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اآلٌة
قال تعالى:
"يزفع اهلل الذيه آمنوا منكم والذيه أوتوا العلم درجات واهلل مبا تعملون
خبري"(سورة المجادلة.)11 :

أ

ب

اإلهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى:
 منأحملاسمهبكلفخر،منرعانًبنورقلبهوحمانًبحكمتهوقدملًحنانهوقلبه..من أطعمنً وسقانً وربانً وأدبنً مثلً األعلى فً الحٌاة الذي أفتقده فً كل لحظة
رحمههللاوأسكنهفسٌحجناته..والديالغالً.
 منتنضحبالعطاءصاحبةالقلبالحنونوالصدرالدافئونورالعٌن..والدتًحفظهاهللاورعاها.
 من له الفضل بعد هللا سبحانه وتعالى فً تشجٌعً ودعمً إلكمال دراستً الجامعٌةودراسةالماجستٌرصاحبالقلبالطٌبوالوجهالبشوشوالكرمالحاتمًأخًوسندي..
الشٌخ/عارفالمنصوب.
 أول فرحة بحٌاتً ،من صبرت علً وساندتنً وتحملت الكثٌر فً سبٌل توفٌر كلالوسائل لمساعدتً فً إكمال دراستً واالهتمام بتربٌة أوالدي أثناء انشغالً :زوجتً
الحبٌبةأروى.
 أجملمافًحٌاتًأوالدي..أسماء،مارٌا،رامز،حفظهمهللا. أغلى وأعظم ما كسبته فً هذه الحٌاة أصحاب القلوب الطٌبة والروح الرائعة إخوانً:جمالوباللومنالوجمٌعأفرادأسرتً.
 منشرفهمهللابالعلموحمللواءنشرالمعرفةوكانواعوناًلً..أساتذتًالكرام. جمٌعمنساندنًودعمنًوجمٌعأصدقائً.

الباحث




ج

الشكر والتقدٌر
بعد الحمد والشكر هلل جل فً عاله؛ ال ٌسعنً إال إن أتقدم بجزٌل الشكر وخالص
االمتنان إلى أستاذي الدكتور محمد حمود السمحً ،الذي تفضل باإلشراف على هذه
الرسالة؛ولماقدمهلًمنعناٌةوجهدورعاٌةونصحوإرشادطٌلةفترةإعدادهذهالرسالة
دونكللأوملل؛فلهمنًعظٌمالشكروالتقدٌرواالمتنانوالوفاءوالعرفانبفضله .
ً
ممثلة برئٌس الجامعة االستاذ الدكتور أحمد
والشكر والتقدٌر لقٌادة جامعة األندلس
برقعان ،وعمٌد الدراسات العلٌا األستاذ الدكتور ٌحٌى قطران ،ولألساتذة الدكاترة الكرام
أعضاءلجنةالمناقشة،علىتفضلهملمناقشةهذهالرسالة .
وأتقدمبالشكرواالمتنانإلىأساتذةودكاترةقسمالمحاسبةفًجامعةاألندلس ،علىما
قدموه لً من نصح وإرشاد ،وإلى أساتذة ودكاترة الجامعات الٌمنٌة الذٌنتكرموا بتحكٌم
استبانة الدراسة وأخص بالذكر األستاذ الدكتور عبد الملك حجر ،واألستاذ الدكتور عبد
الحمٌد الصٌح ،واألستاذ الدكتور فإاد العفٌري ،والدكتور هاشم الشامً ،والدكتور محمد
سعٌدالحاج،والدكتورمحمددائل،والدكتورمآربالمحجانً،واألستاذعبداإللةالمفتً،
وللدكتورعلًحمودالسمحىالذيتكرممشكوراًبمراجعةالرسالةلغوٌاً،وكذلكهًأٌضاً
لألخالشٌخ/عارفقاسمالمنصوب،واألستاذ/نجٌبشعبان،والشٌخ/عمارالصاٌدي،
ولألخ/خالدالمرتضً،علىتعاونهمودعمهملً .
والشكر واالحترام موصول إلى كافة فاحصً الضرائب فً مصلحة الضرائب
وفروعهابؤمانةالعاصمةومحافظتًتعزوإبالذٌنتكرمواباإلجابةعلىأسئلةاستبانةهذه
الدراسة .
وأخٌراً أقدمشكريإلىكافةزمالئًوأخصبالذكراألخ/معٌنالفقٌه،وإلىكلمن
قدملًالعونوالمساعدةداخلالجامعةوخارجها؛فلهممنًكلالشكروالتقدٌرواالمتنان .
وهللا ولً التوفٌق،،،
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مدى فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني
"دراسة ميدانية في اإلدارة الضريبية اليمنية"
كمال أبو بكر عبدالقادر الحروي

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديم صورة واضحة لفاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي االلكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية من خالل حزمة من المتغيرات صنفت خمس ابعاد تمثمت في التوجو المعموماتي والموارد
المعموماتية ومنظومة الضوابط وتقنيات الفحص والمنافع المتوقع تحقيقيا من فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي
االلكتروني.
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ,المناسب لطبيعتيا التي يغمب عمييا الجانب التطبيقي ,القائم
عمى خمفية نظرية تم االستفادة منيا في تصميم استمارة استبيان .استخدمت استمارة استبيان في جمع البيانات
األولية ذو العالقة بنظام الفحص الضريبي ,المراجعين ,ومأموري الفحص ,الذين يمثمون عينة الدراسة التي تم
إجراؤىا في اإلدارة الضريبية اليمنية.
أظيرت نتائج الدراسة الميدانية عمى المستوي العام أن درجة فاعمية تطبيق نظام الفحص اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية عالية ,وىي نتيجة تراكمية تعكس درجة عالية جداً في المنافع المتوقع تحقيقيا ,و درجة عالية في

الفاعمية لمتوجو المعموماتي ,وتقنيات الفحص ,ومنظومة ضوابط ,والموارد المعموماتية ,وبمتوسطات حسابية متفاوتة,
رتبتيا عمى التوالي.
وتوصي الدراسة بضرورة إن تعمل اإلدارة الضريبية اليمنية عمى إنشاء قطاع لتكنولوجيا المعمومات يترجم
توجييا وقناعتيا بأىمية تكنولوجيا المعمومات في العمل الضريبي من خالل خطة استراتيجية شاممة لمتطوير
واألتمتة وخصوصاً فيما يتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ االىتمام بتنمية قدرات وميارات اإلدارة الضريبية
في التعامل مع األنظمة اإللكترونية بالتدريب والتأىيل المستمر ,وأن تعمل مع المؤسسات التعميمية والمنظمات
المينية ومختمف مؤسسات القطاعات العام والخاص بكل ما من شأنو تحقيق التطوير التكنولوجي في نظام
الضريبي.

ح

الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة.
 المبحث األول :مدخل الدراسة. -المبحث الثاني :الدراسات السابقة.

الفصل األول اإلطار العام للدراسة

المبحث األول :مدخل الدراسة.

 المقدمة مشكمة الدراسة أىمية الدراسة أىداف الدراسة منيجية الدراسة النموذج المعرفي التعريفات اإلجرائية فرضيـات الدراسة محددات الدراسة -ىيكل الدراسة
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الفصل األول اإلطار العام للدراسة

مقدمة
تعد الضرائب مف أىـ الموارد المالية التي تعتمد عمييا الدوؿ في رفد الخزينة العامة باإليرادات
الضريبية؛ بؿ إنيا إحدى أىـ وسائؿ الدولة إلثبات سيادتيا وفرض ىيبتيا ,وأصبحت أداة ميمة
تستخدميا الدوؿ في التأثير عمى اقتصادىا القومي بفعؿ ما لمضرائب دور في التأثير عمى
المتغيرات االقتصادية( :االستثمار ,االدخار ,االستيالؾ)؛ فضالً عف تأثيرىا عمى عناصر اإلنتاج
(األرض ,العمؿ ,رأس الماؿ ,التكنولوجيا) ,إلى جانب تأثيرىا عمى سياسات الدولة المالية والنقدية
أثناء حاالت التضخـ واالنكماش ,ونظ اًر ألىمية الضرائب وتأثيرىا في الجوانب االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والثقافية؛ فقد عدت مقياساً مف مقاييس تقدـ الشعوب في الوقت الحاضر
ووعييا ورقييا ,ومف ثـ؛ عممت أغمب الدوؿ عمى إصالح منظومة العمؿ الضريبي وتطويرىا
وتحديثيا سواء في الجانب التشريعي -مف حيث إصدار القوانيف والتشريعات الضريبية التي تشجع
المكمفيف عمى سداد الضرائب المستحقة عمييـ لمدولة – أـ في الجانب اإلداري مف خالؿ تنظيـ
اإلدارة الضريبية وتدريب وتأىيؿ كوادرىا؛ ومف ضمف تمؾ الدوؿ الجميورية اليمنية؛ حيث عممت
عمى إصدار قانوف ضرائب الدخؿ رقـ ( )17لسنة 2010ـ والئحتو التنفيذية ,وكذلؾ إصدار
القانوف رقـ ( )19لسنة 2001ـ بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات وتعديالتو بالقانوف رقـ ()42
لسنة 2005ـ الذي حدد السمع الخاضعة لمضريبة والمعفاة منيا والخدمات الخاضعة لمضريبة
والمعفاة منيا؛ إذ راعى إعفاء السمع الميمة و الضرورية مف الضريبة ,ناىيؾ عف حرص المصمحة
عمى إصدار الموائح والتعميمات التي توفر أفضؿ الطرؽ واألساليب وأسيميا لربط الضريبة
وتحصيميا مف المكمفيف ,ومع ذلؾ؛ فمازاؿ ىناؾ تذمر مف طوؿ إجراءات الفحص الضريبي
وتعقيداتو مف وجية نظر المكمفيف.
3

الفصل األول اإلطار العام للدراسة

ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات الحديثة في المجاؿ الضريبي ,لوحظ أف أغمب الدراسات
تتعمؽ بالتيرب أو الغش الضريبي ,وال يوجد سوى القميؿ مف البحوث المتعمقة بجانب الفحص
الضريبي ,وبالتحديد فيما يتعمؽ باستخداـ تكنولوجيا المعمومات في المجاؿ الضريبي ,والبحث عف
أفضؿ الطرؽ والوسائؿ لمعالجة أىـ المشاكؿ التي تؤثر عمى العمؿ الضريبي ,وىي عممية
التحاسب الضريبي (الفحص الضريبي)؛ كونيا األساس في تقدير الوعاء (الدخؿ) الخاضع لمضريبة
وتحديده ,وتتـ تمؾ المعالجة عبر االستفادة مف ما تقدمو تكنولوجيا المعمومات في القياـ بعممية
الفحص الضريبي عبر األنظمة اإللكترونية (الفحص اإللكتروني) ,مع وجود بوادر لمتوجو الرسمي
في ىذا الصدد؛ إذ بدأت رئاسة مصمحة الضرائب تطبيؽ المرحمة األولى منو ,وىي (مرحمة
الحصر الضريبي) الذي يعد البنية األساسية لتطبيؽ ىذا النظاـ ,وذلؾ خطوة أولى في مسار
تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني الذي يعد ضرورة ممحة لمواكبة التطور التكنولوجي في
بيئة األعماؿ الحديثة.
وتعد مرحمة الفحص الضريبي المرحمة األكثر أىمية  -يسبقيا الحصر ,ويعقبيا التحصيؿ أو
الحجز الضريبي  -كونيا المرحمة المسؤولة عف تحديد الوعاء (الدخؿ) الخاضع لمضريبية ,ويرافؽ
ىذه العممية عدد مف اإلجراءات عمى وفؽ قوانيف ولوائح وتعميمات محددة ,تأخذ مف الفاحص
(المأمور) الضريبي الكثير مف الوقت والجيد ,فضالً عف أف أغمب المشاكؿ والمنازعات التي
تحدث بيف اإلدارة الضريبية والمكمفيف تكوف -في ىذه المرحمة  -بسبب اعتقاد أغمب المكمفيف
واصرارىـ عمى صحة ما قدـ في إق ارراتيـ ومصادقة المحاسب القانوني عمى حساباتيـ الختامية,
في مقابؿ تمسؾ اإلدارة الضريبية بضرورة وجوب إجراء الفحص الضريبي ,طبقاً لمقوانيف والموائح
الضريبية لموصوؿ إلى صافي الوعاء (الدخؿ) الحقيقي الخاضع لمضريبة وربط الضريبة وفقاَ لنوع
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الربط الذي يخضع لو المكمؼ طبقاً ألحكاـ القانوف رقـ ( )17لسنة 2010ـ والئحتو التنفيذية بشأف
ضرائب الدخؿ.
مشكمة الدراسة
تكمف المشكمة الدراسة في ضرورة استفادة اإلدارة الضريبية اليمنية مف التطورات المستمرة في
تكنولوجيا المعمومات في نظاـ الفحص الضريبي؛ بما يترجـ توجيات االصالحات الضريبية تطبيقاً
لممادة رقـ ( )90مف قانوف ضرائب الدخؿ رقـ ( )17لسنة 2010ـ والمادة رقـ ( )111مف الئحتو
التنفيذية الخاصة بالحسابات اآللية التي مف خالليا ستعمؿ عمى تفعيؿ عممية الفحص الضريبي
اإللكتروني.
ومف ىذا المنطمؽ؛ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية:
-

ما مدى فاعمية تطبيق نظام الفحص اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؟ وتتفرع منو
التساؤالت الفرعية اآلتية:
 ىؿ يوجد توجو معموماتي لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني؟ ما الموارد المعموماتية الالزمة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني؟ ما ضوابط االلتزاـ المطموبة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني ؟ ما تقنيات الفحص المواكبة لتحقؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني ؟ -ما المنافع المتوقع تحقيقيا مف فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني؟

 ىل يوجد توافق بين آراء الفاحصين حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكترونيفي اإلدارة الضريبية اليمنية؟
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أىمية الدراسة
إف نيوض ىذه الدراسة بميمة تحديد فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني في
اإلدارة الضريبية اليمنية ,يجعؿ منيا إسياماً عممياً متواضعاً؛ إذ ال تنحصر آثار نفعيا عمى مجتمع
الدراسة؛ بؿ تتعداه إلى اإلسياـ في تطوير النظاـ الضريبي ,فضالً عف كونيا تسعى إلى إظيار
الدور الذي تمعبو األنظمة اإللكترونية (نظـ المعمومات المحاسبية) في سرعة إنجاز األعماؿ,
وضرورة االستفادة منيا بوصفو خطوة أولى في التوجو إلى معرفة مدى فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص
الضريب ي اإللكتروني في اليمف ,مف خالؿ :التوجو المعموماتي ,الموارد المعموماتية ,ضوابط االلتزاـ
المطموبة ,تقنيات الفحص الضريبي ,المنافع المتوقع تحقيقيا.
التأكيد عمى أف استخداـ الفحص الضريبي اإللكتروني يساعد في تسييؿ إجراءات ربط
الضرائب وتحصيميا ,عالوة عمى توفير الوقت والجيد والماؿ ,وأثر ذلؾ في زيادة اإليرادات
الضريبية ورفد الخزينة العامة لمدولة نتيجة لمحد مف ظاىرة التيرب الضريبي ,وتشجيع المكمفيف
والمجتمع  -بشكؿ عاـ  -في استخداـ التقنيات الحديثة في الدفع اإللكتروني لمضريبة.
إضافة إلى ذلؾ خمؽ روح المصداقية والشفافية بيف اإلدارة الضريبية والمكمفيف وتغيير النظرة
السمبية عف موظؼ الضرائب الناتجة عف إجراءات الفحص الضريبي التقميدي ,مف خالؿ إبراز
أىمية إدخاؿ األنظمة اإللكترونية – باالستفادة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومواكبتيا
لألساليب الحديثة المعاصرة  -في بناء نظاـ معموماتي متكامؿ ,يعتمد عميو في إصالح النظاـ
الضريبي وتطويره ,فضالً عف التوثيؽ والحفظ لممعمومات الخاصة بالمكمفيف بسرية وخصوصية,
ومساعدة اإلدارة الضريبية في تحديد صافي الدخؿ الخاضع لمضريبة.
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أىداف الدراسة
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني في
اإلدارة الضريبية اليمنية ,مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 تقييم فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ,ويتـتحقيقو؛ مف خالؿ األىداؼ الفرعية اآلتية:
 تقييـ التوجو المعموماتي المحقؽ لفاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني. بياف الموارد المعموماتية الالزمة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني. تحديد ضوابط االلتزاـ المطموبة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني. إظيار تقنيات الفحص المواكبة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني. تحديد المنافع المتوقع تحقيقيا مف فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني. تحميل توافق اراء الفاحصين حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارةالضريبية اليمنية.
منيجية الدراسة
تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي مف خالؿ تكويف إطار نظري لمدراسة باالعتماد
عمى البيانات الثانوية لمدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة ,والمتوافرة في محركات البحث
اإللكترونية أو المكتبات في الجامعات اليمنية والمكتبات الخاصة بمصمحة الضرائب ,واالستفادة
منيا في بناء استمارة االستبانة المصممة؛ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة في جمع البيانات األولية في
الدراسة الميدانية ,التي تـ إجراؤىا في اإلدارة الضريبية اليمنية ,وأقتصر إجراء الدراسة الميدانية
عمى رئاسة مصمحة الضرائب اليمنية وفروعيا في أمانة العاصمة ومحافظتي تعز واب فقط؛ لتعذر
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الوصوؿ إلى بقية فروع مكاتب المصمحة في المحافظات األخرى نتيجة الوضع الذي تمر بو
الجميورية اليمنية أثناء إجراء ىذه الدراسة؛ وقد استيدفت استمارة االستبانة ذو العالقة بنظاـ
الفحص الضريبي في اإلدارة الضريبية ,وىـ المراجعيف ومأموري الفحص ,والذيف يمثموف عينة
الدراسة.
النموذج المعرفي
تـ بناء أنموذج معرفي لمدراسة يحدد أبعادىا ومتغيراتيا ,مف خالؿ االعتماد عمى الدراسات
السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة بشكؿ مباشر أو غير مباشر ,إلى جانب االطالع عمى منظومة
التشريعات االقتصادية والموائح المفصمة ليا ,فضالً عف صمة عمؿ الباحث في العمؿ الضريبي,
وفي ضوء ذلؾ ,فإف المتغيرات المستقمة لمدراسة تتمثؿ بػ ػ ػ( :التوجيو المعموماتي ,الموارد
المعموماتية ,منظومة الضوابط ,تقنية الفحص ,المنافع المحققة) .أما المتغير التابع فقد حدد بػ(نظاـ
الفحص الضريبي اإللكتروني) .ويوضح متغيرات الدراسة المستقمة والمتغير التابع ,المخطط اآلتي:
التىجه المعلىماتي

المتغيرات المستقلة

نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني

الضىابط الرقابية
تقنيات الفحص

المتغير التابع

المىارد المعلىماتية

المنافع المتىقع تحقيقها

شكل رقم ( )1يوضح مخطط األنموذج المعرفي لمدراسة.
التعريفات اإلجرائية:
تتضمف الدراسة خمس أبعاد أساسية -تمثؿ المتغيرات المستقمة لفاعمية تطبيق نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية.
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 التوجو المعموماتي :وفي سياؽ ىذه الدراسة يشير التوجو المعموماتي المتعمؽ بنظاـ
الفحص الضريبي اإللكتروني ,إلى توافر رؤية واضحة وفؽ خطط استراتيجية تحقؽ رغبة
اإلدارة الضريبية في التحوؿ مف النظاـ الضريبي التقميدي إلى النظاـ الضريبي اإللكتروني؛
بما يعكس وعي وثقافة اإلدارة الضريبية معموماتياً بأىمية تطبيؽ تكنولوجيا المعمومات في
األداء الضريبي ,وضرورة تطوير النظاـ الضريبي وفؽ متطمبات الفحص الضريبي
اإللكتروني ,إلنجاح نظاـ الربط الذاتي ,والحد مف التيرب الضريبي.
 الموارد المعموماتية :تقاس بمدى توافر أجيزة ومعدات تكنولوجية متطورة لدى اإلدارة
الضريبية ,وأحدث النظـ والبرامج الالزمة لتطبيؽ نظاـ الفحص اإللكتروني ,والعمؿ وفؽ
سياسات اجرائية واضحة في اإلدارة الضريبية؛ إلى جانب حرص اإلدارة الضريبية عمى
توفير موارد بشرية تمتمؾ ميارات وقدرات التعامؿ التكنولوجي ,وتوفير النماذج والوثائؽ
اإللكترونية ,وامتالؾ القدرة عمى توفير تقنية الربط الشبكي مع الجيات ذات العالقة,
وتوفير بنية عمؿ مكانية وتجييزات مالئمة لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني.
 الضوابط الرقابية :تحدد الضوابط الرقابية لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني؛ ضوابط
قانونية في استخداـ النظاـ اآللي واختيار العينات والتعامؿ مع المخاطر واجراءات تنظيـ
العمؿ الضريبي؛ باإلضافة إلى إجراءات الضوابط عمى تكنولوجيا المعمومات بشقييا العامة
والتطبيقية في عمميات المدخالت والتشغيؿ والمخرجات.
 تقنيات الفحص :شممت تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني عمى أساليب واجراءات تحكـ
عممية الفحص الضريبي؛ ُحددت بإجراءات قانونية حاكمة لمدخؿ الضريبي ,وأساليب
التحاسب الضريبي ,واجراءات االختبارات األساسية لمعمميات واألرصدة وفؽ تقنيات إظيار
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العينات المشمولة في عممية الفحص الضريبي ,وامتالؾ قدرة الكشؼ عف المخالفات
لمتحقؽ مف سالمة المدخالت؛ بما يحقؽ تقنية اإلبالغ لألطراؼ ذات العالقة إلكترونياً,
والقدرة عمى توثيؽ البيانات وحفظيا واسترجعيا إلكترونياً ,لالرتقاء والتطوير باألداء
الضريبي وفؽ تقنيات إلكترونية حديثة في نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني.
 المنافع المتوقع تحقيقيا :تمثمت المنافع المتوقع تحقيقيا ,في تحقيؽ استراتيجية وأىداؼ
اإلدارة الضريبية مف خالؿ زيادة اإليرادات الضريبية وفؽ الخطط والسياسات الضريبية
المحددة مسبقاً؛ بما ُيمكف اإلدارة الضريبية مف مواكبة التطور في بيئة األعماؿ ,وامتالؾ
قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تبسيط إجراءات التحاسب الضريبي ,والحد مف حدوث أية
أخطاء ,واكتشاؼ حاالت التالعب واالحتياؿ في النظـ المحاسبية لممكمفيف؛ بما يسيـ في
تخفيض الوقت والجيد والتكمفة والحصوؿ عمى المعمومات والتقارير المطموبة في الوقت
المناسب.
فرضيـات الدراسة
لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ,وتحقيؽ أىدافيا ,تـ صياغة فرضيات الدراسة ,عمى النحو
اآلتي:
 الفرضية الرئيسة األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول فاعمية تطبيق نظام الفحصالضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية .وتحقيؽ ىذه الفرضية؛ مف خالؿ الفرضيات
الفرعية اآلتية:
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ التوجو المعموماتي لفاعمية تطبيؽ نظاـ الفحصالضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية.
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ الموارد المعموماتية الالزمة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽنظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ ضوابط االلتزاـ المطموبة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽنظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ تقنيات الفحص المواكبة لتحقؽ فاعمية تطبيؽ نظاـالفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ المنافع المتوقع تحقيقيا مف فاعمية تطبيؽ نظاـالفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية.
 الفرضية الرئيسة الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء الفاحصين حول فاعميةتطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية .وتحقيؽ ىذه الفرضية؛
مف خالؿ الفرضيات الفرعية اآلتية:
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أبعاد فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبياإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزى لمتغير العمر.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أبعاد فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبياإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أبعاد فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبياإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزى لمتغير التخصص العممي.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أبعاد فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبياإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزى لمتغير الوظيفة الحالية.
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أبعاد فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبياإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
حدود الدراسة
حدود موضوعية :اقتصر موضوع الدراسة في نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني ,ولف تتطرؽ
الدراسة لعممية الحصر والتحصيؿ الضريبي اإللكتروني.
حدود مكانية :تقتصر الدراسة الميدانية في رئاسة مصمحة الضرائب اليمنية ومكاتب مصمحة
الضرائب في أمانة العاصمة ومحافظتي تعز واب.
حدود بشرية :تقتصر الدراسة عمى موظفي اإلدارة الضريبية العامميف في مجاؿ الفحص
الضريبي.
ىيكل الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة؛ فقد تـ تقسيـ الدراسة إلى أربعة فصوؿ رئيسة ,مسبوقة بمقدمة
ومختتمة بالنتائج والتوصيات ,وعمى النحو اآلتي:
 الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة .وشمؿ عمى مبحثيف: المبحث األوؿ :مدخؿ الدراسة. المبحث الثاني :الدراسات السابقة. الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة .وتضمف كذلؾ مبحثيف: المبحث األوؿ :الفحص الضريبي اإللكتروني. -المبحث الثاني :أبعاد نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني.
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 الفصل الثالث :الدراسة الميدانية .وقُسـ عمى ثالثة مباحث: المبحث األوؿ :منيجية الدراسة الميدانية. المبحث الثاني :تحميؿ المتغيرات الديمغرافية. المبحث الثالث :تحميؿ متغيرات الدراسة. الفصل الرابع :النتائج والتوصيات .وشمؿ عمى مبحثيف: المبحث األوؿ :النتائج. -المبحث الثاني :التوصيات.
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المبحث الثاني :الدراسات السابقة.
 الدراسات العربية. -الدراسات األجنبية.
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الدراسات العربية:
 دراسة (إبراىيم ،)6112 ،بعنوان :مدخل مقترح لتطوير الفحص الضريبي بيدف تحسينجودة األداء الضريبي والحد من التقديرات الشخصية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى وضع إطار متكامؿ لتطوير أداء الفحص الضريبي بيدؼ تحسيف جودة
األداء الضريبي والحد مف التقديرات الشخصية في ضوء البيئة المصرية لتتالءـ مع التغيرات
الحديثة في التشريعات الضريبية المتالحقة وتطبيؽ قانوف الضريبة عمى القيمة المضافة .وتوصمت
إلى مجموعة مف النتائج؛ أىميا :أف العديد مف أوجو القصور في الفحص الضريبي في الواقع
العممي تؤدي إلى إحداث فجوة بيف المموليف واإلدارة الضريبة ,وتوافر ضوابط ومؤشرات لتطوير
الفحص تساعد عمى رفع كفاءة األداء الضريبي وجودتو ,كما تساعد عمى الحد مف التقدير
الشخصي ,ومف ثـ؛ يدعـ الثقة بيف المموليف واإلدارة الضريبية.
 دراسة (عبود ،)6112 ،بعنوان :أثر القوانين والق اررات الضريبية في تحديد الوعاءالضريبي من نتائج القوائم المالية لمشركات.
سعت الدراسة إلى قياس التبايف بيف الدخؿ المحاسبي الذي يتـ إعداده وفقاً لممبادئ المحاسبية
المتعارؼ عمييا وبيف الدخؿ الضريبي الذي يجري إعداده وفقاً لمقواعد والقوانيف الضريبية ,ومعرفة
أىـ االختالفات التي تحصؿ بيف الدخميف ,وأىـ النتائج التي توصمت إلييا :أف تحديد الوعاء
الضريبي لمشركات الخاضعة إلى ضريبة الدخؿ يواجو تحديات تتعمؽ بضعؼ كفاءة وامكانية
المالؾ الفني الضريبي وقدرتو عمى دراسة القوائـ المالية المقدمة إلى الضريبية .وأف النظاـ
الضريبي في العراؽ ال يتوافؽ مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً.
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 دراسة (العامري؛ الكعبي ،)6112 ،بعنوان :أثر المقدرات الجوىرية الضريبية في أبعادالتحاسب الضريبي – دراسة استطالعية لعينة من المسؤولين في الييئة العامة لمضرائب
في العراق.
ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر المقدرات الجوىرية الضريبية في أبعاد التحاسب الضريبي
المتمثمة في الحصر الضريبي والتقدير الضريبي والتحصيؿ الضريبي ,عبر استطالع آراء عينة مف
المسؤوليف في الييئة العامة لمضرائب في العراؽ .وتوصمت الدراسة إلى جممة مف االستنتاجات؛
كاف أىميا :وجود عالقة إيجابية وقوية بيف المقدرات الجوىرية الضريبية وأبعاد التحاسب الضريبي.
 دراسة (عطية ،)6112 ،بعنوان :استخدام منيج إدارة المعرفة في تفعيل أداء الفحصالضريبي.
ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى تفعيؿ أداء الفحص الضريبي مف خالؿ استخداـ منيج إدارة
المعرفة – منيج إدارة المعرفة – الذي يتضمف المعرفة الظاىرية والضمنية لألفراد عند أداء الفحص
الضريبي .ومف النتائج التي توصمت إلييا :أف إدارة المعرفة تؤثر عمى أداء وجودة الفحص
الضريبي.
 دراسة (زناتي ،)6112 ،بعنوان :استخدام األساليب الحديثة في تطوير الفحصالضريبي.
أىتمت ىذه الدراسة بتقييـ أساليب الفحص الضريبي التي يمارسيا مأمورو الضرائب في البيئة
الضريبية المصرية ,وتقديـ اقتراح ييدؼ إلى تطوير كفاءة أساليب الفحص الضريبي الحالية,
وعالج المشاكؿ التي يواجيا مأمورو الضرائب .وتوصمت إلى جممة مف النتائج؛ أىميا :ضرورة
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المحافظة عمى صحة استحقاقات مصمحة الضرائب وتحقيؽ العدالة في الفحص الضريبي وسرعة
التحصيؿ وقمة اإلحالة لدى لجاف الطعف والحد مف الدعاوى أماـ المحاكـ.
 دراسة (سالم ،)6112 ،بعنوان :دراسة تحميمية لمجوانب المرتبطة المتعمقة بالفحصالضريبي اإللكتروني.
ىدفت ىذه الدراسة إلى إجراء دراسة تحميمية لمجوانب المرتبطة المتعمقة بالفحص الضريبي
اإللكتروني ,وأبرز ما توصمت إليو مف نتائج :وضع المقومات األساس لمرحمة اإلعداد لمفحص
الضريبي اإللكتروني واالستخداـ األمثؿ لألساليب اإللكترونية لمحصوؿ عمى أدلة اإلثبات التي تؤيد
أعماؿ الفحص واصدار المصمحة لمضوابط واإلجراءات الرقابية الخاصة بعممية الحصر والفحص
الضريبي اإللكتروني.
 دراسة (عبد المطمب؛ قابيل ،)6112 ،بعنوان :استخدام التحميل البيئي في تفعيل الفحصالضريبي اإللكتروني.
عممت ىذه الدراسة عمى تقديـ أنموذج وصفي مقترح الستخداـ التحميؿ البيئي في االستفادة مف
أساليب المراجعة اإللكترونية في دعـ نظاـ الفحص الضريبي وتطويره في بيئة التشغيؿ اإللكتروني,
وقد توصؿ الباحثاف إلى مجموعة مف العناصر التي تمثؿ عناصر قوة ناتجة مف تطبيؽ الفحص
الضريبي في ظؿ بيئة التشغيؿ اإللكتروني؛ أىميا :الكفاءة المميزة الستخداـ البرامج الجاىزة في
سرعة إنجاز عمميات الفحص وانجاز الخدمات الضريبية بكفاءة ,وتحقيؽ الكفاءة والفاعمية في
تطوير أساليب الفحص الضريبي ,توافر قيادة جيدة في عممية الفحص تدعـ الرأي الفني الجيد في
اإلقرار الضريبي ,واإلتاحة الممكنة لتطوير أساليب الفحص الضريبي إلكترونياً.
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 دراسة (محمد ،)6112 ،بعنوان :مدخل محاسبي مقترح لزيادة فعالية الفحص الضريبيبيدف تقميل المخاطر الضريبية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى اقتراح مدخؿ محاسبي لزيادة فعالية الفحص الضريبي بيدؼ تقميؿ
المخاطر الضريبية .وتوصمت إلى العديد مف النتائج ,أىميا :أف نظاـ الفحص الضريبي الحالي
يعاني مف أوجو قصور عدة تحتـ ضرورة تفعيمو الحتواء المخاطر التي تيدد مصمحة الضرائب
ويسعى نحو تقميميا .وأف نظاـ تقييـ كفاءة وفعالية الفحص الضريبي الحالي ال يأخذ إال بنظاـ
الكفاءة فقط .وأف مف األسباب التي تؤدي إلى زيادة المخاطر الضريبية عدـ االلتزاـ الضريبي مف
جانب المموليف.
 دراسة (مرقص ،)6112 ،بعنوان :تقييم الوضع الحالي لمفحص الضريبي في مصر فيضوء المستجدات المعاصرة.
ىدفت إلى تقييـ الوضع الحالي لمفحص الضريبي في مصر في ضوء المستجدات المعاصرة,
وتحديد أىـ المشاكؿ التي تعترضو في تحقيؽ األىداؼ المطموبة منو ,وذلؾ لتحديد الحاجة إلى
تطويره ,والمتطمبات الالزمة لذلؾ ,وخرج الباحث بنتائج ,أىميا :أف الفحص الضريبي في مصر
يواجو مجموعة مف المشاكؿ التي تعيقو مف تحقيؽ أىدافو.
 دراسة (الخرسان ،)6112 ،بعنوان :قانون ساربنزـــــــــ أوكسمي وأثره عمى كفاءة وفاعميةنظام التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي.
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى قانوف (ساربنز أوكسمي) مف حيث المفيوـ والمالمح
ومتطمبات التطبيؽ والييكمية األساس ,و استعراض نظاـ التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي مف
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حيث المفيوـ واجراءات التطبيؽ واإلطار القانوني ,وقاـ الباحث بعرض أىـ المواد القانونية والفقرات
التي يتضمنيا قانوف ( )SOXالمؤثرة عمى كفاءة نظاـ التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي ومدى
فاعميتيا في سد فجوة احتياجات اإلدارة الضريبية ,وخمصت إلى العديد مف االستنتاجات؛ كاف
أىميا :أف قانوف  SOXيمثؿ أداة لتحقيؽ التوازف في مصالح الجيات المختمفة المستخدمة
لممعمومات المحاسبية وفي مقدمتيا اإلدارة الضريبية .وأف ىناؾ إمكانية لالستفادة مف التزاـ الشركات
بأحكاـ  SOXوتطبيؽ نظاـ التقدير الذاتي في التحاسب الضريبي وخاصة في التأكيد عمى مسؤولية
اإلدارات العميا والموظفيف عمى سالمة المعمومات المالية ,وكذلؾ نظاـ العقوبات الصارـ.
 دراسة (سعد ،)6112 ،بعنوان :تقييم دور نظم المعمومات المحاسبية اإللكترونية فيالحد من ظاىرة التيرب الضريبي من وجية نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى الثغرات في نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية التي
تساعد عمى انتشار ظاىرة التيرب الضريبي وابراز التحديات التي تواجو موظفي الجياز الضريبي
في كشؼ التيرب الضريبي في الشركات التي تستخدـ نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية .وقد
توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج؛ كاف أىميا :أف نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة
يوجد بيا ثغرات قد يستخدميا البعض لتنفيذ التيرب الضريبي ,وأف الموظفيف في الدوائر الضريبية
ال يقوموف بإجراءات فحص مينية لنظـ المعمومات المحاسبية التي تستخدميا الشركات ,وأنو ال
يوجد نظاـ رقابي داخمي في الدوائر الضريبية يؤدي إلى تحسيف أداء الموظفيف.
 دراسة (عمي ،)6116 ،بعنوان :دراسة تحميمية لممشكالت التي تواجو األجيزة الضريبيةمن منظور معموماتي.
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سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى المشاكؿ التي تواجو األجيزة الضريبية بسبب قصور أنظمة
المعمومات المحاسبية التابعة ليا ,ومف ثـ إمكانية اقتراح الحموؿ المناسبة ليذه المشاكؿ بما يتناسب
وطبيعتيا ,وتوصؿ الباحث إلى العديد مف التوصيات؛ أبرزىا :استخداـ نظاـ الربط الشبكي بيف
المصالح اإليرادية وتشغيؿ البيانات المتوافرة لدييا ,وإلتماـ عممية المراقبة الذاتية ألحكاـ القانوف
يجب وجود مستند التعامؿ بيف المسجميف بعضيـ البعض الذي يثبت عممية الشراء إلجراء الخصـ
الضريبي الذي يثبت عممية البيع لتحصيؿ وتوريد الضريبة ,حصر كافة المكمفيف بسداد الضريبة
العامة عمى المبيعات وزيادة عدد المسجميف وحصر المتيربيف عف سداد الضريبة العامة عمى
المبيعات .وضرورة توافر نظاـ متكامؿ لممعمومات يظير كافة التعامالت بدقة عالية؛ ما يقمؿ مف
حالة التيرب الضريبي ,واخضاع فواتير المسجميف في الضريبة العامة عمى المبيعات لكافة شروط
الفاتورة الضريبية .وعمى مأموري الضريبة وفاحصييا االلتزاـ بأداء عممية الفحص والتحاسب
الضريبي وفقاً لخطة مسبقة ,توضح مياـ الفحص الميداني ومياـ الفحص المكتبي.
 دراسة (ىدىود ،)2009 ،بعنوان :مدخل مقترح لتطوير اإلثبات في المراجعة وفقاًلمتطمبات الفحص الضريبي المنسق والمعايير الدولية المرتبطة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير أساليب الفحص الضريبي المنسؽ عف طريؽ قياـ مأموري
الفحص باستخداـ أدلة اإلثبات المطبقة في المراجعة بمختمؼ أنواعيا؛ طبقا لمعايير المراجعة
الدولية عمى خطوات الفحص الضريبي المنسؽ .ووضع أسس وأساليب لمفحص الضريبي المنسؽ
والزاـ مأموري الفحص باستخداميا؛ حتى يكوف ىناؾ توحيد في إجراءات الفحص المختمفة لمشركات
المختمفة ,وتحديد المواصفات الواجب توافرىا في مأموري الفحص الضريبي المنسؽ .وكانت أىـ
نتائج الدراسة :أف طريقو الفحص الضريبي بالعينة ىي التي تصمح لمتطبيؽ مع الفحص الضريبي
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المنسؽ ,وأف األساليب التي تصمح مع الفحص الضريبي المنسؽ ىما أسموباً الفحص الضريبي
التحميمي واالختباري .وأف الفحص الضريبي اإللكتروني يناسب الفحص الضريبي المنسؽ وخاصة
بأسموب نظاـ الخبرة؛ حيث إف لو
تأثير ميماً عمى تطوير الفحص الضريبي وتحسيف جودتو ,فضالً
اً
عف أف أدلة اإلثبات المقترح تطبيقيا عمى الفحص الضريبي اليدوي ال تختمؼ عف األدلة التي يقترح
تطبيقيا عمى الفحص الضريبي اإللكتروني إال في مرحمة جمع البيانات.
 دراسة (العنكبي  ،)2009 ،بعنوان :دور تقنية الحاسوب في رفع الحصيمة الضريبية فيالعراق.
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية حوسبة العمؿ الضريبي وضرورتو بشكؿ عاـ
والتحصيؿ الضريبي بشكؿ خاص ,وتوضيح اآلثار االقتصادية الستعماؿ تقنية الحاسوب في خفض
تكاليؼ التحصيؿ الضريبي؛ كي يكوف لمضرائب األثر األكبر بيف اإليرادات العامة ,في مقابؿ
النفقات العامة في موازنة الدولة .ورفع مستوى دقة وتنظيـ المعمومات المقدمة مف قبؿ الجياز
الضريبي وسرعتيا إلى الجيات التشريعية إلعداد الموازنات العامة .وتطوير مستوى األداء
الضريبي ,وجعمو يواكب األنظمة الضريبية في الدوؿ التي سبقت في تحقيؽ نتائج متقدمة
لمجتمعاتيا .وأىـ النتائج التي توصمت إلييا :أف إجراءات التحاسب الضريبي مازالت تعاني مف
افتقارىا إلى تقنية الحاسوب ,وعمى األخص فيما يخص الجباية الضريبية .وأنو عمى الرغـ مف وجود
بعض األنظمة المحوسبة في العمؿ الضريبي فإنو لـ تتـ إدامتيا؛ األمر الذي أثر في فعاليتيا في
عرض النتائج .وأف النظاـ الضريبي  -بيذا المستوى الفني -ال يواكب األنظمة الضريبية اإلقميمية
والعالمية؛ األمر الذي يبعدىا عف األىداؼ التي تسعى البمداف إلى تحقيقيا مف خالؿ فرض
الضرائب ,وافتقار الييئة العامة لمضرائب إلى قسـ لنظـ المعمومات الضريبية ,تكوف واجباتو تخطيط
20

