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ىيئة الضرائب  الشفافية الضريبية في تطبيق ضرورات
 (في سوريةراسة ميدانية )دوالرسوم المالية 

 
 الدكتور إبراىيم العدي
 قسم المحاسبة
 كمية االقتصاد
 جامعة دمشق

 

 الممخص

ىدفت الدراسة بصفة أساسية إلى تحديد ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية في ىيئة الضرائب والرسوم 
في سورية, من خالل تحديد مفيوم الشفافية الضريبية, الشفافية الضريبية وأىدافيا التي المالية 

تساعد عمى زيادة الحصيمة الضريبية, وتفعيل دور الرقابة الداخمية واإلفصاح الضريبي, كما ُعِرَض 
ية في الواقع العممي لتطبيق الشفافية الضريبية, وعقبات تطويرىا في ىيئة الضرائب والرسوم المال

الجميورية العربية السورية, ولتحقيق ىدف البحث اسُتخِدَم استبيان استيدف عينة من المحاسبين 
القانونيين الستطالع آرائيم عن أىمية الشفافية الضريبية بحكم عالقتيم المباشرة بموضوع الضريبة, 

لمكمف الضريبي بما يعزز وقد توصمت الدراسة إلى أنَّ تطبيق الشفافية الضريبية تسيم في زيادة وعي ا
الثقة بين المكمف وىيئة الضرائب والرسوم المالية, وتساعد عمى تحقيق العدالة في المعاممة الضريبية 

 بين المكمفين, مما ينعكس عمى زيادة الحصيمة الضريبية.

 الكممات المفتاحية: الشفافية الضريبية, ىيئة الضرائب والرسوم المالية, الحصيمة الضريبية.

 

 



 )دراسة ميدانية في سورية(ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية في ىيئة الضرائب والرسوم المالية 

546 

 

 مقدمة: 
في سورية مجموعة من المعوقات تؤثر  المتمثمة بييئة الضرائب والرسوم المالية تواجو اإلدارة الضريبية

التي ينعكس تأثيرىا عمى التنظيم  الثقة بين اإلدارة والمكمف فقدانومن أىم ىذه المعوقات  يا,ئأدا في
الضريبي, وبيدف تطوير ىيئة الضرائب والرسوم ء بالتحصيل من التشريع وانتيا ًالفني لمضريبة انطالقا

 الضريبي وعيالزيادة عمى  الذي يعملالشفافية الضريبية في تعامميا  مبدأ تطبيقمن  المالية ال بدَّ 
ا يحد من ابتزاز موظفي اإلدارة الضريبية لو, ممَّ  ؛المتمثل بمعرفتو لحقوقو وواجباتو الضريبيةلممكمف 

نيا تخفض أداء عمل الرقابة الداخمية والخارجية, كما أأىمية بتحقيق جودة فية الضريبية كما أن لمشفا
 الحصيمة الضريبية. تزيد ومن ثمَّ , تحصيلال من تكاليف

 مشكمة البحث:ثانيا: 
ة في الواقع العممي فما يزال ىناك العديد من الصعوبات التي تواجو عممية تحسين يجابيالجوانب اإل مع

ما زيادة القوانين الضريبية وال سيَّ  ,ي عمل ىيئة الضرائب والرسوم الماليةف واقع الشفافية الضريبية
وفقدان الثقة بين المكمف والييئة,  انخفاض الوعي الضريبيإلى  أدىا ممَّ  ؛الضريبية النشاطاتد وتعدّ 

  :اآلتيةالتساؤالت إلى  وىذا ما يدفع انخفاض الحصيمة الضريبية, ومن ثمَّ 

  تعزيز الثقة بين المكمفين وىيئة الضرائب والرسوم بما إلى  الشفافية الضريبيةىل يؤدي تطبيق
 ؟ييئةالأداء  عمى إيجاباً ينعكس 

 ؟زيادة الحصيمة الضريبيةإلى  الشفافية الضريبية ىل يؤدي تطبيق 

 ؟زيادة الوعي الضريبي لممكمفينإلى  ىل يؤدي تطبيق الشفافية الضريبية 

 الدراسات السابقة:: ثالثاً 
 , وحدة كبار المكمفين:2007حمد, أدراسة السيد  -1

وحدة كبار المكمفين وأىميتيا في  وبشكل خاص ,دارة الضريبيةأىمية إصالح اإل تحديدإلى  ىدفت
في إجراءات  تتمثل ميزاتمو وحدة كبار المكمفين من أىم ما تقدّ إلى  تإصالح اإلدارة الضريبية, وأشار 

طالعيم عمى تقديم التوعية واإلرشاد لممكمفين وافضاًل عن مبسطة وشفافة لمعامالت المكمفين, 
أىمية الشفافية بعمل وحدة كبار المكمفين بشكل خاص إلى  المستجدات أواًل بأول. وقد توصمت الدراسة
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 يحّتممما  ؛ضريبية لممكمف واإلدارة الضريبية بشكل عام, وبعمل المحاسب القانوني الذي يؤدي أعماالً 
بالشفافية بتقديم معموماتو لممحاسب القانوني الذي يرشده ويساعده في أعمال أن يتحمى المكمف 

 .كّميا الضريبة

 :Purohit ,2007,  Corruption in Tax Administration دراسة -2
, وحاول توصيف الفساد في عمل اإلدارة ريبية في دول مختمفةض نظمعدة التركيز عمى إلى  ىدفت

يد تعقيرة من األسباب, مثل أن لفساد اإلدارة الضريبية مجموعة كبإلى  الضريبية وأسبابو, وتوصل
عدم رغبة المكمفين بدفع انعدام الرقابة واإلشراف, و و  احتكار السمطة,و القوانين الضريبية واإلجراءات, 

أن الفساد في اإلدارة إلى  , كما توصلياضرائب من أجل خفضيحرضون جباة الفيم  ومن ثمَّ  ,الضرائب
ليدر اإلى  , ويحد من االستثمارات الخارجية, ويؤدياً كبير  مخفضاً يخفض عائدات الضرائب الضريبية 

