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 للعلاو  اإلحصاتئية الحزماة وبتساتخدا  .الغار  لهاذا عاد أ   اساتبتنت خاللالداعمة للحد منات، وذلا  

 أن   الميدانياة الدراساة نتتئج ، أثبت المنتسبة اإلحصتئية االختبترا  إجراءعند و  . (SPSS)االجتمتعية
  (69%)وبمات نسابتت اآلليات  القتنونياة لمكتفحاة التهار  الضاريبي،  تقو  بتفعيال مصلحة الضرائ 

 تقريبًت.
مكتفحاااة التهااار  الضاااريبي، اآلليااات  القتنونياااة، لليااات  الوقتياااة، اآلليااات   :الدالـــةالكلمـــات 

 الرادعة، اآلليت  الداعمة

Abstract: 

The reality of activating legal mechanisms to combat the 

phenomenon of tax evasion "From the viewpoint of employees of The 

Tax Authority" 

This study aimed to identify the reality of the activation of legal 

mechanisms to combat the phenomenon of tax evasion by the Tax 

Authority in Libya, and the study sought to extrapolate and collect the 

views and views of the study sample represented by employees based on 

the implementation of procedures for determining and linking the tax and 

following up its collection, and this is about activating prevention 

mechanisms Tax evasion and deterrent mechanisms for tax evasion and 

supporting mechanisms to reduce tax evasion, through a questionnaire 

prepared for this purpose. By using the Social Sciences Statistical 

Package (SPSS) And when conducting the appropriate statistical tests, the 

results of the field study demonstrated that the Tax Authority is activating 

legal mechanisms to combat tax evasion, at a rate of approximately 

(%69). 
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 المقدمة
ويمثااال أدا  قوياااة  يحتااال النظااات  الضاااريبي مكتناااة محورياااة فاااي صااامي  العقاااد االجتماااتعي،

 إذللحاد مان التفاتو  باين الةبقات ،  ؛إلعتد  توزيع الثرو  والدخل على مختلف الفئات  االجتمتعياة
  فااي الفااوارج االجتمتعيااة واالقتصااتدية ماان خاالل تااوفير الخاادمت  االجتمتعيااة، وتاا مين ياات  الااتحكُّ 

وتعااد الضاريبة المااورد  .(4102مان خاالل اإلنفاتج العات   جااتبر والرياتحي،  فار  عتدلاة اقتصااتديتً 
المه  لخزينة الدولة، حيث تسته  في االستقرار االقتصتدي، وتدفع بعجلة التنمية المجتمعياة، كمات 

يبة وسيلة متلية تستخدمهت السلةت  العتمة لتحقياج أرراضاهت، فهاي انعكاتو لعوضات  ل الضر تمث  
، وهاااي أحاااد المصاااتدر التاااي االقتصاااتدية واالجتمتعياااة والسيتساااية فاااي المجتماااع الاااذي تفااار  عليااات

تستقي منهت الدولة األموال اللزمة لسد نفقتتهت العتمة، وال يتصور من جمياع الختضاعين للضاريبة 
االلتزا  بدفع قيمتهت علاى أن ات واجا  مقاد و يحقاج الصاتلم العات ، بال مان الةبيعاي توقُّاع رد الفعال 

اات بتفاااتدي  دفااع الضااريبة كلياااًت، أو علااى األقااال الااذي ي خااذ صاااور  الاادفت  عاان مصاااتلحه ، وذلاا  إم 
بتلتقلياال مااان نةاااتج االقتةااات  الضاااريبي المفااارو  علااايه ، أو اللجاااوء إلاااى التحتيااال بةااارج عدياااد  

 (. 4102للتهر  من دفع الضريبة  الكعبي، 
التااي باادورهت ، عااد ظااتهر  التهاار  الضااريبي ماان أخةاار الماااكل  التااي تواجههاات الاادولوت  

لماات تنةااوي علياات ماان أخةااتر اقتصااتدية واجتمتعيااة  ،ساابة للحااد منهااتتجتهااد فااي إيجااتد الحلااول المنت
العدياااااد مااااان الوساااااتئل الااااادول (. وتساااااتخد  4104تااااانعكو علاااااى الدولاااااة والمجتماااااع  الصاااااتلحين، 

وتااااديد  ،وزياااتد  الاااوعي الضاااريبي لعفاااراد ،أهمهااات إحكااات  صااايترة القاااوانين الضاااريبية ،لمكتفحتهااات
لتبحث لذا جتء  هذه الدراسة  (.4102الحوكمة  الار ، تةبيج مبتدئ و  ،الرقتبة ومكتفحة الفستد

القتنونية لمكتفحة التهار  الضاريبي مان قبال مصالحة الضارائ ، والمتمثلاة فاي  ليت اآل واقع تفعيل
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للياات  الوقتيااة ماان التهاار  الضااريبي، واآللياات  الرادعااة للتهاار  الضااريبي، واآللياات  الداعمااة للحااد 
 والئحتت التنفيذية. 4101( لسنة 7المار   الليبي بتلقتنون رق    من التهر  الضريبي، التي حد دهت

 الدراسات السابقة:
فيمات يتعلاج بمااروعية الضاريبة واآلثاتر المترتباة علاى انخفات  حصايلتهت، تنتولا  دراساة 

( األحكاااات  الفقهيااااة المتعلقااااة بفاااار  الضااااريبة، وتوصاااال  إلااااى أن الاااااريعة 4104 الصاااالحين، 
ي األماار فاار  الضاارائ ، وفقااًت لاااروة وضااوابة ااارعية، وأن  الاااريعة قااد اإلساالمية أجااتز  لااول

وازناا  فااي فرضااهت للضاارائ  بااين المصاالحة الفرديااة والمصاالحة الجمتعيااة، وأن  للتهاار  الضااريبي 
لثاااتر ريااار محماااود  علاااى األصاااعد  االقتصاااتدية واالجتمتعياااة، لمااات يااا دي إليااات مااان إعتقاااة لاااعداء 

ويال واالفتقاتر إلاى السايولة النقدياة. وهاذا مات أك دتات دراساة  الناداف الحكومي نتيجة للنق  فاي التم
( بماروعية فر  الضرائ ، وحرماة التهار  منهات، وأن  فار  الضاريبة يحا  أن  4107وأخرين، 

( إلاى أن  4107يت  ضمن ضوابة وااروة اارعية بينتهات الدراساة. كمات أااتر  دراساة  بان كارد ، 
ي للخزينااااة العموميااااة، وهاااي تعباااار عاااان سااايتد  الدولااااة، وأن  كاااال الضاااريبة تاااااكل التموياااال األستسااا

المااااواةنين متسااااتوون فااااي أدائهاااات، إال أن  المكل فااااين باااادفع الضااااريبة وبسااااب  انعاااادا  ثقااااته  بااااتإلدار  
الجبتئياااة، يساااعون دائماااًت إلاااى تفاااتدي دفعهااات باااات ى الةااارج واألساااتلي . كمااات أك اااد  دراساااة  عباااد، 

لتهر  الضريبي ت ثر سلبًت في التنمية االقتصاتدية ومااتريعهت، وتساب   ( أن  ارتفت  ظتهر  ا4102
( إلااى أن  ظااتهر  التهاار  الضااريبي 4107خسااتئر فااي إياارادا  الدولااة. وتوصاال  دراسااة  سااعدون، 

هي ظتهر  خةير  على المجتمع والدولة؛ ألن هت ت دي إلى عد  تحقيج العدالة الضاريبية فاي توزياع 
مجتماااع مااان جهاااة، وتااا ثر علاااى الحصااايلة الضاااريبية مااان جهاااة أخااار ، والتاااي الااادخول باااين أفاااراد ال

بدورهت ت ثر على برامج التنمية التي ترسمهت سيتست  الدولة؛ لتجد نفسهت في مواجهة البةتلة التي 
 تعد العتئج أمت  معظ  بلدان العتل . 
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 وفيماااات يتعلااااج ب ساااابت  حاااادوث ظااااتهر  التهاااار  الضااااريبي فقااااد أاااااتر  دراسااااة  الخةياااا ،
( بااا ن  ردود األفعاااتل الصاااتدر  مااان قبااال المكلفاااين، والمتمثلاااة فاااي االلتجاااتء إلاااى تفاااتدي دفاااع 4111

الضااريبة كليااًت أو جزئيااًت نتجمااة عاان عااد  التجاارُّد ماان األنتنيااة وحاا  الااذا ، والاادفت  عاان المصااتلم 
اات دراسااة  المحترمااة،  ملين ( ف اااتر  إلااى وجااود أزمااة الثقااة بااين المااواةن والعاات4112الختصااة. أم 

بإدار  الضرائ ، وقلة خبر  الكوادر اإلدارية العتملة، وكذل  ضعف الثقة ب وجت اإلنفتج الحكاومي، 
( أن  عاااد  تاااوفر 4117كااال تلااا  العوامااال تساااته  فاااي التهااار  الضاااريبي. وبينااا  دراساااة  العماااور، 

يم دور االستقرار السيتسي واألمني، وعد  تةبيج الافتفية في إنفتج حصيلة الضريبة، وعد  توض
الحصيلة في تمويل الخزينة العتمة للدولة، كل ذل  يستعد فاي انتااتر ظاتهر  التهار  مان ضاريبة 

( إلى أن  خبر  مدققي الحستبت ، ومحتسبي الاركت  4112الدخل. كمت أاتر  دراسة  أبوسنينة، 
ي ماان أهاا  العواماال التااي تسااتعد علااى التهاار  والتجناا  الضااريبي، إضااتفة إلااى الوضااع االقتصااتد

 السيئ، وكذل  الجهل بتلفوائد االجتمتعية واالقتصتدية والتنموية للضرائ . 
( فقاد أااتر  إلاى إمكتنياة اساتخدا  الثغارا  الموجاود  فاي معظا  4102أم ت دراساة  ساعد، 

نظ  المعلومت  المحتسبية المحوسبة من قبل البع  لتنفيذ التهر  الضريبي، التي بدورهت تستلز  
( أن  ارتبتةاًت وثياج الصالة 4102مساتو  عاتلي مان المهنياة. وذكار  حتماد، إجراءا  فح  علاى 

باااين التهااار  الضاااريبي وتبناااي تةبياااج السيتسااات  الضاااريبية التقليدياااة، وكاااذل  ضاااعف الضااامتنت  
ل. وأك اااد  دراساااة  العااادي،  ( أن  درجاااة التعقياااد التاااي يتصاااف بهااات 4102القتنونيااة الممنوحاااة للمماااو 

بي تزياااد مااان مخاااتةر التهااار  الضاااريبي. كمااات أااااتر  دراساااة  الااااويرف النظااات   القاااتنون( الضاااري
ل لهت ت ثير مها  علاى التزامات الضاريبي، تتمثال 4102والاويرف،  ( إلى أن  عوامل اخصية للممو 

فااي رريااز  حاا  التملاا ، والمسااتو  األخلقااي، وماات تمثاال النقااود ماان أهميااة لدياات، ومسااتو  دخلاات 
ودرجاة الااعور باتلرول الجمتعياة لديات. وأااتر  دراساة  العرباي  والوعي الضريبي الاذي يتمتاع بات،
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( إلاااى أن  ارتفااات  معاااد ال  الضاااريبة، والقصاااور فاااي التااااريعت  الضاااريبية، وعاااد  4107وعبياااد، 
تحااديثهت بصااور  دوريااة، وكااذل  ضااعف الجهااتز اإلداري، تاا دي باادورهت إلااى زيااتد  ظااتهر  التهاار  

 الضريبي، والتهر  الجمركي.  
بخصو  تحديد وحصر لليت  الحاد مان ظاتهر  التهار  الضاريبي فقاد أااتر  دراساة أم ت 
( إلى أن ت كلمت كتن هنت  التزا  من قبل مقدر ضاريبة الااركت  بمعاتيير المراجعاة 4102 النجتر، 

اات دراسااة  المقبولااة والمتعااترف عليهاات، كلماات زاد  قدرتاات علااى اكتاااتف حااتال  التهاار  الضااريبي. أم 
( فقااد أك ااد  أن  لمراقبااي الحسااتبت  دورًا هتمااًت جاادًا فااي الحااد ماان ظااتهر  التهاار  4102 الغااتنمي، 

الضريبي في حتل التزامه  بمعتيير التدقيج، وقواعد السلو  المهني، وتةبيج التااريعت  والقاوانين 
لين األفاااااراد  النتفاااااذ ، وذلااااا  عناااااد المصاااااتدقة علاااااى الحساااااتبت  الختتمياااااة المقد ماااااة مااااان قبااااال المماااااو 

( علااااى أن  للمحتساااا  القااااتنوني دور فااااي تعزيااااز 4102اااااركت . كماااات أك ااااد  دراسااااة  صااااتفي، وال
الحصيلة الضريبة من خلل الوصول إلى الربم المحتسبي الحقيقي، في حتل تمتعت بتلحيتد وبذل 
العنتيااة المهنيااة اللزمااة للكاااف والتقلياال ماان التحريفاات  الجوهريااة بااتلقوائ  المتليااة. وذكاار  دراسااة 

( أن  مااان لليااات  مكتفحاااة التهااارُّ  الضاااريبي إرساااتء نظااات  ضاااريبي عاااتدل وبساااية، 4107ل،  بلاااو 
وتعديل الجهتز اإلداري وتحسين العلقاة باين المكلاف واإلدار  الضاريبية، وناار الاوعي الضاريبي، 
وتعرياااف المكل اااف ب همياااة الضاااريبة، إضاااتفًة إلاااى تةبياااج الوساااتئل الرقتبياااة المختلفاااة. كمااات أااااتر  

