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  :مل ققش

 لقققدور نتيجقققة املوضقققوع هقققذا اخرتنقققا لققققد

 ةكقب   ةباقور   قؤثر  القا  الضريبية الشفافية

 جهة من بالضريبة املكلف بت الثقة  عزيز و

 والققققا خققققرقأ جهققققة مققققن الضققققريبية دارةاإلو

 بقققققت ةالعدالققققق حتقيقققققق ىلإ  قققققؤدي بقققققدورها

 الشققققققفافية مظققققققاهر مققققققربزين ااملكلفققققققت

 خققالل مقن  املكلقف  ثققة  كمقب  و الضقريبية 

 ثقر أ ىلإ  طرقنا كما اله ةاملمنوح الضمانات

                                                           
(*)

 املؤلف امُلراسل. -

 ةثققق كمققب علققى الضققريبية الشققفافية غيققاب

 سقققباباأل  نقققاول خقققالل مقققن و لققق  املكلقققف

 النتققققائج بينقققا  ثققققم االغيقققاب  هققققذا ىلإ املؤديقققة 

 املققال  هقذا  من والغرض االغياب هلذا الملبية

 القا  املهمقة  داةاأل هذه على الضوء  ملي  هو

 ةالعالقققق طقققرو بقققت ةالثقققق  عزيقققز و  مقققاهم

 حقهققا عطائهققاإ وعققد  غيابهققا  أو االضققريبية

 مقداخيل  و نققش و داريإ فماد نهع ينجر قد

 . ةالدول

 البحثيقة  الورقة هذا خالل من حاولنا كما

 باقورة   مقاهم  ققد  القا  احللقول  بع  إعطاء

 ةداراإلو املكلققف بققت الثقققة  عزيققز و جيابيققةإ

 .الضريبية

 املكلقف  ؛ الشقفافية  :الكلمات املفتاحيقة 

 الضريبية. اإلدارة بالضريبة؛

Abstract:  
We have chosen this topic of 

Transparency as it affects 

considerably confidence 

strengthening between the tax 

payers, on the one hand, and tax 

administration on the other. It is 

regarded, in fact, as an important 

element that may lead, if achieved, 

to justice restoration among tax 

payers. at the same time, we have 

tried to high light the role that tax 

transparency may play in gaining 

tax payers’confidence through the 

garantees garanted to them. We 

have also discussed the impact of 

the lack of tax pay transparency on 

tax payers’trust acquisition by 

mailto:ghribi.mouhamed03@gmail.com
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studying the reasons of this trust 

absence, sheding light on its 

negative consequences of this 

absence,The aim of this article is to 

give prominence to this significant 

tool that contributes to 

strengthening trust between both 

parties concerned with tax as its 

absence gives way to administration 

corruption and state’s incomes 

diminution. 

We have also attempted, through 

this research, to suggest some 

solutions that may contribute 

positively to restore confidence 

between tax payers and tax 

administration. 

Keywords: Transparency, Payer 

Tax, Tax Administration. 

 : مقدمققة

 حتمققت خققالل مققن و لقق  ابالضققريبة املكلققف ثقققة كمققب إىل جاهققدة اإلدارة  مققعى

 ماقطلح  إىل يقودنقا  هذاو ااملعامل وواضحة جيدة عاملةمب إ  هذا يتأ ى و  ابه عالقتها

 مقا  كقل  عن اإلفااح الضريبية دارةاإل من يتطلب الذي األخ  هذاو الضريبية الشفافية

 . للمكلفت الوعي زيادة شأنه من

 إفاققاح يتطلققب املقابققل و فإنققه االضققريبية اإلدارة بققه  قققو  الققذي اإلفاققاح مقابققل و

 هنقققاك فقققإ  بالتقققاليو االمقققنة خقققالل عليهقققا حاقققل القققا القققدخول مجيقققع عقققن املكلقققف

 هققذا  طبيققق أجققل مققن المققواء علققى املكلققفو الضققريبية دارةاإل بققت متبادلققة ممققؤوليات

 إىل الضقريبية  اإلدارة سقعي  يتطلقب  وهقذا  افقق   واحقدة  جبهقة  ربطه ميكن  و ااملفهو 

 بيانققه جققلأ مققن التشققريع هققذا شققرح خققالل مققن بالضققريبة املكلققف مققع معاملتهققا حتمققت

 اإلدارة علققى جيققب حتميققة ضققرورة بققات وواجبا ققه حقوقققه معرفققة أجققل مققنو اللمكلققف

 هلقا  مبنازعتقه  سقواء  بينهمقا   اقاد   أي حيقدث    حتى ااإلعتبار بعت  أخذه أ  الضريبية

 أي ممارسقة  عقن   وقفقه  بواسقطة  الرابطقة  هقذه  بفق   املكلقف  قيقا   أو الغش أو التهرب أو

 نشاط.

 جاهقدة  اإلدارة  عمقل  أ  جيقب  املكلقف و الضقريبية  اإلدارة بقت  الثققة   عزيقز  فكرة إ 

 الوضقققوح يمقققودها عالققققة بوجقققود إ   تحققققق أ  ميكقققن   الثققققة هقققذه احتقيقهقققا لقققىع

 علقى  الضقريبية  التعليمقات و األنظمقة و الققوانت  عقرض  خالهلقا  من ميكن الا والشفافية

 الضققريبة مقققدار معرفققة علققى قققدر هم زيققادة إىل يققؤدي أ  شققأنه مققن  لقق و ااملكلفققت

 هقذه  يمقود  ققد  القذي  الغمقوض  مقن  نقوع  أي علقى  القضقاء  أجقل  من دخوهلم على املفروضة
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 إىل بالضقريبة  املكلقف  نظقرة   غقي   إىل يقؤدي  إداري فماد عنه ينجر قد الذيو االعالقة

 العامة. اإليرادات على سلبية نتائجه  كو  الذيو فيها الثقة فقدا  بالتاليو اإلدارة هذه

 و الضقريبية  الشقفافية   مقاهم  مقدق  أي إىل :التاليقة  اإلشقكالية  طرح إىل يقودنا هذا

 . الضريبية  دارةواإل املكلف بت زالتقةي عز

 الشقفافية  مفهو  لتطبيق املهم الدور بيا  البحثية الورقة ههذ خالل من نحاولس لذل 

 .انعكاسا هو  عزيزهاو الطرفت بت املتبادلة الثقة حتقيق و الضريبية

 : الثقة  عزيز و الضريبية الشفافية وجود أثر :األول وراحمل

 الشقفافية  افدأه مربزين االضريبية الشفافية  عريف املبح  هذا خالل من سنحاول

 الضريبية. اإلدارة و الشفافية مظاهر بيا  ثم عليها  قو  الا املباد و

  :الضريبية الشفافية مفهو : أو 

 .الضريبة هو الثاني والشق الشفافية هو ولاأل الشق اشقت إىل املاطلح هذا ينقمم

 نعققرف حتققى الضقريبية  الشققفافية  عريققف ميكننقا   : الضققريبية الشققفافية  عريقف  -8

 املاطلح. هلذا كامل  عريف إىل نال حتى حدة على ماطلح كل

 فية: الشفا -أ

 هققذا إىل اللغققة  شققر مل حيقق  أصققيلة وغقق  اعربيققة غقق  كلمققة الشققفافية  عققد: لغققة -

 مققا يققرق رقيققق نمققيج شققفوف مجققع شققف إىل أشققارت لكنهققاو للشققفافية الاققريح املعنققى