 نسب النمو. فيو توزيع الدخل في المجتمع,  فييؤثر سمبًا  , ِإذْ االقتصادي وعدم الكفاءة

في  وتأثيرىاالضريبية  واإلدارة, العالقة بين المكمف 2011دراسة جاسم سيام,  -3
 العراق(: –)دراسة حالة  الحد من التيرب الضريبي

 ف حقوق كل منيماوذلك من خالل تعرّ  ؛الضريبية اإلدارةتوضيح العالقة بين المكمف إلى  ىدفت
إلى  استمارة استبيان, وتوصمت الدراسة ُأِعدَّت, وأثر ذلك في الحد من التيرب الضريبي, وقد والتزاماتو

نصافالضرائب  أسعارتعديل  أنعدد من االستنتاجات أىميا   اإلدارةالمكمف وتنظيم العالقة بين  وا 
 كماة المؤثرة في الحد من التيرب, يجابيالعوامل اإل أىموالمكمف من خالل الحوافز والعقوبات من 

الكفء  ةالفني األطرضرورة فرض عقوبات بحق مرتكبي التيرب الضريبي, وتوفير إلى  توصمت الدراسة
بيا  ُتصَرفُ ق التي ائااللكترونية, وضرورة تنمية الوعي الضريبي, وتوضيح الطر  باألنظمة ةوالمزود

 حصيمة الضرائب.

 Adebisi and Gbegi 2013 ,Effect of Tax Avoidance and Tax دراسة -4

Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria  : 
 دراسة إجراء من خالل ,نيجيريا اإلدارة الضريبية في في الضريبي التيرب تأثير دراسة إلى  ىدفت

 األولية البيانات اسُتخِدَمتِ عمى عينة من الموظفين لدى الدوائر الضريبية في ابوجا, , استقصائية
, الفرضيات الختبار( ANOVA) التباين تحميلاسُتخِدَم  , كمالمتحميل المئوية والنسب الجداولو  ,والثانوية

كما أن أن االستخدام األمثل لمعائدات الضريبية سوف يقمل من التيرب الضريبي, إلى  وتوصمت الدراسة
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 مباشرة عالقة وجود ومن ثمَّ  ,بالضرائ دفع من التيرب المكمفين عمى تشجع مضرائبل المرتفعةالمعدالت 
الدراسة  أوصتكما . نيجيريا في الضريبية واإلدارة الضرائب معدالتو  الضريبي التيرب بين وطردية

 معدالت وتخفيض العمل عمى زيادة الوعي الضريبي, و  مستمر,بشكل  الضرائب موظفي ضرورة تدريبب
 .الفقراء عن الضرائب

التي تميز البحث الحالي عن  اآلتيةومن خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن تسجيل المالحظات 
 :يأتالدراسات السابقة كما ي

اإلدارة الضريبية وعالقتيا بالمكمف الضريبي, اسة الدراسات السابقة التي تيتم بدر  لم تتعرض .1
 العالقة مع الشفافية الضريبية.إلى  والتيرب الضريبي, والفساد في اإلدارة الضريبية, بشكل مباشر

لبيئة  تُتعرَّْض الدراسات السابقة في بيئات عمل مختمفة كالبيئة األوروبية والعربية, ولم  ُأجرَيتِ  .2
 األعمال في سورية.

 : أىمية البحث:ثالثاً 
ة التي يمكن أن يتم الحصول عمييا عند تطبيق الشفافية يجابيتنبع أىمية البحث من االنعكاسات اإل

الضرائب والرسوم المالية من حيث اإلجراءات المتخذة في الضريبية, المتمثمة في تطوير عمل ىيئة 
مراحل التكميف والتحصيل, ورفع جودة األداء من خالل الحد من الفساد اإلداري, وتطوير عمل الرقابة 
الداخمية والخارجية, التي تشكل منظورًا إضافيًا لإلدارة لتطوير عمميا الذي ينعكس عمى االقتصاد 

حصيمة الضريبية التي تستخدم كأداة بين السمطات المالية لتنفيذ خططيا بمجممو من خالل رفع ال
 االقتصادية واالجتماعية.

 : أىداف البحث:رابعاً 
تحديد ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية في ىيئة الضرائب إلى  البحث فَ دَ من ىذه األىمية ىَ  انطالقاً 

 ي:أتوالرسوم المالية في سورية, وذلك من خالل ما ي

واقع تطبيق الشفافية الضريبية وعقبات تطويرىا في ىيئة الضرائب والرسوم المالية في دراسة  -1
 .سورية

 .ة لتطوير عمل الييئة وخمق الظروف المناسبة لتطبيق الشفافية الضريبيةيتقديم مساىمة عمم -2
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 البحث: فروض: خامساً 

في ىيئة الضرائب والرسوم المالية, وذلك ريبية الشفافية الض بار ضرورات تطبيقعمل البحث عمى اخت
 :اآلتيةمن خالل الفرضيات 

 الفرضية األولى: -1

 تعزيز الثقة بين المكمفين وىيئة الضرائب إلى  تطبيق الشفافية الضريبيةيؤدي م: ال فرضية العد
 والرسوم.

 :الضرائب  تعزيز الثقة بين المكمفين وىيئةإلى  تطبيق الشفافية الضريبيةيؤدي  الفرضية البديمة
 والرسوم.

 الفرضية الثانية: -2

  زيادة الحصيمة الضريبيةإلى  تطبيق الشفافية الضريبيةيؤدي فرضية العدم: ال. 
  :زيادة الحصيمة الضريبيةإلى  تطبيق الشفافية الضريبية يؤديالفرضية البديمة. 

 الفرضية الثالثة: -3

  الوعي الضريبي لممكمفين.زيادة إلى  تطبيق الشفافية الضريبية يؤديفرضية العدم: ال 
 :زيادة الوعي الضريبي لممكمفينإلى  تطبيق الشفافية الضريبية ؤديي الفرضية البديمة. 