ع المكلفااين بتالسااتمرار فااي دفااع 4107قةااتوي، دراسااة   ( إلااى أن  ماانم اإلعفااتءا  الضااريبية ياااج 
الضاريبة، وأن  إعاتد  النظار فاي اإلعفااتءا  الضاريبية مان فتار  ألخاار  يعمال علاى زياتد  الحصاايلة 
الضااريبية، وأن  اإلعفااتءا  الضااريبية الممنوحااة للممااولين ال تمثاال عقبااة فااي ةريااج تحقيااج الدولااة 

اات دراسااة  الفناادي، ألهاد (، فقااد بحثاا  فااي الحقااوج األستسااية للمكلااف باادفع 4107افهت الضااريبية. أم 
الضاريبة، والتااي ماان أهمهاات الحااج فااي االسااتعل  الضااريبي، والحااج فااي المنتزعااة الضااريبية باااقيهت 
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اإلداري والقضااتئي، وحقااوج المكلااف الاخصااية، وأهاا  تةبيقاات  هااذه الحقااوج، ألن  أرلاا  القااوانين 
ن ماات أاااتر  بنصااو  صااريحة وقتةعااة إلااى الضاا ريبية لاا  تتحااد ث صااراحًة عاان حقااوج المكلفااين، واب

 االلتزامت  القتئمة عليه  فقة.
( إلاى أن  الخبار  المهنياة للفاتح  الضاريبي تساتعد علاى 4107وأاتر  دراسة  دفع اهلل، 

لضاريبية الساليمة. كمات علج االعتراضت  الضريبية للممولين والحد منهت، وكذل  اتخاتذ القارارا  ا
( إلااى أن  للرقتبااة الجبتئياة دور فع ااتل للحااد مان التهاار  الضااريبي، 4102أااتر  دراسااة  حماداوي، 

حيث تعد أدا  قتنونية في يد اإلدار  الضريبية، والتي يبرز دورهت من خلل التحقيج، والت كيد على 
اكتااااتف كااال األخةاااتء بهااادف مصاااداقية التصاااريحت  المقد ماااة مااان ةااارف المكلفاااين بتلضاااريبة، و 

تصحيحهت، وهي بذل  تعد من الوستئل الردعية والوقتئية التي يمكن مان خللهات ولاو نسابيًت وضاع 
اات دراساة  صااتلم،  ( فقااد 4102حاد لظااتهر  التهار  الضااريبي، واساترجت  المبااتل  المتهاار  منهات. أم 

لحاد مان ظاتهر  التهار  الضاريبي أاتر  إلى أن  للسلةت  المتلية في الدولة دور مه  وفع تل فاي ا
لين، وماد   من خالل التحقاج مان البيتنات  الاوارد  فاي اإلقارارا  الضاريبية المقد ماة مان قبال المماو 
التاااازامه  بمساااا  الاااادفتتر والسااااجل  المحتساااابية، والتاااااديد فااااي تةبيااااج العقوباااات  القتنونيااااة بحااااج 

 المختلفين إلجراءا  القتنون. 

 مشكلة الدراسة:
ماااة الضاااريبية لخدماااة مصاااتلم االقتصاااتد الاااوةني، وذلااا  بتمويااال الماااااتريع هااادف  األنظ

االقتصااااتدية والخاااادمت  االجتمتعيااااة، وتحقيااااج األهااااداف السيتسااااية للدولااااة، كماااات تاااااك ل األنظمااااة 
(. وقاااد 4112الضاااريبية األدا  العتماااة لااادفع عجلاااة التنمياااة االقتصاااتدية واالجتمتعياااة  بااان ةتةاااة، 

للظااروف المحيةااة بهاات إلااى اجتمتعيااة واقتصااتدية وسيتسااية، ولكااي  تعااد د  أهااداف الضااريبة تبعااتً 
تتحقااج هااذه األهاااداف البااد ماان وضاااع تاااريع ضااريبي يااا دي أرراضاات، ويعب اار تعبيااارًا سااليمًت عااان 
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أهدافاات التااي تصاا  فااي مصاالحة الدولااة، وأن  يتقب اال الختضااعون للضااريبة هااذا التاااريع ويلتزمااون 
ةريقاااة أو بااا خر ، بحياااث تااا دي هاااذه المختلفاااة إلاااى زعزعاااة ب حكتمااات، وال يعمااادون إلاااى مختلفتااات ب

النظاات  الضااريبي، وتاا ثر ساالبًت علااى أوضاات  المكل فااين باادفع الضااريبة، وعلااى المنتفسااة فيماات بياانه ، 
(. وتكتساي 4102وبتلتتلي ينتج عن ذل  أثتر متلية سايئة قاد تا ثر علاى اقتصاتد الدولاة  الكعباي، 

بتلغاة نظارًا للنتاتئج السالبية المترتباة عليهات، والتاي تصال إلاى  دراسة ظتهر  التهر  الضريبي أهمية
حد تعةيل التنمية والنماو االقتصاتدي، وتهدياد السال  االجتماتعي بتفا اي ظاتهر  البةتلاة، التاي تعاد 

 (.  4102أحد أه  إفرازاتهت المبتار   حتمد، 
، 4102حتاى  4112وبتالةل  على البيتنت  المتعلقة بتإليرادا  الضريبية للسنوا  من 

التاااي أعاااد هت قسااا  اإلحصاااتء والبيتنااات  باااتإلدار  العتماااة بمصااالحة الضااارائ ، وكمااات هاااو مباااين فاااي 
 الجدول التتلي:

 2011 2010 2002 2008 2007 2006 2005 السنة
 .4.74 114141 1.7.41 114.47 9771 999147 1.749 اإليرادا 

 المبالغ بماليين الدينارات
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

 917147 917147 944444 .94114 1.947 .94194 14149 اإليرادا 
 المبالغ بماليين الدينارات

قاااد  4101نلحااظ أن  اإلياارادا  الضااريبية خاالل السااانوا  األخياار  مقترنااًة بااإيرادا  ساانة 
% تقريباًت، وقاد أااتر دياوان المحتسابة فاي تقاتريره تفسايرًا ألسابت  انحاراف 24انخفض  بمات نسابتت 

حصيلة الضريبة، وتدن ي معاد ال  الجبتياة إلاى ضاعف قادر  الهيكال الضاريبي علاى تحقياج أهاداف 
ساااة الضاااريبية، وذلااا  باااتلنظر إلاااى معاااد ال  مساااتهمة الضااارائ  النوعياااة فاااي إجماااتلي القيماااة السيت

االة، وكااذل  لتنااتمي ظااتهر  التهاار  الضااريبي ماان خاالل اإلدالء ببيتناات  رياار صااحيحة فااي  المحص 
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 قاد حاد د   الضاريبي الليبايالماار   (. ماع أن  4107اإلقرارا  الضريبية المقد ماة للمصالحة  قرقات ، 
 لياات اآل والئحتاات التنفيذيااة، العديااد ماان ضاارائ  الاادخلب المتعل ااج 4101( لساانة 7القااتنون رقاا   فااي 

حكااات  تحصااايل الضاااريبةو  مكتفحاااة التهااار  الضاااريبي، تهااادف إلاااى القتنونياااة التاااي . وأن  مصااالحة اب
الضرائ  قد خول  بتةبيج كتفة اإلجاراءا  اللزماة لتنفياذ التااريعت  واللاوائم والقارارا  لتحصايل 
الضاارائ  المسااتحقة علااى الممااولين ومتااتبعته ، واتخااتذ كتفااة اإلجااراءا  القتنونيااة اللزمااة لمتتبعااة 

 (. 4102المتخل فين منه  عن الدفع  موسوعة الضرائ ، 
 لذا يمكن وضع ماكلة الدراسة في التست ل الرئيو التتلي:

  الضريبي؟هل تفعِّل مصلحة الضرائب اآلليات القانونية لمكافحة التهرب 
 ويتفر   من هذا التست ل الرئيو التست ال  الفرعية التتلية:

 هل تقو  مصلحة الضرائ  بتفعيل لليت  الوقتية من حدوث ظتهر  التهر  الضريبي؟ .0

 هل تقو  مصلحة الضرائ  بتفعيل اآلليت  الرادعة لظتهر  التهر  الضريبي؟ .4

 د من التهر  الضريبي؟هل تقو  مصلحة الضرائ  بتفعيل اآلليت  الداعمة للح .2

 أهداف الدراسة:
التعااارُّف علاااى واقاااع تفعيااال اآلليااات  القتنونياااة لمكتفحاااة التهااار   تهااادف هاااذه الدراساااة إلاااى

 الضريبي بمصلحة الضرائ  من وجهة نظر موظفي مصلحة الضرائ  وذل  عن ةريج:   
وتحديااد ، التهاار  الضااريبي حاادوث ظااتهر  ماانااار   للوقتيااة وضااعهت المالتااي لياات  اآل حصاار 94

 .مد  تفعيلهت من قبل المصلحة

، وتحدياد ماد  تفعيلهات مان التهر  الضاريبي لرد  ظتهر   وضعهت المار  التي ليت  اآل حصر 14
 .قبل المصلحة
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، والداعماااة للحاااد مااان التهااار  الضاااريبي، وتحدياااد ماااد   وضاااعهت الماااار  التاااي ليااات  اآل حصاار 4.
 .تفعيلهت من قبل المصلحة

 أهمية الدراسة:
هاااذه الدراساااة مااان كونهااات تتةااار ج للتحقُّاااج مااان ماااد  تةبياااج لليااات  تااااريعية تنباااع أهمياااة 

الاادول ختصااة النتميااة منهاات، أال وهااي ظااتهر  التهاار    تتصاد  لظااتهر  خةياار  وماادم ر  القتصااتديت
لين،  الضريبي، وذل  نظرًا لمت لهذه اآلليت  من دور في حمتية حقوج الخزانة العتمة وحقوج الممو 

كل في مواجهة حر  المستثمرين المحلياين واألجتنا  لتعظاي  األرباتل، إضاتفة وحقوج المجتمع ك
 إلى أن  اإليرادا  الضريبية تمث ل العنصر المه  والفع تل، وتسته  في بنتء الدول والمجتمعت .

 للدراسة النظري اإلطار
احتلاا  الضاارائ  مركاازًا متمياازًا فااي الدراساات  المتليااة كونهاات الوساايلة المهمااة والرئيسااية فااي 
تحقيج أهداف دول عدياد  وختصاة تلا  الادول التاي لاديهت نقا  فاي الثاروا  الةبيعياة، ومان هاذه 
األهااداف اسااتخدا  حصاايلة الضااريبة فااي تموياال نفقاات  قةتعاات  الدولااة كااتلتعلي  والصااحة وتاادعي  

(. وت عد السيتسة الضريبة أحاد أها  4107رتكتزية ومعتلجة األزمت  االقتصتدية  عيسى، البنى اال
أذر  السيتساات  المتليااة وأدواتهاات االقتصااتدية بتلغااة األثاار، حيااث تسااتةيع الاادول تحقيااج العديااد ماان 
المقتصاااد االقتصاااتدية والتنموياااة والحمتئياااة مااان خااالل االهتمااات  بتلااا  التااااريعت ، وبمااات أن الدولاااة 

مثلااًة فااي ساالةتتهت اإلداريااة والتاااريعية هااي المنااوة بهاات دون ريرهاات إدار  تلاا  المنظومااة، فعليهاات مت
ع ء تحديثهت بمت يتمتاى مع أهداف تل  الدول التي تولد لديهت ةمول الوصول إلى تحقيج تنمية 

 (. 4107من خلل تل  التاريعت   محمد، 
ي الوقا  الاراهن مان الظاواهر العتلمياة وت عد ظتهر  التهر  الضريبي والتهري  الجمركي ف

التااي تعااتني منهاات كاال ماان الاادول المتقدمااة والاادول النتميااة علااى حاادب سااواء، وبماات أن الضاارائ  تعااد 
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واحاادً  ماان أهاا  أدوا  السيتسااة المتليااة التااي تعماال علااى تااوفير اإلياارادا  اللزمااة لتموياال عمليااة 
د مان ظاتهر  التهار  ماان خالل اللجاوء إلااى التنمياة االقتصاتدية، فاإن الكثياار مان الادول تساعى للحاا

اسااااتخدا  العديااااد ماااان الوسااااتئل، كزيااااتد  الااااوعي الضااااريبي وتاااااديد الرقتبااااة علااااى عملياااات  الجبتيااااة 
 (. 4107ومكتفحة الفستد  العربي وعبيد، 

ويعرف التهر  الضريبي ب نت عد  دفع الضارائ  أو دفاع الضارائ  بااكل منقاو  وريار 
تهار  الضاريبي علاى إيارادا  ريار معلناة ووثاتئج مازور ، وبااكل عات  قتنوني، وعتدً  مت ينةوي ال

يت  المعتقبة على ذ  بموجا  القاتنون الجناتئي، ألن قيماة الضارائ  تلعا  دورًا أستسايًت فاي تمويال 
اإلنفااتج الحكااومي الماارتبة بتلخاادمت  االجتمتعيااة، حيااث يحتااتج اإلنفااتج العاات  الفعااتل والمسااتجي  

