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تطوور نظاموولمظلوماترلوولبظو وون يعاظلوميعاوولبظتياوولظلوعوواظتيوولليظلويعلاوولبظلوملوعوواظللويعنعوواظلو  نلاعوولظوت وو ظلوو ظلو  وون ظ

 لو ن يي

ظ

 هالل شبل عبد العزيز القصاص
 

 باحث دكتوراه فى النظم الضريبية والمخاطر البيئية.
 

ظ: لتخصظلو رلسا

بيعاال بدللاة التباادل اتلوتروناى لوبياناال المالياة والبيئياة و لا  إستهدفت الدراسة تطوير نظاا  المعووااال لضاريبية الم

لوحد ان ظاهرة التهرب الضريبى. ولتحقيق هذا الهدف قا  الباحث بإستقراء اجموعة ان الجهود البحثية المتصاوة بالظااهرة 

المبيعال الحالى خاصة  احل الدراسة، اع رصد أهم نقاط الضعف والتهديدال التى تعترض نظا  المعوواال الضريبى عوى

 قصوره فى تقييم البعد البيئى لوصناعال الخاضعة لوضريبة والتى يزداد فيها التهرب الضريبى.

وإقترح الباحث إطار وصفى لتطوير نظا  المعوواال الضريبى عوى المبيعاال القاا م حالياا، وإنتهاى باذل  إلاى اجموعاة 

يال المتبعة حاليا فى اجال اتقرارال الضريبية واتساتيفاءال اماا يزياد اان ان الدللل أهمها تدنى كفاءة اتجراءال واآلل

حجم التهرب الضريبى ويزيد فى  ال الوقت ان المخاطر البيئية، ويوصى الباحاث فاى سايال  لا  بضارورة توظياف نظاا  

المبيعااال لوحااد ااان التهاارب التبااادل اللوترونااى لوبيانااال الماليااة والبيئيااة كماادخل لتطااوير نظااا  المعوواااال الضااريبى عوااى 

 الضريبى.
 

ظلا لا:

لومسجل الحق في أن يخصم ان الضريبة المستحقة عوى ابيعاتا  اان الساوع ااا سابق ساداده أو   91لسنة  11أقر القانون 

حساب  ان ضريبة عوى المردودال ان ابيعات  واا سبق تحميو  اان هاذه الضاريبة عواى ادخالتا ، وكاذل  الضاريبة الساابق 

 2005لسانة  9عوى السوع المباعة بمعرفة المساجل فاي كال ارحواة اان اراحال توسياع الساوعة، كماا أعطاى القاانون  تحميوها

لومسجوين الحق عند حساب الضريبة أن يخصم ان الضريبة المستحقة عوى ابيعات  ان السوع والخداال ااا سابق ساداده اان 

لتاااي تساااتخد  فاااي إنتااااد ساااوعة أو ت دياااة خدااااة خاضاااعة هاااذه الضاااريبة عواااى اآللل والمعااادال وأجزا هاااا وقطاااع ال ياااار ا

 لوضريبة...إلخ.
 

ظ: لالظئ  هظلو نفعذ اظآوعاظإلتملمظعمتعاظلوخصمظلو ن ييظعتىظلنحت ع ظ91وسناظظ11لق ظإع م ظلوالارنظ

 .حةضمن إقرارات  الشهرية المقداة الى المصو تتمثل في قيا  المسجل بخصم الضريبة اشمول فواتير الشراء لأللوىظ:

تتمثل في قيا  الم اورية في إطار عموية فحص اتقرارال الضريبية والتحقق ان اصداقيتها بإستيفاء تو  الفواتير  للوثلاعاظ:

 وتعديالت  عوى النحو الموضح بعالي . 91لسنة  11والتحقق ان قابويتها لوخصم طبقا ألحوا  القانون 

الشااووح حااول األليااال الحاليااة المسااتخداة فااي تقااديم اتقاارارال ويثياار تفشااى ظاااهرة الفااواتير المصااطنعة الوثياار ااان 

الضريبية ان المسجوين وكاذا عموياة اتستيفاءلالمصاادقةل التاي تاتم باين ا اورياال المصاوحة لوتحقاق اان اصاداقية  فاواتير 

ريبي كوسايوة لوتهارب الشراء المخصواة باتقرارال، لعد  قدرتها عوى القيا  بدورها ك داه فعالة لمنع إستخدا  الخصام الضا

 ان الضريبة. 

وان ناحية أخرى وفى نهاية الستينال ان القرن العشرين إنتشرل فوارة تباادل المساتندال النمطياة لالقياسايةل فاي قطاا  

وأصابح تباادل البياناال الوترونياا  (EDI)النقل وتجذرل في  بشول قوى، وكان  ل  بداية عصر التبادل اتلوتروناى لوبياناال

 .  ) (Deshmukh, 2006 ا  الشركال العمالقة واتعددة الجنسيال وأصبح أكثر تطورا عوى ادار العقود التاليةاحل إهتم

ويعرف التبادل اتلوتروناي لوبياناال ب نا  ن إنتقاال بياناال المنشاتل الوترونياا بينهاا وباين المتعاااوين اعهاا أو داخوهاا فاي 

وى نحو يسمح بنقل البيانال بدون إعادة إدخال ان تطبيق تجارى يعتماد عواى شول بيانال نمطية وقابوة لوتش يل بالومبيوتر ع

الومبيوتر اوجود في اوان اعين، إلى تطبيق تجارى أخر يعتمد عوى الومبيوتر اوجاود فاي اواان "خارن. واان نام فاإن تقنياة 

ااان المسااجوين إلااى  –دة إدخالهااا الحاجااة تعااا دون –، تساامح بنقاال البيانااال الوترونيااا (EDI)التبااادل اتلوترونااي لوبيانااال 

المصوحة والعوس وكذا نقل البيانال بين ا اوريال المصوحة، و لا  اان خاالل الشابوال، دون الحاجاة لوتادخل البشارى فاي 

 ل أو عمويال المعالجة لهذه البيانال. أي نقل البيانال وترحيوها ل عموية تدفق
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تطاوير نظاا  اتقارارال واتساتيفاءال الضاريبية بإساتخدا  تقنياة  وبناءا عوى ااسبق فإن هذا البحث يدور حاول إاوانياة 

ظتبادل البيانال الوترونيا لوحد ان  التهرب الضريبي.

ظلش تاظلو رلسا:

تعتمد اصوحة الضرا ب المصرية أسووب عوى الرقابة اتكتشافية لورقابة عوى الخصم الضريبي، حيث ألزات المصوحة 

صااادقةل لفااواتير واسااتندال المشااتريال المخصااواة باااتقرار، فيوتااز  ااا اور الفحااص ااا اوري الفحااص بااإجراء إسااتيفاء لا

ض. ل وترسااو  إلااى الم اوريااةلبل الواقااع فااي نطاقهااا البااا ع والتااي باادورها تووااف أحااد  8بالم اوريااة لأل بتحرياار نمااو د ل

تها ودفاترها والتحقاق اان اصاداقية ا اوري الفحص بها بالتوج  إلى المسجل الواقع في نطاقها لالبا عل لإلطال  عوى سجال

توا  الفاواتير نام تقااو  الم اورياة لبل باالرد عوااى الم اورياة لأل بماا توصاوت إلياا  اان نتيجاة سااواء كانات اصاداقية أو عااد  

اصداقية الفواتير وتوريد الضريبة لياتمون الفااحص بالم اورياة لأل اان الحوام عواى الفاواتير اان حياث قابويتهاا لوخصام اان 

 .إلخ. عدا ....

ان عقوبال فى ش ن إستخدا  الخصام الضاريبى كا داة لوتهارب اان الضاريبة فقاد  91لسنة  11ورغم اا يتضمن  القانون 

تفشت ظاهرة الفواتير المصطنعة وغيرها ان األساليب بهدف إستخدا  الخصم الضريبي ك داة لوتهارب اان الضاريبة العاااة 

ة التي أجراها الباحث بإحدى ا اوريال انطقة ضارا ب ابيعاال المنوفياة عوى المبيعال، حيث أظهرل الدراسة اتستطالعي

تفشى ظاهرة الفواتير المصطنعة بهدف إستخدا  الخصام الضاريبي كا داه لوتهارب اان الضاريبة، وااا يترتاب عواى  لا  اان 

تعاااوهم اااع اشاوالل أناارل عواى حصاايوة الم اورياة، فضااال عان المشااوالل التاي يتعاارض لهاا المسااجوين الموتازاين نتيجااة 

 انشتل غير اسجوة تصطنع فواتير ضريبية.....إلخ. 

ونظرا ألن عموية اتستيفاء تتم في إطار إجراءال الفحص والذي يتم عادة بعد تقديم اتقرار وبحد أقصى ناال  سانوال، 

أداه لمناع إساتخدا  فإن  فى ظل تفشى ظاهرة الفاواتير المصاطنعة فاإن عموياة اتستيفاءلالمصاادقةل بوضاعها الحاالي ل تمثال 

الخصم الضريبي كوسيوة لوتهرب ان الضريبة، وخاصة بعد تعديل نمو د اتقرار الضريبي الشهري ليقتصر اتقارار عواى 

ل 10 كر أرقا  إجمالية لومبيعال وكذا المشتريال المخصواة والضريبة المستحقة، عوى خالف اا كان عوي  الحال بنماو د ل

د اتقرار قبل التعديل  كر تفاصيل فواتير المشتريال المخصواة باتقرار وهاو ااا كاان يمثال قبل التعديل حيث تضمن نمو 

 عا قا أاا  إساءة إستخدا  الخصم الضريبي.

لامنلظوملظق ظترفنهظتانعاظلو يلليظلإلو  نلايظوتيعلالبظل ظسنعهظلس رواظللقواظلسون اظللرقرقعواظفويظتو لليظلويعلاولبظ

لحعا،ظلبوع ظلملرر ولبظلومصوت اظلو ظالحعواظ اونر،ظلأللونظلووذرظ سو رالظبتورر ظلومشو تاظبع ظلومسجتع ظللومصت اظل ظا

ظ: لوي ثعاظفىظلوثالقاظتسلؤالبظلو لوعا

هل يمون ان خالل ضبط وتفعيل اآلليال الحالية لتقديم اتقرارال الضريبية وكذا اآللياة الحالياة تساتيفاء فاواتير الشاراء  .1

 حد ان إستخدا  الخصم الضريبي كوسيوة لوتهرب ان الضريبة.المخصواة باتقرارال الضريبية  ال

هل يمون تطبيق و إستخدا  تقنية التبادل األلوترونى لوبيانال في عموية تقديم اتقرارال الضريبية وعموية إستيفاء فاواتير  .2

 المشتريال المخصواة بتو  اتقرارال.

