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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  

﴿   لْتَكُن موونحفْلالْم مه كلَـئأُونكَرِ ونِ الْمع نوهنيو وفرعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم نكُم ﴾  
  )104آل عمران ، (

  صدق ا العظيم
  

﴿ني مزَقَنري وبن رم ةنيب لَىع إِن كُنت تُمأَيمِ أَرا قَوا قَالَ يإِلَى م فَكُمالأُخ أَن ا أُرِيدما ونسرِزْقًا ح ه
يبأُن هإِلَيو كَّلْتتَو هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفا تَومو تتَطَعا اسم حالإِالَّ اإلِص أُرِيد إِن هنع اكُمأَنْه ﴾  

  )  88 ،هود(  
  صدق ا العظيم

  
  

  " فليغريه بيده فإن مل يستطع  فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان من رأى منكم منكراً"
  . رواه مسلم 

 

 عليه الصالة والسالمصدق رسول ا  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  

   

  
  
  

  
﴿ي سف لُونقَاتةَ ياجلَن ملَه م بِأَنالَهوأَمو مهأَنفُس ني نمؤالْم نى متَراش اللّه إِنقْتَلُونيو قْتُلُونفَي ي  بِيلِ اللّها فقح هلَيا عدعو

ذي بايعتُم بشرواْ بِبيعكُم الَّ جنِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهده من اللّه فَاستَ     ﴾بِه وذَلك هو الْفَوزُ الْعظيم التَّوراة واإلِ
  ق ا العظيمصد)  111التوبة،(

  
  

  

  
  
  
  

                              

  
  
  
  



 

  شكر وتقدير
  

ه       ذي أحـاطين بـه  ورعايتـه  يف         وكربيائـه    وعظـيم سـلطانه   بعد شكر ا   شكراً يليق جبالـل جنـاز هـذه   إو عظمتـه  و منـه وكرمـه اـل
  . خلق ا سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله ، والصالة والسالم على خري" وما توفيقي إالّ با  " الدراسة  

ه فـضل علـي    كـل مـن   لشكر أتقدم خبالص الال يسعين إالّ أن     شكر للنـاس ال    ، وكـان عونـاً يل يف إجنـاز هـذه الدراسـة      كـان ـل ، فمـن ال ـي
     ــذكر ويـــشكر   ، ســــة   ضل باإلشــــراف علـــى  هــــذه الدرا  الـــذي تفــــ حل    س  األس    تاذ ال    دكتور س   الم ... أخــــص باـل

  :إىل السادة أعضاء جلنة املناقشة و 
   .   معالي وزیر المالیة  ...سالم فیاض  / الدكتور                                

  لتفضلھما بقبول مناقشة رسالتي   ...علي شاھین / الدكتور                                

ــشكر  و ـــ ــه ال ــ ــــسى توجيـ ــذي  ج     الل العط     ار ل     دكتورل ال أنـ ــ ــه يف الـ ـــ ــــست برأي ــوع    استأنـ ــذا املوضـــ ــ ــة هـ ــ    وضـــــع لبنـ
شروع "  ــ ـــ ــث مــ ــ ــي يف   األس       تاذ ع       صام مھ       دي و، "البحـــ ــ ــ ــبس علـ ــ ـــ ــا الت ـــ ــيح مــ ــ ــاعدني يف توضـــ ــــ ــذي سـ ـــ ـ    ، اـل

   .spssبرنامج اإلحصاء 
كما أتقدم بالشكر  جلميع زمالئي وزميالتي العاملني يف دائرة ضريبة الدخل علـى امتـداد قطـاع غـزة  ملـا تفـضلوا بـه مـن دعـم           

ــشكر    ومــساعدة ــذا ال ــز  ، راجيــة اعتبــار ه ــة ومــساندة وحتفي ــل    مبثاب ــل زمي ــسؤال     شــكر خــاص لك ــل مــن ال و زميلــة مل مي
     .ستبيان  ، وإبداء الرأي والنصيحة االوالتشجيع وتقديم كل ما ميكنه تقدميه كل يف موقعه  ، واإلجابة على 

الـذي أتـاح      األس تاذ بی ان أب و ش عبان    غـزة   ببة الـدخل  للسيد مدير عام دائرة ضريو العرفان  ويطيب املقام لتقديم الشكر  
ــــــة   ــ ــــذه الدراســ ـــ ــــام هبــ ـــ ـــ ــــة القي ــ ــاع   ،يل فرصـــ ــ ـــ ــــات  ســ ــ ـــ ــــديم بيانـ ـــ ــ ـــــاعد يف تق ـــ ـــــة  و ســ ـــ ــ ـــــاز الدراس ـــ    دت يف إجنــ

ه إثـراءأ            مـساعد املـدير العـام و    والسید نبیل طھ المب یض      مـدير مكتـب ضـريبة دخـل غـزة  والـذي كـان آلرائـه ومالحظاـت
كمـا أجـد لزامـاً علـي أن أتقـدم بالـشكر العميـق جلميـع األخـوة  احملاسـبني            ، . لزمیلة ھب ة مرش د   ا، وإىل   وتقومياً للدراسة   

  .الذين تفضلوا باإلجابة على االستقصاء واحملاسبات واملراجعني 
،  ا اجلميع خري اجلزاء وجعل عملهم خالصاً لوجهه  ، وجعله يف ميزان حسناهتم يوم القيامـة  إنـه علـى ذلـك لقـدير          ىجز  

   .وباإلجابة جدير 

  الباحثة       



 

  ملخص الدراسة
  

 الدخل الخاضـع   والذي يتم بموجبه تقدير الوعاء الضريبي  أي يتم تحديد صافي          ،،،يعتبر قرار التقدير لضريبة الدخل    
 أهمية ،،، محور أداء الجهاز الضريبي  ، ومن هنا تبرزساسه تقدير الضريبة المترتبة على المكلف للضريبة ويتم على أ

  . تتحقق أهداف النظام الضريبي المبتغاة ل تتحقق القواعد األساسية للضريبة أن يكون هذا القرار موضوعياً لكي 
 ماهية البيئة التي يخرج من رحمها قرار تقدير ضـريبة الـدخل بغـزة    استكشاف وتحليل    هذه الدراسة      وقد استهدفت 

ر  ، وتحديد المؤثرات السلبية المحيطة بقرار التقدير ثم محاولة وضع      وتأثيرها على موضوعية واستقاللية وسالمة القرا     
وقد قامت الدراسة علـى الفـروض   . الحد من تأثيرها إلى أقصى ما يمكن       تصور لكيفية معالجتها  والقضاء عليها أو      

  : التالية 
  .عدم سيادة واحترام القانون له تأثير سلبي على قرار التقدير  ♦
  .قانون الضريبي  له تأثير على قرار التقدير عدم مالءمة ووضوح ال ♦
  له تأثير سلبي على موضوعية واستقاللية قرار  التقدير ضعف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين ♦

    سوء استخدام المال العام من أهم المؤثرات السلبية على قرار التقدير  ♦
  . تأثير مهم على قرار التقديرضعف الثقة في الحسابات واإلقرارات المقدمة من قبل المكلف لها ♦
  .سوء األحوال االقتصادية والمعيشية تؤثر في قرار التقدير ♦
 .المشاكل التنظيمية في الجهاز الضريبي من أهم المؤثرات السلبية على قرار التقدير  ♦

  :  الفرضيات تم االعتماد على ختبارو لتحقيق أهداف الدراسة وإ
ت العالقة  بالرجوع للكتب والمراجع وغيرها من المصادر الثانوية لتغطية الجانب  دراسة األدبيات  والمواضيع ذا–أ   

  .النظري 
 أطراف العالقة المباشرة بقرار التقدير       مجتمع الدراسة  المتمثل في     حيث أجريت على   الدراسة الميدانية التحليلية      -ب

و المحاسبون والمراجعـون الموكلـون مـن        )  موظفو الجهاز الضريبي القائمين على عملية التقدير        ( وهم المفتشون   
 اختبـار  أعدت لغرض تجميـع البيانـات و   فئة توزيع استبانة خاصة بكل      تم. المكلفين لتخليص الضرائب نيابة عنهم        

  عينـة   حيث كانـت  . فئة، وزعت على عينة محددة من كل        الفرضيات من خالل مجموعة األسئلة بمحاورها المختلفة        
 spssتم استخدام البرنـامج اإلحـصائي       ، و  110  فقد بلغت   المحاسبين والمراجعين  أما عينة  ، مفتش   40المفتشين  

  . لتحليل البيانات التي تم جمعها 
إثبات فرضيات الدراسة ، كما بينت الدراسة طبيعة قرار التقدير حيث تبين أن قرار التقدير   : وقد توصلت الدراسة إلى

أسـباب تتعلـق   : ضوعي يفتقد للعدالة ، ويعود ذلك ألسباب متنوعة تقسم إلى          لضريبة الدخل في الغالب قرار غير مو      
  .  والمشاكل اإلدارية والتنظيمية للجهاز الضريبي     وهي العوامل المتعلقة بمتخذ القرار : بالبيئة الداخلية

 والتي تتمثل في     يئة العامة والب،   بالمكلف ووكيله المحاسب     البيئة الخاصة :  و أسباب تتعلق بالبيئة الخارجية  وتشمل        
وتعتبر البيئة العامة المؤثر الرئيسي على كل مـن البيئـة         . السائد  النظام السياسي واالقتصادي والقانوني واالجتماعي      

فعدم سيادة واحترام القانون  ، والفساد    . الخاصة بالمفتش والجهاز اإلداري للضريبة ، والبيئة الخاصة بالمكلف ووكيله           
إلداري وسوء الخدمات المقدمة  ، والمفاهيم االجتماعية التي بدأت تطفو على ثقافة القطاع والتي تتمثل  فـي                 المالي وا 

عن سـوء   فضالً  تقبل  المحسوبية والواسطة ، واستغالل الوظائف الرسمية في تحقيق المصالح الخاصة والشخصية ،               
، كل هـذه    عدم الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية         ، و واالعتداءات اإلسرائيلية   األوضاع االقتصادية والسياسية    



 

النواحي تعتبر سبب رئيسي  في تلويث البيئة العامة وهو ما ينعكس  على البيئة الداخلية للجهاز الـضريبي  والبيئـة                       
   . هذه البيئة بالضرورة على قرار التقدير الخارج من ويؤثر . الخاصة بالمكلف ووكيله المحاسب 

 الجهاز الـضريبي مـن النـواحي    معالجة مشاكل : هـا   هذه النتائج تم وضع بعض التوصيات  من أهم ضوء  في و
 تعتمـد الكفـاءة    إدارة الموارد البشرية ، وخاصة ما يتعلق بطرق ومعايير االختيار والتعيين والترقيـات        ، و التنظيمية  

 ، وتحـسين الرواتـب  ،        ر الحماية المالئمة     تحسين ظروف العمل وتوفي     ، والخبرة ، بعيداً عن الوساطة والمحسوبية     
واالهتمام بالتدريب والتطوير ، وتوفير قاعدة بيانات وبناء نظام معلومات مالئم ، وإحداث  تطوير وإضافات مهمة فـي   

  . األقسام والوظائف  لهيكلية الجهاز الضريبي 
 وتدريب العناصر الجديدة قبل ،وإجراء تغييرات مهمة  وجذرية عليه الطاقم الوظيفي تطوير كما أوصت الدراسة بأهمية 

  .حتى ال يستمر توارث األساليب  الخاطئة  والسلوك غير السوي في العمل  مل   ، الع
 و. مبدأ المحاسبة والمساءلة  والشفافية وتطبيقسيادة القانون وتطبيقه ،  احترام  أوصت الدراسة بضرورة العمل على و

اولة مهنة المحاسبة والتدقيق و مراجعتهم   منية من مز  األ خاصة   ماح للمحاسبين العاملين في األجهزة الرسمية و      عدم الس 
   .  أمام الدوائر الضريبية

 القضاء على مظاهر الفساد وسوء  دعم التوجهات الصادقة لإلصالح الفعلي وضرورة العمل على  بالدراسة   أوصت   كما
تعزيز الثقة بـين المكلـف واإلدارة   و  .على الجميع بعيداً عن اإلنتقائية بحزم بيق القانون االستخدام للمال العام  ، وتط 

، وإنشاء موقـع إلكترونـي     ومشاكلهملشكواهمالضريبية  ، بالعمل على خدمة مصالحهم وتفهم مطالبهم  ، واالستماع          
  .   ، ولتسهيل التواصل مع المكلفين  لضريبة الدخل على شبكة اإلنترنت لنشر كل ما يتعلق بضريبة الدخل للجمهور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Income Tax Assessment Decision Environment In Gaza 
Analytic Study 
 

Abstract 
The decision of the income tax , which tax base  assessment depends on , the net income 
subject to tax  is determined and the tax required from the tax payer is estimated . This is 
considered the axis of performing the tax body . Thus the importance of this decision 
becomes an objective so as to achieve the tax basic rules and the aims of the hopeful tax 
system .  
This study aims for discovering and analyzing the environment essence  which comes 
out from the depth of the income tax assessment decision in Gaza and its effect on the 
objective, independence and the safety of the decision . It also determines the passive 
effects surrounding the assessment decision , trying to think of away to treat them and to 
put  an end to eliminate  their effects as much as possible . The study was based on the 
following hypotheses:-a). Lack of domination and respect of law has a passive effect on 
the assessment decision. b).The tax law being unsuitable and unclear affects the 
assessment decision. c). Lack of capability and affiliation of employees has a passive 
effect on the objective and independence of the assessment decision . d). Misuse of the 
public finance is one of the most passive effects on the assessment decision. e) Weak 
confidence in the accounts and decisions presented by the taxpayer has a great effect on 
the assessment decision . f)  Bad economic and living conditions affects the assessment 
decision .g) Organizing problems in the tax body are the most important passive effects 
on assessment decision . 
In order to achieve the study aims and prove the hypotheses, we depended on the 
following :- 
                a) studying the literatures and related subjects by referring to books , 
references and other secondary sources to cover the theoretical side . 
 b) Concerning analytic field study , it was concluded from the study society , 
represented by direct parties related to assessment decision , that is to say, inspectors 
 ( employees of tax body who supervise the assessment decision ) , accountants and 
auditors who represent the tax payers to clear up taxes on their behalf . 
A special questionnaire for each party was prepared to collect data and prove the 
hypotheses through a set of questions of various axes . The sample of inspectors  were 
forty in number . Then all the questionnaires were collected . the sample of the 
accountants and auditors were 110 in number ; 88 questionnaires were got back . Two 
types of questionnaires were avoided because they were not suitable for analysis . SPSS 
statistical program was used for analyzing the collected data .The study included : a 
proof of study hypothesis and the study showed the nature of the assessment decision as 
the decision of income tax assessment in Gaza is mostly nonobjective lacking justice and 
mostly at random and unpredictable . This is due to various reasons divided into :1. 
Reasons related to internal environment. These include the factors related to the decision 
maker and the administrative and organizing problems of the tax body . 2. The other 
reasons are related to external environment . These include the environment of the 
taxpayer and his representative , the accountant . 
 The general environment includes the dominant social , lawful , economic and political 
system . The general environment is considered the main effect on the ispector's 
environment  and the tax administrative body . In addition to the environment of the 
taxpayer or his representative. Thus ,the lack of domination and respect of law , financial 
and administrative imperfectness , the bad presented services and the social concepts 
which began to dominate the Gaza Strip culture which is represented in accepting 
favoritism and intermediary and exploiting official jobs in achieving private and personal 



 

interests , apart from bad political and economic conditions and Israeli aggressions and 
non-separation between executive and judicial authorities . All these aspects are 
considered the main reason of polluting the general environment .This is reflected in the 
necessity of the decision of assessment of such an environment  having these qualities . 
According to these results , some recommendations were suggested to correct the defect 
stated by study results . The most important recommendation was to correct the defect in 
the tax body with respect to organizing aspects and human resources administration , 
especially methods and criterions of appointment , promotions , improving work 
conditions , providing suitable protections ,improving salaries ,giving interest to training 
and development , providing data base , constructing suitable information system , 
developing and making essential additions in the structure . Recommendations included  
essential change of the staff so that wrong methods and unfair behavior in work for each 
new employee might not be inherited . Also new working staff should be trained before  
starting work away from work inside the department . The study also recommended the 
necessity of applying law and the principle of calling to account and transparency. Study 
also recommended not to allow the working accountants at official bodies especially the 
security ones to practice the profession of accounting and auditing and prevent them 
from turning to income tax department .  The study also recommended the necessity of 
supporting true approaches by all for actual rehabilitation and preventing all corruption 
aspects , and misuse of the public finance , applying law firmly equally for all without 
distinction .Study also recommended to reinforce confidence between the taxpayer and 
the tax department by serving their interest  , understanding their requests and listening 
to their complains and problems . Establishing a web site for income tax department is 
also one of the study  recommendations  .     
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  :ةـمقدم 1.1
الـدخل   لوعاء الـضريبي أي   اتحديد   هو القرار الذي يتم بموجبه    قرار التقدير لضريبة الدخل      

 لـشرائح وفقاً ل ،  كلفالضريبة المترتبة على الم   تقدير   يتمعلى أساسه   والذي  ،  للضريبة الخاضع
  .بموجب القانون المعمول به المقررة الضريبية النسبو

المسمى الـوظيفي   ( أو أي شخص يكلفه بإجراء التقدير      ويتخذ هذا القرار من قبل مأمور التقدير      
ومعتمداً علـى تحريـات وإجـراءات       ،   للقانون الضريبي السائد   مستنداً) له بغزة مفتش ضريبة   

للوصـول قـدر     دفاتر حساباته ومـستنداته    و  المكلف ومحل عمله   لمصادر دخل  فحص وتدقيق 
، المترتبة على المكلـف   لضريبة  عادل ل بما يضمن تقدير    ،  المستطاع إلى الدخل الحقيقي للمكلف    

  .لتوازن بين مصلحة الدولة والمكلفويحقق ا
ى عل الضريبة) 1999 (دليل ضريبة الدخل بغزة    وقد عرف ،  فالضريبة هي محور قرار التقدير    

ويلزم الفرد بأدائها بـصفته     ،  فريضة نقدية تجبيها الدولة من المكلفين وفق قوانين محددة        " : أنها
وذلك لتتمكن الدولة من تغطية نفقاتها العامة وتحقيـق أهـدافها التنمويـة             ،  عضوا في المجتمع  

  ." واالجتماعية
ن بصفة نهائية وبدون    فريضة نقدية يتحملها المكلفو   " : بأنها) 1978( عرفها البطريق وآخرون  و

   ". مقتضى أيدلوجياتها على مقابل كأداة مالية تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها
وهي أداة فعالة من أدوات السياسة المالية       ،  الضرائب المورد األساسي من موارد الدولة      عتبرو ت 

   . واالقتصادية للدولة تستخدمها في التخطيط االقتصادي واالجتماعي
، ويعمـل علـى تحقيقهـا   ذا يتطلب وجود نظام ضريبي يتالءم واألهداف المنشودة للضريبة  وه
 يستند عليها النظام االقتصادي فـي تحقيـق أهدافـه           أداة ووسيلة هامة    يعتبر النظام الضريبي ف

 الـسائد   واالجتماعي والسياسيم االقتصادياانعكاسا طبيعيا للنظ  يمثل  و االقتصادية واالجتماعية 
  .) 2000ق وعتمان، البطري(
أي القـوانين والتـشريعات    المحور التـشريعي : هي  محاورةالنظام الضريبي على ثالثقوم  وي

واإلجراءات المفسرة والمنظمة لعمليـة    وهو عبارة عن القواعد    محور التنظيم الفني  ،  الضريبية
تطبيـق  ب يقـوم الـذي   فهو الجهاز الضريبي    والمحور التنفيذي   ،  والتحصيل الضريبي التقدير  
  .وتنفيذ السياسة الضريبية، من خالل التقدير والتحصيل والمتابعة  القانون

 كغيره من النظم يعكس الظروف السياسية والقانونية التـي تعيـشها            النظام الضريبي في فلسطين   
فقد فرضت الضرائب في عهد االنتـداب البريطـاني          .في مراحلها المختلفة    المناطق الفلسطينية   
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 م حيث أنهت بريطانيا انتدابها علـى        1948واستمر الوضع حتى العام       بريطانية بموجب قوانين 
خضعت الضفة الغربيـة للـسيطرة   ،  وبعد اغتصاب اسرائيل للجزء األكبر من فلسطين.فلسطين  
 حيث استبدل القانون المعمول به منذ     نون األردني بعد توحيد الضفتين ،     لقاوسرى عليها ا  ،  األردنية

لذي ا 1954ة  لسن12، ثم صدر القانون رقم 1951لسنة ) 50(قانون المؤقت رقم بالم 1936 العام
 والذي يعتبر أساس النظام الضريبي      1964لسنة  ) 25(استمر العمل به حتى صدور القانون رقم        

  . في الضفة الغربية 
 1941نة لس )23( قانون ضريبة الدخل رقم اطٌبقَ فيهو ، باإلدارة المصريةألحقأما قطاع غزة فقد 

 1995،نجـم  (1947لـسنة    )13( ثـم اسـتبدل بالقـانون رقـم          1947استمر العمل به لغاية     
  .) 1996صباح،.

اسـتمر العمـل    ،  م 1967العام  وبعد االحتالل اإلسرائيلي الكامل للضفة الغربية وقطاع غزة في          
 حـصيلة مـن     بالقوانين السابقة باإلضافة إلى إصدار العديد من األوامر العسكرية لجباية أكبـر           

 العام   ضريبة القيمة المضافة التي فرضت في      منهافرض أنواع جديدة من الضرائب      بالضرائب و 
ـ    النظام الضريبي في عهد االحتالل اإلسرائيلي على        فاحتوى هيكل   ،  م1976 ضرائب كل مـن ال

القيمة المضافة والرسـوم     (مباشرةالضرائب غير   ال و )األمالك و الضرائب على الدخل   (مباشرةال
  .) وغيرها لجمركيةا

اتفـاق بـاريس     بموجـب و،  مور بموجب اتفـاق أوسـلو     وبعد استالم السلطة الوطنية لزمام األ     
تنظيم سياستها الضريبية بشكل مستقل فيمـا يخـص الـضرائب            للسلطةسمح   الذي ،االقتصادي
مرتبطة ضريبة القيمة المضافة والجمارك فقد بقيت   الضرائب غير المباشرة مثلأما، فقطالمباشرة 

  .مع الجانب اإلسرائيلي لسيطرته على المعابر والحدود 
االحـتالل   فـي عهـد   (وفقاً للنظام الـضريبي الـسابق         بقانون ضريبة الدخل   وقد استمر العمل  

فتم إلغاء بعض األوامر العسكرية وتخفـيض شـرائح         ،  مع القيام ببعض التعديالت   ،  )اإلسرائيلي
كافياً إلصالح النظام الضريبي فـي      أن ذلك ال يعتبر     إال  ،  م1999ونسب ضريبة الدخل في سنة      

وعدم سيادة  ،  وأن الوضع غير المستقر وغير المنضبط     خاصة  ،  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية   
يلقي بظاللـه علـى أداء      ،  عدا عن عدم مالءمة القانون الضريبي السائد للوضع الحالي        ،  القانون

قه تقدير وتحصيل ومتابعة والذي يقع على عات، النظامالجهاز الضريبي الذي هو جزء هام من هذا 
  .الضريبة

 وفي محاولة لوضع أسس نظام ضريبي يناسب التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية فـي         
 مـن   )1(تم إعداد مشروع قانون لضريبة الدخل     ،  عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم أهدافها      

  .م2000لمالية بالمجلس التشريعي في سنة قبل لجنة الموازنة والشئون ا
                                                        

، وسيبدأ 28/12/2004تم اعتماد هذا القانون بتوقيعه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حينه السيد روحي فتوح بتاريخ  )1(
. ، العدد الثالث والخمسون "الوقائع "  بعد نشره في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية 1/1/2005راً من سريانه اعتبا

 ) . 2005الوقائع،  (2004لسنة ) 17(وأخذ هذا القانون رقم 
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مهمة أساسية من مهـام الجهـاز       ،  وتمثل عملية تقدير الضريبة والتي تعتبر محور قرار التقدير        
وسالمة قرار التقدير باستناده ألسس وقواعد سـليمة        ،  ولهذا فإن نجاح عملية التقدير    ،  الضريبي

ة والمزاجيـة يمثـل نجاحـاً للجهـاز     من الموضوعية والعدالة والبعد عن التعسف والعـشوائي     
ولكي يتحقق ذلـك    ،  أغراض النظام الضريبي   و الضريبي في أداء مهامه من أجل خدمة أهداف       

ضـغوط   و البد من توفير البيئة المالئمة التخاذ قرار سليم وموضوعي بعيداً عن أي مـؤثرات             
  .فهل هذه البيئة متوفرة في قطاع غزة ؟، سلبية تحول دون تحقيق ذلك

   :أهمية الدراسة 1.2
مصلحة مختلـف    الذي بطبيعته يمس  ،  هذه الدراسة تبحث في موضوع تقدير ضريبة الدخل        ♦

كون  وغيرهم ...تجار وصناعيين   ،  شرائح المجتمع من أفراد وشركات ومهندسين وأطباء      
كما أن هذا الموضوع يمس أيضاً      .حسب القانون    تخضع لضريبة الدخل  جميعها  هذه الفئات   

أن ضريبة الدخل إضافة لكونها مصدر من مصادر التمويل للخزينة           ة باعتبار مصلحة الدول 
كأداة مالية اقتصادية له أهمية كبيرة في مجال االستثمار والتنمية وإعـادة   العامة فإن دورها 

  .توزيع الدخل 
وفي ذلك  – في حدود معرفة الباحثة      – موضوع البحث جديد لم تتطرق له الدراسات السابقة        ♦

ي توفير معلومات إضافية يمكن أن يستفيد منها الباحثين والمهتمين والمـسئولين            مساهمة ف 
لمؤسـسات   خاصة صناع السياسة والتي قد تساعدهم على وضع أسس وقواعد لبناء سـليم  

  .المجتمع في مختلف المجاالت 
 علمـي   لذلك فإن القيام بدراسة تسعى إلى تشخيص المشاكل التي تحيط بقرار التقدير بأسـلوب             

   . مهماًمجرد وموضوعي يعتبر أمراً
  :هداف الدراسة أ 1.3

   : هذه الدراسة لتحقيق األهداف التاليةتسعى

  .قرار تقدير ضريبة الدخل  استكشاف وتحليل األسس التي يستند عليها ♦
 . تحديد أهم المؤثرات السلبية التي تحول دون الوصول لقرار سليم ♦

اقتراح وسـائل   و،ات السلبية على قرار التقدير  وضع تصور لكيفية الحد من المؤثر      محاولة ♦
 .العالج المناسبة

  :ثشكلة البح م1.4
  :تتمثل مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال التالي 

 علـى  هاهو تأثيروما   هي طبيعة البيئة التي يولد من رحمها قرار تقدير ضريبة الدخل بغزة           ما  
   بغزة ؟قرار التقدير لضريبة الدخل  وموضوعيةصحة وسالمة
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  :فروض البحث  1.5
  تقديرالوموضوعية قرار  عدم سيادة واحترام القانون له تأثير سلبي على استقاللية .1

  .  تقديرالعدم مالءمة ووضوح القانون الضريبي السائد تؤثر سلباً على قرار  .2
 على قرار التقدير  ثرات السلبيةضعف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين من أهم المؤ .3

  .تخدام المال العام له تأثير سلبي على قرار التقدير سوء اس .4
له تأثير مهم علـى قـرار        ضعف الثقة في الحسابات واإلقرارات المقدمة من قبل المكلف         .5

   .التقدير
  .قرار التقدير  سوء األحوال االقتصادية والمعيشية تؤثر في .6
 .ى قرار التقديرمؤثرات السلبية علالمشاكل التنظيمية في الجهاز الضريبي من أهم ال .7

  :منهجية الدراسة 1.6
،  التحليلي ألنه يناسب هدفها وطبيعتهـا      يهذه الدراسة على المنهج الوصف     تمدت الباحثة في  عا

هـذه  إلى توضـيح    الدراسة  وتهدف  ،  فالظاهرة التي تبحثها الدراسة ظاهرة اجتماعية إنسانية      
، والوقوف على دالالتها    نتائجهاح العالقات بين أسبابها و    الظاهرة وتحليلها وتفسيرها وتوضي   

من خالل الدراسة الميدانية وجمع البيانات وتحليلها ووصفها بشكل دقيق يتنوع بين التعبيـر               
يتيح ذلك من خالل تناولـه للظـاهرة         والمنهج الوصفي ،  يالوصف و أو األسلوب الكمي   الكمي

   .)1998، الرفاعي (كما هي عليه في الواقع

  :طرق البحث  1.7
  :مع البياناتج 1.7.1
  :شملتو جمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة من مختلف المصادر المتاحة تم

خـالل   ومن ذات العالقة بالموضوع  الكتب والمراجع والدوريات     ضمتو: المصادر الثانوية   - أ
  .اإلنترنت 

واعتمدت الباحثة على وسائل متنوعة للحصول على البيانات من مصادرها          : المصادر األولية  - ب
 :شملت التالي ، ليةاألو

 على هذا األسلوب كطريقة أساسية للحصول على معلومات شاملة          تم االعتماد : االستقصاء. 1
على عينة ممثلـة   وزعت   لهذا الغرض  أعدتومن مصادر متعددة وذلك من خالل استبانة        

  .فصيل ذلك الحقاً في الفصل الخامست ولمجتمع الدراسة
 ، األسلوب بحكم عمل الباحثة مفتشة بدائرة ضريبة الـدخل  على هذا  تم االعتماد : المالحظة. 2

ال ،  جمع بيانات إضافية وتفصيلية عن سلوك مفتشي التقدير بصورة تلقائيـة           مما أتاح لها  
   . نتائج أفضلل فرصة الوصول  وفرمما، يمكن الحصول عليها بالطرق األخرى
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البيانات الالزمة من المسئولين     على هذا األسلوب كوسيلة لجمع       اعتمدت الباحثة : المقابالت .3
مدراء الدوائر والمدير العام نظـراً       و في دائرة ضريبة الدخل الذين يمثلون رؤساء األقسام       

 . لتوافر إمكانية القيام بذلك 

  :تحليل البيانات  1.7.2
السـتخراج   spssباستخدام البرنامج اإلحصائي   معالجة وتحليل بيانات الدراسة   ب قامت الباحثة 

، رسومات تساعد على اختبار الفرضيات     و ،وعرضها في صورة جداول   ،  والتكراراتالنسب  
  .والوصول إلى النتائج 

  :مجتمع الدراسة 1.8
  : عالقة بقرار التقدير وهمال ذاتة ستمثل مجتمع الدراسة في األطراف الرئيي
  . ن في دائرة ضريبة الدخلون والمسئولوالمفتش  .  أ
الفـصل  في   تفاصيل ذلك ،  لدائرة ضريبة الدخل  ) لفينوكالء المك ( نون والمراجع والمحاسب .  ب

  .الخامس
  :محدداتها وحدود الدراسة 1.9

ــسطينيةاقتــصرت ــة الخاصــة بواليــة الــسلطة الوطنيــة الفل ــى المرحل     الدراســة عل
أهـداف   و باعتبار السلطة معنية ببناء نظام ضـريبي يخـدم مـصلحة          ) 2004-1994من  (

  .المجتمع الفلسطيني 

  : منها ثناء الدراسة بعض المشاكلواجهت الباحثة أ

انعكست األوضاع األمنية والسياسية المؤلمة التي يتعرض لها شعبنا فـي القطـاع وبـاقي         ♦
فكان لذلك تأثير نفسي سيء تـسبب       ،  الباحثة كما على كل المواطنين    المدن الفلسطينية على    

ـ        ،   الدراسة إنهاءفي تأخير    ن جـدوى هـذه     كما تسرب أحياناً الشعور بنوع من اإلحباط م
بـدعم  ثـم   ،  ولكن بتوفيق من اهللا   . أو المساهمة في التغيير واإلصالح      الدراسة في تحقيق    

واستعادة العزيمة واإلصرار على مواصلة     ،  وتحفيز األهل والزمالء أمكن التغلب على ذلك      
  . الدراسة وإنهائها 

  .  ضيق الوقت المتاح للبحث ♦
  .ندرة الدراسات السابقة لموضوع البحث  ♦
ا واجهت الباحثة صعوبة في الحصول على البيانات اإلحصائية من دائرة ضريبة الدخل             كم ♦

وكان الحـصول   ،  البنك الدولي  و لصندوق النقد الدولي    تقديمها رغمبحجة سرية المعلومات    
   .قوة  وعلى مثل هذه البيانات سيزيد البحث داللة
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  :هيكل البحث  1.10
 .اإلطار العام للبحث : الفصل األول ♦

  .ةيبيئمحدداته الوالنظام الضريبي : لفصل الثانيا ♦
  ..وأبعادها البيئية  اإلدارة الضريبية: الفصل الثالث ♦
 .نظام التقدير لضريبة الدخل وإجراءاته : الفصل الرابع ♦

 .وتحليل البيانات  إجراءات البحث: الفصل الخامس ♦

 .النتائج والتوصيات : الفصل السادس ♦
 

   :الدراسات السابقة 1.11
إالّ أن ذلـك لـم يمنـع         ذاتهلموضوع البحث    لم تتمكن الباحثة من الوصول لدراسات سابقة      

رغم ندرتها أيضاً وهي علـى       الحصول على دراسات ذات عالقة وارتباط بموضوع البحث       
  : النحو التالي

 " التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين "وهي بعنوان  :3200، دراسة قاسم 111..1

  .تير قدمت لجامعة النجاح الوطنيةلة ماجسوهي عبارة عن رسا

الوقـوف علـى     و التهرب من ضريبة الدخل بفلـسطين      هدفت الدراسة للتعرف على أشكال    
ألخذها فـي االعتبـار   ، ووضع آلية لمعالجة التهرب الضريبي أسبابها واآلثار المترتبة عليها   

  . والعمل على مواجهتها 

بة الدخل يعود لمجموعة من األسباب االقتصادية       ومن نتائج هذه الدراسة أن التهرب من ضري       
واإلدارية والتشريعية والنفسية ومن أهمها انعدام االستقرار االقتصادي وقلـة التنـسيق بـين           
الدوائر الحكومية ودوائر الضريبة وعدم المساواة في تطبيـق القـوانين وضـعف الـوعي               

لـضريبة وضـعف الجـزاء      الضريبي وغموض القوانين المعمول بها والمغاالة في سـعر ا         
  .المفروض على المتهربين وكراهية المكلف للضريبة

 قرار تقدير ضريبة الدخل فـي األردن  "وهي بعنوان : 1998، دراسة السفاريني  111..2
 ."وطرق الطعن فيه إدارياً وقضائياً

ومـا تتمتـع بـه مـن     ، الضريبة في ضوء المفهوم التضامني للدولة الحديثـة   تناول الباحث   
حيـث   .طرق الطعن بقرار التقدير إدارياً وقـضائياً        وللنظام القضائي    ثم تطرق . ئص  خصا
هميـة  وأ،  ظـامين القضاء الضريبي مـن الن    وموقع   النظام القضائي الموحد والمزدوج    تناول

ثم تناول في لمحة تاريخية ضـريبة الـدخل فـي    ، القضاء الضريبي في النظم المالية الحديثة 
   .ة القضاء الضريبي فيها وأهمي األردن وخصائصها
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 التشريع المقارن فـي كـل   وفق مقارنة وبصورة عامة  طرق التقدير أيضاً   كما تناول الباحث  
ثم تطرق لطرق التقدير فـي التـشريع        ،  وفرنسا وانجلترا  والعراق وسوريا ولبنان   من مصر 
 الجانـب  وشمل هذا انتقل الباحث بعدها لطرق الطعن في قرار تقدير ضريبة الدخل      ، األردني

من مـصر والعـراق      في التشريع المقارن في كل    القضائي   كل من الطعن اإلداري والطعن    
  . ه بطرق الطعن في التشريع األردنيثم اختتم، وسوريا ولبنان

  : توصيات كان من أبرزها عدة وقد أوصى الباحث

ة غراض الـضريب  ضرورة االعتراف بالشركة العادية المقيمة كشخصية معنوية مستقلة أل         ♦
يمنح الشركاء فيها الحق في اختيار طريقة المحاسـبة   أسوة بالتشريع الفرنسي على الدخل 

  . كشركة أو كأفراد 
كالطبيعة القانونيـة   التباين في االجتهادات القضائية  سم  تح وضع نصوص قانونية واضحة    ♦

   . وغيرها ومذكرات الحضور وغرامات التأخير لقرار التقدير
ريبة الدخل بهدف إدخال المزيد من النـصوص المرنـة التـي      إعادة النظر في قانون ض     ♦

   .بعدالة  وتطبيقه تسهل فهم القانون
استعانة المشرع بالخبرات القانونية العاملة فـي ضـريبة الـدخل والقـضاة              كما يقترح  ♦

إضافة ألصحاب الخبرة في القطاع الخاص وأساتذة        المتعاملون مع قضايا ضريبة الدخل    
  . الجامعات 

كمخـصص الـديون    ( و المحتملة ؤكدة أ بتكوين مخصصات لمواجهة الخسائر الم    السماح   ♦
 .  الفرنسيبالنظامأسوة ) المشكوك فيها

تؤلف من مجموعة من الخبراء من ضـريبة         تكوين لجان للنظر في اعتراضات المكلفين      ♦
  .لها صالحية البت في االعتراضات الدخل والنقابات المهنية والقطاع الخاص

وإلـزام جميـع المكلفـين باسـتثناء المـوظفين          ،  ن على إطاعة القـانون    تشجيع المكلفي  ♦
  .بمسك حساباتوالمستخدمين المقتصر دخلهم على الوظيفة أو االستخدام فقط 

 ولي للنظام الضريبي في الضفة الغربيةتقييم أ " وهي بعنوان :1996، دراسة النقيب  111..3
 ."قطاع غزة و

بدأ بمسألة اإلصالح الكامل للنظام الضريبي في الضفة        : سام أق ةتناول الباحث في دراسته ثالث    
 الباحث بأن هذا اإلصالح غير ممكن وال ينصح به في الوقـت            أقر وقد،  الغربية وقطاع غزة  

مركـزاً علـى األبعـاد       ن في هذه الدراسة متطلبات اإلصالح المستقبلي      إالّ أنه بي  ،  الحاضر
  .وبأوسع مشاركة شعبية مراحلوضرورة القيام به على  السياسية لإلصالح
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هم الـضرائب   من خالل ملخص مختصر أل     ظام الحالي وكرس القسم الثاني لتحديد هيكلية الن     
  . في النظام 

 يس اإليـرادات  أما القسم الثالث فقد خصصه لتقويم أولي للنظام الحالي باعتماده علـى مقـاي             
 بشكل جدي علـى الكفـاءة       تؤثرانمهمتين   ، وقد تضمن هذا التقويم حقيقتين     والكفاءة والعدالة 

ضريبة القيمة المضافة بحيث ال      ضيق الوعاء الضريبي ألهم ضريبة وهي     :  األولى ،والعدالة
 من  %46تشكله في إسرائيل     ما مقارنةً مع ،   من إجمالي الناتج المحلي    %10يتجاوز وعاءها   

ت التجاريـة   وشـيوع المؤسـسا     ويرجع ذلك لكبر القطاع الزراعي     .إجمالي الناتج المحلي    
  . ضعف القدرة اإلدارية  وإضافة لضعف التجاوب الطوعي، الصغيرة
 وهو ما يؤثر على عدالة النظـام باعتبـار أن         ،  أن ضريبة الممتلكات غير موجودة    : والثانية

   . معظم األثرياء يحتفظون بالثروة في شكل ممتلكات
   :ما يليوقد اقترح الباحث 

 حول آليات التصفيات الضريبية للرسوم الجمركيـة علـى          يلإسرائإعادة التفاوض مع    : أوالً
  .االستيراد غير المباشر لوقف التسرب المالي الحاصل 

 لتـوفير الحـوافز للتجـار       %15 إلى   %17 من تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة    : ثانياً
   .لإلفصاح عن صفقاتهم  الفلسطينيين

  : اقترح التالي وبالنسبة لإلصالح المستقبلي
وزيادة االعتماد على الـضرائب      والضريبة الرأسمالية  فيض االعتماد على ضريبة الدخل    تخ

  .االستهالكية 
  .توسيع الوعاء للضرائب كافة وتخفيض نسبها
المؤسـسات التجاريـة بمـا فيهـا الخاصـة           تطبيق نسبة ضريبة الدخل ذاتها على كل من       

  . والمملوكة للدولة
  . ♠دخل لألفراد والشركاتتوحيد الحد األعلى لنسبتي ضريبة ال

  .♠واإلعفاءات وتخفيض النسب العليا تقليل شرائح ضريبة الدخل
  كوسيلة إلعادة توزيع الدخل  ماتاستخدام الضريبة المفروضة على البضائع والخد

وفرض ضرائب الـدخل     االعتماد على ضريبة الثروة بإعادة هيكلة ضريبة الممتلكات       زيادة  
   .التقديرية 

  
                                                        

فراد إلى ثالث شرائح،  لأل1999تم العمل بهذا االقتراح بقرار الرئيس والذي قرر بموجبه تخفيض عدد الشرائح الضريبية لعام   ♠
 وكذلك نسبة ضريبة الشركات مساوية لها، إالً أنه لم يتم %20كذلك تم تحديد نسبة الضريبة ألعلى شريحة لدخل األفراد بنسبة 

  .تخفيض اإلعفاءات 
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أثر عدم العدالة األفقيـة   وهي بعنوان )Evans III & Moser )1995: اسةدر  111..4
  .والتبادلية على قرار اإلفصاح عن الدخل المصرح به في اإلقرار الضريبي من قبل المكلف

فـي   بعدم العدالة األفقية والتبادليـة    شعور وإدراك المكلف    لقامت الدراسة باختبار ما إذا كان       
تقرير الدخل الـذي يـصرح بـه فـي إقـراره             سلوك المكلف في   على تأثير ماحال تفاعله 
  .الضريبي

في ظل عدم العدالة األفقية سيقدم دافع الـضرائب  : وقد وضع الباحث فرضية الدراسة كالتالي  
وبقاء مـستوى    معدل الضريبة ) خفض( عندما يتم زيادة  ) أكبر( في إقراره الضريبي دخل أقل    
ي حال في وجود العدالة األفقيـة دافـع الـضريبة لـن         على أ  .الخدمات العامة المقدمة ثابت   

معدل الـضريبة مـع     ) خفض(في إقراره الضريبي في حال زيادة       ) أكبر( يصرح بدخل أقل  
  .ثبات مستوى الخدمات العامة المقدمة 

فإن اسـتجابة    نه باإلضافة للحوافز االقتصادية المعتادة    على أ نتائج هذه الدراسة أعطت الدليل      
دى إدراكهم لكل مـن العدالـة األفقيـة    بم للتغيرات في معدل الضريبة يتأثر  نيينالمكلفين المع 

 معـدالت   )خفـض  (في حالة زيـادة    )أكبر (بقيمة أقل  الدخل فالمكلف يقدم إقرار  . والتبادلية  
 ولكـن   ،)العدالة األفقية (نسبة لآلخرين    الضريبة عندما ال يشعر بالعدالة في التعامل الضريبي       

  . )بغيره( بعدالة قياساً باآلخرين ملتهليس في حالة معا
الخـدمات   (في حالة وجود العدالة األفقية ال يكون هناك تأثير لعـدم العدالـة التبادليـة          كذلك

على قيمة الدخل الذي يصرح به المكلف وذلك لشعوره بأن هذا األمـر عـام علـى        ) المقدمة
تـصادية لإلقـرار الـضريبي      النظرية االق ما تطرحه   ل  تعديل يضيف تسوية أو  وهذا  . الجميع

إلقرار الدخل الذي يصرح به المكلـف والـذي          والتي تتمثل في النموذج االقتصادي التقليدي     
وتعاملـه كوحـدة منفعـة متوقـع        ،  كسياسة ثابتة لها   تدقيق الضرائب الفدرالية   إدارةاعتمدته  
رار الضريبي  يختار ويحدد قيمة الدخل الذي سيصرح به في اإلق        ن المكلف   وتعتبر أ ،  تعظيمها

علـى أسـاس    ( بمقارنة تكلفة العقوبة المتوقعة مع المنافع المتوقعة من دفع ضـرائب أقـل            
قيمـة الـدخل   ) تقـل  (تزدادمعدل الضرائب ) خفض (ولهذا فإنه مع زيادة  ،  )التضحية والعائد 

ويقـل الـدخل    ،   مخاطر التهرب الضريبي   )انخفضت( إذا زادت  المصرح به من قبل المكلف    
ورغـم  . مع انخفاض مخاطر التهرب الضريبي     ي حالة زيادة معدل الضرائب    المصرح به ف  

بعـض  فـإن   ،  بالملخصات للحاالت التجريبيـة    في التنبؤ والمدعم  االقتصادي  أهمية النموذج   
العوامل اإلضافية مثل العدالة من األمور المطلوبة لتفسير سلوك دافع الضريبة لواقع ضريبي             

ستقصاء الواسع للبحث والذي بين تأثير شعور المكلـف بعـدم           اال وهو ما أثبته  ،  أكثر واقعية 
  . العدالة على سلوكه في واقع البيئة الضريبية
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 فعالية األداء في جهاز ضريبة الدخل       قياس "بعنوان   وهي: 1994،  دراسة العواملة  5.111.
    ." في األردن دراسة تحليلية وميدانية

 جهاز ضريبة الدخل باألردن من خالل بناء نموذج هدفت هذه الدراسة إلجراء تحليل دقيق ألداء
أساسي هو أن فعالية جهاز ضريبة الدخل هي محـصلة لتفاعـل             مفاهيمي يقوم على افتراض   

   .مجموعة مترابطة ومتكاملة من العوامل 
   :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة

صده من  طرد في أداء جهاز ضريبة الدخل في األردن أمكن ر         ضجود تحسن تدريجي وم   و ♦
خالل مؤشرات مالية وإدارية عديدة منها زيادة التحصيالت بصورة مطلقة نسبة للـسنوات         

  .وبالمقارنة باإليرادات المحلية والعامة  المختلفة

 .وجود تذمر ملموس في العالقة بين المواطنين وجهاز ضريبة الدخل  ♦

اسـتغالل الطاقـة    مهمة تحول دون     وجود معوقات اقتصادية وإدارية واجتماعية وسياسية      ♦
  . القصوى ألداء جهاز ضريبة الدخل 

  

  :  التالييتبين، بالنظر للدراسات السابقةو
دراسة قاسم ركزت على قضية التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين من حيث أشـكاله               . 1

  . وأسبابه بهدف تقديم آلية لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي 
  . وطرق الطعن به قانوني لقرار التقديردراسة السفاريني اهتمت بالجانب ال و.2
وتقويم هـذا النظـام     ،   الضريبي في فلسطين بشكل عام     النظام تناولت دراسة النقيب   فيما. 3

ز علـى األبعـاد الـسياسية    ومتطلبات اإلصالح المستقبلي لهذا النظام بالتركي، بشكل أولي 
  لإلصالح 

) والتبادليـة  األفقية ( تأثير العدالةقامت على تحليلفقد  Moser & Evans III دراسةأما  .4
في حال تغير معدل    ) اإلقرار الضريبي ( على سلوك المكلف بخصوص اإلفصاح عن دخله      

  . وعالقة ذلك بمخاطر التهرب الضريبي  الضرائب زيادة وخفضاً
بتحليل أداء جهاز ضريبة الدخل باألردن لقياس فعالية جهاز          دراسة العواملة  بينما اهتمت . 5

  . الدخل ضريبة
مـن   لضريبة الدخل بغزة  بيئة قرار التقدير     تحليلال و بحثبال تتناوللالدراسة الحالية    وجاءت

والبيئـة   ،والبيئة الداخلية للجهاز الـضريبي    ،  مختلف النواحي الداخلية الخاصة بمتخذ القرار     
لتي تـشمل  والبيئة العامة ا، ووكيله المحاسب العامة التي تشمل كل من البيئة الخاصة بالمكلف      

على وكيفية تأثيرها   ،  واالجتماعية،  وسيادة القانون قتصادية والسياسية والدستورية    العوامل اال 
  .موضوعية وسالمة قرار التقدير
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 السائد في مجتمع معين وفي فترة زمنية محددة يعكس من ناحية طبيعة النظـام           النظام الضريبي 

 االقتـصادي   ويعكس من ناحية أخرى درجة النمـو      ،  االجتماعي والسياسي واالقتصادي السائد   
وكذلك يكشف النظام حقيقة األهداف التي تبغي الدولة تحقيقهـا     ،  واالجتماعي التي بلغها المجتمع   

من وراء الدور الذي تريد للضرائب أن تلعبه في فترة تاريخية معينة باإلضافة إلـى الوسـائل                 
. )1998،  سعد (دافلتحقيق تلك األه   لتمكنها من القيام بهذا الدور    ) فنية وتنظيمية ( التي تنتهجها 

أركـان  ، لذلك وفي سبيل فهم النظام الضريبي سوف يتم تناول مفهوم وتعريف النظام الضريبي           
ثـم نتنـاول    ،  تعريف الضريبة وأسس فرضها والقواعد األساسية لفرضـها       ،  النظام الضريبي 

وأنواع الضرائب أهداف الضرائب والنظـام الـضريبي ومحدداتـه           مكونات الهيكل الضريبي  
وفي الجزء األخير من    . تصادية واالجتماعية والسياسية ثم خصائص النظام الضريبي الجيد       االق

، هذا الفصل سيتم تناول النظام الضريبي في فلسطين من حيث تطوره في المراحـل المختلفـة               
وحاجتـه لإلصـالح   ، خـصائص هـذا النظـام    و،والمكونات األساسية وهيكلية الضرائب فيه    

  . والمحددات البيئية له
  :  مفهوم النظام الضريبي2.1

  :ير الفرنسي، مفهوم واسع وآخر ضيقللنظام الضريبي مفهومان حسب مضمون التعب
 مجموع العناصر األيديولوجية واالقتصادية والفنية التي يـؤدي تراكبهـا      يمثل المفهوم الواسع  

والـذي  ،  مذلك الكيان الذي يمثل الواجهة الحـسية للنظـا        . ضريبي معين ) أو وجود (إلى كيان   
  . تختلف مالمحه باختالف النظام السياسي واالقتصادي السائد

 فهو مجموع القواعد القانونية والفنية التي تمكن من االستقطاع الـضريبي،            أما المفهوم الضيق  
  .)28ص  ،1978البطريق وآخرون  (في مراحله المتتالية من التشريع إلى الربط والتحصيل

مجموعة من العناصر التي تعمـل بـشكل متـرابط     الضريبي يمثلأن النظام   ويرى الجليالتي  
وتتكون مقوماتـه مـن اإلدارة      ،  لتحقيق أهداف معينة حسب قواعد ومقومات وإجراءات محددة       

التشريعية التي تختص بإصدار القانون الضريبي واإلدارة التنفيذية وهي التـي تتـولى تنفيـذ               
 والجهـاز   دار التعليمـات التنفيذيـة لـه      ية وإص القانون الضريبي الصادر من اإلدارة التشريع     

القضائي الذي يتولى الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المكلفين واإلدارة الضريبية فيمـا               
  ). 2000، الجليالتي (يتعلق بتقدير الضرائب المتوجبة الدفع على المكلفين
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   أو األجـزاء    أما غالب فيرى أن النظام الضريبي يتكـون مـن مجموعـة مـن العناصـر،               
  ومترابطـة حـسب قواعـد وإجـراءات        ،  التي تعمل معـاً مـن خـالل عالقـات متبادلـة           

  ، فوجود الـضرائب ال يكفـي للقـول بوجـود نظـام ضـريبي             . محددة لتحقيق أهداف معينة   
، غـالب  (إذ ال بد أن تعمل تلك الفرائض على تحقيق األهداف والغايات التي ينشدها المجتمـع              

   .)7ص، بدون تاريخ
  

  : أركان النظام الضريبي2.2 
  . يقوم النظام الضريبي على ركنين رئيسيين هما الهدف والوسيلة 

  :  الهدف-أ
النظام الضريبي في مجتمع معين وفي فترة زمنية محددة يسعى لتحقيق األهداف التي رسـمتها               

ـ   ،  االجتماعي والسياسي واالقتصادي   الدولة تبعاً لفلسفتها ونظامها    ام حقيقـة   وبذلك يكشف النظ
األهداف التي تبغي الدولة تحقيقها من وراء الدور الذي تريد للضرائب أن تؤديـه فـي فتـرة                  

  ). 1998، سعد( تاريخية معينة

  : الوسيلة -ب
وتقوم على عنـصرين همـا       وفق التعبير الفرنسي  ،  وهي تمثل النظام الضريبي بمعناه الضيق     

وهيكليـة  ،  القانونية واألنظمة والتـشريعات   تشمل القواعد    و والعنصر التنظيمي ،  العنصر الفني 
والجهاز الضريبي اإلداري التنفيذي المكلف بتقـدير وتحـصيل الـضريبة           ،  وأنواع الضرائب 

  ) 1978البطريق وآخرون، (
   :النظام الضريبي يرتكز على ثالث محاور هي  محي محمد سعد أنيرىو 

  . بيةويتمثل في القوانين والتشريعات الضري: المحور التشريعي
 اإلجراءات المفسرة والمنظمة لعمليـة التقـدير       و وهو عبارة عن القواعد   : محور التنظيم الفني  
  . وهذان المحوران يمثالن السياسة الضريبية. والتحصيل الضريبي

 ويمثل الجهاز الضريبي الذي يقع على كاهله تطبيق         فهو المحور التنفيذي   أما المحور الثالث   
  . )1998، سعد (من خالل التقدير والتحصيل والمتابعة،  الضريبيةالقانون وتنفيذ السياسة

الذي يبين المرتكزات التي يقوم عليهـا النظـام الـضريبي            )2.1(ويتضح ذلك في الشكل رقم      
في سبيل تحقيق األهداف الضريبية من حيث الحصيلة وتحقيق األهـداف االقتـصادية         المتكامل

والـذي يتطلـب وجـود      .  ودون إجحاف لحقوق الممول    ة العدال واالجتماعية للدولة مع مراعاة   
، على درجـة مـن الكفـاءة والنزاهـة         )اإلدارة الضريبية  (أداة تنفيذية  و تشريع ضريبي مالئم  

  . لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق الرفاهية للمجتمع، باإلضافة لتعاون ووعي المكلفين
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  *)2.1(شكل رقم 
  النظام الضريبي مرتكزات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   

  
  

  
  في الحصيلة                          النفسي
  وتحقيق أهداف                              واالجتماعي

  النظام االقتصادي واالجتماعي                        بالنسبة
  بالنسبة للدولة   للممولين

  
  
  

  . 10ص، عالقة بين الممول واإلدارة الضريبيةال) 1998(محمد محي سعد : المصدر* 
  

  :ةماهية السياسة الضريبي
  :مفهوم السياسة الضريبية. 1
تنفـذها الدولـة     و مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططهـا     ": بأنها عرفت السياسة الضريبية   

   اقتــصاديةإلحــداث آثــار ، مــستخدمة كافــة مــصادرها الــضريبية الفعليــة والمحتملــة

 الرفاهية

 وما طبيعة العمليات املالية أهداف اتمع وسياساته
 ينتج عنها من مشاكل

 الفقه احملاسيب الفقه والقضاء الضرييب

 أداة تنفيذية كفء

 طبيعة املبادئ الضريبية هيكل املبادئ احملاسبية

 تشريع ضرييب أمثل ي وتعاون ملمولنيوع

 النظام الضرييب املتكامل

 الوعاء الضرييب العادل

 االستقرار

 
ديد

ى حت
 عل

عد
سا

ي
 

 حيقق
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 "وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمـع         ،  ة وسياسية مرغوبة  واجتماعي
  . )13، ص 2000، البطريق وعتمان(

المقصود لوسائل معينة بهدف التأثير فـي مجـرى األحـداث            التطبيق" وعرفها البعض بأنها    
  . "بيق أخرى غير تلك التي كانت ستترتب عليها لوال هذا التط االقتصادية لتحقيق نتائج

التي تؤمن بها فلـسفة   وفقاً لألهداف السياسة الضريبية هي فن تمارسه الدولة لتوجيه ضرائبها  "
  .  "استخدام الوسائل الضريبية نها فنأأي ، الحكم

والتي تختص بمرحلـة سـابقة      ،  هي تلك السياسة التي ينجم عن آثارها تحقيق أهداف المجتمع         "
 " ألن القاعدة الضريبية هي السياسة الضريبية في التطبيـق        ذلك  ،  على تكوين القاعدة الضريبية   

  ) 11ص ، 2002، عبد العزيز(
  :أهداف السياسة الضريبية.2
السياسة الضريبية تمثل إحدى أدوات السياسة الماليـة والتـي هـي أداة مـن أدوات الدولـة                   

 .تتأثر بها وتؤثر فيها   ،  المرتبطة بالنواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدولة      االقتصادية
الهـدف  ،  الهـدف المـالي   ،  الهـدف االقتـصادي   : للسياسة الضريبية هي   األهداف األساسية و

  . )13-11ص ، 2002، عبد العزيز (االجتماعي
 

  : القانوني لفرض الضريبة التكييف 2.3
  : التطور التاريخي لفرض الضريبة 2.3.1

، الجتماعية والسياسية للمجتمع الذي تفرض فيه     تعتبر الضريبة انعكاساً لألوضاع االقتصادية وا     
ويترجم هـذه   . ومن البديهي أن تتغير من حيث حجمها ووعائها وغرضها بتغير هذه األوضاع           

ففـي  . حيث يختلف في البالد اإلسالمية عنه في بالد أوروبا الغربيـة          ،  الحقيقة تاريخ الضريبة  
يث اعتبر فرضها وتحصيلها عمالً     ح ،ي فرضت بعض الضرائب لصالح الدولة     التاريخ اإلسالم 

وهذا يخـالف وضـعها فـي تلـك     ، من أعمال السيادة استناداً لتشريع وسلطة الدولة اإلسالمية     
  . المرحلة التاريخية ألوروبا الغربية

وفـي عهـد   ، ففي العصور القديمة كانت الضريبة عبارة عن جزية تفـرض علـى المهـزوم          
حيث فرضت على المحاصيل الزراعية     ،  أعمال السيادة اإلمبراطورية الرومانية كانت عمالً من      

  . والتجارية
وكـان ينفـق مـن    ، الضرائب لسادة اإلقطـاع  تنازل الملك عن فرض وفي العصور الوسطى  

وبسبب الحروب التي حدثت وعـدم      . هو المورد العادي في ذلك العصر      و ،)1(إيرادات الدومين 
ونظراً لعدم وجـود سـلطة   ، ن اللجوء للضرائبكان ال بد م، كفاية دخل الدومين لتغطية نفقاتها  
                                                        

  .دولةالدومين عبارة عن عائد ممتلكات الدولة من العقارات واألمالك األخرى، ومن شركات القطاع العام المملوكة لل) 1(
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كـان  ،  حسب الظروف السياسية السائدة آنذاك    ،  للملك تمكنه من فرض الضرائب بإرادته وحده      
وبذلك كانـت  ، يلجأ لسادة اإلقطاع أو الكنيسة لطلب المعونة لتغطية االحتياجات الطارئة للحرب    

مثـل تغطيـة   ، اجهة احتياجات طارئةلمو، الضريبة مجرد إسهام طوعي من قبل أفراد المجتمع      
وفي القرن الرابع عـشر بـسبب الحـروب          و الهبة وكانت تسمى بالمساعدة أ   ،  نفقات الحروب 

ولكـن كانـت تؤخـذ      ،  الكبيرة وعدم كفاية الدومين لجأ الملك للشعب للحصول على الضرائب         
وفي ،  م1314وهو ما تقرر في فرنسا ألول مرة عام         ،  في شكل إعانات   بموافقة مجالس الشعب  

وقد كانت تمنح للملك لمدة سنة وبشروط تضمن إنفاقها         . م1215انجلترا في الميثاق العظيم سنة      
وانتهـى األمـر    ،  ثم اتسمت هذه التبرعات باالستمرارية والعموميـة      ،  الغرض الممنوحة له   في

وبذلك تخلصت الضرائب مـن صـفة المعونـة         ،  بتسليم المجالس للملك بحق فرض الضرائب     
ومـع  . إال أنها بقيت حتى القرن السادس عشر تمثل إيراد تكميلي وغيـر عـادي      ،  ياريةواالخت

أصـبحت  ،  واتساع الجهاز اإلداري ونفقـات القـصور      ،  زيادة النفقات العامة التساع الحروب    
 بل أصبحت أوفر منه حصيلة    ،  الضريبة من القرن السابع عشر من اإليرادات العادية كالدومين        

ومع تطور النظام االقتصادي وظهور نظـام االقتـصاد          )190-188ص،  1983،  المحجوب(
وعدم تدخل الدولة واقتصار دورها على مسئوليات       ،  الحر الذي يقوم على سوق المنافسة الحرة      

اكتسبت ،  إقامة المرافق العامة   و كشق الطرق ،  باإلضافة لتقديم الخدمات األساسية   ،  األمن والدفاع 
م األفراد بتأدية الضريبة في مقابل الخـدمات التـي تقـدمها    الضريبة الطابع اإللزامي حيث يلز   

، ص  1978،  البطريق وآخـرون   (واالنتفاع من خدمات المرافق العامة     الدولة من أمن وحماية   
وما نتج عنها من تطـورات سياسـية   ، م1929أدت األزمة العالمية الكبرى عام      وقد. )11-10

إليجـاد وتقـديم    ،  وخروجها من حيادها التقليدي    ،إلى تغيير دور الدولة   ،  واقتصادية واجتماعية 
وانعكـس  . فأصبح لها دور تدخلي له أهميتـه      ،  الحلول للمشكالت التي تجسدت في هذه األزمة      

 -أهمها   والتي تمثل الضرائب أساسها و     –ت  ذلك على الموازنة العامة بشقيها النفقات واإليرادا      
  . )16، ص 2000، القيسي (خلية في المجتمعباعتبارها مرآة عاكسة لدور الدولة ووظيفتها التد

  :  أسس فرض الضريبة2.3.2
ومـن  ،  تعددت التفسيرات والتبريرات لفرض الضريبة في نظام شعاره الحرية وعدم التـدخل           

  : هذه التفسيرات
  :  العالقة التعاقدية للضريبة2.3.2.1

والتي تقوم علـى    ،   روسو وتستند هذه العالقة لفكرة العقد االجتماعي التي نادى بها جان جاك           
يلتزم بموجبـه   ،  افتراض وجود عقد ضمني يقوم بين الدولة من جهة واألفراد من جهة أخرى            

. وتلتزم الدولة من جانبها بتحقيق منفعتهم العامة في شتى المجـاالت          ،  األفراد بتقديم الضرائب  
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ر عـن رضـا      أن دفع الضريبة تعب    ;كما كان من رأي ميرابو في مؤلفه عن نظرية الضريبة           
  . مسبق من قبل المواطن مقابل الحصول على حماية السلطة العامة لشخصه وألمواله

أي مقابل تقديم الدولة لخـدماتها      ،  عقد خدمات عبارة عن    فالبعض يرى أن فكرة العقد الضمني     
  . للمواطن يلتزم بدفع الضرائب

، ثـل شـركة كبـرى     كأن المجتمع يم  ،  عقد شركة  والبعض اآلخر يرى أن العقد الضمني هو        
  .بمثابة مساهمة من األفراد في نفقات اإلنتاج العام للشركة فتعتبر الضريبة، ويساهم فيها األفراد

حيث يتم دفع الضريبة مقابل      عقد تأمين أن العقد الضمني بين الدولة والفرد هو         ويرى آخرون 
  . )1978، رونآخ والبطريق. 13ص، 2002، العبادي وكراجه (تأمين الدولة على ممتلكاتهم

  :  التضامن االجتماعي والسيادة2.3.2.2
تقوم ، أن األفراد قد سلموا بوجود الدولة كضرورة سياسية اجتماعية، ويرى أصحاب هذه النظرية   
وأن نوعاً من التضامن االجتمـاعي  ، وإشباع االحتياجات العامة لهم، على تحقيق مصالحهم العليا  

بموجبه من الضريبة حسب قدرته، وطاقته تضامناً مع بـاقي        يتحمل كل فرد    ،  قد نشأ بين األفراد   
  . )70-77، ص1990، سلوم. 14 ص 2002، العبادي وكراجة (أفراد المجتمع

  
  : تعريف الضريبة 2.4

، حيث ارتبط تعريـف الـضريبة بـالتكييف القـانوني         ،  ما سبق ينعكس على تعريف الضريبة     
فـي   قد واجه الفقهاء صعوبات كثيـرة      و .ئبوبتطور دور الدولة والوظائف التي تؤديها الضرا      

، سبيل تعريف الضريبة نظراً لتطور واختالف مفهوم الضريبة حسب تغير الدور الذي تؤديـه             
بوصفها وسيلة لتوزيع األعباء بـين      " ولهذا فضل البعض االقتصار على التعريف القانوني لها         

  . )26،ص1978، البطريق ("ية األفراد توزيعاً قانونياً وسنوياً طبقاً لقدراتهم التكليف

   تفرضـه   اسـتقطاع نقـدي   "  :جاستون جيز الضريبة بأنها    عرف: التعريف التقليدي  2.4.1
   "الـسلطة علـى األفـراد بطريقــة نهائيـة وبـال مقابـل بقــصد تغطيـة األعبـاء العامــة        

  . )26،ص1978، البطريق(
  : الحديث التعريف2.4.2 

قطاع نقدي تفرضه السلطات العامـة علـى األشـخاص      است"  وفقاً لتعريف ميل تعتبر الضريبة    
الطبيعيين واالعتباريين وفقاً لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبدون مقابل بقصد تغطية األعبـاء    

  ). 1997، صيام وآخرون (الدولةالعامة ولتحقيق تدخل 
  :وعرفت أيضاً بأنها
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ال ،   محددة باعتباره عضواً فـي المجتمـع       فريضة نقدية يلزم الفرد بأدائها للدولة طبقاً لقواعد       " 
، لمـي ح(؟"بل بغية تحقيق الرفاهية لجميع أفراد الشعب      ،  لغرض إنفاقها في الصالح العام فحسب     

  . )7، ص1982

 منـه فـي التكـاليف      الضريبة تعرف بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة مساهمة           "
لتمكن الدولـة    و ،عود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة      األعباء العامة وبصفة نهائية دون أن ي      و

  ). 14ص ، 2002العبادي،  وكراجة (من تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية
  تعرف الضريبة بأنها مبالغ نقدية تدفع إجبارياً من قبـل األفـراد إلـى حكومـاتهم بـصورة            " 

  كمـا هـي محـددة    ، واالجتماعيـة ، وتنفيذ سياستها االقتـصادية ، دورية بهدف تمويل خدماتها  
   بـدون تلقـي مقابـل مباشـر       ،  والمعدالت المقررة لـذلك   ،  واألسس، والقواعد ،  وفقاً للقوانين 

  . )7ص، 2001، صبري(
بأنها مبلغ نقدي تجبيه الدولة بـسلطة       ،  أجمعت التعريفات المتعددة للضريبة والتي وردت أعاله      

قابل شخصي يعود مباشرة على دافعهـا بـصفته         دون م ،  بصفتها السيادية من األفراد    و ،القانون
  .والرفاهية لجميع أفراده أجل إنفاقها للصالح العام لتحقيق أهداف المجتمع من، دافعا لها

  :)خصائص الضريبة (الضريبة أركان 2.5
  : وهي أو ما يعرف بأركان الضريبة، العناصر األساسية للضريبة من التعريفات السابقة تتحدد

وذلك لمالءمـة  ، ضريبة عينية  أي أنها تدفع بشكل نقدي ولم تعد كما كانت قديماً         : التزام نقدي  .1
  . )1(النظام االقتصادي الحديث الذي يقوم على النظام المالي النقدي

ويعاقـب مـن ال   ، يلزم المكلف بدفعها بموجب القـانون     : إجبارية ليس للفرد خيار في دفعها      .2
  . بهايلتزم 

  . ا في فرض وسن القوانين الضريبيةمن خالل سلطته تحددها الدولة .3
 أي أن دافعها ال يدفعها حين يتلقـى خدمـة أو  : بدون مقابل يعود على المكلف بصفته دافعاً لها      .4

 كما أن مبلغها ال يتحدد بمقدار النفع الـذي يعـود  ، ويمتنع عن دفعها إذا لم يتلق الخدمة ،  منفعة
يمكن الوقـوف    هومع ذلك فإن  . اد المجتمع على دافعها من الخدمات العامة باعتباره فرد من أفر        

فهناك قناعة لدى العديد من فقهاء المالية العامة والضرائب بأن من  وربما نقضهعند هذا الركن   
 ينقض هذا الـركن  مما، هو سوء الخدمات المقدمة من قبل الدولة    أهم أسباب التهرب الضريبي   

 ال ينفي وجود   إن ذلك ف،  للضريبة مقابلةحتى وإن لم يستفد المكلف مباشرة من الخدمات ال        كذلك  
                                                        

قاعدة العدالة في توزيع األعباء المالية، بينما الضريبة العينية ال تأخذ في االعتبار اختالف التكاليف،                و  الضريبة النقدية تتفق   )1(
والقدرة على تحمل مشاق العمل من شخص ألخر، كما أن الضريبة العينية تحتاج لتكاليف مرتفعة لجمعها ونقلها وتخزينها، وما 

، عروض التجارة وعلى المحاصيل الزراعية فتجمع من نفس المحـصول          كانت الضريبة تفرض على   (تلف،  تتعرض له من    
لذلك فإن الضريبة النقدية أكثر مالءمة      ). كالخراج الذي كان يفرض على المحاصيل الزراعية لألراضي في النظام اإلسالمي          

  ). 192، ص1983المحجوب، (للفن المالي الحديث 
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 عائد من دفعه للضريبة يعود علىتحقيق تشعر المكلف ب الخدمات المقدمة ألفراد المجتمعفمقابل 
حيث يشعر بأنه يحقق التكافل ويساعد ، له منافع معنوية فتمثل، همأقاربه ومن يعنيه أمر وإخوانه

إذن هنـاك   . وساهم به  مما قدم  عنوية وسعادة تخفيف عن اآلخرين وبالتالي يشعر براحة م      الفي  
 Younkins وهو ما أشار إليه البروفيـسور . عائد ولو كان معنوياً يجب أن يعود على دافعها

Edwardو أو منفعة مشروعة مساوية أن كل دوالر من الضرائب يجب أن يزود فائدة أ فيقول ب
: ك ما يراه الدكتور فضل النقيبكذل. ) Younkins, 2000(وإالّ تصبح الضريبة سرقة  مكافئة

بأن من األهمية بمكان لنجاح برامج اإلصالح الضريبي أن يدرك المواطنون أن الـضرائب              " 
، التي يدفعونها ستصرف على تزويدهم بالخدمات العامة ذلك أن النظام الضريبي هو بطريقة ما   

 أفضل السبل لتأمين الفعالية في هي في النفقات فالمحاسبة والشفافية والكفاءة، مرآة لنظام النفقات
فـي   ما يتبين من وجود تأثير واضح لدافعي الـضرائب   و .)4، ص،   1996،  النقيب ( "الجباية

ما يقوم عليه   و.  وخاصة في الدول الرأسمالية المتقدمة     القرارات المالية واالقتصادية والسياسية   
لحاجة حينما ال تكفي الموارد النظام اإلسالمي حيث يبيح للحاكم فرض الضرائب فقط في حدود ا

 وعدم وجود أموال تكفي في بيت المال، المشروعة من تغطية الحاجات الالزمة للدولة اإلسالمية
  . وينتهي فرضها بانتهاء الحاجة والغرض منها

أهداف المجتمع باعتبارها جزء من موازنة الدولة وتنفق للـصالح           أداة للمساهمة في تحقيق   . 5
  . رفاهية للشعبالعام ولتحقيق ال

حيث يساهم كل فرد    ،  فهي وسيلة لتقسيم األعباء العامة للدولة     ،   تفرض حسب مقدرة المكلفين    .6
. 1982 ،حلمي. 1978 صيام وآخرون،  (من أفراد المجتمع في األعباء العامة حسب مقدرته       

  . )1983، المحجوب
  

  : القواعد األساسية لفرض الضريبة 2.6
وكـان آدم   ،  نها البد أن تقوم على أسس وقواعد تـضمن ذلـك          لكي تحقق الضرائب الغرض م    

ثروة األمم الـصادر سـنة   " wealth of nation"سميث أول من وضع هذه القواعد في كتابه 
المالءمة واالقتصاد وتعتبر القواعد    ،  اليقين،  العدالة: )1(، وقد حددها في أربع قواعد وهي      1776

 لفكر االقتـصادي والـضريبي الـسائد   قاعدة رئيسة في اوتمثل هذه المفاهيم    ،  التقليدية للضريبة 
كما أنه أضيفت لهـا قواعـد       ،  ورغم ذلك فقد يتم الخروج عنها في بعض التشريعات الضريبية         

وقاعـدة  ،  )10، ص 2001 ،صـبري  (وقاعدة الـسنوية  ،  مثل قاعدة الكفاءة واإلنتاجية   ،  أخرى
  . )11، ص 1982 ،حلمي (االستقرار والمقدرة

                                                        
(1) Adam Smith’s Recommendations On Taxation , by Nadia Weiner , Director of the Adam Smith Club 

of Sydney , Australia.  
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  :العدالةقاعدة  2.6.1
يبة بما يتناسب وقدرتهم  وتقوم هذه القاعدة على أساس مساهمة كافة أفراد المجتمع في أداء الضر      

 دون محاباة ،  لكل فرد أي تحميل العبء الضريبي بين أفراد المجتمع تبعاً للمقدرة التكليفية            المالية
 دون تمييـز،  األموال و أي تفرض على جميع األفراد    ،  ولهذا يجب أن تتميز بالعمومية    أو تفضيل   

باإلضافة لالعتبـارات   ،  أي تأخذ باالعتبار األعباء الشخصية للمكلف     ،  كذلك أن تكون شخصية   و
وهذا يمثل .لتحقيق التوازن بين مصلحة الممولين والخزينة العامة، السياسية واالقتصادية والقانونية

الة تفسيراً موسعاً بحيث يشمل جميع      إال أن هناك اتجاهاً ثان لتفسير العد      ،  المفهوم التقليدي للعدالة  
  . إلى استخدام حصيلتها أي إنفاقها الجوانب الضريبية من فرضها وتقديرها وتحصيلها

 وتعني المـساواة فـي المعاملـة بـين          العدالة األفقية ) 1: (تقوم العدالة على مبدأين متكاملين    
 أن األفراد الذين يعيشون     وبمعنى آخر فإنها تعني    المقدرة و األشخاص المتساويين في الظروف   

وتقوم على  : لرأسيةوالعدالة ا ) 2. (متساوٍ تحت نفس الظروف يجب أن يتحملوا عبء ضريبي       
البطريـق   (ومقـدرتهم  الضريبية لألشخاص الذين تختلف ظـروفهم    عدم المساواة في المعاملة   

) Younkins , 2000 ()3 (, (38،39، ص 1978، عيـاد . 18-19، ص 1978، وآخرون
وبـين  ،   وتقوم على تحقيق التوازن بين الضريبة المدفوعـة        العدالة التبادلية ف البعض   ويضي

مبدأ يبرر للمكلف االلتـزام بالـضريبة لـشعوره          المنافع التي يحصل عليها المكلف باعتباره     
وهذا ما يقـوم عليـه النظـام    ). Moser & Evans , 1995 (بالرضا عما يقدم من خدمات

 األمر فرض الضرائب فقط في حالة الحاجة وفـي حـدود الحاجـة       اإلسالمي الذي يبيح لولى   
  . وينتهي فرضها بانتهاء الحاجة

  : أسس حددها في ويرى محي سعد أن فكرة العدالة الضريبية تقوم على ثالثة
  . الشعور باحترام التشريع.1
  . باالقتناع بأهداف التشريع الشعور.2
 . )13ص ،1998 عد،س (الشعور بإمكانية تحمل عبء هذا التشريع.3

ويقصد بهذه القاعدة أن تكون الضريبة محددة وواضـحة ومعلومـة للمكلـف             : اليقين 2.6.2
وال يخفى بال شك أهمية معرفة الفرد المكلف لكافة الجوانـب الفنيـة             ،  بدون تحكم أو غموض   

 للتنظيم الضريبي المطلوب منه االلتزام بها، من حيث سعر الضريبة ووعائها وميعـاد دفعهـا              
  : وهذا يتطلب، وأسلوب تحصيلها

  .  أن تكون التشريعات المالية والضريبية واضحة ومفهومة لعامة الناس دون عناء-أ
 نشر جميع القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المتعلقة بما يفـرض مـن ضـرائب،            -ب

ـ . 159، ص 1995،  حـشيش (بوسائل النشر التي تتيح جعلها في متناول المكلفـين           ، سيالقي
  . )129، ص2000
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وتقضي هذه القاعدة األخذ في االعتبار وضع المكلف عند تنظـيم أحكـام             : المالءمة 2.6.3
وميعاد التحصيل   ووسائل الجباية وتوقيت  ،  وطرق تحديده ،  بما يشمل اختيار وعاؤها   ،  الضريبة

نفـسي  بما يضمن التخفيف من عبئها وثقلها والتقليل من الـضغط ال          ،  لها بشكل مناسب للمكلف   
التوقيت األفـضل  ، ويعتبر وقت حصول المكلف على اإليراد     . المصاحب لدفعها قدر المستطاع   

  . ولهذا فإن الخصم من المنبع يعتبر أقل عبئاً على المكلف، لتحصيل الضريبة
وتعني هذه القاعدة أن تكون نفقات جباية وتحصيل الـضريبة          : االقتصاد في النفقات   2.6.4

وتقليل صـافي اإليـراد الـضريبي       ،   ال يتم تبديد الضريبة المحصلة     حتى،  في أدنى حد ممكن   
وهـذا يتطلـب    . وهو ما يمس جانب الوفرة في الحـصيلة       ،  المحصل بعد خصم نفقات الجباية    

  . )13،ص2001صبري،(مراعاة ذلك عند تحديد الوعاء الضريبي  و،تسهيل إجراءات الجباية

 اإلنتاجيـة ، قاعـدة الـسنوية   : أضـيف لهـا   ومما  ،  تلك القواعد األساسية التي وضعها سميث     
  . )11ص، 1982حلمي،(واالستقرار ، والمقدرة) 2001صبري،(

بحيث يتم معالجة ملفـات المكلفـين       ،  تفرض الضريبة وتجمع سنوياً   : قاعدة السنوية  2.6.5
عدا عما  ،  بما يمنع تراكم الضريبة على المكلف مما يزيد من عبئها وثقلها على المكلف            ،  سنوياً

  . به من عدم ثبات واستقرار اإليرادات العامةتسب
وتهتم هذه القاعدة بمراعاة القدرة على تحصيل إيرادات أكثر عنـد           : قاعدة اإلنتاجية  2.6.6

وتجنب فرضها على مواضيع غير منتجـة بمعنـى ضـعف           ،  وعائها فرض الضريبة وتحديد  
تحديد أثر الـضريبة علـى   وهذه القاعدة ساهمت في زيادة االهتمام بدراسة و     . وتدني حصيلتها 

 ودور السياسة الضريبية فـي عمليـة التنميـة االقتـصادية          ،  مجمل عناصر االقتصاد القومي   
  . )14-15،ص2001، صبري(
وطني  إذا ما توافرت هذه القواعد في فرض أي ضريبة وعلم كل مواطن أن الضريبة واجب              " 

   ليـست  أنهـا  وعلمـت مـصلحة الـضرائب     ،  عليه دفعه ال يعمـل علـى التهـرب منهـا          
  ألدى ذلـك  ، بل بمثابة قاض عادل يعطيـه حقـه غيـر منقـوص         ،  بمثابة حاكم جائر للممول   

   "تـصبح الـضريبة عبئـاً ثقـيالً علـى كاهـل الممـولين              إلى رفع الوعي الضريبي ولـم     
  . )11ص، 1982، حلمي(
  

  : أنواع الضرائب 2.7
  : تقسم الضرائب ألنواع متعددة منها 
  .رائب على األموالضرائب على األشخاص أو ض •
  . الضريبة الشخصية والضرائب العينية •
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  . الضريبة الموحدة والضرائب النوعية •
  . الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة •
  . االستهالك– الثروة –الضرائب على الدخل  •

والتي كانت تفرض قديماً على      وتعرف بضريبة الرؤوس  : الضرائب على األشخاص  2.7.1 
وكانت تفرض إما   ،  فالفرد أو الوجود اإلنساني هو المادة الخاضعة للضريبة       ،  راألشخاص الذكو 

وإما أن يتم تقسيم األفراد     ،  على جميع األفراد بنفس القيمة دون تفريق بين االختالف في المقدرة          
مع التـدرج   ،  وتفرض على األفراد من كل فئة نفس الضريبة       ،  مركزهم المالي  إلى فئات حسب  

وهذا النوع من الضرائب لم يعد يالئم العصر الحديث وتتعـارض   . ذه الفئات في الضريبة بين ه   
كما أنها تعتبر منقصة لكرامـة      ،  مع مبدأ العدالة لعدم تمييزها بين المكلفين تبعاً لمقدرتهم المالية         

وبذلك لـم   ،  لذلك تالشى هذا النوع من الضرائب لتحل محلها الضرائب على األموال          ،  اإلنسان
وأصبحت أمـوال المكلـف هـي المـادة الخاضـعة           ،  خصه موضوع الضريبة  يعد المكلف بش  

بركـات   (فضالً عن سهولة تقديرها   ،  باعتبارها أكثر ترجمة للمقدرة التكليفية للممول     ،  للضريبة
  . )161-160، ص1995، حشيش. 390، ص1971دراز،و

  :الضرائب على األموال 2.7.2
  :الضرائب المباشرة وغير المباشرة 2.7.2.1

  واألنظمة الضريبية المختلفـة علـى نـوعين مـن الـضرائب علـى               د معظم التشريعات  تعتم
   indirect taxوالـضرائب غيـر المباشـرة     direct taxاألموال هما الضرائب المباشـرة  

  . )22، ص1995، نجم(
  :  أسس التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة2.7.2.1.1

ر الضريبة مباشرة وفق هذا المعيار إذا كانت تحصل وفـق           تعتب: معيار طريقة التحصيل  : أوالً
ومقدار الضريبة المقـدرة   الخاضع للضريبة جداول اسمية يوضح فيها اسم المكلف وقيمة المال    

وإنمـا  ،  إذا لم تحصل بهذه الطريقـة      تعتبر الضريبة غير مباشرة    و ،عليه من قبل إدارة محددة    
كـدخول  ،   القانون استحقاق ضريبة معينـة     حسب تصرف أو حدوث واقعة معينة يرتب عليها       

أو عنـد   ،  )تستوفى الضرائب الجمركية لحظة إدخالهـا      (البضائع المستوردة للمنطقة الجمركية   
  . إنتاج أو استهالك سلعة معينة

تعتبر الضريبة مباشرة إذا فرضت علـى مـادة         : معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة    : ثانياً 
، ا المكلـف  كضريبة الدخل الناتج عن العمل أو مهنة يمارسـه        ،  ستمرتتميز بالثبات والتجدد الم   
أما الضرائب غير المباشرة فهي التي تفرض على أحداث ووقـائع ال            وكذلك ضرائب الملكية    

وهـذا  . وإنما تكون متقطعة وعرضية مثل االستهالك والتداول     ،  تتصف بالتكرار واالستمرارية  
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. في ذاتها سواء تحققت أو كانت في دور التحقيـق          يعني أن الضرائب المباشرة تصيب الثروة     
  . أما الضرائب غير المباشرة فإنها تصيب األعمال التي ترتبط بحركة الثروة واستخدامها

 tax ويعتمد هذا المعيار على التفرقة بـين دافـع الـضريبة   : معيار نقل عبء الضريبة: ثالثاً

payerالمتحمل لعبئها  وtax bearer مباشرة إذا كان المكلف بها قانونـاً هـو   فتعتبر الضريبة 
أو نقل عبئها لشخص آخر     ،  أي يتحمل عبئها بصفة نهائية وال يمكنه التخلص منها        ،  نفسه دافعها 

وتكون الضريبة غير مباشرة في حالة نقل عبئها إلى شخص آخر بحيـث             . مثل ضريبة الدخل  
بركـات   (والجمارك،  قيمة المضافة يقوم دافعها بتحصيلها من المكلف بها قانوناً، مثل ضريبة ال         

  . )403-390ص، 1971ودراز،
وتنقسم الضرائب المباشرة إلى نوعين رئيسيين حسب المـادة         :  الضرائب المباشرة  2.7.2.1.2

  . الضرائب عل الدخل والضرائب على رأس المال: الخاضعة لها وهما
 وفهم هذا النوع مـن    ،   لها الضرائب التي تعتمد الدخل وعاءاً     وهي: الضرائب على الدخل  : أوالً

  . الضرائب يتطلب تحديد مفهوم الدخل
  :  مفهوم الدخل-أ

يعتبر الدخل بشكل عام هو محور الضريبة على الدخل ويختلف مفهوم الدخل باختالف حقـول               
من جهة ويختلف موقف التشريع الـضريبي       ،  لخإ ...قانونية والمحاسبية واالقتصادية  المعرفة ال 

  . )12ص ، 1996لحاج موسى،ا (منه من جهة أخرى

 وهو عبارة عن مجموع دخل أو دخول المكلف الخاضعة بموجب القـانون : الدخل اإلجمالي  - 
  . قبل تنزيل مصاريف ونفقات إنتاجه

هو عبارة عن إجمالي الدخل مخصوما منه أعباء الحصول عليه وهي جميع            : والدخل الصافي  
 استحقت كلياً في سبيل إنتاج الدخل والتي تعـرف          المصاريف والنفقات اإلنتاجية التي أنفقت أو     

  . بتكاليف أو أعباء الدخل
عبارة عن كل منفعة أو متعة ناتجة عن الثروة التي تعتبر بمثابة            " : المفهوم االقتصادي للدخل   

رأسمال منتج حتى ولو كانت هذه المنفعة أو المتعة معنوية صرفه كأن ينتفع الشخص باستعمال               
وهذا المفهوم ال يفيد في مجـال ضـريبة          " دى بهذا المفهوم االقتصادي فيشر    وقد نا …سيارته  

الدخل ألن الضريبة على الدخل هي فريضة نقدية وتجبى من الدخل الذي هو كـذلك أي قـابال           
  . )1996الحاج موسى،  (للقياس النقدي

بـادئ  هو الدخل الذي يتم الوصول إليه مـن خـالل تطبيـق الم            " : المفهوم المحاسبي للدخل  
  . )1996صباح، ("المحاسبية المقبولة قبوال عاما 
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  : أسس تحديد الدخل المحاسبي
على أساس نظريتين هما نظرية حـساب االسـتثمار          يتحدد مفهوم الدخل في الفكر المحاسبي      

  . ونظرية الميزانية
  : نظرية حساب االستثمار -1
فقات والمصروفات التي أنفقـت فـي        الن –اإليرادات اإلجمالية   =وفق هذه النظرية فإن الربح       

وهذا المفهوم يتفق مع مفهوم الدخل بمعناه الفني وتتـوافر          . سبيل الحصول على هذه اإليرادات    
  . فيه صفة الدورية في العطاء واستمرار المصدر

الفرق بين قيمة صافي األصول في آخر       = وفقاً لهذه النظرية فإن الربح      : نظرية الميزانية  – 2
وهذه النظرية تأخذ مفهوم أوسع فـي تحديـد   . قيمتها في بداية هذه الفترة  نية وصافي الفترة الزم 

  . الدخل ليشمل األرباح والخسائر العادية والعرضية والرأسمالية معا
تحديد الدخل الواجب خضوعه للضريبة سواء في نظر التـشريع أو           : المفهوم القانوني للدخل  

  : الفقه تتنازعه نظريتان هما
كل ثروة  " الدخل وفقا لهذه النظرية بأنه       ويعرف: )نظرية المصدر (التقليدي للدخل   المفهوم   -1

، أو قابلة للتقويم النقدي يحصل عليها المكلف بصفة دورية خالل فترة زمنيـة            ،  جديدة نقدية 
  . )رأس المال( اته باستهالكها دون مساس بمصدرهايمكنه من إشباع حاج

نظرية  تفرضه ال تشترط ما   والتي ي النظرية الحديثة  وه): نظرية اإلثراء ( المفهوم الواسع  -2
مما يؤدي إلى اتساع نطاق الـدخول الخاضـعة         ،  المصدر من صفة الدورية العتباره دخالً     

الفرق في القيمة النقدية لقوة الشخص االقتـصادية         "ويعرف الدخل بموجبها بأنه     ،  للضريبة
    في بداية الفترة ونهايتهـا يعتبـر دخـالً      فكل زيادة بين القيمة النقدية    ، بين تاريخين معينين    

   "خـالل هـذه الفتـرة      بما في ذلك كافة األرباح الرأسمالية التي حصل عليهـا الـشخص           
  . )1996، الحاج موسى(

 لتحديد الضريبة على الدخل يمكن المفاضـلة بـين نـوعين          :  أنواع الضرائب على الدخل    -ب
ومن حيث السعر الضريبي وطبيعة الـشخص    . والضرائب النوعية ،  الضريبة العامة أو الموحدة   

  ). الشركات (االعتباريعلى الشخص  و،المكلف تقسم إلى ضريبة على دخل المكلف الطبيعي
مجموع دخـول المكلـف مـن المـصادر      ويقصد بها خضوع: )الموحدة( الضريبة العامة  .1

 واحـدة   وتفرض عليها ضريبة  ) ومن راس المال الثابت والمنقول    ،  كالعمل( المتنوعة لدخله 
وهذا يمكن اإلدارة الضريبية من تحديد صورة شاملة وواضحة عن          . أي سعر ضريبي واحد   

إال أنه ال يتفق وقاعدة العدالة      ،  كما يتالءم وقاعدة االقتصاد في النفقات     ،  حقيقة وضع المكلف  
  . في توزيع األعباء المالية العامة
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مختلفة حـسب    و ريبة مستقلة وهنا يخضع دخل المكلف من كل مصدر لض       : الضرائب النوعية  .2
وهذا . عن باقي األنواع األخرى من الدخل ،  وعلى حدة ،  نوع بشكل منفصل   السعر المحدد لكل  

ومن مزايا هذا النـوع أنـه    . دخول شخص واحد   يعني وجود عدد من الضرائب تفرض على      
كن حيث من المم، المرغوبة يمكن من تحديد معاملة ضريبية لكل نوع حسب السياسة الضريبية

أسلوب التحصيل بما يتالءم وكل نوع من مـصادر          و وطريقة التقدير ،  تحديد السعر الضريبي  
الدخل ولكن يعيبها ما قد ينتج عنها من ازدواج ضريبي نتيجة لمعاملة كل ضـريبة بـصورة             

، 2000،  القيـسي ( وما يتبعه من زيـادة فـي النفقـات        ،  منفصلة وتعدد األحكام واإلجراءات   
  ) 421-411، ص1971، درازبركات و. 134-130ص

  : الضرائب حسب طبيعة الشخص المكلف.3
 االثنينل أو رأس المال أو      وهو الفرد الذي يحقق دخله من العم      : الشخص الطبيعي  ضرائب دخل  

حيث تفـرض  ،  ويخضع لضريبة نسبية تصاعدية شخصية تأخذ في االعتبار المقدرة التمويلية          معاً
  . اءات الشخصية والعائليةالضريبة على الدخل بعد خصم اإلعف

  . على صافي الدخل محددة وتفرض ضريبة نسبية: )الشخص االعتباري (ضريبة دخل الشركات 
  . وهي الضرائب التي تعتمد رأس المال وعاءاً لها: الضرائب على رأس المال:ثانياً
اريـة  يقصد برأس المال من وجهة النظر الضريبية مجموع األمـوال العق          : مفهوم رأس المال  -أ

بغـض  ،  التي يملكها الشخص في لحظة معينـة      ،  والمنقولة المادية والمعنوية القابلة للتقويم نقداً     
  . النظر عما إذا كانت منتجة وتحقق دخالً أم متوقفة عن اإلنتاج

