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إىل من أفضلها على نفسي ومل ال فلقد ضحت من أجلي، ومل تدخر جهداً  
 يف سبيل إسعادي على الدوام )أمي احلبيبة(.

نسري يف دروب احلياة، ويبقى من يسيطر على أذهاننا يف كل مسلك  
 نسلكه. 

يبخل علي طيلة حياته )والدي   صاحب الوجه الطيب واألفعال احلسنة، فلم 
 العزيز(.

 . إىل إخويت، من كان هلم ابلغ األثر يف كثري من العقبات والصعاب

إىل أصدقائي ومجيع من وقفوا جبواري وساعدوين بكل ما ميلكون ويف  
 أصعدة كثرية. أقدم لكم هذا البحث وأمتىن أن حيوز على رضاكم. 
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 مقدمة: 
تسعى العديد من الدول ومن بينها اجلزائر إىل اخلروج من دائرة التخلف، وحتقيق مستوى حضاري متطور، يتمتع فيه أفراده ابلعدالة 

شاملة، اليت تتطلب  والرفاهية والرقي وحتقيق خمتلف االحتياجات، وهذا يتطلب تكافل بني الدولة  واملؤسسات واألفراد يف حتقيق تنمية 
 الضرورة موارد مالية لتجسيدها.

حيث أهنا كانت وال تزال من بني أهم مصادر احلصول على املوارد املالية  ، الضرائب ،ومن املصادر اليت تعتمد عليها الدولة يف هذا السياق
خرى كاجلباية البرتولية، واليت تعتمد عليها الدول من أجل متويل االتفاق العام، لكوهنا إيرادات مستقرة واثبتة نسبيا. خبالف املصادر األ

رها ذات االقتصاد الريعي واليت من بينها اجلزائر، حيث تتميز هذه األخرية بعدم استقرار إيراداهتا. وترجع أمهية الضرائب ابإلضافة إىل دو 
 . عية التنمية االجتماالتمويلي اىل كوهنا أداة فعالة يف التأثري على النشاط االقتصادي و 

ومن اإلدارة اجلبائية تنميته عن طريق  ،يعترب مفهوم الوعي اجلبائي يف اجلزائر من املفاهيم احلديثة وهذا ما يتطلب من الباحثني دراسته
و  ن من أهم أهداف نشر الوعي اجلبائي هو الرفع من مستوى االلتزام الضرييب للمكلفني ابلضريبة إذ أ إجراءات وسياسات مدروسة، 

  وهذا لتحسني العالقة اليت بينها تنوير الرأي العام مبنافع دفع الضريبة  اإلدارة اجلبائية ، وعليه فإن على ابلتايل الرفع من املداخيل اجلبائية 
بعدم الثقة حيث ترى اإلدارة اجلبائية املكلفني على أهنم يسعون للتهرب اجلبائي وهذا عكس ما  تسم و اليت لطاملا كانت توبني املكلف.

له يقوم عليه النظام اجلبائي اجلزائري الذي يرتكز على حسن نية املكلف وصدق تصرحياته، كما يرى املكلف اإلدارة اجلبائية أداة لنهب أموا
وى الوعي الضرييب الذي أدى بدوره إىل انتشار أفكار خاطئة يف أوساط املكلفني عن اجلباية  واغتصاب ثرواته وهذا ما جنم عن ضعف مست

 يف اجلزائر. الوعي اجلبائي بصفة عامة وعن اإلدارة اجلبائية بصفة خاصة، كل هذا أدى إىل ضعف مستوى
 . TVA –IBS-TAPعلى الضرائب التالية: ولاألو عليه سنحاول أن ندرس أتثري الوعي اجلبائي على احلصيلة اجلبائية من خالل أتثري 

 : اإلشكاليةأوال: 

 ما هو أتثري الوعي اجلبائي على احلصيلة اجلبائية؟ 

 اثنيا: األسئلة الفرعية:
 يت تساهم يف غرس الوعي اجلبائي؟ما هي العوامل ال •
 الوعي اجلبائي؟ اجلبائية و املكلفني تعيق من تنمية  اإلدارةني العالقة بسوء هل  •
 ما هو أثر و أمهية اإلعالم يف تنمية الوعي اجلبائي؟ •

 اثلثا: الفرضيات:
 إشعار املكلف و إقناعه بعدالة الضرائب و أمهيتها تكرس الوعي اجلبائي لديه. •
يعيق تنمية الوعي اجلبائي،و حتسني العالقة يساهم يف نشر و تنمية الوعي  اجلبائية و املكلفني ةاإلدار  سوء العالقة بني •

 اجلبائي. 
 .والغرض من فرضها وأهدافهاوتوعية املواطنني حول مفهوم الضريبة  هتوجيدور يف  يف اجلزائر له إلعالما •
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 اختيار املوضوع:  رابعا: أسباب
 املوضوع الهتمامهم.  إاثرةرغبة الباحثني الشخصية و  •
 موضوع الدراسة متطابق مع جمال التخصص.  •
 قلة الدراسات املتناولة للموضوع .  •
 إثراء الدراسات اجلبائية.  •

 خامسا:أهداف الدراسة: 
 اجلبائية.  اإلدارةتوضيح حقوق وواجبات املكلفني وكذا مهام  •
 الضريبية.  اإليراداتالوعي اجلبائي و دوره يف رفع  أمهية توضيح  •
 ضعف مستوى الوعي اجلبائي يف اجلزائر. أسبابتبيان  •
 إبراز ركائز و طرق تنمية و نشر الوعي اجلبائي. •

 سادسا:املنهج املستخدم: 

، والذي تضمن  اجلانب التطبيقي للدراسة مت استخدام املنهج الوصفي يف دراسة اجلانب النظري للدراسة، واستخدام املنهج التحليلي يف 
 من املختصني  توزيع استبانة على عينة 

 سابعا: حدود الدراسة: 

 أما مكانيا فكانت على مستوى والية برج بوعريريج. 2020 من سنة  أكتوبرمتت الدراسة زمنيا خالل شهري سبتمرب و 

 اثمنا:صعوابت الدراسة: 

 .19جراء كوفيداحلجر الصحي الكلي الطويل زمنيا  •
 مقابالت مباشرة جراء انتشار كوروان.  إجراءعدم القدرة على  •
 قلة املراجع و الدراسات الوطنية حول املوضوع، واالكتفاء تقريبا ابلدراسات املشرقية. •
 و املختصني. بعض األساتذةجهل مفهوم الوعي اجلبائي و دوره حىت عند  •
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 اتسعا:دراسات سابقة: 

/   2015: هي مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت يف علوم التسيري يف جامعة املسيلة للسنة اجلامعية  ساملي مجعةدراسة -1
حتت عنوان واقع ومتطلبات حتقيق الوعي الضرييب، لقد مت تقسيم الدراسة إىل جانبني أوهلما نظري مت التطرق فيه إىل إعطاء   2014

الضرييب، أما اجلانب الثاين فقد خصص للدراسة امليدانية على عينة من املكلفني ابلضريبية لوالية املسيلة،  مفاهيم أساسية مرتبطة ابلوعي 
 ولقد اعتمدت هذه الدراسة على اإلشكالية التالية: ما هو واقع الوعي الضرييب لدى املكلفني ابلضريبة على مستوى والية املسيلة؟ وما هي

 فرضيات مت التوصل إىل النتائج التالية: متطلبات حتقيقه؟، وبعد دراسة ال
 إن أهم إسهامات الوعي اجلبائي الرتكيز على احلد من ظاهرة التهرب الضرييب.   •
 ضعف الوعي الضرييب لدى املكلف سببه سوء العالقة ابإلدارة اجلبائية.   •
 .من قبل الدولة  غياب خطة واضحة ومرسومة األهداف ومضبوطة لنشر الوعي اجلبائي •

العالقة بني املكلف وإدارة الضريبة وأثرها على التحصيل واجلباية،وهي عبارة عن مذكرة ماجستري  حسام فايز أمحد عبد الغفور:  دراسة-2
ما أثر العالقة بني املكلف وإدارة الضريبة يف  :، حيث متثلت إشكالية البحث يف2008جبامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطني سنة 

 التحصيل واجلباية؟ 
تناولت هذه الدراسة العالقة بني املكلف واإلدارة الضريبية، وسعت إىل التعرف على طبيعة العالقة بينها وذلك من خالل التعرف على  

 احلقوق والتزامات كل منهما، ومن مث أثر ذلك على التحصيل اجلبائي. 
التحصيل اجلبائي، نذكر منها إنصاف املكلف من خالل وتوصلت إىل جمموعة من النتائج وهي أنه يوجد عوامل تؤثر أتثريا إجيابيا على 

 .التنزيالت اليت نص عليها القانون، وأخرى سلبية وتتمثل يف عدم توافر الثقة بني املكلف واإلدارة

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت يف العلوم االقتصادية جبامعة مسيلة للسنة اجلامعية  عادل:  دراسة رواري-3
 حتت عنوان:مسامهة الوعي اجلبائي يف االلتزام ابملسؤوليات اجلبائية للمكلفني اخلاضعني للضريبة اجلزافية الوحيدة.  2016/2017

رق يف  هدفت هذه الدراسة إىل إبراز دور الوعي اجلبائي يف االلتزام ابملسؤوليات اجلبائية للمكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة، حيث مت التط
النظري إىل مفهوم للوعي اجلبائي ومصادره وأسباب ضعفه يف اجلزائر، ابإلضافة إىل مفهوم اإلدارة اجلبائية واملكلفني وبيان  اجلانب 

وال إىل اإللتزامات الضريبية لكل منهما، ويف األخري مت دراسة الضريبة اجلزافية الوحيدة انطالقا من جمال تطبيقها والتزامات اخلاضعني هلا وص
الذي وجه إىل عينة من املكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة يف  االستبياننتائج كان حتليل جتها، أما يف اجلانب التطبيقي للدراسة  توزيع ان

:ما مدى مسامهة الوعي اجلبائي يف االلتزام ابملسؤوليات اجلبائية للمكلفني اخلاضعني األيتعلى الشكل  اإلشكالية وقد صيغت دائرة مقرة، 
 النتائج التالية:  إىلللضريبة اجلزافية الوحيدة؟ و قد مت التوصل 

 النظام اجلزائري ال يستهدف نشر الوعي اجلبائي بني املكلفني . إن •
 . االلتزام الضرييب للمكلفني الوعي اجلبائي يف انه يساهم بدرجة كبرية يف أمهية تكمن  •
 اجلبائيىة ساهم يف نفور املكلفني منها. اإلدارةتعدد و تنوع االلتزامات الضريبية و ضعف العالقة مع  إن •

 



ةـــــــ مقدم   
 

 
 د

يف عبارة عن حبث جزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس يف العلوم املالية و املصرفية جامعة القادسية  دراسة ندى عباس نوري: -4
 . العامة  اإليراداتحتت عنوان:دور الوعي الضرييب يف دعم   2019سنة 

وسائل عديدة للتهرب من دفع  إلىإتباعوكانت مشكلة البحث يف االنعكاس السليب على احلصيلة اجلبائية جراء جلوء املكلفني اخلاضعني 
 املبالغ املرتتبة عنهم. 

الرفع من   التعرف على العوامل اليت تقلل و تزيد يف الوعي الضرييب، و التعرف على أمهية الوعي الضرييب يف إىلوهدفت هذه الدراسة 
 العامة.  اإليرادات

 : أبرزهانتائج، إىلوقد توصلت 
 جيد.  إعالمالوعي الضرييب له دور يف زايدة احلصيلة اجلبائية و لكي حنصل على ضرييب جيد البد من وجود  •
 مشكلة الوعي الضرييب مرتبط بعيوب التشريع الضرييب. •

 حتت عنوان: 2016جامعة النهرين،العراق، سنة  األعمالمذكرة ماجستري بكلية اقتصادايت  دراسة عالء حسني علوان: -5
 يف تنمية الوعي الضرييب للمواطن العراقي. اإلعالمدور 

من األمور املهمة اليت تؤثر وبشكل كبري على زايدة التهرب الضرييب واخنفاض احلصيلة الضريبية هو الوعي  متثلت مشكلة البحث يف: 
 األمرمن الوسائل املهمة يف زايدة الوعي الضرييب  اإلعالمالضرييب للمكلف وابلتايل عدم حتقيق األهداف املخطط هلا من الضرائب، ويعترب 

اليت تسعى هلا الدولة من خالل فرضها على املكلفني اخلاضعني هلا وابلتايل سيتحفز   واألهدافيبة الذي سيجعل املكلف يفهم معىن الضر 
 .يرتتب عليه من مبالغ ضريبية بتسديد ما

 ضرييب فعال     إعالمهناك يف زايدة الوعي الضرييب للمكلف العراقي، اذ انه كلما كان  اإلعالمتبيان دور  إىلهتدف هذه الدراسة 
و قنوات خمتلفة يعرف مباهية الضريبة و اهلدف من فرضها، سنجد هناك ارتفاع يف الوعي الضرييب األمر الذي سيجعل املكلفني  و بوسائل 

 يلتزمون بتسديد مستحقاهتم اجلبائية. 
 النتائج التالية:  إىلاسة وقد توصلت هذه الدر 

السياسة الضريبية يف مكافحة الفساد، من خالل شعور كل مواطن ابن  إجناحالوعي الضرييب من الوسائل اجلوهرية يف  •
 مسامهته بدفع الضريبة تساهم يف بناء اجملتمع و تنميته و ازدهاره. 