د اان إساتخدا  الخصام الضاريبي كوسايوة لوتهارب اان الضاريبة هل يؤدى إستخدا  تقنية التبادل اتلوتروني لوبياناال لوحا .3

 العااة عوى المبيعال.

  همعاظلو رلسا:

ظ: ت مثلظلألهمعاظلواتمعاظللوامتعاظوت رلساظفيظلونالتظلألتعا

ضرورة توفير قاعدة عومية لتطوير العمل بمصوحة الضرا ب المصرية ان خالل توفير بدا ل لتطوير أسااليب الرقاباة  .1

 م الضريبي في اجال الضرا ب غير المباشرة وغير المباشرة.عوى الخص

ضخااة حجم التهرب الضريبي في اصر خاصة في اجال الضرا ب غير المباشرة واا ل  ان أنار ساوبى عواى ااوارد  .2

 المواسنة العااة لودولة. 

 رصد أفضل اتجراءال العموية لوحد ان إستخدا  الخصم الضريبي ك داة لوتهرب ان الضريبة. .3

المساعدة في تاوفير "لياة تختباار تا نير اتجاراءال المختوفاة والمتاحاة أااا  المصاوحة عواى الحاد اان إساتخدا  الخصام  .4

 الضريبي ك داة لوتهرب ان الضريبة.

لتطااوير اتقاارارال الضااريبية واسااتيفاء الفااواتير  (EDI)بيااان ااادى إاوانيااة إسااتخدا  تقنيااة تبااادل البيانااال الوترونيااا  .5

 اتقرارال. المخصواة بتو 

دعم قاعدة بيانال وسارة المالية امثوة في اصوحة الضارا ب المصارية اان خاالل المسااعدة فاي تفعيال التوجا  الحاالي  .6

 لومصوحة نحو تطوير أساليب الرقابة عوى الضريبة وإستخدا  األساليب الحديثة في إدارة العمل الضريبي.
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ظه فظلو رلسا:

تطر نظاملمظلإلقنلرلبظللإلس عفلءلبظلو ون يعاظبسسو خ لمظتانعواظتيولليظرظإل لاعاظ  مثلظلو  فظلونئعسيظوت رلساظفيظل 

ظلويعلالبظلو  نلاعلظوت  ظل ظظلو  ن ظلو ن يي،ظل نيثقظل ظلو  فظلونئعسىظلأله لفظلوفنععاظلألتعا:

 ت صيل افاهيم الخصم الضريبي والتهرب الضريبي و أليال الرقابة عوى الخصم الضريبي. .1

وإاوانيااة إسااتخدااها فااي تطااوير اتقاارارال الضااريبية  (EDI)و"ليااال التبااادل اتلوترونااي لوبيانااال  ت صاايل افاااهيم .2

 وطرل اتستيفاء لوحد ان التهرب الضريبي.

تقييم اتجراءال واألليال المساتخداة بمصاوحة الضارا ب فاى اجاال اتقارارال واتساتيفاءال واادى اسااهمتها فاى  .3

 ن التهرب الضريبى.إلتزا  المجتمع الضريبى والحد ا

بناء إطار اقترح تستخدا  تقنية تبادل البيانال الوترونيا فى اجاال اتقارارال الضاريبية وإساتيفاء الفاواتير لوحاد اان  .4

 التهرب الضريبى.
 

ظفنلضظلو رلسا:

ظت مثلظفنلضظلو رلساظفيظلوفنلضظلألتعا:

قارارال الضاريبية وإساتيفاء الفاواتير المخصاواة بتوا  ن لتمثل األليال الحالية المساتخداة فاي تقاديم ات  لوفنضظلأللي:

اتقاارارال وساايوة فعالااة فااي اجااال الرقابااة عوااى الخصاام الضااريبي والحااد ااان إسااتخداا  كاا داة لوتهاارب 

 الضريبين.

ن يمواان تطبيااق وإسااتخدا  تقنيااة التبااادل اتلوترونااي لوبيانااال فااى اتقاارار الضااريبي واسااتيفاء الفااواتير   لوفوونضظلوثوولاي:

خصواة بتو  اتقرارال كوسيوة فعالة في اجال الرقابة عواى الخصام الضاريبي والحاد اان إساتخداا  الم

 ك داة لوتهرب الضريبين

ن إستخدا  تقنية التبادل اتلوتروناي لوبياناال فاي اتقارار الضاريبي واساتيفاء الفاواتير المخصاواة بتوا    لوفنضظلوثلوث:

ضريبي هو وسيوة أكثر فعالية ان األسااليب المساتخداة حالياا اتقرارال في اجال الرقابة عوى الخصم ال

 في الحد ان إستخدا  الخصم الضريبي ك داة لوتهرب الضريبين.
ظ

ظلن جظلو رلسا:

تعتماد الدراسااة عواى الماانهف الوصاف التحويوااى المساتند إلااى المؤلفاال والدراسااال والبحاو  الضااريبية المنشاورة وغياار 

ن والووا ح والتعويمال والمنشورال الصادرة عن اصوحة الضرا ب عوى المبيعال واا صدر المنشورة وأيضا دراسة القواني

ظعن المؤتمرال العومية. 
ظ

ظح للظلو رلسا:

تقتصر الدراسة عوى تناول اتقرارال الضريبية واتستيفاءلالمصاادقالل فاي اجاال الضاريبة العاااة عواى المبيعاال  .1

 لضرا ب األخرى.كضريبة غير اباشرة دون غيرها ان أنوا  ا

تناول الخصم الضريبي والتهرب الضريبي فاي اجاال الضاريبة العاااة عواى المبيعاال دون غيرهاا اان ساا ر أناوا   .2

 الضرا ب األخرى.
ظ

ظ: اطاظلو رلسا

ظ: فيظضرءظ ه لفظلفنلضظلو رلساظتمظتير لظلو رلساظلوىظلا لاظل ربااظفصريظلالتماظعتىظلون رظلالتي

 راسة وأهميتها وأهدافها وفروضها استعراض لنتا ف الدراسال السابقة.وتتضمن اشووة الد لا لا:

 دراسة تحويوية لوضريبة العااة عوى المبيعاللالتهرب ان الضريبة، خصم الضريبةل.لأللي:ظظلومي ث

ظ(EDI)تقنية التبادل اتلوترونى لوبيانال:ظظلومي ثظلوثلاى

 ل بإستخدا  تقنية تبادل البيانال الوترونيا.تطوير نظا  اتقرارال واتستيفاءاظلومي ثظلوثلوث: 
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ظلو رصعلب

ظلومنلاع

ظلألليظلومي ث

 لرلساظت تعتعاظوت ن ياظلواللاظعتىظلوميعالب

ظ"لو  ن ظل ظلو ن يا،ظاصمظلو ن يا"    
 

ظلوما لا:

 يثياار فاارض الضاارا ب عوااى المسااجوين لاادى اصااوحة الضاارا ب عوااى المبيعااال انعواسااال عوااى السااتهالح والدخااار

ل، وهاو ااا يادفع طا فاة اان المساجوين لادى المصاوحة لواتخوص اان العابء الضاريبي 2009واتنتاد والستثمار لأباو العاال،

 بطرل اختوفة وان بين تو  الطرل إستخدا  الخصم الضريبي ك داة لوتهرب ان الضريبة.

اان الضاريبة، واألشاوال والسااليب  الباحث أن يبين في هذا المبحث أهم األسباب التي تدفع المسجوين لوتهرب وسيحاول

التي يوج  إليها المسجوون لوتهرب ان الضريبة، و الوسا ل والساليب التي تحد ان التهارب الضاريبي وتوافحا ، وكاذا كيفياة 

إستخدا  الخصم الضريبي ك داة لوتهرب ان الضريبة، حيث يعتبر الخصم الضريبي اان أخطار الوساا ل عناد اساتخداا  اان 

 وين لدى المصوحة فى التهرب ان الضريبة.جانب المسج
 

ظ لالظ:ظلو  ن ظلو ن يي:

تعاني جميع البودان المتقداة والنااية ان اشووة التهرب الضريبي بشول نسابى حساب ظروفهاا اتقتصاادية واتجتماعياة 

 إلاى بالضريبة المّووف يصل والسياسية والمستوى الثقافي والتعويمي لومجتمع في كل دولة، ففي البالد النااية وانها اصر لم

اقاد  كماا هاو الحاال فاي الابالد  واجاب أنا  عواى بادفع الضاريبة اللتازا  إلاى ينظار بحياث كااواة بصورة أنانيت  التجرد ان

 المسجوين لدى اصوحة الضارا ب عواى المبيعاال والاذي جانب ان نتوقع رد الفعل السوبى أن الطبيعي ان فإن  لذا المتقداة،

 الضاريبي القتطاا  نطاال اان بالتقويال األقال أو عواى كويًاا الضاريبة  بتفاادي إااا و لا  اصاالحهم، عان  الدفا صورة ي خذ

 .Ivor Richardson) 2013,الضريبةل ان اتفالل أو الضريبين  الّتهرب"ظاهرة   نش ل هنا وان عويهم، المفروض
 

 لف رمظلو  ن ظلو ن يي: .1

ب نا   نتخواص  األفاراد اان اللتازا   بادفع الضاريبة بعاد  Tax Evasionيعرف عوم المالياة العاااة التهارب الضاريبي ظ

ل، كما تعني تخوص المووف كويا أو جز يا اان أداء الضاريبة، دون نقال عبئهاا 2010تحقق  الواقعة المنش ة لوضريبةلحسين، 

 ل.2014إلى غيره، اما يؤنر في حصيوة الدولة ان الضريبة ويضيع عويها حقهالشطوري، 

ظلقلئعظلو  ن ظل ظلو ن ياظعتىظلوميعالبظعتىظلون رظلالتي:ظ91وسناظظ11لوالارنظ(ظل ظ44لوملل ظ)ظلق ظح لب

ظظعد  التقد  لومصوحة لوتسجيل في المواعيد المحددةظ-1

 بيع السوعة أو استيرادها أو تقديم الخداة دون اتقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.  -2

 ن وج  حق بالمخالفة ألحوا  وحدود الخصم. خصم الضريبة كويا أو جز يا دو -3

 استرداد الضريبة أو احاولة استردادها كوها أو بعضها دون وج  حق.  -4

 تقديم استندال أو سجالل ازورة أو اصطنعة أو بيانال غير صحيحة لوتخوص ان سداد الضريبة كوها أو بعضها.  -5

 % عما ورد باتقرار. 10يادة تجاوس تقديم بيانال خاطئة عن المبيعال إ ا ظهرل فيها س -6

 %.10ظهور عجز أو سيادة في السوع المودعة في المناطق واألسوال الحرة تجاوس  -7

 عد  إصدار المسجل فواتير عن ابيعات  ان السوع أو الخداال الخاضعة لوضريبة. -8

 أغراض خاصة أو شخصية. عد  إقرار المسجل عن السوع أو الخداال التي استعموها أو استفاد انها في  -9

  انقضاء ستين يواا عوى انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون اتقرار عنها وسدادها. -10

 إصدار غير المسجل لفواتير احموة بالضريبة. -11
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  سيل ظلو  ن ظلو ن يي: .2

شااريعال الماليااة واألوضااا  تتعاادد أسااباب التهاارب ااان الضااريبة ول يمواان حصاارها و لاا  ألنهااا تختوااف باااختالف التظ

القتصادية والجتماعية والسياسية، واستوى الوعي العا  وكفاءة األجهزة وفعالياة اتجاراءال إل أنا  يموان توضايح بعا  

 ل:2012هذه األسباب عوى النحو التاليلالساارا ي، 

اغت ، واحتوا ا  عواى ويتمثال  لا  إااا فاى الانقص فاي التشاريع ألضاريبي وعاد  إحواا  صاي : لألسويل ظلو شون اعا .أ 

 ن رال يست وها المسجوون في التهرب ان الضريبة. 

