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 ة والمراجعة بالمعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بمصرمدرس المحاسب
 ملخص البحث

الضددريبة علددق ال يمددة المضددا ة بللمسددجلين   الضددريبي الفحدد  ددي  تكنولوجيددا المعلومدداتاسددتادا   تفعيدد هددد ا الدراسددة    
VAT  الضدريبة علدق ال يمدة  تعريدفو  ،يبالفح  الضري تعريفالدراسة تناولا و  ،والفجوة الضريبية الضريبة المستحقةعلق

وتطدددور نظدددم الفحددد  الضدددريبي مدددن التقليددددم إلدددق مرحلدددة اسدددتادا  تكنولوجيدددا المعلومدددات  دددي ، الفجدددوة الضدددريبيةالمضدددا ة و 
دواعددددي اسددددتادا  تكنولوجيددددا تحديددددد و الفحدددد  ببسددددلوح الفحدددد  حددددول الحاسددددب أو أسددددلوح الفحدددد  مددددن  دددد ل الحاسددددب، 

تصدددميم ارنددامو حاسدددو ي للفحددد  الضدددريبي، وتطبيدددق البرندددامو علدددق المن ددد ت تدددم  كمدددا ،المعلومددات  دددي الفحددد  الضدددريبي
 دي نتداعو  0.05توجدد  دروذ ذات داللدة إحصداعية عندد مسدتوم أند  إلدق  ، و لصا الدراسدةالتجارية ال تبار  روض الدراسة
  الضددريبة المسددتحقةسدداهما  ددي ةيددادة  ؛الضددريبي الفحدد  ددي  تكنولوجيددا المعلومدداتاسددتادا  الفحدد  الضددريبي ترجدد  إلددق 

الذم  -بضرورة استادا  البرنامو المقترح، وأوصا الدراسة من الفجوة الضريبيةوالتي تحد ب يمة الفروذ الضريبية المكت فة 
 ددي تطدوير وتوحيددد أسدداليب و جددرا ات الفحد  الضددريبي للمسددجلين بقددانوق الضدريبة علددق ال يمددة المضددا ة، و  -تدم تصددميم 

 قارير الفح  الضريبي باإلدارة الضريبية، مما يسهم  ي ةيادة جودة العم  الضريبي.توحيد طرذ إعداد وعرض ت
الفجوة  نظم الابرة، ،الضريبة علق ال يمة المضا ةالضريبي،  الفح ، تكنولوجيا المعلومات المصطلحات األساسية: 

 الضريبية.
Abstract: 
    The study aimed to activate the use of information technology in the tax examination for registrants with 
VAT on the tax due and the tax gap, and the study dealt with the definition of tax examination, the definition of 
value-added tax and the tax gap, and the evolution of tax examination systems from the traditional to the 
stage of using information technology in the examination by examination method About the computer or the 
method of examination through the computer, and determining the reasons for using information technology in 
the tax examination. A computer program was also designed for the tax examination, and the application of the 
program to commercial establishments to test the hypotheses of the study. Aceh that there are statistically 
significant differences at the level of 0.05 in tax examination results due to the use of information technology in 
the tax examination; Contributed to increasing sovereign revenue by the value of the tax differences discovered 
that reduce the tax gap, and the study recommended that the proposed program - which was designed - 
should be used to develop and standardize methods and procedures for tax examination for registrants in the 
VAT law, and to standardize methods for preparing and displaying tax examination reports in the tax 
administration , Which contributes to increasing the quality of tax work. 
Key Word: information technology, Tax Audit, Value Added Tax, Expert System, Tax Gap. 
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 تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في الفحص الضريبي للحد من الفجوة الضريبية
 مقدمة

ممددا يسددتدعي تطددوير  ؛ ددي  دد  التتيددرات التكنولوجيددة الحاليددة مهمددةيواجدد  الفحدد  الضددريبي تحددديات 
 رةدالكي يحقق األهداف األساسية التي تطمح اإل ؛المن  ت الماتلفة علقأسلوح وطريقة الفح  المطبقة 

 ضبط و حكا  المجتم  الضريبي والحد من الفجوة الضريبية.  اصة ،تح يقهاالضريبية 
 ة والتدددي تمتددداة بالسدددرعة والدقدددةاإللكترونيدددماتلفدددة مدددن نظدددم المعلومدددات المحاسدددبية  أندددوا وقدددد  هدددرت 
رم المعدد العنصدر الب د إقالضريبية معها انفس النمط، وال شك  دارةتتفاع  اإل أق ينبتيال متناهية والتي 

ب ك  جيد للتعام  م  هذه النظم من   ل الفح  الضريبي هو الركيزة األساسية لنجاح التطبيق وي م  
 ات الفح  ببنواعها الماتلفة. جرا ذلك الجانب المعر ي لنظم الضراعب وأساليب و 

االصدطناعي  والدذكا النظم الابيدرة تعتبر من أارة التطورات  ي السنوات األ يرة استادا  مدا يعدرف بدو 
Expert Systems & Artificial Intelligence  (.2002مجال المحاسبة والمراجعة )عبد العزيز،  ي 

؛  قدد جدا ت المملكدة المتحددة وتعتبر الفجوة الضريبية من أهم الم ك ت الضريبية  ي العديد من الدول
اليددوق  12.7حيددب التددا  ؛لتسددج  أقدد  نسدبة  جددوة ضددريبية عالميدا مقارنددة ادددول أ درم  2016-2015 دي

٪  ددي المكسدديك 23٪ و34،  ددي حددين سددجلا إيطاليددا أعلددق نسددبة بمقدددار %6.5انسددبة  ،إسددترليني جنيهددا
 (.HM Revenue &  Customs, 2017) ٪  ي الواليات المتحدة األمريكية16.3و

ال يمكدن مدن القطاعدات االقتصدادية الماتلفدة الضدريبية ونظرًا لعدد  وجدود أرقدا  تفصديلية عدن الحصديلة 
يوجددد العديددد مددن   حيددب إندد؛ (2017)عبددد القددادر،الفجددوة كبيددرة ولكددن  ،تقيدديم الفجددوة الضددريبية  ددي مصددر

ثددار السددلبية للفجددوة الضددريبية علددق المواةنددة العامددة للدولددة ايمددا يتعلددق باإلنفدداذ الحكددومي علددق الادددمات اآل
 علق الادمات العامة. اإلنفاذ ق و  ،الضريبة المستحقة كلما ةادت الفجوة الضريبية قلا  ؛العامة

 مشكلة البحث
 ،فدداح الضددريبية المتعلقددة بدالفح  الضددريبي والتبهيدد  العلمدي والعملددي لل الم دك تهندا  العديددد مددن 
، عبدددد 2007، ال دددا عي،2003القددددرة علدددق الحدددد مدددن الفجدددوة الضدددريبية )حمددداد، ضدددع ومدددن أهدددم  ثارهدددا 

، 2016،، محمدددددددددددد2014، محمدددددددددددد،2014ة، ، البحدددددددددددو  الضدددددددددددريبي2014،،  دددددددددددتح ه2009العزيدددددددددددز،
Mohamed,2014.) 

يكدوق هندا  تهدرح  أقاد  يمكدن  ،المن بة ملتزمة ببحكدا  القدانوق  أقال يعني عد  وجود  روذ ضريبية و 
نقدد   بددرة إلددق  وقددد يرجدد  ذلددك ،اكت ددا ها الفدداح ات لددم تقددر عنهددا المن ددبة ولددم يسددتط   يددرادضددريبي و 
عدد  القددرة إلق  التي تؤدم الفح ات  جرا ونق  أساليب و ، ا ت فبسبب أو العلمية والعملية  الفاح 
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 ،بمدا يعدوذ تحقيدق الهددف مدن الضدريبة ؛وتحديدد مقددار الفجدوة الضدريبية ،علق اكت داف التهدرح الضدريبي
 . وةيادة الفجوة الضريبية ،الضريبة المستحقةويعود بالسلب علق 

 الفح ات  جرا الضريبي باستادا  أساليب و  الفاح تتمث  م كلة البحب األساسية  ي عد  قدرة و 
 البحب م كلة إق  الحد من الفجوة الضريبية و التالياكت اف التهرح الضريبي و   يالتقليدية الضريبي 
في كيف يمكن تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات  :عن السؤال الرعيس اآلتي اإلجابة  ي تتلا 

 ويتفر  من  األسئلة اآلتية: ة؟الضريبيالفجوة  للحد منالفحص الضريبي 
 ؟الستادا  تكنولوجيا المعلومات  ي الفح  الضريبيما الفلسفة التنظيمية  -1
إلدددق   دددي نتددداعو الفحددد  الضدددريبي ترجددد  0.05هددد  توجدددد  دددروذ ذات داللدددة إحصددداعية عندددد مسدددتوم  -2

 ا ت ف طريقة الفح  )الطريقة التقليدية، طريقة الحاسوح(؟
للحددد مددن الفجددوة  ددي الفحدد  الضددريبي  تكنولوجيددا المعلومدداتاسددتادا  فعيدد  مددا التوصدديات ال ةمددة لت -3

 ؟الضريبية
 منهج البحث

   تم أتبا  المناهو اآلتية:نإ  و روض  ي ضو  م كلة البحب وأهدا   
 االستقرائي: المنهج- 1

لتدي يتضدمنها الددوريات العلميدة او تم اتبا  المنهجية ادراسة واستقرا  بعض الكتابدات والدراسدات السدابقة 
ل الفكر المحاسبي والضريبي والمتعلقة بموضو  البحب، وكذلك تم ال يا  با تبار  دروض الدراسدة مدن  د 

الضدريبي التقليددم علدق الحالدة  الفحد بالدراسدة التطبي يدة مد  نتداعو  اإليهدتدم التوصد  مقارنة النتاعو التي 
 نتدداعوإلددق  اهدددف الوصددول SPSS اإلحصدداعييدد  مددن النتدداعو باسددتادا  ارنددامو التحل التبكدددتددم و الماتددارة، 
 .وتحقيق الهدفتعميم هذه النتاعو علق الدراسات المماثلة و جزعية 

 المنهج االستنباطي:-2
 العمليدةالابدرة إلدق  لكتروني يسدتندإ  ح تم اتبا  المنهجية باستنباط وتصميم اإلطار المقترح لبرنامو 

 الفددداح الضدددريبية و  دارةاإل المضدددا ة لددددعمق ال يمدددة الضدددريبة علدددمئدددات الملفدددات للمسدددجلين ب  حددد  دددي 
 الضريبي. 

 أهداف البحث
  ي الفح  الضريبي.الستادا  تكنولوجيا المعلومات الفلسفة التنظيمية  علقالتعرف  -1
ا دددت ف طريقدددة الفحددد  إلدددق  تحديدددد الفدددروذ اإلحصددداعية  دددي نتددداعو الفحددد  الضدددريبي التدددي ترجددد  -2

 طريقة الحاسوح(.المستادمة )الطريقة التقليدية، 
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 للحدددد مدددن الفجدددوةوضددد  بعدددض التوصددديات لتفعيددد  اسدددتادا  الحاسدددب اآللدددي  دددي الفحددد  الضدددريبي  -3
 الضريبية.

