
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة 
 التسييرعلوم التجارية و االقتصادية و العلوم كلية 

 المالية والمحاسبةقسم 
  

 
 

  ماسترتخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة مذكرة 
 ومراقبة التسييرتدقيق التخصص:                 ةمالية ومحاسبالشعبة: 

 : بعنوان
 

 

 

 
 :إشراف األستاذ        :عداد من إ
 قوديح جمالد.                                                      منشقل محمد أمين 

 
 لجنة المناقشة:أعضاء 

                                                   

 من جامعة الرتبة االسم واللقب الصفة
 جامعة مستغامن حماضر أستاذ دمحان أمحد رئيسا
 جامعة مستغامن حماضر أستاذ قوديح مجال مقررا

 جامعة مستغامن ة حماضرأستاذ تيفايل يونس مناقشا
 

 2018 – 2017: جامعيةالسنة ال



 

 
 

 فالحمد العمل ىذا إلنجاز لي توفيقو على وجل عز هلل وختاما بداية شكري أرفع
 .مباركا كثيرا حمدا هلل
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 : مقدمة عامة

ت املىازد بين ججمع التي الاكخطادًت الىحدة املإطظت حعد  جحذ والفىيت املاليت والعىاضس والؿبيعيت البشٍس

 والخغيراث باملسوهت ًمخاش وطـ في زها واطخمسا بلاءها جػمً أهداف لخحليم وهرا الكسوف، مً مجمىعت

ادة مع البلاء بل فلـ البلاء فكسة أبدا ٌعني ال واطخمسازها اليىميت،  جلىياث اهتهاج ؾٍسم عً وذلك والخؿىز  الٍص

 .والخازحيت الداخليت للمىافظت وجإهلها أدائها مظخىي  مً جسفع فعالت حظيير وأطاليب

 الخؿـ جىفير ومدي به املعمىل  الىكام كفاءة مدي على الخعسف بػسوزة املإطظت ئدازة اهخمام أن كما

 ًمكً ال غسوزة أضبح والري بالخدكيم، جلىم داخليت خليت جىاحد غسوزة ئلى أدي املىخهجت والظياطاث

ت وقيفت باعخبازه عىه الاطخغىاء  غمان أحل مً أملإطظت في السكابت بعمليت الليام في عليها الاعخماد ًخم ئداٍز

 .املخاحت املىازد على واملحافكت الحظً الظير

 اكدشاف على والعمل املىحىدة البياهاث صحت وغمان املمخلكاث حماًت ئلى الحاحت هديجت الداخلي الخدكيم قهس

 املإطظاث هصث والتي العالم، شهدها التي املاليت وألاشماث إلاكخطاًت الاجهيازاث بعد خاضت أألخؿاء

 وبالخالي املإطظاث، جلك أعمال على فعالت زكابت لخحليم ووطائل طبل عً البحث ئلى أدي ما هرا الاكخطادًت،

ادة  الليىد جدكيم على ًلخطس غيم بىؿاق ًدظم كان حيث الداخلي، الخدكيم بعمليت اكثر والاهخمام اللجىء ٍش

 ئمكاهياث جؿىز  مع ولكً حدوثها، مً الحد على والعمل والغش ألاخؿاء واكدشاف املاليت، والسجالث املحاطبيت

ت خدماث جلدًم في وئطهامهم املدكلين  املاليت، خدماتهم حاهب ئلى ئداٍز

 .املإطظت أهداف لخحليم والعملياث ألاوشؿت كافت وجلييم فحظ على ًلىم الداخلي الخدكيم أضبح

 جىطيع غسوزة على واضح اججاه هىالك أن الى العالم دول  مً العدًد في أحٍسذ التي امليداهيت زطاث ا الد وحشير

د ا ث مع وذلك الداخلي، املدكم عمل هؿاق  بعؼ اججهذ حيث املإطظت، في الخىكيمي وغعه وازجفاع أهميخه ٍش

كيت املخحدة الىالًاث وكاهذ الداخلي، للخدكيم وشاؽ وحىد بػسوزة املإطظاث شم ا ال هحى الدول  هره مً  الامٍس

 .الاججاه هرا اجبع مً أول 

 خالل مً منها، املاليت والطيما مجاالتها مخخلف في املإطظت وهجاح جؿىز  أطاض الداخلي الخدكيم ٌعخبر حيث

لت طىاء مالي اداء أحظً جحليم في مظاهمخه  املدكم جىغيح خالل مً وهرا .مباشسة غير أو مباشسة بؿٍس

 ومعسفت دزحت ألكص ى اطخخدامها ًخمكً حتى اللىة هلاؽ جفهم وبالخالي املإطظت، غعف و كىة هلاؽ الداخلي

 .ذلك ومخابعت جىضياث وجلدًم شأجها مً الخصحيحيت الاحساءاث اجخاذ مً الادازة جخمكً حتى الػعف هلاؽ

 الد مً الكثير عليه وزكصث املإطظاث، غالبيت في ألاهميت بالغت مكاهت املالي الاداء وجحظين جلييم ًحخل حيث

ت، املحاطبيت وألابحار زاطاث  كياطا املإطظاث حعخمدها التي املاليت للمىازد اليظبيت الىدزة بظبب وذلك اوإلداٍز

 اللطىي  العىائد وجحليم الحطىل  غسوزة هجد هىا ومً عليها، واملخىافع لها الكبيرة املاليت الاحخياحاث بحجم

 على والحسص كبيرة وفعاليت بكفاءة املىازد لخلك ألامثل باالطخغالل وذلك وجؿىزها، املإطظت واطخمساز ودًمىمت
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 بخلدًم وجلىم ذلك على بالظهس جلىم املإطظت في فعالت داخليت جدكيم وقيفت ئال بىحىد ًخم ال وهرا ذلك

 .الػسوزة عىد الالشمت الخىضياث

 :إلاشكالية

 املالي ادائها وجحظين املإطظت في الىمى و الاطخمساز غمان في الداخلي الخدكيم ًلعبه الري الكبير للدوز  هكسا

 واملحاًد واملىغىعي الدائم جلييمه ؾٍسم عً العليا لإلدازة خدماث مً ًلدمه ملا الليادة وقائف أحد باعخبازه

 مركسجىا خالل مً طىحاول  جفطيال أكثر بطفت فيه والخىع املىغىع بهرا الاملام وبغيت ألاوشؿت، ملخخلف

 الخاليت : الاشكاليت عً الاحابت

 ؟الاقتصادية املؤسسة في املالي الاداء ثحسين في الداخلي التدقيق يساهم كيف

 الخاليت الدظاؤالث هؿسح إلاشكاليت هره عً لإلحابت

 الداخلي؟ بالخدكيم امللطىد ما -

 املإطظت؟ في الداخلي الخدكيم معاًير جخمثل فيما -

 أهميخه؟ هي وما املإطظت أداء بخلييم وعني ماذا -

 

 :الفرضيات

ت وقيفت الداخلي الخدكيم  -1  وجسشيد الاداء جحظين على ٌظاعد الاكخطادًت املإطظاث لجميع غسوٍز

 .اللسازاث

 .دوليا عليها املخعازف املعاًير مً مجمىعت على الداخلي املدكم عمل هجاح ًخىكف  -2

لت ألاداء جلييم  -3  .املخاحت املىازد اطخخدام كفاءة مً بالخحلم حظمح ؾٍس

 

  :الدراسة أهمية

سه صحت على الاعخماد املإطظت في الداخلي لخدكيم دوزا ابساش في البحث مىغىع أهميت جخمثل  والاطخفادة جلاٍز

سه الاداء مظخىي  جلييم على والعمل منها،  .املخميز الاداء الى للىضىل  وجؿٍى

 .املإطظت ادازة مظخىي  على وجؿبيلها الخدكيم معاًير دواطت غسوزة -

 .والخميز الخفىق  أحل مً ألاداء جلييم وؾسق  أطاليب معسفت -

تها على والحفاف الاكخطادًت املإطظاث هجاح في املظاعدة -  .الىؾني الاكخطاد على بالىفع ٌعىد مما اطخمساٍز
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 :الدراسة أهداف

ت الجىاهب زبـ محاولت - ت املإطظاث في واكع هى بما الىكٍس  .الجصائٍس

 .وأهميخه افهأهد وبحدًد الداخلي بالخدكيم الخعٍسف  -

 .والىكام املإطظت داخل الاداء جلييم  -

 .الاداء فعاليت يمجحل في الداخلي ميدكالخ مظاهمت -

  

 :الدراسة منهج

 ٌعسع املعلىماث ومخخلف والبياهاث املعؿياث وجحليل حمع أحل الىضفي،مً املىهج على البحث هرا في اعخمدها

 .البحث ملىغىع والخؿبيلي الىكسي  لإلؾاز املكىهت وألاطع املفاهيم اطخيباؽ

 - :الدراسة هيكل

ت حيث جؿسكىا في  فطىل  زالزت الى البحث هرا جلظيم جم الاؾاز الىكسي للخدكيم  الي  الفطل الاول هكٍس

 الػىابـ الثاوي املبحث  و الداخلي الخدكيم حىل  عامت مفاهيم الاول  املبحثو كظمىاه الي  مبحثين . الداخلي

 .معاًيره أهم الداخلي و  للخدكيم الاطاطيت

 ألاول  املبحثمً خالل ابساش في  مظاهمت الخدكيم الداخلي في جحظين اداء املإطظت جؿسكىاالفطل الثاوي وفي 

.  وفي الفطل الثالث حاولىا املخاؾس ادازة في الداخلي الخدكيم ويالثا املبحثو في  باملإطظت ألاداء مفاهيم

 . إطظت الاكخطادًتدوز الخدكيم الداخلي في جلييم أداء املالسبـ بين الفطلين الاول و الثاوي و ابساش  
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 املحاسبي لتدكيمماهيت ا:ألاول  املبحث

ُ  ،قمً اإلاداظبت الذساظاث مجاُ في النهابُت اإلاشخلت بمثابت الخذنُو مهىت حػخبر  ؤن ًجب الخذنُو مهىت ًضاو

هت اإلاداظبُت وؤلاحشاءاث وألاظاظاث والهىاغذ باإلابادا ملما ًٍىن   ألخشي  مالُت قترة مً ومخجاوعت ظلُمت بؿٍش

ش اغذد هى بالخذنُو نُامه مً والؿشع  ،ًىغؼ واخذة ًىخذة اإلاالُت الهىابم في واإلاداًذ اإلانهي سؤًه ًخػمً جهٍش

 .الهىابم هزه معخخذمي جطشف جدذ

 املحاسبي للتدكيم املختللت التعاريف : ألاول  املطلب

 ؤجها ،إال اإلاهىُت واإلاجالغ والهُئاث اإلاداظبي الكٌش سواد مً الػذًذ نبل مً الخعاباث جذنُو غملُت حػٍشل جم

 1 :ًلي ما الخػاٍسل جلَ ؤهم ،ومً الهذف هكغ في جطب

 والذقاجش والخعاباث واإلاعدىذاث والبُاهاث الذاخلُت الشنابت ؤهظمت قدظ هى الخذنُو " : ألاول  التعريف

 غً اإلاالُت الهىابم داللت مذي غً مداًذ قني بشؤي الخشوج ،بهطذ مىظما انخطادًا قدطا باإلاششوع الخاضت

شها ومذي مػلىمت صمىُت قترة جهاًت في اإلاششوع لزلَ اإلاالي الىغؼ  جلَ غً وخعاسة سبذ مً ؤغماله لىخابج جطٍى

 ." الكترة

 بىاظؿتها ًمًٌ التي وألاظالُب والهىاغذ واإلاػاًير اإلابادا مً مجمىغت في ًخمثل غلم الخذنُو " : الثاوي التعريف

 اإلاالُت والهىابم والسجالث الذقاجش في اإلاثبخت والبُاهاث الذاخلُت الشنابت ألهظمت مىظم اهخهادي بكدظ الهُام

 سبذ مً اإلاششوع ؤغماُ هدُجت غً الخخامُت اإلاالُت الهىابم حػبير في مداًذ قني سؤي إبذاء بهذف للمششوع

 ."خعاسة ؤو

 حمػُت غً الطادس للخذنُو ألاظاظُت اإلاكاهُم نابمت في وسد الزي الخػٍشل خالُ ومً : الثالث التعريف

ٌُت اإلاداظبت  :الخالُت الىهاؽ في الخعاباث جذنُو ماهُت جدذًذ ًمًٌ ألامٍش

ػني مىخظمت غملُت الخعاباث جذنُو- 1  اإلاعبو الخخؿُـ غلى ٌػخمذ اإلاذنو به ًهىم الزي الكدظ ؤن رلَ َو

 .الخذنُو غملُت في البذء نبل اإلاػذ الخذنُو بشهامج في واإلاخمثل

 .مىغىغُت بطىسة لخهُُمها الانخطادًت ألاخذار غلى الذالت ألاظاظُت ألاداة ؤلازباث ؤدلت جمثل 2-

                                                           
 2005ألاولي ،الؿبػت ،غمان والخىصَؼ لليشش الػلمُت اإلاػشقت يىىص  ،داس الحساباث جدكيم في متعملت دراست، الخؿُب ساؾب وخالذ معػذ قػل مدمذ  1

 5ص
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 اإلاىغىغت واإلاػاًير الكدظ مدل الػىاضش بين الخؿابو إحشاء في ؤظاظُا دوسا للمذنو الصخص ي الخٌم ًمثل 3-

ت ألاخؿاء ماهُت وجدذًذ ش في الجىهٍش  .اإلاالُت الخهاٍس

 في سؤي إبذاء ؤحل مً مداًذ قني اهخهادي قدظ هى الخذنُو : الشامل الخػٍشل اظخخالص ًمًٌ العابهت مام

ش شٍل ُ  جهٍش  رلَ ؾير ؤو وسبحي ججاسي  الهذف ًان ظىاء هذقها غً الىظش بؿذ مؤظعت ألي اإلاالُت اإلاػلىماث خى

 .مػُىت صمىُت قترة جهاًت خالُ الهاهىوي شٍلها ؤو حجمها وغً

 1 :الخالُت الػىاضش الخذنُو ٌشمل وبالخالي

 جم التي الػملُاث وظالمت صخت مً للخإيذ باإلاؤظعت الخاضت والذقاجش السجالث اإلاعدىذاث قدظ : الفحص

بها ،جدلُلها حسجُلها  .)،الىهذي الٌمي( اإلاداظبي الهُاط قدظ ؤي ،جبٍى

 قترة غً اإلاؤظعت ؤغماُ لىدُجت ظلُم يخػبير النهابُت اإلاالُت الهىابم ضالخُت غلى الخٌم إمٍاهُت هى : التحليم

 .مػُىت صمىُت

 غادلت ضىسة إزباث خالُ مً ورلَ سؤًه إبذاء مً ،اإلاذنو جمٌىا إر مترابؿخان وظُكخان والخدهُو الكدظ إن

 .اإلاالي ومشيضها اإلاؤظعت لىدُجت

ش شٍل في والخدهُو الكدظ غملُت لىخابج خهُهُت بلىسة هى إر الخذنُو غملُت خخام وهى :التلرير  ًهذم الخهٍش

 .خاسحها ؤو اإلاؤظعت داخل ًاهذ ظىاء اإلاػىُت ألاؾشاف إلى

 املحاسبي وأهداف  التدكيم أهميت 6 املطلب الثاوي

 وأهدافه املحاسبي التدكيم أهميت الاول: الفرع

 هى الىظُلت هزه وهذف ؾاًت ال وظُلت اغخباسه في اإلاداظبي الخذنُو ؤهمُت جمثل:املحاسبي التدكيم أهميت 1-

 اجخار في للمؤظعت اإلاداظبُت البُاهاث غلى يبيرا اغخمادا حػخمذ والتي الؿىابل مً مخػذدة مجمىغت خذمت

  :في ألاهمُت هزه وجخجلى اإلاعخهبلُت خؿؿها وسظم نشاساتهم

                                                           
 00-00: ،ص 2000 ، ،غمان الخىصَؼ و لليشش ضكاء ،داس الحساباث لتدكيم الحديث املدخل، حمػت خلمي اخمذ   1
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 ولهزا جهُُمه و ألاداء ومشانبت الخؿـ وغؼ ؤحل مً اإلاداظبُت البُاهاث غلى اإلاششوع إداسة اغخماد، 

 ودنت لصخت غمان مً هىاى ولِغ الصخُدت اإلاداظبُت البُاهاث غلى ؤظاظُا اغخمادا حػخمذ قئجها

 مداًذة؛ قىُت هُئت نبل مً قدطها ؾٍشو إالغً اإلاداظبُت البُاهاث

 للىخذة اإلاالي الىغؼ مػشقت ؤحل مً اإلاخخلكت اإلاالُت الهىابم إلى ًلجئىن  واإلاعخخذمين اإلاالى إن 

 ؤيبر جدهُو ؤحل مً واظدثماساتهم مذخشاتهم جىحُه نشاساث الجخار اإلاالي اإلاشيض نىة مذي الانخطادًت

 1ممًٌ؛ غابذ

 ش غلى والذابىين اإلاىسدًً اغخماد  مً وظلُمت صخُدت اإلاالُت الهىابم ًاهذ إرا ًىضح الزي اإلاذنو جهٍش

 الابخمان مىذ في الششوع نبل اللتزاماتها اإلاؤظعت حعذًذ غلى والهذسة اإلاالي اإلاشيض إلاػشقت جدلُلها ؤحل

ىجىظُػه؛  الخجاٍس

 حػخمذ والبىىى اإلاؤظعاث هزه ؤن خُث الانتراع ومؤظعاث للبىىى باليعبت هاما الخذنُو ٌػخبر يما 

ش اإلاالُت الهىابم غلى  الهشوع إغؿاء في الششوع نبل اإلاالُت الهىابم وجدلُل ولذساظت اإلاذنو وجهاٍس

ػخبر ل ؤي )اإلاطشفي الابخمان( الهشوع إغؿاء ؤحل مً ألاظاط الخذنُو َو  ألاحل؛ نطير الخمٍى

 اليشاؽ يمشانبت مخػذدة ألؾشاع اإلاؤظعاث جطذسها التي البُاهاث غلى الخٍىمُت الهُئاث اغخماد 

 ،باإلغاقت صخُدت خهُهُت وانػُت لبُاهاث اغخمادها ؾٍشو غً ورلَ الػشابب قشع ؤو الانخطادي

ُ  بػؼ ؤن إلى  حهاث غلى رلَ في مػخمذة ؤلاغاهاث وجهذًم ومىخجاث ظلؼ ؤظػاس بخدذًذ جهىم الذو

 البُاهاث جلَ صخت مذي غلى الكني الشؤي إلبذاء قيها والخدهُو للبُاهاث بالكدظ جهىم التي مداًذة

 غليها؛ الاغخماد ومذي

 ه وما اإلاالُت الهىابم غلى الانخطاد سحاُ اغخماد  الذخل وجهذًش جدلُل في مداظبُت بُاهاث مً جدخٍى

 اإلاداظبُت البُاهاث دنت غلى جهذًشاتهم دنت حػخمذ ،يما الانخطادًت للخؿـ بشامج ووغؼ  الهىمي

 .اإلاػخمذة

                                                           
 04ص  2002ألاسدن  لليشش اإلاعيرة ،داس الىظريت الىاحيت – املعاصر الحساباث جدكيم، اإلاؿاسهت قالح ؾعان     1
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 غامت ظُاظت وغؼ ؤحل مً ؤلاداسة مؼ مكاوغت ؤحل مً اإلاالُت الهىابم غلى الػماُ ههابت اغخماد 

 الػماُ؛ مضاًا لألحىسوجدهُو

 اإلاخاخت؛ اإلاىاسد جخطُظ في اإلاداظبي الخذنُو معاهمت  

 والخالغب ؤلاظشاف خاالث وإًػاح الاظدثماساث خماًت بهذف اإلاجخمػاث جىمُت في الكػالت اإلاعاهمت 

ػخبرالخذنُو  وجىقير اإلاػِش ي اإلاعخىي  وسقؼ الخاضت ؤهذاقها جدهُو ؤحل مً للذولت غىن  خير َو

 الانخطادًت؛ الخىمُت لخدهُو للمجخمؼ الشقاهُت

 :املحاسبي التدكيم لفرع الثاوي : أهدافا

 1  مخؿىسة ؤو خذًثت وؤخشي  جهلُذًت، ؤهذاف :ألاهذاف مً هىغين هىاى .

