن  أدلةعلى ه اعتمادفي أسالیب ر یتطو 

 .قریرهت
36  

 بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق المدقق الضریبيیسهم التزام  4.21 734. 6 مرتفع
  37 .سنویاً  من المكلفین الضریبیة المقدمة اإلقراراتانجاز كافة ب

 إلى بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق المدقق الضریبيیؤدي التزام  4.39 648. 1 مرتفع
  38 .رأي فني محاید إبداء إلىصوًال و ه تقریر  أسلوبه في إعدادر یتطو 

إلى  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق المدقق الضریبيیؤدي التزام  3.98  859. 8 مرتفع
 39 .سنویاً  المقدرة اإلیراداتضریبة من التزاید في نسبة تحصیالت 

إلى  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق المدقق الضریبيیؤدي التزام  4.30 770. 3 مرتفع
 40  افحة ممارسات التهرب الضریبيمك

   المجموع اإلجمالي للدرجة الكلیة 4.18 496. مرتفع
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ُظهر الجدول  إجابات أفراد عینة الدراسة عن الفقرات التي تخص  )9- 4(رقم ی

والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة المتعلقة  تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي: التابع متغیرال

 المدقق الضریبيیؤدي التزام " وقد جاءت فقرة ). 648.(و) 4.39(بین بها، قد تراوحت ما 

رأي فني  إبداء إلىوصوًال ه تقریر  أسلوبه في إعدادر یتطو  إلى بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق

وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام، ) 4.39(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " محاید 

المدقق یسهم التزام  "وجاءت الفقرة التي تنص على أنه . )648.(وانحراف معیاري بلغ 

تم تقدیره في الموازنة  مالضریبة ال إیراداتتحقق في  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیقالضریبي 

وهو أدنى من المتوسط ) 3.97(بالمرتبة األخیرة بمتوسط حسابي بلغ "  .العامة سنویاً 

  ).804.(الحسابي العام، وانحراف معیاري بلغ 

لفقرات لواالنحرافات المعیاریة  الحسابیةالمتوسطات وتشیر النتیجة العامة إلى أن 

المدققین قد جاءت بمستوى مرتفع، وذلك من وجهة نظر  بالمتطلبات التشریعیةالمتعلقة 

 4.18إذ بلغ المتوسط الحسابي  العاملین في مكاتب التدقیق في دولة الكویت،الخارجیین 

  .496.وبانحراف معیاري 

قیاس فاعلیة التدقیق الضریبي إذا ما أخذ بالمتطلبات التشریعیة وترى الباحثة إن 

تحسین فاعلیة ن والشخصیة والوظیفیة للتدقیق الضریبي لمعرفة مدى التحسن، وذلك أل

في التدقیق الضریبي التدقیق الضریبي یعتبر من األمور الهامة جدًا لتطویر وتحسین فاعلیة 

مطالبات الضریبیة في دولة الكویت، كما ان هذا الموضوع یعتبر إضافة إدارة الفحص وال

  .للمعرفة العلمیة كما تتوخاها الباحثة

  



91 
  

 
 

  نتائج اختبار فرضیات الدراسة 4-3

  الرئیسة اختبار الفرضیة 

  :وتنص هذه الفرضیة على أنه

ریبي اللتزام المدقق الض) α=0.05(ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  . بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي

 والختبار هذه الفرضیة فقد قامت الباحثة باستخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد

)Multiple Regression ( التزام المدقق الضریبي بمتطلبات ممارسة مهنة لمعرفة أثر

- 4(، حیث تبین النتائج التي یتضمنها الجدول یبيالتدقیق في تحسین فاعلیة التدقیق الضر 

  :ما یلي) 10

  )10-4(رقم  الجدول
التزام المدقق الضریبي ألثر ) Multiple Regression(االنحدار الخطي المتعدد تحلیل 

  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي

 R  البیان
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحدید

F 
B  
مل معا

 االنحدار

df 
 درجات الحریة

Sig 
 مستوى الداللة

التزام المدقق الضریبي أثر 
بمتطلبات ممارسة مهنة 
التدقیق في تحسین فاعلیة 

  التدقیق الضریبي

.610 .372 123.56 .916 

1 

.000 209 

210 

 .3.84ة الجدولی Fوقیمة  )α ≥ 0.05(یكون اإلرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 
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التـــزام المـــدقق الضـــریبي بمتطلبـــات ممارســـة مهنـــة أثـــر ) 10-4(رقـــم  یوضـــح الجـــدول

أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي وجــود أثــر  إذ ،التــدقیق فــي تحســین فاعلیــة التــدقیق الضــریبي

ـــة إحصـــائیة  اللتـــزام المـــدقق الضـــریبي بمتطلبـــات ممارســـة مهنـــة التـــدقیق فـــي تحســـین ذي دالل

