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 قرار لجنة المناقشة
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 شكر وتقدير

الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين و 
 ...وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 

 الذي أحاطني بحفظه ورعايته ولطفه، وأمدني بالعون والقوة.، اهلل عز وجلفأول مشكور هو 

 الجزيل وصادق العرفان واإلمتنان لكل من:شكر م بخالص الثم أتقد   
المشرف على هذه الرسالة، فهو صاحب العلم الوفير، ولم يبخل  عاطف عقيل البواب األستاذ الدكتور

لهم قبول مناقشة هذه الرسالة لجنة المناقشة الموقرةثم إلى  بشيء من علمه. علي    ... على تفضُّ
لى صرح العل  ."جامعتيم والمعرفة منارة الهدى "وا 

 الرسالة هذه إعداد في وجهني أو أرشدني أو حنينص من لكل شكري أوجه أن يسرني كما
 .مراحلها من مرحلة أي وفي المطلوبة والمصادر للمراجع بإيصالي

 ، ووفقكم لكل خير.الجزاء خير اهلل جزاكملكم مني خالص المودة والتقدير، 

 الباحث

  



 ه

 

 اإلهداء

حمد عد الرضا، ولك الفي البداية اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ب
 .على كل حال، وفي كل حين، اللهم لك الحمد حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه

 أهدي خالصة جهدي
إلى تلك المرأة العظيمة التي ربت وعلمت التي لطالما نظرُت لعينيها ألستمد منها قوتي إلكمال 

فشل إلي من ساندتني عند أشواك ال يإلى اليد الطاهرة التي أزالت من طريق ،مسيرتي العلمية
لي من سقتني الحب في ضعفي و إلي التي ارتاح لها قلبي إلي من رسمت لي  ضعفي وهزالي وا 

من دمها  يلها العطاء أمام قدميها وأعطتن ىإلى من انحن  المستقبل بخطوط من الثقة والحب
الحب  رىاالتي ال  وروحها وعمرها وزهرة شبابها حبا وتصميما ودافعا لمستقبل أجمل إلى الغالية

 .أمي الحبيبة والغالية إلى من كان دعائهم سر نجاحي وفالحي  والحنان إال في عينيها

من كان دعائها سر نجاحي إلى رمز الحب وبلسم الشفاء بالحياة إلى أغلى  إلىهذا  هدي تخرجيأو 
 .حفظها اهلل وأدامها لي الغالية جدتيوأحن وأجمل مخلوق بالكون 

لكل أصدقائي وعائلتي وأساتذتي وكل من له الفضل في وقوفي أمامكم بهذه اللحظة  وأتوجه بالشكر
 الفارقة.
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 أثر الُمحاسبة الجنائية في الحد  من التهر ب الضريبي في الشركات
 ية األردنالُمساهمة العام ة 

 إعداد
 معاذ عماد بدر مصبح 

 إشراف
 عاطف عقيل البواباألستاذ الدكتور  

 باللغة العربية لخ صالم

ي الشركات يبي فإلى بيان أثر المحاسبة الجنائية في الحد  من التهر ب الضر فت هذه الدراسة هد
التحليلي، تكو نت عي نة الدراسة من  الوصفي على اعتمدْت الدراسة المنهج حيث المساهمة العام ة

؛ وذلك وفقًا ( فرداً 377)( فردًا تم  اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 191)
باستخدام  جمع البيانات؛ وتم  2018عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام  الصادرةلإلحصائيات 

كأداة للدراسة، حيُث تم  إجراء التحليل واالختبارات الضرورية لمعرفة آراء العينة واختبار  اإلستبانة
ة جاءت اسة لُمتغير المحاسبة الجنائيأن  درجة تقدير أفراد عي نة الدر  الفرضيات. توصلت الدراسة إلى

رتفعة، موأن  درجة الحد  من التهرب الضريبي في الشركات الُمساهمة العام ة جاءت بدرجة  ،مرتفعة
( في الحد  من α≤0.05وجود أثر للمحاسبة الجنائية عند مستوى داللة إحصائية )بي نت النتائج  كما

د  من ووجود أثر للمحاسبة الجنائية في الحية. األردنة التهرب الضريبي في الشركات الُمساهمة العام  
(. كما أظهرت α≤0.05التهرب الضريبي في الشركات الصناعية عند مستوى داللة إحصائية )

النتائج وجود أثر للمحاسبة الجنائية في الحد  من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية عند مستوى 
للمحاسبة الجنائية في الحد  من التهرب الضريبي في الشركات  (، ووجود أثرα≤0.05داللة إحصائية )

ضرورة تركيز اإلدارة الضريبية ب , واوصت الدراسة(α≤0.05المالية عند مستوى داللة إحصائية )
على تفعيل النظام الرقابي بحيث يعتمد على المحاسبة الجنائية ويأخذ على عاتقها المحافظة على 

يها ضرورة االهتمام في المحاسبة الجنائية، والتقيد ف , ولفين على حد سواءحقوق السلطة المالية والمك
 للحد من التهرب الضريبي.

ُمحاسبة الجنائية، الُمحاسب الجنائي، التهرب الضريبي، الشركات الُمساهمة ال: الكلمات الُمفتاحية
 المالية.الشركات الخدمية، و الشركات الصناعية، و الشركات .العام ة
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Abstract 
يزية ص باللغة اإلنجل  الملخ 

This study aimed to demonstrate the impact of forensic accounting in reducing tax evasion 

in public shareholding companies. The study adopted the descriptive approach and the analytical 

approach. The study sample consisted of (191) individuals who were randomly selected from the 

study population, which numbered (377) individuals. This is according to the statistics issued by 

the Income and Sales Tax Department for the year 2018; The analysis was carried out using the 

questionnaire as a tool for the study, where the necessary analysis and tests were carried out to 

know the opinions of the sample and to test the hypotheses. The study concluded that the degree 

of appreciation of the study sample to the variable of criminal accounting was high, and that the 

degree of reduction of tax evasion in public joint-stock companies came to a high degree, and the 

results showed the existence of an impact of criminal accounting at the level of statistical 

significance (α≤0.05) in reducing tax evasion in Jordanian public shareholding companies. And 

there is an effect of forensic accounting in reducing tax evasion in industrial companies at the 

level of statistical significance (α ≤ 0.05). The results also showed the existence of an effect of 

forensic accounting in reducing tax evasion in service companies at the level of statistical 

significance (α≤0.05), and the presence of an effect of criminal accounting in reducing tax evasion 

in financial companies at the level of statistical significance (α≤0.05), and the study recommended 

the necessity of The focus of the tax administration on activating the control system so that it 

relies on criminal accounting and takes upon itself the preservation of the rights of the financial 

authority and taxpayers alike, and the need to pay attention to criminal accounting, and adherence 

to it to reduce tax evasion. 

Keywords: Forensic Accounting، Tax Evasion، Public Shareholding Companies, 

Industrial Companies, Service Companies, Finance Companies)
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة: 1-1

ُتعدُّ المحاسبة الجنائية نتاجًا للقيام بالكثير من المحاوالت لتطوير المحاسبة والمعلومات      

لربط بين المحاسبة والقانون من طرف، وسد  احتياجات المحاسبية، ومن أهم ها تلك التي طالبت با

 . (2019، )الراوي القضاء للمعلومات المحاسبية من طرف آخر

في العالم، الى ظهور العديد من المحاوالت  ةاإلقتصاديادى تزايد حجم األعمال التجارية و 

فة يب المختللتطوير المعلومات المحاسبية من اجل ضمان قدرتها على استيعاب وحصر األسال

لالحتيال والتالعب والغش، ومن هنا برزت حاجة القضاء إلى المعلومات المحاسبية وتوضيح مفهوم 

 .(2018 ة،)عزايز  لتقديم التقارير التي توجه القضاء إلصدار األحكام المناسبة الجنائيةالمحاسبة 

حتياجات العديد من الفرص لال ُتعتبر المحاسبة الجنائية من أبرز المجاالت المحاسبية التي تحمل     

ًقا من المحاسبة والقانون بهدف انتاج تحقيقات أكثر عم متكامال   مزيجا   المستقبلية، وتشكل مكوناتها

وذات صلة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية المختلفة، ونقل اقتصاد المعرفة المتطورة إلى الشركات 

ى منافسة حادة بين تلك الشركات لجذب المساهمين المتعددة في جميع أنحاء العالم، وقد أدى ذلك إل

وأصحاب المصلحة من خالل تقديم صورة جيدة عن الشركة باستخدام األساليب المحاسبية اإلبداعية 

 (.2017 ،)أحمد في إدارة األرباح لتعظيم أو تقليل األرباح بطريقة غير واقعية

بشكل كبير على ان تكون بيانات أن كافة األطراف المهتمة  في البيانات المالية تركز  

صحيحة وموثوقة مما أدى إلى التركيز على المحاسبة الجنائية للحد من أساليب التالعب المختلفة 

مثل إساءة استخدام األهمية النسبية، واستخدام التقديرات المحاسبية وممارسات محاسبة االقتناء 
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والتالعب باإلضافة إلى إجبار رجال  وممارسات التعرف على اإليرادات والكشف عن نقاط الخلل

األعمال على إنشاء بيانات مالية و تقارير خالية من أي تالعب لتقديمها إلى السلطات المختصة 

نهاء جميع القضايا الدائمة لجميع األطراف ذات الصلة مع زيادة القيم الضريبية المفروضة على  وا 

ها د بدوره اقتصاد الدولة ويعيق تحقيق أهدافالشركات، فأدى ذلك الى التهرب الضريبي والذي يهد

 .(2020)زعارير وعبد المنعم و عثمان، اإلجتماعيةو  ةاإلقتصاديوسياساتها 

وقد ازداد االهتمام بالمحاسبة الجنائية في العديد من الدول العالم المتقدمة؛ وذلك بعد األزمة 

طر عتبر ظاهرة التهرب الضريبي من أخالمالية العالمية األخيرة التي طالت العديد من الشركات، وتُ 

المشكالت التي ُتعاني منها الدول وخاصة الدول النامية التي يكثر فيها التهرب الضريبي؛ وذلك 

بسبب قل ة الوعي بالثقافة الضريبية لدى أفراد المجتمع، مما ُيؤثر سلبًا على موارد الدولة، وهذا أدى 

 كأحد وسائل الحد  من التهر ب الضريبي في الشركات إلى ظهور الحاجة إلى المحاسبة الجنائية

 (.2018)الصديق ونور, 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 1-2

تعتمد المحاسبة الجنائية على دراسة البيانات والتقارير المالية من قبل المحاسبين الشرعيين الذين 

ن نقاط ذات الصلة للكشف ع لديهم معرفة كاملة بالجوانب المحاسبية والقوانين القضائية واإلجراءات

غيير العالقة، فتقوم بعض الشركات بت ذاتالخلل والتالعب والبت في تلك القضايا لجميع األطراف 

بشكل غير قانوني،  األرباح وتقليلعمًدا في محاولة للتهرب الضريبي المالية في القوائم المالية  بياناتها

ن قرارات ية مختلفة تضلل المستثمرين وتجعلهم يتخذو فينتج عن ذلك إصدار تقارير مالية بأرقام محاسب

 (.2017)قمبر، خاطئة من جهة وتخلق حالة من التهرب الضريبي من جهة أخرى
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تقوم بعض الشركات المساهمة العامة بالتدخل في تخفيض الربح المحاسبي، ُمستغلة التغيرات 

رب حاسبية أو عدم تطبيقها بقصد التهوالمرونة والبدائل المحاسبة الموجودة بالمعايير والمبادئ الم

الضريبي، وُتعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من الظواهر التي يتأثر بها االقتصاد الوطني، وخاصة 

في الدول النامية التي تعتمد موازناتها على الدخل من الضرائب، ومن هنا كان التركيز واالهتمام في 

تلعبه من دور ُمهم في إجبار الشركات على تقديم قوائم المحاسبة الجنائية  أمرًا واضحًا جدًا؛ مما 

( بأن  المحاسبة الجنائية 2019مالية سليمة خالية من أي تالعب، وكما أشار كل من صيام وعبداهلل )

تتضمن تطبيق مهارات معينة في المحاسبة والتدقيق والشؤون المالية واألساليب الكمية وأجزاء من 

 مكن صياغة مشكلة الدراسة في طرح التساؤالت التالية: القانون والبحوث، وعليه يُ 

للمحاسبة الجنائية في الحد  من التهر ب الضريبي ذو داللة احصائية أثر يوجد السؤال الرئيس: هل 

ولإلجابة عن هذا التساؤل  ؟)الصناعية، الخدمية، المالية(يةاألردنفي الشركات الُمساهمة العامة 

 التالية:  ُيمكن طرح األسئلة الفرعية

أثر المحاسبة الجنائية في الحد  من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية  يوجدهل   -1

 ية؟األردنالمساهمة العامة 

أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة  يوجدهل  -2

 ية؟األردنالعامة 

ساهمة مالتهرب الضريبي في الشركات المالية ال أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من يوجدهل  -3

 ؟(العاملة في األردن ية )البنوكاألردنالعامة 
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 أهمية الدراسة :1-3

 ردناألالدراسة من أهمية الموضوع لما له من تأثير على موارد الدولة في  هذه تتمثُل أهمية

لمية سة من خالل األهمية العوالمتمثلة في الضرائب المفروضة على المجتمع وكان إظهار أهمية الدرا

 واألهمية العملية على النحو اآلتي: 

 :؛ يبيالتهرب الضر رك زت الدراسة على موضوع الُمحاسبة الجنائية والحد  من  األهمية العلمية

لذا ستكون هذه الدراسة ذات أهمية للعديد من الباحثين والُمحللين والُمهتمين بموضوع الُمحاسبة 

ح الدراسة مفهوم الُمحاسبة الجنائية، وكيفية تطبيقها، إضافة إلى توضيحالجنائية؛ بحيث ستو   ض 

 العالقة ما بين المحاسبة الجنائية والحد  من التهر ب الضريبي. 

 :لمقدري الضريبة في الحد منمن الُمتوق ع أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة  األهمي ة العملي ة 

ن ية، بحيث ُتوضح العوامل التي تحدُّ ماألردنلعام ة الُمساهمة ا التهرب الضريبي في الشركات

وض ح ، بحيث تُ يةاألردنظاهرة التهرب الضريبي الذي يحصل في الشركات الُمساهمة العام ة 

الدراسة مدى أهمية الُمحاسبة الجنائية في الحد  من التهر ب الضريبي في الشركات الُمساهمة 

ققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمعلومات حديثة ية، وقدرتها على تزويد ُمداألردنالعامة 

 العديد من الُمقترحات.  تقديم ونتائج دقيقة، باإلضافة إلى 

 أهداف الدراسة: 1-4

 تهدُف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى بيان أثر الُمحاسبة الجنائية في الحد  من التهر ب الضريبي

 .االردنية في الشركات الُمساهمة العام ة

 من خالل األهداف الفرعية التالية:  االساسي تحقيق هذا الهدف ويمكنُ 



6 

 

التعر ف على دور الُمحاسبة الجنائية في الحد  من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية  -

 ية.األردنالمساهمة العامة 

التعر ف على دور المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة  -

 ية. األردنالعامة 

 التعر ف على دور المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية )البنوك  -

 . العاملة في االردن(

 فرضيات الدراسة  :1-5

 بناًء على مشكلة الدراسة وأسئلتها تم  بناء الفرضيات التالية: 

 الرئيسة:  الصفرية  الفرضية 

H0: معنوية حاسبة الجنائية عند مستوى داللة إحصائيةال يوجد أثر للم (α≤0.05 في الحد  من )

 ية.األردنمن التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

 والختبار هذه الفرضية فقد تم  بناء الفرضيات الفرعية التالية: 

 :  الفرعية األولى وتنص  على ما يليالصفرية الفرضية 

H01 :معنوية عند مستوى داللة إحصائية  سبة الجنائيةال يوجد أثر للمحا(α≤0.05)  في الحد

 .يةاألردنالمساهمة العامة  من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية
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   الفرعية الثانية وتنص على ما يلي:الصفرية الفرضية 

H02 :معنوية عند مستوى داللة إحصائية  ال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية(α≤0.05)  الحد في

 .يةاألردنالمساهمة العامة  من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية

 الفرعية الثالثة وتنص على ما يلي:  الصفرية الفرضية 

H03 : معنوية عند مستوى داللة إحصائية ال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية(α≤0.05)  في الحد

 (.نالعاملة في االرد )البنوكية ألردناالمساهمة العامة من التهرب الضريبي في الشركات المالية 

 أنموذج الدراسة: 1-6

 المتغير التابع                                       المتغير المستقل                     

 

 

H01 الشركات الصناعية 

H02 الشركات الخدمية 

 

H03 الشركات المالية 

 

 

 : إنموذج الدراسة(1شكل رقم )

 المحاسبة الجنائية

الحد من التهرب الضريبي 
في الشركات المساهمة 

 العامة األردنية:

 

 

        

 

 

 

 
                       

                    

 
ال   م  ال ه ب ال    ي 

 في ال   ات ال  م ة

الحد من التهرب الضريبي 
 في الشركات الخدمية

الحد من التهرب الضريبي 
ة الماليفي الشركات 
 )البنوك(
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 حات الدراسةمصطل: 1-7

 المحاسبة الجنائية: 

هي حقل من حقول المحاسبية التي تستخدم مهارات وعلم المحاسبة والتحقيق والتدقيق؛ للكشف 

 قاضيمليات التعالقانونية لدعم ، والعمل على إعداد اآلراء في التحقيقات ةاإلقتصاديعن األضرار 

 .(2016 ،)الكبيسي

  :المحاسب الجنائي

يعمل ضمن النظام القانوني والذي يبرز دوره في دعم التقاضي وتوفير هو المحاسب الذي 

المعلومات المتعلقة بالخسائر الناتجة عن االضرار ، حيث يمتلك هذا المحاسب معرفة معمقة في 

قانون الضرائب والممارسات المحاسبية بما في ذلك التهرب الضريبي واالختالس وغسيل 

 (.2015االموال)برغل،

 ريبيالتهرب الض

هو محاولة غير مشروعية يقوم بها فرد أو كيان لتقليل مسؤولياته الضريبية إلى الحد األدنى، 

من خالل أساليب احتيالية عن طريق التحايل على قوانين الضرائب الحالية، مثل عدم بيان الدخل 

 .(2018)دائرة ضريبة الدخل،الخاضع للضريبية أو عدم الدفع المتعمد للضرائب المستحقة 

 :الشركات الصناعية

تحويل المواد األولية والعمل المباشر إلى منتج آخر يختلف  عملية على تحويلية تقومهي منشأة 

 .(2019 ،عن المدخالت حسب طلبات الزبائن)الراوي

 الشركات الخدمية

 هي عبارة عن نظام يتكون من مجموعة من األشخاص والوسائل المنظمة المتفاعلة "

 (.2016 ،)ابن احسن"تاج قيمة غير مادية إلشباع حاجات ورغبات الزبونفيما بينها؛ إلن
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 البنوك: 

الشركة التي يرخص لها بممارسة األعمال المصرفية، كقبول الودائع من الجمهور واستخدامها 

 ،زيقانون البنك المركزي )قانون البنك المرك كلياً أو جزئيًا؛ لمنح االئتمان وأي أعمال أخرى وفق أحكام

2018). 

 حدود الدراسة :1-8

 تتمثل الحدود المكانية للدراسة بالشركات الصناعية والخدمية والمالية )البنوك حدود المكانية:ال

 ية.األردن( عاملة في االردنال

 .2021 عامالدراسة خالل  هذه تطبق حدود الزمانية:ال

 لمبيعات. ضريبة الدخل وا مقدري دائرةتقتصر هذه الدراسة على  حدود البشرية:ال

ستقتصر الدراسة على موضوع المحاسبة الجنائية وأثرها في الحد من  الحدود الموضوعية:

 التهرب الضريبي. 

 محددات الدراسة: 1-9

 تتمثل محددات الدراسة في نقاط اآلتية: 
 . األردنحداثة موضوع المحاسبة الجنائية في  .1
  .تبات الجامعيةصعوبة الحصول على المراجع والدراسات السابقة من المك .2
كما تتحدَّد نتائج هذه الد راسة من خالل صدق األداة المعدَّة من قبل الباحث، ودرجة الثَّبات  .3

المطلوبة فيها، لذلك ال تعمم النَّتائج إالَّ على المجتمع الذي أخذت منه عينة الد راسة، كما 
األداة  على فقراتتتحد د النَّتائج في ضوء صدق المستجيبين وموضوعيتهم عند اإلجابة 

 المستخدمة في الد راسة.
 اقتصرت هذه الدراسة على شركات المساهمة العامة االردنية .4
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 :الفصل الثاني
 ةاألدب النظري والدراسات السابق

 الجنائية. المحاسبة 2-1
 الجنائية. المحاسبة مفهوم 2-1-1
 الجنائية. المحاسبة نشأة 2-1-2
 الجنائية. المحاسبة أهداف 2-1-3
 الجنائية. المحاسبة أهمية 2-1-4
 الجنائية. المحاسبة ظهور أسباب 2-1-5
 الجنائية. المحاسبة إجراءات 2-6-1
 الجنائية. المحاسبة تقنيات 2-7-1
 الجنائي. المحاسب ومؤهالت وصفات وواجبات مهارات 2-8-1

 الضريبي. التهرب 2-2
 الضريبي. التهرب مفهوم 2-2-1
 ي.الضريب التهرب أسباب 2-2-2
 الضريبي. التهرب أنواع 2-2-3
 الضريبي. التهرب على المترتبة اآلثار 2-2-4
 الضريبي. التهرب أساليب 2-2-5
 الضريبي. التهرب مكافحة طرق 2-2-6

 األردنية. العامة المساهمة الشركات 2-3
 الصناعي. القطاع 2-3-1
 الخدمي. القطاع 2-3-2
 المالي. القطاع 2-3-3

 الصلة. ذات ةالسابق الدراسات 2-4
 العربية. باللغة الدراسات 2-4-1
 األجنبية. باللغة الدراسات 2-4-2
 الدراسة. هذه يميز ما 2-4-3
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

الحديث عن المحاسبة الجنائية من حيث مفهوم المحاسبة الجنائية ونشأتها،  الفصلوسيتم في هذا 

جراءاتسباب ظهورها، و وأهدافها، أهميتها، وأ ات ومؤهالت فوص ؛ها، وتقنياتها، وبيان مهارات وواجباتا 

 المحاسب الجنائي.

 المحاسبة الجنائية 2-1

 تمهيد:

ُتمثل المحاســبة الجنائية أحــد أســاليب المحاســبة المتعددة والتــي ظهــرت منــذ عــدة قــرون؛ لفــض 

عمال واألطــراف المســتفيدة، والتــي ُتعــد  إحــدى المهــام الُموكلة النزاعــات الناشــئة بين منشــآت األ

وائــم داء الــرأي الفنــي حــول الق؛ إلبـــن مــن قبــل الجهــاتللمراجعين القانونيين والمحاســبين المعتمدي

أن  الحاجــة و  مــع منشــآت األعــمال،تعاملين والتقاريــر الماليــة، أو العقــود الُمنفــذ ة بين كافــة األطــراف الم

جعلــت مهنــة المحاســب الجنائي  قضائيــين وفي جميــع المجــاالتالمتزايــدة لخدمــات المحاســبين ال

 .(2020 ،واحــدة مــن المهــن األكــثر أمانــًا مــن بــين عشريــن مهنــة مرموقــة في العــالم )عبد الرحمن

ة الجنائية من االتجاهات الحديثة للمحاسبة، فهي تختص بتقديم المعلومات المالية ُتعد  المحاسب

 .(Matews, et al, 2018)والمحاسبة ذات الطابع العدلي؛ للمساعدة في حل النزاعات المالية 

ممارسة متخصصة في مجال المحاسبة، والتي تشتمل على تقديم  المحاسبة الجنائية وُتعتبر

ائي والتحقيق المحاسبي لكل من الدوائر الجنائية، والشركات، والوحدات الحكومية؛ خدمات الدعم الجن

ة ذات األبعاد المحاسبي ةاإلقتصاديومنع الجرائم  العمل على كشف لمساعدتها في إصدار أحكامها

 .(2017، عبد اهلل) من خالل منظومة من المعارف، والخبرات في مجال المحاسبة، والتدقيق، والقانون
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 مفهوم المحاسبة الجنائية 2-1-1

المحاسبة الجنائية هي فرع جديد من فروع المحاسبة، تقوم على أساس التكامل بين كل من 

الدراية القانونية، والخبرة في المحاسبة والتدقيق ومهارات التحري والتحقيق في القضايا المالية والتجارية 

لقضايا ا خلف األرقام والصفقات؛ لرفد القائمين على ، وُتعتبر نظاماً للمعلومات يبحث عم اةاإلقتصاديو 

 .(2020 ،)الرعود ها عن التدقيق الداخلي والخارجيونطاق عمل التحقيق،محل النزاع أو 

وهناك اختالف بين الكتاب حول مفهوم المحاسبة الجنائية؛ ولذلك قام الباحث باستعراض العديد 

 المتمثلة في اآلتي: محاسبة الجنائية بال التي تتعلق من المفاهيم

( بأنها "مزيج من مجموعة مهارات مختلفة في عدة مجاالت 2016عبد العزيز ) ايضا   وعر فها

ة ، تهدف إلى مساعدة األجهزة العدلية والقضائياإلتصالكالمحاسبة والقانون وتكنولوجيا المعلومات و 

 ة".المالية والمحاسبية والتجاري على إصدار أحكام عادلة بشأن القضايا

أنها: "تطبيق مهارات خاصة في المحاسبة ومراجعة الحسابات ومجاالت أنه تم تعريفها على  كما

 "نهاوتفسير النتائج واإلبالغ عمعينة من القانون ومهارات التحقيق؛ لجمع وتحليل وتقييم األدلة 

(2017, Nicolae & Diana). 

فيها و لشاملة للعلوم المحاسبية والقانونية "الفهم العميق والنظرة ا أنها على (2017)أحمد  هاوعر ف

ممارسة أعلى درجات الشك المهني، وتأييد الدعاوى القضائية، وذلك في ضوء معايير عامة يجب  يتم

  .أن يتمتع بها المحاسب القضائي، وميثاق مهني وآداب وسلوكيات تنظم هذه المهنة"

الجنائية هي: "فرع من فروع المحاسبة، ( بأن  المحاسبة 2018)ن وعبد الرحمويرى كل  من ياحمي 

مساعدة الجهات العدلية على البت في القضايا ذات الطابع ل ،والقانونية المحاسبةيجمع بين علم 
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والجرائم المالية بعد الحصول على أدلة مالية محاسبية كافية وموضوعية  اإلحتيالاكتشاف و المالي، 

 بشكل ال يقبل التأويل".

 إلتصالاعلم الذي يختص باستخدام المهارات المحاسبية والتحليل والمراجعة و : "الكما أنها تعرف

الكتابي والشفهي، والدراية بالقانون المدني والجنائي، وتقنية الحاسوب واألدوات البرمجية في التحليل 

 وكتشاف وجمع األدلة وتغير المعلومات المحاسبية والمالية لغرض الدعم القضائي، أو التعليم، أواإل

 .(2019 ،التحقيق المحاسبي" )الحاج

العلوم  نها علم يجمع ما بينبإالباحث من خالل التعريفات المتعددة للمحاسبة الجنائية  وفي رأي

المحاسبية والقانونية، وتتضمن الخبرة المالية ومهارات التحري ضمن إطار قانوني يوفر إثباتات وأدلة 

 ضريبي؛ وذلك بهدف التأكد من مصداقية القوائم المالية. كافية لضبط النزاعات المالية كالتهرب ال

 نشأة المحاسبة الجنائية 2-1-2

 & Meyer قضيةالمحاكم منذ كشهود خبراء في قضايا  المحاسبون الجنائيونبدأ استخدام 

Sefton  وهي قضية إفالس ارتبطت بوقوع نزاع مالي في إحدى المحاكم الكندية، ونتيجة  1817عام

األدلة والوقائع المرتبطة بتلك القضية من قبل المحكمة في ذلك الوقت، تم  استدعاء  لصعوبة فحص

المحاسب الذي أجرى عملية التحري والبحث في تلك القضية، وأدلى بشهادته أمام المحكمة بصفته 

حيث تم  اعتبار هذا المحاسب أول محاسب جنائي في التاريخ، وكانت هذه القضية ، وخبير  ا  شاهد

 ,2017)ول حالة معروفة يستخدم فيها المحاسب بصفة شاهد خبير في محكمة قانونية هي أ

Nicolae & Diana). 

