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"نسهذج مقتخح لتعديد دور التحهل الخقسي بالسشظهمة الزخيبية االلكتخونية بيجف تعظيم

مهارد الحريمة الزخيبية بالتطبيق عمي مرمحة الزخائب السرخية"
د /مبروك دمحم السيد نصر
ممخص البحث
يذكل التحهل الخقسي نقمة حزارية لمجولة السرخية في الهقت الخاىن باعتباره الخكيزدة اسااازية فزي

بخنامج التشسية السدتجامة وتحقيق الشيزة االقترادية ,وتتطمب إاتخاتيجية التحهل الخقسي بسرمحة الززخائب
السرخية بيئة فعالة لتسكين ثقافزة اببزجاف فزي اسداا والعسزل ,كسزا تتطمزب ت ييزخ فزي أدوات العسزل الحاليزة مز

إعززادة صززيا ة وىشجاززة ابج زخااات المزمززة سداا اسنذززطة الزززخيبية لمززجف نحززه تحقيززق االلت زدام والتحرززيل
الزخيبي السدتجام في إطار رؤية إاتخاتيجية مدتجامة.

وتتخكد السذكمة البحثية في وجهد تحزجيات لزج ابدارة الززخيبية تزختب بزالتحهل الخقسزي إثزخ تطبيزق

السشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة بسرززمحة الززخائب السرززخية ,لسززا جهجززج مززن فاقززج يززخيبي نتيجززة اال ززتمالت
القائسة بين قيسة الزخيبة بابق اخرات السقجمة وبين قيسة الزخيبة الهاجب أدائيا عشج التحااب الزخيبي ,وبسا

جتطمب قيزاس أثزخ التحزهل الخقسزي بالسشظهمزة الززخيبية االلكتخونيزة لززخيبة الذزخكات والززخيبة عمزي الكيسزة
السزافة والزخائب اس خى ومخدود ذلك عمي الحريمة الزخيبية.

وانتيي البحث إلي أن ايااة التحهل الخقسزي بسرزمحة الززخائب السرزخية ازاعج فزي بشزاا مشظهمزة

يزخيبية الكتخونيزة متكاممززة يكزهن مززن دعائسيزا الفزاتهرة االلكتخونيززة والفحزص الزززخيبي االلكتخونزي والفحززص
الزخيبي السسيكن الح يكهن ليم تأثيخ إيجابي قه عمي الحريمة الززخيبية لمززخيبة عمزي الكيسزة السززافة

والزخائب اس خى وصهال إلي الحريمة الزخيبية الطسهحة يسن إاتخاتيجية .0202

الكمسات السفتاحية  :التحهل الخقسي؛ الفحص الزخيبي االلكتخوني ؛ الحريمة الزخيبية.
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Abstract
The digital transformation constitutes a civilized shift for the Egyptian
state at the present time, as it is the main pillar in the sustainable development
program and the achievement of economic renaissance. The digital
transformation strategy of the Egyptian Tax Authority requires an effective
environment to enable a culture of creativity in performance and work. It also
requires a change in the current work tools with reformulation and engineering
of the necessary procedures.
To perform tax activities to push towards achieving commitment and
sustainable tax collection within the framework of a sustainable strategic vision.
The research problem centers on the existence of challenges in the tax
administration related to digital transformation following the application of the
electronic tax system in the Egyptian Tax Authority, the most important of
which is measuring the impact of digital transformation in the tax system on
electronic tax accounting and its return on tax revenue, and the extent of the
possibility of designing a proposed model for electronic tax accounting in light
of the transformation system Digital through which the tax revenue can be
maximized and doubled permanently and continuously.
The research concluded that the digital transformation policy of the
Egyptian Tax Authority helped build an integrated tax system, one of the pillars
of which is electronic tax accounting, which has a strong positive impact on the
tax revenue of value-added tax and other taxes, leading to the ambitious tax
outcome within the 2030 strategy.
Keywords: digital transformation; electronic tax accounting; tax
proceeds.

 ابطار العام لمبحث.1

Introduction : مقجمة1 /1
تمعب الززخائب دو ار ىامزا لزيذ فقز فزي تسهيزل السهازنزة العامزة لمجولزة بزل أيززا فزي تهجيزو الشذزا

 وقج أصبح التحزهل الخقسزي يزخورة حتسيزة وإلداميزة بكافزة الييئزات والسسادزات حيزث تدزعي إليزو, االقتراد
,الجولة لمتطبيق دا ل الييئات والسسادات والسرالح لسمحقة التطهرات الستدزارعة فزي تكشهلهجيزا السعمهمزات

وفززي إطززار جيززهد الجولززة لززحلك جززتم تحززججث وميكشززة دورة العسززل بسرززمحة الززخائب السرززخية واس ززح بايليززات
ابلكتخونية الحججثة التي تطبقيا كبخى دول العالم بسزا يدزاىم فزي إحكزام الخقابزة عمز اسداا والشزاتج الززخيبي

.كأحج أىم مرادر ابجخادات العامة لمجولة

 يدع ىحا البحث,وبالخ م من ا تمف اسىجاف والخؤى بين الزخيبة السباشخة والزخيبة يخ السباشخة

 مزن زمل تأصزيل,نحه تحقيق التكامل والتشدزيق بزين الززخيبة عمز الزج ل والززخيبة عمز الكيسزة السززافة

 وبخاصزة عشزج إجزخاا التحاازب,ابجخااات السهحجة عشج مساراة اسنذطة الززخيبية فزي بيئزة التحزهل الخقسزي
 وذلزك لمنتقزال,الزخيبي االلكتخونزي مزن زمل السشظهمزة الززخيبية االلكتخونيزة بسرزمحة الززخائب السرزخية

بسرزززمحة الززززخائب السرزززخية مزززن مرزززمحة جبائيزززة إلززز ىيئزززة عرزززخية تقزززجم جمزززة مجتس يزززة فزززي يزززها
. لتعظيم الحريمة الزخيبية,»0202 اباتخاتيجية الطسهحة ورؤية « مرخ

78 وفي إطار ااتكسال مذخوف الحكهمة االلكتخونية أصجر الجياز السخكد لمتشظيم وابدارة القزخار رقزم

 بيززجف ااززتحجاث تقدززيم تشظيسززي لززشظم السعمهمززات والتحززهل الخقسززي بهحززجات الجيززاز ابدار,0212 لدززشو

, وتم التحهل إلي السشظهمة ابلكتخونية كجدا من الذسهل السالي اهاا يخيبة الج ل أو قيسة مزافة,لمجولة
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وىززحا التحززهل والززخب الخقسززي لضق زخار الزززخيبي االلكتخونززي فززي مشظهمززة الز زخائب الحاليززة وجسي ز الخززجمات

والجيات الحكهمية ,يعج انترار معمهماتي ايحقق طفخة اخيعة في نسه حجم أعسزال الذزخكات و طزهة ىامزة
في تعديد مشاخ االاتثسار وتعظيم ابجخادات الديادية لمجولة ( .نريخ -الدهاح ,0212 ,ص )02

 0 /1السذكمة البحثيةResearch Problem :

تتبمززهر السذززكمة البحثيززة يسززا جهجززج مززن فاقززج يززخيبي نتيجززة اال ززتمالت القائسززة بززين قيسززة الزززخيبة

بابق اخرات السقجمة وبين قيسة الزخيبة الهاجب أدائيا عشج التحااب الزخيبي ,بل يرل اسمزخ إلز قيزام بعز

الذخكات بتقجيم إق اخرات صفخية بجون تعاممت أو يخيبة عمي يخ الحكيقة.

فظيخ عجد اسااليب التقميجية لمسحاابة برفة عامة في مجال التخطي والخقابة وتقزهيم اسداا ,مسزا

أدى إل ز يززخورة البحززث عززن أط زهار جججززجة تخززجم أاززاليب قيززاس متطززهرة كخيززا السسززهل والقززجرة عم ز تمبيززة
احتياجاتو ومتطمباتو ومقجار مداىستو في عجمة التشسية وريزا العزاممين والتطزهيخ السدزتسخ ليزم لمتفاعزل مز
الخجمات الزخيبية االلكتخونية لتحقيق ىجف ابدارة الزخيبية في تعظزيم عهائزجىا الززخيبية عمز الشحزه الزح

يحقق الخيا التام لمسسهل من اجاد الزخيبة برهرة طهاعية( .إبخاليم)0212 ,

حيث أن إحجى الذخكات تقجمت بإقخار يخيبي صزفخ لكزن السرزمحة حرزمت مشيزا بعزج الفحزص مبمز

 077مميهن جشيو طبقا سوامخ الجف السدجدة بعزج مخاجعتيزا مدزتشجيا ,كسزا أ يزخت إحزجى الهقزائ اس زخى أن
قيسة الزخيبية السدتحقة سحزج السسزهلين ازجمت  722ألز

وبزالفحص تبزين أنيزا  17مميزهن جشيزو ,كسزا تزم

أ ح عيشة عجدىا  100حالة بزخائب الكيسة السزافة والتي تزم دراازتيا وثبزت وجزهد  92حالزة لزم يقزخوا عزن

كل تعاممتيم في ابقخار الزخيبي لمكيسزة السززافة بفاقزج يزخيبي قزجره  72مميزهن جشيزو( .مخخجزات مشظهمزة

ابق اخرات االلكتخونية)0212 ,

تهاجو مرخ مذكمة حكيكية بالشدبة لحريمتيا الزخيبية وىي ارتفاف معجالت التدخب الززخيبي ,حيزث

يسثل االقتراد يخ الخاسي مهارد يائعة كان من السسكن أن تززاف إلز مرزادر ابجزخادات الززخيبية لمجولزة
و تقمل من العبا السالي الح يذكل عائقا كبي اخ أمام الشسه االقتراد السرخ ( .اتحاد الرزشاعات السرزخية
– إتحاد بشهك مرخ  ,فبخاجخ )0212

وفززي جشززهب إفخيكيززا ال جبززجو أن ىشززاك ايااززة يززخيبية محززجدة ومتفززق عمييززا فززي إطززار عسززل لسعالجززة

التحجيات الزخيبية لمتحااب الزخيبي لمسعاممت التجاريزة ابلكتخونيزة عبزخ االنتخنزت ,وأن اسازاس السشطقزي

لحلك تقخره مجسهعة العذخين بسشظسة التعاون االقتراد والتشسية  OECDلمتشدزيق بزين الحكهمزات لززسان
االمتثال الزخيبي العالسي) AQEELA. P, 2019( .

مسا ااتهجب عمي ابدارة الزخيبية االمتثال إلي االتجاىات الحججثة بهزارة السالية نحه التحزهل الخقسزي

مززن ززمل تطبيززق السشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة بسرززمحة الززخائب السرززخية ,ومززن ثززم ااززتخجام اساززاليب

االلكتخونية الحججثة في إعادة صيا ة إاتخاتجيات العسل والتحااب الزخيبي لزخيبة الذخكات والزخيبة عمزي
الكيسة السزافة والزخائب اس خى ,من مل رؤية حججثة و طة زمشية مدتقبمية تعسل عمي تعظيم ومززاعفة
الحريمة الزخيبية .وعميو يسكن تمخيص وصيا ة السذكمة البحثية في الشقا ايتية-:
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 انفرززال التطبيززق العسمززي لمزززخيبة عمززي الززج ل عززن الزززخيبة عمززي الكيسززة السزززافة عشززج مساراززةعسمية التحااب الزخيبي وعجم وجهد عمقة ارتبا بيشيسا في الهقت الخاىن.

