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 اإلهداء 

 أهدي عملي هذا إىل ...
 .. أعز إنسان يف الوجود وقدوتي يف احلياة الشممعة التي أنارت دربي وفتحت يل أبواب العلم واملعرفة إىل

 وجل إذا قال: " وبالوالدين إحسانا" إىل اللذان ضحيا من أجلي و إىل من أوصانا عز
ما أملك يف الدنيا احلبيبة الطاهرة الوفية واملالك الصايف  أعز.. الرفيق إىل إىل الصدر احلنون والقلب 

 القريب
 هلل سبحانه وتعاىل؛ أمي ثم أمي ثم أمي أطال اهلل يف عمرها

 إىل .. اإلنسان الذي سعى جاهدا يف تربيتي وتعليمي والوقوف بكل ما أوتى
إىل .. رمز الصرب واإلرادة والتحدي؛ لواله ملا بلغت  ألن  إىل .. الذي أوصاني إىل املعايل وعلمني معىن احلياة

 د جزاه اهلل خريا وأطال اهلل يف عمرهأشرب من ينبو ع العلم واملعرفة أبي احلنون الطيب الودو
التجاني؛ سهام؛ إمساعيل؛ إبراهيم؛ تقي الدين؛ عائشة؛ عبد اهلل؛ شيماء؛ : واتيخإىل .. أعز الناس إليا إخوتي وأ

 تقية
 حيدر سيف الدين؛ صفوان؛ رزان؛ تاج الدين؛ عز الدين حممد الكبري؛ : سدرة املنتهى؛أبناء إخوتي..إىل 
ينابيع الصدق الصايف إىل .. إىل من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء إىل  أخواتي التي مل تلدهن أمي .. إىل ..

من كانوا معي على طريق النجاح ..من معهم سعدت ، وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة واحلزينة سرت إىل ..
 واخلري

 ؛ دالل؛ هاجر؛ ميمي؛ أحالمكرمية: كوثر؛ من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم..  إىل 
 هإىل .. كل األحباب و األصحاب دون استثناء الذين رافقونا يف مشوارنا الدراسي و إىل .. كل الذين عرفنا
 بو نح .هم و إىل ..كل من ساعدنا و لو بكلمة طيبة أو ابتسامة صادقة و إليكم .. نهدي هذا العمل املتواضع

 

 
 نسيبة



 شكر وعرفان

 كن عاملا فإن مل تستطيع فكن متعلما فإن مل تستطيع فأجب العلماء، فإن مل تستطيع فال تبغضهم

 بعد محد اهلل تبارك وتعاىل حق محده، وفقنا إلمتام عملنا على هذا النحو 

 نتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير إىل املشرف الدكتور " لعبيدي مهاوات" ملا منحه لنا من توجيه وإرشاد 

 خمزومي" على جهده املبذول ومساعدتنا، إلمتام هذا العمل على أكمل وجه  ونشكر الدكتور " لطفي

 كما نشكر األستاذة أعضاء اللجنة املناقشة ملناقشتهم هلذه الرسالة

محة خلضر بالوادي ممثلة بإدارتها ومجيع أساتذتها وموظفيها خاص كلية إىل جامعة  واالمتنانبعظيم الشكر كما نتقدم 
 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري وباخلصوص قسم العلوم املالية واحملاسبية

 والشكر اجلزيل للمديرية الوالئية للضرائب ملا منحته لنا معلومات 

 ر والتقدير إىل كل من ساعدنا يف إجناز هذا العمل من قريب أو بعيدكما نتوجه بالشك

 

 

 

 

 

 



  لملخص:ا

الل تحديد مفهوم النظام دراسة الحصر الضريبي كآلية للحد من التهرب الضريبي من خ فتهد      
لما  بمحدداته و تحديد مفهوم الحصر الضريبي وفقاو  عرض كل من أهداف النظام الضريبي ي و الضريب

المبادئ التي يجب أن تطبق و  المصادر المختلفة للحصر الضريبيتحديد و  جاء في الدراسات الضريبية,
الدوافع التي و  ماهيتهو  هذا البحث طبيعة التهرب الضريبيفي تطوير النظام الضريبي األبسط, كما درس 

جب أن تتبعها الدولة لمكافحة أهم الوسائل التي يو  ,القيام بالتهرب من دفع الضريبةتدفع المكلفين الى 
 ظاهرة التهرب الضريبي.

الميدانية الى أن هناك عالقة بين التأثير السلبي في تحقيق العدالة الضريبية  قد توصلت الدراسة و      
وأثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبي. وقد أوصت هذه الدراسة الى محاولة استقرار 

ائية, وزيادة عدد موظفي الضرائب مقارنة مع عدد المكلفين بالضريبة المتزايدة المنظومة التشريعية الجب
 بصفة مستمرة.

 الضريبة, الحصر الضريبي, التهرب الضريبي. الكلمات المفتاحية:
Résumé: 

      L’étude d’inventaire fiscal a pour objectif de réduire l’évasion fiscale en 

définissant le concept de système fiscal, et en présentant les objectifs du système 

fiscal et de ses déterminants, en déterminant le concept de comptabilité fiscale 

en fonction des études fiscales, en déterminant les différentes sources de 

comptabilité fiscale, les principes à appliquer dans le développement du système 

fiscal plus simple, Cette étude a également examiné la nature de l'évasion fiscale 

et sa nature, les motifs qui poussent les contribuables à s'évader du paiement de 

l'impôt et les moyens les plus importants que l'État devrait suivre pour lutter 

contre le phénomène de l'évasion fiscale. 

      L'étude sur le terrain a montré, qu'il existait un lien entre l'impact négatif de 

la justice fiscale et l'impact de la comptabilité fiscale sur la réduction de 

l'évasion fiscale. Cette étude a recommandé d'essayer de stabiliser le système 

fiscal, et d'augmenter le nombre de fonctionnaires fiscaux par rapport au nombre 

de contribuables en augmentation constante. 

Mots clés: fiscalité, Inventaire fiscalité, évasion fiscale. 
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  مقدمة العامة
 

 

أ

أدت اإلصالحات والتعديالت الجذرية لنظام الجبائي القديم وما نميزه من تعقيد وكثرة الضرائب، وتعدد       
والقيام األوعية الضريبية، إلى ظيور ظاىرة التيرب الضريبي بين أوساط المكمفين وعدم االستجابة ليا 

بااللتزامات الواقعة عمى عاتقيم كما ينبغي الحال، كما يعتبر وسيمة ىدامة لممجتمع لما ينجم عنو من 
 أضرار عمى الخزينة العمومية واإلنفاق العام ويشكل االعتداء عمى أموال الدولة .

باية العادية في يأخذ عمى عاتقو تطوير دور ومساىمة الجيحاول المشرع دوما أن يجد نظاما جبائيا     
تمويل الخزينة، حيث تمقى الضريبة الرضا والقبول من المكمفين غير أنيا تتعرض لسمب أو النيب من قبل 

 بعض المكمفين الذين يمتنعون عن أدى واجباتيم الجبائية.

يؤثر التيرب الضريبي سمبا عمى الحصيمة الضريبية ويشكل عائق ىاما وأساسيا أمام تحقيق التنمية     
التي ترسميا السياسة المالية لدولة، الشيء الذي يضطرىا إلى تعويض النقص الذي يطرأ عمى الحصيمة 
الضريبية لفرض ضرائب جديدة أو يرفع الضرائب الموجودة وىذا بدوره عمى توزيع الدخل ومبدأ العدالة 

رة، ال يمس فقط الدولة أصبح التيرب الضريبي في اآلونة األخيرة أكثر خطو  الضريبية والنمو االقتصادي.
نما معظم دول العالم، خاصة الدول النامية، ولعل تزايد األرقام ونسب ىذه الجريمة التي  الجزائرية وا 

بيذه الظاىرة أكثر وذلك من خالل تشخيصيا  االىتماميشيدىا الواقع الجزائري، يستدعي بناء البحث إلى 
بل معرفة مدى تأثيرىا بتطورات أجل وليس ىذا فقط  واألساليب واآلثار المترتبة عنو،ومعرفة األسباب 

 الحد من ىذه اآلفة الخطيرة.

 طرح اإلشكالية: -1
 من خالل تمثيل اشكالية البحث في ما يمي:

 ؟يساهم الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبي في الجزائر هل 
 عمى أساس ىذه اإلشكالية يمكننا طرح األسئمة الفرعية التالية:

 ؟والتيرب الضريبي عمى تحقيق العدالة الضريبية عالقة  بين التأثير السمبي ىناك ىل -
 ؟والتيرب الضريبي  الحصيمة الضريبية ىناك عالقة  بين نقصىل  -
 ؟لدافعي الضرائب والتيرب الضريبيىناك عالقة  بين  تقميل مستوى االلتزام الطوعي ىل  -
 ؟أثر لمحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي يوجدىل   -
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 فرضيات البحث: -2
قصد اإللمام بحيثيات الموضوع ومحاولة اإليجابية عمى اإلشكالية المطروحة، قمنا بصياغة بمجموعة من 

 الفرضيات وىي كالتالي: 
 عمى تحقيق العدالة الضريبية والتيرب الضريبي؟ عالقة  بين التأثير السمبييوجد   -
 الحصيمة الضريبية والتيرب الضريبي ؟ عالقة بين نقصيوجد  -
 لدافعي الضرائب والتيرب الضريبي؟عالقة  بين  تقميل مستوى االلتزام الطوعي يوجد  -
 يوجد أثر لمحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي؟ -

 الموضوع: اختيارمبررات  -3

نما كان نتيجة  :منيا اعتباراتلعدة  لم يكن اختيارنا لمموضوع وليد الصدفة، وا 

 بمجال العمل الميني. الرتباطياالميول الشخصي لمبحث في مثل ىذا النوع من المواضيع  -
كون أن موضوع التيرب الضريبي شائع وميم، باإلضافة إلى أنو لم تسمح لنا الفرصة لتعمق فيو أثناء  -

 مسيرتنا الدراسية.
 ليصبح أكثر خطورة ييدد المجتمع الجزائري.كون أن ىذا الموضوع ظير منذ القدم ولكن تطور  -
 التيرب الضريبي من المواضيع التي يشيدىا الواقع الجزائري. -
 أهمية البحث: -4
تتجمى أىمية ىذا البحث في الضرائب كأحد األدوات الفعالة في تزويد خزينة الدولة بموارد مالية لتغطية  -

 الممول الثاني لخزينة الدولة. نفقاتيا المختمفة، ففي الجزائر تعتبر الضرائب العادية
إن ىذه الدراسة تتبع من تمك اآلثار السيئة لظاىرة التيرب الضريبي التي جعمت أموال طائمة تتداول  -

 بكل حرية من دون مراقبة أو اقتطاع وبذلك حرمان الخزينة العمومية منيا.
 بروز الرقابة كأداة ميمة في محاربة التيرب الضريبي -
 أهداف البحث: -5

 يتمثل ىدف الدراسة بشكل رئيسي في إبراز العالقة بين الحصر الضريبي والعدالة و الحصيمة و
 في الحد من التيرب الضريبي.ر الحصر الضريبي ثوأ الضريبي االمتثال
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 حدود الدراسة: -6

بينيما المجال المكاني يتمثل  9102جوان ( لسنة  -تحدد الدراسة من حيث  المجال الزمني ) جانفي
 المدرية الوالئية لمضرائب بالوادي.في 

 منهج البحث:  -7

عمى  اعتمدناصحة الفرضيات المصاغة،  اختبار عمى اإلشكالية و اإلجابةحتى نتمكن من 
وذلك باستعراض مختمف المفاىيم المتعمقة بالضريبة وأىم أثار الحصر الضريبي  التحميمي المنيج الوصفي

 في الحد من التيرب الضريبي.

 حث:صعوبات الب -8

 لمموضوع والقيام بالبحث واجيتنا جممة من الصعوبات منيا: اختيارناعندنا 

 الوقت الذي يعتبر من القيود التي حالت بيننا وبين جمع المعمومات الخاصة بالبحث. -
 قمة المراجع المتعقمة بالحصر الضريبي. -

 تقسيمات البحث: -9

 تناولنا الموضوع من خالل فصمين.سعيا منا لإلجابة عن اإلشكالية الدارسة وتحقيق أىدافيا 
محصر والتيرب الضريبي، ويتضمن ثالث مباحث، المبحث ل الفصل األول المتعمق باإلطار النظري

حصر ال، أما المبحث الثاني يتحدث عن  مفاىيم عامة حول النظام الضريبياألول يتحدث عن 
الطريقة ول مبحث واحد وىو يتناالجانب التطبيقي عبارة أما الفصل الثاني   الضريبي والتيرب

 .واالجراءات والنتائج المتبعة في الدراسة الميدانية



 
 الفصل األول:

 اإلطار النظري للحصر و التهرب الضريبي
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 تمهيد:

تعد الضرائب أحد الثوابت الرئيسية التي ينيض بيا بنيان التضامن االجتماعي في العصر الحديث      
وىذا األمر أصبح مسمما بو سواء في الدول المتقدمة أو النامية. إذا أصبحت من أىم أنواع اإليرادات التي 

ل أي انخفاض في الحصيمة تعتمد عمييا الدول في تمويل نفقاتيا العامة، ومن منطمق ىذه األىمية يشك
الضريبية المراد تحصيميا مشكمة، وعمى الدول التفكير في كيفية تداركيا، وقد يمثل ىذا إحدى النتائج 
الخطيرة لمتيرب الضريبي بصفة عامة الذي يؤدي الى تسرب حجم كبير من أموال الخزينة العمومية 

خاصة التي التزال تعاني من مشاكل  وفشل سياسة الحصر الفعال لألنشطة الخاضعة لمضريبة بصفة
 وثغرات كثيرة لم تتمكن اإلدارة الضريبية من تجاوزىا.