من ض ذلك كانو تم توثيق دليل على معرفة واستخدام المحاسبة الجنائية  1824في عام و     

م دعوى للحكام والمحاك إعالن في إحدى الصحف في مدينة غالسكو في اسكتلندا، حيث كان هناك
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بدأت بوادر ظهورها في الواليات المتحدة  م1900؛ للتحقيق في نشاط احتيالي، أما في عام والمحامين

وانكلترا؛ وذلك نتيجة اعتماد ضريبة الدخل االتحادية؛ مما أدى إلى زيادة حوادث التهرب من دفع 

لتهرب ت ادائرة الضرائب، وكانت واحدة من أولى حاال تم العمل على تطويرالضرائب نتيجة لذلك،

الضريبي وأكثرها شهرة في مجال التحقيقات المحاسبية، وهي أولى حاالت التهرب الضريبي وأكثرها 

، حيث م1930ي على ف  Al Caponeشهرة في مجال التحقيقات المحاسبية وهي حالة عصابات

تخدم ستخبارات الخاصة في دائرة اإليرادات الداخلية، واسمن وحدة اإل  Frank Wilsonتم تعيين

 .(2017)فرح،  مكتب التحقيقات الفيدرالي عدد كبير من المحاسبين؛ للقيام بعملية التحقيق

دليل ممارسة رقم  (AICPAأصدر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ) م1986وفي عام 

( الذي تضمن ستة مجاالت لخدمات المحاسبة الجنائية، والتي تشمل التالي: منع االحتكار، 7)

ستشارات العامة، وفي آذار من عام يد قيمة األضرار، والمحاسبة والتحليالت، والتقييم واإلوتحد

( بعد بداية االنهيار 2008( تأسس المجلس األمريكي للمحاسبين الجنائيين. وفي عام )1997)

على ضوء االزمة المالية العالمية وأزمة  واكتشاف تالعب الشركات بالبيانات المالية اإلقتصادي

، جاءت المطالبات الحكومية والشعبية بضرورة توفر محاسبين جنائيين معتمدين لقروض العقاريةا

(Abu Tapanjeh & Al Tarawneh, 2020) . 

 أهداف المحاسبة الجنائية 2-1-3

ُينظر للمحاسبة الجنائية بأنها أساس ألي دعوى قضائية أو منازعة ذات طبيعة تجارية، وتقوم 

المحاسبة والقانون، ولذلك تسعى المحاسبة الجنائية، من خالل تطبيقها وتفعيل تكامل بين اساس على 

 تقنياتها المتعددة، إلى تحقيق العديد من األهداف، التي يمكن تلخيص بعضها فيما يلي: 
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البحث عن عمليات التالعب والغش واكتشافها، وُيعتبر هذا الهدف من أهم أهداف المحاسبة  .1

المساعدة في الكشف عن حاالت التهرب من االلتزامات المالية التي  الجنائية، باإلضافة إلى

تنجم من خالل التالعب في السجالت المحاسبية، وفي حاالت معينة يحتاج اكتشاف التالعب 

يم الوثائق المالية كدليل لدعم تقد تم استخدامإلى كشف هوية الجاني، ولهذا السبب  اإلحتيالو 

التسبب في زيادة الضرر، والسعي إلى التعويض في حالة تحديد  دعوى قضائية؛ لمنع المتهم من

 .(2019والزهراني،  )العبداهلل هوية الشخص المسؤول

، والفساد؛ وذلك لمعاونة اإلدارة على توفير الرقابة للشركات اإلحتيالتوفير دليل مادي حول الغش و  .2

قراروتأييد الدعاوى الجنائية، والمساعد  .(2016 ،)غنيم الحق ة على تحقيق العدالة وا 

التحقق من االدعاءات المزعومة من قبل بعض األطراف المعنيين، حيث أن هدف المحاسب  .3

 .(2016)برزان وخلف، الجنائي يعتمد الذي تم تكليفه به 

دعم االستشارات القانونية، والقيام بعقد المناقشات المرتبطة بالمنازعات المالية، والمساهمة في  .4

  (.2020)الحيالي،  في التقارير المالية اإلحتيالات حري للكشف عن عمليعملية البحث والت

، سواء الخسائر المتكبدة أو الخسائر ةاإلقتصاديالعمل على تحديد حجم الخسائر أو األضرار  .5

فاتح ) المطالبات القانونية الستردادها المحتملة، وجمع األدلة المالية التي تشكل أدلة قوية لدعم

 .(2018وشارف، 

توفير معلومات تتعلق بعمليات التحري للمستخدمين، ودعم الدعاوى القضائية المختصة  .6

بالمعامالت التجارية لدى المحاكم من خالل تقديم األدلة المادية المالية للمحكمة، باعتبار 

 .(2017المحاسبة الجنائية إطارا متكاماًل للمحاسبة والقانون )طبيشات والدليمي، 
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والتأكد من صحة احتساب قيمة التعويضات المطالب بها لدى المحكمة ضد القيام بالتحليل  .7

الشركة، باإلضافة إلى المثول أمام المحكمة إذا احتاج األمر إلى ذلك. ويمكن االستعانة 

بالمحاسب الجنائي من قبل طرف من األطراف المتخاصمة لتحديد األسباب والمسؤولين عن 

  .(2018)ياحمي وعبد الرحمن، وضع الشركة 

تساعد على اكتشاف حاالت التهرب الضريبي باإلضافة إلى دعم التقاضي وتشمل المستندات  .8

جميعها، لقبول أو رفض اإلدعاء، ثم مراجعة المستندات المالئمة من أجل تكوين تقييم أولي 

بداء الرأي )برزان وخلف،   .(2016للحالة، وفحص األدلة وا 

في مساعدة في اكتشاف حاالت  ئية بأنه المساهمةيمكن صياغة الهدف من المحاسبة الجنا

 التهرب الضريبي والكشف عن قضايا اإلهمال، والعمل على فض وتسوية المنازعات المالية. 

 أهمية المحاسبة الجنائية 2-1-4

نتيجة للتغيرات الحاصلة في عالم التجارة واألعمال وزيادة مستوى وحجم ونطاق األعمال التجارية، 

بيئة األعمال؛ لذا استمدت المحاسبة الجنائية  مجال بة الجنائية لمواجهة التطور فيوجدت المحاس

بين المحاسبة والقانون، وهي األكثر عمقًا وارتباطا في الدعاوي الجنائية  أهميتها كونها األكثر تكامال  

 (: 2018)ادم، يما يلي ذات الصبغة المالية، فإن  أهمية المحاسبة الجنائية تتمثل ف

فير خبرة مالية ومهارات للقيام بالتحري والعمل ضمن إطار قانوني يساعد على تقديم أدلة تو  .أ

 مالئمة لضبط حاالت الغش، والحصول على أدلة إثبات تتصف بالواقعية والعدالة. 

 ستعانة بالقانون.واإلشرافية باإلتحسين كفاءة الهيئات الرقابية  .ب

 ثة. ومات؛ للحد من الفساد في بيئة األعمال الحديتستخدم المحاسبة الجنائية تكنولوجيا المعل .ج
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تستخدم المحاسبة الجنائية آليات التحقيق الجنائي؛ للكشف عن المخالفات في التقارير  .د

 المالية. 

ُتساعد المحاسبة الجنائية في تحديد األنشطة غير القانونية، التي تساعد على ممارسة الغش  .ه

 حايد حول التقارير المالية. من خالل جمع األدلة، وتقديم رأي فني م

والفساد  حتيالاإلنتشار الواسع لعمليات االهتمام بالمحاسبة الجنائية ازداد بشكل كبير؛ نتيجة لإل

المالي، وبالتالي ازدياد الطلب عليها؛ مما يدعم أهميتها المتمثلة في حاجة المنشآت لمثل هذا المجال 

ومساعدتها على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الطرف  ،اإلحتيالالمعني بالكشف عن حاالت المحاسبي 

 (2018، )عبداهلل ونور داخل الشركاتالمختلفة الثالث، وحماية حقوق أصحاب المصالح 

الباحث أن أهمية المحاسبة الجنائية تكمن في أنها حقل حديث من حقول المحاسبة،  في رأيو 

 تسوية النزاعات المالية. تعمل علىومرتبطة في القانون، وُتساعد في تقديم أدلة، و 

 أسباب ظهور المحاسبة الجنائية 2-1-5

ال شك أن ظهور المحاسبة الجنائية والمناداة بضرورة تطبيقها وتفعيل دورها جاء استجابة لما 

م المالية، وما تضليل في القوائالالمالي والتهرب الضريبي و  اإلحتيالعمليات يشهده العالم من تفشي 

ة هناك دوافع وأسباب لظهور المحاسب، وأن ات وانهيارات مالية للعديد من الشركاتأزم ذلك رافقها من

 يلي:( بما 2018ر، عبداهلل ونو )الجنائية تتمثل 

 المالي في القوائم المالية، مما أدى إلى اهتزاز الثقة اإلحتيالنتشار الواسع لعمليات الغش و اإل (1

 نزاهة األداء وعدالة القوائم.  من قبل المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية في

اإلخالل في تطبيق مبادئ الحكومة المؤسسية؛ مما أدى إلى انتشار الفساد المالي، وانهيار  (2

 لرفع الدعاوى القضائية.  المصالح المختلفةالكثير من الشركات، ولجوء أصحاب 
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ات أو لمعلومالتي رافقت استخدام تكنولوجيا ا اإلحتيالارتفاع الجرائم المالية وعمليات  (3

ل الفحص والتدقيق نتيجة لبيئتها المعقدة، وتقلي إجراءاتالحاسوب، والتي تؤدي إلى خفض 

القدرات في مجال التحقيق  توافر أتعاب مهنة المراجعة، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى

 مختصة في هذا النوع من الجرائم. ال

لى القوائم ع المساهمة وتأثيرهكات ويرى الباحث أن ارتفاع حاالت التهرب الضريبي في الشر 

ربط  يةعمل دورًا مهمًا في ظهور المحاسبة الجنائية؛ وذلك للحاجة لمجال يعتمد على كان لهالمالية 

ة المحاكم في توفير إثباتات وأدلة ُتساعد في حل  وتسوي والتدقيق لمساعدةبين القانون والمحاسبة، 

 ريبي.  بالتهرب الض التي ترتبطالنزاعات المالية 

 المحاسبة الجنائية إجراءات 2-6-1

المتبعة التي يمارسها المحاسب الجنائي باختالف المسألة محل التدقيق، إال  جراءاتتختلف اإل

 المحاسبة الجنائية على النحو اآلتي إجراءاتاألحوال تتلخص  أنه في معظم

(Beck & Blumstein, 2018). 

؛ ألن معرفة وتحديد المشكلة وتوضيح جراءاتمن أهم اإلُيعد  هذا اإلجراء  لتقاء بالعميل:اإل  -1

 أبعادها ُيعد  مرحلة أساسية للوصول إلى الحل السليم. 

وذلك لتحديد األطراف ذات الصلة بالموضوع، أو للتحقق من وجود نزاع قائم بين  تدقيق النزاع: -2

 األطراف. 

 لك من أجل وضع ُخطط أكثريتم هذا التحقيق قبل وضع أي ُخط ة للعمل؛ وذ التحقيق األولي: -3

 بنية على فهم كامل وواضح للنزاع.اكتماال، م
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ي عتبار المعرفة التتطوير خطة العمل يتم األخذ بعين اإل العمل على عند تطوير خطة العمل: -4

اكتسبها المحاسب الجنائي عند مقابلة العميل في مرحلة التحقيق األولي، والتي ُتحدد األهداف 

 لحل  المشكلة. سيت استخدامهاجية التي لمنهالُمراد تحقيقها، وا

 ول على األدلةوتعني اإلحاطة بالقضية محل التحكيم عن طريق الحص :الحصول على األدلة -5

 الالزمة والكافية.

ساب ، مطابقة األصول، احتةاإلقتصاديويتضمن احتساب األضرار  القيام بالتحليل الفعلي: -6

لمناسبة، إجراء تحليل االنحدار أو الحساسية واستخدم القيمة الحالية باستخدام معدالت الخصم ا

 التحليل لغايات إعداد التقرير. من اجل ان يتم شرحتطبيقات الحاسوب؛ 

ويتضمن التقرير شرحًا حول طبيعة المهمة، نطاق التحقيق،  إعداد وتجهيز التقرير النهائي: -7

 ي وأيةأو رأي المحاسب الجنائ النهج المستخدم، القيود المفروضة على نطاق التحقيق، النتائج،

 جداول أو رسومات ُتوضح النتائج.

المحاسبة الجنائية ُتشكل منهجية يتم اتباعها من قبل المحاسب  إجراءاتويرى الباحث أن  

الجنائي، تبدأ في االلتقاء في العميل؛ وذلك من أجل البحث في المشكلة وتحديدها، والوقوف على 

، وذلك بالنزاع، ومن ثم يتم التحقيق ذات العالقةوتحديد األطراف ، ادهاوتوضيح أبعأسباب المشكلة،  

قبل وضع خطة، ومن ثم يتم وضع خطة، وذلك من خالل تحديد األهداف المراد تحقيقها والمنهجية 

ضرار احتساب األالالزمة والكافية، ومن ثم التي ستستخدم لحل المشكلة، وجمع األدلة واإلثباتات 

ومن  طبيعة المهمة والمنهجية المستخدمة، يحددإلى تقرير نهائي  يتم التوصيليرًا ، وأخةاإلقتصادي

 ُثم الوصول إلى رأي المحاسب الجنائي حول النتائج.
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 تقنيات المحاسبة الجنائية 2-7-1

ُتعتبر تقنيات المحاسبة الجنائية من أحدث ما توصل له العلم في المجاالت المحاسبية، 

ن تطبيق هذه التقنيات يرتبط بوجود تكاليف  العديد من المنافع، عن هذه التقنيةتتولد و  ومن  الية،عوا 

اسب حهذه التقنيات إلنجاز المهام التي يوكل بها الم أو أكثر منيمكن تطبيق واحد الممكن ان يتم 

 الجنائي، ومن هذه التقنيات:

 أواًل: مراجعة المستندات العامة والقيام بالتحقق من الخلفية

ذه التقنية بقيام المحاسب الجنائي بإجراء عمليات التحقيق في القضايا موضوع النزاع، وتتمثل ه

وتشمل عملية التحقيق جميع الموظفين المرتبطين بموضوع القضية، من ناحية أخرى يستند المحاسب 

ن ، وأي سجالت تتعلق باألعضاء العامليسجالت التجارية والقوائم الماليةالجنائي في عمله على ال

رة بفي المنشآت، كما أن المحاسب الجنائي الذي يتوقف عمله على مثل هذه المهام فهو لديه الخ

 المنشآت والتالعب التي تحصل في اإلحتيالعمليات  الكافية لتحديد األسباب وراء

(Hamad, 2019). 

 ثانيًا: إجراء المقابالت

ل جمع األدلة من الشهود تقوم عملية إجراء المقابالت لدعم عمل المحاسب الجنائي من خال

 لذيناوالمتمثلة في الحقائق التي يحصل عليها المحاسب الجنائي من خالل قيامه بمقابلة األشخاص 

قد يكونوا بمثابة شهود على القضية، حيث أن هذه التقنية تساعد المحاسب الجنائي على تدعيم 

ق اسب الجنائي لدعم عملية التحقيالقضية باألدلة، أي أنها من أهم التقنيات التي يستخدمها المح

التي يقوم بها، من ناحية أخرى فإن عملية إجراء المقابالت ال تقتصر على من هم مشتبه بهم في 

القضية ولكن يتعدى إجراء المقابالت ليشمل جميع األشخاص العاملين في المنشأة ومن ثم األشخاص 
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إلجراء مقابالت مع من هم شهود على المحيطين بالقضية، وبالنهاية يتوصل المحاسب الجنائي 

 .(Hegazy, Sangster & Kotb, 2017) التي تتم داخل المنشأة اإلحتيالعملية التالعب أو الغش أو 

 ثالثًا: جمع المعلومات من المصادر الجديرة بالثقة

 لهذه التقنية على تقديم المعلومات للمحاسب الجنائي ولكن بسرية تامة، ويتم ذلك من خال تعتمد

الساخنة أو من خالل تواصلهم معهم من خالل  اإلتصالالمباشر بهم من خالل قنوات  اإلتصال

، حيث أن من يقوم بتقديم مثل هذه المعلومات قد يكون موظف سابق في ةالرسائل المجهولة المرسل

د تكون قالمنشأة أو إحدى العاملين الحاليين في المنشأة أو ممن لهم عالقة بالمنشأة من مستثمرين، و 

قوم في المنشأة، من هنا ي االرتباكمثل هذه الرسائل غير صحيحة ويكون الهدف منها فقط إحداث 

 .(Okoye, 2019المحاسب الجنائي بالتحري عن هذه المعلومات؛ للتأكد من مدى فائدتها للمنشأة )

 رابعًا: تحليل األدلة

حليل؛ الحاسوب للقيام بعمليات الت تعتمد هذه التقنية على قدرة المحاسب الجنائي على استخدام

ات، وتتم التواقيع المزورة والبصم لغايات تحديد لما تم جمعه من عمليات التحقيق التي قام بها؛ وذلك

إللكتروني بريد الل بعملية فحصهذه العملية من خالل برامج حاسوبية مخصصة لذلك، كما أنه يقوم 

والقيود  فحص جميع البياناتب ايضاسوب، كما أنه يقوم واسترجاع الملفات المحذوفة من الحا للمنشأة

 .(Olorunnuho, 2016) أو التالعب التي قد تحدث في المنشآت اإلحتيالإلبطال حاالت 

 خامسًا: المراقبة

هذه التقنية لدعم عمليات التحقيق في القضية، وذلك من خالل جمع األدلة من خالل وتستخدم 

سم الذي ، ومراقبة المنشأة أو القاإلحتيالعمليات التالعب والغش و  مراقبة األشخاص المشتبه بهم في

تقديم  عمل علىاليعمل به الموظف إذا كان من يشتبه بهم من الموظفين، وال يتم استخدام هذه التقنية 



22 

 

 ,Eisenberg) التي يتوجب القيام بها طلب للمحكمة الجنائية تبين الدوافع من عملية المراقبة

2019).  

 : السريةسادساً 

مرتكبي و  المشتبه بهممبدأ السماح للمحاسب الجنائي على التعامل مع  علىالتقنية تعتمد هذه 

المباشر بهم دون إشراك القاضي  اإلتصالبكل سرية، وذلك من خالل  اإلحتيالعمليات التالعب و 

نائي، ب الجالعاملين واألشخاص اآلخرين بالمحاس يعمل على زيادة ثقة كل من، ممافي ذلكالجنائي 

وبالتالي فإن ذلك ُيساعد المحاسب الجنائي على إنجاز مهمته في الكشف عن م ن قام بعمليات الغش 

جميع  فيكنها غير مستخدمة ول ،هذه التقنية بناًء على طلب العمالء، وُتستخدم عادة اإلحتيالو 

 .(Sands, Jones, Beattie & Alshurafat, 2019) المنشآت

 لمحاسب الجنائيالت وصفات وواجبات امهارات ومؤه 2-8-1

إن  المحاسب الجنائي ُيعتبر طرف محايد ذو علم بالجوانب المحاسبية ومعايير المحاسبة والتدقيق 

مهارات لاواألنظمة القانونية، وأساليب الترافع أمام المحاكم، إذ يتطلب منه توفر الكثير من  جراءاتواإل

 يلي: رها فيما ويمكن حصمؤهالت الصفات و الخبرات و الو 

 أواًل: مهارات المحاسب الجنائي

هناك العديد من المهارات الخاصة، التي يجب أن يتمتع بها المحاسب الجنائي من أجل ممارسة 

 (: 2016)أبراهيم وهارون،  ومن بين هذن المهارات ما يلي وتطبيق المحاسبة الجنائية،

 ، كذلكاإلحتيالوتقليل حاالت  المهارات والقدرات والمعارف الخاصة في اكتشاف ومنع (1

 . اإلحتيالالمهارات المتعلقة بالفحص والتحقيق واإلقرار عن حاالت 
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 المختلفة.  اإلحتيالالمهارات والقدرات والمعارف الخاصة في التعامل مع أساليب  (2

المهارات المتعلقة بتوظيف أساليب تكنولوجيا المعلومات الحديثة في بيئة األعمال اإللكترونية؛  (3

 في تلك البيئات واستخراج األدلة اإللكترونية.  اإلحتيالمن أجل التصدي لحاالت 

المهارات المتعلقة بتقديم الخدمات االستشارية القانونية والقضائية والتحقيقية فيما يتعلق بحاالت  (4

 . اإلحتيال

 المهارات التفاوضية ومهارات فحص وحل النزاعات الجنائية المالية المختلفة.  (5

الشفوية والكتابية بما في ذلك إجراء المقابالت مع األطراف المعنية وذات  اإلتصالت مهارا (6

 العالقة؛ من أجل الحصول على األدلة الثبوتية.

ويرى الباحث أنه يجب أن يتمتع المحاسب الجنائي بالعديد من المهارات والتي بدورها تمكنه من 

ارات المعرفة التامة بجميع القوانين المحاسبية، القيام باألعمال المطلوبة منه، ومن أهم هذه المه

وكذلك المعرفة التامة بجميع الثغرات الموجودة في القانون المحاسبي، والتي بدورها تؤدي إلى حدوث 

 في الجهات المعنية. الخارجيين عن القوانيناختراقات واختالسات من ِقبل األفراد 

 ثانيًا: مؤهالت المحاسب الجنائي

ك المحاسب الجنائي مؤهالت في مجال القانون والمحاسبة، حيث أن المحاسبين يجب أن يمتل

ي يستطيعون تسليط الضوء على الجرائم المالية الت بأنهم الجنائيين بامتالكهم المؤهالت والمهارات

 ي:ه المؤهالت التي يجب أن يمتلكها المحاسب الجنائي بين يرتكبها األشخاص أو المنظمات، ومن

ة وعملية بالمحاسبة والتدقيق، ومعرفة بأساسيات البيئة القانونية والمهارات والتحري، خلفية علمي

اوي باألمور واألضرار للقيام بالعمل في الدع تهوامتالكه لإلبداع والثقة من خالل األداء العالي، ومعرف
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ن التجارة نيالقضائية، وأن يكون ُملم بالتشريع الذي يتضمن األمور المالية والمحاسبية، مثل قوا

 .(2017 ة في مجال االختصاص )جاسم،والشركات، وتأهيل أكاديمي وحاصل على شهادة خبر 

المؤهالت الواجب توافرها بالمحاسب الجنائي  بين منأنه ( 2016) وقد أشار شنقراوي وبابكر

ت، ابالقانون التجاري وقانون الشرك علة المامهو أن يمتلك مؤهل جامعي في المحاسبة، وأن يكون 

وأن يمتلك خبرة ال تقل عن ثالث سنوات؛ لكي يتمكن من فهم األعمال المحاسبية من واقع التجربة 

وعدم ارتباط اسمه بأي عمل مخل باألخالق، وفهم متعمق باللوائح المحددة التي  ؛والتطبيق، والنزاهة

ت الكمبيوتر بأساسيافي نظم المعلومات ومعرفة  وان يكون على إلمامتؤثر على الشركات وسلوكياتها، 

 وتدفق األموال باستخدام الوسائط اإللكترونية، ومعرفة واسعة وخبرة في معايير المحاسبة الدولية.

ة مؤهالت المهنية الكافية لممارساليرى الباحث من الضروري أن يحصل المحاسب الجنائي على 

اط بيق، والنزاهة وعدم ارتبعمله، ولكي يتمكن من فهم األعمال المحاسبية من واقع التجربة والتط

 اسمه بأي عمل مخل باألخالق، وفهم متعمق باللوائح المحددة التي تؤثر على الشركات وسلوكياتها.

 ثالثًا: صفات المحاسب الجنائي

باإلضافة إلى المهارات المتخصصة يحتاج المحاسب الجنائي إلى امتالك بعض الصفات، فهو 

ي إلى االهتمام بالتفاصيل والتفكير اإلبداعالى  باألضافةاجي، ستنتاإلبحاجة إلى الفكر التحليلي 

صرار والمثابرة اإلجانب تحليه بالصبر والهدوء والقدرة على ضبط النفس ودقة المالحظة، وأن يتحلى ب

 .(2017، )خليل

لى عبالمحاسب الجنائي وهي  يتوجب توافرهاصفات الى أن هنالك  Oseine, 2017)) أوزين ويشير

  لتالي:النحو ا
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  :توافق مع تالقدرة على تحديد التناقضات المالية التي ال ان يكون لديه التحليل االستنتاجي

 النمط الطبيعي للمهمة.

  :قدرة على التمييز بين الرأي والواقع؛ وذلك للمحافظة على أن يكون لديه الالتفكير اإلبداعي

 شهادة موثوق فيها. 

  :ابة. القدرة على التواصل الفعال من خالل الكالم والكت هديلأن يكون التواصل الشفوي والكتابي 

 :قدرة على الحفاظ على الهدوء عند العمل تحت الضغط. أن يكون لديه ال الهدوء 

 رابعًا: واجبات المحاسب الجنائي

يقع على عاتق المحاسب الجنائي العديد من المهمات والواجبات التي يجب أن يقوم بها وقد 

 (: 2019)جاسم، النحو التالي على أشار إليها 

 االتهام في باألضافة الى عرضيقوم بعرض مذكرة االدعاءات في القضايا الجنائية، أن  -

 قيق إلى الكثير في هيئة التحقيق.القضايا الجنائية إذا تم تقديم التح

لجنائية اهامات في القضايا تيقوم بعرض األدلة المتوفرة أو المتوقعة إلثبات أو عدم القبول باإلأن 

يانات التي ويتأكد من دقة الب ،يستجيب للمدعي في القضايا المدنيةأن أو تقديم التأييد أو الرفض، و 

 كانت مدنية أو جنائية. ء  حكمة سواتم تقديمها للم

 قوم بتقديموأن ي ،المحامين والقضاة بالمشاكل الفنية المتوقعة في المحاسبة أن يقوم بإستشارة -

 تعيين الموظفين بفاعلية.لالزمة لالمعلومات ا

 جنائية أو مدنية. سواء  كانت يتأكد من دقة البيانات المحاسبية المقدمة للمحكمة أن  -

 مساعدة المحكمة. لغايات يحدد أسهل الطرق لتوفير البيانات للنيابة والقضاة أن  -
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 التهرب الضريبي 2-2

ات الضريبية؛ االلتزام بالتشريعظاهرة التهرب الضريبي تتمثل في محاولة بعض المكل فين عدم إن 

زيادة ملية عالمترتبة عليه من خالل المالية بهدف عدم سداد أية مبالغ للضريبة أو تخفيض المبالغ 

 .(2018)ال حمودة،  ف بشكل غير صحيح أو تخفيض اإليرادات، وُتعد هذه الظاهرة عالميةيالمصار 

انت ك انتشرت في دول العالم جميعًا، سواء  وكما ُيعد التهرب الضريبي من الظواهر الخطيرة التي 

متطورة أم نامية، وهي ظاهرة مالزمة للضريبة، يختلف حجمها وصورها من دولة إلى أخرى، وتسعى 

 . الوسائل من خالل شتىجميع الدول جاهدة إلى الحد من هذه الظاهرة، ومكافحتها 

ة ُتعتبر لدولة الحديثة فإن الضريبلمفهوم ا اإلجتماعيةوالسياسية و  ةاإلقتصاديفي ظل التطورات 

على  حفاظالمن أهم السياسة المالية التي تعتمد عليها الموازنة العامة؛ لمواجهة النفقات العامة و 

للدولة، ولم يعد دور األداة الضريبي لغايات التحصيل كما كان في العصور  اإلقتصاديالكيان 

من  ، وبما أن الضريبة هي استقطاعية واجتماعيةتصاداق القديمة، بل اتسعت أهدافها لتشمل أهدافا  

األفراد والمؤسسات؛ لذلك يلجأ هؤالء المكلفون إلى استخدام كافة األساليب الخاصة بالدخول 

التهرب ب ويطلق على ذلكعلى األرباح لتفادي دفع الضريبة  الملتوية لغايات التأثير والممارسات

ع ولة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمالضريبي، الذي يتسبب في عجز الموازنة للد

بر من ظاهرة التهرب الضريبي ُتعت فأن الدولية؛ ، وعدم الوفاء باأللتزامات الماليةالذي تهيمن عليه

خطورتها في حال عدم قدرة الدولة على تحقيق األهداف  وتظهرالمعاصرة،  ةاإلقتصاديأبرز الجرائم 

لخزينة  ةوالمالية، ضمن الناحية المالية ُتعتبر الضرائب أحد الموارد الهام ةاإلجتماعيو  ةاإلقتصادي

 .(2017، عبد اهلل) الدولة
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ريعات عدم االلتزام بالتشفي في محاولة بعض المكلفين  عند قيامالتهرب الضريبي  ويظهر

لمترتبة ا للضريبة أو تخفيض المبالغمالية عدم سداد أية مبالغ  بحيث يكون الهدف هوالضريبية؛ 

دات تخفيض اإليرا العمل علىزيادة المصاريف بشكل غير صحيح أو العمل على ، من خالل معليه

 .(2020)كنعان، 

 مفهوم التهرب الضريبي 2-2-1

التهرب الضريبي بانه استعمال اساليب احتيالية تنطوي على الغش او الخداع او التزوير يعرف  

، ل)دائرة ضريبة الدخ التهرب من دفع الضريبة المستحقةلومات والبيانات من اجل عاو اخفاء الم

2018) 

"مخالفة الُمكلف الخاضع للضريبة ألحكام القانون المنصوص بأنه التهرب الضريبي وقد عرف  

عليها بإتباع طرق وأساليب تؤدي إلى الفرار من دفع ما يترتب عليه من ضريبة اتجاه الدولة والذي 

 & Beck) لمتقدمة والناميةفي كل من البلدان ا ةاإلقتصاديلتنمية ينتج عنه عواقب وخيمة على ا

Blumstein,2018). 