 في زايدة الوعي للمواطنني . اإلعالمهناك ضعف يف دور  •
 مل يتم استغالل مواقع التواصل االجتماعي يف عملية نشر الوعي الضرييب .  •
الذي حيفزه  األمرلدى املكلف ،  إنفاقهاو الندوات العلمية و اليت تولد نظرة اجيابية حول الضريبة و كيفية  قلة املؤمترات •

 لتسديد ذممه الضريبية.
 اليوجد سعي من الدولة يف نشر الثقافة الضريبية من خالل املناهج الدراسية .  •

 



 

األول   الــفـصــل   

اإلطار النظري و المفـاهيمي  
 للوعي الجبائي 
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 متهيد:
من   و هو  اجلبائية،  اإليرادات  تؤثر بشكل كبري يف حجم  اليت  املهمة  األمور  من  يعد  اجلبائي  الوعي  تركز    أهمإن مستوى  اليت  املواضيع 

و ذلك الشتماله على العديد من العوامل اليت تؤثر   ألخرىاجلبائية على تنميتها و نشرها، حيث خيتلف الوعي اجلبائي من دولة    األنظمة
 عليه و تزيد يف نسبته.

جمهوال    الذي تركه يبقى  األمرففي اجلزائر يعترب الوعي اجلبائي مصطلح حديث نسبيا و مل بتم حماولة تبين نشره و تنميته من قبل الدولة،  
 .الذي يلعبه يف اجملتمع بشكل عام غري املختصني يف جمال اجلباية، و منه جهل أمهيته الكبرية لدى أوساط املكلفني ابلدور أوساطنسبيا يف 

 مبحثني:  إىلو عليه مت تقسيم اجلانب النظري 

 املبحث األول: ماهية الوعي اجلبائي. 

 اجلبائي. املبحث الثاين: ركائز تنمية الوعي 
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 املبحث األول:ماهية الوعي اجلبائي 

طراف اليت هلا عالقة ابلوعي اجلبائي، و كذا إبراز أمهيته و إن التطرق ملوضوع الوعي اجلبائي يتطلب منا أوال التطرق إىل تعريفه و تبيان األ
 أهم أسباب ضعفه يف اجلزائر.

 املطلب األول:تعريف الوعي اجلبائي 

الشرط األساسي لنيل األهداف واكتساب الطموحات الرفيعة واختاذ السبل الصحيحة .وهلذا اليستطيع اإلنسان أن حيدث أي   لوعييعترب ا
بعتغيري يف سلوكه وتصرفاته   ورفع مستواه  إال  تنمية وعيه  املبادرة إىل  وبسمو الوعي يتمكن اإلنسان من نيل حالة االستقامة   الفكري.د 

 والثبات .

دراك اخلطوات الالزمة يف حتقيق األهداف الفردية واجلماعية ويرتبط الوعي بكل  إ ابلتفكري يعين القدرة على تقومي كفاءة التفكري و   لوعيوا
التفكري ويف جمال الوعي جند انه يشرتك يف فلسفة الوعي العام وخيتلف اجلبائي    شؤون احلياة ولكل جمال له وعيه وضرورته وتشكيله منط 

  ف فلسفة الوعي الضريبة وأمهيتها ودورها واملسؤوليات امللقاة على عاتق مجيع األطراف وأتثريها على جوانيب التطور واالرتقاء والتنميةابختال
 .1يف اجملتمع

مي اخلدمات ومتثل الدولة القوة املنظمة لشؤون اجملتمع واليت متلك أعلى سلطة قانونية خيضع هلا مجيع األفراد ويقع على عاتقها عبء تقد 
على جزء منها من أفراد اجملتمع الذين يستفيدون من    أونفقات عامة جيب أن حتصل عليها    إىلاملواطنني , لذلك فهي حباجة    إىلالعامة  

لذلك تنطلق فكرة اد يف حتمل أعباء املصلحة العامة.هذه اخلدمات وميكن أن يكون دفع الضريبة هو ابرز شكل من أشكال مسامهة األفر 
 . ل أعباءها كل وفق مقدرته املالية فرض الضرائب يف العصر احلديث من وجود مصلحة عامة واحدة وعلى اجلميع املشاركة يف حتم

هو أن يقتنع كل مكلف بدفع الضريبة املرتتبة عليه , وهذا األمر يتطلب أن تقوم السلطات برتشيد األنفاق العام  :بائيالوعي اجل .1
 . 2تعود عليه يف شكل منافع وخدمات مباشرة أو غري مباشرة  إمنايشعر دافع الضريبة أن املوارد العامة مبا خيدم الصاحل العام حىت 

ة تعني الدولة على يقصد ابلوعي اجلبائي شعور املواطن بواجبه حنو وطنه وما يقتضيه ذلك من تضحيات مادي  :الوعي اجلبائي .2
 . 3عليها من أعباء  مواجهة ما يلقى

عنه يتمثل يف اقتناع املكلفني بدفع الضريبة إىل درجة يدرك فيها أن دفعه للضرائب إمنا يعود عليه ابلنفع، ما ينتج  اجلبائي  من هذا فالوعي  
إحدى ضرورات اجملتمع، حيث أن توفر الوعي الكايف لدى    اجلبائييف األخري االرتقاء يف تقدمي اخلدمات وتنمية اجملتمع، إذ يعترب الوعي  

 أفراد اجملتمع يساعد على حتقيق وبلوغ أهداف اإلنفاق العام.
 
 
 

 
 . 54.ص 2003احلسون،عالء.تنمية الوعي .دار الغدير 1
،مركز  12/11/2008الضرييب و التهرب الضرييب و أتثريها على التنمية،ورقة عمل مقدمة اىل الندوة العلمية الضريبية االوىل ،سامل حممد عبود معني عايش،العالقة بني الوعي 2

 . 04حبوث املستهلك،جامعة بغداد ، ص
 .155-154،ص2003انصر مراد،فعالية النظام الضرييب بني النظرية و التطبيق ،دار هومة،اجلزائر ، 3
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 لوعي اجلبائياب طراف ذات العالقةاألملطلب الثاين:ا

 . هبامهام يتحتم القيام   لإلدارةالضريبية ، فاملكلف له واجبات و حقوق و  أخرىباإلدارةللوعي اجلبائي عالقة ابملكلف و 

 ملكلف الضريب ا -1

 املكلف الضريب  أوال: تعريف

معنواي( الذي تفرض عليه الضريبية مبوجب القانون  أوكان طبيعيا   سواءهو الشخص ) ، ودافع الضريبية  أواملمول  أيضايسمى :01تعريف 
 1. السلطات الضريبية  إىلالضرييب و من مث يتوجب عليه دفعها 

املكلف ابلضريبة هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يعينه القانون بدفع الضريبة والذي يكون عليه واجب االلتزام ابملسامهة  :02تعريف 
 2لها الدولة. يف األعباء العامة اليت تتحم

 اثنيا: واجبات املكلفني ابلضريبة وحقوقهم

املكلف    حبماية  تسمح  وضماانت  حقوقا  اجلزائري  اجلبائي  املشرع  اإلدارةمينح  أعوان  تسلط  من  تطبيق    ابلضريبة  يف  والتعسف  اجلبائية 
أداء   إطار  املشرع من حقوق يف  هلم  ملا خيوله  نظرا  واإلجراءات  عليه  القوانني  أوجب  من هذه احلقوق  املكلف  يستفيد  ولكي  وظيفتهم، 

 :3عة من الواجبات وعدم اإلخالل هبا، نذكر من احلقوق و الواجبات ما يلياملشرع االلتزام مبجمو 

 : واجبات املكلفني ابلضريبة أ
 خيضع املكلف ابلضريبة إىل نوعني من الواجبات حيث جند منها:

 زم املشرع اجلبائي املكلفني ابلضريبة القيام ابلتصرحيات التالية: يل : الواجبات اجلبائية: 1 - أ
التصريح ابلوجود: يرتتب على كل مكلف جديد خاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبةعلى أرابح الشركات املقدمة  ▪

إقليميا، حيدد فيه االسم ولقب وعنوان خالل الثالثني يوما األوىل لبداية نشاطهم تصرحيا ابلوجود إىل مفتشية الضرائب التابع هلا  
 لطبيعة نشاطه واملقر الرئيسي للمحل.  املكلف، إضافة إىل املعلومات الضرورية 

للضرائب والرسوم التصريح   التصرحيات الشهرية أو الثالثية لرقم األعمال: جيب على املكلفني املمارسني لنشاط ما، واخلاضعني ▪
 النشاط. حسب طبيعة املؤسسة ونوع  ثالثي لدى املصاحل املختصة إقليميابرقم أعماهلم خالل كل شهر أو 

ريل من كل ف والنتائج: ألزم املشرع اجلبائي املكلفني ابلضريبة اكتتاب التصريح اإلمجايل ابألرابح والنتائج قبل أول أ  ابألرابحالتصريح السنوي  
 سنة، وحيتوي هذا التصريح على ما يلي:

 
و االقتصاد،جامعة    اإلدارة،كلية 19يف احلد من التهرب الضرييب،جملة االقتصاد اخلليجي،العدد  أتثريهاالضريبية و  اإلدارةقة بني املكلف و سهام حممد جاسم،العال 1

 . 13،ص2011البصرة،
 . 27،ص2013دكتوراه،كلية احلقوق جامعة تلمسان،أطروحةاخلاضعني للضريبة، لألشخاصفاطمة زعزوعة،احلماية القانونية 2
 
 . 102-99ص  -يف مافحة التهرب اجلبائي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري ختصص نقود و بنوك جامعة تلمسان ص أثرها عبد الغين بوشري، فعالية الرقابة اجلبائية و 3
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 العناصر الضرورية لتحديد الدخل اخلاضع للضريبة.   •

 قيمة األرابح اخلاضعة لالقتطاع الضرييب.  •
 قائمة األشخاص الذين يعتربون جبائيا حتت كفالة املكلف ابلضريبة. •

 واثئق اإلثبات اجلبائية املتعلقة بعمليات النشاط وخمتلف األعباء والتكاليف. •
ة وترسل إىل اإلدارة اجلبائية، وجيب على مفتش الضرائب أن يسلم وصال للمكلف ابلضريبة حترر هذه التصرحيات على مطبوعات خاص

 بعد االلتزام هبا.
التصريح ابلتنازل أو التوقف عن النشاط يلزم املكلفون ابلتصريح عن ذلك خالل   - التصريح ابلتنازل أو التوقف عن النشاط: يف حالة 
لنشاط، ويف حالة الوفاة فيتعني على ذوي الفقيد التصريح ابملداخيل اخلاضعة للضريبة يف اجل  ( أايم ابتدءا من اتريخ التوقف عن ا10)
 ( أشهر اعتبارا من اتريخ الوفاة.06)
مجلة من اإلجراءات هتدف إىل حماربة التهرب الضرييب، من أمهها إلزام    2002وضع رقم التعريف اإلحصائي: تضمن قانون املالية لسنة    -

رقم تعريف إحصائي يربز يف كل الواثئق املتعلقة بنشاطهم واملوجهة إىل األشخاص أو اإلدارات أو املصاحل العمومية املتعامل  املكلفني بوضع
معها، ويهدف إىل تسهيل التسيري اجلبائي للملفات اجلبائية، ويؤدي عدم االلتزام بوضع هذا الرقم أو التصريح مبعلومات خاطئة عنه إىل  

 ن احلقوق التالية:حرمان املكلفني م
 تسليم شهادات اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة.   •
 تسليم مستخرجات من جداول الضرائب. •

 منح أتجيالت قانونية عن دفع احلقوق والرسوم.  •

 الواجبات احملاسبية: :2-أ
كما أوجب املشرع اجلزائري على كل  ،جيب على املكلفني احرتام املبادئ احملاسبية والتقيد هبا، من خالل مسك حماسبة صحيحة ودقيقة  

 من يزاول نشاطا جتاراي إمساك الدفاتر املنصوص عليها يف القانون التجاري،وهي: 
اليت تقوم هبا املؤسسة بتواريخ متتابعة، حيث أن   ، تسجل فيه العملياتدفرت اليومية: عبارة عن دفرت مرقم وخمتوم من قبل احملكمة املختصة 

كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم مبسك دفرت اليومية ويسجل فيه يوما بيوم عمليات نشاط املؤسسة ابنتظام، ومن دون 
 املستندات اخلاصة إبثبات خمتلف العمليات.  إرفاق إىل إضافة ترك فراغ أشطب ، 

من القانون التجاري أنه جيب   10رت اجلرد :جيب على التجار القيام جبرد عناصر األصول مرة على األقل خالل السنة،حيث تنص املادة  دف
 على كل شخص طبيعي أو معنوي حيمل صفة التاجر أن جيري سنواي جرد عناصر أصول وخصوم مقاولته، ويقفل كافة 

 ائر واألرابح بدفاتر اجلرد".  حساابته بقصد إعداد امليزانية وحساب اخلس 
املستند  إىل  إضافة  هلا  الثبوتية  والواثئق  احملاسبية  املكلف االحتفاظ ابلدفاتر  اجلزائري  املشرع  :يلزم  املراسالت  وسندات  الدفاتر  ات  حفظ 

من القانون التجاري فأنه جيب االحتفاظ بسندات املراسالت طيلة   12( سنوات، وطبقا للمادة  10املشار إليها يف القانون التجاري ملدة )
املدة ابتداء من اتريخ حتريرها كما أن أي إخالل هبذه الشروط السابقة الذكر يؤدي إىل رفض احملاسبة من قبل احملققني، وابلتايل فإن   نفس

 املكلف يعترب خمالفا للواجبات احملاسبية. 



 الفصل األول                                                 اإلطار النظري واملفاهيمي للوعي اجلبائي
 

 
10 

 حقوق املكلفني:-ب
حق املكلف ابالعرتاض ضمن مدة زمنية احلق يف االعرتاض: يعترب هذا احلق من احلقوق اليت أصبحت مقررة للمكلف، ويكون   ▪

 حمددة، فإذا انقضت هذه املدة ومل يتقدم املكلف ابعرتاضها أصبح التقدير قطعيا.
احلق يف اللجوء للقضاء يعترب حق اللجوء إىل القضاء من احلقوق األساسية والتقليدية لكل إنسان، وكذلك األمر نفسه ابلنسبة   ▪

جوء إىل القضاء يف حالة تقدمي اعرتاض إىل اإلدارة الضريبية ومل تقبل هذه األخرية أو مل  للمكلف، حيث أنه من حق املكلف الل
 ترد على اعرتاضه خالل مدة حمددة.  

