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 الممخص
 الحد من ظاىرة التيرب الضريبينظم المعمومات المحاسبية االلكترونية في  تقييم دور

 من وجية نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية

ىذه الدراسة إلى التعرف عمي الثغرات في نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية  تىدف
التي تساعد عمي انتشار ظاىرة التيرب الضريبي و ابراز التحديات التي عمى موظفي الجياز 
الضريبي في كشف التيرب الضريبي في الشركات التي تستخدم نظم المعمومات المحاسبية 

 االلكترونية.

تحقيق اىداف الدراسة واإلجابة عمي اسئمتيا قام الباحث بمراجعة الدراسات ومن اجل 
السابقة واألدبيات التي اىتمت بموضوع التيرب الضريبي ونظم المعمومات المحاسبية , وتم 
تصميم استبانتين الستطالع اراء مجتمع الدراسة المتمثل في المحاسبين الموظفين في اإلدارات 

 104استبانة عمى الموظفين  تم استرداد  121حاسبية  حيث تم توزيع الضريبية ومكاتب الم
استبانة عمى مكاتب المحاسبة تم استردادىا بالكامل, واستخدم الباحث في تحميل  54منيا و

 إلى( . وتوصمت الدراسة SPSSالبيانات واستخالص النتائج برنامج التحميل اإلحصائي )
كشفت الدراسة ان نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة يوجد  :أىميامجموعة من النتائج كان 

كشفت الدراسة ان الموظفين في  كما بيا ثغرات قد يستخدميا البعض لتنفيذ التيرب الضريبي.
الدوائر الضريبية ال يقومون بإجراءات فحص مينية لنظم المعمومات المحاسبية التي تستخدميا 

 الي يؤدي الضريبية الدوائر في داخمي رقابي نظام يوجد ال انو الدراسة بينتكما  الشركات.
 .الموظفين اداء تحسين

 تعمل وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلي مجموعة من التوصيات أىميا: أن
 في الموظفين يقوم و أن .المتواصل بالتدريب موظفييا كفاءة تطوير عمي الضريبية اتاالدار 
 ايستخدمي التي اإللكترونية المحاسبي المعمومات لنظم  دوري فحص بعمل الضريبية الدوائر

 المحاسبية المعمومات التي تنظم استخدام نظم والموائح والنظم القوانين مراجعة يتم وان المكمفين.
 الفمسطينية. منشآت األعمالاإللكترونية في 
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Abstract 

Evaluation the role of electronic accounting information systems in  

curb tax evasion phenomenon.  

From the standpoint of accounting firms and tax departments 

This study aimed to identify the Weaknesses in electronic 

accounting information systems that's could help to spread the 

phenomenon of tax evasion, and highlight the challenges on the tax 

supervisors in the tax administrations in detection  tax evasion in 

companies that use the electronic accounting information systems  .  

In order to achieve the objectives of the study and answer their 

questions , the researcher reviewed the previous studies and literature , 

which focused on the issue of tax evasion and accounting information 

systems , and designed two questionnaires to solicit the views of the 

community study which is 121 tax supervisors  in the tax administrations 

and 54 accounting offices. 121 questionnaires were distributed on the tax 

supervisors and 104 were retrieved. and 54 questionnaires were 

distributed on the accounting offices  have been fully returned , and the 

researcher used the statistical analysis software (SPSS) to analyze the 

data and draw conclusions. 

 The study found a range of results and the most important was: The 

study revealed that there are many Weaknesses in electronic accounting 

information systems which could be used to implement tax evasion. The 

study also revealed that the employees in the tax departments are not 

doing a professional examination procedures for electronic accounting 

information systems used by companies . The study also demonstrated 

that there is no internal regulatory system in tax departments would lead 

to improving the performance of employees. 

In light of the results of this study conclude a set of 

recommendations , including: The tax administrations should working to 

develop the efficiency of its employees  by continuous training . And the 

tax supervisors to do periodically check of the electronic accounting 

information systems used by taxpayers. And revise the  laws and rules 

and regulations governing the use of electronic accounting information 

systems in Palestinian companies . 
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 الفصل األول
 ةــــة الدراســـخط

 :مقدمة
تعد الضرائب وسيمة مالية تستخدميا السمطات العامة لتحقيق أغراضيا العامة, فيي 

التي تستقي منيا الدولة االموال الالزمة لسد نفقاتيا العامة, ولما لم يصل المكمفين إلى  الىنابيع 
التجرد من أنانيتيم  بصورة كاممة بحيث ينظروا إلى االلتزام بدفع الضريبة كواجب وطني, لذلك 

فاع فإنو من الطبيعي أن نتوقع من جانب  المكمفين بدفع الضريبية رد الفعل الذي يأخذ صورة الد
عن مصالحيم, وذلك إما بتفادي الضريبة كميا أو عمى األقل  التقميل من نطاق االقتطاع 

 (2222الضريبي المفروض عمييم, ومن ىنا نشأت ظاىرة "التيرب الضريبي".)الخطيب, 

ومع اختفاء نظم المحاسبية اليدوية لدي منشات األعمال واستبداليا بنظم المعمومات 
لما تتميز بو تمك األنظمة من قدرات ىائمة, وفي ظل غياب إجراءات  المحاسبية اإللكترونية

رقابية فاعمة, قد يساء استخدام تمك األنظمة من البعض بصورٍ  مختمفة منيا عمى سبيل المثال  
التالعب بالبيانات المحاسبية أو تقديم فواتير مغايرة لمحقيقة, أو تقديم بيانات غير صحيحة أو 

ى ىذا قد ينتج عنو اتساع انتشار  ظاىرة التيرب الضريبي, مما يفرض عمى غير كاممة, وبالتال
الدوائر الضريبية تطوير اإلجراءات واألساليب التقميدية التي اعتادوا عمييا في فحص المعامالت 
جراءات حديثة تتطمب من موظف الضريبة أن يكون عمى  المالية الموثقة مستندينا إلى أساليب وا 

يتين ليس فقط بالتقنيات الخاصة باستخدام تمك النظم في جميع مراحميا بدءا دراية وخبرة عال
نما ايضا بالتقنيات الخاصة بتدقيق مخرجات تمك  بعممية إدخال البيانات ومرورا بمعالجتيا وا 

 .(2212النظم.)العبيدي,

 :الدراسة مشكمة
الفمسطينية,  تعد ظاىرة التيرب الضريبي من المشكالت الميمة التي تواجييا السمطة 

ألن ظاىرة التيرب الضريبي ليا العديد من األثار السمبية منيا أن التيرب الضريبي يؤدي إلى 
إنخفاض حصيمة إيرادات السمطة الفمسطينية  مما يؤدي إلى اإلضرار بالخزينة العامة وىذا بدوره 

ئفيا المختمفة, يؤدي إلى المساس يسير عمل المرافق العامة وبقيام السمطة الفمسطينية بوظا
لى 2222ويؤدي التيرب الضريبي كما ذكر )الخطيب, (  "إلى المساس بالعدالة الضريبية وا 

اإلخالل بالمساواة  بين المكمفين, حيث يخفف التيرب من عبء المتيربين بالنسبة إلى غيرىم".  
ظاىرة م عمى معالجة تمك ال 1994وقد عممت السمطة الفمسطينية منذ قدوميا في منتصف سنة 
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والحد منيا واتخذت في سبيل تحقيق ذلك اليدف العديد من االجراءات منيا مثال زيادة عدد 
مكاتب ضريبة الدخل حيث فتحت مكتب لتحصيل الضريبة في كل محافظة من محافظات قطاع 
غزة, كذلك قامت السمطة الفمسطينية بمنح اعفاءات ضريبية لممكمفين الذين يبادرون بتسديد ما 

من مستحقات ضريبية في سبيل تشجيع جميع المكمفين إلى االلتزام بسداد ما عمييم من عمييم 
اقساط ضريبية, و بالرغم من تمك االجراءات إال أنو يالحظ  زيادة عدد المتيربين ضريبيَا, لذلك 
تأتي ىذه الدراسة لمبحث في العوامل التي تساعد عمى انتشار  ظاىرة التيرب الضريبي في قطاع 

 (. 2227العمور, غزة)

 وبالتالى فإن  مشكمة الدراسة تتمثل في االجابة عمى السؤال الرئيسي التالى:

ما ىو دور نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي في  
 منشآت األعمال العاممة في قطاع غزة ؟
 والذي تتفرع عنو األسئمة  الفرعية التالىة:

 منشآت قبل من المستخدمة المحاسبية المعمومات نظم في والعيوب الثغرات ىي ما .1
 الضريبي؟ بالتيرب تسمح التي غزة قطاع في األعمال

 التيرب كشف في الضريبية الدوائر موظفي يتبعيا التي واألساليب االجراءات ىي ما .2
 اإللكترونية؟ المحاسبية المعمومات نظم تستخدم التي األعمال منشات في الضريبي

 المحاسبية المعمومات نظم في توفرىا يجب التي والشروط والمعايير الضوابط ىي ما .3
 الضريبي؟ لمتيرب اداة تكون ال حتى

  :اىداف الدراسة
 تيدف ىذه الدراسة إلى:

 في اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم مساىمة إمكانية مدي عمى الضوء تسميط .1
  غزه قطاع في الضريبي التيرب ظاىرة   انتشار

  انتشار عمى تساعد التي اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم في الثغرات عمى التعرف .2
 الضريبي التيرب ظاىرة

 في الضريبي التيرب كشف في الضريبي الجياز موظفي يواجييا التي التحديات إبراز .3
 .اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم تستخدم التي األعمال منشآت

 .الدراسة إلىيا تتوصل سوف التي النتائج ضوء في المالئمة التوصيات وضع .4



4 

 

 : أىمية الدراسة

 تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية الموضوع ذاتو وتتمخص في النقاط التالىة:

 دراسة وجب لذلك, ىكذا تكون قد  األقل عمى أو عامة ظاىر أصبح الضريبي التيرب .1
 الحمول ووضع ىا انتشار عمى المساعدة والعوامل أسبابيا عمى والتعرف الظاىرة ىذه
 .منيا الحد إلى تؤدي التي

 تتطرق ولم الضريبي التيرب ظاىرة أسباب عمى ركزت قد السابقة الدراسات معظم أن .2
 .ىا انتشار في تساعد التي العوامل إلى

 التيرب بكشف يتعمق فيما الضرائب مفتشي أداء تطوير عمى الدراسة ىذه تنعكس سوف .3
 .اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم خالل من يتم الذي الضريبي

 :فرضيات الدراسة

 لإلجابة عمى أسئمة  الدراسة تم صياغة الفرضيات التالىة:

 تقنية أو رقابية ثغرات وجود بعدم المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم تتسم: األولى الفرضية .1
 داللة ذات بصورة الضريبي التيرب بيدف المحاسبية بالبيانات التالعب في استخداميا  يمكن

 .α ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية

:ويتفرع عنيا الفرضيات التالىة  
 المحاسبية المعمومات نظم في المدخالت مرحمة في البيانات في التالعب يمكن ال - أ

 ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية داللة ذات بصورة  الضريبي التيرب بيدف المحوسبة
α. 

 المعمومات نظم في  البيانات معالجة مرحمة في البيانات في التالعب يمكن ال - ب
 مستوي عند إحصائية داللة ذات بصورة الضريبي التيرب بيدف المحوسبة المحاسبية

0.05 ≥ α. 

 المحاسبية المعمومات نظم في المخرجات مرحمة في البيانات في التالعب يمكن ال - ت
 ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية داللة ذات بصورة الضريبي التيرب بيدف المحوسبة

α. 

 مجال  في  الكافية الخبرة الضريبية الدوائر موظفي لدي تتوفر:  الثانية الفرضية .2
 داللة ذات بصورة  إيجابيا يساىم بما المحوسبة المحاسبية المعمومات أنظمة استخدام
 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية
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 المعمومات لنظم مينية فحص بإجراءات الضريبية الدوائر موظفي يقوم:  الثالثة الفرضية .3
 ذات بصورة  إيجابيا يساىم بما الفمسطينية األعمال منشآت في المستخدمة اإللكترونية المحاسبية

 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية داللة

 المعمومات نظم  مواءمة من بالتحقق الضريبية الدوائر موظفي يقوم:  الرابعة الفرضية .4
 بصورة   إيجابيا يساىم بما الضريبية  والقوانين لمنظم األعمال  منشآت في المحوسبة المحاسبية

 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية داللة ذات

 المحاسبية المعمومات نظم تنتجيا التي  المحاسبية المعمومات تتمتع ال:  الخامسة الفرضية .5
 عند إحصائية داللة ذات بصورة  إيجابيا يساىم مما الضريبية الدوائر موظفي بثقة المحوسبة
 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 0.05 مستوي

بين متوسطات  α ≤ 2.25الفرضية السادسة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
استجابات المبحوثين حول " تقييم دور نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية في الحد من ظاىرة 

 .التيرب الضريبي من وجية نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية "

 : الدراسة متغيرات

 المتغير التابع       المستقمةالمتغيرات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشار ظاهرة التهرب الضريبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلوموووووووووو   نظوووووووووو  فوووووووووو  ثغوووووووووو    وجووووووووووو 

 فوووووووووو   لمسووووووووووت  م   اللكت ون وووووووووو   لمح سووووووووو   

 فووووووو  غووووووو   قطووووووو   فووووووو   لع ملووووووو   لشووووووو ك  

 مع لجووووووو  وم حلووووووو   ل   نووووووو   إ  ووووووو   م حلووووووو 

. لم  ج   م حل  و  ل   ن    

 

 فووووو   لضووووو      لجهووووو   مووووووظف  وقووووو    كفوووو   

  لمح سوووووووووووو     لمعلوموووووووووووو   نظوووووووووووو  مجوووووووووووو  

. اللكت ون    

 

 للنظ   لمحوس    لمح س     لمعلوم   نظ  مو  م 

  لض      و لقو ن ن

 لثق  ف   ل   ن    لمنتج   و سط  نظ   لمعلوم   

  لمح س   
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 :حدود الدراسة ومحدداتيا

تقتصر الدراسة عمى الموظفين  في الدوائر الضريبة ومكاتب المحاسبة في قطاع غزة فقط 
وذلك بسبب ظروف االحتالل التي تجعل من الصعب عمى الباحث الوصول إلى موظفي الدوائر 

 الغربية.الضريبية ومكاتب المحاسبة في الضفة 

 :السابقة الدراسات

 :أوال: الدراسات العربية
  ,( بعنوان مدى مالئمة مخرجات أنظمة المعمومات المحاسبية 3102دراسة )حالسة

اإللكترونية لمتطمبات متخذي القرارات اإلدارية, دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في 
 بورصة فمسطين لألوراق المالية.

التعرف عمي مدي مساىمة أنظمة المعمومات المحاسبية االلكترونية في ىدفت ىذه الدراسة الى 
جعل مخرجاتيا من المعمومات المحاسبية والتقارير والقوائم المالية يتوفر فييا الخصائص النوعية 
لممعمومات المحاسبية لتمبي احتياجات متخذي القرارات, واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي 

, واستخدم االستبانة كأداة لجمع المعمومات األولية, حيث تم توزيع استبانة  لي في إجراء دراستو
شركة  من الشركات المدرجة في بوصة فمسطين  48جميع أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في 

 -, و ه  م  توصل  له هذه  ل   س  م   ل :لألوراق المالية

  مالئمة مخرجاتيا مع مع المعمومات تساىم انظمة المعمومات المحاسبية اإللكترةنية في
 والتقارير والقوائم المالية.

  تساىم أنظمة المعمومات المحاسبية االلكترونية في تقديم معمومات محاسبية واضحة
 ومفيومة تساعد في ترشيد اتخاذ القرارات.

  تساىم انظمة المعمومات المحاسبية االلكتروينة في تقديم معمومات محاسبية تتسم بالحياد
 وغير متحيزة وتطابق الواقع الفعمي.

 -وأوصت الدراسة بما يمي:

ضروية توفير المزيم من المتطمبات االساسية لمخرجات أنظمة المعممات المحاسبية 
االلكترونية من المعمومات التقارير والقوائم المالية لتساىم بشكل أكبر في توفير الخصائص 

دارية في الشركات المدرجة في متخذي القرارات اإلالنوعية لممعمومات المحاسبية لتمبي حاجة 
 بورصة فمسطين لألوراق المالية.
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 عمى وأثرىا المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم مخاطر بعنوان( 2012,العبيدي) دراسة 
 .االردن في التدقيق عممية  فاعمية

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى مخاطر نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة وأثرىا عمى فاعمية  
المساىمة العامة المدرجة في بورصة عمان, وقد اتبع الباحث المنيج  شركاتعممية التدقيق في 

ضافة الوصفي التحميمي في اجراء دراستو, واستخدم اإلستبانو كأداة لجمع المعمومات وتحميميا باإل
الى مصادر المعمومات االخرى مثل الكتب والدوريات والدراسات السابقة, وتم إجراء الدراسة عمى  

 249الشركات المساىة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان , وتم إختيار عينة مكونة من 
ع الدراسة , فردا من المديرون الماليون , والمدققون الدخميون , المدققون الخارجيون لتمثل مجت

 -النتائج من اىميا ما يمي:إلى مجموعة من وتوصمت 

 المحاسبية المعمومات بنظم الخاصة البيئية لممخاطرة إحصائية داللة ذي أثر وجود 
 .االردنية العامة المساىمة األعمال منشآت في التدقيق عممية  فاعمية عمى المحوسبة

 البيانات تشغيل, المعمومات نظم   إدخال لمخاطر أثر وجود عن الدراسة كشفت كما  ,
 منشآت في التدقيق عممية  فاعمية عمى المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم ومخرجات
 .االردنية العامة المساىمة األعمال

 وقدمت الدراسة عددا من التوصيات أبرزىا.      

 المعمومات نظم باستخدام االردنية العامة المساىمة األعمال منشآت عمى التأكيد 
 عمى تؤثر لكونيا النظم بيذه الخاصة البيئية لممخاطر األنتباه مع, المحوسبة المحاسبية

 .التدقيق عممية  فاعمية

 لكون امن بشكل المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم في  البيانات   بإدخال االىتمام 
 العامة المساىمة األعمال منشآت في التدقيق عممية  فاعمية عمى تؤثر مخاطرىا
 .االردنية

 المحاسبية المعمومات لنظم العامة الرقابية الضوابط أثر بعنوان( 2010,حمادة) دراسة 
 ( ميدانية دراسة) المحاسبية المعمومات موثوقية زيادة في اإللكترونية

 المحاسبية المعمومات لنظم العامة الرقابية الضوابط إلى التعرف عمى الدراسة ىذه ىدفت

المحاسبية في منشآت األعمال, واعتمد الباحث  المعمومات موثوقية في زيادة وأثرىا اإللكترونية
عمي المنيج اإلستنباطي في الحصول عمي البيانات الثانوية المتاحة في الكتب والرسائل 
 الجامعية والدوريات وذلك بيدف بناء اإلطار النظري لمدراسة,وعمي المنيج اإلستقرائي الذي يقوم
عمى تصميم استبانة لجمع البيانات األولية المتعمقة بالدراسة, وتم اجراء الدراسة عمى مكاتب 
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( مكتبًا وزعت االستبانة عمييم جميعا ,  وقد 87مراجعي الحسابات في دمشق البالغ عددىا ) 
 -توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تم ترتيبيا كالتالى:

 المعمومات موثوقية زيادة في كبير أثر وتطويره النظام توثيق عمى الرقابة لضوابط 

 .المحاسبية
 موثوقية زيادة في كبير أثر اإللكترونية المحاسبية المعمومات لنظم التنظيمية الرقابة لضوابط 

 .المحاسبية المعمومات
 كبير أثر اإللكترونية المحاسبية المعمومات لنظم وحمايتيا الممفات أمن عمى الرقابة لضوابط 

 .المحاسبية المعمومات موثوقية زيادة في
 في متوسط أثر اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم إلى الوصول في الرقابة لضوابط 

 .المحاسبية المعمومات موثوقية زيادة
 موثوقية زيادة في كبير أثر اإللكترونية المحاسبية المعمومات لنظم العامة الرقابة لضوابط 

 .المحاسبية المعمومات

 -:يأتي بما الدراسة أوصت السابقة النتائج ضوء و في

 لنظم العامة الرقابة ضوابط سورية في جميعاً  والخاص العام القطاع شركات تبني ضرورة 
 أكثر محاسبية معمومات تقديم بيدف وذلك فييا؛ المطبقة اإللكترونية المحاسبية المعمومات
 .لمستخدمييا موثوقية

 زيادة بيدف الشركة في المعمومات نظم إدارة في لمعاممين تدريبية دورات إجراء ضرورة 

 .األمثل الشكل عمى تطبيقيا  لضمان الرقابية الضوابط ىذه بأىمية وتعريفيم تأىيميم

 

 تحقيق في المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم فاعمية بعنوان( 2012, دىمان) دراسة 
 .المالية التقارير جودة

الى استعراض واقع نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة ىدفت ىذه الدراسة 
المالية الفمسطينية, ومن ثم تقييم فاعميتيا في تحقيق جودة التقارير المالية الصادرة عن تمك 
النظم, وقد اعتمد الباحث في اجراء دراستو عمي المنيج الوصفي التحميمي, واستخدم االستبانة 

اإلضافة الى المقابالت الشخصية مع من ليم عالقة عمومات األولية لمدراسة بكأدارة لجمع الم
مباشرة بموضوع الدراسة, ويتكون مجتع الدراسة الموظفين في ورزاة المالية الفمسطينية ويبمغ 

فرد, وخمصت الدراسة  133موظف تم اختيار عينة لتمثل مجمع الدراسة تتالف من  172عددىم 
  -ئج من اىميا ما يمى:الى مجموعة من النتا
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  في 73نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في وزارة المالية فاعمة بنسبة %
التطوير لتعزيز قدرتيا تحقيق جودة التقارير المالية, أي انيا مازالت بحاجة لمزيد من 

 عمي توفير كافة متطمبات متخذي القرارات.

 منتجة من تمك النظم, حيث انيا غير قادرة عمى ضعف الدور الرقابي لمتقارير المالية ال
تمبية احتياجات الجيات التشريعية والرقابية لمقيام بمياميا الموكمة الييا, فيي ال تشتمل 

 عمى نسبة التحاليل وال مؤشرات تساعد عمى اكتشاف االنحرافات.

  صعوبة التنسيق بين نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في االدارات العامة 
لوزارة المالية والوحدات الحكومية االخري في جانب تبادل المعمومات والتقارير المالية 

 االخري.

 -وأوصت الدراسة بما يمي:

 دوائر وزارة مختمف المطبقة في  المحاسبية استكمال حوسبة كافة النظم واالجراءات
 .المالية 

  تعزيز الدور الرقابي لمتقارير المالية, من خالل تدعيم التقارير المالية بنسب التحميل
 المالي ومؤشرات تساعد في اكتشاف االنحرافات.

  تصميم منظومة تقارير مالية تتضمن قاعدة بيانات تشمل كافة اوجو النشاط
  الحكومي.

 

 ( بعنوان 2008, عطيةدراسة ) استخدام نظرية المعمومات المحاسبية في القضاء عمى
 مشكالت التحاسب الضريبي

ىدفت ىذه الدراسة إلى إظيار اىمية وتأثير نظم المعمومات المحاسبية في حل مشكالت 
وتم اجراء   الباحث المنيج الوصفي التحميمي في اجراء دراستو, واعتمدالتحاسب الضريبي, 

 -كان اىميا ما يمي:الدراسة في مصر, وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

  استخدام نظام المعمومات المحاسبية في الدوائر الضريبية المصرية يؤدي الى جودة في
 االداء الفني واإلداري لمصمحة الضرائب المصرية.

 ظيور ممول يثق في أداء  استخدام نظرية نظم المعمومات المحاسبية سوف يؤدي الى
 مصمحة الضرائب المصرية ويمتزم بالتزامو الطوعي في اداء الضريبية.
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  استخدام نظرية نظم المعمومات المحاسبية سوف يؤدي الى ادارة ضريبة قوية متفاعمة
تؤدي واجباتيا وتحقق اىدافيا بسيولة ويسر واختيار عينة الفحص عمى أساس من 

 الحصيمة وضبط المنحرفين.العدالة واليقين وزيادة 

 -وأبرز ما التوصيات التي ذكرىا الباحث ىي:

  يوصي الباحث الى مزيد من الدراسات حول نظام المعمومات المحاسبية بغرض تقميل
المشكالت الضريبية واإلفصاح عنيا مع العمل عمى انشاء شبكة معمومات قومية لمربط 

مومات والعمل عمى وجود سياسة ثابتة بين جميع المصالح الحكومية لتحقيق تدفق المع
 لممصمحة ال تتغير بتغير االفراد والقيادات. 

 

 ( بعنوان استخدام دالالت األرقام كأداة لزيادة منفعة المعمومات 2008, دراسة )محمد
 المحاسبية بيدف تطوير الفحص الضريبي.

لزيادة فاعمية منفعة ىدفت ىذه الدراسة إلى استخدام مدلوالت األرقام كمؤشرات لالستدالل 
المعمومات المحاسبية, وذلك ليكون لدي مصمحة الضرائب من االدلة والقرائن ما يساعدىا في 
الحكم   عمى مدى صحة ىذه المعمومات بيدف تطوير الفحص الضريبي, واعتمد الباحث في 

تم إجراء دراسة وتحميل وعرض مشكمة البحث عمى المنيج االستقرائي والمنيج االستنباطي, وقد 
 -الدراسة في مصر, ومن اىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة ما يمي:

  جودة المعمومات المحاسبية ليا اثر عمى متخذي القرارت, والتي تكون ليا دور في تجنب
أو تخفيض ظاىرة تردد متخذ القرارات, واألسباب التي ادت إلييا سواء داخل منشأة 

 ل الضرائب.االعمال أو لمجيات الرقابية مث

  اإلفراط في المعمومات المعروضة  في قوائم المركز المالي أمر غير مستحب ألن عرض
 معمومات غير ميمة سوف يخفي معمومات أخرى قد تكون ىامة لمتخذي القرارات.

  إن استخدام دالالت األرقام يعطي مؤشرا لمأمور الفحص الضريبي عن مدى صدق
 قدمة من المنشأة.الدفاتر والسجالت واإلقرارات الم

  اعتماد مأمور الضرائب عمى الكم عمى حساب الكيف عند القيام بعممية الفحص الضريبي
يؤدي إلى قصور في عممية الفحص, وان ىذه القصور يؤدي إلى زيادة حاالت التيرب 

 الضريبي.
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 -وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان ابرزىا ما يمي :

 حاسبية في مجال قياس منفعة المعمومات المحاسبية بالقوائم ضرورة استمرار الدراسات الم
 المالية, وذلك بيدف ربط بيانات القوائم المالية وما يرتبط بيا من تكيفات محاسبية.

 .عمل برامج تدريبية لماموري الفحص الضريبي 

  أن يتوفر لدى مأمور الفحص الضريبي القدرة والميارة في إعداد التقارير, و القدرة عمي
 التحميل واستخراج المؤشرات.

 

 

 تقدير في المحاسبية المعمومات عمى االعتماد مدي بعنوان( 2007,الحسيني) دراسة 
 العامة المساىمة األعمال منشآت عمى تطبيقية دراسة, الفمسطينية لمشركات الدخل ضريبة

 والخاصة

 محاسبية, بأنظمة تحتفظ المساىمة الشركة كانت إذا ما ىذه الدراسة لمعرفة ىدفت 

 ىدفت األنظمة , كما ىذه تنتجيا التي المحاسبية لممعمومات النوعية الخصائص عمى والتعرف

 المحاسبية الرقابة لمبرامج أساليب بفحص تقوم الدخل ضريبة دائرة كانت إذا ما معرفة إلى الدراسة

 طريقة ىي وما .التقديرعممية  عمى المحاسبة مينة تنظيم تأثير و التقدير, عممية عمى ذلك وتأثير

منشآت األعمال المساىمة, وقد اتبع الباحث  عمى الضريبة دائرة قبل من استخداما األكثر التقدير
المنيج الوصفي التحميمي في إجراء دراستو, واستخدم الباحث المصادر الثانوية المتمثمة بالكتب 

إلطار النظري من دراستو, والدوريات و التقارير التي تصدر عن دائرة الضريبة في بناء ا
واستخدم اإلستبانة والمقابالت الشخصية لجمع المعمومات االولية لمدراسة, وتم اجراء الدراسة فى 

شركة حيث تم توزيع اإلستبانو  658ة الخصوصية البالغ عددىا مفمسطين عمى الشركات المساى
قد توصمت الدراسة إلى مفتش  لسؤاليم عن تمك الشركات , و  63عمي مفتشي الضرائب وعددىم 

 -نتائج كان من أىميا:مجموعة من ال
 تتمتع ال أنيا األنظمة ىذه تنتجيا التي المحاسبية المعمومات في المشكمة ىناك 

  .بالمصداقية

 عيوب بو توجد المساىمة, األعمال منشآت تستخدميا التي المحمية المحاسبية البرامج أن 
 .جدية رقابية

 المحاسبية البرامج في المستخدمة الرقابة أساليب بفحص تقوم ال الضريبة دائرة. 

 الميني السموك بقواعد يمتزمون ال المحاسبين. 

 منيا: التوصيات من مجموعة إلى الدراسة خمصت وقد
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 التيرب عمى بالمساعدة يقومون الذين المحاسبين عمى العقوبات قانون تطبيق ضرورة 
 .الضريبي

 فعالة رقابة أساليب لدييا المحاسبية البرامج أن من التأكد الضريبة دائرة عمى. 

 الحكومية الجيات لدى المحاسبية البرامج ترخيص ضرورة. 

 البرامج بتسجيل الخصوصية المساىمة األعمال منشآت مطالبة الضريبة دائرة عمى 
 .الدخل ضريبة دائرة لدى بيا يتعمق وما المحاسبية

 ثانيا: الدراسات األجنبية 

o   دراسةSuleyman and Gonen seckin, Yukcu.   (2012 )بعنوان" 

Fraud auditing in electronic accounting practice    " 

وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى ظاىرة التحايل المحاسبي باستخدام أنظمة 
يضا إلى المعمومات المحاسبية اإللكترونية الذي تمارسو ادارة منشآت األعمال في تركيا, وىدفت ا

اظيار التحديات الجديدة عمى مينة مراجعة الحسابات في ظل التطور اليائل و المتسارع في  
 -تكنولوجيا المعمومات, وقد خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات كان اىميا:

 اإللكترونية والمراجعة المحاسبة بمينة المتصمة القانونية التحتية البنية وضع ينبغي أنو. 