( بأنه "القيام بسلوك غير قانوني مثل إخفاء Khalif & Amara, 2019) خالف وعمارة وعرفه

الدخل الخاضع للضريبة أو الربح عن طريق المبالغة في تقدير الخصومات أو اإلعفاءات أو 

 ".تاالئتمانا

 ,Drogalas)ودروجالس وأناجنوستوباولو بازاركسيس وبيتكوبولوس ار وأش

Anagnostopoulou, Pazarskis & Petkopoulos 2018 إلى أن التهرب الضريبي هو "أي )

 فعل أو إهمال غير قانوني يؤدي إلى التجنب من دفع أي التزام ضريبي ذات صلة". 
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فعل يقوم به الشخص بشكل مقصود أو  ( التهرب الضريبي بأنه "أي2017)بني ارشيد وعرف 

 ". الضريبة دائرةلإلى نقص الضريبة المستحقة  يؤديغير مقصود 

المتعمد على مصلحة الضرائب عن  اإلحتيالكما ُعرف بأنه "ممارسة غير قانونية تتمثل في 

 "ا  أو كليا  على أرباح الفرد جزئي طريق عدم اإلبالغ عن الدخل أو عدم دفع ضريبة الدخل

(Blackman, 2017).  

وُيعرف أيضًا بأنه "محاولة الُمكلف الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة عدم دفع الضريبة 

المستحقة عليه أو جزء منها دون أن ينقل عبأها إلى شخص آخر، وفي هذه الحالة ال تحصل اإلدارة 

طريقة الفة نص قانوني بضريبة، ويحدث ذلك غالبًا حينما يتعمد المكلف مخإيردات الضريبية أية 

 .(2016 ،)الزعيرات "وبأخرى

ويرى الباحث أن التهرب الضريبي هو قيام الشخص أو المكلف باالمتناع عن دفع الضريبة كليًا 

 بيانات غير صحيحة.من خالل قيامه في تقديم أو جزئيًا بشكل يخالف القانون 

 أسباب التهرب الضريبي 2-2-2

لظواهر الخطيرة التي تفشت في معظم دول العالم في الوقت التهرب من الضرائب من ايعد 

شجع العديد من األسباب التي تدفع أو ت وهناكالحاضر، وتسعى الدولة عادة لمكافحته والقضاء عليه، 

، ضيفوسليماني و )عطلي التهرب الضريبي، ومن أبرز هذه األسباب  التوجه نحوالمكلفين على 

2019). 

دته، القانون وفرض سيا تفعيلئات الحكومية، وعجز الدولة على ضعف أداء المؤسسات والهي .1

وعدم قدرتها على ممارسة مسؤولياتها الرقابية من أجل وضع اليد على الممارسات التي تعد 

حالة أصحابها إلى القضاء.   تهربا ضريبيا وا 
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لتي االفساد المستشري داخل أجهزة الدولة، وداخل اإلدارات الضريبية على وجه الخصوص، و  .2

  ة، ورفد خزينة الدولة.تشجع على دفع الرشاوي بداًل من أداء الضرائب المستحقة للدول

 يجب ان ال يكون هناكفرض عقوبات غير رادعة على المدانين بتهمة التهرب الضريبي،  .3

الردع المطلوب من العقوبة، مما يشجع المكلفين بدفع الضريبة على التهرب إذا  جدوى من

 حصل من خالله أكبر من العقوبة المترتبة عنه. كان العائد المت

ارتفاع معدالت الضريبة وثقل العبء الضريبي، وعدم االستفادة من أي خدمات حكومية، أو  .4

المواطن حينئذ أثرا للضرائب التي يدفعها  وأمام ذلك فإنه ال يجدمن خدمات مفتقدة للجودة، 

 للدولة تعود عليه بالنفع. 

 اصبحتو الفساد داخل أجهزة الدولة، ان  ما بستشعر االفراد\عن يتضاعف التهرب الضريبي .5

رد أن الموا ويرى االفرادلنهب والسلب دون حسيب أو رقيب، ل وعرضة ةمباح ةالعام األموال

هالكية ويتم تبذيرها في نفقات است السلطة،و اصحاب النفوذ أصبحت غنيمة يتنعم بها  العامة

 . ال تخدم مصلحة المواطنين

ية في استعمال السلطة التقديرية من قبل اإلدارة الضريبية في بعض الحاالت، مما العشوائ .6

يشجع بعض المواطنين على ممارسة أنشطتهم بشكل سري وعدم التصريح بها، أو عدم التسجيل 

 لدى اإلدارات الضريبية. 

 أنواع التهرب الضريبي 2-2-3

لضريبة تاحة للمكلف ألن يتخلص من اوتتنوع بتنوع الفرص الم ،تتعدد أنواع التهرب الضريبي

أو قدرة المكلف على استخدام التهرب المشروع أو غير المشروع، ولذا فإن أنواع  ،إما كليًا أو جزيئاً 

   يلي:ما  التهرب الضريبي تنقسم إلى
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 هما:  نوعينأواًل: التهرب الضريبي من حيث حجم التهرب: فينقسم إلى 

  :التهرب الضريبي الكلي 

أن ينجح المكلف بعدم دفع الضريبة المستحقة عليه بالكامل، مما يجعله خارج نطاق ويعني 

رة ضريبة له قيد لم تتم متابعته من قبل دائأن يكون  الضريبة حيث ال يوجد له قيد أو رقم ضريبي، أو

التعرف على عنوانه أو موقعه أو عدم وجود مكاتب أو  بسبب عدمالدخل لصعوبة الوصول إليه؛ 

كبيرة  اليةم ص رسمية، ولذلك لم يتم إدراجه في سجالت الضريبة، مما يضيع على الدولة مبالغتراخي

جراءو لجان تحريات  تقوم بإرسالدائرة ضريبة الدخل أن  لدولة أويتطلب من امن اإليرادات وهنا   ا 

خضاعه للضريبة والتزامه بالتسجي  لعمليات الكشف الحسي للحصول عليه، وعلى وضعه التجاري وا 

 .(Al Hadidi, 2017) والحصول على رقم ضريبي لمتابعته

  :التهرب الضريبي الجزئي 

ة يصعب على السلطة الضريبية فرض الضريببحيث المكلف إخفاء جزء من دخله  ويعني محاولة

أو غير المصرح به من قبل المكلف، مما يترتب عليه نجاح المكلف بالتخلص  منه على الجزء المخفي

التغلب على هذا النوع منه التهرب على دائرة ضريبة  لغاياتعليه ضريبة المفروضة من جزء من ال

جراء عمليات الكشف الحسي   دخلهموقع الُمكلف والتحقق  من خالل زيارةالدخل التحري وا 

(Al Sheikh, 2016). 

 ثانيًا: التهرب الضريبي من حيث مصدر الوعاء الضريبي: وينقسم إلى نوعين هما: 

 ضريبي الداخلي:التهرب ال 

ويحدث هذا النوع من خالل قيام المكلف بمخالفة قواعد القانون الضريبي داخل حدود الدولة، 

بالوسائل غير المشروعة ومخالفة أحكام القوانين والتشريعات؛ بهدف التهرب من الضريبة المترتبة 
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 رجي؛ ألن مصدر دخلالنوع من التهرب هو أقل خطرًا على الخزينة من التهرب الخا إن هذاعليه، 

المكلف موجود داخل الدولة، ويمكن لدائرة الضريبة السيطرة عليه مع مرور الزمن كما هو الحال في 

 .(2017، وعرفة جارة غير المشروعة )أبو لبنتأشكال ال

  :التهرب الضريبي الخارجي 

طرة عليه، سييمتد إلى خارج الدولة وعندها يصعب متابعته والو هذا النوع من التهرب بل يحدث 

تخاذ كافة السبل التي يمكن أن تحرم الدولة المحلية من حقوقها في إيرادات ذلك إحيث يقوم المكلف ب

ي البحث من المكلف ف ستثمار خارج الدولة وبشكل غير معلن، سعيا  المكلف؛ وذلك نتيجة للقيام باإل

ارج ن إلى الهروب إلى خعن بيئة استثمارية أفضل من بالده، وكذلك قد يضطر المستثمر المواط

نموها؛ فيه الفرصة الكبيرة لنجاح استثماراته و  من خالل إيجادالدولة وتنمية استثماراته في بلد آخر، 

يتوجب على الدولة مراعاة هذه الظروف والعمل على  ،نسب ضريبية منخفضة، وهنا من خالل فرض

بي على الدخول واألجن المحليلمستثمر تخفيف معدالت الضريبة وأنواعها وتقديم الحوافز التي تشجع ا

إلى البلد وممارسة نشاطه داخلها دون أن يفكر بمخالفة القوانين وعمل الممارسات غير المشروعة، 

ارتفاع سعر الضريبة يحد  من قوة المنافسة للشركات الصناعية  تراعي على الدولة أنيتوجب كما أن 

إن هذا النوع من التهرب ُيعتبر من أخطر أنواع المساهمة على المستوى الدولي، وعلى العموم ف

 دهايطرة عليه؛ ألنه يقع خارج حدو التهرب الضريبي؛ حيث أنه يصعب على الدولة مالحقته والس

 .(2018)عوض، 
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 هما:  نوعينثالثًا: التهرب الضريبي من حيث المشروعية: ينقسم إلى 

 الضريبي( )التجنب التهرب الضريبي المشروع : 

ص المكلف )الممول( من أداء الضريبة من خالل اإلستفادة من بعض الثغرات الموجودة يعني تخل

هناك  ع الضريبة ومن أن تكوندففي التشريع الضريبي والتي ينتج عنها الهروب أو التهرب من 

تجنباً ألداء ضريبة اإلنتاج أو التهرب من ضريبة الشركات؛ وذلك و مخالفة لنصوص قانون الضريبة؛ 

 من أرباحها على شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قسما  في توزيع الشركات  قيام عن طريق

 قرابة من الدرجة األولى، وهو على قيد الحياة حتى ال تخضع بعد وفاته تلك األموال لضريبة الشركات

 .(2017)قاسم، 

  :التهرب الضريبي غير المشروع 

حكام أل قيامه بالمخالفة عمدا  المكلف عن طريق  يمارسه بحيث مداً تعتهرب مقصودًا أو مال يعني

القانون الجبائي بهدف عدم دفع الضرائب المستحقة عليهم، أما باالمتناع عن تقديم أي تصريح 

ة ببعض ستعانمزيفة، أو اإلتكون بأرباحه أو تقديم تصريح ناقص أو كاذب أو إعداد سجالت وقيود 

)عطلي  نهام ا  طالع على حقيقة األرباح؛ وذلك إلخفاء قسممن اإل دائرة الضريبةالقوانين التي تمنع 

 (.2019، وسليماني وضيف

 اآلثار المترتبة على التهرب الضريبي 2-2-4

يمة من الناحية القانونية ُيعتبر جر  إذ أنهسلبية، التهرب الضريبي آثار  يترتب على عملية

 ن حيثم عليه عقوبات جنائية، أمااقتصادية وقانونية من وجهة نظر قانون الضريبة، وقْد ُفرضت 

 قلل منيلدولة، وبالتالي العامة لموازنة التأثيره على اإليرادات العامة للدولة، فهو يؤدي إلى ضعف 

اض لتمويل قتر الدولة الى اإلب، مما يضطر بعض المشاريع اإلنمائيةقيام ، وتعطيل نفاق العامحجم اإل
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الدين العام، وكذلك غياب العدالة الضريبية بين المواطنين  لى زيادة حجمإاألمر الذي يؤدي فنفقاتها، 

 دفع الضرائب كون الشركات التي تتهرب منلعلى القدرة التنافسية بين الشركات؛  باإلضافة الى التأثير

 زيادة ونمو رأسمالها من خالل األرباح المتراكمة تتمكن منفإنها  ،وتنجح في ذلك المستحقة عليها

 .(2018 ،)المحاميد كة التي تخضع لقانون ضريبة الدخلالعكس من الشر وذلك على  لديها،

 : (2016)شيباني،  اآلثار المترتبة على التهرب الضريبي تتمثل فيما يلي

 مالية الثار اآل

ية األساسية منها تغط والغايةللدولة، العامة  تعتبر الضرائب من أهم مصادر تمويل الخزينة

مصادر تمويل أخرى خالل من أو  تغطية العجز الحاصلفي  جأ الدولةتلو لدولة، العامة لنفقات ال

 .(الدوليالبنك قروض خارجية )ال مثل

 ةاإلقتصاديثار اآل

 الضرائب، وبالتالي تحاول الدولة زيادة تيظهر أثر التهرب الضريبي هنا في ارتفاع معدال

تشكلت  يراداتها من الضرائب والتيإيراداتها بزيادة أنواع الضرائب ونسبها؛ لغاية تغطية الفاقد من إ

 . اإلقتصادينتيجة التهرب الضريبي، وبالتالي التأثير على التقدم 

 :اإلجتماعيةثار اآل

وعدم المساواة، ويؤدي إلى تحمل  اإلجتماعيةإن التهرب الضريبي يؤدي إلى غياب العدالة 

بالتالي يؤثر على و  لتهرب الضريبييقوم باأكبر من الذي  ضريبيا   المكلفين الملتزمين بالقانون عبئا  

 لتزام بدفع الضريبة.باإل والمتمثل خلي لهمالوازع الدا

 :(2020، )أبو الحسن اآلثار المترتبة على التهرب الضريبي تتلخص في نقاط التالية
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 ة مناللجوء إلى اتباع سياسة ماليتخفيض حصيلة الموارد العامة وبالتالي تضطر الدولة إلى  .1

 استبدالهاستثمارات و خفاض حجم اإلى انإلحجم النفقات العامة، وهذا بدوره يؤدي شأنها تقليص 

على  لدولةا بوط المستوى المعيشي، وضعف مقدرةستثمارات قليلة التكاليف والمنفعة أو هإب

 تقديم الخدمات العامة من الصحة وتعليم وأمن ودفاع وغيرها.

لتعويض في النقص الناتج عن ات الغايرفع الضرائب الموجودة أو فرض ضرائب جديدة  .2

 .التهرب الضريبي

 فإن هذااضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الحصول على قروض خارجية،  .3

 القروض وفوائدها. في سداديؤدي إلى خلق مشكلة تتعلق  من شأنه أن

ؤدي ه يهذا بدور فإن اضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق اإلصدارات النقدية،  .4

 عار. سلأل المستوى العام ويترتب عليه ارتفاع في ،إلى إضعاف القوة الشرائية للنقد

إحداث تشوهات واختالالت جوهرية في النظام الضريبي تحول دون تحقيق العدالة الضريبية  .5

 بين المكلفين، ويولد اإلحساس بالظلم والتمييز وغياب العدالة.

الجودة لتلك الخدمات، والحد من  مية وضعف مستوىانخفاض مستوى تقديم الخدمات الحكو  .6

ستثمار، ، مما يقلل من فرص االوعات الرأسمالية والبنية التحتيةقدرة الحكومة على تنفيذ المشر 

والتنمية  اإلقتصاديُيضعف من قدرة الحكومة على تحفيز النمو  لذلك وفي الحصيلة النهائية

 والبيئية. إلجتماعيةاو  ةاإلقتصاديجميع المجاالت  المستدامة في

إن  التهرب الضريبي ُيعتبر ضررًا أخالقيًا يعمل على انتشار الفساد وانعدام العدالة واألمانة  .7

 وانتشار مظاهر الرشوة والمحسوبية وضعف الروابط والتضامن بين أفراد األمة الواحدة.
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 أساليب التهرب الضريبي 2-2-5

ن يلجأ إلى م ، فإن منهمالتهرب الضريبي مجال متبعة فيالساليب األالطرق و  تتنوع وتتعدد

التخفيض من قيمة الموارد وتضخيم النفقات، وهذا ما يسمى بالتهرب عن طريق عمليات محاسبية، 

ستغالل النقص أو اإلغفال الواقع في القانون الجبائي لصالحه، وهذا ما يسمى وهناك من يلجأ إل

 ما يلي بيالمتعلقة بالتهرب الضري هذه األساليببين بالتهرب عن طريق عمليات مادية قانونية، ومن 

 .(2018؛ سفار، 2017)الزهراء، 

 أواًل: التهرب عن طريق عمليات محاسبية 

اد دون ستردمبالغ المبيعات، أو اإلفي التخفيض  خالل تتعدد طرق التهرب والتي تمتد من

همال تسجيل اإليرادات محاسبياً و  عنها،تصريح ال   األعباء القابلة للتضخم.مرورًا بتضخيم  ا 

قديم المكلف إلى ت من خالل لجوءعن طريق التحايل المحاسبي يكون الضريبي أي أن التهرب 

توزيع ثل متقرير أو إقرار ضريبي استنادًا إلى دفاتر وسجالت وحسابات مصطنعة مخالفة للحقيقة 

يرادات لبيع بغرض تقليل اإلاصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو اأو  ين،ياألرباح على شركاء وهم

 وزيادة النفقات. 

 ثانيًا: التهرب عن طريق عمليات مادية قانونية

 المكلف بممارسة عمليات وهمية بوضع من خالله عن النوع األول إذ يقوم هذا النوع أكثر تنظيما  إن 

ويتبع  شك فيها،لا شراء وبيع بكتابات متكاملة دون جلب االهتمام أوبعملية ال القيامدون فوتير الشراء 

 اآلتيتين:هذا النوع من التهرب الضريبي من خالل الصورتيين 

 .التهرب عن طريق عمليات مادية (1
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لمادة إخفاء كلي ل هناك عند تغيير المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية، فيكون ويحدث 

يكون و أو الحرفي الخاضعة لالقتطاع في حالة عدم األخطار بمزاولة النشاط التجاري الصناعي، 

بإخفاء جزء من المادة التي تقع عليها الضريبة بقيامه إقرار مزاولة نشاط ما، لكن  ذلك من خالل

 خفاء جزء من الممتلكات أو المخزونات. مثل إ

 التهرب عن طريق عمليات قانونية (2

ة وتتمثل تقني ىأفضلوضعية قانونية تظهر مخالفة للوضعية الحقيقية وتعد أرق ويحدث من خالل خلق

 : ما يليفي

زئيا  جإعداد فواتير مزيفة لعمليات البيع أو الشراء وهمية يستطيع من خاللها المتهرب   -

 االستفادة من حق الخصم على الرسوم لمشتريات وهمية. 

تقع ضعية و  وتحويلها الىللضريبة أساسًا  تخضعحالة أو وضعية قانونية  بتحسين صورةأو  -

 أقل.  القتطاعتخضع  ألن لضريبة أوُمعفاة من اال تحت البنود

ويالحظ الباحث أن أساليب وطرق التهرب الضريبي تتمثل في تخفيض من قيمة الموارد وتضخيم 

 . قع في القانون الجبائي لصالحهالنفقات، واستغالل أو إغفال الوا

 طرق مكافحة التهرب الضريبي 2-2-6

ة ومصالح الممولين من جهة أخرى، أن التهرب الضريبي يضر بمصالح الدولة من جه كال ش

؛ مما لدولةالعامة ل التهرب الضريبي يضر بمصالح الدولة من خالل تخفيضه إليرادات الخزينةإن ف

برامج اإلنفاق العام وتعطيل تنفيذ المشروعات المقرر إنشائها خالل في ارتباك حصول يترتب عليه 

اء مولين من خالل عدم العدالة في توزيع األعبالسنة المالية، كما يضر التهرب الضريبي بمصالح الم

 (2019 ،)اللباب الضريبة
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تلجأ الدولة إلى استخدام العديد من الوسائل بهدف محاولة الحد من التهرب الضريبي، سواء قبل 

 (: 2017 ،)مالك كما ذكرها هذه الوسائل ما يليبين وقوعه أو بعد وقوعه ومن 

  خاص األشأو  الوعي الضريبي لدى المكلفين نشرأن  أيالوعي الضريبي: العمل على نشر

 ثلم األخرى اإلجتماعية ووسائلواستخدام النشرات المتلفزة  من خالل النشرات بالصحف

 )اإلنترنت(.

 حيث ال يحتوي على ثغرات قانونية تسمح ب العمل على وجود نظام ضريبي محكم

 للمكلفين/األشخاص بسهولة التهرب الضريبي.

  بفرض عقوبات مناسبة وكافية تساعد في شعور المتهرب  ذلك يتمثلو  ،المكلفوجود ما يردع

حة الجريمة وتفعيل دور مديرية مكاف تصل الى حدبأنه إذا قام بهذا األمر يترتب عليه عقوبة 

 التهرب.

  :كادر ضريبي من المدققين/المقدرين على مستوى عال من المهارة  توافركفاءة الكادر الضريبي

 الضريبي. التهربعن كشف ال ليةعم يساهم في

  التدقيق الضريبي بشكل سليم ودقيق  إجراءاتأي القيام ب التدقيق الضريبي إجراءاتاستخدام

 .الحديثة في هذا المجالتطورات الوأن تواكب 

  وهي من األمور التي تساعد في  توجيه التحصيالت الضريبية إلى القطاعات المفيدةأن يتم

 ي إذ إن توجيه تحصيالت الضرائب إلى القطاعات المفيدة للمجتمعالحد من التهرب الضريب

اء يشعر أبن ، بحيثقطاع التعليم، التأمين الصحي، الخدمات األخرى تحسينتعمل على 

 .يعود بالمنفعة عليهمالمجتمع بأن دفعهم للضرائب 
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 يةاألردنالشركات المساهمة العامة  2-3

 : رئيسة، هي تثالثة قطاعاة في السوق النظامي ضمن ياألردنتندرج الشركات المساهمة العامة 

 :القطاع الصناعي 2-3-1

ة ي، وركيزة هامة من ركائز التنمياألردنُيعد قطاع الصناعة من أهم القطاعات المكونة لالقتصاد 

يساهم نه ا؛ إذ ةاإلقتصاديفي الدول، حيث يؤدي القطاع الصناعي دورا رئيسيا في عملية التنمية 

أثير في متالكه ألكبر قوى قادرة على التإع الناتج المحلي اإلجمالي بشكل مباشر، ويتميز ببحوالي رب

توى معيشة في رفع مس . وبالتالي فإن قطاع الصناعة يأخذ على عاتقه دورا أساسيا  ةاإلقتصاديالنظم 

ة، م)دائرة االحصاءات العا األفراد من حيث استيعابهم داخل سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم

2021). 

بنسبة  تسهم التيالمهمة  ةاإلقتصادي القطاعاتبين من  األردنفي الصناعي  القطاعكما ُيعد 

الناتج من  (%25،%23، %25، %24ه )نسبتبما ساهم حيث  ،االجماليالمحلي الناتج في كبيرة 

حيث يستقطب القطاع ، ي( على التوال2018،2019،2020،2021عوام )الاإلجمالي المحلي 

ي الصناعالقطاع صادرات تشكل فيما ، المتدفقةاألجنبية االستثمارات من  %65 الصناعي  ما نسبته

العاملة القوى إجمالي من  %20 الصناعي القطاعويشغل  الوطنية،الصادرات إجمالي من  90%

 9العمالت األجنبية بما قيمته  مناالحتياطات  وره فيالى د، باإلضافة االردنية الهاشمية بالمملكة

 (. 2018 ،مليارات دوالر سنويًا )الدعجة

نمائية وتحقيق األهداف اإل ةاإلقتصاديبدور حاسم في عملية التنمية  األردنوتقوم الصناعة في 

 من ٪21ألف عامل وعاملة ويشكلون حوالي  253األساسية، حيث يوظف القطاع الصناعي نحو 

كونه من أكثر القطاعات جذبًا للعمالت األجنبية ورفده  باالضافة الىية، األردنحجم القوى العاملة 
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)دائرة االحصاءات  مليار دوالر سنوياً  9بذلك االحتياطي األجنبي من العمالت بحوالي 

  .(2021العامة،

 القطاع الخدمي 2-3-2

 ية المحدد الرئيس للمستوى الحقيقي لتقدمالخدمات منذ بدايات الثورة الصناعية الثان قطاع يعد

المالية والمصرفية والطرق  ت والتسهيالتاإلتصاالبفضل قطاعات النقل و و ها. يتالدول وتطور اقتصاد

تطور التبادل التجاري وتحسن مستويات التصنيع، وبات في اإلمكان أدى الى والتعبئة والتخزين 

ُيعد ات. و يز به من خدمات عن غيرها من االقتصاداقتصادات متطورة متقدمة بما تتمي الحديث عن

وتلك التي في طور  والنامية، قطاع الخدمات األكبر مساهمة في الناتج المحلي لمعظم الدول المتقدمة

 ،قواسمة) القطاع نحو ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي هذا النشوء والتقدم. ففي الواليات المتحدة يشكل

2019). 

