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 شكر وتقديــــــر
 

  . هدانا اهللاأنالحمد هللا رب العالمين الذي هدانا لنعمة العلم، وما كنا لنهتدي لوال 

 الدكتور حسن فـالح الحـاج         الفاضل لألستاذالشكر والعرفان   يتقدم الباحث بأسمى آيات     

الكتابة فـي هـذا     و  بالصبر  على الباحث  باإلصرارلما لحضرته من فضل     ) السفاريني(موسى  

 علميه كـان لهـا      وإرشادات،  أخويهالموضوع، وما بذله من جهد، وما أوصى به من توجيهات           

 .لالعداد لهذه الرسالة والصبر  بتشجيع الباحث في االستمراراألثرأبلغ 

واألسـتاذ    المحترم رئيس الجامعة  الدكتور كل من    إلىكما يتقدم الباحث بالشكر الجزيل      

رئيس قسم الدراسات    احمد حامد   الدكتور واألستاذ) عميد الدراسات العليا  (الدكتور خليل عودة    

 المساعدة في إنشاء  فيلما كان لهما من فضل      اإلنسانية، ومجلس العمداء المحترم     العليا للكليات   

 : لجنة المناقشة من السادة أالفاضل التالية أسمائهم

  مشرفا رئيسيايالدكتور حسن السفارين -1

  نائل طه ممتحنا داخليارالدكتو -2

  مفيد أبو زنط ممتحنا خارجيارالدكتو -3

 أودارة الضريبية، سواء على مستوى اإلدارة العامة        ويتقدم الباحث إلى كل أالخوة في اال      

 تزويـدي بالمعلومـات     أو على كل االستفسارات     باإلجابة اإلقليمية على تعاونهم معي      داراتاإل

 .الضريبية الالزمة

 هؤالء جميعا والى غيرهم ممن ساعدوني في كتابة هذا البحث وطباعته وتنقيحـه،              فإلى

ا  يوفقنا وكل المخلصين لبناء هذ     أن عظيم تقديري وخالص مودتي، وأسال المولى عز وجل          أقدم

 .الوطن، انه سميع مجيب
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 قائمة االختصارات والتعاريف
American Institute Certified Public 
Accountants 

 معهد جمعية المحاسبين القانونيين االمريكية

AICPA 

Committee of Sponsoring Organization COSO 
Defense Contract Audit Agency                        

   
DCAA 

Financial Accounting Standards Board 
 مجلس معايير المحاسبة المالية

FASB 

Generally Accepted Accounting Principles 
 معايير المحاسبة المتعارف عليها 

GAAP 

Generally Accepted Auditing Standards 
 معايير التدقيق المتعارف عليها

GAAS 

Generally Accepted Government Auditing 
Standards 

 قواعد التدقيق الحكومية المتعارف عليها

GAGAS 

Governmental Auditing Organization 
 مكتب المحاسب العام

GAO 

Internal Revenue Services 
 )مديرية ضريبة الدخل (خدمات مكاتب ضريبة الدخل الفيدرالية

IRS 

International Federation of Accountants 
 لدولي للمحاسبين القانونييناالتحاد ا

IFAC 

International Internal Auditing       
 المعايير الدولية للرقابة الداخلية

IIA 

Palestinian Authority Tax Administration 
Computer Services          

 السلطة الفلسطينية ، االدارة الضريبية ، خدمات الحاسوب

PATACS 

Security Exchange Commission 
الهيئة االميركية لتنظيم  تداول االوراق المالية في السـوق المـالي            

 بنييورك

SEC 

Statement on Auditing Standards  
 نشرات معايير التدقيق

SASS 

Statement on Responsibilities in Tax Practice SRTPS 



ح 

 نشرات المسؤولية الضريبية للمهنيين
Statements on Standard for Accounting and 
Revenue Services 

 نشرات المعايير المحاسبية وااليرادات الضريبية

SSARS 

Statements on Standards for Attestation 
Engagements 

 معايير خدمات التصديق المتعارف عليها

SSAES 

Value Added Tax   
 ضريبة القيمة المضافة

VAT 
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 التدقيق لألغراض الضريبية

 اعداد

 محمد محمود حوسو

 اشراف

 حسن فالح الحاج موسى. د

                                       الملخص 

هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خالل ايجاد نظام رقابي ضـريبي              

 النظام الضريبي ومعـايير التـدقيق        معايير وذلك عن طريق دراسة العالقات البنيوية بين      . فعال

و الدول التي   ألمختلف اوجه أنشطة التدقيق الممارسه حاليا في الوحدات االقتصادية في فلسطين            

 .حد مصادرهاأضرائب تعتبر ال

وقام الباحث بمراجعة أدبية موسعة لهذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها  بعلم التـدقيق،               

، قائم على اسس علمية     والمحاسبة، والضرائب، لتحقيق غرضه بانشاء نظام تدقيق ضريبي فعال        

لمكـان  ومنهجية للوصول إلى تحقيق الضريبة من االشخاص المكلفين بها في الوقت المناسب وا            

 .المناسب بأسلوب علمي حضاري قائم على االخالق والعدل

ولغرض الوصول الى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث اسلوب القراءة التحليلي للدراسات           

فلسـطين او الـدول     مناطق السـلطة الوطنيـة ال     النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في       

ون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل واالستنتاج، مـن        المجاورة، باالضافة الى منهج تحليل المضم     

فلسطين، وكذلك  مناطق السلطة الوطنية ال   خالل مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في         

مناطق السـلطة الوطنيـة     من خالل عمله كمدير الكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في             

 .فلسطينال

يجاد نظام  تدقيق ضريبي فعـال لمكافحـة الغـش           إن  أ      وقد اظهرت نتائج الدراسة     

الضريبي، والتحايل في الحسابات، ال تكمن فقط  في الوسائل العقابية المنصـوص عليهـا فـي                 

القوانين الضريبية، او قواعد المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات المهنية فـي فلسـطين او               

بية لمواردها المتاحة، وخاصـة مواردهـا       الخارج، وانما أيضا في حسن استخدام اإلدارة الضري       



ظ 

البشرية، وتعاونها بشكل علمي ومدروس مع المؤسسات المهنية العاملة في ميـادين المحاسـبة              

 .وتدقيق الحسابات سواء كانت على مستوى الصعيد العملي او االكاديمي

 : وصى بها الباحث ما يليأبرز التوصيات التي أ وكان من 

تشريعات الضرائبية ودستور المهنة لجمعية المحاسـبين القـانونيين         ان يتم التنسيق بين ال    

 .بايجاد مواد قانونيه متشددة بحق المخالفين والمتهربين من مسك حسابات رسميه حسب القانون

ان تراعي التشريعات الضرائبية مبدأ الفصل بين السـلطات لمـوظفي اإلدارة الضـريبية               -1

ا يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لمـوظفي اإلدارة         كم . لضمان الحيادية والنزاهة بالعمل   

 .على مستويات الرقابة في الدولةأالضريبية، وربطها ب

 ضرورة تبني اإلدارة الضريبية مبدأ التصالح التاريخي بين المكلـف الفلسـطيني ووالئـه               -2

 .الضريبي الزالة مخلفات االحتالل

اسية، واالقتصـادية، واالجتماعيـة،      يجب حماية المدققين بشكل كاف من الضغوطات السي        -3

لضمان قيامهم بعملية التدقيق بشكل موضوعي، ولضمان قدرتهم علـى االقـرار بالنتـائج              

 ويجـب    .واالراء والخالصات بموضوعيه، ودون خوف من انعكاساتها السياسية واالدارية        

يب، بقدر االمكان خاضعين لنظام خاص تكون فيـه للحـوافز، والتـدر          الفاحصين   ان يكون 

 .ساس من الجدارة واالستحقاقأسس مبنية على أوااللتزام الوظيفي، والتقدم الوظيفي، 
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  الرحيمالرحمنبسم اهللا 

 المقدمة

 .أجمعينلحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ا

ال أنهما  ن علمي المحاسبة وتدقيق الحسابات هما علمين من العلوم االجتماعية، إ          أصحيح  

وسـماع  ، أيضا علمين مجردين من الخيال ألنهما علوما واقعية قائمة على االطـالع والتأمـل             

وأن من الحيف الحكم المسبق علـى الشـيء قبـل           .  وقراءة البرهان ، ورؤية الحجة ، الدعوى

تصوره وذوقه وشمه، بل إن من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة، ومخاصمة المنهج، ورفض              

 سـواء   لألشـخاص فالواقع الضريبي هو ما يتحقق        . االطالع والدراسة والتمحيص   الدليل قبل 

تظهرهـا قـوائمهم     التـي     خالل الفترة المالية   إيراداتأكانوا أفرادا أو مشروعات معنوية من       

. اإلجرائيـة  والتي بناء عليها يتم تحقيق الضريبة بعد سلسلة من العمليـات             المالية،وتقاريرهم  

 هو الواقع   – سواء لألشخاص أو الوحدات االقتصادية       -  أي الواقع المالي   - الواقع المحاسبي و

الحقيقي للبيان المالي في نهاية الفترة المالية الذي تم استحداثه من مجموعة األحـداث الماليـة                

المتحققة سواء من األفراد على مستوى المشروع الفردي، أو من اإلدارة على مستوى المشروع              

تقراء هذا الواقع المالي ال يتحقق بالعواطف والدعاء في أن تكون النتائج سليمة             واس . االقتصادي

 بأمانة ونزاهة خالل ممارسة أعمالهـا       اومربحة، وإنما يتحقق أوال بممارسة اإلدارة لمسؤولياته      

بتحقيق األحداث المالية، وثانيا بمراقبة نتائج هذه األحداث من قبل شخص عالم ومتعلم بالشؤون              

 . ة، حيادي، ومستقل، يطلق عليه مراقب الحسابات القانونيالمالي

 عملية التدقيق   وأساسلى التأكد من عدالة القوائم المالية، وهى جوهر         إفعلم التدقيق يهدف    

 اإلجراءات يباشر مجموعه من     ي مدقق الحسابات الخارج   أن" )1(، ويرى الدكتور خليل   الخارجي

 رأيـه الفنـي     إبداءائم المالية ليتمكن من     و للسجالت والق   يطلق عليها المراجعة المحاسبية    الفنية

 حسـابات وسـجالت     في ذلك على ما يرد      يوالمحايد عن عدالة تلك البيانات، ويستند المدقق ف       

 ."المنشأة من عمليات مالية تنعكس نتائجها على القوائم المالية

                                                           
 .123-122، صفحة 1973، ة، القاهر، دار الجامعات المصريةالمراجعة والرقابة المحاسبية :خليل، احمد محمد)1(
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 مركبـه   ،ليه إجرائية نها عم أفهوم الباحث للتدقيق الضريبي من خالل الممارسة العملية         مو

 نتيجة للعمل السـابق عليـه       األعمال ويعتبر كل عمل من      ، متعاقبة زمنيا  أعمالتتكون من عدة    

 البيانات المالية خـالل الفتـرة        إثباتفي  اإلدارة  فمزاعم   .  يليه الذيلعمل  لومقدمه قانونيه للقيام    

 ي وبالتال ي الضريب اإلقرارجة لتقديم    تعتبر نتي  ي التقارير المالية الت   إلعدادالمحاسبية تعتبر مقدمه    

 اإلقـرار يضا من عدالة القوائم المالية المقدمة ضمن        ألى التحقق   إ يهدف   يفان الفاحص الضريب  

قواعـد التـدقيق المتعـارف    من ساليب التدقيق الضريبي المستمدة قواعدها أالضريبي مستخدما   

 : وذلك للتأكد من، باإلضافة إلى قواعد ومعايير أخرىعليها

 . تحقق الواقعة المنشأة للضريبة-1

 . تحققت فيه الواقعة المنشأة للضريبةالذي  تحديد التاريخ -2

 .  تحديد القانون الواجب التطبيق للواقعة المنشأة للضريبة-3

 .المقداروتحديد السعر   تحديد مقدار االلتزام من حيث-4

قانونيه أو مهنيـة تصـدرها      أي أن الفحص الضريبي والتدقيق المالي يقومان على قواعد          

مؤسسات قانونيه أو مهنية متعارف عليها بقصد الحكم على عدالة القوائم المالية المقدمـة مـن                

ن هدف التدقيق الضريبي ال يختلف كثيرا       إ ف ي الجهات المطلوبة، وبالتال   إلى الشركات   أو األفراد

. عن صحة وعدالة القوائم المالية     الفني والمحايد    الرأي بإبداءعن هدف التدقيق المالي والمتمثل      

 Assurance فعلـم التـدقيق المـالي     تطبيق القواعد والمعاييرفيولكن االختالف بينهما ينشأ 

Services      يخضع لمعايير التـدقيق المتعـارف عليهـا GAAS    ن التـدقيق  أحـين   فـي

لمحليـة أو  المنشأة ا يتلخص في التقرير عن مدى التزام  Nonassurance Servicesيالضريب

 مفهـوم   يمن هنا ينشأ االختالف ف    و . األجنبية بالمتطلبات القانونية الواردة في قوانين الضرائب      

 .الربح المحاسبي والربح الضريبي

مما سبق أن مجاالت عمل الفاحص الضريبي والتي هدفها التحقـق مـن             الباحث  ستنتج  ي

دارة وفقا لألصـول المحاسـبية      صحة صافي الدخل عن الفترة موضوع التدقيق التي أعدتها اإل         
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وقواعد التدقيق المتعارف عليها، باإلضافة إلى مراعاة القوانين الضريبية السائدة، هـي تقريبـا              

وحتـى يحقـق الفـاحص      .  نفس مجاالت اهتمامات المدقق المالي باختالف الهدف لكل منهمـا         

ا المدقق المالي، فضـال     الضريبي أهدافه فإنه يستخدم نفس األساليب واإلجراءات التي يستخدمه        

وهذا ما جاء   .  عن استخدام بعض األساليب األخرى التي تتفق وطبيعة أهداف التدقيق الضريبي          

في مذكرات اللجنة الدولية لممارسة التدقيق، حيث أجازت اللجنة إمكانية تطبيق معايير التـدقيق              

ققون للعمالء، حيث نصـت     الدولية متى كان ذلك مالئما على الخدمات األخرى التي يقدمها المد          

على أنه يتم تطبيق المعايير الدولية للتـدقيق عنـد تـدقيق            ) " 120(الوثيقة الدولية للتدقيق رقم     

البيانات المالية، كذلك يتم تطبيقها بعد تكييفها حسب الضرورة عند تدقيق المعلومات والخـدمات              

  ."األخرى ذات العالقة 

ملية منظمة لجمع أكبر قدر من األدلة والقرائن التي         فالتدقيق الضريبي ال يعدو أن يكون ع      

تساعد في التحقق من أن ما تم إدخاله في قائمة األرباح والخسائر هي نفقات فعليـة، ومعقولـة،     

ومقبولة ضرائبيا، تم إحداثها وفقا لقواعد المحاسبة، ثم تم تكييفها بخطوة الحقـة لتتمشـى مـع                 

يبية وفقـا   مها الفاحص الضريبي لتحقيق أغراضه الضر     القانون الضريبي، وهناك أساليب يستخد    

 :للتشريع الضريبي ومنها

 الفحص الفني والميداني -1

 الفحص الحسابي والمستندي  -2

 نظام المصادقات واالستفسارات -3

 الجرد الفعلي لمواقع مخازن المكلفين  -4

لكثير  العامة   اإليراداتتشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة حجر الزاوية في سياسة          و

 العامـة   اإليـرادات  الفلسطينية، حيث بلغت نسبة تمثيلها مـن         للسلطةمن الدول، وبشكل خاص     

 :)1( يلي  الفلسطينية كماللسلطة

                                                           
 .1999تقرير الموازنة العامة للسنة المالية . 1999 .هللا مفلسطين، را :كزية الفلسطينية المراإلحصاءات دائرة )1(
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  %86 ):ضرائب غير مباشرة(نسبة الجمارك والمكوس 

  %10 ):ضرائب مباشرة(نسبة ضريبة الدخل 

  %4 :األخرى اإليراداتنسبة 

دية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أغراضها العامة والخاصة وحيث أن الضريبة هي فريضة نق

سواء في أوقات الكساد أو الرخاء، فهي غير محببة إلي المكلفين بها، وبالتالي فهم يلجئون إلى 

وإنه لمن المفهوم ضمنا أن للمكلف كل الحق  . التهرب منها سواء بطرق قانونية أو غير قانونية

للتهرب من الضريبة،   قانونية ن يفتش عن أية طريقةمن الناحية األخالقية المحضة أ

 التجارية، وإنما ت ما عرفنا أن اإلدارة الضريبية ليست شريكا في إدارة المنشآإذاوخصوصا 

يقتصر دورها على مراقبة حساباتها من خالل تقاريرها المالية بقصد منعها من التهرب من 

وبالتالي فان الضريبة ال  . الرقابة الضريبيةالضريبة إلى حدود اإلمكان عن طريق خلق أجهزة 

بل بتحقيق الثقة والوعي يمكن تحقيقها بعصا السلطان وقهر الحكام كما كان في الماضي، 

فالضريبة هي القانون  . ، والحفاظ على حقوق المواطن وأموالهالضريبي والعدالة والمساواة

وعة لبناء حضارة األمم، ونقلها من عصر  وهي التكلفة المدف،باألخالقالذي يلتقي فيه التشريع 

 بالتشريع أصبح التنفيذ واجبا ال مخافة من األخالق ما التحمت فإذا التخلف إلى عصر الحضارة،

  وقصة الحكيم . تشريع عادل يحقق أحالم ورغبات المكلفين بهاألنها وإنما القانون، أوالحاكم 

لمفترسة زوجها وأوالدها ولم تترك الصيني كونفوشيوس مع المرأة التي أكلت الوحوش ا

" النها التوجد حكومة مستبدة"المكان، فقد أجابت حين سألها، لماذا ال تتركي المكان، فقالت، 

تذكروا يا أبنائي واحفظوا أن الحكومات المستبدة " فالتفت كونفوشيوس إلى تالميذه وقال لهم 

  ")1( من الوحوش المفترسة اشراكثر 

 الموارد المتاحة في عملية الرقابة الضريبية، فقد قـام           أهملبشري هو   ولما كان العنصر ا   

 الفاحص الضريبي بغرض مساعدته باستخدام المعايير والقواعد المتعارف         ىالباحث بالتركيز عل  

 األدلـة  عـن طريـق جمـع        الضريبي هدفه   إلىعليها في علمي المحاسبة والتدقيق للوصول       

 المشروعات التجارية، للتحقق مـن      أدارة من   أو،  )لمكلفا(والبراهين سواء من الشخص الفرد      
                                                           

 10 ة، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع عمان، صفحالقضاء اإلداري: الشوبكي، عمر محمد )1(
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 قـوائم   أو ضـريبية    إقرارات من خالل البيانات المالية المقدمة منهم بشكل         )أعمالهم (مزاعمهم

  وإبداء رأيه الفني والمحايد عن عدالة البيانات المالية، Statutory Statementsمالية قانونية 

 .ى المستفيدينلتقليل خطر المعلومات المقدمة إل

جاءت الرقابة الضريبية كنتيجة، فربط الضريبة وهي المرحلة األولى مـن العمليـة              وقد

 لعلم المحاسبة،   ةالضريبية ال يمكن أن تكون سليمة وصحيحة إال إذا بنيت على المبادئ الرئيسي            

لي فـان   وبالتا  .خالل جهاز إداري كفؤ وقضائي عادل     وال تكون عادلة إال إذا تم مراقبتها من         

ممارسة تحقيق الرقابة الضريبية تشترط فهم المحاور العلمية والمبادئ والمعايير التـي يقـوم               

ومن المعروف أن التشريع الضريبي يقوم على ثالثة          .عليها علمي الضرائب وتدقيق الحسابات    

 :محاور تماما كما يقوم عليها علم تدقيق الحسابات وهي

 المحور التشريعي : أوال

 )المؤسساتي( المحور التنظيمي :ثانيا 

 المحور الفني: ثالثا

فالتشريع، والتنظيم والتطبيق عناصر متكاملة وغياب أحد العناصر سوف يؤثر وبال شك 

وبالتالي فان أية دراسة للعملية الضريبية ال تقوم على الربط .  على فاعلية العناصر األخرى

يات النشاط االقتصادي للوحدات االقتصادية بين علمي المحاسبة وتدقيق الحسابات ودراسة مجر

تعتبر دراسة ذهنية غير متكاملة، بل أنها تعتبر دراسة  بدائية عزالء، ضئيلة الداللة من وجهة 

النظر الواقعية، نظرا ألهمية الدور الذي تقوم فيه الضريبة كأداة من أدوات السياسات المالية 

لباحث في عرضه لبرنامج التدقيق الضريبي الفعال وهذا ما أكده ا.  واالقتصادية واالجتماعية

فالعملية . ضمن هذه الدراسة ليؤكد العالقة الترابطية والتكاملية بين التشريع، والتنظيم، والتطبيق

الضريبية هي عبارة عن عملية متعاقبة تمثل كل حلقة من حلقاتها مقدمة قانونية للحلقات التابعة، 

نوني للتشريع الضريبي وتطبيقاته من خالل قانونه اإلجرائي، أو وبالتالي فان فهم األساس القا

من خالل أالجراءات التطبيقية المتعارف عليها في كل حلقة من الحلقات هي ضرورة من 

 :ضروريات دراسة  التدقيق الضريبي، ألنه

 .تحقيق أهداف الضريبة   يؤدي إلى-1
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يبة هي جريمة اقتصادية يخاطب عقول الفاحصين وضمائرهم مبينا أن ضياع الضر  -2

تمس سيادة الدولة ضمن المساس بالمحاور التي تقوم عليها الضريبة والمشار إليها في هذا 

 .البحث

 األولالفصـل   ، عالج في    ستة فصول  إلىهدافه في البحث فقد قسمه      أوحتى يحقق الباحث    

   أمـا   .وغير المباشرة  مفاهيم الضريبة المباشرة     إلى باإلضافةمفهوم التدقيق وأنواعه المختلفة،     

 أالساليب المستخدمة في الفحـص الضـريبي وفقـا للمعـايير             فقد عالج الباحث   الفصل الثاني 

الفصل الثالث  ما    أ  .المحاسبية والضريبية وكيفية إرتباط هذه االساليب مع بعض خدمات التدقيق         

واء على مسـتوى    رته س أقفقد عالج االطار القانوني للتدقيق الضريبي من حيث التشريعات التي           

 على مستوى القواعد المهنية المتعـارف       أو ، والمعايير المخصصة للضرائب،   القوانين الضريبية 

 الرابـع   ينالفصـل إلـى   نتقل الباحث   إثم   .  الدولية أوعليها من قبل المؤسسات المهنية المحلية       

قيق كيفية مراقبة قرارات مأمور التقدير وعمـل خطـة وبرنـامج التـد     حيث عالج  والخـامس 

يجاد نظام رقابي ضريبي فعال قائم على       إالضريبي بغرض ممارسة التدقيق الضريبي من خالل        

قواعد علمي المحاسبة وتدقيق الحسابات، وأنه بدون فهم هذه العالقة البنيويـة يصـبح التـدقيق                

مـع مـأموري التقـدير،      ية   بجلسة تفاوض   نتائجه ضريبي تنتهي تحاسب    عملية الضريبي مجرد 

م الذي يسعى الباحث لتبيانه خالل بحثه، وهو أن التـدقيق الضـريبي عبـارة عـن                 بعكس الفه 

)  التدقيق أعمالسلسلة  ( ي حلقه من هذه الحلقات    أن ضعف   أمجموعه من الحلقات االستكشافية، و    

وبالتالي فقد قام الباحث مسـتغال        .سوف يؤثر بشكل مباشر على الغرض من التدقيق الضريبي        

ية بتحليل دورة المبيعات وكيفية تدقيقها حسب االصول العلميـة والعمليـة            خبرته العملية والنظر  

 واألخيـر  الفصل السـادس  نهى الباحث في    أثم   . لتحقيق أهداف التدقيق وأهداف الضريبة معا     

 .موضوع رسالته بالخالصة والتوصيات
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 :وأهميتهمشكلة البحث 

 : تكمن مشكلة البحث في

أموري التقدير في القطاع العام وكذلك عدم حياديـة قـرارات     عدم حيادية وعدالة قرارات م     -1

 .المدققين في القطاع الخاص

 الضريبية قادر على التعامل مع منهجية التـدقيق         اإلدارة عدم توفر جهاز من المدققين في        -2

 . الضريبيةاإلدارةالضريبي بسبب حداثة 

 .لفلسطينيين ضريبي عالي لدى المكلفين والمشتغلين اانتماء عدم وجود -3

 الضريبية من جهة وبين المؤسسات المهنيـة        اإلدارةنخفاض مستوى التعاون والتنسيق بين      إ -4

 . من جهة أخرىالمهتمة بشؤون التدقيق في فلسطين

 

 :  في النقاط التالية فتكمنالبحثهمية أما أ

شـكلة  ن طرحه يعالج موضوع منهجية التدقيق الضريبي بشكل علمي بحيث يمكن تفادي م            أ. 1

 .البحث

التـدقيق   في علمي     المتعارف عليها  واألصولانه يجمع بين التطبيق العلمي والعملي للقواعد        . 2

 .والضرائب

 : أفضل للحيلولة دونإمكانيةنه يعطي الدوائر الضريبية أ.  3

 . تقويض نظام التقدير الذاتي للضريبة-أ 

 . تقويض سيادة الدولة بعدم احترام شرائعها الضريبية-ب 
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  البحثأهداف

 للمكلفين وتحسين الجباية الضريبية عـن       ي خلق وتعزيز االمتثال الطوع    يهدف البحث إلى  

 :طريق

 . للمكلفينالضريبية خلق نظام فعال لاللتزامات -1

 .نشاء برنامج شامل لتوعية المكلفينإ -2

 . وتنفيذ المدفوعاتاإلقراراتنشاء نظام بسيط وسهل لتقديم إ -3

 .وكفاءةلتنفيذ تحصيل الضرائب بفعالية نشاء نظام إ -4

 .لثواب والعقاب للمكلفين العدالة وتحقيق مبدأ انشاء نظام قانوني يضمن فيهإ - 5

 

 فرضيات البحث

 . الفحص الضريبيوأساليب )IASs(صول المحاسبة الدولية أ ضرورة وجود عالقة بين -.1

لعناصر الرئيسية المرتبطة بتحقيـق     ن تحقيق نظام ضريبي فعال معناه مراعاة تحقيق كل ا         أ -.2

 : فعالية النظام الضريبي والمتمثلة في

 . الواجبة في تنظيم مهنة تدقيق الحساباتاإلصالحات – .أ

 .  مستشاري الضرائبأعمال الواجبة في تنظيم اإلصالحات –.ب

 . الواجبة في قوانين الضرائباإلصالحات –.ج

 .بية الواجبة في اإلدارة الضرياإلصالحات –.د

 : عدم وجود نظام تدقيق ضريبي فعال معناه عدم قدرة اإلدارة الضريبية على-.3

 .تحسين الجباية الضريبية واالمتثال الطوعي –.أ
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 . ظاهرة التهرب الضريبيانتشار –.ب

 .اإلداري زيادة الترهل الوظيفي والشطط –.ج

 

 منهجية البحث ومحدداته

سـلوب القـراءة    ألى  إهذا البحث فقد عمد الباحث       نظرا لقلة المراجع المتخصصة بموضوع       -1

 واضحة  أفكار علمي التدقيق والضرائب لتكوين      يالتحليلية لكثير من الدراسات والمؤلفات ف     

ـ  يللتدقيق الضريبي، ووضع تصورات مقبولة تتناسب وخصوصية االقتصاد الفلسـطين           ي ف

 .هذه المرحلة التاريخية الحساسة

 المـنهج   فـي ات الكافية والمتمثلـة     نهج لجمع المعلومات والبيا    من من  أكثرستخدم الباحث   إ -2

 . منهج تحليل المضمون ومنهج دراسة الحالةإلى باإلضافة ياالستقرائ

 

 محددات الدراسة

 : صعوبة الحصول على المعلومات الكافية ألغراض الدراسة بسبب-1

التالي عدم التعاون   عدم وجود االنتماء الطوعي للمكلفين باختالف توجهاتهم السياسية وب         - أ

 . في إعطاء المعلومات الصحيحةمع الدوائر الضريبية

 .االحتاللن اابلمكلف الفلسطيني ل يةنفس العوامل الالنظرة العدائية المتأصلة في - ب
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 الفصل االول

  والفحص الضريبي والضرائبوالمفاهيم الرئيسية للتدقيقالمبادئ 

 

 ومجاالتهمفهوم التدقيق : المبحث االول

  مفهوم الضرائب المباشرة وغير المباشرة:المبحث الثاني
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 ومجاالتهمفهوم التدقيق : المبحث االول

 تمهيد

 وأنواع التدقيق والخـدمات التـي       ي نظريه لمفاهيم التدقيق المال    دراسةتناول هذا الفصل    

 .يقدمها المدقق وفقا لطبيعة الغرض وبناء على المهمات الموكلة إليه

 لخدمات التي يقدمها مدقق الحسابات الخارجي ا:المطلب االول

يفهم من عملية التدقيق أنها نشاط من اوجه نشاطات المجتمع المختلفة،  وتستخدم الكثـر               

أما استخدامات لفظ التدقيق في النـواحي        . من غرض ويقوم به اكثر من نوع معين من األفراد         

 الغير هادفة للربح وغيرهـا مـن        المالية وخاصة في الشركات والمؤسسات المالية والمؤسسات      

والمتعـارف   (AICPA)  المعهد األمريكي للمحاسـبين عرفه فقدمحدد وعالمي،  المؤسسات فهو

  :)1(بأنه اعليه دولي

"Auditing is a systematic process of objectively obtained and evaluating 

evidence regarding assertions about economic actions and events to 

ascertain the degree of correspondence between those assertions and 

established criteria and communicating the results to interested users". 

 :كما يلي)Alvin A. Arens )2وقد عرفه 

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about 

information to determine and report on the degree of correspondence 

                                                           
1) American Accounting Association, Committee on Basic Concepts, Sarasota, FL, AAA, 
1973, in: Messier, William F. Jr .(2000), Auditing and Assurance Services , 2nd Ed. Boston 
,.P.11 
- William C., Boynton and others, Modern Auditing, 5th. Ed. 1996. Jhon Willy & Sons, Inc., 
P. 4 

)2 Arens Alvin A and others, Auditing and Assurance Services, Person Education, Inc., 9 
Ed. 2003 .P.9 
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between the information and established criteria, and should be done by a 

competent, independent person." 

أي أن التدقيق عبارة عن عملية منهجية ومنظمة يقوم بها نوع معين من المحاسبين يطلق               

 وينصب عملهم على فحص وتدقيق التقارير المالية بشكل حيادي عن           (CPA) المراجعينعليهم  

طريق جمع األدلة والقرائن بشكل موضوعي التي تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث المالية لتحديد             

مدى االتفاق والتوافق بين هذ النتائج المتمثلة بالتقارير المالية مع المبادئ والمعـايير المقـررة               

مقبولة قبوال عاما على مستوى مهنة المراجعة، وتبليغ الجهات المعنية بنتائج أعمال المراجعة             وال

ضمن وقت مناسب لمساعدتهم في توجيه قراراتهم االستثمارية بشـكل مناسـب وفـي الوقـت                

 . المناسب عن طريق تقرير المراجعة

 :من التعاريف السابقة يمكن تلخيص عناصر المراجعة كما يلي

   Systematic Processعملية منهجية ومنظمة هي 1.

   يقوم بها نوع معين من المحاسبين ذوي مؤهالت علمية وعملية متعارف عليها2.

 حص وتدقيق التقارير المالية بشكل حياديف 3. 

عن نتائج أال نشطه واألحداث المالية التي قامت بهـا            جمع األدلة والقرائن بشكل موضوعي     4.

 تصاديةإدارة الوحدة االق

   المتعارف عليها دوليا  GAAP  تحديد مدى االتفاق والموائمة للتقارير المالية مع معايير أل5.

   تبليغ األطراف المعنية بنتائج المراجعة عن طريق تقرير المراجعة6.

 القرارات االقتصادية واالستثمارية بالشكل المناسب والوقت المناسب المساعدة في توجيه. 7

قيق هو القيمة المضافة التي يضيفها المدقق على البيانات االمالية وبالتالي فان علـى              ان التد . 8

 .المدقق ان يمتلك روح التدقيق عند قيامه بواجبه
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Spirit of auditing means: It is unnecessary to follow the standards blindly, 

the auditor is justified in following an alternative course of action so, the 

burden of justifiying departures from the standards fall on the auditor.   

ويمكن توضيح األهداف والمبادئ األساسية التي تحكم تدقيق البيانات المالية مـن خـالل              

 : كما يلي)1( من المعايير الدولية المتعارف عليها200المعيار رقم 

راجعة البيانات المالية هو تمكين المراجع من ابداء رأيه فيمـا اذا كانـت              أن الهدف من م   " -1

ومـن  .البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي االساسية وفقا الطار تقارير مالية محـددة             

أو تمثل بعدالـة    " تعبر بصورة حقيقية وعادلة      "العبارات المستعملة لبيان رأي المراجع هي     

 .لها نفس المعنى" رية من كافة النواحي الجوه

ال ان مستخدم هذه البيانات ال      إ بالرغم من أن رأي المراجع يعزز مصداقية البيانات المالية           -2

 يبـين   ي هو تأكيد للنمو المستقبلي للمنشأة  أو ان هذا الرأ          ييستطيع االفتراض بأن هذا الرأ    

 ."أن االدارة قد قامت بتسيير امور المنشأة بشكل كفء وفعال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المعـايير الدوليـة للمراجعـة      . 2001 أيلول،  1ط، النسخة العربية المعمول بها في فلسطين،        المعايير الدولية للتدقيق   )1(

 .57 ، صفحة1998الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين، 
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 خدمات التدقيق وفقا للغرض:  المطلب الثاني

 لمجتمع االعمال، ويمكن تمثيل الخـدمات    يقوم مدقق الحسابات باداء خدمات مهنية مختلفة      

 : )1(التي يقوم بها مدققي الحسابات على النحو التالي

            Assurance Services:أوال 

                                        Assurance Services 
Attestation  Services 

Review Audits 
 
Certain Management Consulting 
 Other Attestation Services 

(e.g.,) Web Trust,Sys Trust ) 

          None Assurance services: ثانيا 

Other Management Consulting 
Certain Management Consulting 
Accounting and Bookkeeping 
Tax Services 

 )2Other Assurance Service( : ثالثا 

Other Assurance Services Example 
Service activities Other assurance services 
Asses the process in a company’s 
investment practices to identify risks 
and to determine the effectiveness of 
those process 

Controls over and risk related to 
investments, including policies 
related to derivatives 

Perform anonymous shooing to 
assess sales personnel dealings with 
customers and procedures they 
follow 

Mystery shopping 

Assess security risks and related 
controls over electronics data, 
including the adequacy of backup 
and off-site storage 

Asses risk of accumulation, 
distribution, and storage of digital 
information 

Develop fraud risk profiles and Fraud and illegal acts risk 
                                                           

)1(  Arens.Alvin A and others, Auditing and Assurance Services, Person Education, 
Inc., 9 Ed. 2003 .P.9 
 

) 2( Ibid, Arens Alvin A and others, P.9 
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assess the adequacy of company 
systems and polices in preventing 
and detecting fraud and illegal acts 

assessment 

Examine transactions between 
trading partners to ensure that 
transactions comply with 
agreements; identify risks in the 
agreement 

Compliance with trading policies 
and procedures 

 : أنواع التدقيق كما يلي)Boynton)1 وقد بين

  Financial Statement Audit التدقيق المالي -1

  Compliance Audit         االلتزام  تدقيق -2

 Operational,  Performance or Management Auditتدقيق االداء  -3

                Forensic Audit or Investigationالتدقيق لغرض معين  -4

 :ن كما يلييأنواع الخدمات التي يقوم بها مدققي الحسابات القانوني  Boyntonواضاف 

                               Attestation Servicesخدمات التصديق -1

                              Financial Audit خدمات التدقيق المالي-2

 Examination                    خدمات الفحص أو االمتحانات-3

                                              Review   خدملت المراجعة  -5

   Agreed –Upon Procedures      الخدمات المتفق عليها  -6

               Non-attestation Services خدمات عدم التوثيق  -7

                        Accounting Services خدمات المحاسبة  -8

                                Taxation خدمات الفحص الضريبي  -9

 Consulting Services                  الخدمات االستشارية-10

 : المدققين كما يلي أنواعBoynton و Messierوقد بين كل من 

                                                           
)1(  Boynton, Williams and others, Modern Auditing. 6th.Ed. 1996. Jhon Willy& Sons, 

Inc.Canada, P. 4 
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  Independent Auditors مدققي الحسابات القانونيين -1

                    Internal Auditors المدققين الداخليين -2

   Government Auditors مدققي الوحدات الحكومية – 3

 قد حصرت  أنواع التدقيق من حيث        )1(والمالحظ أن معظم كتب التدقيق المحلية واألجنبية      

 : الغرض على االنواع التالية

  Financial Statement Auditالتدقيق المالي  -1

  Compliance Audit          تدقيق االلتزام -2

    Operational Audit)االداري(تدقيق االداء  -3

  Forensic Audit or Investigation  (2)التدقيق لغرض معين -4

يشمل التدقيق المالي تدقيق القوائم المالية والتدقيق المتعلق باالمور المالية : التدقيق المالي -1

لمالية للوحده الخاضعة للتدقيق تمثل ويقصد به اعطاء تأكيد معقول حول ما اذا كانت القوائم ا

بعدالة المركز المالي للوحده ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل يتناسب مع معايير 

، كما يشمل التدقيق المالي التدقيق الذي يتم تمشيا مع GAAPالمحاسبه المتعارف عليها 

 المعهد االمريكي سس محاسبيه اخرى تمت مناقشتها في معايير التدقيق الصادرة عنأ

 .AICPAللمحاسبين القانونيين 

 :ويقسم هذا النوع من التدقيق إلى

                                                           
 Messier, William, Ibid, P, 13. )1(   

17 صفحة 2000 ،األردن، عمان، تدقيق الحساباتشورات جامعة القدس المفتوحة،  من منعبد اهللا، خالد أمين،  
)2   Forensic Audits means:  A  forensic audits purpose is the detection or deterrence of a wide 

variety of fraudulent activities and include: * Business or employee fraud; * Criminal 
investigation; * Shareholder and partnership disputes; * Business economic losses; * 
Matrimonial disputes   
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وهو عبارة عن الفحوصات التي يقوم بها المـدقق للعمليـات    pre-audits :التدقيق األولى -أ

المالية قبل استكمال الدورة المحاسبية وغالبا ما يقوم بهذا النوع المدققين الـداخليين بهـدف               

 .احي الشكلية والموضوعية والقانونية للمستندات المؤيدة للعملياتتدقيق النو

لفني حيـث يقـوم المـدققين    أ  واحيانا يطلق عليه التدقيق  post-audits:التدقيق النهائي-ب

بفحص القوائم المالية والعمليات المالية بعد انتهاء دوراتها المحاسبية وهدفه تطبيق المبـادئ             

 والتحقق مـن عدالـة نسـب اإلهـالك وعمـل المخصصـات              المحاسبية المتعارف عليها  

ويقوم بهذا النوع من التدقيق المدققين الداخليين للمشروع او مدققي الحسابات             .واالحتياطات

 .CPAالقانونيين 

ويقصد بتدقيق االلتـزام معرفـة مـدى تقيـد       Compliance Audits:   تدقيق االلتزام-2

فمثال فى حالة زيـادة     . قدية بينها وبين االدارات المركزية    االدارات اإلقليمية باالتفاقات الع   

المخصصات المالية من الحكومة المركزية إلى المؤسسات والوزارات التابعة لها جعلهـا            

وقد عرف االستاذ القبيالت الرقابـة      .تطور هذا النوع من التدقيق لتحقيق الرقابة المركزية       

تزام اإلدارة بالقوانين واألنظمة والتعليمات فـي       لإ عملية التحقق والتأكد من      يه: " بما يلى 

داءها لعملها لتحقيق االهداف المرسومة وفق الخطـط الموضـوعة  بكفـاءة وفاعليـه               أ

 .)1(" ومن ثم العمل على عالجها ومنع تكرارها أوالوقوف على نواحي القصور والخط

ـ     "   Performance Audit:   تدقيق األداء3 ن التـدقيق  واحيانـا يسـمى هـذا النـوع م

Operational Audit  وهو عبارة عن فحص موضوعي ونمطي للبراهين بهدف اعطاء 

 او عملها من اجل تقديم      ، او نشاطها  ، او برنامجها  ،تقييم مستقل الداء المؤسسة المدقق لها     

معلومات لتحسين المساءلة العامة وتسهيل عملية اتخاذ القرار من قبل المسـؤولين عـن              

                                                           
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،       الحكومية األجهزة والمالية على    اإلداريةالرقابة   : حمدي سليمان سحيمات القبيالت    )1(

 .23، صفحة 1998 ،ناألردن، عما
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 من التدقيق االقتصادي وتـدقيق الكفـاءة        عمل التصحيحي، ويتضمن كال   مراقبة او بدء ال   

 .)1 ( "وتدقيق البرامج

 :ىوهو يهدف إل

 .تحقيق الكفاية والكفاءة لعمليات المشروع من خالل الفحص المنتظم ألدلة اإلثبات) أ

 .إدارة األموال والموارد بصورة فعالة واقتصادية وبناءة) ب

المرسومة قد تم تحقيقها وان القـوانين وااللتـزام بخطـط البـرامج             التأكد من ان األهداف     ) ج

 .الموضوعة قد تم العمل بها وفقا للمطلوب

 . المساءلة العامةأتحسين مبد) د

وتشير الى الرقابـات  ) Task Control(ويطلق عليها أحيانا الرقابة على المهام المحددة 

ولهذا فهي تركـز علـى      .لى كل نشاط محدد   التفصيلية التي تحوي الجوانب االجرائية للرقابة ع      

 :ومن مجاالت الرقابة على العمليات  .الرقابة على االنشطة المعنية وليس على االداء االداري

  ؟كيف يمكن العمل على تخفيض معدل استخدام الخامات في أحد العمليات  

 كيف يمكن تحسين انتاجية العاملين في ادارة المخازن ؟  

  ؟وقات تشغيل المعدات  كيف يمكن جدولة ا 

  ؟ من هم العمالء الذين ال يجب منحهم مهلة اضافية للسداد  

 :بما يلي) 12 صفحة Messier(وقد عرفه 

"An operational audit involves a systematic review of organization 

activities or a part of them, in relation to the efficient and effective use of 

resources". 

أما عن دور هذا النوع من التدقيق في الوحدات االقتصادية غير الحكومية، فهـو يشـمل                

عملية مراجعة منهجية الوجه النشاط المختلفة في المشروع، أو بعضا من أوجه النشاط للتحقـق               

                                                           
، ترجمة جمعية المحاسبين الفلسطينية، الضـفة الغربيـة، غـزه،           1، غزه ط  )الكتاب األصفر  (معايير التدقيق الحكومي   )1(

 8 ص 2002
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اء وتطوير  والهدف من هذا النوع من التدقيق هو تقييم االد         . من حسن استخدام الموارد المختلفة    

 :التوصيات عن عمل أوجه النشاطات المختلفة واحيانا يطلق عليه

Performance Audit or Management Audit 

 :الفرق بين التدقيق المالي وتدقيق االداء مجدوال على النحو التاليبيان ويمكن ت

Financial auditig 
 التدقيق المالي

Operational or management or 
performance auditing 

 تدقيق االداء

 من حيث الغرض من التدقيق: أوال

التدقيق المالي

أن البيانات المالية التاريخية قد سجلت تسجيال 

 صحيحا

 تدقيق االداء

أن البيانات المالية سجلت بكفاءة وفاعلية سواء       

ومثال ذلـك شـراء     . في الماضي او المستقبل   

بضاعة أو أصل من االصول بسعر مـنخفض        

 إرتفاع االسعار المستقبليةلتوفير 
Efficiency and effectiveness 

 من حيث توزيع التقارير: ثانيا

التدقيق المالي

التقرير يوزع على جهات داخلية وجهات 

 خارجية مثل الدائنونن البنوك ، الضرائب

 تدقيق االداء

التقرير معد لالدارة ويختلف في كل مرة حسب 

 طبيعة عملية التدقيق

  Inclusion of Nonfinancial Areasن حيث تعلقة باوجه نشاط المشروع م: ثالثا

 التدقيق المالي

نشاط التدقيق محدود للقضايا التي تؤثر عل 

 صحة وعدالة القوائم المالية وعرضها

 

 تدقيق االداء

 ،ل عدة وجوه من اوجه نشاط المشروعتشم

مثل قسم االعالنات، قسم المستخدمين، قسم 

الخ..ياالنتاج الصناع  
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 من حيث هدف الرقابة الداخلية: رابعا

 التدقيق المالي

الهدف من الرقابة الداخلية هو تحديد 

 االختبارات الجوهرية
Substantive audit testing 

 تدقيق االداء

الهدف من الرقابة الداخلية هو تحديد الكفاءة والفاعلية 

 في أي قسم من اقسام ووحدات المشروع
Efficiency and Effectiveness 

 

 )1( التالي يمثل أمثلة للثالث أنواع االولى من أنواع التدقيق جدولوال

 . أمثلة للثالث أنواع االولى من أنواع التدقيق.1-1جدول رقم 
Examples of the three Types of Audits 

Available 
Evidence 

Established 
Criteria 

Information Example Type of 
audit 

Error 
reports, 
payroll 
records and 
payroll 
processing 
costs 

Company 
standards for 
efficiency 
and 
effectiveness 
in payroll 
department 

Number of 
payroll 
records 
processed in 
a month, 
cost of the 
department, 
and number 
of errors 

Evaluate 
whether the 
computerized 
payroll 
processing for 
subsidiary 
records is 
operating 
effectively 

Operational 
audit 

 تدقيق أالداء

  Operational auditأمثلة على 

 تقييم كفاءة ودقة نظام الرواتب المستخدم في نظام الكمبيوتر .1

 تقييم كفاءة ودقة عملية توزيع الوارد والصادر .2
Financial 
statements 
and 
calculations 
by the 
auditor 

Loan 
agreement 
provisions 

Company 
records 

Determine 
whether bank 
requirements 
for loan 
continuation 
have been met 

Compliance 
audit 
 تدقيق االلتزام

Documents, 
records, and 
outside 
sources of 
evidence 

Generally 
accepted 
accounting 
principles 

Boeing’s 
financial 
statements 

Annual audit 
of of Boeing’s 
financial 
statements 

Financial 
statement 
audit 
 التدقيق المالي

 .  إسم شركة تجارية للطيرانBoeing: مالحظة

                                                           
)1(    Ibid , Arens, Alvin A. and others .P.15 
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  التدقيق لغرض معين -4

لى نتائج معينـة    إويكون هذا النوع من التدقيق بهدف البحث عن حقائق معينة والوصول            

يقها تدقيقا عاديـا    وقد تكون الحسابات والبيانات موضوع التدقيق قد سبق تدق         . يستهدفها الفحص 

الفحـص  " ومن االمثلة على     . بهدف الخروج برأي محايد حول المركز المالي ونتائج االعمال        

فحص السجالت والدفاتر بهدف اكتشاف غش ما، أو التعـرف علـى اسـباب              " لغرض معين   

، أو  اختالس معين، أو بغرض تحديد الشهرة في حال خروج شريك أو انضـمام شـريك اخـر                

  .ات التدقيق الضريبيألغراض خدم

ولكن ألهمية دور الضرائب في حياة الدول الصناعية المتقدمة وكذلك في الدول الناميـة              

والتي تعتمد في معظم ايراداتها على ايـرادات الضـريبية          ، ةفلسطينال مناطق السلطة وخاصة  

ث لم يركز   باالضافة الى أنواع االيرادات االخرى،  فأن الباح       ) ضريبة غير مباشرة  (االضافية  

على االنواع السابقة من أنواع التدقيق باستثناء التدقيق الخاص بالتدقيق الضريبي والذي يمكن             

 حيث يرى أن    ،Avensأن يقع ضمن التدقيق الغراض خاصة أو تدقيق االلتزام، وهذا ما يراه             

،Compliance Auditالتدقيق الضريبي هو نوع من أل 
لمـا كانـت   إال أن البعض يرىأنه  

لمشاكل المحاسبية ذات الطبيعة الدولية ال تقتصر على تلك المشاكل التـي تتعلـق بالقيـاس                ا

المحاسبي للربح فقط، ولكنها تمتد لتشمل عدة مجاالت أخرى في نطاق الهيكل المحاسبي مثـل               

 ولما كانت    ، )1( تدقيق الحسابات    المحاسبة الضريبية واالدارية ومحاسبة التكاليف باالضافة الى      

 ،Analytical ت التدقيق الضريبي من الخدمات الخاصة وهي خدمات ذات طبيعة تحليلية          خدما

طـار  إ، يقوم بها الفاحص الضـريبي فـي   Investigation، واستكشافية  Criticalوانتقادية

مجموعة من المعايير التي اصدرها المعهد االمريكي للمحاسبين، وهذه مقسـمة الـى ثـالث               

فأنه يمكن القول ان هناك مجاالت اخـرى        ،  GAASلعامة للتدقيق   مجموعات أسوة بالمعايير ا   

للتدقيق الغراض خاصة ومنها الفحص الضريبي والتي تحكمه القوانين المحليـة لكـل دولـة               

حسب مبدأ االقليمية، والذي يساعد في حل المشاكل المحاسبية الضـريبية للشـركات متعـددة               

                                                           
 297-295، صفحة 2001، ن، عمامفاهيم التدقيق المتقدمةمن إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  )1(
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 منـاطق السـلطة   ن أن تباشـر أعمالهـا فـي         الجنسيات وذات الطابع الدولي والتي من الممك      

 .ةفلسطينال

 في التقرير عن مدى التزام المنشأة المحليـة أو   يتلخص موقف الفاحص الضريبي  وبما أن   

أو قانون   )1( الموحدة   االجنبية، بالمتطلبات القانونية الواردة في قانون ضريبة الدخل او الضريبة         

فان الباحث  ،  ى حسب التشريعات الضريبية السائدة    ضريبة القيمة المضافة، أو اية متطلبات اخر      

 لما له مـن  ،Compliance auditأنواع ال نوع من التدقيق الضريبي يرجح القول الذي يعتبر 

 :وعليه فإنه يمكن القول أن  .همية وتجانس بين االنواع المذكورة، وخصوصيته بالضرائبأ

 قدر ممكن من األدلة وقرائن كبرأهو عملية منهجية ومنظمة لجمع  التدقيق الضريبي

اإلثبات التي تمكن الفاحص الضريبي من إبداء رأيه الفني والمحايد عن صحة وعدالة اإلقرارات 

بهدف التأكد من صدقها ) الخ.…أشخاص، شركات، مؤسسات(الضريبية المقدمة من المكلفين 

تشريع الضريبي ومدى تمثيلها الصحيح والحقيقي لسجالت المكلف وتماشيها مع متطلبات ال

ية قوانين ضرائبية أخرى لها عالقة بالتشريعات الضرائبية، باالضافة الى معايير أالوطني و

 .التدقيق المتفق عليها

 الفحص الضريبي: المطلب الثالث

وهو نوع من أنواع تعيينات إبداء الرأي الذي يعطي أعلى درجـات            : "تعريف الفحص الضريبي  

 )2(مالية المتعلقة بتحديد الدخل الضريبيالتأكيد المعقول للبيانات ال

 االهداف التي يحققها الفحص الضريبي: أوال

 :تحقيق أهدف السياسة الضريبية والمتمثلة بما يلي )1

 .تحقيق الوفرة المالية: الهدف المالي  .  أ

                                                           
 34، صفحة مفاهيم التدقيق المتقدمة مرجع سابق، )1( 
وفقا لقواعد المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين، ترجمة جمعية مدققي الحسابات  دليل المحاسب للقواعد األخالقية، )2

 .2002 ة، سن)2-7 ةالوحد(، القانونيين الفلسطينية، بموافقة رسمية من مكتب المحاسب العام
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 :الهدف االقتصادي والذي يمكن تلخيصه بما يلي  .  ب

 .تشجيع االستثمار عن طريق اإلعفاءات والحوافز -1

 .ط استهالك السلع والخدماتضب -2

 .ضبط اإلنتاج القومي -3

 .عن طريق إعادة توزيع الدخول: الهدف االجتماعي.  ج

من خالل تثبيت المواطن على أرضه عـن طريـق تحقيـق تقـديم              : الهدف السياسي .  د

 .التسهيالت واإلغراءات الضريبية

 قيادة النظام   ىقادرة عل عن طريق بناء اإلدارة الضريبية المختصة وال      : الهدف اإلداري . هـ

الضريبي بشكل يخلق التآلف بين اإلدارة الضريبية وجمهور المكلفين وبالتالي خلـق            

 .االنتماء والوالء للوطن

 :تعزيز االمتثال الطوعي للمكلفين عن طريق )2

 .تقديم إقرارت ضريبية صحيحة وعادلة - أ

اركة في تحقيـق     تعزيز صدق األداء االجتماعي لالداره باعتبارها مكلفة بالمش        - ب

 .خدمة الصالح العام عن طريق تقديم بيانات مالية صادقة وواضحة وعادلة

 .تقليل الثغرة الضريبية بين ما يدفعة المكلف بالضريبية وما يجب أن يدفعه )3

 . تقليل ظاهرة التهرب الضريبي )4

الزدواج زيادة الكفاءة اإلنتاجية في الوحدات الضريبية مما يسـاعد بتالفـي ظـاهرة ا              )5

 . الضريبي بين دوائر الضرائب المباشرة ودوائر الضريبة الغير مباشرة

تحقيق العدالة الضريبية عن طريق خلق المنافسة العادلة والشريفة بين الـذين يـدفعون               )6

 . نصيبهم من العبء الضريبي والذين ال يدفعون

 .دةتحقيق السيادة الوطنية باعتبار الضرائب من أهم مظاهر السيا )7

  ،تحديد مدى كفائة اإلدارة في تنفيذ عملياتها وفقاً لألنظمة والقوانين )8

  The three E's   خلق الكفاءات والفعاليات والمهارات الضريبية والمسماة  )9
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1. Effectively  

2. Efficiently  

3. Economically 

ـ        ويرى الباحث في هذا الخصوص      ) 10 ه للضـرائب   أنه إذا كان االحتالل قد خلق نفسيه معادي

بشكل عام في فلسطين، فقد أوجد على الجانب األخر فئة المنتفعين والطامعين فـي أمـوال                

 :)1( ومن البديهي أن هؤالء يخضعون للنص الذي يقولالدولة،

ذلـك أن   " أن الموظفين الرسميين والعاديين الذي يديرون األموال خاضعون لمساءلة الجمهور           "

لضريبة وبالتالي يجب عليه مساءلة القائمين على الضرائب عـن          الجمهور في النهاية هو دافع ا     

 ال يقتصر على إصدار بيـان حيـادي عـن           التدقيق الضريبي  فهدف    .طريق التدقيق الضريبي  

صحة وعدالة المركز المالي الضريبي وإنما أيضاً في المحافظة على حقوق المواطن من تعسف              

د مخالفة الشرعية وضمان المحافظة على حقـوق        وردها إلى جادة القانون عن     اإلدارة وشططها، 

 ."المواطن

 الحاجة لدائرة الفحص الضريبي: ثانيا

لتحقيق االهداف السابقة ال بد من إيجاد قسم في الدوائر االقليمية يتخصص فـي فحـص                

االقرارات الضريبية للوصول إلى صحة هذه االقرارات وتمثيلها الحقيقي الوجه نشاط المكلف أو             

قسم من مختلف االقسام فـي داخـل الوحـده          التأتي تغذية هذا    و . خالل الفترة المالية  المشتغل  

 آلية الفحص الضريبي كمـا      فيما يلي  و االقليميه او في بعض االحيان مباشرة من االداره العامه        

 :راها الباحثي

 المعلومات

 القوانين الضريبية السائدة الكشف الدوري المقدم من المكلف

 ة والبراهينتقييم االدل*

 تقييم هذه االدلة*

 عمل االختبارات الالزمة* 

 قسم الفحص الضريبي* 

موظف كفئ وغير متحيز وقـادر علـى        * 

 تطبيق القانون الضريبي بعدالة

                                                           
 .444صفحة . المتقدمة التدقيق م مفاهيمرجع سابق،  )1(
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 االتصال مع المكلف أو المشتغل لتقييم نتائج الفحص الضريبي

 المرحلة النهائية

 :يليإعداد التقرير النهائي والتقديربعد مالحظة ما 

 عدم االقتناع بالكشف الدوري والمطالبة بمزيد من الضريبة المستحقة -1

 Refund is dueاالقتناع بان المكلف له مخصصات يجب إعادتها  -2

 الموافقة على الكشف الدوري وقبوله -3

 الفحص الضريبيآلية : ثالثا 

 .دانيهالتركيز على فحص المشتغلين غير المسجلين فحصا شامال من خالل المتابعه المي -1

التركيز على فحص قطاعات معينه حسب قناعات االداره االقليميه بالتعاون مـع قسـم               -2

التدقيق وتوصيات االداره العامه للمشتغلين الذين يقومون بشراء بضاعه او تلقي خـدمات             

، بحيث يتم  فحص كافة مستندات المشتغلين ودفاترهم ومطابقـة           داخل الخط أالخضر  من  

 المحل مع الكشوفات ومن ثم العمل على معرفة المـوردين لهـذا             البضاعه التي يحتويها  

 .المشتغل واجراء الفحص الدقيق

التركيز على بعض المشتغلين حسب دواعي  الفحص اذا ارتأى المـدير بـأن الظـروف                 -3

 .تقتضي فحص مشتغل معين

 .يقالتركيز على فحص المشاريع الكبيره والنشطه خالل الفترات القادمه ضمن خطة التدق -4

 الضريبيدواعي الفحص :  رابعا

 :ويمكن تبيان دواعي الفحص الضريبي على سبيل المثال وليس الحصر كما يلي

و انحسار  أتقديم المشتغل كشف طلب اعاده او خصم من اعاده الكثر من فتره سنه ماليه،                 -1

 .هذه المطالبات بالمواسم السنويه

 .ن مره وبصوره مستمره طلب تقديم كشف مؤقت او بديل او تعديل الكثر م -2

 .طلب اغالق ملف او تجميد ملف او تحويل فرد الى شركه اوشراكه او العكس  -3
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 .طلب ادخال سياره ضمن حسابات المشتغل واعتبار ادخاالتها واجبة الخصم كمدخالت  -4

 . طلب اصدار فاتوره ضريبيه بقيمة صفر -5

ن الجانب االخر بـنفس      طلب فواتير مقاصه بكميات كبيره وعدم احضار فواتير مقاصه م          -6

 .النسبه

 : المالحظه اثناء التفتيش المفاجئ للمشتغل لما يلي -7

 . عدم تسجيل المبيعات في ماكنة الصندوق -ا

 . عدم اصدار فواتير ضريبيه-ب

  عدم وجود سجالت محاسبيه -ج

ضبط بضائع مباعه من غير فواتير ضريبيه او شهادات ارسال او الحصول على بضـاعه                -8

 اتير من غير فو

 . االنقطاع عن تقديم كشوفات دوريه -9

 .بالكمبيوتر ظهور مبالغ دين كبيره مسجله على المشتغل -10
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 مفهوم الضرائب المباشرة وغير المباشرة:  الثانيالمبحث

 الضرائب المباشرة والغير مباشرة: المطلب االول

 مبدأ شرعية الضريبة : 1-1

    الضرائب المباشرة:  2-1

 ير المباشرةالضريبة غ : 3-1

 العناصر الرئيسية للضريبة: المطلب الثاني

 قواعد فرض الضريبة: المطلب الثالث

 المفاهيم العامة للضريبة: المطلب الرابع

 تحديد الدخل الخاضع للضريبة الهدف من : الخامس المطلب
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 الضرائب المباشرة وغير المباشرة: المطلب االول

 مبدأ شرعية الضريبة:  1-1

. ال بقانون وهو ما يعرف بمبدأ شـرعية الضـريبة         إمقرر ان الضريبة ال تفرض      المبدأ ال 

ولذلك تنص تشريعات معظم الدول ومنها االردني والفلسطيني على ان يكون فرض الضـريبة              

غير ان مبدأ شرعية الضريبة ال يمنع السلطة التنفيذية باستعمال حقها الدستوري فـي                .بقانون

للقوانين الضريبية، أو في اصدار اللوائح في حدود مـا يفوضـها فيـه              اصدار اللوائح التنفيذية    

 ساهم الى حد كبير      الضريبة االضافية  ن عدم وجود لوائح تنفيذية لقانون     أ ويرى الباحث .المشرع

وقد   .في تقدير الضرائب  في المغاالة والشطط االداري لموظفي الضريبة وخاصة  المتعلق منها           

راضـي السـلطة    أ  وهو المعمول به حاليـا فـي          1964 لسنة   25عرف القانون االردني رقم     

  ".ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون:"الفلسطينية ضريبة الدخل بما يلي

  الضريبة المباشرة:  2-1

The internal Revenue Services (IRS)  defined a tax “an enforced 
contribution, exacted pursuant to legislative authority in the exercise of the 
taxing power, and imposed and collecting for the purposes of raising 
revenue to be based for public or governmental purposes. Taxes are not 
payments for some special privilege granted or service rendered and are, 
therefore, distinguishable from various other charges imposed for particular 
purposes under particular powers or functions of government .”(1) 
 

بأنها فريضة مالية إجبارية تفرض وتحصـل بصـفة نهائيـة            ) IRS(ويفهم من تعريف    

مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو احدى الهيئات المحليـة         وأنها   . معينوبدون مقابل معين ولغرض     

  .فيها جبرا ويتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل وفق قـانون او تشـريع محـدد                 

 ويكون الهـدف مـن       لغرض معين أو الحصول على منفعة معينة،       وهي أيضا ليست مدفوعات   

 المساهمة في تغطية نفقات الدولة المختلفـة وتحقيـق بعـض االهـداف االقتصـادية                هافرض

 .الوصول إليهاواالجتماعيه التي تسعى الدولة الى 

                                                           
(1)  Murphy, Kevin E. Concept in Federal Taxation. West Publishing Company, U.S.A, Ed.8, 
1994. P.4 
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Characteristics of tax 
 

1- The payment to the government authority is required by law. 