 انعززجام الثقززة بززين السجتسزز الزززخيبي مززن السسززهلين والسدززجمين وبززين ابدارة الزززخيبية ومدززئهليالتحااب الزخيبي والتأثيخ الدمبي لحلك عمي الحريمة الزخيبية.

 عجم تهافخ بيئة مهاتية تدسح باببجاف لسدئهلي التحااب الزخيبي في يزها معزاجيخ وقهاعزج محزجدةوعادلة دا ل ابدارة الزخيبية.

 -يز

فاعميززة وكفززااة ابجزخااات التقميجيززة الحاليززة السعتسززجة عمززي االجتيززاد والحكززم الذخرززي عشززج

إجخاا التحااب الزخيبي.

 كثززخة السشازعززات الزززخيبية نتيجززة عززجم صززحة كثيززخ مززن البيانززات الزززخيبية الشاتجززة عززن التحااززبالزخيبي التقميج .

 0 /1أىسية البحثResearch Significance :
ي دتسج البحث أىسيتو العمسية من زمل الزجور اليزام الزح جم بزو التحزهل الخقسزي فزي دعزم السشظهمزة

الزززخيبية ابلكتخونيززة ومدززاىستو فززي نذززخ الفكززخ الزززخيبي الستقززجم فززي ززل الست ي زخات الزززخيبية السعاصززخة,

وانطمق الخؤية السدتقبمية لتطهيخ اسنذطة الززخيبية فزي زل التحزجيات الحاليزة التزي تهاكزب الت يزخات ,حيزث

جتيح الشظزام االلكتخونزي كافزة التعزاممت والسعمهمزات الخاصزة بزالسسهلين والسدزجمين ,مز الحفزا عمزي ازخية

السعمهمززات وتقززجيسيا فززي وقززت وجيززد لززضدارة الزززخيبية السعشيززة .بيشسززا تتزززح اسىسيززة العسميززة لمبحززث فززي

االاتفادة من التحهل الخقسي بالسشظهمزة الززخيبية فزي تزهفيخ قاعزجة بيانزات الكتخونيزة مجيزدة ومهثقزة لجسيز

فئات السجتس  ,تداعج عمي االنتقزال مزن التحاازب الززخيبي اليزجو إلزي التحاازب الززخيبي االلكتخونزي مزن
مل رقسشزة الشظزام الززخيبي وتبدزي إجزخااات العسزل ,بيزجف ميكشزة وتهحيزج أازذ التحاازب لمززخيبة عمز

الج ل والزخيبة عم الكيسة السزافة ,ليقجم معمهمات أكثزخ دقزة ونتزائج أكثزخ عجالزة تجزاه السجتسز الززخيبي

تكززهن بجايززة لشجززاح السرززمحة فززي رب ز الزززخيبة ,بسززا يعسززل عمززي تعظززيم م زهارد الحرززيمة الزززخيبية برززفة
مدتجامة تمبية لستطمبات تشسية االقتراد الهطشي السرخ .

 4 /1أىجاف البحثResearch Objectives :

جيززجف البحززث إلز تطززهيخ مدززتهى اسداا بأنذززطة التحااززب الزززخيبي مززن ززمل ويز إطززار متكامززل

يعتسج عم نظام التحهل الخقسي السدتيجف تطبيقو في مرخ لتحقيق اسىجاف ايتية-:

-

التعخف عمي التحهل الخقسي ومج مداىستو في يب السجتس الزخيبي في مرخ.

تحهيل راالة مرمحة الززخائب السرزخية مزن مرزمحة إجخاديزو وفقز إلز مرزمحة تقزجم جمزة مجتس يزة
أعم جهدة و أكثخ عجالة.

تعديد اسداا السالي وتعظيم ابجخادات الزخيبية السحرمة من مل رؤية إاتخاتيجية حججثة تعتسزج عمزي

الخقسشة.

الفعالة التي ُتديم في التحااب الزخيبي بذكل أكثخ دقة.
تطبيق أفزل اسااليب االلكتخونية َّ
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-

القززززاا عمززز التدزززخب الززززخيبي ودمزززج االقترزززاد يزززخ الخازززسي فزززي االقترزززاد الخازززسي بتطبيزززق نظزززم

-

إمكانية ترسيم إطزار متكامزل لمتحاازب الززخيبي االلكتخونزي جتسيزد بالهيزهح والسرزجاقية مز السجتسز

السعمهمات الخقسية.
الزخيبي.

 9 /1فخوض البحثResearch Hypotheses :
لتحقيق أىجاف البحث تم صيا ة الفخوض التالية:
الفزززخض اسول  :ال تهجزززج فزززخوق معشهيزززة لشتزززائج التحزززهل الخقسزززي بالسشظهمزززة الززززخيبية االلكتخونيزززة سنزززهاف
الزخائب السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية.
الفززخض الثززاني  :ال جهجززج عمقززة ارتبززا بززين نتززائج التحززهل الخقسززي بالسشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة سنزهاف
الزخائب السختمفة وبين مهارد الحريمة الزخيبية.

الفخض الثالث :ال جهجج تأثيخ معشه لشتائج التحهل الخقسي بالسشظهمزة الززخيبية االلكتخونيزة سنزهاف الززخائب
السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية.

 2 /1مشيجية البحثResearch Methodology:
تعتسزززج الجارازززة عمزززي السزززشيج االازززتشباطي لمتعزززخف عمزززي مفيزززهم وأنزززهاف التحزززهل الخقسزززي وعمقتزززو
بالتحااب الزخيبي االلكتخوني ,وذلك في الفكخ السحاابي من مل السخاج العمسية والجرااات الدزابقة ,وتزم
ااتخجام السشيج االاتقخائي بالجرااة التطبيكية لمحريمة الزخيبية مل الفتخة من  0201/2-0212/2قبزل

وبعززج تطبيززق السشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة لكيززاس أثززخ التحززهل الخقسززي لمز زخائب الشهعيززة عمززي الحرززيمة
الزخيبية اعتسادا عمي اسااليب ابحرائية ال تبار الفخوض البحثية.

 8 /1تشظيم البحث

تحكيقا لألىجاف التي يدع إلييا البحث تم تشظيم الخطة البحثية عمي الشحه التالي-:

 .1ابطار العام لمبحث

 .0الجرااات البحثية ذات الرمة في الفكخ السحاابي
 .0التحهل الخقسي وأثخه الزخيبي

 .4السشظهمة الزخيبية ابلكتخونية

 .9ابق اخرات االلكتخونية والحريمة الزخيبية
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 .2الجرااات البحثية ذات الرمة في الفكخ السحاابي

اعتسج الباحث عمي مجسهعة من الجرااات البحثية الدابقة الستعمقة بسهيهف البحث عمي الشحه ايتي-:

تشاولززت درااززة (اززالم )0214 ,دور السخاجعززة السدززتسخة فززي رفز كفززااة الفحززص الزززخيبي فززي ززل

البخامج الح كية وذلك من مل محزاور ثزمث ىزي :محزهر السخاجعزة السدزتسخة ؛ محزهر تحدزين كفائزو الفحزص
الزززخيبي ؛ محززهر بزخامج الز زخائب الحكيززة .وتهصززمت الجرااززة إلز يززخورة ااززتخجام مخاقبززي الحدززابات أدوات

وأااليب تكشهلهجيا السعمهمات لتقجيم زجمات ومعمهمزات محاازبية ذات مرزجاقية السعمهمزات السحاازبية ويزتم

نذززخىا الكتخونيززا مززن ززمل شززبكة االنتخنززت وكززحلك إصززجار مرززمحة الز زخائب لمز زهاب وابج زخااات الخقابيززة

الخاصة بعسمية الحرخ والفحزص الززخيبي االلكتخونزي والزخب الذزبكي بزين السرزالح ابجخاديزة لمرتقزاا بزأداا
الفحص الزخيبي.

تشاولت درااة ( )Sharda. H, et, al,2015التحهل الزخيبي ابلكتخونزي فزي اليشزج كأحزج زجمات

الحكهمة ابلكتخونية التي تزم تتبشاىزا العججزج مزن الزجول الستقجمزة ,لتطزهيخ فيزم العهامزل التزي تزسثخ عمز تبشزي

السهاطشين لألجيدة ابلكتخونية و جمات دف الزخائب .وااتخمرت الجرااة االاتكذا ية السعمهمات بااتخجام
ااززتبيان مززشظم م زن  092مدززتجيبا مززن مججشززة انززجور ,وأ يززخت الشتززائج أن العهامززل مثززل اززيهلة االاززتخجام
السجركزة والفائزجة الستهقعزة مزن التحزهل الززخيبي ابلكتخونزي ليزا داللزة تزسثخ عمز تطزهيخ فيزم ترزهر دافعززي

الزخائب لخزجمات الززخائب ابلكتخونيزة والشيزة الدزمهكية لمسزهاطن تجزاه اعتسزاد التحزهل الززخيبي ابلكتخونزي.

وانتيززت إلززي أن التطززهيخ االاززتخاتيجي فززي تعديززد ززجمات الحكهمززة ابلكتخونيززة يعززهد بالفائززجة عم ز كززل مززن
الحكهمة ودافعي الزخائب لتحدين االمتثال الزخيبي.

تشاولززت دراازززة (الذزززخف  )0219 ,اىتسزززام ىيئزززات ومشظسزززات الزززجول الازززتخجام اسازززاليب الستطزززهرة

القتراد السعخفة الستسثمة في تكشهلهجيزا االترزاالت فزي أداا و يفزة الفحزص الززخيبي لززسان دقزة التحاازب
الزززخيبي فززي ب ززجاد .وانتيززت الجرااززة إلززي أن ىشززاك بالفعززل تززأثيخ بجرجززة كبيززخة القترززاد السعخفززة مززن ززمل

تكشهلهجيا االتراالت عمي أداا و يفة الفحص الزخيبي.

تشاولت درااة (إبخاليم  ) 0219 ,تطهيخ التحاازب الززخيبي لمعقزهد طهيمزة اسجزل بسزا جتساشز مز

 IFRS 15عم الشحه الح يحقق العجالة الزخيبية ,وقزام الباحزث بإعزجاد دراازة لتطبيزق اسازمهب السقتزخح

لمتحااب الزخيبي عم عيشة من شخكات السقزاوالت السقيزجة فزي ازهق السزال السرزخ  ,كسزا تزم إجزخاا دراازة
ميجانيززة لمكذ ز

عززن م زجى إمكانيززة تطبيززق اساززمهب السقتززخح لمتحااززب الزززخيبي عم ز اسربززاح الفعميززة دون

السقجرة ,وتبين من نتائج الجرااة رف
الزخيبي لمعقهد طهيمة اسجل.

