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  يبىدور تق ارير األعمال المتكاملة فى دعم تقرير الفحص الضر 
 للشركات المساهمة لتحقيق التنمية المستدامة

 
 (2)وائل فوزي عبد الباسط -(2)محمد عبد العزيز خليفة -(1)سن سيديوسف محمود ح

 ( كلية2طالب دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ( 1
 جارة، جامعة عين شمسالت

 

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى توضيح دور تقارير األعمال المتكاملة فى دعم تقرير الفحص 

حيث تمثلت مشكلة الدراسة فى اإلجابة  .الضريبى للشركات حتى تتحقق التنمية المستدامة
لفحص على التساؤل الرئيسى التالى: هل تؤثر تقارير األعمال المتكاملة فى دعم تقرير ا

وقد  .وذلك من خالل عدة فروض ،الضريبى للشركات المساهمة لتحقيق التنمية المستدامة
بانة ٌأستخدم المنهج الوصفى التحليلى فى إجراء الدراسة، حيث تم جمع البيانات من خالل است

( وهم من 600أُعدت لهذا الغرض وتم توزيعها على مجتمع الدراسة حيث بلغ عددهم )
ضرائب دخل( بالقاهرة ريات الضرائب المختصة بفحص الشركات المساهمة )العاملين بمأمو 

ار فى تحليل البيانات وإختب (SPSS)وتم إستخدام برنامج التحليل اإلحصائى  .واألسكندرية
 .فرضيات البحث، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بإختبار فروض الدراسة

 إحصائية بين تقارير األعمال المتكاملة وتوصل الباحثون إلى وجود عالقة ذات داللة
م ويوصى الباحثون باإلهتما .وتحقيق التنمية المستدامة فى ظل وجود تقرير الفحص الضريبى

ية لضريبابتأثير العالقة بين تقارير األعمال المتكاملة وتقرير الفحص الضريبى لزيادة الحصيلة 
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

تقارير األعمال المتكاملة، تقرير الفحص الضريبى، جودة الفحص  حية:الكلمات المفتا
 الضريبى، حوكمة الشركات، التنمية المستدامة. 
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 مقدمة
ال يستطيع أحد اليوم أن ينكر أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه المعلومات فى دعم عملية 

اصرة، لذا اتجهت معظم اتخاذ القرارات التى يتخذها أصحاب المصالح فى بيئة األعمال المع
دول العالم المتقدم نحو قضية تحسين جودة المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية. خاصة مع 
استمرار النموذج النمطى أو التقليدي للتقارير المالية الحالية ونظرًا للتغير السريع فى بيئة 

أن تلك التقارير ال تعبر  األعمال أصبح هناك شبه اتفاق بين العديد من الكتاب والباحثين على
، من (IRCSA, 2015)بصورة كافية عن األبعاد المتعددة لقيمة المنشأة فى الوقت الراهن 

هنا ظهرت الحاجة إلى اإلفصاح عن المزيد من المعلومات غير المالية التى تشمل العديد من 
فى تحقيق األهداف  القضايا مثل االستدامة وحوكمة الشركات واستراتيجية الشركة ودور المنشأة

البيئية واالجتماعية ومثل هذه القضايا ال تغطيها القوائم والتقارير المالية الحالية )الصاوى، 
(، وقد أدى االهتمام المتزايد بالدور اإلجتماعى للشركات إلى تحول الشركات من وجهة 2012

لبيئية بجانب المعلومات النظر االقتصادية التقليدية إلى اإلفصاح عن المعلومات االجتماعية وا
كما أدى إلى  (Al-Okaily, et al., 2019)المالية لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة 

التوجه نحو اإلفصاح عن التنمية المستدامة وفعالية األداء البيئى بجودة التقارير المالية 
(Ashfaq and Rvi, 2019)أنشطة  ، مما أدى إلى زيادة االهتمام باإلفصاح والشفافية عن

وعمل المنشآت بين عدد كبير من المنظمين ومنظمات العمل المدنى والجمهور العام، ونظرًا 
لعدم قدرة نظام معلومات المحاسبة المالية بوضعه الراهن على توفير مثل هذه المعلومات 
كانت الحاجة لتطويره حتى يستطيع أن ينتج معلومات غير مالية ذات ُبعد استراتيجي، بيئى، 

، وقد ُوجد الحل فى تبنى الشركات (Abeysekra, l, 2017)ماعى، حوكمى، واستدامى اجت
المقيدة فى البورصة لمدخل تقارير األعمال المتكاملة باعتبار هذه التقارير وسيلة لتوصيل 
معلومات بيئية، استراتيجية، اجتماعية، استدامية، وحوكمية باإلضافة إلى المعلومات المالية 
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(Micheal Krzus, 2015) من أصحاب المصالح المستفيدين من تقارير األعمال ،
المتكاملة مصلحة الضرائب المصرية مما له من تأثير فى تقرير الفحص الضريبى الذى يؤثر 
بدوره فى زيادة الحصيلة الضريبية مما ينعكس على تحقيق األهداف االقتصادية منها التنمية 

األهمية القاء الضوء على تقارير األعمال المتكاملة  المستدامة، لذا وجد الباحثون أنه من
وربطها بتقرير الفحص الضريبى لزيادة الثقة فى التقارير المقدمة من الشركات إلدارة الفحص 
الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما سوف 

تقارير األعمال المتكاملة وتقرير الفحص تتطرق له الدراسة الحالية بإظهار العالقة بين 
 الضريبى وأثره على التنمية المستدامة. 

 

 مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث فى أن التقارير المالية التقليدية وما تحتويه من معلومات تواجه 
 تحديات تسببت فى انخفاض االعتماديه والمقدره على تقديم صوره صادقه وعادله وال توفر ما

ولم  (2015، الدايم، العقيلى داء الشركه )عبدآمات غير الماليه الالزمه لتقييم من المعلو يكفى 
تعد تكفى كأدلة إثبات عند الفحص الضريبى للشركات مما يزيد الشك وعدم ثقة مصلحة 

، وحيث أن تحديد وعاء الضريبه يعتمد بشكل ير المقدمة من الشركاتالضرائب فى التقار 
ت الوارده بالقوائم الماليه ومدى دقتها وموثوقيتها وبالتالى فإن المعلومات اساسى على المعلوما

( لذا يرى الباحثون أن حل 2012سليم لوعاء الضريبه )بشير، المحاسبيه تؤدى الى تحديد 
هذه المشكلة يأتى من خالل االعتماد على تقارير األعمال المتكاملة جنب إلى جنب التقارير 

رًا لما تحتويه من معلومات مالية وغير مالية )بيئية، اجتماعية، استراتيجية، المالية التقليدية نظ
حوكمة(، مما يزيد الثقة فى البيانات والتقارير المقدمة من الشركات لإلدارة الضريبية عند 
الفحص كما يؤدي إلى تقليل زمن اإلجراءات الضريبية وتوطيد الثقة بين الشركات واإلدارة 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  سيدحسن يوسف محمود 
 

 2022إبريل الرابع، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

180 

ة وزيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك ما الضريبية من ناحي
 تحاول الدراسة الوقوف عليه. 

 

 اسئلة البحث
هل تؤثر تقارير األعمال المتكاملة فى دعم تقرير الفحص " :يتمثل السؤال الرئيسي فى

  "الضريبى للشركات المساهمة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة؟
 ذا السؤال التساؤالت التالية:ويتفرع من ه

 الى أى مدى تؤثر تقارير األعمال المتكاملة فى تحقيق التنمية المستدامة؟ -1
 الى أى مدى يؤثر تقرير الفحص الضريبى على التنمية المستدامة للشركات؟  -2
ل ظالى أى مدى تؤثر تقارير األعمال المتكاملة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى  -3

 الضريبى؟  وجود الفحص
 

 أهداف البحث
 تستهدف هذه الدراسة تحقق ما يلى: 

 دراسة دور تقارير األعمال المتكاملة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.  -1
 توضيح أثر دعم تقرير الفحص الضريبى لتحقيق التنمية المستدامة.  -2
 على التنمية إيضاح تحديد األثر المباشر وغير المباشر لفعالية التقارير المتكاملة -3

 المستدامة فى ظل وجود تقرير الفحص الضريبى. 
 