المفيد  األخرى، ولعله من ةاإلقتصاديروابط متينة مع كافة القطاعات في ي يرتبط القطاع الخدم

تثمار سإن استمرار ونمو القطاعات األخرى يعتمد على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات. فاإلبالقول 

في خلق خدمات ذات جودة عالية وضمن معايير جودة دولية، سيعني بالضرورة تطوير قطاعات 

، ذلك أن ما يفرزه هذا القطاع يصب بشكل مباشر في تحسين نوعية قطاع افة  قتصاد الوطني كاإل

 (.2019، وزرقين)قيطون  اعة والتجارة وقطاعات الوطن كافةالصن

عن غيره من القطاعات بكونه يعتمد على الموارد البشرية التي  األردنويتمثل قطاع الخدمي في 

يشكلون و  من العمالة العديدالتجاري القطاع  تمثل عنصر التنافس الرئيس في البالد، حيث يوظف

ية، فضاًل عن مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي األردنمن حجم القوى العاملة  ٪38.5حوالي 

 .(2020)غرفة تجارة عمان،  2019خالل عام  ٪43.5بلغ يالذي 
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 القطاع المالي 2-3-3

اطة لبنوك وشركات التأمين وشركات الوسية الهاشمية من ااألردنيتكون القطاع المالي في المملكة 

والخدمات المالية المتنوعة وشركات الصرافة وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل المتعدد، 

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتولى البنك المركزي مهمة اإلشراف  شركاتإلى باإلضافة 

البالغ حجم  ،األردنكون الرئيس للقطاع المالي في والرقابة على قطاع البنوك، وُتعتبر البنوك الم

 .(2021، جمعية البنوك في االردن) 2018مليار دينار في نهاية عام  52أصوله ما قيمته 

ن مفهوم القطاع المالي يدور في جوهره حول مفهوم األصول عددة المالية، والتي تأخذ أشكاالً مت وا 

بنوك مثل: ال المالية، من المؤسسات العديدمن قبل  بها ويتم التعاملُيطلق عليها أدوات المالية، 

ستثمار وشركات الخدمات المالية، مثل المحاسبة وشركات التأمين والبورصة والوسطاء وصناديق اإل

وهكذا فإن مفهوم القطاع  تخضع لقواعد وضوابط تحكمها، والتي ،ئتمانيةتقييم الجدارة اإل شركاتأو 

ومن يتعامل فيها، وما تخضع له من قيود  المختلفة وأشكالها اليةالمالي يدور حول األصول الم

 .(2016 ،)الببالوي وضوابط

 نواع القطاع الماليأ

  قطاع البنوك .أ

يع وُتعرف البنوك بأنها: "مكان تجم، األردنُتعتبر البنوك المكون الرئيس للقطاع المالي في 

ليتم توظيف هذه األموال واستخدامها األموال على شكل ودائع أو مدخرات صغيرة، أو اشتراكات؛ 

(. ومن األعمال التي تمارسها البنوك 2016 ،تبعًا لدرجة استقرارها ومقدارها وحجمها" )عبد الباقي

صدار أدوات الدفع، بما في ذلك السحوبات  قبول الودائع بجميع أنواعها ومنح االئتمان بجميع أنواعه وا 

دارتها، والتعامل في أدوات سوق المصرفية وبطاقات الدفع واالئتمان، وال  لمال،اشيكات السياحية وا 
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صرف اآلنية وأسواق الصرف اآلجلة واألعمال األخرى التي الوالتعامل بالعمالت األجنبية في أسواق 

 .(2018 ،سفار) البنك المركزييسمح بها قانون 

  قطاع التأمين .ب

راد يتمثل دوره في حماية األف يثُيعتبر قطاع التأمين من مكونات القطاع المالي األساسية، ح

 ةإلقتصاديا والممتلكات من المخاطر، باإلضافة إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها لدعم التنمية

 .(2017 ،الزهراء)

  المؤسسات المالية غير المصرفية .ج

طريق منح االئتمان )دون قبول الودائع( للفئات  تقوم هذه المؤسسات بدور اقتصادي هام عن

ي تواجه صعوبات في الوصول إلى البنوك، وتنقسم هذه الشركات إلى شركات التمويل األصغر، الت

 .(2020 ،)المروج ركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل المتعددشو 

 المحاسبة الجنائية والتهرب الضريبي

 عييناالشخاص الطبعلى  المستحقةدفع الضرائب عن عدم تعمد الالتهرب الضريبي ب يقصد

خالل و من السبل القانونية لتقليل العبء الضريبي اإلجمالي حيث يستفيد المتهربين , واالعتباريين

دم اإلعالن ع ، أوشخصيةعلى أنها مصروفات التجارية تصنيف المصاريف  يتم الضريبيالتهرب 

 لجنائيينا, يقوم المحاسبين لتجنب المزيد من الدفع القوائم المالية، أو تزوير عن الدخل أو األصول

لمحتملين المتهربين اب , واللحاقتعقب حاالت التهرب الضريببفي كل من القطاعين العام والخاص 

ج وتتبع المعامالت داخل وخار  الماليةمن الضرائب عن طريق التنقيب عن البيانات في السجالت 

جراء المزيد  الحسابات الخارجية مثل دور المحاسب ويت، من المعامالت رقمًيامع زيادة الشفافية وا 
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سجالت، نة المقار , من خالل دفع الضرائب المتهربين من االشخاص الجنائي في قدرته على كشف

جراءواستدعاء المستندات  (.2018)سفار,  ، ومتابعة األموالمقابالت مع الشهود المحتملين ، وا 

 صلةالالدراسات السابقة ذات  2-4

واألجنبية التي تعرضت لموضوع الدراسة، وعمل ُيعرض في هذا الجزء أهم الدراسات العربية 

الباحث على تقسيم هذه الدراسات إلى الدراسات العربية، والدراسات األجنبية، كما أتبع الباحث التسلسل 

 الزمني من األحدث إلى األقدم لعرض التطور الزمني لهذا المجال، وفيما يلي عرضًا لتلك الدراسات: 

 بيةالدراسات باللغة العر  2-4-1

 يالاإلحت( بعنوان: "دور تقنيات المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات 2020) األحمددراسة  .1
 ية". األردنالمالي في البنوك 

 تيالاإلحالدراسة إلى معرفة دور تقنيات المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات هذه هدفت 

يلي. سة تم استخدام المنهج الوصفي التحلية. ولتحقيق أهداف الدرااألردنالمالي في البنوك التجارية 

الدراسة بأنه ب الخاصة . أظهرت النتائجالمدققين الخارجيينعلى  تم توزيعها( استبانة 143وتم توزيع )

دور  اككان هنالمالي، بحيث  اإلحتياليوجد دور لتقنيات المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات 

ث في ، وتقنية تحليل النسب، وتقنية قانون بنفورد، وتقنية البحإيجابي لكل من )تقنية إجراء المقابالت

الدراسة  هذه ية. وأوصتاألردنالمالي في البنوك التجارية  اإلحتيالالبيانات( في الحد من عمليات 

ستمرار بشكل كبير في توفير كافة المتطلبات المتعلقة بتقنيات المحاسبة الجنائية؛ على ضرورة اإل

لذي اية، و األردنالمالي في البنوك التجارية  اإلحتيالعال في الحد من عمليات لما لها من دور ف

 لبنك.نتيجة عمليات اتي تتعرض لها ال مخاطرالتخفيف من اليعكس مدى دقة وجودة عمل البنوك، و 
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( بعنوان: "أثر تطبيق المحاسبة الجنائية في كشف ممارسات إدارة 2020الحجاج ) دراسة .2
 ية المدرجة في بورصة عمان".األردنالمساهمة العامة األرباح في الشركات 

الدراسة إلى بيان أثر تطبيق المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح  هذه هدفت

ة تم الدراس هذه ية المدرجة في بورصة عمان. ولتحقيق أهدافاألردنفي الشركات المساهمة العامة 

وتم ، ة( استبان103توزيع ) من خاللوتم اختيار عينة عشوائية  استخدام المنهج الوصفي التحليلي،

 ايجابي من حيث . وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود أثرمنها ( استبانة86) استرداد

توفير متطلبات ومقومات المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح، باإلضافة إلى 

ق ت المحاسبة الجنائية المتمثلة في تقنيات التدقيق الحديثة، وتقنيات التحقالدور الذي تقوم به تقنيا

أظهرت الدراسة أيضًا الدور الذي تقوم كما انه  من البيانات في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح. 

في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح. وقد أوصت الدراسة بضرورة السعي  جراءاتبه األنشطة واإل

 فير بيئة مناسبة لتوفير متطلبات ومقومات المحاسبة الجنائية. إلى تو 

مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية في المحاكم  " بعنوان (2020) الحياليدراسة  .3
 االردنية"

إلى التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية في المحاكم  الدراسةهدفت هذه 

ت الطبيعة المالية بصورة عادلة، وذلك من خالل معرفة مدى توفر البيانات االردنية لفض القضايا ذا

المكلفين بمهمة المحاسب الجنائي بالمؤهالت  وتمتع االشخاصالمالية )االدلة( للمحاسبة الجنائية، 

 تنظيمية وتشريعية، لفض النزاعات ذات وتوفر بيئةالعلمية والعملية الالزمة، والمهارات الالزمة، 

في إعداد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي،  واعتمد الباحث .عادلةة المالية بصورة الطبيع

وتتمثل  .مدقق (403مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات القانونيين البالغ عددهم ) وحيث تكون

مدقق، وروعي أن يكون المستجيبون مسجلين  (197) عينة الدراسة من عينة قصدية يبلغ عددها
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استبانة  ((124)استرد منها  الدراسةاستبانة على عينة  وتم توزيع، االردنيةبير في المحاكم كشاهد خ

 .من عينة الدراسة (%62.9)صالحة للتحليل مثلت ما نسبته 

العديد من النتائج أبرزها: توفر مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية في  إلىوتوصلت الدراسة 

 الشخاصاللمحاسبة الجنائية، وتمتع  )االدلة(البيانات المالية  ، وبحيث تبين توفراالردنيةالمحاكم 

بيئة  وتوفرت، الالزمةالعلمية والعملية والمهارات  بالمؤهالتالمكلفين بمهمة المحاسب الجنائي 

تنظيمية وتشريعية لتطبيق المحاسبة الجنائية في فض النزاعات ذات الطبيعة المالية بصورة عادلة 

وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها: بضرورة اعتماد مساق المحاسبة  .ةردنياألفي المحاكم 

، وحيث تخرج أجيال من المحاسبين االردنيةفي الجامعات  االساسيةالجنائية ضمن مناهج التعليم 

 النترنتاوقرصنة  االلكترونيةاستخدام البرامج الحاسوبية في النزاعات المالية رات يمتلكون مها

 .ماتوالمعلو 

( بعنوان: "دور تطبيق المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات غسيل 2018عزايزة ) دراسة .4
 األموال".

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور تطبيق المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات غسيل األموال 

في والمنهج الوصالدراسة تم استخدام المنهج هذه ية، ولتحقيق أهداف األردنفي البنوك التجارية في 

( من 142كأداة لتجميع البيانات. وتكونت عينة الدراسة من ) ةالتحليلي، وتم استخدام االستبيان

ى وجود دور الدراسة إل هذه العاملين في الدوائر اإلشرافية والرقابية في البنوك التجارية. وتوصلت

ية. ألردنال في البنوك التجارية لتطبيق المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات غسيل األمواايجابي 

ستمرارية الدراسة بضرورة قيام إدارات البنوك بعمل ورش تعليمية ومؤتمرات وندوات إلهذه أوصت وقد 
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يها، فالحد من عمليات غسيل األموال، وتنمية مهارات وخبرات العاملين  لغاياتتعليم موظفيها 

 بة الجنائية.المحاسمجال  متخصصين فيعلى ضرورة احتواء الهيكل الوظيفي للبنوك الى  باالضافة

أثر خصائص نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة  وان: "ن( بع2017)وعرفة  أبو لبن دراسة .5
 ".  والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل

مات، )مالءمة المعلو  أثر خصائص نظم المعلومات المحاسبية الدراسة إلى قياس هذه هدفت

 لدى دائرة ضريبة الدخل المستخدمة ،المعلومات( وثبات المعلوماتوقابلية مقارنة  ات،موثوقية المعلوم

اتباع الدراسة قام الباحث بهذه التهرب الضريبي. ولتحقيق أهداف  عمليات والمبيعات في الحد من

 ،كأداة لتجميع البيانات اإلستبانةوتم استخدام وتحليلها. المنهج الوصفي التحليلي في عرض البيانات

ايجابي ( مدقق ضريبي. وتوصلت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر 336)ن عينة الدراسة م وتكونت

 والمبيعات في الحد من لخصائص نظام المعلومات المحاسبية المستخدمة لدى دائرة ضريبة الدخل

تدريب موظفي دائرة و  تأهيل العمل على ضرورةبالدراسة  هذه التهرب الضريبي. وأوصت عمليات

وزيادة كفاءتهم من خالل البرامج التدريبية الالزمة، باإلضافة إلى توجيه  والمبيعات ضريبة الدخل

 والمبيعات بتطوير نظم المعلومات المحاسبية المستخدمة لديها.  دائرة ضريبة الدخل

ريبي لتهرب الض( بعنوان: "أثر التدقيق الضريبي اإللكتروني في الحد من ا2017قاسم ) دراسة .6
 ". األردنمن وجهة نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في 

الدراسة إلى بيان أثر التدقيق الضريبي اإللكتروني في الحد من التهرب الضريبي من هذه هدفت 

م استخدام الدراسة ت هذه . ولتحقيق أهدافاألردنوجهة نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في 

ة الدراسة من وتكونت عين كأداة لتجميع البيانات، اإلستبانةوتم استخدام  الوصفي التحليلي. المنهج

( مدققا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود أثر 117)

ثر ذو أذو داللة إحصائية للتدقيق الضريبي اإللكتروني في الحد من التهرب الضريبي، وكذلك وجود 
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ود عالقة ؛ وذلك لوجاألردنداللة إحصائية للتقنيات الحاسوبية في الحد من التهرب الضريبي في 

قوية بين تحديث أجهزة الحاسوب المستخدمة في التدقيق وتوفر خبراء بإدارة الخوادم والبرمجيات 

وجود دراسة الى لهذه ابينت نتائج  بشكل مستمر وبين نجاح عملية التدقيق وتحقيق أهدافها، وأيضا  

أثر ذو داللة إحصائية لتطوير المهارات الحاسوبية لدى مدققي الضريبة في الحد من التهرب الضريبي 

؛ وذلك لوجود عالقة قوية بين تدريب الموظفين على األنظمة الحاسوبية وبين إتقان واكتمال األردنفي 

مة دائرة ضريبة الدخل بتطوير أنظ عملية التدقيق اإللكتروني. وأوصت الدراسة إلى ضرورة اهتمام

التدقيق اإللكتروني، والبحث عن كل جديد في هذا القطاع وتدريب الموظفين بشكل مستمر على تلك 

 األنظمة. 

( بعنوان: "أثر تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن 2017) اهللدراسة عبد  .7
ية من وجهة نظر المحاسبين األردنممارسات إدارة األرباح في الشركات المساهمة العامة 

 القانونيين". 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية من قبل المحاسبين 

، والتعرف على أثر تطبيقها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها األردنالقانونيين في 

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة في اإلطالع على  ية.األردنفي الشركات المساهمة العامة 

صلة بالموضوع، واستخدمت في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقامت بتصميم الالدراسات ذات 

 محاسبا   (110لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة من ) اإلستبانة

وصلت تو ية. األردنتدقيق الحسابات في الشركات المساهمة العامة قانونيًا، العاملين في مكاتب 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود تطبيق مرتفع لتقنيات المحاسبة الجنائية من قبل المحاسبين 

ن هناك تأثير مرتفع لتطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن األردنالقانونيين في  ، وا 

انخفاض درجة وجود المعوقات  بأن هناك من والحد منها، وقد أظهرت النتائج ممارسات إدارة األرباح
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التي تحد من تطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات 

. وقدمت الباحثة مجموعة من األردنية من قبل المحاسبين القانونيين في األردنالمساهمة العامة 

فادة منها تسها: تعزيز قيام المحاسبين القانونيين بتطبيق تقنيات المحاسبة الجنائية واإلالتوصيات من

في العملية التدقيقية، وذلك من خالل البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها وتحليل 

 االختالفات واستخراج التباين بين البيانات. 

المؤثرة على دور المحاسبة القضائية بالتصدي للفساد ( بعنوان: "العوامل 2017دراسة فرح ) .8
 المالي في الشركات المدرجة في بورصة عمان".

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة في دور المحاسبة القضائية بالتصدي للفساد المالي 

ت تشريعامن خالل بيان مدى اهتمام القوانين وال وذلك في الشركات المدرجة في بورصة عمان،

خدام الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وتم استهذه بالمحاسبة القضائية. ولتحقيق أهداف 

مدراء الماليين في ال( مديرًا من 336تكونت عينة الدراسة من )و كأداة لتجميع البيانات.  ةاالستبيان

د في راسة إلى أن هناك تزايالشركات المدرجة في بورصة عمان، والمدققين الخارجيين. وتوصلت الد

قيمة وعدد حاالت الفساد المالي في الشركات المدرجة في بورصة عمان قبل اكتشاف عمليات 

الفصل في القضايا زاد اكتشاف عمليات الفساد المالي، وأنه ال يوجد أثر عملية ، وأن اإلحتيال

شاف الفساد المالي قبل اكتللتشريعات ومهارات الجهات التي تمارس المحاسبة القضائية للحد من 

الدراسة ذه هقضايا الفساد، وبعد اكتشاف القضايا أصبح هناك أثر للتشريعات والمهارات. وأوصت 

وظيفة محاسب قضائي في المحاكم التي تبحث في قضايا الفساد المالي،  بالعمل على استحداث

ين الالزمة، ل التشريعات والقوانتفعيباالضافة الى ، األردنوتفعيل دور مهنة المحاسبة القضائية في 

 .ب الدول المتقدمة في هذا المجالستفادة من تجار وكذلك ضرورة اإل
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( بعنوان: "دور تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات الصناعية 2016دراسة عليمات ) .9
 ية في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر المحاسبين القانونيين". األردن العامة المساهمة

الدراسة إلى الكشف عن مدى إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات  هذه هدفت

الدراسة تم  هذه التهرب الضريبي. ولتحقيق أهداف عمليات ية في الحد مناألردنالصناعية المساهمة 

تكونت عينة و  كأداة لتجميع البيانات ةوتم استخدام االستبيان استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

من  ا  من المحاسبين القانونيين في مكاتب التدقيق. وأظهرت الدراسة عدد ( محاسبا  166الدراسة من )

ية األردنامة العن مدى إمكانية تطبيق المحاسبة في الشركات الصناعية المساهمة إ: من بينهانتائج ال

طبيق المحاسبة نية تأيضاً كشفت نتائج الدراسة عن إمكاو في الحد من التهرب الضريبي كانت مرتفعة، 

رجة مرتفعة، كانت بدوالتي التهرب الضريبي المشروع وغير المشروع  عمليات القضائية في الحد من

العمل ة الدراسة إلى ضرور هذه أما التهرب الضريبي المحلي والدولي فكانت بدرجة متوسطة. وأوصت 

لمحاسبة على ا يتم االعتمادتفعيل النظام الرقابي بحيث  من خاللتركيز اإلدارة الضريبية على 

 واء.المالية والمكلفين على حد س على عاتقها المحافظة على حقوق السلطة وأن يتم األخذ ،القضائية

 الدراسات باللغة األجنبية 2-4-2

 :بعنوان (Karuti, et. Al, 2019دراسة ) (1
"Forensic accounting Skills and Fraud Control in Count Governments 

in Kenya: Evidence from Counties in MT، Kenya Region". 

الدراسة إلى بيان أثر تطبيق مهارات المحاسبة الجنائية للحد من عمليات الغش في هذه هدفت 

( موظفًا من الموظفين 351) حيث وزعكينيا. وتحقيقًا لهدف هذه الدراسة تم استخدام أسلوب المسح. 

 هذه توصلتو نيا وهم محاسبون ومدققو الحسابات، والمحامون. العاملين لدى القطاع العام في كي

، إلحتيالاالدراسة إلى عدة نتائج أهمها: وجود عالقة إيجابية بين مهارات المحاسبة الجنائية ومكافحة 

وأن اعتماد مهارات المحاسبة الجنائية سيساعد بشكل أكبر في الحد من عمليات الغش في القطاع 
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شراك المتخصصين في مجال الحاسبة الجنائية يحد من عمليات الغش، وأن كل العام، وأن القيام بإ

بحاجة إلى زيادة معرفتهم بمهارات المحاسبة الجنائية. كما  هم من المحاسبين ومدققي الحسابات

ا: ضرورة اعتماد المنظمات المحاسبة الجنائية للسيطرة بينه قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من

، باإلضافة إلى ذلك يجب على الحكومة توفير بيئة مناسبة لتخصص المحاسبة إلحتيالاعمليات على 

 الجنائية.

 :بعنوان (Al Baaj, 2018دراسة ) (2
 " The Impact of Electronic Taxation on Reducing Tax Evasion Methods 

of Iraqi Companies Listed in the Iraqi Stock Exchange ." 

إلى تطوير نموذج مقترح لنظام ضريبي إلكتروني للضرائب، وتسليط الضوء  الدراسة هذه هدفت

على أثر النظام الضريبي اإللكتروني في الحد من التهرب الضريبي للشركات العراقية المدرجة في 

تم و سوق العراق لألوراق المالية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. 

( موظفاً من موظفي أقسام 100وتكونت عينة الدراسة من )، كأداة لتجميع البيانات ةبياناستخدام االست

الرقابة والمحاسبة في الشركات العراقية المسجلة في بورصة العراق. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

 (GCT) رأهمها: أن عمليات إصالح العمل الضريبي هي واحدة من أهم الخيارات االستراتيجية لتطوي

مكانية زيادة العائدات الضريبية العراقية وهي اختصار لكيفية استخدام  (GCT)حيث يشير مصطلح  وا 

الدراسة إلى الحاجة إلى استخدام أنظمة الضرائب اإللكترونية هذه . وأوصت منتديات المراسلة والدردشة

قوانين لتشريعات والالتي تعتمد على أحدث برامج تكنولوجيا المعلومات والمعدات، وكذلك تغيير ا

 . العراقية (GCT) لضمان التطبيق األمثل للنظم الضريبية اإللكترونية المقترحة؛ ليتم تطبيقها في
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 :( بعنوانAl-Sharairi, 2018دراسة ) (3
 " The Role of Forensic accounting in Limiting Tax Evasion in the 

Jordanian public Industrial Shareholding Companies through the 

Perspective of Jordanian Auditors ." 

الدراسة إلى تحديد دور المراجعة القضائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات هذه هدفت 

تم و  . ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.األردنالمساهمة الصناعية في 

( من المراجعين الخارجيين 60وتكونت عينة الدراسة من ) ،لتجميع البياناتكأداة  ةاستخدام االستبيان

أهمها:  الدراسة إلى عدة نتائجهذه محاسبين المعتمدين. وتوصلت للية األردنالمسجلين في الجمعية 

أهمية تفعيل دور المراجعة القضائية في تحديد أساليب التهرب الضريبي التي تمارسها الشركات 

أنه ال توجد أية هيئات حكومية متخصصة في المراجعة القضائية بأكدت كما أنها ختلفة، الصناعية الم

ية واحدة المراجعة القضائباالضافة الى اعتبار للرقابة على الشركات الصناعية أو أية شركات أخرى، 

 ة.لصناعيافي الحد من حاالت التهرب الضريبي التي تمارسها بعض الشركات  من أكثر الطرق نجاحا  

 التهربمليات عمن هتمام في المراجعة القضائية والتقيد فيها للحد الدراسة إلى ضرورة اإلهذه وأوصت 

 الضريبي. 

 :( بعنوانOPIYO, 2017دراسة ) (4
 The Role of Forensic accounting Services in fraud Mitigation a Case of 

Parastatals in Kenya 

 إلحتيالار المحاسبة الجنائية في التخفيف والحد من عمليات الدراسة إلى تحديد دو هذه هدفت 

 تحقيقاً و  التي تحدث في مؤسسات القطاع المدني في كينيا، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي،

( مؤسسة عاملة في كينيا. 53) وكانت موزعة على لهدف هذه الدراسة تم استخدام اسلوب المسح،

ج أهمها: أن جميع مؤسسات كينيا تستخدم نهج المحاسبة الجنائية وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائ

الستباقية ا اإلحتيالمراجعة الفي  ةالغش في هذه المؤسسات، والمتمثلعمليات للتخفيف والحد من 
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للقوانين واألنظمة، والسعي إلى تطبيق نظام  متثالواإل، اإلحتيالكشف عن حاالت الغش و غايات الل

ابة للقوانين واألنظمة، والسعي إلى تطبيق نظام قوي وفعال للرق واالمتثالداخلية، قوي وفعال للرقابة ال

ائف والتقاضي، والعمل على فصل الوظتحقيق منافع شخصية الداخلية، وتجنب السيطرة اإلدارية لل

منع حدوثه. و  اإلحتيالالنهج أثر إيجابي كبير وواضح للكشف عن  بحيث يكون لهذاوفض النزاعات، 

ة ها: ضرورة استخدام نهج المحاسبة الجنائيبين من التوصيات منهذه الدراسة الى مجموعة  وتوصلت

لى منع ، والعمل عاإلحتيالمساعدتها في الكشف عن غايات في مؤسسات القطاع المدني في كينيا ل

 حدوثه.

 :( بعنوانOseni, 2017دراسة ) (5
 " Forensic accounting and financial fraud in Nigeria: Problems and 

prospects. ." 

ائم المالية واكتشاف الجر  اإلحتيالالدراسة إلى معرفة أثر المحاسبة الجنائية في ضبط هذه هدفت 

حليلي. الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التهذه وكيفية الوقاية منها في نيجيريا. ولتحقيق أهداف 

( موظفًا في وزارة 144تكونت عينة الدراسة من )و  كأدة لتجميع البيانات، اإلستبانةحيث تم استخدام 

أظهرت الدراسة عدد من النتائج و تحادية. وخدمة اإليرادات الداخلية اإل ،وشركات المراجعة ،المالية

دول النامية تطوير البنية التحتية في اقتصاد اللرأس المال البشري و ل بالنسبةأثر سلبي  أن هناكمنها: 

 الضافة الىباالمالي،  اإلحتيالمن  تعمل على الحدالجنائية األدوات التي  المحاسبة حيث يتوافر في

 هذه ة. وأوصتياإلحتيالإن المحاسبة الجنائية ُتعتبر من األدوات االستراتيجية إلدارة الجرائم المالية و 

تدريب ستخدام المحاسبة الجنائية باستمرار و إالدراسة بأنه يجب على هيئات المحاسبة المهنية القيام ب

مهيئين في أي وقت إلحضارهم كشاهد، وأن  واالمحاسبين، وأن على المحاسبين الجنائيين أن يكون

 بالمهارة والخبرة.  ينمتمتع وايكون
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 (1) جدول
   الدراسات باللغة العربية

 

 التوصيات النتائج المنهجية العينة بيئة الدراسة اهداف البحث اسم الباحث الرقم
 األحمد -1

(2020) 
رفة دور مع

تقنيات المحاسبة 
الجنائية في الحد 

من عمليات 
اإلحتيال المالي 

في البنوك 
 التجارية األردنية.

البنوك 
التجارية 
 األردنية

( استبانة 143)
تم توزيعها على 

المدققين 
 الخارجيين

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

يوجد دور لتقنيات 
المحاسبة الجنائية 

في الحد من 
عمليات اإلحتيال 

 .المالي

ضرورة اإلستمرار 
بشكل كبير في 

توفير كافة 
المتطلبات المتعلقة 
بتقنيات المحاسبة 

 .الجنائية

الحجاج  -2
(2020) 

بيان أثر تطبيق 
المحاسبة الجنائية 
في الكشف عن 
ممارسات إدارة 

األرباح في 
الشركات 

اهمة العامة المس
األردنية المدرجة 
 في بورصة عمان

الشركات 
المساهمة 

العامة األردنية 
المدرجة في 
 بورصة عمان

المنهج  ( استبانة103)
الوصفي 
 التحليلي

وجود أثر ايجابي 
من حيث توفير 

متطلبات ومقومات 
المحاسبة الجنائية 
في الكشف عن 
ممارسات إدارة 

 األرباح

ضرورة 
السعي إلى توفير 

 ئة مناسبة لتوفيربي
متطلبات ومقومات 
 المحاسبة الجنائية. 

 

 الحيالي -3
(2020) 

التعرف على 
مدى توفر 

مقومات تطبيق 
المحاسبة الجنائية 

في المحاكم 
االردنية لفض 
القضايا ذات 

الطبيعة المالية 
 بصورة عادلة

المحاكم 
 االردنية

المنهج  مدقق (197)
الوصفي 
 التحليلي

تمتع االشخاص  
كلفين بمهمة الم

المحاسب الجنائي 
بالمؤهالت العلمية 
والعملية والمهارات 

 الالزمة

ضرورة اعتماد 
مساق المحاسبة 
الجنائية ضمن 
مناهج التعليم 
االساسية في 

 الجامعات االردنية

عزايزة  -4
(2018) 

بيان دور تطبيق 
المحاسبة الجنائية 

في الحد من 
عمليات غسيل 

األموال في 
 ةالبنوك التجاري
 .في األردنية

البنوك 
التجارية في 

 األردن

( من 142)
العاملين في 

الدوائر 
اإلشرافية 

والرقابية في 
البنوك 
 .التجارية

المنهج 
الوصفي 
والمنهج 
 .التحليلي

وجود دور ايجابي 
لتطبيق المحاسبة 
الجنائية في الحد 

من عمليات غسيل 
األموال في البنوك 
 .التجارية األردنية

ارات ضرورة قيام إد
البنوك بعمل ورش 
تعليمية ومؤتمرات 
وندوات إلستمرارية 

تعليم موظفيها 
لغايات الحد من 
عمليات غسيل 

 .األموال
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 التوصيات النتائج المنهجية العينة بيئة الدراسة اهداف البحث اسم الباحث الرقم

أبو لبن  -5
وعرفة 

(2017) 

أثر خصائص  قياس
نظم المعلومات 

)مالءمة  المحاسبية
لمعلومات، موثوقية ا

وقابلية  المعلومات،
 المعلوماتمقارنة 
 المعلومات(، وثبات

لدى دائرة  المستخدمة
ضريبة الدخل 

والمبيعات في الحد 
من عمليات التهرب 

 الضريبي

دائرة ضريبة 
الدخل 

 والمبيعات

( 336من )
 مدقق ضريبي

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

يوجد أثر ايجابي 
لخصائص نظام 

المعلومات 
المحاسبية 

المستخدمة لدى 
دائرة ضريبة 

والمبيعات  الدخل
في الحد من 

عمليات التهرب 
 الضريبي.

