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 كرش كلمة 

همّلكّاحلمدّحىتّيبلغّاحلمدّعنانّالسماء،ّاللهمّإنّشكركّنعمةّتستحقّالشكرّوأمحدكّاللّ 
ّّ.اّأهلمتهّيلّمنّصربّعلىّاملشاقّوالظروفّاليتّواجهتينّإلجنازّهذاّالعململريبّ

 "هللا"منّالّيشكرّالناس..ّالّيشكرّ

أنّأشكرّكلّمنّوقفّجبانيبّّ ابجلميلّ العملّيطيبّيلّعرفاانًّ املساعدةّإلجنازّهذاّ وقدمّيلّ
اإلشرافّعلىّّّّلبّولّبقالذيّتفضّ ّّدسوقيحممدّسعيدّّّّاملتميزّّاملتواضعّوأخصّابلشكرّالدكتور

ملاّّمميزةّّّّلّإضافةماّشكّ ّّ،،ّومنحينّمنّوقتهّالثمنيّومنّحبرّمعلوماتهّوخرباتهّالواسعةهذاّالعمل
النجاحّّّمنّنصائحّوإرشاداتّومالحظاتّوتوجيهّحىتّأبصرّهذاّالعملّالنور،ّوأمتىنّلهّّهقدم

ّ.ّّيفّمسريةّحياتّه

ّّ لتشريفهمّيلّّوالدكتورّأمحدّطباعّّرايبّّعالدكتورةّأمنارّّّّ:للجنةّاحلكمّاملوقرةّّدمّابلشكرأتقكما
وملاقانمب القيّّشتهمّ مبالحظاهتمّ البحثّ والبنأغنواّ وأيضاًّاءةمةّ يفّّجلّّ،ّ والدكاترةّ األساتذةّ ميعّ

السناإلّّعةاجلام خاللّ العلميّ الفضلّيفّحتصيليّ هلمّ الذينّكانّ والذينّّّّ،ّةاملاضيّّواّتفرتاضيةّ
ملعرفةّاّوّّممتسلحنيّابلعّلّّاليومّيفّهذاّاملكانقفّّنلّّ،ومعرفتهملميةّمنّخرباهتمّّمسريتناّالعّّاأغنّو
 ّ.لبلدانّاحلبيبّسورّيّأفضلّ ّاحمنيّيفّبناءّمستقبلّ وط

ّّالتوفيقّيلّوهللاّوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 نّمارديينالباحثةّإميانّعدان
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 اإلهداء 

ىل الرجل الصاحل ل بتقالن  نمن علمين أ   ا    وخمافته  وابلصرب والعزمية وال رصار..هللا ىو جاح ل يكون ا 

ىل من محل نرباس العمل مضيئًا به الطريق يل ول خويت..   وادلي أ طال هللا معره ا 

ىل من علمتين احلب وأ عطتين احلنان.. ىل نقاء القلب والروح وجامل ادلنيا.. ا   ىل  اكمةل ال وصاف …  ا                                             ا 

 ة أ داهما هللا ي ل ا غ لأ يم ا 

ىل ىل الكتف اذلي أ ستند   ......بخل بوقت أ و هجد ملساعديت ي مل  يالظروف الصعبة اذلو ادلرب  رفيق  ا  ا 

   زويج الغايل  ...عليه عند تعيب

ىل أ جنحة مملكيت الصغرية اليت أ حل          أ طفايل الغاليني.... ق هبا ل فق السعادة ا 

رصاري.. ن  د مهنس متأ   وايت يف حيايت.. الل ةضيئمل ا  ات الشمع ىلا      اليات غ ل ا   أ خوايت   عزمييت وا 

ىل عائليت الثانية اليت احتضنيت بلك حب وحنان ....       زويجةل عائ ا 

ىل من ساندين ودمعين يف ظرو  صديقات غربيت .... ًن نعم ال خوة والعائةل الصعبة ومن كيفا 

ىل مجيع عائليت ومجيع أ صدقائ  ورافقوين يف مراحل  مل ع عىل دروب الا معي وين، ومضو دن الذلين ساا 

 .. حيايت 

ىل  شذى    الغالية  رفيقة العمل ترة واكفة زمالئ يف اجلامعة الافرتاضية  وأ خص ابذلكرال ساتذة وادلاك عي مج ا 

 . عيىس صوان 

   أ هدي هذا العمل املتواضع 
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 ملخص الدراسة

علىّّّّرتؤثّّيتلاّيفّالوقتّالراهن،ّّوببلدانّّفّصاليتّتعّّاكلملّشمنّأهمّاقتصاديةّّّاملشاكلّاإلربتعت
وأحدّأبرزّتلكّالتحديتّاليتّتقفّيفّّّ.علىّاملواطنّوتضرّبهّبدورهاّتؤثرّيلاخزينةّالدولةّوابلت

املعيشي الوضعّ العامّوحتسنّ القطاعّ رواتبّ اإلّّوجهّزيدةّ لهّّهوّ تتعرضّ الذيّ الكبريّ ستنزافّ
والفسادّاملرافقّّّالضرييبّّمشكلةّالتهرّبّّأمههاّّسبابّ،ألديدّمنّاالعاءّّجّرّّلّالعامّللدولةخزينةّاملا

 ّ.لعمليةّحتصيلّالضرائب
املواطن الدولةّومحايةّ اهتمامناّخبزينةّ البحثّكانّجلّ نظامّّّ،يفّهذاّ اقرتاحّ فكانتّفكرتناّيفّ

ّّّ،مليةّهتربّضرييبّقدّيقومّهباّهؤالءّاألشخاصأيّعّنمالدولةّّخزينةّقادرّعلىّمحايةّالكرتوين
عمليةّّأثناءّّّّيفّاجلهاتّاحلكوميةمنّقبلّبعضّضعافّالنفوسّّّّاريّاحلاصلادّاإلدّسفوتقليلّال

الضرائب محمجعّ إىلّ ابإلضافةّ التالعّّيةا،ّ منّ ياملواطنّ الذيّ ابألسعارّ أصحابّّّّبهّّقومبّ
 ّ.هاأنواعّفقتصاديةّعلىّاختالالفعالياتّاإل

بعيدّعنّتدخلّالعاملّّّلكرتوينإضرييبّّنظامّّتطبيقّّحولّّّّشاملّّوضعّمقرتحّّمتّيفّهذهّالدراسّة
عيهاّّالسوريةّيفّسقدرّاإلمكانّالعدالةّالضريبيةّمباّيتوافقّمعّتوجهاتّاحلكومةّّحيققّّّّ،البشري

السوري الضرييبّ النظامّ إصالحّ خحتّسّوّّحنوّ منّ وذلكّ ّّّّلالينه،ّ التحولّاالستفادة آلياتّ منّ
ّّ اإلالرقمي إنيفّ الفاتتقالّ نظامّ ّّلاّّلوالتحصيّّةاإللكرتونّيّّورةىلّ علىّّّةوالسيطّرّّلكرتويّنإلاضرييب

ّّ.األسواقّالسوريةّوضبطّاألسعار
بدراسة قمناّ ّّّّحيثّ النظامّيفّسوري هذاّ تطبيقّ قابليةّ ّّّّفائدتهّومدىّ الضعفّمعّحتديد نقاطّ

ّ،النظاماريوّللعملّضمنّّينوسّّخمططّّوضعالالزمةّمعّّّّالربجميةباتّّتطّلامل،ّّوظامّاملقرتحللنّّةقّووال
 .شروعّمنّكافةّاجلوانبملاقّحتدثّأثناءّتطبّيّنالعقباتّاليتّمنّاملمكنّأودراسةّ

الال املتطلباتّ علىّ الضوءّ الدراسةّ سلطتّ النظاوقدّ لتطبيقّ ّّزمةّ التقنيةّّّّاملقرتحم الناحيةّ منّ
ّّ.واالجتماعيةّوالقانونية
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ّكوهناّتعتربت تةّالعملّيفّابقيّوزاراتّأمتّّىلتوجهّإخطوةّأساسيةّحنوّالّّنبعّأمهيةّهذهّالدراسةّمن
ّكاّمّّاّببعضهاّالبعضهطالدولة،ّورب ةّاإللكرتونيلتحقيقّرؤيةّاحلكومةّّّّلّومتناغموفقّنظامّموحد
 مستقباًل.

المفتاحية ّّ  الضريبة،:  الكلمات  الضريبة، احتسابّ الضرييب،ّ ّّالنظامّ مجعّّاإللكرتونيالضرائب ّ، ةّ
 ّ.وميخلّالقدظامّاملراقبةّالضريبيةّودفعّالضرائب،ّالنّئب،الضرا

ّ

Abstract 

Economic problems are among the most important problems plaguing our 

country at the present time, which affect the state treasury and thus in turn 

affect and harm the citizen. One of the most prominent challenges that stand 

in the way of increasing public sector salaries and improving the living 

situation is the huge drain on the state’s public treasury due to many reasons, 

the most important of which is the problem of tax evasion and corruption 

accompanying the tax collection process. 

In this research, most of our interest was in the state treasury and the 

protection of the citizen, so our idea was to propose an electronic system that 

is able to protect   the state treasury from any tax evasion process that may be 

carried out by these people, and reduce corruption administrative damages 

committed by some weak-minded people in government agencies during the 

tax collection process, also protect the citizen from price manipulation 

carried out by the owners of economic activities of all kinds. 

In this study, a comprehensive proposal was developed on the application of 

an electronic tax system, far from the intervention of the human factor, that 

achieves as much as possible tax justice in line with the Syrian government's 

directions in its endeavor to reform and improve the Syrian tax system, by 

taking advantage of the mechanisms of digital transformation in the 

transition to a tax system. Electronic invoice, electronic tax collection, 

control of the Syrian market, and price control. 

We have studied the applicability and usefulness of this system in Syria, 

identifying the weaknesses and strengths of the proposed system, the 

necessary software requirements, developing a plan and scenario for 
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working within the system, and studying the obstacles that may occur during 

the implementation of the project from all aspects. 

The study highlighted the requirements for implementing the proposed 

system from the technical, social and legal points of view. 

The importance of this study stems from the fact that it is considered an 

essential step towards automating work in the remaining ministries of the 

country, and linking them to each other according to a unified, complete and 

harmonious system to achieve the vision of e-government in the future. 

Keywords: tax, tax system, tax calculation, electronic tax, tax collection, tax 

control system and tax payment, national income. 
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 األشكال ة ئماق

ّخطواتّدراسةّالنظامّاملقرتح ( 1الشكل رقم )
حتويلّالقسمّالضرييبّإىلّنظامّاملخططّّالتوضيحيّملراحلّّ ( 2الشكل رقم )

 لكرتويّنإ
ّرييّبلضتقدميّاإلقرارّا:ّّتءاإلجراةّاجمموع ( 3الشكل رقم )

ّالضعفنقاطّّ–SWOTّحتليلّ ( 4)ل رقم شكال
ّاألنظمةّاجلزئيةّللنظامّوارتباطهاّفيماّبينهّا ( 5الشكل رقم )
ّالسيناريوّاملقرتحّلعملّالنظام ( 6الشكل رقم )
use caseّّخمططّالّّ ( 7الشكل رقم ) للنظامّالضرييبّاإللكرتوينّ)تقدميّّّ

ّاإلقرارّالضرييبّإلكرتونياً(
use caseّّالّّّّخمطط ( 8رقم )الشكل  ضافةّّللنظامّالضرييبّاإللكرتوينّ)ّإّ

ّبّاملكلفّ(القيمةّالضريبيةّإىلّحسا
ّخمططّالتدفقّلعمليةّالتسجيلّيفّاملنظومةّالضريبيّة ( 9رقم )الشكل 

ّالتقنياتّاملستخدمةّيفّالنظاّم ( 10الشكل رقم )
ّآليةّالتخاطبّبنيّاألنظمةّومركزّالبياانّت ( 11)الشكل رقم 
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 اإلطار العام للدراسة: األولصل الف
 

 مقدمة -1-1

ّّويعّد،ّّةالدينّوالعرقّواحلدودّالقاريعواملّّتخطىّّوهوّّيضرائبّقدميّقدمّاحلضارةّنفسهاّّالّّفرض
قتصادّوتوفريّاخلدماتّالعامة.ّطرقّلدعمّعجلةّالتنميةّاحلكوميةّمنّأجلّإدارةّاإلأحدّأهمّال

الضرائب احلكوماتّ ّتستخدمّ اّ سياساهتاّ ودعمّ اإللتمويلّ اجملاالتّ يفّ قتصاديةّلتنمويةّ
لفائجتماعيواإل ولإلةّ العامة،ّ املصلحةّ التعليمّدةّ جماالتّ يفّ العموميةّ اخلدماتّ جبودةّ رتقاءّ

ّو الصحيةّ النفعّواخلدماتّ ذاتّ واملشاريعّ التحتيةّكالطرقاتّ البنيةّ تعزيزّ إىلّ ابإلضافةّ غريها،ّ
ّ.العام

القدرةّعّلأفهيّّّّ،ّتلإليراداّّاًّهامّّمصدرًاتعدّّإىلّجانبّأنّالضرائبّّ هلاّ ىّأنّتكونّأداةّّيضاًّ
ال لتحفيزّ الضريبيّةفعالةّ األنظمةّ تقدميّحجةّإلصالحّ البلد،ّكذلكّ العدالةّّّتنميةّيفّ مباّحيققّ

ّّ.إلجتماعيةواملساواةّاّالضريبية
ّّ الضريبتعترب ّّيالعدالةّ اة تقييمّ ّّلنظاأساسّ أسّّالضرييبم لتحقيقهوهدفاًّ يسعىّ شرطّّاسياًّ فهيّ ّ،

لتحقيضّر التوازّنوريّ املكلّفالدولّّحةّلمصبنيّّّّقّ ومصلحةّ ّّّّةّ هلم حقيقيةّ يفّّابعتبارهاّضمانةّ
ّّختفّفّّالضريبيةّّالعدالةعلىّأنّّّّادقتصلّاإليتفقّمجيعّرجّاّوهبم.ّّّّلضريبيةاليفّإجحافّاألعباءّات
بنيّّحدةّّنم املختّّالتفاوتّ عّلالطبقاتّ تعملّ وابلتايلّ اجملتمعّ يفّ الدّلفةّ توزيعّ إعادةّ ّّلخّوىّ

1ّّ.فئاتّاجملتمعّىّالتمييزّبنيّلعّهابدوّرضيّوتقّ،والثرواّت
حتقيقّّّّيعملّعلى،ّّوقدرّاإلمكانومنّهناّتنبعّأمهيةّوجودّنظامّضرييبّحيققّالعدالةّالضريبيةّّ

ّخرىّ.جهةّأاحلدّمنّالتهربّوالغشّالضريبينيّمنّ ،ّومنّجهّةّاالقتصاديةالتنميةّ
ّّ يصعّّمسألةإن ممارسةّ الضرييبّ االتهربّ الدولّ يفّ حىتّ اهليئاتّّةمدقتملبّكبحهاّ وتواجهّ ّ،

السريعّللضرائبّوتقليلّّّمنّأجلّتشجيعّالدفعحتتاجّأنّتتغلبّعليهاّّةّّبرّيكّّحتديّتاحلكوميةّّ
ّّ.بشكلّفعالّرّبالته
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سياساتّإضافيةّتستخدمّلتدعيمّالسياسةّالضريبيةّوذلكّلبلوغّّّّاعتمادوعليهّوجبّعلىّالدولةّّ
التنميةّّ ّّّّويرتطّّيفاحللّّكمنّّويّّ،االقتصاديّةأهدافّ أنظمة لكرتونيةّّإطرقّدفعّمالئمةّوامتالكّ

ّ.ّّبشريّّلعمليةّالضريبيةّآلياًّدونّتدخلّإلدارةّابةّاسمن
الضريبيةّمباّّّّلسجالّتوحفظّاّّبئاحتصيلّالضّرإجيادّآليةّمناسبةّلنظامّّّّثّإىلالبحّّاهذيهدفّّ

الضرييبمنّّيقللّّ الضرييبّّالتهربّ التحصيلّ احلاصلّخاللّعمليةّ إجيّاوالفسادّ ينعكسّ مماّ ابًّّ،ّ
ّّحتسنّاملستوىّاملعيشّيّوّّاالقتصاديّةحتقيقّالتنميةّّابلتايلّّةّالدولةّّوالعامةّيفّخزينّّعلىّاإليرداّت

ّّّ.علىّاملدىّالطويلّللمواطنّ

 المصطلحات والتعاريف -1-2

يةّأوّماّيعادهلاّّوّمؤسسةّمنّقبلّهيئةّإداّرأخصّّفروضةّعلىّشهيّالرسومّاملّّالضريبة:  •
 دّاألصليّهلاّ.ريخّالسداحبيثّيعاقبّالقانونّعلىّالتخلفّعنّات

الضر ظام  ن • ّّ  2ييب: التحصيل  الذي النظامّ الضريبيقهوّ ابحتسابّ اومّ بشكلّ وينّّرّتلكةّ
العاملّالبشريّويقومّبربطّاجلهاتّاملعنيةّببعضهاّالبعضّمنّأجلّالوصولّّّمندونّتدخلّّ

 إىلّالنتيجةّاملطلوبةّ.
يفّذلكّتعويضاتّاملوظفنيّإمجايلّاألرابحّمنّاإلنتاجّاحلايلّللدولةّمباّّ :يمالدخل القو  •

 الضرائبّ.ّعدألعمالّبجيارّوأرابحّاوائدّودخلّاإلوالف
هيّجمموعةّالسلوكياتّاليتّيقومّهباّاألفرادّأوّاجملموعاتّمنّأجلّ  3التهرب الضرييب:  •

 شبهّحكوميةّما.ّّةمالتهربّمنّدفعّاملستحقاتّاملاليةّاجتاهّجهةّحكوميةّأوّمنظ

ّ

 
 

ماجستير. جامعة أم  . رسالة  اإلنتاج في تحسين التحصيل الضريبي لتطبيقات و المعلومات لتأثير نظام  (.  2021روبال، نور الدين. )  2
 ر.البواقي. الجزائ
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 مشكلة البحث -1-3

 التساؤالتّالتالية:منّخاللّالبحثّمشكلةّتّمسبباّتوضيحميكنّ
 ؟هازّموازنةّالدولةّوكيفيةّحّلعجاملشاكلّاليتّتسببّّهيما •
 ؟ماهيّنسبةّاهلدرّالنامجةّعنّالتهربّالضرييبّمنّأصلّإمجايلّالدخلّالقوميّالسوري •
 ييبّ؟ضّرالّماّهيّاحللولّاملطروحةّحللّمشكلةّالتهرّب •
 ّ؟ّكرتوينلاإلماّهيّمتطلباتّاالنتقالّإىلّالنظامّ •
 ضرائبّالكرتوينّ؟لّظمّدفعّالكرتوينّوحتصيالعقباتّاليتّستواجهّوجودّانماهيّ •
 املشاكلّاليتّقدّيسببهاّّ؟ّمقابللنظامّودّهذاّاوجفوائدّماّ •

 هدف البحث  -1-4

ّّ البحث وضعيهدفّ ّّلّّمقرتحّّإىلّ ضرييب حتصيلّ قدّّلكرتوينإنظامّ الضريبيةّ العدالةّ رّّحيققّ
اإلقتصاديةّّّمنّقبلّأصحابّالفعالياّتّاحلاصلةّرييبتهربّالضعمليةّالّمنّحبيثّيقللّ،اإلمكان
جهة،ّّوالتجارية ّّّوّّمنّ عن الصادرةّ ابألسعارّ ّّالتالعبّ املعنية الفعالياتّّوالوزاراتّ عنّ املسؤولةّ

ّّ،منّالفسادّاإلداريّاحلاصلّيفّعمليةّحتصيلّالضرائبّّيقللكماّّ،ّّمنّجهةّأخرّىّّاإلقتصادية
العملية يفّ الرقميّ التحولّ خاللّ ستاّّمنّ واليتّ ّّلضريبيةّ ّّتم ّّابستخآليًا بتسهيلّّّّوميقّّنظامدام

 لّالبشريّ.ماعّلكرتوينّواحتسابّالضريبةّبشكلّتلقائيّدونّتدخلّمنّالإعمليةّالدفعّبشكلّ

 أهمية البحث -1-5

ّمّ البحثّ أمهيةّهذاّ بلداّنّّنأتيتّ اليتّميرّهباّ القوميّحلاّّاألزمةّ الدخلّ بيبّواحلاجةّإىلّمحايةّ
الدول وميزانيةّ ّّالسوريّ أو اخلداعّ منّ الضرائبّ مصلحةّ محايةّ طريقّ عنّ ضعاةّ ّّمنّ النفوسّّف

ّّ.العبّابألسعارتالومحايةّاملواطنّمنّ
ّّ ّّكما ّّيعد املقرتح ّّّّإحدىالنظامّ احلكومة إىلّ التوجهّ حنوّ األساسيةّ ليتمّّّّّ،ةاإللكرتونياخلطواتّ

ليصارّالعملّّّّ،مسبقاًّّّالدولةّذاتّالصلةّواليتّمتّأمتتتهاّّّتاّسالربطّالحقاًّمعّمجيعّدوائرّومؤس
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ا العملّ عنّ التخليّ علىّ بعدّ التفيماّ علىّ والسيطرةّ املربجّماللورقيّ األنظمةّ خاللّ منّ ّّّةعبّ
 .ووثوقيتّهّواليتّتسهمّأيضاًّيفّسرعةّإجنازّالعملّمسبقاًّ

تقدمّمقرتحّيدعمّعمليةّالتحولّالرقميّيفّالنظامّالضرييبّمنّّتكتسبّالدراسةّأمهتيهاّمنّأهناّّ
ّكفاءةّالنظامّالضّرّّهمتّمتكاملةّتّسبناءّقواعدّبياانخاللّّ مشكلةّّّ،ّوتعملّعلىّحلييبيفّرفع

اإل علىّ مباشرّ أتثريّ هلاّ واليتّ املهمةّ الدولةّ مؤسساتّ إحدىّ يفّ الوطينموجودةّ وقدّّّ،قتصادّ
أّو التوجهّإىلّّةيلتكونّخطوةّ الطابعّحنوّ الدولةّذاتّ بقيةّمؤسساتّ يفّ الرقميّالحقاًّ العملّ ّ

ّلكرتونبةّ.إلاةّالربطّوالتوجهّحنوّاحلكومّىليفّالنهايةّإّاحلساسّواملهمّليتمّالوصول

 ضيات البحث فر  -1-6
ّكبريّمنذّزمنّّةّّالتهربّالضرييبّعمليةّجتريّيفّسوري وهذاّالتهربّيسببّعجزّّطويل،ّّبشكل

ّّ.ريّةاصةّابجلمهوريةّالعربيةّالسّوخلاّةيفّامليزاني

ات البحث  -1-7  متغير

ّالضرييب.ّفعواجهّنظامّالدهيّمشمولةّابلتحديتّاليتّستّاملتغريات التابعة:
املست النظامّّىمستّوّّ:ةقلاملتغريات  لتطبيقّ احلكوميّّّّاالستعدادّ الضرييبّكاالستعدادّ الدفعّ

 هاّمعّالنظامّاملقرتحّ.ّلماعالتجهيزاتّالتقنيةّوتقبلّاجلهاتّاالقتصاديةّوطريقةّتّو

 منهجية البحث -1-8

ّّ هذا يفّ املتبعّ التجرييباملنهجّ املنهجّ هوّ حيثّّالبحثّ يفّّامليداينّ البحثّ عنّّّسيتمّ امليدانّ
نّمثّمناقشةّتفاصيلّّلتنفيذّالنظامّلدىّمجيعّاجلهاتّاهلامةّاملعنيةّابملوضوعّومّّمةاحملدداتّالالّز

ّهّ.ّئالنظامّاملطلوبةّوكيفيةّبنا
ّسومّيفّوزارةّاملاليةّ.الدراسةّمنّالعاملنيّيفّاهليئةّالعامةّللضرائبّوالّربحثّيفّلاّعويتألفّجمتم

 حدود البحث -1-9

ّكانونّاألولّّلتشرينّاألّوبدأتّالدراسةّمنّشهرّّلزمانية:ّّودّااحلد • يفّالعامّّّّحىتّشهر
 ّ.م2022
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كوهناّالوزارةّاملسؤولةّّّّ:ّوزارةّاملاليّةوزاراتّالدولةّاملعنيةّوهيالدراسةّعلىّّهذهّّمتّتطبيقّّ •
ّّوزارةّالسياحةّيفّاجلمهوريةهلكّّووزارةّالتجارةّالداخليةّومحايةّاملستّّ،عنّالتحصيلّالضرييب

