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 رباحكتشاف التطويع المصطنع للا ادور جودة التحاسب الضريبي في 

 (ديوان الضرائب بالسوداندراسة ميدانية من وجية نظر إدارة التفتيش والمراجعة ب)

 د.صالح حامد دمحم عمي 

 .مزمل عوض طه أحمدد

 المستخمص:

استيدفت الدراسة بصورة اساسية دراسة دور جودة التحاسب الضريبي في اكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لالرباح في 
تحقيق ىذا اليدف قام الباحثان بوضع التقارير المالية المقدمة الغراض التحاسب الضريبي بديوان الضرائب السوداني ، ول

واختبار مجموعة من الفرضيات التي ترتبط بمتطمبات وجودة التحاسب الضريبي واكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لالرباح، 
وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج اىميا وجود عالقة معنوية بين جودة التحاسب الضريبي واكتشاف ممارسات 

المصطنع لالرباح ، ولتحقيق جودة التحاسب الضريبي فقد اوصت الدراسة بضرورة اىتمام ديوان الضرائب بالتطوير  التطويع
 التفتيش والمراجعة وتوفير بيئة عمل مالئمة لعممية الفحص. ةالميني المستمر لمعاممين بادار 

 جودةالتحاسب الضريبي،التطويع المصطنع لالرباح الكممات المفتاحية: 

Abstract: 

The study targeted mainly examine the role of the quality of tax settling accounts in the discovery of 
earning management in the financial reports submitted of settling accounts tax in Sudanese taxation 
chamber, to achieve this objective the researchers test a set of hypotheses that are related to the 
requirements and the quality of tax settling accounts and discovering the practice of earning 
management. The study found a number of results the most important there were significant 
correlation between the  quality of tax settling accounts in the discovery of earning management 
practices. the study recommended the need to the attention of the taxation chamber continuous 
professional development for employees running the inspection and review and the provision of 
appropriate screening process work environment. 
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 اواًل: االطار المنيجي لمدراسة:

 تمييد:

إن إدارة الوحدة االقتصادية وبما لدييا من حرية في اختيار الطرق والسياسات المحاسبية المناسبة ليا ، قد تقوم باختيار 
ظيار من خالل التالعب في التقارير المالية ، و  بتجنب اوتخفيض الضريبةسياسات ومعالجات محاسبية تحقق أىدافيا الخاصة  ا 

 األرباح عمى غير حقيقتيا وىو ما يعرف بالتطويع المصطنع لألرباح المحاسبية .

 مشكمة الدراسة:

قيام الوحدات االقتصادية بممارسة التطويع المصطنع لألرباح المحاسبية يؤدي ذلك الى صعوبة تحديد الربح الخاضع لمضريبة 
الى رفع كفاءة الفاحص لتجنب اثار مخاطر تمك الممارسات ،عميو   بواسطة الفاحص الضريبي مما يدفع ادارة ديوان الضرائب

 يمكن تحديد مشكة الدراسة من خالل إثارة التساؤالت االتية:ومما سبق 

 ىل توجد ممارسات لمتطويع المصطنع لالرباح في التقارير المالية المقدمة الغراض التحاسب الضريبي؟ -1
 ة بديوان الضرائب السوداني القدرة في تحقيق جودة التحاسب الضريبي؟ىل لدى العاممين بادارة التفتيش والمراجع -2
 ىل توجد عالقة بين جودة التحاسب الضريبي واكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لالرباح ؟ -3

 أهمية الدراسة:

 تنبع أىمية ىذه الدراسة من خالل االتي:

 لضريبي بيا ممارسات التطويع المصطنع لالرباح.بيان ما اذا كانت التقارير المالية المقدمة الغراض التحاسب ا -1
ندرة البحوث العممية التي تطرقت لموضوع جودة التحاسب الضريبي واكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لالرباح  -2

 في التقارير المالية المقدمة الغراض التحاسب الضريبي ببيئة االعمال السودانية.
في تقميل ممارسات التطويع المصطنع لالرباح لدى دافعي الضريبة بسبب  من المتوقع ان تساعد نتائج ىذه الدراسة -3

 توجيو عناية االطراف المتخصصة بالديوان لتطوير اليات تحقيق جودة التحاسب الضريبي.

 :هدف الدراسة

 رمت الدراسة الى تحقيق العديد من االىداف اىميا:

 مقدمة الغراض التحاسب الضريبي.تحديد ممارسات التطويع المصطنع لالرباح في التقارير ال -1
معرفة ما اذا كان العاممون بادارة التفتيش والمراجعة بديوان الضرائب السوداني لدييم القدرة في تحقيق جودة التحاسب  -2

 الضريبي.



 - 65 - 

 بيان طبيعة العالقة بين جودة التحاسب الضريبي واكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لالرباح. -3
لتي يمكن التوصل الييا من خالل عالقة جودة التحاسب الضريبي واكتشاف ممارسات تعرف عمى اىم النتائج ا -4

 التطويع المصطنع لالرباح.

 :فرضيات الدراسة

 لتحقيق االىداف تقوم الدراسة باختبار الفرضيات االتية:

 توجد ممارسات لمتطويع المصطنع لالرباح في التقارير المالية المقدمة الغراض التحاسب الضريبي -1
 دى العاممين بادارة التفتيش والمراجعة بديوان الضرائب السوداني القدرة في تحقيق جودة التحاسب الضريبيل -2
 توجد عالقة بين جودة التحاسب الضريبي واكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لالرباح -3

 الحدود المكانية ديوان الضرائب السودانى : حدود الدراسة:

ة دور جودة التحاسب الضريبي في اكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لألرباح وذلك من ستقتصر ىذه الدراسة عمى معرف
 .خالل استطالع اراء عينة من العاممين بادارة التفتيش 

 :هيكل الدراسة

 اواًل:اإلطار المنيجي لمدراسة

 ثانيًا: الدراسات السابقة

 ثالثًا: اإلطار النظري لمدراسة

 رابعًا: الدراسة الميدانية

 ياا: الدراسات السابقة :ثان

 :(1)م 2001دراسة ابتسام احمد موسى  

الدراسة الى تعرف عمى أثر التغير اإلداري لمسياسات المحاسبية عمى وعاء ضريبة أرباح األعمال والمشاكل المعوقات  ىدفت
سة الى عدة نتائج اىميا ان التى تواجو السمطات الضريبية من ىذا التغيير واثره فى قرارات الفحص الضريبي . توصمت الدرا

 تعدد بدائل القياس المحاسبي يؤثر عمى نتيجة اعمال المنشآت مما ينعكس سمبًا فى جودة قرارات التحاسب الضريبي .

 .(2)م( 2004دراسة: حسين احمد عبيد )
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بية وكيفية قياسيا تعرف ىذه الدراسة الى البحث عن اسباب  ممارسة االدارة لظاىرة  التطويع المصطنع لالرباح المحاس ىدفت
أثارىا المحتممة عمي التقارير المالية ،وقد خمصت الدراسة ان  ممارسة الشركات لظاىرة التطويع المصطنع لالرباح المحاسبية 

 لخدمة اغراض معينة لالدارة قد تؤثر سمبًا عمي مصداقية معمومات التقارير المالية . 

 (3)م 2007دراسة : طو خيري طو

ة الى التعرف عمى مجموعة من العوامل او المتغيرات المؤثرة عمى جودة اداء الفاحص الضريبي سواء كانت رمت الدراس
متعمقة بالمعرفة والخبرة المينية ، او متعمقة بالحياد واالستقاللية لمفاحص الضريبي او كانت متعمقة بالفحص المكتبي وادلة 

لتشريعات الضريبية وااللمام بمعايير المحاسبة والمراجعة ، المعرفة المتخصصة االثبات وقد توصمت الى ان االلمام بالقوانين وا
 بنشاط العميل ، زيادة الكفاءة المينية،االستقاللية والحياد تؤدي الى جودة الفحص الضريبي . 

 : (4)م 2008دراسة : كباشي حميدان عبدهللا: 

ة ومعرفة اسباب عدم ثقة ديوان الضرائب في الحسابات الختامية رمت الدراسة الى دراسة ومعرفة مشاكل تحديد وعاء الضريب 
الخاضعة لمضريبية وذلك من خالل دراسة اثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى موثوقية ديوان الضرائب بالقوائم 

القوائم المالية يؤدي الى سيولة المالية لممكمفين . وقد توصمت الدراسة الى أن توافر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية ب
 قياس وعاء الضريبة ويحد من التيرب الضريبي .  

