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 ملخص الدراسة باللغة العربية 
 

دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمة المعلومات والحد من معرفة  هدفت هذه الدراسة إلى  
المنهج    استخدامتم    لتحقيق هدف الدراسةو ،  الدخل في الضفة الغربية  دوائر ضريبةلدى    التهرب الضريبي

موظفي  تكون مجتمع الدراسة من جميع  ستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث  من خالل تصميم االوصفي،  
وتم اختيار العينة بالطريقة  ،  موظفا وموظفة(  200والبالغ عددهم )   دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية 

موظفي دوائر ضريبة الدخل في  ( مبحوثًا من  132) العشوائية البسيطة لتمثل مجتمع الدراسة وبلغت  
 . Smart - PLSباستخدام برنامج التحليل االحصائي البيانات  تحليلومن ثم تم ، الضفة الغربية

متغير وسيط ككل فقد كانت بدرجة متوسطة، دور ابعاد الحوكمة الضريبية ك  وكان من أهم نتائج الدراسة:
وفيما يتعلق بأبعاد أنظمة المعلومات ككل فقد كانت بدرجة متوسطة، وهناك عالقة خطية قوية بين  
المقياس الكلي ألبعاد الحوكمة الضريبية والدرجة الكلية لمقياس ابعاد أنظمة المعلومات في الحد من  

وجود دور ألبعاد الحوكمة الضريبية وابعاد أنظمة المعلومات في الحد من   كما بينت التهرب الضريبي، 
 التهرب الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية. 

تطبيق كامل ألبعاد الحوكمة الضريبية في دوائر ضريبة الدخل  ضرورة    وكان من أهم توصيات الدراسة:
المعلومات التكنولوجية المتطورة والحديثة لتلبية احتياجات  في الضفة الغربية، والعمل على استخدام أنظمة  

وأعمال المكلف بالضريبة وذلك للحد من عمليات التهرب الضريبي   ضريبة الدخل في الضفة الغربيةدوائر  
 التي تؤثر على إيرادات الدولة الفلسطينية. 

 كلمات مفتاحية: الحوكمة الضريبية، أنظمة المعلومات، التهرب الضريبي.



 خ
 

Abstract 

 
This study aimed to know the role of tax governance as an intermediary variable 

between information systems and the reduction of tax evasion in the income tax 

departments in the West Bank. Income tax in the West Bank, which numbered (200) 

male and female employees, and the sample was chosen in a simple random way to 

represent the study population, and it amounted to (132) respondents from the income 

tax departments in the West Bank, and then the data was analyzed using the Smart - 

PLS statistical analysis program. 

Among the most important results of the study: the role of the dimensions of tax 

governance as an intermediary variable as a whole, it was a medium degree, and with 

regard to the dimensions of information systems as a whole, it was a medium degree, 

and there is a strong linear relationship between the overall measure of the dimensions 

of tax governance and the total degree of the measure of the dimensions of 

information systems in reducing tax evasion It also showed a role for the dimensions 

of tax governance and the dimensions of information systems in reducing tax evasion 

at the Income Tax Department in the West Bank. 

Among the most important recommendations of the study: the necessity of fully 

implementing the dimensions of tax governance in the income tax departments in the 

West Bank, and working to use advanced and modern technological information 

systems to meet the needs of the income tax departments in the West Bank and the 

work of the taxpayer in order to reduce tax evasion operations that affect state 

revenues Palestinian. 

Keywords: tax governance, information systems, tax evasion. 
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة ومشكلتها
 

 المقدمة 
من أهم المتطلبات والضروريات  (governance) تعتبر الحوكمة أو كما يطلق عليها في اإلنجليزية

العام  الحتمية التي أضحى تطبيقها أساسًا في اآلونة األخيرة، لضمان تنظيم العمل في منظمات القطاع 
غرض وضع قواعد ومبادئ إلدارة المؤسسات ة، بوالعالمي  ةواإلقليمي  المستويات المحلية  على كلوالخاص  

الرشيدة فيها لتشمل هذه القواعد المتينة ليس فقط منظمات   والرقابة عليها، وتطبيق أسلوب ممارسة اإلدارة
بل الكفيلة ستستخدم الحوكمة الو .  الخاص فحسب، بل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع    العامالقطاع  

أصبحت الحوكمة تحتل مكانة كبيرة ذات أهمية   وقد ، بالتطبيق الفعال لها بصورة تضمن استمرار العمل
قت الحالي، في ظل التطور الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي في تكنولوجيا  على مستوى العالم بالو 

المعلومات، لذا ال يمكننا العمل والبقاء دون استخدام وإدخال أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات واالتصاالت  
البيانات بكل من  في اي مجال او منحى من مناحي الحياة، ألن أنظمة المعلومات تمكننا   استرجاع 

سهولة اضافة الى نقلها ومعالجتها في أقل وقت وجهد وتحقيق نتائج فعالة وشفافة وخالية من األخطاء  
 تكاد تكون نسبة الخطأ ال تذكر. وأ
مة ألسلوب اإلدارة  ءمن مواكبة وموا  هنتيجًة للتطور المتالحق الذي يحدث في بيئة العمل، وما يتطلبو 

اآلونة األخيرة موضوع الحوكمة من المواضيع والمتطلبات    بما يتناسب مع هذا التطور، فلقد أصبح في 
 التي تتربع على عرش إدارة المؤسسات من الناحية النظرية والناحية التطبيقية. 

إن استتتتتتتتتتتخدام مبادئ وتطبيقات الحوكمة في إدارة المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة ينعكس إيجابيًا على أداء الموظفين في 
نتاجية موظفي إدارة ضتتتتتريبة الدخل وزيادة انتمائهم  المؤستتتتتستتتتتة والمكلفين بالضتتتتترائب، ويعمل على رفع إ

وتحفيزهم على بتذل جهتد أكبر وتقتديم جودة أفضتتتتتتتتتتتتتتل في أداء المهتام المنوطتة بهم مثتل اتختاذ   الوظيفي
 .(2014)السالمين،  القرار الرشيد وزيادة فاعليته

العقود   وزاد  والمتقدمة خالل  الناشئة  االقتصاديات  منها  في مجاالت عديدة  الحوكمة  بمفهوم  االهتمام 
الفترة   في  العديد من الحاليةالماضية، خاصة  التي شهدتها  المالية  االقتصادية واألزمات  االنهيارات   ،

إلى ما شهده االقتصاد   الدول االسيوية وعدد من دول أمريكا الالتينية وروسيا في القرن العشرين، إضافة
هشاشة    إلىاألمريكي من انهيارات وتداعيات محاسبية ومالية، وعزت العديد من الدراسات سبب ذلك  

 (.2011الحوكمة وضعف ممارستها واستخدامها )قباجة، 
الحوكمة الضريبية تعتبر مشروعا حيويا لما تمثله من معيار حقيقي لتطور الدولة، باستخدام تكنولوجيا  
المعلومات أي انظمة المعلومات سيؤدي هذا إلى ربط كافة مؤسسات الدولة ودوائرها بنظم معلومات 
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داري، وستعمل على برمجية مميزة تؤدي الى القضاء على البيروقراطية والمركزية والفساد المالي واال
 (.2014إنجاز كافة المعامالت المتعلقة بالمواطنين بسرعة أكبر وبوقت أقل )عمران، الجراح،  

ونظرا لما حققته الحوكمة من ايجابية في النتائج على كافة المجاالت وخاصة على الخدمات التي تقدمها  
(  2017األفراد، فقد أشار أبو جمعة )  المؤسسات العامة للمجتمع، ودورها في زيادة المعرفة والوعي لدى

االداء   يعزز  وهذا  والمضمون  القيمة  مستويات  ألعلى  الدولة  بلوغ  مفتاح  هي  الضريبية  الحوكمة  أن 
 الضريبي ويحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

إن التطور التكنولوجي يقدم فائدة كبيرة من خالل مجموعة المميزات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات، 
ضريبة الدخل في الضفة   ودوائربشكل عام  دوائر الضريبة  إذ كان سابقا يتوجب على الموظفين لدى  

القيام بجميع العمليات المالية باختالف جوانبها باإلضافة الى الوقت والجهد الكبيرين  الغربية بشكل خاص  
تعليق آمالهم على هذه  دوائر الضريبة  المستغرقين الستخراج المعلومات الالزمة، فمن هنا بدأ موظفي  

 ( Alhrout, 2018التكنولوجيا إذ إنها يمكن أن توفر عليهم الوقت والجهد. ) 
بشكل عام وإدارة ضريبة    إدارة الضريبةومن خالل هذا التطور التكنولوجي تحول المفهوم لدى موظفي  

المعلومات   أنظمةمن النظام التقليدي إلى نظام حديث يعتمد على    الدخل في الضفة الغربية بشكل خاص 
حيث أصبح قادرا على تحقيق أهداف أفضل وذلك من خالل تخزين البيانات بكميات كبيرة جدا، وهذا 
سهل على المؤسسات متابعة تلك البيانات ومراقبة االحداث عليها، وتحويل هذه البيانات الى معلومات 

ق معرفة  إلى  ثم  موظفي  ومن  تفيد  بدورها  والتي  للفهم،  الدخل  دوائرابلة  القرار   ضريبة  إلى  الوصول 
 ( 2011، ناصرالمطلوب وبالوقت المناسب. )

الكترونية، فمصطلح الحوكمة اإللكترونية    حوكمةعندما نتحدث عن أنظمة المعلومات فأننا نتحدث عن  
يعني العمليات التي تتم من خاللها تحديث الحوكمة التقليدية باستخدام تطبيقات وبرمجيات تكنولوجيا  
المعلومات لتسهيل الخدمات للمواطنين والمؤسسات، وتعتبر أيضا بأنها تطبيق التكنولوجيا في العمليات  

ي اإلجراءات والمرونة واإلفصاح والشفافية في عمليات تقديم وتنفيذ  الحكومية وذلك إلضفاء البساطة ف
 (Qadri, 2014. )وتعتبر هذه أهم مبادئ الحوكمة الخدمات 

و  المالية  كما  الوسيلة  الضرائب  و تعد  تستخدمها  األكثر شيوعا  أغراضها  الحكومات  التي  تحقيق  بهدف 
األموال الالزمة لسد نفقاتها العامة، ولما لم يصل   العامة، فهي عبارة عن الينابيع التي تستقي منها الدولة

المكلفين إلى التجرد من أنانيتهم بصورة كاملة من حيث النظر إلى االلتزام بدفع الضرائب كواجب وطني،  
فمن الطبيعي أن نتوقع من جانب المكلفين القيام بدفع الضريبة رد فعل يأخذ صورة الدفاع عن مصالحهم،  

تفادي الضريبي    وذلك من خالل  االقتطاع  تقليل  وذلك من خالل  الجزئي  او  الكلي  بشكلها  الضريبة 
 ( 2011،  ناصرالمفروض على المكلفين، ومن هنا ظهرت ظاهرة "التهرب الضريبي". )
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بعد فرض الضرائب  التهرب الضريبي مباشرة  اللحظة، حيث نشأ  التهرب الضريبي ليس وليد  ويعتبر 
وتطور  وتجددت  وتنوعت  كما  من  مباشرة،  التهرب  ألغراض  تستخدم  التي  االحتيال  وطرق  وسائل  ت 

الضريبة مرتبط ذلك بالتطور الحاصل على كافة مناحي وجوانب الحياة، بحيث أصبحت ظاهرة التهرب 
الضريبي تمثل ظاهرة عالمية تتواجد في مختلف دول العالم المتقدم والنامي إال أنها تكون بدرجات متفاوتة  

 (2011واالقتصادية، والتشريعية، واالجتماعية والثقافية. )درغام،  حسب الظروف السياسية،
وهذا ما أدى إلى تبني سياسة ذات بعد محكم للتصدي آلفة التهرب الضريبي، التي أصبحت ظاهرة  
ليست فقط محليا وإنما إقليميا. ومن هنا أتى دور الحوكمة الضريبية بكافة وسائلها الوقائية والردعية في 

بهدف تصحيح االعوجاج في عمليات التحصيل الضريبي، وتخفيف حدة ظاهرة التهرب وقت واحد،  
 الضريبي. 

 
 الدراسة وأسئلتها  مشكلة

فيما  للمكلفين  تطبيق الحوكمة ومبادئها سيؤدي إلى إخفاء كثير من المعلومات المادية    في ظل غياب 
يتعلق بالضرائب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذات تأثير مباشر أو غير مباشر على الوضع  

بشكل خاص، كما إن قضية التهرب الضريبي تعتبر    ضريبة الدخلوإدارة  بشكل عام  المالي للحكومة  
(، لذلك أصبح لزاما 2015طلحة،  من أهم القضايا التي تواجه الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية )

استخدام أنظمة المعلومات التكنولوجية للحد من عمليات التهرب الضريبي التي تؤثر على اقتصاديات  
المعلومات تقدم كما كبيرا هائال من المعلومات والتي ال يمكن الوصول    أنظمةوإيرادات الدولة، وبما أن  

المعلومات من بيانات ومعلومات   أنظمةالمستخدمة في  إليها بالطرق التقليدية، وذلك لما توفره التكنولوجيا  
 لخدمة متخذي القرار.

% وضريبة الدخل بشكل  35-40إن نسبة التهرب الضريبي بشكل عام في فلسطين تصل إلى نسبة  
%، أي ما يقارب نصف  60-50خاص في المؤسسات التي ال تقدم كشوف العاملين لديها تتراوح بين  

خسائر  ويكبد الموازنة الفلسطينية    يؤثر على ايرادات الدولة والنمو االقتصاديوهذا    ،سنويا  دوالر  مليار
 (2020 ،المالية)وزارة  .كبيرة

دراسة دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمة المعلومات والحد من التهرب  مهما أصبح لذلك 
 الضريبي. 

الغرض من هذه الدراسة، معرفة دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمة المعلومات والحد من  و 
التهرب الضريبي لدى ضريبة الدخل في الضفة الغربية. ولكي يتحقق هذا الغرض فإن الباحث سيحاول  

المعلومات    ما دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمةاإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:  
 والحد من التهرب الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟ 
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 وبناًء عليه، ستجيب هذه الدراسة عن األسئلة الفرعية اآلتية: 
 ما درجة تطبيق الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟ -1
 الغربية؟ ما درجة تطبيق نظم المعلومات في دوائر ضريبة الدخل في الضفة -2
نظر  -3 وجهة  من  الدخل  ضريبة  دوائر  في  المكلفين  لدى  الضريبي  التهرب  فرص  توافر  درجة  ما 

 الموظفين؟ 
المعلومات في الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في الضفة   أنظمةما مدى تأثير  -4

 الغربية؟ 
 لدخل في الضفة الغربية؟ المعلومات في الحوكمة في دوائر ضريبة ا أنظمةما مستوى تأثير -5
 . ما درجة تأثير الحوكمة في الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟ 6
 

 الدراسة  فرضيات
1) H01  :  050)ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية.≤α( أنظمة    ألبعاد

المعلومات )المستلزمات المادية، المستلزمات البرمجية، المستلزمات البشرية، المستلزمات التنظيمية(  
 في الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية. 

2) H02  :  050)ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية.≤α(  ألبعاد أنظمة
المعلومات )المستلزمات المادية، المستلزمات البرمجية، المستلزمات البشرية، المستلزمات التنظيمية(  

الكفاءة والفعالية(  لدرجة تطبيق قواعد الحوكمة )الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، االلتزام األخالقي،  
 في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية. 

3) H03  :  050)اإلحصائية  ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة.≤α(تطبيق    لدرجة
قواعد الحوكمة )الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، االلتزام األخالقي، الكفاءة والفعالية.( في الحد من 

 التهرب الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية. 

4) H04:  اإلحصائية  الداللة  مستوى   عند   احصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد   ال  (0.05≤α)   أنظمة   ألبعاد  
 خالل  من  الغربية  الضفة  في  الدخل  ضريبة  دوائر  في  الضريبي  التهرب   من  الحد   في  المعلومات 

 الضريبية.  الحوكمة قواعد  تطبيق
5) H05  :  المعلومات والتهرب الضريبي في دوائر أنظمة  أبعاد  بين  العالقة  الحوكمة  يتوسط تطبيق 

 ضريبة الدخل في الضفة الغربية. 
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 الدراسة أهداف
 هدفت الدراسة الى تحقيق التالي:

 ائر ضريبة الدخل.التعرف على مدى تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية في دو  (1
 أنظمة المعلومات في دوائر ضريبة الدخل.  أبعاد مقدار توافر  معرفة (2
 . الدخلتحديد درجة تأثير مبادئ الحوكمة الضريبية على الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة   (3
أنظمة المعلومات في الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة    أبعاد الكشف عن مدى تأثير   (4

 . الدخل
البحث عما إذا كان متغير الحوكمة الضريبية يتوسط العالقة بين أنظمة المعلومات والحد من التهرب  (5

 . الضريبي في دوائر ضريبة الدخل
 الدراسة  أهمية

تنبع أهمية الدراسة في كونها من الدراسات القليلة والمتكاملة مع الدراسات االخرى التي تناولت موضوع  
الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين انظمة المعلومات والحد من التهرب الضريبي كما وتشكل هذه 

فائدة   التهرب الضريبي    لدوائرالدراسة  الغربية، ألن ظاهرة    وأبرز تعتبر من اهم  الضريبية في الضفة 
 والعلمية للدراسة العقبات التي تواجهها الدولة في رسمها وتنفيذها لسياساتها، وتتضح األهمية النظرية  

 كما يلي: 
 األهمية النظرية 

ألنظمة   واستخدامها  الضريبية  الحوكمة  تعد  إذ  تتناوله  الذي  الموضوع  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تنبع 
التهرب الضريبي، كما وان تطبيق الحوكمة االلكترونية    ظاهرة  األدوات الناجحة للحد منالمعلومات من  

 .  ضريبة الدخل في الضفة الغربية دوائرلها أثر كبير في تميز 
 األهمية التطبيقية 

تستمد األهمية العلمية لهذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته وذلك لكون هذه الدراسة تركز على  
الحوكمة الضريبية، وأنظمة المعلومات، في الحد من التهرب الضريبي، إذ تشكل الضريبة نسبة  دور  

المعلومات تقدم كم هائل من المعلومات ال   أنظمةكبيرة من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، والن  
نظم المعلومات   يمكن الوصول إليها بالطرق التقليدية وذلك بسبب ما توفره التكنولوجيا المستخدمة في

من معلومات وبيانات تكون متاحة لمتخذي القرار، لذلك أصبح ضرورة دراسة الحوكمة الضريبية كمتغير  
 وسيط بين أنظمة المعلومات والحد من التهرب الضريبي. 
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 الدراسة ومحدداتها حدود
 تتمثل حدود الدراسة الحالية في اآلتي:  

ضريبة الدخل في الضفة   دوائريقتصر تطبيق الدراسة على الموظفين العاملين لدى    الحدود البشرية:
 الغربية 

 ضريبة الدخل في الضفة الغربية. دوائرستطبق هذه الدراسة على  الحدود المكانية:
 م. 2021ستطبق هذه الدراسة في العام الجامعي   الحدود الزمانية:

 ستقتصر الدراسة على الحدود المفاهيمية والمصطلحات الواردة في الدراسة. الحدود المفاهيمية:
على    سيستخدم  االجرائية:الحدود   ستقتصر  بالتالي  وهي  المناسب،  المقياس  الدراسة  هذه  في 
المستخدمة لجمع البيانات، ودرجة صدقها وثباتها على عينة الدراسة وخصائصها، والمعالجات   األدوات 

 سبة.اإلحصائية المنا
الحد من التهرب الضريبي في الضفة الغربية من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة   الحدود الموضوعية:

، وألتي اقتصرت على أبعاد الحوكمة الضريبية االتية  الضريبية باستخدام أنظمة المعلومات التكنولوجية
(، وأبعاد أنظمة المعلومات االتية  والفعاليةالشفافية، المساءلة، اإلفصاح، االلتزام األخالقي، الكفاءة  )
التنظيمية) المستلزمات  البشرية،  المستلزمات  البرمجية،  المستلزمات  المادية،  والتهرب  المستلزمات   )

 . الضريبي
 

 محددات الدراسة
قيدت هذه الدراسة بعدة عوامل منها قلة المراجع التي تناولت موضوع الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط  

على المعلومات، وصعوبة الحصول  التهرب الضريبي في حدود علم الباحث،  بين أنظمة المعلومات و 
ومرتبطة بفترة زمنية تتحكم في المعلومات إضافة الى ان الدراسة محددة بنتائج إجابات أفراد العينة،  

 التي يمكن جمعها والنتائج التي يمكن الحصول عليها. 
 

 متغيرات الدراسة 
 اشتملت متغيرات الدراسة على التالي:  

المتغير المستقل: أنظمة المعلومات )المستلزمات المادية، المستلزمات البرمجية، المستلزمات  .1
 البشرية، المستلزمات التنظيمية( 

 المتغير التابع: التهرب الضريبي.   .2
م األخالقي، الكفاءة  المتغير الوسيط: الحوكمة الضريبية )الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، االلتزا  .3

 والفعالية(
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سنوات  الديمغرافيةالمتغيرات   .4 العلمي،  المؤهل  الجنس،  في  تتمثل  الوظيفيةالخبرة،  :  ،  الدرجة 
 .  المديرية

 
 اإلجرائية للمصطلحات التعريفات
عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تضمن رسم التوجه االستراتيجي للمؤسسة، بهدف   الحوكمة:

الخارجية   بيئتها  متغيرات  لمواجهة  متطلباتها واالستعداد  لتلبية  الداخلية،  بيئتها  متغيرات  السيطرة على 
 ( 2018والتكييف معها )صالح والصالحي، 

تعتبر الجانب المؤسسي للسياسة الجبائية حيث أنها تتألف من مجموعة من القواعد   الحوكمة الضريبية:
اعد  كيفية  تحدد  التي  )واإلجراءات،  وتقييمها  ورصدها  وتنفيذها  العامة  الميزانيات  ,  2014اد 

Alessandro Giosioll). 
هي مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير واإلجراءات التي تجري   يعرف الباحث الحوكمة إجرائيًا بأنها:

بموجبها إدارة المؤسسات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العالقة بين األطراف  
 الفاعلة في المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين تحديد توجه وأداء المؤسسة.

لطريقة التي يمكن من خاللها عرض األنظمة، والقوانين، والتعليمات الضريبية على  تعتبر ا  الشفافية:
 . (2007)درويش،  المكلفين

تمكين العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمكلفين بالضريبة  يعرف الباحث الشفافية اجرائيا على انها:  
 .من خالل الموقع االلكتروني لوزارة المالية الفلسطينية باالطالع على كافة معامالتهم المالية أوال بأول

مستقلة أي كل فرد  هذه المشاركة    ، وتكون ضريبة الدخلجماعية في دائرة  المشاركة  تمثل ال  المساءلة:
مشاركة اإلدارات العليا في المؤسسة، وموظفي المؤسسة ، وتتمثل هذه المشاركة بيكون مسؤوال عن أفعاله

 (. 2019)جعادي،  الدرجات الوظيفيةبمختلف 
من واجب كل مسؤول حكومي أو مؤسسة حكومية تفسير    يعرف الباحث المساءلة اجرائيا على انها:

 وتحمل مسؤولياتهم امام المكلفين بالضريبة. وتوضيع تصرفاتهم 
متناول الجميع  يرتكز مبدأ اإلفصاح على حرية الوصول للمعلومات وان تكون المعلومات في    اإلفصاح:

 . (2016، سليم)
إظهار كافة المعلومات التي تؤثر على اتخاذ القرار المتعلق    يعرف الباحث اإلفصاح اجرائيا على انه:

الدخل المتعلقة بضريبة الدخل على شكل    بضريبة  المعلومات  والمكلفين بالضريبة، من خالل إظهار 
 تقارير وقوائم مالية. 
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لمكلف بالضريبة، من خالل  ليتمثل في تعميق الحس األخالقي الالزم والضروري  االلتزام األخالقي:  
المبادئ والقواعد  يتحدد من خالل  مجموعة من  المكلفقيم واخالقيات    هاالتي    .وسلوكيات وممارسات 

 ( 2019)جعادي، 
يحدد من خاللها سلوكيات مجموعة من القواعد والمبادئ التي  يعرف الباحث االلتزام األخالقي على انه:  

 واخالقيات وقيم المكلف بالضريبة.  
والفعالية: البشرية    الكفاءة  لإلمكانات  األمثل  باالستخدام  المالية  تتمثل  واإلمكانات  المادية،  والموارد 

الموارد   استخدام  خالل  من  المنشودة،  ألهدافها  المؤسسة  تحقيق  مدى  تعنى  الفاعلية  ألن  والتنفيذية، 
التنظيمية لتحقيق أهداف المؤسسة التنظيمية، وفي حال نجاح المؤسسة باستخدام المواد المتاحة لها في 

 (.2014)عمرو،   تحقيق أهدافها وتعتبر المؤسسة فعالة
غايات  االستفادة القصوى للموارد المتاحة لتحقيق  يعرف الباحث الكفاءة والفعالية اجرائيا على انها:  

 وأهداف دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية المعلن عنها.
هو عبارة عن عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف ويكون ذلك جزءا منها او    التهرب الضريبي:

خاللها وذلك باستخدام وسائل وطرق غير مشروعة كما  أو  كلها ويحدث التهرب قبل بدء فترة الدفع  
 (.2010من أنواع االحتيال )وهبة،   اويعتبر التهرب الضريبي نوع 

المكلف دون مقابل    الضريبة: الدولة بشكل إجباري ويتم تحصيلها من  تفرضه  عبارة عن مبلغ نقدي 
ويكون ذلك وفق قانون او تشريع والهدف من فرض الضرائب هو مساهمتها في تغطية نفقات الدولة 

 .وتحقيق بعض من األهداف االقتصادية واالجتماعية التي تهدف الدولة بالوصول إليها
هو التخلص من العبء الضريبي بشكل كلي أو جزئي  :  إجرائيًا بأنه  التهرب الضريبي يعرف الباحث  

 مما يؤثر على حصيلة الدولة من الضريبة. 
عبارة عن مجموعة من العناصر التي ترتبط فيما بينها بسلسلة من العالقات ألداء مجموعة من   النظام:

 (.2016)الهميلة، الوظائف أو وظيفة محددة 
التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتكون عبارة عن مجموعة من    األنظمةهي   المعلومات:  أنظمة

األفراد والبيانات والمعلومات واإلجراءات والتي تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة منظمة جدا لمعالجة 
ي تشكل مجموعة من التجهيزات واألفراد  البيانات وتزويد دوائر صنع القرار في المعلومات المطلوبة، وه

واإلجراءات والبرمجيات وقواعد البيانات، والتي تعمل جميعها على جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها  
 ((. 2014من ثم إخراجها للمستفيد النهائي. )قندلجي، 

لنقل، التحليل، وتظهر  تمثل النتيجة التي تظهر بعد معالجة البيانات المتمثلة في االختيار، ا المعلومات:
 (.2016بشكل تقارير من هذه البيانات )سلطان، 
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تعتبر مجموعة من الحقائق غير المنظمة وقد تكون على هيئة أرقام أو رموز أو كلمات، غير   البيانات:
 (. 2016مرتبطة مع بعضها، أي ليس لها معنى حقيقي يؤثر على سلوك من يستقبلها )سلطان، 

 ون المعلومات ذات قيمة وفائدة وتفيد الغرض الذي صممت ألجله. تعني أن تك المالءمة:
يعني بتعبير آخر الموثوقية أي هي اإلجراءات التي يجب اتباعها لكي تصبح المعلومات   المصداقية:

 (.2009أكثر ثقة للمستخدمين ومتخذي القرارات )الرماحي، 
 من مدة إلى مدة زمنية أخرى.  تعني االلتزام بتطبيق طرق المعالجة لنفس المعلومات  الثبات:

وتعني أن تكون المعلومات قابلة للمقارنة مع سنوات سابقة أو معلومات مشابهة صادرة   قابلية المقارنة:
 (.2009من مؤسسات أخرى )الرماحي، 

تعبر عن أجهزة الحاسب اآللي وتوابعه، وتتكون من أجزاء رئيسية تؤدي وظائف    المستلزمات المادية:
 . (2012)العبيدي،  مختلفةومهام 

تعتبر العنصر الثاني من عناصر أنظمة المعلومات، وال يمكن أن يتم أي عمل    المستلزمات البرمجية:
على الحاسوب دون وجود البرمجيات، وتعرف على أنها مجموعة األوامر التي تعد من قبل المبرمج،  

مح نتائج  على  للحصول  المادية  الحاسوب  مكونات  توجيه  من  وهدفها  مجموعة  تعتبر  أنها  أي  ددة، 
الخطوات التي توضح كيفية معالجة البيانات باختالف انواعها، وتكتب هذه الخطوات من قبل المبرمجين  
على شكل أوامر برمجية وتكون على شكل برنامج، مهمته إنجاز وظيفة معينة )قندلجي والسامرائي،  

2009.) 
البشرية: العناص  المستلزمات  الفرد من  المعلومات اإللكترونية، وال يعتبر  أنظمة  لتشغيل    ر االساسية 

يمكن لتلك االنظمة أن تعمل دون وجوده، وهو مطلب ضروري لكافة العمليات واإلجراءات في كل 
، وممكن اي End Userأنظمة المعلومات، ومن هؤالء األفراد يطلق عليهم باسم المستخدم النهائي  

 ( 2011)غنيم،  .يكونوا سكرتاريا، أو اطباء، او فنيين، او محللو أنظمة معلومات 
التنظيمية: بشكل    المستلزمات  البيانات  تشغيل  سالمة  لضمان  المتبعة  اإلجراءات  كافة  بها  يقصد 

الكتروني، وتتضمن سالمة إجراءات صحة البيانات المدخلة، وآلية عمل البرنامج، وعملية حفظ وسالمة  
 (2008)قاعود،  .وأمن البيانات وعمل نسخ احتياطية لها

الباحث   بأنها:  المعلوماتأنظمة  يعرف  والمكملة   إجرائيًا  المرتبطة  العناصر  من  عبارة عن مجموعة 
لبعضها والمبنية على أسس حاجة دائرة ضريبة الدخل وتكون معتمدة على تكنولوجيا المعلومات الحديثة 

 من حيث البيانات والمعلومات واإلجراءات.
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 المتغير التابع 

 ( متغيرات الدراسة1رقم ) نموذج

 
 

 المصدر: اعداد الباحث
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 مقدمة 
لإلطار النظري والدراسات السابقة، ففي الجزء األول منه سيكون    سيقدم في هذا الفصل عرض  

أنظمة   بين  وسيط  كمتغير  الضريبية  الحوكمة  في:  المتمثلة  الرئيسة،  الدراسة  متغيرات  عن  العرض 
ضريبة الدخل في الضفة الغربية، أما الجزء الثاني    دوائرالمعلومات في الحد من التهرب الضريبي لدى  

مثل في الدراسات السابقة التي لها صلة بالبحث الحالي، إذ وزعت بحسب متغيرات  من هذا الفصل، فيت
 الدراسة، وتضمنت دراسات عربية وأخرى أجنبية.   
 مباحث: ست وفي ضوء ما تقدم سوف يتطرق هذا الفصل إلى 

 المبحث األول: الحوكمة الضريبية. ❖
 المبحث الثاني: أنظمة المعلومات. ❖
 التهرب الضريبي. المبحث الثالث:  ❖
المبحث الرابع: العالقة بين متغيرات الدراسة )الحوكمة الضريبية وأنظمة المعلومات والتهرب   ❖

 الضريبي(. 
 : الدراسات السابقة. الخامسالمبحث  ❖
 المبحث السادس: وزارة المالية الفلسطينية.  ❖
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 المبحث األول 
 الحوكمة الضريبية 

 الضريبية ماهية الحوكمة 
الضريبية:   الحوكمة  تستخدمها  مفهوم  التي  والقواعد  اإلجراءات  الضريبية مجموعة من  الحوكمة  تمثل 

وتمارسها االدارة الضريبية، بهدف ضمان سير العمل وزيادة الثقة بين المتعاملين معها، وذلك لتوفير 
بهدف تحقيق أهداف التشريع الضريبي  الشفافية وتحقيق العدالة وتفعيل الرقابة والمساءلة لجميع العاملين،  

 (. 2015، عبد الرحمنو  وزيادة الثقة بالنظام الضريبي واالقتصادي للدولة )العبيتي 
( على أنها الجانب الرئيسي المؤسسي Alessandro,  2014من وجهة نظر )  الحوكمة الضريبةوتعرف  

بالقواعد واإلجراءات، التي بدورها تحدد  للسياسة الجبائية ألنها تتألف من عدد من العناصر الخاصة  
 أسلوب، وطريقة، وكيفية إعداد الميزانية العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها. 

)م   (Sandrine,2014)عرفها  و  في  ورد  الجديدة  (  2018اوي،  ليككما  واألدوار  المؤسسات   " بأنها 
الجبائية، هدفها تحقيق   بت اإلدارات  الخاصة  بنقل وتحويل  والحديثة  المعتمدة  الجبائية والشفافية  الرقابة 

 .المعلومات الجبائية للجمهور 
  سياسة وتعرف الحوكمة الضريبية أيضا على أنها "مجموعة االجراءات المؤسسية التي تنظم سير عمل  

إلطار  ، االمتعلقة بالجبايةفي الدولة، وتشمل هذه األدوار على سبيل المثال ال الحصر: القوانين    الجباية
 (. Georgia, 2011العام للميزانية المتوسطة األجل، إنشاء هيئات مالية مستقلة" )

والمفوضية األوروبية للشؤون المالية واالقتصادية عرفت الحوكمة الضريبية بأنها "تلك اإلجراءات والقواعد 
ثم تنفيذها ومراقبتها"  واألنظمة، التي تؤثر على السياسة الخاصة بميزانية التخطيط والموافقة عليها ومن  

 (. 2017)بوخلوف، 
" مجموعة من األسس    ومن خالل التعاريف السابقة يعرف الباحث مفهوم الحوكمة اجرائيا على أنها 

والمبادئ واإلجراءات والقواعد، التي تعمل بتناغم لضبط أداء اإلدارة الضريبية، وتوفير الثقة والمصداقية  
بينها وبين أصحاب المصالح، والمحافظة على أموال الدولة من الضياع، وفرض الرقابة والمساءلة في 

 لة لحقوق الجميع" حال إخالل العاملين بتلك القواعد، بهدف ضمان العدا
 

  :مبادئ وضرورات ودوافع الحوكمة الضريبية
سنسلط الضوء على مبادئ الحوكمة الضريبية، وما هي الضرورات والدوافع المطلوبة لتطبيق الحوكمة  

 (2014)ناصر،   الضريبية كالتالي:
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 مبادئ الحوكمة الضريبية: 
ركزت مبادئ الحوكمة الضريبية على الشفافية واالفصاح وااللتزام األخالقي والكفاءة والفاعلية والمشاركة 

 ومنها ما يلي:  ،مبادئ الحوكمة العامة ألنها جزء ال يتجزأ منهاوهذه المبادئ مستنبطة من  والمساءلة  
 (2013)زغيب،  
الشفافية: ● تعتبر   مبدأ  الجبائية  الشفافية  األنظمة،  إن  عرض  خاللها  من  يمكن  التي  الطريقة 

المكلفين   قدرة  إلى زيادة  بدوره يؤدي  المكلفين، ألن هذا  الضريبية على  والتعليمات  والقوانين، 
بالتعرف على قدر الضريبة المفروضة على دخلهم، بحيث يكون الهدف من الشفافية جعل األمر 

 (2017)بوخلوف،  .واضح وشفاف، بعيدا عن الغموض وتعقيد اإلجراءات 
فإن تحقيق الحوكمة الضريبية يتطلب توفير كافة المعلومات، والبيانات عن إجراءات وكيفية  
فرض الضريبة، فعلى دائرة الضريبة القيام بتجميع وتوحيد التعليمات التنفيذية للفحص الضريبي  

بنشرها و  قيام دائرة الضريبة  الى  المعلومات، إضافة  ثقافة حرية  تحقيق  تحديثها بشكل بهدف 
 مستمر.

وفي هذا المجال يمكننا االستفادة من الشبكة الدولية للمعلومات، لتوفير البيانات والمعلومات  
 (2017)جعفر،   .والسماح بتبادلها بين المكلفين ودائرة الضريبة

جماعية  يقوم هذا المبدأ على المشاركة والمساءلة، أي هناك مشاركة    مبدأ المشاركة والمساءلة: ●
إن المشاركة ، و في دائرة الضريبة، وتكون مشاركة مستقلة أي كل فرد يكون مسؤوال عن أفعاله

الدرجات   بمختلف  المؤسسة  وموظفي  المؤسسة،  في  العليا  اإلدارات  مشاركة  هي  الجماعية 
الوظيفية، ومؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات، وإصدار القرارات من خالل تبادل 

اآلخر، والوقوف على التوصيات واالقتراحات التي تخرج عن االجتماعات التشاركية،   الرأي مع
حيث يمكن كل طرف من األطراف إمكانياته المادية والبشرية والفنية، لكي يتحقق هدف المشاركة  

 ( 2019)جعادي،   وزيادة التنمية في المجتمع.
اتجاه  ف عن  المسؤولة  الجهة  هي  الضريبة  المكلفين  اإلدارة  وإمكانية  قراراتهم،  حول  الموظفين 

لة تعني التمكين لذوي العالقات من األفراد  اءالمس، و باللجوء إلى المحاكم ورفع قضاياهم أمامها
إلى   ذلك  يؤدي  أن  دون  العمل  الرقابة على  الضريبة وخارجها، من خالل  دائرة  داخل حدود 

العمل، فضال عن   تعطل  أو  بشكل االساءة لألخرين  واألنظمة واإلجراءات  التعليمات  تطبيق 
من أوجه القيادة وبدونها تصبح    اً شفاف على جميع موظفي دائرة الضريبة، والمساءلة تعتبر وجه

 (2018)مليكاوي،  القيادة دكتاتورية.
يرتكز مبدأ اإلفصاح على حرية الوصول للمعلومات وان تكون المعلومات في   مبدأ اإلفصاح: ●

 ( 2016، سليم) ويمكن ان يتحقق هذا المبدأ من خالل: متناول الجميع
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   .تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة ✓
 اإلعالن عن المعلومات قبل تسريبها.  ✓
 يجب أن يتم اإلفصاح عن النتائج الختامية.  ✓
 التقارير المالية السنوية للمؤسسة يجب نشرها. ✓

والعدالة والثقة في إجراءات دائرة ضريبة الدخل، وإدارة إن اإلفصاح هو أساس ضمان النزاهة  
 ( 2015)مصطفى وحسين،  .افرادها وعملية اتخاذ القرارات الصائبة والرشيدة

من    وأخالقيات وقواعد االلتزام الضريبي  ضمان المكلف بااللتزام السلوكيااللتزام األخالقي:  مبدأ   •
، من خالل مجموعة من المبادئ والقواعد  لهتعميق الحس األخالقي الالزم والضروري  خالل  

وذلك لتحقيق التوازن في ، التي يتحدد من خاللها قيم واخالقيات وسلوكيات وممارسات المكلف
األخالقيات والعكس صحيح،    م، الن القوانين ال تحك األطراف كافة المرتبطة بذلكتحقيق مصالح  
تطبيق القوانين وااللتزام بها، فالمشكلة ليست بقانون ضريبة هي أساس التحكم في  ألن االخالق  

 ( 2019)جعادي، . الدخل وإنما االلتزام به
تتمثل باالستخدام األمثل لإلمكانات البشرية والموارد المادية، واإلمكانات    مبدأ الكفاءة والفاعلية: •

تحقيق المؤسسة ألهدافها المنشودة، من خالل استخدام  المالية والتنفيذية، ألن الفاعلية تعنى مدى  
الموارد التنظيمية لتحقيق أهداف المؤسسة التنظيمية، وفي حال نجاح المؤسسة باستخدام المواد  

 ( 2018)الخضيري،  المتاحة لها في تحقيق أهدافها وتعتبر المؤسسة فعالة.
المدخالت، أي مدى قدرة المؤسسة على استغاللها أما الكفاءة تتمثل بمدى نسبة النتائج إلى  

االقصى للموارد المتوفرة في عمليات إنجازها لألهداف، أي بعبارة أخرى تحقيق أعلى منفعة بأقل 
 (2014)عمرو،   .التكاليف

يجب على سياسات وإجراءات الحوكمة  وجود سياسات وإجراءات فعالة للحوكمة الضريبية: مبدأ   •
دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية أن تعمل على تعزيز ورفع مستوى الكفاءة  الضريبية في  

بين   المسؤوليات  توزيع  ويكون  القانون،  وأحكام  التشريعات  مع  يتماشى  بما  والشفافية،  المالية 
وركز مبدأ وجود سياسات وإجراءات فعالة للحوكمة   ،الجهات المسؤولة والشريكة بشكل واضح

 ( 2014)براهمة،  انب التالية:الضريبية على الجو 
يجب وضع سياسات وإجراءات للحوكمة الضريبية، ذات تأثير على القطاع االقتصادي، وبناء   -

  .أسواق مالية تمتاز بالفعالية والشفافية
يجب أن توضح التشريعات مسؤوليات كل مؤسسة عن االخرى، مع مراعاة تحقيق المصلحة   -

 العامة.
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الجهات التنظيمية، واالشرافية، والتنفيذية، أن يكون لديها القوة والسلطة والنزاهة  يجب على    -
قراراتها   شفافية  على  وتخصصية، فضال  بكل موضوعية  بواجباتها  للقيام  الموارد  إلى  اضافة 

 ( 2015)بطين،  .وأحكامها
 

 مبادئ الحوكمة( 2رقم ) نموذج
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( 2021جرارعة،  من إعداد الباحث استنادا لدراسة )المصدر: 
 

لكل من دوائر ضريبة الدخل في الضفة  هي حق  إن تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية    ويرى الباحث
بالضريبةالغربية   الغربية، وهذا   ،والمكلفين  الدخل في الضفة  بدوائر ضريبة  المكلفين  ثقة  وستزيد من 

 ويؤدي إلى التزام المكلفين بالضرائب بتسديدها. ، بينهمتعزيز العالقة سيعمل على  
 
 

 أبعاد الحوكمة الضريبية: 
 ( 2014)الشيخ،  الحوكمة الضريبية لها عدد من األبعاد، ويمكن التعبير عنها كما يلي:

مبادئالحوكمة

 الضريبية

المشاركة

 الشفافية والمساءلة

االلتزام اإلفصاح

 األخالقي

 الكفاءةوالفعالية
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البعد الرقابي: يتعلق هذا البعد بتفعيل وتدعيم آليات واجراءات الرقابة سواء كانت على المستوى   (1
المستوى   يكون على  الداخلية  الرقابة  الدخل، وتفعيل نظم  لدائرة ضريبة  الخارجي  أو  الداخلي 

 ئح. الداخلي، أما على المستوى الخارجي فيكون من خالل تناول القوانين واللوا
البعد اإلشرافي: يتعلق بتفعيل وتدعيم دور االدارة العليا على أداء ادارة ضريبة الدخل، واالطراف  (2

 ذات العالقة. 
وأمانة   (3 اخالقية،  قواعد  من  تتضمنه  بما  الرقابية  البيئة  وخلق  بتحسين  يتعلق  األخالقي:  البعد 

 ونزاهة ونشر ثقافة الحوكمة الضريبية على مستوى المجتمع.
 

   ضرورات ودوافع تطبيق الحوكمة الضريبية:
 (2017)جعفر،  هناك الكثير من الضرورات والدوافع لتطبيق الحوكمة الضريبية منها:

 عدم فعالية المؤسسات.  •
عدم فاعلية وحاكمية المؤسسات سببها وجود الفساد االداري والمالي وعدم احترام القانون وتتمثل 

 للمؤسسات بما يلي: الفاعلية والحاكمية 
 .عدم انخراط المؤسسة في قضايا فساد إداري  ✓
 كافة األنظمة والقوانين الضريبية.  احترام ✓
 تعزيز وتطبيق مبدأ الشفافية والحوكمة في ادارة المؤسسة.  ✓
 ( 2013)ولهي،  .ازدياد األعباء الضريبية •

سبب تزايد األعباء الضريبية هو عدم التشريع الضريبي في الموازنة ما بين    أن  ويرى الباحث
العبء، سواء   هذا  الضريبية    كانواأطراف  واالعباء  المعنوية،  أو  الطبيعية  بصفتهم  أشخاص 

المتقدمة  الدول  الفحص الضريبي والمراجعة الضريبية، حيث أن  تفاقم الخطر في  الى  تؤدي 
التركيز بكامل جهدها  الدول   تحاول  أكثر من  الخاصة  الشركات  الضريبي على  العبء  على 

  النامية، التي الزال العبء الضريبي يتحمله األشخاص العاديين.
 