فخوض الجرااة عم الشحه الزح يذزيخ إلز يزخورة تطزهيخ التحاازب

تشاولزت دراازة ( )Bea. C, et al,2017اازتخجام التكشهلهجيزا مز تشفيزح التقشيزات والسزهارد الجججزجة

الاتكذاف كيفية مداعجة دافعي الزخائب في دائزخة ابجزخادات الجا ميزة بالهاليزات الستحزجة اسمخيكيزة ,ويدزاىم

السحاابين القانهنيين السعتسججن في االاتفادة من جمات ابنتخنزت فزي إعزجاد ابقز اخرات االلكتخونيزة لسدزاعجة

دافعي الزخائب في مرمحة الز اخئب اسمخيكية ,وتذيخ نتائج الجراازة إلز أن أ طزاا التدزجيل قزج تزم تقميميزا

بهاازطة ابجزجاعات ابلكتخونيزة بزجون زيزادة أو نقزص فزي عهائزج يزخيبة الزج ل الفخديزة التزي حزجدتيا مرزمحة
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الزخائب .إال أنو عم الخ م من االتجاه الستداجج في ااتخجام التكشهلهجيا في بخامج مدزاعجة دافعزي الززخائب
في مرمحة الزخائب اسمخيكيزة ,فيشزاك اتجزاه آ زخ فزي نزدوف دافعزي الززخائب لتقزجيم إقز اخراتيم الززخيبية عمز

الج ل الفخد إلكتخونيا ,ومز ذلزك فزان اازتخجام التكشهلهجيزا يعسزل عمزي تحزججث بزخامج إعزجاد الززخائب ويقزجم

وفخة من السهارد من مل إقجام دافعي الزخائب عمي ابججاف االلكتخوني لسرمحة الزخائب.

تشاولزت دراازة ( )SHAMIKA. K, et al,2017ابجزجاف ابلكتخونزي كزأداة قهيزة يسكزن أن تزهفخ

فهائززج اجتساعيززة واقترززادية كبيززخة ,حيززث أن ذلززك يقززجم دعسززا قهيززا لمحكهمززة اليشجيززة مززن أجززل الززجف الخشززيج
اللتدامات ابفخاد تجاه الحكهمة بذكل فعال وعم نطاق واا  .وتم عسل درااة تجخيبيزة حزهل ترزهرات دافعزي
يخيبة الج ل تجاه ابججاف ابلكتخوني .وتعتسج الجرااة عم جس البيانات اسولية بسداعجة االاتبيان السشظم

يسألىا  020داف يخائب تم ا تيزارىم بذزكل ممئزم مزن قبزل اسفزخاد والذزخكات التجاريزة ,,أشزارت الشتزائج إلز

أنو عم الخ م من أن ابججاف ابلكتخونزي قزج أعطز ازيهلة فزي االازتخجام لزجافعي يزخيبة الزج ل ,ومز ذلزك

فيم جهاجيهن مذاكل مختمفة مثل وجهد صعهبات في العسميات االلكتخونية ومازالت ىشزاك مذزاكل فزي معالجزة
السجفهعات االلكتخونية واها الخجمة السقجمة.

تشاولزت دراازة ( )Lipniewicz. R ,2017عزجد كبيزخ مزن السخزاطخ التزي تتعمزق بزإدارات الززخائب

مثل عجم االمتثال  ,بسا في ذلك مخاطخ االحتيال الزخيبي .ب يار كيفية تأثيخ نساذج اسعسزال التجاريزة عبزخ
ابنتخنت عم إدارة الزخائب في اياق إدارة السخزاطخ .وانتيزت الجراازة الزي أنزو يسزا جتعمزق بتشسيزة االقترزاد

الخقسي وإ ازلة الطاب الساد لمعججج من جهانب الشذا التجار ال جتطمب أكثخ من إجزخاا ت ييزخات تشظيسيزة فزي

عسميززات ابدارة الزززخيبية  ,م ز إشززارات إلز ابج زخااات التززي اتخززحتيا الدززمطات الزززخيبية البهلشجيززة .لتحقيززق

اسىجاف السحجدة بالتقاريخ التي تشذخىا مشظسة التعاون االقتراد والتشسيزة واالتحزاد اسوروبزي ووزارة الساليزة
البهلشجية.

تشاولززت درااززة ( )Valentine.P .et al,2018التطززهر الستدززارف لمتكشهلهجيززات ابلكتخونيززة التززي

أدت إلي ت ييخات أاااية في أنظسة الزخائب الهطشية والزخائب الجولية .ومن السجاالت الخئيدية التي تجتسز

فييزا الززخائب مز التقشيزات ابلكتخونيزة ىزي تقشيزات الخقسشزة والخوبهتزات وتقشيزات  . block chainوانتيزت
الجرااة إلي ااتبجال السعاممت الزخيبية التقميجية بالسعزاممت الخقسيزة لسهاجيزة أوجزو الزشقص فزي ابجزخادات

والحزج مزن زيزادة الزز

الززخيبي عزن طخيزق تحدزين أداا ابدارة الززخيبية باازتخجام البيانزات الززخسة مز

الزخائب الحكية والعقزهد الحكيزة مسزا يعشزي االنتقزال إلز الززخائب التمقائيزة باازتخجام تقشيزات block chain
التي تخكد عم و ائ

تطبيق دفاتخ اساتاذ السهزعة لمسعاممت التجارية في الهقت الفعمي.

تشاولت درااة ( )Tasalov. K.A ,2018مزشيج مهجزو نحزه السخزاطخ فزي مجزال الخقابزة الززخيبية

في السسمكة الستحجة .بااتخجام تحميل التقشيات الخقسية الحججثة في مسارازات إدارة الززخائب .وانتيزت الجراازة
العهامزل التزي تزسثخ عمز فعاليزة اازتخجام التقشيزات

إلي يزخورة تطبيزق أحزجث التقشيزات الخقسيزة بتحججزج بعز

الخقسية الحججثة في رف كفااة عسميات ابدارة الزخيبية.

تشاولززت درااززة (الحززخو  )0217 ,تقززجيم صززهرة وايززحة لفاعميززة تطبيززق نظززام الفحززص الزززخيبي

االلكتخوني فزي ابدارة الززخيبية اليسشيزة مزن زمل حدمزة مزن الست يزخات ذات سزذ أبعزاد تسثمزت فزي التهجزو
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السعمهمزاتي والسزهارد السعمهماتيززة ومشظهمززة الززهاب وتقشيززات الفحززص والسشززاف الستهقز تحكيقيززا مززن فاعميززة
تطبيق نظام الفحص الزخيبي االلكتخوني .وانتيت الجرااة إلي يخورة أن تعسل ابدارة الزخيبية اليسشية عم

إنذاا قطاف لتكشهلهجيا السعمهمات جتخجم تهجييات تكشهلهجيا السعمهمات في العسل الززخيبي ,مزن زمل طزة

إاتخاتيجية شاممة لتطهيخ ابدارة الزخيبية و رهصا يسا جتعمق بشظام الفحص الزخيبي ابلكتخوني.

تشاولزززت دراازززة (عبزززج ه )0217 ,دور نظزززام الزززجف والتحرزززيل ابلكتخونزززي وأثزززخه عمززز التحاازززب

الزخيبي عم دجهن الزخائب بالدهدان ,لتدييل وتبدي إجخااات عسميزة التحاازب الززخيبي ولكزي يقمزل مزن
التعقيجات الشاتجة عن كثخة ابجخااات الخوتيشية السراحبة لعسمية التحاازب الززخيبي ويقمزل الهقزت و الجيزج

الح جبحل ,حيث أن غياب اسااليب العمسية التكشهلهجية الحججثة واعتساد أااليب تقميجية في العسزل الززخيبي

جعميا تتدم بالتعقيج في ابجخااات الزخيبية ,وانتيت الجرااة إلزي أن جزهدة العسزل تتساشز مز التحزهل مزن

التحريل اليجو إلز ابلكتخونزي وىزه بسثابزة امتزجاد بد زال التكشهلهجيزا فزي مجزال التحرزيل السزالي وبالتزالي

ته يف التكشهلهجيا لتحدين ايخ العسل بقامة نظام الجف و التحريل ابلكتخوني  .لتقجيم التهصزيات المزمزة
بذزأن اعتسزاد الزجف و التحرزيل ابلكتخونزي عمز

التحاازب الززخيبي  .حيزث ان تطبيزق الزجف و التحرزيل

ابلكتخوني جسد الي زيادة حريمة الجولة من الزخائب.

تشاولززت درااززة ( )Natalia. V, et al, 2019انعكززاس التحززهل الخقسززي عم ز العززبا الزززخيبي

وأويحت أن العبا الزخيبي يختم

في مجسهعات البمجان التي تختم

فييا وتيخة التحزهل الخقسزي .حيزث أن

العبا الزخيبي لزخائب الج ل السباشخ السفخوية عم اسعسال التجارية في البمجان الستبشية لمتحهل الخقسزي

أقل مسا ىه عميو في البمزجان اس زخى ,وقزج يكزهن ىزحا بدزبب اسازاليب السختمفزة السدزتخجمة لتحفيزد التحزهل
الخقسززي ,فززي حززين أن أكبززخ زيززادة فززي الز زخائب يززخ السباشززخة تكززهن فززي البمززجان الستبشيززة لمتحززهل الخقسززي.

وانتيززت الجرااززة إلززي إثبززات الحاجززة إلز إصززمح يزخائب اسربززاح فززي رواززيا مززن ززمل تعديززد ايثززار السحفززدة

لمخقسشة.

تشاولززت درااززة ( )Nazarov. M. A, et al, 2019التحززهل الخقسززي بدارة الز زخائب مززن ززمل

ااززتخجام التقشيززات الخقسيززة الحججثززة والستقجمززة والتززي تدززاىم فززي تطززهيخ وتحززججث وتشظززيم العسززل فززي ابدارة
الزخيبية .وانتيت إلي أن التقشيات الخقسية السطهرة والستقجمة في روايا ازسحت بتحججزج بعز

العهامزل التزي

تززسثخ عم ز كفززااة ابدارة الزززخيبية ,حيززث ارتفعززت ابج زخادات الزززخيبية بالكيسززة الحكيكيززة بشدززبة  ٪12.2فززي

نياية عام  0217نتيجة تطبيق ىحه التقشيات التزي رفعزت مزن مدزتهى ابدارة الززخيبية فزي روازيا وجعمتيزا
تحقق مكانة رائجة عمي مدته العالم.

