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 البحث مستخلص

دراسة أثر تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومةةة اليةةريبية لمحةةد مةة  إستهدف البحث    
المنازعات اليريبية، حيث تنشأ المنازعات اليريبية نتيجةةة عةةدا عوامةةل أدمهةةا عةةدت افةةا ا التحاسةةب 
اليريبي الةة ت تةةت بةةي  مرفةةي عمميةةة التحاسةةب اليةةريبي ةالممةةول وا دراا اليةةريبية ، و لةة  أثنةةا  

بي  ا دارا اليريبية والممولي ، حيث أ  مةةواد القةةانو  اليةةريبي ياتنفهةةا الاثيةةر مةة  التعامل المباشر  
الغموض والتعقيد مما يؤدت إلى عدت إلمات الممولي  بعممية التحاسب اليريبي إلمامةةا اافيةةا، لةة ل  يمجةةأ 

 الممولي  إلى ا ستعانة بالمحاسب القانوني. 

رفةةض وتةةت التو ةةل إلةةى ار فةةروض البحةةث، وقةةات البةةاحثو  بةةدجرا  دراسةةة ميدانيةةة   تبةة 
أ  مشةةاراة المحاسةةب القةةانوني فةةي ووقبةةول الفةةروض البديمةةة،   في  ةةورتها العدميةةة  الفروض البحثية

عممية فحص ا قرار اليريبي تؤدت إلى الحد م  المنازعات اليةةريبية، وأ  دور المحاسةةب القةةانوني 
ما مرحمة ما قبةةل نشةةو  المنازعةةة اليةةريبية، في حل المنازعات اليريبية يتيم  مرحمتي  أساستي  د

ويؤدى إلى الحد م  المنازعات اليريبية وعدت نشةةو دا مةة  البدايةةة، وأمةةا المرحمةةة الثانيةةة تاةةو  بعةةد 
 نشو  المنازعة اليريبية، ويؤدت إلى إنها  المنازعات اليريبية بشال سريع.

تباع معايير المراجعةةة الم ةةرية وأو ي الباحثو  بيرورا إلزات المحاسبو  القانونيو  بد    
عنةةد إعةةداد وإعتمةةاد ا قةةرار اليةةريبي لمممةةول، وإلةةزات الفةةاحص اليةةريبي بدتبةةاع معةةايير المراجعةةة 
الم رية أثنا  إجرا  عممية الفحص، ويرورا إنشا  سجل  اص لةةدى ا دارا اليةةريبية لقيةةد مقةةدمي 

قيةةا  يةةريبي  تمةةدي ، ويةةرورا إنشةةا ال دمات اليةةريبية مةة  المحاسةةبي  القةةانونيي  والةةوا   المع
 اليريبية.     النزاعات في لمنظر مت  ص

  .المنظومة اليريبية ،القانوني المحاسب، اليريبية المنازعات الكلمات المفتاحيه:
 

 المبحث األول 
 

 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة

ا بنةةا  الثقةةة متيمنا عدا محاور أدمهةة   2005لسنة    91 در قانو  اليريبة عمى الد ل رقت  
بي  الممول وم محة اليرائب م    ل جعل ا قرار المقدت م  الممول دو أساس ربم اليةةريبة، إ  
أنه توجد فجوا في أدا  م محة اليةةرائب، تنشةةأ نتيجةةة عةةدت افةةا ا أدا  ا دارا اليةةريبية، سةةوا  فةةي 

د وا تجةةاإ إلةةي التقةةدير التعامل مع الممولي ، ومول إجرا ات الفحص اليريبي وإدةةدار الوقةةت والجهةة 
 -21، ص2003،  وسةةمير  نعةةيتالجزافي، وما ينتج عنها م  مشا ت بي  ا دارا اليريبية والممولي  ة

أ ، تزايد عدد المنازعات اليريبية عند إجرا  عممية التحاسب اليريبي ، ود ا يؤدت بدورا الةةي عةةدت 
عنه تعميق وزيادا الم امر اليريبية بشةةال   رغبة الممولي  في التعاو  مع ا دارا اليريبية، مما ينتج

عات، وفقد الع قة المباشرا بي  الممولي  وا دارا اليةةريبية، حيةةث أ  مةةواد القةةانو  اليةةريبي ياتنفهةةا 
الاثير م  الغموض والتعقيد مما يؤدت إلى عدت إلمات الممولي  بعممية التحاسةةب اليةةريبي إلمامةةا اافيةةا، 

 ستعانة بالمحاسب القانوني.ل ل  يمجأ الممولي  إلى ا 

ويؤدت المحاسب القانوني دورإ اوايل ع  الممول وا بير يريبي لدية إم ع بشال مستمر 
ودراية اافية بالتشريعات والقةةواني  اليةةريبية، والتعةةدي ت التةةي تةةرد عميهةةا، وأاثةةر فهمةةا بالمعالجةةات 

ب ل  يعد م ةةدر ثقةةة لمممةةولي  اوايةةل اليريبية التي تتت  نجاز عممية التحاسب اليريبي لمممولي ، و
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عنهت يسةةعي لتحقيةةق م ةةالحهت، ا بيةةر يةةريبي مهنةةي، وبالتةةالي يةةؤثر عمةةى المشةةا ت والمنازعةةات 
 اليريبية التي تحدث بي  الممولي  وا دارا اليريبية. 

وبنا  عمى ما سبق يتناول البحث الحالي بيا  ودراسة دور المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة 
 ة لمحد م  المنازعات اليريبية.اليريبي

 طبيعة مشكلة الدراسة:

نظرآ لمظروف ا قت ادية في الدول النامية ومنها م ر، ويعف ا ماانيات الماديةةة والتقنيةةة 
وأسةةاليب جمةةع البيانةةات والتحقةةق منهةةا، فةةد  القواعةةد وا جةةرا ات المتبعةةة فةةي إتمةةات عمميةةة التحاسةةب 

إلى عدت إلمةةات الممةةول  األمر ال ت أدى  ور وعدت الافا إ والفعاليةاليريبي تواجه العديد م  أوجه الق
بعممية التحاسب اليريبي إلماما اافيةةا، وفقةةدا  الثقةةة بينةةه وبةةي  ا دارا اليةةريبية فةةي القةةرارات التةةي 
تت ددا وأنها   تراعي م الحهت، و ل  نتيجة يعف ا ت ال المتبادل بينهما، وعةةدت مشةةاراة الممةةول 

 ات التي تت  دا ا دارا اليريبية، مما ينتج عنه زيادا عدد المنازعات اليريبية.فى القرار

تنشأ معظت المشا ت اليريبية بي  ا دراا اليريبية والممولي  أثنةةا  قيةةات ا دارا حيث        
اليريبية بدجرا  عممية التحاسب اليريبي، لعةةدت افةةا ا األسةةاليب والقواعةةد وا جةةرا ات التةةي تتبعهةةا 

نتيجةةه   ةةت ف الهةةدف الةة ت يسةةعي لتحقيقةةه مرفةةا ، اما تنشأ   دارا اليريبية عند محاسبتهت يريبيا  ا
غالبية الممولي  ليس لديهت القدر الاافي م  الوعي اليريبي بايفية التعامةةل مةةع   وفي  ع  أ   ،النزاع

لتحاسةةب اليةةريبي ممةةا يةةنعاس سةةمبيك عمةةى افةةا ا عمميةةة ا ،ا دارا اليةةريبية و  بحقةةوقهت وواجبةةتهت
ومجا ت ال  ف بينهمةةا، وبالتةةالي تيةةيع الثقةةة بينهمةةا ويظهةةر عةةدت ريةةا الممةةولي  عةة  أدا  ا دارا 

ويةة امة قيمةةة المتةةأ رات اليةةريبية وزيةةادإ حةةا ت   اليريبية، م    ل زيادا المنازعات اليريبية
   1، ص2019 ة ياسر الشافعي، التهرب اليريبي.

عمةةى أديمةةه دور المحاسةةب   2005لسةةنة    91ة عمةةى الةةد ل رقةةت  وحيث يؤاد قةةانو  اليةةريب
القانو  في المنظومة اليريبية لتحقيةةق متممبةةات المشةةرع اليةةريبي ألغةةراض العدالةةة والمسةةاواإ بةةي  

 ، 10، ص2006الموامني  في تحمل ن يب عادل م  األعبا  والتااليف المالية العامةة  ح الةةدي ،  
ياو  مت  ص في المجةةال اليةةريبي وممةةث  أو واةةي  عةة  الممةةول، ل ل  يتت ا ستعانة بمرف ثالث  

نتيجه عدت إلمات الممول بالقانو  اليريبي واثرا التعميمةةات وا جةةرا ات ولمتأاةةد مةة  عميمةةة التحاسةةب 
اليريبي، لعدت فعاليه وويوح إجرا ات التحاسب اليريبي التي تمبقها ا دارا اليريبية مما يعةةرض 

  4، ص2014لمغب  والتجاوز عند إجرا  التحاسب اليريبي.ةياسر الشافعي، الاثير م  الممولي  

 وفى يو  ما سبق يما  بمورا مشامة البحث في السؤال البحثي الرئيس التالي: 

يمكللا الحللد مللا الم الضللات النللريبية مللا خلللل تفعيللل دور المحاسللظ القللا و    لل  الم  ومللة  هللل
 النريبية"؟

 ل م    ل ا جابة عمى التساؤ ت البحثية التالية:ويتت ا جابة عمى د ا السؤا

دل يوجد فروق  ات د لة إح ائية بي  ال م  مأمورت اليةةرائب، والمحاسةةبي  القةةانونيي ،  -1
الممولي  حةةول أثةةر تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة اليةةريبية عمةةى الحةةد مةة  

 المنازعات اليريبية "؟
المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة اليةةريبية وبةةي  حجةةت دةةل توجةةد ع قةةة بةةي  تفعيةةل دور  -2

 المنازعات اليريبية؟
دةةل يوجةةد تةةأثير جةةودرى لتفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة اليةةريبية عمةةى الحةةد مةة   -3

 المنازعات اليريبية وإنهائها؟
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 أهداف الدراسة:

 يسعى البحث الى تحقيق ا دداف البحثية التالية:

س:" الحد مةة  المنازعةةات اليةةريبية مةة   ةة ل تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي الهدف البحثي الرئي
المنظومة اليريبية ". وفي سبيل تحقيق الهدف البحثةةي الةةرئيس يسةةعي البةةاحثو  إلةةى تحقيةةق األدةةداف 

  البحثية الفرعية التالية:

ول أثةةر تحديد الفروق بي  ال م  مأمورت اليةةرائب، والمحاسةةبي  القةةانونيي ، والممةةولي  حةة  -1
 تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية عمى الحد م  المنازعات اليريبية ".

تحديد الع قة بي  تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية وبي  حجت المنازعةةات  -2
 اليريبية ".

ت المنازعةةات تحديد مدى تأثير تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية عمى حجةة  -3
 اليريبية.

   الدراسة:أهمية  

 أدمية البحث الي أدمية عممية وعممية اما يمي:  تنقست

 األهمية العلمية:  -أ

 تتمثل األدمية العممية فى األتي:

قمة الدراسات والبحوث العممية التى تناولت مويوع الدراسة ودو تفعيل دور المحاسب القةةانوني 
دراسةةات عربيةةة سةةابقة  و نازعات اليريبية، حيةةث لةةت يجةةد البةةاحثفي المنظومة اليريبية لمحد م  الم

 تناولت د ا المويوع.

 األهمية العملية:  -ظ

 تتمثل ا دمية العممية لمدراسة فيما يمي:

ا  المنازعات اليريبية المتعمقةةه بعمميةةه التحاسةةب اليةةريبي الناتجةةه مةة  التعامةةل المباشةةر بةةي  
تمات م  جانب الباحثو  و المنظمات المهنية في م ر ممةةا  مةةق ا دارا اليريبية والممولي  لت تمقي اد

لدراسةةة أثةةر تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة اليةةريبية لمحةةد مةة   و دافعةةا لةةدت البةةاحث
 المنازعات اليريبية وإنهائها.

 م هج الدراسة:

 يتت ا عتماد عمى المنهجي  ا ستنبامي وا ستقرائي امايمي:

  Deductive Approachاط : الم هج اإلست ب -أ

يتت إست دات المنهج ا ستنبامي لبنا  ا مار النظرت لمدراسة م    ل تناول المراجع واألبحةةاث 
العممية المرتبمةةة بمويةةوع البحةةث بهةةدف إسةةتنبام متغيةةرات الدراسةةة ال زمةةة لبنةةا  ا مةةار المقتةةرح 

 وتموير فروض الدراسة.
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 Inductive Approachالم هج اإلستقرائ :  -ظ

يتت إست دت المةةنهج ا سةةتقرائي  جةةرا  الدراسةةة الميدانيةةة عةة  مريةةق إعةةداد قةةوائت ا ستق ةةا  
وتوزيعها عمى عينة الدراسة لبيا  أثر تفعيل دور المحاسب القانوني لترشيد التحاسب اليريبي في الحد 

 م  المنازعات اليريبية.

 خطة الدراسللللة:
   حو التال :تتنما خطة الدراسة ست مباحث ضلى ال

 ا مار العات لمدراسة.المبحث األول: 

 الدراسات السابقة عرض وتحميل.المبحث الثا  :  

 مبيعة المنازعات اليريبية وأسبابها. المبحث الثالث: 
 دور المحاسب القانوني في الحد م  المنازعات اليريبية وإنهائها. المبحث الرابع:

تبار الحد م  المنازعةةات اليةةريبية وإنهائهةةا عةة  مريةةق الدراسة الميدانية ةإ   المبحث الخامس:
 تفعيل دور المحاسب القانوني بالمنظومة اليريبية .

 : ال   ة والنتائج والتو يات.المبحث السادس

  قائمة المراجع

 قائمة الملحق
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 المبحث الثا   

 الدراسات السابقة: ضرض وتحليل
 

سات التي تناولةةت المنازعةةات اليةةريبية، والدراسةةات دارسة وتحميل الدراالحالي  يتناول المبحث       
 التي تناولت دور المحاسب القانوني في الحد م  المنازعات اليريبية وإنهائها، اما يمي: 

 .الدراسات التي تناولت المنازعات اليريبية
 .دور المحاسب القانوني في الحد م  المنازعات اليريبية وإنهائهاالدراسات التي تناولت 

 .ا  ت ف بي  الدراسة الحالية والدراسات السابقة أوجه

 الدراسات الت  ت اولت الم الضات النريبية:

 (:  2010دراسة ضاطف كامل )  (1

جا ت الدراسة تحت عنوا " المنازعات اليةةريبية فةةي ظةةل المنظومةةة اليةةريبية الجديةةدا "، 
ريبية، وأسةةباب المنازعةةات تمت الدراسة في م ر. وتناولت الدراسةةة مفهةةوت ومبيعةةة المنازعةةات اليةة 

اليةةريبية، ووسةةائل فةةض المنازعةةات، ومةةدت إ ت ةةاص القيةةا  ا دارت فةةي نظريةةة المنازعةةات 
اليريبية. وددفت الدراسة إلى تحديد إجرا ات المع  في المنازعات اليريبية، وأدةةت المعوقةةات التةةي 

لجهةةات المعنيةةة مةة  إيجةةاد يتعرض لها الممول وا دارا اليةةريبية والتشةةريع اليةةريبي و لةة  لتماةةي  ا
 الحمول المناسبة لها.

وتو مت الدراسة إلى عدا نتائج أدمها أ  الع قة بي  الممةةول وا دارا اليةةريبية تةةؤدت إلةةى 
تح يل المبالغ ال زمة لممسادمة في نفقات الدولة، وأنها ع قة حتمية مفرويه عمي المرفي  بالقةةانو  

شفافية اليريبية يجب أ    يرتبم با دارا اليةةريبية فقةةم بةةل وليست ع قه إ تيارية، وإ  مويوع ال
يجب أ  يمتزت بها الممول أييا، وأ  أحد أسباب المنازعات اليريبية وجود فجوا التوقعةةات اليةةريبية 
والتى تتمثل في فجوا األدا  وفجوا التمبيق، وأ  المنازعة اليريبية تتست بأنها  يتت رفعها إلي القيةةا  

 بد أ  تمر أو   بمراحل المع  ا دارت أو المع  أمات المجا  ا دارية و ل  لت فيف العب  مباشرا بل 
 عمى القيا  وإنها  المنازعات اليريبية في بدايتها.  

وأو ةةت الدراسةةة بيةةرورا إلتةةزات اةة  المةةرفي ة الممةةول وا دارا اليةةريبية  بالشةةفافية 
بعيها الةةبعض وبينهةةا وبةةي  ال ئحةةة التنفي يةةة لمقةةانو ،   اليريبية، ويرورا التنسيق بي  مواد القانو 

وسرعة إنشا  القيا  اليريبي المت  ةةص، ويةةرورا إ ةةدار قةةانو   ةةاص ل جةةرا ات اليةةريبية 
موحد ومتاامل لاافة أنواع اليرائب ةالد ل، المبيعات، الجمةةار ، العقاريةةة، الدمغةةة ، يةةرورا نشةةر 

ات المتمورا والحاسبات ا لاترونية الحديثة وا سدلىب الاميةةة الوعي اليريبي، ا ستعانة بنظت المعموم
 في الفحص اليريبي.

 (:  2010دراسة ياسر ضيد )  (2

ة 2005لسنة  91جا ت الدراسة تحت عنوا  " المنازعات اليريبية وفقا آلحاات القانو  رقت 
اد حمةةول لممشةةا ت الحمول   "، تمت الدراسة في م ر. وتناولت الدراسة العمل عمى إيجةة   -المشا ت  

اليريبية وا لتزات بمواعيةةد سةةير ا جةةرا ات امةةا حةةدددا القةةانو ، وتتمثةةل أدةةت مشةةا ت المنازعةةات 
ا حالةةة إلةةى المجنةةة الدا ميةةة ولجنةةة المعةة ، السةةير فةةي  2005لسةةنة  91اليةةريبية فةةي ظةةل القةةانو  

بية، المةةوارد البشةةرية فةةي ا جرا ات اليريبية، تح يل اليريبة ومقابل التةةا ير، المتةةا رات اليةةري
 ا دارا اليريبية.
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وددفت الدراسة إلى إلقا  اليو  عمى المنازعةةات اليةةريبية، وايفيةةة تقةةديت الحمةةول فةةي ظةةل 
، تحديد بعض المشا ت اليريبية التي تواجة المجتمع اليريبي، العمةةل عمةةي 2005لسنة    91القانو   

 . 2005لسنة  91نو  تيسير ا جرا ات لبنا  الثقة التي نادت بها القا

وأو ت الدراسةةة بيةةرورا الحفةةاظ وا لتةةزات بالمواعيةةد التةةي نةةص عميهةةا القةةانو  وال ئحةةة 
التنفي ية حتى يسهل م  سرعة ا جرا ات ويقمل مةة  تاةةدس المشةةا ت فةةي المجةةا ، وأ  ت ةةدر لجنةةة 

لاي تسرع المجنة فةةي  المع  القرار بدو  تحيز  ت مرف، وا لتزات بالمواعيد التي نص عميها القانو 
 حل المنازعات، توفير الاوادر الفنية المدربة عمى ايفية است دات الحاسب ا لى.

 (:2013دراسة محمد الس باط  )  (3

جا ت الدراسة تحت عنوا  " تموير أليات نظر المنازعةةات اليةةريبية إداريةةا  وقيةةائيا  ةبةةي  
م ةةر. وتناولةةت الدراسةةة البحةةث عةة  سةةبل   ا   ح التشريعي وحتمية التغيير  "، تمت الدراسةةة فةةي

جديدإ  نها  المنازعات اليريبية إداريا  وقيائيا ، وتموير األليات المقررا قانونا  في التشريعات القائمة 
م    ل تموير أدا  العن ر البشرت القةةائت عميهةةا، وزيةةادا الةةوعي لةةدت الممةةولي ، وإعةةادا الثقةةة بةةي  

ومادية المنازعات اليريبية وأسبابها. وإستهدفت الدراسة إلى الاشف ع  الممولي  وا دارا اليريبية،  
حاجة م ر الممحة    ح نظامها اليريبي اال إ  حا  حقيقا  شام   وممموسا  مع البد  بالمنازعةةات 

 اليريبية، لتحقيق التنمية ا قت ادية وا جتماعية المنشودا.