 منيجية البحث:: سادساً 
يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي, من , ألىدافو البحث واختبار فروضو, وتحقيقاً  طبيعة إطارفي 
 :اآلتيةالخطوات  خالل

طالع عمى الدراسات السابقة, وذلك بيدف تكوين اإلطار المصادر المختمفة واالتجميع البيانات من  .1
 النظري لمبحث. 

المتمثمة بضرورات تطبيق  تحديد فروض البحث التي تتمحور حول تقديم إجابات لمشكمة البحث .2
 .الشفافية الضريبية في تطوير أداء ىيئة الضرائب والرسوم المالية في سورية

اعتمد البحث قائمة  ِإذْ تجميع البيانات األولية والثانوية التي تمكن من اختبار الفروض المحددة,  .3
 أداة لتجميع البيانات من المجتمع المبحوث, من ثم تحديد المتغيرات وقياسيا.بوصفيا  االستقصاء

اءات فروض البحث, وذلك من خالل تحديد المؤشرات التي يمكن استنتاجيا من اإلحص اختبار .4
الوصفية لممتغيرات المستقمة والتابعة, بما يمكن من تحديد األساليب اإلحصائية المالئمة الختيار 

 .SPSSالفروض, من ثم اختبار الفروض باستخدام برنامج 



 )دراسة ميدانية في سورية(ضرورات تطبيق الشفافية الضريبية في ىيئة الضرائب والرسوم المالية 

551 

 

 نتائج البحث, بما يمكن ذلك من تعميم ىذه النتائج عمى مفردات مجتمع البحث.إلى  الوصول .5

  :اوعينتي : مجتمع الدراسةسابعاً 
وذلك لتمتعيم بالحياد الذي يعطي  ؛د مجتمع الدراسة بالمحاسبين القانونيين, وذلك ألىمية آرائيمحدّ 

أن فئة المحاسبين القانونيين تمثل صمة الوصل بين اإلدارة الضريبية  مايَّ والس, ىآراءىم أىمية كبر 
 محاسب قانوني. والمكمف, كون اإلدارة الضريبية ال تقبل أي بيان ضريبي دون اعتماده من

 عينة الدراسة: 
 :اآلتيح في الجدول باالستبيان كما ىو موضّ  اسُتيِدَفتْ كانت العينة التي 

 (: نسب عينة الدراسة1الجدول رقم )
 النسبة المئوية عدد االستبيانات المستردة ةعدد االستبيانات الموزع طبيعة العمل
 %70 98 145 محاسب قانوني

عدد موزعة وقد كانت  اً استبيان 150نالحظ من الجدول السابق أن عدد االستبيانات الموزعة بمغ 
وىي نسبة مقبولة لتحميل  ,%70.00أي بنسبة  اً استبيان 98والقابمة لمتحميل  االستبيانات المستردة

 .البيانات في دراسات العموم االجتماعية

 : أداة الدراسة:ثامناً 
الدراسات السابقة والمراجع العممية ذات الصمة بموضوع الدراسة إلى  طورت بالرجوعاستخدمت استبانة 

 بوصفيا أداة لجمع البيانات الخاصة بيذه الدراسة.

 المبحث األول: 

 ة الضريبية ودوافع اىتمام ىيئة الضرائب والرسوم السورية بيا:الشفافيمفيوم 

 :الشفافية الضريبية : مفيومأوالً 
الضريبية: "األسموب أو الطريقة التي يمكن من خالليا عرض القوانين واألنظمة تعني الشفافية 

زيادة قدرتيم في معرفة مقدار إلى  وذلك من شأنو أن يؤدي ؛والتعميمات الضريبية عمى المكمفين
الفكرة األساسية من الشفافية ىي أن ن إف ومن ثمَّ (, 2008الضريبة المفروضة عمى دخوليم") الكعبي 

وتوقيت الضريبة  عمى تحديد مقدار ًلمكمف الضريبي أن الضريبة موجودة, وأن يكون قادرايعرف ا
زيادة الثقة بين المكمف والدوائر الضريبية, كما تسيم في مصداقية النظام إلى  , وىذا ما يؤدييافرض
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المكمفين  بانَّ تأكد ييتمكن المكمف من تحديد االلتزامات الضريبية المستقبمية بدقة, و  ِإذْ الضريبي, 
 (.Edwards 2006) مماثالً  اً ضريبي ئاً اآلخرين يمتزمون بدفع الضريبة ويتحممون عب

 :ةالضريبي الشفافية: أىداف اً ثاني
GAO) يأتالنظام الضريبي الشفاف ىو النظام الذي يتيح لممكمف الضريبي ما ي

  
2005 ): 

 ًيمكن لممكمف الضريبي حساب التزاماتو الضريبية بسيولة: أي أن يكون المكمف الضريبي قادرا  -5
عمى تحديد نسبة الضريبة وتحديد قاعدتو الضريبية, نسبة الضريبة اليامشية, والتزاماتو الضريبية 

 لمحكومة.

اإلجراءات والتدابير التي زيادة الوعي الضريبي لممكمف: فتوضيح القوانين والتعاميم وغيرىا من  -2
تتخذىا اإلدارة الضريبية في إطار عممية فرض الضريبة, وبوجوه إنفاق الضرائب من قبل الدولة, 
يزيد من معرفة المكمف بحقوقو وواجباتو, وىذا األمر يزيد من درجة الوعي الضريبي لدى المكمف, 

 ما يزيد من االلتزام االختياري بالضرائب لديو.

والعبء الضريبي لآلخرين: بغض  ,مف الضريبي تحديد العبء الضريبي الخاص بويستطيع المك -3
 النظر عن الضريبة التي تحددىا الحكومة, يستطيع المكمف الضريبي أن يحدد العبء الضريبي.

ن تحديد المدى الذي وإدراك المكمف الضريبي مدى االلتزام من قبل اآلخرين: أي أن يستطيع المكمف -4
معرفة مدى التزام المنافسين واألصدقاء والجيران بدفع  ومن ثمَّ ين الضريبية, تفرض فيو القوان

 التزاماتيم الضريبية.