 حيث يؤدى ارتفا  الضرا ب إلى شعور المووف ب ن  الضريبة تقتطع جزء كبير ان دخو .  : لألسيل ظلالق صلل ا .ب 

 ضريبي. فووما كانت اتدارة الضريبية ضعيفة الوفاءة والنزاهة سهوت التهرب ال : لألسيل ظلإلللر اظللوفنعا .د 

حيث تسود فى اجتمعال الادول النااياة وانهاا اصار نظارة إعجااب وتقادير إلاى  : لألسيل ظلالا ملععاظللألاالقعا .د 

المتهرب عوى عوس الحال في المجتمعال األوروبية التي تسعى لووفاء بالتزاااتها الضريبية احترااا انها لاللتازا  

 لية. األخالقي بضرورة المساهمة في تحمل األعباء الما

عااد  السااتقرار والسااتقالل السياسااي لواابالد يفقااد الدولااة هيبتهااا وااان ناام عااد  إلتاازا  المووفااين  لألسوويل ظلوسعلسووعا: .ه 

باتقرار عن الضريبة وسدادها، كما توعب سياسة اتنفال العا  في الدولة دورا أسياسيا في التهرب الضريبي فووماا 

 ل المووفين نحو التهرب ان الضريبة.أحسنت الدولة استخدا  األاوال العااة قل اي
 

  ارلعظلو  ن ظلو ن يي: .3

ظ(:2012 م  ظتصنعفظلو  ن ظلو ن ييظلظفقظلال عنظع  ظعتىظلون رظلالتي)ب لته،ظ

ظلاعلرظلو جمظ:ظ . ظ

 ل اسمظلو  ن ظلو ن ييظب سلظحجمظلو  ن ظل ظلو ن ياظإوىظ:

  فال يدفعها اطوقا . تهرب ضريبي كوي :  و يتمثل في إخفاء النشاط المستحق لوضريبة 

  .  تهرب ضريبي جز ي : و يتمثل في  إسقاط جزء أو بع  إيرادال النشاط الخاضع لوضريبة 
 

 لوماعلرظلإلقتعميظ:ظ . ظ

 ب سلظح للظلإلقتعمظلوذيظ  مظفعهظلو  ن ظلظ اسمظإوىظ:

  . تهرب ضريبي داخوي : داخل حدود الدولة وتتم اوافحت  عبر  التشريعال الضريبية لوبود 

 هرب ضريبي دولي : خارد حدود دولة واحدة عن طريق است الل الرتباط بعالقال داخوية و خارجية. ت 
 

 لوماعلرظلوالارايظ: . ظ

 لل ظلا اظلونمنظلوالاراعاظظ  مظلو فنقاظبع ظلو  ن ظللو جنلظلو ن ييظعتىظلون رظلألتىظ:

   اللتزا  بدفعها .التجنب الضريبي :  و يتم عبر است الل الث رال القانونية  بهدف عد 

   التهرب الضريبي غير المشرو  : و ل  بالستعانة بوسا ل غير شرعية لوتهرب ان فرض الضريبة عوي 
 

 لو ن يي:ظصررظلو  ن   .4

 ظظ(:2010لظ م  ظلنظاررلظفعملظ تيظباضظصررظلو  ن ظلو ن يي)حسع ،ظ

  يتم دفع أية ضارا ب عواى اتطاالل ، و يعتبار اتخفاء الووي لونشاط القتصادي عن اتدارة الضريبية، و بالتالي ل

 وجود القطا  غير المنظم لاقتصاد الظلل.  الوتمان أكثر الوسا ل أااناً ويساعد عوى  ل 

  .إخفاء أرقا  األعمال في جميع بيانال اووفي ضرا ب األرباح الحقيقية 

 عاء الضريبةسيادة النفقال وتقويل اتيرادال، و بالتالي تقل الضرا ب المفروضة عوي و. 

  تخفي  أسعار البيع لوسوع والخداال و كذل  تزوير أورال وفواتير الستيراد حياث تظهار عادد الماواد المساتوردة

 .قويوة ان أجل التهرب ان دفع الرسو  الجمركية

 إستخراد تراخيص استيراد السوع ب سماء اختوفة قد يوون لايس لهام عالقاة بالتجاارة و الساتيراد اان أجال التهارب 

  . ان دفع الضريبة، وبالتالي إخفاء الذاة المالية لومستورد الحقيقي

 .عد  سداد ضريبة دخل العااوين في المصانع و الشركال لضريبة كسب العملل بهدف تقويل التووفة 
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 آقلرظلو  ن ظلو ن يي:ظ .5

ساداد العجاز النااتف عان  انخفاض حجم اتيارادال العاااة واضاطرار الحووااة إلاىت مثلظ همظآقلرظلو  ن ظلو ن ييظفيظ

التهرب ان خاالل الوجاوء إلاى القاروض الداخوياة و الخارجياة، وكاذا عاد  تحقاق العدالاة الضاريبية باين الماواطنين، وأخيارا 

  ل.2012لبتات ،  الت نير عوى القدرة التنافسية بين المشروعال المختوفة

 تنقظل لف اظلو  ن ظلو ن يي .6

وقوعا  والحيوولاة دون  اناع عواى بالعمل فى استخدا  وسا ل وقا ية و ل   ضريبيال تتمثل أفضل وسا ل اوافحة التهرب

ارتوبي ، وإاا باساتخدا   اعاقبة وقو  أسباب ، إل أن السا د في البيئة المصرية هو استخدا  وسا ل عالجية و ل  بالعمل عوى

رل اوافحاة التهارب الضاريبي ااا يموان وسا ل دولية عن طريق المعاهدال لموافحة التهرب ان جميع جوانب ، وان أهام طا

 -ل :2000توضيح  عوى النحو التيلالخطيب،

 :ان خالل اتابعة المشوالل التي يفرسها تطبيق التشريع والعمل عواى ساد كال الث ارال  لنلاااظلو شن البظلو ن يعا

 التي تظهر أنناء التنفيذ.

 ق الدولة في تقاضيها، ووجوه إنفاقها.بتعريف المواطنين بالضريبة وطبيعتها وحاشنظلورعيظلو ن ييظ:ظ   

 عن طرياق شامولية الضاريبة، و اعادل ضاريبة فاي حادود الطاقاة المالياة لوموواف، ولواي ل ت اعقظلوا لواظلو ن يعا:ظ

  يندفع بالتالي لممارسة أية حالة ان حالل التهرب. 

 .تشجععظلوم تفع ظعتىظلسكظلو فلتنظلو جلر ا 

 فيظلو لوالو نلبطظبع ظلوج لبظلومخ تفاظ. 

 ان خالل تدعيم الجهاس الضريبي ب نظمة المعووااال المتطاورة والتاي تعتماد عواى  تطر نظلوج لزظلإلللريظلو ن ييظ:ظ

  الميونة والحاسب األلى وإستخدا  شبوال المعوواال.

  يارد  ن الجازاء الخفياف غيار المتصاف بالصارااة والشادة ل إعلل ظلونمنظفيظاوزلءلبظلوم  ونبع ظلتشو   هل:ظحعوثظ

 تتضمن الحبس. وجزا ية االية العقوبال هذه توون وقدالمووف عن التهرب، 

ظ

ظقلاعل:ظلوخصمظلو ن يي:

نظاا  الخصام  1991لسانة  11رقام  انعاً لوتراكم والسدواد الضريبي فقد استحد  قانون الضريبة العااة عوى المبيعاال

ان إجمالي الضريبة المساتحقة عواى قيماة ابيعاتا  اان  الضريبي حيث سمح القانون لومسجل عند حساب الضريبة أن تخصم

الضريبة السابق تحميوها عوى السوع الوسيطة الداخوة فى انتاد سوعة خاضعة لوضاريبة الضاريبة الساابق تحميوهاا عواى  السوع

مبيعاال، اا سبق سداده أو حساب  ان ضاريبة عواى الماردودال اان ال  ال السوع المباعة بمعرفة المسجل فى ارحوة التوسيع

وطبقا لدليل الخصم الضريبى الذى أصادرت  اصاوحة الضارا ب عواى المبيعاال، فإنا  يموان توضايح كال ااا يتعواق بالخصام 

  الضريبي عوى النحو األتى:
 

 حلالبظلوخصم:ظ .1

 لو ن ياظلوسلبقظت معت لظعتىظلوم االبظلوالبتاظوتخصم: .أ 

ااواد التعبئاة والت وياف، وااا سابق ساداده اان ضاريبة السوع الوسيطة الداخوة فى إنتاد السوعة الخاضعة لوضاريبة،  .1

 عوى السوع المستوردة.

التوسياع، والضاريبة الساابق  الضريبة السابق تحميوها عوى  ال السوع المبيعة بمعرفة المسجل عند البيع في ارحوة .2

حالاة تعاديل تحميوها عوى ادخالل الساوع المصادرة،عوى ااردودال المبيعاال، وكاذا الضاريبة الساابق تحميوهاا فاى 

 القيمة البيعية لوسوعة بمعرفة المسجل.

