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المستخلص :
يتوقف نجاح الدولةة فةي ايتيةار نظا اةا الضةريبي علةى ارفةة كا لةة بموضةا ال جت ةة ااقتتةادية وااجت اعيةة والسياسةية
واألهداف التي يساى إلى تحقيقاا ،و ن هذا ال نطلق تحاول الدراسات الضريبية اارتقةاء بالا ةل الضةريبي علةى أك ةل وجة عةن
طريق استيدام األساليب الال ية الحديثة التي تناكس إيجابا ً على ع لية التحاسب الضريبي  ،وتقديم أفضل اليد ات لل كلفةين بةدفة
الضريبة ،و ناا نظام التقدير الةذاتي ،والةذب ب وجبة يقةوم دافاةي الضةرابب بععةداد حسةاباتام اليتا يةة وتقةدي اا ةة ن ةاذ اينةة
تادها اإلدارة الضريبية  ،و ن ثم تسديد بلغ الضريبة ال ترتبة بذ تام بشكل باشر وفق الديل الذب قام بتحديده ال كلةف ويقتةرن
هذا األسلوب وجود نظام تدقيقي فاال يوضة ن قبل اإلدارة الضريبية يتةي لاةا إجةراء الرقابةة الححقةة لعلةى األ)لةب على شةكل
ةنام
عينات ن دافاي الضرابب ويكون هذا النظام الرقابي ت ام أ ان للرقابةة الضةريبية وراد لل كلفةين الةذين قةد يلجةم الةبا
إلى التارب الضريبي
وإن تطبيق نظام التقدير الذاتي للضرابب سيحدث نقلة نوعية لتحديث اإلتةحح الضةريبي ياتةة وأن هةذا النظةام ا ةول بة
في الاالم ك ا ان يتطلب اايير ال حاسبة الجيدة ونظم ال تاباة وال ؤسسات ال حاسبية والتدقيق إلى جانب األ انة والثقة
وفةي هةذا البحةث سةةوف يةتم ربةط تطبيةق نظةةام التقةدير الةذاتي ةة إ كانيةةة ااسةتفادة ةن اليةد ات التةةي يقةد اا قةانون سةةاربينز –
اوكسةةلي  Sarbanes-Oxleyو يتتةةره ل SOXوهةةو القةةانون األ ريكةةي الةةذب تةةدر فةةي ت ةةوز  2002اثةةر اانايةةار فةةي
الشركات األ ريكية نتيجة حاات التزوير والتحعب بالقوابم والبيانات ال الية لتلك الشركات ،والذب ن يحلة تةم تحديةد ؤشةرات
الرقابة الدايلية والذب يجب ان تلتزم ب ج ية الشركات الاا ة والياتة ع و ا و راقبةي الحسةابات كقةانون انةي ،وان ال ةر
ةن هةذا القةانون هةو أحكةام الرقابةة علةى انةة ال حاسةةبة والتةدقيق وإدارة الشةركات فضةح عةن فةر عقوبةات قاسةية علةةى إدارة
الشةةركة عنةةد ا ا تتتةةرف ب ةةا يتفةةق ةةة حقةةوق أتةةحاب ال تةةال والجاةةات األيةةر وفةةي قةةد تاا اإلدارة الضةةريبية باعتبارهةةا
ستيدم أساس ل يرجات ال حاسبة التي يقوم على أساساا نظام التقدير الذاتي

Abstract
Sarbanes-Oxley Act and its impact on the efficiency and effectiveness for the
system of self-assessment in taxation
The success of the tax system is subject to the possibility of its application in society,
the success of state to choose its tax system depends on knowing full conditions of
community economic, social and political according to the objectives it seeks to achieve, ,
therefore the tax studies is trying to upgrading work tax to the fullest by using modern
scientific methods which reflects positively on the process of settling accounts tax, and
provide better services for taxpayers to pay the tax, including the method of self-esteem,
according to which the taxpayers provide financial statements, and are included with
models organized by the tax administration, and then pay the amount of tax implications
discharged directly according to income, which has specified designate. Coupled with this
method and a system an audit effectively placed by the tax administration allows them to
conduct post-audit (mostly) in the form of samples of taxpayers and this regulatory system
safety valve controlled tax and deterrent for taxpayers who may resort some of them to tax
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evasion.
The application of the system of self-assessment tax will shift to modernizing the tax
reform, especially since this system application in the most states of world as it requires
good accounting standards and monitoring systems and institutions accounting and
auditing as
well as honesty and trust.
In this research will be linked application system of self-assessment, with the possibility
to take advantage of the services provided by the Sarbanes - Oxley Sarbanes-Oxley and
Mini (SOX), a U.S. law passed in July 2002, after the scandals and the collapse in
corporate America as a result of cases of fraud and manipulation statements and the
financial statements for those companies, through which was to identify indicators of
internal control and that must be observed by all public and private companies in general
and auditors into law a professional, and that the purpose of this law is control provisions
on the accounting profession, audit and corporate governance as well as to impose tough
sanctions on the company's management when they do not behave consistent with the
rights of stakeholders and other parties, particularly the tax administration as the basis of
the output of user accounting system is on the basis of self-esteem.
المقدمة :
ت ثل الضريبة الركن األساس في الرابطة الوثيقة أو الاحقة ال تبادلة بين أفراد ال جت ة والدولة التي يايشون فياا  ،وهي بلغ
ن ال ةال تسةتوفي السةلطة ال اليةة ل ثلةة بالايبةة الاا ةة للضةرابب وفروعاةا لحسةاب اليزينةة الاا ةة وت ثةل جةزءا ةن الةديل
التافي الذب يتحقق ل يحل السنة
وفي نطاق الضرابب على الديل فمن أبرز تحدب يواج اإلدارة الضريبية هةو تحديةد حجةم الوعةاء الضةريبي التةي تسةقط علية
الضريبة والذب ُي ْ َتةرفْ نة بلةغ الضةريبة ولذلك تحةاول الدراسةات الضةريبية اارتقةاء بالا ةل الضةريبي علةى أك ةل وجة عةن
طريق استيدام األساليب الال ية الحديثة و ناا أسلوب التقدير الذاتي في تقدير الةديل الياضةة للضةريبة وب ةا يةناكس إيجابةا ً علةى
ع لية التحاسب الضريبي  ،وتقديم أفضل اليد ات إليام
وبادف تازيز إ كانية ااعت اد على نظام التقدير الذاتي تحاول هذه الدراسة ااستفادة ن قانون سةاربينز – اوكسةلي فةي ع ليةة
التحاسب الضريبي ن يحل نظام التقدير الذاتي ،حيث ياةد هةذا القةانون الةذب تةدر عةام  2002أهةم قةانون لتنظةيم األع ةال فةي
الوايات ال تحدة  ،إذ ياتبر االتزام باذا القانون حجر الزاوية في بناء الو ات الية فيدة و وثوقة في شكل بيانات اليةة يقابلاةا
إفتةةاح حبةةم لفابةةدة ال سةةتيد ين الةةدايليين واليةةارجيين  ،وبالتةةالي سةةيترك هةةذا القةةانون انطباعةةا ايجابيةةا علةةى الاحقةةة بةةين انةةة
ال حاسبة والتدقيق واإلدارة الضريبية باعتبارها ال ستيدم األساس لل الو ات ال حاسبية التي يتم اإلفتاح عناا
وقةد تةةم تقسةةيم الدراسةة إلةةى ثحثةةة باحةةث ايةت ال بحةةث األول فةةي تنةاول قةةانون سةةاربينز اوكسةةلي ةن حيةةث ال فاةةوم وال ح ة
األساسية واألهداف التي يساى إلى تحقيقاا وكذلك توضي الايكلية التةي يبنةى علياةا وربةط ذلةك ةة نظةام التقةدير الةذاتي ،أ ةا فةي
ال بحث الثاني فيتم التارف على نظام التقدير الذاتي ن حيث ال فاوم والتاريةف و تطلبةات واليةة التطبيةق واإلطةار القةانوني لاةذا
النظام ،في حين تض ن ال بحث الثالث الجانب التطبيقي ن يحل عر است ارة ااستبانة وتحليل النتابج التي تةم التوتةل إلياةا،
والتي على ضوءها يتم ناقشة فرضية البحث
ويل البحث إلى ج لة استنتاجات وتم وضة التوتيات ال ناسبة لاا
مشكلة البحث:
إن لجوء السلطة ال الية في قسم الشركات إلى تقدير ال كلفين ال ش ولين بنظام سك الدفاتر التجارية ب وجب الضوابط التةي يةتم
إعدادها سنويا ً ن قبل قسم األع ال التجارية وال ان بحجة أن القةوابم ال اليةة ال قد ةة ةن قبةل ال كلفةين ا تابةر بشةكل عةادل عةن
ال ركز ال الي للوحدات ااقتتادية ،وترتب على اجراء السلطة ال الية ال شار الي في ا تقدم ،عدم ااسةتفادة الفاليةة ةن يرجةات
ال حاسبة ت ثلة بالقوابم ال الية ال تادق علياا ةن راقةب الحسةابات ةن جاةة  ،وتةمثر الاحقةة بةين أطةراف التحاسةب الضةريبي
لال كلف  ،راقب الحسابات  ،اإلدارة الضريبية وعدم الثقة بينام ن جاة أير
وقد يثار التساؤل اآلتي والذب ي ثل شكلة البحث التي نحن بتددها  :هل يكون قــةـانون ســةـاربينز اوكــةـسلى عا ح ؤثرا قويا
في جال القوابم ال الية لال تادق علياا ن قبل راقب الحسابات ال لتزم باذا القانون تلبي ر)بةة ال سةتيد ين لتلةك القةوابم وفةي
قد تام اإلدارة الضريبية  ،األ ر الذب يؤدب بالنااية إلى تفايل نظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي
أهمية البحث :
إن البحث في وضو الضريبة بشكل عام على قدر ةن األه يةة كوناةا ت ثةل أحةد قو ةات اقتتةاد الدولةة  ،وكةون وضةو
تةةالحاا وقةةد تتفةةق أحيان ةا ً وإن قلةةة اعت ةةاد الايبةةة الاا ةةة
التحاسةةب الضةةريبي يتالةةق بالاحقةةة بةةين جاةةات تاةةددة قةةد تتاةةار
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للضرابب على القوابم ال الية ال دققة ن قِبةل راقبةي الحسةابات يانةي عةدم اسةتفادتاا ةن اليةد ات التةي تقةد اا ال حاسةبة كنشةاط
يد ي  ،في الوقت الذب ينب ي أن تكون الاحقة بين ال حاسبة والضةريبة بنيةة علةى التاا ةل اايجةابي ال ث ةر فةي تحقيةق تةال
الجاات ال يتلفة وفي قد تاا تحقيق الادالة عند فر الضريبة واحتساباا وتتزايد أه يةة البحةث ألنة ياةدف إلةى تطةوير ع ليةة
التحاسب الضريبي واانتقال باا ن األ سلوب التقليدب الذب يات د علةى ج وعةة ةن اآلراء الشيتةية لتتواكةب ولةو بجةزء يسةير
ة األساليب الال ية الحديثة وال تطورة و ناةا نظةام التقةدير الةذاتي ،وكةذلك حاولةة ربةط ال وضةو ةة قةانون سةاربينز اوكسةلي
بالشكل الذب يازز الثقة عند استيدا ويط بن اإلدارة الضريبية عند تطبيق هذا النظام في التحاسب الضريبي
أهداف البحث :
يادف البحث إلى تحقيق اآلتي:
 -1إلقاء الضوء قانون ساربينز اوكسلي ن حيث ال فاوم وال ح و تطلبات التطبيق والايكلية األساسية
 -2استارا نظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي ن حيث ال فاوم وإجراءات التطبيق واإلطار القانوني
 -3التارف على ال شتركات التي ي كن ااستفادة ناا عند تطبيق نظام التقدير الذاتي
فرضية البحث :
في ضوء شكلة البحث وهدف ي كن تيا)ة الفرضية اآلتية :
ل هنةاك عحقةة ذات اثةر انةةوب بةين التةزام الشةركات بقةةانون سةاربينز اوكسةلي وكفةاءة وفاعليةةة تطبيةق اإلدارة الضةريبية لنظةةام
التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي
منهج البحث :
يقوم هذا البحث على ال ناجين ااستنباطي وااستقرابي وذلك ـن يـحل عـةر أهةم ال ةواد القانونيةة والفقةرات التةي يتضة ناا
قانون اوكسلي و ال ؤثرة على كفاءة نظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي و ـةد فاعليتاـةا فةي سـةد فجـةوة احتياجات اإلدارة
الضةةريبية وتحقيةةق درجـةة ةةن ااط بنـةان للبيانـةات وال الو ـةات ال اليـةة و)ير ال الية ال اروضة بالتقارير ال الية عنةةد اعت ادهةةا
بشةةكل باشةةر فةةي تقةةدير وحسةةاب ضةةريبة الةةديل وكةةذلك اعت ةةاد أسةةلوب التحليةةل اإلحتةةابي ةةن يةةحل النسةةب ال بويةةة والوسةةط
الحسابي واانحراف ال ايارب في الجانب التطبيقةي ةن البحةث ،ولتازيةز الجانةب النظةرب تةم راجاــةـة واســةـتيدام ال ــةـتادر
ال تاحـــة للدراســـات ال نـــشورة و)ير ال نـــشورة والــدوريات الاال يــة وال حليــة ألنتقــاء أحــدث ال ــستجدات الياتــة ب ــا
تــم تناولــ عــن واضية التقدير الذاتي وقانون اوكسلي