  : أنواع الضرائب على رأس المال-ب
  :والضرائب على رأس المال نوعان هما 
على القيمة السنوية لمجموع رأس المال      ،  رة دورية تفرض بصو  و :)العادية (الضريبة السنوية  -1

  ا النوع تطبيقاته محدودة للغاية وهذ، وبسعر منخفض، الفردي وثروته
وتفرض لمرة واحدة على رأس المال في ظـرف أو حالـة معينـة              : الضرائب العرضية  -2

مثل فرض الـضريبة علـى األمـوال        . وتفرض بسعر مرتفع على الوعاء الذي تدفع منه       
، ومثل الضريبة على التركات   ،  ة في ظروف استثنائية مثل أوقات الحروب وغيرها       المتحقق

 ومنها الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال وهي ما تعـرف باألربـاح الرأسـمالية               
 ). 1971بركات ودراز،. 2000القيسي،(

  : الضرائب غير المباشرة 2.7.2.3
  :مستهلك النهائي وهى إماويتحملها ال، وهي التي ينقل عبؤها لغير دافعها

  .)القيمة المضافة، المبيعات، الضرائب الجمركية ( ضرائب على االستهالك- 
  )أسهم ، سيارة، آلة، لعقار نقل الملكية (أو الضرائب على التداول - 
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  : الضرائب الشخصية والضرائب العينية 2.7.3
وتأخـذ فـي   ، مكلفوهي الضرائب التي تفرض على دخل ال  :  الضرائب الشخصية  2.7.3.1

مقابل األعبـاء   ) إعفاء حد أدنى للمعيشة    (االعتبار الظروف الشخصية للمكلف حيث يمنح خصم      
  . العائلية

دون األخذ في االعتبار الظروف     ،  وهي التي تفرض على الدخل     :الضرائب العينية  2.7.3.2
  ). الشركات (وغالباً تكون الضريبة على األشخاص االعتباريين. الشخصية للمكلف

  
  :أهداف الضريبة والنظام الضريبي 8.2

وقـد  ، لتغطية نفقاتهـا العامـة      ،وموازنتها   تمثل الضرائب المورد األساسي من موارد الدولة      
فلم تعد الضريبة تقتصر على الغرض      " ،  تطورت أهمية الضرائب بتطور دور الدولة ووظيفتها      
اتها العامة بـل أصـبحت تهـدف إلـى        المالي وحده وهو تغذية الخزانة العامة الالزمة لسد نفق        

 ،دة توزيع الدخل بين فئات المجتمع     إصالحات اجتماعية واقتصادية وغيرها مثل إعا      و أغراض
التي ترغب بها    وتشجيع االستثمار وتوجيهه إلى المشاريع    ،  تشجيع النسل في الدول قليلة السكان     

 ،ط اجتماعية واقتـصادية   أي أن الضريبة أصبحت أداة تخطي     ،  )1998، الحاج موسى  ("الدولة  
وفيمـا يلـي بيـان لهـذه        . باعتبارها أداة فعالة من أدوات السياسة المالية واالقتصادية للدولة        

  :األهداف
ويتمثل في توفير الموارد المالية الالزمة لتغطية النفقـات         ): المالي (الهدف التقليدي  2.8.1

ضرائب تمثل األساس في تـدبير هـذه        وما زالت ال  ،  العامة للدولة المقررة في موازنتها العامة     
  . )8غالب، بدون تاريخ، ص (الموارد في معظم األنظمة

الضرائب أداة من أدوات السياسة المالية واالقتـصادية   لما كانت : األهداف االقتصادية  2.8.2
ففي النظام الرأسمالي والـذي     ،  بالنظام االقتصادي السائد لديها    فإن الغرض منها مرتبط   ،  للدولة

يتم استخدام الضرائب لقيام الدولة بالتدخل بطريق غير مباشـر  ، م على الحرية وعدم التدخل   يقو
  : ومن نواحي التدخل التي تقوم بها، وفي تحقيق التنمية االقتصادية، في توجيه االقتصاد القومي

وذلك بمنح إعفـاءات كليـة أو       ،   وتوجيهه لمشاريع إنتاجية تحتاجها الدولة     تشجيع االستثمار  .1
حماية لهذه المـشاريع    ،  المماثلة وبفرض ضرائب على استيراد السلع    ،  ئية لهذه المشاريع  جز

  . وكذلك بإعفاء صادراتها للخارج، والمنتجات الوطنية من المنافسة الخارجية
وفي إنـشاء مـشاريع   ، كما تستخدم الضرائب في مساعدة القطاع الخاص في مواجهة األزمات         

  . ذات منافع اقتصادية واجتماعية
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بزيادة أو تقليل ورفع الضريبة عن سـلعة مـا يـتم            :  والطلب على السلع   االستهالكتوجيه   .2
وفـي ذلـك    ،  لهذه الـسلعة  ) 1(تشجيع أو تقليل استهالك هذه السلعة مع مراعاة مرونة الطلب         

توجيه الفرد لتحديد نسب الدخل الموجه لالستهالك والجـزء الموجـه لالدخـار ومـن ثـم            
فراد لتوفير جزء من الدخل لالدخار بهدف رفع معدل النمو االقتصادي         أي دفع األ  ،  االستثمار
  . اإلنتاجوزيادة 

 من خالل استخدام الضرائب يتم الـتحكم والتـأثير علـى العـرض              تنظيم االقتصاد القومي   .3
وكـذلك  ،  وفي توفير فرص عمل للعاطلين عن العمـل       ،  والطلب في فترات الرواج والكساد    

 التضخم من خالل التحكم في عرض النقود حيث يـتم زيـادة             تستخدم الضرائب في معالجة   
والتأثير على القوة الشرائية لدخل     ،  النسب الضريبية بهدف امتصاص الفائض في كمية النقود       

كمـا فعلـت    . )17،ص1997،  صيام. 2000،  الجليالتي (ومن ثم كبح جماح التضخم    ،  الفرد
 1952-1950خـالل الفتـرة مـن       ،  ثانيةالواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية ال      
 ملموسـة  و مما أسفر عـن نتـائج جيـدة       ،  بفرض الضريبة للحد من الموجة التضخمية فيها      

 . )26،ص 1978، آخرون والبطريق(

  : األهداف االجتماعية 2.8.3
  :  تستخدم الضرائب لتحقيق األهداف االجتماعية ومن هذه األهداف

، حيث يتم فرض ضريبة نسبية تصاعدية على الدخل       ،  جتمع إعادة توزيع الدخل بين فئات الم      - 
فيخضع ذوي الدخل المرتفع لمعدل ضريبي أعلى من النسب التي يخضع لهـا ذوي الـدخل                

كما يتم تمويـل    ،  مما يؤدي إلى تقليل حدة التفاوت في مستويات الدخل بين األفراد          ،  المنخفض
  . بة لمصلحة الدخول المتدنيةمن الضري التي تقدمها الحكومة العامة نفقات الخدمات

مثـل إعفـاء    ،  توجيه االتجاهات االجتماعية ألفراد الشعب لخدمة سياسات الدولة االجتماعية        -
إعفاء التبرعات للجمعيات الخيريـة لتـشجيع التكافـل          ومنها،  اإلعالة لألوالد لتشجيع النسل   

سلع أخرى قد تـسبب     ترك تداول    و وكذلك في توجيه الفرد الستهالك سلع معينة      ،  االجتماعي
، كفرض ضريبة عاليـة علـى اسـتيراد الـدخان         ،  للفرد والمجتمع ضرر غير مرغوب فيه     

حيث يتم فـرض    ،  كما تستخدم ألغراض حماية البيئة ومكافحة تلوثها      . والمشروبات الروحية 
ويلوثها، أو يتم    ضرائب خاصة على الورش والمصانع التي تخرج من العادم ما يضر بالبيئة           

 البيئة مـن الـضرائب الجمركيـة    الت والمواد التي تستخدم في تنقية ومكافحة تلوثإعفاء اآل 
  . )133، ص2001، طعمة. 17،ص1997، صيام وآخرون(

                                                        
يتوقف تحقيق األثر الضريبي للسلعة على مرونة الطلب لها ففي حالة السلع عديمة المرونة أو المنخفضة فإن هذه السياسة لن           ) 1(

عة بتغير سعرها، لذلك فإن خفض الضريبة لن يزيد الطلب وال رفعها سيصرف المستهلك عن تجدي نفعاً فلن يتغير الطلب على السل
  ). في حالة خفض الضرائب( الضريبية بدون تحقيق األهداف المطلوبة اإليراداتطلبها، وبالتالي ستكون النتيجة تخفيض 
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حيـث تقـوم   ،  تستخدم الضرائب لتحقيق أهداف الدولة الـسياسية   :األهداف السياسية  2.8.4
فتقـوم  ،  ياسية مميزة معها  الدولة بمنح مزايا ضريبية تفضيلية لدول ترغب في إقامة عالقات س          

 تفرض ضرائب على منتجـات دول       كما قد ،  بتخفيض الضرائب على المعامالت التجارية بينها     
وكذلك . وتعارض مصالحها السياسية معها   ،  عقاباً لها في حالة تردي العالقات السياسية       ،أخرى

 يـة تتطلـب  ونتيجة ألوضاع سياسية داخل   ،  قد تفرض الدولة ضرائب معينة في أوقات الحروب       
  ). 36-33،ص2000، البطريق وعتمان (زيادة النفقات لخدمة النظام السياسي القائم في الدولة

  

  : محددات النظام الضريبي 2.9
لنظام الضريبي المالئم   يؤثر النظام االقتصادي على قرار اختيار ا       :النظام االقتصادي  2.9.1

للدولة وتستخدمها   ياسة المالية واالقتصادية  باعتبار النظام الضريبي أداة من أدوات الس       ومكوناته
ولما كان دور الدولة يتحـدد بنـوع      . لتحقيق أغراضها واألهداف التي ترسمها وتسعى لتحقيقها      

ففي النظام الرأسمالي والذي يقوم على أساس اقتصاد السوق والمنافـسة   ،  النظام الذي تقوم عليه   
حيث يسيطر القطاع الخـاص   بصورة مباشرة النشاط االقتصادي   وعدم تدخل الدولة في   ،  الحرة

ويتمثل الهـدف   . ويتم مواجهة المشكلة االقتصادية من خالل جهاز الثمن وآلية العرض والطلب          
جزء من المـوارد االقتـصادية المخصـصة إلشـباع           التقليدي للنظام الضريبي في تخصيص    

وامتـد  . )24، ص1978، عيـاد  (لتوجيهها إلشباع الحاجات العامة للمجتمع، الحاجات الخاصة 
. هذا الهدف مع تطور دور الدولة ليشمل تحقيق العديد من األهداف االقتـصادية واالجتماعيـة              

ولما كانت فلسفة النظام الرأسمالي ال تسمح بالتدخل المباشر لمواجهـة التقلبـات االقتـصادية               
ـ  لـذلك ،  لتحقيق االستقرار االقتصادي والمحافظة على معدل النمو االقتصادي        أ األنظمـة    تلج

الرأسمالية للضرائب واستخدامها أداة مهمة لتوجيـه وتنفيـذ سياسـتها الماليـة واالقتـصادية               
حيث للدولة دور أساسي فـي النـشاط االقتـصادي          -بينما في النظم االشتراكية     . واالجتماعية

مباشرة بصورة رئيسية كمـا فـي الـنظم         الال تحتاج للطرق غير     -وتتحكم به بصورة مباشرة   
وغيره من  ،  وبذلك ينخفض دور السياسة الضريبية في تحقيق االستقرار االقتصادي        ،  اليةالرأسم

ومع ذلـك ال    .)1(في النظم االشتراكية   األهداف االقتصادية واالجتماعية إلى أدنى مستوى ممكن      
فقد يفضل استخدام الضرائب أحياناً للتدخل بدالً من التـدخل          ،  يلغي هذا الدور وإن كان محدوداً     

 لتخفيف العبء النفسي كما في حالة توزيع دخول مرتفعـة ثـم خـصم جـزء منـه                 ،  شرالمبا
  . كضريبة

                                                        
صاد الخاص في إدارة االقتصاد القومي العامل الـذي         يعتبر الوزن النسبي والدور الذي يقوم به كل من االقتصاد العام واالقت           ) 1(

عيـاد،  ( وهو الذي يؤثر في تحديد مكونـات الهيكـل الـضريبي       . يستخدم في التمييز بين أشكال النظم االقتصادية المختلفة       
  )20،ص1978
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فالنظـام  ،  تختلف مكونات النظم الضريبية المطبقة في النظم االشتراكية عنها فـي الرأسـمالية            
بينمـا  ،  االشتراكي يتميز بارتفاع أهمية الضرائب غير المباشرة من مكونات الهيكل الـضريبي           

  الضرائب على دخول األفراد الطبيعيين، كما ال يتضمن الهيكل الـضريبي فيـه             تنخفض أهمية 
  . االتحاد السوفيتيفي  كانضريبة تركات وال عقارات كما 

 الهيكل الضريبي فيه يعتمد على الضرائب المباشرة بـشكل رئيـسي            إنأما النظام الرأسمالي ف   
يبة على العقارات والتركات كمـا  إضافة لتضمنه ضر ،  وتمثل الضرائب غير المباشرة نسبة أقل     

  . في النظم الضريبية لكل من أمريكا وفرنسا وألمانيا
وال يقر فرض الضريبة إال فـي       ،  كما نالحظ في النظام اإلسالمي والذي يقوم على نظام الزكاة         

  . مستمد من المصدر التشريعي له، ومشروط بوجود سند شرعي، نطاق محدود
والظـروف الـسياسية    ،   النظام الضريبي تبعاً للنظام السياسي     يتحدد: النظام السياسي 2.9.2 
وهو ما ينعكس على مكونات الهيكل الضريبي واألهمية النسبية لكل واحد أو نوع مـن          ،  السائدة

وعلى ،  حيث يؤثر النظام السياسي على األهداف المرجو أن يحققها النظام الضريبي          . المكونات
ففي النظام السياسي الذي يقوم على أساس الحزب        . الضريبي طريقة التنظيم الفني والعمل للنظام    

الطبقة الحاكمة من    وخدمة مصالح ،  يتم اختيار النظام الضريبي لخدمة أغراض الحزب      ،  الواحد
أما في النظام السياسي الديموقراطي تزداد فرص المشاركة في اتخـاذ قـرار تحديـد             . الحزب

وهو ما يساعد علـى تحديـد مكونـات النظـام           ،  النظام الضريبي لألحزاب المتعددة المشاركة    
 الضريبي بطريقة موضوعية تخدم األهداف العامة للمجتمع مع وجود تأثير لجماعات الـضغط            

ولكن في نطاق محدود وبصورة أقل بكثير مـن         ،  التكتالت ما ال يمنع تحقيق مصالح شخصية      و
إنه يمكن القـول بـأن النظـام        وبذلك ف . الحكم الفردي أو الحزب الواحد     نظام الحكم القائم على   

وهذا ما توصل له    ،  تركيبة الهيكل الضريبي تختلف باختالف طبيعة النظام السياسي        و الضريبي
)Kenny& Winer, 2003 ()1 ( فالنظم غير الديموقراطية أو القمعية تعتمد بشكل محدود على

ي بالنـسبة   ضريبة الدخل الشخصي ألن هذا النوع يتطلب درجة أعلى من االلتـزام الشخـص             
  . لألشكال األخرى

فقد تفرض ضرائب معينة في ظـروف  ، وتؤثر الظروف السياسية على تشكيل الهيكل الضريبي 
 67واألمن القـومي سـنة    ،  1956الحرب كما حصل في مصر بفرض ضريبة الدفاع في عام           

وكـذلك فـي    .  هذه الضرائب بعد اتفاقية كامـب ديفيـد        إلغاء وتم   1973وضريبة الجهاد في    
اليات المتحدة األمريكية في الحرب العالمية الثانية تضمن النظام الضريبي حوافز لتـشجيع              الو

                                                        
 )1( Lawrence W. Kenny, Stanley L.Winer ,Tax systems in the world- an empirical investigation into the 
importance of tax bases, collection costs , and political regimes. 
(http://ideas.repec.org/p/car/carecp/01-03.html). 

http://ideas.repec.org/p/car/carecp/01-03.html)
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  وسـمح بخـصم   ، الصناعات الحربية والمرتبطة بها بالسماح باسـتخدام االسـتهالك المعجـل     
  وتم االسـتغناء عنـه بعـد انتهـاء         ،   سنوات من الشراء   5تكلفة األصول التاريخية على مدى      

  وقد أعيد اسـتخدامه مـرة أخـرى بدايـة الحـرب الكوريـة       ، احاً مذهالًالحرب وقد حقق نج   
  . )40-21، ص2000، عتمان والبطريق (1950سنة 

ال يمكن إنكار اآلثار االجتماعية الناتجة عن تطبيق نظـام مـالي            :  النظام االجتماعي  2.9.3
وتستخدم . النظامكما ال يمكن إغفال أثر األوضاع االجتماعية في الدولة على تطور هذا             ،  معين

وحتى لو لم يهدف الحكام لتحقيق      ،  الضرائب كجزء من النظام المالي لتحقيق أغراض اجتماعية       
فمما ال شك فيه أن الضرائب لمجرد أنها تمـس          ،  أغراض اجتماعية من وراء فرض الضرائب     

لنظام المالي  فا. بجانب آثارها االقتصادية والمالية   ،  يترتب عليها آثاراً اجتماعية   ،  ثروات األفراد 
ففـي  . أداة هامة لتحقيق أهداف هذا النظام ذات الوقت  يعتبر انعكاس للنظام االجتماعي وهو في     

لعدد أكبـر    النظام االجتماعي المحافظ والذي يشجع زيادة النسل تمنح إعفاءات ضريبية لإلعالة          
ألقـارب غيـر    وكذلك بالنسبة إلعفاءات إعالـة ا     ،  من األبناء عنه في دول تسعى لتحديد النسل       

األوالد والوالدين في المجتمعات المترابطة يمنح هذه اإلعفاءات بينما في دول أخرى ال تـسمح               
ففي المجتمعات ذات مـستوى     ،  ومن ذلك أيضاً مستوى التقدم العلمي ألفراد المجتمع       . بمثل ذلك 

د علـى   التعليم الجيد يكون من السهل تفهمهم وإقناعهم بـااللتزام الـضريبي فيكـون االعتمـا              
الضرائب المباشرة أعلى منه في الدول منخفضة مستوى التعليم حيـث يـتم االعتمـاد علـى                 

 عند تحديد مالمـح    لذلك يجب أخذ األوضاع االجتماعية في االعتبار      . الضرائب غير المباشرة  
خاصة إذا كانت األهداف االجتماعية من أهداف النظام كتحقيق العدالة          ،  وهيكل النظام الضريبي  

  ) 15-13،ص1990، سلوم(ماعية االجت
يختلف النظام الضريبي ومكوناته واألهمية النسبية لكـل        :  مستوى التقدم االقتصادي   2.9.4

ففـي  . تبعاً لمستوى التقدم االقتـصادي واالجتمـاعي       نوع من الضرائب في الهيكل الضريبي     
 الـضريبي   المستوى االقتصادي المنخفض تكون السيادة للضرائب غير المباشرة فـي الهيكـل           

وتمثل الضرائب الجمركية عنصر أساسي من الحصيلة الضريبية العتماد الدولة على التجـارة             
أمـا فـي    . لضعف القطاع الصناعي اإلنتـاجي     و الخارجية في هذه المرحلة من مستوى النمو،      

لقطـاع   مرحلة المستوى المتقدم للنمو االقتصادي والتطور التكنولوجي حيث تتحول الـسيطرة          
 الصناعي وبالتالي تحقيق أرباح تجارية وصناعية عالية مع زيـادة التعلـيم والـوعي               اإلنتاج

مما يتطلب تغييـر الهيكـل الـضريبي فتـصبح          ،  الرتفاع مستوى المعيشة والدخول المرتفعة    
الضرائب المباشرة المفروضة على األرباح التجارية والصناعية ودخول األفراد هي العنـصر            

ففي الواليات المتحدة على سبيل المثـال       . سيطرة داخل الهيكل الضريبي   السائد وتمثل النسبة الم   
 من الموارد المالية للدولـة  %48-%91كانت الضرائب غير المباشرة وخاصة الجمركية تمثل   
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وهـي الـضرائب    ( أصبحت ضريبة الشركات واألفراد   1961، بينما في عام     1913ما قبل عام  
 فـي أوائـل     %90ازدادت أهميتهـا إلـى      ،  فيدرالية من موارد الدولة ال    %80تمثل  ) المباشرة

كما أن حجم االقتطاع الضريبي العـام        )138-137ص ،2000،  البطريق وعتمان ( التسعينات
مـن إجمـالي     %40مستوى التقدم االقتصادي في الدول المتقدمة يصل إلى حـوالي            و يتناسب

  . )183ص1990سلوم،  (%5بينما في الدول النامية ، الناتج الوطني
المتغيـرات  ام الضريبي السائد في مجتمع ما و      يتضح مما سبق مدى العالقة التي تربط بين النظ        
ولهذا ولكون النظام الضريبي يسعى لتحقيـق       ،  االقتصادية واالجتماعية والسياسية لهذا المجتمع    

فالبد من أخذ كـل هـذه   ، أهداف المجتمع في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
لمتغيرات عند اختيار النظام الضريبي وتحديد مكوناته ونوعيـة هـذه العناصـر والمكونـات         ا

فلكل وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي نظامه الـضريبي الـذي          . واألهمية النسبية لكل منها   
وهذا يتطلب تعديل النظام الـضريبي ومراجعتـه كلمـا          ،  يتالءم ويتفاعل مع مكوناته األساسية    

الـسائد فـي    فالنظام الضريبي. ع وتغيرت بحيث يتوافق مع تلك التغيراتتطورت هذه األوضا  
مجتمع معين وفي فترة زمنية محددة يعكس من ناحية طبيعة النظـام االجتمـاعي والـسياسي                

ويعكس من ناحية أخرى درجة النمو االقتصادي واالجتماعي التي بلغهـا           ، واالقتصادي السائد   
قة األهداف التي تبغي الدولة تحقيقها من وراء الدور الـذي           وكذلك يكشف النظام حقي   ، المجتمع  

فنيـة  ( تريد للضرائب أن تلعبه في فترة تاريخية معينة باإلضافة إلى الوسائل التـي تنتهجهـا              
  . )1998، سعد( لتحقيق تلك األهداف لتمكنها من القيام بهذا الدور) وتنظيمية

  
  : خصائص النظام الضريبي الجيد 2.10

  : يجب أن يتميز بالخصائص التالية، المرسومة وبفاعلية  النظام الضريبي األهدافولكي يحقق 
  . وضوح األنظمة والتشريعات والقوانين .1
  . وتحصيل الضريبة، وتقدير،  تحقيق العدالة والمساواة في فرض .2
وطريقـة   ومن حيث المالءمة في وقـت     ،  مراعاة ظروف المكلف من حيث المقدرة التكليفية       .3

  . غط النفسي المترتب على فرض الضريبةالدفع، والض
 ) بالتدريب(وجود جهاز ضريبي كفء ومنظم ونزيه واالهتمام برفع المستوى الفني .4

  ). 1998، سعد (للعاملين بالجهاز الضريبي) رواتب وحوافز (والمادي 
باإلضافة لمالءمته لألوضاع والظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للبيئة التي سـيعمل           

مع ضرورة المراجعة المستمرة للمستجدات والمتغيرات التي تتطلـب مراجعـة النظـام             ،  فيها
وهو ما تعمل به الدول التي تقوم على التخطيط والدراسة العلميـة، ومثـال              . الضريبي تبعاً لها  

من خـالل  ، من مراجعة النظام الضريبي األسترالي، ما قامت به وزارة المالية في أستراليا   ذلك
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لجنة لتقييم ووضع أسس ومقومات وأهداف لنظام ضريبي يتالءم والخطـط المـستقبلية التـي               
والتي تتالءم مـع المتغيـرات التكنولوجيـة واالقتـصادية والـسياسية            ،  تسعى الدولة لتنفيذها  

  . واالجتماعية
  : لبناء نظام ضريبي مالئم  ومما وضعته هذه اللجنة من أهداف

للمساهمة في تحسين معايير المعيشة المستقبلية لجميع       ،  صادي في ظل العولمة   دعم النمو االقت   -
  . األستراليين

والمتغيـرات  ،  الميةالقدرة على التعامل مع المتغيرات البيئية الع      : ومن الخصائص المشروطة   -
  . والتغيرات في نمط الحياة التكنولوجية

 بفاعلية وبشكل تنافسي في ظل الظـروف        والعمل،   زيادة الحصيلة مع مراعاة العدالة والكفاءة     
في شكل حجم   ،  وهذا يتضمن فوائد لجميع األستراليين    ،  البيئية الدولية لقطاع األعمال األسترالي    

تحسين العائد على االدخار واستقرار العائدات الضريبية وتوفير التمويل         ،  توظيف عالي للعمالة  
  . )RBT final Report – Overview Part 1 (الضروري للخدمات التي تقدمها الدولة

  النظام الضريبي الفلسطينيمعالم وطبيعة  2.11
 كغيره من النظم يعكس الظروف السياسية والقانونية التي تعيـشها        في فلسطين  النظام الضريبي 

حيث استبدل  ،  فالضفة الغربية خضعت للقانون األردني بعد توحيد الضفتين       . المناطق الفلسطينية 
، ثم صدر القانون رقـم      1951لسنة  ) 50(بالقانون المؤقت رقم    1936 به منذ    القانون المعمول 

 والذي يعتبر   1964لسنة  ) 25(الذي استمر العمل به حتى صدور القانون رقم         1954 لسنة   12
  . أساس النظام الضريبي في الضفة الغربية

 العمل به لغايـة      استمر 1941لسنة  )23(أما قطاع غزة فقد طٌبقَ فيه قانون ضريبة الدخل رقم           
  . )1996صباح، (1947لسنة  )13( ثم استبدل بالقانون رقم 1947

وفيما يلي سنتناول النظام الضريبي الفلسطيني في ظل الظروف السياسية والقانونيـة المختلفـة        
التي مـرت بهـا األراضـي       وذلك من خالل تتبع المراحل السياسية       ،  التي أحاطت بهذا النظام   

  .الفلسطينية
  : التطور التاريخي للضرائب في فلسطين2.11.1

. سيتم تتبع هذا التطور عبر المراحل التي مرت بها األراضي الفلسطينية تبعاً للظروف السياسية              
لما لها من أثر على تحديد األهداف والسياسات التي تفرضها السلطة السياسية المـسيطرة علـى                

مرحلة االنتـداب   ) 1(: لى ثالث مراحل وهي   المناطق الفلسطينية في كل مرحلة وقد تم تقسيمها إ        
 والمرحلة الثانية تغطي فترة االحتالل اإلسرائيلي الكامل لكافة       ) 2. (1967حتى العام    البريطاني

والمرحلة األخيرة التي تبـدأ باسـتالم الـسلطة         )3(. م1994-67األراضي الفلسطينية من عام     
  .  حتى تاريخه1994الوطنية لزمام األمور من 
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  : م1967مرحلة االنتداب البريطاني حتى : المرحلة األولى 2.11.1.1
وقـد  . ونظمت بقوانين تحكمها  ،  فرضت الضرائب بصورة رسمية في عهد االنتداب البريطاني       

  :تمثل الهيكل الضريبي في ذلك العهد في
وضـريبة  ، وتعديالته ومنها الجمارك، 1927فرضت بالقانون رقم   : الضرائب غير المباشرة   •

  . ورق اللعب و على بعض المنتجات مثل عيدان الكبريتإنتاج
تصاعدية علـى    وكانت ضريبة ،  وهي ضريبة على ناتج العمل ورأس المال      : ضريبة الدخل  •

 كمـا أنهـا أخـذت بالخـصومات         %25ونسبية على أرباح الشركات بنسبة      ،  دخل األفراد 
  . واإلعفاءات

وهي ضرائب تفرض من قبـل      ،  فمثل ضريبة العقارات والمهن والحر    : الضرائب المحلية  •
  . البلديات والمجالس القروية

المفروضة في فلسطين في     يبين مساهمة كل نوع من أنواع الضرائب       )2.1(الجدول التالي رقم    
  . م1944-1939عهد االنتداب ما بين عامي  تمويل الموازنة العامة

  )2.1 (جدول رقم
  1944- 1939مة لفلسطين ما بين مساهمة الضرائب المختلفة في تمويل الموازنة العا

  نسبة المساهمة  الضريبة
  %37  الجمارك والمكوس 

  %12  ضريبة العقارات
  %8  ضريبة دخل

  %13  رسوم ورخص
  %30  منح إيرادات أخرى

   مليون دوالر162  مجموع اإليرادات العامة
  %14  نسبة الضرائب للدخل القومي

  )35ص ، 2000(معة القدس المفتوحة جا، محاسبة ضريبة الدخل، نضال صبري: المصدر
من المصادر الضريبية التـي تمـول        ويتضح أن الضرائب غير المباشرة تمثل العنصر الرئيس       

  . %12 تليها ضريبة العقارات بنسبة %37موازنة إدارة االنتداب البريطاني، حيث تمثل نسبة 
إلى أن أصدرت   ،   وغزة  بقيت هذه الضرائب سارية المفعول في كل من الضفة         1948وبعد العام   

 لـسنة  25الحكومة األردنية قوانين جديدة لتنطبق على الضفة الغربية، ومن أهمها قـانون رقـم            
  .م1963 لسنة 6م، وقانون الرسوم والمكوس على المنتجات المحلية رقم 1964

رية لم تقم اإلدارة المـص إذ ، أما بالنسبة لقطاع غزة فقد استمر الوضع الضريبي على ما هو عليه    
وبقيت الضرائب غير المباشرة من الجمارك وضريبة اإلنتاج تمثـل المـصدر الـرئيس               بتغييره

 كما يتضح في الجـدول    ،  لفت النسبة للضفة الغربية وإن اخت    كما،  بقطاع غزة  لإليرادات الحكومية 
   )2.3( و)2.2(رقم 
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  )2.2(جدول 
  لغربيةمساهمة الضرائب المتنوعة في تمويل موازنة قطاع غزة والضفة ا

 م1966-1956بين عامي  الضرائب المحصلة في الضفة الغربية
  1966  1960  أنواع الضرائب

  %12  %24  ضريبة مباشرة
  %79  %65  ضريبة غير مباشرة

  %9  %11  إيرادات أخرى
  )36،ص2001(جامعة القدس المفتوحة ، محاسبة ضريبة الدخل، نضال صبري: مصدرال

  )2.3 (جدول
  م1966-1960غزة بين عامي ع افي قط مساهمة الضرائب

السنة النوع  المتوسط 1966 1965 1959 
%10 ضريبة الدخل  10%  11%  10%  

%45 ضرائب غير مباشرة  50%  43%  46%  
%45 إيرادرت أخرى  40%  46%  44%  

  )36،ص2001(جامعة القدس المفتوحة ، محاسبة ضريبة الدخل، نضال صبري: المصدر
  

  : م1994 حتى 1967من  حلة االحتالل الكاملمر :المرحلة الثانية 2.11.1.2
، استمر العمل بالقوانين    1967بعد االحتالل اإلسرائيلي الكامل للضفة الغربية وقطاع غزة في           

السابقة باإلضافة إلى إصدار العديد من األوامر العسكرية لجباية أكبر حصيلة مـن الـضرائب               
بنـسبة  1976المضافة التي فرضت في وفرض أنواع جديدة من الضرائب تشمل ضريبة القيمة       

فـي  % 18 ثم إلى    1990في  % 1982،16في  % 15، وإلى   1978في  %12رفعت إلى   % 8
 وضريبة عبور الجـسر فـي       1988وتشمل أيضاً ضريبة السيارات التي فرضت في        . 1991
، باإلضافة للرسوم الجمركيـة  $140 إلى   1991 بأقل من دوالر للمسافر ثم وصلت في         1967

  ). Jabr,1993 ( على االستيرادوالضرائب
يبين مساهمة وأهمية كل نوع من هذه الضرائب من اإليرادات لكـل مـن               )2.4(الجدول رقم   

والذي يتضح منه أن الضرائب غير المباشرة        .م1992-1968من  ،  الضفة الغربية وقطاع غزة   
من متوسـط  حيث يتضح . تعتبر المورد الضريبي األساسي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة      

، %22: %61المباشرة للضفة الغربية     و النسبة للسنوات المشمولة بين الضرائب غير المباشرة      
  . ةلصالح الضرائب غير المباشر% 28%:35ولقطاع غزة 
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  )4 .2(جدول رقم 
  1992-1968من  نسب الضرائب واإليرادات األخرى المحصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة

  الضرائب في قطاع غزة  ربيةالضرائب في الضفة الغ  
الضريبة   السنة

  المباشرة
غير 

  المباشرة
إيرادات 

  أخرى
القيمة 

  $بالمليون 
الضريبة 
  المباشرة

غير 
  المباشرة

إيرادات 
  أخرى

القيمة 
  $بمليون 

1968  12%  79%  9%  8  25%  50%  25%  1  
1970          20%  70%  10%  2  
1972  8%  81%  11%  21  20%  50%  30%  5  
1975  34%  44%  22%  36  38%  15%  47%  13  
1980  38%  40%  22%  59  40%  13%  47%  30  
1986  28%  57%  15%  107  34%  36%  30%  47  
1988  26%  50%  24%  170  23%  23%  45%  65  
1989  28%  46%  31%  151  35%  16%  49%  80  
1991  22%  49%  39%  156  35%  17%  48%  82  
1992        195        84  

    %37  %35  %28    %17  %61  %22  المتوسط
  )38، ص2001(جامعة القدس المفتوحة ، محاسبة ضريبة الدخل صبري،نضال : المصدر

 مما سبق يتضح أن النظام الضريبي في عهد االحتالل اإلسرائيلي قد اشتمل على ضرائب مباشرة              
 القيمة المضافة والرسـوم الجمركيـة      (ضرائب غير مباشرة   و )األمالك و على الدخل  الضرائب(

من  وهو ما يشير إلى الغرض لنظام الضريبي يعتمد على الضرائب غير المباشرة   وأن ا ). وغيرها
وكذلك ضمان السيطرة على    ،  وراء ذلك وفرة الحصيلة دون االهتمام بمصلحة المكلف الفلسطيني        

  .االقتصاد الفلسطيني وتبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي
  )2.5( جدول رقم

حسب ) االنتفاضةستة سنوات ( 1993- 1988من سنة   بالشيكلجباية ضريبة الدخل في غزة
  معطيات قسم الجباية في دائرة ضريبة الدخل بغزة

  1993  1992  1991  1990  1989  1988  الشهر والسنة
  5940428  5609625  2832353  5574328  1816904  1543110  يناير
  8036716  6306954  5073837  5593569  2175818  1777589  فبراير
  7675356  7796127  842292  7417753  4528422  1423155  مارس
  3179968  7277731  12896526  5003989  2635600  924127  أبريل
  3385643  6621901  8499822  4955966  2681998  2208262  مايو
  9656489  3746140  5510572  4479433  3372605  3026645  يونيو
  6024216  4822842  3180895  5431112  2845025  3710624  يوليو
  6276587  5560942  2988124  4842478  2538701  1981152  سأغسط

  3129753  3777883  3347455  5014376  2769666  2140634  سبتمبر
  5314874  4964136  3333078  4875403  2413744  1614749  أكتوبر
  6004440  5302997  2340498  4808776  3737221  1296024  نوفمبر
  5121882  4294388  2773290  4695947  4008035  2148509  ديسمبر
  73075770  66081256  53616597  62693130  35523739  26794580  المجموع

  م1995حتى  1987مدير عام ضريبة الدخل بغزة من سنة ، عيد أكرم الشريف: المصدر
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  ): مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية (حتى تاريخه 1994من : المرحلة الثالثة 2.11.1.3
وما تبعه من اتفـاق بـاريس       ،  لوطنية لزمام األمور بموجب اتفاق أوسلو     وبعد استالم السلطة ا   

ُأتيحت للسلطة حرية تنظيم سياستها الضريبية بشكل مستقل فيما يخص الـضرائب            ،  االقتصادي
أما ضريبة القيمـة    ،  المباشرة والتي تشمل ضريبة الدخل واألمالك والضرائب والرسوم البلدية        

، تبطة مع الجانب اإلسرائيلي لسيطرته على المعابر والحـدود        المضافة والجمارك فقد بقيت مر    
  ).اتفاقية باريس االقتصادية (وما يتبع ذلك من ارتباط للمعامالت التجارية والجمركية

  )2.6(جدول رقم 
  200019-96 وتوزيعها في موازنة السلطة الوطنية لألعوام من )بالمليون شيكل( مساهمة اإليرادات الضريبية

  2000 99 98 97 96  السنة
  %  قيمة %  قيمة %  قيمة %  قيمة %  قيمة  اإليضاح

   847   778   750.5   697.9  598.4  اإليرادات الضريبية
 دخل وأربـاح  . ض

***  56.3 9.41  63.7 9.18 72 9.6 40 5.14 80 9.45 

   326   258   195.5   159.4  109.5  جمارك
   440   475   477   454.3  419.5  مضافة ومكوس

   1   5   6   16.5  13.1  أخرى
   116   125.3   171   122.1  85.8  إيرادات غير ضريبية

إجمــالي اإليــرادات 
   964   903.8   921.5   816  684.2  المحلية 

   400   700   900   379.4  243.7  منح ومساعدات 
إجمــالي اإليــرادات 

   1363   1603.8    1821.5   1195.4  927.9  العامة 
ــرادات   ــسبة اإلي ن

   87.95   86.01   81.44   85.04   87.46  ريبية من المحليةالض
ــرادات   ــسبة اإلي ن
   62.14   48.51   41.2   58.05   64.49  الضريبية من العامة 

ــنح   ــسبة المـ نـ
ــن  ــساعدات م والم

  اإليرادات العامة
26.26  31.74   49.41   43.65   29.35   

  . عبر اإلنترنت سطيني للمعلوماتفلالمركز الوطني ال من موقع تم الحصول على البيانات: المصدر
  .النسب من قبل الباحثة احتسابوتم 

  .النسب الواردة في الصف عبارة عن نسبة ضريبة الدخل من اإليرادات الضريبية*** 
  : ومن هذا الجدول يتبين

أن الضرائب تمثل المورد األساسي من الموارد المحلية للسلطة الوطنية حيث تبلغ نسبتها مـن               
تـشكل الجـزء    كما يتبين أن الضرائب غير المباشـرة ، %88 - %81ت المحلية من اإليرادا

وتمثل القيمة المضافة الجزء الرئيـسي    ،  األساسي من حصيلة الضرائب من مصادرها األساسية      
  . من هذه الموارد
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  )2.7( جدول رقم
ت المقاصة لدى بدون إيرادا ( حسب السنة والقسم)بالشيكل (إيرادات دائرة القيمة المضافة بغزة

  )الجانب اإلسرائيلي
السنة

  المجموع  2002  2001  2000  1999  1998  1997  القسم
393871846  33705141  52412769  77805198  85412462  76111303  68424973  مكوس مضافة

  123335  9333  21932  26685  32730  28421  4234  ض إنتاج
  8910866  1859423  3709426  2937191  189580  215246  0  موردة من وزارات

ضريبة رسوم طوابع 
  الواردات

591883  666571  2674933  1255913  946901  352983  6489184  

  1675683  25867  611111  232483  256658  196810  352754  طرود بريدية+دمغة 
  4495314  165340  355254  798710  655009  1068528  1452473  لتليفوناتامكوس عن 

415566228  36118087  58057393  83056180  89221372  78286879  70826317  المجموع

 دراسة مقارنة إليرادات السلطة الوطنية لدوائر الجمارك، مدير دائرة تدقيق الضرائب والجمارك، وفيق الريس: المصدر
  .بدون تاريخ، ضريبتي الدخل واألمالك ووالقيمة المضافة والمكوس

  

  )2.8(جدول رقم 
 2002 -1997للفترة ما بين  لفلسطين) الشيكلب (إيرادات الجمارك

مصدر 
  إيرادات معبر الكرامة  إيرادات معبر رفح البري  اإليراد
  تجاري  سافرينم  تجاري  مسافرين  السنة

إيرادات جمارك 
  الدائرة الرئيسية

  غزة

إيرادات جمارك 
  الدائرة الرئيسية

  رام اهللا

  إيرادات جمارك
  دائرة
  أريحا

  
إيرادات مطار 
  غزة الدولي

  
  اإلجمالي

1997  26332701  12159981  14978273  15715057  1097337  2499998  1947400  0  74730747  
1998  39774241  50282054  844714  2178352  380676  52801  93512838  
1999  21003899  20629905  20216537  73031322  2011988  5526109  129907  2308166  144857833  
2000  8059010  19782652  15027123  36280244  2607886  12964193  61656  2970170  97752934  
2001  1596038  1540104  4526191  7132163  4019890  11407175  48593  464691  30734845  
2002  1335711  0  234230  0  2769391  1959688  3263  10132  6312415  
  447901612  5805960  2571495  34771515  13351206  237423194  152214242  اإلجمالي

 دراسة مقارنة إليرادات السلطة الوطنية لدوائر الجمارك، مدير دائرة تدقيق الضرائب والجمارك، وفيق الريس: المصدر
  . بدون تاريخ، ضريبتي الدخل واألمالك ووالقيمة المضافة المكوسو

  )2.9(جدول رقم 
 )اإلسرائيليبالشيكل  (2002 -1997 من لسنةإيرادات دائرة ضريبتي الدخل واألمالك بغزة حسب القسم وا

مصدر اإليراد
  السنة

ضريبة دخل 
  أفراد

من  استقطاع  أمالك  استقطاع  بنوك  شركات
  وزارة الزراعة

استقطاع من 
  وزارة المالية

  اإلجمالي

1997  14154816  9958108  5541017  32191514  1452470  823512  0  64121437  
1998  15438054  10144736  3894190  18398095  2015322  844529  15496992  66231918  
1999  24999370  13553604  5888008  15969872  2213643  875040  12595323  76094860  
2000  19950699  10626610  4624460  22028572  2290878  603112  7636738  67761069  
2001  9423840  7772887  2541422  24632309  1258613  332015  3489334  49450420  
2002*   6522775  4407261  1764247  16511282  493447  97834  3885427  33682273  

  357341977  43103814  3576042  1297316449724373  24253344  56463206  90489554  المجموع
والمكوس   الجماركدراسة مقارنة إليرادات السلطة الوطنية لدوائر، مدير دائرة تدقيق الضرائب والجمارك، وفيق الريس: المصدر

  . 31/8/2002حتى  *. بدون تاريخ، ضريبتي الدخل واألمالك ووالقيمة المضافة
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  )2.10(جدول رقم 
  )بالشيكل االسرائيلي ( 2002-1997ضرائب الدخل في فلسطين من 

  اإلجمالي  قطاع غزة  الضفة الغربية  السنة
1997  177301117  64121439  241422556  
1998  205295921  66231922  271527843  
1999  240077847  76094862  316172709  
2000  216937958  67811071  284749029  
2001  136177674  49490123  185667797  
2002    50696928    

  1350236862  374446345  975790517  المجموع
طة الوطنية لدوائر الجمارك والمكوس دراسة مقارنة إليرادات السل، مدير دائرة تدقيق الضرائب والجمارك، وفيق الريس: المصدر

  . بدون تاريخ، ضريبتي الدخل واألمالك ووالقيمة المضافة

يتضح من الجدول السابق أن هناك زيادة في اإليرادات المحصلة من ضريبة الدخل حتى العـام      
وفي هذا الوقت هناك حدثان يؤثران على ذلـك وإن  ، 2000ثم اتجهت للهبوط في العام     1999
وهما انتفاضـة  ، تحديد تأثير كل واحد بصورة مستقلة على حصيلة الضرائب         من السهل لم يكن   
 لألفـراد   %20 حيث أصبحت النسبة القـصوى     تخفيض النسب والشرائح الضريبية    و األقصى

  . )2.11 (كما يتبين من الجدول رقم وهي نفس نسبة الشركات
  ) 2.11 (جدول رقم

  2004 -1999 شريحة ضريبة الدخل واإلعفاءات عن سنة
  اإلعفاءات والنسب الشرائح

الدخل 
نسبة   الدخل  المدور

الضريبة   الضريبة  الضريبة
  المدورة

1  
  27500  5%  1375  1375  

66000  
  38500  10%  3850  5225  

110000  44000  15%  6600  11825  
      %20  على ذلك ما زاد

  مبلغ اإلعفاء الحالة االجتماعية
  4200   4200   المواطن أعزب

  6720   2520   زوجة متزوج فقط
  7560   840   الولد األول 1+متزوج 
  8400   840   الولد الثاني 2+متزوج 
  9240   840   ثالثالولد ال 3+متزوج 
  10080   840   الولد الرابع 4+متزوج 
  10920   840   الولد الخامس 5+متزوج 

إعفاء لكل معـال مـن      : إعفاءات أخرى : إعفاءات أخرى 
، )الوالد والوالدة ( شيكل وبحد أقصى معالين1260الوالدين 

وبحد أقصى لطالبين ، شيكل4200اعفاء لكل طالب جامعي 
. من الراتـب اإلجمـالي  %20ين  اعفاء ثابت لألجير  . فقط

من قيمة اإليجار السنوية % 50اعفاء من بدل السكن بواقع 
على المبلغ الذي يزيد    % 25و،   شيكل 8000وبحد أقصى   

  .عن ذلك
  1999، تعميم داخلي، ريبة الدخل بغزةدائرة ض: المصدر
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  : للسلطة الوطنية الفلسطينية أهمية الضرائب 2.11.2
الضرائب المختلفـة فـي ظـل الـسلطة الوطنيـة            بعد االستعراض السابق لمصادر وحصيلة    

تتضح أهمية الضرائب لهذه السلطة للقيام بوظائفها حسب الخطة المرسـومة التـي             ،  الفلسطينية
ورغم أن السلطة الوطنية ما زالت تعتمد بشكل كبيـر  .  العامة للسلطة الوطنية   تتضمنها الموازنة 

لن يستمر أكثر مـن     وهذا الوضع   ،  لألبد إالَّ أن ذلك لن يستمر    ،  على المنح والمساعدات الدولية   
سيصبح من الضروري االعتماد على االدخار       و بضع سنوات ستصبح المعونات الدولية شحيحة     

 مـن االعتمـاد   بد الالذ )1996، النقيب (واالستيراد لتمويل االستثمار  وعلى الصادرات  القومي
من اإليرادات العامة فـي     % 42وتمثل اإليرادات المحلية حوالي     . تدريجياَ على الموارد الذاتية   

  . 2003مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 
فقد بلغت نسبتها في    ،  المحلية اإليرادات الضريبية أهم موارد السلطة الوطنية الفلسطينية         تعتبرو

 بلغـت النـسبة   2003وفي مشروع موازنة    . %77 حوالي   2002وفي  ،  %70 حوالي   2001
وتشمل هذه اإليـرادات ضـرائب      ،  من اإليرادات المحلية  % 83المقدرة لهذه اإليرادات حوالي     

والقيمـة  الجمارك  (وتمثل الضرائب غير المباشرة. الدخل واألمالك والجمارك والقيمة المضافة    
 حـوالي   2001العـام   بتها فـي    بلغت نـس  حيث  ،  القيمة األساسية من هذه اإليرادات    ) المضافة
بينمـا بلغـت    . من إجمالي اإليرادات الضريبية   %  86.15 بلغت 2002 سنة وفي،  76.79%

 2002وفـي  ، %23,21  نسبة2001العام ضرائب الدخل من إجمالي اإليرادات الضريبية في        
  . )2003، وزارة المالية( %7 حوالي 2003بينما قدرت نسبتها لعام % 13,85بلغت نسبتها 

فـي  ) خطاب الموازنـة   ( وزير المالية الفلسطيني في بيانه     أشارومن الواضح وبشكل جلي كما      
،  تأثير حالة التردي العام الذي ألم بمختلف القطاعات والنـشاطات االقتـصادية            31/12/2003

وتـأثير  ، ي للسلطة الوطنية كنتيجة للحصار واإلغالق والتـدمير   والذي انعكس على األداء المال    
واالنخفاض الخطير علـى إمكانيـات التحـصيل        ،  ذلك على االستثمار وتراجع الناتج المحلي     

وحسب تحليل البيان أنه في حالة التحسن في األداء االقتصادي سـيكون لـه تـأثير         . الضريبي
إذ يمكن الحتياجات السلطة مـن مـساعدات        ،  نيةإيجابي كبير على الوضع المالي للسلطة الوط      

  . 2004قبل أن تتالشى كلياً في عام ، 2003في % 50دعم الخزينة أن تنخفض بحوالي 
 2002لعـامي  يعود استمرار انخفاض نسبة مساهمة ضريبة الدخل من اإليرادات الـضريبية           و
ائب األخرى وخاصة    باإلضافة لتردي األوضاع االقتصادية إلى ارتفاع مساهمة الضر        2003و

نتيجة إلفراج إسرائيل وتحويلها لجزء من مـستحقات الـسلطة التـي            ،  ضريبة القيمة المضافة  
) 70,295,827(بقيمـة    2001 العام حيث بلغت المبالغ المحولة منها في     ،  احتجزتها في السابق  

) 617,647,056 (بينما يتوقع تحويل مبلغ، 2002شيكل لعام  ) 184,000,000 (بقيمة و ،شيكل
  . 2003شيكل في 
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)2.12 (جدول رقم  
2003-1994من) بالمليون شيكل (إيرادات ضريبة الدخل بغزة  

 2003  2002  2001  2000  1999  98  97  96  95  94  السنة
  68  50  49  67  75,5  72  63,5  51  35,5  11  المبلغ بماليين الشواقل

  )باحثة والمبالغ تم تقريبها من قبل ال،  دائرة ضريبة الدخل بغزة:المصدر(
  

  :خصائص النظام الضريبي الفلسطيني 11.3 .2
يتميز الهيكل الضريبي الفلسطيني كما تبين سابقاَ باعتماده بصورة رئيسية على الضرائب غيـر          

ويرجع ذلك إلى سيطرة القطاع التجاري على باقي قطاعات         ،  )جمارك وقيمة مضافة   (المباشرة
قطـاع اإلنتـاجي والـصناعي وبالتـالي قلـة        في ظل غياب دور وأهمية ال     ،  االقتصاد القومي 

والذي  وانخفاض األرباح التجارية والصناعية لعدم وجود المشاريع والشركات المساهمة الكبيرة         
صغر حجـم القطـاع    و،لعدم استقرار الوضع السياسي والبيئة االستثمارية غير المشجعة   يرجع
  النـاتج اإلجمـالي  انخفـاض   إلـى وهو ما يؤدي . وغياب المأسسة في الحياة االقتصادية     العام

 مـا  وهـذا ،  )ضريبة الـدخل   (متوسط دخل الفرد مما يؤدي إلى انخفاض اإليرادات المباشرة        و
   )1996، النقيب (يعرف بضيق وعاء ضريبة الدخل وهو ما تتميز به الدول النامية

 ملخص  ينالجدول التالي يب  ،  مختلفة من الضرائب   أنواع اشتمل النظام الضريبي الفلسطيني على    
  : ألهم هذه األنواع والتي تتضمن الضرائب المباشرة وغير المباشرة

  )2.13 (جدول رقم
  ملخص ألهم أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة في فلسطين

  الضريبة  األساس  المستوى
  الشخصية .1  الدخل

  )عادية (األرباح التجارية .2
  ح الشركات المساهمةأربا .3

  على كافة مراحل اإلنتاج والبيع ضريبة القيمة المضافة. 4  االستهالك
  رسوم البيع والتبادل.5  المعامالت
  رسوم بيع وانتقال الملكية.6  العقارات

  رسوم منتجات مختارة.7  اإلنتاج
  رسوم دخان ومشروبات.8
  رسوم إنتاج أخرى.9

ــة  الحكومـ
  المركزية

  
  
  

ــة  الحكومـ
  المركزية

  ع المستوردةجمارك على السل.10  االستيراد
  ضريبة مشتريات.11
  قيمة مضافة.12
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  الضريبة  األساس  المستوى
  ضريبة التعليم.13  ملكية عقارات

  ضريبة عقارات.14
  ضريبة المهن.15  منشأة أعمال

  ضريبة الحرف. 16

 المحليـــة
  )البلدية(

  رسوم محروقات.17  أخرى
 المحليـــة

  )القروية(
  ضريبة الرأس.18  الشخصية

  العقارات.19
  )41،42، ص 2001(القدس المفتوحة ،  ضريبة الدخلمحاسبة، نضال صبري: المصدر

  
 سبق أن ذكر في الجزء األول من الفصل أن النظام الضريبي يعتبر انعكاساً لألوضـاع                وكما 

كما أنه يسعى في الوقت نفسه لتحقيـق  ، االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع 
جعة مستمرة للنظام الضريبي وتطـويره لمالءمـة        وهذا يتطلب مرا  ،  األهداف المختلفة للمجتمع  

  . تلك األوضاع
 وفيما يتعلق بالنظام الفلسطيني فقد اعتمد على التشريعات القديمة والتي مـازال بعـضها منـذ          

والقـانون  ، 1947 لـسنة  13االنتداب البريطاني مثل قانون ضريبة الدخل السائد في غزة رقم    
وهذا يبين بوضوح عدم مالءمة النظام الـضريبي  ، غربية السائد في الضفة ال   1964لسنة25رقم  

إذ أن هـدف المـشرع المحتـل ال يمكـن أن يلتقـي            ،  برغم ما تم إدخاله عليهما من تعديالت      
  . ومصلحة الشعب المحتل كما لو كانت السلطة وطنية

 في ظـل سـلطة   كما أنه لم يعد من مبرر الختالف القوانين المطبقة في مناطق السلطة الوطنية       
وهو ما يستدعي القيام بإصالحات جذرية في النظـام القـائم لـيالئم متطلبـات              ،  وطنية واحدة 

 ويقضي على اإلشكاليات القانونية الجمـة     ،  ويخدم األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني    ،  المرحلة
فمع تعاقب الدول على احـتالل أرضـنا   ، حيال تطبيق القانون الناجمة عن عدم وحدة المصادر     

 وضعت القوانين والمراسيم التشريعية لحماية مصالحها هو الـذي أوجـد اإلشـكالية              وكل منها 
إضافة إلى تبعثر القوانين كما أن اإللغاء والتعديل الذي جرى على هذه القوانين جعل المخـتص       

 والمتقاضـين يجـدون     اةالقانوني وأصحاب المصالح في جهل من معرفتها وبالتالي كان القض         
إضافة إلى اختالف القانون مـن حيـث       ، ول إلى القانون الواجب التطبيق    الصعوبة الجمة للوص  

  ). 2004، النجار (تطبيقه
تعـدد الـضرائب    ،  غياب التشريع القانوني المالئم   : ومن المشاكل التي تواجه النظام الضريبي     

يبة تحسين القدرة اإلدارية لدائرة ضر     و ،الحاجة لتنظيم وهيكلة الدوائر الضريبية    ،  وارتفاع عبئها 
الجهاز الذي يعتبر ركناً من أركان النظام الضريبي وإصالحه بالضرورة يـؤدي إلـى               الدخل
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وتحديـد األهـداف   ، الحاجة لرسم سياسة ضريبية تخـدم المـصلحة الوطنيـة    ،  إصالح النظام 
الصحيحة والدور الذي يجب أن تؤديه الضرائب لتحقيق النمو االقتصادي وتحقيـق الرفاهيـة              

  . )1996، النقيب. 2001صبري،( للشعب الفلسطيني
بمحاولة لوضع أسس نظام ضـريبي يناسـب التغيـرات الـسياسية           وقد قامت السلطة الوطنية   

تم إعداد مـشروع    ف،  واالقتصادية واالجتماعية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية يخدم أهدافها        
 2000 لتشريعي في سنة  قانون لضريبة الدخل من قبل لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس ا          

إلغاء بعض األوامر العسكرية وتخفـيض      من  فبالرغم  . 1/1/2005 في   )1(سيصبح نافذ المفعول  
إالّ أن ذلـك ال يعتبـر كافيـاً    ، من قبل السلطة الوطنيـة  1999شرائح ضريبة الدخل في سنة   

ـ      ،  إلصالح النظام الضريبي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية        ر خاصـة وأن الوضـع غي
عدا عن عدم مالءمة القانون الـضريبي الـسائد        ،  وعدم سيادة القانون  ،  المستقر وغير المنضبط  

، يلقي بظالله على أداء الجهاز الضريبي الذي هو جزء هام من هـذا النظـام              ،  للوضع الحالي 
  . والذي يقع على عاتقه تقدير وتحصيل ومتابعة الضريبة

  : الفلسطينيالمحددات البيئية للنظام الضريبي  2.11.4
وسـائر  ،  واالجتماعيـة  تأثير النواحي السياسية على مجريات األوضاع االقتصادية والقانونية        

لظروف واألوضاع الـسياسية    فا .أمر مسلم به وملموس   ،  مجريات األمور وفي كافة المجاالت    
كان له انعكاس علـى كافـة        و أمر ال يحتاج إلى بيان     التي تعصف بالشعب الفلسطيني   الخاصة  

  . لنواحيا
  : اإلرث الماضي لالحتالل 2.11.4.1

كان لسياسة االحتالل الضريبية على مدار سني االحتالل والتي استخدمها كسيف مسلط علـى               
وذلـك بهـدف إضـعاف    ، بارتفاع عبئها الرتفاع نسبها رقبة التنمية وأثقل بها كاهل المواطنين   

 خدمة  حتاللالحصيلة من الضرائب لخزينة ا    وجباية أكبر   ،  القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية   
بكل األساليب التعسفية دون مراعاة مـصلحة المكلـف         ،  دونما مقابل من الخدمات    و ،ألغراضه

وجعل التهرب منها عمالً وطنيـاً مـن         )2003،  رابي (وهو ما كرس النظرة العدائية للضريبة     
  . حتاللالأعمال النضال ومقاومة ا

أصبح دفع الـضريبة واجبـاً      ،  ة لزمام األمور بموجب اتفاق أوسلو     وبعد استالم السلطة الوطني   
خاصة في ظـل التقـصير فـي التوجـه           إالّ أن النظرة السابقة العدائية لم تتغير كثيراً       ،  وطنياً

وما كرس ذلك هو عدم شـعور المكلـف         ،  للمكلفين وبناء الثقة معهم من قبل اإلدارة الضريبية       
                                                        

 2004 لسنة   17، وهو القانون رقم     28/12/2004تم اعتماد القانون الجديد من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ             )1(
م، والذي تم نشره في الوقائع الفلسطينية وهـي الجريـدة   1/1/2005منه على انه يسري من) 50(مادة رقم والذي نص في ال 

 ). 122، ص2005الوقائع، (الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، العدد الثالث والخمسون 
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 في استخدام المال    )1(كذلك لمظاهر الفساد  ،   الخدمات المقدمة  بالعائد من دفع الضريبة في تحسين     
، العام وعدم الشفافية والمساءلة والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لعدم الفصل بـين الـسلطات           

كل ذلك ساهم في اسـتمرار      ،  وعدم العدالة واالنتقائية في تطبيق القانون     ،  وتغييب سلطة القانون  
انخفـاض الـوعي     وهو ما يسميه الـبعض     (عها بدف ي وااللتزام الطوع  النظرة العدائية للضريبة  

  ). )2(الضريبي
وأدى  انعكس الجمود في عملية التسوية السياسية سلباً على النشاط االقتـصادي الفلـسطيني  كما  

أسـهم ذلـك فـي الحـد مـن       وإلى انخفاض التوقعات االقتصادية وتزايد الشكوك بالمـستقبل  
 سيكون له انعكاسات على مستوى النمو االقتصادي في الضفة وغزة          و االستثمارات بعيدة المدى  

  . )1999، ماس(
تحسن وضعهم منذ   % 17.6 تبين أن   لمركز القدس لإلعالم   1999استطالع رأي في شباط     ففي  

وأشـار تقريـر وزارة التجـارة       ،  تدهور خالل المرحلة االنتقاليـة     %54.4بينما   بدء التسوية 
 97ة   شركة لـسن   357في غزة زاد من     : د الشركات الجديدة المسجلة   واالقتصاد إلى ارتفاع عد   

زيادة صـافي   ال تعتبر بالضرورة مؤشر ل     ن هذه الزيادة   إال أ  98 لسنة  شركة 565إلى حوالي   
                                                        

بيـان  (مجلس التـشريعي الفلـسطيني   أعضاء من ال ووما جاء في مطالبات المثقفين، كما ورد في تقارير هيئة الرقابة العامة  ) 1(
نحن في فترة سابقة كتبنا بيان العشرين ألننا : وفي ذلك يقول حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني) العشرين

على مدى وجودنا داخل المجلس التشريعي كنا نثير قضايا حساسة لكننا نسمع فقط صدى الصوت فآثرنا التوجه مع آخرين من 
طالبنا فقط محاسبة الفاسدين . يين فلسطينيين للشارع الفلسطيني، وهو ما قلناه في البيان ولم نطالب بالحصول على القمرأكاديم

، واتهمنا بأننا فئات ضالة لنفاجأ أنه .وكذلك طالبنا بسلطة قضائية تحاكم الناس وبسيادة القانون وبتوسيع قاعدة الحكم. والمفسدين
 وأجزاء من غزة من اإلسرائيليين أن يخرج هذا النفر الذي كان يعارض أي إصالح ليطالب بإصالحات بعد إعادة الضفة الغربية

األولى تأتي في إطار إرادة شعبية للتغير واسـتجابة إلرادة          : لألسف دعوات اإلصالح كثيرة   . سياسية على الساحة الفلسطينية   
ة واإلسرائيلية على السلطة الفلسطينية لنصبح في النهاية جزءا من والثانية تأتي في إطار الضغوط واإلمالءات األمريكي. الشعب

وبدأت األمور تقف علـى     . وجرى بعض هذه اإلصالحات تحت الضغط األمريكي واإلسرائيلي       . مشروع أمريكي في المنطقة   
د موجود كظاهرة فالفسا. رأسها بدل أن تقف على رجليها ومسلسل اإلصالحات مستمر في هذا الجانب بعيدا عن مصلحة شعبنا

التركيب االقتصادي السلبي في المجتمع الفلسطيني المبني على  وجزء منه نتيجة.  سبب وليس نتيجةفي كل العالم لكنه عندنا هو
شخوص معينة تحتكر كل الوضع االقتصادي ويحاول فرض قيم جديدة ويختبئون وراء شعارات كبيرة مثل المصلحة الوطنية           

وكذلك نقص ، لمراقبةاها على المتابعة وتر هو مؤسسات المجتمع المدني رغم كثرتها إال أن عدم قدروأيضا سبب آخ. وما شابه
الديمقراطية من خالل ضيق قاعدة الحكم تؤهل لوجود فساد في المجتمع كلما اتسعت القاعدة قل الفساد والعكس صحيح ال يوجد 

، األربعاء .الفلسطينية ، الفساد في السلطةislamonline. netوقع حوار مفتوح عبر م (لدينا سلطة قضائية قادرة على المحاسبة
وما أشار إليه أبو علي شاهين النائب في المجلس التشريعي ووزير سابق في حديث مع راديو ألوان بتـاريخ             ).2004/6/16

وما يتم  . ديوان الموظفين مساءاً حول غياب هيبة القانون وتدخل األجهزة األمنية، والمحسوبية في10.40 الساعة 20/5/2004
حالياً من استدعاء وتوجيه االتهامات لشخصيات من المستوى الرفيع ومن مسئولين كبار بالفساد المالي والتحقيق معهم لتقديمهم 

  . للمحاكمة على ما اقترفوه من تجاوزات
 المستحقة عليهم من تلقـاء أنفـسهم        هو ذلك الشعور الذي يسود الممولين بأهمية وضرورة سداد الضرائب         : الوعي الضريبي  )2(

وبرغبتهم الحقيقية دون إجبار إيماناً منهم بدور الدولة في تنمية اقتصاديات المجتمع، ومن أسباب تدهور الوعي الضريبي لدى 
عـام،  عدم تحقيق الضريبة قواعد العدالة، سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، الفساد المالي وسوء استخدام المـال ال        : الممولين

  ) 1992عبد الرازق، (عدم وجود ضوابط كفيلة لتطبيق القواعد المتبعة  واألنانية التي تحكم سلوك األفراد،
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 يمكن  إذ. عني قيام الشركة فعلياً   ي فالتسجيل ال  و تحسن األوضاع االقتصادية   أ،  االستثمار الفعلي 
أو التجـارة     تجارية قائمة إلى شركات مسجلة ألسباب ضريبية       إلى تحويل أعمال  ذلك   أن يعود 
  يعتبـران  والمساعدات مـن الـدول المانحـة       عمال في إسرائيل  ال دخل   كما استمر . الخارجية

  . )1999، ماس (المحركين األساسيين للنشاط االقتصادي في الضفة وغزة
اء عبر شركاتها االحتكارية    ما زالت السلطة الوطنية الفلسطينية تمارس نشاطات اقتصادية سو        و

وهو ما يثير قلقاً حول مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص وعدم          ،  أو المشتركة مع القطاع الخاص    
ن ذلـك    أ وخـصوصاً ) واإلسمنت والحديـد   تجارة البترول ومشتقاته   (تكافؤ الفرص التنافسية  

لحر وإعطـاء القطـاع   يتناقض مع السياسة االقتصادية المعلنة للسلطة الوطنية باعتماد السوق ا         
  . )2000، ماس (الخاص الدور الريادي في التنمية االقتصادية

  : األوضاع االقتصادية 2.11.4.2
 الحصار واإلغالق المفروضة على الـضفة الغربيـة        من،  أدت الممارسات اإلسرائيلية التعسفية   

عادة االحـتالل  ما اشتملت عليه من عمليات متكررة إلب،  والتي دخلت عامها الرابع   وقطاع غزة   
 دمار عم   وهو ما أدى إلى   ومنع التجول واستخدام لألسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان،          

 إلى تدهور اقتصادي ومعيشي ال سابق لـه،         أدىمعظم قطاعات االقتصاد الفلسطيني ومرافقه،      
يانـات  ومـع أن الب   . 1967من حيث حدته وديمومته، منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي في عـام            

اإلحصائية األولية تشير إلى تحقق تحسن طفيف في األداء االقتصادي، بمعدل نمو سنوي فـي               
 األولى من هذا العام بالمقارنة مع عـام  أشهرخالل التسعة %4.5  الناتج المحلي اإلجمالي قدره

 من السكان، أي ما كانت عليه فـي أواخـر     %60، إال أن نسبة الفقر ال تزال تزيد عن          2002
كما ويبقى نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي على ما كان عليه فـي العـام                . 2002م  عا

، بينما انخفض اإلنفاق    1999 فقط من المستوى الذي بلغه في عام         %55الماضي، أي ما يعادل     
وينسحب األمر كـذلك علـى نـسبة        .  من قيمته في ذلك العام     %25على استهالك الغذاء بنحو     

 من إجمالي القوة العاملة في العام الحـالي، علمـا    %31وقع أن تبلغ ما معدله      البطالة، والتي يت  
بأن مؤشر البطالة هذا، والذي يعتمد المنهجية المعياريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة، ال يأخـذ                  
بالحسبان عشرات اآلالف من العمال الذين توقفوا في اآلونة األخيرة عن البحث عـن فـرص                

لمؤشر عن عمق مأساة البطالة في المناطق األكثـر تـضررا كـرفح    كما وال يعبر هذا ا  . عمل
  .%75 حواليقلقيلية، والتي تصل نسبة البطالة فيها  ووجنين

 اًومما ال شك فيه أن االنهيار شبه التام في االستثمار من قبل القطاع الخـاص قـد لعـب دور                   
 االقتصادية والمعيشية فـي    كقناة للتأثير السلبي لسياسة الحصار واإلغالق على األوضاع        اًرئيس

القيمة التقديرية لالستثمار من قبـل القطـاع         حيث بلغت . فلسطين خالل الثالثة أعوام الماضية    
 مليون دوالر، أي ما يعادل الثلث فقط من قيمة االسـتثمار   500 حوالي   2003الخاص في عام    
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منـشآت والممتلكـات    وأما فيما يتعلق بالدمار الذي لحق بالمرافق العامـة وال         . 1999في عام   
 مليار ومئتي مليـون دوالر، بينمـا تقـدر          يالخاصة خالل الثالثة أعوام الماضية فيقدر بحوال      

 %130 مليار دوالر، أي ما يعـادل        7 يالخسارة اإلجمالية في الدخل خالل الفترة ذاتها بحوال       
  . بكامله1999من الدخل القومي اإلجمالي في عام 

اع الخاص عن اإلنفاق االستثماري فـي ظـل الظـروف           القطوعزوف   وكمؤشر على إحجام  
السائدة، يذكر أن قيمة التسهيالت المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بقيت في العـام الحـالي               

وأما نسبة هذه التسهيالت إلـى أجمـالي الودائـع          . 2002بحدود المستوى الذي بلغته في عام       
الربع الحالي، وذلـك بالمقارنـة مـع         بحلول نهاية    %25المصرفية، فقد انخفضت إلى حوالي      

في تقديمه لمشروع موازنـة      أمام المجلس التشريعي   بيان وزير المالية   (1999 في عام    34%
  ) 3/12/2003 بتاريخ، 2004

ومنها المطالـب   ،  كاستحقاق لعملية التسوية   و تخضع السلطة الوطنية الفلسطينية لمطالب دولية      
عرض الجانب الفلـسطيني تقريـره      وقد  ،  الحات متنوعة إلجراء إص  المانحةاألمريكية والدول   

مجموعة ،  حول البرنامج اإلصالحي في كافة المجاالت القضائية واإلدارية والمالية والدستورية         
األمور التي تتعلـق فـي مجـال       بتأسيس لجنة لمتابعة   تالعمل الخاصة بإصالح البرنامج طالب    

نة الرباعية باإلضافة للبنك الدولي وصـندوق       والمجموعة التي تتكون من اللج     العمل التشريعي 
وقد طالبت بإضـافة مجموعـة      ،   مالحظاتها ةوقد عرضت اللجن   النقد الدولي واليابان والنرويج   

وأداء مهامـه   تعمل مع المجلس التشريعي من أجل تقويته في مجال التشريع وإصدار القـوانين       
  . )2003، جريدة القدس (المختلفة على أكمل وجه

   
  : القانون والتشريع في فلسطين 2.11.4.3

 جزء من الدولة العثمانية وكانـت القـوانين العثمانيـة هـي             1917 كانت فلسطين قبل عام     
  .القوانين المعمول بها في فلسطين باعتبارها والية من واليات الدولة العثمانية

 العالمية أمـام  في الحرب   ) ومنها الدولة العثمانية   (إثر هزيمة دول المحور    و 1914 وفي سنة  
 وأعلن االنتداب البريطـاني     1917دخلت بريطانيا فلسطين سنة     ،  دول الحلفاء ومنها بريطانيا   

وهنا بدأت مرحلة جديدة من تـاريخ       ، 1922على فلسطين رسمياً بواسطة عصبة األمم سنة        
 إلـى  1917المرحلة األولى وتمتد مـن  : القانون الفلسطيني وقد تميزت هذه الحقبة بمرحلتين    

 وهذه الفترة ساد فيها نظام الحكم العسكري على فلسطين، حيث كانـت تـصدر               1922سنة  
التشاريع واألوامر من قبل القائد العام للقوات البريطانية وكانت تهتم في الدرجة األولى على               
المحافظة على أمن القوات البريطانية في البالد وتمتاز التشاريع في هذه الفترة بأنهـا مؤقتـة    

 حتى نهاية االنتداب البريطاني     1922 بنهاية هذه الفترة المرحلة الثانية وتمتد من سنة          وانتهت
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 وفي هذه الفترة كانت القوانين تصدر من المنـدوب الـسامي           15/5/1948على فلسطين في    
رسوم دستور فلسطين علـى     ممن  ) 46(البريطاني في فلسطين ومع ذلك فقد ورد في المادة          

 وانين العثمانية التي كانت سارية المفعول في فلسطين قبل االحتالل مـا           إبقاء العمل بجميع الق   
  .إلغاؤها لم يجر تعديلها أو

  : عهد اإلدارة المصرية األردنيةيالتشاريع ف
غتصبت إسرائيل الجزء األكبر منها   انتدابها على فلسطين و   ا أنهت بريطانيا    15/5/1948 يف

ردنية وجـاء ذلـك     األة الغربية تحت السيادة     والضف،وبقى قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية       
 أعلنت األردن ضمها للضفة الغربية لتصبح       1952وفى سنة   . بقرار من جامعة الدول العربية    

  . ستقاللية قطاع غزةا حين حافظت مصر على يف ،جزءاً من المملكة الهاشمية 
  : قطاع غزة تحت اإلدارة المصريةيالتشريع ف

 وعين 15/5/1948زة بقرار من جامعة الدول العربية بعد    وضعت مصر يدها على قطاع غ     
 ي وبدأ الحاكم العام المـصر     26/05/1948 ياللواء أحمد سالم حاكماً عسكرياً على القطاع ف       

 كانت سارية المفعـول     ياللوائح الت  سريان جميع القوانين واألنظمة و     كيد على أ بالت هصالحيات
ستمر الحال كذلك حتى قيام ثورة يوليو عـام  او ،دل ما لم تلغى أو تع    ينتداب البريطان االزمن  

 أقـر إنـشاء المجلـس       ي الـذ  285 رقم   ي صدر القانون األساس   1955وفى العام   . 1952
 صالحية إقرار القوانين مع إناطة الحاكم العام صالحية إصدارها          هتكون ل  بالقطاعي  التشريع

 رئـيس جمهوريـة مـصر    ستمر الوضع كذلك حتى أصدر او، الوقائع الفلسطينية  يونشرها ف 
ـ    5/3/1962 ي لقطاع غزة ف   يالعربية اإلعالن الدستور   صـالحيات المجلـس    ه   وأكـد في

  .1955 لسنة ي ظل القانون األساسي بإصدار القوانين بنفس الطريقة السابقة فيالتشريع
أصـدر الحـاكم      ،1956قطاع غزة خالل حرب الـسويس عـام         ل إسرائيل   احتالل وأثناء
 عدة أوامر وقرارات وقد ألغيت جميعها عند عـودة اإلدارة المـصرية             يلياإلسرائي  العسكر

  . )2004، الدحدوح (1957لقطاع غزة سنة 
زمـن االحـتالل اإلسـرائيلي بعـد       الضفة والقطـاع  يلتشريع في األراضي الفلسطينية ف    ا

5/6/1967 :  
جتـه  لقد انتهجت سلطة االحتالل في وضع األوامر العسكرية نفـس األسـلوب الـذي انته               

بأن أصدر القائد العام العسكري في كـل مـن          ، السلطات السابقة بالنسبة لقطاع غزة والضفة     
 يؤكد فيه سـريان جميـع القـوانين والقـرارات           1967لسنة  ) 2(القرار رقم   ، غزة والضفة 

  .واألوامر المعمول بها في السابق ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها
  والتعليمات علـى مـدى سـبع وعـشرون عامـاً           وبدأت سلطات االحتالل تصدر األوامر      

  فـي  ة  حيث وصـل عـدد األوامـر العـسكري        . 1994وحتى سنة   5/6/1967اعتباراً من   
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   1750وفـي الـضفة حـوالي    ، أمر عـسكري ) 1111(لىقطاع غزة خالل فترة االحتالل إ  
  ). 2004، الدحدوح (أمر عسكري

  : التشريع في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
تفاقية أوسلو وقد أعطـت     ا بموجب   1994ة الوطنية الفلسطينية إلى البالد سنة       عادت السلط 

، حق اقتراح مشاريع القوانين    عضواً) 24(من االتفاقية مجلس السلطة المكون من       ) 7(المادة  
وفي نفس الوقت استوجبت االتفاقية ضرورة عرض هذه المشاريع على الجانب اإلسـرائيلي             

وافق عليها تصدر تلك القوانين من قبل رئيس السلطة وأن رفضت           فإذا ما   . حتى يوافق عليها  
وكان على الجانـب اإلسـرائيلي أن يبـين        ، تلك المشاريع ال يجوز لرئيس السلطة إصدارها      

موافقته أو رفضه في خالل شهر من تاريخ تبليغه بها فإذا لم يتم الرد خالل الشهر يعتبر ذلك                  
  . )2004، الدحدوح (بمثابة موافقة

 وقعت اتفاقية غزة أريحا أوال بين طرفيها منظمـة التحريـر الفلـسطينية              1994/مايو/4في  
 سـبتمبر عـام     28وإسرائيل، ومن نتائجها المباشرة إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي          

وذلك ألجل إعـادة انتـشار الجـيش      .  وقعت االتفاقية المرحلية الفلسطينية اإلسرائيلية     1995
ع نطاق والية السلطة الوطنية الفلسطينية التي وضعت يـدها علـى زمـام        اإلسرائيلي وتوسي 

وقد واجهت في حينه بنية     . األمور في كافة مناحي الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا        
قانونية غير سوية حيث يوجد نظام قانوني وقضائي في قطاع غزة، يختلـف عـن النظـام                 

ية خاصة وأن القوانين المطبقة في قطاع غـزة والـضفة           القانوني والقضائي في الضفة الغرب    
الغربية هي عبارة عن مزيج منها ما هو عثماني ومنها ما هو بريطاني ومنها ما هو مصري                 

  .ومنها ما هو أردني إضافة إلى األوامر العسكرية الصادرة عن جيش االحتالل اإلسرائيلي
تي ألغت بموجبها الكثير من القـوانين        وال 1967والتي طبقت على الضفة والقطاع بعد هزيمة        

  ). 2004، النجار (والتشاريع الفلسطينية التي تخالف أهدافها
 فمع تعاقب الدول على احتالل أرضنا وكل منها وضعت القوانين والمراسيم التشريعية لحمايـة       

الـذي  مصالحها هو الذي أوجد اإلشكالية إضافة إلى تبعثر القوانين كما أن اإللغـاء والتعـديل                
جرى على هذه القوانين جعل المختص القانوني وأصحاب المصالح في جهـل مـن معرفتهـا                

،  والمتقاضين يجدون الصعوبة الجمة للوصول إلى القانون الواجب التطبيق         ةوبالتالي كان القضا  
قانون الشركات المطبـق فـي      ف). 2004،  النجار (إضافة إلى اختالف القانون من حيث تطبيقه      

مواد تختلف تماما عن قانون الشركات المطبق في الـضفة الغربيـة   الالكثير من ه فيقطاع غزة   
بحيث أن الشركة القائمة في قطاع غزة بموجب القانون المطبق في الضفة الغربيـة ال يجـوز                 
قيدها في الضفة الغربية رغم أن كال المنطقتين تشكل جسما جغرافيا واحـدا، كمـا أن قـانون                

لضفة الغربية يختلف في بنوده عن قانون االستثمار المطبق لدى قطـاع            االستثمار المطبق في ا   
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 على المتقاضـين فـي كافـة    غزة فهذه من اإلشكاليات التطبيقية العملية التي ينعكس أثرها سلباً  
 ينهائه بمجرد إنشائها حيث صدر اثن     إاألمر الذي حرصت السلطة الوطنية على       . ةمناحي الحيا 

 وحتى القانون   1994 لسنة   1القانون رقم    لسلطة الوطنية ابتداء من    عن رئيس ا   اًوعشرون قانون 
 وذلك بهدف توحيد القانون الفلسطيني ولمنع االزدواجية في التطبيق وإلنهاء         1996 لسنة   3رقم  

خر في إقرار حزمة القوانين االقتصادية يؤدي       أفاستمرار الت ) 2004،  النجار( اإلشكالية القانونية 
ويحول دون تطور البيئة     القانوني واالزدواجية بين الضفة وغزة     م اليقين إلى استمرار حالة عد   

 ويعيق استنهاض االستثمار المحلي ويؤخر جذب االستثمارات المهاجرة واألجنبيـة          االستثمارية
  ). 2000، ماس(

 1996 لـسنة    4 كما صدر واحد وأربعون قانون عن المجلس التشريعي ابتداء من قانون رقم             
وصدر ستون  ، انون األساسي المعدل، كما صدر مرسومين رئاسيين لها قوة القانون         وانتهاء بالق 

خر منذ إنشاء السلطة حتى تاريخه وبذا أصبح هم المشرع وحدة القوانين مـن              آمرسوم رئاسي   
   . )2004، النجار( القانونيحيث المصدر 

  
  : الفصل بين السلطات واستقاللية القضاء 2.11.4.4

إالّ أن ذلك لم يـنعكس علـى واقـع            في مجال التشريع وإصدار القوانين     رغم ما تم إنجازه   
، فوجود القانون دون سيادته واحترامه ال يعنـي شـيئا         ،  ومجريات األمور على أرض الواقع    

واألجهـزة   وتدخل الـسلطة التنفيذيـة    ،  والمشاكل التي يعاني منها القضاء من عدم استقالليته       
وهذا . أي دور له وتفقده نجاعته في االضطالع بمسئولياته       تلغي   األمنية بشكل سافر في عمله    

الواقع الملموس والذي يتمثل في العديد من القضايا ومنها عدم تنفيذ األحكام الـصادرة عنـه                
 ففـي مداخلـة  " نحو قانون فلسطيني موحد " وهذا ما تمخضت عنه ورشة عمل      )1(ومخالفتها

تحدث عن أهمية اسـتقالل القـضاء       : لسطيني البنك الوطني للمعلومات الف    -ناهض أبو سليم  
وتطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي على أرض الواقع حيث أن أهم المشاكل والعقبات التي تواجـه        
الجهاز القضائي هو التدخل السافر من الـسلطة التنفيذيـة وأجهزتهـا األمنيـة فـي عمـل              

  ).2004، ورشة العمل (واختصاص الجهاز القضائي
  ضرورة العمل من قبل جميـع الجهـات المعنيـة للحفـاظ            :  الورشة وكان من أهم توصيات   

   على استقاللية القضاء والحد من تدخل الـسلطة التنفيذيـة فـي عمـل الـسلطة القـضائية                 
  .)2004، ورشة العمل(

                                                        
كرفض اإلفراج الفوري عن أموال الجمعيات الخيرية اإلسالمية من قبل سلطة النقد والتي صدر حكم قضائي باإلفراج عنها،                   )1(

  . وكذلك أحكام اإلعدام الصادرة
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وهي كما ذكر سابقاً في الفـصل       ،  اإلدارة الضريبية هي الجهة المكلفة بتطبيق القانون الضريبي       

ة تعتبر المرتكز الرئيس لنجـاح النظـام        وكفاءة هذه اإلدار  ،  الثاني أحد أركان النظام الضريبي    
  . الضريبي وقدرته على تحقيق أهدافه
تمـارس   و،دائرة ضريبة الدخل إحدى دوائر وزارة الماليـة  فاإلدارة الضريبية والتي تتمثل في   

جزء من النشاط الحكومي فهي جزء من الجهاز الحكومي أو ما يعرف بالتنظيم اإلداري للدولة               
نفيذ األعمال والوظائف الحكومية بما يخدم غرض الحكومـة فـي تحقيـق             الذي يقوم بإدارة وت   

، اإلدارة الضريبية جزء من اإلدارة العامـة للدولـة        إذن  . األهداف العامة للمجتمع الذي تحكمه    
ولدراسة وتحليل اإلدارة الضريبية يتطلب األمر بداية التعرض لمفهوم اإلدارة العامة والجهـاز             

ومن ثم يتم تحليـل ودراسـة الجهـاز          البيئية التي يعمل في إطارها       اداإلداري للحكومة واألبع  
  . اإلداري لضريبة الدخل

  : النشاط الحكومي واإلدارة العامة 3.1
  :تمهيد عن النشاط الحكومي والحكومة  3.1.1

يـستمتع  ، تمثل الدولة مجتمعاً ذا حدود جغرافية منظماً على أساس قانوني في ظل دستور قائم         "
والحكومة بمعناها العام هي التـي      . بالحقوق ويلتزمون بالواجبات التي يخولها القانون     أعضاؤه  

وترعـى حقـوق المـواطنين    ، تقرر السياسة في هذا المجتمع وهي التي تضع القوانين وتنفذها  
وتمثل الحكومة أداة الدولة في     ،  )68،ص  1995،  درويش وتكال  ( "والواجبات التي يلتزمون بها   

ا وتنفيذ سياساتها وبرامجها فهي كيان منبثق من الدولة وتعتبر الركن الحركـي             ممارسة سلطاته 
فـي رسـم    كونها التنظيم أو الجهاز الذي تعتمد عليـه الدولـة        ،  للدولة وتعبير لوجودها الفعلي   

، شـريف  (سياساتها العامة وتنظيم شئونها وممارسة الضبط السياسي وتنفيذ الوظـائف العامـة       
، درويـش وتكـال    (الحكومة بمعناها الضيق تعني الوظيفـة التنفيذيـة       ف. )81ص،  بدون تاريخ 

لذلك فـإن الجهـاز اإلداري      ،  أو نواة الحكومة   هو أساس والجهاز الحكومي   ) 68،ص  1995
بغض النظر عن نوع     الكفء مهم وضروري لوجود الحكومة وممارسة نشاطها لتحقيق أهدافها        

، بـدون تـاريخ  ، شـريف  (اطي أم اسـتبدادي نظام ديمـوقر  النظام التي تقوم عليه سواء أكان     
وتنفيـذه  ،  )أي رسم الـسياسة   (من جزئين هما اتخاذ القرار     يتكون النشاط الحكومي   و )372ص

وبهذا يكون للحكومـة    ) 1976،  حسن وآخرون ) (أي اإلدارة  (وهو األسلوب الواجب استخدامه   
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في سبيل أداء المهام  (Henry , 1989,p 22 (والثانية إدارية وظيفتان متميزتان وظيفة سياسية
ومنحت الثقة والسلطة مـن     ،  االلتزامات التي فوضت للقيام بها     و والوفاء بالواجبات ،  الموكلة لها 

  . أجلها
فالسلطة هي في الحقيقة جوهر إدارة الدولة وتتحدد طبيعة الهيكلية اإلدارية العامة بناءاً علـى               " 

فهـي أداة الدولـة الرئيـسية    ، الدولة الفوضىوالتي بدونها تسود ،  هذه السلطة الممنوحة للحاكم   
) 97ص ،2001،  شهوان (الهياكل والعالقات اإلدارية   لتطبيق القوانين واإلجراءات خالل شبكة    

وتحديـد الوظـائف    ،  ولكي تتمكن الحكومة من القيام بوظائفها فهي بحاجة لجهاز من الموظفين          
ليات لهـذه الوظـائف واالعتمـادات       ومنح السلطات وتحديد المسئو   ،  والمهام المطلوب تنفيذها  
وتمثل هذه المجموعة من الموظفين والوظائف ما يعـرف بالجهـاز           ،  والمخصصات المالية لها  

فالوحدة األساسية التي يقوم عليها التنظيم اإلداري هي الوظيفة والفـرد           . بالمفهوم العام  اإلداري
حدة أو منظمـة مـن مجموعـة        ألي و  وفق هذا المفهوم يتكون الهيكل التنظيمي     ،  الذي يشغلها 
 ،1976،  حسن وآخرون  (ومجموعة األفراد الذين يقومون بهذه الوظائف     ،  التي تكونه  الوظائف

  ). 320، ص1982، عساف ; 57ص 
  : التنظيم اإلداري 2.13. 

  فالمـدير  ،  بأنها عملية إنجاز الغرض مـن خـالل الجهـد المـنظم لآلخـرين             : تعرف اإلدارة 
  هيكلهـا  ، قيق الغرض عن طريق بنـاء وتحـسين مكونـات المنظمـة      التنفيذي للعمل يقوم بتح   

ونظمها وعالقاتها من خالل جهود األفراد الذين يتم اختيارهم وتعيينهم للعمـل فـي المنظمـة                
)Bower ,1978, p 13 .(كلمة إدارةAdministration =     واألصل الالتينـي للكلمـة هـو  
 Ad =to , Ministrare = Serve  عنيأي أن الكلمة ت to serve    ليخـدم أو يقـدم خدمـة .

  .على أساس أن من يعمل باإلدارة يقوم على خدمة اآلخرين، وبذلك فإن اإلدارة تعني الخدمة
  والتنـسيق الفعـال    ،  النشاط الموجه نحو توفير التعاون المثمـر      " والمفهوم الوظيفي لإلدارة هو   

 "عاليـة مـن الكفـاءة      عين بدرجة م بين الجهود البشرية المختلفة العاملة من أجل تحقيق هدف        
  وواضح من هذا التعريـف أن محـور العمليـة اإلداريـة            ). 56، ص 1995،  درويش وتكال (

  وهـو مـا يـضفي علـى اإلدارة طابعـاً خاصـا باعتبارهـا عمليـة               ،  هو العنصر البشري  
  ولهـذا يتطلـب فـي      . اجتماعية وإنسانية من جهة واقتصادية وسياسـية مـن جهـة أخـرى            

  نة أن تكون عملية رشيدة تحقق أهدافها بأفضل اسـتخدام للمـوارد المتاحـة مـع                اإلدارة الحس 
  وهـذا  ، )56، ص1995، درويـش وتكـال   (توفير أفضل مناخ ممكن لعمل العنصر البـشري       

   .يحتاج تنظيم جيد يمكنه تحقيق ذلك
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  :التنظيم
فـي  ،  ميمهفي مجال التعريف بالتنظيم ركز البعض على الجهاز اإلداري من حيث هيكله وتص            

  : كما يتضح من التعريفات التالية، حين ركز البعض اآلخر اهتمامه على عملية التنظيم
. التنظيم يعني ترتيب الوحدات وتحديد الوظائف وتوزيعها في عالقات إنتاجيـة منطقيـة            "  •

وهو يهدف إلى توفير نوع من السيطرة والتكامل عن طريق التوزيع المناسب لألشـخاص              
 االختصاصات والواجبات والمسئوليات بحيث يمكـن بواسـطة اإلشـراف           والمهام وتحديد 

والتوجيه تحقيق فعالية التنسيق وإنجاز الهدف ومن ثم يمكن النظر إلى التنظيم علـى أنـه                
 "البناء أو الهيكل العام الذي يحدد العالقات الرسـمية المختلفـة فـي المنظمـات اإلداريـة          

  )61، ص1995، درويش وتكال(

   تنـسيق الجهـود البـشرية فـي منظمـة عامـة بقـصد            " أحمد توفيق بأنه     وعرفه حسن  •
ــة  ــاءة عالي ــسياسات المرســومة بكف ــداف وال ــق األه ــة، تحقي ــة ممكن ــل تكلف   "وبأق

  ) 15،ص1983، توفيق( 
عمل اجتماعي مستمر يتم عـن وعـي وإدراك لتنـسيق      " بينما عرفه محمود عساف بأنه        •

ويقتـضي هـذا    ،  جل تحقيق هدف متفق عليـه     من أ ،  أوجه النشاط البشري في مجال معين     
عين األفراد الـذين    وي،  )وهذه مهمة التخطيط    (العمل أن تحدد العمليات التي يجب انجازها        

مع تجميعهم في شكل أجهزة إداريـة       ،  ثم توزع عليهم وفقاً لقدرات كل منهم       سوف يتولونها 
 األجهزة واضحة   بحيث تكون العالقات بين جميع    ،  يشرف بعضها على عمل البعض اآلخر     

ومحددة لتنساب األعمال في سالسة وتتم بالشكل الصحيح ويتحقق الهدف في نهاية األمـر              
  . )315ص ، 1982عساف  ("بأقل تكلفة وجهد وفي أقصر وقت 

، ن اصطالح التنظيم قد يستخدم للداللة على نظام أو إجراء         إ" يقول حمدي أمين عبد الهادي       •
ويفيد المدلول الثاني للتنظيم    ،  الحالية لألجزاء ككل    للترتيبات وهو بالمعنى األول يفيد وصفاً    

وهذا يعني أن المفهوم الفني للتنظيم قد       ،  عملية تشكيل أو إعادة تشكيل العالقات بين األجزاء       
قد يشير إلى المفهوم الموضوعي      يشير إلى الهيكل اإلداري أو الجهاز اإلداري للمنظمة كما        

كما أنه يشير إلى بناء قائم فعـالً أو إلـى إدخـال    ، ذاتها نظيميةوالذي يقصد به األنشطة الت 
  . )194، ص 1994 شيحا، (إنشاء بناء جديد تعديالت وتطوير على البناء القائم أو

  إبراهيم شيحا أن مفهـوم التنظـيم إنمـا يـشمل الجهـاز فـي هيكلـه ونـشاطه                    ويرى •
  م ينـصرف إلـى     فال يجب قصره علـى أحـد الجـانبين دون اآلخـر فمفهـوم التنظـي               

   الهيكل التنظيمي لإلدارة وكذلك يشمل تنظـيم وتنـسيق نـشاط األفـراد داخـل الجهـاز                
  ).193،ص 1994، شيحا(
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عملية تنسيق الجهود البشرية في أي منظمة حتى تتمكن مـن تحقيـق             "  كما عرف التنظيم بأنه   
 نتيجة هذه العمليـة  وتكون، "وبأقصى كفاية إنتاجية ممكنة ،  أهدافها بأقل تكاليف ومجهود ووقت    

  ).43،ص1976، حسن وآخرون (هي بناء الهيكل التنظيمي
  : الهيكل التنظيمي

وكيفية تجميعهـا فـي وحـدات    ، يبين التقسيم الرسمي للمهام الوظيفية  و ،هو ناتج عملية التنظيم   
، في المستويات المختلفة   ويحدد السلطات والمسئوليات على الوظائف    ،  وتنسيقها،  وأقسام ودوائر

كمـا يبـين نطـاق ومـستوى     ، ويبين وسائل وطرق االتصال الرسمية بين مختلف المستويات  
يقوم التنظيم على ركنين أساسـيين همـا الـسلطة     و ).Robbins , 1998,p 478(اإلشراف
يتطلب قيام التنظيم أن يتم تحديد المهام والواجبات المطلوب من العاملين القيام بها              و ،والمسئولية

ولكي يتمكن هؤالء العـاملين مـن   ، محاسبتهم عليها وهذا ما يعرف بالمسئولية     والتي سوف يتم  
لكـي يتمكنـوا مـن     القيام بهذه الواجبات فإنه يتم منح البعض منهم حق اإلشراف على بعضهم           

وهذا التفويض الذي يلزم اآلخـرين      ،  تابعيهم القيام بواجباتهم والعمل بانسجام نحو الهدف       إلزام
  . )358، ص1982، عساف (يعرف بالسلطةبااللتزام بالعمل 

  -: تحديد العناصر األساسية التالية عند تصميم الهيكل التنظيمي يتم
، نطاق اإلشراف والرقابة  ،  خطوط السلطة والمسئولية  ،  تحديد األقسام والدوائر  ،  تخصيص العمل 

   ).Robbins , 1998,p 478(درجة الرسمية ، المركزية والالمركزية درجة
  والكفـاءة المطلوبـة    ،  بدرجـة التخـصص فـي العمـل        اء الهيكل التنظيمي للمنظمة   فيتأثر بن 

  وطاقـة اإلشـراف    ،  ومـدى اتـساعه    وطبيعـة نـشاط المنظمـة     ،  للذين سيقومون بالعمـل   
 للمرشحين لرئاسة العمل فيها ومقدار التناسق بين وحدات النشاط والعمل المطلوب القيـام بـه              

  . )390، ص1982، عساف(
، حجـم المنظمـة   ،   المنظمـة  إسـتراتيجية : لهيكل التنظيمي تبعاً للعوامل التاليـة     ويتحدد نوع ا  

ــوفرة ــا المت ــة ، التكنولوجي ــة  :البيئ ــى المنظم ــؤثر عل ــي ت ــة الت ــل الخارجي    العوام
(Robbins , 1998,p 498-500) .  