 :(5)م 2009دراسة : دمحم جار النبي مختار : 

رمت الدراسة الي بيان أثر جودة المعمومات المحاسبية عمى قرارات الفاقد الضريبي لمضريبة عمى القيمة المضافة حيث تمثمت 
 ناك عالقة بين جودة المعمومات المحاسبية و قرارات الفاقد الضريبي لمضريبة عمى القيمة المضافة . أىم نتائج الدراسة في أن ى

 : 6م 2009دراسة : عنايات حامد دمحم : 

استيدفت الدراسة النظام القائم لمراحل التحاسب الضريبي وتحميمو وما يعتبر بو من قصور وضعف يترتب عميو   
ضرائب ومن ثم انخفاض حصيمتيا ، تمثمت اىم النتائج في ضرورة االىتمام باستخدام نظم تيرب المكمفين من الخضوع لم

 المعمومات والحاسبات االلكترونية لرفع كفاءة التحاسب الضريبي. 

 .7م( 2010دراسة : احمد سيد صبحي النعامي )
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ذلك عمى عدالة القوائم المالية ، توصمت ىدفت الدراسة الى تحميل اثر الممارسات المحاسبية المصطنعة عمى األرباح وآثار  
 الدراسة الي ان  الممارسات المحاسبية المصطنعة  تمثل محددًا رئيسيًا فى التاثير عمى جودة المعمومات المحاسبية. 

 :8م 2011دراسة : دمحم وداد االرضي: 

اح المحاسبية مما يؤدي الى القضا عمى ىدفت الدراسة الي العمل عمي رفع جودة التقارير المالية ومن ثم رفع جودة األرب 
العديد من المشاكل المرتبطة بالفحص الضريبي وما يرتبط بو من ادخال العديد من التعديالت عمى االرقام الواردة بالقوائم المالية 

ق عن النتيجة الفعمية . توصمت الدراسة ان اعداد قائمة لمقيمة العادلة يؤدي الى زيادة قدرة التقارير المالية في التعبير الصاد
 لمنشاط وىو ما ينعكس ايجابًا عمى جودة التحاسب الضريبي .  

 :(9)م 2011دراسة : الباز فوزى وشيماء ابو المعاطي : 

ىدفت الدراسة الى الوقوف عمى ماىية المحاسبة االبداعية واستعراض اىم اساليبيا المستخدمة فى نصوص التشريع الضريبي  
المصرية . توصمت الدراسة الى العديد من النتائج اىميا انو يمكن باستخدام عمميات الفحص الضريبي ومعايير المحاسبة 

 التحميمي كشف اساليب المحاسب االبداعية في بنود قائمة الدخل والمركز المالي . 

 :(10)م 2012دراسة : عالء الدين عبد هللا دمحم 

ومات المحاسبية من خالل رفع كفاءة فاحصى الضريبة في اكتشاف ىدفت الدراسة الى العمل عمى تخفيض مخاطر المعم 
الغش بالتقارير المالية المعدة بصورة احتيالية بيدف تقميل التيرب الضريبي حيث توصمت الي العديد من النتائج اىميا ان 

نقص ىي من عوامل خطر الغش االخطاء الجوىرية التى تؤدي الي تحريف القوائم المالية والتالعب في األرباح بالزيادة او ال
 المرتبطة باعداد التقارير المالية االحتيالية سواء كانت دافعًا او فرصة او مبررًا . 

 : (11)م 2014دراسة : د. اكرم حشيش : 

استيدفت الدراسة الى دراسة تاثير المتغيرات العامة والبيئية المرتبطة بالفحص عمى جودة اداء الفاحص الضريبي سواء كانت  
متغيرات مرتبطة بأداء الفاحص ذاتو أو بالوحدة محل الفحص الضريبي حيث توصمت الى ان ىناك متغيرات مرتبطة باداء 
الفاحص الضريبي سواء كانت متعمقة بالقيم االخالقية أو المعرفة أو الخبرة المينية واالستقاللية تؤدي الى رفع كفاءة أداء 

 ين واالدارة الضريبية . الفاحص الضريبي وتدعيم ثقة بين الممول

 : (12)م 2015دراسة د. ياسر زكريا الشافعي 
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استيدفت الدراسة الى تقييم واقع كفاءة التحاسب الضريبي فى مصر وآليات رفعيا ، وتصميم اطار مقترح لحوكمة االدارة  
االدارة الضريبية تؤدي الى رفع  الضريبية لرفع كفاءة التحاسب الضريب وقد توصمت الى العديد من النتائج اىميا : ان حوكمة

 كفاءة االداء داخل االدارة الضريبية وتحسين كفاءة التحاسب الضريبي . 

 ثالثًا: االطار النظري لمدراسة

 مفيوم التحاسب الضريبي

لتثبت عرف بانو "نظام البحث والتقصي الموضوعي لمظواىر والعمميات المتعمقة باالقرار الضريبي الذى يقدمو الممول بيدف ا
. وعرف ايضًا "ىو محاولة ىادفة لمبحث (13)من صدق البيانات المدرجة في تمك االقرارات وفقًا لمتطمبات المحاسبة الضريبة" 

والتدقيق في البيانات والدفاتر المحاسبية لمفترة موضوع الفحص بيدف التوصل الى قناعة تؤكد سالمة عرض البيانات وىدفيا 
. كما عرف "تعني البحث والتدقيق (14)فقًا لمقانون الضريبي والوصول الى األرباح الخاصة بالضريبة" وبالتالي تعديل الحسابات و 

واالستفسار لموصول الى شئ معين قد تكون معرفة قدرة المنشأة عمى تحقيق األرباح او تحديد المركز المالي لممنشأة او اكتشاف 
وعرف كذلك بانو "عممية فحص انظمة الرقابة الداخمية والبيانات   .(15)الغش واالختالس وعدم  الصدق في حالة وجود شك" 

والحسابات والدفاتر الخاصة بالنشاط مستنديًا وفنيًا والتحميل االنتقادي المنظم ،وتقدير الحسابات والدخل الصافي الفعمي بما يتفق 
 . (16)ىا وقيمتيا " وقانون ضريبة الدخل ، بقصد اصدار قرار ضريبي يحدد بموجبو وعاء الضريبة وسعر 

 أىداف التحاسب الضريبي :

 تستيدف عممية التحاسب الضريبي الي تحقيق عدة اىداف منيا مايمي:

التحقق من ان السجالت والدفاتر سواءًا آليًا او يدويًا منتظمة من حيث الشكل وحصره وفقًا لمقواعد واالصول القانونية  .1
 . والمحاسبية والتى تنظم طريقة الحفظ والقيد 

التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية المسجمة والقيد بالدفاتر والكشوفات والسجالت ومدى االعتماد  .2
 عمييا لموصول الى األرباح الحقيقية او الخسائر . 

 الممول وتتضمن األرباح الفعمية التأكد من أن ىذه السجالت والدفاتر تشمل كافة انشطة  .3
 تر والسجالت او الكشوفات من اخطاء او تالعب او تزوير . اكتشاف ما قد يوجد بالدفا .4
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معالجة كل ما جاء بالدفاتر والسجالت وتصحيحيا من وجية النظر الضريبية كأن يراعي فعاًل مبدأ استقالل السنوات  .5
 .(17)الضريبية وتحديد االيرادات المتنوعة التى تدخل فى وعاء الضريبة وفقًا الحكام القانون 

 المة إقرارات المكمفين . التحقق من س .6
 التحقق من سالمة تطبيق احكام التشريع الضريبي .  .7
 (18)تتبع محاوالت التيرب من اداء الضريبة  .8

 متطمبات تحقيق جودة التحاس الضريبي:

 : 19تعتمد عمميةتحقيق جودة التحاسب الضريبي عمى توافر العديد من المتطمبات وفيما يمي اىميا 

 القانون والئحتو التنفيذية .  التطبيق الصحيح الحكام .1
 التزام الفاحص الضريبي بالخطة وبرنامج الفحص والمدة الزمنية لعممية الفحص.  .2
 التزام الفاحص الضريبي بالقيم االخالقية من حيث )النزاىة ، والعدل ، الصدق ، واألمانة( .  .3
 المخالفات . بذل الفاحص الضريبي لمعناية المينية الالزمة لمفحص الكتشاف االخطاء و  .4

.تقييم المستندات الواردة في الممف بيدف دعم النتائج التي توصل الييا الفاحص وذلك التخاذ قرار بشأن صحة او عدم 5
 صحة القرارات الفنية التى توصل الييا الفاحص .