 لكل من المكمف واإلدارة الضريبية: وذلك انطالقاً ُيخفض من تكاليف االلتزام المباشرة وغير المباشرة  -5
يستمزمو ىذا األمر  وما ,الشفافية الضريبية في تخفيض حاالت االعتراض عمى التكميف إسياممن 

 تكاليف إضافية وتأخر في عممية تحصيل الضريبة.إلى  من الوقت والجيد الذي يؤدي

استعمال التقنيات غير المشروعة لمتيرب من ُيخفض من نسب التيرب الضريبي, كما ُيقمل الحافز  -6
 من الضريبة.

يساعد المكمف الضريبي في اتخاذ القرارات  إذْ يزيد من الكفاءة االقتصادية لمنظام الضريبي  -7
فادة وأوجو اإل ,يسيم في زيادة فيم الواقع الضريبي في البمدو  ,ماراالقتصادية المتعمقة بنوع االستث
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فادة من الحوافز من الحوافز الضريبية من قبل أصحاب رؤوس األموال, وىذا األمر يزيد من اإل
 مما يزيد من التنمية االقتصادية. ستثمار في البمدالضريبية من خالل تدفق رؤوس األموال لال

 مبادئ تطبيق الشفافية الضريبية: : اً ثالث
 :اآلتيةتقوم مبادئ تطبيق الشفافية الضريبية عمى النقاط الرئيسية 

مشاركة المواطنين في إعداد القوانين الضريبية: وذلك من خالل عرض مشاريع القوانين والمراسيم  -5
منو اإلدارة الضريبية فتعدل  المواطنين إلبداء الرأي المعمل الذي يمكن أن تفيدَ الضريبية عمى 

ىذا من خالل زيادة دور السمطة التشريعية عند  يجريَ بالمشروع بما يحقق الغاية منو, ويمكن أن 
 عممية وضع القرارات. فيالمؤسسة التي تمثل المواطن في التأثير  ألنَّياإقرار القوانين 

 ذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات أىميا: ويكونق المكمف الضريبية: حماية حقو -2

 المحافظة عمى سرية معمومات المكمف التجارية التي تتطمع عمييا اإلدارة الضريبية. -أ 

 .نفسو المتعمقة باالختصاص ذاتيا ظروفمالمعاممة الضريبية المتماثمة ل  -ب 

جراءاتو, تحسين ظروف االعتراض   -ج  ممكمف, بما يسمح بإنصافو خالل تعاممو ومن ثم التقاضي لوا 
 مع اإلدارة الضريبية.

من خالليا تكميفو بالضريبة, وىذا يسمح يجري ضمان حق المكمف باالطالع عمى اآللية التي  -د 
فادة من االعتراض من قبل المكمفين الفاىمين لواجباتيم بتحديد نقاط الخمل من خالل اإل

األخطاء المرتكبة عند تكميفيم بالضريبة التي يستطيعون القادرين عمى تحديد و ومسؤولياتيم 
 االعتراض عمييا والتقاضي عند لجان الفصل.

تفعيل دور اإلعالم الحيادي والنزيو والموضوعي والميني بما يتعمق بالموضوعات ذات الصمة  -3
سمبيات بالضرائب, وضمان حماية اإلعالمي عند تسميطو الضوء عمى فساد اإلدارة الضريبية أو 

 التشريع الضريبي.

ا يعزز ضبط أداء موظفي اإلدارة الضريبية, ممَّ  ؛تفعيل دور الرقابة الداخمية لدى اإلدارة الضريبية -4
 .وىذا يسمح بكشف المخالفات التي يرتكبونيا بما يسمح بمحاسبتيم عند عدم الحيادية أو النزاىة

يا في اإلدارة الضريبية والمكمف من خالل تأمين قناة لمتواصل المباشر بين السمطة اإلدارية العم -5
 .أو صندوق شكاوى مباشر فعال وسري نترنتاإل 
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فحتى تحقق  ,يتواكب مبدأ اإلفصاح الضريبي مع قاعدة اليقين الضريبية: اإلفصاح الضريبي -6
ق تقديرىا وحق االعتراض ائالضريبة قاعدة اليقين يجب أن يكون كل من وعائيا ومعدالتيا وطر 

المكمف, ومن ثم  والسيَّما, وموعد دفعيا وطريقة جبايتيا واضحة ومعروفة لمجميع عمى تقديرىا
 .(2002)اسماعيل  يمكن الرقابة عمى مدى اتفاق التطبيق مع النصوص المقررة ليا

  المبحث الثاني

في الييئة العامة لمضرائب والرسوم في  الشفافية الضريبيةمنافع تطبيق 
 :سورية

الشفافية الضريبية في الييئة العامة لمضرائب والرسوم والعقبات التي تواجو  تناول ىذا الجزء واقع
 ي:يأتاستعراض ما سبق وفق ما  مكنعممية تطوير واقع الشفافية في ىذه الييئة, وي

 واقع الشفافية الضريبية في الييئة العامة لمضرائب والرسوم:: أوالً 
الذي منحيا  ,2007/ لعام 41الييئة العامة لمضرائب والرسوم في سورية بموجب القانون رقم / تأسست

دارياً  / 64لوزير المالية بالمرسوم التشريعي رقم / ةتبعيا مباشر أو  ,شخصية اعتبارية واستقالاًل ماليًا وا 
  .2010لعام 

مجال الضرائب والرسوم باستثناء  فيوصالحياتيا واختصاصاتيا لييئة ميام وزارة المالية إلى انقمت 
 ميام االستعالم الضريبي.

المتعمقة بالضرائب حصرت بالييئة العامة  كّميا / تكون األمور64/ والمرسوم /41ومن خالل القانون /
, ومن خالل مراجعة 23/9/2008/ تاريخ 10التي صدر نظاميا الداخمي بموجب قرار وزير المالية رقم /

التطرق  ُلوِحظَ  ,لكل بنية إدارية من بنى الييئة الموكمة األعمالطبيعة رية لمييئة و النظام والبنى اإلدا
 ,وتمثل ذلك ببعض الميام التي تصب في إطار الشفافية ,موضوع الشفافية بشكل غير مباشرإلى 
 وىي:

 ومن أىم أعماليا التي ترتبط بالشفافية: ,إحداث مديرية خدمات المكمفين -1

 بتطوير خدمات المكمفين.إعداد الخطط الكفيمة  -أ 
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المتعمقة  تدراسة االستفسارات والشكاوى المتعمقة بخدمات المكمفين خالل العام الكتشاف المشكال  -ب 
 باإلجراءات والتشريعات والعمل عمى حميا.

