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المستخمص 
دراسة أىمية مصادقة مراقب الحسابات عمى القوائم المالية في اعتماد تمك القوائم المصادقة من قبل يتمخص ىذا البحث في      
الضريبة من جانب وقواعد من خالل استعراض العالقة بين المحاسبة و ,الضريبية في العراق في عممية التحاسب الضريبي اإلدارة
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العوامل التي تشجع اإلدارة الضريبية عمى السموك الميني والمعايير التي تحكم عمل مراقب الحسابات من جانب آخر بغرض تحديد 
. أسباب عدم االعتماد عمى تمك القوائم تحديد  أواعتماد القوائم المالية في التحاسب الضريبي 

إن تقديم الشركات لقوائم مالية تتصف بالموثوقية ومدققة من ِقبل مراقب الحسابات يساعد )مفادىا  وقد استند البحث إلى فرضية     
(. العامة لمضرائب في التحاسب الضريبي يئةالوفي إمكان اعتمادىا من قبل 

الية وتصديقيا بالشكل الذي تدقيق القوائم الموإلثبات تمك الفرضية جاء البحث بجانبين األول نظري وتم فيو التركيز عمى أىمية      
أما الثاني فقد تمثل , اعتمادىا في التحاسب الضريبي من ثملومات المحاسبية التي تحتوييا تمك القوائم وعيزيد من موثوقية الم

استقصاء آلراء عدد من  فضال عن المتبع في التحاسب الضريبي لألسموبحالتين كنموذج بالجانب العممي وكان عبارة عن دراسة 
. وظفي السمطة المالية ومراقبي الحسابات حول موضوع البحث م

وقد خمص البحث إلى عدد من االستنتاجات أىميا عدم وجود نظرة تحميمية عممية لبيانات القوائم المالية من قبل السمطة المالية     
تيا والتي تمثل خطوط حمراء لموظفييا من وأن ما يتم اعتمادىا من عدمو عمى المقارنة مع الضوابط التي تضعيا السمطة المالية ذا

.  الصعب تجاوزىا 
وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات أىميا رفد مالك السمطة المالية بموظفين متخصصين وذوي خبرة في المجال      

أحد أىم العوامل التي تساعد  المحاسبي فضال عن تشجيع اإلدارة الضريبية لموظفييا عمى اعتماد القوائم المالية بدال من الضوابط يعد
 .عمى تفعيل االعتماد عمى القوائم المالية المصادق عمييا من مراقب الحسابات في التحاسب الضريبي 

 
Abstract 

        The summary of this research to activation rely on financial statements approved by 

Auditors in taxation in Iraq , through a review of the relationship between the accounting and 

tax side and in another hand between the rules of professional conduct and standards that 

govern the work of the auditor on the other in order to identify the reasons for non-use of these 

statements. .

     The research was based on the hypothesis that (companies that prepare financial statements 

are characterized by reliability and certified auditor helps in the possible adoption by the 

financial Authority in taxation). 

     To prove this hypothesis came Find two aspects first theoretical been a focus on the 

importance of the accounting information which characterized with reliability and auditing and 

preparation according to the rules of professional conduct, and the second represents the 

practical side and was a two case studies as a model of style followed in taxation as well as a 

survey of the views of a number of staff financial authority and auditors on the subject of the 

research. 

    The research found a number of conclusions, including the lack of scientific analytical look 

to data from the financial statements of the prior fiscal authority and approved or not is based 

on comparison with the controls set by the financial authority itself, which represents red lines 

for its employees is difficult to overcome. .

               The research has included of recommendations, as  well as encouraging tax administration for its    

               employees to adopt the financial statements instead of the controls is one of the main factors that help to 

activate rely on financial statements approved by the auditor in settling accounts tax.              

 لمكلفين بتقديم القوائم المالية واعتمادها لاالدارة الضريبية في العراق بين بين مطالبتها 
 ضوابط االدارية في التحاسب الضريبيال
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المنيجية المحددة لمبحث  تعزيز بنائو المكضكعي عبرؿ كذلؾ قاختيار مكضكعلمبحث بعد تحديد المسار العممي  يأتي 
كالتي تتضمف مشكمة البحث كأىميتو كأىدافو كالفرضية التي يبنى عمييا كاألسمكب الذم سيتـ اعتماده في معالجة 

 .الفرضية، كمف ثـ رسـ أنمكذج لمبحث يبيف الخطكط العامة لو المشكمة كتحقيؽ األىداؼ كاثبات
 

 منيجية البحث :األول حورالم
 

: المقدمة
     

كالجيات المينية مف قبؿ مراقب الحسابات كالمصادؽ عمييا اعتماد اإلدارة الضريبية عمى القكائـ المالية المدققة  اف   
السعي لتفعيؿ تمؾ  األطراؼلتحاسب الضريبي، كينبغي عمى ىذه ا أطراؼلتحقيؽ الفائدة لجميع  ذات العالقة ييدؼ

المحاسبة كالضريبة مف خالؿ زيادة االعتماد عمى مخرجات المحاسبة متمثمة بالقكائـ المالية المدققة مف قبؿ العالقة بيف 
ؿ تفعيؿ االعتماد مراقبي الحسابات في عممية التحاسب الضريبي، كىذا ما سيتـ التصدم لو في ىذا البحث الذم يتناك

  .عمى القكائـ المالية المدققة في التحاسب الضريبي الذم سيتـ تطبيقو في الييئة العامة لمضرائب
 
 :البحث مشكمة

تتمحكر مشكمة البحث في قمة اعتماد اإلدارة الضريبية في العراؽ عمى القكائـ المالية المدققة مف ِقبؿ مراقبي     
:- مما يترتب عميو ، لضريبي الحسابات في عممية التحاسب ا

ة العامة لمضرائب عمى مخرجات المحاسبة المتمثمة بالقكائـ ئقمة اعتماد اليي فيتكلد القناعة لدل مراقبي الحسابات  -
. المالية المدققة مف قبميـ عمى الرغـ مف بذؿ العناية الكاجبة كااللتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني 

 .بيف المحاسبة كالضريبةتي يفترض أف تككف إيجابية كينعكس ذلؾ عمى طبيعة العالقة اؿ -
تكلد شعكر لدل المكمفيف بدفع الضريبة بأف عممية إعداد القكائـ المالية المدققة مف ِقبؿ مراقبي الحسابات كالمقدمة  -

 .إلى اإلدارة الضريبية ىي حمقة زائدة ضمف عالقة المكمؼ بدفع الضريبة مع اإلدارة الضريبية 
:  أىمية البحث 

 
:- تأتي أىمية البحث مف      

كككف مكضكع التحاسب الضريبي يتعمؽ ، أىمية مكضكع الضريبة بشكؿ عاـ كأحد مقكمات اقتصاد الدكلة  -1
 .بالعالقة بيف جيات متعددة قد تتعارض مصالحيا كقد تتفؽ أحيانان 

لكي ، دققة مف ِقبؿ مراقبي الحساباتالعامة لمضرائب عمى القكائـ المالية الـ يئةالوتسميط الضكء عمى قمة اعتماد  -2
. يتبيف مف خاللو إمكاف تفعيؿ االعتماد عمى تمؾ القكائـ 
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العامة لمضرائب عمى القكائـ المالية المدققة مف ِقبؿ مراقبي الحسابات يعني عدـ استفادتيا مف  يئةالوإف قمة اعتماد  -3
الدخؿ كانت مف بيف أىـ العكامؿ التي ساعدت عمى عممان بأف ضريبة ، الخدمات التي تقدميا المحاسبة كنشاط خدمي 

كينبغي أف تككف العالقة بيف المحاسبة كالضريبة مبنية عمى التعامؿ االيجابي المثمر في تحقيؽ . تطكر المحاسبة 
.  مصالح الجيات المختمفة كفي مقدمتيا تحقيؽ العدالة عند فرض الضريبة كاحتسابيا

 
: أىداف البحث 

:- إلى تحقيؽ اآلتي ييدؼ البحث      
كالمدققة بالشكؿ  خاصية المكثكقية استعراض العالقة بيف المحاسبة كالضريبة كأىمية القكائـ المالية المعدة بما يتفؽ مع  -

. الذم يفعؿ دكرىا في عممية  التحاسب الضريبي 
 .فرع ذم قار –تكضيح األساليب المعتمدة في عممية التحاسب الضريبي في شعبة الشركات  -
كضيح الجكانب التي تحد مف قمة االعتماد عمى القكائـ المالية المدققة مف ِقبؿ مراقبي الحسابات في عممية التحاسب ت -

  .كتعزيز الجكانب التي تزيد مف االعتماد عمى القكائـ المالية، الضريبي كمحاكلة تقميؿ تمؾ الجكانب
 

 :فرضية البحث 
. ة الفرضية اآلتية ضكء مشكمة البحث كىدفو يمكف صياغ عمى     

ة كمدققة مف ِقبؿ مراقب الحسابات يساعد في إمكاف اعتمادىا مف قبؿ بالمكثكقيإف تقديـ الشركات لقكائـ مالية تتصؼ ) 
(. العامة لمضرائب في التحاسب الضريبي يئةالو

:- كمف الفرضية الرئيسة أعاله تتفرع الفرضيتاف اآلتيتاف     
 
عمى القكائـ المالية المدققة مف ِقبؿ مراقب الحسابات لو مردكد ايجابي في أداء مراقب  إف اعتماد اإلدارة الضريبية -

. الحسابات
إف اعتماد اإلدارة الضريبية عمى القكائـ المالية المدققة مف ِقبؿ مراقب الحسابات لو مردكد ايجابي في أىمية القكائـ   -

 .المالية المدققة مف كجية نظر المكمؼ بدفع الضريبة 
 

 
       

 

 

 

 



 4 

 

 
 

 
        

اإلجراءات التي يمكن من خالليا تفعيل االعتماد عمى القوائم المدققة في التحاسب الضريبي : الثاني  حورالم

:  تمييد

استعراض بعض اإلجراءات التي يمكف مف خالليا تفعيؿ االعتماد عمى القكائـ المالية المدققة في  حكريتضمف ىذا الـ 
ىذه اإلجراءات ىي تعزيز خاصية المكثكقية في القكائـ المالية ، ككذلؾ تكضيح مسؤكلية مراقب التحاسب الضريبي ، ك

الحسابات اتجاه القكائـ المالية المدققة كاستعراض قكاعد السمكؾ الميني كمسؤكلية مراقب الحسابات كالعقكبات التي تطالو 
مف األفضؿ البدء باستعراض العالقة بيف  احثيفيرل البإف تسبب في ضرر ألحد أطراؼ عممية التحاسب الضريبي، ك

. المحاسبة كالضريبة ، ككيؼ اف اإلدارة مستخدـ رئيس لممعمكمات المحاسبية
 :اإلدارة الضريبية مستخدم رئيس لممعمومات المحاسبية :  1 – 2

معمكمات المحاسبية يصنفكف اإلدارة الضريبية ضمف فئة المستخدميف المباشريف لؿ يفىناؾ عدد كبير مف الباحث    
إذ يشير العادلي .  ( 39: 2002 ,الخرسان )ك  (419: 1990الشيرازي, )ككذلؾ  (27: 1986العادلي وآخرون,)

أف اإلدارة الضريبية تقدـ ليا معمكمات خاصة تتمثؿ بالتقارير الضريبية التي تعد طبقا لمتطمبات التشريعات الضريبية " إلى
ستفادة  منيا مف قبؿ اإلدارة الضريبية حصرا ، أال أف ىذه اإلدارة يمكنيا االستفادة مف كاألنظمة كالتعميمات كتككف اال

المعمكمات الكاردة في القكائـ المالية المنشكرة أك المقدمة إلى جيات أخرل بعد أف تتكافر لدييا القناعة بشرعية المعمكمات 
مكاف االعتماد عمييا ىناؾ فريؽ أخر مف أمثاؿ  في حيف.  ( 29:  1986, العادلي و آخرون )"المحاسبية كا 