الفصل األول اإلطار العام للدراسة

وتصميـ ىذه النظـ .وأف العامميف في مجاؿ الجباية الضريبية ال يمثموف الطموح لمعمؿ في ىذا
النظاـ (نظاـ الجباية) مف جانب إعدادىـ التعميمي والعممي واستعدادىـ النفسي ألداء ىذا العمؿ
لعدـ تقدير أىميتو مف قبميـ وال مف قبؿ اإلدارة الضريبية.
 دراسة (عطية ،يوحنى ،)2008 ،بعنوان :استخدام نظرية المعمومات المحاسبية فيالقضاء عمى مشكالت التحاسب الضريبي.
ىدفت ىذه الدراسة إلى إظيار أىميو نظـ المعمومات المحاسبية وتأثير في حؿ مشكالت
التحاسب الضريبي في مصر ,ونتج عف الدراسة :أف استخداـ نظـ المعمومات المحاسبية في الدوائر
الضريبية المصرية يؤدي إلى جودة األداء الفني واإلداري لمصمحو الضرائب المصرية .وأف استخداـ
نظرية نظـ المعمومات المحاسبية يؤدي إلى ظيور مموؿ يثؽ في أداء مصمحة الضرائب ,ومف ثـ؛
يمتزـ طوعاً بسداد الضريبة وكذلؾ وجود إدارة ضريبة كفؤة تؤدي أعماليا بسيولو ويسر.
 دراسة (خورشيد ،)6112 ،بعنوان :مقترحات تطوير اإلدارة الضريبية باستخدام األعمالاإللكترونية الحديثة.
استيدفت ىذه الدراسة تحميؿ النتائج المترتبة عمى تطبيؽ اإلدارة الضريبية لنظـ األعماؿ
اإللكترونية الحديثة مع ممولي ضرائب الدخؿ وفقاً لألحكاـ الواردة في قانوف ضرائب الدخؿ
المصري والئحتو التنفيذية؛ حيث تـ عرض المراحؿ التي تقوـ بيا اإلدارة الضريبية باستخداـ نظـ
األعماؿ اإللكترونية في التعامؿ مع المموليف ,وتحديد المشاكؿ التي تتعرض ليا اإلدارة الضريبية
عند استخداـ نظـ األعماؿ اإللكترونية الحديثة.
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 دراسة (الدعيس ،)6112 ،بعنوان :دور نظام المعمومات المحاسبي في الحد من التيربالضريبي دراسة ميدانية في مصمحة الضرائب اليمنية.
ىدفت الدراسة إلى معرفة دور نظاـ المعمومات المحاسبي في الحد مف التيرب الضريبي في
مصمحة الضرائب اليمنية وتوضيح ما اذا كاف نظاـ المعمومات المحاسبي يوفر متطمبات الرقابة
ويأخذ بالمعمومات المالية التي يمكف أف تحد مف التيرب الضريبي ومعرفة ما إذا كانت حوسبة
النظاـ المستخدمة تساعد في ذلؾ .وكانت أىـ النتائج :أف نظاـ المعمومات المحاسبي المستخدـ
والمطبؽ في مصمحة الضرائب اليمنية ال يتصؼ بالخصائص المتعارؼ عمييا في نظاـ المعمومات
المحاسبية واف كانت متوافرة فيي متوسطة ,وتبيف أنو ال يوجد نظاـ متكامؿ ومحوسب عمى وفؽ
األسس العممية المتعارؼ.
 دراسة (حتاتو ،)6112 ،بعنوان :البعد السموكي والمعرفي لمأموري الضرائب وأثرة عمىتنمية ميارات مأموري الضرائب.
ىدؼ البحث إلى دراسة إمكانية تطوير التركيبة المعرفية والفنية لمأموري الضرائب ودراسة
إمكانية تطوير التركيبة الفكرية والنفسية لمأموري الضرائب ,واستنتج الباحث أف أداء المأمور
الضريبي لـ يكف نتاج تمقى التعميـ والتدريب العالي؛ بؿ اكتسبيا بالممارسة أو مف خالؿ استيفاء
بيانات ممف سبقوه في الوظيفة وأف المأموريف ليس لدييـ اإللماـ الكامؿ بكافة التشريعات والقوانيف
الضريبية وكذلؾ عدـ وجود ضوابط لعممية التقييـ؛ ما ينتج عنو تقييـ ال يعكس الواقع لحاؿ كثير
مف العامميف بمصمحة الضرائب.
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الدراسات األجنبية
- a study Odongo, (2016) Entitled " Effects Of Electronic Tax Filing Systems On
Compliance Amongst Small And Medium Enterprises Within Mombasa Central
"Business District

درست دراسة  (2016) Odongoبشكؿ تجريبي تأثير نظاـ اإليداع الضريبي عبر اإلنترنت
ونظاـ الدفع المدعوـ مف قبؿ برامج تعميـ دافعي الضرائب عمى دافعي الضرائب في (كينيا) لمكشؼ
عف العوامؿ المسؤولة عف عدـ االمتثاؿ بيف فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وألنموذج االلتزاـ
الضريبي المعتاد ,فضالً عف الفوائد المتصورة لنظاـ اإليداع اإللكتروني وبرامج تعميـ دافعي
الضرائب مع االىتماـ بعالقتيا .وكشفت النتائج :أف دافعي الضرائب يعرفوف عف نظاـ اإليداع
اإللكتروني ونظاـ الدفع المكتسب مف خالؿ برامج التدريب ذات الصمة ,ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بأنماط
االمتثاؿ الضريبي .وتختتـ الدراسة بعدد مف التوصيات لتعزيز التدريب الضريبي الذي يمتد إلى
مجموعات متنوعة بما في ذلؾ المستوى اإلداري بيدؼ تعزيز فيميـ بالنظـ الضريبية المعموؿ بيا.
وعالوة عمى ذلؾ ,ينبغي صياغة سياسات محددة لمعالجة تعميـ دافعي الضرائب إلجبار واجب
دافعي الضرائب والتزاميـ بموجب مختمؼ النظـ الضريبية في كينيا.
- a study Alwan, (2014) Entitled "The Role ond Influence of Accounting System And
Effective Control Through Accounting Procedures And Methods In Combating
"And Reducing Tax Evasion

تيدؼ دراسة  (2014) Alwanإلى التعرؼ إلى تأثير نظـ المعمومات المحاسبية المستخدمة
في دائرة ضريبة الدخؿ في األردف عمى فعالية التدقيؽ الضريبي وجمعيا مف خالؿ تقييـ تأثير
الموارد البشرية عمى فعالية التدقيؽ الضريبي والتحصيؿ .وتأثير أنظمة الحاسب اآللي عمى فعالية
التدقيؽ الضريبي وجمعيا .وتأثير أنظمة التحكـ التي يوفرىا النظاـ عمى فعالية التدقيؽ الضريبي
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وجمعيا .ووجدت أف نظاـ المعمومات المحاسبية المستخدـ في دائرة ضريبة الدخؿ في األردف يتـ
تشغيمو مف قبؿ الموارد البشرية المؤىمة ونظاـ حاسوبي متقدـ ,ويمبي متطمبات أنظمة التحكـ الجيدة
التي تساعد في تحسيف كفاءة التدقيؽ الضريبي وجمعيا.
a study Abdallah, (2013) Entitled "The Impact of Using Accounting
Information Systems on The Quality of Financial Statements Submitted to The
"Income and Sales Tax Department in Jordan

ىدفت دراسة  (2013) Abdallahإلى :بياف تأثير نظـ المعمومات المحاسبية عمى نوعية
البيانات المالية المقدمة إلى قسـ ضريبة الدخؿ والمبيعات في األردف وأثر ىذا االستخداـ؛ حيث
يعمؿ قسـ ضريبة الدخؿ والمبيعات لجمع األمواؿ الضريبية و التدقيؽ عمى دافعي الضرائب مف
أجؿ تزويد خزينة الدولة باإليرادات العامة .والحظت الدراسة وجود تأثير عند استخداـ نظـ
المعمومات المحاسبية عمى جودة البيانات المالية المقدمة إلى قسـ ضريبة الدخؿ والمبيعات في
األردف.
- a study Al -Frijat (2013) Entitled "The Impact of Accounting Information Systems
Used In the Income Tax Department on the Effectiveness of Tax Audit and
"Collection in Jordan

سعت دراسة  (2013) Al-Frijatإلى التعرؼ إلى نظاـ المعمومات المستخدـ في دائرة
ضريبة الدخؿ والمبيعات وتأثيره عمى فعالية ضريبة الدخؿ في األردف مف خالؿ تطوير الحواسيب
والبرمجيات المستخدمة في القسـ ,وتأثير اإلدارات العامة والخاصة في توفير معمومات كمية ونوعية
مفيدة .وقد تـ تشكيؿ مجموعة مف االفتراضات مف قبؿ الباحث لتحقيؽ أغراض الدراسة واإلجابة
عمى أسئمتيا .وأظيرت نتائج الدراسة :أف زيادة فعالية قسـ المبيعات وضريبة الدخؿ تتأثر بجميع
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المتغيرات المستقمة موضوع ىذه الدراسة .وأكثر المتغيرات تأثي ار ىو استخداـ الحواسيب والبرمجيات
في نظـ المعمومات؛ يميو تطوير نظـ المعمومات في قسـ المبيعات وضريبة الدخؿ ,ومتغير التأثير
النيائي ىو تفعيؿ دور المنظمات الحكومية والمديريات مف خالؿ توفير المعمومات الدقيقة لمقسـ.
وعالوة عمى ذلؾ؛ كشؼ التحميؿ اإلحصائي عف وجود ارتباط عميؽ بيف التيرب الضريبي ونظاـ
المحاسبة مف خالؿ نظاـ العقوبات والمراقبة.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 إف الدراسة الحالية – في حدود عمـ الباحث– تعد مف أوائؿ الدراسات التي تناولت موضوعالفحص الضريبي اإللكتروني في الجميورية اليمنية.
 إف الدراسة الحالية قد تسيـ في تطوير نظاـ الفحص الضريبي؛ فيما لو تـ األخذ بيا مفقبؿ اإلدارة الضريبية اليمنية.
 إف الدراسات السابقة كانت تركز عمى ُبعد أو بعديف ,أـ الجانب التشريعي أو الجانبالمحاسبي ,أو عمى جانب التطوير ,أو عمى الجانبي المعموماتي والمحاسبي؛ بينما تناولت
الدراسة الحالة عمى خمسة أبعاد أخذت جوانب قانونية ,ومحاسبية ,ومعموماتية ,وتحديث,
وفوائد.
 إف الدراسة الحالية قد تسيـ في تمبية اإلدارة الضريبية اليمنية بإمكانية تطبيقيا؛ وفيما يتعمؽباختيار العينات الخاضعة لمفحص آلياً.
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المبحث الول :مفيوم الفحص الضريبي اإللكتروني وطبيعتو.
يتناول ىذا المبحث مفيوم وأىمية وأىداف واجراءات وميام الفحص الضريبي اإللكتروني
وأساليب الفحص الضريبي في اإلدارة الضريبية اليمنية.
 مقدمة. مفيوم الفحص الضريبي اإللكتروني. أىمية الفحص الضريبي اإللكتروني. أىداف الفحص الضريبي اإللكتروني. إجراءات وميام الفحص الضريبي اإللكتروني. -أساليب الفحص الضريبي في اإلدارة الضريبية اليمنية.
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مقدمة:
إف استخداـ تكنولوجيا المعمومات في عمؿ اإلدارة الضريبية يحقؽ ىدفيف أساسيف ىما :زيادة
اإلنتاجية ،وتحسيف جودة خدمات اإلدارة الضريبة؛ إذ إف النشاط الرئيس لئلدارة الضريبية ىو
االستخداـ المكثؼ لممعمومات؛ بدءاً مف جمع البيانات ومعالجتيا ونشر المعمومات وتوزيعيا،
وستتمكف بذلؾ اإلدارة الضريبية مف إتاحة جميع المعمومات ذات العبلقة بإجراءات الحصوؿ عمى
خدمة معينة أو إنجاز معاممة معينة قد تتعمؽ بدفع رسوـ مقررة مثبلً؛ عمى أف األسموب المتبع في
الحصوؿ عمى الخدمة يمكف إف يحدد نمط تقديـ خدمات حكومية ترتبط بسداد التزامات كدفع
الضريبة أو تسديد اشتراكات مف خبلؿ استخداـ وسيمة السداد المصرفي؛ لكي يتـ إيصاؿ المبالغ
إلى الجية الحكومية المطموبة (حسيف؛ عيد.)143 ،2012 ،
أف تصميـ السياسات التي تعزز مف استقرار وتطور القطاع الضريبي يمثؿ  -في الوقت
الحاضر -إحدى المجاالت الرئيسة التي يركز عمييا صانعو السياسة العامة في البمداف المتقدمة
والنامية عمى حد سواء( ،العامري؛ الكعبي)2 ،2016 ،؛ وىذا التركيز يدؿ عمى الدور الذي يمكف
يؤديو القطاع الضريبي في تسريع عممية التنمية االقتصادية ومف دونو ال يستطيع أي اقتصاد
معاصر أف يؤدي وظيفتو ويحقؽ أىدافو.
مفيوم الفحص الضريبي اإللكتروني وطبيعتو:
ظيرت أىمية فحص نظـ المعمومات اإللكترونية؛ نتيجة طبيعية لعالـ تسوده التكتبلت
االقتصادية ،وتعاظـ حجـ التجارة العالمية ،وضخامة االستثمارات ،والتقدـ المذىؿ في تكنولوجيا
المعمومات المبنية عمى استخداـ الحاسبات اإللكترونية ونظـ االتصاالت؛ عمى أف ىذه التطورات
في تكنولوجيا المعمومات وضعت مينة فحص الحسابات أماـ تحد كبير لتطوير أساليبيا وأدواتيا
لتستمر في تقديـ خدماتيا بجودة عالية؛ لذا ظير ما يعرؼ بالفحص اإللكتروني أو تدقيؽ األنظمة
اإللكترونية (القيمي.)111 ،2014 ،
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ويود الباحث قبؿ التحدث عف مفيوـ الفحص الضريبي اإللكتروني وطبيعتو ،إلقاء الضوء عمى
مفيوـ الفحص الضريبي بشكؿ عاـ؛ لمحصوؿ عمى أكبر قدر مف المفاىيـ المتعمقة بالفحص
الضريبي اإللكتروني.
يعد الفحص الضريبي المرحمة الجوىرية في عممية المحاسبة الضريبية ،عف طريؽ التحقؽ مف
مراعاة المموؿ ألحكاـ المتطمبات القانونية الضريبية عند إعداد اإلقرار الضريبي ،ومف أف اإلقرار
يشمؿ كافة العمميات التي نص قانوف الضرائب عمى خضوعيا ،وأنو ال توجد أية عمميات يجب
خضوعيا ،وتـ إغفاليا عمداً أو بحسف نية (القيمي.)110 ،2014 ،
فالفحص الضريبي ىو :نوع مف أنواع تعيينات إبداء الرأي الذي يعطي أعمى درجات التأكيد
المعقوؿ لمبيانات المالية المتعمقة بتحديد الدخؿ الضريبي (حوسو ،)22 ،2005 ،وذكر (اآللوسى)
تعريفاً لمفحص الضريبي بأنو :عممية منظمة ومنيجية مخطط ليا ،تتـ عبر تكميؼ شخص مؤىؿ
يتصؼ بالحياد واالستقبلؿ ،لمقياـ بإنجاز االختبارات البلزمة لمحصوؿ عمى أدلة إثبات كافية؛ تمكف
الفاحص الضريبي مف إبداء رأيو في القوائـ المالية المدققة (االلوسي .)36 ،2003 ،وعرؼ
(العربيد) وظيفة الفحص الضريبي بأنيا :فحص أنظمة الرقابة الداخمية والبيانات والحسابات
والدفاتر الخاصة بالجية محؿ الفحص مستندياً وفنياً والقياـ بعمميات التحميؿ االنتقادي المنظـ
وتقدير الحسابات والدخؿ الصافي الفعمي بما يتفؽ وقانوف ضريبة الدخؿ بقصد إصدار قرار
ضريبي يحدد بموجبو وعاء الضريبة وسعرىا وقيمتيا (العربيد.)188 ،2007 ،
ويقصد بمراجعة الحسابات :االطبلع عمى الدفاتر والمستندات الخاصة بالمنشأة والحصوؿ
عمى التغييرات البلزمة مف القائميف عمى شؤونيا لمتحقيؽ مف أف الحسابات الختامية والميزانية تعبر
عف المركز المالي الحقيقي لممنشأة ،بينما يقصد بالفحص الضريبي االطبلع عمى الدفاتر
والمستندات الخاصة بالمنشأة والحصوؿ عمى التغييرات البلزمة مف القائميف عمى شؤونيا لتحقيؽ

03

الفصل الثانً اإلطار النظري للدراسة

عرض خاص ،حدد قبؿ القياـ بعممية الفحص ،وعمى ذلؾ نجد أف المراجعة تعني التعميـ بينما
الفحص يقصد بو الخصوصية (عطاء.)1994 ،
وعرفت (االنتوساي) الفحص اإللكتروني بأنو :مجموعة مف اإلجراءات تتـ باالعتماد عمى
الحاسب لغرض إنجاز ميمة التدقيؽ بصورة أكثر فاعمية (السياني.)2000 ،
وتشير النظـ المحاسبية اإللكترونية -بصفة عامة -إلى استخداـ الدفاتر والسجبلت اإللكترونية
التي تعد مف خبلؿ الحاسب اآللي باستخداـ أحد برامج المحاسبة؛ إذ يتـ في ضوئيا إعداد القوائـ
المالية( ،عبد المطمب؛ قابيؿ.)8 ،2014 ،
وعرؼ (سالـ) الفحص الضريبي اإللكتروني :بكونو دراسة وتحميؿ وفحص النظـ المحاسبية
اإللكترونية والقوائـ والتقارير المالية المعدة في ظؿ نظاـ محاسبي إلكتروني غير ورقي ارتكا اًز عمى
القواعد المقررة في التشريع الضريبي ووفقاً لمقواعد واألصوؿ والمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا
مينيا؛ بغرض التأكد مف صحة الربح المعد طبقا لممعايير المحاسبية والمعتمدة مف المحاسب
والتأكد مف صحة الضرائب المربوطة وفقا لئلقرار المقدـ (سالم.)852 ،8332 ,
وبناء عمى ما تقدـ مف مفاىيـ متعددة لمفحص الضريبي ومراجعة الحسابات ومراجعة نظـ
ً
المعمومات المحاسبية والفحص اإللكتروني والفحص الضريبي اإللكتروني؛ يرى الباحث بأف
الفحص الضريبي اإللكتروني :مجموعة مف األساليب واإلجراءات التي ترتكز عمى القوانيف والقواعد
التشريعية والمحاسبية المتبعة في التحقؽ والتأكد مف صحة ودقة احتساب الضريبة الواردة في
إقرارات المكمؼ الضريبية ومرفقاتيا ،لموصوؿ إلى تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة.
أىمية الفحص الضريبي اإللكتروني
تكمف أىمية الفحص الضريبي في كونو وسيمة ال غاية ،تيدؼ إلى خدمة اإلدارة الضريبية في
تحديد الوعاء الضريبي عمى نحو عممي منظـ ،يحافظ عمى حقوؽ المكمفيف والدولة جنبا إلى جنب،
فضبلً عف زيادة مستوى االلتزاـ بأحكاـ التشريع الضريبي واالمتثاؿ لو ،وزيادة الحصيمة الضريبية،
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وكميا تساند النظاـ الضريبي في تحقيؽ أىدافو المالية واالقتصادية واالجتماعية(،العربيد؛ الخطيب,
.)8334
ويستخدـ ىذا النوع مف المراجعة لتقييـ كؿ مف الرقابة الداخمية – بيئة الرقابة واجراءات الرقابة
داخؿ نظـ المعمومات اإللكترونية – والبيانات وأمف المعمومات في جميع مراحؿ النظاـ المحاسبي
مف مدخبلت وتشغيؿ ومخرجات ( .)Office of Audit Services, 2004, 2وكما أكدت دراسة
(الشرايري ،)2007 ،بحسب ما أشارت إليو دراسة (القيمي ،)111 ،2014 ،أف استخداـ الحاسوب
في عممية الفحص يزيد مف تحسيف أنظمة الرقابة الداخمية ،ويعد أكثر فاعمية في اكتشاؼ األخطاء
ويزيد مف اكتشافيا.
كما تتمثؿ أىمية الفحص الضريبي اإللكتروني بتحقيؽ الكفاءة المميزة الستخداـ البرامج
الجاىزة في سرعة إنجاز عمميات الفحص وانجاز الخدمات الضريبية بكفاءة ،وتحقيؽ الكفاءة
والفاعمية في تطوير أساليب الفحص الضريبي ،توافر قيادة جيدة في عممية الفحص تدعـ الرأي
الفني الجيد في اإلقرار الضريبي ،واإلتاحة الممكنة لتطوير أساليب الفحص الضريبي إلكترونياً
(عبد المطمب؛ قابيؿ.)2014 ،
ومف دواعي الفحص الضريبي-عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر( ،حوسو:)27 ،2005 ،
تقديـ المكمؼ كشؼ طمب إعادة ،أو خصـ ألكثر مف فترة مالية ،أو انحسار ىذه المطالبات
بالفترات السنوية ،وطمب تقديـ كشؼ مؤقت أو بديؿ أو تعديؿ ألكثر مف مرة وبصورة مستمرة،
وطمب إغبلؽ أو تجميد الممؼ أو تحويؿ فرد إلى شركة أو إلى شراكة أو العكس ،وطمب إصدار
فاتورة ضريبية صفرية ،وطمب فواتير مقاصة بكميات كبيرة وعدـ إحضار فواتير المقاصة مف
الجانب اآلخر بالنسبة نفسيا ،ومبلحظة مأمور الضرائب أثناء التفتيش المفاجئ بأف المكمؼ ال
يقوـ بإصدار فواتير ضريبية ،وليس لديو سجبلت محاسبية ،وفي حالة ضبط بضائع مباعة مف
غير الفواتير الضريبية أو شيادات إرساؿ ،أو الحصوؿ عمى بضاعة مف غير فواتير ،وكذلؾ في
08

الفصل الثانً اإلطار النظري للدراسة

حاؿ انقطاع المكمؼ عف تقديـ كشوفات دورية ،وعند ظيور مبالغ ديف كبيرة مسجمة عمى المكمؼ
بالنظاـ.
أىداف الفحص الضريبي اإللكتروني
مف األىداؼ التي يحققو نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني :توفير الوقت والجيد والماؿ؛ إلى
جانب توفير بيانات ومعمومات دقيقة ذات اعتمادية وموثوقية عالية وفقاً لمعايير وضوابط محكمة؛
ما يزرع لدى المكمفيف شعو اًر بالثقة تجاه اإلدارة الضريبة ،ويشجعيـ عمى االلتزاـ الطوعي لسداد
الضرائب المستحقة عمييـ ،ويعالج ظاىرة (التيرب ،الغش ،التجنيب الضريبي)؛ وىو ما ينتج عنو
تحقيؽ قيمة إضافية تتمثؿ في زيادة مطردة في اإليرادات الضريبية ،وىذه نتاج إدراؾ بأف عممية
الفحص لـ تخضع لرأي الفاحص الضريبي فحسب (جمعة؛ خليل.)8338 ,
وحدد (لطفي) ،حزمة مف األىداؼ التي يحققيا الفحص الضريبي اإللكتروني ،واستناداً إلى
نصوص مواد القانوف رقـ ( )17لسنة  2010والئحتو التنفيذية والتعميمات الصادرة مف اإلدارة
الضريبية والمفسرة والموضحة لمخطوات واإلجراءات واألسس واجبة اإلتباع عند التحاسب الضريبي
وصوالً إلى صافي دخؿ المكمؼ الخاضع لمضريبة؛ فأف أىداؼ الفحص الضريبي اإللكتروني،
تتمثؿ باآلتي (لطفي:)145 ،2007 ،
-

تصحيح مسار الدخوؿ الخاضعة لمضريبة؛ مف خبلؿ االلتزاـ بالنظـ والقوانيف والتشريعات
الضريبية ومعايير ومبادئ المحاسبة والمراجعة الدولية.

-

التحقؽ مف صحة البيانات المحاسبية المسجمة بالنظاـ المحاسبي اآللي لممكمؼ.

 تحديد مدى االعتماد عمى بيانات المكمؼ المحاسبية لموصوؿ إلى الدخؿ الحقيقي الخاضعلمضريبة.
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 التحقؽ مف البيانات والمعمومات المحاسبية اإللكترونية المنتظمة؛ مف حيث الشكؿ وأصوؿاإلعداد.
 التأكد مف شموؿ البيانات والمعمومات المحاسبية لجميع األنشطة المحددة لمدخوؿ الخاضعةلمضريبة.
 تحديد مدى االلتزاـ بالسياسات والتعميمات في تحديد الدخوؿ الخاضعة لمضريبة. التأكد مف سبلمة وخمو البيانات المعمومات المحاسبية المحددة لمدخوؿ الخاضعة لمضريبةمف األخطاء وسيناريوىات الغش واالحتياؿ.
 تصحيح المسار الضريبي لممكمؼ مف خبلؿ التحديد الحقيقي لمدخؿ الخاضع لمضريبة. تحقيؽ استراتيجية اإلدارة الضريبية في تحقيؽ الحصيمة الضريبية. التحقؽ مف فاعمية نظاـ الرقابة الداخمية لممكمؼ.إجراءات الفحص الضريبي اإللكتروني
تيدؼ إجراءات الفحص الضريبي اإللكتروني إلى التأكد مف أف :فعالية نظاـ الرقابة الداخمية
وأجيزة الحاسب وشبكات توصيؿ األجيزة تعمؿ عمى منع وصوؿ غير المصرح ليـ بيدؼ النسخ
والتعديؿ أو الحذؼ .عمى أف امتبلؾ الب ارمج وتطويرىا بموجب تفويض اإلدارة؛ أي إف تعديؿ
البرامج يتـ بتفويض وموافقة اإلدارة ،فضبلً عف معالجة العمميات المالية والممفات وأي سجبلت
إلكترونية أخرى تتـ بدقة وبشكؿ كامؿ ،والبيانات المصدرية التي بيا أخطاء يتـ تمييزىا ومعالجتيا
طبقا لسياسات اإلدارة ،وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف ممفات نظاـ المعمومات المحاسبي اإللكتروني
تتميز بالدقة واالكتماؿ( ،سالـ.)286 ،2015 ،
ويتـ التحقؽ مف تمؾ اإلجراءات التي تؤثر في تقييميا مف خبلؿ :التحقؽ مف موضوعية
فحص النظـ المحاسبية اإللكترونية والفرعية لتحديد مستوى الثقة ،وذلؾ بتحميؿ النظـ ،ويشمؿ
تحميؿ النظـ اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية :كيؼ يتـ تدقيؽ البيانات مف خبلؿ النظاـ؟ وماىي
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الممفات التي يستخدميا المحوؿ؟ ومتى يتـ إنشاء السجبلت والممفات؟ وما ىي العمميات اليدوية
التي تتعمؽ بتدقيؽ البيانات؟ وىؿ الضوابط الداخمية موجودة؟ (سرور.)219 ،2005 ،
ويقوـ الفحص الضريبي اإللكتروني -إلى جانب فحص وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية التي
يتضمنيا برنامج العميؿ باستخداـ األساليب المتقدمة لمفحص بتنفيذ بعض مياـ الفحص بكفاءة
وسرعة فائقة -باستخداـ برنامج ))Interactive Data Extraction & Analysis IDEA
لفحص اآلتي(محمد :)8333 ,اختبار مجموعة مف العمميات أو أرصدة الحسابات والتأكد مف صحة
تنفيذ اإلجراءات الحسابية الخاصة بيا ،واستخراج بعض البيانات مف الممفات بيدؼ المقارنة بيف
العناصر المختمفة ،والربط بينيا؛ حتى يتمكف الفاحص الضريبي مف تكويف رأيو عف مدى صحة
العنصر موضوع الفحص ،واجراء العديد مف االختبارات التحميمية؛ مثؿ :نسب التغير بيف بنود
المصروفات الفعمية والتقديرية لمسنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة ،وايجاد العبلقة بيف المدخبلت
وبيف المخرجات الناتجة عنيا.
إن عمميات تحميؿ االتجاىات ،وكؿ ما يرتبط بأسموب الفحص التحميمي ،والمساعدة في تحديد
األىمية النسبية لمعناصر التي تؤثر بشكؿ جوىري عمى بيانات القوائـ المالية؛ ما يؤدي إلى إيجاد
نوع مف الثبات في تقدير ىذه األىمية؛ ما يؤدي إلى تجنب األحكاـ أو التقديرات الشخصية ،وتحديد
حجـ العينة المطموبة ،وما يتعمؽ بيا مف تحميبلت إحصائية مختمفة؛ ما يؤدي إلى تخفيض تكمفة
الفحص والوقت البلزمة لو ،واختيار فجوات فواتير المبيعات ،وكذلؾ تكرار فواتير المشتريات
(بخيت.)149 ،8334 ,
واقع الفحص الضريبي في اإلدارة الضريبية اليمنية
يتـ تنفيذ الفحص الضريبي في اإلدارة الضريبية اليمنية مف خبلؿ أسموبيف ىما( :أ) المراجعة
(الفحص) بالعينة لئلق اررات المقدمة مف المكمفيف خبلؿ الموعد القانوني وفقا لقاعدة الربط الذاتي
الذي يقوـ عمى أساس تقييـ المخاطر؛ ويقصد بالربط الذاتي :قياـ المكمؼ بتحديد وعاء الضريبة
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المستحقة عميو؛ وفقا ألحكاـ قانوف ضرائب الدخؿ ،ويمتزـ المكمؼ بسداد مبمغ الضريبة المستحؽ
مف واقع اإلقرار في ذات يوـ تقديمو ،دوف حاجة إلى مطالبة مف المصمحة ،ويكوف المكمؼ مسؤوالً
عف صحة إق ارره الضريبي(،القانوف  .)2010 ،17ويعرؼ كشؼ التقدير الذاتي بأنو بياف يقدـ إلى
دائرة ضريبة الدخؿ ،ويعرض فيو المكمؼ نتيجة أعمالو لعاـ كامؿ؛ فيو مستند قانوني ممزـ لممكمؼ
وحجة عميو ،ويكوف الكشؼ مؤرخاً وموقعاً مف قبؿ المكمؼ المسؤوؿ عف سداد الضريبة المستحقة،
وىو وسيمة ميمة مف الوسائؿ التي تستخدميا دائرة ضريبة الدخؿ في فحص أعماؿ المكمؼ وتحديد
قيمة الضريبة المستحقة عميو (سمور .)2003 ،ويقصد بالعينة خضوع نسبة محددة مف اإلق اررات
الضريبية والممفات لفحص دقيؽ في ضوء محددات ومؤشرات معينة ،واعتماد باقي اإلق اررات
بالحالة التي أعدت عمييا بدوف فحص( ،الشافعي( .)8333 ,ب) الربط التقديري (محاسبة
تقديرية) وفقاً ألسس التقدير وقواعده مف واقع البيانات والمعمومات المتاحة ومؤشرات األعماؿ في
حالة عدـ تقديـ المكمفيف إلق ارراتيـ الضريبية في الموعد القانوني ،والمكمفيف الذيف ال يمسكوف
حسابات منتظمة وىـ ممزموف قانوناً بذلؾ.
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المبحث الثاني :أبعاد الفحص الضريبي اإللكتروني.
 التوجو المعموماتي. الموارد المعموماتية. منظومة الضوابط الرقابية. تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني. -المنافع المتوقع تحقيقيا من تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
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أبعاد الفحص الضريبي اإللكتروني:
ييتـ ىذا المبحث إلى عرض تفصيمي لؤلبعاد المحققة لفاعمية الفحص الضريبي اإللكتروني؛
وعمى النحو اآلتي:
أوالً :التوجو المعموماتي:
مما ال شؾ فيو أف تحديد رؤية المنظمة يسيـ في تحديد مجموعة مف األىداؼ والمبادئ
المتناسقة مع بعضيا البعض؛ ما يستدعي ضرورة عمـ كافة العامميف في مختمؼ المستويات
التنظيمية بيا والمساىمة في تحقيقيا وتدريبيـ وتحفيزىـ عمى األداء المتميز المعتمد عمى االبتكار
والتجديد ،إلى جانب تبني فمسفة الجودة في كافة المياـ واألنشطة (محمد.)40 ،2011 ،
عمى أف الدواعي واألسباب لمتوجو نحو تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية كما صنفيا (العواممة،
 )2002تتمثؿ في :تسارع التقدـ العممي والتطور التكنولوجي ،وترابط المجتمعات اإلنسانية في ظؿ
توجيات العولمة ،واالستجابة لمتطمبات البيئة المحيطة والتكييؼ معيا ،التحوالت الديمقراطية وما
رافقيا مف متغيرات وتوقعات اجتماعية.
وأشار (الحسنية )71 ،2011 ،إلى أف التوجو المعموماتي اإللكتروني في المنظمات المعاصرة
يعتمد عمى مدى وعي القيادات اإلدارية بالجوانب اإللكترونية التي تسعى إلى تفعيؿ دور األىداؼ
الديناميكية ،والعمؿ عمى تحقيقيا؛ كما يعتمد عمى وجود ثقافة إلكترونية لدى قيادات تمؾ المنظمات
المعاصرة لتصبح قادرة عمى التعامؿ الفعاؿ بطريقة إلكترونية مع األفراد اآلخريف والقدرة عمى
تحفيزىـ وتعاونيـ إلنجاز األعماؿ المطموبة ،فضبلً عف أف التطبيؽ الكفؤ لمتوجو اإللكتروني يعتمد
عمى استخداـ شبكات االتصاالت اإللكترونية المتقدمة كشبكة االنترنيت؛ بحيث يتـ تنفيذ كؿ
عمميات التوجو مف خبلليا.

