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 :المخلص

ريبي بالسياسات الضريبية وإيضاح عالقة أخالقيات المتحصل الضريبي إلى بيان عالقة أخالقيات المتحصل الض الدراسةهدفت 

والسياسات  يالضريبالفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المتحصل  اختباربالتهرب الضريبي فتم 

 واعتمدت يالضريبوالتهرب ي الضريبوالفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أخالقيات المتحصل  ةالضريبي

ي تمثل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين ف ،االستقرائيوالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج  االستنباطيالدراسة على المنهج 

 وألغراض، موظفا من المجتمع بطريقة العينة العشوائية 06ديوان الضرائب بوالية الخرطوم وتم اختيار عينة احتمالية مقدارها 

جمع البيانات تم تصميم استبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي المتدرج، قسمت االستبانة الي قسمين : القسم االول تضمن البيانات 

استبانة علي افراد العينة  06عبارة موزعة علي ثالثة محاور، تم توزيع عدد  06واحتوي القسم الثاني علي  ،العينة ألفراداالولية 

تحصيل  يجابا علىإتؤثر مصداقية المتحصل الضريبي ومهنيته  الدراسةأظهرت نتائج  .ا بالبيانات المطلوبةواعادوها بعد ملئه

 تساهم التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل الضريبي فييرادات العامة ولها بزيادة اإلمن كفاءة تحصي الضريبية وتزيد أمانته

ه الحوافز المادية منحبسبل الحفاظ على مصداقية المتحصل الضريبي ب هتماماال الدراسة، أوصت حسن تطبيق السياسات الضريبية

تحصيل الضريبية وعلى المشرع الضريبي المراجعة المستمرة للسياسات الضريبية لتكون عادلة في والمعنوية ألنها تؤثر إيجابياً 

ائها، قناعه بضرورة أدإلضريبة لدى المكلف ودارة الضريبية ترسيخ دور اوواضحة وسهلة الفهم ألجل سالمة تطبيقها وعلى اإل

 عالم. وذلك من خالل توعيته عبر وسائل اإل

 .التهرب الضريبي ،السياسات الضريبية ،المتحصل الضريبي :كلمات المفتاحيةال
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The Impact of Tax Collector’s Ethics on the Tax Policies and Tax Evasion (An exploratory 

study of the opinions of employees in Taxation Chamber – Khartoum State – Sudan) 

 

Abstract 

The study aimed to clarify the relationship between tax collector’s ethics and tax policies, also to 

explain the relationship between tax collector’s ethics and tax evasion. The study tested two 

hypotheses, the first hypothesis: There is a statistically significant relationship between tax 

collector’s ethics and tax policies & second hypothesis: There is a statistically significant 

relationship between tax collector’s ethics and tax evasion. The study relied on the deductive, 

descriptive analytical and inductive approaches. The study population was represented by all 

employees in the in Taxation Chamber in Khartoum State, and a probability sample of 60 

employees from the population was selected by random sampling method.  For the purposes of 

data collection, a questionnaire was designed according to the five-tiered Likert scale. The 

questionnaire was divided into two parts: The first part included the primary data of the sample 

members. The second part contains 40 phrases distributed over three sections. A number of 60 

questionnaires were distributed to the sample members and they returned them after filling them 

with the required data.   The results showed that the credibility and professionalism of the tax 

collector affected positively the tax collection & also his honesty raised up the efficiency of the 

tax collection by increasing public revenues & the national and moral education of tax collector 

contributed in improving the implementation of tax policies. The study recommended: paying 

more attention to ways to maintain the credibility of tax collector by granting tangible and 

intangible incentives because they positively affect the tax collection.  The tax legislator should 

constantly review tax policies to be fair, clear and easy to understood for their proper application, 

the tax administration must raise the awareness of the taxpayers about the role of the tax through 

the public media and convince them of the necessity of paying the tax.  

Keywords: Tax collector, Tax policies, Tax evasion 
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 المقدمة. 1

تعد الضريبة من أهم إيرادات معظم الدول، هنالك قواعد تحكم الضريبة وهي قواعد موضوعية تحكم فرض الضريبة أو تحديد     

لمنازعة، وتهدف القواعد الضريبية تحقيق التوازن وحل ا االلتزام ضاءتاق، وقواعد إجرائية تشمل تحصيل الضريبة أو االلتزام

لى عاتق بدفع الضريبة يقع ع االلتزامالضريبة وتكوين الحصيلة لمواجهة النفقات العامة.  اقتضاءبين حماية حقوق الدولة في 

توريد الدين  كلفعلى عاتق إدارة الضرائب بأن تقوم بتحصيل الضريبة، حيث يجب على الم التزاماالمكلف، وهو بالمقابل يضع 

الضريبي المستحق عليه من تلقاء نفسه دون أن يقع على عاتق اإلدارة الضريبية عبء مطالبته بها، وذلك بهدف ضمان تحصيل 

الضرائب في المواعيد المحددة قانوناً لمواجهة النفقات العامة، ولذلك يوجد أمام المكلف أما يقبل مبلغ الضريبة المستحق عليه 

ه للخزانة العامة أو يعترض على المبلغ المستحق عليه وبالتالي لجوئه إلى الطريق المتمثل بالمنازعة الضريبية ودفعه وتوريد

 بمراحلها اإلدارية ثم اللجوء للقضاء لمواجهة أمتناع المكلف عن سداد دين الضريبة ولضمان حقوق الخزانة العامة.

 

 مشكلة الدراسة. 1.1

رب السياسات الضريبية التي يتبعها ديوان الضرائب وته علىثر أخالقيات المتحصل الضريبي تتلخص مشكلة الدراسة في أ    

المكلفون من سداد ما عليهم من ضرائب للدولة. لذلك السؤال الرئيسي: ما أثر أخالقيات المتحصل الضريبي على تطبيق السياسات 

 الضريبية والتهرب الضريبي؟ ويتفرع منه ما يلي:

 ما أثر أخالقيات المتحصل الضريبي على تطبيق السياسات الضريبية؟ السؤال األول: 

 السؤال الثاني: ما أثر أخالقيات المتحصل الضريبي على الحد من التهرب الضريبي؟

 

 أهمية الدراسة. 2.1

لسياسة الضريبية يق اأخالقيات المتحصل الضريبي بتطب تكمن أهمية البعد النظري للدراسة في قلة الدراسات التي تناولت عالقة    

 أهمية البعد التطبيقي تكمن في نتائج الدراسة وتوصياتها لتشجيعوالتهرب الضريبي مما تطلب إجراء مزيدا من الدراسات فيها، أما 

الضريبي  التهرببصورة تحد من  ةالضريبيالموظف من تحسين تعامله مع المكلف بدفع الضريبة من خالل تطبيق السياسات 

 الضريبية. تيراداالادة اوبالتالي زي

 

 أهداف الدراسة. 1.1

 تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي:    

 أخالقيات المتحصل الضريبي على تطبيق السياسات الضريبية.توضيح أثر  -1

 أخالقيات المتحصل الضريبي على الحد من التهرب الضريبي. بيان أثر -2

 

 فرضيات الدراسة. 1.1

 ا:الدراسة فرضيتين هم اختبرت

 الضريبية.السياسات والمتحصل الضريبي أخالقيات الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة معنوية بين 

 الضريبي.ووالحد من التهرب المتحصل الضريبي الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة معنوية بين أخالقيات 
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 الدراسات السابقة. 2