 مفيوم التطويع المصطنع لاًلرباح المحاسبية : 

 صطنع لالرباح المحاسبية في االدب المحاسبي وفيما يمي اىميا : ىناك العديد من المفاىيم المتعمقة بالتطويع الم 

عّرف التطويع المصطنع لالرباح بانو "قيام االدارة باستخدام مرونة المعايير المحاسبية المتعارف عمييا بصورة متعمدة لموصول 
قرير المالي بيدف الحصول عمي منافع .وعّرف بانو " التدخل المتعمد فى عممية الت(20)برقم صافي الربح الى رقم مرغوب فيو" 

خاصة ، وانو فى حالة توسع ذلك سيتضمن ادارة الربحية الحقيقية والتى تمارس من خالل تغيير قرار التمويل من اجل تعديل 
الية كما عّرف بانو" استخدام المديرين لمحكم الشخصي في إعداد التقارير الم (21)األرباح المقرر عنيا او تعديل بعض عناصرىا 

بغرض تضميل اصحاب المصالح بخصوص االداء االقتصادي لممنشأة والتاثير عمى نواتج العقود التي تعتمد عمي االرقام 
.وعّرف كذلك بانو : استخدام االدارة الحكاميا الخاصة فى عممية التقرير المالي (22)المحاسبية التى تحتوييا التقارير المالية 
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عينة بيدف تغير التقارير المالية اما بغرض تضميل اصحاب المصالح فيما يتعمق بشأن االداء والقيام بتشكيل صفقات وىمية م
 . (23)االقتصادي الحقيقي لممنشأة او التاثير عمى نتائج الترتيبات التعاقدية التي تعتمد عمى االرقام المحاسبية المقرر عنيا 

 أىداف التطويع المصطنع لالرباح المحاسبية : 

 ات لمستخدمي التقارير المالية تمكنيم من اجراء توقعات مستقبمية بصورة افضل بتكمفة منخفضة . توفير معموم .1
تنظيم دوال المنفعة الخاصة باالدارة عمى حساب االطراف االخرى وذلك من خالل اخفاء االداء الحقيقي لموحدة  .2

 .24االقتصادية 
 . تعزيز اداء المنشأة لمفترة الحالية بزيادة رقم األرباح  .3
 تفادي عممية االعالن والتقرير عن الخسائر الن ذلك لو انعكاس سمبي عمى منافع االدارة وعمي قيمة المنشأة .  .4
تحقيق ما يسمى بتمييد الدخل بغرض تحقيق استقرار وتقميل التباين والتقمبات في رقم الربح والذي يتم االفصاح عنو  .5

 .25من فترة الخري 

 ح المحاسبية : دوافع التطويع المصطنع لالربا

 ىناك عدة أسباب تجعل الوحدات االقتصادية تيتم بممارسة التطويع المصطنع  لالرباح منيا :  

 تخفيف العبء الضريبي وذلك من خالل التدخل فى توقيت تحقق االيرادات والمصروفات بين الفترات المالية .  .1
 كة اذا حدث . تذبذب ارباح الشركة والذي يعد مؤشرًا سالبًا عمي الشر  تخفيض .2
العمل عمي استقرار سياسة توزيع األرباح حيث ان ىذا االستقرار يزيد من ثقة حممة االسيم في الشركة وكفاءة  .3

 .(26)ادارتيا 
تحقيق منافع ذاتية لالدارة ويتحقق ىذا السبب عند ربط الحوافز النقدية كنسبة من صافي الربح او نسبة من القيمة  .4

 .(27)السوقية 
 . (28)دي شروط عقود الدين محاولة تفا  .5
تقميل التكاليف السياسية التى تتحمميا الشركة نتيجة قرارات سيادية واجراءات تنظيمية من شانيا ان تؤثر سمبًا فى  .6

 .29قيمة المنشأة 

 :  (1)اآلثار السمبية لمتطويع المصطنع لألرباح:وتتمثل  أىم اآلثار السمبية لمتطويع المصطنع لألرباح  في االتي: 
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 / انخفاض جودة المعمومات المتعمقة باألرباح المحاسبية  1

/ األثررر العكسرري لممسررتحقات : إن التالعررب بالمسررتحقات يررتم عررن طريررق المبالغررة فرري االعتررراف برراإليرادات فرري الفترررة الحاليررة لزيررادة 2
 . (2)األرباح و ستؤدي الى تخفيض اإليرادات في الفترة القادمة ، وبالتالي انخفاض األرباح 

 / خمق قيود عمى مرونة إعداد التقارير : إن التالعب في األرباح ينتج عنو وجود قيود عمى مرونة إعداد التقارير المالية في المستقبل.3

 / تكمفة المراجعة والتدقيق : من األثار السمبية إلدارة األرباح أن تكون تكمفة التردقيق والمراجعرة مرتفعرة بشركل أكبرر فري الشرركات التري4
 .  (1)من المتوقع أن يكون لدييا تالعب في األرباح غير مكتشف 

يتم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ضرد الشرركات التري تمرارس ىرذه الظراىرة  / ارتفاع المخاطرة في الشركات المطبقة إلدارة األرباح :5
 يميا ، ويعد ذلك من أىم مخاطر تمك الشركات .، كما يطمب منيا إعادة إصدار لقوائميا المالية ، مما يترتب عميو انخفاض أسعار أس

 / تذبذب األداء في الشركات التي تمارس إدارة األرباح : يتم التأثير عمى األرباح من قبل إدارة الشركة باتخراذ العديرد مرن القررارت مثرل6
ت اإلنتراج ، وفقردان حصرة فري السروق ، قيام الشركة بتأجيل بعض النفقات االختياريرة مثرل الصريانة ، األمرر الرذي يترترب عميرو توقرف آال

 مما يقمل من أداؤىا ، وىذا يضر اقتصاديًا بالمنشأة . 

/ ترردني الفكررر األخالقرري لمشررركة :إن الشررركات الترري تمررارس إدارة األربرراح تعطرري رسررالة لموظفييررا بررأن تقييررد الحقررائق سررموك مقبررول ، 7
 .  (2)لمناخ األخالقي داخل المنشأة وبالتالي فإن ممارسة ىذا السموك يؤدي إلى خطر متعمق با

ويضيف اخر بان ىنراك العديرد مرن اآلثرار السرمبية لمتطويرع المصرطنع لالربراح المحاسربية مرن خرالل التركيرز عمرى األضررار االجتماعيرة 
 : (1)الناتجة عنيا ، والمتمثمة في التكاليف االجتماعية اآلتية 

 الخاطئة من قبل الشركات في الفترات التي يتم فييا التالعب في األرباح .التكاليف االجتماعية الناتجة عن االستثمارات  -1
التكررراليف االجتماعيرررة الناتجرررة عرررن حمايرررة المجتمرررع كسرررموك اإلدارة االنتيرررازي والمتمثمرررة فررري إلرررزام الشرررركات بمراجعرررة قوائميرررا  -2

 ك . المالية ، وكذلك قيام مجمس اإلدارة بالعديد من األنشطة بيدف الحد من ىذا السمو 
 التكاليف االجتماعية المتمثمة في المكافآت والمصروفات األخرى الخاصة بمجمس اإلدارة ، والتي تتحمميا الشركة . -3
التكاليف االجتماعية المتمثمة في وضع نظم قانونية لحماية المستثمر أو إنشاء مؤسسات عامرة ليرذا الغررض تعتبرر فري حكرم  -4

 التكاليف االجتماعية .
 ة التحاسب الضريبي  والتطويع المصطنع لألرباح  :العالقة بين جود
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ان تعردد بردائل  30(2013بي فقد اوضحت دراسة )سرماح لتعرف  مدي تاثير التطويع المصطنع  لالرباح عمي قرارات التحاسب الضري
دارة لسياسررة محاسرربية السياسررات المحاسرربية يسرراعد فرري قرردرة المنشرراة فرري الترراثير عمررى الرردخل الخاضررع لمضررريبة، فضرراًل عررن تفضرريالت اال

الرى ان الترزام المكمفرين بالثبرراتفي ( 31)( 2012معينرة يعرد مؤشرر قروي لمتررأثير عمرى الردخل الخاضرع لمضررريبة. كمرا خمصرت دراسرة )انجميررز 
المالية  الى ان مالئمة التقارير 32(2011اختيار السياسات المحاسبية يساعد في تقميل الفاقد الضريبي.   كذلك توصمت دراسة )دمحم وداد 

المعدة في ضوء المعايير المحاسبية يحد من وجود العديد من اوجرو القصرور التري ترؤدي الرى انخفراض  مسرتوي جودتيرا بالترالي انخفراض 
 جودة األرباح المحاسبية وىو العنصر االكثر اىمية في عمميات التحاسب الضريبي.

