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 املقدمة
 

ــ  أشــرف                      احلمــهلل ر را العــا و ل والوــسال والســسر عل

أبي القاسم حممهلل بن عبـهلل ار وعلـ     حبيب ار األنبياء وا رسلو ل

 ..وبعهلل .. آله الطيبو الطاهرين

ـُعهلل الضرائب                    تفرضهامن اإليرادات احلكومة اليت  taxesت

سؤسسات ل ولل  حمدهللدات تتقاضاها من األشخاص أو ا  جتبيها أوأو 

 تدهللدل وي والتعليمات ل وتشم  عل  أههللاف التشريعات والقوانو

 ..احلاكم فلسفة الهللولة ومذهبها االقتوادي نظامها يف ضوء 

تتعهللد القنوات اإلنفاقية هلا ل منها ما تذهب إىل اإلنفاق و              

تم صرفه االستهسكي واإلنفاق االستثماري ل كما هو عليه ل ما ي

كرواتب  سؤسسات الهللولة وللخهللمات العامة والتنمية للبسد 

 ..والنفقات احلكومة أو نفقات الهللولة 

ههللاف األحتقيق هو ل الضرائب  ا ُيجب  من إنفاق  وأفض                 

 ..عامة ال وا واحل وا نافع

 ة لبايجلاول الضرائب وإدارته نظار تلف خيوبطبيعة احلال ؛                

 ..آخر ل ومن دولة إىل أخرى  من نظار اقتوادي إىل ل وما يعول عليه

ا األنظمة الهللميقراطية ل حم فمثًس ختتلف قيمة الضريبة يف               

ا وادقة عليها من ممثلي و ل من حتهلليهلل قيمة الضريبة يرتتب
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ما يتطلب من كوظيفة مجع الضرائب و به ما يعههللمنه ل و الشعب

 .. اقهاإنف

ل  هللفعهالشروط  وتفرض الضريبة حبسب ما يتدقق من               

 ..الضريبة عل  شك  مبلغ أو منتوج  كونحما تور

نا ا عاصر يكون الهللفع عل  شك  مبلغ ل ودون ويف عا                

ما يرتتب عل   اشرال لهللافع الضريبة ل كما هوأن يرتتب حقوق مب

 ..الهللخ  أو الثروال 

حينما ل وخطورال تواعهلل فرض الضرائب من قب  الهللولة                 

تثق  كاه  ا واطن البسيط ل والسيما يف الظروف الوعبة اليت 

ل وضعف وأمنه متر بها الهللولة ل كونها متث  حتهلليا للمواطن 

 ..القهللرات اإلسرتاتيجية للهللولة 

ل أهمية بهذا اخلووص الضرييب ل يظهر بشك  واضح و               

جانب للواقع اإلنساني الذي يعيشه اجملتمع ل وهو  الهللراسة ا يهللانية

( عليه السسر)مما يوجه به أمري ا سؤمنو اإلمار علي بن أبي طالب 

 :بالقول لواحهلل من عماله 

ي َصسِحِه ِف إنََّفل َلُه ْها ُيْوِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرهلْل َأَتَفقََّو)                

 نَّأَلل ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصسَح ِلَمْن ِسَوَول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوِحِهْم َصَصسَو

اَراِل ي ِعِمَيكُْن َنَظُرَك ِفْلَو. ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ

  ُك إالََّ  ال ُيهلْلَرلِل نَّأَلل اِج َري اْسِتْجسِا اخَلْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاأَل

ْهَلَ  َأَول سَد ْخَرَا الِباَراٍل َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَماَراِل ؛ َوبالِعَم

 ( .يًس َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأل اَدالِعَب

التدسس اإلنساني الذي يشم  ك  فئات و البناء وهذا               

تكام  حلراك حلقات ا  اجملتمع ل نابع من االستيعاا والوعي

 ..االقتواد 

 بثقلها ما يتعلق بالضرائب اليت توب االنتباه إىل ومنه                 

ل وبطبيعة وأمنه ًا عل  كاه  اإلنسان الفقري أوال وآخر وجديمها
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الضريبة عل  كاه   وعبء التاجر ُيَدمِّـ  ثق فوق لل  ل  احلال ل

 ..ا ستهل  النهائي 

ل وا ضامو الواسعة ل اآلخر العمق اإلنساني العظيم أما                  

 :عنهلل تتمث   ل ومنها ما يشم  مكونات وحماور البدث

 ! (َوُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَدُش الظُّْلِم ) 

بك  مكوناتها البشرية واجتاهاتها ا سؤسساتية                 

قرارات الوأنشطتها االقتوادية واالجتماعية ل وما حتمله من 

سياسات ؛ اجلزئية والكلية ل وما السرتاتيجيات واإلطط واخلو

يرتتب من احلقوق والواجبات اليت توون كرامة اإلنسان ل أين ما 

 ..كان موقعه من اخلريطة االجتماعية 

وال ننس  التههلليهللات اليت توب يف جمرياته من الفساد               

 ..اإلداري وا الي ل ورحما السياسي 

 وضرورالل  للموضوع البالغةاألهمية ل تربز من هذا ا نطلق                 

 ..معاجلاته لك  زمان ومكان وموقف 

ة هلا حماورها اجلامعة بو الضريب كانت الهللراسة ومنه                

البالغ اخلطورال عل  و الشائ  وإدارال هذا ا لفل والنظار الضرييب 

مستقب  البناء منه ول اإلنسانية ومستقب  ل مستقب  اإلنسان 

 ..والتنمية ا ستهللامة ل العمراني 

ا ومضامو حمهللودال ل  جوانب بطروحات  وبهذا سيتم النظر               

 .. ورد يف ؛ نهج البسغة ل والفكر ا عاصر 

متمنيًا من العلي القهللير أن أيف ا وضوع حقه ل وأعاجل أهم                 

 ..ي يسعه البدث ل ومن ار تعاىل التوفيق اجلوانب الذ
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 املبحث األول
 واجملتمعالضرائب واإلدارة 

 