(Glautier & Kieso )  ،أنيـ ال يعدكف اإلدارة  اميقمؿ مف أىمية اإلدارة الضريبية كمستعمؿ رئيس لممعمكمات
 (  48  :1995  ,Kieso ),(Glautier, 1987: 17)لمعمكمات المحاسبية ؿ المستخدمةالضريبية مف الفئات الرئيسة 

الضريبية ضمف فئات مستخدمي القكائـ المالية التي ليا القدر الكبير في الحصكؿ عمى المعمكمات كتصنؼ السمطات   
كليذا نجد أف المحاسبة في بعض الدكؿ "، بمكجب عنصر االلتزاـ الذم تكفره التشريعات الحككمية في ىذا المجاؿ 
المعمكمات المالية التي تنتجيا ألغراض التشريع الصناعية قد تميزت باىتماميا كتكجييا لإليفاء بمتطمبات االستفادة مف 

تميزا ليا ( الفرنسية األلمانية ) المحاسبة بكما ىك الحاؿ في فرنسا كألمانيا كالتي تعرؼ ، الضريبي كالدائنيف  في بمدانيا 
ذلؾ الحاؿ كؾ.  ( 73:  2000, أمين )"  بشريحة حممة األسيـ  تيتـالتي ( أمريكية  –االنكمك ) عف صنؼ المحاسبة 

في الدكؿ النامية فأف المحاسبة كمينة التدقيؽ قد انتشرت كتطكرت في الكثير منيا بسبب التشريعات الضريبية، كحاجة 
العامة  يئةالوالمؤسسات الضريبية فييا إلى البيانات المالية عف نشاط المكمفيف بدفع الضريبة ،كفي العراؽ مازالت 

في كثير مف ىي دة مف البيانات المالية لممكمفيف سكاء كانكا  شركات أـ أفرادان ،بؿ لمضرائب تمثؿ أىـ األطراؼ المستفي
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 لسنة 113 إعداد القكائـ المالية  ألجمو تنفيذا ألحكاـ قانكف ضريبة الدخؿ رقـ الحاالت تشكؿ الطرؼ الكحيد الذم يتـ 
(   164:ؽ مصدر ساب،أميف ) ( 1985)لسنة ( 2) كنظاـ مسؾ الدفاتر التجارية رقـ1982
،أكؿ تشريع يمـز المكمؼ بتقديـ 1927لسنة ) 52 ( ففي العراؽ يُعد قانكف ضريبة الدخؿ األكؿ الذم صدر برقـ     

األمر الذم دفع أصحاب " بيانات مالية إلى اإلدارة الضريبية كيمنحيا الحؽ بتفتيش سجالت ىك مستنداتو الحسابية ،
ساب كتسجيؿ حدفاتر المحاسبية كالبحث عف تطبيقات محاسبية تساعدىـ في اإلعماؿ كالميف لالىتماـ بعممية مسؾ اؿ

ككذلؾ بمكجب التشريع  ,(  80: 1999الساكني,)"ساب الدخؿ الخاضع لمضريبةحاإليرادات كالمصركفات لغرض 
تر المكمفيف اإلفراد الذيف يمارسكف النشاط التجارم أك الصناعي المشمكليف بمسؾ الدفا)الضريبي في مصر عمى 

كالسجالت كالمستندات التجارية التي يصدر بيا قرار مف كزير المالية ، ككذلؾ الشركات المساىمة كذات المسؤكلية 
لزـك تكقيع كاعتماد اإلقرارات الضريبية التي يقدميا إلى مصمحة الضرائب مف قبؿ ( المحدكدة كبقية شركات األمكاؿ 

يبي الذم يقدمو المكمؼ فضال عف التقرير حكؿ البيانات المالية محاسب أك مراقب حسابات مجاز،كأف التقرير الضر
كأف السمطات الضريبية يمكنيا استخداـ القكائـ  "( 164: 2000 ,أمين ) السنكم لممكمؼ ترفؽ مع اإلقرار الضريبي 

. إلقرار الضريبيالمالية بشكؿ مباشر لمكصكؿ إلى المعمكمات المحاسبية التي تزيد مف مكثكقية المعمكمات الكاردة في ا
كيظير أف اإلقرارات الضريبية تمثؿ قكائـ مالية ذات غرض خاص تعد أساسنا لتحديد الضريبة العائدة إلى الدكلة مف قبؿ 

كيككف اعتماد المحاسبيف عمى القكانيف كاألنظمة الضريبية أساسنا يستدلكف بو في أعداد ىذا اإلقرار "اإلفراد ك الشركات، 
. ( Fess,1987:13) "لى المبادئ المحاسبية المتفؽ عميياأكثر مف اعتمادىـ ع

 

:  Reliabilityخاصية الموثوقية تعزيز :  2  -2
مكاف االعتماد عمى المعمكمات، كتعد المكثكقية خاصية متأصمة في المعمكمات ( بالمعكلية)كتسمى المكثكقية أحيانان    كا 

ف محؿ ثقة مف قبؿ المستعمؿ كتككف المعمكمات محؿ ثقة عندما المحاسبية، كلكي تككف المعمكمات مفيدة الُبد أف تكك
(. 60: 2002، الخرساف )تصكر لممستعمؿ فحكل ما تمثمو 

كقد احتمت خاصية المكثكقية مكقعان في الفكر المحاسبي كخاصة لتمبية حاجات مستعممي المعمكمات المحاسبية،      
المعمكمات تككف مكثكقة إذا استطاع مستخدمكىا االعتماد "عمى إف  ىاؼكقد كرد العديد مف التعاريؼ لممكثكقية منيا تعرم

. (Smith, 1984: 85)" عمييا في عرض الحاالت كاألحداث االقتصادية بشكؿ لو معنى
المعمكمات المحاسبية تعد ميمة كمفيدة إذا أمكف لممحاسب االعتماد عمييا مقياسان لمظركؼ كاألحداث "بأنيا  كما عرفت
التي تمثميا إذا ما تكافر ليذه المعمكمات قدر مف المكضكعية الممثمة في عدـ التحيز كالخمك مف األخطاء  االقتصادية

. (Kieso & Weyegandt, 2003: 30)" كاألمانة في  ىذه المعمكمات
خالية  أف تككف مكثكقة، كتمتمؾ المعمكمات خاصية المكثكقية إذا كانتنبغي كلكي تككف المعمكمات مفيدة فأنيا م    

مف األخطاء الميمة كالتحيز، كيمكف االعتماد عمييا مف قبؿ المستخدميف كمعمكمات تعبر بصدؽ عما يقصد أف تعبر 
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كيمكف أف تككف المعمكمات مالئمة كلكف غير مكثكقة بطبيعتيا أك . عنو أك مف المتكقع أف تعبر عنو بشكؿ معقكؿ
(. 39: 2006لجنة معايير المحاسبة الدكلية، ( )ف مضمالن تمثميا لدرجة أف االعتراؼ بيا مف المحتمؿ أف يكك

مف حيث اإلستعماؿ العاـ لممصطمح يمكف النظر إلى المكثكقية مف خالؿ منظكريف يتمثؿ األكؿ بإمكاف االعتماد ك    
كميان  عمى القياس في انجاز العمؿ الذم مف أجمو استخدـ، كالثاني في أف قياس ما ىك مكثكؽ بو إذا كاف يمثؿ كصفان 

( . 701:  2000، كاـ ،ترجمة العبداهلل )صحيحان لمكقؼ أك لحدث أك شيء حقيقي يمثمو في القياس 
:- الخصائص الفرعية لخاصية المكثكقية كاآلتي    

 :Honesty in representation الصدق في التمثيل -1
بعبارة أخرل إعداد المعمكمات ، رير عنيا كيعني كجكد درجة عالية مف التطابؽ بيف المعمكمات كالظكاىر المراد التؽ 

بحيث تعبِّر بصدؽ عف الظكاىر ، فالعبرة ىنا بصدؽ تمثيؿ الجكىر كليس الشكؿ ، كلكي تككف المعمكمات معبران عنيا 
(: 35: 2008، الكيالني ) بصدؽ ينبغي مراعاة تجنب نكعيف مف أنكاع التحيز ىما 

 .سكاء كانت تكصؿ إلى نتائج مكضكعية أـ الأم طريقة القياس  -تحيز في عممية القياس  -
 .كىذا النكع يقسـ إلى التحيز المقصكد كالتحيز غير المقصكد -تحيز القائـ بعممية القياس  -
كيمكف استعماؿ ىذا المدخؿ مف قبؿ اإلدارة الضريبية لمتأكد مف التعبير الصادؽ لممعمكمات المحاسبية الكاردة في    

مف خالؿ الخبرة التي يكتسبيا المخمف أك الفاحص الضريبي تتكافر لديو القناعة بأف يصؼ القكائـ المالية إذ انو ك
النسب أك المؤشرات التي يمكف االعتماد عمييا في الكصكؿ إلى الدخؿ الحقيقي لممكمؼ بدفع الضريبة كيككف األساس 

. شرات في تكفير تمؾ القناعة ىك صدؽ التنبؤ في الحاالت السابقة بالنسبة لتمؾ المؤ
 
 : Verifiability إمكان التحقق والتثبت من المعمومات -2 

كتعني في المفيـك المحاسبي تكافر شرط المكضكعية في أم قياس عممي ، كىذه الخاصية تعني أف النتائج التي 
يتكصؿ إلييا شخص معيف باستخداـ أساليب معينة لمقياس كاإلفصاح يستطيع أف يتكصؿ إلييا آخر باستخداـ 

. ساليب نفسيا األ
أما إمكاف التثبت مف المعمكمات فيي خاصية تحقؽ لنا تجنب ذلؾ النكع مف التحيػز المتعمؽ بشخصية القائـ     

بعممية القياس ، كلكف ىذه الخاصية ال تعد كافية لتحقؽ الثقة في المعمكمات ألف المعمكمة قد ال تككف صادقة في 
أم ينبغي التفرقة بيف القدرة عمى التثبت مف المقاييس ،ىا كاإلفصاح عنيا التعبير عف مضمكف الظكاىر المراد قياس

( .  65: 2002،الخرساف ) ذاتيا كبيف القدرة عمى التثبت مف صحة التطبيؽ لطريقة القياس 
 أف خاصية إمكاف التحقؽ تككف عمى قدر كبير مف األىمية بالنسبة لإلدارة الضريبية في تكفير خاصية المكثكقية     

يتمثؿ الجزء األكؿ منيا في ، إذ تحقؽ ىذه الخاصية منفعة مزدكجة  ،في المعمكمات المحاسبية التي يقدميا المكمفكف
أف البيانات المحاسبية الكاردة في القكائـ المالية تتكافر فييا درجة عالية مف المكضكعية بالشكؿ الذم يضمف مكضكعية 

 لذم يقكـالتحقؽ كالتثبت تساعد في خمؽ شعكر نفسي لدل المحاسب اخاصية "ألف ، القياس كاالبتعاد عف التحيز
" يجعمو يتجنب التحيز أك التحريؼ أك الخطأ لذمار ػػػػػػػاألـاكتشاؼ تحيزه أك تالعبو  يةبعممية القياس المحاسبي بإمكاف
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دارة الضريبية إذ يقـك الثاني مف المنفعة عند كصكؿ القكائـ المالية إلى اإل ءكيبدأ الجز( .  43: 1998، عزيز ) 
كالتحميؿ بالنسب ) المخمف أك الفاحص الضريبي بدكره بالتحقؽ مف مكثكقية المعمكمات المحاسبية بكسائؿ متعددة 

المالية كالتحميؿ المقارف مع الكحدات االقتصادية المماثمة أك السنكات السابقة ككذلؾ التحقؽ باستخداـ الكصفة المعممية 
جيات مختمفة ارتبطت معيا الكحدة االقتصادية التي تككف قكائميا المالية قيد الفحص بعالقات فضال عف التحقؽ مف 

اقتصادية متبادلة أك ليا القدرة عمى إثبات تمؾ المعمكمات كأف تككف دكائر الكمارؾ التي تقدـ المقتبسات أك التصاريح 
( . الكمركية ككذلؾ دكائر كزارة الصحة أك كزارة العدؿ كغيرىا 