(. كماااات أن 4102اإليااارادا  الضااااريبية الكتفيااااة  عبااادالكري  وجااااتبر، الحتيتجااات  النااااتو لتحصاااايل 
التهر  من الضريبة يعني تمكن الممول من التخل  كليًت أو جزئياًت مان ت دياة الضاريبة المساتحقة 
عليااات، ويحصااال التهااار  مااان خااالل لجاااوء المماااول إلاااى اعتماااتد التهااار  الماااارو  المتمثااال بتجنبااات 

يكاون قااد ارتكا  أياة مختلفااة قتنونياة، أو اعتمااتد التهار  رياار  الخضاو  للضاريبة وت ديتهاات دون أن
المااارو  بتلنجااتل فااي اإلفاال  ماان ت ديااة الضااريبة المسااتحقة علياات عباار ممترسااة الغاا  والتزوياار 

 (.4102ومختلفة األحكت  القتنونية  جتبر والريتحي، 

 أسباب التهرب الضريبي
يختلف نةتج ت ثيرهت من بلد ألخر بتلرر  من أن التهر  الضريبي ظتهر  عتمة ومع ذل  

ذا كااتن السااب  الظااتهر هااو رربااة الممااول فااي االحتفااتظ ب موالاات وعااد  التنااتزل  بصااور  واضااحة، واب
عنهاات للدولااة، إال أن دوافااع الممااول قااي تصاارفتتت بهااذا الاااكل وقدرتاات علااى الوصااول إلااى تحقيااج 

 (:4102رربتت تتوقف على مجموعة من األسبت   صتلم، 
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وتتمثاال فااي ضااعف الااوعي الضااريبي والمسااتو  األخلقااي ورياات  الضاامير يــة: أســباب أخالق 94
لد  المماولين، ويرجاع ذلا  العتقاتد الااخ  أنات يادفع للدولاة أكثار ممات ي خاذ منهات، واعتقاتده 
أن الدولاة تسايء اساتخدا  األماوال العتماة، وكاذل  الااعور بثقال العا ء الضاريبي عناد ارتفاات  

 هت.معدال  الضريبة أو تعدد أنواع

وتتمثل في عد  توافر العنتصار الفنياة واإلدارياة اللزماة والقاتدر  علاى أسباب إدارية أو فنية:  14
تحمااال مساااا وليت  تةبيااااج أحكاااات  القااااوانين، وعااااد  تاااوافر الرقتبااااة التااااي تتميااااز باااادقتهت وساااارعة 
اكتاااتف مختلفااة األجهااز  المختلفااة والمتمثلااة فااي ضااعف كفااتء  الجهااتز الضااريبي وكااذل  عااد  

ألجور التي تكفل حصول موظفي الضارائ  علاى دخاول منتسابة، بتإلضاتفة لعاد  تاوفر توفر ا
تقدي  مكتفآ  تاجيعية وحوافز للمتميزين منه ، وكذل  عد  استخدا  الوستئل العلمية الحديثاة 

 لتحديد الضريبة المستحقة عليه .

التاي تتعار  لهات تتمثل في التقلبت  االقتصاتدية التاي تتعار  لهات الدولاة و  أسباب اقتصادية: 4.
الدولة والتي لهت ت ثير على مختلف المجتال  وبتلتتلي الت ثير على النظت  الضريبي من حيث 
انخفااات  وارتفااات  نسااابة التهااار  الضاااريبي، ففاااي فتااار  االنتعااات  االقتصاااتدي بترتفااات  مساااتو  

مقاادر  النااتتج القااومي الااذي ياا دي باادوره إلااى ارتفاات  متوسااة دخاال الفاارد مماات ياا دي إلااى زيااتد  ال
المتلية للممول على تسديد الضريبة المفروضة عليت، وتبعًت لذل  ي دي إلى تقليل التهر ، أمت 
إذا تعر  االقتصتد لحتال  الكستد أو االنكمات  فساوف يا دي ذلا  إلاى تقليال مساتو  دخال 
الفرد، ومن ثا  تادني المقادر  الاخصاية للمماول علاى تساديد الضارائ  لاذا فاإن مساتل  التهار  

 ي المكلف على إتبت  سبل التهر  الضريبي المتتحة.ستغر 

وتتمثاال فااي سيتسااة اإلنفااتج العاات  فااي الدولااة والتااي تمثاال عااتمًل أستساايًت فااي  أســباب سياســية: 4.
التهر  الضريبي، فكلمت أحسن  الدولة استخدا  األماوال العتماة كلمات قالج توجات المماولين نحاو 
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فاااي أرااارا  ريااار متلياااة أو ريااار اقتصاااتدية التهااار  مااان الضاااريبة. إذ أن اساااتخدا  الضاااريبة 
يجعل من دافعي الضريبة ياعرون بتلظل ، ممات قاد يادفعه  للتهار  مان دفاع الضاريبة كوسايلة 

 لمقتومة هذا الظل .

تتمثل في عد  توفر الخدمت  االجتمتعية كتلتعلي  والصحة وضعف البنى  أسباب اجتماعية: 44
علااااى التهاااار  الضااااريبي. إذ يجاااا  أن ياااااعر  التحتيااااة للدولااااة، فااااإن ذلاااا  يمثاااال حااااتفزًا كبيااااراً 

الماااواةنين فاااي الدولاااة بااا ن مااات دفعاااوه مااان ضااارائ  قاااد انعكسااا  علااايه  وعلاااى وةااانه  باااتلخير 
والرفتهيااة، كماات أن عااد  وجااود ضاامتنت  اجتمتعيااة للممااولين فااي حااتل الااايخوخة والماار  أو 

إلاى البحاث عان فقدان العمل سيدفع في حتل الايخوخة والمر  أو فقدان العمل سيدفع ذلا  
ضاامتنت  ذاتيااة عاان ةريااج تهرياا  جاازء ماان الاادخل ماان الخضااو  للضااريبة، كااذل  فااإن ساا  
اسااتخدا  المااوارد المتليااة ماان قباال المساائولين والتبااذير فااي النفقاات  العتمااة للدولااة يعةااي مبااررًا 

 معنويًت قويًت للتهر  من دفع الضريبة.

لتااي تعتباار األسااتو الااذي يحاادد وتتمثاال فااي ضااعف النصااو  القتنونيااة وا أســباب تشــريعية: 74
فر  الضريبة ونو  الدخول واألاخت  الختضعين لهت، إذ ال ضاريبة إال بان  قاتنوني. لاذا 
فإن عد  دقة النصو  القتنونية أو عد  االستقرار القاتنوني أو ضاعف الجازاءا  القتنونياة أو 

 ستعهت.حدوث االزدواج الضريبي كلهت تخلج حتلة التهر  الضريبي أو تستعد في ات

 أثار التهرب الضريبي
 (: 4102للتهر  الضريبي أثتر واضحة على كل من الدولة والممولين والمجتمع ككل  معتاو، 

العتمااة للدولااة، بحيااث يفااو   ياا دي التهاار  الضااريبي إلااى اإلضاارار بتلخزينااةاآلثــار الماليــة:  94
عاد  قيات  الدولاة بتإلنفاتج جزًء هتمًت من الموارد المتلية على الخزانة العتمة، ويترت  على ذل  

العت  على الوجت األكمال، وتصابم الدولاة عاتجز  عان أداء واجبتتهات األستساية تجاته مواةنيهات، 
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وفي ظل عجز الموازنة تضةر الدولة إلى اللجوء إلى وستئل تمويل أخر  كتإلصادار النقادي 
االقتصاااتدي أو االقتااارا  إال أن هاااذه الوساااتئل قاااد تساااب  مخاااتةر تماااو االساااتقلل الماااتلي و 

 للدولة التي ةبق  مثل هذه الوستئل.

ي دي التهر  الضريبي إلى انعكتست  سلبية على االقتصتد الوةني وذل  اآلثار االقتصادية:  14
من عد  جوان ، فتلنسبة للمستثمر فإن نق  إيارادا  الدولاة بساب  التهار  ال يسامم بتكاوين 

ى القياات  بتلماااتريع االسااتثمترية التااي ادخااتر عاات ، فياا دي ذلاا  إلااى الحااد ماان مقاادر  الدولااة علاا
تقتضاايهت التنميااة. كماات أن انخفاات  معاادال  االدخااتر يجعاال الدولااة تقلاا  حجاا  اإلعفااتءا  
الممنوحاااة فاااي إةاااتر تااااجيع االساااتثمتر ليااا دي ذلااا  إلاااى ركاااود اقتصاااتدي يعمااال عااال ارتفااات  

لمنتفسااة بااين معاادال  التضااخ  والبةتلااة. كماات ياا دي التهاار  الضااريبي إلااى اإلخاالل بقواعااد ا
المنظماات ، حيااث تصاابم المنظماات  المتهربااة ماان دفاااع الضااريبة فااي وضااع أفضاال ماان تلااا  
المنظماات  التااي تلتااز  باا داء واجبتتهاات الضااريبية ماان حيااث اإلمكتنياات  التمويليااة الكبياار  التااي 

 تسمم بتحسين قدراتهت اإلنتتجية وتقوية وضعهت في السوج.

إضاعتف رول التضاتمن باين أفاراد المجتماع، كمات يا دي ي دي التهر  إلى  اآلثار االجتماعية: 4.
إلى عد  المستوا  بين الممولين في تحمل ع ء الضريبة، إذ يتحمل البع  الضريبة بكتملهت 
بينماات يااتخل  منهاات الااذين تمكنااوا ماان التهاار  منهاات، وبتسااتمرار التهاار  تلجاا  الدولااة لتعااوي  

  جدياد  فيازداد العا ء علاى المماولين ذل  برفع معدال  الضرائ  الموجود  أو إضتفة ضرائ
الملتزمين، وباذل  تصابم الضاريبة عاتجز  عان تحقياج التكتمال االجتماتعي باين أفاراد المجتماع 
بتإلضااتفة إلااى أن الضااريبة سااوف تصاابم عااتمًل مسااتعدًا للفسااتد األخلقااي ماان خاالل البحااث 

 الواج  الضريبي.عن جميع الوستئل الماروعة ورير الماروعة قصد التحتيل واإلفل  من 
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 آليات المشرع الليبي لمكافحة التهرب الضريبي
باا ن ضارائ  الادخل، كا ول قاتنون ضاريبي موجحاد  0222( لسانة 40صدر القاتنون رقا   

ألغى جميع القوانين والمراسي  والقرارا  الضريبية المتعدد  والتي كتن  سترية في ليبيت، ث  صدر  
( مااااع مراعاااات  لاااابع  النااااواحي 40القااااوانين الضااااريبية المتتتليااااة علااااى نفااااو ساااايتج القااااتنون رقاااا   

( لسااانة 22والسيتساااية التاااي مااار  بهااات الااابلد فاااي ذلااا  الوقااا  كاااتآلتي: القاااتنون رقااا   االقتصاااتدية 
والئحتاات التنفيذيااة  4101( لساانة 7، وأخياارًا القااتنون رقاا   4112( لساانة 00، والقااتنون رقاا   0272

، حيااث حاادد المااار  الضااريبي الليبااي ضاامن 21/04/4101( بتااتري  274الصااتدر  بااتلقرار رقاا   
يااة لمكتفحااة التهاار  الضااريبي عملاا  هااذه الدراسااة علااى حصاارهت وتصاانيفهت إلااى مااواده للياات  قتنون

 ثلث مستويت  كتألتي:

 المستوى األول: آليات الوقاية من حدوث التهرب الضريبي
( من القتنون جميع الدخول المتحققة فاي ليبيات عان أياة أصاول موجاود  بهات، 0المتد   ت خضع  .1

بحيااااث ال ياااات  التمييااااز بااااين  أي دخاااال إال بتاااااريع،أو أي عماااال، أو ناااااتة فيهاااات، وال يعفااااى 
 الممولين ممت يدفعه  للمتثتل بكل ةواعية.

( مان اللئحاة التنفيذياة للقاتنون بقباول المصالحة بمات ورد باتإلقرار 04( و  00تاير المتدتين   .2
الضريبي للممول من أربتل أو خستئر وربة الضريبة عليت بصفة نهتئية، بارة أن يكون هذا 

ار مكااااتمًل وم ياااادًا بتلمساااااتندا  والاااادفتتر والسااااجل  المحتسااااابية، ومقاااادمًت فااااي اآلجاااااتل اإلقاااار 
 المحدد .

( ماااان القااااتنون تلااااز  المصاااالحة بمراعاااات  قيمااااة اإلعفااااتءا  المتعلقااااة بتلحااااد األدنااااى 22المااااتد    .3
للمعياااة وأقسااتة التاا مين الصااحي والتاا مين علااى الحياات  والتاا مين ضااد الساارقة والحريااج علااى 
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الاخصااية التااي ياادفعهت الممااول، وخصاامهت ماان الاادخل قباال تحديااد قيمااة الضااريبة  الممتلكاات 
 المستحقة.

بمراعات  مقادر  المماول الاخصاية علاى الساداد، وذلا  تلاز  المصالحة ( مان القاتنون 02المتد    .4
بتقسية مبل  الضريبة المساتحقة علاى أرباع أقساتة تسادد خالل السانة التتلياة  قساة كال ثلثاة 

 أاهر(.

( من اللئحة يحج للمماول أو مان يمثلات قتنوناًت أن يةلاع علاى ملفات الضاريبي 02لمتد   وفقًت ل .5
ليتبااين األساابت  التااي اسااتند  إليهاات المصاالحة فيماات أجرتاات ماان تعااديل  علااى اإلقاارار وأسااو 

 احتست  الضريبة وعنتصر ربةهت.