بضرورة العمل على 
وتدريب  تأهيل

موظفي دائرة ضريبة 
 والمبيعات الدخل

وزيادة كفاءتهم من 
خالل البرامج 

 التدريبية الالزمة

قاسم  -6
(2017) 

بيان أثر التدقيق 
الضريبي اإللكتروني 

حد من التهرب في ال
الضريبي من وجهة 
نظر مدققي دائرة 
ضريبة الدخل 

 والمبيعات في األردن

مدققي دائرة 
ضريبة الدخل 

 والمبيعات

( مدققا 117)
في دائرة 

ضريبة الدخل 
 والمبيعات

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

 

وجود أثر ذو داللة 
إحصائية للتدقيق 

الضريبي 
اإللكتروني في 

الحد من التهرب 
 .الضريبي

ضرورة اهتمام دائرة 
ضريبة الدخل 
بتطوير أنظمة 

 التدقيق اإللكتروني

 اهللعبد -7
(2017) 

التعرف على مدى 
تطبيق تقنيات 

المحاسبة الجنائية 
من قبل المحاسبين 

القانونيين في 
األردن، والتعرف 

على أثر تطبيقها في 
الكشف عن 

ممارسات إدارة 
األرباح والحد منها 

في الشركات 
ة العامة المساهم
 .األردنية

الشركات 
المساهمة 

 العامة األردنية

محاسبا   (110)
 .قانونياً 

المنهج 
ابوصفي 
 .التحليلي

انخفاض درجة 
وجود المعوقات 
التي تحد من 
تطبيق تقنيات 

المحاسبة الجنائية 
في الكشف عن 
ممارسات إدارة 

األرباح في 
الشركات المساهمة 
العامة األردنية من 

قبل المحاسبين 
القانونيين في 

 .األردن

تعزيز قيام 
المحاسبين 

القانونيين بتطبيق 
تقنيات المحاسبة 

الجنائية واإلستفادة 
منها في العملية 

 .التدقيقية
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 (2جدول )
 الدراسات باللغة األجنبية

 

 التوصيات النتائج المنهجية العينة بيئة الدراسة اهداف البحث اسم الباحث الرقم
دراسة العوامل  (2017فرح ) -8

المؤثرة في دور 
لقضائية المحاسبة ا

بالتصدي للفساد 
المالي في الشركات 
المدرجة في بورصة 

 عمان

الشركات 
المدرجة في 
 بورصة عمان

( مديرًا 336)
من المدراء 

 الماليين

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

هناك تزايد في 
قيمة وعدد حاالت 
الفساد المالي في 
الشركات المدرجة 
في بورصة عمان 

قبل اكتشاف 
 عمليات اإلحتيال

مل على الع
استحداث وظيفة 

محاسب قضائي في 
المحاكم التي تبحث 
في قضايا الفساد 

 المالي

عليمات  -9
(2016) 

إلى الكشف عن 
مدى إمكانية تطبيق 
المحاسبة القضائية 

في الشركات 
الصناعية المساهمة 
األردنية في الحد من 

عمليات التهرب 
 الضريبي

الشركات 
الصناعية 
المساهمة 
 االردنية

محاسبا  ( 166)
من المحاسبين 
القانونيين في 
 مكاتب التدقيق

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

إن مدى إمكانية 
تطبيق المحاسبة 

في الشركات 
الصناعية 

المساهمة العامة 
األردنية في الحد 

من التهرب 
الضريبي كانت 

 مرتفعة

ضرورة العمل على 
تركيز اإلدارة 

الضريبية من خالل 
تفعيل النظام 
م ث يتالرقابي بحي

االعتماد على 
 المحاسبة القضائية

 التوصيات النتائج المنهجية العينة بيئة الدراسة اهداف البحث اسم الباحث الرقم
1- (Karuti, 

et.Al, 
2019) 

بيان أثر تطبيق مهارات 
المحاسبة الجنائية للحد 
من عمليات الغش في 

 كينيا

العاملين في 
لقطاع العام ا

 في كينيا

( موظفًا 351)
من الموظفين 
العاملين لدى 
القطاع العام 

 في كينيا

منهجبة 
 المسح

وجود عالقة إيجابية 
بين مهارات 

المحاسبة الجنائية 
 ومكافحة اإلحتيال

ضرورة اعتماد 
المنظمات 

المحاسبة الجنائية 
للسيطرة على 
 لعمليات اإلحتيا

2- Al Baaj, 
2018)) 

ذج مقترح تطوير نمو 
لنظام ضريبي إلكتروني 

للضرائب، وتسليط الضوء 
على أثر النظام الضريبي 
اإللكتروني في الحد من 

التهرب الضريبي 
للشركات العراقية المدرجة 
في سوق العراق لألوراق 

 المالية.

الشركات 
العراقية 

المدرجة في 
 سوق العراق

( موظفًا 100)
من موظفي 
أقسام الرقابة 
والمحاسبة في 

الشركات 
 العراقية

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

أن عمليات إصالح 
العمل الضريبي هي 

واحدة من أهم 
الخيارات 

االستراتيجية 
 (GCT) لتطوير

مكانية  العراقية وا 
زيادة العائدات 

 الضريبية

استخدام أنظمة 
الضرائب 

اإللكترونية التي 
تعتمد على أحدث 
برامج تكنولوجيا 

المعلومات 
 والمعدات
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 ما يميز هذه الدراسة 2-4-3

تناولت الدراسات السابقة موضوع المحاسبة الجنائية وموضوع التهرب الضريبي من جوانب 

لكشف االمتعلقة بالمحاسبة الجنائية منها ما هدف إلى  مختلفة ولكن بشكل منفصل، أما الدراسات

حد من ية في الاألردنفي الشركات الصناعية المساهمة  الجنائيةعن مدى إمكانية تطبيق المحاسبة 

التعر ف على مدى تطبيق هدف إلى  والبعض االخر(، 2016 ،التهرب الضريبي كدراسة )عليمات

 التوصيات النتائج المنهجية العينة بيئة الدراسة اهداف البحث اسم الباحث رقمال
3- (Al-

Sharairi, 
2018) 

تحديد دور المراجعة 
القضائية في الحد من 
التهرب الضريبي في 
الشركات المساهمة 
 الصناعية في األردن

الشركات 
المساهمة 

الصناعية في 
 االردن

( من 60)
المراجعين 
الخارجيين 

مسجلين في ال
الجمعية 
األردنية 

للمحاسبين 
 المعتمدين.

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

أهمية تفعيل دور 
المراجعة القضائية 
في تحديد أساليب 
التهرب الضريبي 

التي تمارسها 
الشركات الصناعية 

 المختلفة

ضرورة اإلهتمام 
في المراجعة 

القضائية والتقيد 
فيها للحد من 

عمليات التهرب 
 الضريبي. 

 

4- (OPIYO, 
2017) 

تحديد دور المحاسبة 
الجنائية في التخفيف 
والحد من عمليات 

اإلحتيال التي تحدث في 
مؤسسات القطاع المدني 

 في كينيا

مؤسسات 
القطاع 

المدني في 
 كينيا

( مؤسسة 53
 عاملة في كينيا

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

أن جميع مؤسسات 
كينيا تستخدم نهج 
المحاسبة الجنائية 

تخفيف والحد من لل
عمليات الغش في 

 هذه المؤسسات

ضرورة استخدام 
نهج المحاسبة 
الجنائية في 

مؤسسات القطاع 
المدني في كينيا 
لغايات مساعدتها 
في الكشف عن 

 اإلحتيال

5- (Oseni, 
2017) 

معرفة أثر المحاسبة 
الجنائية في ضبط 

اإلحتيال واكتشاف الجرائم 
المالية وكيفية الوقاية 

 ي نيجيريامنها ف

وزارة المالية، 
وشركات 
المراجعة، 
وخدمة 

اإليرادات 
الداخلية 

اإلتحادية في 
 نيجيريا

( موظفًا 144)
في وزارة 
المالية، 
وشركات 
المراجعة، 
وخدمة 

اإليرادات 
الداخلية 
 اإلتحادية.

المنهج 
الوصفي 
 التحليلي

المحاسبة الجنائية 
ُتعتبر من األدوات 
االستراتيجية إلدارة 

ئم المالية الجرا
 واإلحتيالية

يجب على هيئات 
المحاسبة المهنية 
القيام بإستخدام 

المحاسبة الجنائية 
باستمرار وتدريب 

 المحاسبين
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بيقها في ، والتعرف على أثر تطاألردناسبين القانونيين في تقنيات المحاسبة الجنائية من قبل المح

 ،داهللية كدراسة )عباألردنالكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات المساهمة العامة 

 لاإلحتياهدف إلى معرفة دور تقنيات المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات  ،ومنها ،(2017

بيان أثر  وهناك دراسات هدفت الى ،(2020 ،ية كدراسة )األحمداألردنرية المالي في البنوك التجا

تطبيق المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساهمة العامة 

تحديد دور  الى هدف والبعض االخر ،(2020 ،ية المدرجة في بورصة عمان كدراسة )الحجاجاألردن

ني التي تحدث في مؤسسات القطاع المد اإلحتيالي التخفيف والحد من عمليات المحاسبة الجنائية ف

 .(OPIYO, 2017) في كينيا كدراسة

إلى بيان أثر تطبيق مهارات المحاسبة الجنائية للحد من عمليات الغش  تهدف وبعض الدراسات

ها تهرب الضريبي فمنأما بالنسبة للدراسات المتعلقة بال ،(karuti, et, al. 2019)في كينيا كدراسة 

بيان أثر الحوافز الضريبية في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر مقدري ضريبية ما هدف إلى 

إلى بيان أثر التدقيق الضريبي ومنها ما هدف  ،(2021 ،)كمالهة ية كدراساألردنالدخل والمبيعات 

ت في ضريبة الدخل والمبيعا اإللكتروني في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر مدققي دائرة

 يالاإلحت(، ومنها ما هدف إلى معرفة أثر المحاسبة الجنائية في ضبط 2017 ،)قاسم ةكدراس األردن

ومنها أيضا  ،(Oseni, 2017) واكتشاف الجرائم المالية وكيفية الوقاية منها في نيجيريا كدراسة

الضريبي في الشركات المساهمة  هدف إلى تحديد دور المراجعة القضائية في الحد من التهرب

 .(Al-Sharairi, 2018) كدراسة األردنالصناعية في 

 2021بأنها حديثة حيث تم اجراءها في عام  من الدراسات السابقة، تتميز هذه الدراسة عن غيرها

 ةياألردن العامة في الشركات المساهمة التهرب الضريبي أنها تناولت المحاسبة الجنائية في الحد من
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ه الدراسة ، وتعتبر هذوالقطاع الخدمي، والقطاع المالي الصناعي،وهي القطاع  مختلفة ثالثة قطاعاتل

وقد تفيد هذه الدراسة مقدري ضريبة  في فترة جائحة كورونا حسب علم الباحث األولى من نوعها

 الدخل كمرجع للمحاسبة الجنائية.
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 :لفصل الثالثا
 (تجراءامنهجية الدراسة )الطريقة واإل

 الدراسة. منهج 1-3
 وعينتها. الدراسة مجتمع 3-2
 البيانات. جمع مصادر 3-3
 الدراسة. أداة 3-4
 الدراسة. متغيرات 3-5
 الدراسة. إجراءات 3-6
 اإلحصائية. المعالجة 3-7
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 لفصل الثالثا
 (جراءاتمنهجية الدراسة )الطريقة واإل

ادر تضمن مجتمع الدراسة وعينتها، ومصيتناول هذا الفصل وصفًا ألسلوب ومنهجية الدراسة، وي

الفصل ذا هيتضمن  انه جمع البيانات، وأداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتها، ومتغيراتها، كما

التي تمت مراجعتها في تقنين أدوات الدراسة. وكذلك األساليب اإلحصائية  جراءاتوصفًا لإل

 المستخدمة في التحليل اإلحصائي للبيانات. 

 هج الدراسةمن 1-3

التحليلي الذي يقوم على إعطاء صورة عن الظاهرة التي يرغب  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي

الباحث بجمع البيانات عنها، بحيث يصف ميزات وخصائص المجتمع، وهو المنهج المناسب 

الجنائية  تحقيقها، وألنه يصف األثر بين المحاسبةاألهداف الدراسية التي تسعى إلى واألفضل لتحقيق 

 ية؛ حيث تم تحليل البياناتاألردنفي الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

ًا الدراسة التي أعدت خصيص من خالل أدواتوالمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة بعد أن تم جمعها 

 لهذا الغرض.

 مجتمع الدراسة وعينتها 3-2

رة الضريبة الدخل والمبيعات، الذين يعملون ضمن مجتمع الدراسة العاملين في دائيشكل 

ريبة؛ ض مدققيالتدقيق،  اقسامالتدقيق، رؤساء  ، رؤساء شعبدير الماليية: المالمسميات الوظيف

عام ريبة الدخل والمبيعات لعن دائرة ض الصادرة( فردًا، وذلك وفقًا لإلحصائيات 377والبالغ عددهم )

2018. 
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م ت ( فردًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية؛ وذلك استنادًا إلى جدول191وتكونت عينة الدراسة من )

 تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كل من بارتلت وكوترلك وهيجنز من خالله

(Bartlelt, Kotrliek and Higgins, 2001)، التي  ونظرًا لما فرضته جائحة كورونا من القيود

 اإلستبانةل رابط من خالل إرساإلكترونًيا  اإلستبانةقام الباحث بتوزيع  التنقل واالختالط، حيثب تتعلق

لعينة الدراسة بمساعدة بعض األشخاص العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك من خالل 

 .(Google form)الذي توفره خدمات جوجول العداد االستبانات واستطالعات الرأي برنامج

 تمصادر جمع البيانا 3-3

 : وفًقا لألتيالدراسة التي تتعلق ببيانات التتألف مصادر جمع 

ات والمقاالت المتخصصة والجه السابقة تشمل الكتب واألبحاث والدراسات مصادر الثانوية:الأواًل: 

 الرسمية المختصة، والمواقع اإللكترونية.

ثر المحاسبة أميمها لغايات بيان وتع اعتمدت الدراسة على استبانة تم إعدادها مصادر األولية:ال :ثانياً 

 ية. األردنالجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

 أداة الدراسة 3-4

الحد  استبانة تقيس أثر المحاسبة الجنائية في باعداد وتعميمتحقيقًا ألهداف الدراسة، قام الباحث 

ية، وذلك بالرجوع إلى األدب النظري األردنة من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العام

والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع. وتكونت أداة الدراسة من جزئين؛ حيث تضمن الجزء 

ر، المؤهل العلمي )دبلوم، بكالوريوس، ماجستيالدراسة ك الخاصة بالعينةاألول المعلومات الديمغرافية 

سبة، إدارة أعمال، علوم مالية ومصرفية، اقتصاد، أخرى(، التخصص العلمي )محا ومن ثم (،دكتوراه

 ،، أخرى(ضريبيوالمسمى الوظيفي )مدير مالي، رئيس قسم التدقيق، رئيس شعبة التدقيق، مقدر 
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العمر و ، سنة فأكثر( 21( سنة، 20-11)( سنوات، 10-5سنوات، ) (5والخبرة العملية )أقل من 

زء ؛ كما تناول الجسنة فأكثر( 51سنة،  50-سنة 41من سنة،  40–سنة 31سنة فأقل، من  30)

بة الجنائية المحاس ة، وتكو ن هذا الجزء من محورين؛ األولالثاني الفقرات المتعلقة في متغيرات الدراس

 ، والثاني الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمةالعامة االردنية في الشركات المساهمة

المحور من ثالث أبعاد )الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية ؛ وتكون هذا العامة االردنية

المساهمة، الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة، الحد من التهرب الضريبي 

 كات المالية )البنوك(.في الشر 

 صدق أداة الدراسة 

ي أثر المحاسبة الجنائية فلمقياس الدراسة تم استخدام صدق المحتوى للتحقق من الصدق أداة 

تم عرضه على مجموعة من و ية، األردنالحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

( 12المحكمين المختصين في مجال المحاسبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وبلغ عددهم )

وكان الغرض من التحكيم  ( يوضح أسماء المحكمين،1ية والمحلق رقم )األردنمحكمًا من الجامعات 

هو التحقق من درجة مناسبة الصياغات اللغوية للفقرات ومدى انتماء الفقرات للُبعد الذي وردت فيه، 

ومدى قياسها لذلك الُبعد الذي تنتمي إليه، وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين إذ تم حذف وتعديل 

 عتماد على نسبة موافقةاإل نه تموكما ااآلخر،  مع البعض صياغة بعض الفقرات، ودمج بعضها

( فقرة كما هو مبين 35( من آراء المحكمين. وقد تكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من )80%)

بعض  من خالل حذف( فقرة وذلك 29(، وأصبحت األداة بصورتها النهائية على )2في الملحق رقم )

عادة صياغة بعضها، كما هو مبين في الملحق رق  (.3م )الفقرات وا 
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تصحيح أداة الدراسة، وذلك من خالل إعطاء كل من غايات وتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي ل

بدرجة طة، متوسالفقرات درجة واحدة من بين درجاته الخمسة )بدرجة كبيرة جدًا، بدرجة كبيرة، بدرجة 

اعتمد الباحث على ( على الترتيب، كما 1 ،2 ،3 ،4 ،5قليلة، بدرجة قليلة جدًا( والتي تمثل رقميًا )

؛ لتكون متوسطة ،مرتفعة ،آراء عينة الدراسة إلى منخفضةبحيث تم تقييم  الفرضي المتوسط الحسابي

 مؤشرًا على المستوى، وذلك باالستناد إلى المعادلة التالية: 

 عدد المستويات /للبدائل( الحد األدنى  –طول الفترة= )الحد األعلى للبدائل 

   3( / 1-5)طول الفترة= 

 1.33طول الفترة = 

 ( إلى الحد األدنى لكل فئة، 1.33يتم إضافة )

 وبذلك تكون المستويات كالتالي: 2.33=1+1.33

 2.33-1الدرجة المنخفضة من 

 3.67- 2.34الدرجة المتوسطة من 

 5-3.68الدرجة المرتفعة من 

 ثبات أداة الدراسة 

يقة االتساق بطر  اإلستبانةامل الثبات لهذه للتحقق من ثبات أداة الدراسة، قام الباحث بحساب مع

الداخلي  تساق( إليجاد معامل اإلCronbach Alphaكرونباخ ألفا ) من خالل اعتماد معامل الداخلي

مقدري دائرة ضريبة ( موظفًا من 20ستطالعية مكونة من )إلألداة، إذ تم تطبيق اإلستبانة على عينة 

 يوضح ذلك: اه دنأ( 3، والجدول رقم )الدخل والمبيعات
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 (3الجدول )
 معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( ألداة الدراسة

ككل باستخدام معامل كرونباخ ألفا تعد مقبولة  ( أن معامل ثبات اإلستبانة3الجدول رقم )يوضح 

( وهي قيم مرتفعة ومناسبة لتحقيق 0.968ألغراض الدراسة الحالية، وقد بلغت معامالت الثبات )

 الدراسة.هذه أهداف 

 متغيرات الدراسة 3-5

   ة: اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتي

 .المحاسبة الجنائيةمتغير المستقل: ال -

 .نوكوالب التهرب الضريبي في الشركات الصناعية والخدمية والمالية متغير التابع:ال -

 الدراسة إجراءات 3-6

 تحقيق األهداف التالية:لغايات قام الباحث بإجراء الخطوات 

اسات دافها، تم استعراض الدر بعد تحديد عنوان الدراسة وصياغة مشكلة الدراسة وتساؤالتها، وأه -

 المحاسبة الجنائية والحد من التهرب الضريبي. السابقة واألدب النظري ذات العالقة بموضوع 

رأي الإبداء لغايات األولية وعرضها على لجنة من المحكمين  بصورتهاتصميم أداة الدراسة  -

 .ته لغايات الدراسةمناسبمدى مالحظاتهم حول سالمة المقياس اللغوية والتركيبية و ووضع 

 معامل الثبات االتساق الداخلي عدد الفقرات المتغير الرقم 
 0.901 12 المحاسبة الجنائية في الشركات المساهمة .1
 0.948 17 الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة .2
 0.968 29 الدرجة الكلية -
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اس تطبيقه وذلك بعد التأكد من صدق المقيغايات العمل على تطوير الصورة النهائية للمقياس ل -

ختصاص، وكذلك التحقق من ثبات لجنة من المحكمين ذوي الخبرة واإلعلى من خالل عرضه 

 كرونباخ ألفا(.معامل المقياس من خالل معامل االتساق الداخلي )

راسة وعينتها؛ حيث أن مجتمع الدراسة تكون من العاملين في دائرة الضريبة تحديد مجتمع الد -

الدخل والمبيعات، الذين يعملون ضمن المسميات الوظيفية: المدراء الماليين، رؤساء شعبة 

( فرداً وتم اختيارهم 191عينة الدراسة ) وتضمنتالتدقيق، رؤساء قسم التدقيق، ومقدري الضريبة، 

 بطريقة عشوائية.

 ة.لعينة الدراس االلكتروني اإلستبانةمن خالل إرسال رابط  اإلستبانةبتوزيع  قام الباحث -

ومن ثُم تم  تحليل هذه البيانات بواسطة برنامج  ،Excelملف إكسل  وتم تفريغ اجابات العينة على -

SPSS ام الباحث ق وبعدهاثم قام الباحث بتحليل البيانات وتفسير النتائج، ومن . اإلحصائي

ليها من التي تم الحصول ع تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة استنادًا إلى نتائج الدراسةب

 . خالل هذه الدراسة

 المعالجة اإلحصائية 3-7

 انةوضعها في استمارة اإلستب( بهدف اإلجابة على األسئلة التي تم spssاستخدم الباحث برنامج )

 على النحو اآلتي: 

  ية لوصف المتغيرات الشخصية. التكرارات والنسب المئو  -

( وذلك لوصف إجابات Descriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ) -

 المعيارية.  اإلنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية و  عينة الدراسة، إذ تم
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 والذي يستخدم الختبار التوزيع الطبيعي للبيانات.  (Kolmogorov-Smirnovاختبار ) -

 . الرئيسةختبار فرضية الدراسة االنحدار المتعدد إل حليلت اختبار -

 ختبار فرضيات الدراسة الفرعية. االنحدار البسيط إل تحليلاختبار  -
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 :الفصل الرابع
 )التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات(

 الدراسة. لمتغيرات الوصفي التحليل 4-1
 الفرضيات. اختبار 4-2
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 الفصل الرابع
 ئي واختبار الفرضيات()التحليل اإلحصا

لمحاسبة الجنائية أثر ايتناول الفصل الحالي عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الد راسة بخصوص 

ية، )الصناعية، الخدمية، المال في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة األردنية

 :وذلك باإلجابة عن أسئلة الد راسة، وعلى النَّحو اآلتي

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 4-1

 يةاألردنأواًل: متغير المحاسبة الجنائية في الشركات المساهمة العامة 

رات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فق اإلنحرافاتاستخراج المتوسطات الحسابية و  تم

 يوضح ذلك:إدناه ( 4متغير المحاسبة الجنائية، والجدول رقم )

 (4الجدول )
 مرتبة تنازلياً ات ير قرات المتعلقة بالمتغالمعيارية للف اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

توفر المحاسبة الجنائية األدوات والوسائل التي تمكن المحاسب  4 1
ات الجنائي من التحري عن النزاعات المالية في الشرك

 المساهمة العامة.

 مرتفعة 0.98 3.88

توفر المحاسبة الجنائية األدلة التي تمك ن المحاسب الجنائي  7 2
من تكوين حكمُه المهني لدى فحص البيانات المالية للشركات 

 المساهمة العامة.

 مرتفعة 0.90 3.83

تقدم المحاسبة الجنائية معلومات عن مدى التزام الشركات  5 3
 والقوانين والذي يحد من حدوث النزاعات المالية. بالتشريعات

 مرتفعة 0.91 3.87

يقوم المحاسب الجنائي في الشركات المساهمة العامة التي  6 4
توجد فيها نزاعات مالية على تقييم السياسات والمبادئ 

المحاسبية المطبقة ويناقش اإلدارة بكيفية اختيار التقديرات 
 المحاسبية المناسبة.

3.84 .910  مرتفعة 
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أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير المحاسبة الجنائية جاءت  اعاله (4) رقم ن الجدوليبي  

(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية 0.64( وانحراف معياري )3.85مرتفعة بمتوسط حسابي )

األولى والتي تنص على "تعمل ( بالمرتبة 6(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.73-3.94للفقرات ما بين )

المحاسبة الجنائية على مساعدة الحكم القضائي بحل النزاعات المالية في الشركات المساهمة العامة 

( بدرجة مرتفعة، وهذا يعني أن المحاسبة الجنائية تساعد األجهزة 3.97ية" بمتوسط حسابي )األردن

بينما جاءت  ،ا المالية والمحاسبية والتجاريةايالعدلية والقضائية على إصدار أحكام عادلة بشأن القض

ستشارة حول تقييم األضرار باستخدام المعايير تي تنص "يقدم المحاسب الجنائي اإل( وال5الفقرة )

يقدم المحاسب الجنائي االستشارة حول تقييم األضرار باستخدام  11 5
 المعايير المناسبة.

 مرتفعة 0.94 3.73

تعمل المحاسبة الجنائية على مساعدة الحكم القضائي بحل  1 6
 النزاعات المالية في الشركات المساهمة العامة األردنية.

 مرتفعة 0.82 3.94

سبة الجنائية في تحديد درجة اإلفصاح والشفافية تساهم المحا 10 7
 في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة األردنية.

 مرتفعة 0.96 3.80

تقوم المحاسبة الجنائية بتطبيق مهارات التقصي والتدقيق  3 8
الفعلي للحقائق وجمع األدلة الكافية عن المتورطين في عملية 

 مة العامة األردنية.التحريف في الشركات المساه

 مرتفعة 0.85 3.89

تقوم المحاسبة الجنائية في الكشف عن النزاعات المالية في  7 9
 القوائم المالية في الشركات المساهمة العامة األردنية.

 مرتفعة 0.96 3.83

تعمل المحاسبة الجنائية على التأكيد من استمرارية الشركة في  8 10
 لمحاسبية بشكل سليم.تطبيق المبادئ والمعايير ا

 مرتفعة 0.96 3.82

يقوم المحاسب الجنائي بفحص البيانات الواردة في تقارير  9 11
 المراجع الداخلي والخارجي.

 مرتفعة 0.99 3.81

تستخدم المحاسبة الجنائية المهارات الفنية العالية والمعرفة في  2 12
 فض النزاعات المالية.