 أهمية البحث
زيادة موارد الدولة من خالل زيادة الحصيلة الضريبية لتحقيق أهداف الدولة  الناحية العملية:

من إجمالى  %16.8االقتصادية وخاصة التنمية المستدامة حيث تساهم الضرائب بنسبة 
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( وخفض المتأخرات الضريبية وتقليل 2021-2020لى للموازنة الدخل القومى )البيان الما
زمن اإلجراءات الضريبية وتقليل التهرب الضريبى وذلك من خالل ربط تقارير األعمال 

 المتكاملة بتقرير الفحص الضريبى وأهداف التنمية المستدامة. 
لضرائب وهو الدراسة تتعرض لموضوع مهم وحديث فى مجال المحاسبة وا الناحية العلمية:

ص تقارير األعمال المتكاملة وأثرها فى تحقيق التنمية المستدامة فى ظل وجود تقرير الفح
الضريبى وتطبيقها على الشركات المساهمة فى مصر مع إلزام الشركات بتقديم التقارير 

ه المتكاملة جنب إلى جنب التقارير المالية التقليدية لتطوير تقرير الفحص الضريبى ودعم
ا صول إلى جودة تقرير الفحص مما ينعكس على إيرادات الدولة ومهنة المحاسبة معًا، كمللو 

ل ألعماأن الدراسة تمثل امتدادًا للدراسات المحاسبية والضريبية من خالل إيضاح دور تقارير ا
المتكاملة فى دعم تقرير الفحص الضريبى والوصول إلى جودة تقارير الفحص الضريبى التى 

 التنمية المستدامة.  تحقق أهداف
 

 متغيرات وفروض البحث
 متغيرات البحث:
كمة، )تقارير األعمال المتكاملة( ويتضمن )األداء المالى للشركة، الحو  المتغير المستقل:

 األداء االستراتيجي، الممارسات البيئية واالجتماعية(. 
رنامج الفحص )تقرير الفحص الضريبى( ويتضمن )الفاحص الضريبى، ب المتغير الوسيط:

 الضريبى، جودة الفحص الضريبى(. 
 التنمية المستدامة.  المتغير التابع:

 لتنميةاال يوجد تأثير معنوى لتقارير األعمال المتكاملة على  الفرض األول: :فروض البحث
 المستدامة للشركات محل الدراسة. 
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ت لشركانمية المستدامة لال يوجد تأثير معنوى لتقرير الفحص الضريبى على الت الفرض الثانى:
 محل الدراسة. 
ى ظل امة فال يوجد تأثير معنوى لتقارير األعمال المتكاملة على التنمية المستد الفرض الثالث:

 وجود تقرير الفحص الضريبى للشركات محل الدراسة. 
 

 حدود البحث
لتى لومات اتستعرض الدراسة تقارير األعمال المتكاملة وخصائصها والمع الحدود الموضوعية:

لسنة  91تحتويها كما يتناول الباحثون الفحص الضريبى للشركات فى ظل قانون الضرائب 
مصر  رؤية، والتنمية المستدامة وأبعادها وأهدافها وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ل2005
2030 . 

 الشركات ُتجرى الدراسة من خالل المأموريات الضريبية المعنية بفحصالحدود المكانية: 
 المساهمة )ضرائب دخل( فى القاهرة واألسكندرية.

 .لميدانيهالذى تم فيه تجميع البيانات ا 2021تتمثل فى العام  الحدود الزمانيه :
 

 منهجية البحث
 من أجل تحقيق أهداف البحث واختبار فروضه تم االعتماد على كل من: 

هوم الدراسات والبحوث المتعلقة بمفوذلك من خالل االطالع واستقراء أهم  المنهج الوصفى:
 وأهمية دور تقارير األعمال المتكاملة وأثر ذلك على تقرير الفحص الضريبى وانعكاس ذلك

 على تحقيق التنمية المستدامة. 
لة تقارير األعمال المتكام لربط الذى تم من خالله وضع تصور مقترح المنهج االستنباطي:

 نمية المستدامة. بتقرير الفحص الضريبى لتحقيق الت
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د يعتم ينقسم إلى جزئين الجزء األول يتناول اإلطار النظرى للدراسة الذى المنهج التحليلى:
لدراسة اول اعلى ما جاء فى المراجع العربية واألجنبية والدوريات العلمية، أما الجزء الثانى فيتن

ى الشركات المساهمة فالميدانية التى تم إجراؤها فى المأموريات الضريبية المعنية بفحص 
ى القاهرة واألسكندرية لبيان دور تقارير األعمال المتكاملة فى دعم تقرير الفحص الضريب

 وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر. 
 

 الدراسات السابقة
ارجى هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور المرتقب للمراجع الخ (:2013دراسة )فتح هللا، 

األعمال المتكاملة والتقرير عنها من خالل تقييمه لمدى إسهامات فى فهم مراجعة عملية 
مة مستداوتوصلت الدراسة إلى أن قواعد وآليات التنمية ال .الشركات فى مجال التنمية المستدامة

ات، أصبحت من القضايا الحيوية والملحة التى يجب اإلفصاح عنها فى القوائم الختامية للشرك
رير ة تقاملة هو التقرير الذى يغطي اُلبعد المالى واالستدامى فى صور وأن تقرير األعمال المتكا

 مدمجة معًا ليكون متاحًا لجميع المستفيدين من القوائم والتقارير الختامية للشركات. 
ور هدفت الدراسة إلى تحليل واختبار اإلطار المقترح لتطوير د (:2014دراسة )أبو جبل، 

ى ملة فل القيمة االقتصادية المضافة لتقارير األعمال المتكاالمراجعة الداخلية باستخدام مدخ
 بوالً قوتوصلت الدراسة إلى أهمية إعداد ومراجعة تقارير األعمال المتكاملة والتى تلقى  .مصر

من األطراف المهتمة فى البيئة المصرية، كما أوصت بإصدار معيار محاسبى خاص بإعداد 
 ادة من تجارب الدول األجنبية. تقارير األعمال المتكاملة مع االستف

هدفت الدراسة إلى قياس مدى إفصاح الشركات المساهمة السعودية  (:2014دراسة )القرنى، 
وتوصلت الدراسة إلى أن  .عن بيانات تعكس أدائها االجتماعى لتحقيق التنمية المستدامة

عامه السعوديه كما المسؤولية االجتماعية مازالت غائبه لدى كثيرا من الشركات المساهمه ال
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بإنشاء كيان مستقل يهتم بالمسؤولية االجتماعية للشركات فى المملكة لتحقيق  أوصت الدراسه
 التنمية المستدامة. 

هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين خصائص وأهداف الوحدات  (:2011دراسة )حماد، 
الل دراسة وتحليل االقتصادية ومخاطر الفحص الضريبى لتكون فى حدود مقبولة من خ

 .يق على أرباح األشخاص االعتباريةمخاطر الفحص الضريبى فى ضوء بيئة األعمال بالتطب
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر جوهرى لحجم المنشأة على حجم ونوعية وشدة مخاطر 
 الفحص الضريبى، كما أوصت الدراسة بمراعاة خصائص المنشأة على اختبار عينة الفحص. 

 هدفت الدراسة إلى تحليل أهم النقاط المرتبطة باإلفصاح البيئى (:2015مد، دراسة )أح
 واالجتماعى من أجل وضع إطار مقترح لإلفصاح المحاسبى فى تقارير األعمال المتكاملة عن

 وتوصلت الدراسة .الُبعدين البيئى واالجتماعى من أجل الوفاء باحتياجات أصحاب المصالح
دم إفصاح بيئى واجتماعى بصرف النظر عن درجة مالئمة هذا من الشركات تق %50إلى أن 

 النوع من اإلفصاح من عدمه وقد تبين أن األساليب األخرى قد تكون تقارير االستدامة أو
 تقارير تمثل دمج لكافة التقارير واإلفصاحات األخرى. 

عبر  هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل دور اإلفصاح غير المالى (:2015دراسة )شرف، 
 .يمةتقارير األعمال المتكاملة فى تمكين أصحاب المصالح من تقييم قدرة الشركة على خلق الق

جد وتوصلت الدراسة إلى أن اإلفصاح لم يعد كافيًا لتلبية إحتياجات أصحاب المصالح حيث وُ 
 إتفاق بين مفردات العينة على أهمية اإلفصاح غير المالى بجانب اإلفصاح المالى. 

ملة متكاهدفت الدراسة إلى قياس اآلثار المحتملة للتقارير ال :(El Nashar, 2016)دراسة 
لى وخلصت الدراسة إلى أن النسبة المئوية المتوقعة لالعتماد ع .على تحسين جودة المراجعة

وف سوأن التقارير المتكاملة  %70التقارير المتكاملة من قبل منظمات األعمال ستكون حوالى 
 على تحسين جودة المراجعة.  تؤثر بشكل كبير
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ى هدفت الدراسة إلى قياس قيمة مالئمة المعلومات المحاسبية ف :(Gunnar, 2016)دراسة 
وتوصلت إلى أن هناك تدهور فى قيمة مالئمة صافى األصول  .ظل نهج التقارير المتكاملة

تها وإن هذا التدهور ربما حدث بسبب المخاطر والخصوم غير المسجلة تلك التى أظهر 
 وقاستها التقارير المتكاملة أكثر مالئمة.

 : هدفت الدراسة إلى عرض مجال التقارير المتكاملة لتطوير الرؤى (Paola, 2016)دراسة 
فى كيفية معرفة تطور بحث التقارير المتكاملة ويعرض نقد تاريخ البحث، وفرص شرح 

نقد تطبيق محاسبة الخطوط العريضة لمستقبل البحث وتوصلت الدراسة لرؤى كاملة فى 
 الطوارئ. 

