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قوق الخزانةة  اإلدارة الضريبية من اإلدارات العامة ذات األهمية القصوى، التي تتولى تنفيذ القوانين الضريبية، والتحقق من سالمة تطبيقها حماية لح

شريعات الضريبية التي ترقى بالنظةا  الضةريبي ىلةى در ةات اإلتقةاك والكمةال. وبالتةالي        العامة للدولة ورعاية لحقوق الممولين، كما يمكنها اقتراح الت

ن آك فإك األمر يحتاج ىلى مةدالل مسةتحد ة لتطةوير أداإل اإلدارة الضةريبية بمةا يضةمن مراعةاة المسةتجدات التةي تظهةر فةى الواقةع العملةي المت يةر مة               

الضةريبى لةادارة الضةريبية فةى أدائهةا لةدورها الملتزمةة بةذ. وفةى هةذا السةياق ظهةر العديةد مةن               آللر، وبما يساعد على تحقيةق كفةاإلة وفاعليةة األداإل    

 المقاييس والمناهج التطويرية لألداإل، من أهم هذه المقاييس الحوكمة.       

صة للشركات، فةي حةين لةم ينةال دور     ويالحظ أك مفهو  الحوكمة بين األكاديمين قد اقتصر على بياك مفهومها ومبادئها بالنسبة للمجتمع الضريبى لا

 فةي  اإلدارة الضريبية أي اهتما  في هذا الصدد، على الرغم من أك الخزانة العامة من أهم أصحاب المصالح فةي حوكمةة الشةركات باعتبارهةا اةريكا      

يةدها نتيجةة و ةود فسةاد مةالي أو قةرارات       أرباح هذه الشركات، وحصة الخزانة العامة في هذه األرباح تمثل عندئذ أموال عامةة ال يجةوا السةماح بتهد   

 ىدارية غير رايدة.

عةاملين  ومن  م تعد اإلدارة الضريبية من أهم أصحاب المصالح في تطبيق مبادئ الحوكمة، بل من مسئولياتها مراقبةة تنفيةذ مبةادئ الحوكمةة علةى المت     

الحوكمة دوك تطبيقهةا علةى نفسةها، باعتبارهةا مةن الجهةات األولةي بتطبيةق          معها، ولم يعد من المعقول قيا  هذه اإلدارة الضريبية بمراقبة تنفيذ مبادئ

عامةة تتمثةل   واعمال مبادئ الحوكمة في اإلدارة النظامية ومراقبة األداإل، لذا فإك أهم مبادئ حوكمة اإلدارة الضريبية المستنبطة مةن مبةادئ الحوكمةة    

 التطبيق الصحيح للقانوك، ىدارة المخاطر الضريبية.في: اإلفصاح والشفافية، انتهاج مبدأ ديمقراطية اإلدارة، 

 

يعتبةةر موعةةوع األداإل وكيفيةةة قياسةةذ ورفةةع مسةةتواه وتطةةويره مةةن         

كثيةةر مةةن الكتةةاب الموعةةوعات التةةى تالةةذ اهتمةةا  اةةديد مةةن  انةةب ال

والبةةاحثين، لاصةةة فةةى ظةةل الت يةةرات العالميةةة الحاليةةة وااةةتداد حةةدة   

المنافسةةةة بةةةين المنظمةةةات المختلفةةةة ومةةةا أحد تةةةذ مةةةن عةةة و  نحةةةو    

عرورة تطةوير وتحسةين أدائهةا، حيةت يعتبةر األداإل بمثابةة التر مةة        

العمليةةة لكةةل القةةرارات التةةى يةةتم اتخاذهةةا علةةى  ميةةع المسةةتويات فةةى  

 .(James w.walker, 1980المنظمة)
وبالتةةالى القةةى مفهةةو  تقيةةيم األداإل اهتمامةةا  كبيةةرا  لةةدى كتةةاب اإلدارة   

ومديرى المنظمات، وذلك إلقتناعهم باك هناك ىمكانية لزيادة اإلنتةاج  

بالشةةةركات والمنظمةةةات، وكةةةذلك اسةةةتمراريتها مةةةن لةةةالل تطةةةوير      

 .Geary Aوتحسةةين أداإل العةةاملين بتلةةك الشةةركات والمنظمةةات)    
Rumter, Alan p.Bracke, , 1995 وكةةذلك القتنةةاعهم بةةاك .)

السةةبب وراإل فشةةل الكثيةةر مةةن المةةديرين فةةى موا هةةة التحةةديات التةةى   

تةةوا ههمي ير ةةع ىلةةى عةةد  ىدراكهةةم لمفهةةو  األداإل والمت يةةرات التةةى  

السيدة محمةود محمةد   تؤ ر على أداإل كل من المنظمات والعاملين بها)

 (.2008 ،العمرى
ددت تعريفةات األداإل، فقةد عرفةذ الةبعن بانةذ: مفهةو  متعةةدد       وقةد تعة   

األبعاد يختلف قياسذ وفقا  لعوامل متعةددة ومةن الضةروري تحديةد مةا      

ىذا كانت أهداف القياس هةى تقيةيم نتةائج األداإل أو تقيةيم السةلوك، كمةا       

عرفةةة الةةبعن بانةةذ: در ةةة بلةةو  الفةةرد أو الفريةةق أو المنظمةةة ككةةل    

اإلة وفعالية، ومن  انبنا فاننا نؤيد مةا ورد فةى   لألهداف المخططة بكف

قةةةاموس أكسةةةفورد مةةةن تعريةةةف األداإل بانةةةذ: تنفيةةةذ اةةةيإل مطلةةةوب       

 .(.2009)مصطفى محمد عبدالنبى يسين، 

وتجدر األاارة ىلى أنذ تو د  ال ة مستويات لةألداإل: )األول(           

مسةةتوى الفةةرد ،أى األداإل الفةةردي وهةةو الةةذى يعبةةر عةةن مةةدى نجةةاح    

فرد فى ىنجاا عملذ ومؤار القياس هو اإلنتا ية، )الثةانى( مسةتوى   ال

الجماعةةةة، أى األداإل اإلدارى ويقصةةةد بةةةذ أداإل اإلدارة فةةةى الوحةةةدات  

التنظيميةةة الدالليةةة ومؤاةةر القيةةاس هةةو الكفةةاإلة، )الثالةةت( مسةةتوى        

المنظمةة، أى األداإل التنظيمةى وهةو نةاتج أداإل  ميةع األفةراد العةاملين        

ك اإلدارات المو ةودة بهةا)محمود محمةد علةى حسةن،       بالمنظمة وكةذل 

وتر ةةع أهميةةة تقيةةيم األداإل ىلةةى مةةا يحققةةذ مةةن مزايةةا متعةةددة  (.2008

 للمنظمة، من أهمها ما يلى:

يسةةاهم نظةةا  تقيةةيم األداإل فةةى تحديةةد اإل ةةراإلات الالامةةة لتصةةحيح     -

 االنحرافات التى تظهر أ ناإل وبعد التنفيذ.

اف المنظمةة وأهةداف الفةرد قةدر اإلمكةاك،      تحقيق المواإلمة بين أهةد  -

 ،السةةيدة محمةةود محمةةد العمةةرى ممةةا يةةؤدى لتقليةةل المنااعةةات بينهما) 

2008.) 
المسةاعدة فةةى تطبيةةق المنةةاهج التطويريةة والرقابيةةة الحديثةةة كةةإدارة    -

الجودة الشاملة والحوكمة كمدالل لضماك  ودة األداإل وتطةويره فةى   

 without author ,Performance managementالمنظمةة) 
and tools, 2012) 

وعلينا أك نالةذ بعةين االعتبةار أك ىدارة األداإل لةن تكةوك ذات م ةزى       

مةةةا لةةةم يكةةةن لهةةةا األ ةةةر علةةةى القصةةةور فةةةى األداإل، مةةةع ربةةة  األداإل     

تطةةوير األداإل لةةادارة الةةةـضريبية    . (2016)محمةةد بةةةرس  األقتباااس:   

 6. المجلةة العلميةة لجامعةة    لالل تطبيقها لمبادئ الحوكمة المصريـة من

 94-81 ، صفحة1،عدد 3أكتوبر. مجلد

مقةةال قابةةل لتةةداول ال. هةةذا محمةةد السةةيد بةةرس  2016: © حقااوا الن اار

العلمةةى بمو ةةب اةةرو  الرلصةةة اإلبداعيةةة، الةةذي يسةةمح باالسةةتخدا ،     

 ؤلف.الفكرية للم والتوايع واالستنساخ بشر  حفظ حقوق الملكية



  94-81، صفحة:1، عدد 3، مجلد 2106أكتوبر   6، المجلة العلمية لجامعة   محمد برس
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محمةةد  فالمؤسسةةى بةةاداإل العةةاملين دالةةل اإلدارة الضةةريبية)عبداللطي

 (.   2007لليل: 

والئحتةذ التنفيذيةة،    2005لسةنة   91وباستقراإل نصوص القانوك رقم 

يالحةةةظ أنةةةذ قةةةد تضةةةمن مجموعةةةة مةةةن المسةةةتحد ات فةةةى مجةةةال أداإل  

اإلدارة الضريبية لعملها والتي تتطلب عرورة ىعادة النظةر فةى آليةة    

 ذلك األداإل ومن أهم تلك المستحد ات ما يلي:  

التركيز من  انةب اإلدارة الضةريبية علةى كسةب  قةة الممةول، مةن         -

ر اإلقةةةرار الضةةةريبي المقةةةد  مةةةن الممةةةول سةةةندا  للةةةرب   لةةةالل اعتبةةةا

النهةةائي للضةةريبة طالمةةا أنةةذ لةةم يتةةوافر أدلةةة اإل بةةات التةةي تشةةير ىلةةى    

 عكس ذلك. 

 عتحول عبإل اإل بات مةن الممةول ىلةى اإلدارة الضةريبية، حيةت يقة       -

عةةبإل اإل بةةات علةةى اإلدارة الضةةريبية األمةةر الةةذي يتطلةةب االهتمةةا     

 الضريبية لعملها.  بجودة أداإل اإلدارة
التخفيةةةف مةةةن عةةةبإل الضةةةريبة فةةةى مواعةةةع متعةةةددة منهةةةا: العفةةةو   -

الضةةةريبى، انقضةةةاإل المنااعةةةات الضةةةريبية وفقةةةا  للضةةةواب  الةةةواردة  

 .2005لسنة  91بالمادة الخامسة والسادسة من مواد اصدار القانوك 

تخفةةين أسةةعار الضةةريبة ىلةةى النصةةف تقريبةةا  ،والسةةماح بخصةةم         -

ع ترك بعن اإلعفاإلات الضةريبية لةبعن االعتبةارات    اإلهالكات، م

مةةن القةةانوك سةةالف     50، 36، 31، 13كمةةا هةةو الحةةال فةةى المةةواد    

 الذكر.
تحول النظر لةدور اإلدارة الضةريبية مةن دور المحصةل للضةرائب       -

دور المكافحةة   نىلى دور المشرف على سداد الممولين للضريبة، وم

ى الفاقةد الضةريبي مةن تهةرب     للتهرب الضريبي ىلى دور الرقابةة علة  

 أو تجنب.  
بةةدمج مصةةلحتي   2006لسةةنة 154قةةرار رئةةيس الجمهوريةةة رقةةم     -

الضرائب العامةة علةى الةدلل، والعامةة علةى المبيعةات ،فةى مصةلحة         

واحةةدة، ومةةا تطلبةةذ ذلةةك مةةن ىعةةادة هيكلةةذ التنظةةيم لةةادارات علةةى          

 مستوي المصلحة واالتجاه نحو الشمول فى األداإل.

ك األمر يحتةاج ىلةى مةدالل مسةتحد ة لتطةوير أداإل اإلدارة      وبالتالي فإ

 91الضةريبية بمةا يضةمن مراعةاة المسةتجدات التةي فرعةها القةةانوك        

، وتلةةك التةةي تظهةةر فةةى الواقةةع العملةةي المت يةةر مةةن آك     2005لسةةنة 

آللةةر، وبمةةا يسةةاعد علةةى تحقيةةق كفةةاإلة اإلدارة الضةةريبية فةةى أدائهةةا   

(. وفى هذا اإلطةار ظهةر   2008لدورها )محمود محمد على حسن،  

العديةةةد مةةةن المقةةةاييس غيةةةر الماليةةةة لةةةألداإل، مةةةن أهةةةم هةةةذه المقةةةاييس  

 (2008الحوكمة)على محمود المبين وآلرين ، 

حيت أدت االنهيارات المالية والفضائح اإلداريةة بالشةركات العمالقةة    

والتي كاك لها وما يزال األ ر البةال  علةى    -في العديد من دول العالم،

، ىلى دراسة وتحليل األسباب التي تؤدي ىلةى  -صاديات هذه الدول اقت

ظهور الفسةاد المةالي واإلداري بالشةركات والمنظمةات والةذي يةؤدي       

 بطبيعة الحال ىلى حدوث تلك االنهيارات والفضائح.

ويعتقد البعن أك الفساد المالي واإلداري مقترك بةالنظم االاةتراكية    

شركات وأدوات اإلنتاج، وبالتالي تكةوك  وحدها، نظرا  لتملك الدولة ال

مرتعةةا  لصةةبا  لانحرافةةات اإلداريةةة والسةةرقات الماليةةة، حيةةت يقةةو       

المديروك باست الل مناصبهم من أ ل أهداف ال عالقة لها باك تةنجح  

الشركات أو تخسر، ما دامةت الدولةة هةي المالةك الوحيةد القةادر علةى        

التستر على الفساد في تعوين الخسائر وت طية السرقات، بل وربما 

بعن األحياك، ولكن األمور التلفت تماما  فةي الوقةت الحةالي، حيةت     

اتجهت العديد من دول العالم ىلى مفهو  االقتصاد الحر، ومةع ىعمةال   

قوانين السوق يظل الفساد ظةاهرة مسةتمرة يتفةاوت حجمهةا مةن دولةة       

 آللري، بل وربما من قطاع آللر دالل الدولة الواحدة.  

أك المجتمعات االنتقالية من الدول التي لم تحسن أمورها، وظةل   كما 

نظامهةةا االقتصةةةادي يتةةار ح بةةةين التخطةةةي  المركةةزي وبةةةين آليةةةات    

السةةوق الحر،عانةةت مةةن ظةةاهرة تفشةةي الفسةةاد بسةةبب غيةةاب الر يةةة      

ووعةةوح المةةنهج وتةةدالل القضةةايا، وهةةذه الةةدول عةةرب فيهةةا الفسةةاد  

كةةةل مةةةن النظةةةا  الضةةةريبي   بشةةةدة، بسةةةبب السياسةةةات والقةةةوانين فةةةي 

 والنظا  الجمركي وغيرها من النظم.

ولذلك تزايد الحديت عن الحوكمة فةي اآلونةة األليةرة، حيةت يةرتب        

مفهومهةةا بالدر ةةة األولةةي بقواعةةد اإلفصةةاح والشةةفافية والرقابةةة فةةي     

تعةةامالت المنظمةةات والشةةركات واألفةةراد، وهةةو األمةةر الةةذي أصةةبح    

ة، السةةةيما مةةةع تزايةةةد حةةةاالت الفسةةةاد  عةةةروريا  فةةةي المرحلةةةة الحاليةةة 

وانتشةةار التجةةاواات فةةي العديةةد مةةن المواقع)محمةةد طةةارق يوسةةف،      

2003. 
Without author ,RiskManagement in Tax 
Administration, 2010).                                                   

وىذا                                                                                      

كةةاك دور اإلدارة الضةةريبية الرئيسةةى يتمثةةل فةةى تحصةةيل اإليةةرادات    

الضةةريبية حسةةب االعتمةةةادات المقةةدرة مةةن الحكومةةةة فةةى الميزانيةةةة      

العامةةة للدولةةة، لةةذلك دائمةةا تحةةاول اإلدارة الضةةريبية تحصةةيل أكبةةر      

أك يتجنةةب دفةةع عةةريبة  ممكنةةذ مةةن الممةةول، ويحةةاول الممةةول دائمةةا  

 الضريبة أو يتهرب منها.

ولذلك فإك اإلدارة الضريبية تنظر للممةول دائمةا نظةرة اةك وريبةة،       

ترى فيذ أنةذ يحةاول دائمةا التهةرب منهةا، والممةول أيضةا يبادلهةا هةذا          

الشةةةعور، ويةةةرى أك مةةةوظفى اإلدارة الضةةةريبية فاسةةةدين ومرتشةةةين   

و هةةة نظةةره هةةو ويطمعةةوك فيةةذ وفةةى أموالةةذ، وأك الحةةل األمثةةل مةةن 

تقةةديم الهةةدايا والعطايةةا والهبةةات لهةةم حتةةى يعفةةوه أو يجنبةةوه الضةةريبة  

سواإل بطرق مشروعة أو غير مشةروعة، معنةى هةذا أك العالقةة بةين      

اإلدارة الضريبية والممولين لم تكن فةى يةو  مةن األيةا  علةى مةايرا ،       

 دائما كانت عالقة متوترة يشوبها الشك والريبة.

ر األداإل الضةةريبى لةةادارة الضةةريبية ال يقتصةةر  ومةةن  ةةم فةةإك تطةةوي  

فقةة  علةةى مجةةرد تبنةةى اإلدارة الضةةريبية لمةةدالل حديثةةة تحكةةم هةةذا      

األداإل، وعلى رأسةها مةدلل الجةودة الشةاملة رغةم أهميةة ذلةك، ولكةن         

التطةةوير يمتةةد ىلةةى العالقةةة التةةى تةةرب  اإلدارة الضةةريبية والممةةولين،  

هةةو أسةةاس نجةةاح اإلدارة   حيةةت ىك تحسةةين هةةذه العالقةةة وتطويرهةةا     

الضريبية، وتقةد  الحوكمةة ومبادئهةا أحةدث اآلليةات فةى هةذا الصةدد،         

كمةةا ىك اإلدارة الضةةريبية صةةاحبة مصةةلحة أكيةةدة فةةى تبنةةى الممةةولين  

 -، وبتنوع كيانهم القةانونى ، -كبار، متوسطى، ص ار -بتنوع فئاتهم ،

تجاريةةةةةة،  -، وبتنةةةةوع أنشةةةةطتهم،  -أاةةةةخاص طبيعيةةةةين، اعتبةةةةاريين   

ناعية، مهنية...، للحوكمة ومبادئها التى توفر اآلليةة الجيةدة لحسةن    ص

 ىدارة هذه المنشآت.

