
 
 
 

 
 

 

Diagnosis the Causes of Tax Leakage Phenomenon 

  In Egypt and How to Combat it 
 

 الملخص:
ع رميػػػظ بظ ػػػر يعػػػل سرب ػػػري سرظػػػر    ظػػػ  ر  

ميصػػػػعي بحليػػػػل نطػػػػ ؽ  حينمػػػػ  بمسػػػػل م ػػػػ   ب   
سرب ػػػػري سرظػػػػر    عاػػػػ،  ػػػػ ي  سرحصػػػػر  نظػػػػرس  
إلخػػػػبلؼ سرب بػػػػ ي حػػػػمؿ سؤنيػػػػطظ سربػػػػ  بػػػػ ل  
رمسمل    م بحلل نط ؽ ظ  ر  سرب ري سرظػر    
ؤغرسض سر حث ف  عل  قظ ي  فرعيظ ببمث  ف  
قظػػػػػػػيظ سربسنػػػػػػػي سرظػػػػػػػر     مقظػػػػػػػيظ سرب ػػػػػػػري 
سرظػػر     ػػمسد سرػػلسخا  وم سرػػلمر   وم مػػ يطا  

سرب ر ػػػػػي سرسمر ػػػػػ  فػػػػػ   طػػػػػ ر سرظػػػػػر  ظ  عايػػػػػظ
سرسمر يػػػػػظ  مقظػػػػػيظ س قبصػػػػػػ ل غيػػػػػر سرر ػػػػػػم   
مقظػػػيظ سربخطػػػيي سرظػػػر    مػػػف س نػػػي سرميػػػرع 

  صفظ خ صظ.
مبعػػرؼ ظػػ  ر  سرب ػػري سرظػػر     دن ػػ   م ػػلسر 
سرػػػػن ص فػػػػ  سرحصػػػػياظ سرظػػػػر  يظ سرمح  ػػػػظ عػػػػف  
سرحصػػػياظ سرم ػػػلر  راظػػػر  ظ  فػػػ  ظػػػ  سؤمظػػػ ع 

ظ مسر ي  يظ سر  ئل   مبز ل س قبص ليظ مسإلسبم عي
سرفسػػم  سرظػػر  يظ مػػل سرميػػ  مػػف س نػػي سرممػػمريف 
رعػػلـ سإلاعػػ ف سرظػػر    ممم ر ػػظ سؤنيػػطظ غيػػر 
سرميػػػػػرمعظ  ن  يػػػػػؾ عػػػػػف سمسنػػػػػي سر صػػػػػمر مػػػػػف 
س نػػػػي سؤس ػػػػز  سر  ئمػػػػظ عاػػػػ، حصػػػػر مبحصػػػػي  
سرظػػػػر  ظ. رػػػػيس  ػػػػاس فح ػػػػي  ػػػػ  يرسػػػػل سب ػػػػ ع 

نطػػػػػػػػ ؽ سرب ػػػػػػػػػري سرظػػػػػػػػػر     رػػػػػػػػػ، سر ي  ػػػػػػػػػ   
    ػػػػػ مظ  مسر ي  ػػػػػظ عػػػػ ليظ سرمط  ظ  صفس قبص

 

سرم ريػػػػػػظ  صػػػػػػفظ خ صػػػػػػظ مبمثاػػػػػػظ فػػػػػػ  سر ي  ػػػػػػظ 
 مسر ي  ظ سإلنف قيظ مسر ي  ظ سإلئبم نيظ سرظر  يظ
فػ  ب يػ ف  م لفػ  سر حػث ميػ اظ نطػ ؽ م بحػلل

سؤ   ي مرسد بفي  ظ  ر  سرب ري سرظر    ف  
مصػػر م ػػ   م  فحب ػػ . مبن ػػل  ػػان سؤ ميػػظ مػػف 
 ػػػمف ظػػػ  ر  سرب ػػػري سرظػػػر    ر ػػػ   ثػػػ ر  ػػػا يظ 
عاػػػػ  نمػػػػي بخصػػػػيص سرمػػػػمسرل  مبمز ػػػػل سرػػػػلخ  
سر ػػػمم  رػػػيس  ػػػاس فح ػػػي   ػػػ  ر ػػػ   ثػػػ ر  ػػػا يظ 
عاػػػػػ  سؤ ػػػػػب رسر س قبصػػػػػ ل . مبعبمػػػػػل سرلرس ػػػػػظ 

يظ عا، من ج سإل ب رسد   لؼ معرفظ  صفظ و   
سؤ ػػ  ي سررئي ػػيظ مرسد ظػػ  ر  سرب ػػري سرظػػر    
فػػػػػ  مصػػػػػر   مػػػػػ   ػػػػػيبـ سإلعبمػػػػػ ل عاػػػػػ، مػػػػػن ج 
سإل ػػبن  ب   ػػلؼ سرمصػػمؿ رحاػػمؿ رم  فحػػظ باػػؾ 

 سرظ  ر  ف  مصر ف  ظمد سربس ري سرلمريظ. 
 سرلرس ػظ خطػظ فػنف سر حػث  ػلؼ ربح يػ  م ػعي 
 م حثيف:  ببظمف  مؼ

سؤمؿ: و ػ  ي ظػ  ر  سرب ػري سرظػر    سرم حث 
 ف  مصر.
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Abstract: 
 

       Tax leakage represent a global 

phenomenon appears when there are 

the causes. It is difficult to deter-

mine the scope of the tax leakage 

due to the different writers' views 

about the activities that lead to its 

existence. The scope of tax leakage 

for research purposes includs seve-

ral sub-issues: tax avoidance, tax 

evasion, customs smuggling, info-

rmal economy, and tax planning. 
    

   Tax leakage phenomenon is "the 

amount of shortfall in tax revenue 

generated than estimated tax, in light 

of economic conditions and social a-

nd political prevailing " .tax gap in-

creases with the tendency of taxp-

ayers for non-compliance and tax 

practice illegal activities, and eco-

nomic policies in general, and fisical 

policies, in particular.  

      The scope of the research pro-

blem and its purpose giving the rea-

sons behind the spread of the phe-

nomenon of tax leakage in Egypt 

and ways to combat it. The import-

ance of this stems from the fact  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That this phenomenon have negative 

effects on the resource allocation, 

and distribution of national income, 

and have negative effects on eco-

nomic stability. 
 

      The study is based primarily on 

Induction  approach in order to find 

out the main reasons behind the phe-

nomenon in Egypt, will also be rel-

ying on deducation approach in or-

der to reach solutions to combat the 

phenomenon in Egypt in the light of 

international experiences.  

       In order to achieve the aim of 

the research, the study plan will inc-

lude two sections Section I: reasons 

for the phenom-enon of tax leakage 

in Egypt . 

Section II: How to combat the phen-

omenon of tax leakage in Egypt. 
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 مقدمة:
يعػػػل سرب ػػػري سرظػػػر    ظػػػ  ر  ع رميػػػظ بظ ػػػر 
حينم  بمسل م    ب  . فمل ميلل و ػ  ي سرظػ  ر  
بمرػػػػل ظػػػػ  ر  سرب ػػػػري سرظػػػػر    مببعػػػػ يش مع ػػػػ  
عاػػػ، مخباػػػػر سرعصػػػػمر مسؤمػػػ بف  ن ػػػػي بربفػػػػل 
حينػػػػ   مبػػػػنخفض حينػػػػ    خػػػػر محلثػػػػظ   ثػػػػ ر ظػػػػ ر  

مل م ريػػػػظ    مسقبصػػػػ ليظ  مًسسبم عيػػػػظ . مرعػػػػ   ػػػػ رمسب
سر اػػػػػػػػػ  سررئي ػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػل  مسظػػػػػػػػػع  سر ي  ػػػػػػػػػ   
س قبصػػػػػػػ ليظ سرمخبافػػػػػػػظ   يرسػػػػػػػل رمسػػػػػػػمل  ػػػػػػػان 
سرظػػػ  ر   مًسنمػػػ  يرسػػػل رامػػػل  سرػػػا  بصػػػ   ريػػػ   

 نظرس ؤن  يبربي عاي   سخبل    ي ايظ ب ثر 
 ػػا    عاػػ، بخصػػيص سرمػػمسرل  مب اػػ  مػػف فع ريػػظ 
سرحػػػػمسفز سرمعطػػػػ ن مخ صػػػػظ سرحػػػػمسفز سرظػػػػر  يظ  
مبخاػػػػػػػػ  سنحرسفػػػػػػػػ   مصػػػػػػػػطنعظ فػػػػػػػػ  م يػػػػػػػػرس  
س قبصػػػػػػ ل سرباػػػػػػ  مسرسزئػػػػػػ     إلظػػػػػػ فظ ر ثػػػػػػ ر 
سرمػػلمر  عاػػ، مػػمسرل سرلمرػػظ  ن  يػػؾ عػػف س ػػبخلسـ 
سر ي  ػػػػ   س قبصػػػػ ليظ  طرقػػػػظ خ طئػػػػظ مخ صػػػػظ 

بصػػ ه  ػػان سر ي  ػػ   سر ي  ػػ   سرم ريػػظ  حيػػث 
       منبيسظ  ف  مسمل باؾ سرظ  ر .   

مسرسػػػػػلير   رػػػػػا ر ونػػػػػ  يصػػػػػعي بحليػػػػػل نطػػػػػ ؽ 
سرب ػػػػري سرظػػػػر    عاػػػػ،  ػػػػ ي  سرحصػػػػر  نظػػػػرس  
إلخبلؼ سرب بػ ي حػمؿ سؤنيػطظ سربػ  بػ ل   رػ، 
ارػػػؾ سرب ػػػري رػػػيس  ػػػاس فح ػػػي   ػػػ  وف  عػػػض 
سؤنيطظ سربػ  بعب ػر ظػ  ر  مػف مظػ  ر سرب ػري 

ل  ػػػ ي مرسد ظػػػ  ر   خػػػر  يلر ػػػ   سرظػػػر    بعػػػ
  بػػػػػػػي  خػػػػػػػر  مظ ػػػػػػػر مػػػػػػػف مظػػػػػػػ  ر سرب ػػػػػػػري 
سرظػػر   . مرنػػا ر عاػػ،  ػػ ي  سرمثػػ ؿ وف سربفػػ ع 
 عر سرظر  ظ  مسد ف  نط ؽ ظرسئي سرلخ  وم 
سإلنفػػػػػػ ؽ يبربػػػػػػي عايػػػػػػ  قيػػػػػػ ـ سرػػػػػػ عض  عمايػػػػػػ   
سرب ري سرظر    مسرب ر ػي سرسمر ػ . مفػنفبرسض 

ري مػف لفػل وف سؤنيطظ س قبص ليظ سرب  بـ سرب 

سرظػػػر  ظ عاي ػػػ  ميػػػرمعظ  دن ػػػ  ب ػػػل فػػػ  نطػػػ ؽ 
سريػػ  سرميػػرمع مػػف س قبصػػ ل غيػػر سرر ػػم   فػػ  
حيف  اس   ن  مف سؤنيطظ غير سرميرمعظ فنن   
ب ل ف  نط ؽ سري  غير سرميػرمع مػف س قبصػ ل 
غير سرر ػم   ن  يػؾ وف قيػ ـ سرلمرػظ  ب ػليـ مزسيػ  

ثم ر ظر  يظ وم  سػرسدس  ظػ   يظ ربيػسيل سإل ػب
مسػػاي ر مس سؤمػػمسؿ سرعرفيػػظ مسؤسن يػػظ سرلزمػػظ 
رػػػػػلفل عساػػػػػظ سربنميػػػػػظ س قبصػػػػػ ليظ مثػػػػػ  سإلسػػػػػ ز  
سرظر  يظ مسؤنظمظ سرسمر يظ سرخ صظ  مربػف يػبـ 
س ػػبللر    صػػمر  بػػ ل   رػػ، سرب ػػري سرظػػر     
مارؾ  نفبرسض وف سؤنيطظ س قبصػ ليظ سربػ  يػبـ 
س مم ر ػػػب    ػػػػ  ونيػػػػطظ ميػػػػرمعظ  فمػػػػ    رػػػػؾ  ا
   ن   عض  ان سؤنيطظ بعل غير ميرمعظ.

م بحلل نط ؽ وم وي  ؿ ظ  ر  سرب ري سرظر    
ببمثػػ   1ؤغػػرسض سر حػػث فػػ  عػػل  قظػػ ي  فرعيػػظ

  مقظػػػيظ سرب ػػػري 2فػػ  قظػػػيظ سربسنػػػي سرظػػر   
سرظػػر     ػػمسد سرػػلسخا  وم سرػػلمر   وم مػػ يطا  
عايػػػػػظ سرب ر ػػػػػي سرسمر ػػػػػ  فػػػػػ   طػػػػػ ر سرظػػػػػر  ظ 

  4س قبصػػػػ ل غيػػػػر سرر ػػػػم   مقظػػػػيظ 3سرسمر يػػػػظ
                                                           

أػىاي ظا٘زج اٌرظزب اٌلز٠ثٟ  ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً ؼٛي 1
 فلال راظع 

، لظُ اٌّا١ٌح " قضايا ماليت معاصرة"ِؽّد ظالي خطاب، 
 .4112اٌعاِح، و١ٍح اٌرعارج، ظاِعح االطىٕدر٠ح، 

٠رّصلً اٌرعٕلة اٌلللز٠ثٟ فلٟ  ذعلاٖ اٌّّللٛي ٌمطلرفا ج ِللٓ  4
اٌرؼللز٠ع اٌلللز٠ثٟ ٌرعٕللة كللز٠ثح ِللا، ٚ ٌلله تعللد  شغللزاخ

اإلذ١للاْ ترـللزت ٠فرللزف ف١للٗ أٔللٗ ِٛظللة ٌٍلللز٠ثح، ٚ ْ 
اذخلللذ ٘لللذا اٌرـلللزت ػلللىال ِلللا ظعٍلللٗ ٠فٍلللد ِلللٓ اٌفلللزف 
اٌللللز٠ثٟ  ْٚ أْ ذطٌٛلللٗ طلللطٛج اٌملللأْٛ. ٚاٌرعٕلللة تٙلللذا 
اٌّعٕللٟ ٠ىللْٛ ِخاٌفللا ٌللزٚغ اٌرؼللز٠ع اٌلللز٠ثٟ  ْٚ ٔـللٗ. 

 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع
"مقدمةت يةا قتقادةال قلعةال اقلةاليةت ا ي أؼّلد ؼؼل١غ، ع

، ؽ 1441،  ار اٌّعارت اٌعاِع١ح، اإلطىٕدر٠ح، قلعامت"
442. 

، 1463ٌظللٕح  66ٚفمللا ٌٍمللأْٛ اٌعّزوللٝ اٌّـللزٜ رلللُ  3
" إلخةا  ( عزفد اٌرٙز٠ة اٌعّزولٝ تنٔلٗ 141فإْ اٌّا ج )

قلبضةاع  مةأ  ن عةإل إلةج قلرةةإ يةتإ  ا إخرقنةةا م ةةةاإ 
رق غيةةةر معةةةرانتإ لا  لةةةدقل قلضةةةرقع  قلرةر يةةةت بطةةة

قلةسةةاةقت  اةةةاإ  ا بعضةةةاإ  ا بالةلالظةةت لاةة    قلةعةةةإ  
 .بةا يج شأ  قلبضاع  قلةساإ لة "

" مرةإنةت قنععةطت عزت االلرـا  غ١ز اٌزطلّٟ تنٔلٗ ٠ 2
غيةةر قلةسةةرات معةةرانت اغيةةر معةةرانت اقلاةةا ت   ةةةر 

يت لادالةةةت قلةةةدخإ  قلةإلةةةدة ن ةةةةا يةةةا قلةسةةةاباث قلرلةةةة
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مقظػػػيظ سربخطػػػيي سرظػػػر    مػػػف س نػػػي سرميػػػرع 
 .1 صفظ خ صظ

"مقرردار  دن ػػ   التسرررب الضررريبيمبعػػرؼ ظػػ  ر  
الررصقص فرري الحصرريلة الضررريبية المحققررة  ررن  
الحصرريلة المقرردرة للضررريبةل فرري ظرر  ا وضرراع 
. االقتصررادية واتجتما يررة والسياسررية السررا دة"

ف  نػػػ ؾ حصػػػياظ م بظػػػه مػػػف سربعر ػػػر س بػػػ : و
ظػػػػػػر  يظ فعايػػػػػػظ مبح  ػػػػػػظ فػػػػػػ   طػػػػػػ ر سرظػػػػػػرمؼ 
مسؤمظػػػػ ع س قبصػػػػ ليظ مسإلسبم عيػػػػظ مسر ي  ػػػػيظ 
مسربنظيميػػػػػظ مسر  نمنيػػػػػظ سر ػػػػػ ئل .  مػػػػػ  وف  نػػػػػػ ؾ 
حصياظ ظػر  يظ مػف سرػلخ  وم سرثػرم  وم سإلنفػ ؽ 
وم مػػػػػف باػػػػػؾ سرمصػػػػػ لر مسبمعػػػػػظ بمثػػػػػ  سرم ػػػػػلر  

ؤ  مسبمػػػػل  مسربػػػػ  ببمقػػػػر  2سرظػػػػر  يظ سرمثاػػػػ،
، سرعليل مف سرعمسم  مث  حسـ سرلخ  سر مم  عا

منمي بمز ع   سرم بم  سرع ـ رإل ػب لؾ  ط يعػظ 
 ي ػػػػػػػػ  سر ػػػػػػػػ  ف  ملرسػػػػػػػػظ سرب ػػػػػػػػلـ وم سربخاػػػػػػػػر 
س قبصػػػػ ل   ط يعػػػػظ سر ي ػػػػ  سر ػػػػ  ن    نب سيػػػػظ 
سإلنفػػػػػػ ؽ سرعػػػػػػ ـ مخلفػػػػػػ .  مػػػػػػ  وف سرفػػػػػػرؽ  ػػػػػػيف 
سرحصػػياظ سرظػػر  يظ سرفعايػػظ مسرحصػػياظ سرظػػر  يظ 

مد سرم لر  سرظر  يظ سرمثا،    مػ  سرم لر  ف  ظ
 . Gap  Tax يطا  عاي   سرفسم  سرظر  يظ

وهكذا إذا ا تبرصا الفجروة الضرريبية تسررب      
ضررريبي فررجن حجررم هررذ  الفجرروة تزيررد مرر  ميرر  
الممرررولين ل رررردم اتذ ررران الضررررريبي وممارسررررة 
ا صشررطة ريررر المشرررو ةل صاهيررك  ررن جواصررب 
                                                                  
بدإ ة مباشةرة ايعايةتإ اإ   م ةأ قدلةادت  ناةج ناعة  

 .م ةا بدإ ة غير مباشرة "
"حة  ذعز٠ف اٌرخط١ن اٌلز٠ثٟ ِٓ ظألة اٌّّلٛي تنٔلٗ  1

قلةةةةةإ  يةةةا  عةةةديال لةةةاإ ت قتقادةةةال  ا ر يةةة   ععةةةطات 

قلةاليةةةةت بقدةةةةد  لظةةةةيي يةةةةا يةةةةإ  معطيةةةةاث قلاعةةةةري  

اٌّؼلز  ٌلٗ  . أِلا اٌرخطل١ن اٌللز٠ثٟ ِلٓ ظألةقلضريبا"

ظأث١ٓ: اٌرخط١ن غ١ز اٌّعٍٓ ٌٍظ١اطح اٌللز٠ث١ح، اٌرخطل١ن 

 اٌّعٍٓ ٌٍظ١اطح اٌلز٠ث١ح.
ذعزت اٌّمدرج اٌلز٠ث١ح اٌّصٍٝ ألٞ ِعرّع تمدرج اٌدخً   4

اٌمللِٟٛ عٍللٝ ذعثإلللح اإل٠للزا اخ اٌلللز٠ث١ح اٌالسِللح ٌر٠ّٛللً 
 اإلٔفاق اٌعاَ ٌٍؽىِٛح.

ة  لر  حصرر القصور من جاصب ا جهزة القا مر
يرسػل وتحصي  الضريبة. لريس هرذا فحسرب بر  

سب ػػػ ع نطػػػ ؽ سرب ػػػري سرظػػػر     رػػػ، سر ي  ػػػ   
س قبصػػػ ليظ سرمط  ػػػػظ  صػػػػفظ ع مػػػػظ  مسر ي  ػػػػ   
سرم ريػػػظ  صػػػفظ خ صػػػظ  ميم ػػػف  يػػػ ف ارػػػؾ عاػػػ  

 سرنحم سرب ر :
يبرسم ػػ  سرنظػ ـ سرظػػر     السياسرة الضرريبية -

 Tax statuteمبمػثل فػ  سربيػر ع   سرظػر  يظ 
سربػػػػػ  يبعػػػػػيف وف بب ػػػػػـ   رمظػػػػػمح معػػػػػلـ مسػػػػػمل 
سرثلػػػػػػػرس  .... مخلفػػػػػػػ   مسربػػػػػػػ  بط   ػػػػػػػ  سإللسر  

سرمسبمػػل سرظػػر    و  سرظػر  يظ فػػ  بف عا ػػ  مػل 
سرممػػػػمريف. م  ػػػػلر سربن  ػػػػ   ػػػػيف م منػػػػ   سر ػػػػـر 
سرظر   : سر ي  ظ سرظر  يظ  سربير ل سرظر     
سإللسر  سرظػػػػػػر  يظ  مسرمسبمػػػػػػل سرظػػػػػػر       ػػػػػػلر 

ظ لمر م منػ   ارػؾ سر ػـر فػ  ز ػ ل  سرب ػري بلني
  سرظر   .

بز ػػػػل سرب ػػػػري سرظػػػػر     السياسررررة اتصفاقيررررة -
مارػػؾ   ػػ ي عػػلـ سرفع ريػػظ مسربفػػ د  فػػ  س ػػبخلسـ 
سرمػػمسرل س قبصػػ ليظ سرمب حػػظ  سؤمػػر سرػػا  يػػ ل  
ريعمر سرم افيف  ػدف مػلفمع ب ـ سرظػر  يظ بظػيل 

    د لمف وف بعمل عاي ـ   رنفل سرح ي  .
ببػػرسـ فػػ  قيػػ ـ سرح ممػػظ السياسررة ات تماصيررة  -

  نحػػم سإلنفػػ ؽ سرسػػ ر   ػػ إلقبرسض مبمسيػػ  غ ر يبػػ
مسزد ظئي  رإلنف ؽ سإل بثم ر   مًسب ػ ـ  ل مػ  
 علـ سرفع ريظ مسربف د  يػ ل  رمز ػل مػف سإلقبػرسض 
ريس  اس فح ي     ز  ل  سرفمسئل سرب  ب لل مػف 
حصػػػػياظ سرظػػػػرسئي   ػػػػ ي سر ي  ػػػػظ سإلقبرسظػػػػيظ 

 غير سر ايمظ.  
 الدراسة مشكلة

فػػ   وصػػ ح  ظػػ  ر  سرب ػػري سرظػػر    م ػػبفحاظ
 25س قبص ل سرمصر   خ صظ  عل وحػلسث ثػمر  



 .....مكافحتها في مصر وكيفية الضريبي ظاهرة التسرب تشخيص أسباب           دمحم سلؿ دمحم سر يل /ل
 

5 

 

. مرػػػػـ بسػػػػر لرس ػػػػ   ر يػػػػ س باػػػػؾ 2111ينػػػػ ير 
عاػػ   –سرظػ  ر  مف ػػ  رامف ػػـم سرػػا  بب نػػ ن سرلرس ػػظ

مربػػػف بمسػػػل  عػػػض سرلرس ػػػ   سربػػػ   -حػػػل عامػػػ 
بن مرػػػػػ   عػػػػػض سزئيػػػػػ    ػػػػػان سرظػػػػػ  ر   فمػػػػػثل 

ر ي س س قبص ل غير سرر م  ف   1وسر   لرس ظ
رؽ قي س مخبافظ  ر، وف حسـ مصر م بخلم  ط

س قبصػػػػػػػػػ ل غيػػػػػػػػػر سرر ػػػػػػػػػم  مغيػػػػػػػػػر سرم ػػػػػػػػػس  
% مػػػػف 35.1  رح ػػػ     سر مميػػػظ يعػػػ لؿ ب ر  ػػػ   

سرنػػ بج سرمحاػػ  سإلسمػػ ر   موف حسػػـ سرػػلخ  غيػػر 
% ف ػػي مػػف حسػػـ س قبصػػ ل 51سرميػػرمع يعػػ لؿ 

.  مػػػ  ومظػػػح  اس  سرلرس ػػػظ وف 2غيػػػر سرر ػػػم 
سرب ػػري سرظػػر    يعػػل نػػمع رئي ػػ  مػػف سؤنيػػطظ 
س قبص ليظ غير سرر ميظ سرميػرمعظ  نظػرس  ررغ ػظ 
سرم ار  دلسد سرظر  ظ سربنصػ  مػف  ربزسمػظ  ػدلسد  
سرظػػػػرسئي سرم ػػػػبح ظ  ايػػػػ   وم سزئيػػػػ    م ػػػػبخلم   
  فػػػػظ سرم ػػػػ ئ  سرميػػػػرمعظ وم غيػػػػر سرميػػػػرمعظ   

نيػػ ط  وم  ظ ػػ رن  دقػػ  مػػف  مارػػؾ   ػػلؼ  خفػػ د
ح ي بػػػ  ومػػػ ـ سإللسر  سرظػػػر  يظ   ممػػػف ثػػػـ ي ػػػمف 
نيػػػػػػػ ط  غيػػػػػػػر ر ػػػػػػػم  ميػػػػػػػرمع رعػػػػػػػلـ  ربزسمػػػػػػػ  
 ػػ ر مسنييف مسراػػمسئه سرمعمػػمؿ   ػػ  فػػ  سرػػ لل. مقػػل 

 . 3بمصا  لرس ظ وخر  رنفس سرنبيسظ 
                                                           

 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع 1
"غسيال قنمةإق  يةا مدةر اقلعةال   ؼّدٞ عثد  اٌعظ١ُ،  -

،  يظيةةت معالراةةةا" -آثا هةةا – بعالهةةا  -قلرريةةةت قلبيضةةا 
 .132، ؽ 1442تدْٚ ٔاػز، اٌطثعح األٌٚٝ، اٌما٘زج، 

"غسةةيال قنمةةإق  اقتقادةةال طللع١د عثللد اٌخللاٌك ِؽّللٛ ،  -
، اٌملا٘زج، 121، وراب األ٘لزاَ االلرـلا ٞ، اٌعلد  قللظا"
 .11، 12، ؽ 1444طثرّثز

إ"قلرإقعةة  قتقادةةاليت اقلةاليةةت فٙلل١ُ عّللز فٙلل١ُ عا٠للد  4

رطللاٌح  ورللٛراٖ، و١ٍللح اٌؽمللٛق، ظاِعللح لالقادةةال قللظةةا"إ

 .    321،ؽ4114مٕطا،
3 - Andreas Buehn ;Schneider, Friedrich & 

Claudio E. Montenegro,"Shadow Eco-

nomies All over the World New Estimates 

for 162 Countries from 1999 to 2007" 

Policy Research Working Paper 5356, July 

2010, p.19. Available at                                                                                                                  
http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDS
ContentServer/WDSP/IB/2010/10/14/00015

 

م نػػػ ؾ لرس ػػػ   وخػػػر  بػػػلخ  سرب ػػػري سرظػػػر    
مف مسرب ر ػػػػي سرسمر ػػػػ  مسربسنػػػػي سرظػػػػر    ظػػػػ

ونيػػػػػػطظ س قبصػػػػػػ ل غيػػػػػػر سرر ػػػػػػم   مفينػػػػػػ  وف 
-%32س قبصػػػػػ ل غيػػػػػر سرر ػػػػػم  يبػػػػػرسمح  ػػػػػػيف 

. وظر  ر  م  ب لـ وف سرخ ػ ئر سرن بسػظ 43%4
عف سرحمسفز سرظر  يظ مخ صظ سؤسػ ز  سرظػر  يظ 
وب ػػػر مػػػف سرم   ػػػي سرمح  ػػػظ مػػػف مرسد ب ػػػليم    
م   ػػػػػل ارػػػػػؾ سرمسقػػػػػل سرعماػػػػػ   رغػػػػػـ عػػػػػلـ مسػػػػػمل 

ق مػػ   ب ػػلير باػػؾ  - عاػػ  حػػل عامػػ –لرس ػػ   
سرخ  ئر. مف  ظػمد مػ  ب ػلـ مػف لرس ػ   يم ػف 
سر ػػػمؿ وف ظػػػ  ر  سرب ػػػري سرظػػػر    فػػػ  مصػػػر 

% مػػػػف سرنػػػػ بج سرمحاػػػػ  51 -%35ببػػػػرسمح  ػػػػيف 
 سإلسم ر  ف  سؤمنظ سؤخير .

فػػػناس عامنػػػ  وف سرنػػػ بج سرمحاػػػ  س سمػػػ ر    ػػػعر  
مايػػػػ ر سنيػػػػ  فػػػػ  عػػػػ ـ  1619.6سر ػػػػمؽ يعػػػػ لؿ 

صػػػػػػػػياظ سرظػػػػػػػػر  يظ بعػػػػػػػػ لؿ   مسرح2113|2112
مايػػػػػ ر سنيػػػػػ   م  ربػػػػػ ر  ي ػػػػػمف سر ػػػػػعر  251.1

سرمبم ػػػي راظػػػر  ظ لسرحصػػػياظ سرظػػػر  يظ| سرنػػػ بج 
%. مفػػنفبرسض 15.6سرمحاػػ  س سمػػ ر ع  يعػػ لؿ 

% مػف 51وف ن  ظ س قبص ل غير سرمعاف بع لؿ 
سرنػػػ بج سرمحاػػػػ  سإلسمػػػػ ر   ف ػػػاس يعنػػػػ  وف قيمػػػػظ 

  ر  س قبصػػػػػػ ل غيػػػػػػر سرمعاػػػػػػف مسرمػػػػػػرب ي  ػػػػػػ  ظػػػػػػ
                                                                  
8349_20101014160704/Rendered/PDF/WPS
5356.pdf  

 ال راظعٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فل 2
  -Schneider, Friedrich, " Shadow 
Economies of 145 Countries all over the 
World: What do we really know? ",P. 5.  
Available at   
http://www.brookings.edu/metro/umi/events/
20060904_schneider.pdf 
-Ceyhun Elgin&  Oguz Oztunal  , "  
Shadow Economies around the World: 
Model Based Estimates", Available at   

//www.econ.boun.edu.tr/public_html/Rehttp:
PEc/pdf/201205.pdf 
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http://www.econ.boun.edu.tr/public_html/RePEc/pdf/201205.pdf


 .....مكافحتها في مصر وكيفية الضريبي ظاهرة التسرب تشخيص أسباب           دمحم سلؿ دمحم سر يل /ل
 

6 

 

مايػػػ ر سنيػػػ     814.8سرب ػػػري سرظػػػر    يعػػػ لؿ 
   ممػػػف ثػػػـ يصػػػ ه سرف قػػػل فػػػ  سرحصػػػياظ سرظػػػر  يظ 
ل قيمػػػػظ س قبصػػػػػ ل غيػػػػر سرمعاػػػػػف مظػػػػرمي فػػػػػ  

مايػ ر  125.5سر عر سرمبم ي راظر  ظ ع يع لؿ 
سنيػػػػ . فػػػػناس عامنػػػػ  وف قيمػػػػظ سرعسػػػػز سرباػػػػ  فػػػػ  

مايػػػػ ر   239.7سرممسزنػػػػظ سرع مػػػػظ رالمرػػػػظ يعػػػػ لؿ 
فػس سرعػ ـ  م  ربػ ر  ببػمف ن ػ ظ سرف قػل سني  فػ  ن

سرعسػػػػز سرباػػػػ  بعػػػػ لؿ  \فػػػػ  سرحصػػػػياظ سرظػػػػر  يظ
%. م  رب ر  يم ف بخفػيض سرعسػز سرباػ   52.4

فػ  سرممسزنػػ  سرع مػػظ رالمرػظ   م ػػلسر سرنصػػر. ومػػ  
 اس  فبرظػػػػػن  وف ن ػػػػػ ظ س قبصػػػػػ ل غيػػػػػر سرمعاػػػػػف 

% مػػػػػػف سرنػػػػػ بج سرمحاػػػػػػ  سإلسمػػػػػػ ر   35بعػػػػػ لؿ 
 87.9ياظ سرظػػػػػر  يظ يصػػػػػ ه سرف قػػػػػل فػػػػػ  سرحصػػػػػ

مايػػػػ ر سنيػػػػ   ممػػػػف ثػػػػـ ببػػػػمف ن ػػػػ ظ سرف قػػػػل فػػػػ  
سرعسػػػػػػػػز سرباػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػ لؿ  \سرحصػػػػػػػػياظ سرظػػػػػػػػر  يظ

%  م  ربػػ ر  يم ػػف بخفػػيض سرعسػػز سرباػػ  36.6
ف  سرممسزن  سرع مظ رالمرظ  م لسر يز ػل عػف سرثاػث 
 حل ولن . مرع   ػاس يعنػ  ونػ   معرفػظ سؤ ػ  ي 
مرسد ظػػػػػػػػ  ر  سرب ػػػػػػػػري سرظػػػػػػػػر    فػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػر 

م  فحب      فظ سر    سرمم ن   ببرسمح  م  ني   م 
بخفيض سرعسز سربا  ف  سرممسزن  م  يف سرنصر 
مسرثاػػػث رػػػيس  ػػػاس فح ػػػي   ػػػ  يم ػػػف سرحػػػل مػػػف 
س ث ر سر ا يظ ر ان سرظ  ر  عاػ  نمػي بخصػيص 
سرمػػػػػػػمسرل  مبمز ػػػػػػػل سرػػػػػػػلخ  سر ػػػػػػػمم  مس  ػػػػػػػب رسر 

 س قبص ل .
 

ؽ   ػػػبن لس   رػػػ، مػػػػ   ػػػ    ػػػػمؼ يبحػػػلل نطػػػػ     
سرميػػ اظ سر حثيػػظ فػػ  لرس ػػظ سؤ ػػ  ي مرسد بفيػػ  
ظػػػػػ  ر  سرب ػػػػػري سرظػػػػػر    فػػػػػ  مصػػػػػر م ػػػػػ   
م  فحب ػ . مب عػػ   ر ػػاس بب اػمر  يػػ  ريظ سر حػػث فػػ  

 سإلس  ظ عا، سر  سؿ سرب ر :

مػػػػػػ    سؤ ػػػػػػ  ي مرسد بفيػػػػػػ  ظػػػػػػ  ر  سرب ػػػػػػري 
سرظػػر    فػػ  مصػػري ممػػ     ػػ   م  فحػػظ باػػؾ 

 سرظ  ر  ي
 

 هدف الدراسة
د  ي  ريظ سرلرس ظ عا، سرنحػم  ػ رر ف  ظم     

سرػػا ر يصػػ ه  ػػلؼ سرلرس ػػظ  ػػم ب يػػ ف سؤ ػػ  ي  
مرسد بفيػػ  ظػػ  ر  سرب ػػري سرظػػر    فػػ  مصػػر 

 م    م  فحب  .
 أهمية الدراسة

بن ػػل  ػػان سؤ ميػػظ مػػف  ػػمف ظػػ  ر  سرب ػػري     
سرظػػر    ر ػػ   ثػػػ ر  ػػا يظ عاػػػ  نمػػي بخصػػػيص 

فح ػي  سرممسرل  مبمز ل سرلخ  سر مم  ريس  ػاس 
    ر    ث ر  ا يظ عا  س  ب رسر س قبص ل .

 مصهجية الدراسة
بعبمػػػػل سرلرس ػػػػظ  صػػػػفظ و   ػػػػيظ عاػػػػ، مػػػػن ج     

سإل ػػػب رسد   ػػػلؼ معرفػػػظ سؤ ػػػ  ي سررئي ػػػيظ مرسد 
ظػػ  ر  سرب ػػري سرظػػر    فػػ  مصػػر   مػػ   ػػيبـ 
سإلعبمػػ ل عاػػ، مػػن ج سإل ػػبن  ب   ػػلؼ سرمصػػمؿ 

ف  ظػمد  رحامؿ رم  فحظ باؾ سرظ  ر  ف  مصر
 سربس ري سرلمريظ.

 

 خطة الدراسة
سرم حث سؤمؿ: و ػ  ي ظػ  ر  سرب ػري سرظػر    

 ف  مصر.
سرم حػػػث سرثػػػ ن :  ػػػ   م  فحػػػظ ظػػػ  ر  سرب ػػػري 

 سرظر    ف  مصر.
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 المبحث ا ول
  أسباب ظاهرة التسرب الضريبي

 في مصر
يمثػػػػػػ  سرب ػػػػػػري سرظػػػػػػر  ، ظػػػػػػ  ر   قبصػػػػػػ ليظ 

لرس ػػظ سؤ ػػ  ي مًسسبم عيػػظ  ػػ  م ي  ػػيظ ببطاػػي 
سرب منػػظ مرسد ػػ    حيػػث بعػػل سرخطػػم  سؤمرػػ، فػػ، 
ب ر ر مبحليل م  ئ  سرعلج مبمثاظ ف، مبطا ػ   
 ي  ػػػػػظ م  فحػػػػػظ باػػػػػؾ سرظػػػػػ  ر . م بػػػػػدرر سر ػػػػػـر 
سرظػػػػػػر  ، مػػػػػػف ورفعػػػػػػظ م ػػػػػػبمي   رو ػػػػػػيظ  ػػػػػػ،: 
سر ي  ػػػػظ سرظػػػػر  يظ مسربيػػػػر ل سرظػػػػػر  ، مسإللسر  

يػػر ل سرظػػر  يظ مسرمسبمػػل سرظػػر  ،. مًساس  ػػ ف سرب
سرظر  ،  م سربرسمظ سرعمايظ را ي  ظ سرظر  يظ  
فػػػػػػنف  ػػػػػػاس يعنػػػػػػ، وف سر ي  ػػػػػػظ سرظػػػػػػر  يظ  ػػػػػػ، 
سرح بمػػػظ رابيػػػر ل سرظػػػر  ، سرػػػا  يظػػػ ي  ػػػلرمن 
عمػػػ  سإللسر  سرظػػػر  يظ فػػػ، بع ما ػػػ  مػػػل مسبمػػػل 
سرممػػػمريف. ميم ػػػف وف يحػػػلث سرب ػػػري سرظػػػر  ، 
عنػػػل و  م ػػػبم  مػػػف سرم ػػػبمي   سؤرفعػػػظ  ػػػ رفظ 

، بمثػػػػػ  مػػػػػف مس ػػػػػظ نظػػػػػر سر  حػػػػػث سرػػػػػا ر  سربػػػػػ
سؤ   ي سررئي يظ راب ري سرظر  ،  لمف حصر 
رسميػػػل سؤ ػػػ  ي مرسد باػػػؾ سرظػػػ  ر   مسربػػػ، بمبػػػل 
و ػػػػػػػ      رعمسمػػػػػػػ   ثيػػػػػػػر  من ػػػػػػػ  ط يعػػػػػػػظ سرنظػػػػػػػ ـ 
سر ي  ػػ، منطػػػ ؽ سرحر ػػػ   سرفرليػػػظ سربػػػ، ي فا ػػػ   
مط يعظ سرنظ ـ س قبص ل  م ري ب   ملرسظ سرمع، 

مسرظػػػػر  ، رػػػل  سؤفػػػػرسل  سإلسبمػػػ ع، مسر ي  ػػػ، 
ملرسػػػػػظ قنػػػػػ عب ـ مرظػػػػػ  ـ عػػػػػف سرنظػػػػػ ـ سر ػػػػػ ئـ  
ن  يؾ عػف سؤ ػ  ي سرمرب طػظ   ػ  قظػيظ فرعيػظ 

 ببدرر من   ظ  ر  سرب ري سرظر  ،.
م  ػػػػػػيف سرمسقػػػػػػػل وف  نػػػػػػػ ؾ مػػػػػػػ  ي ػػػػػػػم،  فسػػػػػػػم  

   Tax Expectationsر  يظ ػػػػػػػػ   سرظػػػػػسربمقع
Gap  بظ ر  ػيف م منػ   سرمثاػث سرظػر  ، م ػـ

سربيػػػػر ل سرظػػػػر  ،  سإللسر  سرظػػػػر  يظ مسرمسبمػػػػل 
سرظػػػر  ،. مي صػػػل   ػػػان سرفسػػػم   خػػػبلؼ معػػػلـ 
بط    مسقل سرعم  سرظر  ، سرفعا، عا، بمقع   
 ػػ  طػػرؼ مػػف وطػػرسؼ سربع مػػ  حػػمؿ ح ي ػػظ  ػػاس 
سرعمػػػ  م ثػػػػ ر  سرمرب  ػػػظ. مبن  ػػػػـ فسػػػم  سربمقعػػػػ   

ثػػػلث فسػػػمس  فرعيػػػظ ببمثػػػ  فػػػ، سرظػػػر  يظ  رػػػ، 
 س ب،:

ببمثػ  فػ، سرم ػ فظ سرف صػاظ فجوة التطبير::  -1
  يف سربير ل سرظر  ، مسإللسر  سرظر  يظ.

ببمثػػ  فػػ، سرم ػػ فظ  فجرروة الررو   الضررريب : -2
سرف صػػػػػػػاظ  ػػػػػػػيف سربيػػػػػػػر ل سرظػػػػػػػر  ، مسرمسبمػػػػػػػل 
سرظر  ،  مفيف سؤخيػر مسإللسر  سرظػر  يظ  حيػث 

عاػػػ، ون ػػػ  س ػػػظ س  يػػػػظ  ينظػػػر سرممػػػمريف رػػػإللسر 
مبع ػػػر  فػػػ، حػػػيف بنظػػػر سإللسر  سرظػػػر  يظ ر ػػػـ 

  مسممعظ مف سرمب رفيف ب ع، رظ ط ـ.
ببمثػػػ  فػػػ، سرم ػػػ فظ سرف صػػػاظ  فجررروة ا دا : -3

 ػػيف سإللسر  سرظػػر  يظ مسرمسبمػػل سرظػػر  ، نبيسػػظ 
 رعلـ  ف د  سؤمر، مل سرث نيظ. 