 رابعًا: الدراسة الميدانية
 مجتمع الدراسة الميدانية: .1
 ون مجتمع الدراسة األصمي من كافة العاممين بادارة التفتيش والمراجعة بديوان الضرائب السوداني.يتك  
 عينة الدراسة: .2

استبانو عمى العاممين بادارة التفتيش والمراجعة بديوان  30تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،حيث تم توزيع عدد 
 الضرائب.

  أداة الدراسة الميدانية: .3
 ستخدم الباحثان استمارة االستبانة كوسيمة رئيسة لجمع البيانات من عينة الدراسة.ا
 وصف االستبانة: .4

أرفررررررق الباحثرررررران مررررررع االسررررررتبانة خطابررررررًا لممبحرررررروثين تررررررم فيررررررو تنررررررويرىم بعنرررررروان الدراسررررررة والغرررررررض مررررررن اسررررررتمارة االسررررررتبانة، 
 وتكونت االستبانة من قسمين رئيسين:

الشخصية ألفراد عينة الدراسة، تمثمت في العمر، المؤىل العممي ،التخصص العممي، المؤىل  القسم األول: تتضمن البيانات
 الميني، سنوات الخبرة. 

( عبارة طمب من أفراد عينة الدراسة أنيعينوا استجابتيم عن ما تصفو كل عبارة 21القسم الثاني: احتوى ىذا القسم عمى عدد )
لذي يتكون من خمسة مستويات )اوافق بشدة، اوافق ، محايد، الاوافق ، ال اوافق بشدة(. وفق لقياس " ليكرت" الخماسي المتدرج ا

 وقد تم توزيع ىذه العبارات عمى محاور الدراسة كما يمي:
 ( عبارات .12( عبارات، ،المتغير الثاني)المتغير التابع( تضمن )9المتغير األول )لمستقل( احتوى عمى )

 . الثبات والصدق اإلحصائي:5
( فردَا وتم حساب ثبات وصدق 15لحساب الصدق والثبات اإلحصائي الستمارة االستبانة تم اخذ كل عينة الدراسة بحجم )  

( نتائج الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد 2االستبانة من ىذه العينة بموجب معادلة كرنباخ الفا يوضح الجدول رقم )
 العينة االستطالعية:

 
 (1جدول رقم )

 معامل الصدق الذاتى معامل الثبات مقياسال
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 %88 %78 معامل كرنباخ الفا

 م2016المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية، 
( أن نسبة معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي وفقا لمعادلة لكرنباخ الفا لمعبارات لكامل 1يتضح لمباحثين من الجدول رقم)

%( مما يعطى مؤشر جيد لقوة وصدق االستبانة وفيم عباراتيا من قبل 100ميعيا عالية جدَا وتقارب )استمارة االستبانة ج
 المبحوثين، ومن ثم االعتماد عمييا في اختبار فرضيات الدراسة.

 . األساليب اإلحصائية المستخدمة: 6
( والذي يشير اختصارًا إلى الحزمة SPSSولتحقيق أىداف الدراسة والتحقق من فرضياتيا تم استخدام البرنامج اإلحصائي ) 

 وذلك الستخدام نتائج األساليب اإلحصائية التالية:.اإلحصائية لمعموم االجتماعية،
 التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة عمى العبارات. .1
 معامل كرنباخ الفا لحساب معامل الثبات والصدق اإلحصائي. .2
 أفراد العينة عمى العبارات. (إلجاباتMeanالوسط الحسابي  ) .3
 ( الختبار الفرضيات.T - test)  اختبار .4
 تحميل االنحدار الخطي البسيط  بين المتغيرين )المحورين ( .5
 . خصائص عينة الدراسة: 7

 (2جدول رقم)
 النسبة العدد الفئات البيان

 العمر

26-35 8 26.7 
36-45 10 33.3 
46-55 12 40.0 
 100.0 30 المجموع

 لمؤىل العمميا

 43.3 13 ماجستير
 26.7 8 دبموم عالي
 30.0 9 بكالوريوس
 100.0 30 المجموع

 المؤىل الميني

 3.3 1 زمالة المحاسبة  االمريكية
 6.7 2 زمالة المحاسبة  السودانية

 23.3 7 اخرى 
 66.7 20 اليوجد
 100.0 30 المجموع

 60.0 18 محاسبة التخصص العممي 
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 10.0 3 ة اعمالادار  
 23.3 7 اقتصاد
 6.7 2 اخرى 

 100.0 30 المجموع 

 سنوات الخبره

 10.0 3 سنوات فاقل 5
 6.7 2 سنة 6-10
 13.3 4 سنة 11-15
 26.7 8 سنة 16-20
 40.0 12 سنة 21-25

 3.3 1 فاكثر 26
 100.0 30 المجموع
 م 2016انية ، المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميد

( فردًا 8( حيث بمغ عددىم )35-26( أعاله، أن غالبية أفراد عينة الدراسة في الفئة العمرية )2يتبين من الجدول رقم ) -
%(، ثم 33.3( افراد، وبنسبة )10(، حيث بمغ عددىم )45-36%(، ثم يمييم األفراد من ذوى الفئةالعمرية )26.7وبنسبة )

 %(.66.7( افراد، وبنسبة )12(، حيث بمغ عددىم )55-46ؤىل فوق الجامعي )يمييم األفراد من ذوى الم
( حيث بمغ عددىم ماجستير( أعاله، أن غالبية أفراد عينة الدراسة لدييم المؤىل العممي الجامعي )1يتبين من الجدول رقم ) -
( افراد، وبنسبة 9(، حيث بمغ عددىم )وريوسبكال%(، ثم يمييم األفراد من ذوى المؤىل فوق الجامعي )43.3( فردًا وبنسبة )13)
%( ، 26.7( افراد، وبنسبة )8(، حيث بمغ عددىم )دبموم عالي%(، ثم يمييم األفراد من ذوى المؤىل فوق الجامعي )30)

 ويمكن القول بأن عينة الدراسة من العينات المؤىمة جامعيًا وفوق الجامعي.
مؤىل الميني نجد أن الغالبية لدييم مؤىالت مينية اخرى حيث بمغت بنسبتيم يتبين من الجدول أعاله المبحوثين حسب ال -
%( ونجد 6.7%( اما حاممي الزمالة السودانية البريطانية نسبتيم )3.3%( ، والذين يحممون الزمالة االمريكية نسبتيم  )23.3)

 %( ال يوجد لدييم زمالة.66.7ان )
 20-16بينما الذين لدييم خبرة) سنة  21-25%( لدييم الخبرة 40وبنسبة ) ( فرد12يتبين من الجدول أعاله، أن ىناك )-
 kسنة  11 -15%( لدييم خبرة13.3( افراد وبنسبة )4%(، في حين ان ىنالك )26.7( بنسبة )8سنوات بمغ عددىم ) سنة(

 سنوات فاقل 5 -15%( لدييم خبرة10( افراد وبنسبة )3في حين ان ىنالك )
 . محاور الدراسة:8 

 حيث تتمثل في محورين اساسيين:
 اواًل: متطمبات تحقيق جودة التحاسب الضريبي.