ولما كانت حوكمة الشركات تتضمن مجموعة من المبادئ القانونيةة،  

والمالية، واإلدارية، والرقابية، التي علي أساسها تةتم ىدارة الشةركات   

، وكفايةةةة والمنشةةةآت والمنظمةةةات، والرقابةةةة علةةةى كفةةةاإلة األداإل بهةةةا    

استخدا  المةوارد، كمةا تعمةل علةى احتةرا  حقةوق أصةحاب المصةالح         

القانونيةةة، وتمكةةنهم مةةن الرقابةةة علةةى هةةذه الجهةةات وحصةةولهم علةةى    

المعلومةةةات المطلوبةةةة، عةةةالوة علةةةى أنهةةةا تقةةةو  أساسةةةا  علةةةى مبةةةدأ       

اإلفصةاح والشةةفافية والمصةداقية وىتاحةةة المعلومةات عةةن كيفيةةة ىدارة    

 هذه المنشآت.  

صةةةلة الو يقةةةة بةةةين الشةةةركات والمنشةةةآت المتنوعةةةة بصةةةفتهم مةةةن   ولل

الضةةريبية بصةةفتها مةةن أصةةحاب المصةةالح فةةي        ةالممةةولين، واإلدار 

الشةةركات والمنشةةآت المةةذكوره، باعتبارهةةا اةةريكة فةةي أربةةاح هةةذه       

الجهةةات، وكةةذلك فةةإك اإلفصةةاح والشةةفافية والمصةةداقية تعةةد مةةن أهةةم    

ن الممةةةولين بتنةةةوع فئةةةاتهم  العوامةةةل التةةةي ترتكةةةز عليهةةةا العالقةةةة بةةةي  

واإلدارة الضةةةةريبية، فضةةةةال  عةةةةن أك حوكمةةةةة المجتمةةةةع الضةةةةريبى    

بشةةركاتذ ومنشةةةآتذ ال يمكةةن أك تتحقةةةق دوك أك يكةةوك مصةةةاحبا  لهةةةا    

تطبيقةةةا  ممةةةا ال  لمبةةةادئ الحوكمةةةة علةةةى اإلدارة الضةةةريبية، لمراعةةةاة   

حقةةوق الممةةولين وتحقيةةق اإلفصةةاح والشةةفافية)محمد طةةارق يوسةةف،  

، وفةةةى عةةةوإل مةةةا سةةةبق يعةةةر  الباحةةةت لحوكمةةةة اإلدارة    .(2003

 الضريبية فى  ال ة مباحت متتالية كما يلى:   
 المبحت األول  

 مفهوم حوكمة اإلدارة الضريبية 
 وأهم أسبابها  

يكتسب موعوع الحوكمة اهتماما  كبيرا  في اآلونة األليرة من يةو     

ارهةةا مفتةةاح ىلةةى آلةةر سةةواإل فةةى المنظمةةات العامةةة أوالخاصةةة، باعتب  

القيةةادة الةةذى يسةةاهم فةةى ىدارة المخةةاطر وتنظةةيم األداإل)محمةةد طةةارق   

(، والتلفةةةةةةت اآلراإل علةةةةةةى تر مةةةةةةة مصةةةةةةطلح     2003يوسةةةةةةف، 

Corporate governance  حيت يري البعن تسميتها بةاإلدارة ، 

سةميتها بحوكمةة   الرايدة أو اإلدارة الحكيمةة، والةبعن اآللةر يةرى ت    

 اإلدارة أوالحوكمة
ك األمر، فقد أصبح لفظ الحوكمة فةى الوقةت الحاعةر األكثةر     وأيا كا 

ايوعا ، ومن المتوقع أك يكوك األكثةر انتشةارا  فةي الفتةرة المسةتقبلية،      
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وهةةو يتمشةةي مةةع لفظةةي العولمةةة والخصخصةةة، التةةى انتشةةرت فةةى        

الفتةةرة األليةةةرة وأ يةةر حولهمةةةا نفةةس الجةةةدل عنةةد تر متهمةةةا، حتةةةي     

 Globalization"خصةةةة وللخص "privatization"اسةةةتقرت ىلةةةى 

 .(. 2003للعولمة)محمد طارق يوسف، 

مةةةةةن  "Governance"وبنةةةةةاإل عليةةةةةذ فةةةةةإك مصةةةةةطلح الحوكمةةةةةة     

المصطلحات الحديثة التي تزايد االهتما  بها مع بداية التسةعينات مةن   

القةةرك الماعةةي، وهةةو يمثةةل مجموعةةة مةةن المبةةادئ القانونيةةة الماليةةة    

ى مكافحةة الفسةةاد المةالي ومنةةع   والمحاسةبية والرقابيةة، التةةي تهةدف ىلةة   

انهيار الشركات والمنشآت، وقد ظهةر هةذا المصةطلح تحةت مسةمي       

حوكمةةة الشةةركات  فةةي أعقةةاب االنهيةةارات االقتصةةادية واألامةةات       

المالية التي اةهدها عةدد مةن الشةركات فةي دول اةرق أسةيا وأمريكةا         

الالتينيةةة وروسةةيا، وكةةذلك العديةةد مةةن الشةةركات األمريكيةةة فةةي سةةنة    

 مثل اركة أنروك و ورلدكو . 2003

هذا وتتعدد تعاريف حوكمة الشركات والمنشةآت، لتةدللها فةي الكثيةر     

مةةن األمةةور الرقابيةةة واالقتصةةادية والقانونيةةة واال تماعيةةة، وهةةو مةةا   

 يوعحذ الباحت، فيما يلى:  

فمن الناحية الرقابية: تحدد الحوكمة القواعد التي بناإل عليها تتم ىدارة 

المنشةآت دالليةا  بإاةراف مجلةس اإلدارة مةن أ ةل حمايةة        الشركات و

المصةةةةالح الماليةةةةة للمسةةةةاهمين، كمةةةةا أنهةةةةا تحةةةةدد توايةةةةع السةةةةلطات  

والمسئوليات بين مختلف المشاركين في الشركة، مةن مجلةس اإلدارة   

ىلةةةى المسةةةاهمين وأصةةةحاب المصةةةالح األلةةةرى،عالوة علةةةى بيةةةاك       

امور الشةةركة، وهةةو مةةا القواعةد الالامةةة التخةةاذ القةةرارات المتعلقةة بةة  

يسةةةاعد علةةةى الرقابةةةة علةةةى كفةةةاإلة األداإل، ومكافحةةةة الفسةةةاد اإلداري  

والمةةةالي، كمةةةا أنهةةةا تةةةؤدي ىلةةةى تحسةةةين ىدارة الشةةةركة عةةةن طريةةةق   

فةةي وعةةع ىسةةتراتيجية سةةليمة للشةةركة، لتخفةةين  نمسةةاعدة المسةةئولي

 المخاطر وىظهار الشفافية.  

تعزيةز كفةاإلة اسةتخدا     ومن الناحية االقتصادية: تعمل الحوكمةة علةى   

الموارد، وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم مركزها التنافسي، بمةا يمكنهةا   

 من  ذب مصادر التمويل الالامة للتوسع والنمو. 

ومن الناحية القانونية: تتدالل مبادئ الحوكمة مع العديد من القةوانين  

مثةةةةةل: قةةةةةوانين تنظةةةةةيم الشةةةةةركات، وأسةةةةةواق المةةةةةال، والمحاسةةةةةبة     

ما تساعد الحوكمة على تقنين وتحسين األطر القانونيةة  والضرائب، ك

 للشركات.  

ومن الناحيةة اال تماعيةة: فةإك الحوكمةة هةي سةبيل التقةد  لكةل مةن             

اإلفةةةراد والشةةةركات والهيئةةةات والمجتمةةةع بصةةةفة عامةةةة، وذلةةةك ألك    

الشركة تعتبر النواة لالقتصاد ككل، فةإذا مةا صةلحت صةلح االقتصةاد      

ل عةةددا  كبيةةرا  مةةن فئةةات المجتمةةع يعملةةوك بهةةا  كلةةذي ألنهةةا تمتةةد لتشةةم 

 ويتعاملوك معها. 

وبصفة عامة يشير مفهو  حوكمة الشركات ىلةى مجموعةة المبةادئ،     

التةةي تحةةدد العالقةةة بةةين ىدارة الشةةركات مةةن ناحيةةة وحملةةة األسةةهم         

وأصحاب المصالح من ناحية ألةري، وذلةك للمحافظةة علةى حقةوقهم      

إلداريةة السةليمة، وفقةا  لمعةايير اإلفصةاح      باستخدا  األدوات الماليةة وا 

 (. 2009والشفافية الوا بة)اوقي عبد العزيز الحفناوي، 

هةذا وقةد اكتسةبت قضةية حوكمةةة الشةركات أهميةة كبةرى منةذ انفجةةار         

األامة المالية األسةيوية فةي العقةد األليةر مةن القةرك العشةرين، وااد        

يلةة الماعةية مةن    من أهمية هذه القضية ما أكتشف لالل السنوات القل

تالعةةب وغةةل مةةالي وفسةةاد ىداري فةةي بعةةن الشةةركات األمريكيةةة      

الدولية العمالقة، األمر الذي أودي ببعضها ىلى اإلفالس، ومةا ترتةب   

علةةةةةى ذلةةةةةك مةةةةةن لسةةةةةائر فادحةةةةةة ألصةةةةةحاب المصةةةةةالح مبااةةةةةرة     

 واألقتصادات القومية المعنية، بل واالقتصاد العالمي.

كات عقب اكتشاف الجرائم المشةار  وير ع تزايد أهمية حوكمة الشر 

ىليهاي ىلى أك الحوكمة تعتبر أحدث تو ذ عالمي إلحكا  الرقابة علةى  

ىدارات الشركات، لمنعها مةن ىسةاإلة اسةتعمال سةلطاتها، وحثهةا علةى       

حمايةة حقةوق المسةاهمين وغيةرهم مةن أصةحاب المصةالح، وتحسةين         

رير الماليةةة أدائهةةا وممارسةةتها المحاسةةبية وتةةوفير الشةةفافية فةةي التقةةا     

وغيةةةر الماليةةةة الصةةةادرة عنهةةةا، كمةةةا تةةةؤدي الحوكمةةةة الجيةةةدة ىلةةةى       

االكتشةةةاف المبكةةةةر النخفةةةا  مسةةةةتويات األداإل التشةةة يلي والمةةةةالي    

واإلداري، وتحسين مستويات اإلفصةاح والشةفافية بالشةركات، األمةر     

الذي يسةاعد علةى وقايتهةا مةن االنةزالق ىلةى غيابةات ال ةل والفسةاد،          

اق الماليةةةة الكثيةةةر مةةةن األامةةةات، وهكةةةذا تبةةةدو لنةةةا  ويجنبهةةةا واألسةةةو

حوكمة الشركات عال ا  وقائيةا  ومقويةا  عامةا  للشةركات)محمد طةارق      

 .(. 2003يوسف، 

ىك انهيار أداإل الشركات دفعةت صةندوق النقةد الةدولي والبنةك الةدولي       

بالتعةةةاوك مةةةع منظمةةةة التعةةةاوك االقتصةةةادي لدراسةةةة آليةةةة الحوكمةةةة،   

مةةة لاصةةة بحقةةوق المسةةاهمين، والمسةةاواة فةةي وحةةددت مبةةادئ للحوك

معاملةةةة حملةةةة األسةةةهم، واإلفصةةةةاح والشةةةفافية، ومسةةةئولية مجلةةةةس      

اإلدارة، ودور ذوي الشةةةةاك والمصةةةةالح فةةةةي ىدارة الشةةةةركات)محمد   

 (. 2008اكي على السيد، 

وقةةد وصةةف البنةةك الةةدولي الحوكمةةة، بانهةةا   الحالةةة التةةي تكةةوك فيهةةا  

، لاعةعة  -ها بةالطبع اإلدارة الضةريبية  ومن -مؤسسات القطاع العا ، 

للمسةةاإللة، وقةةادرة علةةى تحقيةةق اسةةتدامة التنميةةة ،  وبالتةةالي عةةرف      

مفهةةةو  الحوكمةةةة علةةةى أنةةةذ :  أسةةةلوب ممارسةةةة السةةةلطة فةةةي ىدارة    

الموارد اال تماعية واالقتصادية للدولة من أ ل التنمية ، وفى سياق 

اسةةية لضةةماك  هةةذا التعريةةف وعةةع البنةةك الةةدولي أربعةةة معةةايير أس      

تحقيق الحوكمة الرايدة القادرة على ىحراا التنمية المسةتدامة وهةي:   

حسةةةن ىدارة القطةةةاع العةةةا ، المسةةةاإللة، اإلطةةةار القةةةانوني، الشةةةفافية      

 (.2008وىتاحة المعلومات)على محمود المبين وآلرين ، 

 2001و دير بالذكر أك االهتما  بالحوكمة فةي مصةر بةدأ منةذ عةا        

ارة االقتصاد والتجارة الخار ية آنذاك، حيةت و ةدت   بمبادرة من وا

الواارة أك برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأت مصر فةى تنفيةذه   

منذ أوائل التسعينات مةن القةرك الماعةي لةن يكتمةل ىال بوعةع ىطةار        

رقابي يحكم عمل القطاع الخاص فةي ظةل السةوق الحةر، وبالفعةل تةم       

وليةة لحوكمةة الشةركاتي وذلةك     دراسة مدي التزا  مصر بالقواعةد الد 

ألك الحوكمة أصةبحت اتجاهةا  دوليةا  ومصةر ليسةت بمعةزل عةن دول        

العالم، حيت أصبحت الشركات المصرية التي تحةاول أك تتعامةل مةع    

 أسواق أ نبية مجبرة على تبني معايير الحوكمة. 

بناإل عليذ طلبةت مصةر مةن البنةك الةدولي تقيةيم مةدي تطبيقهةا لقواعةد          

% 62، ولر ت النتيجةة بةاك مصةر تطبةق     2001سنة الحوكمة في 

و ةاإلت النتيجةة    2004من معايير الحوكمة، وتكرر الطلب في سنة 

باك مصر قطعت اوطا  كبيرا  فةي مجةال تطبيةق الحوكمةة يصةل ىلةى       

% مةةةن معةةايير الحوكمةةةة المو ةةةودة علةةى مسةةةتوي العةةةالم،   82نحةةو  

الخصةةوص  والسةةبب وراإل االسةةتعانة بتقيةةيم البنةةك الةةدولي علةةى و ةةذ 

هو سعي مصر لجةذب االسةتثمارات األ نبيةة، ومةن  ةم مةن مصةلحة        

مصر أك تطلع البنك الدولي على مدي التطور الذي حدث في تطبيق 

(، هةةةذا عةةةن 2009/2010معةةةايير الحوكمةةةة فيهةةةا) الل الشةةةافعي،  

حوكمةةةة المجتمةةةع الضةةةريبى بشةةةركاتذ، فمةةةاذا عةةةن حوكمةةةة اإلدارة     

 الضريبية؟  

ركات تتضةمن مجموعةة مةن المبةادئ القانونيةة      لما كانةت حوكمةة الشة   

الرقابيةة والماليةةة والمحاسةةبية، التةةي علةةي أساسةةها تةةتم ىدارة الشةةركة،  

والرقابة على كفةاإلة األداإل بهةا، وكفايةة اسةتخدا  المةوارد، كمةا تعمةل        

على احترا  حقوق أصةحاب المصةالح القانونيةة وتمكةنهم مةن الرقابةة       

ات المطلوبة، عةالوة علةى أنهةا    على الشركة وحصولهم على المعلوم

 تقو  أساسا  على مبدأ اإلفصاح والشفافية والمصداقية.  

وللصةةةلة الو يقةةةة بةةةين الشةةةركات المتنوعةةةة بصةةةفتها مةةةن الممةةةولين،    

الضةةةريبية بصةةةفتها مةةةن أصةةةحاب المصةةةالح فةةةي الشةةةركات   ةواإلدار

باعتبارها اريكة في أرباح هذه الشركات، وفوق ذلةك فةاك اإلفصةاح    

ة والمصداقية تعد من أهم العوامل التي ترتكز عليهةا العالقةة   والشفافي

بةةةةين الممةةةةولين  الشةةةةركات  واإلدارة الضةةةةريبية، كمةةةةا أك حوكمةةةةة  

الشةركات ال يمكةةن أك تتحقةةق فةةى الواقةةع دوك أك يكةةوك مصةةاحبا  لهةةا  

تطبيقةةةا  ممةةةا ال  لمبةةةادئ الحوكمةةةة علةةةى اإلدارة الضةةةريبية، لمراعةةةاة   

فصاح والشفافية، أى أك الحوكمةة تعتبةر   حقوق الممولين، وتحقيق اإل

 ذات أهمية قصوى لكل من الممول واإلدارة الضريبية:  

فمن ناحية الممةول: فةإك تةوافر الحوكمةة الضةريبية يعةود عليةذ بعةدة          

فوائةةد أهمهةةا، الثقةةة واالطمئنةةاك ىلةةى أك اإلدارة الضةةريبية ال تتعسةةف  

تنفيةةذ القةةوانين  فةةي اسةةتخدا  حقوقهةةا وسةةلطاتها، بةةل ىنهةةا تقةةو  فقةة  ب     

الضريبية، وأنها تحافظ على حقوق الممول، مةع مراعاتهةا لافصةاح    

والشةةةفافية، ممةةةا يةةةؤدي ىلةةةى عةةةد  تزمةةةت الممةةةول فةةةي ىسةةةاإلة الظةةةن  

باإلدارة الضةريبية، وبالتةالي راحتةذ النفسةية وعةد  قلقةذ، وهةذا يعمةل         

علةةى تسةةهيل مهمةةة الممةةول وعةةد  عةةياع وقتةةذ، واالنصةةراف نحةةو       

واإلنتةةةةاج المثمةةةةر دوك عنةةةةاإل التفكيةةةةر فةةةةي الفةةةةر  العمةةةةل الجةةةةاد، 
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الضريبي، وما يستتبعذ من مشكالت عديدة، كما يةؤدي بةالممول ىلةى    

الدقةةة فةةي اإلفصةةاح عةةن ىيراداتةةذ وارباحةةة الخاعةةعة للضةةريبة فةةي       

 مواعيدها المحددة قانونيا .  