 وف  ضو  ما تقدم صتصاول اآلت :    
التسرررررب الضررررريب  الصاتجررررة  ررررن  أواًل: أسررررباب

 السياسة الضريبية.
ثاصيرررًا: أسرررباب التسررررب الضرررريب  الصاتجرررة  رررن 

 التشري  الضريب .
ثالثرررًا: أسرررباب التسررررب الضرررريب  الصاتجرررة  رررن 

 اتدارة الضريبية. 
راب رررًا: أسرررباب التسررررب الضرررريب  الصاتجرررة  رررن 

 المجتم  الضريب . 
   مسرسػػلير   رػػا ر  وف ظػػ  ر  سرب ػػري سرظػػر 

  بعػػػمل را ػػػ  ي سر ػػػ رفظ ف ػػػي  نظػػػرس  ؤف  ػػػاس 
سرظػػ  ر  مع ػػل  مبمبػػل و ػػ       رػػ، و عػػل مػػف  ػػاس 
  ثيػػػػػر  مثػػػػػ  ط يعػػػػػظ سرنظػػػػػ ـ سر ي  ػػػػػ  منطػػػػػ ؽ 
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سرحر ػػػػ   سرفرليػػػػظ سربػػػػ  ي فا ػػػػ   مط يعػػػػظ سرنظػػػػ ـ 
س قبصػػػ ل  م ري بػػػ  مػػػف حيػػػث سؤس ػػػز  سررق  يػػػظ 

ؾ منمعيػػظ سرعلقػػ   سرلمريػػظ سربػػ  يعبمػػل     م ػػار
لرسػػػظ سرػػػمع  سإلسبمػػػ ع  مسر ي  ػػػ  مسرظػػػر    
رل  سؤفرسل  ملرسظ قن عب ـ مرظ  ـ عف سرنظ ـ 

 سر  ئـ.
أواًل: أسباب التسررب الضرريب  الصاتجرة  رن 

 السياسة الضريبية
ب ػػػل بطػػػمر لمر سرلمرػػػظ فػػػ، سرنيػػػ ب س قبصػػػ ل  
بطمر ولمس  مو لسؼ سر ي  ظ سرظر  يظ  فاـ يعػل 

سإلنفػػػػ ؽ سرعػػػػ ـ   ػػػػ  لمر ػػػػ  ق صػػػػرس  عاػػػػ، بلطيػػػػظ 
وصػػػػػػػػ ح  ولس  رابمسيػػػػػػػػ  س قبصػػػػػػػػ ل  مبح يػػػػػػػػ  
سإل ػػػػػػػب رسر س قبصػػػػػػػ ل   مسرعلسرػػػػػػػظ فػػػػػػػ، بمز ػػػػػػػل 
سرػػػػػػػػػػػػلخمؿ  مبح يػػػػػػػػػػػػ  سربنميػػػػػػػػػػػػظ س قبصػػػػػػػػػػػػ ليظ  

. مفػػػ  1مسربخصػػػيص سؤمثػػػ  رامػػػمسرل س قبصػػػ ليظ
ظػػػػمد  ػػػػاس سرػػػػلمر سرػػػػمظيف  را ي  ػػػػظ سرظػػػػر  يظ 
وصػػ ح  سؤلمس  سرظػػر  يظ  ػػ  سرم ػػياظ سرفع رػػظ 

سؤ ػلسؼ  مبعػل و ػـ  ػان سؤلمس  سرمػ ثر   ربح ي 
مسربػػػػػ  رفمػػػػػ  بػػػػػ ثر  ػػػػػا    عاػػػػػ  عمايػػػػػظ سإلاعػػػػػ ف 
سرظػػػػػر     ػػػػػ  سرمعػػػػػل   سرظػػػػػر  يظ مسرحػػػػػمسفز 

 سرظر  يظ.
م يؾ وف معل   سرظر  ظ مسرع م ظ ياع ػ ف لمرس  
  م   ف  بف ير و   ي سرب ري سرظر    سرن بسػظ 
عػػػف سر ي  ػػػظ سرظػػػر  يظ  مفيمػػػ  ياػػػ   يػػػ ف ارػػػػؾ 

 عا  سرنحم سرب ر : 
 

                                                           
أتلللزس اٌٛاللللع اٌرعلللارف تللل١ٓ ٚظلللااف اٌظ١اطلللاخ اٌّا١ٌلللح  1

تـللفح عاِللح ٚاٌظ١اطللاخ اٌلللز٠ث١ح تـللفح خاؿللح، األِللز 

اٌلللذٜ ٠ملللٛ  ٌرؼللل٠ٛٗ للللزاراخ اٌظ١اطلللح اٌللللز٠ث١ح ِٚلللٓ شلللُ 

اٌظ١اطح اٌّا١ٌح، ٚتاٌراٌٝ لد ٠مرلٝ األِز اٌرلؽ١ح تٛظ١فلح 

ٌرؽم١ك اٌٛظااف األخزٜ. ٚذخرٍف األ٠ٌٛٚح فٝ ذؽم١ك ٘لذٖ 

األ٘دات )اٌٛظااف( ِٓ  ٌٚح ألخزٜ، تً ٌٕٚفض اٌدٌٚح ِٓ 

 فرزج س١ِٕح ألخزٜ.

 ( السياسة الضريبية والم دالت الضريبية.1)
 ( السياسة الضريبية والحوافز الضريبية.2)
 م دالت الضريبية( السياسة الضريبية وال1) 

يعػػػل بحليػػػل معػػػل   مخباػػػر ونػػػمسع سرظػػػرسئي 
ومػػػر ي ػػػل فػػػ، صػػػميـ م ػػػ ـ سر ي  ػػػظ سرظػػػر  يظ  
نظػػرس  إلرب  طػػ   مف ػػـم سرظػػلي سرظػػر  ، سرفعاػػ، 

Actual Taxation pressure  سرػػػا  يػػػرسن
صػػػػػ نل سر ي  ػػػػػظ ملئمػػػػػ   فػػػػػ، ظػػػػػمد سرظػػػػػػرمؼ 
سر ي  ػػػػػػيظ مس قبصػػػػػػ ليظ مسإلسبم عيػػػػػػظ مسرم ريػػػػػػظ  
مسرػػػا  يبحػػػلل فػػػ، ظػػػمد قػػػلر  س قبصػػػ ل سر ػػػمم، 
عا، بحم  سؤع  د سرظر  يظ لمف وف ببمرل عن   
رلمل وفعػػػػ ؿ سقبصػػػػ ليظ وم  سبم عيػػػػظ وم  ي  ػػػػيظ 
غير مرغمي في  . ميع ر عػف سرظػلي وم سرس ػل 

رظػػػػػػػر  ، سرفعاػػػػػػػ،  ن ػػػػػػػ ظ  سمػػػػػػػ ر، سرحصػػػػػػػياظ س
سرظر  يظ لضع  ر، سرلخ  سر مم، لؿع سرم ػس  

. م ػػػػػػ ثر سرب ػػػػػػري (2)  ػػػػػػمسئـ سرح ػػػػػػ     سر مميػػػػػػظ
سرظػػػػػر  ، مػػػػػف خػػػػػلؿ سرب ػػػػػري سرظػػػػػر  ، عاػػػػػ، 
سرس ػػػػػػػل سرظػػػػػػػر  ، سرفعاػػػػػػػ،  نظػػػػػػػرس  ؤف سرػػػػػػػلخ  

ع 1سرمب ري مف سرظر  ظ وم غيػر سرمعاػف عنػ  لؿ
ر ػػػػم، مبظػػػػمنب  بػػػػـ فػػػػ، قط عػػػػ   س قبصػػػػ ل سر

قػػػػمسئـ سرح ػػػػػ     سر مميػػػػػظ  م  ربػػػػػ ر،  امػػػػػ  زسل  
قيمػػػظ  ػػػاس سرػػػلخ   امػػػ   نخفػػػض صػػػ ف، سرػػػلخ  

 -سر مم، سرم س    ػمسئـ سرح ػ     سر مميػظ  لؿ 
ع   امػػػػ  زسل سرس ػػػػػل سرظػػػػػر  ، سرفعاػػػػػ، سرمسقػػػػػل 1ؿ

عا، سرمممريف سرمابزميف  سؤمػر سرػا  يمرػل رػلي ـ 
ربػػػػ ر، يبمرػػػػل سريػػػػعمر  ػػػػ رظاـ معػػػػلـ سرعلسرػػػػظ  م  

سرػػػػػلسفل رػػػػػلي ـ ر ػػػػػاؾ لرمي سرب ػػػػػري سرظػػػػػر  ، 
                                                           

ذعم١لدا  ٌم١لاص اٌللغن  ذٛظد ؿ١غ ر٠اكل١ح عد٠لدج أوصلز (4)

 اٌلز٠ثٝ اٌفعٍٝ. ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

 "قتقادال قلعال اقلسيالت قلةاليةت"ِدؼد ِؽّد اٌعما ،  -

 .144،  141، ؽ1444، ِىرثح اٌّد٠ٕح، اٌشلاس٠ك، 

"قلةةة    قلضةةةريبيت  مةةةدخال ظّعلللٗ ِؽّلللد ِؽّلللد علللاِز،  -

، ، ِىرثلللح اٌّد٠ٕلللح، اٌشللللاس٠ك، اٌطثعلللح األٌٚلللٝققادةةةالن"

 .  22-33،  ؽ ؽ1444
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سرمخبافظ  مم  ينبج عن  ظي ع سػزدس مػف سرمػمسرل 
سرظػػػر  يظ رامسبمػػػل. مًساس  فبرظػػػن  مسػػػمل ب ػػػري 
ظػػػػػر  ، مػػػػػف خػػػػػلؿ س قبصػػػػػ ل غيػػػػػر سرر ػػػػػم   
سؤمػػػػػر سرػػػػػا  يػػػػػ ل  رخػػػػػرمج س نػػػػػي   يػػػػػر مػػػػػف 
سؤنيػػػطظ س قبصػػػ ليظ سرمػػػلر  راػػػلخ  عػػػف نطػػػ ؽ 

. فػػناس  ػػ ف سرػػلخ  سرمح ػػ  فعايػػ  فػػرض سرظػػرسئي
لؿ*ع خلؿ سر نظ سرظػر  يظ  يػ يظ سرر ػم، لؿع 

ع مسرػػػا  رػػػـ يػػػرل ظػػػمف قػػػمسئـ 2غيػػػر سرر ػػػم  لؿ
سرح      سر مميظ رالخ . م فرض ث ػ    ػ  مػف 

  فنف ز  ل   سرلخ  غير سرر م  (1)لؿ*ع  لضع
ع بػػ ل  رظػػارظ سرػػلخ  سر ػػمم، سرمعاػػف لؿع  2لؿ

نفػػػس سرنبيسػػػظ سر ػػػ     سؤمػػػر سرػػػا  يبربػػػي عايػػػظ
ا ر   ف، ح رظ سرب ري سرظر  ،. م  رب ر  يم ػف 
سر ػػػػػػػمؿ ونػػػػػػػ   امػػػػػػػ  زسل  ب ػػػػػػػ ع رقعػػػػػػػظ سرب ػػػػػػػري 
سرظػر  ،   امػ  ول  ربفػػ قـ حػل  سرس ػل سرظػػر  ، 
سرفعا،  سؤمر سرا  يبربي عاي  ظػلمب  ي  ػيظ 
مًسسبم عيػػػػػػػظ مًسقبصػػػػػػػ ليظ بعػػػػػػػـ رفػػػػػػػمع س قبصػػػػػػػ ل 

 سر مم،. 

 ت :وفيما يل  صتصاول اآل   
 لوع معلؿ سرظر  ظ مسرب ري سرظر  ،. 
 ليع سرع م ظ مسرب ري سرظر  ،. 
 لوع معلؿ سرظر  ظ مسرب ري سرظر  ، 

يمرررارس تحديرررد م ررردل الضرررريبة فضررراًل  رررن 
تغيير  أو ت ديله أثررًا  لر  الحصريلة الضرريبيةل 

 ويمكن بيان ذلك  ل  الصحو التال :
: يبمثػػػػ  فيمػػػػ  ا ثررررر االقتصررررادئ )الجبررررا  (-1

يم ر   معلؿ سرظر  ظ مػف بػدثير عاػ، حصػياب   
مػػف خػػلؿ مػػ  بم ر ػػ  عمايػػ   فػػرض سرظػػرسئي 

                                                           
 ْ فزف شثلاخ اٌؽـل١ٍح اٌللز٠ث١ح )ف( ٘لٛ ِلاظزٜ  (1)

ع١ٍٗ اٌعًّ تاإل ارج اٌلز٠ث١ح فلٝ ِـلز، ؼ١لس ذنخلذ تّثلدأ 

اٌؽـلل١ٍح اٌّمللدرج طللٍفا. ٌّش٠للد ِللٓ اٌرفـلل١ً فلللال راظللع  

، ِزظع طثك  ولزٖ، ؽ ؽ "قلةاليت قلعامت"عٍٝ ٌطفٝ، 

163- 162. 

مػػػػف  ثػػػػ ر عاػػػػ، سرحػػػػمسفز نحػػػػم سرعمػػػػ  مسإلنبػػػػ ج  
م  ربػػػػػ ر، سربػػػػػدثير عاػػػػػ، سرمعػػػػػ د سرظػػػػػر  ،. مقػػػػػل 
ومظه  فػر وف رفػل معػل   سرظػر  ظ   يبربػي 
عايػػ    رظػػرمر  ز ػػ ل  سرحصػػياظ سرظػػر  يظ. فعنػػل 

 Theمعلؿ معيف  م ن   رمعلؿ سؤمث  راظر  ظ 
Optimal Tax Rate ياظ ػػػػػػػػػػ  سرحصػػػػػػػصػػػػب
 The Maximumسرظػر  يظ ؤقصػ، قيمػظ ر ػ  

Revenue مارػػػؾ  بعػػػ لؿ وثػػػر سرػػػلخ  مػػػل وثػػػر  
سإلحلؿ رػل  سرم افػيف   رظػر  ظ. ومػ   اس بسػ مز 
معلؿ سرظر  ظ سرفعا، سرمعلؿ سؤمث  يصػ ه وثػر 
سإلحلؿ وب ر مف وثر سرلخ   سؤمر سرا  يبربػي 
عايػ   نخفػ ض معػ د سرظػر  ظ م  ربػ ر، سرحصػياظ 
 ن  ظ وب ر مف سرز  ل  فػ، معػلؿ سرظػر  ظ  ممػف 
ثػػػـ ببػػػمف سرمحصػػػاظ سرن  ئيػػػظ  نخفػػػ ض سرحصػػػياظ 

 .(2)سرظر  يظ
: يبمثػػػػ  فيمػػػػ  يمرػػػػلن معػػػػلؿ ا ثررررر التسررررر  -2

عنػػػػل  سرظػػػػر  ظ سرمربفػػػػل مػػػػف  ثػػػػ ر نف ػػػػيظ  ػػػػ ر ظ
 عػػػض سرممػػػػمريف  م مػػػػ  قػػػػل بػػػػلفع ـ رمرػػػػمج  ػػػػ   
سرب ػػػري سرظػػػر  ،  ػػػلرمف   سرمبيػػػع ظ مسرمخبافػػػظ 

 قبصػػ ل  -بخطػػيي ظػػر  ،  -ب ػػري  -لبسنػػي 
 غير ر م ع.

مقل ومظػح  لرس ػ   ؤرنس ػ ـ م ػ نلمم سربػ، 
بعل حسر سؤ  س رسميل سرلرس    سرحليثظ حمؿ 
 سرب ري سرظر  ،. مقل وث ر   ان سرلرس    سل   
  يرس   يف س قبص لييف  نظرس  ؤن  رـ يبـ سربمص  

                                                           
 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع (4)

- Ebrill, L., "Evidance on the laffer curve", 

in "Supply Side Tax Policy", International 

Monetary Fund, Washington D.C, 1987, PP. 

175- 195. 

- Gandhi, V., "Tax policy for Efficiency and 

Growth", in "Supply Side Tax Policy", 

International Monetary fund, Washington 

D.C, 1987, P.21, 22. 
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رنبيسػػظ ن  ئيػػظ ق طعػػظ  يػػدف وثػػر معػػلؿ سرظػػر  ظ 
عا، نط ؽ ظ  ر  سرب ري سرظر  ،  سؤمر سرا  

مسؤخػػػػػر  (1)ول  رمسػػػػمل  بس  ػػػػػ ف وحػػػػػل م  م  ػػػػػل
 (.2)مع رض

م بعػػػػػػيف سربنميػػػػػػ   رػػػػػػ، وف سرعلقػػػػػػظ  ػػػػػػيف معػػػػػػلؿ 
سرظر  ظ منطػ ؽ سرب ػري سرظػر  ،   ػ  مسرب ػري 
سرظر  ،  صفظ خ صظ  ، علقظ غيػر مسظػحظ 
ي بنف ػػ  سربثيػػر مػػف سرلمػػمض مسربظػػ ري  م رسػػل 
ارػػػؾ  رػػػ، وف ظػػػ  ر  سرب ػػػري سرظػػػر  ، بخظػػػل 
ربثيػػػر مػػػف سرعمسمػػػ  سربميػػػظ مسربيفيػػػظ مثػػػ  معػػػلؿ 

سرفعاػػػػ  وم سرمعاػػػػف عنػػػػ   سرع م ػػػػظ مقيمػػػػظ سرػػػػلخ 
مغير ػػػػ  مػػػػف سرعمسمػػػػ  سرظػػػػر  يظ  خػػػػلؼ معػػػػلؿ 
سرظر  ظ  سؤمر سرا  يبطاي  سرسد لرس    ربػ  
لمرػػػػػػظ عاػػػػػػ، حػػػػػػل   نظػػػػػػرس  إلخػػػػػػبلؼ سرظػػػػػػرمؼ 
س قبصػػػ ليظ مسإلسبم عيػػػظ مسر ي  ػػػيظ مغير ػػػ  مػػػف 
لمرػظ ؤخػر   م  ربػ ر،   ين لػػ، بعمػيـ نبػ ئج ويػػظ 

                                                           
 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع (1)

- Fubllerton, D. & Karayannis, M., "Tax 

Evasion and the Allocation of Capital", 

Journal of Public Finance Economics, Vol. 

55, No.2, 1994, pp.257- 278. 

-Clotfalter, C., "Tax Evasion and Tax 

Rates: an Analysis of Individual Ret-

urns", Review of Economics and statistics, 

Vol. 65, No.3, 1983, pp. 363 - 373. 

-Herschel, f., "Tax Evasion and its Me-

asurement in Developing Countries", 

Journal of public finance, Vol.33, 1978, 

pp.232- 268. 

 ١ً فلال راظعٌّش٠د ِٓ اٌرفـ (4)

-Fishlow, A. & Friedman, J., "Tax Evasion 

Inflation and Stabilization", Journal of 

Development Economics, Vol.43, No.1, 

1994, pp.105- 123. 

- Slemrod, J., "An Empirical Test for Tax 

Evasion", Review of Economics and 

Statistics, Vol. 67, No.2, 1985, p.238 

سرمظػػل فػػ، لرس ػػظ بمػػ  عاػػ، لمرػػظ معينػػظ عاػػ، 
 .(3)غير   مف سرلمؿ

 عػػل بنػػ مؿ سربحايػػ  سرنظػػر  راعلقػػظ  ػػيف معػػلؿ 
سرظػػر  ظ مسرب ػػري سرظػػر    ننب ػػ  س ف رمن قيػػظ 
سرمظػػػػل فػػػػ  مصػػػػر. ف ػػػػل وخػػػػا صػػػػ نل سر ي  ػػػػظ 
سرظػػر  يظ   إلبسػػ ن سرل رػػي سرم  ػػل راثػػر سرممسػػي 
لوم سرعلقػػػػػػػظ سرطرليػػػػػػػظع سربػػػػػػػ  يم ر ػػػػػػػ   معػػػػػػػلؿ 

مػػف ولسئ ػػ   سؤمػػر سرظػػر  ظ عاػػ، نطػػ ؽ سرب ػػري 
سرا  سنع س عا، سربير ع   سرظر  يظ سرمبع ق ػظ 
سرمعمػػمؿ   ػػػ   فظػػػل عػػػف بم ػػػيل مػػػل  سريػػػرسئه 
سرب  يبمزع  لسخا   سرفرض سرظر     ن  يؾ عف 
بخفػػيض معػػلؿ سرظػػر  ظ اسبػػ  عػػف  ػػ  يػػر حظ  
مرابػػػػػػلري  عاػػػػػػ، ارػػػػػػؾ  ػػػػػػمؼ يعػػػػػػرض سر  حػػػػػػث 
رمعل   ميرسئه سرظػرسئي مسإلعفػ دس   مػ   ػ  

ر ػػنظ   91  1993ر ػػنظ  187رل    ربيػػر عييف مس
سرخ صػػػػػػػػػػيف   رظػػػػػػػػػػرسئي عاػػػػػػػػػػ  لخػػػػػػػػػػ   2115

 .4سؤيخ ص سرط يعييف
                                                           

"نإقمةةال قلاةةةر  مةةأ عثللد اٌّعطللٝ اٌظلل١د اٌثٙللٛاع،  (3)

، اٌعلد  22، ِعٍح ِـز اٌّعاؿزج، اٌظلٕح يرقع  قلدخال"

 .21، ؽ1436، أتز٠ً 212
 741قلةعةةةد  بالقةةةاعإ   7991لسةةة ت  781* قلقةةةاعإ   2

  7991لس ت 
للللاَ اٌّؼلللز  تلللدِط وافلللح أٔلللٛا  اٌللللزااة ٚأخللللعٙا     

ٌّعاٍِللح كللز٠ث١ح ِٛؼللدج ١ِٚظللزج ِمارٔللح تاٌمللأْٛ اٌظللاتك 

 ، ٚ ٌه عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:1431ٌظٕح  112

 بال سبت لاعرقعح امعدتث قلضريبت - 

( 41ذؽد خ اٌؼزااػ ِٚعدالخ اٌلز٠ثح تلٕؾ اٌّلا ج )     

 عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:

 %41ظ١ٕٗ  4111ؼرٝ  111111اٌؼز٠ؽح األٌٚٝ: 

ظ١ٕلٗ.    2111ظ١ٕلٗ ؼرلٝ  4111اٌؼز٠ؽح اٌصا١ٔح: أوصلز ِلٓ 

42% 

ظ١ٕلٗ.   16111ظ١ٕٗ ؼرٝ  2111اٌؼز٠ؽح اٌصاٌصح: أوصز ِٓ 

31% 

 % 21 ظ١ٕٗ 16111اٌؼز٠ؽح اٌزاتعح: أوصز ِٓ 

أِا تإٌظثح ٌم٠زا اخ ِٓ اٌّزذثاخ ِٚا فٟ ؼىّٙلا ٚغ١ز٘لا 

ٙللا فللٟ اٌثللاب اٌصاٌللس ٠ىللْٛ ِللٓ اإل٠للزا اخ إٌّـللٛؽ ع١ٍ

% 34ظ١ٕلللٗ،  11111% ؼرلللٝ 41طلللعز اٌللللز٠ثح ع١ٍٙلللا 

 ف١ّا ٠ش٠د عٓ  ٌه.

 بال سبت لإلنظا قث قلضريبيت - 

( ِٓ ٘ذا اٌمأْٛ عٍٝ أْ ذىلْٛ ؼلدٚ  33ٔـد اٌّا ج )    

 4111اإلعفاء اٌّملزر ٌععثلاء اٌعاا١ٍلح عٍلٝ إٌؽلٛ اٌرلاٌٟ: 
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ميلحظ مسمل بعليل   ثيػر  فػ  سؤ ػع ر       
سرظػػػر  يظ خػػػلؿ فبػػػر  زمنيػػػظ قصػػػير   رػػػيس  ػػػاس 
                                                                  

ٗ طلل٠ٕٛا  ٌٍّّللٛي ظ١ٕلل 4111ظ١ٕللٗ طلل٠ٕٛا  ٌٍّّللٛي األعللشب، 

اٌّرللشٚض ٚال ٠عللٛي أٚال ا  أٚ غ١للز ِرللشٚض ٠ٚعللٛي ٌٚللدا  أٚ 

 ظ١ٕٗ ط٠ٕٛا  ٌٍّّٛي اٌّرشٚض ٠ٚعٛي.  3111أوصز، 

 ا عديال ت  1003لس ت  97* قلقاعإ  

( 3ذؽللد خ اٌؼللزااػ ِٚعللدالخ اٌلللز٠ثح تللٕؾ اٌّللا ج )   

 عٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ: 11/6/4111ترار٠خ 

 41111ظ١ٕلللٗ ؼرلللٝ  1111اٌؼلللز٠ؽح األٌٚلللٝ: أوصلللز ِلللٓ 

 %11ظ١ٕٗ.      

 21111ظ١ٕلللٗ ؼرلللٝ  41111اٌؼللز٠ؽح اٌصا١ٔلللح: أوصلللز ِللٓ 

 %11ظ١ٕٗ.     

ظ١ٕللللللللللٗ.                              21111اٌؼللللللللللز٠ؽح اٌصاٌصللللللللللح: أوصللللللللللز ِللللللللللٓ 

41% 

 1077لسةةة ت  37معةةةدتث قلضةةةريبت ايقةةةا لاقةةةاعإ   قةةة 

 )قلعلص قلطبيعا(

 41111ٗ ؼرلللٝ ظ١ٕللل 1111اٌؼلللز٠ؽح األٌٚلللٝ: أوصلللز ِلللٓ 

 %11ظ١ٕٗ.       

ظ١ٕللللللٗ ؼرلللللللٝ  41111اٌؼللللللز٠ؽح اٌصا١ٔللللللح: أوصلللللللز ِللللللٓ 

 %11ظ١ٕٗ.       21111

ظ١ٕلللللللٗ ؼرلللللللٝ  21111اٌؼللللللز٠ؽح اٌصاٌصلللللللح: أوصلللللللز ِللللللٓ 

 %  41ظ١ٕٗ.  11111111

ظ١ٕلللللللٗ.                        11111111اٌؼلللللللز٠ؽح اٌزاتعلللللللح: أوصلللللللز ِلللللللٓ 

41% 

ٕظلللثح % تا41ٌأِلللا اٌؼلللخؾ اإلعرثلللارٞ فىألللد األطلللعار 

% تإٌظلللثح 41ِال٠للل١ٓ ظ١ٕلللٗ،  11ٌٍؼلللز٠ؽح األٌٚلللٝ ؼرلللٝ 

 ِال١٠ٓ ظ١ٕٗ. 11ٌٍؼز٠ؽح اٌصا١ٔح ِا سا  عٓ 

 1071لسةة ت  707معةةدتث قلضةةريبت ايقةةا لاقةةاعإ   قةة  

 )قلعلص قلطبيعا( 

 ظ١ٕٗ ِعفاج ِٓ اٌلز٠ثح. 1111اٌؼز٠ؽح األٌٚٝ: 

ظ١ٕلٗ      31111ظ١ٕلٗ ؼرلٝ  1111اٌؼز٠ؽح اٌصا١ٔح: أوصز ِٓ 

11.% 

 21111ظ١ٕلللٗ ؼرلللٝ  31111اٌؼلللز٠ؽح اٌصاٌصلللح: أوصلللز ِلللٓ 

 %.11ظ١ٕٗ   

ظ١ٕٗ ؼرٝ ١ٍِلْٛ ظ١ٕلٗ     21111اٌؼز٠ؽح اٌزاتعح: أوصز ِٓ 

41.% 

اٌؼللللللللز٠ؽح اٌخاِظللللللللح: أوصللللللللز ِللللللللٓ ١ٍِللللللللْٛ ظ١ٕللللللللٗ.                          

41.% 

ف١مللزب اٌٛعللاء اٌلللز٠ثٟ أللللزب  قدنابةةا  أِللا اٌؼللخؾ 

%ِلللٓ 41عؼلللزج ظ١ٕٙلللاخ أللللً ٠ٚخللللع ٌٍللللز٠ثح تظلللعز 

 ؿافٟ األرتاغ اٌظ٠ٕٛح.

 1071لسةةة ت  77معةةةدتث قلضةةةريبت ايقةةةا لاقةةةاعإ   قةةة  

 1072لس ت  31اقلقاعإ  

 ظ١ٕٗ ِعفاج ِٓ اٌلز٠ثح. 1111اٌؼز٠ؽح األٌٚٝ : 

    ظ١ٕلٗ     31111ظ١ٕلٗ ؼرلٝ  1111اٌؼز٠ؽح اٌصا١ٔح: أوصز ِٓ 

11.% 

 21111ظ١ٕلللٗ ؼرلللٝ  31111اٌؼلللز٠ؽح اٌصاٌصلللح: أوصلللز ِلللٓ 

 %.11ظ١ٕٗ      

 411111ظ١ٕلٗ ؼرلٝ  21111اٌؼز٠ؽح اٌزاتعح: أوصلز ِلٓ 

 %.41ظ١ٕٗ  

 %.41ظ١ٕٗ   ٠411111ؽح اٌخاِظح: أوصز ِٓ ؼزاٌ

 
 

فح ػػػي  ػػػ  وف سربعػػػلي  بػػػـ فػػػ   عػػػض سؤحيػػػ ف 
 يػػ   غيػػر مسظػػه   فمػػثل  بػػـ سربعػػلي   ممسػػي 

م  نػػػػػ  ب ػػػػػر   ػػػػػان  2111ر ػػػػػنظ  51ف سر ػػػػػ نم 
سؤ ػػػع ر راظػػػػر  ظ عاػػػ،  يػػػػرسلس  سرمرب ػػػ   مػػػػف 

مر  يظ ونػمسع سإليػرسلس  سؤخػر   2111ي ر يمريم
ر نظ  91منفس سربط ي  را  نمف  2111مف ع ـ 
ر نظ  111  ثـ علؿ سر  نمف   ر  نمف رقـ 2115
  ثـ بـ بسميلن معلـ بفعيا   ثػـ بػـ بعػلي  2112

ر ػػػػػػػنظ  11يظ   ر ػػػػػػػ نمف رقػػػػػػػـ سؤ ػػػػػػػع ر سرظػػػػػػػر  
  موخيػػرس  بػػـ بعػػلي  سؤ ػػع ر   ر ػػ نمف رقػػـ 2113

. م  يػػػػػػػػػػؾ وف  ثػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػان 2114ر ػػػػػػػػػػنظ  53
سربعػػػػػػليل  معػػػػػػلـ سربط يػػػػػػ   ػػػػػػ  معػػػػػػلـ بمحيػػػػػػل 
سربط يػػػ  إلخػػػبلؼ س رسد يػػػ ل   ػػػل يػػػؾ رز ػػػ ل  
ظ  ر  سرب ػري سرظػر    رػيس  ػاس فح ػي مًسنمػ  

 ي  ػظ يلؿ عا، علـ مسمل لسرظ  لؼ بديػير ظ را
سرظر  يظ ي ػبطيل صػ نل سر ي  ػظ سربعم ػ  عاي ػ  
ربحليػػػػػػػػل سرمعػػػػػػػػلؿ سؤمثػػػػػػػػ  راظػػػػػػػػر  ظ مسرمعظػػػػػػػػـ 
رحصػػياب   م مػػ    يظػػر  حػػمسفز سرعمػػ  مسرنيػػ ب 
سإلنبػػ س  مس قبصػػ ل   صػػفظ ع مػػظ. مفيمػػ  ياػػ  

  ي ف سؤ ع ر سرظر  يظ
ميلحػظ وف  خػػر بعػلي  رامعػػل   سرظػػر  يظ     

ي سرػػلخمؿ مسؤرفػػ ح وعطػػ، سر ػػ نمف ميػػز  ؤصػػح 
سرصلير   مارؾ  سع  مػل  سريػر حظ سؤمرػ، ر ػـ 

سنيػػ   مسعػػػ   15111سنيػػ   ػػل  مػػف  25111
مل  سرير حظ ؤصح ي سرلخمؿ مسؤرف ح سرع ريػظ 
وقػػ  ممػػ    نػػ  عايػػ  فػػ  سر ػػمسنيف سر ػػ   ظ مارػػؾ 
  رن ػػػ ظ رايػػػخ ص سرط يعيػػػيف. ومػػػ  سؤيػػػخ ص 

عاػ،  %25سإلعب  ر ظ ف ػل سعػ  معػلؿ سرظػر  ظ 
ص ف  سؤرف ح  عل وف   ن  يػر حبيف  مػ   ػ   
سربمظػػيه. وظػػر  رػػ، ارػػػؾ وصػػ ه حػػل سإلعفػػػ د 
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سنيػػػػػػػػػ   5111 ػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػف  7111سريخصػػػػػػػػػ  
 راممظر.

ممػػل ارػػؾ يػػر  سر  حػػث وف سر ي  ػػظ سرظػػر  يظ 
فػػػػ  مصػػػػر رػػػػـ بصػػػػػ  رام ػػػػبم  سرمرغػػػػمي فػػػػػ  
بخفير سؤع  د سرظػر  يظ  ػمسد  خفػض معػل   

  سإلعفػػػ دس  سرم ػػػرر  سرظػػػر  ظ وم  بم ػػػيل  ق عػػػل
راع ػػػػػ د سرع ئايػػػػػظ  حيػػػػػث يبػػػػػمسر،  ربفػػػػػ ع وع ػػػػػ د 
سرمعييظ مسؤ ع ر ف  س منظ سؤخير   فظل عػف 
نظ ـ سرعمرمظ مم   مؼ يبمخض عن  مف سرعمػ  
 م ػػػلو حر ػػػظ سربسػػػ ر  سرخ رسيػػػظ  م  ربػػػ ر   يػػػبلسل 
حػػل  سرمن ف ػػظ  ػػيف سرمنبسػػيف سرمحايػػيف منظػػرسئ ـ 

  يػػؾ عػػف ظػػرمر  بم ػػيل فػػ    فػػظ لمؿ سرعػػ رـ. ن
سرمعػػػػ د سرظػػػػػر    مػػػػػف خػػػػلؿ س  بمػػػػػ ـ  عمايػػػػػظ 
سرحصػػر مسر ػػ ئميف عاي ػػ  عاػػ  سرنحػػم سرػػا   ػػيبـ 

 بمظح .
 )ب( ال قوبة والتسرب الضريب  

نحف نعاػـ ونػ    ع م ػ      سر مػظ  م  بسػر ـ 
      نمف  م  رب ر  نن قش  ن  سربير ل سرظػر    

مسرمعاػػػف عػػػف   مصػػػف  سربع يػػػر سرر ػػػم، سرم بػػػمي
 رسل  ص نل سر ي  ظ سرظر  يظ مسرمحػلل راع م ػ   
سرمخبافػػػظ راسػػػرسئـ سرظػػػر  يظ. مقػػػل وسر ػػػ  سرعليػػػل 
مػػف سرلرس ػػ   رب يػػ ف وثػػر سرع م ػػظ عاػػ، سرب ػػػري 
سرظػػر  ،  صػػفظ ع مػػظ مسرب ػػري سرظػػر  ،  صػػفظ 

. مقػل ومظػه  عظػ   وف معػلؿ سرع م ػظ (1)خ صظ
س ببي ؼ  لسرلرسمظع سرمربفل مل  نخف ض  حبم ؿ

                                                           
 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع  (1)

-Mc Caleb, T., "Tax Evasion and the 

Differential Taxation of Labor and 

Capital Income", Journal of public finance, 

Vol.31, No.2, 1976, pp.287- 294 

-Koskela, Erkki., "On the Shape of Tax 

Schedule: The Probability of Detection 

and Penalty Schemes as Deterrents to Tax 

Evasion", Journal of public finance, Vol.38, 

No.1,1983, pp.70- 80 

يعػػػل وبثػػػر فع ريػػػظ فػػػ، عمايػػػظ سرػػػرلع مػػػف معػػػلؿ 
سرلرسمظ سرمنخفض مل  ربف ع  حبمػ ؿ سإلببيػ ؼ  
م  يعن، ارؾ وف ز  ل  معلؿ سرلرسمظ  يبـ  معػزؿ 
عػػػف  سػػػرسدس  سربيػػػر مسررق  ػػػظ مسرمرسسعػػػظ سربػػػ، 
ببخػػا ربعز ػػز  حبمػػ    سربيػػر عػػف سرمب ػػرفيف  

بيػػػػر م  ربػػػػ ر، يعػػػػل معػػػػلؿ سرع م ػػػػظ مسحبمػػػػ ؿ سر
م ػػػػػيابيف م مابػػػػػيف ر عظػػػػػ م  يػػػػػبـ   ػػػػػبخلسم م  

.  مػػ   ينػػ  (2)ربظػػيي  نطػػ ؽ سرب ػػري سرظػػر  ،
 عػػػػػض سرلرس ػػػػػ   سؤخػػػػػر  وف سرممػػػػػمريف سرػػػػػايف 
يخيػػمف سرمخػػ طر  يبػػدثرمف  لرسػػظ وب ػػر   رز ػػ ل  
فػػ، معػػلؿ سرع م ػػظ م  رنػػظ   رز ػػ ل  فػػ،  سػػرسدس  
سرفحػػص مسرمرسسعػػظ مسربيػػر عػػف سرب ػػري  سؤمػػر 

وف سرع م ظ سر   ػيظ ببػمف وبثػر فع ريػظ  سرا  يعن،
 ػػػػػػػػدلس  رلع راب ػػػػػػػػري م  رنػػػػػػػػظ  ز ػػػػػػػػ ل  سرنف ػػػػػػػػ   

 .(3)سرمخصصظ ررق  ظ م ير سرمب رفيف
م  ػػػػػػاس يبظػػػػػػه وف معػػػػػػلؿ سرع م ػػػػػػظ مًسحبمػػػػػػ ؿ 
سربيػر يعػػلسف مػف سؤلمس  سرفع رػػظ فػ، سرحػػل مػػف 
سرب ػػري سرظػػر  ،  مًسف   نػػ  سؤلس  سؤمرػػ، وبثػػر 

و ػػػػامي ز ػػػػ ل  معػػػػلؿ فع ريػػػػظ  م ل مػػػػ  يفظػػػػ  
سرظر  ظ ف، سربدثير عا، سرب ري سرظر  ،  نظرس  

 ؤف سؤخير قل يعط، نب ئج غير محلل .
بنػػػػػ مؿ سرعلقػػػػػظ  ػػػػػيف معػػػػػلؿ سرلرسمػػػػػظ ب رررررد      

مسرب ػػري سرظػػػر    سربػػػ   ينب ػػػ  لرس ػػػ    ػػػ   ظ  
 ننب ػػػػ  س ف رمن قيػػػػػظ باػػػػؾ سرعلقػػػػػظ فػػػػ  مصػػػػػر.
 –مبظ ػػر ع م ػػػ   سرب ػػػري سرظػػػر    فػػػ  مصػػػر

فػػ   -سرػػا  يمثػػ  و ػػـ ويػػ  ؿ سرب ػػري سرظػػر   
مسرظػػػر  ظ  4 طػػػ ر سرظػػػر  ظ سرع مػػػظ عاػػػ، سرػػػلخ 

                                                           
(2) Christiansen, Vidar, "Two Comments 

on Tax Evasion", Journal of public Econ-

omics, Vol.13, 1980, pp.339 - 389. 

(3) Richupan, S., "Determinants of income 

Tax Evasion", Op.Cit., P.163 
ِللللٓ  131،132،133،134،22فلللللال راظللللع اٌّللللٛا   2
 ٚذعد٠الذٗ. 4111ٌظٕح  41ٌمأْٛ  ا
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. 2مسرظػػػػر  ظ سرسمر يػػػػظ 1سرع مػػػػظ عاػػػػ، سرم يعػػػػ  
مبعػػػػل سرع ػػػػر  رػػػػيس  مسػػػػمل سرنصػػػػمص سربيػػػػر عيظ 
مربف  بفعي  سربط ي . م يؾ وف  ربف ع معػل   
سرب ري سرظر     م  ومظحب    عض سرلرس    

 .3ع ريظ سربط ي يلؿ عا  علـ ف
 ( السياسة الضريبية والحوافز الضريبية2)   

بعػػل سرحػػمسفز سرظػػر  يظ وحػػل سؤلمس  سرظػػر  يظ 
ربيػػسيل سإل ػػبثم رس  سرمحايػػظ مسؤسن يػػظ  مسربػػدثير 
عاي ػػػػ  مبمسي  ػػػػ  فػػػػ، سإلبسػػػػ ن سرػػػػا  يبفػػػػ  مػػػػػل 
سر ي  ػػػػػػػ   س قبصػػػػػػػ ليظ مسإلسبم عيػػػػػػػظ رالمرػػػػػػػظ. 

مر سرحػمسفز مبي   سإلعفػ دس  سرظػر  يظ وحػل صػ
سرظر  يظ موبثر   ييمع  . مقل وث   مسقل سربط يػ  

رباػؾ سإلعفػ دس  فيػا    م ػياظ رسػاي  مصررف، 
سرم بثمر ف  نظرس  إل ػ د  سربثيػر مػف سرم ػبثمر ف 
  بخلسـ  ان سإلعف دس   مارؾ مف خلؿ قيػ م ـ 
 بصػػػػفيظ ميػػػػرمع ب ـ  عػػػػل  نب ػػػػ د فبػػػػر  سإلعفػػػػ د 

نيػػػػػػػطظ وخػػػػػػػر  سرظػػػػػػػر  ،  مسإلنب ػػػػػػػ ؿ رمزسمرػػػػػػػظ و
راحصػػػػمؿ عاػػػػ،  عفػػػػ دس  سليػػػػل  وم سر  ػػػػ د فػػػػ، 
مزسمرػػظ نفػػس سرنيػػ ب مربػػف    ػػـ  خػػر مػػف وسػػ  
سرحصػػػػمؿ عاػػػػ،  عب ػػػػ رس  سليػػػػل   سؤمػػػػر سرػػػػا  
يػػػػػ ل  إل ػػػػػلسر سرحصػػػػػياظ سرظػػػػػر  يظ رػػػػػيس  ػػػػػاس 
فح ػػػي  ػػػػ  ميػػػعمر سرممػػػػمريف سرمابػػػزميف   عػػػػلـ 
سرعلسرػػػػػظ فػػػػػ، سرمع ماػػػػػظ سرظػػػػػر  يظ  ن  يػػػػػؾ عػػػػػف 

ر  ، مفػػػػػبه  ػػػػػ ي سرف ػػػػػ ل ب اػػػػػيص سرمعػػػػػ د سرظػػػػػ
 .4سرظر  ،

                                                           
ٌظلللٕح  11ِلللٓ اٌملللأْٛ  22، 22فللللال راظلللع اٌّلللا ذ١ٓ  1

1441. 
ِللللٓ لللللأْٛ  141ؼرللللٟ 141فلللللال راظللللع اٌّللللٛا  ِللللٓ 4

 ٚذعد٠الذٗ. 1466ٌظٕح  66اٌعّارن 
إ"قلرإقعةةة  قتقادةةةاليت اقلةاليةةةت فٙللل١ُ عّلللز فٙللل١ُ عا٠لللد 3

-323، ِزظلللع طلللثك  ولللزٖ، ؽ ؽ لالقادةةةال قللظةةةا"
316. 

" لا  قلسيالةت قلضةريبيت ِعٛف اٌظ١د ِعٛف ِؽّد،  2
يةةةةةةا نةةةةةةا   ألان قنمةةةةةةإق  قنن بيةةةةةةت لةظةةةةةة  قلا ةيةةةةةةت 

، رطاٌح  ورلٛراٖ، و١ٍلح اٌؽملٛق، ظاِعلح تٕٙلا، قآلقاداليت"
 .211-331، ؽ ؽ 413-431، ؽ ؽ4113

 

مًساس  ػػػػػ ف سرحػػػػػ فز سرم ػػػػػلـ رام ػػػػػبثمر سرػػػػػمطن، 
ييػػػ   مسػػػرل ن ػػػ  مػػػ   ػػػيف خز نػػػظ سرلمرػػػظ لسربػػػ، 
 بخ ػػػػػر  يػػػػػرسلس  ظػػػػػر  يظع مسرم ػػػػػبثمر لسرػػػػػا  
 ػيرفه سرػمفر سرظػػر  ،ع     وف سرمحصػاظ مسػػمل 
سرف ئػػػل  ظػػػمف نطػػػ ؽ سرلمرػػػظ  ط رمػػػ  وف سرفػػػرص 

 ػػػػظ   ينمػػػػ  سرمظػػػػل سإل ػػػػبثم ر ظ فػػػػ، سرػػػػلسخ  س ا
مخبار   رن  ظ رإل ػبثم رس  سؤسن يػظ  نظػرس  ؤف 
خ ػ ر  سرلمرػػظ يسػػي وف بعمظػ   م   ػػي ح ي يػػظ 

 مف مرسد  ن ي ي ر مس سؤممسؿ سؤسن يظ.
مقل  ين  سرعليل مػف سرلرس ػ   وف سإل ػبثم رس  
سؤسن يظ ع ر سرير    مبعػلل  سرسن ػي   ح  ػ  

نظػػػػػػػػرس  خ ػػػػػػػػ ر  رالمرػػػػػػػػظ سرمظػػػػػػػػيفظ لمف ع ئػػػػػػػػل  
إلعبم ل ػػػػ  عاػػػػ،  ريػػػػ   سرب ػػػػري سرظػػػػر  ، عػػػػف 

 Transferطر ػػ    ػػبخلسـ سرب ػػعير سربحػػم ا، 
Pricing سؤمػػػػر سرػػػػا  ي ػػػػرز سرح سػػػػظ ربصػػػػميـ  

سيػػػػػػػػػػػل راحػػػػػػػػػػػمسفز سرظػػػػػػػػػػػر  يظ سرم لمػػػػػػػػػػػظ ر ػػػػػػػػػػػان 
سإل ػػػػػػبثم رس     يبعػػػػػػ رض مػػػػػػل  بفػػػػػػ ؽ بػػػػػػلس ير 
سإل ػػػػػػػػػػػػبثم ر سرمبصػػػػػػػػػػػػاظ   ربسػػػػػػػػػػػػ ر  لسربر مػػػػػػػػػػػػزع 

Agreement on Trade related          
Investment Measures (TRIMS)      .      