 شقفافية  اوراءه مقا  إلظهقار  اجلمقم  قابلية الشفافية اوراءه حيجب   رقيق شفاف اخلفه

 .(1)وصفاء رقة نميج

 مققع وانمققجامها اسققتقرارهاو افهمهققا سققهولةو التشققريعات وضققوح  عققي: صققطالحاا -

 ا قتاققققادية للققققتغ ات وفقققققا  طورهققققاو مرونتهققققاو اوموضققققوعيتها االققققبع  بعضققققها

 نشقر و اإلجراءات  بمي  إىل إضافة االعار روح مع يتناسب ومبا ا داريةو ا جتماعيةو

 كمقا  (2)للجميقع  متاحقة   كقو   ديق   إليهقا  الوصقول  سقهولة و عنها اإلفااحو املعلومات

 القضقاء  يعقي  شقفافة  األمقور  فجعقل  ااألفقراد  جلميع املعلومات نفس  وفر الشفافية  عي

 الوصقول  يمقتطيع    ملقن  مماثلقة  معلومقات   قوف   طريقق  عقن  و لق   ااملعلومقات   بقاين  على

 إليها.
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 مقن  املكلقف  هحيتاجق  ققد  مقا  مجيقع   وضقيح و طقالع إ " ابأنهق  أيضقا  ا عريفهق  ميكن أو

 المياسقققات مقققن احلقققد ":  عقققي آخقققر مبعنقققى أو ا"الضقققريبية العالققققة أثنقققاء معلومقققات

 بشققكل فيهققا اجلمهققور ممققاهمة وعققد  بققالغموض  تمققم الققا املعلنققة غقق  وا جققراءات

 كفققاءة أكثققر جلعلققها أساسققية خطققوة الدولققة مؤسمققات اصققالح يعتققرب لققذل  اواضققح

 احلاكميقة  ماقاف  إىل الوصقول  مقن  التنفيذيقة  المقلطة   قتمكن  حتقى  وشفافية ومماءلة

  ."(3)الشفافية  وفر من  بد اجليدة

 : الضريبة -ب

 الفعقل  مقن  املشقتق  اضقريبة  سقم ا  مقن  فعيلقة  وز  علقى  صقفة  الضريبة: لغة الضريبة -

 .(4)اإلجبار أو الفرض يعي الذي ضرب

 لققدق النظققر وجهققات خققتالف  و لقق  التعريفققات  عققددت لقققد: إصققطالحا الضققريبة -

  :وهي التعريفات هذه أهم عرض سنحاول لذل  فيها الباحثت

 أو االدولقة  طقرف  مقن  مقدمقة  خدمقة  "مثقن   عتقرب  القدميقة  النظريقات  نظقر  وجهة فمن-

 .(5)حقوقهم ممارسة جلأ من األش ان طرف من مقدمة  أمت عالوة

 الدولة به  قو  مالي اقتطاع "أنها يرق حمجوب رفعت أ  جند التعريفات وكأحدث -

 لغققرض و لقق  الققدافعها مقابققل دو و اخققريناآل األشقق ان ثققروة مققن ااجلققرب طريققق عققن

 .(6)"العا  النفع حتقيق

 زمنجق  امقابقل  دو  نهقائي  سقلطة  ي  مقن  نققدي  "اقتطاع أنها على يعرفها من هنال  -

 العموميققة اهليئققات لاققاح أو احملليققة مجاعا هققاو الدولققة و اإلقليميققة اجلماعققات لفائققدة

(7)"اإلقليمية
. 

 يلتققز و االدولققة اجتققاه للمققواطنت مققالي إلتققزا  هققي الضققريبة أ  يتضققح سققبق وممققا

 خقان  مقابقل  بقدو  و نهائيقة  باقفة  األخق ة  هلقذه  بأدائها  واملعنويو  والطبيعي األش ان

 بهقدف  االمياسقية و جتماعيقة ا  اقتااديةا  بوظائفها للقيا  هلا متكينا و ل  مباشرو

 العامة. املنفعة حتقيق

 الشققفافية بققأ  القققول ميكننققا الضققريبةو الشققفافية مققن كققل مفهققو  عرفنققا أ  بعققد

 واملعلومقات  األنظمقة  بكافقة  املكلفت إطالع  متهدف الا العملية  ل  " :هي الضريبية
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 مقا  مققدار  معرفقة  علقى  ققدر هم  مقن   عقزز  الا بالضرائب اخلان القانو  بقواعد املتعلقة

 .دخوهلم" على يفرض

 عقرض  خالهلقا  مقن  ميكقن  القا  الطريققة  ": بأنهقا  كذل  الضريبية الشفافية و عرف

 أ  جيقب  بالضريبة املكلف وأ  ااملكلفت على الضريبية والتعليمات واألنظمة القوانت

 زيادة إىل يؤدي أ  شأنه من و ل  امنها والغرض الضريبة فرض يتم ومتى كيف يعرف

 (8)لديه." الضرييب الوعي

 مققن  مجلققة  حتقيققق  ىلإ الضققريبة  الشققفافية  مققعى  :الضققريبية  الشققفافية  أهققداف -0

 : و  تمثل األهداف

 الضقريبية  املعلومقات  علقى  بالضقريبة  املكلف حاول إ : ارياإلد الفماد من احلد -أ

 يتالعقب  أ  يمقتطيع    القذي  للموظف اإلداري الفماد من احلد و  ماعد حيتاجها الا

 القوانت على طلعا قد ألنه الضريبة و عليه املطبق مقدار و بالضريبة املكلف يغش أو

 فاسد. موظف رمحة حتت يكو  فال حيتاجها الا التعليماتو

 املكلف لدق الوعي زيادة إىل الضريبية اإلدارة  معى: كلفامل لدق الوعي زيادة -ب

 وملقا  ا همقه  القا  جراءاتواإل التعليماتو نظمةواأل القوانت كافة على طالعهإ خالل من

  ققو   الا واملتابعات الضريبة فرض  كاليف يفيف حي  من اإلدارة على فائدة من له

 مبقا  علمقه  عقد   عقن  يقنجم  ققد  القذي  للنقزاع  املكلف جتنب أخرق جهة ومن اجهة من بها

 به. التاريح عليه جيب

 يقلقل  أ  شقأنه  مقن  املعلومقات  علقى  احلاول إ : لةءاملما مبدأ  طبيق و املماعدة - 

 العواقققب إداركو معرفتهققا حققال أيضققا ويقلققل االقانونيققة بالقواعققد اجلهققل خمالفققة مققن

 مققن إليقه  يمققند مقا  ممقؤولية  الفققرد حتميقل  يعققي هقذا  ا(9)امل الفقة  علققى املرت بقة  الوخيمقة 

 املواصقفات و للشقروط  طبققا  و لق   ااملمقؤولية   لق    تطلبهقا  مهقا   مقن  يتتبعهقا  وما أعمال

 املهقا   مباشقرة  قبقل  متناولقه  و وضقعت  نهقا إ أي ا(10)عيلقها  املوافققة  سبق قد   كو الا

 عواققب  حتميلقه و لتهءمما ميكن التزاما هو دقوقه علم إ ا املوظف مبعنى إليه املوكلة

 ميكققن للمكلققف بالنمققبة وكققذل  امقاققودة غقق  أو مقاققودة كانققت سققواء أخطائققه