 هدفت الدراسة إلى تقديم إطار مقترح الستدامة الشركات التى :(Rezaee, 2017)دراسة 
تمكن منظمات األعمال للتركيز على استدامتها على األداء فى األجل الطويل وتوصيل 

دامة وتوصلت الدراسة إلى أن يتكون إطار االست .معلومات االستدامة إلى أصحاب المصالح
داء المقترح من أربعة استراتيجيات وهى التكامل النظرى، خلق القيمة المشتركة، تحسينات األ

 المستمرة وتقارير االستدامة وضمانها. 
ة هدفت الدراسة إلى بحث ما إذا كانت التقارير المتكامل :(Abhayawansa, 2017)دراسة 

لى إوتوصلت الدراسة  .راها المحللون تحقق الغرض منها من خالل التركيز على فائدتها التى ي
يث أن التحسينات الناتجة من االعتماد على التقارير المتكاملة ليست ذات صلة بالمحللين ح

 لة.ين بتفاصيل كافية أو صيغة مفضأنها ال تقوم بتوفير المعلومات المطلوبة من قبل المحلل
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 ياإلط ار النظ ر 
ل يعتبر مفهوم األعما :(Akse, 2015, P.23) مفهوم تقارير األعمال المتكاملة

ت لشركااالمتكاملة من المفاهيم الحديثة نسبيًا، وقد القى اهتمامًا كبيرًا من قبل الكثير من 
هية والمنظمات المهنية والهيئات وهذا ما أدى إلى نشوء درجة كبيرة من عدم االتفاق على ما

إن  (IIRC)دولى للتقارير المتكاملة ومفهوم تقارير األعمال المتكاملة، حيث يرى المجلس ال
يمة قتقارير األعمال المتكاملة هي رسالة واضحة ومختصرة عن كيفية قيام إدارة الشركة بخلق 

ية على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك من خالل جمع المعلومات المالية وغير المال
 .مل فيهالجتماعى والبيئى الذى تعواعن استراتيجية وحوكمة الشركة وآفاقها وأدائها االقتصادى 

ملة من سلوك تغير التقارير المتكا :(Villiers, 2017, P.4)أهمية تقارير األعمال المتكاملة 
ر ة أكبالشركات من الناحية الوظيفية والتشغيلية، وبالتالى تمكنهم من زيادة رأس المال بسهول

 طر على أساس أكثر وضوحًا وشفافيةوبتكلفة أقل ألن مقدم رأس المال يمكن أن يقيس المخا
 لما توفره هذه التقارير من معلومات. 

ة، التركيز على االستراتيجي (:821، ص 2017خصائص تقارير األعمال المتكاملة )رزق، 
نظرة عامة على هيكل الشركة والنموذج المؤسسى، المخاطر التى تواجه الشركة، التوجه 

 ة فى عرض المعلومات، دورية التقارير. والتوقعات، اإليجاز والدقة والمادي
 :(Adams, 2015, P.23)دور تقارير األعمال المتكاملة فى تحقيق اإلفصاح المحاسبى 

آت ذكرت الدراسة أن التقارير المتكاملة تساعد المستثمرين فى إعطاء صورة شاملة عن المنش
 الصناعية وعن التوجه االستراتيجي.

يحقق إعداد  :(Justynaf, 2013, P.39)األعمال المتكاملة التحديات التى تواجه تقارير 
من المزايا كما يواجه عددًا من التحديات وهى كالتالى: إدراج  قارير االعمال المتكاملة عدداً ت

المسؤولية االجتماعية فى استراتيجية الشركة الرئيسية، انعكاس المسؤلية االجتماعية على 
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تفكير حول جميع أنشطة الشركة وتغيير عقلية المديرين خطط اإلدارة وتطلعاتها، تكامل ال
إلدراج المسؤولية االجتماعية فى استراتيجية الشركة وإقناع الموظفين بذلك، التوازن بين 
المعلومات المالية وغير المالية، استخدام المقاييس المناسبة لقياس المعلومات الكمية، الربط 

مالية، تحديد جميع االحتياجات من المعلومات المالية الجيد بين المعلومات المالية وغير ال
وغير المالية لجميع أصحاب المصلحة واختيار المؤشرات المناسبة لتقييم األداء، تطبيق مبدأ 
االستمرارية وقابلية المقارنة العرض السليم للمعلومات النوعية، ينبغي أن تعكس التقارير 

شخص أو وحدة مسؤلة إلدراج المسؤولية االجتماعية،  المتكاملة التفاعل مع المساهمين، تحديد
الحاجة إلى دعم من الحكومات والمجتمع وأصحاب المصلحة، الجمع بين العناصر الداخلية 

 والخارجية. 
يشمل كافة اإلجراءات التي يقوم بها  (:67، ص2014 )يوسف،الفحص الضريبى 

ه رار الضريبى يعكس كافة ما قام بالفاحص الضريبى للتحقق من أن الدخل المحاسبى فى اإلق
ق الممول من أنشطة وما تم من أحداث خالل الفترة موضوع الفحص وأن اإلقرار أٌعد بما يتف
ل مع معايير المحاسبة المتعارف عليها وأن التسويات الضريبية التى يتضمها اإلقرار للدخ

بى طبقًا للتشريع الضري المحاسبى للوصول إلى الدخل الضريبى تشمل كافة التسويات الواجبة
وذللك بهدف حصر المخالفات وإجراء التسويات الالزمة للوصول إلى الدخل الضريبى 

 الصحيح وحساب الضريبة الواجبة. 
(: يعتبرالفحص الضريبى وسيلة تهدف إلى 38، ص2014 )سالم،أهمية الفحص الضريبى 

 ة منظمة للمحافظة على حقوق خدمة اإلدارة الضريبية لتحديد الوعاء الضريبى بطريقة عملي
 وانينالدولة والممولين معًا لزيادة مستوى االلتزام بأحكام التشريع الضريبى واالمتثال للق

 الضريبية والتقليل من حاالت التهرب الضريبى وأشكاله وزيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق
 أهداف النظام الضريبى المالية واالقتصادية واإلجتماعية.
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(: التحقق من صحة بيانات اإلقرار 575، ص 2016)إبراهيم، حص الضريبى أهداف الف
ك الضريبى محل الفحص وتطبيق أحكام القانون كما يهدف إلى منح مزيد من الثقة للممول وذل

 ين. لممولبشرح أحكام القانون والئحته التنفيذية له بما يساهم فى تحسين االلتزام الطوعى لدى ا
(: يقصد بها األطراف التى تشترك فى 37، ص 2014)الحجاوى، أطراف الفحص الضريبى 

عملية الفحص الضريبى أو المرتبطة بالفحص الضريبى وهي: الفاحص الضريبى وهو القائم 
بعملية الفحص، اإلدارة الضريبية: هي اإلدارة المختص وهي )مصلحة الضرائب المصرية(، 

 91ة فى أي دولة وتتمثل فى مصر بقانون التشريعات الضريبية وتتمثل فى القوانين الضريبي
ع ئمين بدفواللوائح التنفيذية والتعليمات الدورية، الممولين. وهم القا 2005لضرائب الدخل لسنة 

الضرائب وتمويل خزينة الدولة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ويقدمون 
 ت(.ولين األشخاص االعتبارية )الشركااإلقرار الضريبى سنويًا وفى هذه الدراسة نقصد بالمم

(: تقرير الفحص الضريبى هو آخر 34، ص 2014)قحموش، تقرير الفحص الضريبى 
ت مرحلة فى القوائم المالية والبد أن يتضمن التقرير األسباب التى أدت إلى رفض البيانا

 وتوضيح هذه األسباب لإلدارة الضريبية التى تتابع عمل الفاحص الضريبى. 
 ي:التجنب الضريب(: 112، ص 2006)الشرقاوى،  جنب الضريبى والتهرب الضريبىالت

 هو تخلص الممول من أداء الضريبة باستفادته من بعض الثغرات فى التشريع الضريبى وينتج
 صوص القانون وهو التهرب المشروع.عنها التخلص من دفع الضريبة دون مخالفة ألى من ن

ى غير الممول مخالفته الصريحة عمدًا ألحكام القانون الضريبهو يقصد  أما التهرب الضريبي:
 دفع الضرائب المستحقة عليه وذلك من االمتناع عن تقديم إقرار ضريبى عن دخله أو تقديم

 إقرار ينافى الحقيقة وُيعرف أنه التهرب غير المشروع. 
(: هو وسيلة للبحث عن طرق قانونية 45، ص 2016)محمود،  يالتخطيط الضريب

 لالستفادة من عدم دفع الضريبة المستحقة أو تخفيضها. 
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ة التى التنمية المستدامة هي التنمي (:22، ص 2020)هشام، مفهوم التنمية المستدامة 
و أُتراعى المتطلبات البيئية وعناصر البيئة الطبيعية البكر عند االضطالع بأية مشروعات 

ئى البي ى آخر مراعاة التقييد بدراسات المردوداستثمارات صناعية أو عمرانية أو خدمية أو بمعن
 . Environmental impact assessment (EIA)على المشروع وهو ما يطلق عليه 

 الفجوة(: هي وسيلة لتقليص 92، ص 2017)أبو النصر وآخرون، أهمية التنمية المستدامة 
ماية اج وحرج، وتوزيع االنتبين الدول المتقدمة والدول النامية وتقليل التبعية االقتصادية للخا

. ألميةالبيئة، العدالة االجتماعية، تحسين مستوى المعيشة، رفع مستوى التعليم، تقليص نسبة ا
ن أكل ذلك من خالل توافر رؤية استراتيجية مدروسة لتتمكن من ترك إرث للجيل القادم، كما 