المتغیـــر  التبـــاین فـــيكمــا أن ، مـــن وجهـــة نظــر عینـــة الدراســـةوذلــك   الضـــریبيفاعلیــة التـــدقیق 

 توى الداللـــةـعنـــد مســـمـــن التبـــاین فـــي المتغیـــر التـــابع ) 610.(یفســـر مـــا نســـبته  ) R(المســـتقل 

)0.05 ≤ α(،  أمـــا  ،فاعلیـــة التـــدقیق الضـــریبيوهـــذا یعنـــي أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى تـــؤثر فـــي

تحســین فــي فاعلیــة التــدقیق مقــدار ال تبــین أن ةقیمــوهــذه ال )372.(فقــد بلــغ  R2معامــل التحدیــد 

 )B ).956 ة درجـة التـأثیرـ، كمـا بلغـت قیمـمتطلبـات ممارسـة مهنـة التـدقیقنـاتج عـن  الضریبي

تحســـین فاعلیـــة فـــي لمتطلبـــات ممارســـة مهنـــة التـــدقیق وهـــذا إشـــارة إلـــى أن هنـــاك أثـــر إیجـــابي 

مــن شــانها تحســین  طلبــات ممارســة مهنــة التــدقیقمتوهــذا یبــین أن االلتــزام ب. التــدقیق الضــریبي

فاعلیــة التــدقیق الضــریبي والتــي تتــأتى مــن خــالل اعتمادهــا كمــنهج لمكافحــة التهــرب الضــریبي 

ذا مـا تحسـنت فاعلیـة  وتحقیـق مبـدأ العدالـة الضـریبیة، وزیـادة االلتـزام الطـوعي لـدى المكلفـین، وإ

ي ســـیجنیها كــــٌل مـــن اإلدارة الضــــریبیة التـــدقیق الضـــریبي فــــإن هنـــاك مجموعــــة مـــن الفوائـــد التــــ

والمكلفـــین علـــى حـــٍد ســـواء، ومـــن بینهـــا زیـــادة اإلیـــرادات الضـــریبیة، وتقلـــیص الـــدورة الضـــریبیة، 

وتخفـیض عــدد قضــایا المنازعــات الضـریبیة التــي تأخــذ المزیــد مـن وقــت وجهــد اإلدارة الضــریبیة 

  .یعمق الفجوة بین الطرفین والمكلفین، مما یعني إن التدقیق غیر الفاعل ال جدوى منه بل

أمــا فیمــا یتعلــق باختبــار الفرضــیات الفرعیــة المنبثقــة عــن هــذه الفرضــیة، فــإن الجــداول 

  :التالیة تبین النتائج التي تم التوصل إلیها
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  :ىاألول الفرضیة الفرعیةاختبار  -1

  :وتنص هذه الفرضیة على أنه

المدقق الضریبي  لتزامال) α=0.05(ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد أثر 

   .في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي بالمتطلبات التشریعیة

والختبار هذه الفرضیة قام الباحث باستخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط 

)Simple Regression ( في  بالمتطلبات التشریعیةالمدقق الضریبي  أثر التزاملمعرفة

هذه ) 11-4(، حیث تبین النتائج التي یتضمنها الجدول رقم يتحسین فاعلیة التدقیق الضریب

  :النتائج

  )11-4(جدول رقم 
  للفرضیة الفرعیة األولى) Simple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي البسیط 

 R  البیان
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحدید

T 
 
B Sig 

 مستوى الداللة

المدقق الضریبي  أثر التزام
تشریعیة في بالمتطلبات ال

تحسین فاعلیة التدقیق 
  الضریبي

.558 .311 9.720 

  
  

.610 0.000 

  .1.671الجدولیة  Tوقیمة  )α ≥ 0.05(یكون اإلرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 
  

فــي  بالمتطلبــات التشــریعیةأثــر التــزام المــدقق الضــریبي  )11-4(یوضــح الجــدول رقــم 

قیمـة مسـتوى الداللـة ق الضریبي، إذ أظهـرت نتـائج التحلیـل اإلحصـائي أن تحسین فاعلیة التدقی

)Sig. ( بلغـــت)وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة اللتـــزام المـــدقق الضـــریبي ممـــا یعنـــي ) 0.000

فــي تحســین فاعلیــة التــدقیق الضــریبي مــن وجهــة نظــر العینــة، كمــا أن  بالمتطلبــات التشــریعیة
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مـن التبـاین فـي المتغیـر التـابع عنـد ) 558.(سـر مـا نسـبته  یف) R(المتغیر المسـتقل  التباین في

فاعلیـــة التـــدقیق وهـــذا یعنـــي أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى تـــؤثر فـــي ، )α ≥ 0.05(مســــتوى الداللـــة 

وهــذه القیمــة تبــین أن مقــدار التحســین فــي ) 311.(فقــد بلــغ  R2الضــریبي، أمــا معامــل التحدیــد 