 :إلى جخكشع بذوسها :التلليديت ألاهداف )ا(

 :رئيسيت أهداف1

 .غليها الاغخماد ومذي الذقاجش في اإلاثبخت الخعابُت البُاهاث وضذم ودنت صخت مً الخدهو -

ت ؤدلت غلى ٌعدىذ مداًذ قني سؤي إبذاء -  .اإلاالي للمشيض اإلاالُت الهىابم مؿابهت مذي غً نٍى

 :فرعيت أهداف 2

 .ؾش ؤو ؤخؿاء مً والسجالث بالذقاجش ًىحذ نذ ما ايدشاف -

ُ  وإحشاءاث غىابـ لىغؼ والؿش ألاخؿاء اسجٍاب قشص جهلُظ -  .رلَ دون  جدى

ش في غليها ؤلاداسة اغخماد - ت العُاظاث وسظم جهٍش  .ومعخهبال خاغشا الهشاساث واجخار ؤلاداٍس

 .الظدثماساتهم اإلاىاظبت الهشاساث اجخار مً وجمٌُنهم اإلاالُت الهىابم معخخذمي ؾمإهت -

بت مبلـ جدذًذ في الػشابب دابشة مػاوهت -  .الػٍش

ش جهذًم -  .اإلاذنو إلاعاغذة الخٍىمُت للهُئاث الاظخماساث ومأل اإلاخخلكت الخهاٍس

 :املتطىرة الحديثت ألاهداف )ب(

 .مػالجتها وؾشم  وؤظبابها الاهدشاقاث وجدذًذ ألاهذاف جدهُو ومذي جىكُزها ومخابػت الخؿت مشانبت

                                                           
 23ص 2002،  ،ظىسٍا الجامػُت اإلاؿبىغاث و الٌخب ،مذًشبت عملياث و أساسياث: الحساباث مراحعت أصىل ، بٌشي  خاج غلي  1
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 .اإلاشظىمت للىخابج ووقها ألاغماُ هخابج جهُُم-

 .اليشاؽ هىاحي حمُؼ في ؤلاظشاف مىؼ ؾٍشو غً ممٌىت إهخاحُت يكاًت ؤنص ى جدهُو -

 .اإلاجخمؼ ألقشاد الشقاهُت مً ممًٌ نذس ؤنص ى جدهُو-

 1 :أخري  أهداف )ج

 اإلاثبخت اإلاعدىذاث اظخٌماُ غلى ،والػمل التزوٍش ؤو الخؿإ مً خلىها ؤي اإلاداظبُت الهُىد صخت مً الخإيذ-

ذة الػملُاث لصخت ت للهُىد واإلاٍؤ  .الذقتًر

 هدُجت ؾيرها ؤو اإلاػخمذة ظىاء والكىُت الخعابُت ألاخؿاء مً وخلىها الخخامُت الخعاباث غمل صخت مً الخإيذ-

 .الخهطير ؤو ؤلاهماُ

 جبذؤ الخعاباث مشاحػت ألن بها الخاضت وؤلاحشاءاث اإلاالي اإلاؿضي  راث الػملُاث ؤداء في اإلاخبػت الىظم دساظت -

 .الىظم هزه صخت مً بالخإيذ

 .ومُذاهُت غملُت ؤهذاف اظخخشاج ًمًٌ للمشاحػت الػامت ألاهذاف هزه خالُ ومً

 2 :وميداهيت عمليت اهداف 1

 :الشمىليت 1-

 غملُت ًل ؤن ؤي اإلاالُت والٌشىف الىزابو في مترحمت اإلاؤظعت خههتها التي الػملُاث ًل ؤن اإلاػُاس بهزا ههطذ

 هزه وحىد ،غذم مداظبُا حسجُلها مً بػذ قُما حعمذ ؤولُت وزُهت في خذوثها غىذ وجهُذها حسجُلها جم نذ

 .اإلاداظبُت للدسجُالث الشمىلُت مبذؤ جدهُو اإلاعخدُل مً ًجػل ألاولُت الىزُهت

 :الىحىد2-

 اظدثماساث( اإلاؤظعت في اإلاادًت الػىاضش ًل ؤن الىحىد بمبذؤ وههطذ مالي وحىد لها اإلاسجلت الػملُاث ًل ؤن هى

 مً ؤًػا اإلاشاحؼ ًخإيذ )،ؤلاًشاداث الذًىن،الىكهاث( ألاخشي  للػىاضش باليعبت مادًت خهُهت لذحها )مخضوهاث

 .وهمُت هكهاث ؤو إًشاداث ؤو دًىاها ؤو خهىنا جمثل ال بدُث وانػُتها مً ؤي وحىدها

                                                           
 35ريشه ص  ظبو ،مشحؼ الىظريت الىاحيت - املعاصر الحساباث ،جدكيم اإلاؿاسهت قالح ؾعان  1
ت عملياث و أساسياث: الحساباث مراحعت أصىل ، بٌشي  خاج غلي  2  23ص 2002،ظىسٍا  الجامػُت اإلاؿبىغاث و الٌخب ،مذًٍش
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 :امللكيت

ُ  ًل ؤن اإلالٌُت بمبذؤ ههطذ  ًثبذ ناهىوي معدىذ هىاى ؤي قػال للمؤظعت ملَ هي اإلايزاهُت في جظهش التي ألاضى

ُ  جذمج لم بدُث اإلالٌُت جلَ  ؤًػا حسجُلها جم نذ الخاسج في مىحىدة لٌنها للمؤظعت ملٍا لِغ غىاضش لألضى

 جبين خاضت دقاجش في جهُذ ؤن والبذ اإلايزاهُت خاسج ًالتزاماث للمؤظعت ملَ لِعذ التي الخهىم  ًل حػخبر

 اإلاشاحؼ خو ومً اإلاداظبُت الىزابو في حسجُلها لها ًدو ال للمؤظعت اإلالٌُت جًٌ لم إر بدُث هزا ؾبُػتها،

 .ناهىوي معدىذ بىحىد ورلَ اإلالٌُت صخت مً الخإيذ

  :التلييم 4-

 غملُت وؤن غليها اإلاخػاسف اإلاداظبُت للمبادا ؾبها جهُمها جم نذ جمذ التي الػملُاث ًل ؤن هى اإلابذؤ هزا مػنى

 .ؤخشي  إلى دوسة مً زابخت بطكت ؾبهذ الخهُُم

 :املحاسبي التسجيل 5-

هت حمػها جم نذ الػملُاث ًل ؤن اإلابذؤ بهزا ههطذ  اإلابادا باخترام وجشييزها حسجُلها جم يما صخُدت بؿٍش

 ؤي سجلذ الػملُاث ًل ؤن بالدسجُل ؤخشي،وههطذ إلى دوسة مً زابخت ؾشم  وباغخماد غليها اإلاخػاسف اإلاداظبُت

 .ًجب ما قيها ؤدسحىا

 :منها هزيش ؤخشي  ؤهذاف هىاى رلَ إلى إغاقت

 1 :جاريخيا التدكيم أهداف2

 :الخالُت الىهاؽ خالُ مً رلَ و

 الخذنُو ًان ،ولزلَ ألاخؿاء و والاخخالط الخالغب ايدشاف الخذنُو مً الهذف ًان م 0500 غام نبل-

 .الذاخلُت الشنابت لىظام وحىد وال الخكطُلي

 ايدشاف إلى باإلغاقت اإلاالي اإلاشيض وظالمت صخت مذي جدذًذ الخذنُو مً الهذف ًان :م 0520 إلى م 0501 مً-

 .الذاخلُت بالشنابت الاهخمام بذؤ ولزلَ وألاخؿاء الخالغب

                                                           
 24،ص  ظابو ،مشحؼ عملياث و أساسياث: الحساباث مراحعت أصىل ، بٌشي  خاج غلي  1
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ُ  وجم وصخخه اإلاالي اإلاشيض ظالمت مذي جدذًذ الخذنُو مً الهذف ًان :م 0520 إلى م 0520 مً-  هدى الخدى

 .الذاخلُت الشنابت هظام ونىة مخاهت غلى ٌػخمذ الزي الاخخباسي  الخذنُو

 .غذًذة ؤهذاف ؤغُكذ : آلان ختى م 0520 مً-

ُ  دون  خالذ التي ألاظباب ،ودساظت ؤهذاف مً خهو ما غلى والخػشف جىكُزها ومخابػت الخؿـ مشانبت-  الىضى

 .اإلادذدة ألاهذاف إلى

 .اإلاعؿشة ألاهذاف إلى باليعبت ألاغماُ هخابج جهُُم-

 .اإلاجخمؼ ألقشاد الشقاهُت مً نذس ؤنص ى جدهُو -

 .اليشاؽ هىاحي حمُؼ في ممٌىت إهخاحُت يكاًت ؤنص ي جدهُو خالُ مً ؤلاظشاف غلى الهػاء-

 .الخذنُو مدل اإلايشأث ؤو الػمُل غلي الخذنُو غملُت آزاس جهذًش لطػىبت ورلَ الخذنُو خؿش جخكُؼ-

 وأهىاعه املحاسبي التدكيم مبادئ : الثاوي املبحث

 املحاسبي التدكيم مبادئ: ألاول  املطلب

ػني : الشنابي ؤلادساى جٍامل مبذؤ-  واإلادخملت الكػلُت وؤزاسها اإلايشإة ؤخذار بؿبُػت الخامت اإلاػشقت اإلابذؤ هزا َو

 للمػلىماث اإلاخخلكت ألاؾشاف اخخُاحاث غلى حهت،ولىنىف مً ألاخشي  باألؾشاف وغالناتها اإلايشاة يُان غلى

 .ؤخشي  حهت مً آلازاس هزه غً اإلاداظبُت

ُ  مبذؤ - ػني : الاخخُاسي  الخذنُو مذي في الشمى  اإلايشإة ؤهذاف حمُؼ الكدظ مذي ٌشمل ؤن اإلابذؤ هزا َو

ش حمُؼ ويزلَ والكشغُت الشبِعُت  لهزه اليعبُت ألاهمُت مشاغاة ،مؼ اإلايشإة بىاظؿت اإلاػذة اإلاالُت الخهاٍس

ش وجلَ ألاهذاف  .1الخهاٍس

 املحاسبي التدكيم أهىاع:الثاوي املطلب

ت ،جخخلل اإلاداظبي للخذنُو غذًذة ؤهىاع هىاى  غملُت حىهش مً الٌؿير رلَ ؤن ،إال مىه إلُه ًىظش التي والضاٍو

 2 :الخالي الىدى غلى الخذنُو ؤهىاع بذساظت وظىهىم الخذنُو

 

                                                           
 21ريشه، ص ظبو ،مشحؼ الحساباث لتدكيم الحديث املدخل، حمػت خلمي ؤخمذ  1
 42-40:،ص ريشه ظبو مشحؼ ، الىظريت الىاحيت-املعاصر الحساباث جدكيم، اإلاؿاسهت قالح ؾعان  2
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  ؤلالضام؛ خُث مً

  ؛ )الاخخباساث حجم( الكدظ مذي خُث مً

 الخذنُو غملُت جىنُذ خُث مً

  الخذنُو؛ غملُت هؿام خُث مً

 الخذنُو  بػملُت الهابم خُث مً

 .إلالزام حيث من : ألاول  الفرع

 .اخخُاسي  ،وجذنُو إلضامي ،جذنُو هىغين إلى الهاهىوي ؤلالضام خُث مً الخذنُو ًىهعم

 :إلالزامي التدكيم1-

 الهىابم واغخماد خعاباتها لخذنُو خاسجي مذنو حػُين بػشوسة اإلاؤظعت ًلضم ،خُث به الهُام الهاهىن  ًدخم

ترجب لها الخخامُت اإلاالُت  .اإلاهشسة الػهىباث ؾابلت جدذ اإلاخالل ونىع به الهُام غذم غً ،ٍو

 :الاختياري  التدكيم2-

 هىا اإلاذنو واحباث ،وجٍىن  ماليها ؤو اإلاؤظعت إداسة مً بؿلب ،وجٍىن  بهاهىن  اإلالضمت ؾير الخذنُو غملُت هي

 .الخذنُو لػملُت الؿالب مؼ اإلاعبو الجكانه وقها مدذدة

ًاث الكشدًت اإلاؤظعاث قكي  خعاباث لخذنُو خاسجي مذنو بخذماث الاظخػاهت ًخم ،نذ ألاشخاص وشش

ًاء اؾمئىان خُث مً جخدهو التي للكابذة ،هدُجت الخخامُت اإلاالُت نىابمها واغخماد اإلاؤظعت  صخت غلى الشش

ًاء خهىم  لخدذًذ يإظاط جخخز ،والتي اإلاالي واإلاشيض ألاغماُ هخابج غً اإلاداظبُت اإلاػلىماث  في وخاضت الشش

 في للمالَ الثهت ٌػؿي اإلاذنو ،قىحىد الكشدًت اإلاؤظعاث خالت في ؤما .حذًذ شٍشَ اهػمام ؤو اهكطاُ خالت

 .الػشابب مطلخت وخاضت الخاسحُت الجهاث إلى جهذم التي وجلَ الذقاجش مً اإلاعخخشحت البُاهاث دنت

  )تباراثالاخ حجم(الفحص مدي حيث من :الثاوي الفرع .

 1:هىغين إلى الاخخباساث حجم وقو الخذنُو ًىهعم
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 :)جفصيلي( شامل جدكيم 1-

 اإلاالُت العىت خالُ جمذ التي وألاغماُ واإلاعدىذاث والذقاجش الهُىد ًاقت الخذنُو غملُت حشمل ؤن به اإلاهطىد

خؿلب ً وونخا حهذا الخذنُو مً الىىع هزا ٍو  مؼ ًخػاسع ،قهى باهظت هكهاث ًٍلل ًىهه إلى باإلغاقت يبيًر

 غلى ًهخطش اظخخذامه قئن ،وبالخالي باظخمشاس غلى مشاغاتهما اإلاذنو ًدشص والتي والخٍلكت الىنذ غاملي

 .الطؿير الدجم راث اإلاؤظعاث

 :اختباري  جدكيم 2-

ًاث ظهىس  مؼ الخذنُو مً الىىع هزا ظهش شجٌض الٌبري  الشش  مجمىع مً اإلاذنو ًيخهيها غُىت قدظ ؤظاط غلى ،ٍو

ػخمذ الىخابج حػمُم ًخم ؤن غلى باإلاؤظعت الخاضت واإلاعدىذاث والخعاباث والسجالث الذقاجش  الػُىت حجم ،َو

 غلى وحب والسجالث الذقاجش في يثيرة ؤخؿاء جىاقش خالت ،قكي الذاخلُت الشنابت هظام وظالمت نىة مذي غلى

 .الػُىت حجم جىظُؼ اإلاذنو

 .التدكيم عمليت جىكيت حيث من:الثالث الفرع

 :ن1هىعي إلى الخذنُو جهعُم ًمًٌ اإلاػُاس هزا وقو

 :مستمر جدكيم

 ظىاء معبها مدذد صمني لبرهامج وقها يٍل اإلاالُت العىت خالُ الاخخباساث وإحشاء الكدظ غملُاث خالله مً جخم

هت ًاهذ ت ؤو ؤظبىغُت بطكت جخم ،يإن مىخظمت بؿٍش هت ؤو ...شهٍش  الخذنُو مً الىىع وهزا مىخظمت ؾير بؿٍش

 :خالت في خاضت بطكت اإلاذنو ًدبػه

 .غملُاتها وحػذد يبر ويزا اإلاؤظعت حجم يبر 1-

 .يكاءجه مذي غلى للخٌم الذاخلُت الشنابت هظام جهُُم مً الخمًٌ غذم 2-

 .معخمشة بطكت اإلاؤظعت غلى التردد مً ًمٌنهم ،ما اإلاذنو معاغذي مً يبير غذد جىاقش 3-
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 :نهائي جدكيم 2-

لجإ الخخامُت اإلاالُت والهىابم الخعاباث وإغذاد اإلاالُت العىت اهتهاء بػذ ًخم بٍىهه ًخميز  إلى الخاسجي اإلاذنو ،ٍو

 التي اإلاضاًا ومً .يبيرة بطىسة الػملُاث قيها جخػذد ال والتي الدجم ضؿيرة اإلاؤظعاث في غادة ألاظلىب هزا

 :النهاةي الخذنُو ًدههها

 نذ جٍىن  الخعاباث حمُؼ ؤن ،خُث جذنُهها ًخم التي وألاسنام البُاهاث وحػذًل الخالغب اخخماالث جخكُؼ 1-

تها جمذ  .وإنكالها حعٍى

 ولً اإلاؤظعت غلى يثيرا ًترددوا لً ومػاوهُه اإلاذنو ،ألن اإلاؤظعت داخل الػمل في اسجباى خذور غذم 2-

 .ؤلانكاُ غملُت مً الاهتهاء بػذ إال والذقاجش السجالث إلى ًدخاحىا

 إلادذودًت الاخخباساث وإحشاء الػملُاث جدبؼ في ومعاغذًه اإلاذنو حاهب مً العهى اخخماالث مً جػػل 3-

 .الىنذ

 .التدكيم عمليت هطاق حيث من : الرابع الفرع

 1 :ًلي ما إلى الىؿام خُث مً الخذنُو ًهعم

 :كامل جدكيم 1-

ُ  نُىدا اإلاذنو مؼ اإلاخػانذ الؿشف ؤو ؤلاداسة قُه جػؼ ال الزي الخذنُو هى  ٌػني ال وهزا غمله، وهؿام مجاُ خى

ش في ٌشترؽ ولًٌ ، الذوسة خالُ جمذ التي الػملُاث ًل بكدظ اإلاذنو نُام  والزي غمله جهاًت في اإلاذنو جهٍش

ت للمذنو وجٍىن  ، اظخثىاء دون  اإلاالُت الهىابم ًل ًمغ ؤن واإلاداًذ الكني سؤًه ًخػمً  التي اإلاكشداث اخخُاس خٍش

ُ  ًاملت اإلاعؤولُت جدمله مؼ الخخباساجه ًخػػها  . اإلاكشداث ًل خى

 :حزئي جدكيم 2-

 الىهذًت الػملُاث ،يكدظ مػين لؿشع مىحهت ؤو الهذف مدذودة وجٍىن  اإلاذنو بها ًهىم التي الػملُاث هى

 ؤو اإلاخاصن  خعاباث قدظ ،ؤو مدذدة قترة خالُ آلاحل ؤو الىهذي البُؼ غملُاث قدظ ؤو مػُىت، قترة خالُ

 .اإلاخضون حشد مً الخإيذ
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ُ  إلى الجضةي الخذنُو حهذف ش غلى الخطى  الكدظ إليها جىضل التي والىخابج اجبػذ التي الخؿىاث مخػمىا جهٍش

ُ  إلى حهذف وال  وهدُجت اإلاالُت للمشايض داللتها ومذي اإلاالُت الهىابم غذالت مذي غً مداًذ قني سؤي غلى الخطى

جب .الٍامل الخذنُو في هى يما ألاغماُ ُ  الجضةي الخذنُو في اإلاذنو غلى ٍو  اإلاهمت ًىضح يخابي غهذ غلى الخطى

 .ألاداء في جهطير إلُه ًيعب وال هكعه لُدمي وهؿانها بها نُامه اإلاؿلىب

 .التدكيم بعمليت اللائم حيث من : الخامس الفرع

  1:ؤظاظُين هىغين إلى بها الهابم خُث مً الخذنُو غملُت جهعُم ًمًٌ

 :الداخلي جدكيم  1

ت ،لها اإلاؤظعت معخىي  غلى مخىاحذة مطلخت به جهىم الخذنُو مً الىىع هزا  وجخمخؼ الخٌم في الخامت الخٍش

ُ  في باالظخهاللُت  هى الذاخلي الخذنُو والخدهو،وغمل والخؿابو الخهُُم مهام الذاخلي للخذنُو الخطشف،وجخى

 .باإلاؤظعت دابمت مطلخت ؾشف مً ًىكز ًىهه دابم غمل

 جدذ اإلاىغىغت للىظابل دوسي قدظ غً غباسة ": ؤهه غلى الذاخلُين واإلاشانبين للمذنهين الكشوس ي اإلاػهذ غشقه

ت جطشف ت جابػت مطلخت به جهىم اليشاؽ هزا .اإلاؤظعت وحعُير مشانبت نطذ مذًٍش  ومعخهلت اإلاؤظعت إلاذًٍش