 وىذا من خالل8

 مفاهيم عامة حول النظام الضريبيالمبحث األول: 

 الحصر و التهرب الضريبيالمبحث الثاني: 
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 النظام الضريبي مفاهيم عامة حولالمبحث األول: 

الضريبي يؤثر وبشكل كبير في السياسة المالية والتي يكون ليا تأثير مباشر عمى إن تحديد النظام     
السياسة االقتصادية الكمية لذا أصبح من الضروري تحديد النظام الضريبي، بطريقة تتناسب والوضع 

دولة آخذا بعين االعتبار مراحل تطور ىذا االقتصاد، ومتطمبات  االقتصادي والسياسي واالجتماعي ألي
 .لتنمية فيوا
مما ال  بما أن النظام الضريبي يقوم عمى مجموعة من العناصر، فيو يختمف من دولة ألخرى، وو      

شك فيو فإن النظم الضريبية في الدول الرأسمالية المتقدمة تختمف في بنيانيا وأىدافيا عما ىو عميو 
بة لمدول االشتراكية وىو ما سوف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخمفة وكذلك الحال بالنس

 نستعرضو في ىذا المبحث.
 أركانه و المطمب األول: مفهوم النظام الضريبي

مع تطور الفكر االقتصادي والمالي، أصبح من الضروري تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بكل      
اتجاىاتيا )سياسة مالية، نقدية ما أتيح ليا من وسائل وأدوات من خالل سياستيا االقتصادية بمختمف 

ف المجتمع السياسية أجريو وسياسة األسعار( لتساىم بذلك في توجيو النشاط االقتصادي وتحقيق أىدا
 االجتماعية.االقتصادية و 

وتعد السياسة المالية احد أىم السياسات التي تستعمميا الدولة، إذ تعتبر السياسة الضريبية بما فييا     
ي أحد أىم أدوات ووسائل السياسة المالية التي تعتمد عمييا أي دولة ميما كان نظاميا النظام الضريب

 االقتصادي في تحقيق أىدافيا المختمفة.
 : تعريف النظام الضريبي أولً 
السياسية واالقتصادية  إن النظم الضريبية ترتكز عمى مجموعة من العناصر والدعائم االجتماعية و    

وتطور مستمر وفقا لألوضاع والظروف المحيطة بيا، ونظرا لذلك فإن األنظمة لذا فيي في تغير 
الضريبية تختمف من دولة ألخرى ومن مجتمع ألخر، فالنظام الضريبي في الدول المتقدمة يختمف عما 
ىو عميو في الدول السائرة في طريق النمو وبمعنى أخر فإن النظام الضريبي الذي يصمح لتحقيق أىداف 

  1يصمح لتحقيق ىذه األىداف في دولة أخرى. في دولة معينة قد المحددة 

حيث عرف النظام الضريبي عمى أنو عبارة عن مجموعة من الضرائب التي تفرضيا الدولة عمى  
الضرائب المباشرة وغير المباشرة العامة والنوعية ويعد أداة فعالة في يد ي فالمكمفين في زمن معين بما 

 ىداف التي تصبو إلييا .الدولة لتحقيق األ

                                                           
محمد خالد الميايني، دور الضريبة في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية مع حاالت تطبيقية في التشريع الضريبي  -1

 .261، ص20038العدد الثاني،  ،19مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية واالدارية، المجمدالمقارن، 
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كما أن األنظمة الضريبية، تتعدد وتتنوع باختالف العناصر والمعطيات المكونة ليا حيث أن األنظمة      
الضريبية في الدول المتطورة تغمب عمييا الضرائب المباشرة بشكل كبير بينما في الدول النامية فإن 

 1يا الضرائب والرسوم.أنظمتيا الضريبية تغمب عمييا مجموعة من الضرائب النوعية عمى االستيالك أساس
وقد اختمفت التعاريف المحددة لمنظام الضريبي، فالبعض يرى أن مفيوم النظام الضريبي يتراوح بين     

 مفيوم ضيق ومفيوم واسع.
يعرف عمى انو مجموعة من القواعد القانونية والفنية التي تمكن   المفهوم الضيق لمنظام الضريبي: - أ

 2.مو المتتالية من التشريع إلى الربط والتحصيلمن االستقطاع الضريبي في مراح
ويعرف عمى أنو مجموعة العناصر االيدلوجية واالقتصادية والفنية المفهوم الواسع لمنظام الضريبي:  - ب

والتي يؤدي تراكبيا إلى كيان ضريبي معين، ذلك الكيان الذي يمثل الواجية لمنظام والذي تختمف مالمحو 
 3نو في مجتمع متخمف.من مجتمع متقدم اقتصاديا ع

وعرف النظام الضريبي عمى انو اإلطار الذي ينظم مجموعة، الضرائب المتكاممة والمتناسقة ويتم    
تحديدىا استنادا إلى أسس اقتصادية ومالية وفنية وفي ضوء اعتبارات سياسية اقتصادية اجتماعية 

دارية. تعريف شامل لمنظام الضريبي حيث سبق من تعاريف ومفاىيم فيمكن إعطاء  ومن خالل ما 4وا 
  عرف عمى انو مجموعة محددة ومختارة من الصور الفنية لمضريبة )ضرائب نوعية، ضرائب دخل
ضرائب ثروة، ضرائب موحدة، ضرائب جمركية.....الخ ( تتالءم مع ظروف وخصائص البيئة التي تعمل 

قة محددة من خالل التشريعات والقوانين في نطاقيا وتمثل في مجموعيا برامج ضريبية متكاممة تعمل بطري
الضريبية المصدرة وما يصاحبيا من لوائح تنفيذية مصدرة ومذكرات تفسيرية تسعى لتحقيق أىداف محددة 

 تمثل أىداف السياسة الضريبية بصفة عامة وأىداف النظام الضريبي بصفة خاصة.
الضرائب، بل ىو عبارة عن مجموعة من يعتمد في بنيانو عمى نوع واحد من أنواع  إن النظام ال     

أنواع الضرائب المتناسقة والمتكاممة والتي يقرىا قانون المالية ألي دولة ما و في فترة زمنية معينة، والتي 
تكون بناء عمى مقومات اقتصادية واجتماعية وسياسية محددة، والتي تسعى إلى تحقيق أىداف السياسة 

 الضريبية.
ىو إال ترجمة عممية لمسياسة الضريبية، فيو يمثل أحد أساليب تحقيق  لضريبي، ماكما أن النظام ا     

 أىدافيا.

                                                           
 .261، ص8ذكره سبق مرجع محمد خالد الميايني، -1
 .19، ص20018يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية، االسكندرية،  -2
الضريبية، مدخل تحميمي تطبيقي، اإلسكندرية، مكتبة ومطبعة سعيد عبد العزيز عثمان شكري رجب العشماوي، النظم -3

 .13:اإلشعاع الفنية، ص
 .46، ص20008صالح زين الدين، اإلصالح الضريبي، دار النيضة العربية، الطبعة االولى، القاىرة،  -4
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يؤدي إلى  عميو فإنو يمكن ترجمة السياسة الضريبية الواحدة إلى أكثر من نظام ضريبي وىو ماو       
في األنظمة تباين في األنظمة الضريبية بين الدول مع بعضيا البعض في فترة معينة وقد تجد تباينا 

 الضريبية لنفس الدولة من مرحمة إلى أخرى.

بتعبير أدق فإن النظام الضريبي الذي يصمح لتحقيق أىداف معينة في مجتمع معين قد ال يصمح لتحقيق و 
 .1ىذه األىداف في مجتمع آخر ألن ىناك فروقات بين المجتمعات

 : أركان النظام الضريبيثانياً 
مى ركنين أساسيين و ىما8 اليدف نظام الضريبي في مفيومو الواسع عاستنادا عمى ما سبق، يقوم ال

 الوسيمة.و 
يرمي النظام الضريبي إلى تحقيق أىداف الدولة التي تحددىا فمسفتيا السياسة و يعكس ما قد   الهدف:  - أ

 يطرأ عمى ىذه األىداف من تغيرات.
لتحقيق أىدافو و التي تندرج ضمن يرتكز النظام الضريبي عمى مجموعة الوسائل الضرورية  الوسيمة: - ب

 عنصرين، أحدىما فني و اآلخر تنظيمي، يشكالن ما يعرف بالنظام الضريبي بمفيومو الضيق.
ىو مجموعة الضرائب المختمفة المطبقة في زمن معين و في بمد معين، و بالتالي العنصر الفني:  -1

صياغة األصول العممية لمضرائب تشكل الضريبة وحدة ذلك البناء. و ىذا يتجسد العنصر الفني في 
المختمفة في إطار القانون الضريبي الذي يرتكز عمى سيادة الدولة في فرض الضرائب عن طريق التشريع 

 . 2الضريبي و مساىمة ممثمي الشعب في إقرارىا من خالل البرلمان
يكتسي العنصر التنظيمي أىمية بالغة، حيث توجد الضريبة ضمن مزيج ضريبي العنصر التنظيمي:  -2

 متشعب، مما يقتضي وجود تنظيم إداري يتكفل بميمة اإلقرار و الربط و التحصيل، و يزداد حجم ىذا 
التنظيم كمما تعقد الكيان الضريبي، و تبرز أىمية العنصر التنظيمي عند فرض ضريبة جديدة أو عند 

صر وعائيا، إذ يجب أن تكون ىذه الضريبة متفقة مع جميع الضرائب الموجودة قبميا أي تحديد عنا
 3مراعاة التنسيق الضريبي، و ذلك حفاظا عمى وحدة اليدف لمنظام الضريبي.

 المطمب الثاني: مكونات و خصائص النظام الضريبي
يعتبر النظام الضريبي من أىم األدوات واألساليب االقتصادية التي تعتمد عمييا الدولة في تحقيق     

 أىدافيا، لذلك سوف ينصب اىتمامنا في ىذا المطمب حول مكونات النظام الضريبي وخصائصو.
 
 

                                                           
 .15، مرجع سبق ذكره، ص8وأخرونسعيد عبد العزيز عثمان،  -1

، 2002،الجزائر الدكتوراه رسالة ،)دراسة حالة الجزائر(يبي و إشكالية التيرب الضريبي فعالية النظام الضر  ،ناصر مراد -2
 .37:ص

 .38ص8 ،ذكره سبق مرجع ،ناصر مراد -3
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 أوًل: مكونات النظام الضريبي

 ضريبي8 من خالل التعريفات السابقة يمكن استخالص أسس النظام ال

ىذا لسياسة الضريبية في شكل قوانين و ىو عبارة عن صياغة لمبادئ و قواعد ا 1التشريع الجبائي: -1
من أجل تحقيق أىدافيا، و يجب أن تتم صياغة التشريع الضريبي بشكل جيد لسد منافذ التيرب أمام 

 صادية لمدولة.المكمف كما يجب أن تكون القوانين الضريبية مرنة حتى تتكيف و الظروف االقت

اإلداري و  فيي ذلك الجياز الفني ،تعتبر اإلدارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضريبيالدارة الضريبية:  -2
  المسؤول عن تنفيذ التشريع الضريبي و ذلك من خالل فرض الضرائب و جبايتيا.

مستخدمة كافة مصادرىا ىي عبارة عن مجموعة من البرامج التي تضعيا الدولة  :السياسة الجبائية -3
و تجنب أية آثار غير مرغوب فييا من  ،إلحداث آثار اقتصادية و اجتماعية و سياسة مرغوبة ،الضريبية

 أجل تحقيق أىداف المجتمع االقتصادية و السياسية و االجتماعية.

 : خصائص النظام الضريبيثانياً 
انتقال االقتصاد الجزائري من حالة االقتصاد يتميز النظام الضريبي بخصائص تواكب و بصفة فعالة     

 الموجو إلى حالة اقتصاد السوق حيث اعتمد عمى الخصائص التالية8

 التحاور بين المكمف و اإلدارة الجبائية:  - أ
تحتوي عمى التصريحات التي يقوم بيا المكمف و االقتراحات التي تفرضيا اإلدارة الجبائية باإلضافة     

لذا نجد التحاور بين المكمف و اإلدارة الضريبية يتم من خاللو حساب مبمغ الضريبة إلى تقديم الطعون، 
التي يستوجب دفعيا. و بيذا التحاور يتم تصحيح وضعيتو غير القانونية و يحق لممكمف الرد و التغير 

عالجة في التصريحات، حيث يعتبر ىذا التحاور الذي يقوم بين المكمف و اإلدارة الجبائية أىم رابط لم
 المشاكل القائمة بينيما.

 تصريح المكمف برقم أعماله بنفسه: - ب
أعطى المشرع الجزائري لممكمف حق التصريح برقم أعمالو بنفسو بمجرد الحصول عمى نماذج     

التصاريح إال أن ىذه التقارير و  ،اإلدارة التصاريح من طرف اإلدارة الضريبية يقوم يممئيا و إعادتيا إلى
األحيان غير واقعية مما يؤدي حتما باإلدارة الضريبية إلى فحصيا بحيث ال تعتبر الحرية  تكون في أغمب

نما مقيدة بتبريرات من أجل أن تكون التصريحات  الممنوحة لممكمف بالتصريح برقم أعمالو حرية مطمقة وا 
 ذو مصداقية و واقعية.

                                                           
جامعة  ،ماستر رسالة ،دراسة حالة بقباضة قمار والية الوادي -فعالية النظام الضريبي في الجزائر ،بد السالم وكواكع-1

 .5الجزائر، ص8  ،ورقمة
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 حق اإلدارة الضريبية في الرقابة: - ت
بمراقبة و متابعة جميع التصريحات المقدمة من قبل المكمفين من أجل تجنب تقوم اإلدارة الضريبية     

أنواع الغش و التيرب، غير أن القانون منع اإلدارة الجبائية من االطالع أو مراقبة التصريحات المعدلة 
 .1بدون إعالم المكمف أو المصالح األخرى بالسر الميني

 : أهداف النظم الضريبيةلثالمطمب الثا
ن النظام الضريبي في مجممو من الضرائب المرتكزة عمى مجموعة من القواعد الفنية والقانونية والتي إ    

تمكن من التحصيل الضريبي، والتي يتم اختيارىا وتطبيقيا في دولة معينة ولفترة زمنية معينة حيث يمتزم 
 المكمفون بأدائيا ودفعيا لمدولة.

         لذا أصبح النظام الضريبي أحد أىم أدوات السياسة المالية لتحقيق حزمة من األىداف المالية       
 االقتصادية، االجتماعية والسياسية.و 
 والقتصادي : الهدف الماليأولً 

 الهدف المالي: - أ
عداد أي نظام ضريبي الب وأن تعترضو جممة من المشاكل لعل من أىميا مشكمة      إن صياغة وا 

التمويل، لذا يتوجب عمى متخذي القرار وعمى مصممي النظم الضريبية مراعاة مشكل التمويل قبل أي 
فيا شيء، حيث أن التمويل يقصد بو " تقديم األدوات المالئمة لمدولة والتي تمكنيا من تحقيق أىدا

 2المسطرة أو المخطط ليا. 
حيث أنو ومع تطور دور الدولة وازدياد تدخميا في مختمف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية     

"في القرنين الثمن عشر والتاسع عشر، أين اقتصر دورىا  وانتقال دورىا من ما سمي " بالدولة الحارسة
يد القرن العشرين وتحت تأثير جممة من األزمات عمى الدفاع والعدالة وبعض األعمال العامة، ش

لى "الدولة المتدخمة"، حيث إاالقتصادية، وانتشار البطالة، تطور دور الدولة واالنتقال من الدولة الحارسة 
اتسع مجال تدخميا وأصبحت مسؤولة عن التوازن االقتصادي والتوازن االجتماعي معا، ولكن مع احترام 

ومع ترك عممية اإلنتاج بصفة أساسية لمقطاع الخاص عمى أن تقوم الدولة بالتدخل  حقوق الممكية الفردية،
 3الذي يتوجب إلقامة ىذا التوازن.

