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               ملخص 

  الحد من التهرب الضريبي نظم المعلومات اإلدارية على  كفاءة الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر  هدفت  

باختبار العالقة بين مدى توفر مستلزمات نظم   المصلحة المالية االقليمية في الجنوببالتطبيق على 

في  قواعد المعلومات، الشبكات، والموارد البشرية()المكونات المادية، البرمجيات، المعلومات اإلدارية 

( 46تصميم الستبانة تتكون من )يق أهداف الدراسة تم ال.ولتحق  الحد من التهرب الضريبي وبين   المصلحة 

اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. و خلصت كما فقرة لغرض جمع البيانات وقياس متغيرات الدراسة، 

الحد من التهرب الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين توفر مستلزمات نظم المعلومات اإلدارية وبين 

لم يسجل االختبار اإلحصائي أية فروق جوهرية بين إجابات أفراد العينة حسب المتغيرات  كما، الضريبي   

فيما يخصُّ آراءهم حول أثر لمؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، سنوات الخبرة() الجنس، العمر، االديمغرافية

   المصلحةفي الحد من التهرب الضريبي   كفاءة نظم المعلومات اإلدارية على 

    .التهرب الضريبي  ،اإلداريةنظم المعلومات الكلمات المفتاحية : 
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Abstract      

         The study aimed to shed light on the impact of the efficiency of management information 

systems on reducing tax evasion by applying to the regional financial interest in the south by 

examining the relationship between the availability of administrative information systems 

requirements (physical components, software, databases, networks, and human resources) in the 

authority and between the reduction From tax evasion. To achieve the objectives of the study, a 

questionnaire consisting of (46) items was designed to collect data and measure study variables, 

and it also depended on the descriptive analytical approach. The study concluded that there is a 

close correlation between the availability of administrative information systems requirements 

and the reduction of tax evasion, as the statistical test did not record any fundamental differences 

between the answers of the sample members according to demographic variables (gender, age, 

educational qualification, career level, years of experience) with regard to Their opinions on the 

impact of the efficiency of management information systems on reducing tax evasion in the 

administration 

Key words: management information systems, Tax evasion. 

 

 

 االطار العام للدراسة  .1

نتيجة للتطورات التكنولوجية و االقتصادية و العولمة اصبحت لنظم المعلومات مكانة واسعة ذات المقدمة :  .1.1

اهمية في كل المجاالت و خاصة في المجاالت االدارية ، حيث تطورت نظم المعلومات بخطى سريعة و 

تواجه بها  تعددت تطبيقاتها في جميع المستويات االدارية ، هذه االنظمة تعد من انجح الوسائل التي

المنظمات تحديات العصر اذ انها تمثل تلك االنشطة المتكاملة التي تهدف الى الحصول على المعلومات و 

)المغربي، عبد المعرفة بوسائل تكنولوجية ليستعين بها المديرون في اتخاذ القرارات في المواقع المختلفة 

ولعل استخدام هذه المنظمات لنظم معلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه أن . (00، صفحة 2002الحميد;، 

يحقق لها أهدافها، فقد  تزايد االهتمام بهذه النظم لما تلعبه من دور حاسم في تطوير المنظمات حيث توفر 

لدعم جميع المهام وذلك   كافة المعلومات المناسبة في األوقات األكثر مالئمة لمختلف المستويات اإلدارية،
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والوظائف اإلدارية باإلضافة إلى تحسين وتطوير حركة االتصاالت وتدفق المعلومات بين تلك المستويات، 

مما ينعكس ايجابيا على أدائها اإلجمالي  و خاصة الحكومية منها وال سيما الجهاز الضريبي لناحية 

 مساعدته في الحد من التهرب الضريبي .

 : دافها أهمية الدراسة و اه .2.2

نعيش هذه االيام مرحلة دخولنا االلفية الثالثة التي تعد عصر المعلوماتية و المعرفة ، حيث تغيرت االعمال  

بشكل كبير كما تغير اسلوب ادارة العمل ، و اصبح لزاما على الموظفين ان يدركوا االهمية البالغة لتكنولوجيا 

بع اهمية الدراسة في انها تتناول موضوع نظم المعلومات المعلومات داخل المنظمة و خارجها  ، من هنا تن

االدارية و التي اصبحت من اهم االساليب االدارية الحديثة التي ال يمكن االستغناء عنها في دنيا االعمال  

خاصة في مجال التخفيف او الحد من التهرب الضريبي بالنسبة لالدارة الضريبية ،كما ان هذه الدراسة تهدف 

المصالح االقليمية المالية التابعة لوزارة المالية اللبنانية مع  عرف على واقع نظم المعلومات في احدى التالى 

المتصل بمفهوم اهدافها  و ايضا عرض االطار النظري المرتبط بمصطلح نظم المعلومات االدارية، وأهميتها، 

الحد من  على  المعلومات االدارية معرفة درجة اسهام نظمو  و اسبابه و طرق مكافحته التهرب الضريبي 

التوصل الى مخرجات نستطيع االستعانة بها  والمصلحة المالية االقليمية في الجنوب في التهرب الضريبي   

في الحد من التهرب  لتحديد مجموعة توصيات واقتراحات تساهم في تفعيل دور نظم المعلومات االدارية 

 .القليمية في الجنوب  المصلحة المالية االضريبي  خاصة في 

ما هو تأثير استخدام نظم المعلومات االدارية على الحد من التهرب الضريبي ) اشكالية الدراسة :  .1.1

 حالة المصلحة المالية االقليمية في جنوب لبنان  (  ؟

 أسئلة الدراسة :  .1.1

  ؟الحد من التهرب الضريبي ماهو تأثير المكونات المادية احدى عناصر نظم المعلومات االدارية على 

  ؟الحد من التهرب الضريبي ماهو تأثير البرمجيات احدى عناصر نظم المعلومات االدارية على 

  ؟الحد من التهرب الضريبي ماهو تأثير قواعد المعلومات أحد عناصر نظم المعلومات االدارية على 

  ؟لحد من التهرب الضريبي اماهو تأثير الشبكات احدى عناصر نظم المعلومات االدارية على 

 ؟الحد من التهرب الضريبي  ماهو تأثير الموارد البشرية احد عناصر نظم المعلومات االدارية على ت 

  )ماهو دور و تأثير المتغيرات ) الجنس و العمر و المؤهل العلمي و المسمى الوظيفي و الخبرة الوظيفية

 ؟لضريبي الحد من التهرب احول نظم المعلومات االدارية في 
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 فرضيات الدراسة :  .1.1

 استناداً الى اشكاليّة وأسئلة الّدراسة التي سبق ذكرها ، تّم صياغة الفرضيات كما يلي :

 الفرضية الرئيسية االولى:

لحة المالية الحد من التهرب الضريبي في المص بين  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين نظم المعلومات االدارية و 

؟ االقليمية في الجنوب   

 ويتفرغ من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الحد من التهرب الضريبي توجد عالقة ذات داللة احصائية بين المكونات المادية وبين -  

التهرب الضريبيالحد من بين  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين البرمجيات و -  

الحد من التهرب الضريبي بين  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين قواعد المعلومات و -  

الحد من التهرب الضريبيتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين الشبكات وبين  -  

الحد من التهرب الضريبيتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين الموارد البشرية وبين  -  

 الفرضية الرئيسية الثانية:

ن التهرب الحد م االدارية على  حوثين بما يتعلق بأثر نظم المعلوماتببين الم توجد فروقات ذات داللة احصائيّة

ي(.باختالف المتغيرات الديموغرافية ) الجنس، الخبرة، العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفالضريبي   

 

 منهجية الدراسة :  .1.1

وذلك لمالئمته  -الكّمي والنّوعي -لتحقيق أهداف الّدراسة، تم اعتماد االسلوب الوصفي وفقا للمنهج المختلط

الشكالية الدراسة التي تناولت  أثر كفاءة نظم المعلومات االدارية على الحد من التهرب الضريبي في المصلحة 

 هج التالي : المالية االقليمية في الجنوب  ، يتضمن البحث استخدام المن

الجانب النظري: حيث سيتم دراسة المواضيع المتعلقة بموضوع بحثنا .لذلك سوف يتم التطرق الى التهرب -2

الضريبي  ،عملية اتخاذ القرارات باالضافة الى نظم المعلومات حيث سوف يتم االعتماد على الكتب واالبحاث 

 والمصادر المكتبية.

 ء بحث ميداني على  المصلحة المالية االقليمية في الجنوب  .الجانب العملي: حيث سيتم أجرا -2

 .لموظفين باوالمتمثلين المصلحة المالية االقليمية في الجنوب  يشتمل مجتمع البحث على :  مجتمع البحث .1.1
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 : ينة البحثع .2.1

من الموظفين في المصلحة المالية االقليمية في الجنوب   –تم اختيار عيّنة الّدراسة بطريقة العيّنة العشوائيّة  

( استبانة على جميع أفراد عيّنة الّدراسة، للتمكن من اجراء التحليل  باستخدام 10مّحل الّدراسة. وتّم توزيع )

اإلحصائي واستخدام اإلختبارات  SPSS (Statistical Package for Social Sciences)برنامج 

 اإلحصائيّة المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤّشرات تدعم موضوع الّدراسة.