05

الفصل الثانً اإلطار النظري للدراسة

ويؤكد (نجـ )267 ،2004 ،أف قيادات الذات ىي األكثر برو اًز في اإلدارة اإللكترونية؛ فالقائد
اإللكتروني مطموب منو أف يتخذ ق اررات سريعة وفورية؛ ما يجعمو بحاجة إلى تطوير اتجاىات
وقواعد خاصة لمحاالت المختمفة التي تساعده عمى سرعة االستجابة.
وتمعب اإلدارة العميا لممؤسسة دو اًر ميما يتوقؼ عميو نجاح المشروع ،وبالعكس؛ فقناعة
المسؤوليف وتفيميـ ليذا المشروع ووضوح الرؤية االستراتيجية في المنظمة واالستيعاب الشامؿ
لمفيوـ اإلدارة اإللكترونية ودورىا في التخطيط والتنفيذ والتطوير ،والسعي لتكويف ثقافة جديدة في
المنظمة وخمؽ القدرات االبتكارية ،ومستوى مرونة الييكؿ التنظيمي ،ومدى مبلءمتو لمتطمبات
اإلدارة اإللكترونية ،وتوجو اإلدارة العميا في تطوير أساليب عمميات الرقابة والتقييـ والمتابعة ،كؿ
ذلؾ لو األثر الكبير في تطبيؽ مشروع اإلدارة اإللكترونية ونجاحو (البياتي .)35 ،2004 ،عمى أف
أىـ التحديات اليائمة التي يواجيا مديرو الضرائب أثناء إدارة نظاـ التحاسب الضريبي في كؿ بمد،
في مقدمتيا النصوص التشريعية الجامدة التي تتطمب بدورىا تطوير وتعزيز وتوسيع معارؼ وقدرات
وميارات المنظمة ومدرائيا عمى المستوييف الداخمي والخارجي( ،العامري؛ الكعبي.)2 ،2016 ،
ثانياً :الموارد المعموماتية:
يرى (الصفو؛ العباسي ،)9 ،2016 ،أف مصادر إدارة المعمومات تقسـ -بشكؿ عاـ -عمى
المجاميع الرئيسة اآلتية :المكونات المادية ،والمعمومات والبيانات ،والمكونات المنطقية ،واألفراد،
والخدمات.
عمى أ ف جوىر المعموماتية ىو تقنيات المعمومات مف عتاد وشبكات الكمبيوتر وبرمجيات
الحاسوب والشبكات ومزودات قواعد البيانات ومحطات اتصاؿ البيانات (ياسيف)121 ،2000 ،؛
إلى جانب العنصر األىـ في ىذه المنظومة المتكاممة الذي يعد المعادؿ الموضوعي لموارد النظاـ
المادية ،وىو (اإلنساف) صانع المعرفة مف حيث صيرورتيا وتشكميا وأساليب استخداميا.
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وينظر لتكنموجيا المعمومات بأنيا مجموعة األدوات التي تساعد بالعمؿ مع المعمومات في
ُ
إنجاز المياـ المتعمقة بمعالجة المعمومات ،وىذه األدوات تتضمف المفردات ذات الصمة بالحاسوب،
(البلمي)7 ،2013 ،؛ فتكنولوجيا المعمومات تتكوف مف جانبيف :مادي وذىني ،يتكوف الجانب
المادي مف معدات الحاسوب والتحكـ اآللي وتقانة االتصاالت ،أما الجانب الذىني فيتكوف مف
البرمجيات والذكاء الصناعي ،وىندسة البرمجيات .وتُعرؼ تقنية المعمومات -منظور نظـ
(الروي؛ األفندي :)151 ،2012 ،البرمجيات واألجزاء المادية واالتصاالت
المعمومات -بأنيا ا
وادارة قواعد البيانات ،وتقنيات معالجة البيانات ،التي تستخدـ في نظـ المعمومات اإللكترونية.
ويرى (الحسنية )2011 ،بأف موارد المعمومات تشكؿ قيمة اقتصادية؛ يجب إدارتيا بعقبلنية
وتوظيفيا في خدمة اإلدارات األخرى لتحقيؽ الربح والميزة التنافسية لممنظمة ككؿ ،وىذه الموارد
المعموماتية ،ىي :البيانات ،واألجيزة ،والشبكات ،والبرمجيات ،واألفراد ،والتعميمات.
بينما حدد (سينبارت؛ رومني )2009 ،الموارد المعموماتية في خمسة موارد؛ ىي :مكونات
نظـ المعمومات المحاسبية :الموارد البرمجية ،والموارد التكنولوجية ،والموارد المادية ،والموارد
البشرية.
 -1الموارد البرمجية :البرمجيات ىي األنظمة التي تشغؿ األجيزة والبيانات والمعمومات ،وتحدد
العمميات التي ستؤدييا األجيزة –الموارد التكنولوجية– وتقسـ عمى ثبلثة أنواع؛ ىي (الحسنية،
( :)2011أ) لغات البرمجة :ىي مجموعة مف الرموز والكممات والقواعد المستخدمة في كتابة
البرامج الحاسوبية ،وليا ثبلثة مستويات :لغة اآللة ،والمغة الوسطى ،والمغة الطبيعية ،التي مف
خبلليا يعطي اإلنساف الحاسوب األوامر لتنفيذ األعماؿ المطموبة منو( ،ب) برمجيات النظـ:
ىي البرامج التي تشغؿ الحاسوب وتجعمو قاد اًر عمى تنفيذ العمميات؛ مثؿ ترتيب البيانات
واسترجاعيا مف الذاكرة( ،ج) برمجيات التطبيقات :ىي التي تقوـ بتشغيؿ البيانات ،مثؿ برامج
األجور ،والبرامج المحاسبية ،وبرامج التصنيع ،ويمكف إعداد برامج التطبيقات بوساطة العامميف
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في البرمجة داخؿ المنظمة نفسيا أو الحصوؿ عمييا جاىزة ،أما برامج النظـ فيتـ الحصوؿ
عمييا عف طريؽ موردي األجيزة أنفسيـ .وذكر (عصيمي )45 ،2015 ،أف البرامج ىي
األكثر ارتباطاً بالنظـ اآللية والزمة لتشغيؿ النظاـ سواء كانت برامج واردة بجياز الحاسب أـ
مشت ارة خصيصاً لغرض معيف أـ معدة داخؿ المنظمة لغرض ما.
 -2الموارد التكنولوجية :تتمثؿ الموارد التكنولوجيا باآلالت والمعدات واألجيزة؛ كالحاسب اآللي
وممحقاتو( ،البلمي )11 ،2013 ،التي تقسـ عمى وحدات إدخاؿ :تتضمف لوحة المفاتيح
والماوس وميكرفوف الصوت والكامي ار .ووحدات المعالجة المركزية التي تعالج البيانات وتسيطر
عمى الحاسب اآللي .ووحدات إخراج :كالطابعات والشاشات وسماعات اإلخراج الصوتي،
ووحدات الخزف األولي الداخمي كالراـ والذاكرة العشوائية والخزف الثانوي كاألقراص واألشرطة
الممغنطة واألقراص الضوئية ،ووحدات االتصاؿ :التي تستخدـ لربط الحواسيب ببعضيا.
 -3الموارد البشرية :يتفؽ أغمب الباحثيف والمختصيف في مجاؿ تقنية المعمومات عمى أف العنصر
البشري الماىر لو أىمية في تشغيؿ نظـ المعمومات إدارتيا ،وىذه األىمية تفوؽ عمى نحو كبير
الموارد المعموماتية األخرى؛ كاألجيزة والبرمجيات (كاظـ؛ رضا)114 ،2008 ،؛ فالعنصر
البشري ىو المشغؿ والمسيطر عمى كافة الموارد المطموبة؛ فضبلً عف أف األفراد أحد الموارد
األساس لنظـ المعمومات في ظؿ استخداـ تقنية المعمومات؛ إذ يقع عمى عاتقيـ إدارة النظاـ
مف حيث إعداده وتصميمو وتشغيمو واستخراج المعمومات المطموب تقديميا لمجيات التي يمكف
أف تستفيد منيا .وتصنؼ الموارد البشرية إلى صنفيف؛ (البلمي )14 ،2013 ،األوؿ :يشكؿ
الغالبية الذيف يطمؽ عمييـ (المستخدميف النيائييف) الذيف يتعامموف مع برامج التطبيقات؛
بوصفيـ مستفيديف منيا ومف تطبيقاتيا مف دوف الخوض في التفاصيؿ الدقيقة لعمميات
برمجتيا .أما الصنؼ الثاني فيـ المتخصصوف في مجاؿ الحاسوب الذيف يصمموف الحواسيب
ويضعوف البرامج المختمفة سواء التطبيقية منيا أـ برامج النظاـ .وتزداد أىمية الموارد البشرية
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في ظؿ استخداـ تقنيات المعمومات الحديثة في الوحدات االقتصادية ػ بصورة عامة ػ ونظـ
المعمومات المحاسبية ػ بصورة خاصة ػ مف حيث ضرورة وجود األفراد المؤىميف عممياً وعممياً
ومدى قدرتيـ عمى أداء العمؿ المحاسبي بكفاءة وفاعمية( ،يحيى؛ رشيد)9 ،2005 ،؛ ولذلؾ
يركز العديد مف الباحثيف والكتاب عمى أف األفراد يشكموف أحد المكونات األساس ضمف
مكونات الموارد المعموماتية.
 -4الموارد البياناتية :ذكر (الصباغ )26 ،2000 ،أف البيانات ىي المواد الخاـ لنظـ المعمومات،
وتعد جزءاً مف الموارد المعموماتية لممنظمة .وأوضح (البلمي )13 ،2013 ،أف الموارد
البياناتية :ىي مجموعة مف البيانات أو المعمومات المترابطة والمخزنة في أجيزة خزف البيانات،
ويعد بناء قاعدة معموماتية مترابطة محمياً ودولياً واقميمياً ودولياً أحد الموارد المعموماتية الميمة
ُ
في تطبيؽ تقانة المعمومات ،واستخداـ قواعد البيانات يؤدي إلى توفير الوقت والدقة في
المعمومات وايجاد المعمومات وانشاء التقارير بسيولة؛ لذا يجب عمى اإلدارة االستفادة مف قواعد
البيانات وتطوير نظـ إدارتيا وتحقيؽ التكامؿ بينيا وبيف الموارد المعموماتية األخرى.
 -5الموارد اإلجرائية :ىي النظاـ الداخمي الذي يتضمف عمميات وصؼ وترتيب مجموعة الخطوات
والتعميمات المحددة إلنجاز العمميات الحاسوبية كافة( ،الحسنية)2011 ،؛ فالموارد المعموماتية
مف برمجية وتكنولوجية وبشرية وبياناتية ،ال يمكف أف تؤدي عمميا بدقة دوف وضع نظاـ عمؿ
داخمي محدد ،يوضح مسار عمؿ النظاـ؛ فاإلجراءات تعد أدلة عمؿ تشرح ما الذي يجب
عممو ،ومف الذي سيعممو ،ومتي سيتـ عممو ،والكيفية التي سيتـ بيا عممو؟ وتكتب اإلجراءات
عادةً عمى شكؿ كتيب يسمى دليؿ اإلجراءات؛ الغاية منو توحيد أسس العمؿ وتجنب األنشطة
غير المناسبة .والشكؿ ( )2يوضح مكونات الموارد المعموماتية في نظـ المعمومات.
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شكل رقم ( )2يوضح مكونات الموارد المعموماتية في نظم المعمومات.

ثالثاً :الضوابط الرقابية لمفحص الضريبي اإللكتروني.
تسعى منظمات بيئة األعماؿ إلى التطوير التكنولوجي لمختمؼ نظميا ووظائفيا اإلدارية
لتحسيف أدائيا في بيئة األعماؿ التنافسية؛ فقد أكدت دراسة (مشكور )2016 ،عمى أف ذلؾ سيعمؿ
عمى تحقيؽ أىدافيا المنشودة في الحفاظ عمى مواردىا المالية والمادية ،بمختمؼ أنواعيا والسيطرة
عمى أنشطتيا ،مف خبلؿ تقوية الرقابة الفعالة وتدعيميا عمى جميع أنشطتيا وعممياتيا؛ فتطبيؽ
التشغيؿ اإللكتروني لمبيانات المالية والمحاسبية مف أىـ الوسائؿ الحديثة المستخدمة ،والمعزز مف
قوة نظاـ الرقابة الداخمية في الوحدات االقتصادية ،وتسعى المراجعة في بيئة التشغيؿ اإللكتروني
إلى التأكد مف احتفاظ اإلدارة برقابة داخمية قوية وفعالة ،مف خبلؿ التزاميا بضوابط الرقابة الداخمية
في بيئة تكنولوجيا المعمومات .عمى أف طرائؽ الفحص قد تغيرت مف الطرؽ اليدوية إلى الطرؽ
اإللكترونية بسبب أنظمة المعمومات المحاسبية اإللكترونية التي لـ يعد بمقدور الفاحص أف
يفحصيا بالطرؽ اليدوية؛ وعميو أف يستخدـ عممية الفحص الضريبي اإللكتروني (القيمي،2014 ،
 ،)112وما يجب التنويو إليو –ىنا -أف أىداؼ الفاحص ال تختمؼ سواء تمت عممية المراجعة
بالطرؽ اليدوية أـ بالطرؽ اإللكترونية ،ولكف ما تتأثر ىنا ىي طرؽ تطبيؽ إجراءات الفحص
لمحصوؿ عمى أدلة اإلثبات بالطريقة المتبعة في معالجة البيانات.
إف الفحص الضريبي ىو جوىر عمؿ اإلدارة الضريبية ،ومع تطور تكنولوجيا المعمومات
وانتقاؿ معظـ الشركات الكبرى في مختمؼ المجاالت المؤثرة في الحصيمة الضريبية مف االعتماد
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عمى النظـ المحاسبية اليدوية إلى االعتماد عمى النظـ المحاسبية اإللكترونية ،واختفاء أدلة اإلثبات
الورقية وظيور أدلة اإلثبات اإللكترونية؛ إذ تشكؿ في نظاـ الفحص الضريبي اليدوي أمانة الدفاتر
والسجبلت المحاسبية ونظاميتيا أساساً العتمادىا ،أما في النظـ المحاسبية اإللكترونية -حتى
تطمئف اإلدارة الضريبية -فبلبد مف االطمئناف إلى دقة نظاـ الرقابة الداخمية عمى عمميات الحاسب
اإللكتروني ،وأنظمة الرقابة عمى البيانات المدخمة لمحاسب وعمميات تشغيؿ ىذه البيانات داخؿ
الحاسب وكذلؾ مخرجات النظاـ الناتجة مف تشغيؿ تمؾ البيانات (سالـ.)278 ،2015 ،
ويرى الباحث أف الضوابط الرقابية لمفحص الضريبي اإللكتروني تمثؿ مجموعة مف المواد
القانونية والموائح والق اررات والتعميمات المحددة والمنظمة لئلجراءات والطرؽ والوسائؿ الرقابية التي
اء اإللكترونية أو المعرفية لمتعامؿ مع نظاـ الفحص
تحكـ تقنيات الفحص الضريبي المختمفة سو ً
الضريبي باالستخداـ اآللي وباختيار العينات؛ إلى جانب تقييـ المخاطر واإلجراءات التحميمية
المتكاممة فيما بيف المكونات المعموماتية؛ عبلوةً عمى مجموعة الضوابط التكنولوجية بشقييا العامة
والتطبيقية عمى اإلدخاؿ وعمميات المعالجة ومراقبة المخرجات؛ لضماف الحصوؿ عمى بيانات
ومعمومات دقيقة وسميمة يعتمد عمييا في الوصوؿ إلى الدخوؿ الحقيقية الخاضعة لمضريبية .مما
سبؽ ،يخمص الباحث إلى تقسيـ الضوابط الرقابية عمى جانبيف ،ىما :ضوابط قانونية ،وضوابط
تكنولوجية.
الضوابط القانونية:
ىي عبارة عف نصوص مواد القانوف رقـ ( )17لسنة  2010والئحتو التنفيذية والق اررات
والتعميمات الصادرة مف اإلدارة الضريبية التي تفسر كافة الخطوات واإلجراءات واألسس الواجب
االلتزاـ في العمؿ بيا عند التحاسب الضريبي مع المكمفيف مف قبؿ فاحصي الضرائب؛ لكونيا
تساعد في الوصوؿ إلى صافي الدخؿ الحقيقي الخاضع لمضريبة ،وتتمثؿ في اآلتي:
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(أ) ضوابط استخدام الحاسبات اآللية المبينة في المادة ( )111مف البلئحة التنفيذية؛ التي
تنص عمى أنو :يجب أف يعتمد تنظيـ النظاـ المحاسبي اآللي في مدخبلتو وبصورة أساسية عمى
القيد المزدوج وحصوؿ اإلدارة الضريبية عمى مستندات ورقية ورقمية ،ويمكف قراءتيا وأف يتحقؽ في
ىذا النظاـ سبلمة وفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية بالمنشأة ،واطبلع اإلدارة الضريبية عمى برنامج
عمؿ المحاسبة اآللي لدى المنشأة وبشكؿ منفصؿ ،وقابمية النظاـ لمتحقؽ والمراجعة بما يكفؿ قياـ
المأمور الضريبي بأداء ميمة المراجعة والتدقيؽ في مختمؼ حسابات المكمؼ لتحديد الوعاء
الضريبي الحقيقي لممنشأة ،وااللتزاـ بالمعايير المحاسبية المقرة في الجميورية اليمنية ،وفي حالة
عدـ توافر ىذه المعايير يجوز االسترشاد بالمعايير المحاسبية الدولية وبما يتوافؽ وأحكاـ القانوف
والتشريعات المالية النافذة في الجميورية اليمنية.
وال بد مف توافر اإلجراءات العامة لمرقابة عمى الحاسب اآللي؛ حيث (الفقرة ب ،المادة )111
الذي فصؿ وظائؼ إدارة الحاسوب عف وظائؼ اإلدارات األخرى بالمنشأة ،وعدـ تخويؿ إدارة
الحاسوب بالقياـ بأية عممية تتعمؽ بأنشطة المنشأة ،ويقتصر عمميا عمى النواحي الفنية المتعمقة
بتشغيؿ النظاـ ،وكذلؾ وضع نظاـ مناسب لتقييـ العمؿ داخؿ إدارة الحاسوب ،ووضع تعميمات
تحدد شروط الموافقة عمى تعديؿ برامج الحاسوب واطبلع اإلدارة الضريبية عمييا ،ووضع إجراءات
رقابية وقيد عمى عمؿ الممفات وعمى عمميات التشغيؿ.
ويجب عمى المكمؼ عند التحوؿ مف النظاـ اليدوي إلى النظاـ اآللي االلتزاـ بما يأتي (الفقرة
ج ،المادة  :)111االحتفاظ بالدفاتر والسجبلت اليدوية آلخر سنة قبؿ التحويؿ وبنفس المدة
القانونية لحفظ بالدفاتر ،وعمى المكمؼ االحتفاظ بالبيانات والممفات واألشرطة واألقراص المستخدمة
في النظاـ المحاسبي اآللي في مقر المنشأة في الجميورية اليمنية ،وال يجوز إتبلفيا قبؿ مضي
المدة القانونية لحفظ الدفاتر والسجبلت ،وتمكيف اإلدارة الضريبية مف االطبلع الكامؿ عمى القواعد
األساسية لمنظاـ وطرؽ استخدامو.
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(ب) ضوابط اختيار عينات الفحص :وتتـ عممية المراجعة والتدقيؽ إلق اررات مكمفي ضرائب
الدخؿ المقدمة في الموعد القانوني مف خبلؿ عينات مختارة سنوياً مف تمؾ اإلق اررات عمى أساس
تقييـ المخاطر؛ وذلؾ وفقاً لقواعد واجراءات حددىا (قرار وزير المالية رقـ ( )2011 ،)280بشأف
قواعد ومعايير تحديد العينات واختبار العينات مف إق اررات مكمفي ضرائب الدخؿ المقدميف إق ارراتيـ
في الموعد القانوني وذلؾ عمى النحو اآلتي :تقوـ اإلدارة الضريبية المختصة بعمميات التحميؿ
األساسي وفقاً لآلتي (المادة  ،4القرار  :)280إعداد قائمة تتضمف تفريد المستندات المقدمة مف
المكمؼ (اإلقرار ومرفقاتو) وبياف أوجو النقص (إف وجدت) في المستندات أو في استيفاء شروط
تقديميا مف حيث التوقيع والختـ والتعميد والمصادقة (حسب األحواؿ)؛ وفقاً لمشروط القانونية
(الشكمية والموضوعية ،لئلقرار الضريبي المبينة في القانوف والئحتو التنفيذية) .تشمؿ إجراءات
التحميؿ األساسي وفقاً لآلتي :استخداـ أدوات التحميؿ المناسبة وتبويب الجداوؿ اإليضاحية
الستخراج مؤشرات تستند إلى معطيات وحقائؽ مستمدة مف معمومات مصدرىا المنشأة والمتعامميف
معيا أو مف مصادر أخرى ،والتحميؿ األساسي ال يجب أف يقتصر عمى القيـ المالية وانما يتعيف
عند المزوـ تدعيـ النتائج ببيانات كمية عمى مستوى المنشأة ،وكذلؾ مف خبلؿ تبويب ومقارنة
النتائج عمى مستوى المجموعات المتجانسة (بحسب النشاط) .إعداد قائمة تتضمف تفريد المعمومات
المتوافرة لدى اإلدارة الضريبية عف تعامبلت المنشأة؛ بما في ذلؾ تقارير الجيات ذات العبلقة
وبحيث تصنؼ ىذه المعمومات تبعاً لمعبلقة بالبنود محؿ التقييـ وعمى سبيؿ المثاؿ :العقود والبيانات
والمستندات عف عمميات بيع السمع أو تقديـ الخدمات وعبلقتيا بالمبيعات إليرادات النشاط ،وكمية
وقيمة الواردات (مف مصادرىا خارجية أو محمية) ،ومف خبلؿ العبلقة بكمية وتكمفة المنتجات /
وتكمفة المبيعات ،والعبلقة بحجـ وقيمة المبيعات  /حجـ وقيمة إيرادات النشاط ،وعمى أف يتـ
استيفاء أي نقص مف ىذه المعمومات مف مصادرىا قبؿ أو أثناء التقييـ متى استمزـ األمر ذلؾ ،وال
يجوز مخاطبة المنشأة في ىذه المرحمة أو مطالبتيا بتقديـ أي معمومات تتصؿ بإجراءات التحميؿ
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األساسي .تشمؿ عمميات التحميؿ األساسية كافة بنود ومفردات اإلقرار والقوائـ المالية واإليضاحات
والمستندات المرفقة باإلقرار وبحسب النشاط وتتناوؿ عمى سبيؿ المثاؿ البنود التالية :المبيعات /
إيرادات النشاط ،وتكمفة إيرادات النشاط ،وحركة وأرصدة المخزوف ،واجمالي ربح النشاط ،واإليرادات
األخرى ،والمصروفات اإلدارية والعمومية ،وصافي الربح المحاسبي ،والبنود المبوبة ضمف نموذج
اإلقرار (المضافة ،والمخصومة ،باإلقرار بالعبلقة بتوافر الشروط والمستندات المرتبطة بكؿ منيا،
والضرائب المصاحبة (ضرائب المرتبات ،الميف ،الضريبة المحتجزة مف المنبع والمبالغ المحصمة
تحت الحساب والضريبية عمى الريع العقاري لمشخص االعتباري) .تستخرج النتائج عف البند أو
المعاممة وبياف طبيعة المآخذ (إف وجدت) موضحاً بيا القيمة والنسبة المئوية عمى مستوى كؿ بند
مع إيجاز وصفي ليذه المآخذ ،وتتضمف كذلؾ بياف أوجو النقص في تقديـ اإليضاحات المطموبة
أو المستندات المؤيدة ذات الصمة بالبند أو المعاممة .يجب أف يستند التحميؿ األساسي عمى
مرتكزات قانونية ومحاسبية ،ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ :مقياس السعر المحايد ،أسس معاممة
عقود اإلنشاء (العقود طويمة األجؿ) ،شروط معاممة عقود التأجير التمويمي ،الشروط المرتبطة
بالنفقات والتكاليؼ القابمة لمخصـ في نشاط التعديف مثؿ :تكاليؼ اإلغبلؽ ،وتكاليؼ الحماية المقرة
بموجب (مف المادتيف  )28،26مف القانوف والمادتيف ( ،)29 ،28مف البلئحة التنفيذية ،وضوابط
سعر التحويؿ وسعر البيع في نشاط التعديف وغيرىا مف المعامبلت ذات الشروط والمعالجات
القياسية المحددة بموجب القانوف والئحتو التنفيذية والتعميمات الصادرة مف رئيس المصمحة .إعداد
قائمة تتضمف عرض نتائج التحميؿ المستخمصة وذلؾ عمى البنود والمعامبلت والمستندات التي
كشؼ التحميؿ وجود مآخذ عنيا أو كشؼ التحميؿ عف مؤشرات مبدئية وعوامؿ ذات مخاطر عمى
اإليرادات أو نقص في البيانات أو اإليضاحات أو المستندات أو عدـ كفايتيا .يتعيف عمى اإلدارة
الضريبية إنجاز مياـ التحميؿ األساسي لكافة إق اررات مكمفي ضرائب الدخؿ لضريبة األرباح
التجارية والصناعية وضريبة األرباح غير التجارية وغير الصناعية المقدمة خبلؿ الموعد القانوني
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عف السنة الضريبية محؿ المراجعة .ويصدر رئيس المصمحة تعميمات سنوية تحدد خطوات توزيع
مياـ واجراءات التحميؿ األساسي عمى المراجعيف المختصيف في اإلدارة الضريبية التنفيذية وفؽ
برنامج زمني ال تتجاوز استكماؿ تنفيذه شير يونيو مف كؿ عاـ.
(ج) ضوابط اإلجراءات المكتبية:
تقوـ اإلدارة الضريبية المختصة باتخاذ خطوات واجراءات المراجعة لئلقرار مستندة إلى
مرتكزات قانونية ومحاسبية؛ فقد أكدت (البلئحة التنفيذية :)2011 ،19 ،التحقؽ مف أف اإلقرار
مقدـ في الموعد القانوني وموقع عميو المسجؿ أو مف ينوب عنو قانوناً طبقاً لمنموذج المعد لذلؾ.
استيفاء اإلقرار لكافة البيانات والمعمومات والمرفقات المطموبة ،مقارنة ما ىو مدوف باإلقرار عمى ما
ىو مدوف بإقرار الشير السابؽ .التأكد مف صحة وسبلمة أرقاـ المبيعات المدرجة باإلقرار لمفترة
الضريبية .التأكد مف إرفاؽ جميع المستندات المؤيدة لمخصومات مف الضريبة .عدـ تكرار إجراء
الخصـ واالسترداد .المقارنة والمطابقة مع المعمومات المتوفرة لدى اإلدارة الضريبية .التأكد مف
صحة احتساب الضريبة المستحقة.
حيث تتناوؿ المراجعة العناصر اآلتية :رقـ البياف ،ورقـ المشتريات (المدخبلت) ،والوثائؽ
المرفقة باإلقرار الدالة عمى سداد الضريبة وسبلمة الخصـ والتسويات الضريبية ،وتحديد الرصيد
الدائف المرحؿ الذي يتـ خصمو مف الضريبة المستحقة في اإلق اررات الشيرية البلحقة.
وتقوـ اإلدارة الضريبة بتحميؿ مكونات وبيانات اإلق اررات ومرفقاتيا وما يتوافر لدييا مف
معمومات ،وعمى أساس تقييـ المخاطر يتـ اختيار المكمفيف المسجميف الذيف سيشمميـ برنامج
التدقيؽ والمراجعة وفقاً لممعايير الموضوعة لذلؾ ،وتتـ المراجعة والتدقيؽ سواء كانت شاممة أـ
جزئية عمى أساس انتقائي يقوـ عمى تقييـ المخاطر وبما يعزز االلتزاـ الطوعي بالتقييـ الذاتي
الدقيؽ مف قبؿ المكمفيف المسجميف وفقاً ألحكاـ القانوف.