 : neutralityحيادية المعمومات  -3
  ،( 77: 1986، العادلي كآخركف ) ، ةتعني تقديـ حقائؽ صادقة دكف حذؼ أك انتقاء لممعمكمات لمصمحة فئة معيف 
كحيادية المعمكمات يقصد بيا تجنب النكع المقصكد مف التحيز الذم قد يمارسو القائـ بإعداد كعرض المعمكمات  

كنظرا لتعارض . نتائج مسبقة ، أك لمتأثير في سمكؾ مستخدـ ىذه المعمكمات في اتجاه معيف المحاسبية لمتكصؿ إلى 
المصالح كاألىداؼ بيف معدم المعمكمات كاألطراؼ الخارجية المعنية كالمستخدمة ليذه المعمكمات كلكي يطمئف 

حكصة كمف ىنا كانت ضركرة المستخدمكف الخارجيكف  ليذه المعمكمات عمى مكثكقيتيا يتعيف أف تككف مدققة كمؼ
بداء رأيو الفني في أمكاف االعتماد عمى ىذه القكائـ  ، االعتماد عمى مراقب الحسابات لفحص كتدقيؽ القكائـ المالية كا 

ضفاء الثقة في المعمكمات " كلقد نشأت مينة تدقيؽ الحسابات كمراقبتيا ضمف إطار المحاسبة لتأكيد عمؿ المحاسبيف كا 
كأف اإلدارة الضريبية ( .  11: 1999،عثماف ")قدميا المحاسبكف في مؤسسات األعماؿ إلى الغير المحاسبية التي م

، تمثؿ أحد ابرز المستخدميف لممعمكمات المحاسبية التي تقدميا منشآت األعماؿ كاألشخاص المكمفيف بدفع الضريبة 
بات يتعيف أف تتصؼ إجراءات التدقيؽ التي كلغرض استفادة اإلدارة الضريبية مف الخدمات التي يقدميا مراقب الحسا

فال مكثكقية في تقارير المدققيف إف لـ يكف "،الف الحياد ىك المبدأ األساِس كالحاكـ في التدقيؽ ، يقـك بيا بالحياد 
" قيمة الكرؽ الذم تدكف فيو في مجمميا ة لتقاريرىـ سكؼ لف تعادؿ مبؿ إف القيمة الحقيؽ، حيادىـ كافيان كمضمكنان 

كينطكم مفيكـ الحياد عمى أربعة أبعاد أساسية ىي أف يككف المدقؽ مستقالن تماـ .  ( 65: 1998، القيسي )
االستقالؿ عف الجية التي يدققيا كغير خاضع لسمطتيا كاف ال يككف لممدقؽ مصمحة في مكضكع التدقيؽ مادية كانت 

ذا ما تكافر ىذا الرأم في أك معنكية ، كأف  ال يككف لممدقؽ رأم مسبؽ في مكضكع التدقيؽ أف ال يؤثر في  نبغي، كا 
نتائج أعمالو كأخيران البد مف تكافر االستقالؿ الذىني أك الذاتي لممدقؽ كىذا ينبع مف مدل إيمانو بمينتو كبالرسالة التي 

اية لمينتو يؤدييا، كعمى ىذا فأف ما مطمكب مف مراقب الحسابات ىك المحافظة عمى مبدأ االستقاللية كالحيادية حـ
كذلؾ ألنو إذا أذعف إلى رغبات الكحدة التي يقـك بتدقيؽ حساباتيا فأنو سكؼ يتحمؿ مسؤكلية ما قد يكافؽ عمى أجرائو 

قة مف قبمو إلى المؤسسات المالية ألنو مشككؾ في دؽكمف ثـ سيفقد سمعتو مما يؤدم إلى عدـ الثقة في الحسابات الـ
كليذا يالحظ أف غالبية المنظمات كالجمعيات المينية لمراقبي الحسابات ( .71: 2000، الخرساف)استقاللو كحياده 

تحرص عمى اف ال ينساؽ أعضاؤىا عمى تقديميـ آراء كخدمات ضريبية إلى زبائنيـ كمستخدمييـ إلى مكاقؼ 
. كممارسات تخرج عف أطار كحدكد كمعايير كأداء المينة
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عممية التحاسب ضمف تحديد الربح الضريبي  فيبالمعمكمات المحاسبية  العكامؿ التي تؤثر في درجة المكثكقية كتحدد 
( : 19: 1988غازم ، )  ككاالتي :الضريبي لممكمؼ

  (  الفاحص الضريبي ) تفسير المعمكمات المحاسبية تفسيرا خاطئا مف قبؿ المخمف
 مستندية مدل االقتناع بالمعمكمات المحاسبية المقدمة في القكائـ المالية طبقا لألدلة اؿ  .
 ىامدل االستفادة مف المعمكمات المحاسبية كغير المحاسبية المقدمة مف اآلخريف كالمؤيدة بمستندات تعزز  .
 عند قيامو بالتحاسب الضريبي  لممكمؼ مدل اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية  .
 التحاسب الضريبي  عندقبؿ المكمؼ  إمكاف التالعب كالتزكير في المعمكمات المحاسبية المقدمة مف  .
 :مسؤولية مراقب الحسابات اتجاه القوائم المالية المدققة:  3 – 2    
ىناؾ عدة أنكاع مف المسؤكلية التي يتعرض ليا مراقب الحسابات عند اإلخالؿ بكاجباتو المينية عند قيامو بعممية      

:-  ككاالتيالتدقيؽ 
 Legal Responsibility:المسؤولية القانونية : أوال 

 ( 237 :1997،ىنكي ،تكماس)تقسـ المسؤكليات الناتجة عف مخالفة القكانيف المكضكعة لحماية المستعمميف إلى
 Civil Responsibilityالمسؤكلية مدنية  -1 

. بكفتنشأ ىذه المسؤكلية في حالة إىماؿ المدقؽ أك تقصيره في أداء كاجباتو مما يؤدم إلى إلحاؽ الضرر بالز
كالتقصير ىنا ناتج عف عدـ بذؿ مراقب الحسابات العناية المينية الكافية بكصفو ككيال يعمؿ بأجر عف مجمكع 

فأف القانكف يخكؿ مف يقع عميو الضرر كالمساىميف حؽ الحصكؿ عمى تعكيض بمقدار ذلؾ  مف ثـك، المساىميف 
 ( . 74: 2009، لذنيبات ا)  (الطرؼ الثالث)الغير  أكتجاه العمالء  أكافسكاء الضرر 

 Criminal Responsibilityالمسؤكلية الجنائية  -2
تنشأ ىذه المسؤكلية عندما يككف الفعؿ مكجيا ضد المجتمع كتعد مخالفة القكانيف  الضريبية  كقانكف تنظيـ تداكؿ      

مادية أك لمسجف  أك لكمتا األكراؽ المالية مف أسباب تعرض المدقؽ إلى مسؤكليات جنائية فقد يتعرض إلى غرامات 
( .  77:  2003، االلكسي ) العقكبتيف  

 Professional Responsibility( التأديبية ) المسؤولية المينية : ثانيا  
إف القبكؿ االجتماعي لدكر مراقبي الحسابات كضخامة المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ دفعيـ إلى تنظيـ أنفسيـ      

عمى  ينبغيفي منظمات مينية كقد قامت ىذه المنظمات  بكضع دليؿ لمسمكؾ الميني الذم في معظـ دكؿ العالـ 
ال تعرضكا لممساءلة المينية التي تتراكح بيف التنبيو كاإلنذار أك الحرماف مف ممارسة المينة   األعضاء االلتزاـ بو كا 

( .  195:  2003،المجمع العربي لممحاسبيف القانكنيف )
الذم نص ( 3)المسؤكلية فقد أكدتيا المعايير األساسية لمتدقيؽ في العراؽ ضمف دليؿ التدقيؽ رقـ  كنظرا ألىمية ىذه

: عمى ما يأتي 
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يجب أف يككف مراقب الحسابات نزييا كمخمصا بأدائو ك يتكخى العدالة كاف يككف مستقال كغير مرتبط بأم مصمحة "
خالؿ عممو كعميو االلتزاـ بآداب المينة المتعارؼ عمييا في  في العمؿ ك يحافظ عمى سرية المعمكمات التي تتكافر لو

". التشريعات المينية 
: قواعد السموك الميني  -
أف تحظى بثقة  ينبغيإف مينة التدقيؽ كمراقبة الحسابات ىي مينة عامة كتقدـ خدمات لكثير مف فئات المجتمع ليذا   

لى دليؿ مستقؿ ينظـ عمميا كيحقؽ أىدافيا كذلؾ مف خالؿ أف تككف معتمدة ع ينبغيالجميكر كلكي تحصؿ عمى ذلؾ 
( .  Strawser , 1977 : 2)منظمة مينية مختصة لكضعو 

إذ تؤكد ، االلتزاـ بيا  نبغيأف قكاعد السمكؾ الميني تنظـ كاجبات المدقؽ كممارسي المينة كتحدد االلتزامات التي م  
عممية التدقيؽ كيعزز االعتماد عمى البيانات المالية المدققة في عممية الحياد كالمينية لممدقؽ مما يمنح الثقة بنتائج 

كذلؾ تكجب تمؾ القكاعد عمى مراقب الحسابات عدـ ممارسة أعماؿ تضر بزمالء المينة كالحفاظ ، التحاسب الضريبي 
ستنادا إلى شركط عمى سرية معمكمات الجية التي تخضع لتدقيقو كتقضي القكاعد بعدـ جكاز ممارسة العمؿ الرقابي ا

. أك مشاركة بالربح كاستخداـ اسـ المدقؽ 
: قواعد السموك الميني في العراق  -1

أف التزاـ مراقب الحسابات بقكاعد السمكؾ الميني يدؿ عمى أف البيانات المالية المدققة تتسـ بالمكثكقية ك يمكف      
ؿ شخص يمتاز بالكفاءة العممية كالمينية فضال عف االعتماد عمييا في عممية التحاسب الضريبي ككنيا دققت مف قب

بأف ( ك ،ػػػ ق)الفقرتاف ( 40)كقد جاء بالمادة  .الحيادية كاالستقالؿ ك عدـ االنصياع لمضغكط ك المؤثرات ك المغريات 
 :يراعي مراقب الحسابات األمكر المبينة في الحد األدنى مف عممو 

يحصؿ عمى ما يكفي مف االستشيادات كاالعتبارات التدقيقية ليتمكف مف عمى مراقب الحسابات أف ( :ىػ)الفقرة  -1
 :بياف رأيو حكؿ المعمكمات المالية عمى كفؽ الضكابط اآلتية كعمى أف تكثؽ أعمالو بأكراؽ عمؿ أصكلية 

 .إف المعمكمات المالية قد ىيئت استنادا إلى المبادئ المحاسبية المقبكلة كأنيا قد طبقت باستمرار -
 .بصكرة صحيحة كعادلة  قدمةف ىناؾ عرضان كافيان لجميع األمكر الجكىرية الالزمة لتككف المعمكمات المالية ـإ -
يعني رضاه  عدـ كجكد تحفظ مف قبموكأف . يجب أف يتضمف تقريره رأيان كاضحان حكؿ البيانات المالية ( : ك)الفقرة  -2

 .مف ىذه المادة ( ػػػػػق)في الفقرة  ما ذكرعف 
يتضح مما سبؽ إف ىذه القكاعد تحكـ عمؿ مراقب الحسابات بالتعامؿ مع اآلخريف أك عند تقديـ استشاراتو           

الضريبية إلى زبائنو أك عند تصديؽ القكائـ المالية التي يقـك المحاسب بأعدادىا كاف تككف ىذه القكائـ كالحسابات معدة 
أف تككف معبرة بصدؽ كعدالة عف الكضع المالي لمكحدة االقتصادية كغير عمى كفؽ القكاعد كالمبادئ المتعارؼ عمييا ك

كأف تككف خالية مف األخطاء كالمخالفات حتى تصبح مقبكلة مف قبؿ األطراؼ المستفيدة مف المعمكمات ، متحيزة 
كبالتالي  .ةالمحاسبية كمنيا الطرؼ األساِس السمطة الضريبية حتى عمى أساسيا يمكف تحديد الدخؿ الخاضع لمضريب