 عمميات ألداء والخبرة المعرفة من معين بمستوى يتمتعوا أن الحسابات مدققي عمى جبي 
 .اإللكترونية المعمومات بيئة في المراجعة

 كميات لطالب المعمومات بتكنولوجيا تتعمق مساقات تدريس المفيد من يكون سوف 
 ,ETA, LOGO, NETSIS) مثل الصمة ذات البرمجة لغات تعمىم مثل المحاسبة

 .البرنامج ليذا المحاسبي التدقيق تقنيات واعتماد ,(ذلك إلى وما
  دراسةBressler),2011 ,)بعنوان"The role of forensic accountants in 

fraud investigations" 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي يؤديو المحاسبين الذين يكمفون من قبل المحاكم  
االحتيال, حيت أوضحت ىذه الدراسة أن معظم قضايا االحتيال في  في التحقيق في قضايا

المحاكم االمريكية تتضمن بيانات محاسبية, وخصوصا البيانات الحاسبية التي يتم التالعب فييا 
بواسطة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة بشتى أنواعيا, وقد توصمت ىذه الدراسة إلى عدد 

 -اىميا وىي كالتالي:من النتائج والتوصيات نذكر 

 المحاسبية  البيانات تالعب قضايا اساسا ىي المحاكم في األحتيال قضايا اغمب 
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 اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم بواسطة المحاسبية  البيانات في التالعب يتم ,
  البيانات في التالعب عممية من تجعل عناصر من األنظمة تمك تشتممو  ما بسبب

 .سيمة عممية المحاسبية

 يكونو أن, مإلىين محكمين أو, حسابات كمدققين يعممون الذين المحاسبية عمى يجب 
 تمك استخدام طرق في متمكنين يكونوا وأن, اإللكترونية المحاسبة ببرامج تامة دراية عمى

 .النظم تمك في المعمومات من المالية االدلة وجمع, مخرجاتيا عمى والتدقيق, البرامج
  دراسة(Ainsworth,2008 ) بعنوانARE  –ELECTRONIC TAX FRAUD 

THERE “SALES ZAPPERS” IN JAPAN?, 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسمط الضوء عمى التيرب من دفع الضريبة و الطرق التي يستخدميا 
أصحاب منشآت األعمال في اليابان لخداع موظفين الضرائب, وبينت ىذه الدراسة أن من اكثر 

الضريبي  انتشارا في اليابان وأخطرىا ىي تمك التي تتم عن طريق التالعب بفواتير طرق التيرب 
المبيعات النقدية في نقاط البيع في محالت بيع التجزأة و التي تتم بواسطة  برامج  مثل 

Phantom  وZapper وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر منيا ,
 -التالى:

 التيرب عممية في المحاسبة لبرامج الجدي الخطر تدرك أن الضرائب دائرة عمى 
 .المشكمة تمك لمواجية الحمول تضع أن و, الوطني الدخل عمى الضريبي

 من رخصة عمى حصوليا قبل المحاسبية البرامج من أي بتدأول يسمح ال أن يجب 
 .الضريبية الدوائر

 المحاسبية البرامج استخدام عممية تضبط تنظيمية اجراءات وضع يتم أن يجب. 

 :ىيكل الدراسة

   االطار العام لمبحث :الفصل األول 
 وأنواعو الضريبي التيرب مفيوم :الثاني الفصل 
 الضريبي التيرب ظاىرة عمى المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم أثر :الثالث الفصل 
 البحث واجراءات طريقة :الرابع الفصل  
 والتوصيات النتائج و الفرضيات واختبار  البيانات تحميل :الخامس الفصل 
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 :ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة

جاءت ىذه الدراسة لتتناول   بالبحث والتحميل دور نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة  
في الحد من تفشي ظاىرة التيرب الضريبي في قطاع غزة, من وجية نظر مفتشي الضريبة, 
ومن وجية نظر مكاتب المحاسبة, ومن ناحية الضعف في تمك البرمجيات, وتناقش العوامل التي 

ن ىذه الظاىرة, مثل وضع ضوابط لترخيص برامج المحاسبة المستخدمة في تساىم في الحد م
قطاع غزة و توسيع وتعميق االجراءات التي يقوم بيا موظفي الدوائر الضريبية في فحص تمك 
النظم في منشآت االعمال الفمسطينية, وقد قام الباحث من أجل أن تتحق أىداف البحث ويتم 

ياغة وتصميم استبأنتين تم توزيع واحد عمي الموظفين والثانية اختبار فرضياتو بشكل دقيق  بص
عمي مكاتب المحاسبة, وتم استعراض القوانين  المنظمة الستخدام نظم المعمومات المحاسبية في 
منشآت األعمال الفمسطينية كما تم عمل مقابالت لممدراء في الدوائر الضريبية من أجل 

 لتوصيات المالئمة لمعالجتيا.استكشاف مواطن الخل أن وجدت ووضع ا
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 انثاني انفصم
 وأنىاعه انضريثي انتهرب يفهىو

 تمييد

 : الهظام الضرييب امل حث األول

 .الضريبة تعريف

 .الضرائب أىمية

 .الضريبي النظام مفيوم

 .الضريبي النظام أركان

 .الضريبي والنظام الضريبة أىداف

 .الجيد الضريبي النظام خصائص
 .الضريبية  اإلدارة

 .الضريبية اإلدارة  ماىية

 .الضريبية اإلدارة  لكفاءة المحددة العوامل

 .اإلداري الجياز كفاءة

 .الفمسطينية  السمطة في أراضي الضرائب لتحصيل القانوني اإلطار

 امل حث الثاني : ال هرب الضرييب
 .مفيوم التيرب الضريبي

 .الضريبي التيرب أنواع

 .الضريبي  التيرب طرق و أشكال

 . الضريبي التيرب أسباب

 .الضريبي التيرب أثار
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 تمييد
 الوسيمة زالت كانت الضريبة وال إذ المالية الدراسات في متميزا مركزا الضرائب احتمت

 الموارد ذات الدول وخاصة العالم العديد من دول في الدولة أىداف تحقيق في والميمة الرئيسية

 لمتمويل الرئيسية المصادر إحدى الضريبة العتبار ليس , والصناعية المحدودة الطبيعية والثروات

 في الحياة االقتصادية اإليجابي التدخل من الدولة تمكن فاعمة إستراتيجية كوسيمة فحسب بل أيضا

 لكافة الدولة نفقات تمويل من الضرائب في المحصمة األموال تسيم حيث والسياسية واالجتماعية

 وتنشيط وتدعيميا التحتية البنى مستوى األخرى ورفع والخدماتوالتعمىم  كالصحة القطاعات

 الفردي تحسين الدخل أو معينة اقتصادية أنشطة أو قطاعات سمع أو كدعم السياسات االقتصادية

أزمة  ومعالجة العمل فرص والتأمين وتوفير االجتماعي والضمان  الرعاية االجتماعية وبرامج
 والتي بالتيرب الضريبي سميت خطيرة ظاىرة عنو نتج الضرائب وأنواع نطاق توسع البطالة. ومع

 سياستيا ألىداف تحقيق الدولة دون تحول الظاىرة وىذه الدول اقتصاديات تيدد أصبحت

بحثنا ىو ظاىرة التيرب  (. وحيث أن جوىر موضوع2213واالجتماعية )كاظم,  االقتصادية
لظاىرة فإنو ليتم فيم تمك الظاىرة بشكل واسع الضريبي ودراسة أحد العوامل التي تؤثر عمى تمك ا

الضريبة ,  ومعمق فقد تم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين. يتحدث المبحث األول عن مفيوم
في  الضرائب لتحصيل القانوني , أىداف الضريبة و اإلطارظام الضريبي, اإلدارة  الضريبيةالن

 موضوع التيرب الضريبي.الفمسطينية ويتناول المبحث الثاني  السمطة أراضي
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 الضريبي النظام: األول المبحث
   :الضريبة تعريف

 الفكر تطور وذلك بسبب لمضريبة تعريفيم في واالقتصاديون والمفكرون الفقياء اختمف

بو  تقوم األشخاص ثروة من مإلى بأنيا اقتطاع عرفت فقد والسياسي, واالجتماعي االقتصادي
عام ) أبو  ىدف تحقيق بيدف وذلك دافعيا يحققو مقابل خاص دون الجبر طريق عن الدولة

 أو معنويين, طبيعيين, كانوا سواء األفراد, يدفعو النقود من مبمغ بأنيا , وعرفت)2224حشيش,

(, كما 1997مقابل ليا )الشواربي,  ىناك يكون أن دون العامة, النفقات الدولة لتغطية إلى جبًرا
 يؤديو النقود, من مبمغ بصورة تأخذ لمدولة, مصادر اإليرادات العامة من عرفت بأنيا مصدر

الذي  النفع عن النظر بغض يحققيا, التي وأرباحو دخمة من نيائية, الممول )المكمف( جبًرا, وبصفة
تحددىا  مالية    إلزامية فريضة بأنيا آخرون ( وعرفيا2222مقابميا ) الجندي,  في عمىو يعود
 القيام بالخدمات من الدولة مباشر لتمكين مقابل دون عيًنا أو نقًدا بدفعيا الممول ويمتزم الدولة

 من نقدية إجبارية مساىمة شكل في مإلى اقتطاع عرفت بأنيا كما المجتمع, أىداف لتحقيق العامة

 تحقيقإلى  النظر الدفع ودون عمى لمقدرتيم تبًعا العامة, الخدمات أعباء في تحمل لممشاركة األفراد

 أىداف تحقيق في وتستخدم حصيمتيا النفقات ىذه أو الخدمات ىذه من عمييم يعود خاص نفع

 (.2225لذلك ) عبد المجيد,  الدولة بتحصيميا وتقوم وغيرىا ومالية    واجتماعية اقتصادية

 يعود الذي من أجل النفع ليس الضريبة يدفع الفرد أن يتضح السابقة التعريفات خالل من

مواطن يخضع  لسمطة الدولة وما ترتئيو ىذا الدولة  بصفتو ولكن النفع, ىذا بقدر وال الذات,ب عمىو
 الدولة وسمطتيا وتحقيق سياساتيا اإلقتصادية والمالية و سيادة  المجتمع أفراد مناسبًا في تضامن

 .عمييم

  :الضرائب أىمية
 الرئيسي الممول فيي الحديثة الدولة أمور تسيير في أساسًيا ميًما دوًرا الضرائب تمعب

 السياسات في أثر وليا القومي, االقتصاد لتوجيو تستخدم أنيا كما القومية, ألنشطتيا ولموازنتيا

موارد  أىم الضريبية اإليرادات تعتبر كما لمدولة, واالجتماعية السياسية الفمسفة في المالية وكذلك
في  اإليرادات من األكبر الجزء الضرائب حصيمة تشكل حيث المحمية الفمسطينية الوطنية السمطة
لمنظام  وفًقا وذلك  ألخرى دولة من يختمف الضرائب عمى التركيز أن غير العالم, دول معظم

 الدولة بمعرفة الضريبي النظام اختيار ويرتبط  .االقتصادية الموارد توافر ومدى القائم االقتصادي

 المجتمع, في والسياسية االقتصادية بسائر األوضاع الضريبي النظام إعداد عند فييا والمسئولين

 عمى تركز االشتراكية الدولة حين في الضرائب المباشرة عمى تركز الرأسمالية    الدولة فإن  وبذلك
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 يركز فالبعض يميزىا, واضح ضريبي ىيكل ليا فال يوجد النامية الدول أما المباشرة, غير الضرائب

 إلى القصور ىذا ويرجع المباشرة, غير الضرائب عمى اآلخر يركز والبعض المباشرة الضرائب عمى

الضريبية  لألجيزة الفنية المقومات وضعف الضريبي قمة الوعي أىميا ولعل متعددة أسباب
 (.2225)أبوشعبان, 

  :الضريبي النظام مفيوم 
 .ضيق وآخر واسع مفيوم الفرنسي, التعبير مضمون حسب مفيومأن الضريبي لمنظام

تراكبيا  يؤدي التي والفنية واالقتصادية األيديولوجية العناصر مجموع الواسع المفيوم يمثل
 والذي تختمف لمنظام, الحسية الواجية يمثل الذي الكيأن ذلك . معين ضريبي) وجود )أو كيأن إلى

 القواعد مجموع فيو الضيق المفيوم أما  .السائد واالقتصادي السياسي النظام باختالف مالمحو

 الربط إلى التشريع من المتتالىة مراحمو الضريبي, في االستقطاع من تمكن التي والفنية القانونية

 (.2222والتحصيل )البطريق وآخرون,

مترابط  بشكل تعمل التي العناصر من مجموعة يمثل الضريبي النظام أن الجميالتي ويرى
جراءات ومقومات قواعد حسب معينة أىداف لتحقيق اإلدارة   من مقوماتو وتتكون حددة,م وا 

 تنفيذ القانون تتولى التي وىي التنفيذية واإلدارة  الضريبي القانون بإصدار تختص التي التشريعية

صدار التشريعية اإلدارة  من الصادر الضريبي  الذي والجياز القضائي لو التنفيذية التعميمات  وا 

 بتقدير فيما يتعمق الضريبية واإلدارة  المكمفين بين تنشأ قد التي المنازعات في الفصل يتولى

 (.2222المكمفين )الجميالتي, عمى الدفع المتوجبة الضرائب

  :الضريبي النظام أركان

  .والوسيمة اليدف ىما رئيسيين ركنين عمى الضريبي النظام يقوم

  :اليدف -
 التي األىدافلتحقيق  يسعى محددة زمنية فترة وفي معين مجتمع في الضريبي النظام

 النظام يكشف وبذلك , والسياسي واالقتصادي االجتماعي ونظاميا لفمسفتيا تبعاً  رسمتيا الدولة

فترة   في تؤديو أن لمضرائب تريد الذي الدور وراء تحقيقو من الدولة تبغي التي حقيقة األىداف
 (.1998تاريخية معينة )سعد,  
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  :الوسيمة -
ىما  عنصرين وتقوم عمى الفرنسي التعبير وفق , الضيق بمعناه الضريبي النظام تمثل وىي

وىيكمية  , والتشريعات واألنظمة  القواعد القانونية تشمل و التنظيمي والعنصر , الفني العنصر
الضريبة )البطريق  وتحصيل بتقدير المكمف التنفيذي اإلداري والجياز الضريبي , الضرائب وأنواع

 (2222وعثمان, 

  :الضريبي والنظام الضريبة أىداف
وقد  , نفقاتيا العامة ,لتغطية وموازنتيا الدولة موارد من األساسي المورد الضرائب تمثل

الغرض  عمى تقتصر الضريبة فمم تعد " ووظيفتيا, الدولة دور بتطور الضرائب أىمية تطورت
 إلى أغراض تيدف أصبحت بل العامة نفقاتيا لسد العامة الالزمة لخزانة ا تغذية وىو وحده المالي

 المجتمع, تشجيع فئات بين الدخل توزيع إعادة  مثل وغيرىا واقتصادية وأصل احات اجتماعية

 "بيا الدولة ترغب التي إلى المشاريع وتوجييو االستثمار وتشجيع السكان, قميمة الدول في النسل
 واقتصادية , باعتبارىا اجتماعية تخطيط أداة الضريبة أصبحت أن أي ( ,1998)الحاج موسى, 

 :ليذه األىداف بيان يمي وفيما .لمدولة واالقتصادية المالية أدوات السياسة من فعالة أداة

 التقميدي )المالي(:   اليدف
 من إيرادات دائمة فتأمين ضريبة, ألي اليامة الرئيسية األىداف أحد المالي اليدف  

 وفرة قاعدة نشأت الحكومية, ومن ىنا السمطات غايات إحدى الدولة, لخزانة  داخمية مصادر

 قدر االقتصاد مع واالعتباريين الطبيعيين لجميع األشخاص شامال يكون بحيث الضرائب, حصيمة

 ).1997الخطيب,  شامية و ( نفقات الجباية في اإلمكان

  :االقتصادية األىداف
 منيا الغرض فإن  لمدولة,واالقتصادية  المالية السياسة أدوات من أداة الضرائب كانت لما

 التدخل, وعدم الحرية عمى والذي يقوم الرأسمإلى النظام ففي لدييا, السائد االقتصادي بالنظام مرتبط

 وفي القومي, االقتصاد توجيو مباشر في غير بطريق بالتدخل الدولة لقيام الضرائب استخدام يتم

  :بيا تقوم التي التدخل نواحي ومن االقتصادية, التنمية تحقيق

أو  كمية إعفاءات بمنح وذلك الدولة, تحتاجيا أنتاجية لمشاريع وتوجييو االستثمار تشجيع  -1
 المشاريع والمنتجات ليذه حماية المماثمة, السمع استيراد عمى ضرائب وبفرض المشاريع, ليذه جزئية

  .لمخارج صادراتيا بإعفاء وكذلك الخارجية, المنافسة من الوطنية
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 مشاريع ذات إنشاء  وفي األزمات, مواجية في الخاص القطاع مساعدة في الضرائب تستخدم كما

  .واجتماعية اقتصادية منافع

 يتم تشجيع ما سمعة عن الضريبة ورفع تقميل أو بزيادة :السمع عمى والطمب االستيالك توجيو  -2

 لتحديد الفرد ذلك توجيو وفي السمعة, ليذه الطمب مرونة مراعاة مع السمعة ىذه استيالك تقميل أو

 لتوفير األفراد دفع أي ثم االستثمار, ومن لالدخار الموجو والجزء لالستيالك الموجو الدخل نسب

  .إلنتاج ا االقتصادي وزيادة النمو معدل رفع بيدف لالدخار الدخل من جزء

 والطمب العرض عمى والتأثير التحكم يتم الضرائب استخدام خالل من القومي االقتصاد تنظيم  -3

 الضرائب تستخدم وكذلك العمل, عن لمعاطمين عمل فرص توفير وفي والكساد, الرواج فترات في

 بيدف الضريبية النسب زيادة يتم حيث النقود عرض في التحكم خالل من التضخم معالجة في

 جماح كبح ثم ومن الفرد, لدخل الشرائية القوة عمى والتأثير النقود, كمية في الفائض امتصاص

 (. 1997, وأخرون صيام)  التضخم

  :االجتماعية األىداف

  :األىداف ىذه ومن االجتماعية األىداف لتحقيق الضرائب تستخدم

الدخل,  عمى تصاعدية نسبية ضريبة فرض يتم حيث المجتمع, فئات بين الدخل توزيع إعادة  -
الدخل  ذوي ليا يخضع التي النسب من أعمى ضريبي لمعدل المرتفع الدخل ذوي فيخضع

 تمويل نفقات يتم كما األفراد, بين الدخل مستويات في التفأوت حدة تقميل إلى يؤدي مما المنخفض,

  .المتدنية الدخول لمصمحة الضريبة من الحكومة تقدميا التي العامة الخدمات

إعفاء  ثلم االجتماعية, الدولة سياسات لخدمة الشعب ألفراد االجتماعية االتجاىات توجيو- 
التكافل  لتشجيع الخيرية لمجمعيات التبرعات إعفاء ومنيا النسل, لتشجيع لألوالد اإلعالة

 تسبب لمفرد قد أخرى سمع تدأول وترك معينة سمع الستيالك الفرد توجيو في وكذلك االجتماعي,

 الدخأن, والمشروبات استيراد عمى عالىة  ضريبة كفرض فيو, مرغوب غير ضرر والمجتمع

 عمى خاصة فرض ضرائب يتم حيث تموثيا, ومكافحة البيئة حماية ألغراض تستخدم كما .الروحية

 التي والمواد اآلالت يتم إعفاء أو ويموثيا, بالبيئة يضر ما العادم من تخرج التي والمصانع   الورش

 (.2221الجمركية ) طعمة,  الضرائب من البيئة تموث ومكافحة تنقية في تستخدم

 :السياسية األىداف
 ضريبية مزايا بمنح تقوم الدولة حيث السياسية, الدولة أىداف لتحقيق الضرائب تستخدم 

 عمى الضرائب فتقوم بتخفيض معيا, مميزة سياسية عالقات إقامة في ترغب لدول تفضيمية
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 حالة في ليا عقاباً  دول أخرى, منتجات عمى ضرائب تفرض قد كما بينيا, التجارية المعامالت

 ضرائب الدولة تفرض وكذلك قد .معيا السياسية مصالحيا وتعارض السياسية, العالقات تردي

 النظام لخدمة النفقات تتطمب زيادة داخمية سياسية ألوضاع ونتيجة الحروب, أوقات في معينة

 (.2222الدولة ) البطريق وعثمان,  في القائم السياسي

 :الجيد  الضريبي النظام خصائص
 بالخصائص يتميز أن يجب وبفاعمية , المرسومة األىداف الضريبي النظام يحقق ولكي

  :(1998)سعد, يةالتال

  .والقوانين  والتشريعات األنظمة  وضوح .1

  .الضريبة وتحصيل وتقدير, فرض, في والمسأواة العدالة تحقيق . .2

 وطريقة وقت في المالءمة حيث ومن التكميفية, المقدرة حيث من المكمف ظروف مراعاة .3
  .الضريبة فرض عمى المترتب النفسي والضغط الدفع,

 والمادي  )بالتدريب (الفني المستوى برفع واالىتمام ونزيو ومنظم كفء ضريبي جياز وجود .4

 .الضريبي بالجياز لمعاممين ) وحوافز رواتب(

 التي لمبيئة والسياسية واالجتماعية االقتصادية والظروف لألوضاع لمالءمتو باإلضافة

النظام  مراجعة تتطمب التي والمتغيرات لممستجدات المستمرة المراجعة ضرورة مع فييا,سيعمل 
 العممية. والدراسة التخطيط عمى تقوم التي الدول بو تعمل ما وىو ليا, تبعاً  الضريبي

   :الضريبية اإلدارة  
  :الضريبية اإلدارة  ماىية

الدولة  حقوق وحماية الضريبية, القوانين  بتنفيذ المكمفة اإلدارة  بأنيا لضريبية اإلدارة  تعرف
خالل  ومن تفريط, أو إجحاف دون القوانين  تطبيق سالمة ضمأن خالل , منالممولين وحقوق
خدمة  في الضريبي النظام كفاءة من ويرفع يحقق بما الضريبية والتعديالت التشريعات اقتراح

 والدوائر الضريبية المالية وزارة بيا يقصد كما .لممجتمع والسياسية واالجتماعية االقتصادية األىداف

 والتي الجغرافية والوظيفية األماكن مختمف في عنيا تنبثق التي واألقسام الوحدات وجميع ليا التابعة

 العامة مخزانة ل الضريبة وتوريدىا وتحصيل وتقدير فرض خالل من الضريبي, القانون بتنفيذ تقوم

 (.2222عبد العزيز, لمدولة )
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النظام  أركان من أساسياً  ركناً  يمثل والذي لمضريبة اإلداري الجياز ىي الضريبية اإلدارة 
 الضريبية, السياسة وتنفيذ القانون, تطبيق كاىمو يقع عمى والذي التنفيذي المحور فيي الضريبي,

 (.1998والمتابعة ) سعد,  والتحصيل التقدير خالل من

معينة  أىداف لتحقيق مترابط بشكل تعمل التي العناصر من مجموعة يمثل الضريبي فالنظام
جراءات ومقومات قواعد حسب تختص  التي التشريعية اإلدارة  من مقوماتو وتتكون محددة, وا 

من  الصادر الضريبي القانون تنفيذ تتولى التي وىي التنفيذية واإلدارة  الضريبي القانون بإصدار
صدار التشريعية اإلدارة   متطمب الضريبية اإلدارة  كفاءة فإن  لو. لذلك التنفيذية التعميمات  وا 

 القانون وتطبيق الضريبية السياسة تنفيذ المسئولة عن أنيا حيث الضريبي, النظام لكفاءة رئيسي

 التنفيذ عدالة بضمأن مرىون وىذا الضريبي, وراء النظام من المخططة األىداف لتحقيق الضريبي

 (.2222) الجميالتي,   والتحصيل لمضريبة التقدير عممية في خاصة

حكام النصوص والمسأواة لمعدالة وأسس مبادئ من وضع فميما  تحدد والتي الضريبية وا 

عفاءات حوافز تشجيعية من وضع وميما المكمفين, عمى الضريبي االلتزام  لتحقيق محأولة في وا 

 وسيبقى نفعًا, يجدي لن ذلك فإن  الضريبيةالسياسة  ألىداف لموصول المكمفين, قبل من االلتزام

 يضمن بما الضريبية السياسة تنفيذ عمى الكفاءة والقدرة تمتمك ضريبية إدارة غياب في روح بال مادة

 أصل اح بأن القول إلى األمريكية االقتصادية حدا بالجمعية ما وىذا .المرسومة األىداف تحقيق

 تعديل إلى الحاجة دون أمريكا في الضريبي النظام بأصل اح كفيل الضريبية اإلدارة  وتحسين

 (.2222التعديل ) عبد العزيز,   ذلك وأنتظار الضريبي التشريع

 الضريبي, النظام ضعف من أسباب ميماً  سبباً  الضريبي اإلداري الجياز ضعف ويعتبر

 لضعف يعود الضريبي, لمنظام غير الكافي فاألداء لو, المرسومة األىداف تحقيق عمى قدرتو وعدم

لىات بنية في  فيو الضريبية العدالة أسس توفر عدم وعمى مردوده عمى ينعكس مما تطبيقو النظام وا 

 الضريبي التشريع تطبيق ضعف عن ناتج تنفيذي والثاني تشريعي, األول :لسببين ويعود ذلك"

األنضباط  فرض في الضريبية اإلدارة  عالىة ف وعدم المكمفين, لدى الوعي لضعف والذي يعود
وألسباب  الضريبي, التيرب مكافحة في الضريبي الجياز صالحيات ضعف بسبب الضريبي
 المكمفين وأنشطتيم, عن الالزمة المعمومات لتوفير ضريبي استعالمات جياز وجود ولعدم قانونية,

والمناطق الجغرافي  المحافظات جميع تغطي المحوسبة المعمومات لنظم شبكة وجود وعدم
 (.2221, )البيطار
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  :الضريبية اإلدارة  لكفاءة المحددة العوامل

 تتوقف كفاءة الجياز اإلداري الضريبي عمى ما يمي:

 : التنظيمية النواحي -0
المكمف,  قبل من الضريبي التيرب تمنع بحيث مصممة لمدائرة كاممة الييكمية تكون أن يجب

اإلدارة    تكون أال ويجب .الدائرة كفاءة حقيقةً  فيو يرى موضع في المكمف يكون أن يتطمب وىذا
عدم  حالة في أو .الوظيفية وقدرتيا اإلدارة  كفاءة لتحقيق واعتبار أىمية ذات مسألة والسمطة

العمميات  أو كفء, غير بشكل اإلداري الجياز تسيير حالة في أو بعناية, الموظفين تخصيص
 أن يمكن ال الضريبي االلتزام لتحديد التقدير عممية أن ٌيعمم أن كما يجب .بدقة معرفة غير الوظيفية

 عمى لمرقابة الفعالة واالختبارات والوظائف األفراد تصنيف فإن  إجراء روتيني, مجرد تكون

الميارات  إلكسابيم لمعاممين المستمر والتدريب لمموظفين , والمالءمة والميام الوظيفية, الموظفين
المتعمقة  والميام بالوظائف الصمة ذات المختمفة والميادين النشاط بأوجو المتعمقة والمعرفة

الضريبية  المنظمة كفاءة لضمان  وضرورية حيوية اعتبارات الضريبية, والعمميات بالمعامالت
 وحدات تنشئ أن الضريبية اإلدارة  عمى لذلك .المرسومة األىداف لتحقيق فييا األداء ولتطوير

 الممول تريح جدًا, متخصصة بطريقة األفراد ومنشآت األعمال التجار إرجاعات مع لتتعامل ميمة

 يجب الدولة حق تحصيل وأن مصمحتو, عمى اإلدارة  وحرصيا باىتمام وتشعره األعباء من وتخفف

عاقة بمصالحو ودون إضرار بالمكمف إجحاف دون يتم أن  .وقتو وتعطيل معامالتو إنجاز  وا 

ضافة  قبل من والخداع التقصير من لمتحقق التدقيق وحدة ميم داخل لقطاع حاجة ىناك لذلك وا 

 من الخبرة ولدييم جيداً  مدربين بأفراد الوحدات طاقم ولتمييز وتعزيز االلتزام, لتنفيذ بالنظر المكمف

 العالقات الحسابات, ومراجعة التدقيق حقل وفي المكاتب المستمرة في التدريب عمميات خالل

 (. 2225تيم الدائرة )الحمو, متنوعة أخرى ووظائف العامة

   :البشري العنصر -3
 تحقيق عمى كفاءتو يتوقف والذي المنظمة في األساسي المورد البشري العنصر يعتبر

 وتطويره ورفع كفاءتو بيذا العنصر االىتمام فإن  لذلك ,عالىة بف لممنظمة المرسومة األىداف

 لمضريبة والبد من اإلداري الجياز بأداء أفراد و لالرتقاء المنظمة لنجاح حتمية ضرورة وتنميتو

واستمرارىا ) عبد العزيز,   التدريب االىتمام بإلىة ثم االختيار, األنتقاء أو بعممية االىتمام
2222.) 
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 : الضرائب( موظفي( البشري العنصر اختيار وأسس مواصفات
 تتميز أن ويرجى ناجحة منظمة لبناء األولى المبنة يعتبر لمموظفين الجيد االختيار أن

ومشاريع  وخطط وسياسات أىداف من يتقرر ما سينفذ الذي األساس ىو البشري بالكفاءة, فالعنصر
 ضريبي جياز أي أصل اح في األساسية نقطة االرتكاز الموظفين أنتقاء عممية تعتبر وبرامج. لذلك

 .) 2227الحمو, ( الجياز ىذا عماد ىو الموظف باعتبار

 :(2222الضريبة) عبد العزيز,  موظف في توافرىا يجب التي الخصائص ومن

 والعدالة والقناعة والعفة األمانة أىميا ومن :الخمقية الصفات.  
 موضوعياً  حكماً  إصدار وعمى اإلقناع عمى والقدرة بالشجاعة يتمتع أن :الشخصية الصفات 

  .خوف دون حقو العامة لخزانة وا الممول من كل يعطي ومحايداً 
 النفسية النواحي تفيم عمى بقدرتو الضريبة موظف يتميز أن يجب :السموكية النواحي 

 النفس بعمم يعرف بما ومعرفة فيم لديو ويكون الممول, عمى الضريبة تتركيا التي واآلثار
 عبء يقع وعمىو الجميور, أمام الدولة تمثل التي الواجية يمثل فيو الضريبي, االجتماعي

  اإلدارة نجاح دعائم أحد تعتبر والتي الضريبية,  واإلدارة الممول بين الثقة دعائم إرساء
فصاحو المكمف, تعأون يتوقف  وعمييا الضريبية,  التيرب وعدم دخمو حقيقة عن طواعية وا 

 الضريبية  اإلدارة تسعى أن المفترض من التي األىداف أىم من وىذا الضريبي االلتزام من
  .لتحقيقو

 المعرفة الضريبة, موظفي في المطموبة األساسية المؤىالت من: والتأىيل العممية المعرفة 