 Bلتشـــریعیة، كمـــا بلغـــت قیمــــة درجـــة التـــأثیر فاعلیـــة التـــدقیق الضـــریبي نـــاتج عـــن المتطلبـــات ا

وهذا إشارة إلى أن هناك أثر إیجـابي للمتطلبـات التشـریعیة فـي تحسـین فاعلیـة التـدقیق ) 610.(

  .الضریبي

وهذا یبین أهمیة اتفاق التشریعات الضریبیة مع المبادئ واألعراف المحاسبیة وكذلك 

المدقق الضریبي لعمله، فالمعاییر المحاسبیة مع معاییر المحاسبة الدولیة، مما یسهل من أداء 

والمبادئ واألعراف المحاسبیة هي بمثابة إرشادات للعمل المحاسبي، فنتائج هذا العمل 

والمتمثل بالدخل المحاسبي ونتائج األعمال تصبح محل ثقة لدى المدقق الضریبي، إذا ما 

لمدقق الضریبي یبدأ من حیث انتهى ُأعدت وفقًا لهذه المعاییر والمبادئ، فهذا التوافق یجعل ا

مدقق الحسابات وأنه یبني عمله على ما بناه، ال أن یبدأ من حیث بدأ، وهذا بطبیعة الحال 

یقلل من أوجه اختالف الدخل المحاسبي عن الدخل الضریبي، وجعلها محصورة في نقاط 

ا ینتج عنه بال أدنى معینة یسهل حلها واالتفاق على تكییفها وفقًا للتشریعات الضریبیة، وهذ

شك تحسینًا لفاعلیة التدقیق الضریبي، ألن مخالفة التشریعات الضریبیة للمبادئ والمعاییر 

المحاسبیة، تجعل المدقق الضریبي ینهج منهجًا آخر وفقًا لهذه التشریعات، مما یزید من 

  .یر تحصیلهاأعباء المهنة ویزید من المنازعات الضریبیة وتقلیل اإلیرادات الضریبیة وتأخ
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   :اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة -2

   :وتنص هذه الفرضیة على أنه

المدقق الضریبي لتزام ال) α=0.05(ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال یوجد أثر 

  .في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي  بالمتطلبات الشخصیة

 Simple(االنحدار الخطي البسیط والختبار هذه الفرضیة قامت الباحثة باستخدام تحلیل 

Regression ( في تحسین فاعلیة   بالمتطلبات الشخصیةالمدقق الضریبي التزام  أثرلمعرفة

  :هذه النتائج) 12-4(، حیث تبین النتائج التي یتضمنها الجدول رقم التدقیق الضریبي

  )12-4(جدول رقم 
  للفرضیة الفرعیة الثانیة) Simple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي البسیط 

 R  البیان
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحدید

T 
 
B Sig 

 مستوى الداللة

المدقق الضریبي التزام 
بالمتطلبات الشخصیة  في 
تحسین فاعلیة التدقیق 

  الضریبي

.446 .199 7.213 

  
  

.612 0.000 

  .1.671الجدولیة  Tوقیمة  )α ≥ 0.05(یكون اإلرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 
فـي   بالمتطلبـات الشخصـیةأثـر التـزام المـدقق الضـریبي  )12-4(یوضح الجدول رقـم 

قیمـة مسـتوى الداللـة تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي، إذ أظهـرت نتـائج التحلیـل اإلحصـائي أن 

)Sig. ( بلغـــت)ضـــریبي اللتـــزام المـــدقق ال وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیةممـــا یعنـــي ) 0.000

فــي تحســین فاعلیــة التــدقیق الضــریبي مــن وجهــة نظــر العینــة، كمــا أن   بالمتطلبــات الشخصــیة

مـن التبـاین فـي المتغیـر التـابع عنـد ) 446.(یفسـر مـا نسـبته  ) R(المتغیر المسـتقل  التباین في

فاعلیـــة التـــدقیق وهـــذا یعنـــي أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى تـــؤثر فـــي ، )α ≥ 0.05(مســــتوى الداللـــة 
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وهــذه القیمــة تبــین أن مقــدار التحســین فــي ) 199.(فقــد بلــغ  R2ي، أمــا معامــل التحدیــد الضــریب

 Bفاعلیـــة التـــدقیق الضـــریبي نـــاتج عـــن المتطلبـــات الشخصـــیة، كمـــا بلغـــت قیمــــة درجـــة التـــأثیر 

وهذا إشارة إلى أن هناك أثر إیجابي للمتطلبات الشخصیة فـي تحسـین فاعلیـة التـدقیق ) 612.(

  .الضریبي

ه لكي تتحسن فاعلیة التدقیق الضریبي فال بد أن تتوفر للمدقق الضریبي یتبین ان

الحوافز المادیة والمعنویة وبیئة العمل المناسبة، كعامل محفز على العمل بجد واجتهاد من 