ومةن ناحيةة اإلدارة الضةريبية : فةإك تةوافر الحوكمةة الضةريبية يعةود         

ئةةةد كثيةةةرة أهمهةةةا: اإلقةةةالل مةةةن المنااعةةةات والخالفةةةات،    عليهةةةا بفوا

وىمكانية االنصراف ىلى العمةل الجةاد نحةو  مةع الحصةيلة الضةريبية       

بدقةةةة وىحكةةةا ، كمةةةا ىنهةةةا تةةةؤدي ىلةةةى اإلقةةةالل مةةةن حةةةاالت التهةةةرب    

الضةةريبي، وبالتةةالي ايةةادة الحصةةيلة الضةةريبية، فضةةال  عةةن اةةيوع       

ممةا يسةاعد العةاملين بةذ     المرونة في العمةل دالةل الجهةاا الضةريبي،     

على تادية وا باتهم الوظيفية بدقة ونفسةية هادئةة تجعلهةم أكثةر كفةاإلة      

 (.2006وفاعلية في تطبيق القوانين الضريبية)سامي احمد غنيم ،  

كما أك التزا  اإلدارة الضريبية بمبادئ الحوكمة يقضى علةى الفسةاد    

ا، وبالتةةالى ال داللهةةاي ألنهةةا سةةتلتز  باإلفصةةاح والشةةفافية فةةى عملهةة    

يو ةةد مجةةال السةةت الل  هةةل الممةةولين مةةن قبةةل المةةوظفين، ومةةن  ةةم   

 القضاإل على الفساد أوعلى األقل الحد منذ.

ويشةير الباحةةت ىلةةى أنةذ ال يو ةةد تعريةةف محةدد للحوكمةةة الضةةريبية،    

غير أك األدبيات تشير ىلى أك الحوكمة عبارة عن مجموعةة متنوعةة   

مارسةةها اإلدارة الضةةريبية، لضةةماك مةةن القواعةةد واإل ةةراإلات التةةي ت 

حسةن سةير العمةةل وتحقيةق األهةداف وتةةوفير اإلدارة النابهةة، وتفعيةةل      

أدوات الرقابة لضماك الشفافية وتعزيز المصةداقية، كمةا أك مةن اةاك     

حوكمةةة اإلدارة الضةةريبية توطيةةد الثقةةة بةةين الممةةولين المتعةةاملين مةةع  

اك سةةالمة األداإل،  اإلدارة الضةةريبية واألطةةراف ذات العالقةةة، لضةةم    

بالرقابة على االقتصاد والكفاإلة والفعاليةة، وتقريةر المسةاإللة وتعزيةز     

نمةةوذج اإلدارة الراةةيدة وفقةةا  للضةةواب  الرقابيةةة )أسةةامة علةةى عبةةد        

(.  وفةةى عةةوإل ماسةةبق، فةةإك الباحةةت يعةةرف حوكمةةة  2004الخةةالق، 

 اإلدارة الضريبية بانها:  أسةلوب ممارسةة السةلطة فةي ىدارة المةوارد     

الماديةةةة والبشةةةرية والمعنويةةةة وكافةةةة األصةةةول بةةةاإلدارة الضةةةريبية،   

بحيةةةةت تكةةةةوك لاعةةةةعة للمسةةةةاإللة وقةةةةادرة علةةةةى تحقيةةةةق اسةةةةتدامة    

التنمية ،على اعتبةار أك الحوكمةة تمثةل أحةدث تو ةذ عةالمي إلحكةا         

الرقابة على ىدارات المصالح والمنشآت، لمنعهةا مةن ىسةاإلة اسةتعمال     

قةوق الممةولين وغيةرهم مةن أصةحاب      سلطاتها، وحثها على حمايةة ح 

المصالح، وتحسين أدائها وممارستها المحاسبية وتوفير الشفافية فيمةا  

يصةةةدر عنهةةةا مةةةن تقةةةارير ماليةةةة وكتةةةب دوريةةةة وتعليمةةةات تنفيذيةةةة     

وتفسةةيرية ومنشةةورات. كمةةا تةةؤدي الحوكمةةة الجيةةدة ىلةةى االكتشةةاف      

ري المبكةةةةر النخفةةةةا  مسةةةةتويات األداإل التشةةةة يلي والمةةةةالي واإلدا   

ومسةةتويات اإلفصةةاح والشةةفافية بالمصةةلحة وعال ةةذ فةةور اكتشةةافذ،      

األمةةر الةةذي يسةةاعد علةةى وقايتهةةا مةةن االنةةزالق ىلةةى غيابةةات ال ةةل       

والفساد، ويجنبها والمؤسسات واألسواق المالية الكثير من األامةات،  

وهكذا تبدو لنةا حوكمةة اإلدارة الضةريبية عال ةا  وقائيةا  ومقويةا  عامةا         

ضريبية.   وفى كلمة مو زة فإك حوكمةة اإلدارة الضةريبية   لادارة ال

تعنةةى:  مجموعةةة المبةةادئ التةةي تحةةدد العالقةةة بةةين اإلدارة الضةةريبية  

مةةةةةن ناحيةةةةةة، والممةةةةةولين بتنةةةةةوع فئةةةةةاتهم وانشةةةةةطتهم مةةةةةن ناحيةةةةةة    

ألري ،وذلةةك للمحافظةةة علةةى حقوقهمةةا باسةةتخدا  األدوات الرقابيةةة    

 معايير اإلفصاح والشفافية الوا بة.  المالية والمحاسبية السليمة وفقا  ل

 المبحث الثاني        

 تنفيذ مبادئ الحوكمة باإلدارة الضريبية

الحوكمة عبارة عن مجموعة من المبادئ القانونية الماليةة والرقابيةة،   

التي تهدف ىلى مكافحة الفساد المالي ومنع انهيار الشةركات وفقةا  لمةا    

، وتتمثةةل 1999التنميةةة عةةا  أصةةدرتذ منظمةةة التعةةاوك االقتصةةادى و 

مبادئ الحوكمة فةي حمايةة حقةوق المسةاهمين وتحقيةق معاملةة عادلةة        

بينهم، ولضوع قرارات مجلس اإلدارة للمساإللة، وتحقيةق اإلفصةاح   

 والشفافية، مع منح دور أكثر فعالية ألصحاب المصالح بالشركات.  
ميين قةد  والمالحظ في الحقبة السةابقة أك مفهةو  الحوكمةة بةين األكةادي     

اقتصر علةى بيةاك مفهومهةا ومبادئهةا بالنسةبة للشةركات، فةي حةين لةم          

ينةةال دور اإلدارة الضةةريبية أي اهتمةةا  فةةي هةةذا الصةةدد، علةةى الةةرغم 

مةةةن أك الخزانةةةة العامةةةة مةةةن أهةةةم أصةةةحاب المصةةةالح فةةةي حوكمةةةة      

الشةةةركات، باعتبارهةةةا اةةةريكا  فةةةي أربةةةاح هةةةذه الشةةةركات، وحصةةةة    

ربةةاح تمثةةل عندئةةذ أمةةوال عامةةة ال يجةةوا  الخزانةةة العامةةة فةةي هةةذه األ

و ةةود فسةةاد مةةالي أو قةةرارات ىداريةةة غيةةر     ةنتيجةة االسةةماح بتهديةةده 

 رايدة ي لفهاعد  ىفصاح أو افافية.  

ولقد أدي غياب مفاهيم الحوكمة المالية والضريبية في مصر من قبل 

ىلةةى تحقيةةةق لسةةةائر  سةةيمة، نتيجةةةة انهيةةةار العديةةد مةةةن المؤسسةةةات    

اةةركات توظيةةف األمةةوال، وبنةةك االعتمةةاد والتجةةارة       الماليةةة، مثةةل  

والتنمية، وأامةة نةواب القةرو ، وبيةع اةركات ومؤسسةات القطةاع        

العا  فى ظل مةا سةمى ببرنةامج الخصخصةة، وبالتةالى عةياع حقةوق        

 الخزانة العامة بهذه المؤسسات.  

ولةةةذلك فةةةإك دور اإلدارة الضةةةريبية فةةةي حوكمةةةة الشةةةركات لاصةةةة    

امةةةة، هةةةو التةةةزا  وحةةةق أصةةةيل، ومةةةن غيةةةر   والمجتمةةةع الضةةةريبي ع

المقبول ىلقاإل عةبإل االلتةزا  بتطبيةق الحوكمةة ومتابعةة تطبيقهةا علةى        

عاتق الجهات الرقابية األلرى غير اإلدارة الضريبية، وىال كةاك هةذا   

حمةد  استمرارا  ل ياب وحياد دور اإلدارة الضريبية في هذا الصةدد )م 

ذ فإك الباحةت يعةر  لهةذا    (، وبناإل علي2009 سمير عباس عبد اهلل:

 :المبحت في مطلبين متتالين كما يلى
 المطلب األول

 حوكمة المجتمع الضريبي

  حوكمة الشركات 

ىذا ما حاولنا تصفح أي كتةاب نشةر لةالل العقةد األليةر فةي مجةاالت        

اإلدارة والتنميةةة االقتصةةادية، فإننةةا ال نمضةةي فةةي القةةراإلة أكثةةر مةةن      

ننا على مصةطلحات مثةل الحوكمةة،    صفحات معدودة قبل أك تقع عيو

والحكةةم الراةةيد، باعتبارهةةا الةةدواإل لكافةةة مشةةكالت اإلدارة والتنميةةة      

ولكونهةةا أيضةةا األدوات التةةي مةةةن لةةالل اسةةتخدامها يمكةةن مسةةةاإللة       

الحكومةةات الفاسةةدة عةةن فسةةادها،  ةةم أليةةرا  باعتبارهةةا تمثةةل الشةةرو   

لجةةةةذب  المسةةةبقة التةةةي ىذا مةةةةا تةةةوافرت أمكةةةةن تةةةوفير بيئةةةةة مالئمةةةة     

 االستثمارات وتحقيق التنمية وتمكين الفقراإل.

وىذا كةةاك هةةذا هةةو الحةةال علةةى مسةةتوي الةةدول والكيانةةات السياسةةية،    

فإنةةةذ بالنسةةةبة للمجتمةةةع الضةةةريبي بمةةةا يحتةةةوي عليةةةذ مةةةن ممةةةولين       

أو اعتبةاريين، تععتبةر أ نةدة     نمتنوعين، سواإل كانوا أاخاصةا طبيعيةي  

،لاصة في عوإل تعر ) الل الحوكمة على قدر كبير من األهمية 

 2002( عةةدد مةةةن الشةةركات األمريكيةةةة فةةي سةةةنة    2006الشةةافعي،  

آلنهيةةةارات اقتصةةةادية وأامةةةات ماليةةةة، وكنتيجةةةة لهةةةذه االنهيةةةارات      

واألامةةةات ظهةةةر مصةةةطلح حوكمةةةة الشةةةركات)محمد محمةةةود احمةةةد  

.( كعةةةةالج للفسةةةةاد واإلنحةةةةراف الةةةةذى اصةةةةاب هةةةةذه 2005صةةةةابر، 

 الشركات.  

طلح حوكمةةةة الشةةةركات بالعولمةةةة واألامةةةات،   وهكةةةذا أرتةةةب  مصةةة  

وفر  هذا المصطلح نفسذ بسرعة حتي أصةبح لةالل فتةرة قصةيرة     

 دا  مثار اهتما  الةدوائر األكاديميةة والسياسةية العالميةة، ومؤديةا  ىلةى       

اقتناع صندوق النقد والبنك الدوليين ىلةى تبنةي الحوكمةة كاتجةاه  ديةد      

علةةى مجموعةةة مةةن المبةةادئ    لتحقيةةق اإلصةةالحات الهيكليةةة اعتمةةادا    

 لتقييم برامج اإلصالح االقتصادي في الدول الناائة.

هذا المصطلح أدي ىلى ت يير ىستراتيجية االستثمار المتعةارف عليهةا   

بارتفةاع العائةةد كلمةا اادت المخةةاطر، ىلةةى ىسةتراتيجية  ديةةدة عرفةةت    

 باسم التو ذ ىلى الجودة الشاملة السابق دراستها فى المبحةت السةابق،  

وغالبا  ما ارتبطت اإلستراتيجية األولي باامةات األسةواق النااةئة ىال    

 أنها ارتبطت أيضا  في اآلونة األليرة باامات األسواق المتقدمة. 

ومن المعلو  أنذ ىذا صلحت الشركة كنواة صلح االقتصاد ككةل، وىذا  

فسةةةدت فةةةإك تا يرهةةةا يمتةةةد ليضةةةر عةةةددا  كبيةةةرا  مةةةن فئةةةات االقتصةةةاد  

ولذا فةإك الحوكمةة تو ةب التاكيةد علةى عةرورة االهتمةا         والمجتمع، 

باصحاب المصالح، سواإل مةن لهةم صةلة مبااةرة أوغيةر مبااةرة مةع        

الشةةةركة، كمةةةا تجةةةدر اإلاةةةارة ىلةةةى أهميةةةة المسةةةئولية اال تماعيةةةة        

للشركات، والتي ال تهتم فق  بتدعيم مكانة وربحية الشركات، ولكنها 

جتمةع ككةل، وهةذا االتجةاه مةا أكةد       تهتم كذلك بنمو االقتصاد وتقةد  الم 

عليةةذ الةةبعن وأوصةةي باهميةةة تو يةةذ مزيةةد مةةن االهتمةةا  بةةذ علةةى        

 مستوي العالم.  

ومن هذا المنطلق يتم التاكد على أك حوكمة الشركات هي سبيل 

التقد  لكل من األفراد والمؤسسات والمجتمع ككل، وذلك ألنذ من 

ب من الضماك لتحقيق لالل تلك اآللية التي توفر لألفراد قدر مناس

ربحية معقولة الستثماراتهم، وفى ذات الوقت تعمل على قوة 

وسالمة أداإل المؤسسات، ومن  م تدعيم استقرار وتقد  األسواق 

( ومن هنا كاك 2006واألقتصادات والمجتمعات ) الل الشافعي، 
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استخدا  حوكمة الشركات عنواك لحوكمة المجتمع الضريبي ككل، 

 ا ل عن مبادئ حوكمة الشركات؟وهنا يثار التس

بصفة عامة، يشير مفهو  حوكمة الشركات ىلى مجموعة المبادئ  

التي تحدد العالقة بين ىدارة الشركات من ناحية، وحملة األسهم 

وأصحاب المصالح من ناحية ألري، وذلك للمحافظة على 

ا  حقوقهما باستخدا  األدوات القانونية الرقابية والمالية السليمة، وفق

 لمعايير اإلفصاح والشفافية الوا بة.