المبحث األول
قانون ساربينز – اوكسلي  Sarbanes-Oxleyومختصره ()SOX
تمهيد :
ان قانون ساربينز -اوكسلي هو القانون األ ريكي الذب تدر في ت وز  2002وياةرف أيضةا باسةم ل الشةركة الاا ةة لل حاسةبة
وإتحح قانون ح اية ال ستث ر ل في ل جلس الشيوخ و ل ساءلة الشركات وال راجاة وقانون ال سؤوليةل في لالبيت األبي
 ،ويضة هذا القانون اايير جديدة أو حسةنة لج يةة الشةركات األ ريكيةة وإدارة الشةركات وال حاسةبة الاا ةة ،وينسةب اسة إلةى
قد السناتور األ ريكي لبول ساربينس ل D-MDوال ثل ايكل جي ي اوكسلي ل R-OH
لقد تم إقرار القانون استجابة لادد ن ال شاكل ال حاسبية وال ؤسسية ،ويادف القانون لوضةة اةايير جديةدة وتازيةز اةايير قاب ةة
في جال حاسبة ال ؤسسات وإيقا الاقوبات على ال يطبين ،وقد وضةة القةانون تطلبةات جديةدة علةى التنفيةذيين فةي ال ؤسسةات
ولكن أيضا على جالس اإلدارة
 1-2ال فاوم الاام للقانون:
وقد جاء هذا القانون اثر ال شاكل واانايار في الشركات األ ريكية نتيجة حاات التزوير والتحعب بالقوابم والبيانات ال الية لتلةك
الشركات ل Linda.s.speding,2009:312
و ن يحل هةذا القةانون تةم تحديةد ؤشةرات الرقابةة الدايليةة والةذب يجةب أن تلتةزم بة ج يةة الشةركات الاا ةة والياتةة ع و ةا
ن ه ذا القانون هو أحكةام الرقابةة علةى انةة ال حاسةبة والتةدقيق وإدارة الشةركات
و راقبي الحسابات كقانون اني ،وان ال ر
وتازيز فاوم حوك ة الشركات باإلضةافة إلةى فةر عقوبةات قاسةية علةى إدارة الشةركة عنةد ا ا تتتةرف ب ةا يتفةق ةة حقةوق
أتحاب ال تال والجاات األير لال ستث رون ،الدابنون ،دوابر الضريبة ،ال نافسون  ،ال تارف (Ivy xiying,2005,25
)
وقد جاءت أهداف و تطلبات هذا القانون تفقةة ت ا ةا ةة التقةارير واألطةر الرقابيةة ال شةتركة التةي أتةدرتاا ال نظ ةات ال انيةة
الدولية والتي تتض ن اآلتي :ل Kate,2007:8
 نة التزوير بالقوابم ال الية -تقديم تقارير الية أكثر شفافية
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 تازيز الرقابة الدايلية في الشركات الاا ة ااقبة ال فسدين عن حاات التزوير في القوابم ال الية ح اية ال ستث رين والجاات األيرإن الشركات التي تيضة ل تطلبات قانون ل SOXتا ل ن اجل توثيق فاالية نظام الرقابة الدايلية على التقةارير ال اليةة وعلةى
وج التحديد ا جاء في القسم ل 404ن القانون ويت ثل فيلOxley, ACT,2002:45-32
 هناك سؤولية تقة على عاتق اإلدارة فةي الحفةاظ علةى الرقابةة الدايليةة علةى التقةارير ال اليةة الكافيةة وتقيي اةا لفااليةة الضةوابطالدايلية في نااية السنة ال الية
 هناك سؤولية تقة على عاتق لجان الرقابة في التدقيق واإلشةراف علةى نشةاطات الشةركات الاا ةة وبيةان ال يالفةات في ةا يتالةقراجاة الحسابات ل ر إتدار تقارير باشرة ليةتم رفااةا إلةى جلةس إدارة
بالبيانات ال الية وتقديم البح)ات الكافية بيتو
الشركة للطفي 11 : 2002 ،
 2-2ال ح األساسية لقانون ساربينز – اوكسلي:
تك ن ال ح األساسية لاذا القانون بااتي :ل Oxley act,2002: 26-30
 تمسيس جلس أعلى لل حاسبة ل راقبة أداء أع ال ال حاسبين القانونيين وح اية ال ستث رين وإعادة الثقةة فةي تقةاريرهم ،ويتطلةبتسجيل ج ية ال حاسبين القانونيين كمعضاء في هذا ال جلس وإتبا تالي ات ال ستقبلية بدقة
 تطبيق القواعد ال قترحة بترا ة لل حافظة على استقحل راقب الحسابات ب ا في ذلك الرفة ن تححيات لجان التةدقيق و نةةراقبي الحسابات ن زاولة األع ال ااستشارية للا يل نفس
 طالبة ال ديرين التنفيةذيين وال ةاليين للشةركات بتوقيةة شةاادة قسةم ل ي ةين كةل ثحثةة أشةار يشةادون فياةا باةدم عل اةم بوجةودأيطاء أو )ش في القوابم ال الية باإلضافة إلى د فاعلية نظام الرقابة الدايلية في اكتشافاا
 الا ل ع لى الرفة ن ستو اإلفتةاح والشةفافية لكةل اإلحةداث ال اليةة ال ةؤثرة فةي عناتةر القةوابم ال اليةة سةواء دايةل القةوابمال الية أو يارجاا ،باإلضافة إلى اإلفتاح عن د فاعليةة نظةام الرقابةة الدايليةة للوحةدة ااقتتةادية  ،وضةرورة إتةدار قواعةد
تحدد آداب وسلوك ال ديرين
 الرفة ن ستو ال حللين ال اليين و نة ع ليات التحليل ال الي ليد ة أ)را ياتة الاقوبات ال الية والجنابية على ج ية األطراف ذات الاحقة في حالة وقو ال يالفات بقتد او بدون 3-2األهداف األساسية لقانون ساربينز – اوكسلي:
يتض ن هذا القانون ج لة ن األهداف الداعي ة إلى الناو
و)يرهم ن أتحاب ال تال والجاات األير و ن اه اا:
الشفافية في تقديم ال الو ات ال الية ،وتتحقق تلك الشفافية بدراسة القوابم ال الية قبةل اعت ادهةا ونشةرها ب ةر التوتةل
-1
إلى قناعة بمناا ا تتض ن أب عبارات او بيانات )ير تحيحة وان تكون تلك البيانات وال الو ات ذات أه يةة نسةبية ،والتمكةد ةن
ان لم يحذف ن تلك القوابم أب بيانات أو الو ات أو بالغ ن شمناا جال هذه القوابم ضللة ل takettet, 2004:6
التحقق ن كفاءة نظام الرقابة الدايلية في الشركة و د فاعليتاا فةي نةة ع ليةات ال ةش واكتشةاف األيطةاء ال حاسةبية
-2
حال حةدوثاا ،والتحقةق ةن قةدرة الشةركة علةى القيةام فةي تنفيةذ األنشةطة الرقابيةة بطريقةة ت كةن ةن التمكةد ةن جةودة التنفيةذ لتلةك
األنشطة والثبات على ذلكل Tae G,2004 :188
دراسة السياسات ال حاسبية التي تتبناها الشركة و ححظة أب ت يير في هذه السياسةات ال تباةة  ،و ححظةة ةد حب ةة
-3
هذه السياسات لطباة ع ل الشركة وأثرها على ال ركز ال الي ونتابج األع ال
-4اإلشراف على ع ليات التقتي والبحث عن ع ليات ال ش واأليطاء التي ن شمناا أن تحدث في الشركة ل Kate, 2007:9
بالبيبةة ال حاسةبية واكتسةاب الثقةة لةد ال سةتث رين ودوابةر الضةريبة