ناحیة، ومن ناحیة أخرى تؤدي إلى أن ینظر المكلف للمدقق الضریبي نظرة إحترام وتقدیر، 

اجب الذي یقوم به المدقق الضریبي، وهذا یعمل على غرس هیبة فهما یعكسان مدى أهمیة الو 

، وأكثر ابتعادا  مهنة التدقیق الضریبي في نفوس المكلفین، مما یجعلهم أكثر التزامًا وطوعیًة

  .عن ممارسة  الفساد بكافة أشكاله

  

   :اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة -3

  :وتنص هذه الفرضیة على أنه

المدقق الضریبي لتزام ال) α=0.05(لة إحصائیة عند مستوى داللة ذو دالال یوجد أثر 

والختبار هذه الفرضیة قام الباحث .  في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي بالمتطلبات الوظیفیة

التزام  أثرلمعرفة هذا ) Simple Regression(باستخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط 

، حیث تبین النتائج في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي یةبالمتطلبات الوظیفالمدقق الضریبي 

  :هذه النتائج) 13-4(التي یتضمنها الجدول رقم 
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  )13-4(جدول رقم 
  للفرضیة الفرعیة الثالثة) Simple Regression(نتائج اختبار االنحدار الخطي البسیط 

 R  البیان
 االرتباط

R2  
 T معامل التحدید

 
B  Sig 

 مستوى الداللة

المدقق الضریبي التزام  أثر
بالمتطلبات الوظیفیة في تحسین 

  فاعلیة التدقیق الضریبي 
.504 .254 8.432 

 
.668 

0.000 

  .1.671الجدولیة  Tوقیمة  )α ≥ 0.05(یكون اإلرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى * 
ــاتأثــر التــزام المــدقق الضــریبي  )13-4(یوضــح الجــدول رقــم  فــي الوظیفیــة  بالمتطلب

قیمـة مسـتوى الداللـة تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي، إذ أظهـرت نتـائج التحلیـل اإلحصـائي أن 

)Sig. ( بلغـــت)وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة اللتـــزام المـــدقق الضـــریبي ممـــا یعنـــي ) 0.000

فــي تحســین فاعلیـــة التــدقیق الضـــریبي مــن وجهــة نظـــر العینــة، كمـــا أن  بالمتطلبــات الوظیفیـــة

مـن التبـاین فـي المتغیـر التـابع عنـد ) 504.(یفسـر مـا نسـبته  ) R(المتغیر المسـتقل  تباین فيال

فاعلیـــة التـــدقیق وهـــذا یعنـــي أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى تـــؤثر فـــي ، )α ≥ 0.05(مســــتوى الداللـــة 

وهــذه القیمــة تبــین أن مقــدار التحســین فــي ) 254.(فقــد بلــغ  R2الضــریبي، أمــا معامــل التحدیــد 

) B ).668قیق الضــریبي نــاتج عــن المتطلبــات الوظیفیــة، كمــا بلغــت قیمـــة التــأثیر فاعلیــة التــد

  .یجابي للمتطلبات الوظیفیة في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبياإلثر األوهذا إشارة إلى 

أن فاعلیــة التــدقیق الضــریبي تكــون مــن خــالل تولــد وتكــون اإلیــرادات الضــریبیة، یتبــین 

تمـر بمـرحلتین األولـى مرحلـة التـدقیق والتـي فـي نهایتهـا یـتم تقـدیر حیث أن اإلیرادات الضریبیة 

وفــرض الضــریبة مــن خــالل التقریــر الــذي یعــده المــدقق الضــریبي، والمرحلــة الثانیــة هــي مرحلــة 

  .التحصیل لهذه الضرائب المقررة
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  النتائج والتوصیات
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  التوصیات 5-2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



99 
  

 
 

  الفصل الخامس

  النتائج والتوصیات

وفــق مــا تــم التوصــل إلیــه مــن خــالل إجابــات عینــة نتــائج الدراســة  أهــمیمكــن تلخــیص   

  :بما یليالدراسة المبحوثة في االستبانة 

  

   النتائج 5-1

أظهرت النتائج الخاصة بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق أنها جاءت متوسطاتها جمیعها  -1

المتطلبات بالمستوى المرتفع ثم جاءت  الشخصیةالمتطلبات بالمستوى المرتفع وجاءت 

  .بالمستوى المرتفع المتطلبات الوظیفیةبالمستوى المرتفع وأخیرا جاءت  التشریعیة

تتفق مع أصول التي  الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي أهمیة التزام  تبین -2

التشریعات بالمدقق الضریبي التزام ، كما تبین أهمیة ومعاییر التدقیق الدولیةالمحاسبة مهنة 

التزام  أهمیة كذلك تبین ،تتفق مع المبادئ والمعاییر الدولیة للمحاسبةالتي  الكویتیة الضریبیة