2- The payment is required pursuant to the legislative power to tax. 

3- The purpose of requiring the payment is to provide revenue to be 

used for public or governmental purposes. 

4- Special benefits, services, or privileges are not received as a result of 

making the payment. The payment is not a fine or penalty that is 

imposed under other powers of government )1( . 

 
 خصائص الضريبة المباشرة

  أنها فريضة مالية، وتجبى ماليا وليس عينيا-1

  تمتاز بسهولة التحصيل وسهولة الصرف وسهولق قيدها في الدفاتر-2

  تفرض من قبل الدولة ومن خالل تشريع ينظم فرضها وتقديرها وجبايتها-3

  تفرض وتجبى بصورة إلزامية-4

ياجات الدولة وتحقيق أهـدافها االقتصـادية واالجتماعيـة          توفر االموال الالزمة لتغطية إحت     -5

 .هوالسياسي

 

 الضريبة غير المباشرة: 3-1

 تعريف الضريبة غبر المباشرة -1

 :بأنها) VAT( الضريبة غير المباشرة Taitعرف 

 أي هي القيمة التي يضيفها مؤدي الخدمة، سواء أكان           ".)2( التكلفة هي القيمة المضافة الى   "

على تكلفة الصفقة،    . الخ… تاجر جملة، أو تجزئة، أو وكيل خدمات، او مؤدي خدمة            منتجا، أو 

سواء أكانت مواد خام مشتراة بقصد التصنيع، أو اعادة البيع، زائدا تكاليف االجور والخـدمات               

 . التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في جعل السلعة، سلعة نهائية قابلة للبيع
                                                           

(1)  Ibid ,Murphy, Kevin E.P.5 
 328 مرجع سابق، مفاهيم التدقيق المتقدمة، صفحة  )2(
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 : هاوعرفها شوب أيضا بأن

هي عبارة عن ضريبه على القيمة التي تضيفها المؤسسة من خالل نشاطاتها الى السـلع               "

والحقيقة انه يمكن توصيف ضـريبة القيمـة         )1("والخدمات التي تشتريها من المؤسسات االخرى     

وقبـل أن     .المضافة حسب نظرة المشرع اليها واختياره للمفهوم الذي يتفق وفلسفته االقتصادية          

 .لمفاهيم لضريبة القيمة المضافة يجدر تبيان أهمية بيان القيمة المضافةأبين ا

 :)2(أهمية بيان القيمة المضافة : 2

 . توصيل انجازات الشركة الى االطراف المعنية بشكل فعال-1

 .س المال والعملأ تعتبر القيمة المضافة مقياسا مفيدا للمخرجات عند حساب انتاجية ر-2

 .قيمة المضافة كأساس لدفع الحوافز تساعد بيانات ال-3

 . تساعد بيانات القيمة المضافة على اتخاذ القرارات االستراتيجية-4

 مفاهيم القيمة المضافة: 3

 :لقيمة المضافة المفهوم العام ل-أ

وقيمـة  ) مشتريات المـواد أو الخـدمات     (القيمة المضافة هي الفرق بين تكلفة المدخالت        

وقـد تعـرف     . التشغيلية التي قامت بها المنشأة على هذه المدخالت       المخرجات نتيجة العمليات    

القيمة المضافة بشكل اخر على أنها الفرق بين القيمة السوقية للسلع والخدمات التي اسـتخدمتها               

المنشاة، والسلع والخدمات التي نتجت بسبب النشاط، وبمعنى أخر الفرق بين قيمـة المـدخالت               

 :ي القيمة السوقية لمخرجات المنشاة تنتج بسبب مساهمة كل منوالزيادة ف وقيمة المخرجات

 . مجهودات العاملين في المنشأة-1

 . االشخاص الممولين لرأس المال-2

                                                           
)1(  Shoup, C. and Others, (1985). Report on Japanese Taxation by the Shoup Mission.  General head 

quarters, Kassoumi Publishing Co. Tokyo P 1 
 .329 مرجع سابق، مفاهيم التدقيق المتقدمة، صفحة  )2(
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 الحكومة والتي عليها مسؤولية المحافظة على البيئة االقتصادية واالجتماعية التي تعمل فيها             -3

 .المنشأة

وم على جمع مبالغ المدفوعات الى عناصر االنتـاج          ويقوم هذا المفه   : مفهوم طريقة الجمع   -ب

 وال تستخدم هذه الطريقة اال فـي  ،التي قامت بها المؤسسة خالل فتره معينه بما في ذلك االرباح        

 :حساب ضريبة القيمة المضافة على الدخل ومعادلتها هي

The Additive side [ wages +  profits ] 

مفهوم على طرح اجمـالي المشـتريات مـن مبيعـات            ويقوم هذا ال   : مفهوم طريقة الطرح   -ج

عندئذ يخضع الناتج وهو القيمة المضافة من قبل المؤسسة لنسـبة ضـريبة              . المؤسسة المعنية 

 وهذه الطريقة االكثر بساطه وهي تبدو للوهلة االولى انها شبيهه تماما             .القيمة المضافة المقررة  

 : ومعادلتها هييقية بينهماال ان هناك فروقات حقبطريقة الرصيد الدائن ا

The Subtractive – Direct method [ Out Puts – Inputs ]  * Rate 

  طريقة الرصيد الدائن-د

وهي عبارة عن مجموع ضريبة القيمة المضافة المجمعة من فواتير الشـراء والمرحلـة              

ن فـواتير   حيث انه من المفـروض أن تبـي        . لحساب ضريبة القيمة المضافة في االستاذ العام      

ويجب أن  . الموردين كل فاتورة بشكل منفصل السعر وضريبة البائع االجمالية على ذلك السعر           

تمثل ضريبة القيمة المضافة االجمالية التي تظهر على فاتورة المورد مجموع ضـرائب القيمـة           

لسلة  اال اذا حصل انقطاع في س       للمشتريات المضافة من قبل المورد، وفي كافة المراحل السابقة       

حيث من الممكن ان يكون في حاالت معينة أن تعمل طريقة الرصيد الـدائن               ،)1(الرصيد الدائن 

على رفع ضريبة القيمة المضافة التراكمية بشكل مفرط بحيث تزيد على ضريبة القيمة المضافة              

دة ويحصل ذلك كلما كان هناك انقطاع في سلسلة االرص         . االجمالية على البيع النهائي للمستهلك    

وكمثـال  .  ، أو تغيير بنسبة الضريبة المفروضـة       الدائنة بسبب اعفاء مؤسسة وسيطة     الضريبية

                                                           
(1) Ibid, Shoup , C. and others P 14  
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إلـى  % 17واقعي، فقد أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية قرارا بتعديل نسبة الضـريبة مـن              

، وبالتالي فإن الرصيد المتراكم قبل تغيير النسبة هـو          7/9/2005إعتبارا من صباح يوم     % 16

فإذا كانت الطريقة المحاسبية المتبعة في دفاتر التـاجر         %.  16ن بعد التغيير يصبح     ، ولك 17%

هو االخذ بمبلغ ضريبي معين من رصيد الحساب الضريبة االضافية المتراكم وفقا لطريقـة ال               

FIFO)  والتـي تسـمى    الدائن وقد أصبحت طريقة الرصيد) أحد طرق تقدير بضاعة أخر المدة

 .هي الوسيلة االكثر تفضيال في العالم كله تقريبا" ورةطريقة الفات"أحيانا 

 : بين طريقة الطرح وطريق الرصيد الدائن هيوأهم الفروقات

 . تحتاج الى تحديد الربح مقدما الان طريقة الطرح باالضافة الى الطرق االخرى -1

 .ان طريقة الطرح ال تراعي التقلبات في االسعار خالل فترات التقارير الدورية -2

طريقة الرصيد الدائن تاخذ باالعتبار تغيرات االسعار في المخـزون المشـترى فـي               أن   -3

المواسم االنتاجية، وذلك عن طريق تحميل التكلفة االنتاجية بالضريبة المناسبة حسب سعرها            

في تاريخ الحصول عليها، حيث أن فواتير الموردين تصل الى الشركة مبينا فيها بالتفصيل               

يخ الحصول عليها، وكذلك الصفقات المتعلقة بالمبيعات تحمل بسعر         سعر الضريبة حسب تار   

 .الضريبة المناسب دون االنتظار الى عمل التقارير الشهرية أو الدورية

 .سهل بالتعامل خالل الفترة الماليةأ أن طريقة الرصيد الدائن  -4

 :عادلتها هي طريقة الفاتورة او طريقة الفرق بين المدخالت والمخرجات غير المباشرة وم-ه

The Substractive – Indirect method 

Rate x Outputs -  Rate  x Inputs 

 

والمالحظ ان الدول تلجأ الى اختيار الطريقة التي تتفق ومفاهيمها ومبادئهـا االقتصـادية               

 علما ان غالبية الدول األوروبية تطبق مفهوم طريقة الفرق بين المدخالت واالخراجات والمسماة            

The Substractive – Indirect method                                                                 
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 هـو  طريقة الفـاتورة ان اختيار  )1()5 صفحة V.A.T في كتابه Alan A Tiat(ويرى 

 :اختيار جيد لالسباب التالية

 .سهولة تطبيقها بأي فترة محاسبيه سواء اسبوعيه او شهريه او سنويه -1

سهولة تطبيقها بنسبه معينه واحده او اكثر من نسبه مئوية واحده في التطبيق المحاسبي               -2

 .وخصوصا عندما تلجأ الدولة الى تغيير النسبة اكثر من مره خالل السنه المالية

  والمقصود هنا Transaction بالحدث المالي  Tax Liabilityانها تربط االلتزام الضريبي -3

 .  المعقودة او الصفقه المالية من قبل المشتغلبالحدث المالي الصفقه

 انها تساعد في عملية التدقيق المستقبلية الغراض الفحص والمراقبة من قبـل الفـاحص               -4

 .الضريبي

 . انها ال تتطلب تحديد االرباح مسبقا كما في  طريقة الجمع -5

 .قرب الى الواقعأ انها تساعد في ان تكون التقديرات الضريبية  -6

  "The Cascade Taxمالها كثيرا في التخفيف من نظام االزدواج الضريبي ساعد استع -7

طريقـة  الطريقة المستخدمة في مناطق السلطه الفلسـطينية هـي          من الجدير بالذكر ان     و

 بموجب اتفاقية باريس االقتصادية   المتبع في الخط أالخضر      حيث انها اخذت عن النظام       الفاتورة

 :وتسمى

                                        .The Invoice or Credit methodاو The Original EC 
 

 العناصر الرئيسية  للضريبة: المطلب الثاني

 .انها فريضة مالية واجبارية -1

 . انها تفرض وتحصل بصفة نهائية -2

 . انها تفرض وتحصل بدون مقابل معين -3

                                                           
)1(  Ibid, Tiat, P 5                                  
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 .عينه انها تهدف بصفة اساسيه لتمويل االنفاق العام وتحديد اهداف م -4

 . ان الجهة المخولة بفرض الضريبة هي الدولة او احد هيئاتها الرسمية -5

واذا توافرت العناصر اعاله في الفريضة المالية اعتبرت هذه الفريضة ضريبه وبصـرف        

النظر عما اذا كانت تفرض على الدخل او على االنفاق او على رأس المال او اذا كانت ضريبه                  

ترتب على ذلك ان المنازعات المتعلقة بها تعتبر منازعه ضـريبية           وي . مباشرة او غير مباشرة   

تختص بالنظر والفصل بها الهيئات التي حددها القانون الضريبي وباتباع االجراءات التي نظمها             

 .)1(لذلك

 ) 32'(قواعد فرض الضريبة وهي: المطلب الثالث

 : الضريبة الجيد وهي في كتابه ثروة االمم أربع قواعد أساسية لنظامقترح أدم سميثإ

 .قاعدة المساواة او العدالة -1

 .  قاعدة اليقين أو الوضوح -2

 . قاعدة المالئمة-3

 . قاعدة االقتصاد في تحصيل النفقات-4

ولقد تابع كثير من الباحثين أمثال استيوارت ميل، وريكاردو، ودالتون، وبيجو، وباستيل،            

 :ما يليوسيسموندي، وأضافوا قواعد اخرى مكملة نعرض منها 

يرى البعض أن مبادئ سميث االربعة تمثل شروطا يجب توافرها في كـل ضـريبة                -أ

 .صالحة، واضافوا إليها مبدا خامسا هو االستقرار

                                                           
، دار النهضة العربيـة،     األولى، الطبعة   المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن      : محمد احمد  ،عبد الرؤوف  )1(

 .52، صفحة 1998القاهرة، 
 .101، دار وائل، عمان، صفحة المالية العامة والتشريع الضريبي : خصاونة، جهاد سعيد-  )2(
 139القاهرة، صفحة  ، دار الفكر العربي، المالية العامة الحديثة لعلماألسس :تكال، شريف رمسيس - ) 3 (
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 :يرى البعض االخر أنه يمكن القول بوجود سبع قواعد هامة للضريبة وهي. ب

 )أي كافية لتمويل االنفاق العام( قاعدة كفاية الحصيلة -1

 )أي القدرة على تغيير الحصيلة بالزيادة أو النقص( ةقاعدة المرون -2

 قاعدة العدالة والمساواة -3

 قاعدة اليقين أو المالئمة -4

 )نفقات الجباية اقل ما يمكن( القاعدة االقتصادية -5

 )االثار غير المقصودة للضرائب أقل ما يمكن( قاعدة الحياد الضريبي -6

 قاعدة الرفاهية -7

 وجهة نظر الممول، أما من وجهة نظر الخزينة العامـة            إعتبر فريق ثالث قواعد سميث من      -ج

 :فينبغي مراعاة ما يلي

  وفرة الحصيلة-1

  مرونة الضريبة-2

  إقتصادية الضريبة-3

 )أي هي عملية يمكن تحصيلها وتحقيقها أم من السهل التهرب منها( القدرة الرقابية -4

  مدى الصعوبة الدولية التي تواجهها-5

 حققها بخالف كفاية الموارد المالية االهداف التي ت-6
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 )General Cooncept ()1(المفاهيم العامة للضريبة : المطلب الرابع

 تمهيد

، وبعبارة اخرى فان كل لفـظ       " اية فكره تخدم وظيفة نظامية    " عرف كوهلر المفهوم بانه     

 طالب علـم    حتي يتسنى الي باحث او    و.  متعارف عليه ومقبول في مجال البحث يعتبر مفهوما       

فهم النظام الضريبي، ومن ثم العملية الضريبية ال بد له من فهـم المبـادئ العامـة للضـريبة                   

)General Concept(   بشكل عام حتى يستطيع فهم النظام الضريبي الذي يحاول الباحث مـن

  GAAPخالل هذه الرسالة ربطه بالنظام المحاسبي واستخدام قواعد المحاسبة المتعارف عليهـا 

  كأساس منطقي للوصول إلى اهدافه في وضـع          GAASذلك قواعد التدقيق المتعارف عليها      وك

منهجية التدقيق الضريبي للوصول إلى الضريبة المستحقة في الوقت المناسب وبالمبلغ المناسـب             

 .ومن خالل تطبيقات القانون الضريبي السائد

 : المفاهيم الضريبية وتتمثل بما يلي: أوال

 1- General Concept    المفهوم العام                                                     

"General concepts provide guidance on the overall operation and 

implementation of the income tax system. As such, these concepts apply to 

almost every aspect of the system,be it an accounting issue, an income 

issue, or a deduction issue ".  

: ومن امثلتها وهو المفهوم الذي يعتبر مرشدا للتطبيات الضريبية في النظام الضريبي السائد  

 الخصـومة   -4  الواقعة المنشـئة للضـريبة      -3 الدخل الضريبي  -2  الوعاء الضريبي-1

 بئ الضريبي نقل الع-6   ربط الضريبة-5   الشخصية

2- Ability-To-Pay Concept                     مبدأ القدرة على الدفع 

                                                           
)1(  Ibid, Murphy, Keven E. ,P.4 
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ويقوم هذا المبدأ على أن الضريبة المفروضة على المكلف يجب بنائها على المبلغ الـذي               

 .يمكن أن يتحمله المكلف ويكون وقادرا على دفعه، والمتمثل في صافي الدخل

3- Administrative Convenience Concept 

 مبدأ المالئمة االدارية

ويقوم هذا المبدأ على أن العناصر الخاضعة للضريبة يمكن التغاضي عنها او حذفها مـن               

ومن .الوعاء الضريبي عندما تكون تكلفة تطبيق هذا المفهوم أكثر من الفائدة المتحققة من تطبيقه             

 يصعب تقـديرها فـي      االمثلة على ذلك مصاريف الضيافة المقدمة من الشركة لموظفيها، الذي         

بعض االحيان نتيجة قيام بعض الموظفين باستهالك كمية أكبر من المخصصة للموظف في اليوم              

 .أو الفترة

4- Arm,s –Length Transaction Concept           مبدأ التفاوض   

"An arm,s- length transactiom is one in which all parties to the 

transaction have bargained in good faith and for their individual 

benefit, not for the benefit of the transaction group )1( ". 

بمعنى أن صاحب الشركة إذا كان يملك الحصة االكبر في الشركة، وهو صاحب القـرار               

 الصـفقة   النهائي في عملية القرار، فإنه والحالة هذه كانه يتفاوض مع نفسه ،وبالتالي ال تكـون              

 .مبنية على مفهوم التفاوض

5- Pay- As- You- Go Concept       مبدأ الدفع حسب توفر الدخل 

وهذا المبدأ يقرر أن المكلف يستطيع دفع جزء من الضريبة في الوقت الذي يحقـق فيـه                 

في وهذا المبدا يقابله     . االيراد حتى يستطيع في نهاية الفترة المالية دفع الضريبة المستحقة عليه          

 .القانون الفلسطيني مبدأ السلف الضريبية واالستقطاع في المنبع

                                                           
)1(  Ibid,  Murphy, Keven.  E.P.6 
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  )1(المفاهيم المحاسبية: ثانيا 

وهي المفاهيم المقررة في قواعد المحاسبة المتعارف عليها، والتي سيستخدمها الباحث في            

 :وتتمثل بما يلي هذه الرسالة للوصول الى تحقيق أهدافه في بناء منهجية ضريبية،

1- Entity concept                                                الوحدة المحاسبية 

2-  Annual Accounting Period Concept                                     الدورية 

3-  All- Inclusive Income Concept                         مفهوم الدخل الشامل 

4- Legislative Grace Concept م القانوني للدخل                             المفهو  

5-  Capital Recovery Concept رأس المال                   ) إحياء( مفهوم إعادة  

6-  Realization Concept                                       مفهوم تحقق االيراد 

7- Constructive Receipt Doctrone                   المفهوم المهني لاليراد       

8-  Wherewithal- to- pay Concept                         مفهوم القدرة على الدفع

  

من قراءة هذه المفاهيم السابقة يتبين لنا أهمية الترابط بالمفاهيم بين المحاسبة والضرائب،             

 برنـامج   باعتبار أن المحاسبة هي االساس للنظام الضريبي الذي بواسطته وباسـتخدام آليـات            

التدقيق الضريبي الفعال يمكن تحقيق الضريبة من الشخص المناسب وفـي المكـان المناسـب               

 .وبالمبلغ المناسب

 

 

                                                           
 )1(   Ibid, Murphy, Keven.  E.P.7 
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 Postulates of Taxationالفروض الضريبية : المطلب الخامس

قاعدة تحظى بقبول عام وتعبر عن التطبيق العملي، وتستخدم فـي            ")1(عرف الفرض بأنه  

بأنه مفهـوم   " وعرفه متولي عامر  ".   ترشيد السلوك على وضع معين       حل نوع من المشاكل أو    

معين أو أكثر تربطه بالفروض االخرى عالقة معينة تضفي على هذه المفاهيم معنـى منطقيـا                

 ".يستفيد منه القارئ أو الباحث لتحقيق غرض معين 

 : )2(كالتاليويمكن تصور الفروض التالية في مجال الضرائب 

 : ويشتق منه المبادئ التاليةFairnessفرض العدالة  -1

 مبدأ وقانونية الضريبة - أ

 مبدأ عدم رجعية قانونية الضريبة - ب

 مبدأ المساواة - ت

 :  ويشتق منه المبادئ التاليةFinancial Productivityفرض االنتاجية التمويلية  -2

 مبدأ العمومية - أ

 مبدأ الوضوح - ب

 مبدأ االقتصاد - ت

 مبدأ المالئمة - ث

 :مبادئ التاليةفرض االستقرار ويشتق منه ال -3

 مبدا التوازن - أ

 مبدا التخطيط - ب

 مبدأ المرونة - ت

 مبدأ السنوية - ث

 
                                                           

)1(  Eric, Kholer, A dictionary for accounting, 4th Ed. Prentice Hall, Inc., 1970,P.100 
 .11، صفحة 1969، دار النهضة العربية، إطار المحاسبة اإلدارية:  متولي عامر-
 .24 مرجع سابق، الناغي، محمد السيد، منهج المحاسبة عن الضريبة الموحدة، صفحة  )2(
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 الهدف من تحديد الدخل الخاضع للضريبة:  السادسالمطلب

 ان يكون المدقق متسلحا بالخبره العلمية       GAASيتطلب المعيار االول من معايير التدقيق       

ومدقق الحسابات الضريبي يتطلب     . ميةوالعمليه وهذا ال يمكن تحقيقة اال بالمعرفة والمتابعة العل        

ة وانما التعمق باجراءاتها القانونية النه يقوم بخـدمتين         ي الضريب  بالمتطلبات منه ليس فقط االلمام   

في نفس الوقت، فهو يخدم الدولة بتحقيق الضريبة المستحقة، فـي الوقـت المناسـب، ويخـدم                 

الي يجب على المدقق الضريبي معرفة      وبالت . المواطن بعدم تحصيل ضريبه لم يشرعها القانون      

 المعفاة بنص القانون لغـرض       المصادر مصادر الدخل التي نص عليها القانون الضريبي وكذلك       

االدارات االقليميـة   ) الضرائب( ومن جهة اخرى تقييد سلطات       ،منع التهرب الضريبي من جهه    

 .باخضاع دخول لم ينص عليها القانون

الضريبة هو الموضوع الذي تطرح عليه أو تفـرض         ) ءوعا(والمتعارف عليه أن مطرح     

عليه الضريبة، ويعتبر الدخل مطرحا للضريبة على الدخل، ولكن هناك أنواعا معينة من الدخول              

 وال بد من تحديدها من حيث الموضوع         .هي التي يصح ان تفرض الضريبة عليها دون غيرها        

 وجدوا وفي اي وقت مـن االوقـات،         ومن حيث االشخاص الذين تخضع دخولهم للضريبة اينما       

الن هدف الضريبة تحقيق الضريبة المناسبة من الشخص المناسب وفي الكـم المناسـب وفـي                

 .الوقت المناسب
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 الفصل الثاني

 الفحص الضريبيي وعالقته بخدمات التدقيق االخرى

 مفهوم الفحص الضريبي: المبحث االول

 قيق الضريبياالفتراضات االساسية للتد: المطلب االول

 دور العنصر البشري في التدقيق الضريبي: المطلب الثاني

 المعاير المحاسبية والمعايير الضريبية وأساليب إستخدامها: المبحث الثاني 

 أسلوب الفحص الضريبي: المطلب االول

 مفهوم العملية الضريبية:  الثاني المطلب

 ق الضريبيالتركيبة البنيوية لعملية التدقي:  الثالث  المطلب

 الفحـص الضـريبي    التداخالت في العالقات الرئيسية بين    : لث  المبحث الثا 

 وخدمات التدقيق
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 مفهوم الفحص الضريبي  : المبحث االول

 تمهيد

ألدراك المقصود بعملية الفحص بشكل عام،ال بد من فهم المعنى اللغوي لكلمـة الفحـص               

فقـد بـين     .وجه النشاط المراد استخدامه فيها    وكلمة الرقابة ثم استثمار هذا المعنى اللغوي في أ        

قاموس لسان العرب للمؤلف أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابـن منظـور اإلفريقـي                 

بحـث وكـذلك    : فحص عنه فحصا  ، شـدة الطلب خالل كل شيء      : المصري أن معنى الفحص   

الرقابـة  فحصت عن فالن وفحصت عن أمره ألعلم كنه حاله، وتعنى           : فحص وافتحص ونقول  

 حرسه والحظـه،    أيالمراقبة والمالحظة والحراسة، وهى مشتقة من الفعل راقب، ورقبه          : لغة

 وتعني كلمة التدقيق، اثبات المسألة بالدليل، فالتدقيق         ).36ص  - الجزء االول  -المعجم الوسيط (

 ). 1998المنجد في اللغة واالعالم، (لغة مشتقة من الدقة، وتعني الضبط واالحكام 

لتالي فان النظرة العملية للفحص والمراقبة تختلف بحسب األشـخاص وحسـب وجـه            وبا

وبسب التداخل الكبير والخلـط الشـائع بـين معـاني الفحـص،              . النشاط المراد تحقيق أهدافه   

 المدلول الفني لهـذه الكلمـات حـين        ى الباحث والمراجعة، والتدقيق في الكتب العربية، فقد راع      

  في اللغة االنجليزية هادفا المـدلول        AUDITمرادفا لكلمة   ) دقيقفحص أو ت  (استخدم مصطلح   

والفحص كلمة يفهمها المختصون من خالل نظرتهم        . الفني  لهذه المصطلحات خالل هذا البحث      

فيلجأ للفحص أو الرقابة رجال القضاء وأجهزة الشرطة كأسلوب للتحـري             .الى تحقيق اهدافهم  

ة بالعمليات الحقيقية لألحداث المتحققة مـن قبـل األشـخاص           والتقصي للظواهر المادية المتعلق   

ويستخدمه أيضا المحاسبون، والمهنيون، والمدققون على مختلف انواعهم          .العاديين أو المجرمين  

كأسلوب بحث وتقصي عن حقائق معينة من خالل البحث في المستندات واألدلة الثبوتيه المتوفرة              

 .ائع واألحداثوذلك إلبداء رأي فني عن تلك الوق

وما يهمنا حقيقة هو الفحص المتعلق باألحداث المالية في المنشات التجاريـة والصـناعية              

درجة االعتمـاد   (وقياس درجة موثوقيتها     وخالفها، وذلك للتأكد من صحة هذه األحداث المالية،       

ان ، ذلك أن األحداث المالية هي من صنع إدارة المشـروع، وباعتبـار              Credibility )عليها

فيجب عليها ان تقدم لهم بيانات مالية        اإلدارة وكيل عن المساهمين في تحقيق نجاح استثماراتهم،       
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صحيحة وعادلة وإال تم مقاضاتها بسوء اإلدارة والتقصير في أعمالها بناء على تجـاوز حـدود                

ـ                )1(الوكالة للة فـي   ، بل ربما تلجأ الدولة إلى مقاضاة اإلدارة إذا ما ثبت أنها قدمت بيانـات مض

 لما للضريبة من أهمية في رسم السياسة المالية         ،اإلقرارات الضريبية المقدمة إلى دوائر الضريبة     

 في هذه المرحلة هو التأكـد مـن صـحة قيـاس            بالفحصوبالتالي يصبح المقصود      ".)2(للدولة

س العمليات المالية والتأكد من سالمتها ضمن معايير يحددها الفاحص للتأكد مـن صـحة القيـا               

ومما سبق  .)3( "الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع عن فترة مالية معينة          

 :نصل الى أن المقصود بالفحص

 التأكيـد  -وهو نوع من انواع تعيينات ابداء الرأي الذي يعطي اعلى درجات التأكيـد   : الفحص"

 .حت البحثت حول الموضوع –المعقول

 :ن التعيينات لفحصيتضم" فحص "إن المصطلح 

 . التقديرات والتنبؤات–بيانات مالية بنظرة مستقبلية * 

 .تصميم وفاعلية انظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية او قطاع منها* 

 .صميم انظمة الرقابة الداخلية للتقارير الماليةتمدى مالئمة * 

 .نين الشركات بالقواعد والقوااللتزامالمتطلبات المحددة * 

 . ومناقشة االدارةتتحليال*

 .المعلومات المالية االخرى* 

                                                           
، 1964  القاهرة، التراث العربي،إحياء، دار 7، مجلد رقم  في شرح القانون المدنيالوسيط : سنهوري، عبد الرزاق)1(

 .1999لسنة ) 3( من قانون المحامين النظاميين رقم 26/3 نص المادة إلى وباإلضافة )371(صفحة 
 .)67( ، صفحة 1990  بيروت، دار النهضة العربية، جامعة بيروت،الجرائم الضريبية : سرور، أحمد فتحي)2(
قانونيين، ترجمة جمعيـة مـدققي       للمحاسبين ال  األمريكيوفقا لقواعد المعهد     ،األخالقيةدليل المحاسب المهني للقواعد      )3(

 ).2 -7 الوحدة(صفحة ، John Willy & Sons, Inc ،2001الحسابات القانونيين الفلسطينية، بموافقة رسمية من 
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 .)1("معينأي كتاب يتضمن تأكيدات معينة اصدرته االدارة حول موضوع * 

المعروف في فلسطين أنها تأخذ بنظام الضريبة الموحدة أي بنظام الضريبة على الـدخل              و

 وبالتالي فان على الفاحص في هذه        . في تقديم االقرارات   الكشف الذاتي العام الذي يعتمد اسلوب     

سبي للعمليات المالية المقدمة بشـكل إقـرارات ضـريبية           احمالمرحلة التأكد من صحة القياس ال     

ذلك أن جمهور المكلفين مخـاطبين      .  لضريبة الصحيحة لللتأكد من درجة موثوقيتها واظهارها      

 فقـد نصـت   .  أو إقرارات سنويه   بحكم القوانين الضريبية تقديم إقرارات إما دوريه او شهريه          

على المشتغل أن يقدم كشفا الى المسؤول لكـل          " 1963 لسنة   16من قانون رقم    ) أ (76المادة  

 . "1964 لسنة25من قانون رقم ) 1 (35مدة أمدها شهر واحد كما نصت المادة 

 االفتراضات االساسيه للتدقيق الضريبي: المطلب االول

ات الى تأصيل فكرة التدقيق الضريبي في ذهن الفـاحص          يهدف الباحث من هذه االفتراض    

الضريبي بأنها عملية لها قواعدها ومعاييرها وتستمد اصولها من بعـض مجموعـة المعـايير               

وأنه بدون   . )2( أالصفر والقواعد المختلفة الوجه انشطة التدقيق المختلفة حسبما أشار اليها الكتاب         

فحص فأنه ال يمكن تحقيـق برنـامج التـدقيق الفعـال            مراعاة هذه االفتراضات اثناء عملية ال     

ف الـى   والذي يهـد Systematic Audit Approachالمطروح من قبل الباحث والمسمى 

 :وتشمل هذه االفتراضات ما يلي تحقيق اهداف الفحص الضريبي

 . يشمل تعبير التدقيق مراعاة معايير التدقيق المتفق عليها"-1

 المؤتمنين على الموارد العامة وتحصيلها بالطريقة القانونية،        يعتبر الفاحص الضريبي من    -2

 .اي ملتزما بتطبيق القوانين والقواعد السارية المفعول في فلسطين

 يعتبر الفاحص الضريبي مسؤوال امام المكلفين وأمام المنظمات المهنية التي تعمل بتدقيق             -3

 .هةالحسابات من حيث التزامه بتقديم تقريره بحيادية ونزا
                                                           

 7 ،  صفحةاألخالقيةاعد و دليل المحاسب المهني للق مرجع سابق، )1(
الكتاب  (قيق الحكومية ومعايير الرقابة الداخليةمعايير التد من منشورات جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية،  )2(

  3، صفحة 2002، فلسطين، )األصفر



 45

 . تقارير الفاحص الضريبي خاضعة للرقابه العامة والمسائلة-4

 يساهم الفحص الضريبي بتوفير تقارير محايدة ومستقلة حول مزاعم االدارة فيما اذا كانت              -5

 راعت المتطلبات القانونية الواردة فـي       المعلومات المالية الخاصة بالوحدة االقتصادية قد     

عية المحاسبين القانونيين الفلسطينيين قد تبنت معايير التدقيق         علما أن جم   القوانين الضريبية 

الصادرة عن جمعية المحاسبين االمريكيين، وبالتالي يصبح هدف الفاحص الضريبي متفقا           

 : مع أهداف التدقيق المالي الغراض االفصاح كما يلي

o           ف التزوير  على الفاحص الضريبي تصميم عملية التدقيق بشكل يوفر تأكيدا معقوال باكتشا

الجوهري بالنسبه للقوائم المالية، واكتشاف االخطاء في االقرارات الناتجة عن االعمـال            

 .الضريبية غير القانونية المباشرة والجوهرية

o            يتعرض  على الفاحص الضريبي ان يستخدم العناية المهنية الواجبة عند الفحص حتى ال

 .ديم تقارير غير حقيقيةالجراءات قانونيه مستقبلية في حالة التحيز او تق

o               على الفاحص الضريبي ان يخصص وقتا معقوال لدراسة الرقابـة الداخليـة الخاصـة

 .بااللتزام بالقوانين والتشريعات الضريبية

o على الفاحص ان يشير في تقريره ان عملية الفحص قد تمت وفقا للخطه الموضوعة. 

ن يخضعها للفحص الدقيق والبحث عن      أن الفاحص ال يعترف بصحة الحقائق أو قيمتها قبل أ          -6

 . لهادليل صحتها، ووزن وتقييم الجوانب المؤيدة والمعارضة

 أن الفاحص يشبه بعمله رجال الشرطة وعملهما في التحري عن الجريمة، فكما يقوم المخبر               -7

والمحامي لمواجهة المشاكل بوضع مفاتيح الغاز الجريمة مع بعضها البعض في إطار منطقـي              

 الجريمة وتقـديم مرتكبهـا      وكوسيلة لتحديد  الدليل أمام المحكمة بطريقة منطقية ومنظمة،        لتقديم

جرائيـة ذات طبيعـة   إكتشاف الحقيقة، فإن الفاحص يواجه مشاكل وقواعـد     إللعدالة عن طريق    

وذلك لمواجهة صحة البيانات المالية وأنها مبنية على الدليل الواضـح المسـتمد مـن               ،  متشابهة

 .وثوقة والصحيحةالمصادر الم
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 :دور العنصر البشري في التدقيق الضريبي ويشمل: المطلب الثاني

 الصفات الواجب توا فرها في الفاحص الضريبي : -أوال

 المؤهالت: 1

 االستقاللية والموضوعيه والنزاهة: 2

 االستقاللية التنظيمية: 3

 العناية والمهارة والكفاءة الالزمة : 4

 لشخصي واالخالل الخارجيحاالت االخالل ا: ثانيا

 –تمهيد 

ـ تيمكـن   تعتبر اخالقيات مدققي الحسابات على انها مجموعة من القيم والمبادىء            ص يلخ

 .Arensكما يراهاِ والتالي على النحو 

"Ethics can be defined broadly as a set of moral ptinciples or values. )1(  

Illustrative Prescribed Ethical Principles                                      

 المبادئ والصفات االخالقية الواجب العمل بها اثناء عملية التدقيق المالي والضريبي

The following are the six core ethical values that the Josephson 

Institute associates with ethical behavior. 

1- Trustworthiness: )معتمديـة  (  ,includes honesty, integrity الجـدير بالثقـة   

reliability,and loyality.                                              

2- Respect:  االحتـرام includes notions such as civility,courtsy, dignity, 

tolerance,and acceptance. 

3- Responsibility: المســؤولية means being accountable for one,s and 

exercising restraint. 

                                                           
)1(  Ibid, Arens, Alvin A , P.74 
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4- Fairness: and justice  ــة ــة والنزاهـ  includes issues of العدالـ

equality,impartiality,oroprtionality,oppenness,and due orocess.  Fair 

treatment means that similar situations are handled consistently. 

5- Caring:  اجـب أالهتمـام بالو  means being genuinely concerned for the 

welfare of others and includes acting altruisticlly and showing 

benevolence 

6- Citizenship: ــاالخالق الحضــارية ــع ب  includes obeying laws and التمت

performing one,s fair share to make society work,including such 

activities as voting,serving on juries,and conserving resources " . 

 سواء في تحقيـق العمليـة        القلب النابض لمختلف مراحل التدقيق،     العنصر البشري يمثل  

 فالمدقق هو الذي يقوم بـالتخطيط، والتنظـيم، والتنفيـذ بغـرض              .المالية او العملية الضريبية   

سباب يجب ان تتوافر في المدقق صفات محدده بـدونها          ولهذه اال  . الوصول الى تحقيق االهداف   

 وهذه الصفات وإن كان من المفروض أن يتحلى بها           .ال يمكن انجاز الهدف الحقيقي والمطلوب     

كل إنسان، إال أن موظف الضرائب الحكومي، وكذلك الفاحص الضريبي المستقل يجب أن تكون              

 احترامها من جمهـور     العملية الضريبية هذه الصفات هي مكونات شخصياتهم، واال سوف تفقد         

 االلتزام الطوعي من المواطن، وتزيد الفجوة الضريبية بين المواطن والسـلطة            المكلفين وفقدان 

أليست حياتنا قائمة على المؤسسات، فيها نلد، ومـن          .  مؤسسات الدولة  الضريبية باعتبارها أحد  

، وهـي فـي النهايـة       جتماعية واالقتصـادية  س حياتنا اال  خاللها نتعلم ونعلم االجيال، فيها نمار     

ا االنتاجية وتحصيل   أي كيف يمكن المحافظة عليها من خالل تدقيقها لرفع كفائته          موضوع بحثنا، 

الضرائب منها، إلعادة صرفها على هذه المؤسسات والعمل على استقرارها، وإعـادة دعمهـا              

 تقديم الخدمات العامة للمجتمـع      إقتصاديا، أو بالصرف على المؤسسات االجتماعية المساهمة في       

 .لتحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي في الدولة

 :في الفقرة الرابعة على ما يلي) 910(وينص المعيار الدولي رقم 



 48

الصادر عن االتحاد   " بقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين      " يجب ان يلتزم المدقق     

سلوك المهني التي تحكم المسؤوليات المهنية للمدقق على ما         ولي للمحاسبين، وتتضمن قواعد ال    دال

 -و  السـرية  -ـ الكفاءة والعناية المهنية ه    - الموضوعية د  - االمانة ج  - االستقاللية ب  -أ: يلي

 . المعايير الفنية-السلوك المهني ز

 الصفات الواجب توفرها في الفاحص الضريبي: اوال

 : ويمكن تلخيصها بما يلي

  :المؤهالت: 1

يجب ان يمتلك المدققون المخصصون العمال التدقيق الضريبي الكفاءات المهنية المالئمة 

 :والمتمثلة فيما يلي

 .معرفة الطرق واساليب التدقيق الضريبي -1  

 .  معرفة الشكل القانوني للوحده االقتصادية موضوع التدقيق-2  

 .مهارات االتصال مع كل اطراف العملية التدقيقية -3 

الخـاص،   معرفة المبادئ االساسيه المتعارف عليها  في علم المحاسـبه، التـدقيق            -4 

 .التدقيق الحكومي، واية مبادئ اخرى لها عالقة بنشاط التدقيق

  Independency, Integrity & Objectivity   االستقاللية، والموضوعيه، والنزاهة: -2

زاوية في ممارسة المهنة، بل تعتبر هي تعتبر استقاللية المحاسب عن عميله بمثابة حجر ال

 :وتتناول استقاللية المدقق جانبين مهمين وهما . األساس التي قامت عليها مهنة التدقيق

. ويمثل استقاللية المدقق العقلي الحقيقي النابع من شخصية المدقق باعتباره انساناً          : الجانب األول 

 .أي استقاللية االراده

 .لية المهنيةاالستقال: الجانب الثاني

 ؟والسؤال اآلن، كيف يمكن تحقيق االستقاللية 
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 ومعظم أفرادها من حملـة      واإلجابة باختصار هو الفصل بين السلطات، فطالما ان اإلدارة        

 هي السلطة التنفيذية القادرة على التحكم       االسهم الذين لهم حق التصويت في تعيين وعزل المدقق        

 وبالتالي يجـب     . فطالما كانت االستقاللية مشكوكا فيها     ،اب وتحديد األتع  ،بحق التعيين، والعزل  

 ال يكون فيها اعضاء مجلس      لجنه رقابية مشكله من المساهمين    ربط عوامل التحكم بالمدقق بيد      

ويـرى   . االدارة مشاركين بانتخاب مدقق الحسابات، أو من خالل لجنة التدقيق في الشـركات            

 في كـل الشـركات      على تشكيل لجان التدقيق   طيني  الباحث ان ينص في قانون الشركات الفلس      

 .المساهمة العامة، وان تراقب هذا التصرف هيئة الرقابة العامة الفلسطينية

ويجب اإلشارة الى ان جمعية المحاسبين القانونيين الفلسطينيين قد تبنت قواعـد السـلوك              

 كتاب دليـل المحاسـب       الخاص بالمعهد االمريكى للمحاسبين القانونيين، وقامت بترجمة       يالمهن

المهني للقواعد االخالقية الصادر عن المعهد االمريكي للمحاسبين القانونيين، ونظـرا ألهميـة             

موضوع االستقاللية والنزاهة والموضوعية، سيتم إيضاح كيفية معالجة المعهد االمريكـي لهـذا          

 . على اراء الفقهاء في هذا الموضوع يتم التعرفالموضوع  بعد ان

 على انها االعتماد على قياس البيانات المالية بشـكل          الموضوعية )1( هندركسون فقد عرف 

يمكن التثبت منه بواسطة خبراء مؤهلين، والتوصل الى نفس النتائج في جميع الحاالت، اي عدم               

هي المقدمة الضرورية لكل قياس كمي، اذ بدونها        والموضوعية   . تلون النتائج بالتحيز الشخصي   

اد على نتائج القياس المالي في انجاز القرارات المختلفة من الفئـات المسـتفيدة              ال يمكن االعتم  

 او المستفيدين من خـارج المشـروع     Insidersسواء أكانوا من المستفيدين من داخل المشروع        

Outsiders .              ويرى الباحث ان الموضوعية في الضرائب هي جزء من الشـرعية الضـريبية

اال بتوافر الرقابـة الضـريبية علـى مسـتوى         قق العدالة الضريبية   يمكن ان تتح   التي بدونها ال  

 في إطـار عمليـة      المكاتب االقليمية ومستوى االدارة المركزية من خالل اوراق العمل المنظمة         

 لتكون دليال ثبوتيا على صحة اجراءات الفاحص، ودليال ثبوتيا امام القضاء ضـد              تدقيق منهجية 

                                                           
)1(  Hendrickson, E.S. Accounting Theory, 3 rd Ed., Homewood III .R.D Irwin,U.S.A,1977, P.1 

،  المجمع العربي للمحاسـبين القـانونيين، عمـان        إصداراتن  ، م  البيانات المالية  وإعداد األساسيةالمحاسبة  : منقول عن 

 .30، صفحة 2001
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ويمكن التاكد من توافر شروط الموضوعية في قيـاس         .   ذلك ىالمكلف اذا ما اقتضت الحاجة ال     

 : البيانات المالية بطريقتين

اي (عادة القياس المحاسبي للتأكد من الوصول الى نفـس النتـائج        إ قيام عدد من المحاسبين ب     -1

 )الموضوعية

 .القتصاديةا  اختبار مدى تمثيل المعلومات المحاسبية لحقائق الحياة -2

  :لية التنظيميةاالستقال: -3

 الهيكـل االداري     االداري عند تصميم   تتأثر استقاللية المدققين باإلدارة الضريبية بموقعهم     

 فكلما كان مدققوا اإلدارة الضريبية تابعين الدارتهم المباشرة كلمـا         .التنظيمي باإلدارة الضريبية  

ى كالتدقيق المركزي كلمـا     قلت حياديتهم، وكلما كانوا تابعين في ادارتهم الى مستوى اداري أعل          

   .زادت حياديتهم وفعاليتهم في االداء

قد تتأثر استقاللية المدققين الحكـوميين       " )1(من الكتاب االصفر  ) 18-3(وقد جاء بالفقرة    

بموقعهم ضمن الهيكل التنظيمي للوحدة االقتصادية الحكومية التي يعملون بها وتتأثر ايضا فيمـا              

 ". داخلي أو بتدقيق وحدات اقتصادية اخرى اذا كانوا يقومون بتدقيق 

 العناية والمهارة والكفاءة الالزمة  :-4

قد تم  من المفروض أن يكون المدقق خبيرا في شؤون التدقيق واألغراض الموظف لها، و            

الخبير بأنه الشخص الذي يمتلك مهارات وخبرة في مجاالت معينه وباالضافة إلى مجاله             تعريف  

 هي القدرة على إتمام العمل بالشكل الذي يقتنع به الغير ويتقبله بشكل حسن،              فالكفاءة  .األصلي

فالطبيب المتخصص بأمراض القلب عليه معرفة كل األمراض المتعلقة بالمريض والتي تـؤثر             

بشكل مباشر على صحة مريضه قبل إجراء عمليه القلب المفتوح، وإال فـان أي خطـاْ غيـر                  

ومهارته هنا تظهر في عمليه الجراحـة واسـتعمال أشـكال             .ؤدي إلى الوفاة  يمدروس سوف   

                                                           
 .17صفحة   ،)األصفرالكتاب (معايير التدقيق الحكومية ومعايير الرقابة الداخلية  مرجع سابق،  )1(
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األدوات الجراحية المناسبة، وعنايته تظهر أيضا في عمليه المتابعة المستمرة لمريضه ودراسـة             

 .كل المتغيرات التي تحصل على المريض بعد عمليه الجراحة من خالل تقرير المريض اليومي

قط االلتزام بمعايير العمل الميداني ومعايير      وهذا ما ينطبق على المدقق فيجب عليه ليس ف        

، وان يكون ملما بكل      التخطيط واالشراف وفقا لمعايير العمل الميداني      إعداد التقرير، وانما عليه   

جوانبها وإال فانه سوف ال يصل إلى الحقائق المطلوبة، وسيكون رأيه قابال للطعن  يسـتطيع أي             

كفء ان يثبت تقصيره وعدم قدرته إذا ما استخدم         شخص غيرة تنطبق عليه مواصفات المدقق ال      

 .لنفس الغرض

 حاالت االخالل الشخصي وحاالت االخالل الخارجي : ثانيا

ي على المسؤولين في وحدات التدقيق المركزي ان يكونوا متيقظين في حاالت االخـالل              أ

 من حيـث    الشخصي بموظفيهم من حيث عالقاتهم، وارتباطاتهم االسرية، وتصرفاتهم الشخصية        

دراسة مدى تحيزهم او تمسكهم بقراراتهم سـواء لـإلدارة االقليميـه او لصـالح المكلفـين او                  

اما المقصود بحاالت االخالل الخارجي فهو التأكد من عدم وجـود           . المشتغلين موضوع التدقيق  

تدخالت او مؤثرات خارجية تحد وبشكل غير مقبول وغير مالئم من نطاق عمليـة التـدقيق او                 

 الى تعديالت في برنامج التدقيق نتيجة للضغوطات االقتصادية او السياسية او االجتماعيـة         تؤدي

والشكل التالي يمثل تلخيص مركزا للصفات والقواعد الالزم توافرهـا            .على الفاحص الضريبي  

 .)1(في مدقق الحسابات المستقل 

 

 

  

 

 
                                                           

)1(  Ibid, Arens, Alvin A, P.97 
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 Summary of rules of conduct  .1-2الشكل رقم 
 
Topic All 

Members 
Member 
in 
Public 
Practice 

Summary of Rules 

Independence 
 االستقاللية

 X A member in public practice shall be 
independent in the performance of 
professional services as required by 
standards  promulgated by bodies 
designated by council 

Integrity and 
objectivity 
 الموضوعية والنزاهة

×  In performing any professional 
services, a member shall maintain 
objectivity and integrity, shall be 
free of conflicts of interest, and shall 
not knowingly misrepresent facts or 
subordinate his judgment to others 

General standards 
الكفاءة، والجدارة ، 

 وعناية الرجل الخبير

×  For all services, a member shall 
comply with the following 
professional standards and 
interpretations thereof by bodies 
designated by council: (1) undertake 
only those professional services that 
the member can reasonably expect 
to complete with professional 
competence,(2) exercise due 
professional care.(3)adequately plan 
and supervise all engagements, 
and(4) obtai sufficient relevant data 
to afford a reasonable basis for all 
conclusions or recommendations. 

Compliance with 
standards 
االلتزام بالقواعد المهنية 

 والقانونية

×  A member who performs auditing, 
review,compilation,management 
consulting,tax,or other professional 
services shall comply with standards 
promulgated by bodies designated 
by council 

Accounting 
principles- 

اعد المحاسبة االلتزام بقو

 المتعارف عليها

×  A member shall follow the 
professional audit reporting 
standards promulgated by bodies 
designated by council in issuing 
reports about entities, compliance 
with generally accepted accounting 
principles 

Confidential client 
information 

 x A member in public practice shall 
not disclose any confidential client 
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 information without the specific الاللتزام بالسرية المهنية
consent of the client. 

Contingent fees 
عدم ربط اتعابه بمقدار 

تخليصه القضايا 

أي ربط أتعابه الضريبية 

 بنسب مئوية 

 x A member in public practice shall 
not perform for a contingent fee any 
professional service if the member 
also performs for the client an 
audit,review,or certain compilations 
of financial statements, or an 
examination of prospective financial 
statements.A member in puplic 
practice should also not prepare an 
original or amended tax return or 
claim for a tax refund for a 
contingent fee for any client 

Act discreditable 
عدم القيام بأعمال 

 تتعارض وأصول المهنة

×  A member shall not commit an act 
discreditable to the profession 

Advertising and 
others form of 
solicitation 
عدم االعالن عن نفسه في 

وسائل االعالم الستقطاب 

 العمالء

 X A member in public practice shall not 
seek to obtain clients by advertising or 
other forms of solicitation in a manner 
that is false, misleading, or deceptive. 
Solicitation by the use of coercion, 
overreaching, or harassing conduct is 
prohibited 

Commission and 
referral fees 
عدم ربطه عملية التدقيق 

ول على عموالت بالحص

 غير أتعابه

 X A member in puplic practice shall not 
receive or pay a commission or referral 
fee for any client if the member also 
performs for the client an audit, review, 
or certain compilations of financial 
statements, or an examination of 
prospective financial statements. For 
nonprohibited commissions or referral 
fees, a member must disclose the 
existence of such fees to the client 

Form of 
organization and 
name 
أن يكون حاصال على 

االجازة القانونية التي 

 تؤهله فتح مكتب  تدقيق

 x  A member may practice public 
accounting only in a form of 
organization permitted by state law or 
regulation whose characteristics 
conform to resolutions of council and 
shall not practice public accounting 
under a firm  name that is misleading 
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 ليب إستخامهااير المحاسبية والمعايير الضريبية وأسالمعاي: المبحث الثاني 

 أسلوب الفحص الضريبي: المطلب االول

 مفهوم العملية الضريبية: المطلب الثاني

 التركيبه البنيوية لعملية التدقيق: المطلب الثالث 

 

 :أسلوب الفحص الضريبي:  االول المطلب

 لوب الذي يتبعه المدقق المالي هو نفس االساالسلوب الذي ينتهجه الفاحص الضريبيإن 

(CPA      وهو االلتزام بقواعد ألGAAS       ومعـايير نشـرات     ضمن برتـامج التـدقيق الفعـال 

الضرائب الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين االميركية، مع مراعاة إختالف الهدف لكـل             

 او  ) مهنة مستقلة  أي صاحب  (كان مستقال أسواء   منهما في التقرير الصادر إلى الجهات المستفيدة      

 أما الفاحص الضـريبي الموظـف ضـمن مـالك           . موظفا في احد الدوائر االقليمية الضريبية     

مديريات الضرائب فهو موظف مرتبط بتعليمات مشرعة، ولديه الوقت الكافي للبحث والتنقيـب             

ن للوصول الى تحقيق أهدافه بعكس المدقق المستقل المرتبط مع الوحدة االقتصادية بعقـد معـي              

Engagement letter   الذي عليه أن ينهي فحصه خالل فترة معينة، واال تعـرض لمسـاءالت 

وتجدر االشارة هنا الى أنه وعلى الرغم من أن التشريع الضريبي قد أخذ ببعض مـن                .  قانونية

معايير وقواعد المحاسبة المتعارف عليها مثل أساس االستحقاق،واالساس النقدي،ومبدأ الثبـات،           

استقالل السنوات المالية، ومبدا المقابلة، إال أن هناك امورا أخرى رفضها مع أنها مـن               وقاعدة  

 :ضمن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومنها على سبيل المثال

 رفض المخصصات واالحتياطيات أيا كان تسميتها المحاسبية •

 مبادئ أو سياسة الحيطة والحذر •

 مفهوم الشخصية المعنوية •

واختط لنفسه اسسا وقواعد خاصة مما جعل        في نواحي معينة باسس المحاسبة،    أي أنه اخذ    

 بـين    وعليه يمكن التمييز    .مفهوم العدالة المحاسبية تختلف تمام االختالف عن العدالة الضريبية        

 :ة كما يليالمحاسبة الضريبية والمالي
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 )1(الفرق بين المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية  : -1

              المحاسبة المالية المحاسبة الضريبية         
هي تحديد الدخل الخاضع : المحاسبة الضريبية

للضريبة لغاية تحديد مقدار ضريبة الدخل الواجب 

 .دفعها

نشاط خدمي، وظيفتها تزويد : المحاسبة المالية

المعلومات الكمية، ذات الطبيعة المالية اساسا، بالنسبة 

ي يقصد منها ان تكون مفيده لذوي لمنشأة معينة، والت

 .في اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة العالقة

يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة وفق قانون ضريبة 

 . المفعولساري الدخل 

يتم قياس وعرض وافصاح البيانات والمعلومات 

المالية الستخراج الدخل الصافي وفق معايير معينة 

 .لدوليةاو المبادئ المحاسبية ا

 :مبدأ االعتراف بااليراد

 . اساس االستحقاق واحيانا االساس النقدي-1

  خاضعا اوغير خاضع للقانونه كون-2

 :مبدأ االعتراف بااليراد

  اساس االستحقاق

  :مبدأ الحيطة والحذر

 ال تعترف المحاسبة الضريبية باية مخصصات او 

 .احتياطيات

 : مبدأ الحيطة والحذر

بة بوجوب وجود مخصصات تعترف المحاس

 واحتياطيات حسب ظروف حالة الشركة

 :مبدأ االقليمية

  يتم الوصول الى الدخل الخاضع داخل حدود الدولة

 .وخارجها مستندا لمعيار الجنسية واالقامة

 :مبدأ االقليمية

 يتم الوصول الى صافي الربح بكامل الفروع سواء 

 .كانت داخل حدود الدولة او خارجها

 

أخذ ببعض نواحي أسس القياس      بالرغم من أنه    أن المشرع الضريبي    على ما سبق ف     بناء 

المالي المتعارف عليه، أال أنه أحتفظ لنفسه أسسا وقواعد خاصه، مما جعله لـه ذاتيـة خاصـه                  

متميزة عن القوانين األخرى، فال هو فرع من فروع علم المحاسبة الماليـة، وال هـو مجـرد                  

 :)2(وإنما هو نظام متكامل يقوم على ثالث محاور وهياصطالح تحاسب ضريبي، 

 

                                                           
، صـفحة  األردنات والوثائق الوطنية، عمان، ، مديرية المكتب 1996دليل ضريبة الدخل     :وآخرون رامي مجدي السمان     )1(

، 1996 ، عمـان،  األولى، دائرة المكتبة الوطنية، الطبعة      الضرائب ومحاسبتها  :وآخرون نصار أبو – إلى  باإلضافة .224

 .34صفحة 
 ،اإلسكندرية ، الفنياإلشعاع، مكتبة ومطبعة  الضريبيةواإلدارةاالطار القانوني للعالقة بين الممول  :محمد محيي  سعد،)2(

 .11، صفحة 1998
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 محاور التشريع الضريبي : -2

علمي نظري، ويتمثل في األصول والمبادئ المحاسبية  المتعارف عليها محليـا            : المحور األول 

 .وعالميا

   فني تطبيقي أي يعتمد على الخبرة الفنيه والعلميه والعمليه         )المحور المهني    (:المحور الثاني 

 . وااللتزام بضوابط ممارسة المهنة، والتقيد بمعايير الترخيصباألحكام التشريعية للضرائب

  .المحور التشريعي المتمثل في التشريعات القانونية السارية المفعول: المحور الثالث

والدليل في هذا التقسيم هو االنظمة المشتقة من قانون ضريبة القيمة المضافة المطبق فـي               

المأخوذ عن الجانب اإلسرائيلي ضمن اتفاقية باريس االقتصـادية والمسـمى بنظـام              فلسطين و 

 : حيث أنه مكون من كتابين1963 لسنه 16الرسوم على المنتجات المحلية رقم 

 ).72رقم (وهو القانون الخاص بضريبية القيمة المضافة : الكتاب األول

 ).73(ايات ضريبة القيمة المضافة رقم وهو النظام الخاص بمسك الحسابات لغ:  الكتاب الثاني

وفيما يلي شرحا مفصال عن ماهية وعناصر التدقيق الضريبي ومفهوم العملية التدقيقية ومفهـوم              

 .العملية الضريبية

 :هيكل النظام الضريبي ومحاوره -3

وهو عبارة عن مجموع التشريعات والسياسات واالجهزة الضريبية التي تنظم، وتخطـط،             

ضع استراتيجية عمل تعبئة وجباية االستقطاعات المالية التـي يؤديهـا االشـخاص             وتؤسس، وت 

ويقرها المجلس   هائية بدون مقابل خاص ومباشر،    نالطبيعيون والمعنويون للدولة بصورة جبرية و     

 يبـين هيكـل     2-2والشكل رقـم     ضريبة اال بنص وال اعفاء اال بنص      التشريعي ضمن مبدأ ال     

 . نظر الباحث من وجهةالنظام الضريبي

 

 



 57

  الهيكل النظام الضريبي. 2-2الشكل رقم 
  رفاهية– تحقيق سياسات الدولة – عدالة –وفرة :  النظام الضريبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاجة الى معايير ضرائبية: -4

 Noneassuranceاعترفنا بان التدقيق الضريبي هو من ضمن أنـواع التـدقيق   طالما 

Services              فان المطلوب من المشرعين في االكاديميات المهنية، ومن الفقهاء فـي الجامعـات ،

المختلفة، ومن الممارسين للمهنة واالعضاء في الجمعيات المهنية ان يتبنوا القواعـد والمعـايير              

 المجتمع الضريبي    محور التنظيم الفني    المحور التشريعي      

 المحور المؤسساتي

o  ــال ــاء ورج فقه

 .قضاء

o  ــاد ــاء اقتص فقه

 .امةومالية ع

o  محاسبين قانونيين 

o  مجموعـــــات

الصناعيين ورجال  

 االعمال 

o معايير الترخيص. 

o   مجموعات الغرف

 .التجاريه والتجار

o    ضوابط ممارسـة

 المهنة

مبادئ قانونية وضرائبية ذات 

 :طبيعة خاصة مستندة على

 .الفقه المحاسبي 

 . ادارة ضريبية الكفأه 

 اشخاص منفذين 

 .يقوم على المؤسسات *

 .تشريع جيد *

 .قضاء عادل ومحايد *

 مواطنين موالين *

 للدولة

  الذي يحقق االهداف الضريبيةالنظام الضريبي المتكامل
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ارات لية ومن أهمها االد   ، والفئات المستفيدة من البيانات الما      تخدم المحاسبين القانونيين أوال    التي

 .الضريبية

وبإعتبار أن الضريبة هي جزء من حياتنا اليومية وتؤثر بشكل مباشـر علـى قراراتنـا                

االستثمارية، باالضافة إلى أنها االيراد االول في فلسطين حاليا، وبالتالي فـان الضـريبة هـي                

 . اتسسالمبالغ المدفوعة لنقل المجتمع من عصر التخلف الى عصر الحضارة والتكنولوجيا والمؤ           

وبناء على ذلك يظهر السؤال المهم، أي المعايير واالنظمة يمكن أن يستند عليها المستفيدين من               

 هذه    وقد أجاب الباحث على بعض هذه التساؤالت في مواقع كثيرة من            ؟البيانات المالية المدققة    

 :الرسالة حين أشار أن أهم المواصفات للبيانات المالية هي

 من شخص مؤهل    الماليةح ، والدقة والعدالة في اظهار البيانات        العرض العادل ،الوضو  *

 : علميا وعمليا وتتحقق فيه المواصفات التالية

والقدرة على الحكـم علـى       النظراالمانة والصدق والنزاهة والموضوعية والكفاءة وبعد       

القـانون   وفي نفس الوقت أن تكون هناك ادارة ضريبية تطبق            .االمور بعقالنية وتقدير االمور   

وفقا لمواده الواضحة، بعدالة وأمانة وموضوعية، ويكون هدفها هو تحقيق الشرعية الضـريبية             

 :لتحقيق اهداف الضريبة وهي تحقيق

The Right Tax at the Right Time from the Right person. 