 يكون ما غالباً  والذي خاصة بصفة المفتش يخص فيما وىذا والقانون والتدقيق, المحاسبية
 لنواحي باإلضافة ىذا المحاسبة, تخصص من خاصة وبصفة التجارة كمية خريجي من

  .واالقتصاد كالحاسوب المعرفة من مختمفة

 والتي النواحي ىذه تتناول   لممرشحين اختبارات إجراء يتم أن يشترط االختيار عند لذلك

جراء سيكولوجية اختبارات إجراء وكذلك اختبارات, خالل من العممية تشمل النواحي مقابالت  وا 
 الوظيفة. لمتطمبات المتقدم ومالءمة والسموكية الشخصية الخصائص من لمتحقق

 لمقيام جيداً  لمموظف وتأسيسو واإلعداد التدريب بعممية القيام يجب االختيار عممية وبعد

 في محورية أىمية ذو يعتبر المفتش, فالمفتش وخاصة المناسب المكان في ووضعو بالوظيفة,

عداده تأسيسو يجب لذلك الضريبية اإلدارة   الضريبي العمل إلدارة ومتينة قوية لبناء شبكة جيدًا, وا 

 يجب اإلدارة  كما ليذه األساسية ووظيفتو الوظيفة لو الرئيسي العنصر المفتش يعتبر والذي

 يجب العمل, وظروف بالراتب والحوافز, المتعمقة والمعنوية, المادية العمل شروط بتحسين االىتمام



25 

 

 فإن  الكفاءة, تحقيق إلى يؤدي األفراد  بشكل ىؤالء لمثل خدماتيا تحسن أن الضريبية اإلدارة  عمى

 أن اإلداري, أدائيم مستوى رفع عمى شأنو, وعألوة من العاممين معيشة مستوى رفع عمى التركيز

 عامة, بصورة المجتمع تيدد خطيرة كظاىرة لإلفساد والفساد, ىامة ذريعة سد في كبير بقسط يساىم

 (.2225الحمو, ( االقتصاد ذلك بما وماديًا, أخالقياً 

 الفمسطينية : السمطة في أراضي الضرائب لتحصيل القانوني اإلطار
سميمة  مؤسساتية وبيئة بشكل أساسي ووثيق بوجود إطار قانوني العام المال حماية ترتبط

 القانون من 79 رقم المادة تتسم بقيم النزاىة ونظم الشفافية وأجيزة رقابة قوية وفاعمة. نصت

إال  يكون ال إلغاءىا و وتعديميا وموالرس العامة الضرائب فرض  "أن  عمى الفمسطيني األساسي
 عمى وعطفا" .  القانون في األحوال المبينة غير في أوبعضيا كميا أدائيا من احد يعفى وال بقانون,

 يعاقب جريمة وتعد لمقانون, مخالفة ىي الضريبة الواجبة دفع عن لمتخمف محأولة فإن  أية ذلك

 بعض عمى نص وتعديالتو, الذي 2004 لسنة 17 رقم الفسطيني الدخل قانون ضريبة عمييا 

جانب   إلى ىذا المستحقة,  الضريبة ىذه دفع من يحاول  التيرب من كل بحق والغرامات العقوبات
 المجال, ىذا في 1960 لسنة 16رقم   الفسطيني العقوبات قانون عمييا  نص التي العقوبات

 1952لسنة  6 رقم الحكومية األموال تحصيل قانون منحيا اإلجراءات التي ذلك إلى يضاف

 والرسوم الضرائب ليا, سواء العامة المتحققة األموال كافة أنواع تحصيل في لمدولة وتعديالتو

 من أموال ما تحقق دفع المكمفين عمى القانون ىذا فرض حيث أخرى, ذمم مالية    أية و والغرامات

القيام  الجباية عن المسؤولة الجية عمى يتوجب من اإلجراءات عددا القانون ىذا ووضع ذمميم, في
 حق واستيفاء والموجودات بيع المقتنيات إلى وصوال بالدفع, أيام عشرة خالل األنذار فييا بما بيا

 .(2211الدولة )عالونو, 
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 التيرب الضريبي: المبحث الثاني
 مفيوم التيرب الضريبي:

لمفيوم  التيرب الضريبي  فقد عرفو وردة العديد من التعريفات في عمم المالية 
( " عدم دفع الضريبة المستحقة عمى المكمف, ويكون ذلك إما جزءا منيا أو كل 2212)وىبة,

النسبة المفروضة عمىو, ويتم التيرب قبل بدء فترة الدفع أو خالليا باستخدام وسائل غير 
أداء الضريبة, دون نقل  ( " تخمص المكمف كميا أو جزئيا من2222مشروعة."  وعرفو )الخطيب,

 عبئيا إلى غيره, مما يؤثر في حصيمة الدولة من الضريبة ويضيع عمييا  حقيا" .

 أنما الضريبي لمتيرب محدد وواضح تعريف وضع إلى القوانين  تتطرق لم فمسطين وفي

 بعدم وخيرا فعل الضريبة, من تيربا صريحا إتيأن أحدىا يعتبر الحاالت التي تعداد إلى لجأت

 وضع المقصود, كون تعريف في والفقو المجال لمقضاء تاركا الضريبي التيرب لمعنى تحديده

 يسعى البشري العقل فإن  نعرف فييا, وكما التوسع لعدم والقضاء الفقو يحصر قد ليا تعريف محدد

محدد  تعريف إذا وضع احتوائيا يمكن ال قد التي لمتيرب, الجديدة إليجاد الوسائل وباستمرار
 (.2211الونو,  )ع

 الضريبي:  التيرب أنواع
أو  الضريبي بالتجنب مشروع ويعرف تيرب بين الضريبي التيرب في عادة التفريق يتم
 تنحصر صور ىذا وعمى المالي, الغش عمىو ويطمق مشروع وتيرب غير الضريبي, التممص

 أية عمىو يضع ولم القانون يجرمو لم المشروع والذي التيرب أوالىما في شكمين الضريبة من التيرب

 عقوبات بارتكابو من يقوم ووضع عمى القانون جرمو والذي المشروع غير وثأنييما التيرب عقوبة

 .القانون لقواعد وأحكام طياتو مخالفة في يتضمن الفعل ىذا ألن معينو

 الضريبة(: )تجنب المشروع التيرب :أوال

 في الثغرات الموجودة من بعض استفادتو نتيجة الضريبة أداء من المكمف تخمص ىو

 لمنصوص مخالفة ىناك تكون أن الضريبة دون من دفع التخمص عنيا ينتج الذي الضريبي التشريع

 (.2213  )كاظم, .القانونية  منشآت األعمال

إلى  المختمفة النشاط أوجو بين الضريبية المعاممة في التمييز وراء من المشرع يقصد وقد"
واالجتماعية,  االقتصادية األغراض بعض تحقيق وراء سعًيا معين نشاط نحو األفراد اجتذاب
طرق  استنباط في واالختصاص الخبرة بأىل باالستعأنة لمشخص التيرب من النوع ىذا ويتحقق
 (.2222) الخطيب,  "القانونية النصوص في ثغرة أو خمل إلى ذلك في مستندين التحايل
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 المشروع  غير التيرب :ثانيا

 ألحكام القانون عمدا مخالفتيم طريق عن وذلك المكمفين طرف من مقصود تيرب ىو

 بأرباحو تصريح أي تقديم باالمتناع عن إما عمييم المستحقة الضرائب دفع عدم منيم قصدا الجبائي

 القوانين  ببعض االستعأنة أو , مزيفة وقيود إعداد سجالت أو , كاذب أو ناقص تصريح بتقديم أو ,

 (.2213قسم منيا)كاظم,   إلخفاء األرباح حقيقة عمى المالية االطالع الدوائر تمنع التي

 الضريبي : التيرب طرق و أشكال
 واالختصاص الخبرة بأىل يمجأ لإلستعأنو فإن ه  الضريبة من المكمف تيرب وفي سبيل

استخدام  النصوص القانونية ,أو في ثغرة خمل أو بدورىم إلى يستندون التحايل, الذين طرق لمعرفة
الضريبي, وقد قدم   تخفيض الوعاء في تساعد أي وسيمة مشروعة كانت أو غير مشروعة 

( 2212الباحثين في مجال التيرب الضريبي صور مختمفة لمتيرب الضريبي , فقد ذكر  )وىبة , 
 من صور التيرب الضريبي االتي:

 و بالتالى المالية إلى وزارة معمومات أية عنو يصل ال بحيث االقتصادي, لمنشاط الكمي الكتمأن .1

 ذلك عمى ويساعد أماناً  الوسائل أكثر يعتبر الكتمأن و , اإلطالق عمى ضرائب أية دفع يتم ال

 األنشطة من كبير عدد وجود في المتمثل  )الظل اقتصاد(المنظم  غير القطاع وجود

أنشطة  تشمل وقد الضريبة تسدد ال ىي وبالتالى ترخيص بدون التي تعمل االقتصادية
 نشاط يمارس من التيرب كل يشمل عام بشكل و ,.الخ ...وتعمىمية خدمية حرفية, صناعية,

 .ضرائب أية عنو يدفع ال المالية و الدوائر في عنو يعمم أن دون دخل لو يحقق
 في يحدث الحقيقية و ىذا األرباح ضرائب مكمفي بيانات  جميع في األعمال أرقام إخفاء .2

  .بيا مباشرة ليا عالقة تكون ال أو فييا طرفاً  الحكومة تكون ال التي النشاطات
 تكإلىف زيادة خالل وىمي من نحو عمى التكإلىف تضخم حيث اإليرادات, وتقميل النفقات زيادة .3

 تقل بالتالى و قميمة الظاىرة األرباح حتى تصبح العمال أجور نفقات زيادة و العمل و السمع

 .عمييا  المفروضة الضرائب
 عدد تظير حيث فواتير االستيراد و أوراق تزوير كذلك و والخدمات لمسمع البيع أسعار تخفيض .4

 .الجمركية الرسوم من دفع التيرب أجل من قميمة المستوردة المواد
 من االستيراد و عالقة بالتجارة ليم ليس يكون قد مختمفة بأسماء السمع استيراد إجازات تنظيم .5

 .الحقيقي  لممستورد المالية إخفاء الذمة وبالتالى الضريبة, دفع من التيرب أجل
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  )واألجور ضريبة الرواتب( منشآت األعمال و المصانع  في العاممين دخل ضريبة سداد عدم .6
 وبالتالى االجتماعية التأمينات في تسجيل العمال وعدم العمل أصحاب عمى التكمفة تقميل ىدف

 .واحد وتأميني بأن ضريبي التيرب يصبح
 التأخير فترة في الضريبة مبمغ استخدام أجل من سنوات لعدة الضريبة بدفع المكمفون تأخر .7

 . والفوائد الغرامات عن عفو قرارات أو مراسيم صدور وأنتظارىم كربح

 -: باألتي الضريبي التيرب وأشكال طرق إجمال (. أنو يمكن2213 وقد ذكر )كاظم,

 التخفيض من تمتد الضريبي والتي التيرب طرق تتعدد -: المحاسبية المعامالت طريق عن -0

 مدوراً  محاسبياً  اإليرادات تسجيل إىمال إلى دون تصريح اإلستيراد أو المبيعات لمبالغ البسيط

  . لمخصم األعباء القابمة بتضخم

 تخفيض عمى المكمف يعتمد من خالليا التي إستعماالً  األكثر الطريقة تعد -: اإليرادات تخفيض .أ

نقدًا  البيع أي فواتير دون البيع في التخفيض ىذا يتجسد كمياً  من دفعيا والتخمص الضريبي الوعاء
 قيمة تسجيل وكذلك أعمالو من رقم كبير جزء إخفاء من تمكنو الطريقة ىذه , العممية أثر واليترك

  . الزبون مع برمالم اإلتفاق وىذا بعد الحقيقية قيمتيا من بأقل العمميات

 الخاضع من الربح واألعباء التكإلىف لبعض الخصم حق لممكمف -: التكإلىف تخفيض. ب

 تكون وأن , المؤسسة نشاط صالح في تكون موضوعة أن ( منيا الشروط لبعض وفقاً  وىذا لمضريبة

 وأن , رسميةووثائق  بمبررات مرفقة فعمىة بأعباء تتصل وأن , المؤسسة مباشرة بنشاط عالقة ليا

 نسبة من الرفع إلى يسرع المكمف تجعل وىذه الرخصة ) القانون حدده الذي السقف حدود في تكون

  . والطرق الوسائل بكل أعبائو تضخيم دوماً  واألعباء ويحاول  التكإلىف

 ممارسة عمى من التيرب النوع ىذا يعتمد -: وقانونية مادية عمميات طريق عن التيرب -3

 إعالم دون نشاطات عدة المكمف يمارس كما دون فواتير محاسبة عمى لمحصول وىمية عمميات

  . السوق في بيعيا ليتم ىذا البضاعة من جزء بإخفاء الجبائية وىذا اإلدارة 

 الوضعية مخالفة قانونية تظير وضعية خمق بو ويقصد -: قانونية عمميات طريق عن التيرب .أ

  . الحقيقية

 الواقع في التي مواد أولية أو السمع إخفاء في يتمثل -: مادية عمميات طريق عن التيرب .ب

  . أو كمي جزئي اإلخفاء ىنا كان سواء لمضريبة خاضعة
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 الواقع في ىي التي من المخزونات جزء أو أمالكو من جزء إخفاء في يتمثل -: الجزئي اإلخفاء

  .السوداء في السوق ذلك بعد بيعيا ليعاد لمضريبة تخضع

 ليصعب الريفية في المناطق صغيرة مصأنع إنشاء ب المشاريع أصحاب يقوم -: الكمي اإلخفاء

 وىكذا مراقبة كل عن بعيد فواتير دون يباع عمىو منيا المحصل إلنتاج ا وبالتالى إلىيا الوصول

  . مشاريعيا لتمويل مالية    من إيرادات الدولة خزينة تحرم

  -: القانونية الحاالت تصنيف في التالعب طريق عن التيرب -ج

 المساىمين عمى الشركة  ألرباحيا وتوزيع , معفية مبيعات إلى لمضريبة خاصة مبيعات تصنيف

  . واإلجور بالرواتب يتعمق حينما معدل الضريبة بذلك لينخفض وأجور رواتب بشكل

 :  الضريبي التيرب أسباب
أسباب  إلى تصنيفيا يمكن  األسباب من العديد الضريبي التيرب ظاىرة وراء من تكمن

دارية اخالقية وأسباب  اجتماعية. وأسباب تشريعية وأخرى اقتصادية وا 

   :األخالقية األسباب1-  

ويقصد باألسباب االخالقية المستوى االخالقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في 
كان ىؤالء االفراد يتمتعون بشعور عال الدولة, فكمما كان ىذا المستوي مرتفعا لدي االفراد كمما 

من المسؤولية, وبحب متنامي لممصمحة العامة وسعي حثيث نحو أداء واجباتيم التي تحددىا 
األنظمة  والقوانين  نحو الجماعة, والتي تأتي في مقدمتيا قبوليم بأداء واجب الضريبة باعتبار 

مة في رقييا وتقدميا  بل ومساعدتيا أن ذلك احدي الطرق المحافظة عمى كيأن الدولة والمساى
 (.2212في تقديم افضل الخدمات إلى كل افارد المجتمع )وىبة, 

 العام في الرأي تسامح درجة خالل من بمد أي في الخمقي المستوى عمى نحكم أن ويمكننا

 . أمورىم الضريبية وتدبير التيرب في ببراعتيم يفاخرون عندما سيما ال المتيربين عمى الحكم

 لمقيام بواجباتيم األفراد لدى الضريبي الوعي زيادة عمى العمل الدولة واجب من يصبح لذلك

التيرب  من يقمل مجرًما مما باعتباره لممتيرب العام الرأي نظرة تتغير بحيث الدولة خزأنة تجاه
 (.2225جمعة, (الضريبي
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 (:2222)الخطيب,   منيا عوامل عدة إلى الضريبي الوعي يرجع ضعف عام وبشكل

 من الدولة لو تقدمو بما شعوره عدم أو منيا, يأخذ مما أكثر لمدولة يدفع أنو الشخص اعتقاد -أ 
 دفع عدم مع حتى الدولة خدمات من األنتفاع في االستمرار يستطيع بأنو وشعوره خدمات,
  .العامة الخدمات من لالستفادة شرًطا ليس دفعيا أن وذلك الضريبة؛

 الشكل بيذا الجماعة تضر وأنيا العامة األموال استخدام تسيء الدولة أن الشخص اعتقاد  -ب 
  .التاريخية االعتبارات بعض ذلك في السبب يكون وقد

 أي احترام عمى تبعث التي الشروط فيو تتوافر ال الدول من كثير في الضريبي التشريع أن  -ج 

 القانون تعطي التي القيم مع تتنافى بخصائص يتمتع ألنو الييبة عمىو وتضفي قانون
 تفسير في والتوسع المكمفين بين ضريبية عدالة وجود وعدم والعمومية, والطاعة االحترام

 تتناسب المكمف لدى نفسية فعل ردود ذلك عن وينتج . قانوني نص دون االستثناءات
  .المالية واألخالق الضريبي الوعي مع عكًسا

 الضرائب تعدد أو الضريبة معدالت ارتفاع عند الضريبي العبء بثقل الفرد شعور  -د 
 بو يؤدي قد الضريبي, العبء توزيع في العدالة بعدم شعوره أو نفسو الوعاء عمى المفروضة

 االقتصادية والحالة المالية القدرة تؤدي كما .ا منو التيرب إلى ويدفعو بظمميا االعتقاد إلى

 لمتيرب يسعى فيو الضريبة, من لتيربو النفسي الباعث قوة في كبيًرا دوًرا لممكمف العامة

  .صعبة مالية حالة في يكون عندما أكثر
 :التشريعية األسباب -3

 الصياغة تكون ما فبقدر . التيرب عمى تشجيع  المكمف في دوًرا القانونية الصياغة تؤدي

 اإلعفاءات تحديد في اإلدارة  لتدخل مجاال أكبر ويترك وضوًحا, أقل القانون يكون معقدة

لى عمىو المكمف بالضريبة المفروضة قناعة عدم إلى يؤدي ما وىذا والتخفيضات,  التيرب محأولة وا 

 تكون ال التي التعميمات  وتكثر الثغرات القوانين  تكثر في ضعيفة الصياغة تكون ما وبقدر .ا منو

 خالل من لمتيرب وسائل عن التفتيش إلى المكمف يدفع معينة, مما لحاالت بل موضوعية بالضرورة

 التيرب إلى يدعوأن التصاعدية الشرائح في والتفأوت الضريبة في معدل المغاالة أن كما . الثغرات

 (.2222الخطيب,  (أقل فييا الضريبة معدل أخرى شريحة إلى من األنتقال بغية
 األسباب االدارية: -2

 كافية فروع وجود وعدم لدييا, وكفاية العاممين كفاءة وعدم الضريبية اإلدارة  تنظيم سوء أن

 (.2225الضريبي )جمعة,   التيرب إلى يؤدي قد الدولة أرجاء جميع في ليا
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 التي األسباب اليامة من يعد التيرب وسائل كشف عن وعجزىا الضريبية اإلدارة  ضعف أن

 إمكانية في ممياً  سيفكر بعممية التيرب قيامو وقبل فالمكمف , الضريبي التيرب عمى المكمفين تحفز

 بو يقوم لن بالتأكيد فإنو يكتشف سوف عمىو ما سيقدم بأن قناعة إلى وصل ما ومتى تيربو إكتشاف

 (.2213  )كاظم, 

وعاممت  الضريبة تطبيق في التصرف اإلدارة  أساءت إذا التيرب أيضا المكمف ويحاول 
 في قصدىا المشرع التي الضريبة بعدالة الثقة ويضعف بالظمم يشعرىم مما مختمفة, معاممة المكمفين

 رجال المسمكي لدى الوعي ضعف حالة في التيرب يحاول  كما . القانون وضع عندما األصل 

 (.2222المالية )الخطيب,  لإلدارة واإلدارية الفنية الكفاية عدم إلى ذلك يرجع وقد التنفيذية اإلدارة 

  :االقتصادية األسباب  -4

 أن أن المالحظ إذ الضريبي التيرب ظاىرة عمى كبيًرا تأثيًرا تؤثر الظروف االأقتصادية

 أمر وىذا االقتصادية, أوقات األزمات في وتكثر والرخاء االزدىار أوقات في كثيًرا تقل التيرب نسبة

 الضريبة حبس عن المكمف نظر تصرف زيادتيا واستمرارىا, وارتقاب األرباح وفرة أن طالما بدييي

 سيئة اقتصادية ظروف بتأثير المكمفين أرباح تتدنى عندما يجري بعكس ما منيا, التيرب صعوبة أو

 من لدييم ما بكل االحتفاظ المستطاع قدر فيحاول ون واستمراره, الكساد من تفاقم الخشية وتسودىم

 (.2225عمييم )جمعة,  المستحقة الضرائب وعدم دفع أموال

 الضريبي : التيرب أثار
لى بالعدالة الضريبية المساس إلى التيرب يؤدي  ومما  المكمفين, بين بالمساواة  اإلخالل وا 

 العبء زيادة إلى -الحصيمة الضائعة تعوض حتى– الدولة يدفع قد أنو التيرب خطورة من يزيد

 (.2222األمناء )الخطيب,  بالمكمفين األمر نياية في يضر مما الضريبي

 ( كاالتي:2212مباشرة كما فصميا )وىبة, ولمتيرب الضريبي أثار مباشرة وأخري غير 
  أوال: أثار التيرب الضريبي المباشرة

 االستثمارات وبالتالى المكمفين من الدولة تجنييا التي العامة االيرادات حجم أنخفاض -1
 .الخدمات قطاع تدني إلى يؤدي مما النفقات وكذلك تنفذىا التي

 النقص عن الحكومة لتعويض جديدة ضريبة وفرض المفروضة الضريبية سعر رفع -2
 .التيرب نتيجة  الحأصل

 عن الناتج العجز لسداد والخارجية الداخمية القروض إلى المجوء إلى الحكومة أضطرار -3
 . عمييا المترتبة الفوائد ودفع القروض سداد في يتمثل مازق في يوقعيا وىذا التيرب
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 .اخرين يدفعيا وال المكمفين من قسم الضريبة يدفع بحيث الضريبية العدالة تحقيق عدم -4

 يربي والذي الواجب وأداء العمل في األمانة وأنعدام الفساد في المتمثل االخالقي الجانب -5
 . القوانين عمى والتالعب والنصب االحتيال تمتين اجياالً 

 ثانيا: آثار غير مباشرة لمتيرب الضريبي

 في والحكومات الدولة مشاريع عرقمة إلى يؤدي فالتيرب:  التنمية تمويل عمى التاثير -1
 .بالبمد والنيوض االقتصادية التنمية

,  المالية  البيانات شفافية عدم إلى يؤدي الضريبي فالتيرب: المشاريع ادارة عمى التاثير -2
 .المشاريع وتوسيع, والتمويل, العمل اصحاب اجتذاب من يخفض وبالتالى

 أنتاجيا تكمفة تقل الضريبية تدفع ال التي فالشركة: المشروعات بين المنافسة عمى التاثير -3
 وىذا ليا كربح تذىب المدفوعة غير الضريبة وأموال لمضريبة الدافعة لمشركات بالنسبة
 .غيرىا حساب عمى تنافسية ميزة ليا يجعل

 األعمال منشآت من الضرائب من فالمتيربين:  الوطنية الصناعة عمى التيرب أثر -4
 خاصة االجنبية السمع استيراد عمى يحفزىم مما, ايدييم بين االموال رؤوس تزداد المنتجة

 .الوطنية الصناعة يضعف مما, الجمركية الرسوم من التيرب من امكانية لدييم كان اذا
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 انثانث انفصم

 احملىسثح احملاسثيح ادلعهىياخ نظى أثر
 انضريثي انتهرب ظاهرج عهى

 تمييد 

 المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم: األول المبحث 

  مفيوم نظم المعمومات المحاسبية 

 المقومات االساسية لمنظام المحاسبي: 
 المحاسبي المعمومات نظام في الكمبيوتر استخدام إلى الحاجة 
 مكونات نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية 
  مواصفات نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية 
 المحاسبية المعمومات موثوقية 
 فمسطين في اإللكترونية المحاسبية المعمومات نظم  
 السمطة اراضي في المحوسبة المحاسبية البرامج الستخدام المنظم الضريبي القانون 

 الفمسطينية
 المحاسبي النظام عمى الحاسوب استخدام أثر  
 الضريبي واالحتيال المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم: الثاني المبحث  (

 (التيرب
  (التيرب) مفيوم التحايل الضريبي 
 المحاسبية المعمومات نظم في اإلحتيال أنواع 
 الضريبي التيرب في المحاسبية المعمومات نظم دور 
 المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم بواسطة الضريبي التيرب تنفيذ أساليب 

 والغش التحايل لتنفيذ اداة المحاسبية المعمومات نظم من جعمت قد التي األسباب 
 الضريبي
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 تمييد
يشيد العالم تطورًا ىائاًل في تكنولوجيا الحاسب اإللكتروني, وما تقدمو ىذه التكنولوجيا  

من إمكانيات ىائمة, مما أدى إلى  التحول من استخدام نظم المعمومات المحاسبية اليدوية  إلى 
ي نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية, فمم يعد ىناك من يستخدم نظم المعمومات اليدوية  ف

الكبيرة,  إاّل أن استخدام  والمصانع  ادارة األعمال ابتداًء من محالت البقالة وصوال إلى البنوك 
مثل ىذه النظم أدى إلى ظيور العديد من المخاطر, ويمكن القول أن أىم ىذه المخاطر ىي تمك 

رات , فعن طريق استخدام قدلة التالعب بالبيانات المحاسبيةالمتعمقة بارتكاب الغش وسيو 
عدم امكانية مالحظة تتابع عممية التشغيل التي تتم  -الحاسب اليائمة وبسبب تعقد نظم التشغيل 

يمكن بسيولة تعديل قواعد البيانات وتحريف المستندات لعمميات   -داخل الحاسب االلكتروني 
 (2213وىمية, مع عدم ترك أثر لذلك )الشريف, 

المحاسبية المحوسبة وأثر ذلك عمى ظاىرة  ولتغطية موضوع التحايل في نظم المعمومات
التيرب الضريبي سوف يتم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين بحيث يتناول  المبحث األول  نظم 
المعمومات المحاسبية المحوسبة. ويتناول   المبحث الثاني التحايل في نظم المعمومات المحاسبية 

 المحوسبة.
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 ت المحاسبية المحوسبةنظم المعموما: المبحث األول
 مفيوم نظم المعمومات المحاسبية :

يمكن تعريف نظم المعمومات المحاسبية بأنيا أحد مكونات تنظيم اداري يختص بجمع 
وتبويب ومعالجة وتوصيل المعمومات المالية الكمية لمساعدة االطراف الداخمية والخارجية في 

 (.2223اتخاذ القرارات  ) جمعة واخرون, 

أيضًا عمى أنو الييكل أو التشكيمة أو الوحدة المستخدمة في تنفيذ العمل وتعرف 
نجاز  الدورة المحاسبية الكاممة , وتتضمن مجموعة متكاممة من المستندات  المحاسبي وتنظيم وا 
والدفاتر والسجالت والتقارير والقوائم المحاسبية واالجراءات والترتيبات التي يتم عن طريقيا تجميع 

 ,Romneyتبويب وتمخيص البيانات  ذات الصفة المالية خالل الفترة المحاسبية. )وتحميل و 

and Steinbart.2008) 

األنشطة والوثائق  من مجموعة عن عبارة بأنيا المحاسبية المعمومات أنظمة و تعرف
مجموعة والمصممة تكنولوجيا لجمع البيانات  وتشغيميا وأنتاج المعمومات لتقديميا إلى  المترابطة

 (Hurt, 2008متنوعة من متخذي القرارات في المنظمة وخارجيا.)

وعرفت بأنيا مجموعة من العاممين واالجراءات والموارد التي تقوم بتجميع البيانات  
يصاليا إلى المستخدمين بالشكل المالئم والوقت  ومعالجتيا ونقميا لتتحول إلى معمومات مفيدة وا 

  (2229أداء الوظائف الموكمة إلىيم. )الرماحي,  المناسب من اجل مساعدتيم في

وجدير بالذكر أن البعض قد فرق بين نظم المعمومات المحاسبية ونظم المعمومات 
 المعمومات نظام بين ( أن الفرق٢٠٠٢ األخرى في المنظمة فقد بين )موسكوف و سيمكن,

 المعمومات ونظم  -دارية المعمومات اإل لنظام األساسية المكونات أحد باعتباره-المحاسبية 

 بكافة الثاني يختص المحاسبية بينما و المعمومات بالبيانات  يختص األول أن في ينحصر األخرى

 .المؤسسة نشاط عمى تؤثر التي البيانات  والمعمومات

 نظام عن مستقل المحاسبي المعمومات نظام ( إلى أن2225وقد ذىب )دبيان , وأخرون , 

 المستخدمين من كبير قطاع يخدم أنو باعتبار عنو فرعي مجرد نظام وليس اإلداري المعمومات

 .اإلداري نظام المعمومات يخدميم ال الخارجيين
في ضوء ما سبق أن  نظم المعمومات المحاسبية ىي عبارة عن نمط   يري الباحث:

وقت اداري يتم تشغيمو من قبل العنصر البشري بيدف توفير المعمومات بصورة مالئمة وفي 
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مناسب لمستخدمي تمك المعمومات سواء الداخميين أو الخارجين لمساعدتيم في اتخاذ القرارات 
 والقيام بالوظائف المسندة إلىيم.  