 ّ.كعيناتّدراسةّيتمّربطهاّمعّالنظامّاملقرتحّّالعربيةّالسورية
ّكافةّاجلهاتّاحلكوميةّاليتّتندرجّضمنّسلطتهاّّ ميكنّتوسيعّالنظامّاملقرتحّالحقاًّليشمل

ّالتنفيذيةّفعالياتّاقتصاديةّوجتاريةّميكنّحتصيلّالضرائبّمنهاّ.
ّ

 خطة البحث -1-10

ّّ اخلطة البياانّتعّلتعتمدّ مجعّ مّّىّ ّّاملناسبةّ ّّبّّجلأن النظام اهلدفناءّ ّوالضرييبّ اليتّّ،ّ البياانتّ
ّسيتمّمجعهاّهيّمنّثالثّمصادرّرئيسيةّهيّ:

 وزارةّاملاليةّ. •
 .ّكومحايةّاملستهّلّالداخليةّّةالتجاّرّةرّاوّز •
 وزارةّالسياحةّ. •

ةّّأسلوبّالدراساتّامليدانيةّمنّخاللّاملقابالتّمعّمدراءّاإلداراتّاملعنيدّمتّّاالعتمادّعلىّّقّو
املّس التساؤالتّّّّالعمليةّابلكاملّّرريؤولنيّعنّمتواملوظفنيّ أفضلّاإلجاابتّعنّ للحصولّعلىّ

راءّذاتّالعالقةّيضمنّدملا،ّحيثّأنّأسلوبّاملقابالتّمعّاملوظفنيّّواملرتبطةّإبشكاليةّالبحث
 التايل:ّّ

ّّاحلصولّعلىّإجاابتّدقيقةّللغاية،ّوذلكّمنّخاللّشرحّالغايةّمنّالسؤال،ّإضافةّإىّل ●
 ظةّردودّأفعالّاملوظفنيّوتعابريهم.حالابتّوذلكّمبلتأكدّمنّاإلجاا

 نيّواملسؤولنيّعنّمتريرّالعملية.ّّضمانّاحلصولّعلىّإجاابتّمنّمجيعّاألشخاصّاملعن ●
ّالنقاطّالتاليةّ:ّالرتكيزّعلىءّاملقابالتّامليدانيةّالبدّمنّراإجّأثناء

رّنّحيثّالكادتطبيقّالصحيحّّمالتقييمّالوضعّاحلايلّللعملّوحتديدّمستلزماتّعمليةّّ ●
 لبشري،ّواملواردّاإلداريةّوالفنية.ّّا
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● ّّ العمل تطبيقّ متطلباتّ املاليةوالتحّوّّاإللكرتوينحتديدّ وزارةّ يفّ الرقميّ العملّ إىلّ ّّ-لّ
)مثلّالتكنولوجياّوالتقنياتّاملطلوبة،ّمستوىّالتدريبّالالزمّّّّةّالعامةّللضرائبّوالرسومئيهلا

 ّّ.(ظامّاملقرتحالتعاملّمعّالنىّللعاملنيّومدىّقدرهتمّعل
الالزمةّمنّحتديدّمؤسساتّالدولةّاليتّسيتمّربطّالنظامّمعهاّللحصولّعلىّاملعلوماتّّ ●

 أجلّالتحصيلّالضرييبّ.
دراسةّّ،ّّواقرتاحّاملراحلّواخلطواتّاألساسيةّلتطبيقّعمليةّالتحولّالرقميّّميتّّبعدّمجعّالبياانّت

ّّ الربط واملّّاإللكرتوينطريقةّ املنشآتّ سيتمّؤمعّ اليتّ الضّرحتّّسساتّ واملتطلباتّّّّبائصيلّ منهاّ
 ّ.اإللكرتوينالنظامّالضرييبّالالزمةّلديهاّلتفعيلّ

 

 الدراسات السابقة  -1-11

 الدراسات العربية .1-11-1

 .2022السادات،  جامعة مدينة ،ج يلعبدهللا عصام الف •
 الكوروان""أثر التحول الرقمي على تطوير نظام الضريبة يف ظل جائحة 

ّوكيفيززةّحتويلززهّإىلّنظززامّرقمززيّومززاهيّيبريلنظززامّالضززاّىّأمهيززةّوتعزيزززعلززركزززّهززذاّالبحززثّ
الباحززثّالتحززديتّالززيتّتواجززهّّذكززرهّعلززىّتعزيزززّاملززردودّالضززرييبّللززدول،ّوقززدّانعكاسززات

خاللّدراسةّهذاّالنظامّعلىّجمموعةّمنّالدول.ّوقزدّالرقميّللنظامّالضرييبّمنّّّلّوحتال
رقمزيّهزيّضزعفّلاّظزامّالضزرييبيعزاينّمنهزاّالنّإىلّأنّأغلبّاملشاكلّالزيتّّخلصّالبحث

لتنسزززيقّبزززنيّاملسزززتويتّاإلداريزززةّبسزززببّالقززدراتّاملاديزززةّوالبشزززريةّلتلزززكّالزززدولّوضزززعفّا
يفّهنايةّعملهّعلىّأمهيةّالتحولّالرقميّللنظامّالضرييبّّّثحاسيطرةّالبريوقراطية،ّأكدّالب

مزنّأجزلّّألموالّالكافيةاّتدريبّالعنصرّالبشريّورصدةّجتاوزّالعقباتّعنّطريقّوضروّر
ّلنظامّابلطريقةّالصحيحةّوالشكلّالصحيح.اءّبنا

 .2020جامعة مدينة السادات  -کلية التجارة   حممد موسى علي شحاته، احملاسبة , •
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ــي يف  سيــــ   ـيعفت"دور  ـــات التحـــــول الرقمـ ـــل ـليــ ــا ةــ ــرييب املصـــر    كفـ النظـــام الضـ
ري يتغني حتمية الم " ب2030مصر  يةالتهرب الضرييب يف ضو  رؤ للحد م    كمرتكز

 ... ونتائج التطبيق"
هززززدفّالبحززززثّإىلّدراسززززةّاألثززززرّالززززذيّسززززيطبقهّالتحززززولّالرقمززززيّللنظززززامّالضززززرييبّعلززززىّ

.ّودورهّاحلكوميزةتيجياتّتنفيذهّومؤشزراتّقياسزهّابملؤسسزاتّارّتسالشمولّاملايل،ّوبيانّا
وبيززانّّ(نياملمززولبية،ّاالدارةّالضززريّع،املختلفززةّ)التشززريّركاهنززاأبيفّتطززويرّاملنظومززةّالضززريبيةّ

ضزززعفّإىلّ،ّوقزززدّخلزززصّالبحزززثّضزززرييبانعكاسزززاهتاّعلزززىّاحلزززدّمزززنّممارسزززاتّالتهزززربّال
ّكفززاءةّالعنصززرّ ريّالززذيّيتززدخلّيفّعمليززةّالتحصززيلّشززبلاالنظززامّالضززرييبّاملصززريّلعززدم

ّبززنيّالقطززاعّالعززامّواخلززاصّبشززأنکشززفتّالدراسززةّالتطبيقيززةّعززنّوجززودّتوافززقّّّالضززرييبّو
ّتحولّالرقمي.لاّتفعيلّآلياّتستخدامّمقوماتّّا
اميــان قطــ  ، مروه أمحد عبــد الــرمح  البسطويســى، يد امليهى امليهىبد احلمعن  رمضا •

  .2022جامعة مدينة السادات،  ،ىنرج  السودا
الرقمــي علــي کأحــد ـليــات التحــول   اإللكــنوي"أثر تطبيق نظــام الفحــض الضــرييب  

 م دراسة ميدانية"2030صرية املصرية يف ضو  رؤية مبير ض سني املنظومة ال
نّخزاللّتطبيزقّمزّيتمثلّاهلدفّالرئيسزيّللبحزثّيفّدراسزةّوحتليزلّأثزرّالتحزولّالرقمزي

علزززىّحتسزززنيّاملنظومزززةّالضزززريبية،ّواملتمثزززلّيفّزيدةّّاإللكزززرتوينييبّّرلضزززظزززامّالفحزززصّان
ييبّمزززنّقبزززلّاملمزززولني،ّضزززّرالّةّالضزززريبية(،ّوزيدةّاالمتثزززالاإليزززراداتّالضزززريبيةّ)احلصزززيّل

،ّولقزدّتوصزلتّالدراسزة2030ّحلدّمنّممارساتّالتهربّالضرييبّحتقيقاًّلرؤيزةّمصزروا
ّوذلزّكالنظامّالضرييبّاملصزري،ّوحتسزينه،ّّحالا:ّحتميةّإصنّالنتائجّأمههمّايلّجمموعه

لفحزززززصّالضزززززرييبّمزززززنّخزززززاللّاالسزززززتفادةّمزززززنّآليزززززاتّالتحزززززولّالرقمزززززيّمزززززنّخزززززاللّا
:ّتبسززززيطّاإللكزززرتوينمتطلبززززاتّتطبيزززقّنظزززامّالفحززززصّالضزززرييبّمّأهزززّ،ّومزززناإللكزززرتوين

عاتّ،ّوتززززوافرّتشززززريّّت،ّومحايززززةّقواعززززدّالبيززززااناإللكززززرتوينإجززززراءاتّالززززدفعّوالتحصززززيلّ
ّأكفاءودّفاحصنيّثّعليّالتحولّالرقميّوتعاقبّاملقصرينّواملتهربني،ّووجحتّّنيوقوان

https://masf.journals.ekb.eg/?_action=article&au=167458&_au=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%89++%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87%D9%89
https://masf.journals.ekb.eg/?_action=article&au=154600&_au=%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%87+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86++%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%89
https://masf.journals.ekb.eg/?_action=article&au=540824&_au=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%B1%D8%AC%D8%A8++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89
https://masf.journals.ekb.eg/?_action=article&au=540824&_au=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B7%D8%A8+%D8%B1%D8%AC%D8%A8++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89
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والتحزديثّاملسزتمرّلزربامجّّ،ةءبكفزاّاإللكزرتوينبرامجّالفحصّّقادرينّعليّالتعاملّمع
ّکمززاّتشززريّالنتززائجّّتكنولوجيزاتطززوراتّّملواكبززةّاإللكززرتوينالفحزصّوالتززدقيقّ املعلومززات.

قززةّطرديززةّقويززةّبززنيّحمززدداتّتفعيززلّنظززامّالفحززصّعاللززةّمعنويززةّّوجززودّأثززرّذوّدالّوّإىل
ّوحتسنيّاملنظومةّالضريبية.ّّاإللكرتوينالضرييبّ

 .2021يليدة ة البمعجا عنون فؤاد،، سيليين مجال الدي  •
ة كآليــــة لتفعيــــل الرقابــــة اربائيــــة اإللكنونيــــ "توجــــه ارزائــــر ةــــو احلكومــــة اربائيــــة 

 التحصيل"ة وتقليض تكلف
ةّيفّدولزةّاجلزائزرّوكيفيزةّعمزلّاإللكرتونيزمزةّةّالرتكيزّعلزىّاحلكّوسراذهّالدمنّهّّاهلدف

علزىّاجملتمزعّوالدولزةّّاإللكزرتوينودراسةّماّهوّأثرّهذاّالنظزامّّّ،بائيّالكرتويناجلنظامّّال
زينززةّالدولززة،ّوأحززدّاملشززاكلّالززيتّواجهززتّهززذهّالدراسززةّهززيّوجززودّبززرامجّمسززاعدةّوخ

وعزدمّوجزودّّ،ظفنيدمةّمزنّقبزلّاملزّوخسزتكنهزاّغزريّملّوّائبصلحةّالضزّرمّّللعملّلدى
ّكبزريّمززنّّوتعزاونّإداريّلبنزاءّنظزامّجبايزةّالكزرتوينّ غيززابّالثقافزةّاملعلوماتيزةّلزدىّقسزم

ّةّالضرائبّيفّاجلزائر.لحمصّموظفي
 .2019عدانن العربيد، حيان سلمان وأمحد خضور، جامعة تشري   •

املصــر   ةيف ســوري معاطاع الت القمؤسساة يف  اإللكنونيمتطلبات تطبيق اإلدارة  "
 .التجار  السور  منوذجاً"

تطزززورّأسزززاليبّاإلدارةّيفّالقطزززاعّالعزززامّوظهزززورّمفهزززومّاإلدارةّانقشزززتّهزززذهّالدراسزززةّ
تطبيقهززاّعلززىّمؤسسززاتّالدولززةّوالقطززاعّالعززامّقفزززةّنوعيززةّيفّة،ّحيززثّأدىّاإللكرتونيزز

ّ.امةلعجمالّالعملّاحلكوميّوتقدميّاخلدماتّا
ةّيفّالقطاعّالعامّهبدفّحتديثّاإللكرتونيتطبيقّاإلدارةّّيةّّمهأّّّسةهذهّالدراكماّبينتّّ

ّكفاءتهّوختفيضّتكا ,ّوالتخلصّمنّّهفيلوتطويرّهذاّالقطاعّالذيّأصبحّحباجةّإىلّرفع
ّ.الكثريّمنّأمراضهّوأمههاّالفسادّاإلداريّواملايل

العامّيفّّّّعطّاابلنسبةّللقّّجيابياًّإّّوراًّدّّةّتلعباإللكرتونيأنّاإلدارةّّوقدّأكدّهذاّالبحثّّ
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منّخاللّعالقةّاملنظماتّبعضهاّمعّبعضّمنّجهة،ّوعالقةّهذهّاملنظماتّّّّةسوري
جه منّ العامةّ اخلدمةّ طاليبّ ّّّّرى,خأّّةابملواطننيّ ألقى اإلدارةّكماّ فوائدّ علىّ الضوءّ

ااإللكرتوني القطاعّ مؤسساتّ علىّ تطبيقهاّ يفّ املؤثرةّ والعواملّ ومكوانهتاّ يّفلعةّ ّامّ
 ةّّ.اإللكرتونيتعامالتّاحلكوميةّلاّيدّضوابّطحتد،ّّوةسوري

 الدراسات األجنبية .1-11-2

• Juan Wang. 2020. 

Application of Blockchain Technology in Tax Collection and 

Management. 

Blockchainّّأبهنا قائمةّّّتعرفّ إدارةّ علىّ بقدرهتاّ متتازّ موزعةّ بياانتّ قاعدةّ
بٱستمرارّّ املسمّّمنمتزايدةّ ّوBlocksاةُّكتالّّالسجالتّ وتعدّ أهمّ.ّ منّ احدةّ

املعلوماتّّ تكنولوجياّ جمالّ يفّ التكنولوجيةّ استخدامّّّواليتاالبتكاراتّ طريقةّ تغريّ
ّالبياانتّالضخمة.ّّ

املقالةّبشكلّأساسيّتطبيقّتقنيةّّهّّرسدت الضرائبblockchainّّّذهّ يفّحتصيلّ
ّّّووإدارهتا.ّّ ّّلّّالقيودّاحملتملةّّالدراسةحتللّهذه صيلّحتّّيفblockchainّّتطبيقّتقنية

لزّّال التقنيةّ اخلصائصّ علىّ بناًءّ وإدارهتاّ احلايلblockchainّّّضرائبّ والوضعّ
اخلاصة اّّ.للتطبيقّوخصائصهاّ تقدمّ أهناّ تطبيقّيهوجتلكماّ لتعزيزّ املمكنةّ والطرقّ اتّ

blockchainّّّّهلذه البحثّ نتائجّ تعتربّ الصني.ّ يفّ وإدارهتاّ الضرائبّ حتصيلّ يفّ
ّكبةّاسالدّر  يفّحتصيلّالضرائبّوإدارهتاّ.blockchainّيةّنتقريةّلتطبيقّذاتّأمهية

 

• Daniel Schallmo, Christopher A. Williams and Luke Boardman, 

2019. 

Digital Transformation of Business Models — Best Practice, 

Enablers, and Roadmap 

لّيفّمناذجّّّوتحنظمّهلذاّاّليّوتقدميّهنجّمقمهدفتّهذهّالدراسةّإىلّتعريفّالتحولّالّر
التحّو لتطبيقّ والنتائجّ واألنشطةّ املراحلّ تبنيّ علىّّاألعمال.ّكماّ أمثلةّ معّ الرقميّ لّ

ّبعضّاألنشطة.ّّيفّنيكعواملّالتطبيقّالعمليّوالتم
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• Irina V. Goshen, Yuliya S. Zima & Armenak V. Davidyan, 2018 

“Ways and Methods of Simplification of the Taxation System 

with the Help of Informatization for Supporting Small and 

Medium Business”. 

أتثريّّ حتديدّ إىلّ الدراسةّ هذهّ ّّّةوالرقميّّةالتكنولوجيّّّتوالتحوالّّةيتاماملعلّوهدفتّ
طرقّّّّتطبيقهاّيفّاالقتصادّالروسيّعلىّاألعمالّالتجاريةّالصغريةّواملتوسطة،ّوتقدميّو

ّّالتكنولوجيّاةّلتبسيطّنظامّالضرائبّالروسيّمبساعدةّّحضاّوّةّومنهجيّةوأساليبّجديد
ّلدعمّالشركاتّالصغريةّواملتوسطةّوأثرهاّعلىّهذهّالشركات.

ضرورةّّأمهيةّالتحولّالرقميّيفّالنظامّالضرييبّوالذيّأصبحّّإىلّّاسةّّّردلتّاخلصّّوقد
ب الدراسةّ توصيّ الضرييبحتمية.ّكماّ النظامّ ّّّّتبسيطّ املعالتكنولّومبساعدة ةّيتاومّلجياّ

الصغريةّواملتوسطة التجاريةّ املعياريّوالقانوينّّّّ،لدعمّاألعمالّ إنشاءّاحلكمّ منّخاللّ
ّّّّوتوزيعهاّ.ّجمااملقابلّهلذهّالعمليةّوتطويرّالرّب

• Ali Uyar, Khalil Nimer, Cemil Kuzey, Muhammad Shahbaz, and 

Friedrich Schneiderian 2021. 

“Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The 

moderation effect of ICT” 

ّّ العختتربّهذه الضزريالالدراسزززةّ ّّالّلمنّخّّيبقةّبنيّرقمنهّاخلدماتّاحلكوميةّوالتهربّ
رقمنهّّ(.ّوتشريّالنتائجّإىلّأنICTّّالتصاالتّ)التأثريّالوسزيطّلتقنياتّاملعلوماتّوا

نّالتهربّالضززززرييبّيفّالبلزدانّاليتّّّمفّّعلىّالتخفيزاّتزأثريّأقوىّّهلاخلزدمزاتّاحلكوميزةّّ
ّ.أعلىّاالتصاالّتنّفيهزاّاعتمزادّتكنولوجياّاملعلوماتّّويكّو

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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  الفصل 
 ريظ نلا: اإلطار الثان 

 

يب    -2-1
 4 تعريف النظام الض 

ّئيزززة،اوهنّالضزززريبةّهزززيّفريضزززةّماليزززةّتسزززتوفيهاّالدولزززةّوفقزززاًّلقواعزززدّتشزززريعيةّمقزززررةّبصزززورةّإلزاميزززة
ولغايةّتوفريّاألموالّالالزمةّلتغطيةّنفقزاتّالدولزةّقدراهتمّعلىّالدفعّّاًّملتبعّّنيلفكرضّعلىّاملفتّو

ذّأهززدافّالضززريبةّفقززدّوضززعّهلززاّومنززذّأكثززرّيززفنتولتحقيززقّأهززدافّماليززةّواقتصززاديةّواجتماعيززة.ّل
ظززامّضززعهّللنّوّنيحززرييبّبعززنيّاالعتبززارّمززنّمززائيتّعززامّقواعززدّحمززددةّجيززبّأنّاخززذهاّاملشززرعّالضزز

تقليززززديّللضززززريبة،ّوقززززدّوضززززعّهززززذهّالقواعززززدّلّهززززذهّالقواعززززدّاألسززززاسّالتشززززكّيززززثحّ،رييبالضزززز
ّوجوهرّهذهّالقواعدّماّيلي:ّ"ماالقتصاديّاإلنكليزيّآدمّمسيثّيفّكتابهّالشهريّ"ثروةّاألم

ّامعزقاعدةّالعدالةّأوّاملساواةّيفّاملقزدرة:ّوتتطلزبّالعدالزةّتوزيزعّأعبزاءّمتويزلّاإلنفزاقّال •
 األعباء.لتكليفيةّعلىّحتملّمّارهتقدمّسباطننيّحبلىّاملّوع
حبيززززثّتكززززونّاألحكززززامّالقانونيززززةّاملتعلقززززةّبتحديززززدّمطززززرحّ)وعززززاء(ّأوّوح:ّمبززززدأّالوضزززز •

ةّلززززدىّاملكلفززززنيّلكززززيّيسززززهلّتعززززاملهمّمززززعّأحكززززامّالقززززانونّحضززززاّومطززززارحّالضززززريبيةّ
 وتنفيذهّبطريقةّسليمة.

ئبّلكززيّالّلضززرااّعيفالززدّالنفسززيةاديززةّّواملفّّوحبيززثّيززتمّمراعززاةّالظززّرّمززة:ءمبززدأّاملال •
 ريبةّمعوقاًّلإلنتاجّوحمبطاًّلنشاطّاألشخاص.تصبحّالض

ةّيفّحتقزززقّالضزززريبةّيبيّريزززثّتكزززونّنفقزززاتّاإلدارةّالضزززحبّمبزززدأّاالقتصزززادّيفّالنفقزززات: •
 هاّوجبايتهاّيفّحدودّاملعقولّمقارنةّابملردودّالضرييب.وفرض

صززيلةّالضززريبيةّمبززاّاحلّيفّغززرياةّالتمراعززييبّمززنّضززّرالّثّيززتمكنّالنظززام:ّحبيززمبززدأّاملرونززة •
 يتناسبّوالتغريّيفّالدخلّالقوميّوبنفسّاالجتاه.

جتماعيزةّتّالقانونيةّواإليّبلدّمنّأنّيتوافقّمعّالعالقاأّيفّمنّالبديهيّأنهّالبدّللنظامّالضرييب
فّّالظزرّوتغريّوّةجتماعيقتصاديةّواإلإلاّاّتققتصاديةّالسائدةّيفّالبلد،ّإالّأنّتغريّتطورّالعالواإل
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قتصزززاديّالعزززامليّيتطلزززبّإصزززالحاًّجزززذريًّللنظزززامّالضزززرييبّقتصزززاديةّمزززعّالتغزززرياتّيفّالنظزززامّاإلاإل
حبيثّتصبحّالضريبةّأداةّهامةّيفّمعاجلةّالعديدّّّ،رياتّالداخليةّواخلارجيةغتلاالقائمّمباّيتناسبّّو
ّكتصزاديةّواإلقمزنّاملشزكالتّاإل ي،ّوكزذلكّلّالقزوملزدخاّعطالزةّوسزوءّتوزيزمّوالبضزخلتاجتماعيزة

سززتثماراتّاحملليززةّواخلارجيززةّهبززدفّزيدةّمعززدلّالنمززوّيفّتصززبحّعززامالًّمسززاعداًّعلززىّتنشززيطّاإل
ّقتصادي.يقّاالستقرارّاإلقحتّوالدخلّالقومي،ّ

ّ

  تحقيق التنمية االقتصاديةنظالأهمية ا -2-2
 
يب   ف

 5 م الض 

لتموي األساسيةّ املاليةّ املصادرّ أهمّ منّ الضرييبّ النظامّ اليعتربّ خزينةّ تتطلبهّّدولّةلّ ملاّ وذلكّ ّ،
أموالّضخمة اإلقتصاديةّمنّ التنميةّ األمامعمليةّ والتقدمّحنوّ التطورّ لدفعّعجلةّ تستخدمّ ّ،ّ.