ة ودي تموير أليات نظر المنازعةةات اليةةريبية وإستندت الدراسة عمى بعض المتغيرات الهام
ت نظةةر المنازعةةات قيةةائيا . وتو ةةمت الدراسةةة إلةةى عةةدا نتةةائج أدمهةةا، أ  آليةةات ياإداريا ، وتموير إل

إ  ح ا دارا اليةةريبية فةةي م ةةر تراةةزت بشةةال رئيسةةي فةةي المشةةا ت التةةي تعةةاني منهةةا ا دارا 
ريبية، في   عمةةى أثردةةا عمةةي الع قةةة بةةي  ا دارا اليريبية في م ر وأثرت سمبا عمى الح يمة الي

اليريبية والممولي ، ومةة  أدةةت المشةةا ت القائمةةة بةةي  ا دارا اليةةريبية والممةةولي  وجةةود أزمةةة ثقةةه 
بينهما، وأوجه الق ور في منظومة ا قةةرارات اليةةريبية التةةي أثةةرت بةة  شةة  عمةةي معةةد ت ا لتةةزات 

 افا ا أعمال الفحص السنوت. اليريبي لدت الممولي ، وأثردا عمي

البشةةرى  وتمةةوير العن ةةر المنظومةةة لتمةة  التشةةريعي ا  ةة ح وأو ت الدراسةةة بيةةرورا
 مرازية في النظر مت  ص، وإعادا يريبي قيا  وجود الحاسبات ا لىة، ويرورا وتدريبه وإمدادإ
 أعيائها. تشايل وفي لجا  المع 

  ( :2019دراسة يوح ا  صح  )  (4

تحت عنوا  " تأثير الم امر اليريبية عمى افا ا وفاعمية الفحةةص اليةةريبي   جا ت الدراسة
"، تمت الدراسة في م ر. وتناولت الدراسة الم امر اليريبية وأنواعها، وأسباب الم امر اليةةريبية 
سوا  أسةةباب ناتجةةة عةة  التشةةريع اليةةريبي أو ا دارا اليةةريبية أو الممةةول، زيةةادا حجةةت المتةةأ رات 

التهرب اليريبي، والفحةةص اليةةريبي. وإسةةتهدفت الدراسةةة التعةةرف عمةةى أثةةر الم ةةامر اليريبية، و
 اليريبية عمى فاعمية وافا ا المنظومة اليريبية في م ر. 

وتو مت الدراسة إلى عةةدا نتةةائج أدمهةةا أ  عةةدت وجةةود ثقةةة بةةي  ممةةولي اليةةريبة وا دارا  
والتي تؤثر تأثير يةةار عمةةى منظومةةة ا دا    اليريبية يؤدت إلى تحقيق الاثير م  الم امر اليريبية،

اليريبي، وأ  أسدلىب الفحص التقميدية المستندا إلى الحات الش  ى لمفاحص اليةةريبي والمجةةو  إلةةى 
التقديرات الجزافية أحةةد أسةةباب الم ةةامر اليةةريبية التةةى تةةؤثر بةةدوردا عمةةي افةةا ا وفاعميةةة الفحةةص 

   ةة ل إسةةت دات أسةةدلىب الفحةةص ا لاترونةةي وتقةةديت اليريبي، ويما  تفعيل المنظومةةة اليةةريبية مةة 
 ا قرار ا لاتروني والسداد ا لاتروني. 
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وأو ت الدراسةةة بيةةرورا تةةوفير تشةةريع يةةريبي مةةدروس يحقةةق األدةةداف ويت فةةي نقةةام 
اليعف والتيارب في األحاات دا ل نفس القانو ، واسةةتقرار التشةةريع اليةةريبي، فمةة  ا دميةةة ثبةةات 

يبي لمةةدا مناسةةبة مةة  الةةزم  مةةع مراعةةاا المرونةةة فيةةه والقابميةةة لمتمبيةةق  ةة ل الةةزم  التشريع اليةةر
المناسب، ويوح التشريع اليريبي،  فدائما ما يؤدت غموض التشريعات إلى احتمال التفسير والتأويل، 
مما يؤدت إلى وجود منازعات بي  اافة أمةةراف المنظومةةة اليةةريبية، ويتعةةي  إعةةادا النظةةر فةةي اافةةة 

 تشريعات اليريبية .ال

م    ل العةةرض السةةابق لمدارسةةات المتعمقةةة بالمنازعةةات اليةةريبية ي مةةص البةةاحثو  إلةةى      
أ  الدارسات بيَّنت أ  الع قة بةةي  الممةةول وا دارا اليةةريبية ع قةةة حتميةةة مفرويةةة عمةةى المةةرفي  

ريبية بالشفافية، اما تناولت وجود بالقانو  وليست ع قه إ تيارية، وتناولت إلتزات الممول وا دارا الي
فجةةوا التوقعةةات اليةةريبية ةفجةةوا األدا وفجةةوا التمبيةةق ، وأوجةةه الق ةةور فةةي منظومةةة ا قةةرارات 
اليريبية، وأثردا عمي افا ا أعمال الفحص السنوت، وعدت وجود ثقة بي  الممولي  وا دارا اليةةريبية 

ص التقميدية المستندا إلى الحات الش  ى لمفةةاحص يؤدت إلى زيادا المنازعات اليريبية، وأساليب الفح
اليريبي أحد أسباب المنازعات اليريبية، وأ  الدارسات السابقة لت تتناول إماانية الحد م  المنازعات 

 .وإنهائها قبل وبعد نشو دا

 لدراسات الت  ت اولت دور المحاسظ القا و      الحد ما الم الضات النريبية وإ هائها:  ا

  (:2001صطف  راشد )دراسه م (5

جا ت الدراسة تحت عنوا " مسةةئوليات المحاسةةب القةةانوني عنةةد تقةةديت ال ةةدمات اليةةريبية مةةع 
دراسة ميدانية " ، تمت الدراسة في م ر. وإستهدفت الدراسة   –إشارا  ا ة ع  المسئوليات الجنائية  

ات اليريبية، وتناولةةت تحديةةد تحقيق أدداف تتعمق بتحديد مسئوليات المحاسب القانوني عند تقديت ال دم
المسئولية الجنائية لممحاسب القانوني ع  تقديمه تم  ال دمات، وتناولت الدراسة مفهوت وأنواع ال دمات 
اليةةريبية، ومقومةةات ويةةوابم األدا  المهنةةي السةةميت لممحاسةةب القةةانوني لتقةةديت ال ةةدمات اليةةريبية، 

ال ةةدمات اليةةريبية، والمسةةئولية المدنيةةة والتأديبيةةة   والمسئولية الجنائيةةة لممحاسةةب القةةانوني عةة  تقةةديت
لممحاسب القانوني ع  تقديت ال دمات اليريبية، وتو مت الدراسة إلةةى أ  دنةةا    ةةائص ومميةةزات 
تؤثر عمي مقومات ويوابم األدا  المهني لممحاسب القانوني أدمها أ  يقبل المحاسب القانوني تقديت أت 

 أ  ياو  مؤدآل ل ل  تأديأل عمميك ومدربك تدريبا اافيا ومناسبا.  نوع م  ال دمات اليريبية دو 

 (:2010دراسة م صور األديم  ) (1

جا ت الدراسة تحت عنوا " إعتماد ا قرارات اليريبية م  قبل المحاسب القانوني وأثردا عمى 
ة المعةةايير تحديد الح يمة اليريبية والوعا  اليريبي"، تمت الدراسةةة بدولةةة الةةيم . وتناولةةت الدراسةة 

المحاسبية بشأ  يرائب الد ل، اعتماد ا قرارات اليةةريبية فةةي ظةةل قةةانو  يةةرائب الةةد ل اليمنةةي، 
ودور مدقق الحسابات في التاثير عمى البيانات المالية المرفقةةة بةةا قرار اليةةريبي، وتةةت إجةةرا  دراسةةة 

الشةةراات التجاريةةة واألفةةراد  ميدانية عمى ث ث مجموعات دت المحاسبي  القانوني ، وابار المامفي  مةة 
 المسجمي  لدت إدارا اليرائب، ومأمورت ومراجعي اليرائب.

إستهدفت الدراسة إلقا  اليو  عمى معايير المحاسبة الدولية بشأ  يرائب الد ل، ومعرفة ما إ ا 
اا  إعتماد ا قرار اليةةريبي مةة  قبةةل مراجةةع الحسةةابات ال ةةارجي سةةوف يةةؤدت إلةةى رفةةع الح ةةيمة 

ة، إبراز ما إ ا اا  إشرا  مراجع الحسابات ال ارجي في مناقشة ا قرار اليريبي ال ت إعتمدإ اليريي
يساعد عمى تحديد الوعا  اليريبي الحقيقي لممامف، توييح ما ا ا اا  قبةةول ا قةةرارات المعتمةةدإ مةة  

 مراجع الحسابات سوف تسهت في تفعيل مهنة المحاسبة والمراجعة باليم .
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إلى عدا نتائج أدمها: إعداد ا قرار اليريبي م  قبل المحاسب القةةانوني يةةؤدت   تو مت الدراسة
إلى زيادا الح يمة اليةةريبية، وإشةةترا  المحاسةةب القةةانوني فةةي مناقشةةة ا قةةرارات اليةةريبية سةةوف 

 يساعد عمى تحديد الوعا  اليريبي الحقيقي لمممول.

ريع اليةةريبي بن ةةوص قانونيةةة وأو ت الدراسة بيرورإ حست الموايةةيع ال  فيةةة فةةي التشةة 
وايحة   تحتمل التفسير والتأويل حتى   تؤدت إلى نشؤ  ال  فات واثرا النزاعات، وتحديةةد مسةةؤلية 
المحاسب القانوني بدقةةة فةةي يةةو  المعةةايير المهنيةةة الدوليةةة أو المتعةةارف عميهةةا، وتفعيةةل دور جمعيةةة 

المهنةةي، وإجةةرا  التعةةدي ت التشةةريعية لويةةع المحاسبي  القانوني  اليمنيةةه فةةي ويةةع يةةوابم لةةألدا   
 يوابم ومحددات لم دمات ا ستشارية.

 (:2012دراسة محمد ضباس، ماجد ) (2
جا ت الدراسة تحت عنوا " دراسة تحميمية ل ةةدمات إعةةداد ا قةةرارات اليةةريبية ودوردةةا فةةي 

ة تحميميةةة ل ةةدمات التأثير عمى ا لتزات اليريبي لمممولي "، تمةةت الدراسةةة فةةي م ةةر. وتناولةةت دراسةة 
إعداد ا قرارات اليريبية ودوردا في التأثير عمى ا لتزات اليةةريبي لمممةةولي ، حيةةث أويةةحت مةةدت 
زيادا الممب عمى  دمات إعداد ا قرارات اليريبية، ودوافع الممولي  لممب  دمات معدت ا قةةرارات 

 اليريبية.

ريبية التةةي يماةة  أ  يقةةدمها  بةةرا  وإسةةتهدفت الدراسةةة تنةةاول ا نةةواع الم تمفةةة لم ةةدمات اليةة 
عةةدت ا قةةرارات اليةةريبية بتقةةديت تو ةةيات ا لتةةزات اليةةريبي  اليةةرائب لمممةةولي ، وايةةف يقةةوت مر

ة ل دمات إعداد ا قرارات اليريبية ودوردا في التةةأثير عمةةى ا لتةةزات يلمممولي ، وإجرا  دراسة تحميم
 اليريبي لمممولي .

ممةةب الممةةولي  عمةةى ال ةةدمات اليةةريبية التةةي تقةةدت مةة  قبةةل و م ت الدراسة إلةةى أ  زيةةادا   
المحاسبي  القةةانوني ، و ا ةةة  ةةدمات إعةةداد ا قةةرارات اليةةريبية، وأ  دوافةةع الممةةولي  لممةةب دةة إ 
ال دمات تتمثل في زيادا الممب عمةةى ال ةةدمات اليةةريبية التةةي يقةةدمها المحاسةةبي  القةةانونيي  ادت إلةةى 

 المهني لتنظيت تقديت ال دمات اليريبية. ظهور مجموعة م  قواعد السمو 

  :(Noh,et al, 2014) دراسة (3

 اليةةريبية والتعسةةف فةةي المحاسةةب القةةانوني لم ةةدمات تقديت بي  الع قة توييح الدراسة تناولت

تقةةديت المحاسةةب  اا  إ ا ما بي  األ يرا اآلونة في جدال ثار حيث اليريبية، وا قرارات المالية التقارير
المراجعة  لعميل بها المحاسب القانوني القيات عمى المحظور ال دمات م  يعد اليريبية لم دماتالقانوني 

قانو   أ  م   ؟، فبالرغت أت استق ليته م  ييعف المهمة المحاسب القانوني به إ قيات اا  ا ا وما  ؟ أت
Sarbanes Oxley, 2002 إ    لعم ئه، راجعةالم ب  ف ال دمات المحاسب القانوني تقديت عمى حظر 

 موافقةةة بشةةرم اليةةريبية ال ةةدمات المحاسب القةةانوني بتقةةديت سمح حيث اليريبية ال دمات أنه استثنى

 Theا مريايةةة المتحةةدا بالو يةةات المراجعةةة مااتةةب عمةةى ا شةةراف مجمس تممب اما لجنة المراجعة،

Public Company Accounting Oversight Boarg (PCAOB) أثر ال دمات شةمناق يرورا 

مةة   مجموعةةة ويةةع فةةي ا سةةتمرار مةةع المراجعةةة، لجنةةة المحاسب القانوني مةةع إسناددا قبل اليريبية
اليةةريبية  ال ةةدمات بةةي  المحاسب القةةانوني بةةالجمع قيات م  الناتجة المنافع زيادا شأنها م  التي القواعد
إسةةتق ل  يةةعف فةةي والمتمثمةةة  لةة  عةة  الناتجةةة التاةةاليف مةة  والحةةد العميل، لنفس المراجعة و دمات

 .المحاسب القانوني

 المراجعةةة لعميةةل اليةةريبية المحاسب القانوني مقةةدت ال ةةدمات أ  البعض يرى أ رى، ناحية م 

التةةي  اليةةريبية ال ةةدمات أتعةةاب أ  حيةةث اليةةريبية، الماليةةة وا قةةرارات التقةةارير يوثر عمى أ  يما 
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 تحيز المراجع ثت وم  والعميل المراجع بي  ا قت ادية المنفعة زيادا الى تؤدت قد المراجع عميها يح ل

 لميةةريبية بةةا قرارات ال ايةةع الةةربح ت فةةيض بهةةدف الماليةةة التقارير في تشويه الى يؤدت مما لمعميل

 الفترا   ل الشراات اليابانية م  مجموعة م  مشاددا 2٨319 الدراسة عينة حجت وبمغ د ا اليريبية،

 . ا نحدار الموجستي باست دات البيانات بتحميل الدراسة وقامت ، 2011 حتى 2003 م 

المحاسةةب القةةانوني  تقةةديت إ  :أدمهةةا مةة  النتةةائج مةة  مجموعةةة الةةى الدراسةةة نتةةائج تو ةةمت وقد
 التقةةارير الماليةةة وا قةةرارات إعةةداد فةةي الت عةةب بةةي  ا يجابيةةة الع قةةة مةة  يحةةد اليةةريبية لم ةةدمات

 مةةع بالتعاقةةد الشراات قرار إدارات م  تستفيد وا قرارات اليريبية المالية قاريرالت م  فال اليريبية،

المحاسةةب القةةانوني  تقةةديت أ  تةةرى النظر التةةي وجهة مع يتفق ود ا اليريبية، ال دمات لتقديت مراجعيها
 د إ يالمحاسب القانوني ف أ  واتساع معرفته، حيث زيادا الى يؤدت المراجعة لعميل اليريبية لم دمات

 بةةه ت عبا  تقوت أت ااتشاف عميه يسهل ثت اليريبية، وم  وآثاردا المالية األحداث بال ممما   ياو  الحالة

 شةةأنها مةة  التي القواعد م  مجموعة ويع ت عبا يريبي ا، ويرورا أو ماليا ت عب اا  سوا  ا دارا

 لنفس المراجعة و دمات اليريبية  دماتال بي  المحاسب القانوني بالجمع قيات م  الناتجة المنافع زيادا

 .المراجع إستق ل يعف في والمتمثمة ع   ل  الناتجة التااليف م  والحد العميل،

 (Klassen et al. 2016):      دراسة  4

أو  دا مةةي، سةةوا  اةةا  ةموظةةف اليريبي ا قرار معد نوع بي  الع قة بحث الدراسة د إ تناولت
 اليريبي التعسف وبي  اليريبية، وال برا المحاسب القانوني  ف    ارجي ش ص محاسب قانوني،

 .لمشراة

قبةةل  مةة  إعةةداددا يةةتت التي اليريبية با قرارات اليريبي التعسف أ  يقل الدراسة تفترض حيث
ا، إعداددا يتت التي اليريبية با قرارات مقارنة المحاسب القانوني شةة ص  ةةارجي   ةة ل مةة  أو دا ميةة 
حتةةى  200٨شةةراة أمريايةةة  ةة ل الفتةةرا مةة     1533قانوني. وتمت الدراسة عمةةى    ف المحاسب ال

وقد ح ل الباحثونو  عمى بيانةةات الدراسةةة مةة   ةة ل القةةوائت الماليةةة، وا قةةرارات اليةةريبية   2009
 وا دارا اليريبية. 

ريبي وقد تو مت الدراسة إلى مجموعة م  النتائج أدمها: توجد ع قة بي  نوع معد ا قرار الي
ومستوى التعسف اليريبي، حيث أ  ا قرارات اليريبية التي يتت إعةةداددا دا ميةةا يزيةةد فيهةةا مسةةتوى 

 التي اليريبية المحاسب القانوني، ا قرارات بدعداددا التعسف اليريبي أاثر م  ا قرارات التي يقوت

 بدعةةداددا يقةةوت لتةةيا مةة  ا قةةرارات تعسةةف ا أاثةةر تاةةو  المراجةةع   ف  ارجي ش ص بدعداددا يقوت

 ا قةةرار اعةةداد بةةي  اليةةريبي التعسةةف فةةي إ ةةت ف وجةةود إلى الدراسة تتو ل المحاسب القانوني، لت

 ا قرارات اعداد بي  أرتبام المحاسب القانوني، دنا    ف  ارجية جهة إلى إسنادإ دا مي ا أو اليريبي

 أ  حيةةث اليةةريبي التعسةةف وبةةي  ب ةةفه  ا ةةة، Big 4 الابةةار ا ربعةةة المااتةةب قبةةل م  اليريبية

 أ  اما اليريبي، التعسف فيها يقل األربعة أحد المااتب لها اليريبي ا قرار بدعداد تقوت التي الشراات

 اليةةريبي التعسةةف مسةةتوى فيهةةا يقةةل المحاسةةب القةةانوني إقراردا اليريبي بدعداد يقوت التي الشراات

 ال ارجيي . المراجعيي  غير م  اليريبي بدعداد ا قرار مقارنة عامة ب فة

تحسةةي   لايفيةةة أفيةةل فهةةت عمةةى والبةةاحثو  السياسةةات وايةةعي تسةةاعد النتةةائج دةة إ فد  وبالتالى
اليةةريبية  المراجعةةة عمميةةة بةةي  ارتبةةام وجةةود ايفيةةة و ا ةةة لمشةةراة، اليةةريبي ا لتةةزات مسةةتوى

 .لمشراة اليريبية والم رجات
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  (:2019دراسة احمد الطيار ) (5

ة تحت عنوا " دراسة تحميمية لمعوامةةل المةةؤثرا فةةي جةةودا األدا  المهنةةي لممراجةةع جا ت الدراس
اليريبي ال ارجي في ظل مبادئ الحوامة وإنعااس  ل  عمي جودا التقارير الماليةةة "، تمةةت الدراسةةة 

 في م ر.