أما في يتعمق بالخالف في إذا ما كانت نظم المعمومات المحاسبية ىي أحد  فروع نظم 
الرأي الذي يقول بأن نظم المعمومات االدارية أو ىي نظام مستقل قائم بذاتو. نميل إلى 

المعمومات المحاسبية ونظم المعمومات اإلدارية ما ىي إال إطار شامل ويعمل بصورة تكاممية , 
ويمكن مالحظة ىذا في أنظمة المعمومات التي تنتجيا شركات البرمجة ونظم المعمومات  

عمومات محوسبة نظم م إلنتاج العالمية مثل شركة أوركل عمى سبيل المثال, حيث أنيا تتجو 
تتصف بالشمول والتكامل بين نظم المعمومات المحاسبية واالدارية, وتتميز مخرجات ىذه النظم 
بأنيا تخدم المستخدمين الداخميين في المنظمة مثل ادارة الشركة وكذلك المستخدمين الخارجين 

يمكن مثال   oracle financial applicationمثل الجيات الحكومية , فمن خالل نظام 
وقوائم الرواتب وغيرىا من  الميزانيات الحصول عمى عدد كبير من التقارير المحاسبية مثل 

التقارير المحاسبية كما يمكن الحصول عمى تقارير ادارية عن المنظمة مثل عدد الموظفين 
لألجيزة والمعدات في  الصيانة وتواريخ تعيينيم وكذلك يمكن الحصول عمى كشف بمواعيد 

 عمال التي تستخدم عدد كبير من االجيزة والمعدات.منشآت األ

 المقومات االساسية لمنظام المحاسبي:
( أن النظام المحاسبي يتكون من عدد من العناصر أو 2222ذكر )سالم  وأخرون, 

 المقومات ىي: 

 . خارجية ومستندات,  داخمية مستندات إلى المستندات وتنقسم :المستنديو المجموعة .1

 دفتر ىما,  المحاسبية المعمومات نظم في الدفاتر من نوعين ويوجد :الدفترية المجموعة .2
 .العام االستاذ ودفتر إلىومية

 .دليل الحسابات .3

 والتقارير الداخمية التقارير ىي المالية التقارير من نوعين ويوجد :المالية التقارير .4
 .الخارجية

  3-1 معينة بطمق عمييا اصطالحا بالدورة المحاسبية, نوضحيا بالشكل آللية ويعمل وفقا 
 (2213)الحسبان, 
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 الدورة المحاسبية :(2-0الشكل )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2213المصدر ) الحسبان , 

 الحاجة إلى استخدام الكمبيوتر في نظام المعمومات المحاسبي: 
كما أن لكل عصر صفة خاصة تميزه عن غيره من العصور فإن  صفة ىذا العصر  

ىي تكنولوجيا المعمومات التي أصبحت عنصر رئيسي من مكونات أي ممارسة أو نشاط يقوم بو 
الناس, وحيث أننا نعيش في زمن العولمة التي فرضة تنافسية شديدة عمى منشآت األعمال 

ائل في ادارة اعماليا حتى تنجو وتستمر. أن  استخدام وأجبرتيا عمى توظيف احدث الوس
التكنولوجيا ادي إلى تغيير ممحوظ في طرق وأساليب ممارسة أنشطة األعمال, بل لقد أثر عمى 
بناء اليياكل التنظيمية في المنشآت, األمر الذي ادى إلى إعطاء المزيد من المرونة, ليس فقط 

 تش  ص وق  س  لعمل   

عم  ق و  عكس    ع  أن ت  

 النته   من  ع     لقو ئ   لم ل   

 ) إ ت   ي (

 تسج   من و قع  لمستن    ف  :

  لعموم   ل وم    -

  وم    لمق وض ن -
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داخل, ولكن في توسع دائرة نشاط المنشأة في في مواجية ظروف ومتطمبات السوق في ال
الخارج, فقد ادي استخدام الحاسوب إلى تحقيق درجة أعمى من التكامل والترابط بين األنشطة 
داخل المنشأة, األمر الذي أثر عمى مستويات وظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارت, والسرعة 

رة عمييا , باإلطافة إلى خفض التكمفة في إنجاز  العمميات, ومركزية العمميات والسيط
 (.2226)احمد,

في   ( أن اىم األسباب التي ادت إلى استخدام الحاسب اآللي2211ويذكر )عجمي, 
 :نظم المعمومات المحاسبية ىي

 قد التي والمعمومات  البيانات من ىائمة كمية عمى المحاسبي المعمومات نظام يحتوي .1
 يساىم الكمبيوتر استخدام  فإن وبالتالى, كبيرين ووقتا جيدا وتخزينيا معالجتيا تستغرق
 .اكبر وكية اسرع وقت في األعمال تمك  إنجاز

 االستاذ دفتر إلى المساعد االستاذ دفتر من كالترحيل الدورية العمميات من الكثير ىناك .2
 إلى الميمة ىذه فأوكمت, المحاسب نفس في الممل وتخمق بالروتين تتصف التي العام

 .خاصة برمجيات طريق عن  اآللي الحاسب

 ىو المؤسسة في جزئي نظام كل – متعددة المنظمة في  البيانات تدفق مصادر أن كما .3
لى من التدفق ىذا في ولمتحكم – المحاسبية  البيانات مصادر من مصدر  نظام وا 

 .بالكمبيوتر االستعأنة تمت المحاسبي المعمومات

 البرامج من عدد توفر أن كما,  استعماليا  انتشار في ساىم الحواسيب اسعار أنخفاض .4
 .المحاسبي العمل أداء في المحوسبة المحاسبية البرامج اعتماد زيادة في شجع الجاىزة

 مقومات نظم المعمومات اإللكترونية:
تتكون نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية من عناصر اساسية ىي األجيزة والمعدات, 

 الوثائق, واألفراد, والبيانات, وعناصر الرقابة.والبرمجيات, و 

 وفيما يمي توضح لكل عنصر:

 أوال : المستمزمات المادية ) األجيزة والمعدات(

وىي عبارة عن اجيزة الحاسب اآللي  وتوابعيا , والتي تتكون من اجزاء رئيسية تؤدي 
( 2212رت )العبيدي,ميام ووظائف مختمفة في إطار نظام المعمومات , ىذه الوحدات كما ذك

 ىي.
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 إلى البيانات كافة إدخال خالليا من يتم التي ىي الوحدات وىذه:    اإلدخال وحدات  -0
 من وغيرىا,  االقراص ومشغالت,  والفأرة,  المفاتيح لوحة وتشمل الكمبيوتر جياز
 .األخرى   اإلدخال وحدات

 معمومات إلى لتحويميا الخام  البيانات معالجة عمى وتعمل:  المركزية المعالجة وحدات -3
 بين والتنسيق,  الحاسوب في االخرى االجزاء باقي عمى بالرقابة تقوم كما,  فائدة ذات
,  الحاسوب عمميات كافة بتشغيل منفردة تقوم الوحدات وىذه فيو تتم التي العمميات جميع
,  والمنطق الحساب وحدات من وتتكون المنطقية أو الحسابية العمميات كانت سواء

 .التحكم ووحدات,  والثانوية الرئيسية الحفظ مواقع وىي المسجالت

 المؤقت التخزين بعممية الرئيسة التخزين وحدة تقوم : والثانوية الرئيسة التخزين وحدات -2
 بعممية فتقوم الثانوية التخزين أجيزة اما,  المعالجة عممية خالل  والتعميمات   لمبيانات
 .المعالجة عممية أثناء تستعمل ال التي والبرامج  البيانات تخزين

 عن الناتجة اإللكترونية  البيانات تحويل عمى االخراج وحدات تعمل : االخراج وحدات -4
 بإخراج تسمح الوحدات وىذه,  النيائي لممستخدم مفيوم بشكل وعرضيا الحاسوب نظام

,  مسموعة أو,  مرئية أو,  مكتوبة تقارير شكل عمى وتقديميا الحاسوب من  البيانات
 .والسماعات والطابعة الكمبيوتر شاشة مثل

 عناصر نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية: (2-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 (2212المصدر : )العبيدي, 

 ثانيا : البرمجيات 

وىي العنصر الثاني من عناصر نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة , وال يمكن أن يتم 
العمل المحاسبي عمى الحاسوب من دون وجود البرمجيات , وتعرف البرمجيات بأنيا مجموعة 

 وح     إل    

Input 
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Processing 

 وح     ال   ج
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المبرمج ( التي تعمل عمى توجيو منفصمة من التعميمات  واألوامر المعدة من قبل اإلنسان ) 
المكونات المادية لمحاسوب بطريقة معينة بغرض الحصول عمى نتائج محددة , أي أنيا سمسمة 
من األوامر عمى شكل خطوات تبين كيفية معالجة البيانات  المختمفة مثل حل المسائل العممية  

االحصائيات وتوزيعيا حسب  أو احتساب العمميات التي تسجل في الدفاتر المحاسبية أو تحميل
اصنافيا المحددة وغيرىا من العمميات العممية واإلدارية واالقتصادية , ويتم وضع ىذه األوامر أو 
التعميمات  من قبل مبرمجين عمى شكل برامج تكون ميمتيا إنجاز  وظائف معينة , إذ تدخل 

ين عمى ىذه األوامر أو ىذه التعميمات  إلى الحاسوب مع امكانية اجراء أي تعديل أو تحس
 (. 2229التعميمات  في المستقبل ) قندلجي و السامرائي, 

 ثالثا : المستندات  

تعتبر المستندات أىم وسائل اإلتصال داخل نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية, 
ذا كانت المستندات في ظل النظام اليدوي تتم ثل وتعتبر ايضا من مكونات الرقابة عمى النظام, وا 

يصاالت القبض والسداد, بحيث يتم تسجيل تمك المستندات في الدفاتر  في فواتير البيع والشراء, وا 
المحاسبية مثل دفتر اليومية ودفتر األستاذ, اما في النظم اإللكترونية فإنو يتم تمقين النظام 

ة  مالية , ببيانات القبض او الدفع أو البيع أو الشراء في نماذج مختمفة تتناسب مع كل عممي
ليتولي النظام بعد ذلك عممية التسجيل والترحيل إلى الحسابات المختمفة و إنتاج  التقارير 

 (. 2227والمستندات المختمفة )قاعود, 

 رابعا : األفراد

يعتبر االفراد ىم العنصر األساسي الذي يسيطر ويشغل نظم المعمومات المحاسبية 
لييم ُيرجع أي خمل في عمل تمك المحوسبة, وال يمكن أن تعمل تمك النظ م بدون وجودىم, وا 

 (. 2224النظم او سوء إستخدام ) غنيم, 

 خامسا : البيانات

 Dataتعتبر البيانات ىي المواد الخام التي يعتمد عمييا النظام وتعرف بأنيا " البيانات 
ىي عبارة عن االعداد واألحرف األبجدية والرموز التي تقوم بتمثيل الحقائق والمفاىيم بشكل 
مالئم يمكن من إيصاليا وترجمتيا ومعالجتيا من قبل اإلنسان أو األجيزة لتتحول إلي 

(. كما أن البيانات تمثل مرحمة أساسية وىامة من مراحل النظام وىي 2228النتائج")قاسم, 
خالت والتي ينبغي ان تكون سميمة وواضحة, فمو كانت البيانات المدخمة إلي النظام مرحمة المد

غير صحيحة أو غير سميمة فإنيا تؤدي إلى نتائج غير سميمة والتي يعبر عنيا بالمعمومات 
 (.2226والتي تمثل مرحمة المخرجات في نظم المعمومات اإللكترونية)الشريف, 
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   سادسا : عناصر الرقابة

بيا كل اإلجراءات المتبعة لضمان  سالمة التشغيل اإللكتروني لمبيانات, وتتضمن  ويقصد
جراءات الرقابة الخاصة  كال من إجراءات الرقابة الالزمة لضمان  صحة البيانات كمدخالت وا 
جراءات الرقابة عمى ألية عمل البرامج و إجراءات الرقابة الخاصة في حفظ  بتقسيم العمل وا 

لنسخ اإلحتياطية وضمات امن وسالمة البيانات باإلضافة إلى إجراءات الرقابة البيانات وعمل ا
 (2227عمى جياز الكمبيوتر نفسة) قاعود, 

 مواصفات نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية 

 (2228تتمتع نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية بالمواصفات التالى كما أشار )قاسم,

 الواقع تعكس حديثة محاسبية معمومات وينتج حدوثيا فور االقتصادية االحداث يسجل .1
 .الدورية المعمومات يبتج كما, اصدارىا لحظة في لممنظمة االقتصادي

, االداري المعمومات نظام أجزاء بقية و المحاسبي المعمومات نظام بين الدمج إمكانية .2
 .وحده المحاسبي المعمومات نظام عمى فقط باالعتماد يتم ال القرارات اتخاذ ألن

 ودوائر الحسابات دائرة قبل من استخداميا يمكن إذ, سيمة المستخدمة المحاسبية البرامج .3
 .االدارات وبقية والمراجعين المالية

 نظر وجيات حسب, المحاسبي النظام داخل في المخزنة المعمومات تصنيف إمكانية .4
 .القرارات اتخاذ عممية في صالحة تكون أن اجل من,  متعددة

 .الحاجة حسب بينيا والمفاضمة االختيار فرصة يتيح مما البرامج تعدد .5

 :المحاسبية المعمومات موثوقية
 المعمومات ىذه تجعل التي الرئيسية الخصائص من بمجموعة المحاسبية المعمومات تتمتع

 ىذه تحسين ويؤدي المحاسبية المعمومات نوعية تقييم وألغراض القرار, اتخاذ مفيدة, ألغراض

 المعايير عرفت وقد لمستخدمييا, ومنفعة فائدة أكثر المحاسبية المعمومات جعل الخصائص إلى

 في المقدمة المعمومات من تجعل التي السمات بأنيا الخصائص تمك المالية إلعداد التقارير الدولية

 :( 2212)حمادة, اآلتية ىي الخصائص ىذه وأن لممستخدمين, المالية مفيدة البيانات 
 .لمفيم القابمية 1-
 .المالئمة 2-
 .الموثوقية 3-

 .المقارنة قابمية 4- 
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إلى  نظراً  فقط النوعية وخصائصيا الموثوقية خاصية تعريف إلى الدراسة ىذه في الباحث ويتطرق
 :اآلتيتين الفقرتين خالل من وذلك الدراسة, بموضوع ارتباطيا

 :المحاسبية المعمومات موثوقية مفيوم .أ
 االعتماد يمكن والتي والتحيز المادي الخطأ من تخمو التي المعمومات إلى الموثوقية تشير

 .تمثل أن معقول نحو عمى يتوقع ما أو تمثيمو تقصد ما بصدق لتمثل المستخدمين قبل من عمييا

 ما وىو سالمتيا من التحقق الممكن ومن لإلثبات, قابمة المعمومات تكون أن يستمزم الذي األمر

 لألفراد ضرورية خاصية وىي .واإلفصاح القياس في الحياد من ممكن قدر بأكبر االلتزام يتطمب

 خاصية تعني كما .لممعمومات الفعمى المحتوى لتقييم الالزمة الخبرة أو الوقت لدييم يتوافر ال الذين

 تعتبر وعرضيا النتائج الستخراج اختيارىا تم التي واإلفصاح القياس أساليب أن المعمومات موثوقية

 ألشخاص تسمح بكيفية تم قد األساليب تمك تطبيق وأن بيا, تحيط التي لمظروف مناسبة أساليب

 النتائج, تمك من لمتثبت استخداميا  بإعادة -األولى المرة في بتطبيقيا قاموا عمن مستقمين -آخرين

 يعترييا أن دون , عمييا تنطوي التي األحداث جوىر عن تعبر تقديميا تم التي المعمومات وأن

 واالعتماد فييا الوثوق يمكن نزيية معمومات كونيا التحيز من خموىا إلى إضافة أىمية, ذو تحريف

  .(2010,حمادة)منفعتيا من يزيد بالموثوقية المحاسبية المعمومات اتسام أن , عمييا

 :المحاسبية المعمومات لموثوقية النوعية الخصائص .ب

 ىي فرعية خصائص ثالث فييا تتوافر أن يجب بالموثوقية المحاسبية المعمومات تتسم لكي

  :اآلتية
 .العرض في الصدق 1-

 .لمتحقق القابمية 2- 
 .الحياد 3-

  :حدة عمى خاصية كل الباحث ويعرض
 واألوصاف األرقام بين اتفاق أو مطابقة وجود ضرورة الخاصية ىذه تعني :العرض في الصدق1-

 .أخرى ناحية من لعرضيا واألوصاف األرقام ىذه تتجو التي واألحداث الموارد ناحية من المحاسبية

 شكميا كان لو حتى االقتصادية وحقيقتيا لجوىرىا وفقاً  المحاسبية المعمومات عرض يتم أن بمعنى
  .والتكمفة المادية حدود ضمن كاممة تكون وأن مختمفًا, القانوني

  األفراد من عدد بين االتفاق من عالىة  درجة تحدث عندما المفيوم ىذا يتحقق :لمتحقق القابمية 2-

 المراجعين من عدد يصل كان وذلك نفسيا؛ القياس طريقة يستخدمون الذين بالقياس القائمين
 خارجية أطراف وصمت فإذا المالية, القوائم من عدد بخصوص نفسيا النتيجة إلى المستقمين
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 منيا, لمتحقق قابمة غير تكون المالية القوائم  فإن مختمفة, نتائج إلى نفسيا القياس طرق باستخدام
  .فييا الرأي إبداء لممراجعين يمكن وال

 كما .عممي قياس أي في يتوافر أن يجب الذي الموضوعية شرط عن لمتعبير الخاصية ىذه وتستخدم

   .القياس بعممية القائم بشخصية المتعمق التحيز من النوع ذلك تجنب لنا تحقق الخاصية ىذه أن 
 القائم يمارسو قد الذي التحيز من المقصود النوع ذلك تجنب المعمومات بحياد يقصد :الحياد3-

 سموك في التأثير بيدف أو مسبقة نتائج إلى الوصول بيدف وعرضيا المحاسبية المعمومات بإعداد
 حالة في كما مقصود غير بالقياس القائم تحيز يكون وقد معين, اتجاه في المعمومات ىذه مستخدم
  .مثالً  األمانة عدم حالة في كما مقصوداً  تحيزاً  يكون قد أو والخبرة المعرفة نقص
 يمكن وال أمينة عٌدىا يمكن ال معمومات ىي الخاصية ىذه فييا تتوافر ال التي المعمومات وأن

 يحقق التحيز من المعمومات خمو وأن .القرارات اتخاذ لعممية كأساس  عمييا االعتماد أو فييا الوثوق

  .(2010,حمادة) المعمومات حياد تمقائية بصورة لنا

 :المحاسبية اإللكترونية في فمسطيننظم المعمومات 
بدأ استخدام  نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية في فمسطين في بداية الثمأنينات من 

في البمديات والمؤسسات الحكومية , ثم  القرن الماضي , وقد كان استخدام تمك النظم محصور
بعد ذلك بدأت منشآت األعمال الخاصة باستخدام نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية , وقد 
كانت تمك النظم في بدايتيا عمى صورة برامج منفصمة ال يوجد ترابط بينيا , مثل برنامج يعالج 

يعالج الرواتب والمدفوعات , ثم تطور النظام المالي , وبرنامج خاص بنظام المخزون واخر 
األمر إلى أن ظيرت برامج محاسبية الكترونية متكاممة تربط بين نظام المحاسبة والمخزون 

 (2227والرواتب وقد تعددت تمك البرامج , ونورد نبذة عن كل واحد منيا كالتالى ) قاعود,

 منشآت من عدد في امجالبرن ىذا ويستخدم:   واإلدارة لممحاسبة الذكي المحاسب نظام .1
 لمكمبيوتر فمسطين شركة أنتاج من وىو الفمسطينية والمؤسسات والمصانع   األعمال
 (.سوفت سمار) المعمومات وأنظمة

 مثل المحاسبية والمتطمبات االمور جميع البرنامج ىذا ويعالج:  السحري المحاسب نظام .2
 شركة أنتاج من وىو,  والشيكات والسندات والفواتير الختامية والحسابات إلىومية القيود

 .الحديثة التقنيات

دارة لممحاسبة بابل نظام .3  بابل نظام ويتعامل,  سوفت بابل شركة أنتاج من: المخازن وا 
 المجموعة في مخازن بعدة التعامل يتم أن إمكانية ويوفر العمالت من نيائي ال بعدد

 لكل اجمإلى جرد عمل أو حده عمى مخزن لكل جرد عمل ويمكن الواحدة المحاسبية
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 بنظام أو فردي كمبيوتر عمى أي الواحد المستخدم بنظام بابل برنامج ويعمل, المخازن
 .الكمبيوتر شبكة عمى بعضيا مع مرتبطة كمبيوترات عدة عمى مستخدم من أكثر

 يمكن الممتاز ونظام,  لمكمبيوتر يتوب ىا شركة أنتاج من وىو:  الممتاز برنامج .4
 .الخاصة األعمال منشآت في المحاسبية األعمال كافة  إنجاز في استخدامو

 من ويعتبر,  القمعة شركة أنتاج من البرنامج ىذا:  واإلدارة لممحاسبة االصيل نظام .5
 المحاسبية البرامج سوق في إطالقيا التي اإللكترونية المحاسبية المعمومات أنظمة احدث
 الفمسطينية األعمال منشآت في ا انتشار المحاسبية البرامج أكثر من ويعتبر فمسطين في
 .االستخدام بسيولة البرنامج ىذا ويتميز,  غزة قطاع في

القانون الضريبي المنظم الستخدام البرامج المحاسبية المحوسبة في اراضي السمطة 
 الفمسطينية

 26/27/2225( بتاريخ 138( من قرار مجمس الوزراء رقم )6نصت المادة رقم )
 بالئحة مسك الحسابات عمى ما يمي :والمتعمقة 

 الحسابية الدفاتر مسك تعمىمات متطمبات إلى اإللكتروني النظام يستجيب أن يجب  .1
 .القانونية

 .الحكومية الجيات من مرخص النظام يكون أن يجب .2

 التسجيالت كل ذلك في بما لممستخرجات التمقائية بالطباعة النظام يتمتع أن يجب .3
 لكل رقم وجود ضرورة مع تسجيميا نظام حسب وذلك منيا جزء أو الثابتة لممجموعات

 .مستند

 .الجياز من استخراجيا يتم نسخة كل عمى  أصل كممة ذكر يتم أن يجب  .4

 وكذلك( UPS)  الكيربائي التيار ألنقطاع وقائي بجياز مزود النظام يكون أن يجب .5
 . Antivirus برنامج

 المالية وزارة لدى المحاسبي نظامو يسجل أن محاسب أو مكمف شخص كل عمى يجب  .6
 .بالنظام المتعمقة الدقيقة التفاصيل كافة فيو ويذكر

واضح مما سبق أن القانون لم يحدد بوضوح كافي ودقيق حاالت التالعب التي يمكن 
تنفيذىا باستخدام أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية , فمثال ذكر أنو يجب أن يتم طباعة 
كممة أصل  عمى كل نسخة يتم طباعتيا ولكنو لم يذكر عدد النسخ التي يتم طباعتيا وال إلى 

تم تقديم ىذه النسخ ليا , وأيضا ذكر القانون أن النظام يجب أن يكون مرخصا من الجية التي ي
الجيات الحكومية ولكنو لم يذكر شروط ترخيص تدأول استخدام تمك النظم والتي يرى الباحث أن 
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من ضمن ىذه الشروط مثال  أن يكون نص واضح يحدد أنو يجب أن ال يتم تعديل البيانات  في  
 تم إدخال  ىا عمى النظام , وأنا يكون التعديل من خالل سند قيد. المستندات التي

 :أثر استخدام الحاسوب عمى النظام المحاسبي 
تيدف المحاسبة إلى توفير المعمومات المالئمة عن أوجو النشاط ونتائج األعمال والمركز 

كنظام إال أن المالي لإلدارة وأصحاب المصالح , ورغم أن الحاسوب لم يغير اىداف المحاسبة 
لمتبعة في تسجيل وتشغيل استخدامو يحدث تغيرات في ىيكل النظام المحاسبي  وفي االجراءات ا

 (.2213, كما أنو يؤثر في مقومات النظام المحاسبي وعالقتيا مع بعضيا )الحسبان, البيانات

 وأخرون, وفي اطار توضيحو لمتأثيرات التي احدثيا الحاسوب عمى النظام المحاسبي ذكر )جمعة
 :ي( التال2223

يتطمب استخدام الحاسوب في النظم المحاسبية ضرورة تعديل : االثر عمى المجموعة المستندية
شكل األصل ية أو استخدام مجموعة مستنديو جديدة تشمل البيانات  الموجودة في المستندات 

المنشأة , وكذلك األصل ية بصورة تتماشي مع البرنامج المحاسبي االلكتروني الذي يطبق في 
نظام الترميز المتبع  لموصول إلى البيانات  التي تم حفظيا من خالل إحدى وسائل الحفظ مثل: 

 الشريط البالستيكي الممغنط , واألقراص الممغنطة.

في النظام إلىدوي تتخذ المجموعة الدفترية شكل الدفاتر أو : االثر عمى المجموعة الدفترية
, اما في ظل جمدات أن يقرأ ما بيا من بياناتمن يطمع عمى تمك المالمجمدات التي يمكن لكل 

 النظام االلكتروني فإن  مجموعة الدفاتر والسجالت تكون عمى  أشرطة واسطوأنات ممغنطة .

يتضمن دليل الحسابات قائمة بأسماء الحسابات الرئيسية والفرعية, : األثر عمى دليل الحسابات
كل حساب, ويعتبر وجود دليل الحسابات ضروريا في النظام كما يتضمن قواعد التسجيل في 

إلىدوي, إال أنو يعتبر اساسيا في ظل النظام االلكتروني حيث أن ىذا النظام ال مكن لو أن يعمل 
إال بوجود دليل الحسابات, فال يمكن لمحاسب االلكتروني  توجيو بيان معين إلى حساب معين إال 

بناءه مسبقا, وتم تعريف ارقام وأسماء الحسابات اإلجمالية    إذا كان دليل الحسابات قد تم 
 والفرعية وتم تخزينيا في الكمبيوتر.

أدى استخدام الكمبيوتر في نظم المعمومات األثر عمى القوائم المالية والتقارير األخرى : 
سبب قدر المحاسبية إلى توفر ىذه التقارير بسرعة كبيرة  وتوفير عدد كبير من التقارير وذلك ب

 الكمبيوتر عمى معالجة كميات ىائمة من البيانات  في وقت قصير.



46 

 

في ظل النظام إلىدوي يتم حفظ المستندات األصل ية االثر عمى تخزين البيانات  ومعمومات: 
داخل ممفات خاصة , وتعتبر الدفاتر والسجالت وسائط تخزين لمبيانات   والمعمومات المحاسبية, 

حوسبة فإن  تخزين البيانات  يكون بطريقة مختمفة جدا حيث أن البيانات  اما في ظل النظم الم
يتم تخزينيا عمى شكل رموز الكترونية يتم حفظيا عمى وسائط ممغنطة ووسائل الكترونية اخري 

 , وتم التعارف عمى طريقتين اساسيتين لتخزين البيانات  في ظل النظم اإللكترونية , ىما:
 يعرف ما وىي :األصمية التخزين وحدة (Hard Desk )ىذه عمى  البيانات تخزين ويتم 

,  مباشرة الوحدة ىذه عمى تخزينيا تم  بيانات أي غمى الوصل يمكن كما, بأول أول الوحدة
 وتعتبر الكمبيوتر في المركزية التشغيل بوحدة ودائما مباشر اتصاال متصل الوحدة تمك ألن
 .منيا جزء

 من,  وسائط من استخدامو يتم ما كل بيا ويقصد: الكمبيوتر خارج  البيانات تخزين وحدة 
  البيانات إلى الوصل يمكن وال, والمعمومات  البيانات لتخزين, ممغنطة وأسطوأنات اشرطة

 .بالكمبيوتر توصيميا تم إذا إال الوسائط تمك عمى المخزنة والمعمومات

 المحاسبي تتمثل بما يمي:مما تقدم نخمص إلى أن  أثر استخدام الحاسوب في النظام 

,  المحاسبية المعمومات نظم( مكونات)  مقومات في تغيرات إلى ادي الحاسوب استخدم -
  اليدوية العمل طريقة عن تختمف بطريقة يعل معروف ىو كما الكمبيوتر أن بسبب وذلك
 يستطيع وال الكترونية رموز شكل عمى والمعمومات  البيانات حفظ يتم الكمبيوتر في فمثال

 معينة بطريقة معالجتيا تم إذا إال  البيانات تمك وفيم قراءة المحاسبية لممعمومات المستخدمين
 .المستخدمين ألولئك فيميا ويمكن مقروءة تجعميا

 .المحاسبي النظام في المستندية المجموعة وطبيعة شكل عمى أثر الحاسوب استخدام أن -

 أثر الحاسوب استخدام ولكن,  الكترونية أم يدوية كانت سواء تتغير لم المحاسبة اىداف أن -
 .االىداف ىذه كفاءة تحقيق درجة في

 الحاسوب أن إال,  اإلنسان بيا يقوم التي لألعمال امتداد إلى ىو ما الحاسوب استخدام أن -
 . عاليتين وكفاءة بسرعة يقوم

 وخاصة المحاسبي النظام مخرجات مستخدمي عمى فرض المحاسبة في الحاسوب استخدام -
 مصداقية من التحقق ىي مسؤوليتيم تكون الذين الضريبية الدوائر في يعممون الذين ألئك

 عمم مجال في   األقل عمى االدنى بالحد قدراتيم من يطوروا أن المحاسبي النظام مخرجات
 اإلدخال مراحل في الحاسوب بيا يعمل التى ة اآللي فيم عمى قادرين يكونوا حتى الحاسوب
 بيم والتضميل لمخداع عرضة يكونوا ال وبالتالى,  المحاسبية المعمومات واستخراج والمعالجة

 .ليم محرفة معمومات تقديم يتم بأن
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  المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم: الثاني المبحث
 (التيرب)  الضريبي واالحتيال

 مفيوم التحايل الضريبي ) التيرب(
يشمل كل الممارسات التي يقوم بيا البعض لغرض تحقيق الغش أو التحايل مفيوم واسع 

الكسب غير المشروع, ولتوضيح مفيوم التيرب الضريبي بشكل جمي سوف نتناول  أوال مفيوم 
 التحايل كمفيوم عام ومن ثم نتطرف إلى مفيوم التيرب الضريبي.

 أوال: مفيوم االحتيال

الباطل حقا, وىو التوصل بما ىو  وقمب المراوغة العرب أن االحتيال ىو  لسان جاء في 
 العرب( لسان مشروع لما ىو غير مشروع.)معجم 

 لجريمة االحتيال تعريف ) 354 (المادة في ورد فقد الفمسطيني العقوبات قانون في أما

 باستعمال طريقة إما لمغير ممموك مال عمى الحصول " وىو النصب مسمى عمييا  أطمق والذي

 أو إلى الماضي تنتمي واقعة في عمىو المجني خداع شأنيا من خارجية بمظاىر مدعمة احتيإلىة

ما الحاضر,  يدعيو ما االعتقاد بصدق عمى يحممو بما صحيحة غير صفة أو كاذب اسم باتخاذ وا 

 (2228)عبد الفتاح, ."لذلك نتيجة المال وتسميم الجأني

واالحتيال أن كما ورد في دليل مؤسسة النقد العربي السعودي لمكافحة اإلختالس 
االحتيال "ىو أي ممارسة تنطوي عمى استخدام الخداع لمحصول المباشر أو غير المباشر عمى 

 (2228شكل من أشكال االستفادة المالية لمرتكب الجريمة".)مؤسسة النقد العربي السعودي,

االحتيال ىو أي وسيمة قد يستخدميا  شخص لمحصول عن مكاسب  بطريق غير عادلة 
أوجية أخر,  وتشمل التصريح عن معمومات غير صحيحة أو إخفاء معمومات  من أي شخص

(SAS No.99مع  وجود نية لمخداع. ووفقا 
( االحتيال يأخذ أحد شكمين ,الشكل األول ىو 1

سرقة و سوء استخدام االصول , أما الشكل الثاني فيكون بالتالعب بالتقارير المالية. 
(Romney, and Steinbart.2006.) 