لقد ترتب عمى ىذا التطور لتدخل الدولة، تزايدا مستمرا في النفقات يتطمب العمل عمى زيادة و     
من تغطية اإلنفاق الالزم، وبالرغم من اإليرادات، وتعمل الدول جاىدة في أن توفر موارد مالية تمكنيا 

األىمية الكبيرة لميدف المالي في مجموعة األىداف االجتماعية واالقتصادية، إال أن أىمية ّىذا اليدف 

                                                           
رسالة الدكتوراه الطور الثالث في العموم  ،مساىمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التيرب الضريبي ،سميرة بوعكاز -1

 .5-4: ، ص 2015 ،كمية العموم االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير ،التجارية تخصص محاسبة
   Gannage.E "financement du devlopement" .p.u f, Paris , 1969,  p7 -2 

 .25-822، ص1761رفعت المحجوب، المالية العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، -3
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تتزايد كما ذكرنا سابقا بتزايد تدخل الدول في النشاط االقتصادي وبما يترتب عمييا من توفير لمموارد 
لتزاماتيا المتعددة والتي البد لمدولة من الوفاء بيا، وتتوقف اإليرادات المالية لمدولة، بغية الوفاء با

 1 تتوفر عميو من مصادر لياتو الموارد المالية. المحصمة من طرف الدولة عمى ما

لعل النظام الضريبي وما يحتويو من ضرائب متنوعة ومتعددة وماليا من خصائص اإللزام من و      
جية، وارتباطيا بالمقدرة التكميفية لممكمف من جية أخرى خير وسيمة لتمويل ىذه النفقات، لذا يمكن لمنظام 

في ظل أوضاع الدولة الضريبي وما يحتويو من الضرائب المتناسقة والمتكاممة، أن يقوم بدور تمويمي ىام 
االقتصادية واالجتماعية السائدة، فإذا كانت الدولة تمر بحاالت من التخمف االقتصادي واالجتماعي، فيذا 

ىذه  يرادات مالية إلنجازإيستوجب من الدولة القيام بمشاريع عديدة ولفائدة المواطنين مما يتطمب 
 المشاريع.

ات يستمزم نظام ضريبي يفي بيذا الغرض. وكإثراء لما تم بطبيعة الحال فإن تحصيل ىذه اإليرادو     
لى تطور تدخل الدولة الجزائرية في إالتطرق لو فيما يتعمق باليدف التمويمي لمنظام الضريبي سنتطرق 

حصيمة اإليرادات الجبائية في الجزائر ومعدل  النشاط االقتصادي من خالل جدول أدناه يبين لنا تطور
 1112لى غاية سنة إ 1771ا في تغطية النفقات العامة واخترنا الفترة الممتدة من نموىا ونسبة مساىمتي
 ألنيا فترة بداية اإلصالحات الجبائية. 1771وكانت البداية بسنة 

 الهدف القتصادي   - ب
يمكن استخدام النظام الضريبي في تحقيق أىداف متعددة، فال ينحصر دوره في توفير السيولة     

المالية)اليدف المالي(، فيناك أىداف أخرى يسعى الى تحقيقيا من بينيا األىداف االقتصادية والتي تتمثل 
 يمي8  في تحقيق ما

. ويكون 2ييكمية في االقتصاد الوطنيتشجيع االستثمار في شتى المجاالت ، بإصالح االختالالت ال -1
تشجيع االستثمار بمنح امتيازات معينة باستخدام الضرائب كأن يحتوي النظام الضريبي عمى مجموعة من 

لتحفيزات الجبائية كالتخفيض من الضرائب أو إلغائيا كمية في بعض النشاطات واليدف ىنا تشجيع ا
 .االستثمار وتنمية االقتصاد

االستقرار والنمو االقتصادي  بيدف التحكم في حجم اإلنفاق الكمي. إن تحقيق  العمل عمى تحقيق -1
استقرار اقتصادي يعني تحقيق معدل مرتفع من النمو االقتصادي في ظل استقرار األسعار والتوظيف 
الكامل لعناصر اإلنتاج .ومن أدوات السياسة المالية التي تستخدم لتحقيق االستقرار االقتصادي نجد 

 .3فاق  الحكومي والضرائباإلن

                                                           

 

M. Allan ,Maslove, The economic and social environmentfor tax reform, university of-
1
- 

toronto press, london,1995 p13 

2-F,John Due and Ann F Friedlaender, Government Finance Economies of The Public
3
 

Sector, th, ed, Richard D, Irwin, inc, New York ,1993 , p235.
3
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ففي حالة التضخم الناتج عن زيادة الطمب الكمي يتم زيادة الضرائب واليدف ىو العمل عمى تقميل      
حجم الطمب الكمي ليتساوى مع العرض الكمي عند مستوى التشغيل الكامل وتسمى ىذه السياسة بالسياسة 

 1المالية االنكماشية.
)بطالة( بمعنى أن الطمب الكمي أقل من العرض الكمي من السمع  وفي حالة حدوث انكماش أي    

والخدمات عند مستوى التشغيل الكامل، فإن السياسة المالية المتبعة ىي سياسة مالية توسعية أي 
التخفيض من الضرائب، بحيث تعمل عمى زيادة حجم الطمب الكمي الى أن يتساوى الطمب الكمي مع 

 .شغيل الكاملالعرض الكمي عند مستوى الت
العمل عمى تحقيق أىداف اقتصادية معينة، كحماية الصناعات المحمية أو الحد من استيالك  -1

منتجات معينة، ففي الحالة األولى وحرصا من الدولة عمى نمو وتطور الصناعات المحمية وحمايتيا من 
مما يؤدي الى الحد من  المنافسة األجنبية )المنتجات المستوردة(، فإنيا تمجأ الى فرض ضرائب مرتفعة

السمع المستوردة، وزيادة أسعارىا في األسواق المحمية، أما في الحالة الثانية وعند رغبة الدولة في التقميل 
من استيالك سمع معينة فإنيا تمجأ الى فرض ضرائب ورسوم مرتفعة والغرض ىو الحد أو التقميل من 

 2 .استيالكيا
 والسياسي.: الهدف الجتماعي ثانياً 

 الهدف الجتماعي - أ
تعتبر األىداف االجتماعية من بين األىداف الرئيسية ألي نظام ضريبي، واألىداف االجتماعية     

متعددة وكثيرة، خاصة مع بروز مفيوم العدالة االجتماعية وظيور اتجاىات حديثة لتوزيع الدخل والحد من 
وم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب قوى استغالل الطبقات الفقيرة، باإلضافة الى ظيور مفي

 .3الدخل
وبما أن الضريبة بمفيومنا المعاصر اداة إلعادة توزيع الدخل والثروات والدور االجتماعي قد نادى بو كل 
من جون جاك روسو في كتابو " العقد االجتماعي " وأكد عمى ذلك فولتير األديب الفرنسي وكذا المفكر 

فقرروا كميم أىمية استعمال الضرائب إلعادة توزيع الدخل الوطني بما يسمح بتحقيق  االجتماعي مارليب،
 4العدالة االجتماعية.

ومنو يمكن أن يساىم النظام الضريبي في تقميل الفوارق في الدخول، وتحقيق درجات عالية من       
جزء من الحصيمة الجبائية في  العدالة االقتصادية، ومنع تمركز الثروات لدى األقمية، كما يمكن استغالل

                                                           
 .319، ص20108بسام الحجار، عبد اهلل رزق، االقتصاد الكمي، دار المنيل المبناني، الطبعة األولى، بيروت، لبنان،  -1
 . 289نفس المرجع أعاله، ص8 -2
ابتسام نزيو حامد محمد الميثي، النظام الضريبي المصري في عالقتو بالتطورات المالية واالقتصادية، دار النيضة العربية -3

 .68-67، ص8 2012، مصر، القاىرة
 .68-67ص8 ، مرجع سبق ذكره ابتسام نزيو حامد محمد الميثي،4 -
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منح االعانات لمعاطمين والعاجزين عن كسب الدخل، وكذا كإقامة مشاريع تستفيد منيا فئة المعوقين 
 1وغيرىا من أوجو التأمين االجتماعي.

 الهدف السياسي:  - ب
إن األىداف السياسية ترتكز في األخرى عمى استخدام النظام الضريبي في تحقيقيا. فالدولة تستخدمو  

كأداة لتأكيد سيادتيا وبسط نفوذىا عمى كل من يقع داخل حدودىا الجغرافية، وتستعممو لمحاربة كل 
 2صورىا.التوجيات المعاكسة من الخارج وتشجيع التعامل مع الدول التي تساير الدولة في ت

بمعنى أنو يمكن لمدولة أن تعبر عن موقفيا السياسي اتجاه الدول األخرى، كأن تفرض رسوم       
جمركية متنوعة ومرتفعة عمى سمع الدول المعرضة ليا سياسيا، وتقوم بعكس ذلك مع سمع الدول 

عة عمى الدولة أن المتماشية معيا سياسيا. ولموصول الى نظام ضريبي يحقق األىداف السابقة كميا مجتم
تقوم بمراعاة الضرائب المناسبة والمكونة لمنظام الضريبي والتي يمكن بيا تحقيق ما سبق من أىداف، مع 

 .3مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمدولة مع التنسيق فيما بينيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .120، ص8 1993رمزي عمي ابراىيم سالمة، اقتصاديات التنمية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر، -1
 .69ابتسام نزيو حامد محمد الميثي، نفس المرجع أعاله، ص8 -2
خالصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحديث، جباية األشخاص الطبيعيين والمعنويين، الجزء األول، دار ىومة -3
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 الضريبيو التهرب لمبحث الثاني: الحصر ا
تعد الضرائب أحد الثوابت الرئيسية التي ينيض بيا بنيان التضامن االجتماعي في العصر الحديث،      

وىذا األمر أصبح مسمما بو سواء في الدول المتقدمة، أو النامية. إذ أصبحت من أىم أنواع اإليرادات 
نخفاض في اأي  التي تعتمد عمييا الدول في تمويل نفقاتيا العامة، ومن منطمق ىذه األىمية يشكل

عمى الدول التفكير في كيفية تداركيا، وقد يمثل ىذا إحدى  الحصيمة الضريبية المراد تحصيميا مشكمة، و
وفشل سياسة الحصر الفعال لألنشطة الخاضعة لمضريبة النتائج الخطيرة لمتيرب الضريبي بصفة عامة، 

  بصفة خاصة.
 الحصر الضريبيمفهوم وأهمية المطمب األول: 

إن إجراءات الحصر الضريبي التزال تعاني من مشاكل وثغرات كثيرة لم تتمكن اإلدارة الضريبية من      
تجاوزىا، إذ نجد أن أخر المؤشرات تشير إلى أن نسبة التيرب الضريبي لممكمفين ارتفع في السنوات 

 األخيرة بشكل ممحوظ نتيجة عدم كفاية إجراءات ووسائل الحصر الضريبي.

  الضريبي: لحصراأول: 
ىو التعرف عمى أسماء ومقار نشاط ومين الخاضعين لمضريبة سواء كانوا أفراد أو شركات أو     

جمعيات أو ىيئات، إذ أن أي نقص في عممية الحصر يترتب عميو ضياع أموال الدولة، وعمى ذلك فإن 
 الحصر يعتبر بحق حجر األساس الذي يقوم عميو تصريح النظام الضريبي.

عممية تحديد المكمفين الخاضعين لكل نوع من أنواع الضرائب، وتدوين أسماء ىؤالء يعرف أيضا8  و    
 األشخاص، وعناوينيم في سجالت السمطة الضريبية.

كما إنو يمثل االجراءات، والوسائل التي تعتمدىا الحكومة، وتنفذىا االدارة الضريبية، والتي يمكن أن     
الضريبي، أو تحد منو، ويكون من نتائجيا كشف حقيقة المركز المالي تحول دون حدوث التيرب 

واالقتصادي لممكمف والوصول إلى المادة الخاضعة لمضريبة بشكل دقيق، وصحيح مستعينَا في ذلك 
  1بالنصوص القانونية لمتجريم الضريبي التي يتعرض ليا المتيربون من الضريبة.

حصاء الرسمي الناجح لمدخول المتولدة أو الناتجة من يرى البعض إن الحصر الضريبي يمثل االو 
االنشطة كافة التي تخضع لمضريبة عمى الدخل بما يكفل الحفاظ مستحقات الخزانة العامة لمدولة، وتقمل 

 من حجم الحصيمة الضريبية المفقودة، أو الضائعة.