حوامةةة  مبةةادئ ظةةل الماليةةة فةةي التقةةارير وجةةودا اليةةريبية ال دمات بي  تناولت الدراسة الع قة
وأسةةتهدفت الدراسةةة  .ال ةةارجي اليةةريبي لممراجةةع المهنةةي األدا  جةةودا في المؤثرا لشراات، العواملا

تحسي  جودا األدا  المهني لممراجع عند القيات بمهات مراجعة وإعتماد ا قرارات اليةةريبية، مةة   ةة ل 
لمو ول  مار مقترح دراسة وتحميل العوامل المؤثرا في جودا األدا  المهني لممراجع اليريبي تمهيدا  

الماليةةة  التقارير جودا عمى  ل  انعااس يساعد في تحسي  جودا األدا  المهني لممراجع اليريبي، وبيا 
 وا قرارات اليريبية.

المهنيةةة  وال بةةرا التأديةةل وتةةوافر اليةةريبي، المراجةةع إسةةتق ل دعةةت وتو ةةمت الدراسةةة إلةةى أ 
 ثت وم  المهني جودا أدائه عمى إيجابي ا  ل  ينعاس األ  قية ربالمعايي إلتزامه إلى با يافة واليريبية،

 المويوعية توافر اليريبي، إ  بيانات ا قرار  حة في اليرائب م محة قبل م  الثقة مستوى زيادا

ا وتيةةمينة اليريبي، ن وص التشريع في والويوح  اليةةريبي التجنةةب ممارسةةات مةة  تحةةد ن و ةة 

 إلى اليرائب، با يافة م محة قبل م  اليريبي الفحص جودا وىمست زيادا عمى المتعسف، والعمل

ا وتاو  اليريبي، إلىها المراجع يستند اليريبية المراجعة ألغراض مهنية معايير ويع يرورا  مؤشر 

 بمهات المراجع اليريبي. القيات أثنا  الواجبة المهنية العناية ب له لمدى

 المراجةةع إسةةتق ل لحمايةةة أليةةات بويةةع نيةةةالمه الجمعيةةات قيةةات وأو ةةت الدراسةةة بيةةرورا

 الةة ي  يقومةةو  المةةراجعي  قيةةد مهمته تاو  اليرائب بم محة  اص سجل إنشا  اليريبي، ويرورا

 في( اليريبي   لممراجع المهني لألدا  مستويات ويع اليريبية ، يرورا ا قرارات واعتماد بمراجعة

 يماةة   )األمريايةةة المتحةةدا بالو يةةات ريبيةاليةة  المراجعةةة ألغةةراض األدا  المهنةةي مسةةتويات يةةو 

 لممراجةةع المهنيةةة وال بةةرا التأديةةل نظةةات فةةي النظةةر اليريبية، يةةرورا مهامه أدا  عند ا سترشاد بها

 تةةوافر اليةةريبية، يةةرورا الجامعيةةة والمراجةةع المقةةررات فةةي التحةةديث المسةةتمر   ل م  اليريبي

 مةة  جيةةد ا إعةةداد ا اليريبي الفاحص وتأديل إعداد اليريبي يرورا التشريع ن وص في المويوعية

 والمهنية. العممية الناحية

م    ل العرض السابق لمدارسات المتعمقة بدور المحاسةةب القةةانوني فةةي الحةةد مةة  المنازعةةات 
اليريبية وإنهائها، ي مص الباحث إلى وجود مقومات ويوابم األدا  المهني لممحاسب القةةانوني أدمهةةا 

 تةةأديأل عمميةةك ومةةدربك تةةدريبا اافيةةا ومناسةةبا، امةةا تناولةةت دور المحاسةةب القةةانوني فةةي أ  ياو  مؤدآل
المنظومة اليريبية م    ل إعةةداد ا قةةرار اليةةريبي مةة  قبةةل المحاسةةب القةةانوني يةةؤدت إلةةى زيةةادا 
الح يمة اليريبية، وإشترااه في مناقشةةة ا قةةرارات اليةةريبية يسةةاعد عمةةي تحديةةد الوعةةا  اليةةريبي 

قيقي لمممول، اما أبرزت زيادا ممب الممولي  عمي ال دمات اليريبية التي تقدت م  قبل المحاسةةبي  الح
القانوني ، و ا ة  دمات إعداد ا قرارات اليريبية، مما أدت إلى ظهور مجموعة م  قواعد السةةمو  

 التقةةارير جةةوداو اليةةريبية لم ةةدمات مشةةتر  تةةأثير المهني لتنظيت تقديت ال دمات اليريبية، اما يوجد

المحممي  المةةاليي ، حيةةث يمعةةب المحاسةةبي  القةةانونيي  دورا  حاسةةما  فةةي رفةةع افةةا إ  توقعات عمى المالية
 الت عةةب بةةي  ا يجابيةةة الع قة م  يحد اليريبية لم دمات وفاعمية النظات اليريبي، م    ل تقديمهت

الدراسةةات أ  ا قةةرارات اليةةريبية التةةي يةةتت  اليريبية، امةةا بينةةت التقارير المالية والتقارير إعداد في
المحاسةةب  بدعةةداددا إعداددا دا ميا يزيد فيها مستوى الت عب اليريبي أاثر م  ا قةةرارات التةةي يقةةوت
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القةةانوني، أ  الدارسةةات السةةابقة لةةت تتنةةاول إماانيةةة تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني لترشةةيد التحاسةةب 
 ها قبل وبعد نشو دا؛ ودو ما سيتت تناوله فى الدارسة الحالية.اليريبي والحد م  المنازعات وإنهائ

 أوجه اإلختلف بيا الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 2-3

يتيح وجود أوجه إ ت ف بي  الدراسات السةةابقة والدراسةةة الحاليةةة تمثةةل الفجةةوا البحثيةةة التةةى يحةةاول 
 ى تتمثل فى النقام التالية:الباحثو  التعرض لها م    ل د ا العمل البحثى والت

 لت تتناول الدراسات السابقة مبيعة المنازعات اليريبية وأسبابها. -1
لت تتناول الدراسات السةةابقة مةةدت تةةأثير تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني لمحةةد مةة  المنازعةةات  -2

 اليريبية وإنهائها.

ت اليةةريبية وإنهائهةةا لت ت تبر أى دارسة م  الدارسات السابقة الع قة بي  الحد م  المنازعةةا -3
وتفعيل دور المحاسب القانوني؛ أى أ  الدارسات السابقة لت تقدت إجابة عمةةى التسةةاؤل التةةالى " 
ايف يما  الحد م  المنازعات اليريبية وإنهائهةةا مةة   ةة ل تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني 

م    ل الدارسةةة   بالمنظومة اليريبية " ل ل  سيعمل الباحثو  عمى تقديت إجابة له ا التساؤل
 الحالية.  

 المبحث الثالث 

 طبيعة الم الضات النريبية وأسبابها ومراحل حلها 

 مقدمه:

تحتل المنازعات اليريبية أدمية ابيرا في األنظمة اليريبية الم تمفة، حيث تتمتةةع ا دارا       
ف األيةةعف فةةي اليريبية ب  حيات واسعة وإمتيازات ابيرا فةةي مواجهةةة الممةةول الةة ت يبقةةي المةةر

الع قة اليريبية، وليس له سوى ا عتراض اوسيمة وحيدا، وأ  الهدف م  المنازعةةات اليةةريبية دةةو 
التمبيق السةةميت لمقةةانو ، وإ ةة ح األ مةةا  المرتابةةة فةةي حةةق الممةةول مةة  مةةرف ا دارا اليةةريبية. 

   11، ص2010ةعامف اامل، 

ا لمحةةد مةة  المنازعةةات اليةةريبية، وتقميةةل بفمسفة جديةةد  2005لسنة    91وقد  در القانو         
المعروض منها أمات المحاات، و ل  مبقا  ألحاات المادتي  ال امسة والسادسة م  قانو  ا  دار لقةةانو  
اليةةريبة عمةةي الةةد ل، وويةةع نظةةات يةةريبي لت ةةفية المنازعةةات اليةةريبية بةةي  ا دارا اليةةريبية 

 والممولي  قبل العمل به ا القانو . 

 عة الم الضات النريبية:طبي 3-1

 )أ( مفهوم الم الضة النريبية:  
المنازعة اليريبية بأنها نزاع بي  ا دارا اليريبية والممةةول، حةةول واحةةدا أو أاثةةر  تعرف     

م  المسائل اليريبية، أو منازعة ناشئة ع  تمبيق أحاات القانو  اليريبي، بمعنى ال  ف بي  ا دارا 
أمات القيا  بمناسةةبة قيةةات ا دارا اليةةريبية بدحةةدى العمميةةات المتعاقبةةة لةةربم اليريبية والممول يرفع  

-٨، ص2010اليريبة وتح يمها، و ل  بهدف التمبيق ال حيح لمقانو  اليةةريبي. ةعةةامف اامةةل،  
  مما سبق يما  تعريف المنازعات اليريبية بأنها"   ف يحةةدث بةةي  الممةةول وا دارا اليةةريبية 11

ل المتعمقة بعممية التحاسب اليريبي له، وقد ينشأ ال  ف في أت مرحمة مةة  مراحةةل حول إحدى المسائ
عممية التحاسب اليريبي، ويتت النظر في ال  ف   ل عدا مراحل حتى يتت ا تفاق أو الف ل النهائي 

 في المسألة ال  فية".
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 )ظ( خصائص الم الضات النريبية:
ية عةة  بةةاقي المنازعةةات القيةةائية، أ  المنازعةةة تتم ص أدت   ائص المنازعات اليةةريب     

تنشةةأ بةةي  الممةةول وا دارا اليةةريبية، أت أ  ا دارا اليةةريبية أحةةد أمةةراف المنازعةةة، امةةا تةةرتبم 
المنازعه بدحدت المسائل المرتبمة بةةدجرا  عمميةةة التحاسةةب اليةةريبي، مثةةل ال ةة ف حةةول فةةتح ممةةف 

ردا، قد تنشأ في مرحمة الح ر أو الفحص أو الربم أو يريبي، أو أساليب تح يل اليريبة ..... وغي
التح يل، ويتت النظر في المنازعة اليريبية م    ل عدا مراحةةل إداريةةة أو قيةةائية، مبقةةا  لمتشةةريع 
اليريبي السائد، وعند مداولة المنازعة اليريبية في سبيل الحل قد يحدث إتفاق بةةي  مرفةةي المنازعةةة 

م ةةمحة اليةةرائب، وإ  لةةت يةةتت التو ةةل إلةةى دةة ا ا تفةةاق يةةتت تةةداولها فةةي   ل تداولها إداريا دا ةةل  
 الدرجات القيائية الم تمفة حتى ي در حات قيائي نهائي.

 )ج( أطراف ال لاع النريب : 

تتوحةةد أمةةراف النةةزاع اليةةريبي فةةي األنظمةةة اليةةريبية الم تمفةةة، حيةةث تتةةألف المنظومةةة    
ل في الجهات التشريعية، والجهات الرقابيةةة، ومنظمةةات المجتمةةع اليريبية م  العديد م  األمراف تتمث

المدني، والتنظيمات النقابية والمهنية، إ  أنه يوجد ث ثة أمراف أساسية في المنظومة يؤدت اةةل مةةرف 
دورإ م    ل أدا  نشام أو أاثر مةة  األنشةةمة اليةةريبية لتتاامةةل المنظومةةة اليةةريبية، وتتمثةةل دةة إ 

 ل والمحاسب القانوني ومأمور اليرائب ةممث  لإلدارا اليريبية . ا مراف في الممو

 أسباظ الم الضات النريبية: 3-2
تنشأ المنازعة اليريبية نتيجة   ت ف الهدف ال ت يسعى لتحقيقه مرفا النزاع، فالممول يسةةعي 

القةةانو    لت فيض اليرائب المسةةتحقة عميةةه إلةةى أدنةةي قةةدر مماةة ، وا دارا اليةةريبية تسةةعى لتمبيةةق
اليريبي لمحاسبة الممول وتح يل اليريبة المستحقة منه، اما أ  فقدا  الثقة بي  المرفي  يؤدت إلةةي 
حدوث نزاعات، فالممول يفقد الثقة في عدالة القانو  اليريبي، وفي قدرا ا دارا اليريبية عمي تمبيقة 

د أنةةه يحةةاول التهةةرب مةة  دفةةع بشال  ةةحيح، واةة ل  ا دارا اليةةريبية تفقةةد الثقةةة فةةي الممةةول وتعتقةة 
اليريبة، مما ينعاس سةةمبيا عمةةي افةةا ا عمميةةة التحاسةةب اليةةريبي ومجةةا ت ال ةة ف بينهمةةا. ةياسةةر 

  61، ص2014الشافعي، 

 وتوجد أسباب لممنازعات اليريبية عمى النحو التالى:      

 األسباظ المتعلقة بالتشريع النريبى:  (أ)

يبي، يةةؤدت إلةةي المةةبس وعةةدت فهةةت التشةةريعات أ  غموض بعض ن ةةوص التشةةريع اليةةر      
والقواني  اليريبية بشال  حيح، وم  ثت يدفع ا دارا اليريبية والممولي  الةةي تفسةةير  لةة  الغمةةوض 
ال بحسب ما يعتقد  وابه أو يدفعه إلى تحقيق م محتة، مما يةةؤدت إلةةى تعةةارض الم ةةالح وا ةةت ف 

   10ص ، 2014الرؤى والتفسيرات. ةب ل عبد المنعت، 

 :األسباظ المتعلقة باإلدارة النريبية ( ظ)

ا دارا اليريبية دي الجهة المنوم بها قانونا  تمبيق قانو  اليرائب، وبالتةةالي ح ةةر الممةةولي  
ومحاسبتهت وربم اليريبة وتح يمها، وعند قيامها ب ل  قد ينشأ   ف بينها وبي  بعض الممولي  عنةةد 

 ريبة، وقد ياو  سبب د ا ال  ف دو ا دارا اليريبية  اتهاممارستها لمهمتها في ربم وتح يل الي
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 )ج(األسباظ المتعلقة بالممول والمجتمع النريب :

ألنةةه يةةؤدى  يعتبر نقص الوعي اليريبي لدى الممول م  أدت أسةةباب المنازعةةة اليةةريبية؛      
حقيقةةة د ولةةه ممةةا يةةدفع   إلى عدت إلمامه بواجباته اليريبية، وعدت ادتمامه بدمسا  دفاتر منتظمةةة تبةةي 

ا دارا اليريبية إلى تحديد أرباحه ود وله بمريق التقدير؛ ود ا يما  أ  ياو  محل منازعة قد يمول 
 ، دةة ا با يةةافة إلةةى أ  قمةةة الةةوعي لةةدى الممةةول يجعمةةه 261، ص1990أمددا ةعبد هللا ال ةةعيدت،  

سةةتحقة عميةةه، أو عمةةى األقةةل إلتمةةاس يحاول أ  يمتمس الوسةةائل المتاحةةة لةةه لإلفةة ت مةة  اليةةريبة الم
 الوسائل التي تؤ ر سدادإ لميريبة.

 مراحل حل الم الضات النريبية طبقاً للتشريع النريب  المصري:

 تمر عممية الف ل في المنازعة اليريبية بمرحمتي  دما: 

اإلدارية: -1 اليريبية،  المرحلة  ا دارا  إلى  الممول  به  يتقدت  ال ت  اليريبي  المع   يبدأ    ع  مريق  حيث 

النزاع اليريبي بالمع  عمى قرار ا دارا اليريبية بعنا ر التحاسب اليريبي، وقد يتت التو ل إلى حل  
ألسباب ال  ف دا ل ا دارا اليريبية أو المجنة الدا مية أو لجنة المع ، وإ ا وافق الممول عمى قرار لجنة  

لقرار لجنة المع ، إما إ ا لت يوافق الممول فعميه    المع  ينتهى المع ، وت بح اليريبة واجبة السداد مبقا  
الم ت ة   القيائية  الجهة  إلى  اليريبية  ا دارا  التوجه  ارج  مع  المع   لجنة  لقرار  مبقا   اليريبة  سداد 

 تمر مراحل النظر فى النزاع اليريبي فى المرحمه ا دارية بأربعة مراحل اما يمى:  لمف ل فيه. و

ا - )مأمور  النريب   بنتيجة    لفحص(:الفاحص  الممول  بد مار  اليريبي  الفاحص  يقوت  حيث 
وسداد  با  مار  جا   ما  عمى  بالموافقه  إما  الممول  فيقوت  اليريبة،  ربم  وعنا ر  الفحص 
الم ت ة  لممأمورية  الموافقة والتقدت بمع   المستحقه عميه مبقا  له ا ا  مار، أو عدت  اليريبة 

ال ألوجه  المؤيدا  المستندات  به  تتنتهى مرفقا   الممول،  مع  تو ل  تفاق  فد ا  يبديها،  التى  مع  
 المنازغة، أما إ ا استمر ال  ف يتت تحويل الممف ومرفقاته إلى المجنة المتفرغة بالمأمورية. 

يوجد بال مأمورية لجنة دا مية أو أاثر يتت تشايمها بقرار   اللجاا الداخلية المتفرغة بالمأمورية: -
وت تص المأمورية،  رئيس  رئيس    م   م   إليها  تحويمها  يتت  التي  المعو   نظر  في  المجا   د إ 

المأمورية و ل  في نماق ا ت اص المأمورية، وتقوت المجنه بالنظر فى عنا ر المع  التى لت  
التو ل   تت  فد ا  الممول،  مع  محل   ف  زالت  وما  اليريبي  الفاحص  مع  حولها  ا تفاق  يتت 

ع ، أما إ ا لت يتت ا تفاق يحال ال  ف إلى المجنة الدا ميه  تفاق بشأ  نقام ا  ت ف ينتهي الم
 المت   ه. 

دي لجنه يتت تشايمها بقرار م  رئيس الم محة تتاو  م  رئيس   اللجاا الداخلية المتخصصة: -
وعيوي  وأمي  سر م  العاممي  بم محة اليرائب، وت تص بالنظر في الف ل في المنازعات 

م    إليها  تحويمها  يتت  مقردا التي  وتتواجد  ا ت ا ه،  نماق  في  ال  اليرائب  مأموريات 
إداريا وفنيا  ع  مأموريات اليرائب أنها مستقمة  المأموريات، حيث   بالمحافظات  ارج مقرات 

وإ ا لت يتت التو ل إلى تسوية ألوجه ال  ف تقوت المجنه بد مار الممول ب ل ، وإحالة أوجه  ،   1ة
الم ت ة   المع   لجنة  إلى  تقوت ال  ف  أ   عمى  القرار  تاريخ  دور  م   يوما  ث ثي     ل 

 بد مار الممول با حالة باتاب مو ى عميه م حوبا  بعمت الو ول.  

م    ل الممارسة العممية يتيح أ  المراحل األولي لنظر المنازعات اليريبية والتي تتت دا ل     
مجا  الدا مية المت   ة   تتوافر م محة اليرائب م    ل المجا  الدا مية بالمأموريات أو ال
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بها معيار ا ستق ل والحياد عند النظر في المنازعات، نظرا  لتبعيتها لإلدارا اليريبية وإلتزامها 
في  لمف ل  مؤدمة  غير  فهى  ول ل   الم محة،  م   ال ادرا  التنفي ية  والتعميمات  بالموائح 

 المنازعات اليريبية بي  م محة اليرائب والممولي .  

النريب ل - الطعا  يتت     2ة :جاا  المالية،  لوزارا  وتابعة  اليرائب  م محة  ع   مستقمة  جهة  دي 
تشايمها بقرار م  وزير المالية وتتشال م  رئيس م  غير العاممي  بالم محة، وعيوية اثني  م   
 موظفي الم محة ي تاردما الوزير، واثني  م   وى ال برا ي تاردما ا تحاد العات لمغرف التجارية 
المحاسبي   جدول  في  المقيدي   المحاسبي   بي   م   الم رية  ال ناعات  اتحاد  مع  با شترا  
وتقوت  والمراجعة،  لممحاسبة  الحرا  المهنة  لمزاولي  العات  بالسجل  األموال  لشراات  والمراجعي  
ي المجنه بدراسة ما يحال إليها م  معو  واافة أوجه الدفاع المتعمقة بها، وإعداد مسودا القرار ف 

المع ،   أوراق  عمى  إم عهت  بعد  القرار  مسودا  عمى  المجنة  أعيا   بي   المداولة  تتت  مع ،  ال 
وت بح  المع ،  ينتهى  المع   لجنة  قرار  عمى  الممول  وافق  وإ ا  بعد  ل ،  المجنه  قرار  وي در 

مبقا    اليريبة واجبة السداد مبقا  لقرار لجنة المع ، إما إ ا لت يوافق الممول فعميه سداد اليريبة
 لقرار لجنة المع  مع المجو  لمقيا  ورفع دعوى قيائية. 