ونظرا  للتزايد المستمر في االهتما  بمفهو  الحوكمة فقد حرصت 

الكثير من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهو  بالدراسة 

والتحليل ومن هذه المؤسسات: صندوق النقد الدولي، والبنك 

(، (.O.E.C.Dالدولي، ومنظمة التعاوك االقتصادي والتنمية 

مبادئ حوكمة الشركات، وقامت 1999واألليرة أصدرت في عا  

وتتضمن هذه المبادئ  2004بعمل بعن التعديالت عليها فى عا  

 ما يلي: 

( حفظ حقوق المساهمين: وتشمل حق نقل ملكية األسهم، 1)

في الجمعية العامة، والتيار مجلس اإلدارة،  توالتصوي

 مرا عة القوائم المالية. والحصول على عائد في األرباح، و
( المعاملة المتساوية للمساهمين: ويقصد بها المساواة بين حملة 2)

األسهم، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم المالية، وحمايتهم من 

عمليات استحواذ مشكوك فيها،أو فى اإليجاا في المعلومات 

الداللية، وكذلك حقهم في اإلطالع على  ميع المعامالت مع 

 (. 2008جلس اإلدارة)على محمود المبين وآلرين، أعضاإل م
( دور أصحاب المصالح بالشركة: وتشمل احترا  حقوقهم 3)

القانونية، التعوين عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات 

مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على 

عاملوك المعلومات المطلوبة، ويقصد باصحاب المصالح البنوك وال

وحملة األسهم والموردين والعمالإل ويدلل عمنهم اإلدارة 

الضريبية باعتبارها من أهم أصحاب المصالح، لكونها اريكا فى 

 أرباح هذه الشركات التى تتبنى مبادئ الحوكمة. 
( اإلفصاح والشفافية: ويتناول اإلفصاح عن المعلومات الهامة 4)

ية النسبة العظمي من ودور مراقب الحسابات، واإلفصاح عن ملك

اإلفصاح  ماألسهم، واإلفصاح المتعلق باعضاإل مجلس اإلدارة، ويت

عن كل هذه المعلومات بطريقة عادلة بين  ميع المساهمين 

 وأصحاب المصالح في الوقت المناسب. 
( مسئولية مجلس اإلدارة: وتشمل هيكل مجلس اإلدارة 5)

ومهامذ األساسية ووا باتذ القانونية، وكيفية التيار أعضائذ 

 ودوره في اإلاراف على اإلدارة التنفيذية. 
( عماك و ود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات: على أك 6)

يتضمن تعزيز افافية األسواق وكفاإلتها، كما يجب أك يكوك 

متناسقا  مع أحكا  القانوك، وأك يصي  بوعوح تقسيم المسئوليات 

 مية والتنفيذية المختلفة. فيما بين السلطات اإلارافية والتنظي

 1999والبد من التنويذ بانذ منذ وعع المبادئ في عا  

، أصبحت هي 2004والتعديالت التي أدللت عليها في عا  

المعيار الذي تقاس بذ در ة الحوكمة الجيدة في الشركات، ومن 

بين أهم أهدافها مساعدة الدول لتطوير األطر القانونية 

ة للمنشآت موعوع الحوكمة. ويجب أيضا  والمؤسساتية والتنظيمي

بياك أك هذه المبادئ ليست ملزمة التطبيق، كما أنها ال تهدف ىلى 

 تقديم تو يهات تفضيلية وتفصيلية للتشريعات الوطنية، بل يمكن

االستعانة بها كنقا  مر عية عند ىعداد األطر القانونية والتنظيمية 

لتطور وينب ي استعراعها ألساليب الحوكمة، وهي قابلة بل دائمة ا

ومرا عتها في عوإل المت يرات التي تطرأ على الظروف 

 (. 2007المحيطة بكل مجتمع )أسامة على عبد الخالق، 

وفى مصر أصدر مركز المديرين بواارة األستثمار في أكتوبر  

دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر  2005

بمبادئ حوكمة الشركات، أنها  العربية وقد ورد بذ، أك المقصود

تتمثل فيما يلى: القواعد التي تحقق أفضل حماية وتوااك بين 

مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح 

األلرى المرتبطة بها، ويمكن اعتبار هذه القواعد مكملة 

للنصوص الواردة بشاك الشركات في القوانين المختلفة، بالذات 

المساهمة والتوصية باألسهم وذات المسئولية قانوك اركات 

وتعديالتذ، وقانوك سوق رأس  1981لسنة  159المحدودة رقم 

واللوائح التنفيذية الصادرة تطبيقا  لهما،  1992لسنة  95المال رقم 

وأاار الدليل ىلى أك قواعد حوكمة الشركات ال تمثل نصوصا  

ما هي بياك للسلوك قانونية آمرة وال يو د ىلزا  قانوني بها، وىن

الجيد في ىدارة الشركات وفقا  للمعايير العالمية التي تحقق تواانا  

 بين مصالح األطراف المختلفة. 

أما عن نطاق تطبيق هذه القواعد فااار الدليل ىلى أنها تنطبق في 

المقا  األول على اركات المساهمة المقيدة في بورصة األوراق 

ت المالية التي تتخذ اكل اركات المالية، وكذلك على المؤسسا

المساهمة فتلك هي الشركات التي تكوك ملكيتها مواعة بين عدد 

كبير من الشركاإل والتي يلز  تحديد العالقة بين ملكيتها وىدارتها 

والتي تكوك مؤ رة بشكل مباار على  مهور واسع، كذلك تنطبق 

 على و ذ الخصوص على الشركات التي يكوك تمويلها الرئيسي

من الجهاا المصرفي، لما يترتب على التزامها بقواعد الحوكمة 

 من عماك للدائنين. 

ونظرا  ألهمية قواعد حوكمة الشركات بشكل عا ، لكل أنواع 

الشركات، فقد تناول الدليل المشار ىليذ هذه القواعد بشكل مو ز 

ببياك ما يمكن أك ينطبق منها على اركات المساهمة الم لقة،  م 

شركات ذات المسئولية المحدودة، وأليرا على اركات على ال

 األاخاص. 

دليل مبادئ حوكمة  2006 م أصدر مركز المديرين في يوليو 

اركات قطاع األعمال العا  بجمهورية مصر العربية في عوإل 

مبادئ حوكمة اركات قطاع األعمال العا  التي أصدرتها منظمة 

 . 2005في يناير  (O.E.C.Dالتعاوك االقتصادي والتنمية ).

وقد  اإل بهذا الدليل أك مصر نجحت لالل السنوات القليلة 

الماعية في تحقيق تقد  في مجال اإلصالح االقتصادي، و ذب 

المزيد من االستثمارات المحلية والعربية واأل نبية، وتتخذ 

الحكومة ى راإلات تهدف ىلى تعزيز  قة المستثمرين فى مناخ 

من أهم تلك اإل راإلات هو العمل على  االستثمار في مصر، ولعل

تطبيق مبادئ حوكمة الشركات المصرية سواإل كانت تابعة للقطاع 

 الخاص أو قطاع األعمال العا . 

ونظرا  للطبيعة الخاصة لشركات قطاع األعمال العا ، وتا يرها 

من القطاعات االقتصادية بالدولة، فقد كاك من  رعلى الكثي

بمبادئ حوكمة تلك الشركات، وقد  الضروري ىصدار دليل لاص

روعي في ىعداد هذا الدليل الطبيعة الخاصة للشركات المصرية 

 وكذلك االستفادة من التجارب الدولية في هذا الشاك. 

وتعتبر القواعد المنصوص عليها في الدليل قواعد استراادية في 

ىطار النصوص الواردة في قانوك اركات قطاع األعمال للعا  

وتتفق معذ في الهدف، وهو تحرير قطاع  1991ة لسن 203

األعمال العا  من أية قيود قد تعوق قدرتذ على المنافسة مع القطاع 

الخاص، وذلك من أ ل عماك نجاح تلك الشركات في تحقيق 

أهدافها االقتصادية واال تماعية طالما بقيت ملكيتها في حواة 

 الدولة. 

هى: التاكيد على و ود وتنقسم هذه المبادئ ىلى ست مجموعات 

ىطار تنظيمي وقانوني فعال لشركات قطاع األعمال العا ، 

المتساوية لحملة األسهم  ةتصرف الدولة بوصفها مالكا ، المعامل

 ة)المالك(، العالقات مع األطراف ذات المصالح، الشفافي

 واإلفصاح، مسئولية مجالس ىدارة اركات قطاع األعمال العا 

 

 المطلب الثاني

 م مبادئ حوكمة اإلدارة الضريبيةأه

يمكن تحديد المقصود بحوكمة اإلدارة الضريبية بانها مجموعة  

المبادئ التنظيمية واإل راإلات التنفيذية، التي تكفل عب  األداإل 

بالمنظومة الضريبية ككل، من لالل تحديد قاطع لدور األطراف 

نب ي لكل ذوي العالقة وطبيعة العالقة التا يرية بينهم، والتي ي

طرف أدا ها طواعية مع فر  العقوبات في حالة اإللالل بها. 

وتتمثل األطراف ذوي العالقة فى: اإلدارة الضريبية، المجتمع 

(، وكالإل الممولين من المحاسبين والمحامين، نالضريبي )الممولي

سامي التشريع الضريبي الذى يحكم العالقة بين هذه األطراف )

 . (2006احمد غنيم، 
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وتعد اإلدارة الضريبية من أهم أصحاب المصالح في تطبيق  

مبادئ الحوكمة، بل من مسئولياتها مراقبة تنفيذ مبادئ الحوكمة 

على المتعاملين معها، ولم يعد من المعقول قيامها بمراقبة تنفيذ 

مبادئ وتو هات الحوكمة دوك تطبيقها على نفسها، باعتبارها من 

الحوكمة في اإلدارة النظامية  الجهات األولي بتطبيق مبادئ

(، في 2008ناصر عبد الحي محمد عبد المنعم، ومراقبة األداإل)

عوإل ما سبق، فإك أهم مبادئ حوكمة اإلدارة الضريبية المستنبطة 

من مبادئ الحوكمة عامة تتمثل في: اإلفصاح والشفافية، انتهاج 

ة(، ىدارة مبدأ ديمقراطية اإلدارة، التطبيق الصحيح للقانوك )الرقاب

 المخاطر الضريبية، وهذا ما يعرعذ الباحت، فى الفروع التالية:

 

 الفرع األول

 اإلفصـــاح وال ــفـــافــيــة

يتطلب تحقيق الحوكمة في اإلدارة الضريبية توافر كافة          

البيانات والمعلومات عن أسس فر  الضريبة وأسس الرب  أو 

فية وحرية المعلومات يجب أك التقدير بموعوعية، ولتحقيق الشفا

تقو  اإلدارة الضريبية بتجميع وتوحيد التعليمات التنفيذية للفحص 

الضريبي، ونشرها واإلعالك عنها مع استمرار تحديثها وىرسالها 

ىلى الممولين، لاصة الملتزمين منهم بإمساك دفاتر وسجالت 

منتظمة، بحيت يهتدي بها الممولوك عند ىعدادهم لاقرارات 

 لضريبية التي يقدمونها ىلى الماموريات التابعين لها. ا

وال يخفى على أحد أهمية اإلفصاح عن أو ذ صرف الحصيلة 

الضريبية، ليعرف الممول مدي مساهمتذ في دعم التنمية 

االقتصادية واال تماعية، ومدي االستفادة التي تعود عليذ بشكل 

يا ، ليس عن مباار أوغير مباار من ىنفاق حصيلة الضرائب سنو

طريق البيانات اإل مالية الواردة في مجلدات المواانة العامة 

للدولة، بل عن طريق نشر البيانات التفصيلية عن االستفادة 

الج رافية للممولين في كل نطاق   رافي للقطر المصرى من 

 الحصيلة الضريبية.

وفى هذا الصدد يمكن االستفادة من ابكة المعلومات الدولية في 

فير المعلومات والبيانات وتبادلها بين الممولين واإلدارة تو

الضريبية، لصوصا  أنذ أصبح اآلك يو د مواقع متعددة لادارات 

الضريبية على ابكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(، كما يو د 

رمضاك صديق،  للكثير من الممولين مواقع على ابكة اإلنترنت)

2008 .) 

في هذا الصدد هو: هل يلز  قانوك  والسؤال الذي يطرح نفسذ

الضريبة اإلدارة الضريبية باإلفصاح؟ نبادر باإل ابة نعم، ولكن 

متى يتم اإلفصاح؟ ولمن يتم اإلفصاح؟ واإل ابة أك ىفصاح اإلدارة 

الضريبية وا ب عليها قبل رب  الضريبة وبعد رب  الضريبة، 

لل ير  أك يكوك اإلفصاح ااإلفصاح أصال  للممول، ويجو كويكو

 بضواب  يوعحها الباحت كما يلي: 

( اإلفصاح أما  الممول: تتطلب العالقة بين الممولين ومصلحة 1)

الوعوح  االضرائب أك تكوك عالقة واعحة يحكمها القانوك، وهذ

منذ على  ليتطلب أال يتربص موظف الضريبة بالممول، ليحص

يا  بما معلومة أو لينتزع منذ اعترافا دوك أك يكوك الممول واع

يطلب منذ، كما يجب أك تتولي مصلحة الضرائب العدالة في 

تعاملها مع الممولين، وأك يكوك نبراسها في ذلك هو الوصول ىلى 

الحقيقة مجردة من أي اعتبار اخصي، ولذلك فقد نهي القضاإل 

اإلدارة الضريبية عن أك تبني تقديراتها على دوافع حسية ذاتية 

 أي وقت من لحظة آللري. عرعة للت يير والتبديل في

( .O.E.C.Dوتعلز  قوانين منظمة التعاوك االقتصادي والتنمية ) 

اإلدارات الضريبية باك تحي  الممول بالت يرات الحالية التي تطرأ 

على التشريعات الضريبية، التي ترتب التزاما  ديدا  أو تعدل في 

اونة التزا  قائم، مع تقرير حق الممول، في أك يحصل على المع

المناسبة من اإلدارة المختصة، ويمكن أك يحا  الممول 

بالمعلومات التي يحتا ها عن طريق عدد من الوسائل منها: 

الكتيبات، واالتصاالت التليفونية، ونشر المعلومات عبر صفحة 

 اإلدارة الضريبية على االنترنت، واللقاإلات المباارة. 

منع بعن المعلومات  وقد تجد ىدارة الضريبة نفسها في حا ة ىلى

عن الممولين للحد من ىساإلة الممول للنصوص الضريبية التي 

تمكن الممول من تجنب الضريبة على لالف ما يقصد المشرع، 

أو أك تضطر ىلى اتخاذ فعل أو ى راإل معين دوك ىلطار مسبق 

للممول لشية أك يدمر أو يتلف الممول األدلة التي تبرهن على أنذ 

 لضريبي. يخالف القانوك ا

أيا ما كاك األمر فقد أصبح للممول الحق في أك يعرف مقدار 

الضريبة المطالب بها على و ذ التحديد من لالل ىلطاره بنموذج 

رب  الضريبة التي يتعين عليذ سدادها، ىما بتسليمذ اإللطار 

 مباارة باليد أو بالبريد الموصي عليذ بعلم الوصول. 

خطو ىدارة الضريبة لطوات وفى بعن التشريعات المقارنة ت

أوسع نحو ىلزا  نفسها بقرارات فردية تصدر في حالة أحد 

الممولين وتعالج مشكلة لاصة من لالل ما يعرف بنظا  

القرارات المسبقة، والتي تتم بناإل على طلب الممول ويستفسر فيذ 

عن المعاملة الضريبية لعملية يرعب القيا  بها مستقبال ، بعد أك 

رة الضريبية كافة المستندات المتعلقة بها، ومن  م تبين لذ يقد  لادا

اإلدارة الضريبية كيفية المعاملة الضريبية التي تلز  نفسها بها فى 

(،وقد تبني 2008ناصر عبد الحي محمد عبد المنعم، المستقبل)

 127نظا  القرارات المسبقة في المادة  2005لسنة 91القانوك

 لمشروع فى هذا النص. وفقا  للضواب  التي وععها ا

ولعل تعميق مفاهيم اإلفصاح دالل اإلدارة الضريبية يمكن أك 

يساهم في القضاإل على الفساد اإلداري وعب  وترايد األداإل سواإل 

بالنسبة للعاملين في الجهاا اإلداري الضريبى أو بعن المحاسبين 

والمحامين الذين يقدموك نصائحهم للممولين ب ر  تجنب 

 (. 2008رمضاك صديق،  رائب أو التهرب منها)الخضوع للض

( اإلفصاح أما  ال ير: حيت تجيز تشريعات بعن الدول 2)

استخدا  البيانات الضريبية في أغرا  ا تماعية، أوتقديمها 

لادارات الضريبية األ نبية وفق االلتزا  بتبادل المعلومات 

قت تقرر بينهما، والذي تقرره االتفاقيات الضريبية، وفى نفس الو

القوانين المصرفية حماية للبيانات الخاصة بالمودعين، وتقلص 

حق اإلدارة الضريبية في استعمال هذه البيانات ألغرا  

 الضريبة ىال في حدود معينة. 

ومن ناحية ألري تعاقب التشريعات الضريبية موظف اإلدارة 

الضريبية الذي يخالف االلتزا  بالسرية، وقيامذ بإفشاإل أسرار 

لممول دوك و ذ حق، أو أك يسئ استعمال المعلومات السرية ا

التي يحصل عليها في غير ال ر  الضريبي المخصص لها، 

، أي 2005لسنة91( من القانوك رقم 101وهو ما تنظمة المادة )

أك اإلفصاح أما  ال ير وااك المشرع فيذ بين حق الممول في 

ى معلومات الحفاظ على لصوصيتذ، وحق الدولة في الحصول عل

عريبية الستخدامها للصالح العا ، حيت لم يبح المشرع ىفشاإل 

أسرار الممولين ىال في حالتين: )األولى( أك يكوك ىفشاإل البيانات 

بناإل على طلب الممول، )الثانية( أك ينص القانوك على ىلزا  حامل 

سامي احمد السر بتقديم البيانات المودعة لدية في أحوال معينة )

 (. 2006غنيم، 

ويعد اإلفصاح والشفافية من أهم مبادئ حوكمة اإلدارة الضريبية 

الفساد والراوة  ةاألمر الذي يساعد على توفير بيئة  يدة لمحارب

للممولين  بما يكفل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، كما يكفل

حقوق مقرره في موا هة اإلدارة الضريبية، ويعتبر نظا  اإلفصاح 

الرئيسية لتحقيق الشفافية ولتحديد قدرة اإلدارة أحد المالمح 

الضريبية على تحقيق أهدافها بكفاإلة وتحسين فهم الممولين 

 (. 2009/2010 الل الشافعي، لسياسات اإلدارة الضريبية )

 

 الفرع الثانى

انتهاج مــبــدأ ديـمـقـراطـيـــة اإلدارة حيت يتعين أك تنتهج اإلدارة 

ية مبدأ ديمقراطية اإلدارة، التي تحقق العليا لادارة الضريب

المشاركة الفعالة للعاملين باإلدارة الضريبية والممولين في اتخاذ 

 (2008ناصر عبد الحي محمد عبد المنعم، القرارات المتعلقة بهم )

 ل، ولعل هذا االتجاه هو الذى دفع المشرع ىلى تبنى مبدأ التمثي

، في اللجاك العليا المتعدد، لألطراف ذوي المصالح الحيوية

بالمصالح الضريبية، بحيت تكوك قرارات هذه اللجاك وتوصياتها 

محققة لمصالح كافة األطراف، وبما يحقق المصالح العليا للممولين 

 الل الشافعي، واإلدارة الضريبية في نفس الوقت )
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(.   وبالتطبيق لذلك نجد أك المشرع الضريبي نص 2009/2010

على ىعادة تشكيل لجاك 2005لسنة91القانوك ( من 120في المادة )

لسنة  157الطعن بصورة م ايره عما كاك عليذ الوعع في القانوك 

المعدل، حيت قضي بــاك  تشكل لجاك الطعن بقرار من  1981

الواير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية ا نين من 

رة المصلحة يختارهما الواير، وا نين من ذوي الخب يموظف

يختارهما االتحاد العا  لل رف التجارية، باالاتراك مع اتحاد 

الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في  دول 

المحاسبين والمرا عين، لشركات األموال بالسجل العا  لمزاولة 

 المهنة الحرة للمحاسبة والمرا عة... .

