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الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور مبادئ حكومة الشركات في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي في
ليبيا ،واستخدمت الدراسة المنيج التحميمي  ،وتم جمع البيانات من خالل صحيفة االستبيان صممت خصيصا
الستطالع أراء العاممين بإدارتي الضرائب العامة بمدينة طرابمس وبنغازي ،وتم تفريغيا وتحميميا باستخدام برنامج
اإلحصائي  ، SPSSواستخدمت االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدف تحميل فرضيات الدراسة ،وتمثل مجتمع
الدراسة في جميع مكاتب الضرائب بميبيا باعتباره مجتمعا واضحا لمدراسة ،وتمثمت عينة الدراسة في العاممين

بمكاتب اإلدارة العامة لمضرائب بمدينة طرابمس وبنغازي ،وبمغ عدد العاممين الذين شممتيم الدراسة ( ،)90وتم
إتباع أسموب المسح الشامل لكافة مفردات العينة ،حيث تم توزيع االستبيان عمى جميع أفراد العينة ،ولقد
تحصل الباحثين عمى (  ) 77استبيان إي بنسبة .%85

ولقد توصمت الدراسة إلى أنو يوجد دور دو داللو إحصائية لمبادئ حوكمة الشركات والمتمتمو في (

مبدأ حماية حقوق المساىمين ،مبدأ حماية المساواة بين المساىمين في المعاممة ،مبدأ دور أصحاب المصالح،
مبدأ اإلفصاح والشفافية ،مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة ) في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
واىم ما أوصت بو ىذه الدراسة ىو توجيو االىتمام لمبادئ حوكمة الشركات من خالل إقامة الندوات

والمؤتمرات لمتعريف بحوكمة الشركات ،وأيضاً حث الجيات المسؤلة عمى إلزام كافة الشركات العاممة في ليبيا
عمى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
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جامعة المرقب

ممااا ال اخااتالف عميااو أن حوكمااة الشااركات تحتاال اليااوم أىميااة كبي ارة ،فااي ظاال مااا يشاايده العااالم ماان

التحول إلى النظام االقتصادي الرأسمالي ،والذي تمعب فيو الشركات دو ار كبي ار ومؤث اًر ،مما يتطماب ضارورة رقاباة

ىذا الدور وتقييمو من خالل عممية اإلشاراف والرقاباة ،بحياث ان اتبااع المباادئ الساميمة لحوكماة الشاركات ياؤدي

ا لى الحد من الفساد المالي واالداري ،وبالتالي يقمل من ظاىرة التيرب الضريبي في الشركات.

وتشير حوكمة الشركات بشاكل عاام إلاى القواعاد والمعاايير التاي تحادد العالقاة باين إدارة الشاركة مان جياة وحمماة

األس اايم وأص ااحاب المص ااالح أو األطا اراف المرتبط ااة بالش ااركة م اان حمم ااة الس ااندات والعم ااال والم ااوردين وال اادائنين
والمس ااتيمكين م اان جي ااة أخ اارا ،وي ااؤدي إتب اااع المب ااادئ الس ااميمة لحوكم ااة الش ااركات إل ااى إيج اااد الوس ااائل الالزم ااة
لمكافح ااة الفس اااد وس ااوء اإلدارة وتش ااجيع الش اافافية ف ااي الحي اااة االقتص ااادية وق ااد أص اابحت حوكم ااة الش ااركات م اان
الموضوعات اليامة في كافة المؤسسات والمنظمات اإلقميمية والدولية وذلك بعد سمسمة األزماات المالياة المختمفاة
التي حدثت في كثيار مان الشاركات وخاصاة فاي الوالياات المتحادة األمريكياة ودول شارق أسايا وبريطانياا ( سايام،
.(2018
وبما أن الضريبة ىي عبارة عن تكاليف تفرض عمى ارباح الشركات ،لذلك تقوم ادارة ىذه الشركات الى استخدام
مجموعة من الممارسات لمتأثير عمى االرباح التي تظير في القوائم المالية لتفادي دفع الضريبة ،ولاذلك كاان مان

الضروري ايجاد العالقة بين تطبيق حوكمة الشركات والحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
ومع توسع نطاق األعمال وانتشار الشركات متعاددة الجنساية بارزت ظااىرة التيارب الضاريبي ،وفاي ليبياا كماا فاي
سائر الدول النامية بشكل خاص أصبحت العنوان الرئيس وتزداد من عام إلى أخار وفاي الادول المتقدماة موجاودة
أيضاً ىذه الظاىرة ولكن بصورة أقل وعمى ما يبدو أن المنظومة األخالقية فاي الادول المتقدماة أفضال مان مثيمياا

في الدول النامية حيث تستورد الدول النامية نظم الفساد وأساليب التيرب الضريبي من الدول المتقدماة عماى أنياا

ُمثال ومباادئ يجاب االقتاداء بياا ،لاذا فاان عماى اإلدارة العاماة لمضارائب أن ت ارعاي جمياع تماك التغيارات عناد رسام
توجياتيا من خالل توفر االستقاللية التي تمكنيا من االلتزام بمسؤولياتيا اتجاه الدولة والمكمفين والمجتمع  ،ومن
ىنا برزت أىمية البحث في ىذا الموضوع ألىميتو الواضحة فاي بنااء أنظماة لاددارة تعتماد عماى أدوات ووساائل
فعالة لمحوكمة تعالج ظاىرة التيرب الضاريبي وتحقاق حماياة مصاالح األطاراف ذات العالقاة وتحاد قادر اإلمكاان

من ىذه الظاىرة وتعزز ثقة أصحاب المصالح بيا.
ومن ىنا كان من الضروري د ارساة دور حوكماة الشاركات فاي الحاد مان التيارب الضاريبي مان وجياة نظار ادارة
الض ارائب العامااة بط ارابمس وبنغااازي ،حيااث يعااد ىااذا الموضااوع حااديث نساابياً ،وعمااى حااد عماام الباااحثين لاام يااتم
التطرق لو في ليبيا لغاية اآلن.

مشكمة الدراسة9

يعد التيرب الضريبي ظاىرة عالمية تعاني منيا كل الادول المتقدماة والنامياة عماى حاد اساواء ،ويعاد مان احاد اىام
المشاكل الميمة التي تواجييا الدولة الميبية ألن ىذه الظاىرة ليا العديد من اآلثار السمبية ،حياث ياؤدي انخفااض

حصيمة الضرائب إلى األضرار بالخ ازناة العاماة مماا ياؤدي إلاى المسااس بساير عمال الم ارفاق العاماة وقياام الدولاة
بوظائفياا المختمفاة ،وايضاا ياؤدي التياارب الضاريبي إلاى المسااس بالعدالاة الضاريبة والاى اإلخاالل بالمسااواة بااين
المكمفااين ،ممااا قااد ياادفع الدولااة إلااى زيااادة العاابء الضاريبي لكااي تعااوض الحصاايمة الضااائعة ممااا يضاار فااي نيايااة

األمر بالمكمفين األمناء قد يؤدي بيا التوسع بالضرائب غير المباشرة التي يكون فييا التيرب محدوداً رغم ما ىاو
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معروف عن ىده الضرائب من عدم عدالتيا بالنسبة لمطبقات الفقيرة ،لذلك تمجأ بعض الشركات في محاولةً منيا

التيرب بشتى الطرق واألساليب مان أدائياا ،ومان ىناا جااءت مشاكمة الد ارساة لمعرفاة اثار تطبياق مباادئ الحوكماة

في الحد من التيرب الضريبي ،ويمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:
ما هو دور مبادئ حوكمة الشركات لمحد من ظاهرة التهرب الضريبي بالمؤسسات الميبية من وجهة نظرر ادارة

الضرائب ؟

أهداف الدراسة9

تيدف الدراسة إلى ما يمي:

 – 1تسميط الضوء عمى حوكمة الشركات والتيرب الضريبي والعالقة بينيما.
 -2بياان دور مباادئ حوكماة الشااركات لمحاد مان ظاااىرة التيارب الضاريبي وتحقيااق رساالة وأىاداف اإلدارة العامااة
لمضرائب.

 -3تقااديم مجموعااة ماان التوصاايات والمقترحااات التااي يمكاان ماان شااأنيا أن تساااعد فااي الحااد ماان ظاااىرة التياارب
الضريبي في ليبيا.
أهمية الدراسة9

تكمن أىمية الدراسة في اآلتي:

 -1تساااعد ىااذه الد ارسااة عمااى معرفااة أو تحديااد مااا تبذلااو اإلدارة العامااة لمض ارائب ومااا تحققااو ماان م اوارد وجيااود
ألجل الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
 -2تسااىم ىاذه الد ارسااة فاي مواكباة الجيااود التاي تقاوم بيااا الجياات المسائولة فااي الدولاة لمحاد مان ظااىرة التياارب
الضريبي.

 -3إثراء المكتبة بإضافة جديدة متمثمة في دور حوكمة الشركات لمحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
 -4تعتبر ىذه الدراسة عامال مساعدا لدراسات مستقبمية.
فرضيات الدراسة9

لتحقيق أىداف ىذه الدراسة يمكن صياغة الفرضية الرئيسة التالية:

الفرضية الرئيسة9

 9 H0يوجد دور لمبادئ حوكمة الشركات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بالمؤسسات الميبية.
والختبار الفرضية الرئيسة يمكن صياغة الفرضيات الفرعية التالية:

 9يوجد دور لمبدأ حماية حقوق المساىمين في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

 9يوجد دور لمبدأ المساواة بين المساىمين في المعاممة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
 9يوجد دور لمبدأ حماية أصحاب المصالح في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

 9 H04يوجد دور لمبدأ اإلفصاح والشفافية في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

 :H05يوجد دور لمبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

الدراسات السابقة9

تعددت الدراسات التي تناولت حوكمة الشركات ودورىا في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي ،وفيما يمي عرض

لبعض منيا حيث أشارت معظم الدراسات الي تحديد أىمية تطبيق حوكمة الشركات ومدا االدراك لتمك األىمية

ودورىا في الحد من التيرب الضريبي ،نادت معظم الدارسات الى توظيف حوكمة الشركات في عممية الحد من
التيرب الضريبي  ،وفيما يمي بعض الدراسات.
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دراسات عمى حوكمة الشركات.

دراسررة ( سررامية وبررن عمرري  )1026بعن روان ودور معررايير الحوكمررة فرري رفررر كفررالة الرقابررة عمررى الشررركات
الترريمين التكررافمي 9الجزائرررو وىاادفت الد ارسااة اب اراز اساايامات الحوكمااة فااي الرقابااة عمااى أنشااطة شااركات التااأمين

التكااافمي ،وعاارض أىاام المخاااطر التااي تتعاارض ليااا شااركات التااأمين التكااافمي ،وتوصاامت الد ارسااة إلااى عاادة نتااائج
أىميا ،تمثل حوكمة الشركات نظاماا رقابياا فعااالُ إلحكاام السايطرة عماى أداء شاركات التاأمين التكاافمي مان خاالل

االفصاااح والشاافافية فااي الق اوائم الماليااة ،وأيض ااً خمصاات الد ارسااة أن نتااائج قياااس معااايير الحوكمااة وفااق مؤشاار
كوفمااان الصااادرة عاان البنااك الاادولي أنااو كممااا كاناات مؤش ارات الحوكمااة السااتة مرتفعااة فااي البمااد ،كاناات خاادمات
التأمين المقدمة أقل مخاطرة .وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل الى مجموعة مان التوصايات اىمياا ،ضارورة
الت ازام شااركات التااأمين التكااافمي بمعااايير الحوكمااة ،واالعتبااارات االخالقيااة الصااادرة عاان جياااز الضاابط الشاارعي،
وتعزيااز الاادور الرقااابي لمجيااات المسااؤولة عاان ماادا الت ازام شااركات التااأمين التكااافمي بمبااادئ الحوكمااة والض اوابط

الشرعية.
دراسرررة (العابررردي  )1025بعنررروان وحوكمرررة الشرررركات ودورهرررا فررري تحقيرررق جرررودة المعمومرررات المحاسررربية 9
الجزائرو ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم حوكمة الشاركات وأساباب ودوافاع انتشاار ىاذا المفياوم فاي
السنوات األخيرة وكذلك إبراز أثر اإلصالح المحاسبي المالي عمى المعمومة المحاسابية باعتبارىاا أسااس إعاداد
القاوائم المالياة وأيضااً تحدياد آلياات حوكماة الشاركات وكيفياة االساتفادة منياا فاي تحساين جاودة المعموماات

المحاسابية وذلاك بغارض إعاادة الثقاة بياا ،واساتخدمت الد ارساة المانيج الوصافي التحميماي قصاد وصاف الجواناب
النظريااة لمموضااوع وكمااك ماانيج د ارسااة الحالااة فااي الجانااب التطبيقااي لمد ارسااة وتوصاامت الد ارسااة إلااى عاادة نتااائج

أىميا وجود ارتباط وثيق وايجابي بين آليات حوكماة الشاركات المطبقاة بالشاركة ومساتوا الجاودة فاي المعموماتاة
المحاسبية وكاذلك خمصات الد ارساة أن شاركة ألياانس لمتأميناات الجزائرياة تساعى لمتقياد بمباادئ حوكماة الشاركات

والعمل عمى تطبيقيا من أجل تعزيز مصداقية وجودة مخرجات النظام المحاسابي باإلضاافة إلاى كساب ثقاة كافاة
األطاراف الفاعماة ماع المؤسساة ورعاياة مصاالحيم وأيضااً خمصات الد ارساة أن التازام الشاركة بتطبياق مباادئ

حوكماة الشاركات يسايم فاي تطاوير اإلفصااح المحاسابي ،حياث تفصاح الشاركة عان قوائمياا المالياة وتقاريرىاا

السنوية والنصف السنوية وتقرير محافظ الحسابات وكذلك الجمعية العامة العادية من خالل عدة قنوات وىذا ما