 .اً تحديث قاعدة البيانات المركزية الموحدة دوري  -ج 

 عمميات التقييم. عمىإعداد التقارير اإلحصائية الخاصة بخدمات المكمفين التي تساعد  -د 

شرح التزامات المكمفين  عمىوضع أدلة اإلرشاد والنماذج الخاصة بمديريات الييئة لممساعدة  -ه 
 وكل ما يمزم لنشر الوعي الضريبي في المجتمع بصورة مبسطة.وتفسيرىا 

وتمثل بما  ,ع وسائل اإلعالم من خالل مديرية مكتب المدير العاملتواصل مإلى اكما تطرق النظام  -2
 ي:أتي

 وتنظيم أرشيف خاص بيا. ,وسائل اإلعالم عن نشاط الييئةفي متابعة ما ينشر  -أ 

 وتمقي االتصال من تمك الوسائل. ,االتصال بوسائل اإلعالم المختمفة لتغطية نشاطات الييئة -ب 

 والرد عمى البريد االلكتروني.وتطويره  نترنتإدارة موقع الييئة عمى شبكة اإل  -ج 

ومتابعة معالجتيا في ضوء إجابات  ,عرض ممخص عن الشكاوى التي تقدم لمييئة أو تحال إلييا -د 
 المديريات المعنية وتوجييات المدير العام.

عداد الردود عمييا عند  بنشاطاتتتبع الشكاوى المثارة في وسائل اإلعالم المتعمقة  -ه  الييئة وا 
 ي ضوء إجابات المديريات المعنية وتوجييات المدير العام.الضرورة ف

جانب اإلعالم والتواصل  تسيم بشكل ما في تحسينمما ورد يتضح أن ميام مديرية مكتب المدير العام 
 ., وىذا يزيد الشفافية الضريبية في ىذا الجانبالمباشر مع المكمفين من خالل البريد االلكتروني

طرح مشاريع القوانين والمراسيم عمى موقعيا لمتواصل مع المواطنين ب الحكومة مؤخراً قد قامت و 
إلبداء الرأي بما تعتزم اإلدارة الضريبية طرحو عمى  ,المختص والميتم والباحث وغيرىمكافة بأنواعيم 

وقد القت ىذه الخطوة استحسانًا من القطاع التجاري والصناعي والخدمي في  ,السمطة التشريعية
مة بما يتوافق مع اآلراء المعمّ  المتعمقة بالجانب الضريبي بعض المقترحات ُعدِّلَ عندما  والسيَّما ,سورية

 والصحيحة بيدف رفع الحصيمة الضريبية مع الحفاظ عمى المطرح الضريبي.
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 الشفافية الضريبية في ىيئة الضرائب والرسوم: عقبات تطوير: ثانياً 
, فما يزال ىناك العديد من الصعوبات التي -السابقة الذكر–ة في الواقع العممي يجابيالجوانب اإل ومع

 تواجو عممية تحسين واقع الشفافية الضريبية في عمل المنظومة الضريبية في سورية نذكر منيا:
حصرت بمجان أساسيا وزارة المالية فيي الخصم  ِإذْ  ,آلية معالجة اعتراض المكمفالثغرات في  -5

 والحكم.
 .لو المجوء لمقضاء من قبل المكمف في حاالت محددة مما أفقده حقًا قانونيًا يمنحو الدستور حصر -2

تفشي  عمىا يساعد ممَّ  ؛الضريبي لدى اإلدارة الضريبية في سورية اإلفصاح الضعف في عممية -3
 اإلدارة.ىذه حاالت الفساد في 

وآثاره المباشرة فيما يتعمق بأىدافو غياب البيانات واإلحصاءات والتحميالت لدراسة النظام الضريبي  -4
 لمكمف.فضاًل عن امن قبل الباحثين الميتمين وذوي الخبرة 

بصورة مالئمة تسيم في ضبط عمل اإلدارة  الرقابة الداخمية وعدم تأديتيا لمميام المناطة بيا ضعف -5
 .جودة عمل ىذه اإلدارة فيالضريبية, وىذا األمر يؤثر 

 إسيام, مع دارة الضريبية بسبب ظاىرة الفساد التي تزداد بشكل مّطردفقدان الثقة بين المكمف واإل -6
 ضعف الشفافية في ىذا األمر.

 المبحث الثالث: 
 ية:الميدان الدراسة

 مقدمة:: أوالً 
تطبيق ف آراء المحاسبين القانونيين بأىمية تعرّ عمى أسموب االستبيان, وذلك بيدف  اعتمد الباحث

ومدى انعكاسيا عمى الواقع الضريبي بشكل  ,الضرائب والرسوم الماليةىيئة الشفافية الضريبية في 
 عام.

 :اختبار فروض البحث: ثانياً 
 : محاور الدراسةالختبار  (One Sample T-test) واختبار  التكرارات والنسب المئويةِت اسُتخِدمَ 

جابات  -1  :ولالمحور األ جدول التكرارات وا 
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االستبانة عمييم كما ىو  ُوزَِّعِت تكرارات اإلجابات التي تم الحصول عمييا ممن  ُتسَتعَرُض فيما يأتي
 :اآلتيموضح في الجدول 

 (: جدول تكرارات إجابات عينة الدراسة عمى أسئمة المحور األول2جدول رقم )

 

 البيان

 والنسب المؤية التكرارات

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
تطبيق الشفافية الضريبية يتطمب جيود طرفي 