دتهت المصاالحة ( ماان القااتنون الااتظل  ماان قيمااة الضااريبة التااي حااد2يحااج للممااول وفقااًت للمااتد    .6
( يومااًت ماان تااتري  إعلناات بااتلربة 22وذلا  بتقاادي  صااحيفة تظلاا  أماات  اللجنااة االبتدائياة خاالل  

 الضريبي.

( مااان اللئحاااة إجاااراء صااالم ماااع 42( مااان القاااتنون والماااتد   07يجاااوز للمصااالحة وفقاااًت للماااتد    .7
في حاتل تظلمات الممول بنتًء على ةلبت، وذل  في أي وق  قبل صدور قرار اللجنة االبتدائية 

 أمتمهت.

( ماان اللئحاة تجيااز للمصالحة قبااول حساتبت  الممااول المعاد  وفقااًت لنظات  محتساابي 77الماتد    .8
إلكتروني في حتل إعدادهت مةتبقة لعصول المحتسابية، وتاوفر كتفاة الوثاتئج والتقاترير المتلياة 

 المحدد  بتلقتنون.

تستةيع المصلحة إعتد  جدولة الديون  بنتًء على ةل  الممولو ( من اللئحة 72وفقًت للمتد    .9
عنااد ثباات  عااد  مقاادر  الممااول علااى السااداد لظااروف مقبولااة، وذلاا  دون اإلخاالل بتلغراماات  

 المستحقة.
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( مان القاتنون تلتااز  األااخت  الاذين لها  علقااة باربة أو تحصايل الضاريبة بحكاا  20الماتد    .01
يبقى هذا االلتزا  قتئمًت حتاى بعاد وظيفته  أو اختصتصه  أو عمله  بمراعت  أسرار الوظيفة، و 

 وعد  كاف أي معلومت  تتعلج بتلممول أو ناتةت. تر  الخدمة.

 .اآلليات الرادعة لظاهرة التهرب الضريبيالثاني:  مستوىال
( من اللئحة تقو  المصلحة بتعديل الربة وفقًت لمت تراه منتسبًت، في حتل 02بنتًء على المتد    .1

وائي الااذي أجرتاات، عااد  صااحة البيتناات  الااوارد  بااتإلقرار الضااريبي أثبتاا  نتيجااة الفحاا  العااا
أو كاتن اإلقارار ريار مساتوفي  وربة  الضريبة بنتًء رلاى البيتنات  الاوارد  فيات، الذي ت  قبولت

 . للاروة

( ماان القااتنون تفاار  المصاالحة ررامااة تعااتدل قيمااة الضااريبة المسااتحقة 74بنااتًء علااى المااتد    .2
تل عاااد  تقااادي  اإلقااارار الضاااريبي مااان قبااال المماااولين فاااي الموعاااد حسااا  الاااربة النهاااتئي فاااي حااا

 المحدد.

% ماان قيمااة الضااريبة 0( ماان القااتنون تفاار  المصاالحة ررامااة قاادرهت 41بنااتًء علااى المااتد    .3
% 04المستحقة في حتل ت خر الممول عن دفع أقساتة الضاريبة، بحياث ال تزياد الغراماة عان 

 كحد أعلى.

ديناتر  0111تنون تفار  المصالحة رراماة ال تقال قيمتهات عان ( مان القا72بنتًء علاى الماتد    .4
دينتر، عند عاد  التازا  المماولين بمسا  الادفتتر والساجل  المحادد ، أو  21111وال تزيد عن 

 االمتنت  عن تقدي  البيتنت  أو منع موظفي المصلحة من دخول مقرا  هذه األناةة.

ديناتر وال  211ررامة ال تقل قيمتهات عان ( من القتنون تفر  المصلحة 72بنتًء على المتد    .5
دينااتر، علااى كاال ممااول ال يساادد الضااريبة المسااتحقة علياات فااي موعاادهت أو  01111تزيااد عاان 

 تسب  بخةئت أو إهمتلت في ت خير توريد الضريبة.
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( من القتنون تفر  المصلحة ررامة ال تقل قيمتهت عن أربعاة أمثاتل مات 72بنتًء على المتد    .6
يبة، على كل من أدلى ببيتنت  رير صحيحة في اإلقرارا  الضريبية أو أعاد ل  ي د من الضر 

حسااتبت  أو دفااتتر أو سااجل  أو قااوائ  متليااة رياار صااحيحة أو اسااتعمل أي ةريقااة احتيتليااة 
 إلخفتء مبتل  تسري عليهت الضريبة.

تل مات ( من القتنون تفر  المصلحة ررامة ال تقل قيمتهت عان ثلثاة أمثا72بنتًء على المتد    .7
لاا  ياا د ماان الضااريبة، علااى كاال ماان يتخلااف عاان خصاا  أو توريااد الضااريبة الملتااز  بخصاامهت 

 وتوريدهت إلى مقر المصلحة في مواعيدهت.

دينتر،  01111( من القتنون تفر  المصلحة ررامة ال تقل قيمتهت عن 77بنتًء على المتد    .8
 على كل حتلة تعد مختلفة لهذا القتنون ل  تذكر.

( مان القاتنون وعنادمت ي خااى مان ضايت  قيماة الضارائ  تقاو  المصالحة 21الماتد   بنتًء علاى  .9
بإصدار أمر بحجز األموال التي تر  استيفتء قيمة الضريبة منهات حجازًا تحفظياًت، وذلا  تحا  

 أي يد كتن ، وال يرفع هذا الحجز إال بتستيفتئهت.

ديون المستحقة لهات، وأي دياون ( من القتنون تقو  المصلحة بتحصيل ال20بنتًء على المتد     .11
مستحقة للدولة قبل جميع أموال المدينين اآلخرين، وذل  بعاد خصا  ديان النفقاة والمصاروفت  

 القضتئية.

( من القتنون تقو  المصلحة بربة الضريبة وتحصيلهت في أي وق  من 42بنتًء على المتد     .11
 ًة على األناةة الموسمية.السنة على األناةة التي يخاى فيهت من التهر  الضريبي ختص

( مااان القاااتنون، تحااادد المصااالحة الضاااريبة وتقاااو  بخصااامهت إذا توقاااف 22بناااتًء علاااى الماااتد    .12
الممول عان مزاولاة النااتة لفتار  معيناة أو نهتئياًت. وال ينفاذ فاي مواجهاة المصالحة بياع المماول 

 لناتةت الختضع للضريبة.
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ة قيمااة الضااريبة المسااتحقة فااي حااتل وفاات  ( ماان القااتنون، تحاادد المصاالح42بنااتًء علااى المااتد    .13
 الممول وتقو  بتحصيلهت، قبل إجراء أي توزيع للتركة.

( ماااان القااااتنون، تعتباااار المصاااالحة تغيياااار الاااااكل القااااتنوني للاااااركة أو 22بنااااتًء علااااى المااااتد    .14
اناادمتجهت مااع ريرهاات ماان الاااركت ، توقفااًت عاان الناااتة وتقااو  بتحديااد قيمااة الضااريبة المسااتحقة 

 التغيير أو االندمتج. حتى تتري 

 .الداعمة للحد من التهرب الضريبي اآلليات: لثالثا مستوىال
( ماان القااتنون، تسااتةيع المصاالحة الحصااول علااى أي معلوماات  تتعلااج 21بنااتًء علااى المااتد    .1

 بتحصيل أو ربة الضريبة من أي جهة عتمة أو ختصة أو من النيتبة العتمة.

تستةيع المصلحة االةل  على دفتتر ومحاررا  ووثاتئج ( من القتنون، 20بنتًء على المتد    .2
الممولين الختصة بتألناةة الختضاعة للضاريبة عناد كال ةلا ، ساواءذ كاتن ذلا  اإلةال  فاي 

 مقراته  أو في مقر المصلحة.

( مان اللئحاة، تلتاز  جهات  العمال المختلفاة بخصا  22( من القتنون والمتد   22وفقًت للمتد    .3
لاااى العاااتملين لاااديهت وتوريااادهت إلاااى المصااالحة حسااا  المواعياااد المحااادد  الضاااريبة المساااتحقة ع

 بتلقتنون  خص  الضريبة من المنبع(.

( من القتنون، تلتز  الجهت  المختصة بمنم ت ايرا  الخروج من البلد، 22بنتًء على المتد    .4
 .عد  منحهت للممولين األجتن  إال بعد تقدي  مت يفيد سداد الضرائ  المستحقة عليه 

( ماااان القااااتنون، يلتااااز  جميااااع مااااوظفي القةاااات  العاااات  علااااى أن يبلغااااوا 22بنااااتًء علااااى المااااتد    .5
المصلحة بتلةرج اإلدارية المقرر  عن أياة معلومات  تتصال ب عماتله  تفياد بتحصايل الضاريبة 

 ومنع التهر .
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( ماان القااتنون، يلتااز  محاارري العقااود بااإبلي المصاالحة باا ي تصاارف أو 22بنااتًء علااى المااتد    .6
د يجااار  أمااتمه  يرتااا  دخااًل ختضاااعًت للضااريبة، وعاااد  إباارا  عقاااود التنااتزل والتصااارف فاااي عقاا

 األموال إال بعد سداد الضريبة المستحقة عليهت.

( من القاتنون، تلتاز  مصالحة الجماتر  بتزوياد مصالحة الضارائ  بجمياع 27بنتًء على المتد    .7
ة بهااات لتحدياااد الااادخول الختضاااعة اإلقااارارا  الجمركياااة الختصاااة بتالساااتيراد والتصااادير للساااتعتن

 للضريبة.

( ماااان القااااتنون، تلتااااز  الجهاااات  اإلداريااااة المختصااااة بماااانم التااااراخي  22بنااااتًء علااااى المااااتد    .8
المختلفااة، بتزويااد المصاالحة بجميااع ماات أصاادرتت ماان تااراخي  لمزاولااة األناااةة المختلفااة، وال 

 تقو  بتجديدهت إال عند تقدي  اهتد  ضرائ .

( مااان القاااتنون، يلتاااز  األااااخت  االعتبترياااة العتماااة والختصاااة وكاااذل  22بناااتًء علاااى الماااتد    .9
األفاااراد بعاااد  صااارف أي مباااتل  مساااتحقة ألي متعتقاااد أو متعتمااال معهااا  إال عناااد تقااادي  ااااهتد  

 ضرائ .

( ماان القاتنون، تلتااز  الجهات  اإلداريااة الختضاعة للئحااة العقاود اإلداريااة 21بناتًء علااى الماتد    .11
منتقصة، مت ل  يقد  الماتر  مت يفياد ساداد الضارائ  المساتحقة  بعد  قبول أي عر  في أي

 عليت.

( ماان اللئحااة التنفيذيااة للقااتنون، تلتااز  المصااترف التجتريااة والم سساات  22بنااتًء علااى المااتد    .11
المتلية التي لديهت ودائع أيًت كتن  مادتهت بخصا  الضاريبة المحادد  علاى تلا  الودائاع وتوريادهت 

 للمصلحة.
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( مان القاتنون ال يجاوز التحقياج ماع مادير المصالحة أو نوابات أو ماديري 22لماتد   بنتًء علاى ا .12
إدارا  الضرائ  في المساتئل المتعلقاة بعملها ، إال بعاد الحصاول علاى إذن مسابج مان الاوزير 

 المخت .

( ماان القااتنون، تخصاا  نساابة ماان مصااروفت  إجااراءا  الحجااز والبيااع 22بنااتًء علااى المااتد    .13
ن الضااااريبية، تصاااارف لمااااوظفي المصاااالحة تاااااجيعًت لمتتبعااااة الااااديون كمكتفاااا   تحصاااايل الااااديو 

جراءا  الحجز.  واب

( مااان القاااتنون، إمكتنياااة صااارف مكتفااا   متلياااة للعاااتملين بتلمصااالحة أو 012بناااتًء علاااى الماااتد    .14
 ريره  ممن يثب  أنه  قد ستهموا بمجهود خت  في تحصيل أية مبتل  مستحقة للدولة.

 اإلطار العملي للدراسة

 :الدراسةمنهجية 
 لدراساة المنتسا  المانهج لكونات الدراساةإعاداد  فاي التحليلاي الوصافي المانهج  ااساتخدتا  

 لراءلحصول على أعد  لغر  ا تمن خلل تصمي  استبتن وذل  ،واإلنستنية االجتمتعية الظواهر
مجتماااع الدراساااة المتمثااال فاااي ماااوظفي مصااالحة الضااارائ  بتلمنةقاااة الغربياااة، وقاااد  نظااار ووجهااات 

اااتمل  االسااتبتنت علاى ماات حادده المااار  الضاريبي الليبااي مان للياات  لمكتفحاة ظااتهر  التهار  فااي 
با ن ضرائ  الدخل والئحتت التنفيذية. حيث ت  حصر هذه اآلليات   4101( لسنة 7القتنون رق   

أنوا   لليت  للوقتية من التهر ، لليت  رادعة للتهر ، لليات  داعماة للحاد مان وترتيبهت إلى ثلثة 
اختبااتر تاا  تةبيااج (، SPSS برنااتمج الحزمااة اإلحصااتئية للعلااو  االجتمتعيااة تسااتخدا  التهاار (. وب
التحلياال  ، وتةبيااجالدراسااة أدا  ثباات  ماان التحقااج لغاار  (Cronbach Alpha)كرونبااتأ ألفاات 
المئويااااة  والنساااا  المعيتريااااة واالنحرافاااات  الحسااااتبية المتوسااااةت  يااااتوقفااااي  الوصاااافي اإلحصااااتئي
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حقااج ماان للت الماازدوج(T-test)  اختبااتر تسااتخدا ب فرضاايت ال اختبااترماان ثاا  و . الدراسااة لمتغياارا 
 للدراسة. والمتغيرا  المستقلة علقة بين المتغير التتبعال

 :الدراسة فرضيات
ومت هدف  الدراسة  ،الدراسة بماكلة ورد ومت، الستبقة مت توصل  إليت الدراست  علىبنتًء 

 التالية: الرئيسة الفرضية وضع تحقيقت، ت إلى 
 مصلحة الضرائ  تفعل اآلليت  القتنونية لمكتفحة التهر  الضريبي. 