                                                           
، جامعة 7حسن سالم محسن، الحصر الضريبي و مدى مساىمتو في الحد من التيرب الضريبي، مجمة الدنانير، العدد_1

 . 317، ص8  1114المستنصرية، العراق، سنة 
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أنواع الضريبة وتدوين  أو إنو العممية التي يتم بمقتضاىا تحديد االشخاص الخاضعين لكل نوع من
أسمائيم في سجالت االدارة الضريبية، وذلك بالتعرف عمى أسماء المكمفين الخاضعين لمضرائب سواء 

 ..1تادًا أو جمعيات أو شركات أو ىيئاكانوا أفر 

 استنادًا إلى ما عرصتو ىذه التعاريف يمكن القول أن الحصر الضريبي يتصف بالخصائص اآلتية8 و

 إدارية تقوم بيا االدارة الضريبية استنادا إلى التخويل القانوني الممنوح ليا.أنو عممية   - أ
 ُيًعد من أبرز االجراءات التي تحد من التيرب الضريبي. - ب
 ُيًعد من االليات التي تسيم في إضافة أوعية ضريبية جديدة ترفع من حجم الحصيمة الضريبية. - ت
يمكن االعتماد عمييا لمعرفة حجم القطاع  يصنف الحصر الضريبي من ضمن أجيزة االحصاء التي - ث

 الخاص واالنتاج القومي.
يسيم في إعداد الدراسات، والتقارير الدورية عن التطورات الطارئة عمى الصعيد االقتصادي  - ج

واالجتماعي، ومتابعة تطور وانعكاس التشريعات القانونية الجديدة عمى االوعية الضريبية وعمى اتجاىات 
 االموال.استثمار رؤوس 

 الحصر الضريبيو أهداف : أهمية ثانياً 

 أهمية الحصر الضريبي: - أ
يجب عمى صانعي القرار العام في الدولة، السعي إلى إغالق كل باب يؤدي إلى التيرب الضريبي ويمكن 
أن يتم ذلك عن طريق وجود نظام فعال لمحصر الضريبي، وذلك فإن أىمية الحصر الضريبي يمكن أن 

 28يتتجمى في اآلت
ولتحقيق العدالة الضريبية يتطمب ذلك البدء من عدالة التشريع الضريبي تحقيق العدالة الضريبية:  -1

( أي المساواة Horizontal Equityأي تحقيق المساواة والعدالة في فرض الضرائب بشقييا االفقي )
االفقية التي نعني بيا معاممة االفراد المتماثمين باألحوال االقتصادية معاممة واحدة، ومبدأ المساواة 

( والذي يقضي بمعاممة كل االفراد المتماثمين باألحوال الضريبية Vertical Equity)       العمودية 
 . 3تماثمةوالذين ىم في أحوال اقتصادية غير متماثمة ضريبية غير م

أي أن خطأ، أو نقص في عممية الحصر يترتب عميو ضياع ألموال زيادة الحصيمة الضريبية:  -1
الخزينة العامة، فالمجتمع الضريبي قد تكون إمكانياتو أكثر مما يسدده من ضرائب سنوية، وىذا يبرر 

                                                           
جواد سمرد عباس، أسباب التيرب الضريبي في العراق، بحث عن أعمال مؤتمر اإلصالح الضريبي الذي نظمتو الوزارة  -1

 .217، ص20068المالية، قسم السياسة الضريبية ]التعاون مع شركة بيرنك بوين، سنة
 .509ذكره، ص:حسن سالم محسن، مرجع سبق  2-

Slavin, Stephen L EconomicsEighth Edition, 2008, P153- 3 
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أموال ال يمثل إال الحاجة إلى نظام فعال لحصر المجتمع ضريبيًا لمتدليل عمى أن ما يتم تحصيمو من 
 .1أرقام متواضعة قياسيًا بما يمكن تحصيمو من االيرادات الحقيقية

إن تولد شعور عام لدى أفراد المجتمع بوجود نظام فعال لمحصر  رفع مستوى المتثال الضريبي: -1
الضريبي يمكن لو الوصول لممكمفين كافة الذين يمارسون االنشطة االقتصادية، وغير المسجمين في 

جالت الضريبية، وبأقل مدة زمنية ممكنة سيسيم في رفع مستوى االمتثال الضريبي لدى أفراد الس
المجتمع. غير أن الدافع لالمتثال في البداية قد يكون تجنبًا لمعقوبات، ولكن فيما بعد وبمرور الزمن 

وااللتزام الديني، سيكون االمتثال الضريبي صفة متوارثة تطبق عمى أساس الوازع األخالقي، واالجتماعي، 
 .2واالدبي

ُيَعد نظام الحصر الضريبي الفعال لألنشطة االقتصادية والمين  الحصر الضريبي جهاز رقابي ساند: -2
في الكثير من الدول المتقدمة جياز رقابي ساند لقطاعات، ومؤسسات أخرى لمدولة عن طريق كشف 

تصادية، أو بعض المين الصحية، أو عمميات النصب، واالحتيال لألفراد الذين يمارسون أنشطة اق
االستشارية وىم ال يحممون المؤىالت العممية التي تؤىميم لممارستيا، ألن نظام الحصر الضريبي الفعال 

الشخصية، واالجازات المينية، والشيادات الرسمية جميعيا التي  المتمسكاتيوجب عمى المكمفين تقديم 
 .3أو الميني الذي يزاولونو تؤيد سالمة ممارستيم لمنشاط االقتصادي،

 هداف الحصر الضريبيأ - ب

غراض المنتظر تحقيقيا من تطبيق نظام فعال لمحصر ومن أىم ىذه األغراض ىنالك الكثير من األ    
 اآلتية8

 تحقيق االلتزام الشامل لممجتمع الضريبي والذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الترابط، وااللتزام ألفراد -1
 .4المجتمع مع الدولة لخمق منظومة اقتصادية قادرة عمى االسيام في حل األزمات االقتصادية 
تحقيق المساواة بين المكمفين من ناحية خضوعيم لمضرائب كل بقدر حجم أعمالو، ونوع نشاطو   -1

ترتب عمييا وممتمكاتو، وأباحو، ومن ثم تحقيق أىم قواعد الضريبة أال وىي قاعدة العدالة الضريبية، وما ي
 .من آثار باتجاه تعزيز العدالة االجتماعية

يمكن عن طريق الحصر الضريبي الوقوف عمى الصورة الحقيقية لممكمفين بدفع الضرائب ألغراض  -1
 التحصيل الضريبي، أو لألغراض التي تخدم بعض الجوانب االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية.

                                                           
  .77ىالل إسماعيل أحمد عمي، مرجع سبق ذكره، ص8 -1
 .95، ص11118، المطبعة العربية، سنة ، لبنان01الشاعر سمير، المالية العامة والتنظيم المالي اإلسالمي، الطبعة -2
 .510ذكره، ص:حسن سالم محسن، مرجع سبق  -3

 .32ص8، ىالل إسماعيل أحمد عمي، مرجع سبق ذكره -4
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ر عن طريق تحديث أنظمة الحصر الضريبي لشمول توسيع قاعدة المجتمع الضريبي باستمرا -2
االنشطة الحديثة أو المين كافة التي لم تكن خاضعة مسبقا لمتكميف الضريبي مما يسيم في تعزيز الدور 

 المالي لمضريبة، وقد يؤدي ىذا إلى خفض أسعار الضرائب عندما تتحقق الوفرة المالية.
ر االنشطة غير المنظمة، وضمان دخول تممك ومن أىم أغراض إجراءات الحصر الضريبي ىو حص -3

االنشطة ضمن دائرة الخضوع الضريبي، وتبرز أىمية ىذا الغرض نظرًا لما تمثمو االنشطة غير المنظمة 
من حجم كبير يمكن أن يشكل قاعدة واسعة  تصنف ضمن أغمب االوعية الضريبية الخاضعة لاللتزام 

 ة لمقاعدة الضريبية.الضريبي والتي يمكنيا أن تشكل إضافة كبير 
الحصر الضريبي يسعى إلى مكافحة التيرب الضريبي، وسد منافذة، ونظرًا ألىمية التكميف الضريبي  -4

وخطورة ىذه العقبة فإن االمر يستدعي االشارة إلى التيرب الضريبي في الدول النامية يمثل نتاج سموك 
 .1بقوة القانون ةمجتمع ال يرى في  الضريبة سوي إنيا أموال مجبا

 : التهرب الضريبيالمطمب الثاني

تعد الضريبة وسيمة مالية تتخذىا السمطات العامة لتحقيق أغراضيا، فيي انعكاس لألوضاع     
االقتصادية واالجتماعية والسياسية في المجتمع الذي تفرض عميو، لكن غالبا ما يمجا المكمف إلى 

الضريبة المفروضة عميو عن طريق ما يصطمح عميو بالتيرب تصرفات معينة من أجل التخمص من 
الضريبي الذي أصبح يمثل عائقا أساسيا لمتنمية االقتصادية في أغمب دول العالم، ورغم عدم وجود 
تعريف محدد لو إال أن السمطات الجبائية تعمل دوما عمى إيجاد أطار قانوني لسد الطريق أمام ىذه 

إلى فقدان الخزينة العامة لمدولة موارد مالية ىامة، مما يحول عن تحمل الظاىرة، وذلك ألنيا تؤدي 
أعبائيا المختمفة، وتجمت صعوبات كثيرة في تسطير سياسة االنفاق العام ولمحد من ىذه الظاىرة يجب 

 وضع نظام رقابي فعال معتمد ووضع قوانين صارمة ورادعة.
 التهرب الضريبيوأشكال  : مفهومأولً 
القانون األشخاص بأداء واجباتيم الضريبية والمتمثمة في أداء المكمف مبمغ الضريبة، حيث تقوم يمزم     

الدولة بتحصيميا، إال أن المكمف قد يحاول التيرب من دفع الضريبة األمر الذي يؤدي إلى حرمان 
 الخزينة العامة من المبالغ التي تستحقيا.

 مفهوم التهرب الضريبي: -أ
إعطاء  الباحثون في وضع مفيوم محدد لظاىرة التيرب الضريبي، إذ ليس من السيللقد اختمف     

 تعريف شامل ودقيق لمتيرب الضريبي، وعميو يمكن إعطاء بعض التعاريف التالية8

                                                           
 .19-17، ص8  ذكره سبق مرجع عمي، أحمد إسماعيل ىالل -1
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يعرف التيرب الضريبي عمى أنو" ظاىرة اقتصادية وضريبية خطيرة، تتمثل في محاولة المكمف  -1
ء الضريبي المكمف بو، وذلك من خالل اتباع أساليب وأعمال تخالف التخمص كميًا أو جزئيًا من العب

روح القانون، وقد تصل إلى حد مخالفة نصوصو، وبالتالي عدم قيام المكمف بدفع الضريبة أو الوفاء 
بالتزامو كميًا أو جزئيًا تجاه الدوائر المالية، مما يؤثر في حصيمة الخزينة العامة من الضريبة، وذلك 

 1طرق ووسائل مشروعة وغير مشروعة".باستخدام 
التيرب الضريبي يتحصل بالمخالفة القانونية بعدم االلتزام بأداء الضريبة، وفي حالة تحقق واقعة  -1

 2المنشئة لمضريبة، وتناوليا من قبل القانون، وذلك بإخفاء السمعة أو التصرف المنشئ لمضريبة.
ىو باعتباره مفيومًا اقتصاديًا، أوسع نطاقًا، إذ ينضوي تحت لوائو  8التيرب الضريبي كما يعرف -1

كافة صور اليروب من تحمل عبء الضريبة، أيا كان نوعيا، كميًا أو جزئيًا، وبغض النظر عما إذا 
 3كانت تمك الصور مشروعة أم غير مشروعة، ومن ثم يدخل في إطارىا ظاىرة التيرب الضريبي.

ابقة، يمكننا استنتاج التعريف التالي8" ىو عدم إقرار المكمف لواجباتو الضريبية من خالل التعاريف السو  
أو من  بدفع الضرائب والرسوم المترتبة عميو سواء من خالل تقديم تصريحات مضممة لإلدارة الضريبية

خالل استخدام أو استعمال وسائل قانونية أو غير قانونية، لإلفالت من دفع الضريبة بشكل كمي أو 
 جزئي.

 :أشكال التهرب الضريبي -ب

يعد التيرب الضريبي أحد حقائق الحياة االقتصادية المعاصرة، والتيرب معروف في الدول المتقدمة    
والنامية عمى حد سواء، ويشمل طبقات المجتمع جميعا عمى اختالف أحجاميا، وثقافاتيا، وتزداد حدتو في 

 التيرب فيي8  يتمتع أفرادىا بوعي ضريبي عال، أما أىم أنوعالدول النامية أكثر من المتقدمة التي 

 التهرب الضريبي استنادا إلى مشروعيته: -1
يقصد بو استغالل المكمف بالضريبة لبعض الثغرات القانونية بغية عدم  التهرب الضريبي المشروع:  -

عمى دفع الضريبة تحقق الضريبة عميو وعدم االلتزام بيا، أي أن الشخص يتمكن من التخمص بالتزامو 
دون أن يضع نفسو في مركز مخالف لمقانون، ويكون ذلك ناتج عن سوء النية. كما يمكن لمتيرب 
الضريبي المشروع أن يحدث وذلك عن طريق تجنب الواقعة المنشئة لمضريبة، حيث أن المكمف يستعين 

                                                           
، مصر، مكتبة الوفاء 01أحمد عبد السميع عالم، المالية العامة " المفاىيم والتحميل االقتصادي والتطبيق"، الطبعة -1

 .172، ص8 2012القانونية، سنة 
          2006غازي حسين عناية، النظام الضريبي في الفكر المالي اإلسالمي، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، سنة -2

 .341ص8 
، لبنان  منشورات 01سوزي عدلي ناشد، ظاىرة التيرب الضريبي الدولي وآثارىا عمى اقتصاديات الدول النامية، الطبعة -3

 .17، ص8 2008الحمبي الحقوقية، سنة 
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بتحويل الثغرات  بأىل الخبرة واالختصاص من أجل معرفة طرق التخمص من الضريبة، فيم يقومون
يم دون مخالفة التشريع الضريبي، ويعود السبب في ذلك إلى عدم دقة حالموجودة في القانون لصال

النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الضريبي وعدم إحكام صياغتيا، باإلضافة إلى عدم موجيتيا لكافة 
 . 1الحاالت

عندما يقدم المكمف عمى األحكام  ويأتي التيرب غير المشروع التهرب الضريبي غير مشروع: -
 غشا وتحايال عمى التشريعات الضريبية ومخالفة األحكام القانونية والتعميمات التي تصدرىا إدارة القانونية،

ويقصد بو التخمص من أداء الضريبة بالمخالفة  الضريبة مرتكبا بذلك جرائم مالية يعاقب عمييا القانون.
 2ية وىو ما يطمق عميو بالغش الضريبي.الصريحة لنصوص القوانين الضريب

 التهرب الضريبي استنادًا إلى حجمه ويقسم إلى: - أ
 التهرب الجزئي:  -1

تخضع لمضريبة ليعاد بيعيا  يتمثل في إخفاء جزء من أمالكو أو جزء من المخزونات التي ىي في الواقع
 .بعد ذلك في السوق السوداء

الضريبة المفروضة عميو، وذلك عن طريق إخفاء جزء من ىو محاولة المكمف التخمص من جزء من     
نشاطو باستخدام األساليب غير المشروعة، وأمثمة ىذا النوع كثيرة منيا إخفاء جزء من مبيعاتو، أو 

قق التيرب الجزئي عن طريق تقديم المكمف اقرارًا ل عن سعر بيعيا الحقيقي. كذلك يتحتسجيميا بأسعار تق
 .3بتضمينو معمومات غير صحيحة، أو غير دقيقةغير صحيح، وذلك 

 التهرب الكمي: -2
وىو أن يتخمص المكمف كميا من دفع الضريبة المترتبة عميو، باستخدام أساليب الغش واالحتيال،      

ليكون خارج نطاق الضريبة، وىناك صور، ووسائل متعددة يمجأ الييا المكمف لمتخمص من دفع الضريبة 
يكون ليم مكاتب معينة أو  أصحاب المين الحرة كسماسرة وأصحاب الحرف الذين ال المستحقة عميو، مثل

 تصاريح بمزاولة المينة، ولم يتيم إدراجيم في سجالت الضريبة .
ويترتب عمى ىذا النوع من التيرب آثارا سمبية خطيرة إذ يفقد الخزينة العامة أمواال طائمة، ويضعف     