مبن  ػػػػـ  سػػػػرسدس  سإل ػػػػبثم ر سرمبصػػػػاظ   ربسػػػػ ر  
 :(5) رنمعيف

حػػػػػمسفز س  ػػػػػبثم ر سرمبمثاػػػػػظ فػػػػػ، سإلع نػػػػػ    - و
ممػػػػػػػػػػػنه سإل ػػػػػػػػػػػػبثم ر مسإلعفػػػػػػػػػػػ دس  سرظػػػػػػػػػػػػر  يظ 
مسرسمر يظ  مسرب، بمنح   و   ال راميرمع   ف، 

مبمسي  ػػػػػػ   ػػػػػ ي  سػػػػػاي ر مس ومػػػػػػمسؿ مبزسيػػػػػل  
 ر ط ع   محلل  وم من ط  سلرسفيظ معينظ.

                                                           
" م  ةةةةت قلارةةةا ة ؿلللفٛخ عثلللد اٌظلللالَ علللٛف  ،  (1)

 قلةةةت  ةايايةةةت قلعالةيةةةت اقدلةةةاألةا  قنن بةةةج قلةباشةةةر  ل

لآلثةةةةا  قلةةاةاةةةةت د ظةةةةاق قلاريةةةةة  ناةةةةج  طةةةةإ  حر ةةةةت 

،  ار قدلةةةةاألةا  قنن بةةةةج قلةباشةةةةر إلةةةةج قلةةةةدا  قل اميةةةةت"

 . 34، 33، ؽ4112إٌٙلح اٌعزت١ح، اٌما٘زج، 
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مبطا ػػ   سؤلسد:  ػػ، باػػؾ سرمبطا ػػ   سربػػ،   - ي
بفرظػػػػػػ   سرلمرػػػػػػظ عاػػػػػػ، ميػػػػػػرمع   سإل ػػػػػػبثم ر 
سؤسن ػػػػػػػػػ، ربظػػػػػػػػػػمف عما ػػػػػػػػػػ  مفػػػػػػػػػػ  سؤ ػػػػػػػػػػلسؼ 
س قبصػػ ليظ سربػػ، بظػػع   مًس ػػبرسبيسي   سربصػػنيل 
رلي    مببمث  ف، ليرب سرم مف سرمحاػ،  يػرمب 

لس   قيػمل سرصػرؼ سؤسن ػ،  سإلحلؿ مح  سرمسر 
قيمل سربحم    حلمل سربصنيل  يرمب سربرخيص  
يػػػرمب ن ػػػ  سرببنمرمسيػػػ   يػػػرمب بح يػػػ  سربػػػمسزف 

 ف، سرميزسف سربس ر ع.
م  يعػػػػػل مسػػػػػػمل سرنػػػػػمع سؤمؿ من ػػػػػػ  مخ رفػػػػػػ        

ؤح ػػػػػػ ـ  بفػػػػػػ ؽ  سػػػػػػرسدس  سإل ػػػػػػبثم ر سرمبصػػػػػػاظ 
  مػػػػ رـ يػػػػرب ي  مبطا ػػػػ   سؤلسد سربػػػػ، (1)  ربسػػػػ ر 

نصػػػػػ  سإلبف قيػػػػػظ عاػػػػػ، حظر ػػػػػ    حيػػػػػث ي ػػػػػمف 
 سإلمبث ؿ ر   ظرمر   راحصمؿ عا، باؾ سرميز .

 

ثاصيًا: أسباب التسرب الضريب  الصاتجرة  رن 
 التشري  الضريب 

يم ػػػػف بعر ػػػػر سرنظػػػػ ـ سرظػػػػر  ، ؤغػػػػرسض      
سرلرس ػػظ لمف سربر يػػز عاػػ،  ػػمف سربعر ػػر سػػ مل 

"مجمو رررررة القرررررواصين واتجررررررا ات مػػػػػ نل   دنػػػػػ  
لوا ح والت ليمرات التر  تطبر: بواسرطة اتدارة وال

الضررريبية لتحقيرر: أهررداف المجتمرر  مررن خررالل 
. ممػػف  ػػاس سربعر ػػر يبظػػه السياسررة الضررريبية"

ونػ  يظػـ ثػلث سمسنػػي  ػ،: سرس نػي سربيػػر ع،  
 .(2)مسرس ني سإللسر   مس ني سر ي  ظ سرظر  يظ

 

                                                           
٠مَٛ  ذفاق اٌرز٠ّش عٍلٝ ذعٕلة اإلظلزاءاخ اٌرلٝ ذل  ٜ  (1)

ٌرؼلل٠ٛٗ اٌرعللارج ٚ عٛظاظٙللا ٚؼز٠رٙللا، ٚاٌرللٝ ذرٕللالق ِللع 

ِثلللدأ ذعّللل١ُ اٌّعاٍِلللح اٌٛم١ٕلللح، أٚ للللد ذللل  ٜ ٌم١لللٛ  و١ّلللح 

ذرعللارف ِللع ِثللا ق  ذفال١للح اٌعللاخ. ٌّش٠للد ِللٓ اٌرفـلل١ً 

 فلال راظع

ٌلدار ، ا"نإلةت قل  ال قتقادالن قلعالةج"عا ي اٌّٙدٜ، 

 .433، ؽ4113اٌٍثٕا١ٔح، اٌما٘زج، 

، ِزظلع "قلة    قلضةريبيت"ظّعح ِؽّد ِؽّد علاِز،  (4)

 .4طثك  وزٖ، ؽ

ميمثػػػ  سرس نػػػي سربيػػػر ع، وحػػػل و ػػػـ سؤر ػػػ ف 
رانظػػػػػ ـ سرظػػػػػر  ،  نظػػػػػرس  ؤنػػػػػ  يمثػػػػػ  سؤ   ػػػػػيظ 

سرمعػػػ د سرػػػا  يظػػػـ سؤح ػػػ ـ سر  نمنيػػػظ سرظػػػر  يظ 
سربػػػػػ، بح ػػػػػـ سميػػػػػل علقػػػػػ   ممعػػػػػ مل  سإللسر  

. (3)سرظػػػػػػر  يظ  ػػػػػػ رمممريف سرخ ظػػػػػػعيف راظػػػػػػر  ظ
مرغػػـ ب ػػ يف نطػػ ؽ وح ػػ ـ سربيػػر ل سرظػػر  ، مػػف 
لمرػػػػظ ؤخػػػػر   ب عػػػػ  إلخػػػػبلؼ محػػػػللس  سرنظػػػػ ـ 

يػر ل سرظػر  ،  صػفظ سرظر  ،  صػفظ ع مػظ مسرب
خ صػػػظ مػػػف عمسمػػػ   ي  ػػػيظ مسسبم عيػػػظ ملرسػػػظ 
سرب ػػلـ س قبصػػ ل   مسر ي ػػ  س قبصػػ ل  مسرنظػػ ـ 
س قبصػػػػ ل  سر ػػػػ ئل  فػػػػنف معظػػػػـ  بػػػػ ي سرم ريػػػػظ 
سرع مػػػػظ يػػػػرمف ظػػػػرمر   بصػػػػ ؼ سربيػػػػر ل   رلقػػػػظ 
مسرمظػػػػػػػػػػػػػػمح  مسرمحػػػػػػػػػػػػػػل  مسراسبيػػػػػػػػػػػػػػظ  مسرث ػػػػػػػػػػػػػػ   
مسإل ػػب رسر مم  يح ػػ  مػػف ظػػمف م يح  ػػ  بلنيػػظ 

 ب ري سرظر   . سر
مرع  بحايػ  سربيػر ل سرظػر    سرمصػر  مػف     

ي ػيف باػؾ سرعلقػظ  ميم ػف  يػ ف   ػان سرسمسنػي مػ 
 :  ارؾ عا، سرنحم سرب ر،

* بالصسررررربة ل ررررردم وضررررروح الرررررصص التشرررررري   
 الضريب 

بحبػػػ ج سربيػػػر ع   سرظػػػر  يظ رم ػػػ ر  خ صػػػظ 
مػػف س نػػي سرميػػرع فػػػ، صػػي غب   حبػػ،   بػػػدب، 
ميػػػػػػم ظ  ػػػػػػ رلممض  سؤمػػػػػػر سرػػػػػػا  ينػػػػػػبج وحػػػػػػل 

فبه سرطر   ومػ ـ بع ػر سإللسر   ا ول حبم ريف  
سرظػػر  يظ   ربم ػػل فػػ، بف ػػير نصػػمص سربيػػر ل 

                                                           
٠مـللد تاٌرؼللز٠ع اٌلللز٠ثٝ ِعّٛعللح اٌمللٛا١ٔٓ ٚاٌٍللٛااػ  (3)

ٚاٌملللزاراخ ٚاٌرع١ٍّلللاخ اٌـلللا رج ِلللٓ اٌعٙلللاخ اٌّخرـلللح 

تفزف اٌلزااة ٚذٕظ١ُ مزق ذؽـ١ٍٙا ٚظثا٠رٙلا، وّلا للد 

أؼىللاَ اٌّؽلللاوُ ٚلللزاراخ اٌٍعلللاْ اٌّرعٍملللح  ٠رلللّٓ أ٠للللا  

تإٌّاسعلللاخ اٌللللز٠ث١ح، ٚاٌرلللٝ ذّصلللً طلللٛاتك لللللاا١ح ٠لللرُ 

  لرفاء آشار٘ا ف١ّا تعد. ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

"لا  قلة دلةت قلضةريبيت يةج إنةالة هي اةت ٔع١ُ ف١ُٙ ؼٕلا، 

، ِلل ذّز إٌٙدطللح اٌلللز٠ث١ح قل  ةةال قلضةةريبج يةةج مدةةر"

ٚاٌخـخـلح، أوا ١ّ٠للح اٌظلا اخ ٌٍعٍللَٛ ٌرؼلع١ع اإلطللرصّار 

 .6، ؽ1442اإل ار٠ح، اٌما٘زج، فثزا٠ز 
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سرظػػػر  ، وم بدم ا ػػػ   مػػػ  يػػػ ل  إلرحػػػ ؽ سرظػػػرر 
ي سرظػر  ،   ػ ي طػمؿ   رمممريف فيحلث سرب ر 

سرمن زعػػػ   سرظػػػر  يظ رعػػػل   ػػػنمس   م ػػػ، بباػػػر 
سربثيػػػػػر مػػػػػف سرمقػػػػػ  مسرس ػػػػػل   س نػػػػػي  نخفػػػػػ ض 
سر يمػػظ سرح ي يػػظ ران ػػمل   رم  رنػػظ   يمب ػػ  سرح ي يػػظ 
فػػػػ، ح رػػػػظ  ػػػػلسل   فػػػػمرس   سؤمػػػػر سرػػػػا  يعنػػػػ، وف 
بػػدخير بحصػػيا   رمػػػل   ػػنظ يعنػػػ، ن صػػ    ػػػنفس 

رممػػمريف   رنفػػ ا قيػػ ـ س والثرراص . (1)معػػلؿ سربظػػخـ
مف خػلؿ سرػنص ممم ر ػظ  ػ  وصػن ؼ سرب ػري 
سرظػػػر  ،. مفػػػ،  ػػػل سرحػػػ ربيف   يبح ػػػ  سرػػػلمر 
سرػػػػػػػػػػػمظيف، راظػػػػػػػػػػػر  ظ  ػػػػػػػػػػػمسد س سبمػػػػػػػػػػػ ع، وم 
س قبص ل   ن  يؾ عف سرلمر سرم ر، مبمثل فيم  
ياحػػػػ    رحصػػػػياظ سرظػػػػر  يظ مػػػػف  رسد وم فبػػػػ م  

 مخبافظ عا، ح  سرخزسنظ سرع مظ.
 

أمثلرة للخررالف حرول تفسرير القوا ررد وفيمرا يلر  
القاصوصيرررررررة أو الصصررررررروص التشرررررررري ية ل ررررررردم 

 وضوحها:
مػف قػ نمف ظػر  ظ  111نصػ  سرمػ ل   (:1مثال)

سرػػػلخ  عاػػػ  وف ي ػػػبح  م   ػػػ  بػػػدخير عاػػػ، مػػػ  
يسػػػػ مز م ئػػػػظ سنيػػػػ  ممػػػػ  رػػػػـ يػػػػ ل مػػػػف سرظػػػػر  ظ 
سرمسس ػػػظ سؤلسد حبػػػ، مرػػػم صػػػلر قػػػرسر  ب  ػػػيط   

 ر  إلنب ػػػػ د سؤسػػػػ  مارػػػػؾ  عب ػػػػ رس  مػػػػف سريػػػػـم سربػػػػ
سرمحػػػػلل رب ػػػػليـ سإلقػػػػرسر. ميعػػػػل  خػػػػر يػػػػـم رب ػػػػليـ 
سإلقػرسر سرظػر    رايخصػػ  سرط يعػ   عب ػ رس  مػػف 

مػػػػف سرعػػػػ ـ سربػػػػ ر  عػػػػف سرفبػػػػر   31/3حبػػػػ،  1/1
سرظر  يظ مف سر نظ سر    ظ  م  رب ر  ي ػمف سريػـم 
سربػػ ر  إلنب ػػ د سؤسػػ  سرمحػػلل رب ػػليـ سإلقػػرسر  ػػم 

سرمدممر ػ    بحليػل م   ػ   . مفن د عاي  ب ػـم1/4
سربػػدخير مػػف سريػػـم سربػػ ر  إلنب ػػ د سؤسػػ  سرمحػػلل 

                                                           
(1) Nigtingale, Kath, "Taxation Theory and 

Practice", Prentice Hall London, 2002, p.8. 

. مربػػػف سػػػ د فػػػ  نػػػص 1/4رب ػػػليـ سإلقػػػرسر م ػػػم 
 2115ر ػػػػػػػػنظ  91مػػػػػػػػف سر ػػػػػػػػ نمف  111سرمػػػػػػػػ ل  

مبعليلبػػػػػػػ  وف م   ػػػػػػػ  سربػػػػػػػدخير يح ػػػػػػػي عاػػػػػػػ، 
سرظػػػر  ظ عاػػػ، مسسػػػي سؤلسد. محيػػػث وف سرمػػػػ ل  

عاػػ،  مػػف سرلئحػػظ سربنفيايػػظ را ػػ نمف نصػػ  127
س بػػ : ببػػمف سرظػػر  ظ مسس ػػظ سؤلسد فػػ  بط يػػ  

مػػف سر ػػ نمف فػػ   111ع مػػف سرمػػ ل  1ح ػػـ سر نػػل ل
سرحػػػػػ    سؤبيػػػػػظ: مػػػػػف مسقػػػػػل سإلقػػػػػرسر سرظػػػػػر    
رامممؿ  ممف مسقل سإلبف ؽ   راسنظ سرلسخايظ  ممف 
مسقػػل قػػرسر رسنػػظ سرطعػػف مرػػم  ػػ ف مطعمنػػ  عايػػ   
مفػػػ  ح رػػػظ عػػػلـ سرطعػػػف عاػػػ، نمػػػماج سإلخطػػػ ر 

عن صػػر رفػػي سرظػػر  ظ  ممػػف مسقػػل ح ػػـ مح مػػظ  
 مسسي سرنف ا.

مربف ث ر  ثير مف سرمن زع   عا، م  ب ػـم      
 ػػػػ  سرمدممر ػػػػ    نعب ػػػػ ر وف م   ػػػػ  سربػػػػدخير يػػػػبـ 
ح     عا، سرظر  ظ سرم بح ظ عا، سرمممؿ مػف 
سريـم سرب ر  إلنب ػ د سؤسػ  سرمحػلل رب ػليـ سإلقػرسر 

مػػػػف  111 ل  مػػػػف سرمػػػػ 1مف ػػػػ  رمػػػػ  مرل فػػػػ   نػػػػل 
سر  نمف   مرع   اس سإلسرسد يبـ عا، و ػ س عػلـ 
مظػػمح مغمػػمض مػػف سرػػنص ؤنػػ   ػػ ف يسػػي وف 
يمظػػػػػػه سرػػػػػػنص وف سرم صػػػػػػمل  ح ػػػػػػ ي م   ػػػػػػ  
سربػػدخير مػػف سريػػـم سربػػ ر  إلنب ػػ د سؤسػػ  سرمحػػلل 
رب ػػليـ سإلقػػرسر مارػػؾ فػػ  ح رػػظ ب ػػليـ سإلقػػرسر مػػف 
ق ػػػػػ  سرممػػػػػمؿ فػػػػػ  سرميعػػػػػ ل سر ػػػػػ نمف مرػػػػػـ ي ػػػػػلل 

  ظ سرم بح ظ مػف مسقػل سإلقػرسر عاػ،  عب ػ ر سرظر 
وف سإلقػػػرسر سرظػػػر     ػػػنل سرػػػرفي مف ػػػ  رمػػػ  نػػػص 
عايػػػظ سر ػػػ نمف  ػػػدف سإلقػػػرسر سرظػػػر    رفػػػي اسبػػػ  
راممػػػمؿ م  ينط ػػػ  ارػػػؾ عاػػػ، سرحػػػ    سؤخػػػر  

مػػػف سرلئحػػػظ  127مف ػػػ  رمػػػ  نصػػػ  عايػػػ  سرمػػػ ل  
سربنفيايظ م م وف يح ي سرم   ػ  مػف قػرسر سراسنػظ 

وم رسنػػظ سرطعػػف وم ح ػػـ مح مػػظ مسسػػي  سرلسخايػػظ
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سرنفػ ا.... ر،  حيػث ببػمف سرظػر  ظ مسس ػػظ سؤلسد 
فػػ   ػػان سرحػػ    م  يػػبـ سربف ػػير  خػػلؼ ارػػؾ. 
مفنػػػػػػػ د عايػػػػػػػ  صػػػػػػػلر ح ػػػػػػػـ مح مػػػػػػػظ   ػػػػػػػبئن ؼ 
سرمنصمر  مدممر ظ سرزق ز    م  يفيل ارؾ. مرـ يبـ 
ن ػػض  ػػاس سرح ػػػـ موصػػ ه سرح ػػػـ  ػػ   ن ػػػ ئ    

  يسمز بط ي  ع   .
ع مػػػػف قػػػػ نمف 1سػػػػ د  ػػػػنص سرمػػػػ ل  ل (:2مثررررال)

 1991ر ػػػػػػػػػػػنظ  11ظػػػػػػػػػػػر  ظ سرم يعػػػػػػػػػػػ   رقػػػػػػػػػػػـ 
مبعليلبػػ  م ئحبػػ  سربنفيايػػظ سرم صػػمل    رظػػر  ظ 
سإلظػػػ فيظ  حيػػػث بفػػػرض ظػػػر  ظ  ظػػػ فيظ  مسقػػػل 

% مػػػف قيمػػػظ سرظػػػر  ظ غيػػػر سرملفمعػػػظ عػػػف 1/2
   و  مع وم سػزد منػ  ياػ  ن  يػظ سرفبػر  سرمحػلل  

  اس سرنص س ب :را لسل. ميلحظ عا  
يػػػبـ ح ػػػػ ي سرظػػػػر  ظ سإلظػػػ فيظ  عػػػػل  نب ػػػػ د  -أ

سؤسػػ  سرمحػػلل رب ػػليـ سإلقػػرسر سرظػػر     ظػػر  ظ 
سرم يعػػػػػ   م ػػػػػم سإلقػػػػػرسر سريػػػػػ ر  سرػػػػػا  ي لمػػػػػ  
سرم س  مارؾ خلؿ سرثلثيف يمم  سرب ريظ إلنب ػ د 
ي ر سرمح   ظ   مرع   اس يعنػ  وف  قػرسر ينػ ير 

 ػػػػػمسد ح ػػػػػ  ي ػػػػػلـ خػػػػػلؿ يػػػػػ ر ف رسيػػػػػر م  ػػػػػاس 
سرم ػػس   يمعػػ  وم ول  خلمػػظ خ ظػػعظ راظػػر  ظ 
خػػػػػػػلؿ يػػػػػػػ ر سرمح  ػػػػػػػ ظ مػػػػػػػف علمػػػػػػػ . مربػػػػػػػف 
مدممر ػ   ظػػرسئي سرم يعػػ   ب ػػـم  عمػػ  س بػػ    
فمػػػػػثل  اس ب ػػػػػلـ سرم ػػػػػس  رامح  ػػػػػ ظ عػػػػػف يػػػػػ ر 

مبػػـ مح  ػػ بظ مػػف ق ػػ  سرمصػػاحظ  2118مػػ رس 
  يػػػػبـ ح ػػػ ي سرظػػػػر  ظ 2111فػػػ  يػػػػ ر و ر ػػػ  

. م يػؾ 2118ر مػ يم سإلظػ فيظ  عب ػ رس  مػف يػ 
وف  ػػاس سرمظػػل يػػ ل   رػػ   ثيػػر مػػف سرمن زعػػ   
 ػػيف سرم ػػسايف ممصػػاحظ سرظػػرسئي . م ػػم مػػ  بػػـ 
صػػلمر ح ػػـ مح مػػظ سإل ػػبئن ؼ سرمنصػػمص فػػ  

 م     سربدخير سر     يرح .
 

% 1/2وف فرض سرظػر  ظ سإلظػ فيظ  ن ػ ظ  -ب
%  ػػػػػنمي    م ػػػػػ  ن ػػػػػ ظ 26و ػػػػػ معي   و   مسقػػػػػل 

ع ريػػػظ سػػػلس  حيػػػث وف وعاػػػ  ن ػػػ ظ فػػػ  سرظػػػرسئي 
سؤخػػر    ببعػػل   ػػعر سرخصػػـ مسإلئبمػػ ف را نػػؾ 

%   م ػػػ ف  خػػػر  ػػػعر 2سرمر ػػػز  مظػػػ ف    ريػػػ  
%  و  11سرخصػػػػػـ مسإلئبمػػػػػ ف را نػػػػػؾ سرمر ػػػػػز  

% مػػػػف 12 ػػػػعر % مرػػػػـ يبعػػػػل  ػػػػاس سر12ي ػػػػمف 
 و صا   لي ذلك يفض :  نمس  . 11وبثر مف 

وف بحػػػلل سرظػػػر  ظ سإلظػػػ فيظ  ن ػػػ ظ   بز ػػػل مػػػف 
% و ػػػم  2 ػػػعر سإلئبمػػػ ف مسرخصػػػـ مظػػػ ف    ريػػػ  

 مػػػػػ  يب ػػػػػل فػػػػػ  ظػػػػػر  ظ سرػػػػػلخ . مًساس  ػػػػػ ف سرػػػػػرل 
  رن ػػػػػػػػ ظ ران طػػػػػػػػظ وم    رن ػػػػػػػػ ظ رميعػػػػػػػػ ل بحليػػػػػػػػل 
سرظػػػر  ظ سإلظػػػ فيظ رام ػػػس   ػػػم ميعػػػ ل سريػػػ ر 

  رب ليـ سإلقرسر سري ر   نعب  ر وف سرم س  سرب ر
قػػل حصػػ  قيمػػظ سرظػػر  ظ سرم ػػبح ظ مػػف س خػػر ف 
ربمر ػػػل   رمصػػػػاحظ سرظػػػػرسئي فػػػػ  سرميعػػػػ ل ل ػػػػاس 
ع س م  يبـ ف  مصػاحظ سرظػرسئي سرع مػظع فػنف 
 ػػػػاس سربػػػػلـ ي ػػػػمف م  ػػػػم      وف سر ػػػػ سؿ سرػػػػا  
يطرح نف   م   م سرممقر عف مح   ظ سرم س  

ببػػػػمف  ػػػػنظ وم  ػػػػنمس   عػػػػل ب ػػػػليـ   عػػػػل فبػػػػر  قػػػػل
سإلقرسر  م بـ ب ػلير قيمػظ م يعػ   سرم ػس   ػدبثر 
ممػػػػ   ػػػػم مػػػػلمف  ػػػػ إلقرسر  فمػػػػثل ي ػػػػمف سإلقػػػػرسر 

سنيػػػػ  مقػػػػلرب    111111م بػػػػمي  ػػػػرقـ وعمػػػػ ؿ 
سنيػػػػ  م  ربػػػػ ر  رػػػػػـ  181111سرمصػػػػاحظ  م اػػػػ  

يحصػػ  سرم ػػس  عاػػ،   مػػ  سرظػػر  ظ سرم ػػبح ظ 
سنيػػ .  181111عاػػ، رقػػـ سؤعمػػ ؿ مسرػػا  قػػلرن 

من بػػػػػرح وف يػػػػػبـ مح  ػػػػػ ظ سرم ػػػػػس  عػػػػػف سر ػػػػػلر 
سرم لر   رز  ل  عم   م ملمف  ػ إلقرسر مػف بػ ر ، 

سنيػػ   مارػػؾ  81111سرمح  ػػ ظ مسرػػرفي ميعػػ لؿ 
 مػػػػ   ػػػػ   سريػػػػرح م مػػػػ  صػػػػلر  ػػػػ  سرح ػػػػـ فػػػػ  
مح مظ سإل ػبئن ؼ   رمنصػمر  فػ  سرظػر  ظ عاػ، 
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سرػػػػػلخ . مرعػػػػػ   ػػػػػاس  اػػػػػ  يرسػػػػػل رعػػػػػلـ مظػػػػػمح 
مظػػ   مسربع ػػر مػػف ق ػػػ  سإللسر  سرنصػػمص مغم

 سرظر  يظ ف  سربط  .
ع مػػف سر ػػ ي 1سػػ د ويظػػ  نػػص مػػ ل  ل (:3مثررال)

 ر  ظ ػػػػػػػمف ظػػظ مف ق نػػػػػػػػ ـ بم يليػػسؤمؿ مف وح 
مبعليلبػػػػ  وف  1991ر ػػػػنظ  11سرم يعػػػػ   رقػػػػـ  

سر يػػل:  ػػػم  نب ػػ ؿ مابيػػػظ سر ػػاعظ وم ولسد سرخلمػػػظ 
 رػ، سرميػبر   ميعػل  مف سر  ئل مرم  ػ ف م ػبمرلس  

 يعػػ  فػػ  ح ػػـ  ػػاس سر ػػ نمف مػػ  ياػػ  وي مػػ  و ػػ  : 
ب ػايـ سر ػاعظ وم بدليػظ سرخلمػظ  - صلسر سرف بمر  

ولسد ثمػػف سر ػػاعظ وم م   ػػ  سرخلمػػظ  ػػمسد  ػػ ف  -
 ا  وم  عظ  وم لفع  بح  سرح ػ ي وم بصػفيظ 
ح ػػ ي وم   ؤسػػ  وم غيػػر ارػػؾ مػػف ويػػ  ؿ ولسد 

 مخبافظ.سرثمف مف   ريرمب سرلفل سر
مسر  سؿ سرا  يثػ ر  نػ  مػ  ممقػر سرم ػس        

عنػػػلم  ي يػػػل  ػػػاعظ   ؤسػػػ  مبػػػـ لفػػػل ق ػػػي مسحػػػل 
ف ي وم لفع  مف بح  ح  ي ثمف سر اعظ حيػث 
ببػػمف سرمسقعػػظ سرمنيػػئظ را يػػل قػػل بمػػ  ط  ػػ  ؤحػػل 
سرحػػ    سر ػػ   ظ   فػػنف سرم ػػس  ي ػػمف قػػل  ػػلل 
ظ سرظر  ظ عف   م  ثمف سر اعظ فام   ن  سر اع

% 11سنيػػػػػ  مظػػػػػر  ظ م يعػػػػػ    11111ثمن ػػػػ  
سنيػػػ  ظػػػر  ظ  1111فػػػنف سرم ػػػس  ي ػػػـم  بمر ػػػل 

م يعػػػ   رامصػػػاحظ  فػػػ  حػػػيف وف سرم ػػػب اؾ رػػػػـ 
ي ػػػػػلل غيػػػػػر ق ػػػػػي مسحػػػػػل وم لفعػػػػػظ مػػػػػف بحػػػػػػ  

سنيػػػػ  مرػػػػـ ي ػػػػـ   ػػػػلسل  1111سرح ػػػػ ي م ػػػػلسر   
  ق  سرثمف. م  رب ر     يسػمز رام ػس  س ػبرلسل 

   مسرسػػمسي    سنيػػ   ػػ ق  ظػػر  ظ سرم يعػػ 911
ؤف سر ػػ نمف رػػـ يعطػػ  سرحػػ  فػػ  ارػػؾ. رغػػـ ونػػػ  
  رن ػػػ ظ رظػػػر  ظ سرػػػلخ   اس ث ػػػ    ربدبيػػػل مسػػػمل 
ليػػمف معلممػػظ رامػػلينييف  ػػمسد  ح ػػـ مح مػػظ وم 
 نيػػػ  ر  فػػػلس سرمػػػلينييف  فننػػػ  يػػػبـ  عػػػلسـ  ػػػان 

سرليمف مربف   يمسل ارؾ فػ  ظػر  ظ سرم يعػ  . 
فػػرؽ سرظػػر  ظ مسػػمي   ػػبرلسل  لررذا صقترررح اآلترري:

سرب  بـ  لسل   عػف   مػ  ثمػف سر ػاعظ فػ  سر يػل 
  ؤس  و ػم   مػ  يػبـ فػ  ظػر  ظ سرػلخ   اس ث ػ  
ارػػؾ مػػػف ق ػػ  سرم ػػػس   عػػلـ سرمفػػػ د   ػػ ق  قيمػػػظ 
سر ػػاعظ   رػػػلري  سر ػػ طل حبػػػ،   يػػ ل  ارػػػؾ  رػػػ، 

 ظ  ر  سرب ري سرظر    مف ق   سرم س .
 

خالصررررررة القررررررول  أن التشررررررري  الضررررررريب     
المصرررئ يتسررم ب رردم وضرروح الررصص التشررري   
ص رررردام وحرررردة أو ذاتيررررة التشررررري   الضررررريب ل واا
الضرررريب ل و ررردم إسرررتقرار التشرررري  الضرررريب  

 وتالح: ت ديالته.
* بالصسررررربة ل ررررردم وحررررردة أو ذاتيرررررة التشرررررري  

 الضريب 
  يػػػبـ فػػػرض سرظػػػرسئي وم سإلعفػػػ د من ػػػ  مػػػف 
خػػػػلؿ قػػػػمسنيف سرظػػػػرسئي ف ػػػػي فػػػػ، مصػػػػر   ػػػػ  

ارػػػػػؾ قػػػػػمسنيف وخػػػػػر  مثػػػػػ  قػػػػػمسنيف  ييػػػػػبرؾ فػػػػػ،
س  ػػػبثم ر  مسرمنػػػ ط  سرعمرسنيػػػظ سرسليػػػل    ػػػمؽ 
سرم ؿ... مغير   مػف سر ػمسنيف سربػ، بصػلر و   ػ   
  ػػػػلؼ بنظػػػػيـ ن حيػػػػظ مػػػػف سرنػػػػمسح، س قبصػػػػ ليظ 
مسإلسبم عيػػػػػػػػظ     ون ػػػػػػػػ    بخاػػػػػػػػم مػػػػػػػػف  يػػػػػػػػ ر  
رممظمع سرظرسئي  مسد  فرض ظر  ظ معينظ وم 

. مقػػل (1)رفبػػر  محػػلل  سإلعفػػ د مػػف ظػػر  ظ معينػػظ
بعػػػػػػلل  سربيػػػػػػر ع   سرظػػػػػػر  يظ مبيػػػػػػ      ػػػػػػ  
 مبيب  مظ ر علـ سإلب  ؽ عا، م بم يف  م :

 

                                                           
 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع (1)

 .11ٔع١ُ ف١ُٙ ؼٕا، ِزظع طثك  وزٖ، ؽ -

قلاعةاا  يةج  إعية   "بعةي م ةاهرأطاِح ِؽّد اٌفٌٛٝ،  -

قلعةةةةة   قلضةةةةةريبج قلقةةةةةاعإعج يةةةةةج قلاعةةةةةري  قلضةةةةةريبج 

، ِعٍلللللح و١ٍلللللح اٌؽملللللٛق ٌٍثؽلللللٛز اٌما١ٔٛٔلللللح قلةدةةةةةرن"

ٚااللرـلللا ٠ح، اإلؿلللدار اٌصاٌلللس، اٌظلللٕح اٌعؼلللزْٚ ، اٌعلللد  

 .31، 32، ؽ1442اٌصأٝ، 
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 Internal ل ررررررررررراق الداخررررررررر رررردم اتتس -أ
Consistency  يبمثػػػػػػػ  فػػػػػػػ، سربعػػػػػػػ رض   ػػػػػػػ :

مسربنػػ قض فػػ،  عػػض سؤحيػػ ف  ػػيف نػػص ظػػر  ، 
معػػػيف منػػػص ظػػػر  ،  خػػػر لسخػػػ  نفػػػس سر ػػػ نمف 

 سرظر  ،. 
مف سرلئحػظ   8ع  نل 12نص  سرم ل  ل (1مثال)

سربنفيايػػظ  دنػػ  عنػػل بحليػػل سإليػػرسلس  سرلسخاػػظ فػػ  
مع د سرظر  ظ رامرب    مم  ف  ح م ػ   ن ػب ع ل 

  ظ سرلفعػػظ سرم ػػرر  ق نمنػػ  . عػػل  م ػػ ر  من ػػ   ظػػر 
 91محيػػػث وف  ػػػاس سرػػػنص رػػػـ يػػػرل فػػػ  سر ػػػ نمف 

مبعليلب  مرػـ بعػل ممسػمل   ػ إلقرسر  2115ر نظ 
سرظػػػػػر     م  ربػػػػػ ر  ومسػػػػػل  سرلئحػػػػػظ سربنفيايػػػػػظ 
نصػػػ   سليػػػلس  رػػػـ يػػػرل فػػػ  نصػػػمص سر ػػػ نمف ممػػػ  
يػػ ل  ارػػؾ  رػػ،  طػػلف سرػػنص  مرػػـ يػػرل  ػػ إلقرسر 

ف  صػ ره سرممػمؿ  سرظر    عا، و  س وف ارؾ
ممػػ  يب ػػ ي  ػػاس سؤمػػر فػػ   رفػػ ؾ سرممػػمؿ م ثيػػر 

 .1رلي  سرحير  عف  يفيظ خصـ  ان سرظر  ظ
  

ع مػف قػ نمف 79حلل سرميرع   رمػ ل  ل (:2مثال )
مبعليلبػ   1981ر ػنظ  111ظر  ظ سرلملظ رقـ 

 ػػػبظ ط  ػػػ   بخظػػػل رظػػػر  ظ ن ػػػ يظ مبصػػػ عل  
  عاػ، وف بعفػ، لسئمػ  ممػف  ػ  صػرفيظ عاػ، حػل

 اس زسل م ال ػػػ  عػػػػف خم ػػػيف سني ػػػػ  مبحػػػلل  ػػػػان 
سرط  ػػػػ   عاػػػػ، سرنحػػػػم سربػػػػ ر : سرخم ػػػػمف سني ػػػػ  

سنيػػػػ   251حبػػػ،  51سؤمرػػػ، معفػػػػ    وز ػػػل مػػػػف 
 511حبػػػػ،  251 ػػػػبظ فػػػػ  سؤرػػػػر  موز ػػػػل مػػػػف 

                                                           
٠رعلل١ٓ اٌر٠ٕٛللح  ٌللٟ أْ أطللاص عّللً اٌالاؽللح  اٌرٕف١ذ٠للح ألٞ  1

اخ ذٕف١ذ اٌملأْٛ ٚذٛؼ١لد اٌرطث١لك لأْٛ ا٢ذٟ: ذٕظ١ُ  ظزاء
ٌٍمللأْٛ، ٚذفظلل١ز إٌـللٛؽ اٌما١ٔٛٔللح إلساٌللح أٞ غّللٛف 
ٚأٞ ٌللثض ٚذٛؼ١للد ا٢راء فللٟ اٌرفظلل١ز، ٌٚىٕٙللا ال ذمللٕٓ ٚال 
ذخاٌف اٌمأْٛ، ٚ  ا خاٌفد اٌالاؽلح اٌرٕف١ذ٠لح اٌملأْٛ ذىلْٛ 
ٔـٛؿللٙا تامٍللح، ٚاألؿللً فللٟ ٘للذٖ اٌؽاٌللح ٘للٟ إٌـللٛؽ 

 ٞ  ٌلله اٌخللالت فللٟ اٌللزأٞ ٚس٠للا ج اٌما١ٔٛٔللح، ٚؼرللٝ ال ٠لل 
إٌّاسعللاخ ِّللا ٠لل شز  ٌلله عٍللٝ اٌرطث١للك اٌـللؽ١ػ ٌٍمللأْٛ 
ِّا ٠ٕعىض  ٌه فٝ س٠ا ج ظلا٘زج اٌرظلزب اٌللز٠ثٟ طلٛاء 

 ظشا١ا  أٚ و١ٍا .

 511سنيػػ   ػػبظ منصػػر فػػ  سؤرػػر   موز ػػل مػػف 
سنيػػ   ػػ عظ فػػ  سؤرػػر  موز ػػل مػػف  1111حبػػ، 
صػػػػػر فػػػػػ  سنيػػػػػ   ػػػػػ عظ من 5111حبػػػػػ، 1111

سنيػػػ   11111حبػػػ،  5111سؤرػػػر  موز ػػػل مػػػف 
 11111ثم نيػػػظ فػػػ  سؤرػػػر  م ػػػ  مػػػ  يز ػػػل عػػػف 

سنيػػػػ  ب ػػػػبح  عنػػػػ  سرظػػػػر  ظ  مسقػػػػل ثلثػػػػظ فػػػػ  
سؤرػػر مػػف سرز ػػ ل . م ػػبـ مظػػ عفظ  ػػان سؤ ػػع ر 

مظػػػػ ف    ري ػػػػ   1989ر ػػػػنظ  224ط  ػػػػ  را ػػػػ نمف 
ظػػػػر  ظ  ظػػػػ فيظ بعػػػػ لؿ ثلثػػػػظ ومثػػػػ ؿ سرظػػػػر  ظ 

 111مػػف سر ػػ نمف  81سرمػػ ل  سرع ليػظ ط  ػػ  رػػنص 
مبعليلبػػػػ  مارػػػػؾ عاػػػػ،  ػػػػ  م اػػػػ   1981ر ػػػػنظ 

بصػػرف  سرس ػػ   سرح مميػػظ مػػف سؤمػػمسؿ سرممام ػػظ 
ر ػػػػ . مفنػػػػ د عايػػػػ   اس ق مػػػػ  و  س ػػػػظ ح مميػػػػظ 
  ريػػرسد مػػف سرليػػر فيػػبـ   ػػبح  ؽ ظػػر  ظ سرلملػػظ 
سرع ليػػػظ مسإلظػػػ فيظ ط  ػػػ  را ػػػع ر سرمحػػػلل  فػػػ  

 .81  79سرم لبيف 
 اس ق مػػػ   حػػػل  سرس ػػػ   سرح مميػػػظ فمػػػثل      

سني  فنف مػف ي ػل عايػ   211 عمايظ يرسد  م ا  
عػػيد سرظػػر  ظ  ػػم سر ػػ ئل فػػناس قػػ ـ  عمػػ  ورفعػػظ 

سنيػػػػ  م  ربػػػػ ر     51فػػػػمسبير  ػػػػ  فػػػػ بمر   م اػػػػ  
ي بح  عاي  و  ظر  ظ لملظ م بح ظ حيث  ن  

سنيػػ  معفػػ   عػػف  ػػ  صػػرفيظ. فػػنف رػػـ  51يمسػػل 
 يظ وف بث ػػػ   ػػػاس سربح يػػػ  ب ػػػبطل سإللسر  سرظػػػر 

مف ق   سر  ئل  في مف سر  ئل س بخلـ  اس سإلعف د 
 عػػلـ بحماػػ  عػػيد سرظػػر  ظ م  ربػػ ر  بػػـ ب ػػري 
ظر     طر  ظ سربح ي  سرا  يػ ل  بح ػ  مسقعػظ 
سرب ػػػػػػػري سرظػػػػػػػر    مسرػػػػػػػا  رػػػػػػػـ ب ػػػػػػػبطل سإللسر  

 سرظر  يظ رغـ م  ق م     مف س ل ف   ث  ب .
 External  رررردم اتتسرررراق الخررررارج  -ب

Consistency يبمثػػ  فػػ، سربعػػ رض مسربنػػ قض :
 ػػػػػػػيف سربيػػػػػػػر ل سرظػػػػػػػر  ، م عػػػػػػػض سربيػػػػػػػر ع   



 .....مكافحتها في مصر وكيفية الضريبي ظاهرة التسرب تشخيص أسباب           دمحم سلؿ دمحم سر يل /ل
 

11 

 

سرمنظمػػػػظ رانػػػػمسح، س قبصػػػػ ليظ مسرم ريػػػػظ. م نػػػػ ؾ 
ومثاػػػظ  ثيػػػر  من ػػػ  مع رسػػػظ سرب رعػػػ   مسإلع نػػػ  . 

مبعليلبػػ  يعفػػ،  2115ر ػػنظ  91فمف ػػ  را ػػ نمف 
% مػػف سرػػرفه سرصػػ ف  سر ػػنم    رن ػػ ظ 11ن ػػ ظ 

رعػػػ   مسإلع نػػػ   سرملفمعػػػظ را يئػػػ   سرخير ػػػظ راب 
مرػػػػلمر سرعاػػػػـ مسرم بيػػػػفي   سرخ ظػػػػعظ رإليػػػػرسؼ 

ف ػػر  لحع مػػف  135سرح ػػمم    ينمػػ  مف ػػ  رامػػ ل  
 153قػػ نمف سرسمعيػػ   مسرم   ػػ   سؤ ايػػظ رقػػـ 

يػػػػػبـ  عب ػػػػػ ر سرب رعػػػػػ   راسمعيػػػػػ    1999ر ػػػػنظ 
% منػػ . 11ببايفػػ   عاػػ، سرػػلخ   مػػ    يز ػػل عػػف 

ع  رػػ، قػ نمف يػػر    سرم ػ  مظ رقػػـ  ػارؾ  ػ ررسم 
ع 111نسػػل ونػػ  مف ػػ  رامػػ ل  ل 1981ر ػػنظ  159

يسمز ب ػرع سريػر ظ فػ  سر ػنظ سرم ريػظ  مػ    يز ػل 
% مػػػػف مبم ػػػػي صػػػػ ف  ورف ح ػػػػ  خػػػػلؿ 7عػػػػف 

سر نمس  سرخمس سر ػ   ظ عاػ،  ػنظ سرمح  ػ ظ  اس 
مػػػ   ػػػ ف سرب ػػػرع راغػػػرسض سإلسبم عيػػػظ سرخ صػػػظ 

ظ وم  حػػػػل  سر يئػػػػ     رعػػػ مايف وم رس ػػػػظ ح مميػػػػ
 سرع مظ.
 2115ر ػنظ  91م  اس يبظػه مػف سر ػ نمف      

مبعليلبػػػػػ  ونػػػػػ  سيػػػػػبرب بح ػػػػػ  سرػػػػػرفه فػػػػػ   ػػػػػنظ 
ومظػػه  1981ر ػػنظ  159سرب ػػرع   ينمػػ  سر ػػ نمف 

وف سريػػػػر ظ يم ػػػػف وف بح ػػػػ  خ ػػػػ ر  فػػػػ   حػػػػل  
سر نمس  وم وبثر ممل ارؾ ب ػبطيل سرب ػرع ط رمػ  

سرخمػػػػػس   نػػػػػ  نبيسػػػػػظ سؤعمػػػػػ ؿ عػػػػػف سر ػػػػػنمس  
سر    ظ بظ ر مسمل ورف ح ص فيظ  ف  حيف نسػل 

سعػػػ  سرب رعػػػ    1999ر ػػػنظ   153وف سر ػػػ نمف 
وحػػل عن صػػر سرببػػ رير سربػػ  بخصػػـ مػػف مسمػػ  
سرػػػػرفه ق ػػػػ  سرمصػػػػمؿ  رػػػػ، سرصػػػػ ف . ممػػػػف  ػػػػان 
سؤمثاػػظ نصػػػ   رػػػ، مسػػمل بظػػػ ري معػػػلـ  ب ػػػ ؽ 

  يف سر مسنيف سرثلثظ ف  مع رسظ سرب رع  .
 