 للمصالح بينها.  التنمية المستدامة تعتبر حلقة الوصل بين الشمال والجنوب وتكامل
 (: القضاء على الفقر، القضاء على95، ص 2018)أبو كريمة، أهداف التنمية المستدامة 

الجوع، التمتع بأنماط معيشة صحية وبالرفاهية فى جميع األعمار، ضمان التعليم الجيد، 
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ضمان توافر المياه وخدمات 

صرف الصحى للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، ضمان الحصول على الطاقة بتكلفة بسيطة، ال
ل ة داختعزيز النمو االقتصادى، وإقامة بنية تحتية وتشجيع االبتكار، الحد من إنعدام المساوا 

 البلدان وطمأنينتهما، جعل المدن والتجمعات شاملة وآمنة، توفير أنماط استهالك وإنتاج
تخاذ إجراءات للتصدى لتغير المناخ، حفظ المحيطات والبحار، حماية النظام مستدامة، ا

األيكولوجية صحر، التشجيع على إقامة مجتمعات سالمة، تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 
 الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

متعددة المستدامة أبعادًا (: يتضمن التنمية 297، ص 2020)الشيخ، أبعاد التنمية المستدامة 
فهى ال ترتكز على الجانب البيئى فقط ولكن تشمل أيضًا جوانب اقتصادية واجتماعية وهذه 
األبعاد متداخلة مع بعضها البعض وال يجوز التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، فهى 
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ئ وأساليب التنمية تعمل فى إطار تفاعلى يتم بالضبط والتنظيم والترشيد إلنها جميعًا تدعم مباد
 المستدامة وتتمثل فى: الُبعد االقتصادى والُبعد االجتماعى والُبعد البيئى.

جارب عدم مالئمة بعض التقنيات والت :(Daniela, 2016, P.4)معوقات التنمية المستدامة 
 صة، نقالخاصة بالدول المتقدمة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية فى الدول النامي

م الموارد المالية، الحصاد االقتصادى فى بعض الدول العربية، عدم االستقرار وغياب السال
ئى، واألمن، االستغالل غير الرشيد للموارد غير الطبيعية مما يتطلب رفع مستوى الوعى البي

 الهجرة المتزايدة من األرياف إلى المناطق الحضارية.
 

 إجراءات البحث
 ية المستخدمة فى الدراسة: أواًل: األساليب اإلحصائ

وهو مؤشر لتحديد األهمية النسبية لكل عنصر من عناصر السؤال  الوسط الحسابى: -1
 واألوزان النسبية التى تم تخصيصها لردود مفردات العينة على أسئلة االستقصاء. 

د فى يستخدم كمؤشر لتحديد انحرافات القيم عن وسطها الحسابى ويفي االنحراف المعيارى: -2
س التشتت أوالتجانس بين اآلراء ويزيد التجانس بين اآلراء عندما يقل االنحراف قيا

 المعيارى ويزيد التشتت بين اآلراء عندما يزيد االنحراف المعيارى. 
ل اعتمد الباحثون على معامل كرونباخ ألفا بهدف دراسة معام معامل ألفا )كرونباخ(: -3

 ء. ميع األبعاد الخاصة باستمارة االستقصاالثبات )درجة االعتمادية( وذلك على مستوى ج
ذا ويستخدم لقياس درجة االرتباط بين متغيرات الدراسة وتعبر قيمة ه معامل االرتباط: -4

ين قة بالمعامل عن قوة العالقة بين المتغيرين وتدل إشارة معامل االرتباط على اتجاه العال
ما أقة طردية بين المتغيرين، المتغيرين فإذا كانت االشارة موجبة دل ذلك على وجود عال

 إذا كانت اإلشارة سالبة دل ذلك على وجود عالقة عكسية بين المتغيرين. 
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 سيرهااستخدمه الباحثون لبيان النسب المئوية للتفسيرات التى يستطيع تف معامل التحديد: -5
 . )2R(المتغير المستقل للتغيرات التى تطرأ على المتغير التابع، ويرمز له بالرمز 

وهو  ويعطى شكل العالقة الخطية بين متغيرين يؤثر أحدهما اختبار االنحدار التدريجى: -6
المتغير المستقل فى اآلخر وهو المتغير التابع وشكل العالقة الخطية، وكذلك تحليل 

ر األكثاالنحدار الخطى المتعدد التدريجي والذى يعتمد على إدخال المتغيرات المؤثرة فقط و 
 ر التابع. ارتباطًا بالمتغي

% 5حيث يقوم بمقارنتها لقيمة المعنوية  P-valueيعطى قيمة الداللة  (SPSS)وبرنامج 
ة بين إذا نقبل الفرض القائل بوجود عالق %5فإذا كانت قيمة الداللة أصغر من قيمة المعنوية 

 المتغيرين والعكس صحيح. 
صف جزء الى بيان و يسعى الباحثون من خالل هذا ال ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة:

 مجتمع البحث وعينته، وذلك على النحو التالي: 
يتكون مجتمع البحث من جميع العاملين بمأموريات الضرائب الخاصة بفحص الشركات 

ية مأمور  -المساهمة بالقاهرة واإلسكندرية وتتضمن )مأمورية ضرائب كبار الممولين القاهرة 
ت المساهمة باإلسكندرية( رية ضرائب الشركامأمو  - ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة

سة ( . وبمعلومية مجتمع الدراسة أمكن تحديد عينة الدرا600) جمالي عدد العامليناويتضمن 
 ، وبافتراض أن نسبة مفردات العينة التي تتوافر فيها%5وخطأ معياري  %95عند درجة ثقة 

( مفردة وفقًا 234ن من )، فإن حجم العينة لمجتمع مكو %50الخاصية محل القياس هي 
 :لمعادلة معادلة ستيفن ثامبسون 
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 حيث:
N  هي حجم المجتمع 
 Z1.96 وتساوي  0.95الى الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  تشير  
D 0.05وتساوي  تشير الي نسبة الخطأ 
P  = 0.50تشير الي نسبة توفر الخاصية والمحايدة 

 .استمارة 234وقد تم توزيع  ةمفرد 234فان حجم العينة بلغ 
سة الدرا في ضوء البيانات الالزمة الختبار الفرضيات: : تصميم قائمة االستقصاءثالثاً 

ر التطبيقية تم تصميم قائمة االستقصاء والتي شملت مجموعة من العبارات التي تقيس تقاري
ن ماد على مجموعة باالعتم ، التنمية المستدامة األعمال المتكاملة، تقرير الفحص الضريبي

أثر تقارير  العبارات معتمدة على مقياس ليكرث الخماسي، والتي تستهدف التعرف على
األعمال المتكاملة في دعم تقرير الفحص الضريبي لبعض الشركات المساهمة المصرية 

 ويمكن استعراض ذلك من خالل الجدول لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة كمتغير تابع
 التالي.
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 محاور قائمة االستقصاء (:1جدول )
 عدد العبارات المتغيرات م

X )18 المتغيرات المستقلة بأبعادها )تقارير االعمال المتكاملة 
1X - 5 األداء المالي للشركة 
2X - 5 الحوكمة 
3X - 4 األداء االستراتيجي للشركة 
4X - 4 الممارسات البيئية واالجتماعية 

M  ( تقريالمتغيرات الوسيطة)17 ر الفحص الضريبي 
1M - 6 الفاحص الضريبي 
2M - 5 برنامج الفحص الضريبي 
3M - 6 جودة الفحص الضريبي 

Y  13 (يرات التابعة )التنمية المستدامةالمتغ 
فردات مقام الباحثون بتوزيع قوائم االستقصاء على : رابعًا: توزيع قائمة االستقصاء

ع ث بجمحجم العينة محل الدراسة، وبعد أن قام الباحالعينة، وقد قام الباحث بعمل مسح وفقًا ل
االستمارات، تم بمراجعة كل قائمة من القوائم المستلمة من المستقصي منهم، للتأكد من 
اكتمالها وصالحيتها إلدخالها في التحليل اإلحصائي، وتم استبعاد بعض االستمارات غير 

 .كتملة، والجدول التالي يوضح ذلكالم
 ن بقوائم االستقصاء الموزعة والمستلمة والصالحة للتحليل اإلحصائيبيا (:2جدول )

القوائم  بيان
 الموزعة

القوائم غير 
 المستلمة

القوائم 
 المستلمة

القوائم 
 المستبعدة

القوائم 
 الصالحة

 224 6 230 4 234 العدد
% 100 1.7 98.29 2.6 95.7 
 إعداد الباحثون  :المصدر
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أن نسبة االستجابة من جانب مفردات عينة الدراسة  يتضح من خالل الجدول السابق،
( من %95.7(، بينما كانت القوائم الصالحة لتحليل اإلحصائي تبلغ )%98.29) تصل

 ( استمارة. 234إجمالي القوائم الموزعة والبالغ عددها)
حديد تل: لمستخدمة في قياس نتائج الدراسةخامسًا: صالحية واعتمادية األداة ا

ام ومدي االعتماد على األداة المستخدمة في قياس استجابات مفردات العينة، قدرجة صالحية 
( ويقيس درجة Interconsistancy) الباحثون باستخدام كل من معامل االتساق الداخلي

لى مصداقية النتائج المحققة لكل بند من بنود االستقصاء، والذي يعتمد في المقام األول ع
عامل من الضروري أن يكون المعيار األساسي هو اختبار لمعنوية ممعامل االرتباط، وبالتالي ف

لقياس ثبات فقرات وابعاد  Cronbach's Alpha(: αاالرتباط، ومعامل كرونباخ ألفا )
 االستبيان. 