-1دراسة التقارير وال ححظات التي يقد اا ال حاسب القانوني واأليذ باآلراء الواردة فياا
 -6التحقةةق ةةن اسةةتقحلية ةةدققي الحسةةابات الةةدايليين ورفةةة كفةةاءتام ووضةةة نظةةام للتةةدقيق الةةدايلي فةةي الشةةركة ونطةةاق الفح ة
والتقارير التادرة عناا ،وتقديم ااقتراحات ن شمناا تمكيد تلك ااستقحلية
 -2اتياذ التدابير الحز ة في حالة يالفة إحد الشركات للقوانين والقواعد واألنظ ة  ،حيث تفر اشد الاقوبةات علـةـى ال ةدراء
والرؤساء وفر إجراءات تار ة علـــــــــــــــــــى ج ية اليد ات ال قد ة ن ال دققين ل Tackett,2004 : 189
 4-2هيكلية قانون ساربينز – اوكسلي:
يتتر لتلةك األبةواب ةة التركيةز علةى
يحتوب هذا القانون على احد عشر باب ويتملف كل ناا ن عدة أقسام  ،واآلتي عر
ا يرتبط ناا ب وضو التقدير الذاتيلLinda.s.speding,2009:381-414
 -1جلس راقبة حسابات الشركة:
 الباب األول :ويتملف ن تسة أقسام ،ويشكل جلس ل راقبة حسابات الشركات الاا ة ن اجل توفيررقابة ستقلة على كاتب راقبي الحسابات وتحديد اإلجراءات ال حددة لحلتزام بضةوابط السةلوك ال انةي ،و ةا اشةك فية فةان
هذا الباب يازز ن إ كانية ااعت اد على القوابم ال الية عند التحاسب الضريبي وفق نظام التقدير الذاتي
 -2استقحلية راقب الحسابات:
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 الباب الثاني :يتملف ن تسة أقسام ويضة ال اايير استقحلية راقب الحسابات والقواعد األيحقية ل انةالتدقيق ل ا لاا ن اثر على شفافية و وثوقية التقارير ال الية وال الو ات ال ترح عناا ،و ن ال ؤكد إن تلك ااستقحلية سوف يتم
ااستفادة ناا بشكل كبير عند تطبيق نظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي
 -3سؤولية الشركات:
 البةاب الثالةث :ويتةةملف ةن ث انيةةة أقسةام تركةز علةةى تحديةد سةةؤولية ةوظفي الشةركات ةةن دقةة البيانةةات ال اروضةة بالتقةةاريرال الية ،وفي هذا ال ديل أه ية كبيرة عند تطبيق نظام التقدير الذاتي ان التزام ال وظفين بتلك ال سؤوليات سوف يكون رادعا لام
بادم التضليل في تلك القوابم ن جانب وعا ل ازز للثقة في تلك القوابم ن جاة أير
 -4تازيز اإلفتاح عن البيانات ال الية:
الباب الرابة :ويتكةون ةن تسةاة أقسةام يتةف تازيةز شةروط اإلفتةاح عةن ال اةا حت ال اليةة ب ةا فةي ذلةك األحةداث التةي يجةب
اإلفتاح عناةا يةار ال يزانيةة بعيضةاحات وأثرهةا علةى ال اةا حت ال اليةة  ،ك ةا انة يتطلةب تقةديم التقةارير فةي الوقةت ال ناسةب
للت يرات في الوضة ال الي ،ويتطلب هذا القسم :
 إيضاح بمن اإلدارة سؤولة عن وضة هيكل للرقابة الدايلية وإجراءات تطبيقاا تقييم لفاعلية ضوابط الرقابة الدايلية للتقرير ال الي في نااية السنة ال الية تقديم تقرير ن راقب حسابات الشركة بالتتديق على تقرير تقييم اإلدارة للرقابة الدايلية -1تحليل وتاار ال تال
 الباب اليا س :ويتكون ن قسم واحد فقط ويش ل إجراءات هادفة إلى ال ساعدة في استاادة الثقة لد ستيد و التقارير ال اليةوتحةةدد قواعةةد السةةلوك اإللزا ةةي ل حللةةي األوراق ال اليةةة فةةي الكشةةف إليضةةاح التاةةار فةةي ال تةةال بةةين اإلدارة وال ةةالكين
واألطةةراف األيةةر  ،وفةةي هةةذا البةةاب أه يةةة كبيةةرة بالنسةةبة لةةددارة الضةةريبية وعنةةد تطبيقاةةا لنظةةام التقةةدير الةةذاتي فةةي التحاسةةب
الضريبي بشكل يا
 -6وارد وسلطة اللجنة:
 الباب السادس :ويتملف ن أرباة أقسام وياطي الحةق والسةلطة للجنةة راقبةة ع ليةات البورتةة ل ةر الرقابةة علةى األوراقال الية في التاا ل ة ال حللين ال اليين ويضة قيود تحد ن ارسة ال انيين بتفة وسيط أو ستشار أو تاجر
 -2الدراسات والتقارير:
 الباب السابة :ويتملف ن ي سة أقسام  ،ويياطب راقب الحسابات القابم بالا ةل ضة ن لجنةة راقبةة ع ليةات البورتةة ويقةدميتلف الدراسات ااستشارية
 -8ااحتيال وال ساءلة الجنابية للشركات:
 البةةاب الثةةا ن :ويتةةملف ةةن سةةباة أجةةزاء ويتةةف الاقوبةةات الجنابيةةة للتزويةةر والتحعةةب بحسةةابات الشةةركة وإتةةحف أو ت ييةةرالسجحت ال الية التي يجب عرضاا في التحقيقات ة توفير الح اية لل بل ين وقوة اإلرشاد
 -9تازيز الاقوبة وجرابم ال ديرين ال اليين:
 الباب التاسة :ويتكون ن قس ين ويتناول زيادة الاقوبات على اإلدارات الاليا باةد تتةنيف ال ةديرين وفةق ال سةتويات الوظيفيةةوفر أقو األحكام وال بادئ التوجياية في حالة عدم اعت اد التقارير ال الية للشركات ويوتف بمن جري ة جنابية ،ولاذا البةاب
أه ية في التزام الشركات التي يطبق فياا قانون اوكسلي بادم است حل نظام التقدير الذاتي فةي التحاسةب الضةريبي بقتةد التاةرب
ن دفة الضريبة عند ا يتوفر لدياا اليقين بتح لاا عقوبات الية كبيرة ن جراء ذلك التارب
 -10اإلقرارات الضريبية للشركات:
 الباب الااشر :يتكون ن قسم واحد ييت بعجراءات اعت اد اإلقرارات الضريبية ن راقبي الحسابات ،ك ةا يتضة ن اإلشةارةإلى ضرورة التوقية ن قبةل الةربيس التنفيةذب للشةركة علةى اإلقةرار الضةريبي ،و ةن الواضة جةدا اه يةة ذلةك عنةد تطبيةق نظةام
التقدير الذاتي
 -11ال ش والتحعب في سجحت الشركة:
 الباب الحادب عشر :ويتملف ن سباة أقسام ويحدد الطرق ال تباة التةي تقةوم باةا الشةركات فةي ال ةش والتحعةب وفةق سةجحتوتطبيقات تتض ن أباةاد إجرا يةة ولتلةك الجةرابم عقوبةات حةددة ،و ةا ا شةك فية ان لاةذا البةاب اثةر ايجةابي فةي يلةق نةو ةن
ااط بنان لد اإلدارة الضةريبية عنةد تطبيةق نظةام التقةدير الةذاتي فةي التحاسةب الضةريبي  ،عنةد ا يتةوفر لةدياا اليقةين بةان قةانون
اوكسلي ياتم بفر تلك الاقوبات
حتويات قانون ساربينز – اوكسلي ان ا يقتتر علةى ضةرورة القيةام بةعجراءات تةدقيق فاالةة فحسةب
ويتض ن يحل عر
بل ي تد إلى سؤولية اإلدارة و راقبي الحسابات بعبداء الرأب الفنةي فةي نظةام الرقابةة الدايليةة ال طبةق و ةد توافقة ةة القةانون،
وإجراء تقييم ل عند نااية كل سنة للتمكد ن د فاعليت بالنسبة للتقارير ال الية
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المبحث الثاني
نظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي
تمهيد:
تقوم األنظ ة الضريبية الحديثة وإداراتاا على بدأ ’’االتزام الطوعي‘‘ ،الذب ياني أن ال كلفين يةؤدون طواعيةة ةا علةيام ةن
التزا ات ضريبية أساسية  ،ة تديل حدود فحسب ن جانب اإلدارة الضريبية ويتحقق ذلةك االتةزام الطةوعي ع ليةا ً ةن يةحل
نظام ’’الةربط الضةريبي الةذاتي‘‘ حيةث يقةوم دافاةي الضةرابب بععةداد حسةاباتام اليتا يةة وتقةدي اا ةة ن ةاذ اينةة تاةدها اإلدارة
الضريبية  ،و ن ثم تسديد بلغ الضريبة ال ترتبة بذ تام بشكل باشر وفق الديل الذب قام بتحديده ال كلف ويقتةرن هةذا األسةلوب
وجود نظام تدقيقي فاال يوضةة ةن قبةل اإلدارة الضةريبية يتةي لاةا إجةراء الرقابةة الححقةة لعلةى األ)لةب على شةكل عينةات ةن
ةنام إلةى التاةرب
دافاي الضرابب ويكون هذا النظام الرقابي ت ام أ ان للرقابة الضريبي ة وراد لل كلفين الذين قد يلجةم الةبا
الضريبي
 1- 1فاوم وتاريف نظام التقدير الذاتي :
إن التقدير الذاتي للضريبة ياني ببساطة أن يقوم دافة الضريبة بسداد ضريبت بناء على ا تظاره حسابات و ا يبين فةي إقةراره
الضريبي ن تافي الديل فيقوم الشي بسداد الضريبة و ا على الضرابب سو قبةول هةذا األ ةر فةي هةذه ال رحلةة لكةن يحةق
اينةةين واسةةتدعاؤهم لفح ة دفةةاترهم وكافةةة سةةتنداتام ال اليةةة للتمكةةد ةةن تةةحة حسةةابام للضةةريبة
للضةةرابب ايتيةةار أشةةيا
ً
ً
ال دفوعة فعن وجد إن حساب الضريبة ال دفوعة لم يكن تحيحا أو إن الدفاتر وال سةتندات تظاةر إن ديةوا أيةر لةم يالةن عناةا
الشي في إقراره فحينبذ يااد حساب الضريبة ل بتورة تحيحة ة ال را ة للورب ا عقوبات أيةر تتةل فةي بلةدان للسةجن
لادة سنواتلل ،وب ا ان يحق للضرابب فت أب تقدير إذا وجدت الو ةات جديةدة عةن الشةي ال انةي يةحل ي ةس سةنوات باةد
سةنة تقةدير الضةريبة ال انيةة فةعن هةذا يانةي إن ةن لةم يراجةة هةذا الاةام سةيراجة )البةا ً فةي السةنوات األربةة التاليةة وباةذا تضة ن
1
الضرابب راجاة كل أو ا)لب دافاي الضرابب يحل ي س سنوات
إن هذا األسلوب أو النظام الجديد اليا بتقدير ضريبة الديل يساعد على ااتجاه إلى الفكر الجديةد فةي تحتةيل الضةرابب ةن
كوناا جباية إلى اعتبارها يد ة لل جت ة وال كلفين
وفي هذا اإلطار فان هذا النظام في تقدير الضريبة يقضي ناابيا على أسلوب التقدير الجزافي أو ا يس ى بالتقدير اإلدارب
ويادف نظةام التقةدير الةذاتي إلةى زيةادة االتةزام الطةوعي بسةداد الضةريبة ورفةة كفةاءة التحاسةب الضةريبي ،حيةث أن ةن أهةم
عيوب التقدير اإلدارب أو الجزافي حدودية الثقة بين ال كلةف واإلدارة الضةريبية أو اناةدا اا واللجةوء إلةي الوسةابل ال كتبيةة فقةط
للتحقق ن تحة البيانات ويستيدم ع الة كثيفة ،كذلك ينتج عن هذا التقدير طاون و نازعات كثيةرة أ ةام ال حةاكم ،وتكةون نتيجةة
هذا التقدير أ ا بال ة في قي ة الضريبة وإ ا تيفيضا كبيرال Edward,2000:19
وب وجب نظام تقدير الضريبة الذاتي فان االتزام الطو عي يتم ن قبل ال كلف دون تديل ن أحد وظفي الضةرابب ويا ةل ذلةك
علةى تحديةةد دور اإلدارة الضةةريبية فقةةط بتزويةةد ال كلةةف بال الو ةةات وسةبل التوعيةةة بالتزا اتة الضةةريبية حيةةث انة ب وجةةب نظةةام
التقدير الذاتي ابد أن يكون دافة الضريبة ل ا ً بكل جوانب هذا النظام حتى يت كن ن تقديم إقرارات ب وجةب السةلطة التةي انتقلةت
ل باد أن كانت حتورة في وظةف الضةرابب ،وباةد ذلةك ويقةوم ال كلةف باسةتيفاء إقةراره الضةريبي بدقةة ويقد ة طواعيةة إلةى
اإلدارة الضريبية ويرفق اة شةيك ب بلةغ الضةريبة ال سةتحقة علية  ،وفةي حالةة عةدم االتةزام ةن ال كلةف تتيةذ ضةده اإلجةراءات
القانونية وتطبق علي عقوبات رادعةل Jones,1998:44
ياةةرف نظةةام التقةةدير الةةذاتي بمن ة نظةةام ي تثةةل ب وجب ة ال كلفةةون التزا ةةاتام الضةةريبية األساسةةية دون تةةديل ةةن أحةةد ةةوظفي
الضرابب حيث تم تزويده بال الو ات وسبل التوعية على إن يقوم ال كلفون باسةتيفاء إقةراراتام الضةريبية بدقةة ويقةد وها طواعيةة
في ال ةدة ال حةددة ل الحةح  . 19: 2001 ،وياةرف أيضةا بمنة كشةف سةنوب اةين تقةوم اإلدارات الضةريبية بتقدي ة لل كلفةين
لالتقةةدير يقةةد وا في ة ج يةةة ال الو ةةات التفتةةيلية ةةن ديةةولام الياضةةاة للضةةريبة و الو ةةات عةةن حةةالتام ااجت اعيةةة والنفقةةات
الشيتية ة تك ب قدار الضريبة لإس اعيل 102:2001،ك ا ويارف بمن ُ ل أسلوب يقدم ال كلف كشةف التقةدير الةذاتي الةذب
يابب بنفس ألن أعلم الناس بنتيجة أع ال وديل ونفقات وأعباب ل لياسين ودرويش269 :1996 ،

