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تناولت الدراسة أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على الفحص والمراجعة، حيث تمثلت مشكلة الدراسة زيادة 
الحصيلة الضريبية هي من أهم األهداف التي تسعى السلطة المسئولة للوصول اليها وتحقيقها وفي سبيل تحقيق 

ها فكار والنرريات والقواعد والتجار  التي لهذا الهدف تلجأ السلطة المسئولة الى كل القوانين والمعايير واأل
اثار في تحقيق هذا الهدف فما هو اثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن وعمليات الفحص والمراجعة. هدفت الدراسة 
إلى ابراز دور وأهمية استخدام بطاقة األداء المتوازن في الفحص والمراجعة، وتقييم األسالي  المستخدمة في 

جعة بإدارات الفحص والمراجعة بالمراكز الضريبية الموحدة، واالسهام في تصميم نموذج لبطاقة الفحص والمرا
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األداء المتوازن للعاملين بادارات الفحص والمراجعة بالمراكز الضريبية الموحدة. إختبرت الدراسة الفرضيات 
دة التابعة ضريبية في الشركات المحدو اآلتية: يوجد ارتباط إيجابي بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن والحصيلة ال

للمراكز الضريبية الموحدة، يوجد ارتباط إيجابي بين الفحص والمراجعة والحصيلة الضريبية في الشركات 
المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة، يوجد ارتباط إيجابي بين الحصيلة الضريبية وابعاد بطاقة األداء 

ة  في الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة. توصلت الدراسة إلى المتوازن والفحص والمراجع
النتائج اآلتية: تطبيق نرام التقدير الذاتي على الشركات المحدودة أدى الى تدعيم حسور الثقة بين اإلدارة 

ملية الفحص ة في عالضريبية والمتعاملين معها من ممولين ومكلفين، اتباع المنرور المالي يوصل لنتائج جيد
والمراجعة، يساعد المنرور المالي في  السيطرة  والرقابة على الملفات الخاضعة للفحص والمراجعة. أوصت 
الدراسة باآلتي: استحداث آليات جديدة لوضع الخطط بغرض مراقبة الوقت والرقابة عليه لكي يتسنى حسا  

العمل على بذل المزيد من الجهد في تدري  العاملين االنحرافات للمهام الموضوعة بخطة الفحص والمراجعة، 
المؤسسين لتحقيق التميز في أداء أعمالهم من خالل ابتعاثهم للوقوف على تجار  الدول األخرى الرائدة في 
هذا المجال، ضرورة استخدام أنرمة الحاسو  في اختيار الملفات الخاضعة لعملية الفحص والمراجعة وفقا 

 طر في ذلك.لمبدأ إدارة المخا
 المراجعة. -الفحص -بطاقة األداء المتوازن  الكلمات المفتاحية:

Abstract. 
study dealt with, . where the problem of the study was to increase the tax revenue, 
which is one of the most important goals that the responsible authority seeks to 
reach and achieve. In order to achieve this objective, the responsible authority 
resorts to all laws, standards, ideas, theories, rules and experiences that have 
effects in achieving this objective. What is the impact of the application of the 
balanced scorecard and the scrutiny and audit processes? The study aimed to 
highlight the role and importance of using the balanced scorecard in scrutiny and 
auditing, and to evaluate the methods used in scrutiny and auditing in the scrutiny 
and audit departments of the consolidated tax centers.  Contribute to the design of 
the balanced scorecard model for employees of the scrutiny and audit departments 
in the consolidated tax centers. The study tested the following hypotheses: There 



 

 

is a positive correlation between the dimensions of the balanced scorecard and the 
tax proceeds in the limited companies affiliated with the consolidated tax centers. 
There is a positive correlation between scrutiny, audit and tax proceeds in the 
limited companies affiliated to the consolidated tax centers.  There is a positive 
correlation between the tax outcome, the dimensions of the balanced scorecard, 
and the scrutiny and audit in the limited companies affiliated with the consolidated 
tax centers.  The study reached the following results: The application of the self-
assessment system to the limited companies led to the strengthening of trust 
between the tax administration and its clients, financiers and taxpayers. Following 
the financial perspective leads to good results in the scrutiny and audit process. 
The financial perspective helps in controlling and controlling the files subject to 
scrutiny and audit.   The study recommended the following:  
Introducing new mechanisms to develop plans for the purpose of monitoring and 
controlling time, in order to calculate the deviations of the tasks set in the scrutiny 
and audit plan. The necessity of using computer systems in selecting files subject 
to the scrutiny and audit process in accordance with the principle of risk 
management in that. 
Keywords: Balanced scorecard, scrutiny, audit. 

 

 المحور األول: المقدمة:

 أواًل: االطار المنهجي: 
 تمهيد:   

نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في البالد أدى الى نشأة فكرة تطبيق نرام التقدير  
الذاتي والذي يعالج سلبيات نرام التقدير اإلداري الذي كان مطبقا قبل ذلك، ويعد قانون ضريبة 

يث حم بمثابة اللبنة األساسية التي تم عليها بناء اإلصالح الضريبي 8002الدخل المعدل للعام 



 

 

يمثل نقلة نوعية في مجال ضرائ  الدخل بالبالد والذى من خالله تم تخفيض نسبة الضريبة 
للقطاعات المختلفة مع اعفاء بعض القطاعات األخرى وذلك بغرض جذ  االستثمارات المحلية 
واألجنبية، وقد اعتبر القانون المعدل اإلقرار الضريبي الذاتي أداة تقدير للضريبة واضعا في 

باره صدق وامانة الممولين في ذلك )االمتثال الطوعي(، وكان لزاما على اإلدارة الضريبية اعت
التحقق من صدق وامانة تلك المعلومات من خالل دعم برامج الفحص والمراجعة باإلدارات 
المختلفة للتأكد من ذلك، بهدف  زيادة  الحصيلة الضريبية والتعرف على العوامل التي تؤدى 

والمتمثلة في أداء العاملين بإدارات الفحص والمراجعة والذين يعتبرون احدى اليات النخفاضها 
الرقابة التي تهدف للتأكد من جودة النرم المحاسبية في الشركات موضوع الفحص والمراجعة 
ومدى مسايرتها للنرم الضريبية من خالل االقرارات الذاتية المقدمة من قبل الشركات والمعدة 

 اجعين وخبراء الضرائ .بواسطة المر 
 مشكلة الدراسة: 

زيادة الحصيلة الضريبية هي من اهم األهداف التي تسعى السلطة المسئولة للوصول اليها 
وتحقيقها وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تلجأ السلطة المسئولة الى كل القوانين والمعايير واألفكار 

ألداء يق هذا الهدف فما هو اثر تطبيق بطاقة اوالنرريات والقواعد والتجار  التي لها اثار في تحق
المتوازن وعمليات الفحص والمراجعة في تحقيق هذا الهدف وهي المشكلة التي تبحث فيها هذه 

 الدراسة ويمكن ابراز هذه المشكلة من خالل التساؤالت التالية: 
بية حصيلة الضريهل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن وال-1

 في الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة؟
 هل هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الفحص والمراجعة والحصيلة الضريبية؟   –1
 هل يؤثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن والفحص والمراجعة في زيادة الحصيلة الضريبية؟  –8

 أهمية الدراسة: 



 

 

 اسة أهمية علمية وعملية تتمثل في االتي: تكتس  الدر 
: تتمثل في سد الفجوة في الدراسات السابقة التي تناولت بطاقة األداء المتوازن األهمية العلمية -1

من خالل ربط ابعادها بتقييم الزيادة في الحصيلة الضريبية بالمراكز الضريبية الموحدة، وذلك 
 باالستفادة من تجار  العديد من الدول في استخدام بطاقة األداء المتوازن. 

م البحث في ترشيد التطبيق العملي الستخدام بطاقة األداء المتوازن في يسه األهمية العملية: -2
إدارات الفحص والمراجعة بالمراكز الضريبية الموحدة من خالل تعزيز االعتماد على المؤشرات 
غير المالية، إضافة للمؤشرات المالية في زيادة الحصيلة الضريبية ومساعدو إدارات الفحص 

ريبية الموحدة على االستفادة من بطاقة األداء المتوازن في تقييم اإلدارات والمراجعة بالمراكز الض
 ووضع الخطط االستراتيجية لتحقيق األهداف المنشودة. 