يتطلب لتبيان خطوط البدث الرئيسية ل البهلل من تناول                   

جوانب من األمور ا تعلقة بالضرائب واجلباية وإدارتهما ل وما يتعلق 

دية اخلاصة احملققة بالطبقات االجتماعية واألنشطة االقتوا

كيفية ول  ستوى معو من الضرائب والرسور اليت تفرضها الهللولة 

جبايتها ل وكونها حمور استقطاا وتفاع  ما حيقق حركة 

السوق التجارية وسوق العم  والتبادل التجاري ل لذا سيكون يف 

 :هذا ا بدث اآلتي 

 .التمهيهلل : أواًل 

 ية الضرائبإدارال الضرائب وإدارال جبا: ثانيًا 

 . الضرائب والقطاع اخلاص وطبقات اجملتمع: ثالثًا 

 

 التمهيد: أواًل 
 

يف التشريعات  الضريبةابتهللاًء وبشك  عار ؛ من التوجهات                 

 :اإلسسمية ل هو طوعية األداء الضرييب ل وبهذا تنقسم إىل 

  ل بشرطها وشروطها وحمهللداتها ل (وجوبًا ) طوعية الهللفع ؛

 ..اخلمس والزكاال ك
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       طوعية الـهللفع ؛ اسـتدبابًا ل بشـرطها وشـروطها ل ورحمـا

 ..بآفاقها غري احملهللودال ل كالوهللقات 

ويكـــون بنـــاء الضـــريبة ونظمهـــا الظـــاهرال والباطنـــة                  

ــة  واألمــر  احلــسل واحلــرار ل ؛ وفلســفتها علــ  أســس واتســاع ثقاف

العطـاء ل وااحـة    وأسـس واتسـاع   با عروف والنهـي عـن ا نكـر ل   

ــا  ــنفس وطيبه ــة غــي العطــاء ال ــ  ل واألخسقي والتعــاون والتكاف

 ..التضامين ا شرتك ل واتساع التعام  اإلنساني 

ــا                ــوانو   التشــريعات الوضــعية   أم ــن ق ــا م ــق عنه ــا ينبث وم

وإجباريـة ل وتفـرض    نقهلليـة  جعلت الضـرائب والرسـور  ؛ وتعليمات 

الفـرد  ) هللفعها ل سواء كان شخص حقيقـي ؛  ال ي ْنالعقوبات عل  َم

 ( ..شركات أو مسؤسسات ) ؛ ل أو شخص معنوي ( أو األفراد 

ورحما تضع الهللولة ختفيضات الضرائب والرسور لـهللافعيها يف                 

توقيتاتها أو ما يسبق توقيتات الهللفع ل كدـوافز أو تشـجيعات علـ     

ل وللـ   جلهـات ا عنيـة   نظار ضرييب تضعه الهللولة للجباية من ا وفق

 .. واجهة النفقات العامة للهللولة  دون مقاب  ليتم 

وباخلوــوص يف األنظمــة الرأااليــة ل تعــهلل الضــرائب                       

 .. ةلهللولل إيرادي أهم موهللرل  والرسور

 بشك  مباشر وغري مباشر ل وقهلل تكون تفرض الضرائبو                 

  بعــ  خ  ل وضــرائب نوعيــة علــتوــاعهللية علــ  الــهلل الضــريبة

 ..ا متلكات وبع  القطاعات 

ورحما يتم إعفاء دخـول معينـة ألسـباا متعـهللدال منهـا ؛ مـا                       

يــهللخ  ضــمن حمهللوديــة الــهللخ  ل أو ألغــراض تنمويــة ل أو ألســباا 

لتدقيـق   األخـرى  إنسانية وأخسقية وإسرتاتيجية ل أو إحهللى الوسائ 
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ــة  ــا ل والسياســات احلكومي ــق ب منه ــا يتعل ــة السياســة م التنموي

.وهكذا .. االقتوادية 

 

   

وميث  النظار الضرييب ؛ تشكيلة الضرائب يف دولة ما ل                  

اجتماعي ل  –وبوجود سلطة ل وبناء فلسفي ل ونظار اقتوادي 

يتدهللد زمانه ونشاطه ومواقعه وصفاته ل وحبسب ا كونات 

 .. ة الوظائفية واألههللاف ا رسوم

حيث بهللأ البناء اإلنساني للضرائب يف العور القهلليم  ل                

حينما مت وضع مبادئ وقيم بشأن عهللالة توزيع عبء الضريبة عل  

وفق توزيع الثروال ل وما تزامن معها بشك  عادل وغري عادل ل منح 

اإلعفاءات واالمتيازات ل وما اخرتقها من استخهللار األساليب غري 

ية يف جباية الضريبة ا تعهللدال ل ويف العور الوسيط ل مل اإلنسان

يكن با قهللور زيادال الضرائب  واجهة نفقات الهللفاع ل واالستعاضة 

..باإلعانات بهللله 

 

 

وبعهلل قيار الثورال الوناعية وتطور الفلسفة السياسية                  

ة والنظار االقتوادي وما أحهللثه من تغيريات للعسقات االجتماعي

كان اختياري ل ومنها ما كان من  أن أصبح االلزار الضرييب بعهلل

نظرية التعادل ل وما اختذ من العقهلل الضرييب ا ستنهللال عل  العقهلل 

ل واعتبار الضريبة بقسط تأمو تهللفع ( جان جاك روسو)االجتماعي 
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ت الهللولة ل الضريبة حمثابة مثن خلهللماا خاطر ل وحمنظور آدر ايث ؛ 

مهللرسة الطبيعيو ؛ دين عار عل  مجيع ا واطنو ل  والضريبة عنهلل

لتدقيق حاجاتهم  ثصنتويف القرن التاسع عشر حتهلليهلل ضريبة الهللولة 

عنهلل البع  اآلخر من االقتواديو  ثصنالعامة ل لكن الضريبة 

عناه يف اجملال االقتوادي ل وأضفوا عليها طابعا حممرفوضة ا خالف 

بو فرض يكون اعي ل وأيضًا اجتماعيا ومبهللأ التضامن االجتم

..لألنظمة الهللميقراطية والرب انية  ةالضرائب واالجراءات الهللاعم

 