وىيئة الضرائب العالقة الضريبية: المكمف 
 والرسوم

15 
1553% 

67 
6854% 

8 
852% 

6 
651% 

2 
2% 

2 
قدرة المكمف عمى حساب الضريبة يساعد عمى 

وىيئة الضرائب زيادة الثقة بين المكمف 
 والرسوم

15 
1553% 

65 
6653% 

9 
952% 

9 
952% 

0 
0 

3 
ضمان حقوق المكمف في االعتراض والتقاضي 

وىيئة الضرائب ثقة بين المكمف اليزيد من 
 والرسوم

17 
1753% 

64 
6553% 

10 
1052% 

5 
551% 

2 
250% 

4 
تفعيل دور الرقابة الداخمية في اإلدارة 

و  ي زيادة الثقة بين المكمففالضريبية يسيم 
 وىيئة الضرائب والرسوم

25 
2555% 

65 
6653% 

4 
451% 

3 
351% 

1 
150% 

5 
استخدام وسائل االتصال الحديث في اإلدارة 

و وىيئة  الضريبية يزيد من الثقة بين المكمف
 الضرائب والرسوم

17 
1753% 

63 
6453% 

11 
1152% 

5 
551% 

2 
2% 

6 
المحافظة عمى سرية المعمومات التجارية 

و وىيئة لممكمف يزيد الثقة بين المكمف 
 الضرائب والرسوم

17 
1753% 

72 
7355% 

4 
451% 

3 
351% 

2 
251% 

 106 المحور األولجمالي إ 
18503 

396 
67536 

46 
7583 

31 
5527 

9 
156 

ة تأثير الشفافية إيجابين أن نسبة الموافقة عمى يتبيّ  المحور األولبقراءة جدول تكرارات إجابات 
% موافق بشدة, 18.03%, موزعة بنسبة 85.39بمغت  زيادة الثقة بين المكمف والييئة فيالضريبية 
  موافق وغير موافق بشدة %, ونسبة غير7.83بمغت نسبة محايد  في حين% موافق, 67.36ونسبة 

 , وىي النسبة األقل.6.87%
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 : المحور األوللبنود  Tاختبار  -2

الختبار مدى وجود داللة إحصائية في الفرق  (One Sample T-test) اختبار  ُأجريَ لتأكيد التحميل السابق 
, فكانت 3س عميو في ىذه الدراسة وىو يبين الوسط الحسابي لكل سؤال من األسئمة مع المتوسط المق

 ي:أتالنتائج كما ي

 المحور األولإلجابات  Tاألوساط الحسابية واالنحرافات وقيمة  (3جدول )

لمتوسط ا األسئمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة
 المحسوبة

تطبيق الشفافية الضريبية يتطمب جيود طرفي العالقة الضريبية: المكمف واإلدارة 
 105839 05811 3589 الضريبية 

قدرة المكمف عمى حساب الضريبة يساعد عمى زيادة الثقة بين المكمف واإلدارة 
 115184 05777 3588 الضريبية

يزيد من ثقة بين المكمف واإلدارة  ضمان حقوق المكمف في االعتراض والتقاضي
 115053 05813 3591 الضريبية

ي زيادة الثقة بين اإلدارة فتفعيل دور الرقابة الداخمية في اإلدارة الضريبية يسيم 
 155709 05707 4512 والمكمف

استخدام وسائل االتصال الحديث في اإلدارة الضريبية يزيد من الثقة بين اإلدارة 
 105861 05818 3590 والمكمف

المحافظة عمى سرية المعمومات التجارية لممكمف يزيد الثقة بين المكمف واإلدارة 
 135793 05725 4501 الضريبية

 12.239 0.775 3.95 جمالي نتائج الفرضإ

ا يدل عمى موافقة أفراد العينة ممَّ  ؛3ر من الوسط الحسابي الفرضي بأك ىوو  3.95 المتوسط الحسابي
يدل عمى عدم وجود تشتت كبير لإلجابات عن الوسط   05775, وبانحراف معياري عمى الفرض

ن يتبيّ جميعيا  لبنود المحور Tاختبار إلى  وبالرجوع قبول الفرض بشكل عام.إلى , وىذا يؤدي الحسابي
, %95, عند مستوى ثقة 1.96وىي أعمى  من قيمتيا الجدولية  12.239المحسوبة تساوي  Tأن قيمة 

ضرورة تطبيق الشفافية الضريبية في يدل عمى أن ىناك داللة إحصائية عمى , مما 0.05ومستوى داللة 
ل نقبو  ,فرضية العدم نرفض ومن ثمَّ , بيدف زيادة الثقة بين المكمفين والييئة ىيئة الضرائب والرسوم

 الفرضية البديمة.
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جابات  -3  :المحور الثانيجدول التكرارات وا 

االستبانة عمييم كما ىو  ُوزَِّعِت تكرارات اإلجابات التي تم الحصول عمييا ممن ُتسَتعَرُض فيما يأتي 
 :اآلتيموضح في الجدول 

 (: جدول تكرارات إجابات عينة الدراسة عمى أسئمة المحور الثاني2جدول رقم )

 

 البيان

 والنسب المؤية التكرارات

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
قدرة المكمف عمى حساب الضريبة يساعد عمى 

زيادة الحصيمة  ومن ثمَّ االلتزام بدفع الضريبة 
 الضريبية

9 
952% 

75 
7655% 

8 
852% 

4 
451% 

2 
2% 

2 
زيادة دور السمطة التشريعية عند إقرار القوانين 

زيادة االلتزام بدفع  عمىالضريبية يساعد 
 و زيادة الحصيمة الضريبية الضريبة

23 
2355% 

63 
6453% 

7 
751% 

1 
1% 

4 
451% 

3 
إدراك المكمف مدى االلتزام من قبل المكمفين  

وزيادة  اآلخرين يساعد عمى االلتزام الضريبي
 الحصيمة الضريبية

14 
1453% 

73 
7455% 

5 
551% 

4 
451% 

2 
2% 

زيادة فيم الواقع الضريبي يزيد من التنمية  4
 الحصيمة الضريبية ومن ثَم يزيداالقتصادية 

13 
1353% 

68 
6954 

10 
1052% 

5 
551% 

2 
2% 

تطبيق الشفافية الضريبية يسيم بتخفيض  5
 الحصيمة الضريبية ومن ثمَّ يزيدتكاليف االلتزام 