فأف مراقب الحسابات عندما يمتـز بتمؾ القكاعد كيطبقيا فأنو يحقؽ أىداؼ األطراؼ المستفيدة كمنيا السمطة الضريبية 
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التي سكؼ تستمـ مخرجات مصادؽ عمييا مف قبؿ مراقب حسابات عمى شكؿ قكائـ مالية مكثكؽ بيا يمكف االعتماد 
. عمييا في التحاسب الضريبي 

 
 ( IFAC )السموك الميني الصادرة عن االتحاد الدولي لممحاسبين العموميين  قواعد  --2

في الفصؿ الخامس مف قكاعد السمكؾ الميني أكرد  ( IFAC )صدر عف االتحاد الدكلي لممحاسبيف العمكمييف     
- :(  IFAC  , 1998 :p 8-517)  فييا المبادئ اآلتية 

 إف ال تؤدم بأم شكؿ مف األشكاؿ إلى  نبغيصمحة الزبكف مإف مسؤكلية مراقب الحسابات في مراعاة ـ
 . اإلخالؿ بنزاىتو كمكضكعيتو، كاف تككف الخدمة الضريبية التي يقدميا متكافقة مع إحكاـ القانكف

  بأف تقرير ضريبة الدخؿ الذم يقـك بإعداده ( أك رب العمؿ ) عمى مراقب الحسابات إف ال يكحي إلى الزبكف
  .تخضع لمتشريعات الضريبيةف نصائح ضريبية ىي غير قابمة لمطعف ، بؿ أك ما يقدمو لو ـ

  عمى مراقب الحسابات الذم يعد أك يساعد في أعداد تقرير ضريبة الدخؿ، إف يذكر لمزبكف بأف األخير ىك
ك عمى مراقب الحسابات اتخاذ الخطكات الالزمة  .المسؤكؿ بالدرجة األساسية عف صحة محتكيات التقرير

 . لضماف صحة إعداد التقرير عمى أساس المعمكمات المستممة مف الزبكفكافة 
  ( مادية ) أف اآلراء كالمقترحات الضريبية التي يقدميا مراقب الحسابات يمكف إف تككف ليا نتائج ميمة ،

 . ينبغي إف تقدـ بصيغة مكتكبة
م أك أية اتصاالت تنطكم عمى أسباب ينبغي عمى مراقب الحسابات أف ال يشترؾ في إعداد كتقديـ أم تقرير ضريب

 :-لالعتقاد أنيا 
 . تتضمف معمكمات كاذبة أك مضممة -
 تتضمف معمكمات جيزت بطريقة غير منضبطة أكمف دكف معرفة دقيقة عما إذا كانت كاذبة أك حقيقية -
 . تضمنت حذؼ معمكمات أك إخفاءىا كاف مطمكب تقديميا كأف ذلؾ سيؤدم إلى تضميؿ السمطات الضريبية  -
يمكف لمراقب الحسابات استخداـ التقديرات في إعداد تقرير ضريبي إذا كانت مثؿ ىذه التقديرات مقبكلة بشكؿ عاـ  -

كعندما يتـ استخداـ  . أك إذا كاف مف المتعذر عمميان الحصكؿ عمى البيانات الدقيقة في ظؿ الظركؼ المحيطة
ريقة تضمف عدـ التعامؿ معيا عمى أنيا فعمية أك دقيقة التقديرات فأف عمى مراقب الحسابات اإلشارة إلى ذلؾ بط

 . لدرجة أعمى مما يتكقع ليا، كأف يككف مقتنعان بأف األرقاـ المقدرة معقكلة في ظؿ الظركؼ المحيطة
يمكف لمراقب الحسابات اعتياديان االعتماد عمى المعمكمات التي قدميا الزبكف في إعداد التقارير الضريبية إذا كانت  -

 المعمكمات تبدك معقكلةتمؾ 
إف يحث عمى  نبغيكمع انو غير مطالب بفحص كمراجعة المستندات كاألدلة األخرل لتعزيز تمؾ المعمكمات،إال انو م 

 : تقديـ تمؾ المستندات المعززة ليا،عندما يككف ذلؾ مالئمان، فضال عف ذلؾ فأف عمى مراقب الحسابات
 . بقة، متى كاف ضركريان االستعانة بتقارير الضريبة لمسنكات السا -
 . القياـ بالتحريات المنطقية كافة عندما تبدك المعمكمات المقدمة لو غير صحيحة أك غير كاممة -
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 . الرجكع إلى الدفاتر كالسجالت الخاصة بالنشاط -
أك نقصان ماديان قد حصؿ في تقرير ضريبي لسنة أك سنكات سابقة، أن عندما يصؿ إلى عمـ مراقب الحسابات أف خط -

سكاء أسيـ ىك في إعداده أـ غيره، كأف الزبكف لـ يقدـ تقريران ضريبيان مطمكبا منو تقديمو فأنو سيككف مسؤكال عف أف 
أك إبالغيا مف دكف الحصكؿ عمى مكافقة ، يبمغ زبكنو حاالن بالخطأ أك النقص كأف يطالبو بإبالغ السمطة الضريبية 

 . الزبكف
 

ب الحسابات بالقكاعد المشار إلييا يؤدم إلى إعداد تقرير يعبر تعبيرا صادقان عف كيتضح مما تقدـ أف التزاـ مراؽ   
القكائـ المالية المدققة كسالمتيا مما ينعكس إيجابان عمى المينة كيعزز ثقة المستفيديف بالقكائـ المالية المدققة كمنيـ 

بالتالي إمكاف االعتماد عمى تمؾ القكائـ في عممية ك، اإلدارة الضريبية ككنيا احد المستخدميف الرئيسيف لمقكائـ المالية 
 .التحاسب الضريبي 

: مسؤولية مراقب الحسابات في ظل األنظمة والقوانين التي تنظم مينة التدقيق في العراق :ا الثث
  :اآلتيب تتمثؿتخضع مينة تدقيؽ الحسابات في العراؽ إلى مجمكعة مف القكانيف      

. المعدؿ( 1997)لسنة ( 21)لعراقي رقـ قانكف الشركات ا: (أ )  
. المعدؿ 1969لسنة ( 111)قانكف العقكبات رقـ : ( ب )  
. المعدؿ  1982لسنة( 113)قانكف ضريبة الدخؿ رقـ (: ج)  

 1982لسنة( 113)بمكضكع البحث فانو سيتـ التركيز عمى ما كرد في قانكف ضريبة الدخؿ رقـ  األمركبقدر تعمؽ 
. مف القانكف أعاله بما يمي ( 57)المادة  نصتفقد . المعدؿ 

:- يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنة كاحدة عمى مف يثبت عميو أماـ المحاكـ المختصة ارتكاب أحد األفعاؿ اآلتية 
مف قدـ عف عمـ بيانات أك معمكمات كاذبة  ضمنيا في تقرير أك حساب أك بياف بشأف الضريبة أك أخفى معمكمات  -

ىا قاصدا بذلؾ الحصكؿ عمى خفض أك سماح أك تنزيؿ مف مقدار ضريبة تفرض عميو أك عمى غيره كاف يجب بياف
 .أك استرداد مبمغ مما دفع عنيا 

مف أعد أك قدـ حسابا أك تقريرا أك بيانا كاذبا أك ناقصا عما يجب إعداده أك تقديمو عمى كفؽ ىذا القانكف أك ساعد  -
 ( .أك حرض أك اشترؾ في ذلؾ  

: ما يمي ( 58)تضمف المادة كت     
يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير كال تزيد عف سنتيف مف يثبت عميو أماـ المحاكـ المختصة انو استعمؿ ) 

 (.     الغش أك االحتياؿ لمتخمص مف أداء الضريبة المفركضة التي تفرض بمكجب ىذا القانكف كميا أك بعضيا 
مف قانكف ضريبة الدخؿ أعاله قد شددت عمى دكر مراقب الحسابات سكاء مف ( 58ك 57)نجد أف المادتيف      

خالؿ إتباعو إجراءات تدقيؽ مناسبة كالحصكؿ عمى أدلة إثبات مالئمة تساعد في الكصكؿ إلى رأم سميـ كيعبر 
رير مراقب الحسابات بصدؽ عف دقة القكائـ المالية كمالئمتيا لمقكاعد كالمعايير المحاسبية أـ مف حيث التركيز عمى تؽ
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أف يتصؼ بالدقة كالمكضكعية كالحيادية كىذا ينعكس عمى العالقة بيف  نبغيالذم يمثؿ نتاج عممية التدقيؽ كالذم م
. السمطة المالية كمراقب الحسابات

تقديمو كنجد مما تقدـ أف عمى مراقب الحسابات أف يككف مكضكعيا في تقريره كنزييا كعميو إف يتكقع أنو في حالة      
عميو تكخي الدقة ك الحذر ك االلتزاـ بالحيادية ك  مف ثـك، إعداده سيتـ مقاضاتو  نبغيتقريرا كاذبا أك ناقصا عما م

كينعكس ذلؾ عمى البيانات المالية المدققة ألف أم تحريؼ فييا أك عدـ اتساقيا مع القكاعد .النزاىة عند تقديـ تقريره 
ع ذلؾ البد كـ. مما يعني أف البيانات المالية المدققة تتسـ بالمكثكقية ، ؾ مف قبمو كالمعايير سكؼ يتـ اإلبالغ عف ذؿ

مف اإلشارة إلى بعض جكانب القصكر في القانكف المتمثمة بالعقكبات ك الغرامات التي تفرض عمى المكمؼ بدفع 
ألف ليا تأثيران ، الضريبة إذ يتطمب األمر إعادة النظر فييا مف خالؿ رفع سقفيا ك مضاعفتيا في حالة تكرار المخالفة 

ك كذلؾ مف جانب آخر عدـ الضغط عمى ، ـ معمكمات تتصؼ بالمكثكقية عمى تقدم( المكمؼ )ايجابيان حكؿ حرصو 
ق في الجكانب المادية التي ىي الدافع أصال تطاؿمراقب الحسابات لتقديـ معمكمات غير مكثكقة إذا ما عمـ أف العقكبة 

 .لمتيرب الضريبي 
.  1999لسنة ( 3)نظام ممارسة مينة مراقبة وتدقيق  الحسابات رقم : ا رابع
ككذلؾ قانكف نقابة المحاسبيف كالمدققيف رقـ 1999لسنة ( 3)ثانيا مف القانكف رقـ ( 1)الفقرة ( 7)تنص المادة      
اشترطتا عمى مف يمارس مينة مراقبة الحسابات إف يككف ) 1973لسنة ( 77)المعدؿ بالقانكف  1969لسنة ( 185)

. ا يعادليا أك شيادة الدبمـك العالي في مراقبة الحسابات حاصالن عمى الشيادة الجامعية األكلية في المحاسبة أك ـ
( . أف يككف قد عمؿ مراقبان تحت التمريف في ديكاف الرقابة المالية أك تحت إشراؼ متخصص مجاز  نبغيككذلؾ م

ق عند كأشار القانكف إلى المسؤكلية المينية التي يتعرض ليا مراقب الحسابات كالعقكبات االنضباطية التي تترتب عمي
تقؿ عف مائة كثمانيف يكمان كال  الحرماف مف ممارسة المينة مدة ال إلى اإلنذارمتدرجة مف إخاللو بالتزاماتو كالتي تككف 

 .إلغاء اإلجازة كترقيف اسـ المخالؼ مف سجؿ مراقبي الحسابات  كأخيراتزيد عف ثالث سنكات 
 

الجانب التطبيقي : الثالث حورالم
دراسة ، ككذلؾ فرع ذم قار عراض إجراءات التحاسب الضريبي في الييئة العامة لمضرائباست محكريتضمف ىذا اؿ 

. حالتيف تطبيقيتيف لمتحاسب الضريبي فضال عف تحميؿ اإلجابة عف استمارة االستقصاء
 :إجراءات التحاسب الضريبي في شعبة الشركات فرع ذي قار :  1 – 3