  

واحلياد وا ساواال والعهللالة واالبتعاد بالضريبة عن السلوك                 

العبثي ل والبهلّل من اتباع مبهللأ االستيعاا والشعور والقناعة واإليفاء 

الضرائب خبووصياتها وعمومياتها  واالستطاعة واالستجابة يف دفع

الهللولة ل  –والقهللرات عل  الهللفع ل وما يرتتب من احلقوق االجتماعية 

 ..ا يرتتب عل  الطبقات االجتماعية وم

كما هو احلال ما يرتتب عليه من الضرائب التواعهللية ل أو                

بوجه آخر ما يتعلق بضريبة تفرض عل  قطاع صناعي أو زراعي أو 

هللمي أو معلوماتي ل والتدهلليات تكمن ضمن ا واقع والتوقيتات خ

وا واقف والبناء ل أو ما يتعلق بنفقات ا عيشة واالستهسك ومستوى 

ا رونة واحلاجة واإلشباع ل وما يتعلق بالبناء والتنمية ا ستهللامة 

 ..وا ستمرال 

ل  هناك اختسف يف تفسري مهلللول العهللالة الضريبية                

:وبشك  عار ميكن التمييز بو اجتاهو 

 

 

  أحهللهما تفسري ضيق يقتور عل  تناوا اجلانب ا الي

للضريبة ل وتنضوي العهللالة الضريبية فيها ل وتكون 
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مساواال التضدية أو التوزيع العادل لألعباء الضريبية بو 

 ..ا واطنو 

  التفسري ا وسع للعهللالة الضريبية يتناول مجيع جوانب

ل ( أي اتفاقها ) يبة من استثنائها إىل استخهللار حويلتها الضر

حبيث يتخط  حمضمون العهللالة النطاق التقليهللي ل ويعتقهلل 

الكثري بأن الضريبة العادلة متمثلة بالضريبة العامة 

ا وحهللال ل وهو قسري عل  مجيع االشخاص واألموال ل 

وتتساوى أعبائها عل  اجلميع ل وعبء الضريبة ومعيار 

 ..يق ونظرية ا نفعة احلهللية ا تناقوة للنقود التطب

وبهذا ال يكون مهلللول العهللالة مطلقا ل وتتعهللد وجهات                  

النظر ل وتكون اجتاهاتها متباينة تتأثر بالفلسفات السياسية ل 

ونسبية النظرال ا وضوعية للضريبة ل ونسبية االجتاهات اإلنسانية 

 ..يف الفلسفات الوضعية 

أما اجلباية فإنها ليست حقيقة مستقلة ل ولكنها جمال                  

إطار مركب هو  متعهللد اجلوانب وميهللان نشاط يقيم عسقات يف

 ..اإلطار االقتوادي 

بوصفه جمموعة ( اقتوادي)ويتمث  هذا االطار يف نظار                 

اليت  –هللمات اج والتوزيع واستهسك ا واد واخلأي االنت –أنشطة خاصة 

هي جزء من ك  مرتابط عضويا ل وما حيفز االمتيازات الضريبية 

وما حتققه ل ويسهم يف التنمية الشاملة واخلطط التنموية وأههللافها 

ما إدارال الضرائب وجبايتها ل وبه من اجلهللوى االقتوادية ل وما تسهم 

..حتم  ا سسؤولية يكون من 
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بهلّل من اتضاح صور الضرائب احلهلليثة وبشك  عار ؛ ال                    

بالتمييز يف ا عادلة الضريبية بو السلع الضرورية والسلع 

الكمالية ل وإعانات عائلية لتعوي  العائست الكبريال العهللد عن 

ما تتدمله من عبء إضايف نتيجة زيادال حجم استهسكها ل وهو ال 

د الوراع أو يتعارض مع وفرال احلويلة والعهللالة ل وعهللر اشرتاط وجو

التعارض بو األههللاف االجتماعية واالقتوادية واألههللاف ا الية 

 ..الضريبية 

يتدملها ا كلفون بوفة  وتعهلل الضريبة فريضة نقهللية               

كأداال مالية ل تلجأ إليها الهللولة من أج  ل هللون مقاب  نهائية وب

ة ل عل  حتقيق أههللافها عل  مقتض  ما يتم تبين من اإليهلليولوجي

الرغم من اختسف التوجه الضرييب بو األنظمة احلرال ل واألنظمة 

ا خطط هلا مركزيا اليت تقور بتدلي  النظار الضرييب وإصسحه 

ودراسة الضريبة كأداال لتهللخ  الهللولة ل ومل حتت  الضريبة يف 

 ..الفكر االشرتاكي سوى مكانة ثانوية 

ة ونظمها ا عاصرال ل يكون وحمنظور الفلسفة الضريبي               

تعهللي  اهليك  االجتماعي مثًس عن طريق الضريبة التواعهللية ل 

 ..حتوي  الضريبة لتعظيم موازنتها  وحتقق للهللولة الفرصة يف

وبهذا تكون الضرائب ؛ ضرائب مباشرال وضرائب غري                

من  ا باشرال ل وال ميكن القول بأن الضرائب ا باشرال أق  إنتاجية

الضرائب غري ا باشرال ل والضرائب غري ا باشرال عل  االستهسك مثس 

 ..أق  عهللالة من الضرائب ا باشرال 

يو ؛ وا فهور ا عاصر للضريبة مبين عل  مبهللأين تقليهلل               

م إضافة التهللخ  ل وأصبدت الضريبة وفرال احلويلة والعهللالة ل وث

متكن  سهلة ا نال ل ووسيلةل وي  واحهللال من ا وادر الرئيسية للتم

الهللولة من التهللخ  يف احلياال االقتوادية واالجتماعية ل وتوجيه 

االنشطة عل  حنو معو ل وإبراز وازدياد أهمية األخذ بنظر االعتبار 
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أهمية اجلوانب  اجلوانب االقتوادية واالجتماعية للضريبة عل 