 .(11)أخطائه عواقب هوحتميل وضعيته و التحقيقو مراقبته
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 الضقريبية  اإلدارة بهقا   ققو   القا  النشقر  عمليقة  إ : راتاإلسقتثما  جلب و املماعدة -د

 عليهققا يطلققع مل ضققريبية حققوافز هنققاك كانققت إ ا خاصققة سققتثماراتا  جلققب و  مققاعد

 مققن  بققد  لقق  إىل ضققافةإ ااملاققنعت أو للمنققتجت متققنح الققا كاإلعفققاءات املمققتثمر

 أي  فشقل  ققد  الا الب وقراطية من  عاني اجلزائرية ا دارة أ  خاصة اإلجراءات  مهيل

 . استثمارية مشاريع

 مفهققو  رسققاءإ و  مققاعد الققا املبققاد  أهققم مققن إ  :الضققريبية الشققفافية مبققاد  -9

 : هي الضريبية اإلدارة و الشفافية

 معققاي  أهققم مققن إ : نيققةالقانو القواعققدو القققرارات صققنع و املققواطنت مشققاركة -أ

 إىل املواطنقو   حيتقا   ديق   اشقؤونهم   مي  و املواطنت مشاركة هو الراشد احلكم

 املمققؤولتو احلكققا  يضققعواو التغققي  إحققداث و ثرواؤيقق أ  خالهلققا مققن كققنمي ليققاتآ

 أخقذ  خقالل  مقن   قربز  اإلجقراء  هقذا  أهميقة  امنتظمقة  باقورة  لةءاملمقا  موضع احلكوميت

 إلعطققاء الضققريبية القققرارات صققنع و الفعليققة املشققاركة علققى  شققجيعهمو املققواطنت رأي

 . الضرييب التهرب ملنع الشفافية  شجيعو هلا الشرعية

 مجيع من املكلف متكت املبدأ بهذا يقاد: ضوحو بكل املكلفت حقوق بيا  -ب

 عققن إ   لقق  حتقيققق ميكققن و  اجلبائيققة بوضققعيته اخلاصققةو حيتاجهققا الققا املعلومققات

 جيقب  النتيجقة  هقذه  لتحقيقق و اووجيقز  معقول وقت و استفمارا ه مجيع على الرد طريق

 الققانو   بتطبيقق  لقه   مقمح  القا  الكفقاءة  مقن  كقاف  قدر على اجلبائي العو  يكو  أ 

 مبققدوره  يكقو   حتى واجبا هو حقوقه على املكلف طالعإ املقابل وو وجه أكمل على

 فية.يالتكل قدر ه وفق ضريبة عليه قب ط حتى عنها الدفاع

 هقذا   طبيقق  يقتم  و: بيةالضقري  دارةاإل و الشقفافية  مبقدأ  لتطبيقق  القدوري  التققويم  - 

 املفتشققية دور بتفعيققل ةلءاملمققا لضققما  احملاسققبية املراجعققة نظققا  إنشققاء طريققق عققن املبققدأ

 فلهققذه االققدوري التقققويم عققن اإلدارة حيققاد عققد  لضققما  األساسققية الدعامققة عتبارهققااب

 وجقود  مقن  فبقالرغم  ا(12)للققوانت  المقليم  بالتنفيقذ  اإلدارة إلزا  و كربق أهمية الرقابة

 املتعلققق التنظيمققي اجلانققب ميققس  قليققديا يققزال   دورهققا أ  إ  الداخليققة التفتققيش هيئققة

 أعققوا  طققرف مققن القققانو   طبيققق احققرتا  مققدق و التعمققق دو  فققق  املاققلحة بتمققي 

 القاعدية. املااح
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 : اجلبائية اإلدارة و الضريبية الشفافية مظاهر أهم :ثانيا

  قتمكن  حتقى  التامقة  بالشقفافية  املكلفقت  اجتقاه  اإلدارة  اقرفات  جقل   تمم أ  جيب

 لققذل  ملهققامهم ممارسققتهم أثنققاء األعققوا  بهققا يقققو  قققد الققا التعمققفات مققن محققايتهم مققن

 أهمها. بيا  املطلب هذا خالل من سنحاول

 الضريبية اإلدارة بها  قو  الا الرقابة عملية إ  :بأنواعها الرقابة إجراءات احرتا  -8

 مققن ا باعهققا الواجققب اإلجققراءات هققذه  ضققب  الققا القانونيققة القواعققد وفققق  ققتم أ  جيققب

 اخلاضققعت بالضققريبة املكلفققت واجبققاتو حقققوق  وضققح الققاو الضققريبية اإلدارة طققرف

 احرتامهقا  وعد  العا  النظا  من الشكلية اإلجراءات هذه املفتشية بها  قو  الا للرقابة

 عنها.  ر ب ماو الرقابة سقوط عنها يرت ب

 االمققهو نقققائش  اققحيح إىل الرقابققة هققذه  هققدف: املفتشققية ممققتوق علققى الرقابققة -أ

 هققذه و كققو  ا(13)بالضققريبة املكلفققت  اققرحيات و املر كبققة األخطققاء أو اإلغفققا ت

  تلققى و للمكلقف  اجلبائي امللف بتمي   قو  الا القاعدية املااح ممتوق على الرقابة

  كقققو  القققا ا(14)العامقققة بالرقابقققة  مقققمىو المقققنويةو الثالثيقققة االشقققهرية  اقققرحيا ه

 :  كالتالي

 يققش الققا باملعلومققات إفاد هققا قاققد للمكلفققت املفتشققية  وجههققا الققا الطلبققات-

 أو املكلققف ميزانيققة و  كرهققا الققوارد باألعبققاء اخلاصققة التمققال ت بعقق  عققن اإلجابققة

 . التارحيات و الواضحة النقائش

 التربيقرات و التوضقيحات  خباون طلبا ها  كو  بأ  الضريبية اإلدارة املشرع إلزا -

 و ماجقاء  حمقب  للقرد  يومقا  ثالثت عن يقل   أجال للمكلف متنح وأ  صرحية نقاط و

 اجلبائية. اإلجراءات قانو  من 11 املادة

 لقه  ويقبت  بقذل   يعلمقه  أ  املكلقف  لتاقرحيات   اقحيح  أي إجقراء  قبقل  املفتش يلتز -

 مققواد وكققذا  لقق  إىل دعققت الققا األسققباب - قققويم إعققادة لكققل بالنمققبة- وضققوح بكققل

 مالحظا ه. أو قبوله إلبداء يوما ثالثت مدة مينحه وأ  لذل  املطابقة القانو 

 و حماسقيب  حتقيقق  بقإجراء  الرقابقة  هقذه   تعلقق قيقق:  التح فقرق  طقرف  من الرقابة-ب

 أربقققع  تجقققاوز   حمقققددة زمنيقققة لفقققرتة بقققاملكلف اخلاصقققة احملاسقققبية الوثقققائقو القققدفا ر

 إجراء بطال  عليه يرت ب احرتامها وعد  صارمة بإجراءات املشرع خاها لذل  اسنوات
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 ميكن الا الضغوطات من للمكلف محاية جبائية  مويات من عنها يرت ب ماو املراقبة

 اإلدارة. طرف من هلا يتعرض أ 

 بالنتائج املفتشية بها  قو  الا األولية الرقابة  أت مل إ ا الرقابة من النوع هذا يأ ي و

 احلالققة خباققون الكافيققة املعلومققات جبمققع ااملعمققق بققالتحقيق اإلدارة فتقققو  ااملرجققوة

 جممققل و املعمققق التحقيققق أو احملاسققيب التحقيققق بعمليققة برجمتققهو للمكلققف اجلبائيققة

 اإلداري العققو  يقققو  أ  التحقيققق مققن املرحلققة هققذه خققالل جيققبو ا(15)اجلبائيققة الوضققعية

 : وهي حقوقه على املكلف بإطالع

 أو وكقققيال كققا   سققواء  خيتققاره  مبققن  يمققتعت  أ  ميكنققه  حيقق   الققدفاع  و احلققق  -

 يفققدها  ا نتظقار  كقو   احلقق  هذا يمق  الفجائية الرقابة حالة و أنه غ  له ممتشارا

 ماداقيتها.