 أهدف الدراسة: 

 تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى:
 ابراز دور واهمية استخدام بطاقة األداء المتوازن في الفحص والمراجعة. – 1
لمستخدمة في الفحص والمراجعة بإدارات الفحص والمراجعة بالمراكز تقييم األسالي  ا -8

 الضريبية الموحدة. 
االسهام في تصميم نموذج لبطاقة األداء المتوازن للعاملين بادارات الفحص والمراجعة بالمراكز  –3

 الضريبية الموحدة . 
حصيلة في زيادة المعرفة االستراتيجيات الخاصة بعمليات الفحص والمراجعة والتي تؤثر  -4

 الضريبية.
تقديم مقترح بمدى تأثير بطاقة االداء المتوازن في الفحص والمراجعة لزيادة الحصيلة الضريبية  -5

 بالمراكز الضريبية الموحدة في قطاع الشركات المحدودة.
 فرضيات الدراسة: 



 

 

 إختبرت الدراسة الفرضيات اآلتية: 
 ين أبعاد بطاقة األداء المتوازن والحصيلة الضريبية فييوجد ارتباط إيجابي بالفرضية األولى: 

 الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة.
يوجد ارتباط إيجابي بين الفحص والمراجعة والحصيلة الضريبية في الشركات  الفرضية الثانية:

 المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة. 
تباط إيجابي بين الحصيلة الضريبية وابعاد بطاقة األداء المتوازن يوجد ار  الفرضية الثالثة:

 والفحص والمراجعة  في الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة . 
 منهجية الدراسة:  

 أعتمد الباحث في هذه الدراسة  على المناهج االتية : 
 الفرضيات . لتحديد محاور البحث ووضع . المنهج االستنباطي: 1
 الختبار مدى صحة الفرضيات . . المنهج االستقرائي: 2
 لتتبع الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة.  . المنهج التاريخي:3
ختبار الفرضيات.   . المنهج الوصفي والتحليلي:4  لتحليل البيانات وا 

 المحور الثاني: الدراسات السابقة:
 م(: 2112 دراسة: )إبراهيم العدي،

تناولت الدراسة اثر تعقيد النرام الضريبي في الحصيلة الضريبية. هدفت الدراسة الى تحديد اثر 
تعقد النرام الضريبي في التهر  الضريبي، من خالل دراسة ميدانية باختيار عينة من مراقبي 

د النرام الضريبي عقيالدخل كممثلين عن الدوائر المالية في الجمهورية العربية السورية لتحديد اثر ت
في التهر  الضريبي، وقد توصلت الدراسة الى ان تطبيق مبدأ البساطة في النرام الضريبي 
والتخفيض في تعقيد النرام الضريبي يخفض من التهر  الضريبي، كما توصلت أيضا الى 

أكثر و ضرورة إعادة النرر في النرام الضريبي الحالي بحيث يصبح النرام الضريبي أكثر بساطة 
 فهما وأكثر عدالة الى المكلف الضريبي. 



 

 

أختلفت الدراسة عن الدراسة الحالية في أنها تناولت أثر تعقيد النرام الضريبي في الحصيلة 
الضريبية، بينما تناولت الدراسة الحالية أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن والفحص والمراجعة في 

 زيادة الحصيلة الضريبية. 
 م(: 2112، دراسة: )عمر

تناولت الدراسة تقييم مستوى جودة األداء المهني لمكات  المراجعة من خالل ابعاد بطاقة األداء 
المتوازن، حيث هدف البحث الى تقييم مستوى جودة األداء المهني لمكات  المراجعة من خالل 

حث انية، وخلص البابعاد بطاقة األداء المتوازن واجراء دراسة ميدانية على مكات  المراجعة السود
الى وجود اثر إيجابي ذي داللة إحصائية لكل من البعد المالي، بعد النمو، والتطوير في تقييم 
جودة األداء المهني لمكات  المراجعة السودانية، وعدم وجود اثر إيجابي ذي داللة إحصائية لكل 

لمهني ية في تقيم جودة األداء امن بعد العمالء ، وبعد العمليات الداخلية، وبعد المسئولية االجتماع
 لنكات  المراجعة السودانية. 

تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أنها تناولت تقييم مستوى جودة األداء المهني لمكات  
المراجعة من خالل أبعاد بطاقة األداء المتوازن ، بينما تناولت الدراسة الحالية أثر تطبيق بطاقة 

 والفحص والمراجعة في زيادة الحصيلة الضريبية. األداء المتوازن 
 م2112دراسة: )هبة، 

هدفت الدراسة الى  معرفة دور نرام إدارة الجودة في تحقيق االهداف االستراتجية من منرور 
بطاقة االداء المتوازن بالتطبيق على هيئة الجمارك السودانية، كانت الفرضية الرئيسية للبحث : 

ة احصائية بين تطبيق نرام إدارة الجودة وتحقيق االهداف االستراتجية لهيئة توجد عالقة ذات دالل
الجمارك ، إلعداد هذه الدراسة أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمناسبة هذا المنهج 
للدراسة وأهدافها، كما اتبع الطرق االحصائية في التحليل، توصلت الدراسة إلي ان لنرام إدارة 

دور كبير تحقيق االهداف المالية واالهداف المتعلقة بكس  رضاء الزبون و تحسين الجودة 
العمليات الداخلية واالهداف الخاصة بالتعلم والنمو في هيئة الجمارك السودانية. وكانت اهم 



 

 

التوصيات: نشر ثقافة الجودة عبرالبرامج التوعوية والدورات التدريبية، تطبيق نرام ادارة الجودة 
مؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدوره الكبير في رفع كفاءة االداء االداري للموسسات، في ال

ربط نرام ادارة الجودة بتحقيق االهداف االستراتجية للمؤسسة يساعد في تحقييق االهداف المالية، 
واالهداف المتعلقة بكس  رضاء الزبون، ويساعد ايضا في تحسين العمليات الداخلية وتحقق 

 ف التعلم والنمو.اهدا
أختلفت الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية بأنها تناولت دور نرام إدارة الجودة في تحقيق 
األهداف اإلستراتيجية للمؤسسات من منرور بطاقة األداء المتوازن، بينما تناولت الدراسة الحالية 

 يلة الضريبية. أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن والفحص والمراجعة في زيادة الحص
 المحور الثالث: اإلطار النظري لبطاقة األداء المتوازن:

 أواًل: مفهوم بطاقة األداء المتوازن:
تعرف بطاقة األداء المتوازن علي انها )أداة تتم بواسطتها ترجمة رسالة الشركة واستراتيجياتها الي 

طة مسار شمولي للمنشآت اهداف ومقاييس وتقدم مجموعة متماسكة من األفكار والمبادئ وخار 
لتتبع ترجمة الرسالة في مجموعة مترابطة لمقاييس األداء ، تساهم هذه المقاييس في انجاز 
االعمال ووضع استراتيجية االعمال واتصال االستراتيجية باألعمال والمساعدة في التنسيق بين 

اسية وم علي اربع ركائز أساألداء الفردي والتنريمي وصوال الي اهداف اإلدارة ، وهذه البطاقة تق
محاور هي )األداء المالي إلرضاء الزبائن ، كفاية األداء التشغيلي ، ثم الفرص التي توفرها 
المنرمة للعاملين فيها والنمو(، وبذلك يصبح التنافس فيما بين المنرمات قائما علي أساس ما 

ن كثر مما هو علي أساس ما لديها ميتواجد فيها من روح المبادرة والقدرة علي االبداع واالبتكار ا
 (. Kaplan R, and Norton D, 2004, pp 113-131موجودات ثابتة )

كما تعرف عملية قياس األداء المتوازن بانها عملية متواصلة ومركزة على القياس تجمع بين 
مجاالت الرؤية األربعة، )المالي، العمالء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو(، وفيها يتمثل دور 
القياس في ابراز ما ينقض ان يكون النقاط المحورية لمجهودات المؤسسة، حيث يصف كابالن 



 

 

ونورتون العملية بانها دورة يتم فيها توضيح الرؤية واالشتراك فيها، ويتم توصيلها من خالل اهداف 
وحوافز تستخدم في تركيز العمل وتخصيص الموارد ووضع األهداف. وينتج عن المتابعة تعلم 
يقودنا بدوره الي إعادة فحص رؤيتنا وعند كل خطوة يعمل القياس بمثابة وسيلة اتصال)نيلز 