تشاولززت درااززة (ممطززان  ) 0212 ,ابق ز اخرات الزززخيبية االلكتخونيززة ومززج إمكانيززة تطبيقيززا عمززي

مجتس السسهلين في مرخ  ,وتهصمت إلي أن ميكشة مشظهمة ابق اخرات الزخيبية ايحقق العجالة والسرجاقية
عشززج إج زخاا التحااززب الزززخيبي مززن جانززب ابدارة الزززخيبية ,وبعززج ااتقرززاا إجابززات الفئززات السدززتيجفة مززن

مأمهر الزخائب والسحاابين بالذخكات انتيت إلي أن تطبيق ابق اخرات الزخيبية االلكتخونية ازهف تخفز مزن

كفااة التحااب الزخيبي بسرمحة الزخائب.
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تشاولزت دراازة ( )Markus Diller, et al, 2020آثزار ازسات الذخرزية عمز التحزهل الخقسزي:

دليززل مززن االاتذززارات الزززخيبية اسلسانيززة ,حيززث أن رقسشززو اسعسززال حاليززا يززخورية بذززكل عاجززل فززي مجززال

االاتذارات الزخيبية سن ىحه السيشة محسية بسهجب القانهن من السشافدة في ألسانيا . ,تخكزد ىزحه الجراازة

عم العهامل الشفدية وتدتكذ

العمقة بين شخرزية الخسدزة الكبزار لسدتذزار الززخائب ومدزتهى الخقسشزة

لججيم .وأ يخت الجراازة أن مدتذزار الززخائب الزحجن جتدزسهن بزجرجات عاليزة فزي السخونزة واالنبدزا وعزجم
العربية واالنفتاح عم التجارب الججججة ىم من يدجمهن مدتهى عالي في االاتجابة لمتحهل نحه الخقسشة.

تشاولت درااة (شحاتو )0202 ,تفعيل التحزهل الخقسزي كسختكزد لتفعيزل الذزسهل السزالي بالسسادزات

الحكهميززة ودوره فززي تطززهيخ السشظهمززة الزززخيبية نتيجززة ي ز

العمقات بين مختم

ابمكانيززات الساديززة والبذززخية وعززجم اندززيابية

السدتهيات ابدارية .وانتيت إلزي وجزهد عمقزة معشهيزة بزين آليزات التحزهل الخقسزي وبزين

رف كفااة الشظام الزخيبي السرخ كسختكد لمحج من التيخب الزخيبي في يها رؤية مرخ 0202م.

تشاولت درااة ( )Ali U, et al, 2021مبادرات الحكهمة ابلكتخونية وتأثيخ تكشهلهجيا السعمهمات

واالتراالت عمي التيخب الزخيبي باالعتساد عم التحججث والشظخيات السسادية ,تختبخ ىحه الجرااة العمقة

بين رقسشة الخجمات الحكهمية والتيخب الزخيبي من

مل التأثيخ السعتجل لتقشيات تكشهلهجيا السعمهمات

واالتراالت ,ويجب عم الدمطات تحدين لياكل الحكهمة ابلكتخونية وأنظسة الجف ابلكتخوني لمتدييل عمي

دور ىاما في
دافعي الزخائب ومقجمي ابق اخرات والسجفهعات ,وتهصمت إلي أن رقسشة الخجمات الحكهمية تمعب ا
التخفيف من التيخب الزخيبي اعتسادا عمي تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت ,أ

أن رقسشة الخجمات

الحكهمية ليا تأثيخ قهى عم التخفيف من التيخب الزخيبي في البمجان التي يكهن فييا اعتساد تكشهلهجيا
السعمهمات واالتراالت أعم مسا قج يداعج البمجان عم زيادة ابجخادات الزخيبية.

عمقة الجرااات البحثية الدابقة بالجرااة البحثية الحالية
تشاولت الجرااات الدابقة تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت في االاتخجامات الزخيبية والتحهل

الخقسي باعتباره أحج أىم واائل تكشهلهجيا السعمهمات السدتخجمة في العمهم االجتساعية واقتراديات اسعسال

والتي ركدت في معظسيا عمي تطهيخ اسداا الزخيبي بذكل عام ,وااتكساال لتمك الجرااات ركدت الجرااة
الحالية عمي إيجابيات التحهل الخقسي السدتخجمة في الجف

نحه تطبيق الفحص االلكتخوني والفحص

السسيكن والفاتهرة االلكتخونية وابق اخرات االلكتخونية الاتيجاف حريمة يخيبية

الزخائب السرخية مل السخحمة السدتقبمية.

يخ مدبهقة بسرمحة

 .12التحهل الخقسي وأثخه الزخيبي

يززخت فكززخة التحززهل الخقسززي فززي مرززخ م ز بجايززة القززخن الحززاد والعذززخين بإنذززاا القخيززة الحكيززة

لسهاكبة الت يخات العالسية في تكشهلهجيا السعمهمات ,وم التطهر الدخي وازدياد حجم السعمهمات أصزبح مزشيج

عالسي لتطبيق ااتخاتيجيات تقشية السعمهمات لرشاعة السدتقبل ,والح

نزادت بزو مبزادرة السشتزجى االقترزاد

العزالسي عزام  0219وتدزس بسبزادرة التحزهل الخقسزي The Digital Transformation Initiative

(.)DTI
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ويززهفخ التحززهل الخقسززي إمكانيززات يززخسة لبشززاا مجتسعززات فعالززة ,تشافدززية ومدززتجامة ,عبززخ تحقيززق

ت ييزززخ جزززحر فزززي زززجمات مختمززز

اسطزززخاف مزززن مدزززتيمكين ومزززه فين ومدزززتفيججن ,مززز تحدزززين تجزززاربيم

وإنتززاجيتيم عبززخ امدززمة مززن العسميززات الستشااززبة ,متهافقززة مزز إعززادة صززيا ة ابج زخااات المزمززة لمتفعيززل
والتشفيح( .السشرة الهطشية بالدعهدية ) 2020,GOV.SA

ومزن تطبيقزات التحزهل الخقسزي انتخنزت اسشزياا  Internet of Thingsلتبزادل البيانزات بالتهاصزل

الذززبكي السخئززي ,والحهاززبة الدززحابية  Cloud computingلتخززدين البيانززات ,والبمززهك تذززين Block
 chainفززززي مجززززال الخززززجمات الساليززززة لمززززجف بالعسمززززة االفتخايززززية ,والززززحكاا االصززززطشاعي

Artificial

 Intelligenceلديززادة القززجرة عمز الززتعمم واالاززتشتاج ,والززجف السباشززخ  Peer to Peerبمكانيززة تخززدين

الكيسزززة وانتقاليزززا واازززتثسارىا ,والزززجف االلكتخونزززي  payment Onlineالزززجف

يزززخ الشقزززج سداا مقابزززل

الخززجمات الحكهميززة ,وشززبكات اسليززاف الزززهئية  National Broadband Networkلدززيهلة واززخعة
االترال.

ويكززهن لمتحززهل الخقسززي دور ىززام فززي تطززهيخ الفحززص الزززخيبي مززن ززمل رقسشززة الشظززام الزززخيبي

وتبدي إجخااات العسل ,حيث أن نجاح الفحزص الززخيبي وأداؤه بجقزة يكزهن بجايزة لشجزاح السرزمحة فزي ربز

الزززخيبة بذززكل أكثززخ عجالززة تجززاه السجتسز الزززخيبي ,حيززث يقززهم التحززهل الخقسززي عمززي االاززتثسار فززي الفكززخ
وت ييخ الدمهك بحجاث تحهل جحر في طخيقة العسل ,عن طخيق االاتفادة من التطهر التقشي الكبيخ الحاصزل

لخجمة اسداا الزخيبي برهرة أاخف وأفزل.

وقززج أ يززخت درااززة أعززجتيا لجشززة الز زخائب والجسززارك باتحززاد الرززشاعات السرززخية ,عم ز أن حجززم

تعاممت الدهق الدزشهية تديزج عمز أكثزخ مزن  8تخيميهنزات جشيزو ,ويكزهن نرزيب الدزهق السهازيزة مشيزا جديزج
عم  %22بشحه  4تخيميهنات( .لجشة الزخائب والجسارك باتحاد الرشاعات السرخية)0217 ,

ويرعب حرخ قيم وطبيعة التعاممت يخ الخازسية وذلزك لعزجم وجزهد نظزام معمهمزات متكامزل عزن

ىحه اسنذطة االقترادية يخ الخاسية في البيئة السرخية ,مسزا جزسدى إلز فاقزج كبيزخ فزي الززخيبة جتمشزي

تجريجيا بعج اكتسال التحهل الخقسي في الشظام االقتراد السرخ .

ويخ تام ( )TAMأن نسهذج قبهل التكشهلهجيا نحزه اازتخجام نظزام جججزج لمززخائب االلكتخونيزة جزتم

تحجججه بذكل مذزتخك مزن قبزل السسزهل والسدزتخجم بسزا يحدزن مزن أدائزو الزه يفي ويقمزل مزن الجيزج السبزحول

ويتهق أن يكهن ىحا الشظام السدتيجف اليا من التأثيخات لمست يخات الخارجية( Jen-R, et, 2005) .

وُيعخف التحزهل الخقسزي Digital Transformationبأنزو :عسميزة انتقزال القطاعزات الحكهميزة أو
الذخكات إل نسهذج عسل يعتسج عم التقشيزات الخقسيزة فزي ابتكزار السشتجزات والخزجمات ,وتزهفيخ قشزهات جججزجة
من العائجات التي تديج من قيسة مشتجاتيا( .البار)0202 ,

والتحهل الخقسي ال يعشي فق تطبيق التكشهلهجيا دا ل السسادة ,بل ىه بخنامج شسهلي كامزل يسزذ

السسادززة ويسززذ طخيقززة وأاززمهب عسميززا دا ميززا ,وأيزززا كيفيززة تقززجيم الخززجمات لمجسيززهر السدززتيجف لجعززل

الخجمات تتم بذكل أايل وأاخف( .أمين)0212 ,
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ومززن التعخيززف الدززابق جتطمززب التحززهل الخقسززي بشززاا مشظهمززة متكاممززة لسذززخوف قززهمي شززامل لخقسشززة

جسي السعاممت في السجتس من مل طة سااية ,تعتسج عمي السكهنات اساااية سركان التحهل الخقسي
كسا بالذكل التالي-:

شكل رقم ()1

إعداد( :البار)2121 ,
ومن الذكل الدابق يسكن تفعيل السكهنات اساااية لمتحهل الخقسي دا ل الشظام الزخيبي من مل

تطبيق أااليب التكشهلهجيا الحججثة التي تعتسزج عمزي السشظهمزة االلكتخونيزة بسرزمحة الززخائب السرزخية عمزي
الشحه التالي-:

 1/0إاتخاتيجيات اسعسال الخقسيةDigital Business Strategies :
تعتسج ىحه اباتخاتيجية عمي تطبيقات التكشهلهجيات الخقسية ونظزم تكشهلهجيزا السعمهمزات الخقسيزة مزن

مل واائل االترال الحججثة التي جزتم تطبيقيزا بسرزمحة الززخائب السرزخية ,ويسكزن بشزاا ىزحه ابازتخاتيجية

عززن طخيززق ترززسيم طززة متكاممززة لمتحززهل الخقسززي عمززي السدززته طهيززل اسجززل يززسن مذززخوف قززهمي متكامززل

لخقسشو الذخكات في ببيئة اسعسال السرخية ,والتي بجأتيا السرمحة بالفعل من أول جهنيه  0212تشفيحا لقزخار

وزارة الساليززة رقززم  802لدززشة  0217بذززأن تحززججث البيانززات الزززخيبية ,بالتعامززل مززن ززمل “رقززم التدززجيل
الزخيبي السهحج" لمتعامل بو في جسي أنهاف الززخائب ازهاا كانزت يزخائب د زل أو قيسزة مززافة مسزا جتزيح