 جقققداول إصقققدارو التقوميقققات مبقققالغ بتحديقققد انتهائقققه بعقققد التحقيقققق جتديقققد عقققد  -

 ققد   أو  دليمقية  طقرق  اسقتعمل  ققد  املكلقف  فيهقا  يكقو   القا  احلا ت و إ  االتموية

 التحقيق. أثناء كاملة غ  أو صحيحة غ  معلومات

 . خمالفتها ميكن  و قانونا أنواعه حمب حددت حي  التحقيق مدة حتديد -

 نيقة  دمقن  التقز   أنه املكلف أثبت إ ا الضرائب إدارة طرف من املعتمدة التأويالت -

 إجقراء  طريقق  عن سواء املركزية اإلدارة لدق به معرتفا وكا  ااجلبائي النش  أويل و

  .(16)للمكلف الضرييب الوعاء  قويم يعاد   فإنه اش ايا به يتعلق أو عا  طابع  ي

 بقاإلدارة  املكلقف   قرب   القا  العالققة  إ  :وكيقل  أو مبمتشار ا ستعانة و احلق -0

 و سققلطات مققن مجلققة املشققرع أعطاهققاو اقققوة مركققز و األخقق ة هققذه جتعققل الضققريبية

 أصققول عققن يققر  ا متيققازات مققن مبجموعققة الضققرييب الققدْين أحققاطو املكلفققت مواجهققة

 طلققب حققق أبرزهققا عديققدة حقوقققا املشققرع منحققه  لقق  مقابققل وو ا(17)العامققة الشققريعة

 ا سقتعانة  حقق  رأسقها  على يأ يو االقانو   طبيق عند الضريبية اإلدارة ظلم من احلماية

 احملققق  العقو   املشقرع  ألقز   دي  ااحملققت أما  حقوقه عن للدفاع ممتشار أو بوكيل

 بالضققريبة للمكلققف املفيققدة الشقفوية  التفمقق ات كققل يعطققي أ  القرد  أجققل انقضققاء قبقل 

 أو ممتشقاره  طريقق  عقن  املكلقف  إىل وا سقتماع  القرد  ميكن كما التبليغ مضمو  حول

 إجقراء  يطلقب  أ  كقذل   ولقه  ا كميليقة   فمق ات  إعطقاء  األخق   هقذا  طلقب  إ ا وكيله
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 دراسقة  قاقد  ااحملقققت و ممتشقاره  دضقور  بالو يقة  الضقرائب  مقدير  أمقا   مضقاد  حوار

 القذي  احلقق  هقذا  ااحملقققت  وبقت  بينقه  ا فقاق  بشقأنها  يقتم  مل والا حوهلا املتنازع النقاط

 . اإلدارة طرف من الضريبية الشفافية مفهو  يكرس

 حمتويا هقا  بكقل  صقحيحة  املكلقف  يققدمها  الا التارحيات  عترب بات:اإلث عب  -9

 الققا القققرائنو اإلثبققات أدلققة بتقققديم  لقق  عكققس إثبققات إ  الضققريبية اإلدارة علققى مققاو

 أ و بتعديلقها  اإلدارة قيقا  و املكلقف   اقرحيات  صقحة  عقد   على كدليل أخذها ميكن

 التاقحيح  مراجعقة  صقحة  إثبقات  عبقىء  ممألة إىل قرارا ه خالل من  طرق الدولة جملس

 حققا ت و اإلدارة كاهققل علققى اإلثبققات عبققىء وقققوع فققأقر اصققحتها عققد  مققن اجلبققائي

 احلقا ت  بعق   و وكذل  ا(18)للضريبة التلقائي الفرضو املكلف  ارحيات مراجعة

 . املكلف على اإلثبات عب  يقع

 كلف: امل على اإلثبات عب  فيها يقع الا احلا ت بع  -أ

 أو املكلققف لتاقرحيات  وفققا  حتديققده مت ققد  النقزاع  حمققل الضقريبة  وعقاء  كقا   إ ا -

  ارحيه. و الواردة املعطيات على بناء

 طققرف مققن املقدمققة التاققرحيات علققى واقعققا التاققحيح عققن النققا ج الوعققاء كققا  إ ا -

 هققذا يكققو و املعققي للمكلققف بلغققت قققد التاققرحيات هققذه  كققو  أ  شققريطة املكلققف

 احملققددة اآلجققال و اعققرتاض أي  لقق  علققى يققورد مل أو عليهققا موافقتققه أبققدق قققد األخقق 

 . قانونيا

 عامة. بطريقةو اجلزاو التقدير حماب على الوعاء حماب مت إ ا -

 ارة: اإلد على اإلثبات عب  فيها يقع الا احلا ت بع  -ب

 إىل  ققديرها  يرجقع  ضقريبة  علقى  مؤسمقة  املكلف من املقدمة الشكاية كانت إ ا -

 . املكلف  ارحيات إىل الرجوع دو  اإلدارة

 و املكلقف  مقن  مقدمقة  مالحظات وجود من بالرغم حددت قد الضريبة كانت إ ا -

 . اإلدارة اقرتاح على للرد احملددة القانونية اآلجال

 بقالتحقيق  قيقامهم  أثنقاء  اجلبائيقة  الرقابقة  مااح طرف من احملاسبة رف  حالة و -

(19)احملاسيب
. 
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 ا باعهققا املشققرع اسققتوجب الققا والشققكليات الاققارمة اإلجققراءات هققذه كققل عبقق  إ 

 إبقالغ  وجوبيقة  علقى  املشرع نش الا األسانيدو واألدلة ااملكلف  ارحيات مراقبة أثناء

  لق  و اإلدارة عا ق على  قع ااجلبائية وضعيته  موية و سببا كانت الاو بها املكلف

 مقن و جهقة  مقن  بأعوانهقا   لحقق  أ  املمكقن  من الا الشبهات  فادي خالهلا من يتم لكي

 فعلققم االقققانو   طبيققق مققدق مققن للتأكققد الداخليققة املراقبققة بققإجراء  مققمح ثانيققة جهققة

  بتعقاده  للموظف دافعا ويشكل احقوقه عن بالدفاع له  ممح ا جراءات بهذه املكلف

   الفماد. عن

 : الضريبية العالقة و الضريبية الشفافية غياب أثر :الثاني احملور

 يفهق  بالضقريبة  املكلقف و الضقريبية  اإلدارة بقت  وصقل  حلققة  ةالضريبي الشفافية عترب 

 ليةاآل هذه غياب فإ  لذل  البس أي رفعو الضريبية العالقة  بمي و  وضيح و ماهم 

 الضقوء   مقلي   سقنحاول  أسقباب  إىل يعقود  الغياب هذاو االعالقة هذه  زعزع إىل سيؤدي