 لو ن ياظلوسلبقظس للهلظعتىظلوستعظلون سملوعاظلقطعظلوغعلر: . ظ

فإن  يحق لومساجل عناد  91لسمة  11الصادر بتعديل بع  أحوا  القانون رقم  2005ل لسنة 9طبقاً ألحوا  القانون رقم ل

و الخداال ااا سابق تحميوا  اان هاذه الضاريبة  مة ابيعات  ان السوعحساب الضريبة ان يخصم ان الضريبة المستحقة عن قي

ال ياار التاي تساتخد  فاى انتااد ساوعة او ت دياة خدااة خاضاعة لوضاريبة و لا  عادا  عوى اآللل و المعدال و اجزا ها و قطع

ن الخصام فاى حادود و يواو الفراد و سيارال الركوب إل ا ا كان اساتخدااها هاو النشااط المارخص با  لومنشا ة سيارال نقل

  . الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالواال المستحق ان الضريبة و يرحل اا لم يخصم الى الفترال
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ظ:91وسناظظ11لو لالبظلو يظالظ سنرظعتع لظلوخصمظلو ن ييظلورلرلظبلوالارنظ .2

 المرافق لوقانون 1الضريبة المسددة عوى السوع الواردة بالجدول رقم  .أ 

 المرافق لوقانون 2عوى الخداال الواردة بالجدول رقم الضريبة المسددة  .ب 

  المرافقين لوقانون 2و  1الضريبة المسددة عوى ادخالل السوع والخداال الواردة بالجدولين رقمي  .د 

 خاضعة لوضريبة. الضريبة المسددة عوى المواد والسوع الوسيطة التى تدخل فى إنتاد سوع اعفاة أوغير .د 

  ل السوع المباعة لجهال اعفاة.الضريبة المسددة عوى ادخال .ه 

 الضريبي. ل يجوس إعمال ابدأ الخصم عوى حالل التهرب .و 

 

 لوشنلتظلورلاياظإلانلءظلوخصمظلو ن يي: .3

 لوشنلتظلواللا . ظ

 و ىظتسنرظإانلءلبظلوخصمظلو ن ييظعتىظلش ن لبظلومسجلظ جلظ نظت رلفنظفع لظلوشنلتظلواللاظلو لوعا:ظ

 القانوني اصحوباً بالسداد. تقديم اتقرار الشهري في اوعده .1

الضاريبة الساابق سادادها عواى  أن يتم بمعرفة المسجل أو وكيو  دون غيرهما عند تحرير اتقارار الضاريبي خصام .2

المبيعال ان السوع الخاضعة لوضريبة و ل  كما أوضحنا  المدخالل والمشتريال ان الضريبة المستحقة عوى قيمة

  ضمن بيانال اتقرار الشهري.

تصانيع الساوعة الخاضاعة  ون الضريبة المخصواة عن اشتريال ب رض البيع أو ادخالل يتم استخدااها فايأن تو .3

  لوضريبة.

توافر الفااتورة الضاريبية: حياث يجاب أن تواون الساوعة الماراد خصام الضاريبة المساددة عنهاا اشاتراة اان اساجل  .4

ها اسم البا ع ورقام تساجيو ، رقام الفااتورة ضريبية صادرة باسم المسجل الذى يقو  بخصمها ابين ب بموجب فاتورة

 وتاريخها، اقدار الضريبة انفصوة عن السوع الوسيطة أو السوعة المشتراة ب رض البيع.
 

  شنلتظاصمظلو ن ياظعتىظلوم االبظ لظلومش ن لبظبغنضظلإلتجلر: . ظ

 غونضظلإلتجولرظلكووكظلو وتخصمظلوسلبقظس للهلظعتىظلو االبظلوسوتعظلومصونااظللومشو ن لبظب تخصمظلو ن ياظلوالبتا

 عتىظسيعلظلو صنظللظ تى:ظ إاملويظلو ن ياظلومس  ااظعتىظلوميعالبظااليظلوف ن ظلو ن يعا،ظلهي

المشتريال ب ارض اتتجاار  ا ااا  كل اا سبق سداده ان الضريبة عوى المدخالل ان السوع المصنعة احوياً وكذل  .أ 

 لوضريبة بشرط حياسة فواتير ضريبية بتو  المبالغ. كانت جميع ابيعال المسجل خالل الفترة الضريبية خاضعة

الضاريبية  اتهاا وفقااً لبياناال  اا سبق سداده ان ضريبة عوى السوع المستوردة عند اتفراد الجمركي خاالل الفتارة .ب 

  شهادة اتجراءال الجمركية

ياع ساواء تمات عموياة التوس اا سبق تحميو  ان ضريبة عوى  ال المشتريال التي يقاو  المساجل ببيعهاا فاى ارحواة .د 

 البيع خالل الفترة الضريبية أو بعدها
 

 شنلتظاصمظلو ن ياظلوسلبقظس للهلظعتىظلنللللبظلوميعالب .جظ

  ش نتظوخصمظلو ن ياظلوسلبقظس للهلظعتىظلنللللبظلوميعالبظ نظت رلفنظفع لظلوشنلتظلو لوعا:

 التسويال. ي خانةأل يخصم إل اا سبق سداده ان ضريبة عوى السوع المرتدة ويظهر  ل  ف 

 بياناتها في الادفاتر والساجالل المنتظماة  أن توون السوع المرتدة قد تم استالاها فعالً وبالحالة التي بيعت عويها وقيدل

  بما فيها الضريبة أو تعويتها لحساب  بالدفاتر الخاصة بالمسجل. الخاصة بالمنش ة وتم رد قيمتها الى المشترى

 البا ع والمشترى فة اؤرخاً ويحمل رقماً اسوسالً اثبتاً ب  بيانال كل انأن تصدر إشعار خصم أو إضا 
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 شنلتظاصمظلو ن ياظفىظحلواظتا  لظلواعماظبمانفاظلومسجل: .لظ

ساداد الضاريبة عويهاا بالزياادة  إ ا نتف عن المعااالل فيما بين المسجل واسجل "خر تعديل في قيمة المبيعاال الساابق    

اشترياً إظهار  ل  بخانة التسويال باتقرار المقد  ان  خاالل  قرار فعوي المسجل سواء كان با عاً أوأو النقص بعد تقديم ات

 التعديل بشرط توافر المستندال المؤيدة لوتعديل. الشهر الذى حد  في 
 

 :ظظشنلتظاصمظلو ن ياظعتىظلوستعظللوخ للبظلومص ر  .هظ

المصاادرة لوخااارد بشاارط تااوافر أصااول فااواتير ضااريبية لومسااجل خصاام الضااريبة عوااى ااادخالل السااوع  يحااقظحيااث     

اوضحاً بها الضريبة المسددة عوى المدخال، وتوافر صورة إ ن اتفراد الجمركى أو صورة شهادة الوارد ارفقاً بها أصل 

دالة الجمركي و ل  إ ا كانت السوعة استوردة، وكذا توافر صورة شهادال الصادر الجمركية المعتمدة وال قسيمة التحصيل

  عوى التصدير.
ظ

 لومش البظلوم اتااظبلوخصمظلو ن يي:

ظلالئ  هظلو نفعذ اظآوعاظإلتملمظعمتعاظلوخصمظلو ن ييظعتىظلنحت ع :ظ91وسناظظ11إع م ظلوالارنظ

 .ضمن إقرارات  الشهرية المقداة الى المصوحة تتمثل في قيا  المسجل بخصم الضريبة اشمول فواتير الشراء : لأللوى

تتمثل فاي قياا  الم اورياة فاي إطاار عموياة فحاص اتقارارال الضاريبية والتحقاق اان اصاداقيتها بإساتيفاء توا   : لوثلاعا

 وتعديالت  عوى النحو الموضح بعالي . 91لسنة  11الفواتير والتحقق ان قابويتها لوخصم طبقا ألحوا  القانون 

يها، فقد نبتت عاد  كفااءة األلياال الحالياة المساتخداة وفى ظل إنتشار ظاهرة الفواتير المصطنعة والمشوالل المترتبة عو

في إحوا  الرقابة عوى الخصم الضريبي، سواء عند تقديم اتقرارال الضريبية ان المساجوين وكاذا عموياة إستيفاءلاصاادقةل 

لياال لتمثال التي تتم بين ا اوريال المصوحة لوتحقق ان اصداقية  فواتير الشاراء المخصاواة بااتقرارال، كماا أن توا  اآل

أداه فعالة لمنع إستخدا  الخصم الضريبي كوسايوة لوتهارب اان الضاريبة، حياث تعتماد اصاوحة الضارا ب المصارية أساووب 

 عوى الرقابة اتكتشافية أو الرقابة الالحقة لورقابة عوى الخصم الضريبي. 

ي كا داة لوتهارب اان الضاريبة فقاد ان عقوبال في ش ن إستخدا  الخصام الضاريب 91لسنة  11ورغم اا يتضمن  القانون 

تفشت ظاهرة الفواتير المصطنعة وغيرها ان األساليب بهدف إستخدا  الخصم الضريبي ك داة لوتهارب اان الضاريبة العاااة 

عوى المبيعال، حيث أظهرل الدراسة اتستطالعية التي أجراها الباحث بإحدى ا اوريال انطقة ضارا ب ابيعاال المنوفياة 

فواتير المصطنعة ك داة تستخدا  الخصم الضريبي ك داه لوتهرب ان الضاريبة، وااا يترتاب عواى  لا  اان خطورة ظاهرة ال

اشاوالل أناارل عواى حصاايوة الم اورياة، فضااال عان المشااوالل التاي يتعاارض لهاا المسااجوين الموتازاين نتيجااة تعاااوهم اااع 

 انشتل غير اسجوة تصطنع فواتير ضريبية.....إلخ. 