الضريبي من عرفة أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في الحد من التهرب بم (2610عليمات وعيسى، هتمت دراسة )إ    

ة ضريبة الدخل والمبيعات من أدوات السياسوجهة نظر مقدري قطاع كبار المكلفين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، باعتبار 

رسم السياسات المالية، أظهرت نتائج الدراسة وجود  تعتمد عليها الدولة فيالتي  تيراداالمالية في األردن، وكونها أحد مصادر اإل

 الضريبي. أثر لتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية الرشيدة في الحد من التهرب 

على فحص حقوق التقاضي في دعاوى األوراق المالية وتم تصميم الدعاوى  (Arena & Others, 2019)ركزت دراسة     

دراسة أن أظهرت نتائج الللتغلب على التكلفة الباهظة للمساهمين األفراد لمقاضاة الشركات، القضائية الجماعية لألوراق المالية 

 . يبيالضراإليجار اإلداري من أنشطة التهرب  استخراجالتهديد بالتقاضي ضد المساهمين يلعب دوًرا تأديبيًا في كبح جماح 

لفون بدفع الضريبة المقررة عليهم له آثار مثمرة على المك االلتزامأن مدى  ( Dobla & Others, 2019)وضحت دراسة     

اإليرادات والكفاءة وعدالة النظام الضريبي وأن التهرب الضريبي يقوض تحصيل اإليرادات ويشوه التنافس ويهدم التنمية في 

اليرادات تزيد ايمكن أن تؤدي إلى تخفيض التهرب الضريبي ف لإلنتاجالشركة  نتائج الدراسة ان تحسينات اقترحتالدولة، 

 الضريبية .

مفهوم القيمة المضافة وبيان حدود المسؤولية الجنائية لمخالفيها والجزاءات التي توقع  (2626، الزهراني)تناولت دراسة         

، بينت ةعلى المتهربين من دفعها في القوانين ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحد

نتائج الدراسة أن الضريبة تعد أداةً من أدوات الدولة المهمة واألساسية لتحقيق التنمية الشاملة والكاملة وينتج عن التهرب الضريبي 

 .نقص في الحصيلة الضريبية وسد النفقات العامة للدولة وتعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم العمدية

الحد من التهرب  المهني فيالمراجع الخارجي بقواعد السلوك  التزامالى بيان أثر  (2622ناصر ومازن، )هدفت دراسة     

التأهيل موضوعية وتمتعه بوال واالستقالليةالمراجع الخارجي بالنزاهة واألمانة والحياد  التزامالضريبي، توصلت الدراسة إلى أن 

 ته المهنية يساعد في الحد من التهرب الضريبي.والعملي والكفاءة المهنية باإلضافة إلى قيام بواجباالعلمي 

عوامل متنوعة لمعرفة  باختبار( بالدراسات التي تناولت التهرب الضريبي ,Sritharan & Others   2622)دراسة  اهتمت    

ن والتنمية م العام الذي فيه منظمة التعاو2616من  ابتداءتأثيرها عليه عن طريق إجراء مراجعة منظمة لها خالل عشر سنوات 

تبادل المساعدة اإلدارية في أمور الضرائب لتقليل التهرب الضريبي بمساعدة الشبكة  اتفاقيةأنشأت  (OECD) االقتصادية

ركز المتعلقة به ولم ت االقتصاديةالتعاونية، أظهرت نتائج الدراسة ان الدراسات السابقة حصرت تعاونها ضمن الفرد والعوامل 

 الخدمات العامة وحوكمة المسؤولية االجتماعية. رقمنهمثل على المتغيرات األخرى 

التعرف على آثار التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة الذي أضحى واضحاً  (2622عبد المحمودي، )هدفت دراسة     

القيمة  هرب من ضريبةفي غالب دول العالم بما يسببه من ضياع كبير في اإليرادات العامة للدول، بينت نتائج الدراسة أن الت

المضافة يعد من الجرائم التي تأثر سلبا على المجتمع وحركة التجارة في العراق خاصة أن القانون الضريبي الساري لم يواكب 

 السوق. اقتصادياتالمتغيرات المستجدة في 

بالتهرب  غير المشروعبين التهرب الضريبي  االستبدال( فحص (Alstadsaeter & Others ((2022وتناولت دراسة      

الكثير من األفراد األثرياء إلى اإلفصاح عن أصولهم التي أخفوها سابقا في  النرويجيةجبرت الحكومة أالضريبي القانوني، حيث 

 خارج الدولة، 
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 اتخاذفي وقت اإلفصاح ولذلك  %06بنسبة  ارتفعتأظهرت نتائج الدراسة ان الضرائب التي دفعت بواسطة هؤالء األفراد 

وتقليل يبي الضرإجراءات صارمة ضد التهرب من جانب األثرياء تعتبر وسيلة فعالة لزيادة اإليرادات الضريبية وزيادة التصاعد 

 . عدم المساواة

التعرف على المشكالت والحلول لفرض الضريبة على معامالت التجارة اإللكترونية  (2622أبو هالل وشعبان، )هدفت دراسة 

الضرر التي تعود لنفع وحول الفقرات التي تبحث العالقة بين ا االستجابةنسبة  ارتفاعوالتهرب الضريبي، بينت نتائج الدراسة 

بالقوانيين الضريبية التي يمكن تطويرها والمتعلقة بمعامالت التجارة اإللكترونية ودرجة التهرب  حيث التزامهعلى المكلف من 

 الضريبي.
 

 . اإلطار النظري:1

 المتحصل الضريبي أخالقيات. 1.1

 مفهوم ومستوى مقبولية أخالقيات المهنة    

هي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعد مرجعاً للسلوك المطلوب ألفراد المهنة الواحدة، والتي يعتمد  أخالقيات المهنة    

 . (186، 2610السكارنة، )يجاباً أو سلباً إعليها المجتمع في تقييم أدائهم 

، أقطى)ت المهنة وهي هنالك مجموعة من الخطوات التي يمر فيها الموظف حتى يصل إلى المستوى المقبول من أخالقيا    

 :(186، 2610مقراش، 

 على األداء السلبي للموظف.                                                                   المؤثرة: بحيث أن الغياب والتأخر يعد من أهم العوامل االنضباط -1

 أهداف العمل.صفات الموظف: فالمشرف يتوقع من الموظف التعاون مع بعض لتحقيق  -2

 أكثر، لذلك على الموظف التحلي بالسلوكيات اإليجابية في وفعاليةفرق العمل: بحيث تضمن فرق العمل إنجاز المهام بكفاءة  -0

 عالقته مع أعضاء فريق العمل، والثقة في اآلخرين.

 مالء.                           للوظيفة، للمنظمة، وللع واحترامه التزامهالمظهر: مظهر الموظف يعطي صورة واضحة عن  -0

 المواقف: فيجب أن تكون للموظف مواقف إيجابية تعكس ثقته في نفسه. -5

د موار استخدامإجراءات العمل، إجراءات السالمة، وطرق  احتراماإلنتاجية: حيث يمكن للموظف  تحسين إنتاجيته من خالل  -0

 المنظمة .

 ف إدارة وقته وتطوير مهاراته من خالل أداء مهامه في المنظمة.المهارات التنظيمية: يجب على الموظ -7

 لفظياً أو غير لفظي االتصالالفعال مع اآلخرين سواء كان  االتصالعلى  عالية: فعلى الموظف أن يملك قدرات االتصال -8

 والشعور باآلخرين. االحترامبحيث يظهر ثقافة 

 ى إدارة تصادم األدوار والحل الجماعي لمشكالت العمل.التعاون: من خالل عالقات عمل جيدة تعتمد عل -9

لمن هما أعلى أو أقل منه في المستوى  احترامه: فال يمكن أداء أي عمل مع اآلخرين إذا لم يدرك الموظف سياسات االحترام -16

 الوظيفي . 