السعمهمة الجقيقة لجسي التعاممت السالية لمذخكات .وجاات تجخبة انجمت اخ بإنذزاا إدارة تشزجمج بيزا مرزمحة
ابجخادات والجسارك ,من مل إيجاد بيئزة وثقافزة جججزجة لمسرزمحة مز تطزهيخ الييكزل التشظيسزي ليزا بتخطزي

طهيل السجى مبش عم ابدارة اباتخاتيجية( .مدمم. )0228 ,
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 0/0االرتبا بالسدتفيججنLink to beneficiaries :
ويداىم التحهل الخقسي في إ يار جسي السعاممت وبخاصة معاممت اسفزخاد التزي يرزعب الحرزهل

عمييززا ,مسززا جتطمززب إيجززاد واززائل إلداميززة وأ ززخى تحفيديززة بد ززال كافززة أطيززاف السجتسزز الزززخيبي يززسن
السشظهمة الزخيبية ,من مل رقسشة اسشخاص يخيبيا ورب السعاممت الفخدية والذخرية بالخقم القزهمي أو

رقززم شززيادة السززيمد ,يسززا يدززسي بشظززام اليهيززة الخقسيززة لألف زخاد والذززخكات  Digital Signatureلزززسان
التيدززيخ عم ز ابدارة الزززخيبية مززن جانززب والسسززهلين مززن جانززب آ ززخ باعتبززارىم شززخكاا الشجززاح فززي العسززل
الزخيبي .حيث تمعب الخقسشة دور ىام في زيادة الذفا ية والسداالة في السشظسات العامة ,كسزا تديزج رقسشزة
الخززجمات الحكهميززة مززن الكفززااة والفعاليززة وتززشجح فززي تشفيززح ابتكززارات الحكهمززة ابلكتخونيززة وتمبيززة تهقعززات

السهاطشين والسشظسات لزسان تبدي ابجخااات وتقميزل اسعبزاا وإنيزاا التعقيزجات البيخوقخاطيزةAli U, et ( .

)al, 2021

 0/0ثقافة اببجافCreativity culture :
تقززهم ثقافززة اببززجاف عم ز ااززتخجام أاززاليب تكشهلهجيززة يززخ تقميجيززة فززي الحرززهل عمززي البيانززات
والسعمهمززات الزززخيبية بطخيقززة رقسيززة مهثقززة ,والتززي تدززاىم فززي تبدززي وتهثيززق ابج زخااات لمحرززهل عمزز

السعمهمززات مززن ززمل الجيززات الستخررززة كالجيززاز السخكززد لضحرززاا ومجززالذ السززجن واسحيززاا الذززعبية

والهحجات السحمية بسا ال تتطمب أ أعباا أو تكاليف إيا ية .ويسكن االاتفادة من التحهل الخقسي فزي إتبزاف
أامهب رقسشة العقارات وتكهين قاعزجة بيانزات تفرزيمية جزتم تحزججثيا الكتخونيزا لجسيز اسنذزطة الززخيبية عشزج

ميكشززة مرززمحة الزززخائب العقاريززة طبقززا لقززانهن ابجززخااات الزززخيبة السهحززج (قززانهن  )0202, 022تمززك
اسااليب السبتكخة الحججثة يسكن أن تعسل عمي نذأة بيئة اقترادية مدتجامة عبخ التحهل الخقسي.

 4/0التقشية الحججثةModern technology:

تتسثززل التقشيززة الحججثززة فززي السشظهمززة االلكتخونيززة مززن أنظسززة التذ ز يل وواززائ التخززدين والب زخامج

التطبيكيززة التززي تعسززل فززي بيئززة اسعسززال الحججثززة عمززي ا ززتمف أنذزطتيا أو نهعيتيززا ,وتززم ااززتخجام أاززاليب
التقشية الحججثة التي تتشااب م مشظهمزة التحزهل الخقسزي لضقز اخرات االلكتخونيزة بسرزمحة الززخائب السرزخية,

حيززث قززخرت وزارة الساليززة التفعيززل الكامززل لسشظهمززة الززجف والتحرززيل االلكتخونززي الحكززهمي فززي إطززار مشظهمززة

التحهل الخقسي التي تشتيجيا الجولة في الهقت الخاىن ,حيث تم تفعيل قزخار وزيزخ الساليزة رقسزي 822 ,022

لدشة  0217بذأن تحريل السدتحقات الحكهمية والزخيبية الكتخونيا اعتبا ار من أول جشاجخ.0212

ويعبخ الجف ابلكتخوني عن الخزجمات التزي تدزتخجم تكشهلهجيزا السعمهمزات الخقسيزة واالترزاالت عبزخ

شبكات االترزاالت )moertini ,2011( .مسزا حزجا بزالسسهلين إلز االلتزدام بالدزجاد االلكتخونزي لمسدزتحقات
الزخيبية بالدجاد البشكي أو رسا من الحدابات البشكية ليم وفقا لشسزهذج طمزب التحهيزل مزن حدزاب السسزهل
أو الذخكة من مل مهق السرمحة ابلكتخوني.

13

 9/0البيانات التحميميةAnalytical data:
تعبخ البيانات التحميمية عن إدارة وتحميل البيانات بذكل مشطقي بااتخجام أااليب التحميل ابحرائي

االلكتخونيزززة الحججثزززة ,وذلزززك لجراازززة السعمهمزززات ذات السهثهقيزززة التزززي يسكزززن مزززن مليزززا التشبزززس بالسدزززتقبل

واالاتفادة مشيا في اتخاذ الق اخرات السشاازبة ,ويجزب متابعزة بيانزات السشظهمزة الززخيبية لضقز اخرات االلكتخونيزة
بذززكل دائززم لزززسان ااززتسخار تززجفقيا وإمكانيززة تحميميززا بجقززة وااززتخخاج تقززاريخ معمهمززات لمحززاالت السختفعززة
السخززاطخ والتززي ُتظيززخ تعززاممت فزهاتيخ مبيعززات ومذززتخيات السدززجمين عمززي الشحززه التززالي( -:تقززاريخ ابقز اخرات
بالسشظهمة االلكتخونية)0202,

-

تقخيخ معمهمات لسبيعات لم يقخ عشيا السدجل من واق مذتخيات مدجمة عمي السشظهمة الزخيبية.

-

تقخيخ معمهمات لسبيعات ومذتخيات التي لم يقزخ عشيزا السدزجل مزن الفزهاتيخ السدزجمة عمزي السشظهمزة

-

تقخيخ معمهمات لسذتخيات لم يقخ عشيا السدجل من مبيعات مدجمة عمي السشظهمة الزخيبية.
الزخيبية.

 .11السشظهمة الزخيبية االلكتخونية

وتعتس زج السشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة عمززي الفززاتهرة االلكتخونيززة والفحززص الزززخيبي االلكتخونززي

والفحص الزخيبي السسيكن عم الشحه التالي-:

 1/4الفاتهرة االلكتخونيةElectronic bill:
تعززج الفززاتهرة االلكتخونيززة الش زهاة اساااززية فززي تشفيززح أاززمهب الفحززص الزززخيبي ابلكتخونززي السهحززج

لمزخيبة عمي الج ل والزخيبة عمي الكيسة السزافة ,بيجف إحكام الخقابة عمي مجتس السسهلين والسدزجمين,

حيززث يعتسززج ىززحا اساززمهب عم ز التشكززيح والتبززادل الززحاتي لمسعمهمززات وتفعيززل نظززام السرززادقات واباززتيفااات
االلكتخونية التي تكذ

عن حكيقة تعاممت السسهلين.

حيث إن إطار تطبيق واعتساد تكشهلهجيا السعمهمات لشظام الفهاتيخ ابلكتخونية جزهفخ لزضدارة الززخيبية

إمكانية الهصهل الفهر إل بيانزات السعزاممت عمز مختمز

جهانزب العسميزات التشظيسيزة ,وبالتزالي يكزهن ليزا

تأثيخ إيجابي عم االمتثال الزخيبي أكبخ من تأثيخ الفهاتيخ الهرقيزة ,وكزحلك يسكزن أن جزسد الهصزهل الفزهر

إل السعمهمات الخقسية ومعالجتيا من قبل ابدارة الزخيبية إل زيادة يقظة دافعي الززخائب وبالتزالي الحزج مزن

عزجم االمتثزال الززخيبي بزابق اخرات الزززخيبية ,كسزا أن الفزهاتيخ ابلكتخونيزة تسزشح ابدارة الززخيبية أدوات قهيززة

ومعمهمزات و زجمات يزخيبية ذات مهثهقيزة لتحقيزق السخاجعزة الززخيبية لمذزخكات بذزكل فعزال وشزفاف لتعديزد
عسميات االمتثال وااللتدام الزخيبي لمذخكات)Yulan. Q, & Anna. C. A, 2021) .

وتقزهم الززشظم االلكتخونيززة بتطبيززق الفزاتهرة االلكتخونيززة عمز ثمثززة نظزم ىززي اسول :جتعمززق بتعززاممت

" "B2Bنظام إصجار فاتهرة يخيبية الكتخونية من شزخكة مدزجمة إلز شزخكة مدزجمة ,الثزاني :مذزخوف مخاقبزة
تحريل الزخيبة لتعاممت " "B2Cنظام إصجار فاتهرة يخيبية االلكتخونية من شزخكة إلز مدزتيمك نيزائي أو
يخ مدجل ,الثالث :ىه الهكيل الزخيبي السعتسج في ىحا السجال حيث تقهم شخكة أو مجسهعة من الذخكات

بتعيين الهكيل الزخيبي السعتسج ليا.
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وقج أكجت تجخبة باكدتان في عام  0222طبقا لمجرااة السعجة من صشجوق الشقج الجولي أن إصزمح

الشظام الزخيبي جبجأ من إعادة ىشجاة وتبدي إجخااات العسل عشج أداا الفحص الزخيبي بق اخرات السسهلين.

ويزخى الباحززث أن الخؤيززة االلكتخونيززة التززي تتبشاىززا الززهزارة دا ززل السرززمحة تتطمززب السديززج مززن الجيززج

وابجخااات السشظسة لمعسل حت تأت ثسارىا فزي أقزخب وقزت مسكزن ,وتبزجأ ىزحه ابجزخااات بالتأكيزج عمز نظزام

السخاقبة الجا مية بتخريص بخنامج يخيبي لجى كل مسهل من مسهلي مخكد كبار السسهلين يكهن مدئهل عزن

تحخيززخ الف زهاتيخ االلكتخونيززة وتدززجيميا بالسشظهمززة االلكتخونيززة ثززم ابق ز اخرات االلكتخونيززة ,حت ز يكززهن ابق زخار
االلكتخوني ربطا لمزخيبة ويزسن الكذ

وابفراح عن جسي تعزاممت الزهكما والسزهزعين ومزسدى الخزجمات

والتجار وذلك النزبا قطاف كبيخ من قطاعات السجتس الزخيبي.