 (.  23م، ص3002جوران، جان روي، ماجتر ووتر، 
تشير بطاقة األداء المتوازن بانها تترجم مهمة المنرمة واستراتيجياتها الي مجموعة من إجراءات 
األداء والتي تمثل اطار عمل تطبيق استراتيجياتها، حيث تعتبر هذه البطاقة أداة تقييم، فضال 

 أربعة منارير لتقييم  أداء المنرمة بدال من التركيز علي عن كونها أداة استراتيجية لكونها تعتمد
المنرور المالي فقط مع أهمية اال انه غير كاف لتكوين الصورة الشاملة عن المنرمة، اذا اصبح 
من المعروف بان المقاييس التقليدية التي تركز علي المنرور المالي غير كافية لبيئة  االعمال 

موعة أوسع من المقاييس التي ترتبط بالجودة، حجم السوق، رضا المعاصرة، وان االهتمام بمج
الزبون، والعاملين يمكن ان تؤدي الي تبصير اكبر بالعوامل التي تسوق األداء المالي 

(Horngren ,C. T. , Sundem , G. L. , Strotton , W. O., 2005 , P448  .) 
 ل تصميم نرام لتقييم األداء يهتم بترجمةتعرف بطاقة األداء المتوازن بانها اول عمل نرامي حاو 

استراتيجية المنرمة الي اهداف محددة ومقاييس ومعايير مستهدفة ومبادرات للتحسين المستمر، 
كما انها توحد جميع المقاييس التي تستخدمها المنرمة، ان فكرة قياس األداء المتوازن تركز على 

ا، وذلك بمراعاة االعتبارات التالية)توفيق محمد وصف المكونات األساسية لنجاح المنرمة واعماله
 (: 23م، ص3002عبد المحسن، 

البعد االستراتيجي: تهتم عمليات قياس األداء بربط التحكم التشغيلي قصير المدي برؤية  – 1
 واستراتيجية المنشاة طويلة المدي.  

البعد البيئي: تهتم عمليات قياس األداء بكل من األطراف الداخلية والخارجية عند القيام  – 3
 بتطبيق المقاييس  



 

 

 البعد المالي وغير المالي: حيث تراق  النس  الرئيسية المالية وغير المالية بصورة متواصلة.  – 2
 ة هي االمس واليوم وغدًا.  البعد الزمني: تهتم عمليات قياس األداء بثالثة ابعاد زمني – 3

كما عرفت بانها عباره عن مجموعة مختارة بعناية من القياسات المشتقة من استراتيجية      
المنرمة، هذه القياسات تمثل أداة للقادة يستخدمونها في عملية االتصاالت مع المستخدمين 

أهدافها فذ المنرمة رسالتها و والشركاء الخارجيين، دوافع األداء ومصادر النقل والتي بها سوف تن
االستراتيجية، هذه األداة عباره عن ثالثة أشياء: نرام قياس، نرام إدارة استراتيجية، أداة 

 (.20م، ص3013اتصال)أسامة سليط، 
كما يمكن ان نصف بطاقة األداء المتوازن بانها مجموعة من المقاييس المختارة بعناية والمستمدة 

تمثل المقاييس المختارة لبطاقة األداء المتوازن أداة يستخدمها القادة في  من استراتيجية المنرمة،
التواصل مع المورفين داخل المؤسسة وأصحا  المصلحة خارجها إلعالمهم بالنواتج وبمحركات 
األداء والتي ستعمل المؤسسة من خاللها على تحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية، وهي ال 

هي: انها أداة اتصال، ونرام قياس، ونرام إلدارة االستراتيجية)بول آر.  تخرج عن ثالثة أمور
 (.32م، ص3012نيفين، 

يتفق الباحث على ما جاء بهذا التعريف حيث انه يعتبر مستوفيا لكل المتطلبات المطلوبة لتحقيق 
رج عن خحيث انها ال ت –االستراتيجية  –اهداف بطاقة األداء المتوازن والمتمثلة في المقاييس 

 ونرام الدارة االستراتيجية.  –نرم القياس  –ثالثة أمور هي االتصال 
 ثالثًا: أهمية بطاقة قياس األداء المتوازن:  

تستمد بطاقة قياس األداء المتوازن أهميتها من محاولة موازنة مقاييس األداء المالية وغير المالية 
 ي تقرير موحد ، وبالتالي تقلل بطاقة قياسلتقيم كل من األداء القصير االجل والطويل االجل ف

األداء المتوازن تركيز المديرين علي األداء المالي قصير االجل مثل المكاس  الربع سنوية ، 
نسبة الن المؤشرات التشغيلية وغير المالية تقيس التغيرات األساسية التي تقوم بها المنشاة ، ان 



 

 

نات لحصول عليها في المكاس  قصيرة االجل ، لكن التحسيالمنافع المالية لهذه التغيرات ال يمكن ا
القوية في المقاييس غير المالية تشير الي إمكانية خلق قيمة اقتصادية في المستقبل ، مثل السعي  
لرضا العميل يشير لمبيعات ودخل اعلي في المستقبل، كما تركز بطاقة األداء المتوازن انتباه 

صير االجل والطويل االجل. تبدو أهمية بطاقة قياس األداء المتوازن اإلدارة علي كل من األداء الق
 (:26م، ص 3002عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، من خالل استقراء النقاط التالية)

 تترجم االستراتيجية ألهداف قابلة للقياس.  –1
العمالء، زاء، و تعتبر نراما إداريا يحفز على التغيير في المجاالت الحرجة كالمنتجات واالج –3

 وتطوير وتنمية السوق. 
تساعد الشركات على تعديل استراتيجياتها، بحيث يصبح كس  الخبرة والتعلم حقيقة معاشه  –2

 داخل المنرمة. 
 تحقق من خالل المعلومات لألبعاد األربعة توازن بين المقاييس الداخلية والخارجية.  –3
 دوار والعمليات بالمستويات العليا للمنرمة. ترتبط المستويات الدنيا لألهداف، واال –2
تضمن ترابط السب  والنتيجة وتعزز أثر أي متغير في عنصر واحد في النرام على تغيرات  –2

 مسبقة في أماكن اخري. 
 تساعد في اجراء مراجعة دورية لألداء لمعرفة إمكانية تحسن االستراتيجية مستقبال.  – 7

 قاييس األداء: تاسعًا: المزايا الرئيسية لم
 (:23م، ص3017يمكن جمع المزايا الرئيسية لمقاييس األداء في االتي)ديفيد بارمينتر، 

 المواءمة وربط المهام اليومية بعوامل النجاح الحاسمة الخاصة بالمنظمة:  -1
على الرغم من امتالك المنرمة الستراتيجية، اال ان فرق العمل غالبا ما تعمل في اتجاهات 

ماما عن المنهج المقصود، ولذا يتعين تطوير مقاييس األداء بدقة من خالل عوامل تختلف ت
النجاح الحاسمة الخاصة بالمنرمة، اذ ان عوامل النجاح الحاسمة ستساعد طاقم العمل على 

 مواءمة انشطتهم اليومية مع عوامل النجاح الحاسمة الخاصة بالمنرمة. 



 

 

 تحسين األداء:  -2
 يتعين ان تكون مقاييس األداء ذات تأثير بالغ على األداء فالقياس: 

 يعزز من وتيرة التطور ، ويساعد االفراد على رؤية التقدم ويحفزهم على العمل.  -أ
 يزيد من رؤية األداء المتوازن ويلفت االنتباه لألمور المهمة.   - 

 الموضوعية يحسن مستوى فهمك واتخاذك للقرارات وتنفيذك لها.  يزيد -ج

 يحسن تناسق األداء والذي يتحقق من خالل تحقيق النجاح المستمر على المدى الطويل.  -د

 يوفر تغذية مرتجعة عن كيفية سير األمور ومن ثم يقدم إشارات تحذيرية مبكرة لإلدارة.  -هـ

 تمكين واالنجاز:  إيجاد شكل أوسع من الملكية وال -3

تساعد مقاييس األداء على معرفة ما يتعين إنجازه كما تساعد المورفين على فهم ما هو ضروري، 
كذلك فإنها تمكن القادة من تحديد االتجاهات العامة وتترك للعاملين حرية صناعة القرارات اليومية 

 للتأكد من تحقيق التقدم على نحو مالئم.
 