 المتحصل الضريبيواجبات ومسؤولية 

 :(16 – 8، 2669المصلح، )ة عمله، وتتمثل الواجبات في اآلتي لعدد من الواجبات لممارسالمتحصل الضريبي يخضع    
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 بمنصب التعيين أو المنصب الذي نقل إليه. االلتحاق -1

 العالقات السلمية. احترامتأدية الخدمة في إطار  -2

 خدمة الدولة بكفاءة وفعالية ويؤدي بإخالص واجباته. -0

 باتا الجمع بين وظيفة ونشاط خاص مربح.ممارسة الوظيفة وحدها، وعليه فأنه يمنع منعاً  -0

 ممارسة الوظيفة بصفة شخصية، فعلية ومستمرة. -5

 ، وحياد، ونزاهة.استقالليةتأدية الخدمة بكل  -0

 األنظمة الداخلية والسر المهني. احترام -7

ظف أو إهمال قام به المو النتباهايتحمل موظف الضرائب المسؤولية المدنية، عند إلحاق الضرر بالغير، وهي نتيجة لخطأ، عدم     

بنفسه أو أشخاص آخرين تحت مسؤوليته أو قام بإتالف أمالك تحت مسؤوليته ومما نتج عنه ضرر للغير، إن مسؤولية الدولة ال 

تمنع أن يكون موظف الضرائب مسؤوالً شخصياً عن أخطائه وتسمح لكل شخص متضرر أن يقوم بإجراءات لدى العدالة ضد 

ها أو ضد موظف عمومي أو ضد كالهما. تقوم الدولة التي تضررت مصالحها بمتابعة الموظف المرتكب للخطأ، عالوة الدولة نفس

الغير تجعل الموظف المسبب في الضرر مسؤوالً أمام الدولة سواء أكان فعله غير إرادي أو نتيجة  اتجاهعلى هذا فإن المسؤولية 

 .(108، 2612علي، ) االنتباهعدم  إهمال أو

نون جناية أو جنحة ينص ويعاقب عليها قا بارتكابمسؤوالً من الناحية الجنائية، عندما يقوم المتحصل الضريبي  اعتباريمكن     

العقوبات، ويلغي اإلجراء الجنائي المتخذ تجاه الموظف آلياً اإلجراء التأديبي إذا كانت األخطاء المرتكبة جسيمة وبنية مبيته مما 

 .(89، 2616عبد اإلله، )ي غير مؤهل لممارسة عمله، فيتم فصله بإجراء جزائي يجعل الشخص المعن

 

 التهرب الضريبي. 2.1

 مفهوم وأهداف الضريبة

عرفت الضريبة بأنها مبلغ نقدي تفرضها الدولة أو إحدى الهيئات المحلية فيها جبراً، ويتم تحصليها من المكلف بشكل نهائي     

محدد ويكون الهدف من فرض الضريبة هو المساهمة في اإليرادات العامة لتغطية نفقات الدولة ودون مقابل وذلك وفق قانون 

 .(0، 2668المشاعلة، )التي تسعى إلى الوصول إليها  واالجتماعية االقتصاديةالمختلفة وتحقيق بعض األهداف 

 :(12، 2667آلتي )عامر، تعد الضريبة مصدراً مهماً لإليرادات العامة للدولة، وتتمثل أهدافها في ا    

بحصيلة وفيرة من األموال تمكنها من تغطية اإلنفاق  العامةاألهداف المالية للضريبة: تهدف الضريبة إلى ضمان مد الخزينة  -1

العام للدولة، وتعد من أهم هذه المصادر خاصة في الدول النامية ألن إقتصادياتها ال تمتع بوجود جهاز إنتاجي فعال لذلك فإن 

لغرض من فرض الضريبة هو الوصول إلى تحقيق المردودية المالية التي تشكل الهدف التقليدي ألجل الوصول إلى التوازن في ا

 الموازنة العامة للدولة.

لتضخم حيث تقوم الضريبة بالقضاء على ا االقتصادي االستقراريتمثل في  االقتصاديللضريبة: الهدف  االقتصاديةاألهداف  -2

النقدية، والمحافظة على القوة الشرائية للنقد الوطني. وحماية المنتجات الوطنية، ومعالجة  الكتلةالفائض من  تصاصامعن طريق 

 العجز في ميزان المدفوعات بتخفيض الضرائب على الصادرات أو بإعفائها ورفع نسبتها على الواردات الخارجية، 
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ل المداخيل الناتجة عن األموا بإعفاء االدخاروارد المالية للدولة وتشجيع بزيادة حصيلة الم االقتصاديةوالمساهمة في التنمية 

 .االستثماروبالتالي توجيهها نحو 

للضريبة: تعتبر من األسباب القديمة التي أدت إلى فرض الضرائب حيث ذكر آدم سميث في كتابه ثروة  االجتماعيةاألهداف  -0

بين أفراد  اجتماعي، ومحاولة إيجاد توازن االجتماعيةو ضرورة مراعاة العدالة األمم أن من أركان التنظيم الضريبي األمثل ه

عمر، ) يةاالجتماعالمجتمع بفرض ضرائب مرتفعة على سلع كمالية مثالً إلعادة توزيع الدخل بين المواطنين وتقليل الفوارق 

2660 ،177). 

 جتماعيةاالفي مواجهة الطبقات  اجتماعياللقوى المسيطرة  األهداف السياسية للضريبة: تستخدم الضريبة في الداخل كأداة -0

الرسوم الجمركية لتسهيل التجارة مع بعض  استخداماألخرى، كما أنها تستخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية، كما في حالة 

 :(10، 2610هيم، إبرا)وتنقسم األهداف السياسية للضريبة كما يلي  .الدول أو للحد منها تحقيقاً ألغراض سياسية

 األهداف المالية للسياسة الضريبية.  -أ

 للسياسة الضريبية.  االقتصاديةاألهداف  -ب

 للسياسة الضريبية.  االجتماعيةاألهداف  -ج

ــع سياســات متعــد السياســة الضريبيــة أحــد األذرع األساســية للسياســة الماليــة للدولــة، والتــي تســعى جنبًــا إلــى جنــب     

اإلنفــاق الحكومــي إلــى تحقيــق األهــداف والكفــاءة فــي تخصيــص المــوارد النــادرة والعدالــة في توزيع الدخول والثروات، 

 .(17، 2621الحسيني، )الكلــي  االقتصادي االستقرارفضالً عــن تحقيــق 

 مفهوم وأنواع التهرب الضريبي

. وعرف (900، 2619األمانة، )ي بأنه محاولة الخاضع للضريبة لإلفالت من سدادها لسلطة الضرائب الضريبعرف التهرب     

المكلف عن أداء كامل الضريبة المستحقة عليه أو جزء منها من خالل ممارسات أو أفعال  امتناعأيضا التهرب الضريبي على أنه 

 .(11، 2621زكي، )غير قانونية 

 :(220، 2610براهيمي وبلعايش، )ضريبي كما يلي يمكن تقسيم التهرب ال     

 التهرب الضريبي من حيث المشروعية: وينقسم إلى: -1

ضريبي من بعض الثغرات في التشريع ال استفادتهالتجنب الضريبي غير المقصود: يتخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة  -أ