 تم تقسيم متغيرات الدراسة الى قسمين رئيسين:   :  متغيرات الدراسة  .2.1

: وهو المتغير الذي يعمل على احداث تغير ما في الواقع، ومالحظة نتائج واثار هذا  المتغيرات المستقلة -2

 التغير على المتغير التابع، وتمثل المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة على:

نظم المعلومات االدارية: الذي تفرع منه العناصر التالية: )المكونات المادية، البرمجيات، قواعد  -

 شبكات، والموارد البشرية(.المعلومات، ال

 الخصائص الديموغرافية: وتشمل: ) الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، سنوات الخبرة(. -

 الحد من التهرب الضريبي : ويشمل المتغير التابع -2

 

 :  مصطلحات الدراسة .2.20

ت ل أجهزة الحاسوب سواء أكان: وهي عبارة عن مكونات أساسية في معالجة البيانات داخالمكونات المادية

 هذه االجهزة كبيرة أم لالستخدامات الشخصية.

ل االنظمة والغرض منها ح صيانة: وهي الموارد الكامنة في أي منشأة والمتخصصة  في الموارد البشرية

 المشكالت التي قد تواجه مستخدمي النظام.

ة وتتضمن الحاسوب وتنظيم عمل وحداته المختلفوهي عبارة عن جميع البرامج الالزمة لتشغيل البرمجيات: 

 نوعين: برامج أنظمة التشغيل، وبرامج التطبيقات.

لسلي في : هي مجموعة بيانات مرتبة بشكل منطقي تتكون من عدة ملفات محفوظة بشكل تسقواعد البيانات

 جهاز الحاسوب والتي يتم تحديثها ومعالجتها للتوصل الى المعلومة المطلوبة.

تحد داخل : هي عبارة عن شبكة متصلة مع بعضها في مكان مالشبكة الداخلية ): وتتضمن نوعين:الشبكات

بكة واسعة : عبارة عن شالشبكة الخارجية ()منشأة معينة لكي تشرك العاملين في المعلومة في مشاريع العمل
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 التجارية االخرى أو حتى النطاق تزود االعمال الخاصة بالمنظمة الى الموردين، العمالء، والمؤسسات

 يمكنها أن تزود المعلومة عالميا".

مجموعة من االجزاء والعناصر المترابطة والمتداخلة التي تعمل بشكل توافقي لتحقيق االهداف هو  : النظام

 .(20، صفحة 2022)حافظ، عبد الناصر; عباس، حسين;،  المرسومة  والغايات المشتركة

:  هي عبارة عن بيانات تم تحويلها الى محتوى قيم ومفيد للمستخدم النهائي ، المعلومات  

( O` Brien James A, 2000, p. 398) 

الوحدة المختصة في مديرية المالية (2001، 22)قانون اإلجراءات الضريبية اللبناني رقم  االدارة الضريبية:

 المناط بها اعمال ادارة و تحقق و مراقبة الضريبة و تحصيلها وفقا للصالحيات المحددة قانوناً  -العامة 

 التهرب الضريبي : "تخلص المكلف نهائيًا من الضريبة المتوجبة عليه للدولة كليًا أو جزئيًا دون نقلها للغير"

 .(552, صفحة 5002)السويسي, فاطمة, 

هي مبلغ من النقود تفرض  :(22-21، الصفحات 2022)قطيش، عبد الرؤوف; قطيش، شيرين;،  الضريبة 

على  المكلفون بصورة جبرية ونهائية وبدون مقابل في سبيل تغذية خزينة الدولة لالنفاق على الخدمات و 

 سواها من  النفقات العمومية 

 : تحتوي الدراسة على مايلي محتويات الدراسة : .2.22

 االطار المنهجي العام للّدراسة

ماهيةةةةة نظةةةةم المعلومةةةةات االداريةةةةة و اهميتهةةةةا و اهةةةةدافها و ماهيةةةةة التهةةةةرب الضةةةةريبي و اسةةةةبابه و طةةةةرق 

 مكافحته 

   جنوب لبنان المصلحة المالية االقليمية في على  -الّدراسة التطبيقيّة ) الميدانيّة(

 النتائج والتوصيات

 المراجع     

 :  الدراسات السابقة .1.11

(بعنوان) أثر نظم المعلومات االدارية في اتخاذ القرارات 2020)الحبابي(،)دراسة  .2.22.2

 . االدارية(



 

7 
 

وهدفت هذه الى التعرف على أثر نظم المعلومات االدارية في اتخاذ القرارات االدارية في منظمات مهمتها 

لمعلومات دقيقة وكافية صناعة وانتاج االدوية في اليمن و التعرف على تأثير تقديم نظم المعلومات االدارية  

في الوقت المناسب على أصحاب صانعي القرارات في هذه المنظمات ، ولتحقيق هذه الدراسة تم توزيع 

شركات و لذلك  الستقصاء أرائهم و وقد توصلت  1فردا" في   21استبيان على عينة الدراسة المكونة من 

ت و انسجام عناصر المعلومات االدارية المتمثلة في الدراسة الى  وجود أثر لنظم المعلومات في اتخاذ القرار

)المالئمة، الدقة، التوقيت، والرضا( في اتخاذ القرارات االدارية و أن المتغيرات الديموغرافية  )نوع الملكية 

والعمر وسنوات الخبرة( أدت الى تباين الفروقات االحصائية في أجوبة المبحوثين الثر نظم المعلومات 

 اتخاذ القرارات. االدارية في

تقويم دور نظام المعلومات في الحد من التهرب (بعنوان ) 2020(،) الربيعي دراسة ) .1.11.1

  (.الضريبي 

وهدفت هذه الى التعرف على ما يقدمه نظام المعلومات الى االدارة الضريبية لغرض انجاز عملية التحاسب 

مساهمة النظام المعلوماتي الفعال على الضريبي بالنسبة لالشخاص الخاضعين الى ضريبة الدخل و مدى 

توفير المعلومات الدقيقة و الموثوقة في الوقت المناسب ، و استنتجت الدراسة عن عدم وجود استراتيجية 

واضحة و دائمة و موضوعة في اطار رسمي ملزم لتبني اعداد انظمة معلومات و عدم استخدام المكننة في 

تعلقة بالمكلف مما يؤدي الى التالعب بهذه البيانات لصالح المكلفين مجال حفظ االضابير و المستندات الم

من قبل بعض الموظفين في االدارة الضريبية ، محدودية استخدام تقنية االتصاالت و المعلومات في العامة 

للضرائب بسبب افتقار االدارة الضريبية لهذه التقنية  و ضعف الكفاءات ، قلة الكادر الوظيفي الضريبي 

لقادر على التعامل مع التطبيقات االلكترونية و التقنية الحديثة في ظل غياب حملة الشهادات التقنية العاملة ا

 في هذا المجال من جهة و عدم تطير قابليات العاملين في الضريبة من جهة ثانية .

، بعنوان )اثر نظم المعلومات االدارية و نظم Supattra Boonmak , 2007دراسة  .1.11.1

 ات على كفاءة العمل االداري ( المعلوم

اعدت الدراسة لقياس اثر نظم المعلومات االدارية و تكنولوجيا المعلومات على كفاءة ادارة الشركة و على 

مدير تنفيذي من  220استراتيجية االعمال فيها ، و قد اعتمدت الدراسة على اسلوب االستبانة الستقصاء آراء 

ستخدم الباحث في االستبانة عدة ادوات منها االحصاء الوصفي و االرتباط و مؤسسات مختلفة في تايالند ، و ا

 ،االنحدار المتعدد لتقييم المعلومات المستقصاة
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و قد توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها ان نظم المعلومات االدارية و تكنولوجيا المعلومات تزيد من  

ستراتيجي فيها و انه كلما كان االعتماد على نظم المعلومات فاعلية المنظمة و كفاءة ادائها و تحسن العمل اال

ت كفاءة المنظمة و زادت فعاليتها و كلما تحسنت ثقافة العاملين في \االدارية و تكنولوجيا المعلومات كلما زا

 المؤسسة نحو كفاءة االداء و فعاليته . 

  ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

يالحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة، أن معظم الدراسات أثبتت وجود أثر كفاءة نظم المعلومات 

، كالشركات بمختلف أنواعها، والبنوك وغيرها، وما يحققه استخدام في اتخاذ القرارات االدارية االدراية 

منفعة عامة لمصلحة االدارات الخاصة و العامة بشكل عام و لمصلحة الجهاز  تكنولوجيا المعلومات من

اال أن هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات بأنها الضريبي في الحد من التهرب الضريبي بشكل خاص، 

حيث أنه لم يوجد وال دراسة  الحد من التهلرب الضريبي ركزت على أثر كفاءة نظم المعلومات االدارية على 

 المصلحة المالية االقليمية في جنوب لبنان تطرقت لهذا الموضوع وذلك في حدود علم الباحث. وقد تم اختيار 

على  التي تعتمد  احد المصالح المالية االقليمية التابعة لوزارة المالية اللبنانية لتطبيق هذه الدراسة باعتبارها 

 .للمكلفين   هاخدماتو نظم المعلومات االدارية في انجاز عملياتها 

 

 ماهية نظم المعلومات االدارية و ماهية التهرب الضريبي  .2

 نظم المعلومات االدارية ماهية   .2.2

 : نذكر عدة تعريفات منها : مفهوم نظم المعلومات االدارية .2.2.2

"مجموعة من نظم المعلومات الفرعية ترتبط معا" لكي تتكامل فيما بينها وتكون نظام معلومات الشامل مهمته 

تحويل البيانات الى معلومات بطرق وبأشكال مختلفة تناسب وتتماشى مع طرز وخصائص المديرين وعلى 

 .(211، صفحة 2022يم محمد;، )بدر، محمد ابراهأساس من مرجعية الجودة 

" يتضمن التخطيط والتطوير، وادارة وأستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لمساعدة المستقلين على أداء جميع 

 . (Cummings, stephen Haag& Maeve, 2009, p. 6)المهام المتعلقة معالجة المعلومات واالدارة"

)جامعة  مجموعة من االفراد و البيانات و االجراءات المرتبط بعضها مع بعض لتقديم معلومات مفيدة "" 

 (21، صفحة 2002القدس المفتوحة، 
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"نوع من انواع نظم المعلومات المصممة لتزويد ادارة المنظمة بالمعلومات الالزمة للتخطيط و التنظيم و القيادة 

 (30، صفحة 2002)الحسنية، سليم;، و الرقابة على نشاط المنظمة او للمساعدة في اتخاذ القرارات " 

 االدارية:أهمية نظم المعلومات  .2.2.2

 :  (10، صفحة 2000)الكيالني ، عثمان و آخرون ;،  تبرز أهمية نظم المعلومات االدارية بالنقاط االتية

ممارسة وظائفها في التخطيط والتنظيم ستويات االدارية عند الحاجة لأ. تقديم معلومات الى مختلف الم

 والسيطرة.

 وتوضيح قنوات االتصال أفقيا" وعموديا" بين الوحدات االدارية لتسهيل عملية االسترجاع.ب. تحديد 

 ت. تقييم نشاطات المنظمة وتقييم النتائج بغية تصحيح االنحرافات.

ث. تهيئة الظروف التخاذ قرارات فعالة عن طريق تجهيز المعلومات بشكل مختصر وفي الوقت 

 المناسب.

وجود خلل في تحقيق  عندبمستقبل المنظمة بغية اتخاذ االحتياجات الالزمة  ج. المساعدة على التنبؤ

 االهداف.

ح. امكانية االستفادة من هذه النظم باصدار تقارير تفصيلية سواء كانت أو تفصيلية انيا" أو شهريا" عن 

 عملها.نشاطات المنظمة و حفظ البيانات والمعلومات التاريخية الضرورية التي تعد أساسا" في 

خ. الشمولية بالمعلومات التي تخدم المستفيدين عن التطورات الحديثة في ما يخص نشاطات المنشأة أو 

 المستفيد.

 : االدارية  أهداف نظم المعلومات .2.2.0

الرقابة والمتابعة: من مهام نظام المعلومات جمع البيانات لجميع النشاطات داخل المؤسسة مما  -

داخل المؤسسة، وهنا تظهر أهمية الرقابة المستمرة على جميع  يستوجب متابعة تفاصيل االنشطة

مدخالت ومخرجات نظام المؤسسة من أجل تحديد االنحرافات والنواقص ومحاولة معالجتها لتحقيق 

كفاءة أكثر في عملية اتخاذ القرار وتكمن الرقابة أصال" في مقارنة حجم وطبيعة المعلومات المراد 

ات التي يتم الحصول عليها ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة الوصول اليها مع المعلوم

 (00، صفحة 2112)البكري، صونيا;، 
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: تعتبر عملية التنسيق واالتصال من أبرز خصائص نظم المعلومات االدارية فهي  التنسيق واالتصال -

تقوم بربط مختلف مستويات المنظمة حيث يجب أن يكون التنسيق واالتصال قائم بين مختلف الوظائف 

 فهذه العملية تمتاز بتنسيق الجهود والتكامل بين االنظمة الفرعية المختلفة.

: تعتبر عملية صنع القرارت من االسس التي تعتمد عليه االدارة الحديثة ارالمساعدة على اتخاذ القر -

وتختلف عملية اتخاذ القرار بحسب المستويات الموجودة في المؤسسة حيث يظهر دور نظام المعلومات 

 حاليا في عملية اتخاذ القرار في المستويات التالية:

 معقدة وغالبا" ما تكون قرارت روتينية.: والتي تكون فيه القرارت غير المستوى التعليمي  

 حيث تكون فيه القرارت رقابية وتنظيمية :  المستوى التكتيكي 

: وفيه تكون القرارت تخطيطية تساهم في وضع استراتيجيات طويلة المدى وهي المستوى االستراتيجي

  الخطط االستراتيجية.غالبا" ما تكون في غاية االهمية وذلك لضخامة مصاريف الميزانية المالية لهذه 

 

 ماهية التهرب الضريبي  :  .2.2

 : نذكر عدة تعريفات منها : مفهوم التهرب الضريبي .2.2.2

"تخلص الملكف كلياً أو جزئياً من أداء الضريبة مما يؤثر على حصيلة الدولة من الضريبة ويضيع عليها 

 (.02، صفحة 2021محمد;، حقها، وهو يحول دون قيام الضريبة بدورها في جميع المجاالت" )عاكوم، د. 

"تخلص المكلف بالضريبة من عبئها ، كلياً او جزئيا ، بما يضر بالخزانة العامة  ، باستعمال طرق خارجة 

 ( .201، صفحة 2020على القانون" )السيد، احمد، 

"استخدام وسيلة  غير مشروعة من شانها ان تؤدي الى ضياع حق الدولة في الضريبة كأن يقدم الممول  

 (.20، صفحة 2021قراراً كاذباً عن دخله او ان يمتنع عن دفع الضريبة " )الكعبي، يوسف، ا

" استخدام الطرق  االحتيالية ، الفنية ، القانونية و االدارية بقصد التخلص من دفع الضريبة ، فيحاول بعض 

ومات غير صحيحة عن المكلفين التهرب من الضريبة كليا او جزئيا و بشتى الطرق، كأن يتعمد اعطاء معل

، صفحة 2023الدخل ، او استغالل ثغرة او غموض في صياغة نص ضريبي " )القيسي، أعاد حمود، 

222) 

" عدم دفع الضريبة على االموال الناتجة عن نشاط شرعي و التي لم يتم التصريح بها لدى مصلحة  

 ، و هذا ال يتوافق مع الواقع و يعتبر انتهاك للقانون ،الضرائب
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يث يتعرض المكلف بالضريبة في حالة ثبوت قيامه بهذه العملية الى عقوبات منصوص عليها في نص ح

 (Foumdjem, Célestin, 2011, p. 15تشريعي " )

 أسباب التهرب الضريبي :  .2.2.2

: تُعد التشريعات الضريبية هي األساس الذي يحدد فرض الضريبة على المكلفةين وانةواع االسباب التشريعية-

الخاضعة للضريبة، إذ ال ضةريبة إال بةنص. لةذا نجةد أن هنالةك أسةباب تشةريعية كثيةرة يمكةن ان تولةد الدخول 

 ( وهي كاالتي:22: 2001حالة التهرب الضريبي، أو تساعد في اتساعها ) الراوي، 

ان عمومية التشريع وتعديله باستمرار، ومةا يترتةب علةى ذلةك مةن عدم وضوح النص التشريعي الضريبي: -أ

، وعدم دقة، وصعوبة في الفهم والتطبيق يؤثر سلبا فةي التةزام المكلفةين، الةذي بةدوره يثيةر النزاعةات غموض

أن التهةرب مةن أداء الضةريبة بسةبب شةعور بعةض و  (11: 2022ية والمكلفين.) حسين، بين االدارة الضريب

العةام يقتضةي تةوافر جةو  (. فةي حةين ان الصةالح200: 2022المكلفين بغياب العدالة، )السامرائي والعبيدي، 

من الثقة، والتفاهم. فالمكلف دائما ما يبحث عن تخفيض العبء الضريبي الملقةى عليةه عةن طريةق االفةادة مةن 

نصوص، واحكام القانون، بينما تبحث االدارة الضريبية فةي الوقةت نفسةه عةن زيةادة الحصةيلة الضةريبية عةن 

 (. 22: 2002طريق تطبيق احكام القانون )ابراهيم،

ان كثةةرة التغيةةرات فةةي التشةةريعات الضةةريبية تهةةيء فرصةةة سةةانحة لةةبعض  انعدددام االسددتقرار القددانوني: -ب

المكلفةةين السةةتغالل عةةدم المةةام مةةوظفي االدارة الضةةريبية بةةالقوانين، والتعليمةةات الصةةادرة للتهةةرب مةةن دفةةع 

 (.21: 2002الضريبة ) بالخوخ، 

: بعةض المكلفةين يوازنةون بةين مبلةغ الضةريبة المترتبةة علةيهم، وبةين العقوبةة ضعف الجزاءات الضريبية -جـ

التي سيتعرضون لها، فاذا كانت العقوبات قاسية تردد هؤالء في ارتكاب هذا الفعل، والعكةس صةحيح ) محمةد 

 (. 20: 2002وأنويا، 

المكلةف نفسةه، وعلةى يقصد باالزدواج الضريبي فرض الضريبة أكثر مةن مةرة علةى االزدواج الضريبي:  -د

 (. 21: 2001المال نفسه في المدة ذاتها. )الفريجات، 

تؤثر الظروف االقتصادية غير المالئمة تأثيرا سلبيا على ظاهرة التهرب مةن الضةريبة. : االسباب االقتصادية