وتستخ للدولة،ّ العامةّ اإليراداتّ منّ نسبةّكبريةّ الضرائبّ تشكلّ األشغالّحيثّ لتمويلّ دمّ
الرعايةّّمثلّخدماتّّةّللمواطنني،ّوتقدميّاخلدماتّاملختلفواخلدماتّالعامةّوتطويرّالبنيةّالتحتيّة

ّّا.مّوغريهالتعليخدماتّالصحيةّّو
قتصاديةّهدافّاإلحنوّحتقيقّاأّلّوطينتصادّالقتدخليةّلتوجيهّاإلزّدورّالضرائبّكأداةّومنّهناّبّر

فقدّتغريّاملفهومّالتقليديّّّمنّجهةّاثنية.ّّقتصاديةاإل،ّومعاجلةّاألزماتّّمنّجهةجتماعيةّّواإل
،ّحيثّأصبحّللضريبةّأهدافّأمشلعمقّّوتحولّإىلّمفهومّأليّّايلالدورّاملّّاملتمثلّيفّوللضرائبّّ

ّابإلضافةّإىلّأهدافهاّاملاليةّالقدميةّ.اجتماعيةّوسياسيةّاقتصاديةّّو
املالية: ّّّّاألهدا   األهداوتعترب أهمّ داّئمنّ ماليةّ إيراداتّ أتمنيّ وهيّ للضرائبّ الرئيسيةّ ةّّّمفّ

ّّ.خلزينةّالدولة
عنّطريقّّّّاالجتماعيةدالةّّيفّحتقيقّمفهومّالعّّوسيلةّهامةّالضريبةّّربتعّت  :االجتماعيةدا   األه
جممّوحتق ّّيقّ الغايت منّ وأمهاالجتماعيةعةّ ّ،ّّ قليلة فئةّ لدىّ الثرواتّ تكتلّ منعّ اجملهاّ ّّتمّعمنّ

الثرواّتّّبفرضّضرائبّمبعدالتّمرتفعة إبعفاءّرأسّاملالّاملستثمرّّ،ّومعاجلةّأزمةّالسكنّّعلىّ
الضرائ البناءّمنّ الظواهرّاإلو  ،نيةّحمددةبّلفرتةّزميفّقطاعّ السزيئةمعاجلةّبعضّ منّّّجتماعيةّ

 
جامعة   . االقتصاديةأطروحة دكتوراه دولة في العلوم   .االقتصاديةالنظام الضريبي وآثاره على التنمية (. 2010-2009. )جمام، محمود 5
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ّّ علزىخالل مرتفعزةّ مبعدالتّ ضرائبّ بصحةّّوبيعّّصنعّّفرضّ املضرةّ السلعّ كالسجائرّّّبعضّ
ّلّ.والكحّو

السياا تتمثلسية:  ألهدا   سياسيةّ أهدافّ عدةّ السلعحبّّللضريبةّ املنافسةّّّمايةّ منّ احملليةّ
منتجاتّبعضّالدولّوختفيضهاّعلىّمنتجاتّّّّةّعلىركيةّعالّيفرضّرسومّمّجمنّخاللّّّّالدولية

احلالأخرى،ّّ سياسيةّكماّهوّ الضريبةّألهدافّ تستعملّ بنيّّيفّّكماّ التجاريةّ الدولّّّّاحلروبّ
ّ.برفعّمعدلّالضريبةّعلىّمداخليهاختلفةّامل
 

يب    -2-3
   النظام الض 

 
 6  سوريا ف

 

ة،ّددتعززعيززةّوعلززىّاملطززارحّاملضززرائبّالنّويعتمززدّالنظززامّالضززرييبّالسززوريّالنافززذّحاليززاًّعلززىّنظززامّال
تّعديزدةّوضزعتّموضزعّالتنفيزذّخزاللّظزروفّخمتلفزةّخلقزتّتشزريعاّّليزدّوّّموهوّيفّهيكلهّالعزا

هيزززةّالبحتزززةّأوّمزززنّجهزززةّقفلايفّبنيانزززهّيفّكثزززريّمزززنّاحلزززاالت،ّتباينزززاًّواضزززحاًّسزززواءّمزززنّالوجهزززةّ
ّأساليبّالتطبيقّيفّالطرحّوإجراءاتهّوجبايةّالضريبة.

ورسززومّمباشززرةّوغززريّبّئاّرنّالضززرائبّالنوعيززةّ)ضززمززّعززةّوجممضززرييبّاحلززايلّمززنّمّالالنظززاّويتكززون
مباشرة(ّتتناولّمطارحّمتعددةّصدرتّبصكوكّتشزريعيةّقدميزةّمتالحقزةّومتعزددة،ّويعزودّبعضزهاّ

عامززززاً،ّواّتواكززززبّالتطززززوراتّوالتغززززرياتّالززززيتّحززززدثتّيفّبنيززززةّاالقتصززززاد40ّّإىلّمززززاّيزيززززدّعلززززىّ
ّالسوري.
 سوريةيف لضرائ  أنواع ا
 الضرائبّوالرسومّاملباشرة. •
ّائبّوالرسومّغريّاملباشرة.ضّرال •
ّضريبةّالدخلّعلىّاألرابح. •
ّضريبةّالرواتبّواألجور. •
ّرسمّاالنتقالّعلىّالرتكات. •

 
6  ( د.فاطمة.  ا  21،  2021الهندي،  الفترة.  ألول(كانون  سورية خالل  في  الضريبية  اإليرادات  في  المباشرة  غير  الضرائب  19)90-  دور 

 (.   2021)   3عدد 1دمشق العلوم القانونية. مجلد. مجلة جامعة (2018
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ّ.وغفّرالّبدالّت •
ّ.رسمّالطابعّاملايل •
ّاآلالت.ضريبةّريعّ •
ّفروقاتّاألسعار. •
ّالضرائبّاجلمركية. •
 كمايل.رسمّاإلنفاقّاالستهالكيّال •

 

يب   تهال -2-4
 7 رب الض 

اخل املكلفّ حماولةّ ّّاّضهوّ ّّع دفع عدمّ طرقاًّّّةبيالضّرللضريبةّ ذلكّ يفّ متبعاًّ جزئياًّ أوّ كلياًّ
ّكثريةّوراءّالتهربّالوأساليبّخمالفةّللقانونّوحتملّيفّطياهتاّطابعّالغش ّّيبيّرض.ّهناكّأسباب

ّكفاءةّاإلدارةّالضريبيّوّّالوعيّالضرييبضعفّّّّمنها النظامّّّّنةّيفّتطبيقدانّاملرّوقفكماّأنّّّّّ،ةعدم
ّّّوّّالضرييب املاليةّّبنيّّقةلثافقدان التهربّّّّلّفملكواّّالدوائرّ إىلّ تؤديّ اليتّ املهمةّ األسبابّ منّ
ّّ.الضرييب

اجملتمع،ّمنّأمههاّماّّّّلىوعّّلتهربّالضرييبّعلىّاالقتصادّالوطينهناكّالعديدّمنّاآلاثرّالسلبيةّل
ّيلي:
ّجمحّّصىلّاتباعّسياسةّماليةّمنّشأهناّتقليّاللجوءّإختفيضّحصيلةّاملواردّالعامةّوابلتايل •

 ّ.ةمستوىّاخلدماتّاليتّتقدمهاّالدولديّإىلّتدينّيّؤّمماقاتّالعامة،ّالنف
• ّّ املايل العجزّ ّّتغطيةّ الدولة قّرلدىّ علىّ احلصولّ أوّ النقديةّ اإلصداراتّ طريقّ ّّضّوعنّ

ّّ.داخليةّأوّخارجية
املكلفونّالذينّالّيستطيعونّءّالضريبةّّاإلخاللّبقاعدةّالعدالةّالضريبيةّحبيثّيتحملّعّب •

ّقواهمّ.ّاكزمّرّوينجوّمنهاّآخرونّحسباّنهمالتهربّ
 الضررّاألخالقيّالنتشارّالفسادّوانعدامّاألمانة. •

ّ

 
7 Sandmo, Agnar. The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. National Tax Journal. 

Volume58, number 4. 
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يب    -2-5
 8 الحاجة إىل تطوير النظام الض 

جمزززاالتّاحليزززاةّاملختلفزززةّوأثزززرهّالكبزززريّيفّّّالكبزززريّيفّالعديزززدّمزززنينقزززتلنظزززراّللتقزززدمّالتكنولزززوجيّوا
ّنّهززذاةّمززدافوذلززكّلالسززتّ،تنوعززةاملّوّدةداملتعززّحصززولّاإلنسززانّعلززىّاحتياجاتززهّسززهيلّوتيسززريت

التطزززورّوالتقزززدمّيفّجمزززالّالتكنولوجيزززاّالزززذيّبزززدأتّبتطبيقزززهّالزززدولّاملتقدمزززةّفعزززادّعليهزززاّبنتزززائجّ
ممززاّدفززعّّ،عةّيفّحسززابّاملززوازانتّجبانبيهززاّاملصززروفاتّواإليززراداّتّرسززلاواضززحةّيفّدقززةّالبيززاانتّّو

ّلتلكّالنظم.ّّدمةختّسجيابيةّعلىّالدولّاملإّراثاّوجدتهّمنّآلناميّإىلّتطبيقّذلكّمللّالعااّادّو
هززدافّحكومززاتّالززدولّيفّالوقززتّأهززمّأأصززبحتّحوسززبةّالعمليززاتّواإلجززراءاتّاحلكوميززةّمززنّ

صززاديّقتوجززهّالنشززاطّاإلأوجيّيفّمجيززعّجوانززبّّووالتطززورّالتكنولززّةثززا،ّوذلززكّملواكبززةّاحلدراحلاضزز
ّيراداتّالعامة.ّحتصيلّاإلخاصةّيف

يديززةّجلمعهززاّوّاملختلفززة،ّويفّظززلّالززنظمّالتقّلهززاّفئايفّالقيززامّبوظّالدولززةةّامززعيززراداتّالتسززاعدّاإل
نزززواعّأّىحتصزززيلهاّتواجزززهّالدولزززةّالعديزززدّمزززنّاملشزززاكلّمثزززلّبزززطءّاإلجزززراءاتّوصزززعوبةّالتعزززرفّعلززز

ّ.هاعليهاّوضبطّاإليراداتّاملختلفةّوجتنيبهاّوكذلكّصعوبةّالرقابة
اداتّالضززريبيةّيززّراإلّعلززىّاإللكززرتوينوسززبةّاحلمّاراسززةّللتعززرفّعلززىّأثززرّتطبيززقّنظززذهّالدتسززعىّهزز

صبحّاستخدامّالتكنولوجياّمنّضروريتّالدولّملاّلهّمنّجوانبّإجيابيةّأّللدولة.ّخاصًةّبعدّأن
ّكدخززالّالتكنولوجيززاّيفّاألنإفكلمززاّزادّمعززدلّاسززتخدامّّوّ،ّتاءايفّتسززريعّاإلجززّر فززاءةّشززطةّتزززداد

ّطة.نّشألاملتعلقةّبتلكّلدولةّوتقلّالتكاليفّانظمّا
ّ

  ب   يض  تعريف النظام ال  -2-6
ون   9 اإللكير

هوّنظامّلهّالقدرةّعلىّحتصيلّالضريبةّاليتّمتّتعريفهاّوذكرهاّيفّالفقرةّالسزابقةّدونّاحلاجزةّإىلّ
اّأثنزاءّحيثّيتمّاحتسابّقيمةّالضريبةّبشكلّمباشرّواقتطاعهزّّ،للعاملّالبشريّّلخوجودّأوّتد

كززانّنززوعّالتجززارةّهززوّمبيززعّّّواءسززّةبززالغّاملاليززةّاملسززتحقملاّعأثنززاءّدفززّاإللكززرتوينديززةّعمليززةّالززدفعّأت
أوّّ،قتصززاديةّ)مثززلّشززراءّمززوادّتنظيفززاتّمززنّمعمززلّالتنظيفززاتّإىلّاتجززرّاجلملززةبززنيّالفعاليززاتّاإل

 
8 Garg D, Tiwari R, Upadhyay S. (2018). Automated Toll Tax Collection System using Cloud Database. 

IEEE 3rd conference. 

 .  2018. ر، بسكرة الجزائر اجستير، جامعة محمد خيضر. مذكرة مي في الجزائبن ثامر، سعدية. أثر الرقمنة على النظام الجبائ 9
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صزاديةّنيّجهزةّاقتنّالسزوقّاملركززيّإىلّاتجزرّاملفزرق(ّأوّعمليزاتّبيزعّبزاخلضزارّمزّمنّّيةكمّّشراء
 (.ضهاومواطنّ)مثلّشراءّاملواطنّألغّر

يب    -2-7
   خصائص النظام الض 

ون   10 اإللكير

يتمتزعّخبصزائصّتفصزلهّعزنّالنظزامّالضزرييبّالتقليزديّوهزذهّاخلصزائصّّّاإللكرتوينالنظامّالضرييبّّ
ّهي:

 العاملّالبشريّيفّأيّمرحلةّمنّمراحلّالنظام.وجودّّلاكغيابّأيّشكلّمنّأش •
 الّوجودّأليّأتخري.ّيلّالضرائبالسرعةّيفّحتص •
 مةّالضريبية.قيالّالدقةّيفّاحتساّب •

 

يب   اام  ظ نلمزايا ا -2-8
  لض 

ون   11 اإللكير

يتيحّّتقليلّالعبءّعلىّاملمولّمنّخاللّتيسريّعمليةّملئّوتقدميّاإل • قرارّالضرييبّحيثّ
 .لكرتونياّعربّالويبإقرارّملئّوتقدميّاإلّىّلالنظامّالقدرةّع

ّّاإللكرتويّنّّيبّيىلّنظامه/سجلهّالضّرإملمولّعلىّالدخولّّاللّقدرةّاتقدميّخدمةّفعالةّمنّخ •
دواتّّأيّّأىلّتنصيبّّإحتياجّّيومّدونّاإل365ّّساعة/24ّّخاللّّسبّّحاّّلّأيمنّخال

 .وّبرامجّمساعدةأ
ختزينّتعامالتّاخلصمّوالتحصيلّّّّىّلختصيصّمساحةّختزينيةّلكلّممولّتتيحّلهّالقدرةّع •

،ّّ(Cloud Storage)نمنّأيّمكاقتّّوّأيّّوليهاّيفإيبةّوالدخولّّحتتّحسابّالضّر
 ّ.لتطبيقّالقيمةّاملضافةّعاّتيباملشرتيتّواملّفواترينّزيكماّيتمّخت

• ّّ الضرييب السجلّ إدارةّ التطبّّاإللكرتوينسهولةّ ومنهاّّعربّ أنظمةّ عدةّ علىّ املتاحةّ يقاتّ
ّّ.ّةلااهلواتفّالنق

 
10 Garg D, Tiwari R, Upadhyay S. (2018). Automated Toll Tax Collection System using Cloud Database. 

IEEE 3rd conference . 
11 Garg D, Tiwari R, Upadhyay S. (2018). Automated Toll Tax Collection System using Cloud Database. 

IEEE 3rd conference . 
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يب    -2-9
  مساوئ النظام الض 

ون   اإللكير

البزدّمزنّوجزودّنّلكزّوقزعّأنّيقزدمهاّالنظزامّالضزرييبّاملقزرتحّةّاليتّيتّوعلىّالرغمّمنّامليزاتّالكبرّي
ّاليتّسنذكرهاّيفّالقسمّاآليت:لّّوكاّّشبعضّامل

 والتقنياتّاملشاهبة.ّاإللكرتوينضعفّثقافةّاجملتمعّيفّاستخدامّالدفعّ •
سزتخدامّمزنّقبزلّاملزواطننيّأوّالتجزارّبقصزدّنجمّعزنّأخطزاءّاالتسزّّالشكاوىّواملشاكلّالزيت •

 ريقّختصيصّرقمّلتقبلّالشكاوى.ّقصدّعنّطأوّغري
 

  يب   الض   ام نظ لفوائد ا  -2-10
ون   نواطملل اإللكير

يعزززودّبنفزززعّعلزززىّعزززدةّّاإللكزززرتوينابلطبزززعّإنّاسزززتخدامّالنظزززامّالضزززرييبّأوّنظزززامّحتصزززيلّالضزززريبةّ
ّليتّمنّاملتوقعّأنّحيصلّاملواطنّعليها:ائدّاّوفلاومنّهذهّّ،جهاتّوأحدهاّاملواطن

 .لستغالمحايةّاملواطنّمنّاإلةّعلىّضبطّاألسعارّّوياتّالرقابقدرةّاجله •
 يفّاألسواق.ّبعدّضبطّاألسعارّاطنّومّلحتسنّالقدرةّالشرائيةّل •

 
 

يب    -2-11
  فوائد النظام الض 

ون   قتصاديةللفعاليات اإل اإللكير
عززدةّيعززودّبنفززعّعلززىّّاإللكززرتويننظززامّحتصززيلّالضززريبةّّوأّابلطبززعّإنّاسززتخدامّالنظززامّالضززرييبّ

ّلصزملتوقعّأنّحتاليتّمنّادّائّوومنّهذهّالفّاالقتصادية،اتّأحدهاّهوّالشركاتّوالفعاليجهاتّّو
ّقتصادية:يهاّالفعالياتّاإلعّل
 بتعادّعنّضياعّالوقتّواجلهد.الضرييبّواإلتسهيلّعمليةّالتحصيلّ •
 اآلخر.ّنمّامحايةّالفعالياتّالتجاريةّبعضه •
ّكانززتّّ،رّاجلملززةورةّمززنّاتجززحززلّمشززكلةّعززدمّحصززولّاتجززرّاملفززرقّعلززىّفززات • وهززذهّاملشززكلة

 ة.اإللكرتونيّورةتافنّمتّحلهاّعنّطريقّالآلواّعصيةّعلىّاحللّمنذّسنواّت
ّ
ّ
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يب    - 2-12
  فوائد النظام الض 

ون     اإللكير
 
 القطاع الحكوم    ف

يعزززودّبنفزززعّعلزززىّعزززدةّّاإللكزززرتوينبةّيّرضزززلابلطبزززعّإنّاسزززتخدامّالنظزززامّالضزززرييبّأوّنظزززامّحتصزززيلّا
القطزاعّّاهزصزلّعليحيهزذهّالفوائزدّالزيتّمزنّاملتوقزعّأنّّومنّّي،عّاحلكوماّهوّالقطّاجهاتّوأحده

ّ:احلكومي

كانززززتّتعززززاينّمنهززززاّمصززززلحةّالضززززرائبّيفّسززززوريةّهززززيّالتهززززربّاملشززززاكلّّالززززيتّّّمأهززززمززززنّ •
ّكافزةّالضزراّاإللكزرتوينولكزنّمزعّوجزودّنظزامّالضزريبةّّّ،الضرييب ابلوقزتّاحملزددّّبئسزتدفع

تّلعززززززدمّوجززززززودّأوّتعززززززديلّابلسززززززجالعززززززبّربّأوّتالابلقيمززززززةّالصززززززحيحةّدونّأيّهتزززززز
 .السجالتّالورقيةّأساساًّ

عافّالنفزززوسّمزززنّالعزززاملنيّيفّتقليزززلّحجزززمّالفسزززادّاإلداريّاحلاصزززلّمزززنّقبزززلّبعزززضّضززز •
تززدخلّبشززريّحبيززثّتززتمّبشززكلّآيلّدونّاحلاجززةّإىلّّ،لّالضززرائبالدولززةّيفّعمليززةّحتصززي

ونّمزنّقبزلّاملكلزفّدّصزلةبةّاحملالضزريّّصداقيةم،ّمماّيضمنّّيفّعمليةّاحتسابّالضرائب
 .ّإمكانيةّالتالعبّهبا

 لة.لدّواّةايبّيفّمواردّخزينجياإلسّاكعاالن •
 

يب     -2-13
  إالدوافع الستخدام نظام ض 

ون   12 لكير

ّ:ينّولكرّتإسنشرحّجمموعةّاألسبابّاليتّدفعتناّإىلّالتوجهّحنوّبناءّنظامّضرييبّ

ّ،ضزرييبليزاتّالزدفعّالعمبّمايزمزنّالقديةّقتصزاكبزريّمزنّالفعاليزاتّالتجاريزةّواإلهتربّقسزمّّ •
 مهمّبعملّفواتريّومهيةّمنّأجلّأنّيقومواّابلتالعبّالضرييب.قياّوأ
النوعّمنّالناسّوالبدّمنّإجيادّأساليبّذكيةّملكافحةّهذاّيةّتستغلّلالغوجودّفئاتّاست •

 لتكنولوجيا.اّوردّلةّوتفعياإللكرتونيستغاللّعنّطريقّالرقابةّاإل

 
ة  المعلومات على فعالية تسيير المنازعات الضريبية( دراسة حالة المديرية الفرعيوجيا استخدام تكنولر  ث(. أ2018دي، شريف. ) الذوا 12

 ائر.. رسالة ماجستير. جامعة محمد بوضياف. المسيلة، الجز المسيلة بوالية للمنازعات الضريبية 
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ّكبززريّ • الززذينّميارسززونّّواحلكوميززةّّّاجلهززاّتنفززوسّمززنّالعززاملنيّيفمززنّضززعافّالوجزودّقسززم
 سّسلباًّعلىّاخلزينةّالعامةّللدولة.أثناءّعمليةّحتصيلّالضرائبّمباّينعكالفسادّ

يسزززتوجبّوجزززودّنظزززامّّةيّراحلاجزززةّالكبزززريةّوالنززززفّالكبزززريّاحلاصزززلّيفّخزينزززةّالدولزززةّالسزززّو •
بسزرعةّدونّأيزةّاخلاصةّابلدولزةّرائبّلّالضوحتصيعّقادرّعلىّحتقيقّالعدالةّالضريبيةّومج

 ص.نقّأتخريّأو
أصزززبحتّاحلاجزززةّملحززززةّلزززذاّّ،صزززعوبةّالعمزززلّمزززعّامللفزززاتّوالسزززجالتّوالفززززواتريّالورقيزززة •

فزززنحنّاآلنّيفّعصزززرّالسزززرعةّوعصزززرّّ،اإللكزززرتوينحصزززيلّالضزززرييبّالتامّنظزززّنتقزززالّإىلإلل
 املعلوماتيةّوالّبدّمنّإلغاءّالتعاملّالورقي.