 خالفة للنصوص القانونية.الذي ينتج عنه التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هنالك م

لمالي باللجوء ين عن طريق الغش الضريبة بالمخالفة الصريحة للقوانالتجنب الضريبي المقصود: يتم بتخلص المكلف من أداء ا -ب

 عند تحديد وعاء الضريبة أو عند تحصيلها. االحتياليةالى األساليب 

 التهرب الضريبي من حيث النطاق: وينقسم إلى: -2

 الضريبي المحلي: هو كل غش يقوم به المكلف داخل الدولة. التهرب -أ

 التهرب الضريبي الدولي: هو عدم دفع الضريبة داخل الدولة وتحويل المداخيل الى بلد آخر يتميز بجاذبية جبائية. -ب

 الوسائل الوقائية والرقابية لمكافحة التهرب الضريبي

 :(216، 1997خطيب وشامية، )الضريبي ما يلي  من الوسائل التي تساعد في التقليل من التهرب   
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على مستوى التشريع الجبائي: اإلصالح الجبائي المستمر بتبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالربط وتحصيل الضرائب،  -1

 وإرساء نظام ضريبي عادل.

هرب مراقبة حسن أدائها ومكافحة التعلى مستوى اإلدارة الضريبية: يستلزم أن يتوفر هيكل إداري كفء لتحصيل الضريبة و -2

 الضريبي بجميع أشكاله.

على مستوى المكلف بالضريبية: تعتمد فرص نجاح التحصيل الضريبي على مدى الوعي الضريبي للمكلف بها، ودرجة ثقافته  -0

لى تغيير رة الضريبية العمل عالضريبية، ومدى قناعته بأهميتها في تمويل الخزينة العامة، ومدى قناعته بعدالتها، لذلك على اإلدا

 الذهنيات والسلوكيات الفردية للمكلفين نحو األفضل.

يتميز النظام الجبائي بصفة أساسية بطابعه اإلقراري، حيث أن المكلفون بالضريبة يحددون مقدار الوعاء الضريبي ويصرحون     

تهم ادرين على تبرير المعلومات المصرح بها في حالة مطالبالضريبية، لذلك يفترض أن يكونوا أصحاب نزاهة وق لإلدارةبه تلقائيا 

 :(268، 2668ناشد، )بذلك، ومن أهم الوسائل الرقابية لمكافحة التهرب الضريبي ما يلي 

الرقابة الجبائية العامة: بغرض التأكد من هوية وعنوان المكلف بالضريبة، وعدم وجود أخطاء مادية على التصريحات،  -1

 لمعلومات المهمة.ومحاولة حصر ا

الرقابة الجبائية على الوثائق: تتم بمراقبة التصريحات السنوية بدقة أكثر من خالل توفير المكلف دفاتره ووثائقه المحاسبية  -2

 متى ما طلبتها اإلدارة الضريبية.

لمصرح التأكد من صحة المعلومات ا الرقابة الجبائية المعمقة: تتم الرقابة في عين المكان الذي يزاول المكلف  فيه نشاطه بهدف -0

 بها من خالل الفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية.

 

 الدراسة الميدانية. 1

 إجراءات الدراسة الميدانية. 1.1

 اختار ،احتماليةيتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في ديوان الضرائب بوالية الخرطوم، أما عينة الدراسة فهي عينة     

، وأعادوها استبانة (06)ووزعا على أفراد العينة عدد  البسيطة،موظف من المجتمع بطريقة العينة العشوائية  (06)الباحثان عدد 

 بعد ملئها بالبيانات المطلوبة. 

لتهرب اأثرها على الضريبية والمتحصل الضريبي و ياتأخالق)لدراسة  استبانةللحصول على البيانات األولية أعد الباحثان     

القسم األول: تضمن البيانات األولية ألفراد العينة: التخصص العلمي، المؤهل العلمي، المؤهل  قسمين.لى إوقسمت  (الضريبي

على النحو  (1)في الجدول رقم  محاور كماثالثة  علىعبارة موزعة  (06)على  يحتويالمهني، سنوات الخبرة، والقسم الثاني: 

 التالي:

 االستبانةتوزيع عبارات  (1)جدول 

 عدد العبارات محاور الدراسة ت

 15 المحور األول 1

 10 المحور الثاني 2

 12 المحور الثالث 0

 06 المجموع
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 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،     

عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج والذي  تصفه كل عماطلب الباحثان من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا إجاباتهم     

 .(أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة)يتكون من خمس مستويات 

 والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة كما يلي: الثبات (2)جدول رقم يوضح ال    

 لالستبانةوالصدق اإلحصائي  الثبات (2)جدول 

 امل الصدق الذاتيمع معامل الثبات المحاور

 6.89 6.79 المحور األول

 6.87 6.75 المحور الثاني

 6.81 6.00 المحور الثالث

 6.89 6.86 كاملة االستبانة

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية،  

ة على العبارات المتعلق االستطالعيةأن جميع معامالت الثبات والصدق إلجابات أفراد العينة  (2)يتضح من نتائج الجدول رقم     

تتصف بالثبات والصدق  االستبانةمما يدل على أن  (%56)كاملةً كانت أكبر من  االستبانةبكل محور من محاور الدراسة، وعلى 

 جداً بما يحقق أغراض البحث، ويجعل التحليل اإلحصائي سليماً ومقبوالً. الكبيرين

 

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة. 2.1

 الضريبي ليل الوصفي لعبارات المتغير األول: أخالقيات للمتحصل التح -1

 تم حساب التوزيع التكراري لعبارات المتغير األول لمعرفة آراء عينة الدراسة على كل عبارة كما يلي: 

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير األول (1)الجدول 

 

 

 العبارات ت
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

 6 6 2 19 09 ة.على زيادة اإليرادات الضريبيالضريبي تؤثر مصداقية المتحصل  1

نقصان اإليرادات  فيالضريبي يؤدى عدم مهنية المتحصل  2

 الضريبية السنوية.

06 10 10 2 1 

 1 1 0 10 01 في سهولة تحصيل الضرائب.الضريبي تؤثر كفاءة المتحصل  0

 2 9 0 27 18 رائب.قلة تحصيل الض فيالضريبي تهدد المرونة الزائدة للمتحصل  0

 مع الممولين إلىالضريبي تؤدى العالقات الشخصية للمتحصل  5

 التهرب الضريبي.

27 11 8 11 0 
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 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

غي معرفة اتجاه آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة ، ينبالضريبيللتحقق من صحة المتغير األول: أخالقيات للمتحصل     

من العبارات المتعلقة بالمتغير األول، وتم حساب الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات 

جابات تتوسط جميع اإل مجتمعةً، والوسيط هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهرة والذي يمثل اإلجابة التي

 بعد ترتيب اإلجابات تصاعدياً أو تنازلياً وذلك كما في الجدول اآلتي:

 الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير األول (1)الجدول 

 التفسير الوسيط العبارات ت

 ةأوافق بشد 5 على زيادة اإليرادات الضريبية.الضريبي تؤثر مصداقية المتحصل  1

 أوافق 0 نقصان اإليرادات الضريبية السنوية. فيالضريبي يؤدى عدم مهنية المتحصل  2

 أوافق بشدة 5 في سهولة تحصيل الضرائب.الضريبي تؤثر كفاءة المتحصل  0

 أوافق 0 قلة تحصيل الضرائب. فيالضريبي تهدد المرونة الزائدة للمتحصل  0

 أوافق 0 مع المكلفين إلى التهرب الضريبي.بي الضريتؤدى العالقات الشخصية للمتحصل  5

سداد  في التراخيللهدايا وخدمات من المكلفين إلى الضريبي يقود قبول المتحصل  0

 الضريبة المستحقة.