 فروض البحث
توجدد  دروذ ذات داللدة إحصداعية عندد مسدتوم " سعي البحب للتحقق مدن صدحة الفدرض الدرعيس التدالي:

لطريقدددددة التقليديدددددة، طريقدددددة ا: ا دددددت ف طريقدددددة الفحددددد إلدددددق   دددددي نتددددداعو الفحددددد  الضدددددريبي ترجددددد  0.05
 ويتفر  من  الفروض اآلتية: الحاسوح"،

إلدددق   دددي نتددداعو الفحددد  الضدددريبي ترجددد  0.05توجدددد  دددروذ ذات داللدددة إحصددداعية عندددد مسدددتوم  -1
 عنصر الوقا.

قيمدة إلدق   دي نتداعو الفحد  الضدريبي ترجد  0.05توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عندد مسدتوم  -2
 ات الااضعة للضريبة.يراداإل

قيمدة إلدق   دي نتداعو الفحد  الضدريبي ترجد  0.05توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عندد مسدتوم  -3
 الضريبة المستحقة.

 حدود البحث
 التزما الدراسة بالحدود اآلتية:

وذلدددك للت ددداب   األ دددر   األن دددطةدوق غيرهدددا مدددن المن ددد ت التجاريدددة تدددم التركيدددز علدددق أحدددد كبدددر   -1
 .ض والمعام ت المالية التي تقو  اها م  المن  ت المثيلةالكبير  ي األسس والمبادئ والفرو 

التجاريددة  ددي البحدب وذلددك لت ددااها  ددي عمليددات البيدد  وال ددرا  التددي  األن ددطةكمدا تددم التركيددز علددق  -2
إلدق  تعتمد علق نظم معلومات محاسبية  لية بسيطة وكذلك اعتمادها علق نسدب مجمد  ر دح ثااتدة

 ي االعتبار النسدب الفعليدة   ذاألأم تتير م   إجرا التها دوق حدا ما وكذلك ايعها السل  علق ح
 من واق   واتير المسجلين وو قا آلليات السوذ المتعارف عليها.

 أهمية البحث
 يلي:  ما من   لالبحب  ةأهمي انبع

 كاديميةمن الناحية األ  -1
لد   االلتزا  الطوعيد  ي ت  بال المفكرين واألكاديميين وواضعي السياسات الضريبية تحديد أسباح ع

ممدا يعدود بدداألثر ةيدادة الفجدوة الضدريبية التدي تعمدد  علدق حداالت التهدرح الضدريبي زيدادة لالمسدجلين وذلدك 
تكنولوجيددا يددة اسددتادا  انأكاديميددا تحديددد مددد  إمك المهددم، لددذا  مددن للدولددة الضددريبة المسددتحقةالسددلبي علددق 
 .للحد من الفجوة الضريبيةالضريبي  الفح توحيد أسس تطوير و  ي  المعلومات
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 العمليةمن الناحية  -2
لمسداعدت   دي ال يدا   لكترونديإ  حد ابرندامو الضدريبي  الفداح و ة الضدريبي دارةاإلدعم مساهمة  ي ال

أسداليب وتوحيدد والتحقق مدن مصدداقية المسدجلين  الفح بمها  عمل  علق أكم  وج  وتحقيق الهدف من 
 وة الضريبية.لحد من الفجلالضريبي  الفح  ات جرا و 

 الدراسات السابقة
، وتدم عرضدها إليد قا  الباحب بفح  الدراسدات السدابقة وعرضدها مدن حيدب أهددا ها، وأهدم مدا توصدلا 

 األحد ، وتفصي  ذلك علق النحو اآلتي:إلق  ةمنيا من األقد 
  ،  دي الضدريبة علدق الددالنظم الابيرة ( توضيح أهمية ومزايا استادا  (Linton 2006دراسة  هد ا-1
اتهم الضدريبية إقدرار  ي الضراعب مكنا دا عي الضدراعب مدن تقدديم الابيرة  النظماستادا  أق إلق   لصاو

إلكترونيا، واق عدد كبير منهم ال يفضلوق االستعانة بالمحاسبين المتاصصين، حيب ساعد استادا  تقنية 
 علق ةيادة الايارات لد  العم  .الابيرة  النظم
( إلدق اند  توجدد م داك  ضدريبية متعلقدة بالتبهيد  العلمدي والعملدي 2009العزيدز )و لصا دراسة عبدد  -2

للفاحصين ترج  لنق  الابرة، واق استادا  النظم الابيرة  ي الفح  الضريبي عمد  علدق تحسدين جدودة 
مارجات تقدارير الفحد  الضدريبي وذلدك اتوحيدد أسدلوح الفحد ، واق الدنظم الابيدرة سدتكوق أداه مسداعدة 

لنظدددا  العمددد  بددداإلدارة الضدددريبية ممدددا يزيدددد مدددن ةيدددادة  اعليدددة و عاليدددة عمليدددة التحاسدددب الضدددريبي وداعمدددة 
 بضراعب الد  .

و ثدره  دي التتييدرات  األعمال ايئة  ي التكنولوجي التقد  عرض دور Yohann(2014) دراسة  وهد ا-3
ت سدداهم بصددورة مباشددرة بالمن دد الابيددرة  الددنظمالتقددد   ددي  أق إلددق  وأشددارت ،الفحدد المسددتمرة  ددي مجددال 

 ال ةمة الحلول العمليات و يجاد معالجة اإلادا   ي إ هار علق الفح و   ي ةيادة قدرة المحاسبة ومستمرة
 اتإجدرا تطبيق التكنولوجيدا سداعد علدق جعد  أق إلق  الدراسة وقد  لصا تواجهها، التي الم ك ت لح 

 د ل  تطبيدق التكنولوجيدا مدن معوقدات بعدض كمدا يمكدن التتلدب علدق ايئدة األعمدال، مسدتمرة  دي الفحد 
 .التطور لذلك الم عمة اتجرا وتحديد اإلالابيرة  النظمب وع قت  الفح تاريخ  مراجعة

( اتوضديح أثدر تطبيدق معدايير المحاسدبة علدق الممارسدات المحاسدبية 2014كما جا ت دراسة محمد ) -4
 تطبيددق هددذه الممارسددات، و لصددا الدراسددة التددي قددد تددنجم مددن الم ددك تمددن المنظددور الضددريبي، وتناولددا 

 روذ  ح  ضدريبي ممدا ي دك  إلق  الممارسات المحاسبية الااصة بالضريبة غير المباشرة تؤدمأق إلق 
التزا  علق المن بة بعد إعداد القواعم المالية، وتؤثر هذه الفدروذ علدق نتداعو األعمدال للفتدرات التدي اكت دفا 

 اجهتها. يها مما يستوجب تكوين ماص  لمو 
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 األعمددددالعلددددق الددددنظم المحاسددددبية ابيئددددة الابيددددرة  الددددنظمثددددر أLina&Edita (2015 )وتناولددددا دراسددددة  -5
دراسدددة حالدددة علدددق قطدددا  البندددو ، وقددددما نظدددا    ددد ل مدددنهوالاارجيدددة والدا ليدددة للنظدددا  المحاسدددبي مدددن 

و لصددا  ،تلفددةمحاسددبي أكثددر  اعليددة و دد  تحسددينات مسددتمرة للمنظمددات العاملددة  ددي ايئددات األعمددال الما
اثدر  عدال علدق نظدا  المحاسدبة والمراجعدة وي دك  نقطدة انطد ذ  الابيدرة لد  الدنظماستادا  أق إلق  الدراسة

 لعملية اتااذ القرار بطريقة اكثر  عالية.
 الفحد  إجدرا ات علدقالابيدرة  الدنظم تطبيدق اثدر ( توضديح2015دراسدة سدليماق م متعدب ) وهد ا -6

 القانونيين المحاسبين نظر وجهة من وذلك اإللكتروني الفح  إجرا ات كفا ة ةيادة  ي ودورها اإللكتروني
 الفحد  إجدرا ات تسدهي   دي البندو  التجاريدة  ديالابيدرة  الدنظم أهميدة الدراسدة أوضدحا كمدا الادارجيين،
 حدول لبيداق الدرأم ال ةمدة والمعلومدات البياندات علدق والحصدول المهدا  تنفيدذ  دي كالسدرعة اإللكتروندي
 قبد  مدن المفروضدة والتعليمدات واألنظمدة الدوليدة الفحد و  المحاسدبة معدايير مد  وتطابقهدا البندك  ددمات
 جودتد  وةيدادة الفحد  كفدا ة تعزيدز  دي تسداعد هداكما أن المالية، والتقارير القواعم وعدالة ومصداقية البنك
 .و طت  الفح  إجرا ات لتنفيذ والكل  الماصصة والوقا الجهد وتو ير

 ، ثر الذكا  االصطناعي علق مهندة المحاسدبة والمراجعدة ( عرضCindy (2017دراسة   هد اكما  -7
وتناولدددددا الدراسدددددة التطدددددور التدددددارياي لتكنولوجيدددددا الدددددذكا  االصدددددطناعي واسدددددتادام   دددددي مجدددددال المحاسدددددبة 

ية هنا  العديد من البرامو التدي أتمدا العديدد مدن العمليدات المحاسدبية والضدريبأق إلق  والمراجعة، وأشارت
مسدتقب  مهندة المحاسدبة والمراجعدة  دي تطدور  أق إلدق  ، و لصدا الدراسدةالفح ومسك الد اتر وعمليات 

 مستمر م  نمو الذكا  االصطناعي.
( اوض  اطار مقترح  ي مرحلة تاطيط أعمال الفح  الضدريبي سدوا  2017قاما دراسة البر رم )و  -8

الفحد  الضدريبي  و رشدادا، وذلدك اتوجيد  علدق مسدتوم كد  ممدول علدق حددأو علق مستوم المجتم  كك  
نحددو األن ددطة والممددولين األكثددر ارتباطددا بالممارسددات المسددببة للفجددوة الضددريبية والتددي تددم قياسددها وتحديدددها 

إمكانيدة إلدق  ل ياس مدم ارتباط األن طة والممولين اهذه الممارسات، و لصا الدراسدة من   ل مؤشرات
الضددريبي  ددي شددك  اطددار مقتددرح يقددد  اسددتراتيجيات لتاطدديط الفحدد  التكامدد  اددين أسدداليب الفحدد   إجددرا 

 م  درجة ارتباط الممولين واألن طة بالممارسات المسببة للفجوة الضريبية. يت   الضريبي بما 
 لتطبيقددددات الضددددريبيةالددددق تحديددددد م ددددك ت المعاملددددة ( 2020سددددمحي ) -هددددد ا دراسددددة يددددونسوأ يددددرا -9

ضدددو  األنظمدددة الضدددريبية األجنبيدددة، وقدددد تدددم   ددديترحدددات ع جهدددا ومق مصدددر  دددي البلدددوش ت دددين تكنولوجيدددا
( مفدردة مدن  بدرا  الضدراعب 48استادا  أسلوح الدراسة المقارنة، باإلضا ة الق استط    را  عيندة مدن )