الحتيال يتكون من أربعة ضوء ما تقدم من تعريفات لمفيوم االحتيال  نالحظ أن ا في
 :عناصر ىي

                                                           
1

 SAS       تص  Statement Auditing Standers   ه   لتفس     لمع      لم  جع   لمتع  ف عل ه  و لت  تص   عن مجلس

 مع      لم  جع   الم  ك   لمن ثق عن مجمع  لمح س  ن  لق نون ن  الم  ك  ن
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وىو الشخص الذي يكون عنده النية والعزم لمخداع والتزوير لتحقيق ىدفو من الكسب  المحتال :
 غير المشروع.

 ية االحتيال.والمقصود بيا الطريقة أو االداة التي يستخدميا المحتال في تنفيذ عمم الوسيمة:

 وىو الشخص أو الجية الضحية لعممية االحتيال. :عميوالمحتال 

 اليدف من االحتيال: ىو الكسب غير المشروع.  

 ثانيا: مفيوم االحتيال الضريبي ) التيرب(

تم في الفصل السابق ذكر العديد من التعريفات لمفيوم التيرب الضريبي وسوف نكتفي 
( لتعريف التيرب الضريبي فقد ذكر بأن التيرب 2212ىنا بعرض التعريف الذي أورده )وىبة,

الضريبي ىو " عدم دفع الضريبة المستحقة عمى المكمف, ويكون ذلك إما جزءا منيا أو كل 
و, ويتم التيرب قبل بدء فترة الدفع أو خالليا باستخدام وسائل غير النسبة المفروضة عمى

مشروعة." لمتوضيح بأن التيرب الضريبي نوع من أنواع االحتيال, ألن المتيرب من الضريبة 
يقوم فعمىا بالحصول بشكل مباشر أو غير المباشر عمى شكل من أشكال االستفادة المالية 

الخداع والتزوير لغرض تحقيق الكسب غير المشروع وذلك باستخدام أساليب غير مشروعة مثل 
 من خالل عدم دفع كل نسبة الضريبة المفروضة عمىو واالحتفاظ بالباقي لنفسو. 

 أنواع اإلحتيال في نظم المعمومات المحاسبية
احتيااااال فااااي نظاااام المعمومااااات المحاساااابية ىااااو أي تصاااارف غياااار قااااانوني تكااااون المعرفااااة 

 اساااااااية الرتكااااااااب ذلاااااااك التصااااااارف, وتشااااااامل تماااااااك التصااااااارفات التاااااااالىبتكنولوجياااااااا الكمبياااااااوتر اس
(Romney, and Steinbart.2006:.) 

 البرامج تدمير أو,   البيانات نسخ أو التعديل أو, بو المصرح غير االستخدام أو, السرقة 
 . البيانات أو

 الكمبيوتر سجالت تعديل طريق عن المال سرقة 

 جريمة الرتكاب الكمبيوتر تجييزات الستخدام التخطيط. 

 الكمبيوتر باستخدام  الممتمكات عمى قانونية غير بطريقة االستحواذ. 

 دور نظم المعمومات المحاسبية في التيرب الضريبي
من خالل مراجعة االدبيات في موضوع نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة توصل 
الباحث إلى أنو مع انتشار  استخدام نظم المعمومات اإللكترونية ظيرت العديد من الثغرات و 
المشاكل التي  يمكن أن يكون ليا اثر كبير في عممية الغش والتالعب في البيانات  المحاسبية 
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د ظاىرة التيرب الضريبي,  فمن خالل ىذه الثغرات يستطيع المتيرب وبسيولة وبالتالى ازديا
من أنتاج معمومات محاسبية وىمية غير صحيحة من دون أن يترك اثر  عالىة كبيرة وسرعة 

 يدينو ومن ثم يقوم بتقديم تمك المعمومات لمدوائر الضريبية وىو مطمأن بأنو لن يكشف امره. 

راء مقابالت مع المدير الفني  والمدير المالي السابق في شركة القمعة وقد تبين لمباحث بعد اج
وىي الشركة المالكة لبرنامج االصيل المحاسبي وىو البرنامج االكثر استخداما في منشآت 
األعمال في قطاع غزة تبين أن البرنامج قد يحتوي عمى عدد من الثغرات مثل أنو توجد في 

نات  التي قد سبق إدخال  ىا إلى النظام المحاسبي كما يمكن إعادة  البرنامج إمكانية تعديل البيا
ترقيم المستندات ويمكن طباعة أكثر من أصل  لممستندات ويمكن اضافة أي صالحيات يطمبيا 

 العميل. ) مقابمة(

وقد أورد العديد من الباحثين في مجال نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية ما يؤيد 
لنظم تحمل من المخاطر والتيديد ما جعل منيا اداة لمتالعب والغش واالحتيال, حقيقة أن تمك ا

وفيما يمي بعض ما ذكره الباحثين في مجال نظم المعمومات عن مخاطر نظم المعمومات 
 المحاسبية المحوسبة:

التالعب بالمعمومات في نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة يمكن أن يحدث في أي 
معالجة البيانات , من مرحمة اإلدخال وحتى مرحمة المخرجات,  والتالعب في  مرحمة من مراحل

المدخالت يعد أكثر أشكال االحتيال شيوعا, حيث أن التالعب في البيانات  المدخمة سيل التنفيذ 
و يحتاج فقط إلى معرفة بسيطة في ميارات الكمبيوتر, وأيضا ىذا النوع من االحتيال يصعب 

و طبيعيا وال يتم اكتشاف إال إذا تم تنفيذ مراجعة معمقة وكثيفة. أما فيما يتعمق اكتشافو ألنو يبد
بالتالعب ببرامج الكمبيوتر نفسيا فيذه ميمة معقدة وصعبة ألنيا تحتاج إلى ميارات ومعرفة 
متقدمة في عمم برمجة الكمبيوتر, كما أن ىذا النوع من التالعب يصعب جدا ايضا اكتشافو ألن 

تاج أيضا إلى معرفو وميارة متقدمة في عمم برمجة الكمبيوتر. كما يوجد اشكال اخري اكتشافو يح
من التالعب في نظم المعمومات المحوسبة  مثل استغالل ما تتميز بو تمك النظم من سرعة في 

 ( Hurt,2008تنفيذ التعديالت أو حتى مسح بعض السجالت ومن دون ترك أي أثر.)

لغش أصبحوا قادرين عمى سرقة أشاء أكثر في وقت أقل وجيد الذين يمارسون االحتيال وا
اقل, بل أصبح بإمكانيم سرقة الماليين من الدوالرات في وقت ال يتعدى الدقائق ومن دون أن 

 يتركوا أي دليل. ويعزي السبب في ذلك إلى نظم الكمبيوتر تتميز بالخصائص التالىة:
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 وبالتالى, الكمبيوتر أنظمة في  ياناتالب قواعد من ىائمة وأعداد اشكال تخزين يمكن 
 أو يعدلوا أن يمكنيم ىذه  البيانات قواعد إلى يصموا أن يستطيعون الذين األشخاص

 .جدا قصير وقت في  البيانات من جدا كبيرة كمية يدمروا

 بطريقة يعمل سوف والنظام,  بسيط قانوني غير تعديل إلى فقط يحتاج الكمبيوتر برنامج 
 اكتشاف يتم حتى أو استخدامو يتم البرنامج أم طالما جدا طويمة ولفترة صحيحة غير
 (Romney, and Steinbart.2008. )البرنامج في التالعب ذلك

" تبين أن تكنولوجيا المعمومات قد خدمت المحاسبة ولكنيا أيضا حممت المخاطر  
 (2226والتيديد".)احمرو ,

المعمومات قدمت خدمة عظيمة لمنظمات األعمال أن التطور اليائل في تكنولوجيا نظم 
إال أنيا بشكل متوازي حسنة قدرة الذين يمارسون الغش واالحتيال بشكر كبير ايضا, ويجب 
االعتراف بأن عمميات االحتيال التي تمت بواسطة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة  ىائمة. 

(A. Seetharaman, and others ,2004) 

المشاكل التي ظيرت في بيئة معالجة البيانات  المحاسبية إلكترونيا ىي أن من أىم 
الغش والتالعب مثل إدخال أرقام في غير أماكنيا بشكل مقصود أو غير مقصور ) قاعود , 

2227) 

: من خالل ما تقدم يبدو واضحا أن نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة الباحث ىير 
تعتبر عامل ميم وفاعل في تسييل عمميات االحتيال, ويعتبر التيرب الضريبي أحد أنواع 
االحتيال الذي يمارسو ضعاف النفوس أصحاب النظرة األنأنية الذين يقيسون االمور عمى مقياس 

ذا ما ما سوف يتم تاكيده أو نفيو من خالل استطالع اراء المصمحة الشخصية الضيقة , وى
الدوائر الضريبية والمحاسبين وذلك عبر تحميل االستبانة  التي صممت ليذا الموظفين في 

  الغرض في الفصل القادم.
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 أساليب تنفيذ التيرب الضريبي بواسطة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة.
تتم في أي مرحمة من مراحل معالجة البيانات  في نظم أساليب التيرب الضريبي قد 

 :يالمعمومات المحاسبية  كالتال

  أوال: أساليب التيرب الضريبي في مرحمة المدخالت

ذكر العديد من الباحثين في نظم المعمومات المحاسبية أن مرحمة إدخال   البيانات  في 
المراحل التي يتم فييا التالعب واالحتيال بسبب البرامج المحاسبية اإللكترونية  تعتبر من أكثر 

 السيولة في تنفيذ التالعب في ىذه المرحمة وألسباب اخري نوردىا كالتالى:

من اكثر الطرق استخداما وأبسطيا الرتكاب االحتيال ىي أن يتم التعديل والتالعب في  
ال تحتاج إال إلى القميل من البيانات  التي يتم إدخال  ىا إلى برامج الكمبيوتر, فيذه الطريقة 

ميارات الكمبيوتر, حيث أن مرتكب الغش يمزمو فقط أن يعرف كيف يعمل النظام حتى يقوم 
 (Romney, and Steinbart.2008بالتالعب في المدخالت لتحقيق غرضو من اإلحتيال. )

من أن البرامج المحاسبية المستخدمة من قبل المحاسبين في قطاع غزة مثل  بالرغم
رنامج االصيل وغيره تتمتع بالعديد من المميزات الجيدة مثل السرعة في إنجاز  العمل, والدقة, ب

 تعتبر رقابية عيوب و كبيرة ضعف نقاط بيا توجد البرامج والعديد من المميزات االخرى إال أن ىذه 

ات أنو يمكن ارتكاب المخالف البرامج بعض ىذه عمى عممي خالل من لي اتضحت وقد جوىرية,
 (:2227التالىة)الحسيني,

 المحاسبية والقيود المستندات تعديل إمكانية.  
 والمستندات القيود حذف إمكانية.  
  والحركات القيود ترقيم إعادة. 

 طباعة يتم أن والصحيح الداخمية المستندات من  أصل من أكثر لطباعة إمكانية ىناك 
  .صورة والباقي فقط واحد  أصل

 البرنامج من التحذير رسائل وجود رغم مرتين الرقم نفس تحمل فاتورة   إدخال إمكانية. 

( االحتيال في مدخالت نظم المعمومات المحاسبية  Abu Musa,2005وقد صنف )
 :كالتالى أساسية أقسام أربعة

 :سميمة غير بيانات  خمق-١

 وضعيا يتم صحيحة مستندات بواسطة ولكن حقيقية غير بيانات  خمق خالل من ذلك ويتم

ال  لموظفين وىمية أسماء استخدام ذلك ومثال اكتشافيا, يتم أن دون العمميات من مجموعة داخل
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 أو إدخال   ليم شيرية رواتب وصرف الرواتب كشوف ضمن األسماء تمك وادراج بالشركة يعممون

 .الموردين أحد باسم وىمية فواتير

 :المدخالت بينات تحريف أو تعديل-٢

 وقبل اعتمادىا بعد األصل ية والمستندات المدخالت في التالعب خالل من ذلك ويتم

 لصالح المحرف. العمميات بعض مبالغ أرقام في تغيير طريق عن وذلك النظام, إلى إدخال  ىا

 المدخالت بعض حذف-٣

 اآللي . الحاسب إلى إدخال  ىا قبل البيانات  بعض استبعاد أو حذف خالل من ذلك ويحدث

 : مرة من أكثر البيانات  إدخال  -٤

 بينات إدخال   خالل من ذلك ويتم الحاسب, إلى البيانات  إدخال   بذلك تكرار والمقصود

 من إضافية نسخ بعمل إما وذلك أوامر الدفع قبل النظام إلى مرة من أكثر المستندات بعض

 إلى أخرى مرة البينات إدخال   أو إعادة  واألصل  الصورة من كل وتقديم األصل ية المستندات

  . النظام

: في ضوء ما تقدم يمكن القول أن المشاكل في البرامج المحاسبية المحوسبة ويرى الباحث
وفرة بيئة ممتازة يعمل فييا الذين يمارسون الغش الضريبي مما قد يساىم في استفحال ىذه 

يتم إدخال  ىا في البرنامج الظاىرة. فمثال إمكانية تعديل المستندات والقيود المحاسبية  التي 
حتى بعد طباعتيا, تعتبر من اكثر الثغرات خطورة التي تشمميا البرامج المحاسبية ومن اكثرىا 
استخداما في تنفيذ عمميات التيرب الضريبي , فمن خالل ىذا الثغرة  يستطيع المتيرب مثال أن 

عديل عدد من فواتير المبيعات التي يقوم بتعديل بيانات  فاتورة مبيعات بعد طباعتيا لمعميل, أو ت
تم إدخال ىا مسبقا خالل الفترة المحاسبية والغرض من ذلك واضح وىو تخفيض قيمة االيرادات, 

 أو يمكن تعديل قيمة مستندات الصرف بزيادة قيمتيا وذلك لتحقيق نفس الغرض.

 ثانيا: أساليب التيرب الضريبي في مرحمة البرمجة أو تشغيل البيانات 

ن تنفيذ التالعب عن طريق التعديل في برنامج الكمبيوتر نفسو أو القيام ببناء برنامج يمك
كمبيوتر كامل, بحيث يصبح ىذا البرنامج يعمل بطريق تحقق أغراض المحتال, ولكن تعتبر ىذه 
الطريقة صعبة االستخدام وغير منتشرة ألنيا تحتاج إلى ميارات متقدمة في البرمحة وعموم 

 (Romney, and Steinbart.2008)الكمبيوتر. 
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 يمكن أن يتم االحتيال في نظم المعمومات المحاسبية من خالل التالعب بالبيانات 

 حيث يمكن أن يتم تحريف البيانات  بتشغيل تمك تقوم التي والبرامج الحاسب ذاكرة في المخزنة

 يسجل بأن ال لمبرنامج أوامر بإعطاء القيام ذلك عمى ومثال , قانونية غير بطريقة البرامج وتعديل

تخفيض قيمة  أجل من معين بعميل الخاصة البيع بعمميات تتعمق المالية السجالت في قيود أي
 ( Abu Musa, 2005)ِ  . المبيعات

 ثالثا: أساليب التيرب الضريبي في مرحمة مخرجات نظم المعمومات المحاسبية:

تشغيل  عممية بعد عمييا  الحصول يتم التي والتقارير ويقصد بيا التالعب بالمعمومات 
 المخرجات أو من معينة بنود تدمير أو طمس خالل التالعب من يحدث وقد البيانات, ومعالجة

 (. Abu Musa,2005الحاسب )ِ  مخرجات استخدام إساءة أو صحيحة وغير زائفة مخرجات خمق

 التحايل والغش الضريبياألسباب التي قد جعمت من نظم المعمومات المحاسبية اداة لتنفيذ 

تختص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة بخصائص لم تكن في النظم اليدوية , قد 
 :(2227وىذه الخصائص ىي) الحسيني, يتم استغالليا في الغش واالحتيال 

 .األصمية المستندات وجود عدم .1

 .المراجعة مسار فقدأن .2

 .بالنتائج التحكم عمى القدرة عدم .3

 . اآللي الحاسب داخل الميام تركيز .4
 .والتالعب الغش عمى القدرة تزيد التشغيل في الفائقة السرعة .5

 .األخطاء البرمجية .6

 .الحاسب في الزائدة المستخدم ثقة .7

 .مرئية غير وىي اآللة, بمغة  البيانات تخزين .8

 .أثر ترك دون من اإللكترونية  البيانات مسح إمكانية .9

بأن اىم المشاكل في نظم المعمومات  : من خالل تقدم يمكن القولويرى الباحث
 :يالمحاسبية المحوسبة التي تؤثر بشكل واضح في عممية التيرب الضريبي ىي كالتال

  المحاسبية والقيود المستندات تعديل إمكانية تعتبر: المحاسبية والقيود المستندات تعديل .1
 ظاىرة في أثرا المحاسبية البرامج في المشاكل أكثر البرنامج في ىا إدخال تم التي

 تم التي المبيعات فواتير من عدد تعديل يمكنيم المتالعبين أن بسبب ,الضريبي التيرب
 تعديل يمكن أو, االيرادات قيمة تخفيض بغرض المحاسبية الفترة خالل مسبقا إدخاليا
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 وبالتالى ايضا االيرادات تخفيض لغرض وذلك قيمتيا بزيادة الصرف مستندات قيمة
 .المكمف يدفعيا التي الضريبة نسبة تقميل

 الغرض نفس لتحقيق العيب ىذا المتيربين يستخدم:  المحاسبية والقيود المستندات حذف .2
 .واحد رقم البند في

 تم الذي التالعب إخفاء عممية تتم االجراء ىذا خالل من: والحركات القيود ترقيم  إعادة .3
 ترقيم  إعادة من المتالعب يمكن االجراء ىذا أن حيث, المحاسبية والقيود المستندات في

 تم التي المستندات إخفاء يتم وبذلك تسمسميا وترتيبيا النظام عمى المدخمة الحركات
 .النظام من حذفيا

 التيرب يستطيع االجراء ىذا خالل من: المستندات من نسخة من اكثر طباعة إمكانية .4
 المعدلة بالقيمة أخري فاتورة ويطبع الصحيحة بالقيمة لمعميل مبيعات فاتورة يطبع أن

 .الضريبية لمدوائر ليقدميا

 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انراتع
 انطريقح واإلجراءاخ

 

 .تمييد 

  .منيج الدراسة 

 مجتمع الدراسة. 

 .عينة الدراسة 

 .أداة الدراسة 

 .صدق االستبيان 

 .ثبات االستبيان 

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 

 



56 

 

 :تمييد
جراءاتيا محورا رئيسا يتم من خاللو إنجاز الجانب التطبيقي من  تعتبر منيجية الدراسة وا 

الدراسة, وعن طريقيا يتم الحصول عمى البيانات  المطموبة إلجراء التحميل اإلحصائي لمتوصل 
 إلى النتائج التي يتم تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة, وبالتالى تحقق

 األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا. 

ىذا الفصل وصفا لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة, وكذلك أداة الدراسة  حيث تناول
المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا, ومدى صدقيا وثباتيا. كما يتضمن وصفا 

وتقنينيا, واألدوات التي استخدميا لجمع لإلجراءات التي قام بيا الباحث في تصميم أداة الدراسة 
البيانات, وينتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات  واستخالص 

 النتائج, وفيما يمي وصف ليذه اإلجراءات.

 :منيج الدارسة

 من الذي يحاول  التحميمي الوصفي المنيج تم استخدام الدراسة أىداف تحقيق أجل من

 التي مكوناتيا واآلراء بين بيانات ىا, والعالقة وتحميل الدراسة, موضوع الظاىرة وصف وخالل

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح

"المنيج الذي يسعى لوصف الظواىر أو األحداث  بأنو التحميمي الوصفي المنيج ويعٌرف
والتفسير المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة, ويقدم  المعاصرة, أو الراىنة فيو أحد أشكال التحميل

بيانات عن خصائص معينة في الواقع, وتتطمب معرفة المشاركين في الدارسة والظواىر التي 
 (.2226 ,ستعمميا لجمع البيانات ")الحمدانندرسيا واألوقات التي ن

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر  : حيث اتجوالمصادر الثانوية .1
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة, والدوريات  البيانات

والمقاالت والتقارير, واألبحاث والدراسات السابقة التي تناول ت موضوع الدارسة, والبحث 
 المختمفة.والمطالعة في مواقع األنترنت 

: لمعالجة الجوانب التحميمية تم جمع البيانات  األولية من خالل المقابالت و المصادر األولية .2
 االستبانة  كأداة رئيسة لمدراسة, صممت خصيصاً ليذا الغرض.
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 : مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة يعرف بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث, وبناءا عمى 

 اسة وأىدافيا فإن  المجتمع المستيدف ينقسم إلى قسمين:مشكمة الدر 

 موظف  60 كان 20/04/2014 بتاريخ وعددىم الضريبية دوائر في والمسئولون المفتشون .1
. الدخل لضريبة العامة  اإلدارة في موظف 61و المضافة القيمة لضريبة العامة  اإلدارة في
 .(الشؤون االدارية في وزارة المالية)

 وذلك مكتب 54 وعددىم الضريبية لمدوائر( المكمفين وكالء) غزة قطاع في المحاسبة مكاتب .2
 .المضافة القيمة لضريبة العامة  اإلدارة من الكشف حسب

 :عينة الدراسة
قام الباحث باستخدام أسموب الحصر الشامل لمموظفين ومكاتب المحاسبة, حيث تم توزيع 

وتم عمل مقابمة لتعبئة  %86استبانة بنسبة  124استرداد استبانة عمى الموظفين وقد تم  121
 مكتب محاسبة. 54االستبانة مع 

 :أداة الدراسة
 تتكون أداة الدراسة من استبأنتين:

 االستبانة  األولى: تختص بالموظفين العاممين في الدوائر الضريبة, وتنقسم إلى قسمين:

 . فقرات 7الموظفين ويتكون من وىو عبارة عن معمومات عامة عن القسم األول: 
 

 مجاالت : 4فقرة, موزع عمى  49, ويتكون من مجاالت الدراسةوىو عبارة عن  القسم الثاني:

الخبرة العممية لموظفي الدوائر الضريبية في مجال استخدام نظم المعمومات المجال األول: 
 ( فقرة.13, ويتكون من )المحاسبية المحوسبة

, ويتكون معمومات عن إجراءات فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبةالمجال الثاني: 
 ( فقرة.17من )

, مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبيةالمجال الثالث: 
 ( فقرات.12ويتكون من )

 ( فقرات.9, ويتكون من )موثوقية نظم المعمومات المحاسبيةالمجال الرابع: 
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 وتنقسم إلى قسمين: -وكالء المكمفين -تختص مكاتب المحاسبة : بانة  الثانيةاالست

 فقرات. 5منشآت األعمال وتتكون من وىو عبارة عن المعمومات العامة عن  القسم األول:

ون , ويتكنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونيةوىو عبارة عن معمومات عن  القسم الثاني:
 :مجاالت 4فقرة, موزع عمى  25من

 ( فقرات.7, ويتكون من )معمومات عن مرحمة إدخال   البيانات المجال األول: 

معمومات عن مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية المجال الثاني: 
 ( فقرات.4, ويتكون من )اإللكترونية

, اإللكترونية معمومات عن مرحمة المخرجات في نظم المعمومات المحاسبيةالمجال الثالث: 
 ( فقرات.4ويتكون من )

معمومات عن مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  المجال الرابع: 
 ( فقرات.12, ويتكون من )الضريبية

 

 (:4-1تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لمفقرات حسب جدول )
 شبيو ليكرت الخماسي(: درجات مقياس 4-1جدول )

موافق بدرجة  االستجابة
 قميمة جدا

موافق 
 بدرجة قميمة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة 
 كبيرة جدا

 5 4 3 2 1 الدرجة

( لالستجابة " موافق بدرجة قميمة جدا " وبذلك يكون الوزن 1اختار الباحث الدرجة )
 يتناسب مع ىذه االستجابة.% وىو 22النسبي في ىذه الحالة ىو

 صدق االستبيان:

(, كما 2212صدق االستبانة  يعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسو" )الجرجاوي, 
يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية, 

من يستخدميا" )عبيدات ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية, بحيث تكون مفيومة لكل 
 (. وقد تم التأكد من صدق االستبانة  بطريقتين:2221وآخرون, 
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  صدق المحكمين: -1

مجال  في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدق المحكمين "ىو
( حيث تم عرض اإلستبانتين  عمى 2212الدراسة" )الجرجاوي, موضوع المشكمة الظاىرة أو

المحكمين تألفت من أربعة من األساتذة األكاديميين واثنان من المدراء في اإلدارة  مجموعة من 
(, وقد 2العامة لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.  وأسماء المحكمين بالممحق رقم )

استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 
 (.1أنظر الممحق رقم ) -جت االستبيانين في صورتيما النيائية المقدمة, وبذلك خر 

 صدق المقياس: -3

 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة  مع المجال 
لالستبانة   وذلك من خالل الذي تنتمي إلىة ىذه الفقرة, وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخمي 

حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة  والدرجة الكمية لممجال 
 نفسو.

 أوال: نتائج االتساق الداخمي الستبانة  الموظفين العاممين في الدوائر الضريبة.

العممية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الخبرة 4-2جدول )يوضح 
لموظفي الدوائر الضريبية في  مجال استخدام نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة " والدرجة 

 α= 2.25الكمية لممجال, والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو.
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كل فقرة من فقرات مجال " الخبرة العممية  لموظفي الدوائر الضريبية في  معامل االرتباط بين : (4-2جدول )
 مجال استخدام نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

1.  
يجيد موظفي الضريبة العمل عمى البرامج المحاسبية التي تستخدميا منشآت 

 األعمال 
.467 *0.000 

 0.000* 725. تتوفر لدي الموظفين الخبرات والميارات الشخصية )ذكاء, قيادة,...الخ(  .2

3.  
يراعي عند التوظيف في الدوائر الضريبية سنوات الخبرة العممية عند المرشح 

 لموظيفة
.612 *0.000 

 0.000* 531. يوجد تأىيل عممي وميني مناسب لجميع موظفي الدوائر الضريبية   .4

 0.000* 763. تتوفر لدي موظفي الدائرة الضريبية الخبرة الكافية حول طبيعة عمميم  .5

6.  
يعتمد الموظف عمى المعمومات التي يمتمكيا من خالل خبرتو السابقة في تنفيذ 

 الضريبيةالميام الموكمو لو في 
.561 *0.000 

 0.000* 630. يتوفر لدى الموظفين  اإللمام الكافي بإلىات تحصيل الضريبة  .7

يتوفر لدى الموظفين خبرة كافية في استخدام نظم المعمومات المحاسبية   .8
 اإللكترونية

.763 *0.000 

 0.000* 711. تعمل اإلدارة  الضريبية عمى تطوير كفاءة موظفييا بالتدريب المتواصل     .9

 0.000* 716. يوجد نظام رقابة داخمي في الدوائر الضريبية يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين  .12

 0.000* 807.  عالىة تتم عممية الفحص الضريبي  من قبل موظفين  مختصين ذوي كفاءة   .11

 0.000* 703. يتصف اغمب موظفي الدوائر الضريبية بالمينية في العمل  .12

 0.000* 727. معمومات كافية حول الضريبة وبالتالى ال يسيل تضميمويمتمك الموظف   .13

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن 4-3جدول )يوضح 
والذي يبين أن إجراءات فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة " والدرجة الكمية لممجال, 

وبذلك يعتبر المجال صادق لما  α= 2.25معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وضع لقياسو.
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن إجراءات فحص نظم المعمومات : (4-3جدول )
 المحاسبية المحوسبة " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

1.  
يتم التأكد من أن النظام المحاسبي مصمم بطريقة تساعد المستخدم عمى بناء 
شجرة الحسابات بشكل دقيق تؤدي إلى أن المدخالت يتم ترحيميا إلى الحسابات 

 الصحيحة

.832 *0.000 

2.  
القيود والمستندات المحاسبية بصورة يتم التأكد من أنو لم يتم اجراء تعديل عمى 
 تؤثر عمى صدق التقارير المقدمة لمضريبة

.815 *0.000 

3.  
يتم التأكد من أنو لم يتم حذف بعض القيود أو المستندات من النظام  بصورة 

 تؤثر عمى صدق التقارير المقدمة لمضريبة
.858 *0.000 

 0.000* 860. والحركاتيتم التأكد من أنو  لم يتم إعادة  ترقيم القيود   .4

يتم التأكد أن البرامج المحاسبية تصدر نسخة واحدة من المستندات الداخمية   .5
 كأصل  ) كالمبيعات ( والباقي صور

.900 *0.000 

 0.000* 869. يتم التأكد من أن البيانات  المدخمة إلى النظام ىي من واقع عمميات فعمىة   .6

 0.000* 857. يتم التأكد من أنو لم يتم التحريف في البيانات  المدخمة عمى البرنامج   .7

 0.000* 886. يتم التأكد من أنو لم يتم إدخال    نفس البيانات  عمى البرنامج اكثر من مره   .8

 0.000* 775. يتم التأكد من أنو لم يتم تجاىل إدخال   بعض الصفقات في النظام المحاسبي  .9

12.  
يتم التأكد من أن  النظام المحاسبي يعطي رقم متسمسل لممستندات الداخمية 

 )فواتير المبيعات( 
.855 *0.000 

 0.000* 855. يتم التأكد من أنو ال يوجد أكثر من تسمسل واحد لفواتير المبيعات  .11

12.  
يتم التأكد من أنو ال يمكن التعديل في محتويات الفواتير والمستندات بعد 

 طباعتيا
.873 *0.000 

 0.000* 827. يتم التأكد من أنو ال يمكن طباعة اكثر من أصل  واحد لمفواتير والمستندات  .13

 0.000* 816. يتم التأكد من أنو ال  يمكن مسح الفواتير والمستندات بعد طباعتيا  .14

 0.000* 850. يتم التأكد أن المستندات والفواتير بعد طباعتيا يتم الغائيا بقيد عكسي  .15

 0.000* 874. يتم االحتفاظ بالمستندات والفواتير بعد الغائيا بنفس بيانات ىا وتكون ممغاه  .16

17.  
يتم التأكد من أن فواتير البيع الصادرة  من البرنامج تتضمن معمومات المكمف 

 الرئيسية مثل رقم المشتغل واسم المكمف 
.714 *0.000 

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "مواءمة نظم 4-4جدول )يوضح 
المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين الضريبية " والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن 

وبذلك يعتبر المجال صادق لما  α= 2.25معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 وضع لقياسو.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة : (4-4جدول )
 لمنظم والقوانين  الضريبية " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