 وتنبثج من هذه الفرضية الفرضيت  الفرعية التتلية:

 األولى الفرعية الفرضية

 تهر  الضريبي.تفعل المصلحة لليت  الوقتية من حدوث ال -

 الثانية الفرعية الفرضية

 المصلحة اآلليت  الرادعة لظتهر  التهر  الضريبي. تفعل -

 لثةالثا الفرعية الفرضية

 .تفعل المصلحة اآلليت  الداعمة للحد من التهر  الضريبي -

 :الدراسة نةوعيِّ  مجتمع
علاااي ماااوظفي مصااالحة الضااارائ  بتلمنةقاااة الغربياااة وذلااا  نظااارًا مجتماااع الدراساااة  أقتصااار

دارا  الضااارائ  بكااال مااان:  للظاااروف األمنياااة الحتلياااة متضااامنًت ماااوظفي اإلدار  العتماااة للضااارائ  واب
قااد اقتصاار  عينااة الدراسااة علااى استقصااتء ، و ةاارابلو، رريااتن، الزهااراء الزاويااة، صاارمتن، صاابراتت

فح  الضاااريبي فعلياااًت  تنفياااذ إجاااراءا  تحدياااد ورباااة أراء ووجهااات  نظااار الماااوظفين القاااتئمين باااتل
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( اسااتبتنة 20بلاا  المسااترجع منهاات   .اسااتبتنة (71 الضااريبة ومتتبعااة تحصاايلهت(، حيااث تاا  توزيااع 
 % تقريبًت.27صتلحة للدراسة، أي مت نسبتت 

 :الدراسة متغيرات قياس
"تفعيل لليات  الوقتياة مان حادوث ظاتهر   تبين التي العوامل يمثل :األول المستقل المتغير

 (.01  إلى (1) منة االستبتن فقرا  خلل من المتغير هذا ويقتو التهر  الضريبي"،
"تفعيل اآلليت  االرادعة لظاتهر  التهار   تبين التي العوامل يمثل :الثاني المستقل المتغير

 .(42إلى   (00من  ة االستبتن فقرا  خلل من المتغير هذا ويقتو الضريبي"،
"تفعياال اآللياات  االداعمااة للحااد ماان  تبااين التااي العواماال يمثاال :لــثالثا المســتقل المتغيــر

 .(22( إلى  42من  ة االستبتن فقرا  خلل من المتغير هذا ويقتو التهر  الضريبي"،
اآللياات  القتنونيااة   "تفعياال مصاالحة الضاارائالمتغياارا  التااي تبااين  مثاالوي :التــابع المتغيــر

 معًت.ة المستقلا  المتغير  قيتو خلل منتقتو و  ،"لمكتفحة التهر  الضريبي

 :الدراسة مقياس
 اآلتية: واألوزان بتلدرجت  األبعتد الخمتسي(Likert)  ليكر  مقيتو اعتمتد ت 

 فعل تمتمتً م فعلم نسبيتً  فعلم فعلمرير  فعل تمتمتً مرير 
1 2 3 4 5 
لهاذا خماو إجتبات  وفقاًت  عاددهت ةرل عدد اإلجتبت  والباتل يت   معيتريةال درجةتحديد الول

(، 2=0-2 الدرجااة الكباار  علااى النااتتج  ةوقساام (الدرجااة الصااغر  ماان الدرجااة الكباار   لمقيااتوا
  :الجدول التتلي. وقد احتسب  درجة ونسبة التفعيل وفقًت (1821 =2/2 
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 درجة التفعيل النسبة المعيترية الدرجة

 جداً  ضعيف %36من  أقل إلى20% من  1.8إل أقل من  1 من

 ضعيف %52من  أقل إلى36% من  2.6إلى أقل من  1.8من 

 متوسة %68 من أقل إلى %52 من  3.4إلى أقل من  2.6من 

 جيد %84من  أقل % إلى68من  4.2إلى أقل من  3.4من 
 عتلي % ف كثر84 من ف كثر 4.2من 

 :الدراسة أداة ثبات
أحااد اختبااترا  صاادج الثباات  الااداخلي  (Cronbach Alpha)ي عااد اختبااتر كرونبااتأ ألفاات 

 :كتألتي استخدامت ت  الدراسة أدا  ثبت  من التحقج لغر لعينة الدراسة، و 

 (1جدول رقم )

 المجتل
 عدد

 الفقرا 

 معتمل

 كرونبتأ

 ألفت

 درجة
 القبول

 عتلية 0.964 10 .عتمل لليت  الوقتية من حدوث ظتهر  التهر  الضريبي

 عتلية 0.978 14 .عتمل اآلليت  الرادعة لظتهر  التهر  الضريبي

 عتلية 0.959 14 .عتمل اآلليت  الداعمة للحد من التهر  الضريبي

 عتلية 0.967 38 مجتمعةالمستقلة  للمتغيرا  اإلحصتئي المتوسة

 وهاذه (96%) تجاتوز  أنهات نجاد (0 فاي الجادول رقا   ألفات كرونباتأ معتمال قاي  بتساتعرا 

 واتستج ثبت  قي  إلى تاير فهي وبذل  جميعًت، الدراسة فقرا  لمجمو  اإلحصتئي الوسة تمثل النسبة

 مان هي المختتر  العينة أن على يدل مت وهو بينهت، فيمت الدراسة عينة أفراد بين عتلية(  بدرجة داخلي

 الدراسة. أررا  لتحقيج منتسبة ب نهت االستنتتج وبتلتتلي قيتست، المراد المجتمع



 عبد الحفيظ فــرح ميرة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 :النتائج وعرض الفرضيات اختبار
الوصاافي  اسااتخدا  التحلياال اإلحصااتئي  تاا، فرضاايت الاختبااتر و لغاار  اسااتخراج النتااتئج 

لحصاااول علاااى المتوساااةت  الحساااتبية واالنحرافااات  المعيترياااة والنسااا  بتلمتغيااارا  الدراساااة، وذلااا  
 ، كتألتي:المزدوج(T-test) ستخدا  اختبتر المئوية، ومن ث  اختبتر فرضيت  الدراسة بت

 .الوصفي اإلحصاء نتائج عرض 94

   الديموغرافية للمتغيرات تبعاً  الدراسة عينة أفراد أواًل: توزيع

 (2جدول رقم )
 النسبة التكرار الفئة المتغير

 العلمي الم هل

 % 18 11 دبلو 

 % 70.5 43 بكتلوريوو

 % 11.5 7 متجستير

 % 0.0 0 دكتوراه
 %100 61 المجمو                      

 الوظيفة
 % 6.6 4 مدير

 % 31.1 12 رئيو قس 
 % 62.3 38 فتح  ضريبي

 %100 61 المجمو                      

 الخبر  سنوا 

 % 4.2 3 سنوا  5 من أقل
 % 52.5 32 ةسن15 من أقل إلى 5 من
 % 32.8 20 سنة 25 من أقل إلى15 من

 % 2.8 6 ف كثر سنة 25من 

 %100 61 المجمو                      
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ماان  %24( أن اات بتلنساابة لمتغياار الم هاال العلمااي فااإن 4نلحااظ ماان خاالل الجاادول رقاا   
% 0082بكاااااااتلوريوو،  %7182أفاااااااراد عيناااااااة الدراساااااااة مااااااان ذوي المااااااا هل  الدراساااااااية العتلياااااااة  

تقريبًت من أفراد عينة الدراسة ه  من المسئولين والقيتدا  اإلدارياة  %21متجستير(، كمت أن نسبة 
ساااانة. وهااااذه  02ماااانه  تزيااااد خباااارته  فااااي العماااال عاااان  %22 وظيفااااة ماااادير ورئاااايو قساااا (، وأن 

الم ارا  تفيد ب ن العينة التي اختير  لإلجتبة على تست ال  هذه الدراسة ستكون مفيد  للوصاول 
 لنتتئج أكثر واقعية. 

 .الدراسة متغيرات من متغير لكل الوصفي التحليل ثانيًا:

 مااان فقااار  لكااال المئوياااة المعيترياااة والنسااا  واالنحرافااات  الحساااتبية المتوساااةت  اساااتخدم 
 :كتآلتي النتتئج توضم التتلية والجداول الدراسة، متغيرا  من متغير كل فقرا 

 آليات الوقاية من حدوث ظاهرة التهرب الضريبي. التي تمثل متغير فقراتال (3جدول رقم )

 الفقر   
 الوسة
 الحستبي

 االنحراف
 المعيتري

 الترتي  التبتين

1 
ياات  إخضاات  جميااع الاادخول المتحققااة فااي ليبياات عاان أيااة أصااول موجااود  بهاات أو أي 

 عمل أو ناتة فيهت، وال يعفى أي دخل إال بتاريع.
 الستدو 0.837 0.9150 3.79

2 
المصاالحة ماات جااتء بااإقرار الممااول الضااريبي عناادمت يقااد  فااي الموعااد المحاادد، تقباال 

 ويكون مكتمًل، وم يدًا بتلمستندا  والدفتتر والسجل  المحتسبية.
 الرابع 0.837 0.9147 3.89

3 
تراعاااي المصااالحة عناااد ربةهااات للضاااريبة خصااا  اإلعفاااتءا  المتعلقاااة بتلحاااد األدناااى 

يااات ، والتااا مين الصاااحي، والتااا مين ضاااد السااارقة للمعيااااة، وأقساااتة التااا مين علاااى الح
 والحريج على الممتلكت  الختصة.

 الستبع 0.989 0.9943 3.75

4 
تراعاااي المصااالحة مقااادر  المماااولين الاخصاااية علاااى الساااداد بتقساااية مبلااا  الضاااريبة 

 المستحقة على أربع أقستة تسدد خلل السنة التتلية.
 الثتني 1.016 1.0079 4.13

5 
من يمثلت قتنونًت أن يةلع على ملفت الضاريبي ليتباين األسابت  التاي  يحج للممول أو

اساااتند  إليهااات المصااالحة فيمااات أجرتااات مااان تعاااديل  علاااى اإلقااارار وأساااو احتسااات  
 الضريبة وعنتصر ربةهت.

 الختمو 1.383 1.1758 3.87



 عبد الحفيظ فــرح ميرة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 الفقر   
 الوسة
 الحستبي

 االنحراف
 المعيتري

 الترتي  التبتين

6 
يحااااج للممااااول الااااتظل  ماااان قيمااااة الضااااريبة التااااي حااااددتهت المصاااالحة، وذلاااا  بتقاااادي  

   أمت  اللجنة االبتدائية وفقًت للاروة والمواعيد المحدد  قتنونًت.صحيفة تظل
 األول 1.070 1.0347 4.21

7 
تعمل المصلحة على إجاراء صالم ماع المماول بناتًء علاى ةلبات، وذلا  فاي أي وقا  

 قبل صدور قرار اللجنة االبتدائية في حتل تظلمت أمتمهت.
 الثتلث 0.962 0.9810 4.07

8 
حستبت  الممولين المعد  وفقًت لنظات  محتسابي إلكتروناي عناد التزامات تقبل المصلحة 

 بتوفير كتفة الوثتئج والتقترير المتلية المحدد  بتلقتنون.
 العتار 1.550 1.2451 3.18

2 
تعمااال المصااالحة علاااى إعاااتد  الجدولاااة لاااديون المماااول فاااي حاااتل عاااد  مقدرتااات علاااى 

 بتلغرامت  المستحقة.السداد لظروف تقبلهت، وذل  دون اإلخلل 
 الثتمن 1.371 1.1709 3.72

10 
يلتاااز  كااال مااان لديااات إةااال  علاااى البيتنااات  المتلياااة للمماااول ونااااتةت بحكااا  وظيفتااات 

 بمراعت  أسرار الوظيفة، ويبقى االلتزا  قتئمًت حتى بعد تر  الخدمة.
 التتسع 1.213 1.1012 3.59

  1.123 1.0540 3.82 المجمو 

 فقارا  مان فقار  لكال المعياتري واالنحاراف الحساتبي الوساة قاي  تباين( 2مان الجادول رقا   

 تأن ا إلاى تااير التايالستدساة  الفقار  أن   لليت  الوقتية مان حادوث ظاتهر  التهار  الضاريبي"، "مجتل
 احتلا  قاد يحاج للمماول الاتظل  مان قيماة الضاريبة التاي حاددتهت المصالحة أمات  اللجناة االبتدائياة.