والتکنولوجيا لتحديد م ک ت المعاملة الضريبية لتطبيقات البلوش ت ين اهدف توضيحها لإلدارة الضريبية 
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لهدددا. وقدددد  الضدددريبيةللمعاملدددة  تفسددديرية تعليمددداتحددد  لهدددا سدددوا  بإصددددار إرشدددادات أو  قدددديمتحتدددق يمکنهدددا 
عدددة م ددک ت مرتبطددة بقصددور  طبيعددة تکنولوجيددا البلددوش ت ددين وتطبيقاتهددا تثيددر توصددلا الدراسددة إلددق أق

ب، تتمثدد  أهمهددا ايمددا يلددق: م ددکلة إ ضددا  أ  إعفددا  تطبيقددات البلددوش ت ددين للضددراع الت ددريعات الضددريبية
العدالددة الضددريبية، عددد  وجددود معاملددة ضددريبية   ددي،  هددور ا ددت ل دولدديم ددکلة حدددو  اةدوای ضددريبق 

محددددة إليددرادات التنقيددب عددن العمدد ت الم ددفرة، عددد  وجددود معاملددة ضددريبية محددددة لمکاسددب أو  سدداعر 
فرة، عدد  وجدود العم ت الم فرة، عدد  وجدود معاملدة ضدريبية محدددة ل حتفدام بدالعم ت الم د  يالتعام  
شدبکة البلدوش ت دين، عدد  وجدود معاملدة ضدريبية محدددة لن داط الدد     يمحددة ل نقسا   ضريبيةمعاملة 

مقااددد  السدددل  والاددددمات، عدددد  وجدددود معاملدددة ضدددريبية محدددددة لن ددداط العدددرض االولدددق للعملدددة، عدددد  وجدددود 
بية محدددددة السدددتادا  العقدددود معاملدددة ضدددريبية محدددددة للتبدددر  بدددالعم ت الم دددفرة، عدددد  وجدددود معاملدددة ضدددري

قددانوق الضددريبة علددق الددد   وقددانوق الضددريبة علددق ال يمددة المضددا ة بمددا  اتعدددي ، وأوصددا الدراسددة الذکيددة
مصدددر، وتددددريب   دددي وتطبيقاتهدددالتکنولوجيدددا البلدددوش ت دددين  الضدددريبيةيدددو ر الصددد حية القانونيدددة للمعاملدددة 

    تکنولوجيا البلوش ت ين وتطبيقاتها.  ي بيالضريوتبهي  اإلدارة الضريبية علق الفح  والتحاسب 
 يتضح اآلتي: ةجنبية واألعر يو استقرا  الدراسات السابقة ال

 الفح إيجااي و عال الستادا  تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة  ي مجال المحاسبة و  أثريوجد  -
 وسيظهر ذلك التطور ب ك  ملحوم  ي المستقب .

ات إجرا يعم  علق ةيادة كفا ة  اإللكتروني الفح  ي مجال ق تطبيق تكنولوجيا المعلومات إ -
 .الفح 

 ةكلفتوال والوقا الجهد وتو ير جودت  وةيادة الفح  تعم  تكنولوجيا المعلومات علق تعزيز كفا ة -
 .الفح  و جرا ات طة  لتنفيذ الماصصة

 ريبية.الضريبي تؤثر سلبا  ي الفجوة الض الفح الضريبية ب الم ك تتوجد العديد من  -
الضريبي من حيب عد   الفح عد  وجود عدالة  ي إلق  ق عد  التزا  المجتم  الضريبي يرج إ -

 آل ر.  اح الضريبي كاملة من  الفح ات  جرا االلتزا  اتطبيق أساليب و 
الضريبي ل  إثر كبير  ي  الفح ات إجرا ين العلمية والعملية  ي تنفيذ الفاحصا ت ف قدرات  -

 ريبية.ةيادة الفجوة الض
 الم ك تبقدرتها علق ال يا  بمها  الابرا  الب ريين  ي ح  العديد من النظم الابيرة تمتاة  -

 الضريبية بسرعة ودقة عالية.
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وجود العنصر إلق  بالعم  علق نق  الابرات علق مر األجيال دوق الحاجةالنظم الابيرة تمتاة  -
 الب رم الذم قا  اوض  الابرة.

يعم  علق تافيض التكلفة علق المد  البعيد وتقلي  األ طا   ي يرة النظم الاباستادا   إق -
 تفسير القوانين واللواعح.

معظم  حيب إقعلق الحد من األ طا  المتعلقة اتفسير النظم الضريبية، النظم الابيرة تعم   -
من  عد  القدرة علق تفسير النظم واللواعح الضريبية بالطريقة الصحيحةإلق  األ طا  الب رية تعود

 قب  القاعمين.
تتوق   عالية استادامها علق المستو  الثقا ي والعلمي لمستادمي النظا  واق النظم الابيرة إق  -

 النتاعو سوف تكوق ذات أهمية و قا لهذا المستو . 
أندد  توجددد ندددرة نسددبية  ددي الدراسددات السددابقة ايمددا يتعلددق باسددتادا  التقنيددات   ويتضددح ممددا سددبق عرضدد

و صددفة  الفحدد مددة بددالوطن العر ددي عامددة مقارنددة بالدددول األجنبيددة  ددي مجددال المحاسددبة و الحديثددة بصددفة عا
كمدا الضريبي وتساهم الدراسة الحالية  ي الحد مدن هدذه النددرة،  الفح بالنظم الابيرة  اصة  ي استادا  

الضدريبية  دي كا دة المجداالت لدنظم الابيدرة التطبيدق الفعلدي لإلدق  االنتقدالإلدق  هنا  حاجدة ملحدة تددعو أق
 دي مجدال الدنظم الابيدرة يعتبر البحب الحالي امتداد الستادا   إذالضريبية،  دارةتوحيدا ألسلوح العم  باإل

 الضريبي. الفح 
 خطة البحث

 كالتالي: ث   مباحبتح يقا ألهداف البحب  قد اشتملا الدراسة علق 
 . ي الفح  الضريبي الفلسفة التنظيمية الستادا  تكنولوجيا المعلوماتاألول:  المبحب
  .الدراسة التطبي ية :نيالثا المبحب

 الا صة والنتاعو والتوصيات.المبحب الثالب: 
 مراج  البحب. -
 م حق البحب. -
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 المبحث األول
  الضريبيالفحص  فيالستخدام تكنولوجيا المعلومات  التنظيمية الفلسفة

 داية ع قة المصلحةالفح  الضريبي جوهر العم  الضريبي الذ  يبدأ منذ ايعتبر 
 م  المن بة أيًا كاق شكلها ون اطها وحتق يتم ر ط الضريبة نهاعيًا علق تلك المن بة.  

السدتادا  تكنولوجيددا أجداح المبحددب األول عدن السددؤال الفرعدي األول ونصد : مددا الفلسدفة التنظيميددة وقدد 
نظددم تطددور   الضددريبي، و تعريددف الفحددولإلجابددة عندد  تندداول المبحددب  ؟المعلومددات  ددي الفحدد  الضددريبي

، وايمددددا يلددددي دواعددددي اسددددتادا  تكنولوجيددددا المعلومددددات  ددددي مجددددال الفحدددد  الضددددريبي، و الفحدددد  الضددددريبي
 التفصي :

 تعريف الفحص الضريبي -أوال
ات الضددريبية سددوا  ايمددا يتعلددق قرار بدداإل أدریيقصددد بددالفح  الضددريبي تحقددق الفدداح  مددن صددحة مددا 

 (:2002لتحقيق األهداف التالية )السيد،  ؛منها اإلعفا أو بالد ول الااضعة للضريبة 
التحقق من انتظا  الد اتر والسج ت من ناحية ال ك  و قا للقواعد واألصول القانونية والمحاسبية  -

 التي تكف  تنظيم واالحتفام والقيد بالد اتر.
عليها  ي  التحقق من صحة ودقة البيانات المحاسبية المسجلة بالد اتر والسج ت ومد  االعتماد -

  ساعر المن اة الح ي ية.أو أر اح إلق  التوص 
 التبكد من أق الد اتر والسج ت ت م  كا ة أن طة الممول وتتضمن أر اح  الح ي ية. -
 اكت اف ما قد يوجد بالد اتر من أ طا  بكا ة أنواعها. -
 معالجة كما ما جا  بالد اتر والسج ت من وجهة النظر الضريبية. -

وهدددو المرحلدددة  ،الضدددريبي ببنددد  ندددو  مدددن أندددوا  تددددقيق الحسدددابات ألغدددراض  اصدددة الفحددد يعدددرف كمدددا 
التبكد من صحة ما ورد إلق  الضريبي الفح الضريبية، ويهدف  دارةاألساسية والفنية من مراح  عم  اإل

 ددي  الضددريبي مدد  مددا ورد بالددد اتر والسددج ت والقددواعم والتقددارير الماليددة للمن ددبة والتددي تددم إعدددادها قراربدداإل
ا تبدارات  إجرا وذلك من   ل  ،ضو  األصول والمبادئ والسياسات والمعايير المحاسبية المتعارف عليها

 و ي ضو  معايير المراجعة ذات الع قة.نوق الضريبة علق ال يمة المضا ة المصداقية و قا لقا
ةيادة االلتدزا  الضدريبي لما ل  من  ثر علق  ؛الضريبية دارةمن أدوات اإل أداة  يعتبر الفح  الضريبيو  

الضدريبة وكدذلك تدنعكس أهميدة الفحد  مدن  د ل  ثدره علدق  ،للمسدجلين  دي الوقدا الدراهن و دي المسدتقب 
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الضدددريبة ثدددر ذلدددك علدددق أوالفجدددوة الضدددريبية،  كلمدددا كدداق هندددا  جدددودة عاليدددة بدددالفح  الضددريبي  المسددتحقة
 والعكس صحيح. ،وحد من الفجوة الضريبية ،بالزيادة المستحقة

  حيب إند ؛ضريبي مؤه  علميا وعمليا  اح بالذكر أق الفح  الضريبي يتم من   ل  الجدير منو 
يقددو  بإعددداد تقددارير الفحدد   ددي ضددو  ا تبددارات المصددداقية التددي يتبعهددا، ور ددط الضددريبة  ددي ضددو  أحكددا  

يقدو  بد   و نمداالضدريبي  قدط  فداح الفحد  ال يقدو  بد  ال كمدا أق ،المضدا ة علدق ال يمدة ضدريبةقدانوق ال
 ،الضدريبي للمن دبة قدرارالمراج  القانوني بصفت   بيرا  ي شئوق الضراعب تمهيددا العتمداد اإلأو المحاسب 

اهددددف  ،ويدددتم الفحددد   دددي ضدددو  مبدددادئ و دددروض وسياسدددات المحاسدددبة والمراجعدددة المتعدددارف عليهدددا مهنيدددا
الضدددريبة المقدددر عنهدددا التحقدددق مدددن مصدددداقية د ددداتر وسدددج ت المن دددبة الااضدددعة ألحكدددا  القدددانوق وصدددحة 

 . قرارباإل
وهناااب بعاام المفاااميت المرتبطااة بااالفحص الضااريبي فااي هاااا البحااث، ونبدااي التعاارض لهااا  وتحدوااد 

تعرياف عريف الضريبة على القيمة المضاافة  و تعالقتها بالفحص الضريبي  وتمثلت هاه المفاميت في: 
 الفجوة الضريبية  وتوضيح كليهما على النحو اآلتي:

 ُتفرض والتي المباشرة، غير الضراعب أنوا  من نو  نهاببتعرف  على القيمة المضافة: الضريبة -
 المستثنق إال السل  والادمات التي يتم شراؤها و يعها من قب  المن  ت جمي  علق عامة بصفة

ك  مرحلة من مراح  سلسلة اإلمداد، ااتداً  من  المضا ة  يالضريبة علق ال يمة منها، وُتفرض 
 حاالت و ي محددة، الادمة و نسبةأو ای ومرورًا بالتوةي  وحتق مرحلة البي  النهاعي للسلعة اإلنت

ويقو  المستهلك اد   ضريبة ال يمة المضا ة علق السل  والادمات ، محددة أهداف محددة لتحقيق
ا ة الباع ، أما المن  ت  تد   للجهة المسئولة عن تحصي  ضريبة ال يمة المضإلق  التي ي تريها

التي يتم تحصيلها من عمليات شرا  المستهلكين، وتسترد المن  ت ضريبة ال يمة المضا ة التي 
، وتعرف الضريبة علق ال يمة المضا ة ببنها ضريبة تفرض علق مبيعات السل  د عتها لمورديها

كمد  ت من  ه ا الم تر والادمات م  السماح باصم الضريبة المحملة علق السل  والادمات 
 .(2016يبة المستحقة علق المارجات )عبد المنعم،الضر 

 
بانها الفرذ اين الضريبة المد وعة والضريبة الواجب د عها و قا لن  تعرف  :الضريبيةالفجوة  -

تعرف أيضا بانها الفارذ اين ما يتم (، كما ,HM Revenue & Customs2017القانوق )
 جوة  :سببين أساسيين هماإلق  يةتحصيل  وترج  أسباح الفجوة الضريب ينبتيتحصيل  وما 

 (.2017)عبد القادر، السياسة الضريبية، و جوة عد  االلتزا  الضريبي
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     نظت الفحص الضريبيتطور  -ثانيا
يتعددرف علددق طبيعددة يتطلددب مددن الفدداح  المقبدد  علددق الفحدد  الضددريبي علددق أيددة من دداة تجاريددة، أق 

والتددي تمكندد  مددن   مددن المعلومددات حولدد يدد  قدددر كددافالمن ددبة. وأق يكددوق لدنظددا  المعلومددات المحاسددبي ب
 .عملية الفح الجيد إلنجاح لتاطيط ا

 وقد مرت نظم الفح  الضريبي علق المن  ت التجارية بالمراح  اآلتية:
الضريبية  دارةالفح  الضريبي هو مرحلة أساسية و نية من مراح  عم  اإل مرحلة الفحص التقليدي: -أ

لحسابات ألغراض  اصة، ويتم الفح  التقليدم من   ل االط   ويعتبر من أهم أنوا   ح  ا
بالطريقة التقليدية  ودراسة وتحلي  وتقييم للقواعم المالية وسج ت ود اتر وحسابات المن بة مح  الفح 

والتي تعتمد علق  برة وكفا ة الفاح   كلما ةادت  برة وكفا ة الفاح  كلما اثر ذلك باإليجاح  يدويا
قرير الفح  والعكس صحيح، ويعاح عليها طول  ترة الفح ، اعتمادها علق  برة علق جودة ت

المن بة، جمي   إقراراتيتبعها للتحقق من  أق ينبتيات األساليب التي جرا الفاح   ي معر ة اإل
 .ات والتسجي  والكتابة لتقرير الفح  يدوية، وقد تتعرض للتل  بمرور الوقاجرا اإل
تحتوم هذه المرحلة أيضا علق وض  أهداف الفح  وذلك  جيا المعلومات:لو و مرحلة استخدام تكن -ح

الفح  المناسب  أسلوحويحدد اي   لفح  يتفق م  المنِ اة مح  الفح ،من   ل إعداد أسلوح ل
 (:2000للفح  هما)شحاتة، أسلو اقهنا   حيب إق

 أسلوب الفحص حول الحاسب -1
النتدداعو  طالمددا إقأهميددة   ددتي  البيانددات ليسددا ذاتات تإجددرا هددذا األسددلوح علددي ا تددراض أق  يقددو 

واألساس  ،المد  ت يمكن التبكد من أنها صحيحة واق هذه األصليةالنهاعية يمكن تتبعها حتي المد  ت 
المدد  ت صدحيحة واق المارجدات قدد تدم تدداولها بطريقدة صدحيحة  ا كانداإذاند   األسدلوحالمنطقدي لهدذا 

ات الوسيطة الادد واق تكدوق صدحيحة أيضدا بمعندي جرا  اق العمليات واإلالحاسب اآللي  عند  روجها من
  .يتم التركيز علي المد  ت والمارجات أق

عم  ) -حيب يعدها يدويا-وعلي أساس هذا األسلوح يقو  الفاح  بفح  عدد من الحسابات تحليليا
دة المتعلقددة اهددا وأثرهددا علددق نتدداعو األرصددإلددق  شددرا  يدددويا والوصددولأو ات المحاسددبية لعمليددة ايدد  جددرا اإل

ا تطابقدا دل ذلدك علدي إذالحاسدب  د ثم مقارندة األرصددة الناتجدة باألرصددة الناتجدة عدنالحسابات الماتلفة( 
 .صحة العملية

 أسلوب الفحص من خالل الحاسب -2
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علي أساس االستفادة اإللكتروني" الفح  " ما يسميأو الفح  باستادا  الحاسب اآللي  أسلوحيقو  و 
حيدب يسدتاد  الحاسدب ذاتد  كدبداة للفحد   ؛قددرات و مكانيدات الحاسدب اآللدي  دي أدا  عمليدة الفحد  من

التددي  اإللكترونيدةلجوهريدة وذلددك مدن  د ل مجموعدة مدن البدرامو ا لتنفيدذ العديدد مدن اال تبدارات والتحلدي ت
 ".ابرامو الفح  المتاصصةوتعرف " ،يعدها الفاح  انفس 

ق إ ددد  الوثدددوذ مدددن صدددحت ا كددداق الت دددتي  الددددا لي يمكددنإذنددد  أأسدداس  قعلددديقدددو  هدددذا األسدددلوح كمددا 
ويتمثد  األسددلوح  ،الحاسددب إلدقوصددحة المارجدات تزيدد وذلددك بفدرض صددحة المدد  ت  سد مةاحتمداالت 

التحقدق مدن صدحة  قالحاسدب، عد وة علد  ي قيدا  الفداح  بفحد  وا تبدار عمليدة ت دتي  البياندات دا د 
ه  دي ب دذالحاسب ال يتجاه  وجدود الحاسدب اد  ي سلوح الفح  من   لأق أ إذ ،المد  ت والمارجات

  .االعتبار ويستادم   ي عملية الفح 
ات الرقابددة التددي يتضددمنها ارنددامو الممددول إجددرا جانددب  حدد  وتقيدديم إلددق  -اإللكترونددي الفحدد ويقددو  
اسدتادا   مدن  د ل اتنفيذ بعض مها  الفح  بكفا ة وسدرعة  اعقدة -للفح ألساليب المتقدمة ا باستادا 
 .ة للفح اإللكترونيالبرامو 
ت حددم مددن الواقدد  العملددي اق هنددا   جددوة كبيددرة اددين مددا تحتويدد  المعددايير المهنيددة وتعدددي تها و بددرة وقد 

يرجدد  لوجددود العديددد مددن األسددباح مددن أهمهددا الفدداح  الضددريبي بسددبب عددد  متابعتهددا وااللمددا  اهددا، وذلددك 
ق  كما وكيفا عند إجدرا  الفحد  لكد  مسدج   دي إطدار قدانوق الضدريبة علدق عب  االنجاة المطلوح تح ي
وهندددا  بعدددض التحدددديات التدددي تتعلدددق ، م قدددد يدددؤثر علدددق جدددودة تقريدددر الفددداح ال يمدددة المضدددا ة األمدددر الدددذ

 :مث الفح  الضريبي  بإجرا ات
ن حيب ةيادة الوقا المستترذ عند اتبا  أسلوح الفح  التقليدم مما يؤثر علق عم  الفاح  م -

بجودة تقرير الفح  مما يعود  الكم والكيف لمطالبت  بكم انجاة معين غالبا يؤد  إلق اإلضرار
 .الضريبة المستحقةثر السلبي علق باأل

عد  القدرة علق ةيادة الفاحصين )مبمورم الضراعب( وذلك راج  لزيادة التكلفة الضريبية مقارنتا  -
 جدد.بالعاعد ولذلك ال يتم االستعانة بعاملين 

وجود العديد من القضايا المتداولة بالمحاكم والتي يتم  سارة معظمها بسبب عد  وجود اسلوح  -
موحد ومتفق علي  من حيب ا ت ف قدرات الفاحصين عند اعداد تقارير الفح   ي تسنيد 
وتوثيق اعمال الفح  مما يج  المل  عرضة ل نتقاد من قب  الابرا  االمر الذم يؤد  الق 

 م قضايا ضريبية مر وعة ضد المصلحة. سارة أ
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مكانيات بعض الفاحصين وقلة مهارتهم وعد  وجود  كر محاسبي مهني مما يقل  من ضع  إ -
 جودة تقارير الفح  الضريبي.

الفح  الضريبي مما يعطي الفرصة للمولين والمسجلين  ي عد  اعطا   داراتإضع  بعض  -
 من   لها. أهمية المسا  د اتر وسج ت منتظمة يمكن الفح 

عد  قدرة الفح  علق تحقيق الهدف من  والذم يتمث   ي ةيادة االلتزا  الطوعي للمسج  ويتضح  -
 ذلك من   ل وجود م اك  ضريبية عند  ح  مل  معين لعدد من  ترات الفح  الضريبي.

ب غالبا ما وجود ضتوط من رؤسا  المجموعات ومديرم اإلدارات علق  كر وعم  الفاحصين حي -
 را  الرؤسا  عموما.ثر  كر الفاحصين ب يتب

عد  قدرة الكثير من الفاحصين علق استيعاح النقاط الفنية  ي قانوق الضريبة علق الد   وقانوق  -
 الضريبة العامة علق المبيعات معا.