  
   :أهمية التنظيم

ف لرفـع الكفايـة    التنظيم ليس هدفاً في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة حيث يهد             
، مواجهة الظروف المتغيرة المحيطة بالمنظمـة بمرونـة        و اإلنتاجية عن طريق تنسيق الجهود    

وكذلك كلما كبر حجم المنظمـة واتـسع   ، وتزداد أهمية التنظيم بزيادة المشاكل اإلدارية وتعقدها    
فعال بـين   فالتنظيم هو الذي يكفل التنسيق والتعاون ال      ). 18، ص 1983،  توفيق (نشاطها وتنوع 

وعملية التنظيم تربط بين وظائف المنظمة والعناصـر اإلنتاجيـة فيهـا            ،  العاملين في المنظمة  



- 55 - 

اإلدارة  ويعتبـر وسـيلة   ) 176، ص   1974،  المغربي (وتشمل العنصر البشري وغير البشري    
بمـساعدته فـي    ،  لتحقيق أهداف المنظمة الرئيسية من خالل العمليات واألنشطة لهذه المنظمـة          

من الموارد البشرية والمادية وتوظيفها بشكل يـضمن         ادة القصوى من العناصر اإلنتاجية    االستف
  ). 232ص ، 1974، المغربي (تحقيق األهداف المرسومة بكفاءة

الـسبب الرئيـسي لعـدم الكفايـة         فالتنظيم السيئ والهيكل التنظيمي الضعيف يكون في الغالب       
  لحكومية يـسبب إعاقـة تنفيـذ ويـؤثر علـى           وضعف عملية اتخاذ القرار وهذا في الدوائر ا       

ــة  ــصادية واالجتماعي ــذ الخطــط التنمويــة فــي المجــاالت المختلفــة االقت   . ســرعة تنفي
إذا كان التنظيم جيداً فإن ذلك يـدفع العـاملين إلـى االقتنـاع               و ،)121، ص   2000حبتور،  (

  . )43، ص1976، حسن وآخرون (بصالحيته ومن ثم يتكيفون مع أوضاعه
نطـاق  ،  وحدة القيـادة وتسلـسلها    : لتنظيم الجيد مراعاة عدد من االعتبارات تشمل      ويتطلب ا 

تكـافؤ الـسلطة   ، في المهام واألوامر لتحقيق التكامل الوظيفي      تجنب االزدواج ،  إشراف مناسب 
، المرونـة والبـساطة   ،  الوضوح في تحديد المسئوليات وتفويض مالئـم للـسلطة        ،  والمسئولية
ووجـود شـبكة    ،  مراعاة الطاقة البشرية في توزيـع الواجبـات       ،  يماسستقرار التنظ  و استمرار

   )400-397، ص 1995، درويش وتكال .343-340،ص 1982، عساف (اتصاالت فعالة
  
  :المهام التنظيمية  

وتتوقف كفاية هذه المهام على قـوة  ، ترتبط بالتنظيم وتتم في إطاره مجموعة من المهام اإلدارية 
وفي . الوقت فإن تحقيق أهداف التنظيم يتوقف على فعالية هذه المهام         وسالمة التنظيم وفي نفس     

، مهـام التنـسيق    والرؤساء فـي المنظمـات المختلفـة       مقدمة هذه المهام والتي تواجه المدراء     
  . )401، ص 1995، درويش وتكال(والرقابة ، والسلطة، والتوجيه

  
  : طرق التنظيم في الجهاز الحكومي 3.1.3 

أي أنه يتكون من عدد كبير ومتنوع    ،  عن جهاز منظمات   في الدولة الحديثة عبارة   الجهاز اإلداري   
  )51 ص ،1976 ،حسن وآخرون( ي تؤدي الوظائف المختلفة للدولةمن المنظمات الت

نظريات التنظيم والطرق السائدة والتي تناسب أهـداف         تنظيم وتقسيم الجهاز اإلداري وفق     ويتم
  . التنظيم وتسهل تحقيقها

، تاريخياً أصبح هناك مدرستان رئيـسيتان لنظريـة التنظـيم         : النظريات التنظيمية  3.1.3.1 
وتمثل االتجاه التقليدي وهي المدرسة الكالسيكية والتي تركز علـى التنظـيم            : المدرسة األولى 

وأن يوضح  ،  الرسمي فترى أن التنظيم المثالي يجب أن ينمو وينتج من فكر وعمل إداري منظم             
للمنظمة وفقاً ألصول وقواعد ملزمة تأخذ فـي اعتبارهـا أساسـاً الواجبـات           يميالهيكل التنظ 
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والمسئوليات وحجم العمل والمستويات فهـو يهـتم بـالتنظيم الرسـمي للمنظمـة واسـتخدام                
 الـذي وضـعه     )1(ومن هذه النظريات التنظيم البيروقراطي    . االختصاصات والسلطات المقررة  

  . ماكس فيبر
نظريـات   وهي ترفض االفتراض المتعلق بتفـسير      تمثل االتجاه الحديث   و :أما المدرسة الثانية  

والتي تقوم علـى اعتبـار المنظمـة        . العالقات اإلنسانية وتأثيرها   و التقليديين حول االعتبارات  
لها بيئة ومناخ خاص ولها قواعد وأصول تحكمها، إلى جانب العـرف والعـادات              ،  ككائن حي 

عتبارها أهمية الدور الذي تلعبه القيم والعادات في حيـاة المنظمـة            فتأخذ في ا  ،  والتقاليد السائدة 
العتبارها المنظمة تمثل تنظيماً اجتماعياً في المقـام األول والعامـل البـشري هـو                باإلضافة

كما أنها تعترف بأهميـة التنظـيم غيـر         ،  العنصر األساسي في هذا التنظيم ويجب االهتمام به       
ومن هـذا االتجـاه المدرسـة    ، أقوى من التنظيم الرسمي األداءالرسمي وتعتبر أن تأثيره على   

 وقـد ارتـبط  ). P153 , Lane ,1978. 378 -368، ص 1995، درويش وتكال (السلوكية
باعتبار التنظيم أحد الوظائف اإلداريـة       تطور طرق التنظيم بتطور المدارس اإلدارية والزمها      

  :ومن هذه المدارس ، الرئيسية
وتجميـع هـذه األنـشطة      ،  وتهتم بدراسة األنشطة التي تستخدم إلنجاز الهدف       :اإلدارة العلمية  

  . والتنسيق بهدف الوصول للكفاءة في التخصص
وتقوم على أساس دراسة الدوافع والـسلوك وتطـوير    : العالقات اإلنسانية أو المدرسة السلوكية    

لعمـل لتحقيـق أهـداف    معايير تساعد في تصميم المنظمة التي تدفع وتحفز أفرادها للتعاون وا         
  . المنظمة

  المطلــوب اتخاذهــا إلنجــاز  وهــذه الطريقــة تركــز علــى القــرارات: طريقــة الــنظم
 ولهذا يتم تصميم المنظمة بطريقة تساعد وتـسهل عمليـة اتخـاذ القـرار             ،  األهداف المطلوبة 

)Barber, 1983, p 27-28(  
  
  :طرق التنظيم  3.1.3.2 

  : منظام إنشاء الدوائر وإحداث األقسا
، سياسـة اإلدارة  : تتوقف عملية التقسيم أو إنشاء الوحدات اإلدارية بصفة عامة على أسس تشمل           

 (Barber, 1983, p 44)الخدمة أو التنفيذ المطلوب، التغطية الجغرافية، المركزية والالمركزيـة 

                                                        
هو ما يعرف بالبيروقراطية الهرمي، الرسمي،  والنموذج المغلق للمنظمات هو الفكر المسيطر والسائد في مجال اإلدارة العامة،) 1(

اإلدارة العامـة   ،  لمدرسـة العلميـة   نظرية البيروقراطية، ا  : العقالني وضمن هذا اإلطار ازدهرت ثالث مدارس فكرية، هي        
)Henry ,1989,p 53( إدراك وفهـم طبيعـة   -2.  إدراك وفهم بيئة المنظمة- 1: االختالفات بين النظام المفتوح والمغلق 

  ) ). Henry ,1989,p 69 وعي وإدراك الدور االجتماعي للمنظمات -4.  فهم وإدراك مفهوم التنفيذ والمعالجة-3. اإلنسان
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  حـسب  ،  حـسب العميـل أو المـستفيد      ،  التقسيم حسب الوظيفة أو النـشاط     :ومن طرق التقسيم    
  ، اإلقليمـي  على أساس المنطقـة والتوزيـع الجغرافـي    ،  حسب المنتج ،  ومراحل العمل  اءاتإجر

   التقسيم المختلط وهو عبارة عـن مـزيج بـين أكثـر مـن نـوع مـن التقـسيمات الـسابقة                     
)Barber, 1983, p 45. Robbins , 1998, P 480-481 . 198، ص1974، المغربـي (  

  : عمل يمكن التمييز بين ثالثة أنواع رئيسية للتنظيم هيوحسب التنظيم القائم على أساس تقسيم ال
  . التنظيم على أساس جغرافي .1
  . التنظيم على أساس الغرض الرئيسي .2
  . )382، ص 1995درويش وتكال،  (التنظيم على أساس وظيفي .3

  :تنظيم الجهاز اإلداري الحكومي  3.1.3.3
كما يهدف  .  بطريقة تكفل أداؤها بكفاءة    يهدف التنظيم الحكومي إلى تجميع الوظائف المراد تنفيذها       

وضـمان  ، إلى تحديد السلطة والمسئولية في الوحدات اإلدارية بطريقة تسمح بممارسة رقابة فعالة    
  . )120، ص 2000، حبتور (تنفيذ المهام المحددة كما يجب

  : تقسيم الجهاز اإلداري في الدولة 3.1.3.3.1 
  :بصفة عامة على أساسين هما  يقوم التقسيم للجهاز اإلداري للدولة 

ويتم تقسيم الجهاز إلى وزارات تختص كل وزارة بوظائف معينة من الوظائف : األساس الوظيفي 
النشاط الصحي يعهـد  ، الوظيفة التعليمية والتربوية تكلف بها وزارة التربية والتعليم : العامة للدولة 

تكلف به وزارة الصناعة     لنشاط الصناعي ا،  وظيفة الدفاع تقوم بها وزارة الدفاع     ،  لوزارة الصحة 
وفي كل وزارة يتم تقسيم الوظـائف  ، إلى غير ذلك من الوظائف حسب حاجات الدولة واهتماماتها 
  . على الدوائر واألقسام داخل الهيكل التنظيمي للوزارة ذاتها

فة لتقديم إحداث وحدات إدارية في المناطق الجغرافية المختل ويتم على أساس : واألساس اإلقليمـي  
ويـؤدي ذلـك إلـى اتبـاع        . الخدمات الحكومية وتسهيل قضاء الحاجات العامة ألفراد المجتمع       

مع بقاء المركزية السياسية أي أن هذه الوحدات اإلدارية تكون تابعة لإلدارة            ،  الالمركزية اإلدارية 
  ).151ص ، بدون تاريخ، شريف. 208، ص 1995، شيحا (الحكومية المركزية

   :التنظيمات غير الرسمية3.1.3.3.2 
فـإن  ،  الهيكل التنظيمي  بينما تمثل التنظيمات الرسمية العالقة الرسمية بين شاغلي الوظائف وفق          

ولهذه التنظيمات غير الرسمية    ،  التنظيمات غير الرسمية تنشأ بين األفراد بخالف التنظيم الرسمي        
كما قد تكـون عـامالً   ، الكفاية اإلنتاجيةتأثير كبير على كفاءة التنظيم الرسمي فقد تؤدي إلى رفع   

معرقالً وتتسبب في تراجع وإضعاف الكفاية اإلنتاجية، فسلوك األفراد هو محصلة لتأثير كل مـن             
  . (Barber, 1983,p 41 )الغير رسمي والتنظيم الرسمي

ويعود السبب في ظهور التنظيمات غير الرسمية إلى ارتباطات بين مجموعـات مـن العـاملين                
  . أو سياسية أو ألي سبب آخر، أو عقائدية، اب مهنيةألسب
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  :رسمية في الجهاز اإلداري الحكوميأسباب ظهور التنظيمات غير ال
  :داري للدولة ألسباب عديدة أهمهاتظهر التنظيمات غير الرسمية في الجهاز اإل

 في  تكمن وراء خلق قيادات غير رسمية      وتعتبر من أخطر األسباب التي    : الضغوط السياسية  •
  والذي ينتج عنه الصراع بين القيادات الرسمية وغير الرسمية ، الجهاز اإلداري

والـذين  ،  وهي عبارة عن عدد من األفراد العـاملين       : )البطانة (الجماعات المحيطة بالقادة   •
وقد ينتج  ، ويستشيرهم فيما يتعلق بالعمل واتخاذ القرارات       ،  اإلداري يحوزون على ثقة القائد   

وتوفر االتصال المباشر لهم بـه لتحقيـق        ،  ل بعض هؤالء األفراد لهذه الثقة     عن ذلك استغال  
، أنفسهم ومن حولهم بـأهميتهم فـي الجهـاز         أهداف شخصية سواء مادية أم أدبية ليشعروا      
قد يكون مـن    ،  فيمارسون سلطات غير رسمية   ،  فيؤدي ذلك لتصرفهم خارج التنظيم الرسمي     

لتعارض أهداف التنظيم غير الرسمي عـن األهـداف         ،  نتيجتها انحراف في التنظيم الرسمي    
  . الرسمية

، يكون للسكرتير الخاص قدرة على تكوين بعض التنظيمات غير الرسمية          :السكرتير الخاص  •
بأن أي   االعتقاد الذي يطغى على أفراد التنظيم الرسمي       و ،ويرجع ذلك لثقة القائد اإلداري به     

  . و أنها تعكس رغباتهأ، توجيه منه إنما صدر عن القائد اإلداري
وجـود ارتباطـات    ،  ومن أسباب تكوين التنظيمات غير الرسـمية      : االرتباطات االجتماعية  •

 نادي أو دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية واحـدة ، اجتماعية بين األفراد كانتمائهم لنقابة واحدة  
 . )54،55ص ، 1976، حسن وآخرون(. أو مهنة واحدة

 

  :)1(امةمفهوم اإلدارة الع 3.1.4 
  المعنـى الـوظيفي أو الموضـوعي ويقـصد      ،  يطلق تعبير اإلدارة العامة على أحـد معنيـين        

  واآلخر عـضوي أو هيكلـي ويقـصد        . وهي العملية اإلدارية   به النشاط الذي تباشره المنظمة    
   به المنظمة اإلدارية ذاتها ممثلـة فـي هيئاتهـا اإلداريـة وموظفيهـا الـذين يعملـون بهـا                   

  . )93-92ص ، 1994، شيحا(
                                                        

إن االختالفات بين اإلدارة العامة والخاصة تكمن في الخصائص والمتغيرات البيئية لكل منهما، :رة العامة واإلدارة الخاصة اإلدا )1(
أما األنشطة اإلدارية فهي واحدة فالجميع يقوم بالتخطيط ووضع السياسات، وإعداد برامج العمل والميزانيات، والرقابة وغيرها 

فاإلدارة العامة هي ممارسة لوظائف ومبادئ اإلدارة في ظـل ومـن خـالل    ). "20يخ، ص  شريف، بدون تار  (من األنشطة   
واإلدارة العامة تختلف عن اإلدارة الخاصة من حيث ). 21شريف، بدون تاريخ، ص " (الحكومة في كل مستوى من مستوياتها 

يث المجال لكل منهما، إال أن ذلك ال يمنع من الهدف والغاية مما أدى إلى وجود اختالف بينهما من حيث النظام القانوني ومن ح
الكفاية وحسن األداء، االقتصاد في النفقات، حسن التنظيم وفاعليـة          : وجود مبادئ مشتركة يمكن تطبيقها في المجالين ومنها       

  ). 92،ص 1994، شيحا(الرقابة 
طيط القوى العاملة، وبحوث العمليات يوازي كما أن التطور في القطاع العام في كثير من الحقول مثل التنظيم واألساليب، تخ         

  .)Barber ,1983 , p 25(القطاع الخاص في التطوير والتحديث 
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بأنها العمليات المتعلقة بتحقيق أهداف الحكومة      " 1887عرف ولسون اإلدارة العامة في عام        •
وعرفها ليونارد وايت فـي عـام      ".بأكبر مقدار من الكفاءة وبما يحقق الرضا ألفراد الشعب          

ن حـس "(بأنها جميع العمليات التي من شأنها تنفيذ السياسات العامة وتحقيق أهـدافها    "1926
  . )20، ص1976، وآخرون

، عرفت اإلدارة العامة قديماً بأنها تتضمن األنشطة الالزمة لتنفيذ برامج وسياسات الحكومـة             •
ولكن بمفهوم أوسع فأصـبحت اإلدارة العامـة تـشمل مـسئولية             نفس الحال يستخدم اليوم   

ومـات   مع التنوع في هذه المسئولية بين الحك       -المشاركة في وضع السياسات واإلجراءات      
ولكن اإلدارة العامة تركز بشكل رئيسي على تخطـيط         ،   تماماً كمسئولية تنفيذها   -واإلدارات  

  .)p4 Mosher ,1978 ,(وتنظيم وتوجيه وتنسيق والرقابة على أعمال الحكومة 
  والخالصة أن اإلدارة العامة هي أسـلوب تطبيـق المبـادئ العلميـة واألسـس اإلداريـة                  •

  وعلـى ذلـك فـإن اإلدارة       . لحكومي بما يحقق أهداف المجتمـع     المتفق عليها في النشاط ا    
   التخطـيط والتنـسيق واتخـاذ       –العامة عبارة عن عملية توجيه وقيادة الجهـود البـشرية           

  أي الـوزارات   ،   فـي الجهـاز التنفيـذي للدولـة بمعنـاه الواسـع            –القرارات والرقابـة    
   األجهـزة ذات الـصلة    والمصالح والهيئات والمؤسـسات العامـة وتـزداد أهميتهـا فـي           

   المباشرة بالجماهير، فيكون أي تقصير أو انخفاض فـي الكفايـة اإلنتاجيـة مثـل الـبطء                
والتعقيد في هذه اإلجراءات يمس أفراد الشعب فيثير السخط وعدم الرضـا مـن الجمـاهير          

  . )20، ص1976، حسن وآخرون(
تقديم الخدمات الـضرورية     علىكجسم تنفيذي تقتصر مهمته      المفهوم التقليدي لإلدارة العامة    •

  فـاإلدارة العامـة هـي      ") 132، ص   2001،  شـهوان  (للمواطن قد تجاوزتـه األحـداث     
  ممارسة لوظائف ومبادئ اإلدارة في ظل ومن خالل الحكومـة فـي كـل مـستوى مـن                  

  هـي تمثـل مفهـوم واسـع المـدى مـن        و)21ص ،  بدون تـاريخ  ،  شريف ("مستوياتها  
  للحكومـة   تحقيـق فهـم متطـور       والممارسـة يهـدف إلـى      النظرية مزيج بين  و الترابط

  وجعــل الــسياسات العامــة أكثــر توافقــاً مــع ، وعالقتهــا بــالمجتمع الــذي تحكمــه
  ، والكفـاءة  فهي تسعى لخلق ممارسـات إداريـة تتـسم بالفاعليـة          . االحتياجات االجتماعية 

ـ     .المـواطنين  التـي يرجوهـا    واإلنجاز لالحتياجات الضرورية      زاتوتقـوم علـى مرتك
  :أساسية هي أعمدةو
  . وسلوك األفراد، السلوك التنظيمي للمنظمة .1
  . تكنولوجيا اإلدارة ومؤسسات تطبيق السياسة .2
   خالقيــة الفرديــة والقــضايا العامــةالمــصلحة العامــة وارتباطهــا بالخيــارات األ .3

)Henry ,1989,p 20(.  
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  :أهداف نظرية اإلدارة العامة 3.1.5
  :إلىتهدف نظرية اإلدارة العامة 

بالهيكل التنظيمي للدوائر العامـة والعالقـات        معرفة وفهم المشاكل التنظيمية فيما يتعلق      .1
  . الداخلية تنسيق أعمالها والداخلية بينها

  سلوك الناس في المنظمـات وكيـف تعمـل هـذه المنظمـات وتـؤدي وظائفهـا                 فهم .2
)Barber,1983,p26(. 

  لة التـي تواجـه اإلدارة العامـة فـي          تتمثل المـشك  : مشاكل وظيفة اإلدارة العامة    3.1.6
  ، التـي تقـدم مـن قبـل اإلدارة العامـة أي أداء اإلدارة              الفجوة بـين األعمـال والخـدمات      

  أو الفجـوة تنـتج عـن العديـد          وهذا النقص ،  وبين احتياجات المجتمع ومتطلباته من الخدمات     
  :من األسباب منها 

  . معالتي تطرأ في المجت في االستجابة للتغيرات البطء .1
  . على المبادرة فقدان المدراء في اإلدارة العامة للقدرة .2
، غياب التماسك والترابط في العمل والذي يرجع للتداخل في الوظائف بين الدوائر واألقسام             .3

  . وغياب فرق العمل والعمل بروح الفريق، ومشاكل التنسيق
  وبات فـي   عدم الدقة والغموض في تحديد مسئوليات صنع القرار والتـي تتـضمن صـع              .4

  كمـا يثيـر استفـسارات أساسـية عـن      ، التكيف لكل من األفراد وفي تغييـر الظـروف      
ــة  ــدرة التنفيذي ــو "  ).Barber,1983, p (27-26المق ــة ه ــوهر اإلدارة العام   إن ج

  العناية بالنواحي اإلنتاجية واإلنـسانية واالجتماعيـة فـي القـوة العاملـة التـي تعمـل                  
   تواجههـا اإلدارة فـي الوقـت الحاضـر هـي مـشاكل              ومعظم المشاكل التي  ،  بالحكومة

  أمانـة   و ما يتعلق بكيفية دفـع العامـل للعمـل بـإخالص           ومن أهم هذه المشاكل   ،  إنسانية
  والعمـل للـصالح العـام بـوازع مـن ضـميره ولـيس بـدافع                 وبث روح المثابرة فيه   

 ).113 ص1976، حسن وآخرون (الرهبة والخوف من العقاب

  :ية للجهاز اإلدارياألبعاد البيئ 3.1.7
  تعكس النظم اإلدارية في الغالب أيديولوجية النظام القـائم ومنظـوره الـسياسي واالقتـصادي            

  ) 119، ص   2001،  شـهوان  (نمط العالقـات الـسائدة فـي المجتمـع         و كما تعبر عن طبيعة   
   والسلطة الحاكمـة للدولـة فـي سـعيها لتحقيـق           فهناك عالقة مباشرة بين المنظومة اإلدارية     

  ولهـذا يختلـف    ). 109ص ،2001،  شـهوان  (أهداف السلطة بما يتالءم وأيديولوجيتها السائدة     
   البناء التنظيمي لـإلدارة العامـة بـاختالف البيئـات الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية               

  ). 426ص، بدون تاريخ، شريف(
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عامة والذي يعـرف     دراسة اإلدارة ال   )1(كأحد مداخل  وهذا ما يطرحه المدخل البيئي والذي برز      
ويـستند  ، والذي يعنى بإبراز العالقة بين اإلدارة والبيئة التي تعيش فيهـا      )2(بالمدخل االيكلوجي 

وبذلك فـإن   ،  هذا المدخل على أن التنظيمات اإلدارية هي في الواقع نتاج البيئة التي توجد فيها             
لتقاليد التي يتوارثهـا مجتمـع      النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعادات وا      

النظـام أو الجهـاز      لذلك فإن فعالية  . تتأثر بها  و معين ال بد أن تؤثر في التنظيمات العاملة فيه        
 تتحدد بمدى تفاعله مع هذه النواحي واستجابته للمتغيرات البيئية التي يعمـل ضـمنها              اإلداري

 من بيئتها االجتماعية والسياسية     فال يمكن تجريد اإلدارة العامة    ). 30ص،  بدون تاريخ ،  شريف(
فالجهاز العام ال يوجد في فراغ ولكنـه  ، واالقتصادية بل يجب اعتبارها كجزء من البيئة المعقدة   

، مرتبط بقوة مع البيئة الواسعة المحيطة به ويسكن بداخلها كالهما يؤثر في اآلخر ويتـأثر بـه                
اعد اإلدارة العامة ومنها ما يمثل عائقـاً        يس المؤثرات الخارجية التي تفرضها البيئة ما      ومن هذه 

  . وتحدياً لهذه اإلدارة فالبيئة توجد الفرص وتضع التحديات
، رجـال اإلدارة  و  فالعوامل البيئية تساعد في تحديد الخيارات التي تؤخذ من قبـل الـسياسيين            
 GreenWood (وبذلك يمثل المناخ االجتماعي السائد والثقافة السياسية إطاراً للعمـل اإلداري 

& Wilson ,1984 , p 3-4(.  
ال يعني نجاحه في مجتمع آخر الخـتالف   ،   لذلك فإن نجاح أحد األنظمة اإلدارية في مجتمع ما        

وهذا ما حصل عندما حاول البريطانيون تطبيق نظـامهم اإلداري أي نفـس        ،  البيئة لكل مجتمع  
ل هذا النظام رغم ثبوت نجاحه في       خالل فترة احتاللهم للهند ففش     في المستعمرة الهندية   النموذج
  . )31ص ، بدون تاريخ، شريف (بريطانيا

  : يعمل الجهاز اإلداري الحكومي في إطار بيئة ثالثية األبعاد وهذه األبعاد هي
   الحياة التنظيميـة فـي الـدوائر الحكوميـة تتـأثر بالقواعـد واألحكـام       : البعد الـسياسي   .1

  ا أنه ليس من الحكمـة تجاهـل الـدور الـذي            والضغوطات الناشئة عن المناخ السياسي كم     
   فـاإلدارة العامـة لـيس فقـط      ،   القويـة  ةاأليديولوجييلعبه األشخاص المهمون وخاصة ذو      

  وكـذلك  ،  تمثل الجزء األكبر من الحكومة ولكنها تقع في مركـز عمليـة صـنع الـسياسة               
  البيئية المؤثرة عليها   يمكن للمنظمة التأثير في البيئة فالسلطة العامة ليست غافلة عن العوامل          

)GreenWood & Wilson,1984, p4(.    والوظيفة السياسية هي عملية تقيـيم واختيـار
                                                        

: تعددت طرق دراسة اإلدارة العامة كنتيجة لتداخلها في العديد من المجاالت وارتباطها بالعديد من ميادين المعرفة وهذه المداخل) 1(
" ، المدخل البيئـي  "االجتماعي النفسي" ، المدخل السلوكي "التنظيمي الوصفي" هيكلي ، المدخل ال "القانوني"المدخل الدستوري   

  ). 2000حبتور، . شريف، بدون تاريخ(، المدخل المقارن، مدخل األنظمة، والمدخل السياسي "االيكولوجي 
 Logyح مسكنه، وكلمة لوجي وهو ما يحيط بالمرء فيصب Ekos مشتقة من األصل اإلغريقي ايكوس Ecologyكلمة ايكولوجي ) 2(

درويش (معناها علم، والكلمة تعني العلم أو االتجاه الذي يهتم بالمحيط الذي يصبح محالً للموضوع محل الدراسة أي يهتم بالبيئة 
  ).119، ص 1995وتكال، 
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ومحاولة التوفيق وتحقيق التوازن ما     ،  للسياسات من بين االهتمامات للفئات والقوى المتنافسة      
 فـي   بين األهداف المتعارضة بين األهداف الخاصة للقوى على الساحة السياسية والمـؤثرة           

جهـات   وهذا يستند إلى خبرة وتحليـل ال )Slitor,1974, p120 (والمصلحة العامة، القرار
   .التنفيذية والممارسة للعمل

يحـدد  الذي   و  فيها نظام الحكم  و  وتكوينها شكل الدولة ب  المتعلقة تتناول البيئة السياسية النواحي   
  .  النظام ملكي أو جمهوريةوطبيع، كيفية ممارسة السلطة والعالقة بين الحاكم والمحكومين

فإذا كان نظام الحكم ديموقراطي فإنه       تتحدد حسب نظام الحكم القائم     و :المشاركة السياسية  •
النيـابي   يسمح بالتعددية الحزبية والمشاركة السياسية من قبل أفراد الشعب بموجب التمثيل       

وأما النظام   والقضائيةشريعية والتنفيذية   وكذلك بالفصل بين السلطات الثالث الت     ،  البرلماني
وال يسمح بالتعدديـة    ،  االستبدادي األوتوقراطي فإنه يقوم على الجمع بين السلطات الثالث        

المـشاركة  . الحزبية والمشاركة السياسية ويكـون الحكـم والـسيطرة للحـزب الواحـد      
، على األداء وعالقات األجهزة في النـواحي التـشريعية والرقابيـة        الديموقراطية تنعكس 

 . )295-283بدون تاريخ، ص ، شريف (دي إلى ازدهار اإلدارة العامةوتؤ

أول الكتاب األمريكيين الذين وضعوا المنهج العلمي لـإلدارة          ,welsonويعتبر ويلسون    
، و نادى بوجوب اإلصالح اإلداري لوضع أسس سليمة وعادلة للنظـام الـوظيفي     ،  العامة

إلدارة العامة من تأثير األحـزاب الـسياسية        بعيداً عن األطماع الحزبية من خالل إبعاد ا       
حيث كانت األحزاب التي تفوز بالحكم تفصل الموظفين من غير حزبها لتعـين             . الحاكمة

مما أدى إلى فساد النظام الوظيفي بالدولة لعـدم شـعور الموظـف             ،  بدالً منهم أنصارها  
ل والوظيفـة   وسيطرة المصالح الشخصية والحزبية على حساب مصلحة العم       ،  باالستقرار

 ).17،18، ص1976، حسن وآخرون( مما أضعف من الكفاءة اإلنتاجية للجهاز اإلداري

ومؤثراً فـي وظيفـة اإلدارة العامـة         خالصة القول أن البعد السياسي يلعب دوراً أساسياً       
والتي تقـوم بتنفيـذ سياسـة الحكومـة         ،  بها للدولة وفي تشكيل الهيكلية والمهام المنوطة     

والـسلطة   فهناك عالقة مباشرة بين المنظومـة اإلداريـة    . ة المفوضة لها  وممارسة السلط 
لكـون   و ،أهداف السلطة بما يتالءم وأيديولوجيتها السائدة      الحاكمة للدولة في سعيها لتحقيق    

إدارة الدولة جزء من النظام السياسي فمن المنطق أن تكون اإلدارة تجسيد وتعبيـر عـن                
رة عن اإلطار التنظيمي الذي يـسند إليـه مهمـة تحقيـق     أي أنها عبا ،  أيديولوجية النظام 

، شـهوان  (أهداف الدولة وهذا يقضي بضرورة مالءمته للنظام السياسي القـائم          و سياسات
  . )109،ص2001

األنماط السلوكية ألفراد المجتمع والعالقات االجتماعية التي تـسود بـين           : البعد االجتماعي  .2
هـذه  . والمستوى الثقافي الـذي يتميـز بـه        في المجتمع  السائدةأفراد المجتمع تتأثر بالقيم     



- 63 - 

المتغيرات لها تأثير على المنظمات العاملة من خالل تأثيرها على سلوك األفـراد العـاملين               
وهو ما ينعكس على بنيان وممارسات اإلدارة العامة لهـذا   ،  جزء من المجتمع   فيها باعتبارها 

  :التاليةالخصائص االجتماعية  والتي تتشكل في، المجتمع
 التنظيمات الفرعية   تركيبة و ويشير إلى السمات األساسية وشكل وطبيعة     : البناء االجتماعي  •

ولهذا البناء بـال شـك   . ونمط العالقات بين أفراده، وأهدافه ونطاقه وحدوده لمجتمع معين 
كما أنه يعتبر مؤشر    ،  أثره على هيكل وعالقات المنظمات باعتباره اإلطار الذي يحتضنها        

  . حهالنجا
 وهي التي تسود فـي الـدول المتخلفـة          تنظيمات أولية أن يكون    والبناء االجتماعي إما   

وفي هذه الحالة يكون الطابع الشخـصي مـسيطراً علـى           . وترتكز إلى العائلة أو القبيلة    
وهذا يتطلب فرض قيود وقواعد رسمية من قبل اإلدارة العليـا           ،  السلوك الفعلي للمنظمات  

كما ال يكون لمعايير المرونـة والتطـوير        ،  ر الموضوعي الشخصي  للحد من السلوك غي   
والتغيير أي أهمية نتيجة لسيطرة التراث وقوة التقاليد والتمسك بها ينعكس علـى سـلوك               
األفراد في المنظمات لميلهم لمقاومة التجديد واالبتكار والتغيير فـي قواعـد وإجـراءات              

  . العمل
، ومنهـا المنظمـات االقتـصادية     ،  عات األكثر تقدماً   وتسود في المجتم   أو تنظيمات ثانوية  

وفي ظل هذا النـوع مـن المجتمعـات تـصبح المعـايير             . واألحزاب السياسية ،  النقابية
ما يؤدي إلى البعد عـن التـشدد        م،  الموضوعية هي المسيطرة بدالً من الطابع الشخصي      
 المرنة والقادرة على    وتسود المعايير ،  والتفصيل في تطبيق القواعد واإلجراءات التنظيمية     
  . التغير والتكيف مع الظروف البيئية غير المستقرة

   إن ارتفـاع مـستوى التعلـيم والثقافـة ألفـراد المجتمـع            : مستوى التعلـيم والثقافـة      •
  ينعكس على الـسلوك للجماعـة واألفـراد وبالتـالي علـى العالقـات وطـرق األداء                 

  . والجهــاز اإلداري للدولــة خاصــةواألســاليب اإلداريــة المتبعــة إلدارة األعمــال ال
  ، ففي البيئة ذات المستوى التعليمـي المرتفـع والثقافـة التـي تتـسم بـالرقي والتقـدم                 

  مـا يـسهل ويزيـد مـن        ميكون هناك سيادة الستخدام التقنيـات الحديثـة والمتطـورة           
  ، فعالية طرق االتصال وتوافر المعلومات الالزمـة لممارسـة العمـل واتخـاذ القـرار              

  هل عملية اإلشراف وبالتـالي يزيـد نطـاق اإلشـراف والـذي يـنعكس علـى                 ما يس 
ــساعها   ــة وات ــستويات اإلداري ــل الم ــوظيفي بتقلي ــرم ال ــي واله ــل التنظيم   ، الهيك

  والـذي يعنـي تقليـل العـبء        ،   الالمركزيـة اإلداريـة    إتبـاع وتفويض السلطات أي    
  مـة بـدالً مـن شـغلها      المهاإلسـتراتيجية توفير وقتهـا للقـضايا     و ،على اإلدارة العليا  

  وفـي الوقـت المناسـب والـسرعة        ،  بأمور يمكن لمستويات دنيا القيـام بهـا بكفـاءة         
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  كما يزيد مـن حفـز العـاملين فـي المـستويات الـدنيا علـى المـشاركة                  ،  المطلوبة
  . واإلبداع لتحسين األداء

ــة  • ــعســمات الشخــصية القومي ــسمات العامــة للمجتم ــي تــشير لل   أي نمــط ، والت
  السلوك الذي يتـصف بـه الغالبيـة مـن أفـراد المجتمـع والـذي يـنعكس                  التفكير و 

 وكـذلك علـى الجهـاز اإلداري      ،  على العالقات بين أفراد التنظيم وعلى طـرق األداء        
بيئة اإلدارة هي امتداد للبيئة االجتماعية الكبـرى بمـا   . )306ص ،  بدون تاريخ ،  شريف(

  . فيها من عوامل ومؤثرات
تؤثر فيه  ،  أحد العناصر البيئية التي تحيط بالعمل اإلداري       ئة االقتصادية البي: البعد االقتصادي  .3

 وإطـار  تؤثر بصورة مباشرة على مجـال      من متغيرات البيئة االقتصادية التي     و ،وتتأثر به 
  : عمليات اإلدارة العامة في المجتمع

النـسبية  واألهميـة    تنوع القطاعات االقتصادية في الدولة     والذي يبين : الهيكل االقتصادي  •
الخدمي هو المسيطر أو الذي يحتل   فقد يكون القطاع الزراعي أو الصناعي أو      . لكل قطاع 

فـضالً عـن   ، االهتمام األكبر وومن ثم يحظى بالعناية الجزء األكبر من االقتصاد القومي    
وهـذا يـنعكس علـى الجهـاز اإلداري         . السلوكيات االجتماعية المرتبطة بهذا القطـاع     

ن القطاع الزراعي هو القطاع األكبر والذي يحتل المكانة األهم بالنـسبة      فإذا كا ،  الحكومي
ومثال ذلك جمهورية   ،  واضحاً يكون االهتمام بوزارة الزراعة   ،  لباقي القطاعات في الدولة   

يعـد مجتمعـاً     1952مصر العربية حيث كان المجتمع المصري حتى قيام ثورة يوليـو            
فكانت وزارة الزراعة تمثل    ،  ها يحتل أهمية ثانوية   بينما كان القطاع الصناعي في    ،  زراعياً

أهمية خاصة بينما لم يكن هناك وزارة مستقلة للصناعة بل كانت تدرج مع وزارة التجارة               
ولما زاد االهتمام بالنشاط الصناعي بعد الثـورة تـم          ،  كعمل إضافي يسند لوزير التجارة    

  . إنشاء وزارة مستقلة للصناعة
كلما زادت قدرة الدولـة     ،  كلما ارتفع مستوى التقدم االقتصادي    : يمستوى التقدم االقتصاد   •

نظراً لتوفر التمويل الالزم والنـاتج عـن        ،  على تقديم خدمات عامة أفضل ألفراد الشعب      
والتي تزيـد نتيجـة لزيـادة    ، زيادة اإليرادات التي تحصلها الدولة من الضرائب المختلفة      

،  االقتصادي وتوافر فرص العمـل والتـشغيل       األرباح والدخول المتحققة من نمو النشاط     
ما يزيد من القدرة على دفع الـضرائب        ،  وانخفاض مستوى البطالة والعاطلين عن العمل     

للدولة لإلنفاق على الخـدمات المقدمـة       وهذا يعني زيادة المقدرة التمويلية    . وزيادة حجمها 
زيد الحاجة لإلنفاق   والعكس في حالة انخفاض مستوى التقدم االقتصادي حيث ت        ،  للجمهور

الحكومي ولكن تنخفض المقدرة التمويلية للحكومة لعجزها عن توفير مـصادر التمويـل             
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نتيجة النخفاض اإليرادات العامة من الضرائب نتيجـة النخفـاض الـدخول واألربـاح              
  . التجارية والصناعية في حالة تراجع وانخفاض مستوى النمو االقتصادي للدولة

ففـي حالـة   ، لتوزيع الثروة والدخل تأثير على عمل الحكومة  : الدخلنمط توزيع الثروة و    •
التفاوت في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع يتوجب على الدولة القيام بمساعدة الطبقـات              

، وتكون مهمة الحكومة صعبة في حالة التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثـروة             الفقيرة
 وت للحد من الصراعات التي تنشأ عن هذا الوضع        حيث يقع عليها عبء أكبر لتقليل التفا      

وهذا يتطلب فرض ضـرائب مباشـرة علـى ذوى الـدخل            ،  لتحقيق االستقرار السياسي  
األمر ليس بالسهل نظراً لتمتع هذه الطبقة بالنفوذ السياسي الذي يحد مـن              إالّ أن ،  المرتفع

قـدرة عـل التهـرب      إضافة لما يتمتعون به من      ،  الحكومة على القيام بذلك    رغبة وقدرة 
فيبقى العبء الضريبي على الطبقات الفقيرة مما يزيـد مـن الفـوارق بـين               ،  الضريبي
أما إذا كان نمط توزيع الدخل متساوياً نسبياً أي ال يوجد فوارق شاسـعة بـين                . الطبقات

 . )306ص ، بدون تاريخ، شريف (األفراد فتكون مهمة الحكومة أكثر سهولة

  
  : داري في الدول الناميةخصائص الجهاز اإل 3.1.8

ونظراً ،  يعزى لطول فتر ة االستعمار     والذي،  معظم الدول النامية تعاني من التخلف االقتصادي      
 للظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي يعمل في إطارها الجهاز اإلداري لهذه الدول           

  : يتميز بالخصائص التالية
وهذا ما تـسبب فـي اقترانـه        ،  يعمل في ظل االحتالل   فقد كان   : أنه جهاز للقانون والنظام    .1

 إزالته من أذهان أفراد المجتمع      وهو ما يصعب  ،  بطاهرة التسلط والجمود والتخلف اإلداري    
  . بعد االستقالل

 العاطلين عن العمـل دون اعتبـار لحاجـة       أنه جهاز لتشغيل المواطنين المثقفين    ينظر إليه    .2
أعداد الخريجين بدرجة اكبر من فرص العمل المتاحـة         ويعود ذلك الرتفاع    . العمل الحقيقية 

مما يحتم على هذه الدول توظيف أكبر عـدد ممكـن كحـل لمـشكلة               ،  في القطاع الخاص  
أسـاس للتعيـين دون االهتمـام الكـافي         وهذا أدى إلى أن تكون الشهادات     ،  فقط اجتماعية

بأن وظيفة هـذا الجهـاز      انطباع راسخ    ونتيجة لهذا تولد لدى المواطنين    . بالخبرة والكفاءة 
  . تنحصر في توفير فرص العمل المالئمة للمواطنين

، 78، ص  1976حسن وآخـرون،    ( على العاملين بالجهاز اإلداري      عدم وجود رقابة فعالة    .3
باألنظمة المغلقة وفـق التظريـات       األنظمة القائمة والتي تعرف    وانعدام المساءلة في  ،  )79

 الجماهير وتغلق أبـواب االتـصال والحـوار مـع           عن فهي في عزلة  ،  للتنظيم المعاصرة
المركزيـة الـشديدة وعـدم التفـويض للـسلطة          : المواطنين ومن خصائص هذه األنظمة    
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االهتمام الشديد بالجزئيات واإلجراءات الشكلية على حـساب الجـوهر          ،  للمستويات األدنى 
حجـب  ، ن واإلنسانقلة االكتراث بحقوق المواط،  قلة المساءلة وانعدام الشفافية   ،  والمضمون

غلبة الطابع الشخصي   ،  لها وحجبها عن المرؤوسين    المعلومات واحتكار المدير أو المشرف    
 على أنظمة التقيـيم للمـوظفين  ، والمزاجي وغير الموضوعي والذي ال يستند ألسس علمية       

  . )120ص ، 2001، شهوان(
  :ل الناميةالمشاكل اإلدارية التي يعاني منها الجهاز اإلداري في الدو3.1.9 

  . اء للقيام بالوظائف المطلوبةينقص اإلداريين األكف .1
  . خضوعه للتأثير السياسي ألحزاب السلطة الحاكمة .2
صعوبة تحديد المسئوليات والواجبات للوحدات التي ال تستطيع تحقيق الهدف في الوقـت              .3

يـات  أو نتيجـة لعـدم تـوافر اإلمكان       ،  فقد يكون ناتج عن نقص كفاءة العاملين      ،  المقرر
  ).80 ص، 1976حسن وآخرون، (والموارد المتاحة لهذه الوحدات 

  : أبعاد المشكلة اإلدارية في الدول النامية 3.1.10
تعتمد الدول النامية في جهودها لتحقيق التنمية االقتصادية على الجهاز اإلداري الحكومي لتنفيـذ    

نظراً لضعف اإلمكانيـات التـي   ، رإال أن هذا الجهاز قاصر عن القيام بهذا الدو      ،  برامج التنمية 
  :ويرجع ذلك ألسباب عديدة أهمها ، تحول دون استخدامه بكفاءة للقيام بهذا الدور

في ظل عدم االسـتقرار الـسياسي فـي الـدول          :عدم ثبوت طبيعة وأبعاد النظام السياسي      .1
وعدم وجود مؤسسات سياسية سليمة تقوم على أسس سليمة وليس مجرد مؤسسات            ،  النامية

مما يعني عدم وجـود نظريـة سياسـية         ،  رتكز على شعارات جوفاء المعنى والمضمون     ت
والذي يسبب نوعاً من االرتجال وعدم التخطيط السليم لممارسات         ،  واضحة ومحددة المعالم  

  . هذه المؤسسات والذي يمتد أثره إلى الجهاز اإلداري بالضرورة
لقيام بدوره في جهود تحقيق التنمية      يرجع قصور الجهاز اإلداري عن ا     : التخلف االقتصادي  .2

، نتيجة لضعف الموارد المتاحـة    ،  رغم الحاجة الماسة وحتمية القيام بهذا الدور      ،  االقتصادية
  . ولسوء التخطيط وتحديد األهداف واإلشراف والتنفيذ والرقابة

نحـو البيروقراطيـة     الجهاز اإلداري في الدول النامية     يميل: قصور مفهوم الخدمة العامة    .3
يخـرج عـن     و واإلسراف في استخدام السلطة فيظهر الجهاز الحكومي بطـابع تـسلطي          

كأن هـذه   و،الممارسة الديموقراطية السليمة وتصبح سمة التعالي على الجماهير هي السائدة   
  . تتسلط على الجماهير وليس لتقديم الخدمة العامة كما هو مفترض واألجهزة وجدت لتتسيد

 األجهزة الحكومية للـدول الناميـة      االنحراف ظاهرة عامة في      ويعتبر: االنحراف اإلداري  .4
ويعود ذلـك    الفسادالمحسوبية والرشوة و   و ،التسيب والالمباالة ،  ومن أشكال هذا االنحراف   
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وإلى انخفاض مستوى دخول العاملين     ،  لغياب الرقابة السياسية واإلجرائية الفعالة من ناحية      
  . من ناحية أخرى بهذه األجهزة

ــة: وافزضــعف الحــ .5 ــدول النامي ــسائد فــي ال ــاخ اإلداري ال ــى ، المن ــشجع عل   ال ي
  إذ يفتقر نظام الحوافز لمـا يحقـق ذلـك حيـث تـتم الترقيـات                ،  اإلجادة واالبتكار 

  وال يكـون هنـاك مكافـآت لإلبـداع     ،  العقـاب والخطـأ يعنـي  ، على أساس األقدمية 
  حرفـي بالتعليمـات    لـذلك فـإن االلتـزام والتمـسك ال        . واالبتكار إال في حدود ضـيقة     

 دون االهتمام بمدى فاعليـة هـذا االلتـزام        ،  والقواعد الموضوعة يمثل الهدف في حد ذاته      
إنتـاجيتهم   فالترقية حافز يشجع األفراد على رفـع      ) 458-456ص،  تاريخبدون  ،  شريف(

واإلخالص في العمل كما أنها تعمل على جـذب العناصـر الممتـازة للعمـل بـاألجهزة                 
. ة لذلك فإنها تمثل وسيلة طبيعية الختيـار القيـادات اإلداريـة الـصالحة             إضاف،  الحكومية

ألن فـساد نظـام الترقيـات       ،  ولتحقيق ذلك يجب أن يقوم نظام الترقيات على أسس سليمة         
وعدم إيمانهم بعدالة النظام يؤدي إلى انخفـاض   ،  سيؤدي حتماً النهيار في معنويات العاملين     

المحـسوبية والـصداقات    وية غير السليم والذي يتيح للوساطةفنظام الترق . كفايتهم اإلنتاجية 
فمن ال واسطة له يعلم أنه مهما عمل وأخلـص          ،  مجال يكون نتيجته أن ال يعمل أحد بأمانة       

ي فـي  فهو على يقين بـأن التفـان    وكذلك من له واسطة   ،  في العمل فلن يحصل على ترقية     
واالستهتار لمن  ،   على من ال واسطة له     وهذا يعني سيطرة اليأس    العمل ليس الوسيلة للترقية   

  وهكذا تضيع مصالح الدولة والجمهور على حد سواء بـين هـاتين الحـالتين              ،  له واسطة 
  . )305ص ، 1976حسن وآخرون، (

  :األمراض الوظيفية 3.1.11
من شـقين    تعبير أوروبي مركبة   bureaucraticكلمة بيروقراطية   : البيروقراطية الوظيفية  .1

   وهـي مـشتقة مـن األصـل اإلغريقـي        "cracy" أي مكتب والثـاني      "bureau"األول  
"kratia "ومعناها  "to be strong" والكلمة كلها تعني قـوة أو سـلطة المكتـب   ، أي القوة 
 ).203،ص 1995 درويش وتكال،(

حيث يتم تنفيـذ  ،  تسيير إدارات ومصالح الدولة عن طريق المكاتب       وكان يقصد بهذا التعبير    
ارية على أساس التدرج الوظيفي والتخصص وتقسيم العمل في الجهاز اإلداري           األعمال اإلد 

والـذي يحـدد    ،  واحترام التسلسل الهرمي للـسلم الـوظيفي      ،  حسب أنظمة وتعليمات محددة   
، وأداء المهام يتميز بالرسـمية الـشديدة      ،  المسئولية بطريقة واضحة وصارمة    و الصالحيات

هذا هو مفهوم البيروقراطية    ،  هالت وتوفر التقنية المطلوبة   وتعيين األفراد يتم بناءاً على المؤ     
كما تصوره ماكس فيبر لوضع نموذج لإلدارة الحسنة فـي المنظمـات الكبيـرة               pure النقية
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 وهدفه األساسي تحقيق المحافظة على أعلى درجـة مـن الكفـاءة            الحجم كالجهاز الحكومي  
هـذا النمـوذج النقـي     وقد انقلب. )Blau & Meyer ,1978, p 154 -155. 10، ص1994، شيحا(

 فأصبح معنى البيروقراطية الـشائع    ،  في الحاضر إلى نموذج مرضي     للبيروقراطية اإلدارية 
وكأنها أصبحت هدفاً    وشدة التمسك بقواعد وإجراءات العمل اإلداري     ،  هو التعقيدات المكتبية  

لذلك يطلق علـى    . عامةوليس وسيلة لتحقيق الهدف والذي يتمثل في تحقيق وتقديم الخدمة ال          
. معوقـة  وإدارة سيئة إجراءات معقدة، بيروقراطي، بأنه روتيني العمل في األجهزة الحكومية   

خشية الموظفين مـن  : االعتبارات منه ويرجع تمسك العاملين بالروتين واإلجراءات اإلدارية    
 اإلداري  وبعـضها يتعلـق بالنظـام     . وعدم الرغبة في بذل الجهد     أو نتيجة للكسل   المسئولية
ودرجة المركزيـة    حسب توزيع االختصاصات أو تركيزها في يد بعض المسئولين        ،  المطبق

 .)1994، شيحا(والتفويض 

إساءة استعمال السلطة الرسـمية      مفهوم الفساد في مجال الخدمة المدنية     : االنحرافات القيادية  .2
أو األنظمـة أو     بطريقة مخالفة للقـوانين     أو ألتباعه  للموظفبهدف تحقيق مكاسب شخصية     

انتشار الفوضى إهمـال    ،  وتتمثل االنحرافات في مخالفة القانون    ،  للمعايير األخالقية السامية  
 ..…… تقاضي الرشـوة واالخـتالس    ،  والبعد عن الموضوعية   الواجبات اإلدارية والتسيب  

تفشي االنحرافات والبيروقراطية كأمراض في األجهزة اإلدارية ظاهرة موجودة في مختلف           
بالد فهي غير قاصرة على الدول النامية بل تمتد للدول المتقدمة الرأسـمالية واالشـتراكية               ال

  . )1994، شيحا (الديموقراطية وغيرها
ظاهرة النفاق اإلداري من أخطر األمراض التي تصيب األجهزة اإلداريـة   " : إلدارياالنفـاق    .3

شـلل  "  الظـاهرة وجـود      ويصحب هذه " فتجعلها كسيحة عن النهوض بمسئولياتها وأعبائها       
وهي عبـارة عـن مجموعـات مـن          "جماعات المنتفعين   " " جماعات الضغط   " " األصدقاء  

المرؤوسين يحيطون بالقيادات والرؤساء ويظهرون بمظهر الحريص على العمل وعلى الرئيس      
أو القائد ويصفون كل قرار أو إجراء لهذا الرئيس بالرشد والكمال وينبرون للدفاع عـن هـذا             

ونتيجـة  ،  رغم إيمانهم بسوء هذا القرار وبأنه في غير صالح العمل والمنظمة           لقرار وتبريره ا
إحاطة الرؤساء بهالة من التضليل تعمي بصيرتهم عن صالح التنظـيم           "ذلك النفاق يعمل على     

وقد يكون النفاق لظروف بيئية أو سلوكية فقد يكون ذلك رغبة المنـافقين فـي                "وخير مستقبله 
أو مغانم معنوية   ،  أكثر من زمالئهم   ى مغانم مادية كالحصول على ترقية أو حوافز       الحصول عل 

ولديه سلطات أعلى من غيره وأنـه        أمام الغير بأنه من المقربين للمسئول      كالرغبة في الظهور  
أو استغالل هذا التقرب من المسئول للوشاية بالزمالء الذين يتمتعون          ،  يشارك في صنع القرار   

  . نه، ويتمتعون باحترام لدى المسئول أكثر منهبكفاءة أعلى م
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ولكن المشكلة هي في الرئيس اإلداري الذي        والمشكلة في هذه الحالة ليس في المرؤوس المنافق       
وتمثل هذه الظـاهرة    " إيمانه بعدم إخالص هؤالء المنافقين له      يرتاح لهذا النفاق ويستمرئه رغم    

 "تخبط وفشل محقق في مـسيرته      يؤدي إلى  أو على األقل  داءاً وظيفياً خبيثاً يودي بحياة التنظيم       
  ). 16 -10، ص1994، شيحا(

  :) 1(أخالقيات الوظيفة العامة 3.1.12
تعتبر الوظيفة العامة بمثابة ثقة يمنحها المجتمـع للموظـف          : ماهية الوظيفة العامة  3.1.12.1 

ولهذا يفترض أن يقوم    . أدائهاالعام الذي يتولى القيام بهذه الوظيفة بموجب التكليف الممنوح له ب          
، وممارسته مهام وظيفته في إطار من االسـتقامة والنزاهـة         ،  الموظف بالحفاظ على هذه الثقة    
ويعتبر ذلك ضرورياً لضمان حـسن      . وتغليبها على ما سواها   ،  والحرص على المصلحة العامة   

يـق األهـداف العامـة      وتحق،  الحكومة لوظائفها والمهام المنوطة بها لخدمة أفراد المجتمع        أداء
  ). Dwiveddi , 1977 ,p70 (للدولة

  : المشاكل األخالقية للوظيفة العامة 3.1.12.2
  يمكن القول أن مشكلة أخالقيات الخدمة العامـة توجـد حيثمـا يوجـد الموظفـون سـواء                  " 

  وتنـشأ هـذه المـشكلة نتيجـة اسـتغالل هـؤالء المـوظفين         ،  أكانوا فـرادى أو مجتمعـين     
  وذلـك  ،  هم بطريقة تعرض أو تحمل شـبهة تعـريض الثقـة العامـة للخطـر              العامين مناصب 

  "عن طريق محاولة تحقيق بعض أشكال المنـافع الشخـصية علـى حـساب الثقـة العامـة                 
)Dwiveddi , 1977 ,p 71.(  

بغض النظر عن حجم هذه المكاسـب       ،  وتشمل المنافع الشخصية المكاسب المادية وغير المادية      
فالسلوك غير األخالقي ما هو إال انحراف عن السلوك العـادي الطبيعـي      ،  قليلة كانت أم كبيرة   

وتعارف عليه أفراده فأصبح   ،  الذي ارتضاه المجتمع لنفسه وأقره من خالل التشريعات والقوانين        
                                                        

إجماع على ضرورة معالجة  شبه 1974نتج عن مؤتمر المعهد الدولي للعلوم اإلدارية السادس عشر الذي عقد في المكسيك عام  )1(
موضوع أخالقيات الوظيفة العامة من زاوية شمولية تغطي دول العالم كله باعتبار أن الفساد اإلداري يوجد في مختلف الدول                   

 من قبل رئيس االتحاد     -المتقدمة منها والنامية على حد سواء، تم على إثر ذلك إجراء مسح بين المدارس والمعاهد األعضاء                 
 للتعرف على أولويات الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة في السنوات –عاهد ومدارس اإلدارة المستر رونالد ستون الدولي لم 

القادمة، وقد كانت نتائج هذا المسح أن موضوع المعايير األخالقية ألداء الوظيفة العامة يحتل المرتبة األولى، وعلى هذا األساس 
 .James Mالـدكتور  : وتـشكلت المجموعـة مـن   .1975 أغسطس 25ضوع في تم تشكيل مجموعة عمل خاصة بهذا المو

Mitchell  من مؤسسةBrookings  كرئيس مؤقت ) والرئيس السابق للجنة الخدمة المدنية بالواليات المتحدة(بالواليات المتحدة
 30وعة العمل مـن  وتتكون مجم .  بكندا كمدير للمشروع   Guelph من جامعة    O.P.Dwivediللمجموعة، وعين البروفيسور    

نيجيريا، بولندا، جنوب أفريقيا، كوريا ،  كندا، فرنسا، غانا، ايران، كينيا، المكسيك     ،  استراليا، بلجيكا :  دولة هي  19عضواً من   
الجنوبية، تايالند، تونس، تركيا، مصر، الواليات المتحدة، زامبيا، باإلضافة لممثلين عن معهد البحوث والتدريب التابع لألمم                

وقد قام المعهد الدولي للعلوم اإلدارية بطباعة نتائج  ).نقالً عن المجلة العربية لإلدارة(دة، واالتحاد الدولي للسلطات المحلية المتح
 وقام بتعريبه صبحي المحروم ونشر في المجلة العربية لإلدارة O.P.Dwivediهذا العمل والذي تم إعداده من قبل البروفيسور 

  . ، وهو ما سيكون المرجع األساسي لهذا الجزء من البحث1977العدد الثاني عام 
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الحكم على السلوك مرهـون بنظـرة       ولهذا يكون   . من الممارسات السائدة وفق المعايير المقبولة     
 السلوك، فما يعتبر سلوكاً ال أخالقياً في مجتمع ما قد يعتبر سلوكاً طبيعياً المجتمع وحكمه على هذا   

  ).Dwiveddi, 1977, p 71 (في مجتمع آخر
 

  :نطاق السلوك غير األخالقي 3.1.12.3
أو استغالل نفوذه بحكـم المنـصب       ،   يعتبر قيام الموظف العام باستغالل الموارد العامة للدولة       

يعتبـر سـلوكاً ال   ، ة شخصية غير مقبولة أو غير مسموح بها قانونـاً       الذي يتبوؤه لتحقيق منفع   
  :القياً، ويندرج ضمن هذا السلوكأخ
  . للدولة ويحاسب عليها القانون جميع الممارسات التي تتعارض مع المعايير القانونية -
  . جميع الممارسات التي تتعارض مع األسس األخالقية للمجتمع -
سواء أكانت خفيـة    ،  لهاا الفرد نتيجة للضغوط التي يتعرض       جميع الممارسات التي يقوم به     -

أو نتيجـة   ،  أو التي تنشأ نتيجة لإلحساس بالوالء واإلخالص      ،  مدركة أو غير ذلك    أو سافرة 
  . أو التحيز لطائفة اجتماعية أو جنس لصلة القرابة أو الصداقة أو العاطفة

موال العامة في غيـر األغـراض       أو استخدام األ  ،  أو االختالس  الرشوة:ومن هذه الممارسات    
ومنها أيـضاً  . وهي ممارسات يجرمها القانون ويعاقب مرتكبها بموجب القانون  المخصصة لها، 

واستغالل النفـوذ والمنـصب   ، المحسوبية ومحاباة األقارب واألصدقاء لتحقيق مصالح شخصية 
تي يطلع عليها بحكـم     أو استخدام المعلومات واألسرار ال    ،  الرسمي لتحقيق االستمتاع والمسرات   

عمله لتحقيق أغراض معينة كتحقيق منفعة إلحدى الهيئات أو المؤسسات الخاصة علـى وعـد               
ومحاباة األقارب واألصدقاء في منح التـراخيص أو        ،  بالتعيين فيها عقب االستقالة أو االعتزال     

العجـز  والتـستر علـى نـواحي       ،  قبول الهدايا والمنح  الممارسات و  و اقدات أو العطاءات  التع
  ).Dwiveddi , 1977 ,p 71 (وحمايته والقصور

  : أسباب السلوك غير األخالقي لموظفي الحكومة 3.1.12.4
يمكن القول بأنه ال فساد بدون أشخاص على استعداد ألن يفـسدوا وآخـرين قـادرين علـى       " 

ة ينشأ السلوك غير األخالقي لموظفي الحكومة نتيج .)Dwiveddi , 1977, p 74 ( "إفسادهم
يـضعفون ويستـسلمون أمـام اإلغـراءات         لوجود أفراد من العاملين في الوظائف الحكومية      

حيث ينـشأ الـصراع بـين       . والضغوط التي يواجهونها من طرف ذوي المصالح في المجتمع        
 ويقوم الفرد في سبيل حسم الصراع     ،  المصلحة الشخصية الخاصة لألفراد وبين المصلحة العامة      

 بـاللجوء ألسـاليب ال   ،  وتحقيق مكاسب خاصة غير متاحة لآلخـرين      لصالح منفعته الشخصية    
باستغالل الثغرات ونقاط الضعف لدى الموظفين العامين وإغـوائهم لإلنحـراف عـن              أخالقية

  . السلوك األخالقي القويم
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والتـي يمكـن   ، وأسباب تحيط ببيئة الوظيفـة العامـة   ويعزى وجود مثل هذا السلوك لظروف     
  :التالية تجميعها في العوامل 

يمارس الموظف العام مهام وظيفته في ظل البيئة الدسـتورية          : البيئة الدستورية والسياسية   •
 ويخضع للرقابة علـى أدائـه لعملـه مـن قبـل األدوات      ،  والقانونية للدولة التي ينتسب لها    

مثل رقابة المجلس التشريعي واللجـان المنبثقـة        ،  المؤسسات الدستورية والقانونية الفاعلة   و
والعالقة بـين الـسلطات التنفيذيـة       ،  وتتحدد فعالية هذه الرقابة بطبيعة النظام السياسي      . هعن

كمـا أن   ،  فإن جمع كل السلطات في يد واحدة يحرض على الفـساد          . والتشريعية والقضائية 
  . السلطة المطلقة تفسد تماماً

والتقيـيم ألداء   اإلشراف المستمر على الجهاز اإلداري يحقق المراجعـة          و لذلك فإن الرقابة  
وهو ما يحافظ على االلتزام واالستقامة في سلوك المـوظفين          ،  المديرين والموظفين العامين  

وفي غيـاب دور فعـال للمجلـس        . ويحد إن لم يكن يقضي تماماً على محاوالت االنحراف        
يصبح للـسلطة التنفيذيـة   ، نتيجة لتسلط وسيطرة رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية  ،  التشريعي

أسيراً لرغبات الـرئيس التنفيـذي       ويغدو هذا السلوك  ،  أثير كبير على سلوك الموظف العام     ت
دور  الستقاللية السلطة القضائية وعدم تبعيتها للـسلطة التنفيذيـة         الحال وكذلك. الدكتاتوري

حيث يجد الموظف مـن يحاسـبه فـي حـال     ، مهم في ضمان السلوك القويم للموظف العام  
وكذلك يحميه  ،  وهذا يعتبر رادعاً للتفكير في أي انحراف أو تجاوز        ،  تجاوزه للسلوك السوي  

ما يمنع خضوعه لمطالب الـرئيس التنفيـذي غيـر          ،  من بطش وتجاوزات السلطة التنفيذية    
أن بمقـدورهم اإلفـالت مـن المخالفـات       ،  فإذا ساد شعور بين الموظفين العامين     . القانونية

فمن الطبيعـي  ، في ظل المناخ السياسي للدولة،  بونهاالدستورية والقانونية الخطيرة التي يرتك    
الـذين  ،  والمؤكد أن تزيد األعمال غير األخالقية واالنحرافات من قبل المـوظفين العـامين            

ويظهـر  . خدمة مصالح السلطة الحاكمة ودعم ويحتمون بعباءة ،  سيتسترون على هذا السلوك   
والـذي يقـوم   ، ائد السياسي للدولـة ذلك جلياً في حالة تركز السلطة السياسية في شخص الق        

 فيكون الهدف األول لهم هو تحقيق أهداف هـذا القائـد          ،  بتعيين مدراء عامون تعييناً سياسياً    
فتصبح كل موارد الدولـة مكرسـة لخدمـة األهـداف           ،  ودليل كفاءتهم هو مدى تحقيق ذلك     

ي مخـالف أو  وفي حال وجـود أي رأ . إضافة لخدمة أهدافهم الخاصة، الشخصية لهذا القائد  
بهدف حماية المصلحة العامة من قبل أي موظـف عـام           ،  األغراض تقاعص عن خدمة هذه   

 وربما مع توجيه تهمة سوء التـصرف ،  يرغم على االلتزام بالنهج السائد أو يتم التخلص منه        
  . والتفريط أو المساس بالمصلحة القومية للدولة، األداءو
 هو اإلبقاء على عملـه     موظف عام  ألساسي ألي في ظل هذا المناخ يصبح الهدف األول وا        

إن الوظائف الحكومية كانت ومـا  . ")Dwiveddi ,1977, p 73 (واالستمرار في وظيفته
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وتحكـم  ،  تزال لها بريق كبير نظراً لما يكون لصاحبها من سلطان على مصالح الجمهـور             
 شـغل   أدى إلى محاولة كل حزب من األحـزاب الـسياسية          في مصالح الجمهور   الموظف

الوظائف الكبيرة بأشخاص تابعين له حتى يعطفون على مصالح أعضائه في أوقات خروجه             
وبمرور الزمن استقر في ذهن الـشعب أن  " ). 182،ص  1976،  حسن وآخرون  (من الحكم 

حـسن   (والـوزارات  الوساطة والمحسوبية والرشوة هي وسائل قضاء الحاجة بالمـصالح        
  ). 183 ص 1976، وآخرون

والمعـايير   ،مفهوم البيئة الطبيعية قوامه فلسفة المجتمع واتجاهاته في الحياة        :طبيعية  البيئة ال  •
ــة ــسه    واالجتماعي ــضاها لنف ــي ارت ــيم الت ــة والق ــع  . األخالقي ــسلوك المتوق   فال

  فـإذا كـان    ،  من الموظفين العامين في المجتمع يعكس نظام القـيم الـسائد فـي المجتمـع              
  أخالقـي فـي التعامـل مـع          عـن أي سـلوك ال      االتجاه السائد في المجتمـع التغاضـي      

  الحكومة فإن ذلك يعني أن مـوظفي الحكومـة سـوف ال يجـدون أي لـوم علـى سـوء            
   ومـن ثـم تكـون الفرصـة مهيـأة لهـم السـتغالل مناصـبهم               ،  التصرف أو االنحراف  

، ألن البيئة تكون مشجعة أو غير مانعـة لمثـل هـذا االنحـراف      وذلك،  لمنافعهم الشخصية 
كون في حالة سيادة التعامل األخالقي والنظر بازدراء للسلوك المنحرف ومجافـاة            والعكس ي 

الموظفين العامين الذين يخلون بقيم المجتمع بل وتتم محاسبتهم فإن هذه البيئة هي بيئة مانعة               
 ما يعني عدم استساغة الموظفين العامين وقـدرتهم علـى القيـام بـسلوك ال      ،  ألي انحراف 

  ). Dwiveddi , 1977 ,p 73 (أخالقي
قناعة بأن المصلحة الشخصية للقائد السياسي على سبيل المثال يمكـن            فإذا ساد في المجتمع   

أن تعني أو تتوازى مع المصلحة القومية فإن ذلك يخلق بيئة نفسية لدى العامة إلى التغاضي                
د النظـام  وكذلك إذا اقتنع الناس بفساد البيئة لفـسا . عن أي تجاوزات أو أعمال غير أخالقية     

أو من الفئة العليا التي تـدير هـذا         ،  وأن األشخاص التي يعدون من أركان النظام      ،  السياسي
هم السباقون في مجال السلوك غير األخالقي والفساد وال يسعون إال للبحـث عـن               ،  النظام

، فإن ذلك يعطي مبرراً ألفراد المجتمع النتهاز كل فرصة تتـاح لهـم            ،  مصالحهم الشخصية 
 , Dwiveddi ( أنه يفعل ما يفعله اآلخرون وأنه ليس استثناء من القاعـدة الـسائدة  باعتبار

1977 ,p 73.(  
في ظل سيادة الصبغة المادية على حياة النـاس فـي هـذا             :البيئة االقتصادية واالجتماعية     •

حيـث أصـبح    ،  سواء في الدول الصناعية أو الناميـة      ،  العصر في مختلف أرجاء المعمورة    
وأصبح استغالل نقاط الـضعف فـي        وة بأي وسيلة وبأي تكلفة أمراً طبيعياً      البحث عن الثر  

فيسعى الفرد للبحث عن الثغرات في القوانين       ،  النظام الحكومي من قبيل السلوك العام المبرر      
قوانين ضريبة الدخل وغيرها     مثل:واللوائح الحكومية والتهرب منها بشتى السبل والوسائل        
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، ب من الحكومة واالحتيال عليها من األمـور القابلـة للتبريـر   وأصبح التهر. من الضرائب 
بل قد ينظر لمن يستطيع االحتيال على الحكومة بأنه         . طالما لم تمس الناس بأضرار مباشرة     

وفي ظل هذا المناخ ال يتوقع أن يبقى الموظف العام محصناً أمام كافة             . شخص ذكي وماهر  
قد تحدث ابن خلدون قديماً و). Dwiveddi ,1977,p73-74 (الجهود واإلغراءات المحيطة

إذ يـرى أن    . وكأنه يقرأ الواقع اليومي المعاصر    ،  عن الجاه المقيد للمال   ،  في مقدمته الشهيرة  
 نجد صاحب   «) وفقاً البن خلدون  (المال تابع للجاه والسلطة وليس العكس ألن صاحب الجاه          

: والسبب في ذلك   وة من فاقد الجاه   وثر المال والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً       
. مخدوم باألعمال يتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجـة إلـى جاهـه         أن صاحب الجاه    

فتحـصل قـيم تلـك     ،  فالناس معينون له بأعمالهم في جميع حاجاته من ضروري وكمـالي          
ل فيهـا  ن تبذل فيه األعواض من العمل يـستعم     أ وجميع ما من شانه    األعمال كلها من كسبه   

وهكذا إلى أن ) 370ص ، ابن خلدون ("الناس من غير عوض فتتوفر قيم تلك األعمال عليه          
إذ يكتسب البعض من    » باإلمارة» «التجارة«يصل لوصف األحوال الكثيرة التي تختلط فيها        

خالل المنصب والنفوذ اإلداري في جهاز الدولة أوضاعاً تسمح لهم بالحصول على المغـانم              
، الحـج عـارف   (» »ريع المنـصب  «كوين الثروات السريعة وتكون عادة بمثابة       المالية وت 

2001.(  

  :ويعود توافر هذا المناخ عادة إلى
 عن تلبية احتياجات أفراد الشعب أي عند نقـص الـسلع والخـدمات              قصور الموارد العامة   •

، م اإلغراءات المتوفرة فيسعى األفراد لتوفير احتياجاتهم بالضغط على الموظفين العامين بتقدي         
ففي الدول الغنية يكون حجم الفساد واالنحراف        ويختلف حجم هذه اإلغراءات حسب الحاجة     

والتي يكون فيها بحجم أفل وبمبالغ ضـئيلة حـسب           مختلف عما هو عليه في الدول النامية      
حيث أصبح من المألوف أن يتجه الناس في هذه الدول لدفع مبلغ من المال              ،  الحاجة والمقدرة 

ونتيجـة  . أو غيـره  أو الحصول على جواز سفر    ،  أي عمل إداري يحتاجونه    اولة إنجاز لمح
ويحاولون اسـتغالل   ،  لذلك يستجيب العديد من الموظفين العامين لهذه الضغوط واإلغراءات        

، الفرص التي تتيحها لهم مناصبهم لتحقيق منافع شخصية لهم على حساب المصلحة العامـة             
بانتـشار الفـساد بـين      ،  بيت الصورة لدى عامة أفراد الشعب     وهذه التصرفات تؤدي إلى تث    

  ). Dwiveddi , 1977 ,p 74 (فئاتهم والموظفين العامين بجميع مستوياتهم
 استالم   وبعد،  أسهم االستعمار في غرس الفساد في الدول التي سيطر عليها         : دور االستعمار  •

مار كان ينظر الستباحة األموال     ففي فترة االستع  . الحكومات الوطنية للحكم لم يتغير الوضع     
على أنـه أمـراً     ،  وغشها واالحتيال عليها  ،  الحكومة االستعمارية  والعمل على مخالفة   العامة

، وبعد استبدال الحكومات االستعمارية بالوطنية لم تتغير هذه النظرة كثيـراً          . مقبوالً وأخالقياً 
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ومن العوامـل التـي تـدفع        ).Dwiveddi,1977,p74 (وبقيت العقلية القديمة هي السائدة    
الواقع أن سوء اختيـار     "  سوء اختيار الموظف العام   ،  ندرة الوظائف : الموظف العام للفساد  

مواهبهم واسـتعدادهم    الموظفين فيما مضى وعدم االهتمام بتدريبهم وتشجيعهم على استغالل        
 "بة منه بكفـاءة     أدى إلى فساد الجهاز اإلداري بالدولة وإلى عجزه عن القيام بالمهام المطلو           

  ).181ص ، 1976، حسن وآخرون(
تزايد السلطات التي تمنح للموظفين العامين لتسيير شـئون         ،   وعدم كفاية الرواتب واألجور   
أجراه بيرجر بين طبقة الموظفين في مصر تبـين          ففي بحث ،  الدولة االقتصادية واالجتماعية  

للسلطة والنفوذ الذي يتمتع به      وميأن الغالبية قد أرجعت احترام رجل الشارع للموظف الحك        
وإذالل المواطن العادي رغبة منه في       في إخضاع  والتي يستغلها البعض  ،  الموظف الحكومي 

  ).1976، حسن وآخرون (التحكم والشعور باألهمية
وإغراءات للحصول علـى المـال بطريـق غيـر          ،   مما يخلق فرص كبيرة للموظف العام     

وتحصيل الـضرائب   ،  تبطة بإبرام العقود ومنح التراخيص    مثل قيامه بالعمليات المر   ،  شرعي
  ).Dwiveddi ,1977,p 74 (والمستحقات المالية للدولة

يرجع الفساد في جزء كبير من أشكاله نتيجة للتفاعل اليومي لموظفي الجهاز            : البيئة اإلدارية  •
م مقابلـة   مع عـد  ،  وزيادة حجم الخدمات المقدمة   ،  اإلداري في الدولة مع جماهير المواطنين     

   بدون تأهيل وتدريب مـع عـدم وجـود رقابـة فعالـة علـيهم       ،  ذلك بتوفير عاملين أكفياء   
 . )2003، الحج عارف(

  إن رضــا وتعــاطف كبــار المــوظفين مــع ســوء إدارة الوحــدات التــي يرأســونها  
يعزز الشعور لدى المواطنين بعدم النزاهة والطهارة لموظفي الحكومة وبالقناعـة بـصعوبة         

 امالتهم ومصالحهم بـالطرق الـشرعية ممـا يـدفعهم للجـوء لطـرق الفـساد               إنجاز مع 
)Dwiveddi, 1977 ,p 74 .(  

التي تسود بـين المـوظفين العـامين نتيجـة           الالمسئولية و يدعم ذلك حالة الالمباالة واإلهمال    
  وعدم وجود نظـام للمحاسـبة فـي ظـل تـشتت وتميـع          ،  للقصور في اإلجراءات التنظيمية   

وفي هذا المناخ والـذي     . ا يصعب معه تحديد مسئولية شخص ما عن عمل معين         مم،  المسئولية
، يدرك فيه الموظف العام أن فرصة معاقبته في حال ضبطه بارتكاب عمل غير قانوني ضئيلة              

 ويزيـد مـن االنحـراف والفـساد    ، فإن ذلك يؤدي إلى االستخفاف بأخالقيات العمل الحكومي   
)Dwiveddi ,1977,p 74 .(  

عدام المساءلة يؤدي إلى حدوث الفساد اإلداري والذي يظهـر فـي صـورة التـسيب                إن ان  " 
م القضائي أيضاً قاصراً    وخاصة إذا ما كان النظا    ،  )120،ص  2001،  شهوان( "والترهل للنظام 

 المناصب العليا   وظل تغاضي وتجاوز القيادة القومية عن الفساد الذي يرتكبه شاغل          وفي وبطيئاً
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تقرير موثق لمكتب الشفافية الدولية في  وهذا ما أكده). Dwiveddi , 1977 ,p 71 ( الدولةفي
 ذكر فيه أن القائمين على صناعة الفساد يتولون مناصب سياسية عليا فـي دولهـم                1999عام  

  . )120ص، 2001، شهوان(
  : السلوك غير األخالقي وسبل العالج والحد من الفساد
 لهذا يتحمل المجتمـع كلـه      و الً عن فساد الموظف العام    يعد مسئو  إن المناخ السائد في مجتمع ما     

وفي سبيل عالج الفساد واالنحراف فـي العمـل   . مسئولية االنحراف في سلوك الموظفين العامين   
الحكومي ال بد من اتباع كافة السبل التي تضمن القضاء على مظاهر الفساد والسلوك المنحـرف                

: تنقـسم إلـى    و يتم إتباع اإلجراءات الكفيلة بـذلك      ،ولتحقيق ذلك ،  للعاملين في الجهاز الحكومي   
  ).Dwiveddi , 1977 ,p 75 (وإجراءات عالجية إصالحية، إجراءات وقائية

وهي اإلجراءات الكفيلة بمنع حدوث الفساد من خـالل تـوفير البيئـة             :  اإلجراءات الوقائية  –أ
  : ومن هذه اإلجراءات، عة لوجود ونمو الفساد واالنحرافالنظيفة المان

وخاصة في الوظائف والمراكـز     ،  إسناد الوظائف ألشخاص يتميزون بالنزاهة واالستقامة      •
لضمان عدم انتشار الفساد بين شاغلي الوظائف العليا لما لذلك من أثر على عامـة               ،  العليا
بفرض النظام والمحاسبة لكـل مـن       ،  وكذلك على المستويات التي يشرفون عليها     ،  الناس

  ).Dwiveddi , 1977 ,p 75 (تغالليحاول االنحراف واالس
اتباع سياسة تدريبية وتطويرية مخططة وهادفة لضمان بنـاء ثقافـة وترسـيخ الـسلوك            •

  . األخالقي في المجتمع بصفة عامة والعاملين في الجهاز الحكومي بشكل خاص
وتحقيق التوازن بينها وبـين األعمـال       ،  تحسين المرتبات واألجور للموظفين الحكوميين     •

  .على أقل تقدير، لة في القطاع الخاصالمماث
استخدام أسلوب المحاسبة من أين لك هذا ؟ بفحص إقرار الذمة المالية للمـوظفين بـصفة         •

  . للتحقق من مصدر الزيادة في الثروة التي تتحقق، دورية
التي تكون موضع إغـراء      إجراء عمليات النقل والتبديل للموظفين القائمين على األعمال        •

كمنح القروض واإلعانات والتراخيص    ،  اد أو االستغالل مثل األعمال المالية     للموظف للفس 
  . والتصاريح

أن ال يترك اتخاذ القرارات اإلدارية المؤثرة والمتعلقة بمجتمع التجارة والمـال لـشخص               •
  . واحد بل يفضل أن يعهد بها إلى مجموعة أشخاص

 أي سلوك مخالف للقانون سيلقى      التشديد على جميع العاملين أن ارتكاب      و أن يتم التوضيح   •
والكل سواسـية أمـام     ،  العقاب المنصوص عليه في القانون مهما علت مرتبته أو منصبه         

  . فعالً وقوالً ولن يكون أي استثناء ألي كان القانون
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وإدخال مادة أخالقيات الوظيفة    ،  وبث روح الجماعة والشعور باالنتماء لجهاز محترم       خلق •
  . عليمية والبرامج التدريبيةالعامة في المراحل الت

إن أقوى األسلحة وأكثرها فعالية هو وجود المواطن الواعي والمدرك ألبعاد العمل والحـريص        
 وفي وجود القائد اإلداري الحكومي النزيه والـذي يعتبـر      ،  على المصلحة العامة والعليا للوطن    

مي أي سلوك غير أخالقـي      أو يح  الذي ال يتستر   و ،واألسوة الحسنة لمرؤوسيه   القدوة الصالحة 
  . )Dwiveddi,1977, p 75-76 (عمن يشرف عليهم أو يصدر عن العاملين معه

  : اإلجراءات اإلصالحية العالجية -ب
األولى تطهير جهاز الدولة والقضاء على الفـساد واإلفـساد،   : يرتبط تعبير اإلصالح، بمسألتين   

ية إلى معالجة ظـاهرة الفـساد والتراخـي         بجد و التوجهلذا ال بد من     . وتحسين األداء اإلداري  
جراءات العالجية معاقبـة    إلمن ا . )2002،  الحمش( والتواكل والروتين وتخلف األداء اإلداري    

وسن القـوانين  ، أخالقي بصورة تتناسب والجرم الذي ارتكبه    الموظف الذي يرتكب أي عمل ال     
. في العمل الحكومي والحد منـه     لمواجهة الفساد    والتشريعات التي تجرم السلوك غير األخالقي     

ألنه يتم بعد    وهذا دور سلبي  ،  ولكن يجب أالَّ يقتصر دور الحكومة على مجرد معاقبة المخالفين         
بل يجب أن تمارس دوراً أكثر إيجابية بالقضاء على المناخ          . حدوث المخالفة وارتكاب الجريمة   

فالسمات التي تميز  (Dwiveddi,1977, p76) أو البيئة التي تعتبر بؤرة لفساد الموظف العام
   يكتسبه مـن البيئـة التـي يعـيش فيهـا            يءالموظف الحكومي ليست جزءاً موروثاً ولكنها ش      

  والجـو الفاسـد فـي    ، داخل المكاتب الحكومية ومن طريقة معاملـة زمالئـه ورؤسـائه لـه        
ح ومن المـصلحة العامـة محاولـة إصـال        ،  الدوائر الحكومية يسبب فساد كل قادم جديد فيها       

الموظفين القدامى وتقويم سلوكهم أو االستغناء عن خدمات بعضهم لـضمان إصـالح النظـام               
والبحث عن الجوانب التي تساهم في حل جذري         ).180ص  1976،  حسن وآخرون  ("اإلداري

وترسيخ االحترام للسلوك األخالقي    ،  للمشكلة مثل تحسين ظروف العاملين في الجهاز الحكومي       
 المنحرف وغير األخالقي من المجتمع بصفة عامة ومـن قبـل القيـادات              ونبذ وإدانة السلوك  

كما أن استخدام أساليب العقاب والثواب بشكل متوازن ومدروس يعتبر          . السياسية بصفة خاصة  
وكذلك الحرص على خلق والمحافظة على الموظف المعتز بنفسه وسلوكه          ،  من األساليب الجيدة  

ذي يأبى لنفسه االنغماس في عمل ال أخالقي يلوث سـمعته           وال،  األخالقي المترفع عن الشبهات   
إن استراتيجية . )Dwiveddi , 1977, p 76 (وشرفه ويتنافى مع مبادئه وقيمه ويؤرق ضميره

: تتضمن مكافحة الفساد وتحجيم آثاره تتجسد في عوامل متنوعة أهمها          والتي اإلصالح اإلداري 
أي تطـوير نظـام االختيـار       ،  م واستمرار تطويرهم  االختيار الجيد للعاملين وتعيينهم وتدريبه    

توفير المعلومـات ومتابعـة     ،  تحسين أنظمة الرواتب والمكافآت والحوافز    ،  والتدريب للموظفين 
تفعيـل أنظمـة التـدقيق       و لسير العمل واألداء للمهام المطلوبة وتقييم موضوعي للعمل        مستمرة
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نظمـة العمـل ونظـم المعلومـات وتغييـر          تطوير أ ،  والمتابعة والرقابة والمحاسبة والمساءلة   
، واستبدالها بثقافة داعمة ومساهمة لتحقيق مـصلحة العمـل         السائدة االتجاهات والثقافة السلبية  

وهذا يتطلب تغيير في األفراد وفي اتجاهاتهم ومهاراتهم باستخدام أساليب حديثة مـن الحـوافز        
، ام للتغيير وتبني الفكـرة المـشتركة  والقرار ومن ثم تحريك االلتز   والمشاركة في وضع الفكرة   

وبناء وخلق عالقات جيدة بين اإلدارة والعاملين والمتعاملين معهم بما يحقق التعـاون وتحقيـق           
الوالء واالنتماء ويعمل على تحقيق الجودة الشاملة بتحسين األداء في كل النواحي ومن جميـع               

  ). Dessler , 2002. 109-103،ص2003، الحج عارف (أطراف العالقة
  

  :ةاإلدارة الضريبي 3.2
  :ماهية اإلدارة الضريبية 3.2.1

وحماية حقـوق الدولـة     ،  تعرف اإلدارة الضريبية بأنها اإلدارة المكلفة بتنفيذ القوانين الضريبية        
ومن خـالل  ، من خالل ضمان سالمة تطبيق القوانين دون إجحاف أو تفريط       ،  وحقوق الممولين 

 الضريبية بما يحقق ويرفع من كفاءة النظام الضريبي في خدمـة            اقتراح التشريعات والتعديالت  
كما يقصد بها وزارة الماليـة والـدوائر        . األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع    

الضريبية التابعة لها وجميع الوحدات واألقسام التي تنبثق عنها في مختلف األماكن الجغرافيـة              
من خالل فرض وتقـدير وتحـصيل الـضريبة     ،  ذ القانون الضريبي  والوظيفية والتي تقوم بتنفي   

  . )26، ص 2002، عبد العزيز (وتوريدها للخزانة العامة للدولة
هي الجهاز اإلداري للضريبة والذي يمثل ركناً أساسياً مـن أركـان النظـام               اإلدارة الضريبية 

  الـذي يقـع    و فهـو المحـور التنفيـذي     ،  كما سبق تناولـه فـي الفـصل الثـاني         ،  الضريبي
 من خالل التقدير والتحـصيل والمتابعـة      ،  وتنفيذ السياسة الضريبية  ،  على كاهله تطبيق القانون   

  . )1998، سعد(
مجموعة من العناصر التي تعمل بشكل مترابط لتحقيق أهـداف معينـة       فالنظام الضريبي يمثل  

يعية التي تخـتص    حسب قواعد ومقومات وإجراءات محددة، وتتكون مقوماته من اإلدارة التشر         
بإصدار القانون الضريبي واإلدارة التنفيذية وهي التي تتولى تنفيذ القانون الضريبي الصادر من             

 أيـضاً كما سبق تناوله    و. )2000،  الجليالتي( اإلدارة التشريعية وإصدار التعليمات التنفيذية له     
الجهـاز اإلداري   مثـل   ي،  على ركنين رئيسيين هما الهدف والوسيلة     يقوم   النظام الضريبي    فإن

 النظـام   والتـي تمثـل   ،  الوسيلة من   اً أساس اًعنصر،  المكلف بتقدير وتحصيل الضريبة    التنفيذي
  . )1978البطريق وآخرون،  (الضريبي بالمفهوم الضيق

حيث أنهـا المـسئولة     ،  لذلك فإن كفاءة اإلدارة الضريبية متطلب رئيسي لكفاءة النظام الضريبي         
يبية وتطبيق القانون الضريبي لتحقيق األهداف المخططـة مـن وراء           عن تنفيذ السياسة الضر   
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وهذا مرهون بضمان عدالة التنفيذ خاصة فـي عمليـة التقـدير والتحـصيل      ،  النظام الضريبي 
فمهما وضع من مبـادئ وأسـس للعدالـة والمـساواة وإحكـام             ). 2000الجليالتي، (للضريبة

ومهما وضـع مـن حـوافز       ،  على المكلفين النصوص الضريبية والتي تحدد االلتزام الضريبي       
ألهـداف الـسياسة     للوصول،  تشجيعية وإعفاءات في محاولة لتحقيق االلتزام من قبل المكلفين        

وسيبقى مادة بال روح في غياب إدارة ضريبية تمتلك الكفاءة          ،  الضريبية فإن ذلك لن يجدي نفعاً     
وهـذا مـا حـدا    . داف المرسـومة والقدرة على تنفيذ السياسة الضريبية بما يضمن تحقيق األه     

بالجمعية االقتصادية األمريكية إلى القول بأن إصالح وتحسين اإلدارة الضريبية كفيل بإصـالح         
 النظام الضريبي في أمريكا دون الحاجة إلى تعديل التشريع الضريبي وانتظار ذلـك التعـديل               

سبباً مهمـاً مـن   يعتبر ضعف الجهاز اإلداري الضريبي  و)28-27، ،ص2002عبد العزيز،   (
فاألداء غيـر   ،  وعدم قدرته على تحقيق األهداف المرسومة له      ،  أسباب ضعف النظام الضريبي   

يعود لضعف في بنية النظـام    ،  وخاصة فيما يتعلق منه بضرائب الدخل     ،  الكافي للنظام الضريبي  
ـ "وآليات تطبيقه مما ينعكس على مردوده وعلى عدم توفر أسس العدالة الضريبية فيـه                ود ويع

والذي  الناتج عن ضعف تطبيق التشريع الضريبي      والثاني تنفيذي ،  األول تشريعي : ذلك لسببين 
وعدم فعاليـة اإلدارة الـضريبية فـي فـرض االنـضباط        ،  يعود لضعف الوعي لدى المكلفين    

وألسـباب  ،  الضريبي بسبب ضعف صالحيات الجهاز الضريبي في مكافحة التهرب الضريبي         
هاز استعالمات ضريبي لتوفير المعلومـات الالزمـة عـن المكلفـين            ولعدم وجود ج  ،  قانونية

وعدم وجود شبكة لنظم المعلومات المحوسبة تغطي جميع المحافظـات والمنـاطق            ،  وأنشطتهم
  ). 2001، البيطار (الجغرافية

على كثير من األنظمة فـي    والتي تركت بصماتها- لسنين طويلة ويظهر من الخبرة البريطانية  
سواء التي حكمتها والتابعة لها     ،  طرتها على كثير من البالد عبر تاريخها االستعماري       العالم لسي 

 من أنه ال يوجد نوع      - الدول األخرى والتي تأثرت بسيطرتها السياسية واالقتصادية العالمية        أو
من الضرائب المباشرة تنجح في جو من االهتمام السلبي والالمباالة وفي وجود منظمـة غيـر                

وقـد  ، لتعيين ممثلين محليين موثوق بهم   1747ا ما دفع الحكومة المركزية في العام        وهذ،  كفء
لهم القدرة والقوة مـن      بالقانون الذي أعطى لهم صالحية تعيين مفوضين       تم تأكيد ذلك وتنظيمه   

 والتحـصيل  والقدرة للقيام بعمليات المـسح والتخمـين       سكان المنطقة يتميزون بالصدق والقوة    
)Toby Brrister, 1978,p3.(  

لإلدارة الضريبية والغرض الرئيسي لوجودها هو تحديد االلتـزام الـضريبي          الوظيفة األساسية 
فبعـد تحديـد     ثم تحصيلها لخزينة الدولـة    ،  أي تقدير الضريبة المترتبة على المكلف     ،  الصحيح

اً وحيث أن الضرائب تمثل مورداً رئيـسي      . االلتزام تصبح مسألة التحصيل إجراء آلي ضروري      
فإن ذلك يلقي عليها عـبء العمـل بجديـة     ،  الدولة تسعى دائماً لزيادة مواردها المالية      و ،للدولة
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 ووضع التشريعات التي تحـد مـن التهـرب الـضريبي          ،  واهتمام كبير لتحسين كفاءة اإلدارة    
الطبيعـي   التجنب الضريبي القانوني واتباع مقاييس تنفيذية لوقف أو على األقل تقليل االتجـاه   و
وذلك من خـالل إيجـاد    ).Toby Brrister,1978(لمتزايد نحو التهرب والتجنب الضريبي وا

المكلف واإلدارة الضريبية  (نوع من التوازن والتقارب والتوفيق بين واجبات وحقوق كل طرف         
لتحسين العالقة بينهما وتقليل الضغط الضريبي أي عبء دفع الـضريبة وأثـره             ) الممثلة للدولة 
من خالل ما يعرف بعلم النفس االجتمـاعي  ، هذا ما اهتمت به الدراسات الحديثةو،  على المكلف 

للضريبة والذي يدرس ويبحث في نظرة الممول تجاه الضريبة واإلدارة الضريبية ورصـد رد              
  . )132-130، ص 2002، عبد العزيز (الفعل النفسي للممول تجاههما

  : دعائم اإلدارة الضريبية 3.2.2
وعلى حسن الثقـة بـين الممـول        ،  كفاءة الجهاز اإلداري  : دارة الضريبية على  تتوقف كفاءة اإل  

  )290، ص 2002، عبد العزيز(واإلدارة الضريبية 
علـى اإلدارة   والتي تنطبـق ، األعمدة األساسية لإلدارة العامة Nicholas Henry حدد  وكما

  : لإلدارة الضريبية هيفإن األعمدة األساسية ، الضريبية باعتبارها جزء من اإلدارة العامة
  . وسلوك األفراد، السلوك التنظيمي للمنظمة .1
 وهذان مرتبطـان بكفـاءة الجهـاز اإلداري   . تكنولوجيا اإلدارة ومؤسسات تطبيق السياسة    .2

  .للضريبة
بالثقة  وهذا يتعلق ،  ارتباطها بالخيارات األخالقية الفردية والقضايا العامة      و المصلحة العامة  .3

 .) (Henry, 1989  الضريبيةبين الممول واإلدارة

  
  : العوامل المحددة لكفاءة اإلدارة الضريبية 3.2.2.1

  : وتتوقف على، كفاءة الجهاز اإلداري 3.2.2.1.1
  :  الجانب التنظيمي والسلوكي-أ 

وهي العناصر  ) الموارد البشرية  (ن يشغلونها واألفراد الذي ) النواحي التنظيمية  (الوظائفوتشمل  
  م إذ تعتبر الوظيفة والموظـف الـذي يـشغلها الخليـة األساسـية ألي تنظـيم        األساسية للتنظي 

 وهذا الجانب يعكس تفاعـل العوامـل اإلداريـة والتقنيـة          . إضافة للمتطلبات المادية المساعدة   
 والعالقات بين العاملين في بيئة العمـل  ودور الفرد في المنظمة   واإلنسانية والسياسات التنظيمية  

  ) 2003 ،اللوزي والحنيطي(
  :النواحي التنظيمية  .1

، يجب أن تكون الهيكلية كاملة للدائرة مصممة بحيث تمنع التهرب الضريبي من قبـل المكلـف               
ويجب أالّ تكون اإلدارة    . حقيقةً كفاءة الدائرة   وهذا يتطلب أن يكون المكلف في موضع يرى فيه        
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فالالمركزية الوظيفية  ،  طةقاسية وصعبة وهو ما يحصل في حالة زيادة المركزية للسل          الضريبية
أو في حالـة عـدم      . والسلطة مسألة ذات أهمية واعتبار لتحقيق كفاءة اإلدارة وقدرتها الوظيفية         

أو العمليـات   ،  أو في حالة تسيير الجهاز اإلداري بشكل غير كفء        ،  تخصيص الموظفين بعناية  
  . الوظيفية غير معرفة بدقة

ال يمكـن أن تكـون مجـرد إجـراء      اللتزام الضريبي  يجب أن يعلم أن عملية التقدير لتحديد ا       
هـام  االختبارات الفعالة للرقابة على المـوظفين والم       و فإن تصنيف األفراد والوظائف   ،  روتيني
والتـدريب المـستمر للعـاملين إلكـسابهم المهـارات          ،  نين العام يوالمالءمة للمقدر ،  الوظيفية

فة ذات الصلة بالوظـائف والمهـام المتعلقـة         والمعرفة المتعلقة بأوجه النشاط والميادين المختل     
 حيوية وضرورية لضمان كفاءة المنظمة الـضريبية       اعتبارات،  الضريبية بالمعامالت والعمليات 

  . لتطوير األداء فيها لتحقيق األهداف المرسومةو
لذلك على اإلدارة الضريبية أن تنشئ وحدات مهمة لتتعامل مـع إرجاعـات التجـار األفـراد                

تريح الممول وتخفف من األعباء وتشعره باهتمـام اإلدارة         ،  بطريقة متخصصة جداً  والشركات  
الدولة يجب أن يتم دون إجحـاف بـالمكلف ودون           وأن تحصيل حق  ،  وحرصها على مصلحته  

وإضافة لذلك هناك حاجة لقطاع مهـم       . إضرار بمصالحه وإعاقة إنجاز معامالته وتعطيل وقته      
ولتمييز ،  تقصير والخداع من قبل المكلف بالنظر لتنفيذ االلتزام       داخل وحدة التدقيق للتحقق من ال     

وتعزيز طاقم الوحدات بأفراد مدربين جيداً ولديهم الخبرة من خالل عمليات التدريب المـستمرة          
العالقات العامة ووظائف أخرى متنوعة تهم      ،  في المكاتب وفي حقل التدقيق ومراجعة الحسابات      

  . (Toby Brrister,1978,p41)الدائرة 
ــي    ــضريبية والت ــي اإلدارة ال ــوظيفي ف ــادر ال ــؤهالت للك ــصات والم ــن التخص    وم

، مقدرون ومخمنون لإليرادات  ،  واإلحصائيين،  االقتصاديين: كالتالي تتضمنها المصفوفة الحديثة  
  وقـــد . وخبـــراء إدارة، قـــانونيين ومحـــامين، خبـــراء كمبيـــوتر، محاســـبون

   الـضرائب يجـب أن يكونـوا فـي األسـاس             يـرى أن خبـراء     Bloughكان البروفيسور   
  ، من االقتصاديين وهو ما كان يغلـب علـى المـوظفين فـي اإلدارة الـضريبية األمريكيـة                 

ــسور ــا رأي البروفي ــصر  Galbraith بينم ــضرائب يجــب أال يقت ــوظفي ال   أن عمــل م
بل يجب أن تمتد قدراته لمجـاالت أخـرى وال تقتـصر علـى المعرفـة                ،  على االقتصاديين 

وأن ما كان في السابق هو نتيجة لعدم وجود أو النقص في التخصصات األخـرى               ،  صاديةاالقت
  ).Slitor,1974,p120-121 (المطلوبة

إن طريقة تقسيم وتنظيم الوظـائف والمهـام لتـشكيل          : تحديد الهيكل اإلداري وطريقة التنظيم    
تعتمـد  ،  ي تنظـيم  أو الهيكل التنظيمي لضريبة الدخل هي نفس اإلجراءات أل        ،  الجهاز اإلداري 

بصفة أساسية على تحليل العمل والذي يشمل الوصف والتوصيف الوظيفي للوظائف المتعلقـة             
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. ثم تجميع وترتيب المهام المتشابهة في وحدات وأقسام تمثل الهيكل التنظيمـي           ،  بنشاط المنظمة 
 الجغرافـي   حجم المكلفين وتـوزيعهم    ويتحدد الهيكل التنظيمي لضريبة الدخل تبعاً لعوامل منها       

ومدى توفر أفراد مدربين للقيام بالوظـائف       ،  التطور لدى المكلفين   و الوعي درجة،  داخل الدولة 
وكذلك فيمـا يخـص طـرق التقـسيم     .  القياس والفحص والتقدير الضريبيالمطلوبة في مجال 

  . ن معاًيثنالأو ا، افي واألساس الوظيفيللجهاز اإلداري لضريبة الدخل فيتم على األساس الجغر
  :األساس الجغرافي 

  يتم تقسيم الجهاز لوحدات حسب المراكـز لتغطيـة المنـاطق الجغرافيـة للدولـة لتـسهيل                  
فإن اختيار القائمين  ومن واقع الخبرة في كل من الدول المتطورة والنامية        ،  العمل وزيادة الكفاءة  

  أي مــن البقعــة المقــيم فيهــا ، علــى التقــدير والتحــصيل مــن نفــس منطقــة المكلــف
لما يملكون من معلومات مهمة عن منطقة العمليات والقـضايا  ، المكلف يعتبر أكثر كفاءة وفعالية 

ــالمكلف  ــة ب ــو اإلدارة   . المتعلق ــدول نح ــن ال ــر م ــه كثي ــذا تتج ــة وله    الالمركزي
برقابـة مباشـرة مـن      ،  إنشاء مكاتب محلية بإدارة محلية     وتفويض السلطة الوظيفية من خالل    

  للقيـام بعمليـات المحاسـبة       مـن األفـراد    ن من مختلف المستويات   مراقبين ومشرفين مدربي  
وهذا سيوفر علـى اإلدارة     . لمنطقة إشرافهم  على المكلفين الخاضعين للوالية القضائية     والتدقيق

 حيث يستثمر في العمل في الـدائرة      ،  الضريبية الحاجة لسفر المدراء ما يجعل وقتهم أكثر فائدة        
)Toby Brrister,1978 , p34( .  

