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 في السودان ي الحد من ممارسات التهرب الضريبيدور المحاسبة القضائية ف
   مراجعين الخارجيين بالسودان () دراسة ميدانية من وجهة نظر ال 

 عادل صالح الدين محمدنور الخضرالدكتور / 

 الصفوة للعلوم والتقانة كلية- مساعدالالمحاسبة أستاذ 

 المستخلص:

تمثلت مشككك لة الدراسكككة تش ا نلشكككار الواسكككت لعمليار اللهرا الدكككرن ش وما نيدة  من تلوس و يرس  ل  المسكككلو    

سة أةر تفعيل و تعلياً.القومش بين ا نرادار الدرن ية الملوقعة للدولة وا نرادار الميققة  سة ال  درا تنفيذ هدتت الدرا

س ة القدائية تش اليد من ممارسار اللهرا  ساليب الميا سة المنهج الوصفش  الدرن ش.إجراءار وأ سلخدمت الدرا ا

توصكككلت الدراسكككة ال  نلائج منها أن  الدراسكككة.الليليلش  ن طرنق تصكككميس إسكككل انة للمت ال يانار امولية من مللمت 

ة من جانب المراجعين الخارجيين ومن جانب ا دارار الدرن ية ال  خدمار المياس ة القدائية تش هناك حاجة ماس

 المالش خاصة وأن اللهرا ال يئة السودانية نظراً مهميلها ودورها تش تض المناز ار والد او  القدائية ذار الطابت

ت أوصككك اليالش.اللش تعانش منها الدولة تش الوقت  االقلصكككادنة الدكككرن ش تش السكككودان أصككك   من أخطر المشككك  ر

القصككو  من تا لية أسككاليب المياسكك ة القدككائية بارد ءكك م امداء المالش والسككلوك  االسككلفادسالدراسككة بالعمل  ل  

 .ا دارنةالمهنش تش جميت المسلونار 

 لمالش.االفساد  الدرن ش،اللهرا  القدائية،المياس ة  :المفتاحيةالكلمات 

 :Abstract 
 The problem of the study is the wide spread of tax evasion and the large national gap between the 

expected tax revenues of the state and the actual revenues generated. The study aimed to study the effect 

of activating and implementing forensic accounting procedures and methods in reducing tax evasion 

practices. The study used the descriptive analytical method by designing a questionnaire to collect primary 

data from the study population. The study concluded that there is an urgent need on the part of the external 

auditors and the tax administrations to the forensic accounting services in the Sudanese environment 

because of their importance and role in resolving disputes and judicial proceedings of a financial nature, 

especially that tax evasion in the Sudan has become one of the most serious problems experienced by the 

state in present time . The study recommended working to make maximum use of the effectiveness of the 

methods of forensic accounting for the purpose of controlling financial performance and professional 

behavior at all administrative levels. 

Keywords:  Forensic Accounting ، Tax Evasion ، Financial Corruption. 

 .المنهجياإلطار  األول:المحور 

 تمهيد:

ادنة الظروف االقلص اللش أوجدتها المعاصرس والمسليدةةتعل ر المياس ة القدائية واحدس من ملاالر  لس المياس ة   

وتقوم المياسكك ة القدككائية  ل  أسككا   وإداري،السككيئة اللش اجلاحت بعض منظمار ام ماف تش العالس من تسككاد مالش 

المعرتة المل املة ب ل من أسككككاسككككيار المياسكككك ة والمراجعة من جهة ومهارار الليرنار تش ءككككوء المعرتة باممور 

هلمام ب  المياس ة والياجة ال  خدمات  واالزنادس امهمية بهذا الفرع من تروع ومما د ا ال   أخر .القانونية من جهة 

اللش ءكككربت العدند من ال لدان والشكككروار ال  يرس حوف  نهيارار الماليةقلصكككادنة الهامة واالوقوع بعض امحداث اال

، اممرن يلينل تصاالر  (World Com)وـكككككككوم  رلدوللطاقة ، وشروة و (Enron)شروة أنرون  انهيار مثل العالس

 (Arthur Andersen)با ءككاتة ال  تورط شككروار المياسكك ة والمراجعة تش ذلت مثل تسككلر شككروة نرةر أندرسككن 

ا موغيره ،الثقة تش اللقارنر المالية ووذلت تش تقارنر المراجت الخارجش  انخفاد لش تلت الياالر مما ترتب  لي  
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وحاالر ا ت   اللش ير والم ادئ المياسككك ية لدنادس أرباحها تش سكككوم امسكككهس من امسكككماء جراء الل  ب تش المعان

تعرءككككت لها بعض الشككككروار العالمية الدككككخمة مت بدانة القرن اليالش ، وحدوث امزمة المالية العالمية مطلت العام 

ة ال  بصفة خاصة ، إءاتقلصاد العالمش بصفة  امة و ل  مهنة المياس ة للش ألقت بظ لها السال ة  ل  االم ا2007

اللواطؤ بين إدارار الشروار وم اتب المياس ة والمراجعة ، وغير ذلت من امس اا اللش ترتب  ليها زنادس وارتفاع 

 دف الد او  والمناز ار القدائية الملعلقة بالقدانا المالية .مع

وتش ملاف منت واولشككككاف الال والفسككككاد من اآلليار اليدنثة تش الف ر المياسكككك ش واحدس تعد المياسكككك ة القدككككائية    

لذلت تإن هذه الدراسكككة هدتها تناوف المياسككك ة القدكككائية وت صكككيلها من الناحية النظرنة واللعرف  ل  جوانب  المالش،

سالي ها ونلياتها لليد من ممارسار العملش،تط يقاتها تش الواقت  ق  ل  ال يئة باللط ي اللهرا الدرن ش ال  جانب د س ا

السككككككودانية ومياولة من ال احب لسككككككد بعض الثقرار الموجودس تش الف ر المياسكككككك ش اللقليدي بصككككككورس  امة والف ر 

  أخص.المياس ش السودانش بصورس 

  الدراسة:مشكلة 

وما نيدة  من تلوس و يرس  ل  المسكككلو   الواسكككت لعمليار اللهرا الدكككرن ش االنلشكككارتلمثل مشككك لة الدراسكككة تش   

 ً دكككائية ودور المياسككك ة الق ،خطورت وبيان  القومش بين ا نرادار الدكككرن ية الملوقعة للدولة وا نرادار الميققة تعليا

 ونم ن صياغة مش لة الدراسة من من .و حد المصطليار اليدنثة تش الف ر المياس ش تش ال شف  ن  مليات  واليد 

  اآلتية:اؤالر خ ف اللس

  الدرن ش؟ال  أي مد  نسهس تفعيل أساليب المياس ة القدائية تش اليد من ممارسار اللهرا  .1

  الدرن ش؟ار اللهرا ممارسلمياس ة القدائية تش اليد من ال  أي مد  نسهس تنفيذ إجراءار ا .2

 الدراسة:أهمية 

 اآلتش:تلمثل أهمية الدراسة تش    

 العلمية:األهمية 

تمثل الدراسككككة إطار مل امل للمياسكككك ة والقانون معاً للعمل  ل  تقدنس تيرنار أوثر  مقاً وأوثر ارت اطاً بالد او   .1

 القدائية.القدائية من خ ف اسلخدام امساليب المسليدةة للمياس ة 

جراء ونم ن  من إ ، الشتمهد الدراسة الطرنق للمياسب الدرن ش ل ش ن ون مسلشاراً وخ يراً مالياً  ل  مسلو   .2

 الخارجية. مليار الفيص والليري بطرنقة أوثر شموالً و مقاً من المراجعة 

ندرس الدراسكككككار اللش تناولت هذا اللدء المهس من جوانب المياسككككك ة بصكككككورس  امة وتش العالس العربش  ل  وج   .3

  الخصوص.

 العملية:األهمية 

تفيد هذه الدراسكككة تش المسكككاهمة تش انلاد مهنة جدندس تش ملاف المياسككك ة تلمثل تش المياسككك ة القدكككائية نم ن أن  .1

  دالة.تمار  وتق ءوابم وشهادار معينة مما نساهس تش جعل اللقارنر المالية للشروار السودانية أوثر 

دان بمياسككك ين إءكككاتة ال  إتقانهس ومعرتلهس تش السكككو الدكككرائبودنوان  المياسككك ة العامة م اتب تد س الدراسكككة .2

 ة.الدرن يباللوانب المياس ية أوثر تخصصاً وإلماماً باللوانب القدائية والقانونية الملعلقة بالمناز ار 

تيد الدراسككة من االنلشككار الواسككت لعمليار اللهرا الدككرن ش بصككورس  امة تش العدند من الشككروار بالشكك ل الذي  .3

 القدائية.ن لف الي ومار م الغ طائلة  ند اللنونر ب همية تط يق أساليب وإجراءار المياس ة 

 الدراسة:أهداف 
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بيان أسكككككالي ها وإجراءاتها وملاالر اسكككككلخدامها اللعرنف بط يعة المياسككككك ة القدكككككائية ومفاهيمها امسكككككاسكككككية و .1

  وتطونرها.بها  االهلماموالمصطليار ذار الع قة وم ررار 

واللعرف  ل  أنوا   والعوامل اللش تسكككككا د  ل  المسكككككليدةة . الوقوف  ل  مفهوم اللهرا الدكككككرن ش وأسكككككالي   2

  ن . ارت اب  واآلةار الناتلة 

 الدرن ش. . دراسة أةر تفعيل أساليب المياس ة القدائية تش اليد من ممارسار اللهرا 3

  الدرن ش.يد من ممارسار اللهرا . دراسة أةر تنفيذ إجراءار المياس ة القدائية تش ال4

 الدراسة:فرضيات 

 اآلتش:تلمثل ترءيار الدراسة تش  

س ة  األولى:الفرضية  ساليب الميا س ة القدائية دور مهس تش اليد من ممارسار اللهرا الدرن ش  ند تفعيل أ للميا

  القدائية.

للمياس ة القدائية دور مهس تش اليد من ممارسار اللهرا الدرن ش  ند تنفيذ إجراءار المياس ة  الثانية:الفرضية 

 القدائية.