عد  وجود إلزا  ببسلوح وطرذ الفح  من قب  المصلحة وعادة يتوق  االمر علق مهارة  -
 اتية والفكر الروتيني والتقليدم لمديرم الفح  ورؤسا  المجموعات.وامكانيات الفاحصين الذ

لكي يتمكن من التعام  م   متاص  للفاح  الضريبي؛اق هنا  حاجة إلق تدريب  يتضح وعلية
ال اد من  ، ولكي يتال  من التحديات التي تتعلق ب نظم المعلومات المحاسبية المتطورة االلكترونية

 :ومن أهمها ستطي  ال يا  بالفح  الضريبي االلكتروني علق الوج  األكم وجود سمات للفاح  حتق ي

 معر ة أساسية انظم الحاسب اآللي ومكوناتها وو اعفها و مكانياتها الت تيلية. .1

األدلدددة  دددي ايئدددة  هدددي تسددداعد علدددق جميددد   الفحددد بالكفدددا ة الفنيدددة ال ةمدددة إلنجددداة أعمدددال  التمتددد  .2
 .الحاسب اآللي

وتحليلهدددا للتعدددرف علدددق المعلومدددات المحاسدددبية م و ن دددا   دددراعط لتدددد ق لدددنظم المقددددرة علدددق التصدددمي .3
 .مواطن القوة والضع   ي هذه النظم

 الفحص الضريبيدواعي استخدام تكنولوجيا المعلومات في  -ثالثا
هندا  عدد  صد حية   الذم جع ،المعلومات  ي الفترة األ يرة  ي كا ة األوج  األمر لوجياو تكنتطورت 
 لألصدولاليددوم الجرد الفعلي  إجرا التقليدية للفح  الضريبي والتي تعتمد بصورة أساسية علق  لألساليب

 .نديةتوالمسوالمراجعة المحاسبية 
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المعلومدددددات ببنهدددددا مجموعدددددة الطدددددرذ والتقنيدددددات الحديثدددددة  ( تكنولوجيدددددا2005وعدددددرف )إادددددراهيم بايتدددددي،
  د دالريفها ببنهدا تطدوير وتطبيدق األدوات و يمكن تعأو  ،اهدف تبسيط ن اط معين ور   أداؤه ؛المستادمة

 .الب رية الناتجة عن الاطب الب رم  الم ك توالتي تساعد علق ح   ،والمواد والعمليات التلقاعية الميكنة
المعلومدددات تسدددتاد   دددي تجميددد  البياندددات وتصدددنيفها  إق تكنولوجيدددايمكدددن القدددول و دددي ضدددو  مدددا سدددبق، 

األن دددطة المتكاملدددة لكددد  مدددن الحاسدددبات والمعلومدددات واالتصددداالت وتحويرهدددا ومعالجتهدددا ونقلهدددا مدددن  ددد ل 
 والمعرو ة بالنظم الابيرة؛ ايما ياد  غايات المنظمة وأغراضها.

نظدم المعلومددات المحاسدبية تعمدد  علدق ةيددادة قيمددة أق إلددق  (Zulkarnain-2009أشددارت دراسدة )وقدد 
إلددق  مددة المعلومددات المحاسددبية اآلليددة ويددؤد المعلومددات وةيددادة السددرعة  ددي معالجددة البيانددات الماليددة ببنظ

و ددذلك تتتلددب علددق الضددع  اإلنسدداني  ددي معالجددة  ،سددرعة الحصددول علددق المعلومددات الماليددة للمنظمددات
المددوارد وعمليددة المراقبددة والددتحكم  إدارةممددا يحسددن مددن  ؛المعلومددات الماليددةإلددق  والوصددول ،البيانددات الماليددة

 .  أ ض والتنبؤ باألعمال  ي المستقب  ب ك
ات المرتبطة بالم ك ت ر المعلومات المحاسبية سوف تعم  علق معالجة التتي إق نظمكما يمكن القول 

 :(2009) ؤاد  ما يلي تومن أهم هذه الم ك  التي تعوذ المراج  التقليدم،
 .متعلقة بالتبهي  العلمي والعملي للمراج  م ك ت -
 .اإللكترونيلنظا  المعلومات المحاسبي متعلقة انظا  الرقابة الدا لية م ك ت  -
 .والتعام  معها ةاإللكترونيأدلة اإلثبات بجم  متعلقة م ك ت  -
سدددم تكنولوجيدددا المعلومدددات يطلدددق عليددد  ا أق هندددا  شدددقًا أساسددديًا مدددنإلدددق الباحدددب  سدددبق؛ يالددد  ممددداو 

 دي أو ل اإلنتدای والتصدني  سدوا   دي مجدا ،التكنولوجيا المتقدمدة اعتمد عليهي ما تتكنولوجيا الحاسبات، وه
متكاملة ت دم  أو مجال العم  المكتبي، وذلك من   ل أنظمة تعتمد علق الحاسبات اآللية بصورة جزعية 

ك  النظا  اإلنتاجي ب ك  أكثدر تطدورًا مدن ال دك  الميكدانيكي التقليددم، ويطلدق علدق هدذا ال دك  المتطدور 
 .Automation Systemاسم النظم اآللية 

النظم الابيددرة يعددرف بدد ددي مجددال تكنولوجيددا المعلومددات  هددور مددا  الحديثددة أاددرة التطددورات ولعدد  مددن 
 ي مجال المحاسبة واستادامها  ،Expert Systems & Artificial Intelligenceوالذكا  االصطناعي 

 والفح .
بانهددددا اددددرامو يددددتم تصددددميمها باالعتمدددداد علددددق الحاسددددب  Expert Systemالددددنظم الابيددددرة وتعددددرف 

مجموعدددددة مدددددن الابدددددرا  أو ، وتادددددت  اتصدددددميم نمدددددوذی للابدددددرة المتراكمدددددة لدددددد  أحدددددد الابدددددرا  لكتروندددددياإل
المتاصصين  ي مجال ما، ويمكن للمستاد  الحصول علق النصيحة المناسبة من واق  تلدك الابدرة ألدا  
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لنتداعو التدي يدتم المها  غيدر الهيكليدة، وتبريدر االستفسدارات، وكدذلك تفسدير اأو المها  ذات المنطق المعقدة 
 (.Sangster,1991,Murphy,1994 ،2000الصعيدم، ) اإليهالتوص  

نها عبارة عن ارامو يتم تصميمها باستادا  الحاسب اآللي تعم  علدق جمد  بكما تعرف النظم الابيرة ب
اهددددف  ،ويدددتم تازينهدددا  دددي قواعدددد معر دددة ،أ كدددار و بدددرات الابدددرا  الب دددريين المتاصصدددين  دددي مجدددال مدددا

واتادداذ القددرار وتفسددير النتدداعو التددي تددم التوصدد   ،الااصددة بالمجددال المحدددد الم ددك تمها  ددي حدد  اسددتادا
 & Elmer ،)2002عبدد العزيدز،وتتميز بالسرعة والدقة والحياد  ي النتداعو التدي يدتم التوصد  لهدا ) ،اإليه

Borowski,1988; Holsapple,1988; Allen,1990;.) 
حتق األالف من الساعات لعم  الابدرا  الب دريين التدي تدد    دي أو علق مئات النظم الابيرة وتحتوم 

قاعدة المعر ة، ويصمم النظا   ي العديدد مدن القضدايا لكدي يدتم اسدتادام  اواسدطة األشداا  الدذين  إن ا 
 (.Linton,2006) يمتلكوق الابرة  ي مجال البرنامو

ة مسدميات  قدد سدميا بالربقريدة، وأيضدا المستادمة  ي مجال الضراعب بعدالنظم الابيرة تم تسمية وقد 
هددي معرو ددة باسددم )نظددم قواعددد المعر ددة(، وتعددرف كتطبيقددات للحاسددب اآللددي التددي تحتددوم علددق الكميدددات 

 (.Sara,2006الكبيرة من المعر ة المتعلقة اتنفيذ مهمة معينة )
تكدددار، ومدددن ثدددم تلعدددب الدددنظم الابيدددرة دوًرا أساسدددًيا  دددي تطدددوير الدددنظم المحاسدددبية علدددق أسددداس مدددن االاو 

البنيددة التحتيددة المطلو ددة، حيددب ت ددتم  الددنظم الابيددرة علددق  والمددوارد، وتددبمينالمسدداعدة  ددي تددو ير الطاقددة 
 .التفكير المعر ي إجرا واجهة تفاعلية تمكن المستادمين من 

 دددي المجدددال الضدددريبي  هدددر مبكدددرا  دددي حددد  العديدددد مدددن الدددنظم الابيدددرة اسدددتادا   يتضدددح أقممدددا سدددبق و 
والمتعلقددة باالسددتنتای والمنطددق  ددي حلهددا والتددي تصدد   ددي  ،التددي يتطلددب حلهددا الفكددر المنطقددي الم ددك ت

 إيجاد أ ض  الحلول لم كلة معينة.إلق  النهاية
الضددريبة يددؤثر سددلبا علددق كمددا أق عددد  وجددود أسددلوح ملددز  إلدارات الفحدد  مددن قبدد  اإلدارة الضددريبية 

؛ ممددا يدددعو لضددرورة اسددتادا  ا تبددارات المصددداقية باسددتادا  التقنيددات وةيددادة الفجددوة الضددريبية المسددتحقة
 الحديثة.

مقتددرح لتفعيدد   ارنددامو ددي مجددال المحاسددبة عمومددا  سددوف يددتم عمدد  الددنظم الابيددرة نظددرا لمددا تمتدداة بدد  و 
ا تبدددددارات المصدددددداقية  إجدددددرا اسددددتادا  تكنولوجيدددددا المعلومدددددات  دددددي الفحدددد  الضدددددريبي وذلدددددك مدددددن  دددد ل 

إلدق  واردة بالد اتر والسج ت والمااةق وعم  المعادالت المحاسبية التدي تسداعد  دي الوصدولللمعام ت ال
الوعا  الضريبي وتحديد الضريبة المستحقة علق المن بة اهدف الحد مدن الفجدوة الضدريبية، ويدتم ذلدك و قدا 

 .لألسس والمعايير المحاسبية وقانوق الضريبة علق ال يمة المضا ة والعحت  التنفيذية
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 الثانيالمبحث 
 الدراسة التطبيقية

هد  توجدد  دروذ ذات داللدة إحصداعية عندد أجاح المبحب الحدالي عدن السدؤال الفرعدي الثالدب ونصد :      
ا ددت ف طريقددة الفحدد  )الطريقددة التقليديددة، طريقددة إلددق   ددي نتدداعو الفحدد  الضددريبي ترجدد  0.05مسددتوم 

لفحد  حاسدو ي ل تصدميم ارندامو هدي: اث ثدة إجدرا اتمدرت الدراسدة التطبي يدة الحاسوح(؟ ولإلجابة عن  
 المن  ت التجارية، وا تبار  روض الدراسة، وايما يلي التفصي : علق، وتطبيق البرنامو الضريبي

 اإللكترونيالضريبي  الفحصتصميت برنامج  -أوال
 أساسدديتيننظددم المعلومددات المحاسددبية تمددر بمددرحلتين   حدد ق عمليددة إالضددريبي  دد الفحدد و قددا لمعددايير  

)ا تبدارات  الفحد المكتبدي )مرحلدة جمد  البياندات(، والمرحلدة الثانيدة تنفيدذ عمليدة  الفحد المرحلة األولق 
 المصداقية للنظا  المحاسبي(.
علق عملية مناق ة المسدئولين عدن المن داة اهددف جمد  المعلومدات  األساسوتعتمد المرحلة األولي  ي 

للمن بة هي أهم مرحلة تتعلدق بصدفة  األساسيالتعرف علق النظا  مو، و والتي تمث  البيانات المد لة للبرنا
لألغدددراض الضدددريبية، حيدددب يددددتم معر دددة مدددا إذا كاندددا المن دددبة تتعامددد  بالتجددددارة  الفحددد أساسدددية بعمليدددة 

يددويا حيدب يوجدد ا دت ف ادين أو التعرف علق طدرذ تسدجي  العمليدات سدوا  كداق  ليدا   ال، و أة اإللكتروني
ة مددن حيددب الوسدداع  المسددتادمة وتددتم مرحلددة جمدد  اإللكترونيددات  ددي التجددارة التقليديددة والتجددارة دورة التوريددد

 البيانات اهدف التبكد من صحتها.