يكساب المعموماات المحاسابية أكثار مصاداقية وشافافية .وعماى ضاوء نتاائج الد ارساة تام التوصال الاى مجموعاة مان
التوصيات اىميا ،استحداث مراكز متخصصة تيتم بقضايا الحوكمة وتتولى ميمة إعداد برامج تدريبية لترسيخ
أىداف ومتطمبات الحوكمة وكذلك يجب األخذ بعين االعتبار عند تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أثر التغيرات
البيئية التي تشيد تغيرات سريعة ومستمرة في جميع الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
دراسررة (القروانرري  )1024بعن روان وأثررر تطبيررق حوكمررة الشررركات عمررى جررودة المعمومررات الماليررة واإلفصرراح
المحاسبي  9الجزائرو ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى الجوانب الفكرية لحوكمة الشاركات وكاذلك التعارف عماى

األبعاد التنظيمية لحوكمة الشاركات وأيضااً الوقاوف عماى دور اإلفصااح والشافافية وتاأثره بقواعاد الحوكماة ومعرفاة

مادا العالقاة المتداخماة باين قواعاد الحوكماة وكال مان اإلفصااح المحاسابي وجاودة التقاارير المالياة ،واساتخدمت
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي نظ اًر لمالمتو لطبيعة الدراسة وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أظيرت

الد ارساة وجاود عالقاة ذات داللاة إحصاائية باين حوكماة الشاركات وجاودة المعموماة المالياة ومادا مسااىمتيا فاي

تعزيز اإلفصاح المحاسبي بحيث توصمنا إلى وجاود ارباط قاوي كاذلك وداللاة إحصاائية فيماا باين حوكماة الشاركة
626

icetr. elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجاً)

الموافق  12-11نوفمبر 1028
INSD2019

واإلفصاح المحاسبي وىذا ما يعكاس مادا أىمياة تطبياق حوكماة الشاركات ومادا مسااىمتيا فاي تعزياز الشافافية
واإلفصااح وجاودة المعموماة المالياة بحوكماة فعالاة ورشايدة كماا أظيارت الد ارساة عادم وجاود فاروق ذات داللاة
إحصاائية نحاو أثار تطبياق حوكماة الشاركات عماى جاودة المعموماة المالياة واإلفصااح المحاسابي التاي تعازا
لممتغيرات الشخصية والوظيفية ومن أىم توصيات الدراسة الجتياد في التطبيق الحقيقي ألسس حوكمة الشركات

لالساتفادة مان الم ازياا التاي تحققياا والعمال عماى تنمياة الاوعي المتعماق بمفياوم الحوكماة ،والادور االساتثماري فاي
المجتمع وأيضاً العمل عمى زيادة االىتمام بوظيفة المراجعاة الداخمياة وتفعيال دورىاا لماا لياا مان أثار ايجاابي فاي
دعام تطبياق الحوكماة وعماى ضاوء نتاائج الد ارساة تام التوصال الاى مجموعاة مان التوصايات اىمياا ،العمال عماى

زياادة مساتوا اإلفصااح والشافافية فاي التقاارير المالياة واتاحتياا لجمياع أصاحاب المصاالح إلعطااء المسااىمين
والمستثمرين األمن واألمان ألمواليم.
دراسررة (عمرري واخرررون  )1022بعن روان ودور الحوكمررة فرري تحسررين االدال االسررتراتيجي لرريدارة الضررريبية 9
العراقو وقد ىدفت الد ارساة الاى بياان مادا امكانياة تطبياق مباادئ الحوكماة فاي الييئاة العاماة لمضارائب ،وتحدياد
المتطمبااات االساسااية واالليااات المتاحااة لتطبيااق مبااادئ الحوكمااة وبيااان دور قواعااد واليااات الحوكمااة فااي تحسااين
االداء االسااتراتيجي لااددارة الض اريبية لتحقيااق رؤيااا ورسااالة الييئااة ،وتوصاامت الد ارسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائج
أىمي ااا ان تطبي ااق مب ااادئ الحوكم ااة ف ااي الييئ ااة ي ااؤدي ال ااى تض ااييق الفج ااوة الضا اريبية والتا ازام الع اااممين ب ااالقوانين
والتعميمااات واالجا اراءات الضا اريبية ،الحااد م اان التي اارب الضااريبي ،تحقي ااق التا ازام الط ااوعي لممكمف ااين ،وكم ااا ايض ااا
خمصاات الد ارسااة الااى ان تطبيااق مبااادئ الحوكمااة فااي الييئااة تعماال عمااى توزيااع المسااؤوليات بااين االط اراف ذات
العالقااة فااي المؤسسااة ممااا يااؤدي الااى ساايولة قياااس وتقااويم االداء االسااتراتيجي ،وعمااى ضااوء نتااائج الد ارسااة تاام
التوصل الى مجموعة من التوصيات اىميا ،أن تبني مفيوم الحوكمة في الييئة العاماة لمضارائب لماا لاو أثار فاي
حسااين اداء الييئااة وحمايااة حقااوق االط اراف ذات العالقااة بالييئااة وتحقيااق العدالااة وضاامان االفصاااح والشاافافية
والمساءلة مما يؤدي الى تعزيز ثقة المكمفين بعدالة النظام الضريبي.

دراسررة (الشرري

 )1021بعنروان ودور حوكمررة الشررركات فرري تحقيررق جررودة المعمومررات المحاسرربية وانعكاسررها

عمررى سررعر السررهم  9فمسررطينو ىاادفت الد ارسااة إلااى تحديااد أىميااة تطبيااق حوكمااة الشااركات لمااا تحققااو ماان جااودة
لممعمومااات المحاساابية وتوضاايح انعكاساايا عمااى سااعر الساايم وقياااس ماادا اإلدراك لتمااك األىميااة وتحديااد م اادا

تطبيااق اإلدارة فااي الشااركات المدرجااة فااي بورصااة فمسااطين لحوكمااة الشااركات والمعوقااات التااي تحااد ماان تطبيقيااا
والتعاارف عمااى تااأثير تطبيااق الحوكمااة عمااى العواماال المااؤثرة عمااى سااعر الساايم لمشااركات المدرجااة فااي بورصااة
فمسطين واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واعتماد عماى أساموب المساح الشاامل لمجتماع الد ارساة نظا اًر
لقمة عدد مجتمع الدراسة المكون كم ( )47شركة .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا يوجاد أسااس

لقواعد الحوكمة لدا الشركات المسجمة فاي بورصاة فمساطين إال أن األمار ماازال بحاجاة إلاى التطاوير والمتابعاة
لكافة المستجدات المتعمقة بتطبيق قواعد الحوكمة ورسم مفاىيميا بشكل أعمق األمر الذي يتطمب إجراءات أكثر

إل ازمااً لمشااركات الدرجااة بضاارورة تطبيااق الحوكمااة واختبااار ذلااك كشاارط ماان شااروط تطبيااق الحوكمااة فااي البورصااة
وك ااذلك خمص اات الد ارس ااة إل ااى عم ااى أن الش ااركات المدرج ااة ف ااي بورص ااة فمس ااطين تح اارص عم ااى تحقي ااق ج ااودة
المعمومات المحاسبية المنشورة مما يعكس مدا إلدراك تماك الشاركات لتاأثير جاودة المعموماات المحاسابية الناتجاة

ع اان تطبي ااق حوكم ااة الش ااركات عم ااى س ااعر الس اايم وعم ااى ض ااوء نت ااائج الد ارس ااة ت اام التوص اال ال ااى مجموع ااة م اان
التوصاايات اىميااا ،ضاارورة باادل المزيااد ماان الجيااود والمتابعااة لممسااتجدات المتعمقااة بتطبيااق قواعااد الحوكمااة فااي
الشركات بيدف تنمية الوعي والدور االستثماري في المجتمع والمحافظة عمى مستوا من اإلفصاح والشافافية فاي
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جامعة المرقب

أ .أبوالقاسم أبوستالو ،د .عمر الغرياني ،د .منصور الفرجاني ،أ .عزالدين باكير

التقااارير الماليااة واتاحتيااا لكافااة األطاراف أصااحاب المصااالح وكااذلك قيااام الشااركات المدرجااة فااي بورصااة فمسااطين
بالعمل عمى رفع مستوا الحوكمة لمحد من أثر عامل اإلشاعة عمى مستوا سعر السيم في البورصة والتاي تحاد

من رغبة المستثمر في االستثمار وتعزيز العوامل االيجابية التي تؤثر عمى سعر السيم.
دراسات عمى التهرب الضريبي9

دراسة (الخفاجي ولطيف  )1026بعنوان واالعفالات الضريبية وأثرها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي _
دراسرررة ميدانيرررة وق ااد ى اادفت الد ارس ااة إل ااى التع اارف عم ااى دور االعف اااءات الضا اريبية لمح ااد م اان ظ اااىرة التي اارب
الضريبي ،واستخدمت الد ارساة المانيج الوصافي التحميماي ،وتوصامت الد ارساة إلاى مجموعاة مان النتاائج أىمياا اناو
يوجااد دور فعااال لدعفاااءات الض اريبية فااي الحااد ماان ظاااىرة التياارب الض اريبي ،وايضااا تااؤدي الااى تحقيااق العدالااة
الض اريبية بااين المكمفااين وذلااك ماان خااالل م ارعاااة ظااروفيم الشخصااية والعائميااة ،وعمااى ضااوء نتااائج الد ارسااة تاام

التوصاال الااى مجموعااة ماان التوصاايات اىميااا انااو ماان الضااروري ان تتبنااى ادارة الضا ارائب اصاادار التشااريعات
الخاص ااة بزي ااادة االعف اااءات الضا اريبية مم ااا ل ااو اث اار عم ااى الح ااد م اان التي اارب الضا اريبي ،وايض ااا ض اارورة تح ااديث
التشريعات الضريبية مع المتابعة لممشكالت التى يفرزىا التطبيق والعمل عماى ساد كال الثغارات التاي تظيار اثنااء
التنفيذ.
دراسة (طالب  )1024بعنوان وأثر التهرب الضريبي عمى حصيمة إيرادات الضريبة العامة عمى المبيعات في
المممكة األردنيرة الهاشرمية 9االردنو وقاد ىادفت الد ارساة إلاى بياان أثار التيارب الضاريبي عماى حصايمة إيارادات
الضريبة العامة عمى المبيعات في األردن ،اعتمادت الد ارساة عماى ثاالث منااىج أوال المانيج الوصافي فاي عارض
البيانات ،والثااني االساتقرائي الختباار الفرضايات والثالاث المانيج التحميماي فاي تحميال نتاائج الد ارساة وذلاك لمعرفاة
أثر التيارب الضاريبي عماى حصايمة إيارادات الضاريبة العاماة عماى المبيعاات فاي المممكاة األردنياة الياشامية .وقاد

توصاامت الد ارسااة إلااى انااو يوجااد اثاار ذو داللااو إحصااائية لمتياارب الض اريبي غياار المشااروع عمااى حصاايمة إي ارادات
الضريبة العامة عمى المبيعات ،وعمى ضوء نتائج الدراسة تام التوصال الاى مجموعاة مان التوصايات أىمياا :بنااء
قاعدة بيانات لجميع الماواطنين والمقيماين عماى ارض المممكاة األردنياة الياشامية بحياث يصابح الجمياع ممازمين
بتقديم بيانات عن طبيعة األنشطة التي يزاولونيا حتى ولو كانوا غير خاضعين لمضريبة.
دراسة (معالي  )1024بعنوان ومعوقات التحصيل لدى الدارة الضريبية في فمسرطين مرن وجهرة نظرر مروظفي
الضرائب  9فمسطينو وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى معوقات التحصايل الضاريبي لادا ادارة الضارائب فاي
فمسطين ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مان النتاائج أىمياا ان

اىاام معوقااات التحصاايل الض اريبي ىااو عاادم االلت ازام بتقااديم الكشااوفات الدوريااة ودفااع الض اريبة المطموبااة ونقااص

المعمومات المتعمقة بقيم ة دخل المكمف في االقارار الضاريبي وعادم شاموليا ،وجيال المكمفاين باالقوانين الضاريبية،
وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل الى مجموعة من التوصيات اىميا ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مان
قبل االدارة الضريبية لدق اررات والكشوف والتقديرات الضريبية ،وذلك من خالل تفعيل دور المراجع الداخمي عمى
المكاتب الفرعية لمدوائر الضريبية ،ومتابعة التقديرات الضريبية من قبل العاممين بالضرائب.
دراسة (  ) Zakariya, 2015بعنوان ومحددات التهرب الضريبي 9أدلة من نيجيرياو وقد ىدفت الدراسة إلى
تحديد العوامل التي تؤثر عمى التيرب الضريبي من وجية نظار دافعاي الضارائب النيجاريين ،واساتخدمت الد ارساة
المنيج الوصفي التحميمي وقد تم اختيار عينة عشوائية وعددىا (  ) 379لكاون مجتماع الد ارساة كبيار والاذي يبماغ
عاادده (  ) 26313فااي تحقيااق اىاادافيا ،وقااد تاام اسااتخدام تحمياال االنحاادار المتعاادد فااي تحمياال البيانااات التااي تاام
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جمعيااا لت حديااد العالقااة بااين المتغي ارات ،وتوصاامت الد ارسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائج أىميااا تشااير الااى ان النظااام
الضاريبي ومسااتوا الاادخل ومسااتوا التعماايم لاادييا عالقااة ايجابيااة ىامااة مااع التياارب الضاريبي ماان دفااع الض ارائب،
وايضاا معادل الضاريبة والفسااد يشااير الاى عالقاة ايجابياة ولكنيااا ليسات مرتبطاة بشاكل كبياار ماع التيارب مان دفااع
الضارائب ،وعماى ضاوء نتااائج الد ارساة تام التوصاال الاى مجموعاة ماان التوصايات اىمياا انااو يجاب عماى الدولااة ان

تعماال عمااى تحسااين النظااام الض اريبي ماان خااالل تعااديل الق اوانين والسياسااات التااي ماان شااأنيا تشااجع الناااس عمااى
الوفاء بالتزاماتيم الضريبية طواعياً ،وايضا ان االختيار السميم والتوازن وطريقة االصاالح الضاريبي الفعاال ياؤدي

نحو مزيداً من االلتزام عمى مستوا مختمف.