إعادة الضريبة أو املبالغ املسددة ابلزايدة: تعمل التشريعات على رد املبالغ الضريبية اليت دفعها املكلف زايدة عن مبلغ الضريبة،  ▪
 ويعترب هذا احلق من أهم حقوق املكلف. 

اليت ▪ الكافية  ابملعلومات  املكلفني  تزود  أن  الضريبية  اإلدارة  على  الضرييب:  االستعالم  يف  املكلف  يستعلمو  احلق  وحق  عنها،  ن 
ابالستعالم الضرييب يتوافق مع أحد قواعد فرض الضريبة، وهي قاعدة اليقني، حبيث ينبغي أن يعرف املكلف القواعد اليت ستطبق  

 عليه، ومبلغ الضريبة الذي جيب أن يدفعه. 
بياانت اإلقرار ▪ لديهم صعوابت يف ملئ  الذين تكون  لضرييب، كما يف حالة املكلف  ا احلق يف املساعدة :هناك بعض املكلفني 

األمي، الذي ال يعرف القراءة والكتابة أو املكلف املعوق، فمثل هؤالء املكلفني هلم احلق يف اللجوء لإلدارة الضريبية ملساعدهتم،  
 1كل مساعدة ممكنة هلؤالء املكلفني.واإلدارة الضريبية تكون ملزمة هبذا اخلصوص أن تقدم  

 اجلبائية:ابلنسبة لإلدارة  -2
 أوال: تعريف اإلدارة الضريبية.

إليه من فروع وما تتضمنه من درجات وظيفية متعددة واليت تشكل   :01التعريف   تتفرع  وما  العامة  الضرائب جمموع اهليئات  إدارة  متثل 
 2مبجملها جمموعة العمليات اليت هتدف إىل تطبيق وتنفيذ قانون الضريبة.

إن اإلدارة الضريبية تعرف بذلك اجلهاز الفين الذي يتمتع ابلشرعية القانونية والذي يتحمل مسؤولية تنفيذ التشريع الضرييب،   :02التعريف
ليت  ويعمل كهمزة وصل بني املكلفني ابلضريبة والنظام الضرييب، وتعترب اإلدارة الضريبية عامل أساسي وحمرك لإلصالح اجلبائي، إذ أهنا هي ا

تطبيق خمتلف اإلجراءات والتشريعات وحتسيس املكلف هبا، فالتشريع اجلبائي وحده غري قادر على حتقيق أهداف السياسة سوف تقوم ب
دارة  اجلبائية ما مل تتوفر إدارة ضريبية تتميز بدرجة عالية من الكفاءة، إذ أن النظام الضرييب األحسن تصورا ال تكون له قيمة إال بفضل اإل

 .3اليت تطبقه

 

 
 

 . 102-99ص-املرجع نفسه صعبد الغين بوشري،1
 . 53.ص1998ماجستري،معهد العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر. نصرية حيياوي،دراسة حول التهرب و الغش الضرييب،مذكرة2
 .77،ص2009ر،امحدمحو،جباية املؤسسة ،مكتبة بوداود،اجلزائر،منور اوسري3
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 نيا :مهام اإلدارة الضريبية اث 

الضرييب من خ الشأن  تدخل ابملالية يف  واليت  ابملالية،  املكلفة  الوزارة  الضريبية، من خالل  والتشريعات  القوانني  بتنفيذ  الل  تقوم احلكومة 
 1:التالية  اإلدارة الضريبية اليت خيتلف تنظيمها ودرجة استقالليتها من بلد إىل أخر، وتقوم اإلدارة الضريبية ابملهام

 تفسري التشريع الضرييب من خالل إصدار القرارات التنظيمية وتطبيق هذا القانون.  •
 حتصيل الديون الضريبية لدى املكلفني.   •
 تقدير الغرامات الضريبية وفوائد التأخري.  •
 تنظيم وتيسر املصاحل الضريبية وضبط انتشارها عرب األقاليم.   •
 إدارة املوارد البشرية الضريبية عن طريق أتهيلها ، توظيفها، تكوينها، وفق اإلجراءات املعتمدة يف اإلدارات العمومية.  •
 الغش الضرييب.   القيام ابلتحقيقات الضريبية يف جمال مكافحة  •

 .ضريبية اثلثا: مقومات جناح اإلدارة ال

 يتطلب جناح إدارة الضرائب يف أتدية وظائفها توفر عدة مقومات ميكن إمجاهلا فيما يلي:

توفر العناصر الفنية واإلدارية ذات الكفاءة العالية واخلربة الواسعة وذلك من خالل تكوين متخصصني يف الضرائب، والذي يرفع  •
 دوري قصري املدى لتلكالعناصرمستوى أتهيل وتدريب تلك العناصر مع وضع برانمج تكوين 

 ترقية احلوار بني اإلدارة واملكلف لتحسني العالقة بينهما وكسب ثقة املكلف •
الضرييب   • العمل  املوضوعية األخالقيات  الظروف  له  وتؤمن  الضرييب  النظام  تطبيق  أحسن  أن تضمن  الضريبية  اإلدارة  جيب على 

 ومردوديته التامة. 
ضريبية   • رقابية  نظم  املناسبة  وضع  العقوابت  معفرض  املرتكبة  املخالفات  خمتلف  اكتشاف  وسرعة  بدقتها  تتميز  واليت  فعالة، 

 ملرتكبيها. 
 النظام الضرييب. مردودية القضاء على السلوك اإلداري البريوقراطي حيث أن هذا األخري يؤثر سلبا على  •
عمل وسرعة تنفيذه كما ميكن حصر مجيع املكلفني وحتديد ما  تزويد خمتلف اإلدارات الضريبية أبجهزة اإلعالم اآليل قصد إتقان ال •

 يستحق عليهم من ضرائب.
 .اإلدارة الضريبية تعميق وسائل االتصال بني اإلدارة واملكلفني وهذا ال يكون إال من خالل اإلعداد اجليد لرجال  •
جهة وختفيض حجم املنازعات الضريبية تبسيط قوانني الضرائب و إجراءات تنفيذها حىت يسهل عمل موظفي إدارة الضرائب من  •

 اليت قد تنشأ بني املكلفني وإدارة الضرائب من جهة أخرى.

 
 . 114مرجع سابق،ص،2003انصر مراد،1
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إقامة تعاون وثيق بني إدارة الضرائب وخمتلف اإلدارات احلكومية مثل إدارة اجلمارك والبنوك قصد تزويد إدارة الضرائب مبا حتتاجه   •
 من معلومات وتوضيحات حول نشاط املكلفني. 

 :أمهية الوعي اجلبائيالثالثملطلب  ا

 : ابلنسبة للمكلف أمهية حتقيق الوعي اجلبائي أوال: 

أن   ختتلف أمهية الوعي اجلبائي ابختالف نوع الضريبة حيث تتميز الضرائب املباشرة أبهنا تشعر املكلفني بواجباهتم اجلبائية ويرجع ذلك إىل
دخله إىل الدولة، أما الضرائب غري مباشرة فلكوهنا تفرض على اإلنفاق فإن املكلف ال  املكلف ابلضريبة يدفعها يف شكل تضحية جبزء من  

 .1يشعر هبا بل يعتربها جزء من سعر املنتج أو اخلدمة مما يؤدي إىل عدم شعوره ابلواجب الضرييب الذي يساهم يف اخنفاض الوعي اجلبائي

 للمكلفني يف النقاط التالية: ميكن اختصار أمهية الوعي اجلبائي ابلنسبة 

 يعمل الوعي اجلبائي على إزالة أسباب التوتر وخلق الثقة املتبادلة بني املكلف واإلدارة اجلبائية وحتقيق التعاون بينهما.  •
 تغيري ذهنية الرأي العام حبيث ال يرى مجهور املكلفني اإلدارة اجلبائية خصما وإمنا إدارة ضرورية لكل جمتمع متحضر.  •
 اء على النظرة السائدة عند املكلفني أبن الضريبة جمرد عبئ.القض •
 حتسيس املكلف مبسؤوليته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.   •
 معرفة املكلف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضريبية.   •
 جتنب العقوابت عن طريق تقدمي التصريح الصحيح والدفع يف املواعيد احملددة قانوان. •

 
 : ابلنسبة لإلدارة اجلبائية أمهية حتقيق الوعي اجلبائي : اثنيا

تؤثر سياسة اإلدارة الضريبية بشكل كبري يف مستوى العالقة بني املكلف واإلدارة الضريبية وكذلك يف مستوى التحصيل واجلباية، وعليه  
األهداف املرجوة، حيث يتوجب على املشرع الضرييب أن  يتوجب على اإلدارة الضريبية عند وضع اخلطط أن أتخذ بعني االعتبار حتقيق 

يعمل على وضع تشريعات ضريبية مالئمة لواقع ولظروف املكلف، وللظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة يف ذلك البلد، 
خلطط و مالئمتها مع الظروف وعلى اإلدارة الضريبية أن تعمل على وضع اخلطط والسياسات املناسبة، وأن تعمل على تعديل هذه ا

 2واألوضاع، وأن تعمل اإلدارة الضريبية كذلك على متابعتها و تقييمها ابستمرار. 

وكذلك يتوجب على اإلدارة الضريبية أن تعمل على تبسيط اإلجراءات املتبعة داخل الدوائر الضريبية وأن ال يكون مهها وهدفها الوحيد 
م ابلضغط الشديد على مأموري التقدير أنفسهم التحقيق ذلك، ألنه إذا مت ذلك فانه سوف يكون على  حجم اجلباية واالجناز، وأن ال تقو 

حساب األهداف األخرى اليت تسعى الدولة لتحقيقها ، كذلك يتوجب على اإلدارة الضريبية أن يكون لديها اخلربات ، و اإلملام املايل  

 
 .69،ص2003حممد عباس حمرزي،اقتصادايت اجلباية و الضرائب،دار هومة،اجلزائر،1
 . 108املرجع نفسه.ص2
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ف االقتصادية والسياسية والبيئة احمليطة حيث أن هذا الوعي و املعرفة يساعد اإلدارة  واحملاسيب و الضرييب، وأن يكون لديها وعي ابلظرو 
 الضريبية يف وضع اخلطط و تعديلها ومتابعتها، ويف وضع االقرتاحات لتعديل القوانني، وكذلك وضع اللوائح والتعليمات وإصدارها. 

عي الضرييب املطلوب منه أن يعمل دوما على زايدة خربته واطالعه على ويتوجب على مأمور التقدير حىت تكون لديه اخلربة الكافية والو 
لد يكون  وأن  بعمله،  اخلاصة  واجملالت  التقارير  وكذلك  الصلة،  ذات  األخرى  والقوانني  والقانونية،  والضريبية  واملالية  احملاسبية  يه  األمور 

تلفة، مما ينعكس أثره اجيابيا على مقدار وعيه وابلتايل موضوعية القرار االستعداد لتطوير نفسه ومعرفته وأن يكون لديه إملام ابلقطاعات املخ
التقدير   ومأمور  الضريبية،  اإلدارة  أمهية  مدى  يتبني  تقدم  ما  على  بناء  واجلباية.  التحصيل  املستوى  وزايدة  رفع  هذا  ويف  سيتخذه،  الذي 

ن هناك وعي ضرييب لدى اإلدارة الضريبية، ولدي مأمور التقدير، كلما  ابلوعي الضرييب واملعرفة الكافية ابلظروف احمليطة، حيث أنه كلما كا
ساعد ذلك يف حتسني العالقة بني املكلف واإلدارة الضريبية، وابلتايل ينعكس إجيااب على مستوى التحصيل واجلباية ، وعلى العكس من  

ال بقلة  التقدير  ومأمور  ابملكلفني  الضريبية  اإلدارة  وصفت  ما  إذا  حبيث  االقتصادية  ذلك،  ابلظروف  الكافية  املعرفة  وعدم  الضرييب  وعي 
لى  واالجتماعية احمليطة ابملكلفني، فإن هذا سيؤدي حتما إىل توسيع الفجوة القائمة بني املكلف واإلدارة الضريبية وابلتايل ينعكس سلبا ع

 .1مستوى التحصيل واجلباية 

 ه سباب ضعفو أالوعي اجلبائي : مصادر رابعاملطلب ال

بيان   تتنوع مصادره، وسنحاول من خالل هذا املطلب  تتنوع أسباب ضعف الوعي اجلبائي من دولة ألخرى ومن منطقة ألخرى، وكذا 
 أسباب ضعفه ومصادره يف اجلزائر.

 : مصادر الوعي اجلبائي أوال

اجلبائي:  -1 اجلبائية  اإلعالم  اإلدارة  عامة    ولؤ املس  تعترب  بصفة  املواطنني  لدى  اجلبائي  الوعي  وتوليد  تكوين  عملية  عن  املباشر 
ما   وهذا  الرمسي،  واإلعالم  احلديثة  التكنولوجيا  استخدام  طريق  عن  خاصة  بصفة  ابلضريبة  العامة    هابشرتواملكلفني  املديرية  مصاحل 

ابملستجدات اليت تطرأ على القوانني اجلبائية،    هموإعالمللضرائب عن طريق وضع موقع الكرتوين خاص هبا هبدف إعالم املكلفني  
أو حتميل كافة القوانني والواثئق اليت ختص وضعيته اجلبائية، كما ميكن للمكلف طلب    إليه واإلطالعحيث ميكن للمكلف الولوج  

على يتوجب  مكوانهتا، كما  مبختلف  اجلبائية  املصاحل  من  املباشر  الطلب  طريق  عن  والواثئق  القوانني  إجابة   هذه  الضرائب  أعوان 
 م. واإلعالاملكلفني عن خمتلف انشغاالهتم اجلبائية مراعني يف ذلك املواصفات املتعلقة إبجراءات االستقبال 

ملعرفة   للمكلفني  اجلبائية  التوعية  عملية  يف  مهما  الرمسي  غري  اإلعالم  دور  والثقافة   التزاماهتميبقى  احلس  لتطوير  اجلبائية  وواجباهتم 
إال أنه يبقى حمدودا يف اجلزائر لعدم تكوين الصحافيني يف هذا اجلانب، وعدم وجود جمالت أو قنوات اتصال متخصصة يف    اجلبائية،

 االقتصاد أواجلباية بصفة خاصة. 