 أوافق بشدة 5

للهدايا وخدمات من الممولين إلى الضريبي يقود قبول المتحصل  0

 .في سداد الضريبة المستحقة التراخي

09 16 0 0 0 

 6 1 5 10 06 .الضريبيإلى زيادة اإليراد الضريبي تؤثر أمانة المتحصل  7

تؤثر الحوافز المادية والمعنوية إيجاباً على أداء المتحصل  8

 الضريبي.

00 16 5 1 6 

 6 1 0 20 29 .ولرضا الممفي عمله إذا أستطاع كسب الضريبي ينجح المتحصل  9

ودة تسهم في جالضريبي ألخالقية للمتحصل التربية الوطنية وا 16

 التحصيل الضريبي.

00 22 2 6 6 

إلى قلة التحصيل الضريبي  شخصية المتحصليؤدى ضعف  11

 الضريبي.

00 18 8 1 6 

 إلى ضعف األداء واالنصرافيؤدى تسيب المتحصل في الحضور  12

 وضعف اإليرادات الضريبية.

00 26 0 6 6 

 6 6 5 19 00 .لضريبياللمتحصل إلى زيادة كفاءة التحصيل  الكافييقود التدريب  10

تدخل اإلدارة العليا في عمل المتحصل لصالح الممولين يؤدي إلى  10

 المتحصلة. الضريبةقلة 

02 15 9 0 6 
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 أوافق بشدة 5 .الضريبيإلى زيادة اإليراد الضريبي مانة المتحصل أتؤثر  7

 أوافق بشدة 5 جاباً على أداء المتحصل الضريبي.تؤثر الحوافز المادية والمعنوية إي 8

 أوافق 0 .رضا الممولفي عمله إذا استطاع كسب الضريبي ينجح المتحصل  9

 أوافق بشدة 5 ي.تسهم في جودة التحصيل الضريبالضريبي التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل  16

 أوافق بشدة 5 ريبي.إلى قلة التحصيل الضالضريبي  شخصية المتحصليؤدى ضعف  11

إلى ضعف األداء وضعف اإليرادات  واالنصرافيؤدى تسيب المتحصل في الحضور  12

 الضريبية.

 أوافق بشدة 5

 أوافق بشدة 5 .الضريبيللمتحصل إلى زيادة كفاءة التحصيل  الكافييقود التدريب  10

 ةالضريبلة تدخل اإلدارة العليا في عمل المتحصل لصالح المكلفين يؤدي إلى ق 10

 المتحصلة.

 أوافق بشدة 5

 أوافق بشدة 5 جميع العبارات

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 ما يلي: (0)يتبين من الجدول رقم   

 (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى ) -1

 تؤثر على زيادة اإليرادات الضريبية.الضريبي بشدة على أن مصداقية المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ) -2

 ية السنوية.يؤدى الي نقصان اإليرادات الضريبالضريبي على أن عدم مهنية المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة ) -0

 تؤثر في سهولة تحصيل الضرائب.الضريبي بشدة على أن كفاءة المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة ) -0

 قلة تحصيل الضرائب. فيتهدد الضريبي على أن المرونة الزائدة للمتحصل 

، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين (0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة ) -5

 مع المكلفين تؤدى إلى التهرب الضريبي.الضريبي على أن العالقات الشخصية للمتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) -0

 في سداد الضريبة المستحقة. التراخيللهدايا وخدمات من المكلفين يقود إلى الضريبي أن قبول المتحصل بشدة على 

العينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة ) -7

 .الضريبيزيادة اإليراد تؤثر في الضريبي مانة المتحصل أبشدة على أن 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة ) -8

 بشدة على أن الحوافز المادية والمعنوية تؤثر إيجاباً على أداء المتحصل الضريبي.
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(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0نة الدراسة على العبارة التاسعة )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عي -9

 كسب رضا  الممول. استطاعينجح في عمله إذا الضريبي على أن المتحصل 

عينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد ال5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العاشرة ) -16

 تسهم في جودة التحصيل الضريبي.الضريبي بشدة على أن التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الحادية عشر ) -11

 يؤدى إلى قلة التحصيل الضريبي.ضريبي الموافقين بشدة على أن ضعف شخصية  المتحصل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية عشر ) -12

 يؤدى إلى ضعف األداء وضعف اإليرادات الضريبية. واالنصرافموافقين بشدة على أن تسيب المتحصل في الحضور 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5لغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة عشر )ب -10

 .الضريبيللمتحصل يقود إلى زيادة كفاءة التحصيل  الكافيموافقين بشدة على أن التدريب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5ابعة عشر )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الر -10

 المتحصلة. الضريبةموافقين بشدة على أن تدخل اإلدارة العليا في عمل المتحصل لصالح المكلفين يؤدي إلى قلة 

ن غالبية أفراد (، وتعني هذه القيمة أ5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات المتغير األول ) -15

 عينة الدراسة موافقين بشدة على ما جاء بعبارات المتغير األول.

 

 التحليل الوصفي لعبارات المتغير الثاني: السياسات الضريبية  -2

 تم حساب التوزيع التكراري لعبارات المتغير الثاني لمعرفة آراء عينة الدراسة على كل عبارة كما يلي: 

 راري إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير الثانيالتوزيع التك (5)الجدول 

أوافق  العبارات ت

 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة

تفشل السياسات الضريبية في حالة عدم توافقها مع التوجه العام  1

 للدولة.

27 21 5 0 1 

 اديةاالقتصالضريبية بالتوافق مع الحالة  توضع السياسات 2

 ولة.للد

21 19 7 9 0 

كديوان  االختصاصتدار السياسات الضريبة بواسطة جهة  0

 الضرائب.

20 21 16 5 1 

 2 5 5 20 25 .راتيجيةاالستالدولة  السياسات الضريبية بناء على خطط توضع 0

تفشل السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها إذا كانت قاسية على  5

 المكلفين.

29 26 0 5 2 

 0 5 8 18 25 لسياسات الضريبية إذا راعت الحالة التجارية للمكلفين.تنجح ا 0

 0 5 5 22 20 حصلة.اإليرادات المت ىله أثر سلبي عل الذاتيالضريبي التقدير  7
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يؤثر عدم التحديث ومواكبة السياسات الضريبية إلى ضعف  8

 وصعوبة التحصيل.

05 18 0 0 6 

في  جابتهماستالمكلفين إلى السياسات الضريبية مع  انسجاميؤدى  9

 السداد.

06 21 0 2 1 

تنتهجها الدولة التهرب  التيتكافح السياسات الضريبية  16

 .الضريبي

15 20 15 0 6 

 2 2 0 18 02 .لقوميا االقتصادتنعكس آثار السياسات الضريبية سلباً على  11

يؤدى غموض وعدم وضوح السياسات الضريبية إلى ضعف  12

 التحصيل.

00 17 0 1 2 

يؤدى عدم نشر السياسات الضريبية في وسائل اإلعالم المختلفة  10

 إلى صعوبة التعامل مع المكلفين.