 0/4الفحص الزخيبي االلكتخونيElectronic tax examination :
الفحززص الزززخيبي ىززه عسميززة الفحززص التززي تقززهم بيززا ابدارة الزززخيبية بيززجف مخاجعززة ابق ز اخرات

الزززخيبية السقجمززة ومطابقتيززا بالززجفاتخ والسدززتشجات وكافززة البيانززات اس ززخى الستاحززة مززن تعززاممت ومعاجشززات
ومشاقذات لمهصهل إل الهعاا الرحيح لمزخيبة وتحججج الزخيبة السدتحقة( .نريخ)0212 ,

والفحزززص الززززخيبي االلكتخونزززي ىزززه أازززمهب التحاازززب الززززخيبي باازززتخجام تكشهلهجيزززا السعمهمزززات

االلكتخونية ويقهم ىحا اسامهب عم أااس االاتفادة من ابقخار ابلكتخونزي والفزاتهرة االلكتخونيزة واازتخجام
إمكانيززات شززبكة البزخامج االلكتخونيززة بسرززمحة الززخائب فززي ا تبززار صززحة ابقز اخرات الزززخيبية مززن ززمل ربز

مخخجات السدجمين الكبار بسج مت السدجمين اسقزل والعكزذ ومزج مت الشظزام الززخيبي فزي تحججزج الززخيبة

السدتحقة بذكل محاجج.

وكزززحلك ميكشزززة وتهحيزززج إجزززخااات الفحزززص الززززخيبي لمززززخيبة عمززز الزززج ل والززززخيبة عمززز الكيسزززة

السزافة بجاية من التطبيق عم مخكزد كبزار السسزهلين واالنتقزال إلزي بزاقي السهاقز الززخيبية التشفيحيزة ,حيزث
أويحت تجخبة روانجا بجمج الزخيبتين في مرمحة واحجة ىزي مرزمحة ابجزخادات لتكزهين كيزان لكبزار مسزهلين
جززتم مززن ملززو إتسززام الفحززص السشدززق لتقززجيم السديززج مززن الخززجمات الزززخيبية لمسززهلين وتخفززي

تكززاليف

التحرززيل .ويززخى (عبززج السعط ز  )0228 ,أن الفحززص الزززخيبي يجززب أن جززتم عمززي مخاحززل تبززجأ مززن مخحمززة
ابعجاد ثم مخحمة التذ يل الستسثمة في التحااب الزخيبي وانتياا بسخحمة ناتج اسداا.

وقج أكجت تجخبة فخندا في إعادة بشاا الييكل التشظيسي الزخيبي وتقديسو إل مخاكزد يزخيبية لكبزار

السسهلين ومكاتب يخيبية لر ار السسهلين يديل معيا وي بخامج فحزص مشاازبة بحكزام الخقابزة عمز أداا

السسهلين بسزا يدزاىم فزي تحقيزق االلتزدام الززخيبي ,وزيزادة السقزجرة عمز تقزجيم الخزجمات الززخيبية,2005( .

)William

وعم نفذ الشيج أكجت تجخبة إنجمت اخ عم أن وجهد بخات متخاكسة لجى الفاحص الززخيبي ,تسكشزو

من الكيام بأعسال فحص حدابات السسهلين وإق اخراتيم لمحرزهل عمز نتزائج ذات مرزجاقية ,مزن زمل تبدزي

إجزخااات الفحزص وإنذززاا مخكززد ززجمات واترززاالت الكتخونيززة ولززخب الذززبكي بززين إقزخار يززخيبة الززج ل وإقزخار
يخيبة الكيسة السزافة من مل رقم التدزجيل الززخيبي السهحزج .وبزحلك جزتم إعزادة ليكمزة مرزمحة الززخائب
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السرخية لجمج العسميات واسنذطة الزخيبية مزن كافزة أنزهاف الززخائب لتكزهين قاعزجة بيانزات تدزاىم فزي دعزم

التحااب الزخيبي ابلكتخوني.

ويززخى الباحززث أنززو يسكززن لمسرززمحة إعززادة ىشجاززة وتبدززي إج زخااات الفحززص الزززخيبي لمسسززهلين

بااتخجام بخامج محاازبية آليزة تدزسح بتفعيزل الفزهاتيخ االلكتخونيزة ,وربطيزا بالسشظهمزة االلكتخونيزة حتز جزتم

التدجيل السباشخ لمفهاتيخ االلكتخونية ثم تذ يميا وابقخار عشيا في صهرة الكتخونية وصهال إل مخخجزات ىزحه
اسنظسة ,ويتم صيا ة طة العسل من مل تشفيح مجسهعة ابجخااات التالية-:
-

ااتخجام بخامج محاابية مرسسة إلكتخونيا.

-

تدجيل معاممت البي أو الذخاا في الشظام االلكتخوني بجخاا السرادقات الكتخونيا.

-

رب الفهاتيخ االلكتخونية (مبيعات ومذتخيات) بابقخار االلكتخوني.

 0/4الفحص الزخيبي السسيكنAutomated tax investigation :

جخكد التحهل الخقسي عم القطاعات يخ الخاسية والسسثخة في االقتراد القزهمي والستدزخبة يزخيبيا,
وذلك عمي السدته الفخد أو السسادي من مل تعسيم الخجمات السالية الخقسية ,لتذسل السذاري الر يخة
والستهاززطة ومتشاليززة الر ز خ واسف زخاد وبخاصززة مززن أربززاب السيززن الحززخة و يززخ التجاريززة( .الد زهاح ,نرززيخ,

)0212

وبالفعززل تززم إطززمق الفحززص الزززخيبي السسززيكن لر ز ار السسززهلين بالكتززاب الززجور رقززم  02لدززشة

 ,0217وذلك من مل بخنامج عم الحااب ايلي الح جزتم تطبيقزو عمز جسيز السشذزصت الرز يخة التزي ال
جتعززجى نذززاطيا مميززهن جشيززو .وطبقززا لتجخبززة كشززجا التززي اعتسززجت عم ز تقدززيم السززهلين وفقززا لحجززم أعسززاليم

لسهاجيزة صزعهبات الفحزص الززخيبي السهحزج والت مزب عميزو بتشفيزحه عمز صز ار السسزهلين مزن زمل فززاحص
مهحج لزخيبة الج ل ويخيبة الكيسة السزافة لديهلة الجس بيشيسا في ىحا القطاف.

لحا يقتخح الباحث أامهب مهحج لفحص السشذصت الر يخة التي تخز أنذطتيا لمزخيبة عم الج ل

والزخيبة عم الكيسة السزافة ويكزهن رقزم أعساليزا أقزل مزن  0مميزهن جشيزو مزن زمل ويز نسزهذج مقتزخح

لسحاابتيا يخيبيا ويدسيو الباحث "معادلة التزهازن الززخيبي" ,التزي تجسز بزين الززخيبتين فزي عمقزة تزخب
بيشيسززا بعامززل مذززتخك عكدززي ليسززا ىززه السرززخوفات ,حيززث أن زيززادة بشززج السرززخوفات بيززجف تخفززي

وعززاا

الزخيبة عمي الج ل جخف من وعاا يخيبة الكيسة السزافة والعكذ ,مسا ال يدسح بالتمعب الزخيبي ويسكزج

عمي حتسية ابفراح عن الحكيقة بسعادلة التهازن الزخيبي.

 .10ابق اخرات االلكتخونية والحريمة الزخيبية
تجدززج ابق ز اخرات الزززخيبية ابلكتخونيززة السذززخوف القززهمي لتطبيززق السشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة

بسرمحة الزخائب السرخية ,ويسكن االعتساد عمي تمك السشظهمة كأداة لتحقيق حريمة يخيبية يزخ مدزبهقة

بتشفيزززح العججزززج مزززن اال تبزززارات والتحمزززيمت الجهىخيزززة مزززن زززمل مجسهعزززة مزززن بزززخامج السخاجعزززة ابلكتخونيزززة

الستخررة.
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كسا ااعجت الديااات الحكهميزة الجاعسزة النتذزار الخزجمات االلكتخونيزة كذزبكات االترزال الخقسيزة

فززي تدززييل إج زخااات التحااززب الزززخيبي ,حيززث إن البيئززة االجتساعيززة و الثقا يززة فززي الدززهدان تذززكل تحززجيا

لمسسادات من أجل إقشاف العسما بججوى ااتخجام البطاقة كأحزج وازائل الزجف والتحرزيل الززخيبي الجججزجة,
و ىززه مززا جتطمززب إاززتخاتيجية فعالززة نحززه تفعيززل نظززام الززجف و التحرززيل ابلكتخونززي فززي كافززة السسادززات

الحكهمية( .عبج ه)0217 ,

وقج كانت البجاية الحكيكية لمتحهل الخقسي بسرمحة الزخائب السرخية م تطبيق ابق اخرات الزخيبية

ابلكتخونية بإصجار قخار وزيخ السالية رقم  001لدشة  0217بلزدام السسزهلين (شزخكات اسمزهال) بتقزجيم إقزخار

يخيبة الج ل إلكتخونيا ,ىحا بابيافة إل

قخار وزيخ السالية رقم  229لدزشة  0217الخزاص بتقزجيم إقز اخرات

الزززخيبية عم ز الكيسززة السزززافة إلكتخونيززا اعتبززا ار مززن أول جشززاجخ  .0212وااززتكساال لززحلك صززجر ق زخار وزيززخ

السالية رقم  097لدشة  0212بلدام شخكات اسشخاص بتقجيم ابق اخرات الزخيبية إلكتخونيزا اعتبزا ار مزن جشزاجخ
 ,0202وإلداميزا لألشزخاص الطبيعيززين بسهجزب قزخار وزيززخ الساليزة رقزم  022لدززشة  0202اعتبزا ار مزن جشززاجخ

 .0201بابيافة إل قزخار وزيزخ الساليزة رقزم  180لدزشة  0202بذزأن عزجم االعتزجاد بزإقخار يزخيبة الكيسزة
السزافة إال إذا كان مدجم بو فهاتيخ السذتخيات وفهاتيخ السبيعات.

ويعبخ الجف ابلكتخوني عزن الخزجمات التزي تدزتخجم تكشهلهجيزا السعمهمزات واالترزاالت عبزخ شزبكات

االتراالت )Moertini. v, et , al, 2011) .وف مرخ قزخرت وزارة الساليزة التفعيزل الكامزل لسشظهمزة الزجف

والتحرزيل االلكتخونززي الحكززهمي فززي إطززار مشظهمززة الذززسهل السزالي التززي تشتيجيززا الجولززة فززي الهقززت الزخاىن,

حيزث تززم تفعيززل ق ز اخ ار وزيززخ الساليززة رقسززي  822 ,022لدززشة  0217بذززأن تحرززيل السدززتحقات الحكهميززة
والزخيبية الكتخونيا اعتبا ار من أول جشاجخ.0212

وتعززج ابق ز اخرات الزززخيبية السرززجر اسول فززي بشززاا الحرززيمة الزززخيبية بسرززمحة الز زخائب السرززخية

ويسكززن عززخض الحرززيمة الزززخيبية بعززج دمززج مرززمحة الززخائب عمز السبيعززات ومرززمحة الززخائب الززج ل فززي
مرمحة الزخائب السرخية في عام  0222عمي الشحه التالي-:
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جدول رقم ( )1نطه الحصيلة الضريبية خالل سظهات الدمج

ملحهظة :قيطة الحصيلة بالطليهن جظيه
 - 1البيان المالي للموازنة العامة للدولة ,للسنة المالية 2121 /2119م ,ص .112
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()1

 .10الجرااة التطبيكية والخؤية السدتقبمية لمحريمة الزخيبية
إن التجخبة العالسية لبع

دول العالم لديااة الجمج الزخيبي أ يخت انزو جهجزج  112دولزة طبقزت

دمج مرمحتي الزخائب عم السبيعات والج ل من بين  102دولة عم مدتهى العالم ,حيث أن الزجمج يجعزل

السرمحة الججججة تتهاام م السرالح الزخيبية السشا خة عم مدتهى العالم.