جراءاتتمثؿ       :  ككاالتياضع لمضريبة تحديد الدخؿ الخ خطكات كا 
مف كؿ سنة  31/5تقديـ اإلقرار الضريبي بعد انتياء السنة المالية كلغاية ( الشركة ) عمى المكمؼ  نبغيءن مابد   -1

مرفؽ بو القكائـ ،  1983لسنة ( 113)مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ ( 27)مف المادة ( 2)تقديرية كما جاء في الفقرة 
لحسابات كتقرير اإلدارة عمى إف تككف الحسابات مكقعة مف قبؿ المحاسب كالمدير المفكض المالية كتقرير مراقب ا

كمراقب الحسابات بالنسبة لمشركات المحدكدة كبالنسبة لمشركات المساىمة تتضمف فضال عما ذكر مصادقة مجمس 
. مصادقة نقابة المحاسبيف كالمدققيف لتمؾ الحسابات  نبغياإلدارة كذلؾ م
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ديـ اإلقرار الضريبي مع مرفقاتو يثبت في سجؿ الكارد كترفؽ معو اضبارة الشركة المكجكدة لدل شعبة بعد تؽ  -2
الشركات إذ تتـ مراجعة تمؾ االضبارة التي تعد بمثابة التاريخ التعريفي لمشركة لمتعرؼ مف خالليا عمى طبيعة عمؿ 

. منيا في التحاسب الضريبي الشركة كنتائج أعماليا لمسنكات السابقة التي يمكف االستفادة 
: إذ يقـك باإلجراءات اآلتية ( المخمف ) إلى مكظؼ السمطة المالية المختص ( الشركة ) تقدـ اضبارة المكمؼ   -3
 مدققةيقـك المخمف بعممية الفحص لمتأكد مف تكافر الشركط الشكمية في البيانات المالية المقدمة مف حيث ككنيا   -أ 

. كمكقعة مف قبؿ المدير المفكض كالمحاسب كمصادقة نقابة المحاسبيف كالمدققيف مف مراقب الحسابات 
يقـك المخمف بدراسة الحسابات كبما يتكافر لديو مف معمكمات عف الشركة أك مف خالؿ المعمكمات التي تـ  -ب  

ات التي يتعامؿ معيا المعمكمات التي ترد إلى السمطة المالية مف الدكائر كالجو) الحصكؿ عمييا مف المقتبسات  
(. المكمؼ كالتي تكضح المبالغ التي حصؿ عمييا المكمؼ نتيجة تعاممو معيا 

. كأية كثائؽ أخرل يراىا ضركرية ، التحاليؿ الخاصة بالحسابات ، الطمب مف المكمؼ العقكد الميمة  –ج 
/ جراء المتبع في شعبة الشركات كاإل. ساب ضريبة الدخؿ حيتـ تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة كي يتـ بعد ذلؾ  -د 

ذم قار كلككف غالبية الشركات ىي مف الشركات المحدكدة كلككف مصمحة اإلدارة مرتبطة بمصمحة المالكيف فييا 
مما يعكؽ عممية تحميؿ  ،كبركز مشكمة التأثير في رأم مراقب الحسابات كلمنقص الكاضح في عدد كمؤىالت المخمنيف 

اـ الثقة بيف السمطة المالية كالمكمؼ نجد اف المخمف يمجأ إلى تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة البيانات المالية كالنعد
بالنسبة لشركات التنفيذ ىذا بالنسبة لشركات % 20بالنسبة لشركات التجييز ك% 18عمى كفؽ الضكابط كعمى أساس 

إذا كاف لدل المخمف مف كة في الحسابات كتحسب تمؾ النسبة مف إجمالي اإليرادات الكارد، المقاكالت كالتجارة العامة
كيتـ تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة بغض النظر عف رقـ ، تعتمد في تحديد اإليرادات  فانياالمقتبسات ككتب التأييد 

يقـك المخمف بعد ذلؾ بالمقارنة بيف الدخؿ بمكجب . اإليرادات الكاردة في الحسابات سكاء كانت زيادةن أـ نقصان 
فإذا كاف الدخؿ بمكجب الحسابات أكبر مف ( الربح المقترح ) الدخؿ بمكجب الضكابط أك ما يسمى لدييـ الحسابات ك

ذا كاف أقؿ ُيعتمد الدخؿ بمكجب الضكابط   كالضكابط تمثؿ عكنا أك ، الدخؿ بمكجب الضكابط أك مساٍك لو يعتمد كا 
قد ، مالية كاقتصادية لكؿ نكع مف أنكاع النشاط  دليال لمقائميف في عممية التقدير كقد تـ كضعيا عمى كفؽ مؤشرات 

يرد فييا الدخؿ نسبة مف اإليرادات أك مبمغ مقطكع ككما ىك كارد في ضكابط الميف كاإلعماؿ التجارية التي تـ تعميميا 
.   العامة لمضرائب كفركعيا  يئةالومف قبؿ الييئة العامة لمضرائب عمى فركعيا لمعمؿ بمكجبيا في مقر 

 نبغيم، مف الدخؿ الخاضع لمضريبة % 15بعد تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة كاحتساب ضريبة الدخؿ بنسبة  - ػػػػػػػق
أف يقترف ىذا اإلجراء بمكافقة المكمؼ أك مف يخكلو قانكنا عمى مذكرة التخميف التي تعد مف قبؿ المخمف كالمثبت عمييا 

ك مف يخكلو قانكنا تقدر الشركة احتياطيا كما ىك معمكؿ بو كعند عدـ اعتراض المكمؼ أ، عممية التحاسب الضريبي 
(  32) لحيف إكماؿ التحاليؿ المطمكبة كتقديـ المستندات الالزمة كخالؿ خمس سنكات يعد التقدير نيائيان طبقان لممادة 

. 1982لسنة ( 113)مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ 



 14 

العامة  يئةالوحالة اضبارة الشركة إلى قسـ الرقابة كالتدقيؽ في أما في حالة اعتراض المكمؼ عمى التقدير فتتـ إ     
ذم قار لمتحاسب عمى فرع مف مبمغ الضريبة كمف ثـ تعاد االضبارة إلى شعبة الشركات % 25لمضرائب بعد تسديد 

. الدخؿ الذم يتـ التكصؿ إليو عمى أساس نتائج التدقيؽ 
تأكد مف سالمة اإلجراءات المتخذة مف لؿخميف إلى المدقؽ الداخمي تحاؿ اضبارة الشركة بعد إكماؿ إجراءات الت_  4

كالبد مف اإلشارة ىنا إلى أف ، ساب مبمغ الضريبةكحقبؿ المخمف سكاء مف حيث تحديد الدخؿ الخاضع لمضريبة 
. إجراءات التدقيؽ شكمية 

لعامة لمضرائب لممصادقة عمى التقدير ا يئةالوترفع االضبارة الضريبية إلى مدير الفرع أك مدير قسـ الشركات في   –5
فضال عف ذلؾ إف مدير الفرع يتكلى دراسة االضبارة المنجز تخمينيا أك المعترض عمييا لمتأكد ، كحسب الصالحيات

مف سالمة اإلجراءات كطمب اإليضاحات التي يراىا ضركرية كبعد اكتماؿ اإلجراءات كافة يتخذ القرار بالمصادقة أك 
 .العامة لمضرائب سكاء لغرض المصادقة أـ التدقيؽ  يئةالوالضريبية إلى إحالة المعاممة 

: يمخص إجراءات التحاسب الضريبي(  2) كالشكؿ 
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: اٌزحبعت اٌؼشَجٍ إلعشاءاددساعخ حبٌزُٓ وّٕىرط :   2 – 3

: ٌٍّمبوالد اٌؼبِخ اٌّحذودح( ط)ششوخ :  األوًٌاٌحبٌخ 

 300ٚثٍغ سأعّبٌٙب  2/6/2004فٟ  17802/ثّٛجت شٙبدح اٌزأع١ظ اٌّشلّخ َ ػ  2004د اٌششوخ فٟ اٌؼبَ رأعظ    

ٔجبص ٚلذ ثٍغذ ل١ّخ اٌؼمٛد إلثشِزٙب اٌششوخ خالي اٌغٕخ ٟ٘ رغؼخ ػمٛد ِٕٙب اصٕبْ ل١ذ اأوبٔذ اٌؼمٛد اٌزٟ  .١ٍِْٛ د٠ٕبس 

رّبَ إل١ذ االٔجبص ٌذ١ٓ  اٌْٚغجؼخ ػمٛد فٟ د١ٓ ٌُ ٠ذسط اٌؼمذ ٠شاد إٌشبؽ اٌجبسٞإد٠ٕبس اٌزٟ رّضً (  513,114,500)

د٠ٕبس ٚطبفٟ اٌشثخ ثّٛجت اٌذغبثبد  (420,114,500)االٔجبص ٚوبٔذ اٌّظبس٠ف اٌجبس٠خ ٌزٕف١ز اٌؼمٛد إٌّجضح 

ْ أٌٝ إسح شبإلٚغ١ش ِزذفع ِبػذا اوبفخ ٠جبث١ب ِٓ جٛأجٗ إٚسد رمش٠ش ِشالت اٌذغبثبد       .د٠ٕبس (  93,000,000)

. اٌجشد رُ ِٓ لجً اإلداسح ٚثشٙبدرٙب 

. اٌزحبعت اٌؼشَجٍ 

ٚثشٙبدح اٌذٚائش اٌّغزف١ذح ٚثّٛجت وزت ِؼزّذح  % 100ٔجضد ثٕغجخ أػمٛد اٌزج١ٙض اٌزٟ     

اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ  ثّٛجت اٌؼٛاثؾ ػٓ ػمٛد اٌزج١ٙض          %27,287,910 = 18* 151,599,500

ػمٛد اٌزٕف١ز 

242,148,000 *63 =%152,553,240  

                                   49,590,000 

                                   46,440,000 

. اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ  ثّٛجت اٌؼٛاثؾ        %49,716,648 = 20*   248,583,240                        

        اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ  ثّٛجت اٌؼٛاثؾ            77,004,558=  49,716,648+ 27,287,910

د٠ٕبس ػش٠جخ اٌذخً ثّٛجت اٌؼٛاثؾ  11,551,000 ≈ %11,550,683 = 15*  77,004,558

 ػش٠جخ اٌذخً ثّٛجت اٌذغبثبد %13,950,000 = 15*  93,000,000

 

ثّىعت اٌؼىاثؾ   ِجٍغ طبفٍ اٌشثح وِجٍغ اٌؼشَجخ ثّىعت اٌحغبثبد وِجٍغهّب اٌّمذس(  1) عذوي 

الفرق استنادا إلى الضوابط                  استنادا إلى القوائم المالية     البيان 
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 15,995,442     77,004,558     93,000,000صافي الربح 

 ٌظبٌح اٌّىٍف  2,399,000 11,551,000      13,950,000مبمغ الضريبة           

 يعتمد                              ال يعتمد                     
 تأخذ لم لكن متحفظ وؼٌر اٌجابٌا كان الحسابات مراقب تقرٌر نأ ٌنالباحث ٌرى السابقة البٌانات فً التمعن وعند     

 نسب وفق على تعدٌلها بعد ولكن الحسابات بموجب ٌراداتإلا اعتمدت إذ,  الحسابات بموجب بالربح المالٌة السلطة

 للعقود ٌشٌر نأ الحسابات بمراقب ٌفترض كان حٌن فً.   الضرٌبة مبلػ من ثمو ٌراداتإلا تخفٌض لىإ أدى مما نجازإلا

.   الدخل تقدٌر فً الضوابط اعتماد الى المالٌة السلطة لجأت وكالعادة ٌبدو ما  على و.  بالكامل تنجز ولم الحسابات ضمن

: اٌؼّالد األعٕجُخ اٌزىعؾ ثجُغ وششاء ( ص)ششوخ :ح صبٍٔاٌحبٌخ اي

 25ٚسأط ِبي اٌششوخ  3/1997/ 22فٟ  1345 -02/ ػ .رُ رأع١ظ اٌششوخ ثّٛجت شٙبدح اٌزأع١ظ رٞ اٌشلُ َ      