35

الفصل الثانً اإلطار النظري للدراسة

(د) ضوابط تقييم المخاطر:
تقوـ اإلدارة الضريبية بتقييـ المخاطر عمى أساس اآلتي:
( )1مؤشرات وجود مخاطر عمى احتساب الضريبة :تعمؿ اإلدارة الضريبية استناداً إلى
مؤشرات تشكؿ مخاطر عمى صحة احتساب الضريبة بإخضاع الحالة إلجراءات وبرامج
المراجعة والتدقيؽ الجزئية أو الشاممة أو التحري ،وحددتيا الفقرة (ج) مف المادة ( )43مف
البلئحة التنفيذية لضريبة المبيعات في اآلتي :وجود نقص في بيانات ومرفقات اإلقرار ،أو
لجوء المسجؿ إلى معالجة بياناتو المحاسبية وتقديـ اإلقرار بصورة تتطمب التصحيح أو
التعديؿ عمى نحو متكرر ،أو حاالت المنشآت الجديدة التي يتطمب األمر تكويف قاعدة
بيانات عنيا بصورة كاممة ،أو وجود اختبلفات جوىرية في نتائج تحميؿ البيانات تؤثر سمباً
عمى احتساب الضريبة ،وحاالت المسجميف الذيف يتخمفوف عف تقديـ اإلقرار أو تسديد
الضريبة المستحقة في الموعد المحدد أو يتخمفوف عف موافاة اإلدارة الضريبية بما تطمبو مف
مستندات مؤيدة إلق ارراتيـ.
( )2مؤشرات وجود مخاطر عمى اإليرادات الضريبية :تعد مف العوامؿ والمؤشرات عف وجود
مخاطر عمى اإليرادات الضريبية ما حددتو المادة ( )6مف القرار رقـ ()2011 ،280
باآلتي :وجود نقص في البيانات أو اإليضاحات أو المستندات أو عدـ كفايتيا أو عدـ
التزاـ بأي مف الشروط القانونية الشكمية والموضوعية لئلقرار الضريبي المبينة في القانوف
والبلئحة التنفيذية .وجود مآخذ تتصؿ بمبالغ وكيفية معالجة أي مف البنود أو المعامبلت
المدرجة في القوائـ المالية .وجود تحفظات جوىرية ذات صمة بتحديد الوعاء الضريبي مف
قبؿ مراجع الحسابات المحاسبة القانونية .وجود مآخذ تتصؿ بكيفية أدارج ومعالجة أي مف
البنود والمبالغ المبوبة باإلقرار .وجود مآخذ تتصؿ بمضموف المستندات .وجود مؤشرات
مخاطر مستخمصة مف تحميؿ القوائـ المالية (مفردات ومجموع مجمؿ الدخؿ/صافي الدخؿ)
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بالعبلقة بحجـ ونوع النشاط /مصادر الدخؿ /تركيب بنود التكاليؼ والنفقات .مؤشرات
مخاطر مستخمصة مف تحميؿ مجمؿ مفردات البنود والمعامبلت في إطار المنشأة /النشاط؛
أي بنود أو معامبلت أو مستندات توفر عنيا معمومات أو ببلغات ،ويستمزـ األمر
بالضرورة التقصي عنيا .مبمغ الضريبة بالعبلقة بنتائج التحميؿ المذكور أعبله ،وما يصدر
بتعميمات مف رئيس مصمحة الضرائب اليمنية مف أسس ومؤشرات عف المخاطر في إطار
تطبيؽ أحكاـ القانوف والئحتو التنفيذية.
ثانيا :ضوابط تكنولوجيا المعمومات:
يترتب عمى اختبلؼ نوعية إجراءات الرقابة في ظؿ النظـ اإللكترونية عنيا في ظؿ النظـ
اليدوية اختبلفاً في أسموب تطبيقيا( ،القيمي)111 ،2014 ،؛ فبينما يتـ تطبيؽ الجزء الغالب مف
إجراءات الرقابة في ظؿ النظـ اإللكترونية عف طريؽ اآللة نفسيا ،نجد أف إجراءات الرقابة في ظؿ
النظـ اليدوية يتـ تطبيقيا بوساطة العنصر البشري عف طريؽ الفحص والتتبع والمطابقة ،وتقسيـ
العمؿ واجراءات المراجعة الداخمية؛ لذا يتوجب عمى الفاحص أف يستخدـ إجراءات فحص مختمفة
عف تمؾ المطبقة في ظؿ النظـ اليدوية.
أ .ضوابط رقابية عامة.
تتمثؿ الضوابط الرقابية العامة إطار التشغيؿ اإللكتروني لنظـ المعمومات المحاسبية كما
حددتيا دراسة (حمادة ،)2010 ،وأكدت عمييا دراسة (الباي؛ عداس )2017،في اآلتي :إجراءات
الرقابة اإلدارية والتنظيمية ،والرقابة عمى الوصوؿ المادي والمنطقي ،والرقابة عمى أمف مكونات
النظاـ المادية والمنطقية وحمايتيا ،والرقابة عمى توثيؽ النظاـ وتطويره .
وىي ضوابط رقابية ال تتعمؽ مباشرةً بالعمميات المحاسبية ،ولكنيا ذات أىمية عالية لنظـ
المعمومات المحاسبية اإللكترونية ،واذا كانت المعالجة اإللكترونية لمبيانات تؤدي إلى تبلشي مبدأ
تقسيـ العمؿ ظاىرياً وتركيز المياـ في إدارة نظـ المعمومات ،فإف ضوابط الرقابة العامة تمثؿ
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سياسات رقابية إدارية وتنظيمية يتـ تطبيقيا عمى إدارة نظـ المعمومات ،كما أكد عمييا ،وتمثؿ
الرقابة العامة المعايير والتوجييات التي يمتزـ باتباعيا مختصو المعمومات ,وتدخؿ تحت نطاؽ
مياـ قسـ معالجة البيانات ،وأي موطف ضعؼ في ىذه الرقابة لو آثار بالغة عمى كافة عمميات
معالجة البيانات) ،توماس؛ ىنكي ،(1986 ،كما تشير نشرة المراجعة رقـ ( )3بوضوح إلى أف
ىناؾ ضوابط رقابية ال تتعمؽ مباشرة بالعمميات المحاسبية؛ بؿ ليا منفعة ممحوظة لنظـ المعمومات
المحاسبية ،ويطمؽ عمى ىذه الضوابط الرقابية( :أساليب الرقابة العامة) ،وىي تمثؿ المعايير
والتوجييات التي يمتزـ باتباعيا المختصوف بوظائؼ جمع المعمومات وتبويبيا وتمخيصيا ،وتدخؿ
تحت نطاؽ مياـ مركز قسـ معالجة البيانات إلكترونياً (حمادة.)2010 ،
ب .ضوابط رقابية عمى التطبيقات.
إف طريقة عمؿ نظـ الرقابة عمى التطبيقات كما حددتيا دراسة (الياس )2013 ،تتمثؿ في أف
يعتمد المراجع عمى أساليب مراجعة نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية في تنفيذ اختبارات مدى
االلتزاـ لنظـ الرقابة عمى التطبيقات ،وتتمثؿ الرقابة عمى التطبيقات في اآلتي:
-1الرقابة عمى المدخالت :يقوـ المراجع بإجراء اختبارات لمتأكد مف أف ىذه الرقابة توفر
تأكيداً عمى صحة البيانات ودقتيا واكتماليا وعدـ تكرارىا ،وأنو يتـ رفض أية بيانات غير
صحيحة ،مثاؿ عمى ذلؾ التأكد مف أف جميع المدخبلت الرقمية ىي رقمية فعبلً .وقد ذكر
(عصيمي )273 ،2015 ،أف مف أىـ اإلجراءات التي يجب عمى المراجع القياـ بيا
إلتماـ مراجعة مدخبلت التشغيؿ اإللكتروني في نظاـ المعمومات المحاسبي ،التأكد مف
اآلتي :أف البيانات المدخمة ُمسجمة عمى نماذج خاصة ،توافر الوضوح في النماذج المعدة
لمبيانات .أف البيانات التي يجب أف ُيغذي بو الكمبيوتر قد تـ تغذيتو بيا فعبلً ،ترميز
نماذج المدخبلت بطريقة تسيؿ مف عممية رقابتيا ،عدـ وجود أخطاء حسابية بنماذج
البيانات المدخمة أو في نقميا مف مصادرىا األصمية إلى الكمبيوتر ،تتبع الخطوات
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والمسارات التي تمر بيا المدخبلت عبر الكمبيوتر .وجود قواعد وتعميمات مكتوبة تحدد
واجبات المعديف والمشغميف لمبيانات ومسؤولياتيـ ومدى التزاميـ بيا ،واتباع سياسة
التخصص وتقسيـ العمؿ.
-2الرقابة عمى عمميات المعالجة :يقوـ المراجع بإجراء اختبارات لمتأكد مف أف ىذه الرقابة
توفر تأكيداً عمى سبلمة عمميات التشغيؿ مف عمميات حسابية ومنطقية وترحيؿ وترصيد
مع عدـ وجود فقد لمبيانات أو تكرار في تنفيذ العمميات ،ويستطيع المراجع استخداـ أسموب
البيانات االختبارية لتنفيذ ىذه االختبارات ،كما يستطيع استخداـ أسموب المحاكاة المتوازية
عف طريؽ كتابة برنامج يحاكي الرقابة الداخمية عمى جزء مف نظاـ المعمومات المحاسبي
اإللكتروني محؿ المراجعة ،أو أف يستخدـ أحد برامج المراجعة العامة المبنية عمى ىذا
األسموب.
-3الرقابة عمى المخرجات :يقوـ المراجع بإجراء اختبارات لمتأكد مف أف ىذه الرقابة توفر
تأكيداً لصحة المخرجات وامكانية االعتماد عمييا ،وأف الوصوؿ ليذه المخرجات يكوف
لؤلشخاص المصرح ليـ فقط .والشكؿ ( )3يوضح منظومة الضوابط الرقابية.
منظومة الضوابط

منظومة الضوابط القانونٌة
استخدام النظام
اآللً

اختٌار
العٌنات

المخاطر

منظومة الضوابط على تكنولوجٌا المعلومات

اإلجراءات
المكتبٌة

رقابة عامة

رقابة على التطبٌقات

شكل ( )3يوضح منظومة الضوابط الرقابية.

رابعاً :تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني:
عرؼ (كاظـ؛ رضا )111 ،2008 ،تقنية المعمومات :بأنيا مجموعة مف األدوات واألساليب
التي تستخدميا نظـ المعمومات لتنفيذ أنشطتيا إلكترونياً عمى اختبلؼ أنواعيا وتطبيقاتيا؛ إال أف
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(الطويؿ؛ رشيد )16 ،2005 ،عرفا تقنية المعمومات بتعريؼ شامؿ؛ فقاال :ىي أداة فاعمة إلنجاز
وتطوير العمميات اإلدارية في جميع الشركات متضمنة مجموعة مف األجيزة والمعدات والبرمجيات
والتطبيقات واالتصاالت والعنصر البشري؛ يترتب عمى اعتمادىا جمع البيانات الخاصة بأنشطة
الشركة ومعالجتيا وخزف المعمومات وتجييزىا واسترجاعيا وتحديثيا بتكمفة اقتصادية ومرونة عالية
وسرعة كبيرة نسبياً لبلستجابة لمتطمبات المستفيديف منيا لتشكؿ ميزة تنافسية لمشركة.
وفي ضوء ما تقدـ؛ يعرؼ الباحث تقنية الفحص الضريبي اإللكتروني ،بأنيا :مجموعة مف
البرامج والتطبيقات ،تـ تصميميا واعدادىا وفقاً لقوانيف وتشريعات ولوائح وتعميمات ضريبية ووفقاً
لمعايير المراجعة والمحاسبة المتعارؼ عمييا والمقبولة قبوال عاما لتحكـ الوصوؿ إلى صافي
الدخوؿ الحقيقية الخاضعة لمضريبة وتدعـ قرار الفاحص باحتساب الضريبة .ولضماف الحصوؿ
عمى بيانات ومعمومات دقيقة تـ تصميميا لمساعدة اإلدارة الضريبية ،عمى ما يأتي :إظيار العينات
الخاضعة لممراجعة (الفحص) وفقا لمعايير وقواعد موضوعة مسبقا .استخداـ األساليب المحاسبية
واإلجراءات التحميمية والمقارنات والعمميات الحسابية .إجراء االختبارات األساسية لمعمميات
واألرصدة .الكشؼ عف حاالت التبلعب واالحتياؿ في األنظمة المحاسبية والتحقؽ مف فعالية
الرقابة الداخمية .المساىمة في معالجة وحفظ البيانات واسترجاع المعمومات.
وتشمؿ عممية التدقيؽ والفحص الضريبي عمى اآلتي( :أ) الفحص :ىو التأكد مف صحة قياس
العمميات التي تـ تسجيميا وتحميميا وتبويبيا( .ب) التحقيق :ىو مطابقة الحكـ عمى صبلحية القوائـ
المالية كتعبير سميـ لنتائج األعماؿ خبلؿ فترة معينة( .ج) التقرير :ىو بمورة لنتائج الفحص
والتدقيؽ واثباتيا بتقرير مكتوب يقدـ لمستخدمي القوائـ المالية (الخطيب.)0222 ,

خطوات تنفيذ تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني:
مف خبلؿ اإلجراءات التنفيذية المتبعة في عممية الفحص الضريبي في اإلدارة الضريبية؛
واستناداً إلى التشريعيات الضريبية؛ فأف الباحث استخمص وجوب أف تحاكي تقنيات الفحص
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الضريبي اإللكتروني كافة الخطوات واإلجراءات التي تقوـ بيا اإلدارة الضريبية ومأموري الضرائب
(الفاحصيف) عند القياـ بعممية المراجعة (الفحص) إلق اررات وحسابات المكمؼ؛ لكف بطريقة آلية
(إلكترونية) تشابو طرؽ الفحص الضريبي التقميدي (الفحص المكتبي ،النزوؿ الميداني) ابتداء مف
عممية اختيار العينة الخاضعة لممراجعة (الفحص) وانتياء بنتائج المراجعة (الفحص) ،عمى النحو
اآلتي:
( )1تقنية اختيار العينة :وتحاكي ىذه التقنية ما تقوـ بو اإلدارة الضريبية مف إجراءات
الختيار العينة الخاضعة لمفحص وما يقوـ بو الفاحص الضريبي مف إجراءات تمييدية لعممية
الفحص (المكتبي) ،ويتـ في ىذه الخطوة :اختيار العينة الخاضعة لمفحص ،وترتيب وتجميع كافة
البيانات والمعمومات لسنة التحاسب ،واختبارات المصداقية األولية ،ونتائج الفحص األولي.
( )2تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني لمنظام المحاسبي اآللي لممكمف :يقوـ النظاـ
بمحاكاة ما يسمي بإجراءات الفحص الميداني ،ويتـ في ىذه الخطوة :إجراء محاضر األعماؿ
(معاينة ،ومناقشة ،وتحرى) ،الفحص حوؿ الحاسب ،والفحص مف خبلؿ الحاسب ،والفحص
باستخداـ الحاسب ،والتغذية العكسية .وسيتـ استعراض تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني وآلية
تنفيذه ،وفقاً لآلتي:
أوال :مرحمة اختيار العينة الخاضعة لمفحص :تتكوف ىذه المرحمة مف مكونات أي نظاـ (مدخبلت،
عمميات ،مخرجات).
أ -المدخالت في الفحص الضريبي اإللكتروني :تعد النواة أو األساس لقاعدة البيانات
والمعمومات لمنظاـ الضريبي اإللكتروني ،وفي ىذه المرحمة يتـ إدخاؿ البيانات لمرة واحدة فقط،
وىي أساس النظاـ اآللي ،وتقسـ عمى ثبلثة أقساـ مف البيانات ،كاآلتي:
 -1البيانات الحصرية لممكمف وفق النموذج المعد لذلك.
 -2بيانات تتعمق بآخر إجراء محاسبي لممكمف؛ قسمت عمى قسميف:
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أ) اإلق اررات المقدمة مف المكمؼ وتقرير المحاسب القانوني ومرفقاتو (القوائـ المالية) ،وتتمثؿ
باآلتي :اإلقرار الضريبي المقدـ مف المكمؼ "يشكؿ اإلقرار إلكترونياً" ،وقائمة الميزانية
العمومية ،و قائمة الدخؿ ،وقائمة التدفقات النقدية ،وبنود المصروفات اإلدارية والعمومية
والتشغيمية والتمويمية ،وبيانات عف تكمفة المبيعات ،واإليضاح الخاص باألصوؿ الثابتة
واىبلكيا ،وبياف المخزوف السمعي عمى مستوى كؿ صنؼ ،وبياف باإلق اررات الشيرية
لممبيعات الخاضعة والمعفاة مف الضريبة العامة عمى المبيعات؛ محدد فييا كذلؾ إجمالي
المبالغ المسددة بنظاـ الخصـ واإلضافة (ضريبة مدخبلت – ضريبة تحت حساب
األرباح -ضريبة المرتبات) ،وبياف بالمشتريات المحمية مف السمع المعفاة والخاضعة
لمضريبة العامة عمى المبيعات إف وجدت.
ب) بيانات تتعمق بنتائج المراجعة والتدقيق :يذكر فييا الفاحص اآلتي :البنود التي تـ تعديميا إما
بالخصـ واما باإلضافة مف قبؿ المأمور مع ذكر أسباب تعديميا ،ومبمغ الرصيد الدائف المعتمد
والمرحؿ لضريبة األرباح التجارية والصناعية وغير التجارية والصناعية إف وجد ذلؾ ،واإلشارة
إلى إجمالي قيمة المبيعات المعتمدة لمسمع الخاضعة لمضريبة العامة عمى المبيعات في حالة
أنو لـ يتـ محاسبة المكمؼ عف ضريبة المبيعات؛ حيث إف النظاـ سوؼ يقوـ باحتساب
الضريبة المستحقة مباش اًر بعد خصـ ضريبة المدخبلت ،وفي حالة محاسبة المكمؼ عف
ضريبة المبيعات قبؿ المحاسبة عف ضرائب الدخؿ يتـ تحديد قيمة المبيعات وضريبة المبيعات
المستحقة والرصيد الدائف المرحؿ إف وجد ،ومبمغ الخسارة المعتمد ضريبياً (إف وجدت)،
ومبلحظات المراجعيف واإلدارة الضريبية الواجب أخذىا باالعتبار عند محاسبة المكمؼ في
العاـ القادـ ،وتحديد نوع أنموذج اإلخطار الضريبي وتاريخو والضريبة المربوطة ونوعيا ،وفي
حالة موافقة المكمؼ يذكر البيانات المتعمقة بسداد المكمؼ لمضريبة المربوطة رقـ السند/
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تاريخو/الغرامات ،أما في حالة عدـ موافقة المكمؼ فيذكر قرار لجنة التسوية إلى آخر إجراء،
وفي األخير تذكر خبلصة لمحاضر األعماؿ "مناقشة ،معاينة".
 -3البيانات والمعمومات الخاصة بسنة التحاسب :تنقسـ ىذه البيانات عمى قسميف:
أ) البيانات والمعمومات المقدمة من قبل المكمف "شيريا" ،وتشمؿ :اإلق اررات الشيرية
لمضريبة العامة عمى المبيعات محدداً فييا السمع الخاضعة لمضريبة العامة عمى المبيعات
والسمع المعفاة مف الضريبة والسمع الخاضعة لضريبة صفرية "صادرات" ،واإلق اررات
الشيرية لمشتريات المكمؼ المرفقة في إق اررات المبيعات "مشتريات خارجية" محدداً فييا
السمع الخاضعة وغير الخاضعة لمضريبة العامة عمى المبيعات ،وكذلؾ ضريبة المدخبلت،
واإلق اررات الشيرية لممشتريات المحمية إف وجدت ،محدداً فييا السمع الخاضعة وغير
الخاضعة لمضريبة العامة عمى المبيعات ،والبيانات والمعمومات المجمعة مف قبؿ اإلدارة
الضريبية "اإلدارة العامة لمبيانات والمعمومات" لمشتريات المكمؼ الخارجية "بيانات جمركية"
تفرز حسب أنموذج "البياف الجمركي" يحدد فييا السمع الخاضعة وغير الخاضعة لمضريبة
العامة عمى المبيعات ،والبيانات والمعمومات المجمعة عف المكمؼ مف مصادر أخرى
"مشتريات محمية – تعاقدات حكومية" ،وببلغات المكمؼ (توقؼ ،انتقاؿ ،توسع ،تصفية).
ب) البيانات والمعمومات المقدمة من قبل المكمف في إقراره السنوي ،وتشمؿ :إقرار المكمؼ
عف دخمو السنوي "الخاص بسنة التحاسب" ومرفقاتو( :قائمة الميزانية العمومية ،وقائمة
التدفقات النقدية ،والمصروفات اإلدارية والعمومية والتشغيمية والتمويمية ،واإليضاح الخاص
باألصوؿ الثابتة واىبلكيا ،والمخزوف السمعي عمى مستويات كؿ نوع وصنؼ ،وبياف تكمفة
المبيعات) .ويتضح مف خبلؿ ما تـ ذكره في مرحمة إدخاؿ البيانات ،اآلتي:
 أف الجيود التي ستبذؿ مف قبؿ القائميف عمى عممية اإلدخاؿ لتنفيذ عممية الفحص ستكوف فيالمرحمة األولى كبيرة بالنسبة لمبيانات المتعمقة بآخر إجراء محاسبي لممكمؼ ،وكذلؾ البيانات
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المتعمقة بنتائج الفحص "المراجعة والتدقيؽ" مف قبؿ المأمور الضريبي ،إلى جانب جيد أقؿ
مف المتوسط لمبيانات الحصرية لممكمؼ؛ كوف أغمب المكمفيف قد تـ إدخاؿ بياناتيـ ضمف
قاعدة البيانات الخاصة بالمصمحة.
 أف البيانات والمعمومات الخاصة بالمرحمة األولى ستكوف أساساً لقاعدة بيانات النظاـاإللكتروني التي سيعتمد عمييا في السنوات القادمة ،عبلوة عمى أنيا ستكوف ثابتة إال في
حاالت بسيطة؛ مثؿ "التوقؼ أو التنازؿ ،التصفية ،التوسع في النشاط".
 إف البيانات والمعمومات الخاصة بالمرحمة الثانية مف اإلدخاؿ ستكوف األساس في عمميةالتحاسب الضريبي وسيتـ مف خبلليا البدء في عممية الفحص الضريبي اإللكتروني وكذلؾ
االعتماد عمييا في اختيار العينات التي سوؼ تتخذ لممراجعة (الفحص) حسب معايير قانونية
ومحاسبية موضوعة مسبقاً وتتميز ىذه المرحمة :أف نسبة الجيد فييا أقؿ مف المرحمة األولى
كوف عممية اإلدخاؿ تتـ لمرة واحدة لئلق اررات الشيرية المقدمة مف المكمؼ؛ إلى جانب البيانات
التي تصؿ وتدخؿ في النظاـ مف قبؿ اإلدارات المختصة (البيانات والمعمومات ،جيات ذات
عبلقة خاصة بالتعاقدات)؛ فضبلً عف أف البيانات المتعمقة بإقرار المكمؼ السنوي ومرفقاتو
"القوائـ المالية" قد تـ التأسيس ليا ضمف المرحمة األولى والبنود والخانات تـ تجييزىا مسبقاً.
وتعد ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ؛ نظ اًر لقياـ النظاـ حتى ىذه المرحمة بعمميات عديدة؛ مثؿ
"تجميع وترتيب وفرز وحفظ وتخزيف البيانات وتمخيصيا".
وتمتاز ىذه المرحمة بأنيا تحدث بشكؿ سنوي اعتمادا عمى البيانات والمعمومات المتعمقة
بالمكمؼ ونتائج أعمالو.
ب -مرحمة عمميات نظام الفحص الضريبي اإللكتروني
تعد ىذه المرحمة مف أىـ المراحؿ؛ بؿ إنيا جوىر تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني والعمود
الفقري لعممية المراجعة (الفحص) ألنيا تعمؿ وفقاً لقواعد ومعايير وضوابط موضوعة مسبقاً ،تتمثؿ
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في :مواد ولوائح وتعميمات مستمدة مف قانوف ضرائب الدخؿ رقـ ( )17لسنة  2010والئحتو
التنفيذية ،والقانوف رقـ ( )19لسنة  2001بشأف الضريبة العامة عمى المبيعات ،ومعايير ومبادئ
محاسبية مقبولة قبوالً عاماً.
وتُعنى ىذه المرحمة بعممية تجميع البيانات المدخمة في المراحؿ السابقة وحفظيا؛ إلى جانب
عمميا األساس المتمثؿ باختبار المصداقية لتمؾ البيانات ،مف خبلؿ معالجة وتفاعؿ تمؾ البيانات
وفقاً لمتشريعات الضريبية ومعايير المحاسبة والمراجعة والتعميمات الصادرة مف اإلدارة الضريبية
لتقييـ المخاطر وتـ برمجة النظاـ عمييا مسبقاً؛ حيث يقوـ النظاـ ،باآلتي:
التأكد مف صحة إجمالي مبالغ اإلق اررات الشيرية المقدمة مف المكمؼ مع ما تـ تقديمو في
إق ارره السنوي ومرفقاتو "القوائـ المالية" وذلؾ عمى النحو اآلتي :مطابقة إجمالي المشتريات المحمية
والخارجية لمسمع المعفاة وغير المعفاة مف الضريبة العامة عمى المبيعات ،ومطابقة إجمالي الدخوؿ
والضرائب المستحقة لممرتبات واألجور ،ومطابقة إجمالي المبيعات لمسمع الخاضعة وغير الخاضعة
لمضريبة العامة عمى المبيعات ،ومطابقة رصيد مخزوف آخر المدة مع أوؿ المدة والثبات في طريقة
االحتساب لمسنة التالية ،ومطابقة أرقاـ بنود الميزانية العمومية مع بنود الميزانية لمسنة السابقة
وتحميميا ،ومطابقة صحة احتساب الضريبة المستحقة وفقاً لمقانوف ووفقاً لمكياف القانوني ،ومطابقة
بنود األصوؿ الثابتة مف خبلؿ اإلضافات واالستبعادات آلياً ،ومطابقة صحة احتساب نسب
اإلىبلؾ طبقاً لمقانوف ،ومطابقة صحة احتساب ضريبة المرتبات واألجور لممقيـ وغير المقيـ،
ومطابقة صحة احتساب المصروفات اإلدارية والعمومية طبقاً لمقانوف ،ومطابقة ما جاء في البيانات
المجمعة مف المصادر األخرى مع ما قدمو المكمؼ مف بيانات أو معمومات ،والقياـ بعممية
المعالجات الحسابية (جمع – طرح – ضرب – قسمة) ،والقياـ بعممية التحميؿ والربط لمبنود التي
تتأثر مع بعضيا البعض في العمؿ التجاري ،واجراء المقارنات بيف عناصر القوائـ المالية ،وتحديد
التغيرات الميمة في بنود الميزانية العمومية وقائمة الدخؿ عبر استخداـ أسموب التحميؿ المالي
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لمنسب المالية ومعدالت الدوراف وقياس الربحية ،مع التنبو لممبلحظات الواجب أخذىا في االعتبار
في سنة التحاسب ،وصحة احتساب الخصـ لممبالغ المسددة تحت الحساب واحتساب الغرامات،
واجراء مقارنة بيانات شركة أو منشأة تعمؿ في نشاط منشأة محؿ الفحص نفسو ،وحذؼ المشتريات
الشخصية مباشرةً أو التأكد مف أف المكمؼ لـ يقـ بإدخاليا ضمف بند المشتريات ومصاريفيا لمتأثير
عمى تكمفة المبيعات ،بعد ذلؾ تتـ مراقبة ومتابعة تقسيط الضريبة.
ج -مرحمة المخرجات "الفحص الضريبي اإللكتروني"
ىي عبارة عف المعمومات المطموبة والتي تـ برمجة النظاـ عمييا مسبقاً وتكوف عمى شكؿ
تقرير أولي ،أو مؤشر لفحص عينة ،عمى أف تحديد الوعاء الخاضع لمضريبة وفقاً لمبيانات المدخمة
كنسبة مئوية في المبيعات والمشتريات ،تحديد أولي تقريبي لموعاء الخاضع لمضريبة وفقاً لمبيانات
المدخمة مف خبلؿ األصناؼ لموعاء والخصـ منو ،بتقرير يفيد بعدـ تطابؽ البيانات والمعمومات
المدخمة مع ما قدمو المكمؼ مف إق اررات شيرية أو سنوية ،والمبالغة في مبالغ ال تتبلءـ مع طبيعة
نشاط المكمؼ "مثؿ الزيادة في مصروؼ المحروقات والزيوت لعدد بسيط مف وسائؿ النقؿ" ،وتقرير
يفيد بعدـ الثبات في احتساب المخزوف السمعي أو اإلىبلكات واشعار اإلدارة الضريبية بالقيمة
اإليجارية لفروع الشركة التابعة لممكمؼ والمقدمة منو؛ ليتـ مف خبلليا ربط الضريبة عمى المؤجريف
في تمؾ الفروع مف قبؿ اإلدارة الضريبية المختصة والواقعة تحت نطاؽ اختصاصيا ،وكذلؾ إشعار
اإلدارة الضريبية والفاحص الضريبي بطمب المستندات المؤيدة لبعض المصروفات التي ال تنطبؽ
مع المعايير الموضوعة مف المكمؼ ،واخراج تقرير أولي لمفاحص الضريبي حوؿ آخر أجر
محاسبي لممكمؼ ،واخراج تقرير عف الممفات المحالة لمجاف التسوية ،واخراج تقرير عف الممفات
الضريبية القريبة لمتقادـ ،وتقرير عف مستوى إنجازات الفاحصيف ،واشعار اإلدارة الضريبية بعينة
الممفات الخاضعة لمفحص وفقاً ألسس تحميؿ المخاطر .والشكؿ ( )4يوضح خطوات تنفيذ تقنيات
الفحص الضريبي اإللكتروني.
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خطوات تنفيذ تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني

نظام الفحص الضرٌبً اإللكترونً

العملٌات

تقنٌة الفحص الضرٌبً اإللكترونً (اختٌار العٌنة الخاضعة للفحص)

المدخالت  :تجمٌع البٌانات.

انخطىج األونً :قاعذج انثُاَاخ (انقاعذج األساسُح نهُظاو)
إدخال انثُاَاخ وانًعهىياخ
إدخال انثُاَاخ اِتُح:
انًتعهقح تُتائح انًشاخعح
 انثُاَاخ انسصشَح نهًكهف وفق انًُىرج انًعذ تُاَاخ اإلقشاس انشهشٌ وانسُىٌ انًقذيح يٍ قثم وانتذقُق (انفسصانًكهف ويشفقاتها وتقشَش انًساسة انقاَىٍَ ِخش انضشَثٍ) ِخش سُح
تساسة نهًكهف (انًىقف
سُح تساسة.
انضشَثٍ نهًكهف).
 انثُاَاخ وانًعهىياخ انًدًعح يٍ قثم اإلداسجانضشَثُح يٍ يصادسها انًختهفح.
انخطىج انثاَُح
انثُاَاخ وانًعهىياخ انخاصح تسُح انتكهُف انًساسثٍ (سُح انتساسة)
إدخال انثُاَاخ اِتُح:
اإلقشاساخ انشهشَح انًقذيح يٍ قثم انًكهف(يثُعاخ ،يشتشَاخ ،يشتثاخ) زسة انًُارج انًعذج
نزنك.
 انثُاَاخ وانًعهىياخ انًدًعح يٍ قثم اإلداسجانضشَثح يٍ يصادسها انًختهفح.

إدخال انثُاَاخ اِتُح:
 إقشاس انذخم انسُىٌانًقذو يٍ قثم انًكهف
نسُح انتساسة ويشفقاته
وتقشَش انًساسة انقاَىٍَ.

المخرجات
النزول المٌدانً

انخطىج انثانثح
انفسص انضشَثٍ اإلنكتشوٍَ (اختثاساخ انًصذاقُح ،وتقُُى انًخاطش)
 تدًُع وزفظ وتخزٍَ انثُاَاخ انًذخهح فٍ انًشازم انساتقح. فسص كافح انثُاَاخ وانًعهىياخ انًقذيح فٍ إقشاساخ وزساتاخ انًكهف وفقانًعاَُش وضىاتظ قاَىَُح ونىائر وتعهًُاخ تُفُزَح ويعاَُش وضىاتظ يساسثُح
ويعاَُش انًشاخعح انًتعاسف عهُها وتقُُى انًخاطش نتهك انثُاَاخ.
 عًهُح زساتُح (خًع ،طشذ ،ضشب ،قسًح). يقاسَاخ ويطاتقاخ تسهُالخ وستظ تُىد يختاسجانخطىج انشاتعح
َتائح انفسص انضشَثٍ اإلنكتشوٍَ (الختُاس انعُُح)
 زسة يا َطهة يٍ انُظاو. تقشَش َىضر َتائح عًهُح انفسص انضشَثٍ اإلنكتشوٍَ. يؤششاخ نتسذَذ انىعاء انضشَثٍ. تقشَش أونٍ عٍ َتائح آخش سُح تساسة. يؤشش فسص عُُح انًهفاخ قشَثح نهتقادو أو انًسانح إنً انهداٌ. يؤشش نتسذَذ انضشَثح عهً وفق انثُاَاخ انًذخهح (كُسثح يٍ انًثُعاخ أوانًشتشَاخ).
 انتغزَح انعكسُح وإعادج تىثُق وزفظ تهك انُتائح (نهعُُح انًختاسج).انخطىج انخايسح
انفسص انضشَثٍ اإلنكتشوٍَ نهُظاو انًساسثٍ نهًكهف
 يساضش أعًال (يعاَُح ،ويُاقشح ،وتسشي). انفسص زىل انساسة. انفسص يٍ خالل انساسة. انفسص تاستخذاو انساسة.َ -تائح انفسص (تقشَش انفازص).