 1طبقا للمادة  23من انان

ينة بل خلندقم ةان  112لسننل  1893خلمعندم خلينت يننل لنه خننع ىى لنه خلسنلطل خلمال نل إ

يقدة خلية بل له أساس خلدقم خلحق قت للمكلف لها خلحق فت خلةج ع باليقند ة لنه من سنبق يقند ة دقلنع ب انم من حق قينع

إذخ ظهةت لد ها اائع ماد ل بيمنها خألقباة خليحة ة ل  ،لمدة قمس سن خت ماي ل باسيثناء خلسنل خليقد ة نل أمنا من لن ني
يقد ة دقلع ف ك

خألشقال بع ).

خلةج ع ل ع خبيدخء م ياة خ يحقق خلدقم ال ؤثة له حق خلسلطل خلمال ل فت خلةجن ع باليقند ة ند يبل ن
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 2- 1آلية تطبيق نظام التقدير الذاتي:
لقــــــد ابتدأت الايبة الاا ة للضرابب نذ عام  2002بتطبيق آلية التقدير الذاتــــــي عند ا اعتبرت إن األتةل فةي تقةدير ديةل
ال كلف لالشركة هــــــــو ا تظاةره نتةابج حسةاباتاا فمناةا احظةت إن أســـــــــةـس الثقةة بةين أطةراف الا ةل الضةريبي لالسةلطة
ال كلفةين لالشةركات وأيةر ةن
ال الية ،ال كلف ،و راقب الحسابات قد بدأت تتتد بسبب ارسات )ير سؤولة ن با
ن ال شت لين بال انة وان الايبة الاا ة للضرابب ا تريةد تةذكير راقبةي الحسةابات بواجبةاتام أو سةؤولياتام أو ب اةايير
البا
الا ل ال اني ،أا أناا تود التمكيد على أه ية تقرير راقب الحسابات وأه ية ال ححظات التةي ي كةن أن تفاةم ناةا السةلطة ال اليةة
إ كانيةةة أو عةةدم إ كانيةةة ااعت ةةاد علةةى القةةوابم ال اليةةة للشةةركة ،والتةةي ا تتةةرك السةةلطة ال اليةةة فةةي وقةةة الحيةةرة فةةي قبةةول نتةةابج
الحسابات أو عدم قبولاا
وتمسيسا على ا تقدم نود أن نبين:
 -1إن اعت اد أسلوب التقدير الذاتي ا ي نة السلطة ال الية ن تةدقيق حسةابات الشةركة فةي أيةة رحلةة ةن ال راحةل اعت ةادا علةى
ن ال ادة ل 32ن قانون ضريبة الديل رقم ل 113لسنة  1982ال ادل يحل ي سة سنوات وعلي فليس هناك تقةدير ناةابي
كحالة طلقة.
 -2إن تقرير راقب الح سابات ل دور ام في إنارة الطريق أ ام السلطة ال الية لحستدال علةى ةا إذا كانةت القةوابم ال اليةة تابةر
عةةن حقيقةةة نتيجةةة النشةةاط لةةذا فةةمن تطبيةةق آليةةة التقةةدير الةةذاتي سةةتكون كنةةة فةةي األحةةوال التةةي ياكةةس تقريةةر راقةةب الحسةةابات
ححظات تؤكد :ل ( Loo. Ec & Hansford,2005:706
أ اشتراك بالجرد السنوب وعدم ااعت اد على تمييد اإلدارة.
ب انسجام القوابم ال الية ة سةجحت الشةركة وان قاب ةة الةديل هةي ال ابةر الناةابي عةن نشةاط الوحةدة ااقتتةادية ،وكل ةا كانةت
نتيجة النشاط اقولة كل ا كان ذلك ادعى للسلطة ال الية لحط بنان الى اقولية النشاط و اقولية النتيجة ،وكذلك كل ا كانت الاحقة
بين اإليرادات والنفقات اقولة
تمكيد راقب الحسابات على إن سجحت الشركة تابر عن واقة نشاطاا وسوف تفام السةلطة ال اليةة ةن هةذا التمييةد إن راقةب
الحسابات يتح ل ال سؤولية عن ذلك تحت طابلة ال ةادة ل 12ةن قةانون ضةريبة الةديل والتةي تجالة شةريكا فةي تح ةل سةؤولية
إيفاء ال الو ات والتضليل إذا ثبت ذلك للسلطة ال الية.
د عدم ركةون راقةب الحسةابات بشةكل طلةق إلةى تمييةد اإلدارة والتمكيةد ةن قبلة علةى تةحة الكشةوف وال الو ةات الةواردة فةي
الحسابات وعدم وجود أية إشارة تثير الشك أو عدم اليقين ةا تةرح بة وان تكةون الابةارات ال سةتيد ة واضةحة وتةريحة ألن
عدم الوضوح يفسر باتجاه تاوبة ااعت اد على القوابم ال الية.
 -3إن أسلوب التقدير الذاتي ي كن اعت اده في تقدير الشركات وكااتي:
أ الشركات ال ساه ة ال يتلطة ألن حساباتاا دققة ن قبل ديوان الرقابة ال الية وتكةون تلةك الحسةابات سةتوفية لجةزء كبيةر ةن
ال تطلبات حيث يبذل الديوان الاناية ال انية الحز ة.
ب أ ا بقية الشركات ال ساه ة فتشجياا لاذه الكيانات القانونية ذات قاعدة ال لكية الاريضةة وانفتةال اإلدارة عةن ال ةالكين لةذلك
يتوقة أن تكون حاات ال ش والتحعب بقتد الت ارب الضةريبي قليةل فياةا وعلية فةمن الايبةة الاا ةة للضةرابب تات ةد فةي تقةديرها
على نتيجة النشاط الواردة في القوابم ال الية ال قد ة ن قبلاا ة ححظة ا ورد في الفقرة ل 1أعحه.
بالنسبة للشركات ال حدودة :ن ناحية ال بدأ إن حق الشركة في الت سك بحسةاباتاا ي ثةل نوعةا ةن التقةدير الةذاتي ألناةا سةتقرر
ابتداء نتيجة النشاط وتت سك باا وستيضة احقا للفح ل ر التحقق ا جاء في هذه الحسابات
 3 -1تطلبات تطبيق نظام التقدير الذاتي:
في سبيل تطبيق أسلوب التقدير الذاتي فمن هناك ج وعة ن ال ستلز ات لالشروط ا بد ن توفرها لكي يتم تنفيذ هذا األسةلوب
بشكل كفء وفاال و ن هذه الشروط هي:
 -1وجود قانون ضريبي :ويتم ذلك ن يحل إتدار تشرية يس باستيدام هذا األسلوب بشكل باشر أو )ير باشر
 -2إتدار تالي ات الية :ل ر تسايل تنفيذ هذا األسلوب
 -3توفير بيبة ع ل في اإلدارة الضريبية :لكي يتسم هذا األسلوب بالكفاءة والفاعلية يستلزم وجود بيبة ع ل ضريبية ستادة لتقبةل
هذا األسلوب على أن تتض ن هذه البيبة اآلتي:
 تايبة الكوادر ال انية التمهيل الال ي لألشيا ال كلفين بتنفيذ هذا األسلوب الشفافية والنزاهة ااستاداد األيحقي -4الرقابةةة الححقةةة :علةةى اإلدارة الضةةريبية القيةةام بتةةدقيق دافاةةي الضةةريبة وبطريقةةة الاينةةة الاشةةوابية ،ولكةةي تتةةب الرقابةةة ذات
فاعلية ا بد ن تشرية قانوني يس لاا القيام بفح ال ستندات والسةجحت ال حاسةبية التةي ت لكاةا الوحةدة ااقتتةادية ل عنايةات
16 : 1996،
 -1توفر نظام الو اتي ذات كفاءة وفاعلية :وتظار أه ية نظم ال الو ات الضريبية ن يحل ا تقد ن بيانات و الو ات إلى
اإلدارة الضريبية ل ر إنجاز ع لية التحاسب الضريبي بالنسبة لألشيا الياضـاين ضريبة الديل طبيايين كانوا أم انةويين
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لشركات وتبرز هنا أه ية إعداد كافة التحاليل وتقدي اا إلى السلطة ال الية ل ؤيدة ن راقب الحسابات و قد ةة ةة الحسةابات
اليتا ية ويقدم ااا تك ب بلغ ضريبة الديل على ديل الاا لين.
فضةةح عةةن تقةةديم الوتةةفة ال ا ليةةة بالنسةةبة لل شةةارية التةةناعية ل ؤيةةدة ةةن راقةةب الحسةةابات ك ةةا يقةةدم كشةةف اثةةل لل شةةارية
واألنشطة التي توجد هناك عحقة بين ديحت و يرجات الا ل لال قاوات الخ ت كن السلطة ال الية ن التحقق.
 -6قيةةام اإلدارة الضةةريبية بوضةةة نتةةو قانونيةةة تس ة بشة ول دافاةةي الضةةرابب والةةذين تةةم تقةةديرهم بواسةةطة أسةةلوب التقةةدير
الذاتي ،بج ية إجراءات ااعترا وااستبناف على التقدير
 4-1إجراءات تنفيذ أسلوب التقدير الذاتي :
أن فكرة التقدير الذاتي تقوم علةى ج وعةة ةن اإلجةراءات تةدرت عةام  2002والتةي تقةوم باةا السةلطة ال اليةة ل ةر
التحاسب الضريبي لل كلفين الياضاين إلى ضريبة الديل وتت ثل بااتي:
لتا يم تدر ن قسم الشركات حول التقدير الذاتي سنة : 2002