ػششْٚ ١ٍِْٛ د٠ٕبس  ِٚظشٚفبد إٌشبؽ (20,000,000)2011ٌغٕخ ثٍغذ إ٠شاداد إٌشبؽ اٌجبسٞ       .١ٍِْٛ د٠ٕبس 

. د٠ٕبس  ( 3,475,000)ِٛجت اٌذغبثبد د٠ٕبس ٚاٌفبئغ ة(  16,525,000)اٌجبسٞ 

ْ جشد أجّب١ٌخ ٚإٌٝ اٌزشد١ً وبْ ثظٛسح إشبسح إلِب ػذا ا اًا ِٓ اٌزذفظبد ٚ ا٠جبثٟ اًا ٚسد رمش٠ش ِشالت اٌذغبثبد خبٌٟ    

. اٌّٛجٛداد رُ ِٓ لجً اٌششوخ ٌُٚ ٠طٍغ ػٍٝ لٛائُ اٌجشد 

اٌزحبعت اٌؼشَجٍ  

ٞ  ٠شاداد إٌشبؽ اٌجبسإ        20,000,000

ِظشٚفبد إٌشبؽ اٌجبسٞ          16,525,000

اٌشثخ ثّٛجت اٌذغبثبد           3,475,000

ػّبي ألِٓ ػٛاثؾ اٌّٙٓ ِٓ ا 15ص ( 118)اٌشثخ اٌّمزشح ثّٛجت اٌؼٛاثؾ ٚسد ػّٓ اٌفمشح د       13,000,000

. جٕج١خ سثبح ِذالد ِٚىبرت ث١غ ٚششاء اٌؼّالد األأاٌّزؼّٓ رذذ٠ذ  2012اٌزجبس٠خ   ٌؼبَ 

ِجٍغ طبفٍ اٌشثح وِجٍغ اٌؼشَجخ ثّىعت اٌحغبثبد وِجٍغهّب اٌّمذس ثّىعت اٌؼىاثؾ  ( 2)عذوي 

الفرق استنادا إلى الضوابط                  استنادا إلى القوائم المالية البيان 

 9,525,000                   13,000,000           3,475,000  صافي الربح 
 1,428,750   1,950,000            521,250بة           مبمغ الضري

 يعتمد ال يعتمد                                                  
 كونه دٌنار (13,000,000) والبالػ الضوابط وفق على المحدد الدخل صافً اعتمدت المالٌة السلطة نأ ٌنالباحث وجد     

,  متحفظ ؼٌر كونه من رؼمال على تقرٌره فً الحسابات مراقب برأي ٌؤخذ لم و. لحساباتا بموجب الدخل صافً من كثرأ

.    الحسابات بموجب الدخل عن ٌزٌد كان ذاإ الضوابط بموجب الدخل  باحتساب متمسكة الؽالب فً المالٌة السلطة إن ونجد

 بموجب التحاسب لىإ للجوء سااِس ألا الدافع ٌمثل مكلؾوال المالٌة السلطة بٌن الثقة انعدام عامل نأ نعتقد ذكر ما كل خالل من

 الضرٌبً التحاسب فً البٌانات تلك اعتماد لىإ المالٌة بالسلطة ٌؤدي المالٌة البٌانات فً الموثوقٌة فراتو نإكما  . الضوابط

 . الرئٌسة البحث فرضٌة ٌعزز ما وهذا(  ا) الشركة حالة فً ذلك اتضح وكما العدالة وتحقٌق

 :اعزّبسح االعزمظبءرحًٍُ ٔزبئظ :  3 – 3

د١ش , ساء ػ١ٕخ اٌجذش ِٚذٜ رٛافمٙب ِغ اعزّبسح االعزمظبء ِٓ خالي دساعخ آ, جضء ِىًّ ٌٍجبٔت اٌؼٍّٟاْ ٘زٖ اٌفمشح ٟ٘   

 :ٚوّب ٠أرٟ  ِذٛس٠ٓرُ رمغ١ُ رذ١ًٍ االعزّبسح إٌٝ 
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. رحًٍُ ٔزبئظ إعبثخ ِىظفٍ اٌغٍطخ اٌّبٌُخ : اٌّحىس األوي 

: وّب فٟ أعئٍخ(  9) فشع رٞ لبس ٚفٟ اٌّشوض اٌؼبَ  /لغُ اٌششوبدِخّٕٟ ػّٕذ اعزّبسح االعزمظبء اٌّٛصػخ ػٍٝ د     

َجُٓ األعئٍخ اٌّىعهخ إًٌ ِىظفٍ اٌغٍطخ اٌّبٌُخ وػذد إعبثبد اٌّجحىصُٓ ؤغجخ اإلعبثخ (  3) عذوي 

اٌّغّىع ال ٔؼُ اٌغؤاي د 

% اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد 

ِٓ لجً ِذلمخ إٌضاَ اٌّىٍف ثزمذَُ لىائُ ِبٌُخ هً َؼذ  1

ِشالت اٌحغبثبد دًٌُ ػًٍ صمخ اٌغٍطخ اٌّبٌُخ ثزٍه 

اٌمىائُ ؟ 

3 30 %7 70 %10 100 %

واٌّمذِخ  اٌّذلمخهً هٕبن اػزّبد ػًٍ اٌمىائُ اٌّبٌُخ  2

ِٓ لجً اٌّىٍف إًٌ اٌغٍطخ اٌّبٌُخ ؟ 

. ٔظشن إرا وبْ اٌغىاة ثـ ال فّب هٍ األعجبة ِٓ وعهخ

 . بالمكلف المالية السلطة ثقة انعدام - أ
 التدقيق بمعايير الحسابات مراقبي التزام عدم - ة

 .المهني السلوك وقواعد
 . كالهما - د

 

   

 

10 

4 

3 

3 

 

 

100 %

40 %

30 %

30 %

 

 

10 

 

 

100 %

َؼذ  اٌّذلمخ هً إْ ػذَ االػزّبد ػًٍ اٌمىائُ اٌّبٌُخ  3

؟ اٌّىصىلُخِؤششا ػًٍ وىٔهب رفزمش إًٌ 

7 70 %3 30 %10 100 %

هً رؼزمذ إْ ػؼف اٌّىصىلُخ هى ٔبرظ ػٓ ػذَ لذسح  4

ِىظف اٌغٍطخ ػًٍ إِىبْ اٌزحمك ِٓ اٌّؼٍىِبد اٌىاسدح 

فٍ رٍه اٌمىائُ اٌّبٌُخ ؟ 

7 70 %3 30 %10 100 %

هً َؼٍُ اٌّىٍف , رمذَش اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼشَجخ ػٕذ 5

؟  ثشىً ِىزىة ػٓ أعجبة ػذَ اػزّبدٖ ػًٍ اٌحغبثبد

5 50 %5 50 %10 100 %

% 100 10% 90 9% 10 1اٌّحبعجٍ لجً ػٍّه وّخّٓ ؟  ِبسعذ اٌؼًّهً  6

اٌُ رغذ إْ رمُذن ثبٌؼىاثؾ ػٕذ اٌزحبعت اٌؼشَجٍ  7

َفمذن اٌىضُش ِٓ ِؼٍىِبره اٌزخظظُخ إْ وٕذ ِخزظب 

فٍ اٌّحبعجخ ؟ 

10 100 % - -10 100 %

ِىٍف َؤدٌ هً رؼزمذ أْ ػؼف اٌىػٍ اٌؼشَجٍ ٌذي اي 8

إًٌ إسثبن ػًّ اٌّخّٓ ؟ 

10 100 % - -10 100 %

هً  رؼزمذ أْ ػذَ اػزّبد اٌمىائُ اٌّبٌُخ ِٓ لجً اٌغٍطخ  9

اٌّبٌُخ َؤدٌ إًٌ ػذَ اوزشاس اٌّىٍف ثزٍه اٌمىائُ و 

ح ؟ ٌاٌّىصىقخبطُخ إػذادهب دوْ إْ رزىافش ثهب اي

6 60 %4 40 %10 100 %

 

 أنه على ٌدل وهذا %30 المؤٌدٌن نسبة جاءت حٌن فً% 70 تشكل( ال) بـاألول  السؤال نع جاباتاإلوقد تبٌن أن       

 عملٌة وإنما القوائم بتلك المالٌة لسلطةا الى ثقة ٌرجع مدققة من قبل مراقب الحسابات مالٌة قوائم بتقدٌم المكلؾ إللزام لٌا

. الضرٌبً التحاسب متطلبات باعتبارها جزء من  اإللزام

 ٌوجد ال انه% 100 وبنسبة أوضحوا حٌث األول السؤال فً جاء ما لتعزز الثانً السؤال فً المبحوثٌن إجابات تجاء     

 بالمكلؾ المالٌة السلطة ثقة النعدام كان إذ ذلك أسباب وتنوعت الحسابات مراقب من المدققة المالٌة القوائم على اعتماد

  المبحوثٌن من% 30 أٌدهما السببٌن وكال% 30 التدقٌق اٌٌربمع الحسابات مراقبً التزام عدم أن حٌن فً% 40

ْ ٕ٘بن أإال  اٌّذلمخِٓ اٌّجذٛص١ٓ ٠شْٚ ػذَ اػزّبد اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ اٌمٛائُ % 100ِٓ أْسغُ ػٍٝ ايأٗ  ٚٔجذ     

ٚاٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌخبطخ  ٠زّضً رٌه فٟ اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌّخزٍطخ اٌّذلمخ ِٓ لجً د٠ٛاْ اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ اًا ٔغجٟ اًا اػزّبد

. اٌزٟ ال رمزشة ِٓ اٌششوبد اٌّذذٚدح ٌٚألعجبة اٌزٟ رُ روش٘ب فٟ اٌّجذش األٚي 
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ٚاٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّىٍف جبءد إجبثبد  اٌّذلمخٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رذز٠ٛٙب اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثخبط١خ ِٛصٛل١خ اٚ ف١ّب ٠زؼٍك      

اٌّزّضٍخ ثئِىبْ اٌزذمك ٚاٌذ١بد فؼال ػٓ األِبٔخ فٟ  رٍه اٌخبط١خٌٝ إلش ْ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد رفذأ% 70اٌّجذٛص١ٓ ثٕغجخ 

%  70ٚوبْ ٌؼذَ لذسح ِٛظف اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ػٍٝ إِىبْ اٌزذمك ٘ٛ اٌغجت األوجش إر وبٔذ ٔغجخ اٌّؤ٠ذ٠ٓ ٌزٌه . اٌزؼج١ش 

رمذ٠ش اٌذخً ػٍٝ اٌؼٛاثؾ ثذال ػٓ ٚف١ّب ٠زؼٍك ثأػالَ اٌّىٍف ثشىً ِىزٛة ػٓ أعجبة اػزّبد ِٛظف اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ فٟ  

. اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ث١ٕذ إجبثبد اٌّجذٛص١ٓ إٔٗ ال ٠زُ رمذ٠ُ أعجبة ِىزٛثخ ٌٍّىٍف ػٓ ػذَ اػزّبد رمبس٠شٖ اٌّب١ٌخ 

أْ غبٌج١خ ِٛظفٟ اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ اٌز٠ٓ ٠زؼبٍِْٛ ثشىً ِجبشش ِغ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٠فزمشْٚ ٚثٕغت ِزفبٚرخ ٠زؼخ وّب      

ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ٌُ ٠ؼٍّٛا فٟ اٌّجبي اٌّذبعجٟ لجً ػٍُّٙ وّخ١ّٕٓ فٟ اٌغٍطخ % 90سح فٟ اٌّجبي اٌّذبعجٟ د١ش إْ ٌٍخت

إْ اٌزم١ذ اٌظبسَ ثبٌؼٛاثؾ ػٕذ اٌزذبعت اٌؼش٠جٟ افمذ اٌىض١ش ُِٕٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزخظظ١خ اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب  فؼالًا ػٓ.اٌّب١ٌخ 