 

 اتاجبو لاوق و الحق -2-14

ّكززلّجهززةّمززنّاسززنذكرّيفّهززذاّ ّكززلّعنصززرّأو جلزززءّجمموعززةّاحلقززوقّوالواجبززاتّالززيتّسززيتمتعّهبززا
ّجهاتّالنظامّالضرييبّاملقرتح:

 واجبات املواط :و  وق قح -أوالً 
لكرتونيةّعنّاملبلغّالذيّدفعزهّوموضزحّعليهزاّقيمزةّالضزريبةّإحيقّللمواطنّاملطالبةّبفاتورةّّ •

 .ّتدإنّوج
 بةّمتّدفعها.رييّضأّّىّلعرتاضّعاإلقّللمواطنّحي •
هّئاملواطنّغريّملزمّبدفعّأيّمبلزغّمزاديّخزارجّعزنّاملبلزغّاملوجزودّضزمنّالنظزامّعنزدّشزرا •

 أليّمنتج.
 دية والتجارية:قتصاليات اإلالفعا تابحقوق وواج -اثنياً 

ةّمزززيقلكرتونيزززةّعزززنّاملبلزززغّالزززذيّدفعزززهّوموضزززحّعليهزززاّإحيزززقّلكزززلّفعاليزززةّاملطالبزززةّبفزززاتورةّ •
 دت.يبةّإنّوجّرضال
احلكوميزةّأنّتقطزعّضزرائبهاّللمززواطنّبزدونّإشزعارّمسزبقّ)كزالفواتريّوضززريبةّةّهزجّلحيزقّل •

 الدخلّوغريها(.
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 دفعها.ّمتّةعرتاضّعنّأيّضريبحيقّللفعاليةّاإل •
ّكماّهيّموجودةّضمنّالنظامّعندّبيعهاّللمواطنني.ليةّاإلعلىّالفعا •  لتزامّأبسعارّاملواد
 :لنظاماملشغلة لية كومحلا تاهحقوق وواجبات ار -اثلثاً 
 تعديلّعلىّقيمةّالضريبةّوإبالغّاملستخدمنيّبذلك.لا •
دّيزدحتجيبّعلىّاجلهةّاملعنيزةّأنّتقزومّبوضزعّسزعرّمناسزبّلكزلّمزادةّضزمنّالنظزامّمزعّ •

 للتاجر.ّهامشّربحّقانوين
علزززىّاجلهزززةّاملعنيزززةّمراجعزززةّأيّاعزززرتاضّمقزززدمّمزززنّقبزززلّاملزززواطنّأوّالفعاليزززةّاالقتصزززاديةّ •

 اض.عرّتالاّالشرحّلصاحبّقدميوتّيةاّرجتلوا
ّ

  واإل  -2-15
 جتماع  ومتطلبات النظامالواقع التقب 

واجتماعيزةّبزنفسّّةيزابلطبعّهناكّمعوقاتّومشاكلّكبريةّستواجهّالنظامّاملقرتحّوهيّمشزاكلّتقن
ّالوقتّنذكرّمنها:

يّهزّةيزتحتنيزةّالغيابّالبنيةّالتحتيةّاخلاصزةّابملشزروعّيفّمعظزمّمنزاطقّالريزفّواملقصزودّابلب •
 نرتنت.اإل

ّكبرياًّومكلفةّجداً.يّزجتهّىلاحلاجةّإ •  اتّخاصةّمتعلقةّابلدفعّواليتّأصبحّاليومّسعرها
نيّدفززعّمبلززغّطنّأوّالتززاجرّحلززاّومززّلاسززتغاللّضززعافّالنفززوسّوعززدمّبيززعّأوّإعطززاءّاملنززتجّل •

لززلّوهنززاّايتّدورّثقافززةّالشززكوىّووجززودّقززواننيّصززارمةّتكززافحّأيّخّ،إضززايفّعززنّاحملززدد
 م.ظانلاّجخاّر

ّ
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ح: ثالثلا الفصل  دراسة النظام المقير
 

 اتّالتاليةستتمّدراسةّالنظامّاملقرتحّوفقاًّللخطّو
 

 

 1 -الشكل 

 

  العمل -3-1
 
 لمحة عن الجهات الداخلة ف

 وزارة املالية:   .3-1-1
 13 :مقدمة  -أولا  

عّالسزلطةّالتنفيذيزة،ّومزنّمسزؤولياهتاّاألساسزيةّتتبزّالزيتوميزةّكحلاتعتربّوزارةّاملاليةّمزنّاملؤسسزاتّ
بضزمانّّاّتاسزشزرافّعلزىّتنفيزذّهزذهّالسيإلاضافةّإىلّّدولة،ّابإلّلرسمّالسياساتّاملاليةّالعامةّل

قتصززادية،ّإضززافةّإىلّحتقيززقّعالززةّلتحقيززقّالتكامززلّبززنيّالسياسززاتّاملاليززةّوالنقديززةّواإلاملسززامهةّالف
قتصززاديّومنززوه،ّمبززاّيسززاهمّذلززكّيفّةّاالسززتقرارّاإلشززكيلّمنظومززأدواهتززاّلتّنيالتكامززلّوالتناسززقّبزز

،ّيّيفّخمتلفّاجملزاالّتوّرلّسعيشيّألفرادّاجملتمعّاملاّىحتقيقّأهدافّالتنميةّاملستدامةّورفعّاملستّو
ّكافةّالتحديتّالصغريةّوالكبريةّالزيتّتواجهزهّعلزىّوتدعيمّقوةّاإل قتصادّالقوميّوتوطيدهّيفّوجه

ّ.رجيليّواخلااحملّالصعيد

 
 وزارة المالية ، ويكيبيديامن )سوريا(، تم استرجاعها  ة المالية وزار 13

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
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يززراداتّاحملليززةّاملتحققززةّمززنّوزارةّاملاليززةّتعمززلّعلززىّموازنززةّالدولززةّمززنّخززاللّحتصززيلهاّاإلّأنّكمززا
ويلّاخلارجيةّوقيامهاّابألعمالّواملسزؤولياتّاملناطزةّهبزاّرّالتمادمصيراداتّمنّّوإدارةّاإلّّئبراضال

ىّللوصولّجّشفافّيسعهنّصالحّوالتنميةّالسورية،ّضمنمنّخاللّخطةّعملّداعمةّخلطةّاإل
ّ.ىلّالتنميةّاملستدامةإ

14ّ:مفهوم وزارة املالية  -ثانياا 
لّمسززؤوليةّمعقززدةّيفّحمززتتألهنززاّكومززةّالسززوريةّحلاّاراتّيفعتززربّوزارةّاملاليززةّمززنّإحززدىّأهززمّالززوّزت

ظززززلّمعطيززززاتّوظززززروفّصززززعبة.ّفهززززيّتززززوازنّمززززاّبززززنيّاإليززززراداتّاملتززززأثرةّيفّالصززززعوابتّالداخليززززةّ
وإدارةّاإليززراداتّاخلارجيززةّدونّتعرضززهاّلضززغوطّّ،راداتّاحملليززةيززاإلّليصززحتواخلارجيززةّمززنّخززاللّ
شزرافّعلزىّتنفيزذهاّاإلّوّةّللدولزةسياسزاتّاملاليزالمّسزنيزةّبّرالزوزارةّمعكماا أن    قاهرةّمنّقبلّاملمزول.

اداتّالعامزززةّوتوريزززدهاّإىلّاخلزينزززة،ّواإلشزززرافّعلزززىّصزززرفّنفقزززاتّالدولزززةّومتابعزززةّوحتصزززيلّاإليزززّر
ّكذلكّإدارةّالدينّالعام،ّابلتعزاونّوالتنسزيقّمعّّنةاّزّوملادّّوتنظيمّوإعدا مصزرفّالعامة.ّتتوىلّالوزارة

 سوريةّاملركزي.
 15: يةلأة وزارة املاش ن -اثلثاً 

حيززثّأعطززتّقريّأولّوزيززرّللماليززةّيفّسززوري.ّوكززانّسززعيدّشزز1918ّمّعززاأتسسززتّوزارةّاملاليززةّ
قتصززززاديةّيفّسززززوري.ّوقززززدّإلاّوّةاليززززيزانيززززاتّورسززززمّالسياسززززةّاملاملوزارةّمسززززؤوليةّإعززززدادّالززززاحلكومززززةّ

 تطزويرّىلإّةوتسزعىّالزوزاّرّة.وريابعتبارهاّمنّأهمّالزوزاراتّالسزّحظيتّوزارةّاملاليةّابهتمامّالقيادة
ّ.داريّواملستوىّالتكنولوجياحلاصلةّعلىّاملستوىّاإلّةّالتطوراّتافكّّطاقمهاّملواكبة

 :يليفيماّّتتجلىّو 16مهام وواجبات وزارة املالية: -ا ً رابع
وذلزكّعزنّ :اليــةرسم سياســا ا امل  اللم  خ  ةير و دعم و قيق غاايت احلكومة الس  •

سزززززرتاتيجيةّاحلكوميزززززةّاملبينزززززةّيفّخطزززززةّالتنميزززززةّدافّاإلحتقيزززززقّأهززززز املسزززززامهةّيفّطريزززززق
تصززززاديّواملززززايلّوحتليلززززهّوتقيززززيمّقالوضززززعّالنقززززديّواإلدراسززززةّح،ّإضززززافةّإىلّواألصززززال

 
 /nfinance.gov.syiahttp://www.syr  ة السوريةلماليموقع وزارة ا  14

 وزارة المالية ، ويكيبيديا)سوريا(، تم استرجاعها من ة المالية وزار 15 
 /nfinance.gov.syhttp://www.syria  ة السورية ماليلموقع وزارة ا  16

http://www.syrianfinance.gov.sy/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
http://www.syrianfinance.gov.sy/
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تّلتنسززززيقّمززززعّمجيززززعّاجلهززززاتّاملعنيززززةّذاجززززراءاتّوالسياسززززاتّالضززززريبيةّوذلززززكّاباإل
ّقاتّالنقديزززةالزززذيّيزززوفرّتوقعزززاتّالتزززدفّيلااملزززلتخطزززيطّكمزززاّتقزززومّالزززوزارةّابّّالعالقزززة.

ّااملسززاعداتّاخلارجيززةّمبززيفّتوجيززهّ،ّوتسززهمّأيضززاًّاملبززينّعلززىّدراسززاتّوحتليززلّمززايلّو
 .لسورية،ّوذلكّمنّخاللّحسابّخزينةّالدولةاّدةجناسبّوّيتوافقّمعّاألتني
عززدادّ:ّحيززثّتقززومّإبد املوازنــة وتطويرهــا وتنفيــ ها مــ  خــالل وســائل متطــورةداإعــ  •

كززأداةّرقابززةّوّتعزيزززّهاّّ،ّوتسززتخدمذهاوتنفيززّّتتّالززوزارادولززةّومززوازانلّلّاملوازنززةّالعامززة
 ق.نفامطالبّاإلبنيّوازنّ،ّوحتققّالتأدائها

ضزريبةّمزنّةّمتابعزةّحتقزقّاأليزراداتّالضزريبيّو: جبايــة األيــرادات والضــرائ  وارمــار  •
سزززتخدامّابّ،ّويزززتمّذلزززّكمزززلّعلزززىّجبايتهزززالعواّوغريهزززاوضزززريبةّالزززدخلّّالقيمزززةّاملضزززافة
كمزاّتكزونّّّ.قاعدةّبياانتّواحدةّّيرتبطّمعبيةّّلتوحيدّاملعلوماتّالضريبرانمجّحماسيبّّ
يزززة،ّوتوريزززدهاّحلسزززاابتّالبلزززديتّواجملزززالسّالقرّوّمزززالكألاّةبايزززةّضزززريبمسزززؤولةّعزززنّج

 .اخلزينةّالعامةحلسابّاّإدخاهلّوّةلدّولّلّزيدةّاملنحّاملقدمةّو
يزةّالتشزغيليةّوالرأمسالصرفّالنفقاتّالعامزةّو :إدارة األنفاق العام واألمال  احلكومية •

فززززاىّعلززززىّممتلكززززاتّومقززززدراتّاحل،ّّوالصززززرفّّتايززززشززززرافّعلززززىّعمّل،ّواإلوالتطويريززززة
  .الدولة

اتزززبّالشزززهريةّعزززدادّوصزززرفّالرّوإارةّاملاليزززةّمسزززؤولةّعزززنّوّزّن:ّتكزززّورواتـــ  املـــوظفني •
هم،ّتّاملتعلقزززززةّبزززززرواتبتّواحلسزززززاابجاللسزززززوسزززززبةّوّإدارةّاح،ّّولعزززززاماّاعطزززززوظفيّالقملززززز
 هبا.تّاملاليةّاملتعلقةّيرّوّالبياانصدارّالتقاّروإ
مزززدىّالتززززامّاملؤسسزززاتّمبخصصزززاتّ:ّّوالرقابـــة املاليـــة علـــى الســـجالت والنفقـــات •

ة،ّواننيّواألنظمزززةّاملاليزززلقزززابتّواملؤسسزززاتّاحلكوميزززةّرازاّواملوازنزززةّوالتأكزززدّمزززنّالتززززامّالززز
 والرقابةّعليها.ّالتأكدّمنّصحةّالتسويتّواحلساابتّالبنكيةّو
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إبعززدادّبززرامجّتوعيززةّتسززتهدفّاملززواطننيّّليززةاملاوزارةّّتقززوم :مــة للمجتمــ التوعيــة العا •
هّثزّرأتقتصزادّالزوطينّووتوضحّأمهيةّتسديدهمّللضرائب،ّومدىّانعكاسّذلزكّعلزىّاإل

 .حةّاملواطنبه،ّومصّل
 تهلك وزارة التجارة الداخلية ومحاية املس -3-1-2
 :ستهلكامل ةيامفهوم مح -أوالً 

نّالقواننيّوالسياساتّالعامةّاليتّتضمنّعدمّتهلكّإىلّوجودّجمموعةّميشريّمفهومّمحايةّاملّسّ
املّس ّّّّلّكهتتعرضّ عند الغشّ أوّ سواءّكانّّتناقللخديعةّ اخلدمات،ّ علىّ أوّحصولهّ للسلعّ ائهّ

ّّوأين،ّّودةّاخلدمةّمنّخاللّفرضّضوابطّعلىّالتصميمّوالتصنيعّوالتخّزذلكّعلىّمستوىّج
ّ.دمةّأوّالسلعةعرّالذيّيتمّبهّعرضّاخلمستوىّالسّلىع

يّف املعنينيّ مجيعّ لتشملّ املستهلكّ محايةّ وسياساتّ قواننيّ والصناعي،ّّلّواّّوأتيتّ التجاريّ سطّ
علنونّعنّالسلعّأوّانّوم

ُ
ّ.خلدماّتأبرزّهؤالءّاملور دونّواملصن عونّوامل

قانون املستهلّكّّيهدفّ اإلّّمحايةّ النشاطّ ممارسةّ ضمانّ اإلّّديصاتقإىلّ ومنعّ حتكارّّللجميعّ
 17:لّعلىّحتقيقّاآليتقّاملستهلكّوالعمومحايةّحقّو

ّخلدماتّاملختلفة.واّّتتلبيةّاحتياجاتّاملستهلكّمنّاملنتجا •
ّسالمةّاملستهلكّوصحتهّعندّاستعمالّاملنتجّأوّتلقيّاخلدمات.نّماض •
ّكلّماّّّّلّعلىاحلصّو • إىلّاملستهلكّّّمدّقياملعلوماتّواإلرشاداتّواإلعالنّالصحيحّعن

ّمنّمنتجاتّوخدماتّ.
املّس • وتوعيتثقيفّ اإّلتهلكّ حيثّ منّ وتوجيههّ االقتصاديةّ والتزاماتهّ حبقوقهّ كّّالهتستهّ

 ليتمكنّمنّممارستهاّ.ّمرسّتوسبلّالتطويرّبشكلّم
واخلدمةّاملتاحةّيفّاألسواقّّللمنتجضمانّممارسةّاملستهلكّحلقوقهّيفّاالختيارّاألنسبّّ •

 .وفقاّلرغباته
 

 
 اية المستهلك الجديد ون حمالمتضمن قان  2021م لعا  8المرسوم التشريعي رقم  17
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18ّمحاية املستخدم  هلكالداخلية ومحاية املست ام و واجبات وزارةهم -اثنياً 
 :ّةيختصاصاتّاآلتتتوىلّالوزارةّبوجهّخاصّاملهامّواإلّ

ئمةّّاملالقتصادّالوطينّوقطاعّاألعمال،ّوإجيادّالبيئةّّالتنافسيةّلإلّّرّةقداملسامهةّيفّتعزيزّال •
ّ.حتكارّهبدفّمحايةّاملستهلّكتفعيلّاملنافسةّومنعّاإلل
الالمّّظينت • اإلجراءاتّ واختاذّ الداخلية،ّ ومنعّّاألسواقّ األسعارّ اعتدالّ لضمانّ زمةّ

ّّ.ةضارةّواملخلةّابملنافّسالّةرّوغريهاّمنّاملمارساتّالتجارياالحتكا
ّ.اقرتاحّحتديثّالتشريعاتّاملتعلقةّابلتجارةّالداخلية •
التشريعاحتياطيّاإّلإلوفرّاضمانّت • ألنظمةّاّوّّّتسرتاتيجيّللموادّوالسلعّاألساسيةّوفقّ

ّّ.حيققّاستقرارّاألسواقّالداخليةّالنافذة،ّوتنظيمّعمليةّنقلها،ّمبا
حتديد • بقصدّ التخزيينّ ابإلحصاءّ اجلملطاّّالقيامّ يفّ التخزينيةّ السوريةّّريهّواقةّ العربيةّ ةّ

ّ.زيتهاةّبتخوتطويرهاّواإلشرافّعلىّالعملياتّاملتعلق
ب • الفجوةّ تغطيةّ مباّحيققّ املختصةّ اجلهاتّ معّ والطلبّيفّاألسواقّّّنيالتنسيقّ العرضّ

ّتصديرّالفائضّمنّاإلنتاجّوكذلّك،ّّستريادّاملباشرلعّاألساسيةّابإلدّوالّساحملليةّمنّاملوا
ّ.واقّاحملليةسألليّبعدّتغطيةّالطلبّابحملا
جلهاتّاملعنيةّوتطويرّأجهزةّّمعّاّّطاهتّاتنظيمّعملياتّالرقابةّعلىّاألسواقّوتنسيقّنشا •

ّ.لهامعّبالرقابةّالتموينيةّوأسالي
لوزارة،وفقأّطريقّاملؤسساتّوالشركاتّاملرتبطةّابّّتطويرّالتشاركيةّمعّالقطاعّاخلاصّعن •

ّ.ذةافنلللتشريعاتّواألنظمةّا
ّ.املعتمدةلوزارةّوفقّأنظمةّإدارةّاجلودةّابرّالتابعةّلخاملإدارةّوتطويرّعملّ •
اخل • التقدميّ خدمةدماتّ بدلّ لقاءّ الفنيةّ واالستشاراتّ والعلميةّ الوزيرّّددحيّّتجاريةّ هّ

ّ.ابلتنسيقّمعّوزيرّاملاليّة
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مهوريةّّاجلّّعهاّيّفّوعمليةّأتسيسّالشركاتّالتجاريةّاليتّيقعّمركزهاّالرئيسيّأوّفّريمّّتنظ •
ّ.يةالعربيةّالسوّر

ّ.التشريعاتّواألنظمةّالنافذةتنظيمّعمليةّمنحّالسجلّالتجاريّوفقّ •
ّ.النافذةّةمظناإلشرافّعلىّالغرفّالتجاريةّواحتادهاّوفقاًّللقواننيّواأل •
 .رةكاتّواملؤسساتّاملرتبطةّابلوزااقرتاحّتطويرّأنظمةّومهامّالشرّ •
 19دائرة محاية املستهلك -اثلثاً 

ال إحدىّ املهمائّودتعدّ لوزارّ التابعةّ ّّاّّرةةّ ومحاية الداخليةّ ّّّّاملستهلّكلتجارةّ ّّإصداّرّّمتحيث
ّنصّّماّّقفّوّّّكاملستهّلّّمحايةّّجهازّّعملّّوتبسيطّّلتسهيلّّوالالزمةّّالناظمةّّميموالتعاّّلقراراّتا

ّّوآلياّتّّالضوابطّّووضّعّّم5201ّّملعا14ّّّّرقمّّاملستهلّكّّومحايّةّّخليةالداّّالتجارةّّقانونّّعليه
ّ.جهازلّلّالعمل

   20زيلي:ّامبّلّكتهاملّسّمحايّةّّدائرةّمهامّزكرتت
ّّومحايّةّّخليةالداّّالتجارةّّمديريّتّّلدىّّتهلّكاملّسّّمحايةّّدوريّتّّقبلّّمنّّسواقاألّّمراقبة •

ّّحتكاّراإلّّومنعّّةاألساسيّّوالسلعّّاملواّدّّأسعارّّضبطّّفدهبّّاحملافظاّتّّيفّّاملستهلّك
 .املخالفنيّحبقّالرادعةّاإلجراءاّتّواختاذ

ّّصالحيتهّاّّحيثّّمنّّمبخالفتهاّّشتبهاملّّةالغذائيّّوغريّّالغذائيةّّداّواملّّسالمةّّمنّّالتأكد •
 .املطلوبةّلقياسيةاّللمواصفاّتّومطابقتها

ّّبنّيّّفيماّّوالتعاونّّاالستقصائيةّّقابةلّرواّاإلجيابيةّّالرقابةّّمنهاّّللعملّّجديدةّّآلياّتّّتفعيل •
ّّّ(ّّةالداخليّّ–ّّالعدلّّ–ّّالزراعةّّ–ّّالصحةّّ–ّّالسياحةّّ)ّاألخرىّّوالوزاراّتّّالوزارة

 .عامّبشكلّاملرتكبةّواملخالفاّتّاخلللّاطنّومّّةملعاجلّاملعنيةّهاّتواجل
 ّ.املواطننيّلدىّالشكوىّثقافةّتفعيل •

 
 ستهلك. موثع وزارة التجارة الداخلية وحماية الم 19
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 . (ّاملواطنّعنيّ)ّبتطبيقّلعملا •
ّّخارجياًّّّوردّةاملستّّأوّّحملياًّّّاملنتجةّّسواءّّمسمياهتاّّبكافةّّلّعوالّسّّادّواملّّتوافرّّمتابعة •

 ّ.يدةجّومواصفةّجودةّوّةّبمناسّأبسعارّستهالكلإلّاألسواّقّيفّوطرحها
 .األسواقّيفّّاملطروحةّاملوادّعلىّابةرقال •
 ّ.املخالفنيّحبقّالالزمةّجراءاّتاإلّواختاذّأشكاهلاّةبكافّالشكاوىّمعاجلة •
ّاملسززيئنيّحبززقّمززايلزمّواختززاذّراقبنياملززّعمززلّومتابعززةّسززواقألاّعلززىّرةتممسززّجبززوالّتّالقيززام •

 .دوريّبشكلّاملراقبنيّعملّوتقييمّواملخالفني

 احةيوزارة الس  -3-1-3
 21م وزارة السياحةهو مف -أوالً 

تنشيطّالسزياحةّّحةّواالصطيافّيفّالبالدّمنّخاللتعلقّابلسياعنّكلّماّيّّهيّالوزارةّاملسؤولة
ّالسزياحيةّواملؤسسزاّتّالشزركاّتّطريزقّعزنّأوّشزرةمباّبزهّتقزومّمبزاّهااوتنميزتّةيزالداخليةّواخلارج

دارهتزززاّإّوّاهواسزززتثمارّسزززياحيةّنشزززآّتمّوّمنزززاطقّوإنشزززاءّسزززياحيةّوخزززدماّتّسزززياحيّتسزززويقّمزززن
ّ.مباشرةّغريّأوّمباشرةّبصورة
 22وزارة السياحة اممه -اثنياً 

ّكلّالشؤونّاملتعلقةّابلسزياحةّواإل لّمزاّمّبكزهتمزاالدّواإلالزبّيفصزطيافّتتوىلّالوزارةّبصورةّعامة
 :وتنميةّمواردّالبالدّمنهاّوعلىّاألخصّماّيلييتصلّهباّعلىّالوجهّالذيّحيققّرفعّمستواهاّ

ويجّهلزززاّيفّالزززدخلّكنّالسزززياحةّفيهزززاّوالزززرّتتراثهزززاّاحلضزززاريّوأمزززّاّوّدالتعريزززفّبطبيعزززةّالزززبال •
 .ارجواخل

 .عقدّاالتفاقاتّالسياحيةّواإلشرافّعلىّتنفيذها •
 .ملواطننيلسائحنيّواوأتمنيّاخلدماتّالسياحيةّلّهباالعنايةّثّأماكنّسياحيةّّوداإح •
 .تنظيمّمهنةّاإلرشادّالسياحي •

 
 . المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية 2022( لعام 23القانون رقم ) 21
 السياحة وتحديد اختصاصاتها. . إحداث وزارة  1972لعام  41م التشريعي رقم لمرسوا 22
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انونّفيمزاّالّيتعزارضّمزعّأحكزامّقزّ–رةّاإلحزداثّعلزىّأنزهّللزوزامّسزّواملزادةّالرابعزةّمزنّمّرّّصتنّو
الالزمزززةّلتحقيزززقّمهامهزززاّّبريادتزززلاختزززاذّاّ-لتنفيذيزززةّوخطزززةّاجمللزززسّاألعلزززىاإلدارةّاحملليزززةّوالئحتزززهّا

 :صةوخا
هّفيزززّدعربيزززةّواألجنبيزززةّبقزززرارّمزززنّاجمللزززسّاألعلزززىّحيزززدإنشزززاءّمكاتزززبّسزززياحيةّيفّالزززبالدّال ▪

قّمزعّوزارةّلّارتباطهزاّببعثزاتّاجلمهوريزةّالعربيزةّالسزوريةّابالتفزاصزّووأالنظامّالزداخليّهلزاّ
 .خلارجيةا
 افةّواإلعالم.ثقالّإعدادّوسائلّالدعايةّوالنشرّابلتعاونّمعّوزاريت ▪
واملعززارضّواألسززابيعّالسززياحيةّوالرتخززيصّإبقامتهززاّألعيززادّتّواحلفززالتّواإقامززةّاملهرجززاان ▪

 .الداخلّأوّاخلارجّيفّاتّذاتّالطابعّالسياحيبقاّسوتنظيمّامل
شزززآتّالسزززياحيةّطّالقطزززاعّاخلزززاصّيفّجمزززالّإقامزززةّاملناختزززاذّالتزززدابريّالزززيتّتزززؤديّإىلّتنشزززي ▪

 .لوزارةّوصالحياهتاالتّاملمكنةّلهّضمنّاختصاصاتّايهّستواستثمارهاّوتقدميّال
 .احملليةّرةادعملّعلىّأتليفّهيئاتّلتنشيطّالسياحةّابلتعاونّمعّسلطاتّاإلال ▪
األسززعارّررّإعطزاؤهّالصزفةّالسزياحيةّمززنّمنشزآتّوحزقّحتديزدّفّمزاّتقززنيتصزللزوزارةّحزقّ ▪