 برناموبالالمحاسبي نظا  المعلومات  تبار مصداقية ا إجرا ب الفاح يقو  و ي المرحلة الثانية 
ال يا   الفح األساسية قب  ال رو   ي صداقية ومن ضمن ا تبارات الم ،النظم الابيرة المقترح باستادا 

 إجرا  ويتم وت يم النظا  المستاد  بالمن بة إلق  الفاح يطمئن  حتقنظا  الرقابة الدا لية  فح ب
وصدور التقرير ، معالجتها، و البيانات إد ال :هي  طوات ألر   الفح الضريبي للمن بة مح   الفح 
 السابقة بالتفصي  من   ل النقاط التالية: الاطواتتم تناول وسوف يوالتتذية الراجعة، ، النهاعي

 من   ل: تنفيذهاويتم ، اتانالبي إدخال -األولى الخطوة
ي الددرقم الضددريب إعطددا ويقتددرح الباحددب  ،للتعامدد  مددن   لدد )رقددم التسددجي (  للمن ددبة رقمدديكددود  إعطددا  .1

نظددرا لوجددود أسددم للمن ددبة  هويددة المن ددبةلتحديددد  الضددريبية دارةاإلمددن الموحددد لكدد  من ددبة والصددادر لهددا 
 .غالبا ما يكوق ماتل  عن السمة التجارية لها
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مدد   ،اإليدرادعلدق تحقيدق  كوندد  موقعدا عاديدا، أو متميدزا، ومدن ثددم قدرتد مدن حيدب موقد  المن دبة تحديدد  .2
فددق ونسددب مجمدد  الددر ح المت ةالضددريبي دارةاإلعددن  ةالصددادر االعتبددار التعليمددات والمن ددورات   ددي األ ددذ

 .عليها م  الترف التجارية
 وألغددراضوذلددك اهدددف التعددرف علددق الموقدد  الضددريبي للمسددج   ،الضددريبي قددرارات اإلاندداي اسددتدعا   .3

حيددب  ،الضدريبي مسددتقب  الفحدد  دي الدنظم الابيددرة  دي حالددة تعمدديم ويتحقدق ذلددك المقارندة الضددريبية، 
ات مازنددة انددات دا دد  قواعددد ايات الااصددة بكدد  ال ددركات والمؤسسددانددمددن المفتددرض وجددود جميدد  البي

عليهددا واالسددتفادة منهددا مددن  ويددتم العمدد لهددا   ات بددالرقم الكددودانددالبي ويددتم اسددتدعا  ،الضددريبية دارةبدداإل
 (.1 ك  رقم )لل  ل البرنامو و قا 

 
 

 ايانات المن بة واإلقرار الضريبي( 1شك  رقم )
االسددتفادة  )إلمكانيددةا شددام   حصددها حصددفلجميدد   ددواتير الم ددتريات الضددريبية الواجبددة للاصددم  إد ددال .4

والتحقدددق مدددن   دددرين( التحقدددق مدددن التعدددام ت الااصدددة بمسدددجلين  ات مدددن حيدددباندددقاعددددة البي  دددياهدددا 
لل ددك  رقددم و قددا  هلكدد   تددرة ضددريبية علددق حدددوال عحددة التنفيذيددة  بالقددانوق صددحتها و قددا لل ددروط الددواردة 

(2.) 
 الضريبة الفئة القيمة الفاتورة إجمالي السلعة انبي قت التسجيلر  المنشاةاست  تاريخ الفاتورة رقت الفاتورة
             13% 0.00 
             14% 0.00 

 0.00  0.00 0.00 اإلجمالي

 اياق الم تريات بفواتير ضريبية( 2شك  رقم )
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سددداح وذلددك لل يددا  باالحت يحاسددب عليهددا المسددج  أعمددداللفددواتير غيددر واجبددة الاصددم لكونهددا تسددجي  ا .5
 (.3لل ك  رقم )و قا  العكسي للضريبة

إجمالي  بيان السلعة رقت التسجيل المنشاةاست  الفاتورة تاريخ  رقت الفاتورة
 الضريبة الفئة القيمة الفاتورة

              0.00 
              0.00 

 0.00  0.00 0.00 اإلجمالي

 اياق الم تريات ادوق  واتير ضريبية( 3شك  رقم )
لقطدد  الماددزوق  ددي نهايددة الفتددرة الماليددة لجميدد  وذلددك  ،السددلعيلماددزوق جددرد الالمعاينددة ال ةمددة  را إجدد .6

 الفعلديالجدرد محضدر مدن واقد  ات المطلو ة للنظا  انالبي إد الحيب يتم ، الفح مح   لمن بةا رامق
ر السياسددات تددبثي ددي االعتبددار   ددذمدد  األبصددفة أساسددية كمددد  ت للنظددا   والددذم سدديتم االعتمدداد عليدد 

ومددد    ددر إلددق   ققيمددة الماددزوق مددن علددق  دارةاإلتتاددذها  التدديالمحاسددبية المتعلقددة اتقيدديم الماددزوق 
ال دت ف  أقد  أيهماال يمة السوقية أو التكلفة  أمبدبال يؤ ذ  حيب، ال يمة الفعلية للمازوق  أ ذو  ثباتها

 .الهدف من عملية التقييم
بالبرندامو و قدا  وتسدجي  اإليدرادات دمة من المسئولين عن المن بةالد اتر والسج ت المق علقاالط    .7

 %،كدددد  تعامدددد  )صددددفر إد ددددالنددددد مدددد  تحديددددد الفئددددة الضددددريبية ع مرحلددددة الت ددددتي  التاليددددة، تطلبدددد لمددددا 
 (.4لل ك  رقم )وذلك و قا جهات معفاة أو معفاة  ببعمالمتعلق  يرادكوق اإلأو ( 14%،13%،5%

 
 يرادات بالبرناموتسجي  اإلاياق ( 4شك  رقم )
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 أقمد  م حظدة بعد مراجعتها محاسبيا وضدريبيا بك  دقة وعناية  الفاح ات من قب  انالبي إد ال ميت .8
و قددا لل ددك   إليدد  اإلشددارةالم ددتريات السدااق  اقايدد إد ددالقيمدة الم ددتريات يددتم اسددتدعاعها تلقاعيدا بمجددرد 

 (.5رقم )

 
 إجمالي الم ترياتاياق ( 5شك  رقم )

 معالجة البيانات -يةانثال الخطوة
 إجرا لجميدد  الفتددرات الضددريبية وال يددا  بددد اإليهدداإلشدددارة ويددتم ت ددتي  البرنددامو علددق المددد  ت السددااق  .1

قيمددة التوريدددات إلددق  للوصددولجمدد (  طددرح، قسددمة،، )ضددرح العمليددات الحسدداايةا تبددارات المصددداقية و 
 (.6لل ك  رقم )و قا  الح ي ية

 
 بارات المصداقية والعمليات الحساايةا تاياق ( 6شك  رقم )

 (.7و قا لل ك  رقم )التوريدات غير المقر عنها ضمن البرنامو تلقاعيا  إدرای .2
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 التوريدات غير المقر عنها( 7شك  رقم )

و قدا لل دك  رقدم وجددت  إقو درذ الضدريبة الواجبدة السدداد  الفحد تحديد الضدريبة المسدتحقة مدن واقد   .3
(8.) 

 
 يد الضريبة المستحقة من واق  الفح  و رذ الضريبة الواجبة السداد( تحد8شك  رقم )

للدد اتر والسدج ت والقدواعم الماليدة أ  غيدر  الفحد مطابقدة المسج  من حيب  اتإقرار مصداقية تحديد  .4
ماددال (، حيددب يددتم التوجيدد  باتادداذ الدد ة  تجدداه المسددج  و قددا لحالتدد  التددي  هددرت أو ذلددك )مطددااق 
 والعحت  التنفيذية. نوق للقابالنتيجة و قا 

 صدور التقرير النهائي –الثالثة  الخطوة
 تقريدر يضدم استارای يتمالضريبي( التحاسب  )مرحلةالعمليات الحسااية الااصة بالبرنامو  إنها بعد      
 :يليويتضمن التقرير ما  الفح  نتاعوجمي  

 
 ( التقرير النهاعي9شك  رقم )
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 يةالتداية العكس -الخطوة الرابعة
وكدذلك  الضدريبي الفحد التحاسدب و مجدال   ديمدن الابدرا  والمتاصصدين  اقتراحدات أم أ دذويتم هندا 

أسددس التحاسددب الضددريبي عددن  باصددو  نوق الضددريبة علددق ال يمددة المضددا ةقدداتعدددي ت تطددرأ علددق  أم
  دديمددن المرونددة كدداف قدددر  إيجددادحتددق يمكددن  ،مددن حيددب الفئددة الضددريبية ونسددب مجمدد  الددر ح ،األن ددطة

 .الضريبية دارةاإلمن  المستادمين إمكانياتيتناسب م   لكي ؛برناموال
قدانوق الضدريبة التعدرف علدق ماهيدة   ديوكا دة طدرذ المسداعدة  ،ات التفصديليةانكما يزود البرنامو بالبي

 من   ل وسيلة مساعدة للمستادمين.والمن ورات  ،والتعليمات ،التنفيذية وال عحة ،علق ال يمة المضا ة
عبدددارة عدددن قاعمدددة المسددداعدة للمسدددتاد  والمتاحددددة  وهدددديالمسددداعدة، قاعمدددة وتتضدددمن الاطدددوة األ يدددرة      

البرندامو حيدب تمكدن مسدتاد  البرندامو مدن  ت دتي  وعمد ومفيددة لمدن ال يعلدم كيفيدة  مهمدة وهيبالبرنامو 
 التعرف علق:

 .البرناموطبيعة  -
 وتعدي ت . قانوق الضريبة علق ال يمة المضا ة   -
 .وتعدي تهاقانوق الضريبة علق ال يمة المضا ة ة التنفيذية لال عح -
 .األن طةلكا ة  الضريبية دارةاإلالتعليمات والمن ورات الصادرة عن  -
 المقترحة.و قا للدراسة النظرية  النظا كيفية عم   -
 يمدددددة قددددانوق الضدددددريبة علددددق الالااضددددعة ل واألعمدددددالات يددددراداإلكيفيددددة التحاسددددب الضدددددريبي عددددن  -

 .المضا ة
 المنشآت التجاريةالبرنامج على  تطبيق -ثانيا
)م  تعدي  الفترات واألرقا  بمعام  حفا دا  روض الدراسة تم ا تيار أحد المن  ت التجارية  تبار ال      

 هي: أسباح ا تيار الحالة بالدراسة التطبي يةا انوكعلق السرية( 
 .بيةعن  روذ ضري الفح ولم يسفر  ،المسج  عن  ترات سابقة  ح  -
 .سلعة واحدة تاض  للضريبة بفئة ضريبية  يويتعام   ،التجارة  ي للمن بةالن اط الرعيس يتمث   -
مددد وعات مددن تدداريخ  أم( وعددد  وجددود 98036-بمقدددار ) لمسددج مسددتحق لوجددود رصدديد داعددن   -