ومةةةن المالحةةةظ ان نسةةةبة التهةةةرب الضةةةريبي تقةةةل لتصةةةل أدنةةةى مسةةةتوياتها فةةةي أوقةةةات االزدهةةةار، والرخةةةاء 

 ،االقتصادي، والعكس صحيح، فأنها تكثر، وتنتشر لتصل أعلى معدالتها في أوقات الكساد
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( ان االسةةةةباب 11: 2002(. ويةةةةرى ) منصةةةةور،  233-232: 2113واالزمةةةةات االقتصةةةةادية ) سةةةةلوم،  

االقتصادية تنشأ من ظروف المكلف االقتصةادية، وأثةر ذلةك علةى أداء الضةريبة، ودور الظةروف االقتصةادية 

 تحيط بالمكلف. التي

 ان أبرز االسباب المالية التي تؤدي الى التهرب الضريبي هي:: االسباب المالية

يقصد بمعدل الضريبة نسبة مبلغ الضريبة الى الوعةاء الضةريبي. وهنةاك اعتقةاد ارتفاع معدالت الضرائب:  -أ

الةةى شةةعور بعةةض  عةةام علةةى ان ارتفةةاع معةةدل الضةةريبة هةةو السةةبب االسةةاس للتهةةرب الضةةريبي، ممةةا يةةؤدي

المكلفةةين بةةأن الضةةريبة تقتطةةع جةةزءا كبيةةرا مةةن دخةةولهم، ممةةا يترتةةب علةةيهم عةةدم كفايةةة مةةا يتبقةةى لهةةم لسةةد 

 (. 212: 2020احتياجاتهم الضرورية     ) المهايني، 

ان تعدد الضرائب يكون عةامال محفةزا يةدفع بعةض المكلفةين الةى البحةث عةن  المغاالة في تعدد الضرائب: -ب

تهةةرب منهةةا. كمةةا انهةةا ال تتفةةق مةةع قاعةةدة االقتصةةاد، التةةي تعةةد أحةةدى القواعةةد االساسةةية فةةي فةةرض وسةةائل لل

 .(20: 2001الضريبة. )الراوي، 

ان من ضوابط االنفاق العام هي عدالة توزيع المنافع المترتبة على هةذا االنفةاق، سياسة الدولة االنفاقية:  -جـ

لةةف وجوههةةا، وترشةةيدها. وقةةد يحةةدث أن ال تراعةةى مثةةل هةةذه وتحقيةةق التةةوازن فةةي توزيةةع النفقةةات بةةين مخت

الضةةوابط فةةي كثيةةر مةةن االحيةةان، نتيجةةة سةةوء تخصةةيص النفقةةات العامةةة، وصةةرفها، االمةةر الةةذي يةةدفع بعةةض 

المكلفةةين إلةةى الضةةيق ويحملهةةم علةةى التهةةرب مةةن دفةةع الضةةريبة، إنطالقةةا مةةن االعتقةةاد بعةةدم ضةةرورة  دفعهةةم 

ها في غير وجوه النفع العةام، معتمةدين فةي ذلةك علةى بعةض المظةاهر السةلبية الضرائب ما دامت تنفق حصيلت

 (. 10: 2002لالدارة العامة )لخضر، 

تعةةةد االدارة الضةةريبية أداة تنفيةةذ النظةةةام الضةةريبي كمةةةا انهةةا تعةةد الوسةةةيط بةةين السةةةلطة االسددباب االداريددة: 

يبية المقةررة فةي التشةريع الضةريبي للدولةة. التشريعية، والمكلف بالضريبة، فهي الجهاز المنفذ للسياسة الضر

فسياسة االدارة الضةريبية تةؤثر بشةكل كبيةر فةي مسةتوى العالقةة القائمةة بينهةا، وبةين المكلةف مةن جهةة، وفةي 

 (.23: 2020مستوى التحصيل، والجباية من جهة أُخرى )السعيدي، 
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 مكافحة التهرب الضريبي :  .2.2.0

 مبدأ العدالة الضريبية:أوالً: زيادة الوعي الضريبي وإرساء 

الشعور بالمسؤولية تجاه دفع الضريبة أمر ال يقوم فقط على اإلعتبارات الموضوعية والفنية وحدها، بل يستند 

إلى اكتمال الوعي الضريبي، وتمتع أفراد المجتمع بروح اإلنتماء السليم إلى الوطن، بحيث يقتنع المكلف بدفع 

أن التهرب من الضرائب يؤدي إلى تراكم األعباء واإللتزامات على عاتق الضريبة المترتبة عليه، وإفهامه ب

الدولة وتصبح خزينتها فارغة وهذا يتطلب من السلطة ترشيد اإلنفاق العام، بحيث يشعر المكلف بأن الضريبة 

  (12، صفحة 2023براهيم، )العدي، إتعود عليه بالخير بشكل منافع وخدمات مباشرة أو غير مباشرة 

 ثانياً: تشديد رقابة اإلدارة:

تعتمد الدولة على الوسائل الرقابية، والتي تعتبر من أفضل طرق مكافحة التهرب الضريبي وإرساء قواعد 

)حلمي، د. للتعاون فيما بين اإلدارات خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وتتحقق هذه الرقابة بأشكال متعددة 

يجيز المشرع للموظفين الماليين حق اإلطالع على  لجهة ما (11-11، الصفحات 2002خالد سعد زغلول، 

المستندات والدفاتر الخاصة بالمكلف وعقود البيع، وما إلى ذلك من الوثائق النافعة عند تقدير الضريبة التي 

إلزام المصارف بتزويد اإلدارة الضريبية بنوع من البيانات المالية المتعلقة بالعمالء و  تكون لدى شخص

الذين يتعاملون معها. وفضالً عن ذلك فإن بعض الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة تستطيع أن تساهم في 

در تقديرات الضرائب إمداد الدوائر المالية بالبيانات الموجودة لديها والتي تصلح أن تكون مصدراً من مصا

 .(10، صفحة 2020)فرحات، د. فوزت، المستحقة على بعض المكلفين 

 ثالثا: رفع مستوى التشريع واإلدارة الضريبية:

تحسين من خالل يجب أن يتمتع التشريع الضريبي بمجموعة من الصفات مثل حسن الصياغة  

اإلجراءات اإلدارية المتمثلة بتعديل األحكام القانونية المتعلقة بتحقيق الضرائب وجبايتها مما يحقق سرعة 

، صفحة 2001)قطاونة، عادل محمد، عفانة، حسين عدي، تحقق الضريبة وجبايتها وال يترك مجاالً للتهرب 

يجب أن يواكب التطور التكنولوجي والثورة التكنولوجية الحاصلة، وال بد من  .والتشريع الضريبي (321

إدراج تعديالت جذرية على قانون العقوبات اللبناني ليشتمل بصورة مفصلة ودقيقة جرائم المعلوماتية 

)عجاقة، د. وبخاصة تلك المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني وصحة البيانات الموضوعة على شبكة اإلنترنت 
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.باإلضافة إلى ذلك، يجب تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد على (2202، صفحة 2020جوزف، 

جميع المستويات، كقانون اإلفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، 

د األحكم المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغالل وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشدي

.أهم أدوار اإلدارة الضريبية هو (212، صفحة 2020)غياض، د. وسيم، الوظيفة العامة في قانون العقوبات 

، 2021)عاكوم، د. محمد;، عرضت وزارة المالية اللبنانية في تقرير ، كما في مكافحة التهرب الضريبي 

: تطوير إدارة ضرائب فاعلة نذكر منها لها أبرز اإلصالحات على مستوى اإلدارة الضريبية و (003صفحة 

وشفافة من خالل إعادة تنظيم كلي لهيكليتها، وأيضاً دعم اإلدارة الضريبية بهدف تأمين خدمات ذات مستوى 

لفين الذين طلب إليهم التصريح عبر البريد اإللكتروني حصرياً والدفع من خالل المصارف التجارية رفيع للمك

فحسب، إضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني محدث باستمرار وإطالق مركز إتصاالت على مدار الساعة. كذلك 

المواطنين  وصوال لتمكينية، تم الربط بين قاعدة بيانات السجل العقاري وقاعدة بيانات ضريببة األمالك المبن

من التصريح عن ضرائبهم وإنجاز معامالتهم على شبكة اإلنترنت. بالتالي يعمل البرنامج على تطوير موقع 

، 2020)بن دحمان وآخرون، جمال، جديد يحترم متطلبات إدارة حديثة تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين 

 (31صفحة 

 رابعا: تشديد عقوبة الحبس وإصالح األساليب اإلدارية وتحسين الجهاز الضريبي:

تسعى السلطات اإلدارية دائماً إلى تكملة سلطاتها بالجزاءات القانونية إلرهاب المكلف حتى يخشى  

أو  التهرب من الضريبة، وهذه الجزاءات قد تكون مالية أو تصحيحية أو عقابية مثل المصادرة أو الغرامة

.وتتسم عقوبة الجريمة اإلقتصادية في الغالب (01، صفحة 2001)عطا، د. محمد حامد محمد، الحبس 

، أما بالنسبة إلى إصالح األساليب (21، صفحة 2021)الخوري، د. جنان، بالقسوة بغية الوقاية والردع 

ارية وتحسين الجهاز الضريبي بصورة دورية، ومن اإلجراءات التي يمكن إستخدامها في هذا المجال هي االد

 :(20، صفحة 2022)تقرير اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، 

لسرعةإنجاز العمل وذلك  وأجهزة متطورةتدعيم الجهاز الضريبي من خالل اآلليات الحديثة من حاسوب  -

 باتباع األسلوب العصري والحضاري في تنظيم المكاتب واستتالم البيانات وإقامة نظام إستعالمات عصري.