 نسابة يمثال الوساة وهاذا (1.0347) قادره معياتري وانحراف (4.21) بل  حستبي بوسة األول الترتي 

مصالحة الضارائ  تقبال  أن   ثتمناة والتاي تااير إلاىال الفقار  كتنا  بينمات .تقريباتً  %(22  قادرهت مئوياة
حستبت  الممولين المعد  وفقًت لنظات  محتسابي إلكتروناي عناد تاوفير كتفاة الوثاتئج والتقاترير المتلياة 

 وانحاراف (3.18) قادره حساتبي بوساة قاد جاتء  فاي الترتيا  العتاار واألخيار ،دد  بتلقاتنونالمحا

لليات  الوقتياة مان  لمجاتل الحساتبي الوساة أمات، تقريباتً  (64%) مئوياة وبنسابة  (1.2451) معياتري
 مات ويمثال (1.0540) لات المعياتري واالنحاراف ،(3.82) بلا فقاد  حادوث ظاتهر  التهار  الضاريبي

 وذل  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. تقريبت، (76%) نسبتت
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 لليات  الوقتياة مان حادوث ظاتهر  التهار  الضاريبي مجاتلب المتعلقاة الفقارا  أها  كتنا  وقاد
المصلحة تراعي مقدر  الممولين الاخصية على السداد بتقسية مبلا  الضاريبة المساتحقة،   أن   هي

علاى ةلبات، وذلا  قبال صادور قارار اللجناة االبتدائياة فاي كمت أنهت تقبل التصاتلم ماع المماول بناتًء 
وتاربة الضاريبة مان خالل  حتل تظلمت أمتمهت. وتعتمد المصلحة مت جاتء باإقرار المماول الضاريبي

عناادمت يقااد  فااي الموعااد المحاادد ويكااون مكااتمًل وم ياادًا بتلمسااتندا  والاادفتتر  البيتناات  الااوارد  فياات
مول أو مان يمثلات قتنوناًت أن يةلاع علاى ملفات الضاريبي ليتباين والسجل  المحتسبية. كمت يحج للم

األسبت  التي استند  إليهات المصالحة فيمات أجرتات مان تعاديل . وأن جمياع الادخول المتحققاة فاي 
ليبيت تخضع للضريبة. كمت تراعي المصلحة عند ربةهت للضريبة خص  اإلعفاتءا  المتعلقاة بتلحاد 

المختلفة. وتعمل المصلحة على إعتد  الجدولة لاديون المماول فاي األدنى للمعياة وأقستة الت مين 
 حتل عد  مقدرتت على السداد.

 .اآلليات الرادعة لظاهرة التهرب الضريبيالتي تمثل متغير  الفقرات (4جدول رقم )

 الفقر   
 الوسة
 الحستبي

 االنحراف
 المعيتري

 الترتي  التبتين

أجرتاات المصاالحة عااد  صااحة البيتناات  الااوارد  فااي حااتل أثبتاا  نتيجااة الفحاا  الااذي  11
 بتإلقرار، يت  تعديل الربة الضريبي وفقًت لمت تراه المصلحة منتسبًت.

 الثتني 0.728 0.8532 4.15

تفاار  المصاالحة ررامااة تعااتدل قيمااة الضااريبة المسااتحقة حساا  الااربة النهااتئي فااي  12
 حتل عد  تقدي  الممول لإلقرار الضريبي في الموعد المحدد.

 الستدو 1.584 1.2586 3.44

%( ماان قيمااة الضااريبة المساتحقة فااي حااتل تاا خر 1تفار  المصاالحة ررامااة قادرهت   13
 % كحد أعلى.12الممول عن دفع أقستة الضريبة ال تزيد عن 

 األول 0.727 0.8528 4.20

14 
د عنااد  50000د وال تزيااد عاان  1000تفار  المصاالحة ررامااة قيمتهاات ال تقاال عاان 

الممااااول بمساااا  الاااادفتتر والسااااجل  المحاااادد ، أو االمتناااات  عاااان تقاااادي  عااااد  التاااازا  
 البيتنت  أو منع موظفي المصلحة من دخول مقر ناتةت.

 العتار 1.528 1.2361 2.85

15 
د علااى  10000د وال تزيااد عاان  500تفاار  المصاالحة ررامااة قيمتهاات ال تقاال عاان 

تسااااب  بخةئاااات أو كاااال ممااااول ال يساااادد الضااااريبة المسااااتحقة علياااات فااااي موعاااادهت أو 
 إهمتلت في ت خير توريد الضريبة.

2.66 1.3024 1.696 
الثتني 
 عار
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 الفقر   
 الوسة
 الحستبي

 االنحراف
 المعيتري

 الترتي  التبتين

16 

عنااااد اإلدالء ببيتناااات  ختةئااااة فااااي اإلقاااارار الضااااريبي، أو إعااااداد حسااااتبت  ودفااااتتر 
وساااجل  وقاااوائ  متلياااة ريااار صاااحيحة، أو اساااتعمتل ةااارج احتيتلياااة إلخفاااتء مباااتل  

تقال عان أربعاة أمثاتل مات لا  يا د  تسري عليهت الضاريبة، تفار  المصالحة رراماة ال
 من الضريبة.

 الثتمن 1.743 1.3203 3.08

تفار  المصالحة رراماة ال تقاال عان ثلثاة أمثااتل مات لا  يا د ماان الضاريبة علاى كاال  17
 من يتخلف عن خص  أو توريد الضريبة للمصلحة في مواعيدهت.

2.70 1.2158 1.478 
الحتدي 
 عار

دينتر على كل حتلاة تعاد مختلفاة لهاذا  10000تفر  المصلحة ررامة ال تقل عن  18
 القتنون ل  تذكر. 

2.21 1.0819 1.170 
الثتلث 
 عار

12 
عناادمت ي خااااى مااان ضاايت  الضااارائ  تقاااو  المصااالحة بإصاادار أمااار بحجاااز األماااوال 
التااي تاار  اسااتيفتء قيمااة الضااريبة منهاات حجاازًا تحفظيااًت وذلاا  تحاا  أي يااد كتناا ، وال 

 يرفع هذا الحجز إال بتستيفتئهت. 
 الستبع 1.139 1.0671 3.38

قبال جمياع أماوال عند إصدار قرار بتلحجز على األموال، تحصال المصالحة ديونهات  20
 المدينين اآلخرين وذل  بعد دين النفقة والمصروفت  القضتئية.

 الختمو 1.113 1.0548 3.59

تقو  المصلحة بربة الضريبة وتحصيلهت في أي وق  من السنة، عنادمت يخااى مان  21
 التهر  الضريبي ختصًة على األناةة الموسمية.

 الرابع 1.309 1.1442 3.61

تحدد المصلحة الضريبة وتقو  بخصمهت إذا توقف المماول عان مزاولاة النااتة لفتار   22
 معينة أو نهتئيًت. وال ينفذ في مواجهة المصلحة بيعت لناتةت. 

 التتسع 1.429 1.1954 3.07

تحدد المصلحة قيمة الضريبة المستحقة في حتل وفت  المماول وتقاو  بتحصايلهت قبال  23
 الورثة.توزيع التركة على 

3.44 1.2319 1.517 
الستدو 
 مكرر

عناااد تغييااار الااااكل القاااتنوني للااااركة أو انااادمتجهت، يعتبااار ذلااا  توقفاااًت عااان النااااتة  24
 .أو االندمتج وتحدد قيمة الضريبة المستحقة حتى تتري  التغيير

 الثتلث 1.605 1.2671 3.62

  1.340 1.1486 3.29 المجمو 

 فقارا  مان فقار  لكال المعياتري واالنحاراف الحساتبي الوساة قاي  تباين( 2مان الجادول رقا   

المصالحة   ن  با الثتلثاة عاار التاي تفياد الفقار  أن   اآلليت  الرادعة لظاتهر  التهار  الضاريبي"، "مجتل
%( ماان قيمااة الضاريبة المسااتحقة فااي حاتل تاا خر الممااول عان دفااع أقسااتة 0تفار  ررامااة قادرهت  

 حستبي بوسة األول الترتي  احتل  قد % كحد أعلى.04عن  الضريبة بحيث ال تزيد هذه الغرامة

 .تقريباتً  %(22  قادرهت مئوياة نسابة يمثال الوساة وهاذا (1.0347) قادره معياتري وانحاراف (4.21) بلا 
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ديناتر  01111المصالحة تفار  رراماة ال تقال عان   ن  با ثتمنة عار والتي تفيادال الفقر  كتن  بينمت
قااد جااتء  فااي الترتياا  الثتلااث عااار  ،يعااد مختلفااة لهااذا القااتنونو علااى كاال تصاارف لاا  ياااتر إلياات 

. تقريباتً  (44%)  مئوياة وبنسابة  (1.0819) معياتري وانحاراف  (2.21) قادره حساتبي بوساة واألخيار
 وباتنحراف ،(3.29) بلا فقاد  اآلليات  الرادعاة لظاتهر  التهار  الضاريبي لمجاتل الحستبي الوسة أمت

 وذل  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. تقريبت، (66%) نسبتت تم يمثلل (1.1486) قدره معيتري
 أن   هاي اآلليات  الرادعاة لظاتهر  التهار  الضاريبي مجاتلب المتعلقاة الفقارا  أها  كتنا  وقاد

المصلحة يمكنهت تعديل الربة الضريبي وفقًت لمت تراه منتسابًت فاي حاتل عاد  صاحة البيتنات  الاوارد  
المصالحة تعتبار تغييار الااكل القاتنوني للااركة أو انادمتجهت توقفاًت عان  أن  بتإلقرار الضريبي. كمت 

المصالحة يمكنهات  أن  . كمات أو االنادمتج الناتة وتقو  بربة الضريبة المستحقة حتى تاتري  التغييار
ربااة الضااريبة وتحصاايلهت فااي أي وقاا  ماان الساانة عناادمت ي خاااى ماان حاادوث التهاار  الضااريبي. 

هااات قبااال جمياااع أماااوال المااادينين اآلخااارين عناااد التصااارف فاااي األماااوال ويمكنهااات كاااذل  تحصااايل ديون
المصاالحة تفاار  ررامااة تعااتدل قيمااة الضااريبة المسااتحقة  أن  المحجااوز عليهاات حجاازًا تحفظيااًت. كماات 

حس  الربة النهتئي في حتل تقدي  اإلقرار الضريبي في ريار موعاده المحادد. وللمصالحة إصادار 
تء قيمااة الضااريبة منهاات حجاازًا تحفظيااًت تحاا  أي يااد كتناا ، وال أماار بحجااز األمااوال التااي تاار  اسااتيف

 يرفع هذا الحجز إال بتستيفتء قيمة الضريبة.

 اآلليات الداعمة للحد من التهرب الضريبي.التي تمثل متغير  فقراتال (5جدول رقم )

 الفقر   
 الوسة
 الحستبي

 االنحراف
 المعيتري

 الترتي  التبتين

25 
معلومااات  تتعلاااج بتحصااايل أو رباااة الضاااريبة مااان أي تتحصااال المصااالحة علاااى أي 

 جهة عتمة أو ختصة أو من النيتبة العتمة.
 الثتمن 1.537 1.2396 3.11

26 
تةلاااااع المصااااالحة علاااااى دفاااااتتر ومحاااااررا  ووثاااااتئج المماااااولين الختصاااااة بتألنااااااةة 

 الختضعة للضريبة عند كل ةل  سواءذ في مقراته  أو في مقر المصلحة.
 األول 0.543 0.7370 3.92
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 الفقر   
 الوسة
 الحستبي

 االنحراف
 المعيتري

 الترتي  التبتين

27 
تلتز  جهت  العمل المختلفة بخص  الضريبة المستحقة على العتملين لاديهت وتوردهات 

 إلى المصلحة في مواعيدهت المحدد   الخص  من المنبع(.
 الثتني 1.037 1.0184 3.79

28 
تلتز  جهت  االختصات  بعاد  مانم ت اايرا  الخاروج مان الابلد للمماولين األجتنا  

 يفيد سداد الضرائ  المستحقة.إال بعد تقدي  مت 
 الثتلث 1.289 1.1351 3.75

22 
يحر  موظفي القةت  العت  على تبلي  المصلحة بتلةرج اإلدارية المقارر  عان أياة 

 معلومت  تتصل ب عمتله  تفيد بتحصيل الضريبة ومنع التهر .
 العتار 1.662 1.2893 2.93

30 
بتلتصاارفت  والعقااود التااي تجاار  أمااتمه  محاارري العقااود يلتزمااون بااإبلي المصاالحة 

 والتي ترت  دخًل ختضعًت للضريبة وال يبرمونهت إال بسداد الضريبة.
2.54 1.3732 1.886 

الثتلث 
 عار

31 
تقااااو  مصاااالحة الجمااااتر  بتزويااااد المصاااالحة بجميااااع اإلقاااارارا  الجمركيااااة الختصااااة 

 بتالستيراد والتصدير.
2.79 1.1988 1.437 

الحتدي 
 عار

32 
الجهاااات  اإلداريااااة المختصااااة بماااانم التااااراخي  بتزويااااد المصاااالحة بجميااااع ماااات  تقااااو 

 أصدرتت من تراخي ، وال تقو  بتجديدهت إال بتقدي  اهتد  ضرائ .
 الختمو 1.213 1.1012 3.41

33 
يلتااز  األاااخت  االعتبتريااة العتمااة والختصااة وكااذل  األفااراد بعااد  صاارف أي مبااتل  

 إال بتقدي  اهتد  ضرائ . مستحقة ألي متعتقد أو متعتمل معه 
 الستبع 1.238 1.1125 3.28