  

 ار النظري للفحص والمراجعة:المحور الرابع: اإلط
 أواًل: مفهوم الفحص الضريبي: 

يعرف الفحص الضريبي بانه اتخاذ المحاس  لبعض اإلجراءات وقيامه بالدراسات واالستفسارات 
واالستقصاء والبحث في دفاتر المنشأة وحساباتها عن سنة قائمة او سنوات سابقة بناء على طل  

يفا من الغير، وذلك بقصد تحقيق اهداف محددة والوصول أصحا  المنشأة او ادارتها او تكل
رهار العوامل التي يكون  ألغراض معينة عن مركز المنشأة المالي او اكتشاف بعض الحقائق وا 
لها تأثير في هذا المركز حاليا او مستقبال او يكون قد حدث هذا التأثير في الماضي)عبد المنعم 

 (.123محمود وعيسى أبو طبل، د.ت، ص



 

 

كما يعرف الفحص الضريبي بانه عملية تدقيق المستندات والحسابات والقوائم المالية لبيان مدى  
 (. 372م، ص1363االطمئنان إليها)زين العابدين فارس، محمد عبد السالم، 

عرف أيضًا بانه نرام البحث والتقصي الموضوعي للرواهر المتعلقة بالعمليات الحقيقية التي 
ريبي الذي تقدمه المنشأة لإلدارة الضريبية بهدف التأكد من صدق تمثيل تضمنها اإلقرار الض

م، 1367بيانات اإلقرار لنتيجة تلك العمليات طبقا لمتطلبات المحاسبة الضريبية)جالل شافعي، 
 (.2ص

كما يعرفه اخرون بانه الرقابة على أداء المجتمع الضريبي فيما يختص بتنفيذ التشريعات الضريبية 
والنرم واللوائح الي تنص على الزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجالت المحاسبية وفقا  والقوانين

للمبادئ والمعايير المحاسبية باعتبارها وسيلة القياس المحاسبي وذلك عن طريق فحص نرام 
د مالرقابة الداخلية والبيانات والمعلومات والحسابات المراجعة والدفاتر باعتبارها األساس الذي يعت

عليه بصفة أساسية في ملء االقرارات الضريبية الخاصة بنشاط دافع الضريبة مستنديا وفنيا 
وتحليلها انتقاديا ومقارنتها بهدف األصول الى الوعاء الضريبي)احمد الضي عبد اهلل عثمان، 

 (.23م، ص3030
ين فحص وما وبمن التعريفات أعاله يرى الباحث أنه البد من التمييز بين مراجعة الحسابات عم

الحسابات، حيث يقصد بمراجعة الحسابات االطالع على المستندات ودفاتر المنشأة وطل  
البيانات والمعلومات وااليضاحات الالزمة من المسئولين فيها بهدف الوصول الى غرض عام هو 

كز ر التأكد من ان الحسابات الختامية ترهر حقيقة أرباح المنشأة وان الميزانية تعبر عن الم
الحقيقي لها، بينما يقصد بفحص الحسابات مباشرة نفس المهمة للتحقق من غرض خاص محدد 

 من قبل.
 ثانيًا: الحاجة للفحص الحيادي: 

نشأت مهنة المحاسبة او المراجعة الحيادية استجابة او تلبية للفحص الحيادي بالنسبة للبيانات 
موضوعي ومستقل الى جمع ادلة االثبات المالية، ولتقديم هذه الخدمة يسعى المحاس  بشكل 

المتعلقة بالمزاعم االقتصادية موضوع الفحص والتدقيق، وتلك األدلة قد تكون من البيانات 



 

 

المحاسبية األساسية مثل بيانات دفاتر األستاذ العام والمساعد وما الى ذلك من البيانات المماثلة 
ر مالية باإلضافة لبعض المستندات مثل فواتيالتي يعتمد عليها المحاس  عند اعداد التقارير ال

البيع ومصادقات العمالء او مالحرات المراجع وغير هذا، بعد ذلك يبدا المراجع في تقييم هذه 
األدلة ثم يقارن بصفة خبير محاسبي المزاعم االقتصادية مع المعايير المقررة بما في ذلك المبادئ 

اسبي متفق عليه، وذلك تمهيدا للحكم عما اذا كانت المحاسبية المتعارف عليها او أي أساس مح
هذه المزاعم قد عرضت بصدق وعدالة، وتعتبر ادلة االثبات األساس المناس  للتعبير عن راي 
المراجع في تقرير المراجعة ألنها تمثل اتصال ثانوي يكون من شأنه توفير مصداقية هذه المزاعم 

بان المراجعة ال توفر التأكيد الكامل بان القوائم  وتعضيدها ولعله من المناس  هنا ان نعترف
المالية خالية من األخطاء الجوهرية العفوية والمتعمدة، من هنا فان قدرا من عدم التأكد )المخاطرة( 

 (.326م، ص1363يوجد دائما عند االعتماد على تقرير المراجعة)وليم توماس، امرسوني هنكي، 
ت  عالمية مختصة بأعداد الحسابات ومراجعتها ومثال لذلك من المعروف بان هناك شركات ومكا

الف( شركة او مكت  محاس  قانوني في الواليات المتحدة االمريكية ومن بين  30هناك حوالي )
( مكات  تنتشر فروعها في كل المدن االمريكية فضال عن بعض 6هذا العدد نجد ان هناك )

ضافة لمجموعة من الشركات المحلية واإلقليمية الدول األخرى حيث تعتبر شركات عالمية باإل
الكبيرة التي تمارس المهنة من خالل عدد من المحاسبين القانونيين ، أما المكات  األخرى تمثل 

( من مجموع الشركات او المكات  تقريبا فإنها تعد مكات  فردية صغيرة تؤدي هذه %32نسبة )
 (:333م، ص1337خدمات)يحي محمد ابوطال ، الخدمات باإلضافة لخدمة المراجعة ومن هذه ال

 خدمات ضريبية:  -1
نررًا ألهمية هذا النوع من الخدمات فقد انشأ مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي لجنة خاصة 

 (Committee on Responsibilities &or Tax Practice)  بمسئولية وممارسة الخدمات
والتي أصدرت مجموعة من النشرات التي تعرف وتحدد مسئوليات المحاس  القانوني عند ممارسته 
لمثل هذا النوع من الخدمات والتي لها عالقة مباشرة بالبيانات المحاسبية وتتمثل في اعداد 

 االقرارات الضريبية بكافة أنواعها من تخطيط وفحص. 



 

 

 خدمات االستشارات اإلدارية:  -2
الطل  على خدمات المراجع في مجال االستشارات اإلدارية نتيجة لخبرة المراجع القانوني تزايد 

في تصميم النرم المحاسبية وتفسير وتحليل البيانات المالية وتتمثل تلك الخدمات في تصميم 
 النرم، تحسين وتطوير النرم الموجودة، تحليل النرم. 

 خدمات المحاسبة على المنشآت الصغيرة:  -3
تمثل في امساك الدفاتر واعداد واستيفاء االقرارات الضريبية ومن ثم تكون وريفة المحاس  ت

مستشار مالي وضريبي وماسك دفاتر في آن واحد عند تقديم هذه الخدمة للمنشأة الصغيرة وذلك 
في حالة عدم تطل  االمر الى محاس  قانوني ألعداد قوائم مالية للعميل لتقديمها للجهات 

، ولمراقبة وتنريم الخدمات األخرى بخالف المراجعة التي تقدمها شركات المراجعة المختصة
والمحاسبة القانونية تم انشاء لجنة شئون خدمات المحاسبة والفحص التحليلي بواسطة مجمع 

م، وذلك استجابة لالنتقادات التي كانت تثار بخصوص 1377المحاسبين القانونيين األمريكي عام 
بوضع المعايير الالزمة في مجال الخدمات األخرى بخالف المراجعة )وليم توماس عدم االهتمام 

 (:1037، امرسوني هنكي ، مرجع سابق ، ص 
 ثالثًا: أهدف الفحص التحليلي:  

يهدف الى لفت نرر الفاحص الى تلك األمور غير العادية التي تتطل  مزيد من األدلة كالتدعيم 
العناصر، ويستخدم في مراحل التخطيط للفحص لتحديد تلك العناصر المستندي اإلضافي لهذه 

غير العادية التي تتطل  عناية خاصة من الفاحص خالل عملية جمع ادلة االثبات، كما يستخدم 
أيضا كاختبار أساسي اثناء الفحص الميداني وفي نهاية مرحلة جمع ادلة االثبات وذلك لتوفير 

ئم المالية، ونررًا الستخدام المحاسبة على أساس القيد المزدوج تدعيم موثوق فيه ألرصدة القوا
،فأن العالقات التبادلية موجودة بين البيانات المسجلة بدفاتر المنشأة، ولهذا فان الخطأ في حسا  