تدريب الموظفين حول مفهوم الجرائم المالية التي قد ترتكب على مستوى الشبكات الداخلية أو على شبكة  -

 اإلنترنت للحد منها ولمكافحتها.
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 االطار التطبيقي و النتائج  –القسم العملي  .1

  :المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب لمحة عن عينة الدراسة  .0.2

هي احدى المصالح المالية االقليمية التابعة لمديرية الواردات التابعة بدورها الى مديرية المالية العامة في وزارة 

المصالح المالية من رئاسة المصلحة ممثلة برئيس مصلحة  و الدوائر كل من  المالية اللبنانية و هي تتألف كباقي 

التدقيق الميداني و خدمات المكلفين و االلتزام الضريبي و الضرائب النوعية و معالجة المعلومات و 

االعتراضات و التحصيل و االدارية يرأس كل دائرة رئيس دائرة و تحتوي كل دائرة على مراقبو ضرائب 

 محافظة الجنوب . -السراي  –ية و مراقبو ضرائب و محررين و مركز هذه المصلحة في قضاء صيدا رئيس

 : تم اعداد أداة الدراسة حيث اشتملت على ثالثة أجزاء رئيسية تمثلت باالتي:  أداة  الدراسة .0.2

الدراسة) الجنس، الجزء االول :  ويتضمن البيانات االولية عن أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات  -

 العمر، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة، والمستوى الوظيفي(.

الجزء الثاني: يتعلق  بتوظيف تكنولوجيا المعلومات، بأبعاده ) المكونات المادية، البرمجيات، قواعد  -

كارت ( فقرة تتم االجابة عليها وفق مقياس لي23البيانات، الشبكات، والموارد البشرية(. وتكونت من )

 الخماسي.

ةغير موافق بشد  موافق بشدة موافق محايد غير موافق 

( فقرة ، تتم االجابة عليها وفق مقياس 22وتكونت من )حد من التهرب الضريبي الجزء الثالث: يتعلق بال -

 ليكارت

ةغير موافق بشد  موافق بشدة موافق محايد غير موافق 

 الحد من التهرب الضريبي  قيالتعرف على دور توظيف نظم المعلومات االدارية الهدف من أداة الدراسة و 

التعرف على اختالفات بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة تبعا" لمتغيرات الدراسة ) العمر، و  

 الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والمستوى الوظيفي(.

 استعراض االجابات وكيفية توزيعها. .0.0

 لللل االحصائي لخصائص عينة الدراسة التحليل .0.0.2
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يبيّن الجدول ادناه  توزيع أفراد عيّنة الّدراسة وفقاً   توزيع عيّنة الّدراسة وفقاً للجنس .0.0.2.2

من عيّنة الّدراسة  %22.3من عيّنة الّدراسة هم من الّذكور مقابل  %32.3للجنس، حيث يبيّن أّن 

 من اإلناث.

 النّسبة المئويّة العدد الجنس

 52.5 42 ذكر

 47.5 38 أنثى

 100.0 80 المجموع

 

من عيّنة الّدراسة  %20يبيّن الجدول ادناه  أّن  توزيع عيّنة الّدراسة وفقاً للفئات العمريّة .0.0.2.2

 20إلى  02منهم هم أكثر تتراوح أعمارهم من  %21.1سنة، و 00إلى  23تتراوح أعمارهم من 

سنة. أّما النّسبة المتبقّية فتتراوح أعمارهم  23أعمارهم الـمن العيّنة ال تتعّدى  %22.3عام. كما أّن 

 عاماً. 30و 22بين 

 النّسبة المئويّة العدد الفئات العمريّة

 22.5 18 سنة 11أقل من 

 40.0 32 سنة 25-30

 28.8 23 سنة 31-40

 8.2 7 سنة 41-50

 100.0 80 المجموع

 

 النّسبة المئويّة العدد المؤّهل العلمي

 12.2 10 مهني

 1.3 1 ثانوي

 65.0 52 جامعي
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من عيّنة الّدراسة  %13يبيّن الجدول ادناه  أّن   توزيع عيّنة الّدراسة وفقاً للمؤّهل العلمي .1.1.1.1

منهم  %22.3منهم حائزون على شهادة دراسات عليا،  %22.0حائزون على شهادة جامعيّة، 

 شهادة ثانويّة. %2.0مهنيّة، و يحملون شهادة

 

من عيّنة  %12.3يبيّن الجدول ادناه  أّن  توّزع عيّنة الّدراسة وفقاً للمسّمى الوظيفي .0.0.2.2

ا

ل

دّ 

ر

ا

س

ة

 

ه

 %1.0امتنع  و. هم رؤوساء %0.1، ومراقبو ضرائب رئيسيونهم  %2.3، مراقبو ضرائب م 

 منهم عن اإلجابة.

 

 

تتراوح خبرتهم  %20.1يبيّن الجدول ادناه  أّن  توزيع عيّنة الّدراسة وفقاً للخبرة الوظيفيّة .0.0.2.3

منهم  %22.3سنوات،  3منهم ال تتعّدى خبرتهم الـ %21.1سنوات،  20إلى  3الوظيفيّة من 

عاماً. كما  20إلى  21منهم تتراوح خبرتهم من  %1.0سنة، و 23إلى  22تتراوح خبرتهم من 

 عن اإلجابة. %0.1امتنع 

 النّسبة المئويّة العدد الخبرة الوظيفيّة

 21.3 17 دراسات عليا

 100.0 80 المجموع

المئويّة  النّسبة العدد المسّمى الوظيفي  

 3.8 3 رئيس دائرة

مراقب ضرائب 

 رئيسي
6 7.5 

 12.3 11 مراقب ضرائب

 6.2 5 ال جواب

 100.0 80 المجموع



 

18 
 

 28.8 23 سنوات 1أقل من 

 43.8 35 سنوات 5-10

 17.5 14 سنة 15 -11

 6.2 5 سنة 16-20

 3.2 3 ال جواب

 100.0 80 المجموع

 

 التحليل االحصائي لفقرات الدراسة وصدق االستبانة  .0.2

تّم حساب اإلتّساق الّداخلي لفقرات اإلستبيان على عيّنة الّدراسة صدق اإلتّساق الّداخلي لفقرات اإلستبانة 

والّدرجة الكلّيّة ( مفردة، وذلك بحساب معامالت اإلرتباط بين كل فقرة 10اإلستطالعيّة البالغ حجمها )

(، حيث إّن القيمة 0.03للمحور التّبعة له، ويبيّن الجدول ادناه  أّن معامالت اإلرتباط دالّة عند مستوى داللة )

 (، وبذلك تعتبر فقرات اإلستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.0.03اإلحتماليّة لكل فقرة أقل من )

 الفقرة م
معامل 

 اإلرتباط

القيمة 

 االحتمالية

 المحور االول: توظيف نظم المعلومات االدارية

 * الفقرة االولى : المكونات المادية.

2 
تقنيات معلوماتية حديثة كالحاسوب وملحقاته كافة توفر المعلومات  تمتلك المصلحة 

 والموظفين. للرؤوساء المطلوبة 
0.709 0.000 

 0.000 0.674 الى توفير أجهزة الحاسوب الحديثة والمتطورة  وزارة المالية تسعى   2

0 
تحقق عملية استخدام الحاسوب وملحقاته في توفير السرعة والدقة في انجاز المهام  

 .المصلحة العملية أو االدارية في 
0.811 0.000 

 0.000 0.761 .الموظفين تساهم تقنية المعلومات المستخدمة في تحسين أداء   2

 الفقرة الثانية: البرمجيات.* 

 0 0.7برامج تطبيقية جاهزة على الحاسوب النجاز  الجهاز الضريبي تستخدم كوادر   1
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 االنشطة الوظيفية.

1 
على جهات داخلية وخارجية للحصول على البرمجيات  وزارة المالية تعتمد  

 .مصالحها الالزمة النجاز مختلف أعمال 
0.6 0 

 0 0.688 ميزانية خاصة لشراء البرمجيات.  الوزارة تخصص   1

8 
التعرف على كل ما هو جديد من برامج حاسوبية في مجال  الوزارة تحاول  

 االختصاص.
0.787 0 

 0.000 0.762 المصلحة المالية تلبي البرمجيات المستخدمة حاجات ومتطلبات العمل في   9

 * الفقرة الثالثة: قواعد المعلومات / البيانات.

 0.000 0.221 قواعد معلومات تتضمن المجاالت الوظيفية جميعها. الوزارة تمتلك   20

22 
المتوفرة  الوزارة بمختلف اختصاصاتهم قواعد معلومات  الجهاز الضريبي يستخدم  

 .و الضريبية  لغرض انجاز مهامهم العملية واالدارية
0.101 0.000 

 0.000 0.762 نظم معلومات خاصة بالشؤون الوظيفية.  الوزارة يتوافر لدى   22

20 
تطوير وتحديث نظم المعلومات الحالية لمواكبة التطور في تقنية  الوزارة تحاول  

 المعلومات.
0.715 0.000 

 0.000 0.667 .الوزارة تساهم عملية استخدام قواعد البيانات في تحسين أداء   22

23 
يسهم استخدام قواعد البيانات في سرعة اتخاذ القرارات في مختلف الجوانب  

 .المصلحة واالنشطة في 
0.664 0.000 

 

21 
 0.000 0.716 استخدام قواعد البيانات يسهم في توفير المعلومات بتكلفة أقل وبسرعة أعلى. 