1.  
البرامج المحاسبية المستخدمة والتفاصيل المتعمقة بيا لدى دائرة  يتم تسجيل
 الضريبة

.629 *0.000 

 0.000* 545. البرامج المحاسبية توفر كل الدفاتر والمستندات والتقارير بموجب القانون  .2

3.  
المعمومات التي توفرىا البرامج المحاسبية تغطي كافة أنشطة المكمف التجارية 

 الخاضعة لمضريبية
.690 *0.000 

4.  
جميع المستندات والمطبوعات من النظام المحاسبي عمييا  يكون مطبوعا عمييا  

 اسم المكمف ورقم المشتغل وعنوانو ونشاطو وسمتو التجارية.
.687 *0.000 

5.  
البيانات  الناتجة من البرامج المحاسبية تطابق الواقع الفعمى لنشاط المكمف 

 دائما
.749 *0.000 

 0.000* 755. المحاسبية توفر بيانات  تتوافق مع متطمبات الدوائر الضريبيةالبرامج   .6

 0.000* 809. توفر البرامج المحاسبية معمومات وافية ودقيقة  .7

 0.000* 726. يندر وجود المشاكل والعيوب في البرامج المحاسبية  .8

9.  
يتم طباعة كممة أصل  عمى كل نسخة يتم استخراجيا من الجياز بصورة 

 تمقائية.
.678 *0.000 

 0.000* 667. يتم ترقيم المستندات في النظام تمقائيا  .12

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " موثوقية نظم 4-5جدول )يوضح 
أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند المعمومات المحاسبية " والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α= 2.25مستوى معنوية 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " موثوقية نظم المعمومات المحاسبية: (4-5جدول )

 " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م

معامل 
 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

1.  
البرامج المحاسبية توجد بيا ثغرات تساعد المكمفين عمى التالعب والغش في  

 التقارير المقدمة لمدوائر الضريبة
.690 *0.000 

 0.000* 497. يوجد اخطاء وتناقضات في المخرجات التي تنتجيا البرامج المحاسبية  .2

 0.000* 876. تنتجيا البرامج المحاسبيةال يمكن االعتماد عمى البيانات  التي   .3

4.  
 الأن البرامج المحاسبية التي تستخدميا منشآت األعمال  من البرامج التي 

 تحقق الكفاءة والفاعمية  في العمل
.687 *0.000 

5.  
 التتميز البيانات  المستخرجة من البرامج المحاسبية بصحتيا وسالمتيا و ال

 يمكن االعتماد عمييا 
.862 *0.000 

6.  
يتوفر في  البرامج المحاسبية ميزة تقديم المعمومات المحاسبية المرغوبة فقط 

 واستبعاد المعمومات االخرى
.771 *0.000 

 0.000* 756. تغطي كافة أنشطة العمل  ال المعمومات التي توفرىا البرامج المحاسبية   .7

 0.000* 748. ضعف وعدم كفاءة النظم الرقابية المطبقة عمى مخرجات الحاسب اآللي   .8

 0.000* 405. توفر كل الدفاتر والمستندات والتقارير بموجب القانون الالبرامج المحاسبية   .9

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 مكاتب المحاسبة:ثانيا: نتائج االتساق الداخمي الستبانة  

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معمومات عن مرحمة 4-6جدول )يوضح 
إدخال البيانات "والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسو. α= 2.25مستوى معنوية 
االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن مرحمة إدخال   البيانات  "  معامل: (4-6جدول )

 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

1.  
تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  إمكانية تعديل المستندات والقيود 

 المحاسبية
.535 *0.000 

2.  
يسمح البرنامج المحاسبي المحو سب  إمكانية إدخال   فاتورة تحمل نفس الرقم 

 مرتين 
.693 *0.000 

 0.000* 742. يسمح النظام بأن يتم إدخال   نفس البيانات  أكثر من مرة  .3

تتوفر في النظام ميزة أن يتم مسح بعض القيود أو الفواتير من دون ترك أي   .4
 اثر ليا

.661 *0.000 

 0.000* 736. تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  إمكانية حذف القيود والمستندات.   .5

 0.000* 737. يسمح البرنامج المحاسبي أن يتم ترقيم فواتير المبيعات  في النظام  يدويا  .6

يسمح البرنامج المحاسبي  بأن يتم عمل أكثر من تسمسل ألرقام المبيعات في   .7
 المحاسب مناسباالنظام حسب ما يراه 

.741 *0.000 

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن 4-7جدول )يوضح 
مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية " والدرجة الكمية لممجال, 

وبذلك يعتبر  α= 2.25االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية والذي يبين أن معامالت 
 المجال صادق لما وضع لقياسو.
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن مرحمة معالجة البيانات  في نظم : (4-7جدول )
 المعمومات المحاسبية اإللكترونية " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

1.  
يسمح البرنامج المحاسبي  أن يتم بناء شجرة الحسابات بطريقة قد تؤدي إلى أن 

 يتم ترحيل الفواتير والقيود إلى حسابات غير صحيحة
.712 *0.000 

 0.000* 616. تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  إعادة  ترقيم القيود والحركات.  .2

3.  
تتوفر امكانية التعديل في إلىة معالجة البرنامج لمبيانات   بحيث ال يتم ترحيل 

 فواتير المبيعات لعميل معين إلى حساب إجمإلى الذمم مثال
.551 *0.000 

 0.000* 718. تتوفر في النظام خيار ترقيم فواتير المبيعات يدويا   .4

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن 4-8جدول )يوضح 
مرحمة المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية " والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين 

وبذلك يعتبر المجال صادق لما  α= 2.25ة أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوي
 وضع لقياسو.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن مرحمة المخرجات في نظم : (4-8جدول )
 المعمومات المحاسبية اإللكترونية " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 
تتوفر في النظام المحاسبي إمكانية التعديل في تصميم وشكل مخرجات النظام 
المحاسبي )فواتير البيع , والتقارير( بحيث يمكن إظيار أو عدم إظيار بعض 

 المعمومات االساسية مثل رقم المشتغل واسم المكمف
.748 *0.000 

 
يمكن االستغناء يسمح النظام بأن يتم تعديل شكل  التقارير التي يخرجيا بحث 

 عن بعض المعمومات أو تعديل بعض المعمومات
.852 *0.000 

تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  اإلمكانية لطباعة أكثر من أصل  من  
 المستندات الداخمية. 

.679 *0.000 

 
تتوفر في البرنامج المحاسبي امكانية تعديل بيانات  فواتير المبيعات قبل 

 الطباعة وبعد الطباعة 
.574 *0.000 

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن 4-9جدول )يوضح 
المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية " والدرجة الكمية لممجال, مواءمة نظم المعمومات المحاسبية 

وبذلك يعتبر  α= 2.25والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 المجال صادق لما وضع لقياسو.

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن مواءمة نظم المعمومات : (4-9جدول )
 المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية " والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 
يتم تسجيل  البرامج المحاسبة المستخدم  والتفاصيل المتعمقة بيا لدى دائرة 

 الضريبة 
.632 *0.000 

 
البرنامج المحاسبي يوفر كل الدفاتر والمستندات والتقارير التي بتطمبيا القانون  

 الضريبي
.560 *0.000 

 
المعمومات التي يوفرىا النظام  المحاسبي يغطي كافة أنشطة المكمف التجارية 

 الخاضعة لمضريبية
.851 *0.000 

 
يكون مطبوعا عمييا  جميع المستندات والمطبوعات من النظام المحاسبي عمييا  
 اسم المكمف ورقم المشتغل وعنوانو ونشاطو وسمتو التجارية.

.654 *0.000 

 
البيانات  الناتجة من البرامج المحاسبية تطابق الواقع الفعمى لنشاط المكمف 

 دائماً 
.859 *0.000 

 0.000* 827. البرنامج المحاسبي يوفر بيانات  تتطابق مع متطمبات الدوائر الضريبية 

 0.000* 751. توفر البرامج المحاسبية معمومات وافية ودقيقة 

 0.000* 694. يندر وجود المشاكل والعيوب في البرنامج المحاسبي 

 
يتم طباعة كممة أصل  عمى كل نسخة يتم استخراجيا من الجياز بصورة 

 تمقائية
.316 *0.010 

 0.000* 463. يتم ترقيم المستندات في النظام تمقائيا 

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي 
تريد األداة الوصول إلىيا, ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 

 لفقرات االستبانة.
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 أوال: الصدق البنائي الستبانة  الموظفين العاممين في الدوائر الضريبة:

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت استبانة  الموظفين 4-12) جدوليبين 
وبذلك يعتبر جميع مجاالت استبانة  الموظفين  α= 2.25عند مستوى معنوية دالة إحصائيًا 

 صادقو لما وضع لقياسو.
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت استبانة  الموظفين والدرجة الكمية لالستبانة: (4-10جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة اإلحتمالية   
(Sig.) 

الضريبية في  مجال استخدام نظم الخبرة العممية لموظفي الدوائر 
 المعمومات المحاسبية المحوسبة.

.840 *0.000 

 0.000* 867. معمومات عن إجراءات فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة.

 0.000* 834. مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية.

 0.007* 239. موثوقية نظم المعمومات المحاسبية.

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *

 ثانيا: الصدق البنائي الستبانة  مكاتب المحاسبة:

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت استبانة  منشآت 4-11يبين جدول )
وبذلك يعتبر جميع مجاالت استبانة   α= 2.25عند مستوى معنوية األعمال دالة إحصائيًا 

 مكاتب المحاسبة صادقو لما وضع لقياسو.
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت استبانة  مكاتب المحاسبة : (4-11جدول )

 والدرجة الكمية لالستبانة

 المجال
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة اإلحتمالية   

(Sig.) 
 0.000* 746. البيانات . معمومات عن مرحمة إدخال

معمومات عن مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية 
 اإللكترونية.

.783 *0.000 

معمومات عن مرحمة المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية 
 اإللكترونية.

.707 *0.000 

معمومات عن مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم 
 الضريبية.  والقوانين

.329 *0.008 

 . α=2.25االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *
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 : Reliabilityثبات االستبانة  
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي أنيقصد بثبات االستبانة  ىو "

(, ويقصد بو أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند 2212)الجرجاوي,متتالىة" 
كل مرة يستخدم فييا, أو ما ىي درجة اتساقو واالستبانات واستمراريتو عند تكرار استخدامو في 

 (. 2222أوقات مختمفة" )القحطاني, 

 وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة  الدراسة من خالل:

 :الستبانة  الموظفين -Cronbach's Alpha Coefficientل ألفا كرونباخ أوال: معام

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة  الموظفين, وكانت النتائج كما 
 (.4-12ىي مبينة في جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة  الموظفين :(4-12جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

ألفا  معامل
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

الخبرة العممية لموظفي الدوائر الضريبية في  مجال استخدام نظم 
 0.946 0.895 13 المعمومات المحاسبية المحوسبة.

 0.988 0.977 17 معمومات عن إجراءات فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة.
 0.937 0.878 10 والقوانين  الضريبية.مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم 

 0.934 0.872 9 موثوقية نظم المعمومات المحاسبية.
 0.967 0.934 49 جميع المجاالت

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

( السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 4-12واضح من النتائج الموضحة في جدول )
( بينما بمغت لجميع فقرات استبانة  الموظفين 0.872,0.977مجال حيث تتراوح  بين ) مرتفعة لكل

بينما  (0.934,0.988(. وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح  بين )0.934)
 ( وىذا يعنى أن معامل الصدق الذاتي مرتفع.0.967بمغت لجميع فقرات استبانة  الموظفين )
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الستبانة  مكاتب  -Cronbach's Alpha Coefficientثانيا: معامل ألفا كرونباخ 
 :المحاسبة

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة  منشآت األعمال, وكانت النتائج 
 (.4-13كما ىي مبينة في جدول )

 األعمالمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استبانة  منشآت  :(4-13جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.924 0.854 7 معمومات عن مرحمة إدخال   البيانات.

معمومات عن مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية 
 اإللكترونية.

4 0.878 0.937 

معمومات عن مرحمة المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية 
 اإللكترونية.

4 0.686 0.828 

معمومات عن مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم 
 والقوانين  الضريبية.

10 0.849 0.921 

 0.890 0.792 25 جميع المجاالت

 الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ ( السابق 4-13واضح من النتائج الموضحة في جدول )
بينما بمغت لجميع فقرات استبانة  مكاتب 0.878) ,0.686مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح  بين )

(. وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح  بين 0.792المحاسبة )
ذا يعنى أن معامل ( وى0.890بينما بمغت لجميع فقرات استبانة  مكاتب المحاسبة ) (0.828,0.937)

 الصدق الذاتي مرتفع.
(. ويكون الباحث 1وبذلك تكون اإلستبانتين  في صورتيا النيائية كما ىي في الممحق )

إستبأنتين الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانتين  قد تأكد من صدق وثبات 
 فرضياتيا. وصالحيتيما لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة  الدراسة واختبار
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 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية المعالجات
 Statisticalتم تفريغ وتحميل اإلستبانتين  من خالل برنامج التحميل اإلحصائي 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

  أوال: اختبار التوزيع الطبيعي الستبانة  الموظفين:  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام

Test وكانت النتائج كما ىي الختبار ما إذا كانت البيانات  تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو ,
 (.4-14مبينة في جدول )

 التوزيع الطبيعي الستبانة  الموظفينيوضح نتائج اختبار : (4-14جدول )

القيمة اإلحتمالية     المجال
(Sig.) 

الخبرة العممية لموظفي الدوائر الضريبية في  مجال استخدام نظم المعمومات المحاسبية 
 المحوسبة.

0.271 

 0.105 معمومات عن إجراءات فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة.

 0.289 المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية.مواءمة نظم المعمومات 

 0.143 موثوقية نظم المعمومات المحاسبية.

 0.085 جميع مجاالت استبانة  الموظفين

 (.Sig)( السابق أن القيمة اإلحتمالية    4-14واضح من النتائج الموضحة في جدول )
0.05مستوى الداللة أكبر من جميع مجاالت الدراسة كانت ل    وبذلك فإن  توزيع البيانات

حيث سيتم استخدام االختبارات المعممية لإلجابة عمى ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي, 
 فرضيات الدراسة.

  ثانيا: اختبار التوزيع الطبيعي الستبانة  منشآت األعمال:  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام
, وكانت النتائج كما ىي مبينة في الختبار ما إذا كانت البيانات  تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو

 (.4-15جدول )
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 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي الستبانة  منشآت األعمال :(4-15جدول )

القيمة اإلحتمالية     المجال
(Sig.) 

 0.179 إدخال   البيانات .معمومات عن مرحمة 

 0.164 معمومات عن مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية.

 0.105 معمومات عن مرحمة المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية.

 0.553 .معمومات عن مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية

 0.270 جميع مجاالت استبانة  منشآت األعمال

 (.Sig)( السابق أن القيمة اإلحتمالية 4-15واضح من النتائج الموضحة في جدول )
0.05مستوى الداللة أكبر من جميع مجاالت الدراسة كانت ل    وبذلك فإن  توزيع البيانات

حيث سيتم استخدام االختبارات المعممية لإلجابة عمى ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي, 
 فرضيات الدراسة. 

 :التاليةتم استخدام األدوات اإلحصائية 
 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1

 .والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي -2

 (, لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانتين .Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -3
لمعرفة ما  K-S) )  :Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  -4

 إذا كانت البيانات  تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -5
. وقد تم استخدامو لحساب االتساق يقوم ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين

 الداخمي والصدق البنائي لالستبانتين.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أم زادت أو قمت عن ذلك. ولقد تم استخدامو  3لموافقة المتوسطة وىي وصمت إلى درجة ا

 لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات اإلستبانتين .

( لمعرفة ما إذا كان Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -7
 ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات  المستقمة. 

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  -8
لمعرفة ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 

 البيانات.
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 انفصم اخلايس
 حتهيم انثياناخ واختثار فرضياخ اندراسح

 

 

 تمييد. 

  المعمومات العامةالوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق. 

 اختبار فرضيات الدراسة. 

 النتائج. 

 التوصيات. 
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 :تمييد
, وذلك من خالل تحميل البيانات  واختبار فرضيات الدراسةيتضمن ىذا الفصل عرضًا ل

اإلجابة عن أسئمة  الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة  والتي تم التوصل إلىيا من خالل 
لذا تم إجراء المعالجات , عمى المعمومات العامة لممستطمعة آرائيم تحميل فقراتيا, والوقوف

اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من استبانة  الدراسة, إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية 
لمحصول عمى نتائج الدراسة التي سيتم عرضيا وتحميميا في ىذا  (SPSS)لمدراسات االجتماعية 

 الفصل. 

 لعينة الدراسة وفق المعمومات العامة الوصف اإلحصائي 
 أوال: عرض لخصائص عينة الدراسة وفق المعمومات العامة الموظفين 

 توزيع عينة الدراسة حسب المعمومات العامة لمموظفين(: 5-1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الفئات المعمومات العامة

 العمر

 41.3 43 سنة 32أقل من  -22

 48.1 50 سنة 42أقل من  -32

 10.6 11 سنة فأكثر 42

 100.0 104 المجموع

 المؤىل العممي

 3.8 4 دبموم

 90.4 94 بكالوريوس

 5.8 6 ماجستير فأعمى

 100.0 104 المجموع

 سنوات الخبرة

 48.1 50 سنوات 5أقل من 

 37.5 39 سنوات12إلى أقل من  5من 

 14.4 15 سنوات فأكثر 12

 100.0 104 المجموع

 اإلدارة  التي يعمل الموظف بيا
 46.2 48 اإلدارة  العامة لضريبة الدخل

 53.8 56 اإلدارة  العامة لضريبة القيمة المضافة

 100.0 104 المجموع

 المسمى الوظيفي

 69.2 72 موظف

 20.2 21 رئيس قسم

 9.6 10 مدير دائرة

 1.0 1 مدير عام
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 النسبة المئوية % العدد الفئات المعمومات العامة
 100.0 104 المجموع

أن عمل الموظف محاسبا ىل سبق 
في إحدى منشآت األعمال قبل أن 

 يعمل في الحكومة؟

 86.5 90 نعم

 13.5 14 ال

 100.0 104 المجموع

ىل كان الموظف يستخدم نظم 
المعمومات اإللكترونية أثناء عممو 

 في القطاع الخاص

 94.4 85 نعم

 5.6 5 ال

 100.0 90 المجموع

 ما يمي:( السابق 1-5يتضح من جدول )

% تتراوح  أعمار ىم 48.1سنة,  32أقل من  -22% تتراوح  أعمار ىم من41.3أن ما نسبتو  .1
سنة فأكثر. وىذا يبين أن أعمار   42% 10.6سنة, بينما أعمار ىم  42أقل من  -32من 

الموظفين بشكل عام صغيرة مما يدلل بأن خبرتيم الوظيفية قميمة مما قد ينعكس سمبًا عمى 
كتشاف الغش والتالعب في البيانات  المحاسبية المقدمة ليم من قبل مكاتب  قدرىم في ا

 المحاسبة الذين ليم خبرة طويمة في مجال محاسبة الضرائب

يحممون درجة  %90.4% من عينة الدراسة يحممون درجة الدبموم, 3.8أن ما نسبتو  .2
% يحممون درجة الماجستير فأعمى مما يدلل بانيم يتمتعون بتأىيل 5.8البكالوريوس, بينما 

 عالمي مناسب. 

% تتراوح  37.5سنوات,  5% من عينة الدراسة سنوات خبرتيم أقل من 48.1أن ما نسبتو  .3
سنوات  12% سنوات خبرتيم 14.4سنوات, بينما 12إلى أقل من  5سنوات خبرتيم من 

مؤشر بأن خبرة الموظفين في الدوائر الضريبية صغيرة  فأكثر. كما في البند واحد ىذا يعطي
مقارنتا مع المحاسبين الذين يعممون في مكاتب المحاسبة الذين ليم خبرة طويمة في مجال 

 محاسبة الضرائب

% 9.6رئيس قسم,  %20.2% من عينة الدراسة مسماىم الوظيفي موظف, 69.2أن ما نسبتو  .4
يفي مدير عام. وىذا يؤشر بأن الدوائر الضريبية يوجد % مسماىم الوظ1.0مدير دائرة, بينما 

 بيا ىيكل إداري مناسب

% من عينة الدراسة أجابوا أنيم عمموا محاسبا في إحدى منشآت األعمال 86.5أن ما نسبتو  .5
% أجابوا أنيم لم يعمموا محاسبا في إحدى منشآت 13.5قبل أن يعمموا في الحكومة, بينما 

 .ي الحكومة. وىذا يؤشر بأن الموظفين لدييم خبرة عممية مناسبةاألعمال قبل أن يعمموا ف
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% من عينة الدراسة أجابوا أنيم يستخدمون نظم المعمومات اإللكترونية 94.4أن ما نسبتو  .6
% أجابوا أنيم ال يستخدمونو. وىذا يؤشر بأن 5.6أثناء عمميم في القطاع الخاص, بينما 

ضريبية لدييم خبرة مناسبة في استخدام نظم نسبة عالية من الموظفين في الدوائر ال
 المعمومات المحاسبية المحوسبة. 

ثانيا: عرض لخصائص عينة الدراسة وفق المعمومات العامة لمكاتب المحاسبة )وكالء 
 المكمفين( 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المعمومات العامة لمكاتب المحاسبة 5-2جدول )
 النسبة المئوية % العدد الفئات المعمومات العامة

 العمر

 24.1 13 سنة 32أقل من  -22

 42.6 23 سنة 42أقل من  -32

 33.3 18 سنة فأكثر 42

 100.0 54 المجموع

 المؤىل العممي

 1.9 1 دبموم

 87.0 47 بكالوريوس

 11.1 6 ماجستير فأعمى

 100.0 54 المجموع

 سنوات الخبرة

 14.8 8 سنوات 5أقل من 

 27.8 15 سنوات12أقل من إلى  5من 

 57.4 31 سنوات فأكثر 12

 100.0 54 المجموع

النظام المحاسبي اإللكتروني 
 الذي يتم استخدامو

 68.5 37 نظام األصيل الذىبي

 29.6 16 نظام الممتاز

 1.9 1 نظام المحاسب الذكي

 100.0 54 المجموع

عدد منشآت األعمال )المكمفين( 
مكتبكم خدمات التي يؤدي ليا 

 الضريبة

 1.9 1 12أقل من 

 40.7 22 52أقل من  -12من 

 38.9 21 122أقل من  -52من 

 18.5 10 فأكثر 122

 100.0 54 المجموع
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 (السابق ما يمي:5-2يتضح من جدول )

% تتراوح  أعمار 42.6سنة,  32أقل من  -22% تتراوح  أعمار ىم من24.1أن ما نسبتو  .1
سنة فأكثر. مما يؤشر بأن  42% 33.3سنة, بينما أعمار ىم  42أقل من  -32ىم من 

العاممين في مكات المجاسبة يتمتعون بخبرة عممية مرتفعة وذلك باالستناد إلى أن معظم 
 سنوات  12سنة وىذا يعني أن لدييم خبرة أكبر من  32العاممين اعمارىم فوق 

% يحممون درجة 87.0من عينة الدراسة يحممون درجة الدبموم, % 1.9أن ما نسبتو  .2
% يحممون درجة الماجستير فأعمى. وىذا يدلل بأن أكثر العاممين 11.1البكالوريوس, بينما 

 في المكاتب المحاسبية لدييم تاىيل عممي مناسب.

ح  % تتراو 27.8سنوات,  5% من عينة الدراسة سنوات خبرتيم أقل من 14.8أن ما نسبتو  .3
سنوات  12% سنوات خبرتيم 57.4سنوات, بينما 12إلى أقل من  5سنوات خبرتيم من 

فأكثر. وىذا مؤشر اضافي كما في بند واحد بأن العممين في المكاتب المحاسبية لدييم خبرة 
 عممية كبيرة.

% 29.6% من عينة الدراسة يستخدمون نظام األصيل الذىبي, 68.5أن ما نسبتو  .4
 % يستخدمون نظام المحاسب الذكي. 1.9ممتاز, بينما يستخدمون نظام ال

% من مكاتب المحاسبة في عينة الدراسة تظير أنيم يقومون بتأدية 1.9أن ما نسبتو  .5
% من مكاتب المحاسبة 40.7منشآت أعمال, و  12خدمات محاسبة الضريبة  ألقل من 

أقل من  -12يؤدون خدمات محاسبة الضريبية لعدد من منشآت االعمال يتراوح  عددىا من 
% من مكاتب المحاسبة يؤدون خدمات محاسبة الضريبية لعدد من منشآت 38.9, و 52

% من مكاتب المحاسبة عددىا 18.5, بينما 122أقل من  -52االعمال يتراوح  عددىا من 
. وىذا يؤشر بأنو ال يوجد احتكار من قبل عدد محدود من مكاتب المحاسبة في فأكثر 122

تأدية خدمات محاسبة الضريبة لمنشآت االعمال في قطاع غزة وىذا يفيد بأنو  إذا تبين 
الحقًا أنو يوجد تالعب في بيانات الضريبة المقدمة لمدوائر الضريبية فإن  ىذه ظاىرة عامة 

محاسبة تستخدمة نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية لمتالعب بمعني أن أكثر مكاتب ال
 في البيانات المحاسبية لمنشآت األعمال بيدف التيرب الضريبي.
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 : اختبار فرضيات الدراسة
لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط  Tالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار

  أم ال. 3وافقة المتوسطة وىي درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الم

وىي تقابل درجة الموافقة المتوسطة حسب  3متوسط درجة اإلجابة يساوي  :الفرضية الصفرية
 مقياس ليكرت المستخدم.

 . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

 الصفريةالفرضية ( فإن ه ال يمكن رفض 0.05أكبر من  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
ويكون في ىذه الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاىرة موضع الدراسة ال يختمف جوىريًا عن 

( فيتم رفض 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05, أما إذا كانت  3درجة الموافقة المتوسطة وىى 
ة درجعن آراء األفراد يختمف جوىريًا الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة القائمة بأن متوسط 

, وفي ىذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو  3الموافقة المتوسطة وىى 
وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا  .3درجة الموافقة المتوسطة وىى ينقص بصورة جوىرية 

كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة الموافقة 
 المتوسطة والعكس صحيح.

الفرضية األولى: تتسم نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة بعدم وجود ثغرات رقابية أو تقنية 
يمكن  استخداميا في التالعب بالبيانات المحاسبية بيدف التيرب الضريبي بصورة ذات داللة 

 .α ≤ 1.10إحصائية عند مستوي 
قد وصمت إلى درجة  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة Tتم استخدام اختبار 
 (.5-3النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 

 لجميع فقرات استبانة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-3جدول )
 مكاتب المحاسبة )وكالء المكمفين( 

المتوسط  البند
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

 Tقيمة االختبار

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 
 0.000* 8.34 70.60 3.53 جميع فقرات استبانة  منشآت األعمال

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  * . 
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 3.53المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  ( السابق أن 5-3تبين من جدول )
القيمة وأن  8.34 %, قيمة االختبار70.60( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من 

0.05لذلك تعتبر الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي   (Sig).اإلحتمالية  

وىذا  3درجة الموافقة المتوسطة وىى مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة قد زاد عن , 
 مكاتب المحاسبةيعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات استبانة  

بشكل عام. مما يعني أن نظم المعمومات المحاسبية يوجد فييا ثغرات تؤدي إلى انتشار  ظاىرة 
نولوجيا المعمومات سريع جدا في حين التيرب الضريبي ويعزو الباحث ذلك إلى أن التطور في تك

أن اصدار القوانين  ال يكون بالسرعة التي تواكب التطور في تكنولوجيا المعمومات مما قد يؤدي 
إلى وجود ثغرات في نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة التي ىي نتاج تكنولوجيا المعمومات 

 يستخدميا البعض في التيرب الضريبي.

النتائج مع الدراسات السابقة في أن نظم المعمومات المحاسبية يوجد بيا وقد اتفقت ىذه 
ثغرات قد يساء استخدامو من قبل البعض في تنفيذ التيرب الضريبي وخصوصا اذا لم تكون 

 ىناك قوانين ضريبية مالئمة تردع المتيربين من التيرب.

 نتيجة الفرضية:

ال ( فيتم رفض الفرضية, وبذلك يمكن القول 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
تتسم نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة بعدم وجود ثغرات رقابية أو تقنية يمكن  
استخداميا في التالعب بالبيانات المحاسبية بيدف التيرب الضريبي بصورة ذات داللة 

 .ويتفرع منيا الفرضيات التالىة:α ≤ 1.10إحصائية عند مستوي 
ن التالعب في البيانات في مرحمة المدخالت في نظم المعمومات المحاسبية ال يمك - أ

 . α ≤ 1.10المحوسبة بيدف التيرب الضريبي بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوي 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-4موضحة في جدول ) النتائج أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 
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 لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-4جدول )
 "ومات عن مرحمة إدخال  البيانات " معم

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  

المحاسبي المحوسب  تتوفر في البرنامج
إمكانية تعديل المستندات والقيود 

 المحاسبية
4.30 85.93 14.38 *0.000 1 

2.  

يسمح البرنامج المحاسبي المحوسب 
إمكانية إدخال   فاتورة تحمل نفس الرقم 

 مرتين 

3.02 60.37 0.09 0.463 7 

3.  
يسمح النظام بأن يتم إدخال   نفس 

 البيانات  أكثر من مرة
3.24 64.81 1.30 0.099 6 

4.  
تتوفر في النظام ميزة أن يتم مسح بعض 
 القيود أو الفواتير من دون ترك أي اثر ليا

3.58 71.70 3.46 *0.001 5 

5.  
تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب 

 إمكانية حذف القيود والمستندات. 
3.89 77.78 7.06 *0.000 3 

6.  
يسمح البرنامج المحاسبي أن يتم ترقيم 

 المبيعات في النظام  يدويافواتير 
3.93 78.52 5.35 *0.000 2 

7.  

يسمح البرنامج المحاسبي بأن يتم عمل 
أكثر من تسمسل ألرقام المبيعات في 

 النظام حسب ما يراه المحاسب مناسبا
3.83 76.67 4.77 *0.000 4 

  0.000* 5.29 73.68 3.68 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5-4من جدول )

تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  إمكانية تعديل  لمفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكمية من  4.30المستندات والقيود المحاسبية " يساوي  

لذلك تعتبر  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية , وأن 14.38%, قيمة االختبار 85.93النسبي 
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة  3درجة الموافقة المتوسطة وىى عن  ليذه الفقرة قد زاد
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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يسمح البرنامج المحاسبي المحوسب إمكانية إدخال   فاتورة  لمفقرة الثانية "المتوسط الحسابي  -
%, قيمة االختبار 60.37أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.02 تحمل نفس الرقم مرتين " يساوي 

لذلك تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا  0.463تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية    , وأن 0.09
0.05عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمف

 . 3درجة الموافقة المتوسطة وىى جوىريا عن 

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.68بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية    , وأن 5.29%, قيمة االختبار 73.68يساوي  

" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  معمومات عن مرحمة إدخال   البيانات يعتبر مجال " 
0.05  , درجة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا  3الموافقة المتوسطة وىى 
 المجال. 