 أهداف الحوكمة وأهميتها: 
إن تطبيق الحوكمة الضريبية بشكل شامل سيؤدي إلى اصالح ضريبي، وبشكل متوازن بين كافة األطراف 

بأهمية بالغة، وتحقيقها ألهداف مهمة تخدم    عجعل الحوكمة الضريبية تتمت الضريبية ذات العالقة، مما  
 ( 2005)حمدي،  أطراف متعددة، وهنا سنتطرق إلى التالي:

 الضريبية:  الحوكمةأهمية 
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للحوكمة الضريبية أهمية كبيرة جدا بالنسبة للممولين وإدارة الضريبة، وهنا سنعرف أهميتها على  
 (2017)جعفر،  الشكل التالي:

إن الحوكمة التي توفر الحوكمة الضريبية تتمتع بفوائد كثيرة جدا، منها من جهة إدارة الضريبة:   •
تقليل المنازعات والخالفات، وتحصيل الضريبة بشكل دقيق ومحكم، وتعمل أيضا على الزيادة 

يها بالقيام  في نسبة الحصيلة الضريبية ووجود مرونة داخل إدارة الضريبة، وهذا يساعد موظف
 (2017)جعفر،  . بكافة واجباتهم الوظيفية بدقة وفاعلية

 ( 2009)الجنابي،   باإلضافة إلى أن الحوكمة الضريبية مهمة من النواحي التالية:
 تعمل على منع الفساد المالي واالداري. ✓
 تقليل األخطاء إلى أكبر قدر ممكن باستخدام الرقابة.  ✓
 . تؤكد على حقوق العاملين ✓
 تحقيق السالمة بعدم وجود أخطاء متعمدة او غير متعمدة. ✓
الممولين: • الثقة    من جهة  بسبب  ممول،  لكل  والفائدة  بالمنفعة  يعود  الضريبية  الحوكمة  وجود 

والطمأنينة تجاه إدارة الضريبة، بعدم تعسفها باستخدام سلطتها، بل على العكس أنها تقوم على  
 الضريبية، وحفاظها على حقوق الممول، ومراعاتها باستخدام الشفافية. تنفيذ وتطبيق القوانين 

 (2017)نهاري،   تتمثل أهداف الحوكمة الضريبية كالتالي:
 رفع كفاءة المؤسسات. ✓
 تطبيق أنظمة رقابية ذات كفاءة. ✓
 .ح والغشصالتقليل مستوى تضارب الم ✓
 إجراءات العمل. خلق إدارة ضريبية ذات كفاءة واحترام بالعمل وتطبيق  ✓
 رفع مستوى الوعي الضريبي لدى أفراد المجتمع وأهمية دفع الضرائب.  ✓
 . تحسين وتطوير األنظمة الضريبية بشكل مستمر ✓
 ( 2018،  حسيبا) .تعزيز المساءلة والشفافية ورفع درجة الثقة ✓

بوجود منافع عامة تقدم    أن الهدف الرئيسي للحوكمة الضريبة هو خلق ثقة لدى المكلف  ويرى الباحث
من خالل زيادة    ،ضريبة الدخل المترتبة عليهقيامه بواجباته من خالل دفع    للمجتمع من الدولة من خالل

 . الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين
 

 أطراف وركائز الحوكمة الضريبية: 
 (2015)العبيني،   إن تطبيق الحوكمة الضريبية يعتمد على عدة أطراف وهي كما يلي:
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هو المحاسبين القانونيين، التشريع الضريبي  وهو يمثل كافة األشخاص الطبيعيين،  المجتمع الضريبي  
تمثل   إدارة الضريبة الذي يمثل كافة القوانين واالنظمة والتعليمات التي يعتمد عليها في سن الضريبة،  

 لقوانين الخاصة بضريبة الدخل في الدولة. كافة دوائر الدولة التي تعمل على تطبيق وتنفيذ االنظمة وا
 ( 2007)درويش، بركائز الحوكمة الضريبية فهي كما يلي:  لقأما فيما يتع
 قدرة المشرع الضريبي على تحقيق المالءمة والتناسق فيما بين عناصر النظام الضريبي. ✓
 إيجاد آليات تتعلق بالرقابة الذاتية.  ✓
 من حيث التشريع الضريبي. العدالة بين المكلفين وإدارة الضريبة  ✓
 رفع مستوى الوعي الضريبي  ✓
إيجاد توازن بين األهداف المالية، واالقتصادية، واالجتماعية بما يكون له أثر على العائد القومي   ✓

 للدولة. 
 قدرة إدارة الضريبة على فرض رقابة على كافة األمور المحاسبية والمالية للشركات. ✓

من حيث اعتماد وتنفيذ قانون  بأن أهم ركائز الحوكمة الضريبية هي العدالة بين المكلفين    ويرى الباحث
 ضريبة الدخل على الجميع دون تمييز.

 ( يوضح ركائز الحوكمة3نموذج رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2018الباحث استنادا لدراسة )حسيبا، المصدر: من إعداد 

 ركائزالحوكمة

 السلوكاالخالقي
 إدارةالمخاطر الرقابةوالمساءلة

االلتزام•

األخالقي

 للمكلفين

التوازنفي•

تحقيقمصالح

 أطرافالعالقة

الشفافيةبتقديم•

 المعلومات

لجانرقابية•

عامةغير

 مباشرة

لجانرقابية•

 مباشرة

االلتزام•

األخالقي

 للمكلفين

التوازنفي•

تحقيقمصالح

 أطرافالعالقة

الشفافيةبتقديم•

 المعلومات
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 مزايا وسلبيات تطبيق الحوكمة. 
للحوكمة في دائرة ضريبة الدخل، بل حتى في كامل الدولة وااليجابيات هناك العديد من المنافع والمزايا 

 ( 2015)الزاوي ونعمون،  قدمة، وتتمثل بالتالي:ت سواء كانت ناشئة أو م
 المخاطر المتعلقة بالفساد اإلداري والمالي في الدولة. تؤدي الحوكمة الى تخفيض   ✓
 التقدم االقتصادي ودفع عجلة التنمية من مزايا الحوكمة.  ✓
 كلما زادت الحوكمة كلما زاد جذب االستثمارات االجنبية الخارجية.  ✓
 تشجيع رأس المال المحلي على االستثمار في المشروعات العامة للحكومة. ✓
 كات الوطنية والعالمية. زيادة المنافسة بين الشر  ✓
 الوضوح والشفافية في قوائم الشركات المالية، وما يترتب عليها من اتخاذ القرارات. ✓
 حماية المساهمين سواء أكانوا أغلبية او اقلية.  ✓

ايضا سلبيات لتطبيقها ومنها ما يلي )عبد المنعم،  الضريبة فهناك    كما يوجد مزايا لتطبيق الحوكمةو 
2016:) 
 تكلفة عالية. وجود  ✓
 خالف محتمل بين الحوكمة واالدارة التنفيذية.  ✓

أن مزايا وسلبيات تطبيق الحوكمة يؤثر بشكل او باخر على طبيعة العمل للحوكمة داخل المؤسسات  
ذات العالقة، بحيث أن مزايا تطبيق الحوكمة يكمن بالشكل االيجابي على أعمال المكلفين بدفع الضرائب 

 وتحتاج الحوكمة لكلفة عالية لتطبيقها داخل هذه المؤسسات. ودائرة ضريبة الدخل،
الباحثومما سبق   للدولة  يرى  العامة  الخزينة  لتمويل  تعتبر مصدر أساسي  هدف   وإن  بأن الضرائب 

وجلب االستثمارات، وهذا الهدف  لخلق بيئة استثمارية  الحوكمة الضريبية هو تنمية حصيلة إيرادات الدولة  
تبحثان عن ثقة المستثمر في    بشكلها الخاص يعود إلى أن الحوكمة بشكلها العام والحوكمة الضريبية  

الضريبية في الدولة يعتبر عامل أساسي في بث  مبادئ ومفاهيم للحوكمة    وشيوع استثماراته في الدولة،  
هل هناك حوافز او عدم وجود لتالي لم يعد الحديث  الثقة في نفس المستثمر لالستثمار في الدولة، با

 حوافز ضريبية وإنما يمتد إلى انه هل يوجد في الدولة حوكمة ضريبية ومطبقة او ال؟ 
االلتزام   سيعززحوكمة ضريبية مطبقة في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية  وقواعد للوبوجود مبادئ  

 .تجاه واجبهم بدفع الضرائب األخالقي للمكلفين 
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 الثاني المبحث 
 أنظمة المعلومات 

 مقدمة 
تعتبر أنظمة المعلومات ذات أهمية في جميع مجاالت الحياة واالقتصادية منها بشكل خاص، بحيث أن 

الهائل والمتسارع في مجال أنظمة المعلومات، قد أكد على أهمية التطور العلمي والعملي في التطور  
ة، والحد من التهرب الضريبي، وذلك باستخدام الحاسب  يمجاالت الضريبة وتعزيز مبادئ الحوكمة الضريب

 (2011)عجمي،   االلي والبرمجيات والتطبيقات التي حددت لتخدم القطاع الضريبي في فلسطين.
كما وتلعب أنظمة المعلومات دورا محوريا ومهما في القطاع الضريبي، ألنها تساعد في تشغيل، وتخزين،  
ووسائل   والبرمجيات،  الحواسيب  باستخدام  المالية،  والمعلومات  البيانات  واستخالص  ونقل،  ومعالجة، 

الفنية والمادية، التي تساعد   البيانات وغيرها من األمور  إدارة الضريبة على متابعة  االتصال، وقواعد 
االمور الضريبية بكل يسر وكفاءة، ألن أنظمة المعلومات تقوم بمعالجة البيانات وتشغيلها ومن ثم تقديمها  

)عجمي،    .من مخرجات هذه االنظمة بشكل كبير  يستفيدواللمستخدمين بشكل تقارير سهلة الفهم لكي  
2011) 

كافة االنشطة المتعلقة بالمعلومات واتخاذ القرارات الالزمة لتطوير بحيث أن أنظمة المعلومات تتعامل مع  
البيئة التي تعمل فيها، وتعمل أنظمة المعلومات على رفع الكفاءة والفعالية للمؤسسة بشكل كلي عن  

 طريق توفير المعلومات لتدعيم قرارات اإلدارة العليا. 
 

 مفهوم النظام:
يمثل النظام مجموعة من العناصر المرتبطة والمتفاعلة فيما بينها بشكل متناسق، لتحقيق هدف محدد  

( على انه مجموعة من العناصر واألجزاء  2018(. وعرفه )مسغوني،  2015أو أهداف مشتركة )فراونة،  
ألف من مجموعة من  المترابطة والمتفاعلة فيما بينها لتحقيق األهداف المطلوبة والمشتركة، وكل نظام يت 

 األنظمة الفرعية. 
( على أن النظام يمثل مجموعة من العناصر المتفاعلة والمتكاملة والمترابطة 2013كما عرفه )عبد ربه،  

بين   الرابطة  والعالقة  واحدا،  العناصر عنصرا  هذه  تمثل  أن  ويجب  واحد،  لتحقيق هدف  تهدف  التي 
 مدخالت وعمليات ومخرجات. عناصر النظام يجب أن تحقق هدفها، والنظام له

ضمن   ةعمل كوحدة واحد التي ت( على أنه عبارة عن عدد من األجزاء المتفاعلة و 2019وعرفه )الفتالوي،  
 نطاق وحدود معينة لتحقيق الغرض المطلوب منها. 

متكامل  أنه مجموعة من االجزاء والعناصر التي تتفاعل مع بعضها بشكل    وعرف الباحث النظام اجرائيا:
 من خالل محددات وعالقات محددة بغرض تحقيق هدف او أهداف معينة. 
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 مفهوم أنظمة المعلومات:  
والبيانات   األنظمةهي   األفراد  من  عبارة عن مجموعة  وتكون  المعلومات  تكنولوجيا  على  تعتمد  التي 

لبيانات وتزويد والمعلومات واإلجراءات والتي تتفاعل مع بعضها البعض بطريقة منظمة جدا لمعالجة ا
التجهيزات واألفراد واإلجراءات  المطلوبة، وهي تشكل مجموعة من  المعلومات  القرار في  دوائر صنع 
ثم   من  ومعالجتها  وتخزينها  المعلومات  جمع  على  جميعها  تعمل  والتي  البيانات،  وقواعد  والبرمجيات 

 ( 2014إخراجها للمستفيد النهائي. )قندلجي، 
جموعة من البيانات المعالجة لتصبح ذات قيمة ومعنى وقابلة لالستخدام بهدف  أما المعلومات وتعتبر م

اتخاذ قرارات معينة، كما ويمكن نشرها وتداولها، ودون المعلومات تصبح عملية اتخاذ القرارات عملية  
 (2013)رائد،  عشوائية غير منظمة.

المستفيد ومتخذ القرار من خالل تزويده بالمعلومات حيث أن نظام المعلومات هو نظام متكامل هدفه دعم  
المهمة والالزمة، حيث أنها تقوم بتخزين المعلومات واسترجاعها ثم اتخاذ القرار في المستويات االدارية  

 ( 2012)العبيدي،  المختلفة.
ة هامة  اإلدارة وتساعدها على اتخاذ قرارات استراتيجيتقوم بخدمة  أن أنظمة المعلومات    ويرى الباحث

  اصحاب هدفه دعم  و متكامل  يكون  نظام  ، حيث أن اللها  باعتمادها على المعلومات المدخلةذات كفاءة  
تقوم بتخزين    ان هذه االنظمة، حيث  في الوقت المناسب   بالمعلومات والالزمة  مالقرار من خالل تزويده 
 بكل سهولة. المعلومات واسترجاعها

 
 المعلومات عمل نظم ( يوضح 4نموذج رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 2018المصدر: من إعداد الباحث استنادا لدراسة )الوحيدي، 

 المدخالت

 بيانات أو مواد خام

 المخرجات

منتجاتأو  معلومات  

عملية

 المعالجة

 التغذية العكسية

 جزء من المخرجات تصبح مدخالت

البيئة 
 الخارجية
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 أنظمة المعلومات: أهمية 
القرار صائب وجيد يجب أن يعتمد على   القرار، ولكي يكون  تعتبر المعلومات أمرا أساسيا في اتخاذ 

لهذا القرار، المعلومات المحاسبية ال تكون أقل أهمية من المعلومات االدارية االخرى    ئمةمعلومات مال
المحاسبية والمالية كثيرة جدا وبحاجة الى   التي تعمل بها دائرة ضريبة الدخل، وقد تكون هذه المعلومات 

هذه   توافر  شروط  تحقيق  أجل  من  المستمر  العمل  ويجب  القرار،  متخذ  يحتاجه  ما  حسب  تصنيف 
المعلومات، ومن بين الحلول هي حوسبة االعمال المحاسبية لدائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية  

 (. 2011)عجمي، 
ة العلمية والتنظيمية من المكونات األساسية للثورة العلمية )ثورة  قد أصبحت أنظمة المعلومات والمعرف

عناصر اإلنتاج وأندرها،    أغلىالمعلومات(، بحيث تعتبر براءات االختراع وأساليب البحث والتطوير من  
فالحديث عن المعلومات يعني الحديث عن المعلومات التنظيمية والعلمية، وأدى التسارع في تطور تقنيات  

مات إلى تغليب المعلومات على أشكال الثورة والتراجع بالنسبة ألهمية الموارد الطبيعية )بيالوي،  المعلو 
2012.) 

هناك ضرورة إلدخال أنظمة المعلومات وتفاعلها مع قدرة ومهارات المديرين إلى اتخاذ قراراتهم الالزمة ف
 (. 2018لتطوير المؤسسة، والتي تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة )العاني، 

والجدير بالذكر أن أنظمة المعلومات ساهمت وساعدت األفراد، والمؤسسات، بتقديم دعم كبير ومستمر  
التكنولوجية   والتقنيات  والوسائل،  األدوات،  توفر  من  به  تمتاز  لما  أهدافهم،  تحقيق  الى  للوصول  لهم، 

 ( 2007المساعدة، لذلك فإن أنظمة المعلومات تعتبر: )حسن، 
 رد المهمة لتشكيل أبعاد العملية االدارية للمؤسسة.تعتبر من الموا (1
 العليا لرسم سياسة المؤسسة.  لإلدارات تعمل على تأمين وتوفير المعلومات  (2
تعمل على توليد المعرفة ونقلها، وذلك بسبب استجابتها الحتياجات المستخدم بكل يسر وسهولة  (3

القدرة واالن الكترونية، متكاملة من حيث  بنية  إلى  التطور والتوسع للوصول  قابلية  ظمة، ولها 
 (. 2019)العلي، 

أن أنظمة المعلومات من األمور ذات التطور السريع والهائل في عصرنا الحالي، خاصة    الباحث  يرى 
في المكونات البرمجية والمادية، إذ يتطلب من المؤسسات العامة والخاصة أن تواكب هذا التطور وتتفاعل  

،  البرمجيات والتقنيات وتدريب الكادر البشري على هذه التقنيات الحديثة   أحدث من خالل اعتماد    معه
 المؤسسة.وتطور لكون أنظمة المعلومات تعتبر من أسس بناء 
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 أنظمة المعلومات:  أنواع
لعملية التحليل ودراسة األنظمة، ويمكن تحديد اي نظام    امساعد   اضروري  ا يعتبر تصنيف االنظمة أمر 

 (2014)الشيخ،   من ضمن االنظمة االربعة المبينة ادناه:
االنظمة المغلقة: تمثل االنظمة المعزولة عن البيئة المحيطة بها، وهذا يعني عدم وجود اي رابط   •

التأثير الخارجي على    خارجي بين هذه االنظمة وأنظمة البيئة الخارجية المحيطة بها، فيكون 
 هذه االنظمة محدود جدا. 

االنظمة المفتوحة: تمثل االنظمة التي تتأثر بالبيئة المحيطة بها، وهذا يعني وجود مدخالت من   •
 خرجات من االنظمة الى البيئة المحيطة.  مالبيئة المحيطة لهذه االنظمة و 

مركباتها   • تكون  المعقدة  االنظمة  والبسيطة:  المعقدة  العالقات  االنظمة  من  العديد  وفيها  كثيرة 
المتشابكة والمتبادلة. أما االنظمة البسيطة تعتبر من أحد االنظمة ذات المكونات القليلة وتتضمن  

 القليل من العالقات المتشابكة والمتبادلة.
األنظمة المتحكمة بالتغذية العكسية: تعتبر من االنظمة التي تتم اعادة المخرجات اليها بشكل  •

 للمساهمة في تحقيق أهداف هذه االنظمة.  مدخالت 
الخدمة التي تقدمها اي من منظور  نوع  حسب    بينها نميز    نستطيعوهناك عدة أنوع من أنظمة المعلومات  

 ( 2007)الزعانين،   :كالتالي غاياتها وهي
 األنظمة الداعمة للقرارات.  ●
 األنظمة الداعمة لإلدارات العليا. ●
 بمعالجات المعامالت. األنظمة المختصة   ●
 أنظمة المعلومات اإلدارية ●
 انظمة العمل المتعارف عليها. ●

ان اعتماد أي نوع من أنواع أنظمة المعلومات المشار اليها باألعلى يكون بناء على طبيعة    ويرى الباحث
 عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها. 

 
 أنظمة المعلومات:  أهداف

الستخدام أنظمة المعلومات، بهدف تحقيق الغايات التي وجدت من أجلها، وهدف  كل المؤسسات تسعى  
 ( 2006)الشريف،  :أنظمة المعلومات هي كالتالي

 ربط كافة أهداف المؤسسة مع بعضها، وتوجيهها نحو تحقيق األهداف الشاملة للمؤسسة. ●
 حيحة لطالبها. ربط األنظمة الفرعية في نظام رئيسي متكامل، ينسق ويوفر المعلومات الص ●
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إخراج التقارير الالزمة بهدف خدمة أهداف المشروع سواء كانت بيانات مالية، أو احصائية، أو   ●
 تقارير يومية. 

تسهل أنظمة المعلومات عملية اتخاذ القرارات في دوائر صنع القرار في كافة أنواعها ومستوياتها،   ●
 ويتم إخراجها بشكل تقارير وفي وقتها المناسب. المالئمة،وذلك من خالل توفير المعلومات 

 توفير المعلومات المالئمة للرقابة والمتابعة.  ●
 حلها. مساعدة العاملين على تحديد المشاكل، وطرق  ●
 تبسيط إجراءات العمل في المؤسسة ما يعزز الشفافية والوضوح، والمسؤوليات. ●

يتضح لنا مما سبق أن الهدف الرئيسي ألي نظام معلومات قد يتواجد في المؤسسة، هو مساعدة كافة 
المستخدمين والمنتفعين ومدهم بالمعلومات التي يحتاجونها إلتمام مهامهم الوظيفية، وهذا يكسبهم معارف  

تحقيقها  ومهارات  إلى  يسعون  التي  أهدافهم  تحقيق  في  تساعدهم  )البياتي،  2007)إدريس،    .عملية   )
1992) 

 
 وظائف أنظمة المعلومات االساسية:  

 ( 2007)الزعانين،  :من أهم الوظائف التي تقوم بها أنظمة المعلومات هي ما يلي
جمع البيانات وحفظها وتسجيلها وترميزها وفحصها، والتأكد من اكتمالها ودقتها، وسهولة نقل   ●

 البيانات بين وحدات التخزين المختلفة. 
 بيانات وإجراء العمليات المطلوبة عليها للحصول على النتائج المطلوبة. فرز ال ●
 ادارة البيانات من حيث، التخزين، الصيانة، االسترجاع، التحديث. ●
 الحماية والرقابة على البيانات من أي عملية تالعب او اختراق.  ●
 إنتاج معلومات وتقارير، من خالل استرجاع ومعالجة البيانات.  ●

 
 أنظمة المعلومات: موارد 

 ( 2012)العبيدي،  تتكون أنظمة المعلومات من عدة عناصر اساسية وهي كالتالي:
تعبر عن أجهزة الحاسب اآللي وتوابعه، وتتكون من أجزاء رئيسية تؤدي المادية:    المستلزمات  (1

 وظائف ومهام مختلفة، وهذه الوحدات هي:
اإلدخال ● كافة   :وحدات  إدخال  الحاسوب ومنها، ويتم من خاللها  إلى جهاز  البيانات 

 .الفأرة، لوحة المفاتيح، قارئ االقراص المدمجة، وغيرها من وحدات اإلدخال
تعمل على معالجة البيانات الخام وتحويلها الى معلومات ذات وحدة المعالجة المركزية:   ●

التي تتم    فائدة، وتقوم بالرقابة أجزاء الحاسب االلي االخرى، وتنسق العمل بين العمليات 
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او   منطقية  كانت  الحاسوب، سواء  تشغيل كل عمليات  في  الوحدة  هذه  وتنفرد  فيها، 
 حسابية. 

تتنوع ما بين وحدات تخزين رئيسية أو ثانوية، فالوحدات الرئيسية تقوم وحدات التخزين:   ●
بعملية تخزين مؤقت للتعليمات والبيانات خالل المعالجة، أما وحدات التخزين الثانوية 

 على تخزين البيانات التي ال تستخدم أثناء المعالجة. فتعمل
تعمل على عرض البيانات االلكترونية على شكل مفهوم للمستخدم   :وحدات اإلخراج ●

النهائي، وتسمح بإخراج البيانات وعرضها على شكل تقارير مكتوبة، مرئية، مسموعة، 
 مثل السماعة والطابعة وشاشة جهاز الحاسوب.

تعتبر العنصر الثاني من عناصر أنظمة المعلومات، وال يمكن أن يتم  جية:  البرم  المستلزمات  (2
أي عمل على الحاسوب دون وجود البرمجيات، وتعرف على أنها مجموعة األوامر التي تعد  
من قبل المبرمج، وهدفها توجيه مكونات الحاسوب المادية للحصول على نتائج محددة، أي أنها 

انواعها، وتكتب هذه   باختالفي توضح كيفية معالجة البيانات تعتبر مجموعة من الخطوات الت
الخطوات من قبل المبرمجين على شكل أوامر برمجية وتكون على شكل برنامج، مهمته إنجاز  

 (2009)قندلجي والسامرائي،   .وظيفة معينة
الداخلية، الشبكات:   (3 والشبكات  اإلنترنت،  مثل  أنواعها  بمختلف  االتصاالت  تكنولوجيا  تشمل 

الخارجية،   بالعالم    والتيوالشبكات  المؤسسة  تربط  ألنها  لألعمال،  ضروري  وجودها  أصبح 
 (2011)غنيم،   .الخارجي

الوثائق:   (4 اإللكترونيةموارد  المعلومات  أنظمة  داخل  االتصال  وسائل  أهم  من  الوثائق  ،  تعتبر 
وتعتبر من أدوات الرقابة على االنظمة، فإذا كانت الوثائق في النظام اليدوي تعبر عن فواتير  
الشراء والبيع، وإيصاالت السداد والقبض، حيث يتم تسجيلها في الدفاتر وبشكل يدوي، أما في  

ها الكترونيا  أنظمة المعلومات االلكترونية فيتم إدخال البيانات المتعلقة بهذه الوثائق، وتتم معالجت
 (2008)قاعود،  .ومن ثم إخراجها على شكل تقارير مفهومة للمستخدم

يعتبر الفرد من العناصر االساسية لتشغيل أنظمة المعلومات اإللكترونية،  : البشرية المستلزمات  (5
يمكن لتلك االنظمة أن تعمل دون وجوده، وهو مطلب ضروري لكافة العمليات واإلجراءات   وال

،  End Userالمستخدم النهائي    باسم المعلومات، ومن هؤالء األفراد يطلق عليهم  في كل أنظمة  
 (2011غنيم،  ) .معلومات وممكن اي يكونوا سكرتاريا، أو اطباء، او فنيين، او محللو أنظمة 

تعبر عن المواد الخام التي تعتمد عليها أنظمة المعلومات االلكترونية، وتمثل  موارد البيانات:   (6
األعداد، والحروف، والرموز، ويتم معالجتها إلخراجها بشكل مفهوم من قبل اإلنسان، كما أن 
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البيانات تعتبر المرحلة االساسية والهامة ألنظمة المعلومات االلكترونية، ألنها تمثل المدخالت  
 ( 2010)قاسم،  .أن تكون سليمة وواضحة والتي يجب 

يقصد بها كافة اإلجراءات المتبعة لضمان سالمة تشغيل البيانات بشكل  :  التنظيمية  المستلزمات  (7
الكتروني، وتتضمن سالمة إجراءات صحة البيانات المدخلة، وآلية عمل البرنامج، وعملية حفظ  

 (2008، )قاعود  .وسالمة وأمن البيانات وعمل نسخ احتياطية لها
االتصاالت،   (8 وتكنولوجيا  المعلومات،  تكنولوجيا  من  كل  الموارد  هذه  تشمل  الشبكات:  موارد 

 ومختلف أنواع الشبكات مثل الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(، والشبكات الداخلية والخارجية. 
 

 ( موارد أنظمة المعلومات5نموذج رقم )
 
 
 
 

 
 
 
 

 (2015، نعبد الرحمالمصدر: من إعداد الباحث استنادا لدراسة )
 

 خصائص أنظمة المعلومات: 
 (2015)الخالدي،  الخصائص سنذكر أهمها وهي كالتالي:تمتاز أنظمة المعلومات بعدد من 

إن عمل مكونات نظام المعلومات مع بعضها بشكل  توافق نظام المعلومات مع بيئته المحيطة:   ✓
يتوافق  المرجو منه يجب ان  الهدف  المعلومات  نظام  متوافق هو أمر ضروري، ولكي يحقق 

 النظام مع البيئة الحاضنة له.
كي يعمل النظام بكامل وظائفه األساسية بكفاءة وفعالية، يجب أن تحدد :  االتصال بين االنظمة ✓

في نظام المعلومات قنوات وخطوط االتصال بين النظام الرئيسي واالنظمة الفرعية، وخطوط 
 االتصال تمثل حلقة الوصل التي يتدفق عبرها مدخالت ومخرجات النظام. 

بقدرة االستفادة منها، لهذا فأن على معد نظام   ترتبط قيمة المعلومات االستفادة من المعلومات:   ✓
 المعلومات أن يكون له القدرة على إعداد المعلومات وفقا لألساليب المتطورة والحديثة. 

مواردومستلزمات

أنظمةالمعلومات

 المحوسبة

تطويرأداءدوائر

 ضريبةالدخل

 المستلزماتالمادية

 المستلزماتالبرمجية

 المستلزماتالبشرية

 المستلزماتالتنظيمية
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من الصفات الواجب توفرها في نظام المعلومات أن يكون له القدرة على التعديل  التغذية الراجعة:   ✓
التأثير على أنشطة النظام، ويتم هذا  على هذا التعديل   حيسم وفق الظروف التي يعمل بها، وال

 . آرائهموأخذ    النهائيين باستخدام التغذية الراجعة عن طريق استرجاع المعلومات من المستخدمين  
إن مالءمة المعلومات تعتبر من أهم الخصائص ألي نظام معلومات الكتروني، ألنها    مة:ءالمال ✓

 القرارات. تظهر مدى تأثير هذه المعلومات على
موثوقية    الموثوقية: ✓ أجل  ومن  عليها،  االعتماد  إمكانية  ومدى  المعلومات،  بأمن  عالقة  لها 

 المعلومات يجب أن تتميز بالثبات وقابليتها للمقارنة بين فترات زمنية مختلفة. 
دوائر ضريبة  على معالجة البيانات من مدخالت  وقدرة  بأن أنظمة المعلومات لها أهمية    يرى الباحثو

المتعلقة بضريبة    معلومات مفيدة إلدارة العمليات وهذا يساعدها على إخراج  ،  الدخل في الضفة الغربية
المشاكل حّتى في  عدد من  إال أنها واجهت  التي تحتلها أنظمة المعلومات  رغم األهمية الكبيرة  و   .الدخل

دوائر ضريبة  إشراك  ومن هذه المشاكل عدم    ،أنظمة وأدوات ومعدات متطورةالدول المتقدمة التي تستخدم  
وتحليل  وإنما يكون تصميم  .  معلومات تكنولوجيتصميم نظام  تحليل و في عملية    الدخل في الضفة الغربية

 اإلدارة المختصة بتكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية. النظام من قبل 


خصائصأنظمةالمعلومات(يوضح6نموذجرقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ( 2016المصدر: من إعداد الباحث استنادا لدراسة )ابن عون، 








 

 

 

 

 

 خصائصالنظام

 حدودالنظام التكيف الشمولية مستوياتالنظام هدفالنظام
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 الثالث المبحث 
 التهرب الضريبي 

 

 تعريف الضريبة: 
الضريبة على أنها مبلغ مالي نقدي تفرضه أي هيئة محلية، أو الدولة وتكون (  2011عرف )أبو نصار،  

بشكل إجباري، ودون مقابل، وتكون هذه الضريبة وفق التشريع والقانون، والهدف منها تغطية النفقات  
 المختلفة للدولة وتحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية للدولة. 

، ودافعها مجزئ فرض يدفع بشكل إجباري للدولة، وبشكل غير    ( على أنها2004وعرفها أيضا )عفانة،  
 يكون القطاع الخاص للقطاع العام، وتحدد بشكل مسبق، لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية. 

مبلغ مالي تفرضه الدولة بشكل جبري، للمساهمة في األعباء  وعرف الباحث الضريبة إجرائيا على أنها  
 والتكاليف العامة.

 ( 2015)الطلحة وعبد هللا،  عدة خصائص سنذكر منها: وللضريبة
إن من واجب كل من توفرت فيهم الشروط المحددة بالقانون االلتزام بدفع  الضريبة االلزامية:   •

 الضريبة. 
هي التي تحلها الدولة على شكل نقدي، وتعتبر االكثر مالءمة في عصرنا  الضريبة النقدية:   •

 كانت تأخذ بشكل عيني.الحالي، ألنها في العصور القديمة 
قيام المواطن )المكلف( بدفع الضرائب دون مقابل، أو أن يكون هناك  الضريبة دون مقابل:   •

 منفعة مقابل دفع الضرائب.
للدولة، ألنها تساعدها في  الضريبة والمصلحة العامة:   • تعتبر الضرائب من اإليرادات المهمة 

عية، واالقتصادية المختلفة، والتي تعود بالمنفعة  نفقاتها العامة، للقيام بتحقيق أهدافها االجتما
 العامة على المجتمع. 

 
 مفهوم التهرب الضريبي: 

إن سوء اإلدارة الضريبية يترتب عليه مجموعة من اآلثار السلبية، التي تمس وبشكل مباشر كل من  
بدف والمكلفين  العامة،  عالضرائب  الدولة  خزينة  ثم  ومن  باإلجماع  ها،  التهرب وهذا  ظاهرة  إلى  يؤدي 

تعتبر من أهم التحديات التي تواجه السياسة الضريبية في الدولة، لهذا أصبح بدورها  الضريبي والتي  
إلى من    ال تتمية المكافحة والتخلص من ظاهرة التهرب الضريبي  لواجبا مكافحتها والتخلص منها، وعم

معرفة وفهم هذه الظاهرة، من حيث أشكالها، أثارها، واألسباب التي تؤدي إليها، وكل الطرق التي خالل  
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تكوين صورة واضحة وبسيطة توضح هذه الظاهرة وكيفية مكافحتها    ألجلقد تعتبر منفذا لها، وذلك  
 ( 2017)محرزي،  بطرق فعالة.

الضريبة، دون انتهاك او مخالفة القانون  والتهرب الضريبي يعني التخلص الكلي او الجزئي من عبء  
الضريبي، حيث يقوم المكلف باستخدام حقه الدستوري، باعتبار أن حريته بالتصرف من عدمها تكون  
مضمونة بالدستور، ومن هنا ال يسأل المكلف بالضريبة عن تصرفه السلبي، ألنه لم يخترق وينتهك  

 ( 2010)محرزي،  .ويحتال على القانون 
ن كلود مارتينز التهرب الضريبي على أنه "فن التفادي من الوقوع في مجال مواد القانون وقد عرف جو 

(. أي ان المكلف يقوم باالستعانة بكافة الحيل التي تساعده على عدم  Martines,  1984الجنائي" )
دفع بعض الضرائب دون المساس بالقانون، ويكون هذا من خالل بعض الثغرات الموجودة في القانون  
الجنائي، حيث تقوم بعض الشركات االساسية بتقسيم نفسها الى شركات فرعية مستقلة بالشكل القانوني، 

 وترخيصها بشكل مستقل عن الشركة األم.
( قد عرفه بأنه " ذلك السلوك الذي ينتهجه المكلف القانوني بعدم دفع الضريبة المستحقة  2014أما )مراد،  

نقل عبئها إلى شخص اخر، ولكي يتحقق التهرب الضريبي يعتمد  عليه بشكل كلي او جزئي، دون أن ي 
 المكلف على عدة طرق ووسائل وأساليب سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة". 

( بهدف PirLo ,1987وعرف  الدولة،  في  الضريبي  القانون  على  "التحايل  بأنه  الضريبي  التهرب   )
 التخلص من فرض الضرائب"تخفيض الوعاء الضريبي للمكلف الخاضع له أو 

خطير   واقتصاديةضريبة  ةظاهر  على انهومن التعاريف السابقة للتهرب الضريبي يعرفه الباحث إجرائيا 
تأثير  جدا   المكلف ذات  بقيام  الضريبي  التهرب  ويتمثل  الدولة،  من  المقدمة  والخدمات  المجتمع  على 

باستخدامه أعمال، وأساليب، سواء كانت بالتخلص الكلي أو الجزئي من العبء الضريبي المكلف به،  
 مشروعة أو غير مشروعة. 

 
 أشكال التهرب الضريبي: 

 ( 2016)معاشو،   :فيما يليللتهرب الضريبي العديد من األشكال نلخصها 
 أوال: أشكال التهرب الضريبي وفق مشروعيته: 

خالل اللجوء أو  تعتبر عملية مشروعة للتخلص من دفع الضريبة، وذلك من  التجنب الضريبي:   •
القانون أو التشريع الضريبي، أي بما يضمن عدم وجود مخالفة  استخدام ثغرات موجودة في 

  . لنصوص القانون، ويقصد به أيضا امتناع الفرد بالقيام بأي تصرف يؤدي به إلى دفع الضريبة 
 ( 2012)عالم، 

 ( 2016)معاشو،  وهي:والتجنب الضريبي يمكننا التمييز بين ثالث حاالت لهذا التهرب 
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 تهرب ضريبي سببه تغير في سلوك المكلف.  ✓
 تهرب ضريبي ينظمه التشريع والقانون الضريبي.  ✓
 .ببعض األمور التشريعية الضابطة له  إهمال المشرع الضريبيعن  تهرب ضريبي ناتج   ✓
يمثل السلوكيات والممارسات التي تنفذ بهدف تجنب دفع الضريبة، والتحايل، الغش الضريبي:   •

 (. 2017وهذا خارج إطار القانون الضريبي )محرزي،  
 ( 2005)جمعة،  وهنا سنوضح عدد من مظاهر الغش الضريبي تتمثل في التالي:

 . التكيف الخاطئ: هدفه تمويه واقعة خلف إطار قانوني ✓
صفقات وعمليات عامة: قيام صغار التجار وأصحاب المهن الحرة والصناعيين بإغفال تدوين   ✓

الكبيرة لهم وتبقى خارج إطار حدود    باألرباحوذكر بعض الصفقات والعمليات العامة، التي تعود  
 الضريبة بسبب التهرب.

استخدام   األعباء والمصاريف: التعمد على تضخيم مصاريف وأعباء بعض المهن، من خالل ✓
أصحاب المهن المعدات واآلليات، ووضع نفقاتهم الشخصية التي ليس لها عالقة بالمهنة في 

 المصاريف العامة.
 اإلخفاء المادي: يتمثل بإخفاء الشيء الخاضع للضريبة.  ✓

 (2011)قدي،  ثانيا: أشكال التهرب الضريبي وفقا للشكل:
المكلف لتضليل اإلدارة الضريبية، يكون من خالل هو العمل الصريح من قبل  الغش المركب:   ✓

 .امتناعه من تقديم التصريح الضريبي، أو بتقديمه تصريح خادع
يتمثل بنسيان المكلف او عدم انتظامه بحسن نية، وهو شائع كنسيان المكلف الغش البسيط:   ✓

 بعض عناصر المواد الخاضعة للضريبة. 
 حدوثه:ثالثا: أشكال التهرب الضريبي وفقا لمكان 

الداخلي:   ✓ الضريبي  ويجد التهرب  الدولة،  داخل حدود  يقع  الذي  والغش  والتدليس  التهرب  هو 
 (.2014سلطات الجباية في بلده بشكل دائم )صباح،   مالمكلف نفسه أما

يمثل التهرب الدولي الذي يتجنب الخضوع الضريبي في دولة ما  التهرب الضريبي الخارجي:   ✓
عادة   ذلك  ويتم  منخفضة،  جباية  ذات  أخرى  دولة  في  وتأديتها  مرتفعة،  ضريبية  جباية  ذات 

والسرية   باستغالل الرقابة  بغياب  وتتميز  الدول،  بعض  تقدمها  التي  والتسهيالت  اإلعفاءات 
 (. 2018بوزرورة، المصرفية على غير المقيمين داخل الدولة )
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 األسباب واألساليب المؤدية إلى التهرب الضريبي:
متعلق   هو ومامرتبط بالتشريعات الضريبية،    ما هوومنها    هناك عدة أسباب تؤدي الى التهرب الضريبي

 ( 2014)ناصر،  متعلق بالمواطن )المكلف(، وتتمثل هذه األسباب فيما يلي:هو بإدارة الضريبة، وما 
في القوانين الضريبية، من حيث   ةتتمثل بالتعقيدات الموجود   أسباب تتعلق بالتشريعات الضريبية: •

ؤدي  تاإلعفاءات، والتخفيضات، واضافات على قيمة الضريبة، فهذه االمور تخلق مشاكل مالية و 
 (.2015الى التهرب الضريبي )الطحلة، 

دي إلى زيادة التكلفة في عمليات تحصيل الضرائب، إضافة الى تعدد أنواع الضرائب مما يؤ 
وهذا يؤدي إلى ترك بعض الثغرات التي تمكن المكلف التهرب من الضريبة، فكلما كان هناك  

 (.2015زيادة في قيمة الضريبة زاد عبؤها وهذا يؤدي إلى التهرب الضريبي )الطحلة، 
تكون ناجحة، فهي بحاجة إلى إدارة إن السياسة الضريبية لكي    أسباب تتعلق بإدارة الضريبة: •

مع   تتالءم  التي  المرنة  األساليب  على  عملها  في  وتعتمد  ونزاهة،  وخبرة  كفاءة،  ذات  ضريبة 
الظروف االجتماعية واالقتصادية العامة، ألن النظام الضريبي في أي دولة مرتبط ارتباط وثيق  

 (.2013باقتصاد الدولة ونظامها االجتماعي )مراد، 
مرتبطة بالمكلف نفسه ومن هذه    الضريبيغالبا ما تكون أسباب التهرب    أسباب تتعلق بالمكلف: •

 (: 2018األسباب التالي )غضبان، 
المستوى األخالقي: إن ضعف المستوى األخالقي للفرد يحفز على التهرب الضريبي، وعدم أداء   ✓

يتولد لدى   لذا  يعتبر واجب وطني،  الشعور واجبه الضريبي والذي  بين  الفرد عالقة عكسية، 
 الوطني في مصلحة المجتمع عامة، وشعوره بالمسؤولية في تحمل األعباء العامة. 

الوعي الضريبي: إن ضعف المواطن بالشعور في واجبه تجاه وطنه، والتضحيات المالية التي   ✓
بر من أهم أدوات يجب عليه بذلها، سببها عدم قيام الوسائل االعالمية بدورها الفعال، ألنها تعت

التأثير على المواطن بأهمية التزامه بدفع الضرائب، ألن عدم شعور الفرد بواجبه تجاه دولته  
 يؤدي به إلى التهرب الضريبي.

التهرب الضريبي،   الظروف االقتصادية: • لها دور كبير في عمليات  إن األسباب االقتصادية 
ممول االقتصادي وعوامل اقتصادية اخرى،  بسبب وجود عالقة طردية ما بين الوضع المتدهور لل

 (. 2005وعمليات التهرب الضريبي )عبد الواحد، 

ومضمونها واساليبها، متعلقة بالتهرب الضريبي والهروب من    بأشكالهالقد ابتدع المهربين طرق مختلفة  
 ( 2018)بوزرورة،  اداء واجباتهم تجاه الضريبة، نذكر منها ما يلي:

يقصد به إظهار صفة قانونية تبين مخالفة وضعية حقيقة، تتمثل في قيام  المادي:    االحتيال •
 المكلف بإخفاء المواد االولية أو السلع، الخاضعة للضريبة، ويكون هذا االخفاء كلي أو جزئي. 
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اإلخفاء الكلى: هذا النوع منتشر بشكل كبير، بسبب النقص في الرقابة الضريبية واإلمكانيات   ✓
البشرية والمادية، وهذا يدفع المكلف إلى إنشاء منشآت صغيرة موزعة في المناطق المعزولة،  
وناتج هذه المنشآت ال يباع ضمن فواتير أو وثائق، وفي هذه الحالة ال يكون المكلف بالضريبة  

 (. 2018عروف لدى إدارة الضريبة )غضبان،  م
تكون   ✓ والتي  جزئي،  بشكل  المخزونات  أو  المكلف  أمالك  إخفاء  عملية  هو  الجزئي:  اإلخفاء 

 (. 2016خاضعة للضريبة ولكن يتم بيعها في السوق السوداء )معاشو، 
وحسابات يتمثل بقيام المكلف بتقديم إقراره الضريبي، مستندا على سجالت    القانوني:  االحتيال •

ودفاتر خاصة بمنشأته، وتكون عكس السجالت والدفاتر الحقيقية، بهدف تقليل اإليرادات وزيادة 
 على نوعين تخفيض اإليرادات، تضخيم التكاليف. االحتيالالنفقات، ويكون هذا 

تخفيض اإليرادات: يتمثل بتخفيض سعر بيع المنتج أو الخدمة المقدمة، وسهولة تزوير الفواتير   ✓
السلع يستخدمون هذه الطريقة، بحيث    ومستورديعملية تخفيض اإليرادات بشكل كبير،  تسهل  

تكون الكمية المستوردة مثبته في بياناتهم في المالية، ويعتمد على التصريع بأرباح قليلة عكس  
 (. 2015، داؤود رقم أعماله ) بإخفاءاألرباح التي حققها، فيقوم 

ليف على المواد والسلع والنفقات اإلدارية، أو زيادة نسبة  تضخيم التكاليف: يتمثل بزيادة التكا ✓
التالف غير الصالح لالستخدام، بهدف تقليل األرباح الظاهرة، بالتالي تسديد ضرائب أقل )الدالي،  

2015.) 
 

 طرق واليات مكافحة التهرب الضريبي: 
 (2016)معاشو،  من أهم الوسائل المتبعة في مكافحة التهرب الضريبي هي كما يلي:

نتيجة التهرب الضريبي هي عدم تحسين فعالية النظام الضريبي، ولهذا   تحسين النظام الضريبي: •
 فأن من أهم أمور التحسين هي: 

التشريع الضريبي: إذا كان التشريع الضريبي منسجم ومترابط ومتجاوز للثغرات، فال يترك أي  ✓
لتفويت الفرصة على    بإحكام،لتشريعية  مجال للتهرب الضريبي، وعليه يجب صياغة النصوص ا 

  .المكلف باالستفادة من بعض الثغرات ليقوم بعملية التهرب الضريبي
النظام الضريبي: كلما كان النظام الضريبي مبسط من حيث، االجراءات االدارية التي لها عالقة   ✓

بشكل مبسط  بصورة مباشرة بتحصيل الضرائب، فضال عن صياغة نصوص التشريع الضريبي 
 ومفهوم من قبل المكلف.