 * الفقرة الرابعة: الشبكات / االتصاالت.

 0.000 0.773 الوزارة شبكات االتصال لها االثر الكبير على عملية اتخاذ القرارت التنظيمية في   22

 0.000 0.805 التطورات الخاصة في مجال االتصاالت. الوزارة تتابع   21

 0.000 0.637 قواعد بيانات متطورة ومرتبطة محليا" ودوليا". الوزارة توفر لدى   21

 0.000 0.621 على استخدام االنترنت كوسيلة اتصال حديثة بين االدارات. الوزارة تشجع   20
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 * الفقرة الخامسة: الموارد البشرية.

22 
االفراد العاملين من ذوي الخبرات والمهارات والمعرفة في مجال  الوزارة تستقطب  

 و الناجحين في مجلس الخدمة المدنية  تقانة المعلومات
0.622 0.000 

22 
ذوي المهارات والمعارف  على الموظفين جهود كبيرة بهدف الحفاظ  الوزارة تبذل  

 التقنية المتنوعة.
0.721 0.000 

 0.000 0.789 المعلومات. تدريب العاملين على االجهزة الخاصة بتقانة الوزارة تواصل  20

22 
ا يساعد الهيكل التنظيمي المستخدم على سرعة تبادل المعلومات واالستفادة منه 

 .الموظفين بشكل أفضل بين 
0.566 0.001 

 0.000 0.605 مهارات االتصال مع العاملين بشكل دوري. المصلحة في  الرؤوساء يمتلك   23

 الحد من التهرب الضريبي المحور الثاني: 

21 
بقصد  المكلفين خدمات تبسيط الى التميز من نوعية خدمتها عن  المصلحة تسعى  

 .الحد من التهرب الضريبي 
0.514 0.004 

 0.000 0.653 االلتزام  الضريبي عالية ساهمت بتعزيز  المصلحة درجة ثقة الناس بخدمة   22

 0.001 0.565 .يحد من التهرب الضريبي  الجهاز الضريبي أن القدرة على فهم  الوزارة تدرك   21

21 
تشجيعهم على بغرض  المكلفين بعمل تغييرات متكررة لنماذج خدمة  الوزارة تقوم  

 .االلتزام الضريبي 
0.789 0.000 

 0.001 0.566 .المكلفين هو تلبية رغبات  المكلفين الهدف من التميز في خدمة   00

02 
يساهم استخدام االدارة الضريبية لنظام التصريح و الدفع و التحصيل االلكتروني في 

 كفاءة عمل الجهاز الضريبي و اختصار الوقت و الجهد و المالرفع 
0.774 0.000 

02 
تستخدم الوزارة  البحث والتطوير لتحديث عملياتها االدارية  والخدماتية للوصول  

 الى غايات أقل تكلفة.
0.676 0.000 

00 
االلكتروني في يساهم استخدام االدارة الضريبية لنظام التصريح و الدفع و التحصيل 

 تعزيز الثقة بين المكلف و االدارة الضريبية
0.716 0.000 

 0.000 0.743يساهم استخدام االدارة الضريبية لنظام التصريح و الدفع و التحصيل االلكتروني في   02
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 تقليل فرص من ممارسة الفساد المالي

03 

تحصيل االلكتروني الى ساهم استخدام االدارة الضريبية لنظام التصريح و الدفع و ال

تخفيف الضغط و االعباء االدارية على موظفي االدارة الضريبية في عملية تحصيل 

 الضريبة من المكلفين

0.809 0.000 

01 
يساهم استخدام االدارة الضريبية لنظام التصريح و الدفع و التحصيل االلكتروني في 

 الحد من التهرب الضريبي
0.736 0.000 

 0.000 0.878 المعلومات المتوفّرة حاليّاً ممكننة ومترابطةإّن أنظمة  02

 0.000 0.716 تتضمن مدخالت نظام المعلومات الحالي بيانات محدثة عن نشاط المكلفين 01

01 
تتضمن مدخالت نظام المعلومات الحالي بيانات محدثة عن اساليب احتساب و طرق 

 تحصيل الضرائب
0.789 0.000 

20 
نظام المعلومات الحالي بيانات محدثة عن النشاطات التي ينفذها تتضمن مدخالت 

 موظفو االدارة الضريبية
0.605 0.000 

22 
يحقق نظام المعلومات الحالي مساهمة جوهرية في في الكشف عن احدث اساليب 

 االحتيال و التهرب الضريبي
0.774 0.000 

22 
استخدام نظام المعلومات يمتلك موظفو االدارة الضريبية الخبرة العملية في 

 الضريبي المستخدم
0.622 0.000 

20 

 

يؤدي نشر القوانين واالنظمة والتعليمات الضريبية من قبل السلطة الضريبية إلى  

 زيادة الوعي الضريبي للمكلف مما يقلل حاالت التهرب الضريبي.
0.703 0.000 

 0.000 0.625 الحد من التهرب الضريبي.تؤدي دقة حصر المكلفين من قبل السلطة الضريبية إلى   22

 0.000 0.675 ينتج التهرب الضريبي من قبل المكلف عن اخفاء المعلومات عن السلطة الضريبية 23

21 
تسهم التقنيات الحديثة )الحاسبات مثالً( المستخدمة في تحصيل الضرائب في الحد 

 من التهرب الضريبي
0.774 0.000 
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تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة كطريقة ثانية لقياس  ثبات فقرات اإلستمارة .0.3

( مّما يطمئن الباحث على 0.1132الثّبات وقد بيّن الجدول ادناه أّن معامالت الثّبات مرتفعة حيث بلغ )

 استخدام اإلستبانة بكل طمأنينة.

 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور لمحورا

 0.1202 23 توظيف نظم المعلومات االدارية األّول

 0.1222 22 الحد من التهرب الضريبي الثّاني

 0.1132 21 جميع الفقرات

 

-سنعرض اختبار )كولمجروف:  اختبار الّتوّزع الّطبيعي  - التّحليل الوصفي لمتغيّرات الّدراسة .0.1

الطّبيعي أم ال، وهو اختبار ضروري في (( لمعرفة هل البيانات تتبع التّوّزع Sample K-S-1سمرنوف )

ويوضح ن يكون توزيع البيانات طبيعيّاً.حالة اختبار الفرضيّات ألّن معظم اإلختبارات المعلميّة تشترط أ

(، وهذا sig.>0.05) 0.03الجدول ادناه نتائج اإلختبار، حيث أّن القيمة اإلحتماليّة لكل محور اكبر من 

 التّوزيع الطّبيعي ويجب استخدام اإلختبارات المعلميّة.يدل على أّن البيانات تتّبع 

 القيمة اإلحتماليّة Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور المحور

 األّول
توظيف نظم المعلومات 

 االدارية

23 0.132 0.121 

 0.101 0.120 22 الحد من التهرب الضريبي الثّاني

 0.120 0.122 21 جميع المحاور

 

 فرضيّات الّدراسةاختبار وتحليل  .0.2

يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة :  اختبار الفرضيّة الّرئيسيّة األولى  .0.2.2

(0.03  =αبين توظيف نظم المعلومات اإلداريّة و )  ويشتق منها الحد من التهرب الضريبي.

 الفرضيّات التّالية:
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 ( بين مدى توفّر المكّونات الماّديّة وα=  0.03)يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة أوالً : 

 و .تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين مدى توفّر المكّونات الماّديّة الحد من التهرب الضريبي

( والنّتائج المبيّنة بالجدول ادناه والّذي يبيّن أّن α=  0.03عند مستوى داللة )الحد من التهرب الضريبي 

(، لذلك نقبل الفرضيّة الفرعيّة األولى، أي انّه يوجد عالقة طرديّة عند 0.000) حتماليّة تساويالقيمة اإل

 .و الحد من التهرب الضريبي ( بين مدى توفّر المكّونات الماّديّة α=  0.03مستوى داللة إحصائيّة )

محل الدراسة وموظفيها متفقة على االهمية التي تلعبها استراتيجيات  المصلحة وتبيّن هذه النّتيجة اّن هذه 

تساعد على التخفيف و الحد من تكنولوجيا المعلومات بتوفر هذه الوسائل المختلفة من المكونات المادية التي 

لقوى باعتبارها المحرك الحقيقي لها والقائمة على التصميم والتنفيذ والتحكم من خالل ا التهرب الضريبي 

 البشرية المتعلمة والمتدربة في استخدام التكنولوجيا المتطورة.