ٌّغبئٍخ فٟ دبٌخ ػذَ اػزّبدُ٘ ٌٍؼٛاثؾ ٚإرا ِب الزشْ رٌه ثؼؼف اٌٛػٟ إر إْ ج١ّغ اٌّجذٛص١ٓ ٠ؼزمذْٚ ثزؼشػُٙ ي

% . 100اٌؼش٠جٟ ٌذٜ اٌّىٍف فأٔٗ ٠مٛد إٌٝ إسثبن ػًّ اٌّخّٓ د١ش ث١ٕذ اعزّبسح االعزمظبء رٌه ٚثٕغجخ 

أخ ثّذبعج١ٓ أوفبء فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ ِٓ خالي االعزغ ٠مذِٙبشؼٛس اٌّىٍف ثأْ لٛائّٗ اٌّب١ٌخ اٌزٟ  أِب ثخظٛص     

ِٓ لجً ِشالت اٌذغبثبد ٌٓ ٠زُ اػزّبد٘ب ِٓ لجً ِٛظف اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ِّب ٠ؤدٞ ثٗ إٌٝ ػذَ االوزشاس ثأػذاد رٍه  دلمخَٚ

ُِٕٙ % 60د١ش إْ  إلجبثبداٖ داٌمٛائُ ٚاْ رمذ٠ّٙب ٌٍغٍطخ اٌّب١ٌخ ٘ٛ ػجبسح ػٓ رٕف١ز ٌزؼ١ٍّبرٙب ١ٌظ إال ٚ٘زا ِب أوذ

.  ٠ٌٍٓفشػ١خ اٌفشػ١خ اٌزٟ ٚػؼٙب اٌجبدش اًا ٘زا ٠ّضً إصجبد٠ؼزمذْٚ ثزٌه ٚ

. رحًٍُ إعبثبد ِشالجٍ اٌحغبثبد : اٌّحىس اٌضبٍٔ 

َجُٓ األعئٍخ اٌّىعهخ إًٌ ِشالجٍ اٌحغبثبد وػذد إعبثبد اٌّجحىصُٓ ؤغجخ اإلعبثخ (  4) عذوي 

اٌّغّىع ال ٔؼُ اٌغؤاي د 

% اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد 

ِٓ ِشالت  ِذلمخَ اٌّىٍف ثزمذَُ لىائُ ِبٌُخ هً َؼذ إٌضا 1

اٌحغبثبد دًٌُ ػًٍ صمخ اٌغٍطخ اٌّبٌُخ ثزٍه اٌمىائُ ؟ 

4 40 %6 60 %10 100 %

: َؼىد إًٌ رٌه إرا وبْ اٌغىاة ثـ وال هً رؼزمذ إْ عجت  2

.  ثبٌّىٍف اٌّبٌُخ اٌغٍطخ صمخ أؼذاَ -أ

فمؾ  ػىاثؾاي اػزّبد ػًٍ ٌّىظفُهب اٌّبٌُخ اٌغٍطخ رشغُغ -ة

والهّب  -عـ

 -

1 

2 

3 

 -

20 %

30 %

50 %

6 60 %6 60 %

% 100 10% 60 6% 40 4؟   اٌّىصىلُخ رزؼّٓهً رؼزمذ إْ اٌّؼٍىِبد اٌزٍ لّذ ثزذلُمهب  3

هً رؼزمذ أْ هٕبن إِىبْ ٌذي اٌّخّٓ  إرا وبْ اٌغىاة ثـ ٔؼُ  4

ثبٌزحمك ِٓ أٌ ثُبٔبد َخزبسهب ؟ 

 - -4 100 %4 100 %

اٌغىاة ثـ ال هً رؼزمذ إْ اٌغجت هى ٔمض اٌىفبءح  إرا وبْ 5

اٌؼٍُّخ واٌّهُٕخ ٌذي ِىظف اٌغٍطخ اٌّبٌُخ ؟ 

4 67 %2 33 %6 100 %

هً رؼزمذ إْ أخفبع اٌّؤهالد اٌؼٍُّخ واٌّهُٕخ ٌذي ِىظف  6

اٌغٍطخ اٌّبٌُخ هى اٌذافغ اٌشئُظ الػزّبدٖ اٌؼىاثؾ ؟ 

6 60 %4 40 %10 100 %

اٌّبٌُخ ثبألعجبة اٌزٍ أدد ثهب إًٌ ػذَ هً رضودن اٌغٍطخ  7

اػزّبد اٌحغبثبد اٌّذلمخ ِٓ لجٍىُ  ٌىٍ َّىٕه أخزهب فٍ 

. اٌحغجبْ ِغزمجال 

2 20 %8 80 %10 100 %

حبٌخ ِٓ اإلحجبؽ وشؼىسن ثأْ  َىٌذهً إْ اػزّبد اٌؼىاثؾ  8

. ػٍُّخ اٌزذلُك سورُُٕخ وغُش راد عذوي ألغشاع اٌؼشَجخ 

9 90 %1 10 %10 100 %

هً رمىَ ثبٌزشوُض ػًٍ ثؼغ فمشاد اإلَشاداد واٌّظبسَف اٌزٍ  9

َّىٓ اٌزالػت ثهب ورشُش إًٌ رٌه ػّٓ رمشَشن ؟ 

9 90 %1 10 %10 100 %

ِشالت اٌذغبثبد لجً ِٓ  ِذلمخجبثبد ِشالجٟ اٌذغبثبد ٚف١ّب ٠زؼٍك ثئٌضاَ اٌّىٍف ثزمذ٠ُ لٛائُ ِب١ٌخ إِٓ خالي دساعخ     

ُِٕٙ ال ٠ؼزمذْٚ رٌه % 60ػٍٝ صمخ اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ثزٍه اٌمٛائُ ث١ٓ اٌّجذٛص١ٓ ِٓ ِشالجٟ اٌذغبثبد إْ  ًٚ٘ ٠ؼذ رٌه د١ٌالًا 

ِٚٓ ٚجٙخ ٔظش ِشالجٟ اٌذغبثبد فأْ . ٚ٘زا ٠طبثك ٚجٙخ ٔظش ِٛظفٟ اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ اٌزٟ رّذ اإلشبسح إ١ٌٙب ِغجمب 
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٠خ رؼٛد إٌٝ وً ِٓ أؼذاَ صمخ اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ثبٌّىٍف ٚإٌضاِٙب ثشىً ٌٝ ػذَ االػزّبد ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّبيإاألعجبة اٌزٟ رذػٛ 

. خش ٌّٛظف١ٙب ثبػزّبد اٌؼٛاثؾ فٟ رمذ٠ش اٌذخً اٌخبػغ ٌٍؼش٠جخ ثذال ِٓ اٌذغبثبد آٚ ةأ

افش ْ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠مِْٛٛ ثزذل١مٙب ال رذزٛٞ ػٍٝ ِؼٍِٛبد رزٛأِٓ ِشالجٟ اٌذغبثبد ٠ؼزمذْٚ % 60ْ أ ٚٔجذ     

ْ اٌغجت فٟ رٌه لذ أ ٠ٓاٌّزّضٍخ ثئِىبْ اٌزذمك ٚاٌذ١بد فؼال ػٓ اٌظذق فٟ اٌزؼج١ش ٠ٚشٜ اٌجبدش خبط١خ اٌّٛصٛل١خف١ٙب 

ِذبعج١خ ِؤٍ٘خ ػ١ٍّب ٚػ١ٍّب رغزط١غ لشاءح ٚرذ١ًٍ اٌمٛائُ  ِالوبد٠ؼٛد  إٌٝ ػب١ٍِٓ أعبع١ٓ  ّ٘ب افزمبس اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ إٌٝ 

اد اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ فٟ اٌغبٌت ٌزٍه اٌمٛائُ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ ػذَ اوزشاس ِشالجٟ اٌذغبثبد إلػذاد ػذَ اػزُ فؼالًا ػٓاٌّب١ٌخ 

  .٠ٓلٛائُ رزظف ثبٌخظبئض إٌٛػ١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّذبعج١خ ٚ٘زا ٠مٛد إٌٝ إصجبد اٌفشػ١خ اٌزٟ ٚػؼٙب اٌجبدش

ِٓ اٌّجذٛص١ٓ % 40اٌزٟ ٠مِْٛٛ ثزذل١مٙب ٠ّٚضٍْٛ  فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ رٛفش اٌّٛصٛل١خْ ِشالجٟ اٌذغبثبد  اٌز٠ٓ ٠ؼزمذْٚ أٚ  

٠ؼضْٚ اٌغجت فٟ ػذَ إِىبْ ِٛظفٟ اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ثبالعزفبدح ِٓ رٍه اٌّؼٍِٛبد إٌٝ ٔمض اٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٌذٜ 

. ٘ؤالء اٌّٛظف١ٓ 

ِٓ ِشالجٟ اٌذغبثبد ٚثٕغجخ  ْٞاٌّجذٛسْ اٌذغبثبد فمذ ث١ٓ َٚف١ّب ٠خض األعجبة اٌزٟ رذػٛ إٌٝ اػزّبد اٌؼٛاثؾ ثذال  

ْ إُِٔٙ % 80وّب أ٠ذ , ْ أخفبع اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ٌّٕٙخ ٌذٜ ِٛظفٟ اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ٟ٘ اٌذافغ اٌشئ١ظ ٌزٌه أ% 60

. اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ ال رٛػخ ٌُٙ األعجبة اٌذم١م١خ اٌزٟ أدد ثٙب إٌٝ ػذَ اػزّبد اٌمٛائُ اٌّذلمخ ِٓ لجٍُٙ 

اء اٌّزؼٍك ثّشالجٟ اٌذغبثبد ٠زؼخ إْ اػزّبد اٌؼٛاثؾ وغ١بق ػبَ ٌذٜ اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ أدٜ ثُٙ إٌٝ ِٓ خالي االعزمض     

أُٔٙ ٠مِْٛٛ ثبٌزشو١ض ػٍٝ ِٓ سغُ ثبيدبٌخ ِٓ اإلدجبؽ ٚاٌشؼٛس ثأْ ػ١ٍّخ اٌزذل١ك غ١ش راد جذٜٚ ألغشاع اٌؼش٠جخ 

جبد ٔٛع ِٓ اٌضمخ ٌذٜ ِٛظف اٌغٍطخ اٌّب١ٌخ  ثؼغ فمشاد اإل٠شاداد ٚاٌّظبس٠ف اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزالػت ثٙب ثغشع إٞ

ُِٕٙ ٌذ٠ٗ اٌضمبفخ اٌؼش٠ج١خ اٌىبف١خ إلػذاد دغبثبد رزفك ِٚزطٍجبد % 90ْ أث١ٓ االعزمظبء  إرثبٌذغبثبد اٌّذلمخ ِٓ لجٍُٙ 

. اٌزذبعت اٌؼش٠جٟ 

 والتوصيات االستنتاجات
: إلييا ككاالتي  تـ التكصؿ كالتكصيات التي يمكف تحديد جممة مف االستنتاجات     

 عزٕزبعبد الا: أوال

 الضرٌبٌة اإلدارة وتعد,  المختلفة احتٌاجاتهم وتلبٌة المحاسبٌة المعلومات عملًمست إلبالغ الرئٌسة الوسٌلة المالٌة القوائم تعد -1

 والمحاسبة مالًال اإلبالغ تطور فً تسهم التً الرئٌسة العوامل من ومازالت كانت أنها إذ المعلومات هذه عملًمست أهم حدأ

 . عام بشكل

 بموجب المحدد الدخل هو الضرٌبً للتحاسب كأساا المالٌة القوائم فً الوارد المحاسبً الدخل رفض أو لقبول المعٌار إن -2

 اعتماده ٌتم الضوابط بموجب المحدد الدخل من كبرأ المالٌة القوائم بموجب المحاسبً الدخل كان ما إذا حٌث,  الضوابط

 المساهمة الشركات عن فضال حساباتها تدقٌق المالٌة الرقابة دٌوان ٌتولى التً الشركات ؼلبأ فً وهذا صحٌح والعكا