 الدراسة:منهجية 

  الخل ار مد االسلقرائشوالمنهج  ،يارءالفرلليدند مياور ال يب ووءت  طشاالسلن اا لمدر الدراسة المنهج 

للمت  ل انةاسأما تش الدراسة الميدانية تقد تس اسلخدام المنهج الوصفش الليليلش  ن طرنق تصميس  ،يارءالفرصية 

 الدراسة.ال يانار امولية من مللمت 

 الدراسة: حدود

 الخرطوم.والنة  المكانية:الحدود 

 م.2021 –م 2018 الزمانية:الحدود 

 .الخرطومالمياس ين والمراجعين القانونيين داخل والنة  ة:البشريالحدود 

 محددات الدراسة 

أن  غير وا جراءار،الدراسككة موءككوع المياسكك ة القدككائية وملاير مسككلقل من خ ف بعدنن هما امسككاليب تناولت  .1

هناك أبعاد أخر  تش هذا الموءككككككوع ن ون لها ت ةير  ل  الع قة بين الملايرنن المياسكككككك ة القدككككككائية واللهرا 

 والمهارار. واللدرنب،والل هيل  المعانير،الدرن ش مثل 

النة اقلصر تط يق هذه الدراسة  ل  دنوان المراجعة القومش و دد من م اتب المراجعة الخارجية الخاصة داخل و .2

لصككككار مللمت الدراسككككة مقارنة مت ئج  ل  جميت أنياء السككككودان نظراً الخرطوم وباللالش نيد هذا من تعميس النلا

 الدراسة.المساحة اللاراتية اللش ناطش خدماتها مللمت 

ن تش هذه الدراسككككة  ند تلرس زمنية واحدس وميددس مما قد ال نسككككا د هذا امسككككلوا تش ال شككككف   تس جمت ال يانار .3

 مسلق  ً.متراد  ينة الدراسة  واالتلاهاراللاير الذي قد نيدث تش المواقف 

 

 السابقة.الدراسات  الثاني:المحور 

 ،لعملهاالمنظمار المهنية المنظمة و القدكككائية،د المياسككك ة هدتت الدراسكككة ال  تيليل أبعا :(2015) سةةةام  دراسةةةة.

الدراسكككة تش توءكككي  الدور الذي نم ن أن  مشككك لة تتمثل المصكككرنة.المعوقار اللش تواج  تط يقها تش بيئة ام ماف و

ثة ئية من الملاالر اليدنتلع   المياسكك ة القدككائية تش اليد من ممارسككار غسككيل اممواف با ل ار أن المياسكك ة القدككا
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قلة  تشسة اأهمية الدر لد ت .االدارياللش تقوم  ل  تطونر خ رس المياسب تش تعقب اممواف المش وهة بس ب الفساد 

هيئار ال  توجي  سككلطة اللشككرنت وال با ءككاتة المصككرنة،المياسكك ة القدككائية تش بيئة ام ماف  ناولتالدراسككار اللش ت

نلائج  توصلت الدراسة ال   ملها.رنعش ومهنش ننظس المهنية والرقابية للقييس دور المياس ة القدائية ووءت إطار تش

اً تعاالً تش اليد من ممارسككككار غسككككيل اممواف من خ ف امل ك المياسكككك ين أن المياسكككك ة القدككككائية تلعب دور منها

وصككككت أ .والقانونالقدككككائيين لمهارار الليقيق والليري اءككككاتة ال  الخ رس ال اتية تش ملاف المياسكككك ة والمراجعة 

يق م ئمة للط وءككت المعانير الوسككب القدككائش هيئة مهنية رسككمية لمن  تراخيص مداولة مهنة الميا بإنشككاءالدراسككة 

 المصرنة.لقدائية تش ال يئة المياس ة ا

 الدكككرن ش،هدتت الدراسكككة ال  بيان أةر اللدقيق الدكككرن ش تش اولشكككاف هاهرس اللهرا  :(2015) سةةةليمان دراسةةةة.

لما  تمثلت مش لة الدراسة تش اللهرا الدرن ش سورنا.وتيدند الصعوبار اللش تواجهها  ملية اللدقيق الدرن ش تش 

تلدككك  أهمية الدراسكككة من خ ف  الدولة.ننطوي  لي  من نةار سكككيئة  ل  الهي ل االجلما ش واالقلصكككادي والمالش تش 

القوا د الدكككرن ية وما لها من دور مهس تش اولشكككاف اللهرا الدكككرن ش الذي نشككك ل موءكككو اً مهماً وون  نؤةر  ل  

توصلت الدراسة ال  نلائج منها أن تد يس مصداقية اللدقيق الدرن ش من خ ف جمت  دد واف  و ل.طنش االقلصاد الو

ت الدراسة بدرورس مسا دس أوص الدرن ش.من امدلة والقرنئن نسا د مراقب الدخل تش ال شف واليد من اللهرا 

اً اسكككك ية الملعارف  ليها من ذلت نعطش مؤشككككر ل  أن ت ون ال يانار اللش نقدمونها ملواتقة مت الم ادئ المي الم لفين

 ً وإجراء  ملية الفيص الدرن ش بش ل أتدل  الدرائب ن مصداقية ا قرارار الدرن ية المقدمة لمصلية  إنلابيا

 دقة.وأوثر 

ال  وجهلش نظر  اسلناداال   رد واقت المياس ة القدائية تش االردن الدراسة هدتت  :(2016) رعبد الستا دراسة.

ول من القدككككككاس من جهة والمياسكككككك ين القانونيين من جهة أخر  حيب نفلرد بهذنن اللهلين أن ن ونا اموثر أهلية 

ت تش أهمية الدراسككة من خ ف ما نم ن أن تقدم  المياسكك ة القدككائية من تشككخيص للواقت وملطل ار  الواقت.للقييس هذا 

 للهار.االنهود بلط يقاتها حفاهاً  ل  الموارد وتيقيقاً للعدالة تش تض الندا ار ذار الط يعة المالية بين مخللف 

ة وم انة المياس ة القدائية تش تض الندا ار تمثلت مش لة الدراسة تش  دم توتر المعلومار ال زمة  ن مد  أهمي

س ة القدائية  االردن.ذار الط يعة المالية وبصورس  ادلة تش  سة ال  نلائج منها أن الواقت اليالش للميا توصلت الدرا

أوصككككت  .اآلن وأن مفهوم المياسكككك ة القدككككائية لس تل لور معاني  حل  الندا ار،بعيد جداً  ن تيقيق العدالة تش تض 

بالد وس ال  توج  ال يب العلمش تش اللامعار نيو المياس ة القدائية والسعش  صدار القوانين المنظمة لها راسة الد

  المعنية.من ق ل اللمعيار والمنظمار المهنية 

هدتت الدراسككككة ال  ال شككككف  ن أسكككك اا اللهرا الدككككرن ش واآلةار الملرت ة  لي  والطرم  :(2016) حنان دراسةةةةة.

لسككياسككار ا الدككرن ية،القوانين  الدككرن ش،واللشككرنت  الدككرن ش،تمثلت مشكك لة الدراسككة تش الو ش  لع ج .ناسكك ة مال

العبء الدكككرن ش وويفية تقدنره وتيصكككيل  با ل ارها ولها مؤةرار تولد  ج انلها،وويفية  الدكككرائبا دارنة تش إدارس 

خ ف دراسككككة مسكككك  ار اللهرا الدككككرن ش  تلدكككك  أهمية الدراسككككة من الوقت.اللهرا الدككككرن ش وتيد من  تش ذار 

 ادانخفمن النلائج اللش توصككككلت اليها الدراسككككة أن  الدككككرن ية.واقلراح المعاللار واليلوف بهدف زنادس ا نرادار 

وتيمل أ  اء الدولة من النفقار العامة سكككا د  ل  تفشكككش هاهرس  الو ش الدكككرن ش وحل المشكككاروة تش الهس الوطنش

حصككر  بارد الدككرائبالدنارار الميدانية للم لفين المسككللين بدنوان  بإجراءالدراسككة  أوصككت الدككرن ش.اللهرا 

حلس أ مالهس من واقت الط يعة للل ود من صكككية بيانار ا قرارار وإصكككدار تقدنرار من واقت النشكككاط الفعلش وباللالش 

 والم لفين.اللقليل من حدس اللنازع حوف الدرن ة بين إدارس الدرن ة 

أن الد اوي والندا ار القدائية الخاصة بالمخالفار المالية  تش مش لة الدراسة تمثلت :(2017) نالرحم عبد سة.درا

ي المياسكك ين والمراجعين بشكك نها مما نؤد اسككلشككارسوالال تش اللقارنر المالية للشككروار والمرتو ة تش المياوس ال نلس 

س ة القدائية وفرع جدند من تروع  تمثلت بها.ال  ت خير امح ام الخاصة  سة تش زنادس المعرتة  ن الميا أهمية الدرا

هدتت الدراسككة ال  معرتة مفهوم وأهداف وملاالر وممارسككار  ب .المياسكك ة نسككاهس تش إجراء بيوث أخر  ملعلقة 
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س ة القدائية والمياسب القدائش ومؤه ت  وصفات  ومفهوم وأنواع امزمار المالية ودور ال س ة القدائالميا ية ميا

تش اللن ؤ بها. توصلت الدراسة ال  نلائج منها المياس ة القدائية هش مدنج ما بين مفاهيس الليري واللقاءش واللقصش 

أوصكككت  ة.مياسككك يبا ل ارها مفاهيس وبين المعرتة المياسككك ية والمالية والمراجعة  ،قانونيةوالقوانين با ل ارها مفاهيس 

 يئة القانونية والمالية للسلو ب تط يق ت رس المياس ة القدائية ومهنة جدندس تش ملاف الماف الدراسة بدرورس تهيئة ال

 وام ماف.

هدتت الدراسة ال  الوصوف ال  نلائج وتوصيار نم ن أن تسهس تش اليد من  مليار  :(2017) محمد محمد، دراسة.

تمثلت مشكك لة الدراسككة اللعرف  ل  أةر الفيص الدككرن ش للقوائس المالية تش اليد من  السككودان.اللهرا الدككرن ش تش 

تلدكك  أهمية الدراسككة من خ ف اسككلفادس اللهار القائمة  ل  أمر الدككرنئب بالسككودان تش  الدككرن ش.اللهرا  مخاطر

ية للمسككاهمة تش والمال تيها وفاءس وتا لية الفيص الدككرن ش للقوائس تطونر أسككاليب الفيص الدككرن ش بصككورس تليقق

توصكككلت الدراسكككة ال  نلائج منها أن تقليل مسكككلو  الثقة بين ا دارس الدكككرن ية  الدكككرن ش.اليد من مخاطر اللهرا 

سكككاليب وأن ات اع أ الدكككرن ش،وداتعش الدكككرنئب نعل ر من مخاطر اللهرا الدكككرن ش ذار الل ةير القوي  ل  النظام 

والفيص الدككككرن ش  ن طرنق الياسككككب اآللش نسككككا د تش اليد من اللهرا  الفيص الدككككرن ش االخل اري والليليلش

ن الدككككرنئب بما نل ئس مت أنشككككطة داتعش اأوصككككت الدراسككككة بالليدنب المسككككلمر لنظام المعلومار بدنو الدككككرن ش.

 ونيقق وفاءس وتا لية الفيص الدرن ش وباللالش اليد من اللهرا الدرن ش . السودان،الدرنئب تش 

هدتت الدراسة ال  تيليل واقت المياس ة القدائية تش السودان من حيب المفاهيس العامة  : (2018) دلعـةةةةةةـةةةةةةا دراسة.