 .الفح حتق تاريخ  تسجيل 
ج  الااصددة وجددود تعددام ت للمسددج  مدد  شددركات مسددجلة ممددا يسدده  معدد  حصددر تعددام ت المسدد -

 بم تريات .
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وقدد تبدين مدن المعايندة وجدود  دي  تدرات سدابقة  ال دبقوجود محضر معاينة ومناق دة مد  صداحب   -
 .2041921المدة باجمالقمازوق أول 

 .1223690مازوق أ ر المدة باجمالقبمعاينة  وجود محضر  -
يعتبدر  وهدو %10يبلغ الذم يتم احتساب الر ح  هامش أقتبين  لمسج ورد بفواتير البي  للما  و قا  -

 .للسوذ  مماث 
ت دددتي  البرندددامو علدددق و عدددد  النظدددرم، اإلطدددارو قدددا لمدددا تدددم سدددرده  دددي و تطبيدددق البرندددامو المقتدددرح 

(، ورقدم 1رقدم ) وذلك و قا لمدا هدو وارد بدالم حق ،لجمي  الفترات الضريبية اإليهالمد  ت السااق اإلشارة 
نتيجددة أعمدددال ملادد   جددا جمددد ،(  ،طددرح ،قسددمة ،ضددرح)العمليددات الحسدددااية  إجرا و دد ،(3(، ورقددم )2)

 (.10و قا لل ك  رقم ) 2017-6حتق  2016-9للفترة من  الفح 

 
 ( التقرير النهاعي بعد الفح 10شك  رقم )

 الدراسةاختبار فروض  -ثالثا
 :كالتاليا تبار  روض الدراسة تم نتاعو الدراسة التطبي ية و قا لما ورد ا        
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 0.05توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عند مستوم والذم ين  علي: " األول: الفرعي اختبار الفرض
 (1عنصر الوقا"، وللتحقق من صحة الفرض جا  جدول رقم )إلق   ي نتاعو الفح  الضريبي ترج 

 يوضح الفرذ اين الوقا المستترذ  ي الفح  قب  و عد استادا  البرنامو:والذم 
 ا المستترذ  ي الفح  قب  و عد استادا  البرنامو( الفرذ اين الوق1جدول رقم )
 Time Before Time After خطوات العمل بالفحص بيان
 6 6 الفحص المكتبي

 3 6 المقابلة وتجميع البيانات وعمل المعاونة والجرد
 4 6 طابقة مبيعات المركز الرئيسمراجعة وم

 3 6 تدقيق ومطابقة مبيعات الفروع
 5 6 ترياتتدقيق ومطابقة المش

 4 6 الرئيس  البيانات الخاصة بالمركز إدخال
 3 6 البيانات الخاصة بالفروع إدخال
 2 6 البيانات الخاصة بالمشتريات واستخالص النتائج إدخال

 30 48 اإلجمالي
الساعات قب  أق إجمالي الضريبية  دارةمن الجدول السااق و قا لتصنيف المل  باإليتضح     

( ساعة 30الساعات بعد استادا  البرنامو )إجمالي  ( ساعة عم  اينما الغ48نامو الغ )استادا  البر 
ساعة  (18الغ ) استادا  البرناموالضريبي قب  و عد  الفح اين وقا   رذ وجود عم ، مما يدل علق 

 الضريبي التقليدم الفح ب مقارنة %37.5انسبة  ي تو ير الوقا والجهد ساهم البرنامو أق ، أم عم 
 .العم  بسرعة إنجاةمن   ل  الضريبي الفح وسيساهم ذلك  ي ةيادة  اعلية و اعلية تقرير 

لتحديد داللة الفروذ اإلحصاعية اين مجموعتي الوقا المستترذ وهما: وقا الفح  باستادا  و      
جا   Paired – Samples T تبار ا الطرذ التقليدية، ووقا الفح  باستادا  الحاسوح استاد  الباحب

 .(2جدول رقم )
 تحديد داللة الفروذ اإلحصاعية اين مجموعتي الوقا المستترذ  (2جدول رقم )

 Paired – Samples Tباستادا  ا تبار 

 Tقيمة  درجة الحرية مستوي الداللة اإلحصائية 
 المتوسطات 

 قبل بعد
0.002 7 4.96 3.75 6 
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 6 ابالنظا  المقترح الت الفح  إجرا ا قب  متوسطات الوق أقالسااق ول يتضح من الجد       
 ،عم  لليو  ساعة 3.75 االت والتي الفح  إجرا مقارنة بالمتوسطات بعد عم  لليو  ساعات 

 أقن حم  %5عند مستوم معنوية   Tستعمال ا تبارو المقارنة اإلحصاعية اين هذين المتوسطين با
( وهذا يدل علق وجود ا ت ف معنوم اين 1.96) المجدولة T( أكبر من قيمة 4.96المحسو ة )  Tقيمة
 ( 0.05وهو أق  من  0.002معنوية المستوم ) تكنولوجيا المعلوماتقب  و عد استادا   الفح وقا 

 ي  تكنولوجيا المعلوماتاستادا  بما يؤكد علق أهمية األول  الفرعي الفرضيقب   إق الباحب  و التالي
من الضريبي  الفح يبي بال ك  الذم يؤثر علق  اعلية و عالية الضر  الفح ات  جرا تطوير أساليب و 

 ي االنتها   الفاح الضريبي و التالي ينعكس ذلك علق أدا   الفح   ل  فض الوقا المستترذ ب
 الضريبي قب  الوقا المحدد لها. الفح من تقارير 

 0.05اعية عند مستوم توجد  روذ ذات داللة إحصوالذم ين  علي: " اختبار الفرض الفرعي الثاني:
ات الااضعة للضريبة، وللتحقق من صحة الفرض جا  يرادقيمة اإلإلق   ي نتاعو الفح  الضريبي ترج 

 ات الااضعة للضريبة قب  و عد استادا  البرنامو:يراد( والذم يوضح الفرذ اين اإل3جدول رقم )
 ستادا  البرناموالفرذ اين اإليرادات الااضعة للضريبة قب  و عد ا  (3جدول رقم )

 Revenue Before Revenue After بيان 
 876439.8469 630322.05 2019سبتمبر
 860842.8869 614725.09 2016أكتوبر
 971811.4169 725693.62 2016نوفمير
 764341.8469 518224.05 2016ديسمبر
 1386263.117 1140145.32 2017وناور
 1207969.427 961851.63 2017فبراور
 999442.0969 753324.30 2017مارس
 916929.7469 670811.95 2017أبريل
 795788.1669 549670.37 2017ماوو
 997168.8869 751051.09 2017وونيو

 9776997.439 7315819.47 اإلجمالي
قب  استادا  البرنامو التا ات الااضعة للضريبة يراداإلأق إجمالي يتضح من الجدول السااق 

 (9776997ات الااضعة للضريبة بعد استادا  البرنامو )يرادجنيها اينما التا اإل (7315819)



- 24 - 

 

)وعا  الضريبة علق ال يمة المضا ة(  للضريبة ات الااضعةيراداين اإل  رذ وجود مما يدل  علق جنيها، 
هنا   جوة ضريبية  أقأم  ،جنيها 2461177بإجمالي  الفح ات الااضعة بعد يرادواإل الفح قب  
ات لم يقر إيرادوهي  %33.6انسبة  المسج   عنها المقر اتيرادعنها واإل قرارات الواجب اإليراداإل اين

تعم  علق  فض الااضعة للضريبة علق ال يمة المضا ة  اتيرادوتمث  ةيادة  ي قيمة اإل ،عنها المسج 
  .المستحقة عليها الفجوة الضريبية بمقدار الضريبة

ات يرادات الااضعة للضريبة وهما: اإليراداإلحصاعية اين مجموعتي اإل ولتحديد داللة الفروذ      
ات الااضعة للضريبة باستادا  الحاسوح يرادالااضعة للضريبة الفح  باستادا  الطرذ التقليدية، اإل

 .(4و قا للجدول رقم ) Paired – Samples Tاستاد  الباحب ا تبار 
 ات الااضعة للضريبةيرادية اين مجموعتي اإلتحديد داللة الفروذ اإلحصاع (4جدول رقم )

       Paired – Samples Tباستادا  ا تبار 

 Tقيمة  درجة الحرية مستوي الداللة اإلحصائية 
 المتوسطات 

 قبل بعد
0.001 9 18458846555 977699 731481 

بالنظدا   الفحد  ا إجدر ات الااضعة للضريبة قب  يرادمتوسطات اإل أقويتضح من الجدول السااق     
. جنيهدددا977699والتدددي التدددا  الفحددد  إجدددرا مقارندددة بالمتوسدددطات بعدددد  جنيهدددا 731481المقتدددرح التدددا 

 أقن حددم  %5عنددد مسددتوم معنويددة   Tو المقارنددة اإلحصدداعية اددين هددذين المتوسددطين باسددتعمال ا تبددار 
علدي وجدود ا دت ف ( وهدذا يددل 1.96المجدولدة )  T ( أكبدر مدن18458846555المحسو ة )  Tقيمة 

 تكنولوجيددا المعلومدداتات الااضددعة للضددريبة علددق ال يمددة المضددا ة  قبدد  و عددد اسددتادا  يددرادمعنددوم اددين اإل
 دإق الباحدب يقبد  الفدرض  و التدالي (و التدالي  )  0.05وهدو أقد  مدن  0.001)مسدتوم المعنويدة يسداوم 

ات الفحد   جدرا ومات  دي تطدوير أسداليب و استادا  تكنولوجيا المعل ، بما يؤكد علق أهمية الفرعي الثاني
 الفحد ادين نتداعو الضريبي بال ك  الذم يؤثر علق  اعليدة و عاليدة الفحد  الضدريبي مدن  د ل الفدروذ 

ات الااضددعة يددراداإلالضددريبي التقليدددم بالنسددبة  الفحدد ونتدداعو  تكنولوجيددا المعلومدداتالضددريبي باسددتادا  
 .للضريبة

توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عند مستوم الذم ين  علي: "و  اختبار الفرض الفرعي الثالث:
ة الضريبة المستحقة، وللتحقق من صحة الفرض جا  قيمإلق   ي نتاعو الفح  الضريبي ترج  0.05

قب  و عد استادا  الضريبة علق ال يمة المضا ة المستحقة ( والذم يوضح الفرذ اين 5جدول رقم )
 البرنامو:
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 قب  و عد استادا  البرناموريبة علق ال يمة المضا ة المستحقة الضالفرذ اين  (5رقم )
 VAT Tax before VAT Tax After بيان 

 113937.18 81941.87 2019سبتمبر
 111909.58 79914.26170 2016أكتوبر
 126335.48 94340.17 2016نوفمير
 99364.44 67369.13 2016ديسمبر
 180214.21 148218.89 2017وناور
 157036.03 125040.71 2017ورفبرا

 129927.47 97932.16 2017مارس
 119200.87 87205.55 2017أبريل
 103452.46 71457.15 2017ماوو
 129631.96 97636.64 2017وونيو

 1271009.67 951056.53 اإلجمالي
( 951056) قب  استادا  البرنامو التاالضريبة المستحقة أق إجمالي يتضح من الجدول السااق      

مما يدل  جنيها،  (1271009ات الااضعة للضريبة بعد استادا  البرنامو )يرادجنيها اينما التا اإل
ضريبية  روذ  بإجمالي الفح بعد والضريبة المستحقة  الفح قب  اين الضريبة المستحقة  رذ  علق

م للضريبة الواجبة السداد وا قرارهنا   جوة ضريبية اين الضريبة المد وعة باإل إق، أم جنيها 319953
وتعم  علق  فض الفجوة  الضريبة المستحقةوهي تمث  ةيادة  ي قيمة  %33.6انسبة عنها  قراراإليتم 

  .بمقدار الفروذ الضريبيةالضريبية 
ولتحديد داللة الفروذ اإلحصاعية اين مجموعتي الضريبة المستحقة وهما: الضريبة المستحقة      

 – Pairedليدية، الضريبة المستحقة باستادا  الحاسوح استاد  الباحب ا تبار باستادا  الطرذ التق
Samples T ( 6و قا للجدول رقم). 