التغذٌة العكسٌة

الشكل رقم ( )4يوضح خطوات تنفيذ تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني
(المصدر :من إعداد الباحث ،بتصرف عن :الالئحة التنفيذية لقانون الضرائب اليمني رقم ( ،)11لسنة )2212
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ثانياً :تقنية الفحص الضريبي اإللكتروني لمنظام المحاسبي لممكمف:
ُيعد قرار الفاحص الضريبي بالحكـ عمى مدى أمانة النظـ المحاسبية أحد أىـ األسس التي
تؤثر في تحديد مبمغ الضريبة ،ويستند قرار الفاحص لمضريبة في ىذه الصدد إلى عدد مف
المقومات الشكمية والموضوعية ،ويعد الحكـ عمى المقومات الشكمية أم ار بسيطا مقارنة بالحكـ عمى
المقومات الموضوعية؛ إذ حدد القانوف متطمبات التسجيؿ في الدفاتر المحاسبية ،أما المقومات
الموضوعية لمنظـ المحاسبية ،تتمثؿ في وجود ىيكؿ قوي لمرقابة الداخمية وشكؿ مثاؿ لمبيانات
المحاسبية إلصدار القوائـ المالية ،وال يعد الحكـ عمى ىذه المقومات أم اًر سيبلً؛ إذ يمكف إلدارة
المنشػأة اختراؽ الرقابة الداخمية والتبلعب في التشغيؿ المحاسبي لمبيانات ،وتعرؼ ىذه الظاىرة
بغش اإلدارة ،ويزيد مف صعوبة تعامؿ الفاحص الضريبي مع ىذه الظاىرة كبر عدد العمميات
المالية ودرجة تعقد التشغيؿ المحاسبي حالياً (الدسيطي .)3666 ,وتتمثؿ أساليب الفحص الضريبي
اإللكتروني ،باآلتي:
 أسموب الفحص حول الحاسب:يقوـ ىذا األسموب عمى افتراض أف إجراءات تشغيؿ البيانات ليست ذات أىمية نظ اًر لكوف
النتائج النيائية يمكف تتبعيا حتى المدخبلت األصمية ،يمكف التأكد مف أنيا صحيحة ،واألساس
المنطقي ليذا األسموب أنو إذا كانت المدخبلت صحيحة والمخرجات قد تـ تداوليا بطريقة صحيحة
عند خروجيا مف الحاسب اآللي؛ فإف العمميات واإلجراءات الوسيطة البد أف تكوف صحيحة أيضاً؛
بمعنى أف يتـ التركيز عمى المدخبلت والمخرجات؛ وبيذا األسموب يقوـ الفاحص بفحص عدد مف
الحسابات تحميمياً؛ إذ يعدىا يدوياً ثـ مقارنتيا باألرصدة الناتجة عف الحاسب؛ فإذا تطابقا دؿ ذلؾ
عمى صحة العممية.
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 أسموب الفحص من خالل الحاسب:يقوـ عمى أساس أنو إذا كاف التشغيؿ الداخمي يمكف الوثوؽ بصحتو فإف احتماالت سبلمة
المخرجات وصحتيا تزيد؛ وذلؾ بفرض صحة المدخبلت إلى الحاسب ،ويشمؿ ىذا األسموب قياـ
الفاحص باختبار عممية تشغيؿ البيانات داخؿ الحاسب؛ عبلوة عمى التحقؽ مف المدخبلت
والمخرجات؛ إذ إف أسموب الفحص مف خبلؿ الحاسب ال يتجاىؿ وجود الحاسب؛ بؿ يأخذه في
االعتبار ويستخدمو في عممية الفحص.
 التدقيق باستخدام الحاسب:ويتعمؽ باستخداـ الفاحص لمحاسب في عممية الفحص؛ حيث يمكف استخداـ البرامج الحاسوبية
اء أكاف ذلؾ في التخطيط أو تنفيذ اختبارات
في عمميات الفحص المختمفة وفي كافة المراحؿ ،سو ً
الرقابة واالختبارات التفصيمية ،وتستخدـ ىذه البرامج في عممية التخطيط والتوثيؽ وتحدد أحجاـ
العينات واختيار مفرداتيا وتقييـ نتائجيا .ومف البرامج التي تستخدـ ليذه الغاية( :أ) برامج الفحص
الخاصة :وىذه البرامج مخصصة لمقياـ ببعض مياـ الفحص الخاصة؛ وبما يتفؽ مع نظاـ
المكمؼ ،وعند إعداد ىذه البرامج يستعيف الفاحص بمصممي برامج المكمؼ أو بخبراء متخصصيف
في ىذه البرامج( .ب) برامج الفحص العامة :ىي برامج عامة ال تخص تطبيؽ معيف أو مكمؼ
معيف؛ وانما تستخدـ عمى مدى واسع لمكمفيف مختمفيف ولتطبيقات مختمفة ،وتستخدـ إلجراء
اختبارات التحقؽ مف صحة األرصدة والمجاميع وعمميات االحتساب لكثير مف الحسابات
والعمميات ،مثؿ المخصصات والخصـ واحتساب النسب المالية ومخزوف إعادة الطمب( ،الذنيبات،
)2010
التغذية العكسية :ىي عممية إدخاؿ وتوثيؽ كافة البيانات والمعمومات التي شممتيا نتائج المراجعة
والتدقيؽ (الفحص) عف سنة التحاسب لمنظاـ مف قبؿ المأمور (الفاحص) الضريبي أو عبر
38

الفصل الثانً اإلطار النظري للدراسة

العامميف في إدارة الحاسب اآللي (مدخمي النظاـ) التي ستكوف أساساً يعتمد عميو المأمور الضريبي
(الفاحص) عند محاسبة المكمؼ في العاـ القادـ ،كونيا تمخص نتائج محاسبة المكمؼ بتقرير
يوضح :نوع أو أنموذج اإلخطار وتاريخو (قبوؿ إقرار ،ربط تقديري ،ربط إضافي) ،والفروؽ
الضريبية إف وجدت ،ونوع الضريبة (أرباح ،عقارات ،مرتبات ،مبيعات ،ميف) ،والبنود التي تـ
تعديميا مف قبؿ المأمور الضريبي (الفاحص) ،وموافقة المكمؼ وسداده الضريبة المستحقة (رقـ
السند ،تاريخو) ،أو في حاؿ عدـ موافقة المكمؼ واحالتو إلى المجاف المختصة ،والمبلحظات
الواجب أخذىا في االعتبار عند محاسبة المكمؼ في العاـ القادـ ،أو وجود رصيد دائف مرحؿ،
واعتماد خسارة ضريبية وغير ذلؾ .وستكوف ىذه المعمومات ضمف بند بيانات ومعمومات آخر
إجراء محاسبي لممكمؼ.
خامساً :المنافع المتوقع تحققيا من تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني:
أدت التطورات الحديثة لمتغيرات تكنولوجيا المعمومات عمى عممية المراجعة ،واستخداـ
الحسابات اآللية في المراجعة إلى اختصار وقت عممية المراجعة والتحقؽ مف دقة البيانات
ومعالجتيا ،وزيادة الثقة في المعمومات التي تتضمنيا القوائـ المالية (سالـ .)291 ،2015 ،وقد
عرض بعض الباحثيف جممة مف فوائد استخداـ تكنولوجيا المعمومات ،مف أىميا( :أ) تحسيف
عمميات الجمع والمعالجة لمبيانات وتجييز المعمومات وتخزينيا واسترجاعيا وتحديثيا وتخفيض
كمفتيا؛ بحيث يصؿ ىذا التخفيض إلى ما يقارب ( )%90مف كمفة العمؿ اإلداري ( Broderick,
( .)Boudreau, 1992, 8ب) تحقيؽ الربط والتكامؿ أفقياً وعمودياً في الشركات وصوالً إلى
االرتباط بالشبكات العالمية اإلنترنيت (البطانية( .)19 ،1997 ،ج) تحسيف جودة العمؿ وتحقيؽ
الدقة المطموبة في العمؿ؛ فضبلً عف خفض التكاليؼ واختصار الوقت وتقميؿ مخاطر التفسير
االرتجالي لمبيانات والمعمومات مف خبلؿ استخداـ األساليب التقنية الحديثة في التحاسب الضريبي
(اليندي( .)154 ،1997 ،د) توفير المعمومات الكافية والمبلئمة الحتياجات المستفيديف منيا
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وبدقة عالية ،وفي التوقيت السميـ وبالسرعة المطموبة والكمفة المناسبة (ىمشري.)403 ،2001 ،
كما أف مف منافع تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني أنو يساعد اإلدارة العميا في اآلتي:
وضع الخطط ورسـ السياسات المستقبمية وفقاً لبيانات ذات موثوقية ومصداقيو عالية ،واتخاذ ق اررات
مبنية عمى بيانات ومعمومات دقيقو وصحيحة ،والحصوؿ عمى التقارير بشكؿ دوري وفي الوقت
المناسب ،وتوثيؽ بيانات ومعمومات المكمفيف وحفظيا ،وخفض التكاليؼ المتعمقة بالفحص
الضريبي ،والقدرة عمى مواكبة التطورات التكنولوجية بشكؿ مستمر ،وتعزيز الثقافة المعموماتية
ونشرىا في العمؿ الضريبي ،والحد مف الفساد المالي واإلداري ،وكذلؾ الحد مف التيرب الضريبي،
وتقديـ حموؿ ألعماؿ أو مشاكؿ أخرى تواجييا اإلدارة الضريبية.
كما يرى الباحث تصنيؼ المنافع والفوائد التي تحصؿ عمييا اإلدارة الضريبية ،مف خبلؿ
تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني ،وفقاً لممجاالت اآلتية:
في مجال الحصر والتسجيل :امتبلؾ اإلدارة الضريبية نظاماً معموماتياً (قاعدة البيانات
األساسية) مبني عمى بيانات ومعمومات صحيحة ودقيقة ،والقدرة عمى تحديث قاعدة البيانات بشكؿ
مستمر ،والعمؿ عمى ترتيب وتنظيـ بيانات المكمفيف حسب (الفئات ،القطاعات ،النطاؽ الجغرافي)؛
فضبلً عف منع االزدواجية ،والوقوع في األخطاء بسبب تشابو أسماء المكمفيف لقدرة النظاـ عمى
استخداـ رقـ واحد لكافة تعامبلت المكمؼ.
في مجال البيانات والمعمومات :يساعد الربط الشبكي لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني في:
سيولة االتصاؿ والتواصؿ وتبادؿ المعمومات بيف اإلدارات الضريبية ومف ثـ؛ متابعو ومراقبة كافة
تعامبلت وبيانات ومعمومات وحجـ وحركة نشاط المكمفيف ،والحصوؿ عمى البيانات بسرعة ودقة
عالية ،والحصوؿ عمى التقارير المطموبة في الوقت المناسب ،كما أنو يوفر إمكانية الربط الشبكي
مع الجيات ذات العبلقة مستقببلً ،وسيولة مطابقة البيانات والمعمومات المقدمة مف المكمفيف مع ما
ىو موجود لدى اإلدارة الضريبية.
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في مجال اإلق اررات :مف خبلؿ معرفة عدد المكمفيف الممتزميف بتقديـ إق ارراتيـ الضريبية؛ يساعد
نظاـ الفحص الضريبي اإللكتروني اإلدارة الضريبية في :معرفة مستوى الوعي الضريبي لدى
المكمفيف ،مف خبلؿ معرفة نسبة االمتثاؿ الطوعي والعمؿ عمى تغير السياسات واإلجراءات في
حاؿ انخفاضيا ،وقياـ النظاـ باحتساب الغرامات القانونية آلياً لممكمفيف غير الممتزميف بتقديـ
إق ارراتيـ الضريبية في المواعيد القانونية (مرتبات وأجور– مبيعات– دخؿ سنوي) ،وكذلؾ احتساب
حافز تقديـ إقرار الدخؿ السنوي آلياً.
في مجال المراجعة "الفحص" :مف خبلؿ القواعد والمعايير الموضوعة مسبقاً؛ يساعد نظاـ
الفحص الضريبي اإللكتروني في :زيادة الثقة والشفافية بيف اإلدارة الضريبية وجميور المكمفيف
لسيولة إجراءات التحاسب الضريبي آلياً وعدـ خضوعيـ لؤلىواء الشخصية ،وقياـ النظاـ باختيار
العينات الخاضعة لممراجعة والفحص لئلق اررات المقدمة مف المكمفيف في الموعد القانوني وفقاً لقاعدة
الربط الذاتي بشكؿ آلي ،والسرعة في اكتشاؼ حاالت عدـ االلتزاـ بمعايير المحاسبة المقبولة قبوالً
عاماً؛ كعدـ الثبات في طريقة احتساب المخزوف السمعي ،اإلىبلكات ،مبدأ االستحقاؽ ،والسرعة في
اكتشاؼ حاالت عدـ االلتزاـ بالقوانيف والموائح الضريبية المتمثمة في :احتساب الضريبة المستحقة
وفقاً لمكياف القانوني ،والمصاريؼ الواجبة الخصـ ،واإليرادات األخرى الخاضعة لمضريبة ،وترحيؿ
الخسائر ،ومعالجة الديوف ،االحتياطات والمخصصات ،واحتساب الضرائب المستحقة (أرباح –
مرتبات – عقارات) ،ومساعدة مأموري ضرائب الدخؿ "الفاحصيف" في السرعة والدقة بإجراءات
العمميات الحسابية والتحميبلت المالية واإلحصائية وعمؿ المقارنات واختبارات المصداقية والتأكد مف
سبلمة وفاعمية الرقابة الداخمية والكشؼ عف حاالت التبلعب واالحتياؿ في األنظمة المحاسبية
لممكمفيف ودعـ تقرير الفاحص الضريبي ،وكذلؾ معرفة الممفات التي قربت فترة التقادـ ليا والعمؿ
عمى إنجازىا.
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في مجال التحصيل :يساعد النظاـ في التأكد مف القياـ بعممية الخصـ واإلضافة مباشرةً
وتحديد المبالغ المحصمة تحت حساب ضريبة األرباح التجارية ،المرتبات ،المبيعات ،ومعرفة مقدار
الحصيمة (اإليرادات الضريبية) المتوقع تدفقيا لمخزينة العامة لمدولة وفقاً لمبيانات والمعمومات
المرتبطة بيا ،واشعار إدارة التحصيؿ في المكاتب التنفيذية بمواعيد أقساط الضريبة المجدولة عمى
المكمفيف والعمؿ عمى تنظيميا آلياً.
في مجال الرقابة وتقييم الداء :مف خبلؿ اطبلع اإلدارة الضريبية عمى تقارير نظاـ الفحص
الضريبي اإللكتروني ،سيمثؿ ذلؾ عامبلً مساعداً في الرقابة عمى أداء اإلدارات الضريبية وتصحيح
االنحرافات أوالً بأوؿ ،والتأكد مف أف إنجازات الفاحصيف والمراجعيف مطابقة لمخطط؛ وبالتالي
معرفة إنجازات الفاحصيف والمراجعيف مف (إجراءات ،حصيمة) لمعدالة في تقييـ أدائيـ حسب
إنجازاتيـ ،والرقابة عمى سبلمة إجراءات ربط الضريبة وتحصيميا.
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منهج الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى الوصف التحميمي لممتغيرات المستقمة عمى المستوى الجزئي لفقرات
التكوين البعدي ،وعمى المستوى الكمي ألبعاد الدراسة الحالية؛ بيدف بيان فاعمية تطبيق نظام
الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ،وتتمثل وحدة التحميل في ىذه الدراسة
الميدانية بمصمحة الضرائب اليمنية وفروعيا في أمانة العاصمة ومحافظتي تعز واب.
وجمعت البيانات األولية من خالل استبانة صممت في ضوء واقع مشكمة الدراسة التي حددت
متغيراتيا بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الد ارسة؛ بحيث جسدت فقراتيا
وأبعادىا وأجزاؤىا بيانات الد ارسة الميدانية.
مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة الحالية بمصمحة الضرائب اليمنية وفروعيا بالمحافظات ،وتم إجراء ىذه
الدراسة الميدانية عمى العينة المستيدفة ذات العالقة بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني ممثمة في:
الفاحصين والمراجعين في رئاسة مصمحة الضرائب اليمنية وفروعيا في أمانة العاصمة ومحافظتي
تعز واب.
عينة الدراسة:
تم اختيار مجموعة أفراد عينة الدراسة من (الفاحصين والمراجعين) في رئاسة مصمحة
الضرائب اليمنية وفروعيا في أمانة العاصمة ومحافظتي تعز واب؛ بوصفيم القادرين عمى إعطاء
بيانات ومعمومات تسيم في تحقيق أىداف الدراسة؛ إذ تم توزيع  105استبانات عمى أفراد العينة،
استجاب منيم ) (90يمثمون نسبة ) )%86من عدد أفراد العينة الموزع عمييم ،وبعد استبعاد
االستبانات غير الصالحة ألغراض التحميل البالغ عددىا ) (12استبانة؛ أصبح عدد االستبانات
الصالحة لمتحميل ) ،(78بنسبة ) ،(%87وىذه النسبة قابمة لمتحميل واألخذ بآراء أفرادىا .وبناء عمى
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أىداف الدراسة؛ فقد تم جمع البيانات األولية وفقاً لمقتضيات الطرق اإلحصائية من العينة
المستيدفة ،والجدول ( )1يوضح توزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة.
جذول ()1
تىزَغ االستببَت ػهً أفراد ػُُت انذراست.
اإلجًبنٍ
انبُبٌ

155
95
12
78

االعزجبٗبد أُىصػخ
االعزجبٗبد أُغزِٔخ
االعزجبٗبد أُغزجؼذح
االعزجبٗبد اُوبثِخ ُِزحَُِ

انُسبت

%155
%86
%13
%87

أداة الدراسة
وفقاً لطبيعة الدراسة تم االعتماد عمى نتاج اإلطار النظري والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع
الد راسة ،واالستفادة منيا في تصميم االستبانة؛ التي تجمت في منظومة متكاممة المتغيرات تمثل
متطمبات فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ إذ
استخدمت في تصميم أداة الدراسة (االستبانة) وصياغتيا؛ بحيث جسدت أجزاؤىا وأبعادىا وفقراتيا
لجمع بيانات الدراسة الميدانية بما يحقق أىداف الدراسة ،في جزأين رئيسين:
الجزء األول :يشمل البيانات المتعمقة بالمعمومات العامة ،والجدول ( )2يوضح كيفية قياس
البيانات األولية ألفراد الدراسة.
انجذول ()2
كُفُت قُبس انبُبَبث األونُت ألفراد انذراست.
انًقُبس
انفقراث
انؼًر
انًؤهم انؼهًٍ
انتخصص انؼهًٍ
انىظُفت انحبنُت
سُىاث انخبرة

1

2

3

أهَ ٖٓ  36ع٘خ
ثٌبُىسَىط
ٓحبعجخ
ٓشاخغ
ٖٓ  1إًُ  5ع٘ىاد

 36ع٘خ كأًثش
ٓبخغزُش
روُ٘خ ٓؼِىٓبد حبعىة
ٓأٓىس (كبحض)
ٖٓ  6إًُ  15ع٘ىاد

اخشي
اخشي
أخشي
أًثش ٖٓ  15ع٘ىاد

الجزء الثاني :شمل متغيرات الدراسة األساسية من خالل المتغيرات المستقمة عمى المستوى
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الجزئي لفقرات التكوين البعدي وعمى المستوى الكمي ألبعاد الدراسة الحالية ،ومجتمعة لتشخيص
فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ،التي صنفت عمى
المستوى الكمي إلى خمسة أبعاد؛ البعد األول :التوجو المعموماتي لتطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني ،والبعد الثاني :الموارد المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني ،والبعد الثالث:
منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني ،والبعد الرابع :تقنيات الفحص
الضريبي اإللكتروني ،والبعد الخامس :المنافع المتوقعة من تطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني .وعمى المستوى الجزئي لفقرات االستبانة؛ فقد شممت استمارة االستبانة عمى ( )60فقرة،
توزعت بين أبعاد الدراسة الخمسة بالتساوي؛ بحيث أخذ كل بعد ( )12فقرة ،والجدول ( )3يوضح
بنية االستبانة عمى مستوى االبعاد والفقرات.
جدول ()3
ٌوضح بنٌة االستبانة على مستوى األبعاد والفقرات.

و
1
2
3
4
5

يذي فبػهُت تطبُق َظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ فٍ اإلدارة انضرَبُت انًُُُت
انفقراث
انبؼذ
12
اُزىخه أُؼِىٓبرٍ ُزطجُن ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ
12
أُىاسد أُؼِىٓبرُخ ُ٘ظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ
12
ٓ٘ظىٓخ اُضىاثظ اُخبطخ ث٘ظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ
12
روُ٘بد اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ
12
أُ٘بكغ أُزىهؼخ ٖٓ رطجُن ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ

إجًبنٍ فقراث يذي فبػهُت تطبُق َظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ فٍ اإلدارة انضرَبُت انًُُُت ( )66فقرة.

بنية المقياس
فيما يخص البيانات العامة المتعمقة بالمعمومات العامة ألفراد العينة – التي تمثل الجزء األول
من االستبانة – فقد تم وضعيا في مستوى قياس اسمي ورتبي ونسبي ،وتم التعامل مع المقاييس
المفظية بتحويميا إلى مقاييس رقمية أخذت المقياس ( ،)3 ،2 ،1كما ىو موضح في الجدول (.)2
وبالنسبة لفقرات الجزء الثاني من االستبانة؛ فقد تم استخدام مقياس "ليكرت" ) (Likertفي
قياس اإلجابات عن فقرات األبعاد ،التي جسدت فقرات األبعاد الخمسة بنية متغيرات الدراسة.
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جذول ()4
انسهى انهفظٍ وانذرجت انًقببهت فٍ انسهى انكًٍ بتذرج خًبسٍ ػهً يقُبس نُكرث.
انتصُُف
انذرجت

يىافق بشذة
5

يحبَذ
3

يىافق
4

غُر يىافق
2

غُر يىافق بشذة
1

والجدول رقم ( )4يوضح السمم المفظي والدرجة المقابمة لكل فئة لفظية في السمم الكمي بتدرج
وفقاً لمقياس )ليكرت) .ولمحكم عمى درجة اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو موضوع الدراسة من خالل
المتوسطات الحسابية؛ فقد تم اختيار معيار يتم من خاللو الحكم عمييا؛ حيث استخدم مقياس
ليكرت الخماسي بإعطاء كل فقرة الدرجات (من  5إلى  )1كاآلتي :موافق بشدة ( )5درجات،
موافق ( )4درجات ،محايد ( )3درجات ،غير موافق ( )2درجتان ،غير موافق بشدة ( )1درجة
واحدة .من خالل احتساب طول الفئة = الحد األعمى – الحد األدنى  /عدد المستويات )5 = 0.80
 ،))5-1(/ثم إضافة طول الفئة (الخمية) إلى الحد األدنى في مقياس (ليكرت) الخماسي ،وىو (،)1
الذي يمثل الحد األدنى في المستوى الضعيف لمحصول عمى الحد األعمى؛ ليصبح المستوى
الضعيف جداً ( ،)1 – 1.85والمستوى الضعيف (  ،)1.81–2.65والمستوى المتوسط (– 3.45
 ،)2.61والمستوى األعمى ( ،)3.41 - 4.25والمستوى األعمى جداً ( ،)4.21- 5وتحديد ما يعادل
المستويات بالقياس المئوي ،وعمى ذلك تم تشخيص كافة فقرات االستبانة ،وكل بعد ،والدرجة الكمية
وفقاً لتصنيف ىذا المقياس .وىي أن درجة الفاعمية تكون عالية جداً إذا كان المتوسط الحسابي
أكبر أو يساوي ) ،)4.21والدرجة عالية إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين (،)3.41 - 4.25
والدرجة متوسطة إذا كان المتوسط الحسابي يقع بين ( ،)2.61 – 3.45والدرجة ضعيفة إذا كان
المتوسط الحسابي يقع بين ( ،)1.81–2.65والدرجة ضعيفة جداً إذا كان المتوسط الحسابي أقل أو
يساوي ( ،)1.80والجدول رقم ( )5يوضح تصنيف مستويات المتوسطات الحسابية وفق مقياس
ليكرت الخماسي.
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جذول رقى ()5
تصُُف يستىَبث انًتىسطبث انحسببُت وفق يقُبس نُكرث انخًبسٍ.
انًتىسظ انحسببٍ
درجت انفبػهُت
إنً
يٍ
5
4.21
ػبنُت جذا
4.25
3.41
ػبنُت
3.45
2.61
يتىسطت
2.65
1.81
يُخفضت
1.85
1
يُخفضت جذا

جمع البيانات
تم جمع البيانات الخاصة باالستبانة من خالل النزول الميداني إلى مقرات أعمال المستقصى
منيم ،لتسميميم قائمة االستبانة يداً بيد ،وبعد شرح طبيعة االستبانة وأىدافيا؛ تم تركيا ليتم اإلجابة
عنيا في الوقت والمكان المناسبين لممستقصى منيم ،وبعد االنتياء من جمعيا؛ تم فرزىا لالطالع
عمى االستبانات المكتممة والصالحة لمتحميل واستبعاد االستبانات غير المستوفية البيانات التي ال
تصمح لعممية التحميل اإلحصائي.
ترميز البيانات
تمثمت عممية ترميز بيانات البنية التكوينية الستمارة االستبانة بشقييا :البيانات العامة المتعمقة
بشخصية أفراد عينة الدراسة ،والبيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة ،وشمل الترميز تحويل البيانات
النوعية المفظية إلى قياسات كمية رقمية من أجل معاممتيا إحصائياً .والترميز المعتمد في بيانات
المعمومات العامة المتعمقة بأفراد عينة الدراسة؛ حيث أخذت المتغيرات االسمية الترميز المقابل لكل
متغير لفظي ،وكذلك إجاباتيم المفظية األرقام (.)3 ،2 ،1
وتم ترميز بيانات الجزء الثاني من االستبانة الذي شمل أبعاد وفقرات مدى فاعمية تطبيق نظام
الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ،وتمثمت آلية الترميز بإعطاء كل بعد من
األبعاد الخمسة لمدراسة رم اًز مشتقاً من الحرفين األولين بالمغة اإلنجميزية لمكممتين المكونتين لكل
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بعد (التوجو المعموماتي ( ،)IOالموارد المعموماتية ( ،)IRمنظومة الضوابط ( ،)SCتقنيات
الفحص ( ،)ETالمنافع المتحققة  ،)PBوعمى مستوى الفقرات إعطاء أرقام متتالية لرمز البعد لكل
فقرة من فقرات البعد.
تفريغ البيانات
بعد االنتياء من عممية الترميز؛ تم تفريغ استمارات االستبانة المجابة من أفراد عينة الدراسة
وفقاً لخريطة الترميز إلى برنامج (ميكروسوفت اكسل) ،وبعد االنتياء من تفريغيا تمت عممية
االستيراد ليا من برنامج اإلكسل إلى برنامج التحميل اإلحصائي في العموم االجتماعية
) ،(Statistical Package For Social Sciences – SPSS-21وأصبحت البيانات جاىزة
لعممية التحميل.
األساليب اإلحصائية:
استعان الباحث بالحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) (SPSS-21إلجراء التحميالت
واإلحصاءات الالزمة لبيانات االستبانة ،ومن األساليب اإلحصائية المستخدمة اآلتي:
 .1معامل ارتباط بيرسون لمتحقق من صدق االتساق الداخمي لالستبانة.
 .2معامل الفا كرونباخ لمتحقق من ثبات االستبانة.
 .3المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري لمحكم عمى درجة فاعمية تطبيق نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية باستخدام مقياس ليكرت الخماسي.
 .4اختبار ( )tلعينة واحدة لمتأكد من الداللة اإلحصائية لفاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ،من خالل معرفة داللة الفروق بين المتوسط
الواقعي (متوسط استجابات أفراد العينة) والمتوسط الفرضي لالستبانة ،وتم حساب المتوسط
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الفرضي من خالل جمع درجات البدائل ( )5+4+3+2+1مقسوماً عمى عددىا ( )5الذي
يساوي (.)3
 .5اختبار (شابيرو) لمتحقق من التوزيع الطبيعي لمبيانات ،واختبار (ليفين) لمتحقق من تجانس
البيانات.
 .6اختبار مان ويتني لممقارنة بين متوسطات رتب درجات استجابات أفراد عينة الدراسة التي
تعزى لمتغير العمر.
 .7اختبار كروسكال واالس لممقارنة بين متوسطات رتب درجات استجابات أفراد عينة الدراسة
التي تعزى لمتغير (المؤىل العممي ،التخصص العممي ،الوظيفة الحالية ،سنوات الخبرة).
تحميؿ البيانات
بعد تجميع البيانات وترميزىا وتفريغيا ،وتحديد األساليب اإلحصائية المالئمة والمتوافرة في
البرنامج اإلحصائي ()SPSS؛ تم تحميل البيانات عمى ثالث مراحل:
المرحمة األولى :تقييم جودة البيانات من خالل تقييم االعتمادية والصالحية بتحميل معامل
الثبات (كرونباخ ألفا)  ،Cronbach's Alphaإلى جانب تحميل معامل االرتباط بيرسون Person
 Correlationلالتساق الداخمي (الصدق البنائي).
المرحمة الثانية :تحميل اإلحصاءات الوصفية لمتعرف إلى البيانات العامة المتعمقة بشخصية
أفراد عينة الدراسة إلى جانب إجاباتيم التقييمية لفاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني
في اإلدارة الضريبية اليمنية ،من خالل تحميل التك اررات االسمية والنسب المئوية لبيانات أفراد عينة
الدراسة؛ فضالً عن تحميل نتائج مقاييس النزعة المركزية المتمثمة بالمتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري ،لمتعرف إلى إجابات أفراد عينة الدراسة ،ولمعرفة مدى التجمع أو االنتشار لمبيانات.
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المرحمة الثالثة :تحميل نتائج اختبار الفرضيات باستخدام اختبار ( )tلمعينة الواحدة ( One
.)Sample T- test
تقييـ جكدة البيانات:
تمثل عممية تقييم جودة البيانات الخطوة األولى في تحميل البيانات في ىذه الدراسة لمتعرف إلى
جودة البيانات من حيث االعتمادية والصالحية لممقاييس التي استندت عمييا الدراسة.
ثبات األداة:
يقصدد بثبدات االسددتبانة أن تعطدي األداة النتدائج نفسدديا تقريبداً إذا مددا طبقدت أكثدر مددن مدرة تحددت
ظددروف متماثمددة .وىندداك طددرق كثي درة لمتأكددد مددن الثبددات ،ولكددي يددتم التأكددد مددن ثبددات االسددتبانة فددي
الدراسة الحالية؛ تم استخدام طريقة الفا كرونباخ ( ،)Cronbach Alphaوكانت نتائج التحميل كمدا
يأتي:
جذول ()6
يؼبيالث انفب كروَببخ نثببث أداة انذراست
انبؼذ
اُزىخه أُؼِىٓبرٍ ُزطجُن ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ
أُىاسد أُؼِىٓبرُخ ُ٘ظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
ٓ٘ظىٓخ اُضىاثظ اُخبطخ ث٘ظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
روُ٘بد اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
أُ٘بكغ أُزىهؼخ ٖٓ رطجُن ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
أبؼبد األداة

قًُت انفب كروَببخ
0.86
0.92
0.93
0.98
0.97
0.97

ويالحظ من الجدول ( :)6أن قيم معامالت الفا كرونباخ ألبعاد األداة تراوحت بين ()0.86
و( ،)0.98كما بمغت قيمة معامل الفا كرونباخ لجميع أبعاد األداة ( .)0.97ومن ثم فإن جميع قيم
معامل الفا كرونباخ لمثبات مرتفعة ،وتشير إلى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
صدؽ األداة:
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يعد قياس صدق االستبانة من الخطوات الميمة التي يتم القيام بيا بعد إعداد االستبانة؛ إذ أن
الصدق البد أن يقيس السمة أو الظاىرة التي وضع لقياسيا ،وال يقيس غيرىا ،أو ظاىرة أخرى
معيا ،ولكي يتم التأكد من أن أداة الدراسة وضعت فعالً لتقيس أىداف الدراسة الحالية وحتى يتم
التحقق من مدى ارتباط كل فقرة بالمجال الذي تنتمي إليو ،ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتيا
المغوية ومالءمتيا لتحقيق اليدف الذي وضعت من أجمو؛ فقدتم التأكد من صدق األداة باستخدام
أسموب الصدق الظاىري ،وأسموب صدق االتساق الداخمي.
الصدؽ الظاهرم
بعد االنتياء من إعداد االستبانة ،وبناء فقراتيا؛ تم عرضيا في صورتيا المبدئية عمى مجموعة
من المحكمين أصحاب االختصاص في المحاسبة والمراجعة من دكاترة الجامعات اليمنية،
والموضحة أسماؤىم في الجدول ( ،)7إلبداء آرائيم حول فقرات االستبانة من حيث مدى ارتباط كل
فقرة بالمجال الذي تنتمي إليو ،ومدى وضوح كل فقرة وسالمة صياغتيا المغوية ومالءمتيا لتحقيق
اليدف الذي وضعت من أجمو ،والتعديالت المقترح إج ارؤىا باإلضافة أو الحذف .وبعد استعادة
النسخ المحكمة؛ تم تعديل بعض فقرات االستبانة في ضوء آراء المحكمين ومقترحاتيم ،وعمى ذلك
أصبحت االستبانة تتمتع بالصدق الظاىري.
جذول ()7

اسًبء انًحكًٍُ ألداة انذراست.
ـ

اسـ المحكـ

1

أ.د  /عبد الحميد مانع الصيح

2

أ.د /عبد الممك إسماعيل حجر

3

أ.د /فؤاد أحمد العفيري

4

د /ىاشم محمد الشامي

5

د /مأرب المحجاني

6

د /محمد دائل

7

د /محمد سعيد الحاج

8

أ /عبد اإللة المفتي

الصفة  /الجهة
قسم المحاسبة جامعة صنعاء – رئيس الييئة العامة لمتأمينات (سابقاً)
قسم المحاسبة جامعة صنعاء – رئيس جمعية المحاسبين القانونين
قسم المحاسبة جامعة إب – عميد كمية العموم اإلدارية (سابقاً)
قسم المحاسبة جامعة إب – رئيس مصمحة الضرائب
قسم المحاسبة جامعة عمران
وكيل الجياز المركزي لمرقابة والمحاسبة
قسم المحاسبة جامعة صنعاء – وكيل مصمحة الضرائب (سابقاً)
مستشار رئيس مصمحة الضرائب

99

الفصل الثالث الدراسة المٌدانٌة

صدؽ االتساؽ الداخمي:
تم التأكد من صدق االستبانة أيضاً باستخدام صدق االتساق الداخمي ،وىو يعطي صورة عن
مدى التناسق الموجود بين الفقرات الموجودة داخل نفس المجال ،ومدى اتساق ىذه الفقرات مع
المجال الذي تنتمي إليو ،وتم التأكد من توافر صدق االتساق الداخمي باستخدام معامل ارتباط
(بيرسون) عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكمية لممجال الذي
تنتمي إليو الفقرة ،وكانت النتائج كاآلتي:
جذول ()8
يؼبيم ارتببط أبؼبد األداة ببنذرجت انكهُت نألداة.
انبؼذ

يؼبيم ارتببط انبؼذ
ببنذرجت انكهُت نألداة

اُزىخه أُؼِىٓبرٍ ُزطجُن ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ
أُىاسد أُؼِىٓبرُخ ُ٘ظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
ٓ٘ظىٓخ اُضىاثظ اُخبطخ ث٘ظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
روُ٘بد اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
أُ٘بكغ أُزىهؼخ ٖٓ رطجُن ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.