  كـأن يـتم التقـسيم    ، ومن أسس التقسيم أن يتم تحديد األقسام حسب الوظيفة    : األساس الوظيفي 
  . اإلرجـاع الـضريبي   ،  وأخـرى لوظيفـة التحـصيل     ،  والتقـدير  التدقيق على أساس وظيفة  

(Toby Brrister,1978,p32).      في معظم الدول تكـون اإلدارة المكلفـة بـإجراء التقـدير
ويكون المدراء مدربون في مختلف العمليات      ،  ة لسلطة إدارية واحدة   خاضع والتحصيل للضريبة 

  . متكافئة محفزات ووضمن شروط توفر فرص، الخاصة بالدائرة
والمـشاكل   الحاجـة للتخـصص    ولكن هذا النظام أحياناً ال يأخذ في الحسبان بما فيه الكفايـة           

 تحظـى باالهتمـام الكـافي أو        نتيجة لذلك وظيفة التقدير أحياناً ال      و .المرتبطة بضريبة الدخل  
وهـذا  ،  فضالً عن الفشل في التعرف على النواحي المختلفة لوظيفة التقـدير          ،  العناية المطلوبة 

وعـدم  ،  يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد االلتزام الضريبي الصحيح على كثير من المكلفـين             
  . الكفاءة للدائرة عموماً

   تجعلهـا تابعـة إلدارة واحـدة       يل فالغالبيـة  وتختلف الدول في كيفيـة إدارة عمليـة التحـص         
والبعض يجعلها إدارة منفصلة عـن إدارة التقـدير مثـل           ) التقدير وتحديد االلتزام والتحصيل   (

والبعض يسند عملية التحصيل لوكاالت خاصة مقابل عموالت أو أتعاب كما           ،  بريطانيا ونيجيريا 
حصر كل جهدها واهتمامهـا فـي عمليـة         اإلدارة الضريبية ت   وفي هذا النظام فإن   ،  في إيطاليا 
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 هذه اآللية التجارية تتطلب تعاون ووجود عالقة مالئمـة          لكن،  التقدير وتحديد االلتزام الضريبي   
 وتوفر كفاءة في عملية توصيل التقارير الالزمة للعمل       ،  بين اإلدارة الضريبية والوكالة الخاصة    

(Toby Brrister,1978,p33) .  
ريبية من خالل مجلس المفوضين في حالة تعدد واتساع وبعـد المنـاطق             وقد تدار اإلدارة الض   

تعيين مجلس مفوضـين إلدارة الجهـاز       . )مفوض مفرد  (أو بواسطة شخص رسمي   ،  الجغرافية
ربما يكون أكثر مالءمة لتنوع الخبرات من مختلف الحقول فـي مواجهـة النـواحي            الضريبي
لكـن  .  أو تدخالت في نواحي تتميز بالحساسيةكما أنه يمكنه تجنب أي ضغوط حكومية     ،  المعقدة

أفضل من المسئول الفرد المفوض بـإدارة        ذلك ال يعني بالضرورة أن يكون مجلس المفوضين       
ويقوم في الحقيقة بهذه    ،  فقد يمتلك الفرد الخبرة والسلطة للقيام بالمهام الرئيسة       ،  الجهاز الضريبي 

وفي هـذه   .  بعض الدول مثل إيطاليا وإسرائيل     كما في ،  المهام بنفس الشكل الذي يؤديه المجلس     
وهذه يمكن أن تكون مزيـة مـن        ،  الحالة جميع المسئوليات تقع على شخص المفوض المسئول       

  . الناحية العملية والرقابة اإلدارية واختبار الضغوط داخل الدائرة
وف المحليـة  وهذا يعتمد على الظـر ، الحتياجاتها وكل دولة تختار وتحدد النظام األكثر مالءمة 

  . والخاصة بكل دولة ومدى توفر األفراد المدربين إلدارة النظام
ويتم اختياره كمنصب سياسي    ،  و بعض الدول تعين رئيس لإلدارة الضريبية ليس كمدير وظيفي         

  ويكــون اختيــاره بنـاءاً علــى الــوالء الــسياسي  ، للتأكـد مــن تنفيــذ سياسـة الحكومــة  
وعادة ما يـتم تغييـره بتغييـر        .  كخبير في مجال الضرائب    وليس بناءاً على معلوماته وكفاءته    
ــة  ، الحكومــة أو الحــزب الحــاكم ــات المتحــدة األمريكي ــي الوالي ــا هــو الحــال ف   كم

)Toby Brrister,1978 .(  
يعتبر العنصر البشري المورد األساسي في المنظمة والذي يتوقف عليـه   : العنصر البـشري   .2

لذلك فإن االهتمام بهذا العنصر ورفـع       ،  نظمة بفعالية وبكفاءته تحقيق األهداف المرسومة للم    
لالرتقـاء بـأداء      ).2001،  حسن (ضرورة حتمية لنجاح المنظمة    كفاءته وتطويره وتنميته  

ثـم االهتمـام   ، أفراد الجهاز اإلداري للضريبة البد من االهتمام بعملية االنتقاء أو االختيـار     
وتوفير البيئة المناسبة له لكي     ،  )291ص  ،  2002،  عبد العزيز  (بعملية التدريب واستمرارها  

فالسلوك اإلنساني  ،  يشعر باالستقرار والراحة النفسية مما يؤدي في النهاية إلى تحسين األداء          
مرتبط بمجموعـة مـن االحتياجـات والقـيم          وهذا السلوك  ناتج عن تفاعل الفرد مع البيئة     

  . )2003، اللوزي والحنيطي (واألهداف
  :) موظفي الضرائب (يار العنصر البشريأسس اخت ومواصفات

، ناجحة ويرجى أن تتميز بالكفـاءة  إن االختيار الجيد للموظفين يعتبر اللبنة األولى لبناء منظمة    
هو األساس الذي سينفذ ما يتقرر من أهداف وسياسـات وخطـط ومـشاريع      فالعنصر البشري 
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ــرامج  ــسالم(وب ــد ال ــاء المــ  ). 2001، عب ــة انتق ــر عملي ــذلك تعتب ــة ل   وظفين نقط
عبـد   (االرتكاز األساسية في إصالح أي جهاز ضريبي باعتبار الموظف هو عماد هذا الجهاز            

  : ، ومن الخصائص التي يجب توافرها في موظف الضريبة)2002، العزيز
  . ومن أهمها األمانة والعفة والقناعة والعدالة: الصفات الخلقية ♦
 على اإلقناع وعلى إصدار حكماً موضوعياً       أن يتمتع بالشجاعة والقدرة   : الصفات الشخصية  ♦

  . ومحايداً يعطي كل من الممول والخزانة العامة حقه دون خوف
يجب أن يتميز موظف الضريبة بقدرته علـى تفهـم النـواحي النفـسية       : النواحي السلوكية  ♦

ويكون لديه فهم ومعرفة بما يعرف بعلم الـنفس         ،  واآلثار التي تتركها الضريبة على الممول     
وعليه يقع عـبء    ،  فهو يمثل الواجهة التي تمثل الدولة أمام الجمهور       ،  جتماعي الضريبي اال

والتي تعتبر أحد دعـائم نجـاح اإلدارة        ،  إرساء دعائم الثقة بين الممول واإلدارة الضريبية      
وعدم التهـرب   عن حقيقة دخله طواعيةوإفصاحه ، وعليها يتوقف تعاون المكلف،  الضريبية

 تسعى اإلدارة الضريبية   وهذا من أهم األهداف التي من المفترض أن        يبيمن االلتزام الضر  
  . لتحقيقه

المعرفـة  ،  الضريبة من المؤهالت األساسية المطلوبة في موظفي      :المعرفة العلمية والتأهيل   ♦
وهذا فيما يخص المفتش بصفة خاصة والذي غالباً ما يكـون            والقانون،  المحاسبية والتدقيق 

هـذا باإلضـافة لنـواحي    ، ارة وبصفة خاصة من تخصص المحاسبة    من خريجي كلية التج   
  . االقتصاد ومختلفة من المعرفة كالحاسوب
إجراء اختبارات للمرشحين تتناول هذه النواحي والتي تـشمل         لذلك عند االختيار يشترط أن يتم     

 وكذلك إجراء اختبارات سـيكولوجية وإجـراء مقـابالت      ،  النواحي العلمية من خالل اختبارات    
، عبـد العزيـز   (للتحقق من الخصائص الشخصية والسلوكية ومالءمة المتقدم لمتطلبات الوظيفة    

وبعد عملية االختيار يجب القيام بعملية التدريب واإلعداد للموظـف          . )294-290،ص  2002
  . ووضعه في المكان المناسب وخاصة المفتش، وتأسيسه جيداً للقيام بالوظيفة

لبنـاء  ، محورية في اإلدارة الضريبية لذلك يجب تأسيسه وإعداده جيداً        فالمفتش يعتبر ذو أهمية     
والذي يعتبر المفتش العنصر الرئيسي لـه ووظيفتـه          شبكة قوية ومتينة إلدارة العمل الضريبي     

النقص العـام فـي األفـراد     و.(Toby Brrister,1978 , p3) الوظيفة األساسية لهذه اإلدارة
يخلق مشاكل للدول المتطورة والنامية علـى        و  للتطور اإلداري  ويمثل عائق ومانع   المهرة كبير 

ــواء ــد س ــة  . ح ــي الحكوم ــة تبن ــي حال ــان إال ف ــي أي مك ــنقص يحــدث ف ــذا ال   وه
 Toby (لجهود مستمرة لتشجيع التدريب وتطويره باستمرار وتوفير الوسائل واإلمكانيات لذلك

Brrister,1978.(       المتعلقة بالراتب  ،  دية والمعنوية كما يجب االهتمام بتحسين شروط العمل الما
تحسن خدماتها لمثل هؤالء األفراد      يجب على اإلدارة الضريبية أن    ،  وظروف العمل ،  والحوافز
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فإن التركيز على رفع مستوى معيـشة العـاملين مـن شـأنه،     ، الكفاءة بشكل يؤدي إلى تحقيق   
ذريعة هامـة لإلفـساد     وعالوة على رفع مستوى أدائهم اإلداري، أن يساهم بقسط كبير في سد             

بـن  (والفساد، كظاهرة خطيرة تهدد المجتمع بصورة عامة، أخالقياً ومادياً، بما ذلك االقتـصاد         
  )2001، عبد السالم

  
  :)الموارد الفنية والمادية (الجانب التكنولوجي ونظم المعلومات -ب

   :لإلدارة الضريبية المعلومات نظام
وبدرجـة دوران عاليـة روتينيـة    ، متنوعة وبحجم كبيرتقوم اإلدارة الضريبية بمهام ووظائف   

، ولما كانت وظيفة فرض وقياس وتقدير الضريبة على المكلفين بها بموجب القـانون    ،  ومستمرة
ومتابعة هذه الوظـائف    ،  تحويلها للخزانة العامة   و ثم تحصيل االلتزامات الضريبية من المكلفين     

وتخزينها واسـترجاعها بـسرعة ودقـة       ،  لمعلوماتوالقيام بها بكفاءة يتطلب توفير البيانات وا      
وهذا يتطلب نظـام     وأساليب التعامل معها ومعالجتها لتحويلها للصورة المالئمة للعمل       ،  وسرية

فعملية التقدير ال يمكن أن تتم بدون توافر معلومات كافيـة عـن   . معلومات يفي بهذه األغراض   
ود قاعدة بيانات عن المكلفين لحـصر       لذلك هناك ضرورة لوج   ،  المكلف وطبيعة نشاطه وحجمه   

يؤدي إلى إجراء التقدير الـسليم    و المكلفين وأماكن عملهم وطبيعة عملهم وحجمه وهو ما يساعد        
كمـا يحقـق سـيطرة      ،  والذي يستند لبيانات ومعلومات واقعية وصحيحة ومن مصادر متنوعة        

بيانات نظـام االسـتعالم      إدخال   إن اإلدارة وحصرها لجميع المكلفين وتقليل التهرب الضريبي      
الضريبي على الحاسب اإللكتروني في وزارة المالية من خالل نظام المعلوماتية المتطور فـي              

 اكتشاف العديد من المطارح الضريبية المخفاة لدى العديد من مكلفي القطـاع             يمكن من الوزارة،
، المباشر مع المكلف  االتصال   كما يتيح ) 2001،  بيطار"( الخاص وتكليفها بالضرائب المتوجبة     

وضمان تحصيل االلتزامات المستحقة من المكلفين بحـصر الـديون المتبقيـة بدقـة لمتابعـة                
وربـط  ، وفي متابعة االستقطاعات لدى الجهات المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية   ،  تحصيلها

ر المعلومات  الدائرة بجهات أخرى مما يسهل عملية التحصيل والمتابعة وفي عملية التقدير بتوفي           
  . من الجهات المختلفة بسرعة

وهي من القواعـد األساسـية       لقاعدة االقتصاد  كما يؤدي إلى تخفيض النفقات وفي ذلك تحقيقاً       
ومن خالل المقارنة بين النظام البريطاني واألمريكي فإن تكلفة ضريبة الـدخل هـي        ،  للضريبة

أحد األسباب األساسية في     وقد كان ،  طانيافي الواليات المتحدة األمريكية أقل بكثير عنها في بري        
المكثف للحاسوب في العمليات الضريبية من قبل إدارة الخدمات الـضريبية            ذلك هو االستخدام  

  .(Kay & King, 1986, p 34) األمريكية
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  :مزايا استخدام الحوسبة في عمليات اإلدارة الضريبية
والتي أصبحت سمة العصر والتي  ،   المعلومات والثورة في تكنولوجيا  ،  مواكبة التطور التكنولوجي   

ولـم يعـد باإلمكـان      ،  واستخدمت في مختلف الميادين والمجاالت    ،  انتشرت في أرجاء المعمورة   
فـي   بـشكل خـاص   واإلنتاجية ألي منظمة وتجاهلها من أجل البقاء واالستمرار وتحسين الكفاءة  

وبالتالي حجم ، ميز بضخامة عدد المكلفينولما كانت اإلدارة الضريبية تت  ،  المنظمات الكبيرة الحجم  
العمل المطلوب القيام به فإن هذا يزيد الحاجة والضرورة لوجود نظام معلومات يقوم على الحاسب 

ليخدم احتياجاتها بالفاعلية والكفاءة المطلوبة لتحقيق األهداف المنشودة، ومن مزايا استخدام            اآللي
  :الحوسبة في اإلدارة الضريبية 

وقت مأمور التقدير بحصوله على بيانات المكلف من خالل الحاسـوب والتـي يـتم               توفير   ♦
  . تحديثها باستمرار بدالً من الرجوع لملف المكلف

توفير البيانات والمعلومات في الوقت المالئم بما يخدم االنضباط الضريبي مـع المحافظـة               ♦
  . على السرية المطلوبة في العمل الضريبي

لتوفر البيانات وسرعة معالجتهـا     الضريبية في مهمة التخطيط والمتابعة    زيادة كفاءة اإلدارة     ♦
  . )297، ص 2002، عبد العزيز (ودقتها

  :تنمية اإلدارية والتطوير المستمرال
سؤال يزيد معرفتنـا عـن المقـصود مـن اإلصـالح اإلداري      . ماذا نعني بالتنمية اإلدارية؟   " 

 .ح عليه مصطلح التنمية اإلداريةومضمونه وصفاته ومتطلباته، علماً بأننا نرج

 التي تستهدف تطوير اإلدارة وترشيدها لتكون فعالة في تحقيق أهـدافها            العمليات اإلرادية وهي  
 اتجاهـات   محاورها في ثالثة  وتتركز  . وواجباتها، باستثمار اإلمكانات المتاحة لها بأحسن وجه      

 :رئيسة

ان؛ والهيكل التنظيمي؛ والقوانيـن واألنظمـة؛  اإلنس: العناية بالمرتكزات األساسية لإلدارة 1 .
واألدوات؛ وعلى التوازي فيما بينها، مع أفضلية لإلنسان، إذ هو هـدف اإلدارة وعمادهـا               

 .األساس

كالتنظيم، والتخطيط، واتخاذ القرارات، والتحفيــز،  : لإلدارة رفع مستوى الوظائف العامة    2.
أهيل العاملين لممارستها ابتداء وباستمرار، أو      من حيث ت  .. والتدريب، واإلحصاء، والمتابعة  

 .من حيث توفير األساليب الحديثة واألدوات المادية الالزمة لها

كالدراسـات واألبحــاث،    : رفع مستوى المهام اإلدارية التقليدية، كما الوظائف العامـة        . 3
 . واألرشفةوالشؤون القانونية، والديوانية، والشخصيـة، واالتصاالت، والبريد، والحفظ

يكفي لتوكيد أولوية التنميـة      و وكلها محاور هامة متشعبة، وعميقة في آثارها اآلنية والمستقبلية،        
تعليم اإلنسان وتثقيفه وتدريبه إداريـاً وفـي   :  التي تتضمنتشمل التنمية البشرية اإلدارية، أنها   
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.. كية والمـسلكية  كل اختصاص علمي وفني وتقني، وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية والسلو         
ونعتقـد أن  .. مادياً، ومعنوياً، وسلوكياً، وتأهيالً، على حد سـواء : أي العناية به من أربع زوايا     

الرقي باإلنسان يعتبر أهم متطلبات التطوير واإلصالح االجتماعي واالقتـصادي، ألنـه هـو              
 .األساس الذي سينفذ ما يتقرر من أهداف وسياسات وخطط ومشاريع وبرامج

 التي تشهد في تقنياتها ونظمها ثورة متسارعة تبهرنا فقـط،           شمولها األدوات اإلدارية  يكفي  كما  
مما يساهم في توسيع الفجوة مع الـدول المتطـورة وتـؤخر            !. ومازلنا مترددين في استعمالها   

فحاجتنا إليها كحاجتنا إلى الماء، وهي تدخل       !. مسيرتنا الحضارية، مع أن المطلوب هو العكس      
بدونها ال يمكن أن تتوفر المعلومـة اآلنيـة          و .شاط بشري كما الماء في جسم اإلنسان      في كل ن  

ومثـل هـذا    .. والرقم الصحيح، مع سرعة تبادلها بين جميع المستويات واألنشطة والفعاليـات          
الوضع ال يساعد على التصرفات والخطط والقرارات السليمة، فضالً عن المصداقية والـشفافية     

 .هافيها ومتابعة مآل

فالـدول  . وتجدر اإلشارة إلى ضرورة السير في اتجاهات التنمية اإلدارية الثالثة على التوازي           
. المتخلفة مثالً، تركز على التخطيط والرقابة، وتنسى باقي الوظائف مما يجعل النتـائج سـلبية              

فهل ينفذ عامٌل غير مؤهل خطةً؟ وما نفع مراقبة عامل جاهل؟ وهل ينصرف من يشكو سـوء                 
يشته إلى واجباته بهمة عالية؟ ولو شبع العامل وكانت القوانين واألنظمة واضـحة، أال نحـد           مع

وهل يمكـن   . من مظاهر الفساد؟ وكيف تتخذ قرارات سليمة بأدوات متخلفة ومعلومات ناقصة؟          
لمنظمة أو شركة أن تنجح إذا حوت في تنظيمها الهيكلي ومالكاتها عناصر فائـضة أو بطالـة                 

 . )2001، عبد السالمبن ( "؟مقنعة

  وعملية اإلصالح االقتصادي تحتاج إلى من يخطط لها، ويقودها، ويـشرف علـى تنفيـذها،               "
  . كما تحتاج إلى إعداد الجهاز اإلداري واالقتصادي وتأهيله للقيـام بتنفيـذ عمليـة اإلصـالح               

  داة فـاإلدارة هـي األ  . لهذا فإن هذه العمليـة تحتـاج إلـى إصـالح إداري شـامل يرافقهـا          
  ويـأتي إصـالح اإلدارة فـي سـياق         . المنفذة لتوجهات اإلصالح، مما يقتضي إصالحها أوالً      

  عملية اإلصالح االقتصادي ليواكبها ويقودها في آن واحد، ممـا يـستوجب االهتمـام بتنميـة                
  الكوادر البشرية وإصالح القوانين واألنظمة والتعليمـات باتجـاه إزالـة الـروتين وتحـسين               

  إال أن ذلك يرتبط مباشرة بمكافحة ظاهرة الفـساد واإلفـساد، عـن طريـق               . وظيفياألداء ال 
  التـي يجـب مواجهتهـا كحالـة مرضـية ينبغـي أن تعـالج،               . إجتثاث أسباب هذه الظاهرة   

  انطالقاً من أنه ال يمكن تحقيق إصـالح اقتـصادي وإداري مـا لـم يـصلح حـال الجهـاز                
ــوفير ــصاء العناصــر الفاســدة وت ــل اإلداري، بإق ــي مجــال العم ــصحي ف ــاخ ال    " المن

  . )2002، الحمش(
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  : تدعيم الثقة بين الممول واإلدارة الضريبية 3.2.2.1.2
    راحة المكلف وتعاون الجمهور من المستلزمات الضرورية لنجاح عمليـة القيـاس الـضريبي،             

 الصحيح وفي المساعدة في تحديد حقيقة الدخل للمكلف بتقديم اإلقرار أي تحديد الضريبة من خالل
  مـن المهـم أن     . الـضريبة  عمليـة تقـدير وتحـصيل      وهو ما تـستند عليـه     ،  الموعد المحدد 

  فغيـاب ذلـك يجعـل      ،   ومصداقيته )1(تكون اإلدارة الضريبية حريصة على درجة وعي المكلف       
  فمما ال شك فيـه أن تـدعيم أواصـر الثقـة المتبادلـة      . من الصعب على اإلدارة تحقيق أهدافها  

   ف واإلدارة الضريبية من شأنه أن يزيل إلى حـد كبيـر معوقـات العمـل الـضريبي                بين المكل 
  . )306، ص 2002، عبد العزيز(

   :واإلدارة الضريبية) المكلف (تحسن العالقة بين الممول واإلجراءات التي تدعم الثقة
ة والمساواة في   إن معاملة الجميع على قاعدة العدال     : العدالة والمساواة في المعاملة للجميع    : أوالً

  : ويتحقق ذلك، تخلق نوع من الرضا بين الممولين، التعامل
فإن عدم إجراء الحـصر الـدقيق       ،   وإلزامهم بتقديم اإلقرار الضريبي    بالحصر الجيد للمولين   ♦

في نفس  ،  وهدر جزء من موارد الدولة    ،  والشامل للمكلفين يؤدي إلى التهرب من قبل المكلفين       
كما وقد يتم زيادة الضرائب     ،  ن الملتزمين بتقديم اإلقرار ودفع الضريبة     الوقت يتم إلزام المكلفي   

التي يتم تحصيلها منهم لتعويض العجز الناتج عن التهرب مما يثير المنازعات ويسبب سـوء               
  العالقة بين الممول واإلدارة الضريبية مما يوسع من دائرة التهرب 

ونزيهـة  ، ملية الفحص موضوعيةيجب أن تكون ع: من خالل الفحص والتقدير الـضريبي    ♦
الصحيحة والرجـوع    و باالعتماد على البحث والتحري وتجميع المعلومات الحقيقية      ،  وعادلة

 إلى إقرار المكلف ودفاتره ومستنداته للوصول لحقيقة دخله ومصادرها دون إجحاف ويجب           
ـ              دير احترام دفاتر وحسابات المكلفين وعدم إهدارها ورفضها بدون مبـرر واللجـوء للتق

كذلك على الفاحص أن يعترف بالمصاريف المرتبطة بالنشاط حتى لو لم يـتمكن             ،  الجزافي
من العوامل التي تدعم الثقة أيضاً الفصل بـين الـسنوات            و ،المكلف من تدعيمها بمستندات   

وأن يتم التقدير حسب حالة كـل سـنة دون          ،  بمعنى أن يتم فحص كل سنة بصورة منفصلة       
وال يجب إذا تم رفض الحسابات في سـنة أن يـتم            ،  نوات السابقة النظر لتقدير ووضع الس   

كذلك بالنسبة للمكلف غير الملزم باالحتفاظ أو الـذي ال          . الرفض المتوالي للسنوات الالحقة   
يفضل أن يقوم المقدر بدراسة وضـع المكلـف ومحاسـبته           ،  يحتفظ بدفاتر حسابات منظمة   

  .الجائر ودير الجزافي البحتبصورة تكون قريبة من الواقع دون اللجوء للتق

                                                        
ضرورة سداد الضرائب المستحقة عليهم من تلقـاء   وبأهمية) المكلفين(الوعي الضريبي هو ذلك الشعور الذي يسود الممولين        )1(

 ) 56، ص 1992،  الرازق عبد(أنفسهم وبرغبتهم الحقيقية دون إجبار إيماناً منهم بدور الدولة في تنمية اقتصاديات المجتمع 
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من الممارسات التي تدعم الثقة بين الممول واإلدارة الـضريبية هـي            : التحصيل الضريبي  ♦
مراعاة قدرة المكلف على التسديد فـي أوقـات تـوفر            و كيفية التحصيل للضريبة وتوقيتها   
الـصبر   وجزلذلك على اإلدارة الضريبية عدم اللجوء للح، السيولة لديه التي تسمح له السداد     

ورفع غرامات التأخير لكي يشعر المكلف      ،  لفترة كافية  على المكلف لتسديد ديونه وتقسيطها    
بحرص الحكومة على مصلحته وهو ما يدفعه الحترام هذا السلوك ما يؤدي إلى تدعيم الثقة               

  . البعد عن التهرب الضريبي وويفرض عليه االلتزام الطوعي، بين المكلف والضريبة
وهذا يتطلب توفير كافـة البيانـات والمعلومـات          وفير الشفافية في الجهاز الضريبي    ت: ثانياً

وتوزيع العمل بطريقة   ،  مع الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة للمكلفين       الالزمة ألداء العمل  
اعتمـاد  . وكذلك توفير اإلمكانات الضرورية من موارد بشرية ومادية       ،  تضمن الرقابة الداخلية  

وضوح والتخلص من مرض سرية المعلومات ووضعها تحت تـصرف البـاحثين            الشفافية وال 
ونشر المعلومات الضرورية منها بالصحف المحلية وإعادة النظر بأسلوب نشر البيانات الماليـة     
المتعلقة بالقطاعين الخاص والعام في الصحف المحلية من خالل نشر قائمة الـدخل وملخـص               

 .باإلضافة إلى الميزانيةتقرير تفتيش الحسابات عن كل شركة 

توضيح موارد الموازنة العامة للدولة وأوجـه اسـتخداماتها للمـواطنين، عبـر النـدوات            ♦
والنشرات الدورية ووسائل اإلعالم األخرى التي يجب إصدارها من الجهات المعنية، إذ أن             

ـ              ة قناعة المواطن بأن الضرائب التي يدفعها سوف تستخدم في تقديم خدمات عامة وملموس
دون إسراف أو تبذير وأن معايشته اليومية لهذه الخدمات واستفادته منها وبخاصة في مجال              
الصحة والتعليم والثقافة والمرافق العامة كالطرق والجسور والحدائق العامة تدفعه إلى سداد            
الضريبة عن قناعة تامة دون أي تهرب، وهذا يتطلب من الدولة تسليط الضوء على هـذه                

 .تي تؤديها مع ترشيد اإلنفاق الجاري واالستثماريالخدمات ال

إيجاد نظام رقابة فعال في مديرية الخزينة في وزارة المالية وفي المحافظات بشكل يحـول                ♦
دون إمكانية قيام أي موظف أو جابي باالختالس من أموال الشعب، لما لذلك من أثر سـيئ          

ب أيضاً وعلى االقتـصاد القـومي،   ليس فقط على األموال العامة وإنما على دافعي الضرائ      
وكذلك إعادة النظر في األنظمة المالية وأجهزة الرقابة الداخلية في كل من شركات القطـاع       
العام االقتصادي والهيئات العامة ذات الطابع اإلداري لمنع االعتداء على األمـوال العامـة              

 . )2000، الجليالتي (واختالسها

والمعلومات الكافية وتوفيرها للمكلف بدون عنـاء سـواء         ت  توعية المكلف بتقديم اإليضاحا     ♦
مساعدته في  و،بالنشرات المطبوعة أو من خالل مواقع اإلنترنت حسب ما يالئم طبيعة المكلف

 ونـدوات وتنظيم لقاءات ، وتوفير خطوط اتصال مجانية، فهم القانون ومعرفة حقوقه وواجباته   
العمل على تقديم الحلول لها من خالل االتفـاق         ودراسة المشاكل و   تناقش األوضاع الضريبية  
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كل ذلك يعمل على تخفيف العداء التقليدي بين المكلف         . بين اإلدارة الضريبية وفئات المكلفين    
  . ويعمل على تدعيم الثقة وتحسينها بين الطرفين، واإلدارة الضريبية

ح وجهة نظره ودفاعه والسماح له بتوضي، إتاحة الفرصة للمكلف لالعتراض على قرار التقدير     ♦
والعمل على التوصل التفاق بدون التوجه للقضاء أي فض         ،  أمام الجهات المختلفة في اإلدارة    

مما ، يحدث ضرراً بالمكلف والبت بسرعة دون تأخير، المنازعات التي تحدث ودياً مع المكلف
  . )319-306، ص 2002، عبد العزيز (الثقة بين المكلف واإلدارة الضريبية يبني ويدعم

  

  :الجهاز اإلداري لضريبة الدخل بغزة  3.3
وهو الجهاز المكلـف    ،  ول عن جباية الضريبة   ئفي الهيكل اإلداري المس     تتجسد اإلدارة الضريبية  

كما جاء في نص المادة الثالثة في الفصل الثاني من القـانون            ،  بإدارة وتنفيذ قانون ضريبة الدخل    
ن مفوضاً ومأموري تقدير ومن تدعو إليهم الـضرورة مـن   للمندوب السامي أن يعي  "  المعمول به 

  . إلدارة هذا القانون وتنفيذه كما يجب، الموظفين واألشخاص
كان الجهاز اإلداري لضريبة الدخل بغزة في عهد اإلدارة المصرية تابعـاً إلدارة الحـاكم العـام         

ئد العـسكري اإلسـرائيلي   أما في عهد االحتالل العسكري اإلسرائيلي فقد كان يتبع القا    ،  المصري
وأما في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية فهو يتبع وزارة الماليـة ويمثـل الجهـاز               ،  لقطاع غزة 

 والذي يعرف بالمديرية العامة لضريبة الدخل واألمالك محافظات غزة        _ اإلداري لضريبة الدخل    
  . التابعة لوزارة المالية أحد الدوائر اإليرادية_ 

  : لضريبية في عهد الحكم العسكري اإلسرائيلياإلدارة ا 3.3.1
وأما باقي ،  يدار بواسطة ضابط ركن يتبع للحاكم العسكرياالحتاللكان الجهاز اإلداري في عهد  

وقد بلـغ عـدد   ، )1(الدائرةمدير عام    ومنهم،  الموظفين العاملين في ضريبة الدخل فهم فلسطينيون      
وقد تم االستعانة بالموظفين ،  موظف 35حوالي   م1988الموظفين الفلسطينيين في الدائرة في سنة       

اإلسرائيليين قبيل تقديم الموظفين الفلسطينيين استقالتهم الجماعية بناءاً على قرار القيادة الموحـدة             
  . 8/3/1988 األولى بتاريخ لالنتفاضة

  :اليوقد كان تقسيم الوظائف في عهد االحتالل اإلسرائيلي كالت :أقسام العمل في الدائرة
  . ويختص بملفات المكلفين المسجلين كشركات: قسم الشركات •
عهد  ويعتبر هذا القسم هو القسم الرئيس في ضريبة الدخل في         : قسم المهن الحرة والمختلفة    •

  .  من حيث عدد المكلفين ومن حيث حجم العمل واإليراداالحتالل

                                                        
، ثم تم )الحرة والمختلفة(حاصل على الثانوية العامة، عين كاتب حسابات عل الدرجة العاشرة، ثم عين مسئوالً عن قسم المهن ) 1(

، وقد شارك في العديد من الدورات التدريبية خالل      86 في العام    Aتعيينه مديراً عاماً لدائرة ضريبتي الدخل واألمالك بدرجة         
مقابلة مع مدير عام ضريبة الدخل (ن لمدة أربعة أشهر في إحدى الجامعات اإلسرائيلية يعمله منها دورة إدارة مع المدراء العام

  ).7/2003سابقاً، 
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، وتجـارة الماشـية   ،  واتويختص بملفات المكلفين من تجار الفواكه والخضرا      : قسم الزراعة  •
  . المعجنات وباإلضافة للمطاعم ومصانع الحلويات

والـذين يحاسـبون   ، ويختص بملفات المكلفين أصحاب سيارات النقل واألجرة      : قسم السيارات  •
  ). ضريبة مقطوعة (على أساس التحديد

  . باإلضافة لقسم الحاسوب والحسابات واألرشيف
  :طة الوطنية الفلسطينيةاإلدارة الضريبية في عهد السل 3.3.2

تم استالم اإلدارة المدنيـة ومـن       ،  بعد استالم السلطة الوطنية لقطاع غزة بموجب اتفاقات أوسلو        
 إلى 88وتمت عودة معظم الموظفين السابقين الذين استقالوا في عام        . ضمنها دائرة ضريبة الدخل   

إجـراء عـدد مـن       وطنية تم وفي إطار بناء المؤسسات ال    ،  1994 يونيو   العمل بالدائرة في شهر   
  .)1( معظمهم من المحاسبين94 موظف في عام 13بلغ حوالي ، التعيينات في الدائرة

  : تطور عملية البناء لإلدارة الضريبية بغزة 3.3.2.1
إرساء قواعد هذه اإلدارة بكافة النواحي من حيث الكوادر الوظيفيـة ومـن              و استمرت عملية بناء  

في ظل اآلمال المعقـودة      خاصة،  لمواجهة احتياجات العمل المطلوب   ،  والتجهيزات،  حيث األقسام 
حيث سـارع المـستثمرون إلـى تأسـيس المـشاريع           ،  على تحسن وانتعاش الوضع االقتصادي    

مما أدى إلى زيادة واضحة في عـدد        ،  وتسجيلها رسمياً لالستفادة من الفرص المقبلة     ،  والشركات
تحسين وتطوير اإلدارة لمواجهة   وهذا يستلزم ،  امل معها المكلفين والملفات الضريبية المطلوب التع    

  . زيادة األعباء والمسئوليات المطلوبة
ومـن حيـث   ، وقد انعكس ذلك في تطور حجم الدائرة من حيث عدد الموظفين ومن حيث األقسام    

  . وتنوع األقسام في الدائرة، التغطية الجغرافية بزيادة عدد المكاتب
  تطور عدد الموظفين من حـوالي ثالثـين موظفـاً بعـد اسـتالم              فمن حيث الكادر الوظيفي      

   كمـا يتـضح مـن       2003 موظف في عـام      139 ليصبح   94السلطة الوطنية للدائرة في عام      
  ).3.1 (الجدول رقم

  )3.1( جدول رقم
  عدد الموظفين في دائرة ضريبة الدخل تطور

ما قبل   السنة
  السلطة

94  95  96  97  98  99  2000  2001  2002  2003  

  -  -  -  18  11  13  28  5  18  13  33  العدد المضاف
  139  139  139  139  121  110  97  69  64  46  33  اإلجمالي

  دائرة ضريبتي الدخل واألمالك بغزة، قسم الشئون اإلدارية: المصدر
                                                        

أسامة  و)مدير مكتب غزة ومساعد المدير العام(، نبيل المبيض )المدير العام لضريبة الدخل بغزة (بيان أبو شعبان : مقابلة مع )1(
  ). مدير الشئون اإلدارية(و كميل أب
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، 2003 مفـتش فـي   70 ليصل إلـى  94 مفتش عام  12ومن حيث عدد المفتشين فقد زاد من        
وتوزيعهم حـسب   ،  2003-1994مالي عدد المفتشين من عام      يبين تطور إج  ) 3.2(الجدول رقم 

  . المكاتب التي تغطي مناطق القطاع
  )3.2(جدول رقم 

  2003 -1994 عاممن ) حسب التوزيع الجغرافي( تطور عدد المفتشين
  السنة

  المكتب
94  95  96  97  98  99  2000  2001  2002  2003  

  42  42  42  40  32  37  29  28  24  22  غزة
  13  13  13  13  10  9  8  6  6  -  خانيونس
  6  6  6  6  6  5  5  -  -  -  رفح
  9  9  9  9  6  -  -  -  -  -  جباليا
  70  70  70  68  54  51  42  34  30  22  الكلي

  دائرة ضريبتي الدخل واألمالك بغزة، الشئون اإلدارية: مصدرال
  )3.3(جدول رقم 

  في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية تطور عدد المكلفين للدائرة
  السنة

  العدد
ن م
68-93  

94  95  96  97  98  99  2000  2001  2002  2003  

  820  896  785  3984  4269  2668  1917  1742  1719  1087    الملفات الجديدة
  42885  41865  40969  40184  36100  31831  29163  27246  25504  23785  22698  الكلي

  دائرة ضريبتي الدخل واألمالك بغزة، قسم الحاسوب :المصدر
 -اء التنظيمي للدائرة فقد تم فتح مكاتب جديدة بخالف المركز الرئيسي بغزة             ومن حيث تطور البن   

المناطق الجغرافية والتسهيل على المـراجعين        لتغطية -الذي اقتصر العمل به في عهد االحتالل        
 فتم فتح مكتب في مدينة خانيونس  .. من المكلفين في إنجاز معامالتهم في مناطق قريبة من عملهم         

خيراً تم فتح مكتب في منطقة ديـر الـبلح   أو،   تم فتح مكتب الشمال في منطقة جباليا       كما،  ثم رفح 
  .لخدمة المنطقة الوسطى

فصل ،  وقسم المتابعة ،  قسم التدقيق : كذلك فيما يتعلق باستحداث أقسام جديدة لم تكن موجودة وهي         
ـ ـداث قسـثم استح، لـح لكل واحدة قسم مستق  ـالمهن الحرة والمختلفة ليصب    ار الممـولين  م كب

  .IMF بناءاً على مشورة فنية من صندوق النقد الدولي إل
المساحة المخصصة لدائرة    و وتوسيع المكان ،  كما تم زيادة عدد المكاتب للموظفين في مكتب غزة        

مقر المفاوضات السابق بعد     و حيث تم شغل عدد من مكاتب ديوان الموظفين العام        ،  ضريبة الدخل 
  . إخالئها

  . بناء نظام الحاسوب بالتعاون مع شركة البحر و،التجهيزات الالزمة للعمل كما تم توفير
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  : الهيكل التنظيمي لدائرة ضريبتي الدخل واألمالك 3.3.2.2
ومن ضـمنها  ، لم تعتمد هيكلية رسمية لوزارة المالية   ،  منذ بداية عمل السلطة الوطنية الفلسطينية     

إالّ أن عـدم    ،  نع من وجود هيكلية في الواقـع      ولكن هذا لم يم   ،  دائرة ضريبتي الدخل واألمالك   
وخاصة فيما يتعلق    )1(اعتمادها بصورة رسمية يؤثر بشكل رئيسي على عملية تسكين الموظفين         

 وبالتـالي فهـم خـارج     ،  بالمدراء الذين حصلوا على ترقية لدرجة مدير دون الرجوع للدائرة         
ر لموظف بدرجة وظيفية أدنـى مـن       ول المباش ئففي بعض الحاالت يكون المس    . الهيكلية القائمة 

  . وخالف في غير صالح العمل ما يؤدي إلى صراع، )2(أو على نفس الدرجة، مرءوسه
  : التقسيمات التنظيمية في الدائرة

   :حسب التوزيع الجغرافي: أوالً
مجمـع الـدوائر     ومقرهـا الرئيـسي    تشرف المديرية العامة لدائرة ضريبتي الدخل واألمالك      

 )3.1( كما في الشكل رقـم       تغطي قطاع غزة   مكاتب على خمسة   غزة - خضرة أبو-الحكومية  
  :وهي

 مكتـب محافظـة  ،  محافظة خانيونسمكتب، كتب محافظة الشمال بجباليام،  مكتب محافظة غزة  
  . مكتب الوسطى بدير البلح ورفح

  

  )3.1(شكل رقم 
  الهيكل التنظيمي لدائرة ضريبة الدخل حسب التوزيع الجغرافي

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  

  

  من إعداد الباحثة
                                                        

  .مقابلة مع السيد مدير عام ضريبة الدخل) 1(
  .96صفحة ) 3.2(أنظر الشكل رقم  )2(

املديرية العامة لدائرة 
 ضريبيت الدخل
  واألمالك

مكتب حمافظة 
  غزة

مكتب حمافظة 

  خانيونس

  مكتب حمافظة
   رفح

  مكتب الشمال
  جباليا

  مكتب الوسطى
  )دير البلح( 
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  : والمركزية، حسب نطاق الخدمة: ثانياً
  : وتقسم المديرية حسب هذا التقسيم إلى نوعين من األقسام 
لجميع المكاتب التي تغطي القطـاع وتتبـع اإلدارة          وهي التي تقدم خدماتها    : األقسام العامة  -أ

ومركزها في مقـر اإلدارة     ،  لها في الفروع  العامة فهي ال تتبع أي من المكاتب وال يوجد مث         
  :وهي ، العامة بغزة

  .قسم االستعالمات .1
  .قسم األرشيف .2
  .قسم الحسابات .3
  . قسم شؤون الموظفين والعالقات العامة .4
  .قسم الحاسوب .5
  .قسم االستقطاع من المنبع .6
  . قسم كبار الممولين .7
  .قسم الشؤون القانونية .8
  . قسم المتابعة والمعابر .9

وهي عبارة عن األقسام التي تمارس عملها في مختلف الفروع وهـي            : ظيفيةاألقسام الو  -ب
، المهن المختلفـة  ،  المهن الحرة ،  قسم الشركات : وهي،  نشاطه و مقسمة حسب طبيعة المكلف   

  . كبار المكلفينوقسم ، الزراعة
  :التقسيم حسب النشاط األساسي : ثالثاً

تصنف األقسام تبعاً    و ،يفة األساسية للدائرة  تعتبر مهمة إجراء التقدير والتحصيل الضريبي الوظ      
  :)1(لذلك إلى نوعين

، وهي األقسام التي تقوم بعملية التقدير والتحصيل الـضريبي        : األقسام أو المراكز اإلنتاجية    -أ
  . باستثناء قسم السيارات، وجميع الموظفين بهذه األقسام هم محاسبون

  :وهذه األقسام هي 
 التي تصل صـفقاتها     - من كافة المكاتب     -بالملفات الضريبية   ويختص  : قسم كبار المولين   -1

، شركة عادية ،  فرد (أو المكلف ،  بغض النظر عن نوع النشاط    ،  مليون شيكل فما فوق   3 إلي
  ). أو شركة مساهمة

 مليـون   3ويختص بكافة ملفات الشركات المساهمة والتي تقل صفقاتها عن          : قسم الشركات  -2
  . القرطاسية، واألحذية،  الفردية والشركات العادية لألغذيةباإلضافة لجميع الملفات، شيكل

                                                        
 )3.3(أنظر الشكل رقم  )1(
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الكـوافير  ،  المحاسـبين ،  المحامين،  المهندسين،  ويختص بملفات األطباء  : قسم المهن الحرة   -3
  .  مليون شيكل3وأي مهن أخرى تتعلق بملفات فردية وصفقاتها أقل من ، الخياطة، والحالقة

راد والشركات العادية لمختلف المهـن واألعمـال        ويختص بملفات األف  : قسم المهن المختلفة   -4
، سمكرة وأي حرف أخرى لم تشملها األقـسام الـسابقة         ،  سباكة،  حدادة،  الحرفية من نجارة  

  .  مليون شيكل3والتي ال تزيد صفقاتها عن 
 مليون  3 التي ال تزيد صفقاتها عن    ،  ويختص بملفات األفراد والشركات العادية    : قسم الزراعة -5

وتـشمل تجـارة الخـضراوات       مال المتعلقة بالنشاط الزراعي النباتي والحيواني     شيكل لألع 
باإلضافة لإليجارات والمعجنات والمطاعم  واألسماك واللحوم والماشية،،  والحمضيات والفواكه

  . والمخابز والسكاكر
 ويختص بملفات السيارات بكافة أنواعها التي تعمل في مجـال النقـل وآالت            :  قسم السيارات  -6

حيث تكون  ،  أي ضريبة مقطوعة بغض النظر عن حجم عملها       ،  التي تحاسب بالتحديد  ،  الحفر
حسب نوع السيارة وسنة إنتاجها، ولهذا يعمـل  ، مبالغ الضريبة محددة في قوائم لدى الموظف      

  . بهذا القسم موظفون غير محاسبين
وهـذه األقـسام    فة األساسيةوهي األقسام التي تقدم الخدمات الالزمة للوظي   :  األقسام المساندة  -ب

  : هي
والتي تقوم بتنـسيق وتقـديم      ،  والسكرتاريا التابعة له   وتشمل مكتب المدير العام   : اإلدارة العامة  •

  . األعمال التي تساعد المدير العام في القيام بمهامه وإدارته للدائرة
  : ويختص بنوعين من االستقطاع هما: )الخصم من المنبع(قسم االستقطاع •

تقطاع الرواتب وهي عملية تحصيل ضريبة رواتب الموظفين والعـاملين لـدى كافـة               اس -أ 
  . والمشغلين األفراد، ولدى الشركات الخاصة، الجهات الرسمية العامة

، بمنح شهادة خصم للمكلف لتقديمها للجهات التي يورد لهـا         و يقوم القسم  :خصم الموردين -ب  
وبسبب مماطلـة   ،  كحد أعلى % 5 بةوتكون بنس ،  بموجب نسب تحدد حسب وضع المكلف     

، يقوم القسم بمنح شهادات خصم صـفرية      ،  بعض الجهات لتوريد المبالغ المقتطعة للمكلف     
كما يقوم القسم بمتابعة توريد االستقطاعات      .على أن يدفع المكلف قيمة الخصم نقدا للدائرة       

  . وإضافتها لحساب المكلف، من الجهات المستقطعة
متابعة القضايا التي تنشأ ، د على االستشارات القانونية التي تعترض العملالر: الشئون القانونية •

 لحقوق وديون الدائرة    ومتابعة الشيكات المرجعة والمطالبة القانونية    ،  من خصومات مع المكلفين   
  . لدى الغير

 ،اإلجازات، متابعة إجراءات التعيين الترقيات، وتختص بإدارة شئون الموظفين: الشئون اإلدارية •
  . متابعة الحضور واالنصراف اليومي، الرواتب
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وهو القسم الذي يقوم بتدقيق الملفات الضريبية، ومراجعة قرارات التقدير التي تم            : قسم التدقيق  •
حيـث يـتم    ،  أي تقوم بمهمة الرقابة الداخلية في الدائرة      ،  بموجبها تحديد الضريبة على المكلف    

ثم من المدير المخـتص     ، ثم من رئيس القسم     ، رار  توقيع القرار من قبل المفتش الذي أعد الق       
  .ومن ثم يرسل الملف لقسم التدقيق إلجازته قبل إرسال الملف لقسم الكمبيوتر إلدخاله، بالقسم

المتابعة والكشف الخارجي على المكلفين ومراكز أعمـالهم   مسئوليته و:قسم المتابعة والمعـابر    •
وكذلك اإلشراف على المعابر، مراقبة تحركات . يدانيوإبالغ الدائرة من خالل تقارير الكشف الم

كما ويمنـع دخـول   ، وإبالغ القسم المختص بقسائم المعلومات عن ذلك      ،  السلع الواردة للمكلفين  
وإال ، حيث يشترط وجود خلو طرف ساري المفعول من الدائرة، بضائع للمكلفين غير الملتزمين  

هذا يلزم   و وحصول المكلف على خلو الطرف    ،  رةيتم حجز البضائع الواردة لحين مراجعة الدائ      
  . المكلف بتسديد التزاماته الضريبية

وإرجاعها بعد إنهاء ، وتسليمها للموظفين، ومسئوليته االحتفاظ بالملفات الضريبية: قسم األرشيف •
واستالم الميزانيات واإلقرارات ، وكذلك استالم أي طلبات للمكلفين،  العمل بها من قبل الموظفين    

كما ،  وكذلك إرسال أي إشعارات أو تقديرات للمكلفين واالحتفاظ بنسخة منها في الملف           . مقدمةال
  ). اإلشعارات والنماذج الالزمة للعمل (أنه مسئول عن المستلزمات والقرطاسية

 لفين من فتح الملفـات الـضريبية      يتم من خالله إدخال جميع البيانات عن المك       : قسم الحاسوب  •
وإصـدار كـشوف الحـساب      ،  وكل ما يتعلق بالمكلفين   ،  تم والدفعات المسددة  والتقديرات التي ت  

  . باإلضافة للبيانات اإلحصائية الخاصة باإلدارة، للمكلفين
 ،وتخزين قسائم الدفع بإدخالها إلى الحاسوب    ،  ويقوم بإعداد أوامر الدفع للمكلفين    : قسم الحسابات  •

البنوك وإعـداد المطابقـات الـشهرية قـسم         والمتابعة مع   ،  إعداد تقارير اإليرادات الشهرية   و
 ،توجيه المكلف للقسم والمفتش إلنجاز معاملته أي توزيع العمل علـى المفتـشين           : االستعالمات

لـى استفـسارات    باإلضـافة للـرد ع    ،  إصدار خلوات الطرف واعتمادها من قبل المسئولين      و
الموظفين ألمـاكن عملهـم     ويختص قسم السائقين بنقل     : والخدمات السائقينالمراجعين للدائرة   

ومنها القيام بالكشف والتحري     لمهام المطلوبة المتعلقة بالعمل   والقيام با ،  بالنسبة لموظفي المعابر  
وبالنسبة للخدمات كل ما يتعلق بالنظافـة وتـوفير         . والمتابعة الميدانية للمكلفين وأماكن عملهم    

  . والموظفين، قساموالمراسالت الداخلية بين األ، االحتياجات الالزمة للعمل
ال يوجد هيكلية معتمدة رسمياً من قبل الوزارة كما أفاد السيد المدير العام رغم قيامهم بإعـدادها                 

تقوم اإلدارة حالياً بإعداد هيكلية بناءاً على طلب الوزارة وقد اعتذر عن إعالنهـا    و ،أكثر من مرة  
، ام والمسئوليات التي يختص بها كل قسم      قبل اعتمادها رسمياً، كما تقوم اإلدارة حالياً بوصف للمه        

  . أيضاً )1(كطلب الوزارة
                                                        

المعد من قبل مديرية التدريب وتنمية الموارد البـشرية         ) وصف وتوصيف الوظائف  (تم إرسال استبيان خاص بتحليل العمل       ) 1(
  . 10/6/2003المدراء فقط بتاريخ  وشرفين على األقسامبالوزارة، للم
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  )3.2 (شكل رقم
  التقسيمات الوظيفية لمكتب غزة ومستويات اإلشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  

  
  
  
  
  
  

  1/7/2003أقسام التقدير الضريبي في مكتب غزة كما هي في 
   Cدرجة مدير ** ، نائب مدير D درجة*  

  من إعداد الباحثة

  المدير العام

مدير قسم 
الشركات 

  والشئون الفنية

مدير قسم 
  الزراعة

مدير قسم 
المهن الحرة 
  والسيارات

مدير قسم 
المهن 
  المختلفة

رئيس قسم 
كبار 
  **الممولين

يس قسم رئ
  **الشركات

رئيس قسم 
المهن 
  المختلفة

رئيس قسم 
  المهن الحرة

رئيس قسم 
  الزراعة

رئيس قسم 
  السيارات

مدير قسم 
* كبار

  الممولين

 3عدد 
  مفتشين

 4عدد 
  مفتشين

 5عدد 
  مفتشين

 4عدد 
  مفتشين

 2عدد 
  موظفين

   مفتشين4
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  3.3شكل رقم 
  الهيكل التنظيمي لدائرة ضريبتي الدخل واألمالك بغزة حسب الوظائف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  األقسام اإلنتاجية
  

  األقسام المساندة
  
  
  
  
  
   

  إعداد الباحثة: المصدر
  

  املدير العام لدائرة
  ضريبيت الدخل واألمالك

  الشئون اإلدارية  السكرتاريا

  مكتب غزة

  قسم كبار املمولني

  قسم الشركات

  قسم املهن املختلفة 

  قسم املهن احلرة

  قسم السيارات  قسم الزراعة

  قسم االستقطاع

  قسم احلاسوب

  ساباتقسم احل

  قسم التدقيق

  األرشيف

  االستعالمات

  السائقني واخلدمات   قسم املتابعة واملعابر

  الشئون القانونية

  الوسطى دير البلح  رفح   خانيونس    الشمال 
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  )3.4 (جدول رقم
  24/6/2003 كما هو في توزيع الملفات الضريبية حسب المكتب والقسم

  المكتب
  العدد والقسم

  الشمال  رفح  خانيونس  غزة

  6680  5206  12739  27485  اإلجمالي
- 375  )993(  )42(  )1(  )206(  
- 5634   )847(  )55(  )20(  )307(  
- 88   )167(  )57(  )13(  )22(  

  659  708  1229  3606  االستقطاع
  253  206  807  1957  شركاتال

  1054  1056  2643  4352  المهن الحرة
  1980  1193  2854  8500  المختلفة
  552  468  2053  2319  الزراعة
  2082  1508  2948  5736  السيارات

  -  -  -  506  كبار الممولين
  غزة، دائرة ضريبة الدخل، قسم الحاسوب: المصدر

تفتح بالقيمة المضافة أما في  رقم لشركة عادية 5634 ---- ،  نشاطله أكثر من  رقم375 ----( أرقام ملفات مكررة
  ).  ملف لشركات عادية88------. ويتم محاسبته فيه فيهاضريبة الدخل فيتم فتح ملف لكل شريك 

  
  :لجهاز اإلداري لضريبة الدخل بغزةل يلبيئاتحليل الموقف  3.3.3

  : من حيث التنظيم: أوالً
 الوضع التنظيمي الراهن في وزارة المالية هو غياب وجـود هيكـل             إن أبرز ما تتسم به معالم     

تنظيمي يحدد الوحدات التنظيمية وتقسيماتها ومسمياتها الوظيفية ونطـاق إشـرافها وتسلـسلها             
  ). 2002، العفيفي (وخطوط ارتباط هذه الوحدات مع بعضها البعض، اإلداري

 الوظيفي هو استمرار للتقسيم الذي كان في        والتقسيم،  كما سبقت اإلشارة ال يوجد هيكلية معتمدة      
عض األقسام الجديدة مثل قسم كبـار       بوالتغيير هو فقط في استحداث      ،  عهد االحتالل اإلسرائيلي  

  . كذلك تم فصل قسم المهن الحرة عن المختلفة، وقسم المتابعة والمعابر، وقسم التدقيق، الممولين
ويقتـصر تنظـيم    .والوسطى، خانيونس والشمالكما تم فتح المكاتب الفرعية في مناطق رفح و    

كمـا ال  ، هذه الفروع على مدير للفرع وعدد من المفتشين والموظفين وال يوجد رؤساء أقـسام            
يوجد قسم تدقيق وال يتم مراجعة وتدقيق القرارات والملفات الضريبية بصورة مستمرة كما فـي    

ويـتم   في زيارات للفـروع    القسموإنما يتم توجه موظف من قسم التدقيق ومسئول         ،  فرع غزة 
  . تدقيق بعض الملفات
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بالنسبة لتقسيم العمل على األقسام المختلفة في مكتب غزة وهو المكتب الـذي يمكـن اعتبـاره                 
مكتمل التنظيم أو الهيكلية فإن التقسيم يتم على أساس متنوع فبعض األقسام تكون حـسب نـوع      

، كون حسب حجم النشاط مثل قسم كبار الممولين       وبعضها ي  المهنة أو النشاط مثل قسم السيارات     
والبعض اآلخر يكون حسب الشكل القانوني للمكلف مثل قسم الشركات هذا بالنـسبة للوظـائف        

تعريفها باألقـسام اإلنتاجيـة تبعـاً        وهي ما سبق  ،  الرئيسية التي تقوم بإجراء التقدير الضريبي     
أما األقسام المساندة فهي مقسمة حـسب       . للتقسيم حسب الوظيفة األساسية لدائرة ضريبة الدخل      

ومن الواضح من األقسام الموجودة أن الدائرة تفتقر ألقسام ووظـائف مهمـة             . النشاط الوظيفي 
قـسم  ،  اإلحـصاء ،  األبحاث والدراسـات  ،  غير موجودة ومن أهمها نظم المعلومات والتطوير      

وهذا يوحي إلـى    ،  تحريقسم للبحث وال  ،  قسم خدمة الجمهور  ،  لجان تخطيط وتنسيق  ،  التدريب
عدم وجود وتحديد ألهداف وأغراض النظام الضريبي والسياسات المطلوب تنفيـذها بـصورة             

  . وكأن الهدف ال يتعدى الجباية دون النظر العتبارات أخرى، مدروسة وحديثة
 ال يوجد وصف وظيفي كما ذكـر مـسئول التـدريب والتنميـة البـشرية           :  الوصف الوظيفي 

وينتقل التعريـف للموظـف     ،  والوظائف تؤدى حسب ما هو متعارف عليها       ،)2002،  العفيفي(
وهذا يعني أن هنـاك خلـالً   . من خالل احتكاكه وتعامله مع الموظفين السابقين له وهكذا      الجديد

وفي نوعية هؤالء وكيفيـة   في عملية تخطيط القوى العاملة أي تحديد العدد الالزم من الموظفين       
العمل  و المالئمة للوظيفة وكذلك في طريقة وأسس ومعايير تقييم األداء        اختيارهم وقياس قدراتهم    

  . ومن ثم نظام الترقيات
، فإن خطوط الـسلطة غيـر واضـحة       ،  نتيجة لعدم وجود هيكلية معتمدة    : السلطة والمسئولية 

والتنظيم الرسمي لدائرة ضريبة الدخل القائم شأنه كشأن البيئة العامة السائدة في القطاع والتـي               
وتفعيل دور  ،  فتقد لالنضباط وغياب احترام وضعف تطبيق القانون على وجه المساواة والعدالة          ت

باعتبـار  ،  المحاسبة والمساءلة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بطريقة متوازنة وعادلة وحازمـة          
السلطات هي بيد المدير العام ويفوضها وقت        فقد يبدو للبعض بأن   ،  الجميع سواسية أمام القانون   

فال . وغير مستقرة ،  فهي غير واضحة ومحددة   ،  شاء لمدراء الفروع والدوائر ورؤساء األقسام     ي
ولكن ذلـك ال يكـون دائمـاً        ،  يمكن القول بعدم وجود خطوط للسلطة حسب التسلسل الوظيفي        

وكـذلك  ، معتبراً، إذ يمكن لرئيس القسم تجاوز المدير المسئول عنه ويتوجه مباشرة للمدير العام        
ونتيجة لغياب تحديـد واضـح وعـدم        ،  ز المدير العام بالتوجه مباشرة لوكيل الوزارة      يتم تجاو 

فالمدير العام يعاني مـن     ،  تبقى الصالحيات منقوصة للجميع   ،  احترام التسلسل الهرمي الوظيفي   
ومن أمثلـة   ،  نقص الصالحيات فال يملك أحياناً حرية اتخاذ القرار نتيجة لتدخل الجهات األعلى           
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 كمـا   )1(وتحديد المهام وتوزيعها علـى المـوظفين      ،  النقل و ،لترقيات والتعيينات ذلك ما يخص ا   
من خالل خطـاب   13/5/2002حدث على سبيل المثال في قيام وكيل الوزارة المساعد بتاريخ        

كذلك فإن مدراء   . موجه للمدير العام بتحديد وتوزيع االختصاصات على مدراء األقسام المختلفة         
أو من تجاوز   ،  )2(زية القرار وحبس كامل الصالحيات بيد المدير العام         الدوائر يشكون من مرك   

البعض من رؤساء األقسام أو الموظفين لهم بعلم من المدير العام باعتبارهم من بطانة المـدير                 
وعدم ،  من سيطرة وتسلط رئيس القسم والمدراء      كذلك يشكو البعض من المفتشين    ،  العام وعيونه 
  . رار وعدم شعورهم باألمن والحمايةاتخاذ الق تمتعهم بحرية

في ظـل هـذا   ، يتضح من ذلك مدى التداخل وصعوبة التنسيق بين المصالح والمواقف المتباينة      
ومجموعـات عمـل    وتكتالت، القوى والمراكز المناخ والذي يقوم على أساس تصارع وتنافس     

جية والداخليـة غيـر   في ظل ضعف التنظيم الرسمي كنتيجة للعوامل البيئية الخار       ،  غير رسمية 
واستخدام الطرق واألساليب االستثنائية    ،  منضبطة في غياب تطبيق واحترام األنظمة والقوانين      ال

والترقيات التي تتم بمـساعي  ، مثل التعيينات التي تتم بدون طلب وإعالن رسمي من قبل الدائرة 
أو بكتاب من الرئيس    والتي تتم من قبل وكيل الوزارة أو الوزير         ،  شخصية خارج حدود الدائرة   

دون علم المـدير   ،  وغير رسمية  شخصيات عامة رسمية   و ،بناءاً على توصية من جهات حركية     
ممن لهـم    حصول بعض الموظفين  ،  ومن المظاهر الخطيرة في هذا الجانب     ،  العام أو استشارته  

 على الترقية بوسـاطة بعـض المكلفـين وبعـض          - كالمفتش   - صلة بعملية التقدير وإجازتها   
ة بعد ذلـك  فما شكل العالق، يكلفون من قبل المكلفين بتخليص الملفات الضريبية محاسبين الذين ال

وعلى تخليص الملفـات وتـسهيل      ،  ما تأثير ذلك على قرار التقدير      و ؟بينهم وبين هذا الموظف   
  !!! ؟. في المعاملة بين المكلفين والعدالة، المهمات

يمات غير الرسمية إلى تنظيمات داخلية وتنظيمـات        تقسيم التنظ  يمكن: التنظيمات غير الرسمية  
  . خارجية

 وهي التي تتم بين مجموعات من الموظفين ألسباب داخلية نتيجة لظـروف             التنظيمات الداخلية 
ومن التنظيمات التي تنشأ نتيجة لظروف العمل       : العمل أو لعالقات شخصية لوجودهم مع بعض      
عض االتجاهات األخرى كحدوث خـالف بـين        منها ما هو سلبي ويكون ناتج عن خالف مع ب         

 أو كتجمع بعض الموظفين حول المسئول كبطانة وحاشية له        ،  عدد من الموظفين ومسئول معين    
وقـد  . يتبرعون بالعمل كعيون له مما يثير الصراع وتجنب الموظفين اآلخرين ومحاربتهم لهم         و

ويكـون  ،   إخالصهم وأمـانتهم   يتم التجمع لتوافق في الميول والمصالح وهذا فيه مزية في حالة          
ومـن  . سلبياً إذا افتقدوا ذلك ألن تجمعهم يكون لمصالح خاصة وفـي غيـر صـالح العمـل                

                                                        
  . مقابلة مع السيد بيان أبو شعبان) 1(
  . مقابلة مع السيد أسامة أبو كميل والسيد نبيل المبيض) 2(
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كالمراجعين من  ،   والذي يكون بين بعض الموظفين وأشخاص خارج العمل        التنظيمات الخارجية 
ير العمـل  بل هو لتـسي ، وهذا النوع غالباً ما يكون في غير صالح العمل      ،  المكلفين والمحاسبين 

وغالباً يكون الطرف الخارجي ذو سطوة سياسية أو على عالقة بجهات           ،  دون الوضع الطبيعي  
أو بإمكانه تقديم خدمات أو منافع للموظف أو حتى يستطيع إيذاءه أي يكون الغرض مـن                ،  عليا

كما قد يكون ذلك ناتج عن االنتمـاء لجهـة أو           . ارتباط الموظف هو حماية نفسه ومنع الضرر      
  . واحد رلفك

  : ما يتعلق بالموارد البشرية وإدارتها: ثانياً
 بموجب طلبـات قـدمت لـوزارة        94سنة   تمت التعيينات في بداية السلطة    : االختيار والتعيين 

ين بموجب صـالحيات الـوزير الخاصـة    وتم التعي وتمت بعد إجراء مقابلة مع الوزير    ،  المالية
  بـدون طلـب أو علـم        ك تعيينـات تـتم    يقول السيد المدير العـام أن هنـا        وبخصوص ذلك 

  وفيمـا يخـص    ،  )1(بل يتم تحويل الموظفين للدائرة الستيعابهم مـن جهـات أعلـى             ،  الدائرة
  تعيين المفتشين وهم من خريجي كليات التجارة تخصص محاسـبة فقـد تـم تعيـين فـوجين                  

ـ            ،  2000،  1998في عامي    ة وكانت عملية التعيين مواكبـة لعمليـة االنتخابـات فـي جمعي
وقد كانت عملية االختيار تتم من خالل ديوان الموظفين العام بعد إعـالن رسـمي               ،  المحاسبين
الممنوح من قبل السيد الرئيس بطلب من ممثلـي حركـة   ( ويتم اختيار جزء من العدد   ،  ومسابقة

وفق هذه الطريقـة والتـي أدخلـت عناصـر     ) فتح في جمعية المحاسبين في موسم االنتخابات     
يتم تحديده من قبل المشرفين علـى        االنتماء والوالء السياسي وجزء    و الكفاءة ثمتنوعة من حي  

الحملة اإلنتخابية من حركة فتح يتم تعيينهم على بند البطالة الدائمة ثم يتم تحـويلهم لمـوظفين                 
  . 2000مازال بعضهم على بند البطالة بدون تثبيت منذ العام ، دائمين
كما يـتم عمـل دورات خاصـة داخليـة          ،  خالل الممارسة  يتم تدريب الموظفين من      :التدريب

وإن كان ذلك ال يتم قبل ممارستهم للعمل فقد يتم ذلك بعد أن يكونـوا تفهمـوا            ،  للموظفين الجدد 
وهذا األسلوب فيه قـصور خاصـة   ، العمل من خالل الممارسة ومن خالل زمالئهم ومسئوليهم    

إذ أن الموظف الجديـد يكتـسب الممارسـات       ،  )تدريب المفتشين ( فيما يتعلق بالتقدير الضريبي   
كما أنه يكون مرهوناً برغبة الزمالء والرؤساء في تقديم المساعدة والتـدريب            ،  الخاطئة السائدة 

ويهـدد  ،  وإطالعه على أمور قد يعتبرونها ميزة لهم حتى ال ينافسهم أو يتفوق عليهم            ،  الصحيح
  . مكانتهم ومصالحهم الخاصة

ـ         لـدورات خارجيـة حـين توفرهـا مـن قبـل الـدول               وظفينكما يتم ابتعاث بعـض الم
  ويـتم اختيـار المـوظفين بموجـب معـايير خاصـة يحـددها             ،  األجنبية كمساعدات ومـنح   

                                                        
  ). السيد بيان أبو شعبان ( مع مدير عام ضريبتي الدخل واألمالك بغزة مقابلة)1(



- 102 - 

   كمـا أنهـا   ،  كما قد تكون مشروطة من الجهة المانحة أو المنظمة لهـذه الـدورة            ،  المدير العام 
  .)1(تعتبر كحافز للموظف

حالياً بعمل دورات متنوعة في مجاالت الحاسوب        رة المالية وتقوم دائرة التدريب والتطوير بوزا    
نحو تطـوير    لموظفي وزارة المالية في إطار التوجه     ،  وفي مجال التحاسب الضريبي   ،  واللغات

كمـا أن إدارة الـدائرة      ،  كفاءة العاملين ضمن برنامج اإلصالح الذي يتبناه وزير المالية الحالي         
الكفاءات للموظفين في نواحي ومجاالت متنوعـة مثـل         تؤكد على الحاجة لتطوير المهارات و     

 وكان من مقترحاتها عقد دورات تدريبيـة لـذلك        ،  العالقات العامة ،  الحاسوب،  التدقيق،  القانون
  ).الصادر من مكتب المدير العام 2002 التقرير السنوي لعامعن (

والذي يعـده المـسئول     ،  ييتم االعتماد في تقييم األداء على التقرير السنوي السر        : تقييم األداء 
كما يتم حالياً إجراء    ،   نتيجة تقريره وال يتم إخباره بها      )2(وال يعرف الموظف  ،  المباشر للموظف 

وفيمـا يخـص    . تسجيل أسبوعي من قبل كل قسم وحصر باألعمال التي يقوم بها كل موظف            
، تقـوم بالتقـدير   المفتشين فهناك إحصائية شهرية يقوم بها كل قسم من األقسام اإلنتاجية التـي              

، عدد خلوات الطـرف الممنوحـة     ،  عدد الملفات التي تم تقديرها    : باألعمال الخاصة بهم وتشمل   
  . )3(مبالغ التحصيل النقدية والشيكات

                                                        
  ) السيد بيان أبو شعبان (ألمالك بغزة مع مدير عام ضريبتي الدخل وامقابلة )1(
والتي كانت تعتبر ال قيمة لها في السنوات السابقة حيث كانت الترقيات (فيما يعتبر سابقة بخصوص الترقيات والتقارير السرية، ) 2(

سالم فيـاض   . دة  يبعد اإلعالن عن البدء في عملية اإلصالح إثر تسلم وزير المال          ) تتم بطرق أخرى، وال ينظر لهذه التقارير      
منصبه، تم إرسال كشف من الدائرة بأسماء الموظفين الذين يستحقون الترقية بمرور أربع سنوات وفقاً لقانون الخدمة والذي يقال 
باتباع النواحي اإلدارية منه، فتم إعادة الكشف من قبل ديوان الموظفين العام لعدم استحقاق العديد من المرفقين بالكشف للترقية 

وتم التأكيد على أنه ال يمكن ترقية . وهي النسبة التي عندها يمكن ترقية الموظف% 75نسبة التقرير السري لهم عن نسبة لتدني 
أي موظف ال يتجاوز هذه النسبة وإن تجاوز عدد السنوات التي يستحق عنها الترقية، أي أن الترقية تتم على أساس األقدميـة        

  .  ولكن لم يكن له أي احترام أو تطبيقوالكفاءة، وهذا القانون موجود سابقاً
تولي الدائرة االهتمام األول للتحصيل أي اإليرادات الضريبية التي يتم تحصيلها وجبايتها من المكلفين، ولهذا فإنه يتم شهرياً                  ) 3(

م المـدير  األعمال المنجزة تقديرات وخلوات طرف ودعوات حضور، ويقـو         و إعداد تقرير شهري بالمبالغ المحصلة لكل قسم      
المسئول عن كل قسم بعرضها في االجتماع الشهري الذي يعقده المدير العام مع مدراء الدوائر والفروع لمناقشة أسباب انخفاض 

لذلك فإن بعض المدراء . اإليرادات في حالة االنخفاض ألي قسم والتشديد على زيادة الجهود واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بزيادتها
للقسم الخاص بهم لنفس الغاية، وبعض المدراء يقيمون المفتش بالمبالغ التي تسجل له كحصيلة عمله الشهري، يعقدون اجتماعاً 

وهي التي يقوم بتحديدها في قسيمة الجباية الممنوحة للمكلف الذي يتقدم للحصول على خلو طرف، وهذا العمل ال يعتبر مقياساً 
الديون المتبقية على المكلف ومن ثـم   و المفتش وإنما حسب وضع المكلف المتقدمألنه ال يتحدد حسب جهد. سليماً لتقييم األداء 

يطلب المفتش سدادها أو تحديد مبلغ سلفية مقدمة حسب تفاهمه مع المكلف تبعاً لمقدرته والضريبة المتوقعة عليه بالنظر للسنوات 
 يوجد عليه أي التزام كما انه ال يتوقف على كفـاءة  وهذا الجهد يقوم به المفتش سواء كان المكلف يستحق دفع، أو ال      . السابقة

الموظف، حيث يتم توزيع العمل بطريقة دورية فقد يكون ذلك بطريق الصدفة فتكون خلوات الطرف التي تحول ألحد المفتشين 
لملفات وخاصـة   أما العمل الحقيقي فهو إنهاء ا     . مسددة اللتزاماتها بينما مفتش آخر يكون من نصيبه مكلف عليه ديون كبيرة           

  . وهو ما ال ينظر إليه كما ينظر للمبالغ المحصلة. الميزانيات المقدمة بعد الفحص
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، من حيث الراتب ال يخفى على أحد تـدني رواتـب المـوظفين      : الرواتب، الترقيات والحوافز  
ون الرواتب عالية ومن أعلى الوظائف حتى       ورواتب العاملين بضريبة الدخل رغم أهمية أن تك       

إال أن راتـب موظـف   ، ودفعه لـسلوك ال أخالقـي  ، ال تمثل تهديداً النحراف وفساد الموظف     
  براتـب أساسـي ال يـصل       )1(فالمفتش يتعين على الدرجة السادسة     الضريبة ليس له أي ميزة    

الرغم من االرتفاع ولم يتم أي تعديل على ذلك ب     ،  %50شيكل مع إضافة عالوة محاسب       1000
وهذا هو وضـع الموظـف      ،  المستمر في األسعار وانخفاض قيمة العملة وتآكلها بفعل التضخم        

الحكومي ولكن يتميز الكثير من الموظفين في الوزارات األخرى مع عدم وجود ضـغوط فـي             
وبدرجات متفاوتة وهذا لم يتمتـع      ،  بحصولهم على ترقيات مستمرة وفي أوقات متقاربة      ،  العمل

 به موظفو ضريبة الدخل إال فئة مرتبطة بوالء تنظيمي أو عالقات شخصية مع جهات مختلفـة               
ومن مظاهر ذلك هو حصول بعض الموظفين على عالوات خاصة تعرف بـسنوات النـضال               

يبقـى األمـل للفئـة       و فحصل البعض عليها وحرم آخرون حسب مساعيه وعالقاته وانتمائـه         
 )2(والذي لم يتم تطبيقـه    ،  يق قانون الخدمة المدنية المتعسر    المحرومة من هذه المؤهالت في تطب     

الروايات التي تتردد بـين      و والذي تنسج حول موعد تطبيقه اإلشاعات     ،  رغم الوعود المستمرة  
ال يغيب عن النقاشات بين الموظفين والذين يرى منهم أصـحاب الـدرجات              و ،الفينة واألخرى 

هم القلة المـسيطرة ذات النفـوذ فـي الجهـاز           ،  يذهالمتدنية والمتوسطة أن السبب في عدم تنف      
اإلداري الحكومي من ذوي الدرجات العالية والذين حصلوا عليها بطرق استثنائية وخاصـة ال              

أي ، والذين لن يستفيدوا من تطبيقه وفق المعايير التي سـيتم تطبيقهـا          ،  تتفق والمعايير الطبيعية  
باط والعدالة لعامة الموظفين، وهذا بال شك       ويعيد بعض االنض  ،  يتعارض مع مصالحهم الخاصة   

 حيث أشار إلـى أن مـن        2002وكما ورد في التقرير السنوي لعام       ،  يؤثر على أداء الموظف   
كما اقتـرح ضـرورة     ،  معيقات العمل في الدائرة تذمر الموظفين لعدم الحصول على الترقيات         

  . العمل على إنصاف الموظفين من حيث الحوافز والوضع الوظيفي
ونظـام  ،  انخفاض في الرواتـب    و في ظل الوضع السابق اإلشارة إليه من عدم العدالة        : االنضباط
فهنـاك  ، ال يمكن أن يؤدي إلى انـضباط الموظـف       ،  الفاسد الموجود على أرض الواقع     الترقيات

كما أنه ليس بحاجة لتزكية من المسئولين في الدائرة ، الموظف الذي له من يحميه فهو فوق القانون
وهناك تأثير للعالقات الشخصية بين الموظفين والمـسئولين فـي       ،  حصول على الترقية وغيرها   لل

ويمكن القول بأن اهتمام    . فال يتعرض الجميع للمحاسبة واالستجواب بنفس الطريقة      ،  داخل الدائرة 
                                                        

 هذا الوضع يختلف عما هو عليه الحال في الضفة الغربية حيث يتم تعيين المفتش على الدرجة الرابعة، كما يحصل على عالوة )1(
  . ع غزةخاصة بوزارة المالية زيادة عما يحصل عليه المفتش بقطا

للمستويات األدنى بأثر رجعي من تاريخ % 50 و)المدراء(للدرجات العليا % 30نسبة : تم تطبيق جزء من قانون الخدمة المدنية )2(
م وما زال القانون موضع دراسة وتعديل، وتم اعتماد القانون المعدل من قبل المجلس التشريعي وبانتظار إقـرار     1/9/2003

 .  م كما وعد مجلس الوزراء2005ية لتطبيقه، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر حزيران اللوائح واألنظمة المال
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وهـم ال يـستطيعون أن يفرضـوا    (، المسئولين في الدائرة حول االنضباط هو االهتمام الـشكلي  
بمعنى )  والذي ينعكس على أداء الموظف من حيث الجودة واإلنجاز         )1(اط الحقيقي الطوعي  االنضب

وهذا األمر في الواقع اإلدارة مهتمة به وفيـه         ،  ضبط الحضور واالنصراف والتواجد في المكاتب     
، فقد تم ضبط الحـضور واالنـصراف  ، نوع من التشديد عما هو في الدوائر والوزارات األخرى        

إال أن ذلك يمكن تجاوزه أحياناً من قبل بعض ، بواسطة البطاقات الممغنطة والحاسوببطريقة آلية 
ولكن ، إما بمعرفة أو عدم معرفة من قبل المسئولين   ،  الموظفين بعدم استخدام البطاقة حال الخروج     

في حال معرفة اإلدارة ذلك يتم استدعاء الموظف ومحاسبته إما بتوجيه لفت نظـر أو إنـذار أو                  
كما تثور بعض الشكوك في عملية اإلدخال اليدوي ،  يراه المسئول وهو غالباً المدير العام   حسب ما 
من قبل موظف الـشئون اإلداريـة المـشرف علـى الحـضور             ،  في حاالت خاصة  ،  بالحاسوب

  . واالنصراف
يفترض أن يكون الوالء واالنتماء للوظيفة العامة أعلـى منـه فـي القطـاع      : الوالء واالنتماء 

، اعتبار أن الموظف يقوم بخدمة عامة لرفعة وتقدم المجتمع وتحقيق المصلحة العامـة            الخاص ب 
 من عدم انضباط وعدالة   ،  ولعل الجو السائد في بيئة العمل     ،  إال أن الواقع يخالف هذا االفتراض     

غياب التطبيق الـصادق لألنظمـة       و سوء نظم التقييم والترقيات والرواتب والرقابة والمساءلة      و
و في ظـل    ،  التنظيمات غير الرسمية   ضعف التنظيم الرسمي في مقابل قوة وسطوة       و ،واللوائح
 بـأي ثمـن     المنافع الشخصية وحتى الحزبية على المصلحة العامة والتنافس على تحقيقها          تقديم
، وشـيوع   اجع األخالقي وضعف الوازع الديني    وفي ظل التر  ،  لحقوق اآلخرين   االلتفات ودون

ومـن قبـل   ، جنب المواجهة وقول الحق لما قد تسببه من مـشاكل   النفاق والخوف والضعف وت   
  . بهم أو يحتمونالرسمية أو عالقاتهم بجهات رسمية،أشخاص يستغلون مناصبهم 

طالما ال يوجد هيكلية رسمية معتمدة فإن النقل للموظفين ومن ضـمنهم            : النقل والتدوير الوظيفي  
 وفقـاً   بعبـارة   غالباً  كتاب النقل  اغيص و ،لعاممدراء األقسام والرؤساء يتم حسب ترتيب المدير ا       

وأنه ال  ورغم ذلك فإن كثير من الموظفين ال يرون ذلك في مصلحة العمل خاصة، مصلحة العملل
فما هو إال كتاب يسلم للموظف وعليه ، وال يتم توضيح األمر له، يؤخذ في االعتبار رغبة الموظف

خاصة إذا شعر الموظف أن وراء    ،  اء الموظف ووالئه  وهذا له بال شك تأثير سلبي على أد       . التنفيذ
أو ) من بـين المـوظفين     (ذلك جهة متضررة من وجوده في هذا المكان سواء كانت جهة داخلية           

حين يقف  ،  وهم من المراجعين ذوي النفوذ يكون لهم تأثير لدى مسئولين في جهات عليا             (خارجية
ويمثل تهديداً لمصالحهم أو يكون     ،  لتي يبغونها هذا الموظف في طريق إنجاز معامالتهم بالطريقة ا       

ال شك أن سياسة النقل والتدوير بـين        ). هناك موظفين يمكن أن يخدموا مصالحهم بطريقة أفضل       