حسابات وفقًا ال على إمساك التي تنص الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي 

  .المطبقةللمبادئ والمعاییر المحاسبیة 

ــــى المؤهــــل العلمــــي المناســــب لالمــــدقق الضــــریبي  أهمیــــة حصــــول تبــــین -3  مهنــــةممارســــة عل

 التـــزام، كـــذلك تبـــین أهمیـــة عنـــد القیـــام بتعیینـــه معـــاییر توظیـــف مناســـبة تـــوفر، وأهمیـــة التـــدقیق

والحیادیـة  االسـتقاللیةو  كالنزاهـة واالسـتقامة وقواعـد السـلوك األخالقـيمعـاییر ب المدقق الضریبي

وتتفــــق هــــذه  .ي جهــــة أخــــرى ذات عالقــــة بالتــــدقیق الضــــریبيأو أ المكلــــف إلــــى هوعــــدم انحیــــاز 
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التــي توصــلت إلــى أن هنــاك ) 2010(الزعبــي،  دراســةالنتیجــة مــع النتیجــة التــي توصــلت إلیهــا 

فــي مســتوى ) الصــدق، االســتقامة، األمانــة، االلتــزام بالقواعــد األخالقیــة(اثــر للعوامــل األخالقیــة 

 & Moser( دراسـةع النتیجـة التـي توصـلت إلیهـا تتفق هذه النتیجـة مـ كما. اإلذعان الضریبي

Evans, 2005 ( التهـــرب الضـــریبيبعـــدم  دافعـــي الضـــرائبقیـــام أهمیـــة  إلـــىالتـــي توصـــلت 

  .التزامهم باألمور األخالقیة عند القیام بالتقدیر الضریبيو 

 التي لبیانات المالیةل بالتدقیق الضریبي الالحقالمدقق الضریبي  امهتما أهمیة تبین -4

 نظام كفء للمعلومات المحاسبیة التي یحتاجهاتوفیر مع  تاج للمزید من البحث والتحريتح

المدقق الضریبي لبرنامج تدریب كافي لمزاولة  خضوع، كذلك تبین أهمیة المدقق الضریبي

 Brouno( دراسةوتتفق هذه النتیجة مع النتیجة التي توصلت إلیها . الضریبية التدقیق مهن

& Feld, 2012 (تي توصلت إلى أن االلتزام الضریبي من قبل دافعي الضریبي یأتي من ال

خالل تعامل السلطة الضریبیة باحترام معهم، وان استخدام اإلجبار في االلتزام الضریبي 

  .سیولد ردة فعل عكسیة مما یجعل دافع الضریبة یتهرب بطرق مختلفة

ر یتطو  إلىیؤدي ألن  مهنة التدقیقبمتطلبات ممارسة  المدقق الضریبيالتزام أهمیة  تبین -5

المدقق الضریبي التزام ، كما تبین أن رأي فني محاید إبداء إلىوصوًال ه تقریر  أسلوبه في إعداد

زیادة في مستوى االلتزام الطوعي لدى المكلفین من إلى یؤدي  بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق

بمتطلبات ممارسة مهنة  قق الضریبيالمدالتزام ، كذلك تبین أن صحیحة إقراراتخالل تقدیم 

في أسالیب ر یتطو یسهم أیضا بإلى مكافحة ممارسات التهرب الضریبي و یؤدي  التدقیق

  .تقریره إعدادفي  اإلثباتوقرائن  أدلةعلى ه اعتماد
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أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود أثر ذي داللة فیما یتعلق باختبار الفرضیات فقد  - 6

مدقق الضریبي بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق في تحسین فاعلیة التدقیق اللتزام الإحصائیة 

  :النتائج ما یليوقد أظهرت ، من وجهة نظر عینة الدراسةوذلك  الضریبي

فــي  بالمتطلبــات التشــریعیةوجـود أثــر ذو داللــة إحصــائیة اللتــزام المــدقق الضــریبي  -أ

  .تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي من وجهة نظر العینة

  بالمتطلبـــات الشخصـــیةاللتـــزام المـــدقق الضـــریبي  وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة -ب

  .في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي من وجهة نظر العینة

فــي  بالمتطلبــات الوظیفیــةوجـود أثــر ذو داللــة إحصــائیة اللتــزام المــدقق الضــریبي  -ج

  .تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي من وجهة نظر العینة

  

  وصیاتالت 5-2

  :توصي الباحثة بما یلي

أن تهتم التشریعات الضریبیة في دولة الكویت بمعاییر التدقیق الدولیة، ومعاییر التدقیق  -1

المتفق علیها، لالستفادة منها في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي، من عدة جوانب كإجراءات 

عداد التقریر وصفات ومؤهالت المدقق الضریب ي، وحثه على بذل العنایة وأسالیب التدقیق وإ