 )نشرات معايير الضرائب وتطبيقاتها العملية  . 1أنظر في الملحق رقم ( 

 توافر معايير ضرائبيةأهمية  : -5

قبل توضيح أهمية وجود معايير ضرائبية ال بد من توضـيح أهميـة االطـار الفكـري                  

  :)1(للمحاسبة لربطه باالطار الفكري للضريبة والمتمثلة بما يلي 

 أهمية وجود إطار فكري محاسبي 5-1

 أهمية وجود إطار فكري محاسبي : 1-5
Main reasons why a conceptual framework of accounting is important. 

  تحديد االطار المفاهيمي لحدود المحاسبة والتقارير الناتجة عنها-1
                                                           

)1(  Kieso, Donald E , Intermediate Accounting,  Join Willy & sons, Inc. U.S.A, 10.Ed. P.34 
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• 1- Prescribes the boundaries of accounting and financial reporting 
 - provides definitions of basic objectives 
 - Provides key terms of the financial statements 
 - Provides fundamental concepts 

  يرسخ القواعد والمعايير الموجودة ويجعلها نقطة إنطالق للتطوير المستقبلي-2
 

• 2- Assists the standards- setting body in developing new standards 
and revising previously issued accounting and reporting standards. 

 دمي البيانات المالية في فهم محتويات التقارير المالية يساعد مستخ-3
 

• 3- Helps users of financial statements to understand the purpose and 
contents of information provided. 

 لمركز المالي الصحيحل يساعد المحاسبين والمهنيين في إختبار االسلوب االمثل للوصول -4
 

• 4- Assists accountants  in selecting from  among alternatives the 
most appropriate method that most accurately reflect the results of 
operations and the financial position of the entity. 

Major components of conceptual frame work of accounting 
 
* objectives                                                            االهداف  

* concepts                                                               المفاهيم  

* guidelines                                                         االرشادات 

* traditional assumptions                     القروض المحاسبية  

 

قيقة أساسية مؤداها انه لو استخدمنا االطار الفكري لعلم المحاسـبة           مما سبق أعاله تنشأ ح    

وتدقيق الحسابات في تطبيق القوانين الضريبية لتيسر لنا تحقيق األهداف الضريبية مـن خـالل               

صياغتها بقالب محاسبي وذلك للعالقة الوطيدة بين المحاسبة وعلم الضرائب، حيث أنهما حلقات             

الحقيقـي  الـربح   (فبينما تؤثر المحاسبة وتحدد حجـم الـدخل         .  تفي سلسلة متصلة من الحلقا    

خالل فترة مالية، تؤثر الضرائب على المحاسبة بـالقوانين التـي يفرضـها             ) لوزيعهوالواجب  

وهذا واضح بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في        .  المشرع الضريبي لتنظيم مهنة المحاسبة    

ة التي أجبرت مشتغلينا بمسـك حسـابات منظمـة حسـب     فلسطين إثر اتفاقية باريس االقتصادي 

 .متطلبات التشريع الضريبي
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  )إطار فكري ضريبي(دواعي وجود معايير ضرائبية  : -6

 تعتبر المعايير بما تتضمنه من المبادئ العلمية، األساس الذي يعتمد عليه في االختيار بـين                -1

 طبيق العملي األنظمة والطرق البديلة التي يمكن استخدامها في الت

 طالما ساعدت المعايير المحاسبة المتبعة حاليا على مسـتوى دولـي بتطبيـق االجـراءات                -2

المحاسبية التي تقتضيها هذه المعايير للوصول الى تحديد المراكز المالية الصحيحة، فان وجـود              

معايير بمجال المحاسبة عن الضرائب سوف تساعد على وجود قواعـد واجـراءات ضـريبية،        

عارف عليها، وبالتالي يمكن خلق فرص المقارنه واالستقرار في التطبيقات          تبح مع التطبيق م   تص

بل أن الباحث يرى أن عـدم وجـود قواعـد           .  الضريبية على مستوى دولي وليس محلي فقط      

نوصي المشرع  ومن هنا فإننا    .  وإجراءات ضريبية مقننة سوف يربك التطبيق العملي للضرائب       

 ق بقانونه الجديد القواعد القانونية اإلجرائية لقانون الضرائبالفلسطيني أن يرف

 تساهم المعايير في تحقيق ركن الموضوعية في البيانات والمعلومات التي تطلبهـا قواعـد               -3

المحاسبة وتدقيق الحسابات وكذلك القواعد الضريبية حسبما أظهرتها نشرات ومعايير التطبيـق            

) 1(حاسبين القانونيين األمريكية  والظاهرة في الملحق رقـم          الضرائبية الصادرة عن جمعية الم    

 .بهذه الرسالة

 أن توافر هذه المعايير بما تتضمنه من فروض ومبادئ علمية يؤدي إلى تكوين كيان فكري                -4

للمحاسبة الضريبية، ويجبر المحاسبين القانونيين بإظهار البيانـات الماليـة حسـب مقتضـيات              

م للعقاب حسب متطلبات القانون الضريبي،  وبالتـالي يضـعهم فـي             المعايير خوفا من تعرضه   

 .المكانة الالئقة بهم سواء أمام القانون أو أمام عمالئهم

  تساعد المعايير بتحديد مدلوالت المفاهيم المحاسبية والضرائبية كما سبق إيضاحه في المقدمة-5

ث العلمية والتوفيق بينهـا، وربـط        تساهم المعايير في تلخيص النتائج التي تسفر عنها البحو         -6

هذه النتائج ببعضها البعض من ناحية، والفروض التي بنيت عليها من جهة أخرى، وبدراسة ما               

سبق، يتبين لنا أن االهداف متقاربة بشكل كبير بين أهمية وجود إطار محاسبي وإطار ضـريبي                

 .نظرا للعالقة الترابطية بين العلمين
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 كعلم له ذاتية مستقلة، يجب أن يكون له إطار فكري كغيـره             وخالصة القول أن الضرائب   

من العلوم ومحاولة ربط هذا االطار باإلطار الفكري للمحاسبة وتدقيق الحسابات حتى يتم تحقيق              

، بإثبات أن التدقيق الضـريبي  وهذا ما ارادة وحاوله الباحث في هذه  الرسالة.  أهداف الضريبة 

، إال أنه علم قائم Compliance Auditقيق يقع ضمن أل وإن كان هو نوع من خدمات التد

 . بذاته له اصوله وقواعده ومعاييره، وبدونه فإن تحقيق الضريبة يصبح امرا إجتهاديا

 

 .)1(االطار المقترح للمعاييرالضريبية : -7

 .االطار العام للمعاييرالضريبية )3-2( يمثل الشكل

 لضريبية االطار العام للمعاييرا.3-2  رقمالشكل

 المفاهيم الضريبية الفروض الضريبية

فرض وجود قانون ضريبي منسجم مع الظروف 

 االقتصادية

 تحديد الواقعة المنشئة للضريبة

 تحديد الوعاء الضريبي فرضية العدالة والمساواة ضمن أحكام القانون

 انتظام عملية الربط والتحصيل فرضية اإلنتاجية وتحقيق الوفرة

 تحديد مفهوم نقل العبء الضريبي قرار االقتصاديفرضية االست

 

 .المبادئ الضريبية 4-2ويمثل الشكل رقم 

 

 .المبادئ الضريبية. 4-2الشكل رقم 

                                         المبادئ الضريبية

 مبدأ قانونية الضريبة مبدأ الوضوح مبدأ المالئمة

 برنامج وجود(مبدأ التخطيط مبدأ  المرونة

 )ضريبي فعال 

 مبدأ العمومية

 مبدأ التوازن مبدأ المساواة مبدأ السنوية

 مبدأ عدم الرجعية مبدأ االقتصاد مبدأ  اإلقليمية
                                                           

 الناغي، محمد السيد، منهج المحاسبة عن الضريبة الموحدة والضريبة على شـركات األمـوال، المكتبـة العصـرية،           )1(

 15، صفحة 3المنصورة، طبعه
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 العالقة بين مكونات معايير الضرائب ومكونات المعايير المحاسبية : -8

بي، وأشار  بين الباحث تماثل االهداف في وجود إطار فكري محاسبي واطار فكري ضري           

الباحث أن الفروض الضريبية تمثل حلوال مقترحة لمشاكل معينة، وتتكون من عناصر صـيغت              

كنظام منها ما تم التعارف عليه من جمهور المحاسبين والمهنيين عن طريق إثبات الحقائق التي               

 كانـت   ولمـا .  تم إثباتها، ومنها من ينتظراالثبات بتعاون المحاسبين ورجال العلم واالكادميين         

العملية المحاسبية والعملية الضريبية والعملية التدقيقية هي عمليات تمر ضمن سلسلة من الحلقات             

الفنية والقانونية لتحقيق اهدافها، وتعتبر كل حلقة مكملة للحلقات التي تليها، بل ومقدمة منطقيـة               

 المحاسبة وتـدقيق    وقانونية للحلقات التابعة، أصبح من الضروري إستخدام االطار الفكري لعلم         

ـ                اف دالحسابات لتطبيق القوانين الضريبية، ليس بقصد التشريع فقط، وإنمـا بقصـد تحقيـق أه

المحاسبة والضريبة، وهي التوصل إلي نتائج صحيحة، وموثوقة من خـالل دراسـة البيانـات               

معامالت الذي يقيس   ) الثيرمومتر(فالمحاسبة هي   .  ات االقتصادية دالمالية المعدة من أدارة الوح    

النشاط االقتصادي، والتدقيق هو العنصر الموثق بل والمرسخ لمصداقية هذه البيانـات الماليـة،               

عن طريق الشهادة على صحتها وعدالتها الى جمهور المستفيدين سواء داخل المشروع أو خارج              

ثم تاتي بعد ذلك دور العملية الضرائبية لفرض الضـريبة علـى الـدخل المتحقـق                .  المشروع

. والمعتمد من العملية التدقيقية على مختلف االشخاص لتحقيق اهـداف الضـريبة بشـكل عـام            

 :ويفترض الباحث أن تكون العالقة ممثلة على النحو التالي

   مكونات المعايير المحاسبية       إطار معايير الضرائب

    الفروض والمبادئ الضريبية

 طبيعة

 الفروض والمبادئ المحاسبية العالقة

    فروض المحاسبة مبدأ قانونية الضريبة

مبدأ عدم رجعية 

 الضريبة

 فرض الوحدة المحاسبية

 فرض االستمرار مبدأ اإلقليمية 

 

 فرض العدالة

 فرض الدورية مبدأ المساواة

    مبادئ المحاسبة 

 مبدأ الوضوح 

 

 

 

 

 

 

 مبدأ األهمية النسبية 
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 مبدأ الموضوعية ادمبدأ االقتص

 مبدأ التحفظ مبدأ المالئمة

 فرض اإلنتاجية

 مبدأ اإلفصاح مبدأ عمومية الضريبة

 مبدأ الثبات 

 مبدأ المقابلة بين اإليرادات والنفقات مبدأ التوازن

  مبدأ المرونة

  مبدأ التخطيط

 

 فرض االستقرار

 مبدأ السنوية

 

 

 

 

 

يرى كري الضرائبي واالطار الفكري المحاسبي،      وحتى تكتمل عملية الربط بين االطار الف      

حتى تتحقق الفائدة من عملية الـربط وتكييـف         .  الباحث وصف هذه العالقه كما هو مبين ادناه       

المبادئ والمفاهيم لتحقيق غرض الباحث من تطويع مبادئ علمي المحاسبة وتـدقيق الحسـابات              

 .الغراض الضرائب

ر العام للمحاسبة تحديد كـل مـن االهـداف المحاسـبية،            يشمل االطا : االطار العام للمحاسبة    

، والمبـادئ   ة والمحاسـبية، والسياسـات الخاصـة      والسياسات االداري  واالجراءات المحاسبية، 

، ومخرجات النظام المحاسبي ومتطلباتـه البشـرية        ، ودليل الحسابات  المحاسبية المتعارف عليها  

 :ليوالمستندية وااللية كما هو موضح في الشكل التا

 

عناصر االطار العام  البنود الرئيسيـــــــــــة 

 للمحاسبة
تسجيل وتوثيق  ، قيود االفتتاح المحاسبية،لدورة المستنديةا

 القيود الى تصنيف وترحيل القيود المالية  في دفاتر اليومية،

حسابات في تلخيص ارصدة ومجاميع ال ،دفاتر االستاذ العام

 دية، عملالتسويات الجر، عمل ميزان المراجعة الشهري

 .اعداد القوائم المالية المطلوبة ،ميزان المراجعة المعدل

 االجراءات المحاسبية

، والمحاسبية الخاصة بالمنشاة، السياسات االدارية ، والمالية

 .واية سياسات تنشئها ادارة المنشأة 

 السياسات الخاصة 
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 ية،التكلفة التاريخ وحدة المشروع، ثبات وحدة النقود،

 .، االستمراريةالفترة المالية

المبادئ المحاسبية 

 المتعارف عليها

دليل  دليل حسابات االصول، تصنيف وترميز الحسابات،

 ،دليل حسابات االيرادات حسابات الخصوم ورأس المال،

 .دليل حسابات التكلفة والمصروفات

 دليل الحسابات

رباح ة المباعة، حساب االحساب التشغيل وتكلفة البضاع

الميزانية العمومية، قائمة  حساب توزيع االرباح، ،الخسائر

 التدفق النقدي، التقارير االدارية المختلفة

 مخرجات النظام المحاسبي

 )االفراد والمهارات( المتطلبات البشرية 

 المستندات والسجالت والدفاتر وبرامج الحاسب االلي

 أجهزة ومعدات مكتبية واثاث وموارد مختلفة

 لبات النظام المحاسبيمتط
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  :  وتشملمفهوم العملية الضريبية: ثاني المطلب ال

 العناصر الرئيسية للعملية الضريبية: اوال

 خصائص العملية الضريبية: ثانيا 

 :عناصر العملية الضريبية وتشمل ما يلي: أوال

هو مـن   هدف تسعى االدارة الضريبية الى تحقيقه، ويتمثل في ربط الضرائب وتحصيلها، و            -1

أي يتولى القانون الضريبي تحديد االجراءات       . اعمال السلطة العامة اي من اعمال السيادة      

، ويساهم في العملية الضريبية كل من المكلفين        )الطابع االجرائي (ا دقيقا   يدالتي تباشرها تحد  

ت أو  واالدارة الضريبية، ممن يفرض عليهم القانون التزامات معينة كاالطالع أو تقديم بيانا           

 .اقرارات أو غيرها

وتشمل هذه الوسائل جميع القرارات االدارية الصادرة عن مـأموري          : وسائل تحقيق الهدف   -2

التقدير بهدف تحقيق الضريبة سواء كانت بموجب حسابات رسـمية او بطريـق الفطنـة               

 .والدراية

 . االرتباط بين الهدف والوسيلة -3

هو التدقيق الضريبي للعملية الضريبية فـي       وسيلة االدارة الضريبية في تحقيق اهدافها        و 

 . حالة غياب االلتزام بالتشريعات الضريبية او في حالة انتشـار ظـاهرة التهـرب الضـريبي               

، Systematic Processوالتدقيق الضريبي كما سيشار اليه الحقا هو عبارة عن عملية اجرائية 

، السـابقة  المراحل متممة للمرحلة     ومركبة من عدة مراحل متعاقبة زمنيا، وتعتبر كل مرحلة من         

فاثبات ان المكلف غير ملتزم قانونا ويجب تقديره         . بل ومقدمة قانونية للقيام بالمرحلة التي تليها      

وفقا للدراية والفطنة يحتاج اوال الى اثبات عدم انتظامية سجالته او عدم قيام المكلـف بتقـديمها          

ت صحة مزاعم االدارة او المكلف بالبيانـات         وكذلك اثبا   .حسب االصول وفي الوقت المناسب    

المالية المقدمة للضريبة بشكل اقرارات ضريبية تعتبر نتيجة لتقديم االقرارات الضريبية للدوائر            

 .نظر الباحث من وجهة  خطوات تحقيق العملية الضريبيةوفيما يلي  .في الوقت المناسب
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 ←         تقديم االقرار الضريبي  من المكلف

 ←     أجراءات الفحص والتفتيش الدارة الضريبيةمن ا

 ←   ألتحصيل الطوعي أو الجبري من االدارة الضريبية

   ←               المنازعة االدارية من المكلف

 ←               المنازعة القضائية من المكلف واالدارة الضريبية

 خصائص العملية الضريبية: ثانيا

 :  لها جانبان أساسين-1

 الجانب االول ويمثله الجانب القانوني، ووظيفته تنظيم الحقـوق وااللتزامـات الضـريبية            

ويجب أن يراعـي     . المتبادلة بين المكلف واالدارة الضريبية حسب نصوص القانون الضريبي        

المشرع عند تحديد القواعد المنظمة للمنازعات الضريبية االسس المقـررة والخاصـة بتنظـيم              

وعة، وتحقيق العدالة، حتى تتوفر الثقة المتبادلة بين االدارة الضريبية والمكلـف            الدعاوي الموض 

 .ما دام يؤدي االلتزامات التي فرضها القانون الضريبي

 . فهو عبارة عن جانب شخصي بين المكلف وموظفي االدارة الضريبية          أما الجانب الثاني،  

قة المتبادلة، وافتراض حسن النيـة،      ويتمثل هذا الجانب بضرورة قيام عالقة على اساس من الث         

أي ان العالقة هنا ليست عالقة خصومة، الن مأمور التقدير ينفـذ             . واالمانة من جانب المكلف   

فحقوق المكلـف   .ارادة المشرع الضريبيي من خالل قرار التقدير الذي يصدره لتحقيق الضريبية          

وال  . القرارات الصادرة تنفيـذا لـه     وضماناته وامتيازاته والتزاماته يحددها القانون الضريبي و      

تستمد هذه الحقوق والضمانات وااللتزامات قانونيتها من االتفاق بين المكلف واالدارة الضريبية،            

 . بل على العكس يقع اي اتفاق باطال في حالة مخالفته للنصوص القانونيـة للقـانون الضـريبي                

ريبية في حالة اعتبـاره دينـا نهائيـا،         وبالتالي يجب على المكلف ان يلتزم بدفع مبلغ دين الض         

واستنفذ كل مراحل العملية الضريبية من حيث الربط والتقـدير وانتهـاء فتـرات االعتـراض                

واالستئناف والتمييز، الن هذا الدين اصبح حقا من حقوق الدولة، وال يستطيع المكلف المنـاورة               

 .-لغاء اال بنص قانوني ال اعفاء وال تعديل وال ا– وفقا للنص التشريعي على الدفع
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 تخضع العالقة بين المكلف واالدارة الضريبية لمبدأ الواقعيـة، والتـي تعنـي أن القـانون                 -2

الضريبي ال يعتد في حدود العالقة الضريبية اال بواقع الحال وبغض النظر عـن الشـروط أو                 

 .التكييف القانوني المقرر في الفروع االخرى لغير القانون الضريبي

 :ا تنصب حول تحديد االلتزام الضريبي والمتمثل في  أنه-3

 تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة -أ        

  تحديد التاريخ الذي تتحدد فيه الواقعة المنشئة للضريبة-ب

  تحديد القانون الواجب التطبيق للواقعة المنشئة للضريبية-ج

 تحديد مقدار االلتزام من حيث المقدار وتحديد السعر - د

 .محل االلتزام الضريبي، وهو الوفاء بفريضة الضريبةتحديد  - ه

أنها تتم وفقا الجراءات محددة نص عليها القانون، وهي مـا تعـرف بـإجراءات ربـط                  -4

 .وتحصيل الضريبة

 )1(التركيبة البنيوية لعملية التدقيق : ثالث المطلب ال

"An audit process is a well-defined methdology for organizing an audit to 

ensure that the evidence gathered is both sufficient and competent and that 

all appropriate audit objectives are both specified and met." 

فهي عملية منهجية، هدفها التأكيد على أن أدلة االثبات التي حققها المدقق أثنـاء عمليـة                

، وبها حقق المدقق أهدافة من عملية التدقيق ومن إصـدار رايـه             التدقيق،كافية ومناسبة، وكفئة  

 جـدول وال . المهني القائم على المصداقية والعدالة في صحة االرقام المنشورة في القوائم المالية           

                                                           
)1(  Ibid, Arens, Alvin A, P.357 



 68

موضـحة فـي    التالي يبين الخطوات المتبعة في تحقيق العملية التدقيقية من وجهة نظر الباحث             

 :5ِ-2 فهي موضحه في الشكل Arens)1(ة نظر اما من وجهخطوات التاليةال

 خطوات تحقيق العملية التدقيقية  

التخطيط لعملية التدقيق ورسم البرنامج التطبيقي، وتنفذ 

 .من البيانات االصلية ) 1(ضمن المرحلة رقم 

 1الخطوة رقم 

تحقيق اختبارات الرقابة وإختبارات االذعان لالحداث 

 بواسطة االدارة للتأكد من المالية المتحققة في المشروع

وتنفذ ضمن المرحلة رقم . عدم وجود إنحرافات جوهرية

من خالل تحديد البيانات، إعادة التصنيف، إعادة تقييم ) 2(

 البيانات

 2الخطوة رقم

تحقيق االجراءات التحليلية واالختبارات المناسبة للتأكد 

من صحة االرصدة الظاهرة في القوائم المالية عن طريق 

. راسة أخطار التدقيق المتعلقة بالمشروع تحت التدقيقد

من خالل تبويب الحسابات ) 3(وتنفذ ضمن المرحلة رقم 

 .ضمن الهيكل المحاسبي وعرضها بالشكل المطلوب 

 3الخطوة رقم 

إصدار التقرير النهائي للمدقق بعد االنتهاء من عملية 

 التدقيق في مراحلها المختلفة

 4الخطوة رقم 

 :  ما يلي22ء بالنشرة المحاسبية رقم وقد جا

ثباتها فـي   إ على المدقق االخذ في االعتبار أن كل االحداث المالية المتعلقة بالمشروع قد تم               -1

 .السجالت المحاسبية ضمن فترة التدقيق حسب سعر التبادل الحقيقي الذي تم وقت التعاقد

) أي تحقيق العملية المحاسـبية    (تلخيصها  وتصنيفها، و   أن تسجيل البيانات المالية، وترحيلها،     -2

قد تم بصورة صحيحة ضمن الحسابات المخصصة لها ضمن الهيكل المحاسبي وفقـا لقواعـد               

  GAAPالمحاسبة المتعارف عليها 

 . أن القوائم المالية قد أعدت وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها-3

                                                           
(1)  Ibid,  Arens, Alvin A, P.357 
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خطوات تحقيق العملية التدقيقية. 5-2الشكل رقم   
Phase 1 Plan and design an audit approach 

Accept client and perform initial planning 
Understand the client’s business and industry 
Assess client business risk 
Perform preliminary analytical procedures 
Set materiality and assess acceptable audit risk 
and inherent risk 
Understand internal control and assess control 
risk 

 المرحلة االولى

Develop overall audit plan and audit program 
Phase 2 
 المرحلة الثانية

Perform tests of controls and substantive 
tests of transactions 

 
 
 
 
 
 
 
Perform tests of control 
Perform substantive tests of transactions 

 

Assess likelihood of misstatements in financial 
statements 

Phase 3 
 المرحلة الثالثة

Perform analytical procedures and tests of 
details of balances 

Low          Medium    High  or       unknown 
Perform analytical procedures 
Perform tests of key terms 

 

Perform additional tests of details of balance 
Phase 4 
 المرحلة الرابعة

Complete the audit and issue an audit 
report 

Review for contingent liabilities 
Review for subsequent events 
Accumulate final evidence 
Evaluate results 
Issue audit report 

 

Communicate with audit committee and 
management 

Plan to reduce 
assessed level of 
control risk
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 تي تكتنف عملية التدقيق او الفحصالمخاطر ال : -2

   Premature Conclusion تكوين نتائج اولية غير ناضجة-1

 ي وصل اليها الفاحص تجاهل االدلة المضادة او غير المتفقة مع النتائج الت-2

  االفتقار الى الموضوعية والمنهجية في العملية التدقيقية-3

   عدم القدرة على الحصول على تجميع الحقائق المتعلقة باالخطار الكامنة-4

   عدم الدقة في المالحظة-5

   Cause and Effect  الخطأ في مطابقة او توفيق عالقات السبب واالثر-6

م الشخصية والتحيزات لالدارة او اية هيئات سياسية او امنيـة لهـا سـيطرة                التأثر باالحكا  -7

 .مباشرة على المشروع التجاري موضوع الفحص

ـ             : -3  فـي اتبـاع     يويرى الباحث ان خطوات اتخاذ القرار السليم في العملية التدقيقيـة ه

 :المنهجية التالية

وهو الشك المهني في الحسابات المعدة      أي ان المدقق لديه شيئا محددا في ذهنه         : تحديد المشكلة 

وهدفه هو اثبات مصداقيتها عن طريق عملية الفحص البداء الـرأي عـن طريـق               . من االدارة 

 .التحري وجمع االدلة والبراهين

عن طريق استخدام النظام المحاسبي المتبع في المشروع سواء كـان يـدويا او    : تجميع البيانات 

 : آليا بادواته المختلفة مثل

 وسائل أخرى * وسيلة تعديل السلوك*  وسيلة تقييم االداء*  وسيلة المالحظة والقياس*  

ان التقارير المالية سليمة، وبالتالي الحكم على انتظامية الدفاتر مـن خـالل             : * وضع الفرضية 

ان التقارير المالية غير سليمة، وهنـا علـى الفـاحص ان يقـوم              *   تقرير نظيف / ابداء رأي 

 .والفحوصات الالزمة الثبات ذلك البداء الرأيبالتحريات 

 عن طريق االختبارات: اختبار الفرضية
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اي اذا ما اثبتت نتائج الفحص من خالل االختبارات التي قام بها الفاحص ان الـدفاتر                : النتيجة 

سليمة او غير سليمة، وبالتالي الحكم على مزاعم االدارة سواء بتقرير نظيف او بتقريـر غيـر                 

 .نظيف

 وبعد أن تم تبيان التركيبة البنيوية للعملية الضريبية، والتركيبـة البنيويـة للعمليـة               واالن

التدقيقية، نالحظ ان لكل منهما هدف تسعى اليه، ووسيلة لتحقيـق الهـدف، وارتبـاط الوسـيلة             

يـة  بالهدف، وقد تم التيقن ان وسيلة التدقيق المالي هي استخدام أساليب واجراءات العملية التدقيق             

 ووسيلة الفحص الضريبي هي باستخدام أساليب        .كما جاءت في معايير التدقيق المتعارف عليها      

ولمـا كانـت عمليـة       . ، ومعايير الضرائب  واجراءات ومعايير بعض أوجه النشاطات التدقيقية     

التدقيق لالغراض الضريبية هي من نوع التدقيق الغـراض خاصـة، والمعالجـة ضـمن أل                

Forensic Audit      1(كما يرى مجموعة من المختصين، في حين تـرى مجموعـة أخـرى( 

 قام الباحث بدراسة كل العالقات البنيويـة الوجـه    .Compliance Auditمعالجته ضمن أل 

شـاطات ال   ننشاطات التدقيق المختلفة، ليبين أن الفحص الضـريبي وان كـان يقـع ضـمن                

Forensic Audit، أوأل Compliance Audit سواء في العمليـة  )2(قواعد خاصةن له أ اال 

فراد قواعد  إ الى   ICPAالتدقيقية أو في العملية الضريبية مما دعى معهد المحاسبين االمريكيين           

  .)1أنظرالملحق رقم  (خاصة للتدقيق الضريبي ضمن النشرة المسماة،

Statement on Responsibility in Tax Practice 

بأنه عملية فحص فـي المسـتندات والحسـابات         "يمكن تعريف التدقيق ألغراض خاصة      

بهدف الوصول إلـى حقـائق      ، والتقارير المالية الخاصة بوحدة معينة عن سنة أو سنوات سابقة         

عينة عن المركز المالي لها أو الكتشاف الغش وتحديد التالعب واالختالسات أو لشراء قائمة أو               

 .)3(  "عميل و أحيانا قد يكون الزامياللحصول على قرض من أحد البنوك وذلك بناء على طلب ال

 
 
 

                                                           
)1(  Avens, Alvin A and others, Ibid, P.  13  

 .34، الوحدة 2001 الحسابات القانونيين الفلسطينية، طبعة مدقي جمعية إصدارات، من دليل المحاسب المهني )2(
  263  مفاهيم التدقيق المتقدمة، صفحة، مرجع سابق، )3(
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 التداخالت في العالقات الرئيسية بين الفحص الضريبي وخدمات التدقيق: لثالمبحث الثا

 تمهيد   

 فالرقابة الداخليـة هـي مـن         .إن مفتاح التعامل مع العملية التدقيقية هي الرقابة الداخلية        

ة االنتاجية لجميع أو جه نشاط المشروع، مـن         تصميم االدارة بقصد حماية مواردها ورفع الكفاء      

خالل عمل كل االجراءات الالزمة لمنع أو تقليل االخطار من خالل دراسة كل العوامـل التـي                 

 :تزيد من أخطار التدقيق والمتمثلة بما يلي

 نوعية الموظفين المعينين في مختلف أقسام الهيكل االداري -1

 ة التابعة للشركةالتوزيع الجغرافي لمواقع العمل االنتاجي -2

 درجة تعقيدات النظم المحاسبية واالدارية المتبعة  -3

 متابعة التطورات العلمية المتبعة -4

 الدخول في المضتربات، أو ظهور منافسين جدد -5

فكلما كانت الرقابة الداخلية فعالة ومصممة بشكل يضمن حماية الموارد والممتلكات ،كلما            

، باسـتثناء   يوجد فيها إنحرافات تسـتدعي للقلـق       ال   إطمأنت االدارة إلى صحة المخرجات وأنه     

أمـا   . االنحرافات المخطط لها بشكل منظم سواء من قبل المـوظفين أو االدارة أو الفاحصـين              

 فإن هدفهم من دراسة الرقابة الداخلية هو تحديد حجم أدلة االثبـات الالزمـة               للفاحصينبالنسبة  

ك إلبداء راي فني ومحايد عن صحة البيانـات         القناع المدقق بصحة المدخالت والمخرجات وذل     

المالية بعد أطمئنانهم من خالل عملية التدقيق أن البيانات الماليـة ال يوجـد فيهـا انحرافـات                  

جوهرية، علما أن الفاحصين ليسوا ضامنين وال كافلين لعدم وجود انحرافـات جوهريـة، ألن               

. طط لعملية التدقيق بشـكل فعـال        عملهم المنهجي يجب ان يضمن أكتشاف االنحرافات  إذا خ         

 وكيفية التخطـيط مـن      الباحث يولي أهمية خاصة لدراسة الرقابة الداخلية      ولهذه االسباب فأن    

 ثانيا، وحتى اليقع المدقق تحت المساءلة القانونية        أوالخاللها للوصول الى تحقيق أهداف البحث       
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 والمفروضة علية في قواعد Due Careفي حالة عدم قيامه بواجبه بالحصافة والمهارة الالزمة 

 .التقيق المتعارف عليها

 )1(معنى ومفهوم الرجل الحصيف

Prudent Person Concept or Stansards of due care 

 أن مدقق الحسابات ليس ضامنا وال كافال لجمهور المستفيدين، بان البيانالت المالية المدققـة               -1

 .خالية من وجود إنحرافات جوهرية

شبه المتعهد بعمله بانه يقوم بإنجاز االعمال الموكولة إليه بكـل إخـالص، وصـدق،                هو ي  -2

 .وحسن نية، وأنه في النهاية إنسان وغير معصوم من الخطأ، وليس عرافا وال ضامنا وال مؤمنا

 أنه مسؤول أمام االدارة وامام القضاء على االخطاء العادية والفادحة المتعمدة، ولكنه غيـر               -3

أو االخطاء واالنحرافات المشتركة فيهـا       االخطاء واالنحرافات المخطط لها بعناية،    مسؤول عن   

 .االدارة

He is liable to his employer for negligence, bad faith, or dishonesty, but not 

for losses consequent upon pure errors of judgment. 

 التداخالت مع الرقابة الداخلية : 1-3

 :عريف الرقابة الداخلية ت-1

 وكـذلك النشـرة   SAS 94أوردت التعليمات الصادرة عن جمعية المحاسبين القـانونيين  

 :لرقابة الداخلية وعرفتها كما يليوصفا مركزا لمفهوم ا )COSO ()2(الصادرة عن 

 

“ Internal control is a process, effected by an entity’s board  of directors, 
management, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories: 

                                                           
)1(  Ibid. Arens, Alvin A. P. 282 

 
)2(  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO ) 
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• Reliability of financial reporting 

• Compliance with applicable laws and regulations 

• Effectiveness and efficiency of operation " 

 

 :ويمكن تلخيص طبيعة التدقيق الداخلي في آالتي

 أنها نشاط داخلي مستقل في المنشاة -1

 أنها أداة رقابية بغرض إنتقاد وتقييم جميع الرقابات األخرى -2

 أنها وظيفة استشارية أكثر منها وظيفة تنفيذية  -3

 خلييمتد نشاطها إلى جميع الرقابات اإلدارية بما فيها الرقابة المحاسبية والضبط الدا -4

 تعمل عل تقييم الرقابة المحاسبية -5

 أنها تلزم المدقق الداخلي أن ال يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ -6

 

 )1(مكونات الرقابة الداخلية  -2

 . Arens كما يراها ِِمكونات الرقابة الداخلية 6-2 شكليمثل ال

 Arens كما يراها ِِمكونات الرقابة الداخلية. 6-2شكل 

 Components of Internal control 
 مكونات الرقابة الداخلية

                                                         Internal control 
Components Description of components Further subdivision( if 

applicable ) 
Control 
environment 
مراقبة البيئة الداخلية 

 والخارجية

Actions, policies, and 
procedures that reflect the 
overall attitude of top 
management, directors,  and 
owners of an entity about 
internal control and its 
importance 

Subcomponents of the 
control environment: 

• Integrity and ethical 
values 

• Commitment to 
competence 

• Board of directors 
or audit committee 
participation 

• Management 

                                                           
)1(  Ibid. Arens, Alvin A. P. 282 
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philosophy and 
operating style 

• Organizational 
structure 

• Assignment of 
authority and 
responsibility 

• Human resource 
policies and 
practices 

Risk assessment 
 تقدير أنواع الخطر

Management’s identification 
and analysis of risks 
relevant to the preparation 
of financial statement in 
accordance with GAAP 

Risk assessment processes 
: 
*Identify factors affecting 
risks 
*Assess significance of 
risks and likelihood of 
occurrence 
*Determine actions 
necessary to manage risk 
 
Management assertions 
that must be satisfied: 
*Existence or occurrence 
*Completeness 
*Valuation or allocation 
*Rights and obligations 
*Presentation and 
disclosure 

Control 
activities 

مراقبة أوجه 

لمشروع نشاطات ا

من خالل االنظمة 

الداخلية المصممه 

 من االدارة

Policies and procedures that 
management has established 
to meet its objectives for 
financial reporting 

Types of specific control 
activities: 

• adequate separation 
of duties 

• Proper 
authorization of 
transactions and 
activities 

• Adequate document 
and records 

• Physical control 
over assets and 
records 

• Independent checks 



 76

on performance 
Information and 
communication 

مراقبة الطرق 

واالجراءات المتبعة 

في تسجيل االحداث 

المالية لتحقيق 

 المسؤولية

Methods used to initiate, 
record, process, and report 
an entity’s transaction and 
to maintain accountability 
for related assets 

Transaction-related audit 
objectives that must be 
satisfied: 
*Existence 
*Completeness 
*Accuracy 
*Classification 
*Timing 
*Posting and 
summarization 
 

Monitoring 
 المتابعة والمراقبة

Management’s on going  
and periodic assessment of 
the quality of internal 
control performance to 
determine whether controls 
are operating as intended 
and modified when needed 

Not applicable 

 

 

 لرقابة كيفية فهم الرقابة الداخلية وتحديد أخطار ا-3

 . الداخليةوتحديد أخطار الرقابةيبين الشكل التالي الية عمل المدقق في 

 . الداخليةوتحديد أخطار الرقابةلية عمل المدقق في آ .7-2الشكل 

Obtain 
understanding 
of internal 
control. Design 
and operation 
تفحص نظام الرقابة 

الداخلية من حيث 

تصميم إجراءات 

 الماليةالعمليات 

Assess control 
risk 
قدر االخطار االولية 

ثم تابع تقدير 

االخطار وتعديلها 

حسب ظروف الحال

Test controls 
إبدأ بعمل إختبارات 

االذعان ، وإذا لزم 

االمر إعمل بعضا 

من االختبارات 

 الجوهرية 

Decide planned 
detection risk and 
substantive tests 
ر قدر كمية وحجم مخاط

االكتشاف، واالختبارات 

الجوهرية الالزمة بناء 

 على تقدير المخاطر
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 التداخالت في العالقات الرئيسية بين الفحص الضريبي وخدمات التدقيق: المبحث الثاني 

 العالقة بين الرقابة الداخلية وعملية الفحص الضريبي : أوال

 :لرقابة الداخليةااللية التالية لفهم اعلى الفاحص أن يأخذ في إعتباره 

 

 : تحديد أهداف ارقابة الداخلية عن طريق*

 تفهم أوجه نشاط المشروع*

 متابعة وتفهم تدقيق العمليات المالية من قسم التدقيق الداخلي بالمتابعة والمشاهدة* 

  هل يتضمن نظام الرقابة الداخلية على أساليب سليمة-1

 داخلية هل يمكن االعتماد على إجراءات المراقبة ال-2

     إذا كانت االجابة بنعم

 إعمل االختبارات االساسية وهي إختبارات االلتزام بالسياسات

 هل تشير إختبارات االلتزام باالجراءات إلى وجود رقابة جيدة وفعاله: إسأل 

    إذا كانت االجابة بنعم  

ة من الرقابة إعمل إختباراتك االساسية حسب خطتك التدقيقية معتمدا على التقارير الخاص

 الداخلية، وقرر مدى إمكانية االعتماد على التقارير الداخلية

 إذا كانت االجابة بال   

طبق خطتك التدقيقية حسب أالصول العلمية، وإذا كانت النتائج أالولية تشير إلى عـدم إمكانيـة                

 التدقيق معلال   متابعة التدقيق تيجة لالخطار الكبيرة من ضعف الرقابة الداخلية، إعتذر عن عملية           

 االسباب إلى الجهات والمستويات االدارية المسؤوله 

 

  لماذا االهتمام بالرقابة الداخلية من قبل المدققين-:ثانيا

  GAASلمقابلة وتنفيذ تعليمات المعيار الثاني من  معايير التدقيق المتعارف عليه  -1

ى مالءمتهـا مـع مـزاعم       لتحديد الرقابات المطلوبة في البيانات المالية المنشورة ومد        -2

 اإلدارة خالل الفترة المالية

 لتحديد الرقابات لمجموعات الحسابات وتصنيفاتها في القوائم المالية المنشورة -3
Controls over classes of transactions  

          فكلما كانت مدخالت البيانات المالية صحيحة ، فإن مخرجاتهـا سـتكون صـحيحة،              

ابة الفعالة هي التي تضمن صحة وموثوقية معالجة البيانات سواء من الموظفين            وبالتالي فإن الرق  

 .أو اإلدارة
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لتقوية وتعزيز ال بد من اتباع االجراءات الالزمه لتحقيق أهداف التدقيق واهداف اإلدارة  -4

  :)1( كما هو مبين بالشكل التالينظام الرقابة الداخلي

 .ارات لتقوية وتعزيز نظام الرقابة الداخلياإلجراءات الالزمة من االختب. 8-2الشكل 

 Procedures to obtain an understanding of internal control;                              
من االختبارات لتقوية وتعزيز نظام الرقابة الداخلي لبناء عملية تدقيق فعالة اإلجراءات الالزمة 

 وكفئة من خالل دراسة مكونات الرقابة الداخلية
 Types of audit Tests and the Audit Risk Model 

 
 
Audit 
Risk 
Model 
 
 

                                               AAR/ IR × CR    =  PDR          =         
PDR= Planned detection risk 
AAR= Acceptable audit risk 
IR=  inherent risk 
CR= control risk 
 

 
 
Type 
of 
audit 
Tests 

!- 
Procedures 
to obtain an 
understand 
of internal 
control 

2- 
Tests 
of 
control 

3- 
Substantive 
tests of 
transactions

4- 
Analytical 
procedures

5-  
Test of 
details 
balances 

6- 
Sufficient 
competent 
evidence 
per 
GAAS 

              
 1 + 

          
2+ 

    
     3 + 

   
    4  + 

          
5+ 

 
  =       6  

 

 موقف الفاحص الضريبي من الرقابة الداخلية   :ثالثا

، ن هدف الفاحص الضريبي هو تحقيق الضريبية الصحيحة في الوقت والحجم المناسبإ

 وهذا ال يمكن تحقيقه اال عن طريق التنظيم المالي والمحاسبي في  .ووفقا للقانون السائد

 وبالتالي فان غياب نظام الرقابة  .المشروع، وهو الواجب االساسي لعملية الرقابة الداخلية

الداخلية في المشروع موضوع الفحص يجعل نظرة الفاحص الضريبي الى الحسابات موضع 

 :شك مما يضطره الى التوسع في عملية الفحص وعمل االختبارات الالزمة عن طريق

                                                           
)1(  Ibid, Arens, Alvin A. P.338 
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تير  التوسع في فحص مواقع الخطر المحتمل فيها التهرب الضريبي، مثل عدم ادراج فوا-1

 .المقاصة، عدم اصدار فواتير ضريبية اصلية، التالعب في الكميات الخ

  عدم وجود التنظيم والرقابة الداخلية يعطي الفرصة للفاحص الضريبي بتقدير الضريبة وفقا -2

 .لطرق اجتهادية مما يسبب الضرر للمكلف احيانا او للخزينة في احيان اخرى

برفض الحسابات حسب   حجة  طي الحق للفاحص الضريبي      عدم وجود نظام رقابة داخلية يع      -3 

 . 1963 لسنة 16 من نظام بشأن المكوس على المنتجات المحلية رقم 85ما جاء في المادة 

 تداخالت الفحص الضريبي بالتدقيق المالي في القطاع الخاص :  3-3

ة المقدمة  ن الغرض من عملية الفحص الضريبي هو التأكد من صحة وعدالة القوائم المالي            إ

ومن المعروف أنـه يـتم       . من االدارة الى الجهات الضريبية وفقا للتشريعات الضريبية السائدة        

الحكم على عدالة القوائم المالية من خالل التأكد من أن االدارة  قامت بااللتزام بتطبيق قواعد أل                 

GAAP     يـق قواعـد أل     وهنا يأتي دور الفاحص الضـريبي بتطب       .  في اعدادها  للقوائم المالية

GAAS  اء عملية الفحص الضريبي للوصول الى تحقيق أهدافه التدقيقية        ن اث ، ومعايير الضرائب .

 انه على المدقق او الخبير عند ممارسته الوجـه نشـاط   )F. Jr Messier )1وهذا ما اشار اليه 

ه حيثمـا   ، وأشار أيضا بشكل واضح ان     GAASالعملية التدقيقية ان يتبع القواعد الواردة في أل         

  في عمليه التدقيق لالغراض الخاصة، فـان  Audit Activitiesوردت اوجه النشاط التدقيقية 

وبالتالي فـإن علـى      . Auditingالمقصود فيها هي نفس اوجه النشاط الخاصة بعمليه التدقيق          

 :المدقق الضريبي أن يقوم بما يلي

راهين والقرائن التي تثبت صحة مزاعم  تدقيق البيانات المالية بعد الحصول على أألدلة والب-1

 .االدارة

للحكم على مدى إعداد البيانات الماليـة    GAAS  أل عمل اإلختبارات الالزمة وفقا لمعايير-2

 . المتعلقةوالقوانين الضرائبية GAAP وفقا لقواعد أل 

                                                           
)1( Ibid, Messier, F. Jr P.752-755  
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 . تقديم بيانات مالية ذات نوعية متفقة مع التشريعات الضريبية المحلية-3

 تطلبات منهج التدقيق الضريبيم : 3-4

 : يتطلب تحديد منهج التدقيق الضريبي النواحي التالية

 مجال التدقيق الضريبي : -1

دراسـة  فهو يشمل االنشطة واالقسام واالدارات التي تساهم في تحقيق االيراد عن طريق             

. متعلقة بهـا   دورة تكلفة المبيعات والمصاريف ال     وكذلك دراسة وتحليل  دورة المبيعات،   وتحليل  

 :والتساؤالت التي يمكن أن تثار بخصوص هذا المجال هي ما يلي

هل المصاريف التي استخدمت في تحقيق االيراد هي المصاريف التي نص عليهـا القـانون               * 

من قانون  ) 8(رقم  و   1964 لسنة   25من قانون رقم    ) 9(د رقم   وا  فقد نصت الم    ؟الضريبي

 :على مايلي 2004 لسنة 17رقم 

توصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة الي شخص، تنزل المصاريف والنفقات التي تكبدها             لل"

، وقـد عـدد     "ذلك الشخص كليا وحصرا في سبيل انتاج الدخل خالل السنة السابقة لسنة التقدير            

أنواع المصاريف، وعلى الفاحص ان يعرف أنه ال يمكن السماح باستنزال نفقة أو مصروف لم                

 .يق االيراديساهم في تحق

  ؟هل المصاريف هي مصاريف ايرادية أم مصاريف رأسمالية * 

هل مصاريف الموارد البشرية هي مصاريف حقيقية، كما يالحظ أهميتها في بنـد الرواتـب               *  

بشركات المقاوالت، وشركات المؤسسات المالية، باعتبار ان بند الرواتب بالشركات المالية           

يمة مجموع الرواتب واالجور المدفوعة بناء على نـص         من ق % 17تخضع للضريبة بنسبة    

، ويتم تنزيلها كنفقة لغايات الوصول إلى       1963 لسنة   16قانون ضريبة القيمة المضافة رقم      

 .الدخل الخاضع للضريبة
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 )1()ضرائب الدخل(ولالهمية نورد هنا المعيار المحاسبي الثاني عشر 

بي الدولي الثاني عشر الذي كان قد اقر مـن          اعتبر هذا المعيار بديال عن المعيار المحاس      "

 وهدف هـذا   .، والذي اجريت عليه تعديالت جوهرية متعددة  1994قبل اللجنة الدولية في عام      

المعيار الى وصف المعالجات المحاسبية لضرائب الدخل والتبعات الجارية والمسـتقبلية لهـذه             

ة المؤجلة الناشئة عن الخسـائر أو       الضرائب، كما يعالج المعيار االعتراف باالصول الضريبي      

الخصومات الضريبية غير المستخدمة، ويبين كذلك عرض ضرائب الدخل في القوائم الماليـة             

هذا ومن أهم التعديالت الجوهرية التي طرأت علـى          . واالفصاح عن المعلومات المتعلقة بها    

 : هيالمعيار الجديد

ة باستخدام طريقة التاجيل، والطلب باستخدام       منع المنشأت من المحاسبة عن الضريبة المؤجل       -1

 .طريقة جديدة هي طريقة الميزانية العمومية لاللتزام

 يطلب المعيار من المنشأت االعتراف باالصول الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل             -2

توفر االرباح الضريبية الستخدام االصل الضريبي المؤجل ضدها، أما عندما يكون للمنشاة            

تاريخ في تحقيق الخسائر الضريبية، فأنه يجب االعتراف باصل  ضريبي مؤجل فقط الـى               

الحد الذي يكون للمنشأة فروق ضريبية مؤقتة كافية، او يكون هنك اثبات مقنع اخر ان ربحا                

 .ضريبيا كافيا سوف يتوفر

 والزميلـة،    منع االعتراف بالضرائب المستحقة على االرباح غير الموزعة للمنشات التابعة          -3

هذا ويشمل المعيار جميع الضرائب المحلية واالجنبية المفروضة على االربـاح الخاضـعة             

للضريبة، كما يشمل ضرائب الدخل مثل الضرائب المستقطعة والواجب سدادها مـن قبـل              

المنشأت التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة عند قيامها بتوزيعات االرباح للمنشاة معـدة            

 1 وتم تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبـدأ  فـي                  التقرير،

 ينـاير   1المعيار على القوائم المعدة قبـل        واذا ما تم تطبيق هذا     .  أو بعد ذلك   1998يناير  

                                                           
، مطابع الشمس، عمان،  البيانات الماليةوإعداد األساسيةالمحاسبة قانونيين،  المجمع العربي للمحاسبين الإصدارات من )1(

 .114 ، صفحة2001
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 فان على المنشات االفصاح عن حقيقة تطبيق المعيار المعـدل بـدال مـن المعيـار                 1998

عيار عند تقديم التقارير عن التدفقات النقدية بخصـوص الضـرائب           وقد نص الم    ".االصلي

 :)1(على ما يلي

 :الضرائب على الدخل

يجب االفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب المدفوعـة مـن                "-1

الدخل، ويجب تصنيفها كتدفقات من النشاطات التشغيلية ما لم يتم التعرف عليها بشـكل محـدد                

 .ى أنها نشاطات استثمارية أو تمويليةعل

 تنشأ الضرائب على الدخل عن عمليات ينجم عنها تدفقات نقدية تصنف على انها نشـاطات                -2

ـ              تحديـد مصـروف     نتشغيلية أو استثمارية أو تمويلية في قائمة التدفقات النقدية، وبينمـا يمك

، فان التـدفق النقـدي المـرتبط        الضريبة وربطه بالنشاطات االستثمارية أو النشاطات التمويلية      

بالضريبة غالبا ما يكون من الصعب عمليا تحديده، ويمكن أن ينشأ في فترة اخرى مختلفة عـن                 

فترة حدوث التدفقات النقدية للعملية االساسية، وعليه فان الضرائب المدفوعة عادة مـا تصـنف               

ممكن عمليا تحديد التدفق النقدي    على أنها تدفقات من العمليات التشغيلية، ولكن عندما يكون من ال          

للضريبة وربطه مع عملية معينة افرادية ينجم عنها تدفقات نقدية تصنف على انها من نشاطات               

استثمارية أو تمويلية فان التدفق النقدي من الضرائب في هذه الحالة يصنف علـى انـه نشـاط                  

علـى   نقدية من الضـرائب   التدفقات ال  استثماري أو تمويلي حسب ما هو مناسب، وعندما توزع        

 .)2("أكثر من نوع واحد من النشاطات فانه يجب االفصاح عن المبلغ الكلي للضريبة المدفوعة 

 اجراءات أداء التدقيق الضريبي: -2

 Planning the Tax Audit            ي     التخطيط لعملية التدقيق الضريب-1      

 Gathering Evidence of Performance   تجميع االدلة والبراهين-2      

                                                           
 .114وأيضا صفحة ، 322  صفحةالمالية، البيانات وإعداد األساسيةالمحاسبة   مرجع سابق، )1(
 .12، صفحة 2001، ت البياناوإعداد األساسيةالمحاسبة  المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، إصدارات من )2(
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 Analysis and Investigation  of Deviation  تحليل وفحص االنحرافات-3      

 Determining Corrective Action          تحديد االجراءات التصحيحية-4      

 Reporting the Results of an Audit Tax    التقرير عن نتائج التدقيق -5      

من هذه الدراسـة،    الخامس  لباحث إلى تناول موسع لهذه إالجراءات في الفصل         وسيعمد ا 

 .في حين سيتناول هذا الجزء من الدراسة هذه االجراءات بصورة موجزة

 : تجميع االدلة والبراهين) 2( بخصوص البند رقم -: اوال

عليه  بعد أن انهي الفاحص عملية التخطيط والمسح االولي في عملية التخطيط الضريبي،           

 :      والمبينة على النحو التاليمقابلة معايير االداء باالدلة الثبوتية بالمنشأة موضع الفحص القيام ب

 معايير االداء الدليل الثبوتي
اي على االدارة االقليمية التأكد من عدم ارتباطـات         

الفاحص الضريبي بأية عالقات تؤثر علـى عمليـة         

 والتحـري   الفحص الضريبي من خالل االستفسـار     

 .والمشاهدة

  مدى استقاللية الفاحص الضريبي-1

 تقارير التدقيق الداخلي وتقرير المراجـع       -2  االطالع والمشاهدة لتلك التقارير

الخارجي عن مواقع القـوة والضـعف فـي         

 االنظمة المطبقة

اعادة عمل بعض اختبارات االذعـان واالختبـارات        

 الجوهرية

  التحري عن التصحيحات-3

اكد من صحة التطبيق من قبل الموظفين القـائمين         الت

 على االدخاالت واالخراجات

 ترو استخدامات الكمبي-4

 مراجعة اجراءات الضبط الداخلي الموضوعة مـن       

قبل االدارة، والتأكد من قيـام المـوظفين بـااللتزام          

 بالقواعد الموضوعة

ــرادات -5 ــدورتي االي ــة ل ــايير الرقاب  مع

 والمشتريات

 .تحديد االجراءات التصحيحيةوالمتعلق ب) 4(خصوص بند رقم ب: ثانيا

 :على الفاحص الضريبي التأكد من قيام االدارة بالتركيز على االمور التالية
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  هل قامت االدارة باالعمال التصحيحية المطلوبة منها في االقسام المختلفة بناء على طلـب                -1

 ؟أقسام التدقيق الداخلية والخارجية 

 ؟مت اقسام العمل المختلفة بتعليمات االدارة وقامت بالتصحيحات  هل التز-2

انعدام االمن في قسم االدخاالت واالخراجـات والتسـجيل فـي دائـرة             *  :مثال من الواقع  

 .مبيوتروالك

 .مبيوترو التأكد من عدم السماح لغير االشخاص الرسميين للتعامل مع الك-3

 ؟رين من االدارة بالوقت المناسب  هل تتم مراقبة االدخاالت من اشخاص اخ-4

  هل تم التاكد من حيادية وكفاءة مدخل البيانات من خالل عمليات المتابعة والفحص من قبل                 -5

 ؟االدارة 

  هل تم التاكد من عدم استعمال الكومبيوتر من قبل الموظفين فـي اوقـات غيـر الـدوام                    -6

 ؟ر مبيوتوالرسمي، عن طريق وجود حراسة مستمرة لغرفة الك

 .نتائج التدقيق الضريبي تقريربوالخاص ) 5(بند رقم بخصوص ال: ثالثا

 : رئيسيين هماالى قسمينخطوات هذا البند الى يمكن تقسيم 

 .التقرير النهائي  *    .التقرير االولي  * 

 :بالنسبة للتقرير االولي

رير النهائي، وانما    على الفاحص الضريبي ان ال ينتظر الى نهاية عملية التدقيق لكتابة التق           

يجب عليه تزويد االدارة الضريبية او ادارة المشروع على المخالفات الجوهرية في السـجالت              

 اشراك   الضريبية والدفاتر والتي تحمل بين ثناياها عمليات تهريب ضريبي، والطلب من االدارة          

الشـؤون  بعض االقسام االخرى بمساعدة الفاحص الضريبي كـدائرة التحقيقـات الضـريبية و            

 .القانونية، وخصوصا اذا كان هناك احتمال ارتكاب جرائم ضريبية
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 :بالنسبة للتقرير النهائي

 هو عبارة عن التقرير الرسمي لالدارة المقدم من الفاحص الضريبي سواء لالدارة العليـا             ف

 . في االدارة الضريبية، او المقدم الى ادارة المشروع موضع الفحص والتدقيق) المركزي(

       Types of Tax Audits:انواع التدقيق الضريبي:  -3

     Credit Returns         : ألكشف الدوري: 1-3

وهي عبارة عن االقرارات الدورية الشهرية التي يقدمها المشتغلون مبينا فيهـا الضـريبة              

يبية وقد أظهرت الدراسات ان االنضباط في تقديم مثل هذه االقـرارات الضـر             . الواجبة الدفع 

 .يشكل موقع من مواقع الخطر الذي يجب على الفاحص االهتمام به

A frequent source of fraud and error  

وهدف الفاحص في هذا النوع من التدقيق هو حماية الضريبة الواجبة الدفع عـن طريـق                

ن طريق  هنا ع Verificationتدقيق مثل هذا النوع من االقرارات، وغالبا ما تتم عملية التحقق 

 .مبيوتروبرنامج الك

  First Audits:  التدقيق االولي: 2-3

والهدف منه . هذا النوع من التدقيق بعد السنة االولى من التسجيل قي الدوائر الضريبية       يتم  

هو التأكد من مدى االلتزام القانوني والطوعي للمشتغلين عن طريق تقـديم اقـرارات مسـتمرة       

 ويعطي هذا النوع من التدقيق انطباعا اوليا عن سلوك المشـتغل             .ومنتظمة وخالية من التالعب   

ومدى التزامه بالقانون والتعليمات الصادرة عن االدارات الضريبية، باالضـافة الـى سـرعة              

 .اكتشاف االخطاء ومعالجتها في الكومبيوتر اوال بأول

 Large vender auditsألتدقيق الموسع لبعض المشتغلين :  3-3

نوع من التدقيق مخصص للمشتغلين الذين تزيد دوراتهم السـنوية عـن مبلـغ       هذا ال يعتبر

معين، ومن المعلوم ان االدارة الضريبية في فلسطين تقسم المشتغلين حسب صفقاتهم السنوية الى              

 :االتي
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  شيكل55000 -50000او حوالي $ 12000 مشتغل معفى التزيد حجم مبيعاته عن -أ

  شيكل 225000 مبيعاته عن  مشتغل صغير، والذي التزيد-ب

  شيكل225000 مشتغل كبير، والذي تزيد مبيعاته عن -ج

  مشتغل مؤسسات مالية وليس له حدود دنيا أو قصوى-د

  مشتغلين منصوص عليهم في القانون بمسك حسابات رسمية مهما بلغت مبيعاتهم -ه

    Revenue recovery audit تدقيق االنعاش :4-3

لتدقيق مخصص لحماية االيرادات واسترجاع الضرائب المستحقة عليها        هذا النوع من ا   ان  

 .من خالل تدقيق االقرارات الدورية للمشتغلين المحتمل منهم اخفاء ايراداتهم

   Compliance audits تدقيق أإللتزام : 5-3

هذا النوع من التدقيق يقوم على دراسات احصائية لبعض القطاعات االقتصادية لدراسة            ان  

 .ى التزامها بدفع الضرائب المستحقة عليها وفق نسب متعارف عليها محليا وعالميامد

 Finals / Othersتدقيق ألغراض معينة   :  6-3

هذا النوع من التدقيق مخصص الغراض معينـة والتـي تحتـاج الـى تـدقيق فـوري                  

Immediate Audit   ـ االت ، وتشمل هذه الحاالت، حالة االفالس، حاالت اغـالق الملفـات، ح

 .المنازعات بين الشركاء، وأية اسباب اخرى تحتاج الى تدقيق سريع للتحقق من االيرادات

    Deterrence Audits التدقيق الوقائي : 7-3

 النوع من التدقيق مخصص للمشتغلين الذين ال تزيد حجم دوراتهم المالية عـن مبلـغ                اهذ

 وقد يكـون نطـاق       . التزامهم الطوعي  معين ولكنهم في الحقيقة غير ذلك،وذلك للتأكد من مدى        

أي يمكن االقتصار على تدقيق المـدخالت او المخرجـات أو دورة             التدقيق هنا كلي أو جزئي،    

 .المخزون، او حركة النقدية خالل فترة مالية واحدة أو أكثر
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 )1(عدم االنتماء الضريبي ) حاالت(اشكال : -4

 )Tax Fraud( االحتيال الضريبي : 1-4

النوع الذي يلجأ اليه دافع الضريبه عن طريق التالعب في المستندات االصـليه             وهو ذلك   

بالزياده او النقصان بهدف تخفيض الوعاء الخاضع للضريبه، او التشويه المتعمد للقوائم الماليـه              

 ومثـال ذلـك      .بما يجعلها ال تعرض بعداله صحة المركز المالي للمنشأه موضـوع التـدقيق            

 .)2( أو عدم اظهار فواتير المقاصة التالعبات في اظهار

  )Underreporting( التقرير باقل من الواقع : 2-4

وهو النوع الذي يلجأ اليه دافع الضرائب ليس بقصد االحتيـال الضـريبي واتمـا بقصـد                      

 وهدف التدقيق الضريبي هنا هو اقناع دافع الضريبه التوقف           .التالعب بقيمة الضريبه المستحقه   

 .ذه التصرفات حتى ال يدخل في مجال الجريمه المنظمه ويتعرض للعقوبات القانونيهعن مثل ه

 )Avoidance( تجنب الضريبه : 3-4

وهو ذلك النوع الذي يلجأ اليه دافع الضريبه للتهرب من دفع الضرائب عن طريق الثغرات                    

 .الضريبي ويسميه البعض بالتخطيط Loopholes in Tax Lawsالقانونيه 

  الضريبي  خصائص التدقيق:5

 .انتقاء حاالت التدقيق يقوم على مبدأ احتمالية التهرب الضريبي

هـو اكثـر بكثيـر مـن        ) التدقيق (مباشرةال في الضريبة غير     تكرارية الفحص الضريبي   -1

بمعنـى أن    . المتعارف عليه في التدقيق المالي او المخصص الغراض الضريبه المباشره         

باشرة يبدأ بعد قيام المكلف بتقديم االقرارات الدورية وهي حسـب           التدقيق في الضرائب الم   

أما في الضرائب غير المباشـرة أو الضـرائب علـى            . القانون الضريبي مدتها سنة مالية    

                                                           
)1(  Ibid, Alan A Tait, P.67 . 