دراسة (سعد  )1023بعنوان و تقييم دور نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية في الحد مرن ظراهرة التهررب
الضريبي من وجهة نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية  9فمسطينو وقد ىدفت الدراسة إلى التعارف عماى
الثغ ارات فااي نظاام المعمومااات المحاساابية االلكترونيااة التااي بكونيااا تساااعد عمااى انتشااار ظاااىرة التياارب الض اريبي

وأيضااا اب اراز التحااديات التااي عمااى مااوظفي الجياااز الض اريبي فااي كشااف التياارب الض اريبي فااي الشااركات التااي
تستخدم نظم المعمومات المحاسبية االلكترونية ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في تحقيق اىدافيا،
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا ان الدراسة كشفت انو يوجد ثغارات بانظم المعموماات المحاسابية
المحسوبة قد يستخدميا البعض لتنفيذ التيرب الضريبي ،وعمى ضوء نتائج الدراسة تم التوصل الى مجموعاة مان

التوصيات اىميا ،ان عمى االدارات الضريبية العمل عمى تطوير كفاءة موظفييا بالتادريب المتواصال ،وان يعمال
الموظف ااون ف ااي ال اادوائر الضا اريبية بعم اال فح ااص دوري ومس ااتمر ل اانظم المعموم ااات المحاس اابية االلكتروني ااة الت ااي
يستخدميا المكمفين.
دراسررة ( اكررريم  )1028بعن روان ودور حوكمررة الشررركات فرري الحررد مررن ظرراهرة الفسرراد المررالي فرري الشررركات
الممموكة لمدولرة تحمريالت واسرتنتاجات نظريرة  9ليبيراو وقاد ىادفت الد ارساة إلاى بياان دور حوكماة الشاركات فاي
ادرة المال العام ،وكذلك استعراض اىم اليات الرقابة لمحد من الفساد المالي لمشركات الصناعية الممموكة لمدولة،

واساتعراض اىاام مؤشارات الفساااد المااالي فااي ليبيااا حساب التقااارير والنشارات الدوليااة والمحميااة ،واسااتخدمت الد ارسااة
المنيج الوصفي في تحقيق اىدافيا ،وتوصمت الدراسة إلاى مجموعاة مان النتاائج أىمياا ان حوكماة الشاركات ان
حجم الفساد الموجود في ليبيا والشركات الممموكاة لمدولاة يعطاي مؤشار خطيار جاداً يجاب الوقاف عناده ،حياث ان

معدالت الفساد المالي اصبحت بشكل متزايد ،وان الفساد المالي المستشري فاي الشاركات الممموكاة لمدولاة يحتااج
ال اليات الحوكمة الرقابية والتي تساىم بشكل كبير حماية االموال العامة من خالل الياتيا الداخمية ،وعمى ضوء

نتااائج الد ارسااة تاام التوصاال الااى مجموعااة ماان التوصاايات اىميااا ،ال ازام الشااركات الممموكااة لمدولااة بتطبيااق اليااات
الحوكماة لمعالجااة مشاكمة الفساااد الماالي التااي تعااني منيااا تماك الشااركات ،الازام الشااركات الممموكاة لمدولااة بمبااادئ
الشاافافية واالفصاااح ،العماال عمااى صااياغة واصاادار قااانون لفاارض عقوبااات صااارمة بحااق مرتكبااي الفساااد المااالي

والمتالعبين بالمال العام واعتبار ىا من اشد الجرائم.

دراسة ( سهام  )1027بعنوان ودور حوكمة الشركات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي  9الجزائرو وقاد
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور الحوكمة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي ،واستخدمت الد ارساة المانيج

الوصاافي التحميمااي فااي تحقيااق اىاادافيا ،وتوصاامت الد ارسااة إلااى مجموعااة ماان النتااائج أىميااا ان حوكمااة الشااركات
نظااام تعتمااده الشااركات ماان اجاال ادارة سااميمة والمحافظااة عمااى حقااوق كاال ماان لياام عالقااة معيااا ،واثباات الد ارسااة
الاادور التااي تحققااو تطبيااق مبااادئ الحوكمااة لمحااد ماان ظاااىرة التياارب الضاريبي ،وايضااا تحتاااج مينااة المحاساابة ان
تمتمااك قواعااد ومبااادئ اخالقيااة خاصااة لمينااة المحاساابة يمتاازم بيااا المحاسااب عنااد ممارسااتو لمينتااو ،وعمااى ضااوء
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نتائج الدراسة تم التوصل الى مجموعة من التوصيات اىمياا العمال عماى تعزياز تطبياق الحوكماة فاي المؤسساات
الت ااي يتناس ااب م ااع طبع ااة عم اال ك اال مؤسس ااة ،وايض ااا التركي ااز عم ااى ض اارورة االلتا ازام بقواع ااد الس ااموك االخالق ااي

المحاسبي لمحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
موقر الدراسة من الدراسات السابقة9

ومن خالل استعراضنا لمدراسات السابقة والتي تناولت موضوعات الحوكمة والتيرب الضريبي يتبين لنا االتي.

تتفااق د ارسااتنا مااع الد ارسااات السااابقة التااي تناولاات الحوكمااة فااي اىميااة الحوكمااة ،ومااا تتناولااو ماان مبااادئ الحوكمااة
التااي ليااا دور كبياار وىااام فااي سااير عمميااات الشااركات بشااكل ماانظم ألعماليااا ،ومااا ينااتج عنااو مخرجااات جياادة ماان
التقااارير الماليااة تتساام بالشاافافية ،وبالتااالي تجنااب حاادوث تياارب الض اريبي ليااذه الشااركات نتيجااة لعمميااا الماانظم
والجيد ،وتتفق مع الد ارساات التاي تناولات التيارب الضاريبي عماى خطاورة التيارب عان دفاع الضاريبة وماا لاو مان
دور سمبي عمى اقتصاد الدولة والذي يعتمد بشكل جزئاي عماى الضارائب المحصامة مان المكمفاين فاي تمويال جازء

من نشاطاتو.
وتختمااف د ارسااتنا عاان الد ارسااات السااابقة ماان حيااث انيااا ربطاات الحوكمااة بااالتيرب الضاريبي ودورىااا فااي الحااد ماان
التيرب الضريبي ،اال دراسة واحدة ،د ارساة خياري سايام ،)2018( ،بعناوان ددور حوكماة الشاركات فاي الحاد مان
ظاىرة التيرب الضريبي ،اتفقت معيا في الحد من التيرب الضاريبي ،واخارا اتفقات معياا فاي الحاد مان الفسااد

المالي ،دراسة حمزة محمد اكريم ،)2019( ،بعنوان ددور حوكمة الشركات في الحد من ظاىرة الفساد المالي في
الشركات الممموكاة لمدولاة تحمايالت واساتنتاجات نظرياةد ،ولكان تختماف معياا فاي المانيج المتباع لمد ارساة بينماا ان
الدراسات السابقة التي تم استعراضيا تناولت الموضوع بشكل منفصل.
وما يمي ز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونيا تناولت موضوع جدياد يختماف عان الموضاوعات التاي تناولتياا
الد ارساات السااابقة فااي ليبيااا وىااو حوكمااة الشااركات ودورىااا فااي الحااد ماان ظاااىرة التياارب الضاريبي فااي المؤسسااات

الميبية ،وعممية الربط بين الحوكمة والتيرب الضريبي.
وعميو فسوف تكون ىذه الد ارساة اساتكماال لمد ارساات الساابقة والمحاولاة لتغطياة أي فجاوة لام ياتم التعارض لياا مان
حيااث ماادا ارتباااط مبااادئ حوكمااة الشااركات بااالتيرب الض اريبي ،والتااي ركاازت اىتماميااا فااي الموضااوعات بشااكل

منفصل او الربط في بعض الجزئيات.
متغي ارت الدراسة9

المتغيررر المسررتقل 9يتمثاال المتغياار المسااتقل فااي (مبااادئ حوكمااة الشااركات) والمتمثمااة فااي ى اذه الد ارسااة باألبعاااد
التاليااة ( :مباادأ اإلفصاااح والشاافافية  -مباادأ مساائوليات مجمااس اإلدارة  -مباادأ حمايااة أصااحاب المصااالح – مباادأ

حماية حقوق المساىمين  -مبدأ المساواة بين المساىمين في المعاممة).
المتغير التابر  9يتمثل المتغير التابع في (ظاىرة التيرب الضريبي).
نموذج الدراسة9

ااء عمااى االطااار النظااري والد ارسااات السااابقة ،ومشااكمة الد ارسااة وفيمااا يمااي
لقااد تاام ال اربط بااين متغي ارات الد ارسااة بنا ً
نموذج الدراسة:
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المتغير المستقل

مبادئ حوكمة الشركات
مبدأ اإلفصاح والشفافية
مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة

مبدأ حماية أصحاب المصالح
مبدأ حماية حقوق المساهمين

المتغير التابع
H1
H2

التهرب الضريبي

H3

مبدأ المساواة بين المساهمين

H4

في المعاممة

H5

ظاهرة التهرب الضريبي

المتغير التابر

المتغير المستقل

حدود الدراسة9

 -الشكل رقم ( ) 1

نموذج الدراسة

تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:

 .1الحدود الموضوعية 9أقتصر الباحثين في دراستيم عمى معرفة دور مبادئ حوكماة الشاركات لمحاد مان ظااىرة
التيرب الضريبي بالمؤسسات الميبية.

 .2الحدود المكانية 9اقتصرت ىذه الدراسة عمى اإلدارة العامة لمضرائب في طرابمس وبنغازي.

 .3الحدود الزمنية 9تم اجراء ىذه الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين (شير يناير _ شير اغسطس 2019م ).
 .4الحدود البشرية 9تم اختيار عينة من العاممين باإلدارة العامة لمضرائب بمدينة طرابمس وبنغازي.
مصطمحات الدراسة9

 -2حوكمررة الشررركات 9عرفتيااا منظمااة التعاااون االقتصااادي والتنميااة  OECDبأنيااا مجموعااة ماان العالقااات فيمااا
بين القائمين عمى إدارة الشركة ومجمس إدارتيا ومساىمييا وأصحاب المصالح اآلخرين بحيث توفر الييكل الاذي

من خاللو توضح أىداف الشركة ووسائل تحقيقيا إضافة إلى مراقبة األداء ( اكريم.)2019 ،
-1التهرب الضريبي 9دىو االمتناع الكمي أو الجزئي عن دفع الضرائب المستحقةد (قرموش :2014 ،ص.)23
الحوكمة9

موضوع حوكمة الشركات اصبح في عصرنا الحالي من الموضوعات الميمة التي تطبق ،سواء كاان فاي القطااع
الخاص والعام عمى حد السواء ،وزادت اىمية الحوكمة نتيجة التجاه كثير من دول العالم الى االنتقاال مان الانظم
االقتصادية الرأسمالية التي تعتمد فييا بدرجة كبيرة عمى القطااع الخااص لتحقياق معادالت مرتفعاة ومتواصامة مان
النمو االقتصادي ،وقد ادا ذلك االتساع في حجم المشاروعات الاى انفصاال الممكياة عان االدارة ،واصابحت تماك
المشروع ات تبحث عن مصادر التمويل بأقل تكمفة من المصادر المصرفية ،فتوجيت الاى اساواق الماال ،وسااعد
عمى ذلك ما شيده العالم من تحرير لألسواق المالية ،وبذلك تزايدت انتقااالت رؤوس االماوال عبار الحادود بشاكل
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غياار مساابوق ،ودفااع اتساااع حجاام الشااركات وانفصااال الممكيااة ال ااى ضااعف اليااات الرقابااة عمااى تص اارفات عمااى
تصرفات المديرين ،والى وقوع كثير من الشركات في ازمات مالية ،وبذلك دفع العالم لالىتمام بالحوكمة ( إنفال،

.)2017

ومن خالل ما ورد فان حوكمة الشركات برزت بعد حدوث انييار كبيار القتصااد دول العاالم والشاركات التاي نشاأ
عندىا مشاكل وفساد اداري ومالي ،مما جعل باروز حوكماة الشاركات لاو اىمياة كبيارة لمغاياة فاي ىاذا الوقات لكاي
تنظم حوكمة الشركات ادارة اعمال واقتصاديات العالم من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة داخل ىذه الشركات.
مفهوم حوكمة الشركات9

لقد تعددت مفاىيم الحوكمة كالتالي:

حوكمة الشركات ىي الوسيمة التي تضمن لممجتمع ان ادارة الشركات تعني بمصالح االطاراف التاي ييميام أمرىاا
في ظل احتصار الحوكمة ،في ىدف تعظيم ثروة المالك ،وارتباط الحوكمة بيدف انفصال الممكياة عان االدارة (

سيام .)2018
د تتض اامن مجموع ااة م اان العالق ااات ب ااين إدارة الش ااركة ومجم ااس إداراتي ااا ،والمس اااىمين ،واالطا اراف األخ اارا ذات
المص اامحة داخ اال الش ااركة ،متض اامناً ب ااذلك ىيك اال األى ااداف الموض ااوعية م اان قب اال الش ااركة ،ووس ااائل تحقي ااق تم ااك
األىداف مع رقابة محددة ومستمرة لألداءد(الجمال.) 2014 ،

حوكمة الشركات تمثل فاي التركياز عماى كيفياة تعظايم الربحياة وقيماة الشاركة فاي االجال الطويال ،كماا ينظار الياو
اخرون من الوجية االخالقية باعتباره يشير الى حماية حقوق مساىمي االقمية( جريرة.) 2015 ،
ومن خالل ما ورد من التعريفات السابقة فان حوكمة الشركات ىي مجموعاة االلياات التاي تانظم وتنساق العالقاة
بين المساىمين والمديرين بما يضمن لممساىمين العائد االمثل ألمواليم وعدم استغالل المديرين لتمك االماوال بماا
يحقق مصالحيم الشخصية ،ويضر المؤسسة وعالقتيا مع الفئات المختمفة ألصحاب المصالح.