عدالة النظام الضريبي: إحساس المكلف بوجود تعسف ضريبي ومحاباة، تعتبر من أهم عوامل  ✓
 ( 2019)الشيخ علي،  التهرب الضريبي، ومعالجة ذلك يجب عمل التالي:
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 االعتدال في معدالت الضريبة.  ❖
 وضع إعفاءات ضريبية بشكل مدروس.  ❖
 ضريبة. االبتعاد عن ازدواجية ال ❖
 أن تكون الضريبة معتدلة. ❖
 المساواة بشكل كامل بين جميع المكلفين أمام قانون الضريبة.  ❖

إن تحسين الجهاز الضريبي من الناحية البشرية واإلمكانيات المادية،   :الجهاز الضريبي اإلداري  •
من أهم العوامل اضافة الى التشريع الضريبي، في مواجهة التهرب الضريبي، في النظام الضريبي  

على أرض الواقع، فقلة الكادر البشري في إدارة الضريبة ونقص    كفؤة تنفذه إدارة الجيد يوجد 
الى حدوث اختالل   وأدت كفاءتهم المهنية، كانت من الصعوبات التي واجهت إدارة الضريبة،  

 بين وظائف اإلدارة وإمكانياتها البشرية. 
قيام بالمهام  ومهامها المتعددة، هذا أدى الى عدم ال  ضريبة الدخلقلة االمكانيات المادية إلدارة  

وإن   المطلوب،  الدخلإدارة  تعمل  بالشكل  المجال   ضريبة  اعطاء  الى  يهدف  الالمركزية  وفق 
 العمل.إنجاز التخاذ قرارات ذات طابع عقالني، وضمان فاعلية وسرعة 

تعتبر من اإلجراءات الضرورية والمهمة لمكافحة عمليات التهرب الضريبي،    الرقابة الضريبية: •
ة في النظام الضريبي، الذي يعتمد بدوره على الوثائق المقدمة من جهة المكلفين،  ولها أهمية بالغ

 وقد تكون هذه الوثائق ال تعكس الحقيقة، وهنا تنوعت اجراءات الرقابة الضريبية: 
 أهمية وجود أشكال مراقبة ضريبية متعددة. ✓
 أهمية العقوبات والغرامات الضريبية. ✓
 للرقابة الضريبية.تنظيم اإلطار القانوني  ✓

 
  .االثار المباشرة وغير المباشرة للتهرب الضريبي

 ( 2013)وهبة،    تتمثل اآلثار المباشرة للتهرب الضريبي بما يلي: أوال: اآلثار المباشرة للتهرب الضريبي:
االستثمارات، االنخفاض في حجم االيرادات العامة للدولة، بالتالي ستؤدي الى االنخفاض في   (1

 والتقليل في نفقات الدولة مما سيؤدي الى تدني مستوى الخدمات العامة.
تقوم الحكومة برفع قيمة الضريبة وفرض ضرائب جديدة لتعويض النقص الحاصل نتيجة التهرب  (2

 الضريبي. 
التهرب  (3 عن  الناتج  العجز  لسد  والخارجية  الداخلية  القروض  إلى  اللجوء  الحوكمة  اضطرار 

 الضريبي، وهذا سيوقعها في مأزق سداد القروض ودفعها فوائد مترتبة على ذلك.
 .عدم تحقيق للعدالة الضريبية بحيث يدفع بعض المكلفين بالضريبة وال يدفعها البعض اآلخر (4
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الفساد وعدم األمانة في اداء الواجبات والعمل الذي يربي بدوره اجيال تحترف وتمتهن االحتيال   (5
 ب على القوانين.والنصب والتالع

للتهرب الضريبي:   تتمثل اآلثار غير المباشرة للتهرب الضريبي بما يلي:  ثانيا: اآلثار غير المباشرة 
 ( 2015)الدالي، 

ر على جانب التنمية ألن التهرب الضريبي يؤدي الى عرقلة في مشاريع الدولة والحكومة يالتأث (1
 بما يتعلق بالتنمية االقتصادية.

المالية، التهرب   (2 البيانات  المشروعات من حيث عدم وجود شفافية  إدارة  يؤثر على  الضريبي 
 بالتالي يؤدي الى انخفاض في اجتذاب أصحاب األعمال والتمويل.

التي ال تدفع ضرائبها تقل كلفة    والشركةأثر التهرب الضريبي على المنافسة بين المشروعات،   (3
 إنتاجها نسبة الى تكلفة الشركات الدافعة للضرائب.

رؤوس  (4 تزداد  الضرائب  من  المتهربين  ألن  الوطنية،  الصناعات  على  الضريبي  التهرب  يؤثر 
كان لهم القدرة على    إذااموالهم، وهذا يدفعهم الى استيراد السلع ذات المنشأ األجنبي، خاصة  

 رسوم الجمركية، وهذا بدوره يضعف الصناعات المحلية. التهرب من ال
الباحث  العالم سواء    ويرى  الدول في  أغلب  منها  تعاني  إذ  يعتبر ظاهرة عالمية  الضريبي  التهرب  أن 

، وأهم هذه الطرق  المتقدمة أو النامية، وتستخدم هذه الدول طرق وأساليب مختلفة لمعالجتها والحد منها 
بية بشكل محكم وزيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين وتشديد الرقابة وتطبيق  هو صياغة القوانين الضري

وفي محاولة هذه الدول تحقيق االستقرار االقتصادي   مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد المالي واإلداري.
الذي كان يعاني من ثغرات  اصالح الهيكل اإلداري    إلعادةبشكل كلي قامت الحكومات باتخاذ التدابير  

له تأثير مباشر على    قاط ضعف استغلها بعض المكلفين لعمليات التهرب الضريبي، والتهرب الضريبيون
التهرب الضريبي هو محاولة  . حيث ان  يؤدي الى تشوهات اقتصادية خطيرةالخزينة العامة للدولة والذي  

  الضريبة كليا او جزئيا المكلف الخاضع للضريبة بعدم التزامه بواجباته اما الدولة من خالل عدم دفعه  
 متبعا أساليب وطرق مخالفة للقانون تحمل في طياتها طابع االحتيال والغش.
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 الرابع المبحث 
العالقة بين متغيرات الدراسة )الحوكمة الضريبية وأنظمة المعلومات والتهرب  

 الضريبي( 
 

 مقدمة 
دور   تبين  متغيرات،  ثالث  بين  العالقة  الباحث  أنظمة  يتناول  بين  وسيط  كمتغير  الضريبية  الحوكمة 

المعلومات والحد من التهرب الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية، ثم سيحاول الباحث  
أثبات أن متغير الحوكمة الضريبية يتوسط العالقة بين أنظمة المعلومات والحد من التهرب الضريبي، 

 من دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية للمكلفين بالضريبة. لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة 
 

 أثر أنظمة المعلومات في الحوكمة 
العالقة بين أنظمة المعلومات والحوكمة هي عالقة متبادلة ألن كالهما يؤثر على االخر، فإن أي تأخير  

كلفين بالدرجة  في نشر المعلومات أو نقصانها أو عدم دقتها، سينعكس سلبا على حقوق ومصالح الم
األولى، لذلك يجب توفير أسس وقواعد هدفها انتاج معلومات من خالل اعتمادها على التقارير والمعلومات 

 ( 2016المالية التي تمتاز بالشفافية والجودة والثقة، التي بدورها ستساعد على اتخاذ القرار. )سلطان، 
في الضفة الغربية نظام مفتوح يتأثر بالمحيط الخارجي، ونظر لكثير  دوائر ضريبة الدخل    لذلك تعتبر

من التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم سواء اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تكنولوجية، فأصبحت  
تبنت   الدخل  لذلك فان دوائر ضريبة  المؤسسة،  داخل  التطورات  المعلومات تعلب دور فعال في هذه 

لومات التكنولوجية في إجراءات عملها، وأنظمة المعلومات التكنولوجية تساعد على  ادخال أنظمة المع
 ( 2018تطبيق وإرساء مبادئ الحوكمة الن التدخل البشري في إجراءاتها يعتبر قليل جدا. )العاني،  

كما وان الحوكمة تعتبر من المفاهيم الحديثة التي تم إدخالها على عمل دوائر ضريبة الدخل في الضفة 
الغربية، ألنها ترتبط بشكل وثيق ونبيل ذو تأثير على المجتمع والمكلف، فالحوكمة تعمل على اشراف  

يير العمليات باعتمادها  ودعم جميع أنشطة دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية، فهي ترتبط بإدارة وتس 
على أنظمة المعلومات التكنولوجية المتطورة الحديثة، وكلما كانت هناك معلومات دقيقة مستخرجة من  
إلى االرتقاء   ذلك  المناسب، سيؤدي  الوقت  للمكلفين في  التكنولوجية، وأفصح عنها  المعلومات  أنظمة 

 ( 2012حوكمة. )بيالوي، وتحسين أداء دوائر ضريبة الدخل وإرساء قواعد ومبادئ ال
ات كبيرة فرضت عليها ضرورة  دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية تحديلقد واجهت    ويرى الباحث

دوائر ضريبة  تطور    فيذلك امرا ومعيارا هاما    أصبحبحيث    ،والمتطورة  المتقدمة استخدام التكنولوجيا  
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المتغيرات  الدخل،   من  الجديدة  البيئة  افرزت  استخدام    التيحيث  ظل  وفى  قبل  من  موجودة  تكن  لم 
 .اليدويةتعتمد على النظم  التيبدوائر ضريبة الدخل االساليب التقليدية  

،  وتنفيذ مبادئ الحوكمة بشكل الكتروني   تطبيقأثر أنظمة المعلومات في الحوكمة له فائدة من خالل  فان  
سيعزز الشفافية والعدالة في وقت انجاز المعامالت المالية للمكلفين بنفس الوقت والمستوى بدوره  وهذا  

تمييز  االجرائي دون  المكلفين  لجميع  المالية ونشرها  المعلومات  تعتبر    .ودقة  المعلومات    أنظمةحيث 
األساسي، وذلك للدور المهم الذي تحتله هذه األنظمة، فتعتبر    االلكترونية في أي مؤسسة هي محركها

إلى معلومات ذات مصداقية وموثوقية، كما أنها تساعد   األداة التي تعمل على تحويل الرموز والبيانات 
 . عملية اتخاذ القرارات الرشيدة التي تلعب دور أساسي في تحسين أداء اإلدارةفي 

ألن هذا   دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربيةمحاور حوكمة    أهم  أحد  حوكمة تقنية المعلومات   وتعتبر
وجهات االشراف والرقابة    والحكوميةالتشريعية  على كافة المستويات    شديد   واهتمامبأهمية  يحظى  المفهوم  

المعلومات التي  للمنافع والمزايا  نظرا    سواء،على حد   تقنية  المستوى االقتصادي   تحققها حوكمة  على 
 .طبيق قواعد ومعايير ومبادئ الحوكمة الجيدةنتيجة ت 

 
 الحوكمة في الحد من التهرب الضريبي   أثر

يؤدي التهرب الضريبي إلى الحاق ضرر كبير في خزينة الدولة، مما يؤثر بشكل سلبي على مواردها 
  إلى المكلفين  لجوء  وخدماتها العامة. وللحد من التهرب الضريبي ومجابهته يجب معرفة دوافع وأسباب  

الرقابة الضريبية،    مثل هذه الممارسات، والتي قد ترتبط بتدني مستوى االلتزام االخالقي للمكلف، أو ضعف
ضريبة الدخل تجاه المكلفين، وقد تكون أسباب  دوائراو أسباب تشريعية، أو عدم وجود مساواة من قبل 

  باإلضافة ذات بعد إداري كمحدودية الوسائل البشرية والمادية في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية  
 ( 2017رتبطة بالمكلف أو الدولة. )جعفري، الى وجود إجراءات ضريبية معقدة، أو اسباب اقتصادية م

إن تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية المتمثلة في )الشفافية، العدالة، االفصاح، االلتزام االخالقي، الكفاءة  
بشكل سليم وصحيح في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية سيؤدي الى الحد من أسباب  والفاعلية(

لمبادئ توفر إطارا عالجيا ووقائيا لجميع الممارسات ألتي قد تؤثر  التهرب الضريبي، حيث أن هذه ا
بشكل سلبي على دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية من خالل تحصيلها لضريبة الدخل، فإن تطبيق  
التهرب  حاالت  تقليل  وبالتالي  والمالي  االداري  الفساد  تقليل  الى  سيؤدي  صحيح  بشكل  المبادئ  هذه 

مفهوم الحوكمة الضريبية في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية، له أثر في    ، إن تبني الضريبي
العدالة وضمان   وتحقيق  )المكلفين(  العالقة  ذات  األطراف  وحماية حقوق  الدوائر  تحسين جودة عمل 

 ( 2017)جعفري،  اإلفصاح وااللتزام األخالقي لدى المكلفين تجاه واجبهم بدفع الضرائب.
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الباحث المهمةإن    ويرى  المسائل  يعد من  الضريبي  التهرب  الحد من  الحوكمة في  التي فرضها   أثر 
تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل  مما ترتب عليه زيادة االهتمام ب ،  المحيط االقتصادي الخارجي والداخلي

  وتجاه المكلفين،   ضريبة الدخل في الضفة الغربيةفي بيئة عمل دوائر  غير مجزئة  كوحدة واحدة    كامل
تطبيق دوائر ضريبة الدخل  من خالل  فبدورها ستؤدي الى الحد من عمليات التهرب الضريبي،    والتي

لدى بعض المكلفين،    والتي هي كفيلة للكشف عن حاالت التالعب والفساد مبدئ الحوكمة بشكل جيد  
ات  من عمليويسعدها في الحد  ويعزز تطورها في إجراءات عملها تجاه المكلفين    لهايعتبر مفخرة  فهذا  

 .وأساليب التهرب الضريبي
 

 أثر أنظمة المعلومات في الحد من التهرب الضريبي 
أن تحصيل الضرائب هو هدف لدوائر ضريبة الدخل وبما أن أنظمة المعلومات التكنولوجية تعتبر أداة  

  والتي من أدوات دوائر ضريبة الدخل وهو األساس في الحصول على المعلومات عن المكلفين للضريبة،  
تساعد أيضا التعرف على مصادر دخول المكلفين بصورة واضحة، سيساعد دوائر ضريبة الدخل في  
دقيقة وصحيحة ساعدة دوائر ضريبة   المعلومات  المطلوب، ألنه كلما كانت  بالشكل  فرض الضرائب 

 (2007الدخل على فرض الضرائب وبالتالي يساعد ذلك على زيادة إيرادات الدولة. )ادريس، 
التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذي يشهده العالم، وتدخل هذا التطور  إن  

في المفاهيم اإلدارية بشكل عام، السيما في الدوائر ذات العالقة المباشرة بتقديم خدمات عامة للمواطنين، 
مه أنظمة المعلومات لدوائر فمعظم تلك الدوائر مرتبطة ببعضها من خالل شبكات الحاسب االلي، فما تقد 

المناسب، ستسهل عملية   الوقت  وفي  دقيقة وموثوقة  معلومات  الغربية من  الضفة  في  الدخل  ضريبة 
 (2017، عمارالتحاسب الضريبي بالنسبة للمكلفين إضافة الى انها ستحد من التهرب الضريبي. )

ة أكثر فاعلية على المعامالت المالية إن تكامل األنظمة الفرعية في دوائر ضريبة الدخل سيؤدي الى رقاب
للمكلفين، ألنها ستوفر معلومات محدثة على كافة المستويات اإلدارية لدوائر ضريبة الدخل باختالف 

 (2013حاجاتها. )الحسبان،  
 إن على دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية تصميم أنظمة معلومات متطورة حديثة   ويرى الباحث 

واالعتماد عليها، لما لها من أهمية كبيرة في مجاالت عدة ومنها    الدولة االخرى مرتبطة مع مؤسسات  
إن دوائر ضريبة    ك ، ومما ال شبين دوائر ضريبة الدخل والمكلفين  بشكل خاص في التحاسب الضريبي 

الضريبي،  تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على المجتمع  في  الدخل لها فاعليتها وقدرتها  
وهذا له أثر بالغ في الوقاية من عمليات وأساليب التهرب الضريبي المعتمدة لدى بعض المكلفين، فنجاح  

وتطوير الكادر البشري العامل لديها  دوائر ضريبة الدخل باستخدامها أفضل أنظمة المعلومات المتطورة
 يحد من ظاهرة التهرب الضريبي. 
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 الخامسالمبحث 
 الدراسات السابقة

 
 مقدمة 
المعلومات    الكثيرهناك   الحوكمة الضريبية وأنظمة  التي تطرقت لموضوع دور  السابقة  الدراسات  من 

والتهرب الضريبي وتناولتها من زوايا مختلفة، وقد تنوعت هذه الدراسات ما بين العربية واألجنبية. وسوف  
شارة الى أبرز ما جاء فيها. مع  تستعرض هذه الدراسة جملة من الدراسات التي تم االستفادة منها مع اإل

تقديم تعليقا عليها يتضمن جوانب االتفاق واالختالف وبيان الفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية.  
كما ويود الباحث أن يشير الى أن الدراسات التي سوف يتم استعراضها جاءت في فترات زمنية مختلفة  

 يشير إلى تنوعها الزمني والمكاني.وشملت جملة من األقطار والبلدان مما 
 

 الدراسات العربية
 الدراسات العربية التي تناولت موضوع الحوكمة الضريبية والتهرب الضريبي 

( بعنوان "العوامل المؤشرة على التهرب الضريبي من وجهة نظر الموظفين في  2021دراسة )جرارعه،  
الضريبية الغربية  الدوائر  الضفة  وماهي  في  الضريبي  التهرب  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   "

الظاهرة واالثار   انتشار هذه  التهرب الضريبي، واسباب  التي تساعد على  العوامل واالساليب والصور 
  واالستبانة المنهج الوصفي  السلبية لها على ايرادات الدولة، ولغرض تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث  

( موظف  572وتمثلت عينة الدراسة ب)،  SPSSللدراسة ومن ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج    كأداة 
وتوصل الباحث إلى عدة نتائج   .والدخل  الجماركالقيمة المضافة و وموظفة من موظفي دوائر ضريبة  

بالنفع    د ال تعو وجود تذمر لدى المكلفين بشعورهم بسوء االنفاق العام وتبذير المال العام في أمور    أهمها
وتنفيذ بعض العقوبات   يبةالضر على الصالح العام، إضافة الى العقوبات غير الرادعة للمتهربين من  

والدوائر الرسمية زيادة التنسيق بين دوائر الضريبة  بضرورة  أوصى الباحث  و   على مكلفين دون غيرهم.
االخرى التي قد تساعد في مكافحة التهرب الضريبي كما وعلى الدولة تحقيق النفع العام لصالح جميع  

 الموظفين. 
  التهرب الضريبي من منظور موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل   ( بعنوان "2021الرشيدي،  دراسة )أما  
التهرب الضريبي من وجهة نظر    أنواع وأسباب التعرف على    هدفت إلى"  المملكة العربية السعوديةفي  

خالل   من  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  اموظفي  بهدف  مفتوحة  مقابالت  حول   آرائهمستكشاف  عمل 
باإلضافة   الدراسة  قد موضوع  حلول  الضريبي  اقتراحهم  التهرب  من  الحد  في  ولتحقيق هدف   ،تساهم 

مسح شامل لمجتمع الدراسة وتحليل البيانات باستخدام  من خالل    ستخدم الباحث المنهج الوصفيالدراسة ا
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)  SPSSبرنامج   الدراسة  عينة  إدارات، (  135وبلغت  )مدراء  التالية  اإلدارية  الوظائف  من  موظف 
الهيئة  ضعف الكفاءة والرقابة لدى موظفي    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  .مشرفين، فاحصين(

والدخل إضافة الى إخفاء بعض األنشطة التجارية من طرف المكلف بهدف تخفيض مقدار العامة للزكاة  
تطوير قانون ضريبة الدخل وفرض عقوبات رادعة لكل من يتهرب عن دفع  وأوصى الباحث  ،  الضريبة
 . الضريبة

 في   الضريبي  التهرب   مكافحة  في  الضريبية  االدارة  فاعلية  ( بعنوان " درجة2019دراسة )العلي،    فيما
  الضريبية   اإلدارة  إظهار مدى فاعليةهدفت الدراسة إلى    فلسطين"  في   االلكترونية  التجارة  شركات   أعمال

ستخدم الباحث المنهج الوصفي من  ولتحقيق هدف الدراسة ا،  فلسطين  في  الضريبي  التهرب   مكافحة  في
البيانات باستخدام برنامج   الضريبة في دوائر  من مدققي  (  61وبلغت عينة الدراسة )  SPSSوتحليل 

والوسطى،   الشمالية  المحافظات  في  أهمهاالضريبة  نتائج  عدة  إلى  الباحث  تحديد ضرورة    وتوصل 
لمكلف ليمنح االقانون الفلسطيني  تحديث  من خالل  التزامات وحقوق كل من دوائر الضريبة والشركات  

على ضرورة مالءمة  وأوصى الباحث  ،  زيادة االعفاءات الواردة في القانون  و   سرية المعلومات حقه في  
انهاء ملفات المكلف الضريبية  التأثير المباشر في نشر الوعي الضريبي والعمل    وذات األدوات المستخدمة  

 .يهرفع الوعي الضريبي لد بسرعة و 
  الضريبية في الحفاظ على المال العام" ( بعنوان "دور وطبيعة المعلومات  2019بينما دراسة )يامن،  

المعلومات الضريبية من حيث طبيعتها في حدها لظاهرة التهرب هدفت هذه الدراسة على تبيان دور  
باستخدام    ة الباحث  ت ، ولتحقيق هدف الدراسة قام الضريبي في محافظة نابلس، وجنين، وقلقيلية، وطولكرم

وبلغت عينة  ،  SPSSالمنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة، ومن ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج  
وتوصل الباحث إلى  . في محافظة )قلقيلية، طولكرم، نابلس، جنين(  من مقدري الضرائب (  36الدراسة )

  . في الحفاظ على المالي العاميبة  في دوائر الضر والعدالة  دور لمبدأ الشفافية  وجود    عدة نتائج أهمها
بالقوانين الناظمة لعملها على جميع المكلفين دون تميز  دوائر الضريبية    التزامضرورة  ب  وأوصى الباحث

 . بينهم  ومحاباة
قواعد الحوكمة وأثرها في مكافحة ظاهرة الفساد في مؤسسات  ( بعنوان "2019فيما دراسة )عبيد واخرون،  

مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام من    مدى تأثر وهدفت الدراسة    "الضفة الغربيةالقطاع العام في  
الحوكمة،   وقواعد  مبادئ  تطبيق  باستخدام  خالل  الباحث  قام  الدراسة  الوصفي  ولتحقيق هدف  المنهج 

(  382وبلغت عينة الدراسة ) ،  SPSSواالستبانة كأداة للدراسة، ومن ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج  
الغربيةمن   الضفة  في  العام  القطاع  مؤسسات  أهمها  .موظفي  نتائج  عدة  إلى  الباحث  إن   وتوصل 

مرضية وهذا بدوره يؤثر على  مؤسسات القطاع العام في الضفة الغربية تطبق قواعد الحوكمة بدرجة غير  
اهتمام مؤسسات القطاع ضرورة  ب  وأوصى الباحث  .جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع العام
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اري والمالي ومكافحة هذه  في الضفة الغربية بتطبيق كامل لمبادئ وقواعد الحوكمة تجنبا للفساد اإلد العام  
 الظاهرة. 

في الضفة    الضريبي  اإلفصاح( بعنوان "الوعي الضريبي لدى المكلفين وأثره على  2018)حسيبا،    دراسةو 
" هدفت هذه الدراسة على تبيان دور الوعي الضريبي لدى المكلفين في فلسطين شمال الضفة  الغربية

باستخدام   الباحث  قام  الدراسة  ولتحقيق هدف  لديهم،  الضريبي  اإلفصاح  في  الوصفي  الغربية  المنهج 
باستخ البيانات  للدراسة، ومن ثم تحليل  العشوائية واالستبانة كأداة  الطبقية  العينة  برنامج  واستخدام  دام 

SPSS  ،( 550وبلغت عينة الدراسة  )من المكلفين في محافظات شمال الضفة الغربية في فلسطين .  
الضريبي لدى المكلفين    لإلفصاحوجود استجابة بدرجة متوسطة    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها

ضرورة وأهمية رفع مستوى الوعي  ب  وأوصى الباحث  في فلسطين في محافظات شمال الضفة الغربية.
المكلفين   لدى  وذات   ألهميتهالضريبي  حقيقية  مالية  بيانات  تقديم  خالل  من  الضريبي  االفصاح  في 

 المالية المقدمة من قبل المكلف.   مصداقية، والعمل على رفع مستوى ثقة مأمور التقدير بصدقية البيانات 
أثر الحوكمة اإللكترونية في تعزيز الشفافية واإلفصاح في المصارف بعنوان "  (2018أما دراسة )العنزي،  
إلى معرفة قدرة الحوكمة اإللكترونية من تعزيز مبادئ اإلفصاح  " هدفت هذه الدراسة  اإلسالمية الكويتية

أسلوب ، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باستخدام  سالمية في دولة الكويت والشفافية في البنوك اإل
وبلغت عينة  ،  SPSSواالستبانة كأداة للدراسة، ومن ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج    الحصر الشامل

  وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها   .موظفي البنوك اإلسالمية في دولة الكويت من  (  88الدراسة )
الحوكمة اإللكترونية لها دور كبير في تدعيم وتعزيز مبادئ الشفافية واإلفصاح في المعامالت البنكية  

قيام البنوك اإلسالمية في الكويت بإتباع  ضرورة  ب  وأوصى الباحث  .في البنوك اإلسالمية في الكويت 
 . استراتيجيات عمل هدفها زيادة فاعلية الحوكمة اإللكترونية في هذه البنوك

دور الهيئات المحلية في الحد من التهرب الضريبي لدى أصحاب  بعنوان "(  2017عوض،  دراسة )نما  بي 
إلى تبيان دور حوكمة الشركات، التي بدورها ستؤدي إلى إيقاف عمليات التهرب   “فلسطين   -المهن الحرة  

وجهة نظر المقدر الضريبي وما هي العوامل والمسببات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، وذلك من  
المجتمع ذات  الدولة وشرائح  اقتصاد  التهرب الضريبي على  أثر  القانوني والمكلف، وبيان  والمحاسب 

، ومن ثم تحليل  المقابالت كأداة للدراسةولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باستخدام    الدخل المحدود،
ن الهيئات المحلية وموظفي ضريبة  م(  178، وبلغت عينة الدراسة )EXCELالبيانات باستخدام برنامج  

وجود دور مهم وفعال للهيئات    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمهاالدخل وضريبة القيمة المضافة.  
ولنجاح هذا الدور البد من وجود قوانين ولوائح وأنظمة   المحلية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي

بربط الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية ببراءة ذمة من    وأوصى الباحث  .تساعدها في عمل ذلك
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دوائر ضريبة الدخل والقيمة المضافة وذلك لضمان التزام المكلف بواجباتهم من دفعه للضرائب المترتبة  
 . عليه

  األردن ( بعنوان "أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من التهرب الضريبي في  2016  العمري،)دراسة  و 
هي    وماتبيان دور حوكمة الشركات، التي بدورها ستؤدي إلى إيقاف عمليات التهرب الضريبي    إلى  “

وني  العوامل والمسببات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، وذلك من وجهة نظر المقدر والمحاسب القان
ولتحقيق   والمكلف، وبيان أثر التهرب الضريبي على اقتصاد الدولة وشرائح المجتمع ذات الدخل المحدود،

واستخدام العينة  التاريخي، واالستقرائي، والوصفي التحليلي  هدف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنهج  
، وبلغت SPSSالطبقية العشوائية واالستبانة كأداة للدراسة، ومن ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج  

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج    االفراد العاملين في  خمس شركات مختلفة.من  (  25عينة الدراسة )
 ازدياد هرب الضريبي، وبيان عالقة  إن لمبادئ حوكمة الشركات دور كبير وفعال في الحد من الت  أهمها

الحد من ظاهرة   الحوكمة سيزيد مع  لمبادئ  القانونيين والمكلفين ومقدري الضرائب  المحاسبين  تطبيق 
التهرب الضريبي، ألن االفصاح عن المكونات الرئيسية األساسية للقوائم المالية المدققة يعتبر من األمور  

الحوكمة الضريبية تؤدي الى زيادة    بأن تطبيق  صى الباحثوأو   األساسية للحد من التهرب الضريبي.
 لشركات، وستزيد من عدالة التشريع الضريبي. جودة التقارير المالية ل

(، بعنوان "حوكمة الشركات ودورها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي" 2016البريم،  دراسة )  فيما
هدفت إلى التعرف على دور الحوكمة وتطبيقاتها في الشركات للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وكان  

مد فلسطين، اعت  –ذلك من خالل قيام الباحث بدراسة ميدانية على دوائر الضريبة العاملة في قطاع غزة  
أداة الدراسة االستبانة، التي وزعت بشكل عشوائي على مجتمع الدراسة المنهج الوصفي  الباحث على  

 . ( موظف وموظفة115المكون من )  الضريبة في قطاع غزةموظفي مفتشي و المكون من 
ظاهرة  دور الحوكمة في الشركات على الحد من  إن هناك أهمية ل  وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها

وجود دور فعال للرقابة بوأوصى الباحث    التهرب الضريبي من وجهة نظر دوائر الضريبة في قطاع غزة.
 الضريبية سواء كانت بشكل مباشر او غير مباشر للحد من الفساد الحكومي اإلداري والمالي.

بلدية    –دراسة حالة    –أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام ( بعنوان "2015دراسة )نصبة،  و 
الوادي إلىقمار  هدفت  مستويات    "  كافة  على  بها  حظي  التي  أهميته  ومدى  الحوكمة  نظام  تعريف 

المحلية والدولية واإلقليمية، وهذا يعني التعامل والتعاطي بشكل جدي وواعي مع    المنظمات والمؤسسات 
كمة من خالل خلق إطار مناسب وفعال لوضعه حيز التطبيق خاصة بالمؤسسات  مفهوم ومبادئ الحو 

واستخدام العينة العشوائية  المنهج الوصفي  ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة باستخدام    .الحكومية
( 98، وبلغت عينة الدراسة ) SPSSواالستبانة كأداة للدراسة، ومن ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج  

أن تبني نظام    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  . موظفي القطاع العام في بلدية قمار الواديمن  
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مستوي لمواجهة  األنسب  الحل  يعد  وفعال  شامل  المؤسسات  حوكمة  في  واإلداري  المالي  الفساد  ات 
وزيادة األبحاث حول    ضرورة تحديد العوامل المؤثرة على التهرب الضريبيب وأوصى الباحث    .الحكومية

 سلوك دافعي الضرائب.
  ( بعنوان "الحوكمة الضريبية وأثرها في الحد من التهرب الضريبي 2014،  عبد الرحمن بكر )  دراسةأما  

هدفت إلى التحقق من مدى تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية وأثرها  " في مديريات الضرائب في الجزائر
واستخدام المنهج الوصفي  ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة باستخدام  في الحد من التهرب الضريبي،  

( 58غت عينة الدراسة ) ، وبلSPSSواالستبانة كأداة للدراسة، ومن ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج  
أن تطبيق الحوكمة الضريبية سيؤدي إلى   وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  .الضرائب موظفي  من  

زيادة الثقة، والمصداقية في التقارير المالية التي تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في المملكة األردنية  
الوعاء الضريبي بشكل عادل    وستؤديالهاشمية،   بالتالي سيحدد  التهرب الضريبي،  أيضا إلى ظاهرة 

المستفيدين. الباحث  لجميع  للدولة ب  وأوصى  العامة  المؤسسات  في  أشكالها  بكافة  الحوكمة  تفعيل  أن 
يساعدها في زيادة قدرتها للتصدي ومعالجة الفساد وعملياته، مما يحقق الحكم الرشيد والسليم للمؤسسات  

 العامة للدولة. 
الباحث الدراسات    ويرى  استعراض  بعد  والتهرب العربية  أنه  الضريبية  بالحوكمة  العالقة  ذات  السابقة 

الضريبي واالطالع على أهدافها وأهم النتائج والتوصيات لكل دراسة بصورة منفصلة، فقد أظهرت هذه  
الدراسات اهتمامها بقانون ضريبة الدخل وأثره على تحصيل ضريبة الدخل، والضرائب األخرى المرتبطة  

بشكل همية تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية في المؤسسات الحكومية  وذات العالقة بضريبة الدخل، وأ 
 لما لها من أثر في مكافحة الفساد المالي واإلداري والمحافظة على المال العام. كامل 

 
 الدراسات العربية التي تناولت موضوع أنظمة المعلومات

( "2019،  السرحاندراسة  بعنوان  نظم  (  نجاح  عوامل  التدقيق أثر  جودة  على  المحاسبية  المعلومات 
إظهار جودة التدقيق اإللكتروني من خالل استخدام نظم المعلومات  " هدفت هذه الدراسة إلى اإللكتروني
المنهج الوصفي  ، ولغرض تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث  في مكاتب التدقيق األردنية  المحاسبية

تحليل ثم  للدراسة ومن  برنامج    واالستبانة كأداة  باستخدام  الدراسة  SPSSالبيانات  ب ، وتمثلت عينة 
وتوصل الباحث  .( مكتب تدقيق معتمد في المملكة األردنية الهاشمية43استبانة وزعت على )(  120)

وجود عوامل نجاح ألنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة من حيث جودة النظام،    إلى عدة نتائج أهمها
التأكد من   وأوصى الباحث .المعلومات، وجودة الخدمات وتأثيرهم على جودة التدقيق اإللكترونيوجودة  

مدى ثبات أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة ودقتها في توصيل المعلومات بسرعة ودقة بحسب  
 . الفترة المالية المطلوبة
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فاعلية نظم المعلومات اإلدارية ودورها في تحسين إدارة االزمات  ( بعنوان "2019،  عدواندراسة ) أما  
معرفة " هدفت هذه الدراسة إلى  قطاع غزة  -"دراسة تطبيقية على وزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية"  

الحكومية   المؤسسات  في  االزمات  إدارة  على  وتأثيرها  المعلومات  أنظمة  وقدرة  التنمية    –دور  وزارة 
أنموذجا العمل  ووزارة  الباحث  االجتماعية  استخدم  الدراسة  هدف  تحقيق  ولغرض  الوصفي  ،  المنهج 

برنامج   باستخدام  البيانات  تحليل  ثم  للدراسة ومن  الدراسة  SPSSواالستبانة كأداة  ب ، وتمثلت عينة 
وتوصل   .لتنمية االجتماعيةمن يشغلون المناصب االشرافية في وزارتي العمل وااستبانة وزعت  (  126)

توجد وفرة بأنظمة المعلومات في وزرتي العمل والتنمية االجتماعية وهذا   الباحث إلى عدة نتائج أهمها
ضرورة    وأوصى الباحث .ساعدهم في سرعة اتخاذ القرارات المطلوبة والمالءمة لواقع االزمة ان حدثت 

قبل وأثناء االجتماعية بنظام يتعلق بإدارة االزمات يمثل بمراحل ثالثة وهي )اهتمام وزارتي العمل والتنمية  
 . (وبعد حدوث األزمة

( بعنوان "أثر نظم المعلومات اإلدارية في اتخاذ القرار في األردن" هدفت هذه 2018دراسة )الوحيدي،  و 
دوافع   ومعرفة  الحديثة،  االلكترونية  المعلومات  بأنظمة  التعريف  إلى  الستخدامها الدراسة  المؤسسة 

المؤسسة،   العمليات االدارية في  المعلومات والوثائق وإدارة  الدراسة استخد واسترجاع   مولتحقيق هدف 
برنامج   واستخدام  الوصفي،  المنهج  االستبانة،    SPSSالباحث  والتي هي  الدراسة  أداة  بيانات  لتحليل 

 وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  ( مدير فرع بنك في عمان.250وتكون مجتمع الدراسة من )
وجود أثر ألنظمة المعلومات اإلدارية في الحد من المعوقات التنظيمية وتسهيل االجراءات االدارية في  
دورة العمل، وجود فاعلية لهذه األنظمة بالرقابة على أداء العاملين وسرعة إنجازهم للمعامالت وبالدقة 

التقليدية المتمثلة    استخدام  أنوأوصى الباحث  المطلوبة.   أنظمة المعلومات اإلدارية بدال عن الطريقة 
بإنجاز العمل يدويا من حيث تدوين البيانات وإنجاز المعامالت، والتركيز على استخدام أنظمة المعلومات 

 اإلدارية الحديثة والمتطورة لدى كافة المؤسسات في األردن.
جودة التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر نظم المعلومات أثر  بعنوان "(  2018دراسة )برهوم،  فيما  

التعريف  المحاسبية إلى  الدراسة  هذه  هدفت  )االستقاللية،  "  الداخلي  التدقيق  جودة  أبعاد  دور  على 
في حدها من مخاطر أنظمة المعلومات الموضوعية، التحسين المستمر، األهلية، جودة أداء العمل(  

دور الموارد  (، والتعرف أيضا على  مخرجات، التشغيل، ادخال البيانات الالمحاسبية من حيث أبعادها )
ولتحقيق هدف الدراسة البشرية في العالقة ما بين جودة التدقيق الداخلي ومخاطر أنظمة المعلومات،  

  لتحليل بيانات أداة الدراسة والتي هي االستبانة   SPSS، واستخدام برنامج  المنهج الوصفيالباحث    ماستخد 
 . (10من موظفي بنوك عدد )( 200، وتكون مجتمع الدراسة من ) ام العينة القصديةواستخد 

لجودة التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر أنظمة  وجود أثر    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها
بضرورة العمل على تبادل الخبرات بين موظفي البنوك  وأوصى الباحث  ،  المعلومات المحاسبية في البنوك
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المدققين الداخليين في  العاملة في المملكة األردنية الهاشمية وفتح قنوات اتصال بشكل دائم ومباشر بين  
  هذه البنوك.

أثر نظم المعلومات المحاسبية على جودة التدقيق الداخلي من  بعنوان "(  2017دراسة )األقرع،    بينما
جودة التدقيق  تأثر  على  " هدفت هذه الدراسة إلى التعريف  وجهة نظر مدققي ضريبة الدخل في األردن

الدخل،   المحاسبية من وجهة نظر مدققي ضريبة  المعلومات  أنظمة  الدراسة  باستخدام  ولتحقيق هدف 
لتحليل بيانات أداة الدراسة والتي هي االستبانة    SPSS، واستخدام برنامج  المنهج الوصفيالباحث    ماستخد 

 .مدققي ضريبة الدخل( من 200واستخدام العينة القصدية، وتكون مجتمع الدراسة من ) 
أهمها نتائج  عدة  إلى  الباحث  التدقيق  وتوصل  جودة  على  تأثير  أنظمة  الضريبي    هناك  باستخدام 

جودة التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر أنظمة  لوجود أثر  ،  والرقابة الداخلية  المعلومات المحاسبية
البنوك،   في  المحاسبية  الباحث  المعلومات  اهتمام  وأوصى  األردن بضرورة  في  الدخل  ضريبة  دوائر 

   .باستخدام أنظمة المعلومات المحاسبية ذات التقنيات الحديثة والمتطورة
أثر استخدام نظم المعلومات اإلدارية في تعزيز بناء المنظمة الذكية  بعنوان "(  2017فيما دراسة )غنيم،  

معرفة مدى قدرة ودور وتأثير أنظمة  " هدفت هذه الدراسة  دراسة ميدانية على الكليات التقنية بقطاع غزة
بناء المنظمة الذكية من وجهة نظر من يشغل وظيفة اشرافية في الكليات التقنية  المعلومات اإلدارية على  

 SPSS، واستخدام برنامج  أسلوب الحصر الشاملالباحث    مولتحقيق هدف الدراسة استخد ،  ي قطاع غزةف
أداة الدراسة والتي هي االستبانة واستخدام العينة القصدية، وتكون مجتمع الدراسة من  و لتحليل بيانات  

الباحث إلى عدة نتائج  وتوصل    .(5أصحاب الوظائف االشرافية في الكليات التقنية عدد )( من  77)
موارد أنظمة المعلومات وتعزيز بناء المنظمات الذكية من حيث فهم بيئة  هناك عالقة طردية بين    أهمها

على الكليات التقنية رفع كفاءة أنظمة المعلومات اإلدارية وأوصى الباحث  ،  العمل والرؤية االستراتيجية
  .جهزة لمواكبة التطورات من خالل توفير أحدث المعدات واأل التي تعمل عليها

( بعنوان "تقييم استعمال نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في المنظمات  2016دراسة )ابن عون،  و 
" إلى إظهار مدى استخدام نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الجزائرية: وجهة نظر المستخدم النهائي

في المنظمات الجزائرية، إضافة إلى تحديد مفهوم نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، كما واستخدم  
في هذه الدراسة، وقام الباحث بجمع البيانات باستخدام أداة االستبانة التي تم  المنهج الوصفي  الباحث  
هذا السبب، كما كان مجتمع الدراسة عبارة عن مجموعة من المنظمات التي تم اختيارها بشكل  اعدادها ل

عشوائي ممثلة في )جامعات، وكاالت، بنوك، مديريات، شركات تأمين( وكانت عينة الدراسة عبارة عن  
المعلومات على هناك تأثير جيد لجودة النظام وجودة    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  عينة.  191

األداء  على  الفردي  لألداء  تأثير  هناك  أن  الدراسة  وأظهرت  النظم،  مستخدم  وعلى رضا  االستعمال، 
أن تشغيل المنظمات لألنظمة    وأوصى الباحث  التنظيمي يوعز إلى استعمال نظم وتكنولوجيا المعلومات.



 

 

45 
 

الت بنفعية االستعمال، أي الدرجة  ي يعتقد فيها المستخدم أن نظم  باالستعمال اإليجابي أو بما يسمى 
 المعلومات وتكنولوجيا المعلومات مفيدة له في إنجاز مهامه وعمله، وتعود بالنفع على المنظمة. 

بعنوان "دور مكونات نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق جودة الخدمات    (2016أما دراسة )الموسوي،  
قياس وتحليل دور نظم  العراق" هدفت إلى  الصحية، في المستشفيات الحكومية في النجف، جمهورية  

، ولتحقيق  المعلومات في تحقيق جودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الحكومية في محافظ النجف
أداة الدراسة االستبانة،  و لتحليل بيانات    SPSSوبرنامج  هدف الدراسة أستخدم الباحث المنهج االستنباطي  

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج  .في المستشفيات الحكومية( موظف  169وتكون مجتمع الدراسة من )
تطوير  ضرورة    وأوصى الباحث .ات الصحيةهناك عالقة متبادلة بين نظم المعلومات وجودة الخدم  أهمها

نظم المعلومات باستخدام تكنولوجيات حديثة لتقديم خدمات صحية حكومية متطورة باعتمادها على شبكة  
 .االنترنت 

، بعنوان "تأثير تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات على نمط صنع  (2015)عبد الرحمن،  بينما دراسة  
الفوائد من تطبيق نظم  في الكويت   القرارات اإلدارية في المنظمات العامة " هدفت إلى معرفة ما هي 

جيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات العامة، إضافة إلى تحليل تأثير تطبيق نظم تكنولو 
على أنماط اتخاذ القرارات اإلدارية وصنع القرار في المؤسسات العامة، من خالل التركيز على دراسة  
النمط الجماعي والفردي والالمركزي والمركزي عند مستويات صناعة القرارات اإلدارية، واعتمدت الباحثة  

، واستخدام برنامج  المنهج الوصفيالباحث    مولتحقيق هدف الدراسة استخد   منهج صنع القرار في الدراسة.
SPSS  ( من  الدراسة  مجتمع  وتكون  االستبانة،  هي  والتي  الدراسة  أداة  بيانات  موظف 64لتحليل   )

إن نظم تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أهم   وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها بمستوى مدير إدارة.
ا المؤسسات  أغلبية  تستخدمها  التي  وهناك  ااّلليات  الفنية،  أو  اإلدارية  سواء  أعمالها  جميع  في  لعامة 

مجموعة من المواصفات القياسية والمعيارية التي تحدد بدورها كفاءة أنظمة البيانات والمعلومات متمثلة 
في: الدقة، والتوقيت المناسب إلتاحة البيانات والمعلومات إلى مستخدميها، والكفاية، واالعتماد عليها،  

البيانات للنقل والنشر، والفائدة  واالتساق و  البيانات، وسهولة االستخدام، وما مدى قابلية  عدم تضارب 
ضرورة توافر مجموعة من العوامل الداعمة   وأوصى الباحث المرجوة من تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات.

والتأييد و  الدعم  تتمثل في  النظم  لتحقيق االستفادة القصوى من تطبيق هذه  القناعة بضرورة  والرئيسية 
المؤهلة   البشرية  الموارد  المعلومات، وكفاءة  الحديثة الستخدام نظم تكنولوجيا  التطبيقات  االستفادة من 

 .الستخدامها وتوافر الموارد المالية لتنفيذ االستثمارات الخاصة
في   الضريبي( بعنوان "تقويم دور نظم المعلومات في الحد من التهرب  2013،ورشيد   الربيعي)دراسة  و 

" هدفت إلى إظهار الدور المهم لنظم المعلومات الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، االردن
إضافة إلى تقويم دور نظام المعلومات الضريبي المطبق والمعتمد لدى هيئة الضرائب العامة ، وما مدى  
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سبابها، وماهي متطلبات استكمالها  تحقيق هذا النظام لألهداف المرجوة منه، وتشخيص أهم النواقص و أ
ومعالجتها، حيث كمنت أهمية البحث بمعرفة العالقة بين نظم المعلومات والحد من التهرب الضريبي، 
ودراسة ما هي األسباب التي تقف وراء لجوء المكلفين إلى التهرب الضريبي، وكذلك إظهار دور نظام  

وكانت  المنهج الوصفي  ف الدراسة استخدم الباحث  ولتحقيق هد المعلومات في الحد من هذه الظاهرة.  
األردنية،   الضرائب  العاملين في مصلحة  توزيعها على  االستبانة وتم  الدراسة وهي  وتمثلت عينة  أداة 

هي عدم وجود استراتيجية واضحة    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  .( موظف85الدراسة في )
 إعداد أنظمة المعلومات في الدوائر الحكومية.  ودائمة وعدم وجود قرار رسمي ملزم لتبني

ضرورة البدء بوضع استراتيجية واضحة المعالم من قبل الهيئة العامة للضرائب يتم فيها  بوأوصى الباحث  
توضح أنظمة المعلومات المطلوبة للهيئة وماهي ّاليات تنفيذها وتوفير األجهزة والمعدات والموارد البشرية 

 للضرائب.للهيئة العامة 
السابقة ذات العالقة بأنظمة المعلومات واالطالع على  العربية  أنه بعد استعراض الدراسات    ويرى الباحث

أهدافها وأهم النتائج والتوصيات لكل دراسة بصورة منفصلة، فقد أظهرت هذه الدراسات اهتمامها بتطبيق  
المختلفة بالدولة، لما لها من توفير    أنظمة معلومات تكنولوجية لحوسبة إجراءات العمل داخل اإلدارات 

 المعلومات بالوقت والسرعة المناسبة ألصحاب القرار وتعزيز مبدئ الشفافية في العمل والتعامل.
 