                                                        
ألن الموظف الحكومي لديه اطمئنان بأنه لن يتم االستغناء عنه كما في القطاع الخاص في حال تدني أداؤه، خاصة في ظل عدم  )1(

  . الة وعدم كفاية الرواتبوجود نظام تقييم سليم وفعال واألهم في ظل شعور الموظف بعدم العد
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لما يحققه من زيادة مهارات الموظـف واكتـساب         ،  الموظفين أمر مطلوب وهو في صالح العمل      
مل في أماكن مختلفة وخاصة بالنـسبة       المعرفة من خالل التدريب الذي يحصل عليه بممارسة الع        

كما يحقق الضبط والرقابة على األداء والذي له أهمية خاصة        ،  للمفتشين ورؤساء األقسام والمدراء   
يساعد فـي الكـشف عـن أي أخطـاء أو            و في مجال التقدير الضريبي ويحقق ذلك عدم التفرد       

ال ،  سة كي تحقق الغرض   ولكن يجب أن يكون النقل والتدوير بصورة مخططة ومدرو        . تجاوزات
لمحاربة  وتكون،  وبطريقة تقتل اإلبداع واإلخالص في العمل     ،  أن تكون بناءاً على مصالح خاصة     

أو بـال    وتفتقر للموضـوعية   حماية ألغراض شخصية بعيدة عن مصلحة العمل       الموظف الكفء 
  . هدف سوى إثبات السلطة والقدرة

عر باالستقرار واألمان مـن حيـث احتفاظـه         يش الموظف الحكومي بصفة عامة   : ألمن الوظيفي ا
ولكن ، وال يواجه مخاطر االستغناء عنه كما في القطاع الخاص، بوظيفته حتى سن التقاعد القانوني

كما أن الترقية   ،  يمكن أن يكون الراتب أفضل     ذلك يكون على حساب الراتب ففي القطاع الخاص       
 االستقرار النسبي الذي يشعر به الموظـف     ورغم. تكون حسب الكفاءة والخبرة والتميز في العمل      

والذي ينعكس على أدائه من حيث عدم الرغبة في التغيير والتحسين إذا لم يجد دافعاً وحافزاً ، العام
فـإن  ، لذلك وبسبب عدم وجود معايير تقييم وترقية جيدة أو نتيجة لعدم تطبيقهـا  ،  قوياً يدفعه لذلك  

  . لى أدائه الوظيفيالموظف يشعر بالالمباالة ويؤثر ذلك ع
وطبيعـة  ،  يواجه مشاكل بسبب طبيعة عمله     و يتعرض لمتاعب  وموظف الضريبة بصفة خاصة   

هـذا فـي   . األفراد بكرههم لدفع الضريبة وعدم التعاون والتجاوب مع المقدرين من المفتـشين         
 ففكيف إذا لم يكن هناك انضباط واحترام للقانون؟ وعدم وجود حماية للموظ           . الوضع الطبيعي 

من أي تجاوز أو اعتداء أو تحرش من قبل ذوي الـسطوة مـن المكلفـين أو مـوكليهم مـن                     
ممن ينتمـون   ،  األكثر خطورة هو وجود مكلفين أو وكالئهم من المحاسبين         واألمر. المحاسبين

فقد يشعر الموظف بالضعف أمـامهم      ،  السلطة أو جهات رسمية أو محسوبة على     ،  ألجهزة أمنية 
وقد يمارسون ضغوط معينـة لتـسيير   ، ون أن يحتاجوا لممارسة أي ضغوط   لمعرفته بمكانتهم د  

وقـد  ،  مصالحهم في الدائرة إما بالتوجه للمسئولين وإما بتهديد مباشر أو غير مباشر للموظـف             
المدمي وفي داخل المكاتـب الحكوميـة كمـا      بالضرب عتداء جسدي احدث في بعض الحاالت     

دون ، في وزارات أخـرى  و،ذلك في دائرة الجماركحصل في دائرة ضريبة القيمة المضافة وك   
وهو ما يزيد مـن تـسلط مثـل         . ويعتبر رادعاً لمثل هذا السلوك    ،  عقاب جدي يشيع االطمئنان   

والذي يؤدي إلـى عـدم االهتمـام        ، يزيد من حالة الالمباالة بين الموظفين        و ،هؤالء وغيرهم 
  في أي إزعاج لهـم بـل ويـنعكس         والعمل فقط على الحفاظ على وظيفته وتال      ،  بمصلحة العمل 

  على طريقة أداء العمل المتعلق بغيرهم أيضاً إذ يشعر المفتش على سـبيل المثـال فـي حالـة         
  إجراء التقدير لهذه الفئة بطريقة مميزة ومختلفة عما يتم بـه معاملـة المكلفـين مـن العامـة                   
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إلى تقليل االهتمـام     شينولو لم يقم هو بذلك أن هناك عدم مساواة وعدالة مما يدفع بعض المفت             
  والتساهل في إجراء التقدير وتحديد الدخل الخاضـع لكـي يـشعر بالعدالـة وعـدم                 بالفحص
  كمـا قـد يـدفع ذلـك الـبعض مـن            ،  وهو ما ينعكس علـى اإليـرادات الـضريبية        ،  الظلم

  الستغالل ذلك لتحقيق منافع خاصة بتوطيد عالقاته مع هذه الجهـات حمايـة لنفـسه            الموظفين
  . هة واالستفادة من ناحية أخرىمن ج
  :أجهزة وتقنيات) التكنولوجيا الحديثة (توفر اإلمكانيات: ثالثاً

نظام الحاسوب المستخدم في الدائرة نظام مستأجر من شركة البحر منذ بدايـة       : نظام المعلومات 
وال يوجد موظـف  ، موظفو الشركة ويشرف على البرامج والعمل   ،  عمل السلطة كما سبق ذكره    

 والمسئول عن الحاسوب لـيس    ،   الدائرة متخصص في البرمجة أو هندسة وعلوم الكمبيوتر        من
 من واقع الممارسة والتدريب الذي      ومهامه مارس عمله ي في الحاسوب أو المحاسبة و     اًمتخصص

،  فهم يقومون بعمليات إدخال للبيانات فقـط  )1(كذلك باقي الموظفين  ،  تم من قبل الشركة المؤجرة    
، مليات أو تقارير غير روتينية يتم انتظار موظفي شركة البحر ليقومـوا بهـا             وأي عطل أو ع   

حتى لو هناك معرفة لبعض الموظفين للقيام ببعض العمليات المطلوبة ال يمكنهم القيـام بـذلك                
  . لالستخدام المطلوب لوجود حماية سرية على الدخول

ـ وا والمعلومات فهناك عجز  أما من حيث توفر األجهزة ومالءمة البرامج وتوفر البيانات           ح ض
أمـا  ، )2(فال يتوفر أجهزة إال لعمليات اإلدخال في قسم الحاسوب واالسـتقطاع      ،  في هذا الجانب  

وإن وجد حاسوب   ،  بالنسبة لألقسام المكلفة بالتقدير والفحص الضريبي فال يوجد أجهزة حاسوب         
لف لمعرفـة الـدفعات     في أحد األقسام فهو جهاز قديم ويستخدم فقط لطباعة كشف حساب المك           

ويوجد ذلك فقط في قسم كبـار الممـولين         ،  المستحقة عليه أو معرفة السنوات غير المقدرة فقط       
وال يوفر الحاسوب أي مساعدة أو يوفر أي بيانات أو معلومـات عـن              ،  لدى رئيس القسم فقط   

ـ    ،  ملف المكلف  . ورإذ يضطر المفتش للرجوع لألرشيف وإحضار المكلف لمتابعة كثير من األم
 متاحـة   أي أن هذه البيانات غير    ،  كذلك ال يتم تغذية وتحديث للبيانات المتعلقة بالمكلف ونشاطه        

وهذا يتطلب رجوع المفتش والبحث عما يـرتبط  ، وكأن كل قسم يعمل بصورة منفصلة   ،  للمفتش
ويؤثر علـى رغبتـه     ،  بوظيفته إلى األقسام األخرى مما يثير السخط ويزيد من حالة الالمباالة          

وقد ورد في التقرير الـسنوي  . اهتمامه بالعمل والذي ينعكس سلباً على كفاءة األداء في الدائرة و

                                                        
بعد قيام شركة البحر بتشغيل النظام الذي تم التعاقد عليه مع الوزارة، والقيام بتشغيله وتخزين الملفات والبيانـات الخاصـة                    ) 1(

م بالمكلفين، فقد تم ذلك بواسطة مجموعة من الموظفين العاملين في شركة البحر، وبقي هؤالء الموظفين في ممارسة عملهم ثم ت
  . تحويلهم كموظفين بدائرة ضريبة الدخل

 وتم توفير بعض األجهزة لبعض األقسام حديثاً إالّ أنه مازال هناك نقـص  2004حدث تحسن في هذا المجال في أواخر العام     )2(
  . وحاجة لمزيد من األجهزة لمختلف األقسام
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أن من ضمن معيقات العمل التي تواجـه الـدائرة عـدم     2002 لدائرة ضريبة الدخل بغزة لعام 
 كفاية برامج الحاسوب المطبقة ولذلك كان مـن ضـمن المقترحـات للتطـوير تنفيـذ نظـام                 

  . PATAX)1(الحاسوب
بعد اسـتالم الـسلطة الوطنيـة       : وعي المكلف والعالقة بين المكلف واإلدارة الضريبية      : رابعاً

،  عمالً وطنياً ومحبـذاً    االحتاللوبعد أن كان التهرب الضريبي في عهد        ،  لدائرة ضريبة الدخل  
وااللتزام الضريبي هو من    ،  فإن هذا الوضع انعكس وأصبح التهرب الضريبي عمالً غير مبرراً         

بينت أن هنـاك درجـة      ) 2000،  حلس ومقداد  (وفي دراسة أعدها الباحثان   ،  الواجبات الوطنية 
كما أشارت الدراسة أن اإلدارة الضريبية ال تقوم بدورها بتوعية المكلفين           . مرضية من االلتزام  

كما تبين من هذه الدراسة عدم وجود الثقة المتبادلة بين دوائر الضريبة ومكاتـب              . والمحاسبين
  . تدقيق والمحاسبةال

هذه الدراسة كانت من وجهة نظر مكاتب المحاسبة ولم تتناول وجهة نظر المكلـف وال اإلدارة                
وهذا مـن  ، والواقع أنه بالفعل يوجد عدم ثقة بالحسابات المقدمة لدائرة ضريبة الدخل   ،  الضريبية

ن أنفـسهم بـأن     وكذلك من خالل اعتراف المحاسبي    ،  واقع التجربة ومن واقع الفحص الذي يتم      
كما أن المحاسب نفسه    ،  الحسابات المقدمة ال تمثل الواقع وأن المكلف غير مقتنع بدفع الضريبة          

إظهـار الحـسابات    ومن خالل عدم اهتمامه بتنظيم، له دور مهم في التسبب في حالة عدم الثقة      
، يبي كافي خاصة بالنسبة للمكلفين الذين ليس لديهم وعي ضر       ،  كما يجب ووفق األصول السليمة    

  . والذين ال يتابعون حساباتهم وفقط يلتزمون باالتفاق مع المحاسب على المبلغ المطلوب دفعه
ومن واقع العمل ظهرت حاالت يراجع فيها المكلف الدائرة مـن وراء المحاسـب فيتبـين أن                 

ن فـإ  كذلك، تم تقديره فعالً على المكلف     المحاسب أبلغه عن التخليص بمبالغ تفوق الضعف عما       
والبعض منهم يطالـب المـوظفين      ،  المحاسب يؤكد باستمرار على المكلف عدم مراجعة الدائرة       

  . بعدم التعامل مع المكلف بحجة وجود توكيل من المكلف للمحاسب
ففي دراسة قامت بها الباحثـة فـي        ،  أن المكلف لديه رغبة في االلتزام الضريبي       وهذا ال يعني  

" ثقة في الحسابات المقدمة على آلية التقدير لضريبة الـدخل  بعنوان تأثير درجة ال 2002العام 
أن السبب الـرئيس وراء انعـدام    كان من نتائج الدراسة" بغزة  دراسة حالة الشركات المساهمة   

                                                        
انحة، وقد قام موظفو الشركة بدراسة وتحليل للنظـام الحـالي        تقوم شركة أسبانية ببناء هذا النظام حالياً بتمويل من الدول لم          ) 1(

واحتياجات العمل من خالل لقاءات واجتماعات عمل في الدائرة، ثم تم استدعاء الشركة لمجموعة من المسئولين والموظفين إلى 
مـالك  خل واألوتضم المجموعة كل من مدير عام ضريبة الـد       ) 29/10/2003-19/10/2003من  (أسبانيا لمدة عشرة أيام     

وموظفان من الدائرة، ومدير عام دائرة ضريبة القيمة المضافة، وكذلك ممثلين من الضفة الغربية والدوائر المختلفة في وزارة 
سيكون النظام موحداً وشامالً ويعمل  و.وذلك الستكمال المشروع ولمزيد من التشاور وفهم لمتطلبات واحتياجات العمل، المالية

  . ناطق السلطة الوطنيةعلى ربط كافة م
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 يعطي المكلـف مبـرراً      األمر الذي ،  الثقة في الحسابات المقدمة هو سوء االستخدام للمال العام        
  . وكذلك عدم احترام القوانين، ب منهالعدم دفع الضريبة ومحاولة التهر

ولكن بال شك ومن واقع العمـل فـي هـذا           ،  يوجد دراسات منشورة حول هذا الموضوع      و ال 
جانـب  كما أن هناك قصور في مجال توعية المكلف من          ،  المجال فإنه بالفعل هناك افتقاد للثقة     

دسـتورية والظـروف    ال و ولعل ذلك يرجع لألوضاع الـسياسية واألمنيـة       . اإلدارة الضريبية 
  . االجتماعية واالقتصادية غير الطبيعية السائدة
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  :ةـ مقدم4.1
تختلف طرق التقدير من دولة ألخرى تبعاً إلدراك األشخاص المكلفين ألهمية الدور الذي تلعبـه               

 من الموارد العامة لخزينة الدولة      ومورد،  ضريبة الدخل باعتبارها أداة من أدوات السياسة المالية       
إضافةً لمدى تطـور الـدائرة الـضريبية        ،  الموارد ومدى قناعتهم من حسن استغالل الدولة لهذه      

ومدى كفاءة الجهاز الضريبي الذي يتـولى تطبيـق         ،  )25ص   ،1998،  الحاج موسى ( المختصة
التحصيل للـضرائب مـن   الحصر والتقدير و التشريع وتنفيذ السياسة الضريبية من خالل عمليات  

لتحقيق  وفي ظل النظام الضريبي القائم )11ص، 1998، سعد (األشخاص المكلفين بموجب القانون
كما يصورها الشكل    بمؤثراته المختلفة  وضمن اإلطار البيئي المحيط     بمحاوره المختلفة  هذه الغاية 

  ). 4.1 (رقم أدناه
  )4.1(شكل رقم 

  وعناصره قرار التقدير بيئة  
   

  النظام الضريبي محاور 
  
  
  
  
  
  

  
   لبيئة الداخليةا       المؤثرات الخارجية

  البيئة العامة 
  
  
  

  من إعداد الباحثة: المصدر
 عبارة عن احتساب الضريبة المترتبة على دخل المكلـف بعـد             هي ضريبة الدخل لتقدير  العملية  

تحديـد الوعـاء     أي،   به خصم التنزيالت واإلعفاءات الممنوحة للمكلف بموجب القانون المعمول       
والذي يتم على أساسه تحديد الضريبة حـسب  " الدخل الخاضع للضريبة  وهو" الخاضع للضريبة   

  . )Genders,1990,p 8 (أي نسب الضريبة المقررة، السعر الضريبي المقرر

   

   
   

  إقرار 
  

  قرار التقدير  
فالمكل
  ف

  اإلدارة الضريبية

المفتش
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  :طرق تقدير ضريبة الدخل 4.2
ومـصادر  ،  بـدخل المكلـف   بمدى توفر البيانات المتعلقـة    ،  تتحدد طريقة التقدير ودرجة دقتها    

  . ودرجة الثقة بها وإمكانية االعتماد عليها، الحصول عليها
  :وتختلف هذه التصنيفات تبعاً ألساس التصنيف كما يلي، عدة تصنيفات لطرق التقدير هناك

  :وتصنف إلى نوعين هما ، درجة الدقة في عملية التقدير حسب .1
المظـاهر   يقة التقـدير علـى أسـاس      طر: ويندرج تحت هذا اإلطار   ،  التقدير التقريبي   - أ

  . و طريقة التقدير الجزافي. الخارجية
المقـدم   وهو إما اإلقرار الذاتي   ،  التقدير بموجب اإلقرار   -1: ويشمل،  التقدير التحديدي  -  ب

 اإلدارة الـضريبية  التقدير اإلداري من قبل -2. أو اإلقرار المقدم من الغير،  من المكلف 
  . )169-168ص، 1995حشيش ،(

 وتقـسم ،   كيفية التقدير والعنصر الذي يتم االعتماد عليه في تحديد الوعاء الـضريبي            حسب .2
  : إلى

 : وتشمل، الطرق غير المباشرة  -أ 

  . ظاهر الخارجية طريقة الم-1
  . التقسيم السابق التقريبي وفق طرق التقدير قابلوهي ت .الجزافي  طريقة التقدير-2

 : وتشمل، طرق التقدير المباشرة -ب  

  .  اإلقرارطريقة – 1
طرق التقدير   وتقابل.  )24،25ص،  1998الحاج موسى ،   ( اإلداري  طريقة التقدير  -2

  . التحديدي
بمـا   ينص القانون على تحديد الوعاء الضريبي     كأن  : طريقة التقدير عن طريق القانون     -ج 

 مثـل تحديـد وعـاء ضـريبة       ،  يعادل نسبة معينة من المادة المفروضة عليها الضريبة       
  . )1998األيوبي ، (مبانياألراضي و ال

  :وتشمل ، لتقديرحسب الجهة التي تقوم بعملية ا. 3
   ).الضريبي اإلقرار(لذاتي للمكلف التقدير ا  -أ 
   ).تقدير دائرة ضريبة الدخل(إلداري التقدير ا -ب  
 ثالـث  بوجود طـرف   المكلف واإلدارة الضريبية أو   : طرف أكثر من ( التقدير المشترك  -ج 

  .)216ص ،2001، صبري(
  . )43،44ص، 2000القيسي ، ()الخصم من المنبع (ر من قبل الغيرالتقدي  -د  

كون هذا التقسيم يحتوي أنواع التقدير وفق     ،  لطرق التقدير وفقاً للتقسيم األخير     وفيما يلي تفصيل  
  . التقسيمات األخرى وأكثرها واقعية
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  :  طريقة التقدير الذاتي4.2.1
،  المقدم من المكلـف ذاتـه      )1()التقدير الذاتي كشف  ( وتعتمد هذه الطريقة على اإلقرار الضريبي     

فالتقدير الـذاتي عبـارة     . أو بناءاً على طلب من اإلدارة الضريبية      ،  التزاماً طوعياً منه بالقانون   
قيام المكلف باإلفصاح عن دخله اإلجمالي وصافي دخله الخاضع للضريبة عـن طريـق               " عن

 مواعيد محددة ويلزم مجموعة معينة مـن        كشف تقدير يسمى كشف التقدير الذاتي الذي يقدم في        
وتستند اإلدارة في هذه الحالـة علـى         )132ص،  1996 ،أبو عباس السمان و  ("بتقديمه المكلفين

مع احتفاظ اإلدارة بحقها في التأكد من صحة هـذا اإلقـرار بكافـة              ،  حسن نية المكلف وأمانته   
وتعتبر هذه الطريقة من أفضل طـرق       . األساليب التي تراها مالئمة والتي يخولها إياها القانون       

كما أنها تعمل   ،  التقدير كونها توفر الطمأنينة للمكلف وتزيد الثقة بين المكلف واإلدارة الضريبية          
الحـاج  ( على الوفر في تكاليف ونفقات الضريبة وهو ما يتوافق مع قاعدة االقتصاد في النفقات             

  . )25ص، 1998، موسى
بوعي ضريبي كاف بضرورة االلتـزام       بالصدق وأن يتمتعوا   لفينإالّ أن ذلك يتطلب التزام المك     

وهـذا   والبعد عن التهرب الضريبي بإخفاء مصادر الدخل وحجمه في اإلقرار المقدم         ،  الضريبي
ومستوى الخـدمات المقدمـة     ،  يتوقف على مستوى التقدم االقتصادي والقيم السائدة في المجتمع        

المـال   وحسن اسـتغالل  بالنزاهة، ومموالً للخزينة العامة بصفته دافعاً للضريبة     وقناعة الممول 
كما أن سيادة القانون والتطبيق العادل والصارم على المخـالفين لـه            . العام لمصلحة المواطنين  

  ).59-55ص، 1996 األيوبي، (دور في التزام المكلف وعدم التهرب بتقديم اإلقرار الصحيح
باختالف طبيعة الشخص المكلف وحجم نشاطه       المقدميختلف اإلقرار   : أنواع اإلقرار الضريبي   

كما يتحدد نوع اإلقرار حسب النظام الضريبي المطبق حيـث          ،  ونوع الدخل ومصادره  ،  وعمله
فقد تحدد بعـض الـدول إقـرارت        ،  تختلف نوعية اإلقرارات ونماذجها باختالف النظم المتبعة      

  : ومنها ونماذج محددة لكل نوع من المكلفين
يقـدم إقـرار    ،  إذا كان موظف أو مستخدم وراتبه هو مصدر دخله        : )الفرد (عيالشخص الطبي 

بينما إذا كان صاحب أعمال حرة أو مهني فيقدم إقرار يختلـف ،وإذا كـان               ،  خاص بالمستخدم 
، أو يمارس العمل التجاري أو الصناعي فقد يلزم بتقـديم حـسابات ختاميـة             ،  حجم عمله كبير  

  . حسب طلب اإلدارة الضريبية
كمـا ورد فـي    ،  فليس لها شخصية معنوية مستقلة لغايات ضريبة الدخل       : لنسبة للشركة العادية  با

أن المكلف هو الشخص الطبيعي "  1450/991رقم   في األردنالقرار الصادر عن محكمة التمييز
وهي بهذه الـصفة    .  الشركة المميزة هي شركة عادية      أن وحيث،  الشركة العادية المقيمة   باستثناء

                                                        
و ذلك النموذج المعد من قبل دائرة ضريبة الدخل، ويتضمن التفصيالت المتعلقة بدخل المكلف اإلجمالي ه"  كشف التقدير الذاتي )1(

  ). 133، ص1996السمان و أبو عباس ،" (ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة
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عما تجنيه هـذه     كلفة وال تخضع ألحكام قانون ضريبة الدخل و أن المكلف بدفع الضريبة           غير م 
وهي غير ملزمة بتقـديم كـشف   ، )10ص،1996، الحاج موسى( "الشركة من أرباح هم الشركاء 

في دائرة ضريبة الدخل  إالّ أنه يتم تقديم كشف واحتساب دخلها ضمن إجراءات إدارية، تقدير ذاتي
فيتم احتساب الدخل الصافي للشركة العادية . يل في عملية التقدير على الشركاء فيها      من أجل التسه  

السمان  (ثم يتم توزيع الدخل الصافي لها بين الشركاء كل حسب حصته، وفقاً لقانون ضريبة الدخل
ويحاسب كل شريك بشكل منفصل ويتم احتساب الضريبة عليـه     ). 17ص  ،  1996،  و أبو عباس  

  . من خالل اإلقرار الخاص بكل شريك ر الدخل األخرىبعد إضافة مصاد
فهي ملزمة بتقديم حسابات ختامية مرفق بهـا شـهادة      أما الشركات المساهمة الخاصة والعامة    

  . محاسب قانوني اللتزامها بمسك حسابات منظمة حسب قانون الشركات
  :  التقدير اإلداري4.2.2

وتستخدم هـذه   مأمور التقدير بدالً من المكلف نفسه،يتم تقدير الضريبة من قبل      وفق هذه الطريقة  
  :على النحو التالي التي أقرتها التشريعات الضريبية الطريقة في الحاالت

  .ةقرار الضريبي خالل المدة المحددإذا تخلف المكلف عن تقديم اإل .1
  وعدم الرد على استفـسارات مـأمور التقـدير حـول          ،  عدم تقديم البيانات المالية المطلوبة     .2

  . اإلقرار المقدم
 . )2001صبري، (عدم قبول مأمور التقدير لإلقرار المقدم لعدم صحة البيانات المالية .3

  
   :طرق التقدير اإلداري

تستند إلى مجموعة من العناصر الخارجية التي يستدل منهـا          و:  طريقة المظاهر الخارجية   -1
م تقدير للدخل اسـتناداً لحجـم     للدخل ومن ثم يت    اًباعتباره استخدام ،  على حجم إنفاق المكلف   

، مقدار المواد االستهالكية أو الترفيهية التي يـستعملها المكلـف         : ومن هذه المظاهر   اإلنفاق
، قيمة المسكن الـذي يعـيش فيـه      ،  و الخدم الذين يعملون لديه    ،  نوع وعدد سيارات المكلف   

قـة بالنـسبة    ورغم سهولة هـذه الطري    . ونوع المدارس والجامعات التي يدرس بها أوالده      
إالّ أنهـا   ،  وما تتميز به من محافظة على أسرار المكلف وطبيعة عملـه          ،  لإلدارة الضريبية 

تفتقد إلى العدالة االجتماعية حيث تستند هذه المظاهر إلى الحالة النفسية والشخصية للمكلف             
 ولهذا فإن النظم الضريبية الحديثة ال تأخـذ       ،  بغض النظر عن قوة أو ضعف مركزه المالي       

، هذه المظاهر بمقدار الدخل المصرح به      اللجوء لها أحياناً كوسيلة لمقارنة     وإن كان يتم  ،  بها
. 24،25،ص1998،  الحـاج موسـى   ( للتأكد من صحة اإلقرارات المقدمة مـن المكلفـين        

  ). 168ص، 1995، حشيش
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ة تدل بشكل أكثر    يتم تحديد الوعاء الضريبي جزافياً استناداً إلى قرائن قانوني         :التقدير الجزافي  -2
الحاج  (قرباً واتصاالً بمقدار الدخل للمكلف مثل تحديد حجم المبيعات للداللة على دخل المكلف     

كما قد يتم التقدير    ،  أو حجم رأس المال   ،  أو عدد العاملين لديه    ،)25ص،  بدون تاريخ ،  موسى
فرنسي في تقـدير    وقد اتبعها المشرع ال   ،  الجزافي باالتفاق مع المكلف على تحديد مقدار دخله       

وهذه الطريقة كما يتضح ترتكز على عنصر ذو عالقـة  . الوعاء الضريبي في بعض األحوال   
المادة الخاضعة للضريبة ذاتها بموجب التقدير   وهي بذلك تستند إلى   ،  مباشرة بالدخل أو الثروة   

ـ        ورغم ما يشوب  . وليس إلى مظاهر خارجية   ،  الجزافي د هذه الطريقة من عدم الدقة في تحدي
كما أنها ال تؤدي إلى ، الوعاء الضريبي إال أنها تبقى أكثر عدالة من طريقة المظاهر الخارجية

األحوال المالية الخاصة للمكلف ومن ثم الحفاظ على نوع مـن الـسرية بالنـسبة         التغلغل في 
، كما أنها تكون مالئمة للحاالت التي تكون فيها الضريبة المستحقة على المكلف قليلة            ،  للمكلف

وتكون الضريبة في   ،  وال تتناسب مع المجهود المطلوب للتحري والبحث والتحقق من البيانات         
وغالباً ما يخـضع التقـدير      . هذه الحالة غير اقتصادية تتنافى مع قاعدة االقتصاد في النفقات         

حيث غالباً ما يكون مبالغاً فيه رغبة مـن         ،  الجزافي لالعتراض إذا تم بدون اتفاق مع المكلف       
أو عدم ، وعقاباً له لعدم تقديم اإلقرار، مور التقدير لدفع المكلف لإلفصاح عن الدخل الحقيقيمأ

  . )226ص ،2001صبري،. 168 ،ص1995، حشيش(صحته 
  وهذه الطريقة تستخدم فـي حالـة اكتـشاف ومعرفـة           : )المكملة (طريقة التقدير اإلضافية  -3

ر السابق نتيجـة لعـدم إدراجهـا فـي     مصادر دخل أخرى لم يتم المحاسبة عليها في التقدي        
ويـتم  . وعدم معرفة مأمور التقدير حين إجـراء التقـدير بهـا          ،  اإلقرار المقدم من المكلف   

 احتساب الضريبة على الدخل اإلضافي الجديد باإلضافة للـضريبة التـي سـبق تقـديرها              
  . )227ص ،2001، صبري(

  

  :)الخصم من المنبع(  طريقة التقدير بواسطة الغير4.2.3
كمـا فـي حالـة الـضريبة        ،  )الخصم من المنبـع      (وتعتمد هذه الطريقة على خصم المصدر     

حيـث يـتم بموجـب      ،  المستقطعة من رواتب المستخدمين الحكوميين وفي المؤسسات الخاصة       
، القانون وطلب اإلدارة الضريبية باستقطاع ضريبة الرواتب للعاملين لدى الجهة المـشغلة لهـم       

مع اإلقرار والذي يكون في هذه الحالة إقـرار الغيـر نيابـة عـن          ،  يبةوتوريدها لدائرة الضر  
باإلضافة للوفر الذي يتحقق لدائرة     ،  وفي هذه الحالة يكون اإلقرار أكثر دقة ومصداقية       ،  المكلف

الضريبة من جهود متابعة وتقدير الضريبة ولهذا تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق لتقـدير               
تكلفة وخاصة في حالة المكلفين الذي يقتصر دخلهم علـى الراتـب            وأقلها  ،  وتحصيل الضريبة 

  .وهم يمثلون أعداد كبيرة
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ولكن الباحثة ترى أنه مـن      ،   هذه الطريقة أدرجها نضال صبري ضمن طرق التقدير اإلداري        
 األجدر إدراجها في قسم مستقل بها نظراً العتماد المصنِّف في تقسيمه السابق على الجهة التـي             

وطالما أن تحديد الوعاء في حالة خصم المصدر يتم من          ،  يد الوعاء الضريبي والتقدير   تقوم بتحد 
وتحتـسب الـضريبة   ، )إقرار الغيـر  (وهي التي تقدم اإلقرار، قبل الجهة المدينة للمكلف بدخله   
فيكون من الطبيعي تصنيف هذه الطريقة بصورة منفصلة عن         ،  وتقوم بتوريدها لدائرة الضريبة   

  . بتحديد الوعاء الضريبي كما سبق توضيحه والذي يقوم فيه مأمور التقدير، ريالتقدير اإلدا
ففي حالـة   ،  وتتحدد طريقة التقدير التي يحاسب بها المكلف طبقاً لنوع النظام الضريبي المطبق           

والتي بموجبها يتم تجميع دخول المكلف من مختلف المـصادر          ،  اعتماد نظام الضريبة الموحدة   
تكون طريقة التقدير التـي يحاسـب بهـا         ،  )نسبة الضريبة واحدة     (واحدةوإخضاعها لضريبة   

وفيها يخضع كـل نـوع مـن    ،  أما في حالة قيام النظام على الضرائب النوعية       . المكلف واحدة 
والمقرر وفـق  ، مختلفة حسب النظام المعمول به    ) نسبة الضريبة  (لضريبة مصادر دخل المكلف  

  . فتتنوع طرق التقدير تبعاً لذلك، مدةالقوانين واألنظمة الضريبية المعت
  نظام التقدير لضريبة الدخل بقطاع غزة 4.3

  1947لسنة ) 13(رقم "بموجب القانون المعمول به 
  والتعديالت التي أدخلت عليه

  "في عهد اإلدارة المصرية وفي عهد االحتالل اإلسرائيلي
: وهـي ،  للنظام كونات األساسية يتكون من العناصر والم   ) كأي نظام  (نظام تقدير ضريبة الدخل   

  :والمخرجات كما هو موضح في الشكل التالي ، العمليات، المدخالت
  )4.2(شكل رقم 

  نظام تقدير ضريبة الدخل
  

  عمليات المعالجة
  

  المخرجات             المدخالت      
  
  
  
  

  من إعداد الباحثة: المصدر

  : إجراءات التقدير
فحص ،تدقيق ،حتليل حتري 

  ،كشف ميداين 
  . ناقشة املكلفوم

  . حتديد الوعاء الضرييب

بيانات الدخل للمكلف 
  ميزانية، كشف الصفقات :

  بيانات من مصادر أخرى

 قرار التقدير
  واحتساب الضريبة 
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   :دخالتالم 4.3.1
وهـو  ،  المكلف الخاضع للضريبة بموجب القانون المعمول به    وتتمثل في البيانات المتعلقة بدخل    

 والتعديالت التي أدخلت عليه في عهد اإلدارة المـصرية وفتـرة            1947 لسنة   13القانون رقم   
  . االحتالل اإلسرائيلي

، 2كما ورد فـي المـادة        " هو كل شخص مكلف بدفع ضريبة الدخل       ": لفـالمك 4.3.1.1
وتشمل كلمـة  ، عامة أو خاصة   أو شركة مساهمة  ،  ركة عادية أو ش ،  )فرد (سواء شخص طبيعي  

وهـو  . معنوية كانت أم غيـر معنويـة      ،  أية شركة أو جمعية أو هيئة من األشخاص       " شخص" 
 أو يجنيه منها أو يتـسلمه     ،  في فلسطين  كل شخص يتأتى له دخل    ) " 5( تحديداً كما نصت المادة   

  . )9ص، 1982سيسالم وآخرون، ("فيها 

  : بغزة اع المكلفين في دائرة ضريبة الدخلأنو 4.3.1.2
  : وهم، يوجد ثالث أنواع من المكلفين حسب هذا التقسيم: من حيث الشكل القانوني -1

الشخـصية   برقم الهوية  ويكون رقم الملف الضريبي   ) الشخص الطبيعي  (المكلف الفرد  ) أ(
  . )صريح الزيارةبرقم ت، وفي حالة عدم وجود هوية (له

ضـريبة   في دائرة  ولكن ليس لها ملف ضريبي    ،  وهي شخص معنوي  : اديةالشركة الع ) ب(
 ضريبي خاص به  وإنما يكون لكل شريك فيها ملف     ،  وإن كان لها رقم ضريبي     )1(الدخل

، برقم الهوية الشخصية له ويتم توزيع دخل الشركة على الشركاء بنسبة حصصهم فيها            
  .و يعامل كل شريك معاملة المكلف الفرد

مالية  ولها ذمة ،  وهي شخص معنوي مستقل   : )عامة أو خصوصية     (المساهمةالشركة  ) ج(
  . -------5631ولها رقم مشتغل يبدأ ب ، مستقلة عن المساهمين

فالمكلف الفرد إما أن يكون موظـف      ،  ومصدر الدخل ،   كما يتنوع المكلفون من حيث نوع النشاط      
ر دخله على هذا الراتب ال يكون       حكومي أو لدى المؤسسات والشركات الخاصة وفي حالة اقتصا        

، وإنما تستقطع الضريبة من راتبه من قبل المشغل وتورد لدائرة ضريبة الدخل           ،  له ملف ضريبي  
، والصافي الذي يتسلمه الموظـف    ،  ضمن كشف بأسماء الموظفين وقيمة راتب كل منهم اإلجمالي        

سجل في ملف خاص لدى قسم      ويحفظ هذا ال  . والتي يتم احتسابها من قبل المشغل     ،  وقيمة الضريبة 
ال يوجـد أي ملـف بهـذا         وبالنسبة لموظفي الحكومة  ،  االستقطاع برقم المشغل لهؤالء الموظفين    

وتورد شهرياً لدائرة ضريبة ، ويتم استقطاع الضريبة من الرواتب لدى دائرة الرواتب     ،  الخصوص
عار قيد بقيمـة الـضريبة      وأحياناً يتم إرسال إش   ،  الدخل أحياناً بشيك مسحوب على وزارة المالية      

  . المستقطعة
                                                        

، ويتم إدخال الصفقات على هذا الرقم، وال يكون للشركاء رقم           ------5634لها رقم مشتغل يبدأ ب      : في دائرة القيمة المضافة   ) 1(
  . خاص بهم
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  . فيكون له ملف خاص به، وأما في حالة عمل الفرد بمهنة حرة أو نشاط تجاري أو صناعي
ملـف   مهما اختلف نوع النشاط يكون لكـل مكلـف        ،  وكذلك بالنسبة للشركاء في الشركة العادية     

  . مستقل) رقم مشتغل (ضريبي
ولها ملف ضريبي باعتبارها شـخص      ،   شخصية مستقلة  أما الشركة المساهمة فهي بطبيعة الحال     

  . معنوي مكلف
  : متطلبات فتح الملف الضريبي 4.3.1.3

  . )الهوية أو جواز السفر للفرد(إثبات الشخصية  -1
  . رخصة مزاولة المهنة من البلدية -2
  . )للشركات (شهادة مسجل الشركات -3
  ).للشركات  (النظام الداخلي وعقد التأسيس -4
  .لتجاريصورة عن السجل ا -5
  . )فتح ملف لدى دائرة القيمة المضافة  (تصريح عمل من دائرة القيمة المضافة -6
  . في حالة االستئجار، عقد اإليجار لمحل العمل -7
   .توكيل من قبل المكلف بفتح الملف للمتقدم للدائرة بإجراءات فتح الملف نيابة عن المكلف -8

  . لهاتف والبريدورقم ا،  كما يتم تسجيل عنوان ومحل العمل واإلقامة
من عدم    وقبل فتح الملف يتم التأكد من قبل الموظف الذي يتوجه له المكلف أو وكيله لفتح الملف               

 التزامـات الشركات المساهمة يتم التأكد من عدم وجـود أي     وفي حالة ،  وجود رقم سابق للمكلف   
أي مسددين ، اهمينضريبية على المساهمين لدائرة ضريبة الدخل في حال وجود ملفات أفراد للمس

حيث يتم البحث من قبل موظفي      ،  ويتم التأكد من خالل توجه الموظف لقسم األرشيف       . للضرائب
 على(قسم األرشيف بواسطة الكمبيوتر فيما إذا كان هناك ملف مفتوح لنفس المكلف أم ال ويؤشر                

بعـدم  ) همينوعلى نموذج فتح الملف للشركة بجانب أسماء المسا       ،  صورة الهوية الشخصي للفرد   
وفي حالة عدم وجود ملف سابق تستكمل إجراءات فتح الملف . وجود أو وجود ملف سابق للمكلف  

ثم ترسل  ،  إلى قسم الكمبيوتر لفتح الملف في الكمبيوتر      ،  وترسل المستندات مع نموذج فتح الملف     
شيف حسب المستندات إلى قسم األرشيف الذي يقوم بوضعها في ملف ويقوم بإدراج الملف في األر

  . نظام حفظ الملفات المتبع
إذا قـام   " –) ه(43التزاماً بالقانون كما في المـادة       ،  وقد يتقدم المكلف بنفسه للدائرة لفتح الملف      

شخص خالل سنة ضريبية معينة بفتح محل عمل أو شرع في ممارسة مهنة أو بدأ بإدارة عمله                 
ر نوع حرفته أو مهنته وجب عليـه أن  أو مهنته في مكان إضافي أو في مكان آخر أو قام بتغيي       
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 " )1(ر المـذكو   الـشروع أو التغييـر     تاريخ من   وماًي 90يبلغ مأمور التقدير بذلك خطياً خالل       
  ).46ص، 1992كالب،(

أو إنجاز المعامالت التي يشترط لهـا       ،  والحصول على التسهيالت  ،  الحتياجات العمل  أو نتيجة 
، كمـا أن االسـتيراد    ..) الترخيص،   الطابو مثل (الحصول على خلو طرف من ضريبة الدخل      

والحصول على خلو طرف وإالّ يتم      ،  وإدخال البضائع عبر المعابر يتطلب وجود ملف ضريبي       
  . حجز البضائع على المعابر

للعمل ،مـن قبـل دائـرة        رغم ممارسته ،  وقد يتم فتح الملف في حالة عدم تقدم المكلف للدائرة         
المتابعة والتحري التي يقوم بها قسم المتابعة أثنـاء الكـشف           ضريبة الدخل بناءاً على عمليات      

وكذلك بعد تسجيل المكلف لدى مـسجل       ،  أو لوجود ملف للمكلف لدى القيمة المضافة      ،  الميداني
  . الشركات

  :دخل المكلف الخاضع للضريبة  4.3.1.4
يه أي شـخص  ما يتبقى من مجموع مبلغ الدخل الذي يجن" الدخل الخاضع للضريبة     يراد بعبارة 

بعد إجراء مـا ينطبـق عليـه مـن التنـزيالت            ،  من الموارد المشار إليها في المادة الخامسة      
   ).5ص،1982 ،سيسالم وآخرون (2كما ورد في المادة ." واإلعفاءات بمقتضى هذا القانون

وقد نص القانون في المادة الخامسة منه على تحديد الدخل الخاضع للضريبة والمكلـف علـى                
   :لتاليالنحو ا

تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في                 )1(
الدخل الذي يتـأتى ألي     ولكل سنة تقدير تليها عن       1947اليوم األول من شهر نيسان سنة       
  :من  يتسلمه فيها أو شخص في فلسطين أو يجنيه منها

 تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي مورست            أرباح أو مكاسب أية حرفة أو       )أ(
  . أو المهنة أو الصنعة فيها تلك الحرفة أو التجارة

بما في ذلك القيمة السنوية المقدرة للسكن أو المنامـة أو           ،  أرباح أو مكاسب أية وظيفة     )ب(
ـ            ( المأكل أو اإلقامة   ساهمة بعد طرح المبلغ الذي دفع أو الواجب دفعه كبدل إيجار أو م

في الحالة التـي ال يقـدم   ،  أو اإلقامة  مقابل السكن أو المنامة أو المأكل     ،  أو خالف ذلك  
ويشترط في  : أو أية عالوة أخرى   ،  )أو اإلقامة مجاناً   فيها المسكن أو المنامة أو المأكل     

عن عالوة اإلعاشة أو الـسفر      ،  أحكام هذا البند   بمقتضى،  ذلك أن ال تدفع ضريبة دخل     
  -:في األحوال التالية أو الضيافة 

                                                        
  .1989 لسنة 995 أمر رقم )1(
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أن العالوة  ،  إذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه     ،  فيما يتعلق بعالوة اإلعاشة أو السفر     
  . لم تصرف في الوجوه التي ال يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة الثانية عشرة

 مـن الراتـب الـسنوي      % 15أن ال يزيد مقدارها عن      ،  وفيما يتعلق بعالوة الضيافة   
أو على مـائتي    ،  )كاسب األخرى المتأتية من الوظيفة    ء الرسوم أو المنح أو الم     باستثنا(

أن ،  بـصورة تقنعـه   ،  إذا ثبت لمأمور التقـدير    ،  ويؤخذ في ذلك أصغر المبلغين    ،  جنيه
  .العالوة لم تصرف في الوجوه التي ال يسمح بتنزيل عنها بموجب المادة الثانية عشرة

أو ،   بناية أو أرض مستعملة من مالكها أو بالنيابة عنه          صافي قيمة اإليجار السنوي ألية     )ج(
ال بقصد الـربح أو  ، من أجل السكن أو االرتفاق، دون بدل إيجار،  مستعملة من مشغلها  

ويشترط في ذلك أنه إذا قدر صافي قيمة اإليجار السنوي للـدار او األرض               )1(الكسب
فيعتبـر صـافي قيمـة     ،1940من أجل غايات قانون ضريبة األمالك في المدن لسنة     

  . اإليجار السنوي المذكور أنه صافي قيمة اإليجار السنوي بمقتضى القانون المذكور
  .  الفائدة أو المخصومات)د(
  . )2( أي راتب تقاعد أو التزام أو مسانهة)ه(
والعوائد واألقساط وسـائر األربـاح   ،  بدالت إيجار أية بناية أو أرض أو بناية صناعية  )و(

  . نهاالناشئة ع
 أو أيـة ،  أرباح أو مكاسب تتأتى من الزراعة أو تربية الماشية أو التحريج أو البـستنة              )ز(

  . حصة من األرباح تتأتى عن ذلك االستعمال
يؤخـذ بعـين   ،  إن كل مبلغ يقبض بموجب بوليصة تأمين مقابل أية خسارة فـي األربـاح      )2(

  :االعتبار عند التحقق من المكاسب أو الدخل 
، كان شخص يتعاطى في فلسطين عمالً زراعياً أو صناعياً أو مشروعاً إنتاجيـاً آخـر             إذا   )3(

  -:تسري عليه األحكام التالية
إذا باع ذلك الشخص بالجملة أي منتوج من منتوجات مـشروعه خـارج فلـسطين أو                -أ 

يعتبـر كامـل    ،  سواء أعقد العقد في فلسطين أم في الخـارج        ،  لتسليمه خارج فلسطين  
ويـشترط  : مة عن البيع دخالً لذلك الشخص متجمعاً أو متأتياً في فلسطين          األرباح الناج 

أن األرباح قد زادت مـن جـراء        ،  في ذلك أنه إذا ظهر لمأمور التقدير بصورة تقنعه        
خالف تصنيفها أو خلطهـا     ،  معالجة تلك المنتوجات خارج فلسطين بطريقة من الطرق       

                                                        
يعفى من الضريبة صافي قيمة اإليجار السنوي للبيت المملوك  "1 بنص المادة رقم 1962 لسنة 16تم تعديل ذلك بالقانون رقم ) 1(

  ". للممول إذا كان يشغله فعالً 
كل مبلغ يترتب على المكلف سنوياً سواء أكان هذا         " :8/69انهة حسب قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم         يقصد بالمس ) 2(

  ). 38، ص1996 السمان وأبو عباس،" (الدخل السنوي ناشئاً عن عقد أو عن القانون
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ال تعتبر الزيادة في الربح دخالً متجمعاً       ف،  أو مزجها أو تنويعها أو تعبئتها أو تصريفها       
  . أو متأتياً في فلسطين

إذا تصرف ذلك الشخص بأي منتوج من منتوجات المشروع خـارج فلـسطين بأيـة                -ب  
يعتبر الربح الذي يجنيه إذا ما قام ببيـع ذلـك           ،  طريقة أخرى أو استعمله أو تعامل به      

اً ناجماً عن ذلك التصرف     ربح،  المنتوج بالجملة على أفضل وجه مربح خارج فلسطين       
  . أو التعامل أو االستعمال كما يعتبر دخالً لذلك الشخص متجمعاً أو متأتياً في فلسطين

يعتبر جميع الدخل الذي تأتى ألي شخص من أرباح أو ، إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة  )4(
، ى تلك الحرفة أو التجارة    أنه تأتى بفلسطين إذا كانت الرقابة عل      ،  مكاسب أية حرفة أو تجارة    

  . )11-9،ص1982سيسالم وآخرون ،( "أو إدارتها تمارس في فلسطين
  : اإلعفاءات 4.3.1.5

وقد تم إعفاء بعض الدخول الخاصة بشخصيات عامة ومؤسسات غير هادفة للربح وغير             
  : ذلك مما ورد في

   -:تعفى من الضريبة  ")1 (8المادة 
  . ا القائم بإدارة الحكومةالمخصصات الرسمية التي يتقاضاه  -أ 
أو  دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي ال يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة تتعاطاهـا                 -ب  

ويشترط في ذلك أن يجـوز للمنـدوب الـسامي فـي            : عمل تقوم به تلك السلطة المحلية     
يـة  المجلس أن يصدر أمراً أو مرسوماً يقضي فيه بإعفاء الدخل الذي تجنيه أية سلطة محل       

، يتفق والمصلحة العامة   إذا اقتنع أن هذا اإلعفاء    ،  من أية حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به       
على أن يكون ذلك خاضعاً للشروط التي يفرضها المندوب السامي فـي ذلـك األمـر أو            

  .ومحصوراً في المدة المعينة فيه المرسوم
:  من التعامل مع األعضاء    دخل أية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مستمداً            -ج 

الـدخل  ،  ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المجلس أن يعفي من الـضريبة             
، الذي تجنيه أية جمعية من جمعيات التعاون من التعامل مع أشخاص ليسوا من أعـضائها          

واقتنع المندوب السامي بأن ذلك اإلعفاء      ،  إذا أوصى بهذا اإلعفاء مسجل جمعيات التعاون      
  يتفق والمصلحة العامة 

  .دخل أي صندوق ادخار ألفته سلطة محلية بصورة مشروعة  -د  
  . دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق ادخار أو أي صندوق آخر يوافق عليه المفوض  -ه 
بالقدر ،  دخل أي مؤسسة دينية أو خيرية او تعليمية ذات صفة عامة أو خاصة منذ انشائها                -و 

،  من حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به تلك المؤسـسة          الذي ال يكون فيه ذلك الدخل مستمداً      
ن تخـضع فئـات الرسـوم التـي تـستوفيها            أ ودخل األوقاف ذات الصبغة العامة على     
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لرقابة وموافقـة    المؤسسات التعليمية الخاصة من الطالب الملتحقين بها أو المنتسبين إليها         
  . مدير التعليم والثقافة

لقاء اضطالعهم  ،  لقنصلي الدائمين للبالد األجنبية   المخصصات التي تدفع ألعضاء السلك ا       -ز 
  . و لقاء الخدمات التي يؤدونها بصفتهم الرسميةأ، بمناصبهم

رواتب التقاعد التي يتقاضاها الجرحى وذوو العاهات لقاء ما أصـابهم مـن جـروح أو                  -ح 
  عاهات من جراء الحرب 

 كتعويض مقطوع مقابل    أو،  أي مبلغ مقطوع يقبض كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة           -ط 
  . الوفاة أو اإلصابة بأذى

 التعبير في المـادة  اوفقاً للتعريف المحدد لهذ، األرباح التي يجنيها صاحب سفينة غير مقيم   -ي 
بشرط أن تكون البالد التي ينتمي لها صاحب السفينة غير المقيم قـد        ،   من هذا القانون   20

إعفاءاً ممـاثالً   ،  المقيمين في فلسطين  منحت أصحاب السفن غير المقيمين في تلك البالد و        
يشترط أن تكـون قـد منحـت        ،  وإذا لم تكن تلك البالد هي المملكة المتحدة       . لهذا اإلعفاء 

  .إعفاء كهذا لغير المقيمين فيها من أصحاب السفن المقيمين في المملكة المتحدة
ـ                -ك  ممـا  ،  ساميذلك الجزء من الدخل الذي يجنيه أي شخص من امتياز منحه إياه المندوب ال

ويشترط في ذلك أن ال يفـسر أي        : يجوز إعفاؤه من الضريبة بموجب شروط ذلك االمتياز       
أو عالوات أو ، حكم من أحكام هذه المادة بأنه يعفى من الضريبة أية حصص أرباح أو فوائد

دفع بعضها من الدخل المعفي من الـضريبة علـى الوجـه       أو   رواتب أو أجور دفعت كلها    
  .بعد أن تصبح تلك المبالغ في أيدي مستلميها ،المذكور آنفاً

) 30(الدخل من أرباح األسهم الموزعة من قبل شركة دفعت الضريبة بمقتضى أحكام المادة        -ل 
بمنشور ينـشر فـي الوقـائع    ، يجوز للمندوب السامي أن يقضي " 9من هذا القانون المادة    

إمـا إعفـاءاً    ،  ن الـضريبة  م بإعفاء أي قرض مؤمن بإيرادات فلسطين العامة      ،  الفلسطينية
وعند صدور مثل هذا    . محصوراً في الفائدة التي تدفع لألشخاص غير المقيمين في فلسطين         

المنشور تعفى فائدة ذلك القرض من ضريبة الدخل اعتباراً من التاريخ المذكور في المنشور     
  .وإلى المدى المعين به

 فلسطين ويقبضه فيها شخص يقيم في       ال تستحق الضريبة عن أي دخل يجنى خارج       " : 10 المادة
إذا كانت مـدة أو مـدد       ،  دون أن تكون له نية تثبيت إقامته فيها       ،  فلسطين لقضاء غاية مؤقتة فقط    

سيسالم  ("ال يبلغ مجموعها الستة أشهر، خالل السنة السابقة لسنة التقدير، إقامته الفعلية في فلسطين
  . )15-13،ص 1982، وآخرون
يعفى من ضريبة الدخل جميع موظفي وكالة اإلغاثة الدوليـة فـي            "  1954 لسنة   294 أمر رقم 

. المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين عن مرتباتهم التي يتقاضونها من تلك الهيئـة        
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 ونشر بالعدد الثاني والثالثون من الوقائع الفلسطينية المؤرخ         24/3/1954صدر في غزة بتاريخ     "
  . 1/4/1954في 

  يعفــى البنـك العقــاري العربــي مــن ضــريبة الــدخل   " 1957  لــسنة537قــم أمـر ر 
  صـدر فـي غـزة    " ويشمل اإلعفاء ضريبة الدخل المستحقة عليه قبل سـريان هـذا األمـر           

 15/9/1957 ونشر بالعدد الثمانون من الوقائع الفلسطينية المـؤرخ فـي            4/9/1957بتاريخ  
  . )1982، سيسالم وآخرون(

  .  على إعفاء بموجب قانون االستثمار دخل أي مشروع حاصل
  :مصادر البيانات المتعلقة بدخل المكلف4.3.1.6 

  : يتم الحصول على البيانات المتعلقة بدخل المكلف بالطرق التالية
 فقد ألزم القانون المكلف بتقديم اإلقرار الضريبي والـذي          المقدم من المكلف   اإلقرار الضريبي  -1

 : 43كما ورد في نص المادة ، اضعة للضريبة حسب القانونيشمل كشفاً بنتيجة أعماله الخ
أن يزوده بكشف    بإشعار خطي يرسله إليه    يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي شخص      "   )1(

غايات هذا القـانون فيمـا يتعلـق بدخلـه        عن دخله والتفاصيل األخرى التي تتطلبها     
تـاريخ تبليغـه ذلـك    ال تقل عن ثالثين يوماً من       الخاضع للضريبة خالل مدة معقولة    

  .اإلشعار
من هـذه المـادة   ) 1(إذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة اإلشعار المذكور في الفقرة      )2(

 ويكون من واجبـه أن يبلـغ إشـعاراً         قبل اليوم العشرين من شهر أيلول من أية سنة        
بأنـه خاضـع     قبل اليوم األول من شهر تشرين أيلول من تلك الـسنة           لمأمور التقدير 

أو أهمل تبليغه يعتبر أنه ارتكب جرماً        كل من تخلف عن تبليغ هذا اإلشعار      للضريبة و 
  ).47ص، 1982، سيسالم وآخرون (" خالفاً ألحكام هذا القانون

   ♠ج43 كما حدد القانون موعداً نهائياً لتقديم الكشف كما جاء في المادة السابقة
مـن كـل      نيـسان  30عد أقصاه    إلى مأمور التقدير في مو     43يقدم الكشف بموجب المادة     ) "أ(

  ."سنة
كل شخص يستند كشفه إلـى مجموعـة دفـاتر          ) 1(: )أ(على الرغم مما ورد في الفقرة        )ب(

 أيار من كـل     31حسابية كاملة حسب الطريقة المزدوجة أن يقدم الكشف في موعد أقصاه            
  ). 46ص، 1992، كالب ("سنة 

أي السنة المالية تبدأ فـي       (ساب دخله كما أتاح القانون للمكلف الذي له مواعيد خاصة الحت        
ال يتـأخر عـن    أن يقدم الكشف المذكور في موعد) موعد غير الموعد المعمول به العادي   

كل شـخص قـرر     ) 2( ج 43" . مضي خمسة أشهر من تاريخ انتهاء مدة التقدير الخاصة        
                                                        

  1989 لسنة 995 أمر رقم ♠
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  أن يحسب دخله حسب مدة تقدير خاصـة عليـه أن يقـدم         7مأمور التقدير بموجب المادة     
الكشف المذكور في موعد ال يتأخر عن مضي خمسة أشهر من تاريخ انتهاء مدة التقـدير                

  ).46ص، 1992كالب ، ("ة الخاص
الجهات التي يشتغل معها المكلف كمـا فـي          ويكون من قبل  : اإلقرار المقدم من الغير    -2

ها أمواله مثل   أو التي يستثمر في   ،  أو الجهات التي يورد لها المكلف     ،  حالة الرواتب واألجور  
 )4( 45وهو ما ذكر في نص المادة     . فوائد وأرباح األسهم لدى الشركات المساهمة والبنوك      

يجوز لمأمور التقدير استدعاء كل شخص له عالقة مهنية مع المكلف ويرى أن بإمكانـه                "
أو بـدون يمـين    أمامه واستجوابه مع اليمـين  للحضور، بخصوص الدخل  أن يدلي بشهادة  

أن يقدم له المستندات المتعلقة بذلك الدخل غير أنه ال يجـوز لـه اسـتجواب أي                 وتكليفه ب 
أو مستخدم لدى المكلف أو أي شخص آخر يعمل لديه على أسـاس مـن                موظف أو وكيل  

الثقة الشخصية إالّ بناء على طلب المكلف كما ال يجوز لمأمور التقدير بمبادرته اسـتجواب               
  . ) 49،ص 1992كالب ، ( " والديهزوج المكلف بالضريبة أو أوالده أو

   47 كما ورد في نص المادة
أو من موظفي أيـة سـلطة    يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي موظف من موظفي الحكومة      " )1(

محلية أو هيئة عمومية أخرى أن يزوده بما قد يكون في حيازته من التفاصيل الالزمة لغايات      
بحكم هذه المادة على إفشاء أية      ،   الموظف المذكور  ويشترط في ذلك أن ال يكره     : هذا القانون 
  . يكون ملزماً بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها تفاصيل

 يترتب على كل مستخدم لدى تكليفه بذلك بإشعار من مأمور التقدير أن يعد ويقـدم خـالل                  )2(
   -: في اإلشعار كشفاً عن أي سنة يتضمن المدة المحددة

  ص المستخدمين لديه ومحاّل إقامتهم أسماء األشخا   -أ
 باسـتثناء ،   والدفعات والعالوات التي تدفع ألولئك األشخاص مقابل اسـتخدامهم ذلـك           -ب

األشخاص غير المستخدمين في عمل آخر الذين ال تزيد األجور التي يتقاضاها كل منهم 
ـ   . عن عمله في تلك السنة عن مائتي جنيه    ذا وتسري على مثل هذا الكـشف أحكـام ه

  ".أو التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف
بقبض ربح أو دخل ينطبق عليـه هـذا   : إذا حدث أن قام شخص   " : 49كذلك نصت المادة    

القانون وكان هذا الدخل يخص شخصاً آخر أو يدفع أي ربح أو دخل كهذا إلـى شـخص              
إشعاراً يكلِّفه فيه أن     التقدير أن يرسل إلى الشخص المذكور     فيجوز لمأمور   . آخر أو ألمره  

كـشفاً   بحيث ال تقل عن ثالثين يوماً من تاريخ التبليغ        ،  يقدم خالل مدة يحددها في اإلشعار     
وعنوان كل   واسم بياناً صحيحاً ومضبوطاً بمقدار الربح أو الدخل المذكور بكامله        : يتضمن

  . )51ص ، 1982، سيسالم و آخرون(  "شخص يخصه ذلك الربح أو الدخل
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من خالل البحث والتحـري     بيانات يتم الحصول عليها من قبل مفتشي الضرائب          -3
  "  45وقد نصت المادة ، الكشوف الميدانية لمواقع العملو
يجوز لمأمور التقدير ،رغبة في الحصول على المعلومات التامة فيمـا يتعلـق بـدخل أي                ) 1(

، لشخص إشعاراً يكلفه فيه أن يعد ويقدم إليه خالل مدة معقولـة       أن يرسل إلى ذلك ا    ،  شخص
أو أن يحضر بنفسه أو بواسطة وكيل عنـه أمـام مـأمور             /و،  أي كشف يعينه في اإلشعار    

التقدير ويبرز للفحص الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو الكشوف التي يـرى مـأمور               
  ". التقدير لزوماً لفحصها

 الموظف الذي يفوضه بذلك خطياً أن يدخل إلى أي مكان تمـارس فيـه               لمأمور التقدير أو  ) 2(
حرفة أو مرتزق وأن يفحص موجودات المحل والصندوق و المكائن والسجالت والحسابات            

وأن يطلب   أو بذلك المرتزق   الحرفة والمستندات والقوائم وغيرها من الوثائق المتعلقة بتلك      
أن يكلف صاحب الحرفة أو المرتـزق أو الموظـف          كما يجوز   ،  اإليضاحات المتعلقة بذلك  

هناك بأن يطلعه على مكان وجود السجالت والحسابات والمستندات المذكورة وأن            المسئول
تزويده باإليضاحات كلما رأى ذلك ضرورياً       يدخل إلى مكان وجودها ويفحصها وأن يطلب      

سيـسالم   ( "مـن تطبيقهـا    أحكـام القـانون أو للحيلولـة دون الـتملص          لضمان تطبيـق  
  . )48،ص 1982وآخرون،

 من دائرة ضريبة القيمة   ويتم الحصول عليها     البيانات المتعلقة بحجم صفقات المكلف     -4
ومن ثم تقدير الضريبة المترتبة بنـاءاً       ،  أساساً لتقدير دخل المكلف     حيث يتم اعتمادها   )1(المضافة

ـ   . عليه ل هـذه المعلومـات بـاألمر    وقد صدر في عهد االحتالل لقطاع غزة تصريح بإعطاء مث
على الرغم مما ورد في أي تشريع أو تشريع أمن يجوز لكل سلطة             " -2) 2()915 (العسكري رقم 

ضريبية أن تزود أية سلطة ضريبية أخرى في المنطقة أو في منطقة أخرى يسيطر عليها جـيش                 
 أن تتلقاها بمقتضى أي     أو الدفاع اإلسرائيلي بالمعلومات التي يجوز للسلطة التي تتلقاها أن تطلبها         

  .)107،ص 1992 كالب، ("تشريع أو تشريع أمن من كل مصدر آخر
  

  ):يرإجراءات التقد (المعالجة 4.3.2
وتشمل جميع اإلجراءات التي تتبع لتحديد الوعاء الضريبي و احتساب الضريبة المترتبة علـى              

  . م1947 لسنة 13المكلف طبقاً للقانون الضريبي السائد رقم 
  

                                                        
  . يث يتم طباعة كشف الصفقات في دائرة ضريبة الدخليوجد اتصال من خالل الحاسوب مع دائرة القيمة المضافة، ح) 1(
م، أي أنه ال يـزال      1998لسنة  ) 20(األمر لم يدرج في جدول األوامر العسكرية التي تم إلغاؤها بقرار الرئيس عرفات رقم               ) 2(

  . ساري المفعول



- 125 -  

  :  أساس التقدير4.3.2.1
وتكون فـي الـسنة     . فإن هذه اإلجراءات تتكرر في كل سنة تقدير       ،  ولما كانت الضريبة سنوية   

 كما ورد فـي . حيث يتم احتساب الدخل في نهاية السنة المالية     ،  التالية مباشرة لسنة تحقق الدخل    

وتستوفى وتجبى فـي   تفرض الضريبة، من هذه المادة  ) 2(مع مراعاة أحكام الفقرة     ) 1 (6المادة  
، عن الدخل الذي جناه الشخص في السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير          ،  كل سنة من سني التقدير    

  . وإن كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير أو خاللها
إذا حدث أن انقطع شخص عن حيازة مصدر من مصادر الـدخل مـن صـنف خاضـع                  ) 2(

خالل أية سنة مـن     ،  من المادة الخامسة  ) 1(من الفقرة   ) ه(ند  أو الب  )ب(للضريبة بمقتضى البند    
وكان قد فـرض    ،  )سنة التقدير المبحوث عنها   "الفقرة بعبارة    ويشار إليها في هذه   (،  سني التقدير 

له من ذلك المصدر عن سنة التقدير المنتهيـة          على ذلك الشخص ضريبة عن الدخل الذي تأتى       
 وتستوفى وتجبى عن الـدخل المتـأتي مـن ذلـك             ،تفرض الضريبة  1942 آذار سنة    31في  

المصدر عن سنة التقدير المبحوث عنها كما لو كان دخالً متأتياً خالل السنة الـسابقة مباشـرة                 
وال تفرض الضريبة وال تستوفى وال تجبى عن ذلك الدخل عن سنة التقدير التـي        ،  لسنة التقدير 

 الحقيقي المتأتي من ذلك المـصدر عـن         تلي مباشرة سنة التقدير المبحوث عنها أو عن الدخل        
  . السنة التي تسبق مباشرة سنة التقدير

  : كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة 4.3.2.2
لتحديد الدخل الخاضع للضريبة والذي يتم احتساب الضريبة بناءاً عليه مـن خـالل تطبيـق                 

تزام باإلجراءات المحـددة  يتم االل) نسبة الضريبة وحسب الشرائح الضريبية (األسعار الضريبية 
، للتحقق من مقدار دخل أي شخص خاضع للـضريبة         ) "1(11في القانون الذي تضمنته المادة      

، تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً في سبيل جنـي الـدخل دون سـواه    
  -:بما فيها ، خالل السنة السابقة لسنة التقدير

بـأن   إذا اقتنع مأمور التقـدير ،  الشخص كفائدة مال اقترضه    المبالغ الواجبة الدفع على ذلك      -أ 
  . تلك الفائدة هي مستحقة عن رأس مال استثمر في إنتاج الدخل

  . بدل اإليجار الذي دفعه أي مستأجر عن أرض أو أبنية يشغلها من أجل إنتاج الدخل -ب  
مبلغاً من  ،  إذا حدث أن أنفق شخص من األشخاص يتعاطى حرفة أو عمالً أو صنعة أو مهنة               -ج 

المال في استبدال آالت أو ماكنات كان يستعملها أو يستخدمها في الحرفة أو العمل أو الصنعة                
، ينزل مبلغ يساوي ثمن اآلالت أو الماكنات المستبدلة، وبطل استعمالها، أو المهنة المشار إليها 

الت أو  مطروحاً منه مبلغ يمثل مجموع قيمة االستهالك والتلف الذي حـصل فـي قيمـة اآل               
أو ثمن اآلالت أو الماكنات ، الماكنات من جراء البلى واالستعمال مع الثمن المتحصل من بيعها

  . الجديدة أيهما كان األقل
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أي مبلغ صرف على ترميم العقارات و إصالح اآلالت والماكنات المـستعملة فـي إنتـاج                  -د  
اد استعملت علـى ذلـك      أو على تجديد أو تصليح أو تغيير أية أدوات أو آنية أو مو            ،  الدخل
  . الوجه

إذا ثبت لمـأمور التقـدير   ، الديون الهالكة المتسببة عن أية حرفة أو عمل أو مهنة أو صنعة     -ه 
والديون المشكوك فيهـا إلـى      ،  أنها أصبحت هالكة خالل السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة        

يوناً هالكة خالل الـسنة    تقديراً يقنع معه مأمور التقدير أنها أصبحت د       ،  المدى الذي يقدر فيه   
ولو أن تلك الديون الهالكة أو المشكوك فيها كانت مستحقة الدفع قبل بدء الـسنة               ،  المذكورة

ويشترط في ذلك أن كل مبلغ يسترد في تلك السنة من المبالغ التي شطبت في               . المشار إليها 
بر فيما يتعلق بغايـات     يعت،  باعتبارها ديوناً هالكة أو مشكوكاً فيها      أو سمح بتنزيلها  ،  السابق

خالل تلـك  ،  من إيرادات الحرفة أو العمل أو المهنة أو الصنعة المبحوث عنها          ،  هذا القانون 
  . السنة

أو صـندوق   ،  إلى صندوق تقاعـد    كل مبلغ يدفعه أي مستخدم بمثابة مساهمة سنوية اعتيادية          -و 
 أو بعض المبلـغ     وجميع،  أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر قد يوافق المفوض عليه          ،  ادخار

، بموافقة المفوض لصندوق تقاعـد ، خالف المساهمة السنوية االعتيادية ،  الذي يدفعه المستخدم  
  . أو إلى أية جمعية أو صندوق آخر، أو صندوق ادخار

  . كلفة التدابير التي تتخذ لمنع انجراف التربة  -ز 
  . نفقات االحتياطات التي تتخذ للوقاية من الغارات الجوية -ح 
ستهالك وتلف أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كلياً أو بصورة رئيسية ينزل عن ا -ط 

وعن استهالك وتلف الماكنات أو اآلالت أو المفروشات التـي          ،  من أجل تشغيل تلك الماكنات    
مبلـغ  ،  يملكها المكلف ويستعملها في الحرفة أو العمل أو المهنة أو الصنعة التـي يتعاطاهـا              

وفقاً لما قد يقرر ألية حالة أو ، معينة من كلفتها األصلية التي دفعها المكلفيساوي نسبة مئوية 
إذا كان موضوع البحـث     ،  باستثناء قيمة األرض التي تقوم عليها البناية      ،  صنف من الحاالت  

  ).17-1 5،ص1982سيسالم وآخرون، "( …يتناول بناية
  تبدأ عملية التقدير؟  متى4.3.2.3

 عد إعطاء المكلف المهلة القانونية لتقديم الكشف المطلوب كمـا نـصت           تبدأ إجراءات التقدير ب    
  ):1(55المادة 

يباشر مأمور التقدير تقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف،حالما يمكنـه بعـد انتهـاء          "– 1
  ).54،ص1982سيسالم وآخرون، ("المهلة المعطاة للمكلف لتقديم الكشف المختص به

 31و،  شهر مايو بالنسبة لألفراد حسب القـانون       التقدير من بداية   أبريل أي يبدأ     30وهي حتى   
أي بداية التقدير في هذه الحالة هي األول        ) الميزانية واألرباح والخسائر   (مايو لتقديم الحسابات  



- 127 -  

وقد يحدث ذلـك    (وإن كان في الواقع يتم التقدير للملفات الفردية المقدمة لإلقرارات           . من يونيو 
قبل هذا التاريخ فقد يبدأ من بداية شهر        )  في حالة تقديمها قبل الموعد المحدد      بالنسبة للميزانيات 

وتفاديـاً  ،  حسب توجه بعض المكلفين إلنهاء ملفاتهم مبكراً للتخلص من عبء الـضريبة           ،  يناير
  . لدفع غرامة تأخير

  : طرق وإجراءات التقدير4.3.2.4
بتقديم اإلقـرار   ،  بيانات المتعلقة بالدخل  تتحدد طريقة وإجراءات التقدير بكيفية الحصول على ال        

وهو ما . أم بدون إقرار؟ وفي حالة تقديم اإلقرار ما نوع اإلقرار ؟وما مدى صحة هذا اإلقرار؟         
يجـوز  ، في األحوال التي يقدم فيها شخص من األشخاص أي كـشف ) " 2( 55المادة  تضمنته  

  -:لمأمور التقدير 
   على أساسه ،أوأن يقبل الكشف كما هو و يجري التقدير  - أ
وأن يقدر عليه مقدار الضريبة تبعـاً       ،  أن يقرر مبلغ دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة         -  ب

  . بحسب حكمه، إذا كان لديه أسباب تدعوه إلى االعتقاد بأن الكشف ليس بصحيح، لذلك
ويرى مأمور التقـدير أن     ،  أي كشف  في األحوال التي ال يقدم فيها شخص من األشخاص        ) 3(

جوز لمأمور التقدير أن يحدد دخل ذلك الـشخص الخاضـع   ، مكلف بدفع ضريبة ذلك الشخص 
المـستحقة علـى ذلـك       فطنته ودرايته وان يقدر عندئذ الـضريبة       للضريبة مستعمالً في ذلك   

في التبعة التي تقع على ذلك الشخص من جـراء          ولكن هذا التقدير ال يؤثر    . الشخص تبعاً لذلك  
  . )54،ص1982سيسالم و آخرون، ("ل تقديمهتقديم الكشف أو إهما تخلفه عن

  إذا تخلف شخص عن تقـديم الكـشف فـي الموعـد المحـدد فـي المـادة                  ) أ ( _)1( و 64 
  د فتفـرض  43تحدد فـي حالـة التأجيـل بموجـب المـادة          كان قد  ر ج أو في موعد آخ     43

  مـن مبلـغ الـضريبة للـسنة الـضريبية          % 3مقدارها   عليه عن كل شهر من التأخر غرامة      
  مـن مبلـغ الـضريبة      % 3 أو   55المـادة    األخيرة التي ألزم بدفع الضريبة عنهـا بموجـب        

  بالـضريبة   وإذا لم يكن ذلك الـشخص ملزمـاً       ،  بمقتضى الكشف الذي قدم متأخراً أيهما أعلى      
  في سنة ضريبية سابقة ولم يكن ملزماً بالـضريبة بمقتـضى الكـشف الـذي قـدم متـأخراً                   

  شـيكل   80فرض عليه عن كل شهر من التأخر غرامـة مقـدارها       فيجوز لمأمور التقدير أن ي    
  . )68،ص 1992كالب ، (" جديد

، ومـصادرها قـديم البيانـات المتعلقـة بالـدخل ،        تختلف إجراءات التقدير باختالف طرق ت     و
  . طبيعتهاو
  

                                                        
  1989 لسنة 915أمر رقم ) 1(
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  :في حالة تقديم المكلف لإلقرار الذاتي : أوالً
وهو إما كشف الـدخل أو  ، تبعاً لإلقرار المقدم  وإجراءات التقدير في هذه الحالة    ،  تختلف طريقة 

  . )وقائمة الميزانية العمومية، حساب أرباح وخسائر (الميزانية
  بحفظ دفاتر حسابات منظمة بمقتـضى      فإن الشركات المساهمة ملزمة   ،  ووفقاً لقانون الشركات  

 ميزانية سنوية   يقتضي على أعضاء مجلس اإلدارة أن يتخذوا التدابير لتنظيم        " ،  )1 (106المادة  
، لغاية تاريخ وضع حساب األرباح والخسائر أو اإليرادات والمصروفات حسب مقتضى الحال           

وتكون الحسابات مدققة من قبـل محاسـب    )4(106المادة .……ولتقديمها في االجتماع العام ، 
كما ورد في قانون الـشركات المعمـول بـه فـي المـواد           . يعد تقرير بنتيجة فحصه   ،  قانوني

)105(،)109 (،)110( .  
يقتضي أن تعين كل شركة في اجتماعها القانوني وفي كـل اجتمـاع عـام               " ) 1 (105المادة  

فاحص حسابات واحد أو أكثر للقيام بفحص حساباتها لحين انعقاد االجتمـاع العـام الـسنوي                
  ". التالي
 فحـصوها   يقدم فاحصو الحسابات تقريراً إلى األعضاء عن الحسابات التـي         ) "1 (109المادة  

  "……وعن كل ميزانية تعرض في اجتماع الشركة العام أثناء مدة تعيينهم 
الشركة بالنيابة عـن   توقع الميزانية من قبل عضوين من أعضاء مجلس إدارة ) "1 (110المادة  
وإذا كانت الشركة خصوصية فتوقع من قبل عضو واحد على األقـل مـن أعـضاء            ،  المجلس

  ).1993سيسالم وآخرون ، ("ر فاحصي الحسابات مجلس اإلدارة ويرفق بها تقري

بتقـديم   والشركات العادية فغير ملزمين حسب قـانون الـشركات        ،  أما بالنسبة للمكلف الفرد   
حيث يتم إلزامهم بذلك تبعاً لنـوع  ، وهذا ال يعني عدم مسكهم لحسابات نظامية  ،  ميزانية عمومية 

والتي تحـدد   ،   بضريبة القيمة المضافة   بموجب األنظمة الخاصة  ،  وحجم النشاط الذي يمارسونه   
كما أنه من حـق مـأمور التقـدير         ،  واألنظمة المحاسبية الالزم التقيد بها     نوع الدفاتر والطرق  

 )1()د( 43لضريبة الدخل أن يطلب من أي مكلف مسك حسابات منظمة وهو ما ورد في المادة                
تقديم كشف مصادق عليـه مـن   أن يصدر قواعد يلزم بموجبها الشركة العادية ب       يجوز للمسئول 

  . )45ص ،1992 كالب،("قبل فاحص حسابات ومنسقاً من قبله ألغراض الضريبة 
إشعاراً خطياً إلـى أي  ،  يجوز لمأمور التقدير أن يرسل كلما رأى ذلك ضرورياً 44المادة  في  و

من المـسائل   بشأن أية مسألة    ،  أو كشفاً مسهباً  ،  ويقدم إليه كشفاً إضافياً    شخص يكلفه فيه أن يعد    
  . " ل مدة معقولة يحددها في اإلشعارخال، أو يتطلب تقديم كشف بها التي يقضي هذا القانون

 يجوز لرئيس اإلدارة المدنية ألغراض التقدير أن يصدر أنظمة بوجه عام لفئة معينة من               )أ (44
ز لـه أن  المكلفين بشأن تنظيم دفاتر حسابية بالدخل المتأتي من األشغال أو الحرف كما يجو      

                                                        
  .1989 لسنة 995 أمر رقم )1(
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يضع في ذلك النظام قواعد بشأن طريقة تنظيم الدفاتر بما في ذلك الزام المكلف بأن يطلـب   
  " . ممن يقيم معه أية عالقة عمل بأن يعطي للمكلف بياناته الشخصية وأن يثبت هويته

  44استناداً للمادة ، ومتى طلب ذلك فيصبح المكلف ملزماً بذلك
فيجوز للمسئول أو لمن يفوضـه لهـذا الغـرض أن           ) أ(رة   النظام بموجب الفق   صدرإذا  " )ب(

يرفض قبول الحسابات التي ال تستند إلى دفاتر حسابية منظمة بموجب النظـام إذا كـان                
االنحراف عن أحكام النظام أو كانت العيوب التي وجدت في الدفاتر الحـسابية جوهريـة     

  ". من أجل تحديد الدخل
أو ) ب(لهذا الغرض قبول الحسابات بمقتـضى الفقـرة       إذا رفض المسئول أو من يفوضه        )ج(

رفض قبول الدفاتر الحسابية لوجود عيوب فيها كما ذكر وجب عليه أن يرسـل إشـعاراً             
  . بذلك إلى المكلف مشيراً فيه إلى أسباب قراره

أمام لجنة االعتراض   ) ج( على قرار المسئول أو من عينه بمقتضى الفقرة          االعتراض يمكن   )د(
  . )48 ،47،ص1992كالب ، (" يوماً من تاريخ تسلم اإلشعار30خالل 

  : )الصفقات(الدخل   إجراءات التقدير في حالة تقديم كشف-أ
يحدد قيمة الصفقات والنفقات بصورة إجمالية غير        الضريبي الذي  )1( كشف الدخل هو اإلقرار   

والبيانات الشخصية للمكلف ،ويقدم من قبـل األفـراد   ، مفصلة ويحدد ممتلكات الفرد الشخصية 
ال يعطـى االهتمـام       في الواقع  هذا اإلقرار . الطبيعيين مع إرفاق دفتر دفعات القيمة المضافة      

إذ ، حيث ال يتم تعبئته كمـا يجـب      ،  )2(الكافي من قبل المكلف حيث يعتبر تقديمه مجرد روتين        
ـ      اليقتصر على تعبئة ا    ، ض البيانـات الشخـصية كعـدد األوالد       سم والـسنة الـضريبية وبع

، وال يتضمن أي تحديد للدخل المجمل أو المصروفات وال يحدد صـافي الـدخل             ،  والمحاسب
ويقدم بدالً من ذلك كشف بالصفقات المقدمـة        ،  ويتم التشطيب على الفراغات المتروكة لتعبئتها     

بح على أساس نسبة مـن      ومنها يحتسب الر  ،  لدائرة القيمة المضافة والتي تعتمد كإجمالي دخل      
وبذلك يمكن القول مجازاً بأن     ،  ثم يتم تنزيل اإلعفاءات المقررة بموجب القانون      . هذه الصفقات 

حيث يصرح بحجم دخله اإلجمالي ولـيس صـافي         ،  هذا يمثل نوع من اإلقرار يقدمه المكلف      
  . الدخل

  
                                                        

مكلف فرد، وشريك في الشركة العادية وال يستخدم نموذج إقرار للشركة المساهمة (دم من قبل األفراد ويقضمن المالحق، مستند ) 1(
وتعتبر الحسابات الختامية هي اإلقرار، ويرفق معه كشف بالصفقات المقدمة للقيمة المضافة، مفرغة من إيـصاالت الـدفع                  

  . ر المكلف معاً يعتبران مجازاً إقراواالثنان )الشهرية للقيمة المضافة
 حيث كان يلزم المكلف بتعبئة اإلقرار بدقة وإعادته للدائرة، وكل من يتخلف عن تقديمه، كان                االحتاللبعكس الحال في عهد     ) 2(

وهو مدير دائرة الشركات و الشئون الفنية      : مقابلة مع نبيل المبيض   ( شيكل جديد    500يخضع لمحكمة عسكرية، ويغرم مبلغ      
  ). 88 حتى االستقالة في االنتفاضة األولى عام االحتالللياً، ومركز وحدة الشركات في عهد بدائرة ضريبة الدخل حا
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  : وتكون طريقة التقدير في هذه الحالة على النحو التالي
بإحضار ملف المكلف مـن     ،  يقوم الموظف المكلف بإجراء التقدير    :  للمكلف الفردي  بالنسبة) 1(

ونسب األرباح المقدر على أساسها الدخل      ،  من حيث مقارنة الصفقات   ،  ودراسة الملف ،  األرشيف
كما يتم . وطبيعة وحجم النشاط للسنوات السابقة مع المقَدم للسنة المراد تقديرها  الخاضع للضريبة 

ويتم كتابة تقرير من قبل لجنة الكشف الخارجي ويرفـق فـي   ، ف ميداني لمحل العمل القيام بكش 
  . في تقدير دخل المكلف حيث يستعين المفتش بنتيجة الكشف، الملف

 يقوم المفتش المفوض بإنهـاء التقـدير    حيثثم يتم استدعاء المكلف ويتم عمل محضر للمكلف          
ويعتبر إقراراً مـن المكلـف      ،  يقة دخل المكلف  بطرح األسئلة التي تساعده في التعرف على حق       

اإلدارة  تعليمـات و رغـم    ،  ويقر بصحة هذه األقـوال    ،  حيث يتم توقيع المكلف على المحضر     
وهو مـا كـان      (االلتزام بعمل هذا المحضر في كل عملية تقدير أي سنوياً         ضرورة  لمفتشين ب ل

) 1() تقديم الحسابات    وبالرغم من  حتى في حالة الشركات المساهمة       االحتاللمعموالً به في عهد     

وإن كان يتم مناقـشة المكلـف       ،  يوجد التزام بذلك من قبل المفتشين في جميع األقسام         إال أنه ال  
  . شفهياً أحياناً ولكن دون كتابة محضر وتوقيع المكلف عليه

اداً اسـتن ، خل الخاضع للضريبة على أساسهاثم يتم تحديد نسبة الربح التي سيتم تحديد صافي الد         
المصادر المتوفرة وبالتوفيق بين نسب السنوات السابقة والنسب         للمعلومات التي تم تجميعها من    

مع المكلف أو وكيله    النسبة   على هذه  يتم التفاوض    و،  الموضوعة من قبل الدائرة   )2(االسترشادية
ـ  ،  حتى يتم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين تحدد الضريبة بناءاً عليه          ،  المحاسب م يقـوم  ومن ث

اإلعفاءات المقررة للمكلـف    منه  خصم   ي ثم،  المفتش بتحديد الدخل بناءاً على النسبة المتفق عليها       
يـتم  الذي  ،  صافي الدخل الخاضع للضريبة   ل للوصول،  حسب القانون من أعباء عائلية وغيرها     

  . الشرائح والنسب الضريبية المقررة والمعمول بهاوفقعليه احتساب الضريبة 
  

  : الـمث
فرض أن المكلف السيد أحمد قدم إقراراً بقيمة صفقاته التجارية الخاضعة للضريبة للسنة الماليـة       ب

 وقد تم االتفاق مع مفتش الـضريبة      ،   شيكل حسب كشوف القيمة المضافة     350000 بقيمة   2002
 450000 على تحديد نسبة ربح لهذه الصفقات بعد دراسة السنة السابقة والتي بلغت صفقاته فيها             

، أوالد و بافتراض أن السيد أحمد متزوج ولـه سـتة   % 7وتم محاسبته عليها بنسبة ربح ، شيكل
 مـع  اتفاقوبعد نقاش وجدال تم التوصل إلى     . ويعيل والدته ،كما ينفق على ولده الطالب الجامعي       

                                                        
م، فـي عهـد   1988مقابلة مع نبيل المبيض، مدير دائرة الشركات والشئون الفنية حالياً، ومركز وحدة الشركات ما قبل عام        ) 1(

  . االحتالل
لمساعدة و محاولة لتوحيد أسس التحاسب،  تحديد النسب من قبل اإلدارة هي       مرفقة ضمن المالحق،    قائمة النسب االسترشادية    ) 2(

  . المفتش، ولتحقيق العدالة في عملية التقدير
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فـي   )غالباً (ويرجع ذلك حسب المتعارف عليه والمتبع % 8المفتش على تحديد نسبة ربح للسنة 
ئرة ضريبة الدخل أنه في حالة نقص اإليرادات يتم رفع نسبة الربح التي يتم التحاسـب علـى                  دا

  . أساسها
  : ويتم احتساب الضريبة المترتبة على السيد أحمد على النحو التالي

  شيكل 28000   = % 8×  350000   =صافي الربح المقدر 
  :يخصم منه 

  )10920(  )5+م( أعباء عائلية
   )4200(   إعفاء طالب جامعي

  )16380(  )1260(   إعالة والدة
   11620      صافي الدخل الخاضع للضريبة
  ) %5 × 11620(   الضريبة المترتبة على المكلف

  . شيكل 581 =  
وفي حالة عـد م التوصـل    )1(المرفق ضمن المالحق  وتكون صيغة القرار كما هو في النموذج        

ويتم ،  ويعتبر التقدير في هذه الحالة غيابياً     ،   قناعته التفاق يتم إجراء التقدير من قبل المفتش حسب       
  . )2(إرسال إشعار للمكلف بالتقدير

للشركة بـنفس الطريقـة واإلجـراءات       ) الربح( وبالنسبة للشركة العادية يتم تقدير صافي الدخل      
ويتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة لكـل       ،  ثم يتم توزيعه على الشركاء بنسبة حصصهم      ،  السابقة

بجمع دخلـه مـن     ) وله ملف ضريبي خاص به    ،  كل شريك هو عبارة عن مكلف مستقل       (كشري
ثم يتم تحديد الـدخل  ، المصادر األخرى في حالة وجودها مع دخله من نصيبه في الشركة العادية         

ثم يـتم  ، الخاضع للشريك بخصم اإلعفاءات المقررة في القانون من مجموع دخوله المحددة مسبقاً   
  . بموجب النسب الضريبية حسب الشرائح المعتمدة المترتبة عليهاحتساب الضريبة 

صافي دخـل الـشريك     = نسبة حصة الشريك    × صافي الدخل المعدل أو المقدر للشركة العادية        
 األخـرى  صافي الدخل من المصادر+ صافي دخله من الشركة = صافي مجموع الدخل للشريك  

  . )…سيارات  ،إيجار، راتب(
،  أوالد 5إعالة الزوجة واألوالد لحد     ،  الحد األدنى للمعيشة   (اءات المقررة له  يخصم مجموع اإلعف  

  ) طالب2إعفاء للطالب الجامعي لحد ، إعالة الوالدين
 مجموع اإلعفـاءات    - صافي الدخل المعتمد للشريك   = صافي الدخل الخاضع للضريبة للشريك      

كما هـي فـي     ،  النسب المقررة ثم يقسم الدخل حسب الشرائح وتحتسب الضريبة حسب          القانونية
  :الجدول التالي

                                                        
  . لمالحق نموذج ضمن ا)1(
  . الحق نموذج ضمن الم)2(
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  )4.1 (رقم جدول
  1999الشرائح الضريبية لسنة: أوالً

  الضريبة المدورة  الضريبة  نسبة الضريبة  الدخل   الدخل المدور 
1  27500  5 %  1375  1375  

66000  38500  10 %  3850  5225  
110000  44000  15 %  6600  11825  

      % 20  إضافي شيكل عن كل
   % 20 تستوفى الضريبة عن دخل الشركات المساهمة بنسبة: الشركات المساهمة: ثانياً  

  . )م6/4/1999 (تعميم داخلي، بغزة المديرية العامة لضريبتي الدخل واألمالك، السلطة الوطنية: المصدر 
  

 في حالة تقديمها لكشف الـصفقات وعـدم تقـديمها    فإنه لشركات المساهمةل بالنسبةوأما  ) 2(
تبين فيه أسباب عـدم تقـديمها     ،  تتقدم بطلب خاص للمدير العام لدائرة ضريبة الدخل       ،  لميزانيةل

وغالبـاً مـا يوافـق      . وتطلب محاسبتها ضريبياً على أساس صفقات القيمة المضافة       ،  للميزانية
المدير العام على ذلك مع اشتراطه أن يتم ذلك لمرة واحدة وعلـى أن يـتم االلتـزام بتقـديم                    

ومع ذلك توجد بعض الحاالت التي يتكرر فيها الطلـب لـسنوات   . ية في السنوات التالية  الميزان
حسب صفقات القيمة   ويتم محاسبتها   ،  بالرغم من هذا االشتراط   ) قد تصل لثالث سنوات    (متتالية

  . )بدون ميزانية  (حسابات ختامية  تقديمبدون المضافة
فيما يختص بطريقة تحديد نـسبة      ،  لف الفردي وال تختلف إجراءات التقدير للشركة عنها في الم       

والذي يتم احتساب الضريبة عليـه      ،  الربح التي يتم على أساسها تقدير الدخل الخاضع للضريبة        
نسبة الضريبة التي تخضع لها الشركات بموجب الشريحة الضريبية المطبقة والـسارية             بتطبيق

م ،ويـتم احتـساب      1999مـن سـنة     للشركات حسب الشريحة المعتمدة    %20المفعول وهي   
  :الضريبة كالتالي 

  = الضريبة المترتبة على الشركة المساهمة  
  . %20 × )الدخل المعدل أو المقدر( الدخل الخاضع للضريبة 

إالّ أن هناك   ،  ورغم عدم اختالف إجراءات التقدير بالنسبة للملف الفردي عن الشركة المساهمة          
نظـراً  ، ل نوع و التي يتم تحديد صافي الدخل على أساسها  في نسبة الربح التي تعتمد لك      اًاختالف

الضريبة المفروضة على دخل األفراد عن المفـروض علـى الـشركة            و نوع   الختالف سعر   
 بينمـا  %20-5حيث تفرض على األفراد ضرائب تصاعدية حسب الـشرائح مـن        : المساهمة

الضريبة لنفس الدخل من    فعند احتساب   ،  %20تفرض على الشركة المساهمة نسبة ثابتة بمعدل        
نفس نوع النشاط تكون الضريبة المحتسبة للفرد أقل من الضريبة على الشركة المساهمة حتـى               

وهي األعباء العائليـة والشخـصية وإعالـة        ،  بدون خصم اإلعفاءات المقررة بموجب القانون     
يوجد إعفاءات  بينما ال   ،  الوالدين والطالب الجامعي والتي تخفض الدخل الخاضع للضريبة للفرد        
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لذلك يتم محاسبة األفراد بنسب أرباح أعلى من الـشركات المـساهمة كمـا              . للشركة المساهمة 
حيث تزيـد   ،  عدد الشركاء في حالة الشركات العادية     ،  يؤخذ في الحسبان عند تحديد نسبة الربح      

م لـدخل سـيت  النسبة للشركة التي لها عدد من الشركاء عن الشركة لمكلف واحـد نظـراً ألن ا         
و ،  بالتالي يكون الدخل لكل مكلف ضمن شرائح منخفـضة الـضريبة          توزيعه على عدد أكثر و    

بفرض أنـه  : ولتوضيح ذلك . تكون نسبة الربح للشركة المساهمة أقل من الفرد والشركة العادية         
   منهـا فـإن   % 7بنـسبة  $  مليـون  3تم تقدير الدخل الصافي من اإليرادات المعلنة والبالغة 

وفيما يلي جدول يبـين الفـروق الـضريبية    ، $210000= % 7×3000000=صافي الدخل 
، فـي حالـة الـشركة المـساهمة       : المترتبة على نفس الدخل باختالف طبيعة الشخص المكلف       