أهداف حوكمة الشركات9

لقد اختمفت المفاىيم المستخدمة لمتعبير عن ىذه األىداف و يمكن التعبير عنيا عند بعض الكتب بوجيات نظر
مختمفة كما يمي (:الصالحين.)2016 ،
 - 1ضمان الشفافية واالفصاح في جميع اعمال الشركات وتأمين العدالة لكافة اصاحاب المصاالح والمتعااممين
مع الشركات وتحسين مستوا التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 - 2توفير الحماية لممساىمين وحقوق ومصالح العاممين بكافة فئاتيم ومنع تضارب االىداف وتنازع السمطات

وتعظيم المصالح والمنافع المتبادلة.
 - 3إيجاد الييكل الذي تتحدد من خاللو أىداف الشركة ووسائل تحقيق تمك األىداف ومتابعة األداء.
 - 4عادم الخماط باين المياام والمسائوليات الخاصاة بالماديرين التنفياذيين ومياام مجماس االدارة ومسائوليات
أعضائو.

 – 5تأمين حق المساءلة امام أصحاب الحقوق إلدارة الشركات والحاد مان اساتغالل السامطة فاي غيار المصاالح

العامة.
 - 6زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال لتدعيم المواطنة االستثمارية.
 -7تقويم أداء اإلدارة العميا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فييا.

 – 8تنمية االدخار وتشجيع االستثمار المحمي واالجنبي وتعظيم الربحية وخمق المزيد من فرص العمل.
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 - 9العماال عمااى تأكيااد مراجعااة االداء لكافااة فعاليااات الشااركات بمااا فييااا االداء المااالي ماان خااالل لجااان مراجعااة
خارجيين ومستقمين عن االدارة التنفيذية ،ومحاسبة االدارة التنفيذية امام المساىمين.
أهمية الحوكمة:

وقد أدت األزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عممية جيدة عن كيفية استخدام حوكماة الشاركات الجيادة لمناع
األزمات المالية القادمة ،وتزايدت في البيئة االقتصادية المعاصرة اىمية التزام الشركات بتطبيق الحوكماة الجيادة،
ويرجع ىذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجارد شايء أخالقاي جياد نقاوم بعمماو فقاط ،بال إن حوكماة الشاركات

مفيدة لمنشآت األعمال ،ومن ثم فإن الشركات ال ينبغي أن تنتظر حتاى تفارض عميياا الحكوماات معاايير معيناة
لحوكماة الشاركات ،إال بقادر ماا يمكان لياذه الشاركات أن تنتظار حتاى تفارض عميياا الحكوماات أسااليب اإلدارة
الجيدة التي ينبغي عمييا إتباعيا في عمميا.وتظير أىمية حوكمة الشركات فيما يمي ( :العبيد.)2017 ،
 .1محاربة الفساد الداخمي في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودتو مرة أخرا.

 .2تحقياق وضامان الن ازىاة ،الحيادياة واالساتقامة لكافاة العااممين فاي الشاركات ،بادءا بمجماس اإلدارة· والماديرين
التنفيذيين حتى أدنى العاممين فييا.
 .3تعتب اار اس ااموب لج ااذب االدخ ااار ف ااي الش ااركات وأسا اواق الم ااال ،م اان خ ااالل ت ااوفير الحماي ااة لكب ااار المقرض ااين
والمساىمين ،وضمان عوائد مجزبة الستثماراتيم.
 .4تفادي وجود أية أخطاء عمدية أو انحراف متعمد أو غير متعمد ومنع استم ارره.

 .5تااودي حوكمااة الشااركات الااى زيااادة التنافسااية خاصااة فااي ظاال العولمااة وا ازلااة الح اواجز التجاريااة وت ازيااد حركااة
انتقال رؤوس االموال ،بحيث تقوم بحماية أموال تمويل الشركات لعممياات الشاركات ذات قيماة حقيقياة مماا ياؤدي
لزيادة سرعة حركة انتقال رأس المال.
 .6محاربة التالعبات وتقميال األخطااء إلاى أدناى قادر ممكان باساتخدام الانظم الرقابياة التاي تمناع حادوثيا ،وعادم
السماح باستمرارىا.

 .7تساااعد حوكمااة الشااركات عمااى تجنااب االنييااارات الماليااة والحااد ماان التقمبااات الشااديدة ،وتساااعد عمااى اسااتقرار
االسواق المالية.
 .8تحقيق االستفادة القصوا من نظم المحاسبة والرقابة الداخمية ،وتحقيق فاعمية اإلنفاق وربطو باإلنتاج.
خصائص حوكمة الشركات9

لحوكمة الشركات مجموعة من الخصائص نذكر منيا (:اكريم.)2019 ،

-1

االفصاح والشفافية :أي تقديم صورة حقيقية لكال ماا يحادث وىاي دعاماة ىاماة لضامان العدالاة والن ازىاة

-2

االنض ااباط :وذل ااك م اان خ ااالل اتب اااع الس ااموك األخالق ااي المناس ااب والص ااحيح وتبن ااي القا اوانين والما اوائح

والثقة في اجراءات ادارة الشركات وادارة افرادىا واتخاد الق ار ارت الرشيدة.

والتشريعات والتعميمات التي توضح الحقوق وتحدد الواجبات وىي تعتبر صمام االمان الرئيسي لمحوكمة.
-3

االس ااتقاللية :وى ااي االلي ااة الت ااي تقم اال او تمغ ااي تض ااارب المص ااالح مث اال ىيمنا اة رئ اايس ذا نف ااود عم ااى

المؤسسااة او مساااىم ماان الحجاام الكبياار عمااى مجمااس المؤسسااة ،وىااذه االليااة التااي تفاارض كيفيااة تشااكيل المجااالس

وتعيين المجان والمدقق لمحسابات بحيث ال يسمح بتأثير ألي نفوذ عمى ق اررات مجمس المؤسسة.
-4

المساااءلة :أي يجااب عمااى المسااؤولين والااذين يعممااون عمااى تنفيااذ االعمااال فااي المؤسسااة تحماال تبعااات

اعماليم ونتائج ق ارراتيم ،وىذا ما يحاتم عماى مجماس ادارة المؤسساة ان يحادد مساؤوليات وصاالحيات كال مساؤول

في موقعو مما يسيل عمى جميع المتعاممين في المؤسسة معرفة حدود عمميم خدمة لممؤسسة وتحقيقاً ألىدافيا.
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المسااؤولية :أي وجااود مسااؤولية لجميااع األط اراف ذوي المصاامحة فااي المؤسسااة بحيااث تساااعد المسااؤولية

فاي تنفياذ العممياات الخاصااة بالشاركة بشاكل أفضال ماان خاالل معرفاة العااممين عمااى االعماال المطموباة مانيم كاال

حسب موقعو ومحاسبتيم عمييا.
-6

العدالااة :أي يجااب احت ارام واالعت اراف بحقااوق مختمااف االط اراف أصااحاب المصاامحة فااي المؤسسااة بمااا

يكفاال المساااوة واالنص اااف ،وماان ى ااذه االطااراف مص ااالح اقميااة المس اااىمين ،وذل ااك م اان خااالل وض ااع نظاام تمن ااع
العاااممين فااي داخاال المؤسسااة ماان المااديرين واعضاااء مجمااس المؤسسااة ماان االسااتفادة ماان مناصاابيم فااي المؤسسااة
بالمتاجرة في االسيم.
-7

المسااؤولية االجتماعيااة :اعتبااار المؤسسااة الماواطن الجيااد ماان خ االل رفااع الااوعي االجتماااعي وبمسااتوا

عالي من السموك المثالي والقيم لمعاممين بالمؤسسة ،والنظر إلييا كعون اقتصادي جيد.
مبادئ ومعايير حوكمة الشركات:

نظ ار لالىتمام المتزايد بمفيوم الحوكمة ،فقد حرصت عديد من المؤسسات عمى دراسة ىذا المفيوم وتحميمو.
ووضاع معاايير محاددة لتطبيقاو .ومان ىاذه المؤسساات :منظماة التعااون االقتصاادي والتنمياة ،وبناك التساويات
الدولية  BISممثال في لجنة بازل ،ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمبنك الدولي.

المقصود بمبادئ حوكمة الشركات ىي القواعد والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن باين مصاالح

مديري الشركة والمساىمين فييا وأصحاب المصالح المرتبطة.
يمكان عارض أىام المباادئ التاي وردت مان قبال الجمعياات والمنظماات فيماا أوردتاو منظماة التعااون االقتصاادي
والتنمية التي أوردت خمس مبادئ أساسية متمثمة في االتي ( :سيام : 2018 ،إنفال.) 2018 ،
-1

مبردأ اإلفصراح والشرفافية :يجاب أن يشاجع نظاام االفصااح عان المعموماات المتعمقاة بالمنظماات عماى

الشفافية ويضمن تقديم إفصاحات موثقة ومالئمة وفي توقيات مناساب لكال الماوارد الياماة شاامال الوضاع الماالي

واألداء والممكياة والرقاباة بماا فاي ذلاك النتاائج المالياة والتشاغيمية وأىاداف الشاركة وممكياة األسايم والتصاويت

وعضاوية مجماس اإلدارة ومكافاأتيم وعوامال المخااطرة الجوىرياة المتوقعاة وىياكال الحوكماة وسياسااتيا والمراجعاة
السنوية والدخول عمى المعمومات من جانب المستخدمين.
-2

مبردأ حمايرة أصرحاب المصرمحة  :يجاب أن يعمال إطاار حوكماة الشاركات عماي تأكياد احتارام حقاوق

أصاحاب المصامحة المختمفاة المارتبطين بإعماال المؤسساة والتاي يحميياا القاانون ،وان يسامح بوجاود آلياات

لمشاركتيم بما يكفل تحسين مستوا األداء وان يكون ليم فرصة الحصول عمي المعمومات المتصمة بذلك.
-3

مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة :يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات التوجو االستراتيجي لممؤسسة

والمتابعاة والرصاد الفعاال لاددارة بواساطة مجماس اإلدارة  ،ومساؤولية المجماس أماام الشاركة والمسااىمين ،وعماي

المجماس أن يحارص عماي الحصاول عماي كال المعموماات وان يتعامال بعدالاة ماع كافاة المسااىمين ،وان يمتازم
المجمااس بالقااانون مااع الحاارص عمااى مصااالح االط اراف ذات المصاامحة ،و المعاممااة المتكافئااة لجميااع العاااممين،

وضمان مسؤولية المجمس الكافية الموثوق بيا.
-4

مبردأ حقروق المسراهمين :يجاب أن يحماي إطاار حوكماة الشاركات حقاوق المسااىمين ويسايل ممارساة

حقااوق المساااىمين ،بحيااث يتضاامن تااوفير االساااليب االساسااية لتسااجيل الممكيااة ونقميااا ،وحقياام فااي مشاااركة اتخاااد

قا اررات المؤسسااة ،وحقياام فااي المشاااركة الفاعمااة والتصااويت فااي اجتماعااات الجمعيااة العامااة لممساااىمين ،والكفاااءة
والشفافية في قيام السوق بوظائفو في الرقابة عمى الشركات.
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مبردأ المعاممرة المتكافئرة لممسراهمين  :يجاب أن يضامن إطاار حوكماة الشاركات المعامماة المتسااوية

العادلة بين المساىمين أغمبية وأقمية  ،مساىمين محمين وأجانب ،وذلك بتوفير حقاوق التصاويت المتسااوية لحمماة
االسيم والحق في الحصول عماى معموماات عان حقاوق التصاويت المرتبطاة بكافاة االسايم قبال عممياة الشاراء،

ويجب عمى اعضااء مجماس ادارة المؤسساة االفصااح عان كال المعموماات التاي تخاص كافاة انشاطة المؤسساة،
وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساىمين لمحصول عمي تعويض عند انتياك حقوقيم.
يالحاظ مماا سابق يمكان القاول أن ىاذه المباادئ بمثاباة قواعاد مرجعياة ياتم اساتخداميا لوضاع ااالجاراءات

الحاكمة لمشاركات  ،فياي

إعاادة ىيكماة لألنظماة الداخمياة والمرتبطاة بأفضال الممارساات اإلدارياة والمالياة ،

وذلك لتحقيق معدالت عالية في األداء والنمو االقتصادي.
مفهوم وأنواع التهرب الضريبي9

الضريبة عبارة عن مبالغ نقدية تستقطعيا الدولة مان االشاخاص والمؤسساات والشاركات وىاذا حتاى تقاوم الدولاة بتمويال
نفقاتيااا أي حتااى تقااوم بتموياال قطاعااات تصاارف الدولااة عمييااا مثاال التعمايم أو الصاارف عمااى البنااى التحتيااة وغيرىااا ،أمااا
التيرب الضريبي فيو يعني أن يمجأ المكمف بشتى االساليب والطرق ان يقمل من مقدار الضريبة المدفوعة.
التهرب الضريبي :ىو قيام المكمَّف الخاضع لمضريبة (فرد أو شركة) بعدم دفاع الضارائب المساتحقة لمدولاة والمترتباة
عمى دخمو أو ثروتو أو عمى أي واقعة أخرا منشائة لمضاريبة (اساتيالك أو االساتيراد ماثال) ،أو تخفايض مباالغ ىاذه
الضرائب ،من خالل استعمال طرق وأساليب غير مشروعة بحكم القانون وتنطوي عمى الغش والخداع وسوء النية.