 الدراسات األجنبية
 الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع الحوكمة الضريبية والتهرب الضريبي 

- كوفيد   جائحة  ظل في  المتكامل  والتفكير   المحاسبية   الحوكمة( بعنوان "Atkins, et al, 2020دراسة )
الباحث  ،  "الهند في    19 الوصفي  وأستخدم  برنامج  المنهج  باستخدام  البيانات  وتحليل  الدراسة  لمجتمع 

SPSS  ( موظف وموظفة من موظفي هيئة الضريبة في االردن170وبلغت عينة الدراسة )    وتوصل
التقارير المتكاملة تعتبر    إلى عدة نتائج أهمهاالباحث     للمستثمرين   ضمانات لتوفير    مثالية  وسيلةأن 

 الحوكمة  آليات   تساعد   أن  مكنكما  .  مخاطر  إدارة  حول  الحاسمة  األهمية  ذات   الشركات   إفصاحات   بشأن
 الشركات   ومساءلة  مخاطر   إدارة  في  وشفافيتها  الشركات   فعالية   زيادة  في  المساهمة  في  اً أيض  المتطورة

الباحث،  19- كوفيد   جائحة  تأثيرات   عن إلى  وأوصى  بحاجة  التقارير    سيما  وال  المحاسبة   أطر  أننا 
  من   أكبر  قدر  لتمكين   ضرورًيا  هذا  يعد و   نطاقًا،  األوسع   الشركات   حوكمة  إطار  من   كجزء   ،المتكاملة
على  األزمات   مواجهة  في  المرونة تؤثر    التجارية   األعمال  لحماية   وكذلك  ،األعمال  استمرارية  التي 

 .19-كوفيد  جائحةوخاصة  األوبئة من المزيد  من والمجتمع
 للشركات   الشركات   حوكمة   ممارسات   مساعدة   كيفية "بعنوان    (Jebran, Chen, 2020)  دراسة   بينما
ومناقشة العديد من على ممارسات حوكمة الشركات  و   ."في الصين  19-كوفيد   أزمة  خالل  البقاء  على
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د آليات حوكمة الشركات الرئيسية التي يمكن أن تكون  يحد وتاألزمات السابقة،  التي تناولت  مقاالت  ال
قد    التي  الضوء على أن العديد من آليات الحوكمة، كما سلطت  المستمرة  19  -كوفيد فعالة في أزمة  

وتشمل آليات الحوكمة لجان إدارة المخاطر، وتنوع  ،  19  -كوفيد   أزمةتساعد الشركات على التعامل مع  
ستقلين، والمستثمرين األجانب، والملكية المؤسسية، وتركيز الملكية، واألدوار  مجالس اإلدارة، والمديرين الم 

لمجتمع الدراسة وتحليل البيانات باستخدام  المنهج الوصفي وأستخدم الباحث  ،المزدوجة للرئيس التنفيذي
   الصين في    الشركات الخاصة( موظف وموظفة من موظفي  340وبلغت عينة الدراسة )  SPSSبرنامج  

أن لجان إدارة المخاطر المستقلة، والملكية المؤسسية، واستقالل    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها
هي بعض من آليات الحوكمة األساسية والفعالة مقارنة بخصائص الحوكمة األخرى خالل    مجلس اإلدارة

  المقترنة   المختلفة  العوامل  فعالية  لكيفية  أعمق  بتحليالت بضرورة القيام    وأوصى الباحث،  19  -كوفيد أزمة  
   .19 -كوفيد  ألزمة الضارة  اآلثار من التخفيف في الشركات  إدارة بممارسات 

( بعنوان "العدالة الضريبية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" هدفت إلى العمل  Joel, 2018دراسة )و 
على تحسين وتطوير األنظمة الضريبية لتلبي مطالب المكلفين بزيادة العادلة الضريبية في منطقة الشرق 
العملي.  الواقع  في  الضريبة  أنظمة  تطيف  واليات  الضريبية  األعباء  وتحديد  افريقيا،  وشمال   األوسط 

وبلغت عينة    SPSSلمجتمع الدراسة وتحليل البيانات باستخدام برنامج  المنهج الوصفي  وأستخدم الباحث  
وتوصل الباحث إلى عدة    ( موظف وموظفة من موظفي هيئة الضريبة في شمال أفريقيا.285الدراسة )

ومنطقة شمال افريقيا،  وجود غياب للعدالة الضريبية في كل من منطقة الشرق األوسط    نتائج أهمها
 بحيث إيرادات الضرائب تكون قليلة بسبب الدخل المتدني للشخص مقارنة ببلدان االقتصاديات الصاعدة. 

يجب العمل على تطوير ضريبة الدخل ووضع سياسات وخطط للحد من عمليات التهرب    وأوصى الباحث
 الضريبي وتطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية. 

 Tax Evasion Determinants: Evidence Fromبعنوان "(  Zakariya, 2015)  دراسةبينما  
Nigeria  هدفت إلى إظهار وتحديد العوامل المؤثرة على التهرب الضريبي، وذلك من وجهة نظر دافعي "

، واعتمد الباحث على المنهج المسحي، وعينة الدراسة كانت من ضمن مجتمع الدراسة  الضرائب النيجريين
جمالي عدد دافعي الضرائب في نيجيريا، واستخدم ايضا تحليل االنحدار المتعدد في تحليل  والذي هو إ

أن النظام الضريبي في نيجيريا، ومستوى    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها  البيانات التي جمعت.
د عالقة  التعليم، ومستوى دخل الفرد لديها عالقة جيدة إيجابية هامة مع عمليات التهرب الضريبي، ووج

مهمة بين معدل الضريبة والفساد، وتشير هذه العالقة إلى عالقة ايجابية ولكنها غير مرتبطة بشكل كبير  
يجب على الحكومة النيجيرية القيام بعمليات    وأوصى الباحث  مع التهرب الضريبي من دافعي الضرائب.

 ات والسياسات العامة.وإجراءات تحسينية للنظام الضريبي المعمول به وذلك من خالل التشريع
 الدراسات األجنبية التي تناولت موضوع أنظمة المعلومات
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( "Shakavart, 2016دراسة  بعنوان   )Information Technology Competencies 
Organization Agility, and Firm Performance: Enabling and Facilitating Rolls p 

USA  "  معرفة قدرات تكنولوجيا المعلومات على أداء المنظمة وتأثيرها على رشاقتهاهدفت الدراسة إلى  ،
، واالستبانة كأداة للدراسة وتم توزيع االستبانة  المنهج الوصفيولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث  

( عاملة في مجال تكنولوجيا  428وزعت على شركات عدد )(  110)على عدد العينة المستهدفة وهي  
أمريكا   برنامج  المعلومات في  استخدام  تم  النتائج  نتائج  ،  SPSSوإلظهار  إلى عدة  الباحث  وتوصل 

بهناك    أهمها العمل  بيئة  تكنولوجيا  تأثير مزدوج في  البشرية وتؤثر  المعلومات والموارد  ين تكنولوجيا 
المنظمة رشاقة  على  الباحث،  المعلومات  الشركات  بضرورة    وأوصى  لهذه  الالزم  المالي  الدعم  توفير 

 . لتكوير قدراتها التكنولوجية
 The Impact of Management Information System( بعنوان "Munirat, 2016أما دراسة )

(MIS) on the Performance of Business Organization in Nigeria  التعرف على " هدفت
في نيجيريا. ولتحقيق    والمتوسطةنظم المعلومات اإلدارية على أداء منظمات االعمال الصغيرة منها  أثر  

لتحليل البيانات، واستخدمت االستبانة    SPSSتم استخدام المنهج الوصفي التحليل وبرنامج  هدف الدراسة  
والمتوسطة في نيجيريا، من أصحاب المشاريع الكبيرة    (120كأداة لجمع البيانات وكان حجم العينة )

وجود معيقات في نيجيريا تحد من تطور ونمو أنظمة المعلومات   وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها
جدا منخفض  األنظمة  هذه  وأداء  الباحثوأ،  اإلدارية  واستخدام  بضرورة    وصى  المعيقات  هذه  تجاوز 

المشاريع الصغيرة والمتوسط إدارية حديثة لمساعدة أصحاب  ادارتها    ةتكنولوجيا ونظم معلومات  على 
 .بشكل متقدم

( الفعالية   (Fashiko, 2015ودراسة  في  واستخدامها  المعلومات  نظم  إلدارة  مقارنة  "دراسة  بعنوان 
المقارنة بين الفعالية التنظيمية و استخدام  وهدفت إلى تبيان    التنظيمية في كليات التربية في نيجيريا".

الدراسة   ولتحقيق هدف  نيجيريا،  في  التربية  كليات  في  اإلدارية  المعلومات  الوصفي  أنظمة  اإلحصاء 
  ( عضو غير اكاديمي 522( شملت )1670ستداللي واالستبانة كأداة للدراسة، وتمثلت العينة بعدد )واال
وتوصل الباحث ( طالبة وطالب من كليات التربية في نيجيريا،  253( عضو هيئة تدريس و )895و)

ارية بشكل  ان كليات التربية في االتحاد الفدرالي تستخدم أنظمة المعلومات اإلد   إلى عدة نتائج أهمها
قيام باقي الكليات في نيجيريا تطوير أنظمتها  بضرورة    وأوصى الباحث،  متوافق مع الفعالية التنظيمية

 .  اإلدارية لتحقيق الفعالية التنظيمية
)بينما   " Ramamurthy, 2014دراسة  بعنوان   )Understanding the link between 

information technology capability and organizational aglility - USA"   هدفت الدراسة
، بين أبعدا وقدرات تكنولوجيا المعلومات وعالقتها برشاقة المنظمةإلى إظهار وتحديد حجم وقدرة العالقة  
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، واالستبانة كأداة للدراسة وتم توزيع االستبانة  المنهج الوصفيولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث  
  المدراء العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإلظهار ( من  128)على عدد العينة المستهدفة وهي  

هناك عالقة بين تكنولوجيا    وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها،  SPSSاستخدام برنامج  تم  النتائج  
بضرورة االستثمار    وأوصى الباحثظمة المرتبطة برأس المال البشري،  المعلومات ورشاقة عمليات المن

في البنية التحتية التكنولوجية بشكل مستمر ودوري وذلك لتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة 
 في المؤسسة العامة. 

)  فيما في  Sarlak, 2013دراسة  القرار  صناع  على  اإلدارية  المعلومات  نظم  تطبيق  "أثر  بعنوان   )
مدى هدفت الدراسة إلى    ت التعليم العالي في مدينة قوم"دراسة حالة: الجامعات ومؤسسا  –الجامعات  

معرفة المدراء بتأثير أنظمة المعلومات على صنع القرار في البيئة األكاديمية، واتبعت الدراسة طريقة  
العينة المسحية إضافة الى البحث المكتبي لجمع البيانات البحثية، وتم توزيع االستبانة على عدد العينة 

وتوصل    .SPSSاستخدام برنامج  ( من موظفي الجامعات وتم واستخراج النتائج ب264)المستهدفة وهي  
وجود عالقة مباشرة بين استخدام أنظمة المعلومات وصنع القرار وأثرها    الباحث إلى عدة نتائج أهمها

العمل على إعطاء دورات    وأوصى الباحث  اإليجابي الستخدام أنظمة المعلومات في المؤسسات التعليمية.
مواكبة التطورات التكنولوجية واإلدارية الحاصلة في أنظمة  تدريبية مكثفة لصناع القرار، وذلك من أجل  

 المعلومات اإلدارية. 
 

 التعليق على الدراسات السابقة 
السابقة، تتضح أهمية الدراسات  للحد من    بعد استعراض  المعلومات  الحوكمة الضريبية وأنظمة  ودور 

 بيئة تطبيق هذه الدراسة. التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية والتي مثلت 
، وأهتم بان تكون حديثة قدر اإلمكان  منها عربية ومنها أجنبية  ( دراسة سابقة31)وقد استعرض الباحث  

 ( وقد تناولت جميع الدراسات ثالث متغيرات وهي:2021- 2015فكانت جميعها من خالل الفترة )
  ات، دراس(  12)لهذين المتغيرين  الدراسات العربية  : بلغ عدد  والتهرب الضريبي  الحوكمة الضريبية  .1

 تنوعت ما بين دراسات فلسطينية وعربية وأجنبية. جميعها( دراسة، 4)عدد   واألجنبية
المعلومات: .2 عدد    أنظمة  ل  دراسات البلغ  )  ،دراسات (  10)المتغير  هذا  العربية  عدد  (  5واألجنبية 

 تنوعت ما بين دراسات فلسطينية وعربية وأجنبية.  ، جميعهادراسات 
 
 
 
 الدراسات السابقة االختالف واالتفاق مع أوجه 
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 من خالل تصفح الباحث للدراسات السابقة، تبين التالي: 
توج .1 )الحوكمة   د ال  الثالثة  المتغيرات  بين  العالقة  ناقشت  اجنبية  أو  عربية  أو  فلسطينية  دراسة 

الدراسة  هذه  تكون  الباحث، وعليه  علم  الضريبي(، حسب  التهرب  المعلومات،  أنظمة  الضريبية، 
 هي األولى التي تناولت العالقة بين الثالث متغيرات.العربية 

الدخل،   المتغيرات منها )التعليمية، البنوك، دوائر الضرائب   يوجد تنوع في البيئة التي طبقت عليها  .2
تناولت    الوحيدة  ، إال أن هذه الدراسة(الكليات التقنية، كليات التربية، دوائر ضريبة القيمة المضافة

 الضفة الغربية في قياس الثالث متغيرات. الدخل فيدوائر ضريبة 
السابقة   .3 الدراسات  الضريبي  جميع  والتهرب  الضريبية  بالحوكمة  الحوكمة  المتعلقة  متغير  قدمت 

كمتغير مستقل وتابع فقط، كذلك الدراسات السابقة التي تناولت موضوع أنظمة المعلومات الضريبية  
قدمت متغير أنظمة المعلومات كمتغير مستقبل وتابع فقط، أما هذه الدراسة قدمت متغير الحوكمة  

 يط بين أنظمة المعلومات كمتغير مستقل والتهرب الضريبي كمتغير تابع. الضريبية كمتغير وس 
برنامج   .4 باستخدامها  الحالية  الدراسة  عن    Smart-PLSتميزت  خالفا  االحصائي  التحليل  في 

 للتحليل االحصائي.  SPSSالدراسات السباقة التي استخدمت برنامج 
 التهرب الضريبي كمتغير تابع. اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخدامها .5
مع    منهج  اتفق .6 الحالية  السابقة    منهجمعظم  الدراسة  الوصفيوهو  الدراسات  واستخدام  المنهج   ،

،  قياس للدراسة، لكن نسبة العينة اختلفت ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة   ة االستبانة كأدا 
اعتمد (  2016العمري،)  ( اعتمد الباحث منهج الحصر الشامل، ودراسة2018)العنزي،    عدا دراسة

( 2017غنيم،  المنهج التاريخي واالستقرائي إضافة إلى المنهج الوصفي، ودراسة )  الباحث على
( ودراسة  الشامل،  الحصر  منهج  فيها  الباحث  فيها 2016الموسوي،  استخدم  الباحث  استخدام   )

 .( استخدم الباحث المنهج البحثي المكتبيSarlak, 2013المنهج االستنباطي، ودراسة )
 

 سات السابقةمدى االستفادة من الدرا
( بشكل  أنظمة المعلومات، التهرب الضريبيالتعرف على المتغيرات الثالثة )الحوكمة الضريبية،   ❖

 جيد وعميق. 
 التمكن من صياغة التعريفات اإلجرائية للدراسة.  ❖
 االستفادة من الدراسات السابقة في تكوين هيكل اإلطار النظري للدراسة الحالية.  ❖
المقاييس التي استخدمت في الدراسات السابقة، وتصميم األنسب للدراسة وتحكيمه  االطالع على   ❖

 واعتماده.
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❖ ( الحالية  للدراسة  المناسب  المنهج  الوصفياستخدام  منهج  المنهج  على  االطالع  خالل  من   )
 الدراسات السابقة. 

 
 الفجوة البحثية 

 ( يوضح الفجوة البحثية 2.5.1جدول رقم )
 السابقةتركيز الدراسات 

 تركيز الدراسة الحالية  الفجوة البحثية 
 التهرب الضريبي أنظمة المعلومات  الحوكمة الضريبية 

الدراسات السابقة تنوعت في  
تناول متغير الحوكمة الضريبية  

في الحد من  في دراسة عالقتها  
التهرب الضريبي ومدى تأثيرها  
  على الحد من التهرب الضريبي

من خالل مبادئها )الشفافية،  
المساءلة، االلتزام األخالقي،  

اإلفصاح، اإلجراءات التنظيمية(  
(،  2021)جرارعة، مثل دراسة 

البريم،  (، )2018حسيبا، ) 
 .( 2019، يامن(، )2016

الدراسات السابقة تنوعت في  
تناولها لألنظمة المعلومات  

وعالقته بالحد   كمتغير مستقل
وتم   ،من التهرب الضريبي

ربطها بعدة مستلزمات )المادية،  
البرمجية، البشرية، التنظيمية(،  

(،  2018الوحيدي، مثل دراسة ) 
(،  2015عبد الرحمن، ) 
 .( 2017، األقرع) 

تنوعت الدراسات السابقة  
بتناولها للتهرب الضريبي  

  تأثرهكمتغير تابع ومدى 
الحوكمة  بتطبيق مبادئ  

الضريبية وأنظمة  
ة،  المعلومات االلكتروني 

 ,Muniratمثل دراسة )
الرشيدي،  )(، 2021
2021 ،) (Joel, 
2018 ) . 

لم تتناول الدراسات  
السابقة متغير الحوكمة  
  الضريبية كمتغير وسيط
بين أنظمة المعلومات  

والحد من التهرب  
 الضريبي.

كما لم يتم ربط متغير  
أنظمة المعلومات  

بالتهرب الضريبي.  
وحسب علم الباحث تأتي  

الدراسة لمعرفة دور  هذه 
الحوكمة الضريبية  

كمتغير وسيط بين أنظمة  
المعلومات والحد من  

التهرب الضريبي لدى  
دائرة ضريبة الدخل في  

 الضفة الغربية.

قدمت الدراسة الحالية إضافة  
، حيث أنه حسب علم  علمية

دراسة واجدة   د ال توجالباحث 
تشمل المتغيرات الثالثة أي  

دور الحوكمة الضريبية   ناقشت 
كمتغير وسيط بين أنظمة  

المعلومات والحد من التهرب  
الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل  

وحسب علم   في الضفة الغربية. 
الباحث تعتبر الدراسة العربية  

األولى التي تبين دور الحوكمة  
الضريبية كمتغير وسيط بين  

ظمة المعلومات والحد من  أن
التهرب الضريبي لدى دائرة  

 ضريبة الدخل في الضفة الغربية.

أغلب الدراسات السابقة تناولت  
موضع الحوكمة الضريبية  

 كمتغير مستقل وليس وسيط.

لم يستخدم متغير أنظمة  
المعلومات كمتغير مؤثر في  

 الحد من التهرب الضريبي.

جاء التهرب الضريبي  
اسات  في جميع الدر 

 السابقة كمتغير تابع 

جميع الدراسات السابقة  
الفلسطينية، والعربية،  

  تناولت متغيرواألجنبية  
الحوكمة الضريبية  

مستقل فقط، أما  كمتغير 
الدراسة الحالية تناولته  

 كمتغير وسيط 

بالتالي تمكن دوائر ضريبة الدخل  
في الضفة الغربية من الحد من  

باستخدامها  التهرب الضريبي  
أنظمة المعلومات التكنولوجية  
المبنية حسب مبادئ الحوكمة  

 الضريبية 

لم يتم ربط متغير أنظمة   
المعلومات في جميع الدراسات  

  مع متغير التهرب الضريبي 
 .بشكل مباشر وواضح

يعتقد الباحث أن هذه   
الدراسة هي األولى في  

فلسطين والعالم العربي،  
التي طبقت متغير  

الضريبية   الحوكمة
كمتغير وسيط في دوائر  

ضريبة الدخل في الضفة  
 الغربية 

وعليه ستكون هذه الدراسة األولى  
فلسطينيا وعربيا حسب علم  

الباحث لتناولها الحوكمة الضريبية  
في دوائر ضريبة  كمتغير وسيط 

الدخل في الضفة الغربية،  
وتوسطها أنظمة المعلومات والحد  

 من التهرب الضريبي.
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الباحث متغير أنظمة   لم يجد  
المعلومات مطبق في جميع  

الدراسات السابقة على دوائر  
 ضريبة الدخل.

تعد هذه الدراسة المحلية    
الفلسطينية األولى التي تدرس  

دور الحوكمة الضريبية كمتغير  
وسيط بين أنظمة المعلومات  
 والحد من التهرب الضريبي.

تعتبر هذه الدراسة الوحيدة التي      
بادرت إلى دراسة دور الحوكمة  

الضريبية كمتغير وسيط بين  
أنظمة المعلومات والحد من  
التهرب الضريبي لدى دوائر  

 ضريبة الدخل في الضفة الغربية 

 الملخص: 
وأنظمة    قيامبعد   الضريبية  الحوكمة  موضوعات  أهمية  تتضح  السابقة،  الدراسات  باستعراض  الباحث 

بحيث ريبي في وزارة المالية دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية،  المعلومات والحد من التهرب الض
على أن تكون هذه  ، وحرص الباحث  محلية وعربية وأجنبية  نما بي  ( دراسة سابقة31استعرض الباحث )

بين   التي ربطت  األولى  العربية  الدراسة  بأنها  يزعم  الباحث  بأن  المستطاع، علما  قدر  الدراسة حديثة 
المتغيرات الثالثة )الحوكمة الضريبية، أنظمة المعلومات، التهرب الضريبي(، والدراسة المحلية األولى  
التي تناولت متغير الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط، وعليه يأمل الباحث ان يتم تطبيق هذه الدراسة في 

 دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية. 
ا عالقة بموضوع الدراسة الحالية ال تتصل بموضوعها اتصااًل مباشرًا  أن الدراسات التي له  يرى الباحثو

مما دفع الباحث إلى ضرورة إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على دور الحوكمة الضريبية كمتغير  
إذ   ، وسيط بين أنظمة المعلومات والحد من التهرب الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية

لم تجمع الدراسات السابقة بين متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة، وبذلك سوف يتمتع موضوع هذه الدراسة 
 .في فلسطين والدول العربيةبالحداثة واألصالة، حيث لم تتم دراسته من قبل 

واضيع  ، يختلف عن الماجديد   افقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تناولت موضوعوعليه  
الدراسة قدر االمكان   السابقة في فلسطين، وسعت هذه  الدراسات  تناولتها  أنظمة  إلى  التي  بين  الربط 

المعلومات والحد من التهرب الضريبي باستخدام الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط، والتي ستكون إضافة  
 ين بشكل منفصل. للنقص الموجود في الدراسات السابقة، التي ركزت اهتمامها بتناول الموضوع 
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 السادسالمبحث 
 وزارة المالية الفلسطينية

 
 مقدمة 
ومن مسؤولياتها األساسية رسم السياسات تتبع السلطة التنفيذية،    ات الحكومية التيمؤسسمن الوزارة المالية    تعتبر

تحقيق  لالمساهمة الفعالة  تنفيذ هذه السياسات بضمان  اإلشراف على  لدولة فلسطين، باإلضافة إلى    العامة  المالية
بين أدواتها لتشكيل    التكامل والتناسقتحقيق  إضافة إلى  المالية والنقدية واالقتصادية،  التكامل بين السياسات  

يساهم   بما  ونموه،  االقتصادي  لالستقرار  المستدامة  ذلك  منظومة  التنمية  أهداف  تحقيق  المستوى  في  ورفع 
وتوطيده  االقتصاد الفلسطيني القومي    قوة، وتدعيم  مختلف المجاالت في  فراد المجتمع الفلسطيني  المعيشي أل

وإن وزارة المالية  المحلي والخارجي, كما    الكبيرة التي تواجهه على الصعيد الصغيرة و التحديات  كافة  في وجه  
المحلية المتحققة من الضرائب وإدارة اإليرادات تحصيلها لإليرادات  من خالل    دولة فلسطينموازنة  تعمل على  

من مصادر التمويل الخارجية وقيامها باألعمال والمسؤوليات المناطة بها من خالل خطة عمل داعمة لخطة  
 .اإلصالح والتنمية الفلسطينية، ضمن نهج شفاف يسعى للوصول إلى التنمية المستدامة

 
 مفهوم وزارة المالية

عتبر وزارة المالية من إحدى أهم الوزارات في الحكومة الفلسطينية ألنها تتحمل مسؤولية معقدة في ظل معطيات  ت
الصعوبات الداخلية والخارجية من خالل تحصيل وظروف صعبة. فهي توازن ما بين اإليرادات المتأثرة في  

)موقع وزارة المالية،    اهرة من قبل الممول.اإليرادات المحلية وإدارة اإليرادات الخارجية دون تعرضها لضغوط ق
2018) 

 

 نشأة وزارة المالية
وأعطتها مسؤولية    يس وزارة الماليةتأس عملت على    1994إلى أرض الوطن عام  مع قدوم السلطة الفلسطينية  

وزارة  وقد حظيت    .فلسطين واالقتصادية في المالية السياسةورسم   السلطة الوطنية الفلسطينيةإعداد ميزانيات  
المال  المالية باهتمام القيادة السياسية الفلسطينية باعتبارها من أهم الوزارات السيادية لدورها المهم في توفير  

إلى تطوير  كما وتسعى الوزارة    العام إلدارة شؤون الدولة الفلسطينية وتقديم الخدمات العامة للمجتمع الفلسطيني.
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وزارة المالية،    التكنولوجي. )موقعطاقمها لمواكبة كافة التطورات الحاصلة على المستولى اإلداري والمستوى  
2020) 

 رؤية ورسالة وأهداف وزارة المالية
 . رؤية وزارة المالية

تحقيق أهداف التنمية  تتمثل بمساهمتها في نمو واستقرار االقتصاد الوطني والوصل به إلى االزدهار من خالل  
 (2021)وزارة المالية،   المستدامة وتوفير حياة كريمة لمواطني دولة فلسطين.

 رسالة وزارة المالية. 
ترشيد النفقات العامة وتنمية اإليرادات من خالل    هي إدارة وتوظيف المال العام بكفاءة وفعالية وذلك من خالل

 (2021استخدام أنظمة مالية نزيهة وشفافة مدعمة بإجراءات رقابية صارمة. )وزارة المالية،  
تحقيق أهداف التنمية المستدامة  أن وزارة المالية الفلسطينية استطاعت النهوض برسالتها من خالل    ويرى الباحث

 ترشيد النفقات وتنمية اإليرادات سواء داخلية )ضرائب( أو خارجية )منح(. وهما باستخدامها أمرين مهمين 
 ( 2021أهداف وزارة المالية. )وزارة المالية، 

 . إدارة وتطوير اإلنفاق العام ❖
 .إدارة وتطوير اإليرادات  ❖
 . تطوير وتفعيل نظام الجباية ❖
 تطوير اليات التدقيق الداخلي. ❖
 الرقابة الداخلية.تطوير اليات وإجراءات  ❖
 وتطوير التشريعات.رسم سياسات مالية  ❖
 تخطيط استراتيجي لمقدرات الدولة المالية ❖
 تدريب وتطوير أداء الكادر الوظيفي للوزارة.  ❖

 
 (2021)وزارة المالية،  مهام وواجبات وزارة المالية. 

 . الماليةدعم وتحقيق غايات السلطة الوطنية الفلسطينية من خالل رسم سياساتها 
 .التنمية واإلصالحالمبينة في خطة  اإلستراتيجية الحكوميةالمساهمة في تحقيق أهداف   ❖
بالتنسيق  وذلك  الضريبية  اإلجراءات والسياسات  وتحليله وتقييم  الوضع النقدي واالقتصادي والمالي  دراسة   ❖

 ذات العالقة.  مع جميع الجهات المعنية
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 دراسات وتحليل مالي.على الذي يوفر توقعات التدفقات النقدية، المبني التخطيط المالي  ❖
من خالل وذلك  يتوافق مع األجندة الفلسطينية،  يتناسب و في توجيه المساعدات الخارجية بما  مساهمتها   ❖

 .خزينة الدولةحساب 
 وتطويرها وتنفيذها من خالل وسائل متطورة  إعداد الموازنة 

 الوزارات.وموازنات  لدولة فلسطينإعداد الموازنة العامة  ❖
 .أدائهاتعزيز رقابة و  ة استخدام الموازنة كأدا  ❖
 .مطالب االنفاقبين الموازنة  ❖
 .لدولة فلسطينتنفيذ الموازنة العامة  ❖

 الضرائب والجمارك الجمارك و جباية اإليرادات 
والعمل    وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخلجمارك  مكوس و متابعة تحقق اإليرادات الضريبية من   ❖

 .اجبايتهعلى 
 .قاعدة بيانات واحدةباستخدام توحيد المعلومات الضريبية  استخدام برنامج محاسبي ل ❖

 جباية ضريبة األمالك
 .لبلديات والمجالس القرويةلحسابات اوتوريدها عمليات جباية ضريبة األمالك متابعة  ❖
 .دوائر ضريبة األمالكأنظمة تطوير  ❖
 لدولة وفلسطين وإدارتها المنح المقدمة زيادة 
 ومتابعتها.  المانحة الجهات اتصاالت إجراء  ❖
 .العامةالمنح لحساب الخزينة  إدخال ❖
 .لدولة فلسطينالمنح في السجالت المالية  كافةتسجيل توثيق و  ❖
 النقد والدين الحكومي  إدارة 
 ، ومصادر التمويل المختلفة. نلدولة فلسطيإدارة التدفقات النقدية  ❖
 أصول دولة فلسطين المالية.  إدارة  ❖
 .إدارة الدين الحكومي ❖
 .دولة فلسطينلوزارات والمؤسسات العامة في الخاصة باالتوقيع على اتفاقيات القروض  ❖
 .تنظيم الحسابات العامةإعداد وإصدار الحسابات الختامية و  ❖

 واالمالك الحكومية  إدارة اإلنفاق العام
 واإلشراف على عمليات الصرف. .والتطويرية التشغيلية والرأسماليةصرف النفقات العامة  ❖
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 تطوير عمليات اصالح النظام المالي.   ❖
 .شبكة حاسوب موحدة وآمنة استخدام ❖
 الحفاظ على ممتلكات ومقدرات دولة فلسطين.  ❖
 الحكومية المشتريات واللوازم توفير 
 .رسم السياسة العامة إلدارة اللوازم العامة ❖
 قانون الشراء العام.شراء اللوازم وفق  ❖
 واعتماد مواصفات قياسية. إدارة اللوازم  تطوير ❖

 رواتب الموظفين 
 .صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العامالعمل على اعداد و  ❖
 . متعلقة برواتب موظفي القطاع العامالسجالت والحسابات الإدارة حوسبة و  ❖
 .المالية المتعلقة برواتب موظفي القطاع العامالبيانات التقارير و إصدار  ❖

 السجالت والنفقات  الرقابة المالية على 
على   ❖ المؤسسات  الرقابة  التزام  والتأكد  مدى  الموازنة  والمؤسسات   التزاممن  بمخصصات  الوزارات 

 بالقوانين واألنظمة المالية. الحكومية 
 .البنكيةوالحسابات الرقابة من صحة التسويات التأكد و  ❖

 للمجتمع  التوعية العامة
مدى  و   ،للضرائب هم  أهمية تسديد توضح  المواطنين و تستهدف  توعية  تقوم وزارة المالية بإعداد برامج   ❖

 .، ومصلحة المواطنوتأثره به انعكاس ذلك على االقتصاد الوطني
 

 دائرة ضريبة الدخل
سمي بقانون ضريبة الدخل وبدأ  ،  2004( لسنة 17لقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار قانون رقم )

عام   في  للمكلفين  2005تطبيقه  الممنوحة  اإلعفاءات  زيادة  إلى  تهدف  عليه  تعديالت  ادخال  تم  ثم  ومن   ،
 (2014بالضريبة. )أبو هالل، 

على اتخاذ سياسات مالية مشددة في مجال االنفاق،    2008وقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام  
غير مشددة في مجال اإليرادات، بحيث كانت هذه اإلجراءات في قانون ضريبة الدخل المعدل، وسياسات مالية  

، ونشر بمجلة  2011- 09- 27تاريخ ب  2011( لعام 8قانون رقم ) بإصدارالذي قام السيد الرئيس الفلسطيني 
 (2014على ان يبدأ العمل به من تاريخ نشره. )خلف،   2011- 10- 24الوقائع بتاريخ 
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هي التي تفرض على المكلفين العاملين في أرض دولة فلسطين ويتم جبايتها  بأن ضريبة الدخل    ويرى الباحث
 االقتصادية المختلفة.  من قبل دوائر ضريبة الدخل، كما انها تتوزع على معظم القطاعات 

 
الدخل لضريبة  العامة  اإلدارة  فعال    :رؤية  ضريبي  نظام  المطلوب وكفءبناء  الضريبية  اإليرادات  يحقق   ،

استهدافها وتعزيز المناخ االمن والمناسب لالستثمار وتقديم الخدمة بشكل شفاف وعادل للمكلفين. )وزارة المالية  
 ( 2021الفلسطينية، 

وتحصيلها، الكادر البشري في إدارة تقدير الضريبة  رفع فعالية وكفاءة    رسالة اإلدارة العامة لضريبة الدخل:
، والحد من حاالت التهرب الضريبي  لتحقيق الهدف الوطني من خالل نشر الوعي الضريبي للمجتمع الفلسطيني

 ( www.pmof.ps/91: موقع الكتروني: 2015وتوسيع قاعدة الضريبة. )اإلدارة العامة لضريبة الدخل، 
( موزعة في محافظات الضفة الغربية )رام هللا، جنين، نابلس،  10مكاتب عدد )لدخل العامة لضريبة ا ولإلدارة

 الخليل، أريحا، بيت لحم، سلفيت، طولكرم(طوباس، قلقيلية، 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmof.ps/91
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات

 
 الطريقة واإلجراء 

تحقيق هدف الدراسة وهو تبيان دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمة المعلومات والحد   من أجل
ضريبة الدخل في الضفة الغربية، من وجهة نظر العاملين في ادارة ضريبة    دوائرمن التهرب الضريبي لدى  

يعطي  وسوعينتها،    الدخل في الضفة الغربية، فقد تضمن هذا الفصل وصف يوضح منهج الدراسة، ومجتمعها
والمعالجة   الدراسة  في  اعتمدت  التي  اإلجراءات  الى  إضافة  وثباتها،  وصدقها  الدراسة  ألداة  مفصال  وصفا 

 اإلحصائية التي استخدمها الباحث في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها. 
 

 منهج الدراسة 
بيانات التي جمعت من أفراد العينة،  استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، حيث تم تصنيف ال

ومن ثم تحليلها باستخدام الطرق واألساليب اإلحصائية المناسبة، ومناقشتها وربطها باإلطار النظري والدراسات 
 (. 2006)عبيدات واخرون،  السابقة

 
 مجتمع الدراسة 

موظفا وموظفة    200والبالغ عددهم  في الضفة الغربية  ضريبة الدخل    دوائرتكون مجتمع الدراسة من موظفي  
استهدفت إدارة ومديريات ضريبة  إن الدراسة  و ،  2021لعام    وزارة المالية الفلسطينيةبناء على إحصائية من  

 الدخل التالية )رام هللا، نابلس، طولكرم، بيت لحم، اريحا، جنين، قلقيلية، طوباس، سلفيت، الخليل(.
 

 الدراسة عينة 
ضريبة الدخل في الضفة الغربية، أي بما   دوائر( موظفا وموظفة من موظفي  132تكونت عينة الدراسة من )

. تم  (، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة200%( من المجتمع الكلي والذي كان عدده )66نسبته )
 اآلليموظفا وموظفة في الحاسب    200ددهم  ادخال أسماء موظفي دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية وع

منهم   االختيار موظفا وموظفة  132واختير  الذين وقع عليهم  األفراد  لكل  االستبانة  بتوصيل  الباحث  وقام   ،
الحاسب االلي  و   العشوائي، الى  وادخالها  االستبانات  اختيار  تم جمع  حسب معادلة ستيفين    العينةحجم  وتم 
 ثامبسون 
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𝒏 =
𝑵 × 𝑷(𝟏 − 𝑷)

[[(𝑵 − 𝟏) × (𝒅𝟐 ÷ 𝒛𝟐)] + 𝑷(𝟏 − 𝑷)]
 

 حيث:
N   تمثل حجم المجتمع 
Z  ( = )( 1.96تمثل الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة ) 
D  05.تمثل نسبة الخطأ وتساوي 
 P ( 5.نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي ) تمثل 

n = 200 * 0.50 (1 – 0.50) / [200 – 1 * {(0.05)2 / (1.96)2] + 0.50 (1 – 0.50)] 
= 200 * 0.50 * 0.50 / [199 * (0.0025 / 3.841)] + 0.50 * 0.50]  
= 200 *0.25 / [199 * 0.00065] + 0.25] 
= 50 / 0.12935 + 0.25 
= 50 / 0.37935 = 131.804 = 132 

 بحسب المتغيرات: المديرية، سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي.والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة 
 توزيع أفراد العينة بحسب متغير المديرية، سنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي  (:3.1الجدول )

 النسبة التكرار  خصائص افراد عينة الدراسة 

 الدرجة الوظيفية
 % 1.5 2 مدير عام
 % 12.9 17 مدير دائرة 
 % 6.8 9 دائرة نائب مدير 

 % 12.9 17 رئيس قسم
 % 65.9 87 موظف 

 سنوات الخدمة 
 % 22 29 سنوات فأقل  5
 % 26.5 35 سنوات  10-5من 

 % 51.5 68 سنوات  10أكثر من 
 المديرية

 % 18.2 24 رام هللا 
 % 7.6 10 بيت لحم

 % 5.3 7 اريحا
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 % 9.1 12 جنين
 % 6.8 9 قلقيلية
 % 5.3 7 طوباس 
 % 9.8 13 طولكرم
 % 3.8 5 سلفيت 
 % 23.5 31 نابلس 
 % 10.6 14 الخليل 

 :الدراسة واتأد
بهدف جمع البيانات الالزمة لهذه الدراستتتتة، وظف الباحث أداة للدراستتتتة تكونت من )ثالث مقاييس( وهم كما 
يلي: مقياس الحوكمة الضتتتتتريبية، ومقياس أنظمة المعلومات، ومقياس التهرب الضتتتتتريبي، وذلك بعد الرجوع 

أنظمة المعلومات و ريبية  الحوكمة الضتتتتتتتوالبحث في الدراستتتتتتتات التي اهتمت بموضتتتتتتتوع    األدبيات النظريةالى 
 . والحد من التهرب الضريبي

 أوال: مقياس الحوكمة الضريبية:
 دوائرالحوكمة الضتتريبية لدى  أبعاد قام الباحث بإعداد مقياس الحوكمة الضتتريبية بهدف قياس درجة تطبيق  

الستتتتتابقة ذات العالقية ال  ، من خالل مراجعة اإلطار النظري والدراستتتتتات  ضتتتتتريبة الدخل في الضتتتتتفة الغربية
، طه)ودراســـة  ،(2019،  يامن)دراستتتتتتتتة و ،  (Joel, 2018، ودراستتتتتتتتة )(Zakariya  ،2015دراستتتتتتتتة )  ستتتتتتتتيما
( فقرة، موزعة  30حيث تكون هذا المقياس في صتتتتتتتورته األولية من )  (،2018ودراستتتتتتتة )حستتتتتتتيبا،    ،(2016
 ( أبعاد.5على )

 ثانيا: مقياس أنظمة المعلومات:
 دوائرلتدى    أبعتاد أنظمتة المعلومتات بهتدف قيتاس درجتة تطبيق أنظمتة المعلومتات  قتام البتاحتث بتإعتداد مقيتاس  

ضتتتتتريبة الدخل في الضتتتتتفة الغربية، من خالل مراجعة اإلطار النظري والدراستتتتتات الستتتتتابقة ذات العالقية ال  
عبد  )دراستة و ،  (2018،  برهومدراستة )(، و Munirat, 2016(، ودراستة )Shakavart, 2016دراستة )  ستيما

حيث تكون هذا المقياس في   (2017،  غنيمودراستتتة )  ،(2013، رشتتتيد الربيعي و )ودراستتتة    ،(2015، الرحمن
 ( أبعاد.4( فقرة، موزعة على )24صورته األولية من )

 ثالثا: مقياس التهرب الضريبي:
ضتتريبة الدخل في   دوائرلدى   الحد من التهرب الضتتريبيقام الباحث بإعداد مقياس التهرب بهدف قياس درجة 

،  ابن عون دراستة )  الضتفة الغربية، من خالل مراجعة اإلطار النظري والدراستات الستابقة ذات العالقية ال ستيما
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، ودراستتتتتتتتتتتة (2016،  البريمودراستتتتتتتتتتتة )،  (2016، طه)ودراســـة  ،(2013، رشتتتتتتتتتتتيد الربيعي و )، دراستتتتتتتتتتتة (2016
(Zakariya, 2015 ،)( 10حيث تكون هذا المقياس في صورته األولية من ) فقرات. 

 أداة الدراسة
بعد إطالع الباحث على أدبيات الدراسات السابقة والحالية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بموضوع الدراسة،  

ضريبة الدخل في الضفة الغربية، كأداة لجمع    دوائرموجه للموظفين العاملين في    استبانة قام الباحث باستخدام  
الحوكمة  وتأثير    البيانات باالعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، بهدف التعرف على آراء أفراد العينة نحو دور

مثل األداة المناسبة    على انظمة المعلومات في الحد من التهرب الضريبي، حيث أن االستبيان  معتمدةالضريبية  
أوزان ترجيحية عدد خمسة وذلك إليجاد األوساط الحسابية آلراء    ة لموضوع الدراسة، وخصصت مءواألكثر مال

( 2( لحالة محايد، و) 3( لحالة موافق، و)4( لحالة موافق بشدة، و)5عينة الدراسة، بحيث خصص الوزن )
 . (2007( لحالة غير موافق بشدة )عبد الفتاح، 1لحالة غير موافق، و) 
 نة: طريقة تحضير االستبا

 تضمن االستبيان مجموعة من االسئلة تتمحور حول موضوع الدراسة، وتم تقسيمه على النحو التالي: 
 هدفه شرح هدف االستبيان وموضوع الدراسة تمهيد:  ✓
األول ✓ والمعلومات  :القسم  الخصائص  على  التعرف  بهدف  للعينة،  الديموغرافية  بالمتغيرات  يتعلق 

العينة المبحوثة، حيث ضمت خمسة أسئلة حول: الجنس، المؤهل العلمي، الشخصية والوظيفية ألفراد  
 الدرجة الوظيفية، سنوات الخدمة، المديرية.

 يتعلق بمحاور الدراسة حيث قسم الى ثالثة محاور وهم كما يلي: القسم الثاني:  ✓
الحوكمة الضريبية، وزعت على خمس مبادئ وهي: الشفافية،   أبعاد حول    فقرة  30تضمن   :المحور األول ●

 .والمساءلة، اإلفصاح، االلتزام األخالقي، الكفاءة والفعالية
 (: توزيع فقرات محور الحوكمة الضريبية 3.2جدول رقم )         

 عدد الفقرات  المبدأ رقم
 6 الشفافية  1
 6 المساءلة 2
 6 اإلفصاح  3
 6 األخالقي االلتزام  4
 6 الكفاءة والفعالية  5

 30 المجموع
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الثاني:   ● وهي:  أبعاد  حول    فقرة  24تضمن  المحور  مبادئ  أربعة  على  وزعت  المعلومات،  أنظمة 
 المستلزمات المادية، المستلزمات البرمجية، المستلزمات البشرية، المستلزمات التنظيمية. 

 أنظمة المعلومات (: توزيع فقرات محور 3.3جدول رقم )         
 عدد الفقرات  المستلزمات  رقم
 6 المادية 1
 6 البرمجية  2
 6 البشرية  3
 6 التنظيمية  4

 24 المجموع
 أسئلة تمحورت حول التهرب الضريبي.   10تضمن المحور الثالث:  ●

 
 صدق األداة وثباتها

(  validity(، والصدق )reliabilityاختبارات الثبات )بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة المقترحة، تم إجراء  
 للتحقق من جودة االستبيان وصدق مقاييس الدراسة، قام الباحث باتباع اإِلجراءات التالية: 

 : ظاهري الصدق الأواًل: 
المختصين في   المحكمين  الدراسة من خالل عرض االستبيان على مجموعة من  أداة  الباحث صدق  اختبر 

ُطلب من المحكمين إبداء الرأي في فقرات   اإلدارة العامة والمحاسبة وإدارة االعمال واللغة العربية، وقد تخصص  
  أداة الدراستة من حيث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت فيه، إما بالموافقتة عليهتا، أو 

ولقد تم األخذ برأي أعضاء لجنة المحكمين    تعديل صياغتها، أو حذفها لعدم أهميتها، أو إضافة فقرات جديدة،
لالستبيان، وأصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية    في عملية التحكيم، وبذلك يكون قد تحقق صتدق المحتتوى 

 .(2)الملحق 
 ثانيًا: صدق البناء:

من مجتمع   (132للتحقق من صدق بناء مقاييس الدراسة، ستطبق المقاييس على عينة استطالعية مكونة من )
الدراسة، وتستخدم معامل ارتباط بيرسون الستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي إليه، بالمعيار  

به جارسيا ) ما جاء  الفقرة حسب  لقبول  تقل عن  Garcia, 2011المعتمد  التي  ( أن قيمة معامل االرتباط 
( تعتبر متوسطة، والقيم  0.70أقل أو يساوي    -0.30( تعتبر ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن المدى )0.30)

 ( تعتبر قوية.0.70التي تزيد عن )
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(  Consistencyللتحقق من الثبات لمقاييس الدراسة، استخدم الباحث طريقة ثبات التجانس الداخلي )  ثالثا:
االستبيان، وهذا النوع ( وذلك للتأكد من ثبات  Cronbach Alphaوحساب معامل التجانس )كرومباخ الفا( )

 من الثبات يشير إلى قوة التجانس في أداة الدراسة. 
 (: معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس 3.4جدول )

معامل  الفقرة 
 االرتباط 

معامل  الفقرة 
 االرتباط 

معامل  الفقرة 
 االرتباط 

معامل  الفقرة 
 االرتباط 

1 0.710** 17 0.654** 33 0.680** 49 0.622** 
2 0.700** 18 0.634** 34 0.690** 50 0.694** 
3 0.726** 19 0.662** 35 0.696** 51 0.688** 
4 0.692** 20 0.652** 36 0.682** 52 0.716** 
5 0.716** 21 0.654** 37 0.660** 53 0.722** 
6 0.704** 22 0.676** 38 0.658** 54 0.630** 
7 0.686** 23 0.672** 39 0.656** 55 0.700** 
8 0.676** 24 0.656** 40 0.672** 56 0.704** 
9 0.678** 25 0.622** 41 0.666** 57 0.702** 

10 0.690** 26 0.696** 42 0.658** 58 0.698** 
11 0.698** 27 0.690** 43 0.692** 59 0.720** 
12 0.682** 28 0.716** 44 0.698** 60 0.724** 
13 0.684** 29 0.720** 45 0.700** 61 0.712** 
14 0.700** 30 0.676** 46 0.636** 62 0.704** 
15 0.698** 31 0.688** 47 0.664** 63 0.708** 
16 0.630** 32 0.682** 48 0.656** 64 0.782** 

عبارات مقياس الحوكمة الضريبية والدرجة  ( أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من  3.4يوضح الجدول )
( وهي معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  0.782و 0.622الكلية للمقياس تراوحت ما بين ) 

 ( مما يشير إلى تمتع المقياس بصدق االتساق الداخلي.05.)
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 ثالثا: الصدق التمايزي 
إلى درجة تباعد المتغيرات عن بعضها البعض    Discriminant Validityيشير معيار الصدق التمايزي  

او بمعنى اخر أن كل متغير يمثل نفسه وال يمثل غيره من المتغيرات وذلك من اجل التأكد من ان المتغيرات  
وحتى يكون هناك صدق تمايزي    Fornell and Larcker (1981)تم استخدام معيار    غير مكررة.  المستخدمة

لكل متغير من متغيرات الدراسة أكبر ما يمكن مقارنته    Fornell-Larckerألداة الدراسة يجب ان يكون معيار  
ي أن المتغير يمثل نفسه أكثر من تمثيله لبقية المتغيرات، وبالتالي ال يكون هناك تداخل بين  ببقية المتغيرات، أ
يوضح انه ال يوجد تداخل بالتالي معيار  .Error! Reference source not foundمتغيرات الدراسة.  