ودورها تش تطونر نليار العمل المياسكك ش لم اتية قدككانا الفسككاد وامسككاليب و جراءار المل عة  االسككلخداموملاالر 

ء لما ل  من ت ةير و ير  ل   ملية ال نا المالش الفسككككاد نلشككككار الواسككككت لعمليار مشكككك لة الدراسككككة تش ا تمثلت.  المالش

المصطليار اليدنثة تش الف ر المياس ش تش ال شف  ن  مليات   ودور المياس ة القدائية و حد واللنمية االقلصادنة

 ة وتشههرر أهمية الدراسة من قلة ال لابار الملعلقة بهذا اللانب المهس من جوانب المياس ة بصورس  ام .من واليد 

توصكلت الدراسكة ال  نلائج منها للمياسك ة القدكائية دور و ير تش حمانة حقوم  الخصكوص.الوطن العربش  ل  وج  

المسككلفيدنن من المعلومار المياسكك ية واليد من حدوث امزمار المالية من خ ف ما نملل   المياسكك ين القدككائيين من 

أوصكككت الدراسكككة  المعلومار.مياسككك ة والمراجعة والقانون وتقانة بين  لوم ال خ رار واتية ومهارار ملعددس تلمت ما

الارد منها اللعرنف بالمياسكككك ة القدككككائية  للمياسكككك ين دككككرورس قيام برامج ت هيل  لمية ودورار تدرن ية  مليةب

 ادي.االقلصوتساهس تش اسلقرار اممن لش وتيسين أداء مراجعش اليسابار السودانيين لم اتية الال والفساد الما

هدتت الدراسككة ال  اللعرف  ل  الدور الذي تلع   المياسكك ة القدككائية تش شككفاتية وجودس  :(2021) فضةةلا ه دراسةةة.

تمثلت مشككككك لة الدراسكككككة تش الياجة ال  الليقيق الم ثف تش المخالفار اللش  العراقية.اللقارنر المالية تش المصكككككارف 

ل ية ا مال ية الملعارف  ليها  اجدس  ن دورنة تيدث تش ملاف إ داد القوائس ال واللش تقف المعانير واالجراءار المهن

لد  ت اللنظيمية.مما نس ب تلوس و يرس بين أصياا تلت المؤسسار وأصياا المصال   اولشاتها واليد من حدوةها

أهمية هذه الدراسككة تش الدور الذي تلع   المياسكك ة القدككائية لللهار القدككائية والرقابية وصككانعش القرار حيب جاءر 

أن  :منهاتوصككلت الدراسككة ال  ملمو ة من النلائج  القانونية.أهميلها من ارتفاع نسكك ة مخاطر الممارسككار المالية غير 

المسككئولة  ن وشككف  مليار االحلياف والفسككاد ذار الطابت  لسككلطار الرقابيةالمياسكك ة القدككائية تعل ر أداس مهمة بيد ا

أوصككت الدراسككة بدككرورس توتر  المالية.ليب المصككارف  ل  الشككفاتية تش المعلومار وتيسككين جودس قوائمها  المالش

درنب نر وتوتطو المياوس والمؤسككسككار المالية والرقابيةمن تشككرنت قانونش نيدد واج ار المياسككب القدككائش تش ول 

 نها. وطرم ال شف المياس ين القدائيين بييب ن ون لهس القدرس والمعرتة بالممارسار واالساليب االحليالية 

من خ ف  رد الدراسككار السككابقة نلدكك  لل احب أن الدراسككار السككابقة تناولت مفهوم ول من المياسكك ة القدككائية    

توجد دراسكككككة تناولت توءكككككي  ط يعة الع قة بين ملايري  وال مخللفة،واللهرا الدكككككرن ش منفصكككككلين مت ملايرار 

 السودانية.الدراسة خاصة تش بيئة ام ماف 
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 القضائية.للمحاسبة اإلطار النظري  الثالث:المحور 

 مفهوم المحاسبة القضائية

ساد الذي نشوا ام ماف تش  س ة القدائية خدمة مسليدةة أوجدتها الظروف اليالية من الف ب أنها حي العالس،تعد الميا

تهش تهلس بالنظر تش المش  ر القدائية اللش تعد المياس ة  والمعاصرس،ملاف من ملاالر المعرتة المياس ية الهامة 

. ونلد تش الواقت وثير من اللسميار لها تهش  ل  س يل المثاف المياس ة (139م، ص2002)ملدي،  إطاراً مرجعياً لها

نر  أن اللسمية و وغيرها،المياس ة اللنائية  االسلقصائية،المياس ة  الليقيقية،المياس ة  العدلية،المياس ة  القدائية،

الصييية لها نلب أن ت ون المياس ة القدائية بدف العدلية أو غيرها من تيقيق العدف نسلد ش أوالً القداء باممر ةس 

عنش اسلخدامها أساساً لد  المياوس أو القداء تش أو أنها حقل من حقوف المياس ة وولمة قدائية تيها ت العدالة.تيقيق 

 . (Mckittrick, 2009, P.7) الندا ار

 القدائية:وتيما نلش نسلعرد ال احب بعض تعرنفار ال لاا وال احثين لمفهوم المياس ة  

من  القدككككككاءهش ملاف من ملاالر المعرتة الف رنة اليدنثة اللش تقوم  ل  أسككككككا  م دأ ت ري نربم بين احلياجار   

المعلومار المياسكككك ية وبين ما نوتره  لس المياسكككك ة من معلومار الاانة امسككككاسككككية منها تقدنس اليقائق حوف صككككية 

المعام ر المالية المطروحة أمام المياوس للخروج بلقارنر ترشكككككد القدكككككاء تش إصكككككدار أح ام  ادلة بيق امطراف 

امرقام من خ ف  ءما وراإحد  تروع المياس ة اللش ترود  ل   المياس ة القدائية (.14م، ص2016)ناسر،  المعنية

عمل  ل  بمعن  أنها ت العدالة،اللمت بين المعرتة المياس ية والقانونية بهدف مسا دس القداء  ل  إقرار اليق وتيقيق 

شر ية ا جراءار التطونت المياس ة لل نيد وحل المش  ر الملعلقة بالندا ار والد او  القدائية تش إطار امنظمة و

حقوف  لس المياس ة  إحد  القانونيين ب نها. و رتها الملمت اممرن ش للمياس ين (25م، ص2013)صال ،  والقانونية

الذي ننطوي  ل  تط يق مهارار خاصككة تش المياسكك ة والمراجعة وامسككاليب ال مية والقانون وال يب والليري للمت 

 .(37م، ص2015سام ،  نلائج واللقرنر  نهاوتيليل وتقييس أدلة ا ة ار وتفسير ال

 ن المياسك ة القدكائية حيب أنها جميعاً تلفق نر  ال احب أن اللعرنفار السكابقة أ طت صكورس ت اد ت ون واءكية    

من اللوانب المياس ية بلط يقاتها المخللفة تش د س اللوانب القانونية، ونم ن  االسلفادس ل  أن المياس ة القدائية هش 

ملة  ا ل  المعرتة المل باال لمادأن نلخص مفهوم المياسككك ة القدكككائية ب نها إحد  تروع المياسككك ة اليدنثة اللش تقوم 

ب سككاسككيار وم ادئ المياسكك ة الملعارف  ليها ومعانير المراجعة العامة وأمور قانونية ملعلقة بال يب والليري وأمور 

أخر  ملعلقة بل نولوجيا المعلومار ، تلس بواسكككككطة شكككككخص مؤهل  لمياً و ملياً ونلسكككككس بمهارار ملخصكككككصكككككة تش 

نلعل  مؤه ً من ن ون خ يراً أو مسككلشككاراً نقوم بإجراء  المياسكك ة والمراجعة بلانب مهارار تش ال يب والليري مما

تيرنار أوثر دقةً و مقاً وشككموالً من المراجت الخارجش ، بما نسككا ده  ل  إبداء الرأي الفنش الملخصككص المياند تش 

ا ار دالد او  القدككككككائية وتقدنس تقرنر مد س بامدلة القانونية ال اتية لرجاف القدككككككاء نسككككككا دهس  ل  ال ت تش الن

 . قدائية وتيقيق العدالةال

 أسباب ظهور المحاسبة القضائية 

 : )P2003, Crunbly ,.56( هنالت  دد من امس اا أدر ال  ههور المياس ة القدائية منها  

ية بهدف حليالادارس ال  ات اع ممارسار مياس ية وللوء اال المالية،. تفشش هاهرس الال واالحلياف المالش تش القوائس 1

 تايير حقيقة المرود المالش للمنش س من أجل تيقيق أهداف ذاتية خاصة بها.

.  دم اللط يق الليد لم ادئ حوومة الشكككروار بالرغس مما تسكككع  الي  م ادئ اليوومة المؤسكككسكككية من أهداف إال أن 2

 . خاصةصفة بصفة  امة والفساد المالش ب ا داري والمياس شتط يقها نؤدي ال  الفساد  االدارس تشتراخش 

الملسارع وههور بعض حاالر الفساد المالش تش الشروار وميدودنة  مليار اللدقيق الداخلية  االقلصادي. اللطور 3

 المياوس.والخارجية أد  ال  الطلب  ل  خدمار المياس ة القدائية لد س مسلونار امداء لد  
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وغيرها من امسككماء المدرجة  وتان و، ووم، رلدوو إنرون،بعض الشككروار ال  ر  حوف العالس مثل شككروة  انهيار. 4

، ر  د السكككككلا) بالقائمة واللش توسكككككمت بالعار جراء الل  ب تش قوا د المياسككككك ة لدنادس أرباحها تش سكككككوم امسكككككهس

 .( 20م، ص2011

 نلابيار ا. السككككل يار ال ثيرس اللش واتقت اسككككلخدام ت نولوجيا المعلومار تش النظس المياسكككك ية بالرغس من الفوائد و5

هدد وجودها و ل  ت وثيرس بدأرال ثيرس اللش راتقت اللقنيار الل نولوجية اليدنثة إال أنها وتش المقابل أترزر سككككل يار 

  نلرنت بشككككك ل خاصرأ  هذه السكككككل يار اللرائس اللش ترت ب من خ لها ولرائس الياسكككككوا بشككككك ل  ام وجرائس ا

 (.95م، ص2005)ميسن، 

 أهمية المحاسبة القضائية 

لمسلق ل ا الحلياجارتلد  أهمية المياس ة القدائية تش أنها أحد الملاالر الهامة واليدنثة اللش تيمل ترصاً  دندس  

 ل ش قادراً  مياسب قدائشوتيدد المهارار المطلوبة والملطل ار امساسية تش المياسب القدائش وتعمل  ل  إ داد 

 ة،الخارجيمسككلشككاراً تعاالً نقوم بإجراء تيرنار  ل  أقصكك  دقة وشككموالً و مقاً من المراجعة ن ون خ يراً وتاحصككاً و

مسكككا دت   ل  ر القدكككاء ونوتقدنس تقرنر مد س بامدلة القانونية ال اتية اللش تسكككا د  ل  ت نيد الد او  القدكككائية وتنو

 (.77م، ص2013)خالد،  إقرار اليق وتيقيق العدالة

 :  )P, 2009, Owojory.2( مة اللش أدر ال  نمو المياس ة القدائية وزنادس أهميلها اآلتشومن امس اا المه

اف حليال امخر  دم تم ن للان المراجعة الداخلية من تسككككككليم الدككككككوء  ل  مخللف اليقائق واللوانب الخفية  .1

 الشروار.

اللواطؤ  لمنها تيلمإن الطرنقة المسككككلعملة تش تعيين مراق ش اليسككككابار القانونيين ال توتر ءككككمان ا سككككلق لية  .2

 والدام .