 
 .78-76على التحصيل و اجلباية ،مذكرة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية،فلسطني   أثرها،و الضريبية اإلدارةة بني املكلف و العالق،فايز عبد الغفورحسام 1

 .مأمور التقدير: أي موظف أو أي جلنة من املوظفني مفوض أو مفوضة إبجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة
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املكلف:  -2 للمكلفني    وكيل  أنه ميكن  اجلزائر على  اجلبائية يف  القوانني  تشعر   اختيارتنص  أن  ليمثلهم حيث جيب  وكيل جبائي 
اإلدارة املكلف هبذا احلق إجباراي، حيث يلعب وكيل املكلف دورا مهما يف قضية نشر الوعي الضرييب، فمن جهة يكون مطالبا أبن  

البا وتقع يكون لديه القدر الكايف من الوعي الضرييب، ليتمكن من متثيل املكلف ابلشكل الصحيح، ومن جهة أخرى فإنه يكون مط
عليه مسؤولية نشر الوعي الضرييب بني صفوف املكلفني الذين قاموا بتوكيله ملتابعة قضاايهم اجلبائية واملالية، إذ أن املكلف عادة ما 

كل    ا حيققوهذ  جيهل األمور اجلبائية واحملاسبية وغريها، فيعهد هبذا األمر للوكيل ليقوم مقامه يف متابعة مجيع معامالته املالية واجلبائية
القول إن املكلف ومن خالل احتكاكه ابلوكيل اجلبائي فإنه   من مصلحة اإلدارة اجلبائية واملكلف على حد سواء، ومن هنا ميكن 

 .  يستمد منه معرفة ضريبية واقتناع إبلزامية اخلضوع للقانون اجلبائي

 اجلبائي يف اجلزائر  : أسباب ضعف الوعياثنيا

 الوعي الضرييب إىل أسباب مباشرة وأخرى غري مباشرة كالتايل:تنقسم أسباب ضعف 

 األسباب املباشرة: وتتمثل فيما يلي: -1

ساهم بشكل مباشر يف ضعف مستوى الوعي اجلبائي من خالل عدم    القوانني اجلبائية يف نظر املكلفإن تعقيد  األسباب التشريعية:    -أ
وعدم   للقوانني  الصحيح  اجلبائي،الفهم  الوكيل  على  االعتماد  ثقافة  غياب  نالحظ  اجلزائر  ويف  اجلبائية،  اإلدارة  قبل  من  فوكيل   تفسريها 

يه القدر الكايف من الوعي الضرييب، ليتمكن من  املكلف يلعب دورا مهما يف قضية الوعي الضرييب، فمن جهة يكون مطالبا أبن يكون لد
متثيل املكلف ابلشكل الصحيح، ومن جهة أخرى فإنه يكون مطالبا وتقع عليه مسؤولية نشر الوعي الضرييب بني صفوف املكلفني الذين 

ات الضريبية واحملاسبية وغريها، فيعهد هبذا قاموا بتوكيله ملتابعة قضاايهم الضريبية واملالية، إذ أن املكلف عادة ما جيد صعوبة يف فهم التشريع
 .1األمر للوكيل ليقوم مقامه يف متابعة مجيع معامالته املالية والضريبية وهذا حيقق مصلحة كل من اإلدارة الضريبية واملكلف على حد سواء 

النقص يف الكفاءة اإلدارية والفنية، إضافة إىل إجراء الكثري من  األسباب اإلدارية:    -ب القوانني، أدى إىل ضعف  إن  التعديالت على 
أواملكلفني أعوان اإلدارة  أن تقوم   إذ    مسؤولية توعية املكلف تقع على عاتق الدولة،ف   اإلملام هبذا املوضوع سواء على  جيب على الدولة 

بني   الضرييب  الواجب  فكرة  إيقاظ  على  الدولة  تعمل  حبيث  ومهنية،  سياسية،  تنظيمات  خالل  من  وذلك  ضريبية،  توعية  برامج  بتنفيذ 
ا واملنجزات  ابملكاسب  املكلفني  تعريف  الضريبية  التوعية  تشمل  أن  بينهم، كذلك  الضرييب  والتكافل  التضامن  فكرة  ونشر  ليت  املكلفني، 

ى احملسوبية،و تعمل  حققتها الدولة هلم، على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وأن الدولة ممثلة أبجهزهتا تعمل دوما للقضاء عل
ئر  ، و هذا ما ال يوجد يف اجلزاألموال العامة، وأن الدولة تسعى للوصول إىل العدالة االجتماعية لتوزيع الدخول والثرواتاعلى حماربة هدر  

 . هنائيا

تعترب مسامهة وسائل االتصال يف توعية املكلفني يف اجلزائر ضعيفة مقارنة بدورها يف الدول املتقدمة وهذا راجع وسائل االتصال:    -ج
بماهية فمن التعر   الناس  مكنيبت  متخصص يعين    عالمإهكذافوجود  .لعدة أسباب منها عدم وجود وسائل إعالم متخصصة يف هذا اجملال

 
 79-،صمرجع سابقحسام فايز عبد الغفور ،1
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الضرييب، ليكون املكلف   اباللتزام يتعلق   عن طريق نشر القوانني الضريبية والتعليمات اخلاصة بتطبيقها وكل ما،إيراداهتاودور    وأمهيتهاالضريبة  
 ..الضرييب على دراية كافية حول ذلك مما جينب تعرضه للغش الضرييب

 وتربز أمهها يف:األسباب غري مباشرة:  -2

التارخيية:   -أ  السياسة االستعمارية يف اجلزائر اليت كانت تستعمل   األسباب  أموال املكلفني، هذا ما جسدته  لنهب  الضريبة هي أداة 
 الضريبة للحد من حرية األفراد. 

تعترب من أهم أسباب ضعف الوعي الضرييب حيث يعتقد املكلفون ابلضريبة أبن ما يدفعوه من ضرائب ال يعود األسباب النفسية:    -ب
الثقة ف،  نفعة عليهم ابمل إىل خلق  يؤدي  مما  الضريبية،  واإلدارة  املكلف  بني  التوتر  أسباب  إزالة  على  تعمل  أن  الضريبية  اإلدارة  يجب على 

دارة  املتبادلة بني الطرفني وحتقيق التعاون بينهما هذا من جهة، ولكي تتغري عقلية الرأي العام الضريبية، حبيث ال يرى مجهور املكلفني ابإل
خصما، وإمنا إدارة ضرورية لكل جمتمع متحضر من جهة أخرى، فالعالقة بني املكلفني واإلدارة الضريبية جيب أن ال تكون عالقة  الضريبية  

 1.عداء بل العكس من ذلك جيب أن تركز على دعائم الثقة والتعاون واملسؤولية املشرتكة يف سبيل النفع العام

م  االقتصاد غري رمسي:   -ج النوع  هذا  الضريبة ألهنم ال ميلكون سجل  جند يف  دفع  املكلفني غري جمربون على  السوق أبن  ن 
 جتاري، وهذا ما أدى إىل عدم اهتمامهم ابلضريبة. 
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 املبحث الثاين: ركائز تنمية الوعي اجلبائي 

 تتجسد يف التايل:لتحقيق الوعي الضرييب  األساسية الركائز  إن

 تنمية الوعي اجلبائييف  اإلعالم :دور األولاملطلب 
 بذاته وتعددت تعريفاته.ا قائم اعلم وأصبحمقتصرا على األخبار السريعة فحسب بل اتسع مفهومه يف عصران احلاضر  اإلعالممل يعد 
املراسل( واجلمهور )الفئة املستقبلة(، ويكون ذلك عن طريق العديد من الوسائل    اإلعالميأبنه أداة اتصال بني طرفني وهم    لإلعالموينظر  

الرسالة  اإلعالمية  تنتقل  انه  ويعرف    اإلعالمية ، كما  األخر،  طرف  من  اجلمهور    اإلعالمبواسطته  تزويد  على  تقوم  اليت  العملية   أوأبنه 
الصحيحة   املعلومات  من  ممكنة  أبكرب كمية  للمعلومات  املعلومات   إلضافةإىلاباملستقبل  هذه  وكلما كانت  والواضحة،  الثابتة  احلقائق 

 1.وقواي اسليم  اإلعالمصحيحة وسليمة كان 
كن  ويعد اإلعالم من أقوى وسائل التأثري اجلماهريي وتسويق األفكار، وأدواته من أفضل األدوات يف تسويق الفكر والتأثري يف الناس، وال مي

احلديث عن تسويق الفكر بعيدا عن الوسائل اإلعالمية اليت أتخذ من الناس وقتا كبريا أكثر من مدارسهم وأعماهلم وأشغاهلم، ولذا حترص  
الضرييب هو نوع من   اإلعالم و وبراجمها.  وأهدافهااملؤسسات احلكومية وغري احلكومية على أن يكون هلا أدواهتا اليت تسوق هبا أفكارها    مجيع
املتخصص يف تلبية احتياجات اجلمهور عن طريق عرضها للقوانني الضريبية والتعليمات اخلاصة بتنفيذها بشكل يتسم ابلدقة   اإلعالم أنواع

 : أساسنيالضرييب املتخصص يقوم على ركنني  اإلعالمو  الضرييب.كل اليت تواجه العمل ية من اجل حل املشا واملوضوع
 .كيفية تطبيق تلك القوانني : وهي القوانني الضريبية والتعليمات الصادرة من اهليئة العامة للضرائب حولاملادة املتخصصة  -1
 واألفراد. : ويشمل كافة املكلفني اخلاضعني للضريبة من الشركات اجلمهور املتخصص -2

 املتخصص. الضرييب  اإلعالمبعض املالحظات حول  إىل اإلشارةومما تقدم ميكن  
 انه ضرورة ملحة لتعريف اجلمهور ابلقوانني الضريبية السارية والتعليمات اخلاصة بتنفيذها .   ✓
ويستخدم    نشاطانه   ✓ ووسائله  خصائصه  له  الناس  والتوجيه واإلقناعوالتفسري    لإلخباراتصايل  توعية  إىل  يهدف  والتوعية.  

 هم ضريبيا وزايدة وعيهم الضرييب .ف وتثقي
حيتاج   ✓ ابتكاري  نشاط  والتنفيذ    إىلانه  التخطيط  يف  ومرونة  االتصال    اإلعالمويستخدم    ،واملتابعة ذكاء  وسائل  الضرييب كافة 

القوانني الضريبية  اجل والتلفزيون واالنرتنيت يف نشر  والراديو  خمتلفة وحسب نوع الوسيلة   وأبساليبماهريية كالصحف واجملالت 
 املستخدمة. 

والغرض من فرضها   وأهدافهاوتوعية املواطنني حول مفهوم الضريبة    هذات األثر املهم يف توجي  اإلعالمومن هنا البد من الرتكيز على وسائل  
ر والكيفية اليت تفرض هبا انطالقا من مبدأ الشفافية الضريبية يف اطالع املواطنني على كل مايتعلق بعملية التحاسب الضرييب لالبتعاد قد

التحاسب    بسب عدم معرفتهم وجهلهم آبلية   أحياانعن املشاكل اليت تواجههم عند مراجعتهم لدوائر الضريبة وتعرضهم لالبتزاز    اإلمكان
 . الضرييب

من معلومات حول أي موضوع   إليه املواطنني وإاتحة الفرصة هلم ملعرفة ماحيتاجون    إخباروأثره املهم يف عملية    اإلعالممما سبق يتضح أمهية  
املواطنني بضرورة   خبارإمن وسيلة للرتويج لسلعة معينة أو   أكثراستخدام    وابإلمكانيف اجلمهور،    واملؤثرةاملتاحة    اإلعالمية وبكافة الوسائل  

 
 .  23،ص 2002عبد اللطيف محزة،اإلعالم له اترخيه و مذاهبه، القاهرة، اهليئة املصرية للكتاب،1
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اجناز عمل معني يصب يف املصلحة العامة. وتنعكس تلك األمهية على دوره يف زايدة الوعي الضرييب للمكلفني الذين هم حباجة إىل معرفة  
الضرييب    إجراءكيفية   هترهبم  عن  الناجتة  والعقوابت  هلم  الضرييب  التحاسب  ض  أوأتخرهمعملية  مبالغ  من  مابذمتهم  تسديد  مما  عن  ريبية 

يكون  عيدف أن  والبد  احملدد.  ومكاهنا  وقتها  يف  الضريبة  بتسديد  لاللتزام  التنشئة   اإلعالمهم  عند  الضرييب  الوعي  نشر  يف  فعاال  الضرييب 
للدولة يف املناهج املدرسية والرتكيز   إدراجمن خالل    املدارساالجتماعية أي مرحلة طالب   العامة  مفاهيم الضريبة ودورها يف رفد املوازنة 

. ومن جانب آخر البد  ....مالية واقتصادية واجتماعية وسياسية اخل    أهدافهتحتصيالالضريبة هي نظام عاملي حتقق الدول من    أنعلى  
ملواطن لتغيري معرفته وسلوكه جتاه الضريبة فبعض الناس اليفهم معىن الضريبة  املؤثرة يف ا  اإلعالممن نشر الوعي الضرييب من خالل وسائل  

اليت جتب   وأين الضريبية  املبالغ  متحققة   تذهب  منضرائب  بذمته  ما  وتسديد  الضريبة  دوائر  مراجعة  عند  ميتنع  وبذلك  فرضها  من خالل 
 1. سيئة وال جتعله حيس برفاهيته إليهخلدمات املقدمة تكون ا ابقيمة مايدفعه من أموال للضريبة عندم شعركان الي   إذاالسيما 