 نتيجة الفرضية:

 ( فيتم رفض الفرضية, وبذلك يمكن القول0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
التالعب في البيانات في مرحمة المدخالت في نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة  يمكن

 .α ≤ 1.10بيدف التيرب الضريبي بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوي 
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التالعب في البيانات في مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية  ال يمكن - ب
 . α ≤ 1.10المحوسبة بيدف التيرب الضريبي بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوي 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-5لنتائج موضحة في جدول )ا أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 

لكل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن مرحمة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-5جدول )
 معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  

يسمح البرنامج المحاسبي  أن يتم بناء شجر ة 
الحسابات بطريقة قد تؤدي إلى أن يتم ترحيل 

 الفواتير والقيود إلى حسابات غير صحيحة

3.07 61.48 0.44 0.331 4 

2.  
تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب إعادة 

 ترقيم القيود والحركات.
3.51 70.19 2.80 *0.004 2 

3.  

تتوفر امكانية التعديل في إلىة معالجة البرنامج 
لمبيانات   بحيث ال يتم ترحيل فواتير المبيعات 

 لعميل معين إلى حساب إجمإلى الذمم مثال

3.22 64.44 1.63 0.055 3 

 1 0.000* 5.03 77.36 3.87 تتوفر في النظام خيار ترقيم فواتير المبيعات يدويا   .4

  0.000* 5.12 68.37 3.42 فقرات المجال معاً جميع  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 

 ( السابق يمكن استخالص ما يمي:5-5من جدول )

تتوفر في النظام خيار ترقيم فواتير المبيعات يدويا " يساوي   لمفقرة الرابعة "المتوسط الحسابي  -
, 5.03%, قيمة االختبار 77.36( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  3.87
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية وأن 
0.05داللة   , درجة الموافقة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن

 وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3المتوسطة وىى 

يسمح البرنامج المحاسبي أن يتم بناء شجر ة الحسابات  لمفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -
 3.07 ؤدي إلى أن يتم ترحيل الفواتير والقيود إلى حسابات غير صحيحة " يساوي بطريقة قد ت

القيمة اإلحتمالية    , وأن 0.44%, قيمة االختبار 61.48أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
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.(Sig)   0.05لذلك تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.331تساوي  ,
درجة الموافقة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمف جوىريا عن 

 . 3يالمتوسطة وى

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.42بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية  , وأن 5.12%, قيمة االختبار 68.37يساوي  

 معمومات عن مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونيةيعتبر مجال " 
0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا

عني أن ىناك موافقة من قبل وىذا ي 3درجة الموافقة المتوسطة وىى المجال يختمف جوىريًا عن 
 أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. 

 نتيجة الفرضية:

 ( فيتم رفض الفرضية, وبذلك يمكن القول 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
التالعب في البيانات  في مرحمة معالجة البيانات  في نظم المعمومات المحاسبية  يمكن

 .α ≤ 1.10المحوسبة بيدف التيرب الضريبي بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوي 
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 المحاسبية المعمومات نظم في المخرجات مرحمة في البيانات في التالعب يمكن ال - ت
 . α ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية داللة ذات بصورة الضريبي التيرب بيدف المحوسبة

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-6النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 

لكل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن مرحمة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-6جدول )
 المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  

تتوفر في النظام المحاسبي إمكانية التعديل في 
النظام المحاسبي )فواتير  تصميم وشكل مخرجات

البيع, والتقارير( بحيث يمكن إظيار أو عدم 
إظيار بعض المعمومات االساسية مثل رقم 

 المشتغل واسم المكمف

3.72 74.44 4.10 *0.000 1 

2.  

يسمح النظام بأن يتم تعديل شكل  التقارير التي 
يخرجيا بحث يمكن االستغناء عن بعض 

 المعموماتالمعمومات أو تعديل بعض 
3.56 71.11 3.38 *0.001 3 

3.  
تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب اإلمكانية 
 لطباعة أكثر من أصل  من المستندات الداخمية. 

3.48 69.63 3.18 *0.001 4 

4.  
تتوفر في البرنامج المحاسبي امكانية تعديل بيانات  

 فواتير المبيعات قبل الطباعة وبعد الطباعة 
3.65 72.96 4.70 *0.000 2 

  0.000* 5.31 72.04 3.60 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5-6من جدول )

تتوفر في النظام المحاسبي إمكانية التعديل في تصميم وشكل لمفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -
مخرجات النظام المحاسبي )فواتير البيع, والتقارير( بحيث يمكن إظيار أو عدم إظيار بعض 

( أي أن 5)الدرجة الكمية من  3.72المعمومات االساسية مثل رقم المشتغل واسم المكمف" يساوي 
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 تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية وأن  4.10مة االختبار %, قي74.44المتوسط الحسابي النسبي 

0.05لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000  , مما يدل عمى أن
وىذا يعني أن  3درجة الموافقة المتوسطة وىى متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن 

 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.ىناك موافقة 

تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب اإلمكانية لطباعة  لمفقرة الثالثة "المتوسط الحسابي  -
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.48أكثر من أصل  من المستندات الداخمية " يساوي  

لذلك تعتبر ىذه  0.001 تساوي  (Sig).مالية    القيمة اإلحتوأن  3.18%, قيمة االختبار 69.63
0.05الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من  3درجة الموافقة المتوسطة وىى الفقرة قد زاد عن 
 ىذه الفقرة. قبل أفراد العينة عمى

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.60بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية    وأن  5.31%, قيمة االختبار 72.04يساوي  

" دال  معمومات عن مرحمة المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية يعتبر مجال "
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد ,

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد  3درجة الموافقة المتوسطة وىى زاد عن 
 العينة عمى فقرات ىذا المجال. 

 :نتيجة الفرضية

 ( فيتم رفض الفرضية, وبذلك يمكن القول 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
التالعب في البيانات  في مرحمة المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة  يمكن

 .α ≤ 1.10بيدف التيرب الضريبي بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوي 
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المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم تحميل فقرات مجال "معمومات عن مواءمة نظم 
 والقوانين  الضريبية "

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-7النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3 يالموافقة المتوسطة وى

لكل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن مواءمة  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-7جدول )
 نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  
يتم تسجيل البرامج المحاسبة المستخدم 

 والتفاصيل المتعمقة بيا لدى دائرة الضريبة 
2.70 54.07 -1.50 0.069 10 

2.  
البرنامج المحاسبي يوفر كل الدفاتر والمستندات  

 والتقارير التي بتطمبيا القانون الضريبي
3.74 74.81 5.28 *0.000 4 

3.  
يغطي  المعمومات التي يوفرىا النظام  المحاسبي

 كافة أنشطة المكمف التجارية الخاضعة لمضريبية
3.24 64.81 1.26 0.106 7 

4.  

جميع المستندات والمطبوعات من النظام 
المحاسبي عمييا  يكون مطبوعا عمييا  اسم 
المكمف ورقم المشتغل وعنوانو ونشاطو وسمتو 

 التجارية.

3.91 78.15 7.12 *0.000 1 

5.  
البرامج المحاسبية تطابق البيانات  الناتجة من 

 الواقع الفعمى لنشاط المكمف دائماً 
3.19 63.70 1.11 0.137 8 

6.  
البرنامج المحاسبي يوفر بيانات  تتطابق مع 

 متطمبات الدوائر الضريبية
3.85 77.04 7.96 *0.000 2 

 5 0.000* 4.88 72.22 3.61 توفر البرامج المحاسبية معمومات وافية ودقيقة  .7

8.  
وجود المشاكل والعيوب في البرنامج يندر 

 المحاسبي
2.94 58.87 -0.37 0.357 9 

9.  
يتم طباعة كممة أصل  عمى كل نسخة يتم 

 استخراجيا من الجياز بصورة تمقائية
3.37 67.41 2.33 *0.012 6 

 2 0.000* 8.21 77.04 3.85 يتم ترقيم المستندات في النظام تمقائيا  .12

  0.000* 4.51 68.81 3.44 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 
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 ( السابق يمكن استخالص ما يمي:5-7من جدول )

جميع المستندات والمطبوعات من النظام المحاسبي عمييا  لمفقرة الرابعة " المتوسط الحسابي  -
 3.91يكون مطبوعا عمييا  اسم المكمف ورقم المشتغل وعنوانو ونشاطو وسمتو التجارية " يساوي  

القيمة وأن  7.12%, قيمة االختبار 78.15( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من 
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000 تساوي  (Sig).اإلحتمالية 

0.05  , درجة الموافقة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن
 وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3المتوسطة وىى 

يتم تسجيل  البرامج المحاسبة المستخدم والتفاصيل المتعمقة  لمفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -
%, قيمة االختبار 54.07أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.70بيا لدى دائرة الضريبة " يساوي  

صائيًا عند لذلك تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إح 0.069 تساوي  (Sig).القيمة اإلحتمالية وأن  1.50-
0.05مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمف جوىريا

 .3درجة الموافقة المتوسطة وىى عن 

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.44بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك يعتبر  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية وأن  4.51%, قيمة االختبار 68.81يساوي 
" معمومات عن مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبيةمجال "

0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة   مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا ,
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من  3درجة الموافقة المتوسطة وىى المجال قد زاد عن 

قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. نالحظ ىنا أن اجابات مكاتب المحاسبة قد اختمفت عن 
كانت اجابات الموظفين بشكل عام موافق بدرجة اجابات الموظفين في الدوائر الضريبية حيث 

قميمة عكس مكاتب المحاسبة ويعزو الباحث ذلك إلى أن مكاتب المحاسبة قد تنظر إلى القوانين 
الضريبية بأنيا تحد من حريتيم في العمل لذلك يرون أن القوانين  الحالية مناسبة في حين أن 

نظم عمل المكمفين وتكون مانع  ليم من التيرب الموظفين ينظرون إلى القوانين  بأنيا تضبط وت
الضريبي لذلك كان موافقتيم بدرجة قميمة عمى القوانين  الحالية وذلك لرغبيم بوجود قوانين  أكثر 

 فاعمية  شدة.
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 استخدام مجال  في  الكافية الخبرة الضريبية الدوائر موظفي لدي تتوفر: الثانية الفرضية
 عند إحصائية داللة ذات بصورة  إيجابيا يساىم بما المحوسبة المحاسبية المعمومات أنظمة
 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 0.05 مستوي

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-8النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 

لكل فقرة من فقرات مجال " الخبرة العممية لموظفي  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-8جدول )
 الدوائر الضريبية في مجال استخدام نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  

يجيد موظفي الضريبة العمل عمى البرامج 
المحاسبية التي تستخدميا منشآت 

 األعمال 
2.79 55.77 -2.75 *0.004 8 

2.  
تتوفر لدي الموظفين الخبرات والميارات 

 الشخصية )ذكاء, قيادة,...الخ(
3.16 63.27 2.11 *0.019 1 

3.  
يراعي عند التوظيف في الدوائر الضريبية 

 الخبرة العممية عند المرشح لموظيفة سنوات
2.22 44.42 -6.97 *0.000 12 

4.  
يوجد تأىيل عممي وميني مناسب لجميع 

 موظفي الدوائر الضريبية 
2.88 57.69 -1.25 0.106 5 

5.  
تتوفر لدي موظفي الدائرة الضريبية الخبرة 

 الكافية حول طبيعة عمميم
2.90 58.08 -1.15 0.127 3 

6.  

المعمومات التي  يعتمد الموظف عمى
يمتمكيا من خالل خبرتو السابقة في تنفيذ 

 الميام الموكمو لو في الضريبية

3.05 60.97 0.47 0.319 2 

7.  
يتوفر لدى الموظفين  اإللمام الكافي 

 بإلىات تحصيل الضريبة
2.89 57.88 -1.15 0.125 4 

8.  

يتوفر لدى الموظفين خبرة كافية في 
المحاسبية استخدام نظم المعمومات 

 اإللكترونية
2.80 55.96 -2.42 *0.009 7 

9.  
تعمل اإلدارة  الضريبية عمى تطوير كفاءة 

 موظفييا بالتدريب المتواصل   
2.06 41.15 -9.07 *0.000 13 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
االختبار 

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

12.  
يوجد نظام رقابة داخمي في الدوائر 
 الضريبية يؤدي إلى تحسين أداء الموظفين

2.60 51.92 -3.62 *0.000 11 

11.  
تتم عممية الفحص الضريبي  من قبل 

  عالىة موظفين  مختصين ذوي كفاءة 
2.66 53.27 -3.43 *0.000 10 

12.  
يتصف اغمب موظفي الدوائر الضريبية 

 بالمينية في العمل
2.88 57.67 -1.30 0.099 6 

13.  
يمتمك الموظف معمومات كافية حول 

 الضريبة وبالتالى ال يسيل تضميمو
2.74 54.81 -2.49 *0.007 9 

  0.000* 4.09- 54.82 2.74 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5-8من جدول )

تتوفر لدي الموظفين الخبرات والميارات الشخصية )ذكاء,  لمفقرة الثانية "المتوسط الحسابي  -
%, 63.27( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  3.16قيادة,...الخ( " يساوي  

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.019 تساوي (Sig).القيمة اإلحتمالية وأن   2.11قيمة االختبار
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد  3درجة الموافقة المتوسطة وىى زاد عن 
 العينة عمى ىذه الفقرة. 

تعمل اإلدارة  الضريبية عمى تطوير كفاءة موظفييا  لمفقرة التاسعة "المتوسط الحسابي  -
-%, قيمة االختبار 41.15أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.06بالتدريب المتواصل   " يساوي  

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية , وأن 9.07
0.05مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض  عن

وىذا يعني أنو ال يوجد موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه  3درجة الموافقة المتوسطة وىى 
 الفقرة. 

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.74بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك يعتبر   0.000تساوي  (Sig).القيمة اإلحتمالية , وأن 4.09-, قيمة االختبار %54.82يساوي  
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الخبرة العممية لموظفي الدوائر الضريبية في مجال استخدام نظم المعمومات المحاسبية مجال " 
0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة المحوسبة  , مما يدل عمى أن متوسط درجة

وىذا يعني أنو ال يوجد  3درجة الموافقة المتوسطة وىى عن  االستجابة ليذا المجال قد انخفض
موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن أعمار 

قميمة كما ىو العاممين في الدوائر الضريبية صغيرة وسنوات خبرتيم في مجال العمل الحكومي 
, وأيضا بسبب أن الدوائر الضريبية ال تعمل عمى تطوير كفاءة 5-1في الجدول  موضح

موظفييا بالتدريب المتواصل وال يوجد نظام رقابة داخمي في الدوائر الضريبية يؤدي إلى تحسين 
 . 5-3في الجدول  12و  9أداء الموظفين كما ىو موضح في الفقرة 

 نتيجة الفرضية:

ال  ( فيتم رفض الفرضية, وبذلك يمكن القول0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
تتوفر لدي موظفي الدوائر الضريبية الخبرة الكافية  في  مجال استخدام أنظمة المعمومات 

 α ≤ 1.10المحاسبية المحوسبة بما يساىم إيجابيا  بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوي 
 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في

ويعزو الباحث ذلك إلى من ما تم اإلشارة اليو سابقا عند تفسير فقرات مجال " الخبرة 
العممية لموظفي الدوائر الضريبية في مجال استخدام نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة " من 
أن سنوات الخبرة عند الموظفين في دوائر الضريبة قميمة فقد بمغت نسبة الموظفين الذين تقل 

% في حين بمغت نسبة الذين تزيد سنوات 48سنوات أكثر من  5خبرتيم العممية عن سنوات 
%, كما نالحظ أن درجة االستجابة لمفقرة التاسعة " تعمل 14.4سنوات فقط  12خبرتو عن 

اإلدارة  الضريبية عمى تطوير كفاءة موظفييا بالتدريب المتواصل   " قد انخفض  عن درجة 
وىذا يعني أنو ال توجد موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة كما  3الموافقة المتوسطة وىى 

أن ىذه الفقرة كانت أدنى  الفقرات في الترتيب لفقرات المجال كمو في درجة الموافقة . وىذه يعني 
أن الموظفين بشكل عام ليس لدييم خبرة معتبرة في العمل الحكومي في الدوائر الضريبية مما 

 بيرة عمى انتشار  ظاىرة التيرب الضريبي.يؤثر بدرجة ك
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يقوم موظفي الدوائر الضريبية بإجراءات فحص مينية لنظم المعمومات الفرضية الثالثة: 
المحاسبية اإللكترونية المستخدمة في منشآت األعمال الفمسطينية بما يساىم إيجابيا  بصورة 

 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 1.10ذات داللة إحصائية عند مستوي 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-9النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 

لكل فقرة من فقرات مجال " معمومات عن إجراءات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-9جدول )
 فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  

يتم التأكد من أن النظام المحاسبي مصمم 
شجرة بطريقة تساعد المستخدم عمى بناء 

الحسابات بشكل دقيق تؤدي إلى أن 
المدخالت يتم ترحيميا إلى الحسابات 

 الصحيحة

2.59 51.73 -3.76 *0.000 4 

2.  

يتم التأكد من أنو لم يتم اجراء تعديل عمى 
القيود والمستندات المحاسبية بصورة تؤثر 

 عمى صدق التقارير المقدمة لمضريبة
2.48 49.62 -4.87 *0.000 9 

3.  

التأكد من أنو لم يتم حذف بعض يتم 
القيود أو المستندات من النظام  بصورة 
 تؤثر عمى صدق التقارير المقدمة لمضريبة

2.54 50.87 -3.88 *0.000 5 

4.  
يتم التأكد من أنو  لم يتم إعادة  ترقيم 

 القيود والحركات
2.48 49.62 -4.95 *0.000 9 

5.  

يتم التأكد أن البرامج المحاسبية تصدر 
واحدة من المستندات الداخمية  نسخة

 كأصل  ) كالمبيعات ( والباقي صور
2.53 50.68 -4.07 *0.000 6 

6.  
يتم التأكد من أن البيانات  المدخمة إلى 

 النظام ىي من واقع عمميات فعمىة 
2.52 50.38 -4.54 *0.000 7 

7.  
يتم التأكد من أنو لم يتم التحريف في 

 البيانات  المدخمة عمى البرنامج 
2.42 48.46 -5.46 *0.000 12 

8.  
يتم التأكد من أنو لم يتم إدخال    نفس 

 البيانات  عمى البرنامج اكثر من مره 
2.43 48.54 -5.84 *0.000 11 

 12 0.000* 5.38- 48.46 2.42يتم التأكد من أنو لم يتم تجاىل إدخال     .9
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

 بعض الصفقات في النظام المحاسبي

12.  

يتم التأكد من أن  النظام المحاسبي يعطي 
رقم متسمسل لممستندات الداخمية )فواتير 

 المبيعات( 

2.76 55.19 -2.13 *0.018 3 

11.  
يتم التأكد من أنو ال يوجد أكثر من 

 تسمسل واحد لفواتير المبيعات
2.78 55.58 -2.01 *0.024 2 

12.  

يتم التأكد من أنو ال يمكن التعديل في 
الفواتير والمستندات بعد محتويات 

 طباعتيا

2.41 48.27 -5.66 *0.000 14 

13.  
يتم التأكد من أنو ال يمكن طباعة اكثر 

 من أصل  واحد لمفواتير والمستندات
2.49 49.81 -4.78 *0.000 8 

14.  
يتم التأكد من أنو ال  يمكن مسح الفواتير 

 والمستندات بعد طباعتيا
2.37 47.31 -5.55 *0.000 17 

15.  
التأكد أن المستندات والفواتير بعد يتم 

 طباعتيا يتم الغائيا بقيد عكسي
2.38 47.50 -5.75 *0.000 16 

16.  
يتم االحتفاظ بالمستندات والفواتير بعد 

 الغائيا بنفس بيانات ىا وتكون ممغاه
2.39 47.88 -5.48 *0.000 15 

17.  

يتم التأكد من أن فواتير البيع الصادرة  
من البرنامج تتضمن معمومات المكمف 
 الرئيسية مثل رقم المشتغل واسم المكمف 

2.92 58.46 -0.64 0.261 1 

  0.000* 5.17- 50.51 2.53 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 

 ( السابق يمكن استخالص ما يمي:5-9من جدول )

يتم التأكد من أن فواتير البيع الصادرة من البرنامج  لمفقرة السابعة عشر "المتوسط الحسابي  .1
)الدرجة  2.92تتضمن معمومات المكمف الرئيسية مثل رقم المشتغل واسم المكمف " يساوي  

القيمة , وأن 0.64-%, قيمة االختبار 58.46( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5الكمية من 
لذلك تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  0.261تساوي   (Sig).اإلحتمالية 

0.05داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمف جوىريا
 . 3 درجة الموافقة المتوسطة وىىعن 
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يتم التأكد من أنو ال يمكن مسح الفواتير والمستندات  لمفقرة الرابعة عشر"المتوسط الحسابي  .2
, 5.55-%, قيمة االختبار47.31أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.37بعد طباعتيا " يساوي  

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية    وأن 
0.05توى داللة مس  ,  مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد  3درجة الموافقة المتوسطة وىى عن 

 العينة عمى ىذه الفقرة. 

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.53بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي    .3
 0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية    , وأن 5.17-%, قيمة االختبار 50.51يساوي  

"  معمومات عن إجراءات فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبةلذلك يعتبر مجال " 
0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة  3درجة الموافقة المتوسطة وىى المجال قد انخفض  عن 
قميمة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال. مما يعني أن الموظفين ال يقومون بفحص 

التالى المكمفين يدىم مطمقة في اساءة نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية لدي المكمفين وب
استخدام تمك النظم واستغالل الثغرات الموجودة فييا أو حتى التالعب في برمجتيا 

 وتصميميا لكي يتيربوا ضريبيا.

 نتيجة الفرضية:

يقوم  ( فيتم رفض الفرضية, وبذلك يمكن القول ال0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
موظفي الدوائر الضريبية بإجراءات فحص مينية لنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية 
المستخدمة في منشآت األعمال الفمسطينية بما يساىم إيجابيا  بصورة ذات داللة إحصائية عند 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن ال  .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 2.25مستوي 
نظام لمرقابة اإلدراية الداخمية في الدوائر الضريبية يقوم بعممو بشكل فعال في متابعة وتقيم  يوجد

عمل الموظفين في الدوائر الضريبية وتقديم اإلرشاد ليم مما يسيم في انتشار الكسل وقمة اإلبداع 
المسؤولية  عند الموظفين بل وقياميم بتنفيذ األعمال الموكمة ليم بصورة غير متناسبة مع خطورة

 التي يحممونيا وىي إكتشاب التيرب الضريبي.
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 المعمومات نظم  مواءمة من بالتحقق الضريبية الدوائر موظفي يقوم: الرابعة الفرضية
   إيجابيا يساىم بما الضريبية والقوانين لمنظم األعمال منشآت في المحوسبة المحاسبية

 التيرب ظاىرة انتشار من الحد في α ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية داللة ذات بصورة
 .الضريبي

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-12النتائج موضحة في جدول ) .3المتوسطة وىى 

لكل فقرة من فقرات مجال " مواءمة نظم  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-10جدول )
 المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  
يتم تسجيل البرامج المحاسبية المستخدمة 

 لدى دائرة الضريبة والتفاصيل المتعمقة بيا
1.93 38.65 -9.74 *0.000 10 

2.  
البرامج المحاسبية توفر كل الدفاتر والمستندات 

 والتقارير بموجب القانون
3.20 64.08 2.19 *0.015 3 

3.  
المعمومات التي توفرىا البرامج المحاسبية تغطي 
 كافة أنشطة المكمف التجارية الخاضعة لمضريبية

2.29 45.77 -5.59 *0.000 8 

4.  

جميع المستندات والمطبوعات من النظام 
المحاسبي يكون مطبوعا عمييا  اسم المكمف 
 ورقم المشتغل وعنوانو ونشاطو وسمتو التجارية.

3.47 69.42 4.35 *0.000 1 

5.  
البيانات  الناتجة من البرامج المحاسبية تطابق 

 الواقع الفعمى لنشاط المكمف دائما
2.12 42.31 -7.72 *0.000 9 

6.  
البرامج المحاسبية توفر بيانات  تتوافق مع 

 متطمبات الدوائر الضريبية
3.06 61.15 0.57 0.285 4 

 6 0.000* 3.76- 52.50 2.63 توفر البرامج المحاسبية معمومات وافية ودقيقة  .7

8.  
يندر وجود المشاكل والعيوب في البرامج 

 المحاسبية
2.38 47.57 -6.07 *0.000 7 

9.  
أصل  عمى كل نسخة يتم يتم طباعة كممة 

 استخراجيا من الجياز بصورة تمقائية.
2.98 59.62 -0.19 0.426 5 

 2 0.032* 1.87 64.23 3.21 يتم ترقيم المستندات في النظام تمقائيا  .12

  0.000* 3.67- 54.54 2.73 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 
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 ( السابق يمكن استخالص ما يمي:5-12من جدول )

جميع المستندات والمطبوعات من النظام المحاسبي عمييا   " الرابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
يكون مطبوعا عمييا  اسم المكمف ورقم المشتغل وعنوانو ونشاطو وسمتو التجارية " يساوي  

, 4.35%, قيمة االختبار 69.42( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من  3.47
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية وأن 
0.05داللة   , عن درجة الموافقة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

 وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.   3المتوسطة وىى 

يتم تسجيل البرامج المحاسبية المستخدمة والتفاصيل المتعمقة  لمفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -
%, قيمة 38.65النسبي أي أن المتوسط الحسابي  1.93 بيا لدى دائرة الضريبة " يساوي 

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة اإلحتمالية , وأن 9.74-االختبار 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة قميمة من قبل  3عن درجة الموافقة المتوسطة وىى انخفض  
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.73بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية , وأن 3.67-%, قيمة االختبار 54.54يساوي  

" دال  مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبيةيعتبر مجال " 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   , مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال قد

وىذا يعني أن ىناك عدم موافقة من قبل أفراد  3عن درجة الموافقة المتوسطة وىى انخفض  
 العينة عمى فقرات ىذا المجال. 

 نتيجة الفرضية:

يقوم  ( فيتم رفض الفرضية, وبذلك يمكن القول 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
موظفي الدوائر الضريبية بالتحقق من مواءمة  نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة في 
منشآت  األعمال لمنظم والقوانين  الضريبية بما يساىم إيجابيا   بصورة ذات داللة إحصائية 

 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 1.10عند مستوي 

ويعزو الباحث ذلك إلى القوانين  النظم الضريبية ىي التي تنظم العمل وتحدد النظم 
المحاسبية التي يتوجب عمى المكمفين االلتزام بيا حتى تكون تمك النظم تحقق الغرض منيا وىو 
تحديد االقساط الضريبية التي عمى المكمفين تسديدىا, وحيث أن درجة الموافقة كانت قميمة عمى 
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فرضية مما يفيد أن نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة التي تستخدميا منشآت األعمال ىذه ال
الفمسطينية ال تتوافق مع القوانين  الضريبية وىذه سببو قمة المتابعة من قبل الموظفين في 
الضرائب الضريبية أو قد يكون السبب أن القوانين  الحالية   قديمة وال تتناسب مع بيئة العمل 

كتروني التي تتطور باستمرار وبسرعة كبيرة. وكمما كانت القوانين  ليست  مواكبة لمتطور  في االل
 تكنولوجيا المعمومات  مما يؤدي حتما إلى انتشار  ظاىرة التيرب الضريبي. 
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ال تتمتع المعمومات المحاسبية  التي تنتجيا نظم المعمومات المحاسبية الفرضية الخامسة : 
المحوسبة بثقة موظفي الدوائر الضريبية مما يساىم إيجابيا  بصورة ذات داللة إحصائية عند 

 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد في α ≤ 1.10مستوي 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-11النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 

لكل فقرة من فقرات مجال " موثوقية نظم  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-11جدول )
 المعمومات المحاسبية "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 الترتيب

1.  

البرامج المحاسبية توجد بيا ثغرات تساعد المكمفين 
عمى التالعب والغش في  التقارير المقدمة لمدوائر 

 الضريبة
3.92 78.46 8.33 *0.000 2 

2.  
يوجد اخطاء وتناقضات في المخرجات التي تنتجيا 

 المحاسبية البرامج
2.84 56.89 -1.68 *0.048 7 

3.  
ال يمكن االعتماد عمى البيانات  التي تنتجيا البرامج 

 المحاسبية
3.49 69.81 3.61 *0.000 6 

4.  

أن البرامج المحاسبية التي تستخدميا منشآت 
تحقق الكفاءة والفاعمية   الاألعمال  من البرامج التي 

 في العمل

2.77 55.38 -2.23 *0.014 8 

5.  
تتميز البيانات  المستخرجة من البرامج المحاسبية  ال

 يمكن االعتماد عمييا  البصحتيا وسالمتيا و
3.50 70.00 3.70 *0.000 5 

6.  
يتوفر في  البرامج المحاسبية ميزة تقديم المعمومات 
 المحاسبية المرغوبة فقط واستبعاد المعمومات االخرى

3.94 78.85 8.37 *0.000 1 

7.  
ال  تغطي  المعمومات التي توفرىا البرامج المحاسبية 

 كافة أنشطة العمل
3.71 74.17 5.99 *0.000 4 

8.  
ضعف وعدم كفاءة النظم الرقابية المطبقة عمى 

 مخرجات الحاسب اآللي 
3.82 76.35 7.49 *0.000 3 

9.  
البرامج المحاسبية ال توفر كل الدفاتر والمستندات 

 والتقارير بموجب القانون
2.74 54.81 -2.63 *0.005 9 

  0.000* 5.10 68.25 3.41 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  . 
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 ( السابق يمكن استخالص ما يمي:5-11من جدول )

يتوفر في البرامج المحاسبية ميزة تقديم المعمومات  لمفقرة السادسة "المتوسط الحسابي  -
( أي 5)الدرجة الكمية من  3.94المحاسبية المرغوبة فقط واستبعاد المعمومات االخرى " يساوي  

 (Sig).القيمة اإلحتمالية    وأن  8.37%, قيمة االختبار78.85أن المتوسط الحسابي النسبي 
0.05الة إحصائيًا عند مستوى داللة لذلك تعتبر ىذه الفقرة د0.000 تساوي    , مما يدل عمى

وىذا يعني أن  3درجة الموافقة المتوسطة وىى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن 
 ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

توفر كل الدفاتر والمستندات والتقارير  الالبرامج المحاسبية  لمفقرة التاسعة "المتوسط الحسابي  -
 2.63-%, قيمة االختبار 54.81أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.74بموجب القانون " يساوي  

لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.005 تساوي  (Sig).القيمة اإلحتمالية وأن 
0.05داللة   , درجة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد انخفض  عن

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى ىذه  3الموافقة المتوسطة وىى 
 الفقرة.