ويع اارض الضاالعين فياو لممسااءلة أماام
ويعد التيرب الضريبي جرما يعاقب عميو القاانون فاي معظام بمادان العاالمُ ،
القضاء وعقوبات مدنية وجنائية ،قد تصل إلى السجن (.قرموش.)2014 ،

ويجااب التمييااز فااي ىااذا المجااال بااين التياارب الض اريبي -المجا َّارم قانونااا -وأساااليب مشااروعة ال يحاسااب عمييااا
القانون ،وان كان بعضايا مادفوعا بنياة اساتغالل الثغارات الموجاودة فاي نصاوص القاوانين بنياة تجناب الضاريبة أو

تخفيضيا إلى أقصى حد ممكن.
أنواع التهرب الضريبي9

من خالل التعريفات السابقة لمتيرب الضريبي اتضح لمباحث ان ىنالك نوعان من التيرب الضريبي:
أوليما التيرب المشروع الذي ال جارم فياو وثانييماا التيارب الضاريبي غيار المشاروع او اإلج ارماي وساوف نتنااول
فيما يمي كمى عمى حدة.
أوال  :التهرب المشروع:

ىو ان يتبع الممول طرقا محاسبية وقانونية يستطيع بواسطتيا ان ينفذ من الفجوات والثغرات التي يتركيا المشرع
في التشريع الضريبي دون أن يدفع الضريبة وماع ذلاك يعاد األمار قانونيااً) التجناب الضاريبي ( وال يقال ىاذا الناوع

من التيارب أىمياة عان الناوع غيار القاانوني ألناو ياؤثر تاأثي ار كبيا ار عماى االيارادات الضاريبية ويتحال بالعدالاة فاي
توزيع الضريبة فيجعميا عبئا عمى المماولين الصاغار الاذي لايس فاي وساعيم شاراء الخبارات المحاسابية والقانونياة

عالية التكاليف لتجنب دفع الضريبة  ،التجنب الضريبي يكون عادة في البالد المتقدمة وذلك بسبب تعقد القوانين
الضريبية ،وتعددىا وتوافر الخبرة الفنية المحاسبية والقانونية التي في مقدارىا العثور عمي ثغرات فاي التشاريعات
الضريبية واالستفادة منيا في تجنب الضريبة (.معالي.)2015 ،
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ثانيا 9التهرب غير المشروع

ىو ان يقوم المكماف بعمال جريماة مخالفاة لمقاانون بقصاد الاتخمص مان الوفااء بالتزاماتاو الضاريبية كمياا او جزئياا

بوسايمة أو أكتار وضاياع حاق الخزيناة العاماة وبالتاالي يناتج عناو االضارار بالدولاة ،وبالتاالي مخالفاة المكماف
لألحكام القانونية مستخدما اساليب غش وتحايل لتفادي دفع الضريبة (.قرموش.)2014 ،
ومن خالل ما سبق فانو سواء كان التيرب مشروعا او غير مشروعا ،بنية التيرب عمداً او بغير نية العماد ،فاان
صور التيرب او أنواعيا التي تم ذكرىا ،تكون النتيجة الناجمة عن التيرب واحدة ،وىي خسارة الدولة لجازء مان
إيرادات الخزينة العامة.
أشكال وطرق التهرب الضريبي

لكي يقوم المكمف فرداً او شاركة او مؤسساة بعممياة التيارب الضاريبي يحتااج لمسااعدة مان أشاخاص ذوي خبارة

عممية من الذين مارسوا عممية التحايل والتيرب الضريبي من قبل ،وبالتالي االستعانة بخبراتيم وممارساتيم ليذا
العم اال باس ااتغالل الثغا ارات الموج ااودة ف ااي الق ااانون ،ومني ااا التي اارب الضا اريبي ع اان ط اارق المع ااامالت المحاس اابية

(كتضااخم االعباااء ،وتخفاايض اإلي ارادات ) ،والتياارب الض اريبي عاان طريااق عمميااات ماديااة وقانونيااة ،وذلااك عاان
طريق التحايل القانوني وىو االسموب االكثر استعماالً واالرقاى تقنياة وذلاك باالتيرب عان طرياق الثغارات القانونياة

من خالل استغالل بعض المنافذ القصور الموجودة في النظام التشريعي الضريبي وبدلك ال يتم فرض أي عقوبة

عمااي مرتكبييااا حيااث يسااتعين المتياارب بأىاال الخبارة واالختصاااص لالسااتفادة ماان تمااك الثغارات ،وامااا التياارب عاان
طريق التحايل المادي وذلاك مان خاالل عادم التصاريح القاانوني باالمواد والمنتجاات واالربااح والتاي ىاي فاي الواقاع

خاضعة لمضريبة سواء كان ىذا االخفاء بشكل جزئي او كمي ( ابوعياش.)2013 ،
دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي9

تش ااير الد ارس ااات بأن ااو م اان الممك اان ان يك ااون لحوكم ااة الش ااركات دور واس اايامات ف ااي الح ااد م اان ظ اااىرة التي اارب
الضاريبي ،وذلااك ماان خااالل التطبيااق الفعااال لمحوكمااة وانيااا سااوف تكااون قااادرة عمااى حاال مشااكمة ىيمنااة طاارف او
اكثاار داخاال المؤسسااة عمااى الق ا اررات االداريااة والماليااة ،والتقمياال مان تااأثيرىم عمااى الق ا اررات الماليااة ،وبااذلك سااوف

يكون لمحوكمة دور كبير في تبديد قمق المستثمرين وأصحاب المصمحة ناحية مصداقية وموثوقية القاوائم المالياة،
وىذا ما توصمت لو ىذه الدراسة من خالل الجانب النظري ،وسوف يكون لمجانب العمماي ماا يعازز ىاذا االعتقااد
او ينفيو من خالل دراسة دورمباادئ حوكماة الشاركات فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي عماى االدارة العاماة
لمضرائب ببنغازي وطرابمس.
الدراسة العممية:

فاي ىاذا الجازء ساوف ياتم التطارق إلاى الطارق اإلحصاائية التاي تام اساتخداميا فاي الد ارساة لتحميال البياناات

المجمعة بواسطة االستبيان الموزع عمى المشاركين في الدراسة البالغ عاددىم سابعة وسابعون مشاارك ،كماا سايتم
عرض أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة.
منهجية الدراسة9

بناااء عمااى طبيعااة الد ارسااة واالىااداف التااي تسااعى الااى تحقيقيااا فقااد اسااتخدمت الد ارسااة الماانيج الوصاافي التحميمااي
الذي ييدف الى توفير البيانات والحقائق عان المشاكمة موضاوع الد ارساة لتفسايرىا والوقاوف عماى دالالتياا ،وحياث

ان المنيج الوصفي التحميمي يتم مان خاالل الرجاوع لموثاائق المختمفاة كالكتاب والادوريات والرساائل العممياة ومواقاع
االنترنت التي تعرضت ليذا الموضاوع وغيرىاا مان الماواد التاي يثبات صادقيا بيادف تحميياا لموصاول الاى اىاداف
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الدراسة ،فان الباحثون اعتمدوا عماى ىاذا المانيج لموصاول الاى المعرفاة الدقيقاة والتفصايمية حاول مشاكمة الد ارساة،
ولتحقيق تصور افضل وأدق لمظاىرة موضوع الدراسة ،كما انو تم استخدام اسموب المسح الشامل لعيناة الد ارساة،
واستخدام الطرق االحصائية المناسبة من خاالل اساتخدام صاحيفة االساتبيان كاأداة رئيساية لجماع البياناات االولياة
لغا اارض إج ا اراء البحا ااث والتحميا اال والمعالجا ااة وذلا ااك إلثبا ااات صا ااحة فرضا اايات الد ارسا ااة باسا ااتخدام برنا ااامج الحا اازم

اإلحصائية

لتحميل البيانات بأسرع وقت وأكثر دقة.

منهج الدراسة9

لتحقيق أىداف الدراسة سيعتمد الباحثون عمى بعض المناىج البحثية االتية:

الجانرررب النظرررري 9يس ااتخدم ف ااي ى ااذه الد ارس ااة الم اانيج الوص اافي التحميم ااي ،لوص ااف وتحمي اال م ااا ورد ف ااي االدب
المحاسبي المتعمق بموضاوع الد ارساة ،وذلاك مان خاالل االطاالع عماى الكتاب والادوريات والرساائل العممياة ومواقاع

االنترنت التي تعرضت ليذا الموضوع.
الجانررب العممرري 9يااتم اتباااع الماانيج التحميمااي لد ارسااة دور مبااادئ حوكمااة الشااركات فااي الحااد ماان ظاااىرة التياارب

الضريبي بميبيا ،واستخدام الطرق االحصائية المناسبة من خاالل اساتخدام صاحيفة االساتبيان كاأداة رئيساية لجماع
البيانات لغرض إجراء البحاث والتحميال والمعالجاة وذلاك إلثباات صاحة فرضايات الد ارساة باساتخدام برناامج الحازم
اإلحصائية لمعموم االجتماعية لتحميل البيانات بأسرع وقت وأكثر دقة.
طرق جمر البيانات9

في ىذه الدراسة تم االعتماد عمى مصدرين أساسين لمبيانات ىما:
المصادر الثانوية :وحيث يتم معالجة االطاار النظاري لمد ارساة مان خاالل مصاادر البياناات الثانوياة المساتمدة مان

األدبيات المتعمقة بحكومة الشركات والتيرب الضريبي والمتوافرة في بعض الكتب العربية واالجنبية ذات العالقاة،

والدوريات والمقاالت العممية ،واالبحاث والدراسات الساابقة التاي تناولات موضاوع الد ارساة ،والبحاث والمطالعاة فاي
مواقع االنترنت المختمفة.
المصااادر االوليااة :لمعالجااة الجوانااب التحميميااة لموضااوع الد ارسااة تاام المجااوء الااى جمااع البيانااات االوليااة مان خااالل

االسااتبيان كااأداة رئيسااة لمد ارسااة ،صااممت خصيصااا السااتطالع أراء العاااممين بااإدارتي الض ارائب العامااة العاممااة
بمدينة طرابمس وبنغازي حول دور مبادئ حوكمة الشركات في الحد من ظاىرة التيرب الضاريبي فاي المؤسساات
الميبية ،ومن ثم تفريغيا وتحميميا باستخدام برنامج اإلحصائي  SPSSواساتخدام االختباارات االحصاائية المناسابة
بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
مجتمر وعينة الدراسة9

يتمثل مجتمع الدراسة من جميع مكاتب الضرائب بميبياا باعتبااره مجتمعاا واضاحا لمد ارساة ،ونظا ار لتجاانس وتشاابو

مجتمااع الد ارسااة تاام اختيااار عينااة ،وتمثماات عينااة الد ارسااة ماان العاااممين فااي مكتااب االدارة العامااة لمضارائب بمدينااة
طارابمس وبنغااازي ،وبمااغ عاادد العاااممين الااذين شااممتيم الد ارسااة (  ،) 90ونظا ار لصااغر حجاام العينااة ونظا اًر لصااغر

حجم مجتمع الدراسة تم إتباع أسموب المسح الشامل لكافة مفردات العيناة ،حياث تام توزياع االساتبيان عماى جمياع

أفا اراد العين ااة  ،وذل ااك بإتب اااع طري ااق االتص ااال المباش اار لدجاب ااة عم ااي االس ااتبيان وتوض اايح أي استفس ااار متعم ااق
باألسئمة المدرجة بو لضمان اإلجابة عمى جميع األسئمة الموجودة في ىذا االستبيان ،ولقد تحصل الباحثين عماى

(  ) 77استبيان بنسبة .%85
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اداة الدراسة9

تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة حيث اعدادىا تم عمى النحو االتي:
 أعداد استبانة اولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات. تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذيين اذاموا بذدوربم بتمذديم الناذر واالرتذاد وتعذديلوحيف ما يلزم.
 اجراء دراسة اختبارية ميدانية اولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب. توزيع االستبانة علذى جميذع افذراد العينذة لجمذع البيانذات الالزمذة للدراسذةم ولمذد تذم تمسذيم االسذتبانة الذىاسمين كما يأتي:
القسررم االول 9يتكااون ماان البيانااات الشخصااية لعينااة الد ارسااة ويتكااون ماان(  )5فقارات ،والمتمثمااة بالمؤىاال العممااي،
العمر ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة  ،ومدا ممارسة وظيفة الحوكمة أثناء العمل.

القسم الثاني 9تناول دور مبادئ حوكمة الشركات فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي فاي المؤسساات الميبياة،
وتم تقسيمو الى خمسة محاور كما يمي:

دور مبدأ حماية حقوق المساىمين في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي) ويتكون المحور من (  ) 7فقرات.

دور مبدأ المساواة بين المساىمين في المعاممة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي) ويتكون المحور من (  ) 6فقرات.
دور مبدأ حماية أصحاب المصالح في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي) ويتكون المحور من (  ) 6فقرات.
دور مبدأ اإلفصاح والشفافية في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي) ويتكون المحور من (  ) 6فقرات.
دور مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي) ويتكون المحور من (  ) 8فقرات.
وتكون إجمالي االستبيان من (  ) 33فقرة ،ما عدا البيانات الشخصية.
المعالجات االحصائية9

تم استخدام مقياس ليكرت  Likert Five Point Scaleذي النقاط الخمس لمتعبير عن أسئمة االستبيان

كما ىو موضح بالجدول رقم ( )1التالي وذلك بيدف دراسة أراء آراء العينة:
الجدول رقم ()1
البيان

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

النقاط

1

2

3

4

5

مدي القبول

1.79 - 1.00

2.59 - 1.80

3.39 - 2.60

4.19 - 3.40

5.00 - 4.20

القرار

رفض

رفض

رفض

قبول

قبول

الطرق واألساليب اإلحصائية المتبعة:

مان أجال تحقياق ىادف الد ارساة تام اساتخدام برناامج الحزماة اإلحصاائية  SPSSوذلاك لتحميال البياناات

المتحصل عمييا من االستبيانات الموزعة عمى عينة الدراسة ،ولقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:
 .1اختبار الثبات ألفا كرونباخ  Cronbach's alpha Testلقياس ثبات فقرات االستبيان.
 .2اختباار كاولمجروف  -سامرنوف  One-Sample Kolmogorov Smirnov Testلمعرفاة ماا إذا كانات
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.

 .3أسموب المتوسطات الحسابية  Meansلمعرفة اتجاه أراء العينة حاول موضاوع الد ارساة ،وماا إذا كاان متوساط
أراء العينة اكبر من .3.40
.4اختبار ) One-Sample T-Test.الختبار فرضيات الدراسة) عند مستوا داللة .)0.05
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أوال  9ثبات االستبيان Reliability

تام اساتخدام اختباار الفاا كرونبااخ لقيااس ثباات أداة الد ارساة حياث يشاير (  (Miller, 1995إلاي أنياا مان أكثار

الطرق اإلحصائية شيوع اً لقياس ثبات االختبار ،كما أفاد ) (Hair; et al., 2006أن جاودة األداة تتحقاق إذا

زاد معامل الفا كرونباخ عن  0.60والجدول رقم ( )2يوضح أن معامالت الثباات لفقارات االساتبيان كاان % 61
وىااي أعمااي ماان النساابة المطموبااة  ، %60وىااذا يشااير إلااي أن أداة البحااث (االسااتبيان) تتمتااع بدرجااة عاليااة ماان
الثبات وتعبر عن الظاىر المدروسة.