 ..الفنية وا الية 

راسة الضريبة ركنا هاما من أركان االقتواد وأصبدت د                 

الزيادال العامة وا الي ل ويشم  التهللخ  الضرييب ؛ التخفي  العار ل 

احلهلل أو زيادال العبء الضرييب لتشجيع أو احلهلل من ولعبء الضرائب ل 

إعادال توزيع ولتدقيق أههللاف اجتماعية ل ونشاط اقتوادي معو ل 

 ..الهللخول احملهللودال  دال منها ألصداااالستفاوالهللخول ل 

ودور الهللولة ا عاصرال ؛ التوازن االقتوادي لعسج االزمة ل                

 ..وتنمية االقتواد القومي 

وبهذا يسؤدي إىل زيادال تهللخ  الهللولة واتساع نطاق نشاطها ل                 

 ..تها ل وازدياد نفول طبقة العمال يسؤدي إىل ازدياد حجم ميزانيو

لذا كان يف ا ذهب االشرتاكي ل إدارال وسائ  االنتاج                  

ركزية تقور بتخطيط ومتابعة ا يئة اهلومهار ل لواحل اجملتمع 

االقتواد القومي  والعناية بوياغةل االنتاج وتوزيع الناتج القومي 

..النظم الضريبية و وتنميته حمعهللل يتجاوز معهللالت التنمية ل

 

  

بهلّل من اإلشارال إىل أن فرض الضرائب يف البيئة اليت يسودها وال              

الفساد اإلداري وا الي والسياسي ل هلا خماطرها اجلبائية من جهة ل 

ل اإلنسانية –ورحما ضياع حقيقة أههللاف الضريبة وفوائهللها اإلمنائية 

والضرر يف االقتواد واجملتمع ل والضرر بالطبقة الفقريال الواسعة 

بينها وبو لوي الهللخول  ل احملهللودال ل واتساع الفجوالوأصداا الهللخو

 ..الكبريال 

واألخطر حينما تغطي الضريبة عل  ما يسرقه فئات                  

ويتداي  به من أصداا القرار والنفول واالمتيازات ل ل معينة 

 ..والسيما َمْن بيهلله موري األموال العامة وإنفاقها 
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عليه )خلووص يضع أمري ا سؤمنو اإلمار علي وبهذا ا                    

الوقاية والعسج يف النظار الضرييب واجلبائي وإدارتها ( السسر

 :بشك  بعيهلل عن الفساد وخماطره ل حيث يقول 

َ  ُخْنَت ِمْن نََّلِئْن َبَلَغِني َأل ي ُأْقِسُم ِباِر َقَسمًا َصاِدقًا َوإنِّ)                

اًل َتهلَلُعَ  َعَلْيَ  َشهللَّ نَُّشهللَّأَلل ْو َكِبريًا َو َشْيئًا َصِغريًا َأَفْيِء اُ ْسِلِم

(ْمِر َضِئيَ  اأَلل ْهِر َثِقيَ  الظَّل َقِليَ  الَوْفِر 

 

 . 

ومما ميثله ل كونه أرق  بناء للسياسة الضريبية                

د من الفساالعملية وإنسانيتها ل وتوجهاتها اإلدارية ل ومحايتها 

 ..إلداري وا الي ا

وما هذا التوجُّه إال كونه بناء وقائي للمسؤسسة الضريبية                 

وبناء  ومحايتها من االحنراف والفساد ل وخروجها عل  أنظمتها

 ..الفلسفة الضريبية ونظمها 

وهو محاية للموارد البشرية العاملة يف اجملاالت الضريبية ل                

قوق والواجبات ل وبناء النظار ا توازن وا تكام  بو ومحاية احل

 ..مسؤسسات الهللولة والناس 

 

 إدارة الضرائب وإدارة جباية الضرائب: ثانيًا 
 

استكمااًل ِلما سبق وما سيلدق توضيده حول ما يتعلق                  

بالضرائب ل يتطلب تبيان جانب آخر أال وهو احملتوى ا فاهيمي 

وما تتطلبه من مستوى إداري وإدارال جبائية ل فالضريبة  للضريبة ل

:
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  إلزار أو فرض نقهللي ورحما غري نقهللي ل تشم  رعايا الهللولة ل

دون مقاب  ل مباشرال وغري مباشرال ل وتهللفع للسلطات العامة 

وُيعهلل إيراد للهللولة ل يسهم يف مواجهة النفقات العامة ل 

ا ستورد من  ويسهم يف محاية الهللولة ل ووسيلة تفرض عل 

 ..ومنها االقتوادية ل لتدقيق سياسة احلكومة  ل السلع

  من مذهب وأهميتها ومعاجلاتها ل ختتلف فلسفة الضريبة

 اقتوادي إىل آخر ل مثس ضمن النظار الرأاالي خيتلف

عن النظار االشرتاكي ل وكسهما  باألولوية الضريبية

ر خيتلف عن النظار ا ختلط ل وعنهم خيتلف النظا

 ..اإلسسمي 

  من هذا احملهللد تسهم الهللولة يف تكوين الهللخ  ل وهلا نويبها

ل أو االستثمار  االدخار أو االستهسك كما هو عليه الهللخ  ل

تعفي الهللخول الوغريال ل لكن ومنه تلدقه الضريبة ل وما 

 ..الضريبة غري ا باشرال من خسل االستهسك  تظهر هناك

 ضرائب ؛ الهللرجة ال ياتحو تونيف الضرائب ل فإن مستو

األوىل تكون مباشرال ل والثانية والثالثة تكون غري 

مباشرال عل  الهللخ  واالستهسك ل وهناك الضريبة 

أو الهللخول ل لتدقق احلهلل من  التواعهللية عل  الثروات

 ..التباين بو ملكية الثروات 

 أال وهي  ل ميكن وضع حتهلليهلل شك  للضرائب ا عاصرال

ا تشم  عل  الضرائب ا باشرال وغري الضرائب الرقمية ل رحم

 ..ا باشرال 
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فهي تنفيذ األعمال بوساطة أما اإلدارال وبشك  عار ؛                  