 الصدق التمايزي ألداة الدارسة محقق. 
 (: نتائج الصدق التمايزي 3.5جدول رقم )

 أنظمة المعلومات  الحوكمة الضريبية  التهرب الضريبي 
   0.801 التهرب الضريبي
  0.717 0.770 الحوكمة الضريبية 
 0.729 0.698 0.771 أنظمة المعلومات 

النموذج   النتائج صحة االسئلة المستخدمة في قياس المتغيرات من خالل تحليل  بناًء على ما سبق، تظهر 
التقاربي    Measurement Modelالقياسي   الصدق  التمايزي    Convergent validityبشقيه  والصدق 

Discriminant validity    )فانه من الممكن البدء بتحليل النموذج الهيكلي )النموذج الداخليStructural 
Model  .والذي سيتم مناقشته في القسم التالي 

 ت خطوات العمل على النحو التالي:بعد كل ما سبق من اجراءات استقر 
 . إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية. 1
 الدراسة.. تحديد أفراد عينة 2
. توجيه كتاب من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة القدس المفتوحة، الى اإلدارة العامة للشؤون  3

 . (4اإلدارية في وزارة المالية الفلسطينية، لتسهيل مهمة جمع بيانات الدراسة )ملحق 
وتم استرجاع    ،( استبانة148)  وتم توزيع . قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة، واسترجاعها،  4
  ( استبانة صالحة للتحليل. 132( استبانة وجد منها ) 137)
 .  Smart PLS3. تم تفريغ البيانات في برنامج5
التوصيات 6 واقتراح  السابقة،  الدراسات  مع  ومقارنتها  ومناقشتها،  وتحليلها،  النتائج،  استخراج   . 

 المناسبة. 
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على    ، أنظمة المعلومات، التهرب الضريبياستقر مقياس الحوكمة الضريبيةبعد كل ما سبق من اجراءات  
 النحو التالي: 

 الجزء األول: تكون من خطاب موجه ألفراد عينة البحث.
الجزء الثاني: اشتمل على المتغيرات الديموغرافية المتعلقة بأفراد عينة البحث، وهي: الجنس، المؤهل العلمي،  

 الوظيفية، سنوات الخدمة، المديرية.الدرجة 
الجزء الثالث: تكون من مقياس الحوكمة الضريبية، مقياس أنظمة المعلومات، مقياس التهرب الضريبي، بحيث 

)الشفافية،    ( أبعاد هي5( فقرة، موزعة على )30تكون مقياس الحوكمة الضريبية في صورته النهائية من )
القي، الكفاءة والفعالية(، ومقياس أنظمة المعلومات تكون في صورته النهائية  المساءلة، االفصاح، االلتزام االخ

( مستلزمات هي )المادية، البرمجية، البشرية، التنظيمية(، ومقياس التهرب 4( فقرة، موزعة على )24من )
 ( فقرات.10الضريبي تكون في صورته النهائية من )

كمؤ  ايجابية  صياغة  الفقرات  هذه  جميع  صيغت  الحوكمة حيث  مبادئ  لتطبيق  اإليجابية  الحالة  على  شرات 
أنظمة المعلومات للحد من التهرب الضريبي في ادارة ضريبة الدخل في الضفة الغربية،    باستخدامالضريبية  

(، 3(، محايد )4(، موافق )5وطلب من أفراد العينة اإلجابة عليها وفقًا لسلم ليكرت الخماسي: موافق بشدة )
أي بمعنى أنه كلما زادت درجات المقياس كان ذلك مؤشرًا على توافر   ،(1غير موافق بشدة )  (،2غير موافق )

الحكم الرشيد والعكس صحيح، ولتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة على المقياس استخدم المعيار النسبي  
 اآلتي: 

 الحد االدنى( ÷ عدد الدرجات  – )الحد االقصى لالستجابة 
( =1-5÷ )5  =4 ÷5   =0.80 

ما يتضمنه   الخماسي حسب  ليكرت  العينة على مقياس  االستجابة ألفراد  تقدير توزيع درجات  وعليه يصبح 
 الجدول اآلتي:

 (: توزيع درجات االستجابة ألفراد العينة على مقياس ليكرت الخماسي 3.6جدول )
 قليلة جداً  قليلة متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً  الدرجة

 1-1.80 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5 مدى الدرجة
 متغيرات الدراسة 

 كاالتي:  متغير وسيط، مستقل، تابع وهولقد اشتملت الدراسة على    
الحوكمة الضريبية والذي شكل أساس الفرضيات، كما واشتمل هذا تمثل المتغير الوسيط ب :المتغير الوسيط

 .(الكفاءة والفعالية، االلتزام األخالقي، اإلفصاح، المساءلة، الشفافية)التالية:   األبعاد المتغير على 
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الضريبي،   :المستقل  رالمتغي التهرب  من  الحد  في  تأثيره  ومدى  المعلومات  بأنظمة  المستقل  المتغير  تمثل 
 . (التنظيمية، البشرية ، البرمجية، المادية) التالية:  األبعاد وتضمن على 
 تمثل المتغير بالتهرب الضريبي.  :المتغير التابع

المعلومات كمتغير مستتتتتتتقل، والتهرب وستتتتتتيقوم الباحث: بدراستتتتتتة الحوكمة الضتتتتتتريبية كمتغير وستتتتتتيط، وأنظمة  
 .الضريبي كمتغير تابع

 
 اإلحصائية المعالجات

معالجة البيانات  بعد جمع إجابات أفراد العينة، جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب، ثتم تمت  
المتقدم   االحصائي  التحليل  برنامج  باستخدام  اإلحصائية    SMART PLS 3إحصائيا  المعالجات  ومن 

 او نفي الفرضيات ما يلي:  ةالمستخدمة الختبار نموذج الدارسة واثبات صح
 Measurement Modelأوال: تحليل النموذج القياسي 

 خالل التحقق من المعايير التالية:يمكن تحليل نتائج النموذج القياسي من 
 وتتم من خالل Convergent validityالصدق التقاربي . 1

A) ) التشعبات  -االتساق الداخليFactor Loading 
(B ) ثبات المقياسReliability -  الموثوقية المركبةComposite Reliability (CR) 

(C) متوسط التباين المفسرAverage Variance Extracted (AVE) 
 Fornell and Larcker (1981)وذلك من خالل معيار Discriminant validity . الصدق التمايزي 2

 Structural Modelثانيا: تحليل النموذج الهيكلي 
 يمكن تحليل نتائج النموذج الهيكلي من خالل التحقق من المعايير التالية:

(Aمعامل التفسير) coefficient of determination  (𝑅2) 
(B) حجم التأثيرEffect size  (𝑓2) 
(C) اختبار الفرضيات 

 يتم اختبار جودة نموذج الدراسة من خالل التحقق من المعايير التالية:  ثالثا: اختبار جودة نموذج الدراسة:
(A جودة التنبؤ)2Q   

(B) جودة المطابقةGoodness of Fit (GoF) 
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 الفصل الرابع 
 نتائج الدراسة

 
 المقدمة 

كمتغير   الضريبية  الحوكمة  باستخدام  الدراسة  هذه  التهرب    وسيطتميزت  من  والحد  المعلومات  أنظمة  بين 
من حيث الجانب النظري    بموضوع الدراسةالضريبي، وذلك من خالل عرض وحصر أهم المواضيع المتعلقة  

 والتهرب الضريبيعلينا أن نختم هذه الدراسة من خالل تأكيدنا على أن الحوكمة الضريبية    لذلكوالتطبيقي،  
  ، كون الضريبة تعتبر من بأنظمة المعلومات التكنولوجية كونهما مرتبطان    يعتبران من أهم المواضيع المطروحة

اإليرادات المصادر    أهم  الرقي  للدولة من حيث  باتجاه  الدولة  اقتصاد  وتقدم  دفع  فعال في  دور  تلعب  ، فهي 
ودائرة   والتقدم، لذلك تعتبر الحوكمة الضريبية الركيزة األساسية التي يقوم عليها النظام الضريبي بصفة عامة

بصفة خاصة، لذا البد من تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية في اإلدارة العامة  في الضفة الغربية    ضريبة الدخل
التي تنبع عن الحوكمة   لألهميةضريبة الدخل بشكل خاص في الضفة الغربية، نظرا    ودوائرللضرائب بشكل عام  

تع الضريبي، ألنها  النظام  فعال في  بشكل  وتؤثر  النظام  الضريبية  منها  يتكون  التي  المكونات  تبر جزء من 
أثر مهم في تحقيق األهداف السياسية الضريبية للدولة لهم الضريبي، و الحوكمة الضريبية وأنظمة المعلومات 

الضريبية   الحوكمة  مبادئ  تطبيق  فإن  ولهذا  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  األهداف  في  تتمثل  والتي 
 ضريبة الدخل في الضفة الغربية.  دوائرعلومات التكنولوجية له أهمية خاصة في باستخدام أنظمة الم

، ألنه ال يقتصر على  في فلسطين  إما بالنسبة للتهرب الضريبي فهو يعتبر ظاهرة عالمية وليست خاصة فقط
تبر  يعبحيث  الدول التي تخطو نحو النمو فقط دون غيرها بل إن التهرب الضريبي مالزم للنظام الضريبي،  

االقتصادية والوفرة المالية للدولة، فهو يؤدي إلى إلحاق    والتنمية للتقدم  التهرب الضريبي أحد المعوقات االساسية  
بالخزينة العامة للدولة مما يؤثر بشكل سلبي على مواردها المالية، إال أن مكافحة هذه الظاهرة  كبيرة  أضرار  

بالضريبة   ون التي يتخذها والتقنيات التي يتبعها المكلفالمتنوعة  بسبب األشكال  وذلك  ،  والبسيطليس باألمر الهين  
 في استعمال الطرق االحتيالية.

خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين  وعلى هذا االساس حاولنا من  
، والتركيز على مدى  لدى دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية  أنظمة المعلومات والحد من التهرب الضريبي

 تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية والتكنولوجيا لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.
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بغرض جمع البيانات الالزمة الختبار   البيانات عن طريق استبيان اعد من خالل الباحث بعد االنتهاء من جمع  و 
دوائر موظفا وموظفة في  (200) المستهدف وهو مجتمع الدراسة ( من132) بلغ حجم العينةنموذج الدراسة، 

في هذا الفصل تم تحليل البيانات وعرض نتائجها، وذلك من اجل التحقق  و   ضريبة الدخل في الضفة الغربية.
أو نفي صحة الفرضيات التي تم طرحها في نموذج الدراسة المقترح. وفي سبيل التحقق من نفي او اثبات  

 Structuralصحة الفرضيات فان الدراسة الحالية قامت بتحليل البيانات باستخدام منهجية المعادالت الهيكلية  
Equation  Modeling)  )SEM برنامج التحليل االحصائي المتقدم   باستخدامSmart-PLS3 . 

 
 SEM (Structural Equation Modeling)الهيكلية  منهجية المعادالت 

تستخدم    SEM (Structural Equation Modeling)تعد طريقة   التي  الحديثة  الطرق  افضل  من 
الختبار النماذج متعددة المتغيرات، وذلك ألنها تعطي للباحث امكانية اختبار العالقة بين هذه المتغيرات دفعة 
للبيانات التي يتم تجميعها من خالل مجموعة مؤشرات يطلق عليها   واحدة مع تحديد مدى مالئمة النموذج 

 . (Hair Jr, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016)مؤشرات جودة المطابقة 
من اجل اختبار مدى مالئمة النموذج المقترح،    SEM)تم استخدام نموذج المعادالت الهيكلية )  وبناًء عليه

، والذي يستخدم للتأكد من مدى مالئمة  Smart-PLS3وذلك من خالل برنامج التحليل االحصائي المتقدم  
 تخدمة وأنها تقيس فعليا ما وضعت من اجل قياسه.النموذج مع بيانات العينة المس

 
 معدل االستجابات على أداة الدراسة

ضريبة الدخل في    المكونة من موظفيتمثلت طريقة توزيع االستبيان في التوجه الشخصي لعينة الدراسة       
من مجتمع الدراسة المكون  موظف    (132عينة عشوائية بلغت )بحيث تم توزيع االستبيان على  الضفة الغربية،  

، وبعد انتهاء عملية الجمع تم الحصول على  موظفا وموظفة في ضريبة الدخل في الضفة الغربية  (200)من  
البحث،  لمجتمتع    جتدا وممثلتة  كافيةمن مجتمتع البحتث األصتلي، وهتذه النستبة تعتد    %(66)استبانات بواقع    132

 لعينة الدراسة. الديموغرافيةيبين الخصائص  (4.1)الجدول رقم 
 (: خصائص افراد العينة الديموغرافية 4.1جدول رقم )

 النسبة التكرار  خصائص افراد عينة الدراسة 

 الجنس
 % 66.7 88 ذكر
 % 33.3 44 انثى

 المؤهل العلمي
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 % 14.4 19 دبلوم فأقل 
 % 68.9 91 بكالوريوس 

 % 16.7 22 دراسات عليا
 الدرجة الوظيفية

 % 1.5 2 مدير عام
 % 12.9 17 مدير دائرة 

 % 6.8 9 نائب مدير دائرة 
 % 12.9 17 رئيس قسم
 % 65.9 87 موظف 

 سنوات الخدمة 
 % 22 29 سنوات فأقل  5
 % 26.5 35 سنوات  10-5من 

 % 51.5 68 سنوات  10اكثر من 
 المديرية

 % 18.2 24 رام هللا 
 % 7.6 10 بيت لحم

 % 5.3 7 اريحا
 % 9.1 12 جنين
 % 6.8 9 قلقيلية
 % 5.3 7 طوباس 
 % 9.8 13 طولكرم
 % 3.8 5 سلفيت 
 % 23.5 31 نابلس 
 % 10.6 14 الخليل 

( منهم اناث، وتوزعت  %33.3( من افراد العينة ذكور وان )%66.7اعاله ان )   4.1يتضح من الجدول رقم  
الدبلوم فأقل نسبتهم ) %( ومن يحملون  14.4عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي فكان من يحملون 

( البكالوريوس  عليا  68.9شهادة  شهادات  يحملون  ومن  )كانت  %(  للدرجة 16.7نسبتهم  بالنسبة  اما   ،)%
%(، 65.9بنسبة )   %( مدير عام وهي اقل نسبة واكبر نسبة كانت للموظفين1.5الوظيفية فكان ما نسبته )

%(  51.5سنوات بنسبة )  10وكانت اعلى نسبة من حيث سنوات الخدمة هي لمن كان لهم خبرة اكثر من  
( فأقل  سنوات  خمس  لهم خبرة  لمن  نسبة  هللا  22واقل  رام  الى  المديرية  الدراسة حسب  عينة  وتوزعت   ،)%
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(18.2( لحم  بيت  اريحا )%7.6(،  جنين )%5.3(،  قلقيلية )%9.1(،  %(،  5.3%(، طوباس )%6.8(، 
 %(. 10.6%(، الخليل )23.5%(، نابلس )3.8%(، سلفيت )9.8طولكرم )

 
 تحليل المؤشرات المتعلقة بمتغيرات الدراسة   

 الرئيس  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
ضريبة دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمة المعلومات والحد من التهرب الضريبي لدى دائرة  

 ؟ الدخل في الضفة الغربية 
 هذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:  منوينبثق 

 ما درجة تطبيق الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟ -1
 ما درجة تطبيق نظم المعلومات في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟ -2
 لدى المكلفين في دوائر ضريبة الدخل من وجهة نظر الموظفين؟ ما درجة توافر فرص التهرب الضريبي -3
 المعلومات في الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟   أنظمة ما مدى تأثير  -4
 المعلومات في الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟  أنظمةما مستوى تأثير -5
 . ما درجة تأثير الحوكمة في الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية؟ 6

ارها،  التي تم اختي  للعينةاستخراج النتائج التي تتعلق بالقسم الثاني من اداة الدراسة    تمهذه األسئلة،    علىولإلجابة  
، بالحوكمة الضريبية، وأنظمة المعلومات، والتهرب الضريبيوالتي تتعلق بدراسة المحاور الخاصة والمرتبطة  

وقام الباحث بتحديد خمس    ،، لفقرات ومحاور األداة المعيارية، واالنحرافات  وتم استخراج المتوسطات الحسابية
  5على    ه( ثم قسم4=    1- 5ول المدى وهو )فترات للفصل بين الدرجات المرتفعة والمنخفضة؛ إذ حسب ط

، للفصل ما بين  التالي( وعليه اعتمد الباحث التقدير  0.8( وعليه فإن طول الفترة هو )0.8=    5/ 4فترات )
 ، وبيان ذلك فيما يلي:الدرجات 
 درجة كبيرة جدًا.  فأعلى(% 84.2فأكثر ويعادل  4. 21المتوسط الحسابي )  •
 درجة كبيرة.  (%84.0 -% 68.2ويعادل  4. 20  -3. 41المتوسط الحسابي )  •
 درجة متوسطة.  %(68.0 -% 52.2ويعادل  3. 40- 2. 61الحسابي ) المتوسط  •
 درجة قليلة. %(52.0 -% 36.2ويعادل  2. 60- 1. 81الحسابي ) المتوسط  •
 ( درجة قليلة جدًا. 1. 81المتوسط الحسابي )أقل من   •

أما األستتتتاس الذي تم االعتماد عليه في توزيع هذه الفئات فهو الوصتتتتف اإلحصتتتتائي القائم على توزيع  
 (5) وتعطى )موافق بشتتتتدة( بالدرجة الخماستتتتي الذي يبدأالمتوستتتتطات بين فئات التدريج على مقياس ليكرت 
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  درجتين، ( وتعطىموافقغير  ثم ) درجات، (3) )محايد( وتعطى ثم درجات، (4) وتعطى )موافق(  ثم ،ت درجا
 ذلك. توضح. والجداول التالية فقط واحدة درجة وتعطى بشدة( غير موافقب ) وينتهي
 تحليل المؤشرات المتعلقة بمتغير التهرب الضريبي  -أ

التهرب  ( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار المعنوية لمتغير 4.2جدول رقم )
 الضريبي

 التهرب الضريبي : المتغير التابع # 

 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة
 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 

موافق   األهمية  

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
يقومالمكلفونباستغاللبعض

 الثغراتالموجودةبالقانونالضريبي
 9 معنوية 0.000 % 70.00 1.156 3.50 19.6 39.3 19.2 15.6 6.3

2 
بالتصريحوننادرامايقومالمكلف

العادلللدخلعندتقديماإلقرار

 الضريبي
 7 معنوية 0.000 % 70.40 1.231 3.52 28.1 25.9 21 20.1 4.9

3 
يستعينالمكلفبالضريبةبأهل

االختصاصلمعرفةالطرق

 المستخدمةللتهربمنالضريبة
 8 معنوية 0.000 % 70.20 1.100 3.51 20.1 33.9 28.1 12.9 4.9

4 

تقديمالمكلفالبيانالضريبيالسنوي

باعتمادهعلىسجالتودفاترحسابات

مصطنعةتخالفماهوموجود

 بالدفاترالحقيقية

 10 معنوية 0.000 % 69.80 1.190 3.49 20.5 37.1 21.9 12.1 8.5

5 

مكلفونبشكلمستمربتخفيضيقومال

قيمةالدخلالخاضعللضريبة

بتخفيضقيمةالدخلالخاضع

 للضريبةبشكلمستمر

 3 معنوية 0.000 % 72.00 1.124 3.60 21.4 41.1 19.6 12.1 5.8

6 
مكلفونعادةبعملياتشراءيقومال

 وهميةلتضخيمالمصروفات
 2 معنوية 0.000 % 72.40 1.214 3.62 31.7 24.6 21.9 17.9 4

7 
نيقدمونفواتيرمزورةمنالمكلفو

 أجلتخفيضقيمةالضريبة
 4 معنوية 0.000 % 71.20 1.189 3.56 24.6 32.1 25.9 9.4 8

8 
إخفاءبعضعملياتالبيعبغرضيتم

 التقليلمنالعائدات
 6 معنوية 0.000 % 70.40 1.067 3.52 19.6 34.4 27.7 15.2 3.1

9 
شعورالمكلفبتدنيعدالةالنظام

 الضريبي
 5 معنوية 0.000 % 70.80 1.186 3.54 27.7 26.3 21.4 21.9 2.7

10 
عضالمكلفينبالمبالغةفيشعورب

 تقديراالعباءالضريبيةعليهم
 1 معنوية 0.000 % 78.20 982. 3.91 28.6 46.4 14.3 8.5 2.2

الكلية لبعد التهرب الضريبي حسب موظفي يتبين من   ضريبة الدخل في الضفة   الجدول السابق ان الدرجة 
- 3.49قيم المتوسطات الحسابية ما بين )   و تراوحت (،  3.577الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي )

  المعنوية ة  ( وهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اختبار قيم3.91
والذي اشار الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاءت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة  

( وانحراف معياري  3.91"شعور بعض المكلفين بالمبالغة في تقدير االعباء الضريبية عليهم" بمتوسط حسابي ) 
عادة بعمليات شراء وهمية لتضخيم المصروفات" (، وفي المرتبة الثانية جاءت فقرة "يقوم المكلفون  0.982)

تقديم المكلف    (، واقل فقرة ذات اهمية نسبية كانت فقرة "1.214( وانحراف معياري )3.62بمتوسط حسابي )
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بالدفاتر   موجود  هو  ما  تخالف  مصطنعة  حسابات  ودفاتر  سجالت  على  باعتماده  السنوي  الضريبي  البيان 
 (. 1.190وانحراف معياري )  (3.49الحقيقية" بمتوسط حسابي )

 تحليل المؤشرات المتعلقة بمتغير الحوكمة الضريبية  - ب
 البعد األول/ مبدأ الشفافية 

( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار  4.3جدول رقم )
 المعنوية لمتغير الحوكمة الضريبية بعد "مبدأ الشفافية" 

 مبدأ الشفافية / البعد األول #

 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
االهمية 

 النسبية 
اختبار  

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب
موافق  االهمية 

 بشدة 
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

 بشدة 

1 
اللوائحواالنظمةمتاحةلكافةالموظفينفي

 الدائرة
 3 معنوية 0.000 71.00% 1.062 3.55 19.2 35.7 31.3 8.5 5.4

2 
تتمإجراءاتالعملبشكلمبسطيسمحبأداء

 األنشطةدونتعقيدمنقبلالموظفين
 5 معنوية 0.000 70.40% 1.140 3.50 19.6 37.9 19.6 17.9 4.9

3 
 فيترفع المطبقة والتشريعات األنظمة

في والكفاءة الشفافية مستوى الدائرة

 التقاريرالمالية
 1 معنوية 0.000 72.60% 1.141 3.63 27.2 28.6 29 9.4 5.4

4 
دائرةتقاريرهابشكلواضحلوزارةتقدمال

 المالية
 6 معنوية 0.000 69.20% 1.140 3.46 19.6 34.4 24.1 16.5 5.4

5 
حول الضريبية المعلومات الدائرة تنشر

للمكلفين الضريبي التحصيل عمليات

 بالضريبةبطريقةعادلة
 2 معنوية 0.000 71.60% 1.094 3.58 21.4 37.1 22.8 15.2 3.6

6 
تمكن بطريقة المالية القوائم الدائرة تنشر

 المكلفيناالطالععليهافيايوقت
 4 معنوية 0.000 % 70.00 1.067 3.52 19.6 34.4 27.7 15.2 3.1

ضريبة الدخل في الضفة الغربية    الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد مبدأ الشفافية حسب موظفييتبين من  
( وهي  3.63- 3.46قيم المتوسطات الحسابية ما بين )   و تراوحت (،  3.544كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي اشار    المعنوية  اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اختبار قيمة
الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاءت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة " ترفع األنظمة  

( وانحراف  3.63والتشريعات المطبقة في الدائرة مستوى الشفافية والكفاءة في التقارير المالية" بمتوسط حسابي )
تنشر الدائرة المعلومات الضريبية حول عمليات التحصيل    ة جاءت فقرة "(، وفي المرتبة الثاني 1.141معياري )

(، واقل فقرة 1.094( وانحراف معياري )3.58" بمتوسط حسابي )  الضريبي للمكلفين بالضريبة بطريقة عادلة
( وانحراف  3.46تقدم الدائرة تقاريرها بشكل واضح لوزارة المالية" بمتوسط حسابي )   ذات اهمية نسبية كانت فقرة "

 (.  1.140معياري )
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 البعد الثاني/ مبدأ المساءلة
( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار المعنوية لمتغير  4.4جدول رقم )

 بدأ المساءلة"الحوكمة الضريبية بعد "م

 مبدأ المساءلة  / البعد الثاني # 

 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة
 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
يوجدلجانتفتيشومراقبةمنخارج

الدائرةللتأكدمنسيرالعملوفق

 السياسةالعامةللدائرة
 3 معنوية 0.000 68.60% 1.226 3.43 25 23.7 28.1 16.1 7.1

2 
يتمالتدرجفينوعالعقوبةبمايتناسب

 نوعالمخالفةوتكرارها
 6 معنوية 0.000 67.60% 1.048 3.38 14.3 35.3 27.2 20.5 2.7

3 
يوجدنظامفعالفيالدائرةللرقابة

 والتدقيق
 5 معنوية 0.000 67.80% 1.287 3.39 22.8 30.4 20.5 15.6 10.7

4 
يتوفرفيالوزارةموقعإلكتروني

يتضمنكافةالمعلوماتوآلياتاتخاذ

 القرار
 2 معنوية 0.000 69.00% 1.111 3.45 17.9 33.5 31.7 9.8 7.1

5 
تعاقبالدائرةكلمنيخالفالقانون

 اويثبتتورطهبقضيةفساد
 1 معنوية 0.000 69.80% 1.183 3.49 20.1 38.4 18.8 15.6 7.1

6 
تسمحآلياتالمساءلةفيالدائرة

 بالمراجعةفيأيوقت
 4 معنوية 0.000 % 68.20 1.228 3.41 24.6 24.1 25.4 19.6 6.3

ضريبة الدخل في الضفة الغربية  الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد مبدأ المساءلة حسب موظفييتبين من 
( وهي  3.49- 3.38قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.43كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي اشار    المعنويةاعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اختبار قيمة  
الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاءت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة " تعاقب الدائرة 

(، 1.183( وانحراف معياري )3.49كل من يخالف القانون او يثبت تورطه بقضية فساد" بمتوسط حسابي )
موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات وآليات اتخاذ القرار"   وفي المرتبة الثانية جاءت فقرة "يتوفر في الوزارة

يتم التدرج في  (، واقل فقرة ذات اهمية نسبية كانت فقرة "1.111( وانحراف معياري )3.45بمتوسط حسابي )
 (.  1.048( وانحراف معياري ) 3.38" بمتوسط حسابي ) نوع العقوبة بما يتناسب نوع المخالفة وتكرارها
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 الثالث/ مبدأ االفصاح البعد
( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار  4.5جدول رقم )

 المعنوية لمتغير الحوكمة الضريبية بعد "مبدأ االفصاح" 

 مبدأ االفصاح  / البعد الثالث # 
 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة

 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
تفصحالدائرةعنخططهافيمايتعلق

 باإلجراءاتالمنويالقيامبها
 3 معنوية 0.000 68.40% 1.043 3.42 14.3 37.9 27.2 17 3.6

2 
يتمعرضحساباتالدائرةوفقا

لمبادئالمحاسبةالحكوميةالمستندة

 لقانونضريبةالدخلالفلسطيني
 1 معنوية 0.000 70.00% 1.238 3.50 27.7 25.4 21.4 20.1 5.4

3 
يساعداإلفصاحعلىتعديلاألخطاء

 الضريبيةوتحسينطرقمعالجتها
 2 معنوية 0.000 69.80% 1.128 3.49 20.5 32.6 27.2 14.3 5.4

4 
تفصحالدائرةفيخططهاالمستقبلية

عنحجماألداءالمتوقعمنخالل

 موقعهاااللكترونيعلىاالنترنت
 6 معنوية 0.000 63.00% 1.272 3.15 17 29.5 14.3 30.4 8.9

5 
تقومالدائرةباإلفصاحعنالمعلومات

 الماليةمنخاللموقعهاااللكتروني
 4 معنوية 0.000 65.40% 1.137 3.27 13.4 32.6 30.8 14.3 8.9

6 
يتماإلفصاحمنخاللالمنشورات

 عنالسياساتالعامةللدائرة
 5 معنوية 0.000 % 63.40 1.260 3.17 17.4 29.5 13.8 31.7 7.6

ضريبة الدخل في الضفة الغربية   يتبين من الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد مبدأ االفصاح حسب موظفي
( وهي  3.50- 3.15قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.37كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي اشار    المعنويةاعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اختبار قيمة  
الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاءت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة " يتم عرض 

ا لمبادئ المحاسبة الحكومية المستندة لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني" بمتوسط حسابي  حسابات الدائرة وفق
(، وفي المرتبة الثانية جاءت فقرة "يساعد اإلفصاح على تعديل األخطاء  1.238( وانحراف معياري )3.50)

ذات اهمية   (، واقل فقرة1.111( وانحراف معياري )3.45الضريبية وتحسين طرق معالجتها" بمتوسط حسابي )
تفصح الدائرة في خططها المستقبلية عن حجم األداء المتوقع من خالل موقعها االلكتروني    نسبية كانت فقرة "

 (.  1.272( وانحراف معياري )3.15على االنترنت" بمتوسط حسابي )
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 البعد الرابع/ مبدأ االلتزام األخالقي 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار  ( التكرارات  4.6جدول رقم )

 المعنوية لمتغير الحوكمة الضريبية بعد "مبدأ االلتزام األخالقي"

 مبدأ االلتزام األخالقي  / البعد الرابع # 
 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة

 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
العدالةفياتخاذالقراراتلدىالدائرة

 تعززااللتزاماألخالقيلدىالمكلفين
 3 معنوية 0.000 66.20% 1.121 3.31 13.4 32.6 30.8 14.3 8.9

2 
الوضع مع الضريبية القوانين مالءمة

االلتزام تعزز للمكلفين االقتصادي

  األخالقي
 6 معنوية 0.000 65.20% 1.090 3.26 15.6 29.5 32.1 16.1 6.7

3 
تساعد الضريبية المعلومات وضوح

بالقيام األخالقي بااللتزام المكلفين

 بواجباتهمتجاهضريبةالدخل
 5 معنوية 0.000 65.40% 1.140 3.27 11.6 35.3 25.9 21.9 5.4

4 
ال االلتزامتعزز الدائرة لدى شفافية

 األخالقيلدىالمكلفين
 1 معنوية 0.000 67.60% 1.165 3.38 15.6 25.9 37.1 12.5 8.9

5 
اإل فيتوفر يساهم الدائرة لدى فصاح

 تعزيزااللتزاماألخالقيلدىالمكلفين
 2 معنوية 0.000 67.20% 1.143 3.36 15.2 39.7 20.5 16.5 8

6 
كفيلةالقرارا الدائرة تتخذها التي ت

 بحمايةمصالحالمكلفين
 4 معنوية 0.000 % 65.60 1.135 3.28 13.4 33 30.8 13.8 8.9

ضريبة الدخل في الضفة    الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد مبدأ االلتزام األخالقي حسب موظفييتبين من  
(  3.38- 3.26قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.31الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي    المعنويةبار قيمة  وهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اخت
اشار الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاءت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة "تعزز  

(،  1.165( وانحراف معياري )3.38الشفافية لدى الدائرة االلتزام األخالقي لدى المكلفين" بمتوسط حسابي ) 
صاح لدى الدائرة يساهم في تعزيز االلتزام األخالقي لدى المكلفين"  وفي المرتبة الثانية جاءت فقرة " توفر اإلف

(، واقل فقرة ذات اهمية نسبية كانت فقرة " مالءمة القوانين 1.143( وانحراف معياري )3.36بمتوسط حسابي )
 ( وانحراف معياري 3.26الضريبية مع الوضع االقتصادي للمكلفين تعزز االلتزام األخالقي" بمتوسط حسابي )

(1.090  .) 
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 البعد الخامس/ مبدأ الكفاءة والفعالية
( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار المعنوية  4.7جدول رقم )

 "مبدأ الكفاءة والفعالية"الحوكمة الضريبية بعد  لمتغير

 مبدأ الكفاءة والفعالية  # 

 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة
 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
تتوفرلدىالموظفينالقدراتعلى

إتماموإنجازعملهمبشكلجيدمن

 حيثالوقتوالسرعة
 6 معنوية 0.000 62.20% 1.391 3.11 18.3 29 16.1 18.3 18.3

2 
يمتلكالمقدرالضريبيمعلوماتمهنية

 بحيثاليمكنتضليله
 3 معنوية 0.000 69.60% 1.213 3.48 21 37.1 20.1 12.9 8.9

3 
الموظفينعلىدرايةومعرفةفي

القوانينالمعمولبهافيدائرةضريبة

 الدخل
 4 معنوية 0.000 69.00% 1.226 3.45 21.4 33 24.1 11.6 9.8

4 
ىالدائرةمعاييرخاصةيوجدلد

 للتوظيف
 2 معنوية 0.000 71.60% 1.134 3.58 20.5 42 18.8 12.5 6.3

5 
يتمتعالموظفينفيالدائرةبمهارات

عاليةفياالتصالوالتواصلمع

 المكلفين
 1 معنوية 0.000 72.00% 1.212 3.60 30.8 35 21 19.6 3.6

6 
دائرةبتقييمأداءالموظفينلديهاتهتمال

 منخاللتصويبنقاطالضعفلديهم
 5 معنوية 0.000 % 67.60 1.130 3.38 19.2 26.8 33 15.2 5.8

ضريبة الدخل في الضفة    يتبين من الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد مبدأ االلتزام األخالقي حسب موظفي
(  3.60-3.11قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.44الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي    المعنويةقد تم اختبار قيمة  وهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي ف
اشار الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاءت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة "يتمتع  

( وانحراف  3.60)   في الدائرة بمهارات عالية في االتصال والتواصل مع المكلفين" بمتوسط حسابي  ون الموظف
يوجد لدى الدائرة معايير خاصة للتوظيف" بمتوسط حسابي    ية جاءت فقرة "(، وفي المرتبة الثان1.212معياري )

(، واقل فقرة ذات اهمية نسبية كانت فقرة "تتوفر لدى الموظفين القدرات  1.134( وانحراف معياري ) 3.58)
( وانحراف معياري 3.11على إتمام وإنجاز عملهم بشكل جيد من حيث الوقت والسرعة" بمتوسط حسابي ) 

(1.391  .) 
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 تحليل المؤشرات المتعلقة بمتغير أنظمة المعلومات  - ج
 البعد األول/ المستلزمات المادية 

( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار  4.8جدول رقم )
 المعنوية لمتغير أنظمة المعلومات بعد "المستلزمات المادية" 

 # 
المستلزمات   / البعد األول

 المادية 

 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة
 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 االهمية النسبية 

اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 

غير 

موافق  

 بشدة 

1 
تتوفرفيالدائرةأجهزة

إلنجازالعملحواسيبمالئمة

 المطلوب
 3 معنوية 0.000 68.80% 1.215 3.44 25 23.2 29 16.1 6.7

2 
توفرالدائرةوسائلإدخال

البياناتتتناسبواحتياجات

 العملفيالدائرة
 4 معنوية 0.000 68.20% 1.072 3.41 16.1 34.4 26.8 19.6 3.1

3 
تتناسبوسائلإخراج

 الدائرةالمعلوماتواحتياجات
 6 معنوية 0.000 68.00% 1.253 3.40 21.4 31.7 22.8 13.8 10.3

4 
تتوفرفيالدائرةتقنياتاتصال

 حديثة
 2 معنوية 0.000 69.00% 1.127 3.45 18.8 32.6 30.8 10.7 7.1

5 
تتناسبكفاءةاألجهزةمعحجم

العملالمطلوبإنجازهفي

 الدائرة
 1 معنوية 0.000 69.60% 1.136 3.48 17.9 40.2 19.6 16.5 5.8

6 
توفراألنظمةمساحةتخزينية

كافيةلعملياتحفظالمعلومات

 إلكترونيا
 5 معنوية 0.000 % 68.20 1.217 3.41 19.6 33.9 32.2 13.8 9.4

ضريبة الدخل في الضفة    يتبين من الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد المستلزمات المادية حسب موظفي 
(  3.48- 3.40قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.43الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي    المعنويةوهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اختبار قيمة  
ت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة " تتناسب  اشار الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاء

حسابي بمتوسط   " الدائرة  في  إنجازه  المطلوب  العمل  حجم  مع  األجهزة  معياري  3.48)   كفاءة  وانحراف   )
(  3.45(، وفي المرتبة الثانية جاءت فقرة " تتوفر في الدائرة تقنيات اتصال حديثة " بمتوسط حسابي )1.136)

تتناسب وسائل إخراج المعلومات واحتياجات   (، واقل فقرة ذات اهمية نسبية كانت فقرة "1.127)وانحراف معياري  
 (.  1.253( وانحراف معياري )3.40الدائرة" بمتوسط حسابي )
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 البعد الثاني/ المستلزمات البرمجية 
واالهمية النسبية واختبار  ( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.9جدول رقم )

 المعنوية لمتغير أنظمة المعلومات بعد "المستلزمات البرمجية" 

 البرمجية المستلزمات  / الثانيالبعد  # 
 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة

 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
تتميزبرامجوتطبيقاتالحاسوب

 بالسهولةفيالتعامللدىالدائرة
 3 معنوية 0.000 66.00% 1.122 3.30 15.2 29.9 31.3 17 6.7

2 
البرمجياتالمستخدمةتتالءممعكافة

النشاطاتوالعملياتالتيتقومبها

 دائرةضريبةالدخل
 4 معنوية 0.000 65.80% 1.112 3.29 12.9 34.8 26.3 19.6 6.3

3 
البرمجياتوالمعلوماتالرقميةلدى

 الدائرةمتوافقةومتناسقة
 6 معنوية 0.000 65.60% 1.154 3.28 16.5 25.4 36.2 12.9 8.9

4 
توضحاإلدارةالمختصةالتعليمات

الالزمةلتشغيلالبرمجياتالتي

 تحتاجهاالدائرة
 1 معنوية 0.000 67.20% 1.170 3.36 14.7 39.7 20.5 16.5 8.5

5 
يتمتحديثالبرمجياتبشكلمستمر

 بمايتناسبمعحاجاتالعمل
 2 معنوية 0.000 66.60% 1.139 3.33 18.3 25.4 33.5 16.5 6.3

6 
توثيقبرمجياتاألنظمةيتم

 وبرمجياتالتشغيل
 5 معنوية 0.000 % 65.80 1.129 3.29 16.1 25.4 38.4 11.6 8.5

ضريبة الدخل في الضفة   حسب موظفي  البرمجيةيتبين من الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد المستلزمات  
(  3.36- 3.28قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.31الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي    المعنويةوهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اختبار قيمة  
توضح    ت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة "اشار الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاء

( وانحراف  3.36)   اإلدارة المختصة التعليمات الالزمة لتشغيل البرمجيات التي تحتاجها الدائرة" بمتوسط حسابي
يتناسب مع  1.170معياري ) يتم تحديث البرمجيات بشكل مستمر بما  الثانية جاءت فقرة "  (، وفي المرتبة 

(، واقل فقرة ذات اهمية نسبية كانت فقرة  1.139( وانحراف معياري )3.33بمتوسط حسابي )  حاجات العمل"
( بمتوسط حسابي  ومتناسقة"  متوافقة  الدائرة  لدى  الرقمية  والمعلومات  البرمجيات  معياري  3.28"  وانحراف   )

(1.154  .) 
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 البعد الثالث/ المستلزمات البشرية 
التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار  ( 4.10جدول رقم )

 المعنوية لمتغير أنظمة المعلومات بعد "المستلزمات البشرية"

 البشرية المستلزمات  / الثالثالبعد  # 
 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة

 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
وجودإدارةمستقلةألنظمةالمعلومات

 فيالهيكلالتنظيميلوزارةالمالية
 3 معنوية 0.000 69.20% 1.075 3.46 16.5 36.6 27.2 15.2 4.5

2 
مستخدموأنظمةالمعلوماتيتقنون

المهاراتالفنيةالكافيةللعملعليهافي

 الدائرة
 2 معنوية 0.000 69.80% 1.220 3.49 25.9 27.7 20.5 21 4.9

3 
تحافظاإلدارةالمختصةباألنظمةعلى

مستوىجيدمنالخدماتفيجميع

 األوقات
 1 معنوية 0.000 70.00% 1.148 3.50 22.3 30.8 26.8 14.7 5.4

4 
تدريبية دورات بعمل الدائرة تقوم

أنظمة مع الموظفين لكافة دورية

 المعلوماتالمطبقةفيالدائرة
 6 معنوية 0.000 63.60% 1.255 3.18 16.5 31.3 14.7 29 8.5

5 
بأنظمة المختصة باإلدارة العاملون

باالحتياجات علم على المعلومات

 المختلفةلألنظمة
 4 معنوية 0.000 66.40% 1.165 3.32 15.6 32.6 29.5 12.9 9.4

6 

بأنظمة المختصة اإلدارة تعالج

واالستفسارات المشاكل المعلومات

في الدخل ضريبة دائرة تواجه التي

 استخدامالشبكةأوالنظامالمطبق

 5 معنوية 0.000 % 65.60 1.135 3.28 13.4 33 30.8 13.8 8.9

ضريبة الدخل في الضفة    حسب موظفي  المستلزمات البشريةيتبين من الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد  
(  3.50- 3.18قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.39الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي    المعنويةم اختبار قيمة  وهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد ت
تحافظ    اشار الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاءت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة "

( وانحراف  3.18اإلدارة المختصة باألنظمة على مستوى جيد من الخدمات في جميع األوقات" بمتوسط حسابي) 
مستخدمو أنظمة المعلومات يتقنون المهارات الفنية الكافية    اءت فقرة "(، وفي المرتبة الثانية ج1.255معياري )

(، واقل فقرة ذات اهمية نسبية  1.220( وانحراف معياري )3.49للعمل عليها في الدائرة" بمتوسط حسابي )
دائرة"  كانت فقرة "تقوم الدائرة بعمل دورات تدريبية دورية لكافة الموظفين مع أنظمة المعلومات المطبقة في ال

 (. 1.255( وانحراف معياري )3.18بمتوسط حسابي ) 
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 البعد الرابع/ المستلزمات التنظيمية 
( التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية واختبار  4.11جدول رقم )

 المعنوية لمتغير أنظمة المعلومات بعد "المستلزمات التنظيمية" 

 المستلزمات التنظيمية  / الرابعالبعد  # 
 المبحوثين  إلجاباتالمئوية  النسبة

 المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
االهمية  

 النسبية 
اختبار 

 المعنوية 
القرار  

 االحصائي 
 ترتيب 
موافق   االهمية 

 بشدة 
 محايد  موافق 

غير 

 موافق 
غير موافق  

 بشدة 

1 
تتابعاإلدارةالعلياسيرالعملفي

دائرةضريبةالدخلالقائمعلى

 استخدامأنظمةالمعلومات
 6 معنوية 0.000 62.20% 1.366 3.11 17.4 29.9 16.1 19.6 17

2 
تشجعاإلدارةالعلياعلىاستخدام

 أنظمةالمعلوماتااللكترونية
 3 معنوية 0.000 69.40% 1.182 3.47 19.6 37.5 20.5 14.7 7.6

3 
وبطاقةتتناسباألنظمةوالتعليمات

الوصفالوظيفيمعاحتياجاتشغل

 الوظيفة
 4 معنوية 0.000 68.80% 1.226 3.44 21 33.5 23.7 12.1 9.8

4 
أنظمة بتطوير العليا اإلدارة تهتم

المعلوماتالمستخدمةوفقاًالحتياجات

 العملوتقييمه
 2 معنوية 0.000 71.60% 1.117 3.58 20.5 41.5 19.2 13.4 5.4

5 
التدريبية البرامج العليا اإلدارة توفر

المعلومات نظم باستخدام المتعلقة

 اإلدارية
 1 معنوية 0.000 72.20% 1.223 3.61 32.1 23.2 21.4 19.6 3.6

6 
يوجدآليةمناسبةللتعاملمعالمعلومات

بحسب وسريتها المستوياتاإلدارية

 اإلدارية
 5 معنوية 0.000 % 63.00 1.276 3.15 17 29.5 14.7 29.5 9.4

ضريبة الدخل في الضفة    يتبين من الجدول السابق ان الدرجة الكلية لبعد المستلزمات التنظيمية حسب موظفي
(  3.61- 3.11قيم المتوسطات الحسابية ما بين )  و تراوحت (،  3.44الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي ) 

والذي    المعنويةوهي اعلى من المتوسط الحسابي النظري، وللمزيد من التحقق االحصائي فقد تم اختبار قيمة  
العاملون   ت اعلى فقرة من حيث االهمية النسبية هي فقرة "اشار الى وجود فوارق ذات داللة احصائية فقد جاء

( وانحراف  3.61باإلدارة المختصة بأنظمة المعلومات على علم باالحتياجات المختلفة لألنظمة" بمتوسط حسابي) 
قوم الدائرة بعمل دورات تدريبية دورية لكافة الموظفين  ت (، وفي المرتبة الثانية جاءت فقرة "  1.223معياري )

(، واقل فقرة ذات  1.117( وانحراف معياري )3.58أنظمة المعلومات المطبقة في الدائرة" بمتوسط حسابي )  مع
بمتوسط   المالية"  التنظيمي لوزارة  الهيكل  المعلومات في  إدارة مستقلة ألنظمة  نسبية كانت فقرة "وجود  اهمية 

 (.  1.366( وانحراف معياري ) 3.11حسابي ) 
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 االولي للبيانات:   التحليل
الغرض من التحليل االولي للبيانات هو التأكد من مدى مالءمة بيانات الدراستة للطرق االحصتائية التي ستوف 

 تستخدمها الدراسة في اختبار فرضيات الدراسة.
المستتتخدمة وصتتالحيتها من خالل اختبار معامل  لألداة وللتأكد من ثبات المقياس تم حستتاب االتستتاق الداخلي 

، حيتتث تراوحتتت درجتتات الثبتتات لكتتل فقرة من فقرات المقيتتاس متتا بين  Chronbach Alphaرومبتتاخ ألفتتا  ك
(، وهذه النتيجة توضتتتتتتتتتتح ان االستتتتتتتتتتتبانة تتصتتتتتتتتتتف بدرجة عالية من الثبات وانها صتتتتتتتتتتالحة 0.955-0.965)

 Skewness andانه قد تم احتستتتتتتتتتتتاب قيمة االلتواء والتفرطح   باإلضتتتتتتتتتتتافةلالستتتتتتتتتتتتخدام في البحث العلمي 
Kurtosis   للبيانات واللذان يدالن على التوزيع االعتدالي والطبيعي للبيانات المستتتتتتتخدمة، وتشتتتتتتير النتائج الى

( وهو  2و +  2-عدم وجود اي انحرافات تذكر في البيانات، حيث ان قيمة االلتواء والتفرطح تراوحت ما بين )
   يار المسموح به من قبل االحصائيين، والجدول التالي يوضح هذه النتائج: المع

 لمتغيرات الدراسة Kortosisوال   Skewnessوقيم ال  ا( قيم كرومباخ ألف4.12جدول رقم )
 أنظمة المعلومات  الحوكمة الضريبية  التهرب الضريبي   

Chronbach Alpha 0.955 0.965 0.959 
Skewness -0.812 -0.608 -0.683 
Kurtosis -0.165 -0.804 -0.494 

 
 معايير جودة نموذج الدراسة:

 :𝑸𝟐جودة التنبؤ  
التنبؤ   التنبؤية، عندما يظهر    𝑄2يمثل مقياس جودة  أو أهميتها  العينة  التنبؤية خارج نموذج  القدرة 

عالقة تنبؤية، فإنه يتنبأ بدقة البيانات الغير المستخدمة في تقدير النموذج،   PLSبرنامج    ينموذج المسار ف
 ,Hair Jr)األكبر من صفر لمتغير كامن داخلي معين إلى الصلة التنبؤية لنموذج المسار    𝑄2وتشير قيم  

Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016)( يوضح نتائج جودة نموذج الدراسة.4.13، الجدول رقم ) 
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 .𝑄2(: جودة التنبؤ  4.13رقم ) جدول

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 
 0.504 2334.996 4704.000 التهرب الضريبي 

 0.467 2147.639 4032.000 الحوكمة الضريبية 
  4256.000 4256.000 أنظمة المعلومات 

يتضح من الجدول السابق، بأن قيمة جودة التنبؤ معنوية مقبولة من الناحية اإلحصائية ألنها أكبر من  
نموذج الدراسة لديها   ، مما يدل على أن المتغيرات الموجودة في(Hair Jr et al., 2016)قيمة صفر بحسب  

 القدرة على التنبؤ بحسب البيانات المستخدمة. 