الجدول رقم (Reliability Statistics :)2

N of Items

Cronbach's Alpha

38

0.61

الوصف االحصائي لمجتمر الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية9
جدول ( )3يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر

العمررررررررررررررر9
العم اار

عدد الحاالت

النسبة%

أقل من  30سنة

41

53.24

 30الى أقل من  40سنة

25

32.46

 40الى أقل من  50سنة

23

29.87

 40الى أقل من  60سنة

13

16.88

من  60سنة فأكثر

2

2.59

المجموع

77

100.0

بينت النتائج في الجدول رقم ( )3أن ( ) 41مبحوثاً وما نسبتو ( )%18.18من عيناة الد ارساة تراوحات اعماارىم
أقل من  30سنة و( )25مبحوثاً وما نسبتو ( )%32.46من عينة الدراسة تراوحت أعمارىم ما بين  30إلى أقل

من  40سنة و( ) 23مبحوثاً وما نسبتو ( )%29.87من عينة الدراسة كانات أعماارىم ضامن الفئاة العمرياة 40

إلى أقل من  50سنة و( )13مبحوثاً وما نسبتو ( )%16.88من عينة الدراسة كانت أعمارىم  50سنة الى أقال

من  60سنة و( )2مبحوثاً وما نسبتو ( )%2.59من عينة الدراسة كانت أعمارىم أكثر مان  60سانة ،وىناا نجاد

ان اغمااب المفحوصااين اعمااارىم متوسااطة ممااا يجعمياام أكثاار د اريااة فااي طبيعااة عممياام مااع المكمفااين وقاادرتيم عمااى

اكتشاف الغش والتالعب في البيانات المحاسبية المقدمة ليم بغية التيرب من دفع الضريبة.
 .2المؤهل العممي 9

841

جدول(  )4يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي

المؤىل العممي

عدد الحاالت

النسبة%

دبموم متوسط

5

6.49

دبموم عالي

7

9.09

بكالوريوس

40

51.94

ماجستير

25

32.46

دكتوراه

0

00

المجموع

77

100.0

insd. elmergib. edu.ly

حوكمة الشركات ودورها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي بالمؤسسات الميبية .................

جامعة المرقب

أ .أبوالقاسم أبوستالو ،د .عمر الغرياني ،د .منصور الفرجاني ،أ .عزالدين باكير

أظيرت النتائج في الجدول رقم(  ) 4أن ( ) 5مبحاوثين وماا نسابتو ( )%6.49يحمماون مؤىال الادبموم المتوساط
و ( )7مبحوث ااً ومااا نساابتو ( )%9.09ماان خريجااي المعاىااد العميااا و( )40مبحوث ااً ومااا نساابتو ( )%51.94ماان
خريجي الجامعات ،و (  ) 25مبحوثاً وما نسبتو ( ) 32.46يحممون المؤىل العالي الماجستير ،مماا يادلل باأنيم
يتمتع ااون بم ااؤىالت مناس اابة لدجاب ااة عم ااى االس ااتبانة ،وى ااو ي اادل عم ااى أىمي ااة التأىي اال العمم ااي لتطبي ااق الجان ااب
االك اااديمي عم ااى الواق ااع العمم ااي لموص ااول ال ااى نت ااائج مرض ااية ف ااي ادراك دور الحوكم ااة ف ااي الح ااد م اان التي اارب
الضريبي.
المسمى الوظيفي  9جدول ( )5يوضح توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

عدد الحاالت

النسبة%

فاحص ضريبي

51

66.23

رئيس قسم

14

18.18

مدير ادارة

12

15.58

المجموع

77

100.0

كشاافت النتااائج فااي الجاادول رقاام ( )5أن غالبيااة أفاراد العينااة وبنساابة بمغاات ( )%66.23كااانوا يعممااون كفاحصااين
ض اريبيين فااي حااين إن ( )14مبحوث ااً ومااا نساابتو ( )%18.18ماان رؤساااء األقسااام ،و( )5مبحااوثين ومااا نساابتو

( )%15.58كااانوا ماادراء ادارة ،وىااذا يشااير بااان ادارة الض ارائب يوجااد ليااا ىيكاال اداري مناسااب وممااا يزيااد ماان
صاادق نتااائج الد ارسااة ،حيااث ان المسااتجبيين ىاام ماان القااائمون عمااى ادارة الض ارائب والفاحصااين المباشاارون عمااى
عمميات تقدير وتحصيل الضرائب مما يجعميم أكثر دراية بموضوع الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
سنوات الخبرة 9

جدول( )6يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

سنوات الخبرة

عدد الحاالت

النسبة%

أقل من  5سنوات

5

6.49

من  5الى أقل من  10سنوات

33

42.85

من  10الى أقل من  15سنة

26

33.76

من  15سنة فأكثر

31

16.88

المجموع

77

100.0

أظيرت النتائج في الجدول ( )6أن ( )5مبحوثين وما نسبتو ( )%6.49كانت ليم خبرة في وظائفيم الحالية مان
أقاال ماان  5ساانوات و( ) 33مبحوث ااً ومااا نساابتو ( )%42.85تراوحاات خب ارتيم ماان  5الااى أقاال ماان  10ساانوات

و( )26مبحوث ااً ومااا نساابتو ( )%33.76كاناات لياام خب ارة ماان  10الااى أقاال ماان  15ساانة و ( )13مبحوث ااً ومااا

نساابتو ( )%16.88كاناات خبارتيم ماان  15ساانة فااأكثر ،وىااذا يشااير بااأن افاراد العينااة يممكااون الخبارة الواسااعة فااي
مجااال عممياام ،وبالتااالي قاادرة العينااة عم ااى االجابااة بموضااوعية فااي مجااال دور الحوكمااة فااي الحااد ماان التياارب
الضريبي ،ويعطي لمنتائج مصداقية ودقة أكبر.
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مدى ممارسة وظيفة الحوكمة أثنال العمل 9

جدول( ) 7يوضح توزيع أفراد العينة حسب ممارسة وظيفة الحوكمة
االجابة

عدد الحاالت

النسبة%

نعم

30

38.96

ال

47

61.03

المجموع

77

100.0

أظياارت النتااائج فااي الجاادول ( ) 7أن ( )47مبحوثااً ومااا نساابتو ( )%61.03كااانوا قااد مارساوا وظيفااة (الحوكمااة)
اثناااء العماال فااي حااين ان ( )30مبحوث ااً ومااا نساابتو ( )%38.96لاام يساابق لياام ان يمارسااوىا ،وىااذا مؤشاار بااأن
العاممون بإدارة الضرائب العامة لدييم الخبرة الكافية والمناسبة عن مفيوم الحوكمة ،مماا يعطاي لمنتاائج مصاداقية

ودقة أكثر.

وبذلك فإن البيانات الشخصية تعتبر مؤشرات إيجابية تساعد في وصول الدراسة الحالية إلى حقائق عممياة يمكان
تعميميا عمى مجتمع الدراسة لما فييا من تنوع في المؤىالت العممية ،العمار ،المسميات الوظيفية ،سنوات الخبارة

 ،ومدا ممارسة وظيفة الحوكمة أثناء العمل.
ثانيا 9اختبار التوزير الطبيعي Normality Test

تام اساتخدام اختبااار كاولمجروف  -سامرنوف  One-Sample K-S Testلمعرفاة ىال البيانااات تتباع التوزيااع
الطبيعي أم ال ،وىو اختبار ضروري الختبار فرضايات الد ارساة ،الن أغماب االختباارات المعممياة يشاترط فيياا أن
تكاون البيانااات موزعااة توزيعااا طبيعيااا والجاادول رقام ( )8يوضااح نتااائج اختبااار كااولمجروف  -ساامرنوف  ،وتشااير

نتائج التحميل أن قيمة مستوا الداللة لكل المتغيرات ذات داللاة إحصاائية حياث كانات قيماة االختباار أقال مان 3

وىااذا ياادل عمااى أن البيانااات المسااتخدمة فااي الد ارسااة تتبااع التوزيااع الطبيعااي ويمكاان االعتماااد عمييااا فااي إج اراء
االختبارات اإلحصائية المعممية.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testالجدول رقم ()7
مبدأ

مسؤوليات

مبدأ اإلفصاح

المصالح

بين المساىمين
في المعاممة

حقوق

77

77

77

77

77

4.0666

4.1342

4.1472

4.0498

3.9926

Mean

مجمس اإلدارة

والشفافية

مبدأ

أصحاب

مبدأ المساواة

مبدأ حماية
المساىمين
N
Normal

Parameters

.25536

.23107

.27569

.23111

.23162

Std.

Deviation

a,b

.280

.161

.160

.148

.189

Absolute

Most

.252

.161

.160

.138

.189

Positive

-.280-

-.151-

-.139-

-.148-

-.175-

Negative

2.460

1.412

1.405

1.299

1.654

Kolmogorov-Smirnov Z

.000

.037

.039

.068

.008

)Asymp. Sig. (2-tailed

Extreme

Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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أ .أبوالقاسم أبوستالو ،د .عمر الغرياني ،د .منصور الفرجاني ،أ .عزالدين باكير
ثالثا 9اختبار فرضيات الدراسة9

الختبااار فرضاايات الد ارسااة تاام اسااتخدام اختبااار  ،One Sample T-Testوفيمااا يمااي عاارض لنتااائج ىااذه

االختبارات ومناقشتيا.
المحور األول 9دور مبدأ حماية حقوق المساهمين في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي

تيتم الفرضية األولي بدراسة مبدأ حماية حقوق المساىمين في الحد مان ظااىرة التيارب الضاريبي  ،حياث

تتضمن االستبيان عدد  7فقرات من األسئمة الموجية إلي عينة الدراسة.
تنص الفرضية األولي عمى :يوجد دور لمبدأ حماية حقوق المساىمين في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

من خالل الجدول رقم ( )9نالحظ أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ىاذا المحاور وىاو مبادأ حماياة حقاوق

المسااىمين فاي الحاد مان ظااىرة التيارب تتاراوح مان  3.922إلاي  4.117وىاو أكبار مان متوساط القباول المحادد
 3.40كمااا أن المتوسااط الحسااابي لممحااور ككاال كااان ماان  3.99وىااو أيضااا أكباار ماان متوسااط القبااول المحاادد
 3.40مماا يشااير إلااي أن أفاراد عينااة الد ارسااة يارون أن لمباادأ حمايااة حقاوق المساااىمين دور فااي الحاد ماان ظاااىرة
التيرب الضريبي  ،كما يؤكد ذلك نتيجة اختبار Tوالتي كانت لجميع الفقرات ولممحور أكبر من  1.964وىذا ما

أكده مستوا الداللة اإلحصائية  Sigلكل الفقرات وىو (.)0.000
الجدول رقم (One-Sample Test )8
Test Value = 0
95%

Confidence

Interval of the
Difference

Mean

Sig. (2)tailed

Df

t

Lower Upper
4.13

3.82

3.974

.000

76

50.704

4.07

3.77

3.922

.000

76

51.813

4.12

3.85

3.987

.000

76

58.711

4.07

3.80

3.935

.000

76

58.284

اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية

بصورة دورية ومنتظمة يدعم مكافحة
ظاىرة التيرب الضريبي.

يساىم وجود عدد أكبر من ممثمي

صفات المساىمين في مجمس إدارة
الشركة في الحد من ظاىرة التيرب
الضريبي.
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تمكين اإلدارة من اإلفصاح لممساىمين

في مجمس إدارة الشركة يحد من ظاىرة
التيرب الضريبي.

يساىم اإلفصاح لممساىمين عن األنشطة
غير العادية التي تقوم بيا الشركة عمى
الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

icetr. elmergib.edu.ly

الموافق  12-11نوفمبر 1028

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019
االجتماع الدوري لمجمعية العامة

4.16

3.89

4.026

.000

76

58.257

4.11

3.87

3.987

.000

76

66.577

4.23

4.00

4.117

.000

76

70.513

الق اررات يساىم في الحد من ظاىرة

.000

76

151.257

مبدأ حماية حقوق المساىمين

3.99258 3.9400 4.0452

لممساىمين يحد من التالعب ُيسيم في
الحد من ظاىرة التيرب.
تزويد المساىمين بالمعمومات الكاممة عن
الموضوعات التي يتعين اتخاذ ق اررات

بشأنيا في اجتماعات الجمعية العمومية
مشاركة المساىمين في عممية اتخاذ
التيرب الضريبي.

وبشيء أكثر تفصيال فمن الجدول ( )9فيما يتعمق بالسؤال األول أن اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية بصورة

دورياة ومنتظماة يادعم مكافحاة ظااىرة التيارب الضاريبي ولقاد أشاارت النتاائج إلاي أن المتوساط الحساابي ألراء
المشااركين بالد ارساة بماغ  3.974وىاو أكبار مان متوساط القباول مماا يادل عماى أن اإلفصااح عان المعموماات

المحاسبية بصورة دورية ومنتظمة لو دور في الحد من التيرب الضريبي وىو ما أكدتاو قيماة اختباار،50.70 T
أما السؤال الثاني يساىم وجاود عادد أكبار مان ممثماي صافات المسااىمين فاي مجماس إدارة الشاركة فاي الحاد مان
ظاىرة التيرب الضريبي.فقد كان أقال العوامال تاأثير مان وجياة نظار عيناة الد ارساة حياث كاان المتوساط الحساابي
 3.922وىو أكبر من متوسط القبول وفقا لقيمة اختبار 51.813 Tفأنو يعتبر مؤثر وذو داللو إحصائية؛ وفيما

يتعمق بالسؤال السابع مشاركة المساىمين في عممية اتخاذ الق اررات يساىم فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي
فقد كان أكثر الفقرات تأثي ار فقد كان المتوسط الحسابي  4.117وىو يقع فاي منطقاة القباول وىاو ماا أكدتاو نتيجاة
اختبااار ،70.513 Tأمااا فيمااا يتعمااق بباااقي الفق ارات فمقااد دلاات نتااائج التحمياال اإلحصااائي عمااى أنيااا ذات داللااة
إحصائية معنوية  Sigأقل من  0.05وجميعيا مؤثرة في عممية الحد من التيرب الضريبي مان وجياة نظار أفاراد
العينة ،وبالنظر إلي جميع الفقرات كمحور واحاد فاان نتاائج التحميال دلات عماى أن مبادأ حماياة حقاوق المسااىمين
فاي الحااد ماان ظاااىرة التياارب الضاريبي ذو داللااة إحصااائية معنويااة وىااي  0.000وأن متوسااط الحسااابي إلجابااات
أفراد العينة كان  ،3.99مما سبق نخمص إلي أن جميع فقرات ىذا المحور ذات داللة إحصائية .وبالتالي قبول
فرضية الدراسة األولى  :يوجد دور لمبدأ حماية حقوق المساىمين في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

المحور الثاني 9خصص هذا القسم لمتعرف عمى دور مبدأ المساواة بين المساهمين في المعاممة في الحد من
ظاهرة التهرب الضريبي.