 إىل سقنتطرق  كمقا  اغيابه إىل  ؤدي الا األسباب املبح  هذا خالل من مربزين اعليها

 الغياب. هذا خيلفها الا ملبيةال ثاراآل

 : الضريبية الشفافية غياب أسباب :أو 

 غيقاب  إىل أدت القا  األسقباب  أهقم  على الضوء  ملي  املطلب هذا خالل من سنحاول

 : األسباب هذه بت ومن الضريبية الشفافية

 : ائبالضر موظفي لدق الكفاءة -8

 و عظيمقة  أفكقار  كتابقه  و دانكقا "  "جقا   الكا قب  عرفهقا : اءةالكفق   عريف -أ

 علقى  معطيقات  نظ  أو اأقل ماهو نظ  االكث  على احلاول عملية" :أنها على اإلدارة

  .(20)إ"األسو

 لقيس  القذي  العو  فإ  لذل  ايعطيه   يءالش فاقد يقال: اءةالكف نقش أسباب -ب

 ققد  أو بالضقريبة  للمكلقف  المقليمة و الاقحيحة  املعلومقة  إعطقاء  ميكنقه    كفاءة لديه

 لقذل   الضقريبية  العالققة  علقى   قؤثر  سقلبية   بعات نهع ينجر قد مما صحيحة غ  يعطيها

 الضقققريبية اإلدارة بقققت الفجقققوة و يزيقققد الضقققرائب مقققوظفي لقققدق الكفقققاءة نققققش فقققإ 

 الكفقاءة  نققش  أسقباب  و رجع االضريبية الشفافية مفهو  يضعفو بالضريبة املكلفو

 :  إىل
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 . ةاملتغ  الضريبة القوانت طبيعة -

 . بها اإلملا  صعوبةو القوانت كثرة -

 . اجلبائي التشريع فهم و  ماعد الا الندواتو امللتقيات قلة -

 . للمعلومات حشو مع املدة قليلة صبحتأ الا فق  بالتكوينات كتفاءا  -

 . اخلربات هذه من اجلدد األعوا  ستفادةا دو  التقاعد إىل اخلربة  وي خرو  -

 . للعو  النفمي باجلانب اإلدارة هتما ا عد  -

 علققى العققو  يمققاعد فهققذا االضققرائب مققن حمققدد نققوع و الت اققش فكققرة غيققاب -

 يعتقرب  القذي  الضقرائب  أنقواع  بكقل  اإلملقا   حماولقة  بقدل  إليقه  املمقندة  الضريبة بنوع اإلملا 

 عليه. صعبا

 واإلدارة املوظفلققدق ةالكفققاء نقققش مظققاهر أهققم مققن: اءةالكفقق نقققش مظققاهر - 

 مب تلقف  املقوظفت  درايقة و حتكقم  لعقد   راجع وهذا اجلبائية املنازعات كثافة الضريبية

 يقؤدي  ممقا  احتاقيلها و  اقفيتها و الضقرائب  خمتلف بتأسيس املتعلقة والقوانت القواعد

  للدولة. املالية املوارد إهدار عنه ينتج الذيو الغشو الضرييب التهرب زيادة إىل

 يؤكقد  القذي  العمقومي  الوظيف قانو  إىل بالرجوعاءة: الكف رفع و اإلدارة جهود-د

 اإلدارة إىل بققالرجوعو فإنققه ا(21)املمققتوق حتمققتو التكققوين دورات  نظققيم وجققوب علققى

 علقى   كوينقا  يتلققى  أ  قبقل  كانقت  مهمقا  ر بتقه  و املوظقف  تيثب ق  أ  ميكن   اجلبائية

 وجتديققققد ممققققتواها حتمققققتو  كوينققققه قاققققد للضققققرائب الوطنيققققة املدرسققققة ممققققتوق

  كوينيقة  فقرتات  بتنظقيم 1115 منقذ  للضقرائب  العامقة  املديريقة  بقدأت  فققد  ا(22)معلوما ه

 املعققارفو للتقنيققات المقريع  التطققور مواكبقة  مققن موظفيهققا لقتمكت   رباققاتو  أهيليقة و

 جنقدها  واملفقتش  بقائي اجل ربمجاملو املعاينة فعو  الر بة حمب يتلف ملدة هذاو الضريبية

 مركقزي  مفقتش و قمم ملفتش بالنمبة املدة نفسو أشهر 21 الرئيمي املفتش اأشهر 25

 املمقتوق  حتمقت و الكفقاءة  رفقع  و اجلهقود  هذه من رغمبال لكنو اجبائي حملل ر بةو

 موظفققو  هققم املققؤطرين أل   لقق و اجلبايققة ميققدا  و أسققا ذةو خققرباء إىل  فتقققر أنهققا إ 

 افقق   بكالوريقا  ممتوق هو واهمممت بل أكادمييت حتى وليموا املرتبات مثل مثلهم

  لقينققه بققل للموظققف النفمققي بققالتكوين هتمققا ا  عققد  أخققرق جهققة ومققن اجهققة مققن هققذا

 الضريبية. الشفافية مفهو  على سلبا يؤثر هذا كل افق  اجلبائية املعلومات
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 مهمققت جققانبت الفققرع هققذا و سققنتناول: مرةاملمققت  عققديال هاو التشققريعات كثققرة -0

 : وهما الضرييب بالتشريع اإلعال  عملية على يؤثرا 

  نوع حي  من القوانت أكثر اجلبائية القوانت  عترب: الضريبية التشريعات كثرة -أ

 الضقرائب  هقذه  أنقواع  بكقل  اإلملقا   عمليقة  فقإ   لقذل   هلقا  املنظمقة  املواد كثرةو الضرائب

 بكقل  معرفتقه  علقى  سقلبية  باورة يؤثر األمر هذا االعو  طرف من كب ا جهدا يتطلب

 الاققققحيحة القانونيقققة  املعلومقققة  ياقققال إ للعققققو  ميكقققن    بالتقققالي و اجلبائيقققة  ققققوانت ال

 عقاجز  الققوانت  مقن   رسقانة  أمقا   نفمقه  جيقد  خق  األ هقذا  بالضريبة للمكلف الواضحةو

 عنقه  ينجقر  ممقا  سلبا الضريبية العالقة على يؤثر كله هذا ا فم ها إدراكو فهمها عن

 . الدولة موارد و ونقش الثقة فقدا 

 اكونه  عديال التشريعات أكثر من اجلبائية التشريعات إ : مرةاملمت التعديالت -ب

 القا  املمقتمرة  التعديالت هذه نالحظ لذل  سنوي قانو  هو الذي املالية بقانو  ةمر بط

 هقذه  أ  مقن  بقالرغم  االمياسيةو جتماعيةا و قتااديةا  الدولة ظروف على بناء  كو 

 عقد   علقى  األمثلقة  أحمقن  ومن اسلبية اجوانب هلا أ  إ  الظروف بهذه مر بطة التعديالت

 املاليقة  بققانو   1112 سقنة  التنفيقذ  حيقز  دخلقت  الا املضافة القيمة على الرسم ستقرارها

 جقاءت  والقا  ا1111 لمقنة  املاليقة  ققانو   املتضمن 31/12/1112 و املؤر  35-12 رقم

 اخلقدمات   أديقة  علقى  الوحيقد  والرسقم  ااإلنتقا   علقى  اإلمجالي الوحيد الرسم عن عوضا