 ." ألاخشي  اإلاطالح باقي غً

ُ  ؤلاحشاءاث ًاهذ إرا مما الخإيذ هي الذوسي اليشاؽ هزا إؾاس في الذاخلُين للمذنهين الشبِعُت ألاهذاف  اإلاػمى

 واضخت ،الهُاًل قػالت الخىظُماث ششغُت ،الػملُاث ضادنت اإلاػلىماث ،ؤن الٍاقُت الػماهاث جخػمً بها

 .ومىاظبت

 :الخارجي جدكيم 2-

 اإلاداظبُت والسجالث البُاهاث قدظ ،بؿُت اإلاؤظعت خاسج مً ؾشف بىاظؿت ًخم الزي هى الخاسجي الخذنُو

ُ  مداًذ قني سؤي إبذاء ؤحل ،مً الذاخلُت الشنابت هظام جهُُم غلى والىنىف  اإلاػلىماث وضذم صخت خى

ُ  جىاُ ختى اإلاطذانُت إلغؿائها لها،ورلَ اإلاىلذ اإلاداظبي الىظام غً الىاججت اإلاداظبُت  لذي والشغا الػام الهبى

،وهُئاث  الػشابب ،إداسة ،البىىى ،اإلاعدثمٍشً اإلاعاهمىن (الخاسحُت ألاؾشاف مً اإلاػلىماث هزه معخػملي
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ُ  ،ًمًٌ الخاسجي والخذنُو الذاخلي الخذنُو بين يشبـ .)ؤخشي   معخىي  غلى الذاخلي الخذنُو بىحىد ؤهه الهى

 ًمًٌ يما ؤغمالها وهخابج خعاباتها ومطذانُت صخت في الخاسجي للمذنو الثهت مً هىغا ٌػؿي رلَ قئن اإلاؤظعت

 الذاخلي. الخذنُو وؤغماُ إحشاءاث بػؼ غلى ٌػخمذ ؤن له

 الحساباث مدكم وشروط التدكيم معايير : الثالث املبحث

 ًخمًٌ ولٍي الخذنُو مهىت جدٌم التي ؤلاحشاءاث و الػىابـ إلاخخلل اإلابدث لهزا دساظدىا في هخؿشم  ظىف

 إليها هخؿشم  ظىف لهزا و وواحباجه خهىنه ٌػشف و ضكاث و بمؤهالث ًخطل ؤن ًجب رلَ مً اإلاذنو

 1 :الخالُين اإلاؿلبين في بالخكطُل

 .الخذنُو مػاًير 1-

 .الخعاباث مذنو ششوؽ 2-

 ومراحله املحاسبي التدكيم معايير : ألاول  املطلب

 .الشخصيت أو العامت املعايير : ألاول  الفرع

ً مباششة مشجبؿت ًىجها بالصخطُت اإلاػاًير هزه ظمُذ مًٌ إلاذنو الزاحي بالخٍٍى  :آلاحي في خطشها الخعاباث ٍو

 .والػملي الػلمي الخإهُل مً ًافي نذس لهم ؤشخاص ؤو شخظ بىاظؿت الكدظ غملُت جخم ؤن 1-

 .والاظخهالُ الخُاد غىطشي  اإلاذنو لذي ًخىاقش ؤن 2-

ش إغذاد في ويزا غمله ؤزىاء اإلاػخادة اإلاهىُت بالػىاًت اإلاذنو ًخدلى ؤن 3-  .الخهٍش

 :والعملي العلمي التأهيل 1-

 الػملُت والخبرة الػلمُت اإلاػشقت لذًه شخظ بىاظؿت جخم ؤن ًجب الخذنُو غملُت ؤن غلى اإلاػُاس هزا ًىظ

 والخذنُو والػشابب اإلاداظبت مجاالث في الٍاقُت الػلمُت اإلاػشقت يمذنو،ؤي للػمل جؤهله التي اإلاهىُت والٌكاءة

ب في اإلاذنو اظخمشاس مؼ اإلاهىُت باإلاماسظت اإلاشجبؿت اإلاجاالث مً وؾيرها  للمهىت مماسظخه ؾىاُ والخػلُم الخذٍس

ظل اإلاجاالث جلَ في الخذًثت بالخؿىساث ملما لُظل  .حذًذة مجاالث في اإلاػشقت اليدعاب معخػذا ،ٍو
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 :الاستلالل 2

شه في اإلاذنو سؤي مطذانُت دسحت ًىن  في اإلاػُاس هزا ؤهمُت جخمثل  ألاخير هزا خُاد بمذي مشجبؿت النهاةي جهٍش

 .الخذنُو مدل اإلاؤظعت غً واظخهالله

 لػهىباث حػشغه ،وغذم اإلاذهُت خهىنه بٍامل ،وجمخػه اإلاذنو وهطج واظخهامت هضاهت في الاظخهاللُت جخمثل

 بٍامل ًخمخؼ ،ؤي قػال معخهال ًٍىن  ،ؤن الخعاباث وضذم لششغُت الػامً باغخباسه غلُه يما .حهت مً ظابهت

ت  .غمل غهذ بالششيت ًشبؿه وال ؤغمالهم ٌشاسيهم ،وؤال الشنابت مىغىع اإلاؤظعت ؤغػاء اججاه الخٍش

 :املهىيت العىايت 3-

 بخدعين مؿالب ؤهه ،يما الخذنُو إلاهىت وألاخالنُت الكىُت باإلاػاًير التزامه غشوسة اإلاذنو غلى اإلاػُاس هزا ًىحب

 والاظخهالُ الٌكاءة غىطشي  قخىقش .الخذنُو غملُت خؿىاث لجمُؼ الٍافي الاهخمام ٌػؿي ،وؤن خذماجه حىدة

 الخخؿُـ جخؿلب يما .اإلانهي ؤدابه حىدة معخىي  مً جشقؼ الػمل في حذًت جىقش ٌشترؽ ،وبالخالي ًافي ؾير

 .ودنُهت ًاملت غمل ؤوسام بئغذاد ًهىم ،وؤن غنها معؤوال ًٍىن  مهىُت مهمت ؤو وشاؽ ألي الٍامل وؤلاششاف

  امليداوي العمل معايير : الثاوي الفرع

 1:املالئمين وإلاشراف التخطيط 1-

 مدل اإلاؤظعت بِئت جكشغها التي واإلاػؿُاث جخالءم مٌخىبت غمل خؿت بىغؼ مؿالب اإلاذنو ؤن اإلاػُاس هزا ٌػني

 الؿشع بلىؽ قشص مً ظُػضص  الكدظ غملُت ؤزىاء بها ًهىم خؿىة لٍل الضمني لإلؾاس جدذًذه ؤن ،يما الخذنُو

 . الػمل مشاخل جؿىس  مؼ واإلاخابػت للخػذًل الخؿت هزه خػىع إمٍاهُت ،مؼ وسائها مً

 :الداخليت للركابت الكافي الفهم 2

 بالىظابل اإلاؤظعت غً اإلاػلىماث ججمُؼ خالُ مً الذاخلُت الشنابت هظام وجهُُم دساظت للمذنو ًمًٌ

 :جخػمً غمل وسنت بئغذاد اإلاذنو ،ًهىم العابهت الذساظت بػذ:الخالُت

 الىمىرحُت الاظخهطاء نابمت واظخخذام الاؾالع و واإلاالخظت اإلاخابػت ؾٍشو غً ًخدهو: اإلاىغىع بىظام ؤلاإلاام-

 .الىظام خزا بها ٌػمل التي الٌُكُت لخدذًذ
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ا ظلُما ألاخير هزا ًٍىن  نذ:الىظام غليها ٌعير التي الٌُكُت جدذًذ- مًٌ وانػُا مؿبو ؾير ولٌىه هظٍش  رلَ ٍو

 .ؤلاخطابُت الػُىاث بخدبؼ

 .ؤلاحشاءاث لخلَ ألامثل بالىمىرج باإلاهاسهت واإلاعخخذمت اإلاىغىغُت ؤلاحشاءاث ودنت مالبمت مذي جدذًذ-

 :الكافيت التدكيم أدلت حمع 3-

 ؤظاظا لخٍىن  الٍاقُت والهشابً ألادلت غلى اإلاذنو ًدطل ؤن غلى اإلاُذاوي الػمل مػاًير مً الثالث اإلاػُاس ًىظ

ُ  لشؤًه إبذابه في إلُه ٌعدىذ ظلُما ؿت اإلاالُت الهىابم خى  .الخدهو نابلُت قشع غلى ألادلت هزه جهىم ؤن ،شٍش

ُ  إزباث دلُل ًذغمها ًان إرا قهـ مبرسة جٍىن  اإلاذنو إليها ًطل التي قالهشاساث  .ومالبم مػهى

 .التلرير إعداد معايير :الثالث الفرع

ش بٌخابت الكدظ غملُت ؤداء غهب مذنو ًل مهمت جيخهي ذ سؤًه ،ًخػمً جهاةي جهٍش ُ  اإلاداًذ الطٍش  ششغُت خى

ش يخابت مهمت ؤن ؾير .الخعاباث وضذم  ؤخزها اإلاذنو غلى ًخػين التي الػىابـ مً مجمىغت مً جخلى ال الخهٍش

 1 :مػاًير ؤسبػت إلى ،وجىهعم الاغخباس بػين

 .غليها اإلاخػاسف اإلاداظبُت اإلابادا مؼ اإلاالُت الهىابم اجكام مذي-

 .اإلاداظبُت اإلابادا جؿبُو في الثباث-

 .ومالبمخه اإلاداظبي ؤلاقطاح يكاًت-

 .اإلاالُت الهىابم في الشؤي إبذاء-

  :عليها املتعارف املحاسبت مبادئ مع املاليت اللىائم اجفاق مدي 1-

ُ  اإلاػُاس ٌػني ش مػاًير مً ألاو ُ  اإلاذنو مً جىغُدا ًخػمً ،ؤن الخهٍش  ؤغذث نذ اإلاالُت الهىابم ًاهذ إرا ما خى

 .غليها اإلاخػاسف اإلاداظبُت للمبادا وقها

ب ًمًٌ  :الخالُت اإلاجمىغاث إلى اإلاػُاس هزا هظش وحهت مً غليها اإلاخػاسف اإلاداظبُت اإلابادا جبٍى

 .الػامت اإلابادا : ألاولى اإلاجمىغت

 :آلاحي في اإلابادا هزه إحماُ ًمًٌ
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ُ  مبذؤ )3 / الثباث مبذؤ )2 / الخزس و الخُؿت مبذؤ )1  .ؤلاقطاح مبذؤ )0 / اليعبُت ألاهمُت مبذؤ )4 / الشمى

ًاث مً الػذًذ لهُام ،هدُجت اإلاداظبُت اإلاػلىماث بإمً ًخػلو حذًذ آخش مبذؤ إغاقت ًمًٌ  بخؿبُو الشش

 .اإلاػلىماث جٌىىلىحُا اظخخذام غً هخجذ ،والتي الالٌتروهُت بالخجاسة ٌعمى ما خالُ مً اإلاداظبُت ألاغماُ

 .بالشبذ اإلاشجبؿت الػلمُت اإلابادا :الثاهُت اإلاجمىغت

 :آلاحي في اإلابادا هزه إحماُ ًًٌ

 .بالىكهاث ؤلاًشاداث مهابلت مبذؤ )2 ؛ ؤلاًشاد جدهو مبذؤ )1

 .اإلاالي باإلاشيض اإلاشجبؿت الػلمُت اإلابادا : الثالثت اإلاجمىغت

 :آلاحي اإلابذؤ جخػمً

خُت الخٍلكت مبذؤ / معخهبال جدهُهها اإلاىخظش الهُمت مبذؤ  .الخاٍس

 1 :عليها املتعارف املحاسبيت املبادئ جطبيم في الثباث مدي

شه في ٌشير ؤن اإلاذنو غلى ًخػين ت إلى جهٍش  مً غليها اإلاخػاسف اإلاداظبُت اإلابادا جؿبُو في اإلاؤظعت وزباث اظخمشاٍس

 مً العابهت للعىىاث اإلاالُت الهىابم إغذاد غىذ اظخخذمذ التي اإلابادا غلى اؾالغه إلى ؤخشي،اظدىادا إلى قترة

ش خالُ  الذوساث اخخالف غلى اإلاالُت الهىابم بين اإلاهاسهاث إحشاء غلى الهذسة هى ؤلازباث هزا مً والؿاًت .الخهاٍس

 الهىابم غلى واوػٍاظاتها اإلاؿبهت اإلاداظبُت اإلابادا غلى ؾشؤث التي الخؿيراث جىغُذ اإلاذنو غلى ًخىحب يما

 .اإلاالُت

 :الكافي إلافصاح 3-

ت حػذ مالُت مػلىماث ؤًت إلى إشاسجه غشوسة اإلاذنو مً اإلاػُاس هزا ًهخض ي  غً اإلاالُت الهىابم ؤؾكلتها نذ غشوٍس

 جؤدي نذ والتي اإلاالُت للهىابم اإلاعخػملت للجهاث اإلادخمل للخػلُل جكادًا ،ورلَ مػذحها مً هُت ظىء ؤو خعً

 اإلاػلىماث غلى ًشجٌض ،ؤن هىا ؤلاقطاح بٌكاًت ،اإلاهطىد جكادحها اإلامًٌ مً ًان ظلُمت ؾير نشاساث اجخار إلى

ت  الجىهٍش

 .اإلاجذًت ؾير الخكطُالث إلى ًخػذاها ؤن دون 
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 :الرأي إبداء 4-

 مػُىت ؤمىس  في سؤي إبذاء غً امخىاغه خالت في و واخذة ًىخذة اإلاالُت الهىابم في سؤًه غً الخػبير اإلاذنو غلى ًجب

شه بخػمً ؤن ًجب قػلُه شه ًىضح ًيبؿُان و رلَ إلى ؤدث التي ألاظباب جهٍش  ؾبُػت واضخت بطىسة جهٍش

 الهىابم في سؤًه غً الخػبير مجاُ في اإلاذنو ًخخز و اإلاالُت الهىابم غلى معؤولُخه ودسحت به نام الزي الكدظ

 .الخذنُو لهىاغذ ؾبها مىانل ؤسبػت اخز

 جدكظ دون  الشؤي إبذاء -

 جدكظاث غلى ًىؿىي  الشؤي إبذاء-

 مخالل الشؤي إبذاء -

ش في الشؤي قهشة جىؿىي  ًان جمثل هامت اغخباساث زالزت اإلاذنو جهٍش  في اإلاذنو معؤولُت ؾبُػت إلاػشقت الشبِعُت ألاس

 .سؤًه غً الخػبير مجاُ

 الحساباث مدكم شروط : الثاوي املطلب

 1 :الخالُت اإلاؤهالث قُه جخىقش ؤن ًجب و

 )الخخؿُـ ؤو الدعُير ؤو اإلاالُت الػلىم قشع( الانخطاد في ألانل غلى اللِعاوغ شهادة له جٍىن  ؤن ًجب-

ت الػلىم في ألانل غلى واللِعاوغ  اإلاذسظُت والشهادة )الدعُير ؤو اإلاداظبُت ؤو اإلاالُت قشع( واإلاالُت الخجاٍس

 الخجاسة في الػلُا الذساظاث شهادة الاخخطاص هكغ في حػادُ حامػُت شهادة ؤو )الاخدعاب قشع( لإلداسة الىؾىُت

 .الدعُير ؤو اإلاداظبت ؤو اإلاالُت مجاُ في ظىىاث خمغ نذسها مهىُت خبرة رلَ غً ،قػال )ومداظبت مالُت قشع(

ُ  زالر السجل هزا ًخػمً بدُث واإلاشاحػين للمداظبين الػام السجل في مهُذا اظمه جٍىن  ؤن ًجب-  حذاو

- ُ  .اإلاداظبين حذو

- ُ  .الخعاباث مداقظي حذو

- ُ  .اإلاداظبي معاغذي حذو

 :1هي إحشاءاث هىاى السجل هزا ولخىكُز
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ُ  ؤخذ الهُذ ؾلباث جهذًم 1-  وحيعِخه وظيىه ولهبه الؿالب اظم قُه ًخىقش الؿلب الهُذ للجىت الثالر الجذاو

خ الػلمُت ومؤهالجه إنامخه ومدل خ غليها خطىله وجاٍس  .اإلاهىُت مضاولخه وجاٍس

جب السجل في اظمه نُذ الؿالب في الششوؽ جىقش مً الخدهو بػذ اللجىت جهشس  2-  في جكطل ؤن اللجىت غلى ٍو

خ مً ؤشهش ؤسبػت مذة ؾلب ًل  .مشقىع الؿلب اغخبر إال و ضذوسه قىس  بهشاسها حػلً وان جهذًمه جاٍس
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 :الخالصت

 اإلاػاًير و اإلابادا مجمىغت غلى حػخمذ هي و اإلاؤظعت بها جهىم التي الىظابل ؤهم مً الخذنُو وظُكت حػخبر

اث الذاخلُت الشنابت ألهظمت قدطه في اإلاذنو غمل لخىظُم ،و غليها اإلاخػاسف  اإلاالُت السجالث و الذقاجش ،ومدخٍى

 اإلاشيض غً ،والخػبير اإلاششوع ،ؤغماُ هخابج جهُُم في ألاهذاف هزه جخمثل و مخخلكت ؤهذاف و ؤهىاع غذة لها يما

 .مػُىت مذة جهاًت في اإلاالي
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 :جمهيد

بي التهسب ظاهسة حػخبر ىت غلى بالخالي و الجبائُت ؤلادازة غلى الظلبُت آلازاز أخوس مً اللٍس  ولرا الػمىمُت، الخٍص

 السنابت في اإلاخمشل الجبائُت ؤلادازة غمل خالُ مً ذلَ و خدتها مً الخخكُل و الظاهسة لهره الخـدي ًجب

بي، التهسب إلاٍاقدت وطُلت أهم حػد التي اإلاظخمسة بي الىعي جىمُت و اللٍس  جدظحن يرا و اإلاٍلل لدي اللٍس

 كسوزة و السبى و الخدـُل ئحساءاث جبظُى ئلى باإلكاقت زاهُت، حهت مً الجبائُت ؤلادازة بحن و بِىه الػالنت

ت الهدزاث لدي ألاماهت و الٌكاءة جىقس  :أطاطحن مبدشحن الى الكـل هرا ههظم أن ازجأًىا لهرا .ؤلاداٍز

بي التهسب و الؿؽ : الاول  املبحث  .هسنهما و اللٍس

بي التهسب آزاز و أطباب : الثاوي املبحث  مٍاقدخه أطالُب و اللٍس
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 .طركهما و الضريبي التهرب و الغش : ول الا  املبحث

 . الضريبي التهرب و الغش حعريف : ول الا  املطلب

بت اإلاٍلل بحن الخػاون  و الخلامً مً ندزا الجباًت الىظم أؾلب جخولب  خالُ مً الجبائُت ؤلادازة و باللٍس

ت بالتزاماجه الىقاء هت غلى اغخمادا وؤلاداٍز داث جهدًم هٍس  بػُد خد الى مخػلهت جبهى الاقتراق صحت و الخـٍس

بت لىـىؾ جهبله و نىاغخه غدم أن خُث الجبائي، للىظام الكسدًت اإلاٍلل نىاغت و جهبل بمدي  ئلى جدقػه اللٍس

بت دقؼ مً بالتهسب ػسغُت جٍىن  ند والتي  الاطالُب بػم ئهتهاج ػُت بالىـىؾ اإلاظاض دون  اللٍس  الدؼَس

بي بالتهسب ٌػسف ما هرا و الجبائُت ػاث و ألاخٍام هره مخالكت جخلمً ػسغُت ؾحر أو اللٍس  و الجبائُت الدؼَس

بي بالؿؽ ٌػسف ما هى  .التهٍس

 : )الجبائي الغش( املشروع غير التهرب - 1

 :الاول  الخعريف

 وما اإلاالي الؿؽ هسم  ًل جدخه برلَ قخىدزج اللسائب نىاهحن مخالكت ًخلمً أهه" قىشي اإلاىػم غبد غسقه

بت أداء مً للخخلف اخخُالُت هسم  الى الالخجاء مً الوسم  هره غلُه جىوىي   . 1  اللٍس