 ثانيًا: اكتشاف ممارسة التطويع المصطنع لالرباح في التقارير المالية المقدمة الغراض التحاسب الضريبي.
 تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 اواًل: التحميل الوصفى لعينة الدراسة الميدانية:
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أداة الدراسة لجأ الباحث بعد تحكيم االستبانة إلى توزيعيا عمى عينة الدراسة المقررة. بعد استالم استمارات االستبانة لتطبيق 
(، حيث تم تحويل spssمن أفراد عينة الدراسة وقد تم تفريغ البيانات في الجداول توطئة إدخاليا في البرامج اإلحصائي )

( عمى 5،4،3،2،1فق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( إلى متغيرات كمية )المتغيرات االسمية )موافق بشدة، موا
 الترتيب. 

:تحميل ومناقشة عبارات المحور االول/ 1  
يستيدف ىذا المحور معرفة االراء حول جودة التحاسب الضريبي.ولمعرفة ذلك البد من بيان اتجاه اراء افراد عينة الدراسة لكل 

 محور، واستخدم الوسط الحسابي لمعرفة نتيجة كل عبارة من عبارات ىذه المحورعبارة من عبارات ىذه ال
 (3جدول رقم )

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة المحور االول

 الرعبرررررررررررررارة

ال اوافق 
 بشدة

 اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار موافقةال

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
االلتزام بالنظم والقوانين في تحديد 

 الوعاء الخاضع لمضريبو
 

0 0 0 8 22 
4.73 
 

.450 
 

 اوافق بشدة
0 0 0 26.7 73.3 

العمل وفق الخطو وبرنامج 
 الفحص المحدد

 

0 1 0 13 16 
4.47 
 

.681 
 

 اوافق بشدة
0 3.3 .0 43.3 53.3 

االلتزام بالفترة الزمنيو المحدده 
 لعمميو الفحص

 

0 0 0 6 24 
4.80 
 

.407 
 

 اوافق بشدة
0 0 0 20.0 80.0 

االلتزام بالقيم االخالقية في انجاز 
 عممية الفحص

 

0 0 0 10 20 
4.67 
 

.479 
 

 اوافق بشدة
0 0 0 33.3 66.7 

بذل العنايو المينيو الالزمو 
 لمفحص
 

1 1 3 15 10 
4.07 
 

.944 
 

 اوافق
3.3 3.3 10.0 50.0 33.3 

 اوافق بشدة 959. 4.33 18 6 4 2 0التأكد من كفاية قرائن االثبات 
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 المستخدمة في قرارات الفاحص
 

0 6.7 13.3 20.0 60.0 
  

يضمن الديوان توفير الحصانو 
 الداء عمموالالزمو لمفاحص 
 

0 3 3 2 22 
4.43 
 

1.040 
 

 اوافق بشدة
0 10.0 10.0 6.7 73.3 

ييتم الديوان ببرامج التعميم الميني 
 المستمر لمفاحص الضريبي

 

0 1 2 12 15 
4.37 
 

.765 
 

 اوافق بشدة
0 3.3 6.7 40.0 50.0 

تطبيق االجراءات التأديبيو 
والعقوبات عند مخالفة  الفاحصين 

 م القانون ألحكا

1 0 2 10 17 
 اوافق بشدة 894. 4.40

3.3 .0 6.7 33.3 56.7 

 جودة التحاسب الضريبي

2 8 14 82 164 
 اوافق بشدة 0.736 4.47

.7% 3.0% 5.2% 
30.4

% 
60.7% 

  م2016المصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة الميدانية،
( أي وافق 4.47الول جودة التحاسب الضريبي نجد أنو حصل عمى وسط حسابي )بعد دراسة الجدول السابق لنتائج المحور ا

حسب مقياس ليكارت الخماسي . اي ان غالبية المبحوثين يوافقون عمى متطمبات تحقيق جودة التحاسب الضريبي .وىذا ما يؤكد 
 عة بديوان الضرائب السودانيتوافر متطمبات تحقيق جودة التحاسب الضريبي لدي العاممين في ادارة التفتيش والمراج

 / تحميل ومناقشة عبارات المحور الثاني:2
. والختبار عبارات ىذا المحور  البد ممارسة التطويع المصطنع لالرباحييدف ىذا المحور لمعرفة اراء افراد عينة الدراسة عن  

لحسابي لمعرفة نتيجة كل عبارة من عبارات ىذه من بيان اتجاه اراء افراد عينة الدراسة لكل عبارة من عباراتو واستخدم الوسط ا
 المحور

 ( 4جدول رقم ) 
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة المحور الثاني

 الرعبرررررررررررررارة

وافق أال 
 بشدة

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 التكرار التكرار التكرار لتكرارا التكرار درجة الموافقة المعياري 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 اوافق بشدة 844. 4.33 14 14 1 0 1انخفاض جودة معمومات التقارير 
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 الماليو.
 

3.3 .0 3.3 46.7 46.7 
  

تدني مستوى موثوقية مستخدمي 
 التقارير الماليو في األرباح المعمق عنيا

 

0 1 2 12 15 
4.37 
 

.765 
 

 اوافق بشدة
0 3.3 6.7 40.0 50.0 

انخفاض ايرادات الفترة القادمو نتيجو 
 المبالغو في االعتراف بايراد الفترة المالية

 

1 7 9 7 6 
3.33 
 

1.155 
 

 اوافق
3.3 23.3 30.0 23.3 20.0 

خمق قيود عمي مرونة اعداد التقارير 
 المالية في المستقبل

 

1 1 4 16 8 
3.97 
 

.928 
 

 اوافق
3.3 3.3 13.3 53.3 26.7 

 ارتفاع تكمفة المراجعو والتدقيق
 

1 4 4 16 5 3.67 
 

1.028 
 

 اوافق
3.3 13.3 13.3 53.3 16.7 

زيادة الفترة الزمنية المراجعو لتقميل 
 مخاطر عدم االكتشاف

 

2 7 3 14 4 
3.37 
 

1.189 
 

 اوافق
6.7 23.3 10.0 46.7 13.3 

خفاض القيم السوقيو لموحدة ان
 االقتصادية

 

1 2 7 11 9 
3.83 
 

1.053 
 

 اوافق
3.3 6.7 23.3 36.7 30.0 

 تأرجح االداء بالوحده االقتصادية
 

0 2 3 14 11 4.13 
 

.860 
 

 اوافق
0 6.7 10.0 46.7 36.7 

فقدان الوحدة االقتصادية حصو في 
السوق نتيجو تأجيل نفقات الصيانو 

 اريواالختب
 

1 5 6 13 5 
3.53 
 

1.074 
 

 اوافق
3.3 16.7 20.0 43.3 16.7 

تدني المناخ االخالقي داخل الوحده 
 االقتصادية

1 6 5 9 9 3.63 
 

1.217 
 

 اوافق
3.3 20.0 16.7 30.0 30.0 



 - 78 - 

 
تحمل الوحدة االقتصادية نفقات 
اضافيو لمحد من السموك االنتيازي 

 لالدارة
 

1 6 4 11 8 
3.63 
 

1.189 
 

 اوافق
3.3 20.0 13.3 36.7 26.7 

زيادة النفقات الخاصو بوضع قوانين 
 ونظم حماية المستثمرين

1 5 4 11 9 3.73 
 

1.172 
 

 اوافق
3.3 16.7 13.3 36.7 30.0 

 ممارسة التطويع المصطنع لالرباح
11 46 52 148 103 

 اوافق 1.040 3.79
3.1% 12.8% 14.4% 41.1% 28.6% 

 م2016المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية،
( أي 3.79نجد أنو حصل عمى ووسط ) ممارسة التطويع المصطنع لالرباح بعد دراسة الجدول السابق لنتائج المحور الثاني

ت المكونة لممحور.وىذا اوافق و اوافق بشدة حسب مقياس ليكارت الخماسي . اي ان غالبية المبحوثين يوافقون  عمى العبارا
 سب الضريبيمايؤكد وجود ممارسة التطويع المصطنع لالرباح بالتقارير المالية المقدمة الغراض التحا

 ثانيا تحميل ومناقشة نتائج محاور الدراسة :
 ( المحور االول T - Testاواًل : اختبار )ت(  )

ذا المحور البد من بيان اتجاه اراء افراد عينة الدراسة لكل الضريبيوالختبار ىالتحاسب  يستيدف ىذا  المحور معرفة جودة
 عبارة من عباراتو ، وتم استخدم الوسط  الحسابي واختبار )ت( لمعرفة نتيجة كل عبارة من عباراتة 