وإن الوهيفة امساسية للمراجت الخارجش تلمثل تش إبداء الرأي حوف مد  انسلام  ملية ا ب غ المالش للشروة قيد  .3

ال تش وال االحليافوال تلمثل تش ال شككككف  ن الفسككككاد المالش أو  الميلية.المراجعة مت المعانير المياسكككك ية الدولية أو 

 المالية.القوائس 

مل  ليسككوا تش وءككت نسككم  لهس للشككروع تش نيدث ول نهس   مانم ن للمراجعين الداخليين ال شككف وبشكك ل مؤود  .4

 لذلت.ال اتية  باالسلق ليةمناسب تش الوقت المناسب لعدم تملعهس 

سككاد فالواسككت لعمليار الال وال االنلشككاربالمياسكك ة القدككائية زاد بشكك ل مليوه بسكك ب  االهلمامنر  ال احب ال  أن  

ومما ند س أهميلها زنادس الطلب  ليها وحاجة منشككككلر المياسكككك ة والمراجعة لمثل هذا الملاف من  بالشككككروار،المالش 

المياسكككككك ة لمعاونلها من خ ف نلياتها  لش وشككككككف الال تش القوائس المالية وباللالش الوتاء بمسككككككئولياتها تلاه الطرف 

وحاجة القداء ال  مثل هذا  الشروار،ن خ ف حمانة حقوقهس داخل إءاتة ال  حاجة أصياا المصال  لها م الثالب،

 النوع من الخدمار المياس ية من أجل وشف الدرر وتيقيق العدالة.

 أساليب المحاسبة القضائية  

تلعدد امسككاليب اللش نسككلعين بها المياسككب القدككائش تش اليد من ممارسككار الال والفسككاد المالش واللصككرتار غير   

 شفاسلخدام تقنيار وأساليب مياس ية تدقيقية وتيقيقية مناس ة لل  وترنق ونن اش  لش المياسب القدائش  القانونية،

ومن امسكككاليب واللقنيار اللش تسكككلخدمها المياسككك ة القدكككائية   منها.واليد  االقلصكككادي ن  مليار الفسكككاد المالش أو 

 :  )P, 2009, Curambley.15( نلش والقانونية ما االسلشارنةتها ومنع  وأداء خدما االحليافللمت امدلة واولشاف 

 بذلت.اليصوف  ل  دليل ا ة ار واخليار اللوقيت المناسب للقيام  .1

 الخط .المراق ة المسلمرس لنشاط الشروة بهدف إنلاد دليل اللرنمة أو  .2

 م ئس.ت ونن قا دس بيانار ل سلرشاد بها وتقاً لمخطم زمنش  .3

 المالية.تيليل الرابم الخاص بالع قار بين امشخاص وبين ال يانار والمعلومار  .4
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خرنطة اللعقب  ههار تدتق اممواف أو ال شككوتار تش تعقب حروة اممواف من مصككدرها وال  م ان اسككل مها أو  .5

 الع قة.توهيفها باللعاون مت امطراف ذار 

ام ونم ن هنا اسككلخد الليقيق،ذار الصككلة بالقدككية موءككوع  المخطم اللينش للع قار الشككخصككية بين امطراف .6

 ال رامج اللاهدس.بعض 

 تعقب الصفقار والذي نسم  أنصاً بشرنم مشهد اللرنمة .  .7

 غيره.السيولة النقدنة  ة ار مد  تطابق حسابار الشروة مت المصرف أو   .8

 واسلخدامها.تيليل مصادر اممواف  .9

 الشروة.نشرار امسهس لللم ن من تل ت حروة أسهس   .10

 تقم.حيب تسلثن  ال يانار الصييية وتشمل الخاطئة  الشموف، اخل ارار  .11

 وغيرهس.المالية للوقوف  ل  رأي الشروة تلاه مخللف أمور الدبائن أو الموردنن  النماذجاسلخدام   .12

 حلياف.واالمراجعة النقطة اليرجة لل يب  ن أس اا  مليار الال   .13

  نها.وجمت امدلة لليدند المسئولين  القانونية،المراجعة اللفا لية للليري  ن النشاطار غير  .14

 مصكككوف،اوالل ود من حمانة  الداخلية،المراجعة ال ُعدنة واللش تلدكككمن المراجعة اللشكككرنعية للقييس نظام الرقابة  .15

وتيدند المخاطر الناتلة  ن  المدتو ار،ف وإة ار ومد  اللدام الوحدس بالقوانين وامح ام واللشككككرنعار  ند الصككككر

 المقدمة.والش او   االد اءاروالليري  ند  الال،

ن هما نقطلي  ل ونلوقف اسككلخدام أي منها  وملنو ة،مما سكك ق نر  ال احب أن أسككاليب المياسكك ة القدككائية ملعددس   

ومهارس وحصككاتة المياسككب القدككائش حيب نن اش أن نخلار  المي مة،تيدند المشكك لة ونوع القدككية المعروءككة لد  

 امسلوا المناسب لليالة المناس ة. 

 إجراءات المحاسبة القضائية 

لمياس ة اءار اوتلمثل إجر اللنفيذ،ا جراءار هش الخطوار اللش تل عها المياس ة القدائية لوءت أسالي ها موءت 

 :(763م، 2015)سام ،  القدائية تش اآلتش

وتشكككمل إجراءار الليرنار  ن امشكككخاص والعمليار المشككك وك تش  دم  :Reactive Audit/ المراجعة ال حقة 1

 االقلصادنة.قانونيلها لليصوف  ل  امدلة ال زمة للفصل تش اللرائس 

 وتشمل: :Proactive Audit/ المراجعة السابقة 2

 الشروة.صية المعام ر المالية اللش تقوم بها والل ود من  قابة الداخليةتقييس مد  وفانة إجراءار الر 

 صادياالقلاللنائية ذار الطابت  تقييس امدوار المسلخدمة تش إجراء الفيص لليدند المخاطر الناتلة  ن اللرائس. 

   الشروة.بنظس الرقابة الداخلية والسياسار والقوانين ذار الصلة بنشاط  االللدامتقييس مد 

ش ر المياسككككك ة القدكككككائية تصكككككنف وما نلالوالنار المليدس اممرن ية أوءكككككيت أن إجراءاوتش دراسكككككة أجرنت تش 

(Durkin, 2014): 

الارد من هذا ا جراء جمت امدلة من اليقائق اللش نلس وشكككفها والمعلومار  االط ع:ملابعة امشكككخاص واسكككعش . 1

 إءاتيين.االخر  المقدمة من الشهود حيب نم ن تش ول مقابلة اولشاف سل ر جدندس أو شهود 

 روةالشكككك وسككككل ر واليالية، اللارنخية المعلومار تيص وتلدككككمن المسككككاندس: والليقيقار العامة الوةائق مراجعة. 2

 ت ون قد أخر  سل ر وأي ا دارس، مللل م داء امسهس تلارس وأنشطة واللنائية، المدنية والسل ر لشرواء،وا

 مهمل . تسهيل تش القدائش للمياسب مفيدس

تش ول المنظمار تقرن اً هناك أشخاص نرغ ون تش تقدنس المعلومار شرط أن نظلوا ملهولين،  المصادر السرنة :. 3

، ول ن  ل  الرغس من أهمية المعلومار اللش تقدمها المصككادر السككرنة  ل  المياسككب القدككائش أن نوازن بين الفائدس 

 . ار مصلية مخفيةمن ا  لماد  ل  هذه المعلومار من ءررها من  قد ت ون لمصدر هذه المعلوم
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الليليل المخل ري للدليل المادي أو ا ل لرونش : مثل تيليل بصككككككمة امصكككككككابت، اللواقيت المدورس، المسككككككلندار . 4

رجاع ، القدرس  ل  اسلللياسوا، تيليل القوائس المالية  المصورس أو المعدلة، النمازج المنسوخة  ل  امقراص الصل ة

 وغيرها من ا جراءار .المسلندار والملفار الميذوتة، 

المراق ة المادنة وا ل لرونية : المراق ة المادنة لملابعة امشخاص، والمراق ة ا ل لرونية لمراق ة امصوف. وتلر   .5

هذه ا جراءار تش هروف ميددس حسككككب الظرف، تقد نوصككككش العميل بلرويب وميرار تصككككونر مث ً لمراق ة أماون 

 تيميل المخدون، وأماون خفظ المسلندار، وغرف اممواف .  معينة من الشروة مثل أماون 

س ة مراجعة إجراءار طلبنل ارت اط ول أن من الرغس  ل و  س ة من ارت اطاردند الع أن إال ب ، خاصة وميا  الميا

 :   (lbex, 2006, P.15)ة اللالي الخطوار إت اع تلطلب قد ئيةالقدا

نلب  ل  المياسككب القدككائش مقابلة العميل لليدند ملاف ا رت اط لمعرتة ماهية المشكك لة  ميل :الع لمقابلةيق اللنسكك .1

 أم خط  غير إجرامية وتيدند أبعادها وأةرها ووذلت الدواتت اللش أدر ال  حدوث المش لة سواءاً وانت دواتت شخصية

  . مقصود أدر لظهورها

 والخدمار جعةراالم لخدمار  نمتقد  ند مسكككلق ً  ونن  أن بنل القانونش جتراالم أن وما : يةباالسكككلق ل اللمسكككت .2

 المياسككب يةتمصككداقلية باالسككلق  دامااللل القدككائش المياسككب  ل  ت ن وذلت ا،يه ل بالمصككادقة ومنق اللش امخر 

 ئية .قدا بد و  تلعلق االرت اط نلائج وانت إذا تيها  يتاللش السهل من القدائش

 أننلب  تالخطة االرت اطار من نوع أي إل  ءكككروري المسككك ق يي الصككك مخطيتالل : ل رت اطالليد طيم لخال .3

 والارد االرت اط ملافنيدد  بش ل ءارارجوا  امهداف صيلتفا خطيمتحيب  من جعةاالمر ل رنامج  همشاب ت ون

  إليها . اللوصل نم ن اللش النلائج من

 وتقنيار والمياسككك ة جعةراالمقوا د ب ملس ن ون أن القدكككائش المياسكككب  ل  نلب:  لي راللي وأداء امدلة جمت .4

 . للل ود من صية المعلومار وا حاطة بالقدية ميل النداع ق ل ا دالء بالرأي الليقيق

نوء  تي  ط يعة  ب سلوا النهائش رنراللق ن لب أن نلب القدائش المياسب : رنراللق وٕا داد ل سلنلاجار اللوصل .5

 يهاإل توصل اللش راءواآل النلائج صيلوتفا المعلومار اسل شاف تش المسلخدم المدخل ن ين أنو العمل وملاف المهمة

 نسم  بالطعن بس مة اللقرنر . وأدلة ا ة ار اللش جمعها دون إغفاف أي حقائق حل  ال

 .المحور الرابع : اإلطار النظري للتهرب الضريبي 

 مفهوم التهرب الضريبي

سياسش تعد هاهرس  اللهرا الدرن ش من الظواهر اللش تشلرك تيها ول دوف العالس اال ان درجلها تخللف ت عا للنظام ال