 :الثاوي الخعريف  

ُ  امخىاع " وب اإلاحج زقػذ غسقه بت الخلىع ػسون قُه جىاقسث الري اإلامى  في مظخػُىا بها، الىقاء غً لللٍس

 ".2  اإلاخخلوت و اإلاخػددة الؿؽ أهىاع بٍاقت ذلَ

 :الثالث الخعريف

بت دقؼ غدم غً الصخف مداولت أهه غلى غسقه قهد"أخمد حامؼ.د  باجباع حصئُا أو ًلُا غلُه اإلاظخدهت اللٍس

 ".هدىها الؿؽ هابؼ جدمل و للهاهىن  مخالكت أطالُب و هسم 

بت مً الخخلف في ًمشل ئهه  - . مظلل حؿُحر أو للىانؼ خاهئ غسق ئغواء و اللٍس

 . اللسائب مً للخخلف الؿحر أو اإلاٍلكىن  ئليها ًلجأ التي اإلاىاوزاث و الخدابحر ًل و مادًت خسيت ًل ًىظم ئهه

                                                           
 233لبىان، ؾ  بحروث الػسبُت، النهلت داز اإلاالُت الظُاطاث و الػامت اإلاالُت قىشي اإلاىػم غبد  1
 313ؾ  الػسبُت، النهلهت داز بحروث الازاداث و الىكهاث الػامت، اإلاالُت -زقػذ اإلاحجىب  2
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 : )الضريبي التهرب( املشروع التهرب - 2

 : الضريبي التهرب مفهوم

بي التهسب الخػاٍزل حػددث لهد  : أهمها مً و اللٍس

بي الخجىب - بت مً اإلاٍلل ًخخلف أن هى اللٍس ؼ أخٍام مخالكت دون  اللٍس بي الدؼَس  .   الهائم اللٍس

بي الخجىب - ؼ مً الشؿساث بػم اطخؿالُ مً اإلاٍلكحن بػم ًخمًٌ أن هى اللٍس بي الدؼَس  اللٍس

 .1  غلُه اإلاظخدهت اللسائب أداء مً للخخلف

بي الخجىب - بت دقؼ مً الكسد ًخخلف أن هى اللٍس ؼ لىـىؾ مخالكت أًت ازجٍاب دون  اللٍس  الدؼَس

بي  .  الهائم اللٍس

بي بالخجىب ًهـد ئذن بت أداء مً اإلاٍلل جخلف اللٍس  الـُاؾت كبى غدم و اإلاىحىدة الشؿساث مظخؿال اللٍس

ػُت للىـىؾ  . اإلاؼسع زطمه ما خدود في الخجىب هرا ًأحي و الدؼَس

 التي البراغت جلَ هي برلَ و الجبائُت بالهىاغد هبػا ُ الاخال دون  الخخكُلاث و الاغكاءاث طلظلت خالُ مً

بت مً للخخلف اإلاٍلل ٌظخخدمها ػُت، الىـىؾ مخالكت دون  غلُه اإلاكسوكت اللٍس  : برلَ قهى الدؼَس

بت مً التهسب  . الهاهىن  غلى باالغخماد اللٍس

ػُت الىـىؾ في غليها اإلاىـىؾ ؾحر للىكػُت الازادي الاطخػماُ  .الدؼَس

 .الغش جصييفاث : الثاوي املطلب

 : املشروع غير الغش و املشروع الغش - 1

 : املشروع الغش - 1-1

 زوح مً مظخمدة أطالُب و هسم  باطخخدام اإلاٍلل ئلُه ًلجأ الرًي الؿؽ وظمُه أن ًمًٌ

 .حبائُت غهىباث ئلى حػسكه دون  التهسب مً ًمٌىه مما هكظه، الجبائي الهاهىن 
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 : املشروع غير الغش - 2-1

دت مخالكخه هدُجت اإلاٍلل هسف مً مهـىد تهسب هى بي الهاهىن  ألخٍام غمدا الـٍس  دقؼ غدم مىه نـدا اللٍس

ذ جهدًم غً اإلاخىاع خالُ مً ذلَ و .غلُه اإلاظخدهت اللسائب ذ جهدًم أو بمداخلُه، الخـٍس  أو هانف، جـٍس

كت حسجُالث و نُىد ئغداد أو ًاذب بت، أطاض جخكُل الى التهسب هرا يهرف بهرا و .مٍص  ًخىقس لخدهُهه و اللٍس

 : هما ػسهحن

 .الهـد أو الظِئت الىُت : املعىوي  العىصر_

بي الانخواع أطاض جخكُم في ًخمشل :املادي العىصر_  اخالُ غً غبازة هى و ناهىهُت، ؾحر بـىزة اللٍس

بُت بىاحباجه اإلاٍلل ؼ ًمليها التي اللٍس بي الدؼَس  :هريس الىاحباث بهره الاخالُ أػٍاُ مً و اللٍس

 الاطخؿالُ جٍالُل و ألاغباء جهدًس في اإلابالؿت. 

 داث جهدًم غً امخىاع ا بُت لئلدازة جـٍس  .اللٍس

 غنها الىاججت اإلاداخُل أو جدهُهها، ًخم التي للػملُاث الجصئي أو الٌلي الاخكاء. 

 الخىظُم خظب مىخظمت مداطبت مظَ غدم  ُ  اإلاخوى الجبائي، الهاهىن (به اإلاػمى

 .مدخملت حبائُت مسانبت أي غسنلت بهدف وذلَ )اإلاداطبي

بت اإلاٍلل هسف مً الكػل ًسجٌب أن به ًهـد :)اللصد(املعىوي  العىصر_  اإلاخالكت وهره طِئت، بيُت باللٍس

 .1وعي غً جٍىن  اإلاخػمدة

 : املركب الغش و البسيط الغش / 2

 - :البسيط الغش 1 - 2

ذ في الظهى خالُ مً هىاغُت اإلاٍلل ئلُه ًلجأ بت، الخاكػت اإلاادة مٍىهاث بأخد الخـٍس  دنت غدم أو لللٍس

داث  . ألاخُان بػم في خظابُا اإلاهدمت الخـٍس
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 - :املركب الغش 2 - 2

 آلازاز ًل مدى الى ئكاقت التهسب، ازاداث ججظُد أحل مً ذلَ و جدلِظُت هسم  باطخخدام اإلاٍلل ئلُه ًلجأ

كت مداطبت ًمظَ يأن الحهُهُت  . الخ...مصوزة قىاجحر ًهدم أو مٍص

 :الدولي الغش و الوطني الغش/ 3

 - :الوطني الغش 1 - 3

 الجبائُت الظلواث مىاحهت في اإلاٍلل ًٍىن  بدُث واخدة، دولت ئنلُم خدود داخل ًددر الري الؿؽ ذلَ هى

 . الدولت لهره

 - :الدولي الغش 2 -

 لػدة الجبائُت الظلواث مىاحهت في اإلاٍلل ًٍىن  بدُث احظاغا أيثر مدُى في ًخىاحد الري الؿؽ ذلَ هى

 الازجكاع و الدولُت الخبادالث في الىاطؼ الخوىز  بظبب واطؼ بؼٍل الـىل هرا اهدؼس ند و واخد، آن في بلدان

ًاث في الٌبحر  . ألامىاُ زؤوض خس

 : الضريبي التهرب طرق  : الثالث املطلب

 و الىكهاث جضخُم و اإلاىازد نُمت مً الخخكُم ئلى ًلجأ مً قمنهم للتهسب اإلاخبػت الوسم  حػددث و جىىغذ لهد

 في الىانؼ الاؾكاُ أو الىهف الطخؿالُ ًلجأ مً هىاى و مداطبُت غملُاث هٍسو غً بالتهسب ٌظمى ما هرا

 1.ناهىهُت مادًت غملُاث هٍسو غً بالتهسب ٌظمى ما هرا و لـالحه الجبائي الهاهىن 

 :محاسبيت عملياث طريم عً التهرب : الاول  الفرع

ذ دون  الاطخحراد أو اإلابُػاث، إلابالـ الخاقه الخخكُم مً جمخد التي و التهسب هسم  جخػدد  ا حسجُل ئهماُ الى جـٍس

 ًٍىن  اإلاداطبي الخداًل هٍسو غً التهسب أن أي .للخضخم الهابلت ألاغباء بخضخُم مسوزا مداطبُا إلزاداث

س جهدًم الى اإلاٍلل باللجىء بي ئنساز أو جهٍس  مخالكت مـوىػت خظاباث و سجالث و دقاجس ئلى اطدىادا كٍس

ًاء غلى ألازباح يخىشَؼ للحهُهت  و زاداث إل ا جهلُل بؿسق البُؼ أو الؼساء قىاجحر حؿُحر أو اؿوىاع وهمحن، ػس

ادة  . الىكهاث ٍش

                                                           
بي التهسب و الؿؽ مدازبت في الجبائُت السنابت دوز "بسام غِس ى  1  50للخجازة ؾ الػلُا اإلادزطت "اللٍس
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 - :راداثل  ا جخفيض أ

بت لىغاء اإلاٍلل جخكُم خالُ مً اطخػماال أيتر ٌػد  مما قىاجحر دون  البُؼ غلى اغخماده خالُ مً هرا و اللٍس

 .ألاغماُ زنم مً حصء ئخكاء أو بخخكُم ٌظمذ ما هرا و الػملُت نُام غلى أزس ًترى ال

 - :الىفلاث جضخيم ب

 السبذ مً للخـم الهابلت ألغباء ا جضخُم ئلى الجصائسي  اإلاؼسع ئًاه مىدها التى السخـت خالُ مً اإلاٍلل ٌظعى

 ؿالح في مىكىغت جٍىن  أن زطمُت، وزائو و بمبرزاث مسقهت قػلُت بأغباء ألغباء ا هره جخـل يأن الجبائي،

لُت إلمٍاهُاتها هرا و بأماهت واحباتها جإدي التي زلث غً امخُاش دزحت في جٍىن  اإلاتهسبت اإلاإطظت وؼان  الخمٍى

 . الهائلت

 :كاهوهيت مادًت عملياث طريم عً التهرب :الثاوي الفرع

ُ  الىىع غً جىظُما أيتر الىىع هرا  و ػساء دون  الؼساء قىاجحر بىكؼ وهمُت غملُاث بممازطت اإلاٍلل ًهىم ئذ ألو

 . قيها الؼَ أو الاهخمام حلب دون  مخٍاملت بٌخاباث بُؼ

 - : املادًت العملياث طريم عً التهرب -أ

ٍىن  هت اإلاٍلل حؿُحر غىد ٍو  في لالنخواع الخاكػت للمادة الٌلي ؤلاخكاء قٍُىن  مادًت، وانػت ناهىهُت ؾحر بوٍس

 باخكاء لًٌ ما، وؼان مصاولت بانساز قٍُىن  الحسفي أو الـىاعي، الخجازي  اليؼان بمصاولت الخواز ا غدم خالت

بت غليها جهؼ التي اإلاادة مً حصء  .اإلاخصوهاث أو اإلامخلٍاث مً حصء ياخكاء اللٍس

 - :كاهوهيت عملياث طريم عً التهرب -ب

 :في جخمشل و جهىُت أزقى حػد و الحهُهُت للىكػُت مخالكت جظهس ناهىهُت كػُت و بخلو جٍىن  و

 كت قىاجحر ئغداد  خو مً الاطخكادة اإلاتهسب خاللها مً ٌظخوُؼ همُت و ػساء أو البُؼ لػملُاث مٍص

اث السطىم غلى الخـم  .وهمُت إلاؼتًر

 حن أو بت خاكػت ناهىهُت وكػُت أو خالت بتًز  مً مػكاة ججػلها وكػُت ئلى أطاطا لللٍس

بت  : في ؾالبا ًظهس و أنل النخواع جخلؼ ججػلها أو اللٍس

 .مػكُت مبُػاث ئلى خاكػت مبُػاث جـيُل  -
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ًاث جىشَؼ  -  برلَ لخخكم أحىز  و زواجب ػٍل في اإلاظاهمحن غلى لؤلزباح الؼس

بت مػدُ  .ألاحىز  و بالسواجب ًخػلو خُىما اللٍس

 .الضريبي التهرب أثار و أسباب :الثاوي املبحث

 .الضريبي التهرب أسباب :ول الا  املطلب

ػاث لكسق الػامت الهاغدة باغخبازه للدولت الهام الجاهب الجبائي الىظام ٌػخبر  و أخظً، جىظُم أحل مً الدؼَس

ػُت، هـىؿه اطخهساز غدم و الخػهُد في جمشل طلبُاث غىه ًترجب لًٌ  الامٍاهُاث في هكف ئلى باإلكاقت الدؼَس

ت و اإلاادًت  زنل حؼ التي الىهائف و الظلبُاث جلَ ًل بها اإلاىىهت اإلاهام جأدًت في الادازة غليها حػخمد التي و البؼٍس

بت  احخماغُت ، انخـادًت غىامل مً بالكسد اإلادُوت الػىامل ًل و الىكظُت الػىامل ئلى باإلكاقت اللٍس

 .مباػسة غحر بـكت الظاهسة اهدؼاز غلى حػمل التي وطُاطُت

 I . املباشرة السباب: 

د غبء مً اللسائب غلُه جىوىي  ما مدي التهسب ألاطباب أهم مً لػل  اطخػدادهم و اإلاٍلكحن جىنػاث غً ًٍص

بي الؿؽ و للتهسب زئِظُان طببان لرلَ باإلكاقت لخدمله، ي الىكع ُ  ًخػلو اللٍس ؼ ألاو  الشاوي و بالدؼَس

بُت باإلدازة ؼ ٌػخبر زمت ومً ،  اللٍس بي الدؼَس  ججػل التي اإلاباػسة ألاطباب أهم مً الجبائُت ؤلادازة و اللٍس

بي الؿؽ و التهسب  .1يبحرة بـىزة ي ًخكؽ اللٍس

 :الدشريعيت الاسباب - 1

 الػدًد ػمل الري الهاهىوي الكساؽ خاؿت الاطخهالُ بػد الشالث الػالم بلدان مخخلل غاػتها التي لؤلوكاع هظسا

ُ  هره اكوساز أمام و اإلاجاالث، مً بُت، الظُاطت الغخماد الدو ل يأداة اللٍس ت طُاطتها لخمٍى  ازجٌصث الخىمٍى

بُت الهىاهحن و الىظم جلَ  ألاهداف و انخـادًت جىمُت جدهُو ئلى جـل لم أنها ؾحر الاطخػماز خلكها التي اللٍس

ُ  هره أن ذلَ غلى شد الانخواع، بشهل جمحزها ئلى ئكاقت اطخهسازها غدم و لخػهدها اإلاخىخاة،  في اغخمدث الدو

بُت هظمها جسنُت ُ  هظم في ما انخباض غلى اللٍس  جوبُو ئمٍاهُت و البُئي الاخخالف مساغاة دون  اإلاخهدمت الدو

 .اإلاُداوي

                                                           
ت اإلاوبىغاث دًىان.العامت املاليت.شؾدود غلي  1  الجصائس 2ن .الجصائٍس
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 :  الضريبيت الدشريعاث حعلد - 1-1

ه ما الخػهُد هرا أمشلت مً و بت طػس في ئكاقت و جخكُلاث و اغكاءاث مً اللسائب نىاهحن جدٍى  ًل .اللٍس

د و اإلاالُت لالدازة مؼاًل جخلو الخػهُداث هره  ند الخػهُد هرا غلى الباغث أن لى و التهسب، اخخماُ مً جٍص

 1.اإلامىلحن ئزكاء و الػدالت جدهُو ألاخُان مً يشحر في ًٍىن 

 :الدشريعاث اسخلرار عدم - 2-1

ػاث في حؿُحر حظخدعي للبالد اإلاالُت و الظُاطُت ، الانخـادًت الخؿحراث ئن بُت الدؼَس  اإلاٍلل حظاغد التي و اللٍس

بت مً ًخخلف لٍي للمٍلل سؿسة الخؿحراث هره حػخبر قٌرلَ ،  التهسب غلى  ئن خُث ؾمىكها ئلى مظدىدا اللٍس

ؼ مجاُ في جددر التي اإلاظخمسة و الدائمت الخؿحراث جلَ  ؾاملا دوما الجبائي الىظام مً ججػل الجبائي الدؼَس

ل في مؼاًل الصمً بمسوز ًخلو الؼيئ هرا و ،  الهىاهحن حػدد في ؤلاقسان بظبب ػاث هـىؾ جأٍو  الدؼَس

 ؤلادازة لخدخل أيبر مجاُ جترى وكىخا أنل الهاهىهُت الهاغدة أو اإلاادة جٍىن  خُث جوبُهها في يرلَ و الجبائُت،

 .2الىـىؾ في اإلاىحىدة الشؿساث و الىهف لظد

 هره ٌظخؿل هىا مً الاغالم ههف هدُجت الخؿحراث، هره مظاًسة ًـػب و اإلاٍلل غلى الـىزة هره جىػٌع يما

ُ  الىُت طىء غً و ، الىكػُت بت، جكادي ًداو  جلَ أن اإلاالخظ و اللٍس

 الػمل في الجدًت بمدي مسجبوحن غدالتها و قػالُتها جبهى التي و واخدة، ؾاًت لخخدم حاءث الخؿحراث أو الخػدًالث

 . جوبُهها و

 :الاكخطاع ثلل 1-3-

 و منها، للتهسب خاقصا ذلَ قٍُىن  اإلاٍلل غلى حؼخد وهأتها ًجػل ، طػسها ازجكاع و اللسائب حػدد و يثرة ئن

بت طػس ازجكؼ ًلما أهه الشابذ  ئلى ؤلاػازة مً البد هىا و  منها للتهسب خاقصا ذلَ ًان ما ًل غبئها، اشداد و اللٍس

بي اللؿى أو الانخواع زهل مكهىم  غلى اللؿى أوحه مً وحه هى أطػازها وشٍادة اللسائب حػدد بأن ، اللٍس

بي اللؿى حػٍسل قُمًٌ للمٍلل اإلاالُت الهدزة  له ًخلؼ الري الجبائي الانخواع بحن اإلاىحىدة بالػالنت اللٍس

 و منها، واخد لٍل ًجىش  الري الدخل ذلَ و انلُمُت، حماغت أو احخماغُت قئت أو هبُعي شخف باغخبازه اإلاٍلل

                                                           
 224ؾ  الريس طابو مسحؼ قىشي، اإلاىػم غبد  1
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بي اللؿى قان غلُه بي الانخواع وظبت أطاض غلى ئما ًخددد اللٍس  أطاض غلى أو الىهني، الدخل ئلى اللٍس

 الدازة ا جكسكه الري الانخواع ئن .  اإلاخخلكت الدولت مىازد جمشل التي الػامت اطخهواغاث مجمىع ئلى وظبخه

 يٍل، الىهني الانخـاد غلى وخُمت أزاز يرلَ و ، الجبائُت واحباجه أداء غلى يبحرة أزاز له اإلاٍلل غلى الجبائُت

 لؤلقساد الخٍلُكُت الهدزاث مؼ ألاطػاز جىاطب غدم و الىهني الدخل جدوي مؼ خاؿت للتهسب، أيثر ًدقؼ قازجكاغه

بي لللؿى ألامشل الحد جددًد قان مىه و .  :1غاملحن غلى ٌػخمد و أخسي  ئلى دولت مً ًخخلل أن البد الري اللٍس

  بي الػبء جدمل غلى ألاقساد اطخواغت مدي بها ًهـد التي الخٍلُكُت اإلاهدزة  ، دخلها ئذا ههف اللٍس

ادة قان بي اللؿى ٍش  ًكىم  خد ئلى دخلهم شاد ئذاأما  اطتهاليهم مً ًدد و ئهكانهم غلى طُإزس اللٍس

ادة قان ئهكانهم بٌشحر  . كسزا ًدهو ال اللؿى ٍش

  بي اللؿى  لحسمانهم مً اإلامىلحن لدي ؤلاخظاض أو الؼػىز  ذلَ به ًهـد و :ي الىكع اللٍس

 الخخكُم أي بػم اإلاىاد اطتهالى مً الخخكُم ئلى برلَ ًإدي مما مػحن، اطتهالى مً ؤلاطخكادة

 . دخلهم ئهكام مً

 :الداريت السباب / 2

بُت ؤلادازة حػخبر بي للىظام جىكُد أداة اللٍس  ًلما الجزاهت و الٌكاءة كػُكت ؤلادازة هره ًاهذ ًلما لرلَ اللٍس