ع  مريق الدعوى القيائية التي تقات أمات المحاات المستقمة الم ت ة، حيث إ ا   :المرحلة القنائية -2
استمر ال  ف بي  الممول وا دارا اليريبية يتت التوجه  ارج ا دارا اليريبية إلى الجهة القيائية  

ويمثل القيا  جهه  ارج وزارا المالية امية ومستقل تماما  في القرارات واألحاات   ،ل فيهالم ت ة لمف  
ال ادرا عنه في المنازعات اليريبية المحالة إليها م  لجا  المع ، ويوجد قيا  يريبي أو دوائر  
قرار  يريبية مت   ة في الشأ  اليريبي بالمحاات ا قت ادية، لال م  الم محة والممول المع  في 

 لجنة المع  أمات المحامة ا بتدائية المنعقدا بهيئة تجارية   ل ث ثي  يوما  م  تاريخ ا ع   بالقرار. 

وم    ل الممارسة العممية لمباحثي  يتبي  أ  مشامة المنازعات اليريبية تمثل مشامة متراامة 
اات ا قت ادية وفي تزايد ومتزايدا في المجتمع الم رت، فيوجد عدد ي ت منها منظور أمات المح

 مستمر، وتتت عممية التسوية ببم  شديد جدا .  

 إجراءات مواجهة مشكلة الم الضات النريبية:

تمثل إجرا ات حل المنازعات اليريبية إحةةدى مراحةةل التحاسةةب اليةةريبي الهامةةة،  ا ةةة إ ا 
يةةث يةةتت ا سترشةةاد اانت المنازعة اليريبية حول أساليب وإجرا ات وعنا ر التحاسةةب اليةةريبي، ح

بقرار حل المنازعات اليريبية في عمميات التحاسب اليريبي التالية ل ةةدور دةة ا القةةرار سةةوا  أاةةا  
 قرار لجنة دا مية أو لجنة مع  أو حات قيائي.

ات دت م محة اليرائب بعض ا جرا ات لمواجهة تمةة  المشةةامة، فقةةد أ ةةدرت بعةةض الاتةةب 
نازعات اليريبية بالمجا  الدا مية وتزويددا باافة القرارات واألحاات الدورية بشأ  العمل عمى إنها  الم

القيائية التي ت در في المسائل اليةةريبية، حيةةث ألزمةةت المأموريةةات والمجةةا  الدا ميةةة المت   ةةة 
ا سترشاد بنسب  افى الربح ال ادرا بقرارات ال م  المجا  الدا ميةةة أو لجةةا  إنهةةا  المنازعةةات أو 

و أحاات المحاات، و ل  عند نظر المنازعةةات المثيمةةه التةةي تعةةرض عمةةيهت وبمةةا يتفةةق مةةع لجا  المع  أ
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 حيح القانو ، عمى أ  يرحال إلى لجا  المع  إ  الحا ت التةةي يتعةة ر فيهةةا ا تفةةاق بالمجةةا  الدا ميةةة 
  3بالمأموريات والمجا  الدا مية المت   ة.ة

 المبحث الرابع

 د ما الم الضات النريبية وإ هائها دور المحاسظ القا و      الح

يؤدت المحاسب القانوني دور دات دا ل المنظومة اليريبية، و ل  م    ل تقديت ال دمات       
وا ستشارات اليريبية، ويتمثل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي حةةل المنازعةةات اليةةريبية فةةي مةةرحمتي  

دى إلةةى الحةةد مةة  المنازعةةات اليةةريبية وعةةدت أساستي  دما أو  : قبل نشو  المنازعة اليةةريبية، ويةةؤ
نشو دا م  البداية، ثانيا: بعد نشو  المنازعة اليريبية، ويؤدت إلى إنهةةا  المنازعةةات اليةةريبية بشةةال 

 سريع، وسوف يتناول الباحثو  ال مرحمه، اما يمي: 

 دور المحاسظ القا و   قبل  شوء الم الضة النريبية:

 نوني في الحد م  المنازعات اليريبيىة قبل نشأتها م    ل األتي:يتمثل دور المحاسب القا     

أو  : فحص دفاتر وحسابات الشراة ةالممول   عداد إقرار يريبي دقيق و حيح وفق القةةانو  
 والتشريعات اليريبية، ويعبر ب دق ع  المراز اليريبي لمممول. 

بالممول وال ت سبق إعدادإ وإعتمادإ م   : المشاراة في عممية الفحص لإلقرار اليريبي ال اصثا يا
المحاسب القانوني، وتقديت ا يياحات والتفسيرات والمستندات الممموبة  تمات عممية الفحص اليريبي 

 لإلقرار اليريبي.  

 إضداد وإضتماد اإلقرار النريب  للممول:

انوني لإلقةةرار  در قانو  اليريبية عمي الد ل متيةةمنا  يةةرورا إعتمةةاد المحاسةةب القةة         
 ، ويعتبر إعتماد ا قرار م  أحد المحاسبي  المقيدي  بالسجل العات لممحاسبي  والمةةراجعي  4اليريبي ة

بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعةةة أو مةة  الجهةةاز المراةةز   1951لسنة    133مبقا  ألحاات القانو  رقت  
يريبة أو ال سارا اما ورد با قرار قد لممحاسبات بحسب األحوال، إقرارا  بأ   افى الربح ال ايع لم

  .5أرعد وفقا  ألحاات القانو  وال ئحة التنفي ية ة

يمجأ الممولو  ألحد  برا  اليرائب ةالمحاسب القانوني   عداد وإعتماد ا قرار اليريبي،     
لبعض د إ والتحقق م  إدراج جميع ما حقق م  إيرادات في ا قرار المقدت منه دو  إسقام أو ت فيض 

ا يرادات، وأنه قد تت   ت األعبا  والتااليف ال زمة لمح ول عمى د إ ا يرادات دو  مبالغة أو 
و  يقت ر عمل المحاسب القانوني عمى إعداد ا قرار   ،2٨، ص2006 ورية. ةددت محمود، 

حة الو ول لمربح اليريبي، وإنما يمتد أييا إلى البيانات المالية المرفقة به، و  و ا التأاد م   
المحاسبي الوارد بقائمة الد ل في يو  معايير المحاسبة المالية وال ت يت   اأساس لمو ول لمربح 

      7، ص2019اليريبي في يو  متممبات التشريع اليريبي. ةدشات الحموت واحمد الميار، 
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 المشاركة    ضملية  حص اإلقرار النريب :

يل الممول أمات ا دارا اليريبية، م    ل متابعة ممف الممةةول يقوت المحاسب القانوني بتمث     
م  تاريخ تقديت ا قرار اليريبي وحتي بداية الفحةةص اليةةريبي، حيةةث يقةةوت بالمشةةاراة فةةي عمميةةات 
الفحص السنوت والتوقيع عمى محاير األعمال وإجرا  المناقشات نيابة ع  الممةةول وتقةةديت المسةةتندات 

فسير ما جا  بةةا قرار اليةةريبي، ومراجعةةة النمةةا ج اليةةريبية، و لةة  لتجنةةب والتوييحات ال زمة لت
ال  ف اليريبي من  بداية الفحص، ومتابعة إجرا ات المعو  والمواعيد القانونية لها، والتأايد م  دقة 
و حة إجرا ات الفحص اليريبي فةةى إمةةار القةةواني  والتشةةريعات اليةةريبية  ات الع قةةة، وتجنيةةب 

 لفروق وال  فات اليريبية حي  الفحص.الشراات ا

 دور المحاسظ القا و   بعد  شوء الم الضة النريبية:  

 عةة  الممةةول ينةةوب وقةةد اليةةريبية، وا دارا الممةةول دمةةا اليةةريبية المنازعةةة أمةةراف إ     

ينتي ، متبا م محتي  يمث   القانو  ودما حات م   حيحا   يراإ بما يتشبث منهما فال المحاسب القانوني،
 أ  يحةةق لمممةةول ويقوت المحاسب القانوني بتمثيل الممول   ل مراحل نظر المنازعات اليةةريبية، و 

 الةةدعوى ل ةةحة  ةةراحة اشةةترم القةةانو  إ  بةةل القيةةا  إلى مباشرا اليريبي الوعا  في نزاعه يرفع

 المجةةا  أمةةات أو ب،م ةةمحة اليةةرائ سةةابقا  أمةةات معنةةا   الممةةول يستنف  أ  اليريبي المجال في القيائية

 اليريبية ةالمجا  الدا مية بالمأمورية، والمجا  الدا مية المت   ة، لجا  المع  .

وبنا   عمى ما سةةبق يتمثةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي إنهةةا  المنازعةةات اليةةريبية بةةي  ا دارا      
 اليريبية والممولي  في األتي:

 مف ل في المنازعات اليريبية.أو  : المحاسب القانوني اوايل ع  الممول ل

 ثانيا : المحاسب القانوني اعيو فى لجا  الف ل في المنازعات اليريبية.

 المحاسظ القا و   وكيلً ضا الممول للفصل    الم الضات النريبية: 

يقوت المحاسب القانوني بتمثيل الممول في المنازعات اليريبية و ل  بداية م  تقديت المعةة  عمةةى      
المراحل التي يةةتت   لهةةا  2005لسنة  91ج ا  مار بعنا ر ربم اليريبة، حيث تيم  القانو  نما 

 ا تفاق بي  ال م  م محة اليرائب والممول، حيث يتبع في شأ  ربم اليريبة ا جرا ات التالية:

افل القانو  اليريبي حق الممول أ  يوال مهمة تمثيمه في ال مرحمة م  مراحل الف ل فى   
ع  إلى أحد المحاسبي  القانوني ، ول ل  يما  لممحاسب القانوني تمثيل عميمة بالحيور أمات الجهات الم

األتية ودي الحيور أمات المجا  الدا مية بالمأمورية، والمجا  الدا مية المت   ة، ولجا  المع ، 
 والمحاات بد ت ف درجاتها اما يمي:  

تقديت الدفوع وا عترايات بشأ  األسس التي إستندت إليها ل الحنور أمام اللجاا الداخلية: وذلك)أ(
 م محة اليرائب في تحديد وعا  اليريبة عمى الممول.

يقوت المحاسب القانوني واي   ع  الممول بممب إحالة ال  ف إلى  الحنور أمام لجاا الطعا:)ظ(
ة لمف ل في ال  ف مع  لجنة المع ، ويقدت المحاسب القانوني اافة البيانات والمستندات ال زم

م محة اليرائب حول تحديد الوعا  اليريبي، وت در المجنة قراردا في حدود تقدير الم محة 
وممبات الممول، ويعدل ربم اليريبة وفقا لقرار المجنة، وتاو  اليريبة واجبة السداد بمقتيي 

 د ا القرار. 
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القانوني بتمثيل الممول أمات المحاات يقوت المحاسب  :الحنور أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة)ج(
ا بتدائية وا ستئناف، حيث يمانه المع  في قرار لجنة المع  أمات المحامة ا بتدائية، و ل  في  
حالة عدت ا تفاق مع م محة اليرائب، وا ل  المع  في حات المحامة ا بتدائية ع  مريق 

حاسب القانوني م    ل الحيور أمات  برا  ا ستئناف، ودنا يظهر أثر ال برا اليريبية لدت الم
وزارا العدل وإعداد م ارا بتحميل األسس اليريبية والمعاممة اليريبية لعمميات المنشأإ وفق  

 القواني  والتشريعات اليريبية. 

 المحاسظ القا و   ضنواً  ى لجاا الفصل    الم الضات النريبية:

يرائب إ ا لت تامل بالنجاح إنتقةةل الةةتظمت إلةةى مرحمةةة إ  مرحمة التفاوض بي  الممول وم محة ال  
أ رت ودي لجنة المع  اليريبي، حيث تتمتع بقدر أابر مةة  ا سةةتق ل والحيةةاد عةة  المجةةا  الدا ميةةة 

 المتفرغه بالمأموريات أو المجا  الدا مية المت   ة.

دورإ فةةي حةةل   ويؤدى المحاسب القانوني المشار  اعيو في لجا  المعةة  وفةةى مجةةال التقايةةى  
 المنازعات اليريبية، اما يمي:      

 )أ(المحاسظ القا و   ضنو  ى لجاا الطعا النريب :

يتبي  دور المحاسب القانوني اعيو فى لجا  المع  م    ل بيا  تشايل المجا  وإ ت ا ةةاتها امةةا    
 يمي:

ا  فى تشايل لجا   يتيح دور المحاسب القانوني م    ل ا شتر  تشكيل لجاا الطعا النريب : (1
بالم محة،   العاممي   المالية م  رئيس م  غير  بقرار م  وزير  المع   لجا   ترشال  المع ، حيث 
وعيوية اثني  م  موظفى الم محة ي تاردما الوزير، واثني  م   وت ال برا ي تاردما ا تحاد  

بي    الم رية م   ال ناعات  اتحاد  با شترا  مع  التجارية  لمغرف  المقيديا  ى المحاسالعات  بيا 
والمراجعيا المحاسبيا  لممحاسبة   جدول  الحرا  المهنة  لمزاولى  العات  بالسجل  األموال  لشراات 

 . 6ة  والمراجعة

ت ةةتص لجةةا  المعةة  بالف ةةل فةةى جميةةع أوجةةه ال ةة ف بةةي  الممةةول   إختصاص لجللاا الطعللا:  2
، وت در المجنةةة  7ة  والم محة فى المنازعات المتعمقة باليرائب المن وص عميها فى د ا القانو 

قراردا في حدود تقدير م محة اليرائب وممبات الممول ويعدل ربم اليريبة وفقا لقرار المجنةةة، 
 فد ا لت تا  اليريبة قد ح مت فياو  تح يمها بمقتيي د ا القرار.

يتيح مما سبق أ  المحاسب القانوني يشار  في القرارات ال ادرا م  المجا  بما لدية م   برا    
ممية وعممية ا بير يريبي مت  ص في الشأ  اليريبي، والتااد م  إ دار القرارات ع

ال ادرا وإ ت اص المجا  وإجرا ات ا  مارات وفق القواني  والتشريعات اليريبية، وسرعة 
 إنها  المنازعات اليريبيه بي  م محة اليرائب والممولي .

 

 

الد ل ال ادر  ، اتاب شرح أحاات قانو  اليريبة عمي 2005لسنة  91  م  القانو  120  المادا ة6ة

وتعدي ته ة م محة اليرائب الم رية ، قماع التدريب اليريبي  2005لسنة   91بالقانو  
 201٨ 

 2005لسنة  91  م  القانو  121المادا ة  7ة
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 نريبية:)ظ( المحاسظ القا و   كخبير نريب   ى القنايا ال

يجةةوز لاةةل مةة  م ةةمحة اليةةرائب والممةةول المعةة  فةةى قةةرار لجنةةة المعةة  أمةةات المحامةةة     
ا بتدائية المنعقدا بهيئة تجارية ل  و ية النزاع فى القيايا اليريبية،   ل ث ثي  يومةةا  مةة  تةةاريخ 

 ةةها المراةةز ا ع   بقرار المجنة، وتاو  المحامة الم ت ةةة دةةى المحامةةة الواقةةع فةةى دائةةرا إ ت ا
الرئيسى لمممول أو محل ا قامة المعتاد لمممول أو مقر منشأا الممول، وياو  المع  فى القرار ال ادر 

   ٨م  د إ المحامة بمريق ا ستئناف أيا  اانت قيمة النزاع. ة

يتيح مما سبق أ  دور المحاسب القانوني ليس فقم إعتماد ا قةةرار اليةةريبي، ولاةة  يمتةةد دور 
القةةانوني إلةةى الح ةةول مةة  الممةةول عمةةى البيانةةات والمعمومةةات وا مةة ع عمةةى الةةدفاتر المحاسةةب 

والتحقةةق مةة  ممابقةةة البيانةةات  والمستندات التي يرى المحاسب يرورتها لمراجعة ا قةةرار وإعتمةةادإ،
ات ما ورد بالدفاتر والمستندات والقةةوائت المدلىةةة وتقريةةر مراقةةب الحسةةاب  الواردا با قرار اليريبي مع

لسةةنة  91قةةانو  اليةةرائب  عميها، ومراجعة ا قرار اليريبي وفق معايير المراجعه الم ةةرية ووفةةق 
وألئحته التنفي ية، وا ل  إعتماد الدفاتر والسج ت لمممولي  الممتزمو  بدمسا  دفاتر وحسةةابات   2005

لي ، وتمثيةةل الممةةولي  منتظمة لإلستفادا م  المزايا اليريبية التي منحها قانو  اليرائب لةةبعض الممةةو
أمةةات ا دارا اليةةريبية ولجةةا  المعةة  والمحةةاات اليةةريبية، وأنهةةا  اافةةة ا جةةرا ات المتعمقةةة بةةالممف 
اليريبي لمممول، ويشار  اعيو في لجا  ف ل المنازعات اليريبية، و بير تستعي  به المحاات فةةى 

 القيايا اليريبية.

 

 المبحث الخامس 

 الدراسة الميدا ية 

 الحد م  المنازعات اليريبية ع  مريق تفعيل دور المحاسب القانوني بالمنظومة اليريبية  إ تبار)

 مقدمة:

يتناول د ا المبحث قياس مدى تأثير تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية 
يبي، لمحد م  المنازعات اليريبية، و ل  م    ل تحميل وإستقرا  آرا   وت الع قة بالمجال الير

 وتتناول الدراسة الميدانية النقام اآلتية: 

 هدف الدراسة الميدا ية  

يتمثل الهدف الرئيسي م  الدراسة الميدانية في ا تبار الفرض البحثي، و ل  مةة   ةة ل التعةةرف 
عمى آرا  فئات عينة الدراسة حول أثر تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة اليةةريبية لمحةةد مةة  

ليريبية، ول ل  تهدف الدراسة الميدانية إلى تحديد مدى تأثير تفعيل دور المحاسب القانوني المنازعات ا
 في المنظومة اليريبية لمحد م  المنازعات اليريبية.