في تمويل التنمية التي تسعى الييا أكثر البمدان بشكل عام، والسيما البمدان الدور المالي لدائرة الضريبة 
 .4النامية، وتمويل الخدمات التي تقدميا الدولة لمواطنييا بشكل خاص

                                                           
روي عبد الرحمان، دور مفتش الضرائب في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي )دراسة حالة الجزائر(، مجمة دراسات ق -1

 .17البميدة، ص8  2، جامعة لونيسي عمي 2016، سنة 02، العدد04 جبائيو، المجمد
 .342، ص 8ذكره مرجع سبق غازي حسين عناية، -2
المعمومات المحاسبية اإللكترونية في الحد من ظاىرة التيرب الضريبي من عالء سعيد حسين سعد، تقييم دور نظم  -3

 .29، ص8 2014، سنة  غزة ،وجية نظر مكاتب المحاسبة والدوائر الضريبية، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية

4
 .513ص8  ، سبق ذكره حسن سالم محسن، مرجع- 
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 التهرب الضريبي استنادا إلى معيار القميمية ويقسم إلى: - ب
الواحدة نتيجة استفادة المكمف ىو التيرب الحاصل خارج حدود الدولة التهرب عمى المستوى الدولي:  -1

دول )سواء لحمة  من مبدأ السيادة الضريبية لمدولة، وقيامو باالستغالل ارتباطو بعالقة تبعية تربطو بعدة
جنسية إحداىا أو بعضيا، أو إقامتو عمى أراضييا، أو ممارسة نشاط اقتصادي فييا( وذلك بيدف 

 التخمص من التزاماتو الضريبية.
الواقع العممي يثبت عدم وقوع التيرب الكمي من الضرائب عمى الصعيد الدولي، بأن يتخمص لعل  و    

المكمف من عبء الضرائب المقررة عميو قانونا طبقا لمتشريعات الضريبية في كل الدول التي لو عالقة 
بية عمى تبعية بيا، فيذا فرض نادر الوقوع جدا، ألن جميع الدول تحرص عادة تطبيق تشريعاتيا الضري

 المواطنين بيا.
يعد ظاىرة قديمة قدم الضريبة ذاتيا، كما أنو األكثر شيوعًا في العالم من التهرب الضريبي المحمي:  -1

التيرب الدولي، بل ال تكاد تخمو منو أية دولة في العالم ميما اختمفت درجة تقدميا ونموىا، فمما تكون 
يمجأ إلى طرق وأعمال غير شرعية لتجنب واجباتو  األعمال التدلسية داخل حدود الدولة أين المكمف

 الضريبية المتعمقة بالبمد الذي ينتمي إليو.
 : أسباب التهرب الضريبيثانياً 
إن أسباب التيرب من الضريبة كثيرة ومتعددة وال يمكن حصرىا وذلك ألنيا تختمف باختالف     

اسية، ومستوى الوعي العام وكفاءة األجيزة التشريعات المالية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسي
 18وفعالية اإلجراءات إال أنو يمكن إجمال ىذه األسباب عمى النحو التالي

تؤدي الصياغة القانونية دورًا في تشجيع المكمف عمى التيرب. فبقدر ما تكون  األسباب التشريعية: - أ
الصياغة معقدة يكون القانون أقل وضوحًا، ويترك مجااًل أكبر لتدخل اإلدارة في تحديد اإلعفاءات 
والتخفيضات، وىذا يؤدي إلى عدم قناعة المكمف بالضريبة المفروضة عميو و إلى محاولة التيرب منو. 

در ما تكون الصياغة ضعيفة تكثر في القوانين الثغرات وتكثر التعميمات التي ال تكون بالضرورة وبق
 موضوعية بل لحاالت معينة، مما يدفع المكمف إلى التفتيش عن وسائل لمتيرب من خالل الثغرات.

ة االنتقال كما أن المغاالة في معدل الضريبة والتفاوت في الشرائح التصاعدية يدعو إلى التيرب بغي  - ب
 .2من شريحة إلى أخرى معدل الضريبة فييا أقل

إن عدم االستقرار واالستقالل السياسي لمبالد و سياسة اإلنفاق العام في الدولة  األسباب السياسية: - ت
تمعب دورا أساسيا في التيرب الضريبي فكمما أحسنت الدولة استخدام األموال العامة قل ميل المكمفين نحو 

 ريبة.التيرب من الض

                                                           
رية الضرائب يدراسة حالة مد -الجيالني، سعيدي يحي، فعالية الرقابة الضريبية في مكافحة التيرب الضريبي بمواضح_1

 .29، ص8 2014، سنة 12(، مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، العدد 2007/2012لوالية مسيمة)
 .30مرجع سبق ذكره، ص عالء سعيد حسين سعد، -2
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تعتبر اإلدارة الضريبية األداة التنفيذية المطبقة فكمما كانت اإلدارة ضعيفة  األسباب اإلدارية و الفنية: - ث

 .1الكفاءة والنزاىة سيمت التيرب الضريبي
ويقصد باألسباب األخالقية المستوى األخالقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي  األسباب األخالقية: - ج

السائد في الدولة، فكمما كان ىذا المستوى مرتفعًا لدى األفراد كمما كان ىؤالء األفراد يتمتعون بشعور عال 
لقوانين نحو بالمسؤولية، ويجب متنام لممصمحة العامة، وسعي نحو أداء واجباتيم التي تحددىا األنظمة وا

الجماعة، والتي تأتي في مقدمتيا قبوليم بأداء واجب الضريبة باعتبار أن ذلك أحد طرق المحافظة عمى 
 . 2كيان الدولة والمساىمة في رقييا وتقدميا ومساعدتيا في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع

مكمف إلى التيرب من دفع الضريبة ىي من األسباب االجتماعية التي تدفع بال األسباب الجتماعية: - ح
عدم وجود عدالة ضريبية مطبقة عمى واقع الناس، مما يمنع المكمف من القيام بواجباتو الضريبية نتيجة 

 عدم اتفاقو مع القواعد واألنظمة لضريبية.
 كما يعد تأثير المحيط االجتماعي سببًا ىامًا في رسوخ وشيوع ظاىرة التيرب الضريبي وحيث أن   

المواطن الذي يولد في المجتمع األصل فيو الغش والتيرب من االلتزامات الجبائية، ال ينتيج إال ىذا 
 . 3المنيج

يتأثر التيرب الضريبي بالظروف االقتصادية التي تسود البالد ففي حالة الكساد  األسباب القتصادية: -خ
االنفاق العام والقيام بالمشروعات العامة  االقتصادي تزداد حاجة الدولة إلى الموارد المالية لغرض زيادة

نعاش االقتصادي تعني انخفاض في متوسطات دخول األفراد ومن ثم تدني قدرة  لمقضاء عمى البطالة وا 
المكمفين عمى تسديد الضرائب، لذا فإن مساك التيرب ستغري المكمف عمى توفير جزءا من دخمو المتدني 

ء أي اإلنعاش االقتصادي يقل ميل المكمفين لمتيرب الضريبي في وضع الكساد بينما في فترات الرخا
 4بسبب كثرة النقود وارتفاع الدخول وتحسين القدرة الشرائية لألفراد

 

 

 

                                                           
 .115-114عميمات، التيرب الضريبي أسبابو وأشكالو وطرق الحد منو، مرجع سبق ذكره، ص8  خالد عيادة -1
 .176أحمد عبد السميع عالم، المالية العامة المفاىيم والتحميل االقتصادي والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص8 -2

ة في الجزائر، مجمة دراسات جبائيو بوشوخي فاطمة، أسباب التيرب الضريبي وأثره عمى الخزينة العامبوشيخي عائشة، و 3-
 .157، ص8 2014، سنة 1العدد 

_أحمد بساس، مكافحة التيرب والغش الضريبي في الجزائر " حصر ألىم اإلجراءات الجبائية الردعية لمفترة الممتدة من 4
 .113 ، ص1111، جامعة األغواط، سنة 11، مجمة عممية محكمة، العدد رقم 1111إلى 1116
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 المطمب الثالث: الدراسات السابقة ومقارنتها بالدراسة الحالية

 أول: الدراسات السابقة

شكالية التيرب حالة الجزائر، والبحث عبارة عن أطروحة  8دراسة ناصر مراد  - أ فعالية النظام الضريبي وا 
ولقد تم التطرق إلى     1111دكتوراه قدمت بكمية العموم االقتصادية وعموم التسيير جامعة الجزائر سنة 

 ما يمي8
 معالجة دور الضريبة في ظل المتغير لمدولة. -1
 النظري. معالجة ظاىرة التيرب الضريبي في شكمو -1
 معالجة إشكالية التيرب الضريبي مع إبراز خطورتو عمى االقتصاد الوطني. -1

وىو بحث تطبيقي بعنوان " تحميل واقع اليرب الضريبي في العراق  (:2002دراسة عبد الغفور )  - ب
وسبل معالجتو" قد اىتم البحث بمعرفة األسباب الواقعية والحقيقة لظاىرة التيرب الضريبي في العراق 

ضع الحمول والسبل المقترحة لمعالجة ىذه الظاىرة، فضال عن الدراسة اىتمت بمكمفي ضريبة الدخل وو 
المكمفين من أىم عمى وجو الخصوص. وكانت أىم االستنتاجات أن ضعف الوعي الضريبي لدى 

األسباب التي تؤدي  إلى اتساع ممارسة التيرب الضريبي في العراق. ومن أىم التوصيات التي توصل 
إلييا الباحث نشر الوعي الضريبي بين المكمفين من خالل الحمالت اإلعالمية والتي  تبين دور الضريبية 

 في تطور وبناء الدولة.
8 تناولت ىذه الدراسة ارتفاع نسبة التيرب الضريبي في السودان، وصيغت (2014)دراسة مدني،  - ت

تيرب الضريبي؟ إلى أي مدى يؤثر التيرب مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية8 ماىي أسباب زيادة ال
الضريبي؟ وماىي الوسائل العممية التي يجب اتخاذىا لمحد من ىذه الظاىرة؟. ىدفت ىذه الدراسة إلى 

عمى تقميل التعرف عمى أساليب التيرب الضريبي والوسائل المتبعة لمكافحتو وتقديم مقترحات تساعد 
مى النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية. توصمت فرص التيرب الضريبي، توضيح أثر التيرب ع

يؤدي التيرب الضريبي إلى تقميل حجم اإليرادات الضريبية في القطاع  الدراسة إلى عدة نتائج منيا8
بسبب التيرب، تدني مستوى الثقافة الصناعي، قوانين الضرائب غير مطبقة عمى جميع الممولين 

رب الضريبي. أوصت الدراسة بضرورة معرفة األسباب التي أدت إلى الضريبية لمممولين يزيد من التي
 التدىور في ضريبة المغتربين ومعالجة المشاكل الخاصة بيا وتطوير األساليب الفنية لمفحص الضريبي

لألغراض الضريبية قدمت  الدراسة المعنوية بالرقابة الجبائية( 5002:)دراسة محمد محمود حوسو - ث
الدراسة الستكمال متطمبات الحصول عمى شيادة الماجستير في المنازعات الضريبية بكمية الدراسات العميا 

 في جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطين. 
ع انطمقت الدراسة من إشكالية  ىل عدم توفر جياز من المدققين في االدارة الضريبية قادر عمى التعامل م

ايجاد نظام رقابي ضريبي فعال،  منيجية الرقابة الجبائية؟ و ذلك بيدف تحقيق الرقابة الجبائية من خالل
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ذلك عن طريق  دراسة العالقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي و معايير الرقابة الجبائية لمختمف و 
او الدول التي تعتبر الضرائب أوجو األنشطة  الممارسة حاليا في الوحدات االقتصادية في فمسطين 

مصادرىا أصول المحاسبة الدولية حد أوانطمق الباحث من الفرضية التالية "ضرورة وجود عالقة بين 
أساليب الرقابة الجبائية" ولإلجابة عمى الفرضية اتبع الباحث أكثر من منيج و المتمثمة في المنيج و 

حميل المضمون منيج دراسة الحالة إلى عدة نتائج االستقرائي  وتوصل الباحث ، باإلضافة إلى منيج ت
التحايل في الحسابات، ال ية فعال لمكافحة الغش الضريبي و منيا تكمن في  أن إيجاد نظام الرقابة الجبائ

تكمن فقط في الوسائل العقابية المنصوص عمييا في القوانين الضريبية ،أ و قواعد ،  المعايير المينية 
نما أيضا في حسن استخدام اإلدارةالصادرة عن المؤسسات  الضريبية و تعاونيا  المينية في فمسطين وا 

خاصة مواردىا البشرية المينية العاممة ، الضريبية لمواردىا المتاحة و مدروس مع المؤسساتبشكل عممي و 
 في ميادين المحاسبة و تدقيق الحسابات سواء كانت عمى المستوى الصعيد العممي أ و األكاديمي.

 .ا: المقارنة بالدراسة الحاليةثاني
، حيث تعالج دراستنا لمحد من التيرب الضريبي كآلية ىدفت دراستنا إلى8 دراسة الحصر الضريبي   

  االشكالية التالية8 ىل يساىم الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي في الجزائر؟
اختمف ىذا البحث عن الدراسات السابقة كونو يركز عمى الحصر الضريبي كآلية لمحد من التيرب   

، من خالل الغرض و التعقيب عمى الدراسات و األبحاث السابقة، نالحظ انو يوجد اختالف في  الضريبي
بائية والتيرب معالجة كل دراسة و نتائجيا ونالحظ أن  الكثير من الدراسات قد ركزت عمى الرقابة الج

الضريبي كمواضيع مستقمة،  لكن يمكن القول أن  كل دراسة من الدراسات السابقة تميزت بخاصية 
 معينة.
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 يمكن تمخيص ما يميز دراستنا عمى الدراسات السابقة في الجدول التالي:  و

 دراستنا (: مقارنة بين الدراسات السابقة و1-1الجدول رقم )

 االختالفأوجو  أوجو التشابو
شممممترك بممممين بعممممض الدراسممممات السممممابقة الم القاسممممم -
 الدراسة الحالية ىو ظاىرة  التيرب الضريبي.و 
تعتبر الرقابمة الجبائيمة اآلليمة الوحيمدة الفعالمة التمي  -

تعتمممد عمييممما كمممل المممدول لمكافحمممة التيمممرب الضمممريبي  
 رغم تنوع البيئات و الثقافات. 