 ما سوف يسب  دائما خطأ في حسا  اخر.
  رابعًا: مفهوم المراجعة: 



 

 

 مستقل تقوم به إدارة او قسم داخل المنشأة مهمتهتعرف المراجعة الداخلية بانها "نشاط تقييمي  
فحص االعمال المختلفة في المجاالت المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييم أداء اإلدارات واالقسام 
في هذه المنشأة وذلك كأساس لخدمة اإلدارة العليا، كما انها رقابة إدارية تؤدى عن طريق قياس 

 (. 13م، ص3010ة األخرى )وجدي حامد حجازي، وتقييم فاعلية الوسائل الرقابي
كما يقصد بالمراجعة حس  مدلولها اللفري بانها عبارة عن فحص البيانات او القيم المالية او  

السجالت بقصد التحقق من صحتها ويشير معناها المهني الي انها تعبر عن الفحص المنرم 
يادي وائم المالية للمنشأة بغرض ابداء راي حللبيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت والق

عن مدى صحة او دقة تلك البيانات ومدى إمكانية االعتماد على داللتها عن المركز المالي 
للمنشأة ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية. وقد جاء تعريف المراجعة على لسان لجنة المفاهيم 

)أمين السيد أحمد لطفي،   (AAA)االمريكية األساسية للمراجعة المنبثقة عن جمعية المحاسبة
 (.2م، ص3003

أكيدات على ت –بشكل موضوعي –تعرف المراجعة بانها "عملية منرمة لجمع وتقييم ادلة إثبات 
تتعلق بنتائج تصرفات واحداث اقتصادية التي يرتبط بها الفرد او التنريم الذي يقوم بعمل تلك 

ن تلك التأكيدات والمعايير المقررة وتوصيل النتائج الي التأكيدات لتحديد مدى وجود تطابق بي
 مستخدمي التقارير المتضمنة تلك التأكيدات.

يتسم ذلك التعريف بانه جاء عاما وشامال لدرجة انه يتضمن كافة أنواع المراجعات المالية سواء  
صادية او تم اداؤها عن طريق مراجع خارجي مستقل او مراجع داخلي يعمل داخل الوحدة االقت

مراجع حكومي يعمل داخل األجهزة والمصالح الحكومية، او على كافة أنواع   المراجعة سواء 
 اكانت مراجعة مالية او مراجعة تشغيلية او مراجعة التزام، كما تضمن ذلك التعريف أيضًا:



 

 

 فحص وتقييم منرم لدليل االثبات الذي يتم الحصول عليه ألغراض التأكيد مما إذا كانت -1
القوائم التي يتم عرضها او التصرفات التي يتم اداؤها عن طريق االفراد او التنريمات تلتزم 

 بمعايير مقررة ام ال. 
 توصيل نتائج الفحص عادة في شكل تقرير مكتو  للطرف الذي قام بتعين المراجع.  -3

 خامسًا: خصائص وطبيعة المراجعة: 
 سبة االمريكية يتضح انه يتضمن عديد من المكوناتمن خالل تحليل التعريف وفقا لجمعية المحا

م، 3003" الخصائص الموضحة لطبيعة المراجعة والتي تتمثل في االتي)أمين السيد أحمد لطفي، 
 (:3ص
وصف المراجعة بأنها عملية منرمة: تتضمن المراجعة عادة مجموعة من اإلجراءات المتتابعة  –1

متها عن طريق إطار فكري منسق يتضمن هدف عام والهيكلية المخططة، فالمراجعة يتم حوك
ومجموعة فرعية من األهداف باإلضافة الي مجموعة من المعايير المقررة واإلجراءات المتفق 

 عليها. 
تتضمن المراجعة بصفة رئيسية جمع وتقييم ادلة اثبات بشكل موضوعي: توضح تلك الخاصية  –3

لك األدلة بصفة عامة اية معلومات يستخدمها طبيعة او جوهر عملية المراجعة، حيث تتضمن ت
المراجع لتحديد ما إذا كانت القوائم التي يتم مراجعتها قد تم عرضها وفقا لمعايير متفق عليها، 
مثل االقرارات الشفوية من العميل او االقرارات الكتابية )المصادقات( المقدمة من أطراف خارجية، 

د الثبات وتقييم مدى اتفاقها مع المعايير تعتبر بمثابة المحدوال شك بان تحديد حجم ونوعية ادلة ا
األساسي في كل عملية مراجعة.  وغني عن الذكر فعند قيام المراجع بتلك الوريفة يتعين عليه 
ان يحتفر باتجاه ذهني موضوعي غير متحيز، بمعني اال يتأثر او يخضع ألية اهواء سواء 

ي يقوم بعمل تلك التأكيدات، فعلى الرغم من ان ادلة االثبات لصالح او ضد االفراد او التنريم الذ



 

 

ربما قد تختلف من حيث درجة موضوعيتها، اال ان المراجع يج  عليه ان يحافر على اتجاه 
 عقلي موضوعي عند جمعه وتقيمه لتلك األدلة.  

لتنريم ا تتعلق األدلة بتأكيدات عن أنشطة واحداث اقتصادية يتم عملها عن طريق الفرد او –2
الذي تعاقد على أداء عملية المراجعة. فعملية المراجعة تنص  على األدلة الخاصة بالتأكيدات 
التي تقدمها إدارة المنشأة التي تعاقدت مع المراجع، وتمثل تلك التأكيدات إيضاحات ومزاعم اإلدارة 

خصيص، تقييم، والتتتعلق بتأكيدات متضمنة في القوائم المالية خاصة بالوجود او الحدوث، وال
 واستقالل الفترات المحاسبية، واالكتمال باإلضافة للعرض واالفصاح. 

تقوم المراجعة بتقييم درجة اقترا  وتطابق تلك التأكيدات مع مجموعة من القواعد التي تحكم  –3
 كيف يتصرف الفرد او التنريم او التقرير لألخرين تجاه االحداث االقتصادية التي وقعت. 

 : أنواع عمليات المراجعة:  سادساً 
يمكن تصنيف أنواع عمليات المراجعة بطرق عديدة، على سبيل المثال فقد يتم تقسيمها الى عدة 

 مجموعات طبقا لما يلي: 
 الهدف الرئيسي من عملية المراجعة:  –1

 تأسيسًا على الهدف الرئيسي من عملية المراجعة فأن هناك ثالثة مجموعات رئيسية من عمليات
 (:  3م، ص3003المراجعة تم إقرارها هي)امين السيد احمد لطفي، 

مراجعات القوائم المالية: تمثل مراجعة القوائم المالية او ما يعرف بالمراجعة المالية، بأنها  –أ
عملية فحص القوائم للمنشأة التي يتم إعدادها عن طريق إدارة او مديري المنشأة ألغراض تقديمها 

ارجية مثل المساهمين او األطراف األخرى المهتمة خارج المنشأة مثل مصلحة الى األطراف الخ
الضرائ  او البنوك، باإلضافة لفحص دليل االثبات المؤيد للمعلومات المتضمنة في تلك القوائم 
المالية.  ويتم أداء مراجعة القوائم المالية عن طريق شخص مراجع مهني مؤهل مستقال عن 

عبير عن راي عما إذا كانت القوائم المالية توفر او ال توفر صورة حقيقية المنشأة وألغراض الت



 

 

وعادلة عن المركز المالي او األداء المالي او انها تتفق مع القوانين المالئمة والمتطلبات التنريمية 
 األخرى. 

)الوحدة  ةمراجعات االلتزام: يتمثل غرض مراجعة االلتزام في تحديد ما إذا كان الفرد او المنشأ – 
محل المراجعة( قد تصرفت )او تقوم بالتصرف( طبقا لإلجراءات او اللوائح المقررة عن طريق 

إدارة المنشأة او الهيئة التنريمية. وعادة ما يتم أداء تلك  –أحد السلطات، على سبيل المثال 
اجعة المر المراجعات عن طريق مهنيين ذوي خبرة ) سواء داخليين او خارجيين عن المنشأة محل 

والذين يقومون بالتقرير الى السلطة التي تحدد اإلجراءات او اللوائح التي يتعين وضعها محل 
 التزام. 