أن  ت ررررررردد التشرررررررري ات  خالصرررررررة القرررررررول    
الضررريبية وتشررابكها برر  وتشررتتهال أد  تص رردام 
وحررردة أو ذاتيرررة التشرررري  الضرررريب  المصررررئل 
وبالتررالي وجررود  رردم اتتسرراق  لرر  المسررتويين 

 الداخلي والخارجي.
 

* بالصسرررربة ل رررردم إسررررتقرار التشررررري  الضررررريب  
 وتالح: ت ديالته 

 ف مسػػمل سربيػػر ل سرظػػر  ، سرػػا  يعبػػل  ػػ        
يسع  سرمممريف لسرم بثمر ف سرمطنييف مسؤس نيع 
يرب ػػمف بصػػرف ب ـ  نػػ د عايػػ   خ صػػظ مػػل مسػػمل 
لرسػػػػظ مع مرػػػػظ مػػػػف س  ػػػػب رسر مسرث ػػػػ   فػػػػ،  ػػػػاس 
سربير ل ع ر فبر  من   ظ مػف سرػزمف  و  سإلب ػ ـ 
    ػػػػػب رسر سرن ػػػػػ ،. ومػػػػػ   اس   بيػػػػػعر  حبمػػػػػ ؿ 

رسد بلييرس  وم بعليل  بير عيظ خلؿ فبػرس   س
مب  رفػػػػػظ فننػػػػػ  يرسسػػػػػل نف ػػػػػ  ق ػػػػػ  سإلقػػػػػلسـ عاػػػػػ، 
س  ػػػػبثم ر. مًساس وقػػػػلـ فننػػػػ  ي ػػػػبثمر وممسرػػػػ  فػػػػ، 
سإل ػػبثم رس  قصػػػير  سؤسػػػ   ػػر عظ سرع ئػػػل  ػػػ اظ 
سربصػػفيظ مثػػ  سر م ػػر  مسرمظػػ رف   مغير ػػ  مػػف 
سؤعمػػػػػ ؿ سربس ر ػػػػػظ مرػػػػػيس س  ػػػػػبثم رس  طم اػػػػػظ 

 سؤس .
م ػػ ل  بعػػلل م ثػػر  سربعػػليل  فػػ  سر ػػمسنييف      

سرظػػػر  يظ رب ػػػ يف س رسد ممسػػػمل سإلخبلفػػػ    ػػػيف 
سرممػػمؿ مسإللسر  سرظػػر  يظ   مقػػل  ػػ    يػػ ف ارػػؾ 

ر ػػػػػنظ  91  رن ػػػػ ظ را ػػػػػع ر سرظػػػػػر  يظ را ػػػػػ نمف 
. م ػػارؾ سرمظػػل   رن ػػ ظ رنظػػ ـ سإلظػػ فظ 2115

مػػػف بحػػػ  ح ػػػ ي سرظػػػر  ظ  ف ػػػل نصػػػ  سرمػػػ ل  
 نظػػػػػػ ـ  1981ر ػػػػػػنظ  157سر ػػػػػػ نمف  ع مػػػػػػف45ل

سإلظػػػػ فظ مػػػػف بحػػػػ  ح ػػػػ ي سرظػػػػر  ظ منصػػػػ  
ر ػػػػػػنظ  187  ر ػػػػػػ نمف سرمعػػػػػػلؿ رقػػػػػػـ  39سرمػػػػػػ ل  
 نظػػ ـ سإلظػػ فظ ويظػػ  ثػػـ بػػـ  رلػػ د نظػػ ـ  1993

ثػػـ بػػـ  قػػرسرن  2115ر ػػنظ  91سإلظػػ فظ   ر ػػ نمف 
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  ثػػـ ورلػػ،   ر ػػ نمف  2112ر ػػنظ  111  ر ػػ نمف 
ر ػػػػػػػمسنيف . م يػػػػػػػؾ وف  ثػػػػػػػر  س2114ر ػػػػػػػنظ  53

مبعػػػػػػػػػػػليا   قػػػػػػػػػػػل يرفػػػػػػػػػػػؾ سرحيػػػػػػػػػػػ   س قبصػػػػػػػػػػػ ليظ 
مسرم بثمر ف  فيبـ  حس م ـ عف سإل بثم رس  فػ  
مصػػػػر وم يػػػػ ل   رػػػػ، سر ا اػػػػظ فػػػػ  سربط يػػػػ  ممػػػػ  
يػػػػػػ ل   رػػػػػػ، ز ػػػػػػ ل  ظػػػػػػ  ر  سرب ػػػػػػري سرظػػػػػػر    
مخ صػػػظ فػػػ  سرػػػػلمؿ سرن ميػػػظ رعػػػػلـ بػػػمسفر سرث  فػػػػظ 
مسرػػػمع  سرظػػػر    مظػػػعر سإلنبمػػػ د. م  ػػػل مػػػف 

مسر ي  ػػػ   سرظػػػر  يظ معػػػلـ  ثػػػر   ث ػػػ   سر ػػػمسنيف
 سربعليل  ......  ر،. 

مرغـ م  ي خا عا، سربير ل سرظر  ، سرمصر    
مػػػػػػػػػف  ثػػػػػػػػػر  سربعػػػػػػػػػليل   ف ػػػػػػػػػل   نػػػػػػػػػ  سرحيػػػػػػػػػ   
س قبصػػػػ ليظ  فػػػػ، مرسحػػػػ   ػػػػ   ظ  بب ػػػػـ  ػػػػ عض 
س  ب رسر وم سربليرس  سرمحلمل  سربػ، ي فػ، مع ػ  
 سػػػرسد  عػػػض سربعػػػليل  فػػػ، نصػػػمص سربيػػػر ل 

،.  ينمػػػ  فػػػ، ظػػػ  سرظػػػرمؼ س قبصػػػ ليظ سرظػػػر  
سرمع صػػػػػػر   مسربػػػػػػ، بب ػػػػػػـ  ػػػػػػ ربطمرس  سر ػػػػػػر عظ 
سرمبلح ظ سرب، ببطاػي بطػم ر سربيػر ل سرظػر  ، 
 م  يػبلئـ مػل باػؾ سرم ػبسلس  مػف خػلؿ مظػل 
مم ػػمعظ ظػػر  يظ مبب ماػػظ بمسبػػي باػػؾ سربطػػمرس  
ممػػ  ي ػػبسل مػػف  ريػػ   سليػػل  راب ػػري سرظػػر  ، 

ربس ر  سإلرببرمنيػظ مغير ػ . مث  و ع ر سربحم   مس
 مسرمفػػرمض وف ياعػػي سرمساػػس سؤعاػػ  راظػػرسئي

  مػػػػػػػ   فػػػػػػػ  مب  عػػػػػػػظ سربعػػػػػػػليل  مسر ػػػػػػػرسرس   دوراً 
سرمزسر ػػػظ مسرببػػػػي سرلمر ػػػػظ مربػػػػف را ػػػػر رػػػػـ يػػػػبـ 

مسرمحصػػػػاظ وف سرمبب ػػػػل ربػػػػ ر ، سربيػػػػر ل  بفعياػػػػ .
سرظػػػر  ، سرمصػػػر    ػػػل موف يصػػػلـ مػػػف سرم اػػػظ 

رع سراػػػػػػػايف بمػػػػػػػ  سؤمرػػػػػػػ، مػػػػػػػف سربػػػػػػػزسحـ مسرب ػػػػػػػ 
 م بظػػػػػػػػػ  م   صػػػػػػػػػلسر سربيػػػػػػػػػر ع   سرظػػػػػػػػػر  يظ 
سرمبلح ػظ  فظػػل عػف بػػمسر، بعػليلب  . م  ربػػ ر  

 علـ   ب رسر سربير ل سرظر   .
 

ثالثًا: أسباب التسرب الضريب  الصاتجرة  رن 
 اتدارة الضريبية 

يم ػػػػف رػػػػإللسر  سرظػػػػر  يظ غيػػػػر سربػػػػرد وف      
بحػػػػمؿ وح ػػػػف سرظػػػػرسئي  رػػػػ، و ػػػػمئ     فبصػػػػ ه 
سرنصمص سربير عيظ ح ػرس  عاػ، مرؽ وم مػ ل   ػل 
رمح  مربن ػػ    ب ػػبطيل وف بحػػمؿ ظػػر  ظ  ػػيئظ 
 رػػ، ظػػر  ظ ح ػػنظ. م  ربػػ ر، ف ربيػػر ل سرظػػر  ، 
محػػػػػػػلن   يح ػػػػػػػػ  غرظػػػػػػػػ       اس ع ػػػػػػػػل إللسر  

ي ػػ  مبسيػػل بنفيػػان  مرعػػ   ػػاس ظػػر  يظ بح ػػف بط 
ي يف وف سربنظيـ مسربير ل مس  ف مبب ملف رعماظ 
مسحل  يببمف من   سرنظ ـ سرظر  ،  ف ن د سر ي ػ  
سربنظيم، رإللسر  سرظر  يظ   ل موف يلئـ سإلط ر 
سربيػػر ع،  سؤمػػر سرػػا  يبطاػػي ظػػرمر  سإل بمػػ ـ 
  رس نػػػػي سإللسر  رانظػػػػ ـ سرظػػػػر  ، مبمػػػػثل فػػػػ، 

 .(1)  سرظر  يظسإللسر 
م بـ سرح ـ عا، سإللسر  سرظر  يظ مف خلؿ      

مسرفع ريػػػظ فػػػ،  (2)معيػػػ ر سربفػػػ د  ا ول:معيػػػ ر ف  

                                                           
 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع (1)

، اٌللللدار "قلةةةة    قلضةةةةريبيت"ؼاِللللد عثللللد اٌّع١للللد  راس،  -

 .64، ؽ4114اٌعاِع١ح،

"إلق ة قلضةةرقع  ناةةج قلةةدخال يةةج ١د إٌللاغٝ، ِؽّلٛ  اٌظلل -

، مدةةر  قدعرةةاعقث اقلاةةةدياث اماطابةةاث  طةةإير قنلق "

"قلضةةةةريبت اقلقةةةةر  قلإقحةةةةد اٌّلللل ذّز اٌلللللز٠ثٝ األٚي، 

، 1443، ػلل١ثز ، اٌمللا٘زج، اقلععةةريأ   أليةةت مسةةاقبايت"

 .244ؽ

٠ّىللٓ ٌٍؽىِٛللاخ ل١للاص وفللاءج   ارذٙللا اٌلللز٠ث١ح ِللٓ  (4)

 خالي االظاتح عٍٝ اٌرظاؤالخ األذ١ح:

ً٘ ذطثك اإل ارج اٌلز٠ث١ح أؼىاَ اٌمأْٛ اٌللز٠ثٝ تىفلاءج 

ٚ ْٚ اإلخللالي تاٌعداٌللح تلل١ٓ اٌّّلل١ٌٛٓو، ٘للً ذمللَٛ اإل ارج 

اٌلز٠ث١ح تٛاظثٙا فٝ ذعش٠لش  ٌرلشاَ اٌّّل١ٌٛٓ اٌطلٛعٝ ِلٓ 

ٚاٌّظلللاعدج تنٔٛاعٙلللا اٌّخرٍفلللح ٚٔؼلللز  خلللالي ذملللد٠ُ اٌعلللْٛ

اٌصمافح اٌلز٠ث١حو، ً٘ ٠رّرع ِٛظفٛ٘ا تإٌشا٘ح ٚاٌؼفاف١حو، 

ً٘ ذطثلك اإل ارج اٌللز٠ث١ح ِعلا١٠ز أخالل١لح ١ِٕٙٚلح ِع١ٕلح 

إلخر١للار ٚذع١لل١ٓ اٌعللا١ٍِٓ تٙللاو ٚ٘للً ذزالللة اإلٌرللشاَ ترٍلله 

اٌّعللللا١٠زو، ٘للللً ذمللللَٛ اإل ارج اٌلللللز٠ث١ح تإٔفللللا  اٌمللللأْٛ 

عللدَ االٌرللشاَ تؼللرٝ ّٔا ظللٗو، ٘للً ذعّللً اإل ارج ِٚىافؽللح 

اٌللللز٠ث١ح عٍلللٝ ذلللدر٠ة وٛا ر٘لللا عٍلللٝ ؼظلللٓ اطللللرخداَ 

 األطا١ٌة اٌرىٌٕٛٛظ١ح فٝ اٌعًّو
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معيػػػ ر  والثررراص :  (1)بنفيػػػا سرم ػػػ ـ سرمم اػػػظ  ري ػػػ 
 مسد سرمرب طظ   ربب رير  (2)س قبص ل ف، سرنف   

سإللسر ػػػػػظ سربػػػػػ، ي ػػػػػ   قي  ػػػػػ   مببحما ػػػػػ  سإللسر  
رير سإلاع ف سرب  يصعي قي     سرظر  يظ  مبب 

م بحما ػػػػػػ  سرممػػػػػػمريف  مبيػػػػػػم  سرببػػػػػػ رير سربػػػػػػػ، 
يبحما ػػػػػ  سرممػػػػػمريف راحصػػػػػمؿ عاػػػػػ، سرمعاممػػػػػ   
مسإلريػػ لس  سرظػػر  يظ    إلظػػ فظ راس ػػل سرم ػػلر 

 . (3)ف،   بيف د سإلقرسرس  سرظر  يظ مب ليم  
مببمثػػػػػ  باػػػػػؾ سإللسر  فػػػػػ، مصػػػػػر فػػػػػ، مزسر       

ظ ر ػػ   مصػػاحظ ظػػرسئي سرم ريػػظ مسرمصػػ ره سرب  عػػ
سرػػػػػػلخ  مسرم يعػػػػػػ   مسرسمػػػػػػ رؾ  سميػػػػػػل فرمع ػػػػػػ  
مب  ػػػػػػيم ب   سإللسر ػػػػػػظ مسرسلرسفيػػػػػػظ. مببمثػػػػػػ  و ػػػػػػـ 
سرمي ل  سرب، بمسس  ػ  عنػل قي م ػ   عما ػ  عػلـ 
بػػػمسفر سرث ػػػظ  ين ػػػ  مفػػػيف سرممػػػمريف  ميعمػػػ   ػػػاس 
سؤمػػػػر بحػػػػلث سر ػػػػ نمف سرظػػػػر  ، صػػػػرسحظ عػػػػف 

سربط ي  ح مؽ سرمممريف  مربف رـ بمظل ممظل 
  ريػػػػػ   سرػػػػػا  يػػػػػ ب    رثمػػػػػ ر سرمرسػػػػػم   م ػػػػػ ف 
سرمسسي مظل ح ػمؽ سرممػمريف فػ، ميثػ ؽ خػ ص 

 .(4) م  فعا  فرن  
 

                                                           
ذرّصً ِٙاَ اإل ارج اٌلز٠ث١ح فلٝ ذطث١لك أؼىلاَ اٌملأْٛ  (1)

اٌللللز٠ثٝ تىفلللاءج ٚعداٌلللح فلللٝ وافلللح اٌّزاؼلللً اٌللللز٠ث١ح، 

ٚتللس اٌصمللح فللٝ ٚذعش٠للش اإلٌرللشاَ اٌطللٛعٝ ٌللدٜ اٌّّلل١ٌٛٓ 

ٔفٛطُٙ ِٚزالثح ٘ذا االٌرشاَ، ِٚىافؽح ؿٛر علدَ االٌرلشاَ 

تؼللرٝ ؿللٛرٖ، ٚذثظلل١ن  ظللزاءاخ فؽللؾ ٚرتللن ٚذؽـلل١ً 

اٌلز٠ثح، ٚاٌعًّ عٍٝ ؼً اٌخالفاخ ِلع اٌّّل١ٌٛٓ ٚذظل٠ٛح 

 إٌّاسعاخ إٌّظٛرج أِاَ اٌملاء.

ٕ٘للان فللزق تلل١ٓ  لرـللا  اإل ارج اٌلللز٠ث١ح فللٝ إٌفمللاخ  (4)

زااة فللٝ األطللاص غ١للز  لرـللا ٠ح، تؽ١للس ٚتلل١ٓ وللْٛ اٌللل

ذّصً عثإلا  ٔفظل١ا  ِٚا ٠لا  عٍلٝ اٌّّل١ٌٛٓ ٚالذعٕلٝ اٌدٌٚلح ِلٓ 

 ٚرااٙا اٌىص١ز. ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

"مةةدخال لد قلةةت ماليةةت قلدالةةت اٌظلل١د أؼّللد عثللد اٌخللاٌك، 

 .4111،   ار تز١ٌٓ، إٌّـٛرج، اقلسيالاث قلةاليت"

(3) Dora Hancock, "Taxation Policy and 

Practice", Op., Cit.,   p.45. 

،  ار "قلةةةةةةةإ  اقدلق ة قلضةةةةةريبيت"راتلللللػ رذ١لللللة،  (2)

 .64، ؽ1441إٌٙلح اٌعزت١ح، اٌما٘زج، 

مبظ ػػػػػػر علقػػػػػػظ سإللسر  سرظػػػػػػر  يظ  ظػػػػػػػ  ر  
سرب ػػػػري سرظػػػػر  ، مػػػػف خػػػػلؿ بنػػػػ مؿ سؤ ػػػػ  ي 

مػػػف خػػػلؿ  (5)سرمرب طػػػظ  ػػػ إللسر  سرظػػػر  يظ اسب ػػػ 
بن مؿ سرس ني سرم ل  مسرمبمثػ  فػ، معػ رـ سر ي ػ  
سربنظيمػػػ  رمصػػػاحظ سرظػػػرسئي مسمسنػػػي سر صػػػمر 

سرمب حػظ  الماديرةمسرسمسنػي  البشرئ في   مسرس نػي 
سرمب ل ف، سرعم   القاصوص  واتجرا  ر   مسرس ني 

سرظػػػػػر  ،. مقػػػػػل وسر ػػػػػ  سرعليػػػػػل مػػػػػف سرلرس ػػػػػ   
 رنمسح، سرمبعا ػػػػػظ  ػػػػػ إللسر  سرظػػػػػر  يظ مخ صػػػػػظ  ػػػػػ

 :(6)  رفظ سرا ر  مقل  ين  س ب،
 ( الهيك  التصظيمي لإلدارة الضريبية1)

ببمثػػػػػ  و ػػػػػـ سمسنػػػػػي سر صػػػػػمر فػػػػػ  سر ي ػػػػػ  
 سربنظيم  رإللسر  سرظر  يظ ف  س ب :

رغػػػػػػػـ قيػػػػػػػ ـ سرعليػػػػػػػل مػػػػػػػف سإللسرس  سرمر ز ػػػػػػػظ  -و
  ربطم ر     ون  م زسؿ  ن ؾ  لسرس  فػ،  حبيػ ج 

سإللسر  سرمر ز ػػػػػظ  رػػػػػ، مز ػػػػػل مػػػػػف سربطػػػػػم ر مثػػػػػ  
ريػػػػػػئمف سرح  ػػػػػػي س رػػػػػػ،  مارػػػػػػؾ ربمسبػػػػػػي ارػػػػػػؾ 
سربطػػمر س قبصػػ ل  سرمع صػػر رثػػمر  سرمعاممػػ    
سإللسر  سرمر ز ػػػظ رمرسبػػػز سربػػػلر ي سرظػػػر  يظ مػػػف 
وسػػػػػػ   يسػػػػػػ ل حاػػػػػػمؿ عمايػػػػػػظ م  ػػػػػػطظ را ظػػػػػػ ي  
سرظػػػػػػػر  يظ سرع ر ػػػػػػػظ  سإللسر  سرمر ز ػػػػػػػظ رم  فحػػػػػػػظ 

لل سرب ري سرظػر  ، نظػرس  ؤف عػلل   وقػ  مػف عػ
 سرمن ط  عا، م بم  سرسم مر ظ.

                                                           
أٔؼللطح عّللً اإل ارج اٌلللز٠ث١ح ذللرٍخؾ فللٝ: اٌرظللع١ً  (1)

ٚاٌؽـللللز، خدِللللح اٌّّلللل١ٌٛٓ، ذٍمللللٝ  لللللزاراخ اٌّّلللل١ٌٛٓ، 

اٌفؽللؾ ٚاٌللزتن، اٌرؽـلل١ً، ذظلل٠ٛح إٌّاسعللاخ، ِىافؽللح 

 اٌرظزب اٌلز٠ثٝ.

 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع (6)

عّللا  أؼّللد عٍللٝ، ةاإل ارج اٌلللز٠ث١ح: رؤ٠للح ِظللرمث١ٍحة، -

"قلضةةةةريبت اقلقةةةةر  قلإقحةةةةد ٚي، اٌّلللل ذّز اٌلللللز٠ثٝ األ

، ظّع١ح اٌلزااة اٌّـلز٠ح، اقلععريأ   أليت مساقبايت"

 .261 -214، ؽ ؽ1441اٌما٘زج، 

"قدلق ة قلضريبيت بةيأ قلةايةر ٔا ٠ح ِؽّد عثد اٌؽافع،  -

"قلضريبت اقلقةر  ، اٌّ ذّز اٌلز٠ثٝ األٚي، اقلةساقبال"

، ظّع١للح اٌلللزااة قلإقحةةد اقلععةةريأ   أليةةت مسةةاقبايت"

 .622، ؽ1441اٌّـز٠ح، اٌما٘زج، 
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عػػػػلـ سربن  ػػػػي  ػػػػيف وعػػػػلسل سرممػػػػمريف مرسػػػػ ؿ -ي
مصػػاحظ سرظػػرسئي خ صػػظ فر ػػ  سرعمػػ  سرخػػ ص 
 ػػ رفحص  مرغػػـ ببػػ  ل حر ػػظ سإلصػػلح مسربعػػلي  
مػػػف س نػػػي سرمصػػػاحظ     ون ػػػ  قػػػل  بس ػػػ  فػػػ، 
معظم ػ  نحػم مع رسػظ  عػض ميػ ب  سرعمػ  لمف 

ي ػػػػيف عػػػػلـ  سرنظػػػػر رز ػػػػ ل  فع ريبػػػػ   سؤمػػػػر سرػػػػا 
سإل بمػػػػػ ـ  نعب ػػػػػ رس  سربػػػػػـ مسربيػػػػػر رإلم  نيػػػػػ   

 .(1)سر ير ظ 
 

 ( الجواصب البشرية والمادية لإلدارة الضريبية2)
ب ػػػبمسي عمايػػػظ سإلصػػػلح  نب ػػػ د سرعن صػػػر 
سر يػػػػػػر ظ سرم  اػػػػػػظ مسر ػػػػػػ لر  عاػػػػػػ، بنفيػػػػػػا خطػػػػػػي 
سإلصػػلح   فػػ د  مم ػػ ر  مػػف خػػلؿ مظػػل قمسعػػل 

إلخبيػ ر مبعيػيف ممع يير عاميظ م ػام يظ من  ػ ظ 
سؤبفػػػػ د م ػػػػاس يعػػػػل يػػػػرب ظػػػػرمر  مربنػػػػ  غيػػػػر 
 ػػ ف،  حيػػث ياػػـز  مبػػلسل سؤمػػر رييػػم  سربػػلر ي 
مبنميػػػػظ سر ػػػػلرس   عػػػػل سربعيػػػػيف مػػػػف وسػػػػ  م ػػػػ ير  
سربطػػػػػمرس  سرببنمرمسيػػػػػظ فػػػػػ، سرمعػػػػػ مل  سرم ريػػػػػظ 
مسربس ر ظ  مارؾ مف خلؿ  لخ ؿ سرح  ي س ر، 

 مظرمر  بلر ي سرع مايف عا،   بخلسم  .
مبخظػل سإللسر  سرظػػر  يظ فػ، مصػػر  نعب  ر ػػ  
وحػػل وس ػػز  سرلمرػػظ را مسعػػل سإللسر ػػظ مسرم ريػػظ سربػػ، 

 -بح ػـ  ػػ ق، سؤس ػػز  سرح مميػػظ يػػ ماظ لسربعيػػيف 
سرمع يػػػ  ع  سؤمػػػر سرػػػا   -سررمسبػػػي  -سربرقيػػػظ 

يعنػ، ون ػػ    ب ػػـم  مظػل قمسعػػل ممعػػ يير  خبيػػ ر 
سرمعينػػػػػػػيف  مبخظػػػػػػػل ربػػػػػػػلخ  وصػػػػػػػح ي سرنفػػػػػػػما 

. ميعػػػػل مػػػػف مظػػػػ  ر عػػػػلـ   ػػػػب لؿ (2) ي  ػػػػ،سر

                                                           
"ظةةةاهرة قلاةةةةر  قلضةةةريبج  ظّلللاي فلللٛسٜ ػلللّض،  (1)

, رطللاٌح  ورللٛراج م ايةاةةةا الا  قلعةةرىت يةةج مالحقاةةةا"

، 1434غ١لز ِٕؼللٛرج، و١ٍللح اٌؽملٛق، ظاِعللح علل١ٓ ػللّض، 

 .321ؽ

" قدصةةةةال   ِؽّللللد عّللللا  عثللللد اٌٛ٘للللاب اٌظللللٕثامٟ، (4)

قلضةةريبا مةة  قلاطبيةة  ناةةج قدلق ة قلضةةريبيت يةةا مدةةر  

سإللسر  سرظػػػر  يظ فػػػ، مصػػػر ون ػػػ    بػػػبم ف مػػػف 
سرلف ع عف مس ظ نظر   ف، سرمن زعػ   سر ظػ ئيظ 
مل سرمممريف  نظرس  ؤف ارؾ مف  خبص ص  يئظ 
قظػػ ي  سرلمرػػظ سربػػ، ببػػمر، م  يػػر    فػػظ سرػػلع م  
سرمرفمعػػػػػػػػظ مػػػػػػػػف وم ظػػػػػػػػل سؤس ػػػػػػػػز  سرح مميػػػػػػػػظ 

 مػػػ  وف مػػػف مظػػػ  ر عػػػلـ   ػػػب لؿ . (3)سرمخبافػػػظ
س لسر  سرظػػر  يظ ويظػػ   عػػلـ سػػمسز رفػػل سرػػلعم  
سرسن ئيػظ فػ، سرسػرسئـ سرظػر  يظ سرمنصػمص عاي ػ  
فػ، سر ػػ نمف   ػ  عػػلـ سػػمسز سبخػ ا و   سػػرسد مػػف 
 سرسدس  سربح ي       ن د عا، طاي  ب  ، مػف 
سرػػمز ر  سؤمػػر سرػػا  ي ػػيف سربػػلخ  سر ي  ػػ، فػػ، 

ر  يظ مػػػف خػػػلؿ بح ػػػـ سرػػػمز ر عمػػػ  سإللسر  سرظػػػ
ف، ح مؽ سرخزسنظ سرع مظ    مؿ وم رفض سرلعم  

. وظر  ر، ارػؾ (4)سرسن ئيظ ظل وحل سؤيخ ص
ارؾ ون  يمسل ف، سر  نمف سرظػر  ، وح ػ ـ وخػر  
بيبرب صلمر قرسر مف سرمز ر  ميعل ارؾ مظ رس  

 مف مظ  ر علـ سإل ب لؿ.
يظ مسرسػػلير   رػػا ر  وف   ػػب لؿ سإللسر  سرظػػر  

 -ونظمػػظ سرعػػ مايف  -عػػف مزسر  سرم ريػػظ لسربمم ػػ  
سر ي   سربنظيم،ع يعػل خطػم    مػظ محيميػظ عاػ، 
طر ػػ  سإلصػػلح  نظػػرس  ؤف مسػػمل مظػػع    لسر ػػ   
مم ري   مميػزس  رػإللسر  سرظػر  يظ عػف  ػ ق، سرس ػ   
سرح مميػػػػظ  يحرر ػػػػ  مػػػػف سر يرمقرسطيػػػػظ سإللسر ػػػػظ  

 -ظ سربرقيػػػػػ -سرفصػػػػػ   -خ صػػػػػظ فػػػػػ، لسربعيػػػػػيف 
سرحمسفزع  سؤمر سرا  يمنح   سرفرصظ رب ييـ ولسد 
سرع مايف  ي   لمر   ممػف ثػـ يم ن ػ  مػف  بخػ ا 
                                                                  

، رطللاٌح  ورللٛراج غ١للز ِٕؼللٛرج، ل قلةةت  ةايايةةت مقا عةةت "

 .314، ؽ4113و١ٍح اٌؽمٛق، ظاِعح إٌّـٛرج، 

، "قدلق ة قلضةريبيت قلةديألةت"رِلاْ ؿلد٠ك ِؽّلد،  (3)

 .122، ؽ4116 ار إٌٙلح اٌعزت١ح، اٌما٘زج، 

ٌظللللٕح  41( ِللللٓ اٌمللللأْٛ 132فلللللال راظللللع اٌّللللا ج ) (2)

.أكللف  ٌللٝ  ٌلله أٔللٗ ٠ٛظللد فللٝ اٌمللأْٛ اٌلللز٠ثٝ 4111

أؼىاَ أخلزٜ ذؼلرزم ؿلدٚر للزار ِلٓ اٌلٛس٠ز، ٠ٚعلد  ٌله 

 ِظٙزا  ِٓ ِظا٘ز عدَ اإلطرمالي.
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س ريػػ   سرمن  ػػ ظ راحفػػ ف عػػ   ف دب ػػ  مفع ريب ػػ  
ريس  اس فح ي     يم ن ػ  مػف بطػم ر و ػ ريي 
سرعمػػػ    ػػػ  ربػػػمسفر قػػػلر مػػػف سرحر ػػػظ فػػػ، بمظيػػػر 
 ممسرل ػػػػ   ن  يػػػػػؾ عػػػػف  م  نيػػػػػظ بط يػػػػ  و ػػػػػامي
سرثػػػػػمسي مسرع ػػػػػ ي عاػػػػػػ، ممظفي ػػػػػ  ب عػػػػػ   رمعػػػػػػلؿ 

 .(1)سؤلسد
مب    مصاحظ سرظرسئي خر س،  اي   سربس ر  
مسرح ػػػمؽ راعمػػػ   مػػػدممر  ظػػػرسئي مػػػل  يػػػبرسب 
سرحصػمؿ عاػػ، ب ػلير معػػيف م ػاس يػػرب ظػػرمر  
ربن  غيػر  ػ ف  ؤنػ    يػبـ عمػ  لمرس  بلر  يػظ 
فػػػػ، سر ػػػػ نمف مسرمح  ػػػػ ظ سرظػػػػر  يظ ملرس ػػػػظ عاػػػػـ 

سرمف ظػػػاظ  ػػػيف سرمريػػػحيف  قبررر سرظػػػر  ،  سرػػػنفس
. ميعػل (2)عا، و  س  سبي ز  ان سرػلمرس   نسػ ح

بمسفر سرمع يير سرم نيظ يرب ظرمر  مربنػ  غيػر 
 ػػػػػػ ؼ  فل ػػػػػػل مػػػػػػف بػػػػػػمسفر سرمعػػػػػػ يير سؤخلقيػػػػػػظ 
مسرم ػػػ لل سر ػػػام يظ سربػػػ، ببفػػػ  مط يعػػػظ سرم نػػػظ. 
م ػػػػػػػاس غيػػػػػػػر مبػػػػػػػمسفر فػػػػػػػ، مصػػػػػػػاحظ سرظػػػػػػػرسئي 

ميث قػػ   وخلقيػػ   م ػػام ي    سرمصػر ظ  حيػػث   يمسػػل
راع مايف    بط    عا، سرمب لميف ريػل  سرمظيفػظ 
مبرسق    عل سربعيػيف   مػ   ػم سرحػ ؿ فػ، سرم يػ   

 .(3)سرمبحل  م نلس مسرم  يؾ عا،   ي  سرمث ؿ

                                                           
ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً ؼلٛي اٌّ ٠لد٠ٓ ٚاٌّعاركل١ٓ ٌفىلزج  (1)

  طرمالي اإل ارج اٌلز٠ث١ح فلال راظع

-Mann, Arthur J., "Are Semi-Autonomous 

Revenue Authorities the Answer to Tax 

Administration Problems in Developing 

Countries? A Practical Guide", public-

ations produced for Review by United States 

Agency for International Devel-opment 

(USAID), august 2004, pp.1-3. 

، "قدلق ة قلضةةريبيت قلةديألةةت"رِلللاْ ؿللد٠ك ِؽّللد،  -

 .124ِزظع طثك  وزٖ، ؽ

"قلعإلةةةةت قتقادةةةاليت  قنثةةةر ناةةةج ظلللالي اٌؼلللافعٝ،  (4)

 .31،  ِزظع طثك  وزٖ، ؽ قلضرقع "

ذُ اإلذفاق تّزوش األخلالق اٌّظلرمً تلاإل ارج اٌللز٠ث١ح  (3)

عٍللٝ خّظللح ِثللا ق أخالل١للح ٘للٝ: اٌصمللح اٌعاِللح ٚاٌّظللإل١ٌٛح 

ٚاإلطرمالي ٚرٚغ اٌد٠ّمزام١ح ٚا١ٌٍالح ٌٍٛظ١فح اٌعاِلح. أِلا 

 

وظػػػػػر  رػػػػػ، مػػػػػ  ب ػػػػػلـ يبعػػػػػيف وف يحصػػػػػ       
مػػػدممر سرظػػػرسئي عاػػػ، عػػػل  لمرس  بلر  يػػػظ فػػػ، 

ح ػػػػػ  عمايػػػػػظ بػػػػػلر ي . ممػػػػػل ارػػػػػؾ   ب(4)مصػػػػػر
مػػػػدممر  سرظػػػػرسئي فػػػػ، مصػػػػر و ػػػػلسؼ سرعمايػػػػظ 

: سإلفب ػ ر راممظػمعيظ فػ، (5)سربلر  يظ م رسل  ر،
بحليػػل سإلحبي سػػ   سربلر  يػػظ  معػػلـ بطػػمر  ػػرسمج 

سربػػػػػػلر ي  -سربػػػػػػلر ي سرمبمثاػػػػػػظ فػػػػػػ، لسرمن قيػػػػػػظ 
بمثيػػػػ  سؤلمسرع  معػػػػلـ سرممظػػػػمعيظ  -سرميػػػػلسن، 

مظػػل معػػ يير  فػػ، ب يػػيـ سرعمايػػظ سربلر  يػػظ  معػػلـ
ممظػػػػػػمعيظ ممحػػػػػػل  إلخبيػػػػػػ ر سرمػػػػػػلرفيف  معػػػػػػلـ 
 خبيػػ ر سؤمقػػ   سرمن  ػػ ظ رع ػػل سرػػلمرس  سربلر  يػػظ 
رمػػػػػدممر  سرظػػػػػرسئي  مغا ػػػػػظ سرطػػػػػ  ل سؤبػػػػػ ليم، 
عا، سرط  ل سرعام، فػ، سربػلر ي  معػلـ سإل بمػ ـ 
 نمػػػلسل مػػػدممر  سرظػػػرسئي رابع مػػػ  مػػػل مخباػػػر 

 ـ عػػف فئػػ   سرممػػمريف ق ػػ   عػػلسل ـ ؤلسد مظػػ ئف

                                                                  
فٝ اٌّىظ١ه ذّصٍد فٝ اإلطرمالي ٚاألِأح ٚإٌشا٘لح. ٌّش٠لد 

 ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

-Vogal, Donald K., "Promotion of Pr-

ofessional Ethics in The Tax Admini-

stration", 27th CIAT General Assembly 

1993, pp.130- 133. 

 -ظللز  ؼعللش  -ذرّصللً ٘للذٖ اٌللدٚراخ فللٝ: ظللز  فؽللؾ  (2)

ِىافؽح  -ِؽاطثح  فرز٠ح  -لداِٝ ِعٍِٛاخ  -لداِٝ فؽؾ 

ً اٌخـلُ ٚاٌرؽـل١ -اٌؼإلْٛ اٌما١ٔٛٔلح ٚاٌرؽم١ملاخ  -ذٙزب 

 -ذ١ّٕح ِٙاراخ اٌفؽؾ ٌلدعُ اٌصملح  -ذؽد ؼظاب اٌلز٠ثح

ػلللزغ  - علللدا  اإلللللزاراخ اٌللللز٠ث١ح  -ِعلللا١٠ز اٌّؽاطلللثح 

اٌؽاطللة  -أؼىللاَ لللأْٛ اٌّث١عللاخ ٚاٌلللز٠ثح عٍللٝ اٌللدخً 

ذ١ّٕللح ِٙللاراخ  -ذ١ّٕللح ِٙللارج اٌم١للا ج ٚفمللا ٌٍّٛلللف  -ا٢ٌللٝ 

 ذ١ّٕح ِٙاراخ اٌرفاٚف. -اإلذـاي 

اٌللللدٚرٜ اٌـللللا ر عللللٓ ِـللللٍؽح  ٠ وللللد  ٌلللله اٌىرللللاب (1)

، ٚاٌلذٜ ٚر  ف١لٗ أْ لطلا  4111ٌظلٕح  16اٌلزااة رللُ 

اٌرللللدر٠ة تاٌّـللللٍؽح ٠مللللَٛ تإرطللللاي اٌّزػللللؽ١ٓ ِللللٓ وللللً 

ِنِٛر٠لللللح ٌؽللللللٛر اٌلللللدٚراخ اٌردر٠ث١لللللح،  ال أْ تعلللللق 

اٌّنِٛر٠للاخ ٌللُ ذٍرللشَ تاألطللّاء اٌّزػللؽح ِللٓ لثللً لطللا  

اٌرللللدر٠ة، ٚذمللللَٛ ترزػلللل١ػ أطللللّاء أخللللزٜ ِللللٓ اٌعللللا١ٍِٓ 

ٌّنِٛر٠اخ، ٌٚعً ٘ذا ٠خً تاٌثزٔاِط اٌردر٠ثٝ فللال علٓ تا

عللدَ ذللدر٠ة وافللح اٌعللا١ٍِٓ ٚفمللا ٌخطللح اٌرللدر٠ة اٌّمللزرج. 

 .4113ٌٚىٓ ٘ذا األِز ذثدي ٚتؼىً وث١ز تدءا  ِٓ عاَ 
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طر   سرمبخصصيف ف، فف سربع م  مل س خر ف 
 .(1)معاـ سرنفس س سبم ع،

مم زسرػػػػػ  سإللسر  سرمر ز ػػػػػظ ريػػػػػئمف سرح  ػػػػػي 
س رػػ، فػػػ، مصػػر فػػػ،  حبيػػػ ج رابطػػم ر فػػػ، ظػػػ  
سربطػػمر س قبصػػ ل  سرمع صػػر رثػػمر  سرمعاممػػ    
ف ػػػ، م ػػػياظ سر ػػػلؼ من ػػػ  ب ػػػيير وعمػػػػ ؿ سإللسر  

بفػػػ د   مببمثػػػ  سرظػػػر  يظ  ػػػدعا، معػػػلؿ مم ػػػف سر
و ـ سرمن فل سرب، بعػمل عاػ، سإللسر  سرظػر  يظ مػف 
حم ػػػ ظ وعم ر ػػػ  فػػػ، س بػػػ،: ب ايػػػ  ببافػػػظ  عػػػلسل 
سإلقرسرس  سرظر  يظ مط  عب   مبمز ع   عنلم  يبـ 
  ػػبيف د مب ػػليـ سإلقػػرسر سرظػػر  ،  رببرمنيػػ  مارػػؾ 
بط ي ػػػػػ  رم ػػػػػلو س قبصػػػػػ ل فػػػػػ، سرنف ػػػػػ     م  نيػػػػػظ 

ب ػػػػػـ سرممػػػػػمريف ع ػػػػػر عػػػػػرض سرمعاممػػػػػ   سربػػػػػ، 
سرممقػػػل سإلرببرمنػػػ، ممػػػ  ي ػػػ  ـ فػػػ، ب ايػػػ  ببافػػػظ 
سإلئبمػػػػػػػ ف سرظػػػػػػػر  ،  مبفػػػػػػػ ل   خبػػػػػػػرسؽ  ػػػػػػػر ظ 
مخصمصػيظ معاممػ   سرممػمريف منػ  خػلؿ سرػرقـ 
سرظػػر  ، سرممحػػل  ز ػػ ل  معػػلؿ سإلربػػزسـ سرطػػمع، 
مػػػف س نػػػي سرممػػػمريف  سرحػػػل مػػػف مم ر ػػػظ سرف ػػػ ل 

 ػػػػػػظ سرظػػػػػػر  ، نظػػػػػػرس  راحػػػػػػل مػػػػػػف سر ػػػػػػاطظ سرب لير 
رمػػػػػدممر  سرظػػػػػرسئي  مػػػػػ  يظػػػػػعر مػػػػػف فػػػػػرص 
سربلعي   رمممريف ام  سرث  فػظ سرمحػلمل  ميح ػ  

 .(2)سرنزس ظ مسريف فيظ
                                                           

" قدصةةةةال   ِؽّللللد عّللللا  عثللللد اٌٛ٘للللاب اٌظللللٕثامٟ، (1)

قلضةةريبا مةة  قلاطبيةة  ناةةج قدلق ة قلضةةريبيت يةةا مدةةر  

 .314، ِزظع طثك  وزٖ ، ؽيت مقا عت "ل قلت  ةايا

 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال رظع   (4)

- purohit, Mahesh C., "Corruption in Tax 

Administration", p.11 Accessed on 

24/6/2014 Available at                                

http://siteresources.worldbank.org/INTWBI

GOVANTCOR/Resources/CorruptioninTax

Administration.pdf 

- Gutierrez, Nelson., "Information 

Technology in support of the Admin-

istration functions and taxpayer Assist-

مببعػػلل مسػػ    سرحم ػػ ظ فػػ، وعمػػ ؿ سإللسر  
سرظػر  يظ من ػ  حصػر مب ػسي  سرممػمريف م ػػ عل 

. مب ػػػػػػليـ (3)فػػػػػػ، ارػػػػػػؾ سرػػػػػػرقـ سرظػػػػػػر  ، سرممحػػػػػػل
يخفػػر سرعػػيد سإلقػػرسرس  سرظػػر  يظ  رببرمنيػػ   ممػػ  

سرما ػػ، عاػػ، عػػ ب  سإللسر  سرظػػر  يظ فػػ، سربح ػػ  
مف صلؽ سر ي ن   سرممسمل    إلقرسر  سرظػر  يظ 
نظػػػػرس  إلم  نيػػػػظ   ػػػػبرس ع  قػػػػرسرس  اس  سرممػػػػمؿ 
ر ػػنمس   ػػ   ظ  م ز ػػل مػػف معػػلؿ  ربػػزسـ سرممػػمريف 
سرطػػػػػػػمع،.  ػػػػػػػارؾ  سػػػػػػػػرسد سرفحػػػػػػػص سرظػػػػػػػػر  ، 
 رببرمنيػػػ  حيػػػث يػػػبـ سربح ػػػ  مػػػف  ػػػلؼ م ػػػلمظ 
سإلقػرسرس  مػػف خػلؿ سرمعاممػػ   سربػ، يػػبـ سمع ػػ  
عػػػػػف سرممػػػػػمريف ملخػػػػػمر ـ مػػػػػف  عػػػػػض سر يئػػػػػ   
سإلحصػػ ئيظ سرمطنيػػظ. م عػػض سرس ػػ   سرح مميػػظ 
مغيػػػػػػر سرح مميػػػػػػظ    إلظػػػػػػ فظ ر مسعػػػػػػل سر ي نػػػػػػ   
سرمبب ماػػػػػظ سرخ صػػػػػظ  ػػػػػ إللسرس  سرظػػػػػر  يظ مثػػػػػ  
 قػػػػرسر  سر ػػػػنمس  سر ػػػػ   ظ  مفػػػػ،  طػػػػ ر ظػػػػر  ظ 

ؿ رحسػػـ وعمػػ ؿ مم يعػػ   سرم يعػػ   يم ػػف سرمصػػم 
 حػػػػػػل  سريػػػػػػر    مػػػػػػف خػػػػػػلؿ بحليػػػػػػل عمػػػػػػلد 

. موخيػػػرس  بحصػػػي  (4)سريػػػر    محسػػػـ ميػػػبر  ب ـ
ليػػػػػػف سرظػػػػػػر  ظ  رببرمنيػػػػػػ   مًس ػػػػػػبع ل  سرمبػػػػػػدخرس  

 سرظر  يظ.
 ( اتجرا ات الضريبية3)

 ػػػػػ ف ربثػػػػػر  سربعايمػػػػػ   سربف ػػػػػير ظ مسر ػػػػػرسرس  
سرمزسر ػػظ سربػػ  بصػػلر   مبط   ػػ  سإللسر  سرظػػر  يظ 

                                                                  

ance27th", CIAT, Third Regional Training 

Workshop on Taxation, Brasilia 3-5 Dec. 