**5.697
**5.849
**5.923
**5.895
**5.695

يستىي
انذالنت
5.555
5.555
5.555
5.555
5.555

انذالنت انهفظُت
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب

**ػالقت االرتببط دانت ػُذ يستىي .6.61

يوضح الجدول ( )8أن معامل ارتباط أبعاد األداة بالدرجة الكمية لألداة دال إحصائياً عند
مستوى ( )0.01ومن ثم فإنيا مرتبطة؛ ما يؤكد تمتع األداة بالصدق وقياسيا لما وضعت ألجمو؛
كما إن جميع قيم معامالت ارتباط أبعاد األداة بالدرجة الكمية لألداة موجبة ومرتفعة وذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.01وتشير إلى االتساق الداخمي بين درجة كل بعد والدرجة
الكمية لألداة؛ ما يثبت صدق تمك المجاالت وتمتعيا بدرجة عالية من الصدق.
ويوضح الجدول ( )9أن قيم معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لمبعد تراوحت بين
( )0.461إلى ( ،)0.927وأن جميع قيم معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي
إليو موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.01وتشير إلى االتساق
الداخمي بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو؛ ما يثبت صدق تمك الفقرات وتمتعيا
بدرجة عالية من الصدق.
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انفقرة
انبؼذ
1
2
3
4
انتىجه
5
انًؼهىيبتٍ
6
نتطبُق َظبو
7
انفحص انضرَبٍ
8
اإلنكتروٍَ
9
15
11
12
1
2
3
4
5
انًىارد
6
انًؼهىيبتُت نُظبو
انفحص انضرَبٍ
7
اإلنكتروٍَ
8
9
15
11
12
1
2
3
4
5
يُظىيت انضىابظ
6
انخبصت بُظبو
7
انفحص انضرَبٍ
اإلنكتروٍَ
8
9
15
11
12
1
2
3
4
5
تقُُبث انفحص
6
انضرَبٍ
7
اإلنكتروٍَ
8
9
15
11
12
1
2
3
4
5
انًُبفغ انًتىقؼت
6
يٍ تطبُق َظبو
7
انفحص انضرَبٍ
اإلنكتروٍَ
8
9
15
11
12
**ػالقت االرتببط دانت ػُذ يستىي .6061

جذول ()9
يؼبيالث ارتببط فقراث انبؼذ ببنذرجت انكهُت نهبؼذ.
يستىي انذالنت
يؼبيم ارتببط انفقرة ببنذرجت انكهُت نهبؼذ
5.555
**5.482
5.555
**5.669
5.555
**5.675
5.555
**5.759
5.555
**5.693
5.555
**5.718
5.555
**5.662
5.555
**5.649
5.555
**5.725
5.555
**5.461
5.555
**5.535
5.555
**5.755
5.555
**5.677
5.555
**5.775
5.555
**5.771
5.555
**5.787
5.555
**5.757
5.555
**5.676
5.555
**5.742
5.555
**5.651
5.555
**5.828
5.555
**5.788
5.555
**5.679
5.555
**5.868
5.555
**5.785
5.555
**5.852
5.555
**5.871
5.555
**5.828
5.555
**5.783
5.555
**5.849
5.555
**5.798
5.555
**5.763
5.555
**5.785
5.555
**5.655
5.555
**5.764
5.555
**5.545
5.555
**5.858
5.555
**5.859
5.555
**5.857
5.555
**5.922
5.555
**5.952
5.555
**5.955
5.555
**5.953
5.555
**5.927
5.555
**5.925
5.555
**5.923
5.555
**5.918
5.555
**5.935
5.555
**5.754
5.555
**5.858
5.555
**5.893
5.555
**5.839
5.555
**5.892
5.555
**5.888
5.555
**5.891
5.555
**5.887
5.555
**5.895
5.555
**5.867
5.555
**5.887
5.555
**5.954

;9

انذالنت انهفظُت
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
داُخ إحظبئُب
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المبحث الثاني :تحميؿ المتغيرات الديمغرافية.
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تحميؿ المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة:
الجدول اآلتي يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لممتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة ،وىي:
العمر ،والمؤىل ،والتخصص ،والوظيفة ،وسنوات الخبرة.
جدكؿ ()10
تكزيع أفراد العينة كفقان لممتغيرات الديمغرافية
انًتغُراث انذًَغرافُت

انؼذد

انُسبت انًئىَت %

أهَ ٖٓ  36ع٘خ
انؼًر
 36ع٘خ كأًثش
ثٌبُىسَىط
ٓبخغزُش
انًؤهم انؼهًٍ
أخشي
ٓحبعجخ
حبعىة
انتخصص انؼهًٍ
أخشي
ٓشاخغ
ٓأٓىس (كبحض)
انىظُفت انحبنُت
أخشي
5-1
10-6
سُىاث انخبرة
أًثش ٖٓ 10
انًجًىع

42
36
66
7
5
55
13
10
29
32
17
15
24
39
78

%53.8
%46.2
%84.6
%9.0
%6.4
%70.5
%16.7
%12.8
%37.2
%41.0
%21.8
%19.2
%30.8
%50.0
% 100

يالحظ من الجدول ( )10توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير العمر؛ حيث بمغ عدد الذين
أعمارىم أقل من  36سنة  42بنسبة  ،%53.8وبمغ عدد الذين أعمارىم من  36سنة فأكثر 36
وبنسبة %46.2؛ وىذا يعني وجود توازن في عامل الخبرة لدى أفراد عينة الدراسة والقدرة عمى
اإلجابة بموضوعية عمى فقرات االستبانة؛ ما يسيم في دقة اإلجابات وسالمتيا.
ويالحظ من الجدول ( )10توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير المؤىل؛ فقد بمغ عدد الذين
يحممون مؤىل بكالوريوس  66بنسبة  ،%84.6وىم الفئة األىم من بين أفراد عينة الدراسة ،في
حين بمغ عدد الذين يحممون مؤىل ماجستير  7بنسبة  ،%9وعدد الذين يحممون مؤىالت أخرى 5
بنسبة  ، %6.4وىم الفئة األقل من بين أفراد عينة الدراسة؛ بما يدل عمى أن أغمب أفراد عينة
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الدراسة يحممون مؤىالت جامعية؛ ما يؤكد قدرة أفراد عينة الدراسة عمى فيم فقرات أداة الدراسة
واستيعابيا.
ويالحظ أيضاً من الجدول ( )10توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير التخصص؛ فقد بمغ
عدد الذين تخصصيم محاسبة  55بنسبة  ،%70.5وىم الفئة األكبر من بين أفراد عينة الدراسة،
في حين بمغ عدد الذين تخصصيم حاسوب  13بنسبة  ،%16.7وعدد الذين لدييم تخصصات
أخرى  10بنسبة  ،%12.8وىم الفئة األقل من بين أفراد عينة الد ارسة؛ بما يدل عمى أن أغمب
أفراد عينة الدراسة متخصصين في المحاسبة ،وىي الفئة المستيدفة في ىذه الدراسة.
كما يالحظ من الجدول ( )10توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير الوظيفة؛ حيث بمغ عدد
الذين يشغمون وظيفة مأمور (فاحص)  32بنسبة  ،%41وىم الفئة األكبر من بين أفراد عينة
الدراسة ،في حين بمغ عدد الذين يشغمون وظيفة مراجع  29بنسبة  ،%37.2وعدد الذين يشغمون
وظائف أخرى  17بنسبة %21.8؛ بما يدل عمى أن أغمب أفراد عينة الدراسة يمارسوا وظائف ليا
صمة بتطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
كما يالحظ من الجدول ( )10توزيع خصائص عينة الدراسة لمتغير سنوات الخبرة؛ فقد بمغ
عدد الذين سنوات الخبرة لدييم  5سنوات وأقل  15بنسبة  ،%19.2وىم الفئة األقل من بين أفراد
عينة الدراسة ،وعدد الذين سنوات خبرتيم في العمل من  6إلى  10سنوات  24بنسبة ،%30.8
إما من خبرتيم أكثر من  10سنوات بمغوا  39بنسبة %50؛ بما يدل عمى أن أغمب أفراد عينة
الدراسة لدييم خبرة متراكمة في العمل الضريبي ولدييم آراء وأفكار بشأن تطوير عممية التحاسب
الضريبي التقميدية؛ ما يسيم في تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
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المبحث الثالث :تحميؿ متغيرات الدراسة.
أكالن :نتائج فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية.
ثانيان :تحميؿ اتجاهات آراء أفراد عينة الدراسة.
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أكالن :فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية:
لمعرفة فاعمية كل بعد من أبعاد األداة عمى حدة؛ تم استخدام اختبار ( )tلعينة واحدة لكل فقرة
في كل بعد عمى حدة.
 .1التكجه المعمكماتي المتعمؽ بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) لعينة واحدة وقيمة
مستوى الداللة (القيمة االحتمالية  ،)sigوتم ترتيب الفقرات بحسب ترتيب قيم المتوسطات الحسابية
تصاعدياً والجدول ( )11يوضح ذلك .ويتبين من الجدول ( )11ما يأتي:
 وجود فقرة واحدة درجة فاعميتيا عالية جداً ،بينما توجد ( )11فقرة درجة فاعميتيا عالية.
 تراوح المتوسط الحسابي بين ( )3.49و ( ،)4.27ويالحظ أن الفقرتين ( )5،1المتين تنص
األولى عمى أنو "تكجد قناعة بمساهمة تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في الحد
مف الفساد المالي كاالدارم" ،وتنص األخرى عمى أنو "يتكافر رؤية كاضحة بأف تطبيؽ
نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني يساعد في نجاح نظاـ الربط الذاتي" جاءتا في المرتبة
األولى والثانية عمى التوالي من حيث درجة الفاعمية بدرجة عالية جداً لمفقرة ( )5وبدرجة
عالية لمفقرة ()1؛ ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق
بين المتوسط الحسابي الواقعي والمتوسط الفرضي دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي،
في حين جاءت الفقرتان ( )11 ، 8المتان تنص األولى عمى أنو " تممؾ اإلدارة الضريبية
ثقافة معمكماتية بأهمية االستخداـ التكنكلكجي في تقدير المخاطر الضريبية" ،وتنص
األخرى عمى أنو "تحرص اإلدارة الضريبية عمى اقامة برامج التدريب كالتعميـ المستمر
لتطكير القدرات بتكنكلكجيا المعمكمات" في المرتبة قبل األخيرة واألخيرة عمى التوالي من
حيث درجة الفاعمية بدرجة عالية لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من
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( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق بين المتوسط الحسابي الواقعي والمتوسط الفرضي دال
إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي؛ وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية الفرعية األولى
التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ التكجه المعمكماتي لفاعمية تطبيؽ
نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية" ،وقبول الفرضية البديمة
التي تنص عمى أنو" :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ التكجه المعمكماتي لفاعمية
تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية".
جذول ()11
َتُجت اختببر ( )tنؼُُت واحذة نفقراث بُؼذ انتىجه انًؼهىيبتٍ نتطبُق َظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ.
و
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16
11
12

انفقرة
َزىاكش سؤَخ واضحخ ثإٔ رطجُن ٗظبّ اُلحض
اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ َغبػذ كٍ ٗدبذ ٗظبّ اُشثظ
اُزارٍ.
ه٘بى خطظ اعزشارُدُخ ُِزحىٍ ٖٓ اُ٘ظبّ
اُضشَجٍ اُزوُِذٌ اًُ اُ٘ظبّ اُضشَجٍ
اإلٌُزشوٍٗ.
رزشخْ اإلداسح اُضشَجُخ سؤَزهب أُؼِىٓبرُخ
ثإطذاس رششَؼبد خذَذح رذػْ رطجُن ٗظبّ
اُلحض اإلٌُزشوٍٗ.
َزىُذ ُإلداسح اُضشَجُخ ه٘بػخ ثبٕ اُزحىٍ اًُ
اُ٘ظبّ اإلٌُزشوٍٗ اعزدبثخ ُِز٘بؿْ ٓغ اُزوذّ
اُزٌ٘ىُىخٍ.
رىخذ ه٘بػخ ثٔغبهٔخ رطجُن ٗظبّ اُلحض
اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ كٍ اُحذ ٖٓ اُلغبد أُبٍُ
واإلداسٌ.
َغهْ اُىػٍ أُؼِىٓبرٍ ُإلداسح اُضشَجُخ كٍ
خِن عِىًُبد اُشضب واُوجىٍ ث٘ظبّ اُلحض
اإلٌُزشوٍٗ.
رذسى اإلداسح اُضشَجُخ أهُٔخ رٌ٘ىُىخُب
أُؼِىٓبد كٍ اُؼَٔ اُضشَجٍ ثٔب َحذ ٖٓ
اُزهشة اُضشَجٍ.
رِٔي اإلداسح اُضشَجُخ ثوبكخ ٓؼِىٓبرُخ ثأهُٔخ
االعزخذاّ اُزٌ٘ىُىخٍ كٍ روذَش أُخبطش
اُضشَجُخ.
رؼضص اإلداسح اُضشَجُخ االعزخذاّ ُزٌ٘ىُىخُخ كٍ
اُغِىى أُؼِىٓبرٍ وردغُذ أُىهق اُضشَجٍ.
َٔثَ اعزخذاّ األٗظٔخ اإلٌُزشوُٗخ اعزدبثخ حزُٔخ
ُٔوبثِخ االعزخذاّ اُزٌ٘ىُىخٍ ٖٓ هجَ ٌِٓلٍ
اُضشائت.
رحشص اإلداسح اُضشَجُخ ػًِ اهبٓخ ثشآح
اُزذسَت واُزؼُِْ أُغزٔش ُزطىَش اُوذساد
ثزٌ٘ىُىخُب أُؼِىٓبد
رؼٍ اإلداسح اُضشَجُخ اهُٔخ رطىَش اُ٘ظبّ
اُضشَجٍ اُحبٍُ ُزِجُخ ٓزطِجبد اُلحض اُضشَجٍ
اإلٌُزشوٍٗ.
يتىسظ فقراث انتىجه انًؼهىيبتٍ

انًتىسظ
انحسببٍ

االَحراف
انًؼُبرٌ

قًُت t

يستىي
انذالنت

درجت
انفبػهُت

انترتُب

4.17

0.72

14.34

0.000

ػبُُخ

2

3.79

0.96

7.33

0.001

ػبُُخ

8

3.72

0.90

7.08

0.000

ػبُُخ

10

4.03

0.79

11.65

0.000

ػبُُخ

5

4.27

0.87

12.97

0.000

ػبُُخ
خذا

1

4.15

0.78

13.02

0.000

ػبُُخ

4

4.16

0.79

13.07

0.000

ػبُُخ

3

3.70

0.86

7.28

0.000

ػبُُخ

11

3.77

0.76

8.94

0.000

ػبُُخ

9

3.96

0.89

9.52

0.000

ػبُُخ

6

3.49

1.17

3.73

0.000

ػبُُخ

12

3.82

0.90

8.10

0.000

ػبُُخ

7

3.92

0.55

14.71

0.000

ػبنُت
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 .2المكارد المعمكماتية المتعمؽ بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ( )tلعينة واحدة وقيمة
مستوى الداللة (القيمة االحتمالية  ،)sigوتم ترتيب الفقرات بحسب ترتيب قيم المتوسطات الحسابية
تصاعدياً ،والجدول ( )12يوضح ذلك.
يتبين من الجدول ( )12ما يأتي:

 وجود ( )8فقرات درجة فاعميتيا عالية ،بينما توجد ( )4فقرات فاعميتيا متوسطة.
 تراوح المتوسط الحسابي بين ( )3.97و ( ،)2.82ويالحظ أن الفقرتين ( )3 ،8المتين تنص
األولى عمى أنو " يساعد نظاـ الحكافز في إنجاز أعماؿ الفحص الضريبي بدقة كجكدة
عالية في الكقت المناسب" ،واألخرى عمى أنو "تمتمؾ اإلدارة الضريبية القدرة عمى تكفير
أحدث النظـ كالبرامج الالزمة لتطبيؽ نظاـ الفحص اإللكتركني" جاءتا في المرتبة األولى
والثانية عمى التوالي من حيث درجة الفاعمية بدرجة عالية لمفقرتين ،ألن قيمة مستوى الداللة
لمفقرتين أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق بين المتوسط الحسابي الواقعي والمتوسط
الفرضي دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي ،في حين جاءت الفقرتان ()7 ، 11
المتان تنص األولى عمى أنو "تحرص اإلدارة الضريبية عمى تدريب مأمكرم الفحص عمى
كيفية فحص انظمة المكمؼ الكتركنيان" ،واألخرى عمى أنو "تخصص اإلدارة الضريبية
المبالغ المالية الكافية لتطكير نظاـ التحاسب الضريبي آليان" في المرتبة قبل األخيرة
واألخيرة عمى التوالي من حيث درجة الفاعمية بدرجة متوسطة لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى
الداللة لمفقرتين أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال يوجد فرق دال إحصائياً بين المتوسط
الحسابي الواقعي والمتوسط الفرضي؛ وبالتالي يتم قبول الفرضية العدمية الفرعية الثانية التي
تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ المكارد المعمكماتية الالزمة لتحقيؽ
فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية".
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جذول ()12
َتُجت اختببر ( )tنؼُُت واحذة نفقراث بُؼذ انًىارد انًؼهىيبتُت نُظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ
و
1

2

3

4

5
6
7
8

9
16
11
12

انفقرة
َزىاكش ُذي اإلداسح اُضشَجُخ أخهضح
وٓؼذاد رٌ٘ىُىخُخ ٓزطىسح رلٍ ثزطجُن
ٗظبّ اُلحض اإلٌُزشوٍٗ.
رحشص اإلداسح اُضشَجُخ ػًِ رىكُش ثُ٘خ
ػَٔ ٌٓبُٗخ وردهُضاد ٓالئٔخ ُ٘ظبّ
اُلحض اإلٌُزشوٍٗ.
رٔزِي اإلداسح اُضشَجُخ اُوذسح ػًِ رىكُش
احذس اُ٘ظْ واُجشآح اُالصٓخ ُزطجُن ٗظبّ
اُلحض اإلٌُزشوٍٗ.
رزىاكش ُذي اإلداسح اُضشَجُخ روُ٘خ خذُٓخ
ُالرظبالد واُشثظ اُشجٌٍ ٓغ اُدهبد راد
اُؼالهخ
َزحًِ ٓىظلٍ ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ
اإلٌُزشوٍٗ ثٔؼبَُش وهىاػذ اُغِىى أُهٍ٘
واُ٘ضاهخ واالعزوبٓخ.
َٔزِي ٓىظلٍ اإلداسح اُضشَجُخ خجشاد
وٓهبساد اُزؼبَٓ ٓغ االٗظٔخ اإلٌُزشوُٗخ.
رخظض اإلداسح اُضشَجُخ أُجبُؾ أُبُُخ
اٌُبكُخ ُزطىَش ٗظبّ اُزحبعت اُضشَجٍ آُُب.
َغبػذ ٗظبّ اُحىاكض كٍ إٗدبص أػٔبٍ
اُلحض اُضشَجٍ ثذهخ وخىدح ػبُُخ كٍ
اُىهذ أُ٘بعت
َىخذ ُذي اإلداسح اُضشَجُخ هبػذح ثُبٗبد
ٓزٌبِٓخ رٔثَ اعبعب كٍ ٗظبّ اُلحض
اإلٌُزشوٍٗ.
رزىاكش اُ٘ٔبرج واُىثبئن اإلٌُزشوُٗخ اُالصٓخ
ُزطجُن ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
رحشص اإلداسح اُضشَجُخ ػًِ رذسَت
ٓأٓىسٌ اُلحض ػًِ ًُلُخ كحض اٗظٔخ
أٌُِق اٌُزشوُٗب.
رىخذ عُبعبد اخشائُخ واضحخ إلداسح ٗظبّ
اُلحض اُضشَجٍ إٌُزشوُٗب.
يتىسظ فقراث انًىارد انًؼهىيبتُت

انًتىسظ
انحسببٍ

االَحراف
انًؼُبرٌ

قًُت t

يستىي
انذالنت

درجت
انفبػهُت

انترتُب

3.15

1.07

1.25

0.213

ٓزىعطخ

9

3.44

0.91

4.29

0.000

ػبُُخ

5

3.64

1.19

4.78

0.000

ػبُُخ

2

3.40

1.14

3.13

0.002

ػبُُخ

6

3.48

0.87

4.88

0.000

ػبُُخ

3

3.01

1.09

0.10

0.918

ٓزىعطخ

10

2.82

0.98

1.60

0.113

ٓزىعطخ

12

3.97

1.19

7.23

0.000

ػبُُخ

1

3.45

1.21

3.32

0.001

ػبُُخ

4

3.29

1.25

2.06

0.042

ػبُُخ

8

2.94

1.21

0-.36

0.713

ٓزىعطخ

11

3.34

1.06

2.86

0.005

ػبُُخ

7

0.82

3.58

0.001

ػبنُت

5

3.33

 .3منظكمة الضكابط المتعمؽ بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) لعينة واحدة وقيمة
مستوى الداللة (القيمة االحتمالية  ، )sigوتم ترتيب الفقرات بحسب ترتيب قيم المتوسطات الحسابية
تصاعدياً والجدول ( )13يوضح ذلك.
:9

الفصل الثالث الدراسة المٌدانٌة

يبين الجدول ( )13ما يأتي:
 جميع الفقرات كانت درجة فاعميتيا عالية.
 تراوح المتوسط الحسابي بين ( )3.97و ( ، )3.34ويالحظ أن الفقرتين ( )7 ،5المتان
تنص األولى عمى أنو "يعزز االلتزاـ بتسجيؿ النظاـ المحاسبي لممكمؼ لدل اإلدارة
الضريبية جكدة الفحص الضريبي" ،واألخرى عمى أنو "اتباع إجراءات رقابية تضمف
صحة البيانات الضريبية المكتممة إلجراءات آلية اإلدخاؿ" جاءتا في المرتبة األولى
والثانية عمى التوالي من حيث درجة الفاعمية بدرجة عالية لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى
الداللة لمفقرتين أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق بين المتوسط الحسابي الواقعي
والمتوسط الفرضي دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي الواقعي ،في المقابل جاءت
الفقرتان ( )10 ، 12المتان تنص األولى عمى أنو "تستند عممية الفحص الضريبي إلى
الضكابط القانكنية الخاصة بالحسابات اآللية لممكمؼ" ،واألخرى عمى أنو "تكجد بدائؿ
احتياطية كخطط مسبقة لحدكث الككارث كاألزمات تضمف استمرارية أداء النظاـ
اإللكتركني" في المرتبة قبل األخيرة واألخيرة عمى التوالي من حيث درجة الفاعمية بدرجة
عالية لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق
بين المتوسط الحسابي الواقعي والمتوسط الفرضي دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي
الواقعي؛ وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية الثالثة التي تنص عمى أنو" :ال تكجد فركؽ
ذات داللة إحصائية حكؿ ضكابط االلتزاـ المطمكبة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص
الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية" ،وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى
أنو" :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ ضكابط االلتزاـ المطمكبة لتحقيؽ فاعمية
تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية".

::

الفصل الثالث الدراسة المٌدانٌة
جذول ()13
َتُجت اختببر ( )tنؼُُت واحذة نفقراث بُؼذ يُظىيت انضىابظ انخبصت بُظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

الفقرة
ٌتوافر لدى اإلدارة الضرٌبٌة دلٌل وظٌفً
مكتوب محدد لمهام ومسئولٌات موظفً
الفحص الضرٌبً.
هناك سٌاسات و إجراءات رقابٌة مكتوبة
توضح آلٌة توثٌق البٌانات وحفظها إلكترونٌاً.
توفر منظومة القوانٌن واللوائح المنظمة للعمل
توضح كٌفٌة إجراء التعامالت الضرٌبٌة
اإللكترونٌة.
ٌوفر النظام اإللكترونً مؤشرات االمتثال /
االلتزام فً إجراءات الفحص الضرٌبً.
ٌعزز االلتزام بتسجٌل النظام المحاسبً للمكلف
لدى اإلدارة الضرٌبٌة جودة الفحص الضرٌبً.
استخدام ضوابط رقابٌة كافٌة لضمان ادارة
الوصول المادي والمنطقً للنظام الضرٌبً
اإللكترونً.
اتباع إجراءات رقابٌة تضمن صحة البٌانات
الضرٌبٌة المكتملة إلجراءات آلٌة اإلدخال.
تتوفر ضوابط رقابة المعالجة للبٌانات لضمان
السالمة فً مخرجات النظام الضرٌبً
اإللكترونً.
توجد بٌئة مكانٌة مالئمة و آمنة لحفظ البرامج
و بٌانات النظام الضرٌبً اإللكترونً.
توجد بدائل احتٌاطٌة وخطط مسبقة لحدوث
الكوارث واألزمات تضمن استمرارٌة أداء
النظام اإللكترونً.
ٌعتمد الفحص الضرٌبً على إجراءات
وتعلٌمات موحدة حول آلٌات تحدٌد الدخل
الخاضع للضرٌبة.
تستند عملٌة الفحص الضرٌبً إلى الضوابط
القانونٌة الخاصة بالحسابات اآللٌة للمكلف.

متوسط فقرات ضوابط نظام الفحص الضرٌبً

المتوسط
الحسابً

االنحراف
المعٌاري

قٌمة t

مستوى
الداللة

درجة
الفاعلٌة

الترتٌب

3.67

1.04

5.68

0.000

عالٌة

6

3.68

1.06

5.68

0.000

عالٌة

5

3.62

1.01

5.42

0.000

عالٌة

9

3.70

0.93

6.73

0.000

عالٌة

4

3.97

1.09

7.89

0.000

عالٌة

1

3.64

1.12

5.11

0.000

عالٌة

8

3.86

0.85

8.91

0.000

عالٌة

2

3.56

0.84

6.00

0.000

عالٌة

10

3.65

0.89

6.43

0.000

عالٌة

7

3.34

1.07

2.83

0.006

عالٌة

12

3.85

0.87

8.76

0.000

عالٌة

3

3.44

0.95

4.11

0.000

عالٌة

11

3.66

0.76

7.82

0.000

عالٌة

7

 .4تقنيات الفحص المتعمؽ بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ( )tلعينة واحدة وقيمة
مستوى الداللة (القيمة االحتمالية  ،)sigوتم ترتيب الفقرات بحسب ترتيب قيم المتوسطات الحسابية
تصاعدياً والجدول ( )14يوضح ذلك.
يتبين من الجدول ( )14ما يأتي :
 جميع الفقرات كانت درجة فاعميتيا عالية.
;:

الفصل الثالث الدراسة المٌدانٌة

جذول ()14
َتُجت اختببر (ث) نؼُُت واحذة نفقراث بُؼذ تقُُبث انفحص انًتؼهق بُظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ
و

انفقرة

َؼزٔذ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ
 1ػًِ ضىاثظ هبٗىُٗخ وٓحبعجُخ رحٌْ
اُىطىٍ إًُ طبكٍ اُىػبء اُضشَجٍ.
أُحبعجُخ
األعبُُت
رغزخذّ
 2واإلخشاءاد اُزحُُِِخ كٍ دػْ هشاس
اُلبحض اُضشَجٍ واحزغبة اُضشَجخ.
رذػْ روُ٘بد اُشثظ اُشجٌٍ كُٔب ثُٖ
 3اإلداساد اُضشَجُخ وٓغ اُدهبد راد
اُؼالهخ.
رغبػذ روُ٘بد اإلثالؽ اإلٌُزشوٍٗ كٍ
 4رىطَُ أُؼِىٓبد ٌُِِٔلُٖ واُدهبد
راد اُؼالهخ.
رذػْ روُ٘بد اُلحض إػذاد اُ٘ٔبرج
 5واُىثبئن اإلٌُزشوُٗخ اُالصٓخ كٍ خُٔغ
ٓشاحَ ٗظبّ اُزحبعت اُضشَجٍ.
رٔثَ هبػذح ثُبٗبد ٗظبّ اُلحض
 6اإلٌُزشوٍٗ أعبعب كٍ ث٘بء حِىٍ رذػْ
االداسح اُضشَجُخ.
رذػْ إخشاء االخزجبساد األعبعُخ
ُِ 7ؼُِٔبد واألسطذح ػُِٔخ اُلحض
اُضشَجٍ.
رذػْ روُ٘بد اُلحض إظهبس اُؼُ٘بد
 8اُزٍ َدت إٔ رشِٔهب ػُِٔخ اُلحض
وأُشاخؼخ.
َٔزِي ٗظبّ اُلحض روُ٘بد اُزىثُن كٍ
9
ٓؼبُدخ وحلع اُجُبٗبد اٌُزشوُٗب.
اُضشَجٍ
َىكش ٗظبّ اُلحض
 16اإلٌُزشوٍٗ أدُخ إٌُزشوُٗخ ُِزحذَذ
اُذهُن ُِذخىٍ اُخبضؼخ ُِضشَجخ.
َزضٖٔ اُلحض ثشآح ٌُِشق ػٖ
 11أُخبُلبد واُزحون ٖٓ عالٓخ وكؼبُُخ
اُشهبثخ اُذاخُِخ ٌُِِٔق.
رغبهْ روُ٘بد اعزشخبع أُؼِىٓبد كٍ
ٗ 12ظبّ اُلحض اإلٌُزشوٍٗ ػًِ رطىَش
االداء اُضشَجٍ.
يتىسظ فقراث تقُُبث انفحص انضرَبٍ

انًتىسظ االَحراف
انحسببٍ انًؼُبرٌ

قًُت
t

يستىي
انذالنت

دسخخ
اُلبػُِخ

انترتُب

3.69

1.07

5.73

0.000

ػبُُخ

10

3.84

1.06

7.09

0.000

ػبُُخ

5

3.77

1.08

6.32

0.000

ػبُُخ

9

3.69

1.13

5.44

0.000

ػبُُخ

11

3.79

1.07

6.57

0.000

ػبُُخ

8

3.97

1.08

7.97

0.000

ػبُُخ

1

3.81

1.09

6.55

0.000

ػبُُخ

7

3.87

1.12

6.90

0.000

ػبُُخ

4

3.83

1.13

6.53

0.000

ػبُُخ

6

3.68

1.06

5.68

0.000

ػبُُخ

12

3.93

1.16

7.11

0.000

ػبُُخ

2

3.89

1.13

7.01

0.000

ػبُُخ

3

3.81

1.00

7.25

0.000

ػبنُت

3

 تراوح المتوسط الحسابي بين ( )3.97و ( ،)3.68ويالحظ أن الفقرتين ( )11 ،6المتان
تنص األولى عمى أنو "تمثؿ قاعدة بيانات نظاـ الفحص اإللكتركني اساسان في بناء حمكؿ
;7

الفصل الثالث الدراسة المٌدانٌة

تدعـ اإلدارة الضريبية" ،واألخرى عمى أنو "تضمف الفحص برامج لمكشؼ عف المخالفات
كالتحقؽ مف سالمة كفعالية الرقابة الداخمية لممكمؼ" جاءتا في المرتبة األولى والثانية
عمى التوالي؛ من حيث درجة الفاعمية بدرجة عالية لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى الداللة
لمفقرتين أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق بين المتوسط الحسابي الواقعي والمتوسط
الفرضي دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي الواقعي ،في حين جاءت الفقرتان (، 4
 )10المتان تنص األولى عمى أنو "تساعد تقنيات اإلبالغ اإللكتركني في تكصيؿ
المعمكمات

لممكمفيف كالجهات ذات العالقة" ،واألخرى عمى أنو "يكفر نظاـ الفحص

الضريبي اإللكتركني أدلة إلكتركنية لمتحديد الدقيؽ لمدخكؿ الخاضعة لمضريبة" في
المرتبة قبل األخيرة واألخيرة عمى التوالي؛ من حيث درجة الفاعمية بدرجة عالية لمفقرتين؛
ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق بين المتوسط
الحسابي الواقعي والمتوسط الفرضي دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي الواقعي؛
وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية الرابعة التي تنص عمى أنو" :ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية حكؿ تقنيات الفحص المكاكبة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي
اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية" ،وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو:
"تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ تقنيات الفحص المكاكبة لتحقيؽ فاعمية تطبيؽ
نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية"
 .5المنافع المتكقع تحقيقها مف تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) لعينة واحدة وقيمة
مستوى الداللة (القيمة االحتمالية  ،)sigوتم ترتيب الفقرات بحسب ترتيب قيم المتوسطات الحسابية
تصاعدياً والجدول ( )15يوضح ذلك.
;7

الفصل الثالث الدراسة المٌدانٌة

جذول ()15
َتُجت اختببر (ث) نؼُُت واحذة نفقراث بُؼذ انًُبفغ انًتىقغ تحقُقهب يٍ تطبُق َظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ
و
1

انفقرة
َذػْ اعزشارُدُخ رحوُن األهذاف كٍ صَبدح
اإلَشاداد واُحذ ٖٓ أُخبطش اُضشَجُخ .
َغبػذ كٍ رحوُن األهذاف وصَبدح اإلَشاداد
اُضشَجُخ.

انًتىسظ االَحراف
انحسببٍ انًؼُبرٌ

قًُت t

يستىي درجت
انذالنت انفبػهُت

4.16

0.85

12.12

0.000

4.32

0.81

14.54

0.000

3

رغبػذ كٍ رىكُش اُىهذ اُالصّ ُىضغ اُخطظ
وسعْ اُغُبعبد اُضشَجُخ أُغزوجُِخ.

4.27

0.83

13.67

0.000

4

َغبػذ اُشثظ اُشجٌٍ كٍ اُجؼذ اُضشَجٍ ػًِ
ٓىاًجه اُزطىس كٍ ثُئخ األػٔبٍ .

4.32

0.76

15.47

0.000

َغبػذ كٍ آزالى هبػذح ثُبٗبد ٓىثىهخ رٔثَ
أُشخغ اُشئُظ إلخشاءاد اُزحبعت
اُضشَجٍ.
َؼَٔ ػًِ إظهبس ػُ٘بد أُشاخؼخ اُالصّ
إخضبػهب ُِزذهُن آُُب.

4.39

0.79

15.64

0.000

4.25

0.79

14.06

0.000

َغبهْ كٍ رجغُظ إخشاءاد اُزحبعت ٓغ روَُِ
األخطبء إًُ اُحذ األدًٗ.

4.34

0.83

14.45

0.000

2

5
6
7

َ٘لز حدْ ًجُش ٖٓ اُؼُِٔبد اُحغبثُخ
 8واُزحُُِِخ وإخشاء أُوبسٗبد ثذهخ وثغشػخ
ػبُُخ.
َغبػذ كٍ رخلُض حدْ األوسام
 9وأُطجىػبد أُزذاوُخ ثٔب ٖٓ شأٗه رششُذ
اُزٌبُُق.
َغبػذ كٍ اًزشبف حبالد اُزالػت واالحزُبٍ
 16كٍ األٗظٔخ أُحبعجُخ ٌُِِٔلُٖ.

11
12

َغبػذ كٍ ٓزبثؼخ وروُُْ أداء اإلداساد
اُز٘لُزَخ واُلبحظُٖ.
َغبػذ كٍ اُحظىٍ ػًِ أُؼِىٓبد
واُزوبسَش أُطِىثخ كٍ اُىهذ أُ٘بعت.

يتىسظ فقراث انًُبفغ انًتىقغ تحقُقهب يٍ تطبُق
َظبو انفحص انضرَبٍ اإلنكتروٍَ

ػبُُخ
ػبُُخ
خذا
ػبُُخ
خذا
ػبُُخ
خذا
ػبُُخ
خذا
ػبُُخ
خذا
ػبُُخ
خذا

انترتُب
12
7
9
6
2
10
5

4.39

0.83

14.76

0.000

ػبُُخ
خذا

1

4.31

0.80

14.45

0.000

ػبُُخ
خذا

8

4.35

0.81

14.73

0.000

ػبُُخ
خذا

4

4.20

0.79

13.58

0.000

ػبُُخ

11

4.37

0.80

15.22

0.000

ػبُُخ
خذا

3

4.31

0.710

16.43

0.000

ػبنُت
جذا

1

يتبين من الجدول ( )15ما يأتي :
 جميع الفقرات كانت درجة فاعميتيا عالية.
 تراوح المتوسط الحسابي بين ( )4.39و ( ،)4.16ويالحظ أن الفقرتين ( )5 ،8المتان
تنص األولى عمى أنو "ينفذ حجـ كبير مف العمميات الحسابية كالتحميمية كاجراء المقارنات
بدقة كبسرعة عالية" ،واألخرى عمى أنو "يساعد في امتالؾ قاعدة بيانات مكثكقة تمثؿ
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المرجع الرئيس إلجراءات التحاسب الضريبي" جاءتا في المرتبة األولى والثانية عمى
التوالي؛ من حيث درجة الفاعمية بدرجة عالية جداً لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى الداللة
لمفقرتين أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق بين المتوسط الحسابي الواقعي والمتوسط
الفرضي دال إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي الواقعي ،في حين جاءت الفقرتان (، 11
 )1المتان تنص األولى عمى أنو "يساعد في متابعة كتقييـ أداء اإلدارات التنفيذية
كالفاحصيف" ،واألخرى عمى أنو "يدعـ استراتيجية تحقيؽ األهداؼ في زيادة اإليرادات
كالحد مف المخاطر الضريبية" في المرتبة قبل األخيرة واألخيرة عمى التوالي؛ من حيث
درجة الفاعمية بدرجة عالية لمفقرتين؛ ألن قيمة مستوى الداللة لمفقرتين أصغر من
( ،)0.05ومن ثم؛ فإن الفرق بين المتوسط الحسابي الواقعي والمتوسط الفرضي دال
إحصائياً ولصالح المتوسط الحسابي الواقعي؛ وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية الخامسة
التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات دال لة إحصائية حكؿ المنافع المتكقع تحقيقها مف
فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية" ،وقبول
الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو" :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ المنافع
المتكقع تحقيقها مف فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة
الضريبية اليمنية"
كبشكؿ عاـ؛ تم استخدام اختبار ( )tلعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت درجة فاعمية تطبيق نظام
الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية دالة إحصائياً أم ال ،من خالل معرفة
داللة الفرق بين متوسط استجابات أفراد العينة (الواقعي) في فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية والمتوسط الفرضي لالستبانة ( ،)3وذلك بعد التأكد من
شرط اعتدالية التوزيع الطبيعي لمبيانات  -باستخدام اختبار شابيرو لمتحقق من التوزيع الطبيعي
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لمبيانات؛ حيث بمغت قيمة مستوى الداللة (، )0.076وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05وىذا يعني أن
البيانات موزعة بشكل طبيعي ،وتم ترتيب األبعاد بحسب ترتيب قيم المتوسطات الحسابية تصاعدياً
والجدول ( )16يوضح ذلك.