التمززززوينّوالتجزززززارةّّةرّاّزمّشزززززؤوهناّابالتفززززاقّمزززززعّّوفيهززززاّومراقبتهززززاّوفزززززقّالقززززواننيّالزززززيتّتززززنظ
 .الداخلية

سززززياحيةّالداخليززززةّواخلارجيززززةّالززززيتّتنظمهززززاّوكززززاالتّوكاتززززبّشززززرافّعلززززىّالززززرحالتّالإلا ▪
 .قتضاءدّاإلعنةّتنظيمّالرحالتّالسياحيّوّةحالسيا

 

يبية -3-2  األنظمة الض 

ّّتقتصزاديةّواخلدماقتصادّالوطينّعندّمتويلّاملشاريعّاإلخلدمةّمصاحلّاإلّّهتدفّاألنظمةّالضريبيّة
ّكماّّجتماعيةّوحتقيقّاألهدافّالسيإلا تشكلّاألنظمةّالضريبيةّاألداةّالعامةّلدفعّّاسيةّللدولة،

جّاليتّتعدهاّالدول،ّتتحققّاملشزاريعّوالبزرامنّّأّّة،ّفبدونّمتويلّالّميكنيداقتصإلعجلةّالتنميةّال
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ّّ اإلوبدون العدالةّ تتحققّ ّّضرائبّالّ للتنمية األساسزيّ اهلدفّ تشكلّ اليتّ قتصاديةّّإلاجتماعيةّ
23ّّ.جتماعيةواإل

ّكأداةّفاعلةمعاجلةّاّّريةّإىلتسعىّسّو ّّسنحاولّمّنلذاّّّّخلللّاهليكليّمنّخاللّاستعمالّالضريبة
وذلكّّوّتسعريةّالنظزامّالضرييبّالسوريّّأزفّأساليبّاحتسابّّتّلخماملبحثّأنّندرسّّّّلّهذاالخ

أت أجلّ للخّزمنّ دخلّ مصادرّ لينمنيّ العامةّ وفقّّ،دولةّلةّ الضرائبّ انظمةّّانقّوّّوفرضّ نيّ
ّّ.املعنيةكلّمنّالوزاراتّّّحتسابّالضريبةّيفإل

 

يبة  -3-3   كل جهة معنيةأاحتساب الض 
 
ة المعتمدة ف  و التسعير

 ة املاليةر از و  -3-3-1

،ّّهّاسؤولةّعنّالضرائبّوجبايتهيئةّالضرائبّوالرسومّاملّّلوزارةّاملاليةّّالتنفيذيةّّةسلطالضمنّّتندرجّ
واننيّلززىّالقززطززالعّعيززةّابإلالملقززومّوزارةّاتحيززثّّ،وختتلززفّآليززةّاحتسززابّالضززرائبّحسززبّنوعهززا

الصادرةّعنّجملسّالشعبّواملراسيمّاليتّتصدرّعنّرئزيسّاجلمهوريزةّوتصزدرّالتعليمزاتّالتنفيذيزةّ
ّ.القواننيهّهذّلتطبيق

 ضريبةّالدخل.ّيفّهذاّالبحثّناوهلانتّبدّأنومنّأنواعّالضرائبّاهلامةّاليتّالّ
 24 ضريبة الدخل -3-3-1-1

ويزززتمّّ،دولزززةّالسزززوريةالأرضّكلفزززنيّالعزززاملنيّيفّالزززيتّتفزززرضّعلزززىّاملّالضزززريبةّضزززريبةّالزززدخلّهزززي
ّكالتابعزةّلزوزارةّاملاليزةّلدخالزّئزرّضززريبةجبايتهزاّمزنّقبزلّدوا هنزاّتتزوزعّعلزىّمعظزمّالقطاعززاتّأمززاّ،

ّّ.قتصاديةّاملختلفةاإل
لضزريبيةّاّاّتقزقّاإليزرادالّوكزفء،ّحيفعزّبنزاءّنظزامّضزرييبّإىلّاإلدارةّالعامةّلضزريبةّالزدخلّّعىتّس

سززززتثمارّوتقززززدميّاخلدمززززةّبشززززكلّشززززفافّلالنّواملناسززززبّمززززنززززا ّاآلافهاّوتعزيزززززّاملاملطلزززوبّاسززززتهد
ّكوعزززادلّللمكلفزززني فعاليزززةّوكفزززاءةّالكزززادرّالبشزززريّيفّإدارةّتقزززديرّالضزززريبةّّرفزززعمزززاّتعمزززلّعلزززىّ.

 
23 Ponorica, A. Juhi AL-SAEDI A. (November 5th-6th, 2015). The Importance of Taxation System for SME 
Tax Compliance. Proceedings of the 9th international Management Conference. BUCHAREST, ROMANIA.  
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تمزعّالسزوري،ّواحلزدّمزنّمجلّليّالضزرييبّلّنشزرّالزوعخزالّّناهلزدفّالزوطينّمزّّلها،ّلتحقيزقوحتصي
ّ.ةوسيعّقاعدةّالضريبالتهربّالضرييبّوتالتّحا

املكلفنيّعنّأرابحهمّالناشئةّعنّممارسةّاملهنّواحلرفّالصناعيةّوالتجاريةّّريبةّالدخلّّضتتناولّّ
ّكانتّّائوسّّوغريّالتجارية ومصادرّالدخلّاألخرىّغريّاخلاضعةّ،ّّةرضعارّاألعمالّالتجاريةّوإن

 25ّّوتشملّأيضاً:ّّتلضريبةّدخلّأخرىّوالّلضريبةّريعّالعقارا
والتجاريةّوغريالصافيّّاألرابح • الصناعيةّ املهنّواحلرفّ الناجتةّعنّممارسةّ احملددةّّلتاّّةّ جاريةّ

خل،ّالقانونّقانونّالضريبةّعلىّالدانونّضريبةّالدخلّ)ق البابنيّاألولّوالثاينّمنّّيفّّأحكامها
 .ّوزارةّاملالية(.2003ّ/ّلعام24/
اعتبارينيّّاليتّّغلااملب • أوّ طبيعينيّ مقيمنيتدفعّألشخاصّ عّغريّ تعويضاًّ أدوهاّّ نّخدماتّ

 ّ.ضمنّاجلمهوريةّالعربيةّالسورية
 .واتبّواألجورّرلا •
 .والّاملتداولةاألمسّؤّوريعّّر •
 26الدخل:ة يبأنواع املكلفني بضر  -3-3-1-2

ّ.هّعلىّاختالفّأنواعهاامّوشركاتهّومنشآتمؤسساتّالقطاعّالع •
ّوإعادةّالتأمنيّمنيتألاّّّتاملؤسساتّاملاليةّمباّفيهاّاملصارفّوأعمالّالصرافةّوشركا •

ّ.التوفريومؤسساتّ
ّ.اهّتالشركاتّاملسامهةّوالشركاتّذاتّاملسؤوليةّاحملدودةّمهماّيكنّنوعهاّوغاي •
ّّ.ةّالعربيةّالسوريّةاجلمهوريآتّخارجّعيةّالتابعةّملنّشنّالصاملؤسساتّالتجاريةّوا •
ّّ.نيعاديلاّةجتارّاالستريادّوالتصديرّوجتارّاجلملةّوالوسطاءّابلعمولةّعداّالسماسّر •
ّ.واألجنبيةّوالوكاالتّاملمثلةّملنشآتّوشركاتّأجنبيةّووطنيّةّوكالءّاملعاملّالوطنية •
ّ.داّتعهلتعمالّاوغريّاملبنيةّوأةّينجتارةّالعقاراتّاملب •
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ّ.املخلصونّاجلمركيون •
ّ.حمطاتّبيعّالوقودّواملوادّاملشتعلة •
مةّفيهاّألغراضّدختّساملنشآتّالصناعيةّإذاّجتاوزّجمموعّقيمةّاملنشاتّواآلالتّامل •

ّّ.مليوينّلريةّسوريّةالعملّالصناعيّ
ّ.املشايفّاخلاصة •
ّ.مكاتبّنقلّالبضائع •
ّ.رئيسيةالّةالوحداتّاملهنيةّاجلامعي •
ّ.راحلهاّوريضّاألطفالاخلاصةّبكافةّمّواملعاهّدّرسدااجلامعاتّوامل •
اّذهّّكلّمكلفّيقررّتكليفهّابلضريبةّعلىّاألرابحّاحلقيقيةّوفقّاألحكامّالواردةّيف •

ّ.القانون
للمكلفنيّابلضريبةّعلىّأساسّالدخلّاملقطوعّأنّيطلبواّإخضاعهمّللتكليفّعلىّأساسّّحيقّّ

 .ملاليةاّيرقبلّطلبهمّبقرارّمنّوّزويّةاألرابحّاحلقيقي
 27كليف الضرييب أسس الت  -3-3-1-3
1ّّتطرحّالضريبةّعلىّأساسّالربحّالصايفّاملتحققّخاللّسنةّاألعمالّوحتسبّالسنةّمنّ •

تعدّسنةّاألعمالّابلنسبةّللتكليفّبضريبةّالدخلّّحيثّّولكانونّاأل31ّّإىلّّينالثاكانونّ
 .هيّسنةّالتكليّف

ّكانتّطبيعةّّكانونّا1ّّليفّغريّكتّلةّااعتبارّالبدءّيفّسنةّيلوزّبقرارّمنّوزيرّاملاجي • لثاينّإذا
 .شأةّأوّاملكلفّيربرّذلّكعملّاملن

 .احلقيقيةنتائجهّّهرتظّاملةعلىّكلّمكلفّأنّميسكّقيوداًّحماسبيةّمنتظمةّوك •
الضريبةّّ • الصايفّمنّجمموعّاإليراداتّاإلمجاليةّألعمالّاملكلفّاخلاضعةّهلذهّ الربحّ يتألفّ

ّّ حتّستالخاعلى أنّ بعدّ أنواعهاّ والنفّّمفّ األعباءّ هذهّّمنهاّ ممارسةّ تقتضيهاّ اليتّ قاتّ
نوع تالزمّ اليتّ أوّ واألجورّ،ّّالعمّلّّّاألعمالّ الرواتبّ اإلجيار،ّ بدالتّ تّاصصخاملّّمثل:ّ
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االستهالكاتّاملقبولةّتبعاًّللقواعدّالفنيةّاملتبعةّيفّّتعويضاتّوالتأميناتّاالجتماعية،ّّلدفعّال
 .الكّالعقاراّتواحلرفّماّعداّاستهّنلصناعةّوالتجارةّواملهاّعاّكلّنوعّمنّأنّو

 

 معدالت الضريبة و ققها واستحقاقها -3-3-1-4
ّّ حبسب الصافيةّ األرابحّ علىّ الضريبةّ ّّنتطرحّ تتناسسب ضمنّّّعمّّبمعينةّ الصايفّ الربحّ

حيثّحتددّنسبةّمعينةّمنّالربحّالصايفّلكلّجمالّمعنيّمنّمنّقيمّالربح،ّّّّجماالتّحمددة
ةّعنّجزءّالربحّالصايفّالذيّيتجاوزّثالثةّّابملاّئ35ّّّّميكنّأنّتصلّإىل،ّّصايفالّّحقيمّالرب

ّ.مالينيّلريةّسورية

املسامهةّاليتّتطرحّأسهمهاّّّّّتاكرّليتّحتققهاّالّشتطرحّضريبةّالدخلّعلىّاألرابحّالصافيةّا
هاّكّزمرّابملائةّيفّالقطاعنيّاخلاصّواملشرتكّواليت50ّّّّسبةّالّتقلّعنّّعلىّاالكتتابّالعامّبن

ةّّابملائةّمباّفيهاّاملسامه20ّّالسوريةّعنّمجيعّنشاطاهتاّمبعدلّّّّالعربيةّّةيالرئيسيّيفّاجلمهوّر
احلريب اجملهودّ الّد.يفّ ضريبةّ تطرحّ األرابحكماّ علىّ الشركاتّّصاالّّخلّ حتققهاّ اليتّ فيةّ

اآلالامل قيمةّ تتجاوزّ اليتّ احملدودةّ املسؤوليةّ ذاتّ الصناعيةّ والشركاتّ الصناعيةّ تّسامهةّ
مخسةّمالينيّلريةّسوريةّحسبّالتقديرّاملايلّاملعتمدّّّّعيّمبلغانصستخدمةّفيهاّللعملّالامل

استيف الّريفّ مركزهاّ واليتّ العقاراتّ ريعّ ضريبةّ يفّّاءّ السوريةّ العربيةّ اجلمهوريةّ يفّ ئيسيّ
ابملائةّمباّفيهاّاملسامهةّيفّاجملهود25ّّّيعّنشاطاهتاّمبعدلّّالقطاعنيّاخلاصّواملشرتكّعنّمج

ّ.يبّراحل

 28لك ية املستهية ومحالخاوزارة التجارة الد -3-3-2
خاللّّّمنخدماهتاّللمواطنّّّّمثلةّبدائرةّاألسعاراملستهلكّمتتقدمّوزارةّالتجارةّالداخليةّومحايةّّ
غذائية والغريّ الغذائيةّ املوادّ القطاعّتسعريّ ومنتجاتّ مستورداتّ تكاليفّ بدراسةّ تقومّ حيثّ ّ،

ّكماّّلذاّوفقاًّللقراراتّالناظمةّلاخلاصّمنّاملنتجاتّاملختلفةّوتسعريه دائرةّالدراساتّّتقومّّك.
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بةّالصيادلةّّتّاألدويةّابلتنسيقّمعّوزارةّالصحةّونقاقبلّمستودعّابدراسةّاألدويةّاملستوردةّمنّّ
ّراتّالناظمةّهلاّ.وتسعريهاّوفقاًّللقراّاملركزيّة

ّّ اخلدماّتأما احملدبّّتقوّمفّّدائرةّ الركابّ نقلّ وسائطّ تشغيلّ تكاليفّ قانونّدراسةّ علىّ ثةّ
عارّّورّوتغريّأسيفّضوءّتّطلكافةّوسائطّالنقلّّّّلعامةّلتعرفاتّالركوّباألسسّاّّعوضّواالستثمارّّ

تغريةّ)قطعّّوكذلكّالتبدالتّاليتّطرأتّعلىّالتكاليفّامل،ّّبنزين(ّّ–املشتقاتّالنفطيةّ)مازوتّّ
 زيوتّوشحومّمعدنية.....(ّ.ّ–إطاراتّّ–تبديلّ

ّ

 29وزارة السياحة -3-3-3
القانون )ّّصدرّ 23ّّرقمّ لعام وتّش2022ّّ(ّ برتخيصّ الّساملتعلقّ املنشآتّ والذيّّياحيةغيلّ ّ،
إىلّّ املخالفاتّوّرحتسنيّجودةّاخلدماتّّيهدفّ والرقابةّعليهاّوضبطّ دعهاّوحتصيلّّالسياحيةّ

 .حقوقّاخلزينةّالعامةّللدولّة
ّ:تشكلّبقرارّمنّالوزيرّجلنةّمركزيةّعلىّالنحوّاآليتحيثّ

 رئيساًّ رتبةّمديرّعلىّاألقّلممثلّعنّالوزارةّمب         –

 عضواًّ التجارةّالداخليةّومحايةّاملستهلكممثلّعنّوزارةّ         –

 عضواًّ لبيئّةممثلّعنّوزارةّاإلدارةّاحملليةّوا         –

 عضواًّ ملاليّةممثلّعنّوزارةّّا         –

 عضواًّ ممثلّعنّاحتادّغرفّالسياحّة         –

 1  جدول
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ّكافًةّمباّيفّذلكّأسعارّاملبيتّواإلطعامّاليتاللجنةّحتديدّأسعارّاخلّّهذهّّتتوىل ّدماتّالسياحية
يفّهذهّّاملعتمدةّيفّهذاّالتسعري،ّويعادّالنظرّّّّتقدمهاّاملنشأةّحسبّسويةّالتصنيف،ّواألسس

 ّ.ارعيصدرّالوزيرّالقراراتّاخلاصةّبتحديدّاألسك.ّاألسعارّواألسسّكلماّدعتّاحلاجةّلذل

يبة  الوزارات المعنية لجمع اخطوات عمل  -3-4  30لض 

أ املعيتمّ األسسّ وفقّ الضريبيةّ القيمةّ احتسابّ يفّكلوألّ معنيةّّتمدةّ التسعريةّّوزارةّ ّ،وحتديدّ
ّّ.ديدّطرقّمجعّهذهّالضرائبمثّحتّ،رضّالقيمّاملفروضةّعلىّاملكلفنيفّو
ّّّو واإلّّجبمعيقصد العملياتّ جمموعّ ذمةّّءااجّرالضريبةّ منّ الضريبةّ دينّ نقلّ إىلّ تؤديّ اليتّ تّ

،ّمعّطاراإلقانونيةّوالضريبيةّاملطبقةّيفّهذاّّةّإىلّاخلزينةّالعموميةّوفقاّللقواعدّالاملكلفّابلضريب
ّّ أن األالضريمراعاةّ يفّ جبايتهاّ يتمّ ابةّ مألوقاتّ للمكلفالكثرّ ّّئمةّ طرقّّّّعموماًّ. عدةّ هناكّ

ّوهي:ّةّمنّأجلّحتصيلّحقوقهاّالضريبيةئيادارةّاجلبللتحصيلّميكنّأنّتتبعهاّاإل
املبا • الدف   ّّّّتعتمد :شرطريقة  املكلف قيامّ علىّ الطريقةّ الضريبيةّّهذهّ املبالغّ بدفعّ

دارةّلهّأبدائها،ّحيثّّةّاإلدونّمطالبتلقاءّنفسهّّمنّّاملستحقةّعليهّيفّآجاهلاّالقانونيةّّ
املستحقةّعليهّمثّيتقدمّإىلّّّيةبالتصرحياتّاجلبائيةّاليتّيبنيّفيهاّاملبالغّالضريّّئّليقومّمب

ّكماّقدّتقومّإدارةّّإدارةّالضرائبّمنّأجلّدفعّّ الضرائبّإبخطارّّتلكّاملبالغّطواعية،
حتديد معّ عليهّ املستحقةّ الضريبةّ مبقدارّ اّّاملكلفّ فيقومّ دفعها،ّ مباشرةّّموعدّ ملكلفّ

 ّ.ىلّاجلهةّاملختصةّيفّامليعادّاملذكورقيمةّالضريبةّإّبتوريد
منّتقديرّيفّهذهّاحلالةّيكونّللمكلفّمنّاخلربةّماّميكنهّّ :ملقدمةا  طقسااألطريقة   •

ةّّيفّهنايةّالعامّبطريقةّتقريبية،ّفيقومّبتوريدّاملبالغّالضريبيقيمةّالضريبةّاليتّتستحقّعليهّّ
دورية أقساطّ مقدماًّّّيفّشكلّ حمددةّ تواريخّ إدارةّّّيفّ تتوىلّ مثّ الضريبة،ّ حسابّ حتتّ

دينّالضريبة،ّحبيثّتقومّبعملّتسويةّعلىّأساسّماّمتّّدّيالضرائبّإجراءاتّالربطّوحتد
ماّّدفعه بدفعّ فتطالبهّ السنة،ّ أثناءّ أقساطّ قيمةّّّّمنّ عنّ زادّ ماّ لهّ تردّ أوّ عليهّ تبقىّ
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ّكقسطّمقدمّحتتّحّسالضريبةّأوّترحلّهذاّامل سلوبّيفّّأّلميتازّهذاّاّّبةّ.ابّالضريبلغ
بعكسّاحلالّلوّّّّاًّوميسوّرّّهلسأكونهّخيففّمنّوقعّالضريبةّعلىّاملكلفّوجيعلّأداؤهاّّ

تعذرّعليهّدفعهّيفّاكمّعليهّمقدارّالضريبةّاملستحقة،ّوقدّّيانتظرّاملكلفّهنايةّالسنةّفيرّت
 .سنةتّمستمرةّعلىّمدارّالكماّيضمنّللخزينةّالعامةّإيراداّّ.ذلكّالوقت

 

يب   صالحيات القسم ا  -3-5
ح  لض    النظام الحاىل  والمقير

 
 ف

 31صالحيات القسم الضرييب يف النظام احلايل   -3-5-1
ّّّّ.بعدّموافقةّاجلهاتّاملعنيةّبيةّعلىّمدارّالعامتقسيطّالقيمّالضري •
 ّ.الذينّهتربواّمنّالضريبةّبشكلّعادلاصّحبقّاألشخزمةّالاختاذّالقراراتّال •
 وفقاّلألحكامّوالقراراتّالصادرة.ّيبةّيفّهنايةّالعامعفاءّمنّالضّرإ •
والطعن: • والتصحيحّ النظرّ ل  إعادةّ المكّلميكنّ ّّلفنيّ على اعرتضواّ املؤقتةّّذينّ تكاليفهمّ

ّّ فرض جلنةّ نظرهمأمامّ بوجهةّ اللجنةّ أتخذّ واّ ّّّّالضريبةّ أدخلت علىّّأوّ تعديالتّ
املؤقتة الذينّّ،تكاليفهمّ املكلفنيّ بّّوكذلكّ املاليةّ اإلدارةّ جلنةّ تكاليفهمّّقامتّ زيدةّ

ّّاّّ،املؤقتة هلم أوّجلنّةاإلميكنّ الضريبةّ قراراتّجلنةّفرضّ أمامّّااإلدّّعرتاضّعلىّ املاليةّ رةّ
ثالث النظرّخاللّمهلةّ إعادةّ يوماًّجلانّ تبليغهمّّنيّ لّّ.تليّاتريخّ اكماّميكنّ ملاليةّّلدوائرّ

منّاملهلةّالفرضّأوّاإلدارةّاملاليةّوضّّعرتاضّعلىّقراراتّجلاننّمتارسّنفسّاحلقّابإلأب
 يةّ:وخاصةّيفّاحلاالتّالتالّالقانونيةّذاهتاّاملعطاةّللمكلفني

 ّ.ئقّغريّصحيحةعلىّواثّارّمبنياًّّرنّالقعندماّيكّو ▪
 .ليفّعلىّالتقديرّيفّحتديدّاألرابحّالصافيةعندماّيعتمدّالتك ▪
 ّ.ماتّوزارةّاملاليةكانّالتكليفّغريّمتفقّمعّالنصوصّالقانونيةّأوّمعّتعليذاّّإ ▪
 ّ.ذّالقرارّابألكثريةندماّيتخع ▪

 
 .ّوزارةّاملاليةّ.2003/ّلعام24ّقانونّالضريبةّعلىّالدخل،ّالقانونّ/ 31
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ّّكلفّخطياًّضريبةّأنّتعلمّامللفرضّاويرتتبّعلىّالدوائرّاملاليةّيفّحالةّاعرتاضهاّعلىّقرارّجلنةّّ
ّّ.سبابّاالعرتاضألعهّعلىّتفصيالتّّوعرتاضّوانّتطهبذاّاإل

 يف النظام املقنح صالحيات القسم الضرييب -3-5-2
 .اإللكرتويّنفحصّهوّالّاملقرتحّاإللكرتوينيفّالنظامّالضرييبّصالحياتّالمنّأهمّ

الذّّيعترب الضريىبّ العملّ جوهرّ الضرييبّ ّّّّّيالفحصّ ّّّّمعيبدأ عالقة مبدايةّ الضرائبّ عّهيئةّ
ّكانّشكلهاّونشاطهّاأّعاليةّاإلقتصاديةالف ّ.فعاليةالحىتّيتمّربطّالضريبةّهنائياًّعلىّتلكّ،ًّي
32ّّ:ّللفحصأساسيةّخطواتّكّأربعّهنا

 ّ.عّالبياانتّوالتأكدّمنّصحتهامج •
 ساسيةّ.داقيةّاإلصاملرّاختبا •
 ّ.تبارّختقييمّاملخاطرّوالقيامّابإل •
ّّ.التوسعّىفّالفحصّ)ّالتعمقّىفّالفحص( •
ّالبياانتّوالتأكدّمنّصحتهّامجعّ:ّّألساسية األوىلاخلطوة ا

وه الفحصّ أوىلّخطواتّ غاّيّّيتعتربّ ّّىفّ قاعدة توفريّ يتمّ مبوجبهاّ األمهيةّحيثّ عنّّةّ بياانتّ
رارّعلىّضوءّماّيتبنيّمنّمصداقيةّأوّعدمّمصداقيةّقختاذّّوتساعدّىفّاّّ،املنشأةّحملّالفحص