ة ن جرنمأ وقد توصككككلت بعض الدراسككككار ال ،  واالجلما ش واالقلصككككادي وحل  القانونش واالخ قش تش تلت الدوف

ً   سكككمار الدوف الملخلفة حدإاللهرا الدكككرن ش تعل ر  ادي تدهور واقعها االقلصككك تش ش ب رئيسكككسككك بل هو إقلصكككادنا

ن اللهرا الدكككرن ش قد ندكككيت  ل  الخدننة العامة نسككك ة و يرس من االنرادار مما نؤدي ال  تدنيها أذا  لمنا إالسكككيما 

ير  مل سككككن  سككككيؤدي ال   رقلة أش  ملية اللنمية االقلصككككادنة وما ت وهذا بط يعة الياف سككككيلرتب  لي  تراجعا و يراً 

 . خر ألة من ناحية مؤسسار الدو

ب ئة ) ترد أو شروة ( بعدم دتت الدرنقيام الم لَّف الخاءت للدرن  ب ن  (Tax Evasion) الدرن شاللهرا  نعرف 

قة للدولة والملرت ة  ل  دخل  أو ةروت  أو  ل  أي واقعة أخر  منشككئة للدككرن ة أو االسككليراد  االسككله ك)   المسككلية

ل    من خ ف اسلعماف طرم وأساليب غير مشرو ة بي س القانون وتنطوي ئب( ، أو تخفيض م الغ هذه الدرن مث ً 

د رما نعاقب  لي  القانون تش معظس بلدان العالسونعد اللهرا الدككككككرن ش جُ  ، الال والخداع وسككككككوء النية ، ونُعر ِّ

دالعين تي  للمساءلة أم سلن ، ونلب اللمييد تش هذا الملاف بين  ام القداء و قوبار مدنية وجنائيةال قد تصل إل  ال

م قانوناً والللنب الدككرن ش الذي نلوسككل طرقاً وأسككاليب مشككرو ة ال  (Tax Avoidance) اللهرا الدككرن ش الملرَّ

نب القوانين بنية تلتش نصكككوص  نياسكككب  ليها القانون ، وإن وان بعدكككها مدتو ا بنية اسكككلا ف الثارار الموجودس

ونعرف أندككاً ب ن  إقرار الم لف  .م( 2019)شكك  ة اللدنرس اال  مية،  أو تخفيدككها إل  أقصكك  حدد مم نة الدككرن 

الواج ة  لي  سككواء من خ ف تقدنس بيانار مدككللة للدوائر المالية أو من خ ف اسككلخدام وسككائل بواج   بدتت الدككرن ة 

 ً  .( 265م، ص2018) لش،  غير مشرو ة لإلت ر من دتت الدرن ة أو اللخلص منها جدئيا

https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/a01c4c75-85a7-449d-9458-c21763efd8de
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 أسباب التهرب الضريبي

نعل ر اللهرا الدككرن ش من الظواهر العامة اللش نصككعب قياسككها ، ومن النادر جداً أن تلد نظاماً ءككرن ياً نخلو من   

، ول ن مهما وانت نسكككككك ة اللهرا  بعض أسككككككاليب اللهرا سككككككواء وان النظام تش الدوف الملقدمة أو تش الدوف النامية

 :( 54م، ص2014)  دالقادر،  تلاهار أربعة هشاال  أس ابها تش ش ت  بد من النظر الدرن 

، فين لووطنش لد  بعض الم  إجلما ش ءككعف الشككعور المالش وواجبنعنش بامسكك اا امخ قية أسكك اا أخ قية :  .1

إجلما ية تظهر مد  الذواء سلطار الدرنئب ليست جرنمة بل نراها ال عض رناءة  تهس نرون أن سرقة الي ومة أو

 الذي نلملعون ب  .

 ون ت ذه اليالة تإن الدكككرن ة التلوتر الثقة تش الي ام ، وتش ه أسككك اا سكككياسكككية : وتلفشككك  هذه امسككك اا  ندما ال .2

ق تعندما تفرد الدككككرن ة و داس للط ي ولة من اللميت بل ننظر إليها  ل  أنها مصككككادرس للمملل ار من ق ل الدولة ، مق

سيعلقدون أنهس قمعوا من أصياا ذلت الهدف  سياسش تإن الذنن نليملون أ  اءها  لهرا ال  ال نللؤونوباللالش هدف 

 وا سل داد . ن ون اللهرا الدرن ش ءرورس لمياربة ح س الطايان ووسيلة للمقاومة ، وبهذا

س اا إقلصادنة : تلعب امحواف ا ق .3 ً أ سداد الدرن ة لصادنة دوراً هاما مموف الذي نلد نفس  تش حالة نمو ، تال تش 

ار طندتع  لسكككل قلصكككادي نقوم بسكككداد الدكككرن ة  ن طيب خاطر من هذا النمو نسكككم  ل  بلنش أرباح وثيره تفوم ماا

شعر الم سيياوف   لفالدرنئب ، ول ن إذا  صادنة العامة تواج  مرحلة صع ة ت  ة اللهرا من الدرنب ن اليالة ا قل

 ت  .لليفاه  ل  مملل ا نصاا مشرو   بالفشل حيب نعلقد أن اللهرا من سداد الدرن ة هو أتدل طرنقة حل  ال

ظام الدرن ش تاللطور الذي واوب النأس اا تنية : تلمثل امس اا الفنية تش اللعقيدار اللش تاطش النظام الدرن ش  .4

لش نصكككعب حلها بواسكككطة مفلشكككش الدكككرنئب ، ووذلت ا خل ف تش تئار اللعرنفة قد قاد ال  سكككلسكككلة من اللعقيدار ال

اللمروية من سككككككلعة ال  أخر  ، وا  فاءار وا سككككككلثناءار اللش تمن  ل عض القطا ار ا نلاجية ، وغيرها من 

 اللعقيدار تش النظام الدرن ش قد قادر ال  اللهرا الدرن ش دون أن ن ون تش ذلت مخالفة للقانون .

 أساليب التهرب الضريبي

)طارم،  تلعدد الطرم وامسككككاليب اللش نل عها امتراد والشككككروار من أجل اللهرا من أداء الدككككرائب، ومنها ما نلش

 :( 144م، ص2015

 ا قرار الدككرن ش با سككلناد ال  سككل ر أو مسككلندار مصككطنعة ، مت تدككمين بيانار تخالف ماهو  لفتقدنس الم. 1

 . مث ت بالدتاتر أو السل ر أو المسلندار اليقيقية اللش أخفاها  ن مصلية الدرنئب

ا قرار الدرن ش  ل  أسا   دم وجود سل ر أو حسابار أو مسلندار مت تدمين  بيانار تخالف   لفتقدنس الم. 2

  . ماهو مث ت تش ما لدن  تع ً من دتاتر أو مسلندار أخفاها

  . بقصد تقليل امرباح أو زنادس الخسائر اتير الشراء أو ال يت أو أي مسلندارصطناع أو تايير توا. 3

 امجل الميدد لدنن الدرن ة . انقداءإت ف أو إخفاء دتاتر أو سل ر أو مسلندار ق ل . 4

 :( 552م،  ص2004)خليل،  وقد أشار نخرون أن أساليب اللهرا الدرن ش تشمل اآلتش

لدخل ن امب ن نافل أو ننقص أو نيذف من  دخل أو جدء با قرار الدكككككرن ش بيانار غير صكككككييية   لفقدنس الم. ت1

 وت ةر ذلت  ل  مقدار الدرن ة بش ل ملمو .

 داد أو حفظ أو السككماح بإ داد أو حفظ أي دتاتر أو مسككلندار صككورنة أو مدورس أو إخفاء أو إت ف أي حسككابار . إ2

 صد اللهرا من دتت الدرن ة ولياً أو جدئياً . أو مسلندار ولياً أو جدئياً بق

إ طاء بيانار أو معلومار غير صككككييية  لارد الدككككرن ة ، أو  من  ن تقدنس أي معلومار تلطلب  لفالم ملناعا. 3

 تلعلق بمسئوليل  أو مسئولية شخص نخر تش دتت الدرن ة أو الل ةير تش مقدارها.

هو تخفيض م لغ الدككككرن ة الواجب  هاالهدف النهائش من تعددر تان نر  ال احب أن أسككككاليب اللهرا الدككككرن ش وإن 

 .الدرن ة  ل  الدخل، من خ ف تخفيض امرباح المصرح بها، وهش أسا  احلساا  أداؤها لصال  الدولة

https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/de257312-c8c2-40fc-ad0e-b2f203fbd09e
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 أنواع التهرب الضريبي

 :( 13م، ص2012لدرن ش ال  ة ةة أقسام رئيسية هش )واهس، ننقسس اللهرا ا  

سلفادت  من بعض الثقرار الموجودس تش اللشرنت اص الم لف من أداء الدرن ة نليلة اللهرا المشروع : وهو تخل. 1

د ت ون هذه ، وق الدككرن ش واللش ننلج  نها اللخلص من دتت الدككرن ة دون أن ت ون هناك مخالفة للنصككوص القانونية

قلصككادنة وا جلما ية ءككمن شككروط تشككليعية الثقرار مقصككودس من طرف المشككرع بارد تيقيق بعض الاانار ا 

 معينة .

اللهرا غير المشككككككروع : وهو تهرا مقصككككككود من ق ل الم لفين وذلت  ن طرنق مخالفلهس  مداً مح ام القانون . 2

و أ    الل ائش بقصككد  دم دتت الدككرنئب المسككليقة  ليهس إما با ملناع  ن تقدنس تقارنر ب رباح  أو بلقدنس تقرنر ناقص

 ، أو إ داد سل ر وقيود مدنفة أو غيرها من الطرم وامساليب . واذا

اللهرا الدولش : وهذه الصكككورس من صكككور اللهرا تلمثل تش العمل  ل  اللخلص من دتت الدكككرن ة تش بلدها  ن . 3

لد نخر بطرنق اللهرا غير القانونش لألرباح اللش من المفرود أن تخدت للدرن ة تش ال لد اللش حققت تي  تع ً ال  

 نلميد بداط  الل ائش المنخفض .

نر  ال احب أن أنواع اللهرا الدككككككرن ش وإن تعددر تان النلائج الملرت ة  ليها ت اد ت ون واحدس وهش خرم ةقرار 

 واءية تش االقلصاد القومش والل ةير  ل  الميدانية العامة للدولة .

 آثار التهرب الضريبي

نيد اللهرا الدرن ش وثيرا من قدرس الدولة  ل  تع ئة الموارد وتوتير ا نرادار ال زمة للمونل ا نفام العمومش ،   

وهذا من شكككككك ن  أن ندككككككعف جودس الخدمار العمومية المقدَّمة، ونقلل ترص االسككككككلثمار تش ال ن  الليلية والمراتق 

وبس ب نقص الموارد ، وتيقق اللنمية  النمو االقلصاديتيفد الدرورنة ، ونيوف دون نهج السياسار الي ومية اللش 

 ، ونم ن تلخص تلت اآلةار تش النقاط اللالية( 11م، ص2013)سهاد،  تص   الدرن ة تاقدس للشر ية  لد الميدانيةو

 .(53م، ص2010ميمد، )

نفقار مما ووذلت التلنيها الدولة من الم لفين وباللالش تنخفض االسككككلثمارار  انخفاد حلس االنرادار العامة اللش .1

 نؤدي ال  تدنش الخدمار .