المراجعات التشغيلية: تتضمن المراجعة التشغيلية عملية فحص وتقييم منرم ألية إجراءات  -ج
ع توصيات جعة يتم رفتشغيلية بالمنشاة بهدف تحسين وكفاءة وفعالية المنشأة، وبعد إتمام المرا

الى اإلدارة للعمل على تحسين التشغيل، وكمثال على ذلك تقييم مدى كفاءة نرام جديد يتم تشغيله 
من خالل الحاس  في أحد منشآت االعمال. كما يشير مصطلح المراجعة التشغيلية الي مراجعة 

 ية المراجعةعمليات(، وقد يتم قصد نطاق عمل –شركات تابعة  –وحدات التشغيل )مصانع 
التشغيلية او مراجعة العمليات على ضوابط الرقابة المحاسبية والمالية، وقد يتم اعطاءها نطاق 
أوسع، حيث قد تمتد تلك مجاالتها الوريفية لتتضمن مجاالت مرتبطة بإدارات التسويق او المبيعات 

 او النقل او اإلنتاج وما الى ذلك اعتمادا على طبيعة منشآت االعمال.
 تصنيف حسب المستفيدين الرئيسين من عملية المراجعة:  ال

تأسيسًا على المستفيدين الرئيسين او هؤالء الذين يتم أداء عملية المراجعة إليهم، يمكن تصنيف 
 عمليات المراجعة على النحو التالي: 

 عن طريق أطراف المراجعات الخارجية: تشير المراجعة الخارجية الى عملية المراجعة المؤداه –أ
خارجية عن المنشأة نحل المراجعة، فعادة يتم أداء تلك المراجعات عن طريق خبراء مستقلين عن 



 

 

المنشأة محل المراجعة ومورفيها طبقا للمتطلبات التي يتم تحديدها عن طريق او لصالح األطراف 
ثر ة المؤداه واألكالتي تستفيد من أداء عملية المراجعة. بصفة عامة تمثل المراجعات الخارجي

تكرار تلك المراجعات اإللزامية للقوائم المالية لمنشآت االعمال )ما يعرف بمراجعات القوائم 
المالية(، ومع ذلك فان مراجعات االلتزام المؤداه على سبيل المثال عن طريق إدارة الجمارك 

 خارجية. والواردات ومصلحة االيراد الداخلي تعتبر مجرد امثلة على المراجعات ال
المراجعات الداخلية: على النقيض من المراجعات الخارجية فأن المراجعات الداخلية يتم  – 

اداؤها ألطراف داخلية للمنشأة، وقد يتم أدائها عن طريق مورفي المنشأة ذاتها او عن طريق 
ض ااشخاص من مصادر خارجية. ومع ذلك ففي أي الحالتين يتم أداء عملية المراجعة طبقا ألغر 

ومتطلبات اإلدارة ، وتلك العمليات قد تكون ذات مدى واسع او قد تكون مركزة بشكل ضيق او 
متصل على أساس مستمر، وقد تكون على سبيل المثال ذات مدى واسع في فحص مدى مالءمة 
او مدى االلتزام بنرام الرقابة الداخلية للمنرمة، او قد تكون على نطاق ضيق على سبيل المثال 

 ياسات واجراءات المنشأة ألغراض التأكد من االلتزام ولوائح الصحة واألمان. فحص س
ختبار الفرضيات:  المحور الخامس: تحليل البيانات وا 

الفرضية األولى: يوجد ارتباط إيجابي بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن والحصيلة الضريبية في 
 الموحدة .الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية 

للتعرف على وجود ارتباط إيجابي بين المنرور المالي كأحد ابعاد  بطاقة األداء المتوازن والحصيلة 
الضريبية في الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة : تم اعتماد المتوسطات 

لمحور ) عبارات هذا ا الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  المئوية إلجابات افراد الدراسة عن
(التوزيع التكراري الفراد 3/7/ 4بطاقة األداء المتوازن ( بالنسبة للفرض االول : يوضح الجدول )

 عينة الدراسة على الفرضية األولى. 
 
 

 (1الجدول)



 

 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األولى

 

( اعاله الى موافقة افراد الدراسة بدرجة عالية على جميع عناصر بعد 1تشير بيانات الجدول )
( بانحراف  3333قياس المنرور المالي لبطاقة األداء المتوازن : إذ بلغ المتوسط الحسابي العام ) 

 ( .  426.معياري قدره ) 

( المتعلقة بـ ) اتباع  1لى الفقرة رقم ) كما أرهرت النتائج موافقة افراد الدراسة بدرجة عالية جدا ع
بعد المنرور المالي في الفحص والمراجعة يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية ( ، إذ جاءت في 

(، وهو اعلى من المتوسط العام ، وتعزى النتيجة لمدى 430المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
 أرهرت النتائج موافقة افراد الدراسةأهمية المنرور المالي في زيادة الحصيلة الضريبية، كما 

بدرجة عالية على بقية عناصر المنرور المالي لبطاقة األداء المتوازن ، حيث يتراوح المتوسط 

 العبارات

 غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

غير موافق 
 بشدة

 المتوسط

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعياري

 والمراجعة الفحص في المالي المنرور بعد اتباع

 .الضريبية الحصيلة لزيادة يؤدى

20 19.2 67 64.4 14 13.5 3 2.9 - - 4.0 .668 

 المحدودة الشركات على الذاتي التقدير نرام تطبيق

 .الضريبية واإلدارة بينها الثقة جسور لتدعيم أدى

25 24 61 58.7 8 7.7 8 7.7 2 1.9 3.9 .896 

 الفحص عملية في جيدة نتائج يعطى المالي المنرور

 .والمراجعة

20 19.2 66 63.5 12 11.5 5 4.8 1 1 3.9 .768 

 في اعمالهم ألداء المراجعين مسئوليات حصر يرجع

 .القانونية المساءلة لعدم ضيقة حدود

25 24 49 47.1 18 17.3 11 10.6 1 1 3.8 .949 

 على والرقابة السيطرة في المالي المنرور يساعد

 .والمراجعة للفحص الخاضعة الملفات

17 16.3 61 58.7 22 21.2 4 3.8 - - 3.8 .719 

 ومراجعة فحص نتائج يحقق المالي المنرور استخدام

 .أكبر وفاعلية اقل بتكلفة جيدة

23 22.1 53 51 21 20.2 7 6.7 - - 3.8 .828 

 يقيس والمراجعة الفحص في المالي المنرور بعد

 الفحص بعملية الخاصة المهام في االنحرافات

 .والمراجعة

18 17.3 55 52.9 23 22.1 7 6.7 1 1 3.7 .843 

 يحدد والمراجعة الفحص في المالي المنرور بعد

 .الموضوعة الخطة حس  عليه والرقابة المبذول الوقت

15 14.4 53 51 28 26.9 8 7.7 - - 3.7 .806 

 426. 3.39 المتوسط العام لبعد المنرور المالي                                                                            



 

 

( ، وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة الثانية والثالثة  333( و )  337الحسابي لجميع العبارات بين )
العام : االمر الذي يؤكد بان تطبيق نرام  ( وهو اعلى من المتوسط 333بمتوسط حسابي ) 

التقدير الذاتي على الشركات المحدودة أدى الى تدعيم حسور الثقة بين اإلدارة الضريبية 
والمتعاملين معها من ممولين ومكلفين ، كما ان اتباع المنرور المالي يوصل لنتائج جيدة في 

وسط لفقرات الرابعة والخامسة والسادسة ، بمتعملية الفحص والمراجعة. وجاءت في المرتبة الرابعة ا
( وهو أيضا اعلى من المتوسط العام : والذي يوضح بان دائما ما يحصر  332حسابي ) 

المراجعين القانونين أعمالهم في حدود ضيقة لعدم المسألة القانونية المترتبة على ذلك، كما اكدت 
عطاء هذه العبارات على مدى سيطرت  ورقابة المنرور الما لي على الملفات الخاضعة للمراجعة وا 

نتائج فحص ومراجعة اكثر فاعلية وبتكلفة اقل. وفي المرتين اآلخرتين على التوالي جاءت الفقرات 
( اعلى من المتوسط العام ويعزى لذلك لمدى أهمية  337السابعة والثامنة بمتوسط حسابي ) 

من حيث الوقت والمهام الخاصة بعملية  المنرور المالي في قياس االنحرافات في خطة العمل
 الفحص والمراجعة.  