 يقصد بفواتير المقاصة بأنها تلك الفواتير التي تم االتفاق عليها ضمن مواصفات معينة بين الجانب الفلسطيني والجانـب                   )2(

 .االقتصادية باريس اتفاقية بموجب اإلسرائيلي
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االستهالك فمدتها اقل من سنة مالية، فهي في ضريبة القيمة المضافة شهرية، وبالتالي فـان               

لدورية أو حسب ظروف اخري يراها الفاحص       تكرارية الفحص متكررة حسب االقرارات ا     

 .الضريبي لتقليل حجم االخطار المتوقعة في اخفاء االيرادات

 .نطاق الفحص الضريبي يقوم على الفحوصات القصيره الممتده من يوم الى يومين فقط -2

التدقيق الضريبي الخاص باكتشاف الغش واالحتيال الضريبي يحتاج الى مهـارات علميـه              -3

 . كبيرهوخبرات عمليه

  التدقيق الضريبيخطوات :-6

               preparationالتحضير    -1

                 Planningالتخطيط       -2

             Verificationالتحقيق     -3

                    Evaluationالتقويم  -4

                     Reportingالتقرير  -5

                   Recordالتسجيل        -6

  Establishاالنشاء      -7

 

  الضريبيتفسير عوامل نجاح التدقيق-7

 عملية التحضير:  1-7 

ويقصد بعملية التحضير لعملية الفحص الضريبي ان يقوم الفـاحص بتحضـير المـوارد              

 : الالزمة سواء كانت البشرية منها او المادية، وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها، وهي

  معايير التقرير- معايير العمل الميداني ج-امة ب المعايير الع-أ

 :وتلجأ مكاتب التدقيق الكبيرة الى توظيف خبراء ضرائب في مكاتبهم لالسباب التالية
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مساعدة عمالئهم المكلفين بدفع الضريبة في عمل االقرارات الضريبية باالضافة الى القوائم             -1

 .المالية المقررة حسب القانون وقواعد التدقيق

 تمثيل المكلفين امام القضاء الضريبي: 2-7

"The CPA may serve as an expert  witness in behalf of the Taxpayer.  He 

may also develop an opinion as to whether transactions have been 

interpreted and recorded in couniformity with GAAP" (1). 

 حسب القوانين المطبقة والسائدة والتي      رواتهم الخاضعة للضريبة  تمثيل المكلفين في تقييم ث     -2

 .قد تفرض ضريبة على الثروات كما في الواليات المتحدة واليابان

"In attempting to prove tax evasion , the government may rely on evidence 

that the Taxpayer net worth has increased during the year by an amount 

greater than the reported  income )2(  ." 

   Panningالتخطيط : 3-7

ن التخطيط الجيد لعملية التدقيق الضريبي او حتى التدقيق المالي هي اهم عناصر النجاح              إ

، وتحقيق اهدافه، وتأمين حسـن      Prioritiesالنها تساعد الفاحص الضريبي في تحديد افضلياته        

 وتقسم عملية التخطـيط لالغـراض    .Efficient use of resources حةاستخدام مواره المتا

 :هي مراحل الضريبية الى ثالثة

 Pre- visitوتسمى : المرحلة االولى

وهي ما يطلق عليها أحيانا التدقيق المكتبي، حيث يقوم الفاحص الضريبي باالطالع علـى              

بية على هذا المكلف، باالضـافة      ملف العميل للسنوات السابقة ومالحظات قسم المعلومات الضري       

                                                           
)1(  Walter B. Meigs and others, Principles of Auditing, 5th Ed 1973 Homewood, Illinois, 5th. 

Ed. P. No.105. 
(2)  Ibid, Walter B.Meigs and others.P.105 



 90

 والمالحظ في االدارة الضريبية الفلسطينية       .CPAالى دراسة القوائم المالية المدققة من قبل ال         

انها تكرس معظم وقت الفاحصين بالفحص المكتبي، ويرى الباحث أن الفحص المكتبي ال يفـي               

اقع العمل الستكمال فهم البيئة     بشمولية التدقيق، الن الفحص الضريبي يحتاج الى معايشة في مو         

 .العملية لمراحل االنتاج والى فهم التركيبة البنيوية للنظام المحاسبي

  During the visit: المرحلة الثانية

وهذه المرحلة تاتي بعد الزيارة االولى لمقر المكلف، لبناء فكرة عامة عن البيئة الخارجية              

ف على المسؤولين، ودراسـة النظـام المحاسـبي         والداخلية للمشروع موضوع التدقيق، والتعر    

 .المتبع

         Post visit: المرحلة الثالثة

 في البيانات المالية التي تكـون لـدى    Assurance Credibilityوهي مرحلة بناء الثقة

 .الفاحص فكرة جيدة عنها حالل المراحل السابقة

   Verificationالتحقق:  4-7

 : االحداث المالية للمشروع من حيثوهي تطبيق مبدأ التحقق من

 ان االحداث المالية هي من طبيعة أعمال المشروع *

 ان االحداث المالية معتمدة من مسؤول وموافق عليها من اقسام الرقابة الداخلية* 

 ان االحداث المالية تخص الفترة المالية موضوع التدقيق * 

مل أإلختبارات الالزمـة والضـرورية      ولتحقيق االهداف اعاله ال بد للفاحص من قيام بع        

 :لتأكيد صحة ادعاءات المكلف والتي يمكن تصنيفها بما يلي

         Compliance Testingاختبارات االذعان * 

    Substantive Testingاالختبارات الجوهرية * 
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  Evaluation التقييم :  5-7

صل عليها  من المراحل السابقة      وفي هذه المرحلة  يقوم الفاحص بتقييم المعلومات التي ح         

 التي تمكن الفاحص من بناء الثقة في النظام المحاسبي عن  Walkthroughمن خالل ما يسمى 

 .طريق االختبارات القصيرة التي يقررها الفاحص حسب ظروف حال الواقعة المدققة

"At this stage you will have gathered considerable information in relation 

to the accounting system you are auditing and the need now is to evaluate 

the findings to determine what they tell you about the inherent strengths 

and weaknesses of the system" (1). 

     Recording: التسجيل:  6-7

 تسجيل المكلف بالدوائر الضريبية حسب      وهي المرحلة التي يتأكد فيها الفاحص من صحة       

شروط القانون الخاص بالتسجيل، الن عملية التسجيل ترتب التزامات قانونيـة علـى المشـتغل            

 أي  ).قانون الرسوم على المنتجات المحليـة  ( 1963 لستة 16منصوص عليها في القانون رقم     

  المتمثل فيان هذه المرحلة من االهمية بمكان حيث يتم تحقيق هدف الضريبة

The Right Tax at the Right time from the Right Person. 

  Establishment:  االنشاء:   7-7

وهي المرحلة المتعلقة ببناء الثقة ليس فقط في اقرارات المكلف من خالل القوائم الماليـة               

 انتمائـه   المقدمة الى الدوائر الضريبية، وانما التأكد من انتمائه الطوعي مـن خـالل دراسـة              

الضريبي عن طريق التأكد من تسديد التزاماته الضريبية، وتقديم االقرارات في مواعيدها، ودفع             

الخ، عدم اللجوء الى الطرق التحايلية في التهـرب مـن دفـع             ..السلف الضريبية في مواعيدها   

 الضرائب المستحقة أي

                                                           
)1(  Ernst & Young، Enhanced Accountancy & Audit training. 1999. p.5 
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To carry out tax assurance duties effectively and maximise traders 

compliance. 

 :وحتى يتحقق هذا الهدف للفاحص الضريبي ال بد من مالحظة االتي

  دراسة البناء الهيكلي التنظيمي للمنشاة-1

 دراسة كيف تمارس االدارة أعمالها، ومن هم االشخاص المؤثرين فـي القـرارات الماليـة        -2

 في ادارة االموال، كما حصـل  واالدارية، وما هي سمعتهم المالية، وهل لهم ماضي غير طبيعي    

 .عندما تمت الدراسة في شركة التأمين العربية وغيرها من الشركات

 من المسؤول عن اعداد االقرارات الضريبية، وكيف يتم اعدادها ومراجعتها بل وتصـديقها              -3

من المسؤولين في ادارة الوحدة االقتصادية، النه حسب القـانون الضـريبي ال يمكـن اتهـام                 

ب القانوني بأعمال الغش قبل التأكد من المشاركة الفعلية في التضـليل الضـريبي مـع                المحاس

 .االدارة باعتبارها المسؤولة اوال وأخيرا عن اعداد البيانات المالية

 :اهداف التدقيق الضريبي: -8

لها اي قدرة تحقيق االقسام الرقابية في االدارة الضريبية الهدافها المخططة           :  تحقيق الفعالية  -1

 .ضمن معايير االلتزام بالسياسات واالجراءات المرسومة من ادارة التدقيق المركزي

اي قدرة االدارة المركزية في استخدام العنصر البشري في تقيـيم ودراسـة             :  تحقيق الكفاءة  -2

ف بشكل يحقق اهـدا   ) دراسة البيانات المالية المقدمة عن طريق االقرارات      (ملفات العمالء   

  الشرعية الضريبيةالضريبة ضمن

   تحقيق مورد مالي منتظم ومتوازن من المكلفين-3

 تماء الطوعي للمكلفين والمشتغلين  خلق االن-4

 تنظيم عملية التدقيق الضريبي : - 9

يرى الباحث من خبرته العملية ان يكون تنظيم التدقيق في االدارة الضريبية في فلسـطين               

 : على الشكل التالي
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 قيق على مستوى المكاتب االقليميةوحدة التد: اوال

 :وتكون وظيفة هذه الوحدة ما يلي

الفحوصات المتعلقة باالقرارات الدورية للمبيعات من حيث االنتظام، من حيث المالئمة، مـن             * 

 .حيث توفير المتطلبات االساسية بتحقيق اهداف الفحص الضريبي

جديدة، والتوصية الى االدارة المركزيـة      الفحوصات المتعلقة باالعادات الضريبية للمشاريع ال      * 

للتدقيق بسرعة اعادة مثل هذه االعادات لخلق االلتزام الطوعي للمشتغلين، وتشجيعهم علـى             

 .احضار فواتير المقاصة

 التوعية الضريبية للمشتغلين عن طريق تزويدهم بكل المعلومات واالستفسـارات والنمـاذج           * 

 .المطلوبة

 مستوى المديرياتوحدة التدقيق على : ثانيا

 :وتكون وظيفة هذه الوحدة ما يلي

الفحوصات المتعلقة بالملفات التي يوجد فيها احتمالية التهرب الضريبي، وخاصة ما تعلق             •

 علـى مسـتوى االدارة      )1(ويرى الباحث ان يكون لمنسقي المديريات     . منها بفواتير المقاصة  

نتهاء من من عملية التدقيق والتوصـل       الضريبية دور في المتابعة واالشراف قبل ان يتم اال        

بهدف تحقيق الرقابة على أعمال الفاحصـين مـن         ) المرحلة االدارية (الى نتائج مع المكلف     

ناحية اكتمال االجراءات الرقابية المتبعة حسب القانون، وانه ليس هناك صـفقات ضـريبية              

الشـمال،  اي يجب ان يكون لمنسقي المديريات فـي الوسـط، و          . تمت دون فحص ضريبي   

والجنوب دور في معالجة القضايا الضريبية وحلها من الناحية االدارية قبل تحويلهـا الـى               

 .الناحية القضائية

                                                           
 أعمـال فتهـا متابعـة      الضريبية في فلسطين، ووظي    اإلدارةوظيفة مستحدثة في     الضرائب في فلسطين     مديرية أنشأت     )1(

الجنـوب،  :  ثالثة مناطق جغرافيـة هـي      إلى الضريبية   اإلقليمية وقد تم تقسيم الدوائر      الجغرافية،المكاتب حسب المناطق    

 .والوسط، والشمال
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ان يتم تشكيل لجنة مكونة من ثالثة موظفين احدهم من مكاتب التنسيق باالضـافة الـى                 •

 اصـدار   مدير الدائرة والفاحص الضريبي لحل القضايا الضريبية من الناحية االدارية قبـل           

قرار التكليف بالرسوم، وان تكون المبالغ التي يمكن للجنة حلها محددة مسـبقا مـن االدارة                

 بنـاء    شيكل 30000 الى   20000 ويرى الباحث ان ال تزيد مبالغ الضريبة عن       . الضريبية

 .على المالحظات العملية في الدوائر الضريبية

 وحدة التدقيق على مستوى االدارة المركزية: ثالثا

 :وتكون وظيفة هذه الوحدة ما يلي

دراسة ملفات التدقيق المتعلقة بالمعارضات من قبل لجنة المعارضات المشـكلة مـن االدارة               * 

، وأن تفوض لجنة المعارضات بصالحيات البت القانونية وأن يكون لرأيها قوة             )1(الضريبية  

 .ة، وهذا من حقوق المكلفقانونية، وتكون قراراتها قابلة لالعتراض  من الناحية القضائي

 .دراسة الملفات ذات االنحرافات الضريبية الكبيرة والتي لها طابع جنائي*  

دراسة الملفات المتخصصة والملفات الكبيرة مثل المؤسسات المالية، شركات التأمين، البنـوك      * 

 .  الخ..…

 .شيكل ن ثالثون الفان تتخصص بحل القضايا الضريبية ذات المبالغ الكبيرة والتي تزيد ع * 

 

 

                                                           
، بالمـادة  1963 لسنة 16 هي من حقوق المشتغل، وقد نص عليها قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم               المعارضة )1(

 .87رقم 
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 الفصل الثالث

 

 اإلطار القانوني للتدقيق الضريبي

 

 بات القوانين الخاصه بالتدقيقل متط: المبحث االول

 اكتشاف الغش واالخطاءعن مسؤولية المدققين واالداره : المبحث الثاني
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 متطلبات القوانين الخاصه بالتدقيق: المبحث االول

 تمهيد 

 القوانين الخاصه بالتدقيق: ولالمطلب اال

   قواعد التدقيق المتعارف عليها -1

 أنواع التقارير التي يمكن إصدارها بناء على قواعد التدقيق -2

 تمهيد

  GAASالقاعدة العامة في العملية التدقيقية هو االمتثال إلى قواعد التدقيق المتعارف عليها             

أصـبح    Globalization of business and capital markets ولكن وبعد إنتشار العولمة

 من الضروري على كل دولة أن تطور معاييرها لتتوافق مع المعايير الدولية

International standards on  Auditing (ISAs) 

 التي صدرت عن اللجنة الدولية لتطبيقات قواعد التدقيق العالمية والمسماة

Internayional Auditing Practice Committee (IAPC) 

  IFAC)( عن المنظمة العالمية للمحاسبة والمأخوذة

International Federation of Accountants (IFAC) 

 )GAAS(قواعد التدقيق المتعارف عليها  . 1
 

 . قواعد التدقيق حسب جمعية المحاسبين القانونيين االمريكية1-3يمثل الشكل 
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 . القانونيين االمريكيةقواعد التدقيق حسب جمعية المحاسبين. 1-3الشكل 

Summary of Generally Accepted Auditing Standards 
Generally Accepted Auditing Standards 

General  qualifications 
and conduct 

(General Standards 
 المعايير العامة(

Field work 
performance of the 

audit 
( Standards of field 

works) 
 لعمل الميدانيمعايير ا

Reporting results 
 

(Standards of 
Reporting) 
 معايير التقرير

1- Adequate training 
and proficiency 

1- Proper planning and 
supervision 

1- Whether statements 
were prepared in 
accordance with 

GAAP 
2- Independence in 

mental attitude 
2- Sufficient 

understanding of 
internal control 

2- Circumstances 
when GAAP not 

consistently followed 
3- Due professional 

care 
3- Sufficient 

competent evidence 
3- Adequacy of 

informative disclosures 
  4- Expression of 

opinion of financial 
statements 

 

عام واالساسي لعملية التدقيق هو إصدار تقرير عـن عمليـة التـدقيق             ان الهدف ال  كما  ول

وإبداء الرأي الفني والمحايد عن صحة االحداث الماليـة خـالل الفتـرة              للشركة تحت التدقيق،  

، أصـبح علـى   SAS1 (AU 110 ) حسب نص النشرة رقم   GAASالمالية وفقا لقواعد أل

فقا لالصول المرعية وخوفا من مقاضاتهم في حالـة         المدققين أن يتقيدوا بنوع التقرير الالزم و      

 .إصدار تقرير غير مناسب

 
SAS 1 (AU 110) states 

The objective of the ordinary audit of financial statements by the 

independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with 

which they present fairly in all material respects, financial positions, results 
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of operations, and its cash flow in conformity with generally accepted 

accounting principles. 
 

 )1( أنواع التقارير التي يمكن إصدارها من المدققين-2

- Standard unqualified 
 التقرير النظيف

1-All statements- balance sheet, income statement 
of retained earnings,and statement of cash flows- 
are included in the financial statements 
2- Sufficient evidence has been accumulated 
3- F.S are presented according to GAAS 
4- Adequate disclosure have been included in the 
footnotes  

- Unqualified with 
explanayory paragraph 
of modified wording 

تقريـر نظيـف مـع فقــرة    

 إيضاحية

A complete audit took place with satisfactory 
results and financial statements that are fairly 
presented,but the auditor believes that it is 
important or is required to provide additional 
information 

Qualified 
 تقرير غير نظيف

The auditor concludes that the overall financial 
statements are fairly presented, but the scope of 
the audit has been materially restricted or 
generally accepted accounting principles were not 
followed in preparing the financial statements. 

Adverse or disclaimer 
تقرير عكسي أو االمتناع عن     

 أبداء الرأي

The auditor concludes that the financial statements 
are not fairly presented (adverse), he is unable to 
form an opinion as to whether the financial 
statements are fairly presented ( disclaimer ), he is 
not independent (disclaimer) 

 

                                                           
)1(  Ibid, Arens, Alvens A. P.49 
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 . المحلية)1(متطلبات القوانين الخاصة بالتدقيق :  الثاني المطلب

باالطالع على نصوص القوانين المتعلقه بالتدقيق والتي نظمت حقوق المدققين وواجبـاتهم    

قانون مزاولة مهنـة    و،  1961لسنة  ) 10(قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم       (والتزاماتهم،  

، تبين إهتمام التشريعات الوطنيه بالتدقيق بشكل عـام         9/2004 رقم    الفلسطيني اتتدقيق الحساب 

والتدقيق الضريبي بشكل خاص لالسباب التى تم االشارة اليها عند تبيان اهمية الحاجه الى وجود               

وتختلف المعايير الوطنيه للتدقيق من دوله الى اخرى فـى           االول،الفحص الضريبى فى الفصل     

ففى المملكه االردنيـه     . ن بما يتناسب والظروف المحليه واالقتصاديه لكل دولة       الشكل والمضمو 

الهاشميه لم يكن حتى مطلع الستينات أي قوانين لتنظيم مهنة المحاسبه والتـدقيق اال فـي سـنة                  

راضي السـلطه   أظل هذا القانون ساريا على       . 1961لسنة  ) 10( حين صدر قرار رقم      1961

وب التي احتواها هذا القانون الذي اهتم بالتدقيق وعلى مسـتوى القطـاع             الفلسطينيه مع كل العي   

ثم تطور الوضع فى االردن مع التطور االقتصـادي والتغيـرات فـي قـوانين               .  الخاص فقط 

 ونظام جمعيـة    2004لسنة  ) 9(مهنة تدقيق الحسابات رقم     مزاولة  الضرائب حيث صدر قانون     

 .1987لسنة ) 42(قم مدققي الحسابات القانونيين االردنيه ر

الضفة الغربيـة    (وفى النهايه نجد ان متطلبات القوانين الخاصه بالتدقيق فى دولة فلسطين          

تطورت باطراد مع تطور التشريعات الوطنيه المتعلقه بالضرائب بشكل خـاص،           ) وقطاع غزه 

  ومدى تـأثره بتطـور المجتمعـات        الفلسطينى وتطور الظروف االقتصاديه ومتطلبات المجتمع    

وانطالقا من هذا الشعور وهذا الفهم لخصوصية االقتصاد الفلسطينى فقـد قامـت               .المحيطه به 

جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيه بتطوير مهنة تدقيق الحسابات عن طريـق تبنيهـا              

يها  والنجاز هذا المشروع شكلت الجمعيه لجنة لمعايير التدقيق اوكلت ال           .معايير التدقيق الدوليه  

                                                           
 :إلى للتوسع التفصيلي في مواد القانون التي عالجت االلتزام بمسك الحسابات يرجع )1(

 . الخاص بضريبة القيمة المضافة1963 لسنة 16 الفصل السادس من قانون رقم -1

 .األردني لضريبة الدخل 1964 لسنة 25، من قانون رقم 35 ،34 المواد -2

) 57(من قانون ضريبة الدخل رقم      ) أ(فقره  ) 22( أحكام المادة    إلى، الصادرة باالستناد    1996لسنة  ) 7(يمات رقم    تعل -3

 . وتعديالته1985لسنة 

 .بالتدقيق الخاصة 1967لسنة ) 22( رقم األردني قانون الشركات -4
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مهمة ترجمة ونشر وتعميم معايير التدقيق الدوليه الصادره عـن االتحـاد الـدولى للمحاسـبين                

)IFAC .(             وفعال صدرت الطبعه االولى لمعايير التدقيق الدوليه المعمول به فى فلسطين تحتوى

ه عـن   دقيق  باالضافه الى البيانات الدوليه لمهنة التدقيق الصـادر         تعلى جميع المعايير الدوليه لل    

 ثم تبنت قواعد السلوك المهنى لكـل مـن          . )1( 1999االتحاد الدولي للمحاسبين حتى نهاية عام       

 ،  مؤسسة االوراق الماليه، مجلس معـايير االسـتقالليه         ،المعهد االمريكى للمحاسبين القانونيين   

  وجمعيات ومجـالس المحاسـبه فـى       ،  الكتاب االصفر لمعايير التدقيق الحكوميه      ،مكتب العمل 

 وذلك من خالل اصدارها كتابها المترجم والمسمى دليل المحاسـب المهنـى             ،الواليات المتحده 

 .2001 فى سنة  USAIDللقواعد االخالقيه بدعم من الوكاله االمريكيه للتنميه الدوليه 

ويجب االشاره هنا الى ان تبنى جمعية المحاسبين القانونيين فى فلسطين للمعايير الدوليـه              

 من الوثيقه الدوليه للتدقيق رقـم       )16(تشريعات المحليه والوطنيه  فقد جاء فى الفقره         ال يلغى ال  

 :ما يلي) 100

ان المعايير الدوليه للتدقيق ال تلغي التعليمات المحليه التي قد تكون ذات طبيعـه تشـريعيه او                 " 

ي تتحكم بتـدقيق   على شكل بيانات صادره عن الهيئات النظاميه او المهنيه فى الدول المعنيه والت            

المعلومات الماليه او المعلومات االخرى فى بلد معين، وفى حالة مطابقة المعايير الدوليه للتدقيق              

مع التعليمات المحليه فى موضوع معين فان تدقيق المعلومات الماليه او المعلومات االخرى فى              

 الدوليه للتدقيق بما يتعلق بذلك      ذلك القطر وفقا للتعليمات المحليه سوف يتطابق تلقائيا مع المعايير         

اما فى حالة اختالف التعليمات المحليه او تعارضها مع المعايير الدوليه للتدقيق فـى              . الموضوع

موضوع معين فان على الهيئات االعضاء االلتزام بمسؤليات العضـويه المبينـه فـى النظـام                

 .)2(للتدقيقدوليه االساسى لالتحاد الدولى للمحاسبه والمتعلق بتلك المعايير ال

 

                                                           
 الطبعـة ،  ) المعمول بها فـي فلسـطين      النسخة (ق للتدقي الدوليةالمعايير  ،  الفلسطينية جمعية مدققي الحسابات القانونيين      )1(

 .2001 ، أيلول،األولى
 9 مرجع سابق، المعايير الولية للتدقيق، صفحة )2(
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 اكتشاف الغش واالخطاءمسؤولية المدققين واالداره عن : المبحث الثاني

 .مسؤولية االدارة و المدققين عن الغش والخطأ: المطلب االول

  الوسائل التي تبناها المشرع الفلسطيني لمكافحة التهرب الضريبي: المطلب الثاني

  عن الغش والخطأمسؤولية االدارة والمدققين: المطلب االول

 مسؤولية االدارة عن البيانات المالية: اوال

علـى  ) 12-8الفقرات من    (240رقم   )1(للتدقيق  تنص المقدمة االيضاحية للمعيار الدولي      

تقع مسؤولية منع حدوث المخالفات والغش والكشف عنها علـى عـاتق االدارة النهـا               :" ما يلي 

 هذه المسؤولية عن طريق وضـع نظـام مناسـب           بمقدورها الحصول على تاكيد معقول باخالء     

وليس المدقق مطالبا بالبحث عن الغش خصيصا ما لم يطلب منه ذلك اما بحكم                . للرقابة الداخلية 

لكن وعموما يجب على المـدقق ان         .القانون او بحكم شروط معينة ومحددة في خطاب التعيين        

التي ما لم يتم االفصاح عنها بصورة       يكون على علم  بامكانية حدوث مخالفات جوهرية وغش، و         

مناسبة ستطمس الصورة الصادقة والعادلة التي يجب ان تظهرها القوائم المالية للمركز المـالي              

بناء عليه يجب على المدقق ان يخطط لمهمته في التدقيق وذلك بحيث يتـوفر              . ولنتيجة االعمال 

 في القوائم المالية بسب المخالفـات       لديه امكانية معقولة للكشف عن اية تحريفات جوهرية تحدث        

 ."والغش

 مسؤولية المدققين عن البيانات الماليه: ثانيا

ال يعتبر المدقق وال يمكـن ان يعتبـر         : " 240من المعيار الدولي رقم     )  6(تنص الفقرة   

 ."وأن اجراءات التدقيق السنوية مع ذلك قد تكون رادعـة          . مسؤوال عن منع االحتيال أو الخطأ     

ارف عليه أن استقالل المدقق ونزاهته وموضوعيته هما حجر الزاوية واألسـاس الـذي              والمتع

وان الهدف من التدقيق هو إبداء رأي فني ومحايد عن صحة القـوائم             ، قامت عليه عمليه التدقيق   

، وان واجب أالداره وليس المدقق هو إنشاء هذه القوائم مـن            )مزاعم االدارة (المالية المعروضة   

                                                           
 87 مرجع سابق، المعايير الدولية للتدقيق، صفحة  )1(
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لذلك فـأن إخـالل المـدقق بواجباتـه المهنيـة            . لمالية ضمن نظام محاسبي متماسك    البيانات ا 

 .المتعارف عليها يجعله مسؤوال عن النتائج واألضرار التي يسببها لألطراف ذات العالقة

  الصادرة عن جمعية المحاسـبين  SAS 1 ( AU110 )وتنص نشرة معايير التدقيق رقم 

 :ى ما يلي عل)AICPA(القانونيين االميركية 

The auditor has a responsipility to plan and perform the audit to obtain 

reasonable assurance about whether the financial statements are free of 

material misstatements, whether caused by error or fraud.  Because of the 

nature of audit evidence and the characteristics of fraud, the auditor is able 

to obtain reasonable, but not absolute, assurance that material 

misstatementsare detected.  The auditor has no responsibility to plan and 

perform the audit to obtain reasonable assurancy that misstatements, 

whether caused by error or fraud,that are not material to the financial 

statements are detected. 

ونظرا للدور الهام الذي يؤديه المحاسب القانوني بمزاولة مهنة التدقيق فقد حرصت معظم             

التشريعات على عدم مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق لالشخاص الذين صدرت ضـدهم احكـام              

وتتكون سمعة المدقق او الفاحص الضريبي بصفات        . قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف     

 فسـمعة    .ة، والصدق، والشرف، والحياد، واالستقاللية، والدقة والموضـوعية       من أهمها االمان  

المدقق او الفاحص هي محصلة المور عدة، وهي في حقيقتها مسائل ذهنية أو فكرية أو سـلوك                 

شخصي اعمق من أن يوضع له مقاييس محددة أو معايير واضـحة، ولـذلك فـان المنظمـات                  

ا أن تضع معايير أو مقاييس تحكم مسألة السمعة، بل كانت           والهيئات المهنية لم تحاول من جانبه     

نظرتها أن السمعة هي سلوك مهني متعارف عليه، وأن علـى المحاسـب القـانوني االلتـزام                 

بالجوانب المتعلقة بالسمعة فيما بينه وبين نفسه في كل تصرف أو خطوة يخطوها خـالل أدائـه                 

 باالضافة ألى انه موكل اليه من الدولة بالقيام         ف الموظ والفاحص الضريبي  . للمهنة الوكولة اليه  

بالفحوصات التي تحقق المبلغ الصحيح وفي الوقت الصحيح، فانه مطالب ايضا ان يتصف بكـل               
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الصفات المشار اليها، النه يستقطع ضريبة من اموال المكلفين، فاذا كانت هذه االستقطاعات غير              

ك يهدم العدالة االجتماعية التي تعتبر مبدأ هاما من         عادلة ومبنية على اسس غير قانونية، فهو بذل       

  سـواء للموظـف أو مـدقق الحسـابات المسـتقل     مبادئ الضريبة، ولذلك فالتدقيق الضـريبي  

 موثوق اجازه القانون أو      مهني، محايد،  موضوعيه، ونزاهة، وصدق، ومنهجية، يقوم بها شخص      

مس من قواعد السلوك المهني الصـادرة       وقد تناول الفصل الخا    . الجمعيات المهنية لهذا الغرض   

 المسـتقل،   عن االتحاد الدولي للمحاسبين القواعد االخالقية التي يجب على الفاحص الضـريبي           

 االلتزام بها عند تقديم خدمات ضريبية للعمالء، وذلك في الفقـرة     الذي يعمل بتكليف من موكليه،    

 :)1(الثامنة حيث تنص

مادية أو حاالت أخرى من العائدات الخاضعة للضـريبة         عند اكتشاف الفاحص الية اخطاء      " 

والمتعلقة بسنوات سابقة، أو عند الفشل في تصنيف وتبويب االيرادات الخاضعة للضـريبة،             

 :في هذه الحالة يتحمل مسؤولية االمور التالية المحاسب فان 

ـ             -1 احص فـي   أن يقوم على الفور بابالغ العميل أو رب العمل عن الخطا أو الحذف،  والف

 .هذه الحالة غير ملزم بتبليغ دائرة الضريبة اال في حالة موافقة العميل على ذلك التبليغ

 في حالة عدم تصحيح الخطأ أو الحذف من قبل العميل أو رب العمـل يتوجـب علـى                   -2   

 : أنالمحاسب 

 .  يبلغ رب العمل بعدم تمكنه من االستمرار في تقديم خدماته في مثل تلك الظروف-أ

 . يلتزم باخالق المهنة اذا ما قرر االستمرار في تقديم خدماته للعميل- ب

االستمرار في تقديم خدماته المهنية لعميله، فان عليه قبل ذلك التأكد مـن             المحاسب   اذا قرر    -3

 .أن تلك االخطاء التي حدثت من قبل لن تتكرر خالل السنوات التالية

ظمة المهنية في بعض الدول ان على الفـاحص فـي            تتطلب بعض القوانين واالعراف واالن     -4

 انه ال يوجد    ماعل  . أن يبلغ دائرة الضريبة     بعض البياتال     االخطاء او حذف    بعض حالة اكتشافه 

ارتباط أو عالقة بين تقدير الضريبة المحددة، وبين المعلومات المقدمة من العميل او رب العمل،               
                                                           

 .65،  صفحة  وإعداد البيانات الماليةاألساسية ة المحاسب مرجع سابق، )1(
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النصيحة لصاحب العمل قبل ابالغ دائرة الضريبة،       وفي هذه الحالة يجب على الفاحص أن يقدم         

نت تلك المعلومات لهـا صـلة     ااضافية لدائرة الضريبة اال اذا ك     وال يجب عليه اعطاء معلومات      

 ".وثيقة لعملية الحذف أو كان ملتزم بتقديمها بموجب القانون

لواقعـة  حص الضريبي ومدى تشابك االرتباطات والمسؤوليات ا      اومن هنا نالحظ أهمية الف    

مـا   فهو في عمله ال يهمه أنواع الضغوط الواقعة عليه سواء الداخلية او الخارجية، وانما              عليه،

أما   . مكلفا بالفحص من قبل موكليه     يهمه هو الكشف عن حقيقة البيانات ومزاعم االداره باعتباره        

يـه أن يتمتـع   الفاحص الموظف فهو باالضافة إلى أنه أمين على موارد الدولة العامة، فيجب عل          

 .بالحيادية واالمانة بشكل يحقق العدل والمساواة امام المكلفين

 : )1( مسؤولية مدقق الحسابات القانوني المستقل بالشكل التالي  وبالتالي يمكن تلخيص:ثالثا

 :2-3 تتلخص مسؤولية مدقق الحسابات القانوني المستقل بالشكل

                                                           
)1(   Ibid, Arens ,Alvin A. P.111 
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 .ي المستقلمسؤولية مدقق الحسابات القانون. 2-3الشكل 

Description Legal term 
Terms Related to Negligence and  Fraud 

Absence of reasonable care that can be expected 
of person in a set of circumstances for auditors, 
it is in terms of what other competent auditors 
would have done in the same situation 

Ordinary 
negligence 

 االهمال العادي

Lack of even slight care, tantamount to reckless 
behavior, that can be expected of a person. 
أي عدم مراعاة الحد االدنى لدرجة العناية المقبولة، وقد يؤدي 

 هذا االهمال الى اتهام المراجع بالغش والتالعب الضمني

Gross negligence 
االهمال غير العادي 

 االهمال الفادح/

Existence of extreme or unusual negligence 
even though there was no intent to deceive or do 
harm. Constructive fraud is also termed 
recklessness. Recklessness in the case of an 
audit would be present if the auditor knew an 
adequate audit was not done but still issued an 
opinion, even though there was no intention of 
deceiving statement users 

Constructive fraud 
الالمبااله في القيام 

باعمال التدقيق،مع عدم 

 وجود النية في االحتيال

Occurs when a misstatement is made and there 
is both the knowledge of its falsity and the intent 
to deceive 

ويتطلب الثبات غش المراجع أنه كان متعمدا إللحاق االذى 

 :بممتلكات االخرين توفر الشروط التالية

 إثبات أن إقتراف الفعل كان متعمدا وبقصد تضليل -1

 مستخدمي البيانات المالية

 ر عن حقائق معينة  وجود مزاعم كاذبة أو تست-2

 إثبات المدعي غتماده على القوائم المالية غير الصحيحة-3

 إثبات إصابة المدعي بأضرار نتيجة إعتماده على القوائم -4

 المالية

Fraud 
 االحتيال المقصود

Terms Related to Contract Law 
Failure of one or both parties in a contract to 
fulfill the requirements of the contract. An 
example is the failure of a CPA firm to deliver a 
tax return on the agreed-upon date. Parties have 
a relationship that is established by a contract 
are said to have privity of contract 

Breach of contract 
عدم االمتثال لشروط 

 العقد
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A third party who does not have privity of 
contract but is known to the contracting parties 
and is intended to have certain rights and 
benefits under the contract. A common example 
is a bank that has a large loan outstanding at the 
balance sheet date and requires an audit as a part 
of its loan agreement. 

Third- party 
beneficiary 
الفئات االخرى المستفيدة 

 من التقرير

Others Terms 
Laws that have been developed through court 
decisions rather than through government 
statutes 

Common law 
 القانون العام

Laws that have been passed other governmental 
units 

Statutory law 

The assessment against a defendant of the full 
loss suffered by a plaintiff, regardless of the 
extent to which other parties shared in the 
wrongdoing. For example, if management 
intentionally misstates financial statements, an 
auditor can be assessed the entire loss to 
shareholders if the company is bankrupt and 
management is unable to pay 

Joint and several 
liability 

 المسؤولية المشتركة

The assessment against a defendant of that 
portion of the damage caused by the defendant’s 
negligence. For example, if the courts determine 
that an auditor’s negligence in conducting an 
audit was the cause of 30% of a loss to a 
defendant, only 30% of the aggregate damage 
would be assessed to the CPA firm 

Separate and 
proportionate 
liability 

 المسؤولية النسبية

 

والخالصة، أن مسؤولية مدقق الحسابات القانوني تحددها ليس فقـط االعـراف المهنيـة              

ضا القانون المـدني والقـانون الجنـائي،     والدولية، وإنما أيةوالنقابات والجمعيات المهنية المحلي 

 .)1(وقرارات المحاكم بناء على حيثيات كل حالة ومواصفاتها 

                                                           
 114 للتوسع يف هذا املوضوع، يرجع على رسالة الباحث صفحة  )1(
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 الجريمة الضريبية : المطلب الثاني

 مفهوم الجريمة الضريبية : أوال

كل نشاط إيجابي أو سـلبي      "يعرف األستاذ إبراهيم المنجني جريمة التهرب الضريبي أنها         

تزامات الضريبية ويؤدي إلى تفويت حق الخزانة العامة واإلضـرار بهـا             من شأنه اإلخالل باالل   

،  الذي حدده قانون العقوبات العام     ىويرتب لها القانون عقابا والمقصود بالعقاب هنا العقاب بالمعن        

 .(1)" وجه الخصوصىوقانون الضريبة الموحدة عل

عملها فـي انتـزاع ملكيـه       ولما كانت الضريبة تعتبر من األدوات القهرية بيد الدولة تست         

األفراد بشكل جبري لتحقيق أهدافها المالية واالقتصادية واالجتماعية، واستخدام حصيلتها لتمويل           

النفقات العامة، جعل  بعض األفراد ينظرون إليها بأنها عبء يجب التخلص منه، وليس فقط من                

 إذا ما كان هناك عدم توافـق        اجل المحافظة علي أموالهم وانما لنظرتهم العدائية للدوله وخاصه        

 .بين السلطة الحاكمة وتوجهات األفراد

وقد وجه علماء االجتماع واألخالق اهتمامهم منذ زمن طويل لبحـث ظـاهره التهـرب               

 بين مختلف طبقات الشعب، وحتى قيل بان الغش الضريبي هـو جريمـة              ىالضريبي الذي تفش  

 يقبلون علـى شـيء تافهـا، ولكـنهم ال           الشرفاء بدعوى أن األشخاص ذوي الضمائر الحية ال       

يترددون بمخالفه قانون الضريبة ليس النه غير عادل من وجهه نظرهم، بل العتقـادهم انهـم                

ليسوا إال مجرد ضحايا ألفكار السياسيين الذين يجمعون أمـوال الشـعب لتحقيـق أغراضـهم                

 .ومصالحهم عن طريق فرض الضرائب بمختلف مسمياتها

لتحايل الضريبي هي ظاهره عامه بين مختلف الشعوب ولكن وقعهـا           والواقع ان ظاهره ا   

 الشعب الفلسطيني له خصوصية وشفافية تختلف تمام االختالف عن نظره الشعوب األخرى             ىلد

 :لألسباب التالية

وبالتـالي فـان    ، ال تتميز عن االمانه بوجه عام     برأي الباحث   ان االمانه الضريبية    : أوال

 لى أصحابها ال يتجزا وال يتغير مفهومه عندما يكون الدائن هـو الدولـة،             االلتزام برد الحقوق إ   
                                                           

 .21ص، 2000طبعه ، دار المعارف باالسكندريه، جرائم التهرب الضريبي - المحامي بالنقص : إبراهيم،المنجني )1(
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 فقد تأثر الشعب الفلسطيني بفترة احتالل تزيد عن ثالثون عاما كانـت             . ولكن السؤال أي دوله؟   

ـ            االمانه، ىكافيه لتغيير المفاهيم النفسية لمعن      ىالن رد الحقوق يجب ان تكون لدوله امينـه عل

مواله بشكل خدمات ومشاريع تنموية، بعكس دوله االحتالل التي قامت خـالل            شعبها، ترد عليه أ   

وانمـا بطريـق     ثالثون عاما بسلب ثروات الشعب الفلسطيني ليست فقط بطريق القهر والقـوه،           

اإلذالل للنفس الفلسطينية، مما جعله ينظر إلى التحايل الضريبي بأنه ضرورة وواجـب قـومي،       

بها لثروات الشعب بطريق القهر كافيه لتغييـر مفهـوم االنتمـاء            حيث كانت دوله االحتالل بسل    

 .الضريبي وزيادة التهرب الضريبي

ان التهرب الضريبي كان مطلبا وطنيا في وقت من األوقات ينظر إلى فاعله بأنـه بطـل                 : ثانيا

 .وانه استجاب للنداءات الوطنية قومي استطاع ان يخدع االحتالل ويحافظ علي ثروته القومية،

ان التهرب الضريبي كان واجبا قوميا لإلخالل فـي السياسـة الماليـة لدولـه االحـتالل                 : ثالثا

 .وحرمانها من أهم مصادرها المالية

ولكـن أي    لهذه األسباب قيل بفترة من الفترات بان الغش الضريبي هو جريمة الشـرفاء،            

 التحرر الوطني ودخـول  شرفاء هؤالء الناس الذين استمروا في خداع أنفسهم وخداع دولتهم بعد          

الضريبة بقدر ما هي فريضة، هي ضرورة من ضـروريات          إن    .السلطه االراضي الفلسطينيه  

قيام الدولة واالستمرار في تطور المجتمع، ولهذه الضرورة تدخل المشرع لينظم القانون الجنائي             

ماليـة،  الضريبي، ويضع أحكامه وفق منهج متميز وخاص يتناسب ومبدأ تحقيـق المصـلحة ال             

 ويرى الباحث ان يقوم      .وتحقيق العدالة الضريبية، بل والعدالة االجتماعية في حدود اإلمكانيات        

جانـب  ب  لقانون ضريبة القيمة المضـافة       المشرع الفلسطيني بوضع قانون االجراءات الضريبيه     

   .2004 لسنة 17رقم قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 

اب على الغش الضريبي نالحظ أن الوظيفة االساسيه فـي   وباستقراء التطور التاريخي للعق   

الماضي للجزاء الجنائي الضريبي هي تعويض الخسائر التي لحقـت بالخزانـة بسـبب الغـش                

 الناحية المالية للمكلف اكثر من وقوعه علي شخص         ىالضريبي، وبالتالي كان ينصب الجزاء عل     

 .مرتكب الغش نفسه
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 2004 لسـنة    17رقـم   الجديـد    الفلسطيني القانون   والمالحظ ان المشرع الفلسطيني في    

لضريبة الدخل قد أخذ مسلكاً وسطا بين النفعية والعدالة فتراه يلجأ إلى العقوبات المادية بالحبس               

وفقا لدرجه الجسامة المادية للجريمة مع درجه إثم الجاني، وتراه في حالة أخـري يلجـأ إلـي                  

 .ي الضريبة المتهرب منهاالتعويض عن طريق الغرامات والتعويض بمثل

 ".الجريمة الضريبية هي جريمة جنائية ذات طبيعة خاصة أن "

    ! ...والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن

أم قانون العقوبات الضريبي باعتباره قـانون        هل يتم تطبيق قواعد قانون العقوبات العام،      

 .خاص له ذاتية وقواعد مميزه عن قانون العقوبات العام؟

قول ان قانون العقوبات العام يهدف إلى حماية مصالح المجتمع          ال  يمكن  ذلك ىه عل ولالجاب

كافه في حين أن قانون العقوبات الضريبي يختص بمصلحه معينه وهي حماية المصالح الماليـة               

 .للخزانه العامة أي حماية مصلحه الخزانة الضريبية

 :لوحظ وإذا ما 

تي يحميها القانون الضريبي لبند اإليرادات في موازنة  عام          أن إيرادات الخزانة العامة ال    ) أ(أوال  

 . للسلطه الوطنية2000

 المبلغ البيان %النسب المئوية
 80 ضرائب دخل 8

 326 جمارك 34

 440 م.ق.ض 45

 1 ضرائب أخرى 1

 117 إيرادات غير ضريبية 

 964 مجموع اإليرادات 12

 

يرادات الدولة مما يتعين معه تحصيل الضـرائب        إلى الضرائب كمصدر إل   الموازنة  تستند  ) ب(

 .لضبط تقدير هذه اإليرادات وفقاً لما جاء في الميزانية، وعدم االلتجاء إلى المقاصة
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إن أهميه الضرائب وردت مباشرة في اتفاقيه باريس االقتصادية  المنعقـدة بـين منظمـه                : ثانياً

 :من االتفاقية المذكورة) 5(قره ، ف)6(التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث نصت المادة 

وفقـاً للمتطلبـات     يحق للسلطه الفلسطينية في سن الضرائب المباشرة على اإلنتـاج المحلـي           " 

وحق السلطة الفلسطينية في حصيلة جميع الضرائب حتى المدفوعة منها في            االقتصادية والمالية، 

 ".ألعمال التجارية إسرائيل من قبل المؤسسات والشركات الفلسطينية على مستويات ا

ان البروتوكول االقتصادي الموقع بين إسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينية في باريس في            : ثالثا

 : ما يليى عل15 بند 3 نص في المادة 1994ن  نيسا29

سيتم مقاصة كافة عائد ضرائب المستوردات والرسوم عليها بين إسرائيل وفلسطين على أساس             "

نهائي للسلع، أي أن العوائد المدفوعة على الواردات التي يتم استهالكها فـي             مبدأ مكان التوجه ال   

فلسطين سوف تذهب للطرف الفلسطيني، سواء تم استيراد هذه السلع عبر الموانئ والمطـارات              

االسرائيليه او تم استيرادها من قبل وكالء إسرائيليين طالما كان واضحا في وثائق االستيراد ان               

 . " للبضائع المستوردة هو أراضي السلطة الفلسطينيةالمكان النهائي

المالية للخزانه والتي تمثل اإليرادات الضريبية الجزء األكبـر منهـا،           تحقيق المصالح   أن  

قطعا بان التهـرب    تجعلنا نؤمن   وباالضافه إلى األخذ بمعيار المصلحة النفعية للقانون الضريبي،         

 ضـريبية،  ويشكل جريمـة،    .ظام االقتصادي للدوله  من الضريبة يمثل اعتداءا صارخا على الن      

  ولهذه االسباب يرى الباحث اهمية تفعيـل دور التـدقيق            .اقتصادية ذات طبيعة خاصة    جنائية،

 .الضريبى سواء على مستوى الوحدات االقليميه او المعابر الحدوديه

 :الوسائل التي تبناها المشرع الفلسطيني لمكافحة التهرب الضريبي: نيا ثا

 الشخصية والعائلية كما وردت في قـانون ضـريبة الـدخل            وخاصةالتوسع في اإلعفاءات     -1

 .)1( الفلسطينىي المجلس التشريعقرر من الميالفلسطين

                                                           
  رام اهللا، فلسطين 2004ة لسن) 17( رقمقانون ضريبة الدخلالسلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية ، ضريبة الدخل،  (1)
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 فرض عقوبات مادية واخرى مالية على المكلفين المتهربين من الضـريبة وخاصـه فـي                -2

تم تحويل اكثر من قضيه على أنها       الضرائب الغير مباشرة وخاصه ضريبة القيمة المضافة حيث         

 .تمس أمن الدولة االقتصادي وبالتالي تم معالجتها كأنها جريمة اقتصادية

 إلزام المكلفين بتقديم كشوفات تقدير ذاتية ضمن فتـرات محـدده وتحميـل المتـأخرين أو                 -3

 .المتهربين بعقوبات الحبس والغرامة

ه ومنظمه وخاصه كما جاء في قانون ضريبة         إلزام فئات معينه بمسك حسابات أصولية مقنن       -4

) 73(  في الكتاب الخاص بمسك الحسابات الرسـمية رقـم            1963 لسنة   16القيمة المضافة رقم    

 .وتخصيص  أنواع الحسابات والسجالت والمستندات الالزمه لكل الفئات الخاضعة للقانون

نوك المختلفة في مكـان      تبسيط اجراءات تحصيل الضريبة عن طريق السماح بالدفع في الب          -5

باالضافه إلى األخذ بمبـدأ     .عمل المكلف أو المشتغل أو في البريد حتى ال يشعر بعبء الضريبة           

 .التقسيط للضريبة والدين الضريبي على فترات مريحة حسب اللوائح والقوانين

 حرص المشرع ان يكون موعد التحصيل متالئماً مع موعد اقفال حسابات المكلف حتـى ال                -6

 .شعر بعبء الضريبةي

 ترتيب غرامات تأخيريه وفروقات ضريبية وغرامات جزائيـة عـن التـأخر فـي تقـديم                 -7

اإلقرارات الضريبية في مواعيدها المقررة في القانون كما مـنح خصـما تشـجيعيا للمكلفـين                

ويرى الباحـث ان     . الملتزمين بالدفع المبكر كما هو واضح في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني          

نظر المشرع نظرة موضوعية الى الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلـة               ي

عند فرضه للغرامات التاخيرية والفروقـات       التاريخية من تقطيع الطرق، واالغالقات المستمرة،     

 .الضريبية حتى يخلق االنتماء الطوعي في جمهور المكلفين الفلسطينيين

درة مـن ارض الـوطن   األشخاص الذين هم على وشـك المغـا   أجاز المشرع التقدير على   -8

بحيث أجاز للمدير أو المسؤول الطلب من السلطات المختصة بعـدم السـماح              وتصفيه أعمالهم 

 .بالمغادرة إلى أن يتم تسويه القضايا الضريبية
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 تبني المشرع فكره اقتطاع الضريبة من المنبع للرواتب واألجـور والعـالوات والمكافـآت               -9

 .مخصصات غير المعفاة من الضريبةوال

 أورد نصوصا قانونيه كثيره تلزم المكلفين الوكالء لألشخاص غير المقيمين بخصم نسـبه              -10

معينه من الدخل كضريبة تحت الحساب أو إلزام الوكالء والمفوضين بتعهدات بتحمـل النتـائج               

 .القانونية على تصرفات المكلف األصيل

ميدانية لمواقع عمل المكلف والوقوف على الحواجز لمنـع إدخـال            التوسع في الزيارات ال    -11

 .ة أو إخراجها دون مستندات رسميهالبضائع المهرب

 خلق إدارات داخليه كقسم التدقيق وأقسام المتابعة في مختلف الدوائر الضـريبية لمتابعـة               -12

 .المتهربين والمطالبين بإعادات ضريبية وخاصه في ضريبة القيمة المضافة

 عمل دورات ضريبية مكثفة للمدراء ورؤساء األقسام لمتابعة القوانين الضـريبية سـواء              -13

 .المحلية منها او العالمية

 التعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة بعمل بـرامج ضـريبية متخصصـة والسـماح               -14

فـي  للموظفين بمتابعة تحصيلهم العلمي ضمن هذه البرامج في مختلف الجامعات مـع دعمهـم               

حيث قام وكيل وزارة المالية بدعم طالب برنامج المنازعات الضريبية من            . األقساط والتكاليف 

 .خالل السيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

موقف مدقق الحسابات من النصوص الجنائية في مخالفـة احكـام القـوانين             :  المطلب الثالث 

 2الضريبية

ه الجرائم من خصوصية متميـزة عـن الجـرائم          ظهرت أهمية الجرائم الضريبية لما لهذ     

ولذلك فقد تشدد الفقه الغربي وخاصـة فـي فرنسـا            . العادية نتيجة صلتها بالسياسة االقتصادية    

وبنـاء علـى هـذا     . بوضع النصوص الجزائية التي تسهر على تطبيق احكام قوانين الضرائب   

ر هام في عملية التهرب الضريبي      التشدد فقد اعتبرت جريمة مدققي الحسابات الذين يقومون بدو        

 ان المسؤولية الجزائية لهؤالء المدققين فـي         .أنها تشكل بحد ذاتها جريمة مستقلة وقائمة بذاتها       

                                                           
 .107الجامعة األردنية، عمان، ص،  والجرائم الواقعة عليهاا ضريبة الدخل وأحكامه:صالح، نائل عبد الرحمن 2
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ارتكاب جريمة التهرب الضريبي تقام بمجرد قيامهم بالتصرف الذي يغير حقيقة الوضع المـالي              

ق بارادته الحرة بان مـا يفعلـه        لعمالئهم بهدف دفع ضرائب اقل مما يجب، بشرط ادراك المدق         

 .سوف يؤثر على االستحقاقات الضريبية للدولة

اما فيما يتعلق باالتجاه الذي اخذ به المشرع الضـريبي االردنـي بشـأن نشـاط مـدقق                  

الحسابات الذي يساعد او يحرض احد المكلفين بدفع الضريبة او التهرب منها، فهو لم يعتبر هذه                

تقلة عن تصرف الفاعل االصلي، بحيث ان معاقبة الفاعل االصـلي           التصرفات افعاال جرمية مس   

وهكذا يجب علينا    . تعني معاقبتهم واال فال عقوبة على المدقق اذا لم تتم معاقبة  الفاعل االصلي             

. التهرب الضريبي ) جنحة(التمييز بين دور المدقق كمساهم او محرض او كمتدخل في ارتكاب            

 :جرمي في قانون العقوبات االردني تقوم على المبادئ التاليةوالقواعد العامة لالشتراك ال

. تطبيق القواعد الخاصة باالشتراك الجرمي على الجرائم الجنائية والجرائم الجنحية فقـط           "  -1

 .وحيث ان جريمة التهرب الضريبي هي جنحة فهي بالتالي تخضع الحكام هذه القواعد

يزها عن المحرض من ناحية ثانية، وكما نعلم        المساواه بين الفاعل والشريك من ناحية، وتمي       -2

فان مدقق الحسابات قد يكون شريكا او متدخال او محرضا، وبالتالي فهـو خاضـع لهـذه                 

 .النصوص

 التمييز بين المحرض والمتدخل من حيث تحديد االساليب التي يتم من خاللها التحريض او               -3

 ".التدخل على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال 

 ان ادارة المشروع هي المسؤولة اوال واخيرا عن اعداد البيانـات الماليـة، وان               يجةوالنت

على المدقق البرهنة على ان هذه البيانات المالية صحيحة وصادقة وتعبر عن المركـز المـالي                

 فاذا ما قام التاجر او المسؤول عن ادارة الشركة بتزويـد             .الحقيقي العمال المكلفين والشركات   

علومات غير صحيحة عن بياناته المالية، وقام المدقق بعناية الرجل الخبير في اعمالـه              المدقق بم 

ولم يكتشف مواقع التضليل، فان المدقق ال يسأل من الناحية الجزائية، الن التصرف الذي قام به                

قدم لذلك اليمكن اعتباره شريكا في ارتكاب الجريمة التي ا         . هو تدقيق البيانات المالية المقدمة له     

 وقد اخذت بهذا االتجاه محكمة النقض الفرنسية اذ رفضت القرار الذي اصـدرته               .عليها عميله 

محكمة استئناف باريس والذي ادانت فيه مدقق الحسابات باعتباره شريكا في جريمـة التهـرب               
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حيث لم تعتبر محكمة النقض الفرنسية االهمال البسيط من قبل المدقق اساسا لتحمله              . الضريبي

لمسؤولية الجزائية، بل اشترطت ان تكون االدانة مبنية على الدور االختيـاري الرادة المـدقق               ا

 .)1( شريكا في ارتكاب الجريمة حتى يعتبر  ووعيه لطبيعة التصرف الذي اقدم عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 107  مرجع سابق، صالح، نائل عبد الرحمن، صفحة  )1(
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  الفعال الضريبيبرنامج التدقيق

Systematic Audit Approach 

 تمهيد

هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الفحص الضريبي على اعمال المشتغلين والمكلفين مـن             

رة الضريبية والمتمثـل    خالل ايجاد نظام رقابه ضريبي فعال يكون قادرا على تحقيق هدف االدا           

 :في

   تحقيق الضريبة المناسبة من الشخص المناسب وفي الكم والوقت المناسب- 1

The Right Tax at the Right time. 