بي، التهسب طهل ػُت الظلوت بحن وطُى حػخبر أنها يما اللٍس بت اإلاٍلل و الجبائُت الدؼَس  ذلَ و . باللٍس

ػُت للىـىؾ الـازم و ألامشل الخىكُد بالظهسغلى  ئلى الىظس مً البد لًٌ و اإلاٍلل، غلى الجبائُت و الدؼَس

 ئمٍاهُاث

ادة اإلاجدي مً قلِع . الخوبُو بُت الحـُلت في الٍص  ئذُ اللسائب أطػاز زقؼ أو حدًدة كسائب لكسق اللٍس

د ذلَ قان جىكُرها وطائل غلى جكخهس ًاهذ  جدقؼ و الحىاقص مً جهلل التي اللسائب لخػدد حػهُدا ألامس مً ًٍص

 : في حلُا ذلَ ًظهس و التهسب ئلى

 

 

                                                           
 183ؾ  طابو، مسحؼ مساد، هاؿس  1
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 :   البشريت و املادًت الوسائل محدودًت أو هلص 2-1

ت و اإلاادًت الامٍاهُاث كػل ئن  حػاوي ما هرا و اطخكدالها، و الظاهسة ي جكؽ في الىاقس بالهظى طاهمذ البؼٍس

ُ  مً الٌشحر مىه  اإلاخمشل البؼسي  الجاهب أو أبظوها ئلى جكخهس التي اإلاادي الجاهب مً طىاء الشالث الػالم في الدو

 . يكاءتهم و اإلاىظكحن غدد في الكادح الىهف في

 - :املادًت الوسائل محدودًت 2-1-1

 دون  وذلَ ، غليها يبحر زأزحر لها قهي الجبائُت ؤلاؿالخاث هجاح هٍسو في خاحصا اإلاادًت الىطائل مددودًت حػد

 ُ بُت، ألاوغُت ًل الى الىؿى  الػىاؿس بحن مً وحه، أجم غلى حباًتها ذلَ في طُما ال جدـُلها زبى يُهُت و اللٍس

 :ذيس ًمًٌ اإلاادًت الىطائل مددودًت جبحن التي

 ألداء الخاؿت وطائلهم اطخػماُ الى اإلادههىن  ألاغىان ًلوس طلبي، غامل ٌػخبر الري الىهل وطائل في ههف_

 .1 الخاكػت اإلاادة غً البدث و الخدهُو أحل مً الدائم و اإلاظخمس بالخىهل اإلاخمحزة مهامهم

 الػالم ئليها وؿل التي الاخـائُاث و اإلاػوُاث إلاػالجت الخهىُاث أدوى و للدظُحر، لحدًشت ألاحهصة اوػدام_

 اإلاخهدم

 - :البشريت الوسائل محدودًت 2 - 1 - 2

ت الامٍاهُاث كػل ًخجظد  :مظهٍسً في الىامُت البلدان ئدازاث في البؼٍس

بُت ؤلادازة مىظكي غدد جٍىن  أن اللسوزي  مً :الكمي الجاهب أ بت  اإلاٍلكحن لػدد مالئما و مىاطبا اللٍس  باللٍس

 :للمػالجت اإلاوسوخت اإلالكاث لػدد مالئما و مىاطبا

 و طلبُت هخائج الى باللسوزة ًإدي )اإلاوسوخت اإلالكاث و اإلاىظكحن غدد(الػاملحن هرًً بحن الخىاشن  اخخالُ قان

 :ًلي ما الٌمي الىهف أػٍاُ أهم

 . الجبائُت ؤلادازة غليهم جخىقس الرًً اإلاخخــحن اإلاسانبحن ههف_

لت، لكتراث خمالتهم مً مأمً في ًجػلهم و اإلاتهسبحن ٌصجؼ الري يء الؽ السنابت، و اإلاخابػت خمالث ههف_  و هٍى

 . الجبائُحن اإلاسانبحن ههف هدُجت ذلَ
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ني و الىىعي ههف الى اإلاإدًت ألاطباب أهم مً و :الىوعي الجاهب ب  - :ًلي ما الخٍٍى

 يُت طُاطاث ؾُاب  ، باإلكاقت الٌكإة لئلهازاث اإلاٍىهت اإلادازض كػل يرا و مىهجُت، و مىظمت جٍٍى

بُت الدوزاث و التربـاث اوػدام الى  بمخخلل ؤلاإلاام مً ألاغىان لخمٌحن ؤلادازة نبل مً اإلاظوسة الخدٍز

 .لها الخابػت الخدـُل و الخدهُو غملُاث يرا و السطىم و اللسائب أهىاع

 أيثر بحن ألاحىز  مً الػمىمُت ؤلادازة اإلاىظكي أحىز  حػد ئذا ألاحىز، هظام يرا و الترنُت مدكصاث ههف 

ًاث الى اإلاىظكحن بػم ًدقؼ الري يء الؽ ألاخسي، للهواغاث مهازهت جدهُا  مما ًالسػىة طلبُت طلى

 . الػمل في الخكاوي و ؤلاخالؾ هى و غامل أهم ٌػُب و ندطُتها و الىظُكت ػسف في ًوػً

 :الخىظيميت و الداريت الاجراءاث حعلد 2 -2

بت، اججاه الٌساهُت زوح اإلاػهدة ئحساءاث ا حؿسض ما ؾالبا  التهسب، و الؿؽ اللجىء ئلى اإلاٍلكحن ًدقؼ مما اللٍس

 . 1اإلاػامالث و ؤلاحساءاث لخلَ الدظهُل و جبظُى غلى بالػمل جكادًه اإلاالُت ؤلادازة غلى ًجب ما وهى

 - :الضريبي الوعاء ر جلدي صعوبت 2-2-1

بُت ألاوغُت بػم جهدًس في اإلاالُت ؤلادازة جالنيها التي الـػىباث أن ػَ ال ُ  ٌصجؼ مما هي اللٍس  غلى اإلامى

بت زبى ئلى ؤلادازة حػخمد ند و التهسب،  أزاز ئخدار ئلى ًإدي مما الحهُهُت الهُمت مً بأنل حؿساقُا اللٍس

ت  . الؿؽ غلى حصجؼ مػىٍى

 - :داريتالا  جراءاثالا  جطبيم في املساواة عدم 2 - 2 - 2

بت جٍىن  قهد الكػلُت، الػدالت و الهاهىهُت الػدالت بحن هكسم  أن بىا ًجدز  يما الهاهىهُت الىحهت مً غادلت اللٍس

بت أن الػَ و الػدالت، هره غلى ي قخهم الخوبُو ؿػىباث جأحي زم اإلاالي اإلاؼسع أزادها  ئال غادلت حػخبر ال اللٍس

بت جهدًس غدالت أي الػدالت زيني اطخىقذ ئذا  و اإلاالُت ؤلادازة بٌكاًت مىىهت ألاخحرة و جوبُهها، غدالت و اللٍس

بت بػدالت الػامت الشهت ًلػل الخوبُو في اإلاظاواة غدم أن الشابذ مً  .منها التهسب دواعي مً جٍىن  و اللٍس

 - :املتهربين على الجزاءاث في الدشدد عدم 2-2-3
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 ألاغماُ ازجٍاب في الاطخمساز غلى ٌصجػهم اإلاتهسبحن بؼأن ناهىها غليها اإلاىـىؾ الجصاءاث جوبُو في التهاون  ئن

بت أداء مً للخخلف الاخخُالُت  .اللٍس

 - :الضريبت بخحصيل الخاصت جراءاثالا  حعلد 2-2-4

بت، الٌساهُت زوح جصزع ما يشحرا قهي مػهدة الريس طبو يما قاالحساءاث  اإلاالُت ؤلادازة غلى ًجب ما هى و لللٍس

 . الخدـُل ئحساءاث بدظُحر ذلَ و به جهىم أن

II . املباشرة غير السباب: 

 مباػسة ؾحر أطباب و الريس، الظابهت اإلاباػسة ألاطباب هدُجت جٍىن  قهي أزاز مً لها إلاا و الظاهسة خوىزة ئن

 الاحخماعي مدُوه و حهت مً اإلادوي هابػه و اإلاٍلل هكظُت في اإلاخمشلت و الظاهسة هره ي جكؽ غلى حػمل التي

 أخسي، حهت مً الظائد ي الظُاض اإلادُى ئلى باإلكاقت والانخـادي

بت جأدًت غلى خاؿت جأزحراث لها ًلها و   .1 اللٍس

 :الىفسيت الاسباب- - 1

بي الؿؽ في هاما دوزا الىكظُت الػىامل جلػب بت بدقؼ الىعي شاد قٍلما اللٍس  بها كػل اإلاٍلل لدي اللٍس

لما ، والىهف منها الؿؽ غلى الباغث بي الىعي ًان ًو ا التهسب غلى الىكظاوي الباغث ًان كػُكا اللٍس  نٍى

بي بالىعي وههـد . وملمىطا  ومػسقت بانخىاع، وجدملها التزاماث مً غلُه ما بدقؼ اإلاٍلل انخىاع مدي اللٍس

بي الؿؽ ًهل ذلَ جدهو وئذا ، ٌظددها أن غلُه ٌظخىحب التي الهُمت  الىكظُت الاغخهاداث بحن ومً اللٍس

 : ماًلي اإلاٍلكحن أذهان في الساسخت

 بت بأن اإلاٍلل اغخهاد  غً مبلـ ًخخلى أن مىا قسد ألي الـػب مً ئذ مهابل، بدون  مالي انخواع اللٍس

 . مػىىي  أو مادي مهابل أي غلى ًدـل أن دون  مالي

 ما خظازة ألخد ٌؼٍل ال وأهه مخالكا جـسقا ٌػد ال اللسائب مً التهسب بأن ألاقساد مً البػم اغخهاد 

ا شخـا الدولت دامذ  . مػىٍى
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 بت بأن الظائد الاغخهاد  مهابل الجبائُت ؤلادازة ئلى جدقؼ مبالـ ػٍل في مخجظدة غهىبت بمشابت اللٍس

 . ما ليؼان ممازطتهم

 

 :الاكخصادًت سبابالا 2

بي الؿؽ في دوزها الانخـادًت لؤلطباب  الحالت حاهب ئلى مخدهىزة الانخـادًت اإلاٍلل خالت ًاهذ قٍلما ، اللٍس

 . صحُذ والػٌع يبحر الجبائي الؿؽ ًان ًلما الػامت الانخـادًت

 - :العامت الاكخصادًت الوضعيت 2-1

 النهائي اإلاظتهلَ برلَ قُخدمل الؼسائُت ندزتهم برلَ وجسجكؼ الانخـادي ؤلاوػاغ قترة في ألاقساد خُل مدا جسجكؼ

ظددها اإلاٍلل منهم ًجمػها التي اللسائب ىت ئلى َو بي الؿؽ جهلُل ئلى ًإدي مما الخٍص ىد قتراث في أما ، اللٍس  الًس

إدي اإلاىاشي  الظىم  جىدؼس الانخـادي  .1 الىهني الانخـاد بيُت في اخخالالث ئلى ٍو

 - :للمكلف الاكخصادًت ضعيتالو  2 - 2

بت اججاه اإلاٍلل طلىى ًظهس بت وجـبذ اإلاداخُل جىخكم خُث ألاشماث أوناث في واضح بؼٍل اللٍس  اللٍس

 السخاء خالت في أما ، ألاشماث خالت في هرا ، حظدًدها ججىب ئلى ًدقػه مما اإلاٍلل غلى زهُال غبئا حؼٍل

د خُث الانخـادي بت اإلاٍلل ًدقؼ قهد اإلاداخُل جٍص ىت اججاه غلُه ما باللٍس  اإلاىاهً مظهس لُظهس الخٍص

 .الـالح

 :الخاريخيت و الاجخماعيت سبابالا  - 3

بي للؿؽ ئن  اإلاباػس الخػبحر هى أخُاها قالؿؽ لرا ، بالدولت اإلاىاهىحن جسبى التي الػالناث مؼ مخِىت غالنت اللٍس

بت ، غامت بـكت الدولت عجص غً  ألاقساد مً ًدـل ما غلى الخمسد أػٍاُ مً ويؼٍل ، خاؿت بـكت واللٍس

خُت الحهبت جلَ في أي الكسوس ي الاطخػماز جاله الري للجصائس الػشماوي الاخخالُ قمىر . لهم الدولت باكوهاد  الخاٍز

 غدة وهىاى ، هرا ًىمىا ئلى زابخا ألاذهان في زاسخا بهي الخوىز  هرا ، ألاؿلُحن الظٍان ألمىاُ طلب ئال هي ما ،

 : منها هريس جسطُخه غلى طاغدث غىامل
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 ًالسػىة الاحخماغُت آلاقاث بػم غلى الهلاء مً ؤلادازة عجص هدُجت اإلاىاهىحن بحن الشهت غامل اوػدام 

 ئلخ.... الىكىذ واطخؿالُ ألامىاُ اخخالض ،

 . الضريبي التهرب أثار :الثاوي املطلب

ي للتهسب اث ًل غلى ذلَ طلبُت،و ازاز اللَس  . اإلاُادًً ًل في و اإلاظخٍى

 :الاكخصادًت الاثار - 1

ي التهسب  :أهمها انخـادًت، آزازا اللَس

 :الخىميت جمويل على التهرب /أثر1

ُ  في للحٍىماث السئِظُت ألاهداف اخدي الاحخماغُت و الانخـادًت الخىمُت حػد  اججهاتها اخخلكذ مهما الدو

بي التهسب ٌػخبر و الظُاطُت، ُ  طبُل في اإلاػىناث أخد اللٍس  ًإدي ما خالُ مً الهدف هرا جدهُو ئلى الىؿى

ىت جلحو التي الخظازة مً ئلُه ػاث خددتها التي الحهىم  لبػم الػمىمُت الخٍص بُت الدؼَس  لها، اإلاىظمت اللٍس

بت لٍىن  بي التهسب قُػمل الخىمُت جدهُو في ي زئِع دوز  ذاث اللٍس  ئمٍاهُت في قػالُتها ئكػاف غلى اللٍس

 و الػدالت ًدهو و الخىمُت أؾساق طُخدم بما الظلُم اإلاظاز في الانخـادي اليؼان لخىحُه يأداة اطخخدامها

ُ  جىشَؼ ًدظً  .  1الدخى

 :املشروعاث إدارة على الضريبي التهرب /أثر2

بي التهسب ًإدي  خُث ئلى أمىالهم و اأقساد احخراب ئلى الانخـادًت ألاوؼوت مً مػحن هىع في وػُىغه اللٍس

بت مً الخخلف قسؾ جخىقس بت، بمهداز اليؼان هرا في ائهخاج هكهت جىخكم بالخالي و اللٍس ادة جمشل أو اللٍس  ٍش

 الدولت هسف مً مصجؼ أو مكُدا للمجخمؼ اليؼان ذلَ ًٍىن  ال ند و قُه لالطدشماز محزة ٌؼٍل مما الازاداث في

بت مً الخخلف و التهسب امٍاهُت مً به ًخمحز إلاا ئلُه ألقساد ا ًخجه ذلَ مؼ و  .اللٍس

 : املشروعاث بين املىافست على الضريبي التهرب أثر/3

ي التهسب ًإدي  مهدزة أيثر للمؼسوغاث أيبر الكسؿت جٍىن  بدُث اإلاؼسوغاث بحن اإلاىاقظت زوح ئهداز ئلى اللَس

بي التهسب غلى  أو جىظُما أو اهخاحا غليها جخكىم  التي اإلاؼسوغاث مً ؾحرها غلى الخكىم  لها ًخدهو أن في اللٍس
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بت مً تهسبها هدُجت اخخكظذ ما نُمت بمهداز الاهخاج هكهت لها باليظبت جىخكم خُث للمجخمؼ، قائدة  وهى اللٍس

 الهاهىن  بدٌم حػمل التي اإلاؼسوغاث مً ؾحرها بمىاقظت الظىم  غلى حظُوس أن حظخوُؼ محزة لها ًجػل ما

بت بامخشالها  . لللٍس

 :املاليت الاثار -2

بي للتهسب اإلاالُت الىخائج جخمشل ىت ًلحو أهه في اللٍس  جلُؼ التي الوائلت ألامىاُ في جخمشل يبحرة خظائس الدولت بخٍص

 خخما و الهىمي الدخل جخكُم ئلى ًإدي أهه يما اللسائب، دقؼ مً اإلاخملـحن اإلاٍلكحن هسف مً جٌدض و منها

بي التهسب قان ذلَ ئلى باإلكاقت الكسدي، الدخل مظخىي  مً ذلَ طِىخكم  نُمت ئهخكاق ئلى ًإدي اللٍس

 الخضخم وحىد في بدوزها جدظبب والتي بها، اإلاـسح ؾحر ألامىاُ ايخىاش غملُت بظبب ذلَ و الىهىُت، الػملت

 . الىهدًت الظىم  مظخىي  غلى الىهدي

 :الاجخماعيت الاثار -3

بُت الػدالت بؿُاب  جدـُل في الجبائُت ؤلادازة حسجله الري العجص أن يما الاحخماغُت الػدالت حؿُب اللٍس

 أؿىاف بػم مػدالث مظخىي  زقؼ هٍسو غً ،1 حؿوُخه غلى حػمل قانها التهسب غً الىاجج و اإلاداخُل مخخلل

بت  غدم ًجػل مما اإلاجخمؼ قئاث حمُؼ جمع ال اإلاخخدة الغجساءاث هره و حدًدة كسائب اطخخدام أو اللٍس

 الىاخُت مً الظاهسه أزازهره ًجلى و آلاخس البػم منها ًخخلف و البػم قُخدملها ألاقساد بحن اإلاظاواة

 :ًلي قُما الاحخماغُت

بي الػبء لظهىن هظسا الجزهاء، اإلاٍلكحن طٍُىلىحُت غلى ًإزس خُث :املكلف على3-1  ًإدي مما غليهم ًله اللٍس

 اإلادوي اهدوان ا مظاهس اطخكداُ و الجبائي الحع جدهىز  ئلى بدوزهما ٌػمالن الري الخداع و الؿؽ اهدؼاز ئلى

 اإلاٍلكحن لدي الكسدي الىعي ؾُاب و الاحخماغُت الوبهاث بحن قيها

 لخكش ي هظسا الجبائُت اإلاىازد ههف غً الىاججت الخىمُت بىء و غسنلت في ًخمشل :املجخمع طبلاث و الافراد 3-2

ادة و حهت مً اإلاجخمؼ زاد أف غلى مباػسة ؾحر بـكت ًإزس مما الظاهسة  الىكػُت غلى الخأزحر و البوالت ٍش

 . أخسي  حهت مً للكسد الاحخماغُت
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 الضريبي التهرب و الغش مكافحت طرق  :الثالث املطلب

ػاث قان الريس طبو يما الظاهسة هره غً الىاحمت لآلزاز هظسا بُت الدؼَس ُ  مخخلكت اللٍس  هرا مٍاقدت هداو

 :أهمها الىطائل بؼتى التهسب

 :املىبع مً الضريبت حجز - 1

هت هره يجهخض  و بت بخدمل اإلاٍلل اإلادًً ئلصام الوٍس ُ  شخـان وحىد اإلاالُت، ؤلادازة ئلى بدقػها اللٍس  هى ألاو

بت ًخدمل اإلاٍلل ُ  السحىع خو هىا لئلدازة و بدقػها اإلالتزم هى الشاوي و اللٍس بت دًً الطدُكاء لؤلو  لم ئذ اللٍس

هت هره قػالُت مبػث و بدقػها، التزامه بدىكُر الشاوي ًهم بت بدقؼ اإلالتزم أن هي الوٍس  بها للمٍلل مدًً اللٍس

م و منها التهسب غلى اإلاٍلل مظاغدة مـلحخه مً لِع  الحالت، هره في الهاهىن  ًهسزها التي لجصاءاث هكظه حػٍس

هت هره أن همحز و بت في مشال ممٌىت قهي ألاخسي  دون  قهى اللسائب بػم في الخوبُو ممٌىت الوٍس  غلى اللٍس

بت في ممٌىت ؾحر و ألاحىز  و السواجب ت ألازباح كٍس بت و الـىاغُت و الخجاٍز ت ؾحر اإلاهً كٍس  . 1ججاٍز