 :Goodness of Fit (GoF)جودة المطابقة 
مة ء( معياًرا عالمًيا لمؤشر حسن المالHenseler and Sarstedt (2013)الباحثون السابقون    اقترح

وتأكيده، تم    PLS(، يستخدم هذا المعيار لقياس المالءمة اإلجمالية للتحقق من صحة نموذج  GoF)المطابقة  
، يتم  (Sarstedt & Ringle, 2010)مثل    PLSفي دراسات مختلفة في نمذجة مسار    GoFمؤشر    اماستخد 

وتأكيده في القياس على مستوى النموذج    PLSكطريقة للتحقق من أداء نموذج    GoFالتعرف على المعيار  
العام األداء  على  خاص  بشكل  التركيز  وبالتالي  ككل،  الهيكلي  و   ,Esposito Vinzi, Chin)البنائي 

Henseler, & Wang, 2010)بتعريف    ون ، باإلضافة الى ذلك، قام الباحثGoF    أنه "معيار للتحقق من
الجدول  ،(Tenenhaus, Amato, & Esposito Vinzi, 2004)على صعيد عالمي"    PLSصحة نموذج  

   .(  يوضح القيم الالزمة لحساب جودة معيار المطابقة4.14رقم )
 GoF(: جودة المطابقة 4.14رقم ) جدول

𝑅2 𝐴𝑉𝐸̅̅ المتغير التابع  ̅̅ ̅̅  
 0.588 0.873 التهرب الضريبي 

 
  (AVE) x  R  

2

=GOF  
GoF= √0.873 ∗ 0.588 

GoF= √0.513 
GoF=0.716 
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-Wetzels, Odekerken)حسب معيار  0.36هي أكبر من  و   0.716 تساوي   GoFقيمة معيار 
Schröder, & Van Oppen, 2009)  .مما يدل على جودة مطابقة كبيرة لنموذج الدراسة ، 

الموضحة أعاله، فإن مستوى مالءمة النموذج مرتفع بدرجة كافية، مما يشير إلى أن  إلى القيم    استنادا
صالحية النموذج العالمي مناسبة، في الختام، دعمت نتائج التحليل هذه الفرضيات البحثية مع معامالت مسار  

 كبيرة.  tمقبولة وقيم 
 

 نتائج تحليل بيانات الدراسة
 الى جزئيين رئيسيين وهما:  Smart-PLS3يقسم التحليل باستخدام برنامج التحليل االحصائي المتقدم 

وهو ذلك الجزء من نموذج  :  Measurement Modelتحليل النموذج القياسي )النموذج الخارجي(   .1
لمتغيرات  المعادلة الهيكلية، والذي يتعامل مع متغيرات الدراسة ومؤشراتها حيث يحدد العالقات بين ا

المشاهدة )المؤشرات او االسئلة( والمتغيرات غير المشاهدة )الكامنة(، كما أنه أيضا يصف صدق  
 وثبات المتغيرات المشاهدة. 

  وهو النموذج الداخلي الذي يوضح :  Structural Modelتحليل النموذج الهيكلي )النموذج الداخلي(   .2
العالقات السببية الموجودة بين متغيرات الدراسة، حيث انه يوضح طبيعة العالقة بين العوامل المستقلة 
والتابعة، وكذلك يبين نسبة األثر ومعامل التفسير لكل من العوامل المستقلة في العامل التابع. ومن  

)موجبة    واشارتهاالقات  الع  وقيمةخالل نتائج النموذج الهيكلي يمكن توضيح نتائج فرضيات الدراسة  
 او سالبة(. 

فان تحليل البيانات سيتم    Smart-PLS3بناًء على المراحل األساسية للتحليل االحصائي من خالل برنامج   
النموذج   معايير  اجتازت  قد  جمعها  تم  التي  البيانات  ان  من  اوال  التأكد  يتم  لكي  مرحلتين  على 

وذلك من اجل    Structural Modelالنموذج الهيكلي    ، وثانيا يتم تقييمMeasurement Modelالقياسي 
 الوصول الى نتائج الفرضيات وتحقيق اهداف هذه الدراسة

 Measurement Model)الخارجي  القياسي )النموذجتحليل النموذج 
 الى قسمين رئيسيين هما:  Measurement Modelيقسم تحليل النموذج القياسي 

 Convergent validityالصدق التقاربي -1
  Discriminant validity الصدق التمايزي  -2

في قدرته على تقدير الصدق البنائي للمقاييس.   (Smart-PLS3)تتمثل إحدى المزايا األساسية لبرنامج 
ويشير الصدق البنائي إلى الدرجة التي تعكس بها عناصر مقياس البناء النظري والمفاهيمي الذي صممت 
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لقياسه. ويتم التحقق من الصدق البنائي للمقياس من خالل اختبار توافر كال من الصدق التقاربي، والصدق  
 فيما يلي نتائج اختبار كال النوعين من الصدق. التمايزي لذات المقياس. و 

 Convergent validityالصدق التقاربي للمقاييس تحليل .1
الصدق   مع    Convergent Validityالتقاربي يشير  المفهوم  لقياس  المستخدمة  العناصر  اتساق  درجة  إلى 

يتم من خالل ثالثة    التقاربيفإن تقدير الصدق  (  (Hair Jr et al,2016بعضها البعض. ووفًقا لما أشار إليه  
 -  Reliabilityثبات المقياس  Factor Loading ( ،B  )التشعبات   -االتساق الداخلي  (  Aمعايير هي: )

 Average Varianceمتوسط التباين المفسر    Composite Reliability (CR)  ،(C)الموثوقية المركبة  
Extracted (AVE) . 

توضيحا للمعايير المعتمدة علميًا لقبول عناصر الصدق   .Error! Unknown switch argumentوفي   
 التقاربي: 

 معايير قبول عناصر الصدق التقاربي  (:4.15جدول رقم )
 القيم المعتمدة  المعايير

بحسب   0.50من أكبر لكل االسئلة  Factor loading التشعباتيجب أن تكون قيمة   Factor loadingاالتساق الداخلي 
 (Hair Jr et al., 2016 ) . 

 الموثوقية المركبة  
Composite Reliability (CR) 

لتجسيد التناسق الداخلي بين   0.70أكبر من  CRيجب أن تكون قيم الموثوقية المركبة 
 . ( Hair Jr et al., 2016) مؤشرات العام وذلك بحسب  

 Average Varianceمتوسط التباين المفسر 
Extracted (AVE) 

لتجسد نجاح جميع أسئلة العامل    0.50اكبر من ( (AVE يجب ان تكون قيم التباين المفسر
 . ( Hair Jr et al., 2016) في قياسه وذلك بحسب  

القياسي  .Error! Reference source not foundظهر   النموذج  تحليل   Measurementنتائج 
Model   كما اظهرها برنامجSmart-PLS3 . 
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 قبل الحذف  التشعبات ( النموذج القياسي ويظهر قيم 1شكل رقم )
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A.  التشعبات - الداخلياالتساق: Factor Loading  
األسئلة )الفقرات( لجميع االبعاد.    تشعبات يتم تقدير االتساق الداخلي لنموذج الدراسة من خالل اختبار  

فقرات   تشعبات وللتحقق من الصدق التقاربي لنموذج الدراسة، يتم تقييم صدق النموذج من خالل قياس  
( الدراسة  في    Factor loading)نموذج  النتائج  تشير   Error! Unknown switchحيث 

argument.    وError! Reference source not found.    تشعبات الى قيم  Factor Loadings  
 العبارات )األسئلة( لجميع عوامل الدراسة. 

 األسئلة لكل ابعاد نموذج الدراسة قبل الحذف  تشعبات نتائج  (:4.16جدول رقم )
 التشعبات قيم  العبارة  الرمز  العامل 

 الضريبي التهرب 

J1  يقوم المكلفون باستغالل بعض الثغرات الموجودة
 بالقانون الضريبي 

0.810 

J2 بالتصريح العادل للدخل عند   وننادرا ما يقوم المكلف
 تقديم اإلقرار الضريبي

0.706 

J3   يستعين المكلف بالضريبة بأهل االختصاص لمعرفة
 الطرق المستخدمة للتهرب من الضريبة

0.844 

J4   تقديم المكلف البيان الضريبي السنوي باعتماده على سجالت ودفاتر
 0.812 حسابات مصطنعة تخالف ما هو موجود بالدفاتر الحقيقية 

J5   يقوم المكلفون بشكل مستمر بتخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة
 بتخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة بشكل مستمر 

0.828 

J6  0.486 عادة بعمليات شراء وهمية لتضخيم المصروفات يقوم المكلفون 

J7  تخفيض قيمة الضريبة المكلفون يقدمون فواتير مزورة من أجل 
0.835 

J8   يتم إخفاء بعض عمليات البيع بغرض التقليل من
 العائدات

0.749 

J9 0.812 شعور المكلف بتدني عدالة النظام الضريبي 

J10  المكلفين بالمبالغة في تقدير االعباء شعور بعض
 الضريبية عليهم 

0.803 

 الحوكمة الضريبية
 مبدأ الشفافية 

A1  0.798 في الدائرة الموظفين اللوائح واالنظمة متاحة لكافة 

A2   تتم إجراءات العمل بشكل مبسط يسمح بأداء األنشطة دون
 تعقيد من قبل الموظفين

0.743 

A3   مستوى ترفع الدائرة  في  المطبقة  والتشريعات  األنظمة 
 الشفافية والكفاءة في التقارير المالية

0.734 

A4   0.743 تقدم الدائرة تقاريرها بشكل واضح لوزارة المالية 

A5  تنشر الدائرة المعلومات الضريبية حول عمليات التحصيل
 الضريبي للمكلفين بالضريبة بطريقة عادلة 

0.395 

A6   تنشر الدائرة القوائم المالية بطريقة تمكن المكلفين االطالع
 عليها في اي وقت 

0.713 

للتأكد من   B1 مبدأ المساءلة  الدائرة  تفتيش ومراقبة من خارج  لجان  يوجد 
 سير العمل وفق السياسة العامة للدائرة

0.621 
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B2   نوع يتناسب  بما  العقوبة  نوع  في  التدرج  المخالفة  يتم 
 وتكرارها

0.700 

B3  0.710 يوجد نظام فعال في الدائرة للرقابة والتدقيق 

B4  يتوفر في الوزارة موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات
 وآليات اتخاذ القرار 

0.714 

B5   تورطه يثبت  او  القانون  يخالف  من  كل  الدائرة  تعاقب 
 بقضية فساد

0.704 

B6  0.405 المساءلة في الدائرة بالمراجعة في أي وقتتسمح آليات 

 مبدأ االفصاح

C1  تفصح الدائرة عن خططها فيما يتعلق باإلجراءات المنوي
 القيام بها

0.680 

C2   المحاسبة لمبادئ  وفقا  الدائرة  حسابات  عرض  يتم 
 الحكومية المستندة لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني

0.760 

C3   اإلفصاح على تعديل األخطاء الضريبية وتحسين يساعد
 طرق معالجتها 

0.714 

C4   األداء حجم  عن  المستقبلية  خططها  في  الدائرة  تفصح 
 المتوقع من خالل موقعها االلكتروني على االنترنت 

0.741 

C5  المالية من خالل المعلومات  الدائرة باإلفصاح عن  تقوم 
 موقعها االلكتروني 

0.773 

C6  0.744 يتم اإلفصاح من خالل المنشورات عن السياسات العامة للدائرة 

مبدأ االلتزام  
 األخالقي 

D1 
العدالة في اتخاذ القرارات لدى الدائرة تعزز االلتزام األخالقي لدى  

 0.760 المكلفين 

D2  مالءمة القوانين الضريبية مع الوضع االقتصادي للمكلفين
  األخالقيتعزز االلتزام 

0.723 

D3   بااللتزام المكلفين  تساعد  الضريبية  المعلومات  وضوح 
 األخالقي بالقيام بواجباتهم تجاه ضريبة الدخل 

0.643 

D4 0.419 تعزز الشفافية لدى الدائرة االلتزام األخالقي لدى المكلفين 

D5  االلتزام تعزيز  في  يساهم  الدائرة  لدى  اإلفصاح  توفر 
 األخالقي لدى المكلفين

0.701 

D6   مصالح بحماية  كفيلة  الدائرة  تتخذها  التي  القرارات 
 المكلفين 

0.595 

مبدأ الكفاءة  
 والفعالية 

E1   إتمام وإنجاز عملهم القدرات على  الموظفين  لدى  تتوفر 
 بشكل جيد من حيث الوقت والسرعة 

0.005- 

E2   معلومات الضريبي  المقدر  يمكن يمتلك  ال  بحيث  مهنية 
 تضليله 

0.707 

E3 على دراية ومعرفة في القوانين المعمول بها   ونالموظف
 في دائرة ضريبة الدخل 

0.745 

E4 0.665 يوجد لدى الدائرة معايير خاصة للتوظيف 

E5 في الدائرة بمهارات عالية في االتصال   ونيتمتع الموظف
 والتواصل مع المكلفين 

0.728 

E6   تهتم الدائرة بتقييم أداء الموظفين لديها من خالل
 تصويب نقاط الضعف لديهم

0.711 
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 أنظمة المعلومات 

المستلزمات  
 المادية 

F1  تتوفر في الدائرة أجهزة حواسيب مالئمة إلنجاز العمل
 المطلوب

0.748 

F2  توفر الدائرة وسائل إدخال البيانات تتناسب واحتياجات
 العمل في الدائرة 

0.743 

F3 0.800 تتناسب وسائل إخراج المعلومات واحتياجات الدائرة 

F4 0.816 تتوفر في الدائرة تقنيات اتصال حديثة 

F5  تتناسب كفاءة األجهزة مع حجم العمل المطلوب إنجازه
 في الدائرة

0.808 

F6   توفر األنظمة مساحة تخزينية كافية لعمليات حفظ
 المعلومات إلكترونيا 

0.830 

المستلزمات  
 البرمجية 

G1  تتميز برامج وتطبيقات الحاسوب بالسهولة في التعامل
 لدى الدائرة 

0.823 

G2   البرمجيات المستخدمة تتالءم مع كافة النشاطات
 دائرة ضريبة الدخل والعمليات التي تقوم بها 

0.817 

G3  البرمجيات والمعلومات الرقمية لدى الدائرة متوافقة
 ومتناسقة

0.413 

G4  توضح اإلدارة المختصة التعليمات الالزمة لتشغيل
 البرمجيات التي تحتاجها الدائرة

0.731 

G5   يتم تحديث البرمجيات بشكل مستمر بما يتناسب مع
 حاجات العمل 

0.622 

G6 0.698 يتم توثيق برمجيات األنظمة وبرمجيات التشغيل 

المستلزمات  
 البشرية 

H1  وجود إدارة مستقلة ألنظمة المعلومات في الهيكل
 التنظيمي لوزارة المالية

0.698 

H2  يتقنون المهارات الفنية  مستخدمو أنظمة المعلومات
 الكافية للعمل عليها في الدائرة

0.682 

H3   تحافظ اإلدارة المختصة باألنظمة على مستوى جيد من
 الخدمات في جميع األوقات

0.697 

H4   تقوم الدائرة بعمل دورات تدريبية دورية لكافة الموظفين
 مع أنظمة المعلومات المطبقة في الدائرة 

0.352 

H5   العاملون باإلدارة المختصة بأنظمة المعلومات على علم
 باالحتياجات المختلفة لألنظمة

0.653 

H6 
المشاكل   المعلومات  بأنظمة  المختصة  اإلدارة  تعالج 
في   الدخل  ضريبة  دائرة  تواجه  التي  واالستفسارات 

 استخدام الشبكة أو النظام المطبق 
0.713 

المستلزمات  
 التنظيمية 

I1   تتابع اإلدارة العليا سير العمل في دائرة ضريبة الدخل
 القائم على استخدام أنظمة المعلومات 

0.675 

I2  المعلومات أنظمة  استخدام  على  العليا  اإلدارة  تشجع 
 االلكترونية

0.693 

I3   الوصف الوظيفي مع   وبطاقةتتناسب األنظمة والتعليمات
 احتياجات شغل الوظيفة

0.678 

I4  المستخدمة المعلومات  أنظمة  العليا بتطوير  اإلدارة  تهتم 
 وفقاً الحتياجات العمل وتقييمه 

0.616 
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I5  باستخدام المتعلقة  التدريبية  البرامج  العليا  اإلدارة  توفر 
 نظم المعلومات اإلدارية

0.728 

I6   مناسبة للتعامل مع المعلومات اإلدارية وسريتها  يوجد آلية
 بحسب المستويات اإلدارية

0.696 

خالل    Error! Reference source notو    .Error! Unknown switch argumentمن 
found.    ،التشعبات –وعند القيام باختبار االتساق الداخلي  سؤال   70أداة الدراسة اشتملت على    يظهر اناعاله  

( من  A5-B6-D4-E1( من متغير التهرب الضريبي، وحذف ) J5-J6تبين انه يستوجب حذف الفقرات )
،  0.50وذلك الن قيمها اقل من    متغير أنظمة المعلومات ( من  G3-H4، وحذف )متغير الحوكمة الضريبية

 عد الحذف كما يلي: لفقرات االستبانة ب التشعبات فتصبح قيم 
 األسئلة لكل ابعاد نموذج الدراسة بعد الحذف  تشعبات نتائج  (:4.17جدول رقم )

 التشعبات قيم  العبارة  الرمز  العامل 

 التهرب الضريبي 

J1  يقوم المكلفون باستغالل بعض الثغرات الموجودة
 بالقانون الضريبي 

0.824 

J2 بالتصريح العادل للدخل عند   وننادرا ما يقوم المكلف
 تقديم اإلقرار الضريبي

0.708 

J3   يستعين المكلف بالضريبة بأهل االختصاص لمعرفة
 الطرق المستخدمة للتهرب من الضريبة

0.845 

J4  المكلف البيان الضريبي السنوي باعتماده على سجالت ودفاتر  تقديم
 0.832 حسابات مصطنعة تخالف ما هو موجود بالدفاتر الحقيقية 

J7  تخفيض قيمة الضريبة المكلفون يقدمون فواتير مزورة من أجل 
0.843 

J8   يتم إخفاء بعض عمليات البيع بغرض التقليل من
 العائدات

0.761 

J9  0.798 المكلف بتدني عدالة النظام الضريبيشعور 

J10  شعور بعض المكلفين بالمبالغة في تقدير االعباء
 الضريبية عليهم 

0.786 

 الحوكمة الضريبية

 مبدأ الشفافية 

A1  0.800 في الدائرة الموظفين اللوائح واالنظمة متاحة لكافة 

A2   األنشطة دون  تتم إجراءات العمل بشكل مبسط يسمح بأداء
 تعقيد من قبل الموظفين

0.747 

A3  مستوى الدائرة  في  المطبقة  والتشريعات  األنظمة  ترفع 
 الشفافية والكفاءة في التقارير المالية

0.736 

A4   0.747 تقدم الدائرة تقاريرها بشكل واضح لوزارة المالية 

A6   المكلفين تمكن  بطريقة  المالية  القوائم  الدائرة  من تنشر 
 االطالع عليها في اي وقت 

0.703 

 مبدأ المساءلة 

B1   للتأكد من الدائرة  تفتيش ومراقبة من خارج  لجان  يوجد 
 سير العمل وفق السياسة العامة للدائرة

0.621 

B2   نوع المخالفة مع  يتم التدرج في نوع العقوبة بما يتناسب
 وتكرارها

0.698 

B3  0.702 يوجد نظام فعال في الدائرة للرقابة والتدقيق 
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B4  يتوفر في الوزارة موقع إلكتروني يتضمن كافة المعلومات
 وآليات اتخاذ القرار 

0.711 

B5   او القانون  يخالف  من  كل  الدائرة  تورطه  تعاقب  يثبت 
 بقضية فساد

0.676 

 مبدأ االفصاح

C1  تفصح الدائرة عن خططها فيما يتعلق باإلجراءات المنوي
 القيام بها

0.764 

C2   المحاسبة لمبادئ  وفقا  الدائرة  حسابات  عرض  يتم 
 الحكومية المستندة لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني

0.716 

C3   األخطاء الضريبية وتحسين يساعد اإلفصاح على تعديل
 طرق معالجتها 

0.746 

C4   األداء حجم  عن  المستقبلية  خططها  في  الدائرة  تفصح 
 المتوقع من خالل موقعها االلكتروني على االنترنت 

0.768 

C5  المالية من خالل المعلومات  الدائرة باإلفصاح عن  تقوم 
 موقعها االلكتروني 

0.740 

C6  0.762 خالل المنشورات عن السياسات العامة للدائرة يتم اإلفصاح من 

مبدأ االلتزام  
 األخالقي 

D1 
العدالة في اتخاذ القرارات لدى الدائرة تعزز االلتزام األخالقي لدى  

 0.720 المكلفين 

D2  مالءمة القوانين الضريبية مع الوضع االقتصادي للمكلفين
  تعزز االلتزام األخالقي

0.651 

D3   بااللتزام المكلفين  تساعد  الضريبية  المعلومات  وضوح 
 األخالقي بالقيام بواجباتهم تجاه ضريبة الدخل 

0.696 

D5  االلتزام تعزيز  في  يساهم  الدائرة  لدى  اإلفصاح  توفر 
 األخالقي لدى المكلفين

0.599 

D6   مصالح بحماية  كفيلة  الدائرة  تتخذها  التي  القرارات 
 المكلفين 

0.712 

E2  يمكن ال  بحيث  مهنية  معلومات  الضريبي  المقدر  يمتلك 
 تضليله 

0.753 

E3 على دراية ومعرفة في القوانين المعمول بها   ونالموظف
 في دائرة ضريبة الدخل 

0.665 

E4 0.736 يوجد لدى الدائرة معايير خاصة للتوظيف 

E5 في الدائرة بمهارات عالية في االتصال   ونيتمتع الموظف
 والتواصل مع المكلفين 

0.719 

E6  خالل  تهتم الدائرة بتقييم أداء الموظفين لديها من
 تصويب نقاط الضعف لديهم

0.800 

المستلزمات   أنظمة المعلومات 
 المادية 

F1  تتوفر في الدائرة أجهزة حواسيب مالئمة إلنجاز العمل
 المطلوب

0.743 

F2  توفر الدائرة وسائل إدخال البيانات تتناسب واحتياجات
 العمل في الدائرة 

0.746 

F3  0.805 المعلومات واحتياجات الدائرةتتناسب وسائل إخراج 

F4 0.817 تتوفر في الدائرة تقنيات اتصال حديثة 

F5  تتناسب كفاءة األجهزة مع حجم العمل المطلوب إنجازه
 في الدائرة

0.809 
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F6   توفر األنظمة مساحة تخزينية كافية لعمليات حفظ
 المعلومات إلكترونيا 

0.832 

المستلزمات  
 البرمجية 

G1  تتميز برامج وتطبيقات الحاسوب بالسهولة في التعامل
 لدى الدائرة 

0.827 

G2   البرمجيات المستخدمة تتالءم مع كافة النشاطات
 والعمليات التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخل 

0.820 

G4  توضح اإلدارة المختصة التعليمات الالزمة لتشغيل
 تحتاجها الدائرةالبرمجيات التي 

0.734 

G5   يتم تحديث البرمجيات بشكل مستمر بما يتناسب مع
 حاجات العمل 

0.631 

G6 0.705 يتم توثيق برمجيات األنظمة وبرمجيات التشغيل 

المستلزمات  
 البشرية 

H1  وجود إدارة مستقلة ألنظمة المعلومات في الهيكل
 التنظيمي لوزارة المالية

0.697 

H2   مستخدمو أنظمة المعلومات يتقنون المهارات الفنية
 الكافية للعمل عليها في الدائرة

0.692 

H3   تحافظ اإلدارة المختصة باألنظمة على مستوى جيد من
 الخدمات في جميع األوقات

0.708 

H5   العاملون باإلدارة المختصة بأنظمة المعلومات على علم
 لألنظمةباالحتياجات المختلفة 

0.645 

H6 
المشاكل   المعلومات  بأنظمة  المختصة  اإلدارة  تعالج 
في   الدخل  ضريبة  دائرة  تواجه  التي  واالستفسارات 

 استخدام الشبكة أو النظام المطبق 
0.705 

المستلزمات  
 التنظيمية 

I1   تتابع اإلدارة العليا سير العمل في دائرة ضريبة الدخل
 أنظمة المعلومات القائم على استخدام  

0.670 

I2  المعلومات أنظمة  استخدام  على  العليا  اإلدارة  تشجع 
 االلكترونية

0.688 

I3   الوصف الوظيفي مع   وبطاقةتتناسب األنظمة والتعليمات
 احتياجات شغل الوظيفة

0.672 

I4  المستخدمة المعلومات  أنظمة  العليا بتطوير  اإلدارة  تهتم 
 الحتياجات العمل وتقييمه وفقاً 

0.613 

I5  باستخدام المتعلقة  التدريبية  البرامج  العليا  اإلدارة  توفر 
 نظم المعلومات اإلدارية

0.730 

I6   يوجد آلية مناسبة للتعامل مع المعلومات اإلدارية وسريتها
 بحسب المستويات اإلدارية

0.691 

 
B.  المركبة. ثبات المقياس الموثوقيةComposite Reliability  

مجموع أحمال العامل المتغير الكامنة بالنسبة إلى مجموع أحمال العامل زائد   معيار الموثوقية المركبةيقيس  
. ويمكن  ((Hair Jr et al., 2016فما فوق بحسب    0.7بها    الموصيتباين الخطأ ويجب أن تكون القيمة  

 Error! Unknownفي    Composite Reliability (CR)  توضيح نتائج ثبات مقياس الموثوقية المركبة  
switch argument.  وError! Reference source not found. :التالي 
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 CRنتائج الموثوقية المركبة  (4.18جدول رقم )

 المتغير 
Composite Reliability (CR) 

 الموثوقية المركبة 

 0.963 الحوكمة الضريبية 
 0.961 أنظمة المعلومات 
 0.934 التهرب الضريبي

 

 
 CR(: الموثوقة المركبة 2شكل رقم )

 
نتائج مقياس الموثوقة المركبة    Error! Unknownكما في    0.70أن جميع القيم أكبر من    CRتشير 

switch argument.   وError! Reference source not found.  مقياس ان  القول  ويمكن   ،
الداخلي بين عوامل الدراسة يعتبر عالي وذلك بحسب  الموثوقية المركبة قد تحقق، أي ان مستوى االتساق 

Hair Jr et al., 2016).) 
C.  متوسط التباين المفسرAverage Variance Extracted (AVE). 

ة إلثبات صحة التقارب على مستوى  من أشهر المقاييس الشائع   AVEيعتبر مقياس متوسط التباين المفسر  
المرتبطة   للمؤشرات  المربعة  للتحمالت  الكبرى  المتوسطة  القيمة  بأنه  المقياس  هذا  ويعرف  البنائي.  النموذج 

المربعة   التحميالت  مجموع  أي  نفسه    مقسومابالعامل،  المنطق  وباستخدام  )األسئلة(.  المؤشرات  عدد  على 
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أو أكثر الى البناء )العامل( يفسر في المتوسط   0.50البالغة    AVEالمستخدم في المؤشرات الفردية تشير قيمة  
الى انه    0.50التي تقل عن    AVEأكثر من نصف التباين في مؤشراته. وعلى النقيض من ذلك، تشير القيمة  

وفيما يتعلق بنتائج   يزال هناك تباين أكبر في خطأ العناصر بدال من التباين المفسر في البناء.  في المتوسط ال
 Error! Unknownفهي كما في    Average Variance Extracted (AVE)متوسط التباين المفسر  
switch argument.   وError! Reference source not found. :التالي 

 
 AVEنتائج متوسط التباين المفسر (:4.19جدول رقم )

 Average Variance Extracted (AVE) المتغير 
 رمتوسط التباين المفس

 0.514 الحوكمة الضريبية 
 0.532 أنظمة المعلومات 
 0.641 التهرب الضريبي

 
 Average Variance Extracted(: التباين المفسر 3شكل رقم )

 
المفسر   التباين  متوسط  نتائج  في    Average Variance Extractedتشير   Error! Unknownكما 

switch argument.    وError! Reference source not found.    فإن جميع القيم تجاوزت المعيار
توسط التباين المفسر قد تحقق أي انه يوجد توافق بين أسئلة العامل مع بعضها  معيار مبه. أي أن    الموصي
 البعض.
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  Discriminant Validityالصدق التمايزي  .2

إلى درجة تباعد المتغيرات عن بعضها البعض    Discriminant Validityيشير معيار الصدق التمايزي  
او بمعنى اخر أن كل متغير يمثل نفسه وال يمثل غيره من المتغيرات وذلك من اجل التأكد من ان المتغيرات  

وحتى يكون هناك صدق تمايزي    Fornell and Larcker (1981)تم استخدام معيار    غير مكررة.  المستخدمة
لكل متغير من متغيرات الدراسة أكبر ما يمكن مقارنته    Fornell-Larckerألداة الدراسة يجب ان يكون معيار  

ببقية المتغيرات، أي أن المتغير يمثل نفسه أكثر من تمثيله لبقية المتغيرات، وبالتالي ال يكون هناك تداخل بين  
يوضح انه ال يوجد تداخل بالتالي معيار    .Error! Reference source not foundمتغيرات الدراسة.  
 الدارسة محقق.  ألداة الصدق التمايزي 

 نتائج الصدق التمايزي  (:4.20جدول رقم )
 أنظمة المعلومات  الحوكمة الضريبية  التهرب الضريبي 

   0.801 التهرب الضريبي
  0.717 0.770 الضريبية الحوكمة 

 0.729 0.698 0.771 أنظمة المعلومات 
تحليل  المتغيرات من خالل  قياس  المستخدمة في  االسئلة  النتائج صحة  ما سبق، تظهر  بناًء على 

القياسي   التقاربي    Measurement Modelالنموذج  الصدق  والصدق    Convergent validityبشقيه 
الداخلي(    Discriminant validityالتمايزي   )النموذج  الهيكلي  النموذج  بتحليل  البدء  الممكن  من  فانه 

Structural Model .والذي سيتم مناقشته في القسم التالي 
 

 Structural Modelتحليل النموذج الهيكلي )النموذج الداخلي( 
نتائج   تقييم  تتناول  التالية  الخطوة  القياسي، فإن  للنموذج  والتمايزي  التقاربي  نتائج مقاييس الصدق  بعد قبول 
النموذج الهيكلي. وهذا ينطوي على دراسة القدرات التنبؤية للنموذج والعالقات بين متغيرات الدراسة، ولقد تم  

تتضمن المعايير األساسية الختبار  و   الهيكلي،موذج  اختبار مجموعة من المعايير ينبغي استخدامها لتقييم الن
 النموذج الهيكلي ما يلي: 

 (A)معامل التفسير coefficient of determination (𝑅2). 
(B) حجم التأثيرEffect size  (𝑓2). 
 (C) اختبار الفرضيات. 
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Error! Unknown switch argument.   يوضح نتائج النموذج الهيكلي بحسب نتائج برنامج
Smart-Pls3 

 
  النموذج الهيكلي(: 4شكل رقم )
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Error! Unknown switch argument.  بها عليما لقبول النموذج الهيكلي:   الموصيالتالي يبين القيم 
 Structural Modelمعايير تقييم النموذج الهيكلي )النموذج الداخلي(  (:4.21جدول رقم )
 الوصف المعايير 

 R2معامل التفسير  

 ن كما يلي:تكو   R2( فإن قيمة معامل التفسير  Cohen (1988)بحسب 

   R2 0.02 <ال يوجد معامل تفسير في حال كانت    •
   R2 0.02 ≥  0.12 >صغيرة في حال كانت   •
   R2 0.12 ≥  0.25 >في حال كانت  متوسطة •
   R2 0.25 ≥   ≥ 1في حال كانت  كبيرة •

 𝑓2حجم األثر 

   𝑓2فإن قيمة حجم األثر    Hair, Ringle, and Sarstedt (2013) بحسب
 تكون كما يلي: 

   𝑓2 0.02 <في حال كانت    حجم أثر ال يوجد •
   𝑓2 0.02 ≥  0.15 >صغيرة في حال كانت   •
   𝑓2 0.15 ≥  0.35 >في حال كانت   متوسطة •
 𝑓2 0.35 ≥   ≥ 1في حال كانت  كبيرة •

  باستخدامفحص معامل المسار 
Boot Strapping 

كما يجب تقدير معامل المسار من حيث الحجم والمالئمة والقيمة المستخدمة عادة 
 يلي:

 1.65% يساوي 10عند مستوى الداللة  •
 1.96% يساوي 5عند مستوى الداللة  •
 Hair et al. (2013)بحسب   2.59%  يساوي  1عند مستوى الداللة  •

A.  معامل التفسير𝑹𝟐: 
معامل التفسير )معامل التحديد( يعتبر المقياس األكثر شيوعا لتقييم النموذج الهيكلي وهو المعروف بقيمة  

𝑹𝟐  ،  التربيعي بين القيم الفعلية الترابط  التنبؤية للنموذج ويحسب على انه  للقوة  ويمثل هذا المعامل مقياسا 
 Error! Reference sourceج القياسي في  والتنبؤية الخاصة بالنموذج الهيكلي. باالعتماد على النموذ 

not found.    سابقا، وError! Unknown switch argument.   ادناه يبين نتائج معامل التفسيرR2 
من قبل العوامل المستقلة  %  67.1( تم تفسيره بنسبة  التهرب الضريبي حيث اظهرت النتيجة ان المتغير التابع )

لعوامل أخرى لم  مما تبقى من نسبة التفسير  %  32.9. وهذا يعني ان ()الحوكمة الضريبية، أنظمة المعلومات 
وبحسب القيم    %84.4لمتغير الحوكمة الضريبية يساوي    R2 وكان قيمة    تدرس في نموذج الدراسة الحالي

 . تعتبر نسبة تفسير كبيرة هذه القيم تعتبر ذات  فانR2 المعمول بها لمعامل التفسير 
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 𝑅2نتائج معامل التفسير  (:4.22جدول رقم )

 النتيجة  R2 المتغير  
.6710 التهرب الضريبي   عالية  
 عالية  0.844 الحوكمة الضريبية 

B. جم األثر ح𝒇𝟐   للمتغيرات الخارجيةEffect size 
األثر   حجم  بقيم  يتعلق  يظهر  𝑓2فيما   ،Error! Unknown switch argument.    حجم نتائج 

والذي بدوره يشرح قدرة كل متغير مستقل )على حدى( على تفسير المتغير التابع، ويتبين من نتائج    𝑓2األثر 
التحليل ان الحوكمة الضريبية وأنظمة المعلومات لها اثر كبير على التهرب الضريبي بينما مبدأ الكفاءة والفعالية  

 تأثير كبيرا عليها.  ستلزمات البرمجيةالممبدأ لأنظمة المعلومات فكان ب قأما فيما يتعلله تأثير صغير، 
 𝑓2نتائج حجم األثر  (:4.23جدول رقم )

 النتيجة  𝑓2حجم األثر  المتغير 
 أثر كبير  0.513 التهرب الضريبي  ←الحوكمة الضريبية  
 أثر كبير  0.204 التهرب الضريبي  ←أنظمة المعلومات 
 أثر كبير  0.745 الحوكمة الضريبية ←أنظمة المعلومات 
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C.   اختبار الفرضيات 

، تم اختبار فرضيات الدراسة وكانت النتائج كما  𝑓2وحجم األثر   R2بعد التأكد من قيم كل من معامل التفسير 
 التاليين:   6 والشكل رقم 5هو موضح في الشكل رقم 

 
 لفرضيات الدراسة  P-Values(: قيم ال 5رقم ) شكل
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 لفرضيات الدراسة  T-Values(: قيم ال 6رقم ) شكل
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 نتائج اختبار فرضيات الدراسة (:4.24جدول رقم )

قيمة  الفرضية  الرقم 
 االرتباط 

T-value P-value النتيجة 

H01 
التهرب   ←أنظمة المعلومات

 الضريبي
 مقبولة )معنوية( * 0.000 3.696 0.347

H02 
الحوكمة  ←أنظمة المعلومات

 الضريبية
 مقبولة )معنوية( * 0.000 40.575 0.707

H03 
التهرب  ←الحوكمة الضريبية

 مقبولة )معنوية( * 0.001 1.974 0.919 الضريبي

H04 
الحوكمة  ←أنظمة المعلومات

 التهرب الضريبي  ← الضريبية
 مقبولة )معنوية( * 0.006 4.256 0.818

 (α≤0.05معنوية عند )(   **α≤0.01* معنوية عند )
 

 فرضيات الدراسةمناقشة 
 الفرضية االولى:

H01  :( االحصائية  الداللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  أنظمة  (  α≤0.05ال  ألبعاد 
المعلومات )المستلزمات المادية، المستلزمات البرمجية، المستلزمات البشرية، المستلزمات التنظيمية( في 

 الدخل في الضفة الغربية. الحد من التهرب الضريبي في دوائر ضريبة 
  عند   معنوية  t=  3.696  قيمة  ان  (6)  رقم  والشكل  (5)   رقم  والشكل  (4.24)  رقم  الجدول  من  يتبين

ال يوجد   انه   على  تنص   التي  الصفرية  الفرضية  رفض   يعني  وهذا  ،p=  0.000  ≤  50.0  داللة  مستوى 
ألبعاد أنظمة المعلومات )المستلزمات  (  α≤0.05أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية )

التهرب  من  الحد  في  التنظيمية(  المستلزمات  البشرية،  المستلزمات  البرمجية،  المستلزمات  المادية، 
  . %34.7، وبلغت قيمة االرتباط الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية

 
 الفرضية الثانية: 

H02  :  عند احصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  )ال  االحصائية  الداللة  أنظمة    (α≤0.05مستوى  ألبعاد 
التنظيمية(   المستلزمات  البشرية،  المستلزمات  البرمجية،  المستلزمات  المادية،  )المستلزمات  المعلومات 
لدرجة تطبيق قواعد الحوكمة )الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، االلتزام األخالقي، الكفاءة والفعالية( في  

   الدخل في الضفة الغربية.دوائر ضريبة 
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  عند   معنوية  t=  40.575  قيمة  ان  (6)  رقم  والشكل  (5)  رقم  والشكل  (4.24)  رقم  الجدول  من  يتبين
ال يوجد   انه   على  تنص   التي  الصفرية  الفرضية  رفض   يعني  وهذا  ،p=  0.000  ≤  50.0  داللة  مستوى 

ألبعاد أنظمة المعلومات )المستلزمات    (α≤0.05أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية )
المادية، المستلزمات البرمجية، المستلزمات البشرية، المستلزمات التنظيمية( لدرجة تطبيق قواعد الحوكمة  
)الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، االلتزام األخالقي، الكفاءة والفعالية( في دوائر ضريبة الدخل في الضفة  

  .0.707ط بين المتغيرات  وبلغت قوة االرتبا الغربية
 

 الفرضية الثالثة: 
H03  :( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائيةα≤0.05)  لدرجة تطبيق قواعد

التهرب   من  الحد  في  والفعالية(  الكفاءة  األخالقي،  االلتزام  اإلفصاح،  المساءلة،  )الشفافية،  الحوكمة 
 الضفة الغربية.  الضريبي في دوائر ضريبة الدخل في

  عند   معنوية  t=  1.974  قيمة  ان  (6)  رقم  والشكل  (5)   رقم  والشكل  (4.24)  رقم  الجدول  من  يتبين
ال يوجد   انه   على  تنص   التي  الصفرية  الفرضية  رفض   يعني  وهذا  ،p=  010.0  ≤  0.05  داللة  مستوى 

( اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  الحوكمة لدرجة    (α≤0.05أثر  قواعد  تطبيق 
)الشفافية، المساءلة، اإلفصاح، االلتزام األخالقي، الكفاءة والفعالية( في الحد من التهرب الضريبي في  

   .%91.9وبلغت قوة االرتباط  دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية
 

 الفرضية الرابعة: 
H04:  اإلحصائية  الداللة  مستوى   عند   احصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد   ال  (0.05≤α)   أنظمة   ألبعاد  

  تطبيق   خالل  من  الغربية   الضفة  في  الدخل  ضريبة  دوائر  في  الضريبي  التهرب   من  الحد  في  المعلومات 
 . الضريبية الحوكمة قواعد 
  عند   معنوية  t=  4.256  قيمة  ان  (6)  رقم  والشكل  (5)   رقم  والشكل  (4.24)  رقم  الجدول  من  يتبين

 يوجد   ال  انه   على  تنص   التي  الصفرية  الفرضية  رفض   يعني  وهذا  ،p=  60.00  ≤  50.0  داللة  مستوى 
  الحد  في  المعلومات   أنظمة  ألبعاد   (α≥0.05)  اإلحصائية  الداللة  مستوى   عند   احصائية  داللة  ذو  أثر
 الحوكمة  قواعد   تطبيق  خالل  من  الغربية  الضفة  في  الدخل  ضريبة  دوائر  في  الضريبي  التهرب   من