اد لـديهم نفـس      شركاء بافتراض أن كافة األفر     3والشركة العادية المكونة من     ،  والمكلف الفرد 
  ).متزوج وخمسة أبناء(األعباء العائلية 

  )4.2(جدول رقم 
  يبين اختالف قيمة الضريبة المترتبة على المكلف باختالف الشكل القانوني

) حصص متساوية،  شركاء3 (شركة عادية

  البيان  ونفس األعباء
الشركة 

  المساهمة

مكلف 

  فرد
  المجموع  الشريك ج  الشريك ب  الشريك أ

  210000  70000  70000  70000  210000  210000  قيمة صافي الدخل المقدر

الضريبة بدون خصم 

  اإلعفاءات الشخصية
42000  31825  5825  5825  5825  17475  

   )5+ م(أعباء عائلية

10920  
-  10920  10920  10920  10920  32760  

  177240  59080  59080  59080  199080  210000  الدخل الخاضع

  13599  4533  4533  4533  29641  42000  الضريبة المترتبة

  
أو ، شـركة عاديـة  ، فـردي  (أن يتم أخذ نوع الملـف   ،  ارف عليه عند التحاسب   لذلك من المتع  

ومع ذلك ليس بالضرورة أن يـتم  . وتحديد نسبة الربح على هذا األساس   ،  في االعتبار ) مساهمة
  . فقد يتم محاسبة الشركة المساهمة بنسبة ربح أعلى من الفرد أو الشركة العادية، ذلك
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  )4.3(شكل رقم 
  )كشف الصفقات ، ميزانية ( قدير في حالة تقديم اإلقرار الضريبيإجراءات الت 

  
  
  
  
  

  
  
   
    

   
   
  
  
  

   
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  

  )اإلقرار الذاتي  (المكلف
  التابع للدائرة قسم المتابعة والمعابر

  الكشف الميداني 
  : جهات أخرى

  : حكومية-أ
،  وزارة المالية ،دوائر الجمـارك والمكـوس      

  . القيمة المضافة
ــرى ــالت (وزارات أخ ــارة، المواص  التج

  . …والصناعة ،الزراعة ،
  .  مؤسسات وشركات خاصة-ب 

 من إعداد الباحثة: املصدر

   التقدير إجراءات

  موظف حكومي
  ت خاصةموظف لدى جها

  صاحب مشروع وعمل خاص 
   يعمل مبهنة حرة

  املصدر

بيانات 
  املكلف

يدرج يف  ،  ليس له ملف ضرييب   
، كشف يف ملف اجلهة املشغلة    

تستقطع الضريبة من املنبع وتورد 
  . من قبل املشغل

    ال يوجد قرار تقدير

  املكلف الفرد
رقم امللف برقم اهلوية 

900000000  

كشف صفقات 
  )الدخل(

 قبول الحسابات
  كما هي

استدعاء املكلف أو 
  وكيله ومناقشته

  ميزانية مقدمة 

طلب املستندات املؤيدة 
   املقدمة للحسابات

  إحضار 

  عدم إحضار

  فحص وتدقيق ،
  تسجيل املالحظات 

   وجود مالحظات

  ةأخطاء جوهري

  أخطاء ميكن تعديلها 

رفض احلسابات 
 وإجراء التقدير

قبول الحسابات 
  مع التعديل

  عدم وجود مالجظات
  احلسابات سليمة

كتابة القرار بالصيغة اليت 
تالئم كل حالة ويرفق يف 

  امللف

  حتريات، كشف ميداين

مفاوضة املكلف أو 
  وكيله، حمضر
  قرار التقدير   حمضر مع ال

  سبة ربح ن

 

   عامشركة عادية برقم
563400000  

  كل شريك له ملف برقم وية

  شركة مسامهة
  رقم امللف الضرييب

563100000  

  الصفقات  (كشف الدخل .1
 ميزانية:(حسابات ختامية  .2

  )وحساب األرباح واخلسائر

  

إحضار ملف املكلف من 
  األرشيف

  دراسة امللف

  اتـيـلـمـالع
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الميزانيـة وحـساب األربـاح     ()1( حالة تقديم الحسابات إجراءات التقدير في   -ب
  :)والخسائر

، مدارة ومعدة وفق المبادئ المحاسـبية المتعـارف عليهـا          نظامية إن تقديم المكلف لحسابات    
ضـريبة  في التمتع بامتيازات نص عليها قانون        يعطيه الحق ،   الساري الضريبيوطبقاً للقانون   

المنصوص عليهـا فـي المـادة        التنزيالت إن ": 18في المادة     م 1947 لسنة   13رقم   الدخل
ال يسمح بهـا إال إذا      ، و الخصميات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة         ،  الحادية عشرة 

 حساب يبين األربـاح الخاضـعة   مع، التقدير على وجه يرضيه أبرزت حسابات دقيقة لمأمور     
  ".للتقدير من تعاطي الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة 

  : ومن هذه المزايا
 متتالية على التعاقب لسنة     سنوات 6تقاص الخسارة المتحققة فعال في إحدى السنوات خالل          ♦

  ).13مادة ( الخسارة
  فقت فـي سـبيل تحقيـق الـدخل والتـي نـصت عليهـا             تنزيل جميع المصاريف التي أن     ♦

  ).11المادة (
ــدة عــن المبــالغ المــستحقة ♦ ــالغ الزائ ــة) االســتقطاعات (تــدوير المب ــسنوات مقبل    ل

  ) 1997، السلطة الوطنية الفلسطينية(
  : إجراءات االستالم للميزانيات والحسابات المقدمة -1
  :مكلف لدائرة ضريبة الدخل على النحو التالي تقدم الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بال 
،بعد التأكـد مـن شـمولها    ) 2( للقسم المختص للتأشير عليها بموافقة االستالم تقدم الميزانية  -1 

كشف جرد بـضاعة آخـر   ، )تسديد استقطاع الرواتب  (مثل كشف الرواتب ،  للبيانات المطلوبة 
  . التأكد من تسديد الربح المعلنثم ، المدة وكشف الصفقات المقدمة للقيمة المضافة

 في تقديم الميزانية عن المهلة المعطاة يتم احتساب غرامـة تـأخير تقـديم                وفي حالة التأخير  
أيهمـا  ) المتفق عليها ( لكل شهر من ضريبة الربح المعلن أو السنة السابقة% 3ميزانية بواقع 

،  للضريبة للسنة المقدم عنها    وعدم خضوع المكلف  ،  وفي حالة عدم وجود تقديرات سابقة     . أعلى
  .  شيكل80يتم دفع غرامة عن كل شهر تأخير بقيمة 

باالسـتالم يتوجـه المكلـف لتـسليمها لقـسم         ) بالتأشير على الميزانية   ( وبعد موافقة القسم   -2
  . األرشيف لتسجيلها في سجل الميزانيات الواردة

                                                        
  ).ميزانية، كشف صفقات(إجراءات التقدير في حالة تقديم اإلقرار الضريبي ) 4.3(انظر الشكل رقم  )1(
شترط لقبول الميزانية أيضاً أن تكون في ملف معتمد من جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية، بموجب تعليمات من المدير ي) 2(

  . 2003، وتم إلغاء هذا الشرط من العام العام
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  . لقسم الذي يتبع له ملف المكلف يقوم قسم األرشيف بعد ذلك بتسليمها للقسم المعني أي ا-3
  .في سجل خاص بالميزانيات الواردة لديه  ويقوم القسم المختص بتسجيلها-4
  .  ثم يقوم رئيس القسم بتوزيع الميزانيات على موظفي القسم للقيام بإجراءات التقدير-5

  

  : إجراءات التقدير في حالة الميزانيات المقدمة-2
فيقوم المفتش المفـوض بإنهـاء      . تبدأ عملية التقدير  ،  ت وتسجيلها لديه  بعد استالم القسم للميزانيا    

ثم يقوم باالتصال بالمحاسب أو     ،  بإحضار ملف المكلف من األرشيف     الملف والقيام بإجراء التقدير   
يوجد توكيل للمحاسب مرفق بالميزانية لمتابعة الملف وتمثيل المكلف لدى           (المدقق المقدم للميزانية  

إلبالغه بإحضار المستندات الخاصة بالحسابات المقدمة إذا كان يرغـب بالقيـام            ) يبةدائرة الضر 
ولكن قد يتم االتفاق بين المحاسب والمفتش على إنهاء الملف          . بالفحص وهذا هو اإلجراء الطبيعي    

 االسترشـادية والنسب  ،  بدون مستندات ويتم االتفاق على تحديد الضريبة بالنظر للسنوات السابقة         
  . وعة في الدائرةالموض

إحضار  )1(يتم إرسال إشعار  ،  في حالة عدم استجابة المحاسب أو المكلف لطلب المفتش الهاتفي         و  
 االستجابة   تتم وإذا لم ،  )3(ثم إشعار إنذار أخير   ،   إلنهاء الملف  )2(وإرسال دعوة حضور  ،  لمستنداتا

 )4(إرسال إشعار تقـدير  ويتم، بيخالل المهلة المحددة في اإلشعار يتم إجراء التقدير الجزافي الغيا  
مبرراً ،  وإما أن يعترض على هذا التقدير     ،  فإما أن يقبل المكلف التقدير    ،  التقديرهذا  للمكلف بقيمة   

، ومن ثم يعرض االعتراض على لجنة االعتراض للبت فيه فإما قبوله أو رفضه، سبب االعتراض
  .  اللجنة لتأكيد قرار)5(وفي كلتا الحالتين يتم عمل فصل اعتراض

   : في حالة إحضار المستندات-أ
تبدأ عملية الفحص للحسابات المقدمة والمستندات المؤيدة لها من قبل المفتش المخول بإنهاء الملف             

وقد يقتصر الفحص على عينة محدودة من المـستندات       . للتأكد من صحتها  ،  وإجراء عملية التقدير  
  . ةفي حالة اقتناع المفتش بصحة الحسابات المقدم

 أو إجراء فحص شامل وهذا اإلجراء يتم بـصورة محـدودة  ، وقد يضطر المفتش لتوسيع العينة   
  . لما يتطلبه من وقت وجهد

ومـن حيـث    ،  من حيث الشكل  ،   وعادة يقوم المفتش أوالً بفحص الميزانية والحسابات المقدمة       
مثل رصيد بـضاعة    ،  قةمراجعة األرصدة االفتتاحية بمطابقتها مع األرصدة النهائية للسنة الساب        

والتأكد مـن االلتـزام     ،  وأرصدة األصول ،  أول المدة للسنة الحالية مع آخر المدة للسنة السابقة        
                                                        

  .ضمن المالحق نموذج )1(
  .ضمن المالحق نموذج )2(
  .ضمن المالحق نموذج )3(
  .ضمن المالحق نموذج )4(
  . المالحقضمن )5(
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والتأكد من مطابقة اإليرادات المعلنة فـي الحـسابات         ،  بنسب اإلهالك القانونية لألصول الثابتة    
ف الـصفقات وإيـصاالت   من خالل مراجعتها مع كش، المقدمة مع المعلن لدائرة القيمة المضافة    

المضافة يتم إضافته للـربح إذا لـم   ضريبة الدفع للقيمة المضافة وإذا وجد فرق بالزيادة لصالح   
  . يكن هناك تفسير مقنع لهذا الفرق

  كأن يجـد حـساب الـصندوق دائنـا         ،  فإذا وجد في الحسابات المقدمة خطأ واضحاً وجوهرياً       
   وكانـت نـسبة إجمـالي الـربح       ،  بـدونها  أو تم إخفاء مصاريف ضرورية وال يـتم العمـل         

أو بعيدة عـن    ،  كأن يكون هناك خسارة بدل إجمالي ربح      ،  المعلنة غير منطقية  ) ربح المتاجرة (
، أو المحاسب وإبالغه بنتيجة الفحـص      وبعد استدعاء المكلف  . نسب األرباح لألعمال المشابهة   

باالتفـاق دون    إمـا وإجراء التقـدير تبدأ المساومة إلنهاء الملف    ،  عدم القناعة بهذه الحسابات   بو
، ابقة السنوات الـس   بل يتم التقدير باالتفاق مع األخذ في االعتبار تقدير        اعتبار للحسابات المقدمة    

وقد ال يتم ذكر رفض الحسابات في       ،  في قرار المفتش  رفض الحسابات   مع  ،  واألعمال المشابهة 
البنود التي   لن في الحسابات المقدمة بإضافة    بتعديل الربح المع   إما أن يتم التقدير   و. قرار المفتش 

 وكأنهـا  إضافة بنود وهمية في قرار المفتش     يتم وقد،  اكتشفها المفتش مخالفة لما يجب أن يكون      
  . نتيجة لعملية الفحص

  :أهم العناصر التي يتم التركيز عليها في حالة إجراء الفحص الحقيقي
الـواردة   فإنه يتم التركيز على البنود    ،  لحساباتباإلضافة لما ذكر سابقاً حول الفحص األولي ل        

  :في 
من خالل  التحقق من صحة الكميات المستخدمة في عملية اإلنتاج والتشغيل : حساب التـشغيل  -أ

 والـواردة ) الـصادرة  (وفواتير الشراء للتأكد من الكميـات المـصروفة  ، متابعة كرت المخزن 
 تشمل عملية الفحص مـصاريف التـصنيع مـن        كما. وتحديد التكلفة والكمية المنتجة   ،  للمخازن

  . واحتساب اإلهالك آلالت التصنيع، أجور ،ومحروقات وصيانة
  : بمراجعة للتأكد من صحة إجمالي الربح المعلن ويتم ذلك:  حساب المتاجرة-ب
أو ال تخـص    ،  عدم وجود مبالغ بدون مـستندات     ،  للتأكد من صحة المبالغ   ،  بند المشتريات  -1

  . أو لم يتم إدخال الكميات المشتراة في كرت المخزن للصنف، العمل أو السنة
أسعار البيـع  ، وصحتها أي ال تكون فواتير وهمية، التأكد من تسلسل الفواتير: بند المبيعات  -2

جميع الكميات الصادرة من    ،  جميع الفواتير الصادرة مدخلة في أستاذ المبيعات      ،  منطقية وحقيقية 
يعات أو إرساليات وبأرقام متسلـسلة جميـع الكميـات الـصادرة     المخازن صدر بها فواتير مب    

  . بإرساليات صدر لها فواتير مبيعات وأدرجت في أستاذ المبيعات
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والتأكد من صـحة التقيـيم      ،  التأكد من صحة األرصدة في كشف الجرد      : بضاعة آخر المدة  -3
التأكد مـن إدراج  ، تكلفةوتحميل البضاعة بكافة تكاليف النقل والتخليص في حالة التقييم حسب ال  

  . البضاعة التي لم تصل والتي حملت تكلفتها للمشتريات
  : البنود الخاصة بحساب األرباح والخسائر-ج
فـي حالـة عـدم التـسديد ال         (وأن يكون تم تسديد ضريبة الرواتب     ،  التأكد من مبلغ الرواتب    

والتأكد مـن   ،  االستقطاعلدى قسم   ) يعترف ببند الرواتب كمصروف ويتم إضافته للربح المعلن       
  . عدم وجود تضخيم في الرواتب أو في عدد الموظفين

 مـصاريف  أي،  كشف الفوائد من البنك   ،  من وجود مستندات لكل البنود مثل عقد اإليجار        التأكد
، المراد محاسبته عليـه    وتخص عمله المحقق للدخل   ،  مدرجة لها مستند باسم الشركة أو المكلف      

  ).1996، المبيض ( بموجب القانونوكذلك أية خصومات تكون
ومناقشة المكلـف   ،  خالل عملية الفحص يتم تسجيل المالحظات و االنحرافات التي يتم اكتشافها          

ومن ثم يتم تجميعها وإضـافتها لنتيجـة        ،  أو وكيله المحاسب بخصوصها لتفسير سبب وجودها      
ثـم يـتم   ، ها للقانون الضريبياألعمال المعلنة في حالة عدم موافقتها للمبادئ المحاسبية ومخالفت       

ويتم كتابة القـرار سـواء      ،  م1999احتساب الضريبة حسب النسب والشرائح السارية من سنة         
حيث في هذه الحالة لو قدم اعتراض يتم رفـضه مـن قبـل اللجنـة                ،  بموافقة المحاسب أم ال   

  . كون التقدير تم حسب األصول ونتيجة للفحص الفعلي، المختصة بالبت في االعتراض
حيث يتم االتفاق مع المحاسب بعد توضيح المالحظـات  ، بها دائماً  وهذه الطريقة ال يتم االلتزام  

المفـتش بـصحة    وإقنـاع ، وقد يستطيع المحاسب تبرير هـذه المالحظـات     ،  التي تم اكتشافها  
  . الحسابات

 إلى نـسبة  للوصول،  وقد يتم االتفاق على قبول تعديل الربح المعلن بجزء من الفروق المكتشفة   
وتتناسب مع نسب تخليص    ،  وتتفق ونسب الربحية الموضوعة لمثل نشاط المكلف      ،  ربح معقولة 

  ). وطبيعته ، حجم النشاط، نفس نوع النشاط (الملفات المشابهة
  : حالة عدم تقديم المستندات للميزانيات المقدمة-ب
ويتم ذلـك  ، راء التقدير الجزافييتم إج، في حالة عدم تقديم المستندات المؤيدة للحسابات المقدمة  

وقد  ثم يتم إشعار المكلف بالتقدير    ،  أو بدون اتفاق مع المكلف    ،  إما باالتفاق بين المفتش والمكلف    
  . ال يوافق المكلف على هذا التقدير ويقوم بتقديم اعتراض عليه

  : حالة عدم تقديم اإلقرار: ثانياً
 إجـراء التقـدير الغيـابي       عادة ما يـتم   ،  بيفي حالة تخلف المكلف عن تقديم اإلقرار الضري        

ويـتم التقـدير    ،  لفلهذا المك  حيث يتم إحضار كشف الصفقات المقدمة للقيمة المضافة        الجزافي
 التقدير إالّ في حالة التأكـد مـن         إجراءوفي حالة عدم وجود صفقات غالباً ال يتم         ها  يلإاستناداً  
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لحث المكلف لاللتزام   ،  في هذه الحالة مبالغاً فيه    وغالباً ما يكون التقدير     ،  ممارسة المكلف للعمل  
  . ولذلك غالباً ما يقدم المكلف اعتراض على هذا التقدير، بتقديم اإلقرار

  ):قرار التقدير (المخرجات 4.3.3
فقد تم جمع البيانات المتعلقة بالمكلف ودخلـه ثـم          ،  يعتبر قرار التقدير هو مخرج نظام التقدير       

راحل وإجراءات التقدير للوصول لتقدير ضريبة الـدخل المترتبـة          وهي م ،  وخضعت للمعالجة 
  . والتي يتم تحديدها في قرار التقدير، على المكلف

  : صيغة قرار التقدير4.3.3.1
 مـن قبـل   )1(أو طريقة التقدير باالتفاق أو بدونه يتم كتابـة القـرار  ، أياً كانت طريقة الفحص  

 يغة تبين وتوضح كيفية الوصول لتقدير الـضريبة       وبص،  المفتش على النموذج الخاص بالتقدير    
  . وقيمة الدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المترتبة، )أي طريقة التقدير والتحاسب(

  :قرار التقدير صيغة مكونات
  :يحتوي قرار التقدير على الفقرات التالية

  . كان عملهوم وهي عبارة عن تعريف بالمكلف و نوع وطبيعة نشاطه:  الفقرة األولى-أ
 سـتندت و تبـين مـا إذا    وعلى ماذا ا،  توضح طريقة التقدير التي اعتمدت    و: الفقرة الثانية  -ب

  )صفقات القيمة المـضافة    (سواء ميزانية أو كشف الدخل    ،  باإلقرار الضريبي  تقدم المكلف 
  . اإلقرار لم يقدم  أن المكلفأم

 ت المضافة على الربح المعلن فـي حالـة         تختص هذه الفقرة ببيان التعديال    :  الفقرة الثالثة  -ج 
  وفي حالة تقديم الكشف حسب الصفقات كيفيـة التقـدير         ،  تقديم ميزانية هل تم ذلك باالتفاق     

  . ثم تحديد صافي الدخل المقدر للمكلف، التي تم التحاسب على أساسها ونسبة الربح
 بعد تحديد الدخل الخاضـع     وهي فقرة تحديد الضريبة المترتبة على المكلف      : الفقرة الرابعة  -د 

، والتأكيد على عدم وجود مصادر دخل أخرى يمكن محاسـبة المكلـف عليهـا             ،  للضريبة
وتحسب قيمة الضريبة بالنسبة للشركة المساهمة بضرب صافي الدخل الخاضع في نـسبة             

بعد خـصم   أما للمكلف الفرد فيتم احتساب الضريبة  ،  )1999 لسنة %20(الضريبة المقررة   
والطالـب الجـامعي    مثل األعباء العائلية واإلعالة  المنصوص عليها في القانون اإلعفاءات

الذي يـتم احتـساب     ،  من صافي الدخل الذي تم تقديره للوصول للدخل الخاضع للضريبة         
  . الضريبة عليه وفقاً للنسب الضريبية للشرائح المقررة

  
  

                                                        
 . نماذج مختلفة لقرار التقدير ضمن الملحقات )1(
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  :أنواع قرارات التقدير ومراحل إجازتها 4.3.3.2
  ويكون إما : ر نتيجة لفحص الحساباتقرار التقدي -1

 في حالة قناعة المفتش بصحة الحسابات و تطابقها مع القـانون            بقبول الحسابات كما هي     -أ 
الضريبة   هذه الحالة يعتمد الربح المعلن في الحسابات المقدمة ويتم احتسابوفي. الضريبي

ومن .  على التقدير  والتي تكون مقبولة من المكلف وال يكون هناك مجال العتراضه         ،  عليه
ثم يعتبر التقدير نهائي بعد توقيع المسئولين المخولين بالتوقيع على قرار التقـدير حـسب              

  . النظام المتبع
يتم تعديل الربح المعلن حسب نتيجة : قبول الحسابات مع إجراء تعديالت على الربح المعلن -ب 

وقد .  الموكل من قبله   وبعد مناقشة المالحظات مع المكلف أو المحاسب      ،  الفحص التي تمت  
وفي هذه الحالة أيضاً ال يكون هناك حاجـة العتـراض           ،  يتم االتفاق على هذه التعديالت    

وفي حالـة عـدم موافقـة    . بذلك يكون القرار نهائي بعد توقيعه من المسئولين   و. المكلف
 . يكون القرار قابالً لالعتراض عليه من قبل المكلف، المكلف أو وكيله على التعديالت

يتم رفض الحسابات في حالة وجود أخطاء جوهريـة فـي الحـسابات             : رفض الحسابات  -ج 
وفي هذه الحالـة يـتم إجـراء التقـدير        ،  المقدمة وعدم إفصاحها عن حقيقة دخل المكلف      

تقدير وفي هذه الحالة يتم توقيع اتفاق على هذا ال، بموافقة المكلف ويكون ذلك إما  ،  الجزافي
وحتى لـو قـدم   ، يخضع هذا القرار العتراض المكلف عليه  وال من قبل المكلف والمفتش   

ومن ثم يتم تقدير    ،  وقد ال يوافق المكلف على التقدير     . االتفاق اعتراض ال يؤخذ به لوجود    
، ويكون القرار بهذه الحالة تقديراً غيابياً     . بالتقدير للمكلف  ويرسل إشعاراً ،  الضريبة جزافياً 

  . مكلف عليه خالل المدة القانونيةوغير نهائياً إالّ إذا لم يعترض ال
  : التقدير حسب صفقات القيمة المضافة -2

  وقـد ال يقـدم ولكـن       ،  قد يتم تقديم المكلف للصفقات حـسب كـشوف القيمـة المـضافة            
  وفـي هـذه الحالـة يكـون القـرار          . يتم الحصول عليها من خالل دائرة القيمة المـضافة        

  : على حالتين هما
وفي هذه الحالة يتم توقيع اتفاق على التقدير وقيمة ،  المكلف أو وكيلهإذا تم التقدير بموافقة -أ

ويتم اعتبار القرار نهائي . وال يكون هناك مجال العتراض المكلف على التقدير، الضريبة
  . بعد اعتماده من قبل المسئولين حسب النظام المطبق

يكون قرار التقدير غيـر     ) بيالتقدير غيا  (إذا تم التقدير بدون موافقة المكلف أو معرفته        -ب
، العتراض المكلف عليه و تكون هناك فرصة، ويرسل إشعار بهذا التقدير للمكلف  ،  نهائي

وفي ، إذا أراد ذلك وفي خالل المدة القانونية لتقديم االعتراض قبل أن يصبح التقدير قطعياً
   .حالة عدم االعتراض يصبح التقدير نهائياً
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  :التقدير  مراحل إجازة قرار4.3.3.3
  يرسـل الملـف لـرئيس القـسم     ، وتوقيعـه عليـه  ، بعد كتابة قرار التقدير من قبـل المفـتش   

  ثـم يـتم تـسجيله      ،  وبعده يرسل لمدير القسم المخـتص لتوقيعـه وإجازتـه         ،  لتوقيعه وإجازته 
  ويرسل الملف لقسم التـدقيق حيـث يـتم إثبـات اسـتالم      ، سجل الملفات المقدرة لدى القسم  في

  وبعـد تـدقيق    ،  باالسـتالم   للملف بالتوقيع على سجل الملفـات للقـسم المرسـل          قسم التدقيق 
  الملف يوجه الملف لقسم الكمبيوتر إلدخـال التقـدير فـي الكمبيـوتر علـى رقـم المـشتغل                   

  . للمكلف
  
  )4.4(شكل رقم 

  مراحل إجازة قرار التقدير
   

   توقيع وإجازة 

  
   

   توقيع و إجازة 

  
   
  
  
  

  

  من إعداد الباحثة: صدرالم
   

يمكن للمسئول في كل مرحلـة مـن        : ولكن هل يمر الملف بسهولة حسب المراحل السابقة ؟        
ويعيد الملف للمفتش إلعادة    ،  مراحل إجازة القرار أن ال يوافق على التقدير الذي قام به المفتش           

  :إالَّ أن ذلك يختلف باختالف طريقة التقدير . التقدير
دير حسب كشوف القيمة المضافة أي بدون تقديم الميزانية وحـساب األربـاح              في حالة التق   -أ

يشترط توقيـع   ،  وفي هذه الحالة توجد تعليمات إدارية من قبل السيد المدير العام          ،  والخسائر
أي يشترط اطالع وموافقة رئيس القسم على       ،  رئيس القسم على أي قسيمة جباية تشمل تقدير       

  . التقدير

 كتابة لقرار
  وتوقيعه

  املفتش

رئيس 
  القسم

 املدير املسئول
  عن القسم 

  يرفق يف ملف
  املكلف

  :قسم التدقيق 
  .إجازة املدقق .1
 مث مسئول  .2

  القسم
  

إدخال التقدير يف 
  احلاسوب

  
  حيول امللف لقسم احلاسوب
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و يرفض بعض المفتشين االلتزام به في بعض األقـسام         ،  يتم االلتزام به دائماً   التعميم ال    هذا(
، ويبرر ذلك بأن االلتزام بذلك يظهر ضعف المفتش أمـام المكلـف      ،  مثل قسم كبار الممولين   

باستعمال هذه الصالحية أحيانـاً مـن قبـل     من خالل التجارب السابقة    كذلك لشعور المفتش  
، لذلك يقوم المفتش باالتفاق مع المكلف ويتم توقيع اتفـاق         ،  ةغير مالئم  رئيس القسم بصورة  

ففي هذه الحالة يصعب عليه مواجهة المكلف بعد        ،  حتى ال يعطي مجاالً لرئيس القسم بالتدخل      
  . )وإن كان ال يمنعه بصورة مطلقة، حصوله على اتفاق

ير حـسب نتيجـة     حيث يفترض أن يتم التقـد     ،  فإن األمر يختلف  ،   في حالة تقديم الميزانية    .ب
ويـستطيع أن   ،  وفي هذه الحالة يكون المفتش هو المسئول عن التقدير        ،  الفحص للمستندات 

فـي   أي أخطـاء ، يدافع عن قراره ويصر على صحته إذا لم يجد رئيس القسم أو المـدير         
ومن حيـث االسـتقاللية وقـوة       ،  وهذا يتوقف على قدرة المفتش من حيث الكفاءة       ،  التقدير

وهذا يتوقف أيضا على قـوة المـسئول   ،  ه لمواجهة تبعة مخالفة المسئول    وتحمل،  الشخصية
  . وقربه من المسئولين في المستويات العليا وتأييدهم له، ومكانته، والشخصية، العلمية

المكلف ،  أال وهو تدخل  ،  كما أن هناك عامالً فاعالً في تسهيل اعتماد القرار في بعض األحيان           
 مـن قبـل المـسئول    فقد يتم رفض توقيع الملف،  صاحب الملف أو وكيله المحاسب أو المدقق    

، ولكن بعد مراجعة المكلف أو وكيله للمـسئول ، ويعترض على التقدير الذي توصل إليه المفتش   
  . يتم توقيعه على نفس التقدير

ومـن قبـل قـسم      ،  وال تتوقف عملية متابعة الملف بعد اعتماد التقدير من قبل القسم المختص           
ـ ابصورة  (عملية تدقيق ومراجعة لبعض الملفات    جهات أخرى    تواصل ثحيالتدقيق ،   أو ةنتقائي
  .وهيئة الرقابة العامة،  دائرة الرقابة والتدقيق التابعة لوزارة الماليةوهذه الجهات هي) عشوائية

  : إجراء التعديل المفوض4.3.3.4
اء أو تجـاوزات     مالحظات تستدعي تصحيح أخط    وجودفي حالة    1ء التعديل المفوض  يتم إجرا 

أو نتيجـة لـورود     ،  في التقدير بعد إجازته سواء نتيجة لمالحظات الجهات الرقابيـة الـسابقة           
 ويجوز،  تؤخذ في االعتبار عند إجراء التقدير     أو لم   ،  لم تدرج في الحسابات   ،  معلومات جديدة 

ـ          4إعادة النظر في التقدير السابق خالل        الل  سنوات خالف سنة إجراء التقدير ،وذلك مـن خ
يجوز للمفوض خـالل سـنة   " :والتي تنص على أنه  ) 56(إجراء تعديل مفوض بموجب المادة      

أن يطلب الـضبط المتعلـق بأيـة        ،  بمحض إرادته ،  التقدير أو خالل أربع سنوات بعد انتهائها      
ويجوز له حين استالمه ذلك الـضبط أن        ،  إجراءات اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون      

                                                        
هو إعادة التقدير بتغيير التقدير السابق و يتم هذا القرار بموافقة المدير العام أي يشترط إلجازته واعتمـاده      : التعديل المفوض  )1(

  . توقيع المدير العام



- 143 -  

كما يجوز لـه أن يـصدر   ، اجراؤها األسباب إلجراء التحقيقات التي يستصوب   يجري أو يتخذ    
:  في ذلك أحكام هـذا القـانون       على أن تراعى  ،  األوامر التي يستصوبها بشأن تلك اإلجراءات     

ويشترط في ذلك أن ال يصدر المفوض أمراً من شأنه أن يجحف بمكلف دون أن يسمع أقـوال                  
ويشترط أيضاً أن ال ينتقص ذلك من حـق  ، لة لبسط قضيته ذلك المكلف أو يتيح له فرصة معقو      

، 1982سيسالم و آخـرون ، (" المكلف في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة     
   ).54،55ص 

إلضـافة  ، وغالباً يتم القيام بذلك في حالة ورود مبالغ استقطاع لحساب المكلف بعد إنهاء التقدير      
ويتم ذلك في معظـم الملفـات المقـدرة    ،  تى ال يتم تدويرها لسنوات قادمة     هذه المبالغ للتقدير ح   

وإن كان في بعض األحيـان      ،  أو التي لم تعتمد حساباتها المقدمة     ،   كشوف القيمة المضافة   حسب
وهذا يتوقف على قدرة المكلف أو المحاسـب علـى اإلقنـاع أو    ، ،يتم مخالفة ذلك ويتم التدوير   

  .التأثير
ويوقع عليه ثم يتم توقيعه من المدير العـام    ،  من قبل المفتش   )1(التعديل المفوض ويتم كتابة قرار    

، وعليه دفع مبلغ الضريبة المترتبة عليه     ،  فقط ليصبح التقدير قطعياً على المكلف من قبل الدائرة        
  . أو االستئناف لدى المحكمة

  : االعتراض على قرار التقدير4.3.3.5
  :لى التقدير حق المكلف في االعتراض ع: أوالً

أي لم يوقع اتفاق على     ) رفض الحسابات ،  التقدير الغيابي  (في حالة التقدير بدون موافقة المكلف     
وذلك بـأن   ،  كفل القانون حق المكلف في االعتراض على قرار التقدير        فقد  ،  التقدير مع المفتش  

يمكـن  " ) د( 44كما جـاء فـي المـادة        يوم 30يقوم بتقديم اعتراض خطي لدى الدائرة خالل        
أمام لجنة االعتـراض خـالل      ) ج(االعتراض على قرار المسئول أو من عينه بمقتضى الفقرة          

  . )1992، كالب( "  يوماً من تاريخ تسلم اإلشعار30
إذا أراد أي شخص أن يعترض علـى التقـدير      " على أنه ) 1 (59المادة   حول ذلك فقد نصت   و  

يطلب إليـه فيـه مراجعـة وتنقـيح         ،  باعتراضهيجوز له أن يبلغ مأمور التقدير إشعاراً خطياً         
وينبغي عليه أن يذكر في اإلشعار المذكور بدقة األسباب التـي يـستند             ،  الضريبة المقدرة عليه  

وأن يقدم ذلك اإلشعار خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ تبليغـه        ،  إليها في اعتراضه على التقدير    
بأن الـشخص المعتـرض علـى        ر التقدير أنه إذا اقتنع مأمو   ،  ويشترط في ذلك  :إشعار التقدير   

من جراء غيابـه عـن فلـسطين أو    ، التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خالل المدة المذكورة 
جاز له أن يمدد تلك المدة إلى األجل الذي يراه معقوالً فـي             ،  أو ألي سبب معقول آخر    ،  مرضه

                                                        
    . ضمن المالحقنموذج ) 1(
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عتراض المشار إليه في الفقرة     لدى استالمه إشعار اال   : يجوز لمأمور التقدير  ) 3(. تلك الظروف 
، أن يكلف مقدم اإلشعار بتزويده بالتفاصيل التي يراها ضرورية عن دخلـه    ،  من هذه المادة  ) 2(

ممـا لـه عالقـة      ،  وبإبراز الدفاتر والمستندات األخرى المحفوظة لديه أو الموجودة في عهدته         
، ة حول التقدير المـذكور    ويجوز له أن يكلف أي شخص يعتقد أن في وسعه اإلدالء ببين           ،  بدخله

و يـشترط   :كما يجوز له أن يستجوب ذلك الشخص بعد اليمين أو بدون يمين             ،  بالحضور أمامه 
في ذلك أن ال يستجوب كاتب المكلف أو وكيله أو خادمه أو أي شخص آخر يكون مؤتمناً على                  

  . )56،57ص، 1982 ،سيسالم وآخرون ("عمله إالّ بطلب من المكلف أسرار
 

  : فصل االعتراض :ثانياً
) 1(بعد تقديم المكلف العتراضه الخطي على قرار التقدير ،يتم عرضه على لجنة العتراضـات             

 وبقـاء التقـدير     )2(أو رفضه ،  إما قبول االعتراض وتخفيض الضريبة    ،  التي تتخذ قراراً بشأنه   
  . السابق كما هو ،كما قد يتم زيادة قيمة التقدير

يتم إعادة الملف للقسم المختص لكتابـة فـصل    ،  تراض المقدم بعد فصل لجنة االعتراض في االع     
حيث يقوم المفتش بذلك ويوقع ، بناءاً على قرار اللجنة و تأكيد القرار بفصل االعتراض االعتراض

ثم يتم اعتماده من قـسم     ،  ثم يرسل لتوقيعه من قبل رئيس القسم ثم من مدير القسم المسئول           ،  عليه
وبذلك يـصبح   . لحاسوب إلدخال التقدير وتخزينه على حساب المكلف      التدقيق ليرسل بعدها لقسم ا    
ما لم يقـدم    ،  وملزماً بتسديد الضريبة المتبقية عليه وفقاً لقرار الفصل       ،  التقدير نهائياً على المكلف   

  . قرار فصل االعتراض لدى المحكمة استئناف على
ـ   و يتم إبالغ المكلف بقرار فصل اللجنة في االعتراض المقدم          يبـين فيـه      )3(عار خطـي  بإش

كمـا ورد فـي المـادة       . والضريبة المقررة بناءاً على قرار لجنة االعتراض      ،  الضريبة السابقة 
إذا حدث أن قدرت الضريبة على شخص اعترض ذلك الـشخص علـى الـضريبة               "  )4(59

لك يعدل التقـدير تبعـاً لـذ      ،  المقدرة عليه ووافق مأمور التقدير على المبلغ الذي يقدر دخله به          
، 1982 سيسالم وآخـرون، "( ويبلغ ذلك الشخص إشعاراً بمبلغ الضريبة المستحقة عليه  ،  االتفاق

  . )57ص 

                                                        
، وتعقد اللجنة اجتماعاتها )بقرار من وزير المالية(راء باإلضافة للمدير العام الذي يرأس اللجنة  مد3 من االعتراضتتكون لجنة ) 1(

في مكتب المدير العام، وتتخذ القرارات باألغلبية، من المآخذ على عمل اللجنة، عدم وجود جدول محدد لعملها، ويتم عقـدها     
كما أنه ال يتم استدعاء     . في االعتراض المقدم فيها لفترة طويلة     حسب طلب المدير العام، وقد تبقى بعض الملفات بدون نظر           

  . المعترض لحضورها و تقديم الحجة على هذا االعتراض
هذه الحالة لم تحدث فعلياً في االعتراضات التي تم البت فيها من قبل لجنة االعتراض في دائرة ضريبة الدخل بغـزة، أي ال             ) 2(

  وجود لها على أرض الواقع 
   .في حالة رفض االعتراض) ز(في حالة قبول االعتراض، ونموذج ) و(نموذج ن الملحقات ضم) 3(
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  )4.5(الشكل رقم 
  إجراءات االعتراض

  

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  : االستئناف على فصل االعتراض: ثالثاً
ال يكون أمامـه إالّ التوجـه   ،  وفصل االعتراض وفي حالة عدم موافقة المكلف على قرار اللجنة        

يجوز لكل من لحقه حيف ") 1 (60كما جاء في المادة . للمحكمة وتقديم استئناف على قرار التقدير     
مـن  ) 4(من تقدير جرى بحقه ،ولم يتمكن من الوصول إلى االتفاق المنصوص عليها في الفقرة               

، في غرفة القضاة، طاني من قضاة المحكمة العلياأن يستأنف ذلك التقدير إلى قاض بري، 59المادة 
ويعتبر مأمور التقدير ، وألصول المحاكمات الصادرة بمقتضاه، وفقاً ألحكام هذا الفصل من القانون

إليه محكمـة    وإيفاء بغايات هذا االستئناف يؤلف القاضي المومأ      . مستأنفاً عليه في هذا االستئناف    
  . حقوقية

إال إذا أمر القاضي بخالف     ،  )علنية   بصورة غير (،  فات في غرفة القضاة   تسمع كافة االستئنا  ) 2(
  . بناءاً عل طلب أي من الفريقين، ذلك

قرار 
  التقدير

  املكلف  

   عدم قبول
  )دون اتفاق(

تسديد مبلغ الضريبة 
  املقررة

  رد االعتراض(رفض 
  )بقاء التقدير السابق(

  جلنة
  االعتراض 

  :قبول االعتراض 
   وختفيض الضريبة–أ 
   زيادة الضريبة - ب
 إعادة امللف للقسم ملراجعة - ج

  ملكلف التقدير واالتفاق مع ا

  تقدمي استئناف 
  )لدى احملكمة (

فصل 
  اعتراض 

  )اتفاق(قبول 

  *تقدمي اعتراض 

  من إعداد الباحثة: المصدر
  .من قيمة الضريبة المقدرة حسب القرار المراد االعتراض عليه% 50يشترط الستالم االعتراض تسديد * 
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  .تقع عل المستأنف، إن تبعة إقامة الدليل على أن التقدير المشتكي منه هو تقدير باهظ) 3(
 األمـر الـذي   أو أن يـصدر بـشأنه  ، أو يلغيه،  للقاضي أن يقر التقدير أو يخفضه أو يزيده       ) 4(

  . يستصوبه
 بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً للتقـدير الـذي أقـره           إشعاراً يبلغ مأمور التقدير للمستأنف   

  . )57،58ص، 1982سيسالم وآخرون ن ("القاضي
  

  :  طرق التقدير المتبعة في دائرة ضريبة الدخل بغزة4.4
وهـذه  ، قدمه المكلف و قبوله كما هـو أي االعتماد على اإلقرار الذي ي: طريقة التقدير الذاتي   -1

 وهي حالة تقديم الحـسابات الختاميـة      ،  وتكون في حاالت نادرة   ،  الطريقة تكاد تكون معدومة   
وأما بالنسبة لكشف الدخل فال يكون هناك إقرار سليم لعدم تعبئته ، لبعض الشركات مثل البنوك

يـتم تحديـد للـدخل وال        خصية وال فال يتم تعبئة إالّ البيانات الش     ،  وتقديمه بالصورة السليمة  
، كـشف بإجمـالي اإليـرادات    (وبدالّ من ذلك يقدم صفقات القيمـة المـضافة       ،  للمصروفات

 ).فة فقطوالمصروفات الخاضعة لضريبة القيمة المضا

  )4.3(جدول رقم  
 2003 ,2001,2002للسنوات  عدد الميزانيات المقدمة وإجمالي التقديرات والملفات

  السنة 
 2003 2002 2001  البيان

 663 657 659  الميزانيات المقدمة
  4486 4704 4359  عدد الملفات المقدرة

 10631 10387 7836  عدد التقديرات
  دائرة ضريبة الدخل بغزة: المصدر

 : التقدير اإلداريطريقة  -2
  :وتكون بإحدى الطرق التالية، وهذه الطريقة هي األكثر استخداماً في دائرة ضريبة الدخل بغزة

أي االستناد إلى صفقات ، في حالة عدم تقديم الحساباتوتستخدم هذه الطريقة : التقدير الجزافي  -أ 
حيث عـدد الميزانيـات     ) 4.3( وهي األكثر اتباعاُ كما يظهر في الجدول رقم          القيمة المضافة 

 كما تكون في حالة تقديم الحسابات وعدم تقـديم        . محدود بالنسبة لعدد الملفات المقدرة     المقدمة
أو في حالة رفض الحسابات لوجود خلل جوهري فيها وعـدم قناعـة       ،  المستندات المؤيدة لها  

 . المفتش بها

التقدير في  وتكون طريقة ( وقد يتم التقدير الجزافي باالتفاق مع المكلف وهو المتبع في الغالب   
اً وهذا النوع   التقدير غيابي  أو بدون اتفاق حيث يكون    ،  )هذه الحالة ما يعرف بالتقدير المشترك     

  . يخضع لالعتراض عليه من قبل المكلف، عادة
، وهذا التقدير يتم في حالة عدم االقتناع بقيمة الصفقات المعلنة من قبل المكلف: التقدير الحكمي -ب 

ويقـوم المفـتش    ،   شيكل 30,000فقد يعلن المكلف عن إجمالي صفقات بقيمة        ،  وال يستند لها  
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 وتستخدم هذه الطريقة للمكلفين   ،   شيكل 60,000كلف بمبلغ   المقدر بتحديد صافي دخل لهذا الم     
وهـم عـادة    ،   شيكل 300,000وحجم الصفقات دون    ،  الذين ال يلزمون بمسك دفاتر حسابات     

ويغلب اسـتخدامها   ،  جارة وغيرها وأصحاب المهن المختلفة مثل السمكرة والن     ،  محالت البقالة 
  . في قسم المهن المختلفة

وإجراء تعديل علـى هـذه      ،  ويكون في حالة تقديم الحسابات    : ار الذاتي التقدير باالستناد لإلقر   -ج 
ويقوم باالعتراض  ،  وقد ال يوافق المكلف   ،  وهو األكثر شيوعاً  ،  الحسابات باالتفاق مع المكلف   

  . على هذا التقدير
وهذا ، ويتم تحديد مبلغ الضريبة بموجب النظام المعمول به حسب القانون :  المقطوعة الضريبة  -د 

وتكون الضريبة محددة فـي     ،  طبق في تحديد ضريبة السيارات التي تحاسب بالتحديد       النوع م 
  . وسنة اإلنتاج، حسب نوع السيارة، شرائح

في قـسم   ،  ومطبق أيضاً في حالة الضريبة المفروضة على الكميات المصدرة من الحمضيات          
ج على تحديد   كما تم االتفاق مع مكاتب الح     ،   عن كل طن   5$حيث يتم تحصيل مبلغ     ،  الزراعة

  . ضريبة مقطوعة عن كل حاج
وهذه الطريقة متبعة بالنـسبة لـضريبة رواتـب         : )الخصم من المنبع   (التقدير من قبل الغير    -3

حيث تحتسب الضريبة من ، الموظفين الحكوميين والعاملين لدى المؤسسات والشركات الخاصة
 . قبل المشغل وتورد للدائرة

  : م1947 لسنة 13وجب القانون رقم  خصائص ضريبة الدخل المطبقة بم4.5
 13رقم ،  من خالل تتبع إجراءات وطرق التقدير لضريبة الدخل بغزة بموجب القانون المعمول به

  : يمكن استخالص الخصائص التالية لضريبة الدخل بغزة، 1947لسنة 
  . الضريبة سنوية ♦
ـ         " تفرض على الدخل المتحقق في فلـسطين        : إقليمية ♦ ل فـي   كـل شـخص يتـأتى لـه دخ

  ) 5(مادة "…فلسطين
  . )للمهن الحرة  (واألساس النقدي، تفرض على أساس االستحقاق ♦
) لألفراد حيث يتم تقدير الضريبة بعد خصم اإلعفاءات المقررة بالقانون         ( تأخذ بمبدأ الشخصية   ♦

  . والعينية للشركات المساهمة
 والتقدير من قبل الغير   ،  داريوالتقدير اإل ،  منها التقدير الذاتي  ،  تعتمد طرق متنوعة في التقدير     ♦

  . )الخصم من المنبع (
  . ونسبة ثابتة للشركات المساهمة، ضريبة تصاعدية بالنسبة لألفراد ♦
، حيث يتم محاسبة المكلف عن مجموع دخوله من مختلف المـصادر ،  تأخذ بالضريبة الموحدة   ♦

  . بعد خصم اإلعفاءات من مجموع هذه الدخول
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  :المنهجية 1.5

ن تم تغطية اإلطار النظري لهذه الدراسة من خالل الرجوع للكتب       أبعد   :جمع البيانات  1.1.5
طـالع  إ لهذا الموضوع فـي حـدود      ونظراً لعدم وجود دراسات سابقة    ،  والمراجع ذات العالقة  

ع قرار التقـدير    حيث لم تتمكن الباحثة إالّ من العثور على دراسة واحدة حول موضو           ،  الباحثة
 وطرق الطعن فيه إدارياً وقضائياً دراسـة         ضريبة الدخل في األردن    تقديرقرار  :وهي بعنوان   

لطـرق    اللجوءال بد منن  فكا. )السفاريني (تحليلية مقدمة من الدكتور حسن فالح الحاج موسى       
  : الغرض وهمالهذا قائمتي استقصاء  األولية حيث تم تصميملحصول على البيانات أخرى ل

وتتكون هذه القائمـة مـن   ،  الدخلقائمة استقصاء تخص المحاسبين والمراجعين لضريبة     .  أ
يشتمل القسم األول على بيانات شخصية تتعلق بالعمر والمؤهل وطبيعـة العمـل             : قسمين

أما القسم الثاني فهو يتعلق بالبيانات العامة وقد تـم          . لخبرة ومدة المراجعة وعدد الملفات    وا
 حسابات المكلف ودور المحاسـب    ،  هإلتزام المكلف ورغبت  : تقسيمه إلى ثمانية محاور وهي    

العوامل المؤثرة على التقـدير  ، العالقة بين المفتش والمحاسب ،كفاءة المفتش ،  طرق التقدير 
ما المحور الثامن فقد كان عبارة عن سؤال مفتوح يتعلـق           أو،  السياسة الضريبية و والقانون

فيما كانت المحاور   . بنواحي القصور في القانون الضريبي والمشاكل التي تترتب على ذلك         
أوافق بشدة بوزن   : وهيساس االختيار بين خمس درجات      أعلى   السبعة تأخذ نظام ليكرت   

أعارض بشدة وهـي     و ،)2(أعارض بوزن   ،  )3( بوزن   ، ال أعرف  )4(، أوافق بوزن    (5)
  .(1)بوزن 

قـرار    القائمين على التقدير وهـم متخـذو       والقائمة الثانية تخص مفتشي ضريبة الدخل       .  ب
وتـشمل   يختص القسم األول بالبيانات الشخصية    : وقد تم تقسيمها أيضاً إلى قسمين     . التقدير

ص والخبرة فـي مجـال الـضرائب        الجنس والحالة االجتماعية والعمر والمؤهل والتخص     
والعمل السابق وتاريخ التعيين في ضريبة الدخل وطريقته والقسم والمكتب الذي يعمل بـه              

  . مرات الترقية وطريقتهاوعدد  نوالدرجة عند التعيي
طبيعة وظيفـة  : فيشتمل على أحد عشر محوراً هي أما القسم الثاني والذي يختص بالبيانات العامة     

الرواتـب والحـوافز والمكافـآت      ،  عالقة المفتش بالمسئول  ف بالعمل والتدريب ،   التعري،  المفتش
، التقدير وإجراءاته ،  توفر البيانات والمعلومات  ،  الحماية واألمن ،  تقييم األداء والمتابعة  ،  والترقيات

 إضافةً لسؤالين مفتوحين والعوامل المؤثرة على قرار التقدير، انون الضريبي والسياسة الضريبيةالق
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يتعلق األول بأوجه القصور والمشاكل التي تواجه المفتش في العمل بخصوص القانون الـضريبي       
  . مؤثرة على قرار التقدير ق بعوامل أخرىلوالثاني يتع، المعمول به

  :صدق االستبانة وثباتها 5.1.2
لجوانب تحقيقها للغرض منها وشمولها لكافة ا      و لتأكد من وضوحها  ا و للتحقق من صالحية االستبانة   

، ستبانة على عدد من العاملين والخبراء في مجال الـضريبة         القد تم عرض ا   ف المتعلقة بالموضوع 
  . التي وجد لها أهمية تم إجراء التعديالت المقترحةمن ثم و

 وقد بلغ معامـل كرونبـاخ ألفـا       . كما تم إجراء اختبار االعتمادية والثبات لقائمتي االستقصاء       
Cronbach Alphaبلـغ   فقدوبالنسبة الستبانة المحاسبين 0.8035 ستبانة المفتشين للثبات ال 

وهذه النسبة تشير إلى درجة عاليـة مـن    Cronbach Alpha 0.8336 معامل كرونباخ ألفا
  . االعتمادية واالتساق

  :مجتمع الدراسة والعينة 5.1.3 
ويتمثل الطـرف   ،  دير مجتمع الدراسة من طرفي العالقة ذوي االرتباط المباشر بقرار التق          شكليت 

القائمين على عملية التقدير الضريبي وهم متخذو ) المفتشين (األول بالموظفين بدائرة ضريبة الدخل
في المراجعين الذين يتعاملون مع دائرة ضريبة الـدخل          وأما الطرف الثاني فيتجسد   . قرار التقدير 

وكلين مـن قبـل المكلـف أي        وهم المحاسبين والمدققين الم    ويقومون بتخليص الملفات الضريبية   
  . عن المكلف إلنهاء الملف الضريبيالمندوبين 

  :عينة الدراسة 5.1.4 
  :  عينة المفتشين– أ 

قائمة االستقصاء الخاصة بالموظفين في دائرة ضريبة الدخل على المفتشين العاملين في             تم توزيع 
باستثناء   بعملية التقدير الضريبي   دائرة ضريبة الدخل والذين يعملون تحديداً في األقسام التي تقوم         

ال يحتاج إلى قرار كما جاء في الفصل         العاملين في قسم السيارات واالستقطاع باعتبار أن عملهم       
  . الثالث

 تم استعادتها بالكامـل     -ومفتشة   مفتش) 40 (وقد بلغ العدد الذي تم توزيع القائمة عليه أربعون        
  . )5.1(رقم  جدول المن كما يتضح موزعين على خمسة مكاتب -

  )5.1(جدول رقم 
  المفتشين حسب المكتبعينة توزيع 

  المجموع  الوسطى  رفح  جباليا  خانيونس  غزة  المكتب 
  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  

 %87.5 35 80 4  50 4  100 6 100 8 81.25 13  ذكور

 %12.5 5 20 1 20 1  0 0 0 0 18.75 3  إناث

 %100 40 %12.5 5  %12.5 5  %15 6  %20 8  %40 16  العدد
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 ثـالث  و مفـتش  ثالثة عشر  (13) الكلي منهم  من العدد % 40 بنسبة مفتش 16مكتب غزة    ♦
 . مفتشات) 3(

وكل من مكتـب     %15 بنسبة   6مكتب جباليا عدد    ،  %20بنسبة   8عدد   ومكتب خانيونس  
. منهم مفتشة في كل مكتـب     ،  لكل واحد  %12.5 بنسبة   5عدد  ) دير البلح  (والوسطى رفح

  . من إجمالي العينة %12.5ونسبة اإلناث  %87.5  الذكور من العينةةلغت نسبوبذلك ب
  :كما تراوحت أعمار مفردات العينة حسب الفئات على النحو التالي  ♦

، سـنة  40- 30 من العينة بـين % 30 وسنة 30أقل من من العينة أعمارها   %20  نسبة
  . سنة 40من أفراد العينة فوق  %50ينما كان ب

 %2.5 و ،منهم يحملون درجة البكـالوريوس    % 97.5 المؤهل العلمي فإن نسبة   ومن حيث    ♦
  . من حملة الدبلومهم 

 :عينة المحاسبين  -ب  

مكتب  67موزعة على ،  استبانة 110وأما العينة الخاصة بالمحاسبين والمراجعين فقد تم توزيع         
معية المحاسـبين   المسجل حسب دليل ج   المرخص و علماً بأن العدد الرسمي     - محاسبة ومراجعة 

 المحاسبين العاملين لـدى بعـض        بعض علىو –مكتب   86بلغ   2003والمراجعين بغزة لعام    
  . )الفردي محاسب داخلي موظف في الشركة أو لدى المكلف (المكلفين

ضـريبة   على األفراد الذين يتعاملون مباشرة وبصورة مستمرة مع دائرة            القوائم  وقد تم توزيع  
االستبانات من قبل الباحثة حسب معرفتها لكل مكتب حسب األشـخاص            يعولهذا تم توز  ،  الدخل

  .  للمكتب الواحد4 -1مكتب من  لكل المراجعين حيث تراوح عدد االستبانات
تم استبعاد قائمتين منهم لعدم صالحيتها للتحليل  %80أي بنسبة  قائمة منهم 88  وقد تم استعادة

 .  المستهدفة من العينة%78لتكون نسبة ما تم تحليله 

  :ومن خصائص هذه العينة 
، سنة 40- 30من %25سنة 30 أقل من من المبحوثين أعمارهم %21.4: من حيث العمر ♦

  . سنة 50عمارهم عن أتزيد  منهم % 7.1ونسبة  50 -41 من % 5 .46
ذكور ال هم من  84 والباقي،  %2.3 بنسبة من اإلناث  2ومن حيث الجنس من ضمن العينة        ♦

  .%97.7بنسبة 

من حملة  % 1.2 و،البكالوريوس حملة  من المبحوثين هممن %97.7: ومن حيث المؤهل ♦
 . منهم تخصص محاسبة %98.8. الدبلوم حملة من ومثلهم، الماجستير 

 التـدقيق  و هم من أصحاب مكاتب المحاسبة     العينة من %70.9من حيث طبيعة العمل فإن       ♦
 .كاتب المحاسبةم هم موظفون لدى %20.9 ونسبة
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 )5.1 (كل رقمش

 هـم  من العينـة   %4.7وما نسبته    
 نـسبة  وبلغت موظفون لدى المكلف  

من يعملون بوظيفة رسمية بجانـب      
 %3.5المكلفين   بمسك ملفات  عملهم

  . من العينة
   

 
  
 

  )5.2 (شكل رقم          ضريبة الدخلوالمراجعة في ومن حيث مدة العمل ♦
تجـاوز  ت  فقد بلغت نسبة من لـم      

الدخل  ضريبة  في فترة مراجعتهم 
لغت  ب بينما،  )%16.3 ( سنوات 5

-5مـن  نسبة المراجعين للضريبة  

 فـي حـين   ) %43 (سنوات 10
 من تزيد مدة المراجعة     نسبة بلغت

   .) %40.7(سنوات  10لديهم عن
  

  
  
  )5.3 (شكل رقم

  : ومن حيث عدد الملفات  ♦
  ملفات  10لديهم أقل من ) 12.8% (
  .  ملف30 -10ومثلهم لديهم من  
  . ملف 50-31لديهم من ) 32.6%(
  . ملف 50لديهم أكثر من ) %41.9(ونسبة  
  

   
  
  

عدد الملفات لديك

41.9%

32.6%

12.8%

12.8%

فأكثر 50

٣١-٥٠من 

١٠-٣٠من 

١٠أقل من 

مدة العمل والمراجعة في ضريبة الدخل

40.7%

43.0%

16.3%

 سنوات١٠أكثر من 

٥-١٠من 

 سنوات٥أقل من 

يعة العمل طب

3.5%

4.7%

20.9%

70.9%

فة لمهن موظف رسمي إضا

محاسب موظف لدى المكل

موظف لدى مكتب محاسبة

تب صاحب مك
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  :تحليل البيانات 5.2
  : التحليل الوصفي 5.2.1

  :التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة على أسئلة االستقصاء  5.2.1.1
   :طبيعة قرار التقدير 5.2.1.1.1

ضـوعي  مواً ما يكون غير     غالبتقدير  ال قراررى أن   تبين الدراسة أن األغلبية من المحاسبين ت      
) 5.17ج ، محاسـبين  F. 56 (الفقرة من نتائج اإلجابة على كما يتضح لمعايير سليمةوال يستند 

لتكون نسبتهما معاً    بدرجة موافق  %54.7نسبة   و %18.6وافق على ذلك بشدة ما نسبته       حيث  
يكون مزاجياً حسب رغبة     و قدير عشوائي قرار الت  ترى أغلبية من المحاسبين أن     كما. 73.3%

 وافق على ذلك    فقد )5.17ج  ،  محاسبين F.57 ( كما جاء في الفقرة    المفتش والتدخالت التي تتم   
وقد أكد  . المستجيبينمن   %60.5معاً   مجموعهما و بدرجة أوافق  %44.2ونسبة   %16.3بشدة  
   بتهم علـى الفقـرة     صعوبة توفير العدالـة فـي عمليـة التقـدير الـضريبي بإجـا              ونالمفتش

)F.68 أي  %62.5وبدرجة موافق نسبة     %20حيث وافق على ذلك بشدة       )5.14ج  ،   مفتشين
  . ولعل في ذلك إشارة تدعم رأي المحاسبين في قرار التقدير %82.5بمجموع موافقة 

  فهل يرجع ذلك لكفاءة المفتشين ؟  5.2.1.1.2
إلـى  ، عدم موضوعية قرار التقديرب عن سبأول ما يوجه     من الطبيعي أن يوجه االستفسار    

ولهذا فإن تحليـل    ،  تحدد بال شك طبيعة هذا القرار      فإن كفاءة وقدرة متخذ القرار    ،  متخذ القرار 
كما تتـضح مـن آراء كـل مـن           سيجيب على هذا التساؤل    نتائج الدراسة حول كفاءة المفتش    

  : كالتالي المفتشين والمحاسبين
 ألوضاع االقتصادية وغيرها وتوفر المعلومات تتـيح للمفـتش        كفاءة المفتش وإلمامه الكافي با     

 بدرجة موافـق    %70ونسبة  ،  %25وافق على ذلك بشدة     . سليم وموضوعي  اتخاذ قرار تقدير  
  . )5.18ج ، مفتشين F.90( %95 ليمثال نسبة موافقة

 ؟موضـوعيته فهل هناك نقص في كفاءة المفتشين تتسبب في عشوائية قرار التقدير وعـدم           
المتعلـق  ) 5( كما يتضح من نتائج إجاباتهم على فقرات المحور        ذلكتنفي   لبية من المحاسبين  الغا

  . )5.2(رقم يظهر في الجدول  كما بكفاءة المفتش
 المفتشين في ضريبة الدخل على درجة متدنيـة      أغلبتنفي غالبية من المحاسبين أن يكون       حيث  

قانون الضريبي كما ظهر في إجابتهم على الفقرة        من الكفاءة العلمية ،ويفتقدون اإللمام الكافي بال      
)F.33  أعـارض بـشدة   % 8.1 و ،بدرجة أعـارض  % 55.8 حيث أجاب ) 5.2محاسبين، ج 
  .)%63.9مجموعهما (
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من المحاسبين القول بأن غالبية المفتشين فـي ضـريبة الـدخل             %51.2 نسبته  ما كما رفض 
 مـنهم  4.7% بإجابـة  ، سـتقاللية يتصفون بضعف الشخصية وعدم القدرة على اتخاذ القرار با  

أوافق % 32.6 و ،%51.2لتكون المعارضة بنسبة     أعارض 46.5% و،  بدرجة أعارض بشدة  
  ).5.2محاسبين، ج F.34( %4.7 وأوافق بشدة نسبة

بأن المفتش لديه االنتماء والحرص على مـصلحة العمـل بينمـا             %53.5  بنسبة وترى غالبية 
  . )5.2ج، محاسبين F.36(% 26.7عارض ذلك 

  )5.2( جدول رقم
حسب استجابة عينة الدراسة من  كفاءة المفتش لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي
  لدائرة ضريبة الدخل بغزة المراجعين والمحاسبين

 أوافق بشدة
 ال أعرف  (4) أوافق  )5(

أعارض   (2) أعارض  (3)
  )( F العامل  المجموع  (1) بشدة

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 
غالبية المفتشين في ضريبة الدخل     . 33

 على درجة متدنية من الكفاءة العلمية ،      
بالقـانون   ويفتقدون اإللمـام الكـافي    

  الضريبي

2.5465 2.3 2  22.1 19 11.4 10 55.8 48 8.1 7  100 86 

غالبية المفتشين في ضريبة الدخل     . 34
 يتصفون بضعف الشخصية وعدم القدرة  

  . باستقاللية اتخاذ القرار على 
2.8605 4.7 4 32.6 28 11.6 10 46.5 40 4.7 4 100 86 

من السهل تضليل المفتش الفتقاده     . 35
 والمعلومات المتعلقـة بنـشاط     المعرفة

ــات  ــف الدراس ــصادية المكل  االقت
واإلحصائيات المختلفة، وكذلك لعـدم     
ــة لألوضــاع  ــصورة دقيق ــه ب إلمام

تؤثر على دخل  االقتصادية وغيرها التي
  . المكلف ونشاطه

2.790 2.3 2 34 30 7 6 51.2 44 4.7  4 100 86 

أشعر بأن المفتش ليس لديه االنتماء . 36
 86 100 9 10.5 40 43 17 19.8 21 24.4 2 2.3 2.6512  . على مصلحة العمل والحرص

المفتش يعتمد على أسلوب التسلط     . 37
 وال يـستخدم أسـلوب    ،  األمر وفرض

  . إلقناعا
2.9302 11.6 10 27.9 24 8.1 7 46.5 40 5.8 5 100 86 

يتم االستفادة من تذمر المفتش من      . 38
ظروف العمل ونقمتـه علـى اإلدارة       

  عملية التقدير المسئولين في تسهيل
2.5233 2.3 2 17.4 15 23.3 20 44.2 38 12.8 11 100 86 

. سـلوب اإلقنـاع   أل عدم استخدامه ، و  على أسلوب التسلط وفرض األمر     المفتش وحول اعتماد 
 %11.6 وافق علـى ذلـك بـشدة       بعدم صحة ذلك فيما    من المحاسبين ) %52.3(تعتقد غالبية   

  .  )5.2، جمحاسبين F.37 (بدرجة موافق %27.9و
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ـ  القولمن المحاسبين    %44.1عارض   و   المفـتش غالبـا مـا يفـضل االتفـاق بـدون         أن  ب
  % 39.3وافـق عليـه     فحص لعدم قدرته على اكتشاف شيء من خالل الفحـص فـي حـين               

)F.255.15، ج محاسبين ( .  
ليس هنـاك     وبذلك وحسب رأي المحاسبين حسب نتائج العينة فيما يتعلق بمحور كفاءة المفتش           

ومـع ذلـك    . واضحة فيما يتعلق بكفاءة المفتشين العاملين من وجهة نظر األغلبية منهم           مشكلة
 في إجابة المعارضين   يكون لما قد ،  الهامإهمال رأي الموافقين في هذا الجانب        فليس من الحكمة  

تأثير ذلك على عملهـم      و من محاولة لتجنب إثارة أو المس بموظفي الضريبة خشية استفزازهم         
  . بزيادة التشدد من قبل المفتشين مما يؤثر على مصالحهم مستقبالً

  وظيفـة  أو قصور فـي الكفـاءة المطلوبـة ل          أما من ناحية المفتشين فهل حقاً ال يوجد مشكلة        
  الجامعيـة تخـصص     صحيح أن جميع المفتشين حاصـلين علـى الـشهادة          مفتش الضريبة ؟  

   إعـدادهم  و  ال بـد مـن تـأهيلهم        أم ولكن هل هذا وحده يكفي للداللة علـى الكفـاءة          محاسبة
  للمفتـشين   بإمدادهم بالخبرات المطلوبة بالتدريب والتعريف بالعمـل فمـا مـدى تـوفر ذلـك         

  من آراء المفتشين فيمـا يتعلـق بمحـور التعريـف بالعمـل              ا يتضح هذا م  بضريبة الدخل ؟  
 . )5.3(والتدريب كما يبينه الجدول رقم 

  وعـرف لكـل مفـتش عنـد اسـتالم         الوصف الوظيفي لعمل المفتش محدد وواضح ومكتوب        
  بينمـا عـارض ذلـك نـسبة         بـال أعـرف    %17.5وأجـاب   ،  %35وافق على ذلك     العمل
) 5.3،ج مفتشين   F.15 (%47.5ن مجمل المعارضة بنسبة     فيكو %2.5 وعارضه بشدة    45%
  ومن خالل عمل الباحثة كمفتشة بـضريبة الـدخل بغـزة ال يوجـد وصـف وظيفـي                   الواقع

  من العينـة علـى وجـود وصـف          %35موافقة ما نسبته     وإن،  وللمفتش تحديداً ،  بصفة عامة 
  ارضـة لهـذا القـول      والوضع الصحيح أن تكون المع    ،  يجانب الحقيقية  و وظيفي أمر مستغرب  
  . %47.5أكبر بكثير من نسبة 

   بالموافقـة  %2.5أقـر  . قبـل البـدء بالعمـل     وحول تعريف المفتش بالوظيفة وطبيعة العمل    
  ، %52.5فتكـون الموافقـة اإلجماليـة بنـسبة       بدرجة موافـق   %50فيما كانت نسبة     الشديدة

ـ  و )5.3ج  ،   مفتـشين  F.11 (%5كما رفـضه بـشدة       %32.5ورفض ذلك      رغم الموافقـة   ب
  من وجهـة نظـر الباحثـة ال يعتبـر أمـراً مقبـوالً فـي ظـل                   إال أن ذلك   %52.5بنسبة  

   ليست قليلة فاألحرى أن يوافق علـى ذلـك األغلبيـة الـساحقة             وهي نسبة  %37.5معارضة  
  يؤكد وجود قصور في هذا الجانـب وهـو مـا يـنعكس              وهذا. دون اعتبار لدرجة المصداقية   

  . كفاءتهو أداء المفتش على
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مـا يتعلـق     وكفاءتـه  والتي لها انعكاس وتأثير على أداء المفـتش        ومن جوانب القصور أيضاً   
رأي المفتشين في   الذي تم تتبعه من خالل       و .ومدى اهتمام اإلدارة بهذا الجانب     بنواحي التدريب 

  :العوامل التالية
مارسـة  الكافية قبـل م   حصولهم على التدريبات     من المفتشين في العينة    55وما يؤكد ذلك نفي     

  .)5.3، ج مفتشين F.12(فيما يتعلق باإلجابة على ) 5.3(العمل كما يتضح من الجدول 
  )5.3( جدول رقم

حسب استجابة عينة الدراسة من  التعريف بالعمل والتدريب لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي
  المفتشين العاملين بدائرة ضرييبة الدخل

 دةأوافق بش
)5(  

 أوافق
(4)  

 ال أعرف
(3)  

 أعارض
(2)  

 أعارض بشدة
  المجموع  (1)

  )( F العامل

M
EA

N
  عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

 يفة وطبيعة العمـل   تم تعريفي بالوظ  . 11
 40 100 2 5 13 32.5 4 10 20 50 1 2.5 3.125  قبل البدء بالعمل

 حصلت علـى التـدريبات الكافيـة      . 12
 تعيين مباشرة  ألداء العمل بعد ال    والالزمة

  .وقبل ممارسة أي مهام
2.8 -  - 40 16 5 2 50 20 5 2 100 40  

المتبع فـي الغالـب هـو       التدريب  . 13
 40 100  -  - 1 2.5 1 2.5 35 87.5 3 7.5 4  )الممارسةب(ب أثناء العمل التدري

االعتماد عل طريقة التدريب مـن  . 4 1
خالل العمل تعتبر سبباً في نقل األخطاء       

 توارث و أي نقل  (سليمةلا غيرواألساليب  
  .العمل في) عدم الكفاءة

3.2 7.5 3 45 18 7.5 3 40 16 -  - 100 40 

الوصف الوظيفي لعمل المفتش محدد . 15
 وواضح ومكتوب وعرف لكل مفتش عند     

  .استالم العمل
2.85 -  - 35 14 17.5 7 45 18 2.5 1 100 40  

  تتبع اإلدارة سياسة مرسومة وهادفة     16
 لموظفين لرفع كفاءتهم وتطوير   يب ا لتدر

  قدراتهم في سبيل تحسين األداء
2.475 2.5 1 15 6 27.5 11 37.5 15 17.5 7 100 40 

 اإلدارة تشجع الموظفين على تطوير      .17
معرفتهم وتوجههم نحو رفع مـستوياتهم      

  .الدراسية والحصول على مؤهالت جديدة
2.525 5 2 15 6 22.5 9 42.5 17 15 6 100 40 

تهتم اإلدارة بالتأكد من إلمام المفتش       .18
ومعرفته بالقانون الضريبي بصورة جيدة     

على إزالة وتوضيح أي غمـوض      وتعمل
  .يعيق العمل ويثير المشاكل في التطبيق

2.775 2.5 1 32.5 13 17.5 7 35 14 12.5 5 100 40 

  تهتم اإلدارة ببرامج التدريب المتعلقة.19
 40 100 7 17.5 20 50 9  22.5 4 10 - -  2.25  .بالعلوم السلوكية

 توجيهي وتعريفي  رئيس القسم تولى  . 20
 في إجراءات العمل وبكافة المهام الوظيفية

  .قبل تكليفي بأي عمل القسم
2.975 2.5 1 47.5 19 5 2 35 14 10 4 100 40 

 رئيس القسم يحرص علـى نقـل  . 1 2
ومعرفته وكل األمـور المتعلقـة       هخبرت

 .للمفتش بالعمل
2.975 5 2 37.5 15 12.5 5 40 16 5 2 100 40 
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أن التدريب المتبع هو التدريب من خالل الممارسة وهو ) % 95(وقد أكدت الغالبية من المفتشين 
  من المفتشين المستجيبين  %52.5 كما أكده نسبة   عدم الكفاءة في العمل    ما يتسبب في نقل وتوارث    

  . )5.3ج  ،مفتشين F13, 14 (الفقرة في إجابتهم على
اعتبرت  وحول اهتمام اإلدارة بعملية التدريب والتطوير لكفاءة المفتشين والعاملين بضريبة الدخل          

أن اإلدارة ليس لديها سياسة مرسومة تسعى لرفع كفاءة العـاملين وتطـوير             ) %55 (غالبية منهم 
حيث  )5.3ج،  F17(وال تشجعهم على ذلك كما تتضح من نتائج الفقرة           .5.3ج  ،  F.16 (قدراتهم

  . من المستجيبين %57.5رأى ذلك 
بالتدريب يتضح أن هناك قصور واضـح       وكما يتضح من اإلجابات على هذه العوامل الخاصة         

فضالً عن عدم تشجيعها المـوظفين      ،  مرسومة للتدريب  في هذا الجانب فال يوجد لإلدارة سياسة      
مفتشين التدريب الكـافي    ب ال كما ال يتم تدري   ،  والحصول على مؤهالت جديدة    لتطوير معرفتهم 

األسـاليب   مما يتسبب في نقل بل يتم التدريب من خالل الممارسة، قبل الممارسة للعملوالمالئم  
رغم شـدة أهميتهـا لعمـل         من أبرز نواحي القصور في مجال التدريب       ،و الخاطئة في العمل  

العينة مـن   جيبين من   المستمجال القانون الضريبي ويؤكد ذلك رأي        و السلوكية الجوانب   المفتش
  :المفتشين في العوامل التالية 

حتى أتمكـن مـن تنفيـذه        أفضل لفهم ومعرفة القانون الضريبي بشكل     أشعر بأنني بحاجة   ♦
 أجاب بدرجة أوافـق بـشدة  . واتخاذ قرار سليم عند تحديد وتقدير الضريبة  وتطبيق قواعده 

 ) 5.9ج، شينمفت F.58( %70ليمثال نسبة موافقة  %55 وبدرجة أوافق 15%

    مـواد يـصعب فهمهـا وتفـسيرها        بوجـود   المفتـشين  مـن ) %82.5( أكدت الغالبية    ♦
   نتيجة لعدم الوضوح في القانون وعدم تـوفر مـذكرات تفـسيرية لهـا              اختالف بشأنها و
)F. 755.10ج ،  مفتشين( . 

تعويض  قصور في القانون لمواجهة المستجدات وعدم      تواجه مشاكل في التطبيق ناتجة عن      ♦
بنسبة موافقة   بينت النتائج .  قبل اإلدارة الضريبية   بأي تعليمات أو أوامر من     لك أو تغطيته  ذ

85.5% )F. 765.10ج،  مفتشين(. 

هما كبيـر  رأن هناك تقصير في جانبين رئيسيين يفترض من اإلدارة أن تعي و يتضح من النتائج   
وببـرامج  ،  لقانون الـضريبي  لما لهما من أهمية خاصة بعمل المفتش وهما المعرفة با          اهتمامها

اهتمـام اإلدارة    مـن المفتـشين    %47.5حيث نفت بنـسبة      العلوم السلوكية التدريب المتعلقة ب  
 وجود اهتمام %35بالنواحي المتعلقة بالقانون الضريبي في حين أيد .  
  اهتمام اإلدارة بذلك في حـين وافقـت         %57.5 وفي مجال العلوم السلوكية نفت غالبية بنسبة        

   %50وفيمـا أشـار   ) 5.3ج ، مفتشين  F18 , F19 (عدم المعرفة %22.5فقط وأبدى  10%
  رفـض ذلـك     من المستجيبين تولي رئيس القسم التعريـف بالعمـل قبـل تكليـف المفـتس              
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)F.20  علـى نقـل خبرتـه   اًليس حريص اعتبر أن رئيس القسم %45إالّ أن  ) 5.3مفتشين، ج  
يرون حرص رئيس القسم علـى نقـل         %42.5منهم  بينما كان على النقيض      معرفته للمفتش و

  . ) 5.3، ج مفتشين F.21 (خبرته
ين من نتائج إجابات    كما تتب ) رئيس القسم  ( وهذا يقودنا إلى تحليل العالقة بين المفتش والمسئول       

  . )5.4(الجدول رقم  يظهرها المفتشين كما
 القـسم تتميـز بالتعـاون       أن العالقة بين المفتش ورئـيس      %69.3 فقد اعتبرت غالبية بنسبة     
عـدم   %52.5بنسبة   ومع ذلك ترى أغلبية   ) 5.4ج،   مفتشين F.23 (والتفاهم في مصلحة العمل   

  ) 5.4ج مفتشين،F.24(مسئوله ووضوح حدود السلطة والمسئولية بين المفتش
  )5.4( جدول رقم 

راسة من حسب استجابة عينة الد عالقة المفتش بالمسئول لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي 
  المفتشين العاملين بدائرة ضريبة الدخل بغزة

أوافق 
 ال أعرف  (4) أوافق  )5( بشدة

(3)  
 أعارض

(2)  
أعارض 

  )( F العامل  المجموع  (1) بشدة
M

EA
N

 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 
إذا وجد أي خالف بين المفـتش       . 22

دائمـا نابعـاً مـن     فيكون،  والمشرفين
  . العملمصلحة الحرص على

2.975 2.5 24 37.5 15 20 1 35 - 5 -  100 40 

ورئـيس   تتميز العالقة بين المفتش   .23
فـي مـصلحة     القسم بالتفاهم والتعاون  

  .العمل
3.564 2.6 8 66.7 17 15.4 6 15..4 8 -  1 100 40 

ــسلطة.24  عــدم وضــوح حــدود ال
 39 100  6  - 11 37.5 7 10 10 45 5 7.5 3.225  مسئوله وولمسئولية بين المفتش

 هرغبــة المفــتش باتخــاذ قــرار.25
 باستقاللية ورغبـة رئـيس القـسم أو       

مـن  ،  وتأثيره المسئول إثبات حضوره  
  .أهم أسباب الصراع بينهما

3.475 10 4 57.5 13 5 8 25 12 2.5 2 100 40 

كثير من المشاكل التي تثور بـين       .26
المفتش ومسئوله تعود لعـدم احتـرام       

القـسم أو    المفتش لصالحيات رئـيس   
  .المسئول

2.625 2.5 17  25 19 12.5 2 52.5 2 7.5 - 100 40 

قد ينشأ الـصراع بـين المفـتش        .27
ومسئولي القسم نتيجة فقدان الثقة فـي       

بعدم مراعاة   المصداقية بينهما والشعور  
  .في التقديراتالعدالة  والموضوعية

3.45 10  18 52.5 21 12.5 - 22.5 - 2.5 - 100 40 

المفـتش   فاهم وتوافق بين  وجود ت .28
والمسئول ال يظهر وجود أي خالف أو       

  .صراع
3.725 10 23 62.5 16 17.5 1 10 - -  - 100 40 
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أما عن الخالفات التي قد تنشأ بينهم فيما إذا كانت نابعة من الحرص على مصلحة العمـل فقـد          
 وهـذا  معرفـة  بعدم ال%20في حين أجاب ، %40كانت نسبة الموافقة مساوية للمعارضة وهي    

يرجع الختالف العالقات بين رئيس القسم والمفتش باختالف القسم حسب طبيعة وشخصية كـال     
  . )5.4 مفتشين، جF.22 (الطرفين وبالتأكيد للنموذجين وجود

ه باسـتقاللية ورغبـة     رغبة المفتش باتخاذ قرار   ومن أهم أسباب الصراع بين المفتش ومسئوله        
  % 67.5 بنـسبة    أغلبيـة  أكـد ذلـك   . وتـأثيره  حـضوره رئيس القسم أو المـسئول إثبـات        

)F.255.4، ج مفتشين( .  
اقية بينهمـا   قد ينشأ الصراع بين المفتش ومسئولي القسم نتيجة فقدان الثقـة فـي المـصد              كما  

% 62.5لبيـة بنـسبة     غأحسب رأي    لموضوعية والعدالة في التقديرات   ا والشعور بعدم مراعاة  
)F.27 كثيـر مـن    ال من المفتشين أن تكون    %60لبية بنسبة   غأ بينما رفضت ) 5.4، ج  مفتشين

المشاكل التي تثور بين المفتش ومسئوله تعود لعدم احترام المفتش لصالحيات رئيس القـسم أو               
  . )5.4، ج مفتشينF.26 (المسئول
أيـد  . وجود تفاهم وتوافق بين المفتش والمسئول ال يظهر وجود أي خالف أو صـراع              كما أن 

  .)5.4، جمفتشين F.28(% 62.5وافق عليه  و%10ذلك بشدة 
  

  : طبيعة وظيفة المفتش 5.2.1.1.3
تعتبر أن وظيفة المفتش وظيفة مميزة ولهـا اعتبارهـا كمـا        ) %87.2 (من المفتشين  األغلبية 

أن %71.8  بنـسبة  كما تعتقد أغلبية  . ) مفتشين F.1(على إجابة الفقرة    ) 5.5(يتبين من الجدول    
ج ،   مفتـشين  F.2(العالقـات    مـن  سلطات وتمكنه من بناء العديد     غلهالشا وظيفة المفتش تتيح  

األمانة والموضـوعية   ،  %100بنسبة   وتتطلب وظيفة المفتش حسب إجماع المستجيبين      .)5.5
وترى األغلبيـة   )5.5ج ،  مفتشينF.3(وقوة الشخصية واإلحاطة بالنواحي االقتصادية والمالية  

 F.4( تسبب له الكثير من المتاعب والكره من النـاس            من المفتشين أن وظيفة المفتش     87.5%
إمكانية المحافظة علـى احتـرام ورضـا         %85منهم ومع ذلك ترى األغلبية   ) 5.5ج  ،  مفتشين

وترى الباحثة أنه برغم إمكانية ذلك إال أن        ) 5.5ج  ،   مفتشين F.7(الناس دون تأثير على األداء      
لواقع العملي ويعتبر نادر الحصول وصـعب       وليس باألمر الهين في ا     ذلك من الصعوبة بمكان   

  . الوصول
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  )5.5( جدول رقم 
  المفتشينحسب استجابة عينة الدراسة من المفتش طبيعة وظيفة لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي

  العاملين بدائرة ضريبة الدخل بغزة
أوافق بشدة 

)5(  
  أوافق 

(4)  
  ال أعرف 

(3)  
  أعارض 

(2)  
أعارض 

  (1)شدة ب
  المجموع

  )( Fالعامل 

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

وظيفة المفتش وظيفة مميـزة     . 1
 39 100 1 2.5 4 10.3  -  - 22 56.4 12 30.8 4.025  .ولها اعتبارها

وظيفة المفتش تعطي شـاغلها     . 2
سلطات وتمكنه من تكوين العديـد      

  .من العالقات مع جهات عديدة
3.641 7.7 3 64.1 25 12.8 5 15.4 6  -  -  100 39 

وظيفة المفتش تتطلب األمانـة     . 3
والموضــوعية وقــوة الشخــصية 
واإلحاطة بـالنواحي االقتـصادية     

  .والمالية

4.725 72.5 29 27.5 11 -  -  -  -  -  -  100 40 

وظيفة المفتش تسبب له الكثير     . 4
 40 100 - - 1 2.5 1 2.5 24 60 11 27.5 4.025  .من المتاعب والكره من قبل الناس

المفتش في ضريبة الدخل بغزة     . 5
يعمل في ظروف وأجـواء عمـل       

  مناسبة ومريحة
2.5 2.5 1 12.5 5 5  2 57.5 23 22.5 9 100 40 

من الـسهل للمفـتش تحقيـق       . 6
مكاسب ومنافع شخصية من خالل     

  عمله الوظيفي
2.7 5 2 30 12 15 6 30 12 20 8 100 40 

من الممكن أن يحافظ المفـتش      . 7
ترام ورضـا النـاس دون      على اح 

  .تأثير على األداء
3.825 7.5 3 77.5 31 5 2 10 4 -  -  100 40 

أشعر بتأنيب الـضمير لهـذه      . 8
الوظيفة لما بها من مزاجية وتقدير      

  .شخصي
3.3 7.5 3 47.5 19 15 6 27.5 11 2.5 1 100 40 

تعتبر وظيفة المفـتش وظيفـة      . 9
متعبة ومرهقة وغير مفضلة بالنسبة 

  .لي
3.4  20 8 32.5 13 15 6 32.5 13 -  -  100 40 

في حال توفر وظيفة بديلة لـن       10
 40 100  -  - 10 25 6 15 15 37.5 9 22.5 3.575  .أتردد في ترك وظيفتي كمفتش

أن من السهل للمفتش تحقيق مكاسب ومنافع شخصية مـن          ب القولال تؤيد    من المفتشين ) 50%(
وفـي رأي    %35في حين وافق على سهولة ذلك       ) 5.5 مفتشين، ج    F.6(خالل عمله الوظيفي    

  . الباحثة فإن هذه النسبة ال يمكن تجاهلها
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عـن   %55 بنسبةغالبية من المفتشين ورضاهم بهذه الوظيفة تبين آراء وحول قناعة المفتشين     
  نيب الضمير من هذه الوظيفة لما بها من مزاجيـة وتقـدير شخـصي              أتشعر بت  و عدم رضاهم 

)F.8 بأنهـا وظيفـة متعبـة ومرهقـة         %52.5  بنـسبة  أغلبيـة كما ترى   ) 5.5، ج    مفتشين   
  من المفتـشين عـن عـدم رغبـتهم          %60ويعبر  ،   )5.5، ج    مفتشين F.9(وغير مفضلة لها    

ويبدون عدم ترددهم في ترك هذه الوظيفة في حال توفر بـديل لهـا               البقاء في هذه الوظيفة   في  
)F.10 رفض األغلبية من المفتـشين    ت مل للمفتش وحول ظروف وأجواء الع   . )5.5ج  ،   مفتشين 

  . )5.5، ج  مفتشينF.5(العمل مناسبة ومريحة وأجواء  أن تكون ظروف 80%
  : ظروف العمل 5.2.1.1.4

  : من حيث الحماية واألمن 5.2.1.1.4.1
 ظمـى علأكد ذلك الغالبية     يتعرض المفتش أثناء قيامه بواجباته الوظيفية لمخاطر ومواقف صعبة        

ومع ذلك ال توفر للمفتش أي نوع من الحمايـة     ) 5.6، ج    مفتشين F.47% (97.5ن  من المفتشي 
  كمـا أكـد ذلـك       المشاكل والمخاطر التي قد يتعرض لها جـراء قيامـه بعملـه            في مواجهة 

  مـن المخـاطر     و .)5.6ج  ،   مفتـشين  F.48 (في إجابتهم على الفقـرة     من المفتشين  89.8%
) 5.6، ج   مفتـشين  F.49 ( المحاسبين والمـراجعين   التي تواجه المفتش تهديد مباشر من بعض      

  والتـي قـد يترتـب عليهـا     ، توجيه اتهامات وشكاوى ضد المفتش لجهات مسئولة   ومنها أيضاً 
  فـي إجابتهـا علـى       %75النقل أو الحرمان من الترقية كما ترى األغلبيـة مـن المفتـشين              

  . )5.6 مفتشين، ج F.50 (الفقرة
وال  جهات معينـة   لمطالب ب أو تلبية  من قبل المفتش على أنها عقا       عملية النقل غالباً ما تفسر    

  ) 5.6 مفتشين، ج F.51 ( من المفتشين%82كما عبر عنه  عالقة لها بمصلحة العمل
 حـسب رأي األغلبيـة  .  معظم عمليات النقل تتم بدون أخذ رأي المفتش ورغبته في االعتبـار      

   .)5.6 مفتشين، ج F.52 (حول الفقرة %90بنسبة و
عملية النقل تتم أحياناً نتيجة لمطالب بعض المحاسبين الذين لهم نفوذ لدى الجهـات المـسئولة                

 مفتـشين،   F.53 (من المفتشين في إجابتهم على الفقرة      %55مصالحهم أكد ذلك     بغرض تسهيل 
حدوث المشاكل بين المفتش ومسئولي القـسم        رغم وجود األسباب األخرى والتي منها     ) 5.6ج  

  معه التوافق ويتسبب في عرقلة العمل كما تبين في إجابات المفتشين حـول الفقـرة               مما يتعذر 
)F.54 منهم %77.5حيث أيد ذلك ) 5.6 مفتشين، ج .  

لقرار المدير العام دون دور يذكر لمسئولي         معظم عمليات النقل التي تتم من قبل الدائرة ترجع        
 في ردهم على الفقرة     %52.5بنسبة   المفتشين  من مدراء الدوائر، هذا ما يعتقده غالبية      و األقسام

)F.55  5.6مفتشين، ج.(  
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  )5.6( جدول رقم
حسب استجابة عينة الدراسة من المفتشين العاملين  الحماية واألمن لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي

  بدائرة ضريبة الدخل بغزة
أعارض   (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق  )5( أوافق بشدة

  المجموع  (1) بشدة
  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد %    عدد % عدد % عدد % 

يتعرض المفـتش أثنـاء     . 47
بواجباته الوظيفية لمخاطر  قيامه

  .صعبة ومواقف
4.225 25  10 72.5 29 2.5 61 -  - -  - 100 40 

ال تتوفر للمفتش أي نـوع      .48
 من الحمايـة فـي مواجهـة      

المشاكل والمخاطر التـي قـد      
  .قيامه بعمله يتعرض لها جراء

4.1538 30.8 12 59 23 5.1 2 5.1 2 -  -  100 39 

من المخاطر التي تواجه    . 49
المفتش تهديد مباشر من بعض     
المحاسبين والمـراجعين ذوي    

  .النفوذ

3.9 22.5 9 52.5 21 17.5 7 7.5 3 - - 100 40 

ــه . 50 مــن المخــاطر توجي
اتهامات وشكاوى ضد المفتش    

والتـي قـد   ،  لجهات مـسئولة  
الحرمان  يترتب عليها النقل أو   

  .من الترقية

3.825 20 8  55 22 12.5 5 12.5 5 - - 100 40 

 عملية النقل غالباً ما تفسر  . 51
من قبل المفتش على أنها عقاب 

، جهات معينة  لمطالب أو تلبية 
  .عالقة لها بمصلحة العمل وال

3.9744 20.5 8 61.5 24 12.8 5 5.1 2 - - 100 39 

مليات النقل تـتم    معظم ع . 52
بدون أخذ رأي المفتش ورغبته     

  في االعتبار
4.2 32.5 13 57.5 23 7.5 3 2.5 1 -  - 100 40 

عملية النقل تـتم أحيانـاً      . 53
لمطالب بعض المحاسبين  نتيجة

نفوذ لـدى الجهـات    الذين لهم 
ــرض ــسئولة بغ ــسهيل  الم ت

  مصالحهم

3.575 10 4 45 18 37.5 15 7.5 3 - -  100 40 

ن األسباب التي تقـف      م. 54
وراء عمليات النقـل حـدوث      
المشاكل بين المفتش ومسئولي    
القسم مما يتعذر معه التوافـق      

  ويتسبب في عرقلة العمل

3.725 12.5 5 65 26 5 2 17.5 7 -  - 100 40  

معظم عمليات النقل التي    . 55
لقرار  تتم من قبل الدائرة ترجع   

العام دون دور يـذكر       المدير
ــا لمــسئولي ــدراء  وسامألق م

  .الدوائر

3.475 17.5 7 35 14 25 10 22.5 9 -  -  100 39 
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  : محور الرواتب والحوافز والمكافآت والترقيات 5.2.1.1.4.2
وغير مجزية في مقابل ضغوط العمل التي تواجههم هذا هـو رأي            ،  رواتب المفتشين متدنية  

 )%37.5درجـة موافـق      وب %60أيد هذا بـشدة      (%97.5األغلبية الساحقة من المفتشين     
)F.29 المفتش إلى الالمباالة وعدم الحرص على مـصلحة        هذا ما يدفع  و،  )5.7ج  ،   مفتشين

 اإلجابـة علـى الفقـرة      كما تبين من نتيجة   ) %62.5 (غلبية من المفتشين  أكما ترى   العمل  
)F.30 إال أن سوء الوضع المادي للمفتش وعدم كفاية راتبـه ال يـدفع             . )5.7 ،ج    مفتشين

مـن   %43.6 تش الستغالل وظيفته الرسمية لتحقيق مصالحه الشخصية هذا مـا أكـده           المف
منهم أنه بالفعل يقف وراء قيام المفتش باستغالل وظيفتـه           %38.4في حين اعتبر     المفتشين

  بعدم المعرفة كما تبينه نتائج الفقرة      %17.9بينما أشار    الرسمية لتحقيق مصالحه الشخصية   
)F.315.7ج ،  مفتشين( .  