 (5جدول رقم )                         
 االول ( لعبارات المحورT - Testاختبار )ت(  )

 العبارة م
قيمة اختبار 

 )ت(
درجات 
 الحرية

 المعنوية
الوسط 
 الحسابي

 االتجاه

1 
االلتزام بالنظم والقوانين في تحديد الوعاء 

 الخاضع لمضريبو
 اوافق بشدة 4.73 000. 29 21.108

 اوافق بشدة 4.47 000. 29 11.789 العمل وفق الخطو وبرنامج الفحص المحدد 2

3 
االلتزام بالفترة الزمنيو المحدده لعمميو 

 الفحص
 اوافق بشدة 4.80 000. 29 24.233

4 
االلتزام بالقيم االخالقية في انجاز عممية 

 الفحص
 اوافق بشدة 4.67 000. 29 19.039
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 اوافق 4.07 000. 29 6.186 بذل العنايو المينيو الالزمو لمفحص 5

6 
التأكد من كفاية قرائن االثبات المستخدمة 

 في قرارات الفاحص
 ق بشدةاواف 4.33 000. 29 7.616

7 
يضمن الديوان توفير الحصانو الالزمو 

 لمفاحص الداء عممو
 اوافق بشدة 4.43 000. 29 7.549

8 
ييتم الديوان ببرامج التعميم الميني المستمر 

 لمفاحص الضريبي
 اوافق بشدة 4.37 000. 29 9.786

9 
تطبيق االجراءات التأديبيو والعقوبات عند 

 ون مخالفة  الفاحصين ألحكام القان
 اوافق بشدة 4.40 000. 29 8.573

 م2016المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية،
 ( ما يمي : 5يتضح من الجدول رقم )

.بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة عمى الموافقين بشدة و  الموافقين عمى ماجاء بالعبارة االولى 1
(   29( عند درجة حرية )0.05من مستوى داللة ) اقل( وىى 0.000مغت قيمة متغيرات الدراسة  المعنوية )( كما ب21.108)

ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين عمى ان االلتزام بالنظم والقوانين في 
 تحديد الوعاء الخاضع لمضريبو.  

لمحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة عمى الموافقين بشدة   الموافقين عمى ماجاء بالعبارة الثانية .بمغت قيمة ت ا2
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )  (000.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية11.789)

ابات افراد العينة ولصالح الموافقين بشدة عمى العمل وفق الخطو وبرنامج ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اج
 الفحص المحدد.

. بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة عمى الموافقين بشدة والموافقين عمى ماجاء بالعبارة الثالثة 3
(  29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )000.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )24.233)

ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين بشدة عمى االلتزام بالفترة الزمنيو 
 المحدده لعمميو الفحص.

ن والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الرابعة .بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقي4
( عند درجة حرية  0.05( وىى اكبر من مستوى داللة ) 000..( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )19.039)
م بالقيم (  ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقن بشدة عمى  ان االلتزا29)

 االخالقية في انجاز عممية الفحص.
.بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  و الموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الخامسة 5
(   29) ( عند درجة حرية0.05( وىى اقل من مستوى داللة )000.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )6.186)
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ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين بشدة عمى  بذل العنايو المينيو الالزمو 
 لمفحص .

.بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة السادسة 6
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )  000.كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )( 7.616)

% ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح  الموافقين عمى ان التأكد من 5ومستوى داللة 
 فاحص.كفاية قرائن االثبات المستخدمة في قرارات ال

.بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة السابعة 7
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )  000.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )7.549)

جود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح  الموافقين بشدة عمى ان % ممايدل عمى و 5ومستوى داللة 
 يضمن الديوان توفير الحصانو الالزمو لمفاحص الداء عممو.

.بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الثامنة 8
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )000.كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة المعنوية ) (9.786)

% ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين بشدة ييتم الديوان 5ومستوى داللة 
 .ببرامج التعميم الميني المستمر لمفاحص الضريبي

.بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة التاسعة 9
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )0.000( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )8.573)

روق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح  الموافقين بشدة عمى تطبيق % ممايدل عمى وجود ف5ومستوى داللة 
 االجراءات التأديبيو والعقوبات عند مخالفة  الفاحصين ألحكام القانون.

المحور الثاني : نتائجتحميل ومناقشة ثانيا   
محور البد من بيان اتجاه اراء افراد عينة الدراسة .والختبار ىذ الممارسة التطويع المصطنع لالرباحيدف ىذا المحور لمعرفة ي

لكل عبارة من عبارات ىذه الفرضية، استخدام الوسط واختبار )ت( لمعرفة نتيجة كل عبارة من عبارات ىذه الفرضية يوضح 
 ( ادناه 6الجدول  رقم  )

 (6الجدول رقم )
 لمحور الثانيعبارات ال(T - Testاختبار )ت(  )

 العبارة م
تبار قيمة اخ
 )ت(

درجات 
 الحرية

 االتجاه الوسط المعنوية

1 
انخفاض جودة معمومات التقارير 

 الماليو.
8.651 29 .000 

4.33 
 اوافق بشدة

2 
تدني مستوى موثوقية مستخدمي التقارير 

 الماليو في األرباح المعمن عنيا
9.786 29 .000 

4.37 
 اوافق بشدة

 اوافق 3.33 125. 29 1.581انخفاض ايرادات الفترة القادمو نتيجو  3
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 لمبالغو في االعتراف بايراد الفترة الماليةا

4 
خمق قيود عمي مرونة اعداد التقارير 

 المالية في المستقبل
5.706 29 .000 

 اوافق 3.97

 اوافق 3.67 001. 29 3.551 ارتفاع تكمفة المراجعو والتدقيق 5

6 
زيادة الفترة الزمنية المراجعو لتقميل 

 م االكتشافمخاطر عد
1.690 29 .102 

 اوافق 3.37

7 
انخفاض القيم السوقيو لموحدة 

 االقتصادية
4.334 29 .000 

 اوافق 3.83

 اوافق 4.13 000. 29 7.215 تأرجح االداء بالوحده االقتصادية 8

9 
فقدان الوحدة االقتصادية حصو في 
السوق نتيجو تأجيل نفقات الصيانو 

 االختباريو
2.719 29 .011 

 اوافق 3.53

10 
تدني المناخ االخالقي داخل الوحده 

 االقتصادية
2.850 29 .008 

 اوافق 3.63

11 
تحمل الوحدة االقتصادية نفقات اضافيو 

 لمحد من السموك االنتيازي لالدارة
2.919 29 .007 

 اوافق 3.63

12 
زيادة النفقات الخاصو بوضع قوانين 

 ونظم حماية المستثمرين
3.426 29 .002 

 اوافق 3.73

 م2016المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية،
 

 ( مايمى :6يتضح من الجدول رقم )
بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة  عمى الموافقين بشدة   الموافقين عمى ماجاء بالعبارة االولى  .1
(   29( عند درجة حرية )0.05من مستوى داللة ) اقل( وىى 0.000لمعنوية )( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  ا8.651)

ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين بشدة عمى انو انخفاض جودة معمومات 
 التقارير الماليو.  

ة عمى الموافقين بشدة   الموافقين عمى ماجاء بالعبارة الثانية بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراس .2
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )  (000.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية 9.786)

ى تردى مستوى موثوقية ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح  الموافقين بشدة عم
 مستخدمي التقارير الماليو في األرباح المعمن عنيا.
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بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة عمى الموافقين بشدة والموافقين عمى ماجاء بالعبارة الثالثة   .3
(  29( عند درجة حرية )0.05مستوى داللة ) ( وىى اكبر من0.125( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية ) 1.581)

ممايدل عمى عدم  وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين عمى انخفاض ايرادات الفترة 
 القادمو نتيجو المبالغو في االعتراف بايراد الفترة المالية.

نة الدراسة الموافقين والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الرابعة بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عي .4
( عند درجة حرية  0.05( وىى اكبر من مستوى داللة ) 0.000( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )5.706)
قيود عمي مرونة اعداد  (  ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح عمى انو خمق29)

 التقارير المالية في المستقبل.
بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين و الموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الخامسة  .5
( 29رجة حرية )( عند د0.05( وىى اقل من مستوى داللة )0.001( كما بمغت  قيمة متغيرات الدراسة  المعنوية )3.551)

ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين بشدة عمى ارتفاع تكمفة المراجعو 
 والتدقيق.

بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة السادسة  .6
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اكبر من مستوى داللة )0.102ا بمغت قيمة متغيرات الدراسة المعنوية )( كم1.690)

% ممايدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح  الموافقين زيادة الفترة 5ومستوى داللة 
 الزمنية المراجعو لتقميل مخاطر عدم االكتشاف.

ت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة السابعة بمغ .7
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )  000.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )4.334)

ت داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين  عمى انخفاض % ممايدل عمى وجود فروق ذا5ومستوى داللة 
 القيم السوقيو لموحدة االقتصادية.

بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الثامنة  .8
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )000.عنوية )( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة الم7.215)

 % ممايدل عمى تأرجح االداء بالوحده االقتصادية5ومستوى داللة 
بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة التاسعة  .9
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )0110.متغيرات الدراسة  المعنوية )  ( كما بمغت  قيمة 2.719)

% ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين عمى ان فقدان 5ومستوى داللة 
 باريو.الوحدة االقتصادية حصو في السوق نتيجو تأجيل نفقات الصيانو االخت

بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة العاشرة  .11
( 29( عند درجة حرية )0.05( وىى اقل من مستوى داللة )008.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية )2.850)

فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين عمى ان تدني  % ممايدل عمى وجود5ومستوى داللة 
 المناخ االخالقي داخل الوحده االقتصادية.
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بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الحادية  .11
( عند درجة حرية 0.05( وىى اقل من مستوى داللة )7.000متغيرات الدراسة  المعنوية )  ( كما بمغت  قيمة 2.919عشر )

% ممايدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين عمى ان 5( ومستوى داللة 29)
 .تحمل الوحدة االقتصادية نفقات اضافيو لمحد من السموك االنتيازي لالدارة

بمغت قيمة ت المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين  والموافقين بشدة عمى ماجاء بالعبارة الثانية  .12
( عند درجة حرية 0.05( وىى اقل من مستوى داللة )002.( كما بمغت  قيمة  متغيرات الدراسة المعنوية )3.426عشر )

روق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين عمى ان % ممايدل عمى وجود ف5( ومستوى داللة 29)
 زيادة النفقات الخاصو بوضع قوانين ونظم حماية المستثمرين.

 ثانيًا: تحميل االنحدار الخطي: 

 تحميل االنحدار بين جودة التحاسب  الضريبي واكتشاف ممارسة التتطويع المصطنع لالرباح 
ة معرفة ما اذا كان جودة التحاسب الضريبي ليا تأثير عمى اكتشاف ممارسات التطويع المصطنع لالرباح تستيدف ىذه العالق

 ويتم ذلك باجراء انحدار بسيط بين المتغيرين اعاله. 
 (  مختصر نموذج االنحدار7جدول رقم )

 معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج
1 .360a .129 .098 

 م2016المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية،
وىذا يعني وجود إرتباط طردي  3600.( وىو مختصر نموذج االنحدار وفيو نجد أن قيمة معامل االرتباط بمغت 7الجدول رقم)

( كما نجد أن قيمة حممارسة التتطويع المصطنع لالربا( والمتغيرالتابع )جودة التحاسب الضريبيضعيف المتغير المستقل )
ممارسات التطويع المصطنع % من التغيرات الحادثة في المتغير التابع ) 13وىذا يعني أن  0.13تساوي  R²معامل التحديد

% يعود إلى العوامل األخرى غير متضمنة في  87( بينما جودة التحاسب الضريبييكون من تأثير المتغيرالمستقل ) لالرباح(
 النموذج.

 ( تحميل التباين8جدول رقم )

مصدر 

 االختالف

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 .Sig ف المحسوبة

 051a. 4.160 78.368 1 78.368 االنحدار

     18.839 28 527.499 االخطاء

       29 605.867 المجموع
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 م2016المصدر: إعداد الباحثين من بيانات الدراسة الميدانية، 
( وىو عبارة عن جدول تحميل التباين والذي يمكن من خاللو معرفة المعنوية الكمية لمنموذج والقوة التفسيرية 8الجدول رقم)

وىي  0.05ف المحسوبة( حيث نجد أن قيمة  مستوي المعنوية المصاحبة ليا تساوي لممتغيرات مجتمعو عن طريق إحصائية )
%( واإلقرار بالمعنوية الكمية لنموذج 5ض العدم عند مستوى داللة )وىذا يقودنا إلي رفض  فر  0.05أقل من القيمة العرفية 

 االنحدار الخطي البسيط.
 ( معامالت االنحدار9جدول رقم )

 P . Value قيمة احصائية االختبار )ت( معامالت االنحدار المعامالت
B0 27.327 4.274 .000 
B1 .281 2.040 .051 

 م2016دراسة الميدانية، المصدر: إعداد الباحثان من بيانات ال
ختبارات المعنوية المصاحبة ليا ، 9جدول رقم) ( وىو عبارة عن جدول المعامالت وفيو نجد قيم معامالت االنحدار المقدرة وا 

( وىي قيمة المتغير التابع المقدر عندما تكون قيم المتغيرالمستقل 27.327حيث نجد أن قيمة الحد الثابت لمنموذج بمغت )
جودة التحاسب وىذا يعني أن زيادة) 281.فر ,  كما نجد معممة ميل ممارسة التتطويع المصطنع لالرباح تساوي مساوية لمص

 (( تؤدي إلى زيادة  )اكتشاف ممارسة التطويع المصطنع لالراح في التقارير المقدمة الغراض التحاسب الضريبيالضريبي
وعميو  ان ىناك  0.05وىي أقل من او تساوي  القيمة العرفية  0.05ونالحظ أن القيمة المصاحبة ليا تساوي  0.280بمعدل 

تأثير معنوي لجودة التحاسب الضريبي في اكتشاف  ممارسة التطويع المصطنع لالرباح وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة 
 لمدراسة

 نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة الي العديد من النتائج اىميا :

 :باح التطويع المصطنع لالر   -1

ىو"قيام االدارة باستخدام المرونة التى توفرىا المعايير المحاسبية المتعارف عمييا بصورة متعمدة لموصول برقم صافي الربح 
 .الى رقم مرغوب فيو

 التحاسب الضريب  -2

جة في البحث والتقصي الموضوعي لالقرار الضريبي الذى يقدمو الممول بيدف التثبت من صدق البيانات المدر ىو عممية  
 تمك االقرارات وفقًا لمتطمبات المحاسبة الضريبة
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 ممارسات لمتطويع المصطنع لالرباح بالتقارير المالية المقدمة الغراض التحاسب الضريبيىناك -1

 تتوفر لدي العاممين في ادارة التفتيش والمراجعة بديوان الضرائب السوداني متطمبات تحقيق جودة التحاسب الضريبي-2
 ر معنوي لجودة التحاسب الضريبي في اكتشاف  ممارسة التطويع المصطنع لالرباح.ىناك تأثي -3

 توصيات الدراسة: من خالل النتائج السابقة توصي الدراسة باالتي:

 ضرورة اىتمام ديوان الضرائب السوداني بالتطوير المستمر لمعاممين في ادارة التفتيش والمراجعة - 4   

 وفير بيئة عمل مالئمة لعمميات الفحص مما ينعكس ايجابًا عمي جودة التحاسب الضريبي.اىتمام ديوان الضرائب بت- 5

 ضرورة  اىتمام الجيات المعنية بتطوير اليات تحقيق جودة التحاسب الضريبي.-6

 ضمان توفير الديوان الحصانو الالزمو لمفاحص الضريبي الداء عممو لضمان جودة التحاسب الضريبي.-7

 والمصادر:قائمة المراجع 

 / الكتب:1

 م( 2014آمال دمحم كمال ، مشاكل محاسبية متخصصة ، )القاىرة : ب.د ، 
عصام الدين متولي ، د. مصطفي كالمل متولي ، بحوث المحاسبة الضريبية في التشريع السوداني ،) امدرمان ، دار جامعة 