  .المهنیة الالزمة

الضریبیة في دولة الكویت في االتفاق مع المبادئ  تالتأكید على استمرار التشریعا -2

المحاسبیة ومع معاییر المحاسبة الدولیة، وكذلك االستمرار في النص على مسك فئات معینة 
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من تغییر لما لهذه المتطلبات  حسابات أصولیة مدققة من قبل مدقق قانوني، مهما طرأ علیها

  .من اثر في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي في دولة الكویت

ضرورة التزام إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت بمتطلبات التشریعات  -3

  .الضریبیة لتحسین فاعلیة التدقیق الضریبي

بین الهدف المالي واألهداف یجب أن توازن التشریعات الضریبیة في دولة الكویت  -4

الضریبیة األخرى، حتى تحقق مبدأ العدالة الضریبیة لما لهذا المتطلب من اثر ایجابي في 

  .الضریبي قتحسین فاعلیة التدقی

ضرورة التزام إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت بالمتطلبات الشخصیة  -5

ة التدقیق الضریبي في دولة الكویت، والمتعلقة بالتزام للمدقق الضریبي المقترحة لتحسین فاعلی

  .المعاییر األخالقیة كالنزاهة والموضوعیة واالستقامة ومتطلب االستقالل

ضرورة التزام إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت بالمتطلبات الشخصیة  -6

لكویت، والمتعلقة بالمؤهل العلمي للمدقق الضریبي لتحسین فاعلیة التدقیق الضریبي في دولة ا

  .والتخصص العلمي والخبرة المالئمة لممارسة المهنة

التأكید على التزام إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت بالمتطلبات  -7

  .الوظیفیة لمهنة التدقیق الضریبي لتحسین فاعلیة التدقیق الضریبي في دولة الكویت

ادة مستوى التدریب، وزیادة الحوافز المادیة والمعنویة، وتخفیف عبء یجب العمل على زی -8

العمل، وذلك من خالل إتباع أسلوب التدقیق بالعینات، وزیادة أعداد المدققین، كمتطلبات 

ضروریة ولها اثر في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي في إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة 

  .في دولة الكویت
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ى تحسین فاعلیة نظام المعلومات المحاسبیة المعمول به في إدارة الفحص العمل عل -9

والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت، لیلبي احتیاجات المدققین للمعلومات المحاسبیة 

الالزمة إلعداد التقریر بالتعدیل والتقدیر الضریبي بالطرق العلمیة مدعمًا بأدلة وقرائن اإلثبات 

  .الالزمة

تشكیل لجنة استشاریة في إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت  ضرورة -10

بحیث تتبنى اإلجابة عن أسئلة واستفسارات المدققین الضریبیین والمكلفین، لما یواجههم من 

مشكالت محاسبیة وقانونیة، مما یوفر كمًا من المعلومات واإلجابات الموحدة، وبما یسهم في 

  .قیق الضریبي في دولة الكویتتحسین فاعلیة التد
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  )1(الملحق رقم 
  استبانة الدراسة

   الشرق األوسطعة جام
  قسم المحاسبة/ كلیة األعمال 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
  ،،،المستجیبةأختي 
  ،،،المستجیب أخي

  تحیة احترام وتقدیر،،،
  :استبانة حول موضوع

  
مدى التزام المدقق الضریبي بمتطلبات ممارسة مهنة التدقیق وأثر ذلك 

  في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي
  )إدارة الفحص والمطالبات الضریبیة في دولة الكویت نیة فيدراسة میدا(  
التعرف على مدى التزام المدقق الضریبي بمتطلبات ممارسة  دف هذه الدراسة إلىهت

 رأیكم حول موضوع وألهمیة مهنة التدقیق وأثر ذلك في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي،
 إشارةوذلك بوضع ة، هذه االستبان في اردةالو  األسئلةأرجو التعاون في اإلجابة على الدراسة، 

بسریه  تعاملعلما بان البیانات التي ستدلون بها سوف ، مقابل اإلجابة التي تناسب رأیكم) ×(
  تامة 

  .وهذه الدراسة فقط غراض البحث العلميوأل
  

  لتعاونكم وشكراً 
  

  ثة الباح                                                               
  قوت جاسم یوسف حماده                                                             
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  البیانات الشخصیة: األولالقسم 

 الخاصیة الخاصیة توزیع

 سنة 45-36          سنة 35 -26    فأقل       سنة 25

 فأكثر سنة 56     سنة  55 – 46

  العمر -1

 واتسن 15-11       وات     سن 10 -6    فأقل       واتسن 5

 فأكثر سنة 21     سنة  20 – 16

 سنوات الخبرة -2

 سبكالوریو               دبلوم متوسط 

 دكتوراه               ماجستیر   

 المؤهل العلمي -3

CFA                   CISA                 CMA   
CPA                    CIA             أخرى اذكرها 