 .. رسومة حبسب اخلطط والقرارات لتنفيذ األههللاف ا ا وارد البشرية

 Managerialالعناصر أو الوظائف اإلدارية  احما فيه               

Function بشك  عار من ؛ التخطيط والتنظيم  ا تكونة

وتنمية ا هللراء والرقابة ل وهي تشم  فعاليات ا شروع أو ا سؤسسة ل 

لكنها تتكام  معها وظائف ا شروع وتشم   ل وا ختلفة بذل 

اهليك  شك  ا شروع أو ا سؤسسة ومكوناتها الذي يوضدها 

 ..التنظيمي 

بأنها عنور من عناصر اإلنتاج ل  واإلدارال بالنسبة لسقتوادي               

وما يهتم بتنظيم وتنسيق العناصر األخرى من ؛ األرض والعم  

والرأاال ل بغ  النظر عن تقسيماتها التقليهللية أو احلهلليثة أو 

..ا عاصرال ل بههللف حتقيق أعل  مستوى من الكفاءال 

 

 

جه األههللاف وهنا إلدارال الذات ل األهمية البالغة ل ولل  حمو                

ل وبلورال ومحاية الذات ا نتجة  ةوالقيم واألخسق الوظيفي

 ..األدائية ا تكاملة  –حمنظومتها التنفيذية 

كنظم وسياسات ل وإدارال جباية ل وإدارال الضرائب والرسور                  

الضرائب والرسور ل حما تتطلبه من استيعاا البيئة اجملب  منها تل  

ور ل وما حيتاجه من عم  مشرتك خمطط له ل الضرائب والرس

يف وتنفيذ اخلطط ا رسومة حبسب أدق األساليب األدائية ا ستوعبة 
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للجانب اإلنساني ل واإلنساني يف أساليب جبايتها ل حبيث نظمه 

تتهللخ  مجلة من األمور ا وقفية وا كانية والزمانية ا هللعومة 

 ..ور عل  الناس بالعهللل وا ساواال ل البعيهلل عن الظلم واجل

ومنه ما حيتاج إدارال ورقابة وتوجيه ا وارد البشرية العاملة                 

هلهللف ؛ عهللر استشراء  ل ضمن مسؤسسات أو هيئات الضرائب والرسور

الفساد اإلداري وا الي ل ومحاية احلقوق والواجبات ل ومتاس  وجناح 

الطبقات إنسانية سياسة ونظم الضرائب والرسور ل ومحاية 

ل ك ٌّ يف مستواه  ل واحليلولة دون ظلم الناس االجتماعية

 :ل فدماية االجتماعي واالقتوادي 

  ا ستويات لات الهللخ  ا رتفع عل  أساس دوران احللقات

االستثمار ل يعين  –االقتوادية ل وباخلووص االدخار 

محاية قيار مشاريع ل ومحاية توسيع مشاريع ل ومحاية 

فرص التوظيف والتشغي  ل وفرص  –لعم  استهللامة سوق ا

تنمية وتطوير ا وارد البشرية ل وفرص تنمية وتطوير رأس 

 ..ا ال ا عريف ل وا تقهللر منهم من ا واهب والقهللرات الريادية 

   محاية ا ستويات لات الهللخ  ا تهللرج ل والسيما الهللخ

غري ا ستقر ل وما حيقق محاية وا تذبذا ا ندف  أو 

االقتوادي ل  –اإلشباع ل والوضع اإلنساني  – احلاجة

األخسقية ل وهو الهللاعم حلركة  –وامتهللاداته االجتماعية 

 ..االقتواد  –السوق 

وهنا يظهر مستوى تأثري السياسات والنظم الضريبية                   

حبسب الشمولية ل وميكن بيان جانب منه با خطط ا بسط 

 :وا ختور اآلتي 
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 يبو مهللى انسابية وتأثري الضرائب (   ) خمطط 

 عل  اجملتمع وأنشطته

 

تربز أهمية تنمية ا هارات اإلدارية والفنية ؛ هنا و                   

التخطيطية والتنفيذية ل لبناء نظم ضريبية قائمة عل  أساس 

اجلباية ل تتبناها الهللولة ومسؤسساتها  -الثقافة اإلنسانية للضرائب 

ات العسقة ا باشرال وغري ا باشرال باخلطط الضريبية ل ودراسة ل

الظروف بشك  مستمر حلماية ا واطن من أعباء الضرائب 

االجتماعية ل وما  –ومستوياتها اليت تسؤثر عل  التنمية االقتوادية 

يفرزه من استتباا األمن وبناء العسقات اإلنسانية ل داخ  ا سؤسسات 

م عسقة بشك  مباشر وغري مباشر ل وَمن هلاجلبائية  –الضريبية 

ل ليستوعب العمق اإلنساني وإسرتاتيجيته ا واطنو  مع

اإلستثمارية ل حما فيه ما تتضمنه من محاية حراك سوق العم  

 :( عليه السسر)وفرص العم  ا واتية فيه ل عنهلل قوله 

ي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفِض َأْراَراِل اأَلي ِعِمَيكُْن َنَظُرَك ِفْلَو)                  

َمْن َطَلَب اخَلَراَج اَراِل ؛ َوبالِعَم َ  ال ُيهلْلَرُك إالَّلِل نَّأَلل اِج َراْسِتْجسِا اخَل
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 ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأل اَد ْهَلَ  الِعَبَأَول سَد ْخَرَا الِباَراٍل َأبَغْيِر ِعَم

(يًسَقِل

 

. 

أو يتضمنه مفهور الضرائب عنهلل أمري ا سؤمنو ؛  و مما حيمله               

وبسسمة آلية ل أن يكون إنساني بالتوجه السياسي الضرييب 

 ..اجلباية وقنواتها البشرية وا ادية 

تتكون حماوره من ؛ وكونه بشك  مباشر وغري مباشر                

ال يعيق حما يت ل موقف ل مكان ل منتج ل عهللالة ل مساواال ل توق

حتقيق مبهللأ وههللف البناء ل ومنه لتنمية االقتوادية واالجتماعية ل ا

 ..مبهللأ التهللخ  حمفهور تنظيمي وإنساني للضريبة و

 ( :عليه السسر)ال عنهلل اإلمار علي لكون مواقع اإلدار                

َصسِحِه ي ِف إنََّفل َلُه ْها ُيْوِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرهلْل َأَتَفقََّو)               

 نَّأَلل ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصسَح ِلَمْن ِسَوَول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَصسِحِهْم َصَو

(ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ

 

 . 