06 10 7 5 5 

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

رة من العبارات اآراء عينة الدراسة بخصوص كل عب اتجاهللتحقق من صحة المتغير الثاني: السياسات الضريبية، ينبغي معرفة     

المتعلقة بالمتغير الثاني، وتم حساب الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعةً، والوسيط 

هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهرة والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد ترتيب 

 عدياً أو تنازلياً وذلك كما في الجدول اآلتي:اإلجابات تصا

 الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات المتغير الثاني (6)الجدول 

 التفسير الوسيط العبارات ت

 أوافق 0 تفشل السياسات الضريبية في حالة عدم توافقها مع التوجه العام للدولة. 1

 أوافق 0 للدولة. االقتصاديةالحالة  الضريبية بالتوافق مع توضع السياسات 2

 أوافق 0 كديوان الضرائب. االختصاصبواسطة جهة  الضريبةتدار السياسات  0

 أوافق 0 .االستراتيجيةتوضع السياسات الضريبية بناء على خطط الدولة  0

 أوافق 0 تفشل السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها إذا كانت قاسية على الممولين. 5

 أوافق 0 نجح السياسات الضريبية إذا راعت الحالة التجارية للمكلفين.ت 0

 أوافق 0 اإليرادات المتحصلة. ىله أثر سلبي عل الذاتيالضريبي التقدير  7

 أوافق بشدة 5 يؤدي عدم التحديث ومواكبة السياسات الضريبية إلى ضعف وصعوبة التحصيل. 8

 أوافق 0 في السداد. استجابتهممكلفين إلى يؤدى انسجام السياسات الضريبية مع ال 9

 أوافق 0 .الضريبيتنتهجها الدولة التهرب  التيتكافح السياسات الضريبية  16
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 أوافق بشدة 5 .القومي االقتصادتنعكس آثار السياسات الضريبية سلباً على  11

 أوافق بشدة 5 يؤدى غموض وعدم وضوح السياسات الضريبية إلى ضعف التحصيل. 12

يؤدى عدم نشر السياسات الضريبية في وسائل اإلعالم المختلفة إلى صعوبة التعامل  10

 مع المكلفين.

 أوافق 0

 أوافق 1 جميع العبارات

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 ما يلي: (0)يتبين من الجدول رقم 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0رة األولى )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبا -1

 على أن السياسات الضريبية تفشل في حالة عدم توافقها مع التوجه العام للدولة.

 (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ) -2

 للدولة. االقتصاديةعلى أن السياسات الضريبية توضع  بالتوافق مع الحالة 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة ) -0

 كديوان الضرائب. االختصاصتدار بواسطة جهة  الضريبةعلى أن السياسات 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة ) -0

 .االستراتيجيةعلى أن السياسات الضريبية توضع بناء على خطط الدولة 

تعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين (، و0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة ) -5

 على أن السياسات الضريبية تفشل في تحقيق أهدافها إذا كانت قاسية على المكلفين.

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) -0

 ات الضريبية تنجح إذا راعت الحالة التجارية للمكلفين.على أن السياس

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة ) -7

 له أثر سلبي علي اإليرادات المتحصلة. الذاتيالضريبي على أن التقدير 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5ط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة )بلغت قيمة الوسي -8

 بشدة على أن عدم التحديث ومواكبة السياسات الضريبية يؤثر في ضعف وصعوبة التحصيل.

ي هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين (، وتعن0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة ) -9

 في السداد. استجابتهمعلى أن انسجام السياسات الضريبية مع المكلفين يؤدى إلى 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العاشرة ) -16

 .الضريبيتنتهجها الدولة تكافح التهرب  التيلضريبية على أن السياسات ا

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الحادية عشر ) -11

 .القومي االقتصادموافقين بشدة على أن آثار السياسات الضريبية تنعكس سلباً على 
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(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية عشر ) بلغت قيمة -12

 موافقين بشدة على أن غموض وعدم وضوح السياسات الضريبية يؤدى إلى ضعف التحصيل.

وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة (، 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة عشر ) -10

 موافقين على أن عدم نشر السياسات الضريبية في وسائل اإلعالم المختلفة يؤدى إلى صعوبة التعامل مع المكلفين.

راد (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أف0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات المتغير الثاني ) -10

 عينة الدراسة موافقين على ما جاء بعبارات المتغير الثاني.
 

 التحليل الوصفي لعبارات المتغير الثالث: التهرب الضريبي -1

  تم حساب التوزيع التكراري لعبارات المتغير الثالث لمعرفة آراء عينة الدراسة على كل عبارة كما يلي: 

 د عينة الدراسة على عبارات المتغير الثالثالتوزيع التكراري إلجابات أفرا (7)الجدول 

 

 ت

 

 العبارات

أوافق 

 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة

الموارد المالية الضريبية ويضعف الحوافز الضريبي يهدر التهرب  1

 الممنوحة للمتحصلين.

27 21 5 0 1 

 0 9 7 19 21 في فساد الذمة المالية للمكلفين.الضريبي يساعد التهرب  2

 1 5 16 21 20 الممنوح للتحصيل. السنويالربط الضريبي يضعف التهرب  0

 2 5 5 20 25  بعلم المتحصل في فساد ذمم المتحصلين.الضريبي يساهم التهرب  0

من إهدار العملة الصعبة المحصلة من الضريبي يضاعف التهرب  5

 الشركات األجنبية لصالح الدولة.

29 26 0 5 2 

 0 5 8 18 25 .االقتصاديخر الممولين من سداد الضريبة على التضخم يؤثر تأ 0

 0 5 5 22 20 يؤدى عدم تحصيل الضريبة في موعدها إلى عجز في اإليرادات العامة. 7

 6 0 0 18 05 في تحصيل اإليرادات الضريبية.الضريبي تؤثر آلية التحصيل  8

بي الضريالتحصيل  تؤدى المعينات واألدوات والوسائل المستخدمة في 9

 إلى سرعة أو بطء إنجاز التحصيل.

06 21 0 2 1 

ي تسهيل ف االقتصاديتتناسب مع الواقع  التيتساهم السياسات الضريبية  16

 التحصيل.

15 20 15 0 6 

سببه ضعف المعلومات عن المكلفين في ديوان الضريبي التهرب  11

 الضرائب.

02 18 0 2 2 

 5 5 7 10 06 لى فقدان اإليرادات الضريبية.إالضريبي يقود التهرب  12

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 
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 آراء عينة الدراسة بخصوص كل عبارة من العبارات اتجاهللتحقق من صحة المتغير الثالث: التهرب الضريبي، ينبغي معرفة     

 الدراسة على كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعةً، والوسيطالمتعلقة بالمتغير الثالث، وتم حساب الوسيط إلجابات أفراد عينة 

هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لوصف الظاهرة والذي يمثل اإلجابة التي تتوسط جميع اإلجابات بعد ترتيب 

 اإلجابات تصاعدياً أو تنازلياً وذلك كما في الجدول اآلتي:

 ينة الدراسة على عبارات المتغير الثالثالوسيط إلجابات أفراد ع (8)الجدول 

 التفسير الوسيط العبارات ت

 أوافق 0 الموارد المالية الضريبية ويضعف الحوافز الممنوحة للمتحصلين.الضريبي يهدر التهرب  1

 أوافق بشدة 5 في فساد الذمة المالية للمكلفين.الضريبي يساعد التهرب  2

 أوافق بشدة 5 الممنوح للتحصيل. ويالسنالربط الضريبي يضعف التهرب  0

 أوافق بشدة 5 بعلم المتحصل في فساد ذمم المتحصلين.الضريبي يساهم التهرب  0

من إهدار العملة الصعبة المحصلة من الشركات األجنبية الضريبي يضاعف التهرب  5

 لصالح الدولة.