 نأ من رؼمال على المحدودة الشركات قبل من المعدة المالٌة بالقوائم المالٌة السلطة ثقة ضعؾ على ٌدل مما وهذا,  الخاصة

 . الحسابات مراقب قبل من ومصادقة حاسبٌةالم والقواعد المعاٌٌر وفق على تعد المالٌة قوائمها

 موظؾ إن إذ,  الضرٌبً التجنب أو التهرب عملٌات تقلٌل ٌعنً ال للضرٌبة الخاضع الدخل لتحدٌد الضوابط اعتماد إن -3

 تعد أن الخطأ من من ثمو,  للضرٌبة الخاضع الدخل الحتساب كأساا المكلؾ ٌحددها التً اإلٌرادات ٌعتمد المالٌة السلطة

 الضرٌبً والتجنب التهرب من كل منع بؽرض للضرٌبة الخاضع الدخل احتساب فً المالٌة القوائم عن ناجع بدٌل ضوابطال

 . سواء حد على

 ٌتناسب المكلؾ قبل من تظلمات أو اعتراضات هناك توجد ال لكن كبٌر بشكل الضوابط تعتمد المالٌة السلطة نأ من رؼمبال -4

 المالٌة السلطة لدى اًا تصور ٌولد هذا نأ من الرؼم علىو الحسابات بموجب لهم الربح تساباح رفض تم الذٌن المكلفٌن وعدد
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 حصول وعدم االعتراض إجراءات تعقد إلى ٌعود ذلك أن ٌبدو ما وعلى.  المالٌة السلطة بإجراءات القناعة لدٌهم المكلفٌن نأ

 . الؽالب فً اٌجابٌة نتٌجة على المكلؾ

 ثقة على دلٌالًا  تمثل وال روتٌنٌة عملٌة تعد المالٌة السلطة إلى الحسابات مراقب قِسبل من مدققة مالٌة مقوائ بتقدٌم المكلؾ إلزام -5

 . القوائم بتلك المالٌة السلطة

 التدقٌق عدم الى بهم ٌدفع المحاسبٌة المعلومات فً النوعٌة الخصائص توافر بعدم المالٌة السلطة موظفً لدى المسبقة القناعة -6

 . الضرٌبً التحاسب فً منها االستفادة وبالتالً المالٌة القوائم فً عنالتم و

 القوائم مع السلطة موظفً تعامل لعدم اًا وجوهري اًا رئٌسً اًا سبب ٌعد المالٌة السلطة موظفً لدى والمهنٌة العلمٌة المؤهالت نقص -7

 . ثالبح عٌنة ضمن المحاسبة تخصص فً كبٌر نقص وجود االستقصاء خالل من اتضح إذ المالٌة

 لعملٌة مكمالًا  ئاًا شً عدهاو القوائم بتلك االكتراث عدم إلى الطرفٌن بكال دفعت والمكلؾ المالٌة السلطة بٌن الثقة ضعؾ -8

 . العملٌة لتلك والجوهري األسااِس  العنصر تكون إن دون الضرٌبً التحاسب

 التحاسب بعملٌة ٌقومون الذٌن مالٌةال السلطة موظفً على رئٌا بشكل تقع ال المالٌة لقوائما اعتماد عدم مسؤولٌة إن -9

 بدال الحسابات اعتماد تم ما إذا لةءللمسا ٌتعرضون أنهم االستقصاء خالل من اتضح إذ لها العلٌا اإلدارة على بل الضرٌبً

 . الضوابط عن

اٌزىطُبد : صبُٔب

:- فٟ ػٛء ِب رُ ؽشدٗ ِٓ اعزٕزبجبد ٠ّىٓ اٌزٛط١خ ثبالرٟ     

 ٌمكن بما والمستقبلٌة األساسٌة المالٌة القوائم أهداؾ تحدٌد محلٌا وعالمٌا المحاسبة لمهنة ظمةالمن الجهات قٌام ضرورة -1

 اإلدارة لخدمة المالٌة القوائم إعداد عملٌة توجه بحٌث الضرٌبٌة اإلدارة تحتاجه ما لتلبٌة ومباشر أسااِس  بشكل استخدامها

 . واحد وقت فً والمستثمر الضرٌبٌة

 على الحصول خالل من والضرٌبة المحاسبة بٌن التفاعل تعزٌز بؽرض (13) رقم المحاسبٌة قاعدةال فقرات بعض تعدٌل -2

 فً التوسع أخرى وبعبارة,  الضرٌبً التحاسب فً المالٌة السلطة ألؼراض مةئوالمال بالموثوقٌة تتصؾ محاسبٌة معلومات

 وإجراءات الضرٌبة لمصروؾ المحاسبٌة لمعالجةا على فقط التركٌز وعدم الضرٌبً الوعاء تحدٌد عملٌة لتشمل القاعدة

 . والتأجٌل الدفع

 . الحدود أضٌق فً إال عنه الحٌاد وعدم العراقً التشرٌع فً الضرٌبً للدخل واضح تعرٌؾ وجود ضرورة -3

 الحسابات يومراقب المكلفٌن بٌنو جانب من بٌنها المتبادلة الثقة تعزٌز شأنها من التً اإلجراءات ببعض المالٌة السلطة قٌام -4

 تصنٌؾ خالل من ذلك وٌتم مةئوالمال بالموثوقٌة تتصؾ معلومات تقدٌم فً االلتزام من ٌزٌد بدوره والذي خرآ جانب من

 المهنٌة الجهات إشعار عن فضالًا ,  ذلك وفق على معهم والتعامل ٌقدمونها التً المعلومات موثوقٌة بحسب فئات إلى المكلفٌن

 السلطة إن لدٌهم شعور ٌتولد حٌث,  بالموثوقٌة تتصؾ ال مالٌة قوائم دققوا ممن الحسابات مراقبً بخصوص العالقة ذات

 . والمهنٌة المصداقٌة تقدر المالٌة

 لهم المقدمة  المالٌة القوائم مع ٌتعاملوا لكً المحاسبً المجال فً خبرة يوذو متخصصٌن بموظفٌن المالٌة السلطة مالك رفد -5

 . بأول أوالًا  العلمٌة بالمستجدات علم على لٌكونوا وأخرى مدة بٌن تطوٌرٌة بدورات كهمشراإ عن فضال عالٌة بمهنٌة

 اعتماد عدم إلى به دفعت التً الحقٌقٌة األسباب عن مكتوب وبشكل رئٌسه إشعار( المخمن) المالٌة السلطة موظؾ على -6

 ورئٌسه المالٌة السلطة موظؾ من كل قناعة عدم بعد إال الضوابط اعتماد ٌتم ال و الضرٌبً للتحاسب كأساا المالٌة القوائم

 . المالٌة بالقوائم المباشر

 اعتماد إلى بهم دفعت التً الحقٌقٌة األسباب عن مكتوب وبشكل الحسابات ومراقب المكلؾ من كل إعالم السلطة على -7

 تحظى ال التً الفئة إلى تصنٌفهما تؽٌٌرل منهما لكل إنذارا ذلك وٌعد مستقبال مالفاتها تتم كً المالٌة القوائم من بدال الضوابط

 . المالٌة السلطة بثقة
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 الحلول وإٌجاد المشكالت مناقشة بؽرض واألكادٌمٌٌن الحسابات مراقبً من كل مع ولقاءات ندوات عقد المالٌة السلطة على -8

 . المجال هذا فً الحدٌثة والدراسات البحوث من االستفادة عن فضال المقدمة المالٌة بالقوائم الثقة ٌعزز بما

 األعالم وسائل استخدام خالل من الضرٌبً الوعً درجة زٌادة فً تسهم التً المناسبة اإلجراءات اتخاذ المالٌة السلطة على -9

 ومؤسسات المالٌة السلطة بٌن التواصل عن فضال أدائها وكٌفٌة الضرٌبٌة والتزاماته بواجباته المكلؾ لتعرٌؾ المختلفة

 . التشرٌعٌة المستجدات خرآ لٌتضمن الضرٌبٌة المحاسبة منهج ٌللتعد العالً التعلٌم
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 .3/1/2000في  3807
 .2006المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية, . 5  

: العربية الكتب: ثانيا 
الطبعة األولى منشورات ذات السالسل, , مقدمة في المحاسبة المالية وسف عوض والعظمة محمد احمد والبسام صادق محمد, العادلي, ي -1

 .1986الكويت, 

 .1990, الكويت , الطبعة األولى ذات السالسل لمطباعة والنشر والتوزيع , نظرية المحاسبة, الشيرازي, عباس ميدي  -2

, بنغازي , طرابمس , الجامعة المفتوحة , المراجعة نظريًا , , الجزء األول  إلى عمم المراجعة والتدقيقالطريق االلوسي, حازم ىاشم ,   -3
 .م 2003, ليبيا 

 .2009, الجامعة األردنية , شركة مطابع األرز,  2, ط  تدقيق الحسابات, الذنيبات , عمى عبد القادر   -4

 . 1999, جامعة الموصـل , الطبعة الثانية , بة الداخميةأصول التدقيق والرقا, عـبد الرزاق محمد , عـثمان   -5

كمال .احمد حامد حجاج و د., الطبعة العربية , تعريب ومراجعة د المراجعة بين النظرية والتطبيق, توماس , وليم وىنكي , أمرسون  -6
 .  1997الدين سعيد , دار المريخ لمنشر ,  المممكة العربية السعودية , 
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, ترجمة رياض العبد اهلل , دار الكتب لمطباعة والنشر , جامعة الموصل , وزارة التعميم العالي والبحث  رية محاسبيةنظفيرنون وكام ,  -7
 . 2000العممي في العراق , 

ة المممكة العربي, احمد حامد حجاج , دار المريخ لمنشر . الجزء األول, تعريب د,  المحاسبة المتوسطة, كيسو وويجانت, دونالد وجيري   -8
 .1999السعودية, الرياض, 

البحوث والدراسات واالطاريح :  ثالثا
, أطروحة دكتوراه , كمية اإلدارة واالقتصاد ,  , تقويم فاعمية نظام التحاسب الضريبي لضريبة الدخل في العراقأمين , عبدا هلل محمود  .1

.  2000الجامعة المستنصرية , 

رسالة دكتوراه فمسفة في , وعية لممعمومات المحاسبية في تحديد الدخل الخاضع لمضريبةأىمية الخصائص الن, الخرسان, محمد حمو داود  .2
 . 2002المحاسبة جامعة البصرة, 

, أطروحة دكتوراه , التغيرات االقتصادية و واالجتماعية وانعكاساتيا عمى المحاسبة ووضع المعايير المحاسبية, سعد عبد الكريم , الساكني  .3
 . 1999, جامعة بغداد , صاد كمية اإلدارة واالقت

, , أطروحة دكتوراه في المحاسبة استخدامات الحاسوب وأثرىا في المعمومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات اإلداريةعزيز, محمد عمي,  .4
 .1998الجامعة المستنصرية, 

 . 1998اٌغبِؼخ اٌّغزٕظشَخ, , اعجخ , أؽشوحخ دوزىساٖ فٍ اٌّحِٕهغُخ اإلصجبد فٍ اٌشلبثخ واٌزذلُك, اٌمُغٍ, خبٌذ َبعُٓ    .5

ثحش ِحبعجخ لبٔىُٔخ ,  رأصُش اٌّحبعجخ اإلثذاػُخ ػًٍ اٌمىائُ اٌّبٌُخ ودوس ِشالت اٌحغبثبد فٍ اٌحذ ِٕهبثغّخ لُظ شهبة اٌذَٓ , اٌىُالٍٔ   .6

 . 2008, اٌّؼهذ اٌؼبٌٍ ٌٍّحبعجخ , اٌّؼبدي ٌشهبدح اٌذوزىساٖ

-2, اٌؼذد  12, اٌّغٍخ اٌّظشَخ ٌٍذساعبد اٌزغبسَخ , اٌّغٍذ سلُ  َٓ َمُٓ اٌّشاعغ ووفبءح ٔظبَ اإلصجبدلُبط اٌؼاللخ ةغبصٌ , ػٍٍ احّذ ,   .7

5  ,1988  . 
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