18 
1854% 

64 
6553% 

8 
852% 

5 
551% 

3 
351% 

6 
ووضوح القوانين الضريبية تساعد سيولة 

 , ومن ثمَّ بالمحافظة عمى االستثمارات الداخمية
 زيادة الحصيمة الضريبية

18 
1854% 

71 
7254% 

4 
451% 

2 
2% 

3 
351% 

 جمالي نتائج المحور الثانيإ 
95 

16516 

414 
70541 

42 
7515 

21 
3557 

16 
2572 

ة تأثير الشفافية إيجابين أن نسبة الموافقة عمى يتبيّ  المحور الثانيبقراءة جدول تكرارات إجابات 
% موافق بشدة, ونسبة 16.16%, موزعة بنسبة 86.57بمغت  زيادة الحصيمة الضريبية فيالضريبية 

, %6.29  موافق وغير موافق بشدة %, ونسبة غير7.15بمغت نسبة محايد  في حين% موافق, 70.41
 وىي النسبة األقل.
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 : الثانيالمحور لبنود  Tاختبار  -4

الختبار مدى وجود داللة إحصائية في الفرق  (One Sample T-test) اختبار  ُأجريَ لتأكيد التحميل السابق 
, فكانت 3وىو  ,س عميو في ىذه الدراسةيبين الوسط الحسابي لكل سؤال من األسئمة مع المتوسط المق

 ي:أتالنتائج كما ي

 المحور الثانيإلجابات  Tاألوساط الحسابية واالنحرافات وقيمة  (3جدول )

لمتوسط ا األسئمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة
 المحسوبة

 ومن ثمَّ قدرة المكمف عمى حساب الضريبة يساعد عمى االلتزام بدفع الضريبة 
 125047 05713 3587 زيادة الحصيمة الضريبية

زيادة  عمىزيادة دور السمطة التشريعية عند إقرار القوانين الضريبية يساعد 
 115895 05848 4502 و زيادة الحصيمة الضريبية االلتزام بدفع الضريبة

إدراك المكمف مدى االلتزام من قبل المكمفين اآلخرين يساعد عمى االلتزام  
 125740 05737 3595 و زيادة الحصيمة الضريبية الضريبي

الحصيمة  يزيد ومن ثمَّ زيادة فيم الواقع الضريبي يزيد من التنمية االقتصادية 
 105984 05782 3587 الضريبية

الحصيمة  يزيد ومن ثمَّ تطبيق الشفافية الضريبية يسيم بتخفيض تكاليف االلتزام 
 105423 05863 3591 الضريبية

سيولة ووضوح القوانين الضريبية تساعد بالمحافظة عمى االستثمارات الداخمية 
 155709 05767 4501 زيادة الحصيمة الضريبية ومن ثمَّ 

 اجمالي نتائج المحور الثاني
3594 05785 125299 

العينة عمى ا يدل عمى موافقة أفراد ممَّ  ؛3من الوسط الحسابي الفرضي  وىوأكبر 3.94 المتوسط الحسابي
, وىذا يدل عمى عدم وجود تشتت كبير لإلجابات عن الوسط الحسابي  0.785, وبانحراف معياري الفرض
  قبول الفرض بشكل عام.إلى يؤدي 

وىي أعمى   ,12.299المحسوبة تساوي  Tن أن قيمة يتبيّ  جميعيا بنود المحورل Tاختبار إلى  وبالرجوع
يدل عمى أن ىناك داللة ا ممَّ  ؛0.05, ومستوى داللة %95, عند مستوى ثقة 1.96من قيمتيا الجدولية 

فرضية  ومن ثمَّ ُترَفُض زيادة الحصيمة الضريبية,  فيشفافية الضريبية ة تأثير الإيجابيإحصائية عمى 
 الفرضية البديمة. وُتقَبلُ العدم 
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جابات المحور الثالث  -5  :جدول التكرارات وا 

االستبانة عمييم كما ىو  ُوزَِّعِت اإلجابات التي تم الحصول عمييا ممن ُتسَتعَرُض فيما يأتي تكرارات 
 :اآلتيموضح في الجدول 

 (: جدول تكرارات إجابات عينة الدراسة عمى أسئمة المحور الثالث2جدول رقم )

 

 البيان

 يةئو والنسب الم التكرارات

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
توضيح القوانين واإلجراءات الضريبية يسيم 
في زيادة الوعي الضريبي والحد من الفساد في 

 اإلدارة الضريبية

11 
1152% 

77 
7856% 

3 
351% 

4 
451% 

3 
351% 

توضيح وجوه إنفاق الضرائب من قبل الحكومة  2
 يسيم في زيادة الوعي الضريبي لدى المكمفين

16 
1653% 

71 
7254% 

4 
451% 

7 
751% 

0 
0 

3 
يجب أن تخصص اإلدارة الضريبية موازنات 
سنوية لتنفيذ خططيا بيدف زيادة الوعي 

 الضريبي

20 
2054% 

59 
6052% 

15 
1553% 

3 
351% 

1 
1% 

تفعيل حياد اإلعالم فيما يتعمق بالضرائب يسيم  4
 في زيادة الوعي الضريبي

18 
1854% 

63 
6453% 

12 
1252% 

3 
351% 

2 
2% 

إحداث قسم خاص لتقديم الخدمات اإلعالمية  5
 لممكمف يعزز الوعي الضريبي

19 
1954% 

70 
7154% 

4 
451% 

2 
2% 

3 
351% 

 84 جمالي نتائج الفرضإ 
17515 

340 
69539 

38 
7576 

19 
3588 

9 
1584 

 

ة تأثير الشفافية إيجابين أن نسبة الموافقة عمى يتبيّ  المحور الثالثبقراءة جدول تكرارات إجابات 
% 69.39% موافق بشدة, ونسبة 17.15%, موزعة بنسبة 86.54بمغت  الوعي الضريبي فيالضريبية 
, وىي %5.72 موافق وغير موافق بشدة  %, ونسبة غير7.76بمغت نسبة محايد  في حينموافق, 

 .النسبة األقل
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 : المحور الثالثلبنود  Tاختبار  -6