2002, p.5-6. 

، 4111ٌظللللٕح  41( ِللللٓ اٌمللللأْٛ 44راظللللع اٌّللللا ج ) (3)

 (.11ٚاٌالاؽح اٌرٕف١ذ٠ح ٌٙذا اٌمأْٛ ِا ج )

١ٌٚد اؼّد ِؽّد عٍٝ، ة راطح ذؽ١ٍ١ٍح ٌٍّؼلىالخ اٌرلٝ  (2)

ذٛاظٗ األظٙشج اٌلز٠ث١ح ِٓ ِٕظلٛر ِعٍِٛلاذٝة، اٌّل ذّز 

"لا  قل  ةةال قلضةةريبج اٌلللز٠ثٝ اٌخللاِض عؼللز تعٕللٛاْ 

قلةدةةةةةرن يةةةةةج مإقنةةةةةةت قنعمةةةةةت قلةاليةةةةةت اقتقادةةةةةاليت 

، 44، ؽ١ٔٛ٠4114لٛ  42 -12اٌّعٍد اٌصاٌس،  قلعالةيت"إ

31. 

http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/CorruptioninTaxAdministration.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/CorruptioninTaxAdministration.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/CorruptioninTaxAdministration.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/CorruptioninTaxAdministration.pdf


 .....مكافحتها في مصر وكيفية الضريبي ظاهرة التسرب تشخيص أسباب           دمحم سلؿ دمحم سر يل /ل
 

15 

 

 س نػػي سربيػػر ل سرظػػر    وثػػرس  عاػػ   فػػ د  سؤلسد 
سرظر    مبع ل سإلسرسدس . م ن  نر ز عاػ  لمر 
سإللسر  سرظػػػػػػػر  يظ فػػػػػػػ  بفػػػػػػػ قـ ظػػػػػػػ  ر  سرب ػػػػػػػري 
سرظر  ، مارؾ مف خػلؿ  يػ ف عػلـ  ف دب ػ  فػ، 
مسػػػ ؿ حصػػػر سرم افػػػيف مسرب ػػػلير سرعػػػ لؿ رػػػلخمؿ 
سرمممريف  مفػ، مسػ ؿ  سػرسدس  سرفحػص  م ػارؾ 

،  سػػرسدس  سرػػرفي مسرطعػػف سرظػػر  ،  سر صػػمر فػػ
 :(1)ميم ف  ي ف ارؾ عا، سرنحم سرب ر،

ينحصر لمر  فيما يت ل: بحصر المكلفين: -أ
مصػػاحظ سرظػػرسئي فػػ، مرسق ػػظ بنفيػػا سر ػػ نمف  و  
مرسق ػػػػػظ عمايػػػػػ   حصػػػػػر سرممػػػػػمريف عػػػػػف طر ػػػػػ  
 خطػػػػػ ر ـ عػػػػػف ونف ػػػػػ ـ لسر ط قػػػػػ   سرظػػػػػػر  يظ  

يػػػر سإلخطػػػ رع محصػػػر سرممػػػمريف عػػػف طر ػػػ  سرل
 مسد وفػرسل وم س ػ   ح مميػظ وم غير ػ   رب طػ  
 علقػػظ سقبصػػ ليظ وم ق نمنيػػظ مػػل سرممػػمريف. ممػػف 
ن حيػػػظ وخػػػر  ب ػػػـم سإللسر  سرظػػػر  يظ مػػػف خػػػلؿ 
يع ظ سرحصر  عم  م ه يػ م  معاػ، سرط يعػظ. 
 م ن  نمسس   عل  مي ب  ببمث  و م   ف، س ب،:

وف غ ر يظ رسػ ؿ سرظػرسئي رػلي ـ  ح ػ س  ػدف  -
ايػػظ سرحصػػر عمػػ    ػػيي ي ظػػ،  ػػ  فبػػر  مػػف عم

سرزمف ف،  لسيظ سرب  ئ  را اـ سإللسر . م لعـ مف 
ارػػػؾ  ػػػامؾ سإللسر  سرظػػػر  يظ سرمبمثػػػ  فػػػ، عػػػلـ 
م  مسب   ر ان سرمظيفظ   رمظ ئر سؤخػر   سؤمػر 
 سرا  ينع س عا، ولسد يع ظ سرحصر سرظر  ،.

ف، ظ  سرمظػل سر ػ    فػنف عمايػ   سرحصػر  -
بنسه بم م    نظرس  إلنبي ر سربسػ ر  مػف سري م  رـ 

سرمنػػػ زؿ  مسر يػػػػل ع ػػػػر سربايفز ػػػمف مسربايفػػػػمف مثػػػػ  
 علنػػػ   يػػػر ظ بميمػػػظ مغير ػػػ   مظ ػػػمر سربسػػػ ر  

 سإلرببرمنيظ.
                                                           

ٌر٠ٕٛللح  أٔللٗ ٕ٘للا ٠للرُ اٌرزو١للش عٍللٝ ظٛأللة عللدَ ٠رعلل١ٓ ا (1)

وفلللللاءج اإل ارج اٌللللللز٠ث١ح اٌّزذثطلللللح تظلللللا٘زج اٌرظلللللزب 

 اٌلز٠ثٝ.

 

 Tax ريب رررررص الضررررل: بالفحرررما يت رررررفي -ب
audit ب ػػػػػػلو مرحاػػػػػػظ سرفحػػػػػػص  ب ػػػػػػليـ سإلقػػػػػػرسر :

 ػػػػػػرفي  سرظػػػػػػر  ، مػػػػػػف س نػػػػػػي سرممػػػػػػمؿ مبنب ػػػػػػ،
 91سرظػػػػر  ظ. مقػػػػل حػػػػ مؿ سرميػػػػرع فػػػػ، سر ػػػػ نمف 

سرحػػػل مػػػف نطػػػ ؽ سر ػػػاطظ سرب لير ػػػظ  2115ر ػػػنظ 
رمػػمظف، سرظػػرسئي مػػف خػػلؿ سرػػنص عاػػ، نظػػ ـ 
سررفي سراسب،  حيث ي ـم سرمممؿ  بحليػل  ربزسم بػ  
سرظر  يظ مف خلؿ سإلقرسر سرظر  ، سرا  ي لم  

مف  نمي   مسرا  يعػل  مث  ػظ رفػي راظػر  ظ  م  ي ػ
رامصػػػػػػاحظ سرحػػػػػػ  فػػػػػػ، بعػػػػػػلي   ػػػػػػاس سرػػػػػػرفي     

. (2) ممسي م بنلس  ب ػلم   سرمصػاحظ ب  ػل ارػؾ
مرغػػـ ارػػؾ فننػػ  رػػـ يػػػبـ سرحػػل بم مػػ   مػػف سر ػػػاطظ 
سرب لير ظ رممظف، سرسمػ رؾ  فمػ  زسرػ  ملحظب ػ  
فػػػػػ،  حػػػػػث مػػػػػل  بػػػػػمسفر يػػػػػرمب معينػػػػػظ بطا  ػػػػػ  
سر  نمف راحصمؿ عا، سإلعف د سرظػر  ،  م حػث 

،  عػض طا ػ   سربي ػير سربػ، ي ػلم   سرممسف ظ عا
 .(3)سرمممؿ مث  سرب  يي وم سإل   ب سرظر  ،

 

مسرمسقػػػػػل وف نظػػػػػ ـ سرػػػػػرفي سرػػػػػاسب، رػػػػػـ يح ػػػػػ  
سرنسػػ ح سرمنبظػػر مػػف بط ي ػػظ نظػػرس  إلربفػػ ع ن ػػ ظ 
سؤميظ  يف سرمممريف معػلـ بمبػل سإللسر  سرظػر  يظ 
 نم  نيػػػػػػ    يػػػػػػر ظ مفنيػػػػػػظ ب ػػػػػػمه ر ػػػػػػـ  مرسق ػػػػػػظ 

لمػػػػػػظ مسربحػػػػػػر  عػػػػػػف صػػػػػػحظ مػػػػػػ  سإلقػػػػػػرسرس  سرم 
ببظػػمن  مػػف  ي نػػػ   مػػف خػػػلؿ نظػػ ـ معاممػػػ   

. ممػػف ن حيػػظ وخػػر   ػػ ف (4) ػػرد  ػػاس مػػف ن حيػػظ
يسػػػػي عاػػػػ، سر ػػػػ ئميف عاػػػػ، بط ي ػػػػ  سربم يػػػػل رػػػػ  
 يػػػػ    ػػػػ ؼ  مارػػػػؾ مػػػػف خػػػػلؿ ع ػػػػل سرا ػػػػ دس  

                                                           
ٌظلٕح   41ِٓ اٌمأْٛ  41، 31، 32فلال راظع اٌّٛا   (4)

 ٚذعد٠الذٗ. 4111

"قدلق ة قلضةريبيت قلةديألةت"إ رِلاْ ؿلد٠ك ِؽّلد،  (3)

 .161، 162ِزظع طثك  وزٖ ،  ؽ

عثد اٌٛ٘اب اٌظٕثامٝ، ِزظع طلثك  ولزٖ، ِؽّد عّا   (2)

 .121ؽ 
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سرمفبمحػػظ مًسق مػػظ سرحا ػػ   سرلرس ػػيظ   ربعػػ مف مػػل 
 بيػ ر  سرم   ػ   سرم ريػظ فػ، سرلمرػظ مخ ػرسد مم

سرظػػػرسئي    ػػػلؼ بمعيػػػظ سرممػػػمريف   رفمسئػػػل سربػػػ، 
بعػػػمل عاػػػ، طرفػػػ، سرعلقػػػظ سرظػػػر  يظ مػػػف نسػػػ ح 
 اس سرنظ ـ   م  حلث ف، سرلمؿ سرب، ط     اس 

 .(1)سرنظ ـ ممن   غ ن  مم رط  م ير لن  
مسرسلير   رػا ر ونػ  مػل  نبيػ ر بط يػ  نظػ ـ 
سرػػرفي سرػػاسب، راظػػر  ظ  ممػػ  ي ػػبب ع  مػػف  خبيػػ ر 
سإللسر  سرظػػػػػر  يظ رعينػػػػػظ عيػػػػػمسئيظ مػػػػػف  قػػػػػرسرس  
سرممػػػػػمريف إلخظػػػػػ ع    يظ ػػػػػر سإلعبمػػػػػ ل عاػػػػػ، 
سرح  ػػػػ    س ريػػػػظ فػػػػ، بحليػػػػل حسػػػػـ سرعينػػػػظ  عػػػػل 
بػػمفير  ي نػػ   عػػف عػػلل سرممػػمريف معػػلل مػػدممر  
سرفحػػػص  حيػػػث وف ارػػػؾ  ػػػمؼ ي ػػػ عل فػػػ، لقػػػظ 

 .(2) خبي ر حسـ باؾ سرعينظ
حاػػػػظ مببمثػػػػ  ومسػػػػ  سر صػػػػمر سربػػػػ، بعبػػػػر  مر    

 :ع3لسرفحص ف، س ب،
(  رررردم اتلتررررزام بمبرررردأ إسررررتقالل السررررصوات 1)

ف م بظػػػػ،  ػػػػاس سرم ػػػػلو فػػػػنف سؤرفػػػػ ح الضررررريبية: 
سربػػ، ببح ػػ  فػػ،  ػػنظ   بمبػػل رلير ػػ  مػػف  ػػنمس  
سرمح  ػػػ ظ  ػػػػمسد سر ػػػػ   ظ وم سرلح ػػػظ. مربػػػػف مػػػػ  
يحػػلث فعايػػ  وف سإللسر  سرظػػر  يظ بنظػػر رصػػػ ف، 
رفػػه سر ػػنظ سرم ظػػيظ  نعب ػػ رن سرحػػل سؤلنػػ، رػػرفه 
سر نظ سرح ريظ  سؤمػر سرػا  ييػعر سرممػمؿ  ػ رظاـ 

                                                           
(1) The Common wealth Association of Tax 

Administration, "Self-Assessment of Inco-

me Tax", twenty fourth annual Techn-ical 

Conference, Kualalumbur. Mala-ysia, 2003, 

p.25. 

قلاإقعةاث يةج " ثةر يرةإة ِؽّد عثد إٌّعُ اٌؼٛارتٝ،  (4)

قلةرقنعت ناةج عرةا  قلظةةص قلضةريبج بالعي ةت يةج يةإ  

، اٌّللل ذّز اٌللللز٠ثٝ اٌظلللاتع عؼلللز، ع ةةةال قلةةةربت قلةةةاق ج"

١ٌٛ٠للٛ  2 -1اٌعّع١للح اٌّـللز٠ح ٌٍّا١ٌللح اٌعاِللح ٚاٌلللزااة، 

 .21، ؽ4111
" ظةةةةاهرة قلاسةةةةر  قلضةةةةريبا ِؽّللللد ٔع١للللة ظللللا ٚ،  (3)

اٌعزت١لللح ، ،  ار إٌٙللللح اآثا هةةةا  قلةاليةةةت اقتقادةةةاليت"
 311، 312، ؽ4112اٌما٘زج،

رمح مرػػظ سرػػبخاص مػػف سرظػػر  ظ  ػػد  ممػػ  يلفعػػ  
 م ياظ مف م  ئ  سرب ري.

 

( ررردم تطبيررر: مبررردأ المحاسررربة والفحرررص 2)
ف م بظػػػػػ،  ػػػػػاس سرم ػػػػػلو يػػػػػبـ مح  ػػػػػ ظ السرررررصوئ: 

سرممػػمؿ عػػػف  ػػػ   ػػنظ  عػػػل  نب  ئ ػػػ  م  يػػػر  لمف 
بدسيػػػػ  سرمح  ػػػػ ظ عػػػػف عػػػػل   ػػػػنمس . مربػػػػف مػػػػ  
يحػػلث فعايػػ  وف سرمح  ػػ ظ بػػبـ عػػف عػػل   ػػنمس  

سرػػػػا  يبربػػػػي عايػػػػ  ث ػػػػ  عػػػػيد   ػػػػ   ظ  سؤمػػػػر
سرظػػػػػر  ظ عاػػػػػ، سرممػػػػػمؿ م ز ػػػػػل ع ئ ػػػػػ  سرنف ػػػػػ،  
فيم طػػػػ  فػػػػ، لفع ػػػػ  رعػػػػل   ػػػػنمس  يبػػػػمسر، في ػػػػ  
سرطعػػف ومػػ ـ سراسنػػظ سرلسخايػػظ ثػػـ رسنػػظ سرطعػػف ثػػـ 
سراسػػػػمد رامحػػػػ بـ  ػػػػلرس ب   سرمبصػػػػ عل   مببػػػػمف 
سرنبيسػظ ف ػػلسف سرحصػياظ وم سرػػلفل مربػف   رب  ػػيي 

رب  ظػ، فببابػ  سر ػم   عل مرمر  ػنمس  سرطعػف مس
سريػػرسئيظ ران ػػمل    إلظػػ فظ  رػػ، محػػ م   سرب ػػري 
سرظػػػر  ،. ف ػػػ  ارػػػؾ يصػػػي فػػػ، بم ػػػيل نطػػػ ؽ 
ظػػػػػػ  ر  سرب ػػػػػػري سرظػػػػػػر  ،  مًساس  ػػػػػػ ف سر ػػػػػػ نمف 
سرظػػػػػػر  ، وخػػػػػػا  م ػػػػػػلو  ػػػػػػنميظ سرظػػػػػػر  ظ  قػػػػػػرسرس  

   حيػػػث ي ػػػمف سرممػػػمؿ مابزمػػػ    ب ػػػليـ (4)مفحصػػػ   
مػػػػظ  قػػػػرسر ظػػػػر  ،  ػػػػنم  مببػػػػمف سرمصػػػػاحظ ماز 

 فحػػػص سإلقػػػرسرس   ػػػنمي    مربػػػف مسقعيػػػ    ػػػاس رػػػـ 
يحػػػلث  ف ػػػل قػػػ ـ سرممػػػمريف  ب ػػػليـ  قػػػرسرسب ـ عػػػف 

ثػػػػـ ور ػػػػاب   سرمدممر ػػػػ    2116  2115عػػػػ م، 
  (5)سإلقايميػػظ رامصػػاحظ إلخبيػػ ر عينػػ   سرفحػػص

مفػػػلو  سرمصػػػاحظ فػػػ،  ر ػػػ ؿ سرمافػػػ   سربػػػ، بػػػـ 
 خبي ر ػػػػػػػػػػ  رامدممر ػػػػػػػػػػ   سرمخبصػػػػػػػػػػظ ل عينػػػػػػػػػػ   

                                                           
 41ِٓ اٌملأْٛ  42، 32، 31، 34فلال راظع اٌّٛا   (2)

 .4111ٌظٕح 

تمٛاعلد  4112ٌظلٕح  424ؿلدر اٌملزار اٌلٛسارٜ رللُ  (1)

ِٚعللا١٠ز ذؽد٠للد ع١ٕللح فؽللؾ  لللزاراخ اٌّّلل١ٌٛٓ عللٓ طللٕح 

ٌظلٕح  614، ٚاٌمزار اٌلٛسارٜ رللُ 3/1/4112فٝ  4111

تمٛاعللللد ِٚعللللا١٠ز ذؽد٠للللد ع١ٕللللح فؽللللؾ  لللللزاراخ  4113

اٌـللللللا ر فللللللٝ  4112، 4116اٌّّلللللل١ٌٛٓ عللللللٓ عللللللاِٝ 

1/11/4113  . 
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  حيػث بػـ 2118صػ   ومسخػر عػ ـ عيمسئيظع رفح
بمز ػػػػػل سرمافػػػػػ   عاػػػػػ، مػػػػػدممر  سرفحػػػػػص را يػػػػػ ـ 
 عما ـ  ثـ بعرض عاػ، رسػ ف سرسػمل  ثػـ بعبمػل  
ثػػػػـ ب خػػػػا عينػػػػ  مػػػػف  ػػػػان سرمافػػػػ   مػػػػر  وخػػػػر  
رمرسسعب   مف ق   رس ف سرسمل  رابدبل مف صػحظ 
سرفحػػص  موخيػػرس  يػػبـ  عػػلف سرممػػمريف  مربػػف  ػػاس 

رفحػػػص ويظػػػ  رػػػـ يحػػػلث. مممػػػ  عطػػػ  وعمػػػ ؿ س
 2119ر ػنظ  414صلمر قرسر مز ر سرم ريظ رقـ 

 يدف قمسعل مو ػس سرمح  ػ ظ سرظػر  يظ رامنيػا  
سرصػػلير . م يػػؾ وف سربػػدخر فػػ، عمايػػظ سرفحػػص 
بربػػػػػػي عايػػػػػػ  سرعليػػػػػػل مػػػػػػف س ثػػػػػػ ر سر ػػػػػػا يظ مػػػػػػف 

: وف سرمع ين     بخص  نظ سرمح   ظ  (1)و م  
فمدممر سرظرسئي يع يف ني ب سرمممؿ فػ، عػ م، 

 2115ميح  ػػػػػػ   عػػػػػػف عػػػػػػ م،  2119  2118
ممػػ   عػػل     مػػ  بػػرسبـ مافػػ   سرممػػمريف مبعػػرض 
سربثيػػػػػػر مػػػػػػف سرمافػػػػػػ   رخطػػػػػػر سرب ػػػػػػ لـ مظػػػػػػي ع 
سرحصػػياظ سرظػػر  يظ رػػيس  ػػاس فح ػػي   ػػ  زسل  
ببافػػػػػػػػػػظ سإلربػػػػػػػػػػزسـ عاػػػػػػػػػػ، سرممػػػػػػػػػػمريف رإلحبفػػػػػػػػػػ ف 
  رم ػػػػبنلس  مسر ػػػػسل  مسرفػػػػمسبير  ن  يػػػػؾ عػػػػػف 

سرظػػػر  يظ  ػػػل     ب حػػظ سرفرصػػػظ رز ػػػ ل  سرمن زعػػ  
 مف سرحل من  .

مقل بـ بعلي   ػاس سرمظػل مف ػ  را ػرسر سرػمزسر     
مسربعايمػػػ   سربنفيايػػػظ رقػػػـ  2112ر ػػػنظ  54رقػػػـ 
  حيػػػث بػػػـ بصػػػنير سرمنيػػػا  2112ر ػػػنظ  12

 :2سرصلير   ر، ثلث فئ   
سرمنيػػد  سرصػػلير  سربػ  ببخػػا يػػ   الف رة ا ولرر : 

منيد  فرليظ مير    سؤيخ ص مير    سرمسقل 

                                                           
ت  ةايايةةةت إعاقاليةةةت لظاسةةةظت "ل قلةةةظلللالي اٌؼلللافعٝ،  (1)

لسةةةة ت  97قلةةالةةةةبت قلضةةةةريبيت يةةةةج ظةةةةال قلقةةةةاعإ   قةةةة  

،  اٌّلللل ذّز اٌلللللز٠ثٝ اٌظللللاتع عؼللللز، اٌعّع١للللح "1003

 .111، ؽ4111اٌّـز٠ح ٌٍّا١ٌح اٌعاِح ٚاٌلزااة، 
(   ا ذغ١للزخ أؼللد اٌّعللا١٠ز اٌصالشللح ذٕرمللً إٌّؼللنج ِللٓ فإلللح (4

  ٌٝ فإلح أخزٜ.

سربػػ    يبسػػ مز رقػػـ وعم ر ػػ  سر ػػنم  لسإليػػرسلس ع 
 مايمف سني .

سرمنيػد  سرصػلير  سربػػ  ببخػا يػػ   الف رة الثاصيررة: 
يػػػػػػػر ظ م ػػػػػػػ  مظ وم بمصػػػػػػػيظ   ؤ ػػػػػػػ ـ وم اس  
سرم ػػئمريظ سرمحػػلمل  ويػػ   ػػ ف رقػػـ وعم ر ػػ   مػػ    
يسػػ مز مايػػمن  سنيػػ     إلظػػ فظ رامنيػػد  سرفرليػػظ 
وم ير    سؤيخ ص وم سرمسقل مسربػ    يبسػ مز 

 رقـ وعم ر   سر نم  مايمن  سني .
سميػػل سرمنيػػا  سرصػػلير  ويػػ   ػػ ف  الف ررة الثالثررة:

ي ا   سر  نمن  مسرب  يبس مز رقـ وعم ر   سر ػنم  
 مايمن  سني .

د عاػػػ، رقػػػـ م ػػػبـ مح  ػػػ ظ سرفئػػػظ سؤمرػػػ،  نػػػ      
سؤعمػػػ ؿ سرمحػػػلل مسر ػػػنظ محػػػ  سرفحػػػص وم عنػػػل 
سإلبف ؽ   راسنظ سرلسخايظ مف   رن ي صػ ف  سرػرفه 
سرمحػػلل   رسػػلمؿ سرمرفػػ  مسربػػ  ب ػػر  عاػػ،  ػػان 
سرفئػػػظ لمف غير ػػػ   مػػػل عػػػلـ سإلخػػػلؿ  حػػػ   ػػػان 
سرمنيػػا  فػػ  ب ػػليـ سإلقػػرسر سرظػػر    مسرمح  ػػ ظ 

    ظػػػر  ي  ط  ػػػ  راػػػلف بر مسر ػػػسل  سربػػػ  بم ػػػ
مسرم ػػػػػػػػػبنلس  سرم  ػػػػػػػػػل  ربػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف سإليػػػػػػػػػرسلس  
مسرببػػػػػ رير  م  ربػػػػػ ر    ي ػػػػػر  سرفحػػػػػص  نظػػػػػ ـ 

ع مػف قػ نمف 94سرعينظ سرمنصػمص عايػ    رمػ ل  ل
. ومػػ    رن ػػ ظ رافئػػظ سرث نيػػظ 3سرظػػر  ظ عاػػ، سرػػلخ 

يػبـ بحليػل صػ ف  سرػػرفه مف ػ  ؤ ػ س سإل ػػبح  ؽ 
مسؤصػػػمؿ مسر مسعػػػػل سرمح  ػػػ يظ سرمبعػػػػ رؼ عاي ػػػػ  

ظمد سر سل  مسرلف بر مسرم بنلس  سرم  ل  مف  
ربػ  مػف سإليػرسلس  مسرببػػ رير  م سػمز ر ػان سرفئػػظ 
عػػػػلـ بط يػػػػ  معػػػػ يير سرمح  ػػػػ ظ سرمصػػػػر ظ عنػػػػل 

. ومػػػػػ    رن ػػػػػ ظ رافئػػػػػظ 4 عػػػػػلسل   ر مسئم ػػػػػ  سرم ريػػػػػظ
سرث رثػػػػظ يػػػػبـ بحليػػػػل صػػػػ ف  سرػػػػرفه مف ػػػػ  رمعػػػػ يير 

                                                           
طث١للك ذؽد٠للد ؿللافٟ اٌللزتػ ( ذظللرصٕٝ ٘للذٖ إٌّؼللتخ ِللٓ ذ(3

( ِٓ لأْٛ اٌلز٠ثح عٍلٝ اٌلدخً 41اٌلز٠ثٟ ٚفما ٌٍّا ج )
ٌّا ذلزذثن ِلٓ عملٛ  م٠ٍٛلح األظلً. وّلا ٘لٛ اٌؽلاي تإٌظلثح 

 ٌٍفإلح اٌصا١ٔح أ٠لا.
( ٠ظزٞ عٍٝ ٘ذٖ اٌفإلح اٌفؽؾ تٕظلاَ اٌع١ٕلح إٌّـلٛؽ (2

 ( ِٓ لأْٛ اٌلز٠ثح عٍٝ اٌدخً.42ع١ٍٙا تاٌّا ج )
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سرمح  ػػػػػػػ ظ سرمصػػػػػػػر ظ مفػػػػػػػ  ظػػػػػػػمد سر ػػػػػػػسل  
م  ل  رب  مػف سإليػرسلس  مسرببػ رير مسرم بنلس  سر

ع مػػػف قػػػ نمف سرظػػػر  ظ عاػػػ، 17ؤح ػػػ ـ سرمػػػ ل  ل
 سرلخ .

 

فيمررررا يت لرررر: بررررججرا ات الررررر   والط ررررن  -جررررر
مرل  سؤح  ـ سرخ صظ  رفي سرظر  ظ  الضريب :

  ر ػػ ي سرث رػػث مػػف سرببػػ ي سر ػػ لس مػػف سر ػػ نمف 
محبػ،  89مارؾ ف، سرممسل مف  2115ر نظ  91
 117حبػػػ،  114مسرمػػػمسل مػػػف مػػػف سر ػػػ نمف   93

مػػػػػػػف سرلئحػػػػػػػظ سربنفيايػػػػػػػظ را ػػػػػػػ نمف.  ينمػػػػػػػ  مرل  
سؤح ػػػ ـ سرخ صػػػظ  ػػػنسرسدس  سرطعػػػف فػػػ، سر ػػػػ ي 
سر ػػ لس مػػف سرببػػ ي سر ػػ لس مػػف سر ػػ نمف مارػػؾ 

مػػػف سر ػػػ نمف   131محبػػػ،  116فػػػ، سرمػػػمسل مػػػف 
مػػػػػػػف سرلئحػػػػػػػظ  146حبػػػػػػػ،  129مسرمػػػػػػػمسل مػػػػػػػف 

 سربنفيايظ را  نمف.
ع عاػػػػػ، وف  بػػػػػػرفي 89ف ػػػػػل نصػػػػػ  سرمػػػػػػ ل  ل

سرظػػػر  ظ عاػػػ، سؤرفػػػ ح سرث  بػػػظ مػػػف مسقػػػل سإلقػػػرسر 
سرم ػلـ مػػف سرممػػمؿ  مرامصػػاحظ سرحػػ  فػػ، بعػػلي  
رفػػػػػي سرظػػػػػر  ظ مػػػػػف مسقػػػػػل سإلقػػػػػرسر مارػػػػػؾ ط  ػػػػػ   
را ي نػ   سرػػمسرل   ػ  مسرم ػػبنلس  سرم  ػل  رػػ . مفػػ، 
ح رػػظ عػػلـ ب ػػليـ سإلقػػرسر وم فػػ، ح رػػظ عػػلـ ب ػػليـ 

ا ي نػػػػػ   مسرم ػػػػػبنلس  سرم  ػػػػػل  رإلقػػػػػرسر سرممػػػػػمؿ ر
ي مف رمصاحظ سرظرسئي ب ػلير سؤرفػ ح مػف مسقػل 
 ي نػػ   مب حػػظ ر ػػ  مرفػػي سرظػػر  ظ رفطػػ   ب ػػلير   . 
مفػػ، ح رػػظ بػػمسفر م ػػبنلس  رػػل  سرمصػػاحظ بث ػػ  
عػػلـ مط   ػػظ سإلقػػرسر راح ي ػػظ وف ب ػػـم  ػػنسرسدس  
سرفحػػص  ػػلد  مػػف  خطػػ ر سرممػػمؿ  عمايػػظ فحػػص 

رسد عمايػػظ سرفحػػص مبحليػػل سإليػػرسلس  سإلقػػرسر مًسسػػ
سرصػػػػحيحظ سرخ ظػػػػعظ راظػػػػر  ظ  ػػػػمسد  بصػػػػحيه 
سإلقػػػػػػػػرسر وم بعلياػػػػػػػػ .  ػػػػػػػػارؾ رػػػػػػػػرئيس مصػػػػػػػػاحظ 
سرظرسئي  عل وخا ممسف ػظ مز ػر سرم ريػظ سرحػ  فػ، 
رفػػػي سرظػػػر  ظ ق ػػػػ  ممعػػػل   ػػػبح  ق     اس بػػػػمفر 
لري  رل  سرمصاحظ  دف سرمممؿ ف،   ي  بحم   

خص  خػػػر وم فػػػ، وصػػػمؿ منيػػػاب  وم وممسرػػػ  ريػػػ

 ػػػ يا  إلبخػػػ ا و   سػػػرسدس  وخػػػر  راب ػػػري مػػػف 
ولسد سرظرسئي سرم بح ظ وم سرب، قل ب بح  عاي  
مارػػػؾ حبػػػ، يم ػػػف بحصػػػي  باػػػؾ سرظػػػرسئي ق ػػػ  
قي ـ سرمممؿ  ديظ  سػرسدس  بظػر  عمايػظ بحصػي  

. م  ػػػاس يبظػػػه ونػػػ  فػػػ، ح رػػػظ ق ػػػمؿ (1)سرظػػػر  ظ
اج سإللسر  سرظػػر  يظ إلقػػرسر سرممػػمؿ يخطػػر  ػػ رنمم 

ع مي ػػػػػػمف سرػػػػػػرفي ن  ئيػػػػػػ   معايػػػػػػ  وف يػػػػػػ ل  19ل
سرظر  ظ. وم  ف، ح رػظ عػلـ ق ػمؿ سإللسر  رإلقػرسر 

ع  مراممػػػػػػػمؿ حػػػػػػػ  فػػػػػػػ، 18يخطػػػػػػػر  ػػػػػػػ رنمماج ل
سإلعبػػرسض عاػػ، نفػػس سرنمػػماج  مب ػػـم سرمدممر ػػظ 
 عمػ   رسنػػظ لسخايػػظ  رمح مرػػظ ح ػػـ سرخػػلؼ     
ون  ف، مسقػل سؤمػر   يػبـ سإلبفػ ؽ  ممػف ثػـ ب ػـم 

ع را ير ف،  ػ ق، 19دممر ظ  نخط رن  نمماج لسرم
ممػػل ارػػؾ بصػػ ه سرظػػر  ظ سرم ػػرر   -سإلسػػرسدس  

مسس ػػػػظ سؤلسد  و  يػػػػبـ رفػػػػي سرظػػػػر  ظ. موصػػػػ ه 
س ف  نػػ ؾ نمػػماج مسحػػل مًسقػػرسر سرممػػمؿ  ػػم رفػػي 

  راظر  ظ م رـ بث   سرمصاحظ ع س ارؾ.
 مبمر مرحاظ سرطعف  خطمبيف فرعيبيف:    
وص ه س ف  ن ؾ سررفي سرػاسب  لجان الط ن:  -أ

   م  وص ه  ن ؾ حي ليػظ راسػ ف سرطعػف خ صػظ 
 عل ن   ب عيب   رمزسر  سرم ريػظ  سؤمػر سرػا  بربػي 
عايػػػػظ بخفػػػػػيض حسػػػػـ سرميػػػػػ ب  سر  ئمػػػػظ م  رنػػػػػظ 

 .2  ؤمظ ع سر    ظ
                                                           

ٌظلللٕح  41ِلللٓ اٌملللأْٛ  41، 34اٌّلللا ج  فللللال راظلللع (1)

( ِللللٓ اٌالاؽللللح اٌرٕف١ذ٠للللح 111(، )112، ٚاٌّللللا ج )4111

 ٌٍمأْٛ.
٠ِٛللا  ِللٓ ذللار٠خ  31أظللاس اٌمللأْٛ ٌٍّّللٛي اٌطعللٓ خللالي  4

( ٚ ال أؿللثػ اٌللزتن ٔٙاا١للا ٚ ٌلله فللٝ 14ذظللٍّٗ إٌّللٛ ض )

ؼلللاالخ رتلللن اٌللللز٠ثح تّعزفلللح اٌّـلللٍؽح. ٠ٚملللدَ اٌطعلللٓ 

ٓ شالز ؿٛر، ٠ٚظلٍُ  ؼلدا٘ا ٌٍّّلٛي ٌٍّنِٛر٠ح تـؽ١فح ِ

ِ ػللز ع١ٍٙللا ِللٓ اٌّنِٛر٠للح ترللار٠خ اإلطللرالَ، وّللا ٠للرُ ل١للد 

اٌطعٓ ٚت١أاذٗ ٍِٚخؾ أٚظٗ اٌخلالت اٌلٛار  تلٗ فلٝ  فرلز 

خللاؽ تم١للد اٌطعلللْٛ ٚ ٌلله تاٌّنِٛر٠لللح اٌّخرـللح. ٚذملللَٛ 

اٌّنِٛر٠لللح تاٌثلللد فلللٝ أٚظلللٗ اٌخلللالت ت١ٕٙلللا ٚتللل١ٓ اٌّّلللٛي 

٠ِٛللا  ِلٓ ذللار٠خ  61 ٌلله خلالي تٛاطلطح ٌعٕلح  اخ١ٍللح تٙلا ٚ

ذمد٠ُ اٌطعٓ. فإ ا ٌُ ٠لرُ اٌرٛؿلً إلذفلاق ٔٙلااٝ ِلع اٌّّلٛي 

فٝ اٌٍعٕلح اٌداخ١ٍلح ٠لرُ اإلؼاٌلح  ٌلٝ ٌعٕلح اٌطعلٓ اٌّخرـلح 

خالي شالش١ٓ ٠ِٛا  ِٓ ذار٠خ اٌثلد فلٝ ٘لذٖ األٚظلٗ عٍلٝ أْ 

ذمللللَٛ تإخطللللار اٌّّللللٛي تاإلؼاٌللللح تىرللللاب ِٛؿللللٝ ع١ٍللللٗ 

 ا  ٔملد ِدج اٌصالش١ٓ ٠ِٛلا   ْٚ ِـؽٛتا  تعٍُ اٌٛؿٛي. فإ

ل١اَ اٌّنِٛر٠ح تإؼاٌح اٌخلالت  ٌلٝ ٌعٕلح اٌطعلٓ اٌّخرـلح، 
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ربػػ  مػػف سرمصػػاحظ الط ررن أمررام المحررا م : -ب
مسرممػػمؿ سرطعػػف فػػ، قػػػرسر سراسنػػظ ومػػ ـ سرمح مػػػظ 

يممػػػ    31 بلسئيػػػظ منع ػػػل    يئػػػظ بس ر ػػػظ خػػػلؿ سإل
مػف بػػ ر ،  عػػلف سرممػػمؿ  ػػ ر رسر. مي ػػمف سرطعػػف 
فػػػ، سرح ػػػـ سرصػػػ لر مػػػف  ػػػان سرمح مػػػظ  طر ػػػ  

 سإل بئن ؼ وي    ن  قيمظ سرنزسع.
مسرسػػػػػػلير   رػػػػػػا ر وف سربيػػػػػػر ل سرظػػػػػػػر  ،       

سرمصػػػػػر  رػػػػػـ يبظػػػػػمف  نيػػػػػ د محػػػػػ بـ ظػػػػػر  يظ 
موببفػػػػػػػ، مبخصصػػػػػػػظ فػػػػػػػ، سر ظػػػػػػػ ي  سرظػػػػػػػر  يظ 

  رمح بـ سإل بلسئيظ سرمنع ل    يئظ بس ر ظ. وظػر 
 رػػػ، ارػػػؾ وف سرطعػػػمف سرظػػػر  يظ غ ر ػػػ  مػػػ  ب  ػػػ، 
فبر  طم اظ مػ   ػيف مصػاحظ مزسر  سرعػلؿ مسربػلسمؿ 
فػػػػ، سرمحػػػػ بـ  سؤمػػػػر سرػػػػا  يػػػػ خر ح ػػػػـ محػػػػ  
سرخلفػػػ   ميطػػػمؿ ومػػػل سرنزسعػػػ   سرظػػػر  يظ رعػػػل  

نػظ  نمس   ممف ثـ حلمث بػدثر  ػا ، عاػ، سرخزس
 سرع مظ رالمرظ.

 

 
 
 
 

                                                                  
واْ ٌٍّّٛي أْ ٠عزف األِز وراتح عٍٝ رال١ض ٘لذٖ اٌٍعٕلح 

ِثاػللزج أٚ تىرللاب ِٛؿللٝ ع١ٍللٗ ِـللؽٛتا  تعٍللُ اٌٛؿللٛي، 

٠ِٛا  ِٓ ذار٠خ عزف األِز  11ٚعٍٝ را١ض اٌٍعٕح خالي 

ي  ١ٌللٗ أْ ٠ؽللد  ظٍظللح ٌٕظللز ع١ٍللٗ أٚ ٚؿللٛي ورللاب اٌّّللٛ

إٌشا  ٠ٚنِز تلُ ٍِف اٌّّلٛي. ٚللد أظٙلز اٌٛاللع اٌعٍّلٝ 

فللٝ وص١للز ِللٓ األؼ١للاْ ذللنخز تعللق اٌّنِٛر٠للاخ فللٝ  ؼاٌللح 

اٌٍّلللف  ٌلللٝ ٌعلللاْ اٌطعلللٓ، ٔظلللزا  ألْ ِعظلللُ اٌّّللل١ٌٛٓ ال 

٠ٍعنْٚ ِٓ ذٍماء أٔفظُٙ  ٌٝ ٌعٕح اٌطعٓ، ٘ذا تاإلكافح  ٌٝ 

طعلٓ تللزٚرج تلدء ٔظلز اٌطعلٓ أْ اٌمأْٛ ٌُ ٠ٍشَ ٌعاْ اٌ

أٚ ترؽد٠د اٌّدج اٌرٝ ٠ٕثغٝ خالٌٙا  علالْ اٌّّلٛي تمزار٘لا، 

األِز اٌذٜ ٠  ٜ إلماٌح أِد إٌشا   ْٚ ِثلزر ٚتّلا ٠زذلة 

 ذظزب اٌؽـ١ٍح. ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع 

"قلضةةةريبت ناةةةج   بةةةا  شةةةر اث ١ٌٍلللٝ عش٠لللش ؿللل١ٍة،  -

، 131، ؽ4111، ِىرثلللح اٌرىاِلللً، اٌشللللاس٠ك، قنمةةةإق "

134. 