( من 146 - 139وتطبيقا  لهذا المبدأ نص المشرع في المواد ) 

على ىنشاإل مجلس أعلي للضرائب، ويتضح  2005لسنة 91القانوك

 من هذه المواد ما يلي: 

)أ( يتم ىنشاإل مجلس أعلي للضرائب بقرار من رئيس الجمهورية 

ويتبع هذا المجلس رئيس مجلس الواراإل، ويكوك مقره القاهرة، 

 وتكوك لذ الشخصية االعتبارية.

دافعي الضرائب على )ب( يهدف المجلس ىلى عماك حقوق 

التالف أنواعها، والتزا  اإلدارات الضريبية المختصة باحكا  

القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشاك، وأك تتم ى راإلات الرب  

والتحصيل في ىطار من التعاوك وحسن النية، ويمارس المجلس في 

 سبيل تحقيق أغراعذ االلتصاصات اآلتية: 
 ق دافعي الضرائب ومتابعة االلتزا  بها. دراسة وىقرار و يقة حقو -
دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئوك الضرائب على التالف  -

 أنواعها واقتراح تعديلها. 
دراسة التعليمات الصادرة من الجهات اإلدارية المختصة بشئوك  -

 الضرائب على التالف أنواعها...

ين على التعرف على نشر المعلومات والتقارير التي تساعد الممول -

 حقوقهم والتزاماتهم. 
دراسة مدي الكفاإلة الفنية والمالية للجهات اإلدارية القائمة على  -

 ائوك الضرائب ... 
دراسة ما يقد  للمجلس من اكاوي الممولين،والسعي لدي  هات  -

 االلتصاص إلاالة أسباب الصحيح منها... 
المشار ىليذ لم يتم ىال أك المالحظ أك المجلس األعلى للضرائب 

لسنة  358تشكيلذ حتى اآلك، رغم صدور القرار الجمهورى رقم 

أكثر من تسع  رقبل ورغم مرو بإنشائذ كما اارنا من 2010

ناصر عبد الحي محمد )2005لسنة91سنوات على صدور القانوك 

 (2008عبد المنعم، 
 

 الفرع الثالث

دارة الضريبية أداإل التطبيق الصحيح للقانوك )الرقابة( يتعين على اإل

وا باتها ومهامها المخولة لها بدقة، وذلك عن طريق التطبيق 

الصحيح للقوانين الضريبية وىحكا  الرقابة على تنفيذها، مع عد  

ىصدار القرارات واللوائح ىال في عوإل هذه القوانين، وعد  ىصدار 

التفسيرات المتناقضة، التي يترتب عليها التالف تطبيق القانوك 

لى نفس الحاالت المتشابهة، وكذلك احترا  الحريات الشخصية ع

للممولين، مما يتعين معذ عرورة الوعوح التا  واإلفصاح لكل 

القرارات التي تصدرها اإلدارة الضريبية والتي تتعلق 

 (. 2009/2010 الل الشافعي، بالممولين)

ة ويشمل نطاق حوكمة اإلدارة الضريبية نوعين من الرقابة، الرقاب

النظامية، والرقابة على األداإل، وتتعلق الرقابة النظامية: بمدي 

التزا  اإلدارة الضريبية بتنفيذ القانوك دوك مخالفة، ولذا يستلز  

األمر التعرف على الحاالت التي تمثل مخالفة للقانوك أو سوإل 

استخدامها لسلطاتها، فقد تعهد  هة اإلدارة ىلى مخالفة النظم المالية 

ن واللوائح، ولذا فإك الرقابة النظامية تتطلب التاكد من أك للقواني

القرارات اإلدارية التي تتخذها اإلدارة الضريبية مالئمة لقواعد 

 . 2009/2010 الل الشافعي، الحوكمة وصحيح القانوك )

أما بخصوص الرقابة على األداإل: فإنها تستلز  عماك تحقيق 

رستها ألعمالها ووظائفها، الرقابة على اإلدارة الضريبية في مما

ونظم المعلومات فيها، وفعالية وكفاإلة عمليات الحصر والفحص 

والرب  والتحصيل والتعامل مع المتالرات الضريبية مع االلتزا  

بالتشريعات والقوانين والعقود، والتاكد من أك النظا  الموعوع 

قها يوفر تاكيدا  معقوال  باك أهداف اإلدارة الضريبية سيتم تحقي

بطريقة اقتصادية وبكفاإلة، بمقارنة األداإل الفعلي بالمخط  بصورة 

دورية، مع االلتزا  بالسياسات والخط  واإل راإلات والتعليمات، 

الرقابة على األداإل مجاالت عديدة لنشا  اإلدارة الضريبية  موتض

 أهمها: 

الرقابة على اقتصاديات النشاطات والسياسات السليمة لادارة  -

 بية. الضري

الرقابة على استعمال الموارد البشرية والمالية المتاحة لادارة  -

 الضريبية. 
الرقابة على تحقيق أهداف اإلدارة الضريبية المتعلقة بالحصيلة  -

 المستهدفة. 
الرقابة على تحقيق العدالة الضريبية والقضاإل على ظاهرة  -

 التهرب الضريبي...الخ. 
باعتباره أحد مفاهيم  -لى األداإل ،ىك تطبيق مفهو  الرقابة ع 

، يتطلب فحص  وانب االقتصاد، والكفاإلة ،والفعالية -الحوكمة

 لادارة الضريبية.

واالقتصاد يعني، المحافظة على انخفا  التكلفة، بالتقليل من تكلفة  

المواد المستعملة في نشا  اإلدارة الضريبية، وذلك بالدقة فى انتقاإل 

لالامة لممارستها لعملها والتى تمثل في الوسائل والتجهيزات ا

مجموعها مقاييس للمدلالت دوك أك يعوق تقليل التكلفة  ودة 

 وكمية األعمال المتقدمة. 

والكفاإلة تعني، االستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ومن  م  

فالكفاإلة مرتبطة باالقتصاد، بمعني أك يكوك استعمال الموارد 

ل، فال يكوك معدالت األداإل المطلوبة من القوة المتاحة بالطريق األمث

الفنية متضخمة وغير واقعية مما يتطلب التحايل عند ى راإل كشوف 

النشا  أواللجوإل ىلى فحص الملفات الص يرة وترك الملفات الكبيرة 

 أو رفع در ة الملفات لتحقيق المعدالت المطلوبة. 

فهو  يتعلق بتحقيق والفعالية تعني، تحقيق األهداف المعلنة، فهي م 

األهداف وهي تمثل المخر ات، مما يتطلب صياغة أهداف اإلدارة 

الضريبية بشكل يجعل التقويم ممكنا ، فال يجب أك تكوك األهداف 

غامضة أومجرده، كما يلز  أك تكوك صياغتها بشكل يمثل معقولية 

 االفتراعيات.

هو  الفعالية، والاك أنذ من األهمية التفرقة بين مفهو  الكفاإلة ومف 

ىذ أك الكفاإلة تعني قياس مدي تحقيق اإلدارة الضريبية لألهداف 

المحددة لها وفى التوقيتات المطلوبة وبالتكلفة المقدرة، بينما الفعالية 

تنصب على تحقيق اإلدارة الضريبية للتا يرات اإليجابية في المحي  

ضريبية، بينما الخار ي، فالكفاإلة تعني بالعمليات الداللية لادارة ال

 ,Without author -الفعالية تقيس األ ر الخار ي لهذه العمليات)
Management accountability , 2012.) 

ويعساإلل رئيس المصلحة عن اإلدارة اإل مالية وعن تنفيذ كل  

البرامج، وعن تنظيم موارد المصلحة بحيت يجرى تنفيذ البرامج 

ومية، ولذ الحق فى تفوين باإلمتثال للسياسات واإل راإلات الحك

بعن المها  لكبار المسئولين ومر وسيهم، مع تدعيم هذا وذاك 

باألنظمة الفعالة للضب  الداللى للمرا عة والرقابة للتاكد من دقة 

 (.2000عادل لليل عبدالعزيز محمد، حسابات المصلحة )

وىذا كانت الرقابة تعنى مجموعة اإل راإلات، التى توعع للتاكد  

ابقة التنفيذ الفعلى لألعمال، التى تقو  بها اإلدارة الضريبية من مط

للخط  الموعوعة، ودراسة األنحراف فى التنفيذي لكى نعالج 

نواحى القصور ونقضى على الخطا بمنع تكراره، أى أك الرقابة 

صلحة يحدث طبقا  تنطوى على التحقق مما ىذا كاك كل اىإل بالم

للقواعد القانونية والمبادىإل المحددة وطبقا للخطة الموعوعة فى 

هذا الصدد، حيت ىك غرعها هو األاارة ىلى نقا  الضعف 

 واأللطاإل بقصد معالجتها ومنع تكرار حدو ها.

وىذا كانت الرقابة على العاملين بالجهاا اإلدارى بالدولة عامة  

هذا القدر من األهمية، فما هى أذك واإلدارة الضريبية لاصة على 

انواع الرقابة التى يخضع لها الجهاا الضريبى؟ فى هذا الصدد 

تتعدد أنواع الرقابة التى يخضع لها الجهاا الضريبى والعاملوك فيذ 

 ىلى: رقابة ىدارية، ورقابة برلمانية، ورقابة قضائية كما يلى:

 ولار ية:)أوال ( الرقابة اإلدارية: وهى نوعاك داللية، 
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الرقابة اإلدارية الداللية، تتوالها مصلحة الضرائب بنفسها،  -1

وهى تعنى المتابعة اليومية للعمل، ومدى انجااه على الو ذ السليم، 

ومدى تنفيذ الخطة الموعوعة للعمل، وتو يذ المامور للمعاملة 

الحسنة للممولين وهكذا... ويباارها الرئيس المباار فى كل وحدة 

 ت المصلحة على اعمال مر سيذ.من وحدا

كما يتولى الرقابة اإلدارية الداللية التو يذ الفنى المو ود بكل  

منطقة عريبية، ويسمى بالتو يذ األقليمى، وعمل هؤالإل المو هين 

هو مراقبة الماموريات، بحيت يختص بكل مامورية مو هذ فنى 

ريبية اقليمى، ليقو  بمتابعة الرقابة على تنفيذ القوانين الض

بالمامورية، والتفتيل والمتابعة لكافة اعمال المامورية  ميعها 

وتو يذ العاملين بالمامورية ىلى الطريق الصحيح فى األمور 

الخالفية، ولذ التحقيق فى الشكاوى التى ترد للمنطقة فى أى عضو 

من ر ال الضرائب، ولذ أك يوصى بإحالة العضو المقصر فى 

ف الحوافز للعاملين يجب أك تعتمد من عملذ للنيابة، بل قبل صر

المو ذ األقليمى.  كما يو د بالمصلحة ىدارة مركزية للتو ية 

والرقابة، تتولى الرقابة على المناطق الضريبية والماموريات، 

وتقو  بتو يها للتطبيق السليم للنصوص القانونية والتعليمات 

قرار واير التفسيرية والتنفيذية الصادرة عن المصلحة، وقد صدر 

الذى بمو بة تم انشاإل ىدارات للتو يذ  1995لسنة  553المالية رقم 

الفنى بكل منطقة عريبية حتى تكوك ا هزة الرقابة قريبة من متابعة 

 العاملين بالماموريات الضريبية.

الرقابة اإلدارية الخار ية، يتولها الجهاا المركزى للمحاسبات،  -2

للتحقق من صحة تطبيق القانوك  وهيئة الرقابة اإلدارية، وذلك

الضريبى بالماموريات والتاكد من أك ى راإلات الفحص والتحصيل 

 تتم طبقا للقانوك.

) انيا ( الرقابة البرلمانية: وباعتبار البرلماك يمثل الشعب فاك لذ 

رقابة السلطة التنفيذية، لذا للبرلماك الحق فى تو يذ النقد للسياسة 

اير الماليةي ألنذ هو الذى يتحدث باسم الضريبية والمالحظات لو

مصلحة الضرائب تحت قبة البرلماك، ومن  م يستطيع البرلماك 

تو يذ األنتقادات للعاملين باإلدارة الضريبيةي بل واستجواب واير 

المالية وسحب الثقة منذ ىك تطلب األمر ذلك، وهذه الرقابة هامة 

فى العمل أو األنحراف وفعالة نحو تو يذ العاملين ىلى عد  التقصير 

 بالسلطة والتطبيق الصحيح للقانوك.

) الثا ( الرقابة القضائية: وهى رقابة يقو  بها ر ال القضاإل، فيحق 

لكل ممول أك يطعن فى القرارات الصادرة من لجاك الطعن فى 

لالل  ال ين يوما  من تاريخ ىستال  قرار لجنة الطعن، وكذلك لذ 

والطعن عليها بالنقن، وتتولى المحكمة الحق فى استئناف األحكا  

بحت الطعن بنفسها، وقد ترى احالتذ للخبراإل لكى يتولوا اعداد 

تقرير فنى فى الدعوى،  م يصدر الحكم بعد ذلك، وهى رقابة هامة 

حيت ىك احكا  المحاكم تعتبرمر عا  هاما  للعاملين فى الحقل 

 (.   2007سامي أحمد غنيم، الضريبى والممولين)

الصة القول، أك مفهو  الرقابة على اإلدارة الضريبية تطور عن ول

ذى قبل، ىذ لم يعد قاصرا  على الرقابة النظامية والتي تهتم بسالمة 

اإل راإلات التي تقو  بها اإلدارة الضريبية والتقيد بالقوانين 

، بل أمتد مفهو  الرقابة ىلى الرقابة على األداإل، ليشمل ةواألنظم

ىدارة المال العا ، من حيت تقويم كفاإلة التنظيم  التاكد من حسن

والعمليات المالية وفعالية النشا  في تحقيق األهداف، أي رقابة 

سامي أحمد ااملة لكافة  وانب األداإل باإلدارة الضريبية)

 .(2006غنيم،
 

 الفرع الرابع

 إدارة الــمــخــاطــر الضــريبيــة

حوكمة اإلدارة الضريبية  ىدارة المخاطر الضريبية هي أحد ركائز

وتتولى مرا عة اإل راإلات والتعليمات، مرا عة سياسة االستثمار 

إلدارة المخاطر والتزود بالحلول الممكنة، التحكم فى السياسات 

الداللية، تطوير وتحسين برنامج االستثمار، تقديم الخدمات اإلدارية 

كومة فى وتقييم تنفيذ التحصيل الضريبى، تقديم اإلستشارات للح

المسائل الضريبية مع األتصال بالواارات المعنية فى هذا الصدد، 

المشاركة فى اال تماعات والمناقشات واألتفاقيات الخار ية المتعلقة 

 (.Akmal Mat Said 2008بفر  الضرائب )

أى أك ىدارة المخاطر الضريبية هي السياسات واإل راإلات الالامة 

شطة الوا ب القيا  بها لتحديد األحداث لادارة الضريبية وأيضا  األن

المحتمل حدو ها والرقابة عليها لالطمئناك على تحقيق األهداف 

المستقبلية لادارة الضريبيةي وبالتالي فإك األمر يستو ب تاهيل 

اإلدارة الضريبية إلدارة المخاطر وأيضا  تحديد اطر 

ت (، ومن أهم مجاال2007أسامة على عبد الخالق، لمعاييرها)

 التعر  للمخاطر الضريبية ما يلى: 

مخاطر الفحص الضريبي سواإل كاك فحص اامل أ  فحص  -

 بالعينة. 
بفعل عاملي  ةمخاطر تناقص القيمة الحالية للحصيلة الضريبي -

 التضخم وت ير سعر الصرف. 
مخاطر عد  موعوعية نصوص التشريع الضريبي ومن  م  -

 تصاعد المنااعات الضريبية. 
ر عد  تبسي  ى راإلات الفحص والرب  والتحصيل للضريبة مخاط -

 ومن  م تصاعد المنااعات الضريبية. 
مخاطر عد  و ود آلية للرقابة الذاتية على العاملين باإلدارة  -

 الضريبية لمنع التواطؤ والفساد. 
مخاطر عد  توافر المعلومات الكافية عن الممولين وعد  القدرة  -

 يبي. على حصر المجتمع الضر
مخاطر القصور في سياسات الفحص الضريبي ومن  م انخفا   -

  ود الفحص الضريبى. 

مخاطر تالر عملية التحاسب الضريبي نتيجة تراكم كثير من  -

 اإلقرارات دوك فحص. 
مخاطر ىهدار الدفاتر التجارية للممولين ألسباب اكلية أو غير  -

 موعوعية. 
جباية ومخاطر المتالرات مخاطر عد  االقتصاد في نفقات ال -

 (. 2003ىسماعيل فاروق كامل عز الدين، الضريبية...الخ)
وعليذ فإك و ود نظا  فعال إلدارة المخاطر باإلدارة الضريبية يقلل 

من مخاطر األلطاإل والمخالفات ويؤكد تفعيل مبادئ الحوكمة، 

بحماية موارد اإلدارة الضريبية وعماك و ود المراقبات في 

التي تعمل للمساعدة على عماك تطبيق القوانين موععها، و

الضريبية واللوائح، ولذلك فإك األمر يتطلب ىنشاإل  ىدارة للمخاطر 

الضريبية  يوكل ىليها مها  فحص ورقابة تنفيذ لطة اإلدارة 

الضريبية وتحديد عناصر اإلستراتيجية الالامة لموا هة المخاطر 

 . (2007غنيم،  سامي أحمدالتى توا ذ اإلدارة الضريبية)

ومن أهم أسباب المخاطر الضريبية غياب الموعوعية، فيما يتعلق 

، وكذا أداإل الفاحص الضريبي، يبصياغة نصوص التشريع الضريب

وتتطلب الحوكمة من منظور عريبي، القضاإل على أسباب نشات 

المخاطر الضريبية حتي يمكن القضاإل على ظواهرها السلبية ماليا  

اعيا. ومن هذا المنطلق فاألمر يتطلب ى راإل واقتصاديا وا تم

مرا عة ااملة لنصوص التشريعات الضريبية إلعفاإل الموعوعية 

 عليها.