 مجتمع وضي ة الدراسة الميدا ية:

 تت تحديد مجتمع وعينة الدراسة الميدانية اما يمي:

 

 2005لسنة  91  م  القانو  123المادا ة  ٨ة
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 مجتمع الدراسة:

ت  ات الع قة المباشرا بعممية التحاسب اليريبي دا ل المنظومة يتاو  مجتمع الدراسة م  الفئا
اليريبية، وتشمل ث ث فئات دت: مأمورت اليرائب، والمحاسبي  القانونيي ، والممةةولي ، وقةةد روعةةي 
عند ا تيار مجتمع الدراسة الميدانية أ  تاو  مفرداتها م  بةةي  األشةة اص الةة ي  تتةةوافر لةةديهت ال بةةرا 

 ية، با يافة إلى القدرا عمى فهت األسئمة الواردا في قائمة ا ستق ا  وا جابة عنها.العممية والعمم

 ضي ة الدراسة:  

م    ل تحديد مجتمع الدراسة، تت ا عتماد عمةةى أسةةموب العينةةة العشةةوائية المبقيةةة فةةي ا تيةةار 
 ةةا  عمةةى مفةةردات   مفةةردا، وقةةات البةةاحثونو  بتوزيةةع قةةوائت ا ستق2٨0عينة الدراسة والماونة مةة  ة

العينة والتي شممت ث ث فئات دت: مةةأمورت اليةةرائب، والمحاسةةبي  القةةانونيي ، والممةةولي ، ويويةةح 
   عدد إستمارات ا ستق ا  المرسمة والمستممة وال ايعة لمتحميل ا ح ائي اما يمي:5-1الجدول ة

   5-1جدول ة
 مستممة وال ايعة لمتحميل ا ح ائي فئات عينة الدراسة وحجت استمارات ا ستق ا  المرسمة وال

ب ود  
 العي ة

االستمارات  
 المرسلة 

االستمارات  
 المستلمة 

 سبة  
االستمارات  
المستلمة  
إلى  
 المرسلة 

االستمارات  
 المستبعدة 

االستمارات  
 الصحيحة 

االستمارات  
الخانعة  
للتحليل  
 اإلحصائ  

 ال سبة  العدد 

مأموري  
 النرائظ 

167 161 96.4% 3 15٨ 15٨ 61 % 

المحاسبيا  
 القا و ييا

55 52 94.5% 2 50 50 19.3% 

 %19.7 51 51 3 %93.1 54 5٨ المموليا 

 % 100 259 259 ٨ %95.4 267 2٨0 االجمال  

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  

 

 خصائص ضي ة الدراسة: 

رات والنسررا الميويررة  بالنسبة للخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة فقد تم االعتماد على حساب التكرررا

 وذلك بهدف التعرف على خصائص مفردات عينة الدراسة، وذلك كاالتي: 

 توليع ضي ة الدراسة طبقًا للفئات المستقصى م هم:

تت إست راج التارارات والنسب المئوية لتوزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لمفئات المستق ى 
 :   التالي 5-2منهت، و ل  اما دو مويح بالجدول ة
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   5-2جدول ة
 التارارات والنسب المئوية لو ف   ائص عينة الدراسة مبق ا لمفئات المستق ى منهت 

 إجمال   المموليا  المحاسبيا القا و ييا مأمورى النرائظ  الفئات 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 100 259 %19.7 51 %19.3 50 % 61 15٨ إجمال  

 ائج التحليل اإلحصائ  المصدر:  ت

من الجدول السابق والذي يمثل التكرارات والنسا الميوية لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة وفقررا 

من حجم عينة الدراسة من مأموري الضرررائا،  %61مفردة بنسبة  158للفيات المستقصى منهم، فنجد أن  

مفررردات  51ن قررانونيين، كمررا أن من حجم عينة الدراسررة يعملررون مياسرربي  %19.3مفردة بنسبة    50وأن  

من حجم عينة الدراسة من الممولين، وهذا يدل على أن عينة الدراسررة تمثررل فيررات مجتمرر    %19.7بنسبة  

 الدراسة تمثيالً صادقًا، وأن لديهم اإللمام الكافي بموضوع الدراسة.

 توليع ضي ة الدراسة طبقًا للمؤهل العلم : 

ئوية لتوزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لممؤدةةل العممةةي، و لةة  امةةا تت است راج التارارات والنسب الم
   التالي: 5-3دو مويح بالجدول ة

   5-3جدول ة

 التارارات والنسب المئوية لو ف   ائص عينة الدراسة مبق ا لممؤدل العممي 

دبلومة   ماجستير  دكتوراه  الفئات 
 دراسات ضليا 

بكالوريوس تجارة  
 شعبة محاسبة 

 جمال  اال مؤهلت أخري

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 100 259 %14.3 37 %55.2 143 %9.7 25 %1٨.9 49 %1.9 5 إجمالي 

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  

لدراسةةة م  الجدول السابق وال ت يمثل التارارات والنسب المئويةةة لو ةةف   ةةائص مفةةردات عينةةة ا
% م  مفردات عينة الدراسة حا مي  عمى داتةةوراإ، وماجسةةتير،  ٨5.7وفقا لممؤدل العممي، فنجد أ  

ودبمومة دراسات عميا، وباالوريوس تجارا شعبة محاسبة، مما يدل عمةةى أ  عينةةة الدراسةةة تتمتةةع بقةةدر 
فهةةت عبةةارات  اةةافي مةة  التأديةةل العممةةي والمعرفةةة الممموبةةة عةة  مويةةوع الدراسةةة بمةةا يمانهةةا مةة 

فةةي إجةةرا  التحميةةل ا ح ةةائي والنتةةائج التةةي يةةتت  الباحثو ا ستق ا  وا جابة عنها بشال يممئ  إليه 
 التو ل إليها.

 توليع ضي ة الدراسة طبقًا لس وات الخبرة: 

تت است راج التارارات والنسب المئوية لتوزيع مفردات عينة الدراسة وفقا لسنوات ال برا و ل  اما دو 
   التالي:  5-4مويح بالجدول ة

 

 



 أثر تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة الضريبية    العتيقيأ.د/ فتحي مبروك جبر   ياسر زكريا الشافعي د/ رضا ابراهيم صالحد/ 
 

 

(1073) 
 م2021 رياني   الثالث الجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

   5-4جدول ة
 التارارات والنسب المئوية لو ف   ائص عينة الدراسة مبق ا لسنوات ال برا

سنوات   5أاثر م   سنوات فأقل  5 الفئات 
 سنوات 10حتي

سنوات   10  أاثر م
 سنة  15حتى 

 إجمالي  سنة  15أاثر م  

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 100 259 %59.٨ 155 %17.4 45 %16.6 43 %6.2 16 إجمالي 

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  

ائص مفردات عينة الدراسة وفقرراً من الجدول السابق والذي يمثل التكرارات والنسا الميوية لوصف خص

سررنوات، وهررذ   5من حجم عينة الدراسة لديهم خبرررة عمليررة أكثررر مررن   %93.8لسنوات الخبرة، فنجد أن  

الفترة العملية كافية لإللمام بكافة إجراءات عملية التياسا الضريبي والتشريعات المنظمة لها، لررذلك فرر ن 

عمل المياسبي الضريبي  مما ينعكس على قدر  أفررراد العينررة مفردات العينة لديهم خبر  جيدة في مجال ال

 على فهم أسيلة االستقصاء واإلجابة عليها بدقة.

مما سبق يتنح أا ضي ة الدراسة متخصصة وشاملة وتتمتع بالتأهيل العلم  والعمل  الكا   
 متحصل ضليها م ها. لفهم اسئلة االستقصاء واالجابة ضليها بدقة؛ ولذلك يمكا االضتماد ضلى ال تائج ال

 تصميم أداة جمع بيا ات الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى استمارا ا ستق ا  اأحد أدوات جمع البيانات، وتت إعداد األسئمة التي  

تيمنتها القائمة بعد ا نتها  م  ا مار النظرت لمويوع الدراسة، ولقد حاول الباحثو  مراعاا الدقة  
 لسهولة فهمها، و ل  م    ل ما يمي:    والبسامة عند  ياغة العبارات

 توييح بعض الم ممحات الواردا با ستق ا .  -1
تةةت إعةةداد قائمةةة اسق ةةا  أوليةةة، وتةةت عريةةها عمةةى مجموعةةة مةة  المحامةةي  األاةةاديميي   -2

 والتنفي يي ، وتت إجرا  التعدي ت والم حظات مبق ا لرؤيتهت الت   ية.
 ه النهائية عمى مفردات عينة الدراسة.تت توزيع استمارات ا ستق ا  في  ورت -3
تت ا عتماد في ت ميت قائمة ا ستق ا  عمى مقياس لياةةرت ال ماسةةي، و لةة  لقيةةاس اجابةةات  -4

   التالي:5-5مفردات العينة، اما دو مويح في الجدول ة
   5-5جدول ة

 الت نيف وفقا لمقياس ليارت 

موا ق   التص يف
 تماما 

 تماما غير موا ق  ضير موا ق  محايد  موا ق 

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 وقد تم تقسيم استمارة االستقصاء إلى ضدة أجلاء:  

 تعريف الم ممحات الواردا في قائمة ا ستق ا . الجلء االول: -1

الثا   -2 استمارا الجلء  بتعبئة  قاموا  ال ي   ا ش اص  ع   عامة  بمعمومات  تتعمق  اسئمة   :
 سنوات ال برا. ا ستق ا  م  حيث: ا ست، الوظيفة، المؤدل العممي، 



 أثر تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة الضريبية    العتيقيأ.د/ فتحي مبروك جبر   ياسر زكريا الشافعي د/ رضا ابراهيم صالحد/ 
 

 

(1074) 
 م2021 رياني   الثالث الجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

ويتيةةةم  اسةةةئمة قائمةةةة ا ستق ةةةا  وتتيةةةم  ثةةة ث محةةةاور و لةةة  عمةةةى  الجللللء الثاللللث:  -3
 النحو التالي: 
األول:  اليريبي    المحور  التحاسب  في  القانوني  المحاسب  إشترا   تأثير  بقياس  عبارات  ا ة  يتيم  

 . عمى ترشيد عممية التحاسب اليريبي

ياس تأثير مشاراة المحاسب القانوني في عممية فحص ا قرار   ا ة بق  يتيم  عبارات  المحور الثا  :

 اليريبي عمى الحد م  المنازعات اليريبية. 

الثالث: عمى    المحور  القيا   فى  القانوني  المحاسب  دور  تفعيل  تأثير  بقياس  عبارات  ا ة  يتيم  

 مسببات المنازعات اليريبية. 

 اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة:

 و دق األداا المست دمة في الدراسة اما يمي:يما  ا تبار ثبات  

 
 التحقق ما مستوي الثبات    االستقصاء:

يشير الثبات إلي مدت اتساق نتائج ا ستق ا , فا ا ح منا عمي درجات متقاربة عند توزيع   
نفس ا ستق ا  عمى نفس مجموعة األفراد مرتي  م تمفتي ؛ فدننا نستدل عمى أ  ا ستق ا  يتست 

 Cronbach'sعالية م  الثبات, وتت إجرا  ا تبار الثبات باست دات معامل "ألفا ارونباخ بدرجة 
Alpha  ودو يأ   قيت تتراوح ما بي  ال فر والواحد ال حيح, وعندما تاو  قيمته قريبة م  الواحد ،"

انية  مقبولة لمحات عمي ثبات ا ستق ا  واما %60فد   ل  يدل عمى ثبات ا ستق ا , وتعتبر نسبة 
ا عتماد عمى نتائج الدراسة وتعميمها عمى المجتمع، ويقوت باستبعاد أت متغير له معامل ارتبام إجمالي 

Item-Total-correlation   بينه وبي  باقي المتغيرات في ا ستق ا  نفسه.  %30أقل م 

فا   نتائج قياس درجة الثبات لمحاور ا ستق ا  باست دات معامل أل5-6ويبي  الجدول ة
 اما يمي:  ارونباخ

   5-6الجدول ة
 نتائج قياس درجة الثبات لمحاور ا ستق ا  باست دات معامل ألفا ارونباخ 

 الثبات )قيمة ألفا(  أرقام العبارات  محور االستقصاء 

 ٨99.X41 - X417 0 دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية لمحد م  المنازعات اليريبية 

 ليل اإلحصائ  المصدر:  تائج التح 

 ، ودي معةةام ت ثبةةات 0.٨99م  الجدول السابق نجد أ  قيمة معام ت ألفا لمحاور ا ستق ا  يبمغ ة
، %30مرتفعة، د ا با يافة إلى أ  جميةةع عبةةارات ا سةةتبيا   ات معامةةل ارتبةةام إجمةةالي أعمةةى مةة  

 تبعاد أية عبارات.وبالتالي نجد أ  د ا المقياس يتمتع بدرجة عالية م  الثبات ولت يتت اس

 

 التحقق ما مستوي الصدق    االستقصاء: 

يق د ب دق ا ستق ا  تمثيمها لممجتمع المدروس بشال جيةةد, أت أ  ا جابةةات التةةي نح ةةل           
عميها م  أسئمة ا ستق ا  تعمينا المعمومات التي ويةةعت ألجمهةةا األسةةئمة, ويماةة  قيةةاس ال ةةدق فةةي 
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ي  دق المحتوت, وال دق ال اتي, و دق ا تساق الةةدا مي, و لةة  امةةا دةةو ا ستق ا  بعدا أنواع, د
 مويح في اآلتي:  

   صدق المحتوى:  -

يعتمد  دق المحتوت ب ورا أساسية عمى مدت إماانية تمثيل ا  تبار لمحتويات السمة المقاسةةة تمثةةي   
تبةةار، ويعتمةةد  ةةدق  ةةادقا  و ات معنويةةة مرتفعةةة، و لةة  لتحقيةةق الهةةدف الةة ت ويةةع مةة  أجمةةه ا  

المحتوت عمى عرض األداا عمى ال برا  في مجال الت  ص، ويممب منهت الحات عمي مدت  ةة حية 
فقراته في قياس الشي  المراد قياسه، وقد قات الباحثو  بعرض أداا الدراسة عمى عدد م  المت   ةةي  

اسةةه، وبعةةددا قةةات البةةاحثو  في مجال الدراسة، و ل  لمتأاد م  قدرا الحا ت عمى قياس ما ويةةعت لقي
 بدجرا  ما يمزت م  تعديل حتى  رج ا ستبيا  في  ورته النهائية.

 الصدق الذات :   -

تت حساب ال دق ال اتي لمحور ا ستق ا  ع  مريق إيجاد الج ر التربيعي لمعامل الثبات  
   التالي:  5-7اما في الجدول ة

   5-7جدول ة
 ة نتائج ال دق ال اتي لمقاييس الدراس

معامل الفاكرو باخ   محاور االستقصاء 
 )مقياس الثبات( 

 الصدق الذات  

دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية لمحد م  المنازعات  
 اليريبية 

0.٨99 0.94٨ 

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  

ى أ  يتبةةي  مةة  الجةةدول السةةابق أ  محةةور ا ستق ةةا  يتمتةةع بدرجةةة  ةةدق مرتفعةةة، ودةة ا يؤاةةد عمةة 
 ا ستق ا  تتمتع بدرجة عالية م  ال دق.

 األساليظ اإلحصائية المستخدمة    الدراسة:

لاي يقوت الباحثو  با تبار فروض الدراسة والمتمثمة في قياس أثةةر تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي 
ليب المنظومةةة اليةةريبية لمحةةد مةة  المنازعةةات اليةةريبية، فقةةد تةةت ا عتمةةاد عمةةى مجموعةةة مةة  األسةةا

 ، ولاةةي نقةةوت بتحديةةد ا سةةاليب ا ح ةةائية SPS 22ا ح ائية باست دات حزمة البةةرامج ا ح ةةائية ة
المناسبة لمبيعة الدراسة الميدانيةةة، فةةد  األمةةر يتممةةب أو   معرفةةة التوزيةةع ا ح ةةائي لممجتمةةع الةة ت 

 سحبت منه العينة.

م لمعرفة  سمرنوف  اولمجروف  ا تبار  عمى  الباحثو   اعتمد  الدراسة  وقد  بيانات  تبعية  دى 
لمتوزيع المبيعي، ويقوت ا تيار اولمجروف سمرنوف عمى ا تبار فرض العدت بأ  المجتمع المسحوب 

ة ا ح ائية  الد لة  مستوى  قيمة  عمى  بنا    قرار  ات ا   ويتت  المبيعي  التوزيع  يتبع  العينة    Sigمنه 
  فد   ل  يعنى قبول فرض  αأابر م  قيمة ة   Sigفا ا اانت  قيمة ة ،  αبالمقارنة بمستوى المعنوية ة

ا ساليب  عمى  ا عتماد  يتت  وبالتالي  المبيعي؛  التوزيع  يتبع  العينة  منه  المسحوب  المجتمع  بأ   العدت 
با  تبارات   ال ا ة  الد لة     parametric testsالمعلميةا ح ائية  مستوى  قيمة  اانت  ا ا  أما   ،

  دل  ل  عمى قبول الفرض البديل با  البيانات   αالمعنوية ة    أقل م  قيمة مستوىSigا ح ائية ة
با  تبارات  ال ا ة  ا ح ائية  ا ساليب  عمى  ا عتماد  يتت  الحالة  د إ  وفى  المبيعي  التوزيع  تتبع 
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الدراسة،   Non parametric testsالالمعلمية عينة  عمى  ا  تبار  د ا  بتمبيق  الباحثو   قات  ولقد   .
 لي نتائج ا  تبار:ويويح الجدول التا

  5-٨جدولة

     تبار المبيعيةS- Kنتائج ا تبارة  

 احصاء االختبار محور الدراسة 
Kolmogorov

_ 
Smirnov 

مستوى الداللة  
 اإلحصائ  

Asymp Sig 

 القرار 

دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية لمحد م  
 المنازعات اليريبية 

 مبيعي  0.077 1.267

 ج التحليل اإلحصائ  المصدر:  تائ

  لممحور أابر م  مستوت  Sig  أ  مستوى الد لة ا ح ائية ة٨-5يتبي  م  الجدول ة 
؛ وبالتالي يتت قبول الفرض العدمي بأ  البيانات ال ا ة به ا المحور مسحوبة م    0.05α=المعنوية ة

ئية ال ا ة با  تبارات مجتمع يتبع التوزيع المبيعي، وبالتالي يتت ا عتماد عمى األساليب ا ح ا
 المعممية. 

  في الدراسة الميدانية والتأاد م   حة است دات  المستخدمةوبعد تحديد مبيعة البيانات 
 بالنسبة لجميع الفروض فد  ا ساليب ا ح ائية الم ئمة لمدراسة دي:    ا ساليب ا ح ائية

يةةة والمتوسةةم الحسةةابي و لةة  مةة   ةة ل حسةةاب التاةةرارات والنسةةب المئوالتحليللل الوصللفى:  -1
وا نحةةراف المعيةةارت، لموقةةوف عمةةى ا تجةةاإ العةةات لإلجابةةات لاةةل عبةةارا مةةع م حظةةة أ  تفسةةير 

 المتوسمات وفقا لمقياس ليارت ياو  وفقا لمجدول التالي:  

    5-9جدولة
 تفسير المتوسمات وفقا لمقياس ليارت 

 

 

 

 

و ل  لفحص قوإ واتجاإ ود لة الع قة ا رتبامية بي   أسلوظ معامل االرتباط الخط  البسيط:  -2
 متغيرات الدراسة. 

حاسب القانوني في و ل    تبار تأثير تفعيل دور المأسلوظ اال حدار الخط  البسيط والمتعدد: -3
 المنظومة اليريبية لمحد م  المنازعات اليريبية.

واالس:   -4 كروسكال  مستقمتي   اختبار  مجموعتي   م   أاثر  بي   لممقارنة  يست دت  ا تبار  معممى  ودو 
ويست دت د ا ا  تبار لمقارنة أرا  مجموعات عينات الدراسة وتحديد ا  ت فات الجودرية بينهما، ويعتمد 

ا   ةد ا  ا ح ائية  الد لة  مستوى  مقارنة  عمى  المعنويةةSigتبار  مستوى  بقيمة    α     قيمة اانت  فا ا 

 ، فا   ل  يعنى وجود ا ت فات جودرية بي  α  أقل م  مستوى المعنوية ةSigمستوى الد لة ا ح ائية ة

 أرا  مجموعات العينة. 

 المستوى المتوسط المرجح 

 غير موا ق تماما  1.8  - 1

 غير موا ق  2.6  - 1.8

 محايد  3.4 - 2.6

 موا ق  4.2 - 3.4

 موا ق تماما  5 - 4.2
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  روض الدراسة الميدا ية:

د ما الم الضات النريبية ما خلل تفعيل دور المحاسظ الفرض الرئيس للبحث " اليمكا الح
 القا و      الم  ومة النريبية "

في يو  مبيعة مشامة البحث وتحقيقا لمهدف منها يما   ياغة فةةروض البحةةث فةةي  ةةورا 
 الفرض العدمي و ل  اما يمي:

األول -1 البحث   استجالفرض  بي   إح ائية  د لة  فروق  ات  توجد  أنه:"    عمى  ينص  الفئات :  ابات 
المستق ى منهت ةمأمورى اليرائب، المحاسب القانونيي ، الممولي   حول أثر تفعيل دور المحاسب 

 القانوني في المنظومة اليريبية لمحد م  المنازعات اليريبية ".
  توجد ع قة ارتبامية  ات د لة إح ائية بي  تفعيل دور :": ينص عمى أنهالفرض البحث  الثا   -2

 القانوني في المنظومة اليريبية والحد م  المنازعات اليريبية ".المحاسب 
الثالث: -3 البحث   المحاسب   الفرض  دور  لتفعيل  إح ائية  د لة  أثر  و  يوجد  أنه:"    عمى  ينص 

 القانوني في المنظومة اليريبية عمى الحد م  المنازعات اليريبية ".
 وض فرعية اما يمي:وينقست الفرض البحثي الثالث عمى ث ث فر          

األول • الفرض   اليريبية الفرض  المنظومة  في  القانوني  المحاسب  لمشاراة  أثر  و د لة إح ائية  يوجد     :
 لترشيد عممية التحاسب اليريبي. 