ترد ءكككرن ة جدندس للعونض الي ومة  ن النقص الياصكككل تش االنرادار  وأرتت سكككعر الدكككرن ة المفروءكككة  .2

 .الدرن ش نليلة اللهرا 

اءطرار الي ومة ال  سداد العلد الناتج  ن اللهرا من خ ف الللوء ال  القرود الخارجية ، وهذا نوقعها تش  .3

 م زم نلمثل تش  ملية سداد القرود ودتت الفوائد الملرت ة  ليها .

ياف ن ا حلاللانب امخ قش الملمثل تش الفسككككككاد وانعدام اممانة تش العمل وأداء الواجب والذي نربش أجياالً تمله .4

 والنصب والل  ب .

 تدتعها الفئة امخر  .  دم تيقيق العدالة الدرن ية بييب تدتت تئة من الم لفين الدرن ة وال .5

 باستخدام المحاسبة القضائية التهرب الضريبي طرق مكافحة

لش ما ن الف رنة للمياسككككك ة القدكككككائية منها هناك  دس طرم لمياولة م اتية اللهرا الدكككككرن ش باسكككككلخدام اللوجيهار

 :( 19م، ص2016)ناسر، 

لرك ملاالً تمراجعة اللشرنعار الدرن ية ، تاللشرنت المالش والدرن ش الليد والملرابم  لي  أن ال نلدمن ةقرار . 1

 لللهرا و دم المساواس .

 ة ند أرباحهس اليقيقية الخاءكككعة للدكككرنتشكككليت الم لفين  ل  مسكككت الدتاتر المياسككك ية الللارنة امصكككولية لليد. 2

 بالش ل الصيي  .

https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/efbe083b-8570-4c1a-b972-2ba0f26970c3
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/ee30df40-61f1-4009-8aa5-60cf094a032b
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إج ار أصككياا ام ماف  ل  إ داد قوائس وتقارنر مالية خالية من أي ت  ب وتقدنمها لللهار الدككرن ية تش وقلها . 3

 الميدد للقييس وءعها المالش بش ل صيي  .

تهس أم وهس الموجودس تش الخارج وأوج  النشكككاطار م اتية اللهرا الدولش بإلدام الم لفين ب ن ن ينوا تش تصكككرنيا. 4

 اللش ن اشرونها تش الخارج .

المخللفة تش الدولة حيب أن أغل ية الم لفين لدنهس معام ر مخللفة تربطهس بالدولة  وامجهدس . اللرابم بين اللهار5

 الوزارار والمصارف وا دارار والهيئار وغيرها من مؤسسار الدولة .مثل 

 نشر الو ش الدرن ش وتيقيق العدالة الدرن ية للميت الفئلر اللش نشملها قانون الدرنئب .. 6

 . تيسين اللهاز ا داري الدرن ش بما نل ئس بلوجهار العصر اليدنب.7

ب البد  ل ار حيتش اال لدككرن ش أخذ اليالة النفسككية للم لف اتية اللهرا امنر  ال احب أن من المهس جداً تش طرم   

 هلمام بع قاراتة ال  اال، إءكككك ل  اللهرا   شككككلعوت ترهق واهل الم لف من تلنب ترد ءككككرنئب ملعددس وةقيلة

 اولهس . تعمل  ل  حل مشوين تقوم  ل  إحلياجاتهس وذلت بل ونن إدارس لخدمار الم لف ن مت ا دارس الدرن يةالم لفي

 الدراسة الميدانية .:  المحور الخامس

 مجتمع وعينة الدراسة 

نل ون مللمت الدراسة امصلش من المراجعين الخارجيين بدنوان المراجت القومش والمراجعين الخارجيين المعلمدنن   

م ، أما  ينة الدراسككككككة تقد تس 2017بم اتب المياسكككككك ة والمراجعة الخاصككككككة والملددنن لللرخيص حل  نهانة العام 

سة ، حيب قام ا سة ل احباخليارها بطرنقة  شوائية من مللمت الدرا سلقصاء و داس للدرا سلمارس ا ن خ ف م بلصميس ا

 ا ط ع  ل  أدبيار الف ر المياس ش ذار الصلة بموءوع الدراسة ووذا ا ط ع  ل  ما توتر من الدراسار السابقة

اا  دد ، واسلل ( اسلمارس اسل انة  ل  المسلهدتين60بلوزنت  دد )، وقام لإلسلفادس منها تش تصميس مياور ا سل انة 

( من المسكككككلهدتين ، حيب أ ادوا االسكككككل انار بعد ملئها ب ل المعلومار المطلوبة ، %100( ترداً أي ما نسككككك ل  )60)

حرص ال احب  ل  تنوع  ينة الدراسككة من حيب شككمولها  ل  امتراد من مخللف خروج بنلائج دقيقة قدر االم ان ولل

االتراد من  العلمية ، االتراد من مخللف المؤه ر المهنية ،المؤه ر العلمية ، امتراد من مخللف اللخصككككككصكككككككار 

 ( اللاليين :1( والش ل )1وما تش اللدوف )مخللف سنوار الخ رس 

 ( 1جدول رقم )  

 التوزيع التكراري لمتغيرات أفراد عينة الدراسة

 النس ة العدد الملاير

 

 المؤهل العلمش

 %45 27 ب  رنو 

 %7.5 5 دبلوم  اف

 %25 15 ماجسلير

 %22.5 13 دولوراس

 اللخصص العلمش

 %80 48 مياس ة

 %7.5 5 مصارف

 %7.5 4 إقلصاد

 %5 3 أخر 

 المؤهل المهنش

 %30 18 زمالة سودانية

 %12.5 8 زمالة  ربية

 %7.5 4 زمالة أمرن ية

 %17.5 10 زمالة برنطانية

 %32.5 20 بدون
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 سنوار الخ رس

 %2.5 2 سنوار 5أقل من 

 %7.5 5 سنة 10سنوار وأقل من  5من 

 %10 6 سنة 15سنوار وأقل من  10من 

 %17.5 10 سنة 20سنوار وأقل من  15من 

 %62.5 37 سنة 20أوثر من 

 . م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 

 (  1رقم )  شكلا

 الدراسةالتوزيع التكراري لمتغيرات أفراد عينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م 2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 

 لمتغيرات الدراسة  يالتحليلا الوصف

 لعبارات المحور األول  يالتحليلا الوصف

نلس حسككاا الوسككيم لع ارار الملاير المسككلقل لمعرتة أراء  لع ارار أسككاليب المياسكك ة القدككائية : شالليليل الوصككف  

انل ت  إجابار الميور وذلت وما  ينة الدراسككة  ل  ول   ارس ومن ةس الع ارار مللمعة واالنيراف المعياري واللل

 :  اآلتشاللدوف  شت

 (2جدول رقم )

 ور األولالوسيط واإلنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المح

 الوسيط العبارة ت
اإلنحراف 

 التفسير المعياري

1 
مراجعة تشككرنعية تقوم  ل  تقونس شككر ية الشككروة والل ود من 

 أواتق 0.679 4.00 مد  إللدام الشروار بالقوانين وامح ام واللشرنعار .
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2 

تقونس جودس أداء الرقابة الداخلية والل ود من االحلفاه بسل ر 

 أواتق 0.879 4.00 مياس ية مناس ة تيلوي معلومار مالية نم ن اال لماد  ليها 

3 
اسككككككلخككدام أدوار الليليككل والقيككا  المخللفككة للعدند إم ككانيككة 

 أواتق 0.738 4.00 الوصوف ال  النلائج وربطها بالمس  ار .

4 
أسككلوا اللشكك يت تش الوةائق للل ود من سكك مة المسككلندار من 

 أواتق 0.716 4.00 اللعدنل أو اللدنيف أو اليذف .

5 
اسكككككلخدام برامج مسكككككا دس ميوسككككك ة لمعاللة بعض ال يانار 

 أواتق 0.716 4.00 المالية المهمة بنظام معلومار المموف .

6 

اللنقيكككب وال يكككب  ن ال يكككانكككار المكككاليكككة المخفيكككة تش نظس 

ا ل لرونية والل ود من سكككككك مة المسككككككلندار من اللعدنل أو 

 اللدنيف أو اليذف .
 أواتق 0.761 4.00

7 
الليري  ن ا سككككككلئنككاتككار وإجراء الليرنككار ال زمككة  ن 

 أواتق 0.898 4.00 الش او  وا د اءار المقدمة للقداء .

 .م 2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 

 ( نلد  اآلتش : 2من اللدوف )

( وهذا نعنش أن غال ية أتراد  ينة 4. أن الوسككككيم لاال ية  جابار أتراد  ينة الدراسككككة  ل    ارار الميور اموف )1

 الدراسة مواتقون  ل    ارار أساليب المياس ة القدائية.

( وهذه القيس تشككككككير إل  الللانل 0.89 – 0.67. وما تراوحت قيس ا نيراف المعياري  ل    ارار الميور بين )2

 ال  ير تش إجابار إتراد العينة  ل  هذه الفقرار، أي أنهس ملفقون بدرجة و يرس جداً  ليها . 

 لعبارات المحور الثاني : يالتحليلا الوصف

ر المياسكك ة القدككائية : نلس حسككاا الوسككيم  لع ارار الملاير المسككلقل لمعرتة أراء لع ارار إجراءا شالليليل الوصككف

إجابار الميور وذلت  شة واالنيراف المعياري والللانل ت ينة الدراسكككككككة  ل  ول   ارس ومن ةس الع ارار مللمع

 :   االتشو

 (3جدول رقم )

 المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثاني الوسيط واإلنحراف

 الوسيط العبارة ت
اإلنحراف 

 التفسير المعياري

 1 
تقييس امدوار المسككككككلخدمة تش إجراء الفيص والملابعة لليدند 

 مواتق 0.637 4.00 المخاطر الناتلة  ن اللهرا الدرن ش .

2 
يار الفيص من حيب امهداف والمنهلية  اللخطيم الليد لعمل

 مواتق 0.601 4.00 وا جراءار والارد من النلائج اللش نم ن اللوصل إليها .

3 
ندس وتيص دتاتر  قار المسكككككككا عامة والليقي مراجعة الوةائق ال

 مواتق بشدس 0.608 5.00 وسل ر الممولين .

4 

إجراءار الليرنار  ن الممولين والعمليار المشكك وك تش  دم 

قانونيلها لليصككككككوف  ل  امدلة ال زمة للفصكككككككل تش اللهرا 

 الدرن ش .
 مواتق بشدس 0.550 5.00

5 
دراسكككككككة حلس اللهرا وتلهيد المسككككككلندار واللقارنر وامدلة 

 مواتق 0.577 4.00  رسالها للقداء ومسا دت  تش إصدار امح ام العادلة .