وبتحميل الحريمة الزخيبية بسرمحة الزخائب السرزخية بعزج ازشهات الزجمج لسرزمحة الززخائب عمز

السبيعات ومرمحة الزخائب العامة في مرمحة الزخائب السرخية بججول رقزم ( )1فزي عزام  ,0222وجزج أن

ىشاك تطه ار كبي اخ وممحه زا بزجأ مزن  28مميزار جشيزو فزي عزام  0222إلز حزهالي  792مميزار جشيزو فزي عزام

 0202بسع زجل تزززاعف إل ز أكثززخ مززن ثسانيززة أيززعاف فززي أربعززة عذززخ عامززا إال انززو مززازال ىشززاك فاقززج فززي
الحريمة يسكن دراازتو بعزج التحزهل الخقسزي بتطبيزق السشظهمزة الززخيبية ابلكتخونيزة بجايزة مزن عزام .0212

ويسكن إجخاا الجرااة التطبيكية عمي الشحه التالي-:

 1/9ابطار السشيجي لمجرااة

جززاات فكززخة ابطززار السشيجززي لمجرااززة مززن مشطمززق رؤيززة وزارة الساليززة فززي ااززتكسال وإنيززاا ايااززة

الزجمج الززخيبي ,تمزك الدياازة التزي بزجأت بقزخار الدزيج رئزيذ الجسيهريزة رقزم  194لدزشة  0222بزجمج
مرزمحتي الززخائب فزي مرزمحة واحزجة ىزي مرزمحة الززخائب السرزخية تأايدزا لسشظهمزة متكاممزة لضصزمح

الز زخيبي .وتززم إج زخاا الجرااززة التطبيكيززة مززن واق ز بيانززات الحرززيمة الزززخيبية ززمل الفتززخة مززن -0212/2

 0201/2قبل وبعزج التحزهل الخقسزي لكيزاس أثزخ التحزهل الخقسزي بالسشظهمزة الززخيبية االلكتخونيزة وأثزخه عمزي
الحريمة الزخيبية ,لتتحجد مت يخات الجرااة يسا جمي:

-

الست يززخ السدززتقل :التح زهل الخقسززي بالسشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة سن زهاف الز زخائب السختمفززة وىززي

-

الست يخ التاب  :الحريمة الزخيبية.

يخائب الذخكات  X1ويخائب الكيسة السزافة  X2والزخائب اس خى. X3

شكل رقم ( )2هيكل متغيرات الدراسة

ضرائب الشركات X1
الونظىهة
الضريبية
االلكترونية
))X

الحصيلة
ضرائب القيوة الوضافة X2

الضرائب األخري X3
وتم صياغة متغيرات الدراسة في مجطهعة الفروض البحثية التالية:
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الضريبية
))Y

الفخض اسول  :ال تهجج فخوق معشهية لشتائج التحهل الخقسي بالسشظهمة الزخيبية االلكتخونية سنهاف الززخائب
السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية.

الفززخض الثززاني  :ال جهجززج عمقززة ارتبززا بززين نتززائج التحززهل الخقسززي بالسشظهمززة الزززخيبية االلكتخونيززة سن زهاف
الزخائب السختمفة وبين مهارد الحريمة الزخيبية.

الفخض الثالث :ال جهجج تأثيخ معشه لشتائج التحهل الخقسي بالسشظهمزة الززخيبية االلكتخونيزة سنزهاف الززخائب
السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية.

وتززم تجييززد بيانززات الحرززيمة الزززخيبية سن زهاف الز زخائب السختمفززة لززثمث اززشهات قبززل التطبيززق مززن

 ,0217/2-0212/2وثمث اشهات بعج التطبيق من  0201/2-0212/2كسا جمي:
ججول رقم ()0

ججول الحريمة الزخيبية مل الفتخة من 0201/2-0212/2
الحريمة بالسميار جشية
0212/2

أنهاع الضرائب

0217/2

0218/2

0212/2

0202/2

(الطتغيرات)

 X1يخائب الذخكات

42

 X2يخائب الكيسة

122

 X3الزخائب اس خى

190

001

 Yإجسالي الحريمة

090

420

السزافة

48
174

21

72

021

022

028

041

071

202

802

792

0201/2
مهازنة

111

149

024

421
417
224

 0/9نتائج الجرااة وا تبار مجى صحة الفخوض
قام الباحث با تبار مزج صزحة فزخوض البحزث مزن واقز نتزائج التحميزل ابحرزائي السدزتخجم عمزي

الشحه التالي:

ا تبار صحة الفخض اسول " :ال تهجج فخوق معشهية لشتزائج التحزهل الخقسزي بالسشظهمزة الززخيبية

االلكتخونية سنهاف الزخائب السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية".

تم ا تبار مج صحة الفخض اسول بااتخجام تحميل  T-Testمن الججول التالي:
ججول رقم ( T-Test ) 0

الرهز
X1
X2
X3
Y

الوتغيرات
ضرائب الشركات
ضرائب القيمة المضافة
الضرائب األخرى
إجمالي الحصيلة

T
-5.768
-12.028
-6.439
-20.210

ويتضح من الجدول السابق ما يلي:
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الوعنىية
.029
.007
.023
.002

-

جهجج فخوق معشهية لحريمة يخائب الذخكات  X1لمدزشهات قبزل تطبيزق التحزهل الخقسزي عزن الدزشهات

-

جهجج فزخوق معشهيزة لحرزيمة يزخائب الكيسزة السززافة  X2لمدزشهات قبزل تطبيزق التحزهل الخقسزي عزن

-

جهجج فخوق معشهية لحريمة الزخائب اس زخى  X3لمدزشهات قبزل تطبيزق التحزهل الخقسزي عزن الدزشهات

-

جهجززج فزززخوق معشهيززة لمحرزززيمة لضجساليززة الززززخائب  X3لمدززشهات قبزززل تطبيززق التحزززهل الخقسززي عزززن

بعج تطبيق التحهل الخقسي بسدته معشهية ( .)2.202

الدشهات بعج تطبيق التحهل الخقسي بسدته معشهية ( .)2.228

بعج تطبيق التحهل الخقسي بسدته معشهية ( .)2.200

الدشهات بعج تطبيق التحهل الخقسي بسدته معشهية ( .)2.220

وعمية جتبين عجم صحة فخض العجم اسول وقبهل الفخض البججل وىه " :تهجج فخوق معشهية لشتائج التحزهل

الخقسي بالسشظهمة الزخيبية االلكتخونية سنهاف الزخائب السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية".

ا تبززار صززحة الفززخض الثززاني " :ال جهجززج عمقززة ارتبززا ب زين نتززائج التحززهل الخقسززي بالسشظهمززة الزززخيبية
االلكتخونية سنهاف الزخائب السختمفة وبين مهارد الحريمة الزخيبية ".

وذلك من مل تحميل االرتبا  Correlationكسا بالججول التالي-:
ججول رقم ( ) 4

-

الرهز
X1

الوتغيرات
ضرائب الشركات

X2

ضرائب القيمة المضافة

X3

الضرائب األخرى

()Y
R
المعنوية
R
المعنوية
R
المعنوية

.994
.070
.997
.050
*1.000
.016

ويتزح من الججول الدابق ما جمي:

جهجززج ارتبززا طززخد قززه

يززخ معشززه بكيسززة (  .)2.224لمست يززخ X1ي زخائب الذززخكات وعمقتززو

بالست يخ التاب ( )Yالحريمة الزخيبية.

-

جهجج ارتبا طخد قه

-

جهجززج ارتبززا طززخد قززه

يخ معشه بكيسة (  .)2.228لمست يخ X2يخائب الكيسة السزافة وعمقتزو

بالست يخ التاب ( )Yالحريمة الزخيبية.

يززخ معشززه بكيسززة ( .)*1.222لمست يززخ X3الز زخائب اس ززخى وعمقتززو

بالست يخ التاب ( )Yالحريمة الزخيبية.

وعميززة جتبززين عززجم صززحة فززخض العززجم الثززاني وقبززهل الفززخض البززججل وىززه " :جهجززج عمقززة ارتبززا بززين نتززائج

التحهل الخقسي بالسشظهمة الزخيبية االلكتخونية سنهاف الزخائب السختمفة وبين مهارد الحريمة الزخيبية ".

 ا تبززار صززحة الفززخض الثالززث  " :ال جهجززج تززأثيخ معشززه لشتززائج التحززهل الخقسززي بالسشظهمززة الزززخيبية
االلكتخونية سنهاف الزخائب السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية ".
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 Stepwise Regressionلبيززان قيسززة الثابززت

وذلززك مززن ززمل االنحززجار السخحمززي : ANOVA

ومعاممت االنحجار وداللتيا ابحرائية لمست يخات السدتقمة والست يخ التاب كسا بالججول التالي-:

جدول رقم ( ) 5
قيسة السعامل قيسة ا تبار F

الخمد

الست يخات

B

الحج الثابت يخ الس يار

-213.780-

السعشهية

X3

الضرائب األخرى

-.305-b

-1.000-

.007

X2

ضرائب القيطة الطضافة

.245b

1.000

.011

X1

ضرائب الشركات

.000

ويتزح من الججول الدابق ما جمي:
-

أن الست يخ X3الزخائب اس خى ىه الست يخ اسكثخ تأثي اخ عمي الست يخ التاب ( )Yالحرزيمة الززخيبية
فززي نسززهذج االنحززجار السخحمززي طبقززا ال تبززار  Fالسعشززه  ,حيززث أن أن زهاف الز زخائب بخززمف الذززخكات

تكهن يخ مشتظسة واهف جتم انتظاميا بتطبيق السشظهمة االلكتخونية.
-

أن الست يززخ X2ي زخائب الكيسززة السزززافة ىززه الست يززخ التززالي فززي التززأثيخ عمززي الست يززخ التززاب ()Y

الحريمة الزخيبية في نسهذج االنحجار السخحمي طبقا ال تبار  Fالسعشزه  ,حيزث أن جانزب كبيزخ مشيزا

مززن يززخ السمتززدمين اسمززخ الززح اززيت يخ بززااللتدام الجبززخ بتطبيززق الفززاتهرة االلكتخونيززة يززسن تطبيززق

السشظهمة االلكتخونية.
-

أن الست يزخ X1يزخائب الذززخكات قزج يززخ معشزه لكشززو يززخ مزسثخ فززي الست يزخ التززاب ( )Yالحرززيمة
الزخيبية في نسهذج االنحجار السخحمي طبقا ال تبار  ,Fحيث أن قطاف يزخائب الذزخكات يعسزل البزا

بأاززمهب مشززتظم ويقززجم إق ز اخرات مسيززجة بالسدززتشجات بسززا ال يختم ز

االلكتخونية.