الثا    • الفرض   التحاسب  الفرض  عممية  في  القانوني  المحاسب  لمشاراة  إح ائية  د لة  أثر  و  يوجد     :
 أسباب المنازعات اليريبية قبل نشؤدا.   اليريبي في القيا  عمى

:   يوجد أثر  و د لة إح ائية لمشاراة المحاسب القانوني في عممية فحص ا قرار  الفرض الفرض  الثالث •
 اليريبي لمحد م  المنازعات اليريبية بعد نشؤدا. 

  تائج التحليل الوصف  لمتغيرات الدراسة: 

 رات الدراسة و ل  اما يمي: يما  تناول نتائج التحميل الو في لمتغي

دور المحاسظ القا و      الم  ومة النريبية للحد ما الم الضات ب  تائج التحليل الوصف  والخاص 
 : النريبية

نتائج التارارات والنسب المئوية والوسم الحسابي وا نحراف المعيارت المتعمقةةة بةةدور        
-10المنازعات اليريبية. امةةا يويةةحها الجةةدول ة  المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية لمحد م 

   التالي:5
   5-10جدول ة

 التارارات والنسب المئوية والوسم الحسابي وا نحراف المعيارت لعبارات محاور البحث

موا ق   العبارة 
 تماما 

غير  محايد  موا ق 
 موا ق 

غير موا ق  
 تماما 

الوسط  
 الحساب  

اال حراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

11X 146 93 17 3 - 4.4749 0.67223   موافق
 - %1.2 %6.6 %35.9 %56.4 تماما

X12 140 91 24 3 1 4.4131 0.73٨73   موافق
 %0.4 %1.2 %9.3 %35.1 %54.1 تماما  
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موا ق   العبارة 
 تماما 

غير  محايد  موا ق 
 موا ق 

غير موا ق  
 تماما 

الوسط  
 الحساب  

اال حراف  
 المعياري

االتجاه  
 العام 

 
X13 

موافق   0.6933٨ 4.3977 - 4 19 106 130
 - %1.5 %7.3 %40.9 %50.2 تماما  

X14 142 97 16 3 1 4.4517 0.69924   موافق
 %0.4 %1.2 %6.2 %37.5 %54.٨ تماما  

X15 139 97 16 6 1 4.4170 0.74440   موافق
 %0.4 %2.3 %6.2 %37.5 %53.7 تماما  

X21 152 95 10 1 1 4.5290 0.63041   موافق
 %0.4 %0.4 %3.9 %36.7 %5٨.7 تماما

X22 126 124 7 2 - 4.4440 0.59042   موافق
 - %0.٨ %2.7 %47.9 %4٨.6 ا تمام

X23 133 113 11 2 - 4.4556 0.61707   موافق
 - %0.٨ %4.2 %43.6 %51.4 تماما  

X24 126 11٨ 12 3 - 4.4170 0.637٨4   موافق
 - %1.2 %4.6 %45.6 %4٨.6 تماما 

X25 173 74 ٨ 2 2 4.59٨5 0.66542   موافق
 %0.٨ %0.٨ %3.1 %2٨.6 %66.٨ تماما  

X26 122 125 ٨ 3 1 4.4054 0.64٨29   موافق 

47.1% 4٨.3% 3.1% 1.2% 0.4% 

X31 126 94 26 13 - 4.2٨57 0.٨41٨7   موافق
 - %5 % 10 %36.3 %4٨.6 تماما

X32 123 116 10 ٨ 2 4.3514 0.76510   موافق
 %0.٨ %3.1 %3.9 44.٨ %47.5 تماما  

X33 149 97 ٨ 1 4 4.4903 0.72263   موافق
 %1.5 %0.4 %3.1 %37.5 %57.5 تماما

X34 13٨ 109 11 1 - 4.4٨26 0.59933   موافق
 - %0.4 %4.2 %42.1 %53.3 تماما  

X35 142 91 19 7 - 4.420٨ 0.744٨2   موافق
 - %2.7 %7.3 %35.1 %54.٨ تماما  

X36 126 112 17 3 1 4.3٨61 0.69714   موافق
 %0.4 %1.2 %6.6 %43.2 %4٨.6 تماما 

 االجمال  
 

موافق   0.694٨1 4.4349 14 65 239 1752 2333
 %0.3 %1.5 %5.4 %39.٨ %52.9 تماما

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ 

  السابق أ  التحميل المبدئي لممتوسمات يشير إلى أ  دنا  اتجةةاإ عةةات 5-10يويح الجدول ة
سة عمى الموافقة عمى العبارات ال ا ة بمحاور البحةةث والمتعمقةةة بةةدور المحاسةةب م  أفراد عينة الدرا

القانوني في المنظومة اليريبية لمحد م  المنازعات اليريبية, حيةةث أ  المتوسةةم العةةات لمعبةةارات بمةةغ 
  ودو متوسم مرتفع ا ا ما قور  بالمتوسم المرجح ال ةةاص بمقيةةاس لياةةرت، ودةةو مؤشةةر 4.4349ة

مبةةدئ أ  دور المحاسةةب القةةانوني لةةه تةةأثير جةةودرت وفعةةال فةةي الحةةد مةة  المنازعةةات يويةةح بشةةال 
اليريبية وإنهائها، حيث أ  مشاراة المحاسب القانوني فةةي عمميةةة فحةةص ا قةةرار اليةةريبي تحةةد مةة  
المنازعات ع  مريق التأاد م  دقة و حة إجرا ات الفحص اليريبي في إمار التشريعات اليريبية 

اليةةريبي أثنةةا  إجةةرا  عمميةةة الفحةةص مةة   ةة ل التويةةيح والتفسةةير, وتقميةةل أوجةةه وتجنب ال ةة ف  
ال  فات والمنازعات بي  الممولي  وا دارا اليريبية إلى أقل حد مما  وزيةةادا ثقةةة ا دارا اليةةريبية 
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في الممولي  والقيا  عمةةى مشةةاال التعامةةل المباشةةر بةةي  ا دارا اليةةريبية والممةةولي  والقيةةا  عمةةى 
 امة نقص الوعي اليريبي لدى الممول وعدت إلمامه بواجباته اليريبية.مش

( تحديد مدي وجود  روق ذات داللة إحصائية بيا استجابات  ئات ضي ة الدراسة حول دور 5-8-2)
ويما  توييح  ل   المحاسظ القا و      الم  ومة النريبية للحد ما الم الضات النريبية،

 م    ل الجدول التالي: 
    5-11ول ةجد

 نتائج ا تبار اروساال وا س وال ا ة بحجت المنازعات اليريبية

 
 م

 
 العبارة 

مأمور  
 نرائظ

محاسظ  
 قا و   

قيمة   الممول 
Chi-

Squar
e 

 المحسوبة

مستوت 
الد لة  

ا ح ائية 
Sig 

 
 القرار 

متوسط  
 الرتظ

متوسط  
 الرتظ

متوسط  
 الرتظ

 
      

 

1 
 0.799 0.44٨ 124.49 131.91 131.17 تبسيط إجراءات التحاسظ النريب 

يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

ليادة درجة الثقة بيا أطراف الم  ومة   2
 النريبية )المصلحة والممول( 

129.59 132.92 12٨.40 0.130 0.937 
يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

دقة وسرضة قياس الوضاء النريب   3
 وحساظ النريبية المستحقة 

133.52 120.69 12٨.22 1.430 0.4٨9 
يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

تو ير المعلومات والبيا ات المطلوبة   4
 للفحص بدقة و ى الوقت الم اسظ 

129.54 125.36 135.97 0.667 0.716 
يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

ليادة مستوي االلتلام الطوض  لدي   5
 المموليا لمشاركة ممثلهم    الفحص. 

133.20 13٨.06 112.19 4.732 0.094 
اتفاق  يوجد 

 بي  الفئات 
تحسيا وليادة دقة ضملية التحاسظ   6

تقديم المست دات   النريب  ما خلل
المؤيدة والتونيحات الللمة لتفسير  

 بيا ات اإلقرار النريب  

135.20 12٨.11 115.75 3.522 0.172 

يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

التأكد ما دقة وصحة إجراءات الفحص   7
 النريبية  النريب     إطار التشريعات

132.34 130.19 122.56 0.٨49 0.654 
يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

تج ظ الخلف النريب  أث اء إجراء   8
ما خلل التونيح   ضملية الفحص 

 والتفسير.
133.3٨ 130.11 119.41 1.716 0.424 

يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

تقليل أوجه الخل ات والم الضات بيا   9
ة إلى أقل  المموليا واإلدارة النريبي

 حد ممكا 
134.4٨ 116.٨1 129.06 2.6٨6 0.261 

يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

1
0 

إ هاء ضملية الفحص بسرضة وتحديد  
وتحصيل النريبة المستحقة ضلى  

 الممول. 
132.73 126.0٨ 125.39 0.795 0.672 

يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

1
1 

ليادة الوض  النريب  لدي المموليا  
   مواد   ما خلل تونيح الغموض

 التشريع النريب 
134.09 120.45 126.6٨ 1.769 0.413 

يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 

1
2 

نماا ضدم تعسف االدارة النريبية  
ض د مباشرتها لسلطاتها بما يخالف  

 القا وا 
129.64 134.11 127.10 0.276 0.٨71 

يوجد اتفاق  
 بي  الفئات 
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 م

 
 العبارة 

مأمور  
 نرائظ

محاسظ  
 قا و   

قيمة   الممول 
Chi-

Squar
e 

 المحسوبة

مستوت 
الد لة  

ا ح ائية 
Sig 

 
 القرار 

متوسط  
 الرتظ

متوسط  
 الرتظ

متوسط  
 الرتظ

 
      

 

1
3 

ليادة ثقة االدارة النريبية     
 المموليا 

130.2٨ 114.٨6 143.9٨ 4.75٨ 0.093 
يوجد اتفاق   

 بي  الفئات 
1
4 

تو ير المعلومات والبيا ات الخاصة  
ب شاط المموليا    الوقت الم اسظ  

 وبشكل كا   
135.٨5 11٨.94 122.73 3.347 0.1٨٨ 

يوجد اتفاق   
 بي  الفئات 

1
5 

تو ير   ام سليم وكفء للمراسلة بيا  
كتظ  اإلدارة النريبية والمموليا )م

 المحاسظ القا و  (
132.31 112.٨0 139.72 4.707 0.095 

يوجد اتفاق   
 بي  الفئات 

1
6 

القناء ضلى مشكلة  قص الوض   
النريب  لدى الممول وضدم إلمامه  

 بواجباته النريبية 
134.59 121.06 124.54 1.992 0.369 

يوجد اتفاق   
 بي  الفئات 

1
القناء ضلى مشاكل التعامل المباشر   7

 إلدارة النريبية والمموليابيا ا
130.27 129.46 129.71 0.007 0.997 

يوجد اتفاق   
 بي  الفئات 

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  

يبي  م  الجدول السابق أ  دنا  اتفاق بي  فئات عينة الدراسة حول جميع العبارات، حيث  
,  ةمستوت المعنوية ال ا ة بال منهت أابر م    Sigنجد أ  مستوت الد لة ا ح ائية ة

 ود ا يدل عمى عدت وجود فروق  ات د لة إح ائية بي  استجابات فئات عينة الدراسة. 
مما سبق يتيح لمباحثي  بعض النتائج الهامة م  قياس الفروق المعنوية بةةي  آرا  المستق ةةى 

 منهت في ال فئة باست دات ا تبار اروساال وا س اما يمي:

 فاق بيا آراء المستقصى م هم ضلى: يوجد ات -1

يؤدت اشترا  المحاسةةب القةةانوني إلةةى ترشةةيد عمميةةة التحاسةةب اليةةريبي مةة   ةة ل: تبسةةيم  -
إجرا ات التحاسب اليريبي، وزيادا درجة الثقة بي  أمراف المنظومة اليةةريبية ةالم ةةمحة 

وفير والممةةول ، ودقةةة وسةةرعة قيةةاس الوعةةا  اليةةريبي وحسةةاب اليةةريبية المسةةتحقة، وتةة 
المعمومات والبيانات الممموبة لمفحةةص بدقةةة وفةةى الوقةةت المناسةةب، وزيةةادا مسةةتوت ا لتةةزات 

 الموعي لدت الممولي  لمشاراة ممثمهت في الفحص.
يؤدت مشاراة المحاسب القانوني في عممية فحص ا قرار اليريبي إلى الحد مةة  المنازعةةات  -

اسب اليريبي م    ل تقديت المسةةتندات اليريبية ع  مريق: تحسي  وزيادا دقة عممية التح
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المؤيةةدا والتويةةيحات ال زمةةة لتفسةةير بيانةةات ا قةةرار اليةةريبي، والتأاةةد مةة  دقةةة و ةةحة 
إجرا ات الفحص اليريبي فى إمار التشريعات اليريبية، وتجنةةب ال ةة ف اليةةريبي أثنةةا  

والمنازعةةات بةةي  إجرا  عممية الفحص م    ل التوييح والتفسير، وتقميل أوجةةه ال  فةةات  
الممةةولي  وا دارا اليةةريبية إلةةى أقةةل حةةد مماةة ، وإنهةةا  عمميةةة الفحةةص بسةةرعة وتحديةةد 
وتح يل اليريبة المستحقة عمى الممول، وزيادا الوعي اليريبي لةةدت الممةةولي  مةة   ةة ل 

 توييح الغموض في مواد التشريع اليريبي.
باب المنازعات اليريبية م   ةة ل : يؤدت تفعيل دور المحاسب القانوني إلى القيا  عمى أس -

يما  عدت تعسف ا دارا اليريبية عند مباشرتها لسمماتها بما ي ةةالف القةةانو ، وزيةةادا ثقةةة 
ا دارا اليريبية في الممةةولي ، وتةةوفير المعمومةةات والبيانةةات ال ا ةةة بنشةةام الممةةولي  فةةي 

ي  ا دارا اليةةريبية الوقةةت المناسةةب وبشةةال اةةافي، وتةةوفير نظةةات سةةميت واةةف  لممراسةةمة بةة 
والممولي  ةماتب المحاسةةب القةةانوني ، والقيةةا  عمةةى مشةةامة نقةةص الةةوعي اليةةريبي لةةدى 
الممول وعدت إلمامه بواجباته اليريبية، والقيا  عمةةى مشةةاال التعامةةل المباشةةر بةةي  ا دارا 

 اليريبية والممولي .

رسكال واالس لثلث ضي ات مستقلة، وب اًء ضلى ما سبق، و   نوء ال تائج السابقة الختبار كو    
يمكا ر ض الفرض البحث  االول الذي ي ص ضلى أ ه: " ال توجد  روق ذات داللة إحصائية بيا 

استجابات  ئات ضي ة الدراسة )مأمورى النرائظ، المحاسبيا القا و ييا، المموليا( حول أثر تفعيل  
لم الضات النريبية"، وقبول الفرض دور المحاسظ القا و      الم  ومه النريبية للحد ما ا

 البديل، حيث تبيا وجود  روق حقيقية بيا آراء الفئات الثلثة    ضدد ما المتغيرات. 

  تائج اختبارات التحليل االحصائ  للفرض الثا  :  

:"   توجد ع قة ارتبامية  ات د لة إح ائية بي  تفعيل دور  ي ص الفرض الثا   ضل  أ ه
ترشيد التحاسب اليريبي وبي  حجت المنازعات اليريبية ". ويما  ا تبار  ل  مراقب الحسابات ل

الفرض م    ل است دات اسموب معامل ا رتبام ال مي، و ل  لموقوف عمى قوا واتجاإ ود لة  
 الع قة ا رتبامية، و ل  اما دو مويح م  الجدول التالي: 

   5-12جدول ة
 رات توييح لمع قة ا رتبامية بي  المتغي

 
 المتغير 

 سبة مساهمة   الحد ما الم الضات النريبية
معامل   كل متغير 

 االرتباط 
مستوي الداللة  

  (Sig) اإلحصائية

قوة واتجاه العلقة  
 االرتباطية 

تفعيل دور المحاسظ القا و       
 الم  ومة النريبية 

 طردي 0.000 0.878
 قوي

 
--- 

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  

لجدول السابق نجد أ : توجد ع قة ارتبامية  ات د لة إح ائية بي  تفعيل دور المحاسب م  ا      
 القانوني في المنظومة اليريبية والحد م  المنازعات اليريبية. 

مما سبق يتنح ما  تائج تحليل االرتباط وجود ضلقة ارتباط قوية ذات داللة إحصائية بيا 
القا و      الم  ومة النريبية للحد ما الم الضات  متغيرات )محاور( تفعيل دور المحاسظ 

النريبية، و تيجة ذلك يمكا للباحث ر ض الفرض البحث  الثا   للدارسة والذي ي ص ضلى أ ه: " ال 
توجد ضلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيا تفعيل دور المحاسظ القا و      الم  ومة النريبية 

      ، وقبول الفرض البديل بوجود ضلقة ارتباط قوية بي هما.وبيا حجم الم الضات النريبية "
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 الثالث:  الفرض البحث  تائج اختبار 

يعتمد الباحث على إستخدام إختبارات اإلشارة إلختبار الفررروا البيثيررة الفرعيررة، وإسررتخدام إسررلوب     

 للتأكيد على نتائج إختبارات اإلشارة كما يلي : اإلنيدار الخطي البسيط

 الفرعي األول:  للفرض Sign Testاالشارة اختبار  أوال:

مشاركة المياسا القانوني في المنظومة الضريبية لترشيد عمليررة التياسررا الضررريبي    تأثير  لقياس مدى

 يتم استخدام اختبار االشارة وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

 ( 5-13جدول )

 نتائج اختبار االشارة للفرا الفرعي األول 

Binomial Test 

  Category N Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 المياسا مشاركة تأثير مدي

 الضريبية المنظومة في القانوني

 الضريبي  التياسا عملية لترشيد

Group 1 <= 3.4 18 .07 .50 .000a 

Group 2 > 3.4 241 .93   

Total  259 1.00   

a. Based on Z Approximation.      

 المصدر: نتائج التيليل اإلحصائي 

( وهررى اقررل مررن مسررتوى Sig = 0.00مررن الجرردول السررابق نجررد ان مسررتوى الداللررة االحصررائية )

وهذا يعني قبول الفرا البديل القائل بأن مشاركة المياسا القانوني في المنظومة ( α  =  0.05المعنوية)

 .%95لية التياسا الضريبي  وذلك بدرجة ثقة الضريبية يؤثر بشكل إيجابي علي ترشيد عم

 الفرعي الثاني:  للفرض Sign Testثانيا: اختبار االشارة 

مشاركة المياسررا القررانوني فرري عمليررة التياسررا الضررريبي فرري القضرراء علرري اسررباب   تأثير  لقياس مدى

 الجدول التالي:المنازعات الضريبية فبل نشؤها  يتم استخدام اختبار االشارة وذلك كما هو موضح في 
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 (5-14جدول )

 نتائج اختبار االشارة للفرا الفرعي الثاني 

Binomial Test 

  Category N Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 المياسا مشاركة تأثير مدي

 التياسا عملية في القانوني

 اسباب علي  القضاء في الضريبي 

 نشؤها  قبل الضريبية المنازعات

Group 1 <= 3.4 6 .02 .50 .000a 

Group 2 > 3.4 253 .98 
  

Total  259 1.00   

a. Based on Z Approximation. 
     

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  

( وهى اقل ما مستوى  Sig =  0.00ما الجدول السابق  جد اا مستوى الداللة االحصائية )

الفرض البديل القائل بأا مشاركة المحاسظ القا و      ضملية   وهذا يع   قبول (  α =  0.05المع وية)

التحاسظ النريب  يؤثر بشكل إيجاب     القناء ضل  اسباظ الم الضات النريبية  بل  شؤها, وذلك بدرجة 

 . %95ثقة 

 الفرض  الثالث: للفرض Sign Testثالثا: اختبار االشارة 

عممية فحص ا قةةرار اليةةريبي لمحةةد مةة  المنازعةةات   مشاراة المحاسب القانوني في  تأثير  لقياس مدى
 اليريبية بعد نشؤدا, يتت است دات ا تبار ا شارا و ل  اما دو مويح في الجدول التالي:

   5-15جدول ة

 نتائج ا تبار ا شارا لمفرض الفرعي الثالث 

Binomial Test 

  Categor

y 

N Observe

d Prop. 