ويقصد بالموعوعية، أك يكوك النص محددا  غير قابل للتاويل أو 

للتقدير الشخصي للمامور، وقابال  للتطبيق العملي، ومتوافقا  مع 

 ينشا عنذ التالف عند األصول والمعايير المحاسبية، بحيت ال

تطبيقذ، سواإل بواسطة الشركة أو عند مرا عتذ واعتماده من قبل 

اإلدارة الضريبية، والمتفحص في نصوص التشريعات الضريبية 

لاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعات وعرائب الدلل يتبين و ود 

 العديد من النصوص غير الموعوعية. 

يعات نجد للو نص المادة ففي مجال الضريبة العامة على المب 

من فقرة تنص على احتساب  1991لسنة 11( من القانوك رقم 31)

مقابل تالير )عريبة ىعافية( على المصلحة في حالة رد الضريبة 

المتعلقة بالصادرات والضريبة المسددة بالخطا ىذا ما تقاعست 

المصلحة عن رد الضريبة بعد انتهاإل مهلة الثال ة أاهر الواردة 

( لتحقيق عدالة في العاملة الضريبية بين المصلحة 31ادة )بالم

والمسجلين في حالة تالرهم عن توريد الضريبة المحصلة لالل 

فترة تقديم اإلقرار، ولتحقيق معاملة عريبية مما لة على النحو 

لسنة 91من القانوك  112،110الوارد في أحكا  المواد 

الشرو  بين  ة لوالذي فر  غرامة تالير متبادلة ومتما2005

 المصلحة والممولين.
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وفي مجال عرائب الدلل فإك ىدراج ىعفاإل األعباإل العائلية 

، أدي -2005لسنة91من القانوك  7المادة  -بالتشريع الضريبي ،

سنة سوي مرتين، وبل ت الزيادة فى 24ىلى عد  تعديلذ على مدار 

ضخم %، في الوقت الذي فاق معدل الت300األسعار لاللها نحو 

هذه الزيادة بكثير، قياسا  على ت ير سعر الصرف للدوالر بنحو 

%، مما يستدعي ىلحاق هذا اإلعفاإل بقانوك المواانة العامة 700

 للدولة لتعر  وتعدل سنويا .

عملية الفحص الضريبي، فالاك أك  ةأما فيما يتعلق بموعوعي

هناك ظواهر عددية تعكس عد  موعوعية عملية الفحص الضريبي 

ن أمثلتها: التالف أسس الفحص من مامورية آللري، التالف م

أسس  الفحص دالل المامورية الواحدة من مامور فاحص آللر. 

التالف أسس الفحص دالل الملف الواحد عبر مراحل تداولذ دالل 

المامورية،  م فى لجاك الطعن،  م فى المحاكم، ولذلك وللبعد عن 

 رعملية الفحص، فإك األم التقدير الشخصي ما أمكن عند ى راإل

يستلز  و ود برنامج موحد للفحص تلتز  بذ  ميع الماموريات 

والعاملين بها الستقرار األوعاع النفسية للممولين وتوفير اليقين 

 (.                       2004أسامة على عبدالخالق،لهم)
صفوة القول، ىك متطلبات الموعوعية كاحد ركائز حوكمة اإلدارة 

ريبية، هي موعوعية أحكا  التشريعات الضريبية في كل الض

القوانين الضريبية، من حيت وعوح األحكا  وتناسبها وتحديدها 

وعد  قابليتها للتضارب في التفسير، كما تستلز  أك تكوك سهلة 

التطبيق وميسورة االعتماد وال تخل بمبدأ المساواة أو تحقيق العدالة 

 (.2008عبد المنعم،  ناصر عبد الحي محمدالضريبية)

وفى النهاية، يتطلب تطبيق وتقييم ى راإلات حوكمة اإلدارة 

الضريبية توافر مؤارات قياس وتجميع البيانات الخاصة باداإل 

اإلدارة الضريبية، سواإل بقياس مواصفات االنتهاإل من األعمال 

الموكلة ىليها، من تقدير ورب  وتحصيل للضريبة المستحقة على 

مسجلين، أو مدي تطبيق القانوك الضريبي والتاكد من الممولين وال

سالمة التطبيق، ىذ أك اإلدارة الضريبية الجيدة يمكنها أك تكشف أي 

 قصور في التشريع الضريبي. 

وتتضمن مؤارات قياس أعمال اإلدارة الضريبية وفقا  للبناإل  

التنظيمي الذي يحدد الوحدات التنظيمية للعمل، والتصاص كل 

اإل كانت اإلدارات التي تقو  برسم الخط  والبرامج، وحدة، سو

المصلحية وتقييم  لأواإلدارات التي تقو  بالرقابة على األعما

النتائج، أواإلدارات التي تتولي تطوير مجاالت العمل، أو ىدارات 

الموارد البشرية والقوي العاملة، باإلعافة ىلى اإلدارات التنفيذية 

 لفحص والرب  وأعمال التحصيل.التي تقو  باعمال الحصر وا

وتتناول مستويات التقييم كل من اإلطار المهني والفني، من حيت 

تناول اإل راإلات المطبقة والتي تتطلب البساطة والدقة 

والسرعة،على أك تكوك اإل راإلات متوائمة مع بيئة األعمال، وعد  

تخطي  التناقن في التفسيرات للقانوك واللوائح، كما تتناول أعمال ال

ومتابعة األداإل، بتضمين الخطة األساسية لادارة الضريبية حجم 

اإليرادات الضريبية ومقارنتها بحجم اإلنفاق، وبياك تقديري 

للمجتمع الضريبي الرسمي وغير الرسمي، وتقدير رب  الضريبة 

 على أساس األنشطة بتحديد رقم المعامالت لكل نشا . 

تقييم تضمين برنامج للوعي كما يستلز  أك تتناول مستويات ال

الضريبي، والموارد المالية الالامة لذ، ولطة اإل هاا على 

المتالرات الضريبية، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة من 

الضياع، وت ير الفكر من كوك اإلدارة الضريبية مصلحة  باية ىلى 

كونها ىدارة لتقديم لدمات للممولين والمسجلين عند القيا  بتنفيذ 

القانوك الضريبي، ومدي ىمكانية تحقيق العدالة الضريبية وللق 

الثقة بين أطراف البيئة الضريبية وتوفير آليات االتصال، وتعميق 

مفهو  الحياد وتعميق العالقة مع األطراف ذات العالقة بعمل 

المصلحة كالجهاا المركزي للمحاسبات، ومصلحة الجمارك، 

االستثمار، والنقابات،  ومصلحة الضرائب العقارية، وهيئة

سامي أحمد  والجمعيات المهنية، وال رف التجارية والصناعية)

 (..2006غنيم، 

            

 

 

 المبحث الثالث

 جدوى حوكمة اإلدارة الضريبية

مع ظهور مشكالت التخلف والبطالة والفقر وتدني مستوي  

لدول الخدمات المقدمة من الدولة في العديد من دول العالم لاصة ا

النامية كنتيجة لسوإل ىدارة المؤسسات، وانتشار الفساد فيها، وععف 

الرقابة عليها، بدأت الحوكمة كمفهو  يلوح في األفق، حامال  راية 

اإلصالح والت يير على يد بعن المنظمات الدولية ذات األهداف 

اإلنسانية السامية، لمحاولة تحقيق مستوي عال من الرفاهية 

فإك تنفيذ وتطبيق الحوكمة ير ع لمجموعة من والتنمية، لذلك 

 اإلعتبارات من أهمها، ما يلي:

الرسمية وعجزها عن تحقيق طموحات  تفشل الحكوما  -

المواطنين وتلبية احتيا اتهم بالمستوي المطلوب لعد  توافر 

اإلمكانيات المادية أوالبشرية، وبممارسة الحاكمية دالل الدولة 

الطموحات عن طريق المشاركات التي يمكن أك تساعد في تحقيق 

 تتم بين القطاع العا  والخاص والمجتمع المدني. 

من المت يرات التي  علت من النظرة التقليدية  دظهور العدي  -

للدولة كفاعل رئيسي في صنع السياسة العامة موعع اك، فالتلوث 

البيئي مثال  بحا ة ىلى تعاوك ومشاركة دول العالم في التصدي لذ، 

الخار ي على السياسة العامة للدولة عبر المنظمات  رومن  م فالتا ي

الدولية  عل الدولة تعيد تحديد أولوياتها في بعن القضايا الهامة في 

ظل ع و  العولمة وبهذا يكوك قد أو دنا الحوكمة 

 .(2008العمياك، موسي أحمد السعودي،  دمضن محمالعالمية)
على مبادئ الحكم الرايد لادارة  تعتمد فكرة الحوكمة الضريبية  -

الضريبية، بالمشاركة مع المجتمع الضريبى، في ىطار من الشفافية 

لتحسين األداإل وللق مناخ من االنضبا  للحفاظ على حقوق الدولة 

من اإليرادات السيادية، ومراعاة العدالة الضريبية وحماية حقوق 

ة عنوانا  لحوكمة الممولين، األمر الذي يجعل من اإلفصاح والشفافي

اإلدارة الضريبية. وال اك أك حوكمة اإلدارة الضريبية تعني 

مكافحة الفساد المالي واإلداري وتحقيق االنضبا  وتحسين أداإل 

المصالح الضريبية، والتاكيد على مسئولية اإلدارة في هذه الجهات 

لوعع ىستراتيجية سليمة لتحقيق سهولة نظا  العمل دالل اإلدارة 

 بية. الضري

كما أنذ من ااك حوكمة اإلدارة الضريبية منع حدوث أي أامات  

والخروج من أي تعثر، وىدارة المخاطر والتخفيف من آ ارها، 

واالعتماد على الشفافية وسالمة اإلفصاح، كما أك الحوكمة تؤكد 

على حقوق العاملين بالحقل الضريبي دوك ىهدار لحقوقهم اإلدارية 

فى تولي المناصب القيادية، وكذلك التاكيد على والمالية والوظيفية 

حقوق الممولين والمكلفين باحتساب الضريبة وفقا  للمقدرة التكليفية 

وسهولة اإل راإلات، والحق في الدفاع والطعن، والتعامل مع 

ىدارات المصلحة المختلفة بسهولة وافافية، كذلك الحق في عد  

محمد خول لهم ذلك قانونا )ىطالع ال ير على الملف الضريبي ىال الم

 (.2005محمود صابر، 

ويدور مفهو  حوكمة المجتمع الضريبي عامة والشركات لاصة  

حول تشجيع العدالة والشفافية، السيما في الشركات المساهمة، وقد 

ااد االهتما  بهذا الموعوع مع تنامي ظاهرة الفصل بين اإلدارة 

الدول المتقدمة مع تزايد والملكية في الشركات المساهمة، لاصة في 

تعيين متخصصين من غير المساهمين إلدارة هذه الشركات، 

الحتمال تضارب المصالح بين اإلدارة والمساهمين، باإلعافة ىلى 

األامات التي وا هتها كبريات الشركات المساهمة في بعن الدول 

ا المتقدمة، كالواليات المتحدة والياباك، األمر الذي ترتب عليذ اهتزا

 قة المستثمرين بهذه الشركات، وهو أمر ذو انعكاسات لطيرة على 

مجريات النشا  االقتصادي في الدولة، مما دفع ىلى الوا هة 

موعوع حوكمة الشركات، كوسيلة إلعادة الثقة بهذه الشركات من 

 لالل ايادة المراقبة والتو يذ لنشاطها.

فةةي معنةةاه  وعلةةي الصةةعيد اال تمةةاعي فةةإك مفهةةو  حوكمةةة الشةةركات  

األامل والذي ال يضم فق  الشركات االقتصادية، ولكةن يمتةد ليشةمل    

كةةل المؤسسةةات العاملةةة بةةالمجتمع سةةواإل كانةةت مملوكةةة للقطةةاع العةةا   

أوالخاص والتي يرتب  نشاطها ىما بإنتاج سلعة أوتقديم لدمة، والتةي  
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تةةؤ ر علةةى رفاهيةةة األفةةراد والمجتمةةع ككةةل، ولةةذا فاإلطةةار األاةةمل       

ة يكةةةةوك مرتبطةةةةا  لةةةةيس فقةةةة  بةةةةالنواحي القانونيةةةةة والماليةةةةة للحوكمةةةة

والمحاسةةبية بالشةةركات، ولكةةن يةةرتب  كةةذلك ارتباطةةا و يقةةا  بةةالنواحي  

 االقتصادية واال تماعية والسياسية وسلطة الحكم بو ذ عا .

وأاةةرنا ىنةةذ ىذا صةةلحت الشةةركة كنةةواة صةةلح االقتصةةاد ككةةل، وىذا       

كبيةةةرا  مةةةن فئةةةات االقتصةةةاد فسةةةدت فةةةإك تا يرهةةةا يمتةةةد ليضةةةر عةةةددا  

والمجتمةةةع، ولةةةذا و ةةةب التاكيةةةد علةةةى عةةةرورة االهتمةةةا  باصةةةحاب  

المصالح سواإل من لهم صلة مباارة أوغير مباارة مع الشركة، كمةا  

تجةةدر اإلاةةارة ىلةةى أهميةةة المسةةئولية اال تماعيةةة للشةةركات والتةةي ال  

ر تهتم فق  بتدعيم مكانةة وربحيةة الشةركة ، ولكنهةا تهةتم كةذلك بتطةو       

 الصناعة واستقرار االقتصاد وتقد  المجتمع ككل.

ومةن هةذا المنظةور يةتم التاكيةةد علةى أك حوكمةة الشةركات هةي سةةبيل         

التقد  لكةل مةن األفةراد والمؤسسةات والمجتمةع ككةل، وذلةك ألنةذ مةن          

لالل تلك اآللية التي توفر لألفراد قةدرا  مناسةبا  مةن الضةماك لتحقيةق      

فى ذات الوقت تعمل على سةالمة أداإل  ربحية معقولة الستثماراتهم، و

المؤسسةةات، ومةةن  ةةم تةةدعيم اسةةتقرار وتقةةد  األسةةواق واألقتصةةادات    

 والمجتمعات.  

وعليذ فإك حوكمةة الشةركات تعنةي نظامةا  للتو يةذ والةتحكم والرقابةة        

على نشا  الشركات لاصة المساهمة منها، مبني علةى تنظةيم عمليةة    

الصةةالحيات والمسةةئوليات  اتخةةاذ القةةرار فةةي هةةذه الشةةركات وتوايةةع  

فيمةةةا بةةةين األطةةةراف الرئيسةةةية فةةةي الشةةةركة، وذلةةةك لخدمةةةة مصةةةالح  

 المساهمين بشكل لاص وأصحاب المصالح بشكل عا . 

ويمثل هذا التو ذ نقلة كبيرة تعطي للجهة التشريعية فرصة أكبر فةي  

التةدلل فةي اةئوك الشةةركات المسةاهمة، فةالقوانين الدار ةة ال تتةةدلل       

ة فةي أمةور الشةركات بةل تعطةي ىطةارا  عامةا  وتتةرك         بصورة تفصيلي

التفاصةةيل للشةةركة نفسةةها، ولكةةن مو ةةة الحوكمةةة دفعةةت بالتشةةريعات  

القانونيةةةة ىلةةةى مجةةةاالت أكثةةةر تفصةةةيال  فةةةي تو يةةةذ عمةةةل الشةةةركات    

المسةةةاهمة كوسةةةيلة لحمايةةةة المسةةةاهمين وأصةةةحاب المصةةةالح غيةةةر      

لةةةةي، (،هةةةةذا مةةةةن ناحيةةةةة أو 2006سةةةةامي أحمةةةةد غنةةةةيم،  المساهمين)

بخصةةةوص  ةةةدوى حوكمةةةة المجتمةةةع الضةةةريبي عامةةةة والشةةةركات    

 لاصة.  

ومن ناحية  انية، فإنةذ بخصةوص  ةدوى حوكمةة اإلدارة الضةريبية،      

فةةإك تحليةةل الباحةةت ألهميةةة وفوائةةد مبةةادئ حوكمةةة اإلدارة الضةةريبية  

يوعةةح دوك أدنةةي اةةك األهميةةة القصةةوى لتبنةةي الحوكمةةة ومبادئهةةا،   

 دارة الضريبية كما يلى: كاحد مدالل تطوير أداإل اإل

)أوال ( يعةةةةد اإلفصةةةةاح والشةةةةفافية مةةةةن أهةةةةم مبةةةةادئ حوكمةةةةة اإلدارة  

الضريبية: حيت ىك حسن سير العمل يتطلب تحقيق اإلفصةاح الةدقيق   

وفى التوقيت المناسب عن كافة المسائل المتعلقة بةاإلدارة الضةريبية،   

اب  ووعع التنظةيم الفنةي للضةريبة المقةررة، مةن حيةت تحديةد الضةو        

واإل ةةراإلات المتعلقةةة بفرعةةها، ومةةن حيةةت التعةةرف علةةى موعةةوع  

الضريبة، وكيفية تحديد وعائها وتوقيت فرعةها وسةعرها والجوانةب    

الفنيةةة للةةرب  والتحصةةيل، ومفهةةو  نقةةل العةةبإل واإل ةةراإلات المتبعةةة   

للقضةةةاإل علةةةى ظةةةاهرة التهةةةرب الضةةةريبي، بةةةدوك اةةةك فةةةإك اةةةفافية  

عنهةةةا تمثةةةل أهميةةةة ىسةةةتراتيجية    حالمعلومةةةات والبيانةةةات، واإلفصةةةا  

 ( لادارة الضريبية..2009/2010 الل الشافعي، )

فةةي مجةةال  -وبالتةةالي فةةإك عالنيةةة واةةفافية أعمةةال اإلدارة الضةةريبية، 

الحصر والفحص والرب  والتحصةيل الضةريبي والتعليمةات التنفيذيةة     

والتفسةةيرية والوا ةةب نشةةرها واإلعةةالك عنهةةا مةةع اسةةتمرار تحةةديثها    

  ةةةةةةالل الشةةةةةةافعي،  ،)-ا ىلةةةةةةي الممةةةةةةولين ليهتةةةةةةدوا بهةةةةةةا  وىرسةةةةةةاله
( أوال  باول يحقق عددا  من المزايةا الغنةي عنهةا ألي    .2009/2010

 مجتمع، ومن أهمها ما يلي: 

( ىتاحةةة المعلومةةات تمكةةن الممةةول مةةن االعتةةرا  المبةةرر علةةى     1)

 أعمال اإلدارة الضريبية التي ال يوافق عليها. 