ىفاملنشأة تعتمدّ األ.ّ ّّّ مقابلة علىّ املّوساسّ املنشأةّّنيلؤّوّسمناقشةّ أتتىّّّّّ،عنّ املرحلةّ وهذهّ
أثّن الفحاستكماالّملاّمتّمجعهّمنّبياانتّ املكتىباءّ ّّ،ّّصّ تبدأ متّّّّالفحصّمنذّأنّّعمليّةحيثّ

ّّ.صوإخطارهاّمبوعدّالفحّابملنشأةاالتصالّ
ّالتأكدّمنّصحةّالبياانتّعنّطريقّمطابقتهاّمباّمتّمجعهّخاللّعمليةّالفحصّاملكتىبّ.ّميت

،ّّلمنشأّةساسىّلالتعرفّعلىّالنظامّاألصحتهاّمنّخاللّّّّالبياانتّوّالتأكدّمنتتمّمرحلةّمجعّّ
ّاملمول(.ّ-التحققّمنّصحةّبياانتّملفّ)املسجلّو
للفاخل الثانية  األساسية  األساسيةخا:  حضطوة  املصداقيةّ خاللّّتباراتّ منّ منّّ  وتتمّ التأكدّ

اإلقراراّت ّّالضريبيةّّصحةّ ّّّو، من للسجالتحققّ األساسيةّ والدفاتاملصداقيةّ ّّرالتّ يقوم، ّحيثّ
 

الضريبي    أثر تطبيق نظام الفحص" (.  2022، آذار  29طويسي، مروة. السوداني، إيمان رجب قطب. )ن عبد الحميد. البس رمضا  الميهي،  32

المجلة  دراسة ميدانية".    –م  2030ضوء رؤية مصر  لمصرية في  الضريبية ا   لى تحسين المنظومةكأحد آليات التحول الرقمي ع  اإللكتروني

 .  (2)31المجلد . اإلداريةلية والعلمية للدراسات والبحوث الما
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اب املبيعاّتالفاحصّ دفاترّ منّ الدقيقّ بّّلتحققّ املدرجّ علىّوإمجاىلّ الداخليةّ الرقابةّ وأنظمةّ هّ
روجّالبضاعةّخدّمنّّإىلّالتأكهتدفّّّّاليتّّاملراجعةّاملستنديةكماّيقومّالفاحصّإبجراءّّّّ.املبيعاّت

اخلدماّتّّاملباعة تقدميّ العمالءّّأوّ السجالتّّّّ،إىلّ ّووتسجيلهاّىفّ واحملاسبيةّ لتأكدّّااإلحصائيةّ
 ّ.منّتوافرّاملستنداتّاملؤيدةّلكلّعملية

 ختباّروالقيامّابإلّتؤثرّعلىّالنظاماليتّّاملمكنةّاطرتقييمّاملخّ:خلطوة األساسية الثالثةا
ّ.ّالفحصيفتوسعّالّّ:اخلطوة األساسية األخرية

ّ 

يب   اإلالنظام الإىل ل  تحو الخطوات  -3-6
  لض 

ون  ح كير  33 المقير

العملّّ البندّسيتمّ لإلّّلىعضمنّهذاّ نظامّّقالّمنّّنتوضعّخطواتّ احلايلّإىلّ الضرييبّ النظامّ
ّوذلكّعنّطريقّدراسةّالبيئةّاحلاليّةّاحلكومة،ّرقميّيفلكرتوينّحيققّمتطلباتّالتحولّالإضرييبّ

املسؤولّّّتمقابال) املوظفنيّ الضريبةنيّّمعّ بتحصيلّ املعنيةّ  SWOT ،ّحتليلضمنّاجلهاتّ
العم وواقعّ البيئةّ الضرييبّ للنظامّ ّاحللّ اختصايلّ هوّ ّوالذيّ لّ  ,Strength)رّ

Weaknesses, Opportunities and threatsالض نقاطّ القوة،ّ نقاطّ عف،ّ(ّ
وّوضعّّّّرتحالنظامّاملقأنّتواجهّّالتهديدات،ّومنّمثّحتديدّالصعوابتّاليتّمنّاملمكنّّصّّوفّرال

وّّ الضعفّ نقاطّ ومعاجلةّ القصورّ جوانبّ حلّ علىّ يعملّ اسرتشاديّ حلولّإدليلّ جيادّ
ّاإللكرتويّنالنظامّالضرييبّوضعّتوصياتّلضمانّجناحّّوأخرياًّّ،ابّتعّوصلّل

 ملراحلّالعملّّّوضيحيّّاملخططّّالتالتايلّّيوضحّالشكلّ

 
 ام المقترح. بة ضمن الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية بالنظالمسؤول عن الضري  سم الضريبي بأنه القسميقصد بالق 33
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 2 -الشكل 

 دراسة الوض  احلايل:-3-6-1

ّّاسّةتستهدفّاملنظومةّالضريبيةّربطّمصلحةّالضرائبّالكرتونياّمعّاجلهاتّاحلكوميةّيفّظلّسي
يفّاجلمهوريةّّ مباّيتوافقّمعّاسرتاتيجيةّالتحولّالرقميّّتحولّالرقميّيفّاجلهازّاإلداريّاحلكوميال
فرتةّاحلاليةّيفّّقتصاديّوالتحولّيفّاخلريطةّاملاليةّوالرقميةّيفّالنّالنجاحّاإلإّوّّ،34لعربيةّالسوريّةا

ملاليةّاليتّتؤثرّيفّّاّّّّتدواحدّأأسوريّيستدعيّالقيامّببعضّالتحوالتّابلنظامّالضرييبّابعتبارهّّ
الرؤيةّاإلقتصاديةّوتتأثرّهباّوذلكّلإلالبيئةّاإل العامليةّيفّ ستثمارّّصاديةّجلذبّاإلقتنطالقّحنوّ

ّّ.والّاخلارجيّةورؤوسّاألم

منظومةّالكرتونيةّملواكبةّالتطورّالتكنولوجيّهبدفّتقدميّّتقومّمصلحةّالضرائبّالسوريةّبتطبيقّّ
الضرييب للمجتمعّ متميزةّ اإلّّيثحّّ،خدمةّ تقدميّ ّّأنّ البوابة عربّ الضريبيةّ ةّّونياإللكرّتقراراتّ

ّّ.تحولّالرقميّالعامليةطارّسياسةّالإللخدماتّالضريبيةّجاءتّيفّ

ّّ ّّتتيح ّّاإللكرتونيالبوابة واملسجلني للممولنيّ ّّةّ املعلوماتّّّّوالرسومّّالضرائبهبيئة السوريةّكافةّ
كرتونياّمنّأهمّاخلدماتّإلميّاإلقرارّّقدتمةّّكماّتعدّخدّّّّ،واخلدماتّاملتعلقةّابملصلحةّالضريبية

 
34

السورية.تيج استرا  العربية  الجمهورية  في  الحكومية  للخدمات  الرقمي  التحول  والتقانة.   ية  استرجا  وزارة االتصاالت  في تشرين  عها  تم 

 نة. موقع وزارة االتصاالت والتقا من الثاني 
ّ

https://moct.gov.sy/sites/default/files/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf
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اّلهّّاألداءّبشكلّفوريّومستمرّومبّّومنّمثّتصبحّالضريبةّاملستحقةّواجبّةّّّ،اليتّتقدمهاّالبوابة
املستّح وحتصيلّ النقديةّ إدارةّ يفّ إجيايبّ أتثريّ العامةّّمنّ املوازنةّ إيراداتّ وتعظيمّ الضريبيةّ قاتّ

ّّ.للدولة
ّكلّممولّّ عنّالفرتةّالضريبيةّعلىّّّقراراًّإمنظومةّالضرائبّاملختصةّّّّىلإدمّّنّيقأوّمكلفّّأيلتزم

ليهّابلصورةّالرقميةّاملعتمدةّّّاإلقرارّالضرييبّاملنصوصّعويكونّتقدميّّّ،النموذجّاملعدّهلذاّالغرض
طبقاًّ الكرتوينّ املمولنيّلّّبتوقيعّ فئاتّ طبيعةّ حبسبّ املعنيةّ اجلهاتّ منّ إقرارهاّ يتمّ اليتّ لنظمّ

املخا املخصصّأوجيبّّّّ،هبّّطبنيواملكلفنيّ ابلنموذجّ البياانتّ الضرييبّمستويفّ اإلقرارّ يكونّ نّ
السوريةّإبصدارّّّّالعامةّللضرائبّوالرسومّّيفّاهليئّةةّّاإللكرتونيريبيةّّقراراتّالضاإليتمّتطبيقّّّّ.له

35ّّّ:الضريبيةّاملقدمةّالكرتونياًّمنّاإلقراراتّنّأّحيثارةّاملختصة،ّّوّالوّزأاملاليةّّقرارّمنّوزارة
ّ.تّالقيمةّاملضافةرااقّرإ •
ّّ.قراراتّضريبةّالدخلإ •
ّّّّ.قراراتّضريبيةّلشركاتّاألشخاصإ •
ةّومتابعةّّاإللكرتونيقراراتّّةّلتقييمّوتدقيقّاإلاإللكرتونياإلجراءاتّّجموعةّمنّّأيضاّمباهليئةّّوتقومّّ

ّميهاّابلشكلّالتايلّّتقد

 

 3 -الشكل 
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ّ

 ؤولة ع  مترير العملية س عنيني يف اإلدارات املاالجتماعات م  اململخض  -3-6-2
دمشقّّلتوضيحّأمهيةّعملّمنظومةّّّّيفّّمتّاالجتماعّمعّممثلنيّعنّغرفةّالتجارةّواحتادّالصناعة

ّوالصناعيةّ.ّّةلتجاريللفواتريّالصادرةّيفّاملنشآتّاّاإللكرتوينالربطّ
قميّاقشةّمسألةّالتحولّالّراحيةّيفّدمشقّومنجتماعّمعّعددّمنّممثليّاملنشآتّالسيكماّمتّاإل

 ةّضمنّهذهّاملنشآتّ.اإللكرتونييفّإصدارّالفواتريّ
اتّاملعنيةّيفّعمليةّالتحولّالرقميّاملقرتحةّ)وزارةّاملالية،ّّنيّعنّالوزاّرجتماعّمعّممثّلإلاأيضاًّمتّّ

الدا التجارةّ ّووزارةّ الرقميمحخليةّ التحولّ السياحة(ّلشرحّمتطلباتّ املستهلكّووزارةّ ضمنّّّايةّ
ّاّ.هّالوزاتّوآليةّالربطّفيماّبينههذ

ّجتماعاتّالسابقةّمتّمناقشةّالنقاطّالتاليةّ:ضمنّاإل
 .وحلولّمشاكلّتطبيقّهذاّالنظامّضافةّيفّسوريةّالقيمةّامّلفعيلّنظامّضريبت •
ّكلّفئةّمنّالفئاتّّملحقيقّااملتطلباتّالتكنولوجيةّوالرقميةّلت • نظومةّالرقميةّاملقرتحةّلدى

)الوزاراتّّ وأصحاالسابقةّ املعنيةّ احلكوميةّ علىّواجلهاتّ االقتصاديةّ الفعالياتّ بّ
 ّ.اختالفّأنواعها(

 ملقرتحّ.بيقّالنظامّاالصعوابتّاليتّستواجهّتط •
 التشريعاتّوالقواننيّاليتّتدعمّعملّالنظامّاملقرتحّ. •
التنظيمّي • البىنّ املقتوفرّ الكوادرّتةّ وأتمنيّ املعنيةّ احلكوميةّ اجلهاتّ ضمنّ البشريةّّحةّ رّ

لتقنيةّواليتّستكونّقادرةّعلىّإدارةّالنظامّاملقرتحّّوالقادرةّعلىّمتابعةّالتطوراتّااملؤهلةّّ
 بفعالية.

الت • اجلآليةّ بنيّ بطريقةّنسيقّ الضرييبّ التحصيلّ حتقيقّ أجلّ منّ املعنيةّ احلكوميةّ هاتّ
 اليةّدونّتضاربّبنيّاجلهاتّاملختلفة.ّّعظامّبفعادلة،ّوضمانّعملّالن

الستخدامّنظامّالفاتورةّّةّّعيالقتصاديةّوالتجاريةّوالصناتقبلّأصحابّالفعالياتّامدىّّ •
 ةّونظامّالتحصيلّالضرييبّالرقمي.اإللكرتوني
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ّكانتّتتطرقّحنوّّىلّاإضافةّّإلاب ّّاإللكرتويّنربطّنظامّاملراسالتّوالتوقيعّّخدمةّّقرتاحاتّأخرى
يفاملست ّّّّخدمّ ّّوزارة ّّاملالية الرتاسل نظامّ والتعّّاحلكوميّّاإللكرتوينمعّ اجلهازّّابلتنسيقّ معّ اونّ

ّواالتصاالتّ.ّياّاملعلوماّتاملركزيّلتكنولوّج
ّّّّحبيث الصادرة الرمسيةّ الواثثقّ واملّّوزارّةّّعنتكونّ مطابقاملاليةّ احلكوميةّ اجلهاتّ جلميعّ ةّرسلةّ

ّّ املعامالت ّّاإللكرتونيلقانونّ نظام طريقّ عنّ ابلتوقيعّّّّاإللكرتوينّّلالرتاّسةّ ومعتمدةّ ّ احلكوميّ
ّ.احلكوميّاإللكرتوينرتاسلّسجالتّاخلاصةّابلوزارةّبنظامّالإضافةّلربطّاّلّ.اإللكرتوين

طريقّتصديرّالكتبّعنّّّّحكوميةّّاجلهاتّالغريميزةّجديدةّوهيّإمكانيةّخماطبةّّميكنّإضافةّّ
امل نظامّ خاللّ منّ مباشرةّ الوزارةّ منّ املرسلةّ الّّّتراسالالرمسيةّ ّّغوالتوقيعّ الرييدّإلكرتوين ىلّ

املستلمّّاإللكرتوين للجهةّ املعامالتّّالرمسيّ لقانونّ مطابقّ بشكلّ خبصوصّّاإللكرتونيةّ ةّ
 املراسالتّاحلكومية.

 يب يف سوراي لبنية النظام الضري  SWOTليل   -3-6-3
 : نقاط القوة -أوالً 
ا • معدالتّ منّ قريبةّ تصبحّ حبيثّ الضرائب،ّ معدالتّ ذاتّختفيضّ الزدولّ فزيّ لضرائبّ

 ّ.قتصاديتّاملماثلةاإل
الضّر • بنيّ اجتماعيّ ربطّ وحالإقامةّ ّّّّةائبّ حبيث مكلف،ّ اإلكلّ بعزنيّ األخذّ عتبزارّجيبّ

 .األخرىّعيشةّوالنفقاّتاليفّاملالةّوتكاحلالةّالعائليةّومستوىّاإلع
اإل • وترشيدّوضبطّ الدولةّ أموالّ استغاللّ اإلداريّوسوءّ الفسادّ مظاهرّ نفزاقّّالقضاءّعلىّ

 .العامّوممارسةّالرقابةّالفعالةّعليه
لصياغة • الشفافيةّ قاعدةّ ّّّّتطبيقّ ّّاالنظام ذاتّجلديد والفعالياتّ اجلهاتّ خمتلفّ بتمثيلّ

 .العالقة
مماّيعينّوجودّرؤيةّتكنولوجيةّمتطورةّّوجي،ّّلتطورّالتكنولواكبةّاكومةّملالسعيّالدائمّمنّاحل •

 .ّّّّاإللكرتويننظامّالضريبةّومرنةّابختاذّقرارّتطبيقّ
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 :نقاط الضعف  -اثنياً 
ّ:منهّاّبعدةّجوانّيفهاّإىلمتّتصّنّيواجهّهذاّالنظامّمشكالتّوحتديتّعديدة

 
 4 -الشكل 

 ّّّ:اران  التقين
مواجهته • ميكنّ ماّ هوّّأهمّ التقينّ املستوىّ علىّ مصاعبّ يفّّّضعفّّمنّ التحتيةّ البىنّ

كلّماّيتعلقّابملرافقّواهلياكلّوالنظمّوالعالقاتّوالوسائطّاملتعددةّمنّّّّويقصدّهباّ،البلد
 .رتنتشبكاتّاإلنتطبيقاتّّو

تكررةّضمنّّاملعطالّّألخدماتّاإلنرتنتّإضافةّلمنّبطءّملحوىّيفّتقدميّّّّتعاينّسوري •
 ّّ.اًّالفعالةّحالياملنافذّالبحريةّ

الّالدعمّالفينّالتقينّوذلكّيفّاحلاالتّاليتّتواجهّاملوظفنيّواخلاصةّأبعطّّتقدميّّمشكلة •
ومشكلةّتقدميّالدعمّ،ّّحالقدرةّعلىّالدخولّإىلّالنظامّاملقرّتّّمكعدوالتقينّّمّالفينّّالدع

اءّّالياتّاالقتصاديةّيفّحالّحدوثّمشكلةّتقنيةّلديهمّأثنفينّوالتقينّألصحابّالفعال
 ّ.اإللكرتوينتورةّاستخدامّنظامّالفا

ّكثرةّا • ومراكزّالالزمةّّألجهزةّّالكلفةّالتطبيقيةّاملرتفعةّللنظامّأولّتصميمهّوذلكّبسبب
 .البياانّت
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انرتنتّّ • املناطصعويةّأتمنيّاشرتاكاتّ الفعالياتّيفّكلّ السوريةلكلّ وخنصّابلذكرّّّ،قّ
شبكة غيابّ منّ تعاينّ واليتّ الريفيةّ املناطقّ هناّ ّّاإلّّمنهاّ أسباب لعدةّ وضعفّّنرتنتّ

 نرتنتّاليتّتعتمدّعلىّأبراجّالتغطيةّ.إلةّشبكاتّاتغطي
 ران  التنظيمي: ا

صادّالرقميّيفّقتيتمثلّالتحديّالرئيسيّلفرضّالضريبةّعلىّاإل:ّّالضرييبّّةّاحلصرمشكّل •
ّكجزءّأساسيّمنّثورةّالتجارةّّالطبيعةّاملتنقلةّوغريّامللموسةّللسّل عّواخلدماتّالرقمية،

ّّال عرب التجارةّ أوّ ّّرقميةّ أتخذّّاإلنرتنت أهناّ عنّ فضالّ منظورة؛ّ غريّ ابألساسّ هيّ اليتّ
ومستّو وأبعاداًّ عديأشكاالًّ ّّيتّ فهي البعضّدة،ّ بعضهاّ التجاريةّ املؤسساتّ بنيّ تتمّ

(B2Bّأ)ّّوّبنيّاملؤسساّت(ّالتجاريةّواملستهلكنيB2Cّّّأوّبني)ّّاملؤسساتّالتجارية
( الB2Gواحلكومةّ بنيّ تكونّ وقدّ ّ.)ّّ من دولتنيّ بنيّ أوّ وسيطدولّ دولةّّّخاللّ يفّ

ليتّجيبّشكالتّاأخرى.ّوعلىّهذاّالنحو،ّفإنّمشكلةّاحلصرّالضرييب،ّتعدّأوىلّامل
 رقميةّ.التطرقّإليهاّومعاجلتهاّقبيلّتطبيقّالضريبيةّال

ثقا • ّّضعفّ العمل ّّفةّ ّّالرقمي ضمن املوظفنيّ وأصحابّاجللدىّ املعنية،ّ احلكوميةّ هاتّ
ّقرتحّيفّتقدميّاإلقراراتّالضريبيةّ.لنظامّاملةّامللزمنيّابستخدامّاالفعالياتّاالقتصادي

ّّ.اإللكرتويناتورةّظامّالفنقلةّوجودّالتجاربّالسابقةّيفّجمالّ •
قتصاديةّواجلهاتّاحلكوميةّاملعنية،ّوبنيّاجلهاتّاالليةّالتنسيقّبنيّأصحابّالفعالياتّّآ •

 كوميةّفيماّبينهاّ.احل
 

   اران  القانوي :
جاهزيةّاملكلفني،ّوضرورةّحتديدّّمنّحيثّّّّاملضافةّّالتطبيقّلضريبةّالقيمةّّحلولّمشاكل •

اخلاضعة واخلدماتّ السلعّ ّّّّومراجعةّ ّّلضريبة التطبيقّّّ،املضافةالقيمة عندّ املخاطرّ وماهيّ
لسلعّواخلدماتّاخلاضعةّّقّتطبيقّالضريبة؟ّوالذيّمنّخاللهّيتمّالتمييزّبنيّاوماّهوّنطا

 ّ.لصفرّأوّاإلعفاءّالضرييبيفّاملائةّأوّنسبةّّا5ّلنسبةّ
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حدودّواضحةّّبّمنّاملعامالتّالرقمية،ّحيثّالّتوجدّّلّاملكتّسمشكلةّتوصيفّالدخ •
ورسومّاخلدماتّالفنيةّّّّ،ّواألتعابّاألدبية،الفكريةمللكيةّّحتديتّابنيّبعضّاملفاهيمّمثلّّ

الضريب السياساتّ صانعيّ منّ البدّ وابلتايلّ ّّوغريها.ّ حمددّية نطاقّ وضعّ علىّ العملّ
 .عامالتّالرقميةتجّعنّاملتوصيفّالدخلّالناايريّبعينهاّلتاليفّمشكلةّومع

 ةّمنّالنواحيّالتاليةّ:اإللكرتونيمشكلةّفرضّالضرائبّعلىّأعمالّالتجارةّتكمنّ •
▪ ّّ التجاعقّوحجية ّّدّ وواثئقهإللكرتونيارة التعاقدّ وسائلّ وقانونيةّ ّّةّ التواقيعّ، وحجيةّ

 . ةاإللكرتوني
▪ ّّ التجارة ّّاإللكرتونّيموثوقيةّ وحتديت الشخصيةإةّ منّّّثباتّ طرفّ لكلّ فالبدّ

ّّ ووجالتأكد وشخصّ صفةّ الطرفمنّ صفةّاآلّّودّ سالمةّ منّ التوثقّ مبعىنّ خر،ّ
ّ.املتعاقد

ّ. تشفريةّالوقانونيةّلكرتونياإلأمنّمعلوماتّالتجارةّ ▪
 .اخلصوصية ▪
ارهاّومعايريّحساهبا،ّومدىّاعتبّّّةاإللكرتونيالضرائبّاملقررةّعلىّعائداتّالتجارةّّ ▪

ّّ.ّةاإللكرتونيمنّازدهارّالتجارةّّمانعاّوحاداًّّاًّقيد
 جتماعي: اران  اإل

 .اإللكرتوينّمّالضرييبكيفيةّتعاملّفئاتّاجملتمعّمعّالنظا •
 ّ.حتملتّدفعّالعبءّاألكربّمنّالضريبةالطبقاتّواجلماعاتّاليتّالفئاتّّوّفاختال •
ا • وانعدامّ ّّغيابّ وسائل ابستخدامّ تتعلقّ اليتّ اجملتمعيةّ احلديثةاالتصالثقافةّ يشكلّّّ،لّ مماّ

لشرحمّش سواءّكانّّكلةّ النظامّ هذاّ يفّ املشاركنيّ األفرادّ لكاملّ النظامّ استخدامّ واّّطريقةّ
 .اإلقتصاديةّأصحابّالفعالياّتّنمّنيّأممواطن

ّ اليت تواجه تطبيق النظام املقنح  يداتالتهد   -اثلثاً 
لكرتونيةّوإقراراتّضريبيةّّفواتريّإالرقميّللمعلوماتّاملمررةّعربّالنظامّمنّّمشكلةّاألمانّّ •

 ذلكّمنّمعلوماتّحساسة.وغريّ
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 ّ.نشطةّاالحتيالأمحايةّاملستهلكّمنّهيئةّّّيتّتواجهالّالتحديّت •
 كل.لدّكءّابلبوالكهرابّلظروفّاملؤديةّلقطعّاإلنرتنتا •

ّّ عمل رأّيمتّ ّّّّبسيطةّّلعينةّّاستطالعّ ملعرفةّّمن املواطننيّ ومنّ االقتصاديةّ الفعالياتّ أصحابّ
ّ(ّ.1)انظرّامللحقّرقمّّمّاملقرتحّ.ظامدىّالتقبلّللن
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حاتحليل النظام : الرابعلفصل ا  لمقير

ح -4-1  السيناريو المتوقع للنظام المقير

ّألنظمةّاجلزئيةّالتاليةّ:حّمنّااملقرّتّاإللكرتوينييبّيتكونّالنظامّالضّر
ّّ.نظامّوزارةّاملالية •
الفعالياتّاالقتّّنظام • الداخليةّومحايةّّصاديةّ)الوزاراتّاملعنيةّواملسؤولةّعنّ وزارةّالتجارةّ