لجبائيمة لمحمد وجود قصور شمديد فمي دور الرقابمة ا -
مممن التيممرب الضممريبي و ىممذا راجممع لعممدة أسممباب فممي 

العمميممممممة  جيممممممة، و نقممممممص الكفمممممماءات التشممممممريع مممممممن
 .   لمقيام بيذا الدور من جية  أخرى العممية المؤىمة و 

بعممض الدراسمممات السمممابقة تناولممت المتغيمممر الرقابمممة  -
تنماول  رخمية كموضوع مستقل، أما المبعض اآلالجبائ

التيرب الضريبي و عالقتو  بمتغير تابع عمى غرار 
الرقابممة فممي حممين أن دراسممتنا جمعممت بممين المتغيممرين 

 الحصر الضريبي و التيرب الضريبي.  
جميممع الدراسممات السممابقة قامممت بدراسممة حالممة فممي  -

حممين أن دراسممتي التطبيقيممة كانممت عبممارة عممن دراسممة 
 استبيانيو. 

 الدراسات السابقة يختمفالمنيج المتبع في بعض  -
المممممنيج المسممممتعمل فممممي دراسممممتي وىممممو المممممنيج  عممممن

 الوصفي التحميمي
 المصدر: من إعداد الطالبات.
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 خالصة الفصل

إن الحصر الضريبي يمثل اإلحصاء الرسمي الناجح لمدخول المتولدة أو الناتجة من األنشطة كافة التي   
تخضع لمضريبة بما يكفل الحفاظ عمى مستحقات الخزانة العامة لمدولة، وتقمل من حجم الحصيمة 

ما المتقدمة منيا الضريبية المفقودة، أو الضائعة. لذلك يمكن مالحظة تركيز اىتمام أغمب الدول والسي
عمى عممية حصر المجتمع الضريبي وذلك باستخداميا أفضل الوسائل بغية تحقيق النجاح في أداء ىذه 
الميمة والقضاء عمى مختمف صور التيرب الضريبي ومعالجتيا لموصول إلى نظام الحصر الضريبي 

ية العالمية التي تؤثر عمى يجعل الضريبة موردا رديفا لموارد االقتصاد لمواجية التقمبات االقتصاد
االقتصاد الوطني ، فمن خالل ما عرضناه اتضح لنا توجو اإلدارة الضريبية عمى التركيز في إجراءات 
الحصر الضريبي عمى األنشطة االقتصادية المنظمة وعدم تطوير الوسائل واألساليب التي تساىم في 

لتيرب الضريبي لعدة أسباب متداخمة حصر األنشطة االقتصادية غير المنظمة حيث تعود ظاىرة ا
ومترابطة فيما ، وىذا بالمجوء الى طرق و أساليب متنوعة ومختمفة ولكن الممموس ىو أنو ميما كانت 

 الوسيمة فالنتيجة واحدة تتمثل في اآلثار السمبية التي تخمقيا ىذه الظاىرة عمى عدة مستويات.

ريبية ومن يتيرب من االمتثال الطوعي لمحصر الضريبي لذا يجب إعادة النظر في العقوبات الجزائية الض
بشكل خاص ليكون الجزاء العقابي جزاء مؤثرا عندما يقع عمى المخالفين لمقوانين الضريبية ورادعا لمن 
يراودىم فكرة القيام بمثل تمك المخالفات من المكمفين مع التشيير بمن يدخل بأحكام الحصر الضريبي من 

 الضريبة.المتيربين من أداء 

 

 

 



 
 :لثانيالفصل ا

  تطبيقي للدراسةاإلطار ال
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 تمهيد:

تدعيما لمدراسة في الفصل األول ارتأينا أن نجري دراسة تطبيقية نحاول من خالليا مطابقة المعرفة     
الى  .باإلضافة ن تجربة العاممين في الميداناالستفادة م النظرية عمى ما ىو موجود في الواقع العممي، و

اخضاعيا لمجموعة من  القيام بتحميل وتفسير المعمومات المجمعة خالل فترة الدراسة الميدانية، و
لتحميل البيانات والمعمومات التي تم  spssالمقاييس والتحاليل، وقد تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

، ( لتفسير نتائج الدراسةα=  0...) من خالل استبانة الدراسة، كما تم االعتماد عمى مستوى جمعيا
  يمي:  عمى مااآلتي خالل ىذا الفصل سنتطرق في المبحث  من وعمى ىذا األساس، و

 المتبعة في الدراسة. النتائج اإلجراءات و الطريقة والمبحث األول:  

 .األساسيةالمبحث الثاني: اختبار الفرضيات 
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 التطبيقية: المتبعة في الدراسة ونتائج األدواتالمبحث األول: الطريقة و 
 سنعرض فيما يمي الدراسة التطبيقية التي قمنا بيا عمى عينة من إدارة الضرائب لوالية الوادي  

 المتبعة الطريقة األول: المطمب
 وعينة مجتمع عمى التعرف خالل من الدراسة ىذه في المتبعة لطريقة عرض المطمب ىذا يتناول    

 .البيانات ىذه جمع أدوات إلى باإلضافة مصادر البيانات أىم الدراسة و
 مجتمع و عينة الدراسة: :أوال
دكاترة بجامعة الشييد الو مجموعة من األساتذة  و لوالية الوادي،تمثل مجتمع دراستنا إدارة الضرائب     

 ،رئسا مصالح و مدراء،مساعدي  و ، منيم مدراء،موظف .0المقدر عددىم ب  و ،حمة لخضر بالوادي
  05 ماسترجعنا مني استمارة استبيان، و .0حيث وزعنا عمييم  وبعض من األساتذة والدكاترة بالجامعة

  .استمارة قابمة لممعالجة اإلحصائية 74كانت  استمارة، و
 الخاص باستمارة االستبيان(: العد اإلحصائي 1-2جدول رقم )من خالل ال

 االستبيان البيان
 النسبة التكرار

 %100 .0 عدد االستمارات المعمن عنها
 %13.33 8 المفقودة و المهممة

 %8.33 0 الممغاة
 %78.33 74 الصالحة

 SPSSباستخدام من إعداد الطالبات  المصدر: 
 (: العد اإلحصائي الخاص باستمارة االستبيان1-2الشكل رقم)

 

13.33% 8.33% 

78.33% 

 العد اإلحصائي الخاص باستمارة االستبيان(:1-2) الشكل رقم 

 المفقودة والمهملة

 الملغاة

 الصالحة

 SBSSعمى برنامج  صدر: من إعداد الطالبتين اعتماداالم
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 ثانيًا: متغيرات الدراسة:
يتكون نموذج الدراسة من المتغيرين المستقل والتابع حيث يمثل المتغير المستقل آلية الحصر     

 الضريبي ، بينما يمثل المتغير التابع التيرب الضريبي، ويتضح ذلك من خالل الشكل التالي: 

 ( : نموذج الدراسة2-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطمب الثاني: األدوات و اإلجراءات المتبعة

نحاول من خالل ىذا المطمب بيان األدوات اإلحصائية و البرامج المستخدمة في معالجة البيانات     
 المجمعة.

 أدوات جمع البيانات:: أوالً 

 أدوات جمع البيانات: - أ

بعد اختيارنا لمجتمع و عينة الدراسة، تأتي عممية جمع البيانات من أفراد عينة المجتمع المدروس، فقد     
تم االعتماد عمى أدوات معينة لجمع البيانات التي تخدم الدراسة و المتمثمة في أسموب المقابمة الشخصية 

 .جممة الفرضيات المتعمقة بالموضوعو االستبيان الختبار 

 .المصدر: من إعداد الطالبات

 المتغير التابع المتغير المستقل

 آلية 

 الحصر 

 الضريبي

التأثير السمبي عمى تحقيق العدالة 
 .ةالضريبي

 .نقص الحصيمة الضريبية

تقميل مستوى االلتزام الطوعي لدافعي 
 .الضريبة

التهرب الحصر الضريبي يسعى إلى مكافحة 
 الضريبي
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لقد فضمنا إجراء المقابمة الشخصية مع أفراد عينة المجتمع المدروس، من أجل  المقابمة الشخصية:  -
الحصول عمى المعمومات مباشرة و بغية شرح األسئمة وتفسيرىا و إزالة الغموض إن وجد، قصد الوصول 

 إلى إجابات دقيقة تخدم الدراسة.

أدوات البحث، بحيث تم إعداد استمارة االستبيان تم استخدام طريقة االستبيان كأحد  االستبيان: -
باالستعانة بكتب ومراجع ذات صمة بالموضوع، حيث تمت االستفادة من الخمفية النظرية في صياغة 
أسئمة االستبيان مع مراعاة تغطية األسئمة لفرضيات البحث، و سنبين محتوى االستبيان في العنصر 

 التالي:
 محتوى االستبيانثانيًا: 

اعتبر االستبيان من أىم المصادر المعتمد عمييا لمحصول عمى المعمومات المتعمقة بالجانب     
 :من قسمينالتطبيقي، وتضمنت استمارة االستبيان 

يتكون من أسئمة عامة تتعمق بالبيانات الشخصية ألفراد العينة و يتكون من ستة فقرات القسم األول: 
مينية بالمؤسسة، المركز الوظيفي، التخصص، سؤال عن الدورة )الجنس، المستوى التعميمي، الخبرة ال

 التدريبية (.

 يناقش فرضيات الدراسة و قد تم تقسيمو إلى أربع  محاور كما يمي:القسم الثاني: 

 .المحور األول:  التأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية -
 .الحصيمة الضريبيةالمحور الثاني: مدى مساىمة التيرب الضريبي في  نقص  -
 .المحور الثالث:  عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتيرب الضريبي -
 .المحور الرابع: أثر الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي -

 المطمب الثالث: تحكيم االستبيان وأساليب معالجته
 في ىذا المطمب سنقوم بعرض كيفية تم تحكيم االستبيان واألساليب المعالجة اإلحصائية، في ما يمي: 

 تحكيم االستبيانأواًل: 
ولبناء االستبانة تم االعتماد عمى مجموعة من الدراسات، ولمتأكد من صحتيا ومن مصداقيتيا تم 

 عرضيا عمى عدد من المحكمين لمتأكد من صحة األداة، كذلك تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ.
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 : اختبار الفا كرونباخ الستبانة الدراسة(:2-2الجدول رقم )

 
 Minitab 18 االحصائيالمصدر: مخرجات البرنامج 

%، لذا يمكن القول أن البيانات التي تم الحصول عمييا 80.4نالحظ ان درجة معامل الثبات بمغت     
 تخضع لدرجة اعتمادية عالية.

% مما يدل 44.77بأخذ الجذر التربيعي لمعامل الثبات نحصل عمى معامل الصدق، والذي بمغ  و    
 عمى أن االستبيان صادق، أي انو يمثل المجتمع الذي سحبت منو. 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:ثانيًا: 

تم االعتماد عمى البرامج التطبيقية اإلحصائية في مجال العموم االجتماعية لتفريغ البيانات وتحميميا،     
موافق  ،وذلك باالعتماد عمى مقياس ليكارت الخماسي )غير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق

 بشدة(.
 معامل ألفا كرونباخ لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة. -
 الختبار فرضيات الدراسة. Wilcoxon Signed Rank Testولكوكسن اختبار  -
 لقياس العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة. GAMMAمعامل "غاما"  -
 الختبار الفرق بين متوسطي مجتمعين مستقمين. Mann-Whitneyاختبار مان ويتني  -
 متوسطات المجتمعات المستقمة.الختبار الفروق بين  Kruskal-Wallis اختبار كروسكال واليس -
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 االساسية اختبار الفرضياتالمبحث الثاني: 
 Wilcoxo Signed Rankالختبار الفرضيات نستخدم اختبار إشارات الرتب أو اختبار ولكوكسن      

Test  لكون مستوى القياس رتبيا ،ordinal ونعتمد في ذلك عمى البرنامج االحصائي ،Minitab18 . 
األول: مدى مساهمة التهرب الضريبي في نقص الحصيمة والتأثيرات السمبية في تحقيق المطمب  

 العدالة الضريبية
سنتطرق من خالل ىذا المطمب الى التأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية ومدى مساىمة    

 .التيرب الضريبي في نقص الحصيمة الضريبية

 في تحقيق العدالة الضريبية التأثيرات السمبية :اختبار الفرضية األولىأواًل: 

 التأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية Wilcoxon: اختبار (:3-2الجدول رقم )

 

 Minitab 18 المصدر: مخرجات البرنامج االحصائي

ليذا االختبار. يتضح من مخرجات البرنامج أن قيمة    Minitab18نستخدم البرنامج االحصائي    
P.Value ( 0.0.أكبر من مستوى المعنوية=αلمعبارات الرابعة، السادسة والعاشرة )بالتالي فإننا نقبل  ، و

في تحقيق العدالة الضريبية، سائد بمستوى منخفض  التأثيرات السمبيةمستوى  الفرض العدمي، والقائل بأن
 ليذه العبارات.
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بالتالي  ( لباقي العبارات، وα=0.0.أصغر من مستوى المعنوية ) P.Valueبينما نالحظ أن قيمة     
فإننا نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البديل والقائل بأن مستوى التأثيرات السمبية في تحقيق العدالة 

 سائد بمستوى مرتفع ليذه العبارات.الضريبية، 

 الحصيمة الضريبية نقص اختبار الفرضية الثانية مدى مساهمة التهرب الضريبي في ثانيًا: 

 الحصيمة الضريبية نقص مدى مساهمة التهرب الضريبي في  Wilcoxonاختبار  :(:4-2الجدول رقم )

 
 Minitab 18المصدر: مخرجات البرنامج االحصائي 

ليذا االختبار. يتضح من مخرجات البرنامج أن قيمة    Minitab18نستخدم البرنامج االحصائي    
P.Value ( 0.0.أكبر من مستوى المعنوية=α لمعبارة السابعة، وبالتالي فإننا نقبل الفرض العدمي )

، سائد بمستوى منخفض لمعبارة لضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية والقائل بأن مدى مساىمة التيرب ا
 السابعة.