 تحديد داللة الفروذ اإلحصاعية اين مجموعتي الضريبة المستحقة  (6جدول رقم )
 Paired – Samples Tباستادا  ا تبار 

 Tقيمة  درجة الحرية مستوي الداللة اإلحصائية 
 توسطات الم

 قبل بعد
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0,001 9 41479350 127100 95105 
 بالنظا  المقترح التا الفح  إجرا قب   الضريبة المستحقةق متوسطات أ يتضح من الجدول السااق   
 المقارنة و . جنيها127100 والتي التا الفح  إجرا مقارنة بالمتوسطات بعد  جنيها (95105)

المحسو ة  Tقيمة أقن حم  %5عند مستوم معنوية Tستعمال ا تباراإلحصاعية اين هذين المتوسطين با
الضريبة وجود ا ت ف معنوم اين  علقوهذا يدل  (1.96المجدولة ) Tأكبر من( 41479350)

وهو أق  من  0.001 المعنوية يساوم مستوم ) تكنولوجيا المعلومات( قب  و عد استادا  VAT) المستحقة
 .  الفرض الفرعي الثالب إق الباحب يقب و التالي)0.05
"توجد فروق ذات داللة والاي ونص علي:  للدراسة قبول الفرض األصليمكن  ؛و نا  علق ما سبق    

في نتائج الفحص الضريبي ترجع إلى اختالف طريقة الفحص: الطريقة  0.05إحصائية عند مستوي 
  ل البرنامو المقترح  ي تطوير  حيب ساهم استادا  التقنية الحديثة من ،التقليدية  طريقة الحاسوب"

من  ات الفح  الضريبي بال ك  الذم يؤثر علق  اعلية و عالية تقارير الفح  الضريبي جرا أساليب و 
الضريبي  الفح ونتاعو  تكنولوجيا المعلوماتالضريبي باستادا   الفح اين نتاعو   ل الفروذ 
 .الفجوة الضريبيةيحد من بال ك  الذم  تحقةللضريبة علق ال يمة المضا ة المسالتقليدم بالنسبة 
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 المبحث الرابع
 الخالصة والنتائج والتوصيات

ما التوصيات ال ةمة لتفعي  استادا  أجاح المبحب الحالي عن السؤال الفرعي األ ير ونص :     
   صةالحاسب اآللي  ي الفح  الضريبي علق المن  ت التجارية؟ ولإلجابة عن  تناول المبحب 

 النحو اآلتي: علق ، وتفصي  ذلك توصيات ، و نتاعجلبحب، و ا
 الخالصة -أوال

  دي للمسدجلين  الطدوعي االلتدزا  الضريبي من أهم األدوات التي تساهم  ي تحقيدق  الفح يعتبر      
 دي تطدوير وتوحيدد  يدؤثر باإليجداح تكنولوجيدا المعلومداتاسدتادا  لدذا  داق  ؛الوقا الحاضر و ي المسدتقب 

اسدتادا  الرعيس تدم لبحب ا  هدفل اوتح يق للحد من الفجوة الضريبية، الضريبي الفح ات  جرا و  أساليب
الضدريبي للمسدجلين بقدانوق الضدريبة علدق  الفحد ات  جدرا التقنيات الحديثة  دي تطدوير وتوحيدد أسداليب و 

تح يقدا و  لدة الضدريبية،والعداالتقليدم من حيب الوقا والدقدة  فح ال يمة المضا ة لتفاد  اآلثار السلبية لل
 .مبحثين من   ل البحب أسئلة عنإلجابة األهداف البحب تم 

الفلسدددددفة التنظيميدددددة السدددددتادا  تكنولوجيدددددا المعلومدددددات  دددددي الفحددددد  المبحدددددب األول بعندددددواق )جدددددا         
، ودواعدي اسدتادا  تكنولوجيدا تعريف الفح  الضريبي، وتطور نظم الفح  الضدريبيوتضمن ( الضريبي
عديدددة  ددي  لمددا لهددا مددن مزايددا ؛تطبيقهددالضددرورة هنددا   تبددين أقو  ،مددات  ددي مجددال الفحدد  الضددريبيالمعلو 
 .الضريبي الفح عملية 
تصدددميم ارندددامو حاسدددو ي للفحددد  وتضدددمن ( الدراسدددة التطبي يدددة) بعندددواق اآل دددروجدددا  المبحدددب       

لدق أحدد المن د ت التجاريدة عالضريبي، وتطبيق البرنامو علق المن د ت التجاريدة، وا تبدار  دروض الدراسدة 
الضددريبي  الفحدد ارنددامو  أقوأ هددرت نتدداعو التحليدد   ،SPSSوتحليدد  ايانددات الدراسددة مددن  دد ل ارنددامو 

 القدددانوق ضدددو  متطلبدددات و دددي  التطبيدددق المقتدددرح يمتددداة بالدقدددة والسدددرعة والعدالدددة الضدددريبية  دددي اإللكتروندددي
الضدريبي، وسديكوق أداه مسداعدة ومدعمد   الفحد  عمليدةتحسين جودة مارجات ساهم  ي وقد  ،الضريبي

 واألن ددطة ددي توحيددد طددرذ التحاسددب الضددريبي بصددفة عامددة  ينالفاحصددو  الضددريبية دارةاإللنظددا  العمدد  بدد
بمدا يعدود  المسدجلين و ين  الضريبية دارةاإلاين  الم ك تكما سيعم  علق تقلي   ،التجارية بصفة  اصة
 .من الفجوة الضريبيةوالحد  حقةالضريبة المستةيادة باألثر اإليجااي علق 
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 النتائج -ثانيا
 النتاعو التالية:إلق  توص  الباحب

من حيب عد   ،عد  التزا  المجتم  الضريبي إلق عد  وجود عدالة  ي الفح  الضريبييرج   .1
 اتطبيق أساليب و جرا ات الفح  الضريبي من  اح  آل ر.الكام  االلتزا  

ةيادة يسهم  ي و  ،الضريبة المستحقة سلبا علق ح  الضريبيبالف موحدعد  وجود أسلوح يؤثر  .2
 الضريبة المستحقةكلما كاق هنا  جودة عالية بالفح  الضريبي أثر ذلك علق ،  الفجوة الضريبية

 .بالزيادة، وحد من الفجوة الضريبية
فح  ال  ي ح  العديد من م ك ت ، وساهماستادا  النظم الابيرة  ي المجال الضريبي مبكرا هر  .3

 الضريبي باستادا  الطرذ التقليدية.
اسددتادا  الددنظم الابيددرة بددالفح  الضددريبي علددق ةيددادة درجددة الثقددة والمصددداقية  ددي نتدداعو تقددارير يعمدد   .4

والحياد  ي إعطدا  النتداعو، ويعمد  علدق نقد  الابدرات الضدريبية  ،من حيب السرعة ،الفح  الضريبي
 علق مر األجيال دوق االعتماد علق أم  رد. 

 ي نتاعو الفح  الضريبي ترج  إلق عنصر  0.05توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عند مستوم  .5
 .الوقا

 ي نتاعو الفح  الضريبي ترج  إلق قيمة  0.05توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عند مستوم  .6
 اإليرادات الااضعة للضريبة.

يبي ترج  إلق قيمة  ي نتاعو الفح  الضر  0.05توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عند مستوم  .7
 الضريبة المستحقة.

 ي نتاعو الفح  الضريبي ترج  إلق  0.05ومن ثم توجد  روذ ذات داللة إحصاعية عند مستوم  .8
 ا ت ف طريقة الفح : الطريقة التقليدية، طريقة الحاسوح.

 التوصيات-ثالثا
 يلي:علق ضو  نتاعو الدراسة النظرية والتطبي ية يوصق الباحب بما 

 دي تطدوير وتوحيدد أسداليب و جدرا ات الفحد   -الدذم تدم تصدميم  -البرنامو المقترحستادا  ضرورة ا .1
 (. VAT)الضريبي للمسجلين بقانوق الضريبة علق ال يمة المضا ة 

ممددا يسددهم  ددي ةيددادة  ،عددرض تقددارير الفحدد  الضددريبي بدداإلدارة الضددريبيةإعددداد و ضددرورة توحيددد طددرذ  .2
 جودة العم  الضريبي.
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واسددتادا  ا تبددارات المصددداقية باسددتادا  التقنيددات  ،لمعاملددة الضددريبية اددين المسددجلينضددرورة توحيددد ا .3
 لضبط ورقابة المجتم  الضريبي والحد من الفجوة الضريبية. ؛المقترحبالبرنامو  الحديثة

لمواكبدددددة التتييدددددرات ين لزيدددددادة قددددددرتهم العلميدددددة والفنيدددددة باسدددددتمرار فاحصدددددالتددددددريب المسدددددتمر للضدددددرورة  .4
 تستطي  استادا  التقنيات الحديثة. كف بقدرات ب رية  الضريبية دارةاإلدعم و  المحيطة،ة التكنولوجي
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 مراجع البحث
 العربية المراجع-أوال

(، إطدار مقتدرح لتكامد  أسداليب الفحد  الضدريبي و قدا لمتطلبدات عد ی 2017محمدد )البر رم، ر يق  -1
السددادات للعلددو   أكاديميددة –العلددو  اإلداريددة ، كليددة دراسددة تطبي يددة، رسددالة دكتددوراه  – الفجددوة الضددريبية

 اإلدارية.
 البنو   يلنظم الابيرة ا تطبيق (، "أثر2015البقمي، متعب عايش، ) &الب تاوم، سليماق حسين  -2

 دراسة الاارجيين، المحاسبين القانونين نظر وجهة من اإللكتروني الفح  اتإجرا  علق التجارية
األعمال،  إدارةالسعودم"، المجلة األردنية  ي  العر ية والمملكة شميةالها األردنية المملكة  ي مقارنة
 .1، العدد11المجلد 

 .الضريبة علق ال يمة المضا ة، S O C O P(2017)الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  -3
 واآلليدات مصدر  دي المضدا ة ال يمدة علدق الضدريبة تطبيدق تحدديات (،2014السديد ) الناغي، محمود -4
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