ّّ.(وزارةّالسياحّةّ-ّاملستهلّك
 االقتصادية.بّالفعالياتّانظامّأصح •

ّّّ DATA CENTERيتمّالربطّبنيّاألنظمةّالسابقةّمنّخاللّمركزّبياانتّ
ّوارتباطهاّفيماّبينهاّ.لشكلّالتايلّيوضحّاألنظمةّاجلزئيةّللنظامّا

ّ

 
 5 -الشكل 
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ّاإللكرتوينمّالفاتورةّّايهدفّالنظامّاملقرتحّإىلّتقليلّالتهربّالضرييبّمنّخاللّالتحولّإىلّنظ
ةّمعّالوزارةّالتابعةّهلاّّاإللكرتونياتورةّّفوربطّالّّّ،قتصاديةّعلىّاختالفّأنواعهاإللدىّالفعالياتّا

املاليةّوابألخصّّوزارةّّمعّّّوهبدفّمراقبةّعملّاملنشأةّملنعّالغشّواالحتكارّّاملنشأةّاالقتصاديةّّ
ّ.يبهيئةّالضرائبّوالرسومّوهيّاملسؤولةّعنّالتحصيلّالضري

 نظام أصحاب الفعاليات االقتصادية:
سيتمّتطويرهّأوّّّّالياتّاالقتصاديةبّالفعلدىّأصحاّّحماسبيةّتستخدميتكونّالنظامّمنّبرجمياتّ

ّتعديلهّليتمكنّمنّالقيامّابلتايل:
• ّّ املقدمة، السلعّ معلوماتّ عبإدخالّ تقدمهاّّوهيّ اليتّ اخلدماتّ أوّ املنتجاتّ عنّ ارةّ

  .تكلفةّوسعرّكلّسلعةّعاملنشأةّ)حسبّنوعّاملنشأة(ّم
• ّّ السلع مبعلوماتّ االحتفاىّ بياانيتمّ قاعدةّ الّّّتوأسعارهاّضمنّ إميكنّ ليهاّمنّوصولّ

املنشآتّ السياحةّمسؤولةّعنّ املنشأةّاالقتصاديةّ)وزارةّ املعنيةّاملسؤولةّعنّ الوزارةّ قبلّ
التجاّّسياحيةال الفعالياتّ عنّ مسؤولةّ املستهلكّ ومحايةّ الداخليةّ التجارةّ ية(،ّّّرووزارةّ

 ومحايةّاملستهلكّمنّالغش.وذلكّهبدفّضبطّاألسعارّومنعّالتالعبّواالحتكارّ
األ • ّّحتديثّ ّّسعار يومي ّّبشكلّ الصادرة األسعارّ نشراتّ علىّ املعنيّةبناءّ الوزارةّ ّّمنّ

 ّ.والتابعةّهلاّاملنشأّة
 ئنّوربطهاّمعّبطاقةّالزبونّعندّإمتامّعمليةّالبيعّ.تّالزابإدخالّمعلوما •
العمل • مبدأّ الفعالّّيعتمدّ أصحابّ منّ للزابئنّ إلكرتونيةّ فواتريّ إصدارّ ياتّعلىّ

 ّ.دمةّهلملعةّمقدمةّأوّسخاإلقتصاديةّمقابلّكلّ
ميكنّالوصولّإليهاDATA CENTERّّّّّّضمنّمركزّبياانتّّختزنّفواتريّاملبيعاتّّ •

مباّيتوافقّمعّنشراتّاألسعارّالصادرةّّّنّأجلّضبطّاألسعاّرعنيةّممنّقبلّاجلهاتّامل
 ومنعّاالحتكارّوالغشّ.ّختصة،ملمنّالوزارةّا

• ّّ عملية ضبطّ أجلّ ّّمنّ يتم الفواتري،ّ إبصدارّ الفاتّرالتالعبّ ّّبطّ ببطاقةّّاإللكرتونّيورة ةّ
 الزبونّاملخزنةّضمنّالنظامّمنّخاللّمسحهاّعربّقارئّابركودّ.
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القيماب • لضريبةّ املضلنسبةّ ليتمّّةّ للزبونّ تصديرهاّ أثناءّ الفاتورةّ علىّ مباشرةّ تضافّ افةّ
 منّقبله.ّةدفعهاّمباشّر

 :حة(رة السيااالداخلية ومحاية املستهلك ووز  املعنية )وزارة التجارة  الوزارةنظام 
،ّّوحتديثّعنهاّّاملسؤولةأوّاخلدماتّّللجهةّاملعنيةّإبدارةّأسعارّاملوادّّّّالنظاماّّذتيحّهي •

 .ارنشراتّاألسع
املعنيةيّس • للوزارةّ النظامّ املخزنةّّمحّهذاّ البياانتّ قواعدّ وقراءةّ التالعبّّّإبدارةّ لكشفّ

 ّ.ابألسعارّوضبطهّا
امل • معّ املنجزةّ البيعّ عملياتّ مقارنةّ أيضاًّ اخلميكنّ ابلخزونّ منّاصّ االقتصاديةّ فعاليةّ

 أجلّكشفّعملياتّاإلحتكارّ.
 :نظام وزارة املالية

وعدّعندّمةّاخلاصةّابملنشأةّّاإللكرتونيالفواتريّّطالعّعلىّّيةّااليتيحّهذاّالنظامّلوزارةّاملال •
 ضرييبّمنّأجلّحسابّقيمةّالضريبةّاملرتتبةّعلىّاملنشأةّ.لاالستحقاقّا

• ّّ إشعاراتّكل إرسالّ أشهرّثيتمّ ّاّّالثّ اإلإىلّ الفعالياتّ قتصاديةّّملكلفنيّمنّأصحابّ
 منّأجلّتسديدّقيمةّالضريبةّاملستحقةّعليهمّ.

اسمّمستخدمّوكلمةّمرورّعلىّمنّأصحيكونّلكلّمكلفّّ • االقتصاديةّ املنشآتّ ابّ
الالنظامّّ املوقعّّدمتكنهّمنّ اخلاصّابلنظامّمنّأجلّملئّاإلقراراتّّّّاإللكرتوينخولّإىلّ

 ّ.ونياًّالضريبيةّالكرّت
احتي • ّّتمّ الفواتري علىّ اعتماداًّ آيلّ بشكلّ الضريبةّ قيمةّ ضمنّّاإللكرتونيسابّ املخزنةّ ةّ

 ّ.النظام
نةّّّزةّاملخاإللكرتونيالفواتريّّقرارّالضرييبّاملقدمّمنّقبلّاملكلف،ّوبنيّّبنيّاإليتمّاملقارنةّّ •

 بشكلّآيلّضمنّالنظام،ّمنّأجلّمنعّالتهربّالضرييب.
ّ
ّ
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ح  آلية عمل النظام -4-2  المقير

ّالنظامالشكلّالتايلّيوضحّالسيناريوّاملقرتحّآلليةّعملّ

 

 6 -الشكل 

اإلبّشّّسيقومّّاملواطن • احتياجاتّراءّ نوعهاّ عنّ النظرّ بغضّ هباّ سريغبّ اليتّ حتياجاتّ
 أمّخدميةّ.ّمتوينية

يقوم • الشراءّ عمليةّ مشرتيتهّّإلكمالّ مقابلّ املالّ بدفعّ الّّاملواطنّ عنبغضّ طريقةّّّنظرّ
ليتمّربطّّتسجلّضمنّنظامّأصحابّالفعالياتّاالقتصاديةّّلهويتهّّّّالدفع،ّعندهاّسيعطي

 ّ.مسهابةّاإللكرتونيالفاتورةّ
ّّيتمّّ • الفاتورة ةّضمنّالربجمياتّّاإللكرتونيمسحّهويةّالزبونّابستخدامّقارئّابركودّوحفظّ

 مليةّالشراءّابمسهّ.احملاسبيةّلتسجلّع
،ّحبيثّتكونّاألسعارّّياانّتبجلبّسعرهّمنّقاعدةّالسيتمّّلنظامّّإىلّاّّنتجعندّإدخالّامل •

 ّ.صدرهاّاجلهةّاملعنيةّبشكلّيوميمماثلةّلليتّت
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• ّّ مبشرتيتّهفّّتصديّريتم للمواطنّ الكرتونيةّ ّّاتورةّ ّّّ األسعار قاعدةّوفقّ منّ جلبهاّ متّ اليتّ
 البياانتّ.

 زّالبياانتّ.قتصاديةّمجيعهاّيفّمركلقادمةّمنّالفعالياتّاإلاتريّازينّالفّويتمّخت •
ّكلّربعّسنويّيتمّإرسالّرسالةّتذكري • وّإشعارّإىلّأصحابّالفعالياتّالتجاريةّمنّأّّيف

 قةّهلمّ.دفعّالضرائبّاملستّحأجلّ
عليهّّّويك • املرتتبةّ الضرائبّ جمموعّ تساويّ قيمتهّ حسابّضرييبّ ابلضريبةّ مكلفّ لكلّ نّ

 اترخيهّ.ةّحىتّغريّمدفوعوال
 منّملئّاإلقرارّالضرييبّالكرتونياً.ّميَكنّالنظامّاملقرتحّاملكلفّابلضريبة •
قيم • احتسابّ االقتيتمّ الفعالياتّ أصحابّ علىّ املرتتبةّ الضريبةّ مةّ يتناسبّ مباّ عّصاديةّ

 ةّاملخزنةّضمنّقاعدةّالبياانتّوالصادرةّمنّاملنشأةّ.اإللكرتونيّالفواتري
 بلّاملكلف،ّيتمّتصفريّحسابهّالضرييب.ةّمنّقةّاملستحقعندّدفعّالضريب •
الن • ّّيتيحّ فعالظام خدمةّ قدرةتقدميّ خاللّ منّ ّّّّةّ الدخول علىّ نظامه/سجلهّإاملمولّ ىلّ

ىلّإحتياجّّومّبدونّاإلي365ّّساعة/24ّاللّّمنّخاللّأيّحاسبّخّّاإللكرتوينالضرييبّّ
 .وّبرامجّمساعدةأّدواّتأيّأتنصيبّ

والتحصيلّّّالزابئنعلىّختزينّتعامالتّّكلّممولّتتيحّلهّالقدرةّّختصيصّمساحةّختزينيةّّل •
كماّيتمّختزينّفواتريّ نّ،أيّوقتّومنّأيّمكاّّيهاّيفإللدخولّّواّّ،حسابّالضريبةحتتّّ

 ّ.املضافةّلقيمةاملشرتيتّواملبيعاتّلتطبيقّا
• ّّ الضرييب السجلّ إدارةّ ومنّّاإللكرتوينسهولةّ أنظمةّ عدةّ علىّ املتاحةّ التطبيقاتّ هاّّعربّ

 ّ.اهلواتفّالنقالّة
ّرتحّ.املقّللنظامّ USE CASEالّّاّتططخمليّندرجّفيماّي
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 7 -الشكل 

 

 8 -الشكل 
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 الضريبية خمطط التدفق لعملية التسجيل يف املنظومة 

 
 9 -الشكل 
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يبية البنية التحتية للمنظو  -4-3 ونيمة الض   ةاإللكير

حبيثّتكونّّمّابملرونة،ّواملوثوقية،ّواألمان،ّّّسضريبيةّتتالبنيةّاألساسيةّللمنظومةّالّّجيبّأنّتكون
ّّ.هاّبدقةّوفعاليةّعاليةاءّاملهامّاملطلوبةّمنوأّدهاّقيقّأهدافقادرةّعلىّمساعدةّأيّمؤسسةّيفّحت

املعلومّّيفّحال لتقنيةّ األساسيةّ البنيةّ تطبيقّ يتمّ فقدّّاّ بشكلّصحيح،ّ يواجهّمستخدموّاتّ
اإلّّالنظام واإلمشاكلّيفّ واألمنتاتصالّ واإّلاجيةّ األنظمةّ اضطراابتّ مثلّ بشكلّّن،ّ خرتاقات.ّ

ّكانتّّإديدّماّّيفّحتّّشكلّصحيحّعامالًّبّّبقاًّساسيةّمطعام،ّميكنّأنّيكونّوجودّالبنيةّاأل ذا
 .أمّالّتسريّبشكلّجيدّبيةّالضرياألعمالّ

،ّّالشبكاتّالرقميةّهيّاإلطارّاملتكاملّالذيّتعملّعليهّةّّاإللكرتونيمنظومةّّّلالبنيةّاألساسيةّل
ّّ:األساسيةّتتضمنّهذهّالبنيّةّو

 .يقّالتجهيزاتّالشبكيةّرشبكيّعنّطنظامّالربطّال •
احلاسوّب • احل أجهزةّ ّاسوّبوشبكاتّ الفعالياتّّ أصحابّ لدىّ الالزمةّ املاديةّ واألجهزةّ

 .ّاإللكرتوينفاتورةّالّمنّأجلّنظااالقتصاديةّم
• ّّ املستخدمة الربجميةّ املاألنظمةّ احلكوميةّ الدوائرّ ّّلدىّ قعنية املمنّ العملياّتبلّ إلدارةّ ّوظفنيّ

ّّ الضرائب الحتسابّ اإلداريةالالزمةّ ّّوالعملياتّ ،ّّ لعمل الالزمةّ الدعمّ الربجمياتّوبرجمياتّ
 .السابقة

الفعالي • أصحابّ لدىّ املستخدمةّ الربجميةّ االقتصاألنظمةّ الفاتورةّّّّديةااتّ نظامّ عملّ أجلّ منّ
 ّ.اإللكرتوين

ّكافةّمنّاملخدماتDATA CENTERّّّّّّالبياانّتمراكزّّ • املتضمنّجتهيزاتّمركزّاملعلومات
 .غريهاواملراقبةّوالتربيدّّوّحلمايةوأجهزةّاّوأجهزةّالتخزين

امل • احلمايةّ ومحايّّةسؤولأنظمةّ واالخرتاقّ السرقةّ منّ البياانتّ أتمنيّ وأتمنيّعنّ العمالءّ سريةّ ةّ
 بشكلّخاصّ.DATA CENTERّنظامّ

 .ّتالبياانّقواعد •

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 البنية األساسية المثل  -4-4

ا حمدداتّ األختتلفّ مّلسلبنيةّ ّّاسيةّ الضريبة ولكنّّّنظومةّ واألهداف،ّ األعمالّ ملتطلباتّ وفقاّ
تكّو األهدافّ اببعضّ شاملةّ البنّّلنسبةنّ توفرّ مؤسسة.ّ ختزينّّلكلّ وحدةّ املثاليةّ األساسيةّ يةّ

 WAN استجابةّمنخفضّواألمانّوشبكةّّوشبكةّذاتّزمنّّجميعّاالطرافعاليةّاألداءّلّل
ّ.لطونّوقتّتعحمسنةّواحملاكاةّاالفرتاضيةّوبد

ضمنيّبياانتّوتعدادّنسخةّاحتياطيةّلّلإبتخزينّالبياانتّّوّالتخزينّعاليةّاألداءّتقومّأجهزة •
 .يفّحالةّالكوارّثظامّاستعادةّالبياانتّن

اسيةّعلىّمستوىّاملؤسسةّّانتّالبىنّاألستستخدمّمكّوّستجابةالشبكاتّمنخفضةّزمنّاإل •
 .لتقليلّالتأخريّيفّتدفقّالبياانّت

االبىنّأتمني • ّّألّ يف تتحكمّ اليتّ األنظمةّ يتضمنّ ّّإساسيةّ ّوّّالوصولمكانية ّّإاتحةّّللمعلوماتّ
مي،ّكّتالبياان محماّ اإلكنهّ منّ الشركةّ ّوايةّ ّّنتهاكاتّ وجدتّاإللكرتونّياهلجمات أينماّ ةّ

 .حيافظّعلىّثقةّالعمالءالبياانت،ّمماّ

إب • اإلتقومّ شبكةّ ارسالدارةّ حركةّ أولويةّ حتديدّ طريقّ عنّ ّّّّتصاالتّ WANSّّشبكات
 .ستقبالّالبياانتّومنحّتطبيقاتّمعينةّسعةّنطاقيةّأكثرّأوّأقلّكماّيلزماّو
يّأدونّتوقفّوحتت7ّّّ/24تمرّيعملّالنظامّبشكلّمّسحيثّظام:ّملّالنوأمناطّعّحاالّت •

ّّّّظرف. يعمل أبحكماّ عطلّ حدوثّ حالّ يفّ األدىنّ وذلكّابحلدّ الرئيسيةّ السريفراتّ دّ
 ّ.ريةّالعملّاانّاستمّرضافيةّبديلةّلضمإعتمادّعلىّسريفراتّابإل

الدعم: • ّّّّمتطلباتّ وجود منّ ّّالبدّ ّّقسم ّّدعم ّّفين وصيانته النظامّ إدارةّ عنّ وتقدميّّمسؤولّ
ّّمق ّّالتطويرتحات وإجراء والربجميرّ املاديّ والعتادّ للتجهيزاتّ والدوريةّ الطارئةّ معّالصيانةّ ّ،

 VPNالفينّعنّبعدّعربّحتقيقّاتصالّآمنّابستخدامّّإمكانيةّتقدميّالدعم
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  ا -4-5
 
 النظام  لتقنيات المستخدمة ف

 

 10 -الشكل 

ّّاجلزءّاألكثرّأمهيّةّّوهيServersّّاملخدماتّّمنّّّّيتكوّنّّ:Data Centerنظام    -أوالً 
ّّ للشبكةّواليتّستحتويّعلىData Centerّّّماتّّاملعلّومنّمركز العصبّاألساسيّ وتعتربّ

 اّالبدّمنّاختيارهاّبدقة.ّّمالًّلذقواعدّالبياانتّوالنظامّالربجميّكا
ماتّتوزعّعليهاّالربجمياتّاملختلفةّويستخدمّّدخم4ّّجيبّأنّيكونّعددّاملخدماتّالّيقلّعنّّ

ّكمخد  خدماتّالرئيسية.عطلّاملوارئّعندّحتياطيّيفّحاالتّالطمّاأحدها
ّكبرية،ّّ ّكافةّالربجمياتّواألنّظالسريفرّلهّأمهية مسؤولّّّّمة،ّوهوفهوّيعتربّاملنزلّالذيّحيتويّعلى

ّكافةّاألوامرّوالبياانتّوعرضّ ّ.يدهاّاملستخدمّرالبياانتّاليتّيعنّتلقيّوتنفيذ
التخزي نظامّ منّ أيضاًّ البياانتّ مركزّ ّّيتكونّ Storage Systemّّّّن اال، ّّحتفاّىومهمتهّ

ّّ.فقداهناّأوّخسارهتابنسخةّاحتياطيةّمننّالبياانتّبشكلّيوميّللحولّ
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نّتوفريّمستوىّعالّمنّاألمانّواملوثوقية،ّحلمايةّالسريفرّمّّالبد نظام احلماية الشبكية:  -اثنياً  
زبرّا الفريوساتّ ّّممنّ سواء احلمايةّ أنظمةّ ابستخدامّ ذلكّ ويتمّ التجسس،ّ ّّجّ منها مثلّّاملاديةّ

 الربجميةّمثلّالربامجّاملضادةّللفريوسات.ّأوّ، Mrewall/UTFi جتهيزاّت
أوّاحتمالّوقوعّالضررّعندماّ،ّّّتتعملّهذهّاألنظمةّعلىّمحايةّالنظامّعندّحدوثّاإلخرتاقا

الضّر يلحقّ قدّ اتلفّ برانمجّ أوّ ملفّ بتحميلّ إيقافهّّّ،جبهازكّّرتقومّ ذلكّ بعدّ وتستطيعّ
 .يضرّابألجهزةّاخلاصةّبّكّومكافحتهّقبلّأن

)  Data Encryptionّمعيارّتعميةّالبياانّت :DESرزمية خوا  ري يار التشفمع -اثلثاً 
)Standardّّويشارّلهّاختصارًا DESّسادّلفرتةّماضيةّلتعميةّّ مفتاحّمتناظرّةهيّخوارزمي

ّكانّهلاّأتثرياإللكرتونيالبياانتّ ّ.ةّيفّالعااّاألكادمييساليبّالتعميةّاحلديثكبريّيفّالنهوضّأّبّّة.
حيثّّ،ةّاحلساسةّوغريّاملصنفةّاإللكرتونيبياانتّاحلكومةّّّحلمايةوارزميةّتستخدمّهذهّاخل

لّمحايةّالبياانتّالشخصيةّجلميعّاملمولنيّمثلّّجأوينّمنّكرّتإاستخدمتّابلنظامّالضرييبّاال
اهلجماتّاليتّّوذلكّحلمايةّهذهّالبياانتّمنّّ،تّاألخرىانكلماتّاملرورّوغريهاّمنّالبيا

 ّ.لضرييبانظامّيفّالّتّالداخلةتسببّالضررّجلميعّاجلهّا

ّكتلّمنّالبياانتّابستخدامعيا املتناظر،ّوهوّّمّاملفتاحّرّتعميةّالبياانتّعبارةّعنّخوارزميةّلتعمية
8ّّلتعمية،ّوتستخدمّّ)ابت(ّفقطّلعملية56ّّّّبت(ّولكنّيستخدمّمنهّ)64ّّكودّتعميةّبطولّ)

ّّلتدقيقّاألخطاء.ّ-نّأقصىّمينيّكلّابيتوهيّأولّبتّم-بتات(ّ
ّكت بت(.ّوتعتمدّيف64ّّّّالنصّاألصليّوخترجّنصّمشفرّحبجمّ)بت(ّمن64ّّّّمّ)لةّحبجأتخذ

التعّو عمليةّ علىّ األماكن (substitution) يضعملهاّ ّّ.(permutation) والتبديلّيفّ
اخلوارزميةّعلىّّ بنيّّّّدورة16ّّوحتتويّ والتبديلّ التعويضّ فيهاّعمليةّ تنتجّّتتكررّ األماكنّحىتّ

 .النصّاملشفرّالنهائي
ّّية:  الربجم  األنظمة  -اً  رابع منطّّتصمييتم منّ عامليةّ بياانتّ قواعدّ علىّ مبينّ برجميّ نظامّ مّ

WEB BASED APPLICATIONSّّجهاتّسهلةّاالستخدامّمصممّبلغاتّيتمتعّبوا
 برجمةّقابلةّللتطوير.
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 ستخدمةملوعّقواعدّالبياانتّان •
اختصارّوSQLّّتستخدمّّ  STRUCTURED QUERYللعبارةّّّّهيّ

LANGUAGEّّاال لغةّ ا)أيّ إلجراءّّلبنويةستعالمّ املستخدمةّ اللغةّ وهيّ ّ،)
أ البياانت،ّمباّيفّذلكّإضافةّ قواعدّ البيعملياتّعلىّ أوّحذفّ اانتّمنّوّحتديثّ

 قاعدةّالبياانت،ّأوّلتعديلّبينةّقاعدةّالبياانتّنفسها.
 تّاملستخدمةّيفّالتصميمانوعّالربجمي •

ّلغاتّالربجمةّالتاليةّلتصميمّالنظام:ّّّتستخدم
PHP – JAVASCRIPT – CSS – HTML. 