 40% ا%21 ا%13 %28 معقد ت  أربعقة  علقى  األمر بداية و الرسم هذا حتوقا حي 

 هقي  معقد ت  ثالثقة  لقدينا  وأصبحت ا%82 معدل إلغاء مثتم ا1118 سنة غاية إىل وهذا

 23 علققى باحلفققاظ وقققا  1118 لمققنة املاليققة قققانو  جققاء وبعققدها ا%21 ا%13 ا8%

 علققى بتعققديل قققا  كمققا ا%18 مبعققدل اسققتبدلهو %13 معققدل بتغققي  قققا  ثققم معققد ت

 بعق   أصبح دي  ااملضافة القيمة على الرسم على املعد ت هلذه اخلاضعت املكلفت

 ومققن ااملطققاعم مثققل % 21ملعققدل خاضققعت%8ملعققدل خاضققعت كققانوا الققذين املكلفققت

 فيهققا بققدأ الققا املققدة هققذه وو ا%18 ملعققدل خاضققعا أصققبح %13 ملعققدل خاضققعا كققا 

 لمققنة املاليققة قققانو  و خققرآ بتغققي  أخققرق مققرة املشققرع يقققو  التغققي  هققذا بتقبققل املكلققف

 وأصققبح ا%18 مبعققدل %18 معققدل سققتبدالاو 21% معققدل بإلغققاء 21 ماد ققه و2221

%8 املققن ف  املعققدل ا معققد  لققدينا
%18العققادي املعققدلو ا(23)

 اإلجيابيققة رغققمو ا(24)
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 امعققدلت 22 إىل 28 مققن املعققد ت  قلققيش ناحيققة مققن التعققديالت هققذه علققى املالحظققة

 معهققا  كيفققهو التغققي ات هلققذه بالضققريبة املكلققف فهققم قققدرة ناحيققة مققن سققلبية لكنهققا

 . إعالمية وسيلة غياب ظل و خاصة

 : عنها ينجم املمتمرة التعديالت هذه وإ 

 إدارة و لثققة ل بالضقريبة  املكلقف  فققدا   إىل يؤدي الضرييب التشريع ستقرارا عد  -

 . الضرائب

 التطبيققق بالتقالي و املمقتمرة  التعققديالت بهقذه  املكلقف و املوظقف  مققن كقل  إملقا   عقد   -

 الزيقادات  خقالل  من بالملب للمكلف املالي املركز على يؤثر قد الذي للقانو  اخلاط 

 .املالية املوارد نقش خالل من العمومية اخلزينة على أيضا سلبية باورة يؤثر أو احملتملة

 و  عققديل مت املثققال سققبيل فعلققى الضققريبية اإلدارة عمققل علققى التعققديالت هققذه  ققؤثر -

  اقرحيي  نظقا   إىل اإلدارة طقرف  من  قديري نظا  من اجلزاو لنظا ل ةاألخ  المنوات

 النظققا   طبيققق سققيتم احلققالي املاليققة قققانو  مشققروع و أمققا احاليققا املكلققف طققرف مققن

 . الضريبية لإلدارة التقديري

 . لل زينة العامة اإليرادات و  ؤثر بدورها الا التحايل عملية على يؤثر هذا كل

  :بيةالضري الشفافية غياب أثر: ثانيا

 خقالل  مقن  سقنحاول  الضقريبية  الشقفافية  غيقاب  إىل  قؤدي  الا األسباب عرفنا أ  بعد

 هققذه أهققم ومققن االغيققاب هققذا علققى ةاملرت بقق ثققاراآل أو املرت بققة النتققائج معرفققة املطلققب هققذا

 الضريبيت. التهربو الغشو ااإلداري الفماد جند :اآلثار

 واإلدارة االعمو  على اإلدارات يايب مرضا اإلداري الفماد يعترباري: اإلد الفماد-8

 األوىل النتققائج أحققد وهققو املاليققة املققوارد أحققد األخقق ة هققذه كققو  خققان بوجققه الضققريبية

 .اإلجياز من بنوع سنتناوله لذل  الضريبية الشفافية لغياب

 الب وقراطققي المققلوك  لقق  بأنققه" اإلداري الفمققاد يعققرفاري: اإلد الفمققاد  عريققف -أ

 .(25)حق" وجه بدو و شرعية غ   ا ية منافع حتقيق يمتهدف ااملنحرف

 االعقاملت  جانقب  مقن  أخالققي  أو مقادي  قانوني غ   ارف "كل أيضا يعرف كما -

 املاققلحة حمققاب علققى ش اققية ماققاح حتقيققق إىل يهققدف ب وقراطيققة بيئققة و يمققود
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 علقى  سلبا ينعكس الذي األمر ااإلقتاادية الدولة موارد و هدر إىل يؤدي مما االعامة

 (26)المياسي". ا ستقرار عد  إىل ا جتماعيةويؤديو ا قتاادية التنمية عمليات

 اإلداري للفمققاد واسققعا جمققا  الضققرييب العمققل بيئققة  عققداري: اإلد الفمققاد سققبب -ب

 مية:  رئي أشكال ثالثة و  ل  حتديد وميكن اواملماءلة الشفافية غياب و خاصة

 رييب.الض التهرب خالل من بالضريبة املكلف عن النا ج الفماد -

 ريبة.بالض واملكلفت الضريبية اإلدارة و املوظفت  واطؤ عن النا ج الفماد -

 .(27)مهمأنف املوظفت قبل من الفماد -

 : وهي أهمها سنذكر أسباب عدة اإلداري للفماد العمو  وعلى

 أو الققانو   مقواد  لغمقوض  نتيجقة  و لق   للعمقل  املنظمقة  اللوائحو القوانت صياغة سوء -

  فمقق ه إىل الققذهاب أو القققانو   نفيققذ مققن التهققرب فرصققة املوظققف يعطققي ممققا  ضققاربها

 هلا. املكلف فهم مع  تعارض قد الا اخلاصة بطريقته

 . اإلدارة و الرقابة أجهزة ضعف -

 . خان بوجه اجلبائية واإلدارة العا  القطاع و املوظفت روا ب  دني -

 : نذكر النتائج هذه أهم منئية: اجلبا اإلدارة و اإلداري الفماد نتائج - 

 الضريبية. اإلدارةو املكلف بت الثقة فقدا  -

 املوظفت. بت الظاهرة هذه  فشي -

 علقى  الش اقية  ماقلحتهم   فضيلو املوظفت فماد بمبب الدولة مداخيل اخنفاض -

 . الدولة مالحة

 بالضريبة. املكلفت وس  التهربو الغش ظاهر ي  نامي -

 االضقرييب  النظقا   مشقكالت  حقل  عقن  الضقريبية  ا دارة عجقز : ييبالضر التهرب -0

 إمكانيققة عققد  و لثقتققه عليققه املتوجبققة الضققرائب آداء مققن التهققرب إىل املكلققف  ققدفع

 لقذل   االبعيقد  املقدق  على  ل  فيكو  مالحقته من متكنت وإ ا امالحقته من ا دارة

 مقن  خاصقة  االرشقاوق  ودفقع  الضقريبية  الققوانت  و الثغقرات  اسقتغالل  اىل املتهربو  يلجأ

 .(28)الشركات طرف
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 أفقراد  كافقة  إىل ثارهقا آ  الو الدولة أموال ضد جرمية هو الضرييب التهربف وعليه

 التهقرب   عريقف  الفقرع  هقذا  خقالل  مقن  سقنحاول  لقذا  الدولقة  مداخيل متس ألنها ااجملتمع