و
1
2
3
4
5

جذول ()16
َتُجت اختببر ( )tنؼُُت واحذة نكم بُؼذ يٍ أبؼبد األداة انخًست.
درجت
يستىي
انًتىسظ االَحراف
انترتُب
قًُت t
انبؼذ
انذالنت انفبػهُت
انحسببٍ انًؼُبرٌ
اُزىخه أُؼِىٓبرٍ ُزطجُن ٗظبّ
2
ػبُُخ
0.000 14.71
0.55
3.92
اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
أُىاسد أُؼِىٓبرُخ ُ٘ظبّ اُلحض
5
ػبُُخ
0.001
3.58
0.82
3.33
اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
ٓ٘ظىٓخ اُضىاثظ اُخبطخ ث٘ظبّ
4
ػبُُخ
0.000
7.82
0.76
3.66
اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
روُ٘بد اُلحض اُضشَجٍ
3
ػبُُخ
0.000
7.25
1.00
3.81
اإلٌُزشوٍٗ.
ػبُُخ
أُ٘بكغ أُزىهغ رحوُوهب ٖٓ رطجُن
1
0.000 16.43 0.710
4.31
خذا
ٗظبّ اُلحض اُضشَجٍ اإلٌُزشوٍٗ.
يتىسظ فقراث األداة

0.63

3.81

11.35

0.000

ػبنُت

 يتضح من الجدول ( )16أن المتوسط الحسابي لفقرات األداة بمغ ( ،)3.81وأن قيمة t
( )11.35دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت (،)0.000
وىي أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين متوسط استجابات أفراد العينة في فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ( )3.81وبين المتوسط الفرضي ( )3لصالح
المتوسط الحسابي؛ أي إن درجة الفاعمية عالية.
 ويالحظ من الجدول ( )16أن البعد الخامس جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي
( ،)4.31وأن قيمة  )16.43( tدالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى
الداللة بمغت ( ،)0.000وىي أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط استجابات أفراد العينة في المنافع المتوقع
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تحقيقيا من تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني ( )4.31وبين المتوسط الفرضي
( )3لصالح المتوسط الحسابي الواقعي؛ أي إن درجة الفاعمية عالية جداً.
 بينما جاء البعد األول في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ( ،)3.92وأن قيمة )14.71( t
دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.000وىي
أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين متوسط استجابات أفراد العينة في التوجو المعموماتي لتطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني ( )3.92وبين المتوسط الفرضي ( )3لصالح المتوسط الحسابي الواقعي؛ أي
إن درجة الفاعمية عالية.
 كما جاء البعد الرابع في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي ( ،)3.81وأن قيمة )7.25( t
دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.000وىي
أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين متوسط استجابات أفراد العينة في تقنيات الفحص الضريبي اإللكتروني ( )3.81وبين
المتوسط الفرضي ( )3لصالح المتوسط الحسابي؛ أي إن درجة الفاعمية عالية.
 وجاء البعد الثالث في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي ( ،)3.66وأن قيمة  )7.82( tدالة
إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.000وىي أصغر من
( ،)0.05ومن ثم؛ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين
متوسط استجابات أفراد العينة في منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص الضريبي
اإللكتروني ( )3.66وبين المتوسط الفرضي ( )3لصالح المتوسط الحسابي الواقعي؛ أي
إن درجة الفاعمية عالية.
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 وأخي اًر جاء البعد الثاني في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ( ،)3.33وأن قيمة t
( )3.58دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت (،)0.001
وىي أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين متوسط استجابات أفراد العينة في الموارد المعموماتية لنظام الفحص الضريبي
اإللكتروني ( )3.66وبين المتوسط الفرضي ( )3لصالح المتوسط الحسابي؛ أي إن درجة
الفاعمية عالية.
ويستنتج مما سبق ،فأنو يتم رفض الفرضية الرئيسة األولى ،التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية حكؿ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية
اليمنية" .وقبول الفرضية البديمة" :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ فاعمية تطبيؽ نظاـ
الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية".

ثانيان :تحميؿ اتجاهات أفراد عينة الدراسة
تبين من اختب ار الفرضية الرئيسة األولى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول فاعمية تطبيق
نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ،ولتحديد اتجاىات آراء أفراد عينة
الدراسة؛ تم استخدام االختبار اإلحصائي المناسب لمعرفة اتجاىات الفروق بين متوسطات درجات
استجابات أفراد عينة الدراسة في فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية لكل بعد عمى حدة ولجميع أبعاد األداة.
أ) تحميؿ اتجاهات أراء أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير العمر:
لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية لكل بعد عمى حدة ولجميع أبعاد األداة تعزى لمتغير العمر (أقل من 36 ،36
;8
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فأكثر)؛ الختبار صحة الفرضية العدمية التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد
عينة الدراسة حكؿ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية
اليمنية؛ تعزل لمتغير العمر"؛ تم استخدام اختبار (مان ويتني) أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي
لممقارنة بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة؛ وذلك لعدم توفر أحد شروط استخدام
اإلحصاء المعممي ،وىو أن بيانات المجموعتين غير متجانسة ،والجدول ( )17يوضح نتيجة
اختبار (مان ويتني).
يتضح من الجدول ( )17ما يأتي:
 البعد األكؿ التكجه المعمكماتي لتطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مان
ويتني ( ،)722.5وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى
الداللة بمغت ( ،)0.737وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية التوجو المعموماتي لتطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير العمر؛
وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية التوجو المعموماتي لنظام الفحص
الضريبي اإللكتروني.
جذول ()17
َتُجت اختببر يبٌ وَتٍُ نهًقبرَت بٍُ يتىسطبث رتب استجبببث أفراد انؼُُت وفقب نًتغُر انؼًر
انبؼذ

انؼًر

انؼذد

انتىجه
انًؼهىيبتٍ
انًىارد
انًؼهىيبتُت
يُظىيت
انضىابظ

أطـش ٖٓ 36
 36كأًجش
أطـش ٖٓ 36
 36كأًجش
أطـش ٖٓ 36
 36كأًجش
أطـش ٖٓ 36
 36كأًجش
أطـش ٖٓ 36
 36كأًجش
أصغر يٍ 36
 36فأكبر

42
36
42
36
42
36
42
36
42
36
42
36

تقُُبث انفحص
انًُبفغ انًتىقغ
تحققهب
انذرجت انكهُت

يتىسظ
انرتب
38.70
40.43
37.76
41.53
36.00
43.58
34.29
45.58
35.93
43.67
35.83
43.78
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يجًىع
انرتب
1625.5
1455.5
1586.0
1495.0
1512.0
1569.0
1440.0
1641.0
1509.0
1572.0
1505.0
1576.0

قًُت يبٌ
وَتٍُ

قًُت يستىي
انذالنت

722.50

0.737

683.00

0.464

609.00

0.140

537.00

0.028

606.00

0.129

602.00

0.123

انذالنت
انهفظُت
ؿُش داُخ
إحظبئُب
ؿُش داُخ
إحظبئُب
ؿُش داُخ
إحظبئُب
داُخ
إحظبئُب
ؿُش داُخ
إحظبئُب
غُر دانت
إحصبئُب
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 البعد الثاني المكارد المعمكماتية لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مان ويتني
( ،)683.0وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.652؛ ألن قيمة مستوى الداللة
بمغت ( ،)0.464وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية الموارد
المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير العمر؛ وىذا يدل عمى اتفاق
آراء عينة الدراسة عمى فاعمية الموارد المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعد الثالث منظكمة الضكابط الخاصة بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مان
ويتني ( ،)609.0وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى
الداللة بمغت ( ،)0.140وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني ،تعزى لمتغير العمر؛
وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص
الضريبي اإللكتروني.
 البعد الرابع تقنيات نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مان ويتني (،)537.0
وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت (،)0.028
وىي قيمة أصغر من ( ،)0.05ومن ثم؛ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية تقنيات نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير العمر لصالح من ىم بعمر  36سنة فأكبر؛ وىذا يدل
عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية تقنيات نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
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 البعد الخامس المنافع المتكقع تحقيقها مف تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني:
بمغت قيمة مان ويتني ( ،)606.0وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن
قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.129وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة
حول فاعمية المنافع المتحققة من تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير
العمر؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية المنافع المتحققة من تطبيق نظام
الفحص الضريبي اإللكتروني.
 الدرجة الكمية لفاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية
اليمنية :بمغت قيمة مان ويتني ( ،)602.0وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى
()0.05؛ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.123وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات
عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية
اليمنية؛ تعزى لمتغير العمر؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية تطبيق نظام
الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ ومما سبق يتم قبول الفرضية
العدمية التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ
فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير
العمر"
ب) تحميؿ اتجاهات أراء أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير المؤهؿ العممي:
لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة

;;

الفصل الثالث الدراسة المٌدانٌة

الضريبية اليمنية لكل بعد عمى حدة ولجميع أبعاد األداة تعزى لمتغير المؤىل العممي؛ تم الختبار
صحة الفرضية العدمية التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة
حكؿ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير
المؤهؿ العممي"؛ تم استخدام اختبار (كروسكال واالس) أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي لممقارنة
بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة؛ وذلك لعدم توفر أحد شروط استخدام
اإلحصاء المعممي ،وىو أن حجم بعض العينات أقل من ( ،)25والجدول ( )18يوضح نتيجة
اختبار (كروسكال واالس).
يتضح من جدول ( )18ما يأتي:
 البعد األكؿ التكجه المعمكماتي لتطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع
كاي ( ،)1.12وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة
بمغت ( ،)0.569وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية التوجو
المعموماتي لتطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير المؤىل العممي؛ وىذا
يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية التوجو المعموماتي لتطبيق نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني.
 البعد الثاني المكارد المعمكماتية لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع كاي
( ،)0.857وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.652؛ ألن قيمة مستوى الداللة
بمغت ( ،)0.835وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية الموارد
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المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير المؤىل العممي؛ وىذا يدل عمى
اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية الموارد المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
جذول ()18
َتُجت اختببر كروسكبل واالس نهًقبرَت بٍُ يتىسطبث رتب استجبببث أفراد انؼُُت وفقب نًتغُر انًؤهم انؼهًٍ
انذالنت
قًُت يستىي
قًُت يربغ
يتىسظ
انؼذد
انًؤهم انؼهًٍ
انبؼذ
انهفظُت
انذالنت
كبٌ
انرتب
ثٌبُىسَىط
40.66
66
ؿُش داُخ
انتىجه
ٓبخغزُش
0.569
1.12
32.86
7
إحظبئُب
انًؼهىيبتٍ
أخشي
33.50
5
ثٌبُىسَىط
39.81
66
انًىارد
ؿُش داُخ
ٓبخغزُش
0.652
0.85
32.93
7
إحظبئُب
انًؼهىيبتُت
أخشي
44.60
5
ثٌبُىسَىط
39.36
66
يُظىيت
ؿُش داُخ
ٓبخغزُش
0.587
1.06
34.64
7
إحظبئُب
انضىابظ
أخشي
48.20
5
ثٌبُىسَىط
39.45
66
ؿُش داُخ
ٓبخغزُش
تقُُبث انفحص
0.127
4.13
28.57
7
إحظبئُب
أخشي
55.50
5
ثٌبُىسَىط
39.93
66
انًُبفغ انًتىقغ
ؿُش داُخ
ٓبخغزُش
0.351
2.09
29.50
7
تحقُقهب
إحظبئُب
أخشي
47.80
5
بكبنىرَىس
39.84
66
غُر دانت
يبجستُر
انذرجت انكهُت
0.336
2.18
29.64
7
إحصبئُب
أخري
48.80
5

 لبعد الثالث منظكمة الضكابط الخاصة بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع
ا

كاي ( )1.06وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.05وذلك ألن قيمة مستوى
الداللة بمغت ( ،)0.587وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير المؤىل
العممي؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية منظومة الضوابط الخاصة بنظام
الفحص الضريبي اإللكتروني.
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 البعد الرابع تقنيات نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع كاي ( ،)4.13وىي
قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ()0.127
وىي قيمة أكبر من ()0.05؛ ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية تقنيات نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير المؤىل العممي؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة
عمى فاعمية تقنيات نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعد الخامس المنافع المتكقع تحقيقها مف نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة
مربع كاي ( ،)2.09وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى
الداللة بمغت ( ،)0.351وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية المنافع المتحققة من تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير المؤىل
العممي؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية المنافع المتحققة من تطبيق نظام
الفحص الضريبي اإللكتروني.
 الدرجة الكمية لفاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية
اليمنية :بمغت قيمة مربع كاي ( ،)2.18وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛
ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.336وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة
الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛
تعزى لمتغير المؤىل العممي؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية تطبيق
نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ,مما سبق يتم قبول الفرضية
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العدمية التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ
فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير
المؤهؿ العممي".
ج) تحميؿ اتجاهات أراء أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير التخصص العممي:
لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية لكل بعد عمى حدة ولجميع أبعاد األداة تعزى لمتغير التخصص؛ والختبار صحة
الفرضية العدمية التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ
فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير
التخصص العممي"؛ تم استخدام اختبار (كروسكال واالس) أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي
لممقارنة بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة؛ وذلك لعدم توفر أحد شروط استخدام
اإلحصاء المعممي وىو أن حجم بعض العينات أقل من ( ،)25والجدول ( )19يوضح نتيجة
اختبار (كروسكال واالس).
يتضح من الجدول ( )19ما يأتي:
 البعػػػػد األكؿ التكجػػػػه المعمكمػػػػاتي لتطبيػػػػؽ نظػػػػاـ الفحػػػػص الضػػػػريبي اإللكتركنػػػػي :بمغد ددت
قيم د ددة مرب د ددع ك د دداي ( ،)2.70وى د ددي قيم د ددة غي د ددر دال د ددة إحص د ددائياً عن د ددد مس د ددتوى ()0.05؛ ألن
قيمد د ددة مسد د ددتوى الداللد د ددة بمغد د ددت ( ،)0.259وىد د ددي قيمد د ددة أكبد د ددر مد د ددن ( ،)0.05ومد د ددن ثد د ددم؛ ال
توجد د ددد فد د ددروق ذات داللد د ددة إحصد د ددائية عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة ( )0.05بد د ددين متوسد د ددطات رتد د ددب
اس د د ددتجابات عين د د ددة الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة التوج د د ددو المعموم د د دداتي لتطبي د د ددق نظ د د ددام الفح د د ددص
الض د د دريبي اإللكتروند د ددي؛ تعد د ددزى لمتغيد د ددر التخصد د ددص العممد د ددي؛ وىد د ددذا يد د دددل عمد د ددى اتفد د دداق آراء
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عيند د د ددة الد ارسد د د ددة عمد د د ددى فاعميد د د ددة التوجد د د ددو المعمومد د د دداتي لتطبيد د د ددق نظد د د ددام الفحد د د ددص الض د د د دريبي
اإللكتروني.
جذول ()19
َتُجت اختببر كروسكبل واالس نهًقبرَت بٍُ يتىسطبث رتب استجبببث أفراد انؼُُت وفقب نًتغُر انتخصص انؼهًٍ
انذالنت
قًُت يربغ قًُت يستىي
يتىسظ
انتخصص
انؼذد
انبؼذ
انهفظُت
انذالنت
كبٌ
انرتب
انؼهًٍ
ٓحبعجخ
41.66
55
ؿُش داُخ
انتىجه
0.259
2.70
روُ٘خ ٓؼِىٓبد
30.19
13
إحظبئُب
انًؼهىيبتٍ
أخشي
39.70
10
ٓحبعجخ
39.93
55
انًىارد
ؿُش داُخ
0.835
روُ٘خ ٓؼِىٓبد
0.361
36.23
13
إحظبئُب
انًؼهىيبتُت
أخشي
41.40
10
ٓحبعجخ
39.65
55
يُظىيت
ؿُش داُخ
0.727
0.638
روُ٘خ ٓؼِىٓبد
35.85
13
إحظبئُب
انضىابظ
أخشي
43.40
10
ٓحبعجخ
38.61
55
ؿُش داُخ
0.477
1.48
تقُُبث انفحص روُ٘خ ٓؼِىٓبد
37.12
13
إحظبئُب
أخشي
47.50
10
ٓحبعجخ
40.17
55
انًُبفغ انًتىقغ
ؿُش داُخ
0.598
1.03
روُ٘خ ٓؼِىٓبد
34.08
13
إحظبئُب
تحقُقهب
أخشي
42.85
10
يحبسبت
39.67
55
غُر دانت
0.611
0,984
انذرجت انكهُت تقُُت يؼهىيبث
35.00
13
إحصبئُب
أخري
44.40
10

 البعد الثاني المكارد المعمكماتية لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع كاي
( ،)0.361وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.651؛ ألن قيمة مستوى الداللة
بمغت ( ،)0.835وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية الموارد
المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير التخصص العممي؛ وىذا يدل
عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية الموارد المعموماتية لنظام الفحص الضريبي
اإللكتروني.
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 البعػػػد الثالػػػث منظكمػػػة الضػػػكابط الخاصػػػة بنظػػػاـ الفحػػػص الضػػػريبي اإللكتركنػػػي :بمغ ددت
قيم د ددة مرب د ددع ك د دداي ( ،)0.63وى د ددي قيم د ددة غي د ددر دال د ددة إحص د ددائياً عن د ددد مس د ددتوى ()0.05؛ ألن
قيمد د ددة مسد د ددتوى الداللد د ددة بمغد د ددت ( ،)0.727وىد د ددي قيمد د ددة أكبد د ددر مد د ددن ( ،)0.05ومد د ددن ثد د ددم؛ ال
توجد د ددد فد د ددروق ذات داللد د ددة إحصد د ددائية عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة ( )0.05بد د ددين متوسد د ددطات رتد د ددب
اس د د ددتجابات عين د د ددة الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة منظوم د د ددة الضد د د دوابط الخاص د د ددة بنظ د د ددام الفح د د ددص
الض د د دريبي اإللكتروند د ددي؛ تعد د ددزى لمتغيد د ددر التخصد د ددص العممد د ددي؛ وىد د ددذا يد د دددل عمد د ددى اتفد د دداق آراء
عين د د ددة الد ارس د د ددة عم د د ددى فاعمي د د ددة منظوم د د ددة الضد د د دوابط الخاص د د ددة بنظ د د ددام الفح د د ددص الضد د د دريبي
اإللكتروني.
 البعػػػػػد الرابػػػػػع تقنيػػػػػات نظػػػػػاـ الفحػػػػػص الضػػػػػريبي اإللكتركنػػػػػي :بمغ د ددت قيم د ددة مرب د ددع ك د دداي
( ،)1.48وى د د ددي قيم د د ددة غي د د ددر دال د د ددة إحص د د ددائياً عن د د ددد مس د د ددتوى ()0.05؛ ألن قيم د د ددة مس د د ددتوى
الداللد ددة بمغد ددت ( ،)0.477وىد ددي قيمد ددة أكبد ددر مد ددن ( ،)0.05ومد ددن ثد ددم؛ ال توجد ددد فد ددروق ذات
داللد د ددة إحصد د ددائية عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة ( )0.05بد د ددين متوسد د ددطات رتد د ددب اسد د ددتجابات عيند د ددة
الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة تقني د د ددات نظ د د ددام الفح د د ددص الضد د د دريبي اإللكترون د د ددي؛ تع د د ددزى لمتغي د د ددر
التخصدددص العممد ددي؛ وىد ددذا يددددل عمد ددى اتفد دداق آراء عين ددة الد ارسد ددة عم ددى فاعميد ددة تقنيد ددات نظد ددام
الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعػػػػػد الخػػػػػامس المنػػػػػافع المتكقػػػػػع تحقيقهػػػػػا مػػػػػف تطبيػػػػػؽ بنظػػػػػاـ الفحػػػػػص الضػػػػػريبي
اإللكتركنػػػػػػي :بمغدد ددت قيمد د ددة مربدد ددع كد د دداي ( ،)1.03وىد د ددي قيمد د ددة غيد د ددر دالد د ددة إحصد د ددائياً عند د ددد
مسد د ددتوى ()0.05؛ ألن قيم د د ددة مس د د ددتوى الدالل د د ددة بمغد د ددت ( ،)0.598وى د د ددي قيم د د ددة أكب د د ددر م د د ددن
( ،)0.05ومد د ددن ثد د ددم؛ ال توجد د ددد فد د ددروق ذات داللد د ددة إحصد د ددائية عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة ()0.05
بد د ددين متوس د د ددطات رت د د ددب اس د د ددتجابات عين د د ددة الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة المن د د ددافع المتحقق د د ددة م د د ددن
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تطبي د ددق نظ د ددام الفح د ددص الضد د دريبي اإللكترون د ددي ،تع د ددزى لمتغي د ددر التخص د ددص العمم د ددي؛ وى د ددذا
ي د دددل عم د ددى اتف د دداق آراء عين د ددة الد ارس د ددة عم د ددى فاعمي د ددة المن د ددافع المتحقق د ددة م د ددن تطبي د ددق نظ د ددام
الفحص الضريبي اإللكتروني.
 الدرجة الكمية لفاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية
اليمنية :بمغت قيمة مربع كاي ( ،)0.984وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى
()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.611وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات
عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية
اليمنية؛ تعزى لمتغير التخصص العممي؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية
تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ وبالتالي يتم قبول
الفرضية العدمية الفرعية" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ
أبعاد فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل
لمتغير التخصص العممي".
د) تحميؿ اتجاهات أراء أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير الكظيفة الحالية:
لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية لكل بعد عمى حدة ولجميع أبعاد األداة تعزى لمتغير الوظيفة الحالية؛ الختبار
صحة الفرضية العدمية التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة
حكؿ فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير
الكظيفة الحالية"؛ تم استخدام اختبار (كروسكال واالس) أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي لممقارنة
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بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة؛ وذلك لعدم توافر أحد شروط استخدام
اإلحصاء المعممي ،وىو أن حجم بعض العينات أقل من ( ،)25والجدول ( )20يوضح نتيجة
اختبار (كروسكال واالس).
جذول ()26
َتُجت اختببر كروسكبل واالس نهًقبرَت بٍُ يتىسطبث رتب استجبببث أفراد انؼُُت وفقب نًتغُر انىظُفت
انذالنت
قًُت يربغ قًُت يستىي
يتىسظ
انؼذد
انىظُفت
انبؼذ
انهفظُت
انذالنت
كبٌ
انرتب
ٓشاخغ
42.31
29
ؿُش داُخ
انتىجه
0.700
0.71
ٓأٓىس (كبحض)
37.88
32
إحظبئُب
انًؼهىيبتٍ
أخشي
37.76
17
ٓشاخغ
41.52
29
انًىارد
ؿُش داُخ
0.605
ٓأٓىس (كبحض)
36.42
32
إحظبئُب
انًؼهىيبتُت
1.00
أخشي
41.85
17
ٓشاخغ
42.19
29
يُظىيت
ؿُش داُخ
0.566
1.13
ٓأٓىس (كبحض)
36.27
32
إحظبئُب
انضىابظ
أخشي
41.00
17
ٓشاخغ
40.16
29
ؿُش داُخ
0.947
0.11
تقُُبث انفحص ٓأٓىس (كبحض)
38.48
32
إحظبئُب
أخشي
40.29
17
ٓشاخغ
43.67
29
انًُبفغ انًتىقغ
ؿُش داُخ
0.416
1.75
ٓأٓىس (كبحض)
37.97
32
إحظبئُب
تحقُقهب
أخشي
35.26
17
يراجغ
41.33
29
غُر دانت
0.804
0.43
انذرجت انكهُت يأيىر (فبحص)
37.55
32
إحصبئُب
أخري
40.06
17

يتضح من جدول ( )20ما يأتي:
 البعػػػػد األكؿ التكجػػػػه المعمكمػػػػاتي لتطبيػػػػؽ نظػػػػاـ الفحػػػػص الضػػػػريبي اإللكتركنػػػػي :بمغد ددت
قيم د ددة مرب د ددع ك د دداي ( ،)0.71وى د ددي قيم د ددة غي د ددر دال د ددة إحص د ددائياً عن د ددد مس د ددتوى ()0.05؛ ألن
قيمد د ددة مسد د ددتوى الداللد د ددة بمغد د ددت ( ،)0.700وىد د ددي قيمد د ددة أكبد د ددر مد د ددن ()0.05؛ ومد د ددن ثد د ددم؛ ال
توجد د ددد فد د ددروق ذات داللد د ددة إحصد د ددائية عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة ( )0.05بد د ددين متوسد د ددطات رتد د ددب
اس د د ددتجابات عين د د ددة الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة التوج د د ددو المعموم د د دداتي لتطبي د د ددق نظ د د ددام الفح د د ددص
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الض د دريبي اإللكتروند ددي؛ تعد ددزى لمتغيد ددر الوظيفد ددة ،وىد ددذا يد دددل عمد ددى اتفد دداق آراء عيند ددة الد ارسد ددة
عمى فاعمية التوجو المعموماتي لتطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعد الثاني المكارد المعمكماتية لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع كاي
( ،)1.00وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت
( ،)0.605وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية الموارد
المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني ،تعزى لمتغير الوظيفة؛ وىذا يدل عمى اتفاق
آراء عينة الدراسة عمى فاعمية الموارد المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعد الثالث منظكمة الضكابط الخاصة بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة
مربع كاي ( ،)1.13وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى
الداللة بمغت ( ،)0.566وىي قيمة أكبر من ( )0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني ،تعزى لمتغير الوظيفة؛
وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص
الضريبي اإللكتروني.
 البعد الرابع تقنيات نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع كاي ( ،)0.11وىي
قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى الداللة بمغت (،)0.947
وىي قيمة أكبر من ()0.05؛ ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية تقنيات نظام الفحص
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الضريبي اإللكتروني ،تعزى لمتغير الوظيفة؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى
فاعمية تقنيات نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعد الخامس المنافع المتكقع تحقيقها مف تطبيؽ بنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني:
بمغت قيمة مربع كاي ()1.75؛ وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ألن قيمة
مستوى الداللة بمغت ( ،)0.416وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية المنافع المتحققة من تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني ،تعزى لمتغير الوظيفة؛
وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية المنافع المتحققة من تطبيق نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني.
 الدرجة الكمية لفاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية
اليمنية :بمغت قيمة مربع كاي ( ،)0.43وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛
ألن قيمة مستوى الداللة بمغت ( ،)0.804وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة
الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛
تعزى لمتغير الوظيفة؛ وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية تطبيق نظام
الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ وبالتالي يتم قبول الفرضية الفرعية
العدمية ،التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ أبعاد
فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير
الكظيفة الحالية".
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ق) تحميؿ اتجاهات أراء أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير سنكات الخبرة:
لمعرفة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية لكل بعد عمى حدة ولجميع أبعاد األداة تعزى لمتغير سنوات الخبرة؛ الختبار صحة
الفرضية العدمية التي تنص" :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة حكؿ
فاعمية تطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني في اإلدارة الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير
سنكات الخبرة"؛ تم استخدام اختبار (كروسكال واالس) أحد أساليب اإلحصاء الالمعممي لممقارنة
بين متوسطات رتب درجات استجابات عينة الدراسة؛ وذلك لعدم توافر أحد شروط استخدام
اإلحصاء المعممي ،وىو أن حجم بعض العينات أقل من ( ،)25والجدول ( )21يوضح نتيجة
اختبار (كروسكال واالس).
يتضح من جدول ( )21ما يأتي:
 البعد األكؿ التكجه المعمكماتي لتطبيؽ نظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع
كاي ( ،)0.338وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.05؛ ألن قيمة مستوى
الداللة بمغت ( ،)0.844وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية التوجو المعموماتي لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير سنوات الخبرة،
وىذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية التوجو المعموماتي لنظام الفحص
الضريبي اإللكتروني.
 البعد الثاني المكارد المعمكماتية لنظاـ الفحص الضريبي اإللكتركني :بمغت قيمة مربع كاي
( ،)0.857وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى ()0.651؛ ألن قيمة مستوى الداللة
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بمغت ( ،)0.605وىي قيمة أكبر من ( ،)0.05ومن ثم؛ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية الموارد
المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وىذا يدل عمى
اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية الموارد المعموماتية لنظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
جذول ()21
َتُجت اختببر كروسكبل واالس نهًقبرَت بٍُ يتىسطبث رتب استجبببث أفراد انؼُُت وفقب نًتغُر سُىاث انخبرة
انبؼذ
انتىجه
انًؼهىيبتٍ
انًىارد
انًؼهىيبتُت
يُظىيت
انضىابظ
تقُُبث انفحص
انًُبفغ انًتىقغ
تحقُقهب
انذرجت انكهُت

سُىاث انخبرة

انؼذد

5-1
15-6
أًثش ٖٓ 15
5-1
15-6
أًثش ٖٓ 15
5-1
15-6
أًثش ٖٓ 15
5-1
15-6
أًثش ٖٓ 15
5-1
15-6
أًثش ٖٓ 15
5-1
16-6
أكثر يٍ 16

15
24
39
15
24
39
15
24
39
15
24
39
15
24
39
15
24
39

يتىسظ
انرتب
36.50
40.60
39.97
34.83
39.67
41.19
27.73
40.31
43.53
31.33
37.63
43.79
36.43
36.90
42.28
31.77
38.35
43.18

قًُت يربغ
كبٌ

قًُت يستىي
انذالنت

انذالنت
انهفظُت

0.338

0.844

ؿُش داُخ
إحظبئُب

0.857

0.651

ؿُش داُخ
إحظبئُب

5.32

0.070

ؿُش داُخ
إحظبئُب

3.52

0.172

ؿُش داُخ
إحظبئُب

1.20

0.549

ؿُش داُخ
إحظبئُب

2.83

0.242

غُر دانت
إحصبئُب

 البعػػػد الثالػػػث منظكمػػػة الضػػػكابط الخاصػػػة بنظػػػاـ الفحػػػص الضػػػريبي اإللكتركنػػػي :بمغد دت
قيم د ددة مرب د ددع ك د دداي ( ،)5.32وى د ددي قيم د ددة غي د ددر دال د ددة إحص د ددائياً عن د ددد مس د ددتوى ()0.05؛ ألن
قيمد د ددة مسد د ددتوى الداللد د ددة بمغد د ددت ( ،)0.070وىد د ددي قيمد د ددة أكبد د ددر مد د ددن ( ،)0.05ومد د ددن ثد د ددم؛ ال
توجد د ددد فد د ددروق ذات داللد د ددة إحصد د ددائية عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة ( )0.05بد د ددين متوسد د ددطات رتد د ددب
اس د د ددتجابات عين د د ددة الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة منظوم د د ددة الضد د د دوابط الخاص د د ددة بنظ د د ددام الفح د د ددص
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الضد د دريبي اإللكترون د ددي؛ تع د ددزى لمتغي د ددر س د ددنوات الخبد د درة؛ وى د ددذا ي د دددل عم د ددى اتف د دداق آراء عين د ددة
الدراسة عمى فاعمية منظومة الضوابط الخاصة بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعػػػػػد الرابػػػػػع تقنيػػػػػات نظػػػػػاـ الفحػػػػػص الضػػػػػريبي اإللكتركنػػػػػي :بمغ د ددت قيم د ددة مرب د ددع ك د دداي
( ،)3.52وى د د ددي قيم د د ددة غي د د ددر دال د د ددة إحص د د ددائياً عن د د ددد مس د د ددتوى ()0.05؛ ألن قيم د د ددة مس د د ددتوى
الداللد ددة بمغد ددت ( ،)0.172وىد ددي قيمد ددة أكبد ددر مد ددن ( ،)0.05ومد ددن ثد ددم؛ ال توجد ددد فد ددروق ذات
داللد د ددة إحصد د ددائية عند د ددد مسد د ددتوى داللد د ددة ( )0.05بد د ددين متوسد د ددطات رتد د ددب اسد د ددتجابات عيند د ددة
الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة تقني د د ددات نظ د د ددام الفح د د ددص الضد د د دريبي اإللكترون د د ددي؛ تع د د ددزى لمتغي د د ددر
س د ددنوات الخبد د درة؛ وى د ددذا ي د دددل عم د ددى اتف د دداق آراء عين د ددة الد ارس د ددة عم د ددى فاعمي د ددة تقني د ددات نظ د ددام
الفحص الضريبي اإللكتروني.
 البعػػػػػد الخػػػػػامس المنػػػػػافع المتكقػػػػػع تحقيقهػػػػػا مػػػػػف تطبيػػػػػؽ نظػػػػػاـ الفحػػػػػص الضػػػػػريبي
اإللكتركنػػػػػػي :بمغدد ددت قيمد د ددة مربدد ددع كد د دداي ( ،)1.20وىد د ددي قيمد د ددة غيد د ددر دالد د ددة إحصد د ددائياً عند د ددد
مسد د ددتوى ()0.05؛ ألن قيم د د ددة مس د د ددتوى الدالل د د ددة بمغد د ددت ( ،)0.549وى د د ددي قيم د د ددة أكب د د ددر م د د ددن
( ،)0.05وم د ددن ث د ددم؛ ال توج د ددد ف د ددروق ذات دالل د ددة إحص د ددائية عن د ددد مس د ددتوى دالل د ددة ()0.05
بد د ددين متوس د د ددطات رت د د ددب اس د د ددتجابات عين د د ددة الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة المن د د ددافع المتحقق د د ددة م د د ددن
تطبي د ددق نظ د ددام الفح د ددص الضد د دريبي اإللكترون د ددي؛ تع د ددزى لمتغي د ددر س د ددنوات الخبد د درة؛ وىد د دذا ي د دددل
عمد ددى اتفد دداق آراء عيند ددة الد ارسد ددة عمد ددى فاعميد ددة المند ددافع المتحققد ددة مد ددن تطبيد ددق نظد ددام الفحد ددص
الضريبي اإللكتروني.
 الدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة لفاعميػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ الفحػػػػػػص الضػػػػػػريبي اإللكتركنػػػػػػي فػػػػػػي اإلدارة
الضػػػػػريبية اليمنيػػػػػة :بمغ د ددت قيم د ددة مرب د ددع ك د دداي ( ،)2.83وى د ددي قيم د ددة غي د ددر دال د ددة إحص د ددائياً
عند د ددد مسد د ددتوى ()0.05؛ ألن قيمد د ددة مسد د ددتوى الداللد د ددة بمغد د ددت ( ،)0.242وىد د ددي قيمد د ددة أكبد د ددر
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م د د ددن ( ،)0.05ومدد د ددن ثد د د ددم؛ ال توجدد د ددد فد د د ددروق ذات دالل د د ددة إحص د د ددائية عن د د ددد مسدد د ددتوى داللدد د ددة
( )0.05ب د د ددين متوس د د ددطات رت د د ددب اس د د ددتجابات عين د د ددة الد ارس د د ددة ح د د ددول فاعمي د د ددة تطبي د د ددق نظ د د ددام
الفح د د ددص الضد د د دريبي اإللكترون د د ددي ف د د ددي اإلدارة الضد د د دريبية اليمني د د ددة؛ تع د د ددزى لمتغي د د ددر س د د ددنوات
الخبد د درة؛ وى د ددذا ي د دددل عم د ددى اتف د دداق آراء عين د ددة الد ارس د ددة عم د ددى فاعمي د ددة تطبي د ددق نظ د ددام الفح د ددص
الض د د د دريبي اإللكتروند د د ددي ف د د د ددي اإلدارة الض د د د دريبية اليمني د د د ددة؛ وبالتد د د ددالي ي د د د ددتم قبد د د ددول الفرض د د د ددية
العدميدددة الفرعيد ددة ،التد ددي تدددنص" :ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أفػػػػراد عينػػػػة
الدراسػػػػة حػػػػكؿ أبعػػػػاد فاعميػػػػة تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ الفحػػػػص الضػػػػريبي اإللكتركنػػػػي فػػػػي اإلدارة
الضريبية اليمنية؛ تعزل لمتغير سنكات الخبرة".
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المبحث األول :النتائج.