 :الغير بواسطت الخبليغ - 2

ُ  بػم في  أن ػأنها مً بمػلىماث اإلاالُت ؤلادازة ئلى ًدلي أن شخف لٍل ألاخىاُ بػم في الهاهىن  ًجص لدو

 .مػُىت مٍاقأة اإلابلـ مىذ مؼ الؿؽ ايدؼاف و الهسازاث غلى السنابت في حظاغد

 :الضرائب حعدد في املبالغت عدم -3

 ئمٍاهُاث و الظائد الانخـادي الىكؼ مؼ جخالءم وأن للخوبُو الهابل الػدد و بظػس اللسائب جكسق أن ًجب

 أغبائه جدمل اإلاٍللاو   اإلاىاهً ٌظخوُؼ ال الري الىنذ في اللسائب مً هٌثر أن اإلاىوو مً قلِع اإلاىاهىحن

ُ  مً الٌشحر جلجأ هرا ومً بُت الهىاهحن ؿُاؾت ئغادة ئلى الدو  ؤلانخـادًت الخؿحراث ًخالءممؼ بما اللٍس

 . اإلاالُت و ،الاحخماغُت،الظُاطُت
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 :املتهربين على جزاءاث و علوباث جوكيع4 -

ػاث ًاقت جىف بُت الدؼَس  و مالُت جٍىن  ند الجصاءاث وهره التهسب، مداولت غلى مػُىت حصاءاث جىنُؼ غلى اللٍس

ُ  التي اإلابالـ أمشاُ بلػت حػادُ مبالـ بدقؼ اإلاتهسب التزام في جخمحز  و حىاًت جٍىن  ند و دقػها، مً التهسب خاو

 .1مػا بهما أو الحبع أو بالؿسامت الحٌم في جخمشل

 :)الركابت( طالعالا  حم - 5

 الـسامت و الهاهىن، كمً ذلَ و اإلاٍلل بدىشة هي التي اإلالكاث و الىزائو غلى اهالع ا اللسائب إلاىظكي ًجىش  أي

 صحُدت. مػلىماث جهدًم اإلاٍلل مً ًدعي مما السنابت غملُت طحر و نُام أزىاء
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 خالصت

بي التهسب و الؿؽ ظاهسة حػخبر بُت الظُاطت جىاحهها التي الخددًاث أهم أخد اللٍس  مً الخهسب قداولىا اللٍس

بي الؿؽ و التهسب بحن الكسم  أن لىا قاجضح مكهىمها، في بالؿىؾ الظاهسة هره ُ  ًىن  في ًٌمً اللٍس  ًهىم ال ألاو

ؼ أخٍام بمخالكت بي الدؼَس بت دقؼ مً الكسد ًخخلف أن هى أي الهاهىن  غليها ٌػانب ال التي اللٍس  مجاُ في اللٍس

 ئغواء أحل مً الخدلِع و الؿؽ هسم  ًل جدذ جىدزج التي الهاهىن  مخالكت قهى الشاوي أما الهاهىن، حادبُت

 . الهاهىن  غليها ٌػانب مخالكاث غً غبازة أي للىانؼ، مظلل جكظحر و خاهئ غسق

 الظاهسة لهره و اللسائب، مً للدولت الػامت الاًساداث خـُلت ئهخكاق لىا جإدي خوحرة ظاهسة حػد أنها يما

بي الىظام ئلى جسحؼ يما حهت مً للمٍلل جسحؼ غدًدة أطباب  مما أخسي، حهت مً الجبائُت ؤلادازة ئلى أو اللٍس

 الطخكداُ ذلَ و منها للحد أطالُب غدة الجصائس قاجخرث وخُمت أزاز الاطالُب هره غً ًىجم ند

 . اإلاداطبي بالخدنُو ًخػلو بما خاؿت.جكؼيها
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 جمهيد

 

بي الىكام إن داث نلى أظاظا مبني الجضابشي  الػٍش بت اإلايلفحن جطٍش  ضذكها مً الخأهذ بهذف بالػٍش

بت اإلايلفحن ؾالب الجضابشي  اإلاششم أما مطذاكُتها و  مً اإلاعخخشحت اللاهىهُت الىطىص ؾٍشم نً بالػٍش

 .الجبابُت و منها اإلاداظبُت الىاحباث مً بمجمىنت جلضمهم التي الجبابُت اللىاهحن مخخلف مً و الخجاسي  اللاهىن 

داث جلً ضذق مذي مً الخأهذ أحل مً و  التهشب قاهشة جفص ي مً الحذ و اإلايلفحن ؾشف مً اإلاىخدبت الخطٍش

بي،  حعانذها التي الجبابُت الشكابت في مجعذة ضالخُاث نذة الجبابُت للمطالح الجضابشي  اإلاششم مىذ كذ الػٍش

بت اإلايلفحن مداظبت سكابت نلى  ججزف التي ألاخؿاء و الخجاوصاث هشف مداولت مو مطذاكُتها مً للخأهذ بالػٍش

بي التهشب قاهشة مً الخخفُف ألاكل نلى أو الحذ و حهت مً الذولت إًشاداث خلىق  منها  .أخشي  حهت مً الػٍش

 في الخذكُم و نام بشيل اإلاداظبي بالخذكُم اإلاخهللت الخلىُاث و اللىانذ أهم الفطل هزا في ظُهشع ونلُه

 .خاص بشيل الجبابُت للشكابت الخاغهحن اإلايلفحن مداظبت
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 .زائرجال في حبائيت ضألغرا املحاسبي التدكيم :الاول  املبحث

 .املحاسبي التدكيم لعمليت التحظيريت املرحلت :ألاول  املطلب

  .املحاسبي التدكيم لعمليت ألاوليت إلاحراءاث :ألاول  الفرع

 

  الجباةي اإلالف سحب هي اإلاذكم الهىن  بها ًلىم التي ألاولى الخؿىة :املفتشيت مً بائيجال امللف سحب - 1

 بؿاكت جملئ رلً بهذ و اإلالف، لهزا اإلاعحرة الػشابب مفدشُت مً الجبابُت للشكابت الخاغو باإلايلف الخاص

 .1الجبابُت للشكابت الخاغو اإلايلف مداظبت في الخذكُم نملُت باهؿالق جخهلم

 اإلايلف إنالم دون  جذكُم نملُت أي إحشاء في الششوم ًمىً ال :املحاسبت يي بالتدكيم املكلف إشعار- 2

خ ًػم مفطل إشهاس حعلُم أو إسظاٌ ؾٍشم نً معبلا بزلً  مخخلف مو اإلاداظبت في الخذكُم نملُت جاٍس

 أًام، نشش غػىن  في الخدػحر احل مً الجبابُت للشكابت الخاغو اإلايلف بمُثاق ؤلاشهاس ًشفم هما الػشابب،

ٌ  الالصمت اإلاهلىماث مً ممىً كذس أهبر اإلاذكم الهىن  حمو احل مً وله وهزا  اإلاؤظعت وشاؽ ؾبُهت خى

 .به مطشح هى بما ملاسهخه و فهال اإلاماسط

 2 .املحاسبي التدكيم استماراث ملئ :الثاوي الفرع

ٌ  مخخلف نليها حسجل أنمذة و أظؿش نلى الىزُلت هزه جدخىي  :للميزاهياث امللارهت الحالت -1  و ألاضى

ٌ  في الحاضلت الخغحراث دساظت حشمل و الخذكُم، كُذ ألاسبو للعىىاث  الخطىم  خطىم و أضى

 .اإلاؤظعت

ٌ  وفلا الىزُلت هزه جمال :املحاسبت كشف -2 ذ غمً اإلاىحىد الىخابج خعاباث لجذاو  العىىي  الخطٍش

 لجمو و الخلادم، ًمعها لم التي و الخذكُم مدل ظىىاث ألسبو الجبابُت لإلداسة اإلايلف كبل مً اإلالذم

اث نً الخاسحت مً اإلاهلىماث ممىً كذس أهبر  أهثر ؤلاإلاام و اإلاذكم الهىن  مهمت لدعهل اإلالف مدخٍى

 .اإلايلف ليشاؽ بالىغهُت الفهلُت اإلاخهللت الجىاهب بيل

 

 .املحاسبي التدكيم لعمليت امليداهيت املرحلت :الثاوي املطلب

  .الشكل حيث مً املكلف محاسبت في التدكيم :ألاول  الفرع

 - :املحاسبيت الوثائم و الدفاجر طبيعت 1

 - اإلالضمت و الجضابشي  الخجاسي  اللاهىن  في نليها اإلاىطىص اإلاداظبُت الذفاجش هي و :اللاهوهيت املحاسبيت الدفاجر أ

بت، اإلايلف ول نلى ً في جخمثل و بالػٍش  :أظاظُحن دفتًر

                                                           
ٌ  نثمان، مدمذ الشصاق نبذ  1  . 36 ص ، 1988 الهشاق، واليشش، للؿبانت الىخب داس الذاخلُت، والشكابت الخذكُم أضى
 39 ص العابم، اإلاشحو هفغ نثمان، مدمذ الشصاق نبذ    2
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 نلُه هظ كذ و مىخكمت كاهىهُت مداظبت ًمعً مً ول نلى ملضم كاهىوي مداظبي دفتر هى :اليوميت دفتر*

 دفتر بمعً ملضم الخاحش ضفت له مهىىي  أو ؾبُعي شخظ ول":أهه نلى 09 اإلاادة في الجضابشي  الخجاسي  اللاهىن 

 ." اإلاؤظعت نملُاث بُىم ًىما فُه ًلُذ الُىمُت

ا ًجشي  أن أًػا الخاحش نلى ًجب":بأهه 10 اإلاادة جىظ و كاهىوي مداظبي دفتر هى :الجرد دفتر*  حشدا ظىٍى

ٌ  لهىاضش  جيسخ و الىخابج خعاباث و اإلاحزاهُت إنذاد بلطذ خعاباجه وافت ًلفل أن و مؤظعاجه خطىم و أضى

 ." 1الجشد دفتر في الىخابج خعاباث و اإلاحزاهُت هزه بهذ

 - الهمل خالضت حهخبر التي و اإلاداظب ٌهذها التي اإلاخشحاث جلً الخخامُت بالىزابم ًلطذ :الختاميت الوثائم ب

 :في جخمثل و اإلاالُت العىت خالٌ اإلاىجض

 اإلاىحىداث خعاباث ول فيها ًكهش و الفترة نهاًت في حهذ كابمت نً نباسة هي :الختاميت املحاسبيت امليزاهيت*

) ٌ  .اإلاشاحهت محزان في أسضذتها جكهش التي اإلالىُت خلىق  و )الخطىم( اإلاؿلىباث و )ألاضى

 خعاباث جػم خاسحُت وسكت نلى و اإلاالُت الفترة نهاًت في حهذ كابمت نً نباسة هى :الىتائج حساباث حدول *

 أو الشبذ ضافي ًمثل بُنهما الفشق  و اإلاشاحهت محزان مً أسضذتها هلل ًخم التي اإلاطشوفاث خعاباث و ؤلاًشاداث

 .الخعاسة ضافي

 إزباث بىزُلت مشفلت واهذ إرا إال اإلاداظبُت الذفاجش في نملُت أًت حسجُل للمداظب ًمىً ال :إلاثباجيت الوثائم ج

 :هجذ الىزابم جلً بحن مً و اإلاسجلت، الهملُت صحت جبرس

 :نلى جدخىي  و اإلاالي و الخجاسي  الؿابو راث الهملُاث في ؤلازباجُت الىزابم أهم مً حهخبر :الفواجير*

خ و سكم نلى ًدخىي  الهلىي، اللعم ش جاٍس ت رهش مو الفاجىسة جدٍش  - .الضبىن  و للمىسد الياملت الهٍى

 - .اإلابانت بالعلهت اإلاخهللت اإلاهلىماث ول ًمثل الزي الهشض ي، اللعم

 - .الفاجىسة مدشس  اإلاىسد إمػاء و خخم مو الحشوف و باألسكام اإلابلغ مجمىم ًػم العفلي، اللعم

 :منها هجذ و للمداظب آخش إزباث ظىذ هزلً حهخبر التي و الفاجىسة نً أهمُت جلل ال :أخرى  إثباجاث*

 - .الطفلاث التراخُظ، اللشوع، ؤلاًجاس، اإلالىُت، ههلذ الغحر و اإلاؤظعت بحن اإلابرمت الهلىد

 - .مهُىت امخُاصاث مً الاظخفادة أو ما ش يء واظخغالٌ اإلاهىُت الجهاث مً اإلامىىخت التراخُظ

 - .الاظخالم وضل الؿلب، وضل والػشابب، اإلاطاٍسف و اإلاعخدلاث إلاخخلف الدعذًذ إًطاالث

  :املحاسبيت الوثائم و الدفاجر فحص  2

 نليها اإلاىطىص ؤلاحشاءاث و اللىانذ خعب ممعىهت واهذ إرا مىخكمت اإلاداظبت حهخبر :مىتظمت محاسبت أ

 :في ًخمثل اإلاداظبت اهخكام كاهىها أما

  .اإلاؤظعت كبل مً اإلاىجضة الهملُاث سكابت و بدسجُل ٌعمذ بشيل مفطلت اإلاداظبت جيىن  أن ًجب -

                                                           
  . 44 ص العابم، اإلاشحو هفغ نثمان، مدمذ الشصاق نبذ   1
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 .نليها اإلاخهاسف للمبادا وفلا هزا و اإلاداظبُت الدسجُالث في اإلاضدوج اللُذ مبذأ اخترام -

 .الهملُت نً اإلاعؤوٌ ؾشف مً نليها ممض ى و مؤسخت إزباجُت بىزابم جشفم للمداظبت هخابت ول -

 جم كذ اإلاداظبُت الىزابم مخخلف في اإلاسجلت اإلاداظبُت اإلابالغ أن اإلافهىم بهزا ًلطذ و :صادكت محاسبت ب

لت جلُُمها  ظلُمت، الترخُل نملُاث و ألاسضذة مجامُو واهذ إرا ما ًخدلم أن اإلاذكم الهىن  فهلى صحُدت، بؿٍش

 .ظلُمت الترخُل نملُاث و ألاسضذة مجامُو واهذ إرا ما ًخدلم أن نلُه اإلاذكم الهىن  فهلى

ت الىزابم مخخلف في اإلاخمثل و مسجلت نملُت بيل اإلاشفم اللاهىوي العىذ إن :ملىعت أو مثبتت محاسبت ج ٍش  الخبًر

 الذفاجش في اإلاسجلت الهملُاث ضذق و صحت نلى ًذٌ العىذاث مً غحرها و نلىد، مشاظالث، فىاجحر، مً

 .اإلاداظبُت

 1املظمون  حيث مً املكلف محاسبت جدكيم :الثاوي الفرع

 

 - .امليزاهيت حساباث جدكيم 1

 - :ألاصول  حساباث جدكيم - أ

 الاستثماراث حساباث جدكيم: 

  .مخلادمت فترة في جمذ إن و ختى الاظدثماساث إوشاء أو ملىُت الهدعاب اإلابرسة الىزابم نلى ؤلاؾالم -

  .كُمتها اهخفاع مهاًىت نىذ اظخثىابُا إال لإلهخالن جخػو ال مداظبُا اإلادل شهشة قهىس  خالت في -

  .وهمي اظدثماس ليىنها ؤلانذادًت للمطاٍسف اإلاداظبي الدسجُل صحت مً الخأهذ -

 رلً. مً الخأهذ اإلاذكم الهىن  نلى و الضمني للهامل هكشا ؤلاهخالن و للخذوي كابلت غحر نمىما ألاساض ي -

 :إلاهتالكاث حساباث جدكيم*

  .الاسباح مً للخللُل ألانباء جضخُم في الىكىم لهذم فيها مبالغ غحر جيىن  اإلاؿبلت ؤلاهخالواث وعب -

 .باإلهخالن اإلاخهللت الشظىم و الػشابب ول ًفدظ أن اإلاذكم الهىن  نلى -

 :املخزون حساباث جدكيم*

  .العابلت للذوسة النهاةي اإلاخضون ٌهادٌ للذوسة ألاولي اإلاخضون جلُُم صحت مً الخأهذ -

ادة أو جخفُؼ خالت في - ت ًجب النهاةي اإلاخضون ٍص   .اإلاعتهلىت للعلو اإلاباشش ؤلاظىاد ؾٍشم نً الدعٍى

 .الشبذ هامش و اإلاعترحو اإلاػافت اللُمت نلى الشظم دون  و بالخيلفت جم اإلاخضوهاث جلُُم أن مً الخأهذ -

 

                                                           
 32 ص ، 2010 الجضابش، الىادي، مضواس مؿبهت الحعاباث، وجذكُم اإلاشاحهت ؾىاهش، التهامي مدمذ معهىد، ضذًلي   1
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 :املديىون  حساباث جدكيم*

  .اإلاهىُت الجهت مً مطادكاث بؿلب صحتها مً الخأهذ و اإلايلف بدىصة التي اإلاالُت الاظدثماساث فدظ -

ٌ  نىذ اإلاداظبُت اإلاهالجت مً الخأهذ -  فابؼ أو كُمت هاكظ مً ننها ًىجم ما و العىذاث نلى الخىاص

  .كُمت

ت الحعاباث في اإلاسجلت اإلابالغ صحت مً الخأهذ -  - .ؤلازباجُت الىزابم بخىفش هزا و للششواء الجاٍس

 1 :الزبائً ديون  حساباث جدكيم*

ت مو اإلالبىغت الدعبُلاث و للضبابً، اإلامىىخت الخخفُػاث مً الخأهذ - ش كُذ الفىاجحر حعٍى   .الخدٍش

تهم بخلذًم هزا و مههم اإلاخهاملحن الضبابً كابمت نلى ؤلاؾالم - ذ في الياملت الجبابُت هٍى   .العىىي  الخطٍش

 اليشاؽ نلى للشظم الخاغو ألاظاط بانخباسها للضبابً اإلادشسة الفىاجحر مبالغ خعاب صحت مً الخدلم -

  .اإلانهي

 :الىلديت الحساباث جدكيم*

ٌ  ؾٍشم نً البىً بدعاب اإلاخهللت الهملُاث صحت مً الخأهذ -  و اإلاؤظعت دفاجش بحن اإلالاسبت حذو

  .البىً

ذي الحعاب و البىً لحعاب الجُذ الفدظ -   .اإلاىسدًً و بالهمالء اإلاؤظعت نالكت لىشف البًر

 .الترخُل نذم أو إهماٌ دون  السجالث ول مً الخأهذ ًخم دابً سضُذه الطىذوق  خعاب ًيىن  إلاا -

  - :الخصوم حساباث جدكيم ب

 :الخاصت ألاموال حساباث جدكيم*

بت في جؤزش ألنها إزباث وزابم بؿلب اإلاىجضة الخهذًالث مً بالخأهذ هزا و اإلااٌ سأط خعاب فدظ -  الػٍش

 .شٍشً ليل ؤلاحمالي الذخل نلى

  .الهامت الجمهُت و ؤلاداسة مجلغ مذاوالث مداغش نلى باالنخماد حهذًالجه و الاخخُاؾي خعاب فدظ -

 خعاب جذكُم و الحعاب، لهزا اإلادىم الخىكُم بهذف مخفؼ إلاهذٌ الخاغهت ألاسباح خعاباث جذكُم -

ٌ  نً الىاجج اللُمت فابؼ  .اظدثماسه اإلاهاد الخىاص

 الخلذًش إنادة فشق  جذكُم و اإلادلُت، الجماناث أو الذولت ؾشف مً لالظدثماس اإلامىىخت ؤلاناهاث جذكُم -

 .كُمت فابؼ مً نىه ًىجم وما

 :الديون  حساباث جدكيم*

لت الذًىن  خعاباث جذكُم  - ملبىلت حهخبر الهمىم نلى الاظدثماس دًىن  و البىىُت اللشوع جػم التي ألاحل ؾٍى
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 .مهخمذة مالُت مؤظعاث مً جمىذ ليىنها

 - :أهمها خعاباث نذة جمثل التي و ألاحل، اللطحرة الذًىن  خعاباث جذكُم -

 اث و والىلذًاث له اإلالابلت الحعاباث مو اإلاىسدًً خعاب جىاظم مً الخأهذ  .اإلاشتًر

 الحعاب نلى بها اإلادخفل اإلابالغ صحت مً الخأهذ. 

 اإلاسجلت الالتزاماث في مخالفاث وحىد نذم مً الخأهذ. 