 . ثارهآو أسبابه إىل نتطرق ثم الضرييب

 لققذل  الضققرييب بققالتهرب املتعلقققة التعريفققات  عققددت ييب:الضققر التهققرب  عريققف -أ

 :  أهمها على الرتكيز سنحاول

  .(29)بدفعها لتزا ا  من امل تلفة الوسائل بإحدق الت لش هو الضريبة من التهرب -

 دفقع  مقن  القت لش  أجقل  مقن  املكلقف  يمقتعملها  القا  الوسقائل  إىل  طرق التعريف هذا

  . للدولة العامة ا يرادات على التهرب حيدثه الذي الضرر إىل اإلشارة دو  الضريبة

 حيققاول ظققاهرة هققي الضققريبة مققن عققادل"التهرب العلققي فلققيح الققدكتور عرفققه كمققا -

 ".(30)ةأاملنش واقعتها حتقق بعد جزئيا أو كليا دفعها عد  بالضريبة املكلف

 عبقق  مققن القققانوني املكلققف يققت لش عنققدما الضققرييب التهققرب "يوجققد أنققهب فيعققر -

 الققائم  صقفة  أ  على  تفق التعريفات كل خر"وآ ش ش إىل هائعب ينقل أ  دو  الضريبة

 ضقرييب   هقرب  عقن  نقتكلم  أ  ميكقن    ألنه اقانونيا مكلفا يكو  الضرييب بالتهرب

 بها. القانوني املكلف من صدر إ ا إ 

 إىل راجققع مقاهو  فمنهقا  الضقرييب  التهقرب  أسقباب   تعقدد : ييبالضقر  التهقرب  سقبب  -ب

 راجقع  مقاهو  منهقا و لتزامقات ا من عليه ما دفع و يرغب   الذي بالضريبة املكلف طبيعة

 املقوارد  أو املاديقة  الوسقائل  نقش بمبب الضعف هذا كا  سواء الضريبية دارةاإل لضعف

 حيق   مقن  لإلدارة الراجع المبب هو املوضوع هذا و يهمنا وما امعا المببت أو البشرية

 جمققال و اإلدارة جهققود فققرغم االضققرييب للقققانو  الشققارحة اإلعالميققة الوسققيلة غيققاب

 هققذاو املكلفققت  طلعققات إىل يققرق ملو كققاف غقق  هققذا أ  إ  الضققريبة بأهميققة التوعيققة

 : إىل بدوره جعار

 التكوين. ضعف بمبب الاحيحة املعلومة إياال و العو  ضعف -

 مققن اهلائققل للكققم سققتيعابهما وعققد  بالضققريبة للمكلفققت احملققدود الثقققاو املمققتوق -

 .الضرائب

 . باملقابل عليه  عود  و جربي قتطاعا أنها على للضريبة الملبية املكلف نظرة -
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 اإلعقال   غيقاب  عقن  النامجقة  ثاراآل أهم أحد الضرييب الغش يعتربييب: الضر الغش -9

 بالضقريبة  املكلقف  هلقا  يلجقأ  القا  املشقروعة  غق   األسقاليب  أحقد  فهو الضرييب بالتشريع

 .الدولة موارد على سلبية باورة  ؤثر الاو

 مفهومقه  أ  إ  الغقش  لتعريقف  الفقهيقة  احملقاو ت   عقددت ييب: الضقر  الغقش   عريف -أ

 :  هابعض سنوردو اغامضا بقي

 لقروح  انتهقاك  ألنقه  إرادي حقرتا  ا عد  ميثلو مشروع غ   ارف هو الضرييب الغش -

 املكلققف طققرف مققن  دليمققيةو اليققةياحت طققرق باسققت دا   لقق و ااملشققرع إرادةو القققانو 

 هقذا  مضقمو   و الكقذب   عمقد  أو الضقرييب  التاقريح   ققديم  عقن  كا متناع بالضريبة

 املققالي  املركققز  حقيقققة  أو الوعققاء  قيمققة  عققن  صققحيحة  غقق   بيانققات   قققديم  أو التاققريح

 أمقا   قانونيقة  غق   أو دقيققة  غق   بيانات سجالت مبحتوق التمم  أو بالضريبة للمكلف

 المققلع بشققأ  احلققال هققو كمققا ماديققا إخفققاء الضققريبة وعققاء إخفققاء أو الضققريبة ماققاح

 .(31)احلرة املناطقو اخلار  من املهربة

 للمكلققف  النفمققية  طبيعققة لل اراجعقق  الغققش  سققبب  لققيس : ييبالضققر  الغققش  سققبب  -ب

 المقبب  يكقو   فقد االضريبة دفع جتنب أجل من طرق عن يبح  جتعله الا بالضريبة

 ا دارة إهمال خالل من يظهرو للمكلف الضريبية اإلدارة معاملة أسلوب سوء إىل اراجع

 للغققش المققلبية بالنتققائج املكلققف  عريققف خققالل مققن الضققريبية التوعيققة جلانققب الضققريبية

 يتعقرض  سقوف  القا  الققانو   و عليهقا  املناقون  العقوبات خالل من  ل و جهة من عليه

 ثقم  مقن و الدولقة  مقوارد  نققش  و املتمثلقة و الدولقة  علقى  الملبية ثاراآل أخرق جهة ومن اهلا

 . نفقا ها خنفاضا

  :خامتققة

 بالضقريبة  املكلقف  بقت  الثققة   عزيقز  و مهقم  دور هلقا  الضريبية الشفافية إ  األخ  و

 مجيقققع يققققد  بالضقققريبة املكلقققف جتعقققل الثققققة هقققذه اللدولقققة ممثلقققة الضقققريبية اإلدارةو

 امّمقق غققش أو  هققرب أي دو  بققه اخلققان الضققرييب للوعققاء املكونققة احلقيقيققة العناصققر

 باققورة  يققنعكس الققذي و العموميققة اخلزينققة  إيققرادات زيققادة  و كققب ة باققورة  يمققاهم

 القا  املشقاريع  على اإلنفاق جما ت أمامها فتحيو ااإلنفاق و الدولة سياسة على إجيابية

 حاجيا هم.  مدو بالفائدة املواطنت ىعل  عود
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 علقى  حتميقة  ضقرورة  أصقبح  الضقريبية  اإلدارةو بالضقريبة  املكلقف  بقت  الثققة   عزيز  إ

 حنقو  خطقوة  هقو  العادية اجلباية زيادة أل   ل و الراهن الوقت و لتحقيقها المعي الدولة

 البرتولية. اجلباية على الكلي عتمادا  من التقليل

 : هي  قد  ما خالل من بها خنر  أ  ميكن الا التوصيات أهم إ 

 شقرح  أجقل  من اجلباية جمال و خرباء بدعوة الممعيةو املرئية اإلعال  وسائل  عزيز -

 . اجلبائية التشريعات

 الرجققوع علققى حتفيققزهم أجققل مققن املكلفققت علققى الضققريبة فققرض جققراءاتإ  مققهيل -

 . الضريبية لإلدارة

 امللتقيقات و الفعاليقات و املمقتمرة  التكوينقات  خقالل  مقن  األعقوا   لقدق  الكفقاءة  رفع -

 . اجلباية جمال و الوطنية

 . الضرييب التشريع يمتقر حتى املمتمرة التعديالت من التقليل -

 مققن للمكلفققت مكثفققة باققورة مفتوحققة أبققواب إقامققة الضققريبية اإلدارة علققى جيققب -