استغالل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخـصية       من المفتشين ) %43.6 ( ما نسبته  وبرغم نفي 
ليس باألمر الذي    %38.4نتيجة لسوء الوضع المادي فإن الباحثة تعتبر أن موافقة ما نسبته            

ولعل في نتائج الفقرة التاليـة مـا        . الوقوف عنده ومعالجته   ويمثل وزناً يحتاج   يمكن تجاهله 
عند –من األمور الشائعة استعانة المفتش       أنه  من المستجيبين  %43.6 يرىيث  ح يدعم ذلك 

 %35.9عـارض ذلـك    و، بالمحاسب أو المكلف–رغبته في تحقيق مصلحة أو منفعة ما 

)F.325.7ج ،  مفتشين( .  
  )5.7( جدول رقم

 عينة حسب استجابة الرواتب والحوافز والمكافآت والترقيات لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي
  الدراسة من المفتشين العاملين بدائرة ضريبة الدخل بغزة

 أوافق بشدة
 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق  )5(

  )( F العامل  المجموع  (1)

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

رواتب المفتشين متدنية، وغيـر    . 29
مجزية في مقابل ضغوط العمل التي      

  .تواجههم
4.575 60 24 37.5 15 2.5 1 -  - -  -  100 40 

إلـى   تدني الراتب يدفع المفتش   . 30
ـ  على الالمباالة وعدم الحر   صلحة م

  العمل
3.575 20 8 42.5 17 15 6 20 8 2.5 1 100 40 

سوء الوضع المـادي للمفـتش      . 31
وعدم كفاية راتبه وراء قيام المفـتش       
 باستغالل وظيفته الرسـمية لتحقيـق     

  .الشخصية الحهمص

2.9231 12.8 5 25.6 10 17.9 7 28.2 11 15.4 6  100 39 

من األمور الـشائعة اسـتعانة      . 32
عند رغبتـه فـي تحقيـق       –المفتش  

 بالمحاسب أو   –مصلحة أو منفعة ما     
  .المكلف

3.1282 10.3 4 33.3 13 20.5 8 30.8 12 5.1 2 100 40 
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 أوافق بشدة
 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق  )5(

  المجموع  (1)

أسلوب الترقية السائد ال يـستند      . 33
 40 100 -  - 2 5 2 5 19 47.5  17 42.5 4.275  .موضوعيةلمعايير وأسس 

الترقيات التي حصل عليها بعض . 34
الموظفين من خالل سـاعيهم لـدى       
 جهات خارج الدائرة أثارت الكثير من  

وعدم الرضـا    نقمة ال لغضبمشاعر  
  . الموظفينبين

4.4615 46.2 18 53.8 21 -  - -  - -  - 100 40 

ق ال تستند الترقيات التي تتم بطر. 35
لمعايير الكفاءة في العمل أو األقدمية      

  .أداء المفتش لها انعكاس سيء على
4.55 57.5 23 40 16 2.5 1 -  - -  - 100 40 

دوراً في   المحاسبين كان لبعض . 36
 40 100 -  - -  - 14 35 16 40 10 25 3.9  على الترقية مساعدة بعض المفتشين

ــوافز. 37 وال  ال يوجــد نظــام للح
العقـاب   دم اإلدارة سوى أسلوب  تستخ

  .كحافز سلبي
4.225 35 14 52.5 21 12.5 5 -  - -  - 100 40 

ــوالء . 38 ــي وال ــاء التنظيم االنتم
السياسي كان المعيار الرئيـسي وراء      

منحـت   لترقيات المهمة التـي    معظم
  حتى اآلن

3.9487 35.9 14 35.9 14 15.4 6 12.8 5 -  - 100 39 

 دم الرضا وتثير المشاكل في ضريبة الـدخل خالفـاً لتـدني الراتـب             ومن األمور التي تسبب ع    
والمرتبطة بظروف العمل للمفتش أسلوب الترقية وطريقتها والعدالة في منحها فقد اعتبرت األغلبية 

 F.33 ( ال يستند لمعايير وأسس موضـوعية أسلوب الترقية السائد من المفتشين أن %90العظمى  
  .)5.7، ج مفتشين

  : نتائج اإلجابات على الفقرات التاليةدعمهوهذا ما ت
االنتماء التنظيمي والوالء السياسي كان المعيار الرئيسي وراء معظم الترقيـات المهمـة التـي      •

لتمثـل الموافقـة     الموافقة الشديدة ومثلهم بدرجة موافـق %35.9  أبدىحيثمنحت حتى اآلن  
  . )5.7ج ،  مفتشينF.38% (71.8 اإلجمالية

•   في مساعدة بعض المفتشين على      المحاسبين لبعض دور عن وجود  ن المستجيبين  م %65وأقر
 .F.36 ( بعدم المعرفـة   %35 بينما أشار    %40 ووافق عليه    %25 بشدة أكد ذلك  الترقية حيث 

  . )5.7ج ، مفتشين
الترقيات التي حصل عليها بعض الموظفين من خالل مساعيهم لدى جهات خارج الدائرة أثارت     •

حظي هذا األمر على إجمـاع      . الغضب والنقمة وعدم الرضا بين الموظفين      شاعرالكثير من م  
  . )5.7ج ،  مفتشينF.34 (بدرجة موافق  %53.8 و بشدة%46.2بالموافقة 

 الترقيات التي تتم بطرق ال تستند لمعايير الكفـاءة     من المفتشين أن   %97.5كما تعتبر األغلبية     •
 %57.5  وافق على ذلك بـشدة حيثعلى أداء المفتش في العمل أو األقدمية لها انعكاس سيء 

  .)5.7ج ،  مفتشينF.35% (40وأجاب بموافق 
، في استخدام وتطبيق نظام الحوافز وخاصة اإليجابية منها       هناك إهماالً    أن كما أظهرت النتائج   •

، ال يوجد نظام للحوافزالتي ترى بأنه  %87.5كما يتضح من رأي األغلبية من المفتشين بنسبة         
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 ووافق عليـه    %35  أيد ذلك بشدة   حيثال تستخدم اإلدارة سوى أسلوب العقاب كحافز سلبي         و
52.5) %F.37 5.7ج ، مفتشين(. 

هـذا مـا    ولكن هل هناك نظام لتقييم األداء حتى يتم تطبيق نظام سليم للحوافز وأسلوب للترقية ؟       
  . المتابعةداء وتوضحه نتائج الدراسة في الفقرة التالية المتعلقة بتقييم األ

  : تقييم األداء والمتابعة 5.2.1.1.4.3
ال يوجد نظام رقابة فعال علـى    من العينة ترى بأنه  %77.5 ما نسبته أظهرت نتائج الدراسة أن      

  .  )5.8ج ،  مفتشينF.45 (األداء يستند ألسس سليمة
ءلة أو تحديـد    بأنه ال يوجد نظام للمحاسبة والمسا       من المفتشين  %67.5  بنسبة أغلبية كذلك ترى   

أن عملية التدقيق الداخلية للملفات  %70بنسبة واعتبرت أغلبية ) 5.8ج ،  مفتشينF.46 (للمسئولية
  . )5.8ج ،  مفتشينF.44 (تتم على أساس روتيني وشكلي

مقياساً فعليـا ألداء     ال تمثل  و معايير التقييم المعتمدة غير موضوعية      أن %67.5أغلبية  كما تعتقد   
  . ) مفتشينF.39 (بخصوص الفقرة )5.8(رقم  لكفاءته كما يوضحه الجدولومؤشر  المفتش

  )5.8( جدول رقم
حسب استجابة عينة الدراسة من  تقييم األداء والمتابعة لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي

  دائرة ضريبة الدخل بغزةالمفتشين العاملين ب
 أوافق بشدة

)5(  
  (2) عارضأ  (3) ال أعرف  (4) أوافق

 أعارض بشدة
(1)  

  المجموع
  )F( العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

 لمعتمـدة  تعتبر معـايير التقيـيم    . 39
مقياسـاً فعليـا ألداء      موضوعية وتمثل 

  ومؤشر لكفاءته المفتش
2.225 -  - 7.5 3 25 10 50 20 5 7  100 40 

نظام التقييم الشائع في تقيـيم أداء       . 40
م هو قيمـة المبـالغ     المفتش داخل األقسا  

المحصلة شهرياً وعدد الملفات التي تـم       
  .تخليصها أو إنجازها

3.7436 7.7 3 71.8 28 10 4 7.7 3 2.6  1 100 39 

لكفـاءة   عيار التحصيل ال يـستند    م. 41
 .المفتش

4 30 12 50 20 10 4 10 4 -  -  100 40 

 عدد الملفات ال يـصلح اسـتخدامه      . 42
  .المفتشألداء  كمقياس بصورة مجردة

4.2 30 12 60 24 10 4 -  - - - 100 40 

نظام التقارير السنوية السرية المتبع     . 43
في التقييم يعتبر نظام عقيم وال يؤثر على 

  األداء أو السلوك الوظيفي
3.825 20 8  50 20 22.5 9 7.5 3 - - 100 40 

عملية التدقيق الداخلية للملفات تـتم      . 44
  .على أساس روتيني وشكلي

3.65 7.5 3 62.5 25 17.5 7 12.5 5 - - 100 40 

ال يوجد نظام رقابة فعال على األداء    .45
  يستند ألسس سليمة

3.825 17.5 7 60 24 10 4 12.5 5 -  - 100 40 

ال يوجد نظام للمحاسبة والمـساءلة      . 46
  .أو تحديد للمسئولية

3.625 12.5 5 55 22 15 6 17.5 7 - -  100 40 
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أنه نظام عقيم    %70 بنسبةرير السنوية السرية المتبع في التقييم اعتبرت أغلبية         وحول نظام التقا   
  . )5.8ج ،  مفتشينF.43 (وال يؤثر على األداء أو السلوك الوظيفي

نظام التقييم الشائع في تقييم أداء المفتش داخل األقسام هو قيمة المبالغ المحصلة شـهرياً وعـدد                 
ج ،  مفتشينF.40 ( من المفتشين%79.5ازها كما أفادت األغلبية    الملفات التي تم تخليصها أو إنج     

) 5.8ج ،  مفتشينF.41 (أن معيار التحصيل ال يستند لكفاءة المفتش) %80(وتعتقد األغلبية ) 5.8
كمقيـاس   أيضاً أن عدد الملفات ال يصلح اسـتخدامه        من المفتشين ) %90(وكذلك تعتبر األغلبية    

وال ،  فليس كل ملف يتطلب نفـس الجهـد       ) 5.8ج  ،   مفتشين F.42 (بصورة مجردة ألداء المفتش   
  . وطبيعته من مكلف آلخر النشاط وذلك الختالف حجم وقيمة يعطي نفس العائد

  :من حيث توفر البيانات والمعلومات  2.1.1.4.4 .5
 المعلومات الكافية عن المكلفين التي تمكن المفتش مـن          نقصترى   %75  بنسبة غالبية المفتشين  
  . )5.9ج ،  مفتشينF.56 (خاذ قرار سليمات

  )5.9( جدول رقم
توفر البيانات والمعلومات حسب استجابة عينة الدراسة من  لمحور  التحليل اإلحصائي الوصفي

  المفتشين العاملين بدائرة ضريبة الدخل بغزة
 أوافق بشدة

 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق  )5(
  )( F العامل  المجموع  (1)

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % 

ال يتوفر للمفتش المعلومات الكافية     . 56
 40 100 - - 9 22.5 1 2.5 26 65 4 10 3.625  . تقدير سليم عن المكلفين التخاذ قرار

 الكافية  المعرفة ال تتوفر لدى المفتش   .57
 يةاألنشطة والتطـورات اقتـصاد    حول  

ـ من ا  والمالية وغيرها   لمـؤثرة لل  لعوام
تي تمكنه من اتخـاذ     العلى دخل المكلف    

 وضوعيمقرار سليم 

3.65 10 4  65 26 5 2 20 8 - - 100 40 

لفهـم ومعرفـة     أشعر بأنني بحاجة  . 58
حتـى   أفـضل  بشكلالقانون الضريبي   

واعـده عنـد   تطبيق ق  تنفيذه و  أتمكن من 
  . ليمس واتخاذ قرار وتقدير يبةوتحديد 

3.65 15 6 55 22 10 4 20 8 - - 100 40 

 من المفتشين عدم توفر المعرفة الكافيـة حـول مختلـف األنـشطة              %75 كما تعتقد الغالبية   
وغيرها من العوامل المؤثرة على دخل المكلف والتـي تمكـن            والتطورات االقتصادية والمالية  

  . )5.9ج ، مفتشين F.57 (المفتش من اتخاذ قرار تقدير موضوعي وسليم
دم وجود قاعدة بيانات للمكلفين في دائرة ضريبة الدخل وكذلك عدم وجود وحـدة     وهذا يرجع لع  

لإلحصاء والبحوث والدراسات تتابع وتقوم بالدراسات المتعلقة باألنـشطة المختلفـة وتعطـي             
وهذا . مؤشرات يمكن االسترشاد بها من حيث حجم النشاط ومستويات األسعار ونسب األرباح            

وجـود نظـام     ويبـين عـدم   ،  هيكل التنظيمي لدائرة ضريبة الدخل    يبين وجود نقص في بناء ال     
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ويالئم احتياجات ضريبة الدخل بغزة وهذا يعني عدم اكتمـال ومالءمـة             معلومات يتناسب مع  
  . اإلدارة الضريبية للمهام الموكلة إليها

  :  القانون والسياسة الضريبية1.5.5.2.1
ويعتبـر  ،  ي تنفيذاً للسياسة الضريبية المرسومة    وظيفة اإلدارة الضريبية تطبيق القانون الضريب      

والمفتش بصفة خاصة محور هذه الوظيفة والتي تتجسد في تقـدير الـضريبة               الضريبة وموظف
وهذا يتطلب إلمام ومعرفـة   . والتي يجب أن تتم وفقاً للقانون الضريبي المعمول به         على المكلف 

لتسهيل فهمه والعمل بموجبه فما هـو        المفتش للقانون الضريبي والذي يلزم توضيحه وتبسيطه      
؟ وهـل يواجـه   يبي والسياسة الـضريبية بقطـاع غـزة   واقع الحال فيما يتعلق بالقانون الضر 

  ؟ هـذا مـا سـتبينه نتـائج الدراسـة مـن خـالل تتبـع            املين بـه أي مـن المـشاكل       المتع
لـى  آراء المفتشين والمحاسبين والمراجعين لضريبة الدخل حيث تم عرض نفـس العوامـل ع             

آراء ) 5.11( فيمـا يـبن الجـدول رقـم       ،  آراء المفتشين ) 5.10 (ويبين الجدول رقم   الطرفين
  : فيما يليوالتي سنستعرضها  المحاسبين

  )5.10(الجدول رقم 
حسب استجابة عينة الدراسة من  القانون والسياسة الضريبة لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي

   بغزةالمفتشين العاملين بدائرة ضريبة الدخل
 أوافق بشدة

 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق  )5(
  المجموع  (1)

  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % 

دائماً تراعي النصوص القانونية    . 74
 وترجع للقانون باستمرار أثناء قيامك    

  .بالعمل
3.4 7.5 3 55 22 7.5 31 30 12 - -  100 40 

ناك مـواد يـصعب فهمهـا       ه. 75
نتيجة لعدم  اختالف بشأنها  و وتفسيرها

 الوضوح في القـانون وعـدم تـوفر     
  .مذكرات تفسيرية لها

3.825 7.5 3 75 30 10 4 7.5 3 -  - 100 40 

تواجه مشاكل في التطبيق ناتجة     . 76
قصور فـي القـانون لمواجهـة        عن

تعـويض ذلـك أو      المستجدات وعدم 
 امر من قبلبأي تعليمات أو أو تغطيته

  .اإلدارة الضريبية

3.9 12.5 5 72.5 29 7.5 3 7.5 3 -  -  100 40 

القانون الضريبي المعمـول بـه    . 77
  مالئم ويفي باحتياجات الوضع الحالي

2.3846  5.1 2 7.7 3 23.1 9 48.7 19 15.4 6 100 39 

حاجة إلجـراء تغييـرات      هناك. 78
 على هذا القانون لمواجهة متطلبـات     

  .المرحلة
3.9  15 6  70 28 7.5 3 5 2 2.5 1 100 40 
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 أوافق بشدة
 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق  )5(

  المجموع  (1)
  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % 

  ال يوجد سياسة ضريبية. 79
  .واضحة

3.775 10 4 65 26 17.5 7 7.5 3 2.5 - 100 40 

الهدف المالي هو هدف النظـام      . 80
  .الضريبي القائم

3.85 20 8 57.5 23 10 4 12.5 5 -  - 100 40 

المشاكل القائمـة فـي النظـام       . 81
لـسياسية  الضريبي ترجع للمـشاكل ا    
  .والقانونية واالقتصادية القائمة

4.075 20 8 70 28 7.5 3 2.5 1 - -  100 40 

من الصعب إجـراء اإلصـالح      . 82
الضريبي في ظل عدم سيادة القانون      

  واالنتقائية في تطبيق القانون
4.05 25 10 62.5 25 5 2 7.5 3 -  - 100 40 

ماً تراعي النصوص القانونية وترجع للقـانون       دائ بأنها  من المفتشين  %62.5  بنسبة أفادت غالبية 
مـن   %70ورغم ذلك فإن مـا نـسبته   ، )5.10ج ،  مفتشينF.74 (باستمرار أثناء قيامها بالعمل  

أفضل لكي تـتمكن مـن تنفيـذه         المفتشين تقر بأنها بحاجة لفهم ومعرفة القانون الضريبي بشكل        
وما يؤكد ذلك . )5.9ج ،  مفتشينF58 (موتطبيقه بشكل سليم عند تحديد الضريبة واتخاذ قرار سلي      

تواجه مشاكل في التطبيق ناتجة عن قصور في القانون لمواجهة            من المفتشين  )%85 (أن الغالبية 
  ) 5.10ج ، مفتشين F.76(أو أوامر من قبل اإلدارة  عدم تعويض ذلك بأي تعليمات والمستجدات

 %81.4بنـسبة  حيث تؤكد األغلبية منهم    وهذا ما يؤكده المحاسبون والمراجعون لضريبة الدخل       
وجود مشاكل ناتجة عن اختالف التفسير لبعض النواحي القانونية بين اإلدارة الضريبية والمحاسبين 

 منهم بأن اإلدارة تقوم بإصدار التعليمات   %43.5ويرى  ) 5.11 محاسبين، ج  F.60 (أو المراجعين 
فيمـا   %29.5بينما عارض ذلك     ون الحالي واألنظمة المالئمة لتجاوز العجز والغموض في القان      

وهذا يبين بان اإلدارة تقوم بجهود لمواجهة ) 5.11محاسبين، ج  F.62 ( عدم معرفته  %27.1أبدى  
بعض نواحي القصور والغموض في القانون واإلجراءات الضريبية إالّ أن ذلك لـيس بالمـستوى         

   .واتخاذ القرارات المالئمة، وهناك حاجة لمزيد من الجرأة في معالجة األمور، المطلوب
 أغلبيـة هذا ما تراه . ات الوضع الحاليال يفي باحتياج  و  القانون الضريبي المعمول به غير مالئم     

 %23.1في حين أشـار    من المفتشين بأنه مالئم%12.8اعتبر   من المفتشين فيما   %64.1 بنسبة
 رأت الغالبيـة    دبة لمحاسبين فق  وكذلك بالنس  )5.10ج  ،   مفتشين F.77 (من المفتشين بعدم المعرفة   

 محاسـبين،   F.63% (12.8 بأن القانون المعمول به غير مالئم بينما عارض ذلك           %79.1منهم  
ولهـذا  . وهذا يبين اتفاق الجميع على عدم مالءمة القانون الحالي الحتياجات المرحلـة          . )5.11ج

على الحاجـة إلجـراء      من المحاسبين    %90.7 و  من المفتشين  %85تجمع األغلبية من الطرفين     
  . )5.11ج،  محاسبينF.64 .5.10 مفتشين، ج F.78( تغييرات عليه لمواجهة متطلبات المرحلة
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  )5.11(الجدول رقم 
الدراسة من  حسب استجابة عينة القانون والسياسة الضريبة لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي

  المحاسبين والمراجعين لدائرة ضريبة الدخل بغزة
 أوافق بشدة

 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق  )5(
  )F( العامل  المجموع  (1)

M
EA

N
 عدد % عدد %    عدد % عدد % عدد % 

توجد مشاكل ناتجة عـن     . 60
اختالف التفسير لبعض النواحي  
القانونية بين اإلدارة الضريبية    

  .والمحاسبين أو المراجعين

3.8313 12 11 69.4 59 7.1 6 10.6 9 -  - 100 85 

القانون الضريبي المعمول   . 61
به غير واضح بما فيه الكفايـة   
بحيث يعتبـر سـبباً للتهـرب       

  .الضريبي

3.3953 14 12  46.5 40 7 6 30.2 26 2.3 2 100 86 

ــضريبية . 62 ــوم اإلدارة ال تق
بإصدار التعليمـات واألنظمـة    
ــز   ــاوز العج ــة لتج المالئم

  والغموض في القانون الحالي

3.1529 3.5 3 40 34 27.1 23 27.1 23 2.4 2 100 85 

القانون الضريبي المعمول   . 63
به مالئـم ويفـي باحتياجـات       

  .الوضع الحالي
2.1163 - - 12.8 11 8.1 7 57 49 22.1 19 100 86 

ــراء . 64 ــة إلج ــاك حاج هن
تغييرات على القانون المعمول    

  .به لمواجهة متطلبات المرحلة
4.1628 32.6 28 58.1 50 4.7 4 2.3 2 2.3 2  100 86 

 ال يوجد سياسة ضـريبية    . 65
 85 100 -  - 12 14.1 3 3.5 54 63.5 16 18.8 3.8706  .واضحة

الهدف المالي هو هـدف     . 66
 86 100  -  - 7 8.1 12 14 40 46.5 27 31.4 4.0116  .النظام الضريبي القائم

المشاكل القائمة في النظام    . 67
ــضريبي ــشاكل  ال ــع للم ترج

ة والقانونية واالقتصادية   السياسي
  القائمة

3.9294 22.4 19 58.8 50 9.4 8 8.2 7 1.2 1 100 85 

ــراء  . 68 ــصعب إج ــن ال م
اإلصالح الضريبي في ظل عدم  

واالنتقائيـة فـي    سيادة القانون 
  .تطبيقه

4.3372 43 37  51.2 44 3.5 3 1.2 1 1.2 1 100 86 

ال يوجد سياسة ضـريبية     المحاسبين بأنه    من   %82.3و  من المفتشين  (%77.5)تعتقد األغلبية   
 وترى األغلبيـة مـن الطـرفين   ) 5.11، ج محاسبينF.65 .5.10ج ،  مفتشينF.79 (واضحة

 الهدف المالي هو هدف النظام الـضريبي        بأن من المحاسبين    %77.9 و  من المفتشين  77.5%
 مـن  )%90(وتؤيـد األغلبيـة   . )5.11، ج محاسـبين F.66 .5.10ج ، مفتشين F.80 (القائم
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المشاكل القائمة في النظام الـضريبي ترجـع للمـشاكل     من المحاسبين بأن   %81.2 و المفتشين
  . )5.11، ج محاسبينF.67 .5.10ج ، مفتشين F.81 (السياسية والقانونية واالقتصادية القائمة

إجـراء اإلصـالح    صـعوبة    %94.2ومن المحاسبين    %87.5 وتؤكد األغلبية من المفتشين     
 .5.10، جمفتـشين  F.82 (نظل عدم سيادة القانون واالنتقائية في تطبيق القانوالضريبي في 

F.685.11ج،  محاسبين( .  
والمشاكل التي تواجه المتعاملين بهذا القانون من مفتشين ومحاسبين          وفيما يتعلق بأوجه القصور   

، 10وح رقـم  تم استقراؤها مما ذكره المجيبين من المفتشين على السؤال المفت         ومراجعين والتي 
فقد أجاب على هـذا الـسؤال مـن          8السؤال الموجه للمحاسبين والمراجعين رقم      نفس  وكذلك  

  . من الطرفين %50أي أقل من   محاسب39ومن المحاسبين  مفتش 16المفتشين 
 الوضع الحـالي فهـو      يالءمال   بالرغم من تأكيد غالبية المحاسبين والمفتشين أن القانون الحالي        

 وال يتالءم والظروف الحالية    ووضع لخدمة أهدافها   ضع من جهات غير فلسطينية    قانون قديم وو  
المعـد بـالقراءة     و إالّ أن البعض يرى أن القانون المقترح      . وبما فيه من غموض وعدم وضوح     

  . الثانية في الواقع مأخوذ في معظمه من الحالي
لسوء التطبيق وعدم العدالة فـي      و يؤكد الكثير أن المشكلة ال ترجع للقانون ذاته بقدر ما ترجع             

  . التطبيق وجهل القائمين على تطبيقه من العاملين في الجهاز الضريبي
  :اكلشاعتبرت من النواقص ومبعث الم و ركز عليها المجيبينومن أهم النواحي التي

ال يوجد جهة محايـدة متخصـصة        المنازعات الضريبية بين المكلف والدائرة    : االعتراض •
، لجنة االعتراض هي من موظفي الدائرة ليس لها نظام وآلية محددة          ،  راض لها لتقديم االعت 

اللجنة مكونة مـن المـدير العـام        . المفتش المقدر  وال،  فال يتم استدعاء المكلف المعترض    
وال تقوم على أساس علمـي       إجراءات العمل وآلياته غير نمطية    . واثنان من مدراء الدوائر   

 في كثير مـن     ن قراراتها تكون غير قاطعة    أكما  . توفيقيةومدروس بقدر ما تكون بطريقة      
يعـاد الملـف    "مثلة ذلك   أومن   حيث يتم إعادة الملف للقسم إلعادة البت في القرار         األحيان

  . "يعاد الملف للقسم ومحاسبته حسب األصول"، "فيه للقسم للبت
  . واالعتراض الغموض في معالجة التعديل المفوض ولجان االعتراض •
  كمـا  ،   العائليـة غيـر واقعيـة وال تالئـم الوضـع االقتـصادي              واألعبـاء  ءاتاإلعفا •

  حيـث ورد    إعفـاءات إعالـة األوالد     ال يوجد حـسم بخـصوصها ومـن أمثلـة ذلـك           
  وهنـاك  ،   أوالد كحـد أقـصى     5في قرار تغيير اإلعفـاءات أن يعفـى مقابـل إعالـة             

  ات قـد   ورغـم أن هـذه اإلعفـاء        طالـب  2إعفاء للطالـب الجـامعي وبحـد أقـصى          
   وهـذه الـشريحة الجديـدة       1999الزمت التغيير في الشريحة الضريبية المقـررة لعـام          

  هي لكل من الضفة الغربية وغزة إالّ أن التطبيق بخـصوصها مختلـف مـا بـين كـل                   
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  منهما ففي الضفة الغربيـة يـتم اعتمـاد طـالبين جـامعيين كإعفـاء مقابـل الدراسـة                   
   تطبيقـاً فـي غـزة لغايـة النـصف األول            وهو ما كـان معمـول بـه        إضافة لإلعالة 

   مـن مديريـة     1999 وهو موضح فـي الـدليل الـصادر فـي العـام              2003 من العام 
  وأصـبح يـتم اعتبـار      إالّ أن ذلك تـم الرجـوع عنـه فـي غـزة             ضريبة الدخل بغزة  
   أفـراد  5جـزء مـن الحـد األقـصى لإلعالـة أي مـن ضـمن إل          الطالب الجـامعي  

   أوالد للمكلـف ومـنهم طالـب جـامعي علـى سـبيل              5ود  بحيث في حالة وج    المعالين
  وفـي  . باإلضـافة إلعفـاء طالـب جـامعي       أوالد 4المثال يتم مـنح إعفـاء إعالـة ل          

   طالـب جـامعي فـإن المكلـف يعطـى إعفـاء             2 أوالد للمكلف ومـنهم      7 حال وجود 
ــاء +  أوالد 3 ــط 2إعف ــامعي فق ــب ج ــل  . طال ــد العم ــه بع ــظ أن ــن المالح   وم

  حـسب قناعـة الجهـات       يتم التنبـه إلـى عـدم صـحة العمـل بهـا            لسنوات بطريقة   
  ولكـن  ،  رغم عدم القناعة بهـذه الرؤيـا مـن قبـل المفتـشين والمحاسـبين              ،  المسئولة

  ذلك لم يثن الجهات المسئولة عـن فـرض رؤياهـا بحجـة أنـه دائمـاً  يـتم تفـسير                      
  لـدائرة  لوتعتبـر أن فـي ذلـك مـصلحة          ،  القانون من قبل الدائرة بما يحقق مـصلحتها       

  وهذا ما يؤكـد القناعـة بـأن اإلدارة ال تحـرص إالّ علـى التحـصيل دون االهتمـام                    
  ) التحـصيل  (بمصلحة المكلف والنظر لوجود أهداف ضـريبية خـالف الهـدف المـالي            

  كما يشير إلى ضـعف اإلدارة وعـدم جرأتهـا فـي اتخـاذ قـرار مـسئول لمعالجـة                    
  األمـر مطبـق فـي الـضفة        هـذا    وضع بسيط في مثـل هـذا الموقـف خاصـة وأن           

 والجهود تبذل في سبيل توحيد القوانين بين الضفة وغزة وهناك مشروع قـانون ضـريبي      
بل لجأت إلى محاولة تـصحيح مـا   ، بالقراءة الثانية من المجلس التشريعي بهذا الخصوص 

الطلبـة   (عدم اعتماد كل األعباء   . اعتبرته خطأ في المثال المدرج في الدليل الصادر عنها        
  .) ........ إعالة األخوات أو أبناء األخ، لجامعيينا

  القانونية وال يعرف ما هي التعديالت والتغييرات التي تتم         صهناك عدم وضوح في النصو     •
هناك دخول ال يوجد حسم      ال يعرفها المفتشين  ،  مثل األوامر الملغاة من قبل الرئيس عرفات      

 . لخضوعها من عدمه مثل الزراعة ومزارع الدواجن

كيفيـة معالجـة فروقـات      ،  )الكمبيوتر   (ال يواكب التطورات المستجدة مثل نسب اإلهالك       •
  . األرباح الرأسمالية، سياسات التقييم لبضاعة آخر المدة، العملة وإعادة التقييم

 . قرار التقدير حسب فطنته ودرايتهإ يترك للمفتش •

ير واضح للمكلف وال يوجـد  القانون غ. ال يوجد رقابة على الضرائب. الشريحة عالية جداً   •
 . ندوات للمكلفين لشرحه

 . حتى يثبت العكس اإلفصاح  يعتبر المكلف متهم بالتهرب وعدم •
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 . في التخليص  إتباع األهواء الشخصية •

عدم ،  سوء إداري وفقدان الرقابة الذاتية    ،  الشخص المناسب في المكان المناسب      عدم وضع  •
  . كلفين بتطبيقهافهم القواعد القانونية من األشخاص الم

 . وعدم االستقاللية في اتخاذ القرار شعور المفتش بالخوف •

 إعـادة توزيـع      في انخفاض درجات السلم في الشريحة تتعارض مع مبدأ أو الغرض منها           •
 . الدخل

واالعتماد على تقدير السنوات السابقة     ) االسترشادية ( التخليص على أساس النسب الربحية     •
 . واتخاذها مقياس

عدم جـرأة اإلدارة  ، الزمةاتفاسير الو شروحالعدم وجود ، نصوص القانونية ال بعض   جمود •
توضح وتفسر ذلك ويترك األمر لالجتهادات       التيصدار التعاميم   إفي كثير من األحيان من      

وعدم التـشاور مـع      وجود مرجعية متخصصة لتفسير النصوص القانونية      عدم،  الشخصية
 . النصوص المطلوب توضيحهابخصوص تفسير بعض  جهات االختصاص

 . أحياناً بين األقسام والدوائرومتعارضة   آليات تطبيق القانون مختلفة •

عـدم تـوفر بيانـات عـن        ،  آلية تمكن المفتش من تحديد الضريبة      ال يوجد قاعدة بيانات     •
 . األوضاع المالية واالقتصادية العامة لدى المفتشين

 . واضحة من وزارة الماليةوالتعاميم ال، انعدام المعايير الموحدة •

 . االنتقائية وتدخل االنتماء السياسي والمعرفة والوجاهات •

 وكيفية محاسـبتها بعـد      ياستثمارإعفاء  على   الحاصلة هناك قصور فيما يتعلق بالشركات     •
 . )عدم وضوح  (انقضاء فترة االستثمار

في تحقيـق الرفـاه      وال يتم استغالل إيرادات الضريبة     عدم وجود عدالة في تطبيق القانون      •
 . في التهرب الضريبي االجتماعي مما يتسبب

ال أعـرف أوجـه     لعدم إلمامي بالقانون وعدم توفره ،     "كانت إحدى اإلجابات من المفتشين       •
جيـدة  فالغالبية من المفتشين ليس لديها معرفة        وهي إجابة صريحة للواقع الفعلي    " القصور  

فتش حين تعيينه في ضريبة الدخل ال يزود بهـذا          والحقيقة أن الم  . حقيقة بالقانون الضريبي 
 القانون من قبل الدائرة والقانون كمادة غير متوفر إالّ مع عدد قليل من المفتشين القـدامى                

) القانون (فإذا لم تبادر اإلدارة بتقديم مستلزمات العمل      ،  وأما الباقي فلم يقدم لهم هذا القانون      
بحث والتحري والتعرف على هذا القانون وتفهمـه  فهل تتصور أن المفتش سيكون مهتماً بال 

وهذا ما يفسر عدم إجابة كافة المفتـشين   .؟ أنّى له أن يقوم بتطبيقه بعدالة وكفاءة   و ؟ وفهمه
كما تؤكد الباحثة مـن خـالل       . على هذا السؤال المفتوح حول مكامن القصور في القانون        

 أن هنـاك أيـضاً قـصور بـين          تعاملها مع المحاسبين المراجعين لدائرة ضريبة الـدخل       
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يتضح  و .وهذا ما يظهر بين الكثير منهم      جيدة للقانون الضريبي   المحاسبين في فهم ومعرفة   
  .  المتعلق بهؤال المفتوحسعدم اإلجابة على ال أيضاً من

 تحليل نتائج الدراسة المتعلقة بالجهاز اإلداري والتي تناولت المفـتش وظـروف             ما سبق كان   
 العوامل البيئية الداخلية لقرار التقـدير والـذي   هارة والقانون الضريبي باعتبارعمله ودور اإلدا 

  . يتخذ من قبل المفتشين
 وحول الجانب اآلخر المرتبط بالتقدير الضريبي فيتناول النواحي المتعلقة بالمكلف والمحاسـب            

بل الولوج إلـى    أو المراجع المكلف بالتخليص الضريبي نيابة عن المكلف فهذا ما سيتم تحليله ق            
  . قرار التقدير وطرق التقدير ثم العوامل المؤثرة على قرار التقدير

  
  : التزام المكلف ورغبته في دفع الضريبة 5.2.1.1.6

 من المحاسبين بينما    %72.1  بنسبة غالبيةهذا ما تراه    . لف محدود للغاية  الوعي الضريبي للمك   
لغالبية من المحاسبين هو مجافي للحقيقـة  ومن وجهة نظر الباحثة فإن رأي ا     ،  %25.6عارضه  

غير المعقول أن ال يكون لدى المكلف وعي ضريبي فالـضريبة لـم              ع فمن نوهو رأي غير مق   
تفرض اليوم فالقطاع يخضع للضرائب منذ الحكم العثماني ومن بعده البريطاني ثـم المـصري               

 ما يؤكد ذلـك مـا تلمـسه         ولعل،  فالضريبة ليست باألمر المستجد   ،  وبعده االحتالل اإلسرائيلي  
  وبما يحتج به المكلفون أو مـوكليهم مـن المحاسـبين         ،  الباحثة من خالل عملها في هذا المجال      

بأن الضرائب ال تصرف في وجوه تخدم المواطن ويبررون عدم التزامهم وصراعهم من أجـل          
م وعدم تقـديم    تقليل الضريبة وعدم اإلفصاح عن حقيقة دخلهم بالفساد وسوء استخدام المال العا           

الخدمات الالزمة والمالئمة وخاصة في المجاالت الصحية وفي البنيـة التحتيـة مـن إصـالح        
وهذا يشير إلى وعـي المكلـف   ، الطرق وغيرها وكذلك في مجال التعليم والخدمات االجتماعية 

 ال والتي يبدو أنهـا    وليس كما تراه األغلبية من المحاسبين      بالضرائب والغرض منها وقواعدها   
بالوعي الضريبي فهم يعتبرون عدم التزام المكلـف وعـدم           لمفهوم الصحيح والمقصود  تدرك ا 

  . )5.12ج ،  محاسبينF.1 (رغبته دفع الضريبة بأنه عدم وعي ضريبي
 ضـعيفة  بأن قناعة المكلف ورغبته في دفع الضريبية منهم %88.3وهذا ما يؤكده رأي الغالبية   

)F.2    المحاسبين أن يكون االلتزام الضريبي للمكلف      من   %43 فيما رفض ) 5.12 محاسبين، ج
 F.3 ( مـنهم  %39.6في عهد االحتالل أعلى منه في عهد السلطة الوطنية بينما وافق على ذك              

من المحاسبين أن سوء استخدام المال العام والفساد المالي       %88.4واعتبر  ) 5.12ج  ،  محاسبين
   وكذلك اعتبـر  ) 5.12 محاسبين، ج    F.4 (الضريبيوغيره تعتبر مبررات للمكلف لعدم االلتزام       

تعتبر من وجهة    أن سوء الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها في القطاع         83.7%
كمـا تعتقـد األغلبيـة مـن        ) 5.12ج  ،  محاسـبين F.5 (نظر المكلف مبرراً للتهرب الضريبي    
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شعوره بالعدالة وعـدم التـزام      أن المكلف ال يرغب بااللتزام الضريبي لعدم         %86 المحاسبين
  .  )5.12 محاسبين، ج F.6 (اآلخرين

  
  )5.12( جدول رقم

حسب استجابة عينة الدراسة من  التزام المكلف ورغبته لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي 
  المراجعين لدائرة ضريبة الدخل بغزة والمحاسبين

 أوافق بشدة
)5(  

   أوافق
 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4)

  )F( العامل  المجموع  (1)

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

الوعي الضريبي للمكلف   . 1
  محدود للغاية

3.5698  14 12 58.1 50 2.3 2 22.1  19 3.5 3  100 86 

 بأن قناعة المكلف    أشعر. 2
 الـضريبية  دفع ورغبته في 

  .ضعيفة
4.1977 43 37 45.3 39 - - 11.6 10 -  - 100 86 

االلتزام الضريبي للمكلف   . 3
في عهد االحتالل أعلى منـه    

  في عهد السلطة الوطنية
3.0581 16.3 11 23.3 20 17.4 15 36 31 7 6  100 86 

سوء استخدام المال العام    . 4
 وغيره تعتبر   والفساد المالي 

 االلتزام مبررات للمكلف لعدم  
  .الضريبي

4.2209 41.9 36 46.5 40 4.7 4 5.8 5 1.2 1 100 86 

سوء الخدمات االجتماعية   . 5
والصحية والتعليمية وغيرها   

تعتبر من وجهـة     في القطاع 
نظر المكلف مبرراً للتهـرب    

  الضريبي

4.0116 31.4 27  52.3 45 3.5 3 11.6 10 1.2 1 100 86 

المكلف ال يرغب بااللتزام . 6
الضريبي لعدم شعوره بالعدالة 

  .وعدم التزام اآلخرين
4.1628 37.2 32 48.8 42 8.1 7 4.7 4 1.2  1 100 86 

   
  :حسابات المكلف ودور المحاسب 5.2.1.1.7

هكذا . المكلف يعد حسابات خاصة لتقديمها للجهات الضريبية وال يهتم بالحسابات ألغراض تخصه 
بينما تقر أغلبية ) 5.13ج ،  محاسبينF.7% (29.1 من المحاسبين فيما عارض ذلك %65.1يرى 
نوعان من الحسابات واحدة خاصة به واألخرى لتقديمها للجهـات          المكلف يعد  بأن %54.8بنسبة  

 المكلـف  من المحاسبين أن   %67.5  بنسبة أغلبيةكما ترى   ) 5.13ج  ،   محاسبين F.8 (الضريبية
 وتؤيـد الغالبيـة   ) 5.13 محاسـبين، ج     F.9 (يستعين بالمحاسب فقط لتخليص أمور الـضرائب      
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   ين بالمحاسب لمساعدته في تخفيض الضرائب ألدنـى حـد ممكـن            بأن المكلف يستع   )77.7%(
)F.10 للمحاسب دور مهم فـي مـساعدة         من المحاسبين يقرون بأن    %50. )5.13ج  ،   محاسبين

لتحديد مبلغ الضريبة الذي  المكلف في إظهار الدخل الذي يرغب باإلفصاح عنه وتحديد نتيجة عمله
يتنـافس المحاسـبون    ولهذا) 5.13محاسبين، ج  F.11( %44.2يرغب بدفعه بينما عارض ذلك    

 على المكلفين بتقديم الوعود للمكلف بقدرتهم على تخفيض الضرائب عما يقوم به محاسبه الحـالي        
  % 43 فـي مقابـل معارضـة        %48.9أكـد ذلـك      حسبما أفاد المستجيبين من أفـراد العينـة       

)F.15 ف هو المسئول عن الحسابات  منهم أن المكل%54.7ومع ذلك يعتبر ، )5.13ج ،   محاسبين
وال يتحمل المحاسب أي مسئولية كونه يعمل حـسب رغبـة           ،  والتقارير المالية المقدمة للضرائب   

  )5.13 محاسبين، ج F.12(% 40.7المكلف فيما عارض ذلك 
  )5.13( جدول رقم

حسب استجابة عينة  حسابات المكلف ودور المحاسب لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي
  المراجعين لدائرة ضريبة الدخل بغزة ومن المحاسبينالدراسة 

 أوافق بشدة
)5(  

   أوافق
   أعارض  (3) ال أعرف  (4)

(2)  
 أعارض بشدة

  المجموع  (1)
  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

المكلــف يعــد حــسابات . 7
ــديمها للجهــات  خاصــة لتق
الضريبية وال يهتم بالحسابات    

  .صهألغراض تخ

3.4651 16.3 14 48.8 42 5.8 5 23.3 20 5.8 5 100 86 

يعد المكلف نوعـان مـن    . 8
الحسابات واحدة خاصة بـه     
واألخرى لتقـديمها للجهـات     

  الضريبية

3.4762 15.5 13 39.3 33 27.4 23 13.1 11 4.8 4  100 84 

يستعين بالمحاسب   المكلف. 9
  .فقط لتخليص أمور الضرائب

3.4419 14 12 53.5 46 -  - 27.9 24 4.7 4 100 86 

ــستعين  .10 ــف يـ المكلـ
بالمحاســب لمــساعدته فــي 
تخفيض الضرائب ألدنى حد     

  .ممكن

3.7529 22.4 19 55.3 47 1.2 1 17.6 15 3.5 3  100 85 

للمحاسب دور مهم فـي     . 11
مساعدة المكلف في إظهـار      
الدخل الذي يرغب باإلفصاح    
 عنه وتحديـد نتيجـة عملـه      

ريبة الـذي  لتحديد مبلغ الـض   
  .يرغب بدفعه

3.1047 11.6 10 38.4 33 5.8 5 37.2 32 7 6 100 86 
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 أوافق بشدة
)5(  

   أوافق
   أعارض  (3) ال أعرف  (4)

(2)  
 أعارض بشدة

  المجموع  (1)
  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

المكلف هو المسئول عن    . 12
الحسابات والتقـارير الماليـة     

وال يتحمل  ،  المقدمة للضرائب 
المحاسب أي مسئولية كونـه     

  .يعمل حسب رغبة المكلف

3.2558 16.3 14  38.4 33 4.7 4 36 31 4.7 4 100 86 

 يحرص بصفة   المحاسب. 13
أساسية على المحافظة علـى     
مصدر دخله وزيادة عمالئـه     

  .من المكلفين بأي وسيلة

2.4588 8.2 7 21.2 16 2.4 2 44.7 38 23.5 20 100 85 

المحاسب يعد الحسابات   . 14
حسب ما يقدمه المكلف مـن      
مستندات وبيانـات ملتزمـاً     
بالمبادئ المحاسبية المتعارف   
 عليها ومـا يتفـق والقـانون    

  .الضريبي المعمول به

4.2209 33.7 29 60.5 52 -  - 5.8 5 -  - 100 86 

يتنافس المحاسبون على   . 15
المكلفين بتقديم الوعود للمكلف    
ــيض   ــى تخف ــدرتهم عل بق
الـضرائب عمـا يقـوم بـه     

  محاسبه الحالي

3.0233 14 12 34.9 30 8.1 7 25.6 22 17.4 15  100 86 

معظم المكلفين يوكلـون    . 16
 بتخليص الضرائب   المحاسب

دون االهتمام بأن يـتم ذلـك       
 بتقــديم ميزانيــة أم بــدونها

حسب الـصفقات المقدمـة     (
  .والمهم هو المبلغ) للمضافة

3.8023 19.8 17 60.5 52 2.3 2 15.1 13 2.3 2 100 86 

الشركات الحقيقية هـي    . 17
التي تهـتم بتقـديم ومـسك       

وهذا النوع  ،  حسابات نظامية 
  .محدود جداً

4.2791 51.2 44 36 31 2.3  2 10.5 9 -  6-  100 86 

يمكن القول بأن غالبيـة     . 18
المكلفين ليس لـديهم نظـام      

  .محاسبي سليم
3.814 29.1 25 43 37 9.3 8 17.4 15 1.2 1 100 86 

 من المحاسبين القول بأن المحاسب يحرص بصفة أساسية على          )%68.2(  بنسبة وترفض غالبية  
) 5.13 محاسـبين، ج     F.13 (يادة عمالئه من المكلفين بأي وسيلة     المحافظة على مصدر دخله وز    

أنه يتم إعداد الحسابات من واقع ما يقدمه المكلف من مستندات وبيانات وفق      منهم %94.2ويعتبر  
 محاسـبين، ج  F.14 (المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما يتفق والقانون الضريبي المعمول به    

5.13 .(  
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بأن غالبية المكلفين    من المحاسبين  %72.1كلفين بمسك الحسابات النظامية أكد      وحول اهتمام الم   
أن  %87.2وتـرى الغالبيـة مـنهم    ، )5.13 محاسبين، ج   F.18 (ليس لديهم نظام محاسبي سليم    

 F.17 (وهذا النوع محـدود جـداً  ، الشركات الحقيقية هي التي تهتم بتقديم ومسك حسابات نظامية       
معظم المكلفين يوكلون المحاسب بتخليص       من العينة أن   %80.3لك يفيد   كذ. )5.13ج  ،  محاسبين

) حسب الصفقات المقدمة للمـضافة     (بدونها الضرائب دون االهتمام بأن يتم ذلك بتقديم ميزانية أم        
 أن المكلف   %60.7كما تعتقد غالبية من المحاسبين     )5.13ج  ،   محاسبين F.16 (والمهم هو المبلغ  

  .)5.15 محاسبين، ج F.19 (فقات ألنه يوفر أتعاب إعداد الميزانيةيفضل التخليص حسب الص
  :طرق التقدير 5.2.1.1.8

كما سبق تناوله في الفصل الرابع حول نظام التقدير تم التعرض لطرق وإجراءات التقدير وكذلك             
قـرار  درجة الثقة في الحسابات المقدمة لضريبة الدخل لها تأثير مهم على       ما يتعلق بقرار التقدير   

فإن ذلك ينعكس على قرار التقدير حيث يـتم         ففي حال وجدت الثقة في الحسابات المقدمة      ،  التقدير
 اعتماد نتيجة األعمال المعلنة في حالة التأكد من سالمة الحـسابات المقدمـة والقناعـة بـسالمة                

 يتم إهـدار    ولهذا يؤخذ بها وال    تصويرها لحقيقة أعمال المكلف وفي هذه الحالة تكون الثقة عالية         
وبين المبـادئ    وتغيير نتيجة األعمال إالّ في حالة وجود اختالفات المعالجة بين القانون الضريبي           

ولكن ما يمس الثقة هو عدم اإلفـصاح        ،  وهذا ال يقلل من درجة الثقة     ،  المحاسبية المتعارف عليها  
 ما يؤدي إلى عدم والغرض منه التهرب الضريبي وهو. الحقيقي ألعمال المكلف وحجمها ونتيجتها 

قناعة الجهات الضريبية بهذه الحسابات مما يترتب عليه إما رفض الحسابات كلياً وإجراء التقدير              
  . الجزافي أو إجراء تعديالت جوهرية على الحسابات المقدمة وتعديل نتيجة األعمال المعلنة

  :درجة الثقة في الحسابات المقدمة لضريبة الدخل بغزة 
المـصداقية فـي الحـسابات       و درجة الثقـة   بأن من المفتشين  %94.7ما نسبته    تعتبر األغلبية  

لذلك ال تلق هذه الحسابات      )5.14ج  ،   مفتشين F.69 (واإلقرارات المقدمة لضريبة الدخل ضعيفة    
 من المحاسـبين  %55.3ما نسبتهرى يوهو غير محق في ذلك كما   مصداقية أو قبول لدى المفتش    

) 5.15 ،ج  محاسـبين F.20 (بأن المفتش محق في ذلك   منهم %38.8تبر اع من أفرا د العينة فيما    
 حديد الـضريبة   االتفاق مع المفتش على ت     أنهم يفضلون  المحاسبينمن  ) %66.2( ما نسبته  وينفي

النادر أن يتم اعتماد الحسابات  من ونتيجة ذلك أنه) 5.15، ج محاسبينF.23(رغم تقديم الحسابات 
،  محاسـبين  F.21 (من المحاسبين  %89.6يؤكد ذلك   ) لمعلن بدون تعديل  القبول بالربح ا   (المقدمة

  . )5.15ج
  :إجراءات التقدير 5.2.1.1.9

  فالتقـدير فـي حـال تقـديم الميزانيـة       تختلف إجراءات التقدير باختالف اإلقرار المقدم ونوعه     
   مـنهم  %25  من المفتشين فيمـا يعارضـه      %75 يختلف عن التقدير بدون تقديمها هذا ما يؤكده       

)F.595.14ج ،  مفتشين(.  
من  %80أكد ذلك  ففي حالة تقديم الميزانية يتم التقدير بعد فحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها

  . ) 5.14 مفتشين، ج F.71 (المفتشين
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  ) 5.14( جدول رقم
إجراءاته حسب استجابة عينة الدراسة من  والتقدير لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي 

  بدائرة ضريبة الدخل بغزة ين العاملينالمفتش
 أوافق بشدة

)5(  
   أوافق
(4)  

   ال أعرف
(3)  

   أعارض
(2)  

 أعارض بشدة
  المجموع  (1)

  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد %    عدد % عدد % عدد % 

إجراءات التقدير واحدة سواء تم تقديم      . 59
  .أم بدون ميزانية) ميزانية (حسابات

2.475 7.5 3 17.5 7 -  - 65 26 10  4 100 40 

قرار التقدير يبين طر يقـة التقـدير        . 60
واإلجراءات التي تمت فعالً في سبيل تحديد   

  .الضريبة المترتبة
3.6923 5.1 2 74.4 29 5.1 2 15.4 6 - -  100 39 

في حالة قبول الحسابات مع إضـافة       . 61
فـإن  ،   المعلنـة  النتيجـة تعديالت علـى    

ار هي مـا تـم      التعديالت الواردة في القر   
  .رصده من خالل عملية الفحص

3.45 2.5 1 62.5 25 15 6 17.5 7 2.5  1 100 40 

مبـالغ   و في حالة وجود اسـتقطاع أ     . 62
مدفوعة في حساب المكلـف يـتم تقـدير         
الضريبة لتكون مساوية لهذه المبـالغ ولـو    
كانت النسبة أعلى من النسب االسترشادية       

  ومن الملفات المشابهة

3.5 15 6 50 20 7.5 3 25 10 2.5  1  100 40 

من الصعب إجراء الفحص المستندي      . 63
ولهذا يتم االتفاق على تحديد ، لجميع الملفات

نسبة ربح استناداً للنسبة المعتمـدة للعـام        
النـسب االسترشـادية والملفـات       و السابق

المشابهة ثم يتم تعديل النتيجة المعلنة وفق       
  .هذه النسبة

3.425 12.5 5 47.5 19 10 4 30 12 - 2- 100 40 

عند تحديد الدخل الخاضع للـضريبة      . 64
غالباً ما يؤخذ في االعتبار نـسبة الـربح         

والتغير في حجم   ،  المعتمدة في العام السابق   
  .اإليرادات عن السنة السابقة

4.15 15 6  85 34 -  - -  - - - 100 40 

في حالة الزيادة في حجـم المبيعـات     . 65
، ض نسبة الربح المقـررة   عادة ما يتم تخفي   

  .وفي حالة النقص يتم زيادة نسبة الربح
4.12 17.5 7 80 32 - - 2.5 1 - - 100 40 

التقدير الغيابي يتم في حالة عدم تقديم       . 66
الحسابات أو المستندات المؤيدة بعد طلبهـا      

  .أو كشف الصفقات واإلقرار الضريبي
3.875 10 4 80 32  -  - 7.5 3 2.5  1 100 40 

غالباً ما يكون التقدير الغيابي فيه نوع       . 67
وكذلك ألتـه  ، كنوع من العقاب من المغاالة 

عليه ويتم   في الغالب ما يتم تقديم اعتراض     
  .تخفيضه فيما بعد

4.025 27.5 11 60 24 -  - 12.5 5 - -  100 40 
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 أوافق بشدة
)5(  

   أوافق
(4)  

   ال أعرف
(3)  

   أعارض
(2)  

 أعارض بشدة
  المجموع  (1)

  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد %    عدد % عدد % عدد % 

من الصعب توفير العدالة في عمليـة       . 68
  .التقدير الضريبي

3.95 20 8 62.5 25 10 4 7.5 3 -  - 100 40 

المصداقية في الحسابات    و درجة الثقة . 69
  .واإلقرارات المقدمة لضريبة الدخل ضعيفة

4.2895 36.8 14 57.9 22 2.6 1 2.6 1 -  -  100 38 

معظم الملفات يتم تخليـصها بـدون       . 70
غالباً باالتفاق   ويتم ذلك ،  إحضار للمستندات 

  .بين المفتش والمحاسب أو المكلف
3.35 10 4 47.5  19 10 4 32.5 13 - - 100 40 

في حالة تقديم الميزانية يتم التقدير بعد . 71
  .فحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها

3.775 10 4  70 28 7.5 3 12.5 5 - - 100 40 

التخليص مع المكلـف أ يـسر مـن         . 72
ويكون المكلف في   ،  التخليص مع المحاسب  

  الغالب أكثر مصداقية وإقناعاً
3.425  -  - 62.5 25 20 8 15 6 2.5 1 100 40 

ثقتي بدفاع المكلف أعلى بكثير ممـا       . 73
  .يعرضه المحاسب

3.7 5 2 67.5 27 20 8 7.5 3 -  - 100 40 

  فيتم في حالة عدم تقـديم الحـسابات أو المـستندات المؤيـدة بعـد طلبهـا                  أما التقدير الغيابي  
  مــن المفتــشين  %90 األغلبيــة أو كــشف الــصفقات واإلقــرار الــضريبي حــسب رأي

)F.66 5.14 مفتشين،ج( .  
   التقدير الغيابي غالبـاً مـا يكـون فيـه نـوع مـن المغـاالة                 من المفتشين بأن   %87.5ويقر   

   عليه ويتم تخفيـضه فيمـا بعـد        ه في الغالب ما يتم تقديم اعتراض      نكذلك أل و،  كنوع من العقاب  
)F.67 5.14 مفتشين، ج ( .  

ولهذا يتم االتفاق على تحديـد نـسبة ربـح    ، فحص المستندي لجميع الملفات  من الصعب إجراء ال   
النسب االسترشادية والملفات المشابهة ثم يتم تعديل النتيجـة          و استناداً للنسبة المعتمدة للعام السابق    

، ج  مفتشينF.63) %30 من المفتشين وعارضه %50 نسبة هذا ما تراه المعلنة وفق هذه النسبة
معظم الملفات يتم تخليصها بدون إحـضار        أن من المفتشين  %57.5  بنسبة غالبيةأكدت   و )5.14

) 5.14ج ،  مفتـشين F.70 (غالباً باالتفاق بين المفتش والمحاسب أو المكلف ويتم ذلك،  للمستندات
   غالباً ما يتم االتفاق على نـسبة الـربح           من المحاسبين حيث أفادوا بأنه     %65.2ويؤكد ذلك أيضاً  

   أغلبيـة   وأقـرت ).  5.15، ج  محاسـبين  F.22 (دون فحـص الحـسابات المقدمـة      المفتش  مع  
    التأكـد على إجراء الفحص للحـسابات فـي حالـة    من المحاسبين بأنهم يصرون      %57.2 بنسبة

 أو في حالة ضعف المفتش وعدم قدرته على اكتشاف أي شيء عند الفحص والتدقيق             ،  من صحتها 
)F.245.15ج،  محاسبين( .  

المفتش غالبا ما يفضل االتفاق بدون فحص لعدم قدرتـه علـى          من المحاسبين أن   %44.1وينفي  
39.3ذلك  اكتشاف شيء من خالل الفحص فيما أيد) %F.255.15 محاسبين، ج ( .  
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   )5.15 جدول رقم(
 حسب استجابة عينة الدراسة من المحاسبين طرق التقدير لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي

  ضريبة الدخل بغزةلدائرة  المراجعينو
 أوافق بشدة

)5(  
 أعارض بشدة  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق

  المجموع  (1)
   )F( العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % 

المكلف يفـضل التخلـيص     . 19
حسب الصفقات ألنه يوفر أتعاب     

  .إعداد الميزانية
3.4405 14.3 12  46.4 39 9.5 8 28.6 24 1.2 1 100 84 

الحسابات المقدمة للضريبة   . 20
مصداقية أو قبـول لـدى       قتل ال

  .وهو محق في ذلك، المفتش
2.8 8.2 7 30.6 26 5.9 5 43.5 37 11.8 10 100 85 

النادر أن يـتم اعتمـاد       من. 21
القبول بالربح   (الحسابات المقدمة 

  .)المعلن بدون تعديل 
4.2326 41.9 36 47.7 41 3.5 3 5.8 5 1.2 1 100 86 

غالباً ما يتم االتفاق علـى       . 22
نسبة الربح مـع المفـتش دون       

  .فحص الحسابات المقدمة
3.4884 14 12 51.2 44 7 6 25.6 22 2.3 2  100 86 

ٌأفَضل االتفاق مع المفـتش     . 23
رغم تقـديم    ةعلى تحديد الضريب  

  .بعدم صحتها لقناعتي الحسابات
2.4651 1.2 1 27.9 24 4.7 4 48.8 42 17.4 15 100 86 

ٌأصر على إجراء الفحـص     . 24
للحسابات في حالة تأكـدي مـن      

أو في حالـة معرفتـي      ،  صحتها
لضعف المفتش وعدم قدرته على     
اكتشاف أي شيء عند الفحـص      

  .والتدقيق

3.381 14.3 12 42.9 36 10.7 9 31 26 1.2 1  100 84 

المفتش غالبا مـا يفـضل      . 25
ـ      ه االتفاق بدون فحص لعدم قدرت

خـالل   شيء مـن    اكتشاف على
  .الفحص

2.9762 4.8 4 34.5 29 16.7 14 41.7 35 2.4 2 100 84 

فإن التعديالت الـواردة فـي      ،   المعلنة النتيجةفي حالة قبول الحسابات مع إضافة تعديالت على         
من المفتشين فـي حـين       %65القرار هي ما تم رصده من خالل عملية الفحص هذا ما يؤكده             

قرار التقدير يبين طريقة التقدير واإلجراءات التـي         )5.14ج  ،   مفتشين F.61(% 20يعارضه  
  )5.14 مفتشين، ج F.60. (%79.5  أيد ذلكتمت فعالً في سبيل تحديد الضريبة المترتبة

 F.22( )5.14، ج    مفتشين F.70 ()5.14، ج   مفتشين (F.63 نتائج الفقرات  وهذا يتعارض مع  
  .)5.15ج، محاسبين
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عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة غالباً ما يؤخذ في االعتبار          نه  أعلى  %100ن  المفتشو أجمع
   والتغير فـي حجـم اإليـرادات عـن الـسنة الـسابقة            ،  نسبة الربح المعتمدة في العام السابق     

)F.645.14، ج  مفتشين(.  
وفـي حالـة    ،  في حالة الزيادة في حجم المبيعات عادة ما يتم تخفيض نسبة الربح المقـررة              و

، ج   مفتـشين  F.65 (المفتـشين من   %97.5 هذا ما أكدته الغالبية    النقص يتم زيادة نسبة الربح    
مبالغ مدفوعة فـي   وفي حالة وجود استقطاع أ أنه من المفتشين  %65بنسبة غالبيةوتقر  ) 5.14

حساب المكلف يتم تقدير الضريبة لتكون مساوية لهذه المبالغ ولو كانت النسبة أعلى من النـسب       
  .)5.14، ج  مفتشينF.62 (ترشادية ومن الملفات المشابهةاالس

  :العالقة بين المفتش والمحاسب  5.2.1.1.10
ويكون المكلـف فـي الغالـب أكثـر          لف أ يسر من التخليص مع المحاسب      التخليص مع المك   

. )5.14، ج    مفتـشين  F.72 ( من المفتشين  %62.5 بنسبةأغلبية  هذا ما تراه    . داقية وإقناعاً مص
 بدفاع المكلف أعلى بكثير مما يعرضه المحاسـب        أن ثقتهم  منهم %72.5  بنسبة أغلبيةتقر  كما  

)F.73 تجنب العمل مـع     ونحاولنهم ي أب من المحاسبين  %46.6كما يقر    ،) 5.14، ج    مفتشين 
بينمـا  ) أقل ضريبة  (فضلأ التخليص بطريقة  يتمكنوا من حتى   بعض المفتشين بأي وسيلة ممكنة    

  .)5.16ج،  محاسبينF.26( %47.7عارض ذلك 
 من المحاسبين وجود عالقة شراكة بين بعض المحاسبين وبعـض المفتـشين             %45.3ويؤكد   

وتالحظ الباحثـة    %18.6بينما ينفي ذلك    . ، عدم المعرفة  %36يبدي   و والموظفين في الضريبة  
  شـعور  في رد هذه الفئة وكأنها تحاول الدفاع عن نفسها وإبعاد الشبهة عن نفسها وكأن لـديها               

فكيـف أشـار     وإنما تشير إلى البعض   ،  بأنها المقصودة رغم أن الفقرة ليست بصيغة المخاطب       
أو يشير إلى عدم المعرفة فقط فـي حالـة    المجيب بالنفي رغم أنه ال يستطيع النفي إالّ عن ذاته  

  )5.16 محاسبين، جF.27 (عدم تأكده من وجود مثل تلك العالقة لدى الغير
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  )5.16( دول رقمج
حسب استجابة عينة  العالقة بين المفتش والمحاسب لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي 

  لدائرة ضريبة الدخل بغزة المراجعين والدراسة من المحاسبين
 أوافق بشدة

)5(  
  (2) أعارض  (3) ال أعرف  (4) أوافق

 أعارض بشدة
(1)  

  المجموع
   )F( العامل

M
EA

N
 دعد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % 

أحاول تجنب العمل مع بعض   . 26
حتـى   المفتشين بأي وسيلة ممكنة   
 أفـضل أستطيع التخليص بطريقة    

  . )أقل ضريبة(

2.9884 4.7 4  41.9 36 5.8 5 43 37 4.7 4 100 86 

توجد عالقة شراكة بين بعض . 27
ــشين  ــبين وبعــض المفت المحاس

  . والموظفين في الضريبة
3.3256 11.6 10 33.7 29 36 31 12.8 11 5.8 5 100 86 

 للعالقة الجيدة بين المحاسب   . 28
موظفي الضريبة تأثير مهم على     و

نجاح المحاسب في كسب مزيد من     
  .العمالء

3.7791 22.1 19 51.2 44 9.3 8 17.4 15 -  - 100 86 

أحرص دائماً على المحافظة    . 29
  . على عالقة جيدة مع المفتش

4.1163 23.3 20 70.9 61 -  - 5.8 5 -  -  100 86 

ما يهمني هو المحافظة على     . 30
عالقة جيدة مع المسئول عن إجازة 
القرار مثل رئيس القسم والمـدير      

  وال يهمني المفتش كثيراً

2.1047 -  - 11.6 10 3.5 3 68.6 59 16.3 14 100 86 

من المفيد للمحاسـب بنـاء      . 31
عالقات جيدة مع الجميع لما لذلك      

ـ        ي من أثر على إنجاز أعمالـه ف
  . الدائرة

4.2093 33.7 29 59.3 51 1.2 1 5.8 5 -  -  100 86 

المحاسب سريع التجاوب مع    . 32
طلب للمفتش أو المسئول فـي       أي

يم أي خدمة أو تحقيق حال طلب تقد
لذلك من أثر على إنجاز      منفعة لما 

  . وتسهيل معامالته

2.8353 7.1 6 29.4 25 15.3 13 36.5 31 11.8 10 100 85 

موظفي الـضريبة   و من المحاسبين أن للعالقة الجيدة بين المحاسب% 73.3  بنسبةلبيةأغ وترى
فإن  ولهذا) 5.16 محاسبين، ج  F.28 (.تأثير مهم على نجاح المحاسب في كسب مزيد من العمالء         

من المحاسبين تحرص دائماً على المحافظة على عالقة جيدة مع المفتش باعتباره      %94.2الغالبية  
وما يؤكد ذلـك نفـي األغلبيـة     . )5.16محاسبين، ج F.29 ( لقرار التقدير  ةيسية المتخذ الجهة الرئ 

أن يكون جّل اهتمامهم هو المحافظة على عالقة جيدة مع المسئول عـن              من المحاسبين  78.9%
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 من المجيبين   %11.6بينما أشار    إجازة القرار مثل رئيس القسم والمدير وال يعنيهم المفتش كثيراً         
وهذا يشير إلى وجود تدخل من المسئولين في قرار التقدير ولو           ،   ال يهمه المفتش كثيراً    أنه بالفعل 

وتجاوب بعض المسئولين فـي ظـل وجـود         الفئة ذات النفوذ من المحاسبين     بنسبة محدودة وهي  
 بينهم والمسئولين سواء نتيجة للحرج أو عدم الرغبة في التـصادم           ضعف لدى المفتشين أو تفاهم    

  . )5.16ج، محاسبين F.30 (معهم
 من المفيد للمحاسب بناء عالقات جيدة مع الجميع لما           من المجيبين أنه   %93ولهذا تعتقد األغلبية    

وهذا يشير إلى أنه بالرغم من أن المفتش هو المقـرر     لذلك من أثر على إنجاز أعماله في الدائرة         
ل ما للجهات األخرى المسئولة   أو تدخ  األساسي لقرار التقدير فإن ذلك ال يمنع من وجود دور مهم          

 المحاسب من المحاسبين أن يكون   %48.3وافق  يال  ) 5.16، ج  محاسبين F.31 (عن إجازة القرار  
لما ، طلب للمفتش أو المسئول في حال طلب تقديم أي خدمة أو تحقيق منفعة سريع التجاوب مع أي

ورغم عـدم   ،  فقون على ذلك   منهم يوا  %36.5إالّ أن    لذلك من أثر على إنجاز وتسهيل معامالته      
لذلك   الموافقينترى أن الواقع يشير إلى صحة رأيأن الباحثة ومن خالل عملها  موافقة الغالبية إالّ

 يمكـن    بحيث ن هذه النسبة ليست بسيطة    أإالّ   قل من النافين  أوهي   %36.5بالرغم من أن النسبة     
هي نسبة ذات داللة ربما ال يرغب تشير لعدم المعرفة  %15.3 ن وجود نسبةأكما ، المرور عليها

 F.32 (المحاسبين المس بذاتهم لما يعتبر في صحة ذلك منقصة أو فيه شيء من المس بالكرامـة               
  .)5.16، جمحاسبين

  :لعوامل المؤثرة في قرار التقديرا 5.2.1.1.11
بيـة   تؤكده األغل   ما هذاتختلف طرق التقدير باختالف المفتش وباختالف القسم والمسئولين فيه           •

ن التقدير ربما ال يستند إلـى    أوهذا يشير إلى    ) 5.17،ج محاسبين F.39 (من المجيبين  83.7%
  . القدرة والكفاءةأون هناك اختالفات بين الموظفين من حيث التأهيل أأو  معايير موحدة

نسبة الربح المقدرة في حالة تقديم الميزانية غالباً ما تكون أقل            أن  من المحاسبين  %76.8يؤكد  
وهـذا يرجـع إلـى أن تقـديم     ،  من نسبة الربح في حالة التقدير حسب صفقات القيمة المضافة         

بعدم الثقـة    ال تتحقق لمن ال يقدم وربما يعود ذلك إلى االفتراض          ميزة للمكلف  الحسابات يعطي 
) 5.17،ج محاسبين F.40 (بالصفقات إذا لم تدعم بالمستندات التي تتوفر في حال تقديم الميزانية          

نسبة الربح في حالة التقدير الغيابي تكـون دائمـاً          أن   %90.7 تؤكد الغالبية من المجيبين      كذلك
 F.41 (عتـراض عليـه   الألنه عادة ما يتم ا     وهذا بالطبع أمر طبيعي    أعلى من التقدير باالتفاق   

  . ) 5.17،جمحاسبين
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  )5.17( جدول رقم
حسب استجابة عينة  التقدير العوامل المؤثرة على قرار لمحور التحليل اإلحصائي الوصفي

  لدائرة ضريبة الدخل بغزة المراجعين والدراسة من المحاسبين
 أوافق بشدة

)5(  
   قـأواف

(4)  
   ال أعرف

(3)  
   أعارض

(2)  
 أعارض بشدة

(1)  
  المجموع

  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

تختلف طرق التقدير بـاختالف     . 39
ف القسم والمسئولين   المفتش وباختال 

  فيه
3.9419 20.9 18 62.8 54 8.1 7 5.8 5 2.3 2 100 86 

نسبة الربح المقدرة فـي حالـة       .40
تقديم الميزانية غالباً ما تكون أقل من    
نسبة الربح في حالة التقدير حـسب       

  .صفقات القيمة المضافة

3.8023 19.8 17  57 49 8.1 7 14 12 1.2 1 100 86 

 في حالـة التقـدير      نسبة الربح . 41
 الغيابي تكون دائماً أعلى من التقدير     

  باالتفاق
4.2907 40.7 35 50 43 7 6 2.3 2 -  - 100 86  

بناء عالقات جيدة مع المفـتش      .42
تسهم إلى حد بعيد في تسهيل عملية       

  .التخليص للمحاسب وكذلك المكلف
3.6628 14 12 58.1 50 10.5 9 15.1 13 2.3 2 100 86 

تقديم خدمات المحاسب   عرض و . 43
للمفتش أو المسئول له أهميـة فـي        
تسهيل عمل المحاسب فـي إنهـاء       

  .وأعماله الضريبية أغراضه

3.1059 8.2 7 34.1 29 23.5 20 28.2 24 5.9 5  100 85 

ــف  . 44 ــب أو المكل ــوة المحاس ق
منها االنتماء   (المستندة ألمور مختلفة  

عالقات ،  الوظيفة الرسمية ،  السياسي
تفـرض   )……، مع جهات متنفـذة   

على المفتش إنهاء الملف بالطريقـة      
  .التي ترضيهم

3.5814 19.8 17 47.7 41 11.6 10 12.8 11 8.1 7 100 86 

قوة المحاسب العلمية والعمليـة     . 45
وصحة الحـسابات تفـرض علـى       
المفتش قبول الحـسابات واعتمـاد      

  النتيجة المعلنة

3.7857 17.9 15 59.5 50 6 5 16.7 14 -  -  100 84 

قوة المحاسب وضعف المفـتش     . 46
أمامه تفرض على المفتش االنصياع     
 لرغبة المحاسب رغم عـدم صـحة      

  الحسابات

2.7209 3.5 3 26.7 23 15.1 13 47.7 41 7 6 100 86 

رغم المقدرة العلمية والعمليـة     . 47
للمفتش فإنه يضطر للخضوع لرغبة     

تيجة بعض المحاسبين أو المكلفين كن    
للخوف أو الطمع في الحصول علـى     

  .بعض المنافع أو تجنب األذى

3.093 8.1 7  36 31 17.4 15 33.7 29 4.7 4 100 86 
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 أوافق بشدة
)5(  

   قـأواف
(4)  

   ال أعرف
(3)  

   أعارض
(2)  

 أعارض بشدة
(1)  

  المجموع
  )( F العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد %  عدد  % عدد % عدد % 

المفتش هو الذي يتخـذ قـرار       . 48
 التقدير باستقاللية تامة وفق ما يـراه    

  .مناسباً
3.186 7 6 47.7 41 7 6 33.7 29 4.7 4 100 86 

المفتش ليس له دور مهم فـي       . 49
ائي حيث من الـسهل أن      القرار النه 

القسم وينهي الملـف     يتدخل مسئول 
  .يتوجه المحاسب له حين

2.9882 7 6 37.2 32 8.1 7 44.2 -38 3.5 3 100 86 

ــي  . 50 ــج الت ــاليب والحج األس
أستخدمها في مقارعة المفتش تختلف     

  .باختالف شخصية المفتش
3.2209 3.5 3 57 49 3.5 3 30.2 26 5.8 5  100 86 

للصداقة والمعرفـة دور فـي      . 51
  .تحديد الضريبة

3.2 2.4 2 52.9 45 10.6 9 30.6 26 3.5 3 100 85 

قد يجبر المحاسب أو المكلـف      . 52
على االستجابة لرغبات المفـتش أو      
المسئول حتـى يتجنـب التعقيـدات       

  .وتسهيل تخليص ملفه الضريبي

3.3953 7 6 54.7 47 12.8 11 22.1 19 3.5 3  100 86 

فهم شخصية المفـتش تـسهل      . 53
عملي من خالل تحديد الجوانب التي      
يمكن استخدامها في الدفاع واالتفاق     

  .معه

3.6628 8.1 7 67.4 58 9.3 8 12.8 11 2.3 2 100 86 

من السهل اسـتغالل مـشاعر      . 54
المفتش لجعله أقل اهتمامـاً بالعمـل       
والتهاون في عملية الفحص والقبول      

  .ن الوصول إليهبضريبة أقل مما يمك

2.407 - -  16.3 14 18.6 16 54.7 47 10.5 9 100 86 

يمكن استغالل صراعات العمل    . 55
بين المفتش وبين المسئولين لمصلحة     

  تعني التأثير على المحاسب والتي
  قرار التقدير

2.5581 1.2 1 22.1 19 17.4 15 50 43 9.3 8 100 86 

قرار التقدير غالبا ما يكون غير   . 56
  .وضوعي وال يستند لمعايير سليمةم

3.6744 18.6 16 54.7 47 4.7 4 19.8 17 2.3 2 100 86 

قرار التقدير عشوائي ويكـون     . 57
ــتش  ــة المف ــاً حــسب رغب مزاجي

  التي تتم والتدخالت
3.407 16.3 14  44.2 38 7 6 29.1  25 3.5 3  100 86 

لألوضاع االقتصادية والسياسية   . 58
 اس مهم على  والظروف السائدة انعك  

  .الضريبي قرار التقدير
3.6395 12.8 11 64 55 2.3 2 16.3 14 4.7 4 100 86 

مطابقة الفكر والوالء الـسياسي     . 59
والتنظيمي بين المفتش أو المـسئول      
وبين المحاسب أو المكلف له تـأثير       

  .على التقدير الضريبي

3.3372 7 6 46.5 40 22.1 19 22.1 19 2.3 2  100 86 
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بناء عالقات جيدة مع المفتش تسهم إلى حد بعيد في            من المحاسبين تعتبر أن    %72.1ه  نسبت ما •
 من  %42.3 ويرى )5.17 محاسبين،ج F.42 (تسهيل عملية التخليص للمحاسب وكذلك المكلف     

العينة أن عرض وتقديم خدمات المحاسب للمفتش أو المسئول له أهميـة فـي تـسهيل عمـل                  
 عـن  %23.5وعبَََر %34.1اله الضريبية بينما عارض ذلك المحاسب في إنهاء أغراضه وأعم    

  . ) 5.17 محاسبين،جF.43 (عدم معرفته
، الوظيفـة الرسـمية   ،  منها االنتماء السياسي   ( قوة المحاسب أو المكلف المستندة ألمور مختلفة       •

تفرض على المفتش إنهاء الملف بالطريقة التي ترضيهم أكد          )……،  عالقات مع جهات متنفذة   
  . ) 5.17 محاسبين،جF.44% (20.9وعارضه  %67.5ك ذل

  قوة المحاسب العلمية والعملية وصحة الحسابات تفـرض علـى المفـتش قبـول الحـسابات                
  % 16.7 فـي حـين عـارض ذلـك     %77.4هذا ما تـراه األغلبيـة   واعتماد النتيجة المعلنة   

)F.455.17،ج محاسبين ( .  
  حاسـب وضـعف المفـتش أمامـه تفـرض          قـوة الم  من المحاسبين أن تكون      %54.7 ينفي

  % 30.3بينمـا أيـد ذلـك       على المفتش االنصياع لرغبة المحاسب رغم عدم صحة الحسابات          
)F.46 5.17،جمحاسبين( .  

رغم المقدرة العلمية والعملية للمفتش فإنه يضطر للخضوع          من المحاسبين أنه   %44.1 و يرى 
و الطمع في الحصول على بعض المنـافع        لرغبة بعض المحاسبين أو المكلفين كنتيجة للخوف أ       

  . )5.17،ج محاسبينF.47(% 38.4بينما عارض ذلك أو تجنب األذى 
   المفتش هـو الـذي يتخـذ قـرار التقـدير باسـتقاللية تامـة                 من المجيبين أن   %54.7يعتقد  

  يـدعم  ) 5.17،ج محاسـبين  F.48(% 38.4فـي حـين عـارض ذلـك         وفق ما يراه مناسباً     
ـ  المفـتش  لمجيبين افتقـاد   من ا  %47.7 ذلك نفي    أو أن  ،  دور مهـم فـي القـرار النهـائي        ل

  بينمـا   من السهل أن يتدخل مسئول القسم وينهي الملـف حـين يتوجـه المحاسـب لـه            يكون
  وهذا الوضـع يبـين أن المفـتش هـو المحـور            ) 5.17،ج محاسبين F.49(% 42.2أيد ذلك   

  لفعـل هـو الـذي يتخـذ القـرار      والمفروض أن يكـون با  واألساس الذي يقوم بعملية التقدير    
  الـرأي   ولكـن ،  دون التقليل مـن دور المـسئول فـي اإلشـراف والتوجيـه             باستقاللية تامة 

   تـرى بأنـه     %42.2 كمـا أن نـسبة       %38المعارض لهذا القول يمثل نسبة كبيـرة نـسبياً          
  يمكن لرئيس القسم أو المـسئول أن يتـدخل ويقـوم بتخلـيص الملـف تـشير إلـى المـس                     

  وتقلـص دوره فـي عمليـة        مفتش وتبين عدم قدرته على القيـام بـدوره وضـعفه          بوظيفة ال 
  القرار وهذا يعطي للمسئول التفرد والتحكم في قـرار التقـدير وقـد يدفعـه ذلـك أو يغريـه          
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  وهذا لن يكون في صـالح العمـل ألن المفـروض أن تكـون المهـام            ،  الستغالل هذا الوضع  
   ضعف في المفتش يجـب تنميـة قدراتـه وتأهيلـه            وإذا كان هناك  ،  واضحة وال يتم تجاوزها   

  . أو استبداله في حالة اليأس من قدرته على أداء مهامه كما يجب
ستخدمها في مقارعـة المفـتش تختلـف        ي األساليب والحجج التي     من المجيبين أن   %60.5 يقّر  

أن  ن من المحاسـبي %75.5األغلبية  وتؤكد. )5.17،ج محاسبينF.50 (باختالف شخصية المفتش  
فهم شخصية المفتش تسهل عملها من خالل تحديد الجوانب التي يمكن اسـتخدامها فـي الـدفاع                 

  . ) 5.17،ج محاسبينF.53 (واالتفاق معه
 استغالل مشاعر المفتش لجعله أقـل اهتمامـاً         سهولة %65.2  بنسبة أغلبية ومع ذلك ترفض    

   مكـن الوصـول إليـه   بالعمل والتهاون في عملية الفحـص والقبـول بـضريبة أقـل ممـا ي         
)F.545.17،ج محاسبين( .  

  سـتغالل صـراعات العمـل      ال  بأن يكون هنـاك إمكانيـة      %59.3  بنسبة غالبيةكما رفضت   
   تعنـي التـأثير علـى قـرار التقـدير        بين المفتش وبين المسئولين لمصلحة المحاسب والتـي       

)F.555.17،ج محاسبين ( .  
 على االستجابة لرغبات المفتش      قد يجبر  مكلفالمحاسب أو ال   أن %61.7  بنسبة غالبية  وترى

) 5.17،ج محاسـبين  F.52(أو المسئول حتى يتجنب التعقيدات وتسهيل تخليص ملفه الضريبي          
  . وتسلط من قبل العاملين باإلدارة الضريبية وهذا يبين وجود سطوة

   لألوضاع االقتصادية والسياسية والظروف الـسائدة انعكـاس مهـم علـى قـرار التقـدير                
  ويـدعم   )5.17،ج محاسـبين    F.58 (من المحاسبين  %76.8األغلبية   هذا ما تؤكده  الضريبي  

ـ  من المفتشين بأ   %90ذلك ما تؤكده األغلبية         ه يؤخـذ فـي االعتبـار الظـروف المحيطـة      ن
ــة ( ــصادية واألمني ــسياسية واالقت ــدير ) ال ــراء التق ــد إج ــشينF.84 (عن   ) 5.18،ج مفت

ــة ــذلك رأي األغلبي ــش %85وك ــن المفت ــة  ينم ــسياسية واألمني ــوء األوضــاع ال   أن س
   واالقتصادية وغيرها تفـرض الرفـق بـالمكلف ومراعـاة رغبتـه فـي تخفـيض التقـدير           

)F.96مطابقــة   مــن المحاســبين أن%53.5  بنــسبةأغلبيــةوتعتقــد . )5.18،ج مفتــشين  
ـ                   ه الفكر والوالء السياسي والتنظيمي بين المفتش أو المسئول وبـين المحاسـب أو المكلـف ل

   عـن   %22.1 وعبـر    %24.4تأثير على التقدير الـضريبي بينمـا عـارض هـذا القـول              
   مـنهم   %52.5 مـا نـسبته      وأمـا المفتـشين فـإن      )5.17 محاسبين ،ج  F.59 (معرفته عدم

    عـدم المعرفـة    %15وأبـدى    %32.5بينمـا يوافـق علـى ذلـك          تعارض هـذا القـول    
)F.875.18 مفتشين،ج( .  
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 ويعارض هذا القـول  %42.1يرى ذلك  ير واضح على قرار التقدير العالقات الشخصية لها تأث   
ولكن يمكن إثبات الرأي     من الواضح عدم وجود حسم لهذا القول      ) 5.18 مفتشين،ج F.89 (مثلهم

  : األكثر واقعية من خالل الفقرات التالية
 %60مكانة المحاسب وعالقته بالمسئولين الرسميين تؤثر على قرار التقدير وافق على ذلك              •

  . )5.18 مفتشين،جF.83(% 32.5وعارضه 
  )5.18( جدول رقم

العوامل المؤثرة على قرار التقدير حسب استجابة المفتشين  لمحور لتحليل اإلحصائي الوصفيا
  العاملين بدائرة ضريبة الدخل بغزة

 أوافق بشدة
)5(  

   قـأواف
   أعارض  (3) ال أعرف  (4)

(2)  
 أعارض بشدة

  موعالمج  (1)
  )F( العامل

M
EA

N
 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % 

مكانة المحاسب وعالقته بالمـسئولين      . 83
  .الرسميين تؤثر على قرار التقدير

3.375 10 4 50 20 7.5 3 32.5 13 -  -  100 40 

عند التقدير يؤخذ في االعتبار الظروف      . 84
  .)السياسية واالقتصادية واألمنية (المحيطة

3.95 10 4 80 32 5 2 5  2 - - 100 40 

طريقة تعامله مـع     و أسلوب المحاسب . 85
  . على قرار التقديرتأثيرالمفتش له 

3.35  7.5 3  52.5 21 7.5 3 32.5 13 - - 100 40 

نوع المكلف وعالقاته لها تـأثير مهـم    . 86
  .على قرار التقدير

3.225 5 2 50 20 10 4 32.5 13 2.5 1 100 40 

ي والتنظيمـي   مطابقة االنتماء الـسياس   . 87
 المسئول له   أوللمحاسب وللمكلف مع المفتش     

  تأثير على قرار التقدير
2.8 2.5 1 30 12 15 6 50 20 2.5  1 100 40 

درجة الثقة في الحسابات لها تأثير مهم       .88
  .على قرار التقدير

3.95 10 4 82.5 33 -  - 7.5 3 - -  100 40 

العالقات الشخصية لها تـأثير واضـح     . 89
  .ار التقديرعلى قر

2.921 2.6 1 39.5 15 15.8 6 31.6 12 10.5  4 100 38 

كفاءة المفتش وإلمامه الكافي باألوضاع     . 90
االقتصادية وغيرها وتوفر المعلومات تتـيح      

  للمفتش اتخاذ قرار تقدير سليم وموضوعي
4.175  25 10 70 28 2.5 1 2.5 1 -  -  100 40 

ن تدخل يمكنني العمل باستقاللية تامة دو. 91
  .من أي جهة

3.15 10 4 35 14 17.5 7 35 14 2.5 1 100 40 

سوء االستخدام للمال العام والفساد في       . 92

أجهزة السلطة يجعلك في موقف ضعيف أمام  

المكلف ويفـرض عليـك التعـاطف معـه         

  .واالستجابة لرغبته في تخفيض التقدير

3.5 15 6  42.5 17 22.5 9 17.5 7 2.5 1 100 40 

لة الفوضى وضعف تطبيق القـانون      حا. 93

بعدالة يحد من قدرتك على العمـل بحريـة         

  .واستقاللية

3.95 15 6 72.5 29 7.5 3 2.5 1 2.5 1 100 40 
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وافق علـى ذلـك    . ثير على قرار التقدير   أطريقة تعامله مع المفتش له ت      و أسلوب المحاسب  •
  .)5.18،ج مفتشينF.85% (32.5وعارضه  60%

وعارضـه   %55وافق على ذلك    . نوع المكلف وعالقاته لها تأثير مهم على قرار التقدير         •
35) %F.865.18،ج مفتشين(.  

درجة الثقة في الحسابات لها تأثير مهم على قـرار           من المفتشين أن     %92.5د الغالبية   تعتق •
  . ) 5.18،جمفتشينF.88 (التقدير

بينمـا    العمل باستقاللية تامة دون تدخل من أي جهـة          من المفتشين إمكانية   %45و يدعي    •
  . ) 5.18،ج مفتشينF.91% (37.5عارض ذلك 

•   ـ       سوء ا أن   من المفتشين  %57.5أكد  هالستخدام للمال العام والفساد في أجهزة السلطة يجعل
 التعاطف معه واالستجابة لرغبته في تخفيض       هفي موقف ضعيف أمام المكلف ويفرض علي      

 .)5.18،ج مفتشينF.92% (20 فيما عارض ذلك التقدير

ـ           أن %87.5أكد   كما •  علـى   هحالة الفوضى وضعف تطبيق القانون بعدالة يحد مـن قدرت
 . ) 5.18،ج مفتشينF.93 (ة واستقالليةالعمل بحري

تنفي األغلبية من المفتشين أن يكون لها        العالقات الشخصية من الزمالء واألصدقاء     وحول تأثير 
) 5.18،ج مفتشين F.95(،  )5.18،ج مفتشين   F.94 (تأثير كما يتضح من إجابتهم على الفقرات      

 دد وزيادة التقـدير علـى المكلـف     تدخل الزمالء للتش   من المفتشين أن يؤدي   %75 نفت الغالبية 

تدخل الزمالء يدفعني للتشدد وزيـادة      . 94

  التقدير على المكلف
2.25 - - 5 2 20 8 70 28 5  2 100 40 

أو  الشعور بـالحرج لتـدخل الـزمالء      . 95

ء يدفعني لتغيير قـراري لمـصلحة      األصدقا

  .المكلف

2.5641 -  - 23.1 9 154  6 56.4 22 5.1 2  100 39 

سوء األوضـاع الـسياسية واألمنيـة       . 96

واالقتصادية وغيرها تفرض عليك الرفـق       

  .بالمكلف ومراعاة رغبته في تخفيض التقدير

3.875 7.5 3 77.5 31 10 4 5 2 -  - 100 40 

ـ    . 97 وظفين هـي   المصلحة الشخـصية للم

المسيطرة بين الجميع من مسئولين ومفتشين      

وال يعملون بروح الفريق لتنـافر المـصالح      

  بينهم

2.75  - - 27.5 11 25 10 42.5 17 5  2  100 409 

عدم وجود حماية للمفـتش وشـعوره       . 98

بعجز اإلدارة وضعفها أمام بعض المحاسبين      

  أو المكلفين يؤثر على سلوك المفتش وقراره

3.675 12.5 5 57.5 23 15 6 15 6 - - 100 40 
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)F94 الـشعور بـالحرج    منهم أن يـدفع      %61.5  بنسبة غالبيةكذلك نفت   . ) 5.18،ج مفتشين
% 23.1 أقـر ذلـك     في حين   لمصلحة المكلف   التقدير أو األصدقاء لتغيير قرار    لتدخل الزمالء 

)F.95   أعلى مـن    أن هناك دور لتدخل الزمالء لمصلحة المكلف       بينيذلك   و )5.18،ج مفتشين 
  . رد الفعل السلبي من قبل المفتش تجاه ذلك

المصلحة الشخصية للموظفين هي المسيطرة بين الجميع من مسئولين ومفتـشين وال يعملـون              
 مفتشين  F.97( %47.5عارض   و %27.5  على ذلك  وافقبروح الفريق لتنافر المصالح بينهم      

وجود حماية للمفتش وشعوره بعجز     عدم  من المفتشين أن     %70  بنسبة غالبيةأكدت  و) 5.18،ج
بينمـا   اإلدارة وضعفها أمام بعض المحاسبين أو المكلفين يؤثر على سلوك المفـتش وقـراره             

وهذا يبين أن الظروف التي يعمـل بهـا         . ) 5.18،ج مفتشين F.98 (منهم %15 عارض ذلك 
 ممـا ها اإلدارة أدائه ال تختلف كثيراً عن الظروف التي تعمل ب  و تؤثر على قراره  والتي   المفتش

يدل على وجود مشاكل في البيئة العامة التي تحيط بالجهاز الضريبي والتي يشارك بها ويعاني               
فـي كافـة النـواحي     انعكاس وتجسيد للواقع العام الذي يعيشه القطاع    منها الجميع والتي تعتبر   

  . القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السياسية والدستورية
خرى المؤثرة على قرار التقدير حسب رأي المفتشين من خالل إجابتهم علـى             ومن العوامل األ  

فلـم يجـب   ) 12المحور رقم  (السؤال المفتوح والمتعلق بعوامل أخرى تؤثر على قرار التقدير        
وقـد  ) (11 مفتشين فقط معتبرين أنه تم ذكر كافة العوامل في المحور 6على هذا السؤال سوى     

  :كانت آرائهم كالتالي 
  . وصعوبة رفض المفتش لرأيه فقط عليه تنفيذ أوامره ار المدير هو األساسقر •
وطموح  غياب الوازع الديني سبب رئيسي في عدم نزاهة القرار        وضعف شخصية المفتش     •

 .  الوصول للمنصب بأي وسيلةمن أجل  وسعيهالمفتش

لـشعور  ا،  )هـدم  ،حصار،  إغالق (الظروف الحالية ،  كثرة تدخل اإلدارة في عمل المفتش      •
 . بالظلم لدى غالبية الموظفين

وعدم ثقته بصرف الضرائب في وجوه       حساس المكلف بأنه يستفيد من دفع الضرائب      إعدم   •
  . تعود بالنفع على المجتمع

وبيئة مناسبة وعدم اهتمام اإلدارة بالتفرقـة بـين الموظـف المجـد         عدم وجود راحة نفسية    •
رص المفتش على عدم وجود كراهية بينـه        كذلك فإن ح  ،  والمخلص وبين المهمل أو المفرط    

  كثرة تردد المحاسب وتعامله مع المفتش يحدث تفاهم واحترام بينهم ، المكلف والمحاسببين و
ممـا يولـد     ضعف الشعور باالنتماء للمؤسسة نتيجة للتسلط والمحاباة والتمييز بين الموظفين          •

جانس في العمـل واالختالفـات      وعدم وجود ت  ،  الشعور باإلحباط بين الموظفين لعدم العدالة     
 . نتيجة لوجود فجوة بين اإلدارة والموظفين الواضحة في العمل واألداء والسلوك
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  : الفرضيات المحددة فيملخص للتحليل الوصفي للنتائج حسب العوامل البيئية  5.2.1.2
-One  حـسب اختبـار    )5.19 (ا الجـدول رقـم    ظهرهي لهذه العوامل نتائج الدراسة    ملخص 

Sample Test    تعزيزاً للنتائج الوصفية بالتكرارات والمتوسطات التي سـبق عرضـها فـي 
  :وهي كالتالي التحليل السابق

تبين تأكيد كل من المفتـشين   نتائج الدراسة كما في الجدول: عدم سيادة واحترام القـانون  . 1 
ضاً مؤكدة  وكانت نتيجة محصلة آراء الطرفين معاً أي      ،  القول منفردين على هذا   والمحاسبين

والمتوسط الحسابي المـوزون  ، sig. =. 001وقيمة ، t = 12.719لذلك حيث بلغت قيمة 
3.566 .  