 أوافق بشدة 5

 أوافق 0 .االقتصادي يؤثر تأخر المكلفين من سداد الضريبة على التضخم 0

 أوافق 0 يؤدى عدم تحصيل الضريبة في موعدها إلى عجز في اإليرادات العامة. 7

 أوافق 0 في تحصيل اإليرادات الضريبية.الضريبي تؤثر آلية التحصيل  8

و بطء إلى سرعة أالضريبي تؤدى المعينات واألدوات والوسائل المستخدمة في التحصيل  9

 إنجاز التحصيل.

 أوافق بشدة 5

 أوافق بشدة 5 صيل.في تسهيل التح االقتصاديتتناسب مع الواقع  التيتساهم السياسات الضريبية  16

 أوافق 0 سببه ضعف المعلومات عن المكلفين في ديوان الضرائب.الضريبي التهرب  11

 أوافق بشدة 5 إلى فقدان اإليرادات الضريبية.الضريبي يقود التهرب  12

 أوافق بشدة 5 راتجميع العبا

 

 م2622بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: 

 ما يلي: (8)يتبين من الجدول رقم 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة األولى ) -1

 ريبية ويضعف الحوافز الممنوحة للمتحصلين.يهدر الموارد المالية الضالضريبي على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثانية ) -2

 يساعد في فساد الذمة المالية للمكلفين.الضريبي بشدة على أن التهرب 
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(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5اد عينة الدراسة على العبارة الثالثة )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفر -0

 الممنوح للتحصيل. السنوييضعف الربط الضريبي بشدة على أن التهرب 

العينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الرابعة ) -0

 بعلم المتحصل يساهم في فساد ذمم المتحصلين.الضريبي بشدة على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الخامسة ) -5

 عبة المحصلة من الشركات األجنبية لصالح الدولة.يضاعف من إهدار العملة الصالضريبي بشدة على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة السادسة ) -0

 .االقتصاديعلى أن تأخر الممولين من سداد الضريبة يؤثر على التضخم 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 0ت أفراد عينة الدراسة على العبارة السابعة )بلغت قيمة الوسيط إلجابا -7

 على أن عدم تحصيل الضريبة في موعدها يؤدى إلى عجز في اإليرادات العامة.

البية أفراد العينة موافقين (، وتعني هذه القيمة أن غ0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الثامنة ) -8

 تؤثر في تحصيل اإليرادات الضريبية.الضريبي على أن آلية التحصيل 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة التاسعة ) -9

 تؤدى إلى سرعة أو بطء إنجاز التحصيل.الضريبي ة في التحصيل بشدة على أن المعينات واألدوات والوسائل المستخدم

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة موافقين 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة العاشرة ) -16

 لتحصيل.تساهم في تسهيل ا االقتصاديتتناسب مع الواقع  التيبشدة على أن السياسات الضريبية 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 0بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على العبارة الحادية عشر ) -11

 سببه ضعف المعلومات عن المكلفين في ديوان الضرائب.الضريبي موافقين على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة 5العبارة الثانية عشر )بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على  -12

 يقود إلى فقدان اإليرادات الضريبية.الضريبي موافقين بشدة على أن التهرب 

(، وتعني هذه القيمة أن غالبية أفراد 5بلغت قيمة الوسيط إلجابات أفراد عينة الدراسة على جميع عبارات المتغير الثالث ) -10

 الدراسة موافقين بشدة على ما جاء بعبارات المتغير الثالث. عينة

 

 الفرضيات اختبار. 1.1

السياسات و المتحصل الضريبيأخالقيات توجد عالقة ذات داللة معنوية بين  التي تنص على اآلتي: الفرضية األولي: اختبار

 . الضريبية

م الضريبية، وللتحقق من صحة الفرضية ت السياساتعلى ي المتحصل الضريبهدف وضع هذه الفرضية إلى بيان أخالقيات     

(، Xكمتغير مستقل )المتحصل الضريبي الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن أخالقيات  االنحدارأسلوب  استخدام

 والضريبية كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي:
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 خطي البسيط على عبارات الفرضية األولىال االنحدارنتائج تحليل  (9)الجدول 

 التفسير (Sig) االحتماليةالقيمة  (t) اختبار معامالت اإلنحدار البيان

0
̂ 1.716 2.596 6.612 معنوية 

1
̂ 6.500 0.012 6.661 معنوية 

 النموذج معنوي 6.00 (R ) االرتباطمعامل 

) معامل التحديد
2R) 6.18 

 10.60 (F) اختبار

XY 544.0710.11  

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 كاآلتي: (9)يمكن تفسير نتائج الجدول رقم 

الضريبية ت االسياسكمتغير مستقل، والمتحصل الضريبي أظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي متوسط بين أخالقيات  -1

 . (6.00)البسيط  االرتباطكمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل 

 (%18)كمتغير مستقل يؤثر ب المتحصل الضريبي ، وهذه القيمة تدل على أن أخالقيات (6.18)بلغت قيمة معامل التحديد  -2

 الضريبية )المتغير التابع(.السياسات على 

 .(6.661)وهي دالة عن مستوى داللة  (10.60) (F) اختبارقيمة البسيط معنوي حيث بلغت  االنحدارنموذج  -0

 1.716 يساوي صفراً.المتحصل الضريبي : متوسط الضريبية عندما يكون أخالقيات 

 6.500 50وحدة واحدة يزيد الضريبية ب المتحصل الضريبي : وتعني زيادة أخالقيات%. 

قيات أخالتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين ) والتي نصت على أن: مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدراسة األولى،   

 قد قبلت. (الضريبيةوالسياسات المتحصل الضريبي 

الحد من و المتحصل الضريبيأخالقيات توجد عالقة ذات داللة معنوية بين  التي تنص على اآلتي: إختبار الفرضية الثانية:

 التهرب الضريبى.

على الحد من التهرب الضريبى، وللتحقق من صحة الفرضية تم المتحصل الضريبي بيان أخالقيات  هدفت هذه الفرضية إلى    

(، والتهرب Xكمتغير مستقل )المتحصل الضريبي إستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن أخالقيات 

 آلتي:كمتغير تابع وذلك كما في الجدول االضريبي 
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 الخطي البسيط على عبارات الفرضية الثانية االنحدارنتائج تحليل  (10)الجدول 

 االحتماليةالقيمة  (t) اختبار معامالت اإلنحدار البيان

(Sig) 

 التفسير

0
̂ 2.672 0.808 6.666 معنوية 

1
̂ 6.510 0.188 6.666 معنوية 

 النموذج معنوي 6.08 (R ) باطاالرتمعامل 

)معامل التحديد 
2R) 6.20 

 17.50 (F) اختبار

XY 516.0072.22  

 

 م2622المصدر: بيانات الدراسة الميدانية، 

 كاآلتي: (16)يفسر الباحثان نتائج الجدول رقم     

لضريبي اكمتغير مستقل، والتهرب المتحصل الضريبي القيات أظهرت نتائج التقدير وجود إرتباط طردي متوسط بين أخ -1

 .(6.08)البسيط  االرتباطكمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل 

 (%20)كمتغير مستقل يؤثر بـ المتحصل الضريبي ، وهذه القيمة تدل على أن أخالقيات (6.20)بلغت قيمة معامل التحديد  -2

 .(المتغير التابعالضريبي )على التهرب 

 .(6.666وهي دالة عن مستوى داللة ) (17.50) (F) اختبارالبسيط معنوي حيث بلغت قيمة  االنحدارموذج ن -0

 2.672 يساوي صفراً.المتحصل الضريبي عندما يكون أخالقيات الضريبي : متوسط التهرب 

 6.510 52ب الضريبي وحدة واحدة يزيد التهرب المتحصل الضريبي : وتعني زيادة أخالقيات%. 