34 
تلتاااز  الجهاااات  الختضااااعة للئحاااة العقااااود اإلداريااااة بعاااد  قبااااول أي عاااار  فااااي أي 

 منتقصة مت ل  يقد  الماتر  مت يفيد سداد الضرائ  المستحقة عليت.
 الستدو 1.111 1.0543 3.30

35 
التاااي لاااديهت ودائاااع أياااًت كتنااا  مااادتهت تلتاااز  المصاااترف التجترياااة والم سسااات  المتلياااة 

 بخص  الضريبة المحدد  على تل  الودائع وتوريدهت للمصلحة.
 التتسع 1.190 1.0910 3.10

36 
ال يت  التحقيج مع مدير المصلحة أو نوابت أو مديري إدارا  الضرائ  فاي المساتئل 

 المتعلقة بعمله  إال بعد الحصول على إذن من الوزير المخت .
 الرابع 1.186 1.0889 3.46

37 
تخصااا  نسااابة مااان مصاااروفت  إجاااراءا  الحجاااز والبياااع كمكتفااا   تحصااايل للاااديون 

 تصرف لموظفي المصلحة تاجيعًت لتةبيج إجراءا  الحجز.
2.93 1.2365 1.529 

العتار 
 مكرر

38 
يات  صاارف مكتفا   متليااة للعاتملين بتلمصاالحة أو ريااره  ممان يثباا  أنها  قااد سااتهموا 

 تحصيل أي مبتل  مستحقة للدولة.بمجهود خت  في 
2.61 1.4864 2.209 

الثتني 
 عار

  1.362 1.1544 3.21 المجمو 
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 فقارا  مان فقار  لكال المعياتري واالنحاراف الحساتبي الوساة قاي  تباين( 2مان الجادول رقا   

 إلاى تااير التايالستدساة والعاارون  الفقار  أن   اآلليت  الداعمة للحد من التهر  الضاريبي"، "مجتل

لمصااالحة الضااارائ  الحاااج فاااي أن تةلاااع علاااى دفاااتتر ومحاااررا  ووثاااتئج المماااولين الختصاااة  أن  
بتألناااااةة الختضااااعة للضااااريبة عنااااد كاااال ةلاااا ، سااااواءذ كااااتن اإلةاااال  فااااي مقااااراته  أو فااااي مقاااار 

 (1.7370) قدره معيتري وانحراف (3.92) بل  حستبي بوسة األول الترتي  جتء  في قد المصلحة،

محارري  أن   ثلثاون والتاي تااير إلاىال الفقار  كتنا  بينمات .تقريبتً  %(72 مت نسبتت  يمثل الوسة وهذا
يترتا  عنهات دخاًل التاي العقود يلتزمون بإبلي المصلحة بتلتصارفت  والعقاود التاي تجار  أماتمه  و 

 (2.54) قاادره حسااتبي بوسااة قااد جااتء  فااي الترتياا  الثتلااث عااار واألخياار ختضااعًت للضااريبة.

اآلليات   لمجاتل الحساتبي الوساة أمات. تقريباتً   (51%) وبمات نسابتت (1.3732) يمعياتر  وانحاراف
 مات ويمثال (1.1544) لات المعيتري واالنحراف ،(3.21) بل فقد  الداعمة للحد من التهر  الضريبي

 وذل  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. تقريبت، (64%) نسبتت
 أن   هاي اآلليت  الداعماة للحاد مان التهار  الضاريبي مجتلب المتعلقة الفقرا  أه  كتن  وقد

جهت  العمل المختلفة تقو  بخص  الضريبة المستحقة على العتملين لديهت وتوردهات إلاى المصالحة 
فاااي مواعيااادهت المحااادد . كمااات أن الجهااات  المخولاااة بمااانم ت اااايرا  الخاااروج مااان الااابلد للمماااولين 

التحقيج مع ال يت   أنيفيد سداد الضرائ  المستحقة. و  األجتن  تلتز  بعد  منحهت إال بعد تقدي  مت
مدير المصلحة أو نوابت أو مديري إدارا  الضرائ  في المستئل المتعلقة بعمله  إال بعد الحصول 

ماان الااوزير المخاات . كماات أن الجهاات  اإلداريااة المختصااة بماانم التااراخي  تقااو  مساابج علااى إذن 
 اخي ، وال تقو  بتجديدهت إال بتقدي  اهتد  ضرائ .بتزويد المصلحة بجميع مت أصدرتت من تر 
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 المتغيرات التي تبين اآلليات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي  (6جدول رقم )

 المتغيرا   
الوسة 
 الحستبي

االنحراف 
 المعيتري

 الترتي  التبتين

 األول 1.123 1.0540 3.82 لليت  الوقتية من حدوث ظتهر  التهر  الضريبي. 1
 الثتني 1.340 1.1486 3.29 .اآلليت  الرادعة لظتهر  التهر  الضريبي 2
 الثتلث 1.362 1.1544 3.21 اآلليت  الداعمة للحد من التهر  الضريبي. 3

  1.275 1.1190 3.44 اآلليت  القتنونية لمكتفحة التهر  الضريبي

 
المساتقل األول  المتغيار أن ( نلحاظ2الجادول رقا    فاي الاوارد  النتاتئج تتباع خالل مان

وهذه  تقريبًت،76% بنسبة  أوالً  جتء بتفعيل لليت  الوقتية من حدوث ظتهر  التهر  الضريبي المتعلج
%(. مماات ياادل علااى أن هااذا المتغياار مفعاال 22ماان  أقاال % إلااى22النساابة تقااع فااي المجااتل  ماان 

بتفعياال اآللياات   متعلااجال المسااتقل الثااتني المتغياار جااتء بدرجااة جيااد حساا  مقيااتو الدراسااة. بينماات
 % إلى24وهذه النسبة تقع في المجتل  من  تقريبًت، 66% بنسبة الرادعة لظتهر  التهر  الضريبي

المساتقل  المتغيار جاتء بينمات متوساة.ممات يادل علاى أن هاذا المتغيار مفعال بدرجاة  %(22 مان أقال
وهاذه النسابة  تقريباًت، 64% ةبنسب اآلليت  الداعمة للحد من التهر  الضريبيبتفعيل  المتعلج لثالثت

مماات ياادل علااى أن هااذا المتغياار مفعاال بدرجااة  %(22 ماان أقاال % إلااى24 نتقااع فااي المجااتل  ماا
 متوسة.

مصلحة الضرائ  تفعل اآلليات  أمت فيمت يتعلج بمتغير الدراسة التتبع والذي ياير إلى أن 
النسبة تقع فاي المجاتل  مان وهذه تقريبًت،  %22القتنونية لمكتفحة التهر  الضريبي قد جتء بنسبة 

 يد.%(. ممت يدل على أن هذا المتغير مفعل بدرجة ج22من  أقل % إلى22
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 ( االستداللي  التحليلي اإلحصاء نتائج عرض 14

 ( المزدوج لمتغير تفعيل اآلليات القانونية لمكافحة التهرب الضريبيtاختبار ) (7جدول رقم )

 المتغيرا 
 tقيمة 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

 مستو 
المعنوية

Sig 

مستو  
الداللة
(α) 

 القرار
 قبول، 
 رف (

تفعاااال المصاااالحة للياااات  الوقتيااااة ماااان حاااادوث ظااااتهر  التهاااار  
 .الضريبي

 قبول 0.05 0.000 60 43.316

 قبول 0.05 0.000 60 33.371 .تفعل المصلحة اآلليت  الرادعة لظتهر  التهر  الضريبي
 قبول 0.05 0.000 60 35.359 .التهر  الضريبيتفعل المصلحة اآلليت  الداعمة للحد من 

 قبول 0.05 0.000 60 44.042 تفعيل اآلليت  القتنونية لمكتفحة التهر  الضريبي
لمكتفحااة  القتنونيااة لياات اآل واقااع تفعياال معرفااة لغاار  أن ااتنسااتنتج  (7رقاا    ماان الجاادول

 :األتي خلل من ذل  اختبتر ت  فقد ، التهر  الضريبي ظتهر 
 لياات  الوقتيااة ماان حاادوث ظااتهر  التهاار  الضااريبيآلل المصاالحة يااتفعب يتعلااج فيماات (0

ومتغيار تفعيال اآلليات  القتنونياة  المتغيار هاذا باين إحصاتئية داللاة ذا  علقاة توجاد أنات يتضام
 ،(Sig = 0.000)يبلا   المعنوياة ومستو  ( (t =43.316ةقيم أن حيث ،لمكتفحة التهر  الضريبي

تفعيال المصالحة آلليات  الوقتياة مان حادوث ظاتهر  التهار   متوساة باين الفارج أن علاى يادل ممات
 قوية إحصتئية داللة ذو تفعيل المصلحة لآلليت  القتنونية لمكتفحة التهر  الضريبي وبين الضريبي

. (α = 1812) وهاو بتلدراساة المعتماد الداللاة مساتو  مان أقال  (Sig = 0.000)المعنوياة مساتو  ألن
تفعـل المصـلحة آليـات الوقايـة " أنات  علاى تان  التاي األولاى الفرعياة الفرضية قبول إلى ياير وهذا

 ."من حدوث ظاهرة التهرب الضريبي
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 توجد أنت يتضم بتفعيل المصلحة اآلليت  الرادعة لظتهر  التهر  الضريبي يتعلج فيمت (4

ومتغيار تفعيال اآلليات  القتنونياة لمكتفحاة التهار   المتغيار هاذا باين إحصاتئية داللاة ذا  علقاة
 أن علاى يادل ممات ،(Sig = 0.000)يبل   المعنوية ومستو  ( (t =33.371ةقيم أن حيث ،الضريبي

تفعيال اآلليات   وباين تفعيال المصالحة لآلليات  الرادعاة لظاتهر  التهار  الضاريبي متوساة باين الفارج
  (Sig = 0.000)المعنوياة مساتو  ألن قوياة إحصاتئية لاةدال ذو القتنونياة لمكتفحاة التهار  الضاريبي

 الفرعياة الفرضاية قباول إلاى يااير . وهاذا(α = 1812)وهاو بتلدراساة المعتماد الداللاة مساتو  مان أقال

 ."ظاهرة التهرب الضريبيالرادعة لليات اآلتفعل المصلحة " أنت  على تن  التي ثتنيةال

 أنات يتضام الداعماة للحاد مان التهار  الضاريبيبتفعيال المصالحة اآلليات   يتعلاج فيمت (2

ومتغيار تفعيال اآلليات  القتنونياة لمكتفحاة التهار   المتغيار هاذا باين إحصتئية داللة ذا  علقة توجد
 أن علاى يادل ممات ،(Sig = 0.000)يبل   المعنوية ومستو  ( (t =35.359ةقيم أن حيث ،الضريبي

تفعيال اآلليات   وبين الداعمة للحد من التهر  الضريبيتفعيل المصلحة لآلليت   متوسة بين الفرج
  (Sig = 0.000)المعنوياة مساتو  ألن قوياة إحصاتئية داللاة ذو القتنونياة لمكتفحاة التهار  الضاريبي

 الفرعياة الفرضاية قباول إلاى يااير . وهاذا (α = 1812)وهاو بتلدراساة المعتماد الداللاة مساتو  مان أقال

 ."الداعمة للحد من التهرب الضريبيليات اآلعل المصلحة تف" أنت  على تن  التي ثتلثةال

مصـلحة  : "أن علاى تان  التاي الرئيساة الدراساة فرضاية قباول يات   سابج مات علاى وبناتءً 
 الضرائب تفعل اآلليات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي".

  



   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واقع تفعيل اآلليات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي

 

 م0202 -يونيو -الثانيالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة  36
 

 والتوصيات النتائج

 نتائج: الأوالً 
مصلحة الضرائ  تفعل اآلليت  القتنونية لمكتفحاة التهار   أن   الميدانية الدراسة نتتئج أثبت 

 وهي درجة تفعيل تقع في مرتبة جيد  حس  المقياتو المعتماد، ،تقريبتً  69%وبمت نسبتت  الضريبي
   وقد كتن  نتتئج المتغيرا  المستقلة للدراسة على النحو التتلي:

، وهاي % 72بمات نسابتت  الضاريبيتفعل لليت  الوقتية من حدوث ظاتهر  التهار   المصلحة أن .0
تمثااال مرتباااة تفعيااال جياااد . وأن مااان أهااا  العوامااال التاااي ساااتهم  بتنخفااات  هاااذا المعااادل عااان 
المسااتو  المررااو  هااي عااد  قبااول المصاالحة لحسااتبت  الممااولين المعااد  وفقااًت لنظاات  محتساابي 

ة المماااولين إلكترونااي، وعااد  التاازا  األةااراف المعنيااة بمراعااات  أساارار الوظيفااة المتعلقااة ب ناااة
وأوضتعه  المتلية، وعاد  مراعات  المصالحة لقادر  المماولين علاى الساداد بإعاتد  جدولاة الاديون 

 الضريبية المستحقة عليه .   

، وهاي تمثال % 22بمات نسابتت  الداعمة للحاد مان التهار  الضاريبيليت  اآلتفعل  المصلحة أن .4
خفت  هذا المعدل لهذا المستو  مرتبة تفعيل متوسةة. وأن من أه  العوامل التي ستهم  بتن

رير المررو  هو أن مصلحة الضرائ  ال تقو  بتةبيج فر  الغرامت  المحدد  بمبتل  متلية 
عنااد عااد  التاازا  الممااولين بتقاادي  اإلقاارار الضااريبي أو اإلدالء ببيتناات  رياار صااحيحة أو عااد  

الااذين توقفااوا عاان  تسااديد الضااريبة فااي وقتهاات المحاادد. كااذل  عااد  متتبعااة المصاالحة للممااولين
 مزاولة أناةته  لفتر  معينة أو نهتئيًت وربة وتحصيل الضريبة المستحقة عليه .