والتفقُّهلُل يف ل (  هلْلَتَفقََّو) واإلدارال ا يهللانية والعملية تبهللأ من ؛                  

لُُّب ما غاا من الشيء ل وَتَطلُّب ما َفَقهلْلَته ل وَتَفقَّهلْلُته َأي َتَط: اللغة 

.َطَلْبُته عنهلل غيبته 

 

  

إلدارال تها وخووصياتها ل حتم  أروع صور لوبعموميا                 

؛ مما يتضمنه عمق متطلبات ثقافة ( هلْل َتَفقَّاإلدارال بال) اإلنسانية ل 

ل وال إرهاا ل وال حواجز  وال رهبةالوعي والتعاون ل وإنه ال ضغوط ل 

  ..راية 

سانية ل إال اإلدارات ا عاصرال وتنظيمات اإلن هوهو ما ال حتمل                

ل والفاقهلل ل الذي ال يتعهللى نظرت تسيري األعمال  اجلانب اليسري منه

  ..ألسلوا التدسس اإلداري الريادي ا ستهللار 
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دارية وما تتطلبه من ثقافة التعام  مع وبناء الشخوية اإل               

بروح معاجلة ما حتتاجه ا واقف ل واآلخر ل بك  أخسقية وإنسانية ل 

أو جباية  العسقات ل – ما يتطلبه إدارال جباية احلقوقل وجانب منها 

الضرائب والرسور ل اليت ال تقف عنهلل عتبة حاجات الهللولة ومسؤسساتها 

حهللودها إىل توزيعها بعهللالة  ومتطلبات إنفاقاتها ل ب  تتعهللى

 ..ومساواال 

َوال  )؛ حتسسية تتمث  يف وتكون آليات إدارال اجلباية                

ْكَثَر ِمْن ِمْنُه َأ َوال َتْأُخَذنَّل ّن َعَلْيِه كَاِرهًا ُمْسِلمًا َوال َتْجَتازَّ ُتَروَِّعنَّ

ْن َفاْنِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأ َفإَلا َقهلِلْمَت َعل  احَليِّل َماِلِه  َحقِّ اِر ِفي

  َتُقوَر َبْيَنُهْم ِكيَنِة َوالَوَقاِر ؛ َحتَّاْمِ  إَلْيِهْم ِبالسَّ ُثمَّل ْبَياَتُهْم ُتَخاِلَط َأ

ْرَسَلِني َأل ِعباَد اِر : َتُقوَل  ُثمَّل ِة َلُهْم ِديََّوال ُتْخهلِلْج ِبالتَّل َفُتَسلَِّم َعَلْيِهْم 

ل ْمَواِلُكْم اِر ِفي َأ آلُخَذ ِمْنُكْم َحقَّل َفُتُه يْم َوِليُّ اِر َوَخِلإَلْيُك

َفس ل ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌ  . وُه إىل َوِليِِّه ْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفُتسَؤدَُّفَهْ  ِر ِفي َأ

ْو ُتوِعهلَلُه ْن ُتِخيَفُه َأَأ ْنَعَم َلَ  ُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِرَوإْن َأل ُتَراِجْعُه 

َكاَن َلُه  ْنَفإل ٍة ْو ِفضَّْعَطاَك ِمْن َلَهٍب َأْو ُتْرِهَقُه َفُخْذ ِما َأْو َتْعِسَفُه َأَأ

َتْيَتَها َفس َفإَلا َأل ْكَثَرَها َلُه َأ َفإنَّل ِبإْلِنِه  ْو إِبٌ  َفس َتهلْلُخْلَها إالََّماِشَيٌة َأ

َبِهيَمًة َوال  َوال ُتَنفَِّرنَّ. ُخوَل ُمَتَسلٍِّط َعَلْيِه َوال َعِنيٍف ِبِه َتهلْلُخْ  َعَلْيَها ُد

ل َخيِّْرُه  َواْصهلَلِع اَ اَل َصهلْلَعْيِن ُثمَّل َصاِحَبَها ِفيَها  َوال َتُسوَءنَّل َها ُتْفِزَعنَّ

َخيِّْرُه  ُثمَّل َصهلْلَعْيِن اصْهلَلِع الَباِقَي  ُثمَّ. ِلَما اْخَتاَرُه  َفإَلا اْخَتاَر َفس َتْعِرَضنَّ

  َيْبَق  َما َفس َتَزاُل َكذِلَ  َحتَّ. ِلَما اْخَتاَرُه  َفإَلا اْخَتاَر َفس َتْعِرَضنَّل 

(اِر ِمْنُه  ِفيِه َوَفاٌء ِلَدقِّ اِر ِفي َماِلِه ؛ َفاْقِبْ  َحقَّ

 

 . 

ل (  َوال ُتَروَِّعنَّ )من اجلباية  –ويبهللأ اجلانب التنفيذي لإلدارال                  

الَفَزُع ل با سؤثرات النفسية وا ادية : والرَّْوُع والرُّواع والتََّروُّع 
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واإلنسانية ل وإىل جانب لل  االبتعاد عن ؛ االكراه ل وجتاوز عل  

 ..احلق 

ل ويبو دقة (  ْمَواِلُكْماِر ِفي َأ َحقَّ )واحملهللد اجلبائي ؛                  

اجلبائية ل وطوعية األداء ا الي من خسل إنسيابية  –ظومة ا الية ا ن

  :ضمن إدارال السسؤال لسياق ل صهللق اجلواا من البناء النفسي 

 ( وُه إىل َوِليِِّهْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفُتسَؤدَُّفَهْ  ِر ِفي َأ) 

جتمع واجلواا صهللق ما يتدقق من آلية جباية األموال ل وما                

تطبيق ل النابع من ا عادلة بو احلق واألداء ل وفطرية وعفوية األداء 

الشرع اإلهلي ل وما يتدقق يف اإلسسر من أداء احلقوق ألداء احلقوق 

 :ا قابلة لكفتها ل والذي يكشف 

 مستوى دقة األداء= مستوى اإلميان 

ْنَعَم َلَ  َوإْن َأل س ُتَراِجْعُه َفل ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌ  ) والهلللي  ؛                 