خالقيات أتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين ) مما تقدم يستنتج الباحثان أن فرضية الدراسة الثانية، والتي نصت على أن:    

 قد قبلت. (تهرب الضريبيوالحد من الالمتحصل الضريبي 

 

 الخاتمة. 5

 النتائج. 1.5

 الية:ختبار الفرضيتين توصل الباحثان للنتائج التإمن خالل تحليل البيانات و    

 يرادات الضريبية.اإلتحصيل يجابا على إتؤثر مصداقية المتحصل الضريبي ومهنيته  -1

 يرادات العامة.يرادات الضريبية وزيادة اإلتزيد أمانة المتحصل الضريبي من كفاءة تحصيل اإل -2

 حسن تطبيق السياسات الضريبية.تساهم التربية الوطنية واألخالقية للمتحصل الضريبي في  -0
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 التوصيات . 2.5

 في ضوء ما برز من نتائج يوصي الباحثان بالتالي:    

تحصيل ي فمنحه الحوافز المادية والمعنوية ألنها تؤثر إيجابياً هتمام بسبل الحفاظ على مصداقية المتحصل الضريبي باإل -1

 يرادات الضريبية.اإل

 لتكون عادلة وواضحة وسهلة الفهم ألجل سالمة تطبيقها. على المشرع الضريبي المراجعة المستمرة للسياسات الضريبية -2

قناعه بضرورة أدائها، وذلك من خالل توعيته عبر وسائل إدارة الضريبية ترسيخ دور الضريبة لدى المكلف وعلى اإل -0

 عالم المكتوبة والمسموعة والمرئية.اإل

 

 :المراجع. 6

 . المراجع العربية:1.6

العالمي، الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم  قتصاداال الندماج، السياسة الجبائية كأداة (2610) إبراهيم، محمد طالبي علي، -

 وعلوم التسيير، رسالة دكتوراة منشورة.  االقتصادية

جامعة محمد ، ثر حوكمة المستشفيات على أخالقيات المهنة الطبية، الجزائر، أ(2612)، فوزية، مقراش، جوهرة وأقطى -

 .خضير

 لى نظام ضريبة القيمة المضافة.إ، الدليل (2619)األمانة العامة للجان الضريبية السعودية،  -

، التجارة اإللكترونية والتهرب الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب (2622)شيرين،  أبو هالل، مروان وشعبان، -

 ، 2، العدد 02المجلة العربية لإلدارة، المجلد دارية، بفلسطين، القاهرة، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية اإل

، مساهمة المراجعة الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبي لتفعيل مبادئ حوكمة 1997براهيمي، سمية وبلعايش، ميادة،  -

 07عربية، العدد  قتصاديةاالشركات، عمان، مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة بحوث 

، مصر، االجتماعيةوالعدالة  االقتصاديةالكفاءة  اعتبارات، السياسات الضريبية في مصر بين (2621)راء عادل، الحسيني، إس -

  0القرار، مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، العدد  اتخاذمجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم 

 ن للنشر والتوزيع، عمان، دار زهرا2، مالية عامة، ط (2610)خطيب، خالد وشامية، أحمد زهير،  -

، التهرب الضريبي: كيفية قياسه وسبل مكافحته، مصر، مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم إتخاذ (2621)زكي، محمد،  -

 0القرار، مجلة آفاق إقتصادية معاصرة، العدد 

 ةدراس-ة القيمة المضافة مخالفات ضريب ارتكابالمسؤولية الجنائية عن  ،(2626)نوف بنت مبارك شنان الكرات، ، الزهراني -

مقارنة في النظام السعودي والقانون اإلماراتي، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، رسالة ماجستير في القانون 

 الجنائي المقارن غير منشورة.

 يع والطباعة.العمل، بغداد، دار المسيرة للنشر والتوز أخالقيات، نبذة من كتاب (2610)السكارنة، بالل خلف،  -

 ، محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.(2668)المشاعلة، محمد أبو ناصر محفوظ،  -

 ، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.(2667)عامر، حميد بوزيدة علي،  -
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، 00معية، مجلة كلية المعارف الجامعية، المجلد ، الرمادي، كلية المعارف الجا(2622)عواد،  ساميعبد المحمودي، شامل  -

  2العدد 

 ، دليل الموظف والوظيفة العمومية، الجزائر، دار النجاح للكتاب.(2612)علي، رشيد حباني،  -

في الحــد من التهرب الضريبي في األردن:  ، أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية (2610)عليمات، نوفان وعيسى، كفاح،  -

 / ب0، العدد 22ة ميدانية، عمان، جامعة آل البيت، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد دراس

 ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر:، (2660)عمر، زغدود علي أيمن،  -

 ، مدخل القانون اإلداري، الجزائر، دار الهدى.(2616)عبد اإلله، عالء الدين عشي،  -

المديرية العامة للضرائب، الجزائر، وزارة  لموظفي، دليل أخالقيات المهنة (2669)رياض،  المصلح، أحمد عبد الرحمن -

 المالية الجزائرية، المديرية العامة للضرائب.

الحد من  المهني فيالمراجع الخارجي بقواعد السلوك  التزام، أثر (2622)ناصر، نجاة عبد هللا ومازن، يحيى مقدم أحمد،  -

دراسة ميدانية على عينة من الشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية، بابنوسة، جامعة  -التهرب الضريبي 

 022 - 275، ص ص 5، العدد 1السالم، كلية العلوم اإلدارية والمالية، مجلة كلية العلوم اإلدارية والمالية، المجلد 

 .نشورات الحلبي الحقوقية، أساسيات المالية العامة، بيروت، م(2668)عدلي، ناشد، سوزي  -

 

 . المراجع األجنبية:2.6

- Alstadsaeter, Annette & Others, (2022), Tax evasion & tax avoidance, ELSEVIER, Journal of 

Public Economics, 206, 104587 

- Arena, Matteo P. & Others, (2019), Securities litigation and corporate tax avoidance, Journal of 

Corporate Finance, Vol. 66, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101546 

- Dobla & Others, (2019), Productivity and Tax Evasion, International Monetary Funds, Working 

Papers, www.imf.org  

- Sritharan, Nivakan & Others, (2022), A Systematic Literature Review on Tax Evasion: Insights 

and Future Research Agenda, International Journal of Academic Research in Accounting, 

Finance and Management Sciences. Vol. 12, No. 2, pp 84 – 105 

 

  

، المجلة إدريس علي هللا فضل موسى/ الدكتور مهاجر، عيسى بابكر صالح/ الدكتور، 2622© جميع الحقوق محفوظة 

 (CC BY NC) ياألكاديمية لألبحاث والنشر العلم

Doi: https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.43.3       

 

http://www.ajrsp.com/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101546
https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.43.3