6 
تقدنس المسلندار واللقارنر وامدلة للقداء وبها دراسة وتيص 

 مواتق 0.710 4.00 تنش ليلس اللهرا مت  رد لوجهار نظر المموف .
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7 
ا سككككككلعانة بالخ راء الفنيين تش حالة ال يب  ن امدلة المالية 

 مواتق 0.820 4.00 المش وك تيها تش النظس المياس ية ا ل لرونية المعقدس .

 .م 2021المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية ، 

 ( نلد  اآلتش : 3من اللدوف )  

( وهذا نعنش أن غال ية أتراد  ينة 4. أن الوسككككيم لاال ية  جابار أتراد  ينة الدراسككككة  ل    ارار الميور الثانش )1

 المراجعة ال عدنة تش المياس ة القدائية . الدراسة مواتقون  ل    ارار  أسلوا

( وهذه القيس تشككككككير إل  الللانل 0.82 – 0.55. وما تراوحت قيس ا نيراف المعياري  ل    ارار الميور بين )2

 ال  ير تش إجابار إتراد العينة  ل  هذه الفقرار، أي أنهس ملفقون بدرجة و يرس جداً  ليها . 

 لعبارات المحور الثالث : يالتحليلا الوصف

لع ارار اللهرا الدككرن ش : نلس حسككاا الوسككيم  لع ارار الملاير اللابت لمعرتة أراء  ينة الدراسككة  شالليليل الوصككف

  ل  ول   ارس ومن ةس الع ارار مللمعة واالنيراف المعياري والللانل ت  إجابار الميور وذلت واآلتش :
  

 (4جدول رقم )     

 واإلنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المحور الثالثالوسيط 

 الوسيط العبارة ت
اإلنحراف 

 التفسير المعياري

1 
اللهرا الدككككككرن ش نم ن أن ن ون  م ً شككككككر ياً وقانونياً ، 

 مواتق 0.661 5.00 ونم ن أن ن ون بطرنقة غير قانونية .

2 
تلعدد أسكككككك اا ودوا ش اللهرا الدككككككرن ش حسككككككب امحواف 

 مواتق 0.943 4.00 .فين لدولة والعوامل امخ قية للما قلصادنة والسياسية بال

3 
ين تش اللهرا الدككرن ش ، وما أن  لفتلعدد طرم وأسككاليب الم

 مواتق 0.700 4.00 آلخر.  لفحلس اللهرا الدرن ش نخللف من م

4 
وثيراً من قككدرس الككدولككة  ل  وتوتير نيككد اللهرا الدككككككرن ش 

 مواتق 0.621 5.00 ا نرادار ال زمة لللمونل وا نفام العام.

5 
من طرم م اتية اللهرا الدككككككرن ش مراجعة اللشككككككرنعار 

 مواتق 0.605 5.00 الدرن ية ونشر الو ش الدرن ش وتيقيق العدالة الدرن ية.

6 
ات اع أساليب تيص ءرن ش إل لرونية تش بيئة نظس المعلومار 

 مواتق 0.608 5.00 الميوس ة نسا د تش اليد من اللهرا الدرن ش . 

7 
لهرا الدككككككرن ش  دس أنواع غير أن النلائج الملرت ة  ليها لل

 مواتق 0.659 5.00 واحدس وهش خرم ةقرار واءية تش االقلصاد القومش.

  .م 2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية ، 

 ( نلد  اآلتش : 4من اللدوف )

( وهذا نعنش أن غال ية أتراد  ينة الدراسكككة 5. أن الوسكككيم لاال ية  جابار أتراد  ينة الدراسكككة  ل  الميور الثالب )1

 مواتقون بشدس  ل    ارار  الفساد المالش.

ثالب بين ) . وما تراوحت قيس ا نيراف2 ( وهذه القيس تشككككككير إل  0.94 – 0.60المعياري  ل    ارار الميور ال

 الللانل ال  ير تش إجابار إتراد العينة  ل  هذه الفقرار، أي أنهس ملفقون بدرجة و يرس جداً  ليها . 

 تحليلا البيانات واختبار فرضيات الدراسة .

ار سككتش اليد من ممار دور المياسكك ة القدككائيةلإلجابة  ل  تسككاؤالر الدراسككة والليقق من ترءككياتها بخصككوص   

( ووزن ل ـكككل إجابة " أواتق 4( ووزن ل ل إجابة " أواتق بشدس "، والدرجة )5، تس إ طاء الدرجة ) اللهرا الدرن ش
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(  ووزن 1وزن ل ل إجابة  " ال أواتق "، والدرجة )( و2(  ووزن ل ل إجابة " مياند "، والدرجة )3"، والدرجة )

ل ل إجابة " ال أواتق بشكككدس " حسكككب ملطل ار الليليل ا حصكككائش حيب نلس تيونل الملايرار االسكككمية إل  ملايرار 

 ومية وبعد ذلت سيلس اسلخدام اسلوا االنيدار الخطش ال سيم والملعدد للل ود من صية ترءيار الدراسة .

 تائج الفرضية األولى : عرض ومناقشة ن

للمحاسةةبة القضةةائية دور مهم في الحد من ممارسةةات " من ترءككيار الدراسككة  ل  اآلتش :  تنص الفرءككية امول   

 لل ود من صية الفرءية سيلس اسلخدام اسلوا االنيدار" ولالتهرب الضريبي عند تفعيلا أساليب المحاسبة القضائية 

 اللهرا الدرن ش( وx1وملاير مسلقل ممثل بــــ) حيب أن أساليب المياس ة القدائية الخطش ال سيم تش بناء النموذج

 وذلت وما تش اللدوف اآلتش :y) وملاير تابت ممثل بـ )

 (5جدول رقم )

 لعالقة بين أساليب المحاسبة القضائية والتهرب الضريبينتائج تحليلا  االنحدار الخطي البسيط لقياس ا

معامالت  

 االنحدار

القيمة  (tبار )أخت

 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

0B̂ 2.203 4.742 0.000 معنونة 

1B̂ 0.509- 4.770 0.000 معنونة 

  0.80 (Rمعاملا االرتباط )

  0.64 (2Rمعاملا التحديد )

 النموذج معنوي 21.908 (F)  أختيار

1590.0203.2ˆ xy  

 .م 2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية ،       

 ( نلد  اآلتش :5من اللدوف )

را اللهوملاير مسككككككلقل و أسككككككاليب المياسكككككك ة القدككككككائيةأههرر نلائج اللقدنر وجود ارت اط طردي قوي بين  .1

 . (0.80وملاير تابت، حيب بلات قيس معامل االرت اط ال سيم ) الدرن ش

بلات قيمة معامل الليدند ) .2
2R( )0.64وملاير  (، هذه القيمة تدف  ل  أن اسكككلخدام أسكككاليب المياسككك ة القدكككائية

 . )الملاير اللابت( ( تش اللهرا الدرن ش%64تساهس بـ ) مسلقل

 . نساوي صفراً  سلخدام أساليب المياس ة القدائيةاسم اللهرا الدرن ش  ند : ملو2.203 .3

 . %51بــ  : وتعنش زنادس أساليب المياس ة القدائية وحدس واحدس  نقل اللهرا الدرن ش-0.509 .4

للمحاسةةةةبة القضةةةةائية دور مهم في الحد من  مما تقدم نسككككلنلج أن ترءككككية الدراسككككة امول  واللش نصككككت  ل  : " 

 " قد تيققت.ممارسات التهرب الضريبي عند تفعيلا أساليب المحاسبة القضائية 

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية : 

للمحاسةةبة القضةةائية دور مهم في الحد من ممارسةةات "  من ترءككيار الدراسككة  ل  اآلتش :  تنص الفرءككية الثانية 

لل ود من صية الفرءية سيلس اسلخدام اسلوا االنيدار " ول الضريبي عند تنفيذ إجراءات المحاسبة القضائيةالتهرب 

اللهرا و       (x2وملاير مسكلقل ممثل بـككككككك ) إجراءار المياسك ة القدكائيةالخطش ال سكيم تش بناء النموذج حيب أن 

 : وذلت وما تش اللدوف اآلتشy)  وملاير تابت ممثل بـ ) الدرن ش

 (6جدول رقم )

 ط لقياس العالقة بين إجراءات المحاسبة القضائية و التهرب الضريبينتائج تحليلا  االنحدار الخطي البسي
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معامالت  

 (tأختبار ) االنحدار
القيمة 

 التفسير ((Sigاالحتمالية

0B̂ 2.129 5.227 0.000 معنونة 

1B̂ 0.533- 5.631 0.000 معنونة 

  0.84 (Rمعاملا االرتباط )

  0.71 (2Rمعاملا التحديد )

 النموذج معنوي 31.704 (Fأختيار  )

2533.0129.2ˆ xy  

 .م 2021الميدانية ، من الدراسة  المصدر: إعداد الباحث       

 ( نلد  اآلتش :6من اللدوف )

 اللهراو مسككككككلقلوملاير  إجراءار المياسكككككك ة القدككككككائيةأههرر نلائج اللقدنر وجود ارت اط طردي قوي بين  .1

 . (0.84وملاير تابت، حيب بلات قيس معامل االرت اط ال سيم ) الدرن ش

بلات قيمة معامل الليدند ) .2
2R( )0.71  وملاير  أن تنفيذ إجراءار المياسكككككك ة القدككككككائية(، هذه القيمة تدف  ل

 . )الملاير اللابت( ( تش اللهرا الدرن ش%71مسلقل تساهس بـ )

 . نساوي صفراً  تنفيذ إجراءار المياس ة القدائية  ند للهرا الدرن ش: ملوسم ا2.129 .3

 . %53بــ  وحدس واحدس  نقل اللهرا الدرن ش إجراءار المياس ة القدائية: وتعنش زنادس -0.533 .4

للمحاسبة القضائية دور مهم في الحد من ممارسات  واللش نصت  ل  : "  الدراسة الثانيةمما تقدم نسلنلج أن ترءية 

 " قد تيققت. التهرب الضريبي عند تنفيذ إجراءات المحاسبة القضائية

 عرض ومناقشة نتائج االنحدار الخطي المتعدد : 

 (7جدول رقم )

ت ) أساليب المحاسبة القضائية ، إجراءا المتغيرات المستقلةنتائج تحليلا االنحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير 

 ) التهرب الضريبي ( متغير التابعال علىالمحاسبة القضائية ( 

معامالت  

 االنحدار
 (tأختبار )

القيمة 

 ((Sigاالحتمالية
 التفسير

0B 2.035 4.241 0.000 معنونة 

1B -0.097 5.012 0.000 معنونة 

2B 0.369 4.120 0.000 معنونة 

معاملا االرتباط 

 (Rالمتعدد )

0.84  

  0.71 (2Rمعاملا التحديد )

 النموذج معنوي 53.484 (Fأختيار  )

ˆ2369.01097.0035.2لنموذج   ا xxy  

 .م 2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية ،      

 ( نلد  اآلتش :7من اللدوف )

 وإجراءار المياسككك ة القدكككائية أسكككاليب المياسككك ة القدكككائية أههرر نلائج اللقدنر وجود ارت اط طردي قوي بين. 1

 ( .0.84حيب بلات قيس معامل االرت اط الملعدد ) ، اللهرا الدرن شو
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بلات قيمة معامل الليدند ). 2
2R( )0.71 س ة (، هذه القيمة تدف  ل  أن س ة القدائية وإجراءار الميا ساليب الميا أ