تبين تأكيد كل مـن    نتائج الدراسة كما في الجدول    : عدم مالءمة ووضوح القانون الضريبي    . 2
وكانت نتيجة محصلة آراء الطـرفين معـاً        ،  القول منفردين على هذا   المفتشين والمحاسبين 

والمتوسط الحسابي ، sig. =. 001وقيمة ، t = 9.655 ضاً مؤكدة لذلك حيث بلغت قيمةأي
  . 3.387الموزون 

  )5.19 (جدول رقم
  للعوامل البيئية لقرار التقدير One-Sample Testنتائج اختبار 

T-Test 
Test Value = 3  

  المفتشين  المحاسبين
 محصلة آراء المحاسبين والمفتشين

  معاً

  البيان

M
EA

N
  

T Sig.  جة
نتي

ال
  M

EA
N

  

T  Sig جة
نتي

ال
  M

EA
N

 

T Sig.  

لية
الك

جة 
نتي

ال
  

  قبول  001. 12.719 3.566  قبول 001. 8.66 3.607  قبول  001. 8.205 3.54  عدم سيادة واحترام القانون
عدم مالءمة ووضوح 

  القانون الضريبي
  قبول  001. 9.655 3.3869  قبول  001. 6.736 3.506  قبول  001. 7.163 3.33

ضعف الكفاءة واالنتماء 
  لدى الموظفين

  رفض 491. 69. 3.0328  قبول 016. 2.528 3.16  رفض 671. 427.- 2.97

  قبول 001. 18.658 3.9463  قبول  001. 8.979 3.808  قبول  001. 16.702 4.01  سوء استخدام المال العام
ضعف الثقة في الحسابات 

   المقدمةواإلقرارات
  قبول  001. 12.311 3.5938  قبول  001. 12.503 3.829  قبول  001. 8.039 3.484

سوء األحوال االقتصادية 
  والمعيشية

  قبول  001. 11.977 3.7619  قبول  001. 8.761 3.71  قبول  001. 9.194 3.785

المشاكل التنظيمية في 
  الجهاز الضريبي

  قبول  001. 9.392 3.344  قبول  001. 12.713 3.547  قبول 001. 5.362 3.249
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 من صحة ذلك  تبين نتائج الدراسة كما في الجدول    : ف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين    ضع. 3
، القـول  هـذا  المحاسبينبينما رفض     برغم أن األمر يمسهم شخصياً      المفتشين وجهة نظر 

   ونظراً ألن عدد أفراد عينة المحاسبين تزيد عن ضـعف عـدد أفـراد عينـة المفتـشين                 
تنفي ذلك حيـث بلغـت      راء  اآلكانت نتيجة محصلة    ذلك  ل) للمفتشين 40 و للمحاسبين 86(

وهـذه  . 3.033والمتوسـط الحـسابي المـوزون    ، sig. =. 491وقيمة ، t = 69. قيمة
إن األخـذ   : بل الممكن تفنيد هذه النتيجة على النحو التـالي        ،  المحصلة ال يمكن التسليم بها    

راف سيد األدلـة كمـا هـو        فاالعت،  برأي المفتشين هو أكثر داللة وصحة ونفياً ألي تحيز        
كما أنه من غير المعقول أن يسئ المرء لنفسه وينفي ما يتمتع به من              ،  متعارف عليه قانونياً  

ولكـن بمقارنـة رأي       ووظيفتـه،  بل المنطقي أن يكون حريصاً على سمعته       كفاءة وانتماء 
رصـاً  وكأن المحاسـبين أكثـر ح   تبدو الصورة مقلوبة نتيجة آراء المحاسبين المفتشين مع 

وهذا األمـر    أنفسهمالموظفين من الموظفين وأكثر موضوعية في الحكم على كفاءة وانتماء     
الصعب قبوله إال تحت تفسير منطقي وهو حـرص المحاسـبين علـى عـدم المـس                 من

بالموظفين خشية اسـتفزازهم كـي ال يتعرضـوا ألي مـضايقات أو عرقلـة ألعمـالهم            
يد بل يضاف سبب آخـر وهـو عـدم رغبـة            وهذا قد ال يكون السبب الوح     ،  ومصالحهم

مـن تهديـد    ذلك  المحاسبين في وجود موظفين على درجة من الكفاءة واالنتماء لما يشكله            
له حتـى ال تأخـذ أي      ي عدم تغيير الوضع الحالي وتجم     يدعمونآرائهم  كأنهم ب و،  لمصالحهم

  . أي تغيير في هذا االتجاهإجراء جهة نتيجة آرائهم في 
لدى الموظفين  اعتماد رأي المفتشين والذي يقر بضعف الكفاءة واالنتماء          ترى الباحثة لذلك  

وهي  sig. = .016 وقيمة t = 2.528حيث بلغت قيمة ) 5.19 (كما يظهر في الجدول رقم
 . 3.16والمتوسط الحسابي الموزون  05. أقل من مستوى المعنوية

تبين تأكيد كـل مـن المفتـشين         نتائج الدراسة كما في الجدول    : سوء استخدام المال العام   . 4
وكانت نتيجة محصلة آراء الطرفين معاً أيضاً مؤكدة        ،  القول منفردين على هذا   والمحاسبين

والمتوسط الحسابي المـوزون  ، sig. =. 001وقيمة ، t = 18.658 لذلك حيث بلغت قيمة
3.946   

الدراسة كمـا فـي     نتائج  : ضعف الثقة في الحسابات واإلقرارات المقدمة من قبل المكلف        . 5
وكانـت نتيجـة    ،  القول منفردين على هذا   تبين تأكيد كل من المفتشين والمحاسبين      الجدول

  وقيمـة  ،  t = 12.311 محصلة آراء الطرفين معاً أيضاً مؤكدة لذلك حيـث بلغـت قيمـة            
sig. =. 001 ، 3.594والمتوسط الحسابي الموزون .  

تبين تأكيد كـل مـن        الدراسة كما في الجدول    نتائج: سوء األحوال االقتصادية والمعيشية   . 6
وكانت نتيجة محصلة آراء الطـرفين معـاً        ،  القول منفردين على هذا   المفتشين والمحاسبين 



- 193 - 

والمتوسـط  ، sig. =. 001وقيمـة  ، t = 11.977 أيضاً مؤكدة لذلك حيث بلغـت قيمـة  
  . 3.762الحسابي الموزون 

تبين تأكيد كل مـن   ائج الدراسة كما في الجدول    نت: المشاكل التنظيمية في الجهاز الضريبي    . 7
وكانت نتيجة محصلة آراء الطـرفين معـاً        ،  القول منفردين على هذا   المفتشين والمحاسبين 

والمتوسط الحسابي ، sig. =. 001وقيمة ، t = 9.392 أيضاً مؤكدة لذلك حيث بلغت قيمة
  . 3.344الموزون 

  : اتـار الفرضيـاختب 5.2.2
 . عدم سيادة واحترام القانون له تأثير سلبي على قرار التقدير: الفرضية األولى ♦

من التحليل الوصفي السابق لنتائج الدراسة حسب إجابة أفراد العينة على أسئلة االستقصاء             
فقد ) 5.20(ويؤكد ذلك ما يوضحه الجدول رقم       . المتعلقة بهذا الجانب ثبت صحة الفرضية     

وهي أقـل   Sig=   007.وقيمة 2185.455  (Pearson chi-square) 2قيمة كاي بلغت
ولهذا ال يمكن قبول فرضية     ،   والتي عندها يتم قبول فرضية العدم      05. من مستوى المعنوية  

وتقبل الفرضية البديلة التي تدعي بأن عدم سيادة واحترام القانون لـه تـأثير علـى                 العدم
 contingency coefficient استقاللية وموضوعية قرار التقدير، ويدعم ذلك قيمة معامل

الوصول إليه أيـضاً مـن       وهو ما تم  .  وهذا يدل على عالقة وارتباط قوي      926. والبالغة
. خالل التحليل الوصفي السابق إلجابات أفراد العينة على األسئلة المتعلقـة بهـذا الجانـب      

  . وبذلك تكون هذه الفرضية مقبولة
  له تأثير على قرار التقدير لضريبيعدم مالءمة ووضوح القانون ا: الفرضية الثانية ♦

  (Pearson chi-square) 2بلغـت قيمـة كـاي    )5.20(كما يتبين من الجـدول رقـم    
 والتي عندها يتم قبول     05.  وهي أقل من مستوى المعنوية     Sig=  002. وقيمة 520.562

وقبول الفرضية البديلة والتي تـدعي وجـود         ولهذا يتم رفض فرضية العدم     فرضية العدم 
ويدعم ذلك قيمة    على قرار التقدير   يقة أو تأثير لعدم مالءمة ووضوح القانون الضريب       عال

،  وهذا يدل على عالقة وارتباط قـوي 897. والبالغة contingency coefficientمعامل
وبذلك يثبـت صـحة   .  لنتائج الدراسة بهذا الجانب  يإضافة لما تم تأكيده في التحليل الوصف      

  . بولةوتعتبر مق هذه الفرضية
 له تأثير سلبي علـى موضـوعية   ضعف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين   : ةالفرضية الثالث  ♦

  . التقدير واستقاللية قرار
مما سبق التوصل إليه من تحليل النتائج تم ترجيح وجود ضعف في الكفاءة واالنتماء لـدى                 

ل فأهـل مكـة أدرى   الموظفين أخذاً برأي الموظفين أنفسهم برغم رفض المحاسبين لهذا القو     
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بشعابها وطبقاً لما تم تبريره سابقاً بتجنب المحاسبين إلثارة واستفزاز المفتشين وعدم الرغبة             
وما يؤكـد   . في تصحيح هذا الوضع باالهتمام برفع الكفاءة لما قد يؤديه من تهديد لمصالحهم            

ــم     2حيــث بلغــت قيمــة كــاي) 5.20(صــحة ذلــك مــا يتــضح مــن الجــدول رق
(Pearson chi-square) 1693.863 001. وقيمة  =Sig وهي أقل من مستوى المعنوية 

وقبـول الفرضـية     ولهذا يتم رفض فرضية العدم    ،   والتي عندها يتم قبول فرضية العدم      05.
البديلة والتي تدعي بأن ضعف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين له تأثير سلبي على موضوعية        

 والبالغـــة  contingency coefficient ك قيمة معاملويدعم ذل قرار التقدير واستقاللية
   .وهذا يثبت صحة هذه الفرضية ويتم قبولها، االرتباط ووهذا يشير إلى قوة العالقة 965.

  )5.20(رقم جدول 
  اختبار الفرضيات نتيجة

Pearson chi-square 
test  Phi العامل  

  .value Sig.  value Sig  الفرضيات
contingency 
coefficient  النتيجة  

  قبول 972.  007. 4.165 007. 2185.455  عدم سيادة واحترام القانون 1.

  قبول 897.  .002 2.033 002. 520.562  عدم مالءمة ووضوح القانون الضريبي 2.

  قبول 965.  001. 3.667 001. 1693.86  ضعف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين 3.

  قبول 915.  001. 2.271 001. 649.826  سوء استخدام المال العام 4.

  قبول 957.  001. 3.291  001. 1364.597   المقدمةواإلقراراتضعف الثقة في الحسابات  5.

  قبول 878.  001. 1.836 004. 424.686  سوء األحوال االقتصادية والمعيشية 6.

  قبول 968.  001. 3.839  001. 1856.579  المشاكل التنظيمية في الجهاز الضريبي 7.
 
  .له قرار التقدير سوء استخدام المال العام من أهم المؤثرات السلبية على :الفرضية الرابعة ♦

   مـن خـالل إجابـات أفـراد العينـة         ثبت ذلك في التحليل الوصفي السابق لهذا القـول          
ـ   ف) 5.20(وكما يتضح من الجدول رقـم       على أسئلة االستقصاء      2 قيمـة كـاي    تقـد بلغ

(Pearson chi-square) 649.826 001. وقيمة  =Sig وهي أقل من مستوى المعنوية 
وقبـول الفرضـية     ولهذا يتم رفض فرضية العدم    فرضية العدم   قبول  والتي عندها يتم   05.

علـى قـرار     أن سوء استخدام المال العام من أهم المؤثرات الـسلبية         البديلة والتي تدعي    
 وهـذا يـدل   915. البالغةو contingency coefficient ويدعم ذلك قيمة معامل التقدير

  . يتم قبولها وما سبق يؤكد صحة الفرضية على عالقة وارتباط قوي
ضعف الثقة في الحسابات واإلقرارات المقدمة من قبل المكلـف لهـا            : الفرضية الخامسة  ♦

  .تأثير مهم على قرار التقدير
 المقدمـة   ضعف الثقة في الحسابات    من خالل التحليل الوصفي السابق لنتائج الدراسة ثبت       

 والذي يتضح منـه أن  )5.20 (ومن خالل الجدول رقم. كما تبين تأثيرها المهم على القرار    
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وهي أقـل مـن    Sig=  001. وقيمة 1364.597 (Pearson chi-square) 2قيمة كاي
  ولهـذا يـتم رفـض فرضـية          فرضية العدم   قبول  والتي عندها يتم   05. مستوى المعنوية 

ـ     العدم   بـأن ضـعف الثقـة فـي الحـسابات          ة والتـي تـدعي      وقبول الفرضـية البديل
 ويدعم ذلك قيمـة معامـل      قرار التقدير  من المكلف لها تأثير مهم على      واإلقرارات المقدمة 

contingency coefficient ما سبق  وهذا يدل على عالقة وارتباط قوي 957. والبالغة
  . د صحة الفرضية ولهذا يتم قبولهايدعم ويؤك

  .سوء األحوال االقتصادية والمعيشية تؤثر في قرار التقدير :الفرضية السادسة ♦
من التحليل الوصفي السابق لنتائج الدراسة ثبت أن سوء األحوال االقتـصادية والمعيـشية              

ـ  يؤكد ذلـك ف ) 5.20 (يؤثر في قرار التقدير كما أن الجدول رقم         2 قيمـة كـاي  تقـد بلغ
(Pearson chi-square) 424.686 004. وقيمة  =Sig هي أقل من مستوى المعنويةو .

وقبـول الفرضـية     ولهذا يتم رفض فرضية العدم      والتي عندها يتم قبول فرضية العدم      05
علـى اسـتقاللية    البديلة والتي تدعي وجود عالقة أو تأثير لعدم سيادة واحتـرام القـانون           

ـ  contingency coefficient ويدعم ذلك قيمة معامل وموضوعية قرار التقدير  ةوالبالغ
  . لذلك يتم قبول الفرضية واعتبارها صحيحة.  وهذا يدل على عالقة وارتباط قوي878.

المشاكل التنظيمية في الجهاز الضريبي من أهم المؤثرات السلبية على          : ابعةـالفرضية الس  ♦
  . قرار التقدير

تم ثبوت صحة هذه الفرضية من خالل التحليل الوصفي الـسابق لنتـائج الدراسـة لهـذا       
.  للجهاز الضريبي وأثره على قرار التقـدير       الداخليوالذي يختص بجانب التنظيم     ب  الجان

ـ ف) 5.20(وكما يتبين في الجدول رقم   (Pearson chi-square) 2 قيمـة كـاي  تقد بلغ

 والتي عنـدها يـتم      05. وهي أقل من مستوى المعنوية     Sig=  001. وقيمة 1856.579
بـان  وقبول الفرضية البديلة والتي تدعي       لعدمولهذا يتم رفض فرضية ا     قبول فرضية العدم  

ويدعم   قرار التقدير  المشاكل التنظيمية في الجهاز الضريبي من أهم المؤثرات السلبية على         
 وهـذا يـدل علـى عالقـة     968. والبالغة contingency coefficientذلك قيمة معامل

  . الفرضية ومن ثم يتم قبولها كل ما سبق يدعم صحة. وارتباط قوي
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  :جـالنتائ 6.1
وال يـستند لمعـايير سـليمة      ،  قرار تقدير ضريبة الدخل بغزة في الغالب قرار غير موضوعي         

هذه هي السمات الغالبـة     ،  عدالة فيه يصعب توفر ال  كما  ،  التدخالت و والمزاجية تشوبه العشوائية 
  . لقرار تقدير ضريبة الدخل بغزة

 ي أي ال يختص بالوظائف اإلداريـة  هو قرار بكل حيثياته برغم أنه قرار غير إدار     وقرار التقدير 
لتحديد الضريبة المترتبـة علـى      ) تقدير الدخل  (فهذا القرار يعالج مشكلة تحديد الوعاء الضريبي      

ك تتخذ كافة اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرار كما في أي قرار وإن كان هذا              وفي سبيل ذل   المكلف
  . القرار يمكن تصنيفه بالقرار المالي

  : عناصر قرار التقدير وتتكون من 6.1.1
  . )المفتش (مأمور التقدير: متخذ القرار

 . )اإليرادات (والخزينة العامة، دافع الضريبة المكلف: المتأثر من القرار

 . يؤثر في القرار العديد من العوامل اإلنسانية واالجتماعية والبيئية: في القرار ؤثرينالم

نفـسه قدراتـه     متخذ القـرار   ومن أهم العوامل اإلنسانية التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار هو          
وسـعة المعرفـة    والقيم التي يـؤمن بهـا   ومعتقداته الدينية وأخالقه العلمية وخبرته و الشخصية

  . والصدق واألمانة والقدرة على التحليل وقوة التحمل والجلد طالعواال
لرغبة وقناعة والتزام المكلف بدفع الضريبة وممثلـه أو وكيلـه مـن     كذلك هناك بال شك تأثير  

  . المحاسبين والمراجعين لضريبة الدخل
 ةو كذلك للعوامل التنظيمية من حيث التنظيم وحجمه والجماعـات الرسـمية وغيـر الرسـمي               

دور وتـأثير فـي      وغيرها من العوامـل    العمل وظروفه وتوزيع السلطة والمسئولية     وعالقات
 . القرار

النظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي     ومن أهم العوامل البيئية المؤثرة في عملية اتخاذ القرار        
  . )2001، عاشور (مستوى التقدم التكنولوجي ووالتقاليد والقيم االجتماعية، والديني للمجتمع

  
  :ير ضريبة الدخل إلى تصنيف العوامل المؤثرة في قرار تقديمكن و

 . )التنظيمية (البيئة الداخلية للجهاز الضريبيعوامل  ♦
، وكيله المحاسب أو المراجـع     و عوامل خاصة بالمكلف  : وتنقسم إلى  البيئة الخارجية  وعوامل ♦

 . واالقتصادية واالجتماعيةوعوامل عامة والتي تتعلق بالنواحي السياسية والقانونية 
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  : آلية قرار التقدير وإجراءاته 6.1.2 
باتخاذ القرار بعد جمع البيانات المتعلقة بهذا القرار وتتمثل في نشاط المكلف             يقوم مأمور التقدير   

وهذا ما  ) الممول (وهذه البيانات يكون مصدرها األساس المكلف      ونتيجته حجمه وطبيعته  من حيث 
وكذلك الحسابات الختامية    ن الضريبي الذي ألزم المكلف بتقديم اإلقرار الضريبي       نص عليه القانو  

ولكن في حالة عدم تقديم المكلف لهذا اإلقرار أو للتأكد من صحة هذا             ،  بالنسبة للشركات المساهمة  
، المعـابر ، من خالل الكشف الميـداني  (اإلقرار فإنه يتم اللجوء لمجهودات أخرى من قبل الدائرة       

مكلفـين آخـرين    ) والعمـالء  الموردين (ي والفحص للجهات التي يتعامل معها بيعاً وشراء       التحر
  . وجهات رسمية أخرى،  من المصدرالخصم، والجمارك دائرة القيمة المضافة، ملتزمين ضريبياً
 أمام مأمور التقدير حسب الفحص األولي للبيانـات المتـوفرة إمـا أن يخـضع        وتكون البدائل 

وفي حالة الخضوع ما هو حجم الوعـاء الـضريبي ؟ أي      . أو عدم الخضوع  ،  المكلف للضريبة 
يـتم التعـديل     وهل يتم قبول اإلقرار والحسابات المقدمة ؟ أو       ،  تحديد الدخل الخاضع للضريبة   

أو باتفاق ؟ ثم تقدير الضريبة المترتبة بتطبيـق   وهل يتم التقدير غيابياً جزافياً  ،  أو رفضها  عليها
  .  على الدخل المقدرالشريحة الضريبية

  :ومعايير التقييم التي يتم بموجبها تقييم هذه البدائل لتحديد البديل المعتمد هي 
  .  فاألساس هو إجراء التقدير بموجب القانون; القانون الضريبي .1
 التدقيق ومن ثم يتم  عليها والتي تحكم إعداد الحساباتالمبادئ المحاسبية المتعارف .2

 . بموجبها

  : ت سالمة قرار التقدير وموضوعيتهمقوما 6.1.3
  :  يتوقف قرار التقدير على ثالث مرتكزات رئيسة هي

  :متخذ القرار 6.1.3.1
بمـا يكفـي     البد من أن يكون متخذ القـرار مـؤهالً        ،  ولضمان قرار تقدير نزيه وموضوعي     

 :ويمكن حصر هذه المؤهالت في للوصول لمثل هذا المطلب 

اختياره  وهذا يستدعي أن يتم   ات وقدرات شخصية    ن يكون لديه صف    أي أ  المقدرة الشخصية  •
مثـل النزاهـة     تـضمن ذلـك    خصائص شخصية  محددات شخصية أي أن يكون ذو      وفق

  . الوازع الديني وقوة الشخصية وواألخالق الحميدة واألمانة
المطلوبـة   ،والمؤهالت الوظيفة ومتطلباتها أي أن يكون مؤهالً علمياً لهذه        المقدرة العلمية  •

 إلمام بالنواحي المحاسبية والمالية والتدقيق والقانون الـضريبي       : التقدير الضريبي في مجال   
والعلوم السلوكية إضافة لمعرفة معقولة للعديد من األنشطة واألعمـال والنـواحي الفنيـة              
المتعلقة بها حتى يستطيع تفهم متطلبات العمل من النفقات وغيرها واالقتناع والتفهم لما يتم              
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ولضمان ذلك يجب تحري ذلـك عنـد        . المكلف كتفسير للعديد من األمور    عرضه من قبل    
  . االختيار ثم متابعة ذلك بالتدريب والتطوير بعد االختيار

  المالئم  من الضروري توفير الظروف الجيدة وتهيئة الجو      : توفير الظروف المالئمة للعمل    •
وهذا يتطلب  ،  سن األداء المفتش لضمان والئه وانتمائه وإخالصه للعمل المنوط به وح         لعمل

لضمان شعوره   توفير الحماية : والمعنوية والتي يمكن حصرها في     توفير المتطلبات المادية  
بتوفير كل   و ،ويكون ذلك برواتب مالئمة وحوافز تدفعه لالهتمام باألداء        باالستقرار واألمن 

 تعـسف أو    كذلك توفير الحماية من أي    . وفي عالقات العمل   أسباب الراحة في مكان العمل    
أو مـن التهديـدات     ) اإلدارة (بالنواحي الداخليـة   إساءة من أي جهة كانت سواء فيما يتعلق       

  ي جهة أخرى رسمية أو غير رسمية سواء من محاسبين أو مكلفين أو أ الخارجية
  فال بد من توافر البيانات الـسليمة والمتعلقـة بنـشاط           توفير البيانات المطلوبة والمالئمة    •

قت المناسب وهذا يتطلب وجود قاعدة بيانات مالئمـة ومجـددة باسـتمرار             في الو  المكلف
  . يفي باالحتياجات المطلوبة ويسهل اتخاذ قرار تقدير سليم وموضوعي ونظام معلومات

  

  :المكلف وقناعته  6.1.3.2
فاإلفـصاح الـسليم    إن قناعة المكلف بااللتزام الضريبي عامل مهم ورئيسي في سالمة التقدير           

، والتزامه بمسك دفـاتر محاسـبية منتظمـة         المكلف لمصادر دخله وأنشطته    من قبل  والطوعي
المكلـف غيـر    يعنـي أن ،  وتقديمه اإلقرار الضريبي بموجب القانون مؤيداً بالمستندات المؤيدة       

وال يعطـي مبـرراً      يشيع الثقة في الحسابات المقدمة     وهذا،  وال يسعى للتهرب الضريبي    معني
 الفكـرة الـسائدة    تلغى ومن ثم  مصداقية اإلقرار والحسابات المقدمة   لمأمور التقدير للتشكيك في     

  . حتى يثبت العكس )بالتهرب(بأن المكلف متهم 
  : المحاسب والتزامه األخالقي والمهني القانوني 6.1.3.3

بالعائـد   فقط وعدم اهتمامه  وفق ما تمليه عليه آداب ومسئوليات المهنة       التزام المحاسب بالعمل   
يزيد الثقة في الحسابات المقدمة والتي تمنع المحاسـب         ،  مخالفة هذه القواعد  المادي الذي يحققه ب   
أو العمل لتحقيق مكاسب خاصة به علـى حـساب          ،  على التهرب الضريبي   من مساعدة المكلف  

فالمحاسب ينوب عن المكلـف لـدى       . تارة أخرى ) الضريبة (وعلى حساب الدائرة   المكلف تارة 
فله دور مهـم     و الذي يعد ويدقق الحسابات المقدمة للدائرة      وه،  الدائرة لتخليص أمور الضرائب   

 . في التأثير على قرار التقدير وسالمته

هو البيئـة  وهذا اإلطار   ضمن إطار واحد يشملهم ويخضعون لناموسه وهؤالء جميعاً يعملون   
  . واالقتصادية واالجتماعية  والتي تتمثل مكوناتها في البيئة السياسية والدستوريةالعامة
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تلعـب دور مهـم فـي     والثقافة االجتماعية السائدة الوضع السياسي والدستوري وسيادة القانون    
دون  فاحترام وسيادة القـانون علـى الجميـع       ،  تشكيل البيئة التي يولد من رحمها قرار التقدير       

وكل شخص له صالحيات يمارس صـالحياته كاملـة         . يعني أن يكون الفرد آمناً     ألحد استثناء
ـ         غير منقوص  ة خوفـاً مـن   ة دون خوف من أحد بل يكون همه أن يطبق هذه الصالحيات كامل

 ة غير منقوصة تحت طائلة القانون     أي أنه ملزم بتنفيذ مهام وظيفته كامل       مساءلته عن أي تقصير   
، وبنفس الوقت يكون محمي بموجب هذا القانون وال يخشى أحداً ألن الجميع تحت طائلة القانون            

وهذا بالطبع ال بد أن يكون وليداً     رئيس بمخالفة القانون     أو وال لوزير  أمنيلمسئول   متيازاتاال  
الفـصل بـين الـسلطات       سياسية ودستورية تحدد نظام إدارة الدولة والحكم على أسـاس          لبيئة

  . واستقاللية القضاء
لتقاليـد  فمثالً إذا كانـت ا     كما أن للثقافة االجتماعية والعادات والتقاليد السائدة دور مهم في ذلك          

سيزيد الـشك فـي اإلقـرارات        وال تعتبره أمراً مخالفاًً فإن ذلك      تبيح التهرب الضريبي   السائدة
تتحـدد بموجبـه    والـذي  كما أن للوضع االقتـصادي . ومن ثم يؤثر على قرار التقدير      المقدمة
 والذي يتم علـى أساسـه تقـدير    حجم الدخل ومستوى النشاط التكليفية للممول أي تحدد   المقدرة

انخفاض الدخل يزيـد العـبء       ثم وانكماش النشاط ومن   ففي حالة الركود االقتصادي    الضريبة
بينما يكون ذلك أخف فـي      ،  دفعها الضريبي النفسي على المكلف وزيادة تذمره وعدم رغبته في        

  . حالة الرواج وزيادة حجم النشاط والدخل
  

  :على النحو التالي  وقد كانت نتائج الدراسة بهذا الخصوص
التي تدعي تأثر قرار التقدير من حيث الموضـوعية   أثبتت الدراسة صحة الفرضيات الموضوعة     

  :فقرار التقدير يتخذ في ظل  واالستقاللية بالعوامل البيئية المحيطة
  . عدم سيادة واحترام القانون ♦
  . عدم مالءمة ووضوح القانون الضريبي المعمول به ♦
  . ضعف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين ♦
  . سوء استخدام المال العام ♦
  . ضعف الثقة في الحسابات واإلقرارات المقدمة ♦
  . سوء األحوال االقتصادية والمعيشية ♦
  . المشاكل التنظيمية في الجهاز الضريبي ♦

وهذه العوامل تعتبر المحيط أو اإلطار البيئي لقرار التقدير وتحدد طبيعته من حيث الموضـوعية               
قرار التقدير   أن يغلب على   غير السليمة   النتيجة الطبيعية لمثل هذه البيئة     ولهذا كانت ،  واالستقاللية

نبتة هذه التربة يتغذى من      باعتباره العشوائية وعدم الموضوعية كما يتضح من نتائج هذه الدراسة        
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التي يكتسبها منه  فال غرابة أن يحمل الصفات الوراثية، أو مولود خارج من هذا الرحم     ،  خصوبتها
 "الْبمٍ                  وِلقَـو ـاتفُ اآليرنُص ا كَذَِلكدِإالَّ نَك جخْرثَ الَ يي خَبالَّذو هببِِإذْنِ ر اتُهنَب جخْري بالطَّي لَد

ونشْكُرقياس فعالية األداء في     وفي ذلك يقول العواملة في دراسته     . )58 آيةاألعراف ، سورة   ( "ي
الدخل يتطلب تـوفر مـدخالت       ن األداء الفعال لجهاز ضريبة    في األردن بأ   جهاز ضريبة الدخل  

، وتنظيمية ومالية وقانونية واجتماعية وبيئية متكاملة ومترابطة بعضها بـبعض      بشرية وتكنولوجية 
ويرى أن فعالية جهاز ضريبة الدخل عموماً وفي األردن أيضاً هـي محـصلة ونتيجـة لتفاعـل      

 بشكل متكامـل ومتـرابط     االجتماعية والسياسية والبيئية  مجموعة العوامل االقتصادية واإلدارية و    
وقرار التقدير لضريبة الدخل هو جزء أساسي ومهم من أداء جهـاز ضـريبة         ) 1994،  العواملة(

  . الدخل
  

   :كما بينتها نتائج الدراسةها استعراض لتأثير العوامل البيئية وتصنيف 6.1.4
  : ي على قرار التقديرتأثير البيئة الداخلية للجهاز الضريب 6.1.4.1

وجـود مـشاكل مختلفـة تـؤثر علـى اسـتقاللية            ل مالءمة هذه البيئة      عدم تبين نتائج الدراسة  
وهي تحديداً المشاكل التنظيمية للجهاز الـضريبي ومـشاكل   ،  وموضوعية وسالمة قرار التقدير   
يمكـن   يروالتي تؤثر على أداء وكفاءة متخذ قـرار التقـد         ،  في وظائف إدارة الموارد البشرية    

  : حصرها في
  : عملية االختيار .1
بطـرق  دائمـاً     تـتم  لمفتشين وباقي الموظفين في دائرة ضريبة الدخل      لم تكن عملية االختيار ل     
، الوالءات الحزبيـة   و وحسب معايير الكفاءة بعيداً عن التأثيرات واألهواء الشخصية        وضوعيةم

سيب من التنظيم أو الجهات الرسمية في       أو بتن ،  كما في حالة التعيين بناءاً على كتب من الرئيس        
هو السائد في مختلف الـدوائر       وهذا ال تنفرد به دائرة ضريبة الدخل بل هذا        ،  الوزارة وغيرها 

  أي بنـاءاً علـى دراسـة       لالحتياجاتوفق تحديد    كما أن التعيين ال يتم    . والوزارات الحكومية 
حتـى  .  كما ال يوجد وصف وظيفي     األساس وال يوجد هيكلية    وكيف تتم على هذا    وتحليل للعمل 

خاصة  واختبارات لم تكن هذه االختبارات     االختيار فيها بناءاً على مسابقات     في الحاالت التي تم   
واالختبـارات   بل كانت تتم للعديد مـن الجهـات       ) مفتش (بمتطلبات عمل ومهام مأمور التقدير    

ن المفتشين تم تعييـنهم فـي   م %50ويالحظ أن ما يقارب      ثم يتم توزيع الموظفين عليها     واحدة
واستغاللها في  ،  وهو ما يشير إلى تسييس عملية االختيار      ،  دورتين انتخابيتين لجمعية المحاسبين   

كما قد يكون له فيما بعد تأثير علـى          والتي قد تكون على حساب الكفاءة      بناء وتعزيز الوالءات  
  . استقاللية المفتش وقدرته على العمل بحرية وفق متطلبات العمل
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 : المؤهل واالختصاص .2

وال يوجد من بينهم أو في الـدائرة        ،  جميع المفتشين من حملة البكالوريوس تخصص المحاسبة       
يحتاج لها في الفحص والتقـدير الـضريبي         و متخصصين في مجاالت متنوعة يتم الرجوع لها      

وأعمـال  ،  واألبـراج  صناعة المباني ،  مثل المقاوالت . ترتبط بأعمال المكلفين   ألنشطة متنوعة 
على مستوى من الكفاءة والتخـصص       ناهيك عن عدم وجود مرجعية قانونية     . وغيرهاالصاغة  

يمكن الرجوع لها وتكون قادرة على اإلفادة بطريقة مقنعة وإعطاء الجواب الوافي والشافي عند              
  . الحاجة

  
  : التدريب .3
جد تعريـف بالعمـل     فال يو ،  هناك تقصير وخلل في جانب التدريب والتطوير والتأهيل للعمل         

قبل ممارسـة العمـل والتـدريب        ولم يحصل المفتشين على التدريبات الكافية     ،  لوظيفة المفتش 
األسلوب يعتبر سبباً في نقل الـسلوك الخـاطئ          وهذا المعتمد هو التدريب من خالل الممارسة     

وال ،  التدريب والتعريف بالعمل قبل الممارسـة     عدم  خاصة في ظل عدم وجود وصف وظيفي و       
برغم القيام بعدد من الدورات التدريبية ولكن معظمها        ،  يوجد سياسة مرسومة للتدريب والتطوير    

من قبل الدائرة ولم تكن      تكون على شكل منح خارجية لم تتم بناءاً على دراسة الحتياجات العمل           
 يـة بل هي عبارة عن منح تقدمها بعض الدول العربية أو األجنب، الدائرة هي المبادرة بطلب ذلك    

 وإن كانت من قبل الـدائرة . بعض الموظفين لذلك وليس أمام الدائرة إال أن تستجيب لها وترشح    
ما ال يكون اهتمام جدي بها وخاصة من قبل الموظفين لكونها تتم للموظفين بعـد            فعادة) داخلية(

مور تتعلق بـأ   ولعل ذلك يرجع لكونها   ،  فال يشعرون بأي أهمية لها     أن يكونوا قد مارسوا العمل    
ويقوم بها أفراد من الدائرة وهم مـن  ، كما تفتقد األسلوب العلمي  ليست جديدة أو فيها من التعمق     

لم يعرفوا الموظف بها من قبـل     إالّ  فلماذا     و جديداً قدموا المفتش فالمفروض أن أالّ ي     يعمل معهم 
  . من هذه الدورات كما ال يتم تقييم لمدى االستفادة ؟
  
  : ظروف العمل .4
لمفتش وظيفة لها طبيعة خاصة فهي تتميز بأنها مرتبطة بشئ عزيز علـى الفـرد أال                وظيفة ا  

ونظرة غير مريحـة     ولهذا فإن المفتش يعمل في أجواء      " وتحبون المال حباً جما   " وهو المال   
استغالل منصبه أو الـشعور   كما أن عمله في هذا المجال يمكنه من    ) المكلفين (من قبل الجمهور  
إذا لم يكن    خاصة أو الخضوع لبعض اإلغراءات   ،  بعض التجاوزات  وممارسة طباألهمية والتسل 

وفي المقابل فإنه قد يتعرض لكثير من المخـاطر         . على األداء والسلوك   هناك مراقبة ومحاسبة  
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 ينتمون لتنظيمـات  ) محاسبين أو مكلفين   (أهمها من متعاملين   و ، من مصادر مختلفة   )1(والضغوط
دون أن يتمتـع     لهم سلطة التحكم في وضع المفتش      قات مع مسئولين  أو لهم عال  ،  وأجهزة أمنية 

إما للسعي إلرضـاء   وهذا يدفع بالمفتش. في ظل عدم سيادة واحترام القانون، بالحماية المطلوبة 
أو  أو لالستفادة من ذلك لخدمة أهدافه الخاصة       لتجنيب نفسه أي مشاكل    هؤالء وخدمة أغراضهم  

لها ذلـك    ىوأن،  وحيداً دون أن تحرك اإلدارة ساكناً لحمايته      أن يرفض ذلك ويتعرض للمخاطر      
وهذا يفسر حالة الترهـل والالمبـاالة       . وتتعامل معها بنفس المنطق    وهي تعاني نفس الظروف   

 ومما يزيد األمر سوءاً في ظل هذه الظروف عدم كفاية الرواتب           التي يتسم بها الجهاز الضريبي    
   .طبيعة العمل والضغوط المحيطة بهتعتبر غير مجزية في مقابل  والتي

 
  :نظام الترقية  .5
  ولـم تمـنح    ،  معـايير تتعلـق بالكفـاءة والخبـرة       ل لم تكن تستند   التي منحت الترقيات   معظم 

  ذات  وتنظيميـة تم الحصول عليها من خـالل مـساعي شخـصية          وإنما  ،  بموافقة إدارة الدائرة  
   الـديوان أو مكتـب الـرئيس أو مـن           سواء من الوزارة أو مـن     ،  عالقة أو لها سلطة تنفيذية    

    الوقع السيئ على نفـوس المـوظفين الـذين ال يملكـون     هذا الواقع كان له    و .الرئيس شخصياً 
  وسائل الوصول لذلك وهو ما سبب الالمباالة وعدم االهتمـام بمـصلحة العمـل ومـا يـؤثر                  

  فيد ال بـد وأن  فالمـست . على قرار التقدير سواء من المستفيدين أو المحـرومين مـن الترقيـة            
   يرد الجميل للجهة التي ساعدته أو باألحرى يصبح أسيراً لها وخاصـة المكلفـين والمحاسـبين        

  ، ويبعـد التقـدير عـن الموضـوعية        والتـدخل  وهذا ما يزيد عملية التوسط في عملية التقدير       
   الذين يـرون فـي ذلـك تكـريس    ) المحرومين (وهذا بالتأكيد يثير حفيظة البعض من المفتشين 

  فـي   ويـشعرون بمـشروعية التهـاون      فينعكس على أدائهم  ،  للظلم وعدم العدالة بين المكلفين    
  كما قـد يفكـر الـبعض      . محاسبة اآلخرين وفي القرارات التي يتخذونها لمكلفين ال سلطان لهم         

  لهم النفوذ مما يتـسبب فـي حـدوث الـصراع بـين              في التشديد على أصحاب الملفات الذين     
  . ضح بالعالقة بين المفتش والمسئولوهذا يت الفئتين

  

                                                
حالة من عدم التوازن تصيب األفراد في مواقع عملهم نتيجة مؤثرات أو عوامل نابعة من طبيعة وظائفهم                 " الضغط الوظيفي    )1(

والعوامل التي تؤدي لـشعور الموظـف   " ويترتب عليها آثار ونتائج تنعكس على أدائهم اعتماداً على الفروق الفردية بينهم           
  : بالضغط هي

 تنظيمية -2.  عن البيئة المحيطة بالمنظمة مثل التغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتقنية المصادر البيئية وتنتج-1
الهيكل التنظيمي وهو اإلطار العام الذي تتفاعل داخله العوامل اإلدارية والتقنية           (وهي المتغيرات الموجودة في محيط العمل       

والعوامل المهنية ) لمنظمة والعالقات بين العاملين في بيئة العمل وعبء العملواإلنسانية والسياسات التنظيمية ودور الفرد في ا
 العوامل -3. المرتبطة بطبيعة العمل، الصحة والسالمة المهنية، ظروف العمل المادية، وطبيعة تعامل المستفيدين من الخدمة

ص الشخصية كالجنس والعمر والحاجـات      وهي االحداث الضاغطة في حياة الفرد والعوامل الوسيطة مثل الخصائ         : الفردية
  ). 2003الحنيطي واللوزي، (الشخصية والعادات ونمط الشخصية 
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 :تقييم األداء والمتابعة  .6

والذي يعتمد على التقـارير  ، نظام التقييم المتبع والسائد في الدوائر الحكومية هو النظام التقليدي         
أو يعرف كيـف تـم هـذا التقيـيم          ،  وفق هذا النظام ال يعرف الموظف ما هو تقييمه        ،  السرية

التالي لن يكون هناك تصحيح لسلوك الموظف أو توجيه مـن قبـل             وب،  واألسس المعتمد عليها  
وأما في حالة عدم االعتماد على هذه التقـارير         ،  هذا في الوضع الطبيعي   . اإلدارة لهذا الموظف  

  . وتجميد أي مفعول لها كما ساد خالل الفترات السابقة
وال  اعتبار لتقيـيم األداء   لم يكن هناك من      و كانت الترقيات تتم من خارج الدائرة في أغلبها        فقد

 إال فـي أمـور االنـضباط    والمحاسبة  وال يوجد نظام للمساءلة      يوجد معايير موضوعية لقياسه   
  وليس على الجميع وال في كل الحاالت ) مواعيد الحضور واالنصراف(

  
 :الرواتب والحوافز  .7

حتياجـات  رواتب الموظفين العاملين بضريبة الدخل وخاصـة المفتـشين متدنيـة وال تفـي با           
وظروف العمل القاسـية  ، غير مجزية في مقابل طبيعة العمل والضغوط المحيطة به  و ،الموظف

واستغالل المفتش وظيفتـه  ، وواقية النحراف السلوك  كما ال تعتبر مانعة   ،  التي يعمل بها المفتش   
بـل وموجـودة   ، وممكنة وتسخيرها لتحقيق مصالحه الشخصية خاصة وأن الفرصة مهيأة لذلك        

والخشية من اهللا لمن يتق      الوازع الديني  وال مانع لها إالّ من رحم ربي ولديه        أرض الواقع على  
. ؟ معايير االختيار والتعيـين للمـوظفين     فهل كان هذا األمر من ضمن     ،  اهللا فعالً من الموظفين   

لوال وجود نظام الحوافز السلبية وهـي       ،  وفيما يتعلق بالحوافز فيكاد يصح القول بعدم وجودها       
  . لعقاب غالباًا
  

  : وكفاءة نظام المعلومات توفر البيانات .8
وهذا يرجع لعدم مالءمة وكفـاءة       البيانات الكافية التخاذ القرار    وعدم توافر  هناك ضعف وقصور  

من حيث   كما أن القصور واضح في الهيكلية     ،  للمكلفين وعدم وجود قاعدة بيانات    نظام المعلومات 
التحليل فعلى سبيل المثال     و علق بالدراسات االقتصادية والبحوث   الوظائف واألقسام وخاصة فيما يت    
ال تكون بناءاً على دراسـة       وهذه النسب ،  للمحاسبة على أساسها   يتم وضع نسب أرباح استرشادية    

وربما الغالبية منهم لـيس     ،  ويتم وضعها من قبل لجنة من المدراء ورؤساء األقسام        ،  علمية واقعية 
بل تتم من واقـع الخبـرة والتـصور         ،  لك وال يستندون على أسس سليمة     لديهم الدراية الكافية لذ   

وفي الواقع ليس هناك أي إحـصائية أو         (.حسب ما تم التحاسب على أساسه في السابق        الشخصي
وكل ما في األمر أنه يتم التسجيل في كـل           سجالت تحصي وتبوب نسب التقدير حسب كل نشاط       

مع األخذ فـي    ) لتدقيق ويتم بهذا التسجيل نسبة الربح المقدرة      قسم الملفات المنتهية لتسليمها لقسم ا     
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 حيث كانت الشرائح عاليـة فكانـت    99االعتبار الشرائح الضريبية كما كان معمول به قبل العام          
تم رفع النسب االسترشادية وذلك لمحاولـة     النسب االسترشادية منخفضة ولما تم تخفيض الشرائح      

هذا باإلضافة لضعف المعرفة واإللمـام بالقـانون الـضريبي          . )1(المحافظة على نفس اإليرادات   
وبإجراءات الفحص والتدقيق والمؤشرات التي تساعد في عملية اكتشاف التهرب الضريبي والخلل            

  . في الحسابات المقدمة
  

  :ةالبيئة الخارجي تأثير 6.1.4.2
  : بااللتزام الضريبي المكلف ورغبته وقناعته 6.1.4.2.1

غبة والقناعة من قبل الغالبية من المكلفين بااللتزام بدفع الضريبة وهـو            عدم الر  أثبتت الدراسة  
حيث تفتقد المصداقية واإلفـصاح عـن حقيقـة          ما ينعكس على اإلقرارات والحسابات المقدمة     
  : سباب يمكن إيجازها في التالياألالوضع المالي للمكلف ويرجع ذلك للعديد من 

 .  في أجهزة السلطة الفلسطينيةواإلداريمالي سوء االستخدام للمال العام والفساد ال ♦

سوء الخدمات المقدمة للمواطن وأفراد المجتمع في مختلف المجاالت الـصحية والتعليميـة           ♦
 . واالجتماعية

افتقاد الشعور بالعدالة بين المكلفين لما يشوب عملية التقدير الضريبي مـن حيـث حـصر         ♦
 في إجراءات وطريقة التقـدير والتحـصيل        ومن حيث العدالة  ،  المكلفين وتسجيلهم كمكلفين  

أو الرأسية فضالً عن العدالـة       سواء العدالة األفقية  ،  وفرض الضريبة بين مختلف المكلفين    
قاسم أيضاً بأن من أسباب التهرب من ضريبة الدخل          وهذا ما توصلت إليه دراسة    . التبادلية

سوء  و ،المكلف بعدم العدالة  وشعور   في فلسطين هو عدم المساواة في التطبيق بين المكلفين        
لألسباب النفسية لكره الضريبة     إضافة،  المقدمةخدمات   العام وعدم شعور المكلف بال     اإلنفاق

 . )114-113 ، ص2003، قاسم (وعدم الرضا عنها

  : المكلف والحسابات المقدمة 6.1.4.2.2
يهتمـون  ال   و من الواضح حسب نتائج الدراسة أن غالبية المكلفين يفتقدون نظام محاسبي سليم            

مـن   %70يتفق مع دراسة سابقة بينـت بـأن          وهذا بالحسابات إال لتقديمها للجهات الضريبية    
 ولكـن اإلجـراءات غيـر سـليمة        المشاريع في قطاع الصناعة بقطاع غزة يمسكون حسابات       

ومعظم المكلفين ال يهتمـون إالّ      ،   )7-6، ص   2002،  مقداد (وتستخدم فقط ألغراض الضرائب   
دون االهتمام بأن يتم ذلك بتقديم الحسابات الختاميـة          ولهذا يوكلون المحاسب  بتخليص الضريبة   

 . أم بدونها

                                                
  . 2003مقابلة مع تيسير حستية، رئيس قسم المهن المختلفة وعضو شارك في وضع النسب االسترشادية لعام  )1(
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 تقوم بإعداد حـسابات لهـذا الغـرض        وأن الجهات المعنية بمسك حسابات ألغراضها الخاصة      
 ولـيس   -وتنفرد الشركات الحقيقية التي تكون بين شركاء فعليـين          ،  وأخرى خاصة بالضرائب  

 نظاميـة  بمـسك حـسابات    - الواقع لفرد ويشرك عائلته اسما كشركاء      تسجيل شركة وهي في   
وهذا بال شـك يـؤثر علـى درجـة المـصداقية            . وتقديمها للجهات الضريبية ويمكن الثقة بها     

 ومن ثم الدخل الخاضع للضريبة والذي يعلـن عنـه          المقدمة واإلفصاح لإلقرارات والحسابات  
 وهـذا مـا   . ومن ثم على قرار التقدير ذاته       التقدير واإلجراءات والمعالجة التي يقوم بها مأمور     

المـدقق وعلـى   في دراسته فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على صعوبة مهـام       Prawittذكره  
، طبيعة العميـل  : اإلفصاح والمصداقية ومخاطر التقدير يمكن تصنيفها في ثالث مجموعات هي         

  . )Prawitt, 1995 (ميلوالمناخ الذي يعمل به الع، النظام المحاسبي للعميل
  : ودوره المحاسب 6.1.4.2.3

وبالتالي ،  في إظهار الدخل الذي يرغب باإلفصاح عنه       للمحاسب دور مهم في مساعدة المكلف      
والتي تتمثـل   ويعمل حسب رغبة المكلف. تحديد نتيجة العمل والذي يتم تحديد الضريبة وفقاً لها      

بتقـديم   ن المحاسبين علـى المكلفـين    المنافسة بي  تكون و ،في تخفيض الضريبة ألدنى حد ممكن     
 على الثقة   األمر الذي ينعكس  لذا فإن ثقة المفتش بالمحاسب ضعيفة       . الوعود بتخفيض الضرائب  

وهذا يقود إلى تحديد العالقـة بـين المحاسـب والعـاملين            . في الحسابات واإلقرارات المقدمة   
 . بضريبة الدخل

  : يبة الدخلالعالقة بين المحاسب والمفتشين والعاملين بضر 6.1.4.2.4
  ولهـذا يحـاول ويـسعى      ،  للعالقة بين المحاسب والمفتش تأثير مهم على إنجـاز معامالتـه           

  لكـي يتمكنـوا مـن تخلـيص     ، البعض من المحاسبين تجنب العمـل مـع بعـض المفتـشين        
  ويرتبط نجاح المحاسب في كـسب مزيـد مـن العمـالء            ،  الضريبة ومعامالتهم بطريقة أفضل   

  ولهذا يحرص المحاسـب دائمـاً علـى المحافظـة          . املين بضريبة الدخل  مع الع  بعالقته الجيدة 
  على عالقات جيدة مع المفتشين بـل ومـع جميـع العـاملين الـذين لهـم عالقـة بإنجـاز                     

  . معامالته وخاصة ذوي العالقة بقرار التقدير
وفـي  ، وتتنوع هذه العالقة في شكل شراكة بين بعض المحاسبين وبعض المـوظفين والمفتـشين          

بواسطة المحاسب أو المكلـف لـضمان        االت أخرى تكون بتقديم خدمات وتلبية رغبات المفتش       ح
أو عالقات غيـر    ،  وأخرى تقوم على االحترام المتبادل والناتج عن كثرة التعامل         تسهيل معامالته 
  . التوتر وعدم االحترام إيجابية يسودها

ـ          ولهذا تكون     وعمليـة التخلـيص   ،  ه بالمحاسـب  ثقة المفتش بدفاع المكلف أعلى بكثير مـن ثقت
  مع المكلف أيسر من التخليص مـع المحاسـب ألن المكلـف يكـون              ) إجراء التقدير الضريبي  (

  . أكثر مصداقية
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  : )البيئة العامة (المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية 6.1.4.2.5
تعرف بالبيئة العامة فقد ثبت      أو ما  أما المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية      

  ة ـة الداخليـمدى ارتباطها وتفاعلها وتأثيرها على كل من البيئ
 والخارجية الخاصة بـالمكلف والمحاسـب  ) المتعلقة بالمفتش والجهاز اإلداري لضريبة الدخل    (
سي فعدم سيادة القانون وعدم االستقرار الـسيا      ،  )شر الثاني المرتبط بقرار التقدير    الطرف المبا (

فالتـدخالت   والدستوري ال يساعد بل يعيق أي تطـوير وتحـسين ألداء الجهـاز الـضريبي              
والتجاوزات في قضايا التعيين والترقية وعدم الحماية وعدم تطبيق القانون وااللتزام به من قبل              
 الجميع أدى إلى انتشار المحسوبية والتسلط من قبل البعض وتجاوز للصالحيات وعدم االهتمام            

برغم أنه من األجدر وصـفها باآلفـات         أصبحت من المفاهيم االجتماعية المألوفة     سئوليةالالمو
  . االجتماعية

على أداء الجهاز الضريبي وبالطبع على أداء المفـتش المتخـذ            وهذا ينعكس على طرفي العالقة    
 إضافة لتأثير ذلك علـى    ،  لقرار التقدير، وكذلك على المكلف ودرجة اإلفصاح عن دخله ونشاطه         

المحاسب أو المدقق سواء من حيث التزامه بآداب المهنة األخالقي والقانوني مع المكلف نفسه أي               
فعدم تطبيق القانون بحزم على     . أو في تعامله مع دائرة ضريبة الدخل       موكله أو بين زمالء المهنة    

،  المحاسبسواء من طرف المكلف أو، المخالفين يزيد في التمادي ويدفع إلى المزيد من المخالفات     
أن من األسباب الرئيسية للتهرب الضريبي هو عدم تطبيق   وهو ما توصل إليه القاسم في دراسته-

 أو مـن طـرف   -) 2003، القاسم (ناهيك عن ضعف الجزاء الذي يفرضه القانون أصالً       الجزاء
ـ  فعلى سبيل المثال عدم وجود محاكم ضريبية متخصصة       ،  الجهاز اإلداري  ى ال تساعد المكلف عل

لجان االعتراض الداخلية  وكذلك فإن، التوجه للقضاء لمواجهة أي تعسف من قبل الجهاز الضريبي
  . المشكلة من قبل الدائرة ليس لها نظام قانوني واضح ومحدد يمكن أن تشعر جميع المكلفين بالراحة

وال توجد  هناك قصور في بعض النواحي في القانون المعمول به          :  الضريبي وفيما يتعلق بالقانون  
حتى اآلن بانتظار تطبيـق القـانون        مبادرة من قبل المسئولين ألي توضيح أو تغيير لهذه األمور         

من أهم المشكالت التي تواجـه جهـاز         وقد تبين من دراسة العواملة أن جمود التشريعات       ،  العتيد
  . )1994، العواملة (األردن وتؤثر سلبياً على أدائهضريبة الدخل في 

واضحة تطبق بـشفافية كاملـة       بالحاجة لقوانين وتشريعات ضريبية    مقداد و  حلس وأفادت دراسة 
باعتبار أن ذلك حجر األساس لبناء الثقة المتبادلة بين دوائـر           ،  والتخلي عن القوانين المعمول بها    

الضريبة والمكلفين ومن يمثلهم والذي سيؤدي بالنتيجة لتقديم حسابات سليمة والتـزام ومـصداقية        
تالي اعتماد الحسابات في تحديد الوعاء الضريبي والتخلي عن التقديرات الجزافية غيـر             أكبر وبال 

  . )2000، حلس ومقداد (العادلة
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ولم يقـدم أي  ، وقد تم إعداد مشروع قانون ضريبي موحد وقدم للمجلس التشريعي للقراءة الثالثة   
قانوناً سارياً بتاريخ    ر المشروع تعديالت على هذا القانون وبعد انتهاء الفترة القانونية لذلك اعتب         

سيقـضي علـى    أن تطبيق القانون الجديـد إلى  الفلسطينيوقد أشار وزير المالية   ،  1/1/2005
 وطرق التقدير الضريبي غير السليمة والتي تقـوم علـى المـساومات           ،  مشاكل الوضع الحالي  

  . )1 (بء الضريبيوسيحقق العدالة وسيشعر المكلفين بالكثير من الراحة وبخفة الع، النسبو
  

  : طرق التقدير 6.1.5
 تتوقف طرق التقدير على نوع اإلقرار المقدم ودرجة الثقة في الحسابات واإلقرارات المقدمـة              

، الختامية حالة تقديم الحسابات  : ولهذا يتم التمييز بين حالتين من حاالت التقدير       . من قبل المكلف  
  . واألخرى حسب كشوفات القيمة المضافة

  : ة تقديم الحسابات حال6.1.5.1
  : ويتم التقدير في هذه الحالة على النحو التالي 
كمـا  إما قبول الحسابات ويتم حسب نتيجة الفحص ، إجراء التقدير بعد طلب المستندات وفحصها    

  . هي أي اعتماد النتيجة المعلنة وهذا األمر نادر الحدوث أو أن نسبته ال تمثل وزناً يذكر
 رأي المفتشين بأن درجة الثقة في الحـسابات واإلقـرارات المقدمـة             وكما تبين الدراسة حسب   

عمـال المعلنـة فـي      ولهذا فإنه من النادر ما يتم اعتماد نتيجة األ         الدخل ضعيفة  لدائرة ضريبة 
  . الحسابات المقدمة

وهـذه  ،  ثم إجراء التعديالت حسب نتيجة الفحص      أو فحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها     
  : ويرجع ذلك ألكثر من سببة الحاالت قليل

بعدم جدوى هذه العملية لعدم الثقة       شعور المفتش ،  لجميع الملفات  صعوبة إجراء الفحص المستندي   
لعدم اتباع ذلك مـن الجميـع        ولعدم الرغبة في بذل مجهود ال ضرورة له       ،  في الحسابات المقدمة  

لو تم إضافتها    فروق كبيرة  و للوأحياناً اكتشاف خ   نتيجة لعدم قدرة البعض الوصول ألي مخالفات      
 مقارنة بالملفات األخرى التي تحاسب دون فحص أو دون تقديم الحـسابات         إجحاف فسيكون هناك 

أن يتم النظر للسنوات السابقة فـي        ولما أصبح في عرف العمل    ،  ويتم تجاوز النسب االسترشادية   
أخير في إنهاء الملفات نتيجـة      إضافة لما يحدث من ت    ،  التي يتم التحاسب عليها    تحديد نسبة الربح  

فال ، انتقاد للمفتش بعدم اإلنجاز وهذا يسبب لمماطلة المحاسب في توفير كافة المستندات مرة واحدة
ذلك بالتخليص دون فحص للمـستندات   ولهذا يسعى المفتش لتالفي، يتم تفهم هذا األمر من اإلدارة 

  . لزيادة عدد الملفات المنجزة
                                                

حسابات بغزة بمشاركة السيد سعدي الكرنز رئيس ورشة عمل حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، نظمتها جمعية مدققي ال )1(
لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي الفلسطيني والسيد بيان أبو شعبان مدير عام دائرة ضريبة الدخل بغزة وبحضور العديد من 

  . دولي بفندق غزة ال29/5/2004المحاسبين والمراجعين ومن أساتذة الجامعات ومندوبين عن جهات رسمية ونقابية، السبت 
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وكما أظهرتـه  ، وهذه الطريقة هي الغالبة في واقع العمل :  تحديد الضريبة  التقدير باالتفاق على  
أكده مسح للملفات المقـدرة والتـي تـم          كما،  حيث أقر بذلك أغلبية المفتشين     نتائج هذه الدراسة  

 حيث تبين أن مـا ال يقـل   2003سبتمبر لعام  وأغسطس اعتمادها من قبل قسم التدقيق لشهري  
  . )6.2(و) 6.1(كما يتضح في الجداول   باالتفاقمن التقديرات تتم %90عن 

ومـع   من الملفات المقدرة بموجب تقديم الميزانيات تم رفضها       %40كما يتبين أن ما يزيد على       
 . بموجب اتفاق من هذه الميزانيات المرفوضة %95التقدير لما يزيد عن  ذلك تم

 ي التقديرات بينما كانت نـسبة     من إجمال  %27 تمثلمع مالحظة أن التقديرات بموجب ميزانيات       
  ). 6.1(كما يتضح من الجدول رقم  من التقديرات حسب صفقات القيمة المضافة 73%

  )6.1( رقم جدول
 2003من العام  أغسطس وسبتمبرجدول يبين طرق التقدير للملفات المنتهية لشهري 

  حسب الصفقات مـيزانـية
 الشهر تقدير دخل نسبة عديلت رفض قبول

  )∗(إجمالي
الملفات 
 بدون باتفاق بدون باتفاق بدون باتفاق بدون باتفاق  المقدرة

8/2003 251 1 28 1 27 1 19 1 152 21 

9/2003 151 3 23 1 27 -  2 - 90 5 

 26 245 1 21 1 54 2 51 4 402  المجموع

1% 12.7% 0.5% 13.% 0.25% 5.2% 0.25% 60.9% 6.4 % 
 نسبة 67.3% 5.4% 13.3%  13% 1%

100%  
  

27..3%  72.7% 
 %91.8=   %60.9+ %5.2+ %13+ %12.7= نسبة الملفات المقدرة باالتفاق 

  
  )6.2(جدول رقم 

 لشهري باستثناء ملفات قسم السيارات عدد الملفات ونسبتها حسب األقسام في مكتب غزة
  2003أغسطس وسبتمبر 

  القسم
 والشهر

 المجموع الزراعة ن المختلفةالمه المهن الحرة الشركات كبار الممولين

 274 28 98 65 45 38 عدد
8/2003 

% 13.87% 16.42% 23.72% 35.77% 10.22% 100% 

 9/2003 160 17 37 34 49 23 عدد
 % 14.38 30.63 21.25 23.13 10.63 100% 

 434 45 135 99 94 61 عدد
8+9 

% 14.1% 21.7 22.8 31 10.4 100% 

  
                                                

الملفات المقدرة الواردة في الجدول تخص مكتب غزة فقط ومستثنى منها ملفات السيارات لعدم اعتبار التقدير فيها قرار ألنه يتم  )∗(
 . وفق شريحة محدد كما ورد سابقاً في نظام التقدير الفصل الرابع
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  :صفقات المقدمة لدائرة القيمة المضافةالر على أساس  حالة التقدي6.1.5.2
 وتتم إما بناءاً على طلب المكلف أي تقديم الكشف من قبله أو بدون تقديمه حيث في حالة تـأخر                   
المكلف عن ذلك يتم إحضار كشف الصفقات بطباعته من الحاسوب المرتبط مع القيمة المضافة من 

  . خالل الحاسوب المركزي
والواقع  أو بدون اتفاق أي يكون التقدير غيابي      ،   إما باتفاق مع المكلف أو المحاسب      ويتم التقدير 

والـذي  ،  تتم بدون اتفاق أي التقدير الغيابي     فقط  ونسبة محدودة    أن معظم التقديرات تتم باالتفاق    
بضرورة االلتزام بتقديم اإلقرار الضريبي وفي       يتم بعد استنفاذ الطرق القانونية بإخطار المكلف      

ويراعى في التقدير أن يكون عالياً برفع نسبة         يتم التقدير الغيابي  ،  حال عدم االلتزام واالستجابة   
أو في تقدير اإليرادات أو حجـم نـشاط          الربح التي تستخدم في تحديد الدخل الخاضع للضريبة       

المكلف والذي يتم تحديد صافي دخل المكلف الخاضع للضريبة منه،وفي ذلك نوع من العقـاب               
وغالباً ما يتم إجراء التقدير الغيابي علـى        . العتراض فيما بعد   خذاً في االعتبار تقديم المكلف    وأ

المقدمة للقيمة المضافة والتي يتم الحـصول عليهـا         ) اإليرادات (أساس نسبة ربح من الصفقات    
ومع ذلك يتم إجـراء التقـدير        من خالل خط متصل بالقيمة المضافة      مباشرة من ضريبة الدخل   

  . ابي في حالة تقديم الحسابات ولم يتم االستجابة لطلب إحضار المستنداتالغي
  : المؤثرات السلبية على قرار التقدير 6.1.6

  -:وتنقسم هذه المؤثرات إلى عوامل داخلية وخارجية
وتتمثل في ضعف الكفاءة واالنتماء لدى الموظفين ويعود ذلك  : عوامل البيئة الداخلية6.1.6.1

وفي نظام الترقيات  والتدريب التخطيط الحتياجات العملعدم و لية االختيار والتعيين عملعدم سالمة
، وعـدم كفايتهـا  الرواتب  تدنيو، المطبق والذي ال يقوم على أساس سليموتقييم األداء  والمكافآت  

 وما يتعلق بالنواحي التنظيمية من عدم وجود هيكلية معتمدة         إدارة الموارد البشرية  وكل ما يتعلق ب   
، وعدم وجود دليل العمـل للـدائرة      ،  وما يترتب عليه من عدم تحديد للوظائف وتوصيفها       ،  رسمياً

  . وعدم احترام السلم الوظيفي، الصالحيات والمسئوليات ووعدم وضوح في عالقات العمل
عدم توافر اإلمكانات المالئمة من حيث عدم  كذلك،  فقدان الموظف للحماية من أي تجاوز أو تهديد

وضعف قاعدة البيانات وعدم توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بـالمكلفين           ة نظام المعلومات  كفاء
وعدم توفر النصوص القانونية وتفسيرها وشرحها لدى العاملين        ،  والتطورات االقتصادية والمالية  

رها إرجاعها إلى أو اختصا    وغيرها من النواقص والمشاكل التي يمكن     ) المفتشين (بتطبيق القانون 
وهذا يتفق مع دراسة العواملة والتي      ،  بالمشاكل اإلدارية التنظيمية للجهاز اإلداري لضريبة الدخل      

  األسـباب   توصل فيها إلى أن من معوقـات األداء فـي جهـاز ضـريبة الـدخل فـي األردن                  
  اإلدارية وتتضمن جوانـب بـشرية وتنظيميـة وتكنولوجيـة وإجرائيـة والحـوافز والرقابـة                

  . )1994، املةالعو (وغيرها
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وتقسم إلى عوامل خاصة بالمكلف ووكيله المحاسب        : عوامل البيئة الخارجية   6.1.6.2
  . عامة وأخرى

يمكن القول بأن هناك عداء وكره طبيعي أو ربما : لهـوكي و  العوامل الخاصة بالمكلف   6.1.6.2.1
. ي تعريفهـا مـسبقاً    وألنها تؤخذ باإلكراه كما ورد ف     ،  حباً للمال ،  غريزي متأصل تجاه الضرائب   

وسوء في الخـدمات    ،  بعدم سيادة للقانون وعدم العدالة واالنتقائية في تطبيقه        فكيف إذا اقترن ذلك   
، يةوالقانون وسوء في األوضاع االقتصادية واألمنية والسياسية، المقدمة للمجتمع وفساد مالي وغيره

لف ورغبة لدفع الضريبة واإلفصاح     أن يكون هناك التزام من المك      فهل يتوقع ،  وانتشار للمحسوبية 
  في ظل هذه المعطيات ؟  الحقيقي عن مصادر دخله الخاضع للضريبة

 غياب مهنة تدقيق على أن والتي أكدت سابقةوبخصوص المحاسب أو المدقق فكما ورد في دراسة 
، 2003،  قاسـم  (الحسابات المنظمة أحد العوامل البارزة التي تؤدي إلـى التهـرب الـضريبي            

ولعل المقصود هنا هو غياب االلتزام بآداب وأخالقيات المهنة والذي يرجع لـضعف             . )114ص
، الواجب القيام بـه  وتقاعسها عن القيام بدورها، وعدم فاعلية الجمعيات المهنية للمحاسبة والتدقيق    

 وإنفاذ،  وبسط سيطرتها واحترامها على جميع العاملين بهذا المجال        وإلزام أعضائها بآداب المهنة   
  . قراراتها على الجميع بما يضمن اإللتزام بنظامها وآدابها

وهذا بال شك مرتبط بالحالة العامة لسيادة القانون واحترامه والعدالة في تطبيقه حتى يمكن ممارسة 
  . المساءلة والمحاسبة ألي تجاوز أو انحراف

  : العوامل البيئية العامة 6.1.6.2.2
ويزيـد مـن     ي له تأثير سلبي على نشاط المكلف وعلى دخله        عدم االستقرار السياسي واالقتصاد   

المخاطر المالية ويؤثر على استقراره وتوتره النفسي فيؤثر على رغبته في االلتـزام الـضريبي               
المكلف ليؤثر على المفتش باعتباره فـرد        ويتعدى تأثيره . ودرجة اإلفصاح وصحة اإلقرار المقدم    
فكلما زادت وتفاقمـت األوضـاع الـسياسية     اً مع المكلفمن المجتمع ويشعر بهم ويجعله متعاطف   

انعكس ذلك على أداء المفتش وقراره فيكون أكثر تجاوباً وتعاطفاً مع المكلـف              واالقتصادية سوءاً 
  .ورحمة به والتساهل في عملية التخليص الضريبي

ة متخصصة كذلك فإن عدم الفصل بين السلطات وعدم استقاللية القضاء وعدم وجود محاكم تجاري          
تعتبر من المؤثرات والعوامل السلبية التي تؤثر فـي          وعدم االهتمام بتطويره   وعدم سيادة القانون  

  . قرار التقدير وعمل الجهاز الضريبي ككل
وشيوع مظاهر من الـسلوك     ،  هذا إضافة للعوامل االجتماعية التي تتمثل في انتشار عادات دخيلة         

والنفـاق   ىباستمراء الواسطة والمحـسوبية والرشـاو     ،  نيفالمنافي لتعاليم شرعنا اإلسالمي الح    
والسكوت علـى الفـساد      والتزلف لذوي السلطان وتغليب المصلحة الفردية على المصلحة العامة        

، وتولية األمور لغير أهلها من أهل الكفاءة والخبرة والمعرفة واألمانة والنزاهة والتقـوى            ،  والظلم
  . واستبدالهم بالمنافقين والمنتفعين
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  :ةـتوصيات الدراس 6.2
بعد تحديد نتائج الدراسة والتي تمثلت في تشخيص مشكلة البحث وتحديدها من خـالل إثبـات                

  :مل أهداف الدراسة والتي تمثلت فيفرضيات الدراسة والتحليل الوصفي ولكي تكت
 .استكشاف وتحليل لألسس التي يستند عليها قرار التقدير لضريبة الدخل بغزة .1

 . المؤثرات السلبية التي تحول دون الوصول لقرار تقدير سليمتحديد أهم  .2

          أما الهـدف الثالـث واألخيـر    ، وقد تم تحقيق هذين الهدفين من خالل التحليل والعرض للنتائج        
واقتـراح  للبحث وهو محاولة وضع تصور لكيفية الحد من المؤثرات السلبية على قرار التقدير              

فيكون تحقيقه من خالل طرح بعض التوصيات على ضوء النتائج التي           ،  وسائل العالج المناسبة  
  : على النحو التالي تم الوصول لها

ولما لهذه الجوانـب    ،  بينت النتائج وجود مشاكل واضحة في عملية االختيار والتعيين والترقيات         
االهتمـام  من تأثير مهم وأساسي على األداء ومنعاً ألي انحراف في السلوك للعاملين فإنه يجدر          

 :بهذه الجوانب وهذا يستدعي التالي 

بأي حال للقيام    ن يتم اعتماد جهة محددة مخولة وذات اختصاص ونزاهة وال يتم تجاوزها           أ .1
  .بعمليات االختيار

ونسترشد في  ) 1(اختيار تضمن االختيار األفضل والمالئم لطبيعة العمل       ن يتم تحديد معايير   أ .2
قَالَتْ ِإحداهما يا َأبت استَْأجِره ِإن      "ة شعيب عليهما السالم     هذا المقام بما جاء على لسان ابن      
    ينالَْأم تَ الْقَوِيرتَْأجنِ اسم روما جاء على لسان سـيدنا      ،  ) 26آية  القصص ، سورة   ("خَي

سـورة   (" قَاَل اجعلْني علَـى خَـزآِئنِ اَألرضِ ِإنِّـي حفـيظٌ علـيم            " يوسف عليه السالم    
  . )55آيةيوسف،

يلتزم بهذه المعـايير ويتبـرأ مـن    أن ) 2(ً وال مناص لمن يشرع ويرغب في اإلصالح حقا      
  . ففيه الصالح والنجاة والفالح يلتزم المنهج الشرعي والطرق غير السوية

                                                
 امانة، واآلخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلـك الواليـة   فإذا تعين رجالن أحدهما أعظم. فالواجب في كل والية األصلح بحسبها  ) 1(

ن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان إفيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع و. وأقلهما ضرراً فيها
 الضعيف فصالحه لنفسه أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح: أميناً، وقد قال اإلمام أحمد في ذلك

وإن كانت الحاجة في الوالية إلى األمانة أشد قدم األمين مثل حفـظ األمـوال               ) 19ابن تيمية، ص    (وضعفه على المسلمين    
ونحوها، فأما استخراجها وحفظها، فال بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمين يحفظها               

وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر األمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين وهكذا في سـائر       . بخبرته وأمانته 
الواليات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد فال بد من ترجيح األصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام 

 ).21ص ابن تيمية، (

بغض إليه من الفساد، والعمل بالمعاصي كفر النعم، وقّل من كفر من قوم قـطّ               أ من اإلصالح، وال     وليس شيء أحب إلى اهللا    ) 2(
وإني أسال اهللا يا أمير المؤمنين الذي مـن عليـك   . النعمة ثم لم يفزعوا إلى التوبة إالّ سلبوا عزهم وسلط اهللا عليهم عدوهم         

= فإنه ولّي ذلك . فسك وأن يتولّى منك ما تولى من أوليائه وأحبائهبمعرفته فيما أوالك أن ال يكلك في شيء من أمرك إلى ن      
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وفـي عامـة     من ولّى رجالً لمـودة أو لقرابـة       " : كما قال النبي عليه الصالة والسالم      و
إذا ضـيعت األمانـة فـانتظر       " وقوله   "فليتبوأ مقعده من النار       خير منه  المسلمين من هو  

   "قيل وما إضاعتها يا رسول اهللا قال إذا وسد األمر لغير أهله ، الساعة
بـن حجـر العـسقالني،     (رواه البخاري " أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته        " وقوله  
ومن سن سـنة سـيئة   ، من عمل بهاأجر  ومن سن سنة حسنة فله أجرها  " وقوله  ،  )1996

  . )128ص، بدون تاريخ، مسلم (رواه مسلم" وزر من عمل بها وفعليه وزرها
َأفَمن َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى من اللّـه        "  العدل ىقائم عل  وفيه ضمان لبناء كيان سليم قوي     

ا جرف هارٍ فَانْهار بِه في نَارِ جهنَّم واللّـه الَ         ورِضوانٍ خَير َأم من َأسس بنْيانَه علَى شَفَ       
ينالظَّاِلم مي الْقَوده109آية ،التوبة سورة "(ي( .  

أي بقاء مـا يعـرف      ،  وهذا يتطلب جرأة في معالجة األخطاء السابقة ال أن يتم القبول بها           
الما تم تـسكين الوضـع   فلن يكون إصالح ط   ،  جراء إصالحات إب واالدعاء بالحق المكتسب 

يعتبر  و فيبقى البناء هشاً  ،  السابق بما فيه من تجاوزات فسيبقى الظلم ولن تكون هناك عدالة          
  . النحراف قواعده وأساساته آيالً للسقوط

الترقيـة مـن    أن تعهد الترقيات ألولي األمر المشرفين على العاملين أي أن تكون عمليـة            .3
وأن تتم  ،  ا إلداري لإلشراف   موظف حسب التسلسل  اختصاص اإلدارة المسئولة عن عمل ال     

 هتمام بجانب العدالة والنزاهة   مع التأكيد واال   وفقاً ألسس موضوعية تتعلق بالكفاءة والخبرة     
ويأخـذوه بعـين     وتوضيح األسس التي تقوم عليها للعاملين لكي يكونوا على بينة من ذلك           

  . االعتبار في أعمالهم
والتـي   قيات التي تأتي من غير هذا الباب وتحت أي مسمى         يجب القضاء على آفة التر     كما .4

فمن الذي فوض هذا المسئول     ،  يحق القول في أمرها بأن من ال يملك أعطي من ال يستحق           
وهـل المـال العـام      ،  كائناً من كان أن يمنح هذا ويمنع ذاك دون أساس عادل يستند عليه            

منذ متى اسـتعبدتم    "  اهللا عنه  وفي هذا نستذكر قول الفاروق رضي        - أصبح ماله الخاص  
 عمرو بن العاص رضـي اهللا عنـه   روقوله لوالي مص" اس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا    الن

أترانـي   إلى العاصي بـن العـاص  "  حين تأخر عن إرسال المؤن للخليفة في عام الرمادة    
 وحتى ماله الخاص مسئول عنه يـوم القيـام         - "أموت ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلك        

..... .... ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربـع          "  قوله صلى اهللا عليه وسلم    ل

                                                                                                                                        
وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته لك وبينته، فتفقهه وتدبره وردد قراءته حتى تحفظه، فـإني قـد                . والمرغوب إليه فيه  =

 إن عملت بما فيه من      –جو  وإني ألر . اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحاً، ابتغاء وجه اهللا وثوابه وخوف عقابه             
 أن يوفر اهللا لك خراجك من غير ظلم مسلم وال معاهد، ويصلح لك رعيتك فإن صالحهم بإقامة الحدود عليهم ورفع   –البيان  

  )6للقاضي أبي يوسف ص(الظلم عنهم والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم 
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وفيـه قـال    ،  كتاب القيامـة    في رواه البخاري  " عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه       أحدها
 لنساءاسورة   (. ".... ماًًوالَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم الَّتي جعَل اللّه لَكُم قيا        "  المولى عز وجلّ  

  .  )5آية،
فيحمل األمانة كمـا    بما يرضي اهللامسئول ولي أمراً من أمور العامة كل ضرورة أن يعمل  .5

أو  أي ترقيـة   تمريـر  أالّ يقبل  و نوحة للوظيفة التي يتقلدها   موفق الصالحيات الم  ،  اهللاأمره  
ن ال يـؤثر منـصباً منقـوص        وأ،  ستند للمعايير السليمة المقررة   يال   أو أي إجراء  ،  تعيين

وإنهـا يـوم القيامـة      "  ةــالصالحية إيثاراً لسالمة زائفة ومؤقتة وزائلة منتهية إلى ندام        
  . )254ص، 1979 النووي، (رواه مسلم" خزي وندامة 

وهـو  ،  ألن القرار منوط به    المفتش بالذات  وخاصة بة الدخل  جميع العاملين في ضري    حث .6
يحافظ على استقالليته في قرار التقـدير وأال     أن،  م التقدير المكلف بالفحص والتدقيق ومن ث    

ثم عليه أن يكون عادالً بـين       ،  يسمح ألحد أن يغتال هذا الحق أو أن يتنازل عن هذا الحق           
ط يا َأيهآ الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين ِللّه شُهداء بِالْقـس  ": تعالى امتثاالً ألمرهالمكلفين ومنصفاً   

والَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى َأالَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه خَبِير بِما             
لُونميستغل وظيفتـه    وأالً،   مرضاة اهللا على ما سواه     وأن يؤثر  )8آية  ،  سورة المائدة ( " تَع 

يكن يراه فإن اهللا    وأن يراقب اهللا دائماً في عمله فإن لم         ،  ه الشخصية ومكانته لتحقيق مصالح  
 . يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور

وتـوفير الحمايـة الالزمـة     ،  بزيادة الرواتب للموظفين  ،  العمل على تحسين ظروف العمل     .7
 . لموظفي الضريبة

 والعلـوم الـسلوكية   ونية الخاصة بالفحص والتدقيق والنواحي القاناالهتمام ببرامج التدريب   .8
 . وتعامله مع المكلفين لتحسين أداء المفتش

الخبرة  و أهمية تدريب الموظفين الجدد قبل ممارستهم العمل على أيدي أشخاص لديهم العلم            .9
  .  يتم توجيههم لألقسام العاملةقبل أن، واالنتماء للعمل واألمانة

 أخالقيات الوظيفة التي يتوالهـا      ضرورة إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من يتجاوز        .10
بعض موظفي الضريبة    وأن يتم التحري بخصوص ما يشاع من وجود عالقات شراكة بين          

 أو استغالل البعض لوظيفتهم الرسـمية لتحقيـق مكاسـب شخـصية           ،  وبعض المحاسبين 
  . وتقديمه للقضاء العادل، ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه لمثل هذه التجاوزات

يعتمد الموضوعية والتركيز على جـوهر األمـور ال         لتقييم األداء    م سليم أهمية وضع نظا   .11
إطالع الموظف علـى     و د المصارحة اعتموا،  على بعض المظاهر التي ربما تكون خادعة      

 . تقارير األداء وإبالغه أوالً بأول بنواحي القصور لتحسينها
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 مـاد بـشكل أكبـر علـى    واالعت، من المفضل أال يتم اإلفراط في استخدام الحوافز السلبية  .12
دون إفـراط أو  ،  ومحاولة تفهم اإلدارة الحتياجات وظروف المـوظفين      ،  الحوافز اإليجابية 

 . وبدون تمييز بين العاملين، تفريط

وال تـسمح بتـراكم     ،  يرةبمعالجة أي مشكلة منذ بدايتها وإن بدت صغ        مبادرة اإلدارة أهمية   .13
 فلن تخلو من منافقين ومنتفعين    ،   المحيطة بها  وأال تعتمد اإلدارة على آراء البطانة     ،  المشاكل

 . تنويع مصادر المعلومات وبل األفضل تحري الصدق، مغرضينو

ضرورة اإلسراع في وضع هيكلية مصممة بطريقة علمية وبناءاً على تحليل سليم ودقيـق          .14
إلنهاء جميع المشاكل التي ترجع لعدم اعتماد هيكلية رسمية حتـى           ،  لمهام الجهاز الضريبي  

 .اليوم

وتحديد خطـوط الـسلطة   ، ضرورة تحديد الوصف الوظيفي لكل وظائف الجهاز الضريبي    .15
يمنع التصارع   تحديد عالقات العمل بما    و ،والمسئولية ،ونطاق اإلشراف والتسلسل اإلداري    

  وينهي حالة عدم الوضوح ويضمن العمل بروح الفريق

 . اء الجهاز الضريبيلتحقيق الجودة الشاملة ألد، وضع دليل إلجراءات العمل .16

إلجراء الدراسـات االقـصادية للـسوق       كمركز للمعلومات واألبحاث     إنشاء وحدة خاصة   .17
تحتاجه دائـرة ضـريبة      و وكل ما يستجد  ،  النشاط االقتصادي   أوجه ولقطاعات مختلفة من  

 .الدخل

وتوفير قاعـدة   ،  معلومات يالئم احتياجات دائرة ضريبة الدخل ،ويخدم أغراضها        بناء نظام  .18
 . يانات مالئمةب

 لنـشر كـل مـا يتعلـق      ،  إنشاء موقع إلكتروني لدائرة ضريبة الدخل على شبكة اإلنترنت         .19
وإعالنات بما يزيد التواصل بـين الـدائرة        ،  بضريبة الدخل من تعليمات ونشرات وقوانين     

 . والمكلفين

بتوعيته  ،أن تسعى اإلدارة جاهدة وباستمرار في تعزيز الثقة بينها وبين المكلف           من المفيد    .20
وعقد اللقاءات ومشاركة المكلـف فـي        وتفهم مشاكله ومطالبه  ،  باستمرار بحقوقه وواجباته  

كما يساهم   مما يزيد التزامه وقبوله بها    ،  تحديد نسب األرباح االسترشادية لكي تكون واقعية      
ذلك في إذابة كثير من الكراهية وعدم الثقة التي تغلـف العالقـة بـين المكلـف واإلدارة                  

، في مختلف النـواحي    مع ضرورة أن يرافق ذلك إجراءات اإلصالح المطلوبة       . يبيةالضر
وأن المحاسبة والشفافية والكفاءة هي أفـضل       ،  وضرورة أن يتم ذلك بأوسع مشاركة شعبية      

 . السبل لتأمين فعالية الجباية

 بالمـسئولية وضرورة تحليه    المدقق و لمحاسبل المهنةوآداب  العمل على تكريس أخالقيات      .21
 جمعية المحاسبين والمـدققين  ىولهذا فإنه يتوجب عل، األدبية واألخالقية في ممارسته لعمله    
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وذلك مـن  ، وتحافظ على احترام معقول لهذه الفئة من منتسبيها، أن تسعى لرفع شأن المهنة   
لضبط السلوك العـام  ، خالل فرض االحترام للمهام والواجبات المهنية وفق اآلداب المرعية   

بما يضمن إعادة الثقة أو إيجادها في الحسابات والتقارير المرفقة بها           ،   والمدققين للمحاسبين
 . نفسه والمعتمدة من المحاسب أو المدقق

لتزام بـه مـن     واال لدعم توجهات اإلصالح والمطالبة    تضافر الجهود من الجميع    ضرورة   .22
حترام القانون  من خالل ا   موظفين ومحاسبين ومكلفين وجهات رسمية وشعبية     ،  قبل الجميع 

والنظر للمصلحة العامة وتفضيلها على المصالح الفردية والحزبيـة         ،  به وااللتزام الطوعي 
، ووقف التجاوزات التي تصدر عن أشخاص يحتمـون بمراكـزهم أو عالقـاتهم            ،  الضيقة

والتصرف ،  من مثل هذه التجاوزات    وتوفير الحماية الالزمة للعاملين في الجهاز الضريبي      
 . ء عليهاللقضا بحزم

للمحاسبين والمراجعين العاملين فـي األجهـزة الرسـمية للـسلطة الوطنيـة            عدم السماح  .23
بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة أمـام      وخاصة العاملين في األجهزة األمنية      ،  الفلسطينية

باإلضـافة لقـرارات     تابعة من الجهة التي يعملون بهـا      ذلك بمبادرة وم   و ،دوائر الضريبة 
)  الحـسابات  يوجمعية مـدقق  ،  جمعية المحاسبين والمراجعين   (جمعيات المهنية تصدر من ال  

بـصورة  سواء كانوا يعملـون     بمنع منحهم تراخيص لمزاولة المهنة ومتابعة التزامهم بذلك         
 .أو من خالل شركاءمنفردين ، أم خفيةواضحة 

اءات يجب أالّ تحول األوضاع السياسية واالقتـصادية الـسيئة والناتجـة عـن االعتـد                .24
سيادة القانون لمـا     بالقانون وتؤخذ مبرراً لعدم    اإلسرائيلية دون السعي لإلصالح وااللتزام    

بل وطعن الصمود    يمثله ذلك من خطورة على المصالح الوطنية وتشتيت األنظار والجهود         
 . في وجه المعتدين وزيادة المعاناة لعامة الشعب

واالحتياجات الماسة   هداف المطلوبة يحقق األ  هناك حاجة ماسة لوضع أسس لنظام ضريبي       .25
فال بد من تخطـيط  ، وهذا يجب أال يتم بصورة عشوائية وغير مدروسة    ،  للشعب الفلسطيني 

والـسياسات   سليم وصياغة واقعية وبناءاً على دراسات وأبحاث علمية لألسس واألهـداف          
هذا فإنه من   ول. الغرض المطلوب  يؤدي واألدوات التي يجب أن يقوم عليها هذا النظام لكي        

الطبيعي الشعور بنوع من الشك في مدى مالءمة وفعالية قـانون ضـريبة الـدخل المعـد        
، 1/1/2005للتصويت عليه للقراءة الثالثة في المجلس التشريعي والذي سيصبح نافذاً فـي             

 وتتطرق لجميع النواحي االقتـصادية      سمع عن دراسات علمية تعالج مثل هذه األمور       يفلم  
للضرائب أشار إلى أهميتها النقيب في دراسته كمقدمة لسن تـشريع ضـريبي      واالجتماعية  

باالستعانة بالخبرات القانونية العاملة في ضريبة الـدخل والقـضاة          ) 1996،  النقيب (جديد
لعدم وجود محاكم متخصصة يلجـأ       غير متوفر    وهذا (المتعاملون مع قضايا ضريبة الدخل    
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كما أوصـى    وأساتذة الجامعات  ة في القطاع الخاص   إضافة ألصحاب الخبر  ) إليها المكلفون 
تبين مـن ردود المبحـوثين       وما يؤكد ذلك ما   . )1998،  السفاريني (السفاريني في دراسته  

كذلك كانت تعليقـات    ،  وخاصة من المكلفين بأن المشكلة في التطبيق وليس في القانون ذاته          
 والتـي أكـدت أن   29/5/2004الـسبت   المشاركين في ورشة العمل التي عقدت في غزة     

القانون القديم أفضل بكثير من المشروع الذي أصبح قانوناً بتقديمـه للمجلـس التـشريعي               
وكم المآخذ التي طرحت وبحضور رئيس لجنة الموازنـة فـي المجلـس             . بالقراءة الثالثة 

   .فكان األجدر أن تتم المناقشات قبل وأثناء اإلعداد والتحضير لهذا القانون، التشريعي
 هـذه    انتـشار  ولمنع اسـتمرار  ،  عالجة ضعف الكفاءة واالنتماء للعاملين بضريبة الدخل      لم .26

، طـاقم العـاملين   ل ات مهمة وجذرية  تغييرإجراء  تعتقد الباحثة أن ذلك يتطلب      ،  األعراض
ثم تدريبهم تـدريباً جيـداً   ، تعيين كادر من الخريجين الجدد من طلبة الجامعات الفلسطينية       و

 بعيداً عن العمل في داخل الدائرة حتـى يكتـسبوا الخبـرة             لكنو،  مليةتطبيقات ع بنظرياً و 
وبشرط أن يكون اختيارهم على أسس علمية وأخالقيـة         ،  السليمة وأسلوب العمل المطلوب   
كما يشترط أن يتم التركيز علـى اختيـار ذوي األمانـة    ، تتناسب واحتياجات طبيعة العمل  

  . كمعيار فعلي عند التعيين، والنزاهة
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  قائمـــة املراجـــع
  :باللغة العربیة: أوًال 

 . القرآن الكريم .1

قـصر  ،  السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية     ) بدون تاريخ (تقي الدين   ،  ابن تيمية  .2
 .الجزائر، البليدة ،الكتب

ديوان المبتدأ والخبـر فـي تـاريخ    ، مقدمة ابن خلدون )1998 (عبد الرحمن،  ابن خلدون  .3
دار ، م1998–ه 1419الطبعة األولى ، ن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر وموالبربر العرب

  .لبنان، بيروت، والتوزيع والنشرالفكر للطباعة 
، كلية الحقوق جامعة األزهـر    ،  ضرات مجموعة محا  المالية العامة، ) 1997(عمر  ،  األيوبي .4

  .فلسطين ،غزة
حـامي فـي بعـض      التعريف بالتشريع الضريبي الفلـسطيني وبـدور الم       ،  عمر،  األيوبي .5

  .فلسطين )1998،  العدد السادس(نقابة محامي فلسطين، مجلة المحاماة المنازعات الضريبية
مؤسـسة  ،  علم المالية العامة  ) 1971 (دراز، حامد عبد المجيد    و عبد الكريم صادق  ،  بركات .6

 .مصر ، اإلسكندرية، الجامعة شباب

نظم الضريبية مـدخل تحليلـي      ال)2000(عتمان ،سعيد عبد العزيز      و يونس أحمد ،  البطريق .7
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