ِؽّللد ِؽّللٛ  إٌفللزاٜٚ، ةاٌملللاء اٌلللز٠ثٝ: كللزٚرج  -

اٌرعلللد٠ً ٚاٌرطلللل٠ٛزة، اٌّلللل ذّز اٌلللللز٠ثٝ اٌصاٌللللس عؼللللز، 

" أليت مساقبايت لاضرقع  ناج قلدخال يج مدر"إ تعٕٛاْ 

و١ٍلللح اٌرعلللارج، ظاِعلللح عللل١ٓ ػلللّض،  ار اٌلللدفا  اٌعلللٜٛ، 

 .1، ؽ4111اٌما٘زج، 
 

راب ًا: أسباب التسرب الضريب  الصاتجرة  رن 
 المجتم  الضريب  

بعػػػل سرظػػػرسئي مػػػمرل رئي ػػػ، راخزسنػػػظ سرع مػػػظ     
مو ـ سؤع  د سرما    عاػ، عػ ب  سرممػمريف  سؤمػر 
سرػػػا  يبطاػػػي مػػػف سرميػػػرع مرسعػػػ   سربمفيػػػ   ػػػيف 
مصػػػػػاحظ  ػػػػػ  مػػػػػف سرخزسنػػػػػظ سرع مػػػػػظ  سرحصػػػػػياظ  

مريف  سرعلسرػػظ   خ صػػظ وف  نب سيػػظ ممصػػاحظ سرممػػ
سرظػػرسئي قػػل ببعػػ رض مػػل عػػلسرب    نظػػرس  ربعػػلل 
و لسؼ سرظر  ظ  م ثيرس  م  ببمف سؤمرميظ را ػلؼ 

. (1)سرم ر، ر   عنل بع رظ  مل سؤ لسؼ سؤخػر  
ميعل سر  ي سرظ  ر راب ػري سرظػر     ػم رغ ػظ 
سرممػػػػمريف فػػػػ  سإلحبفػػػػ ف  ػػػػدممسر ـ معػػػػلـ سربنػػػػ زؿ 

رالمرظ. مقل  ين   عض سرلرس    وف  ػ ي عن   
عػػلـ سإلاعػػ ف مػػف مس ػػظ نظػػر سرممػػمؿ  مط يعػػظ 
سرميػػ اظ ممػػلس   سر ي  ػػ، مسإللسر   م يفيػػظ حػػ  

  ي مف  م   م ممظه (2)سرمي اظ  لسر    م ي  ي   
   رسلمؿ سرب ر،:

                                                           
امةةت   لاق ةةةا اآثا هةةا "قلةاليةةت قلعتللا٘ز ِؽّللد عللرٍُ،  (1)

،  ار إٌٙلللللح اٌعزت١للللح، اٌمللللا٘زج، اٌطثعللللح قتقادةةةةاليت"

 .121 -121، ؽ ؽ1441اٌزاتعح، 

)2( Jawne Vazquez-caro, "How to Influence 

The Taxpayer`s Tax consciousness for Im-

proving his behavior", CIAT General Ass-

embly, Accessed on 24/5/2014, Avail-able at 

file:///C:/Users/mgalal/Downloads/chile27_1

993_topic4_vasquez_wordbank.pdf 

 

../../mgalal/Downloads/chile27_1993_topic4_vasquez_wordbank.pdf
../../mgalal/Downloads/chile27_1993_topic4_vasquez_wordbank.pdf


 .....مكافحتها في مصر وكيفية الضريبي ظاهرة التسرب تشخيص أسباب           دمحم سلؿ دمحم سر يل /ل
 

20 

 

سبب  دم إلتزام 
 الممول

 ح  المشكلة لةدرجة المشك المشكلة

 سياسياً  إدارياً  سياسياً  إدارياً   
علـ علسرظ    و بفيل

 س نف ؽ
سربخطيي سربنظيم، 

غير سرملئـ 
 رإلنف ؽ سرع ـ

 ع ل  بمز ل 
سإلنف ؽ سرع ـ 
 ي   غير 

 م  مؿ

مرسع   لسفل 
سرظر  ظ ف، 
خطي سإلنف ؽ 

 سرع ـ

مح مرظ بط ي  م لو 
سرف ئل  رامل  

سر ي  ، مسرر يظ 
 سربنظيميظ

س خرمف   
 يلفعمف 

علـ سرعلسرظ 
 سرظر  يظ

علـ فع ريظ معلسرظ 
  سرسدس  سرحصر

 مسرفحص

سإلعف دس  
مسؤنظمظ 

سرخ صظ بيبم  
عا، فئ   

 سسبم عيظ وخر  

بحليل  رسمج 
سرحصر مسرفحص 
مف خلؿ معي ر 
 سرعلسرظ سؤف يظ

مح مرظ بم يل  -
سؤمعيظ سرظر  يظ 
رسميل سرخ ظعيف 

 راظر  ظ.
ب ايػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػل    -

 سرظرسئي.
سرظر  ظ ظخمظ 

 سلس  
ز  ل  سرعيد 

 سرظر  ،
سرمعل    

سرظر  يظ 
سرمربفعظ غير 
سرملئمظ رم لر  

 سرمممؿ

ب اي  سرمعل    
سرظر  يظ مبمز ل 

 سرليمف  علسرظ

 ن ـ ي رقمف 
 سؤممسؿ

ف  ل ف،  لسر  
 نف ؽ سرع ـسإل

قلر  سإللسر  علـ 
عا، م  فحظ 

 سرف  ل

سر يئظ  بحليلعلـ 
سرب، بعم  
 وعم ؿ سرف  ل

بد يس ونظمظ 
رق  ظ م  ير  

ب مه   ر يطر  
 سرم ريظ مس لسر ظ

سرلعـ سر ي  ، 
مبحليل سرم ئمري   

 سإللسر ظ مسرم ريظ

  وعاـ  ير 
وربـز   ر  نمف 

 سرظر  ،

سرس   
 سرظر  ،

سإللسر  سرظر  يظ رـ 
ب ـ  لمر   ف، 
ب  ي   ربزسـ 

 سرمممريف

ظل سربير ل رـ ي
قمسعل و   يظ 
 راعمايظ سرظر  يظ

بحليل  ري   
معينظ رلعـ 

 سإلربزسـ

سربحليل سر ايـ 
رإلسرسدس  مسرنظـ 
سؤخر  راعمايظ 

 سرظر  يظ
مح م   س ربزسـ 
 مربف رـ و بطل

ظعر 
 سرخلم  

غي ي لمر س لسر  
سرظر  يظ رب  ي  
  ربزسـ سرمممريف

سربير ل سإلسرسئ، 
مرفؾ مصعي 

 سرف ـ

 ري   بطم ر 
م  عل  سرمممريف 

 عا، س ربزسـ

ب  يي س سرسدس  
 سرمحلل  ف، سربط ي 

 اس  حظ  
سإللسر  علـ 

 ربزسم،  دح  
 سرمي اظ

سرف  ل ف، 
سإللسر  
 سرظر  يظ

سرنظر رإللسر  
سرظر  يظ ون   

 ف  ل 

بحليل عماي    
سربح   مسربير 
ممنه حمسفز 

رانزس ظ ف، سإللسر  
 سرظر  يظ

 

ييئ   رف يحلث 
 اس رـ ولفل 
 سرظر  ظ

علـ  ف د  
سإللسر  
 سرظر  يظ

علـ سرحـز ف، 
ممسس ظ علـ 

 سإلربزسـ

ف  ل    ر 
 سرم ئمريف

 ني د ونظمظ 
 م يمبر ظ رارصل 
مرب  ي  وعم ؿ 
 سربير مسرظ ي

لعـ  ري   م  فحظ 
 سرف  ل سرم   ،
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 المبحث الثاصي
 مكافحة ظاهرة التسرب الضريبي 

 في مصر
يعػػل سربيػػخيص سر ػػايـ ؤ ػػ  ي ظػػ  ر  سرب ػػري   

سرظر    ف  مصر  ػم سر لسيػظ سر ػايمظ رم  فحػظ 
باؾ سرظ  ر   ميعل بحليػل و ػ ريي سرم  فحػظ سربػ  
يم ف   بخلسم   مبط ي     ي    ايـ بلنيظ رباؾ 
سرظػػ  ر  مًسف رػػـ ي ػػف سرحػػ  سرسػػار  ر ػػ   ميم ػػف 

  ي ف ارؾ عا  سرنحم سرب ر : 
أسرباب التسررب الضرريب  الصاتجرة  أواًل: مكافحة

  ن السياسة الضريبية.
ثاصيًا: مكافحة أسباب التسرب الضرريب  الصاتجرة 

  ن التشري  الضريب . 
ثالثًا: مكافحة أسباب التسرب الضرريب  الصاتجرة 

  ن اتدارة الضريبية. 
راب ًا: مكافحة أسباب التسرب الضرريب  الصاتجرة 

  ن المجتم  الضريب .
فحرررررة أسرررررباب التسررررررب الضرررررريب  أواًل: مكا

 الصاتجة  ن السياسة الضريبية
ب ػػيف مػػف سرم حػػث سؤمؿ وف  نػػ ؾ بعػػليل       

 عا  فبرس  مب  رفظ ؤ ع ر سرظر  ظ عا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرػػػػػػلخ   مظػػػػػػعر عمايػػػػػػظ سرحصػػػػػػر سرظػػػػػػر     
مًس بخلسـ حمسفز ظر  يظ رـ ب     رثم ر سرمرسم  

سرنػ بج من    مسميع   مصػ لر راب ػري سرظػر    
عػػػػف سر ي  ػػػػظ سرظػػػػر  يظ  سؤمػػػػر سرػػػػا  يبطاػػػػي 
ظرمر  م  فحػظ باػؾ سؤ ػ  ي  ميم ػف  يػ ف ارػؾ 

 عا  سرنحم سرب ر :
* ضرررورة وجررود دالررة هرردف تلشرريرية للسياسررة 

بعمػ  عاػ، بعظػيـ سرحصػياظ سرظػر  يظ  الضريبية
 مػػػ    يظػػػر  حػػػمسفز سرعمػػػ  مسرنيػػػ ب سإلنبػػػ س  

يعنػ  ونػ   مس قبص ل   صفظ ع مػظ  سؤمػر سرػا 
يبعػػػػيف عاػػػػ، صػػػػ نل سر ي  ػػػػظ سرظػػػػر  يظ معرفػػػػظ 

مقػل  سرمعلؿ سؤمثػ  راظػر  ظ مسرمعظػـ حصػياب  .
نمػػػماج قي  ػػػ  م  ػػػي مفبػػػػرض  1سقبػػػرح سرػػػ عض

إليػػػب  ؽ  ػػػان سرلسرػػػظ  مارػػػؾ عػػػف طر ػػػ  بعػػػلي  
معػػلؿ سرظػػر  ظ فػػ  سإلبسػػ ن سربصػػ عل  مػػف  ػػنظ 

 نمس    م  يمظه  11ؤخر  خلؿ فبر  ملس   
 ب ر :سرسلمؿ سر

 
 
 
 

                                                           
 -431ِؽّللد ٔع١للة ظللا ٚ، ِزظللع طللثك  وللزٖ، ؽ ؽ  1

433. 
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م دل الضريبة  السصة
% 
 )د(

الحصيلة 
الضريبية الصقدية 
 بالمليون جصيه

الرقم القياسي 
الس ار 
 المستهل ين

 (0= 1)السصة 

الحصيلة 
الضريبية 

 با س ار الثابتة

الحصيلة 
الضريبية ب د 
 زل أثر الصمو 
 االقتصاد 

1 16 368 111 368 368 
2 17 449.41 111 444.96 432 
3 18 521.96 113 516.76 492 
4 19 592.66 115 564.44 548 
5 21 667.44 118 618 611 
6 21 741.86 111 667.44 648 
7 22 815.42 113 712.76 692 
8 23 867.15 115 753.96 732 
9 24 925.52 117 791.14 768 
11 25 988.81 121 824 811 
مفػػػػػػػنفبرسض وف سرمعػػػػػػػلؿ سرمبم ػػػػػػػي  رانمػػػػػػػم      

سر ػػػػنم  فػػػػ  سرنػػػػ بج سرمحاػػػػ  سرصػػػػ ف  سرح ي ػػػػ  
%. م  ربػػػػػ ر  3لسرػػػػػلخ  سر ػػػػػمم ع ر ػػػػػان سرلمرػػػػػظ 

يصػػػػػ ه سربليػػػػػر فػػػػػ  سرحصػػػػػياظ سرظػػػػػر  يظ رسسػػػػػل 
رابلير ف     مف معلؿ سرظػر  ظ  ممعػلؿ سرنمػم 
س قبصػػ ل   مسربليػػر فػػ  م ػػبم  سؤ ػػع ر سرػػا  

   ؤ ع ر سربسزئظ.ي سا  سررقـ سر ي  
ميم ػػػػف  رسػػػػ ع سربليػػػػر فػػػػ  سرحصػػػػياظ سرظػػػػر  يظ 
رابلير ف  معلؿ سرظر  ظ مػل عػزؿ وثػر سرعػ مايف 

 س خر ف مف خلؿ:
سرمصمؿ را يمػظ سرح ي يػظ راحصػياظ سرظػر  يظ  -1

مف خلؿ ق مظ سرحصياظ سرظػر  يظ سرن ليػظ عاػ، 
 سررقـ سر ي    را ع ر.

يػظ   ؤ ػع ر ق مظ سرحصياظ سرظػر  يظ سرح ي  -2
سرث  بػػػػػػػػظ را ػػػػػػػػنظ سؤمرػػػػػػػػ، عاػػػػػػػػ، معػػػػػػػػلؿ سرنمػػػػػػػػم 

× س قبصػػػػػػػػ ل   و   ظػػػػػػػػري  ػػػػػػػػان سرحصػػػػػػػػياظ 
111/113. 

م  ػػػػاس يػػػػبـ سرمصػػػػمؿ راحصػػػػياظ سرظػػػػر  يظ       
سربػػ  بع ػػس وثػػر سربليػػر فػػ  معػػلؿ سرظػػر  ظ ف ػػي 
مفن ػػػبخلسـ طر  ػػػظ سرفػػػرمؽ سرمسػػػزو  يم ػػػف بمفيػػػ  
سرلسرػػػظ سرمع ػػػر  عػػػف سإلرب ػػػ ب  ػػػيف سرحصػػػياظ  عػػػل 
سؤخػػػا فػػػ  سرح ػػػ  ف وثػػػر سرنمػػػم س قبصػػػ ل  لحع 

 ممعلؿ سرظر  ظ للع.                  
                           رح - 1ر + = ح 1حيث ؼ

                                     رد - 1ر+د              
 رؼ - 1ر+= ؼ2ؼ
 رد - 2ر+د        

م ػػػػمؼ ببسػػػػ نس سرفػػػػرمؽ سرمسػػػػزو  بحػػػػ  سرفػػػػرؽ 
سرسزئػػػػ  سرثػػػػ ن   م  ربػػػػ ر  يػػػػبـ   ػػػػبخلسـ مع لرػػػػظ 

 فرمؽ مف سرلرسظ سرث نيظ عا، سرنحم سرب ر : 
 –ع لل 1ل -لل 2ع + ؼ1ل –+ ؼ لل  1ح = ح

 ع2ل
م  ربػػػػػ ر  بصػػػػػ ه لسرػػػػػظ سإلرب ػػػػػ ب  ػػػػػيف سرحصػػػػػياظ 

 سرظر  يظ ممعلؿ سرظر  ظ عا، سرنحم سرب ر :
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ر  ػان سرلسرػظ رامعػلؿ سؤمثػ  راظػر  ظ مبيي      

سرمعظـ رحصػياب   م مف ظػاظ  ػان سرلسرػظ مم ػ مس  
سرميب ظ سؤمر، ر     رصفر يم ف سرحصمؿ عاػ، 

 ن  يب   سرعظم،  مارؾ    ب :
 ل  = صفر 41111 -13111ح      =      
 ل    
  
 
 

 
 ل 41111=  13111=   

% م ػػػػػػاس  ػػػػػػم 32.5= 13111÷  41111ل= 
 سرمعلؿ سؤمث  راظر  ظ.

مإلث ػػػػ   ارػػػػؾ نعػػػػمض فػػػػ  سرلسرػػػػظ سر ػػػػ   ظ عنػػػػل 
معل   مفبرظظ رمعػلؿ سرظػر  ظ   مػ    رسػلمؿ 

 سرب ر :
 

 %35 %34 %33 %32.5 %32 %31 %31 معلؿ سرظر  ظ
سرحصػػػػػيظ سرظػػػػػر  يظ  ػػػػػ رمايمف 

 سني 
911 918 912 912.5 912 918 911 

م بظػػػػػػػه مػػػػػػػف ورقػػػػػػػ ـ سرسػػػػػػػلمؿ وف معػػػػػػػلؿ      
%  ػم سرمعػلؿ سرمعظػـ راحصػػياظ 32.5سرظػر  ظ 

مايػػػمف سنيػػػ   م ػػػم  912.5سرظػػػر  يظ مم ػػػلسر   
نفػػػس سرمعػػػلؿ سرمح ػػػمي مػػػف سرلسرػػػظ عػػػف طر ػػػ  
سإليب  ؽ سربف ظا . مفر ـ سرلسرػظ سر ػ   ظ يبظػه 
ون ػػػػ  بدخػػػػا يػػػػ   منحنػػػػ،  فػػػػر  مسرػػػػا  يمظػػػػه 

ظ مسرحصياظ سرظػر  يظ  سرعلقظ  يف معلؿ سرظر  
حيػػث وف  ربفػػ ع معػػلؿ سرظػػر  ظ عػػف حػػل معػػيف 

 ي ل  إلنخف ض سرحصياظ سرظر  يظ.
 * التصميم الجيد للحوافز الضريبية

يػرب ي سربصػػميـ سرسيػػل راحػمسفز سرظػػر  يظ سرم لمػػظ 
 :1رإل بثم رس  سؤسن يظ    ب،

م املررررة الرررردول ا م  ر رررراح شررررركاتها  ررررن  -أ
  بفيل سرحمسفز سرظر  يظ رج:إستثماراتها ف  الخا

سرم ػػػػبثمر ط رمػػػػ  وف لمربػػػػ  سؤـ بفػػػػرض ظػػػػر  ظ 
عا،   م  ورف حػ  سرمح  ػظ فػ، سرخػ رج  م  ربػ ر، 

                                                           
١ٓ اٌّظلرصّز ٠رع١ٓ عدَ اٌرفزلح  فٟ اٌّعاٍِح اٌلز٠ث١ح  ت  1

اٌّؽٍللٟ ٚاٌّظللرصّز األظٕثللٟ،  ال تّللا ٠ر١ّللش تللٗ األخ١للز عللٓ 
 األٚي.

بعػػػػػػل سرحػػػػػػمسفز سرظػػػػػػر  يظ   ػػػػػػ  ب ػػػػػػلم   سرلمرػػػػػػظ 
سرمظػػػػػيفظ رالمرػػػػػظ سؤـ مرػػػػػيس رام ػػػػػبثمر  سؤمػػػػػر 
سرػػػػا  يبطاػػػػي سرمقػػػػمؼ عاػػػػ، مػػػػل  سليػػػػظ  ػػػػان 

، مصػػػػاحظ سرحػػػػمسفز رام ػػػػبثمر مػػػػل سرحفػػػػ ف عاػػػػ
وهصررررررا صواجررررره باتحتمرررررراالت سرػػػػػلمؿ سرمظػػػػػيفظ. 

 التالية:
: قيػػػػػػػ ـ سرلمرػػػػػػػظ سؤـ رام ػػػػػػػبثمر اتحتمرررررررال ا ول

 فرض سرظر  ظ عا، ورف ح  سرمح  ظ فػ، سرخػ رج 
 لػػػض سرنظػػػر عػػػف مع مابػػػ  ظػػػر  ي  فػػػ، سرػػػلمؿ 
سرب، ي ػبثمر في ػ . فػ،  ػان سرح رػظ مسػمل سرحػ فز 

نػ  فػ، سرظر  ، م ياظ   مظ رساي سرم بثمر  ؤ
غي ي سرح فز  ػمؼ يبعػرض سرم ػبثمر رػإلزلمسج 
سرظر  ،  م ز ل ع ئ  سرظر  ، خ صظ  اس   ن  

 معل   سرظرسئي ف، سرلمرظ سرمظيفظ مربفع  .
: عػلـ قيػ ـ سرلمرػظ سؤـ رام ػبثمر اتحتمال الثاص 

 فػػػػػػرض ظػػػػػػرسئي عاػػػػػػ، سرػػػػػػلخمؿ سرمح  ػػػػػػ  فػػػػػػ، 
سرخ رج  ف،  ان سرح رظ  عط د سرح فز مف س نػي 

مرػػػػػظ سرمظػػػػػيفظ ي ػػػػػمف حػػػػػ فزس  قميػػػػػ   رإل ػػػػػبثم ر سرل
 ربعظيـ ورف ح .

 1211 - 2ل 21111 –ل  13111ح = 
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: قيػػػػػ ـ سرلمرػػػػػظ سؤـ رام ػػػػػبثمر اتحتمرررررال الثالرررررث
 مع مابظ مف   رمع ماظ سرلمرظ سرمظيفظ وم  ممسي 
 بف قي   مػل سرلمرػظ سرمظػيفظ   معنػ، ونػ   اس قػ ـ 
 ػػػلفل سرظػػػر  ظ فػػػ، سرلمرػػػظ سرمظػػػيفظ فػػػنف سرلمرػػػظ 

   اس  ػ ف مسػمل سإلعفػ د سؤـ بعفي  مف ولسئ  . ومػ
ف، سرلمرظ سرمظيفظ فنن  يلفل سرظر  ظ ف، سرلمرظ 
سؤـ  سؤمػػر سرػػا  يعنػػ، ن ػػ  سإليػػرسل سرمح ػػ  مػػف 
سرظػػر  ظ مػػف خزسنػػظ سرلمرػػظ سرمظػػيفظ رالمرػػظ سؤـ  
م  ربػػ ر    يمثػػ  حػػ فزس  رام ػػبثمر  ػػ  قػػل يفظػػ  
  ػػ دن خ ظػػع  راظػػػر  ظ فػػ، سرلمرػػظ سرمظػػػيفظ  اس 

ر  ظ وقػػ  ممػػ   ػػم مفػػرمض فػػ،  ػػ ف معػػلؿ سرظػػ
 سرلمرظ سؤـ.

 

ا خررررررذ فرررررر  الحسرررررربان م املررررررة الدولررررررة  -ب
بػػػػلخ  سرػػػػلمؿ سرن ميػػػػظ  صػػػػفظ ع مػػػػظ المجرررراورة: 

مسرػػػلمؿ سرعرفيػػػظ  صػػػفظ خ صػػػظ فػػػ،  ػػػ  ؽ رمػػػنه 
سرحػػمسفز سرظػػر  يظ لمف وف باحػػظ مػػ  ب لمػػ  لمؿ 
سرسػػمسر  مسربػػ، بعػػل سرمنػػ فس ر ػػ  فػػ، ارػػؾ ربيػػ    

بطاػػػػػي ظػػػػػرمر    ػػػػػرسـ سرظػػػػػرمؼ  سؤمػػػػػر سرػػػػػا  ي
  بف قي   فيم   ين   ببعا    ربن ي  سرظر  ،.

ميعػل سربن ػي  سرظػر  ،  ػيف سرػلمؿ سرعرفيػظ       
فػػػػ،  طػػػػػ ر منط ػػػػظ سربسػػػػػ ر  سرعرفيػػػػظ سرحػػػػػر  ومػػػػػرس  
ظرمر    ربعظيـ سإلف ل  مف سإل بثم رس  سؤسن يػظ 
 خاػ  قػػم  بف مظػػيظ فع رػػظ مػػف خػػلؿ  ق مػػظ نظػػ ـ 
حػػػػػمسفز ببػػػػػ ما، يرببػػػػػز عاػػػػػ،   ػػػػػبللؿ سرمزسيػػػػػ  
سرن ػػػ يظ فػػػ،  ػػػ  لمرػػػظ فػػػ، ظػػػ  سرم ػػػلو سربمييػػػز  
رابن ي  سرظػر  ،  مسرػا  ي ػـم عاػ،  زسرػظ  عػض 
ومسػػػػ  سإلخبلفػػػػ   فػػػػ، سؤنظمػػػػظ سرظػػػػر  يظ فػػػػ، 

سرػلمؿ سؤعظػػ د مػف وسػػ   اػػمغ بمسفػ  فػػ، س ثػػ ر 
 (1) سرظر  يظ  يف سرلمؿ سؤعظ د

ثاصيرررًا: مكافحرررة أسرررباب التسررررب الضرررريب  
 الصاتجة  ن التشري  الضريب 

 بظػػػػػػػه مػػػػػػػف سرم حػػػػػػػث سؤمؿ وف سربيػػػػػػػر ل      
ظػػػػر    سرمصػػػػر  يب ػػػػـ  عػػػػلـ مظػػػػمح سرػػػػنص سر

سربير ع  سرظر     مًسنعلسـ اسبيظ  مسإلب  ـ  علـ 
سإل ػػػب رسر  سؤمػػػػر سرػػػػا  يبطاػػػي  زسرػػػػظ سؤ ػػػػ  ي 

 مرسد ارؾ مف خلؿ س ب :
* مرسسعػػظ سرمػػمسل سرظػػر  يظ سرمخبافػػظ سربػػ  بب ػػـ 
 عػػػػػلـ مظػػػػػمح نصمصػػػػػ    مًسسػػػػػرسدس  بعػػػػػليل  

 رن ػػػػػػ ظ عاي ػػػػػػ  رسعا ػػػػػػ  وبثػػػػػػر مظػػػػػػمح   مارػػػػػػؾ  
رابيػػر ع   سرظػػر  يظ سرمخبافػػظ. ممػػف ومثاػػظ ارػػؾ 

ع مػػػػف قػػػ نمف سرظػػػر  ظ عاػػػػ، 111نػػػص سرمػػػ ل  ل
ع مػػػػػف سرلئحػػػػػظ سربنفيايػػػػػظ 127سرػػػػػلخ  مسرمػػػػػ ل  ل

ع مػػػف قػػػ نمف ظػػػر  ظ 1را ػػػ نمف  م ػػػارؾ سرمػػػ ل  ل
سرم يعػػ   م ئحبػػ  سربنفيايػػظ فيمػػ  يبعاػػ    رظػػر  ظ 

 سإلظ فيظ.
ب طػػػػػظ  نػػػػػمسح  * لرس ػػػػػظ سر ػػػػػمسنيف سرمخبافػػػػػظ سرمر 

ظػػػر  يظ مسر ػػػمسنيف سربػػػ  ب ػػػلؼ ربنظػػػيـ سرنػػػمسح  
س قبصػػػ ليظ مسإلسبم عيػػػظ مثػػػ  قػػػمسنيف سإل ػػػبثم ر 
مسرمن ط  سرعمرسنيػظ سرسليػل  م ػمؽ سرمػ ؿ مغير ػ  
م  بخام مف  ي ر  رنمسح  ظػر  يظ  ػمسد  فػرض 
ظػػػػر  ظ وم سإلعفػػػػ د من ػػػػ   مًسزسرػػػػظ سمسنػػػػي عػػػػلـ 

 ػػػ نمف سإلب ػػػ ؽ سرخػػػ رس   ػػػيف نصػػػمص نفػػػس سر
سرظػػػػر     مػػػػ   ػػػػم ممظػػػػه   ؤمثاػػػػظ فػػػػ  مػػػػبف 

                                                           
ذرّصللً اٌـلل١غ اٌع١ٍّللح ٌٍرٕظلل١ك اٌلللز٠ثٝ فللٝ أٜ ذىرللً  (1)

الرـللا ٜ تصالشللح أػلللىاي: ِثللدأ ذٛؼ١لللد اٌلللزااة، ٚاٌّثلللدأ 

 إٌّطٝ، ٚاٌّثدأ اٌر١ّشٜ. ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

قلضةةريبيت اقلةةدا  اققةة  قنع ةةةت ؼظللٕٝ عٍللٝ خزتللٛع، ة

ة، ِعٍللللح اٌٛؼللللدج االلرـللللا ٠ح قلعربيةةةةت ا لةةةةا   سةةةةيقةا

، ؽ 1434اٌعزت١للح، اٌظللٕح اٌزاتعللح، اٌعللد  اٌظللاتع، ١ٌٛ٠للٛ 

66 – 21. 
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سر حػػػث.   إلظػػػ فظ إلزسرػػػظ سمسنػػػي عػػػلـ سإلب ػػػ ؽ 
سرخ رس   ػيف نصػمص سر ػمسنيف سرمخبافػظ  ممثػ ؿ 

ر نظ  91ارؾ مع ماظ سرب رع   ف   ط ر سر  نمف 
  مقػػػ نمف سرسمعيػػػ   مسرم   ػػػ   سؤ ايػػػظ 2115
  مقػػػػػػػػػ نمف يػػػػػػػػػػر    1999ر ػػػػػػػػػنظ  153رقػػػػػػػػػـ 

 .1981ر نظ  159سرم   مظ رقـ 
* سرعمػػ  عاػػ، ظػػرمر  سربن  ػػي  ػػيف سربعػػليل  
فػػ  سربيػػػر ع   سرظػػػر  يظ مفػػػيف سرم ػػػبسلس  فػػػ  
سرظػػرمؼ مسؤحػػمسؿ س قبصػػ ليظ سرمع صػػر   مارػػؾ 
مػػػػػف خػػػػػلؿ مظػػػػػل مم ػػػػػمعظ ظػػػػػر  يظ مبب ماػػػػػظ 
بمسبػػػػي باػػػػؾ سربطػػػػمرس  ممػػػػ  ي ػػػػبسل مػػػػف  ريػػػػ   
سليػػػل  راب ػػػري سرظػػػر    مثػػػ  و ػػػع ر سربحم ػػػ  

 إلرببرمنيظ مغير  .مسربس ر  س
ثالثرررًا: مكافحرررة أسرررباب التسررررب الضرررريب  

 الصاتجة  ن اتدارة الضريبية
مػػػػػػف خػػػػػػلؿ بحايػػػػػػ  فع ريػػػػػػظ م فػػػػػػ د  سإللسر      

سرظػػر  يظ فػػ  سرم حػػث سؤمؿ يبظػػه وف مع رسػػظ 
سرب ػػػػػري سرظػػػػػر     مػػػػػف  ػػػػػاس سرس نػػػػػي يبطاػػػػػي 
م  فحظ سمسني سر صمر  مسرب  ببمثػ  فػ  سرن ػ ب 

 سرب ريظ:
سر يػػ ـ ( الهيكرر  التصظيمرري لررإلدارة الضررريبية: 1)

 مز ػػػػل مػػػػف سربطػػػػم ر رػػػػ عض سإللسرس  سرمر ز ػػػػظ  
 مرع  و م  :

سإللسر  سرمر ز ػػػػظ راح  ػػػػي س رػػػػ   مارػػػػؾ مػػػػف  -
خلؿ مظل قمسعل ع يير عاميظ م ام يظ من  ػ ظ 
إلخبي ر مبعييف سؤبفػ د  مبػمفير سربػلر ي سرملئػـ 

  .لمف بلخ  وصح ي سرنفما سر ي  
سإللسر  سرمر ز ػػظ راب ػػري سرظػػر     مارػػؾ مػػف  -

خػػػلؿ ز ػػػ ل  عػػػلل   ريػػػبلئـ مػػػل عػػػلل سرمنػػػػ ط  
 عا، م بم  سرسم مر ظ. 

( الجواصرررررررب البشررررررررية والماديرررررررة لرررررررإلدارة 2) 
ظػػػػػرمر  سإل بمػػػػػ ـ  نعب ػػػػػ رس  سربػػػػػـ الضرررررريبية: 

مسربيػػػػر رإلم  نيػػػػ   سر يػػػػر ظ مػػػػف خػػػػلؿ عمػػػػ  
 س ب :

م ػام يظ إلخبيػ ر  مظل قمسعل ممعػ يير عاميػظ -
 مبعييف سربف د مل ظرمر  بمسفر سربلر ي.

عمػػػػ  لمرس  بلر  يػػػػظ فػػػػ  سر ػػػػ نمف مسرمح  ػػػػ ظ  -
سرظػر  يظ ملرس ػػظ عاػـ سرػػنفس ق ػ  سرمف ظػػاظ  ػػيف 

 سرمريحيف.
مسػػػػمل ميث قػػػػػ   وخلقيػػػػ  م ػػػػػام ي   يط ػػػػ  عاػػػػػ،  -

 سرمب لميف ريل  سرمظ ئر   إللسر  سرظر  يظ.
ظ سرمخبافػػػػػػظ معاػػػػػػ، بطػػػػػػم ر سإللسرس  سرظػػػػػػر  ي -

رو ػػػ   سإللسر  سرمر ز ػػػظ ريػػػئمف سرح  ػػػي س رػػػػ   
نظػرس  رامنػ فل سرم ػبمل  مػف حم ػيظ وعمػػ ؿ سإللسر  

 سرظر  يظ.
 ( اتجرا ات الضريبية3) 

ظػػرمر  سإل بمػػ ـ  يػػع ظ حصررر المكلفررين: -أ    
سرحصػػػر سرظػػػر     مًسز ػػػ د رمح سؤلسد سربن ف ػػػ  

 د ميػػػظ فػػػ  نفػػػمس مػػػدممر  سرحصػػػر  مبػػػمعيب ـ 
سرعمػػػػػ  فػػػػػ   ػػػػػاس سرمسػػػػػ ؿ  خ صػػػػػظ مػػػػػل بيػػػػػعي 
سرني ب س قبصػ ل  رػيس  ػاس فح ػي   ػ  مبفػ قـ 
ن ػ ظ س قبصػػ ل غيػػر سرر ػػم     رن ػػ ظ رلقبصػػ ل 

 سرر م .
مع رسػػػػػػػظ ومسػػػػػػػ  الفحرررررررص الضرررررررريبي: -ب    

سر صمر سرب، بعبر  مرحاظ سرفحػص مسربػ  ببمثػ  
فػػ  سإلربػػزسـ  م ػػلو   ػػب لؿ سر ػػنمس  سرظػػر  يظ   

  ي  م لو سرمح   ظ مسرفحص سر نم .مبط
ربدبيػػػل فع ريػػػظ الرررر   والط رررن الضرررريبي: -ج    

سرػػػرفي مسرطعػػػف سرظػػػر  ، رصػػػي نظ ح ػػػمؽ مبدبيػػػل 
 ربزسمػػػػػػػػػػ   سرممػػػػػػػػػػمؿ مسإللسر  سرظػػػػػػػػػػر  يظ ن ػػػػػػػػػػلـ 

 مسممعبيف مف سرم برح  :
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المجمو ررة ا ولرر : مت لقررة بطبي ررة  مرر  لجرران 
   حيث ن برح س ب،:الط ن

رطعػػف   ر ػػ  فػػ، سرمن زعػػ   سربػػ،  رػػزسـ رسػػ ف س -
 بعرض عاي   خلؿ مل  وقص     بظ ي مر.

وف ي ػػػػمف  نػػػػ ؾ  لسر  ع مػػػػظ رااسػػػػ ف سرلسخايػػػػظ  -
و ػػػم   ػػػ إللسر  سرع مػػػظ راسػػػ ف سرطعػػػف  مػػػل مظػػػل 
سر مسعػػػل مسرػػػنظـ سربفياػػػظ  حم يب ػػػ  مًس ػػػب لر   موف 

 ببمف قرسرسب   م ب اظ.
 ب     المجمو ة الثاصية: مت لقة بالقضا  الضري

ظػػػػرمر   نيػػػػػ د محػػػػ بـ ظػػػػػر  يظ مبخصصػػػػػظ  -
ببػػػػػػمر، سر ػػػػػػ  فػػػػػػ، سرمن زعػػػػػػ   سرظػػػػػػر  يظ  ػػػػػػيف 
مصػػػػاحظ سرظػػػػرسئي مسرممػػػػمريف  رظػػػػم ف سرسليػػػػظ 

 مسرلقظ م رعظ سر  .
ظػػػػػرمر   عػػػػػلسل قػػػػػ نمف رإلسػػػػػرسدس  سرظػػػػػر  يظ  -

يب ػػػػػػـ   رعممميػػػػػػظ مسربمحيػػػػػػل مسريػػػػػػممؿ مسراسبيػػػػػػظ  
ب  ميظػػـ سميػػل سر مسعػػل سإلسرسئيػػظ   ػػل   مػػف بيػػ

سربعايمػػػػػػ    ػػػػػػيف سرلئحػػػػػػظ سربنفيايػػػػػػظ مسربعايمػػػػػػ   
سربنفيايػػػػػػظ مسر ػػػػػػػرسرس  سرمزسر ػػػػػػػظ مسرببػػػػػػػي سرلمر ػػػػػػػظ 
مسرمنيػػػػمرس  سرع مػػػػظ  سؤمػػػػر سرػػػػا  ي ػػػػ   عاػػػػ، 
مػػػػػدممر  سرظػػػػػرسئي مسرمح  ػػػػػ يف معرفب ػػػػػ    مػػػػػ  
يػػمفر سرظػػم ن   سر  نمنيػػظ راممػػمريف   مػػ  ي ػػ  ـ 

 ف، سر ظ د عا،  ا ي   سؤلسد. 
 

مكافحرررة أسرررباب التسررررب الضرررريب  راب رررًا: 
    الصاتجة  ن المجتم  الضريب 

رػػف ببح ػػ  ز ػػ ل  معػػل   سإلربػػزسـ سرظػػر  ،     
سرطػػمع، راحػػل مػػف ظػػ  ر  سرب ػػري سرظػػر  ، مػػف 
خػػػػػلؿ بط يػػػػػ  سرع م ػػػػػ   سرملاظػػػػػظ عاػػػػػ، غيػػػػػر 
سرمابػػػػػػػزميف وم ز ػػػػػػػ ل   فػػػػػػػ د  محػػػػػػػلس  سرحصػػػػػػػر 
مسرفحص   إللسرس  سرظر  يظ فح ي     ببطاي 

ببػػػػػػػمف سإللسر  سرظػػػػػػػر  يظ عاػػػػػػػ، معػػػػػػػ، بػػػػػػػ ـ  وف
   ام ي   سرمممريف ممحللس   ان سر ام ي  .

 

م بيػػػ   معػػػ، سإللسر  سرظػػػر  يظ مػػػف خػػػلؿ      
ب  ػػيـ سرممػػمريف ب عػػ ة رلرسػػظ  ربػػزسم ـ  ثػػـ لرس ػػظ 
و ػػػػػػػ  ي عػػػػػػػلـ سإلربػػػػػػػزسـ  ربػػػػػػػبم ف مػػػػػػػف بحليػػػػػػػل 
سإل ػػػػبرسبيسيظ سرمن  ػػػػ ظ رز ػػػػ ل  معػػػػل   سإلربػػػػزسـ 

ل سرنمػػػػماج سر رمػػػػ، رإلربػػػػزسـ مػػػػف سرطػػػػمع،. ميعػػػػ
وفظػػػػػ  سرنمػػػػػ اج ربصػػػػػنير سرممػػػػػمريف  مسرمط ػػػػػ  
  رفعػػ  فػػػ، سإللسر  سرظػػػر  يظ رػػػ عض سرػػػلمؿ مثػػػ  
س ػػػبرسري  منيمز انػػػلس    ػػػلؼ بطػػػم ر   ػػػبرسبيسي   
بح ػػيف سإلربػػزسـ سرطػػمع،. م ن  ػػـ سرممػػمريف مف ػػ   

 :(1)ر اس سرنمماج ؤرفعظ فئ   عا، سرنحم سرب ر،
: ممػػػمريف رػػػلي ـ معػػػ،   ر ػػػ نمف لررر الف رررة ا و -أ

سرظػػر  ،  م ابزمػػمف  ػػ  طمسعيػػظ لمف بػػلخ  مػػف 
سإللسر  سرظػػر  يظ  مسربػػ، ي ػػمف لمر ػػ   نػػ  ب ػػ ي  
ارػػػؾ  مخباػػػر سر ػػػ   سرمب حػػػظ. مب ػػػل  ػػػان سرفئػػػظ 

.  و ف  سر ـر
: ممػػػػمريف رػػػػلي ـ سررغ ػػػػظ فػػػػ، الف ررررة الثاصيررررة-ب

سإلربػػػػزسـ  ػػػػ ر مسنيف مسراػػػػمسئه سرظػػػػر  يظ  م  يمسػػػػل 
رلي ـ معػ، ظػر  ،  ميعػ نمف مػف سربع يػل مطػمؿ 
سإلسػرسدس   م سػػي عاػػ، سإللسر  سرظػػر  يظ سرعمػػ  
عاػػػػ، ز ػػػػ ل  سرػػػػمع، سرظػػػػر  ، رػػػػلي ـ  مبػػػػزمل ـ 
  رمعاممػػػػ   سرلزمػػػػظ عػػػػف سر ػػػػمسنيف مسإلسػػػػرسدس  

 سرظر  يظ.
: ممػػمريف رػػلي ـ معػػ،  ػػ ر مسنيف الف ررة الثالثررة-جررر

 ممػػػػػػظ مسراػػػػػػمسئه سرظػػػػػػر  يظ  مربػػػػػػن ـ يحػػػػػػ مرمف م 

                                                           
)1( Witterg, Lennart., "Right The Start: Re-

search and Strategies", Report to Swedish 

Tax Agency, Solna Sweden, 2005, pp.114- 

116 Accessed on 20/3/2014, Available at 
http://www.skatteverket.se/download/18.612
143fd10702ea567b80002569/rapport200501
_eng.pdf 

http://www.skatteverket.se/download/18.612143fd10702ea567b80002569/rapport200501_eng.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.612143fd10702ea567b80002569/rapport200501_eng.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.612143fd10702ea567b80002569/rapport200501_eng.pdf
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سإلربزسـ  مربػف ببمقػر  رسلسب ػـ عاػ، عػلـ سإلربػزسـ 
عاػػػػػػ،  فػػػػػػ د  سإللسر  سرظػػػػػػر  يظ  مقػػػػػػلرب   عاػػػػػػ، 
 يػػر عػػلـ سإلربػػزسـ مػػف خػػلؿ  ف ئب ػػ  فػػ  سر يػػ ـ 
 ػػػػمظيفب، سرحصػػػػر مسرفحػػػػص سرظػػػػر  ، مًسخبيػػػػ ر 
وبفد سرممظفيف را ي ـ   ان سرمظ ئر  فع ريظ ييعر 

     سرمممريف.
يبعمػلمف عػلـ سإلربػزسـ   : ممػمريفالف ة الراب رة-د

م ب عمف   فظ سر    غيػر سرميػرمعظ  م نػ  يسػي 
عاػػػػػ، سإللسر  سرظػػػػػر  يظ وف ب   ػػػػػ  ارػػػػػؾ  بط يػػػػػ  
سرع م ػ   سرم ػػرر  عاػػ،  رببػػ ي سرسػػرسئـ سرظػػر  يظ 
رػػرلع مربب ػػ، باػػؾ سرسػػرسئـ. مب ػػل  ػػان سرفئػػظ فػػ، 

.  قمظ سر ـر
م ػػػػػػػػرب ي  ػػػػػػػػ رنمماج  ػػػػػػػػ رر سرػػػػػػػػا ر نمػػػػػػػػماج 

(BISEP Model)  ي ػػبـ  لرس ػػظ سرعمسمػػ   سرػػا
سرمػػػػ ثر  فػػػػ،  ػػػػامؾ سرممػػػػمريف لمعػػػػلؿ سإلربػػػػزسـع  

 :(1) مببمث   ان سرعمسم  ف، س ب،
سرعمػػػ : ي صػػػل  ػػػ  ظػػػرمؼ سرعمػػػ  سرفػػػرل  وم  -و

سرسمػػػ ع، سرػػػا  ي ػػػـم  ػػػ  سرممػػػمؿ مثػػػ  مػػػل  
 سررفحيظ محسـ سرمابيظ.

سرصػػن عظ: ي صػػل   ػػ  سرنيػػ ب سرصػػن ع، وم  -ي
مؿ مسرظػػػػػرمؼ سربسػػػػػ ر  سرػػػػػا  يم ر ػػػػػ  سرممػػػػػ

 سرمحيطظ   .
سرعمسمػػػ  سإلسبم عيػػػظ : مبيػػػم  سإلبس  ػػػ    -سػػػػ

مسرمعػػػػػػ يير سإلسبم عيػػػػػػظ سربػػػػػػ، بنط ػػػػػػ  عاػػػػػػ، 
سرمممريف مب ثر ف، سررغ ظ ف، سإلربزسـ ممعلر  

                                                           
)1( Mckerchar, Margaret and Chris Evans, 

"Sustaining Growth in Developing Eco-

nomics Through improved Taxpayer Co-

mpliance: Challenges for Policy Mak-ers 

and Revenue Authorities", E journal of 

Tax Research , Vol.7,No.2, Facu-lty of law, 

New South WalesUniv-ersity,2009,   p.172. 

م ػػػػػبم   –سرعمػػػػػر  –سرسػػػػػنس  –مثػػػػػ  سر ػػػػػف 
 .(2)سربعايـ

سرعمسمػػػػػػػ  س قبصػػػػػػػ ليظ: مبيػػػػػػػم  سؤمظػػػػػػػ ع  -ل
 ص ل .س قبص ليظ مف رمسج وم    ل سقب

سرعمسم  سرنف يظ : ببعا    ر م   سريخصػيظ  - ػ
 مسرم  لل سؤخلقيظ رل  سرمممريف.

سمسنػػي سرنظػػ ـ سرظػػر  ،: ببمثػػ  فػػ، و ػػع ر  -م
سرظػػػػػرسئي  سرع م ػػػػػ     حبمػػػػػ    سرفحػػػػػص  

  ري   سإلنف ا  سربع يل مببافظ سإلربزسـ.
 

مسرسػػػػلير   رػػػػا ر وف سرعمسمػػػػ   ػػػػ رفظ سرػػػػا ر      
 بػػ    ممػػ  يعنػػ، وف  ػػامؾ ممعػػلؿ بدثير ػػ  رػػيس ث 

سإلربػػػػػزسـ سرظػػػػػر  ، يم ػػػػػف وف يبليػػػػػر مػػػػػف مقػػػػػ  
 خر  سؤمػر سرػا  يعنػ، وف سرممػمؿ سرمابػـز  ػاس 
سرعػػ ـ قػػل   يابػػـز فػػ، سرعػػ ـ سرػػا  يايػػ . مػػف  نػػ  
فنف فع ريظ سر ي     سرب، بط     سرلمؿ رم  فحظ 
ظػػ  ر  عػػلـ سإلربػػزسـ سرظػػر  ، يبمقػػر عاػػ، لرسيػػظ 

سرػػػلمؿ  فئػػػ   سرممػػػمريف مسرعمسمػػػ  ح ممػػػ   باػػػؾ 
سرمػػػ ثر  فػػػ، معػػػلؿ سإلربػػػزسـ  ربػػػبم ف مػػػف مظػػػل 
سإل ػػػػبرسبيسيظ سرملئمػػػػظ ربػػػػ  فئػػػػظ  مارػػػػؾ   ػػػػلؼ 

 ز  ل  معل   سإلربزسـ سرطمع،.
 