 الشهادات المهنیة -4

  
  .معلومات حول متغیرات الدراسة: الثانيالقسم 

مـدى  حـولیرجـى قراءتهـا وبیـان رأیكـم  ،العبارات الـواردة فـي هـذه القائمـة تمثـل متغیـرات الدراسـة
بمتطلبـــات ممارســـة مهنـــة التـــدقیق فـــي تحســـین فاعلیـــة التـــدقیق المـــدقق الضـــریبي تـــأثیر التـــزام 

  .على اإلجابة المحاذیة لكل عبارة) x(إشارة  ، وذلك بوضعضریبيال
مؤثر  العبارة ت

 جدا

مؤثر  مؤثر
نوعا 

 ما

غیر 
 مؤثر

غیر 
مؤثر 
 اطالقا

 ؟في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي بالمتطلبات التشریعیةالتزام المدقق الضریبي هل یؤثر  :السؤال األول

1  
 الكویتیة الضریبیةالتشریعات بالمدقق الضریبي التزام 
ومعاییر التدقیق المحاسبة تتفق مع أصول مهنة التي 

 .الدولیة

     

الكویتیــة  التشــریعات الضــریبیةبالمــدقق الضــریبي التــزام   2
 .واألخالقیةالمعاییر السلوكیة التزامه ب التي تنص

     

      الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام   3
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على وجوب تدقیق حسابات  صراحةً  التي تنص
 .المكلفین

4  
 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام 

حسابات وفقًا للمبادئ ال على إمساك التي تنص
 .المطبقةوالمعاییر المحاسبیة 

     

5  
الكویتیة لتشریعات الضریبیة المدقق الضریبي باالتزام 

في  یینخارج بمدققي حسابات التي تؤید االستعانة
 .بعض القضایا الشائكة

     

 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام   6
 .تتفق مع المبادئ والمعاییر الدولیة للمحاسبةالتي 

     

7  
 الكویتیة التشریعات الضریبیةبالمدقق الضریبي التزام 
الضریبیة  واألهدافتوازن بین الهدف المالي التي 

 .الهدف االقتصادي واالجتماعياألخرى مثل 

     

التشریعات بإدارة الفحص والمطالبات الضریبیة التزام   8
 .الثابتةتتبع مبدأ الضریبیة التي  الكویتیة الضریبیة

     

التشــــریعات الضــــریبیة علــــى المــــدقق الضــــریبي  اعتمــــاد  9
  .ةضحاو  بوجود أنظمة وتعلیماتالتي تتسم 

     

التشریعات الضریبیة على یبي المدقق الضر  اعتماد  10
 .وعدم التغییر المستمر تتصف بالثبات النسبيالتي 

     

في تحسین فاعلیة التدقیق  بالمتطلبات الشخصیةالتزام المدقق الضریبي هل یؤثر  :السؤال الثاني
 ؟الضریبي

على المؤهل العلمي المدقق الضریبي  حصول  11
 .التدقیق مهنةممارسة المناسب ل

     

عند القیام بتعیین المدقق  معاییر توظیف مناسبة توفر  12
 .الضریبي

     

 هرفاومع اتهبتطویر مهار المدقق الضریبي  امهتما  13
 .باستخدام ومواكبة وسائل االتصال الحدیثة
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المدقق الضریبي علمیة عند صفات ومؤهالت  توفر  14
 .معاییر التدقیق المقبولة عموماً تتفق و 

     

وقواعد السلوك معاییر ب المدقق الضریبي تزامال  15
 .كالنزاهة واالستقامة األخالقي

     

16  
 إلى هوحیادیته وعدم انحیاز المدقق الضریبي  یةاستقالل
أو أي جهة أخرى ذات عالقة بالتدقیق  المكلف

 .الضریبي

     

 عندالخبرة العملیة في مجال المحاسبة والتدقیق  توفر  17
 .المدقق الضریبي

     

حوافز مجدیة لتنمیة على المدقق الضریبي  حصول  18
 .في العمل التمیز لتحقیق یهالدافعیة لد

     

19  
امتالكه قدرة المدقق الضریبي على الحكم الشخصي و 

بین المدققین  المفاضلةمعاییر  كأحدمهارة التفاوض ل
 .الضریبیةوتوزیع القضایا 

     

المناسب ص العلمي لتخصلالمدقق الضریبي امتالك   20
  .هفي المحاسبة والتخصصات ذات العالقة عند تعیین

     

  ؟في تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي بالمتطلبات الوظیفیةالتزام المدقق الضریبي هل یؤثر  :السؤال الثالث

ــــــة مــــــنح المــــــدقق الضــــــریبي   21 ــــــة والمعنوی الحــــــوافز المادی
  .دقیقمناسبة لممارسة مهنة التبیئة عمل توفیر و 

     