 :الصدق الداخلي لمحاور الدراسة
عمل ن بباحثو قام ال الصدق الداخلي لعناصر المتغير المستقل )تقارير االعمال المتكاملة(: .1

تحليل االرتباط بين عبارات كل بعد مع درجة البعد نفسه لقياس الصدق الداخلي لكل 
 عبارة وكانت النتائج كما يلي: 

ُبعد بالخاص  نتائج تحليل االرتباط: األداء المالي للشركة: الصدق الداخلي لعبارات ُبعد 1/1
 لجدولاالمتكاملة كما في  وهو أحد االبعاد الخاصة بتقارير االعمال األداء المالي للشركة

 .التالي
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 نتائج صالحية واعتمادية ُبعد األداء المالي للشركة (:3جدول )

معامل االتساق الداخلي  األداء المالي للشركة عبارات ُبعد م
 المعنوية )معامل االرتباط(

يعرض في تقارير االعمال المتكاملة صورة شاملة عن  1
 األداء المالي لشركة.

ل من أق .771**
0.01 

2 
تقدم تقارير االعمال المتكاملة معلومات عن معدالت 
األداء وكيفية قياسها والفرص المتاحة امام الشركة 

 لتوسيع حجم اعمالها وتعظيم ارباحها
أقل من  .738**

0.01 

3 
تفصح التقارير المتكاملة عن جميع المعلومات المالية 

حصول وغير المالية الخاصة بالشركة والتي يمكن ال
 عليها بصفة دورية ومنتظمة.

أقل من  .726**
0.01 

 تقدم تقارير االعمال المتكاملة مؤشرات مالية عن األداء 4
 المالي الكلي للشركة.

أقل من  .713**
0.01 

تقوم الشركة في تقارير االعمال باإلفصاح عن نتائجها  5
 المالية

أقل من  .741**
0.01 

  0.01معنوي  ى تباط عند مستو ** تشير إلى معنوية معامل االر 
 أكدت نتائج الجدول السابق على صالحية جميع العبارات الخاصة بُبعد األداء المالي

( 0.771: 0.713حيث أكدت على ذلك قيم معامالت االرتباط والتي تراوحت بين ) للشركة
 .0.01ى وقد جاءت جميعها معنوية عند مستو 

و وه حوكمةالنتائج تحليل االرتباط الخاص بُبعد : كمةالحو : الصدق الداخلي لعبارات ُبعد 1/2
 .كما في الجدول التالي أحد االبعاد الخاصة بتقارير االعمال المتكاملة
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 نتائج صالحية واعتمادية ُبعد الحوكمة (:4جدول )

معامل االتساق الداخلي  عبارات ُبعد الحوكمة م
 المعنوية )معامل االرتباط(

أقل من  .826** المتكاملة معلومات عن الحوكمة. تفصح تقارير االعمال 1
0.01 

ية تعبر تقارير االعمال المتكاملة عن الشفافية والقيم المهن 2
 للشركة والمعايير والقوانين التي تطبقها.

أقل من  .800**
0.01 

توفر تقارير االعمال المتكاملة معلومات عن عدد  3
 كةالموظفين وعدد الدول التي تعمل فيها الشر 

أقل من  .813**
0.01 

4 
تساعد تقارير االعمال المتكاملة كل من أعضاء مجلس 

جي اإلدارة واإلدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منه
 وسليم ومن ثم تحقيق مصالح المستثمرين والمساهمين.

أقل من  .835**
0.01 

5 
توفر تقارير االعمال المتكاملة معلومات عن مجلس إدارة 

كة، وهيكل إدارة الشركة والمهارات التي يمتلكها الشر 
 المسؤولون عن الحوكمة

أقل من  .862**
0.01 

  0.01معنوي  ى معنوية معامل االرتباط عند مستو  ** تشير إلى
أكدت نتائج الجدول السابق على صالحية جميع العبارات الخاصة بُبعد الحوكمة حيث 

( وقد جاءت جميعها 0.86: 0.80ي تراوحت بين )أكدت على ذلك قيم معامالت االرتباط والت
 .0.01ى معنوية عند مستو 

لخاص رتباط انتائج تحليل اال: األداء االستراتيجي للشركة: الصدق الداخلي لعبارات ُبعد 1/3
ا كم ملةصة بتقارير االعمال المتكااألداء االستراتيجي للشركة وهو أحد االبعاد الخا بُبعد

 .في الجدول التالي
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 األداء االستراتيجي للشركةنتائج صالحية واعتمادية ُبعد  (:5دول )ج

معامل االتساق الداخلي  عبارات ُبعد األداء االستراتيجي للشركة م
 المعنوية )معامل االرتباط(

وجود دور استراتيجي فعال لتقارير االعمال المتكاملة في  1
 خلق القيمة للشركة

أقل من  .689**
0.01 

2 
رير االعمال المتكاملة الربط بين األداء تساعد تقا

واستراتيجية الشركة وتقييم األداء الكلي للشركة سواء في 
الماضي او الحاضر المستقبل ومن خالل الربط بين 

 تقارير االستدامة والتقرير المالي.

أقل من  .699**
0.01 

تقوم المؤسسة بالتطوير المستمر للتقارير االعمال  3
 ول بها لتصبح أكثر شموليةالمتكاملة المعم

أقل من  .654**
0.01 

تقوم المؤسسة بالتفكير االستراتيجي من خالل الرد في  4
 تقارير االعمال التي تقوم بها

أقل من  .691**
0.01 

  0.01معنوي  ى معنوية معامل االرتباط عند مستو  ** تشير إلى
أكدت نتائج الجدول السابق على صالحية جميع العبارات الخاصة بُبعد األداء 

: 0.654االستراتيجي للشركة حيث أكدت على ذلك قيم معامالت االرتباط والتي تراوحت بين )
 .0.01ى ( وقد جاءت جميعها معنوية عند مستو 0.691

يل ئج تحلنتا: عية للشركةالممارسات البيئية واالجتما: الصدق الداخلي لعبارات ُبعد 1/4
عاد للشركة وهو أحد االب الممارسات البيئية واالجتماعية للشركةاالرتباط الخاص بُبعد 

 .كما في الجدول التالي الخاصة بتقارير االعمال المتكاملة
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 الممارسات البيئية واالجتماعية للشركةنتائج صالحية واعتمادية ُبعد  (:6جدول )

معامل االتساق الداخلي  سات البيئية واالجتماعية للشركةالممار  عبارات ُبعد م
 المعنوية )معامل االرتباط(

أقل من  .798** تقوم المؤسسة بتقديم تقرير عن نتائج نشاطها االجتماعي 1
0.01 

المؤسسة على دراية بأهمية اعداد التقارير المتكاملة من  2
 مةخالل وسائل االعالم ذات العالقة بالتنمية المستدا

أقل من  .713**
0.01 

3 
توفر التقارير المتكاملة اإلفصاح عن المعلومات ذات 

الجودة عالية لتمكن المستثمرين من تحديد المخاطر عند 
 تقييم استثماراتهم.

أقل من  .774**
0.01 

أقل من  .727** تقوم المؤسسة بتقديم تقرير عن نتائج نشاطها البيئي 4
0.01 

  0.01معنوي  ى امل االرتباط عند مستو ** تشير إلى معنوية مع
الممارسات ية جميع العبارات الخاصة بُبعد أكدت نتائج الجدول السابق على صالح

: 0.713معامالت االرتباط والتي تراوحت بين )حيث أكدت على ذلك قيم  البيئية واالجتماعية
 .0.01ى ( وقد جاءت جميعها معنوية عند مستو 0.798

بعمل  قام الباحثون  الوسيط )تقرير الفحص الضريبي(: ر المتغيرالصدق الداخلي لعناص .2
تحليل االرتباط بين عبارات كل بعد مع درجة البعد نفسه لقياس الصدق الداخلي لكل 

 من عبارات تقرير الفحص الضريبي وكانت النتائج كما يلي:  عبارة
بُبعد  رتباط الخاصنتائج تحليل اال: للفاحص الضريبي: الصدق الداخلي لعبارات ُبعد 2/1

الفاحص الضريبي وهو أحد االبعاد الخاصة بتقرير الفحص الضريبي كما في الجدول 
 .تاليال
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 الفاحص الضريبينتائج صالحية واعتمادية ُبعد  (:7جدول )

معامل االتساق الداخلي  الفاحص الضريبي عبارات ُبعد م
 المعنوية )معامل االرتباط(

مؤهالت علمية تمكنه الفاحص الضريبي يتمتع ب 1
 من تنفيذ عملة بكفاءة وفعالية.

 0.01أقل من  .729**

الفاحص الضريبي لدية االلمام التام بمعايير  2
 المحاسبة والمراجعة الدولية.

 0.01أقل من  .774**

يتمتع الفاحص الضريبي بمعرفة تامة بقوانين  3
 الضرائب.

 0.01أقل من  .748**

ريبي بحسب المهام التي يتم مكافئة الفاحص الض 4
 تم إنجازها.