م نػػ ؾ  ريبػػيف يم ػػف   ػػبخلسم م   م يػػػرسف      
رئي ي ف رنس ح سإللسر  سرظر  يظ ف، لعػـ سإلربػزسـ 

 سرطمع، رامممريف  م :

                                                           
ٕ٘ان  راطاخ أخزٜ ت١ٕلد أْ إٌظلاء أوصلز  ٌرشاِلا  ِلٓ  (4)

اٌزظللاي، ٚأْ وثللار اٌظللٓ أوصللز  ٌرشاِللا  تاٌّثللا ق األخالل١للح 

ٚاإلٌرشاِللللاخ اإلظرّاع١للللح ٠ٚزذفللللع ٌللللد٠ُٙ ِعللللدي اٌصمافللللح 

اٌللللز٠ث١ح، وّلللا أْ اٌّرعٍّللل١ٓ ِللللُٕٙ أوصلللز  ٌرشاِلللا  تللللدفع 

 اٌلز٠ثح. ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

Komhouser, Marjorie E., "Normative and 

Cognitive Aspects of Tax Compliance: 

Literature Review and Recommendations 

for The IRS Regarding Individual Tax-

payer" , Taxpayer advocate services, Ann-

ual Report to Congress, Vol.2, 2007, p.154. 
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رمػ  رػ  مػف مزسيػ  طبي: صظام الر   الرذات : ت -1
ببمث  ف،  خبف د ح سظ سإللسر  سرظػر  يظ رفحػص 
 ػػػػ  مافػػػػ   سرممػػػػمريف  مي اػػػػ  سربع مػػػػ  سرم  يػػػػر 
مسرم ػػبمر  ػػيف سرممػػمريف ممػػدممر  سرظػػرسئي ممػػ  
ي اػػػػ  فػػػػرص سرف ػػػػ ل  مي اػػػػ  مػػػػف ببافػػػػظ سرمقػػػػػ  
مسرس ػػػل مسرمػػػ ؿ عاػػػ،  ػػػ  مػػػف سرممػػػمريف مسإللسر  

. ممػػل ارػػؾ يعػػ ن، مػػف عػػل   نب ػػ لس  (1)سرظػػر  يظ
و م ػػػػػػ :  ربفػػػػػػ ع ن ػػػػػػ ظ سؤميػػػػػػظ  ػػػػػػيف سرممػػػػػػمريف  
مظػػػػػعر   ػػػػػبيف د سإلقػػػػػرسرس  سرظػػػػػر  يظ  صػػػػػمر  
 ػػػػايمظ مسإلحبفػػػػ ف   ر ػػػػسل  مًسم ػػػػ ؾ سرػػػػلف بر  
  إلظ فظ رظعر سرث  فظ سرظر  يظ  ػيف سرممػمريف 
خ صػػػػػظ ام  سرػػػػػلخمؿ سرمنخفظػػػػػظ.  ػػػػػارؾ عػػػػػلـ 

  ربفػػػ د  خ صػػػظ فػػػ، بػػػمسفر  لسر  ظػػػر  يظ ببمبػػػل 
. رػاس نػبج عػف بط يػ   ػاس سرنظػ ـ (2)سرلمؿ سرن ميظ

فػػػػ،  لسيبػػػػ   عػػػػض سرميػػػػ ل  حبػػػػ، فػػػػ، سرػػػػلمؿ 
. مفػػػػ، ظػػػػ   ػػػػاس سرنظػػػػ ـ ي ػػػػل عاػػػػ، (3)سرمب لمػػػػظ

                                                           
)1( Sarker, Tapan.k. ,"Improving Tax 

Compliance in Developing Countries via 

Self-Assessment-what could Bangladesh 

learn from Japan", p.8. Accessed on 

20/4/2014, Available at 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/

documents/unpan/unpan014413.pdf 

 ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع (4)

"ل قلةةةةت  ةايايةةةةت إعاقاليةةةةت لظاسةةةةظت ظللللالي اٌؼللللافعٝ،  -

، "1003لسة ت  97قلةةالبت قلضةريبيت يةج ظةال قلقةاعإ  

اٌّ ذّز اٌلز٠ثٝ اٌظاتع عؼلز، اٌعّع١لح اٌّـلز٠ح ٌٍّا١ٌلح 

 .41ؽ، 4111اٌعاِح ٚاٌلزااة، 

"قلطرية  عةةإ قدلاة قل اإل ارج اٌعاِلح ٌٍثؽلٛز اٌّمارٔلح،  -

، ِـلللٍؽح اٌللللزااة عٍلللٝ اٌّث١علللاخ، أورلللٛتز قلضةةةريبج"

4112. 

فمللد ٚظللدخ ظّع١للح اٌّؽاطللث١ٓ فللٝ اٌٍّّىللح اٌّرؽللدج أْ  (3)

% ِٓ أعلااٙا ِاساي ٌلد٠ُٙ ِؼلىالخ فلٝ ٔظلاَ اٌلزتن 36

ؼرلٝ  % ُِٕٙ ٠زْٚ أْ ٘ذا إٌظاَ ِلاساي ِؼٛػلا  4اٌذاذٝ، 

تعد أرتعح طٕٛاخ ِٓ ذطث١مٗ ٌعدَ فٙلُ اٌّّل١ٌٛٓ  اظلزاءاخ 

 ٘ذا إٌظاَ. ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

Lai, Ming-Ling & Kwai.fattchoong, "Self-

Assessment, Tax System and Compliance 

Complexities: Tax practitioner`s Persp-

ectives", Oxford Business & Economic 

conference program, Oxford University, UK 

Jun 24,25, 2009, p. 1,2. 

سرممػػػػمؿ عػػػػيد مػػػػ د سإلقػػػػرسر سرظػػػػر  ،  طر  ػػػػظ 
 ػػػػايمظ مب ليمػػػػ  فػػػػ، سرممعػػػػل سرمحػػػػلل  مًسم ػػػػػ ؾ 
سرػػػػلف بر سربػػػػػ، بث ػػػػػ  صػػػػػحظ مػػػػػ  مرل فػػػػػ،  قػػػػػرسرن 

ظر  ، مػف  ي نػ  . مقػل بػـ بط يػ   ػاس سرنظػ ـ سر
 ف  مصر     ون  رـ يح   سرنس ح سرمرسم.

مسررا دة الممررولين  لرر  اتلتررزام الطررو  :  -2
ف، ظ  نظ ـ سررفي سراسب، ي ػل  ػاس سرعػيد عاػ، 

 سإللسر  سرظر  يظ  مي مف ارؾ مف خلؿ س ب،:
بعنػػػػػ، وف ي ػػػػػمف صشرررررر الثقافرررررة الضرررررريبية:  -أ

عاػػػػػػػـ مي ػػػػػػػيف  د ميػػػػػػػظ سرػػػػػػػلمر سرممػػػػػػػمريف عاػػػػػػػ، 
س قبصػػػػػ ل  مس سبمػػػػػ ع، راظػػػػػر  ظ فػػػػػ، م ػػػػػير  
سإلصلح مسربنميظ. مقل ن  ػ  سرم   ػ   سرلمريػظ 
مث  صػنلمؽ سرن ػل سرػلمر، مسر نػؾ سرػلمر، ؤ ميػظ 
نيػػػػػػػر سرث  فػػػػػػػظ سرظػػػػػػػر  يظ  ػػػػػػػيف سرممػػػػػػػمريف فػػػػػػػ، 

   ػػػػػػػ   ف (4)  ػػػػػػػبرسبيسي   سإلصػػػػػػػلح سرظػػػػػػػر  ،
حػلل  حػػ   منظمػظ سربعػػ مف س قبصػ ل  مسربنميػػظ

سرمممؿ ف، وف ي عاـ مي  ػ عل مي  ػمل يبعيػيف عاػ، 
ميعبمػػػػل نيػػػػػر  .(5)سإللسر  سرظػػػػر  يظ سإلربػػػػزسـ   ػػػػػ 

سرث  فػػػػػظ سرظػػػػػر  يظ  يػػػػػ   رئي ػػػػػ، عاػػػػػ، بلييػػػػػر 
سرممسقر مسإلبس     مسرنظر  سر ػا يظ بسػ ن سإللسر  
سرظػػر  ظ  نظػػرس  راػػلمر سؤ   ػػ، ر ػػان سإللسر  فػػ، 

ثػػػػػ  س ػػػػػمل سإللسر  نيػػػػػر سرث  فػػػػػظ سرظػػػػػر  يظ. مببم
 سرظر  يظ ف، س ب،:

                                                           
)4( Nerre, Birger., "Tax Culture: A Basic 

Concept for Tax Politics", German Tech-

nical Cooperation, Economic Analysise & 

policy, Vol. 38 No.1, March 2008, pp.154 – 

163. Accessed on 13/5/2014, Available at   

http://eap-

journal.com/archive/v38_i1_11.pdf 

)5( Diguer, Herve., "Promoting Voluntary 

Compliance with Tax Obligations", 27th 

CIAT General Assembly, "Modern Trends 

in Taxation and the Tax Administering", 

Santiago, Chile, 1993, p. 143. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan014413.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan014413.pdf
http://eap-journal.com/archive/v38_i1_11.pdf
http://eap-journal.com/archive/v38_i1_11.pdf
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 لخػػ ؿ سرممظػػػمع   سرظػػػر  يظ ظػػػمف منػػػ  ج  -
سرلرس ػػػظ   ربعػػػ مف مػػػل مزسرس  سربعاػػػيـ  مػػػ  فعاػػػ  

 .(1)سرم  يؾ
  ػػػػػبخلسـ يػػػػػع ر بخػػػػػلـ  ػػػػػ  سربمعيػػػػػظ  د ميػػػػػظ  -

سإلربػػػػػزسـ سرظػػػػػر  ،   مػػػػػ  فعاػػػػػ  س ػػػػػبرسري  حيػػػػػث 
  بخلم  حملب   سإلعلميظ رمق  طم   يع ر 

وفظػػػػ    ػػػػبرسري     مػػػػ    ػػػػػبخلم    نحػػػػم  نػػػػ د
سنػػػػػمي وفر  يػػػػػ  يػػػػػع ر  ظػػػػػرسئي بػػػػػلفل راطر ػػػػػ  

 .(2)مسرملر ظ مسرم بيف، 
  ػػػبخلسـ سر ػػػرسمج سربايفز منيػػػظ مسإلاسعيػػػظ رز ػػػ ل   -

سرػػػػػمع، سرظػػػػػر  ،   ػػػػػارؾ   ػػػػػبخلسـ سإلعلنػػػػػ   
سرمعرمظػػػػػػػػػظ عاػػػػػػػػػ، سرمر  ػػػػػػػػػ    مسرم ػػػػػػػػػرحي   
سرملر ػػػػيظ فػػػػ  عػػػػرض و ميػػػػظ سإلربػػػػزسـ سرظػػػػر  ، 

 .(3)  مو ميب
بعلل  تقديم الم لومات الالزمة للممولين:  -ب

سإل ػػػػػػػػبرسبيسي   سربػػػػػػػػ،  ػػػػػػػػارب    عػػػػػػػػض سإللسرس  
سرظػػػػر  يظ ربػػػػمفير سرمعاممػػػػ   راممػػػػمريف  م رسػػػػل 
ارػػػػؾ  رػػػػ، وف  ػػػػ   لسر  ظػػػػر  يظ ب ػػػػـم  مػػػػ  بػػػػرسن 
ملئمػػػ   رامسبمػػػػل سرظػػػر  ، سرػػػػا  ببع مػػػ  معػػػػ   
ممػػػف لرس ػػػظ بس ر ػػػظ سإللسرس  سرظػػػر  يظ فػػػ،  ػػػ  

يػػيا، مفر ط نيػػ  مسرم يػػ   سرمبحػػل  مسر ػػم ل   مػػف
ب ػػػػيف وف و ػػػػػـ سرم ػػػػ ئ  سربػػػػػ، يم ػػػػف   ػػػػػبخلسم   

نيػػػػػر مبمز ػػػػػل سرببي ػػػػػ     :(4)ببمثػػػػػ  فػػػػػ، س بػػػػػ،
                                                           

)1( Gjumlich, Virginia Calleja., "Educational 

programs in the Tax Area", 27th CIAT 

General Assembly, "Modern Trends in 

Taxation and the Tax Administering", 

Santiago, Chile, 1993, pp.292- 294. 

)2( Mckerchar, Margaret & Chris Evans, Op., 

Cit., p.191. 

)3( Gill, Jit B.S., "The Nuts and Bolts of 

Revenue Administration Reform", Paper 

presented for World Bank., January 2003, 

p14,15. Accessed on 22/7/2014, Available at 

http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/

Resources/NutsBolts.pdf 

  )4( ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع

مًسنيػػػػػػػ د مبحػػػػػػػليث ممسقػػػػػػػل سإلنبرنػػػػػػػ  سرخ صػػػػػػػظ 
 ػػػػػػػ إللسرس  سرظػػػػػػػر  يظ رعػػػػػػػرض معاممػػػػػػػ   عػػػػػػػف 
سر مسنيف مسراػمسئه مسإلسػرسدس  سرظػر  يظ مسربليػرس  

اي ػػ   مبنظػػػيـ سرحا ػػػ   سرلرس ػػػيظ سربػػ، قػػػل بطػػػرو ع
ممرش سرعمػػػ  راممػػػمريف  مًسنيػػػ د خطػػػمب   بفيػػػظ 
رإلس  ػػػػػظ  ن ػػػػػبمرسر عاػػػػػ،   بف ػػػػػ رس  سرممػػػػػمريف 
مبمظػػػيه سرسمسنػػػي سر  نمنيػػػظ مسإلسرسئيػػػظ سربػػػ، قػػػل 
ييػػػمف   غمػػػمض وم رػػػ س  مبخصػػػيص مػػػمظفيف 
يبحر مف  يف صفمؼ سرمممريف سرمنبظػر ف  م ػ ر 

فػ،  ن ػ د  سػرسدسب ـ  سإللسر  سرظر  يظ رم ػ علب ـ
مػػػػػل سإل  ػػػػػ د عاػػػػػ، سرم  بػػػػػي سرظػػػػػر  يظ مفبمحػػػػػظ 
ؤطػػػمؿ مقػػػ  مم ػػػف مػػػل  قبػػػرسي  نب ػػػ د سرفبػػػرس  
سرمحػػػػػػػػػػػلل  ر  ػػػػػػػػػػػمؿ سإلقػػػػػػػػػػػرسرس  وم سرمػػػػػػػػػػػلفمع   
سرظػػػر  يظ  مبخصػػػػيص مػػػمظفيف مب  عػػػػليف مػػػػف 
سإللسر  سرظػػػػر  يظ رم ػػػػ عل  سرممػػػػمريف فػػػػ،  عػػػػلسل 
 قػػػػػػػرسرسب ـ سرظػػػػػػػر  يظ مسرػػػػػػػرل عاػػػػػػػ،   بف ػػػػػػػ رسب ـ 

 .(5)مب    ب ـ م     وسر رمز   م  ف، رم ي 
تف ي  دور خبرا  ومستشارئ الضررا ب فر   -جر

يمثػػ  خ ػػرسد مم بيػػ ر  د ررم اتلتررزام الطررو  : 
سر ػػ نمنيمفع  –سرظػػرسئي لسرمح  ػػ مف سرظػػر  يمف 

معػػ منم سرممػػمؿ  م  ربػػ ر، ياع ػػمف لمرس    مػػ   فػػ، 
لعػػػػػػػـ سإلربػػػػػػػزسـ سرطػػػػػػػمع،   مػػػػػػػ   ينػػػػػػػ   عػػػػػػػض 

فػػػػػػ، سرم يػػػػػػ   سرمبحػػػػػػل  سؤمر  يػػػػػػظ  (6)سرلرس ػػػػػػ  
                                                                  
-Mckerchar, Margaret & Chris Evans, Op., 

Cit., p.193. 

-Hasscnberg, Marcela., "Advertising, press 

and public Relation", 27th CIAT General 

Assembly, Op.,Cit., pp.285- 288 

-Wittbery, Lennart. , "Right from the start, 

Research and strategies", pp.120- 121. 

Accessed on 20/3/2014, Available at 

http://www.skatteverket.se/download/18.612

143fd10702ea567b80002569/rapport200501

_eng.pdf 

)5( Gill, Jit B.s, Op., Cit., p.15. 

)6( Lai, Miny-ling & Kwai falt choong, Op., 

Cit., p.3, 4. 

http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/NutsBolts.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/NutsBolts.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.612143fd10702ea567b80002569/rapport200501_eng.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.612143fd10702ea567b80002569/rapport200501_eng.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.612143fd10702ea567b80002569/rapport200501_eng.pdf
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مس ػػػػػػبرسري   حيػػػػػػث يبمثػػػػػػ  لمر ػػػػػػـ فػػػػػػ، م ػػػػػػ عل  
سرممػػػػػمريف عاػػػػػ، سإلربػػػػػزسـ  ػػػػػ ر مسنيف مسإلسػػػػػرسدس  
سرظػػػر  يظ  لقػػػظ مفػػػ، سرمقػػػ  سرمحػػػلل  مارػػػؾ مػػػف 
خػػلؿ سإل بيػػ ر  وم بمثيػػ  سرممػػمريف ومػػ ـ سإللسر  
سرظػػر  يظ    إلظػػ فظ رػػلمر ـ فػػ، بخفيػػر سرعػػيد 

ر  سرظر  يظ ف، بمعيظ مم  عل  سرما ، عا، سإللس
سرممػػمريف  ن  يػػؾ عػػف لمر ػػـ فػػ، حػػ  سرمن زعػػ   

 (1)سرب، قل بنيد  يف سإللسر  سرظر  يظ مسرمممريف
مرغػػػػػـ ارػػػػػؾ قػػػػػل يمثػػػػػ  خ ػػػػػرسد مم بيػػػػػ ر       

سرظػػػرسئي خطػػػػرس  ي ػػػػلل سإلربػػػػزسـ سرطػػػػمع،  مارػػػػؾ 
عنػػػػلم  ي ممػػػػمف  ن ػػػػبللؿ سرثلػػػػرس  فػػػػ، سر ػػػػ نمف 

عنػػػػػلم    ب ػػػػػبطيل  رصػػػػػ ره سرممػػػػػمريف  خ صػػػػػظ
سإللسر  سرظػػػػػػػػػر  يظ بح ػػػػػػػػػيف علق ب ػػػػػػػػػ  مع ػػػػػػػػػـ  

 .(2)فيص حمس ملعميف راب ري سرظر  ،
راس ق م   عض سإللسرس  سرظر  يظ  ب سي       

خ ػػػػرسد مم بيػػػػ ر  سرظػػػػرسئي  حيػػػػث يمػػػػنه  ػػػػ  
من ـ رقـ مخصص  لف  مب  عظ وعمػ ر ـ  ممػل  
بدثير ـ عا،  ربزسـ سرمممريف  ممف خلؿ ارؾ يػبـ 

 ػػػػيف علقػػػػب ـ  ػػػػ إللسر  سرظػػػػر  يظ   مػػػػ   ػػػػم بح
ع مػػػف 9سرحػػػ ؿ فػػػ، سنػػػمي وفر  يػػػ  مف ػػػ   رامػػػ ل  ل

 (3). مقػػل نػػ ل  سرػػ عض2115ر ػػنظ  34سر ػػ نمف 

                                                           
)1(Brooks, Neil., "Key Issues in Income 

Tax: challenges of Tax Administration 

and Compliance", Paper Presented for 

Asian Development Bank,8 Sep. 2001, p.2 

)2( Sakurai, yuka & Valerie Braithwaite, 

"Taxpayer perceptions of the Ideal Tax 

Adviser: playing safe or saving Dollars?", 

The Australian National University, center 

of Tax system Integrity, working paper No.5 

Canberra, May 2001, pp.1-3. Accessed on 

22/7/2014, Available at 

http://regnet.anu.edu.au/sites/default/files/C

TSI-WorkingPaper5-full.pdf 

)3( Witt, Mothias., "Creating Chambers of 

Tax Consultants in Transition", paper 

prepared for the World Bank Tax Policy and 

 ظػػػػػػػػرمر   نيػػػػػػػػ د غػػػػػػػػرؼ رخ ػػػػػػػػرسد مم بيػػػػػػػػ ر  
سرظرسئي عا، غرسر سرلػرؼ سربس ر ػظ مسرصػن عيظ 
ي مف  لف   بنظيـ مم ر ظ سرم نػظ  مبنظػيـ عمػ  

قػػػ ب ـ  ػػػ إللسر  سرظػػػر  يظ مم ر ػػػي   مبح ػػػيف عل
 مسرمممريف.

مسرسػػلير   رػػا ر وف  عػػض سرػػلمؿ باػػـز مػػدممر    
سرظػػػػرسئي سر ػػػػ   يف  عػػػػلـ بمثيػػػػ  م  بػػػػي م نيػػػػظ 
خ صػػػظ ومػػػ ـ مصػػػاحظ سرظػػػرسئي      عػػػل مػػػرمر 
عػػلل مػػف سر ػػنمس   ببمثػػ  فػػ، ثػػلث  ػػنمس  فػػ، 

. ومػػػ  فػػػ، مصػػػر في بصػػػر  ػػػاس سرحظػػػر (4)ورم نيػػػ 
 مصػاحظ سرظػرسئي سرػايف  عا، سرع مايف سر    يف

  (5) مب نػػػػػػمس سرمح مػػػػػػ    عػػػػػػل بػػػػػػر  ـ راعمػػػػػػ    ػػػػػػ 
 م  رب ر،   يمبل سؤمر رييم  سرمح   يف.

مفػػػ، ب ػػػلير سر  حػػػث وف مػػػ  يب ػػػل فػػػ،  ػػػ  مػػػف 
ورم نيػػ  ممصػػر مػػف عػػلـ سر ػػم ح ربػػ  وم  عػػض 
سرعػ مايف سر ػ   يف  مصػاحظ سرظػرسئي مػف سرعمػػ  

زمنيػػظ  م  بػػي م نيػػظ خ صػػظ     عػػل مػػرمر فبػػر  
معينػػػػظ   م ػػػػرر رػػػػ   نظػػػػرس  ؤف سرعمػػػػ   ػػػػ إللسر  
سرظػػػػػر  يظ   يمثػػػػػ  عمػػػػػل   ي  ػػػػػي   وم ع ػػػػػ ر    
يبطاػػػػػي ظػػػػػرمر  سرمح فظػػػػػظ عاػػػػػ، عػػػػػلـ ب ػػػػػري 
معاممػػػ   سرعمػػػ  خ رس ػػػ  وم   ػػػبللر   ظػػػل  . 
وظػػػػر  رػػػػ، ارػػػػؾ وف لمسعػػػػ، سريػػػػف فيظ مسرنزس ػػػػظ 
ببطاػػػي قيػػػ ـ سإللسر  سرظػػػػر  يظ  ػػػنعلـ سرممػػػػمريف 

ير سرعمػػ  لسخػػ  سإللسر  سرظػػر  يظ  مًس    يفيػػظ  ػػ

                                                                  
Tax Administration Thematic Group, World 

Bank, 20 Dec. 2007, pp. 1-5. 

ة، قدلق ة قلضةةريبيت قلةديألةةترِلللاْ ؿللد٠ك ِؽّللد، ة (2)

 .42ِزظع طثك  وزٖ، ؽ

ٌظللٕح  12( ِللٓ لللأْٛ اٌّؽاِللاج رلللُ 66ذللٕؾ اٌّللا ج ) (1)

ـلللللٍؽح ، عٍلللللٝ أٔلللللٗ ٠ّرٕلللللع اٌعلللللا١ٍِٓ اٌظلللللاتم١ٓ ت1433ّ

اٌلزااة اٌذ٠ٓ  ِرٕٙٛا اٌّؽاِاج تعلد ذلزوُٙ ٌٍعّلً تٙلا ِلٓ 

اٌؽلللٛر أِللاَ ٌعللاْ اٌطعللٓ خللالي اٌللصالز طللٕٛاخ اٌرا١ٌللح 

 إلٔرٙاء عٍُّٙ تاٌّـٍؽح.

http://regnet.anu.edu.au/sites/default/files/CTSI-WorkingPaper5-full.pdf
http://regnet.anu.edu.au/sites/default/files/CTSI-WorkingPaper5-full.pdf
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ول  ارػػػػؾ رظػػػػعر سرث ػػػػظ  ػػػػيف سرممػػػػمريف مسإللسر  
 سرظر  يظ.

حسن م املة الممولين داخ  وخرارج اتدارة  -د
وف سرممػمريف  (1) ين   حػل  سرلرس ػ  الضريبية: 

يمياػػمف وبثػػر رام نػػظ فػػ،  قػػرسرسب ـ سرظػػر  يظ  اس 
يػػعرمس  ػػدن ـ يعػػ مامف  طر  ػػظ  ئ ػػظ مم ا ػػظ مػػف 
ق   سإللسر  سرظر  يظ مسرع مايف   ػ .  مػ  وظ ػر  
 عػػض سرلرس ػػ   س قبصػػ ليظ فػػ، سرػػلمؿ سؤفر  يػػظ 
مسػػمل م  ممػػظ مس ػػعظ مػػف سرممػػمريف. ففػػ، بنزسنيػػ  

سإلس ػػػػػػػ ر رػػػػػػػلفل   ػػػػػػػبخلم  سرح ممػػػػػػػظ و ػػػػػػػامي 
سرممسطنيف عا، سإلربزسـ  ظػر  ظ سربطػم ر سربػ،   
برسعػػ، ومظػػػ ع ـ موزمػػػ ب ـ سرم ريػػػظ  سؤمػػػر سرػػػا  

  ػػػػػبخلـ في ػػػػػ   1998ول  رثػػػػػمر  ظػػػػػر  يظ عػػػػػ ـ 
سرممػػػمريف سرعنػػػر  د ػػػامي رامع ماػػػظ   رمثػػػ  ظػػػل 
محصػػا، سرظػػػرسئي   مػػػ  قػػ ممس  حػػػرؽ عػػػلل مػػػف 

لم  سرم  بػػي سرظػػر  يظ. ويظػػ   فػػ، ومغنػػلس   ػػبخ
سرح ممػػػػػػظ محػػػػػػلس  ع ػػػػػػ ر ظ خ صػػػػػػظ ربحصػػػػػػي  

  مقػل 2113سرظرسئي مم  فحظ سرب ري فػ، عػ ـ 
قمفػػ  ارػػؾ   ر سمػػ   سرمظػػ ل  عاػػ، سرمحصػػايف 

 .(2)مًسحرسؽ م  بي سرظرسئي مف ق   سرمممريف
 

خفض ت لفة التجاوب أو اتلترزام الضرريب : -هر
ببمثػػػ   ػػػان سرببػػػ رير فػػػ، نػػػمعيف مػػػف سرببػػػ رير 

 :(3) م 

                                                           
"عةإ ع ريت إقاداليت نامت أؼّد ظّاي اٌد٠ٓ ِٛطٝ،  (1)

 .111، ِزظع طثك  وزٖ، ؽ يج قلاةر  قلضريبج"

)2( Fjeldstand, odd-Helge & Lise Ranker, 

"Taxation and Tax Reform in Developing 

Countries: Illustrations from Sub-Sahran 

Africa", Working Paper No.1, Michelsen 

Institute, Bergen Norway,2008, p.8, 9, 27. 

Accessed on 21/8/2014, Available at 

http://www.cmi.no/publications/file/1551-

taxation-and-tax-reforms-in-developing-

countries.pdf 

ٌّش٠د ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع ( 3(  

: يبعػػرض سرممػػمؿ  ػػلد  مػػف يف اتداريررةالت ررال -
ب ػػػػػػليـ سإلقػػػػػػرسر سرظػػػػػػػر  ، مًسنب ػػػػػػ د   ػػػػػػلفل ليػػػػػػػف 
سرظػػر  ظ ؤع ػػ د  لسر ػػظ بث ػػ     اػػ   نػػا ر من ػػ  
مػػػػ  يبطا ػػػػ  نظػػػػ ـ سرػػػػرفي سرػػػػاسب، مػػػػف سإلحبفػػػػ ف 
 ػػ رفمسبير مًسم ػػ ؾ سرػػلف بر مسر ػػسل     إلظػػ فظ 
رماػػػػ،د سإلقػػػػرسرس  مسرنمػػػػ اج سرمبعػػػػلل   مسرػػػػا  ي 

ر  سرظػػػر  يظ رعػػػل  مػػػرس  من ػػػ  رب ػػػليـ رم ػػػ ر سإللس
سإلقػػرسر سرظػػر  ، وم سرطعػػف عاػػ، رفػػي سرظػػر  ظ 
وم ب ػػػػليـ سرمعاممػػػػػ   سربػػػػػ، قػػػػػل بطا  ػػػػػ  محػػػػػلس  

 سرفحص مسرمرسسعظ.
: عنػػػػػػلم  ببػػػػػػمف سر ػػػػػػمسنيف الت ررررراليف الماليررررررة -

مسإلسػػرسدس  سرظػػر  يظ مع ػػل  مغيػػر مف ممػػظ مػػػل 
علـ بمسفر سرمع، سرظر  ، سربػ ف، رػل  سرممػمؿ  
مسرخ ػر  سر ػ   ظ فػ،  يفيػظ  ب ػ ع  ػان سإلسػرسدس   
 مؼ ياسد سرمممؿ رإل بع نظ  دحل سرمح   يف وم 
سر ػػػػ نمنييف رمرسسعػػػػظ مًسنسػػػػ ز  ػػػػان سؤعمػػػػ ؿ رػػػػل  
سإللسر  سرظػػػػر  يظ  سؤمػػػػر سرػػػػا  يعرظػػػػ  ؤع ػػػػ د 

 م ريظ  ظ فيظ.
وف سرب ػػػري سرظػػػر  ، ي ػػػلو  (4)م ػػػر  سرػػػ عض    

مسإلسبم عيػػػػػظ. حيػػػػػث بنب ػػػػػ، سرعلسرػػػػػظ سرظػػػػػر  يظ 
م بلقػػػ  قصػػػمر سرػػػمع، سرظػػػر  ، رػػػل  سم ػػػمر 
سرممػػػػمريف  معػػػػلـ سرنزس ػػػػظ مسإلربػػػػزسـ سرخا ػػػػ، رػػػػل  

ظرررراهرة  عػػػػض رسػػػػ ؿ سرظػػػػرسئي  ريػػػػ ل  رمسػػػػمل 
  م ػػم ف ػػ ل  لسر   مسرػػا  يعػػل الفسرراد الضررريب 

ح رػػػػػظ بمصػػػػػر م  بعػػػػػرؼ  ف ػػػػػم ح رػػػػػظ ربسػػػػػ مز 
سر ػػػػ نمف م  ػػػػر سرميػػػػرمعيظ  معػػػػلـ  حبػػػػرسـ   ػػػػ  
                                                                  
-Brooks, Neil. ,"Key Issues in Income Tax: 

chaaenges of Tax Administration and 

Conpliance", Op., Cit., p.22. 

-Maria Celia P.Dosoto, "Reduction of the 

Taxpayer Administration Burden", 27th 

CIAT General Assembly, 1993, p.220. 

،  ار إٌٙللح "مبالئ قلةاليت قلعامةت"عامف ؿدلٝ،  (2)

 .342، ؽ 1422اٌعزت١ح، اٌما٘زج، 

http://www.cmi.no/publications/file/1551-taxation-and-tax-reforms-in-developing-countries.pdf
http://www.cmi.no/publications/file/1551-taxation-and-tax-reforms-in-developing-countries.pdf
http://www.cmi.no/publications/file/1551-taxation-and-tax-reforms-in-developing-countries.pdf
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رسؼ  ػػػػ ر يـ سرخا يػػػػظ مسرلينيػػػػظ سؤصػػػػياظ معػػػػلـ  عبػػػػ
سرث  بػػظ  مبلايػػػي راصػػػ ره سرخػػ ص عاػػػ، سرصػػػ ره 

 .(1)سرع ـ
م نػػػػ ؾ سرعليػػػػػل مػػػػف سرػػػػػلمسفل مسؤ ػػػػػ  ي مرسد     

 نبي ر سرف  ل سرظر    ف، مصر  م   م سرح ؿ 
فػ، سرعليػػل مػف سرػػلمؿ سرن ميػػظ مسرمب لمػظ عاػػ، حػػل 

 :(2)سر مسد  مسرب  يم ف ب  يم    ر  ق ميف
 

دوافرر  مرلمورئ الضرررا ب للفسررادل : القسرم ا ول
 وتتمث  ف  اآلت :

عػػػػػلـ معػػػػػ، سرممػػػػػمريف  ح ػػػػػمق ـ مًسربزسمػػػػػ ب ـ  -1
سرمنصػػػػػػمص عاي ػػػػػػ  ق نمنػػػػػػ    في ػػػػػػبل  مػػػػػػدممر  
سرظػػػػرسئي غيػػػػر سريػػػػرف د  ػػػػان سرن طػػػػظ  ػػػػل   مػػػػف 

 بمعيب ـ.
سر اطظ سرب لير ظ سرمس ػعظ رمػدممر  سرظػرسئي  -2

سرظػر  ظ وم سرنظػر ف، ب لير ورف ح سرمممؿ مرفي 

                                                           
"قلظسةةال قدلق ن اآليةةاث ؿللالغ اٌللد٠ٓ فللٛسٜ ِؽّللد،  (1)

، ِعٍلللح اٌثؽلللٛز اٌما١ٔٛٔلللح ٚااللرـلللا ٠ح، و١ٍلللح م ايةاةةةت"

، 4111، أورلللٛتز 11اٌؽملللٛق، ظاِعلللح إٌّـلللٛرج، اٌعلللد  

 .33ؽ

 ٌّش٠د  ِٓ اٌرفـ١ً فلال راظع (4)

- World Bank, "Anti-Corruption Strategy 

for Revenue Administration" Prem Notes, 

No.33, October 1999, p.1 Accessed on 

22/7/2014, Available at 

http://www1.worldbank.org/prem/PREMNot

es/premnote33.pdf 

-Purofit, Mahesh C., "Corruption in Tax 

Administration", World Bank, 2007.  

-Torgler, Benno., "Tax Morale, Trust and 

Corruption: Empirical Evidence from 

Transition Countries", Center for Research 

in Economics Management and The Arts, 

Switzerland, Working paper, No. 5,2004, p.6 

-Iman, patrick A.& Davina f. Jacobs, 

"Effects of Corruption on Tax Revenues 

in The Middle East", IMF working paper 

No. 270, Nov. 2007, p.7. Accessed on 

2/3/2014, Available at 

www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0

7270.pdf 

    

ف، ملئمظ   ػبح  ؽ  عػض سرممػمريف رإلعفػ دس  
وم سرخصػػمم   سرظػػر  يظ  سؤمػػر يسعػػ  سرممػػمؿ 
يحػػػػ مؿ  يػػػػب، سرطػػػػرؽ   برظػػػػ د صػػػػ حي  ػػػػان 

سرػػرفي..ع  ػػاس  -سر ػػاطظ فػػ، و  ممقػػل لسرفحػػص 
مػػف ن حيػػظ. ممػػف ن حيػػظ وخػػر  ف ر ػػاطظ سرب لير ػػظ 

ا ػ نمف سرمس عظ بعل لسفع  رب ليـ بف يرس  مخبافػظ ر
سرظػػػػػر    مسراػػػػػمسئه سرمنظمػػػػػظ  مػػػػػ  يح ػػػػػ  سرنفػػػػػل 
سريخصػػػػ  رمػػػػدممر  سرظػػػػرسئي. م عػػػػل   ػػػػبخلسـ 
سررفي سراسب، م زسؿ سرم ظ، ي ثر عاػ،  ػام ي   

 سرمممريف معلـ ث ب ـ  رس ؿ سإللسر  سرظر  يظ.
ظػػػػػػػعر سإليػػػػػػػرسؼ مسررق  ػػػػػػػظ عاػػػػػػػ، وعمػػػػػػػ ؿ  -3

مػػػػػػػدممر  سرظػػػػػػػرسئي   ػػػػػػػ  مظػػػػػػػعر سرع م ػػػػػػػ   
  سإللسر ظ سررسلعظ  سؤمر سرػا  سر  نمنيظ مسرسزسدس

يسع  بفعي  سررق  ظ عاػ، ولسد مػدممر  سرظػرسئي 
ربير ح    سرف  ل سرظػر  ، رػف يػ ثر   ريػ   

 سرمطامي.
سرمح ػػػمفيظ مسإلربزسمػػػ   سإلسبم عيػػػظ مػػػف ق ػػػ  -4

مػػمظف، سرظػػرسئي بسػػ ن سؤ ػػ  مسرعيػػير  سربػػ  رػػـ 
 بنعلـ  عل.

 

لترررزام دوافررر  الممرررولين ل ررردم ات : القسرررم الثررراص 
 والخضوع للفساد الضريب 

  يم ػػػف وف يمػػػ رس سرف ػػػ ل سرظػػػر  ، لمف      
 يبرسؾ وم ب بر مف سرمممؿ  مببمثػ  و ػـ و ػ  ي 
قي ـ سرممػمريف  ػنغمسد مبيػسيل مػدممر  سرظػرسئي 

 رإليبرسؾ ف، مم ر    سرف  ل ف، س ب،:
 
بع ػػل سر ػػمسنيف مسإلسػػرسدس  سرظػػر  يظ  سؤمػػر  -1

سرا  يفبه مس   مس ػع   إل ػ د    ػبخلسـ سر ػاطظ 
سرب لير ظ رمدممر  سرظرسئي  خ صظ ف، سر ػرسرس  
سر  مػػظ مثػػ :  نػػمل سإلعفػػ دس  سرظػػر  يظ مبحليػػػل 
سإلربزسمػػ   سرظػػر  يظ  مًسخبيػػ ر عينػػ   سرمرسسعػػػظ 

http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote33.pdf
http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote33.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07270.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07270.pdf
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لسر ػػظ مسرفحػػص    إلظػػ فظ إلب ػػ ـ سإلسػػرسدس  سإل
مسرظػػر  يظ   ربع يػػل معػػلـ ف ػػـ سرممػػمريف ر ػػ   مػػل 
سريػػعمر  عػػلـ سرعلسرػػظ  من ػػص سرث  فػػظ سرظػػر  يظ  
مم  يز ل مف فرصظ  يبرسب  ف، مم ر    ف  ػل  

 مل مدممر  سرظرسئي.
وزمػػػػظ سرث ػػػػظ سرمف ػػػػمل   ػػػػيف سرممػػػػمريف مسإللسر   -2

سرظػػػػر  يظ    إلظػػػػ فظ  رػػػػ، عػػػػلـ  قبنػػػػ ع سرممػػػػمؿ 
سإلسبمػ ع، مس قبصػ ل  راظػر  ظ   د ميػظ سرػلمر 

نظػػػرس  رعػػػلـ بح ػػػف سرخػػػلم   سربػػػ، ب لي ػػػ  سرلمرػػػظ 
مػػػػػػف بعاػػػػػػيـ مصػػػػػػحظ مطػػػػػػرؽ مصػػػػػػرؼ صػػػػػػح، 
مخلفػػػػ   مًسنبيػػػػ ر معػػػػل   سرف ػػػػر م ػػػػمد بمز ػػػػل 
سرػػػػػػلخ   ػػػػػػيف وفػػػػػػرسل سرمسبمػػػػػػل مًسخبفػػػػػػ د سرط  ػػػػػػظ 

 سرم ط،.
عػػلـ ث ػػػظ سرمػػػمسطنيف فػػ، سرم ػػػبمي   سإللسر ػػػظ -3

سرلمرػػظ  خ صػػظ مػػل بػػمرب مسر ي  ػػظ سرعايػػ  لسخػػ  
 عػػض مػػمظف، باػػؾ سرم ػػبمي   فػػ، وعمػػ ؿ غيػػر 

 .  ير فظ مف  ل 
مسرسػػػػلير   رػػػػا ر وف سرب ػػػػري سرظػػػػر  ، وحػػػػل    

صػػػػػمر سرف ػػػػػ ل سرظػػػػػر  ،  ف اي مػػػػػ  يبيػػػػػ    فػػػػػ، 
سإلبيػػػػػػ ف  دفعػػػػػػ ؿ غيػػػػػػر ميػػػػػػرمعظ ق نمنػػػػػػ  بػػػػػػ ل  
ربخفػػيض سإلربزسمػػ   سرظػػر  يظ  ليػػر مسػػ  حػػ   

ري سرظػر  ، يم ػف وف  ينم  سرفرؽ  ين م  وف سرب 
يػػبـ مػػف س نػػي مسحػػل م ػػم سرممػػمؿ   ينمػػ  سرف ػػ ل 
سرظػػػػػػػر  ، ي ػػػػػػػباـز بمسطػػػػػػػ  سرممػػػػػػػمؿ ممػػػػػػػدممر  

 . (1)سرظرسئي
م بمقػػػػػر نسػػػػػ ح   ػػػػػبرسبيسيظ م  فحػػػػػظ سرف ػػػػػ ل    

سرظر  ، عا،  م  نيػ    ػ  لمرػظ  ممػل  سرػلعـ 
سر ي  ػػػػ، سرم  ػػػػل ر ػػػػ   ممػػػػل  معػػػػ، سرممػػػػمريف  

                                                           
، "قدلق ة قلضةريبيت قلةديألةت"رِلاْ ؿلد٠ك ِؽّلد،  (1)

 .421ِزظع طثك  وزٖ، ؽ

حػػ    سرف ػػ ل  مس ػػبعلسل ـ رإليػػبرسؾ فػػ،  يػػر
  رفظ   مسإل لغ عن  .

وتتمثررر  ا ليرررات التررر  يمكرررن للحكومرررات       
 إتخاذها لمكافحة الفساد الضريب  في اآلتي:

ب  ػػػػػػػػيي سربيػػػػػػػػر ع   مسراػػػػػػػػمسئه سرظػػػػػػػػر  يظ   -1
مسإلسػػػرسدس  سإللسر ػػػظ  ػػػلد  مػػػف سرحصػػػر مًسنب ػػػػ د  

   ربحصي .
بطػػػػػػػم ر نظػػػػػػػـ سرعمػػػػػػػ  سرػػػػػػػلسخا،  ػػػػػػػ إللسرس   -2

خػػػلؿ سربػػػن ل  سرلمر ػػػظ راعػػػ مايف  سرظػػػر  يظ مػػػف
فػػػػ، سرممسقػػػػل مسرمن صػػػػي سر  مػػػػظ مسرح   ػػػػظ مػػػػل 
مسػمل نظػػ ـ رقػ  ، سيػػل عاػ،  ػػاس سؤمػر  مًس  قػػل 
يز ػػل مػػف مسػػ ؿ سرف ػػ ل  ػػ إللسر  سرظػػر  يظ  مارػػؾ 
 لفل مػدممر  سرظػرسئي ريػ م  رمػلير  ـ را ػم ح 
   ػػ ئ ـ فبػػر  وبثػػر مػػف سرمحػػلل  فػػ، ممقػػل حيػػم  

 محلل.
مف سر اطظ سرب لير ػظ رمػمظف، سإللسرس  سرحل  -3

سرظػػر  يظ مػػل بط يػػ  نظػػ ـ سرػػرفي سرػػاسب، ممظػػل 
 سرظمس ي سربفياظ  نس ح  اس سرنظ ـ.

ز ػػػػػػػ ل  رمسبػػػػػػػي موسػػػػػػػمر سرعػػػػػػػ مايف  ػػػػػػػ إللسر   -4
سرظر  يظ مل بيليل سرع م    سر  نمنيظ مسرسزسدس  
سإللسر ػػػػػظ مبفعيػػػػػ  بط ي  ػػػػػ   حيػػػػػث بسعػػػػػ  سرنفػػػػػل 

ف ػػػػػػ ل منفعبػػػػػػظ وقػػػػػػ  مػػػػػػف سرمػػػػػػ ل  سرع ئػػػػػػل مػػػػػػف سر
 سربب رير سرمرب طظ   ر ي ـ   رف  ل.

بفعيػػػػ  سررق  ػػػػظ سرلسخايػػػػظ مػػػػف ق ػػػػ  سرمحػػػػلس   -5
سرم ػػػػئمرظ رمعرفػػػػظ  ػػػػام ي   مػػػػدممر  سرظػػػػرسئي 
لسخ  مخػ رج سإللسرس  سرظػر  يظ مبع ػي مصػ لر 
ثػػرمب ـ.  ػػاس  س نػػي بفعيػػ  سررق  ػػظ سرخ رسيػػظ مػػف 

  ق ػػػ  م   ػػػ   سرمسبمػػػل سرمػػػلن، مثػػػ  سرسمعيػػػ 
غيػػػػػػػر سرح مميػػػػػػػظ موس ػػػػػػػز  سإلعػػػػػػػلـ مسرصػػػػػػػح فظ 

 مغير  .
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بفعيػػػػػ  لمر مر ػػػػػز سإلعػػػػػلـ سرظػػػػػر  ، فػػػػػ،  -6
 طػػلع سرسم ػػمر عاػػ، مػػ  بػػـ  نسػػ زن مػػف بطػػم ر 
مبح يف رم بم  سرخلم   سرم لمظ ر ػـ  مببثيػر 
 ػػػرسمج سربمعيػػػظ رز ػػػ ل  م ػػػبم  سرػػػمع، سرظػػػر  ، 
رل  سرم افيف  مبخصيص خطمب   بفيػظ  ػ خنظ 

م ػػػػػمر مػػػػػف سإل ػػػػػلغ عػػػػػف سؤنيػػػػػطظ ربم ػػػػػيف سرس
 سرمخ رفظ.