انجةاز

 -1تقدم الشركة نتابج حساباتاا يةحل ال ةدة القانونيةة ال حةددة ب وجةب أحكةام قةانون ضةريبة الةديل ل113ل لسةنة  1982ال اةدل
ويكون بلغ الديل السنوب الذب تظاره الحسابات هو ال اول علي في تحديد الوعاء الضريبي واحتساب الضريبة دون التاديل
 -2تقوم الشركة بععداد وتقديم تقرير ضريبة الديل لعلى وفق الن وذ الذب قا ت الايبة الاا ة للضرابب بتوزيا على الشركات
ل يتض ن البيانات ال تالقة بالةديل ال حاسةبي ال ستيلتةة ةن حسةاباتاا اليتا يةة الحز ةة ال تةادق علياةا ةن راقةب الحسةابات
احتساب الضريبة والذب ينتاي بتحديد بلغ الضريبة
 -3يرفةةةق بةةةالتقرير ال شةةةار إليةةة بةةةالفقرة ل 2تةةةك ب بلةةةغ الضةةةريبة ال حتسةةةب ةةةن قبةةةل الشةةةركة علةةةى أسةةةاس التقةةةدير الةةةذاتي
وي كن للشركة التي قد ت حساباتاا اليتا يةة وسةددت الضةرابب ال سةتحقة علياةا ب وجةب هةذه الحسةابات إنجةاز ال اةا حت التةي
يتطلب إنجازها وافقة اإلدارة الضريبية ثل ع لية الةديول فةي ناقتةات وبةراءة تجديةد سةندات لكيةة السةيارات الةخ وفةي
حالةة تقةديم التقريةر يةار ال ةدة القانونيةة التةي حةددتاا الفقةرة ل 2ةن ال ةادة ل 22ةن قةانون ضةريبة الةديل رقةم ل 113لسةةنة
 1982ال ادل  ،فالى الشركة تنظيم تك آير يرفق ة تك بلغ الضريبة ب قةدار  % 10ةن بلةغ الضةريبة ك را ةة تمييريةة
على أن ا يزيد عن  100 000لي س ابة ألف دينار وفقا ً ألحكام ال ادة ل 16الفقرة ل 4ن قانون ضريبة الديل
 -4إ ا بالنسبة لدجراءات التي تقوم باا اإلدارة الضريبية إزاء الحسةابات اليتا يةة والتقةارير السةنوية التةي تقةد اا الشةركة فتت ثةل
باآلتي :
 قراءة تقرير راقب الحسابات وتقييم ال ححظات والطاون الواردة في التقرير ال شار إلي قراءة التقرير السنوب لل دير ال فو ححظة ال يالفات للسنوات السابقة إجراء قارنة لديرادات لادة سنوات وذلك ل ححظة في ا إذا كان هناك ت ييرات )ير طبياية ححظة هل أن الشركة تقوم بالتسجيل أول بمول وحسب تواريخ حدوث القيود إجراء قارنة بين القوابم ال الية وتقرير ضريبة الديل ال رفق باا لسنة التحاسب ة ال الو ات ال ثبتة في تقارير ضريبة الديلفي السنوات السابقة وأية الو ات أير تقدم للسلطة ال الية لتمشير با التناقضات الواضحة ن يحل الفح األولي
 ححظة في ا لو كانت رواتب الاا لين تتناسب ة عدد الاا لين وحجم نشاط الشركة ااقتتادب إجراء قارنة بين القوابم ال الية وال الو ات الواردة إلى قسم الشركات ن عقود قاوات أو تجايز ن دوابر الدولة  ،كةون أنبا الشركات تترح ب بالغ أقل ن ال بالغ ال ستل ة ن رب الا ل ا ياطي انطبا عن عدم دقة القوابم ال الية
 قراءة أس اء راقبي الحسابات وال حاسبين لادد ن السنوات ال اضية وهل أن الشركة لجمت إلى ت يير راقبةي الحسةابات أكثةرن رة بالر)م ن كون يت تة بالكفاءة ال انية والشارة
 إجراء قارنة بسطة بين األرباح ال ترح باا بةالقوابم ال اليةة ةن قبةل الشةركة والضةوابط التةي تات ةدها اإلدارة الضةريبية فةيالتحاسب الضريبي
 إجراء قارنة لنشاط الشركة ة الشركات األير ض ن ذات القطا أية ححظات أير يتم التوتل إلياا ن يحل قراءة اضبارة الشركة وبياناتاا ال الية -1باد ذلك تلي نتابج اإلجراءات أعحه في است ارة ادة لاذا ال ر أو تثبيت على ذكرة التي ين وتوضة درجةة لكةل فقةرة
وكااتي:
 فح أولي تقرير راقب الحسابات الضوابطويتم وضة تقيي ات نل  1إلى  1ك ا يلي :
 ردبء جداً ردبء -وسط
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 جيد جيد جداً -6وأييرا تيضة أضابير الشركات ال ش ولة باذا األسلوب إلى ج وعة ن ال اايير ويةتم ذلةك ةن يةحل تفريةغ البيانةات التةي
تتض ناا القوابم ال الية على الحاسبات االكترونية ل عبود 12: 2011 ،
 1-1زايا وعيوب نظام التقدير الذاتي :
لكةةل نظةةام أو أسةةلوب يتةةاب ي تةةاز باةةا عةةن األسةةاليب األيةةر  ،و ةةن ال زايةةا التةةي يت تةةة باةةا نظةةام التقةةدير الةةذاتي هةةي:
لاليرسان44:2006،
 -1يحقق نظام التقدير ا لذاتي تيفي في تكاليف تقدير الديل الياضة للضريبة وكذلك احتسةاب وجبايةة تلةك الضةريبة  ،عةن تلةك
التكةةاليف التةةي يةةتم إنفاقاةةا فةةي أسةةاليب التقةةدير األيةةر  ،إذ تنحتةةر التكةةاليف وفقةا ً لنظةةام التقةةدير الةةذاتي علةةى الفحة الضةةريبي
للحاات التي يتم ايتيارها بشكل استثنابيل.( Loo. Ec & Hansford,2005:702
ن األساليب البدابية أو التقليدية للتقةدير والتةي تنطةوب علةى تقةدير جزافةي وحةاات
 -2إن نظام التقدير الذاتي يساعد في التيل
ً
إجحاف لل كلفين وعدم تقدير ظروفام بشكل انفرادب ،بين ا يحقق نظام التقدير الذاتي الادالة في التقةدير وااحتسةاب وفقةا لظةروف
ال كلف الذب سيحدد وعاب الضريبي بنفس لاليرسان114:2002،
 -3يدفة نظام التقدير الذاتي باتجاه يلق ثقة تبادلةة بةين ال كلةف بةدفة الضةريبة والسةلطة ال اليةة ،األ ةر الةذب يةؤدب بالنتيجةة إلةى
إنااء حالة التشوه التي انتابت هذه الاحقةة والناتجةة عةن أسةاليب التحاسةب الضةريبي التقليديةة والتةي تشةكل عببةا ً حقيقيةا ً علةى كافةة
أطةراف ع ليةةة التحاسةب  ،ويةةؤدب هةةذا النظةام بالتةةالي إلةى تشةةجية االتةةزام الطةوعي ةةن قبةل ال كلفةةين بالشةةكل الةذب يقلةةل الفجةةوة
الضريبية ويحقق اا تثال الضريبي ل Jones,1998:43
 -4يساعد في استث ار أفضل للوقت سواء لل وظف ال الي أو لل كلف ةن يةحل ايتتةاره الكبيةر للوقةت الةحزم لتقةدير واحتسةاب
وتسديد الضريبة عند الوقت ال حدد  ،ان إجراءات التقدير في ظل نظام التقدير الذاتي لةن تتاةد تقةديم تقريةر ضةريبة الةديل ةة
البيانات ال الية ة تك ب بلغ الضريبة رة واحدة سنويا ً تسلم إلى اإلدارة الضريبية ال يتتة لاليرسان44:2006،
 -1يساهم نظام التقدير الذاتي إلى حد بايد في الحد ن ارسات الفساد اإلدارب فاو يل ي الدافة لد ال كلف ل حاولة شراء الذ م
ألن في األساس سيحدد وعاب الضريبي بنفس فضحً عن إن هذا النظام يقلل ااتتال بين ال كلف بةدفة الضةريبة و ثلةي السةلطة
ال الية
 -6يوفر نظام التقدير الذاتي األجواء التحيحة استاادة ا فقدت انة ال حاسبة و راقبة الحسابات ن أه ية وهيبةة ،و ةا ثلةم ةن
ااييرها الفنية واأليحقية باد سنوات ن ارسة ال انة في بيبةة )يةر تةحيحة ،إذ سةتكون يرجةات انةة ال حاسةبة ل البيانةات
ال اليةةةة عنةةةد تطبيةةةق هةةةذا النظةةةام األسةةةاس فةةةي تحديةةةد الوعةةةاء الضةةةريبي وبالتةةةالي ضةةةرابب الةةةديل ال سةةةتحقة علةةةى هةةةذا
الوعاءلاليرسان41:2006،
 6-1تاوبات تطبيق آلية التقدير الذاتي :
أن التةةةةةةةةةةةاوبات التةةةةةةةةةةةي تكتنةةةةةةةةةةةف ع ليةةةةةةةةةةةة التقةةةةةةةةةةةدير الةةةةةةةةةةةذاتي تت ثةةةةةةةةةةةل ب ةةةةةةةةةةةا يلةةةةةةةةةةةي :لاليرسةةةةةةةةةةةان42:2006،
 1أن ارف ة ال كلفين بادم وجود إجراءات تةدقيق وفحة ضةريبي احقةة لا ليةة تقةديم إقةراراتام الضةريبية ،قةد يحةث أو يشةجة
على اليدا و ال ش األ ر الذب يناكس سلبا ً في تقليل اإلذعان الضةريبي وبالتةالي زيةادة الفجةوة الضةريبية  ،وعلية فمنة ابةد ةن
تةةوفر األسةةاليب أو اإلجةةراءات ال ناسةةبة التةةي ي كةةن أن تحةةول دون قيةةام ال كلفةةين بةةذلك وتشةةكل رادع ةا ً ل ةةن ينةةتاج أسةةلوب ال ةةش
وااحتيال أو يساعده في ذلك
 2يتطلب نظام التقدير الذاتي أن يكةون ال كلفةين علةى سةتو تالةيم ناسةب ي كةنام ةن القيةام بةعجراءات التقةدير ويسةتدعي ذلةك
إل ا ام بالتشةرياات الضةريبية والقةوانين واألنظ ةة ال تالقةة بتلةك التشةرياات ،فضةحً عةن ال ارفةة بالتسةجيل ال حاسةبي وال اةايير