ْو ُتْرِهَقُه ْو َتْعِسَفُه َأْو ُتوِعهلَلُه َأْن ُتِخيَفُه َأُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأ

 ( . ٍةْو ِفضَّْعَطاَك ِمْن َلَهٍب َأَفُخْذ ِما َأ

ق ما ألداء حل حتهلليهلل حق ار  ما يعقبه من أخسقية إدارالو                

حهللده الشرع اإلهلي ل وجناح إدارال الضرائب ومناهجها اإلنسانية ل 

 ..وإدارال جباية الضرائب ومناهجها 

ل ميكن  ما تقهلّلر ل وتكامًس معه ومن جهة مرتبطة مع               

 :حتهلليهلل األمور اآلتية 

  وهو يشم  لات النظار أو التشريع : أخسقية البناء الضرييب

م  من يهللخ  ضمن هذا النظار وإدارته ل الضرييب ل أو يش

 ..للدهلل من الفساد اإلداري وا الي ومستوى ما سيتدقق 

وما تكون عليه الثقافة الضريبية اليت تبهللأ ما قب                

حت  ا علومات ا رتهللال ل وما امتهللادها التشريع الضرييب و

الوصول إىل  حت يتعلق بالتماس  األخسقي من أبسطه 
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بيع شرف اإلنسان وكرامته احلماية من ل وهو  أعقهلله

 ..وامتهانه للرليلة 

  فهناك ضرائب ل وهناك متطلبات إدارال : إدارال الضرائب

الضرائب اليت حتم  من الفلسفة اإلنسانية لإلدارال ل وتنفيذ 

 ..إنسانية الضرائب بك  حرفية لتدقيق األههللاف ا رسومة 

  سلسلة نظامية  ويتدقق بتطبيق: بناء النظار الضرييب

والبيئة اخلارجية ل والظروف اليت ل البيئة الهللاخلية  ؛ تبهللأ من

متر بها الهللولة واجملتمع ل والبناء ا سؤسساتية وا شاريع 

هللمية والسلعية وا علوماتية ل بك  اجتاهاتها العامة اخل

 ..واخلاصة 

وما تتطلب من النظر للعمران والتنمية ا ستهللامة ل               

ما يتطلب من النظر للتوقيت الضرييب ل وا وقع الضرييب ل و

وا وقف الضرييب ل وسعة ا شمولو بالضريبة ل ورحما 

تشم  عل  فئة معينة من الذكور واإلناث ل أو الفئة 

ل أو ما يتعلق بالعاق  وغري العاق  من البشر وغري العمرية 

... يب ما ميتهلل به إىل القانون أو التشريع الضريل والبشر 

 .وهكذا 

  بعهلل بلورال النظار الضرييب وحساباته : إدارال النظار الضرييب

من الوجهة اإلنسانية وحت  ما بعهلل  ل ا تمثلة ا تعهللدال األوجه

اجلباية ل وتأثرياتها والتضديات ا نظورال وغري ا نظورال ل مع 

األخذ بنظر االعتبار اجملتمعات ا تطورال واألكثر دخ  ل 

ق  تطور واألق  دخ  من ا تطورال ل واجملتمعات األ
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واجملتمعات ا تخلفة اليت ينخف  فيها الهللخ  وتتسع فيها 

 .وهكذا .. ة البطالة والفقر واجله  وا رض وترتفع نسب

ال ميكن أن تكون ارجتالية النظار الضرييب ل لذا              

وبو ليلة وضداها يوهللر تشريع أو قانون ليهل  اجملتمع 

 .. اهله بالضرائب ويثق  ك

تبهللأ ا هار اإلدارية يف إدارال النظار الضرييب كوجود و             

نظري وكبناء تطبيقي ل وكيفية التعام  مع الفجوات 

 ..ونقاط الضعف والقوال يف النظار الضرييب 

  ا يعين الوصول إىل مرحلة مموهو : إدارال جباية الضرائب

داء الضرييب لتدقيق األما يتطلبه من ول التنفيذ  -اخلطط 

 ...األههللاف ا رسومة 

  وهي األنظمة اليت تتدم  ك  ما : األنظمة اإلنسانية

يتطلب النظر إىل إنسانية أي مشروع وأي تشريع ل فتقور 

وعواقبه ومسؤثراته وثقله وجهللواه بهللراسة عمق التشريع 

 ..ا ادي وغري ا ادي والنفسي ل ا باشر وغري ا باشر 

  وهي أنظمة عمياء ال تتبن  إدارال : إنسانية األنظمة الس

ل ب  هلا أجنهللاتها  تتبن  حقوق الناس دولةال إدارال اإلنسان و

والتعسفية ل  اخلاصة والفئوية واحلزبية وا ولدية

ري مباشر ل ارجتالية التشريع ل وتكون بشك  مباشر وغ

ري نظر  ا حيو  من تأثريات مادية وغوتطبيقاته ل وال ت

عل  مستوى لل  سية وأخسقية ل سواءا كان مادية ونف

  .. اإلدارال ل أو عل  مستوى اجملتمع ل أو عل  مستوى ا شاريع
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  ومما يشم  علم النفس الضرييب : علم النفس الضرييب