 مرتفعة 0.98 3.91

الكليةالدرجة  - -  مرتفعة 0.64 3.85 
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( بدرجة مرتفعة. وهذا يعني أن المحاسبة 3.73) لها متوسط الحسابيالالمناسبة" بالمرتبة األخيرة وبلغ 

 ليس بالمستوى المطلوب.الجنائية تقييم األضرار لكن 

ات ا في الدعاوي الجنائية ذوُيعزى الباحث إلى أن المحاسبة الجنائية هي األكثر عمقًا وارتباطً 

 الكشف عن المخالفات في التقارير المالية. الصبغة المالية، فيمكن من خاللها

 يةاألردنثانيًا: متغير الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

عاد المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أب اإلنحرافاتتم استخراج المتوسطات الحسابية و 

 يوضح ذلك:إدناه ( 5متغير الحد من التهرب الضريبي، والجدول رقم )

 (5جدول )ال
 المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أبعاد ُمتغير الحد من اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

 التهرب الضريبي

 الُبعد الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

1 1 
الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية 

 العامة االردنية المساهمة
 مرتفعة 0.68 3.98

الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية  2 2
 العامة االردنية المساهمة

 مرتفعة 0.71 3.92

3 3 
الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية 

 مرتفعة 0.68 3.89 العامة االردنية )البنوك( المساهمة

 مرتفعة 0.62 3.93 الدرجة الكلية - -

 أن  درجة الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة اعاله ( 5يبين الجدول رقم )

المعياري  اإلنحرافمة (، وبلغت قي3.93المتوسط الحسابي ) جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغاالردنية 

ن ُبعد الحد ميظهر الجدول ان لتهرب الضريبي بدرجة مرتفعة، كما جاءت جميع أبعاد ا (،0.62)

بلغ  بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي االردنية التهرب الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة
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 النسبةببالمرتبة الثانية ُبعد الحد من التهرب الضريبي  بينما جاء(، 0.68( وبانحراف معياري )3.98)

(، 0.71( وبانحراف معياري )3.92بمتوسط حسابي بلغ ) العامة االردنية خدمية المساهمةاللشركات ل

لعامة ا أما المرتبة األخيرة فجاء ُبعد الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية المساهمة

 (. 0.68نحراف معياري )ا  ( و 3.89بمتوسط حسابي ) االردنية)البنوك(

ويمكن تفسير ذلك إلى أن األشخاص الُمكل فين في المحاسبة الجنائية لديهم القدرة على الحد من 

ر ُتساعد المحاسبة الجنائية في تحديد األنشطة غيو التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة، 

جمع األدلة، وتقديم رأي فني محايد حول عملية لغش من خالل القانونية التي تساعد على ممارسة ا

 التقارير المالية.

ل المعيارية لتقديرات أفراد العينة الدراسة على فقرات ك اإلنحرافاتوتم حساب المتوسطات الحسابية و 

 حيث كانت على النحو التالي: ،ُبعد على حدا

 لصناعية المساهمةالُبعد األول: الحد من التهرب الضريبي في الشركات ا

لحساب تقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات ُبعد الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية 

يوضح  ادناه( 6المعيارية، والجدول رقم ) اإلنحرافاتالمساهمة تم استخدام المتوسطات الحسابية و 

 ذلك:
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 (6الجدول )
فقرات المتعلقة بُبعد الحد من التهرب الضريبي في المعيارية لل اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابي ة و 

 الشركات الصناعية الُمساهمة

أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لُبعد الحد من التهرب الضريبي اعاله ( 6يبين الجدول )

نحراف ا  ( و 3.98)ءت مرتفعة بمتوسط حسابي جاالعامة االردنية في الشركات الصناعية المساهمة 

(، حيث جاءت 4.09-3.86(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )0.68معياري )

ف في تأكد من أن المكلال( بالمرتبة األولى والتي تنص على "تعمل المحاسبة الجنائية ب2الفقرة رقم )

طابق القانوني بشكل م شركات الصناعية يقوم بالمصادقة على القوائم المالية من قبل المحاسبال

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

1 2 
تعمل المحاسبة الجنائية بالتحقق من تقديم اإلقرار 

ُيسهم حو وعلى نالضريبي بشكل ُمطابق لسجالته وبياناته 
 ر ب الضريبي في الشركات الصناعية.في الحد  من الته

 مرتفعة 0.91 4.07

2 

 
 
1 

تعمل المحاسبة الجنائية بالتأكد من أن  الُمكلف في 
الشركات الصناعية يقوم بالمصادقة على القوائم المالية 
من قبل المحاسب القانوني بشكل ُمطابق للواقع وغير 

 ُمخالف للحد من التهرب الضريبي.

 مرتفعة 0.87 4.09

3 
 
3 

التحليلية في الشركات الصناعية في  جراءاتُتساهم اإل
التحقق من دقة بيانات الُمكلفين والذي بدوره يحد من 

 التهرب الضريبي
 مرتفعة 0.98 3.96

4 
 
3 

يتوفر تقنية الربط اإللكتروني مع الشركات الصناعية من 
 أجل الحصول على المعلومات عن الُمكلفين.

 مرتفعة 0.89 3.96

5 
 
4 

تعمل المحاسبة الجنائية بالتحقق من عدم تغيير فواتير 
البيع أو الشراء أو غيرها من المستندات من قبل الُمكلفون 

 بقصد تقليل األرباح في الشركات الصناعية.
 مرتفعة 0.98 3.95

6 
 
5 

تلجأ الشركات الصناعية إلى التحول إلى مؤسسات فردية 
ادة من الستفلتجنب فرض الضريبة على أرباح الشركة وا

 اإلعفاءات الضريبة الممنوحة لألفراد.
 مرتفعة 0.94 3.86

 مرتفعة 0.68 3.98 الدرجة الكلية - -
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نحراف معياري (4.09للواقع وغير مخالف للحد من التهرب الضريبي" بمتوسط حسابي ) ، ((0.87وا 

( والتي تنص "تلجأ الشركات الصناعية إلى التحول إلى مؤسسات فردية؛ لتجنب 6بينما جاءت الفقرة )

تبة الممنوحة لألفراد" بالمر فرض الضريبة على أرباح الشركة واالستفادة من اإلعفاءات الضريبة 

نحراف معياري (3.98األخيرة وبلغ متوسط الحسابي )  بأن المحاسبة. ويمكن تفسير ذلك (0.94) وا 

التي ي و التقاض عملية باإلضافة إلى دعم ،الضريبيالجنائية تساعد على اكتشاف حاالت التهرب 

مراجعة المستندات المالئمة؛ من ثم ومن دعاء، قبول أو رفض اإلغايات تشمل المستندات جميعها، ل

بداء الرأي.  أجل تكوين تقييم أولي للحالة وفحص األدلة وا 

 العامة االردنية البعد الثاني: الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة

 ُبعد الحد من التهرب الضريبي في الشركاترات أفراد عينة الدراسة لفقرات تقدي تم احتساب

ية، المعيار  اإلنحرافاتاستخدام المتوسطات الحسابية و  من خالل العامة االردنية المساهمةالخدمية 

 يوضح ذلك: ادناه ( 7والجدول رقم )

 (7الجدول )
المعيارية للفقرات المتعلقة بالُبعد الحد من التهرب الضريبي في  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

 الشركات الخدمية المساهمة

 الفقرة تبةالر  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

7 6 
تعمل المحاسبة الجنائية بالتحقق من قيام الُمكل ف بسداد ما يستحق 
عليه من الضرائب في المواعيد القانونية المحددة في الشركة 

 ة.يالخدم
 مرتفعة 0.99 3.84

شريعات تت الخدمية بالتعمل المحاسبة الجنائية على توعية الشركا 3 8
 دور في الحد من التهرب الضريبي. ما له منالضريبية ل

 مرتفعة 0.94 3.90

9 5 
تعمل المحاسبة الجنائية بالتحقق من قيام المكلفون في الشركات 

 الخدمية بإصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية تقديم خدمة.
 مرتفعة 0.97 3.88
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أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لُبعد الحد من التهرب الضريبي اعاله ( 7)رقم يبين الجدول 

( وانحراف 3.92جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي ) العامة االردينة لمساهمةفي الشركات الخدمية ا

(، حيث جاءت 3.97-3.84(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )0.71معياري )

( بالمرتبة األولى والتي تنص على "يعمل المحاسب الجنائي على تقديم الوعي للشركات 12الفقرة رقم )

نحراف  (3.97اتجاه سداد ما عليه من ضرائب" بمتوسط حسابي ) اإلجتماعية الخدمية بالمسؤولية وا 

ام تحقق من قيال( والتي تنص "تعمل المحاسبة الجنائية ب7) رقم ، بينما جاءت الفقرة(0.97) معياري

ة" يالمكلف بسداد ما يستحق عليه من الضرائب في المواعيد القانونية المحددة في الشركة الخدم

نحراف معياري (3.84) لها متوسط الحسابيالاألخيرة وبلغ بالمرتبة   .(0.99) وا 

 (العامة االردنية )البنوك الُبعد الثالث: الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية المساهمة

تقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات الُبعد الحد من التهرب الضريبي في الشركات  تم احتساب

ية، المعيار  اإلنحرافاتاستخدام المتوسطات الحسابية و  من خالل العامة االردنية المساهمة المالية

 يوضح ذلك:  ادناه (8والجدول رقم )

  

10 4 
اقتطاع شركات الخدمية بتعمل المحاسبة الجنائية بالتحقق من قيام ال

 الضريبة المستحقة على دخل العاملين لديها.
 مرتفعة 0.96 3.89

11 2 
تعمل المحاسبة الجنائية على التحقق من قيام المكلفون بسداد ما 

ابة بتحقيق العدالة في الرق الهتمامهاعليهم من مستحقات ضريبة 
 والتدقيق عليهم.

 مرتفعة 0.92 3.94

12 1 
الجنائي على تقديم الوعي للشركات الخدمية  يعمل المحاسب

 سداد ما عليه من ضرائب. من خالل اإلجتماعيةبالمسؤولية 
 مرتفعة 0.97 3.97

 مرتفعة 0.71 3.92 الدرجة الكلية - -
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 (8الجدول )
المعيارية للفقرات المتعلقة بالُبعد الحد من التهرب الضريبي في  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و 

 الشركات المالية المساهمة

أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لُبعد الحد من التهرب الضريبي  اعاله (8)رقم يبين الجدول 

(، 0.68( وانحراف معياري )3.89في الشركات المالية المساهمة جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي )

( 17(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.98-3.79وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )

بالمرتبة األولى والتي تنص على "خفض نسب الضريبة المفروضة على البنوك تساهم في تشجيع 

نحراف معياري) (3.98البنوك بسداد ما عليها من ضرائب" بمتوسط حسابي ) بينما جاءت  ،0.93)وا 

بنوك لعلى: "تعمل المحاسبة الجنائية على التحقق من قيام المكلف في ا تنص( والتي 16)رقم الفقرة 

 الفقرة تبةالر  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الدرجة

13 2 
الرقابة أثناء التدقيق في الحد من التهرب  إجراءاتتساهم 

 الضريبي.
 مرتفعة 0.97 3.97

14 4 
ناء تأكد من قيام إدارات ضريبية بالتعمل المحاسبة الجنائية ب

الثقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين في البنوك 
 المكلف بسداد ما عليه من ضرائب طبقًا للقانون.ليقوم 

 مرتفعة 0.94 3.83

15 3 
تعمل المحاسبة الجنائية على مساعدة المكلفون باإلفصاح 

المعلومات التي تتعلق بحجم نشاطهم الحقيقي عن  دعن
 تقديمهم اإلقرار الضريبي.

 مرتفعة 0.96 3.90

16 5 
في  م المكلفتعمل المحاسبة الجنائية على التحقق من قيا

البنوك بإصدار كشوفات حساب بشكل سليم وبدون تغيير 
 أو تالعب يساهم في الحد من التهرب الضريبي.

 مرتفعة 0.96 3.79

17 1 
خفض نسب الضريبة المفروضة على البنوك تساهم في 

 تشجيع البنوك بسداد ما عليها من ضرائب.
 مرتفعة 0.93 3.98

 تفعةمر  0.68 3.89 الدرجة الكلية - -
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بإصدار كشوفات حساب بشكل سليم وبدون تغيير أو تالعب يساهم في الحد من التهرب الضريبي" 

نحراف معياري) (3.79)لها بالمرتبة األخيرة وبلغ المتوسط الحسابي   .(0.96وا 

وهذا يعني أن المحاسبة الجنائية تساعد في جمع األدلة المالية التي تشكل أدلة قوية لدعم 

 قانونية الستردادها، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي.المطالبات ال

 اختبار الفرضيات 4-2

نحدار الختبار فرضيات الدراسة، تم إجراء االختبارات اآلتية؛ قبل البدء في تطبيق تحليل اإل

 نحدار، كما يلي: اإلفتراضات تحليل من أجل ضمان ُمالئمة البيانات إل وذلك

 عيأواًل: اختبار التوزيع الطبي

يث قام والتابعة في الدراسة، ح المستقلةاستخدم الباحث اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات 

، وتعتبر البيانات الخاضعة للتوزيع Kurtosisوالتفلطح  Skewnessالباحث باستخدام قيم اإللتواء 

ذا، 1.96±محصورة ما بين  Skewnessالطبيعي إذا كانت قيم  ة محصور  Kurtosisكانت قيم  وا 

 ( يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: 9، والجدول رقم )3±بين 

 (9الجدول )
 اختبار التوزيع الطبيعي

 Kurtosisقيم  Skewnessقيم  المتغير
 1.114 0.599- الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة
821.5 0.780- الحد من التهرب الضريبي في الشركات خدمية المساهمة  
 1.232 0.628- الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية المساهمة

 2.022 0.784- الحد من التهرب الضريبي
 2.562 1.250- المحاسبة الجنائية
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 كانت محصورة بين Skewnessأن جميع قيم اإللتواء اعاله ( 9يتبين من الجدول رقم )

 التابع( لمتغير 1.25) Skewnessاء ، حيث بلغت أعلى قيمة لاللتو (-0.599-0.784-)

حيث بلغت أعلى قيمة  3±فكانت محصورة بين  Kurtosisالمحاسبة الجنائية، أما قيم التفلطح 

 لدراسةا ( لمتغير التابع المحاسبة الجنائية. وهذه القيم تدل على أن جميع متغيرات2.562للتفلطح )

 الية توضح التوزيع الطبيعي:مشاكل التوزيع الطبيعي. واألشكال الت حيث سليمة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: التوزيع الطبيعي إلجابات عينة الدراسة نحو المحاسبة الجنائية2) لشكل رقما
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 ثانيًا: اختبار مشكلة االرتباط 

( للتأكد من مدى مالئمة Multicollinearityتم استخدام اختبار مشكلة االرتباط الخطي المتعدد )

حدار الخطي المتعدد، حيث قام الباحث باستخدام معامل تضخم التباين البيانات لتحليل االن

(Variance Inflation Factor( والتباين المسموح )Tolerance( والجدول رقم )10 ) يوضح ادناه

 (: Multicollinearityنتائج اختبار مشكلة االرتباط الخطي المتعدد )

 ( 10الجدول )
 (Multicollinearityتعدد )اختبار مشكلة االرتباط الخطي الم

( بين المتغير المستقل Multi collinarityعدم وجود ارتباط عال )اعاله ل( 10يبين الجدول رقم )

 Toleranceالتباين المسموح به قيم و ، 10ل عن تق VIFتضخم التباين الحيث كانت القيم معامل 

 لمتغيرات المستقلة.ل بالنسبةوهذا يعني قبول التباين  ،0.05أكبر من 

ة، دراسة الرئيسالختبار فرضية المتعدد إل الخطي ختبار الفرضيات تم استخدام تحليل االنحداروإل

رضيات على سيكون معيار قبول الفالفرعية، حيث  الدراسة وتحليل االنحدار البسيط الختبار فرضيات

لخطي االنحو التالي: يتم قبول الفرضية العدمية إذا بلغت قيمة الداللة للمتغير في معادلة االنحدار 

 .%5كانت قيمة الداللة أقل من أو يساوي  إذاوسيتم قبول الفرضية البديلة  ،%5من  المتعدد أكبر

 ة:  الفرضية الرئيس

H0معنوية الجنائية عند مستوى داللة إحصائية : ال يوجد أثر للمحاسبة (α≤0.05 في )
 ية.األردنالحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

معرفة المتعدد لالخطي نحدار تم استخدام اإل ،صحتهاالفرضية الرئيسة من عدم  صحةختبار إل

حد من التهرب الضريبي في ( في الα≤0.05محاسبة الجنائية عند مستوى داللة إحصائية )الأثر 

 يوضح ذلك: ادناه (11ية، والجدول رقم )األردنالشركات المساهمة العامة 

 Toleranceالتباين المسموح به  VIFمعامل تضخم التباين  المتغير المستقل
 1.000  1.000 المحاسبة الجنائية
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 (11جدول )ال
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية 

 المتغير التابع: الحد من التهرب الضريبي
 B T Sig المتغير المستقل

 0.000 7.952 1.780 الثابت
 0.000 9.742 0.559 المحاسبة الجنائية

2R 0.578 
F 94.901 

Sig 0.000 

 الحد من التهرب الضريبيالمتمثل في  التابعأن المتغير  اعاله (11الجدول ) خالل يظهر من

( من األثر المتغير التابع )الحد من التهرب الضريبي(، وقد بلغت قيمة %57.8قد فسر ما نسبته )

"F( "94.901بداللة إحصائية للنموذج عند مستوى دال )( وهذا %5( وهي أقل من )0.000لة )

للنموذج المستخدم والمتغير المستقل في التأثير على الحد من التهرب الضريبي اثر عالي يدل على 

ة سسيتم رفض الفرضية الصفرية الرئيية. وبناء على ما سبق األردنفي الشركات المساهمة العامة 

( في α≤0.05د مستوى داللة إحصائية )" ال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية عن التي تنص على

ية" وقبول الفرضية البديلة التي األردنالحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

( في الحد من α≤0.05على "وجود أثر للمحاسبة الجنائية عند مستوى داللة إحصائية )تنص 

 ية".األردنالتهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة 

 فرضية الفرعية األولى وتنص على ما يلي:  ال

H01 : معنوية عند مستوى داللة إحصائية ال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية(α≤0.05 )  في الحد

 .المساهمة العامة األردنية لصناعيةمن التهرب الضريبي في الشركات ا
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لبسيط ا الخطي الختبار صحة الفرضية الفرعية األولى من عدم صحتها تم استخدام االنحدار

لمعرفة أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية، والجدول رقم 

 يوضح ذلك:  ادناه (12)

 (12جدول )ال
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى 

 المتغير التابع: الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية
 B T Sig المتغير المستقل

 0.000 6.436 1.572 الثابت
 0.000 9.998 0.626 المحاسبة الجنائية

2R 0.588 
F 99.951 

Sig 0.000 

سر فأن  الُمتغير المستقل المتمثل في المحاسبة الجنائية قد اعاله ( 12) رقم يظهر من الجدول

 ناعيةت الصمتغير التابع )الحد من التهرب الضريبي في الشركالل( من األثر %58.8ما نسبته )

( بداللة إحصائية للنموذج عند مستوى داللة 99.951" )F(، وقد بلغت قيمة "العامة االردنية

للنموذج المستخدم والُمتغير المستقل في  اثر عالي( وهذا يدل على %5( وهي أقل من )0.000)

ة. وبناء على ياألردنالتأثير على الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

بة الجنائية "ال يوجد أثر للمحاس انه ة التي تنص علىسيتم رفض الفرضية الصفرية الرئيسما سبق 

 معنوية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية عند مستوى داللة إحصائية

(α≤0.05 وقبول الفرضية البديلة التي ") حد من لعلى "وجود أثر للمحاسبة الجنائية في اتنص

 (".α≤0.05) معنوية التهرب الضريبي في الشركات الصناعية عند مستوى داللة إحصائية
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 الفرضية الفرعية الثانية وتنص على ما يلي:  

H02 : معنوية عند مستوى داللة إحصائيةال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية (α≤0.05 ) في الحد
  .ة العامة األردنيةالمساهم من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية

لبسيط االخطي الختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية من عدم صحتها تم استخدام االنحدار 

جدول رقم وال ،لمعرفة أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية

 يوضح ذلك: ادناه (13)

 (13جدول )ال
 يةاختبار الفرضية الفرعية الثان نتائج

 المتغير التابع: الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية
 B T Sig المتغير المستقل

 0.000 6.742 1.286 الثابت
 0.000 14.366 0.688 المحاسبة الجنائية

2R 0.722 
F 206.393 

Sig 0.000 

سر ف ائية قدأن المتغير المستقل المتمثل في المحاسبة الجن اعاله (13) رقم يظهر من الجدول

لعامة ا لمتغير التابع )الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدميةل( من األثر %72.2ما نسبته )

( 0.000( بداللة إحصائية للنموذج عند مستوى داللة )206.393" )F(، وقد بلغت قيمة "االردنية

ر على المستقل في التأثي( وهذا يدل على نسبة عالية للنموذج المستخدم والُمتغير %5وهي أقل من )

يتم ية. وبناء على ما سبق ساألردنالحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة العامة 

من  " ال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحد رفض الفرضية الصفرية الرئيسية التي تنص على

(" وقبول α≤0.05) معنوية التهرب الضريبي في الشركات الخدمية عند مستوى داللة إحصائية
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على "وجود أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في  تنص الفرضية البديلة التي

 (".α≤0.05)معنوية إحصائية الشركات الخدمية عند مستوى داللة 

 الفرضية الفرعية الثالثة وتنص على ما يلي:  

H03 : معنوية اللة إحصائيةعند مستوى دال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية (α≤0.05 ) في الحد
  .)البنوك( المساهمة العامة األردنيةمن التهرب الضريبي في الشركات المالية 

لبسيط االخطي الختبار صحة الفرضية الفرعية الثالثة من عدم صحتها تم استخدام االنحدار 

 (14دول رقم )والج ،ت الماليةلمعرفة أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركا

 يوضح ذلك:  ادناه

 (14جدول )ال
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 المتغير التابع: الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية )البنوك(
 B T Sig المتغير المستقل

 0.000 6.954 1.570 الثابت
 0.000 10.845 0.620 المحاسبة الجنائية

2R  0.619  
F 117.623 

Sig 0.000 

أن  الُمتغير المستقل المتمثل في المحاسبة الجنائية قد فس ر اعاله ( 14)رقم يظهر من الجدول 

( من األثر المتغير التابع )الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية(، وقد %61.9ما نسبته )

( وهي أقل من 0.000ند مستوى داللة )( بداللة إحصائية للنموذج ع117.623" )Fبلغت قيمة "

( وهذا يدل على نسبة عالية للنموذج المستخدم والُمتغير المستقل في التأثير على الحد من 5%)

 ية. وبناء على ما سبق سيتم رفضاألردنالتهرب الضريبي في الشركات المالية المساهمة العامة 

هرب ر للمحاسبة الجنائية في الحد من الت"ال يوجد أث الفرضية الصفرية الرئيسية التي تنص على
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(" وقبول الفرضية α≤0.05)معنوية  الضريبي في الشركات الخدمية عند مستوى داللة إحصائية

على "وجود أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات تنص البديلة التي 

 (".α≤0.05)معنوية المالية عند مستوى داللة إحصائية 

ونستنتج مما سبق ومن تحليل الفرضيات للفئات الثالث )الخدمية، الصناعية، المالية( فتبين أن 

قطاع لايتأثر بالمحاسبة الجنائية والحد من التهرب الضريبي بدرجة مرتفعة، ويليه  الصناعيقطاع ال

                            ُيوضح ذلك:          ( ادناه15رقم) . والجدول التاليالمالي القطاعومن ُثم  الخدمي

 (15الجدول )
 تحليل الفرضيات للفئات الثالث )الخدمية، الصناعية، المالية(نتائج 

 F T Sig القطاع
 0.000 99.951 9.998 الصناعي القطاع

 0.000 206.393 14.366 قطاع الخدمي
 0.000 117.623 10.845 قطاع المالي
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 :الفصل الخامس
 تائج والتوصياتمناقشة الن

 الدراسة. نتائج 5-1
 التوصيات. 5-2
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ة الجنائية أثر المحاسبن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة حول يتضم  

يات يتضمن هذا الفصل أهم التوصفي الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة، كما 

 التي توصلت إليها الدراسة.

 نتائج الدراسة 5-1
: "هل هناك أثر للمحاسبة الجنائية في الحد  من التهر ب الرئيسيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

 "األردنية؟الضريبي في الشركات الُمساهمة العامة 

ي في ريبأن  درجة الحد من التهرب الضالى  الرئيسيوضحت النتائج المتعلقة بالسؤال 

وانحراف  (3.93)بلغ  متوسط الحسابيوب الشركات المساهمة العامة جاءت بدرجة مرتفعة،

أن المحاسبة الجنائية مزيج متجانس يربط المحاسبة لى وُتعزى هذه  النتيجة إ ،(0.62)معياري

يظهر و والتدقيق بالقضاء من خالل وجهة نظر قانونية لتقديم تقارير تساهم في حل الحجج والنزاعات 

ثر البالغ لها من خالل محاولتها لتجنب العديد من المشكالت التي يمكن ان تواجه الشركات األ

تقديم التقارير المالية والمحاسبية لألغراض القانونية التي تعمل كجسر  من خالل العامة المساهمة

قاعات عدة لـلها مانات محاسبية تم تحليديناميكي يربط نظام المحاسبة بالنظام القانوني وتقديم بي

على  التعرفومن جهة اخرى يمكن من خاللها  لفصل في الدعاوى المتنازع عليهاغايات االمحاكم ل

الممارسات غير القانونية للشركات وجمع األدلة المهمة لتقديم رأي محايد ثري يساعد في الفصل في 

أن  ن، لذلك يمكالتحقق منهااف ذات العالقة لغرض النظر في مطالبات األطر و  ,الدعاوى والمنازعات

ساب ح ضافة الى, باإلةاإلقتصاديحتيال أو إخفاء بعض األضرار إتكون مهمتهم التحقق من وجود 

انونية القالحقيقية والمحتملة وجمع األدلة المالية لدعم المطالبات  ةاإلقتصاديالخسائر واألضرار 
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ستردادها وتحديد الشخص المسؤول عن ، وتحديد األصول المفقودة المراد استرداد تلك المبالغإل

ثر للمحاسبة الجنائية في الحد من التهرب أظهرت النتائج وجود أ ولذلك والغش اإلحتيالعمليات 

  الضريبي في شركات المساهمة العامة وبدرجة مرتفعة. 

بنسبة بدرجة مرتفعة و ستبانة لإل الثالثة بعاداألالمتوسطات الحسابية لمجموع إجابات  ظهرت 

حيث جاء ُبعد الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية , (3.98-3.89راوحت بين )ت

ويفسر الباحث هذه  (0.68نحراف معياري)وا   (3.98المساهمة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )

محاسبة الجنائية من أنجح الطرق في الحد من حاالت التهرب الضريبي التي تمارسها النتيجة ان ال

ي بالمرتبة الثانية ُبعد الحد من التهرب الضريبي ف , وجاء بعدض الشركات الصناعية في األردنبع

نحراف معياري) (3.92خدمية المساهمة بمتوسط حسابي بلغ )الالشركات  , ويفسر الباحث (0.71وا 

لى عا هتساعد انيمكن و  ,الخدمية الشركاتالمحاسبة الجنائية مهمة جًدا لتطوير ان هذه النتيجة 

تحسين سلوكياتها غير النظامية وغير القانونية في عملية التطوير الخاصة بها، وضمان التطور 

تجاهات غير الصحية الموجودة في تنمية اقتصاد السوق ، وفي نفس الوقت تصحيح اإللهاالصحي 

تهرب الضريبي لجاء ُبعد الحد من االمرتبة األخيرة  في أما, قتصادالالتنمية المستقرة والمزدهرة ل وتعزز

نحراف معياري) (3.89في الشركات المالية المساهمة بمتوسط حسابي ) ويفسر الباحث ( 0.68وا 

لمباشر تصالها اة اعلى من الشركات االخرى وذلك إلهذه النتيجة ان الشركات المالية تخضع لراقب

 مع البنك المركزي والذي يتطلب منها تقديم تقرير مالية مفصلة للبنك المركزي.