 الضرائب  أبمهيةاملكلفني  إشعار:الثاين  املطلب

يلعب املكلف ابلضريبة دورا هاما و فعاال يف األداء احلسن للضريبة ، و يعتمد دوره على درجة ثقافته اجلبائية و درجة ضبط القوانني و  
التشريعات اجلبائية ، و درجة أداء اإلدارة اجلبائية و مصاحلها املختلفة ، دون نسي دور قناعة ورضا املكلف بعدل الضريبة يف فرضها و  

التجاري و املايل و شعوره ابألمن    االقتصادي  أدائها املالية و ماميلكه من ثروات  اجتاههاو  لذمته  إن تكوين و إعالم املكلف    .ابلنسبة 
ها املكلفني ابلضريبة على الضريبة و اإلدارة اجلبائية ابألخص ، حيث   تلك النظرة السلبية اليت حيملابلضريبة له دور هام و معترب يف تغيري

من تثقيفه و إطالعه على خمتلف التعديالت و املستجدات   انطالقايؤدي إىل حتويل املكلف ابلضريبة املعارض إىل مكلف ملتزم ، و هذا  
أ النظام الضرييب و هلذا الغرض على اإلدارة اجلبائية  ن تستعني ابلصحف و املنشورات التحسيسية ، واجملالت  اليت حتدت على مستوى 

الذي قد تتضمنه بعض   إزالة الغموض  اجلبائية و توضيحها و  النظام الضرييب ، و شرح كل اإلجراءات  لتوضيح مستجدات  املتخصصة 
سياستها اجلبائية ، و من بني الوسائل النصوص القانونية يف التشريع اجلبائي .فهناك عدة قنوات ميكن أن تستعملها اإلدارة اجلبائية إلبالغ  

التلفزيون ، اجملالت ، اجلرائد ، األايم اإلعالمية و لكل واحدة من هذه الوسا البصرية ، اإلذاعة ،  ئل التقليدية وسائل اإلعالم السمعية 
ايل ، جيب على اإلدارة اجلبائية اجلزائرية  يف وقتنا احل  االتصالدورها يف إيصال السياسة اجلبائية إىل كل فئات اجملتمع . و نظرا لتطور وسائل  

  أن تستعملها إليصال سياستها اجلبائية إىل كل أطراف اجملتمع ، ابإلضافة إىل الوسائل التقليدية السابقة الذكر ، فيجب على اإلدارة أن 
ال كل التغريات اليت حتدث على السياسة  تستعمل الوسائل احلديثة و املتمثلة يف األايم الدراسية ، استعمال مواقع على االنرتنيت و إدخ

فهي شبه  اجلبائية . إن املالحظة األساسية اليت ميكننا أن ندرجها يف هذا املقام ، هي غياب قنوات اإلبالغ عند اإلدارة اجلبائية اجلزائرية ،  
متاما غائبة  هي  نقل  مل  إذا  أتثري   غائبة  مدى  نستخلص  مث  ومن   ، األحيان  بعض  على    la communication»    االتصاليف   »

 املردودية اجلبائية . 
ية القيام هبذه املهمة الالزمة و الضرورية يتطلب من اإلدارة اجلبائية إقامة مكاتب على مستوى مصاحلها املختلفة ، تتمثل وظيفتها األساس

املتعلقة   مؤهلني هلذا الغرض ، حيت يسعون إىل  اجلبائية ، يسهر على هذه املكاتب اإلعالمية موظفني    اباللتزاماتيف شرح اإلجراءات 
حتسني العالقة ما بني طريف التحصيل الضرييب ، اإلدارة اجلبائية و املكلف بدفع الضريبة ، وذلك من خالل اإلجابة على خمتلف تساؤالت  

 . استقباهلماملكلفني و حسن 
فلن يستجيب، إذ ال ميكن أن يلتزم    وإال من يدفع أمواله أو جزء منها إىل هيئة أو إدارة ما، عليه أن جيد املربر املقنع مقابل هاته األموال  

 املكلف التزاما كليا بتسديد ما عليه من ديون، إذا مل يشعر أبمهية هذا االلتزام. 

 
 . 12-11ص -،ص2016،جامعة النهرين،العراق،األعماليف تنمية الوعي الضرييب،دراسة تطبيقية يف اهليئة العامة للضرائب،كلية اقتصادايت  اإلعالم دور عالء حسني علوان،1
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فة من قطاعات حيوية خمتلفة ، ولكنما املانع إذا مت إشعار املكلف أو املواطن معروف أن أموال الضرائب تذهب إىل تغطية نفقات خمتل
لدفع الضرائب   إقامة جهاز إعالمي خمتص يف الدعاية واإلشهار  يتم  النفقات وخاصة عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة، وملاذا ال  هباته 

ابت ووسائله كل األجهزة اإلعالمية  العامة  املديرية  إىل  يكون مقره يف  الوطنية  ابللغة  ويكون  النشرة،  أو  اجمللة  إىل  التلفزيون وصوال  من  داء 
 جانب اللغة الفرنسية وحماولة حىت إعطاء املربرات الدينية من طرف خمتصني يف هذا اجملال ملا للدين من أمهية يف التحفيز والتشجيع.

النية واإلدارة، خ إذا وجدان دول متطورة اقتصاداي تستعمل هاته األساليب  إن وجود مثل هذه األجهزة اإلعالمية ممكن لو صحت  اصة 
فكثريا ما نشاهد يف القنوات الفرنسية ومضات اشهارية تشجع على دفع الضرائب وتعطي األدلة الواقعية وامللموسة يف الدور الذي تلعبه  

اإلمكاني عندان  واالقتصادية، وحنن  الناس وشؤوهنم االجتماعية  األموال يف حياة  موضع هاته  األفكار  تضع  اليت  اإلرادة  تنقص  ولكن  ات 
 التنفيذ.

 : العالقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلفني ابلضريبة.ثلاملطلب الثا

اجلبائية واملكلفني ابلضريبة تعد العالقة بني   الوعي اجلبائي،و يكون ذلك بعدة   اإلدارة  تنمية  لنشر و  الرتكيز عليها  أهم الركائز اليت جيب 
 ر منها ما يلي:أساليب.نذك

 : تعزيز اللقاءات جبمعيات واحتادات املهنية. أوال

فئة من اخلاضعني للضريبة، خاصة   واليت هتدف إىل حتسني مستوى اإلعالم اجلبائي لدى اجلمعيات واالحتادات املهنية اليت تشكل أكرب 
 1الفئات عندما يتعلق األمر إبعداد نصوص تشريعية أو طرح سياسة جبائية جديدة ختص هذه 

.. وأتيت أمهية هذه اللقاءات يف دورها الفاعل يف الصدد". وهو ما أشارت إليه دورية الوعي الضرييب للمملكة األردنية حيث نشرت هبذا  
الضريبية   واإلجراءات  بتشريعات  وإرشادهم  وتوعيتهم  واملهن  األعمال  وأصحاب  التجار  لدى  الطوعية  واالستجابة  الضرييب  االلتزام  تعزيز 

 .2صحيحة والناظمة لعالقة املكلف مع الدائرةال

 : تطور معاملة املكلف ابلضريبة كعميل أو زبون لدى إدارة الضرائب.انياث 

ىل تنظر إدارة الضرائب إىل املكلف ابلضريبة على أساس أنه مدينا ابلضريبة، أي أنه جمرب على أدائها ابعتباره مكلفا قانوان، بغض النظر إ
اإلصالحات الواقعة على اإلدارة الضريبية، فكان البد هلا أن تنظر إليه على    مع  متتالءظروفه وأحواله اخلاصة، غري أن هذه النظرة مل تعد  

املكلف   لقاء  وكذا حسن  هبا.  مرتبطا  جتعله  عالية  تقدمي خدمات جبودة  عن طريق  توضيحه  إىل  اإلدارة  هذه  تسعى  زبون  أو  عميل  أنه 
شارة ابلضريبة أو خماطبته يف املراسالت اليت ترد إليه من إدارة الضرائب إذ جيب أن تكون ابألسلوب الالئق البعيد عن التهديد والوعيد واإل

 ره القانون دون إرهابه أو تكديره. إىل ما يقر 
 2001أما ابلرجوع إىل اإلدارة الضريبية فقد بدأت يف تقنني معلوماهتا للتطور من منظمة ضريبية مركزية إىل منظمة زبون مركزية يف أوائل  

 :3من أجل حتسني العالقة بني املكلف ابلضريبة واإلدارة الضريبية عن طريق هدفني 
 

 
 .  021التهرب اجلبائي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري ختصص نقود و بنوك جامعة تلمسان ص مكافحةيف  أثرها عبد الغين بوشري، فعالية الرقابة اجلبائية و 1
 . 05،ص53،2015، العدد األردنو لقاءات التثقيف الضرييب،دورة الوعي الضرييب االلكرتونية،  أنشطة موسى الطراونة ،2
 . 87-86ص -،ص2013،كلية احلقوق جامعة تلمسان،أطروحة دكتوراهاخلاضعني للضريبة، لألشخاصفاطمة زعزوعة،احلماية القانونية 3
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 خلق حساب مايل -1
 يف تزويد اخلدمات إىل املواطنني. 2005واستمرت حىت عام  إعالن الضريبة على االنرتنيت قانطال -2

 ولبناء عالقات جيدة مع املكلفني ابلضريبة كزابئن أو عمالء ميكن إتباع اخلطوات التالية: 
 جيب على من يفحص الضرائب أن يكون ابلقدرة الالزمة من أجل حسن معاملة املكلفني ابلضريبة يف جل اتصاالهتم هبم أو مبمثليهم. -
 جيب أن تكون املراسالت املوجهة إىل املكلف ابلضريبة واضحة وموجزة وملتزمة ابلشروط القانونية.-
الرقم اجلبائي جيب أن حتتوي هذه املراسالت على اسم املوظف، توق- يعه ورقم هاتفه لسهولة االتصال به. والرقم التعريفي ابلضريبة، أي 

 للمكلف ابلضريبة على مستوى إدارة الضرائب التابع هلا. 
 املكلف ابلضريبة وتقدمي ما أمكن من استفسارات ألجل إزالة الغموض الذي يعرتيهم.   الرد على تساؤالت-
 صدق، وأمانة دون التمييز بني مكلف ابلضريبة دون أخر.التعامل مع املكلف بكل شفافية و -

 : تطور اإلدارة الضريبية إىل إدارة اخلدمات: اثلثا

اليت تعرضه إىل توقيع  عن الوقوع يف املخالفات   هالضريبية، وابتعادحيث تتمثل هذه اخلدمة يف إعانة املكلف ابلضريبة على الوفاء ابلتزاماته  
 املكلف ابلضريبة يشعر أن إدارة الضرائب ختدمه، وأن خدمتها تعود عليه ابلنفع.العقوابت، إذ أن 

هم ن هذه اخلدمات املقدمة إىل املكلف ابلضريبة ميكن ترمجتها إىل مبالغ نقدية ميكن توفريها دون احلاجة إىل ذوي اخلربات، وابلتايل جينبإ
 ول اإلدارة إىل إدارة خدمات ومن بينها: التكلفة. ومن خالل هذا جند أن هناك عدة أسباب أدت إىل حت

 ضرورة وجود إدارة هتتم بكافة مجهور املكلفني والوفاء هبا. -
 قيام اإلدارة مبد جسور الثقة بني املصلحة ومجهور املكلفني على حد سواء. •
 عدة جلمهور املكلفني ابلضريبة. تقدمي املشورة واملسا •
 إلجراءات والقوانني واللوائح.قيام اإلدارة ابإلعالن عن أي تغيري يف ا •

ولكي تؤدي هذه األسباب نتائجها وجب أن يتبىن التشريع الضرييب فلسفة معينة تقوم على حتسني اخلدمات اليت تقدمها إدارة الضريبة إىل  
بشفافية، وهكذا  املكلف ابلضرائب، وهذا عن طريق إصدار تعليمات واضحة ومبسطة، ومناذج سهلة مفهومة وتوفري املعلومات املطلوبة  

 املكلف ابلضريبة االلتزام ابلقانون أكثر من اعتماده على اإلجبار يف دفع الضريبة.  خيتار
ا،  حيث تقوم اإلدارة الضريبية األسرتالية بتقدمي خدمة متخصصة ملساعدة املكلف ابلضريبة من أجل فهم االلتزامات امللقاة عليه، والوفاء هب

 وتشتمل هذه اخلدمات على: 
 ف املكلف ابلضريبة حبقوقه والتزاماته ومستحقاته.تعري •
 تقدمي النصح واملعلومات ابلطريقة اليت تفي ابحتياجات املكلف ابلضريبة كلما أمكن. •

 الوفاء مبعايري تقدمي اخلدمة.  •
 الرجوع إىل املكلف ابلضريبة إذا مت وعده من جانب اإلدارة الضريبية بذلك ويف أسرع وقت. •
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بة تفاصيل االتصال ابإلدارة الضريبية، وإذا كان االتصال بشأن االستفسار عن أمور أكثر تعقيدا فتيسر إعطاء املكلف ابلضري •
 اإلدارة الضريبية االتصال مبن هو ممكن ملساعدة املكلف ابلضريبة.