اءة إستخدا  الخصم الضريبي هو قيا  المصوحة بتعاديل نماو د اتقارار الضاريبي الشاهري ليقتصار واما فاقم ظاهرة إس

ل قبل التعديل حياث تضامن نماو د اتقارار قبال 10اتقرار عوى  كر أرقا  إجمالية عوى خالف اا كان عوي  الحال بنمو د ل

 ن يمثل عا قا أاا  إساءة إستخدا  الخصم الضريبي.التعديل  كر تفاصيل فواتير المشتريال المخصواة باتقرار وهو اا كا
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ظلومي ثظلوثلاي

ظ(EDI)تانعاظلو يلليظلإلو  نلاىظوتيعلالب

ظللكلظ انىظتيلليظلويعلالبظإو  نلاعل

قباال باازور فجاار عصاار الومبيااوتر، تمياازل األنشااطة والمعااااالل داخاال المؤسسااال الحووايااة والشااركال واااابين تواا  

ركال وبعضها البع  باتستخدا   الوثيف لوورل، وخاصة فيما يتعوق ببيع وشاراء المنتجاال. فقاد كاان اان المؤسسال والش

الالس  أن توون هناح استندال ورقية ان أصال وعادة صاور لتونياق أوااار الشاراء والفاواتير وإخطاارال الشاحن وباوالص 

النساخ والتوقيااع عويهااا واعالجتهااا وتشاا يوها بعاادد ل  الشاحن والمسااتندال األخاارى، كمااا كااان اان الااالس  أن يااتم إعتماااد  تواا 

يحصي ان الطرل نام حفظهاا بموفاال  لمادة احاددة أو ترساالها لوشاركاء التجااريين أو الجهاال الحوواياة. وتتضااعف توا  

نيع، الونااا ق والمسااتندال الورقيااة بشااول كبياار نظاارا ترتباااط أنشااطة البيااع والشااراء بواال أوجاا  النشاااط بالمنشاا ة اثاال التصاا

 .  (O'Callaghan,1995)الووجستيال، المحاسبة، التمويل، الموارد البشرية، باتضافة إلى اجالل أخرى

وعالوة عوى  ل  لم يون هناح استندال نمطية حيث تعد كل انش ة المجموعاة المساتندية الخاصاة بهاا وهاو ااا ناتف عنا  

ى سابيل المثاال: أوااار التورياد التاي تتساومها المنشا ة اان العماالء سيادة الوقت الالس  لمعالجة أو تش يل تو  المستندال ، عو

يجب تفري ها في نما د  طوبيال البيع الخاصة بالمنش ة. وفى حقبة الستينال ان القرن العشرين كان عوى الشركال العمالقاة 

لتشاا يل أو اعالجااة هااذه  أن تتعاااال اااع كاام ها اال ااان المسااتندال واألعمااال الورقيااة وأن توظااف عااددا كبياارا  ااان المااوظفين

المستندال وهو األار الذى يؤدى إلى سيادة التواليف وكذا الت نير عوى دقة وسالاة النتا ف النها ية. لذا فقد بدل كفورة جذاباة 

 .  وفاى نهاياة الساتينال اان(EDP)أن يتم إستخدا  البدا ل اللوترونية لومستندال الورقية وكذا التش يل اتلوترونى لوبياناال 

القرن العشرين إنتشرل فورة تبادل المستندال النمطية الوترونيا في قطا  النقل وتجذرل فيا  بشاول قاوى، وكاان  لا  بداياة 

 .(Becker, 2012)وليصبح أكثر تطورا عوى ادار العقود التالية (EDP)عصر التش يل اتلوترونى لوبيانال 

والعدياد اان أشاوال اتتصاال اتلوتروناى التاي طاورل عواى  (EDI)وهناح خوط شا ع بين التداول اتلوتروناى لوبياناال 

 ,Tu )ادار العقود الماضية اثل البريد اتلوترونى، أو الفاكس، أو العدياد اان التطبيقاال األخارى التجاارة  اللوترونياة ب نا 

Steven Y, 2004)عاايير المعتمادةل، ولوتمييز بين  وبين األشوال األخرى لإلتصال اتلوتروني فقد عرفتا  لجناة المX12, 

WWW.X12.org:ل 

إنتقاال بيانااال المنشاتل الوترونيااا بينهاا أو داخوهااا لبماا فااي  لاا  وكال هام ووسااطا همل فاي شااول بياناال نمطيااة وقابوااة  ن

لوتش يل بالومبيوتر عوى نحو يسمح بنقال البياناال بادون إعاادة إدخاال اان تطبياق تجاارى يعتماد عواى الومبياوتر اوجاود فاى 

 ن، إلى تطبيق تجارى أخر يعتمد عوى الومبيوتر اوجود فى اوان "خرن.اوان اعي

، حياث تنقال بياناال (EDI)ويسوط هذا التعريف الضوء عواى العدياد اان المميازال الفريادة لوتباادل اتلوتروناي لوبياناال 

اان خاالل الشابوال و أو  –دون الحاجاة تعاادة إدخالهاا  -المسجوين الوترونيا إلى اصوحة الضرا ب عوى المبيعال اباشرة 

وسا ط التخزين، ودون الحاجة لوتدخل البشرى في عموية تدفق البيانال أو اعالجتها، فمعالجة البيانال تاتم بواساطة تطبيقاال 

 .(Hardy, 1996)تجارية صممت خصيصا لتش يل البيانال الواردة

شاوال األخارى لوتجاارة اللوترونياة يتمثال فاي واأل (EDI)وعوي  فاإن اتخاتالف الر يساي باين تباادل البياناال الوترونياا 

الشول النمطي أو القياسي  لوبيانال الذى ي نى عن التدخل البشرى تمااا سواء بإعادة إدخال البيانال أو اعالجتها عند تداولها 

وااون ، فااإن الحاجااة لوحااد ااان التاادخل البشاارى تتطوااب أن ت(EDI)بااين أنظمااة الحاسااب المسااجوين والمصااوحة،. فااي ظاال الاا  

البيانال افهواة لنظم النقل اتلوترونى أي باالومبيوتر، وهاو ااا يعناى أن البياناال يجاب أن تواون اعادة اسابقا كماا يجاب أن 

توون عوى أسا   شول نمطى أو قياسي اقبول ان الشركاء التجاريين، كما يجب أن تبراف الحاسبال لتتمون ان فهم الشول 

 .(Deshmukh, 2006 )المدخل إليها ان البيانال
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ظللنمملبظلضعظلومال عنظEDIلال عنظلوـظ

فى البداية قاات الشركال بتنميط المستندال بشول فردى، حيث كان لوال شاركة المساتندال النمطياة الخاصاة بهاا والتاى 

لستينال ان القرن الماضي أصبحت غالبية الشاركال تختوف أو لتتوافق اع تو  الخاصة بالشركال األخرى، وبنهاية حقبة ا

بقطا  النقل تستخد  المستندال النمطية الموحدة األار الذى سهل عموية اتنتقال إلى التبادل اللوتروناى لوبياناال، حياث كاان 

 .(Naicker,2009) (EDI)إختالف أنماط المستندال عا قا في طريق تطور وقبول التبادل اتلوترونى لوبيانال 

 (EDI)لوضاع اعاايير التباادل اتلوتروناى لوبياناال  بالولياال المتحادة (TDCC)وقد تشووت لجنة تنسيق بيانال النقل  

لوافة اوونال قطا  النقل ان نقل برى وبحرى وسوة حديد وغيرها، وقد نشرل  هذه الوجنة أول اجموعاة اان المعاايير فاى 

فاي نهاياة  American National Standards Institute (ANSI) ومعايير، نم بدأ المعهد القواي األاريوي ل1975عا  

، ويوضاح الجادول التاالي  (Deshmukh, 2006)السبعينال ان القرن الماضي  بتنسايق الجهاود لوضاع المعاايير الموحادة 

 التسوسل الزانى لومنظمال واعايير التبادل اللوتروني: 

 لو طررلب لوزل 

 وف نمطية لنقل البضا ع خالل عموية جسر برلين الجوىتم تصميم كش 1960ااقبل  

1960- 1970    فاي بدايااة السااتينال: قاااات شاركتي دوبوناات وليهمااان لوويماويااال بنقال بيانااال البضاااعة باسااتخدا

 أسووب التبادل اتلوترونى لوبيانال.

 اتيوياا إلاى في انتصف الستينال: حولت قوا م الشحن عن طريق التووس  التي يمون تحويوهاا أوتوا

 بيانال يمون اعالجتها بالومبيوتر.

  في أواخر الستينال: لجنة تنسيق بيانال النقل(TDCC) شووت لوضع اعايير الEDI   . 

1990- 1980  1975  لجنة تنسيق بيانال النقلTDCC  تنشر أول اجموعة ان اعاييرEDI. 

 1977 :.قطا  البقالة و األغذية يطوق اشروعا تجريبيا لتقييم جدوى التبادل اللوتروني لوبيانال 

 1978 المعهاااد القاااواي األاريواااي لومعاااايير :ANSI  يطاااور اعاااايير عاااااة لوتباااادل األلوتروناااى

 ANSI X.12 -لوبيانال 

 واألشكال األخرى لالتصالEDI))تبادل البيانات الكترونيا

 

 

 شكل البيانات

 غير نمطية        نمطية                                                                                                      

 أشكال الملكية        أشكال الصناعة        كيانات وضع المعايير

 البريد اإللكتروني/برتوكول الفاكس الورق

 FTP نقل الملفات

 

 الباركود

بطاقات 
 اإلئتمان/الدين

التجارة 
 االلكترونية

EDI/EFT 

 .Ashutosh Deshmukh, Idea Group Inc, 2006, p97:المصدر
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1980-1990   1982  شركال صناعة السيارال ؛ جنرال اوتورس وفورد تستخد :EDI ع الموردين.ا 

 1985تبااادل البيانااال اتلوترونيااة فااي اجااالل اتدارة والتجااارة والنقاال ل :EDIFACT ل التااابع

 الدولية. EDIلألام المتحدة  يبدأ وضع اعايير 

   أواخاار الثمانينيااال وأوا اال التسااعينال ااان القاارن الماضااى: الحوواااة التحاديااة تباادأ فااى اسااتخدا

 .EDI التبادل اللوتروني لوبيانال

1990-2000  ظهرل ل ة 
1
XML وبدأل تتشول اعايير ال ،XML/EDI . 

 ابادرال تبادل البيانال الوترونيا عبر اتنترنت لEDIINT.ل 

ظإوىظ ا لظترفنظللظ تى:(Deshmukh, 2006 )(ظEDIلتناعظ همعاظلومال نظفىظلجليظلو يلليظلالو  نلايظوتيعلالبظ)

 حدد بنية البيانال.طريقة ترايز اعايير بناء الجموة التي ت .1

قااو  البيانال: حيث أن هذا القااو  يعرف المصطوحال التجارياة اثال التااريخ والوقات والعناوان والعمواة فاي   .2

 ل .EDIبنود التبادل اللوتروني لوبيانال ل

 تقاد  تواا  المعااايير وساايوة لوجماع اااا بااين اجموعااال البياناال األساسااية فااى كاال ونيقاة: حيااث تحتااوى كاال ونيقااة أو .3

استندلاثل الفاتورةل عوى اجموعال لوبيانال األساساية،  وتشامل كال اجموعاة اان اجموعاال البياناال األساساية 

عوى عدة عناصر تسمى عناصر البيانال اثل التااريخ والوقات ورقام الحسااب واسام الماورد وعنوانا ، لتشاول فاى 

 اجموعها ونيقة كااوة اثل الفاتورة .