 . العمومية اخلزينة إيرادات زيادة و الضريبة بفوائد  وعيتهم أجل

 الغقققشو الضقققرييب للتهقققرب المقققلبية ثقققاراآلو خطقققاراألب بالضقققريبة املكلقققف  وعيقققة -

 . الدولة موارد علىو عليه الضرييب

 وأوجققه الضققريبية اإليققرادات إمجققالي عققن والمققنوية الدوريققة التقققارير بنشققر القيققا  -

 عليها. ا طالع من اجملتمع تكومت إنفاقها

 ابتزاز.و رشوة من اإلداري الفماد حملاربة صارمة معاي  وضع -

 الضريبية. اإلدارة ممتوق على الشفافية مفهو   طبيق -

 :اهلوامققش واملراجققع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
 .841ا ن2222ا 1طصرةا دار املشرقا ب وتا لبنا ا ااملنجد و اللغة العربية املع -

(2)
 ا2211نعيمقققة حممقققد حقققربا رسقققالة ماجيمقققرت و إدارة األعمقققالا اجلامعقققة اإلسقققالميةا غقققزةا     -

 .11-12ن 
(3)

عب  مالحا النزاهة الشفافية واملماءلة و مواجهة الفمادا ا ئتالف من أجقل النزاهقة واملمقاءلةا     -

 .62ا ن 2213الطبعة الثالثةا القدسا 
(4)

 .354ا ن1816بكر الرازيا خمتار الاحاحا اجلزء األولا ب وت  ياإلما  حممد بن أب -
(5)

خالصي رضقاا النظقا  اجلبقائي اجلزائقري احلقدي ا جبايقة األشق ان الطبيعقيت واملعنقويتا دار           -

 .11ا ن2225ا 2طا اجلزائرا ه للطباعة والنشرهوم
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(6)
 112ا ن1181رفعت حمجوبا املالية العامةا دار النهضةا ب وتا  -

(7)
- PienneBeltrame, LaFiscaliti France Hachettelivre 6bme editionpanis, 1998, p 12. 

(8)
سليما  عت ا نورالدين بعيليشا عمر الفاروق زرقو ا دور الشقفافية و مكافحقة الفمقاد اإلداري     -

ا جامعققة واملقاليا امللتقققى القدولي حققول آليقات حوكمققة املؤسمقات ومتطلبققات حتقيقق التنميققة املمقتدامة      

 .683ا ن 25/11/2213-26ورقلةا 
(9)

الشققفافيةا املمققاءلةا الشققراكةا   -قضققايا خاصققة و اإلدارة اجملتمعيققة  الاققديق حممققد عفيفققيا   -

 .28ا نالقاهرةا بدو  طبعة - أكادميية طيبة للعلو 
(10)

احلكوميقةا  دور الشفافية واملماءلة و احلد من الفمقاد اإلداري و القطاعقات   فارس بن علوشا  -

أطروحققة دكتققوراها جامعققة نققايف العربيققة للعلققو  األمنيققةا قمققم العلققو  اإلداريققةا الريققاضا المققعودية      

 .21ا ن 2212
(11)

زياد عبدالامد وآخرو ا فهم املماءلة ) دليل املماءلة املتبادلة على دور خمتلف أصقحاب املاقلحة    -

العربيقققة غققق  احلكوميقققة للتنميقققةا لبنقققا ا   (ا شقققبكة املنظمقققات 2232و أجنقققدة التنميقققة املمقققتدامة 

 .21-21ا ن 22/23/2215
(12)

مكافحققة التهققرب الضققرييبا ضققرورة ملحققة و احلققد مققن الفمققادا دار       صققاح حمققن كققاظما    -

 . 22ن ا 2225ا الشؤو  القانونيةا العراق
(13)

ا والتوزيقع طباعقة والنشقر   ه للالعيد صاحليا الوجيز و شرح قانو  اإلجراءات اجلبائيقةا دار هومق   -

 .14ن ا 2212ا اجلزائر
(14)

 2221من قانو  اإلجراءات اجلبائية اجلزائري املعدل واملقتمم مبوجقب ققانو  املاليقة      11و14املواد  -

 .32/12/2224املؤر  و  24/21الاادر مبوجب قانو  
(15)

 .من قانو  اإلجراءات اجلبائية اجلزائري  21املادة  -
(16)

القوانت الضقريبية اجلزائريقةا أطروحقة مقدمقة لنيقل درجقة دكتقوراة و        امزيا  عزيزا أخالقيات  -

 .142ا ن2213-2212عمالا جامعة احلا  خلضرا با نةا أنو  االعلو  القانونية ياش ق
(17)

هاني حممد حمقن شقبيطةا حقدود التقواز  بقت سقلطات اإلدارة وضقمانات املكلفقتا دق  لنيقل            -

 .81ا ن2225لسا فلمطتا شهادة ماجيمت ا جامعة النجاح ناب
(18)

نشققرية خاصققة املديريققة العامققة    -16/28/2221الاققادر ب  288181قققرار جملققس الدولققة رقققم    -

 .2212للضرائب جوا  
(19)

أمزيا  عزيزا املنازعات اجلبائية و التشريع اجلزائريا دار اهلدقا عت مليلةا اجلزائرا الطبعقة   -

 .24ا ن2224
(20)

عظيمققة و اإلدارةا  رمجققة حممققد حديققديا مطققابع املكتققب املاققري       جققا  دانكققا ا أفكققار    -

 .11ا ن1141مارا ا احلدي 
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(21)
املتضقمن الققانو  األساسقي العقا       2225يوليقو سقنة  16املقؤر  و   23-25من األمر رققم  128املادة  -

 للوظيفة العمومية .
(22)

املتضقققمن الققققانو   2212نقققوفمرب  21املقققؤر  و  211-12مقققن املرسقققو  التنفيقققذي رققققم  13املقققادة  -

 األساسي اخلان باملوظفت املنتمت لألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية.
(23)

 من قانو  الرسم على رقم األعمال . 21املادة  -
(24)

 .من قانو  الرسم على رقم األعمال 23املادة  -
(25)

ا 1145 عبشق دار الأمحد رشيدا الفماد اإلداري الوجه القبيح للب وقراطيقة املاقريةا الققاهرةا     -

 .46ن
(26)

 صققالح الققدين فهمققي حممققودا الفمققاد اإلداري كمعققوق لعمليققة التنميققة ا جتماعيققة وا قتاققادية      -

 .81و 82ا ن1118الرياضا املركز العربي للدراسات األمنية والتدريبا 
(27)

- John wiley , fighting fiscal corruption, Lessons from the Tanzania revenue 

authority, public administration and develepement, Michelson inststute,Bergen, 

Noray, P 168. 
(28)

- Aminur rhaman, Tax administrastion reform, Investment climate in 

practice(business taxation) , N 03, April 2009, P 01. 
(29)

 .223ا ن1182والمياسة املاليةا دار النهضة العربيةا لبنا ا فوزي عبد املنعما املالية العامة  -
(30)

 .123ا ن2223ا 1فليح العلي عادلا املالية العامة والتشريع املالي والضرييبا ط -
(31)

قتااد املقاليا النظريقة العامقة و ماليقة الدولقةا المياسقة املاليقة و        دويدار حممدا دراسات و ا  -

 .221ا ن1115املعرفة اجلامعيةا قتااد الرأمساليا دار ا 

 