 : تحقيق االمتثال الطوعي عن طريق- 2

  نظام رقابة ضريبي فعال–أ 

  نظام بسيط لتقديم االقرارات وتنفيذ المدفوعات–ب 

  تحصيل الضرائب والكشف عن المتأخرين والمتوقفين عن الدفع نظام فعال لتنفيذ–ج 

 : نظام جزائي عادل يحقق مبدأ الثواب والعقاب عن طريق معالجة الفجوات التالية–د 

  متابعة تسجيل المكلفين والمشتغلين-1

   معالجة حاالت التوقف عن تقديم االقرارات الضريبية-2

 قرارات معالجة حاالت التأخير في تقديم اال-3

    معالجة حاالت التهرب الضريبي-4

تتلخص منهجية الفحص الضريبي بسلسله من عمليات الفحص الضـريبي يجـب علـى              

ـ        . الفاحص القيام بها بكفاءة ومهارة عاليه لتحقيق هدفه        ت اويجب عدم النظر الى سلسـلة عملي

على انها وحدات   الفحص على انها وحدات منفصلة عن بعضها البعض، وانما يجب النظر اليها             

متكاملة ومترابطة بشكل أن الضعف في أحد حلقاتها سوف يؤثر وبشكل مباشر على قوة الحلقات               

 ومن هنا يجب ان تكون منهجيـة      .  له في النظام المحاسبي، وبالتالي تشويه النظام بأكم       االخرى

قائمـة   ومتماسكة و  ،Practical عملية ،Logical ومنطقية   ،Flexibleللفحص الضريبي مرنة    
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الواضـح فـي ذهـن الفـاحص       Consistent and functionally usefulعلى مبدأ الثبات 

 الضريبي وهو تحقيق الضريبة المناسبة من الشخص المناسب وفي الوقت المناسب، أي تحقيـق             

   The Right Tax at the Right Time from the Right Person             مبدأ المالئمه

وظيف نفسه ومساعديه لهذا الغرض هو العنصر الفاعل في نجاح برنامج وقيام الفاحص بت

العبرة ليس بوضع النظم وتشديد االجراءات وانما النه وكما يرى الباحث ان  التدقيق الضريبي،

بحسن استخدام الموارد واهمها المورد البشري باإلضافة الى تطبيق مبادئ المحاسبه والتدقيق 

 : من حيثم بالتشريعات الضريبية الوطنيةالمتعارف عليها وااللتزا

  وضع الرجل المناسب في المكان المناسب-1

  تأهيل الفاحصين بعقد دورات تدريبية متخصصة-2

  المتابعة المستمرة بالتشريعات والقوانين الضريبية-3

. 
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 تحضير عملية التدقيق الضريبي: المبحث االول

  الضريبية وتنظيم الدفاتر المحاسبيةضرورة التسجيل في الدوائر: المطلب االول 

 واجب التسجيل في الدوائر الضريبية: 1-1

 أهمية التسجيل للفاحص الضريبي: 2-1

 أالسباب التي تدعو الفاحص على رفض الدفاتر: 3-1 

 من حيث الشكل:  أوال     

 من حيث الموضوع:      ثانيا

 خضاعهم للتدقيق الضريبيافئات المكلفين الواجب : 4-1 

 فئات المكلفين: أوال     

  االسباب الرئيسية التي تدعو على إعطاء إهتمام خاص لكبار المكلفين:      ثانيا

 واجب التسجيل في الدوائر الضريبية  : 1-1

 والمطبق حاليا في 1963 لسنة 16عالج قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 

 72شتغل في الفصل العاشر من العدد رقم اراضي السلطه الفلسطينية موضوع التسجيل للم

 من نفس 73 وكذلك عالج في العدد رقم  ).67 وحتى55(والخاص بالقانون في المواد من رقم 

 . القانون النظام الخاص بمسك الحسابات لكل مشتغل

 اهمية التسجيل بالنسبه للفاحص الضريبي  : 2-1

تعليمات القانون الضريبي والتعليمات انه يمثل مصدر االلتزام بالنسبه للمشتغل للتقيد ب -1

 .والتفسيرات الصادرة من السلطه التنفيذية

 أنه يمثل بداية التقادم للسجالت والدفاتر المحاسبية -2

تزامات المفروضة عليها من حيث طبيعة السجالت لأنه يبين طبيعة الوحدة القانونية واال -3

 .ألخ...وع الكشوفات المطلوبة المحاسبية الواجب االحتفاظ بها،موعد تقيم الكشوفات، ن
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وقد حدد قانون الجمارك والمكوس بإصدار فاتورة ضريبية عن كل صـفقة يقـوم بهـا                

ن واجب اصدار فاتورة ضريبيه تقـع        وبالتالي  فإ    .المشتغل وإال اعتبر مخالفا لتعليمات القانون     

م صفقاته عن   ولكن المشتغل الصغير والتي ال تزيد حج        .على كل من يسجل الغراض الضريبه     

عليه اصدار فاتورة صفقه بـدال مـن         يعتبر في حكم القانون مشتغل صغير، وبالتالي         225000

، والحكمة في ذلك ان المشتغل الصغير يبيع للمستهلك النهائي الـذي هـو               فاتوره ضريبه اصليه  

دار فاتورة   اما المشتغلين االخرين فيلزمهم القانون باص       .ليس بحاجة الى اعادة استخدام الفواتير     

 وهذا اليعني ايضا انهم ال يستطيعون اصدار فـاتورة           .صليه مصممة حسب االصول    أ ضريبيه

صفقه بل يستطيعون وهم ملزمون من حيث االصل باصدار فاتورة ضريبيه عن كل عملية بيع،               

فاذا ما كان طالب الفاتوره مشتغال مرخصا فالواجب هنا اصدار فاتوره ضـريبيه، ام اذا كـان                 

تري مستهلك نهائي فال مانع في هذه الحاله من اصدار فاتورة صفقه، المهم ان يتم التصريح                المش

 . في نهاية الدورة الماليه عن جميع الفواتير سواء اكانت فـاتورة صـفقه او فـاتورة ضـريبيه                 

وموقف الفاحص الضريبي هنا التأكد من أن المشتغل المرخص لم يقم بخصم فواتير الصفقة من               

تحقيــق هــدف التمــام  أي ،صــفقات، ومعاملتهــا معاملــة الفــواتير الضــريبيةمجمــوع ال

Completeness             ،والتي هي من اهداف التدقيق العامة وهي الوجود، التمام، الدقة، التصـنيف 

والهدف من التسجيل هو التقيد بتعليمـات القـانون          . الحقوق وااللتزامات، والعرض واالفصاح   

 .زمة لتسيير أعمال المشتغلومسك الحسابات الضرورية والال

 االسباب التي تدعو الفاحص الى رفض الدفاتر : 3-1

 :من حيث الشكل: والأ

 اعتياد المكلف على تقديم الكشف الذاتي الى الدوائر الضريبية بشكل يـوحي ان المكلـف ال                 -1

 اي عـدم  ،   بالمقطوع لدائرة القيمة المضافة    يمسك اية نوع من انواع الحسابات سوى الدفع       

كتفـاء بالضـريبة    اظهار قيمة الصفقات الداخلة او الخارجة فـي التقريـر الـدوري وإال            

 .)1(المقطوعة

                                                           
 .1999  عمله كمدير لدائرة ضريبة القيمة المضافة،أثناء مالحظات ومشاهدات الباحث )1(
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الطلب من المكلـف تقديمـه      انه تم    التأخر في تقديم الكشف الذاتي الى الدوائر الضريبية مع           -2

 واذا  باالضافة الى التأخير بتقديم الكشوفات الدورية لضريبة القيمة المضافة،        .  اكثر من مرة  

 . تم تقديمها يتم تقديمها بالدفع بشكل مقطوع ودون توافق الدفع مع واقع حال المشتغل

 عدم وجود قسم محاسبة في المنشاة وقيام اصحابها بالتسجيل دونما استناد الى واقـع مـالي                 -3

 .حقيقي

 وجود أخطاء وكشط ومسح وتمزيق للسجالت المحاسبية في حالـة وجودهـا، مـع عـدم                 -4

 .ا في مكان أميناحتفاظه

 عدم وجود حسابات بنكية تطابق المدفوعات الكبيرة والصغيرة في المنشأه واعتماد المنشـاه              -5

 .على المشتريات النقدية والمبيعات النقدية دون وجود ماكينة كاش لهذا الغرض

 .بشكل يسهل حصرها وعدها  عدم وجود جرد للبضاعة، مع عدم حفظها-6

 .ويتسم  بالغموض والسريةالقيد باسلوب بدائي  -7

 من حيث الموضوع: ثانيا

 انعدام وسائل الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، وعدم اتباع االساليب الفعالة للمحافظة علـى              -1

 .سالمة عمليات المنشاه وحقوقها وممتلكاتها

 . عدم التطبيق السليم لمبدأ االستحقاق واستقالل السنوات المالية والضريبية-2

قاط بعض عمليات المنشأة وخاصة التي ترتبط بالنشاط التجاري وذلك بعدم اثباتهـا فـي                اس -3

 :الدفاتر مما يؤثر على نتائج النشاط التجاري ومنها

 . عدم اثبات فواتير المقاصة الواردة من اسرائيل وتمزيقها، او اصدارها باسماء وهمية-أ

اعة من اراضي السلطة الفلسطينية ممـا       اعادة تصديرها الى الجانب االسرائيلي وكانها مب       -ب

يشكل خسارة ليس فقط في الوعاء الضريبي وانما خسارة قوميـة بالـدفع الـى الجانـب                 

االسرائيلي اكثر من القبض منه، علما ان وارداتنا من اسرائيل تفـوق صـادراتنا بمئـات                

يميـة بعـدم    ، وقد أصدرت االدارة الضريبية الفلسطينية تعميما الى دوائرهـا االقل          المرات
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 ت المسـتوردة اإصدار فاتورة مقاصة فلسطينية الى الجانب االسرائيلي بخصوص المشـتري   

 .من الجانب االسرائيلي مثل مشتريات البترول ومشتريات الغنم) المشتراة(

 . عدم وجود المستندات الالزمة المعززة للعمليات المالية-4

 . ق من وجود كل اصناف البضاعة عدم سالمة جرد البضاعة اخر المدة، وعدم التحق-5

 عدم تسجيل المبيعات الصادرة من المنشاة واالعتماد على التعامل بالقومسيون من تاجر الى              -6

 .اخر

والخالصة أن قبول الدفاتر أو رفضها يتوقف عليها كيفية معاملة المكلف ضريبيا، فإما أن              

لدفاتر واما رفض الدفاتر ومعاملة     يتم معاملته على حسب المصرح بدفاتره بحالة قبول الفاحص ل         

وتسفر عادة نتيجة الفحص عـن  .  المكلف وتقديره حسب الفطنة والدراية في حالة رفض الدفاتر     

 :إحدى الحاالت التالية

 .أن الدفاتر منتظمة وأمينة في بياناتها المالية*  

 .أن الدفاتر غير منتظمة ولكنها أمينة في بياناتها*  

 .ة وغير أمينة في بياناتهاأن الدفاتر منتظم*  

 .أن الدفاتر غير منتظمة وغير أمينة*  

أي أنها مسـتوفاة لجميـع       . يثبت المأمور الفاحص أن الدفاتر منتظمة     :  بالنسبة للحالة األولى  

لمستندات المحفوظة المقابلة لها    الشروط الشكلية والموضوعية، وان القيود الواردة بها متفقة مع ا         

تضمن جميع اإليرادات التي حصل عليها المكلف خالل السنة المالية موضـوع            وأنها أمينة أي ت   

 لمقابلة اإليرادات قد أخذت في الحسبان، وبهـذه الحالـة           ةالفحص، وان كافة المصاريف الالزم    

 .تعتمد الدفاتر ويتم ربط الضريبية وفقا للالقرار المعد من واقع الدفاتر

 فيتعـين  ،احص أن الدفاتر أمينة وال ينقصها سوى النظاميـة     يثبت الف : بالنسبة للحالة الثانية  اما  

على الفاحص األخذ بها والطلب من المكلف أو إدارة المشـروع إجـراء التعـديالت الالزمـة                 

 فـان امتثـل      .وعاء للضـريبة  كوالضرورية للوصول إلى األرقام الصحيحة للربح الذي يتخذ         
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ويرى الباحث من   . ن األخذ بها وعدم رفضها    المكلف أو إدارة المشروع بتعليمات الفاحص فيتعي      

 :خالل تجربته التدريسية والعملية ما يلي

 المحاسبية بالنسبة لكل نشاط على حدة،       لألعرافعدم رفض الدفاتر في حالة  مخالفة الدفاتر          -1

 .إذا توفر فيها كوحدة واحدة في النهاية األمانة واالنتظام

و إدارة المشروع بالتعديالت التي أشار إليها الفـاحص         عدم رفض الدفاتر إذا اخذ المكلف أ       -2

 .في تقريره

ال يجوز االستناد في رفض الدفاتر إلى وجود أخطاء في بعض القيود المحاسبية في سنة ما                 -3

 .لرفض الدفاتر في سنة أخرى

ال يجوز التعويل على آية أقوال أو اوراق لدى مكلفين آخرين لرفض دفاتر مكلف أخـر إال                  -4

ا اثبت الفاحص أنها تخص فعال المكلف المقصود ضمن أدوات إثبات مقنعة كالتوقيع مـن               إذ

 .المسؤولين عن إدارة المشروع

 يجب االثبات دونما اي شك ان العيب في الدفاتر يمس بصورة مباشرة عمليات التحقق من                -5 

 .دورة االيرادات ودورة تكلفة البضاعة المباعة

 . قبل فحصها فعليا  يجب عدم الغاء الدفاتر-6

 يجب فحص الدفاتر فحصا فعليا في كل سنة مالية قبل اتخاذ قرار رفضها، ورفضـها فـي                  -7

 .فترة مالية ال يعطي الحق للفاحص برفضها للفترات الالحقة

 فرق صغير في حركات المخزون ال يشكل انحرافا جوهريا اللغاء الدفاتر، بـل يجـب أن                 -8

 .لغاء الدفاتريكون االنحراف جوهري  لغرض ا

 لسـنة  16من قانون رقـم    ) 73(عدم االلتزام بحرفية نظام مسك الدفاتر كما في النظام رقم            -9

، ال يكون كافيا اللغاء الدفاتر، وخصوصا اذا أثبت المشتغل ان البديل للتسجيل مالئم              1963

 .)GAAP (عارف عليهاتويتفق مع مبادئ المحاسبة الم
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ت االشخاص لرفض الدفاتر، وانما على المـأمور الفـاحص ان            يجب عدم االكتفاء بشهادا    -10

 : يثبت

 . عرض الفواتير الغير مسجلة في الدفاتر بناء على شهادات المورد او المزود بها-أ

 . اثبات تكرارية عدم التسجيل وعدم االكتفاء بحالة مفردة-ب

شتغل الـى المـزود بـأي        اثبات ان الفواتير الغير مسجلة في الدفاتر أنها دفعت من قبل الم            -ج

 .طريق من طرق السداد

 :وبالنسبة للحالة الثالثة والرابعة

الدفاتر تفتقر إلى األمانة فان انتظامها ال يعتد به مما يتعين معه إهـدارها وعـدم                بما ان   

أما بالنسبة للفاحص الخارجي فعليه     .  األخذ بها وااللتجاء إلى التقدير على حسب الفطنة والدراية        

ر عن عملية التدقيق والكتابة إلى إدارة المشروع عن أسباب االنسحاب وإال عرض نفسه              االعتذا

 .للمسائلة القانونية

 فئات المكلفين الواجب إخضاعهم للتدقيق الضريبي  : 4-1

 فئات المكلفين:  اوال

 .)1(يمكن تقسيم المكلفين الى ثالثه أقسام 

 50000أو  $ 13000م صفقاتهم عن ما قيمته المشتعلين الذين ال تزيد حج. صغار المكلفين) 1

 .شيكل

المشتغلين الذين تتراوح صفقاتهم المالية خالل الفترة المالية من  .الفئة المتوسطة من المكلفين) 2

 .  شيكل225000 – 50000

                                                           
)1( International Monetary Fund (F.A.D), Recommendation for further improvement of fiscal 

administration, Ministry of Finance, Ramalla, Palestine. 1999. P. 40-41. 
 .الهنفس المصدر أع.  الضريبيةاإلدارة فلسطين لدراسة وتحسين إلى البعثة المرسلة من صندوق التقد الدولي -

 )73(، نظام بشأن تنظيم الدفاتر الحسابية رقم 1963 لسنة 16 قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم -
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ويعتبر المكلف مكلفا كبيرا كما .  ما زاد عن أألرقام أعاله والمؤسسات المالية .كبار المكلفين) 3

 :يلي

 . مليون شيكل4 في قطاع غزة، اذا بلغت مبيعاته خالل السنة،) أ 

 . مليون شيكل3في الضفة الغربية، اذا بلغت مبيعاته خالل السنة ) ب

ومن الضروري أن تحدد خطط التدقيق أهدافاً معينه لمختلف أنواع المكلفين، وذلك لتأمين 

المكلفين ذوي الخصائص المتشابهة والن .تغطيه عريضة العداد المكلفين في برنامج التدقيق

 .يميلون إلى إظهار أشكال متشابهة من عدم االمتثال

هل ينبغي إعطاء اهتمام خاص لنوع معين من المكلفين مثل كبار : والسؤال المطروح

 المكلفين او إعطاء االهتمام لجميع المكلفين بالتساوي ؟

 إعطاء كبار المكلفين االهتمام وقد اختلف الفكر الضريبي في المعاملة، فمنهم من يريد

األول ومنهم من يعطى الفئة المتوسطة، أما الجميع فقد رأي أن صغار المكلفين يجب عدم 

 .إعطائهم االهتمام الزائد مع عدم إغفال متابعتهم من حين آلخر

  األسباب الرئيسية التي تدعو الى إعطاء اهتمام خاص لكبار المكلفين -: ثانيا

ألغراض (كلفين يحتجزون عند المنبع مبالغ ضخمه من ضرائب العاملين لديهم أن كبار الم) 1

 .)ضريبة الدخل

 ان المكلفين الكبار يحصلون على مبالغ ضخمه مقابل ضريبة القيمة المضافة من مبيعاتهم ) 2

 .أن المكلفين الكبار غالباً ما يحتفظون بحسابات منتظمة) 3

ملون مع عدد قليل من الموردين وبالتالي فإن متابعتهم تكون أن المكلفين الكبار عاده ما يتعا) 4

 .أكثر سهوله

إن االكتشاف المبكر للمتهربين الكبار من المكلفين يساعد في ضبط الفئة المتوسطة عن ) 5

 .طريق التدقيق التقاطعي
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وتبين التجربة في اكثر من دوله في العالم ان معظم التقديرات االضافيه جاءت نتيجة 

 1992، في هنغاريا وفي عام )1(يقات التي أجريت على كبار المكلفين، وكمثال على ذلكللتدق

وفي فرنسا شكل  . من التقديرات االضافيه % 20من التدقيقات حوالي  % 1شكل ما نسبته 

ولهذا السبب تولي بلدان . من التقديرات الضريبية االضافيه% 40من التدقيقات ما نسبته % 2

 أجرت إدارة 1994وعلى سبيل المثال في عام  . اصاً بتدقيق كبار المكلفينكثيره اهتماما خ

من المكلفين الذين يزيد  % 3.5الضرائب الفيدرالية في الواليات المتحدة تدقيقات لنسبه تتجاوز 

 .من المكلفين الذين يقل دخلهم عن ذلك% 1دوالر أمريكي وأقل من  100.000 دخلهم عن

 للشركات الكبيرة مره كل أربع او خمس سنوات بينما تجرى وفي فرنسا تجري تدقيقات

، اضطرت 1997وفي عام .   عاما40ً – 20تدقيقات متباعدة على الشركات الصغيرة مره كل 

اداره الضرائب األسترالية الى تركيز اهتمامها على الشركات الكبيرة بعد ان أنهت حمله مكثفة 

 فإن االدارة الضريبية تقوم بالتركيز على الشركات نفلسطيوفي   .)2(االفرادلمده سنتين على 

 والتي ال تقل ةوالمكلفين الكبار للحصول على فواتير المقاصة والتي تشكل إيرادا كبيراً للسلط

  .من اإليراد الكلي إليرادات الضرائب الغير مباشرة% 70عن نسبة 

 250000بيعاتهم السنوية من أما بالنسبه للفئة المتوسطة من المشتغلين والذين تقدر دوره م

شيكل الى واحد مليون شيكل فإن التركيز على هذه الفئة في التدقيق سوف يساعد وبال شك في 

 :زيادة الحصيلة الضريبية لألسباب التالية

أن هذه الفئة هي حلقه الوسط بين المكلفين الكبار والمكلفين الصغار، فإذا انتظمت هذه الفئة ) 1

ت واإلدخاالت بالنسبة للفواتير الضريبية، فإن هذا سيساعد كثيراً في عدم في عمليه االخراجا

 .التهرب الضريبي من الفئة الكبيرة او الصغيرة

أن القانون ألزم أيضا هذه الفئة بمسك حسابات تتناسب وطبيعة أعمالهم وبالتالي فإن متابعتهم ) 2

 .ليس بالشىء الصعب ومفروض بحكم القانون
                                                           

  )1(  Ibid, Alan Tait p.67.   
 التدقيق للمؤسسات الكبيرة، وزارة تإعداد برنامج التدقيق الضريبي وتحسين إجراءا:  كريستوف، ر، جراند كالس )2(

 .7، 6، صفحة 1997ندوة عن النظام الضريبي للمسئولين الفلسطينيين، رام اهللا، المالية الفلسطينية، 
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 هي الجهة المنافسة للشركات والمكلفين الكبار، فإذا استطاعت الحصول على أن هذه الفئة) 3

مشتريات بدون فواتير ضريبية،  فإنها سوف تزيد من مشكالت االداره الضريبية زيادة علي 

مشاكلها مع صغار المكلفين نظرا لضخامة أعدادهم، وميلهم الى عدم استعمال النظم المحاسبية، 

 . قداً وبقصد التهرب وعدم مسك حسابات رسميهوميلهم الى التعامل ن

لذلك يرى الباحث أن خطه التدقيق يجب ان تولي اهتماما خاصاً للفئة المتوسطة من 

المكلفين وخاصة فئة عدم الملتزمين لمساعدتهم في االلتزام أوال، وثانيا عدم اعطاءهم فرصة 

 .خلق أجواء تنافسيه للتهرب الضريبي مع الفئة الكبيرة

من % 35 الواليات المتحدة، يشكل صغار المكلفين في مجموعهم نسبه تقدر بحوالي وفي

الفجوه الضريبية الكلية النه وجد أن الشكل الرئيسي لعدم االمتثال هو عدم تسجيل مبالغ ضخمه 

وقد استطاعت بعض بلدان أمريكا الجنوبية أن تحسن كثيرا   .من الدخل في اإلقرارات الضريبية

متثال الضريبي عن طريق تحويل استراتيجية التدقيق الضريبي لتغطي المكلفين من من درجه اال

من % 55ففي شيلي مثال، زاد فيها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأكثر من . الفئة المتوسطة

 )1(. اثر تركيزها على المكلفين من الفئة المتوسطة1982 الى سنه 1979سنه 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12و 11 ر، جراند كوالس، صفحة ،كريستوف مرجع سابق ، )1(
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 خطيط لعملية التدقيق الضريبي مرحلة الت: المبحث الثاني

 خطة التدقيق الضريبي: المطلباالول

 أنواع وطرائق التدقيق الواجب اجرائها : المطلب الثاني

 خطة التدقيق الضريبي: المطلب االول

 : تمهيد

 فـى   ي والتى تعتبر العمـود الفقـر      ييتناول هذا المبحث موضوع خطة التدقيق الضريب      

ن اهميه، ليس فقط لمواضيعها المتميزه، وانما لما للتخطيط مـن           موضوع هذه الرساله بما لها م     

إذا  ،Milka Casanegraيقـول  ولتدقيق الضريبى بصوره خاصه، اي اهميه بصوره عامه، وف

،  ذلك أن االداره الضريبية نفسها غيـر فاعلـه         ىكانت خطه التدقيق الضريبية غير فعاله، فمعن      

 : ف القولاضاو

Tax administration may be thought of as a series of links making up a 

chain. The strength of the weakest link determines the strength of the chain 

as a whole, when tax administration is weak, tax administration will also be 

weak.(1) 

اعـداد  " محاضره التي ألقيـت عـن      تم تعريف خطة التدقيق الضريبي كما جاء في ال         وقد

بواسطة قسم العالقات الخارجيه لصـندوق      " برنامج التدقيق الضريبي وتحسين اجراءات التدقيق       

 :النقد الدولي كما يلي

 

Engagement planing involves all the issues the auditor should  consider in" 

developing an overall strategy for conducting the audit ." )2(  

                                                           
   (1) Ibid, Alan Tait, P 67. . 
 (2) Ibid ,Ernest .Young, P.2 
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 :Ernest Young كما يراها لمدققل  خطة التدقيق يبين منهجية1-4والشكل 

 Ernest Youngمنهجية خطة التدقيق للمدقق كما يراها  . 1-4الشكل 

Planning an Audit and Designing an Audit Approach 
Accept client and perform initial audit planning

 ائيةددقيق االبتعمل خطة الت
Understand the client’s business and industry 

 تفهم طبيعة أعمال العميل
Assess client business risk 

 قدر اخطار التدقيق
Perform preliminary analytical procedures 

 صمم كل إجراءات التدقيق الالزمة
Set materiality and assess acceptable audit risk and inherent risk 

 حدد االهمية النسبية ومعدل الخطر المسموح به
Understand internal control ans assess control risk 

 تفهم نظام الرقابة الداخلية المطبقة في المشروع
Develop overall audit plan and audit program 

  خطة التدقيق العامة وصمم برنامج التدقيقنكو

 أنها إطار ممنهج للعمل، تحدد فيه األهداف فيمـا           الضريبي لخطة التدقيق وم الباحث   ومفه

يتعلق بالعدد الكلي لعمليات التدقيق التي يجب أن تتوالها مكاتـب الضـرائب علـى مسـتوى                 

ويمكن تقسيمها الى أربعة مراحل أساسيه تطبق في كل مرحله طـرق             . المحافظات في الوطن  

 تعتمد على تقديرات الفاحص ومدى حصوله على بيانات ماليـة وأدلـة             وأساليب تدقيقية مختلفة  

وقبل البدء فـي شـرح       . إثبات مناسبة من االداره تساعده لالنتقال الى المرحلة الالحقة، وهكذا         

مفهوم استراتيجية التخطيط الضريبي لعملية التدقيق، ال بد من التفرقه بين التخطـيط الضـريبي        

ه او التخطيط المشروع، وبين التخطيط لعملية التـدقيق الضـريبي           والمقصود به تجنب الضريب   

. audit approach Systematic  كرؤيا وبناء اسـتراتيجيه علميـه ممنهجـه، والمسـمى    

فالتخطيط الضريبي بمعنى التجنب الضريبي هو عباره عن جميع االعمال المشروعه التي يلجـأ              

 .شروع الضريبه  بطريق مءاليها المكلف للتخلص من عب
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 مراحل خطة التدقيق الضريبي 

 المرحلة التحضيرية: المرحلة االولى 

إن الهدف من خطة التدقيق هو بناء إطار فكري عن الشركة تحت التدقيق من أجل جمـع                 

االدلة والبراهين عن صحة االحداث المالية، ليستطيع المدقق من خالل هـذه الدراسـة تحديـد                

زم واالجراءات التدقيقية لمساعدته في إبداء رأيه المهني وهو         االخطار ورسم برنامج التدقيق الال    

ـ  المرحلـة االولـى    وبالتالي فـان      .الهدف من عملية التدقيق    مرحلـة تحديـد مـواطن     ي  وه

ثم بناء اجرائيه معينه تعتمد على استراتيجية معينـه للبـدء فـي عمـل     ، Audit riskاألخطار

و االختبـارات الخاصـه     أاصه بالضوابط الداخلية    االختبارات سواء كانت اختبارات اإلذعان الخ     

 .لمصادر المختلفة في المشروع التجاريأبأغراض التدقيق وذلك عن طريق جمع المعلومات من 

 المرحلة الميدانية: المرحلة الثانية 

 :جية الفاحص الضريبي خالل المرحلة الثانيةتي، يبين استرا)1( 2-4 والشكل 

 .ص الضريبي خالل المرحلة الثانيةجية الفاحتياسترا. 2-4شكل 

INFORMATION 

                                   The information is received                         

 

           Assessment of risk                                                      

                  the risk relating to that  

          information assessed      

 

 

                                                           
)1(  Ibid, Ernst & Young P.6. 

  

CONTROL ACTION
Appropriate action      
is taken

DECIDE ACTION 
A decision must be 

made 
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 وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق مصداقية المنشأة محل الفحص، والتحقق من ان السجالت            

، أي أن هذه الزيـارة  VAT Assuranceواالشخاص القائمين عليها يقومون بتحقيق الضريبة 

 تأسيسـيه  Specific credibility checksوالزيارات األخرى التـي تليهـا هـي زيـارات     

لالختبارات القادمة التي تم اختيارها من قبل المدقق نتيجة لتقييمه المعلومات التي تم الحصـول               

 : وتشتمل هذه المرحلة على الخطوات التالية .  المرحلة السابقةعليها في

 اختبار سالمة النظام المحاسبي) أ

 .اختبار حسابات محددة) ب

 .حقق من أي مبيعات أو إيرادات غير معلنةإجراء اختبارات الت) ج

 .اختبار كشف ممارسات الغش والتحايل) د

 إلى تحديد المشاكل العملية التي قد تواجـه          العملية وهنا تجدر االشارة من خالل التجربة     

 :مسؤول التدقيق من خالل عمل المساعدين في أماكن تواجدهم عند العميل وهي

ستعداد للتحري والتدقيق بشكل حقيقـي ومنهجـي ويكتفـون           أن بعض المدققين ليس لهم اال      -1

وهؤالء لن يسـاعدوا     . بالتحقيق والتدقيق الروتيني والمكتبي من خالل دفاتر وسجالت الشركة        

أبداً في عملية التدقيق الضريبي ويجب إعادة تأهيلهم أو نقلهم إلى وظائف تتناسـب وقـدراتهم                

 .الذهنية

وهـؤالء أيضـا يمكـن       . عداد واإلفراط في فحص المستندات     أن بعض المدققين لهم االست     -2

تضييع وقتهم في فحص مستندات ووظائف غير مهمة، وبالتالي ال يعطون نتائج مرضية للفحص              

الضريبي، وهؤالء يمكن االستفادة منهم وتوجيههم التوجيه السليم عن طريـق تـدريبهم علـى               

 التدقيق المركزية المعتمـدة مـن االداره        أساليب العينات وأساليب الفحص الجزئية، وعلى خطة      

 .الضريبية

 أن بعض المدققين ال يهتمون فى الوصول الى المبيعات غير المعلنة ويحصرون تدقيقهم في               -3

الدخل  المعلن عن طريق مراجعة المستندات الخاصة به من خالل السجالت والدفاتر المحاسبية              
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ن ال يظهر في دفاتر المكلـف أو فـي إقراراتـه            والمعروف أن الدخل غير المعل     . المقدمة لهم 

وبالتالي تصبح هناك حاجة إلى طرق غير مباشرة وأساليب تدقيقية يجب استخدامها             . الضريبية

وهذا ما يسمى بتوظيـف الكفـاءة الفنيـه          . من قبل المدقق للوصول الى اإليرادات الغير معلنة       

و استخدام الحس التدقيقي عن طريـق عمـل         والمهارة العلمية في كشف الحقائق وراء الدفاتر، ا       

 .االختبارات السريعة

  .يمرحلة اختتام التدقيق وعمل التقرير النهائ: المرحلة الثالثة

من المهم أن يتخذ قرار إنهاء التدقيق من قبل رئيس قسم التدقيق في :  قرار إنهاء التدقيق-1

 .زيةالمكاتب اإلقليمية أو من مدير التدقيق في الوحدات المرك

ويعتبر هذا خالصة العمل خالل الزيارات المتكررة لمحل :  إعداد تقرير التدقيق النهائي-2

العميل والملخص بأوراق عمل موثقه من قبل مسؤول التدقيق االقليمي او من قبل مدير التدقيق 

والمالحظ أن تقرير العمل النهائي يعتبره بعض الفاحصين او بعض مدراء المكاتب  . المركزي

بأنه سر ال يمكن للعميل االطالع عليه، وبالتالي يمتنعون اطالع العميل على مثل هذا التقرير 

ويطالبونه في نفس الوقت بفروقات ضريبية بناء على النتائج التى تم التوصل اليها الفاحص من 

والحقيقة التي يجب ان يعرفها كل الفاحصين ان هذا التقرير يجب ان   .خالل اوراق العمل

طى للمكلف اذا ما طلبه لالطالع عليه النه الوثيقه المكتوبه والدليل الثبوتي على صحة يع

ادعاءات الفاحص الضريبي باالنحرافات التى ارتكبها المكلف اثناء قيامه باثبات االحداث المالية 

فعند مواجهة المكلف بهذه الحقائق ومطالبته بالضريبة المستحقة بخالف  . خالل سنة الفحص

ريبة المصرح عنها، فانه يصبح من حقوق المكلف ان يطلع على هذه البيانات ليستطيع عمل الض

 .الرد القانوني المناسب سواء بالدفع او المعارضة

 . االحتفاظ بأوراق العمل النموذجية-3

تكون هذه األوراق سجالً تفصيلياً  لألنشطة الرئيسية للتدقيق ونتائجه و جزء من الملف 

 :ان هذه المعلومات في أوراق العمل تفيد بوجه خاص بما يليفوكما ذكر آنفا  لالدائم للممو
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  . بينه ثبوتيه عند الطعن في التقديرات من قبل المكلف-1

 تكون دليل على عبء اإلثبات الن عبء اإلثبات يقع على الفاحص الضريبي في حالة -2

 . المطالبة بفروقات ضريبية

 .لالحقة تساعد في عمليات التدقيق ا-3

 . تعتبر وسيلة إعالمية وتعليمية للمدققين الالحقين-4

 أنواع وطرائق التدقيق الواجب إجرائها: المطلب الثاني

 مجاالت تطبيق الطرق غير المباشرة : 1

يتناول هذا البند بعض من الحاالت التي قد تواجه الفاحص الضريبي والتي تستلزم اللجوء 

 :لدخل الضريبي، وهي على النحو التاليللطرق غير المباشرة في تحديد ا

 .عدم وجودها على اإلطالق  أوإساءة استعمال الدفاتر المحاسبية نقص مستندات المكلف و-أ

 . عدم التوافق بين المبيعات المعلنة ومستوى معيشة المكلّف-ب

 .  عدم التوافق بين المبيعات المعلنة و أنشطة الشركة-ج

 خسائر أو أرباح ضئيلة بصفة مستمرة خالل فترات زمنية  قيام المكلّف باإلعالن عن-د

 .مستمرة

 . قيام المكلّف بالمطالبة باسترداد المدخالت أثناء األزمات-هـ

 . ارتفاع نسبة الضريبة المدفوعة في المواسم االقتصادية-ذ

 .معظم عمليات الشركة تتم نقداً-و

ر الضريبية وعلى الفاحص هذه حاالت تثير انتباه قسم الفحص والتدقيق في الدوائ

     الضريبي أن يستعمل خبرته وحنكته واستخدام هذه األساليب للوصول إلى الدخل الحقيقي

The Right Tax at the Right time.                    
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 )1(أنواع الطرق غير المباشرة لتحديد الدخل الضريبي: 2

 طريقة المطابقة النقدية : 1-2

  المصرفية طريقة الودائع: 2-2

 طريقة هامش الربح: 3-2

 طريقة مصادر األموال واستخدامها : 4-2

تحليل المعلومات المالية من اإلقرارات الضريبية ومن البيانات المستقاة من : المبحث الثالث

 .اجهزه المعلومات الضريبية

 :يتم تجميع المعلومات االساسيه للتدقيق من المصادر التاليه

 .يةالمصادر الداخل: 1

 .المصادر الخارجية: 2

 أهمية جمع المعلومات من المصادر: 3

 :المصادر الداخلية: - 1

 الملف الدائم للمكلف الموجود في الوحدة االقليميه ) 1(

 :من األقسام المختلفة في الوحدة االقليميه والمكونة من) 2(

 .دائرة المشتغلين) أ

 .دائرة المقاصة المحلية) ب

 .دائرة السيارات) ج

 .دائرة التدقيق) د

 .دائرة المعلومات الضريبية) هـ
                                                           

 الطرق رغم أهميته للرسالة بسبب عدم الرغبة في الخروج عـن عـدد الصـفحات     لم يقم الباحث بشرح تفصيلي لهذه (1)

 .المققرة
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 .من الموظفين المحليين او اجهزه االستعالمات الضريبية) و

 .مبيوترودائرة الك) ي

 .دائرة الجمارك) ز

 .من اإلقرارات والكشوفات الدورية المقدمة من المكلف) ح

ستقلة تسمى دائرة ويتمنى الباحث على االدارة الضريبية في فلسطين أن تنشا دائرة م

 .البحث والتحري عن المخالفات من خالل دائرة المقاصة المركزية

 :المصادر الخارجية: -2

من المحاسبين القانونيين عن طريق الميزانيات المقدمة سنوياً، والتقارير الداخلية المقدمة ) 1(

 .الى ادارات الوحدات االقتصادية موضوع التدقيق

خاصه قسم المقاصة المركزية، حيث يمثل هذا القسم مصدر حيوي من االداره العامة و) 2(

 فقسم المقاصة المركزية يشبه الى حد كبير غرف المقاصة الموجودة  .للمعلومات عن المكلف

حيث يتم تبادل الفواتير الصادرة عن مكلفين فلسطينيين مع الفواتير الصادرة عن  . في البنوك

 .قيه باريس االقتصاديةمكلفين إسرائيليين بناء علي اتفا

 .من المكتبات العامة لإلستفادة من المصادر العلمية والدوريات المتعلقة بالضرائب) 3(

 . على التجار والتصريحات المتعلقة برؤوس أموالهمةمن الغرف التجارية لإلطالع مباشر) 4(

 .والتموين تصادمن مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة مثل وزاره التجارة والصناعة، االق) 5(

 .من دائرة اإلحصاءات المركزية) 6(

 .من الصحف المحلية) 7(

 . من الموردين،والوكالء، وتجار الجملة، والمصانع) 8(

حيث يمكن من خالل البيانات المالية المتجمعة من هذه الفئة عمل الفحوصات المتقاطعة  

Cross –Checkingبين مختلف المشتغلين، صغير،متوسط، كبير . 

 .من الدوائر االمنيه الحدودية)  9(

 .من الضابطة الجمركية) 10(
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  أهمية جمع المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية - 3

 . خلق قاعدة معلومات أساسيه تعطى صوره واضحة عن التزام المكلف مع الدوائر الضريبية-1

ظروف االقتصادية،  خلق خطوط توجيه للفاحصين بطبيعة اوجه النشاط والصناعة، وال-2

 .ومعدالت الربح الخاصه بمختلف الصناعات

 . خلق نظام معرفي عن سلوك المكلفين ومظاهرهم الخارجية-3

 . خلق نظام معرفي عن ميل المواطن لالستهالك-4

 بعد أن تم للفاحص جمع المعلومات عن المشتغلين او المكلفين المراد فحصهم، يبدأ 

مقارنتها مع تصرفات المشتغلين من خالل الكشوفات الدورية الفاحص في تحليل المعلومات و

 :المقدمة وهنا سوف يواجه الفاحص االحتماالت التالية

 . أن المشتغل ملتزم ويمسك حسابات نظاميه وامينه* 

 .ان المشتغل ملتزم وال يمسك حسابات نظاميه امينه * 

 .ان المشتغل ال يمسك حسابات نظاميه، وغير ملتزم* 

 المعمول به في دوله فلسطين ماهية دفاتر الحسابات 1963 لسنه 16د القانون رقم وقد حد

 نظام اداره دفاتر الحسابات والذي 1985التي يجب على المكلف أن يديرها فقد صدر في سنه 

يحدد لكل مكلف الدفاتر والسجالت والمستندات والكشوفات التي يجب عليه االحتفاظ بها 

 : هي)1(ثالث أسس رئيسيهوالتسجيل فيها وفقاً ل

 .)الخ.. مقاوالت بناء، تجارة جملة ،إنتاج( طبيعة عمل المكلف -1

 )ايراداتة شاملة للضريبة المضافة او ،مبيعاته( قيمة الدورة المالية السنوية للمكلف -2

 . عدد العمال الذين يشغلهم المكلف لديه-3

                                                           
 ).73( الدفاتر المحاسبية رقم بإدارة، النظام الخاص 1963 لسنة 16 قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم )1(
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لمشتغل و من خالل النقاش من خالل تحليالت الفاحص الضريبي لسجالت المكلف او ا

يصل الفاحص الى تقرير في أي فئة يقع التزام المكلف لتبدأ بعدها العملية الضريبية ، معه

 .وعمليه التحصيل بمشاكلها المختلفة كما حددها القانون الضريبي، من عمليه الربطالمكونة 

ن قبل المأمورين والحقيقة أنه في عمليه تحقيق الضريبة تواجهنا أيضا احتماالت معينه م

 : )1(الفاحصين سواء في ضريبة القيمة المضافة  أو في ضريبة الدخل كما يلي

 .مأمور فاحص يريد أن يطبق القانون كما هو منصوص عليه •

 . مأمور فاحص يريد أن يطبق روح القانون و بشكل ال يتعارض مع القانون •

ريبة باعتباره يمثل السلطة  مأمور فاحص يريد أن يخالف القانون ويلزم المكلف بدفع ض •

 .العامة

مأمور فاحص يريد أن يطبق القانون بشكل يتماشى مع مصلحة المكلف و ليس مع المصلحة  •

 .الضريبية ألغراض تتفق وأهوائه

مأمور فاحص يريد أن يطبق القانون وفق روح القانون وقواعده بشكل ال يتعارض  •

 .والنصوص القانونية، وهذا ما يتبناه الباحث

ن هنا تقتضي قانونية الضريبة، أن القانون الضريبي ال يراعي فقط مصلحه الدولة او وم

عن طريق خلق الحقوق، والضمانات، المصلحة الضريبية وانما أيضا يراعي مصلحه المكلف 

وبالتالى يرى الباحث انه ال يجوز  . ومراقبه مشروعيه االداره في تنفيذ قراراتها االداريه

 ان تأتى عمال ماديا او قانونيا اال اذا كانت مجرد تنفيذ او تطبيق لقاعده لالداره الضريبيه

 ذلك التقديرات الوهميه التي أعدها بعض الفاحصين ومثال ،تشريعيه عامه قبل مباشرة التصرف

على قطاع الحجر في منطقة  اثناء عملية حملة التفتيش التي قامت بها وزارة الماليه الفلسطينيه

ومن هنا وألهمية موضوع قانونية الضريبة للفاحص الضريبي سوف  )2(نفلسطي –لخليلا

 .لها في هذه الرسالة موضوعا خاصانخصص 

                                                           
 .، وزارة المالية الفلسطينيةليميةاإلق اإلدارات لشؤون ممدير عا مشاهدات الباحث من خالل موقعه الوظيفي كمساعد )1(
  )مشاهدات الباحث من خالل عمله كرئيس لجنة المعارضة لإلدارات الضريبية اإلقليمية في اإلدارة الضريبية،وزارة المالية الفلسطينية ، فلسطين ) 2(
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االختبـارات   -  مراحل الخطة التظيميـة    االختبارات التي يمكن القيام بها في     :  الرابع   المبحث

 -السريعة

 تمهيد

ن عمليات تدقيق قصـيرة      يتميز التدقيق الضريبي في الضرائب غير المابشر بانه عبارة ع         

 .بخالف التدقيق الضريبي في الضرائب المباشرة حيث يحتاج الى وقت كافي للمتابعة

 )او طريقه اقتفاء أثر العملية المستنديه(االختبارات التتابعيه -:أوال

 وهي طريقه مرئية يمكن بواسطتها تتبع الحدث المالي من وقـت  Audit trailوتسمي 

صلي الخاص به الى المنتج النهائي الذي يستقر فيه الحدث المـالي سـواء    حدوثه من المستند األ   

 .تمثل في قوائم مالية او تقارير مالية او سجالت محاسبيه

Audit trail is: a means for verifying the completeness of accounts by 

the tracing forward or backward, through the system of data.  It is the route 

by which a transaction has been processed through the system, and can be 

traced using documents such as reports, orders, invoices )1( . 

 : هوAudit trailوالهدف من أل 

1 (Assurance:            وهي تأكيد أن األحداث المالية في النظام المحاسبي المستعمل قدحدثت فعـال  

 .وسجلت ضمن الدفاتر مما سيؤدى حتماً الى تحقيق الضريبة الصحيحة وفي الوقت الصحيح

2 (Detection and Correction :  وهي القدرة على اكتشاف الخطأ في المصدر األساسـي

 .ثم متابعة هذا المصدر الى المنتج النهائي في النظام المحاسبي

3( Deterrent :       وقد سماه أحـد     . متابعة الخطأ من نقطه البداية    أي أن هناك وسيله وقائية في

أسلوب يسمح للمراجع بالحصول على أدلـة       :" الباحثين مسار المراجعة المنطقي وعرفه كما يلي      

                                                           
 )1(  Ibid, Ernest & Young, unit 4. 
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اإلثبات الالزمه إلبداء رأيه الفني وذلك من خالل تتبع المعامالت المالية التي تمت فـي نظـام                 

او باألفراد الذي يبدا عنـدهم إدخـال البيانـات         (يه  إعداد المعلومات، إما بدءا بالمستندات االصل     

الى أن ينتهي بالتقارير والقوائم المالية، او بدءا بالتقـارير النهائيـة ورجوعـا الـى                ) للحاسب

المصادر االصليه للمعامالت، وذلك للتأكد من صحة وجدية بيانات المدخالت وسالمة المعالجـة             

 . )1("ودقة المخرجات النهائية

  Mark – Upطريقه أل  -:ثانياً

 هي طريقه سريعه لمعرفة النسـبة التـي يضـعها أصـحاب             Mark –Upوطريقه أل   

وفي الضـريبة فـإن االختبـار       .  المشروع على التكلفة ويجب ان تكون اكثر من واحد صحيح         

 فمعني ذلك   1> السريع هو بقسمه المبيعات المتحققة على المشتريات المتحققة، فإذا كانت النسبه            

لمشروع يحقق هامشا معيناً يستعمله في تغطيه مصاريفه ونفقاته، إما إذا كانت النسبة اقـل               أن ا 

 فهذا مؤشر خطر حيث يشير أن المشروع يبيع بخسارة او هناك تهريب للمبيعات،او أن               1< من  

المشروع يقوم بتخزين البضاعة باعتباره مشروعا جديدا حيث تظهر مبيعاته حجمـا أقـل مـن             

ن أيضا في هذه الحالة يجب مراجعه السجالت الخاصه بـالمخزون والتأكـد مـن               ولك.مشترياته

باالضافه إلى التأكد من الكشف الدوري الضـريبي الـذي يطالـب بـه               صحة وجود البضاعة،  

المشروع  بطلب إعادة نقديه من الدائرة الضريبية وطلب ختمها وتسجيلها له كرصيد للفتـرات               

 . الالحقة

   او طريقة التسويات البنكيه Bank Reconciliation -ثالثا

وهي عبارة عن تسويات حسابات النقديه والبنك للتأكد من صحة النقد المتدفق للمنشأة عن              

طريق مقارنته مع المبيعات وتسديدات المدينين  من خالل مقارنة تسـجيالت دفتـر الصـندوق       

 .وكشوفات البنك

 

                                                           
رسالة  "  المتقدمة للمعلوماتالنظم لتتبع مسار المراجعة في ظل  نموذج مقترح"المحاسبة   :طلبة إبراهيم علي سيد، )1(

 .18 صفحة ،1989القاهرة،  التجارة، كلية شمس، جامعة عين في،مقدمة للحصول على درجة دكتور الفلسفة 
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 )العالقة المصاريف ذات(ه  المصاريف المتعلقة بالمصاريف االساسي-:رابعاً

Parts to total                            

او من مصـاريف     يمكن من دراسة مصاريف النقل والحزم معرفة حجم البضاعة المباعة         

 .السيارات معرفة عدد السيارات العاملة في المشروع

  Key Control-:خامسا

   Key  Controls) مفاتيح االختبارات(تعريف االختبارات السريعه 

وهي عبارة عن االختبارات التي يستخدمها الفاحص الضريبي لقياس صحة اإلجراءات 

 .المحاسبية المستخدمة في النظام المحاسبي

Key controls:  is a manual or systems control specifically in place to ensure 

the correctness of the accounting procedures. 