( لباقي العبارات، وبالتالي α=0.0.أصغر من مستوى المعنوية ) P.Valueبينما نالحظ أن قيمة     
فإننا نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البديل والقائل بأن مدى مساىمة التيرب الضريبي في  نقص 

 الحصيمة الضريبية، سائد بمستوى مرتفع ليذه العبارات.
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 ى االمتثال وأثر الحصر في الحد من التهرب الضريبيالمطمب الثاني: عالقة رفع مستو 

الضريبي وأثر الحصر في الحد من  االمتثالسنتطرق من خالل ىذا المطمب الى عالقة رفع مستوى     
  .التيرب الضريبي

 عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبي اختبار الفرضية الثالثة أواًل:

 عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبي Wilcoxonاختبار  :(:5-2الجدول رقم )

 

 
 

 Minitab 18 المصدر: مخرجات البرنامج االحصائي

ليذا االختبار. يتضح من مخرجات البرنامج أن قيمة   Minitab18نستخدم البرنامج االحصائي
P.Value ( 0.0.أكبر من مستوى المعنوية=α ،لمعبارة الثالثة ) ،وبالتالي فإننا نقبل الفرض العدمي
  ، سائد بمستوى منخفض لمعبارة الثالثة.عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتيرب الضريبي والقائل بأن

بالتالي  ( لباقي العبارات، وα=0.0.أصغر من مستوى المعنوية ) P.Valueبينما نالحظ أن قيمة     
عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي  الفرض البديل والقائل بأنفإننا نرفض الفرض العدمي، ونقبل 

 بمستوى مرتفع ليذه العبارات. ، سائدبالتيرب الضريبي
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 أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفرضية الرابعة ثانيًا:

 الضريبيأثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب  Wilcoxonاختبار  :(:6-2الجدول رقم )

 
 Minitab 18المصدر: مخرجات البرنامج االحصائي 

ليذا االختبار. يتضح من مخرجات البرنامج أن قيمة    Minitab18نستخدم البرنامج االحصائي    
P.Value ( 0.0.أصغر من مستوى المعنوية=α لكل العبارات، وبالتالي فإننا نقبل الفرض العدمي )

 الضريبي في الحد من التيرب الضريبي، سائد بمستوى مرتفع.والقائل بأن أثر الحصر 
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 اختبار الفروق بناء عمى المتغيرات االسمية الثالث: لمبحثا
) الجنس والمستوى سنحاول في ىذا المبحث اختبار الفروق لمفرضيات بناء عمى المتغيرات االسمية

 التعميمي الخبرة والتخصص(
في  ومدى مساهمة التهرب الضريبيالمطمب األول: اختبار فروق التأثيرات السمبية في تحقيق العدالة 

 صيمة الضريبية حنقص ال
ومدى مساىمة سنتطرق في ىذا المطمب اختبار فروق التأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية 

 .بناء عمى المتغيرات االسمية ،التيرب في نقص الحصيمة
اختبار الفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة  أواًل:

 الضريبية 
اختبار الفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة   - أ

  الضريبية ترجع لمجنس
 السمبية في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير الجنس: اختبار الفروق لمتأثيرات (7-2الجدول رقم )

 
لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailedنالحظ أن قيم )    

(.0.0=αوبالتالي نقبل الفرض العدمي، و )  االناث  بين الذكور والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا
 فيما يخص لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية.

 

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
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في تحقيق العدالة  متأثيرات السمبيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة ل الفرضيةاختبار  - ب
 لممستوى التعميمي الضريبية ترجع

في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير لممستوى  متأثيرات السمبيةاختبار الفروق ل :(8-2الجدول رقم )
 التعميمي

 

لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيم    
(.0.0=αوبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا )  بين فئات متغير
 في تحقيق العدالة الضريبية. متأثيرات السمبيةلفيما يخص  لمستوى التعميميا
في تحقيق العدالة  متأثيرات السمبيةاختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة ل - ح

  الضريبية ترجع لمخبرة
 الخبرة في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير متأثيرات السمبيةاختبار الفروق ل :(9-2الجدول رقم )

 

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
 

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
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من  وىي اصغر 0....لمعبارة السابعة بمغت  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيمة      
اختالف ( وبالتالي نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البديل والقائل بوجود α=0.0.مستوى المعنوية )

يعزى لمتغير في تحقيق العدالة الضريبية  متأثيرات السمبيةلفي  %..ذو داللة إحصائية عند مستوى 
 بالنسبة لمعبارة السابعة. الخبرة
لباقي العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)كما نالحظ ان قيم      

عدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير ( وبالتالي نقبل الفرض الα=0.0.مسبقا )
 في تحقيق العدالة الضريبية ليذه العبارات.  متأثيرات السمبيةلفيما يخص  الخبرة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة  ختبار الفرضيةا - خ
 الضريبية ترجع   لمتخصص

 : اختبار الفروق لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير التخصص(11-2)الجدول رقم 

 
لكل العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد   Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ ان قيم      
(.0.0=α ،وبالتالي نقبل الفرض العدمي ) والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير

 التخصص فيما يخص لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية.
التهرب الضريبي في مدى مساهمة لاختبار الفرضية وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة : ثانياً  

 نقص الحصيمة الضريبية
لة إحصائية بالنسبة مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص اختبار الفرضية وجود فروق ذات دال  - أ

 ترجع عمى متغير الجنس الحصيمة الضريبية

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
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وفق يبي في  نقص الحصيمة الضريبية : اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضر (11-2الجدول رقم )
 متغير الجنس

 
 

لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيم 
(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين الذكور واالناث فيما )

 يخص مدى مساىمة التيرب الضريبي في نقص الحصيمة الضريبية.
ية بالنسبة مدى مساهمة التهرب الضريبي في  اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائ - ب

 نقص الحصيمة الضريبية ترجع لممستوى التعميمي
: اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية وفق (12-2الجدول رقم )

 متغير لممستوى التعميمي

 
 

 
 

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
 

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي



 لمدراسة التطبيقي إلطارا                                        الفصل الثاني:           

 

36 

 

لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيم 
(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير )

 المستوى التعميمي فيما يخص مدى مساىمة التيرب الضريبي في نقص الحصيمة الضريبية.
فرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة مدى مساهمة التهرب الضريبي في  اختبار ال - ج

 نقص الحصيمة الضريبية ترجع لمخبرة 
 

: اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية وفق (13-2الجدول رقم )
 متغير الخبرة

     

لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد مسبقا  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ ان قيم  
(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير الخبرة )

 فيما يخص مدى مساىمة التيرب الضريبي في نقص الحصيمة الضريبية. 
 

الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة مدى مساهمة التهرب الضريبي في   اختبار - ح
 نقص الحصيمة الضريبية ترجع   لمتخصص

 
 
 

  

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
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: اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية وفق متغير (14-2الجدول رقم )
 التخصص

 
لكل العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد   Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ ان قيم 

(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير )
 الحصيمة الضريبية. نقص مدى مساىمة التيرب الضريبي في التخصص فيما يخص 

عالقة رفع مستوى االمتثال اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة المطمب الثاني: 
 وأثر الحصر في الحد من التهرب الضريبي الضريبي بالتهرب 

 الضريبي : وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهربأوالً 
 داللة إحصائية بالنسبة عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبيوجود فروق ذات  - أ

 ترجع لمجنس
: اختبار الفروق عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبي وفق متغير (15-2الجدول رقم )

 الجنس

 
    

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
 

 50SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
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لمعبارة الرابعة أصغر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيمة  
(.0.0=α وبالتالي نرفض الفرض العدمي، ونقبل الفرض البديل والقائل بوجود اختالفا معنوي بين )

 لمعبارة الرابعة.  الذكور واالناث فيما يخص عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتيرب الضريبي
لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)كما نالحظ أن قيم     

(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين الذكور واالناث فيما )
 لباقي العبارات. الضريبي يخص عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتيرب

 

عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  - ب
 الضريبي ترجع لممستوى التعميمي بالتهرب

 

وفق متغير  عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبياختبار الفروق  :(16-2الجدول رقم )
 لممستوى التعميمي

     

لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيم  
(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير )
 .فيما يخص عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتيرب الضريبي لمستوى التعميميا
 

عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  - ت
  ترجع لمخبرة بالتهرب الضريبي

 

 25SPSSالبرنامج االحصائيالمصدر: مخرجات 
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 وفق متغير الضريبيعالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب اختبار الفروق  :(17-2الجدول رقم )
 الخبرة

 
لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ ان قيم 

( وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير α=0.0.مسبقا )
 . فيما يخص عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتيرب الضريبي الخبرة

عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  - ث
 لمتخصص  ترجع  بالتهرب الضريبي

وفق متغير  الضريبيعالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب اختبار الفروق  :(18-2الجدول رقم )
 التخصص

 
 

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
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لكل العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد   Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ ان قيم 
(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير )

 عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتيرب الضريبي.التخصص فيما يخص 
 

أثر الحصر الضريبي في الحد من اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة ثانيًا: 
  التهرب الضريبي

 

أثر الحصر الضريبي في الحد من اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  - أ
 ترجع لمجنس التهرب الضريبي

 

 وفق متغير الجنس أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفروق  :(19-2الجدول رقم )

 
      

لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيم 
(.0.0=α وبالتالي ) نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين الذكور واالناث فيما

 .يخص أثر الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي
 

أثر الحصر الضريبي في الحد من اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  - ب
 لممستوى التعميمي ترجع التهرب الضريبي

 

 

 25SPSSالمصدر: مخرجات البرنامج االحصائي
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وفق متغير  أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفروق  :(21-2الجدول رقم )
 لممستوى التعميمي

 

 
لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp. Sig. (2-tailed)نالحظ أن قيم    
(.0.0=α وبالتالي نقبل الفرض ) العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير
 .فيما يخص أثر الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي لمستوى التعميميا
 

أثر الحصر الضريبي في الحد من اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  - ت
  ترجع لمخبرة التهرب الضريبي

 

 الخبرة وفق متغير أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفروق  :(21-2الجدول رقم )

 
 

 

 25SPSSاالحصائيالمصدر: مخرجات البرنامج 

 25SPSSاالحصائي المصدر: مخرجات
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لجميع العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد  Asymp.Sig.(2-tailed)نالحظ ان قيم 
( وبالتالي نقبل الفرض العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير α=0.0.مسبقا )
 . فيما يخص أثر الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي الخبرة

 

أثر الحصر الضريبي في الحد من اختبار الفرضية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة  - ث
 لمتخصص  ترجع  التهرب الضريبي

 

وفق متغير  أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفروق  :(22-2الجدول رقم )
 التخصص

          

( α=0.0.لكل العبارات أكبر من مستوى المعنوية المحدد )  Asymp. Sig. (2-tailed)ن قيم أنالحظ 
العدمي، والقائل بانو ليس ىناك اختالفا معنويا بين فئات متغير التخصص فيما وبالتالي نقبل الفرض 

 يخص أثر الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبي.
 
 
 
 
 

 

 25SPSSاالحصائيالمصدر: مخرجات البرنامج 
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 خالصة الفصل:
تفسيرىا،  اشتمل الفصل األخير عمى الدراسة التطبيقية، كما تم تحميل نتائج الدراسة الميدانية و

المعياري لعبارات الحصر الضريبي كمتغير مستقل،  االنحراف وخالل جداول المتوسط الحسابي  ومن
البسيط  االنحدارتحميميا بواسطة  والتيرب الضريبي كمتغير تابع، ثم تم اختبار فرضيات الدراسة و

 تم تأكيد صحة كل فرضيات الدراسة. ،واعتمادا عمى ىذه النتائج



 
 

 الخاتمـــة
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لقد ىدفنا في دراستينا ىذه إلى إلقاء الضوء عمى العالقة بين الحصر الضريبي والتيرب الضريبي     
وذلك من خالل التعرف عمى كل منيما ، وذلك بغية اإلجابة عمى االشكالية المطروحة والمتمثمة في "إلى 

 ".؟يساىم الحصر الضريبي الحد من التيرب الضريبي في الجزائرىل 
جابة واإلحاطة بجوانب الموضوع  توصمنا بذلك إلى وض  تعريف جام  لمتيرب ولموصول إلى اإل

الضريبي، الذي أدى إلى استخالص نوعين لمتيرب وأن االختالف بينيما يكمن من حيث أن النوع األول 
 قانونا.ىو تيرب مشروع غير معاقب عميو قانونا، أما النوع الثاني فيو تيرب غير مشروع يعاقب عميو 

قبل معالجة التيرب الضريبي، كان من الضروري البحث عن الدواف  واألسباب التي أدت لمتيرب و     
الضريبي، بالتطرق إلى األسباب التاريخية االقتصادية والنفسية المتعمقة بالمكمف، وكذا األسباب المتعمقة 

 بالنظام واإلدارة الضريبية من جانبيا التشريعي ، المادي والبشري.

رتب عن التيرب الضريبي انعكاسات سمبية كثيرة تمس كيان الدولة، من الناحية المالية كما يت    
واالقتصادية خاصة، وكذلك االجتماعية والسياسية، فيذه االنعكاسات السمبية أدت بنا إلى البحث عن 

ضبط جنب آثاره، وذلك من خالل الوقاية عن طريق حمول لمكافحة والتقميل من حدة التيرب الضريبي وت
التشري  والعمل عمى استقراره، والتخفيف من العبء الضريبي عن طريق إرساء مبادئ الضريبة والتقريب 

 اإلدارة من المكمف عن طريق الثقة بينيم.

 اختبار الفرضيات:  .1

نات التي تم جمعيا لتحقيق أىداف الدراسة ومشكمتيا، وبناء عمى اختبار عمى التحميل االحصائي لمبيا بناء
 الدراسة لقد تم التوصل إلى النتائج التالية  فرضيات

العدالة الضريبية  ة بين التأثير السمبي عمى تحقيقالفرضية األولى والتي تنص عمى أنو توجد عالق - أ
رية الضرائب بوالية الوادي فيي محققة وقد تم إثبات يلدى مد α=0.0.والتيرب الضريبي عند مستوى

وىذا يعني أنيا توجد عالقة بين التأثير السمبي عمى تحقيق العدالة صحتيا من خالل الدراسة الميدانية، 
 .الضريبية والتيرب الضريبي

الفرضية الثانية والتي تنص عمى  يوجد  عالقة بين نقص الحصيمة الضريبة والتيرب الضريبي عند  - ب
الدراسة الميدانية  رية الضرائب لوالية الوادي فقد تم تأكيد صحتيا  من خالل يلدى مد α=0...مستوى 

 بة والتيرب الضريبي.وىذا يعني أنيا توجد عالقة بين نقص الحصيمة الضري
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يوجد عالقة بين االلتزام الطوعي لدافعي الضرائب  أنو بالنسبة لمفرضية الثالثة والتي تنص عمى - ت
رية الضرائب لوالية الوادي فقد تم تأكيد صحتيا  من يلدى مد α=0...والتيرب الضريبي عند مستوى 

 االلتزام الطوعي لدافعي الضرائب والتيربخالل الدراسة الميدانية ، وىذا يعني أنيا توجد عالقة بين 
 الضريبي.