(ظفيظEDI لظلومس ن لبظلومم  ظت للو لظبلس خ لمظلو يلليظلالو  نلايظوتيعلالبظ)ل رضحظلوج ليظلو لويظلورقلئقظ

ظ:(Deshmukh, 2006 )لخ تفظلومجلالب

 لومس ن  EDIرقمظلومس ن ظتيالظيظ لومجلي

 810 المحاسبة والتمويل

812 

820 

826 

 فواتير البيع

 اذكرال الديون   القروض

 أار الدفع   حوالل السداد

 يبيةاتقرارال الضر

 850 الشراء

855 

865 

869 

870 

 أواار التوريد

 إقرارال أواار التوريد

 ت ييرال تعديالل أواار التوريد

 الستفسارال بش ن اوقف أار التوريد

 تقرير عن اوقف أار التوريد

 830 إدارة  المخزون

844 

846 

 جداول التخطيط

 نقل المنتف وإعادة بيع 

 قوا م المخزون

 832 التسويق

840 

843 

845 

852 

 كتالوجال األسعار  المبيعال

 طوب عرض األسعار

 طوبال إعادة عرض األسعار

 قوا م حدود السعر

 بيانال عن نشاط المنتف

                                                           
1
 XML) The Extensible Markup Language ل هي ل ة الترايز عااة لخوق ل ال الترايز إكسظإمظإيل وغاظلو نلعزظلوالبتاظوالل  للل أو

 ل/http://ar.wikipedia.org/wiki  المختوفة لوبيانال لالمصدر:  ال ال رض الخاّص، قادرة عوى وصف العديد ان األنوا
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 853 الخداال الووجستية

856 

858 

859 

 اترشادال الخاصة بالمسار والنقل

 اخطارال الشحن المسبق

 رسا ل عن اوقف الشحن

 تفاصيل وفواتير نولون الشحن

 830 صنيعالت

866 

 األواار   تخطيط

 جداول اتنتاد

 اتقرار الوظيفي 997 عا 

 لEDIكما يوضح الجدول التالي كيفية تحويل تحويل الفاتورة إلي صي ة التبادل اللوتروني لوبيانال ل

 لويعلن EDIالصي ة طبقا لمعايير ال 

 ر سظلوفلترر  

ST*810*001 مويااااال اعوواااااال الاااارأ  ورقاااام ضاااابط اجموعااااة الع

 التجارية

BIG*20030401*INVOICE#1*20030301*1172 رقم وتاريخ الفاتورة 

CUR*SE*USD  العموة بالدولر األاريوي 

REF*PK*12345  كود رقم  التعبئة 

N1*BY*T2T COMPANY*92*123456  اسم المورد 

N3*7167 STATE ST  عنوان المورد 

N4*ERIE*PA*16000  عنوان المورد 

PER*AR*JOHN SMITH*PA*4455667  رقم حساب المندوبT2T 

N1*BT*U2U COMPANY*92*654321  اسم العميل 

N3*7617 MAIN ST  عنوان العميل 

N4*MEADVILLE*PA*16001  عنوان العميل 

ITD*01*03****30  شروط البيع– NET30 

DTM*011*20030331  تاريخ الشحن 

FOB*CC****MI*T2T COMPANY المركب  التسويم ظهر(FOB) 

 تفلصعلظلوفلترر ظ 

IT1*000117*QTY*1*MB*475.00*000118*Q  رقاام الصاانف والوميااة المشااحونة والمعوواااال الخاصااة

 لألسعار. 

TY*5*GB*220.00*000119*QTY*2*P*250.00  رقاام الصاانف والوميااة المشااحونة والمعوواااال الخاصااة

 لألسعار 

 لتخصظلوفلترر ظ 

TDS*2320.25 جمالي لوفاتورة المبوغ ات 

TX1*ST*145.25*7.00  الضرا ب المطبقة 

CTT*1 إجمالي قيمة فاتورة التعاال 

SE*20*001  رقم ضبط اجموعة العمويال التجارية 
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ظ

ظ:(EDI)آوعاظعملظلو يلليظلويعلالبظلالو  نلاىظوتيعلالبظ

 األتية: لSaxena, 1995يتطوب التبادل األلوترونى لوبيانال توافر البنية التحتيةل

 نظا  اعوواال احاسبى اميون أى قا م عوى الحاسب اآللى لدى طرفى التعاال -

توافر شبوة إتصال وقد توون ان خالل شبوة اتنترنت المتاوفرة اان خاالل خطاوط التويفاون، أوالشابوال الخاصاة  -

(VAN)  . 

 س.والعو EDIبرنااف ترجمة لتحويل المستندال ان صي ة البرااف المحاسبية إلى صي ة  -

ظ:(EDI)يوضح الشول التالي "لية عمل نظا  تبادل البيانال الوترونيا

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

 

 

 

 

 

 

 

ظ

 

ظ:(Deshmukh, 2006)(ظت مظتيالظوتخطرلبظلألتعاEDI)آوعاظعملظاملمظتيلليظلويعلالبظلو  نلاعللل ظلوش لظلوسلبقظ   حظ نظ

بإعداد المستند المطووب إرسال ، عوى سبيل المثال: إقرار ضريبي شهري يتضمن يقو  البرنااف المحاسبي لدى المسجل  .1

بيانااال تفصاايوية لومبيعاااللرقم الفاااتورة، تاريخهااا، وقيمتهااا، ضااريبة المبيعااال المسااتحقة عويهااال وكااذا بيااان تفصاايوي 

 ة بهال .لومشتريال المخصواة باتقرارلرقم الفاتورة، تاريخها، وقيمتها، ضريبة المبيعال المسدد

ل، و لا  اان EDIيتم تحويل المستند الذى أعده البرنااف المحاسبي لدى المسجل وليون اتقرار الشاهري إلاى صاي ة الل .2

خالل برنااف ترجمة خااص بتحويال صاي ة المساتندال المعادة عان طرياق البارااف أو التطبيقاال المحاسابية إلاى صاي ة 

 ل.EDIالل

   

 
 البداية

يقوم البرنامج 

المحاسبي لدى 

المسجل بإعداد 

 اإلقرار أو الفاتورة

يقوم برنامج الترجمة 

بتحويل المستند إلى 

 EDIصيغة 

يقوم برنامج اإلتصال بنقل الرسالة 

 الصادرة  عن طريق الشبكة

الصادرة تصل إلى  EDIرسالة 

كمبيوتر بالمصلحة أو ال نظام 

 بريدها األلكترونى  

م المأمورية المختصة بإنزال تقو

 الرسالة من البريد أو يقوم برنامج أل

EDI  لديه باستالم الرسالة 

برنامج الترجمة يقوم بتحويل الرسالة 

إلى صيغة تتالئم EDI الواردة من صيغة ال

 المستخدم لدى المصلحة GSTAXمع برنامج ال 

يتم معالجة الرسالة التي تم تحويلها 

حسب  GSTAX عن طريق برنامج ال

المستند الوارد فى الرسالة)مثال: إقرار 

 شهري  أو فاتورة ضريبية(

 اإلتصاالت الشبكية:

  خطوط تليفون أو خط مستأجر. –إتصال مباشر 

 الشبكات الخاصة (VAN). 

 .ربما تحتاج إلى برنامج حماية إضافي 

 النهاية

   بتصرف من الباحث  .Ashutosh Deshmukh, Idea Group Inc, 2006, p97المصدر : 
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ستندلاتقرارل ان الطرف المرسللاقد  اتقارارل إلاى المصوحةلاساتوم اتقارارل ل التي تحمل المEDIيتم نقل رسالة الل .3

   .(VAN)عن طريق اتتصال المباشر بشبوة اتنترنت ان خالل خطوط التويفون، أو ان خالل الشبوال الخاصة

الاة وصاول كمبيوتر المصوحة اباشرة أو إلى بريدها اتلوترونى، وفاى ح GSTAXال ظلإلى نظا EDIتصل رسالة الل .4

بومبياوتر  GSTAXال الرسالة عن طريق البريد اتلوتروناى ياتم إنازال الرساالة أول اان البرياد اتلوتروناى إلاى نظاا  

 المصوحة.

ال ل إلااى الصاي ة التااي تال اام نظااا  EDIيقاو  برنااااف الترجمااة بتحويال المسااتندلاتقرارلالوارد بالرسااالة اان صااي ة الل .5

GSTAX .الذى تستخدا  المصوحة 

لدى دون الحاجة إلى طباعت  تعادة إدخال  إلاى  GSTAXال تتم اعالجة اتقرار اباشرة لدى المصوحة ان خالل نظا   .6

نظااا  الومبيااوتر وهااو اااا يااوفر الوقاات والجهااد فااي حالااة التعاااال اااع الواام الها اال ااان اتقاارارال أو المسااتندال النمطيااة 

 وايا.  األخرى التي يتم تداولها بين المسجوين والمصوحة ي

ظ

ظلومي ثظلوثلوث

ظتطر نظاملمظلإلقنلرلبظللإلس عفلءلبظبسس خ لمظتانعاظتيلليظلويعلالبظلو  نلاعل

ظ لال:ظفرلئ ظللزل لظتطيعقظتانعاظلو يلليظلالو  نلايظوتيعلالبظبلومصت اظ

ا  هاذه التقنياة فاي تباادل ان العرض السابق لوبنية التحتية و"ليال عمل التبادل اتلوتروني لوبيانال يتبين أن  يموان إساتخد

البيانال بين اصوحة الضرا ب عوى المبيعال والمسجوين لدى المصوحة وكذا باين ا اورياال المصاوحة بتباادل البياناال باين 

الم اوريااال وخاصااة فيمااا يتعوااق بإسااتيفاء اشااتريال وابيعااال المسااجوين فااي إطااار عمويااة التحقااق ااان اصااداقية إقااراراتهم 

، األار الذى ياوفر الوقات والجهاد المباذول فاى كتاباة وطباعاة المساتندال وإرساالها (Anderson, 2002)المقداة لومصوحة

لمعالجتهاا، خاصاة فاي ظال تاوافر اووناال   GSTAXوإستقبالها ان خالل البريد العادي نام إدخالهاا اارة أخارى لنظاا  ال 

المصاوحة واعظام المساجوين وخاصاة المساجوين لادى  البنية التحتية المطووبة لتطبيق التبادل اتلوتروناى لوبياناال ساواء لادى

اركز كبار الممولين واراكز اتوسطي الممولين، فضال عن اا يحقق  لومصوحة والمجتمع الضاريبي اان ازاياا يتمثال أهمهاا 

 :(Visvanathan, 2010)فيما يوى

ة اان خاالل ااا ياوفره اان ضمان عد  الدخول غير المشرو  إلى قواعد البياناال ساواء لادى المساجوين أو لادى المصاوح .1

 .Access controlرقابة فعالة لوتحوم فى الدخول إلى قواعد البيانال 

ضمان سرية المعوواال المتداولة سواء بين المصوحة والمسجوين لديها أو بين ا اوريال المصوحة، وعد  اتطال  غيار  .2

 .Confidentiality المشرو  عويها

عااد  ت يياار احتااوى المعوواااال المسااتومة دون  EDI حيااث تضاامن تقنيااة ال Data Integrityضاامان سااالاة البيانااال  .3

 بين المصوحة والمسجوين. EDIإخطار المرسل، األار الذى يعطى حجية قانونية لوبيانال المتداولة بإستخدا  تقنية ال 