ة الجنائية ال يوجد أثر للمحاسب: انه التي تنص على ةالرئيسالفرضية امام ذلك فانه تم رفض و 

( في الحد  من من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة α≤0.05عند مستوى داللة إحصائية )

  .العامة األردنية
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نهج المحاسبة  ان استخدام التي افادت( OPIYO, 2017دراسة )اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 

تلفت هذه واخ اإلمتثال للقوانين واألنظمةويساعد على  من الغش في هذه المؤسسات يخففالجنائية 

أثر للتشريعات ومهارات الجهات  والتي اظهرت نتائجها عدم وجود (2017) دراسة فرحالنتيجة مع 

 لحد من الفساد الماليا الجنائية فيالتي تمارس المحاسبة 

هل هناك أثر المحاسبة الجنائية في الحد  من التهرب الضريبي في " الفرعي االول:مناقشة السؤال 

 "الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية؟

الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية  اوضحت نتائج السؤال الفرعي االول ان

نحراف معياري) (3.98المساهمة جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي ) ويفسر الباحث هذه  (,0.68وا 

في السنوات األخيرة تم االهتمام بالبحث حول المحاسبة الجنائية بشكل تدريجي ،  انهالنتيجة الى 

ما ويرجع ذلك إلى  أصبح محط اهتمام الصناعيةدور المحاسبة الجنائية في الشركات  انخاصة أن 

دالقانونية  مشكالتمن  الصناعيةتواجه بعض الشركات  نهو  ,مؤسساتها رةفي تشغيل وا  غالًبا عند  ا 

وفي هذه  اهعلى المحاسبين العاديين التعامل مع فانه يصعبالتعامل مع المشكالت المالية للشركات 

ا حيث ية دورً المحاسبة الجنائيمكن أن تلعب و الحالة ، يعتبر ذلك بمثابة النقص في الشؤون القانونية 

حل والمهارات المهنية مثل القانون والمحاسبة والتدقيق لالمعرفة الشاملة  الجنائيونيستخدم المحاسبون 

استخدامها في و نفتاح والشفافية والشرعية، وجمع المواد تحت فرضية اإل الصناعيةالمشاكل للشركات 

، الالزمة ةاإلقتصادي المعالجاتز عمل يتعز على والتي ستساعد بشكل كبير , عملية حل المشكالت

لمحاسبة ثر واضح لألهذا ظهر  ,تخطيط الضريبي والمراجعة الماليةوالتجنب الضريبي المعقول وال

  الجناية للحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية في االردن.

 انه ( بالمرتبة األولى والتي تنص على2جاءت الفقرة رقم )وبالرجوع الى فقرات البعد االول 

ائم شركات الصناعية يقوم بالمصادقة على القو التأكد من أن المكلف في ال"تعمل المحاسبة الجنائية ب
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المالية من قبل المحاسب القانوني بشكل مطابق للواقع وغير مخالف للحد من التهرب الضريبي" 

نحراف معياري (4.09بمتوسط حسابي ) الشخص ن بأويفسر الباحث هذه النتيجة  ،(0.91) وا 

لمجال في ا اإلحتيالاساسي بالكشف عن  له دورأصبح  بالمصادقة على القوائم المالية المسؤول

يانات ويد بتقوم بتز قد  الصناعيةبعض الشركات ف ،دوالتعقي والذي ازداد من حيث الحجم  اإلقتصادي

إلى  ي بدورهوالذي يؤدحتيال المالي نتهاكات أخرى لإلإتقوم بالتهرب الضريبي و مضللة بهدف مالية 

التنمية  لىعالعامة، ويعطل نظام اقتصاد السوق يؤثر  المصالحوانتهاكات ب ،اإلضرار بصورة الشركة

 إلحتيالاتعامل بفعالية مع ظاهرة يأن  ولذلك وجود هذا الشخص في الشركات يمكنه االقتصادية،

 ،لصناعيةافي الشركات والتهرب الضريبي  المالي اإلحتياللعب دوًرا مهًما في حل مشكلة يالمالي و 

مام القضاء عن اي مخالفة ألقوائم المالية يجعل منه مسؤول ن مصادقته على اخرى فإأومن جهة 

 تقوم بها الشركة مما يساهم في التزامه بالمصادقة على القوائم الصحيحة. 

"تلجأ الشركات الصناعية إلى التحول إلى  على انه ( والتي تنص6) رقمبينما جاءت الفقرة 

 ستفادة من اإلعفاءات الضريبةاإلرض الضريبة على أرباح الشركة و مؤسسات فردية؛ لتجنب ف

نحراف معياري (3.98) لها الممنوحة لألفراد" بالمرتبة األخيرة وبلغ متوسط الحسابي  ،(0.94) وا 

ت قد تلجأ الى التحول الى المؤسسا العامة لى ان الشركات الصناعيةويفسر الباحث هذه النتيجة إ

ية تخفيضية مقارنة بالمؤسسات الصناع الفردية لما تتمتع به هذه المؤسسات من مزايا ضريبية

حيث ان المؤسسات الفردية نسبة الضريبة المفروضة عليها  ،ذات االطراف المتعددة العامة المساهمة

ريبة ويخفض من الض أرباحها،على التهرب الضريبي مما يزيد من  هاوهذا يساعد ،قلفي القانون أ

 .المفروضة عليها
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بة تنص  على ما يلي: ال يوجد أثر للمحاسالتي الفرعية األولى و  الفرضيةتم رفض  وامام ذلك فأنه

الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية عند مستوى داللة إحصائية 

(α≤0.05.) 

تطبيق والتي اظهرت نتائجها بان  (2016)عليمات،  واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

ركات في الشحد من التهرب الضريبي المشروع وغير المشروع في اليسهم  الجنائيةالمحاسبة 

المراجعة ن بأ التي اظهرت نتائجها (Al-Sharairi, 2018دراسة )اتفقت مع كما انها  الصناعية،

ا في الحد من حاالت التهرب الضريبي التي تمارسها بعض واحدة من أكثر الطرق نجاحً  الجنائية

 .الشركات الصناعية

هل هناك أثر للمحاسبة الجنائية في الحد من  الفرعي الثاني والذي ينص على: "مناقشة السؤال 

 "التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة العامة األردنية؟

أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لُبعد الحد من التهرب وضحت نتائج السؤال الفرعي الثاني أ

نحراف  (3.92جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي )العامة الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة  وا 

 ساهمت في الحد من التهربالمحاسبة الجنائية  بأن ويفسر الباحث هذه النتيجة, (0.71) معياري

التطبيق الشامل للمحاسبة والمعرفة القانونية وطرق  الضريبي في الشركات الخدمية وذلك من خالل

 , ومن جهة اخرىل على األدلة والمعلومات ذات الصلةالتدقيق وأساليب التحقيق، بهدف الحصو 

التي و  لكترونيبشكل إيمكن القول أن المحاسبة الجنائية هي نتاج عولمة التجارة وتبادل الخدمات 

 لىا وزادت المنافسة بين الشركات الخدمية مما ادىفتحت آفاًقا جديدة بين العديد من األطراف، 

مستثمرين ال لى تضليلإدى أ والذية الدخل والتهرب من الضريبة لزياد اإلحتيالاللجوء إلى الغش و 

 قد تكون خاسرة. في صفقات  شراكهما  و 
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كات الخدمية في الشر متثال الضريبي والتهرب الضريبي وعدم اإل الضريبي اإلحتيالأصبح 

يتمثل و  ،التهرب الضريبي والتجنب وعدم االمتثالب فالعديد منها تقومحالة مقلقة في معظم البلدان 

الضريبي في قدرة األفراد أو الشركات على التهرب من الضرائب من خالل التمثيل  اإلحتيالجوهر 

ل ، من أجل خداع الحكومة وتقليية أو إخفاء الحقائق المادية الضريبيةاإلحتيالالكاذب أو الممارسات 

هرب لتئية في الحد من اولهذا يمكن ان ُيعزى اثر المحاسبة الجنا ،لتزامات والمدفوعات الضريبيةاإل

حتيال ايد لإليتطلب التعقيد المتز حيث  تقنيات المحاسبة الجنائيةلى الضريبي في الشركات الخدمية إ

هي و الضريبي اهتماًما عاجاًل وخدمة محاسب جنائي للتحقيق مع المتهربين من الضرائب ومقاضاتهم 

بي متثال الضريفرض اإلجنائي يتم من خالل المحاسب المن هذا الخطر، و برز الطرق للحد أحدى إ

بة الجنائية نظًرا ألن المحاسو  ،على الفرد أو الشركة من خالل االمتثال لتقدير الضرائب الفعلي والدفع

زم الشركات مما يلتتمتع بمعرفة قانونية معينة، فإنها تجعل من السهل نسبًيا الحصول على األدلة 

 متثال.عملية اإل على

 ( بالمرتبة األولى والتي تنص على12جاءت الفقرة رقم ) البعد الثانيوبالرجوع الى فقرات 

تجاه سداد ا اإلجتماعية"يعمل المحاسب الجنائي على تقديم الوعي للشركات الخدمية بالمسؤولية  انه

نحراف معياري (3.97ما عليه من ضرائب" بمتوسط حسابي ) ويفسر الباحث هذه النتيجة  ،(0.97) وا 

 في إلجتماعيةاالمسؤولية التقليدية يمكن للمحاسبة الجنائية تحسين نظام ع المحاسبة ممقارنة بالانه 

تنمية وعي ومشاعر األفراد بأن دفع الضرائب  وذلك من خاللبشكل أكثر فعالية  الخدميةالشركات 

ل ليتحسين نظام الرقابة الداخلية وتقل ودعم الشركات القانوني كونه التزامهو عمل أخالقي أكثر من 

دوًرا مهًما  يلعبوتوعيتهم بان سداد الضرائب  ،مخاطرالتجنب وتوعيتهم لالمالي  اإلحتيالعمليات 

الناجمة  ةإلقتصاديافي التنمية المستدامة والمستقرة والصحية القتصاد السوق وبالتالي تقليل الخسائر 

 .المالي إلى أقصى حد اإلحتيالعن 
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العمل  كان من شأن ذلكالضرائب  بدفع واا التزمذباالضافة الى التوضيح للشركات بأنهم إ

تجاه سكانها ا الحكوميةلتزامات الدستورية يساعد في التنفيذ السليم لإلمما إيرادات الحكومة  على زيادة

دام أموال استخن , والتوضيح لهم بأاإلجتماعيةلى العدالة إ ويؤدي ذلك وكذلك الحفاظ على سيادتها

 الضرائب.يجعل األفراد يشعرون بفوائد دفع , و عللمجتم فائدةشكل يالضرائب 

تحقق من قيام ال"تعمل المحاسبة الجنائية ب على انه ( والتي تنص7)رقم بينما جاءت الفقرة 

ة" يالمكلف بسداد ما يستحق عليه من الضرائب في المواعيد القانونية المحددة في الشركة الخدم

نحراف معياري (3.84) لها متوسط الحسابيالاألخيرة وبلغ بالمرتبة  ويفسر الباحث هذه  ،(0.99) وا 

في حين أن  ،الضرائب لدفعالضريبية عندما يكونون مطلوبين  إلقراراتلاألشخاص  بتقديمالنتيجة 

ال يدفع انة و مال يتصف باألالبعض اآلخر  ولكن، يتبعون القواعد ويدفعون ضرائبهم الشركاتبعض 

لقيمة الحقيقة اهو فعل مقصود ومتعمد لدفع الضرائب بأقل من  الضريبي، اإلحتيالأو يقوم بالضرائب 

 .لها

وجود رقابة داخلية جيدة على  عن طريق اإلحتياليمكن تجنب ومن خالل المحاسبة الجنائية 

 .دافعي الضرائب بشكل صحيح ومراقبة تحصيل اإليرادات الضريبية

ر ظروًفا في العمل، فإن هذا يوف يجرون عمليات تدقيق مستقلة الجانئيوننظًرا ألن المحاسبين 

لى عإجراء اإلشراف  حيث يستطيعون ،سداد الضرائب في المواعيد المحددةمواتية لإلشراف على 

مراجعة المستندات المحاسبية المختلفة للشركة، ومراجعة قدرتهم على  سداد الضرائب من خالل

, رائنالقخالل ي المحتمل في من المال اإلحتيالالبيانات المالية المختلفة للشركات، واكتشاف 

انتهاك والتهرب الضريبي و  اإلحتيالالكشف عن التحريف المالي أو  ها منالمحاسبة الجنائية يمكنف
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عة الشركات مراج من تمكنها بقدرة مهنية قوية تتمتع المحاسبة الجنائية إذ ان قواعد ولوائح المحاسبة

 .طوال العملية

د الثانية وتنص على ما يلي: ال يوجد أثر للمحاسبة الجنائية في الحالفرضية الفرعية وبهذا تم رفض 

 (.α≤0.05من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية عند مستوى داللة إحصائية )

هل هناك أثر للمحاسبة الجنائية في الحد  : "انه مناقشة السؤال الفرعي الثالث والذي ينص على

 "(؟ة المساهمة العامة األردنية )البنوكمن التهرب الضريبي في الشركات المالي

أن درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لُبعد الحد من التهرب بوضحت نتائج السؤال الفرعي الثالث أ

نحراف  (3.89جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي ) العامة الضريبي في الشركات المالية المساهمة وا 

ختلفة ستخدم مهارات وأساليب محاسبة الجنائية تن المويفسر الباحث هذه النتيجة بأ ،(0.68) معياري

الواضح أن الممارسات غير نه ومن ال أإ ،لتحديد ما إذا كان هناك سوء سلوك في التقارير المالية

، معالواجه البنوك في جميع أنحاء ال( أصبح واحدة من المشكالت التي تالتهرب الضريبياألخالقية )

ما  ذلك بسببو  ،التقليديةوخطورته بالطرق  التهرب الضريبيال يمكن التغلب على انتشار إذ انه 

عة الذي أوجد مسارات مبتكرة جديدة واسو ستمرار إالمضطرب المتغير ب اإلقتصاديالعصر في  يحدث

ربًحا في  أصبح أكثر الجرائم التهرب الضريبي وحيث ان ،لتهرب الضريبيبا المرتبطة من الفرص

ة لجميع مهمة رئيسوهذه في القطاع المصرفي يه السيطرة عل د منب لذا ال ،القرن الحادي والعشرين

ارتفاع  بسببجاءت اهمية المحاسبة الجنائية ومن جهة اخرى  ،أصحاب المصلحة في القطاع

تطلب تابرزها التهرب الضريبي مما كان و لممارسات غير األخالقية في الصناعة المصرفية امعدالت 

لعديد من البنوك في ااستمرارية  لغايات المحافظة على ,دائمة اهتماًما عاجاًل بهدف إيجاد حلول

ثر مرتفع للمحاسبة الجنائية للحد من التهرب الضريبي للمؤسسات المالية االردنية وجاء األ ،البالد



92 

 

حتيال إ" الممارسات غير األخالقية مثلوُتعزى هذه النتيجة لقدرة المحاسبة الجنائية على السيطرة على 

 .ريبي"الض اإلحتيالعلى الرهن العقاري و  اإلحتيالعلى بطاقات االئتمان، و  إلحتيالاالشيكات، و 

( بالمرتبة األولى والتي تنص على "خفض 17جاءت الفقرة رقم ) وبالرجوع الى فقرات البعد الثالث

 ائب"في تشجيع البنوك بسداد ما عليها من ضر والتي تساهم نسب الضريبة المفروضة على البنوك 

نحراف معياري )3.98حسابي ) بمتوسط ن خفض نسبة بأ ويفسر الباحث هذه النتيجة(, 0.93( وا 

هذه نقطة ذات أهمية عملية و  الضريبي االمتثال تعزيز تعمل على الضريبة المفروضة على البنوك

 ،لبنك سدادهاا ويستطيعة منخفض ان تكون تكلفتهايجب أن تكون الضرائب فعالة بمعنى حيث   كبيرة

 التي تشجع البنوك على سداد متطلبات األساسيةمن الهي و الشفافية والبساطة بوتتميز 

غير الشفافة و والضرائب المرتفعة  على النقيض من ذلك تؤدي القوانين الضريبية المعقدة و  ،الضرائب

المبرر في  ن االرتفاع غيرحيث أ ،يمتثال وتدعو إلى التهرب الضريبي والتجنب الضريباإل عدمإلى 

 ماراتقد تحث المستثمرين أيًضا على تأجيل االستثو  ،إلى زيادة عدم اليقين الضريبي ئب يؤديالضرا

 .أو جعلها في الخارج

( والتي  على: "تعمل المحاسبة الجنائية على التحقق من قيام المكلف 16)رقم بينما جاءت الفقرة 

ن التهرب اهم في الحد مفي البنوك بإصدار كشوفات حساب بشكل سليم وبدون تغيير أو تالعب يس

نحراف معياري (3.79) لها الضريبي" بالمرتبة األخيرة وبلغ المتوسط الحسابي ويفسر  ،(0.96) وا 

همية بأ المؤسسات الماليةتنمية وعي الباحث هذه النتيجة للدور الذي تلعب المحاسبة الجنائية في 

المحاسب  قدرةو والغش وتفسير  الاإلحتياصدار كشوفات خالية من التالعب و  وبضرورةدفع الضرائب 

العقوبات ب موتوعيته ،فراد المساهمين في التهربالجنائي على كشفها والحاق الضرر بالمؤسسة واأل

ق نظام ضريبي تطبيو  ،الردعنواع أالتهرب الضريبي كنوع من  التي ستفرض عليهم بسببوالجزاءات 
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في اصدار كشوفات وتقارير مما يساعد  ،عادل غير خاضع لضغط تصاعدي منخفض أو شديد

حاسب الجنائي تساعده على ضبط مال التالعب, ومن جهة اخرى ان صالحيات مالية خالية من

حية ا وله صالهطالع على العملية الحسابية ومتابعة مراحلها جميعالكشوفات فهو قادر على اال

تهرب ا يحد من العلى كشف التالعب بصورة سريعة وهذ هطالع على كافة الكشوفات مما يساعدلال

 .الضريبي

ة تنص على ما يلي: ال يوجد أثر للمحاسبالتي الفرضية الفرعية الثالثة و تم رفض  مام ذلكأو 

مستوى  )البنوك( عند المساهمه العامة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية

 (.α≤0.05داللة إحصائية )

تقنيات المحاسبة لدور  والتي اظهرت نتائجها بوجود (2020) دراسة األحمدواتفقت هذه النتيجة مع 

 المالي في البنوك التجارية األردنية. اإلحتيالالجنائية في الحد من عمليات 

 التوصيات 5-2

 أوصى الباحث بما يلي: الدراسة الحالية إليها  توصلتفي ضوء النتائج التي 

لى المحاسبة ع يتم االعتمادالرقابي بحيث ضرورة تركيز اإلدارة الضريبية على تفعيل النظام  -

 المحافظة على حقوق السلطة المالية والمكلفين على حد سواء.ب وأن تسهمالجنائية 

  .بالمهارة والخبرة ليؤدوا دورهم كاشاهدين على القضايا المالية المحاسبين الجنائيينان يتمتع  -

 لتهرب الضريبي.اعمليات لحد من ا بهدفاالهتمام في المحاسبة الجنائية،  -

ثرها ا د أخرى للمحاسبة الجنائية وقياسعمل دراسات مستقبلية من خالل إضافة أبعاأن يتم  -

 الحد من التهرب الضريبي. في
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ديهم زيادة الوعي لغايات للمقدررين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وورش عمل دورات أن يتم  -

  .الضريبيفي الحد من التهرب  المحاسبة الجنائيةودور بأهمية 

تدرس في الجامعات ضمن مواد تخصص  كأحد المواد التيإدراج المحاسبة الجنائية أن يتم  -

 المحاسبة.

 ية اتجاه دفع الضرائب.األردن العامة تعزيز الحس الوطني للشركات المساهمةأن يتم  -

رب لتهالحد من ا في على نحو يساهمالحكومية  والقوانين إعادة النظر في التشريعاتأن يتم  -

 المحاسبة الجنائية.دور من خالل تفعيل وذلك الضريبي 

 الجنائية حاسبةالمفعال يعتمد على  رقابيبناء نظام ب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن يتم قيام -

 .على السواء الماليةوالسلطة  المكلفعلى حقوق  الحفاظ على عاتقه ويأخذ

 تأهيلامج بر  بتصميم مع ديوان المحاسبةتعاون الدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ب أن تلتزم -

هم ، وذلك لضمان أداءاله التابعين للمراجعين الجنائيةفي مجاالت المحاسبة  عمليةو  علمية

 ل.اـلمهامهم بشكل ناجح وفع  

 األردنية بتجنب محاوالت التهرب الضريبي العامة المساهمةلشركات ل يوجه الباحث النصحية -

 زدهارلمساعدة االقتصاد األردني على النمو واإل ودفع الضرائب المستحقة عليها
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 المراجعقائمة 

 أوال: المراجع العربية

دور تقنيات المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات اإلحتيال المالي في (. 2020األحمد، إسراء. )
 جامعة آل البيت، المفرق، األردن.  .]رسالة ماجستير[ البنوك األردنية

 -إطار مقترح للمحاسبة القضائية للحد من ممارسات الفساد المالي(. 2017أحمد، خالد محمد )
 جامعة بني سويف، مصر.  .]رسالة ماجستير [ دراسة ميدانية على البيئة المصرية

 إدارة(. المحاسبة القضائية ودورها في الحد من ممارسة 2016) مصطفىإبراهيم، الهادي، وهارون، 
، 55 ،مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدوليةم، سوق المال في الخرطو  -األرباح
204-255 . 

دارة جودة الخدمات وأثره على (.  2016ابن احسن، ناصر الدين .) تكامل أنشطة التسويق الداخلي وا 
 جامعة الحاج .] أطروحة دكتوراه [ دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات الخدمية-رضا الزبون

 لخضر باتنه.   

الفوترة الوطني في الحد من  االثر المتوقع لتطبيق نظام(. 2020و حسن، احمد، عبدالمجيد، يزن )اب
رسالة ] رب الضريبي من وجهة نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في األردنهالت

 جامعة ال البيت. .ماجستير[

ة المستخدمة لدى دائرة أثر الخصائص نظم المعلومات المحاسبي(. 2017وعرفه، عثمان ) ابو لبن،
 .جامعة عمان العربية. رسالة ماجستير[ ] ضريبة الدخل والمبيعات في الحد من التهرب الضريبي

فاعلية التدقيق الضريبي وأثرها في الحد من التهرب الضريبي: دراسة (. 2018) ال حمودة، أحمد
امعة ج . رسالة ماجستير[ ] ميدانية على األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية سلطنة عمان

  .عمان العربية

المحاسبة القضائية وأثرها على مصداقية التقارير المالية: دراسة ميدانية على (. 2018آدم، عثمان )
العليا،  كلية الدراسات .]رسالة ماجستير[ ديوان المراجعة القومي ومكاتب المراجعة بوالية الخرطوم

 جامعة النيلين.
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دور المحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات والعالقة التكاملية بينهما في الحد من  (.2015برغل، لينا.)
شرق جامعة ال. رسالة ماجستير[]  الفساد المالي واإلداري في الشركات المساهمة العامة األردنية

 .االوسط

(. دور أساليب المحاسبة القضائية للحد من عمليات 2016، صبيحة وخلف، قيس مكي. )برزان
 150-134، (108)39مجلة اإلدارة واالقتصاد، والتالعب،  الغش

(. استخدام المحاسبة القضائية وأثرها على الحوكمة المؤسسية الشركات العراقية 2017، دنيا )جاسم
علوم المصرفية مجلة بابل للدراسة في الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبالستيكية بالعراق، 

 .90-75 ،(3)27 والتطبيقية،

(. دور المحاسبة القضائية في التدقيق والتحكيم المالي في المملكة العربية 2019الحاج، عبير بكري )
 . 106-100 (،3)6، المجلة العالمية لالقتصاد والتجارةالسعودية، 

أثر تطبيق المحاسبة الجنائية في كشف ممارسات إدارة األرباح في الشركات (. 2020الحجاج، روان )
 .جامعة مؤتة .]رسالة ماجستير[ لعامة األردنية المدرجة في بورصة عمانالمساهمة ا

   األردنيةمدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة الجنائية في المحاكم (، 2020الحيالي، مصطفى )
 .جامعة الشرق االوسط. رسالة ماجستير[] 

ة ي /دراسة ميداني(. دور المحاسبة القضائية للحد من عمليات التهرب الضريب2021) خلف، قيس
 .257-237(، 23)1، مجلة الدنانير .في الهيئة العامة للضرائب

(. تطوير دور المراجعة القضائية لمواجهة الغش واإلحتيال والفساد المالي 2017) محمدخليل، 
 مجلة المحاسبة .بمنظمات األعمال وتحقيق مصداقية المعلومات المحاسبية: دراسة اختيارية

 . 236-197، (1)5، والمراجعة

أثر المحاسبة الرشيقة في تخطيط تكاليف اإلنتاج في الشركات الصناعية (. 2019الراوي، أحمد )
 .جامعة آل البيت .] رسالة ماجستير[ المساهمة العامة األردنية

دور تطبيق المحاسبة القضائية في الحد من الفساد اإلداري والمالي (. 2020الرعود، عبد الحميد )
 .جامعة اإلسراء الخاصة .] رسالة ماجستير[ المساهمة العامة األردنية في الشركات
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(. األداء المهني لمدقق الضرائب ودوره في الحد من التهرب الضريبي في 2016الزعيرات، خلف )
 .جامعة أم درمان اإلسالمية .] رسالة دكتوراه [ األردن

 .] رسالة ماجستير[ رب الضريبيدور المدقق المحاسبي في كشف الته(. 2017) الزهراء، جوهر
 .جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

استخدام المحاسبة القضائية في  أثر(. 2020) ، محمدوعثمانزعارير، ياسر، وعبد المنعم، اسامة 
دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي -الحد من طرق التهرب الضريبي في الشركات المساهمة 

  .200-193(، 11)20الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية، مجلة  .الحسابات االردنيين

جامعة  .] رسالة ماجستير [ الرقابة الجبائية كالية لمكافحة التهرب الضريبي .(2018سفار، فاطمة )
 .المسيلة

مدى توفر مقومات تطبيق المحاسبة القضائية الكتشاف حاالت اإلحتيال (. 2016شعبان، انعام )
ات اإلقتصادية من وجهة نظر مدققي الحسابات بمكاتب التدقيق والمحكمين المالي في الوحد

الجامعة  .]رسالة ماجستير[ الماليين المعتمدين لدى وزارة العدل ونقابة المحاسبين بقطاع غزة
 .اإلسالمية

(. المحاسبة القضائية في بعض البلدان العربية الواقع 2016شنقراوي، مصطفى وبابكر، بشير. )
 . 85-69(، 14)4، مجلة الدراسات العليا .اتوالطموح

 .83-60(،31)5، مجلة الحكمة الدراسات اإلقتصادية(. التهرب الضريبي، 2016الشيباني، وليد )

أثر تطبيق المحاسبة القضائية ودورها في الحد من ظاهرة (. 2018الصديق، بابكر، ونور، موسى )
سات مجلة الدرا .كات المساهمة السودانية(التهرب الضريبي )دراسة ميدانية على عينة من شر 

 .163-144(، 45)12، العليا

(. المحاسبة القضائية ودورها في اكتشاف عمليات اإلحتيال 2017) الطبيشات، راما، والدليمي، خليل
المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية: دراسة ميدانية من وجهة نظر 

 .205- 200(،37)42 ،مجلة الكلية اإلسالمية .ردنيينالمحاسبين القانونيين األ

 .، دار غيداء للنشر والتوزيعإدارة البنوك التجارية(. 2016) عبد الباقي، إسماعيل
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المسؤولية الجنائية عن ممارسة الطب الشعبي في (. 2019العبداهلل، دعاء، والزهراني، مشرف. )
 .جامعة نايف العربية للعلوم االمنية .]رسالة ماجستير[ دراسة مقارن السعودي:النظام 

(. دور المحاسبة القضائية في الحد من الفساد المالي: 2020، مشاعل عبد الرحيم )الرحمنعبد 
 .185-204(، 31)4،مجلة القلزم العلمية .دراسة ميدانية

د من (. مدى شمولية مجاالت المحاسبة القضائية للح2018عبد اهلل، الزين عبد اهلل، ونور، عادل )
جلة م .ممارسات الفساد المالي: دراسة ميدانية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين بالسودان

 .113-86(، 44)11، الدراسات العليا

أثر تطبيق المحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح (. 2017عبد اهلل، منى علي )
. تير[] رسالة ماجس ر المحاسبين القانونيينفي الشركات المساهمة العامة األردنية من وجهة نظ

 .الجامعة الهاشمية

(. مدى إدراك المراجعين الخارجيين ألهمية تطبيق المحاسبة القضائية 2016) عبد العزيز، جعفر
مجلة  ،في المحاكم السودانية: دراسة ميدانية على عينة من مكاتب المراجعة في والية الخرطوم

 .43-9(، 11)6، جامعة بحري

الحصر الضريبي كآلية للحد من  (.2019عطلي، نسيبة، وسليماني، يمنية، وضيف، مسعودة. )
 ي.جامعة الواد .]رسالة ماجستير[ التهرب الضريبي

دور تطبيق المحاسبة الجنائية في الحد من عمليات غسيل األموال في (. 2018) عمر سرىعزايزة، 
 .معة البلقاء التطبيقيةجا .]رسالة ماجستير[ البنوك التجارية األردنية

دور تطبيق المحاسبة القضائية في الشركات الصناعية المساهمة األردنية (. 2016عليمات، طارق )
جامعة  .]رسالة ماجستير[ في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر المحاسبين القانونيين

  .آل البيت

ورقة سياسات، مركز الفينيق  :النظام الضريبي في األردن غير عادل(. 2018عوض، احمد. )
 لدراسات اإلقتصادية والمعلوماتية، عمان.