تياتم الفرضاية الثانياة بد ارساة دور مبادأ المسااواة باين المسااىمين فاي المعامماة فاي الحاد مان ظااىرة التيارب

الض اريبي ،حيااث تاانص عمااى أنااو يوجااد دور لمباادأ المساااواة بااين المساااىمين فااي المعاممااة فااي الحااد ماان ظاااىرة

التيرب الضريبي.

تتضمن االستبيان عدد  6فقرات من األسئمة الموجية إلي عينة الدراسة لتقييم دور مبدأ المساواة بين المساىمين
في المعاممة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي ة ومن خالل الجدول رقم ( )10نالحظ أن المتوساط الحساابي
يقع في منطقة قرار القبول (موافق) لجميع فقرات ىذا المحور حيث تراوح المتوسط الحسابي باين  4.00و4.13

وكانت نتيجة اختبار Tأكبر من المعيار  1.964لجميع الفقرات ،وىذا ما أكده مستوا الداللة اإلحصاائية Sig
لكل الفقرات وىو (.)0.000
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جدول رقم (One-Sample Test )20
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper

Lower

Mean

Sig. (2)tailed

df

t

قيام الشركة بااللتزام بحماية حقوق
األقمية في الحصول عمى

 54.488المعمومات ذات العالقة بتحسين

4.17

3.88

4.026

.000

76

4.15

3.85

4.000

.000

76

54.093

4.13

3.89

4.013

.000

76

67.011

4.14

3.88

4.013

.000

76

 61.413مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين

4.24

3.99

4.117

.000

76

4.26

4.00

4.130

.000

76

.000

153.768 76

مستوا اإلفصاح المحاسبي يساىم
في الحد من ظاىرة التيرب.

االلتزام بتعزيز خاصية التوقيت
المناسب لممعمومات المحاسبية

لتساىم في الحد من ظاىرة التيرب
الضريبي.

دعم حقوق األقمية من خالل
تعزيز خاصية عدم التحيز

بالمعمومات المحاسبية يساىم في
الحد من ظاىرة التيرب.

قيام إدارة الشركة باإلفصاح عن

وجود أي مصالح خاصة ألعضاء
ترتبط بعمميات أو مسائل لمشركة
مما يساىم في الحد التيرب.

قيام الشركة باإلفصاح عن آلية

واضحة تحفظ حقوق األقمية عند

 64.355عممية اتخاذ الق اررات االستثمارية
لمشركة من شأنو أن يساىم في

الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
قيام الشركة باإلفصاح عن

المعمومات المحاسبية واإليضاحات

 63.567الالزمة بصورة عادلة لممساىمين
لتعزيز خاصية الدقة لمحد من
التيرب الضريبي.

4.1022

646

4.04978 3.9973

مبدأ المساواة بين المساىمين في
المعاممة
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إن أكثر العوامال أىمياة فاي ىاذه المجموعاة والتاي لوحظات مان خاالل نتاائج التحميال الوصافي لمد ارساة ىاو) قياام
الشركة باإلفصاح عن المعمومات المحاسبية واإليضاحات الالزمة بصورة عادلة لممساىمين لتعزيز خاصية الدقة
لمحاد مان التيارب الضاريبي ،قياام الشاركة باإلفصااح عان آلياة واضاحة تحفاظ حقاوق األقمياة عناد عممياة اتخااذ
الق اررات االستثمارية لمشركة من شأنو أن يساىم في الحد من ظاىرة ،قيام الشركة بااللتزام بحماية حقاوق األقمياة
فاي الحصاول عماى المعموماات ذات العالقاة بتحساين مساتوا اإلفصااح المحاسابي يسااىم فاي الحاد مان ظااىرة

التيارب) حياث كانات بمتوساط حساابي  4.13و  4.11و  4.026عماى التاوالي وىاي فاي نطااق الموفاق وفقاا
مقياس ليكرت ،وىذا يؤكد عمي أنيا من أىم العوامل المؤثرة في الحد من التيرب الضريبي في ىاذا المحاور ؛ ثام
يأتي بعد ذلك دعم حقوق األقمية من خالل تعزيز خاصية عدم التحيز بالمعموماات المحاسابية يسااىم فاي الحاد

مان ظااىرة التيارب وكاذلك قياام إدارة الشاركة باإلفصااح عان وجاود أي مصاالح خاصاة ألعضااء مجماس اإلدارة

والمديرين التنفيذيين ترتبط بعمميات أو مسائل لمشركة مما يساىم في الحد حيث كانت أراء العينة حولياا متسااوية
فمقد بمغ المتوسط الحسابي ليذتين الفقرتين  4.013وىي تقع في نطاق منطقة قرار القباول (موافاق) وفاق مقيااس
ليكرت ،كما أن اختبار Tكان ذو داللة إحصائية وأكبار مان( .)1.964ولقاد كاان عامال االلتازام بتعزياز خاصاية
التوقيت المناسب لممعمومات المحاسبية لتساىم في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي .ذا أىمياة كماا أكاده اختباار

 Tوالذي كانت قيمتو ( )54.093وىو أكبر من  1.964ولقد كاان المتوساط الحساابي لياا  4.000ىاي تقاع فاي
نطاااق مسااتوي موافااق حسااب مقياااس ليكاارت ،أمااا فيمااا يتعمااق بااالمحور كوحاادة واحاادة فمقااد دلاات نتااائج التحمياال
اإلحص ااائي عم ااى ان ااو ذو دالل ااة إحص ااائية ،مم ااا س اابق نخم ااص إل ااي أن جمي ااع فقا ارات ى ااذا المح ااور ذات دالل ااة
إحصائية .وبالتالي قبول فرضية الدراسة الثانية  :يوجد دور لمبدأ المساواة بين المساىمين في المعاممة الحاد مان

ظاىرة التيرب الضريبي.

المحررور الثالررث 9خصررص هررذا القسررم لمتعرررف عمررى دور مبرردأ أصررحاب المصررالح فرري الحررد مررن ظرراهرة التهرررب

الضريبي.

تياتم الفرضاية الثالثاة بد ارساة دور مبادأ أصاحاب المصاالح فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي ،حياث تانص
عمى :يوجد دور لمبدأ حماية أصاحاب المصاالح فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي .ولقاد تتضامن االساتبيان

عدد  6فقرات من األسئمة الموجية إلي عينة الدراسة نالحظ من خالل الجدول رقم ( )11أن المتوسط الحسابي
لجميع فقرات ىذا المحور يتراوح ما بين  4.052و  ،4.299وىى أيضا أكبر من متوساط القباول المحادد 3.40
مما يشير إلي أن جميع الفقرات تعبر عن دور مبادأ أصاحاب المصاالح فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي ،
كمااا يؤكااد ذلااك نتيجااة اختبااار Tوالتااي كاناات أكباار ماان المعيااار المحاادد  1.964لجميااع الفق ارات ،وىااذا مااا أكااده

مستوا الداللة اإلحصائية  P-valueلكل الفقرات وىو (.)0.000

ومن خالل الجدول رقم ( )11فأنو يمكن تقسيم ىذه المجموعة إلي مجموعتين حسب المتوسط الحسابي إلجابات
أفاراد العينااة تظاام المجموعااة األولااي فقارات أراء أفاراد العينااة الماوافقين بشاادة وىااى( :االلتازام بااإعالم أصااحاب
ااف عان حقاوقيم والت ازمااتيم عناد ارتبااطيم بالشاركة يسااعد فاي الحاد مان ظااىرة التيارب
المصاالح بشاكل ك ً
الضاريبي ،قياام الشاركة باألخاذ فاي عاين االعتباار وجياات نظار أصاحاب المصاالح فاي عممياة اتخااذ القا اررات
االساتثمارية يسااعد فاي الحاد مان ظااىرة التيارب ).حياث كاان متوساط إجاباات أفاراد العيناة ( 4.299و 4.234
)عمي التوالي وىما أعمي قيم في المحور الحالي مما يدل عمي أىميتيا في مبدأ أصحاب المصالح في الحد من
ظاىرة التيرب الضريبي من وجياة نظار أراء أفاراد العيناة وىاذا ماا أكدتاو نتيجاة التحميال اإلحصاائي والتاي كانات

ذات داللااة إحصااائية حيااث بمغاات قيمااة اختبااار Tعمااي الت اوالي  66.944و  .66.399أمااا المجموعااة الثانيااة
847
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فتشاامل أربااع فق ارات تمثاال أراء أف اراد العينااة الم اوافقين حسااب مقياااس ليكاارت الخماسااي وىااي باااقي جميااع فق ارات
المحور فمقد كان المتوسط الحسابي ألراء أفراد العينة بين  4.052و و 4.130وىي تقع في مادي الموافاق ،كماا

أن اختبار Tكان ذو داللو إحصائية حيث كانت قيمتو لجميع الفقرات اكبر من الحد المطموب  .1.964أما فيماا
يتعمق بالمحور كوحدة واحادة فمقاد دلات نتاائج التحميال اإلحصاائي عماى اناو ذو داللاة إحصاائية حياث كانات قيماة
،0.000 P-valueكماا كاان متوساط اتجااه أفاراد العيناة يسااوي  4.14719وىاو وفقاا لممقيااس المحادد واقاع فاي
منطقة قرار الموافق.
مماا سابق يمكان القاول أن مبادأ أصاحاب المصاالح لاو دور فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي  ،وىاذا يؤكاد

صاحة الفرضاية الثالثاة لمد ارساة وقبولياا وىاي : :يوجاد دور لمبادأ حماياة أصاحاب المصاالح فاي الحاد مان ظااىرة
التيرب الضريبي.
جدول رقم (One-Sample Test )22
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper

Lower

Mean

Sig.
(2-

)tailed

df

t

قيام الشركة بتوفير معمومات يمكن االعتماد عمييا

 61.034من قبل أصحاب المصالح في الوقت المناسب

4.18

3.92

4.052

.000

76

4.43

4.17

4.299

.000

76

4.20

3.98

4.091

.000

76

73.029

4.23

4.03

4.130

.000

76

 82.397المصالح في حالة عدم وجود تشريعات تختص

4.36

4.11

4.234

.000

76

4.20

3.95

4.078

.000

76

يساىم في الحد من التيرب.

كاف عن
االلتزام بإعالم أصحاب المصالح بشكل ً

 66.944حقوقيم والتزاماتيم عند ارتباطيم بالشركة يساعد
في الحد من ظاىرة التيرب.

توفير الحماية ألصحاب المصالح من خالل

توثيق العالقات التعاقدية التي تحول دون قيام أي
طرف بالتالعب بتمك الحقوق يؤدي إلى الحد من
ظاىرة.

قيام الشركة بتقديم تعيدات إضافية ألصحاب
بحقوقيم يساىم في الحد من ظاىرة التيرب.

قيام الشركة باألخذ في عين االعتبار وجيات

 66.399نظر أصحاب المصالح في عممية اتخاذ الق اررات
االستثمارية يساعد في الحد من ظاىرة التيرب.

قيام إدارة الشركة بوضع خطط وبرامج لمشاركة
64.307

أصحاب المصالح لتمثيل العاممين في مجمس

اإلدارة وخطط تمميك األسيم لمعاممين يساىم في
الحد التيرب.

4.2098

646

.000 4.14719 4.0846

132.002 76

مبدأ أصحاب المصالح
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المحور الرابر 9دور مبدأ اإلفصاح والشفافية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

تيااتم الفرضااية الرابعااة بد ارسااة مباادأ اإلفصاااح والشاافافية فااي الحااد ماان ظاااىرة التياارب الض اريبي  ،حيااث تتضاامن

االسااتبيان عاادد  6فق ارات ماان األساائمة الموجيااة إلااي عينااة الد ارسااة .وتاانص الفرضااية عمااى أنااو :يوجااد دور لمباادأ
اإلفصاح والشفافية في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

الجدول رقم (One-Sample Test )12

Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper

Lower

Mean

Sig. (2)tailed

df

t

4.36

4.11

4.234

.000

76

69.379

4.33

4.08

4.208

.000

76

67.597

4.12

3.93

4.026

.000

76

82.464

4.15

3.98

4.065

.000

76

95.173

4.29

4.05

4.169

.000

76

69.917

4.21

4.00

4.104

.000

76

75.767

.000

157.001 76

المالئمة والموثوقية في المعمومات المحاسبية

تساىم في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
شمولية المعمومات من خالل إتباع الشركة

باإلفصاح الكافي عن مصادر واستخدامات

األموال أو الموارد يساىم في الحد من ظاىرة
التيرب الضريبي.

مرونة المعمومات من خالل قيام الشركة

باإلفصاح عن المعمومات المحاسبية التي

تساعد عمى اختبار أفضل البدائل يساىم في
الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

تعزيز االرتكاز عمى القوائم المالية بما تقدم من
معمومات ,مما يساىم في الحد من ظاىرة
التيرب الضريبي.

يدعم حجم اإلفصاح والشفافية في القوائم

المالية نحو الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
تدعيم قيام الشركة باستخدام طرق وأساليب
التكنولوجيا الحديثة في اإلفصاح وتوصيل

المعمومات وزيادة مصداقيتيا تعمل عمى الحد
من ظاىرة التيرب الضريبي.