الختبار مدى وجود داللة إحصائية في الفرق (One Sample T-test) اختبار  ُأجريَ لتأكيد التحميل السابق 
, فكانت 3س عميو في ىذه الدراسة وىو يبين الوسط الحسابي لكل سؤال من األسئمة مع المتوسط المق

 ي:أتالنتائج كما ي

 المحور الثالثإلجابات  Tاألوساط الحسابية واالنحرافات وقيمة  (3جدول )

لمتوسط ا األسئمة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة
 المحسوبة

توضيح القوانين واإلجراءات الضريبية يسيم في زيادة الوعي الضريبي والحد من 
 115814 05761 3591 الفساد في اإلدارة الضريبية

توضيح وجوه إنفاق الضرائب من قبل الحكومة يسيم في زيادة الوعي الضريبي 
 135791 05703 3598 لدى المكمفين

يجب أن تخصص اإلدارة الضريبية موازنات سنوية لتنفيذ خططيا بتطبيق 
 125515 05759 3596 بيدف زيادة الوعي الضريبي الشفافية

 115853 05784 3594 تفعيل حياد اإلعالم فيما يتعمق بالضرائب يسيم في زيادة الوعي الضريبي

 135068 05773 4502 لممكمف يعزز الشفافيةإحداث قسم خاص لتقديم الخدمات اإلعالمية 

 125608 05756 3596 جمالي نتائج الفرضإ

ا يدل عمى موافقة أفراد العينة ممَّ ؛ 3من الوسط الحسابي الفرضي  وىو أكبر 3.96 المتوسط الحسابي
يدل عمى عدم وجود تشتت كبير لإلجابات عن الوسط   0.756, وبانحراف معياري المحور الثالثعمى 

  قبول الفرض بشكل عام.إلى , وىذا يؤدي الحسابي

وىي أعمى   ,12.608المحسوبة تساوي  Tن أن قيمة يتبيّ  جميعيا لبنود المحور Tاختبار إلى  وبالرجوع
يدل عمى أن ىناك داللة , مما 0.05, ومستوى داللة %95, عند مستوى ثقة 1.96من قيمتيا الجدولية 

فرضية العدم  ومن ثمَّ ُترَفُض زيادة الوعي الضريبي,  فيشفافية الضريبية ة تأثير الإيجابيإحصائية عمى 
 الفرضية البديمة. وُتقَبلُ 

 :اختبار المصداقية لمفرض

ألفا( لمتأكد من مدى الترابط الداخمي  درجة المصداقية وثبات البيانات باستخدام معامل )كرونباخ اختُِبَرتْ 
ن مع بعضيا مجموعة واحدة بيدف تحديد إمكانية االعتماد عمى النتائج بين أسئمة االستبيان بحيث تكوّ 
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متماسك الداخمي لكمما اقترب المعامل من الواحد الصحيح كان ىناك تأكيد  إذْ التي يتم الحصول عمييا, 
 .0560وأدنى قيمة مقبولة لممعامل ىي 

 كانت النتائج: ِإذْ الستبيان, إلى اوكانت النتائج تفيد بقبول التماسك بالنسبة 

 وىي نتيجة مقبولة. 0.961أسئمة كانت قيمة ألفا =  17أسئمة الفرض وعددىا  إلى بالنسبة 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 98 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 98 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 17 

  نتائج الدراسة:
 :اآلتيةلنتائج إلى ابعد تحميل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات توصل الباحث 

 تعزيز الثقة بين المكمفين وىيئة الضرائب والرسوم.إلى  الضريبيةيؤدي تطبيق الشفافية  .1

 زيادة الحصيمة الضريبية.إلى  يؤدي تطبيق الشفافية الضريبية .2

ويفيد في ذلك إحداث قسم  ,زيادة الوعي الضريبي لممكمفينإلى  يؤدي تطبيق الشفافية الضريبية .3
 خاص لتقديم الخدمات الضريبية لممكمفين.

والمحافظة عمى  ,وتفعيل دور الرقابة ,ينالمكمف عامة لمضرائب والرسوم بضمان حقوقة القيام الييئ .4
 والييئة. ينيساعد عمى زيادة الثقة بين المكمف سرية المعمومات
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وتحديدىا  الضرائب لفرض قيام الييئة العامة لمضرائب والرسوم المالية بوضع قوانين واضحة .5
 .وأوجو إنفاقياوتحققيا وتحصيميا 

  التوصـيـات:
 ي:أتيوصي الباحث بما يية الشفافية الضريببناًء عمى النتائج السابقة, ولتحسين واقع 

من قبل طرفي العالقة الضريبية, اإلدارة الضريبية  ممزمة لتطبيق الشفافية الضريبية قوانينإصدار  -1
 .والمكمف من جية أخرى ,من جية

 نترنتلممكمف, فالبريد االلكتروني والموقع عمى شبكة اإل تأمين الشفافية بالوسائل األكثر سيولة  -2
وأجيزة الخموي كميا أدوات يمكن لإلدارة الضريبية أن تعمل من خالليا لتأمين أفضل شكل من 

 التواصل مع المكمف.

لمتأويل لمحد من  العمل عمى إصدار قوانين ومراسيم وتعميمات ضريبية واضحة وشفافة وغير قابمة -3
 وزيادة الثقة بين اإلدارة الضريبية والمكمف بيدف زيادة الحصيمة الضريبية.ي, الفساد اإلدار 

ميا المالية تعديل إجراءات معالجة اعتراضات المكمفين عمى تكميفيم, فالمجان المالية جميعيا تشك -4
أيضًا تحددىم المالية, مما يجعل المالية الخصم والحكم وىذه ثغرة كبيرة  نووالمشاركون الخارجي

أن حقو بالمجوء لمقضاء  والسيَّماوىي التي توسع اليوة بين المكمف واإلدارة الضريبية  ,شفافيةبال
 .2003/ لعام 24محدود أيضًا وفقًا لمقانون /

 تطوير ميارات موظفي اإلدارة الضريبية من خالل الدورات التدريبية المستمرة.  -5
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