 الميزة التّنافسيّة اإلحصاءات المحور

 المكونات الماّديّة

 222. معامل اإلرتباط

 000. القيمة اإلحتماليّة

 10 حجم العيّنة

 

الحد من  مدى توفّر البرمجيّات و( بين α=  0.03يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )ثانياً : 

الحد من التهرب  .تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين مدى توفّر البرمجيّات والتهرب الضريبي

( والنّتائج المبيّنة بالجدول ادناه والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة α=  0.03عند مستوى داللة )الضريبي 

الفرضيّة الفرعيّة الثّانية، أي انّه يوجد عالقة طرديّة عند مستوى داللة  (، لذلك نقبل0.000) تساوي

.وتبيّن هذه النّتيجة انّه لدى الحد من التهرب الضريبي  ( بين مدى توفّر البرمجيّات وα=  0.03إحصائيّة )

برمجيات جاهزة تعتمد عليها في أداء أعمالها بحيث تحدث تكنولوجيا المعلومات بصورة مستمرة  المصلحة 

الحد من التهرب من خالل كوادر ذات خبرة في التعامل مع انظمة التشغيل الحديثة التي تخدم بدورها 

 الضريبي

 

 الميزة التّنافسيّة اإلحصاءات لمحورا

 0.222 معامل اإلرتباط البرمجيّات
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 000. القيمة اإلحتماليّة

 10 حجم العيّنة

 

( بين مدى توفّر قواعد المعلومات α=  0.03يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )ثالثاً : 

 . و الحد من التهرب الضريبيوالبيانات 

الحد من التهرب  تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين مدى توفّر قواعد المعلومات والبيانات و

( والنّتائج المبيّنة بالجدول ادناه والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة α=  0.03عند مستوى داللة )الضريبي 

(، لذلك نقبل الفرضيّة الفرعيّة الثّالثة، أي انّه يوجد عالقة طرديّة عند مستوى داللة 0.002) تساوي

وتبيّن هذه  .الضريبي  و الحد من التهرب( بين مدى توفّر قواعد المعلومات والبيانات α=  0.03إحصائيّة )

ظم المعلومات االدارية لمواكبة النّتيجة اّن توفر قواعد المعلومات والبيانات تدعم عملية تطوير وتحديث ن

كشف اي التطور التي يستعين بها الكادر االداري لتوفير المعلومات الالزمة بتكلفة أقل وسرعة أعلى بهدف 

 .محاولة تهرب ضريبي و العمل على مكافحتها و الحد منها 

 الميزة التّنافسيّة اإلحصاءات المحور

ت قواعد البيانا

 والمعلومات

اإلرتباطمعامل   0.031 

 002. القيمة اإلحتماليّة

 10 حجم العيّنة

 

( بين مدى توفّر الّشبكات α=  0.03يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )رابعاً : 

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين مدى توفّر  . و الحد من التهرب الضريبيواإلتّصاالت 

( والنّتائج المبيّنة α=  0.03عند مستوى داللة ) و الحد من التهرب الضريبي الّشبكات واإلتّصاالت 

ه (، لذلك نقبل الفرضيّة الفرعيّة الّرابعة، أي انّ 0.001) بالجدول ادناه والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة تساوي

و الحد ( بين مدى توفّر الّشبكات واإلتّصاالت α=  0.03يوجد عالقة طرديّة عند مستوى داللة إحصائيّة )

تستخدم وسائل الشبكات واالتصاالت المتطورة  المصلحة .وتبيّن هذه النّتيجة اّن من التهرب الضريبي 

في انجاز االعمال، ونقل البيانات للحفاظ على السرية واالمان عند استخدام وسائل االتصال االلكترونية 
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والمعلومات الالزمة التي تساعد في عملية اتخاذ القرارات ،غير أنها تشجع على استخدام االنترنت بين 

  االدارات لرفع أدائها والتمام المهام في أقصر وقت

 الميزة التّنافسيّة اإلحصاءات المحور

الّشبكات 

 واإلتّصاالت

 0.202 معامل اإلرتباط

 000. القيمة اإلحتماليّة

 10 حجم العيّنة

و ( بين مدى توفّر الموارد البشريّة α=  0.03يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة )خامساً : 

و تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين مدى توفّر الموارد البشريّة  . الحد من التهرب الضريبي

( والنّتائج المبيّنة بالجدول ادناه والّذي يبيّن أّن α=  0.03عند مستوى داللة ) الحد من التهرب الضريبي 

(، لذلك نقبل الفرضيّة الفرعيّة الخامسة، أي انّه يوجد عالقة طرديّة عند 0.000) القيمة اإلحتماليّة تساوي

وتبيّن  .و الحد من التهرب الضريبي د البشريّة ( بين مدى توفّر الموارα=  0.03مستوى داللة إحصائيّة )

تستلزم توافر العاملين ذوي الخبرات والمهارات العالية لديها لتحقيق التميز  المصلحة المالية هذه النّتيجة اّن 

من خالل الهيكل التنظيمي الذي يستخدم لتبادل المعلومات لالستفادة منها بشكل أفضل بين العاملين والمدراء 

 .للتصدي و العمل على الحد من التهرب الضريبي  المصلحة أداء هذه لرفع 

 الميزة التّنافسيّة اإلحصاءات المحور

الموارد 

ةالبشريّ   

 0.202 معامل اإلرتباط

 000. القيمة اإلحتماليّة

 10 حجم العيّنة

( بين α=  0.03يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة ):نتيجة اختبار الفرضيّة الّرئيسيّة األولى

..تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين و الحد من التهرب الضريبي توظيف نظم المعلومات اإلداريّة 

( والنّتائج المبيّنة α=0.03عند مستوى داللة ) و الحد من التهرب الضريبي توظيف نظم المعلومات اإلداريّة 

(، لذلك نقبل الفرضيّة الّرئيسيّة األولى، أي 0.000) بالجدول ادناه  والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة تساوي

و الحد ( بين توظيف نظم المعلومات اإلداريّة α=  0.03انّه يوجد عالقة طرديّة عند مستوى داللة إحصائيّة )

بما ينسجم مع  توظيف معلوماتها لديها القدرة على  المصلحة . وتبيّن هذه النّتيجة اّن لتهرب الضريبي من ا

و استغالل هذه النظم و من خالل توظيف نظم المعلومات االدارية بدرجة متشابهة  االدارة الضريبية أهداف 
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كن ان يحاولوا المكلفون القيام بها و المعلومات و االستفادة منها في الكشف المبكر على اي عملية تهرب مم

 استدراك اي عملية ستحصل الحقا  كل هذه العوامل تساهم في الحد من التهرب الضريبي

 اإلحصاءات المحور
الحد من التهرب 

 الضريبي 

م توظيف نظ

المعلومات 

 اإلداريّة

 212. معامل اإلرتباط

 000. القيمة اإلحتماليّة

 10 حجم العيّنة

 

=  0.03:  توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة) الفرضيّة الرئيسيّة الثّانية اختبار .0.2.2

α) بين متوّسطات استجابات المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودورها في الحد من التهرب

الخبرة الضريبي  تعّزى للمتعيّرات التّالية )الجنس، العمر، المؤهّل العلمي، المسّمى الوظيفي، 

 ويشتق منها الفرضيّات الفرعيّة التالية : الوظيفيّة(.

(  بين متوسطات استجابات α=  0.03توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة )اوالً : 

.الختبار هذه تعّزى إلى جنس الحد من التهرب الضريبي المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في 

، والنّتائج مبيّنة في الجدول ادناه، والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة لجميع  tالفرضية تّم استخدام إختبار 

(، لذلك ال نقبل الفرضيّة الفرعيّة األولى ونقبل الفرضيّة 0.03( وهي أكبر من )0.231المحاور تساوي )

( بين متوسطات α=  0.03لة احصائيّة عند مستوى داللة )توجد فروقات ذات دالالّصفريّة، أي أنّه ال 

 تعّزى إلى جنس. الحد من التهرب الضريبي استجابات المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في 

المحور 

 الّرئيس
 العدد الجنس

المتوّسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 القيمة اإلحتماليّة tقيمة 

متوّسط جميع 

 الفقرات

 2.222 0.021 2.21 22 ذكر

 

0.231 

 0.221 2.00 01 أنثى 

 

(  بين متوسطات استجابات المبحوثين α=  0.03توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة)ثانياً : 

.الختبار هذه الفرضية تّم تعّزى إلى العمرالحد من التهرب الضريبي حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في 
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(  ، والنّتائج مبيّنة في الجدول ادناه ، والّذي One Way ANOVAنتائج اختبار التّباين )استخدام إختبار 

(، لذلك ال نقبل الفرضيّة 0.03( وهي أكبر من )0.302يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة لجميع المحاور تساوي )

توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة الفرعيّة الثّانية ونقبل الفرضيّة الّصفريّة، أي أنّه ال 

(0.03  =α بين متوسطات استجابات المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في ) الحد من التهرب

 تعّزى إلى العمر. الضريبي 

 

 مصدر التّباين المحور الّرئيس
مجموع 

 المربّعات

درجة 

 الحّريّة

متوّسط 

 المربّعات

قيمة 

F 

القيمة 

 اإلحتماليّة

 متوّسط جميع الفقرات

 221. 0 033. بين المجموعات

 212. 21 22.022 داخل المجموعات 302. 700.