 حماولة استخدام لغة سهلة وواضحة عند احلديث مع املكلف أو الكتابة له. •
 املرتكبة عن اإلدارة الضريبية وإصالحها يف أسرع وقت ممكن. االعتذار عن األخطاء  •
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 خالصة الفصل: 

ية كل  مت التطرق يف هذا الفصل إىل مفهوم الوعي اجلبائي و األطراف ذات العالقة به، مث مت توضيح أمهيته ابلنسبة للمكلفني و اإلدارة اجلبائ
 الوعي اجلبائي و أسباب ضعفه يف اجلزائر.على حدا، مث تبيان مصادر 

قة بني  مث تطرقنا إىل أمهية  اإلعالم  من خالل التعريف ابلضريبية و أمهيتها و أهدافها يف دوره يف نشر و تنمية الوعي اجلبائي، كما أن العال
 اإلدارة اجلبائية و املكلفني تعترب واحدة من الركائز األساسية لتنمية الوعي اجلبائي.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الـثـانـي   الــفــصـل   

  باستخدام   الميدانية   الدراسة 
االستبيان   أداة   
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 متهيد
بعد التطرق للجانب النظري للدراسة الذي مت من خالله التعرف على اإلطار النظري املساعد يف بناء اجلانب التطبيقي، ويف حماولة منا  

يعترب من أكثر إلثراء موضوع الدراسة وتدارك أي نقص قد يلحق هبا مبعرفة وجهات نظر املكلفني ، استخدمنا أسلوب اإلستبيان الذي 
  أدوات البحث شيوعا ومن أهم وسائل مجع البياانت واملعلومات، وهذا لإلجابة على إشكالية البحث واألسئلة الفرعية املرتبطة هبا واختبار

 مجلة الفرضيات، وعليه مت تقسيم هذا الفصل إىل:

 املبحث األول: منهجية وبناء اإلستبيان.
 . اإلحصائي املستخدم يف البحثعرض أسلوب التحليل املبحث الثاين: 

 . بياانت ، اختبار الفرضيات وعرض النتائج وحتليلهاالحتليل املبحث الثالث: 
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 الدراسة استبيان : منهجية وبناء  ولاملبحث األ
املعطيات، هذا ما سيتم دراسته من إن لكل دراسة تطبيقية منهجية علمية جيب التقيد هبا سواء يف طرقة احلصول املعلومات أو معاجلة 

 خالل هذا املبحث. 

 املطلب األول: منهجية الدراسة 
عينة الدراسة يتعني علينا بيان منهج وأسلوب الدراسة، إضافة إىل جمتمع وعينة الدراسة، وهذا ما سنتناوله من خالل  اختيارللوصول إىل 
 هذا املطلب. 

 أوال: منهج الدراسة 
 ميثل املنهج األسلوب املتبع قصد الوصول إىل األهداف املسطرة، فهو يسمح ابلكشف عن احلقائق العلمية وحتديد األسباب والنتائج

 عليها. صلاملرتتبة عنها، وابعتبار طبيعة حبثنا هذا سيتم االعتماد على املنهج التحليلي يف حتليل البياانت واملعلومات مث حتديد النتائج املتح

 اثنيا: أداة الدراسة امليدانية 
دوات البحثية لتحليل رأي العينة كأهم األ  االستبياننظرا الرتباط موضوع البحث بدراسة حتليلية وميدانية، فقد استخدم الباحث أداة 

 إىل أفراد العينة عن طريق املقابلة للتغلب على أبرز العيوب وأمهها اخنفاض نسبة الردود. االستبياناملختارة، حيث مت تقدمي 

 اثلثا: جمتمع الدراسة  
 هو مجيع األفراد أو األحداث الذين ميثلون موضوع إشكالية البحث. تعريف جمتمع الدراسة: 

 املختصني يف اجلباية  خالل دراستنا فقد مت حصر جمتمع البحث يف فئة  ومن

 : ضبط متغريات الدراسة رابعا
 لدينا متغريين حسب هذه الدراسة كالتايل: 

ويدرس آاثره على متغري آخر، فهو املتغري الذي يراد معرفة أتثريها، ويف حالة دراستنا فإن املتغري املستقل يتمثل يف الوعي   املتغري املستقل: 
 اجلبائي. 

هو املتغري الذي يتغري بتغري املتغري املستقل، أي أنه ينعكس عليه آاثر ما حيدث من تغري يف املتغري املستقل، إذا كان هناك  املتغري التابع: 
 . صيلة اجلبائية مثة عالقة بني املتغريين، ويتمثل املتغري املستقل يف دراستنا يف احل

 الدراسة استبيان املطلب الثاين: منهجية بناء 
 املعتمد يف هذا البحث.  االستبيانمن خالل هذا املطلب سنتعرف إىل منهجية بناء 

 الدراسة  استبيانأوال: بناء 

 : على العينة املختارة املتمثلة يف االستبيانمت توزيع استمارة  احلدود الزمنية واملكانية:  -1

 . 2020 سبتمرب 30إىل  20زمنيا من  االستبيان، بينما امتدت عملية تسليم ومجع هذا والية برج بوعريريج يف  املختصنيجمموعة من 
 ( كما يلي:1امللحق رقم  إىل قسمني )أنظر االستبيان: من خالل أهداف الدراسة مت تقسيم هذا االستبيانهيكل  -2
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 السن، نوع النشاط،. مشل هذا القسم متغريات املراقبة لعينة الدراسة، وتضمن: اجلنس، القسم األول:  -1

 القسم الثاين: -2
 فقرة كالتايل:  18يشتمالن يف جمموعهما على ة رئيسي ثالث حماورمت تقسيم هذا القسم إىل 

 . TVAمدى أتثري الوعي اجلبائي على  إلبرازفقرات، هتدف  6احملور األول: يضم هذا احملور  -  2 - 1
 . IBSمدى أتثري الوعي اجلبائي على  إلبرازفقرات، هتدف   6احملور الثاين: يضم هذا احملور  -  2 - 2
 . TAPمدى أتثري الوعي اجلبائي على  إلبرازفقرات، هتدف  6: يضم هذا احملور احملور الثالث   -3-3

 االستبيانإعداد فقرات  -3
 وفق منوذج لكارت اخلماسي الذي حيتمل مخسة إجاابت، كما هو االستبيانمت اعدد فقرات 

 موضح يف اجلدول التايل:

 سلم لكارت اخلماسي . (: 1اجلدول رقم )

 غري موافق متاما غري موافق حمايد  موافق  موافق متاما التصنيف 
 1 2 3 4 5 الدرجة 

 املصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على منوذج لكارت.
 

يتعلق ابحلدود اليت اعتمد عليها الباحث عند التعليق على املتوسط احلسايب للمتغريات يف الدراسة، ولتحديد درجة السلم فقد أما فيما 
 حدد الباحث مخس مستوايت كما هي موضحة يف منوذج لكارت، بناءا على املعادلة التالية: 

 ، وبذلك تكون املستوايت كالتايل:8.  0=   5/   (1-5احلد األدىن( عدد املستوايت أي ) -طول الفئة= )احلد األعلى 

 (: مقياس حتديد األمهية النسبية ملتغريات الدراسة. 2اجلدول رقم )

 5-4.2 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1 جمال املتوسط احلسايب 
 موافق متاما موافق  حمايد  غري موافق غري موافق متاما درجة املوافقة

 الباحث ابالعتماد على منوذج لكارت.املصدر: من إعداد 
 

 اثنيا: الصدق الظاهري لالستبيان 

 :مصداقية وفعالية  وذ االستبيانحىت يكون 
 بطريقة سهلة وواضحة لتفادي سوء الفهم. االستبيانصياغة فقرات  ✓
 تدرج اإلجابة على العبارات ابختيار أفراد العينة البديل من مخسة بدائل.  ✓
 ملعاجلة مشكلة البحث.  االستبيانمشولية عبارات  ✓
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 بشكله النهائي. االستبيانبناءا على توصيات املشرف مت التوصل إىل صياغة 

 اثلثا: توزيع أداة الدراسة 
احث،  واستجواب كل فرد من أفراد العينة حبضور الب االستبيانعن طريق املقابلة املباشرة، أي تسليم  استبيان 30قام الباحث بتوزيع 

 واجلدول التايل يوضح ذلك:

 .االستبيان(: اإلحصائيات اخلاصة ابستمارة 3اجلدول رقم )

 %النسبة  التكرار البيان

 %100 30 االستمارات املوزعة
 %0 0 االستمارات غري مسرتجعة

 %100 30 اجملموع
 . االستبياناملصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج 

 
%، وهذا راجع إىل فعالية أسلوب التسليم والقبض 100من خالل اجلدول نالحظ أن مجيع االستمارات املوزعة مت اسرتجاعها بنسبة 

 املباشر يف عني املكان.
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 اإلحصائي املستخدم يف البحث : عرض أسلوب التحليل ين املبحث الثا
 وصحة خمرجات الدراسة، مت اللجوء إىل استعمال عدة أساليب إحصائية نوجزها يف اآليت: االستبيانبغية التأكد من سالمة صياغة 

 املطلب األول: الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة
ملا هلما من أمهية قصوى يف حتليل  االستبيانمت اعتماد املؤشرين يف معاجلة كافة إجاابت عبارات التكرارات والنسب املئوية:  -1

 معطيات الدراسة.

 مت استخدامه يف الدراسة كونه مؤشر يقوم برتتيب اإلجاابت حسب أمهيتها من وجهة نظر املستجوبني. املتوسط احلسايب:  -2

 تخدامه يف معرفة مدى تشتت القيم عن متوسطها احلسايب. يتمثل اهلدف من اس االحنراف املعياري :  -3

  0حبيث أيخذ قيما ترتاوح بني  ،االستبيانأستخدم ملعرفة ثبات فقرات (: Cronbach ' s Alphaمعامل ألفا كرونباخ )  -4
 كلما ارتفع معامل الثبات.   1، حيث كلما اقرتب املؤشر من رقم 1و

 االستبيانئية املطبقة على املطلب الثاين: عرض االختبارات اإلحصا
 لعدة أنواع من االختبارات اإلحصائية كما يلي:  االستبيانلقد مت إخضاع استمارة 

 االستبيانأوال: اختبار ثبات  
عدة مرات ونفس حتت الشروط السابقة سيكون هناك استقرار نسيب يف نتائجه وعدم تغريها  االستبيانيقصد به أنه لو مت إعادة توزيع 

أكرب   االستبيانجلميع عبارات  0.631 معامل ألفا كرونباخ. بشكل كبري، وهذا ما يهدف إليه استخدام معامل ألفا کرونباخ يف الدراسة 
 .تبياناالسثبات فقرات  يؤكدوهذا ما  0.6من املعامل املتفق عليه

 االستبياناثلثا: معامل االرتباط حملاور 
، نلجأ إىل استخدام  االستبيانللتأكد من وجود عالقة بني حماور الدراسة ومعرفة درجة وقوة االرتباط بني احملورين يف القسم الثاين من 

 معامل االرتباط بريسون.

 (: مصفوفة االرتباط بني حموري الدراسة. 4جدول رقم )

احملاور جمموع    احملور األول  احملور الثاين احملور الثالث 
0.821 0.477 0.681 1 sig احملور األول 

0.922 0.729 1 0.681 Sigاحملور الثاين 
0.859 1 0.729 0.477 sig احملور الثالث 
0.821 0.922 0.859 1 Sig جمموع احملاور 

 .SPSSاملصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات 
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(،  0.01كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )  االستبيانيتضح من خالل اجلدول أعاله أن مجيع معامالت االرتباط بني حماور 
عالقة ارتباط قوية بني ، وهذا ما يدل على وجود (0.922و ) (0.477( و )0.681وكانت قيم معامالت االرتباط تتمحور بني )

 ر الدراسة وجمموع احملاور. او حم
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 بياانت ، اختبار الفرضيات وعرض النتائج وحتليلها الاملبحث الثالث: حتليل 
 . SPSSاملوزع على املكلفني إضافة إىل معاجلة املخرجات بواسطة برانمج  االستبيانسنتطرق يف هذا املبحث إىل حتليل بياانت 

 االستبياناملطلب األول: حتليل بياانت القسم األول من 
 أوال: توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس 

 (: توزيع أفراد العينة حسب اجلنس 5اجلدول رقم )

 %  النسبة  التكرار اجلنس
 % 77.7 23 ذكر

 23.3% 7 أنثى 

 % 100 30 اجملموع

 . االستبياناملصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج 
 

من جمموع العينة مث اإلانث بنسبة   77.7( نالحظ أن أفراد العينة أغلبهم ذكور حيث متثل نسبتهم % 5من خالل اجلدول رقم )
23.3 .% 

 السن : توزيع أفراد العينة حسب اثنيا
 سن توزيع أفراد العينة حسب ال(: 6اجلدول رقم )

 % النسبة  التكرار السن
 % 33.3 10 40اىل 30من 

% 36.7 11   50اىل  41من   

 % 30 9 50أكرب من 
 % 100 30 اجملموع

 . االستبياناملصدر: من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج 
 

أما الفئة العمرية الثانية فمثلة نسبة  %  33.3أفراد العينة ابلنسبةللفئة العمرية األوىل مثلت نسبة  ( نالحظ أن6من خالل اجلدول رقم )
 و هي اصغر نسبة 30%سنة فمثلت نسبة  50و هي أكرب نسبة , أما الفئة العمرية الثالثة أكرب من  36.7%
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 فرضيات  ال: اختبار املطلب الثاين 
االعداد اليت أعطاها    لسنعتمد يف حتليلنا على متوسط كل عبارة و درجة املوافقة جملموع العبارات ، من خالو لتأكيد او نفي الفرضيات 

 بعد ادخال اإلجاابت  SPSSبرانمج 

 : تنص الفرضية األوىل على ما يلي  : أوال اختبار الفرضية األوىل

 "    TVA" يؤثر الوعي اجلبائي ابإلجياب على حصيلة 

 TVA(: حتليل فقرات حمور مدى أتثري الوعي اجلبائي على حصيلة 7اجلدول رقم )

 درجة املوافقة االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب احملور األول 

01العبارة   موافق متاما 0.4301 4.76 

02العبارة   موافق متاما 0.4660 4.70 

03العبارة   موافق   0.5306 4.16 

04العبارة   موافق متاما 0.4068 4.80 

05العبارة   موافق متاما 0.7946 4.66 

06العبارة   موافق متاما 0.4068 4.80 

 موافق متاما -- -- جمموع العبارات  
 . spssالطالبة بناء على خمرجات  إعداداملصدر: من 

 
نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املتوسط العام  لعبارات احملور األول يتجه حنو موافق متاما ، مما يعين أن الوعي اجلبائي يؤثر على   

. ومن خالل   TVA، وعليه نقبل الفرضية اليت تنص على أن الوعي اجلبائي يؤثر ابإلجياب على حصيلة ابإلجياب  TVAحصيلة 
 ل عبارات احملور األول كالتايل: اجلدول أعاله ميكن حتلي