 0.01أقل من  .733**

تعمل اإلدارة الضريبة على تعزيز السلوك المهني  5
 للفاحص الضريبي.

 0.01أقل من  .712**

يتم قياس مستوي المعرفة لدي الفاحص الضريبي  6
 بصورة دورية.

 0.01أقل من  .732**

  0.01معنوي ى ** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستو 
أكدت نتائج الجدول السابق على صالحية جميع العبارات الخاصة بُبعد الفاحص 

( 0.774: 0.712الضريبي حيث أكدت على ذلك قيم معامالت االرتباط والتي تراوحت بين )
 .0.01ى وقد جاءت جميعها معنوية عند مستو 

الخاص  تائج تحليل االرتباطن: برنامج الفحص الضريبي: الصدق الداخلي لعبارات ُبعد 2/2
 حص الضريبي كما فيير الفوهو أحد االبعاد الخاصة بتقر  برنامج الفحص الضريبيبُبعد 

 .الجدول التالي
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 مادية ُبعد برنامج الفحص الضريبينتائج صالحية واعت (:8جدول )

معامل االتساق الداخلي  . برنامج الفحص الضريبي عبارات ُبعد م
 لمعنويةا )معامل االرتباط(

يدرك الفاحص الضريبي أهمية استخدام برنامج  1
 الفحص الضريبي

 0.01أقل من  .774**

يعبر الفاحص الضريبي في تقرير عن راية الفني  2
 عدالة االقرارات الضريبة للمؤسسة المكلف بها.

 0.01أقل من  .701**

استخدام برنامج الفحص الضريبي يساعد في  3
 الوقت المناسب.انجاز عملية الفحص في 

 0.01أقل من  .787**

يوجد أدلة ارشادية واضحة لمساعدة الفاحص ألداء  4
 أعماله.

 0.01أقل من  .775**

يستخدم الفاحص الضريبي اإلجراءات التحليلية  5
 عند دراسة ملف المكلف له.

 0.01أقل من  .791**

  0.01معنوي  ى معنوية معامل االرتباط عند مستو  ** تشير إلى
برنامج الفحص الخاصة بُبعد كدت نتائج الجدول السابق على صالحية جميع العبارات أ

( 0.791: 0.701اوحت بين ). حيث أكدت على ذلك قيم معامالت االرتباط والتي تر الضريبي
 .0.01وى وقد جاءت جميعها معنوية عند مست

خاص االرتباط ال نتائج تحليل: لعبارات ُبعد جودة الفحص الضريبيالصدق الداخلي : 2/3
حص الضريبي كما في بُبعد جودة الفحص الضريبي وهو أحد االبعاد الخاصة بتقرير الف

 .الجدول التالي



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  سيدحسن يوسف محمود 
 

 2022إبريل الرابع، الجزء الثالث،  العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

201 

 جودة الفحص الضريبينتائج صالحية واعتمادية ُبعد  (:9جدول )

معامل االتساق الداخلي  جودة الفحص الضريبيعبارات ُبعد  م
 المعنوية )معامل االرتباط(

1 
ودة الفحص الضريبي بمدي اكتشاف ترتبط ج

الفاحص الضريبي لألخطاء واالنحرافات الجوهرية 
 .بالقوائم المالية واالقرارات الضريبية

أقل من  .881**
0.01 

تحرص اإلدارة الضريبية على تحقيق جودة  2
 الفحص الضريبي

أقل من  .884**
0.01 

تحرص إدارة الفحص الضريبي على قياس جودة  3
 .يبي بصورة مستمرةالفحص الضر 

أقل من  .855**
0.01 

تهتم اإلدارة الضريبية بتطوير مهارات الفاحص  4
 الضريبي

أقل من  .841**
0.01 

يتم مراجعة اعمال الفاحص الضريبي من قبل  5
 .مراجع اعلي منه رتبة

أقل من  .823**
0.01 

تقوم اإلدارة الضريبية يوضح سياسات وإجراءات  6
 .عمال الفاحص الضريبيرقابة الجودة علي ا 

أقل من  .870**
0.01 

  0.01معنوي  ى ** تشير إلى معنوية معامل االرتباط عند مستو 
أكدت نتائج الجدول السابق على صالحية جميع العبارات الخاصة بُبعد جودة الفحص 

( 0.884: 0.823الضريبي حيث أكدت على ذلك قيم معامالت االرتباط والتي تراوحت بين )
 .0.01ى ت جميعها معنوية عند مستو وقد جاء

يل عمل تحلقام الباحثون ب التابع )التنمية المستدامة(: الصدق الداخلي لعناصر المتغير .3
كل عبارة االرتباط بين عبارات كل بعد مع درجة البعد نفسه لقياس الصدق الداخلي ل

 .وكانت النتائج كما يلي
تنمية نتائج تحليل االرتباط الخاص ال: : الصدق الداخلي لعبارات التنمية المستدامة3/1

 .دول التاليالمستدامة وهو المتغير التابع في هذه الدراسة كما في الج
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 التنمية المستدامةنتائج صالحية واعتمادية ُبعد  (:10جدول )
معامل االتساق الداخلي  عبارات ُبعد التنمية المستدامة م

 المعنوية )معامل االرتباط(

ت االقتصادية لالستدامة زيادة الحصة تتضمن المؤشرا 1
 السوقية للشركة في السوق.

أقل من  .623**
0.01 

يغطي التقرير كافة الموضوعات الجوهرية للتعبير عن  2
 االثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية لالستدامة.

أقل من  .633**
0.01 

جودة تقارير االستدامة بتكون دقيقة ومفصلة بما يكفي  3
 ين أصحاب المصلحة من تقييم أداء المنظمة.بتمك

أقل من  .625**
0.01 

المؤشرات االقتصادية لالستدامة تتضمن األجور  4
 العاملين وااليرادات ومدفوعات اخري.

أقل من  .639**
0.01 

تتضمن المؤشرات االقتصادية لالستدامة نسبة المنتجات  5
 والخدمات المحلية المشتراه.

أقل من  .641**
0.01 

تتضمن المؤشرات االقتصادية لالستدامة زيادة معدل  6
 نمو المبيعات والعائد على االستثمار.

أقل من  .661**
0.01 

المؤشرات التنمية المستدامة تتضمن إجمالي حجم المواد  7
 المستخدمة في اإلنتاج.

أقل من  .681**
0.01 

المؤشرات التنمية المستدامة تتضمن عدد المخالفات  8
 ائية نتيجة عدم االلتزام بالقوانين البيئية.القض

أقل من  .615**
0.01 

تتضمن المؤشرات االقتصادية لالستدامة زيادة ميزانية  9
 البحوث والتطوير.

أقل من  .644**
0.01 

المؤشرات التنمية البيئة المستدامة تتضمن حجم  10
 النفايات وكيفية تدويرها او التخلص منها.

أقل من  .687**
0.01 

تتضمن المؤشرات االقتصادية لالستدامة زيادة حجم  11
 االستثمارات وتكنولوجية المعلومات.

أقل من  .635**
0.01 

تتضمن المؤشرات االقتصادية لالستدامة زيادة نسبة  12
 المبيعات من المنتجات أو الخدمات الجديدة.

أقل من  .690**
0.01 

لشامل يعرض التقرير أداء المنظمة في سياقة ا 13
 لالستدامة.

أقل من  .683**
0.01 

  0.01معنوي  ى معنوية معامل االرتباط عند مستو  ** تشير إلى
 : إعداد الباحثون المصدر
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 الجدول السابق على صالحية جميع العبارات الخاصة التنمية المستدامةأكدت نتائج 
( وقد 0.690: 0.623ذلك قيم معامالت االرتباط والتي تراوحت بين ) حيث أكدت على

 .0.01ى جاءت جميعها معنوية عند مستو 
قياس ثون بقام الباح :: معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات ألبعاد الدراسةسادساً 

فس ثبات أبعاد الدراسة من خالل معامل الفا كرونباخ، ويقصد بالثبات أن يعطي االستقصاء ن
فترات  ىتحت نفس الظروف وعل ة علي العينةالنتيجة حتي لو تم إعادة توزيعها أكثر من مر 

 .نت النتائج كما في الجدول التاليزمنية مختلفة، وكا
 معامل ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة (:11جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد
 : تقرير االعمال المتكاملة(المتغير المستقل)

 775. 5 األداء المالي للشركة 
 788. 5 الحوكمة 

 727. 4 االستراتيجي للشركة األداء 
 712. 4 الممارسات البيئية واالجتماعية 

 : تقرير الفحص الضريبي)المتغير الوسيط(
 691. 6 الفاحص الضريبي 

 712. 5 برنامج الفحص الضريبي 
 771. 6 جودة الفحص الضريبي 

 857. 13 التنمية المستدامة )المتغير التابع(
 %92.2 48 المقياس ككل

 ن الجدول السابق ما يلي:يتضح م
 بالنسبة لُبعد األداء المالي للشركة ( 77.5فان معامل ألفا كرونباخ هو% =α أي أن )

بشكل  المتمثلة في خمسة عبارات يمكن االعتماد عليها  عبارات ُبعد األداء المالي للشركة
 كبير في قياس المتغير )تقرير االعمال المتكاملة(.
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 ف بالنسبة لُبعد الحوكمة( 78.5ان معامل ألفا كرونباخ هو% =α أي أن عبارات ُبعد )
للشركة المتمثلة في خمسة عبارات يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في قياس  الحوكمة

 المتغير )تقرير االعمال المتكاملة(.
 بالنسبة لُبعد األداء االستراتيجي للشركة ( 72.7فان معامل ألفا كرونباخ هو% =αأ ) ي

ها اد عليُبعد األداء االستراتيجي للشركة المتمثلة في اربعة عبارات يمكن االعتمأن عبارات 
 بشكل كبير في قياس المتغير )تقرير االعمال المتكاملة(.