وظف اإلدارة الضريبي أكثر حذرا  في ( ىتاحة المعلومات تجعل م2)

 أعمالذ لشية المساإللة من المواطنين. 

فةةةي وعةةةع أفضةةةل لتخطةةةي    ل( ىتاحةةةة المعلومةةةات تجعةةةل الممةةةو 3)

 نشاطاتذ وى راإل حساباتذ.  
( نشر الشكاوي وما تم بشةانها يرفةع در ةة مصةداقية النظةا ، كمةا       4)

ن، يضةةع المسةةئول فةةي وعةةع اسةةتعداد دائةةم لحةةل مشةةكالت الممةةولي       

وأيضةةا  يؤكةةد للممةةول أك طريةةق الحصةةول علةةى الحةةق مفتةةوح علةةى     

 الدوا .  
( نشةةر المعلومةةات عةةن أعمةةال اإلدارة الضةةريبية المسةةتقبلية يسةةهم 5)

في تحقيق در ةة أعلةي مةن اإلحاطةة والعلةم بهةذه األعمةال، وبالتةالي         

تقةةل المنااعةةات الضةةريبية، ومةةن  ةةم يةةزداد االرتبةةا  واالنتمةةاإل بةةين     

 (. 2008 محمد الصيرفي، ذ )الممول ووطن

( تةةةوفير النجةةةاح واالسةةةتمرارية لةةةادارة الضةةةريبية فةةةى مكافحةةةة    6)

( لاصةة مةع   2007احمد فواي السةيد الخةولي،    الفساد بكل ىاكالذ )

تسةةةةليم الدراسةةةةة بةةةةاك الفسةةةةاد اإلداري والضةةةةريبي يمثةةةةل أحةةةةد أهةةةةم  

المشةةةكالت التةةةي يعوصةةةم بهةةةا العةةةاملوك بةةةاإلدارة الضةةةريبية نظةةةرا         

وف عملهةةم التةةي  علةةتهم علةةى صةةلة و يقةةة بةةالممولين، ور ةةال   لظةةر

األعمةةةال وأصةةةحاب المةةةال، ومةةةن  ةةةم تعرعةةةهم لضةةة و  الترغيةةةب  

والتهديةةد مةةن الممةةولين وممثلةةيهم أو حتةةي مةةن السةةلطة الرئاسةةية لهةةمي 

لتلبية بعن المطالب غير المشروعة فى ظةل سةوإل صةياغة القةوانين     

ية وغمةو  النصةوص   والث رات الواعةحذ فةي التشةريعات الضةريب    

فةةي بعةةن األحيةةاك ،وكثةةرة التعةةديالت التةةي تطةةرأ عليهةةا فةةى أحيةةاك    

 (. 2008 محمد الصيرفي، ألرى)

( المسةةةاعدة فةةةي اتخةةةاذ قةةةرارات ىداريةةةة صةةةحيحة، ذلةةةك أك عةةةد   7)

المرا عة الدورية للقوانين الضريبية واألنظمة بشةكل واعةح يواكةب    

عليذ اتخةاذ قةرارات    المستجدات العصرية فى بيئات األعمال ،يترتب

ىدارية سريعة وغيةر سةليمة وال تسةتند ىلةى المر عيةة العلميةة، األمةر        

الةةذي يعرقةةل عمليةةات التنميةةة االقتصةةادية الشةةاملة، ولةةذلك فالبةةد مةةن   

 و ود الشفافية دالل اإلدارة الضريبية.  

( تسهيل  ذب االستثمارات وتشجيعها، وذلك ألك انعةدا  الشةفافية   8)

وانين وما يرتب  بها من ىفصةاح عةن المعلومةات فةي     في األنظمة والق

الممارسةةات اإلداريةةة لةةذ آ ةةار سةةلبية علةةى االسةةتثمارات، مةةن حيةةت       

عرقلةةة المشةةاريع االسةةتثمارية عنةةد تعقةةد اإل ةةراإلات وعةةد  وعةةوح    

األنظمة والتشريعات ومن  م ترا ع االستثمارات بدال  من تشةجيعها،  

وعةوح واةفافية نظةم    والعكس صةحيح حيةت تنمةو االسةتمارات عنةد      

العمل، وما يرتب  بها من ىفصاح عةن المعلومةات التةي تهةم المجتمةع      

الضةةريبي بمموليةةذ ومسةةتثمريذ، وبةةدوك أدنةةي اةةك فةةاك طبيعةةة عمةةل  

اإلدارة الضةةريبية  علهةةا لصةةيقة الصةةلة بالمسةةتثمرين وبالتةةالي فإنةةذ     

عنةةدما يةةزداد مةةن  انبهةةا اإلفصةةاح والشةةفافية عةةن نظةةم عملهةةا فإنهةةا     

تسةةاعد علةةى نمةةو االسةةتثمار، أى أك العالقةةة طرديةةة بةةين نمةةو      بةةذلك

 األستثمار وايادة الشفافية واإلفصاح فى عمل اإلدارة الضريبية.

( اسةةتخدا  هةةذا المبةةدأ فةةي العمليةةات اإلداريةةة بةةاإلدارة الضةةريبية،    9)

يترتةةب عليةةذ تةةوفير الوقةةت والتكةةاليف وتجنةةب الفوعةةى فةةي تقةةديم         

مفهةةةو  ىلةةةى تطةةةوير وظةةةائف الوحةةةدات األعمةةةال، كمةةةا يةةةؤدي هةةةذا ال

اإلداريةةة مةةن وحةةدات ىداريةةة متخصصةةة ىلةةى فةةرق عمةةل تقةةو  بةةاداإل   

وظائفها بشةكل أفضةل وأوعةح وأكثةر اةفافية، ألك الجهةود المبذولةة        

 لكل أفراد الوحدة اإلدارية بالمصلحة.   ةهي  هود مشترك
يميةة  ( تبني مبدأ اإلفصاح والشفافية يؤدي ىلى ت يير الثقافة التنظ10)

بةةةاإلدارة الضةةةريبية، حيةةةت يكةةةوك لةةةدي اإلفةةةراد العةةةاملين بةةةاإلدارة      

الضريبية اتجاهةات ىيجابيةة تشةير ىلةى أك أهةم وا ةب يقةع علةيهم هةو          

العمةةل علةةى تقةةديم لةةدمات ذات  ةةودة عاليةةة للممةةولين، مةةع عةةرورة 

عطةااهلل وراد  التعامل معهم بشةفافية عاليةة لاليةة مةن العقةد والروتين)     

 (.2008العشماوي،لليل، د. محمد 

) انيةةا ( يترتةةب علةةى انتهةةاج اإلدارة الضةةريبية لمبةةدأ الديمقراطيةةة أو     

المشةةاركة الفعالةةة فيمةةا بينهةةا وبةةين الممةةولين والعةةاملين بهةةا مجموعةةة  

 متعددة من المزايا من أهمها ما يلي: 

( توسةةةيع نطةةةاق األفكةةةار التةةةي تصةةةنع القةةةرار وهةةةو مةةةا يةةةنعكس      1)

 يبي في اغلب الحاالت.  باإليجاب على القرار الضر
( ألةذ رأي العةةاملين والممةةولين فيمةةا تتخةةذه اإلدارة الضةةريبية مةةن  2)

قةةةرارات يةةةؤدى لمشةةةاركتهم فةةةي ىصةةةدارها، وبالتةةةالي االلتةةةزا  بهةةةا     

 والدفاع عنها من  انب كل األطراف فتزاد فرص نجاحها. 
( ألةةذ رأي العةةاملين والممةةولين فيمةةا يتخةةذ مةةن  قةةرارات يعمةةق        3)

 الضريبية.   ةللمؤسس االنتماإل
( ألةةةذ رأي العةةةاملين والممةةةولين فيمةةةا يتخةةةذ مةةةن  قةةةرارات يقلةةةل   4)

ال مةةةو  والسةةةرية، وبالتةةةالي تقليةةةل فةةةرص اإلاةةةاعات والقصةةةص    

 الملفقة حول كيفية تسيير األمور الضريبية.
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( تسةةهيل ىحةةداث الت ييةةر والت لةةب علةةى مقاومتةةذ بشةةكل أسةةرع،        5)

للممولين أو العةاملين بةاإلدارة    لاصة الت ييرات التي تتضمن سلبيات

(، ومةةن  ةةم  2004الضةةريبية، فةةي سةةبيل الصةةالح العةةا )اآلك فةةوس،    

تتعةةةةزا الديمقراطيةةةةة فةةةةى المجةةةةال الضةةةةريبى، بمشةةةةاركة المجتمةةةةع   

الضريبى في اتخاذ القرارات وحضور المناقشات العامة)أسامة علةى  

 (.2007عبد الخالق،  

صةةحيحة  يةةؤدي ىلةةى نتيجةةة ) الثةةا ( تةةوافر حوكمةةة اإلدارة الضةةريبية   

وهةةي عةةرورة تةةوافر الموعةةوعية عنةةد تطبيةةق نصةةوص التشةةريع        

الضةةريبي بمةةا يترتةةب عليهةةا مةةن مزايةةا: ويقصةةد بموعةةوعية الةةنص    

الضريبي أك يكوك الةنص محةددا  غيةر قابةل للةبس أو التاويةل ،وغيةر        

لاعةةةع للتقةةةدير الشخصةةةي، وقةةةابال  للتطبيةةةق العملةةةي، ومتوافقةةةا  مةةةع  

ة والمحاسةبية المتعةارف عليهةا، بحيةت ال ينشةا عنةذ       األصةول القانونية  

الةةتالف  ةةوهري عنةةد تطبيقةةذ بواسةةطة الشةةركة أو اعتمةةاده مةةن قبةةل  

اإلدارة الضةةريبية، وتر ةةع أهميةةة هةةذا المحةةور أك العمةةل بةةذ يةةؤدي      

 ىلى:  

تجنةةب نشةةاة المنااعةةة الضةةريبية بةةين الممةةولين واإلدارة الضةةريبية   -

 بي.  نتيجة التالف تفسير النص الضري

عةد  عةياع المزايةةا الضةريبية التةةي منحهةا المشةةرع تحقيقةا  ألهةةداف      -

اقتصةةةادية أوا تماعيةةةة نتيجةةةة تعطيةةةل العمةةةل بالنصةةةوص ل مةةةو     

 اروطها أوعد  قابليتها للتطبيق العملي. 
تقيةةد اإلدارة الضةةريبية فةةي تفسةةيرها للنصةةوص غيةةر الموعةةوعية     -

 لصالح الهدف المالي للضريبة.  
تفسةةير نطةةاق سةةرياك العقوبةةات علةةى لةةالف مةةا      عةةد  التوسةةع فةةي  -

أسةةتهدفذ المشةةرع الضريبي)ناصةةر عبةةد الحةةي محمةةد عبةةد المةةنعم،        

2008 .) 

)رابعةةا ( ىدارة المخةةاطر الضةةريبية هةةي أحةةد ركةةائز حوكمةةة اإلدارة     

الضةةريبية: وذلةةةك ألك ىدارة المخةةةاطر هةةةي السياسةةةات واإل ةةةراإلات  

القيةةةا  بهةةةا لتحديةةةد   الالامةةةة لةةةادارة الضةةةريبية واألنشةةةطة الوا ةةةب  

األحةةداث المحتمةةل حةةدو ها والرقابةةة عليهةةا لالطمئنةةاك علةةى تحقيةةق      

األهةةداف المسةةتقبلية، األمةةر الةةذى يسةةتو ب تاهيةةل اإلدارة الضةةريبية  

إلدارة هةةةةةذه المخةةةةةاطر وتحديةةةةةد عناصةةةةةر اإلسةةةةةتراتيجية الالامةةةةةة   

 لموا هتها. 

المخةاطر   كما تتطلب ىدارة المخاطر الضريبية متابعة فعالة لمجاالت

الضةةريبية مةةن أ ةةل تحجيمهةةا والسةةيطرة عليهةةا أوال  بةةاول والتةةي مةةن  

أهمهةةةا: مشةةةكالت الةةةتخلص مةةةن المتةةةالرات الضةةةريبية، المشةةةكالت  

المرتبطة بالتقاد  الضريبي سواإل الناتج عن تالير الفحص أو سةقو   

المتعلقةةة بالمنااعةةات الضةةريبية سةةواإل فةةي      تاإل ةةراإلات، المشةةكال 

أو القضائية، مشكالت تضارب التعليمةات التنفيذيةة   المراحل اإلدارية 

موا هةةة األلطةةاإل   توالتفسةةيرية مةةع التشةةريعات الضةةريبية، مشةةكال   

المهنيةةة واألعمةةال غيةةر المشةةروعة وىمكانيةةة تصةةحيح هةةذه األلطةةاإل   

 (.  2007)أسامة على عبد الخالق، 
مسةتحدث،   )لامسا ( تؤدي الحوكمة ىلى قيةا  اإلدارة الضةريبية بةدور   

علةةةى رقابتهةةةا علةةةى تحصةةةيل الضةةةريبة ولةةةيس العمةةةل علةةةى         يقةةةو 

تحصيلها، حيت ىنةذ كلمةا ارتقةي المجتمةع الضةريبي بمموليةذ انعكةس        

هذا الرقي على طبيعة عمل الجهاا الضريبي وعلى أساليب تحصيل 

 الضريبة:

ففةةةي المجتمعةةةات المتقدمةةةة: تعةةةرف اإلدارة الضةةةريبية بانهةةةا ىدارة    -

األولةةي ىلةةى تقةةديم كافةةة الخةةدمات    لةةدمات عةةريبية تهةةدف بالدر ةةة   

الضةةريبية للممةةولين، باعتبةةار أك مراحةةل تقةةديم اإلقةةرارات وفحصةةها  

ورب  الضريبة وتحصيلها تسير بشكل انسيابي ومنتظم دوك ع و  

من اإلدارة الضريبية التةي تراقةب فقة  انسةياب المنظومةة مةع و ةود        

 عقوبات صارمة في حالة اإللالل بالنظا .  

تمعةات الناميةة: فةإك عمليةة تقةديم اإلقةرارات وفحصةها        أما فةي المج  -

وربةة  الضةةريبة وتحصةةيلها تمةةر بالتناقةةات عديةةدة تسةةتدعي تفةةر         

لضةةةةماك  ةاإلدارة الضةةةةريبية لمتابعتهةةةةا وى ةةةةراإل الضةةةة و  المختلفةةةة

انسةةياب قنةةوات الفحةةص والةةرب  والتحصةةيل فةةي ظةةل انخفةةا  نسةةبة  

ومةةن  ةةم فةةإك  مقةةدمي اإلقةةرارات وارتفةةاع نسةةبة التهةةرب الضةةريبي،   

انجاا مرحلة التحصيل فى سهولة ويسر يمكن اتخاذها مقياسةا  لمةدي   

تقةةةةد  العمةةةةل بالمنظومةةةةة الضةةةةريبية، وهةةةةو محةةةةل التبةةةةار لةةةةادارة   

 الضريبية في موقعها على لريطة االرتقاإل عامة. 

 )سادسا ( يترتب على تبنى اإلدارة الضريبية لمبادئ الحوكمة أ ناإل

وح التعاوك بينها وبين الممولين وممثليهم ممارستها لنشاطها توليد ر

من المحامين والمحاسبين، من لالل تنمية  سور الثقة بين كل 

على تحقيقذ  2005لسنة  91األطراف وهو ما سعي القانوك رقم 

( والتي 84من لالل نصوص عديدة منها على سبيل المثال: )  

مول، )  ألزمت المصلحة بقبول اإلقرار الضريبي على مسئولية الم

( والتي حظرت على المصلحة عد  االعتداد بالدفاتر والسجالت 88

( ىقرار رب  89أو ىهدارها ىال بمو ب مستندات تتوافر لديها، )  

الضريبة على األرباح الثابتة من واقع اإلقرار المقد  من الممول، 

( والتي ال تسمح لمصلحة الضرائب باللجوإل ىلى التقدير ىال 90) 

 Margaret -د  تقديم اإلقرار أوعد  تو يقذ مستنديا )في حالة ع
Mckerchar and Others 2009.) 