 .  %81.8وبلغت قوة االرتباط  الضريبية
 
 

 



 

102 
 

 الفصل الخامس 
 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات  

 
 مقدمة 
دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمة المعلومات والحد    على  التعرف  الى  الدراسة  هذه  هدفت 

موظفي إدارة ضريبة    نظر  وجهة  من  ضريبة الدخل في الضفة الغربية  دوائرمن التهرب الضريبي لدى  
استطاع  و الباحث بتحليل بيانات الدراسة الميدانية واختبار فرضياتها    قام  ذلك  تحقيق  أجل  ومن  ،الدخل

تائج، وتتم تصنيفها لنتائج خاصة بالدراسة الميدانية، ونتائج عامة، تتعلق بالحوكمة  أن يستخلص أهم الن
 الضريبية، أنظمة المعلومات، التهرب الضريبي، وذلك على النحو التالي: 

 
 ملخص نتائج الدراسة 

 ( الحوكمة الضريبيةالنتائج المتعلقة بالمتغير الوسيط )
والحد من عمليات   مبادئ الحوكمة الضريبيةقواعد و تطبيق  هناك عالقة ذات داللة بين    هأن  يرى الباحث

  ألن الحوكمة الضريبية تحمل أهمية وضرورة لتفعيل وضبط أداء المنظومة الضريبية  ،التهرب الضريبي
وركائز الحوكمة    )الشفافية، اإلفصاح، االلتزام األخالقي، الكفاءة والفعالية(من خالل تطبيق قواعد ومبادئ  

من  ،  ية في الدولة، ألن المكلفين هم طرف رئيسي واساسي وشريك استراتيجي في تمويل التنمالضريبية
المتطورة التي تعكس    خالل استخدام دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية ألنظمة المعلومات المحوسبة

 الحوكمة الضريبية. أبعاد باحث نتائج ال سيبين، وعليه بعملها كافة قواعد ومبادئ الحكومة الضريبية
 بعد الشفافية 

  ضريبة الدخل في الضفة الغربية كانت متوسطة   موظفيحسب  الشافية بشكل عام    بعد أظهرت النتائج أن  
، علما بأن ترتيب أبعاد  توسطةم معبرًا عن درجة    %(70.88)  وبنسبة مئوية  (3.544)   بمتوسط حسابي

ترفع األنظمة والتشريعات المطبقة في الدائرة مستوى الشفافية    المرتبة األولى بعد   الشفافية جاء كالتالي:
تنشر الدائرة ، وتاله بعد  متوسطةأي بدرجة    %(72.6)وقد جاء بنسبة مئوية    المالية  والكفاءة في التقارير

  بالمرتبة الثانية   الضريبة بطريقة عادلةبالمعلومات الضريبية حول عمليات التحصيل الضريبي للمكلفين  
مئوية   بنسبة  جاء  بدرجة    %(71.6)وقد  بعد  متوسطةأي  أحتل  تم  لكافة ،  متاحة  واالنظمة  اللوائح 

وكان لبعد    ،متوسطة%( أي بدرجة  71.00وقد جاء بنسبة مئوية )  المرتبة الثالثة  الموظفين في الدائرة
وقد    المرتبة الرابعة  تتم إجراءات العمل بشكل مبسط يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل الموظفين

الدائرة القوائم المالية بطريقة تمكن    رنش، ثم جاء بعد ت متوسطة  أي بدرجة  %(70.40)  جاء بنسبة مئوية 
  %( أي بدرجة 70.00وقد جاء بنسبة مئوية ) في المرتبة الخامسة    المكلفين االطالع عليها في اي وقت 
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وقد جاء بنسبة    في المرتبة السادسة  الماليةتقدم الدائرة تقاريرها بشكل واضح لوزارة  ، وتاله بعد  متوسطة
 . متوسطة أي بدرجة %(69.20مئوية ) 

ضريبة    دوائرأن تطبيق الشفافية يعتبر من أساليب اإلدارة الرشيدة واساس في تحديد    :الباحث  رى يو 
الغربية الضفة  في  دوائر ضريبة   الدخل  بسياسات  المكلفين  وفهم  بكفاءة،  أهدافها  تحقيق  على  قدرتها 

الن  ،  ةأداء مهامهم بالشكل المطلوب وبأكثر فاعلي  من  موظفي إدارة ضريبة الدخل  لتمكين  ، وذلكالدخل
وتوفير المناخ المناسب الذي المكلفين  تجاه    اهدف دائرة ضريبة الدخل زيادة الشفافية المتعلقة بأعماله

تقدم الدائرة  "وعلى الرغم من ضعف بعد  ،  يتيح المعلومات لكل من موظفي الدائرة والمكلفين بالضرائب 
ة ضريبة الدخل بتقديم تقاريرها المالية  قيام إدار لكن ذلك ال يعني عدم  "  تقاريرها بشكل واضح لوزارة المالية

من حيث    (2018ودراسة )العنزي،    (2021الرشيدي،  دراسة )ما ورد في  ، واتفقت هذه النتيجة مع  للوزارة
بتعزيز    التيالنتيجة   الضريبة  دوائر  قبل  من  اهتمام  وجود  الشفافية  أظهرت  وللمكلفين  مبدأ  لموظفيها 

مع    هذه النتيجةوتعارضت  ة،  أداء مهامهم بالشكل المطلوب وبأكثر فاعليبهدف تمكينهم من  ،  بالضرائب 
ومستوى  لموظفي دوائر الضريبة  التعليم  التي قالت بان االهتمام بمستوى    (Zakariya, 2015دراسة )

 . أفضل من تعزيز الشفافية همدخل
 المساءلةبعد 

النتائج   بعد  أظهرت  عام    المساءلةأن  الغربية   موظفيحسب  بشكل  الضفة  في  الدخل  كانت    ضريبة 
علما بأن ترتيب ،  توسطة م معبرًا عن درجة    %(68.60) وبنسبة مئوية  (3.43)  بمتوسط حسابي  متوسطة

تعاقب الدائرة كل من يخالف القانون او يثبت تورطه  جاء كالتالي: المرتبة األولى بعد    المساءلةأبعاد  
يتوفر في الوزارة موقع  وتاله بعد  ،  متوسطةأي بدرجة    %(69.80)، وقد جاء بنسبة مئوية  بقضية فساد 

القرار اتخاذ  وآليات  المعلومات  كافة  يتضمن  الثانية    إلكتروني  بالمرتبة  مئوية  في  بنسبة  جاء  وقد 
للتأكد من يوجد لجان تفتيش ومراقبة من خارج الدائرة  ، ثم احتل بعد  متوسطةأي بدرجة    %(69.00)

للدائرة العامة  السياسة  العمل وفق  الثالثة    سير  بنسبة مئوية )المرتبة  بدرجة  68.60وقد جاء  %( أي 
وقد   في المرتبة الرابعة  تسمح آليات المساءلة في الدائرة بالمراجعة في أي وقت ، ثم جاء بعد  متوسطة

يوجد نظام فعال في الدائرة للرقابة  ، وتاله بعد  متوسطة  أي بدرجة  %(68.20)      جاء بنسبة مئوية 
يوجد لجان  ، كذلك بعد  متوسطة.  %( أي بدرجة67.80وقد جاء بنسبة مئوية )  بالمرتبة الخامسة  والتدقيق

 السادسة  احتل المرتبة العامة للدائرة تفتيش ومراقبة من خارج الدائرة للتأكد من سير العمل وفق السياسة
  متوسطة.  %( أي بدرجة67.60مئوية ) وقد جاء بنسبة 

ترتبط المساءلة بكثير من المصطلحات والمفاهيم التي تعزز دورها وتسهم في تحقيق    :الباحث  رى يو 
الحوكمة إلى  السبب في  و   مستوى عال من  الغربية بمبدأ    دوائراهتمام  ذلك  الدخل في الضفة  ضريبة 

، الن المساءلة تعتبر لتحقيق العدالة الضريبة بين الطرفين  ، وذلكلموظفيها وللمكلفين بالضرائب   المساءلة
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بشكل عام  للدائرة، الن المساءلة تعتبر من أقوى أدوات مكافحة الفساد في القطاع العام  الحجر الرئيسي 
يتم التدرج في نوع العقوبة بما يتناسب  وعلى الرغم من ضعف بعد "،  ودائرة ضريبة الدخل بشكل خاص 

، بل  معاقبة من يقوم بالمخالفة" لكن ذلك ال يعني عدم قيام إدارة ضريبة الدخل  نوع المخالفة وتكرارهامع  
( ودراسة Joel,2018، واتفقت هذه الدراسة ما ورد في دراسة )انها تقوم بتوجيه عقوبة حسب المخالفة

ال2016)البريم،   هذه  وتعارضت   ،)( دراسة  مع  أن    (2015نصبة،  نتيجة  للعدالة  على  غياب  وجود 
بمبدأ المساءلة في دوائر ولتحقيق العدالة يجب االهتمام  إيرادات الضرائب  يؤدي إلى انخفاض  الضريبية  

 ضريبة الدخل.
 بعد االفصاح 

اإلفصاح   بعد  أن  النتائج  الغربية  موظفيحسب  بشكل عام  أظهرت  الضفة  في  الدخل  كانت    ضريبة 
علما بأن ترتيب  ،  معبرًا عن درجة متوسطة  %(67.40) ( وبنسبة مئوية3.37بمتوسط حسابي )   متوسطة

األولى  االفصاحأبعاد   المرتبة  كالتالي:  المحاسبة    بعد   جاء  لمبادئ  وفقا  الدائرة  حسابات  عرض  يتم 
الفلسطيني الدخل  ضريبة  لقانون  المستندة  )   الحكومية  مئوية  بنسبة  جاء  بدرجة 70.00وقد  أي   )%

بالمرتبة    يساعد اإلفصاح على تعديل األخطاء الضريبية وتحسين طرق معالجتها، وتاله بعد  متوسطة
تفصح الدائرة عن خططها  ، ثم احتل بعد  %( أي بدرجة متوسطة69.80جاء بنسبة مئوية )  وقد   الثانية

%( أي بدرجة  68.40وقد جاء بنسبة مئوية )   لمرتبة الثالثة ا  فيما يتعلق باإلجراءات المنوي القيام بها 
بالمرتبة    تقوم الدائرة باإلفصاح عن المعلومات المالية من خالل موقعها االلكتروني ، ثم جاء بعد  متوسطة

)  الرابعة مئوية  بنسبة  جاء  متوسطة65.40وقد  بدرجة  أي  بعد  %(  وتاله  خالل  ،  من  اإلفصاح  يتم 
%( أي بدرجة  63.40وقد جاء بنسبة مئوية )   بالمرتبة الخامسة العامة للدائرةالمنشورات عن السياسات  

تفصح الدائرة في خططها المستقبلية عن حجم األداء المتوقع من خالل موقعها  ، كذلك بعد  متوسطة
 %( أي بدرجة متوسطة.  63.00وقد جاء بنسبة مئوية )   احتل المرتبة السادسة   االلكتروني على االنترنت 

ضريبة الدخل   دوائرسبب اهتمام  اإلفصاح هو عملية إظهار المعلومات المالية ويرجع    الباحث:  رى وي
تعزيز الوضوح لدى هو  عن خططها المستقبلية ومعلوماتها المالية    اإلفصاحفي الضفة الغربية بمبدأ  

وعلى  ،  المنشورات ، سواء كان اإلفصاح من خالل الموقع االلكتروني لوزارة المالية او  الموظفين والمكلفين
تفصح الدائرة في خططها المستقبلية عن حجم األداء المتوقع من خالل موقعها  "الرغم من ضعف بعد  

بعض من  باإلفصاح عن  قيام إدارة ضريبة الدخل  لكن ذلك ال يعني عدم  "  االلكتروني على االنترنت 
( ودراسة  2021ورد في دراسة )جرارعة،  واتفقت هذه الدراسة ما  ،  أدائها المتوقع على موقعها االلكتروني

يعزز الوضوح   بمبدأ اإلفصاحبأن اهتمام دوائر الضريبة  (2021الرشيدي، (، ودراسة )2018)حسيبا،  
 ذه النتيجة مع أي من نتائج الدراسات السابقة. تتعارض ه  الدوائر ولملدى المكلفين والموظفين في هذه 
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 بعد االلتزام األخالقي 
  ضريبة الدخل في الضفة الغربية   موظفيبشكل عام حسب  أظهرت النتائج أن بعد االلتزام األخالقي  

علما  ،  معبرًا عن درجة متوسطة  %(66.20) ( وبنسبة مئوية3.31)  بمتوسط حسابي  متوسطةكانت  
تعزز الشفافية لدى الدائرة االلتزام    بعد جاء كالتالي: المرتبة األولى    االلتزام االخالقيبأن ترتيب أبعاد  

توفر اإلفصاح  ، وتاله بعد  %( أي بدرجة متوسطة67.60وقد جاء بنسبة مئوية )   األخالقي لدى المكلفين
المكلفين لدى  األخالقي  االلتزام  تعزيز  في  يساهم  الدائرة  الثانية  لدى  مئوية  جوقد    بالمرتبة  بنسبة  اء 

متوسطة67.20) بدرجة  أي  بعد  %(  احتل  ثم  االلتزام  ،  تعزز  الدائرة  لدى  القرارات  اتخاذ  في  العدالة 
، ثم جاء  %( أي بدرجة متوسطة66.20وقد جاء بنسبة مئوية )  ثالثةالمرتبة ال  األخالقي لدى المكلفين

    بنسبة مئوية   وقد جاء  بالمرتبة الرابعة  القرارات التي تتخذها الدائرة كفيلة بحماية مصالح المكلفينبعد  
متوسطة65.60) بدرجة  أي  بعد  %(  وتاله  بااللتزام  ،  المكلفين  تساعد  الضريبية  المعلومات  وضوح 

%( أي 65.40وقد جاء بنسبة مئوية ) بالمرتبة الخامسة األخالقي بالقيام بواجباتهم تجاه ضريبة الدخل
بعد  بدرجة متوسطة القوانين  ، كذلك  االلتزام  مالءمة  للمكلفين تعزز  االقتصادي  الوضع  الضريبية مع 

 %( أي بدرجة متوسطة. 65.20وقد جاء بنسبة مئوية ) احتل المرتبة السادسة األخالقي
من خالل ويكون  له أهميته  أن التزام دوائر ضريبة الدخل في القيم األخالقية والنزاهة  الباحث:    رى وي

خاصة بمدى أهمية االلتزام األخالقي لدى المكلفين لما يعكس جودة استخدام نشرات وكتيبات توعية  
مالءمة القوانين الضريبية مع الوضع  "وعلى الرغم من ضعف بعد  ،  الخدمات العامة المقدمة للمجتمع

للمكلفين تعزز االلتزام األخالقي يعني عدم  "  االقتصادي  وجود قوانين وتشريعات خاصة  لكن ذلك ال 
واتفقت هذه ،  ا ما هو مناسب وغير مناسب للوضع االقتصادي الفلسطيني المتذبذب ومنهضريبة الدخل  ب

من حيث اهتمام دوائر ضريبة    (Zakariya, 2015( ودراسة )2016العمري،  الدراسة ما ورد في دراسة )
دفع   تجاه  بواجبهم  المكلفين  التزام  على  إيجابي  أثر  من  له  لما  األخالقي  االلتزام  مبدأ  بتعزيز  الدخل 

من خالل ربطها االلتزام األخالقي بالوازع    (2016،  البريم، وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة )الضرائب 
 . الديني وبيئة المكلف
 بعد الكفاءة والفعالية

  ضريبة الدخل في الضفة الغربية   موظفيبشكل عام حسب  أظهرت النتائج أن بعد االلتزام األخالقي  
علما  ،  معبرًا عن درجة متوسطة  %(68.80) ( وبنسبة مئوية3.44)  بمتوسط حسابي  متوسطةكانت  

الموظفين في الدائرة بمهارات  يتمتع    جاء كالتالي: المرتبة األولى بعد الكفاءة والفعالية  بأن ترتيب أبعاد  
، وتاله  %( أي بدرجة متوسطة72.00وقد جاء بنسبة مئوية )  عالية في االتصال والتواصل مع المكلفين

    %( أي71.60وقد جاء بنسبة مئوية )  بالمرتبة الثانية  يوجد لدى الدائرة معايير خاصة للتوظيفبعد  
المرتبة    ي معلومات مهنية بحيث ال يمكن تضليلهيمتلك المقدر الضريب، ثم احتل بعد  بدرجة متوسطة



 

106 
 

على دراية ومعرفة    ون الموظف، ثم جاء بعد  %( أي بدرجة متوسطة69.60وقد جاء بنسبة مئوية )الثالثة  
%( أي 69.00جاء بنسبة مئوية ) وقد  بالمرتبة الرابعة في القوانين المعمول بها في دائرة ضريبة الدخل

  تهتم الدائرة بتقييم أداء الموظفين لديها من خالل تصويب نقاط الضعف لديهم ، وتاله بعد  بدرجة متوسطة
تتوفر لدى الموظفين ، كذلك بعد  %( أي بدرجة متوسطة67.60وقد جاء بنسبة مئوية )  بالمرتبة الخامسة

وقد جاء   احتل المرتبة السادسة  القدرات على إتمام وإنجاز عملهم بشكل جيد من حيث الوقت والسرعة
 %( أي بدرجة متوسطة.  62.20بنسبة مئوية )

سبب  هو    اإلجماليةؤولية  تحمل المسو عملية االدارة واإلشراف الذكي على المؤسسة  أن    الباحث:  رى وي
بمبدأ    دوائراهتمام   الغربية  الضفة  الدخل في  والفعاليةضريبة  قدرات وذلك من خالل    الكفاءة  تطوير 

، من خالل اشراكهم في اعداد مقترحات القوانين  ضريبة الدخل   دوائروموظفي    ومهارات مقدري الضرائب 
تتوفر لدى الموظفين القدرات "وعلى الرغم من ضعف بعد  ،  ، وإجراءات العملالمتعلقة بضريبة الدخل

بعض وجود  لكن ذلك ال يعني عدم  "    على إتمام وإنجاز عملهم بشكل جيد من حيث الوقت والسرعة
واتفقت ،  والوقت المناسبين  عةيتمتعون بالقدرات والمهارات الالزمة إلتمام العمل بالسر   الموظفين الذين

  ( 2014ودراسة )عبدالرحمن،    (2021الرشيدي،  ( ودراسة )2015نصبة،  هذه الدراسة ما ورد في دراسة )
الكفاءة والفعالية من خالل تطوير قدرات ومهارات مقدري بمبدأ  االثار المترتبة على االهتمام  من حيث  

من خالل اشراكهم في اعداد مقترحات القوانين المتعلقة بضريبة الدخل، دوائر الضريبة  الضرائب وموظفي  
العمل النتيجة مع دراسة )،  وإجراءات  )العمري،(  2018،  العنزي وتعارضت هذه  بأن    (2016ودراسة 

 .لفعالية ترتبط بالمؤهل العلمي لمقدري الضرائب االهتمام بمبدأ الكفاءة وا
 

 ( أنظمة المعلوماتالنتائج المتعلقة بالمتغير المستقل )
الباحث المحوسبة  ألبعاد  تأثير  هناك    أنه  يرى  المعلومات  المادية،أنظمة   المستلزمات   )المستلزمات 

والحد من عمليات التهرب الضريبي، من خالل  التنظيمية(  المستلزمات  البشرية،    المستلزمات   البرمجية،
على أنظمة المعلومات المحوسبة، من خالل عمل    كإجراءات عكس قواعد ومبادئ الحوكمة الضريبية  

استخدام دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية ألنظمة المعلومات المحوسبة المتطورة، وعليه سيبين  
 أبعاد أنظمة المعلومات.الباحث نتائج 

 المستلزمات المادية بعد 
ضريبة الدخل في الضفة الغربية    موظفيأظهرت النتائج أن بعد المستلزمات المادية بشكل عام حسب  

، علما  معبرًا عن درجة متوسطة  %(68.60) وبنسبة مئوية(،  3.43متوسطة، بمتوسط حسابي )كانت  
تتناسب كفاءة األجهزة مع حجم    جاء كالتالي: المرتبة األولى بعد   المستلزمات الماديةبأن ترتيب أبعاد  

تتوفر بعد    وتاله،  %( أي بدرجة متوسطة72.6مئوية )   العمل المطلوب إنجازه في الدائرة وقد جاء بنسبة 



 

107 
 

، ثم  %( أي بدرجة متوسطة71.6وقد جاء بنسبة مئوية )   المرتبة الثانية  في الدائرة تقنيات اتصال حديثة
وقد جاء بنسبة    بالمرتبة الثالثة  تتوفر في الدائرة أجهزة حواسيب مالئمة إلنجاز العمل المطلوب بعد    احتل

 ( متوسطة71.00مئوية  بدرجة  أي  بعد  ،  %(  جاء  تتناسب ثم  البيانات  إدخال  وسائل  الدائرة  توفر 
، %( أي بدرجة متوسطة 70.40وقد جاء بنسبة مئوية )  بالمرتبة الرابعة  ةواحتياجات العمل في الدائر 

وقد   بالمرتبة الخامسة  توفر األنظمة مساحة تخزينية كافية لعمليات حفظ المعلومات إلكترونياوتاله بعد  
( مئوية  بنسبة  متوسطة70.00جاء  بدرجة  أي  بعد  %(  كذلك  المعلومات ،  إخراج  وسائل  تتناسب 

 %( أي بدرجة متوسطة.  69.20مئوية ) وقد جاء بنسبة   احتل المرتبة السادسة رةواحتياجات الدائ
بتوفير المستلزمات ضريبة الدخل في الضفة الغربية    دوائرالسبب في ذلك إلى اهتمام    الباحث:   رى وي

والمناسبة   المتطورة  و المادية  العملألداء  وبوقت  ،  احتياجات  مناسب  العمل بشكل  انجاز  بهدف  وذلك 
وعلى الرغم  ،  وتخزين كافة البيانات بشكل الكتروني للرجوع اليها متى ما كانت هناك حاجة لذلك  ،قصير

وجود أجهزة  " لكن ذلك ال يعني عدم  تتناسب وسائل إخراج المعلومات واحتياجات الدائرةمن ضعف بعد " 
أعمالهم،  في انجاز    كي تساعدهمإدارة ضريبة الدخل  اخراج المعلومات بطريقة واضحة ومفهومة لموظفي  

عون،   )ابن  دراسة  في  ورد  ما  الدراسة  هذه  )الموسوي،  2016واتفقت  ودراسة  ودراسة  2016(   )
(Shakavart, 2016)    الموكلة لهم تتم بالشكل المطلوب   لألعمال من أن انجاز موظفي دوائر الضريبة

متطورة   تحتية  بنية  توفر  الوظيفيةفي حال  دراسة  ومناسبة الحتياجاتهم  مع  النتيجة  هذه  وتعارضت   ،
 . التي لم تربط انجاز موظفي دوائر الضريبة لمهامهم بوجود بنية تحتية متطورة  (2013،  الربيعي ورشيد )

 بعد المستلزمات البرمجية 
ضريبة الدخل في الضفة الغربية    موظفيبشكل عام حسب    البرمجيةبعد المستلزمات  أظهرت النتائج أن  

، علما  توسطةممعبرًا عن درجة    %(66.20) وبنسبة مئوية(،  3.31متوسطة، بمتوسط حسابي )كانت  
التعليمات  توضح اإلدارة المختصة    بعد   جاء كالتالي: المرتبة األولى  المستلزمات البرمجيةبأن ترتيب أبعاد  

،  متوسطة أي بدرجة    %(67.20) وقد جاء بنسبة مئوية    الالزمة لتشغيل البرمجيات التي تحتاجها الدائرة
وقد جاء   بالمرتبة الثانية  يتم تحديث البرمجيات بشكل مستمر بما يتناسب مع حاجات العملوتاله بعد  

برامج وتطبيقات الحاسوب بالسهولة تتميز  ثم احتل بعد  ،  متوسطةأي بدرجة    %(66.60)بنسبة مئوية  
، ثم جاء  متوسطة%( أي بدرجة  66.00وقد جاء بنسبة مئوية )المرتبة الثالثة    ،في التعامل لدى الدائرة

بالمرتبة    البرمجيات المستخدمة تتالءم مع كافة النشاطات والعمليات التي تقوم بها دائرة ضريبة الدخلبعد  
يتم توثيق برمجيات األنظمة  ، وتاله بعد  متوسطة  أي بدرجة  %(65.80)  وقد جاء بنسبة مئوية   الرابعة

، كذلك بعد  متوسطة %( أي بدرجة 65.80مئوية ) بنسبة جاء  وقد  بالمرتبة الخامسة  وبرمجيات التشغيل
  مئوية وقد جاء بنسبة    احتل المرتبة السادسة  البرمجيات والمعلومات الرقمية لدى الدائرة متوافقة ومتناسقة

  متوسطة. أي بدرجة%( 65.60)
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ضريبة الدخل في الضفة الغربية بتوفير المستلزمات   دوائراهتمام  ذلك إلى  السبب في    : الباحث  رى يو 
والسهولة من حيث التعامل واالدخال ومعالجة   ة بالبساط الدائرة، بحيث تتميز  البرمجية المناسبة ألعمال  

ذلك   يسهل بشكل كامل مما    مؤتمتةضريبة الدخل في الضفة الغربية    دائرةتصبح اعمال  ، لكي  البيانات 
وعلى الرغم  ،  بمتابعة امورهم المالية المتعلقة بضريبة الدخل  والمكلفينفي أداء أعمالهم  على الموظفين  
لكن ذلك ال يعني عدم  "    والمعلومات الرقمية لدى الدائرة متوافقة ومتناسقةالبرمجيات    " من ضعف بعد  

، واتفقت هذه الدراسة ما ورد في دراسة )السرحان،  برمجيات مرتبطة بأعمال إدارة ضريبة الدخلوجود  
أنه مع وجود أنظمة معلومات حاسوبية    (Munirat, 2016ودراسة )  (2017،  غنيم( ودراسة )2019

،  التميز والبساطة في التعامل مع البيانات المالية تطورة ومناسبة ألعمال الدوائر تؤدي بها  ذات برمجية م
ممكن  التعامل مع البيانات المالية أظهرت بان التي   (2017،  االقرعوتعارضت هذه النتيجة مع دراسة )

 .دون الحاجة لبرمجيات متطورة  من خالل األسلوب التقليدي
 البشرية بعد المستلزمات 

ضريبة الدخل في الضفة الغربية    موظفيأظهرت النتائج أن بعد المستلزمات البشرية بشكل عام حسب  
، علما  توسطةممعبرًا عن درجة    %(67.80) وبنسبة مئوية(،  3.39متوسطة، بمتوسط حسابي )كانت  

تحافظ اإلدارة المختصة باألنظمة    جاء كالتالي: المرتبة األولى بعد  البشرية بأن ترتيب أبعاد المستلزمات 
،  متوسطةأي بدرجة    %(70.00)وقد جاء بنسبة مئوية    على مستوى جيد من الخدمات في جميع األوقات 

المرتبة   مستخدمو أنظمة المعلومات يتقنون المهارات الفنية الكافية للعمل عليها في الدائرةثم احتل بعد  
وجود إدارة مستقلة ألنظمة  ، ثم احتل بعد  أي بدرجة متوسطة  %(69.80)وقد جاء بنسبة مئوية    الثانية

%( أي بدرجة 69.20وقد جاء بنسبة مئوية )  المرتبة الثالثة  المعلومات في الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
باالحتياجات المختلفة  العاملون باإلدارة المختصة بأنظمة المعلومات على علم  ، ثم جاء بعد  متوسطة
تعالج اإلدارة  ، وتاله بعد  متوسطة  أي بدرجة  %(66.40)  وقد جاء بنسبة مئوية   بالمرتبة الرابعة  لألنظمة

ضريبة الدخل في استخدام الشبكة   المختصة بأنظمة المعلومات المشاكل واالستفسارات التي تواجه دائرة
، كذلك بعد متوسطة  %( أي بدرجة65.60مئوية )  جاء بنسبةوقد    بالمرتبة الخامسة  أو النظام المطبق 

احتل   تقوم الدائرة بعمل دورات تدريبية دورية لكافة الموظفين مع أنظمة المعلومات المطبقة في الدائرة
 متوسطة.   %( أي بدرجة63.60مئوية )وقد جاء بنسبة المرتبة السادسة 

ضتتتتريبة الدخل في الضتتتتفة الغربية بتوفير المستتتتتلزمات   دوائراهتمام  ذلك إلى الستتتتبب في   :الباحث رى يو 
إضتتتافة الى تطوير مهارات الكادر  ،ر خاصتتتة للتوظيفيمن خالل وضتتتع معاي، وذلك المناستتتبة  البشتتترية

وتوفير بيئة عمل   على أحدث التقنيات والبرمجيات البشتتتتتتتتتتتتتترية من خالل عقد الندوات والدورات التدريبية  
تقوم الدائرة بعمتل دورات تدريبيتة دورية لكتافة الموظفين مع   "وعلى الرغم من ضتتتتتتتتتتتتتتعف بعتد ،  منتاستتتتتتتتتتتتتتبتة

قيتتتام التتتدائرة بعقتتتد عتتتدد من التتتدورات   ال يعني عتتتدملكن ذلتتتك  "    أنظمتتتة المعلومتتتات المطبقتتتة في التتتدائرة
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ما  مع ، واتفقت هذه الدراستتتتتتة التدريبية المتخصتتتتتتصتتتتتتة للموظفين الذين يعملون على األنظمة االلكترونية
أنه بوجود   (Fashiko, 2015( ودراستتة )2015( ودراستتة )عبدالرحمن،  2017ورد في دراستتة )غنيم،  

ومهارات جيدة للتعامل مع األنظمة المحوستتبة ستتيؤدي الى التعامل مع أنظمة  كادر بشتتري ذو إمكانيات  
ألتي ربطت   (Sarlak, 2013، وتعارضتتتتتت هذه النتيجة مع دراستتتتتة )المعلومات المحوستتتتتبة بكل يستتتتتر

متعلقتتة بهتتذه  من خالل المهتتارة فقط دون دورات تتتدريبيتتة    التعتتامتتل مع أنظمتتة المعلومتتات المحوستتتتتتتتتتتتتتبتتة
 .االنظمة

 بعد المستلزمات التنظيمية
ضتتتتتتريبة الدخل في الضتتتتتتفة    موظفيأظهرت النتائج أن بعد المستتتتتتتلزمات التنظيمية بشتتتتتتكل عام حستتتتتتب  

،  توسطة ممعبرًا عن درجة    %(68.80) وبنسبة مئوية(،  3.44الغربية كانت متوسطة، بمتوسط حسابي )
توفر اإلدارة العليا البرامج  علما بأن ترتيب أبعاد المستتلزمات التنظيمية جاء كالتالي: المرتبة األولى بعد 

أي بدرجة    %(72.20)وقد جاء بنستتتتتتتتتتتتتبة مئوية   التدريبية المتعلقة باستتتتتتتتتتتتتتخدام نظم المعلومات اإلدارية
مستتتتتتتتتتتخدمة وفقًا الحتياجات العمل تهتم اإلدارة العليا بتطوير أنظمة المعلومات ال، وتاله بعد متوستتتتتتتتتتطة

تشتتتتتتتجع  ، ثم احتل بعد  أي بدرجة متوستتتتتتتطة  %(71.60)وقد جاء بنستتتتتتتبة مئوية    بالمرتبة الثانية  وتقييمه
وقتتد جتتاء بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة مئويتتة    المرتبتتة الثتتالثتتة  اإلدارة العليتتا على استتتتتتتتتتتتتتتختتدام أنظمتتة المعلومتتات االلكترونيتتة

الوصتتتتتف الوظيفي    وبطاقةتتناستتتتتب األنظمة والتعليمات ، ثم جاء بعد %( أي بدرجة متوستتتتتطة69.40)
،  متوستتتتتطة  أي بدرجة  %(68.80)  وقد جاء بنستتتتتبة مئوية  بالمرتبة الرابعة مع احتياجات شتتتتتغل الوظيفة

بالمرتبة    اإلداريةيوجد آلية مناسبة للتعامل مع المعلومات اإلدارية وسريتها بحسب المستويات  وتاله بعد 
تتابع اإلدارة العليا ستتتتتير  ، كذلك بعد متوستتتتتطة %( أي بدرجة63.00مئوية )  جاء بنستتتتتبةوقد  الخامستتتتتة

وقد جاء   احتل المرتبة الستتتتادستتتتة  العمل في دائرة ضتتتتريبة الدخل القائم على استتتتتخدام أنظمة المعلومات 
 متوسطة.  %( أي بدرجة62.20مئوية )بنسبة 

وتطوير  ضتتتتتتتتتتريبة الدخل في الضتتتتتتتتتتفة الغربية بتوفير    دوائراهتمام  ذلك إلى الستتتتتتتتتتبب في   ويرى الباحث:
  ومواكبتتة تطورات بيئتتة العمتتل التتداخليتتة والختتارجيتتة،  األنظمتتة المستتتتتتتتتتتتتتتختتدمتتة وفقتتا الحتيتتاجتتات العمتتل،

تتابع اإلدارة العليا ستتتتتتتتير العمل في دائرة ضتتتتتتتتريبة   "وعلى الرغم من ضتتتتتتتتعف بعد ، والتكنولوجيا الحديثة
وجود أنظمة محوستتتبة تكنولوجية    لكن ذلك ال يعني عدم"   ة المعلومات الدخل القائم على استتتتخدام أنظم

، الوحيدي، واتفقت هذه الدراستتتتتتة ما ورد في دراستتتتتتة )مختصتتتتتتة بحاجات العمل في دائرة ضتتتتتتريبة الدخل
بأن    (Ramamurthy, 2014ودراستتتتتة )  (2017األقرع،  ( ودراستتتتتة )2018،  برهوم( ودراستتتتتة )2018

االهتمام باألطر القانونية والتنظيمية بدوائر ضتتتتتتريبة الدخل ستتتتتتيؤدي الى احترام واجبات وحقوق كل من  
 .ذه النتيجة مع أي من نتائج الدراسات السابقةولم تتعارض هموظفي دوائر ضريبة الدخل والمكلفين، 
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 ( التهرب الضريبي) التابعالنتائج المتعلقة بالمتغير 
ضتتتريبة الدخل في الضتتتفة الغربية    موظفيأظهرت النتائج أن بعد التهرب الضتتتريبي بشتتتكل عام حستتتب 

، علما  توسطةممعبرًا عن درجة   %(71.54) وبنسبة مئوية(،  3.577كانت متوسطة، بمتوسط حسابي )
المكلفين بالمبالغة في شتتعور بعض  جاء كالتالي: المرتبة األولى بعد التهرب الضتتريبي  بأن ترتيب أبعاد 

يقوم  ، وتاله بعد متوستتطةأي بدرجة   %(78.20)وقد جاء بنستتبة مئوية    تقدير االعباء الضتتريبية عليهم
وقد جاء بنستتتتتتتتتتبة مئوية    بالمرتبة الثانية المكلفون عادة بعمليات شتتتتتتتتتتراء وهمية لتضتتتتتتتتتتخيم المصتتتتتتتتتتروفات 

مستتتتتتتتتمر بتخفيض قيمة الدخل يقوم المكلفون بشتتتتتتتتكل  ، ثم احتل بعد متوستتتتتتتتطةأي بدرجة   %(72.40)
   وقد جاء بنستبة    المرتبة الثالثة الدخل الخاضتع للضتريبة بشتكل مستتمر  الخاضتع للضتريبة بتخفيض قيمة

المكلفون يقدمون فواتير مزورة من أجل تخفيض  ، ثم جاء بعد متوستتتتتتتتتطة%( أي بدرجة  72.00مئوية )
شتعور  ، وتاله بعد متوستطة أي بدرجة  %(71.20)  مئوية  بنستبةجاء وقد    بالمرتبة الرابعة قيمة الضتريبة

  %( أي بدرجة70.80وقد جاء بنستتتتبة مئوية )  بالمرتبة الخامستتتتة  المكلف بتدني عدالة النظام الضتتتتريبي
وقد  بالمرتبة الستادستة يتم إخفاء بعض عمليات البيع بغرض التقليل من العائدات ، ثم جاء بعد متوستطة

بالتصتتريح العادل   ون نادرا ما يقوم المكلف، وتاله بعد متوستتطة %( أي بدرجة70.40)  مئويةجاء بنستتبة  
  %( أي بدرجة70.40)  مئويةوقد جاء بنستتتتتتتتتتبة    بالمرتبة الستتتتتتتتتتابعة  للدخل عند تقديم اإلقرار الضتتتتتتتتتتريبي

يستتعين المكلف بالضتريبة بأهل االختصتاص لمعرفة الطرق المستتخدمة للتهرب ، ثم احتل بعد متوستطة
يقوم  ، وتاله بعد متوستتتتتتتطة  %( أي بدرجة70.20)  مئويةوقد جاء بنستتتتتتتبة    نةالمرتبة الثام من الضتتتتتتتريبة

  مئويةوقد جاء بنستتتتبة    بالمرتبة التاستتتتعة  المكلفون باستتتتتغالل بعض الثغرات الموجودة بالقانون الضتتتتريبي
تقديم المكلف البيان الضتتتتتتتتتريبي الستتتتتتتتتنوي باعتماده على  ، كذلك بعد متوستتتتتتتتتطة %( أي بدرجة70.00)

وقد  احتل المرتبة العاشتتتترة  ودفاتر حستتتتابات مصتتتتطنعة تخالف ما هو موجود بالدفاتر الحقيقيةستتتتجالت 
  متوسطة. %( أي بدرجة69.80) مئويةجاء بنسبة 

في الحد من التهرب ضتتريبة الدخل في الضتتفة الغربية    دوائراهتمام  ذلك إلى الستتبب في   :الباحثويرى 
الن    وايرادات الدولة،  لما له من اضتتتتترار مباشتتتتترة وغير مباشتتتتترة على االقتصتتتتتاد الفلستتتتتطيني  ،الضتتتتتريبي

الضتتتتترائب تعتبر عنصتتتتتر أستتتتتاستتتتتي في حصتتتتتول الدولة على اإليرادات، لتقديم خدمات عامة ذات جودة 
الخدمات التي تقدمها الحكومة للمجتمع  ينعكس ستتتتتتتتتتتلبا على  عالية تخدم المجتمع، والتهرب الضتتتتتتتتتتتريبي  

تقديم المكلف البيان الضتتتتتتتتتتتتريبي الستتتتتتتتتتتتنوي باعتماده على  "وعلى الرغم من ضتتتتتتتتتتتتعف بعد  ، طيافهبكافة ا
لكن ذلك ال يعني عدم  "  ستتتتتتتجالت ودفاتر حستتتتتتتابات مصتتتتتتتطنعة تخالف ما هو موجود بالدفاتر الحقيقية

، واتفقت هذه الدراستة ما ورد في تقديم بعض المكلفين للستجالت والدفاتر المتعلقة بالحستابات الصتحيحة
ودراستتتتتتة )عوض،   (2019عبيد واخرون، ( ودراستتتتتتة )2019،  يامن( ودراستتتتتتة )2019دراستتتتتتة )العلي، 
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ولم  على ان التهرب الضتتريبي يعتبر افة الدول لما له من اضتترار جستتيمة على إيرادات الدول،  (  2017
 .أي من نتائج الدراسات السابقة معهذه النتيجة  تتعارض 

 
بين أنظمة المعلومات والحد من التهرب  كمتغير وسرررررررريط  دور الحوكمة الضررررررررريبية  عامة عن نتائج 

 :الضريبي
 وابعاد أنظمة المعلومات الحوكمة الضريبية    قواعد ومبادئتأثير  دور  أوضحنا    ،هذه الدراسةمن خالل  

مبادئ الحوكمة  لقواعد و التطبيق الكامل  أن    وتبين  الضريبي،التهرب    مستوى ظاهرة على خفض  وقدرتهم  
في دوائر   التكنولوجي  ذات الكفاءة والتطور  المحوسبةاستخدام أنظمة المعلومات  من خالل  الضريبية  

التهرب الضريبي. وبحسب  ظاهرة  في الحد من  وفعال  ضريبة الدخل في الضفة الغربية، لهم دور كبير  
  مبادئ الحوكمة الضريبية قواعد و فيما يتعلق بتطبيق  في الضفة الغربية    الدخلضريبة    دوائرآراء موظفي  

و ) االلتزام  المشاركة  اإلفصاح،  الشفافية،  والفعاليةالمساءلة،  الكفاءة  الموافقة   (األخالقي،  نسبة  فإن 
  في دوائر ضريبة الدخل   مبادئ الحوكمة الضريبيةلقواعد و أي ان هناك دور فعال  ٪(  68.37اإلجمالية )

أهمية وجود أنظمة بوفيما يتعلق    ،لدى بعض المكلفين  في الحد من مستوى ظاهرة التهرب الضريبي
في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية من وجهة نظر موظفيها كانت متطورة    محوسبةمعلومات  

المعلومات أنظمة    أبعاد ومستلزمات أي ان هناك دور فعال الستخدام    ٪(67.80اإلجمالية )نسبت الموافقة  
دوائر ضريبة الدخل وإجراءات  في أتمته أعمال  التكنولوجية )المادية، والبرمجية، والبشرية، والتنظيمية(  

الحد من السيطرة و ب هاأنظمة وبرمجيات متطورة سيساعد بنية تحتية و لاستخدامها  وان  في الضفة الغربية  
كانت  محور التهرب الضريبي  تعلق بأما فيما ي  مستوى ظاهرة التهرب الضريبي لدى بعض المكلفين،  

شعور   وذلك يعود إلى (71.54%) حسب اراء موظفي دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية هينسبته  
بعدم عدالة   المكلفين  الدخل  بعض  دوائر ضريبة  به في  المعمول  الدخل  ونظام ضريبة  ووجود قانون 

 .. وهذا أمر الفت للنظر.بين المكلفينمحاباة وتميز باإلجراءات العقابية 

ضريبة الدخل في الضفة الغربية لديهم معرفة جيدة في    دوائروتوصلت هذه الدراسة الى أن موظفي  كما  
الحوكمة الضريبية وأنظمة المعلومات التكنولوجية، وتبين ذلك من خالل إجابات المبحوثين   ئمباد قواعد و 

يتعلق  أيضا  على فقرات االستبيان، ولوحظ   فيما  ايجابية  اتجاهات االفراد  الحوكمة  بمحور  بانه كانت 
لدخل ضريبة ا  دوائرانظمة المعلومات ومحور التهرب الضريبي، مما يدل على ان  ومحمور  الضريبية  

أنظمة   واستخداممبادئ الحوكمة الضريبية لقواعد و في الضفة الغربية تسعى وبشكل كبير لتطبيق شامل 
كما وأجمع   ب الضريبي.تهر ال  ظاهرةالحد من  لتساعدها في  معلومات محوسبة متطورة ذات كفاءة عالية  

الضريبية انين واالنظمة  ضريبة الدخل في الضفة الغربية على وجود وتوفر القو   دوائرأفراد العينة في  
وإظهار   ضريبة الدخل ألداء وانجاز مهامهم  دوائرالتي تسهل عمل الموظفين في  للموظفين والمكلفين و 
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ضريبة الدخل تقوم بنشر المعلومات الضرورية    دوائرايضا على ان    اواتفقو   حقوق وواجبات المكلفين،
بالضريبة بشكل عادل وذلك من خالل عقد المتعلقة بعمليات التحصيل الضريبي لموظفيها والمكلفين  

والمعمول بها    المطبقة  المحوسبةأنظمة المعلومات  و   االجتماعات الدورية إلشراكهم في اتخاذ القرارات.
يستخدمها ويستغلها بعض  قد  ضريبة الدخل في الضفة الغربية عملت على سد الثغرات التي    دوائرفي  

، وهذا ساهم بشكل كبير في قياس قيمة الدخل  للتهرب من واجباتهم تجاه دفعهم لضريبة الدخل  المكلفين
 . ودعم ميزانية الدولة الخاضع للضريبية بشكل حقيقي

ابعاد  الضريبية و وكمة  الحقواعد ومبادئ  وأسرفت هذه الدراسة على وجود عالقة طردية قوية مترابطة بين  
ضريبة    دوائرالتهرب الضريبي، بحيث تعمل  ظاهرة    مستوى   ي الحد من أنظمة المعلومات التكنولوجية ف

وذلك المتاحة لها  مبادئ الحوكمة الضريبية بكل الوسائل  قواعد و الدخل في الضفة الغربية على تطبيق  
 .، وتوفير أنظمة معلومات محوسبةمن خالل توفير بيئة تشريعية ناظمة تضبط مختلف االعمال

 
 توصيات الدراسة 

ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومن خالل ما تم عرضه في الجانبين النظري والتطبيقي  في  
ضمن هذه الدراسة، والذي تم الحصول عليه من خالل التحليل االحصائي للبيانات، تم الخروج بمجموعة  

 من التوصيات وهي كما يلي:
لما له   وذلكالحوكمة الضريبية    مبادئقواعد و تبني مفهوم و تركيز اهتمام دوائر ضريبة الدخل ب ❖

 من أثر في تحسين حقوق األطراف ذات العالقة.
 في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي. ودورها  مبادئ الحوكمة الضريبية  قواعد و أهمية تطبيق  تعزيز   ❖
من خالل تحديث أو  ودوائر ضريبة الدخل  تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين بدفع الضرائب   ❖

 ت ضريبية تتالءم مع الوضع االقتصادي الفلسطيني والتطور التكنولوجي.اصدار تشريعا
تعزيز قنوات اتصال وتواصل بين دوائر ضريبة الدخل والمكلفين، بهدف اإلجابة عن استفساراتهم   ❖

 مما سيخلق ثقة بين دوائر ضريبة الدخل والمكلفين. 
 الحوكمة الضريبية. قواعد ونظامعلى دوائر ضريبة الدخل بتدريبهم  موظفي تطوير  ❖
ا ❖ المعلومات    دور براز  أهمية  أنظمة  موظفي    المحوسبة استخدام  وفعالية  كفاءة  رفع  دوائر  في 

 الكترونيا. للمكلفين ضريبة الدخل، وكفاءة الخدمات المقدمة 
ضريبة    لدوائرياسات المستقبلية  في التخطيط لرسم الس  المحوسبةاالستفادة من أنظمة المعلومات   ❖

 واشراك المجتمع الضريبي برسم السياسات الضريبية.  الدخل
 تحديث وتطوير أنظمة المعلومات المحوسبة في دوائر ضريبة الدخل. ❖
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ب ❖ المعلومات االهتمام  انظمة  تقدمها  التي  المعلومات  من    المحوسبة  مراجعة  خلوها  من  للتأكد 
 األخطاء. 