111

الفصل الرابع النتائج والتوصيات

أوالً :النتائج المتعمقة فاعمية تطبيق نظام الفحص اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية:
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية عالية ,وهي نتيجة تراكمية تعكس درجة عالية جداً في المنافع المتوقع تحققها من
تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني ,بينما حاز التوجه المعموماتي لتطبيق نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني عمى درجة عالية في الفاعمية ,وتالهما بعد تقنيات الفحص اإللكتروني في
الترتيب الثالث وبدرجة فاعمية عالية ,وجاء بعد منظومة ضوابط الفحص اإللكتروني في الترتيب
الرابع ودرجة الفاعمية عالية أيضاً ,واحتل بعد الموارد المعموماتية لنظام الفحص اإللكتروني في
الترتيب الخامس وبدرجة فاعمية عالية.
ثانياً :اال تاااات نحو فاعمية تطبيق نظام الفحص اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية
أظهرت نتائج تحميل اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية لكل بعد عمى حدة ,اآلتي:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق
نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ,ولكل بعد عمى حدة؛ تعزى
لمتغير العمر ,والمؤهل العممي ,والتخصص العممي ,والوظيفة الحالية ,وسنوات الخبرة؛ وهذا يدل
عمى اتفاق آراء عينة الدراسة حول فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة
الضريبية اليمنية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول فاعمية
تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ,ولكل بعد عمى حدة؛
باستثناء وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب استجابات عينة الدراسة حول
فاعمية تقنيات نظام الفحص الضريبي اإللكتروني؛ تعزى لمتغير العمر لصالح من هم بعمر أكبر
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من  36سنة؛ وهذا يدل عمى اتفاق آراء عينة الدراسة عمى فاعمية تقنيات نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني.
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المبحث الثاني :التوصيات.
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في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث:
بأن عمى اإلدارة الضريبية العمل عمى فاعمية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني ترجمة
لتوجهها وقناعتها بأهمية تكنولوجيا المعمومات في العمل الضريبي؛ من خالل إنشاء قطاع
لتكنولوجيا المعمومات ,لمقيام بالمهام األتية:
 )1وضع الخطط االستراتيجية لمتحول من نظام الفحص الضريبي التقميدي الى نظام الفحص
الضريبي اإللكتروني.
 )2تخصيص المبالغ المالية الكافية لتوفير األجهزة والمعدات والبرمجيات اإللكترونية الحديثة
لتطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 )3اإلسراع في بناء قاعدة بيانات ومعمومات متكاممة ذات اعتمادية وموثوقية عالية في ظل
بيئة مكانية مالئمة لحفظ البرامج وايجاد البدائل االحتياطية والخطط المستقبمية لحدوث
الكوارث واألزمات وتوثيق وحفظ البيانات آليا.
 )4تنمية قدرات ومهارات موظفي اإلدارة الضريبية في التعامل مع األنظمة اإللكترونية
المتطورة بالتدريب والتأهيل المستمر والتركيز عمى أساليب فحص سالمة وفاعمية نظام
الرقابة الداخمية لـ(فاحصين ,مراجعين) ,وتوفير الحوافز والمكافآت المناسبة.
 )5السرعة في توفير وسائل الربط الشبكي واالتصاالت فيما بين اإلدارة الضريبية والجهات
ذات العالقة.
 )6وضع أدلة وارشادات مكتوبة تحدد المهام والمسؤوليات واإلجراءات الواجب االلتزام بها من
قبل الفاحصين والمراجعين عند فحص األنظمة اإللكترونية لممكمفين.
 )7الحرص عمى توفير واقتناء البرمجيات الحديثة ذات الجودة العالية.
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 )8العمل عمى نشر الوعي الضريبي والتواصل مع المكمفين والمجتمع عبر إقامة الندوات
واستخدام تكنولوجيا المعمومات في إرسال النشرات والتعميمات واستقبال الشكاوي والبالغات
بواسطة (االنترنت ,الرسائل النصية).
 )9اإلعداد والتجهيز لمنماذج والوثائق اإللكترونية الالزمة لجميع مراحل نظام التحاسب
الضريبي.
 )11إن تعمل مؤسسات التعميم الجامعي والمعهد الضريبي عمى تنمية الموارد البشرية؛ بما
يتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني.
 )11تحديث برامج التعميم الجامعي فيما يخص المحاسبة الضريبية.
 )12العمل عمى استقطاب الموارد البشرية ذو الخبرة والمهارة العالية في تكنولوجيا المعمومات.
 )13التأكيد عمى ضرورة االستمرار في تطوير وتحديث أعمال اإلدارة الضريبية بما يتالءم مع
التطور في مجال المال واألعمال.
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المراجع العربية:
أوالً :الكتب والرسائل والبحوث العممية:
القرآف الكريـ.
إبراىيـ ،طو خيري طو ،6102 ،مدخؿ مقترح لتطوير الفحص الضريبي بيدؼ تحسيف جودة األداء الضريبي والحد
مف التقديرات الشخصية ،الفكر المحاسبي ،مصر ،المجمد ،61العدد.3
األغا ،وساـ ،2016 ،دور حركة الشركات في تطوير استراتيجيات الفحص الضريبي ،دراسة تحميمية في قطاع
غزة ،رسالة ماجستير في المحاسبة  ،قسـ المحاسبة والمراجعة ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة
األزىر ،غزة.
اآللوسي ،جازـ ىاشـ ،6113 ،الطريؽ إلى عمـ المراجعة والتدقيؽ المراجعة النظرية ،الجزء ،0الطبعة.0
الباي ،شادي؛ عداس ،ضحى ،6102 ،أثر إجراءات الرقابة العامة في الحد مف مخاطر البيئة الداخمية لنظاـ
المعمومات المحاسبي اإللكتروني ،مجمة جامعة القدس المفتوحة لمبحوث اإلدارية واالقتصادية ،المجمد ،6
العدد .8
بخيت ،سماح ،6112 ،المشاكؿ الضريبية الناتجة عف صفقات التجارة اإللكترونية ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة،
جامعة القاىرة.
البطانية ،نبيؿ محمد ،0992 ،بنؾ المعمومات – تكنولوجيا مساندة ،مجمة الحاسوب ،الجمعية األردنية لمحاسبات،
العدد .33
البياتي ،بيداء ستار لفتة ،6112 ،تصميـ نظاـ كمدخؿ استراتيجي لتطبيقات الحكومة اإللكترونية – دراسة حالة في
مديرية التسجيؿ العقاري ،أطروحة دكتوراه ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
توماس  ،وليـ؛ ىنكي ،أمرسوف ،1989 ،المراجعة بيف النظرية والتطبيؽ ،تعريب :حجاج ،أحمد ؛ سعيد ،كماؿ
الديف  ،دار المريخ لمنشر ،المممكة العربية السعودية ،الرياض.
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جمعة ،أحمد؛ خميؿ ،عطاء اهلل ،6116 ،معايير الدقيؽ وتكنولوجيا المعمومات ػ التطورات الحالية  ،مجمة آفاؽ
جديدة ،كمية التجارةػ جامعة المنوفية ،السنة الرابعة عشرة  ،العدد (.)0-6
حسف ،سعيد عمي؛ عابد ،سراج يوسؼ( ،بدوف) ،نحو التخطيط االستراتيجي والتحميؿ البيئي لمنيضة االقتصادية
العربية لمواجية المنافسة العالمية في ظؿ الظروؼ الراىنة ،مصر ،جامعة القاىرة.
الحسنية ،سميـ إبراىيـ ،6100 ،نظـ المعمومات اإلدارية (نما) ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الوراؽ لمنشر ،األردف،
عماف.
حسيف ،ليث سعد عبد اهلل؛ عبد خالد ،حامد ،6106 ،متطمبات تطبيؽ الحكومة اإللكترونية لدعـ خدمات العمؿ
الضريبي نظاـ مقترح ،المؤتمر العممي الثاني  ،جامعة الموصؿ ،كمية اإلدارة واالقتصاد.
حماده ،رشا ،2010 ،أثر الضوابط الرقابية العامة لنظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية في زيادة موثوقية
المعمومات المحاسبية ،مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية ،المجمد ،26 ،العدد (.)1
حوسو ،محمد محمود ذيب ،6112 ،التدقيؽ لألغراض الضريبية ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.
الخطيب ،خالد ،6111 ،األصوؿ العممية لتدقيؽ الحسابات ،دار وائؿ لمنشر عماف ،األردف.
خورشيد ،محمد محمود محمد ،6118 ،مقترحات تطوير اإلدارة الضريبية باستخداـ األعماؿ اإللكترونية الحديثة،
المؤتمر الضريبي )الرابع عشر( التشريع ومشكالت التحاسب الضريبي لمنظاـ الضريبي المصري –
مصر ،المجمد .6
الدسيطي محمد ،0999 ،نموذج مقترح لترشيد قرار الفاحص الضريبي عف مدى أمانة النظـ المحاسبية ،الكمية
المصرية لمدراسات ،مصر ،المجمد  ،63العدد 6
ذنيبات ،عمي ،2010 ،مدى فاعمية استخداـ تكنولوجيا المعمومات في عممية التدقيؽ في األردف ،مجمة دراسات
العموـ اإلدارية ،المجمد  ،30العدد

211

قائمة المراجع
راىي ،عبدالرحيـ؛ العدناني ،محمد ،2007 ،استخداـ األساليب اإلحصائية في تطوير الفحص الضريبي في العراؽ،
مجمة اإلدارة واالقتصاد ،العدد(.)66
الراوي ،عبد المطيؼ شياب؛ األفندي ،ارسالف إبراىيـ ،6106 ،اثر االستثمار في تقانة المعمومات وفاعمية نظاـ
المعمومات المحاسبية في ظؿ االقتصاد المعرفي ،مجمة اإلدارة واالقتصاد ،السنة  ،32العدد .93
زناتي ،فارس محمد ،6102 ،استخداـ األساليب الحديثة في تطوير الفحص الضريبي ،المؤتمر العممي الضريبي
الرابع والعشريف بعنواف :دور الضرائب في تحقيؽ استراتيجية ، 2030الجمعية المصرية لممالية العامة
والضرائب ،مصر ،القاىرة.
سالـ ،طاىر عمي ،6102 ،دراسة تحميمية لمجوانب المرتبطة المتعمقة بالفحص الضريبي اإللكتروني ،المجمة العممية
لمدراسات التجارية والبيئية ،مصر ،المجمد ،2العدد.0
ستيفف موسكوؼ ،مارؾ سيمكف ،6112 ،نظـ المعمومات المحاسبية التخاذ الق اررات ،ترجمة :كماؿ الديف سعيد،
مراجعة :أحمد حامد حجاج ،تقديـ :سمطاف محمد السمطاف ،الرياض :دار المريخ لمنشر ،الطبعة الثانية.
ستينبارت ،بوؿ؛ رومني ،مارشاؿ ،6119 ،نظـ المعمومات المحاسبية ،تعريب :قاسـ الحسيني ،الرياض :دار
المريخ لمنشر ،الكتاب األوؿ.
سعد ،عالء ,2014 ،تقيـ دور نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية في الحد مف ظاىرة التيرب الضريبي مف
وجية نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية ،رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويؿ ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
سمور ،خميؿ ،6118 ،مشكالت التقدير الذاتي لضريبة الدخؿ وفقاً ألحكاـ قانوف ضرائب الدخؿ الفمسطيني بيف
االلزاـ وااللتزاـ  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
السياني؛ محمد احمد محمد ،6111 ،تقنيات التدقيؽ باستخداـ الحاسوب  -تجربة الجياز المركزي لمرقابة
والمحاسبة في الجميورية اليمنية ،رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد  -العراؽ.
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الشافعي ،جالؿ عبد الحكيـ ،6100 ،دراسة تحميمية انتقادية لفمسفة المحاسبة الضريبية في ظؿ القانوف رقـ 90
لسنة 6112ـ ،مجمة البحوث التجارية ،كمية التجارة جامعة الزقازيؽ ،العدد األوؿ ،المجمد .33
الشافعي ،جالؿ ،0982 ،الفحص الضريبي عمى أرباح شركات األمواؿ والضريبة العامة عمى الدخؿ ،مكتبة كمية
التجارة ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.
الصباغ ،عماد ،6111 ،نظـ المعمومات – ماىيتيا ومكوناتيا ،مكتبة دار الثقافة لمطباعة والنشر ،الطبعة األولى،
عماف ،األردف.
الصفو ،رياض ؛ العباسي ،عالء ،6102 ،دور أخالقيات العمؿ في تعزيز فاعمية أمف المعمومات  -دراسة
استطالعية في جمعية اليالؿ األحمر العراقي -ميساف ،مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية واإلدارية ،كمية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة واسط ،العدد .60
الطويؿ ،اكرـ؛ رشيد ،حكمت ،6112 ،أثر تقانة المعمومات في عمميات إدارة المعرفة ،مجمة بحوث مستقبمية ،العدد
(.)01
الطيب ،أحمد عبد الرحمف ،6101 ،منظومة الضوابط ومعايير المراجعة ،مجمة الوعي الضريبي ،العدداف  22و
.22
العامري ،محمد عمي؛ الكعبي ،حيدر مطشر ،6102 ،أثر المقدرات الجوىرية الضريبية في أبعاد التحاسب
الضريبي – دراسة استطالعية لعينة مف المسؤوليف في الييئة العامة لمضرائب في العراؽ ،مجمة دراسات
محاسبية ومالية ،المجمد الحادي عشر ،العدد .32
عبدالمطمب ،شيماء؛ قابيؿ ،الباز فوزي ،6102 ،استخداـ التحميؿ البيئي في تفعيؿ الفحص الضريبي اإللكتروني،
المؤتمر الضريبي الحادي والعشريف :إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيق ًا لمعدالة الضريبية والعدالة
االجتماعية ،الجمعية المصرية لممالية العامة والضرائب ،القاىرة ،مصر ،المجمد.6
عبود ،محمد سمماف ، 6102 ،أثر القوانيف والق اررات الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي مف نتائج القوائـ المالية
لمشركات ،مجمة دراسات محاسبية ومالية ،المجمد الحادي عشر ،العدد  ،32الفصؿ الرابع.
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العربيد ،شرؼ سمير؛ الخطيب ،عدناف ناصر ،6112 ،توثيؽ إجراءات الفحص الضريبي مف منظور إدارة الجودة
الشاممة ،دراسة تطبيقية عمى دائرة ضريبة الدخؿ والمبيعات في و ازرة المالية– األردف ،عماف ،مجمة تشريف
لمدراسات والبحوث العممية ،المجمد  ،69العدد .66
عصيمي ،أحمد ،6102 ،نظـ المعمومات المحاسبية (مدخؿ معاصر) ،دار المريخ لمنشر ،المممكة العربية
السعودية ،الرياض.
عطاء ،محمد حامد ،0992 ،الفحص الضريبي لألنشطة ،دار الطباعة الحرة ،المجمد الثالث ،االسكندرية ،مصر.
عطية ،يوحنى ،2008 ،استخداـ نظرية المعمومات المحاسبية في القضاء عمى مشكالت التحاسب الضريبي,
المؤتمر الرابع عشر :التشريع ومشكالت التحاسب الضريبي لمنظاـ الضريبي المصري.
عطية ،يوحنا نصحي ،6102 ،استخداـ منيج إدارة المعرفة في تفعيؿ أداء الفحص الضريبي ،المؤتمر العممي
الضريبي الرابع والعشريف :دور الضرائب في تحقيؽ استراتيجية  ،2030الجمعية المصرية لممالية العامة
والضرائب ،القاىرة ،مصر.
عمي ،وليد أحمد محمد ،6106 ،دراسة تحميمية لممشكالت التي تواجو األجيزة الضريبية مف منظور معموماتي،
مجمة البحوث المالية والضريبية ،الجمعية المصرية لممالية والضرائب ،القاىرة ،مصر ،العدد.22
العنكبي ،ىيثـ ، 2009 ،دور تقنية الحاسوب في رفع الحصيمة الضريبية في العراؽ  ،مجمة كمية بغداد لمعموـ
اإلدارية ،العدد.21
القيمي ،أمؿ يحيى ناصر ،6102 ،النظـ المحاسبية اإللكترونية في قانوف ضرائب الدخؿ رقـ  02لسنة ،6101
مجمة الوعي الضريبي ،مصمحة الضرائب – اليمف ،العدداف  21و .20
كاظـ ،حاتـ كريـ؛ رضا ،سندس ماجد ،6118 ،أثر تقنية المعمومات عمى نظاـ المعمومات المحاسبية – دراسة
تحميمية آلراء عينة مف أساتذة قسـ المحاسبة وموظفي قسـ الحسابات في جامعة الكوفة ،مجمة القادسية
لمعموـ اإلدارية واالقتصادية ،المجمد  ،01العدد .6
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الالمي ،غساف قاسـ ،6103 ،تحميؿ مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات :دراسة استطالعية في بيئة عمؿ
عراقية ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،العدد الخاص بمؤتمر الكمية.
لطفي؛ أميف السيد أحمد ،6112 ،المراجعة بيف النظرية والتطبيؽ ،دار الجامعة لمنشر ،اإلسكندرية :مصر.
محمد ،كريمة ، 6101 ،مدخؿ مقترح الستخداـ معايير الجودة الشاممة في تحسيف كفاءة وفعالية الفحص الضريبي
المنسؽ ،رسالة دكتوراه  ،جامعة السويس  ،كمية التجارة باإلسماعيمية.
محمد ،أشرؼ محمد عموانى ،6102 ،مدخؿ محاسبي مقترح لزيادة فعالية الفحص الضريبي بيدؼ تقميؿ المخاطر
الضريبية ،مجمة البحوث المالية والتجارية ( كمية التجارة جامعة بور سعيد ،مصر ،العدد.6
محمد ،كريمة حسف محمد ،6100 ،مدخؿ مقترح الستخداـ معايير الجودة الشاممة في الفحص الضريبي المنسؽ،
مجمة المدير الناجح ،جامعة السويس ،العدد .036
مرقص ،فوزي عبد الباقي ،6102 ،تقييـ الوضع الحالي لمفحص الضريبي في مصر في ضوء المستجدات
المعاصرة ،مجمة البحوث التجارية ،جامعة الزقازيؽ ،كمية التجارة ،مصر ،المجمد  ،32العدد .6
مشكور ،سعود ،2016 ،التشغيؿ اإللكتروني لمبيانات المحاسبية وأثره في تحسيف كفاءة أداء الرقابة الداخمية ،مجمة
المحاسب ،المجمد  ،63العدد.45
ىدىود ،ىاني ،2009 ،مدخؿ مقترح لتطوير اإلثبات في المراجعة وفقاً لمتطمبات الفحص الضريبي المنسؽ
والمعايير الدولية المرتبطة ،رسالة ماجستير في المحاسبة والمراجعة ،قسـ المحاسبة والمراجعة ،كمية
التجارة باإلسماعمية ،جامعة قناة السويس ،مصر.
ىمشري ،عمر أحمد ،6110 ،مراكز المعمومات اإلدارية الحديثة لممكتبات ،مؤسسة رؤى العصرية ،دار صفا
لمنشر ،عماف ،األردف.
اليندي ،عدناف؛ وآخروف ، 0992 ،الصناعة المصرفية العربية في عالـ المعموماتية واالتصاالت الحديثة ،مجمة
اتحاد المصارؼ العربية.
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الياس ،عبد اهلل ،6103 ،المراجعة في ظؿ نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية ،رسالة ماجستير ،جامعة السوداف
لمعموـ والتكنولوجيا.
ياسيف ،سعد ،6111 ،تحميؿ وتصميـ نظـ المعمومات ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،عماف :األردف.

ثانياً :المصادر والوثائق الرسمية:
القانوف رقـ ( )17لسنة  ،2010بشأف ضرائب الدخؿ ،الجميورية اليمنية.
القانوف رقـ ( )19لسنة ،2001بِشأف الضريبية العامة عمى المبيعات وفقاً لمتعديالت التي طرأت عميو بموجب
القانوف رقـ ( ) 42لسنة 2005ـ ،الجميورية اليمنية.
قرار وزير المالية رقـ ( )508لسنة  ،2010بإصدار الالئحة التنفيذية لمقانوف رقـ ( )17لسنة  2010بشأف ضرائب
الدخؿ ،الجميورية اليمنية.
قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقـ ( )1لسنة  ،2016بإصدار الالئحة التنفيذية لقانوف الضريبة العامة عمى
المبيعات رقـ ( )19لسنة  ،2011وتعديالتو ،و ازرة المالية اليمنية.
قرار وزير المالية رقـ ( )681لسنة  ،6100بشأف قواعد ومعايير تحديد المخاطر واختيار العينات مف إق اررات
مكمفي ضرائب الدخؿ المقدمة في الموعد القانوني ،و ازرة المالية اليمنية.
كتاب منظومة القوانيف االقتصادية الطبعة الثانية – يناير  2013اإلصدار السابع لمجمة الوعي الضريبي ،مصمحة
الضرائب اليمنية.
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- Ernest, Ohonba, 2015, The Relevance of Auditing in A Computerized
Accounting System. International Journal of Management and Applied
Science, Volume 1, Issue 11.
- Odongo, Richard, 2016, Effects Of Electronic Tax Filing Systems On
Compliance Amongst Small And Medium Enterprises Within Mombasa
Central Business District, Unpublished Master Thesis, University of
Nairobi.
- Office of Audit Services,"internal Auditing", 2004, MSC3 AU – New mexico
State university, Last modified Date, October.
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(ملحق :استبانة الدراسة).
كلية العلوم اإلدارية
قسم المحاسبة
برنامج الماجستير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة األندلس للعلوم والتقنية
عمادة الدراسات العليا

األخ  ............................................................. /األكــــرم
السالم عليكن ورمحة اهلل تعاىل وبركاته  ،،،وبعد:
يهديكم الباحث أطيب التحايا متمنياً لكم موفور الصحة والعافية ,وحييطكم علماً بأنو يقوم بإجراء الدراسة
ادلوسومة بـ "مدى فاعلية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني" (دراسة ميدانية في اإلدارة الضريبية
اليمنية)؛ وذلك استكماالً دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستري يف احملاسبة .ونظراً دلا تقضيو طبيعة موضوع
الدراسة من آلية جلمع ادلعلومات ,فقد قام الباحث بتصميم استمارة االستبانة – اعتماداً على اطالعو على
األدبيات والدراسات واألحباث العلمية ذات العالقة مبوضوع دراستو ,ووفقاً للخطوات العلمية ادلتعارف عليها –
لغرض مجع البيانات وادلعلومات اخلاصة مبوضوع دراستو احلالية من عينة الدراسة.
وإمياناً من الباحث مبدى ما تتمتعون بو من معرفة وخربة يف ىذا الصدد فإنو يتشرف بوضع ىذه االستبانة بني
أيديكم إلبداء آراءكم فيما تضمنتو فقرات استمارة االستبانة؛ وذلك بوضع إشارة (√) على اخليار الذي ميثل
درجة موافقتكم  -حبسب قناعتكم الشخصية  -يف سياق حتديد فاعلية تطبيق نظام الفحص الضريبي
اإللكتروني في اإلدارة الضريبية اليمنية ,ووفقاً للمقياس ادلستخدم ,ومبا حيقق اذلدف الرئيس من الدراسة ,مع
العلم بأن مشاركتكم هبذه االستبانة والبيانات اليت تزودنا هبا ستكون حمل اىتمامنا .ونؤكد لكم أن ىذه البيانات
ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ,والباحث على ثقة تامة بأنكم ستولون ىذا
ادلوضوع اىتمامكم ادلعهود ,وتقدمي ادلساعدة العلمية لتحقيق أىداف دراستو.
شاكراً ومقدراً تعاونكم واىتمامكم تجاه خدمة البحث العلمي في إطار خدمة يمننا الحبيب
إشراف الدكتور محمد السمحي

الباحث :كمال أبو بكر الحروي

رقم التلفون770646378 :

رقم التلفون771104495 :
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قائمة المالحق

أولً :المعلومات العامة

يرجى التكرم بوضع اشارة ( √) مقابل الجابة التي تراىا مناسبة
اقل من 25
1

العمر

2

المؤهل العلمي

3

التخصص العلمي

4

الوظيفة الحالية

5

سنوات الخبرة

 36فأكثر

( )

( )

( )

بكالوريوس

ماجستير

أخرى (تذكر)

( )

( )

( ) ......

محاسبة

حاسوب /تقنية معلومات

أخرى (تذكر )

( )

( )

( ) ......

مراجع

مأمور (فاحص)

أخرى (تذكر )

( )

( )

( ) ......

5–1

10 – 6

اكثر من 10

)

)

(

(

(

)

ثانياً :مدى فاعلية تطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني
(دراسة ميدانية في اإلدارة الضريبية اليمنية)
يرجى التكرم بوضع اشارة ( √) مقابل الجابة التي تراىا مناسبة
م

-1

التوجيه المعموماتي المتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني

.1

يتوافر رؤية واضحة بأن تطبيق نظام الفحص الضريبي اللكتروني يساعد في نجاح نظام الربط الذاتي.

.2

ىناك خطط استراتيجية للتحول من النظام الضريبي التقليدي الى النظام الضريبي اللكتروني .

.3

تترجم اإلدارة الضريبية رؤيتها المعلوماتية بإصدار تشريعات جديدة تدعم تطبيق نظام الفحص اللكتروني

.4

يتولد لإلدارة الضريبية قناعة بان التحول الى النظام اللكتروني استجابة للتناغم مع التقدم التكنولوجي.

.5

توجد قناعة بمساىمة تطبيق نظام الفحص الضريبي اللكتروني في الحد من الفساد المالي والداري.

.6

ي سهم الوعي المعلوماتي لإلدارة الضريبية في خلق سلوكيات الرضا والقبول بنظام الفحص اإللكتروني.

.7

تدرك اإلدارة الضريبية أىمية تكنولوجيا المعلومات في العمل الضريبي بما يحد من التهرب الضريبي.

.8

تملك اإلدارة الضريبية ثقافة معلوماتية بأىمية الستخدام التكنولوجي في تقدير المخاطر الضريبية

.9

تعزز اإلدارة الضريبية الستخدام لتكنولوجية في السلوك المعلوماتي وتجسيد الموقف الضريبي

.10

يمثل استخدام األنظمة اللكترونية استجابة حتمية لمقابلة الستخدام التكنولوجي من قبل مكلفي الضرائب

.11

تحرص اإلدارة الضريبية على اقامة برامج التدريب والتعليم المستمر لتطوير القدرات بتكنولوجيا المعلومات

.12

تعي اإلدارة الضريبية اىمية تطوير النظام الضريبي الحالي لتلبية متطلبات الفحص الضريبي اللكتروني

م

الموارد المعموماتية المتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني

-2

.1

يتوافر لدى اإلدارة الضريبية أجهزة ومعدات تكنولوجية متطورة تفي بتطبيق نظام الفحص اإللكتروني.

.2

تحرص اإلدارة الضريبية على توفير بنية عمل مكانية وتجهيزات مالئمة لنظام الفحص اللكتروني

.3

تمتلك اإلدارة الضريبية القدرة على توفير احدث النظم والبرامج الالزمة لتطبيق نظام الفحص اللكتروني

.4

تتوافر لدى الدارة الضريبية تقنية خدمية لالتصالت والربط الشبكي مع الجهات ذات العالقة .

.5

يتحلى موظفي نظام الفحص الضريبي اإللكتروني بمعايير وقواعد السلوك المهني والنزاىة والستقامة..
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موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق

موافق

محايد

محايد

غير
موافق

غير
موافق

غير موافق
بشدة

غير موافق
بشدة
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م

-2

الموارد المعموماتية المتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني

.6

يمتلك موظفي الدارة الضريبية خبرات ومهارات التعامل مع النظمة اللكترونية.

.7

تخصص اإلدارة الضريبية المبالغ المالية الكافية لتطوير نظام التحاسب الضريبي آلياً.

.8

يساعد نظام الحوافز في إنجاز أعمال الفحص الضريبي بدقة وجودة عالية في الوقت المناسب.

.9

يوجد لدى اإلدارة الضريبية قاعدة بيانات متكاملة تمثل اساساً في نظام الفحص اإللكتروني.

.10

تتوافر النماذج والوثائق اإللكترونية الالزمة لتطبيق نظام الفحص الضريبي اإللكتروني.

.11

تحرص اإلدارة الضريبية على تدريب مأموري الفحص على كيفية فحص انظمة المكلف الكترونياً .

.12

توجد سياسات اجرائية واضحة إلدارة نظام الفحص الضريبي الكترونياً.

م

-3

منظومة الضوابط المتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني

.1

يتوافر لدى اإلدارة الضريبية دليل وظيفي مكتوب محدد لمهام ومسئوليات موظفي الفحص الضريبي.

.2

ىناك سياسات و اجراءات رقابية مكتوبة توضح آلية توثيق البيانات وحفظها إلكترونياً.

.3

توفر منظومة القوانين واللوائح المنظمة للعمل توضح كيفية اجراء التعامالت الضريبية اللكترونية

.4

يوفر النظام اللكتروني مؤشرات المتثال  /اللتزام في اجراءات الفحص الضريبي.

.5

يعزز اللتزام بتسجيل النظام المحاسبي للمكلف لدى الدارة الضريبية جودة الفحص الضريبي.

.6

استخدام ضوابط رقابية كافية لضمان ادارة الوصول المادي والمنطقي للنظام الضريبي اللكتروني.

.7

اتباع اجراءات رقابية تضمن صحة البيانات الضريبية المكتملة إلجراءات آلية الدخال

.8

تتوفر ضوابط رقابة المعالجة للبيانات لضمان السالمة في مخرجات النظام الضريبي اللكتروني

.9

توجد بيئة مكانية مالئمة و آمنة لحفظ البرامج و بيانات النظام الضريبي اللكتروني

.10

توجد بدائل احتياطية وخطط مسبقة لحدوث الكوارث والزمات تضمن استمرارية اداء النظام اللكتروني

.11

يعتمد الفحص الضريبي على إجراءات وتعليمات موحدة حول آليات تحديد الدخل الخاضع للضريبة

.12

تستند عملية الفحص الضريبي الى الضوابط القانونية الخاصة بالحسابات اآللية للمكلف.

م

-4

موافق
بشدة

موافق
بشدة

تقنيات الفحص المتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني

.1

يعتمد الفحص الضريبي اإللكتروني على ضوابط قانونية ومحاسبية تحكم الوصول الى صافي الوعاء الضريبي

.2

تستخدم األساليب المحاسبية والجراءات التحليلية في دعم قرار الفاحص الضريبي واحتساب الضريبة .

.3

تدعم تقنيات الربط الشبكي فيما بين الدارات الضريبية ومع الجهات ذات العالقة .

.4

تساعد تقنيات اإلبالغ اإللكتروني في توصيل المعلومات للمكلفين والجهات ذات العالقة.

.5

تدعم تقنيات الفحص اعداد النماذج والوثائق اللكترونية الالزمة في جميع مراحل نظام التحاسب الضريبي

.6

تمثل قاعدة بيانات نظام الفحص اللكتروني اساساً في بناء حلول تدعم الدارة الضريبية.

.7

تدعم اجراء الختبارات الساسية للعمليات والرصدة عملية الفحص الضريبي.

.8

تدعم تقنيات الفحص اظهار العينات التي يجب ان تشملها علمية الفحص والمراجعة .

.9

يمتلك نظام الفحص تقنيات التوثيق في معالجة وحفظ البيانات الكترونياً .

 .10يوفر نظام الفحص الضريبي اإللكتروني أدلة إلكترونية للتحديد الدقيق للدخول الخاضعة للضريبة.
.11

موافق
بشدة

يتضمن الفحص برامج للكشف عن المخالفات والتحقق من سالمة وفعالية الرقابة الداخلية للمكلف.

 .12تساىم تقنيات استرجاع المعلومات في نظام الفحص اللكتروني على تطوير الداء الضريبي .
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غير موافق
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م

-5

المنافع المحققة المتعمق بنظام الفحص الضريبي اإللكتروني

.1

يدعم استراتيجية تحقيق الىداف في زيادة اليرادات والحد من المخاطر الضريبية .

.2

يساعد في تحقيق الىداف و زيادة اليرادات الضريبية.

.3

تساعد في توفير الوقت الالزم لوضع الخطط ورسم السياسات الضريبية المستقبلية .

.4

يساعد الربط الشبكي في المجال الضريبي على مواكبو التطور في بيئة العمال .

.5

يساعد في امتالك قاعدة بيانات موثوقة تمثل المرجع الرئيس إلجراءات التحاسب الضريبي.

.6

يعمل على اظهار عينات المراجعة الالزم اخضاعها للتدقيق آلياً.

.7

يساىم في تبسيط اجراءات التحاسب مع تقليل الخطاء الى الحد الدنى.

.8

ينفذ حجم كبير من العمليات الحسابية والتحليلية واجراء المقارنات بدقة وبسرعة عالية.

.9

يساعد في تخفيض حجم الوراق والمطبوعات المتداولة بما من شأنو ترشيد التكاليف.

.10

يساعد في اكتشاف حالت التالعب والحتيال في النظمة المحاسبية للمكلفين.

.11

يساعد في متابعة وتقييم اداء الدارات التنفيذية والفاحصين.

.12

يساعد في الحصول على المعلومات والتقارير المطلوبة في الوقت المناسب.

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

إذا كنت تود الحصول على ملخص لنتائج ىذه الدراسة ارجو كتابة عنوانك أو بريدك اإللكتروني في المساحة المخصص

مع خالص التقدير والحترام
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غير موافق
بشدة

The Extent of Effectiveness of Applying Electronic Tax Checking System: An
Empirical Study Administered at the Yemeni Tax Administration

Abstract
This study aimed at introducing a clear picture of the effectiveness of applying the
electronic tax checking system on the basis of a number of variables, forming in turn
five areas, namely information orientation, information sources, control systems,
checking techniques, and benefits expected to be achieved when applying the electronic
tax checking system.
Due to the empirical nature of the study, an analytical descriptive approach, based
on the related literature review, which in turn helped in designing a questionnaire, was
used. To validly collect the primary empirical data related to the system of tax checking,
internal auditors, and check commissioners at the presidency of the Tax Authority and
its branches in the Capital Municipality.
However, the overall findings of the study revealed that the degree of effectiveness
of applying the electronic tax checking system at the Yemeni Tax Administration was
high. This result is an accumulative result of the very higher degrees of the benefits
expected to be achieved, the information orientation, checking techniques, control
systems, and information sources scoring various means ranked respectively.
Finally, the study recommended that the Yemeni Tax Administration should: a)
establish an IT sector so as to interpret its orientation and satisfaction in the importance
of IT in tax work through designing a comprehensive strategic plan for development
and automation, of electronic checking in particular; b) develop its employees' abilities
and skills to be able to deal with electronic systems to be well-trained and qualified; and
c) wok with educational institutions, professional organizations and other institutions of
both public and local sectors for achieving technological development in the tax system.
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