 فان معامل ألفا كرونباخ هو  بالنسبة لُبعد الممارسات البيئية واالجتماعية للشركة
(71.2% =αأي أن عبارات ُبعد الممارسات البيئية واال )جتماعية للشركة المتمثلة في 

)تقرير االعمال  أربعة عبارات يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في قياس المتغير
 المتكاملة(.

 ( 69.1بالنسبة لُبعد الفاحص الضريبي فإن معامل ألفا كرونباخ هو% =α أي أن )
عليها للشركة المتمثلة في ست عبارات يمكن االعتماد  عبارات ُبعد الفاحص الضريبي

 بشكل كبير في قياس المتغير )تقرير الفحص الضريبي(.
 ( 71.2بالنسبة لُبعد برنامج الفحص الضريبي فإن معامل ألفا كرونباخ هو% =α أي أن )

 عبارات يمكن االعتماد عبارات ُبعد برنامج الفحص الضريبي للشركة المتمثلة في خمسة
 الضريبي(.عليها بشكل كبير في قياس المتغير )تقرير الفحص 

 ( 77.1بالنسبة لُبعد جودة الفحص الضريبي فان معامل ألفا كرونباخ هو% =α أي أن )
ها عبارات يمكن االعتماد علي عبارات ُبعد جودة الفحص الضريبي للشركة المتمثلة في ست

 )تقرير الفحص الضريبي(. بشكل كبير في قياس المتغير
 فان معام بالنسبة لمتغير التنمية المستدامة( 85.7ل ألفا كرونباخ هو% =α أي أن )

 تغير.العبارات ُبعد التنمية المستدامة يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في قياس هذا الم
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 بالنسبة للمقياس ككل فإن ( 92.2معامل ألفا كرونباخ هو% =α أي أن عناصر المقياس )
 ككل يمكن االعتماد عليها بشكل كبير في قياس ما صممت من أجله.

ا سبق نستنتج أن جميع العبارات يمكن االعتماد عليها في قياس محاور الدراسة مم
 .ة بها)تقرير األعمال المتكاملة، تقرير الفحص الضريبي، التنمية المستدامة( واألبعاد الخاص

 

 نتائجال
لى عقسم الباحثون المتغيرات إلى مجموعتين متغيرات مستقلة، ومتغيرات وسيطة وتأثيرهم 

في  أثيراً ثم حدد مجموعة المتغيرات المستقلة التي من الممكن ان تكون أكثر ت ت التابعةالمتغيرا
لى ضًا عالمتغير التابع التنمية المستدامة، باإلضافة إلى المتغير الوسيطة التي لها تأثير أي

 عة.المتغير التابعة، التأثير المشترك للمتغيرات المستقلة والوسيطة على المتغيرات التاب
قد اتفقت معظم عينة الدراسة على وجود تأثير للمتغيرات المستقلة على التنمية ول

 درجة التأثير ويمكن تلخيص نتائج الدراسةلكن االختالف في اتجاه العالقة و المستدامة و 
 الميدانية في النقاط اآلتية:

 .نتيجة اختبار العالقة بين المتغيرات المستقلة بالتنمية المستدامة 
 ار العالقة بين المتغيرات الوسيطة بالتنمية المستدامة.نتائج اختب 
 لة في لمستقنتائج التحليل المباشر وغير المباشر للعالقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات ا

 path analysisظل وجود المتغيرات الوسيطة باستخدام أسلوب 
ت نتائج ينب: مةنتيجة اختبار العالقة بين المتغيرات المستقلة بالتنمية المستدا

تابع التحليل اإلحصائي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير ال
 يةواغلب حيث تبين وجود ارتباط طردي بين المتغير التابع التنمية المستدامة التنمية المستدامة

 المتغيرات المستقلة اآلتية:
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 األداء المالي للشركة. -1
 للشركة. األداء االستراتيجي -2
 الحوكمة. -3

وهو يوضح  Coefficient of determinationإلي معامل التحديد  (2R)كما تشير 
ة غير التابع )التنمينسبة نجاح المتغيرات المستقلة الموجودة في النموذج في تفسير المت

  %78.9بلغت قيمته  2R، حيث يتضح لنا من جدول السابق أن معامل التحديد المستدامة(
  قيمة  تأثيرا جوهريا طرديا علي التنمية المستدامة، حيث كانت داء المالي للشركةاألتؤثر

، مما يعني أن كل تغير بمقدار وحدة 0.01بقيمة معنوية أقل من  )0.399معامل بيتا )
، وفي ( في تنمية المستدامة0.399)واحدة في األداء المالي للشركة يؤدي إلي تغير يقابله 

 يوجد تأثير معنوي لألداء الماليبأن  ض البديل الفرعي األولضوء ذلك يتم قبول الفر 
 .للشركات محل الدراسة للشركة على التنمية المستدامة

 كانت تؤثر األداء االستراتيجي للشركة تأثيرا جوهريا طرديا علي التنمية المستدامة، حيث 
تغير بمقدار ، مما يعني أن كل  0.01بقيمة معنوية أقل من  )0.280قيمة معامل بيتا )
في تنمية  )0.280)يؤدي إلي تغير يقابله  األداء االستراتيجي للشركةوحدة واحدة في 

وي يوجد تأثير معنالمستدامة. وفي ضوء ذلك يتم قبول الفرض البديل الفرعي الثالث بأن 
 للشركات محل الدراسة. الشركات على التنمية المستدامة لألداء االستراتيجي للشركة

 امل تأثيرا جوهريا طرديا علي التنمية المستدامة، حيث كانت قيمة مع ة الشركةتؤثر حوكم
ي ف، مما يعني أن كل تغير بمقدار وحدة واحدة 0.01بقيمة معنوية أقل من  )0.082بيتا )

 في تنمية المستدامة. وفي ضوء ذلك يتم )0.082)يؤدي إلي تغير يقابله حوكمة الشركة 
مية الشركات على التن  يوجد تأثير معنوي لحوكمةبأن  لثالثقبول الفرض البديل الفرعي ا

 للشركات محل الدراسة. المستدامة
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 نتكايث ال تؤثر الممارسات البيئية واالجتماعية تأثيرا معنويا علي التنمية المستدامة ، ح 
، مما يعني أن ال يحدث تغير  0.01بقيمة معنوية أكبر من  )0.008قيمة معامل بيتا )

لفرض رسات البيئة واالجتماعية على التنمية المستدامة. وفي ضوء ذلك يتم قبول افي المما
ركات يوجد تأثير معنوي الممارسات البيئية واالجتماعية الشبأن ال  الفرعي الرابع العدم

 للشركات محل الدراسة. على التنمية المستدامة
نوي ال يوجد تأثير مع": ئلةليس هناك ما يدعونا الى رفض الفرضية العدم القا إذا القرار:

 لفرضيةا". ولكن نقبل للشركات محل الدراسة لتقارير االعمال المتكاملة على التنمية المستدامة
شركات لل مةيوجد تأثير معنوي لتقارير االعمال المتكاملة على التنمية المستدا" :البديلة القائلة

 ".الدراسة محل
: ةتداميق استراتيجية التنمية المسقدراسة أثر دعم تقرير الفحص الضريبي لتح

قرير بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الوسيطة ت
متغير حيث تبين وجود ارتباط طردي بين ال الفحص الضريبي والمتغير التابع التنمية المستدامة

 اآلتية:التابع التنمية المستدامة وكل من المتغيرات المستقلة 
 .جودة الفحص الضريبي -1
 .برنامج الفحص الضريبي -2
 الفاحص الضريبي. -3

وهو يوضح  Coefficient of determinationإلي معامل التحديد  (2R)كما تشير 
نسبة نجاح المتغيرات المستقلة الموجودة في النموذج في تفسير المتغير التابع )التنمية 

 %84.0بلغت قيمته  2Rق أن معامل التحديد المستدامة(، حيث يتضح لنا من جدول الساب
من التغيرات التي  %16وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة التي أدرجها الباحث قد فسرت 

خر أن المتغيرات المستقلة لم آ ىبع )التنمية المستدامة(، أو بمعنتحدث في المتغير التا
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ع وهذا ما يعرف بخطأ من التغيرات التي تحدث في المتغير التاب %16تستطيع تفسير 
  .Residuals، أو البواقي Error Termالنموذج 

 ويتضح من النموذج السابق أن: 
  يمة ، حيث كانت قريا طرديا علي التنمية المستدامةتأثيرا جوه جودة الفحص الضريبيتؤثر