عند  أثر الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبيوالتي تنص عمى  أما الفرضية األخيرة - ث
رية الضرائب لوالية الوادي فقد تم تأكيد صحتيا  من خالل الدراسة الميدانية ، يلدى مد α=0...مستوى 

 .أثر الحصر الضريبي في الحد من التيرب الضريبيأن  وىذا يعني
 : نتائج الدراسة .2

 كما خمصت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة وىي كالتالي  

 الة الضريبية والتيرب الضريبي.وجود عالقة بين التأثير السمبي عمى تحقيق العد - أ
 وجود عالقة بين نقص الحصيمة الضريبية والتيرب الضريبي. - ب
 وجود عالقة بين االلتزام الطوعي لدافعي الضرائب والتيرب الضريبي. - ت
 وجود أثر لمحصر الضريبي لمحد من التيرب الضريبي. - ث
يدة التي تطرأ عمى التغييرات العد عدم استقرار المنظومة التشريعية الجبائية الراج  بدرجة األولى إلى - ج

 ، مما يؤدي كذلك إلى خمق محيط غير مشج  لالستثمار.لية والقوانين المالية التكميميةالقوانين الما
تتسم اإلجراءات اإلدارية الضريبية المتعمقة بربط وتحصيل الضريبة بتعقيد  وطول مدة الممفات  - ح

 الجبائية.
  عدد المكمفين بالضريبة المتزايدة بصفة مستمرة، وخاصة نقص قمة عدد موظفي الضرائب بالمقارنة م - خ

 عدد الموظفين القائمين بالرقابة والتحقيق من أجل كشف التيرب الضريبي.
تعتبر الضريبة وسيمة فعالة من بين وسائل السياسة المالية لمدولة، لما تتمت  بو من قدرة عمى التأثير  - د

وتتجسد أىمية الضريبة في مختمف اآلثار التي يحدثيا التيرب عمى الواق  االقتصادي واالجتماعي، 
 الضريبي عمى الجانب االقتصادي، المالي، االجتماعي والسياسي.
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 التوصيات واالقتراحات: .3

في ضوء اإلطار النظري ليذه الدراسة إضافة إلى نتائج الدراسة الميدانية يمكن تقديم جممة من التوصيات 
 والمتمثمة في 

شامل لإلدارة الضريبية، وفقا لممعايير الدولية م  األخذ بعين االعتبار المعايير الخاصة إصالح   - أ
دة من الدول المتقدمة في بعض األحيان ال تصمح لتطبيق في بالجزائر، ألن النظم الضريبية المستور 

 .الدول النامية كالجزائر، ألنيا تحتاج فعالية عالية لتطبيقيا
ريبية باإلعالم اآللي، عن طريق إنشاء شبكة معموماتية ذات صمة بكافة ضرورة تزويد اإلدارة الض - ب

اإلدارات العمومية لتمكينيا من رف  مستوى خدماتيا والمتابعة الجيدة لممكمفين، وسرعة التنفيذ وبرمجة 
  .الرقابة الجبائية، ونحن نمح عمى ذلك ألن اإلعالم اآللي ىو العالج الفعال ضد التيرب الضريبي

 نظيم اإلدارة الضريبية عن طريق توضيح السمطات والتحديد الدقيق لممسؤوليات.يجب ت - ت
القضاء عمى جمي  النشاطات التي تغذي ظاىرة التيرب الضريبي، منيا االقتصاد الموازي والمنافسة  - ث

 غير المشروعة.
 اإلدارةو ليس أمر اختياري لممشرع بو، يإن محاولة القضاء عمى التيرب الضريبي ودراسة تحميل أسال - ج

الضريبية بل ىو أمر حتمي، حيث يجب عمييم تدارك كل النقائص والتناقضات التي تعتزي التشري  
الجبائي، وكذلك توفير وتجنيد كل اإلمكانية البشرية والمادية التي بحوزة اإلدارة من أجل التحكم والحد من 

 التيرب الضريبي ولو نسبيا.
 أفاق الدراسة: .4

استخدام في األخير نأمل من خالل ىذه الدراسة أن تكون منطمقا لبحوث أخرى في المستقبل مثل      
 .ات في الحصر الضريبيمالتكنولوجيا المعمو 
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 . الدراسةالقسم الثاني : محاور 
 

 في تحقيق العدالة الضريبية  التأثيرات السمبية  المحور األول:
 

 ( يف اخلانة اليت دتثل درجة مساعدة احلصر الضرييب على حتقيق العدالة الضريبية.xيرجى وضع العالمة )
 

 العبارة 

 

غري 
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

 موافق بشدة موافق حمايد

يتوجو ادلكلفني بالضريبة لدفع الضرائب ادلرتتبة عنهم   1
 .عندما يشعر ىناك عدالة ضريبة يف فرضها 

     

2 
حيقق نوعا من  للمكلفني دفع الضريبة اتآلي توضيح إن

 العدالة الضريبية
     

3 
 

الطبعيني  ادلطبقة على األشخاص الضرائبتعدد 
خمتلفة من ضرائب أخرى وعلى أوعية  و فرض وادلعنويني

 شأنو ادلساعدة على التهرب الضرييب
     

4 
 إعطاء إجراءات   يف اجلزائر ادلشرع الضرييب  يويل 

ىل سوء إال تؤدي  واضحة وسهلة الفهم والتطبيق و
 التسيري عند التحاسب لضرييب.

     

5 
عملية حصر ادلكلفني ذلا أمهية يف احلفاظ على حقوق 

العدالة يف توزيع العبء اخلزينة العامة وأساس هتيئة 
 الضرييب.

     

6 

اجراء ادلصاحلة اثناء سري احملاكمة بني ادلكلف ادلتهرب 
والضريبة العامة على ادلبيعات وبني  اإلدارة الضريبيةمن 

االدارة الضريبية ال يساعد على عودة ادلكلف اىل 
 رب الضرييب.الته

     

يف الدخول يساىم النظام الضرييب يف تقليل الفوارق  7
 وحتقيق درجات عالية من العدالة االقتصادية.

     

8 
حتقيق ادلساواة بني ادلكلفني من ناحية خضوعهم 

 للضرائب كل بقدر حجم أعمالو.
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9 
ىل ازدياد إشعور ادلكلف بعدم  عدالة الضريبة يؤدي 

      .حجم التهرب الضرييب

11 
العدالة النظام الضرييب اجلزائري هبيكلو احلايل  يأخذ

الضريبية يف فرضها بني خمتلف الفئات حسب نشاطهم 
 .وحسب مناطقهم 

     

11 
إدراك ادلكلفني بالضريبة بفعالية الرقابة اجلبائية يزيد إن 

 من شعور ادلكلفني بالضريبة من حتقيق العدالة الضريبية.
     

 

 الحصيمة الضريبية  نقص مدى مساهمة التهرب الضريبي في المحور الثاني: 
 

 ( يف ادلكان ادلناسب.xوذلك بوضع )ماىية درجة مسامهة احلصر الضرييب يف زيادة احلصيلة الضريبية ،
 

      تناقص احلصيلة الضريبية ناتج عن   التهرب الضرييب 1

2 
التقليل من حجم احلصيلة الضريبية ناتج عن التهرب 

 الضرييب.
     

3 
إن أي نقص يف عملية احلصر يرتتب عليو ضياع أموال 

      الدولة.

يساىم النظام الضرييب يف استغالل جزء من احلصيلة  4
 اجلبائية يف منح اإلعانات .

     

5 
ميثل احلصر الضرييب اإلحصاء الناتج للدخول ادلتولدة 
أو الناجتة من األنشطة اليت ختضع للضريبة على 

 الدخل.
     

6 
يعد احلصر الضرييب من اآلليات اليت تساىم يف أوعية 

      ضريبية جديدة ترفع من حجم احلصيلة الضريبية.

7 
تتعدد اجلهات الرمسية اليت تقوم بتحصيل الضرائب ال 
يؤدي إىل زيادة التهرب الضرييب لدى شركات 

 األشخاص.
     

8 
ضريبة واحدة يؤدي توحيد اإلدارات الضريبية بإدارة 

      إىل زيادة فاعلية الرقابة على حتصيل الضرائب.

9 
 احلصر الضرييب من اآلليات اليت تسهم يف اضافة
      أوعية ضريبية ترفع من حجم احلصيلة الضريبية.
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11 
ن وضع آلية من قبل القائمني بعملية احلصر            إ

      الضرييب يساىم يف معاجلة التهرب الضرييب.
 

 بالتهرب الضريبي رفع مستوى االمتثال الضريبيالمحور الثالث:  عالقة 
 

( يف ادلكان xوذلك بوضع إشارة )، إىل أي مدى ميكن للحصر الضرييب أن يرفع من مستوى االمتثال الضرييب
 ادلناسب .

 

1 
 تقليل مستوى االلتزام الطوعي أحد ادلهددات

 .التهرب الضرييب
     

2 
االمتثال الضرييب يولد شعور عام لدى  رفع مستوى

      افراد اجملتمع بوجود نظام فعال للحصر الضرييب.

3 
االمتثال الضرييب صفة متوارثة تطبق على أساس 
الوازع األخالقي واالجتماعي، وااللتزام، الديين 

 واألديب.
     

4 
يعد نظام احلصر الضرييب الفعال لألنشطة 

الكثري من الدول ادلتقدمة االقتصادية وادلهن يف 
 جهاز رقايب ساند.

     

5 
ىل زيادة إيؤدي االمتثال الطوعي من قبل ادلكلفني 

      فاعلية النظام الضرييب ورفع مستواه.

6 
اخلدمات  ةن االمتثال الطوعي سيزداد بالزيادإ

العامة اليت تقدمها الدولة لألفراد.) كالتعليم، 
 الصحة، الطرق وغريىا(.

     

ن اجلانب التعليمي والثقايف لألفراد يؤثر يف مسألة إ 7
 االمتثال الطوعي.

     

8 
ن نظام ادلعلومات الضريبية الكفء والفاعل يؤثر إ

بصورة كبرية يف مستوى االمتثال الضرييب من 
 خالل عملية احلصر الضرييب للمكلفني.

     

9 
ىل زيادة إن إدراك أمهية احلصر الضرييب يؤدي إ

 توعية ادلكلفني بدفع الضريبة.
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11 

ان من بني العوامل ادلؤثرة على االمتثال ىي منح 
احلوافز للعاملني يف إدارة الضريبة دما يؤدي اىل 
زيادة فاعلية األداء الضرييب وتأثريه اإلجيايب على 

 االمتثال.

     

11 
تسهم سرعة اذماز ادلعامالت الضريبية يف إدارة 

حتسني رضا ادلكلفني اجتاىها الضرائب على 
 وبالتايل زيادة االمتثال الضرييب.

     

 

 أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبيالمحور الرابع: 
 

 ( يف ادلكان ادلناسب .xوذلك بوضع إشارة )، ىل يوجد  أثر للحصر الضرييب يف احلد من التهرب الضرييب
 

الضريبية ودافعي اضعاف مستوى الثقة بني اإلدارة  1
      الضرائب يعترب مهدد قوي.

2 
يعترب تأثري التهرب الضرييب عام على مجيع افراد اجملتمع 

      وال ينحصر ىذا التأثري بفئة معينة.

      يعترب تأثري التهرب الضرييب مادي. 3

يعترب التحيز وعدم ادلوضوعية للقائمني على عملية  4
      أسباب التهرب الضرييب.التقدير والتحصيل سبب من 

5 
يعد احلصر الضرييب من أبرز اإلجراءات واليت حتد من 

      التهرب الضرييب .

      ىل مكافحة التهرب الضرييب.إاحلصر الضرييب يسعى  6

7 
يساىم احلصر الضرييب يف اعداد الدراسات والتقارير 
الدورية عن التطورات الطارئة على الصعيد االقتصادي 

 .واالجتماعي
     

يعترب التهرب الضرييب ظاىرة منتشرة وليست فكرة  8
      حمصورة مبجموعة أو فيئة معينة.

9 
يعترب التهرب الضرييب منفعة ومصلحة للجهات اليت 

      دتارسها.

11 
ىل نقص يف اخلدمات األمنية إيؤدي التهرب الضرييب 

      اليت تقدمها الدولة .

      ىل تدين مستوى معيشة اجملتمع.إيؤدي التهرب الضرييب  11



 قــــــالحـالم

 

  

 

 

  :02الممحق رقم   

 تحكيم االستبيان



 قــــــالحـالم

 

 :30الممحق رقم 

  لفا كرونباخ الستبانة الدراسةأاختبار 

 
 

 :04الممحق رقم 

 التأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية Wilcoxonاختبار 

 



 قــــــالحـالم

 

 :05الممحق رقم 

 مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية Wilcoxonاختبار 

 

 :06الممحق رقم 

 عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبي Wilcoxonاختبار 

 



 قــــــالحـالم

 

 :07الممحق رقم 

 أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبي Wilcoxonاختبار 

 

 :08الممحق رقم 

 لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير الجنساختبار الفروق 

 



 قــــــالحـالم

 

 :90الممحق رقم 

 اختبار الفروق لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير لممستوى التعميمي

 

 :10الممحق رقم 

 اختبار الفروق لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير الخبرة

 



 قــــــالحـالم

 

 :11الممحق رقم 

 اختبار الفروق لمتأثيرات السمبية في تحقيق العدالة الضريبية وفق متغير التخصص

 

 :21الممحق رقم 

 اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية وفق متغير الجنس

 



 قــــــالحـالم

 

 :31الممحق رقم 

الحصيمة الضريبية وفق متغير لممستوى اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص 
 التعميمي

 

 :14الممحق رقم 

 اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية وفق متغير الخبرة

 



 قــــــالحـالم

 

 :15الممحق رقم 

 اختبار الفروق مدى مساهمة التهرب الضريبي في  نقص الحصيمة الضريبية وفق متغير التخصص

 

 :16الممحق رقم 

 اختبار الفروق عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبي وفق متغير الجنس

 



 قــــــالحـالم

 

 :17الممحق رقم 

 اختبار الفروق عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي بالتهرب الضريبي وفق متغير لممستوى التعميمي

 

 :81الممحق رقم 

 بالتهرب الضريبي وفق متغير الخبرةاختبار الفروق عالقة رفع مستوى االمتثال الضريبي 

 



 قــــــالحـالم

 

 :19الممحق رقم 

 وفق متغير التخصص بالتهرب الضريبي رفع مستوى االمتثال الضريبيعالقة اختبار الفروق 

 

 :20الممحق رقم 

 وفق متغير الجنس أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفروق 

 



 قــــــالحـالم

 

 :21الممحق رقم 

 وفق متغير لممستوى التعميمي الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبيأثر اختبار الفروق 

 

 :22الممحق رقم 

 الخبرة وفق متغير أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفروق 

  



 قــــــالحـالم

 

 :23الممحق رقم 

 وفق متغير التخصص أثر الحصر الضريبي في الحد من التهرب الضريبياختبار الفروق 

  