اان  EDIياة ال ضمان صحة اتتصالل بين المصوحة والمسجوين وكذا بين ا اوريال المصوحة ان خالل اا تاوفره تقن .4

 .Authenticationضمان لهوية المتخاطبين عبر الشبوة 

اان ضامان عاد  نواران أحاد  EDIحفظ المراكز القانونية المترتباة عواى تباادل المساتندال اان خاالل ااا تاوفره تقنياة ال  .5

 لما يجرى ان تبادل الوتروني لوبيانال. Non-Repudiationالطرفين 

و لفواظ تونلفظلومنمرلواظلو ون يعاظعتوىظظ(Zainol, 1999)لظلو يلليظلالو  نلاوىظوتيعلاولبهذلظف الظع ظلوفرلئ ظلو ىظ ا ل 

 لون رظلألتى:

ظتخفعضظلقتظت لوعفظتشغعلظلويعلالبظللالوج  لظعتىظلون رظلالتي:ظ .1

 و رظلصت اظلو نلئلظعتىظلوميعالب:

 تىظلون رظلالتي:ل ظلورقتظللوج  ظلوميذليظلل ظقمظت تفاظلوجيل اظعظEDI اتلظإس خ لمظتانعاظليظظ

   إللرلبظلوامتعلبظلو ن يعا: 

وخاصة فى اركز كباار المماولين واراكاز اتوساطى المماولين والم اورياال الوبارى كم اورياة البتارول وا اورياة          

في توقى اتقارارال  EDIالمقاولل والتى تسهم فى تحقيق الجانب األكبر ان حصيوة المصوحة، يؤدى إستخدا  تقنية ال 

لشهرية عوى النحو السابق  كره في "ليال عمال التباادل اتلوتروناى لوبياناال إلاى إنعادا  الحاجاة تنشااء ساجالل يدوياة ا

لتوقى تو  اتقارارال المقدااة شاهريا اان المساجوين، نام إعاادة إدخاال بياناال توا  اتقارارال ، واان نام تخفاي  الوقات 
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واا يترتب عوى  ل  اان  GSTAXرارال شهريا نم إدخالها إلى نظا  ال والجهد المبذول حاليا بتو  اتدارال لتوقى اتق

وقات وجهاد وإحتماال وقاو  أخطااء فااى إدخاال البياناال، أااا فيماا يتعوااق باإدارال العموياال الضاريبية ببااقى ا اوريااال 

ة بإدخااال فاى توقاى اتقارارال سيسااهم بشاول كبيار فاي تخفاي  المشاوالل المتعوقا EDIالمصاوحة فاإن تطبياق  تقنياة ال 

بياناال اتقارارال الشااهرية لومساجوين أصااحاب الموفاال ااان الفئاة لأل والتااى يتضامن إقرارهااا كمياال كبياارة اان بيانااال 

ل وااا يتضامن  10فواتير الشراء المخصواة والتى ستحتاد إلى إعادة إدخال فى حالة قيا  المصاوحة بإعاادة تفعيال نماو ل

 ال.ان بيانال تفصيوية عن المبيعال والمشتري

 :EDIويوضح الشول التالى خطوال تقديم اتقرار الشهري لومصوحة حاليا وبعد التطوير بتطبيق تقنية ال 

 :EDIويوضح الشكل التالى خطوات تقديم اإلقرار الشهري للمصلحة حاليا وبعد التطوير بتطبيق تقنية ال 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم 

المسجل 

بتقديم 

إقراره 

للمصلحة 

موضحا به 

إجماليات 

المبيعات 

والمشتريات 

المخصومة 

لضريبة وا

 المستحقة.

 يتم إثبات

اإلقرار فى 

سجل 

متابعة 

اإلقرارات 

وسجل 

الوارد 

الخاص 

 باإلقرارات

فى حالة 

وجود 

ضريبة 

مستحقة 

باإلقرار يقوم 

المسجل 

بسداد ضريبة 

اإلقرار 

 بالخزينة

يتم إدخال 

بيانات 

اإلقرار 

والسداد 

إلى نظام 

ال 

GSTAX 

يتم حصر 

المسجلين 

الذين لم 

يتقدموا 

باإلقرار 

الشهري 

إلخطارهم 

بنموذج  

ض.ع(  12)

لمطالبتهم 

بتقديم 

 اإلقرار.

إخطار يتم 

الشئون 

 القانونية

 بمعرفة

 الفاحص

تحرير ل

مخالفة 

عدم تقديم 

 إقرار

 للمصلحة تقديم اإلقرار الشهري حاليا منهجية

تقوم الشئون القانونية 

بمواجهة المسجل 

بمخالفة عدم تقديم 

إقرار ومطالبته بسداد 

قيمة المخالفة، فى حالة 

عدم التزام المسجل 

تحال المخالفة الى 

النيابة العامة إلتخاذ 

 الالزم.

 بإرسال المسجل يقوم

 إقراره الشهري

الكترونيا من  للمصلحة

خالل شبكة المعلومات 

بين المصلحة 

والمسجلين، على النحو 

السابق تفصيله عند 

توضيح آلية عمل تقنية 

 به موضحا   EDIال 

 المبيعات ة تفاصيلكاف

 والمشتريات

 والضريبة المخصومة

، وكذا سداد المستحقة

الضريبة المستحقة 

  باإلقرار.  

 EDIفي ظل تطبيق تقنية ال  تقديم اإلقرار الشهري منهجية

يستقبل نظام ال 

GSTAX  اإلقرار

الشهري للمسجلين 

المرسل من خالل 

شبكة المعلومات بين 

 المصلحة والمسجلين،

ويرسل لنظام 

المعلومات لدى 

باستالم إشعار المسجل 

ة اإلقرار والضريب

ويقوم  المستحقة،

بترحيل بيانات إقرار 

كل مسجل إلى حسابه 

في قاعدة بيانات نظام 

  .GSTAXال 

في نهاية أخر يوم 

عمل من كل شهر 

يقوم نظام ال 

GSTAX  بإخراج

بيان بالمسجلين 

الذين لم يقوموا 

رار أو بتقديم اإلق

لم يقوموا بسداد 

الضريبة 

المستحقة 

بإقراراتهم 

المرسلة إلى 

المصلحة عن 

طريق شبكة 

 المعلومات.

 العمليات بإدارة المختص الموظف قومي

 يقم لم مسجل كل حالة بمراجعة الضريبية

 يقوم ثم بالسداد، يقم لم أو إقراره بتقديم

 ما ضوء على الالزم بإتخاذ الموظف

 .إليه يتوصل
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 باحث المصدر: إعداد ال

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 باإلقرارات المخصومة الفواتير إستيفاء الحالية المنهجية 

 حاليا الشهرية

بتحرير نموذج )أ( يقوم الفاحص بالمأمورية

ض.ع(  موجه للمأمورية )ب( التى يقع فى 208)

  نطاقها البائع مصدر فواتير الشراء

ض.ع(  الموجه للمأمورية 208نموذج) إعتماد يتم

 )ب( من رئيس المجموعة، مدير اإلدارة.

ض.ع(  بدفتر صادر إدارة 208قيد نموذج ) يتم

رية )أ( الفحص وكذا دفتر الصادر العام لدى المأمو

، وبعدإعتماده من مدير عام المأمورية لتسليمه 

 لمكتب البريد إلرساله للمأمورية )ب(.

نموذج تقوم هيئة البريد بتسليم 

 ض.ع( للمأمورية )ب(. 208)

ض.ع(  من هيئة البريد ويتم تسجيله 208نموذج ) تتسلمالمأمورية)ب( 

بدفتر الوارد العام بالمأمورية، ثم يعرض على رئيس المأمورية لتوجيهه 

 للفحص. 

بالمأمورية )ب(  إدارة الفحصبدفتر الوارد ب ض.ع(208يسجل نموذج )

ليقوم مدير اإلدارة بتوجيهه لرئيس المجموعة والذى بدوره  يوزعه على 

 أحد مأموري الفحص باإلدارة.

الفاحص بالمأمورية)ب( بالتوجه إلى المسجل البائع مصدر يقوم المأمور 

الفاتورة لإلطالع على دفاتره وسجالته والتحقق من مصداقية الفاتورة، 

 وتحرير محضر بذلك. واإلقرار عنها بإقراره الشهرى لدى المصلحة،

موضحا به نتيجة اإلستيفاء بالمأمورية)ب( بكتابة الرد  يقوم المأمور الفاحص

 وموجه إلى المأمورية)أ( ومرفقا به المحضر والمستندات األخرى.

نموذج تقوم هيئة البريد بتسليم 

 ض.ع( للمأمورية )أ(.208)
ض.ع(  208نموذج ) المأمورية)أ( تتسلم

من هيئة البريد ويتم تسجيله بدفتر الوارد 

العام بالمأمورية، ثم يعرض على رئيس 

 المأمورية لتوجيهه للفحص.

إدارة بدفتر الوارد ب يسجل الرد الوارد

بالمأمورية )أ( ليقوم مدير اإلدارة  الفحص

بتوجيهه لرئيس المجموعة والذى بدوره  

يوجهه إلى مأمور الفحص القائم بفحص 

 ملف المسجل الذى تم إستيفاء مشترياته.

 

ات ف الفاحص وجود مشتريشيكت

مخصومة بإقرارات المسجل محل 

 الفحص 

يقوم المأمور الفاحص 

باستكمال الفحص واتخاذ 

الالزم بناءا على نتيجة 

 اإلستيفاء

 
 EDIإستيفاء الفواتير فى ظل تقنية ال  منهجية

مة يكتشف الفاحص وجود مشتريات مخصو

 بإقرارات المسجل محل الفحص 

 
للتحقق من مصداقية الفواتير  GSTAXباالطالع على حساب البائع فى قاعدة بيانات نظام ال  يقوم الفاحص

المخصومة بإقرار وتوريد الضريبة الواردة بها للمصلحة، ثم يتخذ الالزم إلستكمال عملية الفحص بناءا على ما 

  توصل إليه نتيجة هذا االطالع. 

 



 هاليظشيلظعي ظلواز زظلواصلص

 43 

 

اان الوقات والجهاد المباذول اان خاالل تقاديم اتقارارال وساداد الضاريبة  EDIيقول إستخدا  تقنية ال و رظلومسجتع :ظ:ظ

 الوترونيا، حيث يتم إعداد وتقديم اتقرارال حاليا ان جانب المسجوين طبقا لوخطوال التالية:

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظ

ظت سع ظلإلللر ظلو لاتعاظو رظلومصت اظللومسجتع : .1

حيااث يااؤدى إسااتخدا  تقنيااة التبااادل اتلوترونااى لوبيانااال إلااى الحااد ااان األعمااال الورقيااة المتعوقااة بالتعاااال بااين المنشاا ة 

ل، فضاال عان تخفاي  أخطااء اتدخاال، والمصوحة ان ناحية وتو  المتعوقة بالتعاال بين اتدارال المختوفة داخل الم اوريا

 وضمان دقة وسرعة إستخراد التقارير المطووبة ألغراض المتابعة والرقابة وكذا ألغراض خداة اتدارة العويا.