Test 

Prop. 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

 المحاسب مشاراه تأثير مدت

 فحص عممية  في القانوني

 م  لمحد اليريبي ا قرار

 بعد اليريبية المنازعات

 نشؤدا 

Group 1 <= 3.4 6 .02 .50 .000a 

Group 2 > 3.4 253 .98   

Total  259 1.00   

a. Based on Z Approximation.      

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  
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( وهررى اقررل مررن مسررتوى Sig = 0.00السررابق نجررد ان مسررتوى الداللررة االحصررائية )مررن الجرردول 

وهذا يعني قبول الفرا البديل القائل بأن مشرراركة المياسررا القررانوني فرري عمليررة ( α  =  0.05المعنوية)

فيص االقرار الضريبي يؤثر بشكل إيجابي في اليد من المنازعات الضريبية بعد نشررؤها  وذلررك بدرجررة 

 .%95ثقة 

يتم رفض الفرا العرردمي ويتضح من خالل نتائج إختبارات الفروا البيثية الفرعية للفرا الثالث أنه:

القائررل بانرره ي ال يوجررد تررأثير إيجررابي ذو داللررة إحصررائية لتفعيررل دور المياسررا القررانوني فرري المنظومررة 

ثير إيجررابي ذو داللررة الضريبية على المنازعات الضريبيةي وقبول الفرا البررديل القائررل بانرره ي يوجررد تررأ

إحصائية لتفعيل دور المياسا القانوني في المنظومة الضريبية على المنازعات الضريبية، وذلك بدرجررة 

 ، ويمكن إختبار هذ  النتيجه ب ستخدام تيليل اإلنيدار الخطي البسيط كما يلي :ي %95ثقة 

 )أ(: توصيف  موذج اال حدار الخط  البسيط: 
ي  المتغير التابع ةحجت المنازعات اليريبية  والمتغير المستقل  يما  تو يف الع قة ب 

 ةتفعيل دور المحاسب القانوني لترشيد التحاسب اليريبي ، و ل  اما يمي:

0 1 iY X U = + + 

 حيث أا:

Y  المنازعات اليريبية = 

X القانوني في المنظومة اليريبية. = تفعيل دور المحاسب 

i
    معالت نمو ج ا نحدار حيث أ =( )0, 1i = 

iU  عن ر ال مأ العشوائي في النمو ج = 

 )ظ(: تقدير معالم ال موذج: 

قلة تفعيل دور المحاسب القانوني في يتت تقدير معالت النمو ج ا ح ائي المقترح لممتغير المست
المنظومة اليريبية  عمى المتغير التابع ةحجت المنازعات اليريبية , و ل  اما دو مويح في الجدول  

 التالي: 
   5-16جدول ة

نتائج تحميل ا نحدار البسيم لتأثير دور المحاسب القانوني لترشيد التحاسب اليريبي عمى حجت  
 المنازعات اليريبية 

معامل   ير المتغ

 االنحدار 

الخطأ  

 المعياري

(  Tقيمة )

 المحسوبة 

قيمة مستوى الداللة  

 sig)اإلحصائية )

 القرار 

 معنوي 0.000 3.578 0.165 0.591 الثابت 

تفعيل دور المحاسب القانوني  

 في المنظومة الضريبية 

 معنوي 0.000 29.429 0.116 3.421

 R   0.878معامل االرتباط  

 2R   0.771معامل التحديد 

 866.056 ( المحسوبة Fقيمة )

 0.15818 الخطأ المعياري للنموذج ككل  

 sig  0.000مستوى الداللة اإلحصائية للنموذج ككل  

 المصدر:  تائج التحليل اإلحصائ  
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 ( السابق  جد أا:5-13ما جدول )

ة • دي  لمنمو ج  ا ح ائية  الد لة  مستوى  المعنsig=0.000قيمة  مستوى  م   أقل  ودي  وية   
بأ    القائل  البديل  الفرض  وقبول  العدمي  الفرض  رفض  يتت  وبالتالي  دور    تفعيل 

يؤثر جودري ا عمى المنازعات اليريبية، و ل  بدرجة ثقة     الم  ومة النريبيةالمحاسب القانوني  
95% . 

بي    • البسيم  ال مي  ا رتبام  معامل  أ   القانوني  نجد  المحاسب  دور  المتفعيل  النريبية       ومة 
  ودو ارتبام قوت ود ا يدل عمى أ  دنا  ارتبام 0.٨7٨والمتغير التابع المنازعات اليريبية يبمغ ة

بي    القانوني  دال إح ائيا   المحاسب  النريبيةتفعيل دور  الم  ومة  المنازعات       التابع  والمتغير 
 اليريبية. 

يبمغ ة • التحديد  أ  معامل  أ   0.771نجد  اليريبية   %77.1  ود ا يعني  المنازعات  التغيير في  م  
 .   الم  ومة النريبيةتفعيل دور المحاسب القانوني يرجع إلى 

  ودي قيمته يئيمة ود ا يدل عمى قدرا النمو ج 0.15٨1٨نجد أ  ال مأ المعيارت لمنمو ج يبمغ ة •
 التنبؤية. 

 الخلصة:

سةةتاما   لتحقيةةق دةةدف الدراسةةة المتمثةةل فةةي تناول الباحثو  في دةة ا الف ةةل الدراسةةة الميدانيةةة ا       
التعرف عمى آرا  فئات عينة الدراسةةة حةةول مةةدت تةةأثير تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة 

 259اليريبية لمحد م  المنازعات اليريبية, و ل  م    ل استقرا  آرا  عينة الدراسة البالغ عدددت 
ليب ا ح ائية المناسبة باست دات حزمةةة البةةرامج ا ح ةةائية مفردا، وقد تت است دات مجموعة م  األسا

  وا تبةةار اروسةةاال وا س K-S  و لةة    تبةةار فةةروض الدراسةةة ودةةي ا تبةةار ةSPSS 22ة
واست دات اسموب معامل ا رتبام ال مةةي واسةةت دات نمةةو ج ا نحةةدار ال مةةي البسةةيم والمتعةةدد, ودةة ا 

 با يافة إلى التحميل الو في لمبيانات.

 وقد اشارت  تائج الدراسة إلى أا:  

 . ةض البديمووقبول الفر ة في  ورتها العدميةض البحثيورفض الفر •

وجود فروق حقيقة  ات د لة إح ائية بي  الفئات المستق ى منهت حول المتغيرات ةالعبارات    •
 البحثية.

ي المنظومة وجود ع قة ارتبامية  ات د لة إح ائية بي  تفعيل دور المحاسب القانوني ف •
 .. %95اليريبية وبي  حجت المنازعات اليريبية", و ل  بدرجة ثقة  

وجود تأثير  و د لة إح ائية لتفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة اليريبية وبي  حجت   •
 . %95المنازعات اليريبية ", و ل  بدرجة ثقة 

 المبحث السادس

 ال تائج والتوصيات 

 نتائج وتو يات البحث، اما يمى:يتناول المبحث التالي عرض 

   تائج الدراسة:  
يعرض الباحثو  النتائج التي تو موا إليهةةا بشةةقيها، ا سةةتد  ت المسةةتنبمة مةة  إ مةةار النظةةرت       

 لمبحث ، ونتائج الدراسة الميدانية، اما يمي:
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 دالالت مست بطة ما التحليل ال  ري :  (أ)

نررا النظررري للدراسررة والررذي اشررتمل علررى المبيررث الثرراني توصل الباحثون من خالل عرررا الجا       

والثالث والراب  باإلضافة إلى اإلطار العام للدراسة، وعرا الدراسات السررابقة وتقيرريم طبيعررة إجررراءات 

التياسا الضريبي وأساليا ترشيدها وآليات تيسين كفاءة التياسا الضريبي إلررى اسررتنباط عرردة دالالت 

 أهمها:
الممولي  وا دارا اليريبية، وعدت إلمةةات الممةةول بالمعرفةةة الاافيةةة والفهةةت عدت وجود ثقة بي     1

الاامل لقانو  اليريبة عمى الد ل وتعدي ته يؤدى إلى إن فةةاض مسةةتوت ا لتةةزات اليةةريبي 
 لدت الممولي  مما تؤثر سمبا عمي افا ا المنظومة اليريبية. 

يبية عند إ ت ف الهدف ال ت يسعى اةةل تنشأ المنازعات اليريبية بي  الممول وا دارا الير  2
مرف إلى تحقيقه ةالممول وا دارا اليريبية ، وا  ةةت ف حةةول أسةةس التحاسةةب اليةةريبي 
وا جرا ات التي تت  دا ا دارا اليريبية، وعدت تةةوافر الوسةةائل ا لاترونيةةة لقيةةاس الوعةةا  

ل م  الن وص القانونية اليريبي واليريبية المستحقة بدقة وسرعة، ووجود إ ت فات بي  ا
والمعايير المحاسبية وا قرارات اليريبية، وإددار الةةدفاتر والمسةةتندات المقدمةةة مةة  الممةةول 

 وا عتماد عمى إسموب التقدير الجزافي. 
أ  التحاسب اليريبي وأسس المحاسبة اليريبية، تمثل الم در الرئيسي لحدوث المنازعةةات   3

لتحاسةةب اليةةريبي وإجرا اتةةه مةة  قبةةل ا دارا اليةةريبية بسةةبب ا  ةةت ف حةةول أسةةس ا
اليريبية، وإ ت ف الهدف ال ت يسعي ال مرف إلى تحقيقه. ل ل  يؤدت مشةةاراة المحاسةةب 

 القانوني في عممية فحص ا قرار اليريبي إلى الحد م  المنازعات اليريبية.
ر   2005لسنة    91مع  دور القانو     4 دا ل المنظومة أ بح المحاسب القانوني يمعب دورا  داما

اليةةريبية و لةة  مةة   ةة ل إعةةداد إقةةرارات يةةريبية وفقةةا  لمتشةةريعات اليةةريبية ومعةةايير 
المحاسبة المالية، وم  ثت توفير الثقة في البيانات الةةواردا بةةا قرار اليةةريبي والو ةةول الةةي 

 الربح ال ايع لميريبة.
متي  أساسةةتي  دمةةا قبةةل يتمثل دور المحاسب القانوني في حل المنازعةةات اليةةريبية فةةي مةةرح  5

نشو  المنازعة اليةةريبية، ويةةؤدى إلةةى الحةةد مةة  المنازعةةات اليةةريبية وعةةدت نشةةو دا مةة  
 البداية، بعد نشو  المنازعة اليريبية، ويؤدت إلى إنها  المنازعات اليريبية بشال سريع.    

إقةةرارات أ  إعتمةةاد المحاسةةب القةةانوني لإلقةةرار اليةةريبي يحقةةق مزايةةا عديةةدا منهةةا، إعةةداد   6
يريبية دقيقة، وتحقيق وفورات يريبية، وإعتماد ا دارا اليريبية عمةةي ا قةةرار اليةةريبي 
في تحديد الوعا  اليريبي، وتوفير الوقت والجهد عمةةي ا دارا اليةةريبية فةةي تحديةةد الوعةةا  
اليريبي، وتوفير إجرا ات الح ول عمي البيانات والمعمومات ال زمة لتحديد وقياس الوعا  

 يريبي لمممول.ال
يوجةةد إتجادةةا  لتةةأثير المحاسةةب القةةانوني عمةةى المنازعةةات اليةةريبية دمةةا: األول إشةةترا     7

المحاسةةب القةةانوني فةةي عمميةةة التحاسةةب اليةةريبي يةةؤدت إلةةى ترشةةيددا، وترشةةيد التحاسةةب 
اليريبي يؤدى إلى الحد م  المنازعات اليريبية، والثاني إشترا  المحاسب القانوني في حل 

زعات اليريبية سوا  باعتبارإ ممثل ع  الممةةول أو اعيةةو فةةي المجنةةة التةةي تنظةةر فةةي المنا
 المنازعة يؤدت إلى سرعة إنها  المنازعات اليريبية.

 :اإلختبارات اإلحصائية)ظ(  تائج 
الدراسة ا  تبارية ع  أ  تفعيل دور المحاسب القانوني يؤدت إلى ترشيد عممية التحاسب  اشفت    

التالي يؤدت إلى الحد م  المنازعات اليريبية وإنهائها، ويتيح  ل  م    ل ما أسفر اليريبي، وب
 :  التالية عنه ا تبار مدى  حة الفروض م  مجموعة النتائج
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 .ةض البديمووقبول الفر ة ب ورتها العدميةض البحثيورفض الفر  1
تغيةةرات وجةةود فةةروق حقيقةةة  ات د لةةة إح ةةائية بةةي  الفئةةات المستق ةةى مةةنهت حةةول الم  2

 ةالعبارات  البحثية.
وجود ع قة ارتبامية  ات د لة إح ةةائية بةةي  تفعيةةل دور مراقةةب الحسةةابات فةةي المنظومةةة   3

 ..%95اليريبية وبي  حجت المنازعات اليريبية", و ل  بدرجة ثقة 
وجود تأثير  و د لة إح ائية  لتفعيل دور المحاسب القةةانوني فةةي المنظومةةة اليةةريبية عمةةي   4

، أ  مشةةاراة المحاسةةب القةةانوني فةةي %95ازعةةات اليةةريبية", و لةة  بدرجةةة ثقةةة حجةةت المن
المنظومة اليريبية يؤثر بشال إيجابي عمي ترشيد عممية التحاسب اليةةريبي ممةةا يةةؤدى إلةةي 
التأثير ا يجابي في القيا  عمي أسباب المنازعةةات اليةةرييية قبةةل نشةةو دا والحةةد منهةةا بعةةد 

 نشو دا.  

 توصيات الدراسة:

ا   عمى النتائج التةةي تو ةةمت إليهةةا الدراسةةة ا  تباريةةة، تو ةةل البةةاحثو  إلةةى بمةةورا عةةدا بن
 تو يات، اما يمي:

يرورا تفعيل مشاراة المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة اليةةريبية بمراحمهةةا الم تمفةةة منةة    1
 إعداد ا قرار اليريبي وفح ة والمشاراة في نظر المنازعات اليريبية.

محاسب القانوني بدتباع معايير المراجعة الم رية عند إعداد وإعتماد ا قرار يرورا إلزات ال  2
اليريبي لمممول، وا ل  إلزات الفةةاحص اليةةريبي بدتبةةاع معةةايير المراجعةةة الم ةةرية أثنةةا  
إجرا  عممية الفحص مما يؤثر إيجابيا عمى ع قتة بالممولي  ةالمحاسب القانوني  وعمى جودا 

 ب اليريبي.وافا ا عممية التحاس

يرورا الترايز عمى تحديد مسؤولية المحاسب القانوني، التي يجةةب أ  يمتةةزت بهةةا عنةةد تقةةديت   3
ال دمات اليةةريبية، اسةةتنادا  لن ةةوص القواعةةد القانونيةةة، وا لتةةزات بالواجةةب العةةات، وآداب، 
 وسمو  المهنة، م  أجل زرع الثقة في نفوس الجهات التي تعتمد عمى تقةةاريرإ، بحيةةث يحةةدث
تحةةًو   فةةي دور المحاسةةب القةةانوني، مةة  اونةةه وايةةل المسةةادمي ، إلةةى أداا  ظهةةار الحقةةائق 

 .ا قت ادية، والمالية لممامف، ومساعدا الدولة في تنفي  سياستها اليريبية

يةةرورا إنشةةا  سةةجل  ةةاص لةةدت ا دارا اليةةريبية لقيةةد مقةةدمي ال ةةدمات اليةةريبية مةة    4
المعتمةةدي ، ياةةو  تةةابع لممجمةةس األعمةةي لميةةرائب، ومةةنحهت المحاسبي  القةةانونيي  والةةوا    

الترا يص ال زمه لمزاولة مهنة تقديت ال دمات اليريبية، وويع معايير مهنية لهةةا ومعةةايير 
 لمسمو  المهني .  

اليةةريبية قبةةل عريةةها أمةةات  النزاعةةات فةةي لمنظةةر قيا  يريبي مت  ةةص يرورا إنشا   5
الي اشرم لمسير في نظر المنازعة اليةةريبية أمةةات القيا  العادت، ويرورا ويع يما  م

القيا ، وتحديد إجرا ات ومراحل المعةة  بويةةوح، بةةد ا  بالمرحمةةة ا داريةةة دا ةةل و ةةارج 
 المأمورية، ثت المرحمة القيائية، مع ويع حدود زمنية قامعة.
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 المراجع 
 أوالً: المراجع العربية :

 الكتظ العلمية: – (أ)

شرررأ أحكررام قررانون الضررريبة ، 2018قطرراع الترردريا الضررريبي مصلية الضرائا المصرية،   (1
 وتعديالته  2005لسنة  91على الدخل الصادر بالقانون 

 ي الضرائا والتنمية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت.1990عبد هللا الصعيدي، (2

 -الدوريات: ( ظ)

وفررق  ، يإطررار مقترررأ لتقعيررل دور المياسررا القررانوني المصررري2006ميمررد صررالأ الرردين،  (3
ي. مجلررة المرردير العربرري العرردد   2005لسررنة    91لمقتضيات قانون الضريبة على الرردخل  

 ، مصر.173

، يمسررؤليات المياسررا القررانوني عنررد تقررديم اإلقرررارات 2001مصطفي راشد مصطفي العبادي، (4
الضريبية م  اشارة خاصة عن المسؤليات الجنائيررة )دراسررة ميدانيررة(ي مجلررة الدراسررات 

ية، كليررة التجررارة ببنهررا، جامعررة الافررازيق، العرردد األول، السررنة الياديررة والبيوث التجار
 والعشرين.

( ،ي اعتماد اإلقرارات الضررريبية مررن قبررل المياسررا القررانوني 2010منصور ياسين االديمي، )  (5
وأثرةا علي تيديد اليصلية الضريبية ي مجلررة التجررارة والتمويررل، كليررة التجررارة، جامعررة 

 (. 1طنطا، مصر العدد )
  -)ج( الرسائل العلمية:

تيليلية للعوامل المؤثرة فرري جررودة األداء المهنرري للمراجرر  دراسة ، ي 2019الطيار،  كمال أحمد (6
الضريبي الخارجي في ظل مبادئ اليوكمة وإنعكاس ذلك علي جودة التقررارير الماليررة ي، 

 رسالة دكتوراة الفلسفة في المياسبة، كلية التجارة جامعة القاهرة(.

،ي دراسة تيليلة للعوامل المررؤثرة فرري كفرراءة أداء المياسررا 2006ي عبد الغني سيد ميمود ،هد (7
الضررريبي فرري جمهوريررة مصررر العربيررة ي، رسررالة ماجسررتير، كليررة التجررارة جامعررة 

 االسكندرية.

، ي إطار مقترأ ليوكمة اإلدارة الضررريبية لرفرر  كفرراءة التياسررا 2014ياسر زكريا الشافعي،    (8
 سالة دكتوراة الفلسفة في العلوم التجارية، كلية التجارة جامعة المنوفية(.الضريبي ي، ر

 قوا يا وقرارات ولارية وتعليمات وكتظ دورية :   )د(

، والالئية التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية 2005لسنة    91قانون الضريبة على الدخل رقم   (9
 . متاأ على موق  المصلية:2005لسنة  991رقم 

 http://www.incometax.gov.eg/ 

 24،  2018لسررنة    2018،35لسررنة    39كتاب دوري من مصلية الضرائا المصرررية، أرقررام   (10
 .2020لسنة 

 -ال دوات والمؤتمرات : -(هل)

 لجمعية(، ي اسباب المنازعات الضريبية ووسائل تسويتها ي، ، ا2014بالل صالأ عبدالمنعم ) (11
ابريررل 27، خررالل الفترررة 514والتشررري ، العرردد  واالحصاء السياسي لالقتصاد المصرية

2014. 

http://www.incometax.gov.eg/
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(، يالمنازعرررات الضرررريبية فررري ظرررل المنظومرررة الضرررريبية 2010عرراطف ابرررراهيم كامرررل ) (12
الجديدةيالمؤتمر الضريبي السادس عشر ، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرررائا ، 

 ، المجلد الثاني . 2010يه يون 29-27الفترة من 

(، ي دراسة تيليلية لخدمات اعداد االقرررارات 2012ميمد عباس بدوي ،د ماجد ميمد جار، ) (13
الضريبية ودورها فرري الترراثير علرري االلترراام الضررريبي للممررولين ي، المررؤتمر الضررريبي 

صرررية الراب ، دور التجارين في تنمية االقتصاد المصري بعد ثررورة ينرراير ، الجمعيررة الم
 للمياسبين القانونين ، االسكندرية.