ىززحا كثي ز اخ بعززج بتطبيززق السشظهمززة

مسا جسكج عمزي أن الست يزخات السدزتقمة فزي نسزهذج االنحزجار السخحمزي طبقزا ال تبزار  Fتكزهن معشهيزة.

وعميو جتم رف

الفخض العجم الثالث وقبهل الفخض البججل وىه " :جهجج تأثيخ معشه لشتائج التحزهل الخقسزي

بالسشظهمة الزخيبية االلكتخونية سنهاف الزخائب السختمفة عمي مهارد الحريمة الزخيبية ".

 0/9الشسهذج السقتخح وآليات تطبيقو عمي مرمحة الزخائب السرخية

ويسكزن التهصزل إلزي الشسزهذج السقتزخح مزن معادلزة االنحزجار السخحمزي باازتخجام  Betaيزخ الس ياريزة (
الحج الثابت ) كسا جمي :

Y= B + A 1 X1+ A 2 X2+ A 3 X3
Y= -213.780 + 2.239 X3+ .603 X2

ومن ىحا الشسهذج جتبين الججوى العسمية لضطار السشيجي الستكامل ويسكزج أن التحزهل الخقسزي بالسشظهمزة

الززززخيبية االلكتخونيزززة لمززززخيبة عمزززي الكيسزززة السززززافة والززززخائب اس زززخى يكزززهن لزززو تزززأثيخ عمزززي الحرزززيمة

الززخيبية ,والتززي تتسثزل فززي ااززتكسال مشظهمزة الفززاتهرة االلكتخونيززة والتزي تكززهن الشزهاة اسااازية التززي تعتسززج
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عمييا ابدارة الزخيبية في تطبيق التحااب الزخيبي االلكتخوني وصهال إلي الحريمة الزخيبية الستهقعة وفقزا
لمشسهذج السقتخح كسا بالججول التالي-:

طة الحريمة الزخيبية الستهقعة وفقا لمشسهذج السقتخح

مسشخ التشفيح ىه :قيسة الحريمة بالسميار جشيو

السجى

الدمش

( )1اشة

الفتخة

اسااس

( )0معجل
التدخب

( )0معجل
الشسه

لمسقتخح
0202

 892م.ج

اشة اااس
السخحمة

0201/2

 792م.ج

اسول

السخحمة
الثانية

السخحمة

الثالثة

( )4السعجل

الحريمة

() 0+0

() 4 ×1

االجسال

%10.88

الستهقعة +1
 792م.ج

%02

%10.88

%40.88

 1102م.ج

0200/2

 1102م.ج

%02

%10.88

%40.88

 1927م.ج

0200/2

 1927م.ج

%02

%10.88

%40.88

 0220م.ج

0204/2

 0220م.ج

%0.00

%10.88

%19

 0020م.ج

0209/2

 0020م.ج

%0.00

%10.88

%19

 0247م.ج

0202/2

 0247م.ج

%0.00

%10.88

%19

 0249م.ج

0208/2

 0249م.ج

-

%10.88

%10.88

 0404م.ج

0207/2

 0404م.ج

-

%10.88

%10.88

 0780م.ج

0202/2

 0780م.ج

-

%10.88

%10.88

 4028م.ج

 4028م.ج

-

%10.88

%10.88

 4209م.ج

0202/2

ويتزح من الججول الدابق أن االاتفادة من التحزهل الخقسزي فزي تطبيزق التحاازب الززخيبي االلكتخونزي

يداىم في وي بخنامج زمشي لتطهيخ الحريمة الززخيبية فزي السخحمزة السدزتقبمية وفقزا لخؤيزة مرزخ 0202

من مل ثمثة مخاحل وكل مخحمة تزم ثمثة اشهات ,وحيزث أن ندزبة التدزخب الززخيبي مزن االقترزاد يزخ

الخازسي  %22والتزي جززتم يزسيا إلز االقترزاد الخازسي ززمل السخحمزة اسولز فزي الفتززخة ()0200-0201
وذلك مزن زمل تقدزيسيا عمز ازشهات السخحمزة بشدزبة  %02لكزل ازشة بابيزافة إلز معزجل الشسزه الطبيعزي

طبقا س خ معزجل نسزه فزي ازشة اسازاس  %10.88لتكزهن الحرزيمة الستهقعزة فزي نيايزة السخحمزة اسولزي 0
تخيميززهن جشيززو ,وف ز السخحمززة الثانيززة فززي الفتززخة ( )0202-0204جززتم إيززافة معززجل الشسززه السعتززاد يززخيبيا

بشدززبة  %10.88بابيززافة إل ز معززجل فاقززج يززخيبي مقبززهل  %0.00لتكززهن الحرززيمة الستهقعززة فززي نيايززة
السخحمة  0تخيميهن جشيو ,وف السخحمة الثالثزة فزي الفتزخة ( )0202-0208جزتم إيزافة معزجل الشسزه السعتزاد

يخيبيا فق بعج ااتقخار الهي الزخيبي بشدبة  %10.88لتكهن الحريمة الستهقعة في نيايزة السخحمزة 4

تخيميززهن جشيززو ,ويسكززن تخجسززة الخطززة اباززتخاتيجية لمهصززهل إلز حرززيمة يززخيبية متهقعززة  9تخيميززهن جشيززو

تقخيبا.
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 .14الشتائج والتهصيات
 1/2نتائج البحث :

 .1إن تطبيق السشظهمة االلكتخونية ججعم نظام التحهل الخقسزي الزح تدزع إليزو السرزمحة مزن زمل رقسشزة
الذخكات.

 .0إن رقسشة العقارات يداىم في تهازي نطزاق التحزهل الخقسزي وىزحا مزن شزأنو أن يززم عشاصزخ جججزجة مزن
السسهلين تداىم في مزاعفة الحريمة الزخيبية.

 .0تداعج فكخة رقسشة اسشخاص بشظام اليهية الخقسية لألفزخاد والذزخكات عمز تطبيزق التحزهل الخقسزي لجسيز

عشاصخ السجتس الزخيبي بجقة من اجل يم االقتراد يخ الخاسي إل السشظهمة الخاسية لخفز مدزتهى
اسداا بالحريمة الزخيبية.

 .4يقززجم التحززهل الخقسززي قاعززجة معمهمززات تفيززج فززي الفحززص ابلكتخونززي مززن ززمل تطبيززق مشظهمززة الفززاتهرة
االلكتخونية لتيديخ العسل بكبار السسهلين ويب السجتس الزخيبي بأكسمو.

 .9يدززاىم التحززهل الخقسززي فززي تشفيززح الفحززص االلكتخونززي مززن ززمل السشظهمززة اب لكتخونيززة التززي تعسززل عمززي
تطابق إق اخرات السدجمين االلكتخونية بفهاتيخ السبيعات والسذتخيات االلكتخونية.

 .2يداعج التحهل الخقسي فزي تطبيزق الفحزص السسزيكن لرز ار السسزهلين بسيكشزة إجزخااات العسزل بالسرزمحة
لتهحيج أاذ التحااب الزخيبي لمزخيبة عم الج ل والزخيبة عم الكيسة السزافة.

 .8يدتطي الشسهذج السقتخح أن يحقق حريمة مدتيجفة و يخ مدبهقة ترل إل  1.102تخيميهن جشيو في
عام  0201وترل إل  9تخيميهن جشيو بحمهل عام .0202

 .7يسكن وي بخنامج زمشزي لتطزهيخ الحرزيمة الززخيبية فزي السخحمزة السدزتقبمية وفقزا لخؤيزة مرزخ 0202
عمي ثمثة مخاحل مشتظسة.

 .2تهجج فخوق معشهية لشتائج التحهل الخقسي بالسشظهمة الزخيبية االلكتخونية لمزخائب الشهعية عمزي مزهارد
الحريمة الزخيبية.

.12

تهجج عمقة ارتبا بين نتائج السشظهمة الزخيبية االلكتخونية بعزج التحزهل الخقسزي لمززخائب الشهعيزة

.11

جهجزج تزأثيخ معشززه لشتزائج التحزهل الخقسززي بالسشظهمزة الززخيبية االلكتخونيزة لمززخائب الشهعيزة بسززا

وبين مهارد الحريمة الزخيبية.

يداىم في تعظيم مهارد الحريمة الزخيبية.

 0/2تهصيات البحث:

 .1إنذززاا مخكززد اترززاالت إلكتخونيززة متكامززل متخرززص فززي ززجمات مشظهمززة ابق ز اخرات االلكتخونيززة بكززل
مشطقة يخيبية لتحقيق مديزج مزن التهاصزل مز السسزهلين مزن أجزل تحدزين مدزتهى الخزجمات السقجمزة

لمسسهلين والسدجمين لخف معزجالت االلتزدام الطزهعي بتقزجيم ابقزخار الززخيبي فزي إطزار التحزهل الخقسزي

ورؤية مرخ .0202
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 .0إنذززاا مجمززذ أعم ز لمز زخائب يجس ز عززجد كبيززخ مززن العمسززاا والخبزخاا فززي الز زخائب والساليززة العامززة,
وتذكيل بجا مو لجشة مذتخكة لهي قهاعج محجدة لحدم والسشازعات الزخيبية.

.0

االتجاه إلز إنذزاا بشيزة أااازية رقسيزة تزجف نحزه التحزهل إلز نظزام الخقسشزة فزي الدياازات الساليزة

والزززخيبية ,بااززتخجام تقشيززات اال ترززاالت مززن ابنتخنززت واليهاتز
ابجخااات الزخيبية.

السحسهلززة لدززخعة التهاصززل وتبدززي

 .4اباخاف في إقخار تطبيق مشظهمة الفاتهرة االلكتخونية وإلدام السسهلين بالفاتهرة ابلكتخونية.
 .9التشااق والتشا م بين الزخيبة عم الج ل والزخيبة عم الكيسة السزافة من مل ميكشزة ابجز اخاات
الزخيبية وتطبيق الفحص ابلكتخوني لتحقيق السدتيجف من الحريمة الزخيبية.

 .2إنذززاا قاعززجة بيانززات قهميززة متكاممززة وربطيززا بالز زخائب العقاريززة بعززج ميكشتيززا لتدززتخجم فززي تطبيززق
التحااب الزخيبي ابلكتخوني بسرمحة الزخائب السرخية.

 .19الجرااات السدتقبمية

 إطار مقتخح لكياس أثخ ابق اخرات االلكتخونية في تطهيخ أااليب التحااب الزخيبي. -أثخ ااتخجام الفاتهرة ابلكتخونية في رف معجالت االلتدام الطهعي لضقخار الزخيبي االلكتخوني.

 نسهذج مقتخح الاتخجام ابجخااات الزخيبية السهحجة في تطبيق الفحزص الززخيبي السهحزج لمززخيبةعمي الج ل والزخيبة عمي الكيسة السزافة.

 -أثخ نظام الجف والتحريل ابلكتخوني عم تطبيق التحااب الزخيبي لمسذخوعات الر يخة.
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