ّالشكلّالتايلّيبنيّآليةّالتخاطبّبنيّاألنظمةّومركزّالبياانّت

 

 11 -الشكل 
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ح بير  الواقع والرؤيةالنظام الم -4-6  36 قير

إىلّّ السوريةّ والرسومّ الضرائبّ اّلتسعىّهيئةّ البشريّبنيّّثتعزيزّ التدخلّ والشفافيةّواحلدّمنّ قةّ
املكلفنياإلدا والسادةّ الضريبةّ ّّرةّ العدّو، اّلنشرّ والفعالياتّالةّ القطاعاتّ خمتلفّ بنيّ ضريبيةّ

 ةّ.التجاري

جاريةّيفّاتريخّّتريّاملصدرةّمنّاملنشآتّالتللفوّاّّاإللكرتوينلذلكّعمدتّإىلّإصدارّدليلّللربطّّ
3/12/2022ّّ إىل اهليئةّ تسعىّ حيثّ ّّت.ّ الفاتورة نظامّ حتقيقّاإللكرتونيطبيقّ خاللّ منّ ةّ

37ّاخلطواتّالتالية:

نظامّّّاللخنّّّمّّاإللكرتوينالربطّّنظامّّتمّإصدارّالفواتريّيفّّي:ّحيثّّواتريللفّّاإللكرتوينالربطّّ •
خاصّبهّّّّيتمّإصدارهاّمنّقبلّاملكلفّعربّحساّبّّاليتّّالكرتوينّيعملّعىلّتسجيلّالفواتري

ّّع املركّزلى البياانتّ لقاعدةّ ّّّّةداّرإليةّ شبكة وعربّ تدقيقّّّاإلنرتنت.الضريبيةّ أداةّ وجودّ معّ
سريعّّومراقبة استجابةّ يQRّّ)رمزّ عّّتّم(،ّ مباشرةّ ّّتدوينهّ ّّالفاتورةلى الرمّز، هذاّ ّيتيحّ

منّّّاهلاتفّالذكيّّلىّعّّالتحققّاجملايناملنظومةّإبستخدامّتطبيقّّّّتتبعّالفاتورةّعربّّللمستهلّك
 ّ.الفاتورةّوماّتّلوإظهارّمع QR ستجابةّالسريعإلمسحّرمزّاّاللخ

ّالفواترّيّّلىعّّ QRّّعابةّالسريستجاإلّّإصدارّالفواتريّمعّطباعةّرمز يتمّّ:ّّآليةّإصدارّالفواتري •
 دائمّابإلنرتنتّ.ّبيةّاملعتمدةّمنّقبلّاهليئة،ّواليتّالّتتطلبّتوفرّاتصالابستخدامّالربامجّاحملاس

ّطريقتنيّ:ّنّخاللميكنّإصدارّالفواتريّعربّتطبيقّموابيلّاتبعّللهيئةّّم •
ال ▪ للمنشأةّمنّقبلّ الطباعةّمسلمةّ الضريبيّةإّلصاقاتّمسبقةّ حيلّعمليةّالرّتوتتمّّّّ،دارةّ

 .لّقيمةّورقمّواتريخّالفاتورّةوإدخّاQR ّستجابةّالسريعإلعنّطريقّمسحّرمزّا
لىّسالّعإلّروتقعّمسؤوليةّالطباعةّواّّّ،وفقّالنموذجّاملعتمد PDF إصدارّفواتريّبصيغة ▪

 .عاتقّاملنشأة

 
 موقع هيئة الضرائب والرسوم. من في كانون األول هيئة الضرائب والرسوم السورية. تم استرجاعها  36
 رائب والرسوم الدليل الصادر على موقع هيئة الض الخطوات مذكورة ضمن 37

http://www.syriantax.gov.sy/?page=show_det&category_id=72&id=668&keyword=%CF%E1%ED%E1&lang=ar
http://www.syriantax.gov.sy/upload/files/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A2%20Brochure%20(5).pdf
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ّ ّلميكنّ الفواتريّ إصدارّ أيضاًّ ّاإللكرتونيلمنشآتّ املوقعّ خاللّ منّ ّّاإللكرتويّنةّ
 gov.sywww.evc.ّّالدخولّحبسابّنقطةّّ،ّعنّطريقّّارةّالضريبيةإلدسبقةّمنّاوافقةّممب

مسؤوليةّطباعتهاّّّّوتقع PDF هاّبصيغةّّإصداّرفاتورةّمثّّالّقيمةّالدّخوإّّالبيعّاخلاصّابملنشأة
ّ.اإلنرتنتوفرّاتصالّدائمّمعّشبكةّهذهّالطريقةّإىلّتتاجّحت،ّشأّةعاتقّاملنعلىّوإرساهلاّ

ّ
ّ

األ   -4-7 بير  الفروقات    ربط  ال ظام  ن  ساسية 
ون  هيئة    اإللكير عن  الصادر 

ح ائب والرسوم وبير  النظام المقير  الض 

ّّ أهمّاخلطواتّاليتّقادهتاّوالرسومّمنّّّّةّالصادرّعنّهيئةّالضرائباإللكرتونييعتربّنظامّالفاتورة
بنيّاملنشآتّّّلكرتوينإاحلصولّعلىّنظامّالربطّّة،ّمنّخاللّّاإللكرتونيّّّجمالّالضريبةاحلكومةّيف

ّوبنيّاهليئةّ.صناعيةّالريةّّوالتجا
فواتريّالكرتونيةّمنّّّّإصداراقتصرّفقطّعلىّّيفّوضعهّاحلايلّّلكنّالنظامّاملقرتحّمنّقبلّاهليئةّّ

ّّ واالقتصاديةالفعالياقبل التجاريةّ ّّّّتّ ابستخدام منهاّ ّّوالتحققّ االستجابة ّّرمزّ ،QRّّالسريع
ّ:وهيحّمتّالعملّعليهاّيفّنظامناّاملقرّتينقصهّجمموعةّمنّامليزاتّلكنّ
• ّّ ّّالنظام التوجهّحنوّاحلكومة الربطّّّااقرّتة،ّمنّخاللّّاإللكرتونياملقرتحّعززّفكرةّ حّفكرةّ

تّيبةّواجلهاتّاحلكوميةّالتابعةّهلاّهذهّالفعاليالفعالياتّاإلقتصاديةّاملكلفةّابلضّرابنيّّ
الداخليةّومحايةّّ)ضمنّالبحثّمت ّدراسةّجهتنيّفقطّمهاّوزارةّالسياحةّووزارةّالتجارةّ

ضىّضريبةّمنّأيّمجيعّالوزاراتّاليتّتتقانيةّتطويرّالنظامّليشملّّمعّإمكا،ّّستهلّكامل
خاضعة جتاريةّ التنفيذيةّّفعاليةّ سطلتهاّ النظّّ(.حتتّ مجيعّّإذاًّ يربطّ املقرتحّ الضرييبّ امّ

ّّ تتقاضىّضّراجلهاتّاحلكومية البعضّأوالًّاليتّ وبنيّاجلهاتّاحلكوميةّّّ،يبةّبنيّبعضهاّ
،ّحيثّيتحققّهذاّالربطّمنّخاللّقاعدةّبياانتّاًّاثنّيّّيةادإلقتصواّّوالفعالياتّالتجارية

أبدم لكلّجهةّ يسمحّ مشرتكّ ونظامّ أكملّّشرتكةّ وعلىّ عاليةّ بفعاليةّ عملهاّ وجهّّاءّ
 .عّاجلهاتّاألخرىاملّوالتناغمّمالكرتونياًّدونّتدخلّبشريّبطريقةّحتققّالتك

http://www.evc.gov.sy/
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اإلقتص • الفعالياتّ علىّ الرقابةّ آليةّ يعززّ املقرتحّ ّّالنظامّ اجلّّمنادية احلكوميةّقبلّ هاتّ
ّواألسعاّرّعنهاّّدرةاليات،ّمنّحيثّمراقبةّالفواتريّالصاوالوزاراتّاليتّختضعّهلاّهذهّالفع

هذه علىّ ومقارنّّاملقيدةّ املقدمة،ّ واخلدماتّ السلعّ لقاءّ ّاالفواتريّ معّالئحةّ ألسعارّتهاّ
 الصادرةّعنّاجلهةّالتنفيذيةّلقاءّهذهّاخلدماتّوالسلعّاملباعةّ.

االن • يّوملظامّ األسعاّرقرتحّ قويةّلضبطّ آليةّ النظامّلكلّجهةّحكوميةّّّّ،فرّ حيثّيسمحّ
للفعالي األسعارّ وضعّ التنفيذيةمنّ لسلطتهاّ اخلاضعةّ ممااتّ منّّ،ّ تالعبّالّّحيدّ

ّّّ،لدىّجتارّاملفرقّأوّوجودّفواتريّومهيةّّفواتريّللموادّّوحيلّمشكلةّعدمّوجود،ّّسعارألاب
 أكثرّمماّجيبّ.ّضيّأجوّرقّااّوتكماّمينعّاحتكارّاملوادّواستغالهل

كلّفاتورةّصادرةّّربطّّرتحّحيدّمنّفكرةّالتالعبّابلفواتريّاملصدرةّمنّخاللّّالنظامّاملق •
هوية معّ جهةّ أيّ الّّمنّ ّّاملواطنّ ابذي منشراءلقامّ الدولةّ ميكنّ مماّ السوقّّّ،ّ ضبطّ

 وصاًّسوقّاملوادّالتموينيةّ.وخص
لياتّالتجارية،ّمنّخاللّّبّالفعاحابلّأصيوفرّآليةّملنعّاالحتكارّمنّقّّالنظامّاملقرتح •

البمرا املتوفرّلدىّاملنشآتّومقارنتهّمعّعملياتّ يعّاليتّمتتّمنّقبلّهذهّقبةّاملخزونّ
 املنشأةّ.

الي • النظامّاملقرتحّآليةّإضافةّقيمةّضريبةّ ّّيمةّاملضافةّإىلقعاجلّ الفاتورة ليتمّّاإللكرتونيّ ة،ّ
ّّ إىل وإضافتهاّ املواطنّ قبلّ منّ مباشرةّ ّّاحلسادفعهاّ )يتمّّّّالضرييبب ابملنشأةّ اخلاصّ

 استخدامّهذهّامليزةّعندّتفعيلّقانونّضريبةّالقيمةّاملضافة(.
ّّا • املالية وزارةّ املقرتحّميكنّ آليلنظامّ املنشأةّ املرتتبةّعلىّ الضريبةّ قيمةّ عندّّمنّحسابّ اًّ

اال الضرييّبموعدّ النظاّمّّ،ستحقاقّ يفّ املخزنةّ الفواتريّ إىلّ الوصولّ إمكانيةّ خاللّ ّمنّ
 ذهّاملنشأةّ.رةّعنّهادوالص

 قرتحّميكنّاملكلفّمنّتقدميّاإلقرارّالضرييبّالكرتونياًّ.النظامّامل •
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يقّووابل الّ املقرتحّ نظامناّ أنّ جندّ يّشتايلّ إمناّ الكرتونيةّ فواتريّ إصدارّ فكرةّ علىّ فقطّ ملّّمّ
يفّّ،ّّلتحقيقّأهدافهاّّمجيعّاجلهاتّاملعنيةّوذاتّالصلةتربطّبنيّّكاملةّومتناغمةّّّّمنظمومةّعمل

ّّ.ةاإللكرتونيةّحنوّالتوجهّإىلّاحلومّوةّأوىلخط

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 النتائج والتوصيات : الخامسالفصل 

 ج البحث  نتائ -5-1

• ّّ لنظامّحتصيلّضرييبّّمتّوضعّّالبحثأثناء العدالةّّّالكرتويّنّّمقرتحّشاملّ يعملّعلىّحتقيقّ
ّ،البشريحتصيلّالضرائبّدونّتدخلّالعاملّّمنّخاللّضبطّعمليةّّّّّ،الضريبيةّقدرّاإلمكان

ّكوهناّستتمّبشكلّآيلّوستتمّالرقابةّعليهاّّةمماّيقللّمنّالفسادّاإلداريّاملرافقّهلذهّالعملي ،
 ّ.عديلّيفّالسجالتّوالفواتريغيريّأوّتمنّقبلّاجلهاتّاملعنيةّدونّإمكانيةّت

• ّّ يقّلإن املقرتحّ الالنظامّ التهربّ عمليةّ منّ احلاصلةلّ سيتمضرييبّ حيثّ ّوّّ،ّ إرسالّملئّ
ّكاملةّعلىّالعمليةّّ،ّمماّّضريبيةّالكرتونياًّاإلقراراتّال اراتّّإقّرّّتقدميدونّإمكانيةّّحيققّسيطرة

 ندّموعدّاالستحقاقّالضرييب.،ّوتوليدّقيمةّالضريبةّبشكلّآيلّعومهية
ابمل • الدولةّ خزينةّ سريفدّ املقرتحّ التنميةّّالنظامّ بدورهاّ ستحققّ اليتّ املاليةّ املواردّ منّ زيدّ

 تّاخلدميةّوالبنيةّالتحتيةّاخلاصةّابلدولةّ.تلفّاجملاالاالقتصاديةّيفّخم
أثناءّالبحثّوجدانّأنّالنظامّاملقرتحّسيحققّسيطرةّعلىّاألسواقّوضبطّلألسعارّمنّقبلّّ •

 زيدّمنّالقدرةّالشرائيةّللمواطن.اجلهاتّاملعنيةّمماّي
ّكافةّخطواتّالعملّالالزمةّلتحقيقّالغايّةّّنظاّماريوّمقرتحّآلليةّعملّالنسّيوضعّّّّمت • ّّيتضمن

 ّ.منّالنظام
 للنظامّتوضحّآليةّعملّالنظامّ.use caseّقيةّوخمططاتّمتّعملّخمططاتّتدف •
ل • احلايلّ الواقعّ بدراسةّ قمناّ البحثّ الضرييبخاللّ ّّلنظامّ النظام وحتليلّ الدراسة،ّ منّّّّحملّ

 ّ.النظامّاملقرتحعندّتطبيقّّلتحديدّنقاطّالقوةّونقاطّالضعفSWOTّّاءّحتليلّّرخاللّإج
 .هّتطبيقّالنظامّاملقرتحجتّوالتهديداتّاليتّتوامتّحتديدّالصعواب •
امل • العملّعلىّ تطبيقّ متطلباتّ الضربيّةحتديدّ متطلباتّّّلكرتوينإبشكلّّّّنظومةّ سواءّكانتّ

قانونيّةتقنية أوّ اجتماعيةّ ثغراتّّّوتبنيّّحيثّّّّ.،ّ وتطّّحتتاجّإىلجودّ عليهاّ ّّالعملّ الواقعّوير
 ّ.ليعملّالنظامّبشكلّفعالّاعيةّوقانونية(،ّاجتم)تقنيّةّكافةّاملستويتّالسابقةّّاحلايلّعلى
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ليصبحّّّلكرتوينإرييبّّظامّضاءّننّشإلّّعتربّالنتائجّاليتّمتّّعرضهاّضمنّالبحثّيفّغايةّاألمهيةت
داريةّذاتّالصلةّهاتّاإّلوقدّحظيتّابهتمامّمنّاجل،ّّلكرتونيةإعملّعنّبعدّمنّخاللّمنصةّّال

ّ.ثوأنملّأنّيتمّتبنيهاّلتحقيقّالغايةّاملرجوةّللبح

حات لتوصياتا -5-2  والمقير

ّالتوصلّمنّخاللّالبحثّإىلّجمموعةّمنّالتوصياتّواملقرتحاتّنبنيّأمههاّ:متّ
أمتت • علىّ العملّ الوزاراّتابّّةضرورةّ احلكوميةواجلّّقيّ ّّّّهاتّ فيها الرقميّ معّوالتحولّ

البحثاالست موضوعّ ابلدراسةّ ّّئناسّ ّّلت، ّّّّخطوّةكون احلكوميةّحنو الوزاراتّ ربطّكافةّ
 ّ.الًّمستقبةّاإللكرتونيهّحنوّاحلكومةّجحدّوالتّوبنظامّمّو

لوجيّّومعّالتوجهّالتكنّّّىتتماشّّومةّالضريبيّةاملنظعملّضمنّّياتّواسرتاتيجياتّّلآرساءّّإ •
 .مستقبالًّلكرتونيةّاحلكومةّاإلاملتطورّلرؤيةّ

التشريعاّت • أنّ تبنيّ الدراسةّ اإّلّّالقانونيةّّأثناءّ علىّ قاصرةّ زالتّ ابلواثئقّّماّ عرتافّ
القانوينيّةلكرتونياإل املختصنيّ قبلّ منّ األحباثّ منّ املزيدّ إبجراءّ الدراسةّ توصيّ لذاّ ّ،

ّو الضريبيةّ التشريعاتّ تطويرّ اإلحولّ التوقيعّ قواننيّ ابالعتبارّ لتأخذّ لكرتوينّّالقانونيةّ
النظامّّّاليتّتشرعّّالقواننيوغريّذلكّمنّّّّيةنوالفواتريّااللكرتّو الرقميّيفّ التحولّ عمليةّ

 املقرتحّ.
األحب • املتخصصةتشجيعّ وورشّّّاثّ ندواتّ وعملّ ّ بعدّ عنّ للعملّ الضرييبّ ابإلطارّ

 ّ.تدريب
الت • مؤسساتّ ّّضمنيّ آليات إرساءّ لضرورةّ العايلّ ومستجداتّتعليمّ األحباثّ تشجيعّ

ةّللفاتورةّواألنظمةّالذكيةّوهندسةّالربجمياتّاإللكرتونّينصةّّتطويرّاملّّعلىّّوالعمل،ّّالتقانة
 ّّونقلهاّونظمّاملعلومات.ّتّومعاجلتهادارةّالبياانتصاالتّوالشبكاتّوّإواإل

والنه • متمكنةّ وطنيةّ قدراتّ املبناءّ ابلقدراتّ التقنيّةوضّ التطوراتّ ملواكبةّ ّّتواجدةّ
 ثّمناذجّالعمل.ةّوحتدياإللكرتونّيجتماعيةّيفّالعملّعلىّالفاتورةّواإل
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ّّيّةعنّأمهّّقتصاديةاإلبنيّالعاملنيّيفّالدولةّوأصحابّالفعالياتّّجتماعيّّنشرّالوعيّاإل •
 والفوائدّاليتّسيحققهاّالنظامّاملقرتحّعلىّاملدىّالطويل.تطويرّالنظامّالضرييبّ

منّالتأقلمّّّظيمّجلساتّتدريبيةّافرتاضيةّعنّبعدّمبعدلّمرةّشهري،ّلتمكنيّالعاملنيتن •
 ةّاليتّيعملونّهباّ.الوضعّاحلايلّلعملّاجلهّمع

 .اإللكرتوينسجيلّأصحابّاملهنّاحلرةّيفّالنظامّت •
قليلّاإلداري،ّوتأسلوبّتبادلّالفواتريّبنيّالشركات،ّإضافةّإىلّختفيفّالعبءّّيثّّحتدّ •

 عامالت،ّواالستغناءّتدرجيًياّعنّأرشفةّالفواتريّورقًياّ.تكلفةّالت
 ريبةّالقيمةّاملضافةّ.ّالشركاتّفيماّيتعلقّبضتسهيلّإجراءاتّالتسويتّبنيّ •
إمكاّ • الشركاتّمعّ «،ّوتيسريّإجراءاتّبعدنيةّ»الفحصّعنّّتبسيطّإجراءاتّفحصّ

اإلق وتقدميّ إعدادّ وعمليةّ الضريبة«،ّ وإهن»ردّ اإلرارات،ّ ااءّ الشركاتّجراءاتّ معّ لتقليديةّ
 ّ.منّاإلجراائتّاملهمةّيفّعملّاملنظومةّالستيفاءّالفواتري

 
ح تطوير الناآلفاق المستقبلية ل -5-3  ظام المقير

ّّهاّيفّهذاّالبحث،ّبلّسيتمّتطويرههّاليتّمتّطرّحوحدودّّلنّيتوقفّعندّشكلّهإنّالنظامّاملقرتحّّ
الع بتنفيذّخدماتّأكثرّقدرةّّلكيّيقديدّمنّامليزاتّّوإضافةّ معّجهاتّّ  حبيثّميكنّربطهومّ

ّّ.اتّالغريّإنتاجيةّالفعاليالضرييبّلصاحلتقومّابلتحصيلّ
ّاحلصر:نذكرّبعضّاآلفاقّاملستقبليةّللنظامّعلىّسبيلّاملثالّوليسّ

• ّّ النظام الميكنّربطّ املصاحلّ العقاراّتمعّ الضرائبّعلىّ يتمّحتصيلّ سواءّّّعقاريةّحبيثّ
 ار.ّّةّعلىّعملياتّالبيعّأوّاآلجالضرائبّاملفروض

 ىّاملركباتّواآللياتّ.لضرائبّعّلليتمّحتصيلّاميكنّربطّالنظامّمعّدائرةّاملرورّ •
وّ)سواءّيفّالقطاعّالعامّأميكنّحسابّقيمةّضريبةّالدخلّواقتطاعهاّمنّراتبّاملوظفّّ •

أحوالّذّّ(اخلاص يفّ راتبهّ توطنيّ يتمّ السوريةّّديّ إىّلوحتّّالبنوكّ مباشرّ بشكلّ ّّويلهاّ
 ئةّالعامةّللضرائبّوالرسوم.احلسابّالبنكيّاخلاصّابهلي



75 

 

حتويل • املعامّّميكنّ املالمجيعّ إىلّّالتّ والتجاريةّ اإلقتصاديةّ املنشآتّ بنيّ تتمّ اليتّ يةّ
للرق بنكيةّخاضعةّ المعامالتّ الكشوفاتّ منّخاللّ منابةّ يتمّ اقتطاعّّّّبنكية،ّ خالهلاّ

 رسوم.ابهليئةّالعامةّللضرائبّوالاحلسابّالبنكيّاخلاصّّّالضريبةّمباشرةّوحتويلهاّإىل
ةّوبطاقةّالصرافّاإللكرتونيّّتّالبنكيةخدامّالعملياتطويرّمنظومةّبنكيةّتشجعّعلىّاست •

ةّّضرائبّاملرتتبقابةّاملاليةّواحتسابّالإخضاعهاّللّرمنّقبلّاألفراد،ّحبيثّيتمATMّّّّاآليلّّ
ّرائبّالسوريّ.علىّهذهّاملعامالتّمباّيتوافقّمعّنظامّالض

لّالنظامّّميكنّاستغالّهوّجمردّخطوةّالبدايةّحنوّالعديدّمنّاآلفاقّاألخرىّاليتمّاملقرتحّّإنّالنظا
ّّ املقرتحّّ.ّفعلىّأكملّوجههبا ّوالنظامّ للتطورّ ليشملاقابلّ اّّلتمددّ اليتّمجيعّاجلهاتّ حلكوميةّ

ّكماّّسلطتهاّفعاليّاتندرجّضمنّّ عديدّّميكنّإضافةّالتّاقتصاديةّميكنّالتحصيلّالضرييبّمنها،
الضرييبّّمنّّ التحصيلّ عمليةّ اليتّجتعلّ األخرىّ ّّّّاإللكرتوينامليزاتّ وانسياأكثر معّّسهولةّ بية،ّ

اقّالسورية،ّّمانّمبدأّالعدالةّاالجتماعيةّومنعّالتهربّالضرييبّواالحتكارّوالغشّضمنّاألسّوض
عالةّلولّالفملقرتحّأحدّاحلكبريّللخزينةّالسورية.ّولرمباّيكونّالنظامّاقيقّدعمّمايلّّمباّيضمنّحت

 ّّلراهن.يفّحلّاملشكلةّاالقتصاديةّاليتّتعاينّمنهاّالدولةّيفّالوقتّا
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اااسرّت .1 ّّتيجيةّ الرقمي ّّلتحولّ اسرتجاعهّاللخدمات متّ السورية.ّ العربيةّ اجلمهوريةّ يفّ ّّّّاحلكوميةّ تشرينّيف

 ّ.انةصاالتّوالتقموقعّوزارةّاالتمن2022ّّّّّّالثاين
ّموقعّوزارةّاملاليةّ.جاعهاّمنّّليةّ)سوري(،ّمتّاسرّتوزارةّاملّا .2
ّ,ّوزارةّالسياحّةموقعّويكيبيديمن2022ّّّّمّعّاّّتشرينّاألوّلّّيّفاسرتجاعهاّّوزارةّالسياحةّ)سوري(.ّمتّّ .3
مديريةّمحايةّّّمن2022ّّّّتشرينّالثايّنيفّّّّمتّاسرتجاعهامحايةّاملستهلك.ّّةّّووزارةّالتجارةّالداخليموقعّّ .4

 املستهلك
 ّموقعّهيئةّالضرائبّوالرسوم.ّّمّنيفّكانونّاألولّّاعهاّّسومّالسورية.ّمتّاسرتّجهيئةّالضرائبّوالّر .5
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 ( 1لحق رقم )م
ّّ إجراء ّّّّصغريّةّّلعينةّّرأّيّّاستطالعمتّ والتجاريةّّمن االقتصاديةّ الفعالياتّ وأصحابّ املواطننيّ

ّ.اإللكرتوينبلهمّللنظامّالضرييبّدىّتقملعرفةّم

ّرابطّملفّاالستبيانّ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeswV63-

MNMXiyvrWZYT1b7ISD6oYT3tswXicA9CXRZdbwh_A/viewform 

ّيجةّاإلجابةّعنّاألسئلةّاملتضمنةّيفّاالستبيانّكماّيلي:نتّوكانت

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeswV63-MNMXiyvrWZYT1b7ISD6oYT3tswXicA9CXRZdbwh_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeswV63-MNMXiyvrWZYT1b7ISD6oYT3tswXicA9CXRZdbwh_A/viewform
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