ال حاسبية ال حةددة لةذلك ويححةظ انيفةا الةوعي الضةريبي لةدب اظةم ال كلفةين بةدفة الضةريبة وياتةة األشةيا الطبيايةين
بسبب ارتفا نسبة األ ية وضاف الثقافة الضريبية وذلك ر)م الح ةحت اإلعح يةة الواسةاة لتوعيةة ال كلفةين التةي تنظ اةا اإلدارة
الضريبية عبر وسابل اإلعحم ال يتلفة للتاريف باه ية تقديم إقرارات تحيحة
 -3كذلك تزداد نسبة التارب الضريبي نتيجة ألسباب عديدة أساب كتاب ال الية الاا ة في شرحاا ناةا ضةاف اانت ةاء والشةاور
بادم ال ساواة أ ةام القةانو ن وتةدني اليةد ات الاا ةة ويتوتةا يةد ات التالةيم والتةحة والكاربةاء وعةدم اقتنةا نسةبة كبيةرة ةن
ال كلفين بمه ية الضريبة
 -4عةةةةةةةةةةةةةةةةةدم تطةةةةةةةةةةةةةةةةةابق األهةةةةةةةةةةةةةةةةةداف بةةةةةةةةةةةةةةةةةين اإلدارة الضةةةةةةةةةةةةةةةةةريبية وال كلفةةةةةةةةةةةةةةةةةين وال حاسةةةةةةةةةةةةةةةةةبين :حيةةةةةةةةةةةةةةةةةث
ن التاب افترا تطابق األهداف ت ا ا بين اإلدارة الضريبية ن ناحية وج اور ال كلفين وال حاسةبين ةن ناحيةة أيةرب ،ف ةن
ال نطقي أن يكون لكل طرف ن أطراف الاحقة أهداف يتلفة يساي لتحقيقاا فاإلدارة الضريبية تاةدف ةن الناحيةة الواقايةة الةى
تحقيق ربط الحتيلة ال ستادف أو على األقل تحقيق اعلي نسبة كنة ن هذا الربط وتقاعس كفاءتاا و ا يةرتبط بةذلك ةن زايةا
باذا ال ايار فضح عن الساي لتحقيق أهداف أير ثل تدعيم الثقة بيناا وبين ال جت ة الضةريبي ،وتحقيةق الادالةة الضةريبية فةي
حين يادف ال كلف بطبياة الحال إلى تيفي الابء الضريبي و ن أهداف راقةب األساسةية ح ايةة نفسة ةن ال سةبولية الجنابيةة
عن أيطاء اإلقرا ر الضةريبي وذلةك عةن طريةق حتةر سةبوليت فةي حةدود ضةيقة وإلقةاء اظةم ال سةبولية علةي عةاتق ال كلةف ل
Edward,2000:17
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 1إن التاا ل بادالة وسرعة ة إقرارات ال كلفين طبقا لنظام التقدير الذاتي يساعد على اإلذعان الضريبي  ،فةي حةين إن الاكةس
ن ذلك يؤدب إلى تاوبة التحقق ن التارب الضريبي وعدم اإلذعان الضةريبي ،بسةبب فقةدان ال الو ةات والبيانةات التةي اعت ةد
علياا ال كلفون
 6باإلضافة إلى ا جاء في أعحه ير الباحث إضافة تحدب آير يواج أسلوب التقدير الذاتي وهو توفير كةوادر ضةريبية ؤهلةة
ن الناحية ال حاسبية والتدقيقية تقوم با لية الفح الححق الذب تجري اإلدارة الضريبية على اإلقرارات ال قد ة ةن قبةل دافاةي
الضرابب إضافة إلى توفير أنظ ة الو اتية تساعد السلطة ال الية ن التحقق ن وثوقية ال الو ات ال قد ة إلى السلطة ال الية
ولكن الباحث ير أن باإل كان تذليل هذه التاوبات ن يحل :
 تشةةكيل لجةةان للفح ة الضةةريبي الححةةق ا تاةةا التحقةةق ةةن اإلقةةرارات الضةةريبية ال قد ةةة ةةن قبةةل ال كلفةةين ال ش ة ولين باةةذهاألسلوب وبالتالي القضاء على التارب الضريبي
 يتم تجاوز ا جاء في الفقرة الثانية أعحه بواسطة الح حت التوعية الضريبية باستيدام وسابل اإلعحم ال ربية وال س وعة ونبةدأبالوحدات ااقتتادية لالشركات ال ساه ة التي لدياا الوعي والتمهيل الثقافي
 أ ا في ا يتالق بالفقرة األييرة ن التاوبات ي كن الت لب علياا ن يحل التمهيةل الال ةي فةي جةال ال حاسةبة والتةدقيق للكةادرالضريبي وتوفيره بالادد ال طلوب وتوفير الحاسبات اإللكترونية وبالتالي باإل كان التاا ل ةة اإلقةرارات الضةريبية ال قد ةة ا ةا
كان حج اا بسرعة وعدالة
 علةى اإلدارة الضةريبية تةةوفير الكةادر الفنةةي وال حاسةبي ال ؤهةل وال ةةؤ ن باةذا األسةةلوب وتبنةي أنظ ةة الو اتيةةة فاالةة تسةةاعدالسلطة ال الية التحقق ن اإلقرارات ال قد ة إلياا ن قبل دافاي الضرابب والقوابم ال الية
 2-1اإلطار القانوني ألسلوب التقدير الذاتي في الاراق :
ن يحل اإلطح على فردات قانون ضريبة الديل رقم ل 113لسنة ل 1982والتاديحت التي تلت إتدار هذا القةانون ب ةا
في األ ر اإلدارب لسلطة اابتحف ال ؤقت ال رقم ل 49في  2004/4/12أب إشارة إلةى أسةلوب التقةدير الةذاتي كةون األييةر لةم
يكن في ذهن ال شر عند تشرية القانون يتوتا ً وأن جاء نسية ادلة عن قةانون ضةريبة الةديل رقةم ل 91لسةنة ل، 1919
لكن هذا ا ي نة ن وجود أرضية قانونية ض ن فردات القانون تتل لتطبيق هذه اآللية  ،إذ تتوفر ثل هذه األرضية في ال ةواد
ل 19، 18 ، 12 ، 32 ، 30 ، 28 ،22ةةن قةةانون ضةةريبة الةةديل رقةةم ل 113لسةةنة ل 1982لالحسةةيني وآيةةرون:2002،
21
وعند طابقة تلك ال واد القانونية ة اليطوات ال حددة لتطبيق نظام التقةدير الةذاتي علةى وفةق الترتيةب ال نطقةي لاةا وك ةا بةين
أعحه  ،يكون ترتيب ال واد كاآلتي لالحسيني وآيرون1 :2002،
 2ال ادة ل30
 1ال ادة ل22
 4ال ادة ل32
 3ال ادة ل28
 6ال ادة ل 12و ل18
 1ال ادة ل19
وعند الد ج بين يطوات تطبيق نظام التقدير الذاتي وبين ال واد القانونية التي تستند إلياا تكون حتلة الد ج :
جدول ل 1الد ج بين ال واد القانونية ويطوات تطبيق نظام التقدير الذاتي
ال ادة القانونية التي تستند الياا
تسلسل الا لية شرح الا لية
ادة ل 22
طلب تقرير ضريبة الديل ن ال كلف
1
ادة ل 30
ال وافقة على بلغ الضريبة الظاهر في التقدير
2
ادة ل 28
إجراء ع لية الفح الضريبي الححق
3
تاديل التقرير إذا أظاةرت ع ليةة الفحة الضةريبي فةي ادة ل 32
4
اليطوة ل 3فروقات في ال بالغ
ادة ل 19
إجراء التسوية التلحية
1
ادة ل  12و ادة ل 18
فر الاقوبات
6
وي كن إعادة ترتيب هذه السلسلة التي ت ثةل اإلجةراءات أو اليطةوات التةي يات ةد علياةا التقةدير الةذاتي طبقةا لل ةواد القانونيةة فةي
جدول آير يربط اليطوات والحاات التي تنطبق علياا وكاآلتي:
جدول ل 2الربط بين يطوات التقدير الذاتي والحاات التي تنطبق علياا
الحالة التي ينطبق علياا
اليطوات
عند ا يؤكد الفح الححق تحة القوابم ال الية ال قد ة ن قبل دافاي الضرابب
3-1
عند ا يظار الفح الححق فروقات ناج ة عن ايتحف ااجتااد وفي حدود نطقية
4-1
عنةد ا يظاةر الفحة الححةةق فروقةات ناج ةة عةن حةةاوات لتيفةي او إيفةاء الةديل ولكةةن
1-1
السةةلطة ال اليةةة تقتنةةة بع كانيةةة تسةةوية ال وضةةو عةةن طريةةق التسةةوية التةةلحية ألسةةباب ةةن
األفضل تحديدها كحسن السلوك الضريبي سابقا وعدم وجود يالفات ووثابق زورة
 6 – 1لعةةةةةةةةةدا عند ا يظار الفح الححق فروقات ناج ة عن حاوات التارب الضةريبي بمسةاليب ا تةر
اليطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوة السةةلطة ال اليةةة بةةررا لقبةةول التسةةوية التةةلحية عناةةا  ،ألسةةباب عديةةدة ثةةل التكةةرار الجر ةةي
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لالاود أو جسا ة ال بلغ أو تزوير الوثابق أو حاوات إفساد الذ م الخ
اليا سة
وعلى الر)م ن وجود تلك األر ضية القانونية ال ت ثلةة بةال واد القانونيةة التةي سةبق اإلشةارة إلياةا ،فةمن عةدم تةوفر نة قةانوني
تري ياطي الدابرة الضريبية حجةة قانونيةة واضةحة وقويةة لتطبيةق هةذا النظةام يجاةل باة جوانةب هةذا التطبيةق ثةاراً للجةدل
وااجتااد  ،و ناا على سبيل ال ثال عند اعت اد ال ادة ل 30ن قانون ضريبة الديل رقم  113لسنة  1982في ا يي قبول ةا
يرد في التقةارير الضةريبية للشةركات ال حةدودة فةمن ذلةك قةد يثيةر تسةاؤال ا ال فةاده أن التيويةل القةانوني بقبةول نتةابج اإلع ةال
الةةةواردة بالتقةةةارير الضةةةريبية جةةةاء تيةةةويح عا ةةةال للسةةةلطة ال اليةةةة ب وجةةةب هةةةذه ال ةةةادة ولةةةم يةةةرد تحديةةةد علةةةى فبةةةة اينةةةة
نام لاليرسان118 :2002،