4.1866

4.13420 4.0818

مبدأ اإلفصاح والشفافية

مان خاالل الجادول رقام ( )12نالحاظ أن المتوساط الحساابي لجمياع فقارات ىاذا المحاور وىاو مبادأ اإلفصااح
والشاافافية فااي الحااد ماان ظاااىرة التياارب تتاراوح ماان  4.026إلااي  4.234وىااو أكباار ماان متوسااط القبااول المحاادد

 3.40وىذا يشير إلي أن أفراد عينة الدراسة يرون أن لمبدأ اإلفصاح والشفافية دور في الحد من ظااىرة التيارب
الضريبي  ،كما يؤكد ذلك نتيجاة اختباار Tوالتاي كانات لجمياع الفقارات ولممحاور أكبار مان  1.964وىاذا ماا أكاده
مساتوا الداللاة اإلحصاائية  Sigلكال الفقارات وىاو ( .)0.000ويمكان تقسايم فقارات ىاذا المحاور إلاي مجماوعتين
حسااب المتوسااط الحسااابي إلجابااات أف اراد العينااة تظاام المجموعااة األولااي فق ارات أراء إف اراد العينااة الم اوافقين بشاادة
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وىاى( :المالئماة والموثوقياة فاي المعموماات المحاسابية تسااىم فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي ،شامولية
المعموماات مان خاالل إتبااع الشاركة باإلفصااح الكاافي عان مصاادر واساتخدامات األماوال أو الماوارد يسااىم فاي

الحد من ظاىرة التيرب ).حيث كان متوسط إجابات أفاراد العيناة ( 4.234و  )4.208عماى التاوالي وىماا أعماي
قيم في ىذا المحور مما يدل عمي أىميتيا في مبدأ اإلفصاح والشفافية في الحد من ظاىرة التيرب الضاريبي مان
وجيااة نظاار أراء أفاراد العينااة وىااذا مااا أكدتااو نتيجااة التحمياال اإلحصااائي والتااي كاناات ذات داللااة إحصااائية حيااث

بمغاات قيمااة اختبااار Tعمااي التاوالي  69.379و  ،67.597أمااا المجموعااة الثانيااة فتشاامل أربااع فقارات تمثاال أراء
أفراد العينة الموافقين حسب مقياس ليكرت الخماسي وىي باقي جميع فقرات المحور فمقد كان المتوساط الحساابي

ألراء أفراد العيناة باين  4.026و 4.169وىاي تقاع فاي مادي الموافاق ،كماا أن اختباار Tكاان ذو داللاو إحصاائية
حيث كانت قيمتاو لجمياع الفقارات اكبار مان الحاد المطماوب  .1.964أماا فيماا يتعماق باالمحور كوحادة واحادة فمقاد
دل اات نت ااائج التحمي اال اإلحص ااائي عم ااى ان ااو ذو دالل ااة إحص ااائية حي ااث كان اات قيم ااة  ،0.000 P-valueوك ااان
المتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة ىو 4.134وىو ضمن منطقة قرار القبول.

مماا سابق يمكان القاول أن مبادأ اإلفصااح والشافافية لاو دور فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي  ،وىاذا يؤكاد

صحة الفرضية الرابعة لمدراسة وقبوليا وىي : :يوجاد دور لمبادأ اإلفصااح والشافافية فاي الحاد مان ظااىرة التيارب
الضريبي.
المحور الخرامس 9خصرص هرذا القسرم لمتعررف عمرى دور مبردأ مسرئوليات مجمرس اإلدارة فري الحرد مرن ظراهرة

التهرب الضريبي.

تياتم الفرضاية الخامساة بد ارساة دور مبادأ مسائوليات مجماس اإلدارة فاي الحاد مان ظااىرة التيارب الضاريبي،

حيث تنص عمى أنو يوجد دور لمبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
حيث تتضمن االستبيان عدد  8فقرات من األسئمة الموجية إلي عينة الدراسة لتقييم دور مبدأ مسائوليات مجماس
اإلدارة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي ومن خالل الجدول رقم ( )13نالحظ أن المتوسط الحسابي يقع فاي

منطقاة قارار القباول (موافاق) لجمياع فقارات ىاذا المحاور حياث تاراوح المتوساط الحساابي باين  4.013و4.156
وكاناات نتيجااة اختبااار Tأكباار ماان المعيااار المحاادد  1.964لجميااع الفق ارات ،وىااذا مااا أكااده مسااتوا

الداللااة

اإلحصااائية  Sigلكاال الفقارات وىااو ( .)0.000أمااا فيمااا يتعمااق بااالمحور كوحاادة واحاادة فمقااد دلاات نتااائج التحمياال
اإلحصااائي عمااى انااو ذو داللااة إحصااائية حيااث كاناات قيمااة  ،0.000 P-valueوكااان المتوسااط الحسااابي آلراء

إفراد العينة الخاصة بالمحور ككل ىو  4.066وىو ضمن منطقة قرار القبول.
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جدول رقم (One-Sample Test )22
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper

Lower

Mean

Sig. (2)tailed

df

T

قيام الشركة باإلفصاح عن آلية اختيار

المديرين التنفيذيين وتحديد مرتباتيم وحوافزىم
عمى تحسين مستوا عدم التحيز في

4.28

4.03

4.156

.000

76

64.719

4.17

3.93

4.052

.000

76

66.400

4.16

3.92

4.039

.000

76

67.612

4.17

3.96

4.065

.000

76

76.150

4.18

3.95

4.065

.000

76

 68.388الوقت المالئم ألعضاء مجمس اإلدارة يساىم

4.12

3.91

4.013

.000

76

74.484

4.12

3.91

4.013

.000

76

74.484

4.23

4.03

4.130

.000

76

82.397

.000

76

139.741

المعمومات المحاسبية مما يسيم في الحد من
ظاىرة التيرب الضريبي.

قيام الشركة باإلفصاح عن طرق تحديد مكافأة
أعضاء مجمس اإلدارة يحسن مستوا

اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية مما يحد
من ظاىرة التيرب الضريبي.

استقطاب الشركة أعضاء من مجمس اإلدارة
من المستقمين من غير العاممين بالشركة

يساعد في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
التأكد من مدا توافر الميارة الالزمة والميزة
الكافية ألعضاء مجمس اإلدارة في تحسين
مستوا اإلفصاح المحاسبي بما يساىم في
الحد من ظاىرة التيرب

االلتزام بتوفير المعمومات الدقيقة والمناسبة في
في الحد من ظاىرة التيرب

اإلفصاح عن مسؤوليات وواجبات ودور
مجمس اإلدارة يحد من ظاىرة التيرب
الضريبي.

قيام مجمس اإلدارة بتقويم أدائو عمى أسس

وأساليب مالئمة في تحسين مستوا اإلفصاح
لممعمومات المحاسبية يعمل عمى الحد من
ظاىرة التيرب الضريبي.

التأكد من وجود فصل في اختصاصات

مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لتحسين جودة

المعمومات المحاسبية لتساىم الحد من ظاىرة
التيرب الضريبي.

4.1245

851

4.06656 4.0086

مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة
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وماان خااالل العاارض والتحمياال السااابق نخمااص إلااى أنااو ىناااك دور لمبااادئ الحكومااة فااي الحااد ماان ظاااىرة التياارب
الضريبي بالمؤسسات الميبية ،وقبول فرضية الدراسة الرئيسية.
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النتائج9

لقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج من خالصة التحميالت واختبار الفرضيات والمتمثمة باالتي:
 .1يوجد دور لمبدأ حماية حقوق المسااىمين ذو داللاة إحصاائية عناد مساتوا داللاة (  )  =0.05فاي الحاد مان
ظاىرة التيرب الضريبي من وجية نظر االدارات العامة لمضرائب بطرابمس وبنغازي ،حياث ان مساتوا االفصااح
ع اان المعموم ااات المحاس اابية بص ااورة دوري ااة ومنتظم ااة وتمك ااين االدارة م اان االفص اااح لممس اااىمين ع اان العممي ااات
الجوىرية التي تقوم بيا الشركة و مشاركة المساىمين في عممية اتخاذ القا اررات مماا يسااىم فاي الحاد مان ظااىرة

التيرب الضريبي.

 .2يوج ااد دور لمب اادأ حماي ااة المس اااواة ب ااين المس اااىمين ف ااي المعامم ااة ذو دالل ااة إحص ااائية عن ااد مس ااتوا دالل ااة (
 )  =0.05في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي من وجية نظار االدارات العاماة لمضارائب بطارابمس وبنغاازي،
حيث ان قيام الشركة باإلفصاح عن المعمومات المحاسبية واإليضاحات الالزمة بصورة عادلة لممساىمين لتعزيز

خاصاية الدقاة و قياام الشاركة باإلفصااح عان آلياة واضاحة تحفاظ حقاوق األقمياة عناد عممياة اتخااذ القا اررات

االساتثمارية لمشاركة مان شاأنو أن يسااىم قامات ان مساتوا االفصااح عان المعموماات المحاسابية بصاورة دورياة
ومنتظمااة وتمكااين االدارة ماان االفصاااح لممساااىمين عاان العمميااات الجوىريااة التااي تقااوم بيااا الشااركة و مشاااركة
المساىمين في عممية اتخاذ الق اررات وكذلك قيام إدارة الشركة باإلفصاح عن وجود أي مصالح خاصة ألعضاء
مجماس اإلدارة والماديرين التنفياذيين تارتبط بعممياات أو مساائل لمشاركة مماا يسااىم فاي الحاد مان ظااىرة التيارب
الضريبي.

 .3يوجااد دور لمباادأ دور اصااحاب المصااالح ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوا داللااة (  )  =0.05فااي الحااد ماان
ظاىرة التيرب الضريبي مان وجياة نظار االدارات العاماة لمضارائب بطارابمس وبنغاازي ،حياث ان االلتازام باإعالم
ااف عان حقاوقيم والت ازمااتيم عناد ارتبااطيم بالشاركة و قياام الشاركة باألخاذ فاي عاين
أصاحاب المصاالح بشاكل ك ً
االعتبار وجيات نظر أصحاب المصالح في عممية اتخاذ الق اررات االستثمارية مما يساىم في الحاد مان ظااىرة
التيرب الضريبي.

 .4يوجد دور لمبدأ االفصاح والشفافية ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة (  )  =0.05في الحد من ظاىرة
التيرب الضريبي من وجية نظر االدارات العامة لمضرائب بطرابمس وبنغازي ،حيث ان المالئماة والموثوقياة فاي
المعمومات المحاسبية ،وشمولية المعمومات من خالل إتباع الشركة باإلفصاح الكافي عن مصادر واستخدامات

األموال أو الموارد مما يساىم في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

 .5يوجد دور لمبدأ مسؤوليات مجمس االدارة ذو داللة إحصاائية عناد مساتوا داللاة (  )  =0.05فاي الحاد مان
ظااىرة التيارب الضاريبي مان وجياة نظار االدارات العاماة لمضارائب بطارابمس وبنغاازي ،حياث ان قياام الشاركة
باإلفصاح عان آلياة اختياار الماديرين التنفياذيين وتحدياد مرتبااتيم وحاوافزىم عماى تحساين مساتوا عادم التحياز فاي

المعمومات المحاسبية ظاىرة والتأكد من وجود فصل فاي اختصاصاات مجماس اإلدارة واإلدارة التنفيذياة لتحساين
جودة المعمومات المحاسبية مما يساىم في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.

 .6لمحوكمة أثر واضح في الحد مان التيارب الضاريبي مان خاالل مبادأ حماياة حقاوق المسااىمين ،و مبادأ حماياة
المسااواة باين المسااىمين فااي المعامماة ،ومبادأ اصااحاب المصاالح ،ومبادأ االفصاااح والشافافية ،ومبادأ مسااؤوليات

مجمس االدارة.
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التوصيات9

 .1حث الجياات المساؤولة فاي الدولاة عماى اعاداد الادورات التدريبياة واقاماة النادوات والاورش والتاي مان شاانيا أن
تنشر ثقافة حوكمة الشركات والتي من شأنيا أن تحد من التيرب الضريبي.
 .2ان تعماال ادارة الض ارائب عمااى تاادريب العاااممين لاادييا وحااثيم عمااى المشاااركة بااالمؤتمرات والناادوات الكتساااب
الخبرة في اكتشاف طرق التيرب الضريبي.

 .3عمى الجيات المسؤولة في الدولة االىتمام بتفعيل سوق مالي تنادرج فياو كال الشاركات الميبياة ،وتكاوين ىيئاة
رقابية لمراقبة الشركات المندرجة من حيث تطبيقيا لمبادئ الحوكمة.
 .4عم ى الجيات المسؤولة والمتمثمة في و ازرة الصناعة ضرورة متابعة تراخيص كل الشركات العاممة في الدولة
وعدم تجديد ىذه التراخيص اال بعد دفع المستحق عمييا لمضرائب.

 .5حث الشركات عمى المنافسة بينيا وذلك من خالل االفصاح عن مركزىا المالي وجمب المستثمرين من خاالل
سوق مالي منظم وىيئة رقابية تحمي حقوق المستثمرين.
 .6اجراء دراسات مقارنة لتوضيح اىمية دور الحوكمة في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي.
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Abstract
This study attempts to find out the role of corporate governance in controlling tax
evasion in Libya. The data used in this analytical study were collected via a
questionnaire distributed to employees in the offices of tax authority in Tripoli and
Benghazi and was analyzed using SPSS. The questionnaire was distributed to a total
of 99 participants. 77 of the participants (i.e. %85) responded by completing the
forms and returning them to the researchers.
The study found out that the principles of corporate governance such as the
principles of protection of shareholders' rights, protection of equality between
shareholders, stakeholders' roles, disclosure and transparency, and the principle of
responsibilities of the Board of Directors, have no role in reducing tax evasion.
Therefore, it is highly recommended that special attention has to be paid to the
principles of corporate governance through holding conferences and symposiums in
order to introduce corporate governance and call upon the responsible authorities to
oblige all firms working in Libya to apply the principles of corporate governance.
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