 التسيير: حساباث جدكيم 2

 :1املصاريف حساباث جدكيم - أ

 :املستهلكت املشترياث حساب جدكيم*

ادة - اث، في الٍض بت الخاغو الشبذ جخفُؼ بهذف اإلاشتًر  اإلايلفحن كبل مً الىىم هزا ًيىن  ما غالبا و للػٍش

  الزًً

 .أنمالهم سكم إخفاء ٌعخؿُهىن  ال

اث، في الخخفُؼ -  الخخفُؼ لىً جخفػه، ال و الشبذ مً جشفو ألنها الهملُت هزه جكهش ال كذ اإلاشتًر

اث  اإلالطىد  .اإلابُهاث نً الىاججت لإلًشاداث ممازل إخفاء غالبا ًصحبه للمشتًر

 اإلاسجلت اإلابالغ بحن ما ًلاسن  أن اإلاذكم الهىن  نلى ًجب الحعاب هزا لخذكُم :السلع إهتالكاث حساب جدكيم*

 الخيلفت و صحتها غمان أحل مً الششاء فىاجحر في اإلازوىسة جلً مو اإلاعتهلىت العلو مً الهامت الُىمُت في

 .بها اإلاسجلت

ٌ  اإلاذكم الهىن  نلى :للخصم اللابلت املصاريف حساباث جدكيم*  بها اإلاخههذ و للخطم اللابلت ألانباء كبى

 كاهىن  مً 171 إلى 168 مً اإلاىاد في اإلازوىسة اللاهىهُت للششوؽ وفلا فيها اإلاذكم الذوسة خالٌ للمؤظعت

 .اإلامازلت الشظىم و اإلاباششة الػشابب

  :إلايراداث حساباث جدكيم ب

 :2املبيعاث حساباث جدكيم*

  .ألحل اإلابُهاث منها الظُما البىيي الىشف مً جشاكب لم ليىنها هلذا اإلادطلت اإلابُهاث إغفاٌ -

 .اإلابانت للعلو الجضبُت الفىجشة باظخهماٌ رلً و البُو نملُاث لبهؼ الحلُلي اإلابلغ مً الخخفُؼ -

 راث جيىن  التي الحاالث بهؼ في ألاخشي  ؤلاًشاداث جكهش أن ًمىً :ألاخرى  إلايراداث حساباث جدكيم*

 .إلخ....أدواث و مهذاث شاخىاث، مً ممخلياتها جأححر :مثل اظخثىابُت ون  جً ما غالبا و ألانماٌ لشكم أهمُت

                                                           
 . 53 ص العابم، اإلاشحو هفغ نثمان، مدمذ الشصاق نبذ   1
  . 41 ص العابم، اإلاشحو هفغ ؾىاهش، التهامي مدمذ معهىد، ضذًلي  2



 الجبائيت الرقابت دعم على المحاسبي التدقيق قدرة                                  الفصل الثالث :
  

53 
 

 الظريبي التهرب مً للحد املمىوحت العلوباث و الركابيت الاحراءاث : الثاوي املبحث

 الجزائري  التشريع في الركابيت الاحراءاث : الاول  املطلب

 خم في الخطىص وحه نلى جخمثل التي الشكابت احشاء في اإلاؿللت ظلؿت اللاهىن  بملخض ى الجبابُت الاداسة جملً

 . الخدلُم احشاء

 :الجبائيت الركابت مفهوم : الاول  الفرع

داث ومطذاكُخه صحت مً الخدلُم كطذ الجبابُت الاداسة بها جلىم التي الهملُاث مجمىنت هي  اإلاىخبُت الخطٍش

ب الخملظ الى جشمي التي الخذلِعُت الهملُاث اظخىشاف لغشع اإلايلفحن ؾشف مً  الػشابب دفو مً والتهٍش

مها  :في واإلاخمثلت جدلُلها الى حععى التي الاهذاف بهؼ اظخخالص ًمىً الخهٍشف هزا خالٌ ومً وجلٍى

 كاهوهيت أهداف :   

 اهدشافاث اًت نً بالػشابب اإلايلفحن إلاهاكبت واإلاداظبت معؤولُت مبذأ نلى الجبابُت الشكابت في جخمثل-

 .الجبابُت معخدلاتهم دفو مً للتهشب ًماسظىنها مخالفاث أو

 إداريت أهداف:  

هاث في والخلل الىلظ أوحه الى الخىبُه نلى الشكابت حعانذ-  نلى الجبابُت الاداسة ٌعانذ مما بها .اإلاهمىلت الدشَش

بي التهٍشب : مثل الاخطابُاث بئنذاد الشكابت حعمذ الىكذ هفغ وفي .الخصحُدُت الاحشاءاث اجخار  . الػٍش

 اكتصاديت و ماليت أهداف :  

ىت الهامت آلامىاٌ نلى اإلادافكت الى الشكابت تهذف-  شيل بأي غُام ول مً خماًتها اي والعشكت الخالنب مً الخٍض

ٌ  الػمان وهزا الاشياٌ مً ىت أهبر ابشاءاث دخى ادة وبالخالي للخٍض  الى ًؤدي مما الهامت لإلهفاق اإلاخاخت آلامىاٌ ٍص

ادة  .للمجخمو الاكخطادًت الشفاهُت معخىي  ٍص

 : الجبائيت الركابت اهواع : الثاوي الفرع

 التصريحاث مراكبت : أوال

داث  و الجبابُت الاداسة جشاكب بت ول لفشع اإلاعخهملت اإلاعدىذاث الخطٍش  اجاوة ًشاكب او سظم خم او او الػٍش

داث اإلافدش شاث و الخىغُداث ؾلب و ، الخطٍش داث ان ًمىىه هما هخابُا الخبًر  نلى لىً و ، ًصحح الخطٍش

بت للميلف ًشظل ان الاحشاء بؿالن ؾابلت وجدذ اإلافدش  .  2به اللُام اإلالضم الخصحُذ بالػٍش
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 ء بىا جاحش ضفت لها لِعذ التي الهُئاث و اإلاؤظعاث نلى واظو مجاٌ في الشكابت خم جماسط الجبابُت الاسادة ان-

 اإلافدش بها ًلىم التي الشكابت نملُت في حعاهم أن شأنها مً وزُلت ول جلذم أن نليها ًجب آلاخحر هاجه ؾلب نلى

ت جىغُداث جلذًم أحل مً اإلايلفحن ٌعخذعي أن أًػا بئمياهه والزي  سفػهم خالت وفي, الغمىع خالت في شفٍى

 إلصالت غشوسي  ًشاه ما نلى ًدخىي  أن نلى , هخابُا ؾلبه جبلُغ و اإلافدش ٌهُذ نىه الاحابت أو أظاط الؿلب

 . الجبابُت. إ.ق م03ًاإلاادة نلُه هطذ ما وهزا . لإلحابت ًىم 01 أحل له بأن جبلُغ اإلايلف مو الغمىع

داث الجبابُت الاداسة مشاكبت خالٌ " : مىشس  04 اإلاادة هطذ هما  اإلاعخهملت اإلاعدىذاث الى باإلغافت للخطٍش

بت ول لفشع  جم التي الاجفاكُاث او اإلاعدىذاث ضذق في الدشىًُ لها ًدم فاهه ، اجاوة و سظم و خم و غٍش

بت ؾشفاإلايلفحن مً ابشامها  او ججىب الى تهذف بىىد ؾٍشم نً ، للهلذ الحلُلي اإلاػمىن  جخفي التي و ، بالػٍش

 . 1الجبابُت الانباء جخفُؼ

 

 املحاسبت في التحليم :ثاهيا

داث مشاكبت الى تهذف التي الهملُاث مجمىنت به ًلطذ بت اإلايلف ؾشف مً اإلاىخدبت الجبابُت الخطٍش  بالػٍش

بت . اإلايلف لها ًخػو التي الشظىم و الػشابب مجمىم الخدلُم ٌشمل و اإلاخلادمت اإلاذة .بهىىان  بالػٍش

بت اإلايلف انالم جدلُم في الششوم كبل الجبابُت الاداسة انىان نلى ًجب  ظىاء الخدلُم لهملُت الخاغو بالػٍش

 اي احشاء في الششوم ًمىً ال " :الاحشاءاث كاهىن  مً مىشس  21 اإلاادة هطذ هما مهىىي  او ؾبُعي شخظ وان

بت اإلايلف انالم دون  مداظبت في جدلُم  اشهاس ملابل بالخدلُم اشهاس اسظاٌ ؾٍشم نً ، معبلا بزلً بالػٍش

 ٌ  لخدػحر ادوى احل مً ٌعخفُذ ان نلى ، خعاباجه في اإلادلم اإلايلف وواحباث خلىق  بمُثاق مشفىكا بالىضى

خ مً ابخذاء اًام 01 مذجه  . الاشهاس هزا اظخالم جاٍس

 

 املصوب التحليم :  

بت ًخهلم اإلاداظبت في جدلُم هى اإلاطىب الخدلُم ان  اإلاذة ول او حضء بهىىان غشابب نذة او واخذة بػٍش

 في الخدلُم ،ًخػو حبابُت ظىت نً هلل بمذة جخهلم مداظباجُت مهؿُاث او نملُاث مجمىنت او اإلاخلادمت

 امياهُت مً الجبابُت الاداسة ًمىو ال اإلاطىب الخدلُم مماسظت ان الاحشاءاث لىفغ اإلاطىب والخدلُم اإلاداظبت

 الاخز ًجب الشكابت مىغىم واهذ التي اإلاشخلت هفغ ًخظ فُما و الخم وكذ في اإلاداظبت في مهمم جدلُم احشاء

 اإلاالُت كاهىن  بمىحب اخذر .2 اإلاطىب الخدلُم احشاء نىذ للخصحُداث هدُجت اإلاذفىنت الحلىق  الحعبان في

 . 2101لعىت  اإلاالُت كاهىن  مً 22اإلاادة  بمىحب اإلاهذلت و 22اإلاادة  وفم 2113لعىت 
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 الشاملت : الجبائيت الوطعيت مجمل في التحليم 

 اإلاطشح الذخل و للميلف الحلُلي الذخل بحن فاسق  ول نً الىشف حعتهذف التي الهملُاث مجمىنت بها ًلطذ

عخلضم به  خالت ، اإلايلف امالن وغهُت مً اإلاعدىجُت باإلاذاخُل بها اإلاطشح اإلاذاخُل ملاسهت الاحشاء هزا َو

يخه و  . اظشجه افشاد لعابش الحُاة بعُاق اإلاخهللت هزا خٍض

 التحليم احراءاث : 

بت اإلايلف انالم دون  اإلاداظبت في جدلُم اي احشاء في الششوم ًمىً ال: بالتحليم اشعار ارسال 1  بزلً بالػٍش

ٌ  اشهاس ملابل بالخدلُم اشهاس حعلُم او اسظاٌ ؾٍشم نً معبلا  واحباث و خلىق  بمُثاق مشفلا بالىضى

بت اإلايلف  مً ابخذءا اًام نششة مذجه لخدػحر ادوى احل مً اإلاهني ٌعخفُذ ان نلى مداظبخه في اإلادلم بالػٍش

خ خ بالخدلُم الاشهاس ًجذد ان ،ًجب الشهاس هزا اظخالم جاٍس ٌ  ظانت و جاٍس  الخدلُم الىاحب اإلاذة و جذخل او

 ما هزا و . نليها الاؾالم الىاحب الىزابم الى باإلغافت اإلاهىُت الاجاواث و الشظىم و الػشابب و الحلىق  هزا ،و فيها

 . الاحشاءاث كاهىن  مً مىشس  21اإلاادة  نلُه هطذ

 : ًخهلم فُىا ضشاخت بالخدلُم الاشهاس ًبحن ان ًجب

 : املحاسبت في التحليم_

خ مً ابخذاء ًىما 02 نشش ،بخمعت اإلالذس الادوى الاحل-  .بالخدلُم الاشهاس اظخالم جاٍس

خ- ٌ  وظانت جاٍس  . جذخل او

 . الخدلُم احشاء مذة-

 . للخدلُم اإلاهىُت الفترة-

 . اإلاهىُت الاجاوي  و الشظىم و الػشابب و الحلىق -

 1 نليها الاؾالم الىاحب الىزابم- .

 : الشاملت الجبائيت الوطعيت في التحليم_

خ مً ابخذاء ًىما 02 نشش ،بخمعت اإلالذس الادوى الاحل-- .  بالخدلُم . الاشهاس اظخالم جاٍس

 :املحاسبت في املصوب التحليم_

خ مً ابخذاء اًام )01 ( نششة ، اإلالذس الادوى الاحل-  الهىاضش الى باإلغافت ، بالخدلُم الاشهاس اظخالم جاٍس

ب ؾابو جىغُذ ، ظابلا اإلازوىسة اإلاداظبت في الخدلُم ازىاء اإلاشترؾت  انالمه ًجب هما الخدلُم في الخطٍى

 .2فيها  اإلادلم الهملُاث بؿبُهت
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بت للميلف ًدم: بمستشار الاستعاهت  2  نملُاث بذاًت كبل ًخخاسه بمعدشاس الاظخهاهت الخدلُم نىذ بالػٍش

 . بالخدلُم الاشهاس ًخػمىه الزي و الخدلُم نملُت بؿالن ؾابلت جدذ هزا و الامياهُت بهزه الاشهاس ًخم الشكابت

بت ميلف ليل " : الجبابُت . إ . ق مً 10اإلاادة نلُه هطذ  ما وهزا  مداظباجه في الخدلُم ازىاء ٌعخهحن ان بالػٍش

 اخخُاسه . مً بمعدشاس

 : املكان عين في التحليم مدة 3

 :ب ًخهلم فُما،3اشهر ثالثت مدة _

 احشاء جم مالُت ظىت ليل دج 011111مبلغ ًخجاوص  ال العىىي  انمالها سكم وان ،ارا الخذماث جأدًت مؤظعاث_

 . فيها الخدلُم

 الخدلُم احشاء جم مالُت ظىت ليل باليعبت دج 2111111العىىي  انمالها سكم وان ارا ، الاخشي  اإلاؤظعاث ول_

 .فيها

 : انمالها سكم وان ارا ، اناله اإلازوىسة باإلاؤظعاث ًخهلم فُما ، )6 ( اشهر ستت مدة_

ذ_  . الخذماث إلاؤدي ،باليعبت دج 2111111ٌعاوي  او ًلل و دج 0111111 نً ًٍض

ذ_  الاخشي. للمؤظعاث باليعبت ، دج01111111 ٌعاوي  او ًلل و دج 2111111 نً ًٍض

 1الاخشي  خاالث في )9 ( اشهر اسعت مدة_

 : املصوب لتحليم باليسبت-

 2شهٍشً )2 (مً اهثر الىزابم او الذفاجش في ، اإلايان نحن في الخدلُم مذة ٌعخغشق  ان ًمىً ال .

 : الشاملت الجبائيت الوطعيت في املعمم لتحليم باليسبت-

خ مً انخباسا ، واخذة ظىت جفىق  فترة ؾُلت الشاملت الجبابُت الىغهُت في اإلاهمم الخدلُم ًمخذ ان ًمىً ال  جاٍس

خ او بالخدلُم الاشهاس اظخالم خ غاًت الى حعلُمه جاٍس م بئنادة الاشهاس جاٍس  . الخلٍى

 معدىذاث و الشظابل وسخ و اإلاداظبُت الىزابم ول جلذًم ؾلب ًمىً الخدلُم احشاء نىذ: التحليم مجال  2

ش شانها مً التي الىفلاث و الاًشاداث داث في اإلابيُت الىخابج صحت جبًر  . اإلاىدعبت الجبابُت الخطٍش

 التلويم إلعادة التىاكص ي الاحراء : 

بت اإلايلف انالم وحىبا ًخهحن م بئنادة جبلُغ ؾٍشم نً اإلاداظبت في الخدلُم بيخابج بالػٍش  في خم هزا و الخلٍى

 . اإلاداظبت سفؼ نىذ او جلُُم انادة غُاب خالت
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 بالظريبت املكلف طماهاث : 

بت للميلف ًدم :بمستشار الاستعاهت حم 1  هزه نلى الاؾالم ًخم اخخُاسه مً بمعدشاس الاظخهاهت بالػٍش

 الخدلُم اشهاس ًخػمً ان ًجب الشكابت نملُت بؿالن ؾابلت جدذ رلً و الشكابت نملُاث بذاًت كبل الامياهُت

 .رلً

بت اإلايلف ًخىفش : الرد حم 2  :ًخهلم فُما بالػٍش

 : الشاملت الجبائيت الوطعيت في التحليم و املحاسبت في التحليم -

 ؾلب الاحل هزا اهلػاء كبل ًمىىىم مىافلخىم او مالخكخىم إلبذاء ًىما ) 21 ( اسبهحن احل نلى ًخىفشون

ت جىغُداث ٌ  شفٍى  اإلاخهللت لألظئلت باليعبت الخدىُم امياهُت لذًىم هما ؤلاشهاس و الخبلُغ مػمىن  خى

اث مً الحالت خعب اللاهىن  او بالىكاةو  سبِغ او الػشابب مشهض سبِغ مً او الىالةي مذًش مً اإلاؤظعاث هبًر

ٌ  ؾلب اًػا ًمىىىم الاحل هزا اهلػاء بهذ و .واإلاشاحهاث الخذكُم مطالح  اغافُت جىغُداث نلى الحطى

 : املحاسبت في املصوب التحليم -

 1مىافلخىم او مالخكخىم إلبذاء ًىما ) 01 ( زالزىن  مذجه احل نلى ًخىفشون

بت جأظِغ ًخم: مىافلخىم ابذاء خالت في_ بت هزه جطبذ و جبلُغه جم الزي الاظاط نلى الػٍش  ال و نهابُت الػٍش

 . الاداسة كبل مً فيها الشحىم ًمىً

 : خالخحن هىان إلاالخكاث ابذابىم خالت في_

م او الخلُُم انادة نً الاداسة جتراحو ، حضبُا او ولُا ملبىلت اإلاؤظعت مالخكخىم انخبرث ارا-  . بخهذًله جلٍى

 ارا و مبرس و مفطل سد بىاظؿت بزلً ابالغىم الحالت هزه في الجبابُت الاداسة نلى ًخهحن مالخكخىم سفؼ جم ارا-

م إلنادة اخى ظبب الاخحرة هزه اقهشث  الاضلي الاشهاس نبر ظابلا اخزها ٌعبم لم حذًذة نىاضش اخز او الخلٍى

 . مالخكاجه لحرظل ، ًىما ) 21 ( اسبهحن ًلذس اغافي احل للميلف ًمىذ

بت ًخظ فُما مدذدة صمىُت إلاذة الخدلُم نملُت مً الاهتهاء ًخم نىذما: التحليم عمليت اعادة استحالت 3  غٍش

 اإلاخهللت الحعاباث في حذًذة جدلُم نملُت بئحشاء اللُام لإلداسة ًمىً ال سظىم او غشابب مجمىنت او سظم او

بت اإلايلف لجا ارا ما خالت في إال الفترة بىفغ الخاضت الشظىم و الػشابب بىفغ  نملُاث اظخهماٌ الى بالػٍش

 .الخدلُم نملُت خالٌ صحُدت غحر او هاكطت مهلىماث كذم او الغش

م ٌهاد ال: الادارة لدى املعتمدة التفسيراث 4 بي الىناء جلٍى بت اإلايلف ازبذ ارا الػٍش  بدعً التزم بأهه بالػٍش

ت الاداسة ادي به مهترفا وان حباةي هظ بخفعحر الىُت  ،ًجب شخطُا به ًخهلم او نام ؾابو رو وان ظىاء اإلاشهٍض

 .الاخحر هزا حعلُم او باالظخالم اشهاس مو نليها ي مىص سظالت بىاظؿت الخبلُغ هزا اسظاٌ

بت فشع اظغ جأظِغ بئنادة حعمذ بىُفُت مهلال و مفطال الخبلُغ هزا ًيىن  ان ًجب هما  . الػٍش
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بت اإلايلف خم الى ٌشحر بُاها الخلُُم انادة جبلُغ ًخػمً ان الاحشاء بؿالن ؾابلت جدذ ًجب  الاظخهاهت بالػٍش

بت مبلغ مً الشفو اكتراخاث مىاكشت احل مً هى ًخخاسه بمعدشاس  ًيىن  ان ًجب ، نليها الاحابت كطذ او الػٍش