 :على االختبارات السريعةأمثله 

 مالحظة عدم ختم فواتير المشتريات بخاتم خاص يبين تاريخ االدخال ويؤكد عدم االستعمال              -1

 .الكثر من فترة

 . عدم ختم الفواتير بخاتم دققت للتأكد من الصحه المحاسبية وخاصة النسب الضريبية-2

جية االدخـال لـنفس االرقـام او     عدم وجود برامج رقابية على الكومبيوتر تؤكد عدم ازدوا         -3

 .التاريخ او حتى لمبالغ معينة

 ".االصل " مالحظة أن الفاتورة هي فاتورة ضريبية موجود عليها كلمة -4

 :ومثال ذلك

 وهذا   .عدم وجود ختم لفواتير المشتريات بأنها سجلت بتاريخ معين خوفا من تكرار استعمالها            * 

 .واتير المشترياتيمكن مالحظته فورا عند االطالع على ف
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وهـذا أيضـا     الى الدفاتر، ) رحلت(عدم وجود ختم على الفواتير يشير صراحة الى الترحيل          * 

 .يمكن مالحظته فوراً

مبيوتر عند إدخال الفواتير بأن هناك أخطاء فـي احتسـاب           وعدم وجود اشاره تحذير في الك     * 

 .ضريبة المدخالت او المخرجات

مبيوتر تبين ازدواجية اإلدخال ورفض الفاتورة عند استعمالها        وعدم وجود اشاره تحذير في الك     * 

 .اكثر من مره

 .مبيوتر ال يسمح بإصدار اكثر من فاتورة اصليهوعدم وجود نظام في الك* 

 )1( التدقيق التحليلي/ طرق التحليل المالي واالستفادة من النسب -:سادساً

Analytical audit  

 ي بأنها عمليه دراسة وتفسير محتويات القـوائم الماليـة،         يمكن تعريف عمليه التحليل المال    

لذلك فإن نتائج التحليل رهينة بمحتويات القوائم المالية التي تم تحليلها وال شك أنها تتأثر بشـكل                 

 . اساسي بالمبادئ المحاسبية التي تم على أساسها إعداد القوائم المالية

تحليل المالي لقياس الربحية ومدى انتظامهـا   فإنه يلجأ الى ال  للفاحص الضريبي أما بالنسبه   

في ظل الظروف العادية للتأكد من أن اداره المنشأة ملتزمة بدفع المستحقات الضريبية المتحققـة               

ذلك ان قياس الربح بالمفهوم الضريبي يختلف الى         . عليها بالمبلغ الصحيح وفي الوقت المناسب     

ساليب التحليل المالي تتوقف على الغـرض مـن         حد ما عنه في النظام المحاسبي، ولذلك فإن أ        

عمليه التحليل،بمعني ما هو الغرض من عمليه التحليل ؟  هـل الغـرض هـو تقيـيم ربحيـه                    

  .الخ...المشروع، هل الغرض تقييم السيولة

وحيث أن هدف الفاحص الضريبي هو التأكد من صحة وحقيقة األرباح الظاهرة في قائمه              

الن هـذه القائمـة     ) حساب األرباح والخسـائر   (ل عناصر قائمه الدخل     الدخل فإنه يلجأ الى تحلي    

وبالتـالي    .تحتوي على عناصر اإليرادات والمصروفات ذات األثر المباشر على صافي الربح          
                                                           

)1(  Ibid, Kieso & others . P. 215 
   -Ibid, Arens, Alvin A .P. 208 
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فإن التدقيق التحليلي هو عبارة عن خطوات تحليليه هدفها التوصل الى تنبـؤات بقـيم متوقعـه                 

 .  اتفاقها مع ما تتضـمنه المسـتندات الرسـمية         ىالحظة مد وم لعناصر من النفقات واإليرادات،   

ويغطي التدقيق التحليلي دراسة االتجاهات والنسب المئوية للتغيرات وتحليل النسـب، كمقارنـه             

مستويات اإليرادات والمصروفات التي تخص الفترة الحالية بتلك التي تخص الفترة السـابقة، او              

 وكذلك بالمستويات المتوقعة التي تم التعبير عنها فـي          الخاصه بمتوسطات الصناعة او النشاط،    

الموازنات او ربطها بمصاريف خاصة كربط مصاريف السيارات مثال بعدد السيارات العاملـة             

لذلك فعند استخدام   .  الخ...في المشروع او ربط مصاريف الدعاية بعدد الوحدات المباعة وهكذا         

سباب تغيير ربحيه المشروع ومدي صـحة الـرقم         نسب الربحية مثالً يمكن للمدقق أن يدرس أ       

وهكذا بالنسبه لمختلف النسب الذي يختارها المدقق لمساعدته فـي            .المعلن عنه للربح الصافي   

الحكم على فاعليه اجراءات الرقابة الداخلية وكذلك قياس كفاءه االداره فـي المحافظـة علـي                

 .المشروعمستواها في اداره 

 Cross Checing) صمام االمان  (طريقة المقارنات: سابعا

من المعروف ان الطريقة المستخدمة في ضريبة القيمة المضافة هي طريقة الرصيد الدائن 

 ومن مساوئ هذه  .والتي تسمى احيانا بطريقة الفاتورة وهي تشبه الى حد ما طريقة الطرح

التصريح بشكل الطريقة انها تعطي سواء للبائع او المشتري فرصة الرتكاب غشا عن طريق 

 فالبنسبه للمشتري يكون من صالحه ان تزيد قيمة مشترياته  .غير صحيح عن مبلغ الفاتورة

الكثر من سبب، سواء في التأثير على تكلفة المبيعات او على الربح االجمالى وخصوصا اذا ما 

 4قم عرفنا ان بعض المؤسسات المالية تحاسب على الربح كما في البنوك، حيث نصت المادة ر

تفرض مكوس اجور :"  على ما يلي1963 لسنة 16من نظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم 

من % 17وارباح على النشاطات التي تمارسها في المنطقة كل مؤسسه مالية وذلك بنسبة 

االجور التي تدفعها واالرباح التي تحققها واذا لحقها خسارة في سنة ضريبية أمكن تقاصها من 

 اما البائع فيكون من صالحه ايضا تقليل قيمة الفاتورة ." التي دفعتها في تلك السنهاالجور 

حتى يخفض من قيمة الضريبة اإلضافية المدفوعة وكذلك تخفيض وعاء الدخل ) المشتريات(

والفاحص  .  وهكذا نجد التناقض الواضح بين غاية كل من المشتري والبائع .الخاضع للضريبة
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 الذي يستطيع استغالل هذا التناقض واكتشاف اعمال التهريب الضريبي عن  الفطن هوالضريبي

طريقة استخدام اسلوب التدقيق التقاطعي،  وخاصة انه يملك االمكانيات القانونية بالحصول على 

وهذا النوع من التدقيق يصلح استخدامه في حاالت   .المعلومات من الموردين بطريقه قانونيه

  .ن أو الشركات الكبيرة الملزمة بمسك حسابات رسميه حسب االصولتدقيق ملفات المهربي

ولكن لصعوبة تطبيق مثل هذا االسلوب لكل الحاالت لكبر حجم المسجلين في ضريبة القيمة 

المضافة فان االسلوب الناجع هنا هو الفحص العشوائي، ثم التوسع اذا اظهرت النتائج مخالفات 

 .يجوهرية من قبل البائع او المشتر

 الفحص التحليلي  : ثامنا

وهو عبارة عن دراسة ومقارنة العالقات بين البيانات المالية المسجلة في السنة موضوع 

التدقيق مع البيانات المالية لسنوات سابقة في نفس المنشأة، او مع منشأت تمارس نفس طبيعة 

 كما هو موضح المحليالعمل او مع البيانات االحصائية المنشورة من جهات معتمدة في السوق 

 .ادناه

  ميزانيات او قوائم االرباح-99بيانات مالية 

 . موازنات تقديرية– 99بيانات مالية 

  متوسطات الصناعة– 99بيانات مالية 

 98بيانات مالية 

 98بيانات مالية 

 98بيانات مالية 
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جبات الفاحص انشاء االطار الفكري للفحص الضريبي وتوظيف مهارات ووا:  الخامس المبحث

 .الضريبي

هدف اعمال الفحص في هذه المرحله من مراحل التدقيق الضريبي هو بناء مصـداقية              ان  

المشتغل في التعامل مع الضريبه وخلق االنتماء الطوعي لدى المشتغلين عن طريـق الفحـص               

 .العادل والهادف

 :ويقسم هذا المبحث الى ما يلي

 الزمه خالل هذه المرحله تحديد اجراءات الفحص ال: االولالمطلب

 تحديد االخطار المتعلقه بالضريبه: الثانيالمطلب 

 تحديد االهميه النسبيه ومفهومها: الثالثالمطلب 

 .)1(اجراءات الفحص الالزمه خالل هذه المرحله : االولالمطلب 

 : لتحقيق الفحص خطوات العمل الالزمه3-4يبين الشكل 

 .تحقيق الفحص لخطوات العمل الالزمه.  3-4الشكل 

  وبناء المصداقية ملف المشتغلدراسة*

 لمقابله مع اصحاب المشروعا*  الخبرة السابقة عن المشتغل*

 والقوائم المالية   الختاميةالحسابات  و المتبعةدراسة انظمة المحاسبه    *

 :عن طريقسواء االلية او اليدوية 

 . لملف العميل سواء المؤقت او الدائم الدراسه المستفيضه-1

 . مقابالت مع اصحاب المشروع او المسؤولين في االدارة-2

 . عمل جوله ميدانيه في مواقع العمل وممتلكات المشروع-3

 . دراسة االنظمه المحاسبيه المتبعه وكذلك انظمة الرقابه-4

دراسة التقارير الماليه المعده من االداره او من مراقبي  -5

 .  الحسابات  الداخلية والخارجية
 

 

 

 

 

 

 

مرحلة المصداقية والثقة 

 في المعلومات

                                                           
)1( Ibid, Ernst &Young, Unit 2, P.4  

 .1999 دورة في التدقيق الضريبي عقدت للفاحصين الضريبيين في وزارة المالية الفلسطينية، رام اهللا، -

   مصداقية    
Credibility  
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 تحديد األخطار المتعلقة بالضريبة: المطلب الثاني

تعتبر دراسة أخطار التدقيق من الدراسات المهمة لمدقق الحسابات ألنها ذات عالقة وثيقة             

يق،  وتأتي أهمية هذه الدراسة للمخاطر عند بدء التخطيط لعملية التدق         . مع دراسة األهمية النسبية   

لتقدير حجم ونوع دليل اإلثبات الالزم الحصول عليه لتدعيم رأي المدقق على البيانـات الماليـة               

ويجب التفرقة بين أنواع االخطار التالية قبل البدء في شرح خطـر            .  الظاهرة في القوائم المالية   

 :التدقيق وهي

   Business failure الفشل االداري -1

يتحقق عندما ال يقدر المشـروع كوحـدة معنويـة بـدفع               إن فشل المشروع التجاري     

المستحقات المترتبة عليه لكل الفئات الدائنة، أو مقابلة طلبات المستثمرين، أو حـدوث ظـروف               

، Recessionإقتصادية كبيرة تؤثر على قدرة المشروع باالستمرار، مثل الركـود االقتصـادي             

 .، وشدة المنافسةوكذلك لضعف االدارة

     Audit failureالتدقيقيِ  ألفشل -2

 عـن صـحة     Erroneous audit opinion  وهو عندما يصدر المدقق تقريرا خاطئا 

وهـو مـا     . GAASوعدالة الحسابات الختامية، وليس وفقا لالصول العلمية لتدقيق الحسابات          

، معتمدا على المساعدين دون متابعة شخصية مـن المـدقق   Breach of duty of careيسمى 

 .الرئيسي

  Audit Risk أل -3 

  وهو عدم قدرة المدقق إكتشاف االخطار في البيانات المالية، ومع ذلك يصـدر المـدقق               

تقريرا نظيفا عن صحة وعدالة البيانات المالية، وذلك الن المدقق لم يقم بمهمة الرجـل الخبيـر                 

  Due careوالعناية المطلوبة 

 تعريف خطر التدقيق ومكوناته -1

 :كما يلي؛ Booynton \ Walter، وقد عرفه Audit Risk: لتدقيقخطر ا
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Audit Risk: “is the risk that the auditor may unknowingly fail to 

appropriately modify the opinion on Fainancial Statement that are 

materially misstated )1( ". 

وائم المالية  والذي لـم يسـتطيع المـدقق           الق  بيانات وهو عبارة عن الخطر الموجود في     

 فـي الوقـت الـذي    Reasonable Assuranceاكتشافه علما انه قام بكل االجراءات المعقولة 

، في الوقت الذي يجـب إصـدار        )غير متحفظ  (Unqualfied اصدر المدقق فيه  تقريرا نظيفا     

 .، أو أي تقرير أخر من انواع التقاريرQualfiedتقرير غير نظيف 

 :)1( ومعادلة خطر التدقيق هي كما يلي  -2
 

PDR AAR / IR  X CR 
PDR Planned detection risk                                   
AAR Acceptable audit risk                                    
IR Inherent  risk                                                
CR Control risk                                                  

 )تكلفة البضاعة المباعة( وكمثال باألرقام المفترضة لدورة البضاعة مثال
IR 100% 
CR 100% 
AAR 5% 
PDR ,05/1.0 x1.0 = ,05 or 5% 

 

لى تطبيقـات  إن عدم قيام المدقق باالهتمام بتحديد اإلخطار واألهمية النسبية سوف يؤثر ع       

، ويجب التعامل مع األهمية النسبية وأخطار التدقيق معا لتحديد حجم وكميـة             GAASقواعد أل   

 . ووقت الحصول على أدلة اإلثبات الالزمة لتقييم اإلجراءات الالزمة

 

  Types of risk أنواع األخطار -3

              Planned detection riskمخاطر االكتشاف : أوال

                              Inherent riskلخطر المتالزم  ا: ثانيا

                                    Control riskخطر الرقابة : ثالثا

                                                           
)1(   Walter B. Kell and others, Modern Auditing, 6th. Ed. U.S.A, 1996 .P231 
)1(  Ibid , Arens ,Alvin A. P.241 
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 Acceptable audit riskالخطر المقدر والمسوح به   : رابعا

 

 مخاطر االكتشاف: أوال

ـ            المسـموح   رماة بـالخط  وهو عبارة عن أداة قياس مخاطر االكتشاف المخطط لها والمس

وذلك لقياس األخطار المتوقع حدوثها في تصنيف الحسابات، ومفتـاح   ،Tolerable amountبه

 :التعامل مع هذا النوع من المخاطر هو كما يلي

أنه يعتمد على عناصر معادلة خطر التدقيق ويتأثر بها، وبالتالي فإن مقدار هذا الخطـر                -1

 .ولية المكونة لمعادلة مخاطر التدقيقيعتمد على تقدير المدقق للمخاطر األ

أنه يحدد نوع دليل اإلثبات الجوهري الالزم الحصول عليـه لتحقيـق هـدف المـدقق                 -2

Substantive evidence.  

أنه يتناسب عكسيا مع حجم المخاطر، فإذا تم تقليل حجم خطر االكتشـاف فـإن علـى                  -3

 .المدقق أن يقوم بجمع كمية اكبر من دالئل اإلثبات

 

    Inherent Riskالخطر المتزامن: اثاني

وهو عبارة عن أداة قياس المدقق عن احتمالية وجـود أخطـاء جوهريـة أو انحرافـات                 

errors or fraud في تصنيف الحسابات Segments   قبل األخذ في االعتبار فعاليـة الرقابـة 

 أو شـفافية  ، أي هو أداة قياس مدى حساسـية Effectiveness of internal controlالداخلية 

لالخطـار   Susceptibility of the financial statementاألرقام الظاهرة فـي الميزانيـة   

فإذا ما إعتقد المدقق أن هناك إحتمالية في وجود أخطاء جوهرية في أرقام الميزانية،               . الجوهرية

ـ  .High inherent riskفإنه والحالة هذه يقدر أن خطر االكتشاف خطر عالي  اطق  وأكثر من

والعالقة بين خطـر االكتشـاف مـع         . إحتمالية لهذا الخطر هو في دورة البضاعة والمخزون       

والدليل المطلوب هي عالقة عكسية، في حين أنها عالقة مباشرة مع الـدليل              الخطر المخطط له،  

أي المطلوب من المدقق البحث عن حجم أكبر من دالئل اإلثبات في المواقع المشـكوك               . الثبوتي

وبالتالي ففي مثل هذا النوع من المخـاطر يحتـاج إلـى             . في حالة غياب الرقابة الداخلية    فيها  
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مدققين يتمتعون بكفاءات عالية في التدقيق وخصوصا عند تدقيق مخزون البضاعة فـي البنـود               

 : ومن أمثلة الخطر المتزامن .inventory   Obsolescenceالتي يكون فيها احتمالية تقادم

معقدة، كما في إحتساب التعويضات للعمال أو للحوادث أو التأمينـات، فهـذه             االحتسابات ال  -1

 .أصعب وأخطر من إحتساب صحة فواتير المبيعات من حيث الجمع والتضريب وغيره

 .االحتمالية في سرقة عناصر النقدية باعتبارها اسهل األصول للسرقة -2

 Warrantyطات والكفاالت المبالغة في التقديرات لبعض الحسابات كالمخصصات، واالحتيا -3

obligation .  

 التي يمكن Technological developmentsالعوامل الخارجية مثل التطورات الصناعية  -4

 .أن تؤثر على نوعية المخزون وإعتباره قديما

 العوامل التي تؤثر في تقدير الخطر المتزامن
*Nature of the client’s business 
*Results of previous audits 
*Initial versus repeat engagement 
*Related parties 
*Nonroutine transactions 
*Judgment reqired to correctly record account balances and transactions 
*Makeup of the population 
*None Compliace  with Tax Law 

 

 باعتبارها أحـد محـاور      ين الضريبية ونركز هنا على العامل المتعلق بعدم االمتثال للقوان       

 . ، باالضافة على إهتماماته االخرىNone Compliance with Tax Lawإهتمامات الفاحص 

ن عدم وجود سيوله نقديه لدى المنشاة سوف يدفع االداره الى تـاخير دفـع الضـريبة                 إ

عليهـا فوائـد    المستحقه وتأجيلها الى فترات الحقه دون اعالم الدوائر الضريبية مما سـيرتب             

وغرامات، بل ربما يدفع االداره الى التفكير بالتهرب من دفع التزاماتها الضرائبيه ممـا يشـكل                

 وهنا يجب على قسـم التـدقيق الـداخلي فـي أإلدارة              .خطرا كبيرا وزيادة التزامات المنشأة    

تهـا  الضريبية ان يتابع هذا الموضوع بصورة مستمره واعـالم االداره عـن اسـتحقاق التزاما      

 فـي   1963 لسنة   16وقد عالج قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم           .ولأوال ب أالضريبيه  
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أن تقديم الكشف المؤقت قـد يسـتعمل        ويرى الباحث    . كيفية تقديم الكشف المؤقت   ) 80(المادة  

ـ   .وسيلة لتأجيل عملية الدفع المستحقة على المشتغلين في حالة عدم توفر السيولة النقديـة              د  وق

اشترط القانون المذكور عدم امكانية تقديم كشف مؤقت خالل السنة الحالية اذا سبق ان قدم خالل                

ويرى الباحث ان مثل هذه التصرفات قد يكون ورائها          . السنة السابقة كشفان مؤقتان على االقل     

ـ     نوع من التهرب الضريبي بتقديم فواتير مقاصة منتهية تاريخها أو          ين  مزورة، ولذلك فاذا تب

للفاحص ان المشتغل ينتهج مثل هذه السياسة فعليه ان يحول المشـتغل الـى قسـم                

 .التدقيق لدراسة االسباب والمسببات

 خطر الرقابة: ثالثا
 

وهو عبارة عن قياس احتمالية وجود أخطار تزيد في مبالغها في تصنيفات الحسابات عن              

ر المدقق أن نظـام الرقابـة الـداخلي فعـال            فإذا ما قد    .المتوقع لها وفقا لنظام الرقابة الداخلية     

effective               فإن خطر االكتشاف المخطط له يتم زيادته، والدليل يمكن إنقاصه، الن المدقق هنا  

  .يعتمد على فعالية الرقابة الداخلية
 

 الخطر المقدر المسموح به: رابعا

ية في القوائم المالية وهو عبارة عن أداة القياس الالزمة من المدقق لقبول وجود أخطاء جوهر

وعادة يشار في خطاب التعاقد انه ال يمكن  .  Unqualifiedبعد صدور تقرير المدقق النظيف 

 ضمان عدم وجود أخطاء جوهرية او عادية بعد إنتهاء عملية التدقيق

The auditor cannot guarantee the complete absence of material 

misstatements.   

  Audit Assurance، فكأنه يقـرر أن   %2قدر المدقق أن خطر التدقيق المقبول هو فمثال، إذا 

 .%98هو 

  )AAR( الخطر المقبول= مخاطر االكتشاف المخططة  :    والمعادلة هي

                                             

 ) CRطر الرقابة خIR X(                                             الخطر المتاصل

                                              



 149

 
The auditor cannot guarantee the complete absence of material 
misstatements .  

 Audit، فكأنـه يقـرر أن ال   %2فمثال، إذا قدر المدقق أن خطر التدقيق المقبول هـو  

Assurance 98 هو.% 

 )1(ملة لالخطارطرق تحديد المواقع المحت -5

 .Arens كما يراها  طرق تحديد المواقع المحتملة لالخطار3-4يبين الشكل رقم 

 .Arens كما يراها  طرق تحديد المواقع المحتملة لالخطار.3-4شكل رقم 

Methods Practitioners Use to Asses Acceptable  Audit Risk 
 طرق تقدير الخطر المسموح به

Factors Methods Used to Assess Acceptable Audit Risk 
External users reliance 
on financial statements 

مدى اعتماد المستفيدين 

الخارجيين على القوائم المالية 

 المنشورة

 
*Examine the financial statements, including 
footnotes 
*Read minutes of board of directors meeting to 
determine future plans. 
*Discuss financing plans with management 

Likelihood of financial 
difficulties 

إحتمالية وجود  صعوبات 

 فنية في إعداد القوائم المالية

• Analyze the financial statement for 
financial difficulties using ratios and other 
analytical procedures. 

• Examine historical and projected cash flow 
statements for the nature of cash inflows 
and outflows 

 
Management integrity 

 نزاهة وأمانة االدارة
• Accept client and perform initial planning 
• Understand the client’s business and 

industry 
• Assess client business risk 
• Perform preliminary analytical procedures 

 

 ويتمثل عمل الفاحص الضريبي في هذا الجزء من العمل التدقيقي بدراسة مسـار عمليـة              

، لتحديد أكثر المناطق خطورة عن طريق مـا         ند االساسي وحتى القوائم المالية    االيراد من المست  

                                                           
)1(  Ibid , Arens, Alvin A. P.245 
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فاحصون الى تقسـيم حيـاة   ، وغالبا ما يلجأ الConducting Tax Assurance Workيسمى 

 للتسهيل عليهم وعلى مساعديهم في الوصول Approach Cycleالمشروع إلى دورات تدقيقية 

 مثال لدورة المبيعات والتحصيالت المتعلقـة       4-4يمثل الشكل   الى تحقيق أغراضهم التدقيقية، و    

 . بالدورة االخطاربها والتقديرات الالزمة من الفاحص لتحديد

 المبيعات والتحصيالت المتعلقة بها والتقديرات الالزمة من الفـاحص لتحديـد            دورة. 4-4شكل  

 .االخطار المتعلقة بالدورة

Sales and collection cycle 
Auditors assesment of material 
misstatement before considering internal 
control 

Expect some misstatement 
 
Medium 

Auditor,s assessment of effectiveness of 
internal controls to prevent or detect 
material misstatements 
(control risk ) 

Medium effectiveness 

Auditor,s willingness to permit material 
misstatements to exist after completing the 
audit 
(Acceptable audit risk ) 

Low Willingness 
 
 
(Low ) 

Extent of evidence the auditor plans to 
accumulate 
(Planned detection risk ) 

Medium level 
 
(Medium ) 

 

    Materiality  تحديد االهمية النسبية ومفهومها :المطلب الثالث

 تمهيد

ماذا يجب على المدققين وبصورة عامة أن يكون لهم إحاطة تامة بمفهوم األهمية النسبية و             

النهم بتقدير األهمية النسبية سواء في التقدير األولى أو المعدل أثناء            تعني لهم في القوائم المالية،    

عملية التدقيق يستطيعون تقدير نوع وحجم وأهمية دليل اإلثبات الالزم لتدعيم رأيهم عن صـحة               

البيانات المالية مـن    فالمعروف أن مسؤولية المدقق هي تحديد مدى خلو          . وعدالة القوائم المالية  

االنحرافات التي يمكن أن تضلل المستثمر العادي في اتخاذ قراراته االقتصادية عند إطالعه على              

البيانات المالية المنشورة والموقعة من المدقق والتي يشهد فيها المدقق بخلـو البيانـات الماليـة                

 .من اإلدارة من االنحرافات الجوهرية المعدة
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  :)1(  األهمية النسبية كما يليFASB 2 وقد عرفت أل -1

"The magnitude of an omission or misstatement of accounting information 

that, in the light  of surrounding circumstances, makes it probable that the 

judgment of the reasonable person relying on the information would have 

been changed or influenced by the omission or misstatement". 
 

وهي عبارة عن حجم البيانات المحذوفة أو المضللة الموجودة في البيانات المالية أو المحذوفـة               

من البيانات المالية والتي يمكن إعتبارها جوهرية وثؤثر على مستخدمي القرارات عند إعتمادهم             

 .على هذه البيانات

 

 : ومستويات االهمية النسبية هي

 ، ومثالها، قيام االدارة immaterial amounts مبالغ يمكن أن التشكل إنحرافا جوهريا -1

 .مستهلكة وعدم إظهارها ضمن االصولباعتبار المصروفات المقدمة انها مصروفات 

مالية، ومثالهـا،   مع أنها ال تشكل خطرا كبيرا على مجمل البيانات ال           مبالغ ذو أهمية نسبية    -2 

عندما ال يستطيع المدقق التقرير بأن الجرد الفعلي صحيح إلى درجة يمكن االعتماد عليه، أو أن                

وهنا على المدقق االخذ في االعتبار االثر الناتج عـن هـذا             . هناك شكوك حول هذا الموضوع    

 :الغموض على الحسابات االخرى وهي

وفـي هـذه    . داولة، التكلفة ، الخصوم المت   للضريبة ، الدخل الخاضع  أالصول، رأس المال العامل   

 .( Except for) مستعمال كلمة  Qualifiedالحالة يصدر المدقق تقريرا متحفظا
 

  العوامل التي تؤثر على قرار المدقق بتقدير األهمية النسبية-2

 SAS 47 AU 312حددت النشرة الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين األميركيـة رقـم  

 :عوامل كما يليال

 أن األهمية النسبية هي تقديرات نسبية وليست مطلقة -1
 than an absolute concept Materiality is a relative 

                                                           
)1(  Ibid ,Arens, Alvin A. P. 232 
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ويعتمد على حجم المبالغ الظاهرة فـي القـوائم          بمعنى أن التقدير هو نسبي وليس مطلق،      

فـاألولى تقـدر     كة عادية،  يختلف فيها التقدير عن شر     IBMففي شركة كبيرة جدا مثل      . المالية

 .ميزانيتها بالباليين والثانية ربما باآلالف من الدوالرات

 . يجب أن يكون هناك أساس يمكن القياس عليه-2
 Bases are needed for evaluating materiality   

 :وكأمثلة 

 الضرائب قبل صافي الدخل - أ

 صافي المبيعات، أو مجمل الربح، أو صافي األصول - ب

 

 مل الكمية والنوعية يجب أخذها في االعتبار العوا-3
 Qualitative factors also affect materiality   

  :ومن األمثلة

األخطاء غير المقصودة في تقدير البضاعة، أكثر أهمية مـن األخطـاء المرتكبـة مـن                

 .الموظفين العاديين قي تقييم البضاعة وحتى لو كانت المبالغ متقاربة

ة في التصنيفات، كما في مبلغ رأس المال العامل، فإذا كان التقدير أكثر             التقديرات الخاطئ  - ت

من التقدير الواجب ببضع دوالرات، فإن هذا ال يؤثر كثيرا على القوائم المالية، ولكن إذا               

كان مبلغ راس المال العامل اقل من المبلغ الواجب أن يكون لمقابلة االلتزامات الطارئة،              

بر أن تصنيف األصول المتداولة والخصوم المتداولة قد خالفـت          فإن على المدقق أن يعت    

 .مبدأ األهمية النسبية

% 3التغير في اتجاه تحقيق اإليرادات، فمثال، إذا كانت اإليرادات تزداد سنويا بمعـدل                - ث

في السـنة تحـت     % 1لمدة خمسة سنوات سابقة على التوالي، وان هناك انخفاض بنسبة           

 . يـر يأن ينظر إلى هذا التغير بمنظور األهميـة النسـبية للتغ          التدقيق، فإن على المدقق     

والشكل المرفق يبين كيفية اهتمامات المدقق باألهميـة النسـبية والتعليمـات الصـادرة              

 .لمساعديه عند التخطيط لعملية التدقيق

 . يبين خطوات تطبيق االهمية النسبية5-4والشكل 
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 . فاحصخطوات تحققيق الضريبة من ال.  5-4شكل رقم 
 

Steps in applying materiality  
Planning extent of tests (step 1+ step 2 )  
Set preliminary judgment                                                           Step 1 
Allocate preliminary judgment about materiality to segments Step 2 
Evaluating results ( step 3+4+5 )                                               
Estimate total misstatement in segments                                   Step 3 
Estimate the combined misstatement                                         Step 4 
Compare combined estimate with preliminary or revised 
judgment about materiality 

Step 5 

 

اعتبارات أخرى مثل الظروف المحيطة بالمشروع، نوعية البيانات المطلوب تقديمها إلـى             -5

 اشارة خاصة باالهمية النسـبية      126بأنه يوجد   " توم لي   "وقد الحظ    . مستخدمي البيانات المالية  

 : ما يليمنهاو )1(إنجلترا التدقيق الصادر في في أدلة المحاسبة و

ية، تتخذ هذه القرارات على     لالقرارات التي يتم اتخاذها بناء على البيانات الما       :  عملية التقرير  -أ

 وهذا بدوره يعتمد علـى مـدى خبـرة           .ضوء كمية وشكل االيضاح أو االفصاح المتوفر فيها       

 . يحتويها التقريراالدارة في تقدير مدى مالئمة البيانات التي

 مستخدموا البيانات المالية، اي ان يراعى في البيانات التي يحويها التقرير المالي أن تكـون                -ب

 .مها، وأن تكون أيضا مالئمة الحتياجاتهيستخدممقابلة للفهم من قبل 

 قد تحتوي التقارير المالية أحيانا على أخطـاء، وعلـى المـدقق              . التقرير عن التحريفات   –ج  

 .لمحاسب تقدير ما اذا كانت هذه االخطاء هامة أو جوهريةوا

 يقوم باعداد القوائم المالية ثم تدقيقها عدة اشخاص يختلفـون            . المشاركون في اعداد التقرير    -د

 .في نظرتهم لالهمية النسبية

لكن المدقق يهتم بالمخـاطرة     . يهتم المحاسبون بمستوى الخطأ المحتمل     .  المحاسبة والتدقيق  –ه  

 .الناجمة عن عدم اكتشاف االخطاء الجوهرية أو الجسيمة

                                                           
 ة، صفح1989، ت من منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، أصول التدقيق، كلية الدراسات التجارية، الكوي )1(

107 



 154

االهمية النسبية أمر يجب مراعاته في جميع التقارير الماليـة بغـض             .  الوحدات المحاسبية  -و

 .النظر عن حجم أو طبيعة المنشأة التي يصدر عنها التقرير

صـرا أو   ، ذلـك ان حـذف عن      والفاحص الضريبي ينظر الى االهميه النسبيه باهتمام خاص       

مجموعه من العناصر من القوائم الماليه سوف يؤثر على النتائج النهائيه على االربـاح ممـا                

 فمثال عند تحقيق بضاعة اخر المده يجب على الفاحص التأكد            .سيؤثر على الضريبه المستحقه   

البضاعه الخام، والبضاعه تحت التشـغيل،      : من صحة ادراج مجموع عناصر البضاعه وهي      

 نصف مصنعه، والبضاعه المصنعه فأي حذف الي عنصر من العناصـر السـابقه              والبضاعه

 سيكون له اثر على االرباح والقولئم الماليه

  )1(العالقة بين االهمية النسبية ونوع التقرير الالزم  -4

 .Arens كما يراها العالقة بين االهمية النسبية ونوع التقرير الالزم 6-4يبين الشكل 

 . بين االهمية النسبية ونوع التقرير الالزمالعالقة. 6-4شكل 

Type of 
Opinion 

 أنواع التقارير

Significance in terms of 
reasonable users, decisions 

 همية من قبل المستخدمينالا

Materiality level 
 مستوى االهمية

Unqualified 
 تقرير نظيف

Users, decisions are unlikely to 
be affected 

Immaterial 
 غير مهم

Qualified 
ر  ر غي تقري

 نظيف

Users, decicions are likely to be 
affected only if the information 
in question is important to the 
specific decision being made.The 
overall financial statements are 
presented fairly 

Material 
 مهم

Disclaimer 
or Adverse 

 تقرير عكسي

Most or all users, decisions based 
on the financial statements are 
likely to be significantly 

High material 
 مهم جدا

                                                           
)1(  Ibid, Arens, Alvin a. P.55 
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)1( طرق تحديد األهمية النسبية-5
)2(

 

لم تقدم المحاسبة وال قواعد التدقيق المتعارف عليهـا حتـى أالن إرشـادات رسـمية                   

Official guidelines on quantitative measures of materiality   ولكـن التقـديرات 

 .التالية هي من استنتاجات المدققين في الحياة العملية

للمؤسسـات  % 5للمؤسسات الصغيرة،   % 10( من صافي الدخل قبل الضرائب    % 10-% 1-5

 .الكبيرة

  من مجموع األصول1%-5%. -2

 من حقوق أصحاب المشروع% 1 -3

 من مجمل الدخل% 1 -% 5. -4

  نسبة مئوية من مجموع االصول أو مجموع اإليرادات أيهما أكبر-5

 

بعض االرشادات في تحديد االهمية النسبية الصادرة عن أحد مكاتـب التـدقيق             وفيما يلي   

 . )Berger and Anthony CPAs )2االمريكية
Materiality Guidelines 

 نسبيةالقواعد أالرشادية في تحديد االهمية ال

Professional judgement is to beused at all times in setting and applying 
materiality guidelines.  As a general guidelines.the following polices are to 
be applied : 

1- The combined total of misstatements in the financial statements 
exceeding 10 percent is normally considered material.  A combined 
total of less than 5 percent is presumed to be immaterial in the 
absence of qualitative factors. Combined misstatements between 5 
percent and 10 percent require the greatest amount of professional 
judgement to determine their materiality. 

 
2- The 5 percent to 10 percent must be measured in relation to the 

appropriate base. Many times there is more than one bases to which 
misstatements should be combined. The following guides are 
recommended in selecting the appropriate bases: 

                                                           
)1(   Ibid, William C.Boynton.P.226 
)2(    Ibid, Arens, Alvin A .P.235 
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a. Income statement.  Combined misstatements in the income 
statement should ordinarily be measured at 5 percent to 10 percent 
of operating income before taxes.  A guideline of 5 percent to 10 
percent may be inappropriate in a year in which income is 
unusually large or small.  When operating income in a given year is 
not considered representative, it is desirable to substitute as a  base 
a more representative income measure.  For example, average 
operating income for a 3-year period may be used as the base. 

b. Balance sheet.Combined misstatements in the balance sheet should 
originally be evaluated for current assets, current liabilities, and 
total assets.  For current assets andcurrent liabilities, the guidelines 
should be between 5 percent and 10 percent, applied in the same 
way as for the income statement.  For total assets, the guidelines 
shold be between 3 percent and 6 percent, applied in the same way 
as for the income statement. 

 
3- Qualitative factors should be carefully evaluated on all audits.  In 
many instances, they are more important than the guidelines applied to 
the income statement and balance sheet.  The intended users of the 
financial statements and the nature of the information in the statements, 
including footnotes, must be carefully evaluated. 
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 الفصل الخامس

 التدقيق في الممارسة العمليه

 

 إجراءا تدقيق دورة االيرادات والحسابات المتعلقة بها :  االولالمبحث

 الرقابة على القرارات االدارية: المبحث الثاني 
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إجراءات تدقيق دورة  االيرادات والحسابات المتعلقة بها حسب : المبحث االول 

 دقيق الضريبي الفعالبرنامج الت

 Revenue recognitionمفهوم االيرادات : المطلب االول

 عبارة عن التدفقات الواردة الى المنشأة والمؤدية الى زيادة اصولها           تعرف االيرادات بانها  

 .النقدية او الثابتة نظير بيع  بضاعة او تقديم خدمة من اوجة النشاطات الرئيسية في المشـروع                

 Elements of Financial Statementsوالمسماة  6   رقمFASBالمحاسبة وقد عرفت نشرة 

(CON 6)  " االيرادات بما يلي : 

Inflows or other  enhancements  of assets of an entity or settlements of 

its liabilities (or a combination of both) from delivery or producing goods, 

rendering services, or other activities that constitute the entities major or 

control operation (para. 78). 

 :ويتم تحقق االيرادات في المشروع في الحاالت التالية ايهما اسبق

 .في حالة تسليم البضاعة او الخدمة للمشتري* 

 .في حالة اصدار فاتورة بقيمة البضاعة* 

 .المنشأة قيمة البضاعة نقدا، او اية وسيلة من وسائل الدفعفي حالة تسليم *  

وتعطى االيرادات عادة اوصافا مختلفة في القوائم المالية، ففي المشـروع الصـناعي او              

محالت بيع التجزئة تسمى العمليات االيرادية بالمبيعات، وفي المنشآت الخدمية تسمى أتعـاب،             

ي فان مفهوم الدخل يختلف باختالف حقـول المعرفـة          وبالتال . الخ..عموالت، ايرادات خدمات،  

 .القانونية أو المحاسبية أو االقتصادية أو الضريبية

هو تحديد معنى الدخل في المفهوم الضريبي بقصد تكليفه او تحميله باالعبـاء             والمهم هنا   

 تحديـد    الى هذه النتيجة ال بد مـن       للوصول و  .المالية وفقا للتشريع الضريبي السائد في الدولة      
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اين وجد المشرع الضـريبي     لتحديد  مفهوم الدخل من الناحية المحاسبية ومن الناحية االقتصادية،         

 .نفسه بين هذه المفاهيم

 المفهوم المحاسبي للدخل: أوال

 Salesعمليـة البيـع   ب المتعارف عليها محاسبيا وضريبيا هي أن اإليراد يتحقـق  القاعدة

Basis .  كما جاءت في تعليمات ألFASB  التالي على الشكل 5 نشرته رقم في : 

 :التالية اإليراد يتحقق أو يكون قابال للتحقق عندما تتوافر الشروط أن

 وجود أدلة ثبوتية فعلية أن عملية التبادل حقيقية وفعلية -1

Persuasive evidence of an arrangements exists. 

  أن عملية نقل البضاعة أو الخدمة قد تمت فعال-2

 عليه أو أنه ال يوجد خالف فـي         االتفاق أن تحديد السعر التبادلي بين البائع والمشتري قد تم           -3

 تحديده

  أن عملية تحصيل البضاعة أو الخدمة مؤكدة الحدوث-4
Collectability is reasonably assured 

  المحاسبية وظـروف حـال السـوق       العملية هناك استثناءات لهذه القاعدة تقتضيها       ولكن

 مما حدا بالفكر المحاسبي أن يبتدع طرقا        ،بالتقسيط والبيع   ،االقتصادي، كما في قطاع المقاوالت    

 ولكنها تستجيب لمثل هذه التطورات باالبتعاد       ، المحاسبية والقواعدووسائل محاسبية ال تتعارض     

 :التالية لتحقيق األهداف وذلك  Departure from the sale basis البيععن مبدأ نقطة 

 اإليراد مبكرا وعدم االنتظار حتى يتم تقديم الخدمة بالكامل كما في قطاع             تحقيق في   الرغبة -1

 والبيع بالتقسيط، ولكن بشرط أن تصل درجة القناعة واليقين عنـد البـائع أن               المقاوالت

 High degree of certainty  أي تحقيق أل ، سوف يتحقق في النهايةاإليراد

قق اإليراد بعد نقطة البيع إذا وصلت درجة التأكد سواء لإليـراد       عملية تح  تأخير في   الرغبة -2

 االنتهاءعملية البيع أو تقديم الخدمة ال تمثل بصورة جوهرية          بأن   درجة عالية،    التكلفةأو  

 من تقديم الخدمة
Does not represent substantial completion of the earning process. 
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 ؟ يراد  يتحقق اإلمتى؟  اآلن والسؤال

 : عملية تحقق االيراد كما يليSFAC. No.3, Par 83عرفت 

Recognition is “the process of formally recording or incorporating an item 

in the accounts and financial statements of any entity “ 
 

 :  ما يليSFAC.No.5, Par6وكذلك أضافت 

 “Recognition includes depiction of an item in both words and numbers 

with the amount included in the totals of the financial statements, for an 

assets or liability, recognition involves recording not only acquisition or 

incurrence of the item, but also later change in it, including removal from 

the financial statement, previously recognized. 
 

 القـوائم الماليـة     ضـمن  المقصود من ذلك، أن عملية تحقيق اإليراد، هو إدخاله           والمعنى

سـواء كـان أصـال أو       ( عليهومجموعة الحسابات ضمن النظام المحاسبي من وقت الحصول         

 .في دفاتر المنشأةإلى الوقت الذي يمكن التخلص منه ) التزاما

معنى تحقق اإليراد بالمفهوم المحاسبي، ال بد لنا من التمييـز بـين الكلمتـين     نفهم وحتى

  :التاليتين

1-Recognition 
2-Realization 

 هو) SFAC No.3,Par.83( جاءت في كما  Realization بكلمة والمقصود

“Realization is the process of converting noncash resources and rights into 
money and is most precisely used in accounting and financial reporting to 
refer to sales of assets for cash or claims to cash.” 
 

 في المحاسبة   تطبيقاتهاوأكثر  .  هي عملية تحويل األصول غير النقدية إلى أصول نقدية         أي

 النقـد مـن االلتزامـات    يشـابه بعض األصول الثابتة بالنقـد أو مـا        المالية هو عندما يتم بيع      

)Securities(ومن هنا فإن مبدأ تحقق اإليراد ، )Revenue recognition ( يعترف بأن اإليراد

 :  توافر ما يليإذاتحقق 
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  قد تحقق أو أنه قابل للتحققفعال اإليراد أن -1

 ) It is earned( دفتريا وواقعيا تحقيقه تم أنه -2

 تتم عملية التبادل بين البائع عندمافهي   تحقق اإليراد،أي  Realized المقصود بكلمة اأم

 أمـا   . ثمنها نقدا أو بأي التزامات أخـرى       دفعوالمشتري في نقل السلعة أو تقديم الخدمة مقابل         

 فإنـه  فمعناها أنه عندما يتم قبض أو استالم ثمن الخدمة أو البيع،             ،Realizableالمقصود بكلمة   

أي عندما تقـوم     ،)Earned( كلمة   أما  .قدية مباشرة بقيمة محددة ومعروفة    يمكن تحويلها إلى ن   

 . خالل الفترة الماليةالمشتريالمنشأة بواجبها بنقل ملكية السلعة أو الخدمة إلى 

 

Revenue are earned when entity has substantially accomplished what is 
must do to be entitled to the benefits represented by the revenue, that is, 
when the earning process is complete or virtually complete . 
 

 الضريبي الواقعة المنشأة    المفهوم يبين نقطة تحقق اإليراد أو كما يسمى في          1-5 والشكل

 .Revenue recognition Classified by Nature of Transactions )1( للضريبة

 . الضريبي الواقعة المنشأة للضريبةالمفهوم نقطة تحقق اإليراد أو كما يسمى في .1-5 شكل
 

Type of transaction 
Sale of asset 
other than 
inventory 

Permitting use 
of an asset 

Rendering a 
service 

Sale of 
production from 
inventory 

Description of revenue 
Gain or loss on 
disposition 

Revenue from 
interest,rents,and 
royalties 

Revenue from 
fees or services 

Revenue from 
sale 

Timing of revenue recognition 
Date of sale or 
trade-in 

At time passes 
or assets are 
used 

Services 
performed and 
billable 

Date of sale 
(date of 
delivery) 

 

 

                                                           
)1(  Ibid,  Kieso, D. E .P.1002 
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 المفهوم القانوني للدخل: ثانيا

والنص التشريعي في قانون ضريبة الدخل هو أحسن وسيلة لتحديـد المفهـوم القـانوني               

الـدخل الخاضـع    ) 2( في المـادة     1964 لسنة   25، فقد عرف قانون ضريبة الدخل رقم      للدخل

 شخص من المواد المشار إليها في       مايتبقى من مجموع مبلغ الدخل الذي يجنيه أي       "للضريبة بانه   

كمـا   "المادة الخامسة بعد إجراء ما ينطبق عليه من التنزيالت واالعفاءات بمقتضى هذا القانون              

 : ما يلي2004 لسنة 17عرفه قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

 "مجموع الدخول الصافية بعد حسم االعفاءات بموجب أحكام هذا القانون "

 .ي علم المالية العامةمفهوم الدخل ف

يتجه علم المالية العامة لتحديد مفهـوم الـدخل الخاضـع للضـريبة ضـمن نظـريتين                 

 :موضوعيتين وهما

 نظرية المصدر: اوال

 اءنظرية االثر:  ثانيا

 نظرية المصدر  : أوال

تعرف نظرية المصدر الدخل بأنه كل قوة شرائية نقدية جديدة تتدفق بصفة دورية خـالل               

 وبـذلك    .)1()رأس المـال  (ة معينة، وبحيث يمكن استهالكها دون المساس بمصدرها         فترة زمني 

 :يمكن تحديد الخصائص االساسية للدخل وفقا لهذه النظرية كما يلي

  . قـوة شـرائية جديـدة      -5.  القابلية للتقيـيم نقـدا     -4.  الزمن -3.  بقاء للمصدر  -2. الدورية

النظرية بشكل مطلق، حيث أنه لـم يراعـي         ظ أن المشرع االردني لم يأخذ بهذه        حوالمال

أحكامها كاملة والدليل على ذلك عدم اشتراطه توافر عنصر الدورية فـي الـدخل حتـى                

 :يخضع للضريبة بدليل ما يلي

                                                           
 . وما بعدها109، صفحة 1983 النظم الضريبية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، : يونس، البطريق)1(
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 اعتبار الدخل المتأتي من أي معاملة أو صفقة واحدة منفصلة اذا كانت بمثابة عمل أو تجارة                 -1

  .)1( للضريبة خاضعة

بة على الدخل الخاضع الذي جناه اي شخص أو تاتى عن أي سنة بعد انتهائها                فرض الضري  -2

 .)2(خاللهاولو انقطع مصدر الدخل 

 نظرية االثراء : ثانيا

توسعت هذه النظرية في تفسير الدخل بحيث اصبح عبارة عن القيمـة النقديـة للزيـادة                

، فيعتبر مـن قبيـل      )ية معينة او خالل فترة زمن   (الصافية لقوة الشخص االقتصادية بين تاريخين       

الدخل كل زيادة في قيمة رأس المال تحققت ولو مرة واحدة بطريقة عرضـية دون امـل فـي                   

والتي تتشابه ونظرية الميزانية في      "وبذلك ال يقتصر مفهوم الدخل طبقا لهذه النظرية          . تكرارها

 وتتوافر فيه خاصية االنفصال     على كل ما يتصف بالدورية او القابلية للتقييم نقدا،        " علم المحاسبة 

وطبقا لهذه النظرية ايضا     . فحسب، بل يتسع مداها بحيث تشتمل ايضا على المكاسب الرأسمالية         

لم يأخذ المشرع االردني بهذه النظرية بالشكل المطلق حيث أنه لم يراعي احكامها كاملة، والدليل               

 :على ذلك ما يلي

يبة الدخل بشكل عام باعتبارها معفـاة مـن ضـريبة     أنه لم يخضع االرباح الرأسمالية لضر  -1

من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقـم       ) 7(، بل أخضعها بشروط كما نصت المادة رقم         الدخل

نص صراحة على عدم جواز تنزيـل أيـة خسـارة أو مصـروفات                بالمقابل 2004 لسنة   17

 .)9مادة ( إال بشروط معينة رأسمالية من الدخل الخاضع للضريبة

اخضاعه االرباح العرضية للضريبة على الدخل استنادا للقاعدة العامة التي تقضي بأخضاع             -2

ضريبة الـدخل أو أي      أرباح أو مكاسب أي مصدر أخر ما لم يمنح أعفاء بشأنها بمقتضى قانون            

 .وتعتبر االرباح التالية من االرباح العرضية الخاضعة لضريبة الدخل )3(أخرقانون 

                                                           
 . وتعديالته1985لسنة ) 57(من قانون ضريبة الدخل رقم) 3(من المادة  ) 1/أ( الفقرة  )1(
 . وتعديالته1985سنة ل) 57(من قانون ضريبة الدخل رقم ) 5(من المادة ) أ( الفقرة  )2(
 . وتعديالته1985لسنة ) 57(من قانون ضريبة الخل رقم ) 7(من المادة ) 11/أ( الفقرة  )3(
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 )1( المفتاحية لخلو  وبدل بدل ا-أ      

 المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق االمتياز الستعمال أو اسـتغالل أي                -ب      

 .عالمة تجارية أو تصميم أو براءة أو اختراع

 مفهوم الدخل في المجال الضريبي: رابعا 

ـ               ر تبعـا   يختلف مفهوم الدخل الخاضع للضريبة من دولة الى اخرى ومن وقت الـى اخ

لتفاعل عوامل كثيرة سواء اكانت اجتماعية او مالية او فنية او حتى سياسية، وهذا ما يفسر لنـا                  

 والمشرع االردنـي لـم       .االسباب الرئيسية للتعديالت الكثيرة التى قد تصيب القوانين الضريبية        

اعية،ونص في  يأخذ بأحكام اي من النظريتين، وانما اخذ بما يتناسب وظروفه واعتباراته االجتم           

  على مصادر الدخل الخاضعة وفقا للتشريع االردني،       1985 لسنة   57من القانون رقم    ) 3(المادة

اال اننا نجد ان المشرع قد      ، )11/أ/7(ضريبة كما جاء في المادة      واعفى االرباح الرأسمالية من ال    

مبالغ المقبوضة من   اخضع ارباحا تعد من قبل ارباح الرأسمالية كالدخل من الخلو والمفتاحية وال           

اال .بيع حق االمتياز او براءة االختراع مع ان هذه الدخول ال تتصف بالدورية او القابلية للتكرار               

اننا نجد ان التشريع الضريبي االردني عموما يميل الى االخذ بنظرية المصدر في تحديد مفهوم               

 : الدخل وذلك استنادا الى ما يلي

ف بالدورية مثل الخلو والمفتاحية  والدخول المتحققة من          اخضع للضريبة دخوال ال تتص     -1

تفـرض   (1985 لسـنة    57من القانون رقـم     ) 5(كما نصت المادة    . براءات االختراع 

الضريبية على الدخل الذي جناه اي شخص او تأتى عن اية سنة بعد انتهائها ولو انقطع                

 ).الدخل خاللها

ريبة الـدخل بعـد اجـراء التنـزيالت          المحافظة على مصادر الدخل حيث يخضع للض       -2

 .واالعفاءات المنصوص عليها بالقانون

 اخضع القانون للضريبة الدخول التي تتدفق خالل فترة التقدير وهي السنة التي يجـري               -3

 .من نص القانون) 5(تقدير الضريبة عليها، وهذا واضح من نص المادة 

                                                           
 . وتعديالته1985لسنة ) 57(من قانون ضريبة الدخل رقم ) 3(من المادة رقم ) 8/أ(،) 7/أ(، الفقرتين )3(،)2 ( )1(
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فقـرة  ) 3(حيث ان القانون في المـادة       .  قابلية الدخول التي تخضع للضريبة للتقييم نقدا       -4

قد اخضع للضريبة كافة االمتيازات الوظيفية التي يتقاضـاها الموظـف والقابلـة           ) 2/أ(

للتقييم نقدا، بينما لم يخضع كثيرا من االمتيازات التي يحصل عليهـا الموظـف لعـدم                

من القـانون   ) 9(قابليتها للتقييم، ومثال ذلك التامين الصحي للموظفين كما نصت المادة           

حيث اعتبرت هذه المصاريف نفقات لصاحب العمل بينما لم يتطرق القانون الخضاعها            

 .للضريبة

 مفهوم الربح المحاسبي والربح الضريبي: رابعا 

  الربح المحاسبي - : أوال

دأ مقابلة االيرادات المتحققـه مخصـوما منهـا المصـروفات           بيتحقق الربح المحاسبي بم   

 . المصروفات–الدخل االجمالي = خل الصافى المتحققه اي الد

ويعتبر من أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والتي بتطبيقها يحصل المسـتخدمون            

على نتائج االعمال والدخل الدوري للمنشأة المعنية، ويتم من خالل هذا المبدأ عملية مقارنة بين               

. يرادات بالمصروفات عن فترة مالية واحـدة      الحسابات االسمية السالبة والموجبة، اي مقابلة اال      

وأهم ما يوفره هذا المبدأ هو التفاصيل التي يتم عرضها من خالل القائه الضوء علـى مصـادر         

ويتم ايجـاد عالقـة      . الدخول المختلفة ومكوناتها وكذلك الحال بالنسبة الوجه االنفاق ومكوناتها        

نظم ومنطقي، هذا ويطلق على هذه المقابلة بين        سببية بين مصادر االيراد وأوجه االنفاق بشكل م       

 .)Transactions Approach   )1المصروفات وااليرادات مدخل العمليات 

 حيث يتم من خاللهـا قيـاس         .وتمثل قائمة الدخل اهتمامات المستخدمون بمختلف فئاتهم      

في الخسـارة   نتائج االعمال والقدرة الكسبية للمنشأة والتي تحدد بمقدار صافي الـربح او صـا             

وال تقف اهمية قائمة الدخل لمجرد احتساب نتائج االعمال، بل تمتد الى االهمية فـي               . المتحققة

توضيح مصادر تلك النتائج واالحداث التي أفضت اليها، حيث ان المقابلة مـا هـي اال عمليـة                  

تطلـع اليـه    ، وهذا مـا ي    مقارنة بين االنجازات المتحققة خالل فترة زمنية بالمجهودات المبذولة        
                                                           

 .106  المالية، صفحة البياناتوإعداد األساسيةالمحاسبة مرجع سابق،  )1(
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هيكـل التكليـف     2-5 ويبين الشكل رقـم      . الفاحص الضريبي عند فحص االيرادات والنفقات     

 .2004 لسنة 17الضريبي كما يقترحها الباحث حسب معطيات قانون ضريبة الدخل رقم 

 

  لسـنة  17حسب معطيات قانون ضريبة الدخل رقـم         هيكل التكليف الضريبي   . 2-5شكل رقم   

2004. 

ِAll income and gains from whatever source derived 

 مصادر دخل المكلف الخاضع للضريبة التي نص عليها القانون

Total Income 

 Mines (-) 
Income excluded by law from taxation 

 مصادر دخل غير خاضعة بموجب القانون
Exclusion 

Income subject to taxation(before deduction and 
exemptions ) 
 الدخل االجمالي

Gross Income 

 mines(-) 
Generally business-related expense and losses 

according to Tax Law 
 نفقات العمل التي نص عليها القانون

Deductions to arrive at 
Adjusted gross Income 

 Equals(=) 
Significant because several subsequently deductible 

items are computed as or limited by some percentage 
of it 

 الدخل أالجمالي المعدل

Adjusted Gross Income 

 Mines(-) 
The standard deduction or, in lieu thereof, itemized 

deductions allowed by law 
 التنزيالت التي نص عليها القانون

Deductions from Adjusted 
Gross Income 

 mines(-) 
A deduction allowed by law 
 االعفاءات التي نص عليها القانون

Personal Exemptions 

 Equals(=) 
Amounts to which appropriate tax 

are applied 
 الدخل الخاضع للضريبة

Taxable Income 
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  الضريبي)الدخل ( كيفية عمل قائمة الربح: ثانيا 

دام المعادلة التالية حساب صافي الدخل الخاضع للضريبة وذلك باالعتماد على يمكن باستخ

 .2004 لسنة 17نصوص قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 
 

xxx المشرع اإلجمالي، ومجموع الدخول التي قررها الوعاء 

  منهايخصم 

xxx الواجبة الخصم بموجب التشريع الضريبيالتكاليف  

xxx ة بموجب التشريع المقرراإلعفاءات 

xxx به  يمكن للمكلف التصرفالذيأي الدخل الفعلي (  الدخل الخاضع للضريبةصافي( 

 

 :وال بد من االشارة الى المالحظات التالية حول المعادلة السابقة

 . الدخل اإلجماليعلىالقاعدة العامة تقضي بفرض الضريبة على الدخل الصافي وليس * 

 . فنيةحسابيةالي إلى دخل صافي مجرد مسألة عملية تحويل الدخل اإلجم* 

 إيجاد طائفة مـن الممـولين       وعدمالديمقراطية االجتماعية تستوجب إلغاء االمتيازات المالية،       *

 . المالية وليست بالمراكز الشخصية، فالمساواة هي بالمراكزيتمتعون بمبدأ المساواة أمام الضريبة

 التنفيذي أكثـر ممـا   الجهازموضوع يتعلق بكفاية  إن موضوع تحديد وعاء الضريبة الحقيقي       * 

 .يتعلق بجوهر الضريبة وصالحياتها

 

  اإليرادتحقق الفاحص الضريبي من عملية موقف: المطلب الثاني 

بها المنشأة، وأنها التزمت    قامت   الضريبي أن يتأكد من العمليات المالية التي         الفاحص على

 فـي   الماليـة  إثباتها لإليرادات الناتجة من هذه العمليات         المحاسبية المتعارف عليها عند    بالقواعد

 : دفاتر المنشاة وهي

 المنشأة المنتجة في السلع بيع عمليات -1

  الخدمات من قبل المنشأةتقديم عمليات -2

  تسمح للغير باستعمال أصول المنشأةالتي العمليات -3

  بالتخلص من بعض أصول المنشأة غير السلعالمتعلقة العمليات -4
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 :)1( التاليجدولبالوالتي تحقق الواقعة المنشأة للضريبة صف العمليات السابقة  وويمكن

 .الواقعة المنشأة للضريبة. 3-5شكل رقم 

After delivery Before delivery At date of 
delivery 
(point of sale

After 
costs are 
recovered 

As cash 
is 
collected 

At 
completion 
of 
production 

During 
production

Before 
production

The general 
rule 

 
                                    Special sales                                              

Consignments Franchises 
 

 هو صحة التحقـق     CPAإن هدف التدقيق في دورة اإليرادات لمدقق الحسابات القانوني          

وان أرصدتها النهائيـة تمثـل األرصـدة الحقيقيـة           دة الحسابات المتعلقة بهذه الدورة،    من أرص 

 : كاآلتي1 مالواجب ظهورها في القوائم المالية حسب ما جاء في النشرة  المحاسبية رق

 
SAS 1 (AU 110) states 
 

The objective of the ordinary audit of financial statements by the 

independent auditor is the expression of an opinion on the fairness with 

which they present fairly in all material respects, financial positions, results 

of operations, and its cash flow in conformity with generally accepted 

accounting principles. 
 

 فهو التحقق من أن كل االيرادات       Practioneer ص الضريبي الخارجي  للفاح أما هدفها   

الضريبية قد أدخلت ضمن القوائم المالية وفقا للتشريع الضـريبي السـائد لتحقيـق الضـريبة                

فال  أما هدف الفاحص الضريبي الموظف لدى االدارة الضريبية،        . الصحيحة في الوقت المناسب   

، وإنما الفرق بينهما هو عامل الوقت، فبينما        ي الخارجي يختلف كثيرا عن هدف الفاحص الضريب     

الفاحص المستقل متقيد بتاريخ معين، نرى أن الفاحص الضريبي الموظف غير متقيـد بوقـت               

 .معين باالضافة إالى السلطة التقديرية التي منحها إياها المشرع الضريبيي
                                                           

)1(  Ibid, Kieso, D. E. P.1002 
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 طبيعة دورة اإليرادات واهداف تدقيقها: المطلب الثالث 

 Cycle Approachتقسيم حياة المشروع إلي دورات تدقيقية : أوال

تصنيف العمليات إلى عـدد مـن الـدورات ذات          بعادة ما يلجأ المدققون لتحقيق أهدافهم       

 .4-5ة المتداخلة كما في الشكل األنشط

 . التدقيقية للمشروعالدورات . 4-5شكل 

Cycles Approach Applied to XYZ Co. 
Income 
statement 

Balance Sheet Journals 
Included in the 
cycle 

Cycles 

Sales Cash in bank Sales Journal (1) Sales and  
collection 

Sales returns 
and allowances 

Trade accounts 
receivable 

Cash receipts 
journal 

 دورة اإليرادات

Bad dept 
expense 

Other accounts 
receivable 

General journal  

 Allowance for 
uncollectable 
accounts 

  

 
Income 
statement 
accounts taken 
from General 
Ledger 

Balance sheet 
accounts taken 
from General 
Ledger 

Acquisition 
journal 

(2)Acquisition  
and payment 

  Cash 
disbursement 
journal 

 دورة المشتريات

  General journal  
 

Salaries and 
commissions 

Cash in bank Payroll journal (3) Payroll and 
personnel 

Sales payroll 
taxes 

Accrued 
payroll 

General journal دورة الرواتب 

 واألجور
Executive and 
office salaries 

Accrued 
payroll taxes 

  

Administrative 
payroll taxes 
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Cost of goods 
sold 

Inventories Acquisition 
journal 

(4) Inventory 
and 
warehousing 

  Sales journal دورة اإلنتاج 
  General journal  

 
Interest expense Balance sheet 

accounts taken 
from General 
Ledger 

Acquisition 
journal 

(5) Capital 
acquisition and 
repayment 

  Cash 
disbursement 
journal  

دورة حياة األصول 

واالستثمارات طويلة 

األجل وقصيرة 

 األجل
  General journal  

 

 باعتبارها الدورة التي يتحقق مـن خاللهـا         توما يهمنا في هذا  التقسيم هو دورة المبيعا        

 .ااإليراد، وبالتالي نحقق هدف الرقابة المالية والرقابة الضريبية مع

 أهداف تدقيق دورة االيرادات: ثانيا

تحقيق أهداف التدقيق من خالل دراسة األحداث المالية المتحققة فـي دورة المبيعـات               -1

 :والمتمثلة بما يلي

 الكمال والتمام - أ

 الدقة - ب

 الحدوث/الوجود - ت

 قطع الحسابات - ث

 التقويم - ج

 الحقوق وااللتزامات - ح

 العرض واإلفصاح - خ

المبيعات هي المـرادف لكلمـة اإليـرادات فـي          تحقيق الضريبة المستحقة باعتبار أن       -2

 .المشروعات التجارية
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على أعمال اإلدارة لدورة المبيعات والحسابات  تحقيق عناصر الرقابة الداخلية: الخطوة األولى

 . المتعلقة بها

 كما يراها الباحث باالعتماد علـى قواعـد          كيفية تحقيق عناصر الرقابة    5-5يمثل الشكل   

 .لعالميةالتدقيق النمطية ا

 .تحقيق عناصر الرقابةاالجراءات الفنية ل .5-5شكل 

تصنيفات 

 األحداث المالية

 المستندات والسجالت المتعلقة بها أعمال اإلدارة الحسابات المتعلقة بها

 المبيعات المبيعات

 الذمم المدينة

تجهيز أوامر 

 الشراء

 الموافقة االئتمانية

 الشحن

 الفوترة
 

 أمر الشراء

 يعأوامر الب

 فاتورة الشحن

 فاتورة المبيعات 

 ملف المبيعات

 سجل المبيعات

 حسابات الذمم المدينة

 الكشوفات الشهرية

 حسابات البنوك المقبوضات

 الذمم المدينة

تجهيز سندات 

 القبض وتسجيلها

 سند القبض

 كشوفات المقبوضات

 ملف سندات القبض

 سجل استاذ مساعد المقبوضات

مردودات 

المبيعات 

 ماتوالخصو

 مردودات المبيعات 

 الخصم المسموح به

تسجيل الحسابات 

في السجالت 

 الخاصة بها

 إشعارات دائنة

 سجل المردودات والخصومات

الديون المشكوك 

 في تحصيلها

 الذمم المدينة

 م.مخصص د

التسجيل على 

 الحسابات المعنية

 الحسابات المشكوك فيها

 االستاذ العام

 م.حساب د الديون المعدومة

 م.ساب مخصص دح

التعامل مع هذه 

 الحسابات

 االستاذ العام

 تأسيس خطر الرقابة الداخلية: الخطوة الثانية

عات في المؤسسـة    خالل دراسة دورة المبي    وذلك من    تأسيس خطر الرقابة الداخلية   يمكن  

 :وذلك من خالل التسلسل االجرائي التالي
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 دورة المبيعات/ دراسة خطر الرقابة الداخلية  .1

 ر خطر الرقابه ضمن هذه المرحلةتقدي .2

 قدر التكلفة والمنفعة من االختبارات المطلوبة في هذه المرحلة .3

تقدير اختبارات الرقابة واالختبارات الجوهرية لدورة المبيعات لتحقيق أهداف التـدقيق            .4

 :عن طريق

 إجراءات التدقيق*

 حجم العينة*

 ألعناصر المنتقاه*

 الوقت الالزم*

فية تحديد خطر الرقابة لدورة المبيعات من خالل الرقابة الداخليـة علـى              كي – 3الخطوة رقم   

 عناصردورة االيرادات الموجودة

خطر التدقيق لدورة المبيعات من خـالل تطبيـق عناصـر            آلية تحديد    6-5ن الشكل   ييب

 .الرقابة الداخلية

 .رقابة الداخليةخطر التدقيق لدورة المبيعات من خالل تطبيق عناصر الآلية تحديد  . 6-5شكل 

 نظام الرقابة الداخلية

 مبيعات معدة للشحن غير وهمية Existence     الوجود) 1(

 التأكد من تسجيل عملية المبيعات Completenessالتمام ) 2(

 Accuracy      الدقة ) 3(

 

التأكد من أن البضاعة المباعة مطابقة لفـواتير       

 الشحن وفاتورة المبيعات

 Classificationالتصنيف ) 4(

 

المبيعات صنفت التصنيف المالئم حسب دليـل       

 الحسابات

 المبيعات سجلت حسب التواريخ الفعلية Timing       التوقيت ) 5(

 الترحيل والتلخيص) 6(
Posting and summarization 

 أن العملية سجلت في حسابات الذمم المدينة

 Internal controlسـئلة االستفسـارات   من خالل قائمة ألقد تم تطوير الجدول السابق 

questionnaire              وخريطة تدفق العمليات وكذلك من االستفسارات التي حققهـا المـدقق أثنـاء 

 تبين أن كـل خطـوة       6-1االرقام الواردة في الجدول من        و  .جوالته في الشركة تحت التدقيق    
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 Posting andال  يـبن تحقيـق هـدف    6حققت هدفا أو أكثر من اهداف التدقيق، مثال رقـم  

sumarizingوهكذا  .   