حصلت على درجة موافقة بـ )موافق متاما ( حيث   TVAترفع من حصيلة  ترقية احلوار بني اإلدارة واملكلف( 1يف العبارة األوىل ) -1
 (.  0.4301( واحنراف معياري بــ ) 4.76قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـــ ) 

حصلت على درجة موافقة بـ )موافق TVAيعمل على رفع حصيلة  تبسيط قوانني الضرائب و إجراءات تنفيذها( 2يف العبارة الثانية ) -2
 (.  0.4660( واحنراف معياري بـــ ) 4.70)  بـــتوسط احلسايب متاما ( حيث قدرت قيمة امل
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حصلت على درجة TVAمعرفة املكلف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة ( 3يف العبارة الثالثة )  -3
 (. 0.5306( واحنراف معياري بـ ) 4.16موافقة بـ )موافق ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ ) 

حصلت على درجة TVAحتسيس املكلف مبسؤوليته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة ( 4يف العبارة الرابعة ) -4
 (. 0.4068( واحنراف معياري بـ ) 4.80موافقة بـ )موافق متاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ ) 

حصلت على درجة موافقة بـ  TVAالضريبية تنقص من حصيلة  إجراء الكثري من التعديالت على القوانني( 5يف العبارة اخلامسة )-5
 (. 0.7946( واحنراف معياري بـ ) 4.66)موافق متاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )  

انني الضريبية و التعليمات اخلاصة بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة وسائل االتصال و دورها يف نشر القو ( 6يف العبارة السادسة ) -6
TVA ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )( 0.4068( واحنراف معياري بـ ) 4.80حصلت على درجة موافقة بـ )موافق متاما 

 : تنص الفرضية الثانية على ما يلي : اثنيا اختبار الفرضية الثانية

 "    IBS" يؤثر الوعي اجلبائي ابإلجياب على حصيلة 

 IBS(: حتليل فقرات حمور مدى أتثري الوعي اجلبائي على حصيلة  8اجلدول رقم )

 درجة املوافقة االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب احملور الثاين

01العبارة   موافق متاما 0.4068 4.80 

02العبارة   موافق متاما 0.3790 4.83 

03العبارة   موافق متاما 0.5208 4.26 

04العبارة   موافق متاما 0.4301 4.76 

05العبارة   موافق متاما 0.3790 4.83 

06العبارة   موافق متاما 0.4982 4.60 

 موافق متاما -- -- جمموع العبارات  

 . spssالطالبة بناء على خمرجات  إعداداملصدر: من 
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نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املتوسط العام  لعبارات احملور الثاين يتجه حنو موافق متاما ، مما يعين أن الوعي اجلبائي يؤثر على   
. ومن خالل اجلدول    IBS، وعليه نقبل الفرضية اليت تنص على أن الوعي اجلبائي يؤثر ابإلجياب على حصيلة ابإلجياب  IBS حصيلة 

 أعاله ميكن حتليل عبارات احملور األول كالتايل: 
حصلت على درجة موافقة بـ )موافق متاما ( حيث   IBSترفع من حصيلة  ترقية احلوار بني اإلدارة واملكلف( 1يف العبارة األوىل ) -1

   (.0.4068( واحنراف معياري بــ ) 4.80قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـــ ) 

حصلت على درجة موافقة بـ )موافق  IBSيعمل على رفع حصيلة  تبسيط قوانني الضرائب و إجراءات تنفيذها( 2يف العبارة الثانية ) -2
 (.  0.3790( واحنراف معياري بـــ ) 4.83)  بـــمتاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب 

حصلت على درجة موافقة IBSمعرفة املكلف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة ( 3يف العبارة الثالثة )  -3
 (. 0.5208( واحنراف معياري بـ ) 4.26بـ )موافق متاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )  

حصلت على درجة موافقة IBSماعية ترفع من حصيلة حتسيس املكلف مبسؤوليته يف التنمية االقتصادية واالجت( 4يف العبارة الرابعة ) -4
 (. 0.4301( واحنراف معياري بـ ) 4.76بـ )موافق متاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )  

حصلت على درجة موافقة بـ   IBSالضريبية تنقص من حصيلة  إجراء الكثري من التعديالت على القوانني( 5يف العبارة اخلامسة )-5
 (. 0.3790( واحنراف معياري بـ ) 4.83اما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )  )موافق مت

وسائل االتصال و دورها يف نشر القوانني الضريبية و التعليمات اخلاصة بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة ( 6يف العبارة السادسة ) -6
IBS (. 0.4982( واحنراف معياري بـ ) 4.60املتوسط احلسايب بـ ) حصلت على درجة موافقة بـ )موافق متاما( حيث قدرت قيمة 

 : تنص الفرضية الثالثة على ما يلي  : اثنيا اختبار الفرضية الثالثة

 "    TAP" يؤثر الوعي اجلبائي ابإلجياب على حصيلة 
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 TAP(: حتليل فقرات حمور مدى أتثري الوعي اجلبائي على حصيلة 9اجلدول رقم )

الثالثاحملور   درجة املوافقة االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب 

01العبارة   موافق متاما 0.4497 4.73 

02العبارة   موافق متاما 0.4497 4.73 

03العبارة   موافق متاما 0.5349 4.30 

04العبارة   موافق متاما 0.4301 4.76 

05العبارة   موافق متاما 0.4068 4.80 

06العبارة   موافق متاما 0.4301 4.76 

 موافق متاما -- -- جمموع العبارات  

 . spssالطالبة بناء على خمرجات  إعداداملصدر: من 
 

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن املتوسط العام  لعبارات احملور الثالث يتجه حنو موافق متاما ، مما يعين أن الوعي اجلبائي يؤثر على  
. ومن خالل   TAP، وعليه نقبل الفرضية اليت تنص على أن الوعي اجلبائي يؤثر ابإلجياب على حصيلة ابإلجياب  TAP حصيلة 

 ليل عبارات احملور األول كالتايل: اجلدول أعاله ميكن حت
على درجة موافقة بـ )موافق متاما ( حيث   حصلت TAPترفع من حصيلة  ترقية احلوار بني اإلدارة واملكلف( 1يف العبارة األوىل ) -1

 (.  0.4497( واحنراف معياري بــ ) 4.73قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـــ ) 

حصلت على درجة موافقة بـ )موافق TAPيعمل على رفع حصيلة  تبسيط قوانني الضرائب و إجراءات تنفيذها( 2يف العبارة الثانية ) -2
 (.  0.4497( واحنراف معياري بـــ ) 4.73)  بـــاحلسايب  متاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط

حصلت على درجة  TAPمعرفة املكلف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة ( 3يف العبارة الثالثة )  -3
 (. 0.5349( واحنراف معياري بـ ) 4.30موافقة بـ )موافق ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ ) 

حصلت على درجة  TAPحتسيس املكلف مبسؤوليته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة ( 4يف العبارة الرابعة ) -4
 (. 0.4301( واحنراف معياري بـ ) 4.76موافقة بـ )موافق متاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )

على درجة موافقة بـ   حصلتTAPحصيلة الضريبية تنقص من  ن التعديالت على القواننيإجراء الكثري م( 5يف العبارة اخلامسة )-5
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 (. 0.4068( واحنراف معياري بـ ) 4.80)موافق متاما ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )  

وسائل االتصال و دورها يف نشر القوانني الضريبية و التعليمات اخلاصة بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة ( 6يف العبارة السادسة ) -6
TAP ( حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب بـ )(. 0.4301( واحنراف معياري بـ ) 4.76حصلت على درجة موافقة بـ )موافق متاما 
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 خالصة الفصل 

 الفصل للجانب التطبيقي للدراسة، وكان اهلدف من ذلك هو اختبار صحة فرضيات الدراسة اليت مت وضعها.لقد مت ختصيص هذا 
، ويف املبحث الثاين اجلوانب األساسية املتعلقة ابلدراسة واملتمثلة   االستبيان، منهجية وبناء ثالثة مباحث  حيث مت تقسيم هذا الفصل اىل

قمنا بعرض نتائج االستبيان وحتليل   و يف املبحث الثالث يف أدوات مجع البياانت واليت من خالهلا ميكن التوصل إىل النتائج املستهدفة ،
 النتائج املتحصل عليها.

 ت صدق فرضيات الدراسة. وقد مت التوصل يف هناية هذا الفصل اىل اثبا
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 خامتة:

، لذلك جيب على الدولة تفعيل دور الوعي اجلبائي و الرتكيز على نشره و أن للوعي اجلبائي أتثريا على احلصيلة اجلبائية من خالل دراستنا يتبني 
 ذات العالقة ابلوعي اجلبائي، و كذا تفعيل دور االعالم اجلبائي.  األطرافتنميته من خالل حتسني العالقة بني 

على الفرضيات   اإلجابة ذكر نتائج الدراسة و املطلوب، يكمن  اإلحصائيالتحليل   إجراءو بعد ما مت عرضه يف الدراسة النظرية و التطبيقية و 
 و تقدمي التوصيات كما يلي: 

 أوال:النتائج: 

 تطبيقية كما يلي:  أخرىنتائج نظرية و  إىلميكن تقسيمها 

 نتائج نظرية -أ
سياسية جيب أن تقوم بتنفيذ برامج توعية ضريبية، وذلك من خالل تنظيمات  إذ  تقع على عاتق الدولة، نشر الوعي اجلبائيمسؤولية  -

 .ومهنية 
 اجلبائية.  اإلدارةمتطلبات تنمية الوعي اجلبائي تركيز االنتباه على العالقة بني املكلفني و  أهممن  -
 يف كونه مساهم يف الرفع من التحصيل اجلبائي. الوعي اجلبائي ألمهية  هناك إمهال -
 .تعقيد القوانني اجلبائية يف نظر املكلف ساهم بشكل مباشر يف ضعف مستوى الوعي اجلبائي -
 . وسائل االتصال يف توعية املكلفني يف اجلزائر ضعيفة مقارنة بدورها يف الدول املتقدمة  -
 تطبيقية  نتائج -ب

 لنشر الوعي اجلبائي. األهدافغياب خطة واضحة مرسومة  -
 اجلبائية و املكلف يرفع  احلصيلة اجلبائية.  اإلدارةترقية احلوار بني  -
 ترقية وسائل االتصال احلديثة يعمل على الرفع من احلصيلة اجلبائية.  -
 التحصيل اجلبائي. أهدافالضرائب و تفسري  أمهية يف توضيح  اإلعالمعدم مسامهة  -
 تعقيد القوانني اجلبائية و املرونة الكبرية فيها يعرقل التحصيل اجلبائي.  -
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 اثنيا :اختبار الفرضيات 

 إشعار املكلف و إقناعه بعدالة الضرائب و أمهيتها تكرس الوعي اجلبائي لديه. ابلنسبة للفرضية األوىل اليت تنص على: -

ا يعين أبن اجتاههو التجاري و املايل و شعوره ابألمن  االقتصاديقناعة ورضا املكلف بعدل الضريبة يف فرضها و أدائها فأكدت الدراسة ذلك، 
 له وعي جبائي.

و املكلفني يعيق تنمية الوعي اجلبائي،و حتسني العالقة يساهم يف  اجلبائية بني اإلدارة ابلنسبة للفرضية الثانية و اليت تنص على:سوء العالقة  -
 نشر و تنمية الوعي اجلبائي. 

عن طريق تقدمي خدمات   إرضائهو على أنه عميل أو زبون   املكلف ىلأن تنظر إ إلدارة اجلبائية لفالبد أكدت الدراسة النظرية و التطبيقية ذلك،
 . جبودة عالية جتعله مرتبطا هبا 

والغرض من   وأهدافهاوتوعية املواطنني حول مفهوم الضريبة  هتوجياإلعالم يف اجلزائر له دور يف ابلنسبة للفرضية الثالثة اليت تنص على: -
 .فرضها

 التخصص اجلبائي. ، حيث اتضح أن اإلعالم يف اجلزائر بعيد كل البعد عن الدراسة ذلكنفت 

 اثلثا:االقرتاحات
 جيب على الدولة أن تضع خطة واضحة املعامل و مرسومة األهداف لنشر الوعي اجلبائي.  -
 جيب القضاء على االقتصاد غري الرمسي جلعل مجيع املكلفني سواسية أمام العدالة اجلبائية.  -
 املعدات و الوسائل الالزمة لتسيري عملها.  أبحدثحتسني عمل اإلدارة اجلبائية من خالل جتهيزها  -
العمل على التحسيس املادي للمكلفني أبمهية الضرائب، حبيث جعله يرى و يشعر أن ما يدفعه من ضرائب إمنا يعود إليه و إىل اجملتمع يف   -

 شكل خدمات هو حيتاجها.
 استخدام اجلمعيات و االحتادات املهنية لنشر و تنمية الوعي اجلبائي. -
 املكلفني يف صياغة القوانني اجلبائية.  كإشرا -
 تفعيل نظام احلوافز الضريبية لتشجيع املكلفني عل دفع الضريبة. -
 وضع سياسة تربوية من اجل تطوير احلس اجلبائي من خالل املناهج الرتبوية لألطوار التعليمية األوىل.  -
 بية. التسويق ألهم اجنازات الدولة من اإلنفاق العام لرتسيخ أمهية الضري -
 دراسات أكثر عمقا. إجراءعن البياانت الضريبية اخلاصة ليتسىن للباحثني يف هذا اجملال  إلزاميةاإلفصاح -
الذي   األمر،املكلفني و املواطنني حول تلك التعليمات آراءمبواقع التواصل االجتماعي يف نشر التعليمات الضريبية مع مالحظة  االستعانة  -

 الضريبية و املكلفني .  اإلدارةسيوطد العالقة بني 
 و الشكاوي للمكلفني.  األسئلة تقدمي  عملية  تسهيل -
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 معلومات شخصية:  القسم األول:

 .      أنثى ، اجلنس: ذكر  ، 

   السن:

 حماور أسئلة االستبيان: :القسم الثاين

 .  TVAاحملور األول: أتثري الوعي الضرييب على حصيلة 

 غري موافق متاما غري موافق حمايد  موافق  موافق متاما أسئلة احملور األول  

ترفع من  ترقية احلوار بني اإلدارة واملكلف -1
 TVAحصيلة 

     

تبسيط قوانني الضرائب و إجراءات  - -2
  TVAيعمل على رفع حصيلة  تنفيذها

     

املكلف ما له من حقوق وما عليه  معرفة  -3
من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة 

TVA  

     

حتسيس املكلف مبسؤوليته يف التنمية   -4
االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة 

TVA  

     

إجراء الكثري من التعديالت على  -5
  TVAالضريبية تنقص من حصيلة  القوانني

     

االتصال و دورها يف نشر   وسائل -6
القوانني الضريبية و التعليمات اخلاصة  

  TVAبتطبيقها تعمل على رفع حصيلة 
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 .  IBSأتثري الوعي الضرييب على حصيلة  :احملور الثاين 

 غري موافق متاما غري موافق حمايد  موافق  موافق متاما أسئلة احملور الثاين

ترفع من  ترقية احلوار بني اإلدارة واملكلف -1
 IBSحصيلة 

     

تبسيط قوانني الضرائب و إجراءات  - -2
 IBSيعمل على رفع حصيلة  تنفيذها

     

املكلف ما له من حقوق وما عليه  معرفة  -3
 IBSمن واجبات ضريبية ترفع من حصيلة 

     

حتسيس املكلف مبسؤوليته يف التنمية   -4
االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة 

IBS 

     

إجراء الكثري من التعديالت على  -5
 IBSالضريبية تنقص من حصيلة  القوانني

     

االتصال و دورها يف نشر   وسائل -6
القوانني الضريبية و التعليمات اخلاصة  

 IBSبتطبيقها تعمل على رفع حصيلة 
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 . TAPأتثري الوعي الضرييب على حصيلة  :احملور الثالث 

 غري موافق متاما غري موافق حمايد  موافق  موافق متاما أسئلة احملور الثالث

ترفع من  ترقية احلوار بني اإلدارة واملكلف -1
 TAPحصيلة 

     

تبسيط قوانني الضرائب و إجراءات  - -2
  TAPيعمل على رفع حصيلة  تنفيذها

     

املكلف ما له من حقوق وما عليه  معرفة  -3
  TAPمن واجبات ضريبية ترفع من حصيلة 

     

حتسيس املكلف مبسؤوليته يف التنمية   -4
االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة 

TAP 

     

إجراء الكثري من التعديالت على  -5
 TAPالضريبية تنقص من حصيلة  القوانني

     

االتصال و دورها يف نشر   وسائل -6
القوانني الضريبية و التعليمات اخلاصة  

 TAPبتطبيقها تعمل على رفع حصيلة 
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 SPSS 21خمرجات 

 املتغريات النوعية    :أوال حتليل

 

 العمر بالسنوات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

36.00 2 6.7 6.7 6.7 

38.00 3 10.0 10.0 16.7 

39.00 1 3.3 3.3 20.0 

40.00 4 13.3 13.3 33.3 

41.00 1 3.3 3.3 36.7 

42.00 2 6.7 6.7 43.3 

44.00 3 10.0 10.0 53.3 

45.00 2 6.7 6.7 60.0 

47.00 1 3.3 3.3 63.3 

49.00 2 6.7 6.7 70.0 

52.00 4 13.3 13.3 83.3 

54.00 1 3.3 3.3 86.7 

56.00 3 10.0 10.0 96.7 

58.00 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 الجنس 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 76.7 76.7 76.7 23 ذكر

 100.0 23.3 23.3 7 أنثى

Total 30 100.0 100.0  
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Frequencies 

Notes 

Output Created 14-OCT-2020 11:14:33 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\Faiz\Desktop\ امير

\Untitled1.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

30 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases with 

valid data. 

Syntax 

FREQUENCIES VARIABLES=V1 V2 

V3 V4 V5 V6 V7 V8 V14 V15 V16 V17 

V18 V9 V10 V11 V12 V13  الجنس العمر 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE 

RANGE MINIMUM MAXIMUM 

SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM 

SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 

SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.09 
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Statistics 

ترقية الحوار بين   

اإلدارة والمكلف ترفع 

 TVA من حصيلة 

تبسيط قوانين الضرائب 

و إجراءات تنفيذها 

 يعمل على رفع حصيلة

TVA 

المكلف ما له من   معرفة

حقوق وما عليه من  

واجبات ضريبية ترفع 

 TVA من حصيلة 

تحسيس المكلف 

بمسؤوليته في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية 

 ترفع من حصيلة 

TVA 

N 

Valid 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4.7667 4.7000 4.1667 4.8000 

Std. Error of Mean .07854 .08510 .09689 .07428 

Median 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 

Mode 5.00 5.00 4.00 5.00 

Std. Deviation .43018 .46609 .53067 .40684 

Variance .185 .217 .282 .166 

Skewness -1.328- -.920- .192 -1.580- 

Std. Error of Skewness .427 .427 .427 .427 

Kurtosis -.257- -1.242- .459 .527 

Std. Error of Kurtosis .833 .833 .833 .833 

Range 1.00 1.00 2.00 1.00 

Minimum 4.00 4.00 3.00 4.00 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 

Sum 143.00 141.00 125.00 144.00 

Percentiles 

25 4.7500 4.0000 4.0000 5.0000 

50 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 

75 5.0000 5.0000 4.2500 5.0000 
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Frequency Table 

 TVA ترقية الحوار بين اإلدارة والمكلف ترفع من حصيلة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.3 23.3 23.3 7 موافق 

 100.0 76.7 76.7 23 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TVA تبسيط قوانين الضرائب و إجراءات تنفيذها يعمل على رفع حصيلة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 30.0 30.0 30.0 9 موافق 

 100.0 70.0 70.0 21 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TVA المكلف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة  معرفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 6.7 6.7 6.7 2 محايد

 76.7 70.0 70.0 21 موافق 

 100.0 23.3 23.3 7 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  
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 TVA بمسؤوليته في التنمية االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة تحسيس المكلف 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 6 موافق 

 100.0 80.0 80.0 24 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TVA الضريبية تنقص من حصيلةإجراء الكثير من التعديالت على القوانين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 10 موافق 

 100.0 66.7 66.7 20 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TVA االتصال و دورها في نشر القوانين الضريبية و التعليمات الخاصة بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة وسائل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 6 موافق 

 100.0 80.0 80.0 24 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  
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 IBS بين اإلدارة والمكلف ترفع من حصيلةترقية الحوار 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 6 موافق 

 100.0 80.0 80.0 24 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 IBS تبسيط قوانين الضرائب و إجراءات تنفيذها يعمل على رفع حصيلة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 5 موافق 

 100.0 83.3 83.3 25 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TAP تبسيط قوانين الضرائب و إجراءات تنفيذها يعمل على رفع حصيلة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 26.7 26.7 26.7 8 موافق 

 100.0 73.3 73.3 22 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  
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 TAP معرفة المكلف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 1 محايد

 66.7 63.3 63.3 19 موافق 

 100.0 33.3 33.3 10 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TAP تحسيس المكلف بمسؤوليته في التنمية االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.3 23.3 23.3 7 موافق 

 100.0 76.7 76.7 23 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TAP إجراء الكثير من التعديالت على القوانين الضريبية تنقص من حصيلة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.0 20.0 20.0 6 موافق 

 100.0 80.0 80.0 24 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  
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 TAP وسائل االتصال و دورها في نشر القوانين الضريبية و التعليمات الخاصة بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.3 23.3 23.3 7 موافق 

 100.0 76.7 76.7 23 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 IBS معرفة المكلف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 1 محايد

 70.0 66.7 66.7 20 موافق 

 100.0 30.0 30.0 9 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 IBS المكلف بمسؤوليته في التنمية االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة تحسيس 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.3 23.3 23.3 7 موافق 

 100.0 76.7 76.7 23 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  
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 IBS القوانين الضريبية تنقص من حصيلةإجراء الكثير من التعديالت على 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 5 موافق 

 100.0 83.3 83.3 25 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 IBS االتصال و دورها في نشر القوانين الضريبية و التعليمات الخاصة بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة وسائل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 40.0 40.0 40.0 12 موافق 

 100.0 60.0 60.0 18 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 TAP اإلدارة والمكلف ترفع من حصيلةترقية الحوار بين 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 26.7 26.7 26.7 8 موافق 

 100.0 73.3 73.3 22 موافق تماما

Total 30 100.0 100.0  
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 : املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري  :اثنيا 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ترقية الحوار بين اإلدارة والمكلف ترفع 

 TVA من حصيلة 

30 4.00 5.00 4.7667 .43018 

تبسيط قوانين الضرائب و إجراءات 

 TVA تنفيذها يعمل على رفع حصيلة

30 4.00 5.00 4.7000 .46609 

المكلف ما له من حقوق وما عليه   معرفة

 من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة

TVA 

30 3.00 5.00 4.1667 .53067 

تحسيس المكلف بمسؤوليته في التنمية  

 االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة

TVA 

30 4.00 5.00 4.8000 .40684 

إجراء الكثير من التعديالت على القوانين 

 TVA حصيلةالضريبية تنقص من  

30 4.00 5.00 4.6667 .47946 

وسائل االتصال و دورها في نشر  

القوانين الضريبية و التعليمات الخاصة 

 TVA بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة

30 4.00 5.00 4.8000 .40684 

ترقية الحوار بين اإلدارة والمكلف ترفع 

 IBS من حصيلة 

30 4.00 5.00 4.8000 .40684 

قوانين الضرائب و إجراءات تبسيط 

 IBS تنفيذها يعمل على رفع حصيلة

30 4.00 5.00 4.8333 .37905 

معرفة المكلف ما له من حقوق وما عليه  

 من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة

IBS 

30 3.00 5.00 4.2667 .52083 

تحسيس المكلف بمسؤوليته في التنمية  

 حصيلةاالقتصادية واالجتماعية ترفع من  

IBS 

30 4.00 5.00 4.7667 .43018 

إجراء الكثير من التعديالت على القوانين 

 IBS الضريبية تنقص من حصيلة

30 4.00 5.00 4.8333 .37905 

االتصال و دورها في نشر   وسائل

القوانين الضريبية و التعليمات الخاصة 

 IBS بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة

30 4.00 5.00 4.6000 .49827 
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ترقية الحوار بين اإلدارة والمكلف ترفع 

 TAP من حصيلة 

30 4.00 5.00 4.7333 .44978 

تبسيط قوانين الضرائب و إجراءات 

 TAP حصيلةتنفيذها يعمل على رفع 

30 4.00 5.00 4.7333 .44978 

معرفة المكلف ما له من حقوق وما عليه  

 من واجبات ضريبية ترفع من حصيلة

TAP 

30 3.00 5.00 4.3000 .53498 

تحسيس المكلف بمسؤوليته في التنمية  

 االقتصادية واالجتماعية ترفع من حصيلة

TAP 

30 4.00 5.00 4.7667 .43018 

الكثير من التعديالت على القوانين إجراء 

 TAP الضريبية تنقص من حصيلة

30 4.00 5.00 4.8000 .40684 

االتصال و دورها في نشر   وسائل

القوانين الضريبية و التعليمات الخاصة 

 TAP بتطبيقها تعمل على رفع حصيلة

30 4.00 5.00 4.7667 .43018 

Valid N (listwise) 30     

 

 اختبار صدق االستبيان  :ثالثا 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.631 18 
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 معامل االرتباط بين محاور الدراسة :رابعا 

Correlations 

 مجموع المحاور  المحور الثالث  المحور الثاني المحور.األول  

 المحور.األول 

Pearson Correlation 1 **.681 **.477 **.821 

Sig. (2-tailed)  .000 .008 .000 

N 30 30 30 30 

 المحور الثاني

Pearson Correlation **.681 1 **.729 **.922 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 

 المحور الثالث 

Pearson Correlation **.477 **.729 1 **.859 

Sig. (2-tailed) .008 .000  .000 

N 30 30 30 30 

 مجموع المحاور 

Pearson Correlation **.821 **.922 **.859 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

 

 



 ملخص الدراسة: 

أثر تنمية الوعي اجلبائي على احلصيلة اجلبائية ،حيث مت التطرق يف اجلانب النظري  إبراز  إل هدفت هذه الدراسة 
من   اجلبائي يف الرفع من الوعي اجلبائي  اإلعالمتعريف الوعي اجلبائي و كذا ركائز تنميته، مع توضيح دور    إل

االستبيان الذي وجه .أما يف اجلانب التطبيقي مت حتليل  إيراداهتاو دور   أمهيتهاخالل تعريف الناس مباهية الضريبة و  
نتائج   إل املناسبة هبدف الوصول   اإلحصائيةعينة من املختصني ،حيث مت استخدام االختبارات و املعاجلات   إل

 تدعم موضوع الدراسة. 

عدة نتائج أمهها أن الوعي اجلبائي له دور كبري يف زايدة احلصيلة اجلبائية و لكي   إل مت الوصول   األخريو يف  
، دون نسيان امهية حتسني العالقة بني حنصل على وعي ضرييب جيد للمكلف البد من الرتكيز على تنمية ركائزه

 . اإلدارة اجلبائية و املكلف الضرييب

Abstract 
      This study aims to clarify the tax awareness develpment impact on the tax 

revenue, in the theoritical part, the researcher defined the tax awarness and 
explained the ways to develop it. Also the researcher spoted the light on the 
role of the tax media through the definition of people what tax and 
importance of the role of its revenus. 

           In the practical part, designed a questionnaire distribted to a sample size of 
30 respondents, “SPSS “ package was used to analyze collected data .finily the 
study decleared the following importnt finding that the tax awarness has a role in 
increasing tax revenue and in get a good awareness of tax the taxpayer  has to be a 
good medea without forgetting the role of  improving the relation between the 
taxpayr and the tax adminstration.  