 م(.2005ام درمان االسالمية 
 / الدوريات والمجالت العممية:2
د السيد صبحي النعامي ، دراسة تحميمية لمممارسات الحاسبية المصطنعة عمى األرباح واثر ذلك عمى عدالة القوائم أحم -2

 م 2010،  1، الجزء ،  1المالية ، مجمة البحوث المالية والتجارية ، كمية التجارة ، جامعة بورسعيد ، العدد 
رسة ادارة األرباح فى المنشآت المصرية ودور المحاسبة عن احمد عثمان رشوان خميف ، دارسة استكشافية لمدي مما-3

 م  2008، 1، العدد  22ضريبة الدخل فى اكتشافيا ، مجمة الدراسات والبحوث التجارية ، كمية التجارة ، جامعة بنيا ، المجمد 
والعشرين ، اعادة بناء  اكرم حشيش ، المتغيرات العامة المؤثرة عمى جودة الفحص الضريبي ، المؤتمر الضريبي الحادي-4

المنظومة الضريبية تحقيقًا الىداف الثورة ، الجمعية المصرية لممالية العامة والضرائب ، كمية التجارة ، جامعة عين شمس ،/ 
 م 2014

، اعادة بناء المنظومة الضريبية ، الجمعية  21اكرم حشيش ، آليات تحقيق جودة الفحص الضريبي ، المؤتمر الضريبي  -5
 م .2014مصرية لممالية العامة والضرائب ، ال

، إيمان عبد المطيف الغربالي ، الجوانب النظرية لتالعرب اإلدارة فري أرقرام الربحيرة ، المجمرة العمميرة لمتجرارة والتمويرل ، كميرة التجرارة -6
 م .2008( ، 2( ، العدد )2جامعة طنطا ، المجمد )
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لضريبي في ضوء تعريف مفيوم المنشآت الصغيرة والمردود االيجابي عمى الباز فوزي الباز ، متطمبات جودة الفحص ا-7
االزمات والصعوبات  التطبيقية لمتشريعات الضريبية الحديثة ، المجمة  16صمية ومصمحة الضرائبفي مصر ، المؤتمر الضريبي 

 م.2010المصرية لممالية العامة والضرائب ، 
بد المطمب ، مخاطر المحاسبة االبداعية عمى تقرير الفاحص الضريبي في ظل الباز فوزي الباز وشيماء ابو المعاطي ع-8

م ر المؤتمر الضريبي السابع عشر ، تقييم وتقويم النظام الضريبي المصري ، الجمعة 2005اسنة  91التشريع الضريبي 
 م .2001المصرية لممالية العامة والضرائب و، المجمد الثاني ، 

ميدانية لظاىرة التطويع المصطنع لالرباح المحاسبةي لخدمة اغراض االدارة ، الدوافع واالثار ،  حسين احمد عبيد ، دراسة-9
 م . 2004  2مجمة كمية التجارة ، جامعة االسكندرية ، العدد 

كمية صفاء محمود السيد حامد ، ادارة الربحية ومعايير المحاسبية المصرية ، دراسة تحميمية ، مجمة البحوث التجارية ،  -10
 م.2014،  18( المجمد ( 1التجارة ، جامعة جنوب الوادي ، العدد )

طو خيرى طو ، العوامل المؤثرة عمى جودة اداء الفاحص الضريبي ، المؤتمر الضريبي السنوي الخامس عشر ، الفحص -11
 م . 2007شمس الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل ، كمية التجارة ، جامعة عين 

عبد الفاتح احمد عمي خميل ، قياس المضامين التقميمية لممارسة انشطة ادارة األرباح لمشركات المسجمة في سوق االوراق -12
 م.2006،  67المالية المصرية ، مجمة المحاسبة واالدارة والتامين ، كمية التجارة ، جامعة القاىرة ، العدد 

، اعادة بناء المنظومة  21الضريبي الممكن ومشكالت التطبيق ، المؤتمر الضريبي  عبد المنعم السباقي ، الفحص-13
 م.2005الضريبية ، الجمعية المصرية لممالية العامة والضرائب 

( 240عالء الدين عبد هللا دمحم عمى ، مخاطر المعمومات المحاسبية من منظور معيار المراجعة المصري والدولي رقم )-14
 م . 2012الفحص الضريبي ، مجمة الفكر المحاسبي ، كمية التجارة ، جامعة عين شمس وانعكاسيا عمى 

دمحم أحمد فرحات ، دور االفصاح عمي عناصر الدخل الشامل االخرى عمي ممارسة ادارة األرباح ، دراسة تطبيقية عمي -15
 ،  27العدد قطاع المصارف والخدمات المالية السعودية ، كمية التجارة ، جامعة اسيوط ، ، 

دمحم الطيررب عمرري الشررريف ، إدارة األربرراح فرري الشررركات المسرراىمة الميبيررة ، مجمررة الفكررر المحاسرربي ، كميررة التجررارة ، جامعررة عررين -16
 م.2013( ، 2شمس ، العدد )

ام الربط دمحم عبد المنعم الشواربي ، اثر فجوة التوقعات في المراجعة عمى نجاح الفحص الضريبي بالعينة فى ضوء نظ -17
 م.2011، تقييم وتقويم النظام الضريبي المصري ، الجمعية المصرية لمماية العامةوالضرائب ،  17الذاتي ، المؤتمر الضريبي 

دمحم وداد االرض ، اثر معايير المحاسبة المالية ومختراحات التطوير عمى جودة الفحص الضريبي ، مجمة المحاسبة  -18
 م 2011لتجارة ، جامعة القاىرة واالدارة والتأمين ، كمية ا

ممدوح صادق دمحم الرشيدي ، مدخل إشارات االنذار كاداة لمكشف عن ادارة األرباح المحاسبية بالتطبيق عمى الشركات -19
 24االكثر نشاطًا فى سوق االوراق المالية المصرية  مجمة البحوث  التجارية المعاصرة ، كمية التجارة ، جامعة سوىاج ، المجمد 

 م.2010،  2، العدد 
، تطوير النظام  22ياسر زكريا الشافعي ، حوكمة االدارة الضريبية لرفع كفاءة التحاسب الضريبي ، المؤتمر الضريبي -20

الضريبي المصري في ضوء متطمبات االستثمار والتنمية ، الجمعية المصرية لممالية العامة ، الضرائب وبرايس ووتر ىاوس 
 م2015كوبرز، القاىرة 
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 / الرسائل العممية:3
بتسام احمد موسى دمحم ، اثر تغير الطرق والسياسات المحاسبية عمى وعاء ضريبة األرباح االعمال في المنشآت التجارية -22

 م . 2011بالسودان ، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النيمين ، 
فة البير،استخدام المعمومات المحاسبية في مكافحة التيرب الضريبي بالتطبيق عمى ضريبة الدخل في انجميزي عبدهللا خمي-23

 .2012السودان،رسالة دكتوراة في المحاسبة غير منشورة ،كمية الدراسات العميا،جامعة النيمين،
مي اسعار االسيم ، بالتطبيق عمى رحاب كمال محمود دمحم الزكي ، دور السياسات الحاسبية فى ادارة األرباح واثرىا ع-24

 م.2004ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة ، اإلسماعيمية ، -4-سوق االوراق المالية المصرية ، رسالة 
سماح عبد هللا دمحم عبد هللا ، التغير في السياسات المحاسبية واثره في زيادة التيرب الضريبي،ماجستير محاسبة غير -25

 .2013سات العميا ،جامعة النيمين،منشورة ،كمية الدرا
سيد عبد الحميم معني  عبد هللا فرج ، اثر استخدام نظم الخبرة فى التقديرات المحاسبية لممخصصات في الحد من ظاىرة -26

 .2012التطويع المصطنع لالرباح ، دارسة ميدانية ، رسالة ماجستير فى المحاسبة ، كمية التجارة ، جامعة القاىرة ، 
التيرب الضريبي من الضريبة عمي -8ل عثمان بابكر عمر ، اثر االساليب الفنية لمفحص الضريبي في مكافحة طال-27

القيمة المضافة ، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة ، كمية الدراسات العميا ، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ، 
 م.2005
التخاطب الضريبي بغرض مكافحة التيرب الضريبي ن رسالة دكتوراه في عينات حامد دمحم عطية ، تطوير اسموب -28

 م . 2009المحاسبة غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة عين شمس 
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