   . يبين آليات تحقيق عتاصر الرقابة الداخلية حسب البنود الواردة اعاله7-5 شكلوال

 .  6-5آليات تحقيق عتاصر الرقابة الداخلية حسب البنود الواردة في الشكل . 7-5شكل 

الموافقة االئتمانية اعتمدت بواسطة نظام  6     

 اص المعتمدينالكومبيوترواالشخ
فاتورة المبيعات مطابقة لفاتورة الشـحن وأمـر         6  4   

 المشتريات
 افصل في الواجبات والمسؤوليات موجود 6 5    1

فواتير الشحن ترسل إلى قسم المحاسبة يوميا  6    2 

 وتصدر فاتورة المبيعات في اليوم التالي

ا فواتير الشحن مرقمة بالتسلسل ويتم مراقبته  5   2 

 أسبوعيا

يتم مطابقة الكميات المشحونة مع الكميات  6 5 4   

 الظاهرة في فواتير المبيعات

 يتم مراقبة األسعار من قوائم األسعار المعتمدة   4   

تصنيفات الحسابات يتم مراقبتها من قسم التدقيق     3  

 الداخلي
 كشوفات الحسابات ترسل شهريا إلى الزبائن 6  4   1
نظام المحاسبة في الكومبيوتر مصمم لترحيل       1

 الفواتير إلى كل الحسابات المتعلقة بعملية البيع
ملف حسابات الذمم المدينة يتم مراجعته مع       1

 األستاذ العام شهريا

ال يتم مراجعة النواحي المحاسبية في فواتير  6     

 المبيعات إال مرة واحدة

عمليات المتابعة لألحداث هناك نقص بالتوقيت ب     2 

 المتحققة
low high low low low medium تقدير خطر الرقابة 

 كيف حقق المدقق هدفة بتقدير خطر الرقابـة وبالتـالي تحديـد             شكل السابق نالحظ من ال  

 .4وتخطيط إختبارات تدقيق وفحص مناسبة كما هو في الخطوة رقم خطر االنحرافات عوامل 
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 المدقق  التدقيق المصمم منجلقيام باإلجراءات الرقابية من خالل برنام كيفية ا4الخطوة رقم 

Analytical procedures defined by SAS 56 (Au 329 ) as evaluation of 
financial information made by a study of plausible relationships among 
financial and non informitional data, involving comparisions of 
recommended amounts to expectation developed by the auditor 

 .المدقق  التدقيق المصمم منجاإلجراءات الرقابية من خالل برنام آلية 7-5يبين الشكل 

 . التدقيق المصمم من قبل المدققجاإلجراءات الرقابية من خالل برنام آلية  .7-5شكل 

األحداث المالية وعالقتها 

 قبأهداف التدقي

مفاتح االختبارات 

 الموجودة

أوجه الضعف  اختبارات الرقابة

 في الرقابة

االختبارات 

الجوهرية لألحداث 

 المالية

 existenceالوجود

تجهز فاتورة المبيعات 

 مع وثائق الشحن

الموافقة -1

االئتمانية تتم 

مباشرة من 

 الكومبيوتر

ترفق فاتورة  -2

المبيعات ووثائق 

ر الشحن وأم

 الشراء

تطابق -3

الكميات مع 

فاتورة المبيعات 

 ووثائق الشحن

الحسابات -4

  ترسل شهريا

 تأكد من -1

إمضاء العميل 

 على طلب الشراء

 إفحص -2

تطابق فواتير 

 الشحنوالمبيعات 

راقب تسلسل -3

 فواتير المبيعات

تأكد من -4

إرسال الكشوفات 

الشهرية الى 

 الزبائن

تتم مراجعة 

فواتير 

 مرة المبيعات

 واحدة فقط

 راجع استاذ -1

المبيعات وملف 

العمليات المالية 

 الغير عادية

تابع القيد في -2

سجل المبيعات مع 

كل المعززات 

 الثبوتية

 

 

 

 
 

 التمام
Existing  

فواتير المبيعات قد تم 

 تسجيلها

فواتير الشحن -1

مرقم بالتسلسل 

ويتم المحاسبة 

 عنها اسبوعيا

يتم مقارنة -2

فواتير الكميات ب

 الشحن والمبيعات

  راقب -1

تسلسل فواتير 

 الشحن

افحص فواتير الشحن  

مع فواتير المبيعات 

للتأكد أن كل عملية 

شحن قابلها فاتورة 

 مبيعات

 Accuracyالدقة 

قارن المبالغ في فواتير 

فواتير -1

المبيعات مرفق 

 افحص مع -1

 الفواتير المرفقة

 طابق سجل -1 

المبيعات مع الفواتير 
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معها طلب أمر  الشحن وفواتير المبيعات

الشراء ونموذج 

 نالشح موافقة

االسعار  -2

مقارنة مع قوائم 

 االسعار المعتمدة

 الكشوفات -3

ترسل شهريا الى 

 الزبائن

افحص -2

االسعار الموافق 

عليها من 

المفوضين 

 بالتوقيع

تاكد من صحة -3

ارسال الكشوفات 

 الشهرية للعمالء

 الصادرة 

ية اعد عمل-2

المراجعة الحسابية 

 عل فواتير المبيعات

طابق تفصيالت -3

البضاعة مع 

التفصيالت الواردة 

في فواتير الشحن 

 اوامر البيع والشراء

 التصنيف
classification 

تأكد من صحت 

تصنيف الحسابات 

من المراقب 

 الداخلي

تأكد من صحة 

حفظ المستندات 

ومراقبتها من 

 المراقب الداخلي

خ الثانية  افحص النس 

من المبيعات للتأكد 

 من صحة التصنيف

 التوقيت
Timing  

فواتير الشحن 

مرقمة تسلسليا 

ويتم المحاسبة 

 عنها أسبوعيا

تاكد من صحة 

تسلسل ارقام 

 فواتير الشحن

هناك تأخير 

في الوقت 

لمراقبة 

 التسجيل

قارت تاريخ فواتير 

المبيعات وفواتير 

الشحن وصور 

 فواتير المبيعات

 يل والتلخيصالترح
Posting and 

summarization 
تأكد من أن كل المرفقات 

والمعززات الثبوتية قد 

حفظت في ملف حسابات 

 الذمم المدينة

 رالكومبيوت-1

يرحل أوتوماتيكيا 

كل عمليات البيع 

إلى حسابات 

الذمم المدينة 

 واألستاذ العام

 يتم مقارنة -2

بين حسابات 

مراقبة الذمم 

واألستاذ العام 

 هرياش

 تأكد من أنه -1

يتم عمل تسوية 

حسابية بين 

حسابات المراقبة 

للذمم واألستاذ 

 العام

 افحص -2

والحظ التسويات 

الشهرية المرسلة 

 إلي الزبائن

 

خذ عينة حسابات -1 

من أستاذ مساعد 

المبيعات وتابع 

ترحيلها إلى حسابات 

الذمم المدينة، وتأكد 

أيضا من صحة 

 المبالغ المرحلة

خدم برامج  است-2

الكومبيوتر للتأكد من 

عمليات صحة ال

في الفواتير الحسابية 

مسجله في يومية ال

 ترحيلها  معالمبيعات

 إلي األستاذ العام
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  الدوائر االقليميةآلية عمل قسم التدقيق في: رابعالمطلب ال

 هنا هي من واقع التجربه العمليه المشاهده من خالل عمل ةستخدمالماالجراءات ان 

 لوحظ ان حيث  . الدوائر االقليمية التابعة لوزارة المالية الفلسطينيةىوظفي الكومبيوتر في أحدم

 ضمن كشوفات االخراجات والمسماه تمبالغ الدين المسجله على المشتغلين والتي ظهر

BESNA(1) ،بعض االخطاء سواء بالزياده او النقص، ويرجع ذلك الى االسباب تحتوي على 

 :التاليه

ال  وبالتالى )2( هي على النظم الرئيسيه في نظام شاعام االسرائيلىة الفلسطينيةاعتماد السلط -1 

 .البرامج وصدق تشغيلهاهذه مراقبه صحة ل مجال يوجد

وذلك لعدم  ومراقبة البرامج بصوره فعاله ال يمكن تحقيقها ة الرئيسية ان وحدات المعالج-2

 . توفرها في مناطق السلطة

االفراد المستخدمين للكومبيوتر في الدوائر الضريبيه محدوده، مما يؤثر على  ان كفاءة -3

ؤدي فى بعض قد يعدم الكفاءه  وان خلل فني فى البرامجأي قدرتهم بالتصرف في حالة وجود 

  .ة الوظيفيةاالحيان الى سوء االمان

اء مما سبق فانه يتطلب من االدارات الفرعيه خلق اجراءات رقابيه لتحد من اخط

 :االدخاالت ويرى الباحث ان تكون كما يلي

 الطلب من موظفي دائرة الكمبيوترالمركزيه  فحص نظم التشغيل و باستمرار للتأكد من ان -1

 .البرامج سوف تعمل وبشكل جيد على اجهزة حواسيب االدارات االقليميه

فصل بين الواجبات التأكد من تدقيق ملفات االدخاالت بصوره مستمره من قبل طاقم يحقق ال -2

 .والمسؤوليات عن طريق تدقيق المخرجات ضمن كل اداره من االدارات االقليميه

                                                           
 السلطة أراضي عن احد مخرجات الكومبيوتر االسرائيلى المستخدم حاليا في عبارة عبريه وهي  كلمهBESNA كلمة  )1(

 .يهنالفلسطي
 اإلدارةسبب عـدم قـدرة       ب الفلسطينية، المستخدم حاليا في مناطق السلطة       اإلسرائيلي نظام شاعام هو نظام الكومبيوتر       )2(

 وذلك الرتفاع تكاليف البرنامج، وعدم وجـود خبـراء متخصصـون لعـذا              الكفاءة،الضريبية على تصميم برنامج بنفس      

 .الغرض
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 وضع تدابير امن مناسبه للوقايه ضد التالعب بملفات المشتغلين، مثل استعمال االرقام -3

السريه لموظفي االدخال، وعدم السماح لغير الموظفين المصرح لهم باالدخال باستعمال 

 .ترمبيووالك

 .مبيوتر اال من االشخاص المعتمدين والذين لهم صفه رقابيهو عدم السماح بدخول غرفة الك-4

 عمل المقارنات اليومية بين بيانات االدخال بواسطة موظفي قسم االدخال ورؤساء االقسام -5

 .المعدين للمستندات عن طريق جهاز رقابي اخر في الدائرة تشكله ادارة الوحدة اإلقليمية

مبيوتر في كل دائره من الدوائر االقليميه هي التي تقوم بتغذية بيانات ولعاده ان شعبة الكوا

ويتكون كل نموذج من نسختين النسخه  . نماذج العمل اليوميه الصادره من االقسام االخرى

االصليه تحفظ في االرشيف الخاص بوحدة الكومبيوتر مرتبه حسب التاريخ والرقم المتسلسل، 

واما النسخه الثانيه فترفق مع . ل الرجوع اليها الغراض المراقبه في أي وقتبحيث يسه

 المعامالت االصليه وتعاد للقسم المعني بعد التأشير عايها بالموافقه واالطالع من قبل شخص

 يبين كيفية عمل الية فحص احد المشتغلين فى احد الدوائر االقليمية 8-5والشكل  . مسؤول

 مهما كانت خطة االدارة في الفحص، فيجب أن يتم عمل يري الباحث انهو  .المتوسطة الحجم

االعالم والتقدير وتبليغ المكلف بذلك، بغض النظر عن المبالغ المطلوبة من المشتغل سواء في 

، او في مرحلة )بعد انتهاء الفاحص من عملية الفحص الضريبي للمشتغل(مرحلة التقدير االولي 

يم المشتغل معارضته الدارة الدائره التي يجب ان تقوم بتبليغ لجنة تقد(المنازعة االدارية 

، وبهذا التصرف نستطيع ان نحد من السلطة المركزية والمغاالة  )المعارضات لعمل الالزم

لقرارات مدراء الدوائر االقليمية، ونعطي الفاحص كامل حريته في عمل الفحوصات والتقديرات 

نا ينتهي دور الفاحص من حيث مسؤوليته عن اجراءات اعمال وه. الالزمه وتقديمها لالدارة

التدقيق ومدى قيامه بها حسب االصول، اما بعد ذلك فتنتقل المسؤولية الى ادارة الوحدة االقليمية 

بكيفية التعامل مع الملف الضريبي ويرجع الحكم في ذلك الى ادارة الرقابة المركزية الخاصة 

اما في حالة المنازعة الضريبية االولى فيجب ان ال تتدخل االدارة  . بمتابعة الدوائر االقليمية

 .االقليمية في هذه المرحلة حفاظا على الحيادية
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   في أحد المكاتب أإلقليميةم. ق. لية عمل قسم التدقيق في دائره كبيره في ضآ. 8-5شكل 

 مصادر داخليه  المشتغلين   المقاصة التدقيق  السيارات 

 خارجيةمصادر  التحقيقات  المعابر  المركزية المقاصة مركيةالج الضابطة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التهرب الضريبي وانواعه: المطلب الخامس 

 تمهيد

إن الخبرة في تدقيق الحسابات تشير ألى أنه يتوجب على المدققيين أن يدركوا من خـالل                

المقصودة وتحديد مواقعها، هل هي من الموظفين، أو هي من          التحليالت واالختبارات االحتياالت    

االدارة ولم تسطع الرقابة الداخلية إكتشاف هذه االنحرافات، كما في حالة تضخيم االرباح عـن               

وهذا مـا     .ب من الضرائب وااللتزامات االخرى    طريق مبيعات وهمية، أو تقليل االرباح للتهر      

 .يستدعي دراسة التهرب الضريبي

مدير الدائرة

         املشتغل         نائب املدير سجلتدوين امللف يف

رئيس قسم التدقيق    

مكلف)/ أ ( املأمور الفاحص
 بفحص ملفات املشتغل احملولة

. 

    نتائج
   الفحص

     اعال م املشتغل

 عدم وجود اية خمالفات-
  وجود خمالفات-

املداولة مع املشتغل
املوافقة مع  -

رأي 
 .الفاحص

 عدم التفاق  -
 مع رأي
  الفاحص

 املوافقة -
او عدم 
 املوافقة

 املعارضة على االعالم والتقدير
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 عريف التهرب الضريبي  ت- 1

بانه قيام الممول   " )1( حول مفهوم التهرب الضريبي  فقد عرفه خصاونة        التعربفاتاختلفت  

الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبه بعدم دفعها كليا او جزئيا متبعا بـذلك عـدة طـرق                  

". واساليب مخالفه للقانون وتحمل في طياتها طابع الغش لنوع الضـريبه موضـوع التهـرب                

بانه التخلص جزئيا او كليا من دفع الضريبه ويمكن ان يتم قبل تحقق الضـريبه               " وعرفه بشور 

باستخدام الوسائل التي تحقق التزامات على المكلف او بعد تحقق الضريبه بعـدم اداءهـا الـى                 

 ."الخزينه

 الفلسطيني التهرب الضريبي وانما اكتفى بتعديد صوره مـن     الضريبيولم يعرف المشرع    

مـن قـانون   ) 67(، وفي المـاده  2004 لسنة  17 الفلسطيني رقم    من القانون ) 39(الل الماده   خ

 حتى نهايـة     والمطبق حاليا في اراضي السلطه الفلسطينيه      1964لسنة  ) 25(ضريبة الدخل رقم    

 وحتى يعتبر المكلف او المشتغل متهربا من الضريبه ال بد من تـوافر الشـروط                 .2004سنة  

 : التالية

 .لتخلص من العبء الضريبي ا-1

 .  ان يخالف قواعد واحكام القانون-2

 .)1(القانون  ان يستخدم احدى الطرق االحتياليه التي نص عليها -3

  : انواع التهرب الضريبي- 2

1- Tax avoidance: is the process of controlling your actions so as to 

avoid undesirable tax consrqences. It is a legal activity 

                                                           
 .136  صفحة،1999 عمان، والنشر، دار وائل للطباعة ،الضريبيالمالية العامة والتشريع  سعيد، جهاد خصاونة، )1(

 :يرجع إلى  حول هذا الموضوعولالستزادة

 .1999، ألروضه، دمشق، مطبعة  والتشريع الماليألعامه المالية : بشور عصام-

 .1997 بيروت، مؤسسة األولى، الطبعة العام، التشريع الضريبي – العامة المالية : فوزت فرحات-

 .1999 الذهبي، دار الكتاب القاهرة، الضريبي، موسوعة التهرب :موريس صادق- 
، رسالة مقدمة على جامعة النجاح الوطنية،       التهرب الضريبي من ضريبة الدخل في فلسطين      : توفيق صالح قاسم، محمد    )2(

 75، صفحة 2003فلسطين، نابلس، 
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2- Tax evasion : is the illegal process of not complying with applicable 

provisions of the law once the transactions already exist 

3- Tax planning: is the process of detecting the theoritical flaws in current 

tax authority in order to device transactions to make advantage of those 

flows )1(  . 

  التهرب غير المشروع-2) تجنب الضريبة(التهرب المشروع او  -1

والتهرب المشروع هو استغالل المكلف لبعض الثغرات القانونية بغية عدم تحقق الضريبة            

ن التهرب المشروع   حيث ا  ). عصام بشور .د(عليه بصوره صحيحه وعدم االلتزام بها او دفعها         

ولهذا ." ال جريمة وال عقوبة اال بنص     " امر ال يحاسب عليه القانون طبقا للقاعدة القانونية القائلة          

يلجأ المكلفين والمشتغلين الى المختصين في الضرائب والتدقيق والخبراء المهنيين للتخلص مـن             

وما على الدولة    . ضريبيالضرائب بطريق مشروع، وهذا ما يسميه بعض األساتذة بالتخطيط ال         

حتى تتفادى هذا التصرف اال ان تقوم بتوظيف كفاءات عاليه في الفحص الضـريبي او تعـديل                 

ويرى الباحث ان االدارة الضريبية فقدت الماليـين مـن          . الثغرات القانونية في قوانينها السائدة    

يمة المضافة،  ولـذلك    الشواكل نتيجة عدم فهم موظفيها لروح القانون، وخاصة قانون ضريبة الق          

فيرى الباحث ان من اكثر المسائل احراجا لإلدارة الضريبية وموظفيها هو عدم ادراكهم لـروح               

القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة، مما يسبب هدرا الموال السـلطة وتضـييع حقوقهـا،               

يساعد بال   س 2004 لسنة   17 كما حصل في قانون ضريبة الدخل رقم         وبالتالي فان سرعة تغييره   

اما التهرب غير المشروع فهو التهرب المقصود به المخالفـة          .شك في تحقيق االلتزام الضريبي    

ويأخـذ  . الصريحة للقوانين الضريبية ويطلق عليه الغش الضريبى كما جاء في تعريف  بيومى            

  :الغش الضريبي الصور التالية

 . قرينة الغش-لخاطى  د التكييف ا- االخفاء المحاسبي  ج- االخفاء المادي   ب-أ

                                                           
(1)  Steven J. Rice, Introduction to Taxation, South-Western Publishing Co. Cincinnati, 
Ohio.U.S.A.P.5 
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فأذا ما اتضح بالتحقيق ان المكلف او المشتغل قد تخلص مـن اداء الضـريبه المسـتحقه                 

بأحدى وسائل الغش الضريبي، فانه والحاله هذه يكون قد وقع في جريمة التهـرب الضـريبي،                 

على االحتيال  ال تقوم هذه الجريمه ما لم يترتب        : " حيث يقول  )1(وهذا ما يؤيده االستاذ الشواربي    

التخلص من اداء الضريبه الواجبه قانونا، وهي نتيجه ال بد من وقوعها لقيام الجريمه  وال بد ان                  

وهذا الضرر يتحقـق     . ترجع هذه النتيجه الى االحتيال، وتؤدي الى ضرر االفالت من الضريبه          

الضريبه او تقرير    وربط   ة الضريبي ةتياليه في ادخال الغش على االدار     اذا ما افلحت الطرق االح    

وال يؤثر في تمام الجريمه ان تكشف االداره هذا الخطأ قبل ان يـؤدي الممـول                 . االعفاء منها 

وقد عالج المعيار الدولي للتـدقيق رقـم         ." الضريبه وفقا لهذا الربط فتقرر اجراء ربط اضافي       

 .االحتيال والخطأ ومسؤولية المدقق عنه) 240(

 مـن االقـررات      في االدارة الضريبية   لفاحص او دائرة التدقيق   حدود مسؤولية المدقق اوا    -3

 الضريبية الناقصة

تشير الدراسة للمواضيع السابقه مدى اهمية تفعيل دائرة التدقيق الضريبي في المحافظـه             

على اموال الدوله، من خالل عملية الفحص المنظمه والممنهجه على اسس علميه وعمليه وخبره              

رائبيه، وهذا ما يؤيد الرأي بأهمية التدقيق الضريبي واعتباره علما قائمـا            كامله في القوانين الض   

  .بذاته له معاييره، ويستمد احكامه من قوانين الضرائب السائده ومن المعايير المهنيـه االخـرى              

اما بالنسبه للخبير الضرائبي او الفاحص الضريبى فان عدم معرفته بتفاصيل القـانون واعـداده               

ليه دون كفاءة علميه معتمدا على المعايير التي تم االشارة  اليها عند دراسة الفحص               البيانات الما 

الضريبي فانه سيوقعه بمشاكل جنائيه قد تصل الى حد الشراكه الفعليه في حالة ابداء رأيه الفني                

على صحة القوائم الماليه الن هدفه النهائي هـو تحقيـق الضـريبه المناسـبه وفـى الوقـت                   

 .  The Right Tax at the Right timeالمناسب

                                                           
 الرابعة، الطبعة   اإلسكندرية، المعارف، منشأة   االسكندريه، ،والتجارية المالية الجرائم :الحميد عبد   ألشواربي، )1(

 .524 صفحة .1996
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  68 67  في المـواد      1964 لسنة   25معنا النظر في نصوص القانون الضريبي رقم        ألو  و

 لوجدنا انها اشترطت توافر عنصرين لكي يكون الكشف المقـدم مـن المكلـف او وكيلـه                  69

 : وهما)1(المحاسب القانوني كشفا غير صحيح وبالتالي يمثل جنحة ضريبية 

كر دخل او جزء منه او انقاص اوحذف اي من البيانات المالية التـي تـؤثر علـى           اغفال ذ  -1

 .صحة احتساب الضريبة المستحقة

 . أن يؤثر هذا الحذف او االغفال او االنقاص بشكل ملموس على مقدار الضريبة -2

 )2( الضريبيالجرائم التي يرتكبها مدقق الحسابات أو الفاحص -3

لحسابات الذي يساعد او يحرض احد المكلفين بدفع الضريبة         علينا التمييز بشأن نشاط مدقق ا      -4

او التهرب منها وفقا لما أخذ به المشرع االردني سـواء بالقـانون الضـريبي او قـانون                  

فالقانون لم يعتبر مثل هذه التصرفات افعاال جرمية مستقلة عن تصرف الفاعـل              . العقوبات

بة الفاعل االصلي تعني معاقبـة مـدقق        حيث ان معاق   . االصلي وهو هنا الملتزم بالضريبة    

الحسابات، فاذا لم يتم معاقبة الفاعل االصلي فان معاقبة مـدقق الحسـابات تصـبح غيـر                 

 وهكذا علينا التمييز بين دور المـدقق الحسـابات كمسـاهم او كمحـرض او                 .موضوعية

 :ي وهيالتهرب الضريبي وفقا لقانون العقوبات االردن) جنحة(كمتدخل في ارتكاب جريمة 

تطبيق القواعد الخاصة باالشتراك الجرمي على الجرائم الجنائية والجـرائم الجنحيـة فقـط                -1

 .وحيث ان جريمة التهرب الضريبي هي جنحة فهي بالتالي تخضع الحكام هذه القوانين

 المساواة بين الفاعل والشريك من ناحية وتمييزها عن المحرض من ناحية اخرى، وعـن               -2

 وكما نعلم فان مدقق الحسابات قد يكـون شـريكا او متـدخال او                .ثانيةالمتدخل من ناحية    

 .محرضا  لذلك فهو خاضع لهذه النصوص

                                                           
 أي مـن نـوع المخالفـات        المخالفات، أي أن قانون العقوبات الضريبي يتميز بأن معظم جرائمه لها طبيعة             )1(

تحقيق الخطأ غير العمدي لمسـائلته   بل يكفي مجرد الجاني، وال يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى    المجنحة،

 .النتيجةعن 
 107 مرجع سابق، صالح نائل عبد الرحمن، صفحة  )2(
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 التمييز بين المحرض والمتدخل من حيث تحديد االساليب التي يتم من خاللها التحريض او               -3

 .التدخل على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال

تراكه في جريمة التهرب الضـريبي البـد مـن    ولذلك حتى يسأل مدقق الحسابات عن اش      

 : )1(توافر عناصر محددة وهي

 وجود جريمة اصلية وهي جنحة التهرب الضريبي ارتكبها احد االشخاص المكلفـين بـدفع               -1

 .الضريبية

 والخاصـة بـالجرائم     1964 لسـنة    25 قيام المدقق باحد االفعال المحددة في القانون رقـم           -2

 .2004 لسنة 17 من قانون رقم 39الماده  وكذلك في نص والعقوبات

 توافر العلم لدى المدقق بطبيعة التصرفات التي اقدم عليها واتجاه ارادته الى تحقيقها علـى                -3

كذلك يجب ان    . الرغم من علمه بان ذلك يشكل تصرفا جرميا معاقبا عليه وهذا هو القصد العام             

عدة المكلف على التهـرب مـن دفـع         تكون لدى المدقق في التصرف دافع او باعث وهي مسا         

 .الضريبية وهذا هو القصد الخاص

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 108د الرحمن،  صفحة بصالح، نائل ع مرجع سابق،  )1(
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 الرقابة على قرارات االدارة الضريبية: المبحث الثاني

 . قرارات التقديرأنواع: المطلب اال ول 

 . القانونية لقرارات التقديراألحكام: المطلب الثاني 

 .لضرائبية  لموظفي التقديرات ااإلداريةالسلطة : المطلب الثالث 

 . المأمور الفاحص أو) مأمور التقدير ( واجبات المقدر : المطلب الرابع 

 . الضريبية بالشرعية الضريبية اإلدارةالتزام : المطلب الخامس 

 .تدقيق قرارات التقدير : المطلب السادس 

 .موقف مراقب الحسابات من الشرعية الضريبية : المطلب السابع 

 تمهيد
 

يق الضريبي الذي يقوم به الفاحص الضريبي للمكلفـين أو المشـتغلين يقـع              تبين أن التدق  

 من اوجه نشاط التدقيق المختلفة بقصد جمع األدلة مزيج  وهو Compliance Auditضمن أل 

وبنـاء  .  بية المقدمة من الخاضعين للضريبة    والبراهين للتأكد من صحة تمثيل اإلقرارات الضري      

 يقوم المقدر أو المأمور الفاحص بالتقدير حسب مـا شـرعه لـه              على هذه اإلقرارات الضريبية   

، بل هو مرجع إداري أعطاه القانون       مفهوم أن المقدر ليس بخصم للمكلف     قانون الضريبة ضمن    

 .)600/84تمييز  (سلطة تقدير الدخل وفرض الضريبة بالطريقة التي رسمها القانون

 

 أنواع قرارات التقدير: ب األول المطل

 :موجب الكشوفات الذاتية المقدمة وتتمثل بما يليالقرار ب -1

 . قبول كشف التقدير-           أ

 . تعديل الكشف بالموافقة-           ب

 . تعديل الكشف مع عدم الموافقة-           ج

 .)الفطنة والدراية(القرارات بموجب التقدير اإلداري  -2
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 .القرار بعد االعتراض أو المعارضة -3

 .، كما في ضريبة الدخلمناب في حالة االستئناف اإلداري قرار الموظف ال -4

 .قرار لجنة المعارضة في حالة المعارضة، كما في ضريبة القيمة المضافة -5

 .االعتراض على قرار لجنة المعارضةقرار لجنة االعتراضات في حالة  -6

 

 ة لقرارات التقدير األحكام القانوني: المطلب الثاني 

 في ضريبة الدخل : أوال 

 التقديرات في الفصل الثاني عشروكذلك القانون الفلسطيني        1964 لسنة   25عالج القانون رقم        

 -:من حيث ) 10(، عالج إجراءات التقدير بموجب المادة 2004 لسنة17رقم 

 ) .2 (53م .  قبول كشف التقدير الذاتي والتقدير على أساسه  -1

 .) 2 (53م . قبول الكشف الذاتي والشك في محتوياته  -2

 

 .في ضريبة القيمة المضافة : ثانيا 

 بالكتاب الخاص بالنظام    1963 لسنة   16عالج قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم        

فصل الثاني  ، التقديرات والتحديدات في ال    )72الكتاب رقم   (بشأن المكوس على المنتجات المحلية      

 ).86،87(عشر في المواد 

 .)1( لموظفي التقديرالسلطة اإلدارية: المطلب الثالث 

 مأمور التقـدير بأنـه      1964 لسنة   25عرف قانون رقم    ). مأمور التقدير (تعريف المقدر    : أوال

الموظف الذي يفوض خطيا من قبل المدير العام، أو لجنة من الموظفين يفوضهم المـدير العـام       

 2004 لسـنة    17من القـانون رقـم      ) 1( وقد جاء أيضا بنص المادة رقم         .خطيا باجرا التقدير  

أي موظف أو أي هيئة من الموظفين مفوض أو مفوضة خطيا           :" تعريف مأمور التقدير كما يلي    

 ".من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى هذا القانون 

أمور التقدير بمقتضى أن يمارس جميع الصالحيات المخولة لم) مدير الدائرة(يجوز للمدير : ثانيا

 .هذا القانون

                                                           
 .1964 لسنة 25 قانون ضريبة الدخل األردني رقم  (1)
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 مـن   1963 لسنة   16لم يعرف النظام الخاص بشأن الرسوم على المنتجات المحلية رقم            : ثالثا

، وإنما هناك تعميم صادر من مدير عام الجمارك والمكوس يحـدد فيـه              )1(هو المأمور الفاحص  

 ويـرى    .، وفاحص الحسـابات   ظيفة لكل من رئيس فاحصي الحسابات     مواصفات وواجبات الو  

 ا، تمييز احص الضريبي بالمأمور الفاحص أسوة بالمعمول به في ضريبة الدخل         الباحث بتسمية الف  

 .  المديرية العامةأو اإلقليمية ما تم إنشائه مستقبال في الدوائر إذاله عن موظفي قسم التدقيق 

 

أو المأمور الفـاحص باعتبـارهم مـوظفين    ) مأمور التقدير( واجبات المقدر  : المطلب الرابع   

 .عامين

وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة بدرجة معينة           : ف الموظف يتعر: أوال  

في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أيا كانت تلك الوظيفـة               

 .أو مسماها

هة مختصة الـى الموظـف للقيـام بهـا          جمجموعة المهام التي توكلها     : تعريف الوظيفة : ثانيا  

ى هذا القانون أو أي تشريع أخر أو تعليمات او قرارات ادارية ومـا يتعلـق بهـا مـن                    بمقتض

 .صالحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات

 

 واجبات المقدر وسلوكه الوظيفي باعتباره موظفا عاما: ثالثا 

امـة  ها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصـلحة الع بالوظائف العامة هي تكليف للقائمين     

، واللـوائح وتنفيـذها وان      )1( وعلى الموظف مراعاة احكام هذا القانون       .طبقا للقوانين واللوائح  

 -:يلتزم بما يلي 

تأدية العمل المنوط به بنفسه وبدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي الداء واجبات  -1

الجهة المختصة إذا وظيفته، وان يلتزم بالعمل في أوقات العمل الرسمية بناء على تكليف من 

 .اقتضت مصلحة العمل بذلك

                                                           

للقيام بأعمال الفحص المأمور الفاحص، هو الشخص المكلف من قبل مدير عام الجمارك والمكوس  )2(

 . الرسمية هي الفاحص الضريبيةوالتقدير، والتسمي
 . بإصدار قانون الخدمة المدنية، المجلس التشريعي الفلسطيني1998لسنة ) 4(  قانون رقم  (1)
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 .أن يحسن معاملة الجمهور وان ينجز معامالتهم في الوقت المحدد -2

 . احترام مواعيد العمل -3

 .ة على األموال والممتلكات العامةالمحافظ -4

، وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في سل اإلداري في اتصاالته الوظيفيةاحترام التسل -5

، ويتحمل كل مسؤول مسؤولية األوامر التي تصدر منه كما يكون وانين واللوائح النافذةقحدود ال

 .مسؤوال عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته

اللوائح والتعليمات وأن يعمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية واالطالع على القوانين  -6

احات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة المتعلقة بعمله واإلحاطة بها وتقديم االقتر

 .ورفع مستوى األداء فيها

 ارة الضريبية بالشرعية الضريبية التزام اإلد: المطلب الخامس 

 وترتيبا على    .او مبدأ الخضوع للقانون    )1(يقصد بالشرعية بشكل عام سيادة حكم القانون        

 بما فيها اإلدارة الضـريبية أن تكـون قراراتهـا           هذا التعريف فانه يتعين على الهيئات العامة      

 أما مخالفة أعمال اإلدارة الحكام القـانون    . وصادرة بناء على قانون وطبقا له      النهائية صحيحة 

بمعناه الضيق أو الواسع يجعل منها أعماال غير مشروعة، ويكون لكل ذي شأن الحق في طلب                

 .)2(ار التي تسببها إلغائها ووقف تنفيذها فضال عن حق تعويض األضر

 بشكل خاص هي التزام اإلدارة الضريبية بشـقيها، الضـريبية المباشـرة             والشرعية الضريبية 

والضريبة الغير مباشرة بالقانون الضريبي، أي ال يجوز لإلدارة الضريبية أن تأتي عمال ماديا              

 فـال    .باشرة التصرف أو قانونيا اال إذا كانت مجرد تنفيذ أو تطبيق لقاعدة تشريعية عامة قبل م             

يكفي أن يكون عمل اإلدارة أو تصرفها غير مخالف للقانون وانما يجب أن يكون مستندا ومبنيا                

 ويؤكد شراح القـانون العـام أن مبـدأ          )3(على قاعدة قانونية قائمة تجيزه حتى يكون مشروعا       

                                                           
، 1976، القاهرة، دار الفكر العربـي، الطبعـة الرابعـة،           النظرية العامة للقرارات اإلدارية   :  الطماوي، سليمان محمد    )1(

 14.صفحة 
 النهضة العربيـة، الطبعـة      ر، القاهرة، دا  مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون      :  الجرف، طعيمة   )2(

 .3 ة، صفح1976، ’الثالث
 ، القـاهرة، دار الفكـر     الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم المعاصرة        :  الحكيم، سعيد عبد المنعم     )3(

 .9العربي، الطبعة األولى، صفحة 



 188

ها لكل قاعدة   الشرعية ال يعني مجرد خضوع الدولة للقانون بمعناه الضيق، ولكنه يعني خضوع           

 ولذلك فان القضاء والفقه كالهما مستقر على انـه يوجـد             .)1(قانونية ملزمة ايا كان مصدرها    

 قانون أخر غير مكتوب مصدره المبادئ العامـة للقـانون وقواعـد           بجانب مصادر التشريع    

د فـي    طالما لم يـر    العمل به )  الضريبية   اإلدارةبما فيها    ( وهذا يلزم السلطات العامة    ،العدالة

 ومن أمثلة المبادئ القانونية العامة مبدأ المساواة،         .)2(القانون الوضعي ما يلغيه أو يعطل نفاذه        

 بشكل يوجد تطبيقا لهذه المبادئ      إدارية تعليمات   أو لوائح تنفيذية    أو يوجد قواعد مشرعة     أي أن 

أمام الضرائب   بمعنى أن يستطيع المكلف المساواة       ،الضريبيحتى ولو لم ينص عليها المشرع       

يع ط يسـت  أن ويتمنـى الباحـث    ألغراض القانون، ومبدأ حق الدفاع وضمان حقوق المكلفين،       

أن يعلن عن فحوى شكواه واحتجاجه على الضـرائب المفروضـة دونمـا     المشتغل أوالمكلف  

 وأن ال يكون مأمور التقدير خصما للمكلف بمجرد عدم االتفاق علـى              .ناد إلى نص قانوني   است

 .  واعتراضـاته لجهـات موجـودة وفاعلـة     وأن تتاح للمكلف الفرصة لتقديم بياناته      ،اتالتقدير

  موافقـة   إال كيف نفسـر    . وجميع هذه المبادئ تمليها قواعد العدالة الضريبية والعدالة القانونية        

 وأبلغـه   المكلف نتيجة لجهله بالمبادئ القانونية وتوقيعه على محضر التقدير الذي أنشأه المقدر           

 في زيادة الحصيلة النقديـة      رغبته دافع المقدر هنا   علما أن    ، في صالحه   التقدير  هذا أنكلف  للم

 المغاالة في التقدير من قبل المقدر مع انه يعرف انه مظلوم سـوى أن                المكلف للدولة، أو قبول  

هناك ايرادات أخرى مخفاة ولم يستطع المقدر الوصول إليها، فالغبن هنا حاصل سواء للدولة أو               

  ؟المكلف وبالتالي ما هو الحل بالنسبة لمثل هذه الحاالت 

والحل برأي الباحث في إيجاد جهات قانونية ينشئها المشرع سواء بالقانون أو بلوائح             

هي الضوابط   السؤال األخر، ما   . لضريبية تحقيقا للشرعية الضريبية   تفسيرية تضعها اإلدارة ا   

  ؟ التقدير في حاالت الفطنة والدراية التي يمكن أن تحد من المغاالة في قرارات

أو المأمور الفاحص أن يستعمل فطنته ودرايته في التقدير فـي           / إن القانون أجاز للمقدر   

حالة عدم االقتناع بدفاتر المكلف أو في حالة عدم قيام المكلف بااللتزام وتقديم كشوفات حسـب                

                                                           
القوانين العادية، القوانين المؤقتة، المعاهدات، األنظمة المستقلة واألنظمـة التنفيذيـة، العـرف،             :  مصادر القانون هي    )1(

 . والمبادئ العامة للقانون
 .4 مرجع سابق، الجرف، طعيمة، صفحة )2(
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لتعليمـات اإلداريـة مـدى السـلطة         ولكن لم يبين القانون الضريبي وال اللوائح وا         .األصول

 مما أنشأ مشكلة ضريبية في الواقـع العملـي         ،الممنوحة للمقدر بالتقدير بطريق الفطنة والدراية     

 المكلف الذي شعر أن التقديرات المفروضـة      ف . ليس فقط للمكلف وانما أيضا لإلدارة الضريبية      

القانونية واإلدارية والقضـائية    عليه مغالى فيها، رفض هذه التقديرات ولجأ إلى مختلف الطرق           

 مما زاد في اتساع الفجوة الضريبية الموجودة أصال بـين           ،في االعتراض على قرارات المقدر    

خفض حصيلة الدولة من تحصيالت الضـرائب بـاللجوء إلـى            و المكلف واإلدارة الضريبية،  

المكلـف  أمـا     .همه لعدم دفع المستحقات الضريبية    المحاكم أو إلى أية طرق أخرى تتناسب وف       

الذي أعجبته التقديرات ولو انه مبالغ فيها، ولكنها تتفق واهوائه،  وافق عليها خوفا من فتح باب                 

االستفسار والمتابعة والبحث عن المصادر االخرى، وخير مثال عملي على مثل هذه الحـاالت              

، الضـريبي لملف  قيام بعض مدراء الدوائر بالغاء االعادات الضريبية مقابل ما يسموه بتنظيف ا           

 انه يخلق الشكوك حول هذه      باإلضافة هذا التصرف ال يلم عن خبرة ضريبية،         أنويرى الباحث   

 التهريب الضريبي والحصـول     إلىالتصرفات من قبل المقدر الضريبي، وكذلك دفع المشتغلين         

 فيـه   ي يحتاج  الت األوقاتفقط بقصد تجميعها وتقديمها لالعادة في       ) مقاصة(عل فواتير ضريبية    

 في التقديرات أربكت اإلدارة الضريبية      المغاالةفان   أخري ومن ناحية     .المكلف منفعة ضريبية  

 :في متابعة هذه التقديرات السباب كثيرة أسوق منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي

عدم وجود محاكم ضريبية أصال في أراضي السلطة الفلسطينية لمتابعة مثل هذا النوع              -1

 من قانون رقـم     28 ماده رقم    ازع الضريبي باستثناء محكمة إستئناف الضريبة     من التن 

 .2004 لسنة 17

عدم فعالية اللجان الضريبية اإلدارية المكلفة بمتابعة المعارضات واالعتراضات كمـا            -2

 .قيمة المضافةفي ضريبة ال

 في  لحجرالمغاالة الغير مدروسة في عمل التقديرات كما في الحملة التي تمت لمناشير ا             -3

 .مدينة الخليل

 .رقابة على عمل المكاتب اإلقليميةغياب الرقابة المركزية، بل تهميش دورها قي ال -4
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 ليس فقط لعـدم وجـود نصـوص         لكل هذه األسباب وغيرها ضاعت الشرعية الضريبية      

سوء اإلدارة الضريبية وعـدم االلتـزام       ل  في التقدير وانما   إليه أشرت أنتشريعية تعالج ما سبق     

 فقط بالنسبة للمكلف الضريبي وانما أيضا للمقدر الضريبي، والنتيجة هي ضياع حق الدولة              ليس

 فيما لو تم     الضريبية اإلدارة تربحها   أن للقضايا القائمة والتي يمكن      في المطالبة بالمبالغ المستحقة   

ـ     والسبب برأي الباحث  .  )1(دراستها الدراسات الضريبية الالزمة      ه علـى    أن المقدر اعتمادا من

دعم اإلدارة الضريبية له بأنه يمتلك السلطة التقديرية الواسعة التي هي مـن ضـمن نظريـات                 

االمتياز الممنوحة لإلدارة الضريبية وخصوصا في ضريبة القيمة المضافة قد سـاعدت سـواء              

 .أو بسوء نية إلى المغاالة والشططبحسن نية 

التشريعي المثالي المالئم لحماية حقـوق      ولما كانت السلطة المقيدة هي النظام أو األسلوب         

حول بينها  دود اختصاصات اإلدارة الضريبية تحديدا دقيقا ي      حاألفراد وحرياتهم النه يحدد دائرة و     

تحكـم بالتقـديرات مـن قبـل      ، أصبحت السلطة التقديرية أداة تعسف و      وبين التعسف أو التحكم   

ة صماء يطبق القواعد القانونية من غير       وفي نفس الوقت ال يمكن أن يكون المقدر آل          .المقدرين

، وبالتالي فان االقتصار على السلطة المقيدة هو أيضا أمرا غير مرغـوب فيـه،               حرية ومرونة 

 : هو الحل األمثل مع مراعاة ما يليالسلطتين التقديرية والمقيدة بين المزج أنويرى الباحث 

ع التزام المقدر بالنصـوص     االلتزام بنصوص القانون الضريبي في حالة وضوح النص، م         -1

القانونية كما هي دونما اجتهاد، الن االجتهاد والتوسع في التفسير ليس مطلوبا من المقـدر               

 .وانما مطلوب من المشرع فقط وفقا للمبدأ القائل ال ضريبة اال بنص وال عقوبة اال بنص

ساليب الفحـص   إعطاء المقدر فرصة القدرة على االختيار بين البدائل من خالل استعمال أ            -2

اد عـن  الضريبي التي تم طرحها في هذا البحث، والتوصل إلى الحقائق الموضوعية واالبتع       

 .طريق المماحكة بكل الوسائل

وبعد  عدم إعطاء المقدر حق االمتناع عن قبول أو رفض الكشوف اال بمادة قانونية مشرعة              -3

و االنحراف، والتوجيه إن    القيام بمراحل الفحص الحقيقي، ومواجهة المكلف بمواطن الخطأ أ        

 .2004 لسنة 17 من قانون رقم 19 مادة أمكن في المراحل األولى من النزاع
                                                           

 في مديرية الجمارك والمكوس في قضايا المعارضة التي  مالحظات الباحث باعتباره رئيس لجنة المعارضة (1)

 .انتهت فترتها القانونية نظرا لعد البت فيها من اإلدارة الضريبية
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 في الضريبة   األصل، وان   لين بقاعدة حسن النية وليس العكس     التعامل مع المكلفين أو المشتغ     -4

اال ال ضريبة اال بنص وال إعفـاء  "  هو براءة الذمة وليس المديونية عمال بالمبدأ الدستوري  

 ."بنص 

منع المقدرين أو الفاحصين من عمل التسويات الضريبية، وانما اللجوء إلى أسلوب التصالح              -5

الضريبي وفقا لإلجراءات القانونية المقررة في مرحلة التقدير األولي، وقبل التحـول إلـى              

 .المرحلة القضائية

  الضريبي التقيد وااللتزام بالنتائج التي رتبها وجود ذاتية مستقلة للقانون -6

 

 تدقيق قرارات التقدير: المطلب السادس 

 قيام المقدر بإصدار القرار يتم تحويل الملف إلى الموظف المختص في قسم التـدقيق           بعـد 

، حيث تخضع قرارات المقدرين     1985 لسنة   57 من القانون رقم     48وذلك استنادا الحكام المادة     

وعليـه ال    . ام الدخل أو من يعينه لهذا الغرض      ر ع بموجب القانون المذكور للتدقيق من قبل مدي      

 لسنة  57وقد أصاب المشرع في القانون رقم        . تكون قرارات التقدير قانونية وملزمة ما لم تدقق       

 1964 لسنة   25، حينما شرع بضرورة التدقيق لقرارات مأمور التقدير خالفا للقانون رقم            1985

لتقيد به للتدقيق سواء مـن الـوزير أو الموظـف           الشروط الواجب ا  ) 1 (54الذي حدد بالمادة    

 :المفوض من قبله والمنحصرة بما يلي

 .لغايات تصحيح األخطاء الحسابية -1

 لسـنة   25القـانون رقـم      ب يهالغايات تعديل اإلعفاءات الشخصية والعائلية المنصوص عل       -2

1964. 

علـى  ) 56(المادة  أو  ) 53(في األحوال التي ال تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المادة            -3

 لسـنة   17 من قانون رقم     22وقد عالجت ايضا المادة     . دينارا قبل إجراء أي تقاص      ) 50(

   .، كيفية إجراء الفحص الضريبي ومراجعة سجالت المكلفين2004

 من خالل الممارسة العملية أن قسم التدقيق الموجود في الدوائر           والعيب الذي يراه الباحث   

 قرارات مأمور التدقيق من وجهة نظر الدائرة، وذلك بالتقصي عـن عـدم              اإلقليمية يقوم بتدقيق  

 أمـا    .إدراج أي أنواع من الدخول سقطت سهوا أو تم التغافل عنها ألي سبب مـن األسـباب                
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التدقيق في قرار مأمور التقدير انه مغالى فيه سواء بالتغرير من قبل المقـدر أو بالجهـل مـن                   

ل على ذلك الملفات القائمة منذ سنوات بعيدة دونما وجود حـل            المكلف فهذا غير موجود، والدلي    

   .غرير به بالتوقيع على محضر الجرد     لها نظرا لعدم اقتناع المكلف بالتقديرات أو ادعائه انه تم الت          

هذا في ضريبة الدخل، أما في ضريبة القيمة المضافة فالحال أسوأ بكثير حيـث يتمثـل حـال                  

 : يليالتدقيق فيها كما

ال يوجد أي قسم لتدقيق قرارات المأمورين الفاحصين من ناحية موضوعية وخصوصا فـي              انه   -1

دوائر ضريبة القيمة المضافة، وانما األمر متروكا لرئيس الفاحصين المكلف مـن قبـل مـدير                

الدائرة وليس من المدير العام، وبالتالي فان قناعة المدير هي المعيار القانوني في صحة أو عدم                

 . الفاحصصحة قرارات

أن المدير العام نفسه قد فوض لنفسه صالحيات لم ينص عليها في القانون، بل وقام بتفويضـها                  -2

 اعـرف   ، وكل مدير دائـرة    قفاك المو و مل هملمدراء الدوائر، وإعطاءهم حرية التقدير باعتبار     

 .، وهذا طبعا ما يتنافى والقانون الضريبيالمحيطة بهبالظروف 

 الفحص المكتبي، وعمـل التسـويات        بالتقدير بطريقة  قليمية يقومون إن بعض مدراء الدوائر اإل     -3

 على التسوية المعروضـة     الضريبية دونما استناد إلى أي فحص، معتمدين على موافقة المشتغل         

، فان اتفقت وأهوائه وافق عليها وان لم تتفق وهواه حولت إلى قسم التـدقيق للبحـث                 من المدير 

 .والتقصي

 على التقديرات الصادرة من المكاتب اإلقليمية، بل وغياب وتهميش دور           غياب التدقيق المركزي   -4

 .أجهزة الرقابة المركزية المعينة لهذا الغرض والمتابعة

 وبالتالي ولألسباب أعاله فان الرقابة الضريبية بالمعنى الفعلي والموضوعي غير موجودة          

ولكن ليس كما يجب في دوائر       ، ولكنها موجودة  اإلطالقفي مكاتب ضريبة القيمة المضافة على       

، فالرقابة الضـريبية مـن      والحل بنظر الباحث هو تفعيل دور الرقابة الضريبية        ،ضريبة الدخل 

 :وجهة نظر الباحث هي

فن مراجعة االمتيازات والصالحيات التي أعطاها القانون لـإلدارة الضـريبية كوحـدة             

م أداء هذه الوحدات من خـالل أجهـزة         متكاملة من خالل نتائج أعمال وحداتها اإلقليمية، وتقوي       
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ة ، التـي تتعامـل مـع مشـكالت التطبيـق التفصـيلي       Functional Levelالرقابة المركزية 

أي هي قدرة اإلدارة الضريبية على تصحيح األخطاء وكشف          . الستراتيجيات اإلدارة الضريبية  

 .وقت والمكان المناسباالنحرافات الداخلية والخارجية بين المكلف واإلدارة الضريبية في ال

 :  يأتي باألسلوب التالي  برأي الباحثوالتفعيل

خلق جهاز رقابي مركزي يكون تابع للمدير العام أو أية سلطة أعلى بحيث يتم متابعـة                 -1

 .ت التدقيق في اإلدارات اإلقليميةقرارا

قرار تزويد الفاحص الضريبي بكل المقومات العلمية والعملية ليكون قادرا على اتخاذ ال            -2

 .المناسب ضمن مبدأ الشرعية الضريبية

، واستبدالها بمبدأ التصالح    بية على مستوى المكاتب اإلقليمية    إلغاء عمل التسويات الضري    -3

 على أن يكون أحد أعضاء الرقابـة         المنصوص عليها في القوانين الضريبية،     الضريبي

 .في لجنة التصالح الضريبيالمركزية عضوا 

يق في الدوائر اإلقليمية من الناحية الفنية مـن إشـراف مـدراء             فصل تبعية أقسام التدق    -4

 .الدوائر اإلقليمية إلى الوحدات الرقابية المركزية في المديريات العامة

وانمـا    Protectiveإن تحقيق أهداف الرقابة الضريبية ال تتمثل فقط بالوظيفة الحمائيـة  

الضريبي الذي فيه من المقومات واآلليات      ، أي إنشاء النظام     Constructiveبالوظيفة اإلنشائية   

لين بـالعلوم    مـؤه  أشـخاص  وان يتم تنفيذه من قبـل        ، يجعل المكلف يتقبله وهو راض عنه      ما

 التنفيذ من قبل هيئة مركزية لهـا مـن القـدرات            أعمال، وأن يتم مراقبة     المحاسبية والضريبية 

وبهذا   . حمل ثقيل  األمانة أنية تؤمن    ضريبية واع  وبإدارة والعلمية ما يؤهلها للمتابعة،      اإلدارية

 .فقط يتحقق االنتماء الطوعي عند المكلفين وبالتالي تحقيق أهداف الضريبة

  .)1(موقف مراقب الحسابات من الشرعية الضريبية: المطلب السابع 

، وتمثل مدى التزام القـائمين علـى        ة الضريبية هي منهج وطريق عمل     بينت أن الشرعي  

وااللتزام بالقانون يجب أن يكـون       .  بالتقيد بالنصوص القانونية والخضوع لها     اإلدارة الضريبية 

 -:لغة متبادلة بين كل أطراف العملية الضريبية لتوافق الهدف بين جميع األطراف وهم
                                                           

من منشورات المجمع العربي . التدقيق للتأكد من االمتثال للقوانين واألنظمة"  تطلق عليه بعض كتب التدقيق  (1)

  .319 ، صفحة 2001متقدمة،للمحاسبين القانونيين، مفاهيم التدقيق ال
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 .المكلف أو الملتزم بالضريبة ويسمى الطرف السالب: الطرف األول

 .الموجباإلدارة الضريبية باعتبارها الطرف :الطرف الثاني

 .الفاحص الضريبي الداخلي، وهو الشخص الموظف في اإلدارة الضريبية: الطرف الثالث

الفاحص الضريبي المستقل، وهو الشخص المكلف بتدقيق حسـابات المكلفـين           : الطرف الرابع 

   Auditorواألشخاص الخاضعين للضريبة والمسمى مدقق الحسابات 

انات المالية سواء أكانوا من داخل المشـروع أو مـن           وهم المستفيدين من البي   : الطرف الخامس 

 .خارج المشروع، وأهمهم السلطات الضريبية

وقد بينت بالفصول السابقة حقوق وواجبات اإلدارة الضريبية قبل المكلف، وكذلك حقـوق             

 وسوف أبين هنا مسؤولية مراقـب        .وواجبات المكلف قبل القانون الضريبي واإلدارة الضريبية      

 . الخارجي من الشرعية الضريبية في ثالثة بنودالحسابات 

 

 . مسؤولية المدقق بعدم االلتزام بالقوانين الضريبية -:أوال 

 إلى انه يجب على المدقق تدقيق مـدى إذعـان المنشـأة             250يشير المعيار الدولي رقم     :  أوال

هو تدقيق لغـرض     وقد سبق ان بينت ان التدقيق الضريبي          .للقوانين واألنظمة السارية المفعول   

، وبالتالي فان   ايير اوجه نشاط التدقيق المختلفة    خاص له قواعده وأصوله المستمدة من قواعد ومع       

 المهنية المنصوص عليها فـي قواعـد   ر عليه واجب التقيد بالمعايي Auditorالمدقق الخارجي 

األنظمة يعد خـارج  ، ولما كان مدى االمتثال للقوانين و    المهني التدقيق وإال اعتبر مقصرا بواجبه    

نطاق الكفاءة المهنية اال أن المدقق يجب أن يحصل من اإلدارة على ما يثبت امتثالهـا للقـوانين    

 المالية معناه   موعدم االلتزام من قبل المدقق بالتقيد بالقوانين الضريبية في إعداد القوائ           . واألنظمة

يست صادقة، وبالتالي فـان االعتمـاد        ولربما ل  ة القوائم المالية تحتوي على بيانات غير موثق       أن

عليها ربما يكون مضلال مما يعرضه للمسائلة المهنية بل ولربما المساعدة فـي تقـديم بيانـات                 

مضللة إلى السلطات الضريبية مما يشكل جريمة ضريبية قد تؤدي بالمدقق إلى فقدان رخصـته               

 وكمثـال الحظـه      . الضـريبية  أو إحالته إلى المحاكمة باعتباره شريكا أو مساهما في الجريمة         

الباحث من خالل حياته العملية في الدوائر الضريبية هو عدم اهتمام إدارة المشروع بالتسـجيل               

في دوائر ضريبة القيمة المضافة قبل مباشرة األعمال مما يعرضها للغرامات وعدم االعتـراف              
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بيرة قد  حقاقات ضريبية ك  ، وهذا يرتب عليها است    عند احتساب ضريبة القيمة المضافة    بالمدخالت  

وعموما يمكن القول أن تقرير ما إذا كان عمل معين يعتبر عدم             . يصعب على الشركة تسديدها   

 .التزام بالقوانين واألنظمة يحدد بواسطة المحكمة

 

 )1(تخطيط وتنظيم التدقيق بشأن عدم االلتزام : ثانيا 

 -:ين واألنظمة في القيام بما يلييتمثل تخطيط وتنظيم المدقق بشأن عدم االلتزام بالقوان

يترتب على المدقق عند تقييم نتائج البيانات المالية أن يتحقق من عدم التـزام المنشـأة                 -1

بالقوانين واألنظمة والتي ربما لها اثر مادي على القوائم المالية ويتضح ذلك من النص              

 :التالي
“ The auditor shoud recognize that noncompliance by the entity with laws 
and regulation may materially affect the financial statements “. 