المبحث الثالث
الجانب التطبيقي
ت ايد :
يتضة ن الجانةةب الا لةةي اسةةتارا اسةةت ارة ااسةةتبانة وتحليةةل النتةةابج التةةي تةةم التوتةةل إلياةةا ،والتةةي علةةى ضةةوءها يةةتم ناقشةةة
فرضية البحث  ،وقد تم تت يم است ارة استبانة تض نت ج وعةة ةن األسةبلة  ،تةم توزيااةا علةى عةدد ةن األكةادي يين واليبةراء
وال وظفين في الايبة الاا ةة للضةرا بب وفروعاةا ،وفةي ديةوان الرقابةة ال اليةة وال انيةين فةي كاتةب التةدقيق و راقبةة الحسةابات ،
وكذلك عدد ن األعضاء في اتحاد رجةال األع ةال وال ةرف التجاريةة والتةناعية ،و عةددها ل 60اسةت ارة وتةم اسةتحم ل 10
است ارة وتم تحليلاا وكانت نتابج التحليل ك ا وضحة بالجداول اآلتية :
 : 1 - 3وتف الاينة :
جدول ل  3أفراد الاينة حسب الفبة التي ينتسب إلياا
النسبة %
الادد
جاة الا ل
ت
%34
12
أكادي ي
1
%16
8
يبير الي
2
%30
11
وظف
3
%20
10
قطا يا
4
%100
10
جو
حيث يتبين إن  % 46ن الذين وردت إجاباتام على ااستبانة هم ن اليبةراء والاةا لين فةي الةدوابر ال اليةة  ،ونسةبة  %34ةن
األكادي يين في الجا اات وال ااهد الاراقية ،في حين كان هناك  %20ن القطا اليا والذين ي ثلون ال كلفةين بةدفة الضةريبة
وأعضاء في اتحاد رجال األع ال وال رف التجارية والتناعية
جدول ل  4أفراد الاينة حسب الشاادة
النسبة
الا ل
الشاادة
ت
%32
16
دكتوراه  ،حاسب قانوني
1
%28
14
اجستير ،دبلوم عالي
2
%24
12
بكالوريوس
3
%16
8
ااد  ،إعدادية
4
%100
10
ال ج و
ويتبين ن الجدول ل  4إن اكبر نسبة ن الذين وردت إجابتام على ااستبانة كانوا ن ح لةة الشةاادات الاليةا  ،وان ذلةك ياطةي
أه ية اكبر لنتابج ااستبيان وباد اكبر في التحليل
 : 2 - 3تحليل النتابج :
بادف تحليل نتابج ااستبيان في ضوء إجابات الاينة  ،سوف يتم إعداد جداول وفق ال حةاور التةي أعةدت اسةت ارة ااسةتبانة علةى
أساساا ،ة ااحتفاظ بنفس تسلسل األسبلة ك ا وردت في قاب ة ااستبانة ،وتجرب باد ذلك ع لية تحليل النتابج التي تظار في كةل
جدول وك ا بين في اآلتي :
جدول ل 1اثر قانون اوكسلي على أداء راقب الحسابات وأه ية ذلك في التقدير الذاتي
ال حاور األساسية
 -1أه ية تمكيد القانون على وجود جلس ل راقبة حسابات الشركات
تطبيق القواعد بترا ة على استقحل راقب الحسابات وح اية
-2
ال ستث رين ستيد ي ال الو ات وإعادة الثقة إليام
 - 3تمكيد القانون على اعت اد اإلقرارات الضريبية ك ا هي والتي يقد اا
راقب الحسابات وال وقاة ن قبل ال دير التنفيذب في الشركة
ال ج و

الادد
10
24

النسبة
%20
%48

16

%32

10

%100
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ن يةحل اإلجابةة علةى ال حةاور أعةحه تبةين إن هنةاك اسةتجابة واضةحة وبنسةبة  %48فةي ال حةور الثةاني والةذب يتالةق بتطبيةق
القواعد التار ة التي تاةدف إلةى تحقيةق اسةتقحل راقةب الحسةابات وأه يةة ذلةك فةي ضة ان التةمثير اايجةابي علةى نظةام التقةدير
الذاتي ك ا إن هناك اتفاق بنسةبة  %32فةي ال حةور الثالةث حةول التمكيةد علةى اعت ةاد اإلقةرارات الضةريبية ال تةادق علياةا ةن
راقب الحسابات وال وقاة ن قبل اإلدارة في ع لية التحاسب الضريبي ض ن نظةام التقةدير الةذاتي بين ةا كانةت ااسةتجابة بنسةبة
 %20أله ية وجود جلس ل راقبة حسابات الشركة بالنسبة لنظام التقدير الذاتي
جدول ل 6اثر قانون اوكسلي على سؤولية الشركة وأه ية ذلك في التقدير الذاتي
النسبة
الادد
ال حاور األساسية
 -4تمكيد القانون على سؤولية وظفي الشركات ن دقة ال الو ات
ال حاسبية الواردة في القوابم ال الية

18

%36

 -1تازيز القانون عن شروط اإلفتاح عن ج ية ال الو ات ال الية و)ير
ال الية وكافة األحداث ال ؤثرة على نتابج األع ال

1

%10

 - 6طالبة القانون لل ديرين التنفيذيين وال اليين في الشركات بتوقية قسم
ل أداء ي ين كل ثحثة أشار حول وثوقية ال الو ات في القوابم ال الية

19

%38

 -2أه ية زيادة الاقوبات على اإلدارات الاليا ب وجب هذا القانون في
ض ان عدم التمثير على القوابم ال الية

8

%16

10

%100

ال ج و

ويظار ن الجدول ل 6اهت ام اظم الذين وزعت عليام ااستبانة ب وضو أه يةة تح ةل ال ةوظفين فةي الشةركات التةي تيضةة
لتطبيق قانون اوكسلي ل سؤولياتام في دقة ال الو ات ال حاسبية وتازيز وثوقيتاا لد الجاات ال ستيد ة لتلك ال الو ات و ناةا
اإلدارة الضريبية باعتبارها ست يدم ربيس لتلك ال الو ات و ا يترتب على ذلك ن اثر ايجابي في اعت اد اإلدارة الضةريبية علةى
القوابم ال الية في التحاسب الضريبي وفق نظام التقدير الةذاتي ،حيةث أجةاب ل 18ةن أفةراد الاينةة وبنسةبة  ،%36ونفةس الكةحم
ينطبةق علةةى إجابةة أفةةراد الاينةة ل  %38حةةول السةؤال السةةادس الةذب يتالةةق ب طالبةة القةةانون لل ةديرين التنفيةةذيين وال ةاليين فةةي
الشركات بتوقية قسم ل أداء ي ين كل ثحثة أشار حول وثوقية ال الو ات في القوابم ال الية  ،ل ةا لةذلك ةن أه يةة كبيةرة حسةب
رأب أفراد الاينة على تطبيق نظام التقدير الذاتي ،وهذا يازز فرضية البحث ال ت ثلة بمن هناك عحقة ذات اثةر انةوب بةين التةزام
الشركات بقانون ساربينز اوكسلي وتطبيق اإلدارة الضريبية لنظةام التقةدير الةذاتي فةي التحاسةب الضةريبي ،حيةث إن قيةام ال ةدراء
بتوقية قسم ل أداء ي ين يازز وثوقية ال الو ات ال حاسبية الواردة في القوابم ال الية في التقدير الذاتي
أ ا إجابات أفراد الاينة بيتو تازيز شةروط اإلفتةاح ج يةة ال الو ةات ال اليةة و)يةر ال اليةة وكافةة األحةداث ال ةؤثرة علةى
نتةةابج األع ةةال ،فقةةد كةةان اهت ةةام أفةةراد الاينةةة باةةا بنسةةبة  ،%10وكةةذلك اإلجابةةة بنسةةبة  %16حةةول أه يةةة زيةةادة الاقوبةةات علةةى
اإلدارات الاليا بادف عدم ال تمثير على القوابم ال الية  ،األ ر الةذب يؤكةد أه يةة جانةب الاقوبةات فةي ضة ان التطبيةق السةليم لنظةام
التقدير الذاتي
جدول ل 2اثر قانون اوكسلي على سح ة القوابم ال الية وأه ية ذلك في التقدير الذاتي
النسبة
الادد
ال حاور األساسية
2
 -8تمكيد القانون على الحق في راقبة ع ل ال حللين ال اليين
%14
%24
12
 -9تمكيد القانون على ض ان سح ة الرقابة الدايلية بشكل تام
%30
11
 – 10أه ية عدم اإلفتاح عن أية الو ات الية ا تتفق ة ال بادئ
ال حاسبية ال قبولة GAAP
%32
16
 -11تض ن القانون عقوبات جنابية بشان ال يالفات وعدم اعت اد القوابم
ال الية ن قبل ال ديرين
%100 10
ويظار ن الجدول ل 2إن هناك أه ية في زيادة الاقوبات الجنابية على اإلدارات الاليا وال وظفين في الشةركات التةي تلتةزم
بمحكام قانون ساربينز اوكسلي في ا يي ال يالفات وكذلك عدم اعت اد القوابم ال الية ن قبل ال ةديرين فةي تلةك الشةركات باةدف
عدم التمثير على القوابم ال الية  ،األ ر الذب يؤكد أه يةة جانةب الاقوبةات فةي ضة ان التطبيةق السةليم لنظةام التقةدير الةذاتي وبنسةبة
 % 32ن أفراد الاينة ،وفي نفس الوقت إن ذلك ياكس أه ية التمكيد على ضرورة اعت اد القةوابم ال اليةة فةي التحاسةب الضةريبي
وفق نظام التقدير الذاتي ،وكذلك تمكيد أفراد الاينة على أه ية عدم اإلفتاح عن أية الو ات الية ا تتفق ة ال بةادئ ال حاسةبية
ال قبولة  GAAPفي أه ية تحقق ال وثوقية في ال الو ات ال حاسبية التي تحتوياا القوابم ال الية األ ر الذب يترتب علي إ كانية
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ض ان التطبيق السليم لنظام التقدير الذاتي ن قبل اإلدارة الضريبية في الاراق ك ا إن هناك تمييد ألفراد الاينة بنسبة  %24على
أه ية تمكيد القانون على ض ان سح ة الرقابة الدايلية في الشركات التي تلتزم تلتةزم بمحكةام قةانون سةاربينز اوكسةلي فةي ا كانيةة
تحقيق التطبيق السليم لنظام التقدير الذاتي ،وهذا ا يتفق ة فرضية البحث فةي وجةود عحقةة انويةة بةين التةزام الشةركات بقةانون
ساربينز اوكسلي وتطبيق اإلدارة الضريبية لنظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي
وبشكل عام فمن اظم إجابات أفراد الاينة تشير إلى إن هناك اتفاق وبنسب يتلفة حسب ال حاور على أه ية التةزام الشةركات
بمحكام قانون سا ربينز اوكسلي في التمثير اايجابي علةى تطبيةق نظةام التقةدير الةذاتي ةن قبةل اإلدارة الضةريبية  ،ويتفةق ذلةك ةة
فرضية البحث والتي تن على إن هنةاك عحقةة ذات اثةر انةوب بةين التةزام الشةركات بقةانون سةاربينز اوكسةلي وتطبيةق اإلدارة
الضريبية لنظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي
واآلتي عر لنتابج التحليل
رقم السؤال