بت للميلف حعمذ بىُفُت مهلال و الىفاًت فُه بما مفطال الخلُُم إلنادة الخبلُغ  اظغ حشىُل باإلنادة بالػٍش

بت فشع  . مىافلخه ابذاء او مالخكاجه جلذًم و الػٍش

 جللائيا الظريبت فرض احراء : 

بت جللاةي ججذًذ الى الحاالث بهؼ في الاداسة جلجا ان ًمىً  : نىذما الخطىص وحه نلى رلً ًخم و للػٍش

بت اإلايلف ًخهشع -  الزي الغحر خػىس  او جذخل بعبب او فهله بعبب ظىاء الجبابُت الشكابت احشاء نلى بالػٍش

 الشكابت؛ نملُاث مخابهت احشاءاث نشكلت و باالنتراع ًلىم

بت اإلايلف ًلم لم - ذ اإلادذدة بئًذام في الاحاٌ بالػٍش  باإلاذاخُل الخاص الخطٍش

بت - ت و الطىانُت الاسباح نلى الػٍش بت الخجاٍس ت غحر الاسباح نلى والػٍش ذ او الخجاٍس بت اإلاخهلم الخطٍش  نلى بالػٍش

داث او الششواث اسباح  اإلاػافت؛ اللُمت نلى بالشظم الخاضت الخطٍش

بت اإلايلف ًلم لم -  . الشفؼ مدل واهذ او مداظبخه بخلذًم بالػٍش

 .املحاسبي للتدكيم امليداهيت إلاحراءاث :ويالثا املطلب

  .امليزاهيت حساباث جدكيم إحراءاث :الاول  الفرع

  :ألاصول  حساباث جدكيم  1

 - :1الثابتت ألاصول  حساباث جدكيم -أ

 :امللموست الثابتت ألاصول  حساباث جدكيم*

ٌ  الفهلي بالجشد اللُام -   .رلً شابه ما أو اللُاط أو اإلاشاهذة أو بالهذ ظىاء الثابخت لألضى

  .أخشي  جأهُذاث الهلىد، والفاجىسة، رلً نلى الذالت اإلاعدىذاث نلى باإلؾالم ألاضل ملىُت مً الخأهذ -

ٌ  سهً نذم مً الخأهذ -   .اإلاخخطت الجهاث مً ظلبُت شهادة بؿلب هزا و الهلاساث منها خاضت و ألاضى

 .بئزباجاث جذنُمها مو نليها اإلاخهاسف اإلاداظبُت للمبادا وفلا العلُمت اإلاداظبُت اإلاهالجت مً الخدلم -

 :امللموست غير الثابتت ألاصول  حساباث جدكيم*

 اللاهىهُت. أحاله في ًخم ؤلاؾفاء أن و ؤلانذادًت اإلاطاٍسف خعاب في اإلاسجلت الىفلاث صحت مً الخأهذ- -

 ججذًذ إمياهُت مو للمؤظعت الحلىق  ملىُت جثبذ التي الشظمُت الشهاداث و الىزابم نلى ؤلاؾالم -

 .خماًتها
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 :املتادولت ألاصول  حساباث جدكيم ب

 :1املخزون حساباث جدكيم*

 اإلاخضون. سكابت و إلاداظبت اإلاؤظعت حعخخذمها التي آلالُت و اإلاخضون حشد في اإلاخبو الىكام فدظ- -

ت مو اإلاخضون جلُُم صحت مً الخأهذ -  .نليها اإلاخهاسف اإلاداظبُت للمبادا وفلا رلً اظخمشاٍس

 :املدهيت الحلوق  حساباث جدكيم*

-  ٌ  .الفشدًت للحعاباث مؿابلتها و الضبابً خعاباث في اإلاسجل الذًً صحت جثبذ مطادكاث نلى الحطى

  .مىغىنُت مؤوهاث في أخلُتها و دساظتها ًخؿلب مما جدطُلها في مشيىن دًىن  وحىد مً الخأهذ -

ٌ  أو اللبؼ ألوساق الفهلُت اإلاشاهذة -   .الخطم بشظم لذيها اإلاىدنت الجهت مً مطادكاث نلى الحطى

 :الىلديت الحساباث جدكيم*

  .مهالجخه ًخم العبب ًىدشف لم إرا و سجلذ الهملُاث ول أن مً الخأهذ ًخم الطىذوق  عجض خالت في -

  .اإلاىغىنُت و الشيلُت الىاخُخحن مً الطشف و باللبؼ الخاضت الىلذًت لذفتر معدىذي جذكُم -

 2 الخصوم: حساباث جدكيم 2

 - :اململوكت ألاموال حساباث جدكيم -أ

 .ؤلازباجاث وحىد مً الخأهذ و الفترة خالٌ اإلااٌ سأط نلى جؿشأ التي اإلاسحىباث و ؤلاغافاث فدظ -

   .ماٌ ساط في شٍشً ول هطِب لخدذًذ حهذًالجه و الخأظِس ي الهلذ نلى ؤلاؾالم ًخم الششواث خالت في -

 الالتزاماث : حساباث جدكيم ب

 :ألاحل طويلت التزاماث حساباث جدكيم*

  .اظتهالهها و العىذاث إضذاس أخيام إلاهشفت الجلعاث مداغش و للششهت الذاخلي الىكام نلى ؤلاؾالم -

  .إضذاس بخطم أو إضذاس بهالوة أو الاظمُت بلُمتها جطذس ليىنها العىذاث إضذاس ششوؽ مً الخأهذ -

 :ألاحل كصيرة التزاماث حساباث جدكيم*

اث ًىمُت ؾٍشم نً اإلاشدوداث و ؤلاشهاساث و الششاء لفىاجحر أإلاعدىذي بالخذكُم اللُام -   .اإلاشتًر

-  ٌ   .بالذفاجش اإلاسجلت الفشدًت الحعاباث أسضذة مو ملاسهتها و الذابىحن مً مطادكاث نلى الحطى

 

 

                                                           
 - الجضابش، الجامهُت، اإلاؿبىناث دًىان الخؿبُلُت، واإلاماسظت الىكشي  ؤلاؾاس الحعاباث وجذكُم اإلاشاحهت ضذًلي، معهىد ؾىاهش، التهامي مدمذ   1

  . 75 ص 2005
  . 204 ص ، 2008 - الاسدن، نمان، الثلافت، داس ومهاًحرها، الذولُت اإلاداظبت خمذان، مأمىن  اللاض ي، خعحن  2



 الجبائيت الرقابت دعم على المحاسبي التدقيق قدرة                                  الفصل الثالث :
  

60 
 

 .التسيير حساباث جدكيم إحراءاث :الثاوي الفرع

 :املصاريف حساباث جدكيم 0

 .اإلاادي الجشد مو ملاسهتها و اإلاخضون بؿاكاث فدظ مو اإلاعتهلىت العلو جيلفت خعاب مً الخأهذ -

 اظخلاللُت مبذأ نلى الحفاف مو ؤلازباث معدىذاث بفدظ للمؤظعت اإلالذمت الخذماث مً الخأهذ -

 .الذوساث

  :1إلايراداث حساباث جدكيم 2

ػاث ًخهلم ما و صبابنها و الششهت بحن جمذ التي اإلاشاظالث و الهلىد مً الخدلم -  .اإلاشدوداث و بالخهٍى

  .لها اإلاداظبُت اإلاهالجت مو البُو بهملُاث اإلاخهللت الفىاجحر ليل معدىذي و خعابي بخذكُم ًام -

 

 .الىتائج حساباث جدكيم إحراءاث :الثالث الفرع

 الخجاسي. اليشاؽ مً اإلادللت ألاولُت الىدُجت نلى ٌهبر الزي ؤلاحمالي الهامش مً الخأهذ -

ٌ  للمؤظعت الهادي اليشاؽ بىدُجت ننها اإلاهبرة الاظخغالٌ هدُجت مً الخأهذ -  الذوسة. هدُجت إلى لخدى

له زم للمؤظعت الهادي غحر اليشاؽ جمثل التي الاظخغالٌ خاسج هدُجت مً الخأهذ -  للىدُجت جدٍى

 .ؤلاحمالُت
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 لثالثا الفصل خالصت

 ألاكل نلى أو للحذ الالصمت ؤلامياهُاث ول سخشث الجبابُت ؤلاداسة أن لثالثا للفطل دساظدىا خالٌ مً وعخخلظ

بي التهشب قاهشة مً الخللُل ىت خلىق  بها ججزف الزي الػٍش  الجبابُت الشكابت آلُاث بحن مً و الهمىمُت، الخٍض

 في اإلاداظبي الخذكُم إلى للخؿشق  اغؿشسها مما اإلايلفحن مداظبت في الخذكُم هي دنمها في حعاهم هشاها كذ والتي

 ألغشاع اإلاداظبي الخذكُم ٌهذ الخجاوصاث، هشف في أهمُخه مذي جبرص نامت مفاهُم هخلذًم الىكشي  إؾاسه

بي التهشب ميافدت في الجبابُت ؤلاداسة جيخهجها التي الجبابُت الشكابت وظابل أخذ حبابُت  مذي مً الخأهذ و الػٍش

داث ضذق  للشكابت الخاغو اإلايلف مداظبت في الخذكُم نملُت جيىن  ليي و .اإلايلفحن ؾشف مً اإلاىخدبت الخطٍش

 حهخبر التي الخذكُم أدواث في الخدىم الخذكُم نملُت في البذء كبل اإلاذكم الهىن  نلى ًجب هاجحت الجبابُت

 الجبابُت اللىاهحن اإلاداظبت، في اإلاذكم بذلُل الالتزام خالٌ مً هزا و اإلاهمت هزه أداء في اإلاعخهملت رخحرجه

 الجبابُت لألغشاع اإلاداظبي الخذكُم أحضاء بحن الهالكت سبـ جم أخحرا و .اإلاداظبُت الفشوع و اإلابادا ُُنها،هحو 

  .الجبابُت الشكابت دنم نلى وكذستها
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 خاثمة عامة 

بي التهسب  باللٍسب ٌعخبر وكذ في عهس بالدها في فالتهسب الدولت، طسف مً كبير باهخمام خض ي مىطىع الظٍس

 الظاخت شهدتها التي الاططساباث إلى أطاطها ًسجع التي اهدشازها و الطخلسازها مالئمت بيُت لخىفس وذلك

 .بالدها في إلاكخصادًت

 الغاهسة هره عً للكشف الجبائُت السكابت دعم في ودوزه املداطبي الخدكُم مىطىع الدزاطت هره جىاولذ لهرا و

بي بالتهسب ٌعسف بما بي الىغام لكىن  هغسا بالغت أهمُت ي جكدع الجبائُت السكابت كىن  ، الظٍس  الجصائسي  الظٍس

دا بت، دفع مً الخخلص ًخم التي بالكُفُت جسجبط طبُعخه و جصٍس لت طىاء الظٍس  ٌعسف ما الشسعُتوهي بالطٍس

بي بالتهسب بي الغش في املخمثلت و شسعُت غير أو الظٍس لخين كال و .الظٍس  إليها املؤدًت ألاطباب مً خلفُت لها الطٍس

اث جمُع على جخلفها التي الهامت الظلبُت ألاثاز في جكمً ألاخيرة هره خطىزة و  املالُت،الاجخماعُتو املظخٍى

 .الاكخصادًت

 وأطالُب إجساءاث خالل مً للدولت، العامت باإلًساداث جخعلم التي املىاطُع أهم مً املىطىع هرا ٌعد لهرا و

 املىطىع هرا في خاولىا فلد ألاطاض هرا وعلى ، املىزد هرا على للحفاظ الجبائُت إلادازة طسف مً املظخعملت

 جاهب مً والخالعباث ألاخطاء اكدشاف مً الجبائُت السكابت إطاز في املداطبي الخدكُم ًلعبه الري الدوز  إبساش

 مدي مً الخأكد و فدص على حعمل خازجُت ألاداة املداطبي الخدكُم باعخباز املىاطب، الىكذ في املكلفين

داث مصداكُت بت املكلفين طسف مً امللدمت الخصٍس  ًمع الري والخلل الثغساث معسفت على وكدزجه ، بالظٍس

بت املكلفين كبل مً بها املصسح املعلىماث وفعالُت مصداكُت  ، بالظٍس

 للسكابت الداعمت ألاطالُب أهم مً الجبائُت لألغساض املداطبي الخدكُم أن لىا ًخضح الدزاطت هره خالل ومً

بي التهسب عً الكشف الجبائُتفي  .الظٍس

 :التوصيات

 الخىصُاث : مً مجمىعت مع الخالُت الىخائج إلى جىصلىا املىطىع جىاهب ملخخلف وجدلُلىا معالجخىا وبعد

 عاث املدزوطت و املعملت املساجعت بُت للدشَس على  ٌعمل ووطني مسكصي  معلىماحي هغام ووطع الظٍس

ت املعلىماث ججمُع جظُِم  بهدف وهرا الخاصت املصالح على جىشَعها و باملكلف الخاصت الظسوٍز

بي التهسب مظاخت  الظٍس

 بي التهسب عاهسة حجم جلُُم على العمل ىت منها جدسم التي إلاًساداث حجم و جهت، مً الظٍس مً  الخٍص

مً  و للدولت العامت باإلًساداث ًلم الري الخطس لحجم إدزاكا أكثر ججعلها الخلدًساث فهره أخسي، جهت

 .للتهسب املىخهجت ألاطالُب و العىملت عل في خاصت ممكىت جدًت باألكثر ألامىز  أخد ثم
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 مجال  في والعملُت العلمُت وكدزتهم كفاءتهم جبرش مىطىعُت معاًير على مبني ًكىن  املدكلين اخخُاز

اطترجاع  على اللدزة بهدف معُىت كفاءة جخطلب املداطبي الخدكُم مهمت ألن . واملداطبت الظسائب

ىت خلىق  بي التهسب ومكافدت جهت مً العمىمُت الخٍص  . أخسي  جهت مً الظٍس

 دوزاث بسمجت خالل مً املدكلين ألاعىان مظخىي  جدظين ً باللىاهين  املخعللت املظخجداث كل على جكٍى

 واملداطبت الظسائب

 الخدكُم. عملُت في الىكذ لسبذ معلىماجُت بسامج إعداد 

 بُت الثلافت وشس  الجبائي املىزد بأهمُت وجىعُت ، الجصائسي  املجخمع وطط الظٍس

 .الخازجُت إلاغساءاث ججىبهم أجل مً للمىعفين إلاجخماعُت الىطعُت جدظين. 

 السكابت  مجال في خاصت مظخخدمين كل بين معلىماجُت بشُكت بتزوٍدها الجبائُت إلادازة عصسهت

 الجبائُت

 الحدًثت  إلاججاهاث مً باإلطخفادة العاملُت الخدىالث مع الجصائسي  الجبائي الىغام جكُُف طسوزة

س  الجبائُت. السكابت أطالُب لخطٍى

 عاث كىاهين صُاغت دت واطعت وحشَس جدصُل  وظب فشل أو هجاح جددد اللىاهين صُاغت ألن وصٍس

بي  . الظٍس

 

 :الدراسة آفاق

بي التهسب عً الكشف في املداطبي الخدكُم املىطىع بلى ، الظاعت مىاطُع مً الظٍس  ٍو

 ، مظخلبلُت بدث ملىاطُع مفخىخا

 الخالُت : املىاطُع بعع هلترح أن ًمكً وبرلك

 بي التهسب عً الكشف السكابت الجبائُت ودوزها  الظٍس

 .  للمؤطظاث املالُت الىطعُت جلُُم في املداطبي الخدكُم دوز . 
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 :املراجع و املصادر قائمة

 املعرفت كنىز  ،دار الحسابات ثدقيق في متعمقة دراسة، الخطُب راغب وخالد مسعد فضل مدمد -

 9002ألاولي ،الطبعت ،عمان والخىزَع للنشر العلمُت

 ، 2000 ، ،عمان الخىزَع و للنشر صفاء ،دار الحسابات لتدقيق الحديث املدخل، حمعت خلمي اخمد   -

 9002ألاردن  للنشر املسيرة ،دار النظرية الناحية – املعاصر الحسابات ثدقيق، املطارهت فالح غسان -

 املطبىعاث و الكخب ،مدًربت عمليات و أساسيات: الحسابات مراجعة أصول ، بكري  خاج علي -

 9002،  ،سىرٍا الجامعُت

 ،دار الحسابات لتدقيق العملية و العلمية ألاصول ، الرفاعي مدمىد خلُل و الخطُب راغب خالد -

 ،ألاردن املسخلبل

 لبنان بيروث العربُت، النهضت دار املالُت السُاساث و العامت املالُت فىزي املنعم عبد -

 العربُت النهضهت دار بيروث الاراداث و النفلاث العامت، املالُت -رفعذ املحجىب  -

بي والغش التهرب " ، مراد  هاصر -  الجسائر ، والخىزَع للنشر كرطبت دار ، ألاولى ،الطبعت " الجسائر في الضٍر

 دًىان املطبىعاث الجامعُت–الجسائر –حباًت املؤسساث  –خمُد بىزٍد  -

بي التهرب و الغش مداربت في الجبائُت الركابت دور "براق عِس ى -  للخجارة العلُا املدرست "الضٍر

ت املطبىعاث دًىان.العامة املالية.زغدود علي -  الجسائر 9ط .الجسائٍر

 9002ألاولى  الطبعت ، عمان ، للنشر البداًت العلمُت ،دار إلاحراءاث الحساباث جدكُم ، زهير عِس ى -

بي التهرب مع إلاداري  ي اللاض حعامل ":الصاٌغ اخمد -  9002 ألاعلى املجلس دفاجر "الضٍر

 العراق، والنشر، للطباعت الكخب دار الداخلُت، والركابت الخدكُم أصىل  عثمان، مدمد الرزاق عبد -

1988 

 الجسائر، الىادي، مسوار مطبعت الحساباث، وجدكُم املراحعت طىاهر، التهامي مدمد مسعىد، صدًلي -

2010 

 9002الركابت  احراءاث كاهىن  -

ت من الحساباث ومراكبت املراحعت بىجين، مدمد -  2003 - الجامعُت املطبىعاث دًىان الخطبُم، إلى النظٍر

 واملمارست النظري  إلاطار الحساباث وجدكُم املراحعت صدًلي، مسعىد طىاهر، التهامي مدمد -

 2005 - الجسائر، الجامعُت، املطبىعاث دًىان الخطبُلُت،

 2008 - الاردن، عمان، الثلافت، دار ومعاًيرها، الدولُت املداسبت خمدان، مأمىن  اللاض ي، خسين -

ت مدخل خنان، خلىة رضىان -  2009 - الثاهُت، الطبعت ألاردن، عمان، وائل، دار ، املداسبُت النظٍر
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 ملخص

بي الخدكُم أهمُت ابراز هى الدراست من الهدف  من الخأكد خالل من املداسبي ودوره في كشف التهرب الضٍر

داث صدق و صحت مدي  ًمكننا خُث الاكخصادًين املخعاملين طرف من املكخدبت املداسبُت و الجبائُت الخصٍر

 الخجاوزاث. و الاغفاالث من الحد في املساهمت على كدرجه و الجبائي و املداسبي الخدكُم فعالُت معرفت

 .الاهدرافاث ضبط في ٌساهم و الخالعباث و ألاخطاء عن للكشف فعال هظام للضرائب املداسبي الخدكُم ٌعخبر و

بي  الخدكُم لنخائج جلىمُت لدراست وفلا ذلك اخخبار وجم  .املداسبي ودوره في كشف التهرب الضٍر

 

 :املفتاحية الكلمات

بي، الخدكُم الجبائّي ، التهرب ،املدكم املداسبي الخدكُم   الجبائي الضٍر

 

Résumé: 

L'objectif de l'étude est de mettre en évidence l'importance de l'audit comptable et son rôle dans la 

détection de la fraude fiscale en assurant la validité et la sincérité des déclarations fiscales et 

comptables souscrits par les opérateurs économiques où nous savons que la vérification 

comptable et fiscale et la capacité de contribuer à la réduction de l'efficacité des omissions et des 

abus. 

L'audit comptable des taxes est un système efficace pour détecter les erreurs et les manipulations et 

contribue à contrôler les écarts. 

Cela a été testé conformément à une étude des résultats de l'audit et de son rôle dans la détection 

de l'évasion fiscale. 

les mots clés: 

Audit comptable, vérificateur fiscal, évasion fiscale, vérification fiscale 
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