22  
د لجنــــة مركزیــــة استشــــاریة فــــي مجــــال المحاســـــبة و وجــــ

إدارة الفحـــص والقـــانون للقضـــایا الضـــریبیة الشـــائكة فـــي 
  .والمطالبات الضریبیة

     

االســـتقرار الـــوظیفي لـــذوي الخبـــرات فـــي التـــدقیق تـــامین   23
  .الضریبي

     

       .الدورات الداخلیة والخارجیة للمدقق الضریبيتوفیر   24

لبیانـــــات ل بالتـــــدقیق الضـــــریبي الالحـــــقالمـــــدقق  امهتمـــــا  25
  تحتاج للمزید من البحث والتحري التي المالیة
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العینات في  على أسلوبالمدقق الضریبي د اعتما  26
 .التدقیق الضریبي

     

 نظام كفء للمعلومات المحاسبیة التي یحتاجهاتوفیر   27
 .المدقق الضریبي

     

 ق الضریبي على شهادة مزاولة مهنةحصول المدق  28
 .التدقیق

     

لجان من المدققین الضریبیین لتدقیق القضایا  وجود  29
 .الضریبیة الكبرى

     

المدقق الضریبي لبرنامج تدریب كافي لمزاولة  خضوع  30
 .الضریبية التدقیق مهن

     

  
  تحسین فاعلیة التدقیق الضریبي: المتغیر التابع

افق مو  العبارة ت
 جدا

موافق  موافق
الى حد 

 ما

غیر 
 موافق

غیر 
موافق 

 جدا

بمتطلبات ممارسة مهنة المدقق الضریبي یسهم التزام   31
 .سنویاً  بعدالةة ضریبة المقدر ال إیرادات ةادیز في  التدقیق

     

32  
بمتطلبات ممارسة مهنة المدقق الضریبي یسهم التزام 

م تقدیره في ت مالضریبة ال إیراداتتحقق في  التدقیق
 .الموازنة العامة سنویاً 

     

بمتطلبات ممارسة مهنة  المدقق الضریبيیسهم التزام   33
 .مدة الدورة الضریبیة بكافة مراحلها تقلیل في التدقیق

     

34  
بمتطلبات ممارسة مهنة  المدقق الضریبيیؤدي التزام 

 تخفیض عدد قضایا المنازعات الضریبیةإلى  التدقیق
 .سنویاً 

     

35  
بمتطلبات ممارسة مهنة المدقق الضریبي یؤدي التزام 

زیادة في مستوى االلتزام الطوعي لدى إلى  التدقیق
 .صحیحة إقراراتالمكلفین من خالل تقدیم 

     



115 
  

 
 

36  
بمتطلبات ممارسة مهنة المدقق الضریبي  یسهم التزام

وقرائن  أدلةعلى ه اعتمادفي أسالیب ر یتطو إلى  التدقیق
 .تقریره إعدادفي  باتاإلث

     

37  
بمتطلبات ممارسة مهنة  المدقق الضریبيیسهم التزام 

من  الضریبیة المقدمة اإلقراراتانجاز كافة ب التدقیق
 .سنویاً  المكلفین

     

38  
بمتطلبات ممارسة مهنة  المدقق الضریبيیؤدي التزام 

 إلىوصوًال ه تقریر  أسلوبه في إعدادر یتطو  إلى التدقیق
 .رأي فني محاید داءإب

     

39  
بمتطلبات ممارسة مهنة  المدقق الضریبيیؤدي التزام 

ضریبة من التزاید في نسبة تحصیالت إلى  التدقیق
 .سنویاً  المقدرة اإلیرادات

     

بمتطلبات ممارسة مهنة  المدقق الضریبيیؤدي التزام   40
  إلى مكافحة ممارسات التهرب الضریبي التدقیق

     

  
  لكم تعاونكم ةهت االستبانة شاكر انت
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  )2(الملحق رقم 

  أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة

  الجامعة  االسم  التسلسل

  جامعة عمان العربیة   البنا مبشیر عبد العظی األستاذ الدكتور  1

  جامعة الشرق األوسط  الدكتور علي الالیذ  2

  سالمیةجامعة العلوم اإل  الدكتور احمد السكر  3

  جامعة عمان األهلیة  الدكتور محمد حسان  4

  جامعة اإلسراء  الدكتور عثمان النبالي  5

  جامعة عجلون الوطنیة  الدكتور فارس القاضي  6

  جامعة البلقاء التطبیقیة  الدكتور مصطفى شكري  7

  جامعة الزیتونة  الدكتور احمد عادل  8

  جامعة الكویت  الدكتور حسن الیوسف  9

  جامعة الكویت  ور مشاري الهرشانيالدكت  10

  كلیة الدراسات التجاریة  الدكتور نادر الجیران  11

  كلیة الدراسات التجاریة  الدكتور طارق المنیس  12

  كلیة الدراسات التجاریة  األستاذة نوره الطاهر  13

  

  
  