ال توسط

اانحراف
ال ايارب

درجة شدة
ااجابة

اا ل اايتحف

T - Test
P<0.05

1

2.2

15.0000

3.875

3.636364

2.887

2

2.666667

25.0000

5

5

1.732

3

2.8

31.2250

5.25

5.947617

1.387

4

2.386667

15.1327

4.15

3.381619

2.861

1

2.08

22.7156

3.675

5.824521

1.906

6

2.746667

31.2410

5.025

6.066213

1.386

2

2.653333

24.5153

4.975

4.927699

1.766

8

2.213333

14.5258

3.9

3.500202

2.981

9

1.853333

12.5300

2.55

3.605745

3.456

10

2.32

21.0713

3.775

4.843979

2.055

11

2.506667

21.6564

4.7

4.607746

1.999

إن أعلى قي ة لل توسط الحسابي للقيم الواردة في قياس ليكرت الثحثي هو الرقم ل  ، 3و ن ححظة قيم ال توسةط الحسةابي
الواردة في الجدول نححظ إن أعلةى قي ةة لل توسةط الحسةابي  2.746667وهةي اقةل ةن ال توسةط الحسةابي ال فتةر  ،ك ةا إن
توسط اانحراف ال ايارب يساوب  21.32847وهو قريب ةن قي ةة اانحةراف ال ايةارب الوسةطي ويقتةرب ةن أعلةى وأدنةى
قي ة الواردتين في السؤالين السابة والتاسة األ ر الذب يقودنا إلى التمكيد على حتو إجابات الاينة الواردة في األسبلة الثحثة ن
ل س  – 2س  9أ ةةا في ةةا يية حةةدة أو شةةدة ت سةةك الاينةةة ال يتبةةرة ب حتةةو األسةةبلة ل شةةدة اإلجابةةة فقةةد كانةةت ت ركةةزة
بالسؤال الثالث وي ثل اتفاق الاينة بشكل تام  ،ك ا إن الاينة ايتلفت بااتفاق على السؤال الثالث إذ كان أعلى اا ةل ايةتحف فةي
هذا ال سؤال و ا تجدر اإلشارة إلي إن كل القةيم الةواردة فـــــــــــــــــــةـي الا ةود اليةا بايتبةار  Tل الا ةود األيسةر اقةل ةن
قي ة ل  Tالجدولية البال ة لذا ي كن القول إن ج ية القةيم ال حسةوبة ةن يةحل إجابةات الاينةة ال يتبةرة ذات دالةة إحتةابية عنةد
ستو انوية 0 01
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االستنتاجات والتوصيات
أوا:ااستنتاجات :
ي كن التوتل ن هذا البحث إلى ااستنتاجات اآلتية :
إن قانون ساربينز اوكسلي ي ثل أداة لتحقيق التوازن في تةال الجاةات ال يتلفةة ال سةتيد ة لل الو ةات ال حاسةبية وفةي
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قد تاا اإلدارة الضريبية وال كلفين بدفة الضريبة و ن يقوم بععداد الحسابات وال تادقة علياا والتي تشكل في ج وعاا أطراف
ع لية التحاسب الضريبي
هنةةاك إ كانيةةة لحسةةتفادة ةةن التةةزام الشةةركات بمحكةةام قةةانون سةةاربينز اوكسةةلي وتطبيةةق نظةةام التقةةدير الةةذاتي فةةي التحاسةةب
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الضريبي وياتة في جوانب تاةددة يتضة ناا هةذا القةانون و ناةا التمكيةد علةى سةؤولية اإلدارات الاليةا وال ةوظفين علةى سةح ة
ال الو ات ال الية  ،وكذلك نظام الاقوبات التارم الذب يات القانون فضح عن استحتال شاادة القسم لاداءالي ةين ةن ال ةدراء
التنفيذيين وشروط اإلفتاح عن ال الو ات
إن احد ال ضا ين ال ا ة لنظام التقدير الذاتي هو تحويل وظابف التقةدير واحتسةاب الضةريبة ةن السةلطات الضةريبية إلةى
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ال كلفين بدفة الضريبة  ،ك ا إن ال سؤولية تنتقل بشكل كا ل إلى ال كلف بدفة الضريبة أو ن ي ثل
يتحقةق فةةي ظةل نظةةام التقةدير الةةذاتي ثقةةة تبادلةة بةةين اإلدارة الضةريبية ةةن جاةةة وال كلفةين و راقبةةي الحسةابات ةةن جاةةة
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أير ،حيث إن عدم اعت اد اإلدارة الضريبية على القوابم ال اليةة التةي ت ثةل يرجةات ال حاسةبة لة تةمثير سةلبي علةى تحقيةق تلةك
الثقةةة ،يضةةاف الةةى ذلةةك ان نظةةام التقةةدير الةةذاتي يقلةةل ال سةةاو ة والفسةةاد اإلدارب ألنة يقلةةل ااتتةةال بةةين ال كلةةف بةةدفة الضةةريبة
والاا لين في اإلدارة الضريبية
على الر)م ن وجود عدد ن ال واد القانونية في قانون ضريبة الديل رقم  113لسنة  1982وتاديحت  ،والتي يفام ناا
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وجود أرضية قانونية يستند إلياا تطبيق نظام التقدير الذاتي ،إا إن عدم وجود ن قةانوني واضة وتةري لتطبيقة وعةدم تحديةد
الفبات ال ش ولة بتطبيق قد يكون ثار للجدل وااجتااد
أظارت الدراسة إن هناك عحقة ذات اثر انوب بين التزام الشركات بقةانون سةاربينز اوكسةلي وتطبيةق اإلدارة الضةريبية
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لنظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي
ثانيال  :التوتيات
في ضوء ااستنتاجات السابقة ي كن وضة التوتيات اآلتية :
اابتااد قدر اإل كان عن طرق التقدير اإلدارب والجزافي  ،وااعت اد على نظام التقدير الذاتي وان يتاحب ذلك زيادة في
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ااعت اد على القوابم ال الية ،وينتج عن ذلك تازيةز للثقةة بةين ال كلفةين بةدفة الضةريبة و ةن يقةوم بمعةداد تلةك القةوابم وتةدقيقاا ةن
جانب وإدارة الضريبة ن جانب آير
وألجل اعت اد يرجات ال حاسةبة ال ت ثلةة بةالقوابم ال اليةة أساسةال فةي تحديةد الةديل الياضةة للضةريبة  ،ينب ةي ضةرورة
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تفايةل التاةةاون بةةين ال حاسةةبة و ةا وتةةلت إلية ةةن تطةةور فةي ناهجاةةا النظريةةة و ارسةةاتاا التطبيقيةة ةةن جانةةب والضةةريبة فةةي
تشريااتاا ونظ اا ال تطورة ن جانب آير  ،فضةح عةن أه يةة اإلل ةام بةالقوانين الضةريبية واألنظ ةة والتالي ةات الياتةة بتقةدير
واحتساب الضريبة ن قبل ال كلف بدفة الضريبة باعتباره ال اني بتقدير واحتساب الضريبة
هناك ضرورة إلجراء تاديح على قانون ضريبة الديل رقم  113لسنة  1982وتاديحت يتدر ب وجبة تشةرياا قانونيةال
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باشرة على ل نظام التقدير الذاتي ل ة تيويل السلطة ال الية تححيات تحديد الفبات ال ش ولة بتطبيقة وإجةراءات
باتجاه الن
ذلك التطبيق
إن ااعت اد الواسة على نظام التقدير الذاتي يجب أن يتم ض ن إطار إجراءات تنفيذ رتينة يستطية الجااز الضريبي ةن
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يحلاا زيادة فاعلية وكفاءة نظام التقدير الذاتي  ،و ن بين أهم عناتر النجاح التي يجب أن تؤيذ بنظر ااعتبار ا يمتي :
 برا ج يد ة ضريبية جيدة لتسايل ع لية استيااب ال كلفين وفا ام لحلتزا اتال ترتبة عليام وتوفير حاات القناعة لديام
 تبسيط إجراءات التحاسب الضريبي اعت اد برا ج فاالة ت كن ن ع لية التحقق وإجراءات تنفيذ بكفاءة عالية إيجاد نظام عقوبات حكم و تناسقضرورة اهت ام الجاات ذات الاحقة لإدارة ضريبية وديةوان الرقابةة ال اليةة ونقابةة ال حاسةبين وال ةدققين بدراسةة إ كانيةة
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ااستفادة ن تطبيق إحكام قانون ساربينز اوكسلي على عدد ن الشركات الاا ة وال ساه ة الياتة في الاراق ،وبالتةالي إ كانيةة
ااستفادة ن هذا القانون في تطبيق نظام التقدير الذاتي
اهت ام ال ؤسسات األكادي ية وال انية ال يتتة بتد ريس واد ال حاسبة والتدقيق والرقابة ال الية بتض ين فردات ال نةاهج
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أحكام قانون ساربينز اوكسلي ،فضح عن تنظيم برا ج تدريب ودورات للاا لين في هذا ال جال
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