(. نحو إطار متكامل الستخدام المراجعة القضائية في منع واكتشاف 2016رجب ) محمودغنيم، 
 .228-137(، 4)4، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة .الغش في البيئة المصرية
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 المحاسبة القضائية كالية للحد من الغش والتحايل المالي (،2018فاتح، شاهد، وشارف عبد الغني )
 .جامعة الوادي .]رسالة ماجستير[

العوامل المؤثرة على دور المحاسبة القضائية في التصدي للفساد (. 2017فرح، موسى يوسف )
 .كلية الدراسات العليا .] أطروحة دكتوراه [ المالي في الشركات في بورصة عمان

أثر اإلستثمار في القطاع الصناعي على نمو اإلقتصاد  .(2019رقين، عبود )قيطون، مهدي، وز 
 ، ]رسالة ماجستير[، جامعة ام البواقي، الجزائر.الوطني

أثر التدقيق الضريبي االلكتروني في الحد من التهرب الضريبي من وجهة (. 2017) قاسم، فهيم
 .جامعة عمان العربية .[]رسالة ماجستير نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

لة الراء دراسة تحلي-(. استخدام تقنيات المحاسبة الجنائية لمكافحة الفساد المالي2017قمبر، جميلة )
ية مجلة الدراسات المال .عينة من من االكاديمين والمحاسبين ومراجعي الحسابات بمديمة الزاوية

 .115-110(، 23)8، والمحاسبية واالدارية

أثر هيكل الملكية وهيكل رأس المال على األداء المالي الشركات المساهمة (. 2019) فاتنقواسمة، 
 جامعة اليرموك. .]رسالة ماجستير[ الخدمية األردنية: دراسة ميدانية

(. دراسة استقصائية ميدانية عن المحاسبة القضائية من وجهتي نظر 2016) الكبيسي، عبد الستار
 .29-1(، 1)12، ة األردنية في إدارة األعمالالمجل .القضاء والمحاسب القضائي

(. أثر الحوافز الضريبية في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر مقدري 2021) أحمدكماله، 
 .جامعة آل البيت. ]رسالة ماجستير[ ضريبة الدخل والمبيعات األردنية

ة الكتل: تخدام تقنية سلسلبناء وتقييم نموذج للحد من التهرب الضريبي باس(. 2020) ، تهانهكنعان
 جامعة آل البيت .]رسالة ماجستير[ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات األردنية

(. دور نظم المعلومات المحاسبية في الحد من التهرب الضريبي: دراسة 2019) اللباب، الطيب
 دان. و ، ]رسالة ماجستير[، جامعة النيلين، الخرطوم، السالسودان-ميدانية على ديوان الضرائب

 القادسية جامعة .]رسالة ماجستير[ التهرب الضريبي ووسائل مكافحته.  (2017)احمد  مالك،
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أثر إجراءات مديرية المعلومات واالقتطاعات في دائرة ضريبة الدخل (. 2018) المحاميد، ربيع
 .جامعة آل البيت .رسالة ماجستير[ ] والمبيعات في الحد من الترب الضريبي

 أثر مخاطر المصرفية على ربحية البنوك األردنية المدرجة في بورصة عمان(. 2020، نمر )المروج
 .جامعة اليرموك .] رسالة ماجستير[

(. مؤهالت وأساليب المحاسب القضائي ودورها في 2018ياحمي، آدم وعبد الرحمن، عبد الرحمن )
-265(، 42)11، العليامجلة الدراسات  .الحد من الفساد المالي في الشركات الصناعية الليبية

291 . 

 ثانيًا: المراجع األجنبية

Al Baaj, Q. (2018). The Impact of Electronic Taxation on Reducing Tax Evasion Methods 

of Iraqi Companies Listed in the Iraqi Stock Exchange, University of Al Qadisiyah 

Abo Tapanjeh, A., & Al Tarawneh, A. (2020). Applicability of Forensic Accountants to 

Reduce Fraud and it's Effects on Financial Statement of Jordanian Shareholding 

Companies From the Perspective of Judiciary and Certified Public Accountant. 

International journal of Financial Research, 11(2), 436-452. 

Al Hadidi, E. (2017). 149 Tax Evasion in Jordan: Reality, Causes and Results Faculty of 

Business, 12(23), 400-450. 

Alsheikh, E., Mohammad, A., & Amman, A. (2016). Factors Affecting Corporate Tax 

Evasion: Evidence from Jordan. International Journal of Innovation Education and 

Research, 4(6).100-106. 

Al-Sharairi, M (2018). The Role of Forensic accounting in the limited Tax Evasion in the 

Jordanian public Industrial Shareholding Companies through the Perspective of 

Jordanian Auditors. International journal of Economics and Finance, 10(1). 233-

243. 

Beck, A. J., & Blumstein, A. (2018). Racial disproportionality in US state prisons: 

Accounting for the effects of racial and ethnic differences in criminal involvement, 

arrests, sentencing, and time served. Journal of Quantitative Criminology, 34(3), 

853-883. 
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Hamad, D. K. (2019), The Role of Judicial Accounting and its Techniques in Limiting 

Money Laundering and Smuggling Operations An exploratory study in a sample of 
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Journal of International Accounting Auditing and Taxation, 1(28), 43-56. 

Karuti, J, Mwaniki, G., & Kingoriah, G, (2019). Forensic accounting Skills and Fraud 
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Opiyo, John. (2017). The Role of Forensic accounting Services in fraud Mitigation 

Among Kenyan public institutions- ACASE OF Parastatals in Kenya, published 

Master Thesis, school of business university of Nairobi Kenya.  

Oseni, A. (2017). Forensic accounting and financial fraud in Nigeria: Problems and. 

Journal of accounting and financial management, 3 (1), 2504-8856. 
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Interdisciplinary Curricula Components in Australian Universities: Analysis of 
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 ثالثًا: المراجع االلكترونية

األزمة المالية العالمية محاولة (. يوليو 6201، حازم )الببالوي
 topic#23-http://academie.yoo7.com/t23.للفهم

: تقرير االستقرار المالي، دائرة االستقرار المالي، عمان، األردن(. 2018البنك المركزي األردني )
http://www.cbj.gov.jo 

  //:www.abj.org.joHttps: 2021االردن، جمعية البنوك في

  Https://dosweb.dos.gov.joاكتوبر(: 2021دائرة االحصاءات العامة،)

 ،2018لسنة  38قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم ( ، 2018دائرة ضريبة الدخل، )
www.adaleh.info 

 .بحمل ثقيل، صحيفة الغد 2018القطاع الصناعي يودع (. 2018، طارق )الدعجة
https://alghad.com  

 /default.aspx?lang=arHttps://ammanchamber.org: 2020عمان،  تجارةغرفة 

 

 

 

http://academie.yoo7.com/t23-topic#23
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.abj.org.jo/
https://dosweb.dos.gov.jo/
http://www.adaleh.info/
https://alghad.com/
https://ammanchamber.org/default.aspx?lang=ar
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 المالحق
(1ملحق )  

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 

  

 جهة/ مكان العمل الرتبة األكاديمية التخصص االسم الرقم
 جامعة البتراء دكتوراه المحاسبة المالية جةباقماجد  -1
 جامعة البتراء استاذ مساعد ينظرية المحاسبة والتحليل المال محمد علقم -2
 جامعة البتراء استاذ مساعد المحاسبة هاني الكايد -3
 جامعة جرش استاذ مساعد المحاسبة عمر محمد الزريقات -4
 جامعة االسراء استاذ مساعد المحاسبة المالية محمد حسن مخلوف -5
 جامعة االسراء استاذ مشارك المحاسبة عثمان حسين عثمان -6
 جامعة االسراء استاذ مشارك المحاسبة رس جميل الصوفيفا -7
دارية عبد الحكيم مصطفى جودة -8  جامعة االسراء استاذ دكتوراه المحاسبة تكاليف وا 
 جامعة الزيتونة استاذ دكتوراه المحاسبة محمد النوايسة -9

 جامعة جرش استاذ دكتوراه المحاسبة اسامة عبد المنعم 10
 جامعة الشرق األوسط استاذ مساعد اسبةالمح حسام حداد 11
 جامعة الشرق األوسط استاذ مشارك المحاسبة وتحليل مالي عبد اهلل أحمد  12
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 (2ملحق )ال
 األداة بصورتها األولية

 

 استبانة للتحكيم

 الدكتور......................................المحترم األستاذ
 تحية طيبة وبعد،،،

أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمة العامة  " راسة بعنوانقوم الباحث بدي
 من جامعة الشرق األوسط. وعلىالمحاسبة وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  "ية األردن
كرم صين والمهتمين في هذا المجال، أرجو التوبما أنكم من المخت المرفقة. اإلستبانةقام الباحث بتطوير  األساسهذا 

وتحكيمها من  نةاإلستبابصورتها األولية. وأغدو ممتنًا لو تكرمتم بقراءة فقرات  اإلستبانةعلى  باالطالعمن سيادتكم 
 حيث:

 ءمة الفقرة لموضوع الدراسة.مدى مال -1
 مدى انتماء الفقرة للمجال الذي تندرج تحته. -2
 وح الفقرات وسالمتها العلمية واللغوية.شمولية المجال الواحد، ووض -3
 إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسبًا أية مالحظات أو اقتراحات أخرى. -4

خراجها بصورة مالئمة، لذا هذا وسيكون آل لباحث إبداء رجو ايرائكم وتوجيهاتكم األثر الفعال في تطوير األداة وا 
( في الحقل الذي ترونه مناسبًا وتدوين مالحظاتكم )حذف، x) ارةشإرأيكم في كل فقرة من فقرات األداة وذلك بوضع 

 إضافة، تعديل، دمج، إعادة صياغة( ودرجة موافقتكم على فقرات األداة.
 شاكرين لكم تعاونكم مع فائق االحترام والتقدير،،،  

 عماد مصبح معاذالباحث:  عاطف البواب                                              أ. د. إشراف:

 2021/تشرين األول
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 شخصيةالالبيانات اواًل: 

 في المربع المناسب إلجابتك.)×( ضع إشارة الرجاء و

               دكتوراه    ماجستير          س    بكالوريو     المؤهل العلمي: (1

 

     ة ومصرفيةعلوم مالي      اقتصاد        إدارة أعمال       محاسبة   التخصص العلمي:  (2

 

 مدير مالي               رئيس قسم التدقيق:     المسمى الوظيفي (3

 مقدر الضريبي                   التدقيق شعبةرئيس                               

 ( سنوات10-5سنوات            ) 5أقل من        الخبرة العملية:   (4

 سنة فأكثر 21( سنة               11-20)                               

 سنة 40 –سنة  31سنة فأقل                       من  30                     العمر: (5
 سنة فأكثر 51سنة                 50-سنة  41من                            

  اإلستبانةثانيًا: هيكل تطوير 

 اس ليكرت الخماسي:. المقياس المستخدم سيكون مقي1

 

 ة:فرضيات الدراس

 الفرضية الرئيسية:  

H0:  لأثر ال يوجد( لمحاسبة الجنائية عند مستوى داللة إحصائيةα≤0.05) في  في الحد من التهرب الضريبي
 والختبار هذه الفرضية فقد تم بناء الفرضيات الفرعية التالية: ية.األردنة الشركات المساهمة العام

 الفرضية الفرعية األولى وتنص على ما يلي:  

H01 : في الشركات الصناعية عند مستوى داللة  أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبيال يوجد
 .(α≤0.05إحصائية )

    ج  قل ل  ج        ج  قل ل     ج    وسط     ج      ة    ج      ة ج    

5 4 3 2 1 
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 على ما يلي:   الفرضية الفرعية الثانية وتنص

H02 : لة إحصائية عند مستوى دال الخدميةفي الشركات  أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبيال يوجد
(α≤0.05). 

 الفرضية الفرعية الثالثة وتنص على ما يلي:  

H03 : د مستوى داللة عن نوك(المالية )البفي الشركات  أثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الضريبيال يوجد
 .(α≤0.05إحصائية )

 الدراسة أنموذج

 المتغير المستقل                                                      المتغير التابع       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 المحاسبة الجنائية

الحد من التهرب الضريبي 
في الشركات المساهمة 

العامة األردنية: 

 

 

 

 

 
                       

                    

 
                       

                   

      و  

                       

              خ    
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رقم 
 الفقرة

 التقييم                                                   
 الفقرة

االنتماء إلى 
 الالمج

 صالحية الفقرة 
التعديل 
 المقترح

غير  منتمية
غير  صالحة منتمية

 صالحة

 المحاسبة الجنائية في الشركات المساهمة المحور األول:

المحاسبة الجنائية األدوات والوسائل تمكن المحاسب الجنائي من  توفر .1
 التحري عن النزاعات المالية في الشركات المساهمة العامة.

     

توفر المحاسبة الجنائية األدلة تمكن المحاسب الجنائي من تكوين حكمُه  .2
 المهني لدى فحص البيانات المالية للشركات المساهمة العامة. 

     

تقدم المحاسبة الجنائية معلومات عن مدى التزام الشركات بالتشريعات  .3
 والقوانين يحد من حدوث النزاعات المالية. 

     

الجنائية في الشركات المساهمة العامة التي توجد فيها  حاسبةالم تقوم .4
نزاعات مالية على تقييم السياسات والمبادئ المحاسبية المطبقة ويناقش 

 اإلدارة بكيفية اختيار التقديرات المحاسبية.
     

يقدم المحاسب الجنائي االستشارة حول تقييم األضرار باستخدام المعايير  .5
 المناسبة. 

     

عات النزا بحل القضائي الحكم مساعدةتعمل المحاسبة الجنائية على  .6
 ية. األردنالشركات المساهمة العامة في المالية 

     

تساهم المحاسبة الجنائية في تحديد درجة اإلفصاح والشفافية في التقارير  .7
 ية. األردنالمالية للشركات المساهمة العامة 

     

ائق الجنائية بتطبيق مهارات التقصي والتدقيق الفعلي للحقتقوم المحاسبة  .8
وجمع األدلة الكافية عن المتورطين في عملية التحريف في الشركات 

 ية. األردنالمساهمة العامة 
     

تقوم المحاسبة الجنائية في الكشف عن النزاعات المالية في القوائم  .9
      ة. ياألردنالمالية في الشركات المساهمة العامة 

تعمل المحاسبة الجنائية على التأكيد من استمرارية الشركة في تطبيق  .10
      سليم. المبادئ والمعايير المحاسبية بشكل 

يقوم المحاسب الجنائي بفحص البيانات الواردة في تقارير المراجع  .11
      الداخلي والخارجي. 

ض ية العالية والمعرفة في فتستخدم المحاسبة الجنائية المهارات الفن .12
      النزاعات المالية.
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 الحد من التهرب الضريبي في الشركات المساهمةالمحور الثاني: 
 من خالل ما يلي: الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية المساهمةأواًل: 

التزام الشركات الصناعية بتقديم إقرار الضريبي بشكل مطابق لسجالته  .1
 ناته يسهم في الحد من التهرب الضريبي. وبيا

     

قيام المكلف في شركات الصناعية بالمصادقة على القوائم المالية من  .2
قبل المحاسب القانوني بشكل مطابق للواقع وغير مخالف بحد من 

 التهرب الضريبي في الشركات.
     

ق دقة قالتحليلية في الشركات الصناعية في التح جراءاتتساهم اإل .3
  بيانات المكلفين والذي بدوره يحد من التهرب الضريبي

     

يتوفر تقنية الربط االلكتروني مع الشركات الصناعية من أجل الحصول  .4
 . على المعلومات عن المكلفين

     

ال يقوم المكلفون في شركات الصناعية بتغيير فواتير البيع أو الشراء أو  .5
 صد تقليل األرباح. غيرها من المستندات بق

     

تعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على التنسيق مع جميع المطابع  .6
في المملكة وتنبيهها على عدم طباعة الفواتير والسندات اإل بإحضار 

 السجل التجاري وشهادة التسجيل الضريبي. 
     

       يلتزم المستوردين بتقديم فواتير صحيحة عن قيمة المستوردات. .7
تلجأ الشركات الصناعية إلى التحول إلى مؤسسات فردية لتجنب فرض  .8

الضريبة على أرباح الشركة واالستفادة من اإلعفاءات الضريبة الممنوحة 
 لألفراد. 

     

 من خالل ما يلي: الحد من التهرب الضريبي في الشركات الخدمية المساهمة: ثانياً 
 الخدمية بسداد ما يستحق عليه من الضرائبيلتزم المكلف في الشركات  .9

 في المواعيد القانونية المحددة. 
     

العمل على توعية الشركات الخدمة بالتشريعات الضريبية له دور في  .10
 الحد من التهرب الضريبي. 

     

أن وجود نظام ضريبي محكم ال يتيح الفرصة للشركات الخدمية بسهولة  .11
      . التهرب من الضريبي

يقوم المكلفون في الشركات الخدمية بإصدار فاتورة ضريبية عن كل  .12
 عملية تقديم خدمة. 

     

تلتزم الشركات الخدمية باقتطاع وتوريد الضريبة المستحقة على دخول  .13
 العاملين لديها. 

     

يلتزم المكلفون في الشركات الخدمية بسداد ما عليهم من مستحقات  .14
 ة اللتماسهم بتحقيق العدالة في الرقابة والتدقيق عليهم. ضريب
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تقوم اإلدارات الضريبة بتقديم مزايا وحوافز تشجيعية للمكلفين في  .15
 الشركات الخدمية الملتزمين بتقديم فواتير ضريبة صحيحة. 

     

      وعي الشركات بالحس الوطني اتجاه سداد ما عليه من ضرائب.  .16
 من خالل ما يلي: الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية )البنوك( المساهمة: اً ثالث
       في الحد من التهرب الضريبي. الرقابة أثناء التدقيق إجراءاتتساهم  .17
ال يوجد اختالالت في قوانين اإلعفاءات الضريبة وال يتم إساءة  .18

 استخدامها من قبل المكلفين في البنوك. 
     

تعمل اإلدارات الضريبة على بناء الثقة بين دائرة ضريبة الدخل  .19
والمبيعات والمكلفين في البنوك ليقوم المكلف بسداد ما عليه من ضرائب 

 طبقًا للقانون. 
     

يقوم المكلفون باإلفصاح عن المعلومات التي تتعلق بحجم نشاطهم  .20
 الحقيقي عن تقديمهم اإلقرار الضريبي. 

     

      تقوم البنوك بإعداد سجالت وقيود غير مزيفة.  .21
قيام المكلف في البنوك بإصدار الفواتير بشكل سليم وبدون تغيير أو  .22

 تالعب يسهم في الحد من التهرب الضريبي. 
     

خفض نسب الضريبة المفروضة على المكلف في البنوك تسهم في  .23
 ا من ضرائب.تشجيع البنوك بسداد ما عليه
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 (3ملحق )ال
 األداة بصورتها النهائية

                                     
 

 استبانة
 جامعة الشرق األوسط

 كلية الدراسات العليا
 

 ،،،،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

امة ريبي في الشركات المساهمة العأثر المحاسبة الجنائية في الحد من التهرب الض " قوم الباحث بدراسة بعنواني
 من جامعة الشرق األوسط. وعلىالمحاسبة وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  "ية األردن
 بهدف اإلجابة عن األسئلة ذات الصلة بفرضيات البحث.  المرفقة اإلستبانةقام الباحث بتطوير  األساسهذا 
( أمام العبارة √وبما يتفق مع رأيك بوضع إشارة ) ،بكل دقة وموضوعية اإلستبانةعن فقرات أرجو التكرم باإلجابة  ،لذا

 علمًا بأن إجابتك ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامة. ،المناسبة
 شاكر لكم حسن تعاونكم مع فائق االحترام والتقدير

 معاذ عماد مصبحالباحث:                             عاطف البواب                        أ. د. إشراف:
 

 شخصيةالالبيانات اواًل: 

 ( في المربع المناسب إلجابتك.√الرجاء وضع إشارة )

           دكتوراه        ماجستير          س    بكالوريو دبلوم                                المؤهل العلمي: (1

     علوم مالية ومصرفية      إدارة أعمال               محاسبة         التخصص العلمي:     (2

 أخرى                 اقتصاد                            

 رئيس قسم التدقيق          مدير مالي   :          المسمى الوظيفي (3

          التدقيق شعبةرئيس         مقدر الضريبي                                      

     أخرى                                    

 ( سنوات10-5سنوات              ) 5أقل من           الخبرة العملية:   (4

 سنة فأكثر 21( سنة                 11-20)                                   

 سنة 40 –سنة  31قل                   من سنة فأ 30                    العمر: (5
 سنة فأكثر 51سنة          50-سنة  41من                            
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 متغيرات الدراسةثانيًا: البيانات 

 ( عند اإلجابة التي ُتعبر عن رأيكم لطفًا.√يرجى وضع إشارة )

بدرجة  الفقرات الرقم
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

درجة ب
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جداً 

      المحاسبة الجنائية في الشركات المساهمةالمحور األول: 

تي الالمحاسبة الجنائية األدوات والوسائل  توفر .1
تمكن المحاسب الجنائي من التحري عن 

 النزاعات المالية في الشركات المساهمة العامة.

     

تمكن ي التتوفر المحاسبة الجنائية األدلة  .2
المحاسب الجنائي من تكوين حكمُه المهني لدى 

فحص البيانات المالية للشركات المساهمة 
 العامة.

     

تقدم المحاسبة الجنائية معلومات عن مدى التزام  .3
الشركات بالتشريعات والقوانين يحد من حدوث 

 النزاعات المالية.

     

 ةالجنائي في الشركات المساهم المحاسبيقوم  .4
العامة التي توجد فيها نزاعات مالية على تقييم 
السياسات والمبادئ المحاسبية المطبقة ويناقش 

 اإلدارة بكيفية اختيار التقديرات المحاسبية
 .المناسبة

     

يقدم المحاسب الجنائي االستشارة حول تقييم  .5
 األضرار باستخدام المعايير المناسبة.

     

 الحكم مساعدةئية على تعمل المحاسبة الجنا .6
الشركات في النزاعات المالية  بحل القضائي

 ية.األردنالمساهمة العامة 

     

تساهم المحاسبة الجنائية في تحديد درجة  .7
اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية للشركات 

 ية.األردنالمساهمة العامة 

     

ي صتقوم المحاسبة الجنائية بتطبيق مهارات التق .8
والتدقيق الفعلي للحقائق وجمع األدلة الكافية عن 

المتورطين في عملية التحريف في الشركات 
 ية.األردنالمساهمة العامة 
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تقوم المحاسبة الجنائية في الكشف عن النزاعات  .9
المالية في القوائم المالية في الشركات المساهمة 

 ية.األردنالعامة 

     

لجنائية على التأكيد من تعمل المحاسبة ا .10
استمرارية الشركة في تطبيق المبادئ والمعايير 

 المحاسبية بشكل سليم.

     

يقوم المحاسب الجنائي بفحص البيانات الواردة  .11
 في تقارير المراجع الداخلي والخارجي.

     

تستخدم المحاسبة الجنائية المهارات الفنية العالية  .12
 عات المالية.والمعرفة في فض النزا

     

الحد من التهرب الضريبي في الشركات المحور الثاني: 
 المساهمة

     

الحد من التهرب الضريبي في الشركات الصناعية أواًل: 
 من خالل ما يلي: المساهمة

     

رار تقديم إقمن  تعمل المحاسبة الجنائية بتحقق .1
الضريبي بشكل مطابق لسجالته وبياناته يسهم 

الشركات  في لحد من التهرب الضريبيفي ا
 الصناعية.

     

ي المكلف ف تعمل المحاسبة الجنائية بتأكد من أن .2
بالمصادقة على القوائم  يقوم شركات الصناعية

المالية من قبل المحاسب القانوني بشكل مطابق 
 حد من التهرب الضريبي.للللواقع وغير مخالف 

     

ية في الشركات التحليل جراءاتتساهم اإل .3
الصناعية في التحقق من دقة بيانات المكلفين 

 والذي بدوره يحد من التهرب الضريبي

     

يتوفر تقنية الربط االلكتروني مع الشركات  .4
الصناعية من أجل الحصول على المعلومات 

 .عن المكلفين

     

ير تغي تعمل المحاسبة الجنائية بتحقق من عدم .5
 الشراء أو غيرها من المستنداتفواتير البيع أو 
شركات  في بقصد تقليل األرباح من قبل المكلفون

 .الصناعية

     

تلجأ الشركات الصناعية إلى التحول إلى  .6
مؤسسات فردية لتجنب فرض الضريبة على 
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أرباح الشركة واالستفادة من اإلعفاءات الضريبة 
 الممنوحة لألفراد.

الضريبي في الشركات الخدمية الحد من التهرب : ثانياً 
 من خالل ما يلي: المساهمة

     

 فمن قيام المكل تعمل المحاسبة الجنائية بتحقق .7
بسداد ما يستحق عليه من الضرائب في المواعيد 

 .في الشركة الخدمة القانونية المحددة

     

على توعية الشركات تعمل المحاسبة الجنائية  .8
د ريبية له دور في الحة بالتشريعات الضيالخدم

 من التهرب الضريبي.

     

كلفون الم تعمل المحاسبة الجنائية بتحقق من قيام .9
في الشركات الخدمية بإصدار فاتورة ضريبية عن 

 كل عملية تقديم خدمة.

     

ركات الش تعمل المحاسبة الجنائية بتحقق من قيام .10
 خلدالخدمية باقتطاع الضريبة المستحقة على 

 لعاملين لديها.ا

     

 تعمل المحاسبة الجنائية على التحقق من قيام .11
المكلفون بسداد ما عليهم من مستحقات ضريبة 
اللتماسهم بتحقيق العدالة في الرقابة والتدقيق 

 عليهم.

     

 وعييعمل المحاسب الجنائي على تقديم ال .12
جاه ات اإلجتماعيةبالمسؤولية  الخدمية لشركاتل

 ما عليه من ضرائب.سداد 

     

الحد من التهرب الضريبي في الشركات المالية : ثالثاً 
 من خالل ما يلي: )البنوك( المساهمة

     

د من في الح الرقابة أثناء التدقيق إجراءاتتساهم  .13
 التهرب الضريبي.

     

من قيام إدارات  تعمل المحاسبة الجنائية بتأكد .14
دائرة ضريبة الدخل  بناء الثقة بين ضريبية

والمبيعات والمكلفين في البنوك ليقوم المكلف 
 بسداد ما عليه من ضرائب طبقًا للقانون.

     



114 

 

 

 

 المكلفون تعمل المحاسبة الجنائية على مساعدة .15
باإلفصاح عن المعلومات التي تتعلق بحجم 

 نشاطهم الحقيقي عن تقديمهم اإلقرار الضريبي.

     

 ة الجنائية على التحقق من قيام                           تعمل المحاسب .16
 كشوفات حسابالمكلف في البنوك بإصدار 

ي ف يساهمبشكل سليم وبدون تغيير أو تالعب 
 الحد من التهرب الضريبي.

     

خفض نسب الضريبة المفروضة على البنوك  .17
في تشجيع البنوك بسداد ما عليها من  تساهم

 ضرائب.

     