سرػػػػػػلعـ سر ي  ػػػػػػ،  ريػػػػػػ   م  فحػػػػػػظ سرف ػػػػػػ ل  -7
سرظػػر  ، مفػػلمف ارػػؾ ببػػمف سرس ػػمل سإلصػػلحيظ 

 عرظظ رافي .
 الصتا ج والتوصيات

 أواًل: الصتا ج
ببمثػػػ  و ػػػـ سرنبػػػ ئج سربػػػ  بػػػـ سربمصػػػ   ري ػػػ  فيمػػػ  
يبعاػػ   د ػػ  ي سرب ػػري سرظػػر    فػػ  مصػػر فػػ  

 س ب :
أسررباب التسرررب الضررريبي الصرراتج  ررن ( 1)

 السياسة الضريبية
وف سرعلقػػػػػػظ  ػػػػػػيف معػػػػػػلؿ سرظػػػػػػر  ظ مسرب ػػػػػػري  -

سرظر       علقظ غير مسظحظ ي بنف   سرب يػر 
مف سرلممض مسربظ ري  نظرس  رمسػمل سرعليػل مػف 
سرعمسمػػػػػ  سربميػػػػػظ مسربيفيػػػػػظ سرمػػػػػ ثر  مثػػػػػ  معػػػػػلؿ 
سرع م ػػظ وم سرلرسمػػظ مقيمػػظ سرػػلخ  سرفعاػػ  مغير ػػ  

 مف سرعمسم  سرظر  يظ  خلؼ معلؿ سرظر  ظ .
رػػػػػػـ بصػػػػػػ  سر ي  ػػػػػػظ سرظػػػػػػر  يظ فػػػػػػ  مصػػػػػػر  -

رام بم  سرمرغمي ف  بخفيػر سؤع ػ د سرظػر  يظ 
 مسد  خفض معل   سرظر  ظ وم  بم يل ق عػل  
سإلعف دس  سرم رر  راع  د سرع ئايظ  حيػث ببػمسر، 
 ربفػػػػػ ع وع ػػػػػ د سرمعييػػػػػظ مسؤ ػػػػػع ر فػػػػػ  س منػػػػػظ 

 عػػػف نظػػػ ـ سرعمرمػػػظ ممػػػ   ػػػمؼ سؤخيػػػر   فظػػػل
يػػػػبمخض عنػػػػ  مػػػػف سرعمػػػػ   م ػػػػلو حر ػػػػظ سربسػػػػ ر  

سرخ رسيػػػػظ  م  ربػػػػ ر   يػػػػبلسل حػػػػل  سرمن ف ػػػػظ  ػػػػيف 
سرمنبسػػػػػػيف سرمحايػػػػػػيف منظػػػػػػرسئ ـ فػػػػػػ    فػػػػػػظ لمؿ 

 سرع رـ.
وف  نػػػػػػ ؾ بعػػػػػػليل  مبب ريػػػػػػظ فػػػػػػ  سرمعػػػػػػل    -

راظػػػػر  ظ عاػػػػ، سرػػػػلخ  فػػػػ  مصػػػػر خػػػػلؿ فبػػػػر  
سربط يػػػػػػ   مسيػػػػػػز     إلظػػػػػػ فظ  رػػػػػػ، عػػػػػػلـ بمحيػػػػػػل

 إلخبلؼ س رسد. 
  يمسل لسرظ  لؼ بديير ظ را ي  ػظ سرظػر  يظ  -

بعمػػػػ  عاػػػػ، بعظػػػػيـ سرحصػػػػياظ سرظػػػػر  يظ  مػػػػ    
يظػػػػػػػػػر  حػػػػػػػػػمسفز سرعمػػػػػػػػػ  مسرنيػػػػػػػػػ ب سإلنبػػػػػػػػػ س  
مس قبص ل   صفظ ع مػظ  سؤمػر سرػا  يعنػ  ونػ  
يبعػػػػيف عاػػػػ، صػػػػ نل سر ي  ػػػػظ سرظػػػػر  يظ معرفػػػػظ 

 اب  .سرمعلؿ سؤمث  راظر  ظ مسرمعظـ حصي
رغػػػـ مسػػػمل ع م ػػػ   مرب طػػػظ  عمايػػػظ سرب ػػػري  -

سرظػػػػػػر    فػػػػػػ   طػػػػػػ ر سرظػػػػػػر  ظ عاػػػػػػ  سرػػػػػػلخ  
مسرظػػػػػػر  ظ سرع مػػػػػػظ عاػػػػػػ  سرم يعػػػػػػ   مسرظػػػػػػر  ظ 
سرسمر يػػػظ     ونػػػ  يب ػػػـ  عػػػلـ سرفع ريػػػظ  مسرػػػلري  

 عا  ارؾ  ربف ع معل   سرب ري سرظر   .
وث ػػػػ  مسقػػػػل سربط يػػػػ  راحػػػػمسفز سرظػػػػر  يظ فػػػػ،  -

مصر رإلعف دس  سرظر  يظ فيا    م ياظ رسػاي 
سرم بثمر ف  نظرس  إل ػ د  سربثيػر مػف سرم ػبثمر ف 
  بخلسـ  ان سإلعف دس   مارؾ مف خلؿ قيػ م ـ 
 بصػػػػفيظ ميػػػػرمع ب ـ  عػػػػل  نب ػػػػ د فبػػػػر  سإلعفػػػػ د 
سرظػػػػػػػر  ،  مسإلنب ػػػػػػػ ؿ رمزسمرػػػػػػػظ ونيػػػػػػػطظ وخػػػػػػػر  

عاػػػػ،  عفػػػػ دس  سليػػػػل  وم سر  ػػػػ د فػػػػ، راحصػػػػمؿ 
مزسمرػػظ نفػػس سرنيػػ ب مربػػف مػػل بلييػػر سؤ ػػـ مػػف 
وس  سرحصمؿ عا،  عف دس  سليل   سؤمر سرػا  
يػػػػػ ل  إل ػػػػػلسر سرحصػػػػػياظ سرظػػػػػر  يظ رػػػػػيس  ػػػػػاس 
فح ػػػػي  ػػػػ  ميػػػػعمر سرممػػػػمريف سرمابػػػػزميف  عػػػػلـ 
سرعلسرػػػػػظ فػػػػػ، سرمع ماػػػػػظ سرظػػػػػر  يظ  ن  يػػػػػؾ عػػػػػف 
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سرف ػػػػػ ل  ب اػػػػػيص سرمعػػػػػ د سرظػػػػػر  ، مفػػػػػبه  ػػػػػ ي
 سرظر  ،.

 

( أسررباب التسرررب الضررريبي الصاتجررة  ررن 2)
 التشري  الضريبي

عػلـ مظػمح  عػض سرنصػمص سربيػر عيظ سربػػ   -
 ول   ر، مز ل مف سرب ري سرظر   . 

عػلـ مسػػمل اسبيػظ رابيػػر ل سرظػر    سرمصػػر    -
سؤمػػػر سرػػػا  ول  رمسػػػمل عػػػلـ سإلب ػػػ ؽ سرػػػلسخا  
 ػػػيف نػػػص ظػػػر    معػػػيف منػػػص ظػػػر     خػػػر 

خ  نفس سر  نمف سرظػر     م ػارؾ عػلـ مسػمل لس
 ب ػػػ ؽ خػػػ رس   ػػػيف سربيػػػر ل سرظػػػر    م عػػػض 
 سربير ع   سرمنظمظ رانمسح  س قبص ليظ مسرم ريظ.

عػػلـ بح يػػ  سربيػػر ل سرظػػر    ر  عػػل  سرث ػػ    -
مسإل ػػب رسر مبلحػػ  بعليلبػػ   مػػ   ػػم سرحػػ ؿ فػػ  

 2115ر ػػػػنظ  91قػػػػ نمف سرظػػػػر  ظ عاػػػػ، سرػػػػلخ  
 رر  ي نػػ  فػ  مػػبف سر حػػث  سؤمػػر عاػ، سرنحػػم  ػػ

 سرا  وثر عا، عمايظ سرب ري سرظر   .
 

( أسررباب التسرررب الضررريبي الصاتجررة  ررن 3)
 اتدارة الضريبية

عليػػػل مػػػف سرسمسنػػػي   نػػػ ؾ وف سر حػػػث ومظػػػه   
 سرب  ول  رظ  ر  سرب ري سرظر    مف و م  :

* الجواصررب المت لقررة بالهيكرر  التصظيمرري لررإلدارة 
بعلي  سر ي   سربنظيم  رمصاحظ رغـ الضريبية: 

سرظػػػػػػػػرسئي سرع مػػػػػػػػظ     وف  نػػػػػػػػ ؾ عليػػػػػػػػل مػػػػػػػػف 
سإللسرس  سرمر ز ػػظ فػػ  ح سػػظ رمز ػػل مػػف سربطػػم ر 
مثػػػػػ  سإللسر  سرمر ز ػػػػػظ ريػػػػػػئمف سرح  ػػػػػي س رػػػػػػ  
مسإللسر  سرمر ز ػػػػػظ رم  فحػػػػػظ سرب ػػػػػري سرظػػػػػر   : 
وظر  ر، ارؾ وف  ن ؾ عػلـ بن  ػي  ػيف وعػلسل 

ئي سرع مػػػػػػظ سرممػػػػػػمريف مرسػػػػػػ ؿ مصػػػػػػاحظ سرظػػػػػػرس
 خ صظ فيم  يبعا   عمايظ سرفحص سرظر   .

 * الجواصب البشرية والمادية لإلدارة الضريبية: 
 بحايػػػػ  سرسمسنػػػػي سر يػػػػر ظ مسرم ليػػػػظ  بظػػػػه      
 س ب :

 بسػػػ ن معظػػػـ حر ػػػظ سإلصػػػلح مسربعػػػلي  مػػػػف  -
س نػػػي مصػػػاحظ سرظػػػرسئي نحػػػم مع رسػػػظ ميػػػ ب  

رػػػا  سرعمػػػ  لمف سرنظػػػر رز ػػػ ل  فع ريبػػػ   سؤمػػػر س
ي ػػػػػيف عػػػػػلـ سإل بمػػػػػ ـ  نعب ػػػػػ رس  سربػػػػػـ مسربيػػػػػر 
رإلم  نيػػػ   سر يػػػر ظ  رغػػػـ مسػػػمل  ػػػرسمج بلر  يػػػظ 
عاػػػ، م ػػػبم  عػػػ ر      وف فع ريب ػػػ  رػػػـ بػػػنع س 

   ر لر سرمطامي عا، م بم  سؤلسد.
بب ػػػػػػػـ سإللسر  سرظػػػػػػػر  يظ فػػػػػػػ  مصػػػػػػػر  عػػػػػػػلـ  -

 سإل ب لؿ ممف مظ  ر ارؾ سؤب : 
مسرم ريػظ سربػ  بح ػـ .. خظمع   را مسعل سإللسر ػظ 

 ػػػػ ق  سؤس ػػػػػز  سرح مميػػػػػظ فػػػػػ  سربعيػػػػػيف مسربرقيػػػػػظ 
مخلفػػ   م  ربػػ ر    ب ػػـم  مظػػل قمسعػػل ممعػػ يير 
 خبي ر سرمعينيف  مبخظل ربلخ  وصح ي سرنفػما 

 سر ي   .
.. ببػػػػػػمر،  يئػػػػػػظ قظػػػػػػ ي  سرلمرػػػػػػظ لمرػػػػػػيس سإللسر  
سرظػػر  يظع ومػػر سرػػلف ع فػػ  سرمن زعػػ   سر ظػػ ئيظ 

  يسمز رفػل سرػلعم  سرسن ئيػظ  مل سرمممريف   م 
فػػػ  سرسػػػرسئـ سرمنصػػػمص عاي ػػػ  فػػػ  سر ػػػ نمف   ػػػ  
عػػػػػػلـ سػػػػػػمسز  بخػػػػػػ ا و   سػػػػػػرسد مػػػػػػف  سػػػػػػرسدس  
سربح يػ       نػ د عاػ، طاػػي  بػ    مػف سرػػمز ر  
سؤمػػػػر سرػػػػا  ي ػػػػيف سربػػػػلخ  سر ي  ػػػػ  فػػػػ  عمػػػػ  

 سإللسر  سرظر  يظ.
 باتجرا ات الضريبية * الجواصب المت لقة

سإلسػػػرسدس  سرظر ػػػ يظ ب ػػػيف وف عنػػػل بحايػػػ      
 سرب ري سرظر    يرسل ر ب :

مسػػمل قصػػمر فػػ   سػػرسدس  سرػػرفي  ػػمسد فيمػػ   -
يبعا   عماي   حصر سرم افيف نظرس  رعػلـ يػعمر 
مػػدممر سرحصػػر  د ميبػػ  لسخػػ  سر ػػاـ سإللسر  وم 
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فيمػػػ  يبعاػػػ   ػػػ رفحص سرظػػػر    نظػػػرس  ؤف نظػػػ ـ 
ف سرػػػػرفي سرػػػػاسب  رػػػػـ يح ػػػػ  سرنسػػػػ ح سرمنبظػػػػر مػػػػ

بط ي    نظػرس  إلربفػ ع ن ػ ظ سؤميػظ  ػيف سرممػمريف 
معلـ بمبل سإللسر  سرظر  يظ  نظ ـ معامم ب  سيل 

 رمسمل قصمر ف  سإلم  ني   سر ير ظ مسرفنيظ. 
يعبػػػػر  مرحاػػػػػظ سرفحػػػػػص عػػػػلـ سإلربػػػػػزسـ  م ػػػػػلو  -

  ػػػب لؿ سر ػػػنمس  سرظػػػر  يظ معػػػلـ بط يػػػ  م ػػػلو 
 سرمح   ظ مسرفحص سر نم .

سربيػػر ل سرظػػر    سرمصػػر   نيػػ د رػػـ يبظػػمف  -
مح بـ ظر  يظ مبخصصظ ف  سر ظ ي  سرظر  يظ 
مسببفػػػػػػػ،   رمحػػػػػػػ بـ سإل بلسئيػػػػػػػظ سرمنع ػػػػػػػل    يئػػػػػػػظ 
بس ر ػظ.  مػػ  رػػـ يبظػػمف ويظػػ  ق نمنػػ   رإلسػػرسدس  

 سرسن ئيظ.
الضريبي الصاتجرة  رن  ( أسباب التسرب4) 

 المجتم  الضريبي
 نصػػػػرؼ سرمسبمػػػػل سرظػػػػر     رػػػػ  مسممعػػػػظ     

رمم ر ػػػ     نػػػ  مػػػف ظػػػمف سؤ ػػػ  ي سرم ليػػػظ س
 راب ري سرظر     مرع  و م   يبمث  ف  س ب :

عػػػػػػلـ  ربػػػػػػزسـ سربثيػػػػػػر مػػػػػػف سرممػػػػػػمريف خ صػػػػػػظ  -
سرمبمػػػػػػػػ ثامف فػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػس سؤنيػػػػػػػػطظ مسرظػػػػػػػػرمؼ 
س قبصػػ ليظ مبنط ػػ  عاػػي ـ نفػػس سريػػرمب  مربػػف 
ر ػػـ معػػ مل  بفظػػيايظ خ صػػظ فػػ  ظػػ   ي  ػػظ 

 سرعفم سرظر   .
مػػػف س نػػػي سرممػػػمريف فػػػ  سإلنفػػػ ؽ عػػػلـ سرث ػػػظ  -

سرعػػػػ ـ مػػػػف حيػػػػث سرحسػػػػـ مسرنمعيػػػػظ غيػػػػر سرسيػػػػل  
م ػػػارؾ عػػػػلـ سرعلسرػػػػظ فػػػ  سربمز ػػػػل  سؤمػػػػر سرػػػػا  

 يعن  علـ  ف د  مفع ريظ سإلنف ؽ سرع ـ.
ظػػػػعر سرػػػػمع  سرظػػػػر    مسرث  فػػػػظ سرظػػػػر  يظ  -

خ صػػػػظ رػػػػل  سرممػػػػمريف ام  سرػػػػلخ  سرمػػػػنخفض  
سإلربػزسـ    م ارؾ سرمممريف سرايف رلي ـ رغ ظ ف  

ون ػـ يس اػمف  يفيػظ سإلربػزسـ  ػ ر مسنيف مسإلسػرسدس  
 سرظر  يظ.

قصر سإلنبف ع   رحصياظ سرظػر  يظ عاػ،   ػ ر  -
سرم ئمريف  م  رب ر  من فل سإلنف ؽ سرعػ ـ   بصػ  

 رام بح يف.
ظػػعر سرع م ػػ   وم   ػػبح رظ بط ي  ػػ    ػػارؾ  -

ظػػعر سررق  ػػظ سرنػػ بج عػػف ظػػعر  فػػ د  سإللسر  
سرظػػػػر  يظ مف ػػػػ ل ممظفي ػػػػ  فػػػػ   عػػػػض سإللسرس  

 سرظر  يظ.
 ثاصيًا: التوصيات

( مكافحرررررة أسرررررباب التسررررررب الضرررررريب  1)
 الصاتجة  ن السياسة الضريبية

*   ين ل  بعمػيـ نبػ ئج ويػظ لرس ػظ بمػ  راعلقػظ 
 يف معػلؿ سرظػر  ظ مسرب ػري سرظػر    فػ  لمرػظ 
معينػػظ عاػػ، سرمظػػل فػػ  غير ػػ  مػػف سرػػلمؿ  نظػػرس  
إلخػػػػػػبلؼ سرظػػػػػػرمؼ س قبصػػػػػػ ليظ مسإلسبم عيػػػػػػظ 

 مسر ي  يظ مغير   مف لمرظ ؤخر .
* ظػػػػرمر  مسػػػػمل لسرػػػػظ  ػػػػلؼ بديػػػػير ظ را ي  ػػػػظ 
سرظػػر  يظ بعمػػ  عاػػ، بعظػػيـ سرحصػػياظ سرظػػر  يظ 
 مػػػ    يظػػػر  حػػػمسفز سرعمػػػ  مسرنيػػػ ب سإلنبػػػ س  
مس قبص ل   صفظ ع مػظ  سؤمػر سرػا  يعنػ  ونػ  

رظػػػػر  يظ معرفػػػػظ يبعػػػػيف عاػػػػ، صػػػػ نل سر ي  ػػػػظ س
 سرمعلؿ سؤمث  راظر  ظ مسرمعظـ حصياب  .

* ظرمر   خبي ر سرح فز سرػا  يح ػ  سرم ػب لؼ 
مفػػػػ  سربمقيػػػػ  سرمرغػػػػمي م  ر ػػػػلر سرملئػػػػـ  مػػػػل 
سؤخػػا فػػ  سرح ػػ  ف وف فعايػػظ سرحػػمسفز سرظػػر  يظ 
يبمقػػػػػػر   رلرسػػػػػػظ سؤمرػػػػػػ  عاػػػػػػ  مسػػػػػػمل سرنظػػػػػػ ـ 
سرظر    سرػا  يحب ػي مسػملن ظػمف سرمبليػرس  

    يظ سرب  ببحـ ف  قرسرس  س  بثم ر.سؤ
* ظرمر   عػ ل  سرنظػر فػ  سربيػر ع   سرظػر  يظ 
مًسصػػلسر مم ػػمعظ سربيػػر ع   سرظػػر  يظ يػػبـ في ػػ  
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بسميل   فػظ قػمسنيف سرظػرسئي ممػ  يبعاػ    ػ  مػف 
 عف دس  مع م     مل مرسع   سربلرج ممسمل فبػر  

  نب  ريظ.
( مكافحررررة أسررررباب التسرررررب الضررررريب  2) 
 تجة  ن التشري  الضريب الصا
يبطاػػػػػي بح يػػػػػ    ػػػػػب رسر سربيػػػػػر ل ظػػػػػرمر      

بيػػػ ي  مساػػػس قػػػػمم  راظػػػر  ظ وم رسنػػػظ لسئمػػػػظ 
بظػػػػػـ  ػػػػػ  مػػػػػف خ ػػػػػرسد سرظػػػػػرسئي مسرمح  ػػػػػ يف 
مو ػػػػ با  سرس معػػػػ   مسر ػػػػ نمنييف  مببػػػػمف م مب ػػػػ  
لرس ظ سربطمرس  س قبص ليظ سرس ر ظ  مم  ي ػبسل 

ري مػػف ظػػرمؼ  ممػػ  ي ػػبحلث مػػف و ػػ ريي راب ػػ
سرظػػر    ببطاػػي بعػػليل  رابيػػر ع   سرظػػر  يظ 
سر  ئمظ  مل ظرمر  لرس ظ  ػان سربعػليل   عن يػظ 

عاػ،  -ثػلث  ػنمس  مػثل –مل طرح      فبر  
مساس سريعي ريػبـ  صػلسر سربيػر ل سرملئػـ  مػل 
بن يظ سر  نمف سر ػ ئـ مػف سرنصػمص سربػ    بب ػ  

ل بػػػـ لسخايػػػ   وم خ رسيػػػ   مػػػل سر ػػػ نمف سرم بػػػرح. مقػػػ
بيػ ي  سرمساػس سؤعاػػ  راظػرسئي ر ػاس سرلػػرض  
مسرمطاػػػمي بفعيػػػ  لمرن  ؤنػػػ   ػػػلمف  ػػػاس سربفعيػػػ  
بص ه سميل سربعليل  مسر رسرس  سرمزسر ظ مسرببي 
 سرلمر ظ سرخ صظ   رظرسئي   طاظ  نص سر  نمف.

 

( مكافحرررررة أسرررررباب التسررررررب الضرررررريب  3)
 الصاتجة  ن اتدارة الضريبية

ظػرمر  لرإلدارة الضرريبية:  الهيكر  التصظيمري -أ
سإل بمػػػػ ـ  مز ػػػػل مػػػػف سربطػػػػم ر رعػػػػل   لسرس  رعػػػػ  
و م ػػػ  سإللسر  سرمر ز ػػػظ ريػػػػئمف سرح  ػػػي س رػػػػ   
سإللسر  سرمر ز ػػػػػػػظ رمرسبػػػػػػػز سربػػػػػػػلر ي سرظػػػػػػػر  يظ  

 سإللسر  سرمر ز ظ رم  فحظ سرب ري سرظر   .
الجواصب البشرية والمادية لإلدارة الضريبية:  - ي

ظػػػػػػػػرمر  سإل بمػػػػػػػػ ـ  نعب ػػػػػػػػ رس  سربػػػػػػػػـ مسربيػػػػػػػػر 

رإلم  نيػػػػػػ   سر يػػػػػػر ظ  مظػػػػػػرمر  مظػػػػػػل قمسعػػػػػػل 
ممع يير  خبي ر سرمعينيف  ػ إللسر  سرظػر  يظ  عيػلس  
عف بلخ  سرنفما سر ي    رػيس  ػاس فح ػي   ػ  
يبعػػػػػػيف وف ببمبػػػػػػل سإللسر  سرظػػػػػػر  يظ   إل ػػػػػػب لؿ 
سرم ر  مسإللسر   م  رب ر  بب ح ر   سرفرصظ رب يػيـ 

لسد سرعػػػػػػػ مايف  يػػػػػػػ   لمر  مبط يػػػػػػػ  و ػػػػػػػامي و
سرثػػػػمسي مسرع ػػػػ ي   ػػػػ  مًسبخػػػػ ا س ريػػػػ   سرمن  ػػػػ ظ 

 راحف ف عا،  ف ئب   مفع ريب  .
 اتجرا ات الضريبية -ج
ظػػرمر  سإل بمػػ ـ  يػػع ظ * حصررر المكلفررين:    

سرحصػػػر سرظػػػر     مًسز ػػػ د رمح سؤلسد سربن ف ػػػ  
فػػػ  نفػػػمس مػػػدممر  سرحصػػػر  مبػػػمعيب ـ  د ميػػػظ 

فػػػػػ   ػػػػػاس سرمسػػػػػ ؿ  خ صػػػػػظ مػػػػػل بيػػػػػعي  سرعمػػػػػ 
سرني ب س قبصػ ل  رػيس  ػاس فح ػي   ػ  مبفػ قـ 
ن ػ ظ س قبصػػ ل غيػػر سرر ػػم     رن ػػ ظ رلقبصػػ ل 

 سرر م .
مع رسػظ ومسػ  سر صػمر * الفحرص الضرريبي:    

سرب، بعبر  مرحاػظ سرفحػص مسربػ  ببمثػ  فػ  
سإلربػػزسـ  م ػػلو   ػػب لؿ سر ػػنمس  سرظػػر  يظ   

    ظ مسرفحص سر نم .مبط ي  م لو سرمح
ربدبيػػػػل فع ريػػػػظ * الررررر   والط ررررن الضررررريبي:    

سرػػػػػرفي مسرطعػػػػػف سرظػػػػػر  ، رصػػػػػي نظ ح ػػػػػػمؽ 
مبدبيػػػػل  ربزسمػػػػ   سرممػػػػمؿ مسإللسر  سرظػػػػر  يظ 

 ن لـ مسممعبيف مف سرم برح  :
سؤمر  ببعا   ط يعظ عم  رس ف سرطعف  حيث -

ن برح وف ي مف  ن ؾ  لسر  ع مػظ رااسػ ف سرلسخايػظ 
 ػػػ إللسر  سرع مػػػظ راسػػػ ف سرطعػػػف  مػػػل مظػػػل و ػػػم  

سر مسعػػػل مسرػػػنظـ سربفياػػػظ  حم يب ػػػ  مًس ػػػب لر   موف 
 ببمف قرسرسب   م ب اظ.

 سرث نيػػظ ببعاػػ    ر ظػػ د سرظػػر  ،  حيػػث ن بػػرح-
ظرمر   نيػ د محػ بـ ظػر  يظ مبخصصػظ ببػمر، 
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سر ػػػػػػػ  فػػػػػػػ  سرمن زعػػػػػػػ   سرظػػػػػػػر  يظ  ػػػػػػػيف سإللسر  
رث ػظ م ػرعظ سرظر  يظ مسرممػمؿ رظػم ف سرسليػظ مس

سر ػػػػ .  ػػػػارؾ ظػػػػرمر   عػػػػلسل قػػػػ نمف رإلسػػػػرسدس  
 سرظر  يظ.

 

( مكافحرررررة أسرررررباب التسررررررب الضرررررريب  4)
 الصاتجة  ن المجتم  الضريب 

مرسعػػػػ   سرممػػػػمريف فػػػػ  خطػػػػي سإلنفػػػػ ؽ سرعػػػػ ـ   -
ممح مرػػػػظ بط يػػػػ  م ػػػػلو سرف ئػػػػل  رامػػػػل  سر ي  ػػػػ  

 مسرر يظ سربنظيميظ.
بحليػػػػل  ػػػػرسمج سرحصػػػػر مسرفحػػػػص مػػػػف خػػػػلؿ  -

معيػػ ر سرعلسرػػظ سؤف يػػظ  ممح مرػػظ بم ػػيل سؤمعيػػظ 
 سرظر   يظ رسميل سرخ ظعيف راظر  ظ.

مرسعػػػػػػػػ   سؤع ػػػػػػػػ د سرظػػػػػػػػر  يظ سرمسقعػػػػػػػػظ عاػػػػػػػػ،  -
سرممػػػػػػمريف مػػػػػػف خػػػػػػلؿ عػػػػػػلـ  خػػػػػػبلؼ سرعػػػػػػيد 
 سرظر    سرفعا  عف سرعيد سرظر    سر  نمن .

بد ػػيس ونظمػػظ رق  يػػظ م  يػػر  ب ػػمه   ر ػػيطر   -
مه  م  فحػظ سرف ػ ل فػ   لسر  سرم ريظ مسإللسر ظ رب 

سرنف    سرع مظ ريس  اس فح ي     يبعيف بػمسفر 
سرػػػػػلعـ سر ي  ػػػػػ  مبحليػػػػػل سرم ػػػػػئمري   سإللسر ػػػػػظ 

 مسرم ريظ.
بحليل  ري   لعـ سإلربػزسـ مػف س نػي سرممػمريف  -

خ صػػػػػػظ سرػػػػػػايف   يبمبعػػػػػػمف  ػػػػػػ رمع  سرظػػػػػػر    
 م بمبعمف   رس   سرظر   .

ممػػنه حػػمسفز  بحليػػل عمايػػ   سربح ػػ  مسربيػػر -
رانزس ظ فػ  سإللسر  سرظػر  يظ را ظػ د عاػ، سرف ػ ل 

 ف  سإللسر  سرظر  يظ مبح ي   ربزسـ سرمممريف.
 نيػػػػ د ونظمػػػػظ عاػػػػ، سرح  ػػػػي س رػػػػ  رب ػػػػ ي   -

عماي   سررصل م يػر سإلنحرسفػ    سؤمػر سرػا  
ي ػػػ  ـ فػػػ  رفػػػل  فػػػ د  سإللسر  سرظػػػر  يظ  مز ػػػ ل  

  ربزسـ سرمممريف.

لتسررررب الضرررريب  الصررراتج  رررن وبالصسررربة ل    
المجتم  الضريب  واتدارة الضرريبية م رًا صقتررح 
مجمو رررة مرررن ا ليرررات التررر  يمكرررن للحكومرررات 
إتخاذهررا لمكافحررة الفسرراد الضررريب  تتمثرر  فرري 

ب  ػػػػيي سربيػػػػر ع   مسراػػػػمسئه سرظػػػػر  يظ  اآلترررري: 
 مسإلسرسدس  سإللسر ظ  لد  مف سرحصر مًسنب  د  

مػػػػػػػػ  سرػػػػػػػػلسخا،   ربحصػػػػػػػػي   مبطػػػػػػػػم ر نظػػػػػػػػـ سرع
   إللسرس  سرظر  يظ  مسرحل مف سر اطظ سرب لير ظ 

رمػػػػمظف، سإللسرس  سرظػػػػر  يظ مػػػػل بط يػػػػ  نظػػػػ ـ 
سررفي سراسب، ممظل سرظمس ي سربفياػظ  نسػ ح  ػاس 
سرنظػػػػػ ـ. ويظػػػػػ  ز ػػػػػ ل  رمسبػػػػػي موسػػػػػمر سرعػػػػػ مايف 
 ػػ إللسر  سرظػػر  يظ مػػل بيػػليل سرع م ػػ   سر  نمنيػػػظ 

ي  ػ .  ػارؾ بفعيػ  مسرسزسدس  سإللسر ظ مبفعي  بط 
سررق  ػػػظ سرلسخايػػػظ مسررق  ػػػظ سرخ رسيػػػظ مبفعيػػػ  لمر 
مر ػػز سإلعػػلـ سرظػػر  ، . موخيػػرس  ظػػرمر  بػػمسفر 
 سرلعـ سر ي  ،  ري   م  فحظ سرف  ل سرظر  ،.
أمرررررا  ليرررررات اتدارة الضرررررريبية لرررررد م اتلترررررزام 

فػػػػػػػيم ف   ػػػػػػػبخلسـ  ريبػػػػػػػيف  م يػػػػػػػرسف الطرررررررو   
ظ ف، لعػـ سإلربػزسـ رئي ي ف رنس ح سإللسر  سرظر  ي

سرطػػػػػمع، راممػػػػػمريف  مػػػػػ : بط يػػػػػ  نظػػػػػ ـ سرػػػػػرفي 
سرػػػػاسب، م ػػػػم ممسػػػػمل فعػػػػل  مم ػػػػ عل  سرممػػػػمريف 
عاػػػ، سإلربػػػزسـ سرطػػػمع،: مي ػػػمف ارػػػؾ مػػػف خػػػلؿ 
س بػػ،: نيػػر سرث  فػػظ سرظػػر  يظ  ب ػػليـ سرمعاممػػ   
سرلزمػػظ راممػػمريف  بفعيػػ  لمر خ ػػرسد مم بيػػ ر  

 ػػػػػف سرظػػػػػرسئي فػػػػػ، لعػػػػػـ سإلربػػػػػزسـ سرطػػػػػمع،  ح
مع ماػظ سرممػمريف لسخػ  مخػ رج سإللسر  سرظػػر  يظ  

 خفض ببافظ سربس مي سرظر  ،.
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 المراج 
 أواًل: المراج  ال ر ية

"مدخ  لدراسة مالية سر يل وحمل ع ل سرخػ ر    -
  لسر  ػػػػػػػرريف  الدولرررررررة والسياسرررررررات الماليرررررررة"

 .2115سرمنصمر   
"ب ض مظاهر الت اون ف  و  مظ دمحم سرفمر،   -

ال ررب  الضررريب  القرراصوص  فرر  التشررري   توزيرر 
  مساػظ  ايػظ سرح ػمؽ را حػمث الضريب  المصرئ"

سر  نمنيػػػظ مس قبصػػػ ليظ  سإلصػػػلسر سرث رػػػث  سر ػػػنظ 
مػػػػػػػلح  دمحم 1994سرعيػػػػػػػرمف  سرعػػػػػػػلل سرثػػػػػػػ ن،  

   "االقتصررراد ال رررام والسياسرررة الماليرررة"سرع ػػػ ل  
 .1999م ب ظ سرملينظ  سرزق ز    

"الطرير: صحرو سرم  رنظ   سإللسر  سرع مظ را حمث -
  مصػػػػػاحظ سرظػػػػػرسئي عاػػػػػ، اتلترررررزام الضرررررريب "
 .2117سرم يع    وببمفر 

"الماليررررة ال امررررة: أدواتهررررا  ػػػػ  ر دمحم عػػػػباـ   -
  لسر سرن ظػػػػػػظ سرعرفيػػػػػػظ  و ثارهررررررا االقتصررررررادية"
 1991سر   ر   سرط عظ سررس عظ  

  لسر "الممرول واتدارة الضرريبية"رس ػه ربيػي   -
 .1991  سر   ر   سرن ظظ سرعرفيظ

"اتدارة الضرررررررررريبية رمظػػػػػػػػػ ف صػػػػػػػػػلي  دمحم   -
 .2116     لسر سرن ظظ سرعرفيظ  سر   ر الحديثة"

"دراسررررة تحليليررررة إصتقاديررررة سػػػػلؿ سريػػػػ فع،   -
لفلسررفة المحاسرربة الضررريبية فرر  ظرر  القرراصون 

   سرمػػػػػ بمر سرظػػػػػر  ، "2005لسرررررصة  91رقررررم 
 سر ػػ  ل عيػػر  سرسمعيػػظ سرمصػػر ظ رام ريػػظ سرع مػػظ

 .2111مسرظرسئي  
"ظاهرة التهرب الضريب : سم ؿ فمز  يمس   -

, ر ػػ رظ مكافحتهررا ودور الشرررطة فرر  مالحقتهررا"
ل بمرس  غير منيػمر    ايػظ سرح ػمؽ  س معػظ عػيف 

 .1982يمس  

"الررررررصظم الضررررررريبية: سمعػػػػػػ  دمحم دمحم عػػػػػػ مر   -
  م ب ػػػػظ سرملينػػػػظ  سرزقػػػػ ز    مرررردخ  اقتصررررادئ"

 .1999سرط عظ سؤمر،  
  "الرررصظم الضرررريبية" مػػػل ع ػػػل سرمسيػػػل لرسز  ح -

 . 2115سرلسر سرس معيظ  س   نلر ظ
واقررررررر  ا صظمرررررررة ح ػػػػػػػن، عاػػػػػػػ، خرفػػػػػػػمش    -

   الضرررريبية والررردول ال ر يرررة وأسرررس تصسررريقها
مساظ سرمحػل  س قبصػ ليظ سرعرفيػظ  سر ػنظ سررس عػظ  

 1989سرعلل سر   ل  يمريم 
" مصظمرررة صػػػفم  ع ػػػل سر ػػػلـ عػػػمض      -

ارة ال الميررة واتسررتثمار ا جصبرر  المباشررر: التجرر
دراسة تحليلية لآلثرار المحتملرة تتفراق التريمرز 
 لرر  تطررور حركررة اتسررتثمار ا جصبرر  المباشررر 

  لسر سرن ظػػػػػظ سرعرفيػػػػػظ  إلررررر  الررررردول الصاميرررررة"
 .2114سر   ر   

"الفسرررررراد اتدارئ صػػػػػػلح سرػػػػػػليف فػػػػػػمز  دمحم   -
نيػػػػػػظ   مساػػػػػػظ سر حػػػػػػمث سر  نم و ليررررررات مكافحترررررره"

مس قبصػػػ ليظ   ايػػػظ سرح ػػػمؽ  س معػػػظ سرمنصػػػمر   
 .2111  وببمفر 51سرعلل 

" ولمرررة الصظرررام االقتصرررادئ عػػػ لؿ سرم ػػػل    -
 .2113  سرلسر سرا ن نيظ  سر   ر   ال الم "

  لسر "مبادئ الماليرة ال امرة"ع طر صلق،   -
 .1977سرن ظظ سرعرفيظ  سر   ر   

ر يػػػػػظ  عمػػػػػ ل وحمػػػػػل عاػػػػػ،   سإللسر  سرظػػػػػر  يظ:-
"الضرررريبة م ػػػب  ايظ   سرمػػػ بمر سرظػػػر  ، سؤمؿ  

  والقررررن الواحرررد وال شررررين: رليرررة مسرررتقبلية"
 1991سمعيظ سرظرسئي سرمصر ظ  سر   ر   

  مرسػػػل  ػػػ   "الماليرررة ال امرررة"عاػػػ، رطفػػػ،   -
 ا رن
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" وامر  التهررب ع ل سرمعط، سر يل سر  ػمسش   -
  مساػػػظ مصػػػر سرمع صػػػر   مرررن ضررررا ب الررردخ "

 .1986  س ر   414  سرعلل 74سر نظ 
ل"الجواصرررب االقتصرررادية ف ػػػيـ عمػػػر ف ػػػيـ ع يػػػل -

ر ػػػػػ رظ  ل بػػػػػمرسن  والماليرررررة لالقتصررررراد الخفررررري"ل
 . 2112 ايظسرح مؽ  س معظ طنط  

"الضرررريبة  لررر  أر ررراح رياػػػ، عز ػػػز صػػػايي   -
  م ب ػػػػػظ سربب مػػػػػ   سرزقػػػػػ ز    شرررررركات ا مررررروال"

2111. 
  صرررة"" قضررايا ماليررة م ادمحم سػػلؿ خطػػ ي   -

ق ػػػػػػـ سرم ريػػػػػػظ سرع مػػػػػػظ   ايػػػػػػظ سربسػػػػػػ ر   س معػػػػػػظ 
 .2114س   نلر ظ  

"أثر فجوة التوق ات دمحم ع ل سرمنعـ سريمسرف،   -
فررر  المراج رررة  لررر  صجررراح الفحرررص الضرررريب  

  سرمػػ بمر بال يصرة فرر  ضررو  صظررام الررر   الررذات "
سرظر  ، سر   ل عير  سرسمعيظ سرمصر ظ رام ريظ 

 2111مريم ي 7 -5سرع مظ مسرظرسئي  
" اتصررالح  دمحم عمػ ل ع ػػل سرم ػػ ي سر ػػن  ط   -

الضريبي م  التطبي:  ل  اتدارة الضريبية في 
  ر ػػ رظ ل بػػمرس  مصررر: دراسررة تحليليررة مقارصررة "

غيػػر منيػػمر    ايػػظ سرح ػػمؽ  س معػػظ سرمنصػػمر   
2113. 

دمحم نسيػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػ لم  مرسػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػ   ا ػػػػػػػػػرن   -
 355  354ص
دمحم محمػػػػػػمل سرنفػػػػػػرسم    سر ظػػػػػػ د سرظػػػػػػر  ،:  -

ظػػػرمر  سربعػػػلي  مسربطػػػػم ر   سرمػػػ بمر سرظػػػػر  ، 
"رليرة مسرتقبلية للضررا ب سرث رث عير   عنػمسف 

 ايػػظ سربسػػ ر   س معػػظ  لرر  الرردخ  فرر  مصررر"ل 
عػػػػػػػيف يػػػػػػػمس  لسر سرػػػػػػػلف ع سرسػػػػػػػم   سر ػػػػػػػ  ر   

2111. 

محمػػػمل سر ػػػيل سرنػػػ غ،    لسر  سرظػػػرسئي عاػػػ،  -
ر: سإلنسػػػػػػػػ زس  مسربحػػػػػػػػلي   سرػػػػػػػػلخ  فػػػػػػػػ، مصػػػػػػػػ

ممبطا ػػػػػ   بطػػػػػم ر سؤلسد   سرمػػػػػ بمر سرظػػػػػر  ، 
"الضررررريبة والقرررررن الواحررررد وال شرررررين: سؤمؿ  

 .1998  يي رل  سر   ر   رلية مستقبلية"
"االقتصاد ال رام والسياسرة ملح  دمحم سرع ػ ل   -

 .1999  م ب ظ سرملينظ  سرزق ز     المالية"
دارة الضرريبية برين "اتن ليظ دمحم ع ل سرحػ فظ   -

  سرمػػ بمر سرظػػر  ، سؤمؿ  الحاضررر والمسررتقب "
"الضررررريبة والقرررررن الواحررررد وال شرررررين: رليررررة 

  سمعيػظ سرظػرسئي سرمصػر ظ  سر ػػ  ر   مسرتقبلية"
1991   

"دور الهصدسررة الضررريبية فرر  نعػيـ ف ػػيـ حنػػ    -
  مػ بمر إ ادة هيكلة الصظم الضريب  ف  مصرر"

إل ػػػػػػػػػػػػػبثم ر سر نل ػػػػػػػػػػػػػظ سرظػػػػػػػػػػػػػر  يظ ربيػػػػػػػػػػػػػسيل س
مسرخصخصظ  وب ليميظ سر  لس  راعاػـم سإللسر ػظ  

 .1997سر   ر   ف رسير 
مريػػػػػػػػػل سحمػػػػػػػػػل دمحم عاػػػػػػػػػ،   لرس ػػػػػػػػػظ بحايايػػػػػػػػػظ  -

راميػػػػ ل  سربػػػػ، بمسسػػػػ  سؤس ػػػػز  سرظػػػػر  يظ مػػػػف 
منظػػمر معاممػػػ ب،   سرمػػ بمر سرظػػػر  ، سرخػػػ مس 

"دور الصظام الضريب  المصرئ فر  عير  عنمسف 
 االقتصررادية ال الميررة"لمواجهررة ا زمررة الماليررة و 

 . 2119يمنيم  27 -14سرمسال سرث رث  
 * القواصيين والقرارات وال تب الدورية

قررراصون الضرررريبة الموحررردة  لررري الررردخ  رقرررم  -
 .1993لسصة  187
لسررصة  91قرراصون الضررريبة  لرري الرردخ  رقررم  -

2005. 
لسرررررصة  111قررررراصون ضرررررريبة الدمغرررررة رقرررررم  -

 وت ديالته. 1980
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لسرررصة  159المسررراهمة رقرررم قررراصون شرررركات  -
1981. 

 .1989لسصة  224قاصون رقم  -
لسررررصة  11قرررراصون ضررررريبة المبي ررررات رقررررم   -

 وت ديالته. 1991
لسرررصة  187قررراصون الضرررريبة الموحررردة رقرررم  -

 .1997لسصة  162الم دل بالقاصون  1993
قررراصون الجم يرررات والملسسرررات ا هليرررة رقرررم  -

 .1999لسصة  153
الم ررررردل  2012لسرررررصة  101قررررراصون رقرررررم  -

 .2005لسصة  91للقاصون 
الم دل للقاصون  2013لسصة  11قاصون رقم  -
 .2005لسصة  91
الم دل للقاصون  2014لسصة  53قاصون رقم  -
 .2005لسصة  91

 ثاصيًا: المراج  ا جصبية

 2009لسررصة  414قرررار وزيررر الماليررة رقررم  -
بشرررررلن قوا رررررد وأسرررررس المحاسررررربة الضرررررريبية 

 للمصشآت الصغيرة.
 2007لسرررررصة  272القررررررار الررررروزارئ رقرررررم  -

بقوا رررد وم رررايير تحديرررد  يصرررة فحرررص إقررررارات 
 2005الممولين  ن سصة 

 2008لسرررررصة  659القررررررار الررررروزارئ رقرررررم  -
بقوا رررد وم رررايير تحديرررد  يصرررة فحرررص إقررررارات 

الصررادر  2007ل 2006الممررولين  ررن  ررام  
 .  5/11/2008ف  
 2012لسررررررصة  54القرررررررار الرررررروزار  رقررررررم  -

 .2012لسصة  12والت ليمات التصفيذية رقم 
ال تاب الدورئ الصادر  ن مصلحة الضرا ب  -

 .2011لسصة  16رقم 
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