، وهاي % 22بمات نسابتت  تفعل لليت  الوقتية من حدوث ظاتهر  التهار  الضاريبي المصلحة أن .2
تمثاال مرتبااة تفعياال متوسااةة. وأن ماان أهاا  العواماال التااي سااتهم  بتنخفاات  هااذا المعاادل هااي 

  محرري العقود بإبلي المصلحة بجميع التصرفت  التي تجر  أمتمه  ويترت  عنهت عد  التزا
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ضاارائ  مسااتحقة، وعااد  صاارف مكتفئاات  متليااة لمااوظفي المصاالحة أو ريااره  مماات يثباا  أنهاا  
سااااتهموا بمجهااااود خاااات  فااااي تحصاااايل ديااااون مسااااتحقة للدولااااة، وكااااذل  عااااد  التاااازا  مصاااالحة 

مركياااة الختصاااة بتلتصااادير واالساااتيراد، وعاااد  التااازا  الجماااتر  بتزوياااد المصااالحة باااتإلقرارا  الج
موظفي القةات  العات  بتبليا  المصالحة عان أياة معلومات  تتصال ب عماتله  يترتا  عنهات دياون 

 ضريبية.

 توصيات: الثانياً 
علاى مصالحة الضارائ  أن تعمال علاى تةاوير الكاوادر الوظيفياة لاديهت وت هيلهات لتصابم قااتدر   .0

اااكل إلكترونااي، واكتساات  المهااترا  اللزمااة للتعتماال مااع  علااى فحاا  الحسااتبت  المعااد  فااي
 أستلي  التهر  الضريبي المستحدثة.

علاااى المصااالحة زياااتد  الحااار  علاااى تةبياااج العقوبااات  المتلياااة وريرهااات التاااي حاااددهت الماااار   .4
 الضريبي الليبي ردعًت للمتهربين من دفع الضرائ  والمختلفين ألحكت  القتنون الضريبي.

ئ  القياات  بتلمتتبعااة الدوريااة لمحاارري العقااود إلحكاات  الرقتبااة علااى العقااود علااى مصاالحة الضاارا .2
التاااي تجااار  أماااتمه ، وكاااذل  المتتبعاااة لجهااات  االختصااات  التاااي تمااانم الااارخ  وتجاااددهت، 

 والجهت  التي تمنم ت ايرا  الخروج للمستثمرين والعمتلة األجتن  من البلد.

تز الضاريبي، وكاذل  تفعيال نظات  المكتفاآ  العمل على إعاتد  النظار فاي نظات  المرتبات  للجها .2
والحااوافز لمااوظفي المصاالحة وريااره  لضاامتن قيااتمه  بتلمهاات  المنوةااة بهاا ، وزيااتد  الحااار  

 على المتل العت .

العمااال علاااى تنسااايج الجهاااود باااين م سسااات  الدولاااة التااااريعية والتنفيذياااة والقضاااتئية واألمنياااة  .2
الضارائ  فاي تنفياذ مهتمهات المساند  إليهات وفقاًت  والجهت  الرقتبية المختلفة للتعتون مع مصالحة

 ألحكت  القتنون الضريبي.
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 المــــراجـــــع
  ،العوامااال الماا ثر  فااي التهااار  والتجناا  الضااريبي وعلقتهااات 4112أبوساانينة، ةااترج حماادي ،

بتلاكل القتنوني لمكت  التدقيج والمحتسبة والاكل القتنوني للاركة الصنتعية: دراسة تةبيقية 
لاااركت  الصاانتعية فااي مديناة الملاا  عبااداهلل الصاانتعية، رساتلة متجسااتير رياار مناااور ، علاى ا

 جتمعة الارج األوسة، عمتن، األردن.

  ،النظاات  الضااريبي فااي كاال ماان سااوريت والجزائاار، رسااتلة متجسااتير 4112باان ةتةااة، عتيقااة ،
 .رير مناور ، جتمعة دماج، سوريت

  ، أثااااار التهااااار  الضاااااريبي علاااااى التنمياااااة  ، أثااااار التهااااار  الضاااااريبي4107بااااان كااااارد ، راااااايد
االقتصتدية: دراسة مركز الضرائ ، رستلة متجستير رير مناور ، جتمعة عبدالحمياد باتديو، 

 مستغتن ، الجزائر.

  ،التهااار  الضاااريبي ولليااات  مكتفحتااات، رساااتلة متجساااتير ريااار منااااور ، 4107بلاااول، محماااد ،
 جتمعة الاهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر.

 يااتد الريااتحي،  جااتبر، فااراو ، دراسااة مقترنااة لعنظمااة الضااريبية فااي ساا  دول عربيااة، 4102واب
 ابكة المنظمت  العربية رير الحكومية للتنمية، الةبعة األولى، يونيو، بيرو ، لبنتن.

  ،فاااي الحااد مااان التهاار  الضاااريبي: دراسااة حتلاااة  ، دور الرقتباااة الجبتئيااة4102حمااداوي، أمنااة
لمديرياااة الضااارائ  أ  الباااواقي، رساااتلة متجساااتير ريااار منااااور ، جتمعاااة العرباااي بااان مهياااادي، 

 الجزائر.

  ،إاكتلية ظتهر  التهر  الضريبي: دراسة في أحكات  التااريع 4102حتمد، منصور الفيتوري ،
ثااة، العاادد األول، كليااة القااتنون، جتمعااة الضااريبي الليبااي، مجلااة البحااوث القتنونيااة، الساانة الثتل

 مصراتة، ليبيت.
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  ،العدد الثاتني، 02، التهر  الضريبي، مجلة جتمعة دماج، المجلد  4111الخةي ، ختلد ،)
 سوريت.

  ،الكفااتء  المهنياة للفااتح  الضاريبي ودورهاات فاي الحااد ماان 4107دفاع اهلل، عمااتد الادين رزج ،
فاي تقاترير المراجعاة الخترجياة: دراساة ميدانياة علاى  االعتراضت  الضريبية وت كيد المصاداقية

 ديوان الضرائ  السوداني، رستلة دكتوراه رير مناور ، جتمعة النيلين، السودان.

  ،تقيااي  دور نظاا  المعلوماات  المحتساابية االلكترونيااة فااي الحااد ماان 4102سااعد، عاالء سااعيد ،
ر الضريبية، رساتلة متجساتير ظتهر  التهر  الضريبي من وجهة نظر مكتت  المحتسبة والدوائ

 رير مناور ، الجتمعة اإلسلمية، رز ، فلسةين.

  ،أثار مكتفحاة التهار  الضاريبي فاي الحاد مان البةتلاة: دراساة 4107سعدون، عباتو نتصار ،
 (، جتمعة الكوفة، العراج.2تحليلية في العراج، مجلة الغزي، المجلد الرابع عار، العدد  

  ،لضااااريبي فااااي األردن  أساااابتبت وةرقاااات وحجماااات(، المجلااااو ، التهاااار  ا4102الااااار ، منااااذر
 االقتصتدي واالجتمتعي األردني، عمتن، األردن.

  ،العوامل الاخصية الما ثر  علاى االلتازا  الضاريبي 4102الاويرف، محمد وعتدل الاويرف ،
للممااول: دراسااة ميدانيااة علااى أصااحت  المهاان الحاار  بمدينااة زليااتن، مجلااة العلااو  االقتصااتدية 

 تسية، العدد الستبع، كلية االقتصتد، الجتمعة األسمرية، ليبيت.والسي

  ،التهااار  الضاااريبي وأحكتمااات الفقهياااة، مجلاااة جتمعاااة 4104الصااالحين، عبدالمجياااد محماااود ،
 (، فبراير، اإلمترا .2الاترقة للعلو  الارعية والقتنونية، المجلد  

  ،الحصايلة الضاريبية: دراساة ، دور المحتسا  القاتنوني فاي تعزياز 4102صتفي، هات  محماد
 ميدانية، رستلة متجستير رير مناور ، جتمعة دماج، سوريت.
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  ،دور الساالةة المتليااة فااي الحااد ماان التهاار  الضااريبي: ماان 4102صااتلم، أحمااد إساامتعيل ،
وجهااة نظاار المختصااين فااي دوائاار ضاارائ  الاادخل، المجلااة األكتديميااة لجتمعااة تااوروز، المجلااد 

 العراج. (، كردستتن،4(، العدد  2 

  ، ظااتهر  التهاار  ماان ضااريبة الاادخل: دراسااة تحليليااة علااى قةاات  4117العمااور، سااتل  عمياار ،
 رز ، رستلة متجستير رير مناور ، الجتمعة اإلسلمية، فلسةين. 

  ،التهاار  الضااريبي وأثاااره علااى التنميااة االقتصاااتدية فااي العاااراج،   4102عبااد، سااهتد كااااكول ،
(، الفصاال الثتلااث، المعهااد العااتلي 42مجلااد الثااتمن، العاادد  مجلااة دراساات  محتساابية ومتليااة، ال

 للدراست  الحستبية والمتلية، جتمعة بغداد.  

  ، أثر تعقيد النظت  الضريبي فاي التهار  الضاريبي: دراساة ميدانياة فاي 4102العدي، إبراهي ،
العاادد  ،20بيئااة األعمااتل السااورية، مجلااة جتمعااة دماااج للعلااو  االقتصااتدية والقتنونيااة، المجلااد

 األول.

  ،ظاااتهر  التهااار  الضاااريبي والتهريااا  الجمركاااي: إااااتر  4107العرباااي، ةاااترج ومحماااد عبياااد ،
 (.04، مجلة االستتد، العدد  4102 -0221ختصة للقتصتد الليبي خلل الفتر  من 

  ،تحلياااال أساااابت  وأثااااتر ظااااتهر  التهاااار  الضااااريبي وةاااارج 4107عيسااااى، هتوكااااتر رمضااااتن ،
(، 41(، العااادد  41يبي العراقاااي، مجلاااة جتمعاااة دهاااو ، المجلاااد  معتلجتااات فاااي النظااات  الضااار 

 العلو  اإلنستنية واالجتمتعية.

  مارو  التمويل من أجل التنمية، تقرير م اار العدالاة 4102عبدالكري ، نصر وفراو جتبر ،
 الضريبية، الةبعة األولى، م سسة أوكسفت ، لبنتن.

  ،لحساااتبت  فاااي الحاااد مااان ظاااتهر  التهااار  ، أهمياااة دور مراقااا  ا4102الغاااتنمي، فرقاااد فيصااال
 (، العراج.01(، العدد  2الضريبي، مجلة المثنى للعلو  اإلدارية واالقتصتدية، المجلد  
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  ،الحقاوج األستسااية للمكلااف بتلضاريبة، مجلااة جتمعاة البعااث، المجلااد 4107الفنادي، سااليمتن ،
 (، العراج.22(، العدد  22 

  ،الضاااريبي الليبااي، مجلاااة الرقتبااة المتلياااة، دياااوان ، تةاااور النظاات  4107قرقاات ، رضااات امحمااد
 المحتسبة، العدد الثتني، ديسمبر، ليبيت.

  ،اإلعفااتءا  الضااريبية وأثرهاات علااى تحقيااج األهااداف الضااريبية، 4107قةااتوي، ماايو يتساار ،
 رستلة متجستير رير مناور ، جتمعة النجتل، نتبلو، فلسةين.

  ، ريبي فااااي التاااااريع اإلمااااتراتي، رسااااتلة ، جريمااااة التهاااار  الضاااا4102الكعبااااي، يوسااااف سااااتل
 متجستير رير مناور ، كلية القتنون، جتمعة اإلمترا  العربية المتحد .

  ،أسبت  التهر  مان ضاريبة الادخل فاي المملكاة األردنياة الهتاامية 4112المحترمة، وصفي ،
 .وأثتره االقتصتدية، رستلة متجستير رير مناور ، جتمعة السودان للعلو  والتكنولوجيت

  ،مسااتهمة السيتساات  والتاااريعت  الضااريبية فااي تحقيااج التنميااة 4107محمااد، عماارو محمااد ،
االقتصاتدية فاي مصار، الما تمر العلماي "دور الدولااة فاي تحقياج التنمياة المساتدامة فاي مصاار 

ينااااتير،  2فااااي ظاااال التحااااديت  السيتسااااة واالقتصااااتدية الراهنااااة، كليااااة الدراساااات  االقتصااااتدية، 
 اإلسكندرية.

 ،مااد  التاازا  مقاادر ضااريبة الاااركت  بمعااتيير المراجعااة 4102مجاادي عبااد الساال ،  النجااتر ،
وأثرهاات فااي الكاااف عاان التهاار  الضااريبي، رسااتلة متجسااتير رياار مناااور ، جتمعااة قااتريونو، 

 ليبيت.

  ،حكا  فار  الضارائ  والتهار  منهات فاي 4107النداف، متهر ورائاد الكاردي ومجادي رياث ،
(، 22علاااو  الااااريعة والقاااتنون، الجتمعاااة األردنياااة، المجلاااد   الفقااات اإلسااالمي، مجلاااة دراسااات 

 (.0ملحج  
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