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.41بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي   -
لذلك  0.000تساوي   (Sig).القيمة اإلحتمالية    وأن  5.10%, قيمة االختبار 68.25يساوي  

0.05" دال إحصائيًا عند مستوى داللة  موثوقية نظم المعمومات المحاسبية يعتبر مجال "  ,
درجة الموافقة مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن 

وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا  3المتوسطة وىى 
المجال. جاءت نتيجة ىذه الفرضية منسجمة مع نتيجة الفرضية السابقة " نظم المعمومات 

المحوسبة ال تتوافق مع القوانين  الضريبية " وىو انسجام  منطقي حيث أن عدم المحاسبية 
 موافقة ىذه النظم مع القوانين  الضريبية يؤدي إلى عدم الثقة في تمك النظم.

 نتيجة الفرضية:

ال  ( فيتم قبول الفرضية, وبذلك يمكن القول 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05بما أن 
تتمتع المعمومات المحاسبية  التي تنتجيا نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة بثقة موظفي 

 في α ≤ 1.10الدوائر الضريبية مما يساىم إيجابيا  بصورة ذات داللة إحصائية عند مستوي 
 .الضريبي التيرب ظاىرة  انتشار من الحد
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التي يستخدميا المكمفين ال تتمتع  ويعزو الباحث ذلك إلى أن البرامج المحاسبية المحوسبة
بثقة موظفين الضرائب لذلك يتم التحقق والتأكد من المعمومات المحاسبية التي تنتجيا نظم 
المعمومات المحاسبية وذلك بسبب أن تمك النظم يوجد بيا من الثغرات والعيوب مما يجعل منيا 

معمومات دقيقة عن عمل المكمفين اداة يستخدميا المكمفين في التيرب الضريبي وليس في تقديم 
يتوفر في البرامج المحاسبية ميزة تقديم المعمومات المحاسبية  فقرة السادسة "وذلك واضح في ال

 3.94المرغوبة فقط واستبعاد المعمومات االخرى " حيث بمغت درجة الموافقة عمى ىذه الفقرة 
من  1كان ترتيب ىذه الفقرة رقم % و 78.85( و المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من 

حيث ترتيب فقرات المجال كميا حسب درجة الموافقة, وأيضا الفقرة األولي " البرامج المحاسبية 
توجد بيا ثغرات تساعد المكمفين عمى التالعب والغش في  التقارير المقدمة لمدوائر الضريبة" 

( و المتوسط الحسابي 5كمية من )الدرجة ال 3.92حيث بمغت درجة الموافقة عمى ىذه الفقرة 
من حيث ترتيب فقرات المجال كميا حسب درجة  2% وكان ترتيب ىذه الفقرة رقم 78.46النسبي 

 الموافقة, وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى تمك الفقرات.

 :تحميل جميع فقرات استبانة  الموظفين

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 (.5-12النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الموافقة المتوسطة وىى 

 لجميع فقرات استبانة  الموظفين (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5-12جدول )

 البند
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

T 

القيمة 
اإلحتمالية    

(Sig). 

 0.000* 4.19- 55.74 2.79 جميع فقرات استبانة  الموظفين

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة  * . 

 2.79المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  ( السابق أن 5-12تبين من جدول )
وأن  4.19- %, قيمة االختبار55.74( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية من 
لذلك تعتبر الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).القيمة اإلحتمالية 

0.05  , فقة المتوسطة درجة الموامما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة قد انخفض  عن
وىذا يعني أن ىناك موافقة بدرجة قميمة من قبل أفراد العينة عمى فقرات استبانة   3وىى 

الموظفين بشكل عام. مما يعني ايضا أن الموظفين ليس لدييم خبرة كافية الكتشاف والحد من 



99 

 

حوسبة ظاىرة التيرب الضريبي و ال يقوم الموظفين بفحص ميني لنظم المعمومات المحاسبية الم
التي يستخدميا المكمفين بصورة دورية أو عمى األقل  عند الحاجة مما يؤدي إلى أن يقوم الكمفين 

( السابق أيضا أن 5-7باستخدام الثغرات في تمك النظم لمتيرب الضريبي و يوضح  الجدول )
قوانين  نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة التي يستخدميا المكمفين تتوائم بدرجة قميمة مع ال

الضريبية وال تتمتع بالثقة من قبل موظفي الدوائر الضريبية مما يدلل أن تمك النظم تساىم في 
 انتشار  ظاىرة التيرب الضريبي.
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 الفرضية السادسة:

بين متوسطات استجابات  α ≤ 1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
المبحوثين حول " تقييم دور نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية في الحد من ظاىرة التيرب 
الضريبي من وجية نظر مكاتب المحاسبة والموظفين في الدوائر الضريبية " تعزى لممعمومات 

 العامة لمموظفين ومكاتب المحاسبة.

 أوال: الموظفين

لعينتين مستقمتين" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة T- "تم استخدام اختبار 
انات . كذلك تم استخدام إحصائية وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البي

التباين األحادي" لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية وىذا االختبار اختبار "
 ت أو أكثر.متوسطا 3معممي يصمح لمقارنة 

أكبر من  (.Sig)( تبين أن القيمة اإلحتمالية 5-13من النتائج الموضحة في جدول )
لكافة المتغيرات وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات داللة  α ≤ 0.05مستوى الداللة 

إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى إلى المعمومات العامة, أي أنو تم رفض 
الفرضية ويعزو الباحث ذلك إلى أن أعمار  الموظفين وسنوات خبرتيم العممية متقاربة بشكل 

 كبير.
 المعمومات العامة لمموظفين –لعينتين مستقمتين و التباين األحادي "  - T (: نتائج اختبار"5-13جدول )

 اسم االختبار المتغير
قيمة 
 االختبار

القيمة اإلحتمالية    
(Sig). 

 0.906 0.099 التباين األحادي العمر

 0.610 0.498 التباين األحادي المؤىل العممي

 0.061 2.879 التباين األحادي سنوات الخبرة

 0.890 0.117 التباين األحادي المسمى الوظيفي

ىل سبق أن عمل الموظف محاسبا في إحدى 
 منشآت األعمال قبل أن يعمل في الحكومة؟

لعينتين مستقمتين  - T -1.031 0.305 

ىل كان الموظف يستخدم نظم المعمومات 
 اإللكترونية أثناء عممو في القطاع الخاص

لعينتين مستقمتين  - T -0.717 0.475 
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 ثانيا: مكاتب المحاسبة

تم استخدام اختبار " التباين األحادي " لمعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة 
 متوسطات أو أكثر. 3إحصائية وىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 

 (.Sig)( السابق تبين أن القيمة اإلحتمالية     5-14من النتائج الموضحة في جدول )
لكافة المتغيرات وبذلك يمكن استنتاج أنو ال توجد فروق ذات  α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة 

داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى إلى المعمومات العامة. أي أنو تم رفض 
الفرضية ويعزو الباحث ذلك إلى أن نسبة كبيرة من مكاتب المحاسبة تستخدم نظام األصيل 

تقييم دور نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية  اسبي لذلك كان ارائيم متشابية حول "المح
أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي "

2.25 ≥ α بين متوسطات استجابات المبحوثين 
 باين األحادي " لعينتين مستقمتين و الت - T(: نتائج اختبار" 5-14جدول )

 المعمومات العامة لمكاتب المحاسبة –

قيمة  اسم االختبار المتغير
 االختبار

القيمة اإلحتمالية    
(Sig). 

 0.539 0.626 التباين األحادي العمر

 0.767 0.266 التباين األحادي المؤىل العممي

 0.303 1.222 التباين األحادي سنوات الخبرة

 0.667 0.408 التباين األحادي اإللكتروني الذي يتم استخداموالنظام المحاسبي 

عدد منشآت األعمال )المكمفين( التي يؤدي ليا 
 مكتبكم خدمات الضريبة

 0.444 0.824 التباين األحادي
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 اننتائج وانتىصياخ
  .النتائج: أوال

خالصة لقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي تعتبر في مجمميا 
 التحميالت والمناقشات باإلضافة إلى النتائج الخاصة باختبار الفرضيات.

 مجال في الكافية الخبرة لدييم تتوفر ال الضريبية الدوائر في الموظفين أن الدراسة ىذه كشف .1
  انتشار من الحد في إيجابيا يساىم بما المحوسبة المحاسبية المعمومات أنظمة استخدام
 المعمومات نظم استخدم قد كان منيم الكثير أن من الرغم عمي الضريبي التيرب ظاىرة

 في إلتحاقو قبل  الفمسطينية األعمال تآمنش في سابقا عممو أثناء المحوسبة المحاسبية
 يجعل مما والمستمر المعمومات تكنولوجيا في السريع التطور بسب وذلك الحكومي العمل
 الموظفين خبرة تكون أن إلي مما وىذا باستمرار تتغير المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم
 ال قديمة خبرة المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم مجال في السابقة الضريبية الدوائر في

 في التالعب اكتشاف عمييم يصعب مما العمل سوق في الموجودة االنظم مع تتناسب
 عمى تعمل ال الضريبية الدوائر ان وخصوصا االنظمة تمك تنتجيا التي المحاسبة البيانات
 .المتواصل بالتدريب موظفييا كفاءة تطوير

 العامة  واإلدارة الدخل لضريبة العامة  اإلدارة في الموظفين معظم أن الدراسة ىذه بينت .2
 تقل من نسبة بمغة حيث قميمة  الحكومي العمل في العممية خبرتيم المضافة القيمة لضريبة
 كبيرة المكمفين وكالء لممحاسبية العممية الخبرة أن في% 48 من اكثر سنوات 5 عن خبرتيم
 في سمبا يساىم مما% 57.4 فأكثر سنوات 10 عن خبرتيم سنوات الذين نسبة بمغة حيث
 .الضريبي التيرب ظاىرة من الحد

 لنظم مينية فحص بإجراءات يقومون ال الضريبية الدوائر في الموظفين أن الدراسة كشفت .3
 يتم ال أنو ال من لمتأكد األعمال منشآت تستخدميا التي  المحوسبة المحاسبية المعمومات
 في سمبا يساىم مما الضريبية لمدوائر لتقديميا صحيحة غير معمومات إلنتاج  فييا التالعب

 . الضريبي التيرب ظاىرة من الحد

 نظم من المنتجة بالمعمومات يثقون ال الضريبية الدوائر في الموظفين أن الدراسة أوضحت .4
 .الضريبية لمدوائر المكمفين وكالء المحاسبين يقدميا التي المحوسبة المحاسبية المعمومات
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  يمكن تقنية أو رقابية يوجد المحوسبة المحاسبية المعمومات نظم أن الدراسة كشفت .5
 داللة ذات بصورة الضريبي التيرب بيدف المحاسبية بالبيانات التالعب في استخداميا
 .α ≤ 0.05 مستوي عند إحصائية

 نظم في المدخالت مرحة في المحاسبية  البيانات في التالعب القدرة أن الدراسة أوضحت .6
 المخرجات ومرحمة  البيانات معالجة مرحمة من اكبر تكون المحوسبة المحاسبية المعمومات

 حين في( 5 الكمية الدرجة) 3.68  المدخالت محور فقرات عمى الموافقة درجة بمغت فقد
 ومحور  البيانات معالجة  محور فقرات عمى  3.6 و 3.42 الموافقة درجة بمغت

 .المخرجات

 .التوصياتثانيًا: 

 في ضوء النتائج التي كشفت عنيا الدراسة يوصي الباحث بما يمي:

: فيما يختص بالخبرة العممية لموظفي الدوائر الضريبية يقترح الباحث أن تقوم الدوائر أوالً 
 :يالضريبة بتعزيز خبرة موظفييا من خالل التال

 أن تعمل االدارات الضريبية عمى تطوير كفاءة موظفييا بالتدريب المتواصل  . .1

أن تعمل اإلدارات الضريبية عمى تزويد موظفييا بالمعمومات الكافية عن أساليب الغشي  .2
 التيرب الضريبي.

استخدام نظم المعمومات المحاسبية  أن تطور االدارات الضريبية خبرة موظفييا في مجال .3
 .المحوسبة

أن يتم تطوير نظام لمرقابة الداخمية في الدوائر الضريبية يؤدي إلى تحسين أداء عمل  .4
 الموظفين.

: فيمل يختص بإجراءات فحص نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة التي تستخدميا منشآت ثانياً 
الدوائر الضريبية بعمل فحص دوري أو عند  األعمال يقترح الباحث أن يقوم الموظفين في

الحاجة )عند وجد اشتباه بوجود غش ضريبي عند احد المكمفين(  لمنظام المحاسبيي المحوسب 
 الذي يستخدمو المكمف بحيث يتم التأكد مما يمي:

أنو لم يتم اجراء تعديل عمى القيود والمستندات المحاسبية بصورة تؤثر عمى صدق التقارير  .1
 لمضريبة المقدمة

 أنو ال يمكن إعادة  ترقيم القيود والحركات .2
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 أنو لم يتم التحريف في البيانات  المدخمة عمى البرنامج .3

 أن النظام المحاسبي يعطي رقم متسمسل لممستندات الداخمية )فواتير المبيعات( .4

 أنو ال يوجد أكثر من تسمسل واحد لفواتير المبيعات .5

 فواتير والمستندات بعد طباعتياأنو ال يمكن التعديل في محتويات ال .6

 أنو ال يمكن طباعة اكثر من أصل  واحد لمفواتير والمستندات .7

 أنو ال  يمكن مسح الفواتير والمستندات بعد طباعتيا .8

 أن المستندات والفواتير بعد طباعتيا يتم الغائيا بقيد عكسي فقط .9

ئيسية مثل رقم أن فواتير البيع الصادرة من البرنامج تتضمن معمومات المكمف الر  .12
 المشتغل واسم المكمف

: فيما يختص بمواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية يقترح ثالثاً 
الباحث أن يتم مراجعة القوانين  والنظم والموائح الخاصة بنظم المعمومات المحاسبية بحيث يتم 

 التأكيد عمى ما يمي:

 محاسبية المحوسبة والتفاصيل المتعمقة بيا لدي الدوائر الضريبيةأن يتم تسجيل البرامج ال .1

عدم القيام بعمل أي تعديل عمى النظام المحاسبي المحوسب الذي يستخدمو المكمف إلى بعد  .2
 اخذ الموافقة من الدوائر الضريبية وبعد الشرح الكافي لسبب التعديل

النظام المحاسبي يكون مطبوعا  أن يتم التأكيد عمى أن جميع المستندات والمطبوعات من .3
 عمييا  اسم المكمف ورقم مشتغمو المرخص وعنوانو ونشاطو وسمتو التجارية.

 أن النظام المحاسبي يوفر كافة الدفاتر والمستندات والتقارير بموجب القانون. .4

 يمنع التعديل في البيانات  المحاسبية بعد طباعة المستند إال بقيد عكس يحفظ في النظام. .5

 .ترقيم المستندات في النظام بصورة تمقائيا ويمنع إعادة  ترقيم المستندات يتم .6
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 ادلالحق

 االستبانات :(0الممحق رقم )

 استبيان
 السيد الفاضل / السيدة الفاضمة 

" تقييم دور نظم ييدف ىذا االستبيان إلى التعرف عمى آرائكم فيما يختص 
", لذلك المعمومات المحاسبية اإللكترونية في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي

باإلجابة عمى أسئمة  االستبيان المرفق, ونود أن نؤكد عمى أن  نرجو منكم التكرم
البيانات  التي سوف يتم تجميعيا في ىذا االستبيان سوف تكون سرية ولن تستخدم 
إال في أغراض البحث العممي , ونظرًا ألن اجاباتكم سوف تكون عمى قدر عاٍل من 

ة الدقة في اإلجابة عمى أسئمة  األىمية بالنسبة ليذا البحث , لذا نرجو التكرم بمراعا
 ىذا االستبيان, ونشكر لكم سمفا مشاركتكم بمميء بيانات  االستبيان.

 

 الباحث
 عالء سعيد سعد

 برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل
 غزة-الجامعة االسالمية
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 الضريبية الدوائر في الموظفين عمى توزيعيا تم التي  االستبانة  -1 

 

 االستبيان
 الجزء األول : معمومات عن المستطمعة آرائيم

        العمر بالسنوات
    فأكثر  42   42أقل من – 32  32أقل من  – 22
        

        المؤىل العممي
    ماجستير فأعمى  بكالوريوس  دبموم

        
سنوات الخبرة في العمل 

 الحكومي
       

    سنوات فأكثر12   سنوات  12إلى أقل  5  سنوات 5اقل من 
        

        اإلدارة  التي تعمل بيا
اإلدارة  العامة لضريبة 

 الدخل
اإلدارة  العامة لضريبية  

 القيمة المضافة
     

        
        المسمى الوظيفي

مدير   مدير دائرة  رئيس قسم  موظف 
 عام

 

        
محاسبا في احدي منشآت األعمال قبل ىل سبق لك أن عممت 
 أن تعمل في الحكومة ؟

     

  نعم
 

      ال

   
إذا كانت اجابتك نعم عمى السؤال السابق ىل كنت تستخدم نظم المعمومات اإللكترونية أثناء عممك في 

 القطاع الخاص ؟
  

        
  نعم 

 
      ال
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 المحاسبية اإللكترونيةالجزء الثاني : خاص بنظم المعمومات 

 
 األسئمة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 قميمة

موافق بدرجة 
 قميمة جدا

 

المحور األول : الخبرة العممية  لموظفي الدوائر 
الضريبية في  مجال استخدام نظم المعمومات المحاسبية 

           المحوسبة 

1 

يجيد موظفي الضريبة العمل عمى البرامج المحاسبية التي 
           تستخدميا منشآت األعمال 

2 

تتوفر لدي الموظفين الخبرات والميارات الشخصية )ذكاء, 
           قيادة,...الخ(

3 

يراعي عند التوظيف في الدوائر الضريبية سنوات الخبرة 
           العممية عند المرشح لموظيفة

4 

يوجد تأىيل عممي وميني مناسب لجميع موظفي الدوائر 
           الضريبية 

5 

تتوفر لدي موظفي الدائرة الضريبية الخبرة الكافية حول 
           طبيعة عمميم

6 

يعتمد الموظف عمى المعمومات التي يمتمكيا من خالل 
           خبرتو السابقة في تنفيذ الميام الموكمو لو في الضريبية

7 

يتوفر لدى الموظفين  اإللمام الكافي بإلىات تحصيل 
           الضريبة

8 

يتوفر لدى الموظفين خبرة كافية في استخدام نظم 
 المعمومات المحاسبية اإللكترونية

     

9 

تعمل اإلدارة  الضريبية عمى تطوير كفاءة موظفييا 
           بالتدريب المتواصل   

10 

رقابة داخمي في الدوائر الضريبية يؤدي إلى يوجد نظام 
           تحسين أداء الموظفين

11 

تتم عممية الفحص الضريبي  من قبل موظفين  مختصين 
            عالىة ذوي كفاءة 

12 

يتصف اغمب موظفي الدوائر الضريبية بالمينية في 
           العمل

13 

الضريبة وبالتالى ال يمتمك الموظف معمومات كافية حول 
           يسيل تضميمو
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المحور الثاني : معمومات عن اجراءات فحص نظم 
 المعمومات المحاسبية المحوسبة

     

14 

يتم التأكد من أن النظام المحاسبي مصمم بطريقة تساعد 
المستخدم عمى بناء شجرة الحسابات بشكل دقيق تؤدي 

           الحسابات الصحيحةإلى أن المدخالت يتم ترحيميا إلى 

15 

يتم التأكد من أنو لم يتم اجراء تعديل عمى القيود 
والمستندات المحاسبية بصورة تؤثر عمى صدق التقارير 

           المقدمة لمضريبة

16 

يتم التأكد من أنو لم يتم حذف بعض القيود أو المستندات 
المقدمة من النظام  بصورة تؤثر عمى صدق التقارير 

           لمضريبة

           يتم التأكد من أنو  لم يتم إعادة  ترقيم القيود والحركات 17

18 

يتم التأكد أن البرامج المحاسبية تصدر نسخة واحدة من 
           المستندات الداخمية كأصل  ) كالمبيعات ( والباقي صور

19 

يتم التأكد من أن البيانات  المدخمة إلى النظام ىي من 
           واقع عمميات فعمىة 

20 

يتم التأكد من أنو لم يتم التحريف في البيانات  المدخمة 
           عمى البرنامج 

21 

يتم التأكد من أنو لم يتم إدخال    نفس البيانات  عمى 
           البرنامج اكثر من مره 

22 

يتم التأكد من أنو لم يتم تجاىل إدخال   بعض الصفقات 
           في النظام المحاسبي

23 

يتم التأكد من أن  النظام المحاسبي يعطي رقم متسمسل 
           لممستندات الداخمية )فواتير المبيعات( 

24 

يتم التأكد من أنو ال يوجد أكثر من تسمسل واحد لفواتير 
           المبيعات

25 

يتم التأكد من أنو ال يمكن التعديل في محتويات الفواتير 
           والمستندات بعد طباعتيا

26 

يتم التأكد من أنو ال يمكن طباعة اكثر من أصل  واحد 
           لمفواتير والمستندات

27 

يتم التأكد من أنو ال  يمكن مسح الفواتير والمستندات بعد 
           طباعتيا

28 

يتم التأكد أن المستندات والفواتير بعد طباعتيا يتم الغائيا 
           بقيد عكسي
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29 

يتم االحتفاظ بالمستندات والفواتير بعد الغائيا بنفس 
           بيانات ىا وتكون ممغاه

30 

يتم التأكد من أن فواتير البيع الصادرة  من البرنامج 
تتضمن معمومات المكمف الرئيسية مثل رقم المشتغل واسم 
           المكمف 

 

المحور الثالث: مواءمة نظم المعمومات المحاسبية 
           المحوسبة لمنظم والقوانين  الضريبية 

31 

والتفاصيل يتم تسجيل البرامج المحاسبية المستخدمة 
      المتعمقة بيا لدى دائرة الضريبة

32 

البرامج المحاسبية توفر كل الدفاتر والمستندات والتقارير 
           بموجب القانون

33 

المعمومات التي توفرىا البرامج المحاسبية تغطي كافة 
           أنشطة المكمف التجارية الخاضعة لمضريبية

34 

والمطبوعات من النظام المحاسبي عمييا  جميع المستندات 
يكون مطبوعا عمييا  اسم المكمف ورقم المشتغل وعنوانو 

           ونشاطو وسمتو التجارية.

35 

البيانات  الناتجة من البرامج المحاسبية تطابق الواقع 
      الفعمى لنشاط المكمف دائما

36 

متطمبات البرامج المحاسبية توفر بيانات  تتوافق مع 
      الدوائر الضريبية

      توفر البرامج المحاسبية معمومات وافية ودقيقة 37

      يندر وجود المشاكل والعيوب في البرامج المحاسبية 38

39 

يتم طباعة كممة أصل  عمى كل نسخة يتم استخراجيا من 
      الجياز بصورة تمقائية.

      تمقائيايتم ترقيم المستندات في النظام  40

 

           المحور الرابع: موثوقية نظم المعمومات المحاسبية

41 

البرامج المحاسبية توجد بيا ثغرات تساعد المكمفين عمى 
           التالعب والغش في  التقارير المقدمة لمدوائر الضريبة

42 

يوجد اخطاء وتناقضات في المخرجات التي تنتجيا 
           البرامج المحاسبية

43 

ال يمكن االعتماد عمى البيانات  التي تنتجيا البرامج 
           المحاسبية

          أن البرامج المحاسبية التي تستخدميا منشآت األعمال   44
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 انتيى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقق الكفاءة والفاعمية  في العمل المن البرامج التي 

45 

تتميز البيانات  المستخرجة من البرامج المحاسبية  ال
           يمكن االعتماد عمييا  البصحتيا وسالمتيا و

46 

يتوفر في  البرامج المحاسبية ميزة تقديم المعمومات 
           المحاسبية المرغوبة فقط واستبعاد المعمومات االخرى

47 

تغطي   ال المعمومات التي توفرىا البرامج المحاسبية 
           كافة أنشطة العمل

48 

ضعف وعدم كفاءة النظم الرقابية المطبقة عمى مخرجات 
           الحاسب اآللي 

49 

توفر كل الدفاتر والمستندات  الالبرامج المحاسبية 
           والتقارير بموجب القانون
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المحاسبة مكاتب عمى توزيعيا تم التي االستبانة  -2  

 االستبيان
 الجزء األول : معمومات عن المستطمعة آرائيم

        العمر بالسنوات
    فأكثر 42   42أقل من – 32  32أقل من  – 22
        

        المؤىل العممي
    ماجستير فأعمى  بكالوريوس  دبموم

        
        سنوات الخبرة في العمل

 12إلى أقل من  5من   سنوات 5اقل من 
 سنوات 

    سنوات فأكثر 12  

        
    

 النظام المحاسبي االلكتروني الذي يتم استخدامو 
 

   

نظام المحاسب   نظام الممتاز  نظام االصيل الذىبي
 الذكي

نظام بابل لإلدارة  
 والمحاسبة

 

        
  نظام المحاسب السحري

 نظام أخر ىو 
     

        
      

عدد منشآت األعمال )المكمفين( التي يؤدي  ليا مكتبكم  خدمات 
 الضريبة  

    

  12أقل من 
 

أقل  - 52من   52أقل من  -12من 
122 

  فأكثر 122 
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 الجزء الثاني : خاص بنظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية 

  

 األسئمة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

موافق بدرجة 
 قميمة جداً 

 

 البيانات  معمومات عن مرحمة إدخال  
     

1 
تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  إمكانية تعديل 

           المستندات والقيود المحاسبية

2 
يسمح البرنامج المحاسبي المحو سب  إمكانية إدخال   فاتورة 

           تحمل نفس الرقم مرتين 

           يسمح النظام بأن يتم إدخال   نفس البيانات  أكثر من مرة 3

4 
تتوفر في النظام ميزة أن يتم مسح بعض القيود أو الفواتير من 

           دون ترك أي اثر ليا

5 
تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  إمكانية حذف القيود 

           والمستندات. 

6 
يسمح البرنامج المحاسبي أن يتم ترقيم فواتير المبيعات  في 

           النظام  يدويا

  

 األسئمة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة جداً 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 قميمة

بدرجة موافق 
 قميمة جداً 

7 

يسمح البرنامج المحاسبي  بأن يتم عمل أكثر من تسمسل ألرقام 
           المبيعات في النظام حسب ما يراه المحاسب مناسبا

  

معمومات عن مرحمة  معالجة البيانات  في نظم المعمومات 
           المحاسبية اإللكترونية

8 

بناء شجر ة الحسابات بطريقة يسمح البرنامج المحاسبي  أن يتم 
قد تؤدي إلى أن يتم ترحيل الفواتير والقيود إلى حسابات غير 

           صحيحة

9 

تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  إعادة  ترقيم القيود 
           والحركات.

10 

تتوفر امكانية التعديل في إلىة معالجة البرنامج لمبيانات   بحيث 
ترحيل فواتير المبيعات لعميل معين إلى حساب إجمإلى ال يتم 

           الذمم مثال

           تتوفر في النظام خيار ترقيم فواتير المبيعات يدويا  11

  

معمومات عن مرحمة  المخرجات في نظم المعمومات المحاسبية 
           اإللكترونية
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12 

التعديل في تصميم وشكل تتوفر في النظام المحاسبي إمكانية 
مخرجات النظام المحاسبي )فواتير البيع , والتقارير( بحيث يمكن 
إظيار أو عدم إظيار بعض المعمومات االساسية مثل رقم 

           المشتغل واسم المكمف

13 

يسمح النظام بأن يتم تعديل شكل  التقارير التي يخرجيا بحث 
           تعديل بعض المعمومات يمكن االستغناء عن بعض المعمومات أو

14 

تتوفر في البرنامج المحاسبي المحوسب  اإلمكانية لطباعة أكثر 
           من أصل  من المستندات الداخمية. 

15 

تتوفر في البرنامج المحاسبي امكانية تعديل بيانات  فواتير 
           المبيعات قبل الطباعة وبعد الطباعة 

 

مواءمة نظم المعمومات المحاسبية المحوسبة معمومات عن 
      لمنظم والقوانين  الضريبية

16 

يتم تسجيل  البرامج المحاسبة المستخدم  والتفاصيل المتعمقة بيا 
           لدى دائرة الضريبة 

17 

البرنامج المحاسبي يوفر كل الدفاتر والمستندات والتقارير التي  
           بتطمبيا القانون الضريبي

18 

المعمومات التي يوفرىا النظام  المحاسبي يغطي كافة أنشطة 
           المكمف التجارية الخاضعة لمضريبية

19 

جميع المستندات والمطبوعات من النظام المحاسبي عمييا  يكون 
مطبوعا عمييا  اسم المكمف ورقم المشتغل وعنوانو ونشاطو 

           وسمتو التجارية.

20 

البيانات  الناتجة من البرامج المحاسبية تطابق الواقع الفعمى 
           لنشاط المكمف دائماً 

21 

البرنامج المحاسبي يوفر بيانات  تتطابق مع متطمبات الدوائر 
           الضريبية

           توفر البرامج المحاسبية معمومات وافية ودقيقة 22

           في البرنامج المحاسبي يندر وجود المشاكل والعيوب 23

24 

يتم طباعة كممة أصل  عمى كل نسخة يتم استخراجيا من 
           الجياز بصورة تمقائية

           يتم ترقيم المستندات في النظام تمقائيا 25

 

 ىانتي
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 : قائمة بأسماء المحكمين(3الممحق رقم )

 

 الموقع االسم
 غزة - االسالمية الجامعة/  التجارة كمية عميااااااد حمس سالم عبداهلل سالم. د.أ

 غزة - االسالمية الجامعة/  المحاسبة قسم, التجارة كمية شاىين أحمد عبداهلل عمى. د.أ

 غزة – االسالمية الجامعة/  اإلقتصاد قسم, التجارة كمية صافي حسين خالد سمير. د

 د. جبر إبراىيم جبر الداعور
, قسم المحاسبة / جامعة األزىر والعموم االداريةكمية اإلقتصاد 

 غزة
 مدير عام ضريبة القيمة المضافة/ وزارة المالية أ.عوني راغب الباشا

 أ. مفيدة عرفات الحمو
, اإلدارة  العامة لضريبة الدخل / وزارة مدير دائرة كبارة الممولين

 المالية

 
 

 

 

 

 

 

 