بين  تعزيز   ❖ ضريبة  دواالتعاون  االخرى  ئر  الحكومية  والجهات  العالقة  الدخل  تبادل  ذات  في 
وذلك للحد من مستوى ظاهرة التهرب   المحوسبةالمعلومات، المنتجة من خالل أنظمة المعلومات  

 الضريبي.  
في موظفي دوائر ضريبة الدخل قيام  لمكلفين من خالل  لرفع مستوى الوعي الضريبي  االهتمام ب ❖

المستخدمة    األدوات والوسائلمة  ءومالالمتعلقة بالمكلفين  الضريبية  المالية و انهاء الملفات  سرعة  
 في نشر الوعي الضريبي بالصورة الصحيحة. 

للمكلفين ودوائر ضريبة    تحديد الحقوق والواجبات وااللتزامات اعادة نظر المشرع الفلسطيني في  ❖
 ى سرية المعلومات.من خالل منح القانون الفلسطيني للمكلفين حق المحافظة علالدخل 

قيام   ❖ الضريبي  ي مأمور حبذا  برفع    التقدير  الدخل  ضريبة  دوائر  بمصداقية   ثقتهممستوى  في 
 البيانات المالية التي يقدمها المكلف.

من   ❖ الحد  في  وأثرها  المعلومات،  وأنظمة  الضريبية  الحوكمة  الدراسات حول  من  المزيد  إجراء 
 التهرب الضريبي.

 
 المقترحة الدراسات 

الغربية ✓ الضفة  في  الدخل  دوائر ضريبة  على  الدراسة  هذه  بدراسة  اقتصرت  ينصح  فإنه  لذا   ،
 مستقبلية لنفس الموضوع تشمل المحافظات الجنوبية والشمالية وإجراء مقارنة بينهما.

واقع ضريبة الدخل في دوائر ضريبة الدخل في الضفة الغربية  توقفت هذه الدراسة على دراسة   ✓
ولم تشمل ضريبة القيمة المضافة والمكوس، فإن الباحث يقترح اجراء دراسة عن ضريبة القيمة  

على  المضافة   تأثيرها  ومدى  الضرائب  ألنواع  شاملة  دراسة  تكون  لكي  المكوس  وعن ضريبة 
 الميزانية العامة للدولة.

حوكمة الضريبية كمتغير وسيط لمعرفة مدى تأثيره على أنظمة المعلومات للحد اتخذ الباحث ال ✓
باعتماده على خمسة مبادئ للحوكمة، فيقترح الباحث ان يتم دراسة كامل    من التهرب الضريبي

" دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين األداء  ابعاد الحوكمة كمتغير مستقل، تحت عنوان 
 ضريبة الدخل والحد من التهرب الضريبي". االستراتيجي لدوائر 

دراسة   ✓ الباحث  فيقترح  مستقل،  كمتغير  المعلومات  أنظمة  الباحث  أنظمة  درس  خصائص 
بين    خصائص   قدرةالمعلومات كمتغير مستقل، تحت عنوان "دور   التوسط  المعلومات  أنظمة 

 ". الحوكمة الضريبية والتهرب الضريبي
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تحت عنوان "أثر جودة نظم  درس الباحث التهرب الضريبي كمتغير تابع، فيقترح الباحث دراسة   ✓
 المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي". 
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 المصادر والمراجع العربية واألجنبية:  
 القوانين
 . 2011( لسنة 8ضريبة الدخل الفلسطيني رقم )قانون  (1

 المراجع العربية
 الكتب:
(. "حوكمة الجامعات.. مدخل معرفي". مقدمة إلى مؤتمر 2017أبو جمعة، محمود حسين ) (1

الشرق   جامعة  العربية،  الجامعات  حوكمة  مجلس  التعليم،  مؤسسات  في  الجامعات  حوكمة 
 الهاشمية.االوسط، عمان، المملكة األردنية 

(. "أثر مقدر الضريبة في الحد من التهرب الضريبي في األردن" 2011محمد، ناصر )أبو   (2
 رسالة ماجستير منشورة، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عمان، االردن.

(. "الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق"، مركز أحمد ياسين،  2011أبو نصار، محمد ) (3
 عمان، االردن.

(. "المالية العامة مفاهيم وتحليل اقتصادي وتطبيق"، الطبعة 2012أحمد عبد السميع عالم ) (4
 االولى، مكتبة الوفاء، االسكندرية، مصر.

(. "نظم المعلومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة"، الدارة الجامعية، 2007إدريس، ثابت )  (5
 المنوفية، مصر. 

 المعلومات"، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق.(. "المدخل لنظم 1992البياتي، عالء ) (6
(. "كيف سيغير عالم المعلومات الجديد حياتنا"، مجلة وجهات النظر، 2012بيالوي، حازم ) (7

 الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، القاهرة، مصر.
 (. "تفعيل اليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي "، مجلة االبداع،2017جعفري، عمار )  (8

 . البليدة، الجزائر على، جامعة لونيسي  6العدد 
(. "نظم المعلومات المحاسبية"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2013الحسبان، عطا هللا ) (9

 عمان، األردن.
(. “النظم الضريبية"، الطبعة األولى، 2015خالد أمين عبد هللا، حامد داود الطلحة ) (10

 دار وائل للنشر. 
(. "حوكمة الشركات"، مجموعة النيل العربية، مدينة 2018أحمد )  الخضيري، محسن (11

 نصر، القاهرة. 
(. "تقنيات المعلومات االدارية"، دار وائل للنشر والتوزيع،  2015سالمي، عالء والدباغ، رياض ) (12

 عمان، االردن.
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13) ( ياسر  المكتبة  2014السالمين،  فلسطين"،  في  وتطبيقاتها  الضريبية  األكاديمية، (."لمحاسبة 
 فلسطين. 

في فلسطين "،   وتطبيقاتها الضريبية    (. “المحاسبة2014)، عبد الرحمن  والدقةالسالمين، ياسر   (14
 المكتبة األكاديمية.  فلسطين: ،4ط

15)  ( ابراهيم  للنظم، 2016سلطان،  الجامعية  الدار  النظم"،  مدخل  اإلدارية:  المعلومات  "نظم   .)
 االسكندرية، مصر. 

(. "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واالداري"، الدار  2008) سليمان، محمد مصطفى   (16
 الجامعية، االسكندرية، مصر.

(. "مبادئ اقتصاديات المالية العامة"، دار النهضة العربي، 2005السيد عطية عبد الواحد ) (17
 مصر.

ثره  (. "تأخر ظهور قانون ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني وأ2019الشيخ علي، خيري أحمد )  (18
 على اإليرادات"، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

تأخر ظهور قانون ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني . "(2020الشيخ علي، خيري أحمد ) (19
 ، دار نشر الشروق، فلسطين."وأثره على اإليرادات 

اهرة  (.  "االقتصاد السري "، دار النهضة العربية، الق2002صفوت عبد السالم عوض هللا ) (20
 مصر. 

"، الطبعة )شركات قطاع عام وخاص ومصارف    ((. "حوكمة الشركات 2009طارق عبد العال ) (21
 الثانية، الدار الجامعية. 

(. "العملية االدارية وتكنولوجيا المعلومات"، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  2018العاني، جواد ) (22
 االردن

الضرائب"، الطبعة األولى، دار جرير للنشر  (. "دراسات في علم  2011عبد المجيد قدي ) (23
 والتوزيع، األردن. 

- (.  “المالية العامة والسياسة المالية"، دار النهضة العربية، بيروت 1972عبد المنعم فوزي ) (24
 بنان. ل
(. "مبادئ نظم المعلومات االدارية"، الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، 2013عبد ربه، رائد )  (25

 األردن.
المعرفية في منظمات األعمال"، دار صفاء  2007عجالن، حسن ) (26 "استراتيجيات االدارة   .)

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن 
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(. "حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة"، اتحاد المصارف 2007عدنان بن حيدر بن درويش ) (27
 العربية.

"، SPSSاستخدام (. "مقدمة في االحصاء الوصفي االستداللي ب2007عز، عبد الفتاح )  (28
 دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر. 

(. "نظم المعلومات المحاسبية"، دار اليازوري للنشر، عمان،  2013عطا هللا، الحسبان أحمد ) (29
 األردن

للنشر والتوزيع، عمان،  2004عفانة، عدي ) (30 دار وائل  المحاسبة الضريبية"،  "الجديد في   .)
 األردن.

طا (31 )العلي،  الجامعية،  2019رق  الدار  بنوك"،  شركات،  إدارات،  أفراد،  المخاطر:  "إدارة   .)
 اإلسكندرية، مصر. 

  ، " الضريبي  التهرب   ظاهرة  من  الحد   في  الحسابات   مراقب   دور  اهمية. "(2019)  فرقد   الغانمي، (32
(،  4)  المجلد   واالقتصادية،  االدارية  للعلوم  المثنى  مجلة  التقني،  التعليم   هيئة  التقني،  المعهد 

 .قالعرا

(. "مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها على  2012العبيدي )فاطمة،   (33
 فاعلية عملية التدقيق" دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

المحوسبة"، دار الثقافة للنشر   (. "نظم المعلومات المحاسبية2010قاسم، عبد الرزاق محمد ) (34
 والتوزيع، عمان، األردن. 

إيمان ) (35 السامرائي،  الوراق 2009قندلجي، عامر،  دار  المعلومات وتطبيقاتها"،  "تكنولوجيا   .)
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

(. "مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية المفاهيم األساسية والتطبيقات"، 2003الكردي، منال ) (36
 الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر. دار

 (. "اقتصاديات الجباية والضرائب"، دار هومة، الجزائر.2017محرزي، محمد عباس )  (37
(. "اقتصاديات الجباية والضرائب"، الطبعة الرابعة، دار هومة، 2010محمد عباس محرزي ) (38

 الجزائر.
إبراهيمد محم (39 آمال  المرا  ،،  وظيفة  فاعلية  على  المؤثرة  الوحدات  العوامل  في  الداخلية  جعة 

المصرية   المجلالحكومية  شمس،    لالقتصاد العلمية    ة“،  عين  جامعة  التجارة،  كلية  والتجارة، 
2019. 
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40) ( ناصر  المطبوعات  2014مراد،  ديوان  والتطبيق"،  النظرية  بين  الضريبي  النظام  "فعالية   .)
 الجامعية، البليدة، الجزائر. 

التدقيق والتسويات وأثره على ضريبة الدخل في . "(2019) مسعود، باسل داوود محمد  (41
 ، نابلس، فلسطين. "فلسطين

42) ( مراد  المطبوعات  2013ناصر  ديوان  والتطبيق"،  النظرية  بين  الضريبي  النظام  فعالية   "  .)
 الجامعية، البليدة.

43) ( الخالدي  للبيانات على زياد 2015ناهض،  االلكترونية  المعالجة  أساليب  استخدام  "أثر  ة (. 
 فعالية مكاتب تدقيق الحسابات"، غزة، فلسطين. 

، دار الحامد للنشر -منظور اداري  – المعلومات االدارية  ، نظم2010النجار، فايز جمعة،   (44
 .والتوزيع، الطبعة الثالثة، عمان، االردن

بيروت، (. "المالية العامة"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  1995يونس أحمد البطريق ) (45
 . لبنان

 األطروحات العلمية:
1) ( عصام  المحاسبية  2011البحيصي،  المعلومات  نظم  تهدد  التي  المخاطر  "استكشاف   .)

 المحوسبة في الشركات الفلسطينية"، دراسة تطبيقية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
التهرب الضريبي"، أطروحة (. "الحوكمة الضريبية وأثرها في الحد من  2014بكر، عبد الرحمن )  (2

 ماجستير في المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة اإلسراء، عمان، االردن.
(. "التهرب الضريبي في الجزائر وآليات مكافحته"، رسالة ماجستير، كلية  2018بوزرورة، حيزية ) (3

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر.
(. "التهرب الضريبي لدى أصحاب المهن الحرة"، رسالة ماجستير،  2005)  عبد هللا جمعة، محمد   (4

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. 
(. "أثر حوكمة الشركات في القيمة السوقية ألسهم رأس المال في  2009الجنابي، ريم محسن ) (5

 العراق. الشركات المصرفية"، رسالة ماجستير، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،
دراسة    -2011لسنة    8(. "ضريبة الدخل بموجب قرار بقانون رقم  2014خلف، جهاد صبحي ) (6

 تحليلية فنية"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
(. "دور التدقيق الضريبي في اكتشاف التهرب الضريبي"، مجلة جامعة  2015الدالي، سليمان ) (7

 تشرين، سوريا. 
(. "التدقيق الضريبي في الحد من التهرب الضريبي"، مجلة جامعة تشرين، 2015داؤود، رواد ) (8

 سوريا. 
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(. "ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل في قطاع غزة"، المجلة  2011درغام، ماهر والعمور، سالم ) (9
 االردنية في ادارة االعمال، الجامعة االردنية، االردن.

تحول في نظم المعلومات المحاسبية"، دراسة تطبيقية في وزارة  (. "أثر ال2007الزعانين، عال )  (10
 المالية الفلسطينية، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين. 

(. "مخاطر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية"، دراسة تطبيقية،  2008الشريف، حرية ) (11
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 

ا المعلومات في تطوير مهنة تدقيق الحسابات"، مجلة (. "دور تكنولوجي 2011الشنطي، أيمن )  (12
 كلية بغداد للعلوم، العراق.

13)  ( حسن  الرازق  عبد  المعلومات 2014الشيخ،  جودة  تحقيق  في  الشركات  حوكمة  "دور   .)
 المحاسبية وانعكاساتها على سعر األسهم"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 

(. "أتمتة االنظمة الرقابية للحد من التهرب الضريبي  2015، هيثم )الشيخي، مازن والعنبكي (14
القادسية،  جامعة  واالقتصادية،  اإلدارية  للعلوم  القادسية  مجلة  تطبيقية("،  )دراسة  العراق  في 

 العراق.
(، أتمته االنظمة الرقابية للحد من التهرب الضريبي في  2015الشيخي، مازن والعنبكي، هيثم )  (15

 )دراسة تطبيقية(، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة القادسية، العراق.العراق 
(. "أهمية الثقافة الضريبية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي"،  2014صباح، عبد الدايم ) (16

 رسالة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر. 
(. "دور الحوكمة في تعزيز الرقابة الداخلية للمؤسسة الخدمية"، رسالة 2015الك بطين )عبد الم (17

 ماجستير، كلية العلوم، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر. 
(. "بحث قانوني ودراسة عن حوكمة الشركات ودورها في مكافحة  2016عبد المنعم، عبد ربه ) (18

 الفساد".
ستخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة وأثرها على  (. "مخاطر ا2012العبيدي، فاطمة ) (19

 فعالية عملية التدقيق في األردن"، رسالة ماجستير، جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن.
(. "قياس كفاءة وفاعلية النظم المحاسبية في شركات النفط الكويتية"، 2011عجمي، منصور ) (20

 ديوان المحاسبة، الكويت. 
(. "قياس كفاءة وفاعلية النظم المحاسبية في شركات النفط الكويتية"، 2011عجمي، منصور ) (21

 رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.
(. "دور حوكمة الشركات في الحد من التهرب الضريبي"،  2013علي، علي الصادق احمد ) (22

 كلية العلوم، جامعة بغداد، العراق.
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بدر   (23 ندى  االلكترونية  2014)عمران، خلود موسى وجراح،  الحوكمة  "تأمين حماية مواقع   .)
 للشركات في محافظة البصرة"، مطبعة باب الشرقي، بغداد، العراق. 

(. "مدى تطبيق معايير الحوكمة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية في  2014عمرو، بيان ) (24
رسالة ماجستير، جامعة الخليل، محافظات الضفة الغربية وأثرها في زيادة كفاءة وفاعلية األداء"،  

 فلسطين. 
المحوسبة في عملية صنع  2004غنيم، ماهر محمود ) (25 المحاسبية  المعلومات  (. "دور نظم 

 القرارات في بلديات قطاع غزة"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 
26) ( بوخلوف  الجبا 2017فايزة  اإلنفاق  على سياسة  الجبائية  الحوكمة  "أثر  الجزائر"، (.  في  ئي 

بسكرة،  خضير،  محمد  بجامعة  االقتصادية،  العلوم  كلية  التسيير،  علوم  في  ماجستير  رسالة 
 الجزائر.

27) ( مجيد  الفساد 2019الفتالوي،  مكافحة  في  والتكاليفية  المحاسبية  المعلومات  نظام  "دور   .)
 المالي"، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق.

المدرسية"، 2015رف )فروانة، أش (28 أداء االدارة  المعلومات االدارية في تحسين  (. "دور نظم 
 رسالة ماجستير، أكاديمية االدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين. 

29) ( محمد  عدنان  منشآت  2008قاعود،  في  االلكترونية  المحاسبية  المعلومات  نظم  "تقييم   .)
 الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.  األعمال الفلسطينية"، دراسة ماجستير،

 (. "تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين"، نابلس، فلسطين. 2011قباجه، عدنان ) (30
(. "دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات"، رسالة ماجستير، 2014كنزة براهمة ) (31

 كلية العلوم االقتصادية، جامعة قسطنتينيه، الجزائر.
(. "دور حوكمة المؤسسات في ترشيد القرارات المالية لتحسين  2017)محمد البشير بن عمر   (32

والعلوم  االقتصادية  العلوم  كلية  التسيير،  علوم  في  دكتوراه  أطروحة  للمؤسسة"،  المالي  األداء 
 التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.

 دي مرباح، ورقلة. (. "دراسة السوق"، رسالة ماجستير، جامعة قاص2014مسوغي، منى )  (33
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(1الملحق)  

 

 
 

 

المفتوحة  القدس جامعة  
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

والسياسات العامة   اإلدارة  
 

 الدكتور........................ المحترم حضرة األستاذ 
تشكل هذه االستبانة جزءًا من دراسة يقوم بها الباحث للحصول على درجة الماجستير في تخصص االدارة والسياسات العامة في جامعة  

 القدس المفتوحة والدراسة بعنوان:
رب الضريبي لدى دائرة دور الحوكمة الضريبية كمتغير وسيط بين أنظمة المعلومات والحد من الته 

 ضريبة الدخل في الضفة الغربية 
من خالل مراجعة الدراسات السابقة والبيانات المتعلقة بالموضوع وسوف تكون    استبانةوألغراض هذه الدراسة قام الباحث ببناء وتطوير  

 االجابة على فقرات االستبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي:
 غير موافق بشدة غير موافق  محايد موافق  موافق بشدة 

وبما ان حضرتكم من المختصون والمهتمون في هذا المجال يسر الباحث ان يضع بين ايديكم الكريمة االستبانة في صورتها االولى  
 راجيا من حضرتكم التكرم بتحكيمها من حيث:

 مدى مالئمة وانتماء الفقرة للمجال الذي تندرج تحته •
 ووضوح الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية شمول المجال الواحد  •
 اضافة او تعديل ما تروه مناسبا •
 أي مالحظات او اقتراحات ترونها مناسبة •

وتوجيهاتكم السديدة االثر الفاعل في تطوير الدراسة وإخراجها بصورة مالئمة لذا ارجو ابداء آرائكم في كل فقرة   مهذا وسيكون ألرائكك
ضافة، تعديل، اعادة ا( في الحقل الذي تروه مناسب والتلطف بتدوين مالحظاتكم )حذف، Xوضع اشارة )من فقرات االستبانة وذلك ب 

 صياغة( على فقرات االستبانة.
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 . المعلوماتالشخصية: الجزءاألول
دائرةضريبة"يهدفهذاالجزءإلىالتعرفعلىبعضالخصائصالوظيفيةواالجتماعيةلموظفي 

،وذلكبهدفتحليلالنتائجالتيسيحصلعليهاهذااالستبيان،لذانرجومنكم"الدخلفيالضفةالغربية

 . ناسبلإلجابةفيالمكانالم( X) التكرمباإلجابةالمناسبةعلىاألسئلةالتاليةوذلكبوضععالمة
 )( أنثى)(  ذكر: الجنس (1
 )(   ماجستيرفأعلى)( بكالوريوس)(  دبلوم: المؤهلالعلمي (2
 )( قسمرئيس)(  مديردائرةنائب)(   دائرةمدير)(  مديرعام: الدرجةالوظيفة (3

 )( موظف
 )(سنة 10أكثرمن)( سنوات 10إلى  6من)( سنواتفأقل 5: سنواتالخبرة (4
 )( طوباس)( قلقيلية)( جنين)( اريحا)( بيتلحم)( رامهللا: المديرية( 5

 )(الخليل)( نابلس)( سلفيت)(  طولكرم
 

 : محاوراالستبانة: الجزءالثاني
المعلوماتدورالحوكمةالضريبيةكمتغيروسيطبيمأنظمة"فيمايليمجموعةمنالفقراتالتيتقيس

وعليهيرجىتحديدالموافقةأو،"والحدمنالتهربالضريبيلدىدائرةضريبةالدخلفيالضفةالغربية

 . فيالمكانالمناسبالختيارك( X) عدمالموافقةعنالعباراتالتاليةوذلكبوضععالمة
 . فقرة 30أبعادمبادئالحوكمةالضريبية: المحوراألول

 العبارة  الرقم 
 وضوحالصياغة مناسبةالفقرة

انتماءالفقرة

 للمجال
 مالحظات

غير مناسبة

 مناسبة
 واضحة

غير

 واضحة
 منتمية

غير

 منتمية

  مبدأالشفافية –الحوكمةالضريبية 

1 
وقوانين لوائح الدخل ضريبة دائرة في تتوفر

 وأنظمةمتاحةلكافةالعاملينفيها
X       

2 
دائرةضريبةالدخلمبدأالشفافيةفيتطبيقتعتمد

 األنظمةوالقوانين
X       

3 
دائرة في المطبقة والتشريعات األنظمة تعمل

ضريبةالدخلعلىرفعمستوىالشفافيةوالكفاءة

 فيالتقاريرالماليةالتيتنشرهاالدائرة

X       

4 
تقدمدائرةضريبةالدخلتقاريرهابشكلواضح

عن كافية معلومات الى إضافة المالية لوزارة

 عملالدائرة

X       

5 
الضريبية المعلومات تنشر الدخل دائرةضريبة

للموظفين الضريبي التحصيل عمليات حول

 المكلفينبالضريبةبطريقةعادلة

X       

6 

القوائمالماليةبطريقةتنشردائرةضريبةالدخل

تمكنكلالموظفينوالمكلفيناالطالععليهافي

 ايوقت

   X   إعادة

 صياغة

  مبدأالمساءلة –الحوكمةالضريبية 

7 

دائرة خارج من ومراقبة تفتيش لجان يوجد

ضريبةالدخلللتأكدمنسيرالعملوفقالسياسة

 العامةللدائرة

X 
 

      

8 
علىتتم بناء الدخل ضريبة دائرة في المساءلة

 معلوماتموثوقة
X       

9 
وجودنظامفعالفيدائرةضريبةالدخلللرقابة

 والتدقيق
X       
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10 
يوجدفيدائرةضريبةالدخلوصفمحددوكامل

 لكلوظيفة
X       

11 
من كل بحق العقوبة الدخل دائرةضريبة تنزل

 يثبتتورطهبقضيةفساديخالفالقانوناو
X       

12 
الدخل ضريبة دائرة في المساءلة اليات تسمح

 بالمراجعةفيأيوقت
X       

  مبدأاإلفصاح –الحوكمةالضريبية 

13 
دائرة قبل من المعد السنوي التقرير يتضمن

ضريبةالدخلوالمقدملوزارةالماليةافصاحاعن

 الدائرةمستوىالحوكمةفي

X       

14 
وفقا الدخل ضريبة دائرة حسابات عرض يتم

لقانون المستندة الحكومية المحاسبة لمبادئ

 ضريبةالدخلالفلسطيني

X       

15 
الضريبية األخطاء تعديل على اإلفصاح يساعد

 وتحسينطرقمعالجتها
X       

16 
المستقبليةتفصحدائرةضريبةالدخلفيخططها

موقعها خالل من المتوقع األداء حجم عن

 االلكترونيعلىاالنترنت

X       

17 
عن باإلفصاح الدخل ضريبة دائرة تقوم

 المعلوماتالماليةمنخاللموقعهاااللكتروني
X       

18 
من واضح بشكل الدخل ضريبة دائرة تفصح

دائرة لدى العامة بالسياسة منشوراتها خالل

 ضريبةالدخل

   X   إعادة

 صياغة

  مبدأااللتزاماألخالقي –الحوكمةالضريبية 

19 
توفرالعدالةفياتخاذالقراراتلدىدائرةضريبة

 الدخلتساهمفيااللتزاماألخالقيلدىالمكلفين
X       

20 
مالءمةالقوانينالضريبيةمعالوضعاالقتصادي

 للمكلفتساعدهبااللتزاماألخالقي
X       

21 
المكلف يساعد الضريبية المعلومات وضوح

ضريبة تجاه بواجبه بالقيام األخالقي بااللتزام

 الدخل

X       

22 
االلتزام الدخل دائرةضريبة لدى الشفافية توفر

 المكلفيناألخالقيلدى
X       

23 
توفراإلفصاحلدىدائرةضريبةالدخليساهمفي

 تعزيزااللتزاماألخالقيلدىالمكلفين
X       

24 
بحماية كفيلة قرارات الدخل دائرةضريبة تتخذ

 مصالحالمكلفين
X       

  مبدأالكفاءةوالفعالية –الحوكمةالضريبية 

25 
الموظفين لدى والمالئمةتتوفر والكفاءة الخبر

إلتماموإنجازعملهمبشكلجيدمنحيثالوقت

 والسرعة

X       

26 
يمتلكالمقدرالضريبيمعلوماتمهنيةبحيثال

 يمكنتضليله
X       

27 
القوانين في ومعرفة دراية على الموظفين

 المعمولبهافيدائرةضريبةالدخل
X       

28 
دائرة خاصةتعمل معايير علىوضع الضريبة

 بهاللتوظيف
X       

29 
للموظفالمهاراتالعاليةفياالتصالوالتواصل

 معالمكلفين
X       

30 
تقومدائرةضريبةالدخلباالهتمامفيتقييمأداء

 الموظفينمنخاللتصويبنقاطالضعفلديهم
X       
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 . فقرة24أنظمةالمعلومات: المحورالثاني

 العبارة  الرقم 
 وضوحالصياغة مناسبةالفقرة

انتماءالفقرة

 للمجال
 مالحظات

 مناسبة
غير

 مناسبة
 واضحة

غير

 واضحة
 منتمية

غير

 منتمية

   المستلزماتالمادية –أنظمةالمعلومات

31 
تتوفرفيدائرةضريبةالدخلأجهزةحواسيب

 العملالمطلوبمالئمةإلنجاز
X       

32 
توفردائرةضريبةالدخلوسائلادخالالبيانات

 تتناسبواحتياجاتالعملفيالدائرة
X       

33 
تتناسبوسائلاخراجالمعلوماتواحتياجات

 دائرةضريبةالدخل
X       

43 
تتوفرفيدائرةضريبةالدخلتقنياتاتصال

 حديثةوذاتكفاءةعالية
X       

53 
تتناسبكفاءةاألجهزةمعحجمالعملالمطلوب

 إنجازهفيدائرةضريبةالدخل
X       

63 
توفراألنظمةمساحةتخزينيةكافيةلعمليات

 حفظالمعلوماتالكترونيا
X       

   المستلزماتالبرمجية –أنظمةالمعلومات

73 
تتميزبرامجوتطبيقاتالحاسوببالسهولةفي

 التعامللدىدائرةضريبةالدخل
X       

83 
البرمجياتالمستخدمةتتالءممعكافةالنشاطات

 والعملياتالتيتقومبهادائرةضريبةالدخل
X       

93 
تتناسبالبرمجياتوالمعلوماتالرقمية

 المستخدمةفيدائرةضريبةالدخل
X       

40 
التعليماتالالزمةتوضحاإلدارةالمختصة

لتشغيلالبرمجياتالتيتحتاجهادائرةضريبة

 الدخل

X       

41 
تحديثالبرمجياتبمايتناسبمعحاجاتالعمل

 لدىدائرةضريبةالدخل
X       

       X يتمتوثيقبرمجياتاألنظمةوبرمجياتالتشغيل 42

   المستلزماتالبشرية –أنظمةالمعلومات

43 
وجودإدارةمستلقةألنظمةالمعلوماتفيالهيكل

 التنظيميللمؤسسة
X       

44 
مستخدموأنظمةالمعلوماتمؤهلونبالمهارات

 الفنيةالكافيةللعملعليهافيدائرةضريبةالدخل
X       

45 
يتمتوثيقبرامجالتدريبومواردالتدريبعلى

المختلفةفيدائرةاستخداماألنظمةااللكترونية

 ضريبةالدخل

X       

46 
تدريبية دورات بعمل الدخل دائرةضريبة تقوم

المعلومات أنظمة مع المتعاملين لكافة دورية

 المطبقةفيالدائرة

X       

47 
بأنظمة المختصة باإلدارة العاملون يدرك

 ةالمعلوماتباالحتياجاتالمختلفةلألنظم
X       

48 
 المعلوماتتعالج بأنظمة المختصة اإلدارة

المشاكلواالستفساراتالتيتواجهدائرةضريبة

 الدخلفياستخدامالشبكةأوالنظامالمطبق

X       

   المستلزماتالتنظيمية –أنظمةالمعلومات

49 
تتابعاإلدارةالعلياسيرالعملفيدائرةضريبة

 المعلوماتالدخلالقائمعلىاستخدامأنظمة
X       
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50 
أنظمة استخدام على العليا اإلدارة تشجع

 المعلوماتااللكترونية
X       

51 
الوصف وبطاقة والتعليمات األنظمة تتناسب

 الوظيفيمعاحتياجاتشغلالوظيفة
X       

52 
المعلومات أنظمة بتطوير العليا اإلدارة تهتم

 وتقييمهالمستخدمةوفقاًالحتياجاتالعمل
X       

53 
المتعلقة التدريبية البرامج العليا اإلدارة توفر

 باستخدامنظمالمعلوماتاإلدارية
X       

54 
اإلدارية المعلومات مع للتعامل آليةمعنية يوجد

 وسريتهابحسبالمستوياتاإلدارية
X       

 
 

 . فقرة 10التهربالضريبي: المحورالثالث

 العبارة  الرقم 
 وضوحالصياغة مناسبةالفقرة

انتماءالفقرة

 للمجال

 مالحظات

 مناسبة
غير

 مناسبة
 واضحة

غير

 واضحة
 منتمية

غير

 منتمية

55 
استغاللالمكلفبالضريبةلبعضالثغرات

 الموجودةبالقانونالضريبي
X       

56 
قيامالمكلفبالضريبةالتصريحبالمداخيل

تقديماالقرارالضريبيإلدارةواالحجامعند

 الضرائب

X       

57 
يستعينالمكلفبالضريبةبأهلاالختصاص

 لمعرفةالطرقالمستخدمةللتخلصمنالضريبة
X       

58 
تقديمالمكلفالبيانالضريبيالسنويباعتماده

علىسجالتودفاترحساباتمصطنعةتخالف

 الحقيقيةماهوموجودبالدفاتر

X       

       X تخفيضقيمةالدخلالخاضعللضريبة 59

60 
التصريحبفواتيرشراءوهميةمنأجلتضخيم

 المصاريف
X       

61 
تقديمفواتيرمزورةمنأجلتخفيضقيمة

 الضريبة
X       

62 
اخفاءبعضعملياتالبيعبغرضالتقليلمن

 العائدات
X       

       X المكلفبتدنيعدالةالنظامالضريبيشعور 63

64 
إحساسالمكلفبالمبالغةفيتقديرالعبء

 الضريبي
X       

 
 شكرالكمعلىحسنتعاونكم
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(2الملحقرقم)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 جامعةالقدسالمفتوحة
 ماجستيرإدارةوسياساتعامة

 استبانةالدراسة
 الكريمةاألخالكريم،األخت

 السالمعليكمورحمةهللاوبركاته
 طيبة،تحية

يسرناأننضعهذهاالستبانةبينأيديكموالتيصممتلجمعالمعلوماتالالزمةللدراسةالتينقوم

دورالحوكمة"،بعنوانالعامةبإعدادهااستكماالللحصولعلىشهادةالماجستيرفياإلدارةوالسياسات

وسيطبينأنظمةالمعلوماتوالحدمنالتهربالضريبيلدىدائرةضريبةالدخلفيالضريبيةكمتغير

 ."الضفةالغربية
وتهدفهذهالدراسةإلىالتعرفعلىدورالحوكمةالضريبيةفيالحدمنالتهربالضريبيباستخدام

يةرأيكمفيهذاأنظمةالمعلوماتالتكنولوجيةفيدائرةضريبةالدخلفيالضفةالغربية،ونظراألهم

المجالنأملمنكمالتكرمباإلجابةعلىأسئلةاالستبانةبدقة،حيثأنصحةالنتائجتعتمدبدرجةكبيرة

علىصحةإجابتكم،لذلكنرجومنكمأنتولواهذااالستبياناهتمامكم،ومشاركتكمضروريةورأيكم

 . عاملأساسيمنعواملنجاحها
 . لتقديرعلىتعاونكمالمثمرإلتمامهذهالدراسةتقبلوامنافائقاالحتراموا

 
 شاهرعبيد. د: محمدميدانيالمشرف: الباحث
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 . المعلوماتالشخصية: الجزءاألول
دائرةضريبة"يهدفهذاالجزءإلىالتعرفعلىبعضالخصائصالوظيفيةواالجتماعيةلموظفي 

،وذلكبهدفتحليلالنتائجالتيسيحصلعليهاهذااالستبيان،لذانرجومنكم"الدخلفيالضفةالغربية

 . ناسبلإلجابةفيالمكانالم( X) التكرمباإلجابةالمناسبةعلىاألسئلةالتاليةوذلكبوضععالمة
 )    (أنثى)    (         ذكر: الجنس (1
 )   (دراساتعليا)   (  بكالوريوس(  ) فأقلدبلوم: المؤهلالعلمي (2
 )   (رئيسقسم)   ( نائبمديردائرة)   (  دائرةرمدي(  )  مديرعام: الدرجةالوظيفة (3

 )  (موظف
 )   (سنة 10أكثرمن)   ( سنوات 10إلى5من(     ) فأقلسنوات 5: سنواتالخدمة (4
 )   (طوباس)   (  قلقيلية)   (  جنين)   (  اريحا)   (  بيتلحم)   (  هللارام: المديرية( 7

 )   (الخليل)   ( نابلس)   (   سلفيت( )   طولكرم
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 : محاوراالستبانة: الجزءالثاني
دورالحوكمةالضريبيةكمتغيروسيطبينأنظمةالمعلومات"فيمايليمجموعةمنالفقراتالتيتقيس

وعليهيرجىتحديدالموافقةأو،"والحدمنالتهربالضريبيلدىدائرةضريبةالدخلفيالضفةالغربية

 . فيالمكانالمناسبالختيارك( X) عدمالموافقةعلىالعباراتالتاليةوذلكبوضععالمة
 

 . فقرة 30أبعادمبادئالحوكمةالضريبية: المحوراألول

 العبارة الرقم

 المقياس

موافق

 بشدة
 محايد موافق

غير

 موافق

غير

موافق

 بشدة

 مبدأالشفافية –الحوكمةالضريبية
      فيالدائرةالموظفيناللوائحواالنظمةمتاحةلكافة 1

2 
قبل من تعقيد دون األنشطة بأداء يسمح مبسط بشكل العمل إجراءات تتم

 الموظفين
     

3 
في والكفاءة الشفافية مستوى الدائرة في المطبقة والتشريعات األنظمة ترفع

 التقاريرالمالية
     

      تقدمالدائرةتقاريرهابشكلواضحلوزارةالمالية 4

5 
تنشرالدائرةالمعلوماتالضريبيةحولعملياتالتحصيلالضريبيللمكلفين

 بالضريبةبطريقةعادلة
     

      تنشرالدائرةالقوائمالماليةبطريقةتمكنالمكلفيناالطالععليهافيايوقت 6

 مبدأالمساءلة –الحوكمةالضريبية

7 
يوجدلجانتفتيشومراقبةمنخارجالدائرةللتأكدمنسيرالعملوفقالسياسة

 العامةللدائرة
     

      يتمالتدرجفينوعالعقوبةبمايتناسبنوعالمخالفةوتكرارها 8
      يوجدنظامفعالفيالدائرةللرقابةوالتدقيق 9

      يتوفرفيالوزارةموقعإلكترونييتضمنكافةالمعلوماتوآلياتاتخاذالقرار 10
      تعاقبالدائرةكلمنيخالفالقانوناويثبتتورطهبقضيةفساد 11
      تسمحآلياتالمساءلةفيالدائرةبالمراجعةفيأيوقت 12

 مبدأاإلفصاح –الحوكمةالضريبية
      الدائرةعنخططهافيمايتعلقباإلجراءاتالمنويالقيامبهاتفصح 13

14 
لقانون المستندة الحكومية المحاسبة لمبادئ وفقا الدائرة حسابات يتمعرض

 ضريبةالدخلالفلسطيني
     

      يساعداإلفصاحعلىتعديلاألخطاءالضريبيةوتحسينطرقمعالجتها 15

16 
خططهاالمستقبليةعنحجماألداءالمتوقعمنخاللموقعهاتفصحالدائرةفي

 االلكترونيعلىاالنترنت
     

      تقومالدائرةباإلفصاحعنالمعلوماتالماليةمنخاللموقعهاااللكتروني 17
      يتماإلفصاحمنخاللالمنشوراتعنالسياساتالعامةللدائرة 18

 مبدأااللتزاماألخالقي –الحوكمةالضريبية
      العدالةفياتخاذالقراراتلدىالدائرةتعززااللتزاماألخالقيلدىالمكلفين 19

20 
االلتزام تعزز للمكلفين االقتصادي الوضع مع الضريبية القوانين مالءمة

  األخالقي
     

21 
 تساعد الضريبية المعلومات بالقياموضوح األخالقي بااللتزام المكلفين

 بواجباتهمتجاهضريبةالدخل
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      تعززالشفافيةلدىالدائرةااللتزاماألخالقيلدىالمكلفين 22
      توفراإلفصاحلدىالدائرةيساهمفيتعزيزااللتزاماألخالقيلدىالمكلفين 23
      القراراتالتيتتخذهاالدائرةكفيلةبحمايةمصالحالمكلفين 24

 مبدأالكفاءةوالفعالية –الحوكمةالضريبية

25 
إتماموإنجازعملهمبشكلجيدمنحيث القدراتعلى الموظفين لدى تتوفر

 الوقتوالسرعة
     

      تضليلهيمتلكالمقدرالضريبيمعلوماتمهنيةبحيثاليمكن 26
      الموظفينعلىدرايةومعرفةفيالقوانينالمعمولبهافيدائرةضريبةالدخل 27
      يوجدلدىالدائرةمعاييرخاصةللتوظيف 28

29 
يتمتعالموظفينفيالدائرةبمهاراتعاليةفياالتصالوالتواصلمع

 المكلفين
     

      الموظفينلديهامنخاللتصويبنقاطالضعفلديهمتهتمالدائرةبتقييمأداء 30
 

 . فقرة 24أنظمةالمعلومات: المحورالثاني

 العبارة الرقم

 المقياس

موافق

 بشدة
 محايد موافق

غير

 موافق

غير

موافق

 بشدة

 المستلزماتالمادية –أنظمةالمعلومات
      إلنجازالعملالمطلوبتتوفرفيالدائرةأجهزةحواسيبمالئمة 31
      توفرالدائرةوسائلإدخالالبياناتتتناسبواحتياجاتالعملفيالدائرة 32
      تتناسبوسائلإخراجالمعلوماتواحتياجاتالدائرة 33
      تتوفرفيالدائرةتقنياتاتصالحديثة 34
      إنجازهفيالدائرةتتناسبكفاءةاألجهزةمعحجمالعملالمطلوب 35
      توفراألنظمةمساحةتخزينيةكافيةلعملياتحفظالمعلوماتإلكترونيا 36

 المستلزماتالبرمجية –أنظمةالمعلومات
      تتميزبرامجوتطبيقاتالحاسوببالسهولةفيالتعامللدىالدائرة 37

38 
النشاطاتوالعملياتالتيتقومبهاالبرمجياتالمستخدمةتتالءممعكافة

 دائرةضريبةالدخل
     

      البرمجياتوالمعلوماتالرقميةلدىالدائرةمتوافقةومتناسقة 39

40 
توضحاإلدارةالمختصةالتعليماتالالزمةلتشغيلالبرمجياتالتيتحتاجها

 الدائرة
     

      يتمتحديثالبرمجياتبشكلمستمربمايتناسبمعحاجاتالعمل 41
      يتمتوثيقبرمجياتاألنظمةوبرمجياتالتشغيل 42

 المستلزماتالبشرية –أنظمةالمعلومات
      وجودإدارةمستقلةألنظمةالمعلوماتفيالهيكلالتنظيميلوزارةالمالية 43

44 
المعلوماتيتقنونالمهاراتالفنيةالكافيةللعملعليهافيمستخدموأنظمة

 الدائرة
     

45 
تحافظاإلدارةالمختصةباألنظمةعلىمستوىجيدمنالخدماتفيجميع

 األوقات
     

46 
تقومالدائرةبعملدوراتتدريبيةدوريةلكافةالموظفينمعأنظمةالمعلومات

 المطبقةفيالدائرة
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47 
العاملونباإلدارةالمختصةبأنظمةالمعلوماتعلىعلمباالحتياجاتالمختلفة

 لألنظمة
     

48 
تعالجاإلدارةالمختصةبأنظمةالمعلوماتالمشاكلواالستفساراتالتيتواجه

 دائرةضريبةالدخلفياستخدامالشبكةأوالنظامالمطبق
     

 المستلزماتالتنظيمية –أنظمةالمعلومات

49 
تتابعاإلدارةالعلياسيرالعملفيدائرةضريبةالدخلالقائمعلىاستخدام

 أنظمةالمعلومات
     

      تشجعاإلدارةالعلياعلىاستخدامأنظمةالمعلوماتااللكترونية 50

51 
والتعليمات األنظمة شغلوبطاقةتتناسب احتياجات مع الوظيفي الوصف

 الوظيفة
     

52 
تهتماإلدارةالعليابتطويرأنظمةالمعلوماتالمستخدمةوفقاًالحتياجاتالعمل

 وتقييمه
     

      توفراإلدارةالعلياالبرامجالتدريبيةالمتعلقةباستخدامنظمالمعلوماتاإلدارية 53

54 
للتعاملمعالمعلوماتاإلداريةوسريتهابحسبالمستوياتيوجدآليةمناسبة

 اإلدارية
     

 
 

 . فقرة 10التهربالضريبي: المحورالثالث

 العبارة الرقم

 المقياس

موافق

 بشدة
 محايد موافق

غير

 موافق

غير

موافق

 بشدة

      يقومالمكلفونباستغاللبعضالثغراتالموجودةبالقانونالضريبي 55
      نادرامايقومالمكلفينبالتصريحالعادلللدخلعندتقديماإلقرارالضريبي 56

57 
يستعينالمكلفبالضريبةبأهلاالختصاصلمعرفةالطرقالمستخدمة

 للتهربمنالضريبة
     

58 
البيانالضريبيالسنويباعتمادهعلىسجالتودفاترحساباتتقديمالمكلف

 مصطنعةتخالفماهوموجودبالدفاترالحقيقية
     

59 
يقومالمكلفونبشكلمستمربتخفيضقيمةالدخلالخاضعللضريبةبتخفيضقيمة

 الدخلالخاضعللضريبةبشكلمستمر
     

      وهميةلتضخيمالمصروفاتيقومالمكلفونعادةبعملياتشراء 60
      تخفيضقيمةالضريبةالمكلفونيقدمونفواتيرمزورةمنأجل 61
      يتمإخفاءبعضعملياتالبيعبغرضالتقليلمنالعائدات 62
      شعورالمكلفبتدنيعدالةالنظامالضريبي 63
      الضريبيةعليهمشعوربعضالمكلفينبالمبالغةفيتقديراالعباء 64

 
 شكرالكمعلىحسنتعاونكم
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 (3) الملحقرقم
 

 ملحقالمحكمين

 الرقم االسم التخصص مكانالعمل

 1 د.حاتماألغا دكتوراهفيالمحاسبة جامعةالقدسالمفتوحة

 2 د.صالحصبري دكتوراهفياإلدارةالعامة جامعةالقدسالمفتوحة

 3 د.عبدالفتاحالفرجاني دكتوراهفيإدارةاألعمال غزة-المفتوحةجامعةالقدس

 4 د.رائدعريقات دكتوراهفياالقتصادوإدارةالشركات الجامعةالعربيةاالمريكية

 5 د.زكيأبوزيادة دكتوراهفياإلدارةالعامة جامعةاالستقالل

 6 د.زاهرعطوة التربويةدكتوراهفيالعلوم الكليةالعصريةالجامعية

 7 د.طارقعاشور دكتوراهفياقتصاداالعمال جامعةبيرزيت

 8 د.سميربيضون دكتوراهفيإدارةاألعمال جامعةبيرزيت

 9 د.أيمنأبوسويرح دكتوراهفيإدارةاألعمال غزة-الجامعةاإلسالمية

القانونالعاموالعلومدكتوراهفي جامعةالقدسالمفتوحة

 اإلدارية

 10 سالمةسالمسالمةد.
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(4الملحق رقم )

 
 