 ، مما يعني أن كل تغير بمقدار وحدة 0.01بقيمة معنوية أقل من  )0.329معامل بيتا )
 في تنمية المستدامة،  )0.399)يؤدي إلي تغير يقابله  في جودة الفحص الضريبي واحدة

بأن يوجد تأثير معنوي لجودة وفي ضوء ذلك يتم قبول الفرض البديل الفرعي الثالث 
 للشركات محل الدراسة. على التنمية المستدامة الفحص الضريبي

  لتنمية المستدامة، حيث كانتتأثيرا جوهريا طرديا علي ابرنامج الفحص الضريبي تؤثر 
 ، مما يعني أن كل تغير بمقدار 0.01بقيمة معنوية أقل من  )0.221قيمة معامل بيتا )

في تنمية  )0.221)وحدة واحدة في برنامج الفحص الضريبي يؤدي إلي تغير يقابله 
ي و بأن يوجد تأثير معنالمستدامة، وفي ضوء ذلك يتم قبول الفرض البديل الفرعي الثاني 

 للشركات محل الدراسة. على التنمية المستدامة لبرنامج الفحص الضريبي
 حيث كانت قيمة ريا طرديا علي التنمية المستدامةتأثيرا جوه يوثر الفاحص الضريبي ،

 ، مما يعني أن كل تغير بمقدار وحدة 0.01بقيمة معنوية أقل من  )0.220معامل بيتا )
في تنمية المستدامة، وفي  )0.220)غير يقابله يؤدي إلي ت الفاحص الضريبيواحدة في 

ي بأن يوجد تأثير معنوي للفاحص الضريبضوء ذلك يتم قبول الفرض البديل الفرعي االول 
 على التنمية المستدامة للشركات محل الدراسة.

ال يوجد تأثير معنوي لتقرير ": ليس هناك ما يدعونا الى رفض الفرضية العدم القائلة إذا القرار:
". ولكن نقبل الفرضية البديلة على التنمية المستدامة للشركات محل الدراسة لفحص الضريبيا
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على التنمية المستدامة للشركات محل  يوجد تأثير معنوي لتقرير الفحص الضريبي" :القائلة
 ".الدراسة

ت متغيراوال نتائج التحليل المباشر وغير المباشر للعالقة بين المتغيرات التابعة
 path analysis أسلوب قلة في ظل وجود المتغيرات الوسيطة باستخدامالمست

 مستدامةمية الالمباشر وغير المباشر لفعالية التقارير المتكاملة على التن لذلك دراسة األثر
 في ظل وجود تقرير الفحص الضريبي.

ملة تكاإن معامل االرتباط الكلي بين المتغيرات المستقلة المتعلقة بتقارير االعمال الم -
درة وبمعامل تحديد ق %71.5والمتغير التابع التنمية المستدامة هي عالقة طردية قدراها 

84.5%. 
ملة لمتكااإن عالقة االرتباط الكلية بين المتغيرات المستقلة مجتمعه بمتغير تقارير االعمال  -

ر تأثيويتضح أن التأثير هنا  في ظل وجود تقرير الفحص الضريبي على التنمية المستدامة
 %96.4وبمعامل تحديد قدرة  %93.1هي عالقة طردية بقيمة ومقدارها  كلي،

نوي ال يوجد تأثير مع: "ليس هناك ما يدعونا الى رفض الفرضية العدم القائلة إذا القرار:
فحص الضريبي في ظل وجود تقرير ال لتقارير االعمال المتكاملة على التنمية المستدامة

ير يوجد تأثير معنوي لتقار ": كن نقبل الفرضية البديلة القائلةول". للشركات محل الدراسة
فحص الضريبي للشركات في ظل وجود تقرير ال االعمال المتكاملة على التنمية المستدامة

 ".محل الدراسة
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 توصياتال
  يوصى الباحث بعمل دورات تدريبيه الزاميه عن معايير المحاسبه المصريه والمعايير

مه النجليزيه وذلك لرفع شأن الفاحص الضريبى عند فحص الشركات المساهالدوليه واللغه ا
 .متعددة الجنسيات الموجوده فى مصرالكبرى المصريه أو 

 ( يتم مراجعتها سنويا  –مراجع  –مأمور وضع خطه لبرامج تدريب الفاحصين )مديرين
 .يهجميعا فى مصلحة الضرائب المصر  بحيث كل ثالثة سنوات يتم تدريب العاملين

  تم يإصدار برامج تدريبيه من ادارة التدريب الضريبى تستهدف مديرين الفحص مرتين سنويا
ك لرفع ا وذلفيها مراجعة كافة القوانين واللوائح والقرارات الوزاريه الجديده والتى تم تعديله

 .القيادات االداريه فى كل مأموريهشأن الفاحص الضريبى عن طريق 
  ره )فيديو( محمله على اسطوانات مدمجه فيها برامج تدريب عنانشاء مادة تعليميه مصو 

الفحص الضريبى يرجع اليها الفاحص الضريبى عند الحاجه الى مراجعتها جنبا الى جنب 
ها مع كتب ومذكرات التدريب حيث أن الماده العلميه المصوره استيعابها اسهل مع مراجعت

 .ستمرار من ادارة التدريب الضريبىوتحيثها بإ
  عمل برامج تدريبيه عن اخالقيات الفاحص الضريبى التى البد أن تتوافر فى كل

الفاحصين وعمل دورات سلوكيه عن كيفية تعامل الفاحصين مع الممول مما له األثر فى 
جدد توثيق العالقه بين الممول واالداره الضريبيه وهذه البرامج تستهدف مأمير الفحص ال

بى الفاحص الضري ة مراجع والترقيه لوظيفة مدير حتى يتذكروالقدامى وعند الترقيه لوظيف
 .ميع المراتب الوظيفيه والعمل بهادائما اخالقيات المهنه فى ج

  عمل برامج تثقيفيه لموظفى الضرائب تعرفهم بالتنميه المستدامه وأثرها فى الحاضر
صر للتنميه رؤية موالمستقبل وأهميتها ودورهم فى تحقيق هذه التنميه ومدى تحقيقهم ل

 .2030المستدامه 
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 ( وعمل اقرار بى لالشخاص االعتباريه )الشركاتيوصى الباحث بتعديل االقرار الضري
تى منفصل للشركات المساهمه يحتوى على تقارير االعمال المتكاملة والتقارير المالية ح

يسهل عملية الربط الذاتى ببضريبه من خالل االقرار وتسهل عملية الفحص الضريبى 
 ر ذلك فىوزيادة ادلة االثبات للفاحص الضريبى مما يقلل زمن الفحص وربط الضريبه وأث

 .زيادة الحصيله الضريبيه
  عمل برنامج للفحص الضريبى والتخطيط لعملية الفحص عن طريق الفاحص الضريبى

االلكترونى بحيث تتم عملية الفحص الضريبى فى كل مراحله الكترونيا لتوفير وقت 
ه وهذا يستلزم توافر البنيه التحتيه من االجهز  داره الضريبيه والشركه معاالفحص لال

 .الدوات فى مصلحة الضرايب المصريهوا
 مل يوصى الباحث بأن تقوم إدارة العالقات العامه واالعالم بمصلحة الضرائب المصريه بع

ق عن طري الضريبه فى تحقيق التنميه المستدامه برامج توعيه للممولين والشركات عن أثر
مية التلفاز والراديو ووسائل التواصل االجتماعى ومشاركتهم االجتماعيه فى الوصول للتن

 يدًا بيد مع اإلدارة الضريبية. 2030المستدامة وتحقيق رؤية مصر
  يوصى الباحث بإصدار تشريعات ضريبية ُتلزم الشركات المساهمه باإلفصاح عن تقارير

المالية السنوية لما له من أثر فى الفحص الضريبى األعمال المتكاملة مع التقارير 
 وجودته.

  ربط التشريعات الضريبيه الجديده وتعديالت قوانين ضرائب الدخل بما يتماشى وتحقيق
 .2030استراتيجية التنميه المستدامه ورؤية مصر 

 ملة تكالمعمل حوافز ضريبية للشركات التى تدمج تقاريرها المالية السنوية بتقارير األعمال ا
 تزيد هذه الحوافز بمدى زيادة االفصاح والمحتوى داخل تقارير األعمال المتكاملة.
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ABSTRACT 

The study aimed to clarify the role of integrated business reports in 

supporting the tax examination report for commercial companies in 

order to achieve sustainable development. The descriptive and 

analytical approach in conducting the study, where the data was 

collected through data collection for this and were distributed to the 

study population, who are in the tax offices specialized in examining 
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his companies (income taxes) in Cairo and Alexandria. The statistical 

analysis program (spss) was used to analyze the data and test the 

research hypotheses. To achieve the objectives of the study, the 

researchers tested the study hypotheses, which were as follows: The 

first hypothesis: there is no significant impact of integrated business 

reports on the sustainable development of companies. The second 

hypothesis: there is no significant effect of the report Tax examination 

on the sustainable development of companies. The third hypothesis: 

There is no significant impact of integrated business reports on 

sustainable development in the presence of a tax examination report for 

the companies under study.  

The researchers concluded that there is a statistically significant 

relationship between the integrated business reports and the 

achievement of sustainable development in the presence of the tax 

examination report. 

Keywords: Integrated business reports, Corporate governance, Tax 

examination report, Quality of tax examination, Sustainable 

development. 