وفى هذا السياق، فقد أو بت العديد من الدراسات على اإلدارة  

الضريبية عرورة تقديم المعلومات للممولين فى ىطار من األفصاح 

والشفافيةي لفشلهم في ملإل ىقراراتهم الضريبية بطريقة صحيحةي 

ب عد  توعيتهم بالشكل الكافي باألحكا  المختلفة للنظا  بسب

الضريبي، ولذلك و ب على اإلدارة الضريبية توفير المعلومات 

الالامة للممولين فيما يتعلق بالتزاماتهم الضريبية عن طريق 

ىصدار التعليمات المبسطة والواعحة عن اإل راإلات الوا ب 

(، مما Margaret Mckerchar and Others 2009ىتباعها)

يقلل من فجوة المعلومات، التي يعاني منها الممولين وتؤ ر على 

قدرتهم على الوفاإل بإلتزاماتهم الضريبية. وحيت أنذ فى بداية كل 

عا  يقو  الماليين من الممولين بتقديم اإلقرارات الضريبية طبقا   

م، لنظا  الرب  الذاتي، ونظرا   ألهمية مساعدة اإلدارة الضريبية له

لذا فإك اإلدارات الضريبية فى الدول المتقدمة تسعى لتوفير 

المعلومات للممولين، وتتنوع  هود اإلدارات الضريبية فى هذا 

 الصدد: 

حيت أنشات اإلدارة الضريبية الروسية لدمة استشارية يديرها  

الموظفوك المتقاعدوك من اإلدارة الضريبية، ويتمثل دورهم في 

ىعداد اإلقرارات الضريبية، ويقوموك بالرد  مساعدة الممولين في

 -على استفسارات وتسا الت الممولين مقابل أ ر رمزي)
Marcela Hassenberg,  1993.) 

أما اإلدارة الضريبية فى ايلي فقد منحت األولوية إلقامة عالقة   

متميزة بوسائل اإلعال  المختلفة كالصحف والمجالت، والبرامج 

عة، وذلك الستخدا  هذه العالقة في ىعال  التليفزيونية واإلذا

الممولين بالت ييرات في القوانين واللوائح الضريبية، وكذلك 

بسياسات اإلدارة الضريبية في المرا عة والفحص واكتشاف 

موقع  -الممولين غير الملتزمين واجب سلوكيات الفساد الضريبي)

    (وكالة الضرائب اليابانية على ابكة المعلومات الدولية

كما تقو  اإلدارة الضريبية في بريطانيا بتبسي  اإلقرارات  

لكي يفهمها الممولين، مما يؤدي ىلى تقليل عدد األلطاإل التي 

يرتكبها الممولين، حيت تصدر اإلدارة الضريبية في بريطانيا 

نشرة ىراادية مطبوعة ترفق باإلقرار الضريبي،  60حوالي 

انات اإلقرار الضريبي بال توعح للممولين كيفية استيفاإل بي

مليوك  نيذ  35ألطاإل، وتنفق اإلدارة الضريبية حوالي 

استرليني في ىنتاج وتوايع المطبوعات والكتيبات الورقية، 

كما تقد  اإلدارة الضريبية معلومات للممولين عبر موقعها 

 55اإللكتروني على ابكة المعلومات الدولية، وتنفق حوالى 

في تطوير سبل اإلتصال بينها وبين  مليوك  نيذ استرليني

الممولين تليفونيا  أو و ها  لو ذ عبر ابكة اإلنترنت، كما 

مركز لخدمة الممولين في  279أنشات اإلدارة الضريبية 

 ميع أنحاإل المملكة للرد على تسا التهم في األمور 

موقع وكالة الضرائب اليابانية على ابكة  -الضريبية)

 "www.NTA.GO.JP  المعلومات الدولية 
ومن الجهود الرائدة فى هذا الصدد، ما تقو  بذ وكالة الضرائب 

اليابانية لزيادة وعي الممولين عن أهمية الحصيلة الضريبية في دفع 

عجلة التنمية، حيت قامت الوكالة اليابانية بنشر الحمالت الدعائية 

بالشوارع والميادين العامة، والرد على استفسارات الممولين 
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البرامج اإلذاعية،  م عبر موقع وكالة الضرائب اليابانية على ابكة ب

المعلومات الدولية، كما لصصت اإلدارة اليابانية موظفين 

ومستشارين عريبيين على در ة عالية من الكفاإلة في كافة األمور 

الضريبية بمكاتب  االستشارات الضريبية  لتقديم االستشارة 

الشخصية واالتصاالت التليفونية  الضريبية عن طريق المقابالت

والمكالمات المسجلة، فضال عن تقديم االستشارات بالل ة اإلنجليزية 

 ل ير اليابانيين، وذلك بالمكاتب الضريبية اإلقليمية.

كما قامت الوكالة الضريبية اليابانية بإنشاإل قسم للعالقات العامة 

انوك الضريبي، بالوكالة، للمساهمة في تعزيز التزا  الممولين بالق

ونشر الثقافة الضريبية العامة بين الممولين وغيرهم، وىعداد 

الكتيبات وارائ  الفيديو والمنشورات التي توعح سياسة عمل 

اإلدارة الضريبية، وأ ر ايادة الحصيلة الضريبية على برامج 

التنمية االقتصادية واال تماعية للدولة، وىعداد المطبوعات التعليمية 

 وتوايعها على طالب المدارس المختلفة. الضريبية

وتهدف الوكالة الضريبية اليابانية من كل هذه الجهود تمكين 

تفهم القوانين الضريبية ولوائحها ودعم  قة الممولين  نالجمهور م

في الوكالة الضريبية وموظفيها، كما تتبع وكالة الضرائب اليابانية 

ولين، من لالل نشر نتائج مبدأ الشفافية واإلفصاح في عالقتها بالمم

الفحص الضريبي للعينات التي يتم التيارها للفحص، وكذلك 

اإلعالك عن معدل االلتزا  الضريبي الطوعي، ومعدل التهرب 

الضريبي، وتستهدف الوكالة اليابانية من ذلك تعزيز الثقة وتقوية 

العالقة بينها وبين المتعاملين معها من الممولين وغيرهم 

 (.2005وفا ،   عبدالباس )

واستكماال  للفائدة فاك الباحت يشير للمنهج اإلسالمي فى هذا 

الصدد، لاصة بالنسبة للرقابة واالفصاح والشفافية )الشورى( 

باعتبارهما من أهم مبادىإل الحوكمة، حيت يوعح الباحت أك 

البشر فى اإلسال  يقعوك تحت تا ير رقيبين: رقيب ذاتي مبعثذ 

ة عقابذ فى اآللرة، ورقيب لار ي مبعثذ سلطاك األيماك باهلل لشي

 القانوك لشية عقاب الدنيا.

وبالنسبة للرقابة الذاتية فى النظا  المالى اإلسالمى فانها تعتبر 

أعلى در ات الرقابة، باعتبارها تمثل ل  الدفاع األول والضمانة 

القوية عد التعدي على المال العا  أو ىساإلة استخدامذي الك الفرد 

لم من السلطة بمضموك تصرفاتذ ومكنوك نواياهي فإذا وعع أع

ربذ أمامذ وتصرف كانذ يراه، لم يكن فى حا ة ىلى رقيب، وىذا 

طرح ربذ وراإل ظهره ولم يستحضره فى تصرفاتذ، أعياه كل 

 رقيب.

وبالتالى، تنبع الرقابة الذاتية من النفس البشرية التى تؤمن بانها ىذا 

بة ومساإللة القانوك، فإنها لن تستطيع استطاعت أك تفلت من رقا

أك تفلت من رقابة ومساإللة اهلل تعالى  يعلم السر وألفى )سورة 

(، ولذلك تحن هذه الرقابة على تقوية وااع الضمير 7طذ، آيذ 

ومقاومة رغبات النفس الخبيثة فى االعتداإل على المال العا ، 

الذين آمنوا فحارب الخيانة فى اتى صورها بقولذ تعالى: يا أيها 

ال تخونوا اهلل والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلموك )سورة 

 (.27األنفال، آيذ 

وتطبيقا  لذلك يمكننا أك نفهم تصرف لامس الخلفاإل الراادين عمر 

بن عبدالعزيز، حين أعاإل مصباحا من مال المسلمين لينظر على 

ين ىذ عوئذ فى ائونهم، وبينما هو يسال محد ذ عن أحوال المسلم

بذ يقول لذ وكيف حالك يا أمير المؤمنين؟ فقا  عمر بإطفاإل 

المصباح وىعاإلة غيره، فسالذ محد ذ عن السبب فقال لذ:  كنت 

أعيإل مصباحا من مال المسلمين وأنا فى مصالحهم، أما وأنت 

 تريد أك تسال عن أحوالي فقد أعات المصباح من مالى الخاص .

كثيرا  على الرقابة الذاتية، ىال أنذ وىذا كاك الفكر اإلسالمى يعول 

يدرك أنها ال تكفى بمفردها لحماية المال العا ، الك الوااع الديني 

قد يضعف لدى الشخص فى لحظة ما، مما يستو ب تقرير رقابة 

لار ية يمارسها أاخاص آلروك، وقد عرفت المالية اإلسالمية 

  الث صور للرقابة الخار ية وهى:

رية: حيت عرف النظا  المالى اإلسالمى أصول ( الرقابة اإلدا1)

الرقابة اإلدارية على العمليات المالية، بنوعيها السابقة والالحقة: 

ومن نماذج الرقابة السابقة على التصرفات المالية، ما طلبذ سعد بن 

أبى وقاص بعد فتح العراق من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، 

م وما أفاإل اهلل عليهمي فقد أراد ىقرار حينما سالذ أك يقسم بينهم ال نائ

التصرف المالى من الخليفة قبل حدو ذ. ومن نماذج الرقابة الالحقة، 

التى تتم بعد تما  العمليات المالية، ما قالذ الفاروق عمر بن الخطاب 

لمن حولذ:  أرأيتم ىذا استعملت عليكم لير من أعلم  م أمرتذ 

نعم، قال: ال، حتى أنظر فى  بالعدل، أكنت قضيت ما على؟ قالوا:

 عملذ أعمل بما أمرتذ أ  ال؟
( الرقابة السياسية: اهد النظا  المالى اإلسالمى و ود سلطة 2)

تشريعية هى: أهل الحل والعقد  يتوالها أهل العلم والمعرفة والرأي 

والحكمةي فهم ال يختلفوك عن المجالس النيابية الحديثة سوى فى 

صر فى العلم والمعرفة والحكمة والرأي، ارو  العضوية، فهى تنح

بينما قد ال نرى هذه الشرو  متوافرة فى بعن أعضاإل المجالس 

النيابية المعاصرة، لاصة فى الحاالت التى تشتر  فيها القوانين 

الوععية و ود نسبة معينة ممثلة لبعن الفئات يفتر  فيها أنها 

ها عا زة عن غير مثقفة أصال أو ت لب عليها األمية، مما يجعل

مناقشة الكثير من المسائل الفنية والفكرية التى يستلزمها مراقبة 

اإلنفاق العا ، لهذا تشهد أرقى الدول عد  قدرة أعضاإل البرلمانات 

على اإللما  بالشئوك المالية واالقتصادية، فما بالنا بالدول األقل 

 تقدما!

تفرد من الرقابة ( الرقابة المستقلة: انفرد الفكر اإلسالمى بنوع م3)

المستقلة ممثلة فى  نظا  الحسبة ،أو  ماعة األمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر، فهذا النظا  يمنح القائمين على الحسبة سلطة 

مراقبة القائمين على الخدمات العامة، وأساسذ قولذ تعالى: ولتكن 

منكم أمة يدعوك ىلى الخير ويامروك بالمعروف وينهوك عن 

( ، هذا عن الرقابة فماذا عن 104اآليذ -ة آل عمراكالمنكر )سور

 اإلفصاح والشفافية؟

فى هذا الصدد يشير الباحت فى عجالة ىلى الشورى كسمة من  

سمات المجتمع اإلسالمى، ودعامة هامة يرتكز عليها نظا  الحكم 

واإلدارة، فقد تقررت صراحة فى كتاب المولى عز و ل فى سورة 

وأمرهم اورى بينهم ، وكذلك فى سورة  : 38الشورى اآلية رقم 

: فاعف عنهم وااورهم فى األمر ، 159آل عمراك اآليذ رقم 

ومقتضى الشورى أك ولى األمر مطالب قبل أك يصدر قراره فى 

أمر يهم المسلمين، أك يستظهر رأى هؤالإل المسلمين حول هذا 

 القرار للوصول ىلى الرأي األنسب فى هذا الخصوص.

لسياج الواقي لسيادة الحق وىستقرار العدل، ذلك أك فالشورى هى ا 

اآلراإل الصائبة ىنما تتولد غالبا نتيجة تعدد و هات النظر وىحتكاك 

وتدافع اآلراإل المختلفة مع بعضها البعن، ولذلك يمكن القول أك 

الشورى كدعامة أساسية من دعائم الحكم اإلسالمى، تعطى األمة 

عليها بذاتها، وتكوك بالتالى  الحق فى ىدارة ائونها واألاراف

عمانة هامة لها تحول دوك مخالفة الحكومة لألحكا  أواإلنحراف 

 فى ىستعمال السلطة.

كما أك الشورى تعد ظاهرة صحية فى اإلدارة، فهى تجعل المواطن  

ىيجابيا وفعاال ومساهما بدور بارا فى ىدارة مؤسساتذ، كما تجعل 

 -دارية اإلسالمية بكل وحداتها،المسئولين فى ىدارة المنظمات اإل

، ملتزمين بها كفريضة فرعها اهلل على -ومنها اإلدارة الضريبية

المجتمع المسلم وكاسلوب يشرك األفراد والعاملين فى تحمل 

المسئولية اإلدارية، مما يحفزهم للعمل والبذل والعطاإل)رمضاك 

ا وبالطبع فإك تبنى كافة وحدات الدولة ومنه 1998محمد بطيخ، 

اإلدارة الضريبية لمبدأ الشورى والعمل بها سوف يؤدى ىلى 

الشفافية واإلفصاح والديمقراطية فى اإلدارة التى تنادى بها 

 الحوكمة.    

لالصة القول، فاك حوكمة اإلدارة الضريبية تعنى: مجموعة   

المبادئ التي تحدد العالقة بين اإلدارة الضريبية من ناحية، 

ألري ،وذلك للمحافظة على حقوقهما  والممولين من ناحية

باستخدا  األدوات القانونية والرقابية والمالية السليمة وفقا  لمعايير 

 اإلفصاح والشفافية الوا بة.  
 وقد توصل الباحت ىلى مجموعة من النتائج، أهمها مايلى:

( ىك مفهو  الحوكمة بين األكاديميين، قد اقتصر على بياك 1)  

بالنسبة للمجتمع الضريبى لاصة للشركات  مفهومها ومبادئها

باعتبارها نواة االقتصاد، في حين لم ينال دور اإلدارة الضريبية أي 

اهتما  في هذا الصدد على الرغم من أك الخزانة العامة من أهم 
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أصحاب المصالح في حوكمة الشركات، باعتبارها اريكا  في أرباح 

ه األرباح تمثل عندئذ هذه الشركات، وحصة الخزانة العامة في هذ

و ود فساد مالي أو  ة، نتيجاأموال عامة ال يجوا السماح بتهديده

 قرارات غير رايدة. 

( ىك التزا  اإلدارة الضريبية بمبادئ الحوكمة يقضى على الفساد 2) 

داللها ويحقيق االنضبا  ويحسن األداإلي ألنها ستلتز  باإلفصاح 

 د مجال الست الل  هل والشفافية فى عملهاي وبالتالى ال يو

الممولين من قبل موظفي اإلدارة الضريبية، ومن  م القضاإل على 

الفساد، وفى نفس الوقت التاكيد على مسئولية اإلدارة في هذه 

الجهات لوعع ىستراتيجية سليمة لتحقيق سهولة نظا  العمل دالل 

اإلدارة الضريبية، كما أنذ من ااك حوكمة اإلدارة الضريبية منع 

وث أي أامات والخروج من أي تعثر، وىدارة المخاطر، حد

 واالعتماد على الشفافية وسالمة اإلفصاح. . 

( ىك التفعيل الكامل لحوكمة اإلدارة الضريبية يؤدي ىلى تحقيق 3)  

اإلصالح الضريبي الشامل كهدف رئيسي، يتفرع عنذ أهداف 

ع مستوي فرعية عديدة أهمها: تعبئة الطاقة الضريبية بالكامل، رف

 الوعي الضريبي ألقصي در ة ممكنة، لفن المنااعات الضريبية

ألدني در ة ممكنة، حصر المجتمع عريبيا  بما يمنع التهرب 

الضريبي من ناحية ويقلل من ظاهرة االقتصاد الخفى ما أمكن من 

 ناحية ألري

 وبالتالى يوصى الباحث بما يلى:  

وير اإلدارة الضريبية ( يوصى الباحت باك تعمل الدولة على تط1)

ورفع كفاإلتها والتثبت من صحة تنفيذها للنظا  الضريبى قبل أك 

تتجذ ىلى تقييم وت يير تشريعاتها الضريبية، فقد ي نيها رفع كفاإلة 

اإلدارة الضريبية مشقة الت يير المستمر للتشريع الضريبى، كما أك 

ذلك قد ي نيها عن الحا ة للحصول على القرو  من الجهات 

 الدولية، والتى قد تؤ ر على السيادة الوطنية.

( يوصى الباحت باك على اإلدارة الضريبية أك تدرك أنها ىدارة 2)

لدمات للممولين فى المقا  األول وأك تتجذ ىلى أك تسخر كل 

مواردها المادية والبشرية لمساعدة الممولين للوفاإل بالتزاماتهم 

ة، وأنها لم تعد ىدارة الضريبية فى أسرع وقت وأقل تكلفة ممكن

 باية فى المقا  األول، وىنما هى ىدارة للرقابة والمساعدة للممولين 

لاذعاك الطوعى للقانوك الضريبى وتوعية الممولين بحقوقهم 

 ووا باتهم تجاه اإلدارة الضريبية. 

( يوصى الباحت بحوكمة أداإل اإلدارة الضريبية، التى تعتمد على 3)

لادارة الضريبية، بالمشاركة مع المجتمع مبادئ الحكم الرايد 

الضريبى، في ىطار من األفصاح والشفافية لتحسين األداإل وللق 

مناخ من االنضبا ي للحفاظ على حقوق الدولة من اإليرادات 

السيادية وحماية لحقوق الممولين، وال اك أك حوكمة اإلدارة 

ق االنضبا  الضريبية تؤدى لمكافحة الفساد المالي واإلداري وتحقي

 وتحسين أداإل اإلدارة الضريبية.
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