(،ي تطوير أليررات نظررر المنازعررات الضررريبية إداريررا 2013ميمد عماد عبدالوهاب السنباطي ) (14
وقضائيا )بين االصالأ التشررريعي وحتميتررة التغيير(يالمررؤتمر الضررريبي التاسرر  عشررر ، 

 المجلد الثالث . ، 2013الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائا ، الفترة يونيه 

،ي دور االسررتراتيجيات الضررريبية والهندسررة 2003نعرريم فهرريم حنررا، د. سررمير سررعد مرررقص،  (15
االدارية في تفعيررل جررودة أداء اإلدارة الضررريبية ي المررؤتمر الضررريبي الثررامن ي اصررالأ 
ضرائا الدخل في ضوءالمتغيرات الميلية والدولية ي، الجمعية المصرية للماليررة العامررة 

 سبتمبر، دار الدفاع الجوي، مدينة نصر، القاهرة.10-7ئا، الفترة من والضرا

(، ي إطررار مقترررأ لتيسررين جررودة اهداء المهنرري 2019هشررام اليمرروي ،احمررد كمررال الطيررار ) (16
للمراجرر  عنررد مراجعررة واعتمرراد اإلقرررار الضررريبي ي، المررؤتمر الضررريبي السررادس 

ائا، المجلررد الثرراني ، خررالل الفترررة والعشرون، الجمعية المصرية للمالية العامررة والضررر
 يناير.  28-30

) 2005لسررنة    91(،ي المنازعات الضريبية وفقا هحكام القانون رقررم  2010ياسر ميمد عيد ،) (17
اليلررول (ي المررؤتمر الضررريبي السررادس عشررر ، الجمعيررة المصرررية للماليررة   -المشكالت  

 ي .، المجلد الثان2010يونيه  29-27العامة والضرائا ، الفترة

(، ي المعايير المهنية ضرورة ملية لتطرروير المنظومررة الضررريبية  2019ياسر زكريا الشافعي ) (18
ي، المؤتمر الضريبي السادس والعشرون، الجمعية المصرية للماليررة العامررة والضرررائا، 

 يناير.  30-28المجلد الثاني ، خالل الفترة 

لرري كفرراءة وفاعليررة الفيررص (،ي تررأثير المخرراطر الضررريبية ع2019يوحنررا نصرريي عطيررة ،) (19
الضريبي ي المررؤتمر الضررريبي السررادس والعشرررين ، الجمعيررة المصرررية للماليررة العامررة 

 ، المجلد االول .2019يناير  30-28والضرائا ، الفترة
 ثا ياً:المراجع األج بية

A) Journals 
1. Klassen, K., P. Lisowsky, D. Mescall, 2016, The Role of Auditors, Non-

Auditors, and Internal Tax Departments in Corporate Tax 
Aggressiveness, The Accounting Review, Vol. 91, No. 1, pp. 179-205 

2. Noh, M. , , D. Moon and A. Guiral, 2014, Auditor Provided Tax Services 
and Aggressive Reporting, International Information Institute (Tokyo). 
Vol. 17, No.10, pp. 4739-4749. 
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 ملحق الدراسة 

 ( : قائمة االستقصاء 1ملحق رقم )
 السيد الفانل / السيدة الفانلة  ........................................

 تحية طيبة وبعد 

للحللد  " أثر تفعيل دور المحاسظ القللا و    لل  الم  ومللة النللريبية يقوت الباحثو  بدعداد بحث بعنوا 
، ويهةةدف البةةاحثو  إلةةى اسةةتامال الدراسةةة مةة   ةة ل ما الم الضات النريبية: مع دراسللة ميدا يللة "

اسةةتم ع اآلرا  حةةول تفعيةةل دور المحاسةةب القةةانوني فةةي المنظومةةة اليةةريبية لمحةةد مةة  المنازعةةات 
 اليريبية. 

د إ الدراسةةة، مةة   ةة ل قيةةات ونظرا  ل براتات العممية في المجال اليريبي، نأمل التارت بالمسادمة في 
سيادتات باستيفا  قائمة ا ستق ا  التي بي  أيديات، وتتت ا جابة عمى األسئمة الواردا بها بويع ع مة ة 
√  أمات ا جابة التي تعاس رأيات في ال انة الم   ة وفق ا لدرجة الموافقة، مع العمت أ  جميةةع اآلرا  

 ول  تست دت إ  ألغراض البحث العممي فقم. التي ستقدمونها ستاو  محل سرية تامة

ويتقةةدت البةةاحثو  لسةةيادتات بجزيةةل الشةةار والعرفةةا  عمةةى مةةا تقدمونةةه مةة  وقةةت وجهةةد  سةةتيفا  
 وحس  تعاونات  تمات الدراسة. بيانات د ا ا ستق ا 

 الباحث  
 العتيق  ضبدالقوي  تح  مبروك جبر 

 أوال: بيا ات المستقصى م ه:
 اا  العمل  ..................... ا ست ةا تيارت  : ..........................................ةم -1
 الوظيفة :  -2
 

 الممول  المحاسظ القا و   االدارة النريبية

  رئيس شركة   محاسظ قا و     رئيس مأمورية 

  مدير مال    مراجع حسابات   مدير شعبة 

  مدير حسابات   محاسظ تحت التمريا   مفتش    

  مراجع حسابات   مساضد محاسظ   مراجع 

  محاسظ قا و     محاسظ   مأمور 

 ضدد س وات الخبرة :  -3

   س وات  أقل 5   س وات 10س وات حتى 5أكثر ما  س ة   15س وات حتى  10أكثر ما  س ة  15أكثر ما 

 
 المؤهل العلم    -4

 مؤهلت أخرى محاسبة   -بكالوريوس تجارة دبلومة دراسات ضليا  ماجستير  دكتوراه 

 األستا  الداتور
 رنا ابراهيم صالح 

 المحاسبة المالية  استا 
مة ونائب رئيس الجامعة لشئو   د

 جامعة افرالشيخ  -المجتمع وتنمية البيئة 

 
 
 

 الداتور
 لكريا الشا ع   ياسر

 مدرس بقست المحاسبة
 امية التجارا ة جامعة افر الشيخ 
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 ثا يًا : محاور االستقصاء: 

 ا اشتراك المحاسظ القا و      ضملية التحاسظ النريب  يؤدي إلى ترشيدها ما خلل:المحور األول: إ

      تبسيم إجرا ات التحاسب اليريبي 1

      زيادا درجة الثقة بي  أمراف المنظومة اليريبية ةالم محة والممول   2

      دقة وسرعة قياس الوعا  اليريبي وحساب اليريبية المستحقة  3

      ر المعمومات والبيانات الممموبة لمفحص بدقة وفى الوقت المناسبتوفي 4

      زيادا مستوت ا لتزات الموعي لدت المموليي  لمشاراة ممثمهت في الفحص.   5

المحور الثا  : تفعيل دور المحاسظ القا و   يؤدي إلى القناء ضلى أسباظ الم الضات النريبية ما  
 خلل : 

      ا دارا اليريبية عند مباشرتها لسمماتها بما ي الف القانو  يما  عدت تعسف  6

      زيادا ثقة ا دارا اليريبية في الممولي   7

توفير المعمومات والبيانات ال ا ة بنشام الممولي  في الوقت المناسب وبشال   8
 اافي 

     

  ةماتب المحاسب توفير نظات سميت واف  لممراسمة بي  ا دارا اليريبية والممولي 9
 القانوني  

     

القيا  عمى مشامة نقص الوعي اليريبي لدى الممول وعدت إلمامه بواجباته  10
 اليريبية

     

      القيا  عمى مشاال التعامل المباشر بي  ا دارا اليريبية والممولي  11

  تحد ما الم الضات ضا المحور الثالث: مشاركة المحاسظ القا و      ضملية  حص اإلقرار النريب
 طريق: 

تحسي  وزيادا دقة عممية التحاسب اليريبي م    ل تقديت المستندات المؤيدا   12
 والتوييحات ال زمة لتفسير بيانات ا قرار اليريبي

     

      التأاد م  دقة و حة إجرا ات الفحص اليريبي فى إمار التشريعات اليريبية  1

      أثنا  إجرا  عممية الفحص م    ل التوييح والتفسير. تجنب ال  ف اليريبي 14

تقميل أوجه ال  فات والمنازعات بي  الممولي  وا دارا اليريبية إلى أقل حد   15
 مما  

     

      إنها  عممية الفحص بسرعة وتحديد وتح يل اليريبة المستحقة عمى الممول. 16

م    ل توييح الغموض في مواد التشريع زيادا الوعي اليريبي لدت الممولي   17
 اليريبي  

     

 ويتقدت الباحثو  ب الص الشار والتقدير وا متنا  عمى حس  تعاونات في استيفا  القائمة،،،،، 
 الباحثو 
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 ( : الملحق اإلحصائ  2الملحق رقم )

 أوال: التحليل الوصف  للمتغيرات الديموغرا ية 
 

 الو يفة 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 61.0 61.0 61.0 158 اليريبية  ا دارا

 80.3 19.3 19.3 50 قانوني  محاسب

 100.0 19.7 19.7 51 ممول

Total 259 100.0 100.0  

 
 العلم   المؤهل 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 1.9 1.9 1.9 5 داتوراإ 

 20.8 18.9 18.9 49 ماجستير 

 30.5 9.7 9.7 25 عميا  دراسات دبمومه

 85.7 55.2 55.2 143 محاسبة  شعبه تجارا باالوريوس

 100.0 14.3 14.3 37 ا رت  مؤد ت

Total 259 100.0 100.0  

 

 الخبرة  س وات  ضدد

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 59.8 59.8 59.8 155 سنة  15 م  اثرأ

 77.2 17.4 17.4 45 سنة  15 حتي سنوات 10 م  أاثر

 10 حتي سنوات 5 م  أاثر
 سنوات 

43 16.6 16.6 93.8 

 100.0 6.2 6.2 16 فأقل  سنوات5

Total 259 100.0 100.0  

 
 ثا يا:  تائج الثبات والصدق 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.899 17 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

X11 70.9459 46.439 .649 .890 

X12 71.0077 45.907 .637 .890 

X13 71.0232 46.465 .623 .891 

X14 70.9691 46.518 .611 .891 

X15 71.0039 46.740 .544 .894 

X21 70.8919 48.050 .502 .895 

X22 70.9768 47.868 .565 .893 

X23 70.9653 47.414 .593 .892 

X24 71.0039 47.368 .576 .893 

X25 70.8224 47.550 .528 .894 

X26 71.0154 47.147 .592 .892 

X31 71.1351 45.319 .600 .892 

X32 71.0695 47.484 .452 .897 

X33 70.9305 46.817 .556 .893 

X34 70.9382 48.190 .515 .895 

X35 71.0000 47.295 .487 .896 

X36 71.0347 48.072 .442 .897 

 

 Smirnov Test-Sample Kolmogorov-One    ثالثا:  تائج اختبار الطبيعية

 

 اليريبية  المنازعات  

N 259 

aNormal Parameters 
Mean 1.4457 

Std. Deviation .08005 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .079 

Positive .059 

Negative -.079- 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.276 

Asymp. Sig. (2-tailed) .077 

a. Test distribution is Normal.  
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 ابعا:  تائج التحليل الوصف  ر
 

Statistics 

  X11 X12 X13 X14 X15 

N 
Valid 259 259 259 259 259 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4.4749 4.4131 4.3977 4.4517 4.4170 

Std. Deviation .67223 .73873 .69338 .69924 .74440 

 
X11 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 3 1.2 1.2 1.2 

3 17 6.6 6.6 7.7 

4 93 35.9 35.9 43.6 

5 146 56.4 56.4 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X12 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 .4 .4 .4 

2 3 1.2 1.2 1.5 

3 24 9.3 9.3 10.8 

4 91 35.1 35.1 45.9 

5 140 54.1 54.1 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X13 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 4 1.5 1.5 1.5 

3 19 7.3 7.3 8.9 

4 106 40.9 40.9 49.8 

5 130 50.2 50.2 100.0 

Total 259 100.0 100.0  
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X14 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 .4 .4 .4 

2 3 1.2 1.2 1.5 

3 16 6.2 6.2 7.7 

4 97 37.5 37.5 45.2 

5 142 54.8 54.8 100.0 

 
 

X15 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 .4 .4 .4 

2 6 2.3 2.3 2.7 

3 16 6.2 6.2 8.9 

4 97 37.5 37.5 46.3 

5 139 53.7 53.7 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X21 
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  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 .4 .4 .4 

2 1 .4 .4 .8 

3 10 3.9 3.9 4.6 

4 95 36.7 36.7 41.3 

5 152 58.7 58.7 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X22 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 .8 .8 .8 

3 7 2.7 2.7 3.5 

4 124 47.9 47.9 51.4 

5 126 48.6 48.6 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

 
 

X23 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

2 2 .8 .8 .8 

3 11 4.2 4.2 5.0 

4 113 43.6 43.6 48.6 

5 133 51.4 51.4 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X24 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

2 3 1.2 1.2 1.2 

3 12 4.6 4.6 5.8 

4 118 45.6 45.6 51.4 

5 126 48.6 48.6 100.0 

Total 259 100.0 100.0  
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X25 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 .8 .8 .8 

2 2 .8 .8 1.5 

3 8 3.1 3.1 4.6 

4 74 28.6 28.6 33.2 

5 173 66.8 66.8 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X26 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 .4 .4 .4 

2 3 1.2 1.2 1.5 

3 8 3.1 3.1 4.6 

4 125 48.3 48.3 52.9 

5 122 47.1 47.1 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X31 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

2 13 5.0 5.0 5.0 

3 26 10.0 10.0 15.1 

4 94 36.3 36.3 51.4 

5 126 48.6 48.6 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X32 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 .8 .8 .8 

2 8 3.1 3.1 3.9 

3 10 3.9 3.9 7.7 

4 116 44.8 44.8 52.5 
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5 123 47.5 47.5 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X33 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 1.5 1.5 1.5 

2 1 .4 .4 1.9 

3 8 3.1 3.1 5.0 

4 97 37.5 37.5 42.5 

5 149 57.5 57.5 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X34 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 .4 .4 .4 

3 11 4.2 4.2 4.6 

4 109 42.1 42.1 46.7 

5 138 53.3 53.3 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X35 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 7 2.7 2.7 2.7 

3 19 7.3 7.3 10.0 

4 91 35.1 35.1 45.2 

5 142 54.8 54.8 100.0 

Total 259 100.0 100.0  

X36 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 .4 .4 .4 

2 3 1.2 1.2 1.5 

3 17 6.6 6.6 8.1 

4 112 43.2 43.2 51.4 

5 126 48.6 48.6 100.0 

Total 259 100.0 100.0  
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لم  ومة النريبية الحد ما الم الضات   تائج اختبار كروسكال للمحور البحث دور المحاسظ القا و      اامسا: خ
 النريبية

Ranks 

 N Mean Rank الوظيفة  

X11 

 131.17 158 ا دارا اليريبية 

 131.91 50 المحاسب القانوني 

 124.49 51 الممول

Total 259  

X12 

 129.59 158 ا دارا اليريبية 

 132.92 50 المحاسب القانوني 

 128.40 51 الممول

Total 259  

X13 

 133.52 158 ا دارا اليريبية 

 120.69 50 المحاسب القانوني 

 128.22 51 الممول

Total 259  

X14 

 129.54 158 ا دارا اليريبية 

 125.36 50 المحاسب القانوني 

 135.97 51 الممول

Total 259  

X15 

 133.20 158 ا دارا اليريبية 

 138.06 50 المحاسب القانوني 

 112.19 51 الممول

Total 259  

X21 

 135.20 158 ا دارا اليريبية 

 128.11 50 المحاسب القانوني 

 115.75 51 الممول

Total 259  

X22 

 132.34 158 ا دارا اليريبية 

 130.19 50 المحاسب القانوني 

 122.56 51 الممول

Total 259  

X23 

 133.38 158 ا دارا اليريبية 

حاسب القانوني الم  50 130.11 

 119.41 51 الممول



 أثر تفعيل دور المحاسب القانوني في المنظومة الضريبية    العتيقيأ.د/ فتحي مبروك جبر   ياسر زكريا الشافعي د/ رضا ابراهيم صالحد/ 
 

 

(1100) 
 م2021 رياني   الثالث الجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                   مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

Ranks 

 N Mean Rank الوظيفة  

Total 259  

X24 

 134.48 158 ا دارا اليريبية 

 116.81 50 المحاسب القانوني 

 129.06 51 الممول

Total 259  

X25 

 132.73 158 ا دارا اليريبية 

 126.08 50 المحاسب القانوني 

 125.39 51 الممول

Total 259  

X26 

اليريبية   ا دارا  158 134.09 

 120.45 50 المحاسب القانوني 

 126.68 51 الممول

Total 259  

X31 

 129.64 158 ا دارا اليريبية 

 134.11 50 المحاسب القانوني 

 127.10 51 الممول

Total 259  

X32 

 130.28 158 ا دارا اليريبية 

 114.86 50 المحاسب القانوني 

 143.98 51 الممول

Total 259  

X33 

 135.85 158 ا دارا اليريبية 

 118.94 50 المحاسب القانوني 

 122.73 51 الممول

Total 259  

X34 

 132.31 158 ا دارا اليريبية 

 112.80 50 المحاسب القانوني 

 139.72 51 الممول

Total 259  

X35 

 134.59 158 ا دارا اليريبية 

 121.06 50 المحاسب القانوني 

 124.54 51 الممول

Total 259  
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Ranks 

 N Mean Rank الوظيفة  

X36 

 130.27 158 ا دارا اليريبية 

 129.46 50 المحاسب القانوني 

 129.71 51 الممول

Total 259  

 
 

Test Statisticsa,b 

 

 X11 X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X31 X32 X33 X34 X35 X36 

Chi-

Square 
.448 .130 1.430 .667 4.732 3.522 .849 1.716 2.686 .795 1.769 .276 4.758 3.347 4.707 1.992 .007 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp

. Sig. 
.799 .937 .489 .716 .094 .172 .654 .424 .261 .672 .413 .871 .093 .188 .095 .369 .997 

a. Kruskal Wallis 

Test 

               

b. Grouping 

Variable:  الوظيفة 

               

 
 

 سادسا:  تائج التحليل االحصائ  للفرض البحث  األول 

Correlations 

  
 المنازعات م  الحد

 اليريبية 
 القانوني المحاسب دور تفعيل

 اليريبي  التحاسب لترشيد

 اليريبية  المنازعات م  الحد

Pearson Correlation 1 **.878 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 259 259 

في   القانوني المحاسب دور تفعيل
 المنظومة اليريبية 

Pearson Correlation **.878 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 259 259 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 سابعا:  تائج التحليل االحصائ  للفرض البحث  الثا   
 بالنسبة لدراسة تأثير تفعيل دور المحاسب القانوني لترشيد التحاسب اليريبي عمي المنازعات اليريبية ةا نحدار البسيم  

 Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .878a .771 .770 .15818 

a. Predictors: (Constant),  ني في المنظومة اليريبية دور المحاسب القانو  

b. Dependent Variable:  الحد م  المنازعات اليريبية 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 21.669 1 21.669 866.056 .000a 

Residual 6.430 257 .025   

Total 28.100 258    

a. Predictors: (Constant), حاسب القانوني في المنظومة اليريبية دور الم   

b. Dependent Variable:  الحد م  المنازعات اليريبية    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.591- .165  -3.578- .000 

ني في المنظومة  دور المحاسب القانو 
 اليريبية 

3.421 .116 .878 29.429 .000 

a. Dependent Variable:  الحد م  المنازعات اليريبية     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