و لاا  ااان خااالل تخفااي  اساااحال اتخااتالف وسااوء التفاااهم بااين ت سووع ظلواالقوواظبووع ظلومسووجتع ظللومصووت ا:ظ .2

لألخطاء والمخالفال وتصحيحها وتوفير اناا  اان التعااون البنااء عواى نحاو يساهم المسجوين والمصوحة واتكتشاف الفوري 

ظظفى تنمية اتلتزا  الطوعي.

ظ

ظ:عتىظإس خ لمظلوخصمظلو ن ييظكرسعتاظوت  ن ظلو ن ييEDIقلاعلظلألقلرظلوم رقااظو طيعقظتانعاظليظ

باين المصاوحة والمساجوين وكاذا باين ا اورياال  اساتخدا  تقنياة التباادل اللوتروناي لوبياناال فيمااوبناءا عوى ااسبق فإن 

 المصوحة سيؤدى إلى الحد ان إستخدا  الخصم الضريبى كوسيوة لوتهرب ان الضريبة، و ل  عوى النحو األتى:

 

ظفيظلجليظلص لقعاظلساللاظلوفرلتعنظلو ن يعاظلومخصرلاظلرلعظ يظل للواظإلصطنلعظفرلتعنظلهمعا:ـ .1

لوبيانااال عوااى توحيااد وتنماايط المساتندال بااين جميااع األطااراف المشاااركة فااي نظااا  تبااادل تقنيااة التبااادل اللوترونااي  تقاو  .أ 

البيانال الوترونيا، وهو اا سيؤدى إلى إلزا  المسجوين بتنميط المستندال المرتبطة بالضريبة وأهمها الفواتير وإيصاالل 

 وية لوفاتورة الضريبية.السداد، وان نم الحد ان المشوالل المتعوقة بعد  اتلتزا  بالجوانب الشو

إلااى تحااديث قاعاادة  EDIونظاام المعوواااال لاادى المسااجوين ااان خااالل ال  GSTAXساايؤدى الااربط المباشاار بااين نظااا    .ب 

   بمجارد إصادار الفااتورة لادى المساجل REAL TIMEبيانال المصوحة بالبيانال عن ابيعال المسجوين بشول فورى 

 اء أو تعديل الساعر أو إرتجاا  البضااعة كوهاا أو جازء انهاا، وباذل  سايتوافر وكذا أى ت يير يتم عوى تو  الفاتورة ان إل

لعموية الفحص وخاصاة فيماا يتعواق بفحاص الضاريبة المخصاواة بياناال اونقاة غيار قابواة لوطعان اان أى طارف ساواء 

م الضاريبى كانت المصوحة أو المسجل، األار الذى سيسهم فى تخفي  المناسعال الضريبية، والحد ان إساتخدا  الخصا

 ك داة لوتهرب الضريبى.

إظهار بيانال الفواتير الصادرة ان المسجوين عوى نظا  المعوواال بالمصوحة و ل  بمجرد إصدارها ان المسجل، وهاو  .د 

األار الذي سيمنع خصم فواتير وهمية فضال عن التنبي  عن الفواتير التي لم يتم اتقرار عنها وساداد الضاريبة المساتحقة 

 رارال الشهرية لومسجوين.عنها باتق

 

ظفيظلجليظإس عفلء)لومصللقاظعتى(ظلوفرلتعنظلومخصرلاظلسنعاظلو  اقظلن ل: .2

الربط المباشر بين ا اوريال المصوحة ان ناحية، وكذا الربط بين نظا  المعوواال بالمصوحة ونظم المعووااال  سيؤدى 

 بالشركال المسجوة ان ناحية أخرى إلى اا يوى:

 منهجية إعداد وتقديم اإلقرارات حاليا من جانب المسجلين 
إدارة الضريبة  تقوم

بإعداد اإلقرار 

بإستخدام نظام 

المعلومات الخاص 

بالمنشأة، ثم طباعة 

اإلقراربعد مراجعته 

من جانب المراجعة 

 الداخلية.

تقوم الحسابات بإستخراج 

شيك بإسم المصلحة أو 

صرف النقدية بقيمة 

 بة المستحقةالضري

مندوب المنشأة المفوض 

لدى المصلحة يتسلم 

اإلقرار والشيك أو 

 النقدية.

يقوم المندوب بتسليم اإلقرار 

والضريبة المستحقة  إلدارة 

العمليات الضريبية بالمأمورية 

 المختصة.

يحصل المندوب على إيصال 

سداد الضريبة ليسلمه إلدارة 

الضرائب بالمنشأة لتسجيله 

 حسابات األلية بالمنشأة.بنظام ال

 المصدر: إعداد الباحث

  

 

 

 

 EDIمنهجية إعداد وتقديم اإلقرارات من جانب المسجلين فى ظل تطبيق ال 

تقوم إدارة الضريبة  بإعداد اإلقرار باستخدام نظام المعلومات 

الخاص بالمنشأة، وبعد مراجعته من جانب المراجعة الداخلية يتم 

د الضريبة المستحقة عبر شبكة المعلومات إرسال اإلقرار وسدا

 التي تربط المسجل بالمصلحة.

نظام معلومات المنشأة إشعار بإستالم اإلقرار  يستقبل

والضريبة المستحقة ليقوم النظام بإثبات سداد 

 الضريبة بحساب المصلحة بنظام معلومات المنشأة.

 المصدر: إعداد الباحث
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لمسجوة بتقديم إقراراتها إلوترونيا بحيث تدخل الشركة بيانال إقرارها اباشارة إلاى نظاا  المعووااال سيمون الشركال ا . ظ

بالمصوحة اباشرة ودون الحاجة إلى إعادة إدخال بياناال اتقارار اارة أخارى اان جاناب اتدارة المختصاة بالمصاوحة 

ظوهو اا يؤدى إلى تخفي  األخطاء واألعباء اتدارية بالمصوحة. 

ن الم اوريال ان التحقق ان اصداقية الفواتير المخصواة باتقرار بشول فوري ان خالل اتطال  عوى حساب سيمو . ظ

ودون الحاجة إلى اخاطبة الم اورية التي يقاع فاي نطاقهاا المساجل الباا ع، وعواى نحاو  GSTAXالبا ع عوى نظا  ال 

 ق ان اصداقيتها.يساعد في عموية تسهيل عموية فحص اتقرارال سرعة إنجاسها لوتحق

 

ظاطرلبظلو نفعذ: .3

يتوافر لدى اصوحة الضرا ب عوى المبيعال اعظام اتطوباال البنياة التحتياة تساتخدا  تقنياة التباادل اتلوتروناى لوبياناال 

EDIحيث توجد شبوة ربط خاصة بالمصوحة كما يتوافر نظاا  اعووااال اتطاور ،GSTAX  واتوااال، واان ناحياة أخارى

دى ا اورية كبار المسجوين وا اوريال اتوسطى المساجوين يتاوافر لاديهم أنظماة اعووااال الوترونياة فإن اعظم المسجوين ل

 اتطورة بشول كافى، وعوي  يقترح الباحث أن تتم عموية تنفيذ التطوير المقترح طبقا لوخطوال األتية:

باين ا اورياال المصاوحة بمجارد تشا يل  المرحوة األولى إنشاء نظا  تبادل البيانال الوترونيا بالمصوحة ليتم الربط فاورا .أ 

النظا ، وهو اا يحقق اتستفادة فى تبادل المستندال بين ا اوريال المصوحة بشول فورى واوناق وتخفاي  المراساالل 

 الورقية التى تست رل وقتا وجهدا.

كباار المماولين الماورد  المرحوة الثانية : يتم الربط بين المصوحة والمسجوين لدى اركز كبار الممولين، حيث يمثل قطاا  .ب 

 الر يسي لمدخالل قطاعي اتوسطي وص ار الممولين.

المرحوة الثالثة: وفيها يتم الربط اع المسجوين لدي اراكز اتوسطي المماولين، وبإتماا  هاذه المرحواة تواون المصاوحة قاد  .د 

ل صاا ار أنجاازل حصاار كافااة ابيعااال كبااار واتوسااطي المسااجوين وهااو اااا يساااعد فااى حصاار والساايطرة عوااى ااادخال

الممولين وصول لحصر ابيعاتهم، وان نم تخفي  التهرب الضريبى إلى أقل حد امون وكذا المساهمة فى القضاء عواى 

 اتقتصاد غير الرسمي.

المرحوة الرابعة: الربط اع ص ار المسجوين الذين تتوافر لديهم نظم اعوواال توفى لتاوفير اتطوباال الحاد األدناى لواربط  .د 

 .EDIان خالل تقنية ال  GSTAXاع نظا  ال 

 

 لو رصعلب:

الماليااة   EDIلتطااوير نظااا  المعوواااال بمصااوحة الضاارا ب عوااى المبيعااال بإسااتخدا  تقنيااة التبااادل اتلوترونااى لوبيانااال

 والبيئية عوى نحو يؤدى الى الحد ان إستخدا  الخصم الضريبي كوسيوة لوتهرب، يرى الباحث ضرورة إتخا  التي :

  لومساجوين لواربط اتلوتروناى باين أنظماة المعووااال لاديهم ونظاا  اعووااال المصاوحة بحياث يواز  إصدار تشاريع اواز .1

المساجوين بتعاديل أنظماة إصادار الفااواتير لاديهم بحياث ترسال لنظاا  المعوواااال بالمصاوحة نساخة الوترونياة اان بيانااال 

، وكااذا إلاازا  المسااجوين لاادى اركااز كبااار فااواتير البيااع بمجاارد إصاادارها وكااذا أي تعااديل أو ت يياار يطاارأ عوااى الفاااتورة

 واتوسطي المسجوين بتقديم إقراراتهم إلوترونيا شااوة كافة تفاصيل المبيعال وكذا المشتريال المخصواة.

 .ضرورة توفير الدعم الفنى لومسجوين عوى نفقة المصوحة لتطبيق النظا  المقترح .2

المقتارح وإظهاار الفوا اد الهاااة لا  فاي اجاال القضااء عواى  ضرورة إجراء التوعية الالسااة لومساجوين ب همياة التطاوير .3

 اتقتصاد غير الرسمي الذى يشمل كيانال غير رسمية تمار  انافسة ضارة بالمسجوين الموتزاين.

 .EDI ضرورة تدريب الووادر الفنية لدى المصوحة عوى إستخدا  تقنية ال  .4
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