كما يشير الجدول الى ان االنحراف المعياري في جميع العبارات كان اقل من الواحد الصحيح 
مما يدل على عدم وجود تباين في اآلراء حول العناصر المطروحة الخاصة بقياس المنرور 

 المالي لبطاقة األداء المتوازن .
الثانية: يوجد ارتباط إيجابي بين  الفحص والمراجعة والحصيلة الضريبية في الشركات  الفرضية

 المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة . 
للتعرف على وجود ارتباط إيجابي بين الفحص والمراجعة والحصيلة الضريبية في الشركات 

يارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة : تم اعتماد
والنس  المئوية إلجابات افراد الدراسة عن عبارات هذا المحور ) الفحص والمراجعة ( بالنسبة 

 ( التوزيع التكراري الفراد عينة الدراسة على الفرضية الثانية. 8للفرض الثاني: يوضح الجدول )
 (2الجدول)

 الدراسة على عبارات الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري ألفراد عينة 



 

 

(  أعاله ان المتوسط الحسابي لمحور الفحص 8كما يرهرها الجدول )تشير نتائج الدراسة 
(  كما أرهرت النتائج  3350والمراجعة حصل على درجة موافقة عالية  : حيث بلغ قيمة قدرها ) 

موافقة افراد الدراسة بدرجة عالية جدا على الفقرة الخاصة   يقل متوسط  مدة العالقة بالممول 
سابات منترمة ، حيث جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ والمكلف في حالة وجود ح

( اعلى من المتوسط الحسابي العام . كما أرهرت النتائج موافقة افراد الدراسة بدرجة  4387)
( ، حيث حصلت العبارة المتعلقة   يحرص المفتشون بإدارة  4308( و )  8322تتراوح ما بين ) 

لكاملة في تنفيذ عملية الفحص والمراجعة على المرتبة الثانية الفحص والمراجعة على الدقة ا
( وهو اعلى من المتوسط العام ، وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة  4308بمتوسط حسابي ) 

المتعلقة   تتم عملية المراجعة داخل إدارة الفحص والمراجعة وفقا لخطة مدروسة ، بمتوسط 
ة الرابعة العبارة المتعلقة   يستخدم المفتشون بإدارات ( . وجاءت في المرتب 3325حسابي ) 

(  .  3375الفحص والمراجعة أسالي  علمية في عملية الفحص والمراجعة  ، بمتوسط حسابي ) 

 العبارات

 غير موافق بشدة غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

 المتوسط

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك % ك المعياري

يقل متوسط مدة العالقة بالممول والمكلف في حالة وجود حسابات 
 منترمة ودقيقة.  

41 39.4 52 50 10 9.6 1 1 - - 4.27 .674 

يحرص المفتشون بإدارة الفحص والمراجعة على الدقة الكاملة في 
 تنفيذ عملية الفحص والمراجعة. 

22 21.2 69 66.3 9 8.7 2 1.9 2 1.9 4.02 .743 

تتم عملية الفحص والمراجعة داخل إدارة الفحص والمراجعة وفقا  
 لخطة مدروسة.

17 16.3 68 65.4 10 9.6 5 4.8 4 3.8 3.85  .885 

يستخدم المفتشون بإدارات الفحص والمراجعة أسالي  علمية في 
 عملية الفحص والمراجعة.  

12 11.5 69 66.3 11 10.6 9 8.7 3 2.9 3.75 .878 

تقوم اإلدارة الضريبية بتأهيل وتنمية قدرات المفتشين بإدارة الفحص 
 والمراجعة.   

6 5.8 55 52.9 20 19.2 17 16.3 6 5.8 3.36 1.015 

وضع إدارة الفحص والمراجعة بالمراكز الضريبية يتناس  مع ما 
 تقدمه من خدمات.  

8 7.7 51 49 17 16.3 22 21.2 6 5.8 3.31 1.072 

 1.008 2.79 9.6 10 28.8 30 38.5 40 18.3 19 4.8 5 هناك نرام معلومات كفء بإدارة الفحص والمراجعة.  

هناك نرام آلي متبع الختيار الملفات وتنفيذ عمليات الفحص 
 والمراجعة. 

7 6.7 17 16.3 25 24 44 42.3 11 10.6 2.66 1.084 
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وجاءت  في المرتبة الخامسة  والمتعلقة   تقوم اإلدارة الضريبية بتأهيل وتنمية قدرات المفتشين 
( وفي المرتبة السادسة جاءت الفقرة المتعلقة  3332ط حسابي )بإدارة الفحص والمراجعة ، وبمتوس

  وضع إدارة الفحص والمراجعة بالمراكز الضريبية يتناس  مع ما تقدمه من خدمات بمتوسط 
( . وفي المرتبتين اآلخرتين على التوالي  جاءت الفقرة المتعلقة   هناك نرام  3331حسابي ) 

( ،  8373عة في المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي بلغ ) معلومات كفء بإدارة الفحص والمراج
فيما حصلت الفقرة المتعلقة   هناك نرام آلي متبع الختيار الملفات وتنفيذ عمليات الفحص 

 ( .  8322والمراجعة على المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط حسابي )

اقل  لثانية والثالثة والرابعة  كانكما يشير الجدول الى ان االنحراف المعياري للعبارات األولى وا
من الواحد الصحيح مما يدل على عدم وجود تباين في اآلراء حول العناصر المطروحة لهذه 
العبارات بالنسبة لمحور الفحص والمراجعة ، اما العبارات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 

دل على وجود تباين في اآلراء حول كان االنحراف المعياري لها اكير من الواحد الصحيح مما ي
 العناصر المطروحة لهذه العبارات بالنسبة  لمحور الفحص والمراجعة . 

الفرضية الثالثة: يوجد ارتباط إيجابي بين  الحصيلة الضريبية وابعاد بطاقة األداء المتوازن 
  والفحص والمراجعة  في الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة .

للتعرف على وجود ارتباط إيجابي بين الحصيلة الضريبية وابعاد بطاقة األداء المتوازن والفحص 
والمراجعة  في الشركات المحدودة التابعة للمراكز الضريبية الموحدة : تم اعتماد المتوسطات 

لمحور ) ا الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  المئوية إلجابات افراد الدراسة عن عبارات هذا
( التوزيع التكراري الفراد عينة 3الحصيلة الضريبية ( بالنسبة للفرض الثالثة: يوضح الجدول )

 الدراسة على عبارات الفرضية الثالثة.
 (3الجدول)

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثالثة

 العبارات

 غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

موافق غير 
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك االنحراف المعياري المتوسط



 

 

 

(  أعاله ان المتوسط الحسابي لمحور الحصيلة 3يرهرها الجدول ) تشير نتائج الدراسة  كما
( ، كما أرهرت النتائج  4310الضريبية حصل على درجة موافقة عالية حيث بلغ قيمة قدرها )

موافقة افراد الدراسة بدرجة عالية جدا على الفقرة المتعلقة   اختيار افضل التقنيات في وسائل 
فية في التعامل مع الممولين والمكلفين : حيث جاءت في المرتبة التحصيل يزيد من مبدأ الشفا
( اعلى من المتوسط الحسابي العام . كما أرهرت النتائج  4342األولى بمتوسط حسابي بلغ ) 

موافقة افراد الدراسة بدرجة عالية على بقية عبارات المحور : حيث يراوح المتوسط الحسابي لجميع 
( ، وحصلت الفقرة المتعلقة   هناك ضرورة لتوفير الموارد  3348و )(  3348العبارات ما بين )

( وهو اعلى  4335الضريبية يشكل دائم ومستمر للدولة ، على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) 
من المتوسط العام . وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة المتعلقة   تزايد نسبة مساهمة اإليرادات 

اختيار أفضل التقنيات في وسائل التحصيل يزيد من مبدأ 
 الشفافية في التعامل مع الممولين والمكلفين.  

54 51.9 44 42.3 6 5.8 - - - - 4.46 .606 

هناك ضرورة لتوفير الموارد الضريبية بشكل دائم ومستمر 
 للدولة.  

51 49 43 41.3 7 6.7 2 1.9 1 1 4.35 .774 

تزايد نسبة مساهمة اإليرادات الضريبية لملفات المراجعة 
 عبر خدمات المراجعة الى حصيلة اإليرادات الكلية.  

40 38.5 54 51.9 8 7.7 1 1 1 1 4.25 .724 

هناك أهمية في الحصول على الدعم والتقدير العام من 
 الحكومة والهيئات التشريعية والمهنية. 

44 42.3 43 41.3 10 9.6 7 6.7 - - 4.19 .870 

الجزاءات الواردة باللوائح الضريبية ال تتناس  والمخالفات 
 الناتجة من عملية الفحص والمراجعة.  