 )الملاير اللابت(. ( تش اللهرا الدرن ش%71قلة تساهس )وملايرار مسلالقدائية 

 (.0.000( وهش دالة  ن مسلو  داللة )F ( )53.484ج االنيدار الملعدد معنوي حيب بلات قيمة اخل ار ) . نموذ3

( tبلات قيمة ) ، أسكككككككاليب المياسكككككك ة القدكككككككائيةمعنونة  (B)من النلائج ا  ه نلد ان جميت معام ر االنيدار. 4

( الميسكككوبة tبلات قيمة )  ة القدكككائيةإجراءار المياسككك(، 0.000( وهش  ند مسكككلو  أقل من  )5.012الميسكككوبة )

(. وهذه النليلة تدف  ل  وجود ت ةير معنوي من ق ل الملايرار المسلقلة 0.000( وهش  ند مسلو  أقل من  )4.120)

 . (ل  الملاير اللابت )اللهرا الدرن ش(  أساليب المياس ة القدائية وإجراءار المياس ة القدائية)

 

 النتائج والتوصيات . : المحور السادس

 أوالً : النتائج : 

في ضوووووور الدراسوووووة النمرية المتعمشة ل وما ا وووووتملت عليا من أدبيات ودراسوووووات سوووووابشة حول دور 

المحاسبة الشضائية في الحد من ممارسات التهرب الضريبي باإلضافة الى التحليل اإلحصائي الذي تم 

 حث الى النتائج التالية :توصل البا ابع من الدراسةإجراره في المحور الر

للمحاسووبة الشضووائية دور مهم وفعال في الحد من ممارسووات التهرب الضووريبي عند تلعيل أسوواليب  .1

 . المحاسبة الشضائية

 عند تنليذ إجرارات الحد من ممارسووات التهرب الضووريبيالشضووائية دور مهم وفعال في للمحاسووبة  .2

 . المحاسبة الشضائية

أن هناك حاجة ماسووة من جانب المراجعين الخارجيين ومن جانب اإلدارات الضووريبية الى خدمات  .3

المحاسبة الشضائية في البيئة السودانية نمراً ألهميتها ودورها في فض المنازعات والدعاوى الشضائية 

 . ذات الطابع المالي

اتها ل خدمبدأ يزداد على  لضريبيةأن الوعي بأهمية ودور المحاسبة الشضائية في فض المنازعات ا .4

 . وأن هناك فوائد سوف تتحشق من تعليم ممارسة المحاسبة الشضائية

هناك عدد من العوامل سوواعدت على زيادة الطلب على خدمات المحاسووبة الشضووائية منها اإلنت ووار  .5

التطور ي في ال ووووووركات فضووووووالً عن الواسووووووع لعمليات اللسوووووواد اإلداري والمالي والتهرب الضووووووريب

 قتصادي المتسارع ومحدودية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية .اال

 ثانياً : التوصيات :

 ماتوصل اليا الباحث من نتائج يوصي الباحث باآلتي : في ضور

العمل على اإلسووتلادة الشصوووى من فاعلية أسوواليب المحاسووبة الشضووائية بدرض ضووبط األدار المالي  .1

 . يع المستويات اإلداريةوالسلوك المهني في جم

ن وور ثشافة المحاسووبة الشضووائية بين ال ووركات والمؤسووسووات السووودانية ورجال الشضووار والشانون ل  .2

والتنوير بمجاالت عملها وأسوواليبها وإجراراتها بدرض المسوواهمة في تر وويد الشرارات وتشديم تأكيدات 

التهرب الضوووريبي وبما يزيد الثشة في  معشولة حول سوووالمة البيانات والتشارير المحاسوووبية من  وووبهات

 مجاالت المحاسبة المختللة .
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ضرورة قيام برامج تأهيل علمية ودورات تدريبية عملية وندوات تثشيلية لممارسي مهنتي المحاسبة  .3

والمراجعة الدرض منها التعريف أكثر بملاهيم المحاسووبة الشضووائية وتحسووين أدار مراجعي الحسووابات 

ب رفحة الدش واللسوووواد المالي المتل ووووي في المجتمع السوووووداني بصووووورة عامة والتهالسووووودانيين لمكا

 .الضريبي بصورة أخص

سبة الشضائية داخل ديوان الضرآئب للعمل مع األجهزة الرقابية المعنية بمكافحة  .4 إن ار وحدة للمحا

 ستشرار األمن اإلقتصادي .امل على محاربة التهرب وتساهم في التهرب الضريبي تع

ورفع  ومشرورةلن وور الوعي الضووريبي بين المواطنين من خالل حمالت توعية مرئية ومسووموعة  .5

 وعي.طروح المواطنة لدى المكللين حتى يتولد لديهم الحس الوطني ويشومون بسداد الضريبة ب كل 

 المراجعقائمة 

 العربية: باللغة مراجعال

 : الكتبأوالا 

ا:  رسائلا العلميةال ثانيا

ا:   المجالت والدورياتثانيا

هادحنان  لش  .1 ية (2016. )ي  د ال جامعة الد يس  )الخرطوم: أثر التهرب الضةةةةةةريبي على اإليرادات الضةةةةةةريب

  (.منشورسدراسة ماجسلير غير  وا قلصادنة،ولية العلوم ا دارنة  امزهري،

) بنش سككونف : جامعة بنش  دور المحاسةةبة القضةةائية في الحد من ممارسةةات الفسةةاد المالي أحمد،خالد ميمد  لش  .1

سككونف ، ولية الللارس ، ورقة  مل مقدمة للمؤتمر الدوالش اموف ل لية الللارس باللعاون مت اتياد اللامعار العربية 

 ،2013. ) 

الط عة  والنشكككر،دار اليامد للط ا ة   مان:) دراسةةةات متقدمة في المحاسةةةبة الضةةةريبية أبوحشكككيل،خليل  واد  .1

 (.2004 امول ،

جامعة  ين  القاهرس:) دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات غسيلا األموال سعودي،سام  ميمد لطفش  .2

 (.2015 الثالب،العدد   شر،السنة اللاسعة  المياس ش،مللة الف ر  الللارس،ولية  شمل،

ة مللة جامع تشككككرنن،جامعة  )ال ذقية: دور التدقيق الضةةةةريبي في اكتشةةةةاف التهرب الضةةةةريبي الدالش،سككككليمان  .3

 اموف،لعدد ا والث ةون،المللد السككابت  والقانونية،سككلسككلة العلوم االقلصككادنة  العلمية،تشككرنن لل يوث والدراسككار 

2015.) 

مللة دراسككار مياسكك ية  باداد،جامعة  )باداد: التهرب الضةةريبي وأثرع على التنمية االقتصةةادية وشكك وف،سككهاد  .4

 (.2013 الثالب،الفصل  والعشرون،العدد الرابت  الثامن،المللد  ومالية،

المحاسةةةةةبة القضةةةةةائية في المملكة العربية السةةةةةعودية الممارسةةةةةة الحالية والنظرة  السكككككعد، ن  د الرحمصكككككال   .5

 ،27المللد  ،د  د العدنمللة جامعة الملت  واالدارس،ولية االقلصككككاد  ،د  د العدنجامعة الملت  جدس:) المسةةةةتقبلية

 (.2013 اموف،العدد 

 (.المصرنةدار ال لب  )القاهرس:مشكالت ضريبية معاصرة  م(2015. )حمادطارم   دالعاف  .2

) الخرطوم :  المحاسةةبة القضةةائية ودورها في الحد من ممارسةةات الفسةةاد المالي ادف صكك ح الدنن ميمدنور ،  .2

 ( . 2018س غير منشورس ، جامعة السودان للعلوم والل نولوجيا ، ولية الدراسار الللارنة ، رسالة دولورا

، ) الخرطوم :  دور المحاسةةةةةةبة القضةةةةةةائية في التنبا بحدوا األزمات المالية  دالرحمن   دهللا   دالرحمن ،  .6

جامعة النيلين ،  مادس ال يوث واللنمية واللطونر ، مللة حود النيل ، المللد العاشكككككر ، العدد اللاسكككككت  شكككككر ، 

2017 . ) 
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المحاسةةةبة القضةةةائية ضةةةرورة للمسةةةاهمة في حلا المنازعات بصةةةورة عادلة ) ال  يسكككش ،   دالسكككلار   دالل ار  .7

قانونيين القطرنة :  الدوحة ندوس  لمية حوف " المياسكككككك ة ل ورقة  مل مقدمة،  QCPAجمعية المياسكككككك ين ال

 ( .2011القدائية تش دولة قطر ، 

 نظر القضةةاء والمحاسةةب القضةةائي في االردنالمحاسةةبة القضةةائية من وجهتي   دالسككلار   دالل ار ال  يسككش ،  .8

 ( .2016) مان : جامعة االردن ، المللة االردنية تش إدارس ام ماف ، المللد الثانش  شر ، العدد اموف ، 

)الخرطوم : شككككككروة مطابت السككككككودان للعملة الميدودس، الط عة الثانية،  كتاب الضةةةةةةرآئب  دالقادر ميمد أحمد،  .3

 م( . 2014

مد   د ، دور تلسككككفة المياسكككك ة القدككككائية تش شككككفاتية وجودس القوائس المالية ) باداد : جامعة باداد ، تدككككل هللا أح .9

 ( . 2021،  56، العدد  16المعهد العالش للدراسار المياس ية والمالية ، مللة دراسار مياس ية ومالية ، المللد 

)باداد : هيئة النداهة العراقية ،  ن الفسادمكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد مواهس صال  حسن ،  .10

 ( .2012دائرس الشئون القانونية ، قسس ال يوث والدراسار ، 

)مصر : جامعة   دور المحاسبة القضائية عن تشخيص واكتشاف عمليات االحتيال الماليملدي ميمد سامش ،  .11

 . )2002 –الدقازنق ، ولية الللارس  ، مللة ال يوث الللارنة ، العدد اموف 

 ( . 2005) االس ندرنة : ملمو ة النيل العربية ، الط عة امول  ، حوكمة الشركات ميسن أحمد الخدري ،  .4

 ) أثر الفحص الضةةةةةةريبي للقوائم المالية في الحد من مخاطر التهرب الضةةةةةةريبيميمد أب ر ، ميمد جارالن ش ،  .12

 ( . 2017وس  : ولية الشرم امهلية ، مللة الشرم للدراسار وال يوث العلمية ، العدد الخامل ، 

) صكنعاء : الشك  ة العربية للعدند النداهة وم اتية الفسكاد ،  التهرب الضةريبي واقع وتحدياتميمد سكليس وه ة ،  .13

 ( . 2010المؤتمر الثانش ، 

محاسةةةبة القضةةةائية في الحد من طرق التهرب الضةةةريبي في الشةةةركات أثر اسةةةتخدام الناسكككر ز ارنر ونخرون ،  .14

)المللة الدولية لل يوث االسككك مية واالنسكككانية الملقدمة ، المللد السكككاد  ، المسةةةاهمة الصةةةناعية العامة االردنية 

 .( 2016العدد الثالب ، 
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