عند التخطيط لعملية التدقيق يجب على المدقق الحصول على فهم إلطـار التشـريعات               -2

واألنظمة المطبقة في المنشأة والصناعة وكيفية إذعان المنشأة لهذا اإلطـار، وبالتـالي             

 - :عليه القيام بما يلي

 .االستفسار عن السياسات واإلجراءات بالنسبة لالذعان للقوانين الضرائبية  •

 .دراسة القوانين واألنظمة المتوقع أن يكون لها تأثير على التشغيل أو العمليات المالية •

االستفسارعن السياسات أو اإلجراءات المتبعة من إدارة المشروع لتقييم المحاسبة عـن             •

 .يرهاالدعاوي القضائية وتقد

رائبية والمالية  االستفسار من اإلدارة حول التزام المنشأة بالقوانين واألنظمة الض         •

 .السارية المفعول

 .االطالع على المراسالت الخاصة بالترخيص بالنشاط  من السلطات التنفيذية •

يجب على المدقق الحصول على أدلة تدقيق مناسبة وكافية عن التزام المنشأة بالقوانين              -3

ة عموما للتحقق بواسطة هذه األدلة عن األثر المادي المحدد للمبالغ واإلفصاح            واألنظم

 .عنها في القوائم المالية

                                                           
 .320  مرجع سابق، مفاهيم التدقيق المتقدمة،  صفحة  (1)
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 Written يجب علـى المـدقق الحصـول مـن اإلدارة علـى إقـرارات مكتوبـة        -4

Representations             يفيد بأنها أفصحت للمدقق عن كل الحقائق المعروفة أو إمكانية عـدم

ن واألنظمة ذات التأثير والتي سوف تؤخذ بعين االعتبار عند إعداد القـوائم             االلتزام بالقواني 

المالية، وفي حالة غياب أدلة تخالف ما تقدم فان للمدقق الحق في افتراض أن المنشأة تلتزم                

 :بالقوانين وذلك كما يتضح من النص التالي

“In the absence of evidence to the Contrary, the auditor is entitled to 
assume the entity is in compliance with these laws and regulations “. 

وهناك رأي أخر يقول انه ليس من الضروري أن يؤدي المدقق إجراءات حـول التـزام                

مـن   ذلـك    المنشأة بالقوانين واألنظمة الن ذلك يعتبر خارج نطاق تدقيق القوائم المالية يتضح           

 :النص التالي

 “The auditor does not test or perform at her procedures on the entity is 
compliance with laws and regulations since this would be out side the 
scope of an audit of financial statements”. )1(  

 أهـم    ال يتفق وهذا الرأي وخصوصا أن الفاحص الضريبي من أولى          أن الباحث والحقيقة  

أعماله هو التأكد من التزام المنشأة بالقوانين الضريبية السائدة حتى يحقق هدفـه مـن عمليـة                 

النه أصال قد كلف لهذا الغرض ولربما هذا هو أحد االختالفات بين عمليـة               الفحص الضريبي، 

 ).التدقيق المالي(ي والفحص المالي الفحص الضريب

ه ل وجود عدم التزام بالقوانين واألنظمة أن يوثق هذ         يجب على المدقق عندما يعتقد في احتما       -5

، مع محامي الشركة، مع المستشار الضريبي إن وجـد ، وفـي             النتيجة ويناقش ذلك مع اإلدارة    

حالة عدم اقتناعه باإلجابات أو التفسيرات أن يستشير المحامين المتخصصين بالقضايا الضريبية            

 . لالحتياط لآلثار القانونية المحتملة

 يجب على المدقق إعالم جهة التدقيق أو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا بأسرع مـا يمكـن                  -6

لتفسير عدم االلتزام الذي جلب انتباهه، وعلى المدقق ذا اشتبه بوجود صفقات ضريبية مع أحـد                

، ثل، لجنة التدقيق، مجلس اإلدارة    أعضاء اإلدارة أن يبلغ ذلك إلى المستوى األعلى في المنشاة م          

                                                           
 321  مرجع سابق، مفاهيم التدقيق المتقدمة ، صفحة 1(
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وفي حالة التأكد من إصرار اإلدارة على مخالفة التشريعات واألنظمة ان ينسحب مـن عمليـة                

 .التدقيق وابالغ  األسباب إلى الجهات الضريبية لمعالجة األمور وذلك تحقيقا للمصلحة العامة

 

 آثار عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة على تقرير المدقق: ثالثا 

 : االعتبار آثار نقص أدلة التدقيق على تقريره كما يلييجب على المدقق األخذ بعين

 إذا توصل المدقق أن عدم االلتزام له تأثير مادي على القوائم المالية، ولـم يـتم معالجتـه                   -1

 .بصورة صحيحة من اإلدارة أن يصدر تقريرا متحفظا أو عكسي

قنعه، فعليه االنسحاب   إذا منع المدقق من الحصول على أدلة تدقيق واثبات كافية للحد التي ت             -3

 .نص قواعد التدقيق المتعارف عليهامن عملية التدقيق كما ت

 إذا لم يتمكن المدقق من تحديد عدم االلتزام الذي حدث بسبب القيود المفروضـة بواسـطة             -4

ظروف خارجية وليست المنشاة أن يمتنع عن إصدار التقرير مبينا ذلك إلي أعلـى سـلطة                

 .في المنشأةإدارية 

ة القول أن على المدقق أن يحمي نفسة من الوقوع في جريمة االشتراك بتمكـين               وخالص

المكلف أو المشتغل من أداء الضريبة، وهي المسماة باالشتراك بالمساعدة بتمكين المكلف بطريق             

االحتيال من التهرب من الضرائب المستحقة عليه، كما في حالة إخفاء الوقائع التي علمها المدقق               

ته مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي تشهد بصحتها متى كان هذا الكشف              أثناء تأدي 

 وكذلك إذا أخفى المدقق الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي              .عن هذه الوقائع ضروريا   

تعديل في الدفاتر أو الحسابات أو السجالت أو المستندات من شأنه أن يقلل من من حجم األرباح                 

 وقد عرف    . الجنائية ةزيادة الخسائر وقد اصطلح على تسميتها في قانون العقوبات بالمساهم         أو  

المستشار البشري الشوربجي جريمة التحريض أو االتفاق أو المساعدة على التهـرب مـن أداء               

الضريبة، بأنها تتناول فعل االشتراك في جريمة اإلخفاء الضـريبي بـالتحريض أو االتفـاق أو      

 ووسيلة ارتكابها هي استعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، مما             المساعدة،

يشكل اشتراكا من جانب غير الممول، ذلك أن الممول قد ال ينفـرد بنشـاطه الشخصـي فـي                   

ارتكابها، وانما قد يسهم معه شخص ليست له صفة الممول وال يخضـع قانونـا للضـريبة أو                  
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 وهذا اإلسهام في ارتكاب جريمة إخفاء مبالغ تسـري عليهـا             . الخاص االلتزام بأدائها من ماله   

الضريبة بطريقة االحتيال والذي جاء تخصيصا للقواعد العامة في االشتراك في مجـال جـرائم               

 .)1(الضرائب

 

                                                           
 .264 ة، صفح1972، الطبعة األولى،  جرائم الضرائب والرسوم: المستشار البشري الشربجي (1)
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 النتائج :  المطلب االول

 من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وقواعد التـدقيق         عن مزيج  ان التدقيق الضريبى عبارة      -1

 فالتدقيق الضريبى اصبح من االهمية بمكان بحيث اصبح يقال فى            .الوجه نشاط التدقيق المختلفة   

يبية فى ممارساتها لواجباتها وتحقيـق      ادبيات الضرائب انه يمثل الوجه الحضارى لإلدارة الضر       

 فلم يعد يقتصر دوره على التحاسب الضريبى كما يفهمه البعض وانما المساهمة الفعالة               .اهدافها

االدارات المختلفة فى الوحدات االقتصادية بحيث يمكنها من تحقيق رقابـة الممكـن             فى ترشيد   

 .ورقابة الواجب معا

 اعمال اإلدارة الضريبية اال ان مخالفة الشرعية يـؤدى           انه وان كان االصل هو مشروعية      -2

 .)1(الى بطالن التصرف المخالف للقانون الضريبى باعتبار ان قرار مأمور التقدير قرار اداري

انه ال استقرار لسلطه دون قانون، وال وجود لقانون بدون سلطه، وانه ال يجوز لـإلدارة                 -3 

نيا اال اذا كانت مجرد تنفيذ او تطبيق لقاعـدة تشـريعيه             ان تاتى عمال ماديا او قانو      الضريبية

 ودليلى فى ذلك هو عدم االلتزام الحاصل فى االلتزام الضريبى            .)2(عامه قبل مباشرة التصرف   

وهذا ما يؤيد اهمية بحثى هـذا        . فى السلطة الفلسطينية من المكلف او اإلدارة الضريبية نفسها        

 النقص الحاصل فى عدم حيادية المدقق الخارجى وعدم         يعوضفى التدقيق الضريبى عله ايضا      

 .)3(وجود رقابه داخليه فعاله فى شركاتنا ومؤسساتنا الفلسطينية سواء منها الخاصة او العامة 

 : ان التدقيق الغراض الضرائب يشتمل على المحاور التالية-4

 .المحور العلمى للمحاسبه والتدقيق -1

                                                           
 عمان، المحامين،، نقابة  وطرق الطعن فيه قضائيااألردنلدخل في قرار تقدير ضريبة ا :الحاج موسى، حسن فالح )1(

 .194 صفحة ،1988

 دار الفكر القاهرة، ،المعاصرة والنظم اإلسالمي في التشريع اإلدارة أعمالالرقابة على  :سعيد عبد المنعم الحكيم: )2 (

 .9 ص، 1976األولى، الطبعة  العربي،

 .27ص ،1964 العربية، دار النهضة القاهرة، اإلداري،دي في القانون  نظرية االعتداء الما:  مصطفى كيرة-
 الضبط والرقابة الداخلية بين النظرية والتطبيق في الشركات المساهمة في أنظمة :، نائل، رسالة ماجستير القبج)3(

 .168، صفحة جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
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 .المحور التشريعى للضرائب -2

 . التنظيمى واالداري لإلدارة الضريبيةالمحور -3

 التوصيات : المطلب الثاني

 التوصيات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات: اوال

 ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين الفلسطينيه بتضمين نظامها الداخلي بنودا تحدد فيها             -1

الغراض الضـرا ئـب بصـوره    بدقه المفاهيم المتعلقه بنشاط الخدمات التدقيقيه بصوره عامه و 

 تحقق بذلك ازالة سوء الفهم والخلط السائد بين الممارسين لهذه الخدمات في السوق              ، حتى خاصه

 .الفلسطينيه

 االسراع باقرار قانون مهنة تدقيق الحسابات وتفعيل جميع فصوله، وخاصة المتعلـق منهـا               -2

 مراقبة ومتابعة المخالفات المهنيه     بالمسلكيات،  وتشكيل جهاز مهني من داخل الجمعيه قادر على         

سواء على مستوى االعضاء الممارسين للمهنه، او على مستوى االدارات الضـريبية واتخـاذ              

 أن توقف عضوية أعضاء     ويوصي الباحث   1االجراءات القانونية لمعالجة الظواهر الغير طبيعية     

 : الجمعية تلقائيا اذا تم ادانتهم بما يلي

o  القانون بالسجن الكثر من سنةجريمة يعاقب عليها. 

o                 عدم قيام العضو بتقديم كشف التقدير الذاتي لمصلحة الضرائب عن قصد علما أنـه ملـزم

 .بتقديم الكشف كأي مكلف قانونا

o                 تقديم تقارير دورية للضرائب  فيها معلومات مغلوطة ومزورة لصـالح أحـد العمـالء أو

 .لصالح العضو نفسه

o  تقدير ذاتي مغلوط ومزور نيابة عن أحد عمالئه عن علمتعاون في تحضير وتقديم كشف. 

 التوصية الى المشرع الضريبي والى المسؤولين في قانون الشركات ومفوضي هيئة االوراق             -3

لجنـه  المالية  واعضاء مجلس ادارة السوق المالي الفلسطيني بان ينص في تشريعاتهم بانشـاء               

على ان تشكل هـذه اللجنـة مـن          . لسوق المالي  لكل شركه مساهمة تتداول اسهمها في ا       تدقيق

                                                           
 .2004 لستة 9رقم  صدر قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات  1
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بعض اعضاء مجلس االدارة الخارجيين الذين ليست لهم مراكز تنفيذية في ادارة الشركة، وعلى              

غرار ما هو معمول به في المملكة األردنية الهاشمية حيث اصدرت تعليمات االفصاح والمعايير              

 ضرورة تشكيل لجان التدقيق لما لها مـن         على) 25(المحاسبية ومعايير التدقيق بموجب المادة      

 .اهميه في تحقيق الحيادية والنزاهة لمدقق الحسابات

 التوصيات المتعلقة باالدارة الضريبية: ثانيا

 يوصي الباحث بفصل المهام في اإلدارة الضريبية للعمليه الضريبية عـل غـرار فصـل                - 1

يفي والعضوي في نفـس الوقـت       وضرورة تبني التخصص الضريبي الوظ    . السلطات في الدولة  

 :على مستوى العمليه الضريبية لتحقيق ما يلي

 عدم التعسف والشطط االداري عن طريق عدم الجمع بين وظائف العمليه الضـريبية بيـد                -أ  

 .شخص واحد

 . خلق االطر المتخصصة في فن الممارسة  الضريبية-ب 

العامة لالدارة الضريبية، وربطها  بأعلى       اعتبار التدقيق الضريبي جزءا من السياسة المالية         - 2

المستويات االدارية في وزارة المالية، اي بمكتب الوزير مباشرة وليس باالدارة اإلقليمية كما هو              

 .متبع حاليا

 ان يكون هناك نوع من التأثير الهام  أي سلطة المشاركة الفعلية باتخاذ القرارات للوحدات                - 3

 العامة الضريبية قبل اصدارها ووضعها موضع التنفيـذ للوحـدات           الوظيفية في قرارات اإلدارة   

 .التنفيذية في االدارات اإلقليمية

 : انشاء اداره عامه للعالقات العامة بوزارة المالية يكون هدفها- 4

 . تقديم االستشارات الفنيه والقانونية للمكلفين-  أ 

نع ظاهرة التحايل على القـانون      حل المشاكل بقانونيه على مستوى المكاتب االقليمية، لم        - أ

 :والحد من ظاهرة الشطط االداري وأقترح ان يكون أعضائها مكونة من
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 .مستشار قانوني من وزارة المالية 

 مدقق حسابات قانوني يتمتع بالجنسية الفلسطينية 

  Aموظف من االدارة الضريبية برتبة  

قفه وتنفيذ التزامه الضريبي في      ضرورة توجيه انذار اولي للمكلف او المشتغل بتصحيح مو         - 5

جميع الحاالت التي تتبع فيها اجراءات الربط غير الحضوريه، وان يكون تحديد الحاالت التي ال               

 .تلتزم بها االدارة الضريبية بتوجيه االنذار هو على سبيل االستثناء

لف او المشـتغل     ال يجوز لالدارة الضريبية ربط الضريبة بطريقة التقدير اال بعد انذار المك            - 6

 .بتقديم االقرار ومنحه مهله مدتها ثالثون يوما لتقديم االقرار خاللها

 اعطاء المكلفين او المشتغلين الذين من الصعب ان يكون لهم ادارة حسابات الحـق بطلـب    - 7

 او وفقا لدفاتر محاسبيه منتظمة  او التقـدير          اساس نسبة ربح من مجموع الصفقات     تكليفه على   

التقدير الحكمي على ان يتم تقدير حجم االعمال السنوية لمثل هذه الفئـات بواسـطة               على اساس   

 : لجنه رسميه مختصة  واقترح ان تكون مكونه من

 مندوب من الضرائب يمثل وزارة المالية يختاره وزير المالية -1

 مندوب من وزارة االقتصاد والتجارة يختاره وزير االقتصاد -2

 رية يختاره رئيس االتحاد مندوب عن اتحاد الغرف التجا -3

  خبير محاسبي مجاز لهذا الغرض -4

  خبير يمثل مجموعات التجاريين والصناعيين -5

 يرى الباحث ان على الفاحص الضريبي سواء كان خارجيا او موظفا لدى احدى الـدوائر                – 8

الرسمية وخاصة الضرائب، ان يحصل على الفهم الكافي والمناسب النظمة الضـبط الـداخلي              

بة الداخلية لتحديد الدرجة التي سيعتمد عليها في عمله من حيث مـدى وتوقيـت عمليـة                 والرقا

 .الفحص وتحديد االجراءات واالختبارات الالزمة

 عدم قبول تمثيل المكلفين او المشتغلين امام الدوائر الضريبية اال للمرخصـين والمجـازين               – 9

 . اراضي السلطة الفلسطينيةلهذا الغرض من الجمعيات المحاسبية المتعارف عليها في
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 تفعيل دور دائرة التدقيق المركزي في االدارة العامة وكذلك دور دوائـر التـدقيق فـي                 – 10

االدارات اإلقليمية، عن طريق اعطائهم الصالحيات وتحويل تبعيتهم الفنيه الى االدارة المركزية            

 .بدال من االدارة المباشرة

 الوظيفة االنتقائية التي تساعد في كشـف االقـرارات           تطوير برامج خاصة لتصميم نظام     – 11

الضريبية التي يحتمل أن تنطوي على ابالغات غير كاملة  بدال من مزاجية االنتقاء المتبعة حاليا                

في الدوائر االقليمية، والتي تؤدي في كثير من االحيان الى زيادة الثغرة الضريبية بين المشتغلين               

 .واالدارة الضريبية

 :لنسبة لضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالمؤسسات المالية با– 12

يوصي الباحث اعادة الدراسة الفعلية المتخصصة لضريبة القيمة المضافة المفروضة على           

الرواتب واالجور في قطاع المؤسسات المالية للخروج من مشكلة التذمر التـي تعـاني منهـا                 

 :المؤسسات المالية لالسباب التالية

البنوك الممارسة العمالها في أراضي السلطة الفلسـطينية هـي امتـداد            أن معظم    

 .للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الخارج

أن ضريبة القيمة المضافة على الرواتب واالجور غير مفروضة علـى القطاعـات              

 .االقتصادية االخرى

ل العربية  أنه ال توجد مثل هذه الضريبة المفروضة على الرواتب واالجور في الدو            

الشقيقة والمجاورة  والتي يمكن أن تؤثر على عملية االستثمار في أراضي السـلطة              

 .الفلسطينية

 التوصيات المتعلقة بالتشريع الضريبي: ثالثا

  وكذلك سـرعة  . بنصه وروحه2004 لسنة   17 رقم   تطبيق قانون ضريبة الدخل الفلسطيني    – 1

ماشى وطبيعة المرحلة االقتصادية التي يمـر بهـا         انجاز قانون ضريبة القيمة المضافة بشكل يت      

 للضريبة   وكذلك المسارعة في التحضير النجاز قانون االجراءات الضريبية         .الشعب الفلسطيني 
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 النه من غير المعقول تطبيق القواعد القانونية الضريبية من  غير وجـود قـانون                غير المباشرة 

 .لالجراءات الضريبية

همة والشركات ذات المسؤولية المحدودة  وفئات المشتغلين الذين تزيد           الزام الشركات المسا   – 2

دورة اعمالهم عن مليون شيكل في السنه بمسك حسابات رسميه بما يتفـق وطبيعـة اعمـالهم                 

 .، ومحاسبتهم بناء على نتائج هذه البياناتوظروفهم االقتصادية

لملتزمين بتقـديم الكشـوفات      ضرورة اتخاذ المشرع الفلسطيني مواقف متشددة بحق غير ا         – 3

الدورية او السنوية،  وتحديد غرامه بنسبه مئوية من الضريبة المستحقة تتضاعف اوتوماتيكيـا              

 17 من قـانون رقـم       38  كما جاء بنص المادة    في حالة عدم تقديم الكشوف الدورية او السنوية       

 .2004لسنة

والشـركات ذات المسـؤولية    ان يلزم المشرع الضريبي الفلسطيني الشـركات المسـاهمة           – 4

المحدودة  بان تقدم  بيانات مالية منفصلة الغراض الضريبة، وان تكون موقعه من  االشخاص                

 لسـنة  17 من قانون رقـم      18 ، كما جاء بنص المادة    الذين اهلهم  القانون للتعامل مع الضرائب      

2004. 

  وكـذلك بحـق       النص صراحة على عقوبات مشددة بحق المتهربين من دفـع الضـرائب            – 5

 من القـانون    38، كما جاء بنص المادة      المحاسبين المخالفين الصول مهنتهم والقانون الضريبي     

 .2004 لسنة 17رقم 

 .PATACS االسراع في تطبيق نظام الكومبيوتر الفلسطيني – 6

التعميم على ادارات الوحدات اإلقليمية بعدم عمـل التسـويات الضـريبية والمصـالحات               – 7

   اال بناء على قانون ومن خالل لجان اداريه مشكله من االدارة العامة  لهذا الغرضالضريبية

 ضرورة تفعيل دور لجان المعارضة واالعتراض بالشكل القانوني لحل المنازعات القائمـة             – 8

واية منازعات اخرى حسب اصول تشكيل اللجان اإلدارية القضائية  واعتبار قراراتها لها قـوة               

 . بهالشيئ المقضي
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  تفعيل دور التوعيه الضريبيه بكل وسائل االعالم المتاحه  واشراك المؤسسـات المهنيـه                - 9

والغرف التجاريه  والمحاسبين القانونيين   وكل من لهم عالقه  بهذا الموضوع  والطلـب مـن                   

الموظفين فى الدوائر الضريبيه بالتعامل بشكل حضاري مع المكلفين  وعمل صندوق للشـكاوي              

 .بل الجمهور يفتح بواسطة دوائر الرقابه العامهمن ق

 تفعيل دور اجهزة الرقابه الخارجيه والحدوديه عن طريق زيادة عملية التنسيق بين الدوائر            – 10

 :الحكوميه واالدارات الضريبيه االقليميه  وخاصة دوائر االستيراد والتصدير وذلك لتحقيق

 الحد من ظاهرة التهرب الضريبي -1

 توردين بالتصريح عن بيانات االستيراد اجبار المس -2

 الخاتمة: المطلب الثالث

ن نجاح المدققين في دولة فلسطين ال يتوقف فقط على تبني جمعية المحاسبين القـانونيين               إ

الفلسطينية لمعايير التدقيق الدولية وفرضها عقوبات وغرامات زجريه بحق اعضائها المخـالفين            

قف على حسن استخدام اعضائها للمعايير األخالقية فى مزاولة         لقواعد السلوك المهني، وانما يتو    

اعمالهم وفقا لعقد الوكالة بينهم وبين االدارة من جهة وبينهم وبين المجتمع االقتصادي من جهـة                

فالمدقق الخارجي هو انسان اوال يضبطه ضميره وتحمله المسؤولية في ممارساته لعملـه              . ثانيه

 االمين على المجتمع يمارس اعماله كما يجب ان تمارس وفقا لقوله            بارادة مستقله،  فهو الحارس    

وكـذلك الحـال فـي النظـام          ".وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنين        " تعالى  

الضريبي فان نجاح النظام الضريبي في اي بلد يتوقف على كفاءة وحيوية تفاعل جميع محـاور                

نفيذ، وادارة الجهاز الضريبي، كلها عناصر متكاملة اذا اشتكى         فالتشريع، والت . النظام المشار اليه  

منها عنصر من العناصر الي سبب من االسباب تداعت العناصر االخرى واشتكت،  بل وربما               

 هي سلسلة من العمليات يجب ان ال ينظر الى كـل            فالعملية التدقيقية ذهبت للشطط  واالنحراف،     

 اليها على انها سلسلة متصلة من الحلقات، اذا ما حـدث            عملية على انفراد وانما يجب ان ينظر      

خلل في احد الحلقات سوف يؤدي وبالتأكيد الى خلل في الحلقات االخرى، وبالتالي في المراحل               

 فالوسيلة  الفعالة في محاربة اعمال الغش والتهرب الضـريبي ال             .االخرى من العملية التدقيقية   
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 وحسـن   )1(يه بقدر ما تكمن في انضباط االدارة واجهزتهـا          تكمن في الوسيلة الزجريه والتغريم    

وقد خلص الباحث الى التوصيات التالية لتحقيق نجـاح          استخدام الموارد المتاحة واهمها االنسان    

 : والعملية وهيعملية التدقيق او الفحص استخلصها من خالل حياته العلمية

ات المالية وتحويلها الى مخرجات ذات       على الفاحص او المدقق حشد الموارد وعناصر البيان        -1

قيمة،  من خالل التخطيط، التوجيه، التنظيم، التشكيل، الرقابة، وحسن اتخاذ القرار المناسب في              

  .انجاح برنامج التدقيق الفعالالوقت المناسب من أجل 

 على الفاحص او المدقق ان يتميز بالتفكير الموضوعي المتبصر والذي ينطلق من صـياغة               -2

ظرة شاملة لتحقيق الهدف الضريبي دون التحسب لمراكـز القـوى المختلفـة، او المصـالح                ن

 .الشخصية، وانما خلق االنتماء الطوعي للمكلفين والمشتغلين عن طريق تطبيق العدالة الضريبية

 :  على الفاحص او المدقق، التعرف وبدقة قبل البدء في مرحلة الفحص الضريبي على ما يلي -3

يب الرقابة، المعايير، المجتمع المراد فحصة، حتى يبدأ عمله وهو عـارف حـدود              الهدف، اسال 

الهدف المقصود وهو، تحقيق الضريبة المناسبة، من الشخص المناسب، وفي الوقت المناسـب،             

 .وفي المكان المناسب

 : على الفاحص او المدقق التعرف اثناء وخالل عملية  الفحص على -4

وأثرها على المجتمع واالشـخاص، طـرق االتصـال مـع االدارة            النتائج   و  االسباب ،الحقائق

 .والمسؤولين من اصحاب القرار

على الفاحصين أن يكتبوا الحقائق كما هي دون تزييف او تحريـف،            : خالل عملية التقرير   -5

فالغرض من التقرير هو الحصول عل أساس حقيقي        . مع وضوح في النص الى ابعد الحدود      

 .ليس فقط لالدارة وانما للمشتغلينفي تقييم معايير االداء 

على الفاحصين التركيز على االمور الجوهرية وترك االمور البسيطة الـى           : استثمار الوقت  -6

 .المساعدين، فأهم مورد في عملية التدقيق هو االنسان

                                                           
الربـاط،  ".  العليا في القانون العام      تالدراسا لنيل دبلوم    رسالة" المالية،االداره االقليميه لوزارة    :  جمجامه عبد الرحمن   )1(

  75 ص، 1990
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 المحافظة على العالقة التوازنية مع ادارة المشروع، فالعالقة بين االدارة والمـدقق هـي               -7

 االهداف كل بطريقته الخاصة، وعلى الفاحص ان يتذكر انه ليس في معركـة              عالقة تحقيق 

 .أو خصومة

 تناسي صراع االرادات، والتعامل بحوار االدارات الهادف، والمجادلة بالتي هـي احسـن              -8

 :لتحقيق االهداف المرجوة وهي

9-  The Right Tax at the  Right Time  

يأخذون وقتك، فالوقت من ذهب وللتـدقيق       حاول ان ال يسرقك الوقت، او تدع االخرين          -10

 .حدود زمنية يجب مراعاتها

تبنى المنهجية في العمل فهي الوسيلة الفعالة لتحقيق االستراتيجية اي تبنى منهج التدقيق              -11

 .The Systematic Audit Approachالفعال 
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 المالحق

 ير الخدمات الضريبية وتفسيراتها نشرات  معاي: الملحق االول 

 ?ما هي نشرات معايير الخدمات الضريبية 

لحقت نشرات معايير الخدمات الضريبية وحلت محل نشرات المسؤوليات فـي ممارسـة             

عد السلوك المهني الملزمة في ممارسة عمل الضرائب في          فهي عبارة عن قوا     .عمل الضرائب 

 .ظل قواعد السلوك المهني

 وهي عبارة عن ترجمة لكتاب دليل المحاسب المهني للقواعد االخالقية بموافقة رسمية من
John Wiley & Sons, Inc  
The CPA,S Gide to Professional Ethics was translateed according to an 
official permission obtained from John Wilry & Sons, Inc. 
Copyright of this translated version is reserved to the United States Agency 
for International Development – West Bank/ Gaza Mission. 

 مدى تطبيقها 

 :تنطبق هذه المعايير على كل االعضاء عندما 

o قرارات الضرائبيوصون بوضع معين ال. 

o يحضرون ويوقعون اقرارات  الضرائب بما في ذلك طلبات االرجاع . 

  تاريخ بدء التطبيق

لقد صادقت اللجنة التنفيذية للضرائب على هذه المعايير و نشرتها في تشـرين اول فـي                

 .  تشرين االول31 لالعضاء ابتداء من مجلة المحاسبة و اصبحت ملزمة

 أنظر الجزء             المعلومات حولفي هذه الوحدة        

 أ مواقف معينة في إقرار الضرائب: 1البيان رقم 

 ب معيار االحتمال المنطقي: 1-1التفسير 

 ج أالجابة على إستفسارات حول أالقرار: 2البيان رقم

 د بعض الجوانب أالجرائية لتحضير إقرارات الضرائب: 3البيان رقم 

 ه  التقديراتإستخدام: 4البيان رقم 

 و الخروج عن موقف تم التوصل إليها بقرار محكمة: 5البيان رقم 

 ز إعداد أالقرار: المعرفة بالخطأ: 6البيان رقم 

 ح إجراءات إدارية: المعرفة بالخطأ: 7البيان رقم 

 ط شكل وفحوى النصيحة على المكلف: 8البيان رقم 
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 أوضاع معينة في إقرار الضرائب : 1معيار الخدمات الضريبية رقم : ألجزء أ

النصح بموقف ضريبي ، تحضير وتوقيع االقرار يمنع المعيار االول : القاعدة االساسية 

 :االعضاء من 

التوصية بموقف ضرائبي معين اال اذا كان العضو مقتنعا ان هذا الموقف يتمتع باحتمالية               -1

 .امعقولة للصمود في حالة معارضته اداريا او قضائي

 1-1 انظر التفسير رقم - يشار الى ذلك باسم معيار االحتمال المعقول: ة مالحظ

تحضير وتوقيع اقرار الضريبة على علم بأنه ياخذ موقفا ال يستطيع العضو ان يوصي               -2

 .، اعاله1به حسب البند رقم 

 .لمواقف المبينة في اقرار الضرائبالمكلف هو المسؤول عن ا: مالحظة 

امـا   . 1ل العضو الى قناعة بان الموقف ال يتوافق مع المعيار رقم            قد يص : في بعض الحاالت  

 فاذا توصل العضو الى ان الموقف ال يـتم عـن عنايـة               .المكلف فيصر على اخذ هذا الموقف     

 :مسؤولة فيمكن للعضو ان

o ،يوصي بهذا الموقف شريطة ان ينصح المكلف باالفصاح عن هذا الموقف، او 

o كس هذا الموقف طالما كان االقرار يفصح عنهيحضر ويوقع االقرار الذي يع. 

 اطالع المكلف على الغرامات: ية القاعدة االساس

عند التوصية بموقف ضرائبي معين وتحضير وتوقيع االقرار علـى العضـو ان يعلـم               

 :المكلف ب

 الغرامات المحتملة لمثل هذا الموقف، و 

  امكانية تجنب الغرامات عن طريق االفصاح . 

 فعلى الرغم من ضرورة قيام العضـو بـاعالم           .كن اعطاء هذه المعلومات شفويا    يم: مالحظة  

 .المكلف حول اهمية االفصاح يبقى المكلف مسؤوال عن اتخاذ قرار االفصاح او عدمه

 :المواقف غير المسموحة :  القاعدة االساسية 

 :اذا كان الموقف

o مصمما الستغالل احتمالية التدقيق والفحص، او 

o يا من اجل التفاوض مع السلطة الضريبية موقفا جدل. 

 .على العضو اال يوصي بمثل هذا الموقف واال يحضر او يوقع اقرارا بأخذ مثل هذا الموقف

 .مدى مالئمة ان يكون العضو مدافعا عن المكلف : القاعدة االساسية 

على العضو ان يكون محاميا مدافعا عن المكلف عند التوصية بموقف ضـرائبي معـين               

 .1بول حسب المعيار رقم مق
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 ئم مع اخذ ما يلي بعين االعتباريتم تحديد االفصاح المال: االفصاح المالئم 

 .الحقائق والظروف المحيطة بالحالة المعينة 

 .صالسلطات المتعلقة باالفصاح في المنطقة الضرائبية ذات االختصا 

او اي شـخص    ) الظـاء بكسر  (يعرف المكلف على انه العميل، موظف العضو      : تعريف المكلف 

 .اخر يستلم الخدمات الضريبية

 ن اقرارات معلومات خاصة باالقراراقرار الضريبة يتضم

، وهو يتضـمن اقـرارات      دئيا عرض للحقائق يقوم به المكلف     ان اقرار الضرائب هو مب    

 .المعلومات المرفقة حسب معايير الخدمات الضريبية

 :تعريف الموقف الضرائبي

 :الموقف الضرائبي هو

 .موقف ظهر في اقرار الضرائب والذي قدم العضو نصيحة بخصوصه الى المكلف 

 هو موقف يعلم عنه العضو عن معلومات وحقائق جوهرية،وباالعتماد عليها يتوصل الـى              

 .ما اذا كان هذا الموقف مناسبا ام ال

س هو ذلك الموقف الذي يتم عن سوء نية وغير صحيح في نف:تعريف الموقف غير المسؤول 

 .الوقت 

 معيار االحتمال المنطقي: 1-1التفسير رقم: الجزء ب

من اجل مالئمة الموقف مع معيار االحتمال المنطقـي، علـى العضـو ان              : القاعدة االساسية   

 : لقانون الضرائب، ان هذا الموقفيعتقد، وباالعتماد على التفسيرات المقبولة

 مبررا حسب القانون الحالي، او 

نية وبحجج مقنعة من اجل احداث تغييرات في القانون الحـالي فـي              يمكن دعمه بحسن     

 .المحاكم

يجب على العضو اال ياخذ في الحسبان احتمالية التدقيق او االكتشاف عندما يقرر مـا اذا                 

 .تحقق هذا المعيار 

 عالقته مع القوانين االخرى لمصلحة الضرائب

 االقل  االكثر تقييدا

 السلطة المطلقة االساس المعقول قياالحتمال المنط أحتمال عالي

 

 :ان معيار االحتمال المنطقي هو

اقل صرامة من السلطة المطلقة في قانون الضرائب ومن االحتمال العالي الذي ينطبق على               

 .التقصير الجوهري في دفع االلتزامات الضرائبية
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 .اكثر صرامة من معيار االساس المعقول المستخدم في قانون الضرائب 

 .طات المرجعية هي لتحديد معيار االحتمال المنطقي السل

عند الحكم فيما اذا كان اقرار الضرائب يتناسب مع معيار االحتمال المنطقي، ال ينحصـر               

 حـول سـلطة قـانون الضـرائب         تفكير العضو في السلطات التي عادة ما يفكر بها عند الحكم          

 : حيث يستطيع العضو االعتماد على .المطلقة

 .التي تسرد االسباب بشكل جيدالمقاالت  

 .المقاالت المنشورة في مجالت الضرائب المهنية 

 . تستخدم الغراض التحليل الضرائبي المراجع االخرى التي عادة ما 

 الحكم في مدى توفر االحتمال المنطقي

 : من أجل الحكم في مدى توافر االحتمال المنطقي، على العضو أن 

 يحدد الحقائق ذات العالقة

 دد التساؤالت باالعتماد على الحقائقيح

 البحث في المراجع عن إجابات

 :تقييم المراجع وتحديد االجابات مع االخذ بعين االعتبار

 ما إذا كانت الحقائق المذكورة مميزة عن تلك للمكلف 

 ما إذا كانت المصادر تتضمن تحليال للمسالة بدال من ذكر الخالصات 

 ئمتع ومصدرهنوع المصدر ودرجة إقناعه،مال 

 الوصول إلى خالصة مدعومة من هذه المصادر

 

 أالجابة على إستفسارات حول أالقرار : 2معيار الخدمات الضريبية رقم : الجزء ج

 على انه على العضو وقبل التوقيع على االقرار المعد له           2ينص المعيار رقم    : القاعدة االساسية   

لومات الالزمة من المكلف لالجابة على التساؤالت       ان يبذل جهدا معقوال في الحصول غلى المع       

 .عن االقرار

 :على المكلف ان يحاول الحصول على اجابات لالسباب التالية: التبرير 

ان السؤال والجواب قد يكونا مهمين في تحديد الـدخل الخاضـع للضـريبة او االلتـزام                  

 .الضريبي

ار ان االقرار صحيح وخـال      ، عادة ما يجب على العضو ان يوقع غلى اقر         كمعد للكشف  

 .من االخطاء ومكتمل

  فلـيس مـن     .اي طلب للحصول علـى معلومـات      " اسئلة  " يتضمن التعبير   : تعريف االسئلة   

 :الضروري ان يكون الطلب على شكل سؤال حيث يمكن ان يكون
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 في التعليمات، او  

 .في القوانين واالحكام 

 

 :بة قد تتضمناالسس المنطقية لحذف اجا: حذف احدى االجابات 

او (صعوبة الحصول على المعلومة كما وان االجابة لن تؤثر بشكل كبيـر علـى الـدخل                  

 .الخاضع للضريبة او على االلتزام الضريبي) الخسارة

 .غموض في معنى السؤال فيما يخص هذا االقرار 

يها ففي هذه الحالة على العضو ان يكتب على االقرار مالحظة يقول ف. االجابة مطولة جدا  

يجب عدم حذف االجابة فقط النها ال تصب في  ان المعلومات متوفرة وستقدم عند الفحص

 .مصلحة المكلف

ة، ليس مطلوبا منه ان يبين في االقرار هـذه          نلمكلف اسباب جيدة لحذف اجابة معي     اذا كان لدى ا   

االقرار غيـر   المحذوفة تجعل    ولكن على المكلف دوما ان يفكر فيما اذا كانت االجابة             .االسباب

 .مكتمل

 

 بعض الجوانب االجرائية لتحضير إقرار الضرائب: 3معيار الخدمات الضريبية رقم: الجزء د

 :االعتماد على المعلومات من المكلف : القاعدة االساسية 

 على انه على الرغم من ان العضو يستطيع االعتماد بدون فحـص،             3ينص المعيار رقم    

لمكلف او طرف ثالث، على العضو ان يتحقق من هذه المعلومـات            على المعلومات المقدمة من ا    

 .، غير مكتملة او غير متناسقةاذا ظهرت بانها غير صحيحة

 :مثال 

يستطيع العضـو   . قدم مكلف الى العضو قائمة بايرادات اسهم وفوائد دوم مستندات مؤيدة            

 .كتملة او غير متناسقةحة او غير ماالعتماد على هذه القائمة طالما لم تظهر انها غير صحي

 العضو ان على الرغم من ان العضو غير ملزم بفحص المستندات المؤيدة ، فانه على: مالحظه

 . دوما ان يرفق المعلومات المؤيدةيشجع المكلف

 مثال

يجب ان يشجع العضو المكلف ان يقدم المستندات المؤيدة للسماح للعضو ان يحدد الـدخل               

م والسندات او من مصادر الدخل التي تنتقل بنفس صـفاتها الـى             والتنزيالت من صفقات االسه   

 .المكلف مثل الدخل من االرث او الشركات المساهمة الصغيرة

 مسؤولية تحديد شروط التنزيل: القاعدة االساسية 
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اذا كان على المكلف ان يحقق شروطا معينة من اجل الحصول على معالجـة ضـرائبية                

 .تأكد من ان الشروط قد تحققتمعينة، على العضو ان يسأل وي

 مثال

ة او ان تتـوفر المسـتندات       قد يتطلب التنزيل ان يحتفظ المكلف بدفاتر وسجالت سـليم         

 على العضو ان يسأل المكلف حول هذه السجالت وان يحدد ما اذا كانت الشروط قـد                  .المؤيدة

 .توفرت من اجل الحصول على التنزيل

 .السابق والمعلومات االخرى ذات العالقةاقرارات العام : القاعدة االساسية 

 :على العضو ان

 يراجع اقرارات الضرائب من السنوات السابقة كلما امكن  

يأخذ بعين االعتبار معلومات لها عالقة تم الحصول عليها من اقرارات لمكلفـين اخـرين                

ـ      .وكانت ضرورية لتحضير اقرار المكلف االصلي      د  هنا يجب على العضو ان يلتزم بقواع

 .وقوانين السرية في المعلومات التي قد تنطبق في مثل هذه الحاالت

 

 إستخدام التقديرات: 4معيار الخدمات الضريبية رقم : الجزء ه

 ، انه وباستثناء في الحاالت التي ال يسمح بها القانون 4ينص المعيار رقم : القاعدة االساسية 

 :المكلف اذا كاناو القاعدة ، يستطيع العضو ان يستخدم تقديرات 

 .الحصول على المعلومات الدقيقة يعتبر امرا غير عملي 

 .العضو يرى ان هذه التقديرات معقولة باالعتماد على الحقائق والظروف المعروفة له 

 ايضا على ضرورة اال تعرض هذه التقديرات بشكل يوحي بدقـة            4ومع ذلك تنص القاعدة رقم      

 .أكثر مما هو موجود فعال

 .يعتبر تقديرا الغراض هذه القاعدةان التخمين والتقييم ال  : لتقييمالتخمين وا

 االفصاح عن التقديرات
ليس من الضروري عادة االفصاح عن استخدام التقديرات ولكن في بعض االحيـان يـتم               

. االفصاح عن استخدام التقديرات لعدم تضليل السلطات الضريبية حول درجة الدقة المسـتخدمة            

 :ف متوفرة عندما يكون المكلفتكون هذه الظرو

 .ان مريضا في تاريخ تقديم االقرارقد توفي او ك 

لم يستلم اقرار الذي يبين عناصر الدخل والمصروف المنقولة له من منشأت اخرى فـي                

 .تاريخ االقرار

 ).اعالن افالس(تأثير على االقرار يمر في قضايا معلقة قد يكون لها  

 .ريق او فشل في الحاسوبقد فقد سجالت ذات عالقة بسبب ح 



 222

الخروج عن موقف تم التوصل إليه بقرار محكمة : 5معيار الخدمات الضريبية رقم : الجزء و

 أو إجراءات إدارية

 للعضو ان يوصي بموقف ، او يوقع او يحضر اقـرار            5يسمح المعيار رقم    : القاعدة االساسية 

ديده في اجراءات ادارية او قـرار       الضرائب الذي يتضمن موقفا مختلفا عن الموقف الذي تم تح         

 .محكمة في اقرارات سابقة

يحدث استثناء عن هذه القاعدة عندما يكون المكلف ملزما بمعالجة معينة في السنوات : مالحظة 

 .القادمة وكان قد وقع على اتفاق بهذا الخصوص

ئبية او  تتضمن االجراءات االدارية فحصا من قبل سـلطة ضـرا         : تعريف االجراءات االدارية    

 .مداوالت االستئناف حول اقرار ضرائب او مطالبات استرجاع

 : تعريف قرار المحكمة 

 .قرار المحكمة يشير الى قرار صادر عن اي محكمة ذات صالحية على االمور الضرائبية 

 .امثلة على الحاالت التي يمكن فيها التوصية بمعالجة ضريبة مختلفة في االعوام الالحقة

 طريقة معالجة ضرائبية محددة باجراءات ادارية او بقرار محكمة فيما يخص اقرار اذا تم تحديد

لكن  . العام السابق ، عادة ما ينصح العضو باستخدام نفس المعالجة الضرائبية في العام الحالي

 :هناك حاالت تسمح بمعالجة اخرى كما في االمثلة التالية

 معالجة البنود المغطاة سـابقا بـاجراءات        على الرغم من ان سلطات الضرائب تحاول دائما        

 وكذلك االمر بالنسـبة      .ادارية بنفس طرق المعالجة بشكل مستمر اال انها غير ملزمة بذلك          

ق عليها سابقا فـي اجـراءات       الى المكلف فهو غير ملزم باستخدام نفس طرق المعالجة المتف         

 .ادارية

 مستندات مؤيدة والتي اصبحت متـوافرة       من الممكن ان اقرار العام السابق قد اخذ لعدم توفر          

 .هذا العام

قد يكون المكلف وافق على قرار محكمة او لم يستأنف هذا القرار على الرغم مـن موافقـة                   

 . ،موقف معين من اقرار الضرائب1الموقف لمعيار الخدمات الضريبية رقم 

ـ             وفرة هـذا   اصبحت قرارات المحاكم واحكام ومصادر اخرى والتي تدعم موقف المكلف مت

 .العام والتي لم تكن متوفرة في العام السابق

 

 إعداد االقرار: العلم بالخطأ  : 6معيار الخدمات الضريبية رقم: الجزء ز

 .االفعال عند معرفة وجود أخطاء : القاعدة االساسية 

 انه اذا علم العضو بوجود خطأ في اقرار ضريبي تم تقديمه سابقا او              6ينص المعيار رقم    

 : قرارا لم يتم تقديمه، على العضو انان ا
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 .يعلم المكلف مباشرة 

 انها مسؤولية المكلف ان يقرر ما اذا اراد تصحيح الخطأ: مالحظة

 .يوصي باتخاذ االجراءات التصحيحية* 

 .يمكن اعطاء هذه التوصيات شفويا: مالحظة

 

 :تصحيح الخطأ واعالم سلطة الضريبة 

ضرائب بدون الحصول على موافقة المكلـف اال اذا طلـب           ال يستطيع العضو اعالم مصلحة ال     

 .القانون ذلك 

 انها مسؤولية المكلف وليس العضو ان يقرر ما اذا اراد تصحيح الخطأ: مالحظة 

ر له اقرار الضرائب    اذا فشل المكلف في تصحيح خطأ العام السابق، وطلب من العضو ان يحض            

اد االستمرار في االرتباط مع هذا المكلف في العام         ، على العضو ان يدرس ما اذا ار       للعام الحالي 

 واذا عمل العضو على تحضير اقرار العام الحالي عليه ان يقوم بـالخطوات المناسـبة                 .الحالي

 .لتجنب تكرار هذا الخطأ

على العضو ان يراجع مستشاره القانوني قبل اتخاذ قرار االستمرار في العالقة مـع              : مالحظة  

 هناك احتمال ان توجه الى المكلف تهمة التزوير او اي تهمة جنائية، يجب ان                فاذا كان   .المكلف

 .ينصح المكلف بمراجعة مستشار قانوني قبل اتخاذ اي اجراء

 :يتضمن الخط: تعريف الخطأ  

اي نوقف ،حذف او معالجة محاسبية ال تتناسب مع معيار الخدمات الضريبية رقم عند تقديم  

 .اقرار الضرائب

.  1اقرارات العام السابق الذي لم يعد يتناسب مع معيار الخدمات الضريبية رقم موقف في  

 .بسبب تطبيق القوانين، او قرارات المحاكم او االصدارات االدارية باثر رجعي

 .ال يشمل الخطا ذلك البند الذي ليس له ائر هام على االلتزامات الضريبية

 بغض النظر عما اذا قام العضو بتحضـير او          6م  ينطبق معيار الخدمات الضريبية رق    : التطبيق  

 .توقيع اقرار الضريبة الذي تضمن الخطأ ام ال

 إجراءات إدارية: العلم بالخطأ : 7معيار الخدمات الضريبية رقم : ألجزء ح

 .الردود عند معرفة وجود خطأ : القاعدة االساسية 

اءات ادارية عنـدما علـم       انه اذا كان العضو يمثل المكلف في اجر        7ينص المعيار رقم    

 :بوجود خطأ في االقرار المقدم ، على العضو ان
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 .يبلغ المكلف دون تأخير 

 . يوصي بخطوات تصحيحية 

 .يمكن اعطاء هذه التوصيات شفويا: مالحظة 

 .ابالغ سلطة الضريبة بهذا الخطأ : القاعدة االساسية 

صول على موافقة المكلف ،     يستطيع العضو ابالغ سلطة الضريبة بهذا الخطأ فقط بعد الح         

 فاذا رفـض المكلـف       .التي يسعى العضو للحصول عليها، اال اذا لزم العضو قانونيا بغير ذلك           

 .المكلف منح الموافقة الى العضو، على العضو التفكير باالنسحاب وانهاء العالقة مع المكلف

مرار في العالقة مع هذا     على العضو ان يراجع مستشاره القانوني قبل اتخاذ قرار االست         : مالحظة

 فاذا كان هناك احتمال بان توجه الى المكلف تهمة التزوير او اية تهمة جنائية اخرى،                 .المكلف

 .ستشار قانوني قبل اتخاذ اي اجراءيجب ان ينصح المكلف بمراجعة م

تتضمن االجراءات االدارية فحصا من قبل سـلطة ضـرائبية او            : تعريف االجراءات االدارية  

 .الت االستئناف ولكنها ال تتضمن االجراءات الجنائيةمداو

ينطبق هذا المعيار بغض النظر عما اذا قام العضو بتحضير او توقيع اقرار الضريبة               : التطبيق

 قد يكون هناك اعتبارات خاصة تطبق عندما يكون العضو معينا مـن              .الذي تضمن الخطأ ام ال    

 . عمل المستشارقبل مستشار قانوني للمساعدة في امور تخص

 

 شكل وفحوى النصيحة على المكلف : 8معيار الخدمات الضريبية رقم : الجزء ط

 : على العضو ان : القاعدة االساسية 

يستخدم حكمه المهني للتأكد من ان النصيحة الضريبية تعكس كفاءة العضو المهنية وتخـدم               

 .حاجات المكلف

ثر على البنود الواردة في اقرار الضـريبة         يفترض ان النصيحة المقدمة الى المكلف  ستؤ        

 . عند اعطاء النصيحة1الخاص به وعليه يجب ان يتبع معيار الخدمات الضريبية رقم 

 : العضو غير ملزم بأن

يتبع شكال محددا او وجهات معينة عند اعطاء النصيحة الى المكلف سـواء كانـت شـفوية او                  

 .كتابية

 :حقة تؤثر على النصيحة المقدمة سابقا اال اذا يتصل مع المكلف عند حدوث تطورات ال

 .كان العضو يساعد المكلف في تطبيق اجراءات او خطط مرتبطة بالنصيحة المقدمة سابقا -1
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 . رغب العضو بان يتحمل هذه المسؤولية تحديدا -2

يجب اعالم المكلف ان النصائح الضريبية المقدمة تعكس حكما مهنيا ومبنيـة علـى              : مالحظة  

 وال يقع على     .ف الحالية، وان اي تطورات مستقبلية قد تؤثر على النصائح السابقة          اساس الظرو 

اما . لتطورات الالحقة على هذه النصائح    العضو اي واجب ان يستمر في اعالم المكلف عن اثر ا          

، ينصـح    على النصائح السابقة   أثرتاذا استمر العضو في التعامل مع المكلف وعلم بتطورات            

 . المكلف بهابإعالموم العضو  يقأنالمؤلفون 

ال يغطي هذا المعيار مسؤوليات العضو عندما يتوقع ان هناك طرف ثالث قد يعتمـد                : التطبيق

 . على النصيحة

 .على العضو ان يهتم بقواعد سرية المعلومات عند تقديم النصيحة الضريبية : السرية 

 : شكل النصيحة الى المكلف 

يحة المقدمة الى المكلف على العضو ان ياخذ مـا يلـي            عند اتخاذ قرار حول شكل النص     

 :بعين االعتبار

  ? وما حجم المبالغ ? المعاملة أهميةما درجة  

  ? عام بطبيعته أو هل السؤال محدد  

  ? كم من الوقت المتوفر لتوفير النصيحة وتقديم التوصيات 

  ? ما هي التعقيدات الفنية المقدمة  

  ? هذا الموضوع ما هي المصادر المتوفرة حول 

  ? الضريبية باألمور ما مدى معرفة المكلف  

 ? هل هناك حاجة الستشارة محامين  
 

 : نموذج الستمارة ضريبة القيمة المضافة) 2(ملحق رقم 

 )1(رفق نموذجا الستمارة فحص ضريبة القيمـة المضـافة        أهمية برنامج التدقيق    أولتبيان  

  الختبار مدى فاعلية نظام الضبط الداخلي

 

 

 

                                                           
  .ينفلسط في المالية وزارة اهللا، رام المالية، لصندوق النقد الدولي في وزارة الضريبية التوعيةمن منشورات محاضرات )1(
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 استمارة مراجعه ضريبة القيمة المضافة  )2-1(شكل رقم 

 : إسم المراجع                             : دائرة

 :معلومات عامه عن المؤسسة الخاضعة للتدقيق: اوال

 :أالسم التجاري

 : رقم الملف

 : العنوان

 :أسماء عناوين كبار المسؤؤولين

 :الحسابات المصرفيه

 : البنك 

 :ن العنوا

 :رقم الحساب 

 :إسم المحايب المسؤؤل 

 :تقديم االقرارات الضريبية: ثانيا

 ?هل تقدم المؤسسة اقراراتها الضريبية بانتظام في التواريخ المقررة  )1(

 الضريبة على االرباح التجارية

 ضريبة القيمة المضافة

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 .م السابق اية اقرارات تخلف عنها المشتغل في العام الحالي اوالعا )2(

 :االلتزام بالشروط المحاسبية: ثالثا

 . خارجيا-2 محليا – 1: هل يحصل المشتغل على فواتير مشتريات )1(

 .  هل فواتير المشتريات مستوفيه للشروط القانونية )2(

 . هل يصدر المشتغل فواتير ضريبية )3(

 . هل يمسك المشتغل حسابات كما نص عليها الذيل الخاص بطبيعة حساباته )4(

فحدد    تزيد عن قيمة واحد صحيح واذا كانت االجابة بالMark- Upال  هل نسبة  )5(

 .ما هي االسباب

 -: مراجعة حسابات المخازن: رابعا

 .حدد نوع المنتج الخاضع للمراجعه )1(

 . حدد الكميه المخزونه في تاريخ المراجعه )2(
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 .19 حدد الكميه المسجله في اخر جرد اجرته المؤسسه بتاريخ  )3(

 .اه في الفتره البينيه مدعمه بالمستندات حدد الكميه المشتر )4(

 . حدد الكميه المباعه خالل نفس الفتره )5(

 . حدد المخزون النظري المفروض وجوده في تاريخ المراجعه )6(

 . حدد الفروقات واعمل حسابات الفروقات الضريبيه )7(

 : مراجعة هوامش الربح: خامسا

 .لبضاعه المباعه حدد الربح االجمالي عن طريق استخدام معادلة تكلفة ا–أ 

 . قارن نسبة الربح الحالي مع نسب االرباح السابقه والمثبته في اوراق العمل–ب 

 . اذا كان االختالف كبيرا ادرس االسباب المحيطه بالمشروع او الظروف السياسيه–ج 

 . حدد الربح الصافي وقارن واستنتج االسباب–د 

 .تبارات  الجوهريه واختبارات االذعانقم بعمل االختبارات الالزمه وخاصة االخ: سادسا

قم بعمل مراجعه جوهريه لنظام الخصومات المكتسبه والخصومات الممنوحه وكيفيـة           : سابعا

 .معالجة الخصومات دفتريا

 .ثامنا ؛ قم بعمل التقارير الالزمه وناقشها مع المكلف وابلغه بالفروقات ان وجدت

بات الالزمه حسـب النمـاذج المتـوفره        اذا تجاوب المكلف مع تقديراتك اعمل المطال       - أ

 .بالمكتب

 اذا لم يتجاوب المكلف مع تقديراتك  اعمل نموذج االعالم والتقدير واعلم المشـنغل               - ب

 .بحقوقه في الطعن في التقديرات

قم في كل مرحله من مراحل الفحص باالتصال بمدير التدقيق ونسق معه فـي االمـور                : تاسعا

 .ع االداره االقليميهالفنيه  وناقش نتائج اعمالك م

اذا كانت طبيعة الفحص لها نواحي فنيه غير عاديه نسق مع االداره المركزيه للتدقيق              : عاشرا

 .والشؤون القانونيه قبل اصدار االعالم والتقدير

هذه االستماره اعدت من التجربه العمليه والمحاضرات التي اعطيت مـن قبـل قسـم          : مالحظه

النقد الدولي في المحاضرات الخاصه بالتوعيه الضريبيه لموظفي         لصندوق   –الشؤون الخارجيه   

  .السلطه الفلسطينيه بوزارة الماليه الفلسطينيه واشتراك الباحث في هذه المحاضرات
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                                               Abstract 
This research has been conducted to assure the importance of 

achieving Systematic Audit Approach.  This can be achieved through 

studying the structural relationship between the Tax Systems and the 

Standards of different audit activities practiced currently in the economic 

units in Palestine. 

The researcher has studied many literary writings related to audit and 

tax sciences in order to achieve his goal in establishing an active auditing 

system.  He used the analytical reading approach in addition to analyzing 

system, making good use of his practical experience as an auditor in one 

hand and manager for more than one in Tax Departments in the Ministry of 

Finance in Palestine on the other hand. 

The study results have shown that the success in managing Tax Units, 

stopping evasion and the falsification of accounts, do not lie only in 

punishing means written in Tax Laws or Professional Standards 

Institutions, but it lies in the well organized Tax Administration. 

The study recommends the following: 

1) The necessity of hasting the endorsement of suggested Palestine Income 

Tax and the serious thinking in changing the V.A.T law in a way that 

suits the specialties of Palestinian economic condition . 

2) Harmonization between Tax Legislation and PSCPA in order to find 

lawful articles to punish those who work illegally. 



 c

3) The Tax Legislation should take care into accounts the principle of 

segregation of duties in tax process to ensure the neutrality and 

cleanliness in work, and applying the principle of accountability. 

4) The Tax Administration should adopt the principle of historical 

reconciliation between the Palestinian traders and the tax responsibles 

in order to remove the bad effects of the occupation. 

                                                    

 