36 34.6 56 53.8 8 7.7 3 2.9 1 1 4.18 .772 

تكرار الفواقد الضريبية من عمليات الفحص والمراجعة يرجع 
 لضعف في تطبيق القانون والالئحة. 

44 42.3 45 43.3 6 5.8 7 6.7 2 1.9 4.17 .949 

تزداد نسبة اإليرادات الضريبية للممولين والمكلفين بالمراكز 
 الضريبية الموحدة مقارنة بعدد الممولين والمكلفين بها.   

29 27.9 57 54.8 12 11.5 4 3.8 2 1.9 4.02 .852 

اإليرادات من خدمات المراجعة تفوق اإليرادات الضريبية 
 األخرى.

25 24 52 50 18 17.3 7 6.7 2 1.9 3.87 .921 

هناك إدراك تام للعقوبات القانونية الخاصة 
بالمخالفات الناتجة من عمليات الفحص 

 والمراجعة.  

19 18.3 38 36.5 18 17.3 26 25 3 2.9 3.42 1.137 
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لمراجعة عبر خدمات المراجعة  الى حصيلة اإليرادات الكلية ، بمتوسط حسابي  الضريبية لملفات ا
( . وجاءت في المرتبة الرابعة العبارة المتعلقة   هناك أهمية في الحصول على الدعم  4385) 

( . وفي  4313والتقدير العام من الحكومة والهيئات التشريعية والمهنية ، بمتوسط حسابي ) 
جاءت العبارة المتعلقة   الجزاءات الواردة باللوائح الضريبية ال تتناس    المرتبة الخامسة

( . كما حصلت  4312والمخالفات الناتجة من عمليات الفحص والمراجعة ، بمتوسط حسابي ) 
العبارة المتعلقة   تكرار الفواقد الضريبية من عمليات الفحص والمراجعة يرجع لضعف في تطبيق 

( . وفي المرتبة السابعة  4317لى المرتبة السادسة ، بمتوسط حسابي بلغ ) القانون والالئحة ع
جاءت العبارة المتعلقة   تزداد نسبة اإليرادات الضريبية للممولين والمكلفين بالمراكز الضريبية 

( . وفي المرتبتين اآلخرتين  4308الموحدة مقارنة بعدد الممولين والمكلفين بها ، بمتوسط حسابي )
لتوالي جاءت العبارة المتعلقة   اإليرادات من خدمات المراجعة تفوق اإليرادات الضريبية على ا

( . فيما حصلت العبارة المتعلقة    3327األخرى  في المرتبة الثامنة وبمتوسط حسابي بلغ ) 
هناك ادراك للعقوبات القانونية الخاصة بالمخالفات الناتجة من عمليات الفحص والمراجعة على 

 ( .   3348مرتبة التاسعة واألخيرة بمتوسط حسابي )ال

كما يشير الجدول الى ان االنحراف المعياري في معرم العبارات كان اقل من الواحد الصحيح 
مما يدل على عدم وجود تباين في اآلراء حول العناصر المطروحة الخاصة لقياس منرور البيئة 

  والمجتمع .

 يات:المحور السادس: النتائج والتوص
 أواًل: النتائج:

تطبيق نرام التقدير الذاتي على الشركات المحدودة أدى الى تدعيم حسور الثقة بين اإلدارة  .1
 الضريبية والمتعاملين معها من ممولين ومكلفين.

 اتباع المنرور المالي يوصل لنتائج جيدة في عملية الفحص والمراجعة.  .8
 والرقابة على الملفات الخاضعة للفحص والمراجعة.  يساعد المنرور المالي في  السيطرة .3



 

 

استخدام المنرور المالي يحقق نتائج فحص ومراجعة جيدة بتكلفة اقل وفاعلية اكبر، كما  .4
يحدد الوقت المبذول والرقابة عليه حس  الخطة الموضوعة ويقيس االنحرافات في المهام 

 الخاصة بعملية الفحص والمراجعة.

يؤدي المفتشون بإدارات الفحص والمراجعة مهامهم وفقا للوائح والقوانين  كما أرهرت  .5
النتائج موافقة افراد الدراسة  بدرجة عالية على بقية عناصر منرور العمالء لبطاقة األداء 

 المتوازن.

يتم توزيع مهام الفحص والمراجعة بالمراكز الضريبية الموحدة  وفقا لقدرات المفتشين  .2
ملين باإلدارة كما ان عدد العاملين بإدارات الفحص والمراجعة ال يتناس   مع المهام العا

 الموكلة اليهم حس  الخطة.  

تطبيق نرام التقدير الذاتي افاد كثيرًا في زيادة الثقة بين الممولين  والمكلفين واإلدارة  .7
 المراجعة. حص و الضريبية كما يتم استخدام معايير أسلو  الفحص بالعينة في إدارة الف

حرص المفتشون بإدارة الفحص والمراجعة على الدقة الكاملة في تنفيذ عملية الفحص  .2
 والمراجعة.

 تمت عملية  الفحص والمراجعة داخل إدارة الفحص والمراجعة وفقًا لخطة مدروسة. .3

 ثانيًا: التوصيات:   

ى حسا  ه لكي يتسناستحداث آليات جديدة لوضع الخطط بغرض مراقبة الوقت والرقابة علي .1
 االنحرافات للمهام الموضوعة بخطة الفحص والمراجعة. 

العمل على دعم إدارات الفحص والمراجعة بالمراكز الضريبية بالعاملين أصحا  التميز  .8
العالي في مجال الفحص والمراجعة وذلك باستحداث آليات الستقطا  الكفاءات المتميزة على 

 ي رل التحول الرقمي لإلدارة الضريبية. مستوى الدرجات المختلفة وذلك ف

االهتمام بتدري  المفتشين على الطرق الحديثة في اختيار العينات الخاصة بالفحص  .3
والمراجعة االمر الذي سوف ينعكس إيجابا في تحسين األداء والنتائج بإدارات الفحص 

 والمراجعة. 



 

 

داء سين لتحقيق التميز في أبالعمل على بذل المزيد من الجهد في تدري  العاملين المؤس .4
 أعمالهم من خالل ابتعاثهم للوقوف على تجار  الدول األخرى الرائدة في هذا المجال. 

ضرورة استخدام أنرمة الحاسو  في اختيار الملفات الخاضعة لعملية الفحص والمراجعة  .2
 وفقا لمبدأ إدارة المخاطر في ذلك 

من خالل مواد القانون وتكون غير قابلة ضرورة ادراج العقوبات بصورة واضحة ومفصلة  .2
 لالستئناف في حالة حدوثها من قبل المكلفين والممولين الخاضعين لعملية الفحص والمراجعة.

االهتمام بمحاور بطاقة األداء المتوازن خاصة فيما يتعلق بالمنرور المالي والعمليات الداخلية  .7
اإلدارة ات الضريبية وبالتالي تطوير األداء بفي عملية الفحص والمراجعة حتى تتم زيادة اإليراد

 الضريبية. 

االهتمام بمحاور بطاقة األداء المتوازن خاصة فيما يتعلق بمنرور رضا المورفين ومنرور  .6
 البيئة والمجتمع في عملية الفحص والمراجعة. 

االبتكار و  االهتمام بمحاور بطاقة األداء المتوازن خاصة فيما يتعلق بمنرور العمليات الداخلية .3
والتعلم في عملية. الفحص والمراجعة بغرض إعادة هيكلة األنشطة التشغيلية بإدارة الفحص 

 والمراجعة 
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 . 23م(، ص 3002ال احمد اصالح، )القاهرة: د.ن، ، ترجمة عمعاصرة

  ،دور نظام إدارة الجودة في تحقيق األهداف اإلستراتيجية هبة محمد الطاهر بشير
، رسالة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة غير للمؤسسات  من منظور بطاقة األداء المتوازن

 م. 3013منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

  ،اإلسكندرية: دار أصول المراجعة الداخلية مدخل عملي تطبيقيوجدي حامد حجازي( ،
 .13م(، ص3010التعليم الجامعي، 

  ،د ، تعري  وترجمة احمد حامالنظرية والتطبيق المراجعة بينوليم توماس، امرسوني هنكي
 . 326م(، ص 1363الحاج ، كمال الدين سعيد، )الرياض: دار المريخ للنشر، 

  ، 333م(، ص 1337، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، نظرية المحاسبةيحيى محمد ابوطال . 
 

 