 21 22.111 المجموع
 

 

(  بين متوسطات استجابات α=  0.03توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة )ثالثاً : 

تعّزى إلى المؤهّل  الحد من التهرب الضريبي المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في 

(  والنّتائج One Way ANOVAنتائج اختبار التّباين ).الختبار هذه الفرضية تّم استخدام إختبار العلمي

( وهي أكبر من 0.012مبيّنة في الجدول ادناه ، والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة لجميع المحاور تساوي )

توجد فروقات ذات داللة (، لذلك ال نقبل الفرضيّة الفرعيّة الثّالثة ونقبل الفرضيّة الّصفريّة، أي أنّه ال 0.03)

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة  (α=  0.03احصائيّة عند مستوى داللة )

 تعّزى إلى المؤهّل العلمي. الحد من التهرب الضريبي ودوره في 

 

المحور 

 الّرئيس
 مصدر التّباين

مجموع 

 المربّعات

درجة 

 الحّريّة

متوّسط 

 المربّعات
 Fقيمة 

القيمة 

 اإلحتماليّة

متوّسط 

جميع 

 الفقرات

 021. 0 2.020 بين المجموعات
2.22

2 
 230. 21 22.123 داخل المجموعات 012.

 21 22.111 المجموع
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( بين متوسطات استجابات α=  0.03توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة)رابعاً : 

تعّزى إلى المسّمى  لحد من التهرب الضريبي االمبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في 

(  والنّتائج One Way ANOVAنتائج اختبار التّباين ).الختبار هذه الفرضية تّم استخدام إختبار الوظيفي

( وهي أكبر من 0.122مبيّنة في الجدول ادناه، والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة لجميع المحاور تساوي )

 (، لذلك ال نقبل الفرضيّة الفرعيّة الّرابعة ونقبل الفرضيّة الّصفريّة،0.03)

بين متوسطات استجابات ( α=  1...)توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة أي أنّه ال  

تعّزى إلى المسّمى  الحد من التهرب الضريبي المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في 

يدلون  رؤوساء ، فالالرؤوساء الوظيفي.وتبيّن هذه النّتيجة انّه هناك اختالف في ادالء االراء بين الموظفين و

بينما الموظفين يدلون أرائهم بكل موضوعية وتجرد  م المصلحة بشكل عاأرائهم عادة بما يصب في خدمة 

 كون أسمائهم غير موضوعة على االستبانة وهذا ما يشعرهم باالمان عند ادالء أرائهم.

 مصدر التّباين المحور الّرئيس
مجموع 

 المربّعات

درجة 

 الحّريّة

متوّسط 

 المربّعات
 Fقيمة 

القيمة 

 اإلحتماليّة

 متوّسط جميع الفقرات

 122. 0 2.212 المجموعاتبين 

1.000 0.122 
داخل 

 المجموعات
2.121 22 .222 

 22 20.220 المجموع
 

 

(  بين متوسطات استجابات α=  0.03توجد فروقات ذات داللة احصائيّة عند مستوى داللة )خامساً : 

تعّزى إلى الخبرة  الحد من التهرب الضريبي المبحوثين حول نظم المعلومات اإلداريّة ودوره في 

(  والنّتائج One Way ANOVAنتائج اختبار التّباين ).الختبار هذه الفرضية تّم استخدام إختبار الوظيفيّة

( وهي أكبر من 0.211مبيّنة في الجدول ادناه، والّذي يبيّن أّن القيمة اإلحتماليّة لجميع المحاور تساوي )

توجد فروقات ذات خامسة ونقبل الفرضيّة الّصفريّة، أي أنّه ال (، لذلك ال نقبل الفرضيّة الفرعيّة ال0.03)

( بين متوسطات استجابات المبحوثين حول نظم المعلومات α=  0.03داللة احصائيّة عند مستوى داللة )

 تعّزى إلى الخبرة الوظيفيّة. الحد من التهرب الضريبي اإلداريّة ودوره في 
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 مصدر التّباين المحور الّرئيس
مجموع 

 المربّعات

درجة 

 الحّريّة

متوّسط 

 المربّعات
 Fقيمة 

القيمة 

 اإلحتماليّة

 متوّسط جميع الفقرات

 221. 0 131. بين المجموعات

 212. 20 22.112 داخل المجموعات 211. 2.001

 21 22.120 المجموع
 

 

 االستنتاجات و التوصيات  .1

 االستنتاجات  .1.1

 : االولىالخاصة باختبار الفرضية الرئيسية  .2.2.2

تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وعلى النحو يوجد أثر ذو داللة احصائية لتوظيف نظم 

المعلومات االدارية بأبعاد )البرمجيات، قواعد البيانات/المعلومات،الموارد البشرية، الشبكات/ االتصاالت( 

ة في الجنوب التابعة لوزارة المالية اللبنانية  مما في الحد من التهرب الضريبي  في المصلحة المالية االقليمي

يدل على أن هذه المصلحة  محل الدراسة وموظفيها متفقون على األهمية التي تلعبها استراتيجيات نظم 

المعلومات االدارية بتوفر هذه الوسائل المختلفة كوسائل تكنولوجية تسهم في الحد من التهرب الضريبي  ، 

" مما تمتلكه المصلحة ، من موارد البشرية المعززة بنظم المعلومات االدراية والتي لها وهذا ما واضح جليا

دور كبير في المساهمة في الحد من التهرب الضريبي  باعتبار المحرك الحقيقي لها والقائمة على التصميم 

جيا المتطورة، غير أن والتنفيذ والتحكم من خالل القوى البشرية المتعلمة والمتدربة على استخدام التكنولو

شبكات االتصاالت ساهمت بشكل كبير في سرعة معالجة المعلومات وكيفية المرونة في التعامل مع المواقف، 

السيما المواقف التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار وكل ذلك انعكس ايجابا على الخزينة من جهة و التزاما 

الخمسة تبين انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائيّة عند للمكلفون من جهة اخرى. اما الفرضيات الفرعية 

مستوى داللة بين مدى توفّر) المكونات المادية ، البرمجيات ، قواعد المعلومات و البيانات ، الموارد البشرية 

  ،االتصاالت و الشبكات  ( و الحد من التهرب الضريبي

 

 : الخاصة باختبار الفرضية الرئيسية الثانية .2.2.2
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ات اك اختالفات جوهرية ذات دالالت احصائية بين المبحوثين على مستوى العناصر لنظم المعلومال توجد هن

 العمر (لخبرة ، المؤهل العلمي ، الجنس ،ااالدارية باختالف المتغيرات )المسمى الوظيفي ،

 توصيات الدراسة :  .1.1

، لما له من نتائج ايجابية على المصلحة زيادة تفعيل دور الموظفين في طرح أرائهم وأفكارهم البناءة في  -2

 من خالل االداء االبداعي واالبتكاري. عليها 

، وذلك بمتابعة ومواكبة كل ما هو جديد وحديث في مجال أنظمة الوزارة ايالء اهتمام خاص من قبل  -2

من خدمات المعلومات االدارية، ومسايرة التطورات والمستجدات بشكل دوري لتعزيز أوضاعها ومخرجاتها 

 .و اكثر تحصينا منعا للتهرب الضريبي  تجعلها أكثر تميزا

بتكييف أوضاعها التنظيمية  الوزارة اعطاء أهمية خاصة لنظم المعلومات االدارية وذلك بأن تقوم هذه  -0

بدعم اساسي  داعم في مكافحة و الحد من التهرب الضريبي  بالنظر الى نظم المعلومات كمورد استراتيجي 

 االدارة العليا الالزمة لذلك.من 

ال سيما االداريين والموظفين  الوزارة اعداد برامج تدريبية للعاملين وذلك لرفع كفاءة ادائهم في هذه  -2

م وتمكينهم ورفع قدراتهم للتعامل مع نظم هكل منهم في مجالهم ، بغية تأهيل الضريبي ووكل الكادر 

، وزيادة وعي مستخدمي نظم المعلومات بكيفية استخدامها واستغاللها المعلومات االدارية الحديثة والمتطورة 

 .في الحد من التهرب الضريبي  بالشكل الصحيح وجعلها ميزة تستفيد منها في تعزيز وضعها الحالي

 الوزارة توفير اليد العاملة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة العالية الستخدام نظم المعلومات االدارية في هذه  -3

وذلك بتحفيزهم وترغيبهم في الحصول على شهادات عملية عالية لالستغالل االمثل لهذه الموارد ومحاولة 

 .قدراتهم االستفادة منها لتعزيز 

قوننة المركز االلكتروني في وزارة المالية وجعله مديرية مستقلة، وأن يخضع العاملين فيه )بمعظمهم  -1

مجلس الخدمة المدنية أسوة بباقي موظفي اإلدارة. وأن تتضمن المديرية  عاملين على الفاتورة( المتحانات في

دوائر ترعى عملية التدريب المستمر والتوعية وتطبيق كل ما هو جديد في عالم التقنية وأن يتم تقديم المكافآت 

تاتًا واالستغناء بضرورة توعية اإلداريين بأهمية تكنولوجيا المعلومات و   والحوافز للمبدعين في هذا المجال

تطوير األنظمة االلكترونية بحيث تستوعب كل أنواع التصاريح الضريبية مما و  عن العمل اإلداري التقليدي

 يسهّل على المكلف أعباء طباعة التصاريح وإرسالها عبر البريد وانتظار ساعات طوال إلنهاء المعامالت.
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يات عالية في العلم ويتمتعون بقدرات وخبرات في مشاركة المدراء والمسؤولين الحاصلين على مستو -2

 مجال عملهم في وضع األنظمة االلكترونية التي تتناسب مع واقع اإلدارة الضريبية.
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