ك  من تشمله الضرائب بشك  مباشر وغري مباشر ل 

سواء كانت الضرائب مباشرال أو غري مباشرال ل وال نغف  و

الضطرابات النفسية والوراع ل ورحما القلق النفسي وا

ارتكاا اجلرائم بشقيها اجلنح العنف ويو  إىل مرحلة 

 ..واجلنايات ل ليتعلق مثس بعلم نفس اجلرمية 

  ومما يشم  علم النفس : علم النفس اإلداري والتنظيمي

اإلداري ل ك  من يهللخ  ضمن منظومة إدارال وجباية 

وثقافة خاصة  الضرائب ل وما حيملوه من ثقافة عامة

حبكمة  عل  وفقها ل ليتعام  اإلنسان - بالضرائب

 ..وإنسانية 

  ومما يشم  عل  ا ستويات : علم النفس االجتماعي

النفسية لك  شرائح اجملتمع ل وما ينتج عنه من تعاون 

ومعوقات ل ليتسع عنهللها القوال والضعف يف البنية 

 ..والتماس  االجتماعي 

 ل ومنها مسؤسساتها للهللولة  :فتها مشول الوعي الضرييب وثقا

شخص له عسقة أو  ك  ا عنية بالضرائب ل فضًس عن 

 ..متأثر بالضرائب 

وعمومًا ميكن تبيان العسقات بو مكونات ؛ ا نظومة                  

الضريبية وإدارتها ل واجلوانب النفسية وأنظمها اإلنسانية وفلسفتها 

 وا بسط وا خطط ا ختور ...ر الضرييب وإسرتاتيجياتها ل وبناء النظا

 :اآلتي يوضح لل  
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 يبو األنظمة وفلسفتها الضربية وإدارتها (   )خمطط 

 النفسية -بو اجلوانب اإلنسانية 

 

 الضرائب والقطاع اخلاص وطبقات اجملتمع: ًا ثالث
 

ت يف التشــريعا الضــرائب فلســفة وممــا تكــون عليــه                  

؛ ا نظورال وغري من األضرار ا تعهللدال باجملتمع تلدق  أن الاإلسسمية ل 

ـ  ا نظــورال   كوســـيلة ومندــ  يف الســـلوك   ال ومنــع مـــن اختالهـ

مـن سـلبيات آنيـة     ال ِلما هلـ عنهلل الظروف غري االعتيادية االقتوادي 

حركة االقتوـاد الـوطين ل ومنـه    البالغ عل   اومستقبلية ل وتأثريه

 ..ل وحت  حركة سوق العم  ستهل  وا نتج السوق وا حركة 

ات يف احنــراف االجتاهــات الفكريــة ل واجتاهــ تــأثريالمنــه و              

ل  هاواختال صنع القراراتما يرتتب عليه من ول اخلطط اإلسرتاتيجية 

إدار  

 امضيائب

إدار  

امنظتا 

 امضينبي

فوسفة 

امنظتا 

 امضينبي

بنتء 

امنظتا 

 امضينبي

فوسفة األنظصة 

 اإلنستن ة

فوسفة األنظصة 

 امال إنستن ة

إدار  

جبتنة 

 امضيائب

  امنفس ةو

 امضينبي

ةو  امنفس 

 اإلداري 
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 التوجـه ل و يةالنفسـ االجتاهـات  ومنه االنعكاسات والتأثريات عل  

 .. أو الهللخ  الوطين  سل واجتاهات دخول النا يالسلوك

ويشم  هذا االهتمـار يف اجتـاه الـنظم الضـريبية ومسـارها                     

ــه أصــداا التجــارال والوــناعة ل    –اإلنســاني  الســلوكي ل حمــا في

ل حيث يقول وتقويم دورهم اإلجيابي والسليب ا سؤثر عل  اجملتمعات 

 ( :السسر عليه)

ـ تُّاْسـَتْوِص بال  ُثمَّ)                 : ِص ِبِهـْم َخْيـرًا   ْووَأل َاِت اَعي الوِّـنَ َلِواِر َوجَّ

ـ ل اُ َتَرفِِّق ِبَبهلَلِنـِه  َول اِلِه اُ ْضَطِرِا ِبَماُ ِقيِم ِمْنُهْم َو ـ ُهْم َمـوَ إنََّف ل اِفِع ادُّ اَ َن

ـ اِعـهلِل وَ ا ِمـَن اَ بَ ُبَهُجسََّول اِفِق اُا اَ َرَبْسَأَو ـ ل اِرِح اَ َط ل َبْدـِرَك  ي َبـرَِّك وَ ِف

ـ   َحَول َجَبِلَ  َسْهِلَ  َوَو ُُوَن  َول ا اِضـِعهَ اُس ِلَمَوْيـُث ال َيْلَتـِئُم النَّ ال َيْجَتـِر

هلْل َفقََّتَو. َوُصْلٌح ال ُتْخَش  غاِئَلُتُه ل اِئَقُتُه اُف َبُهْم ِسْلٌم ال ُتَخإنََّفل ا َهَعلْي

ـ وَرُهْم ِبَدْضـَرِتَ  وَ ُأُم ـ  -ْعَلـْم  اَو. اِشـي ِبـسِدَك   ي َحَوِف ـ  َعَم ـ  نََّأ - َ لِل ي ِف

ـ َمْلارًا ِلاْحِتَكـ َول بيدـًا  َوُشـّدًا قََ ل اِحشـًا  رٍي ِمـْنُهْم ِضـيقًا فَ  ِثَك ل اِفِع َن

ـ َول اِت اَعي الِبَيَتَدكُّمًا ِفَو ـ لِل ـ َعْلاٍل ِلاُا َمَضـرَّ َ  َب لـ   َعْيـٌب عَ َول ِة امَّ

(الُوالاِل 

 

  . 

 ل ضرييبال –السلوك االقتوادي  التدهلليات حينما يكونو                  

ــ    ــهللخول ا نخفض ــها أصــداا ال ــائج يتدمل ــ  ونت ــهللخول حمند ة وال

 .. من يتضرر احملهللودال ل لكونهم أول

؛  الضـرائب  تههلليـهللات ارتفـاع و  نى ل ينـتج عـ  ومن جهة أخـر                   

 أصـداا رُوس األمـوال  هروا األموال ا ستثمرال وا هللخرال ل أو جتميهلل 

 ..التداي  عل  القوانو والتشريعات  ل أوألمواهلم 

أو رحما تكمن التدهلليات وا خاطر يف التهرا الضرييب ل وما                 

والتنميـة  واإلضرار باالقتوـاد  يكون من اخلل  يف جباية األموال  ل 

 ..االقتوادية ا ستهللامة 
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دقـق مـن   واستههللاف ا ستطاع يف تلبيـة األداء الضـرييب ا ت                   

الهللراســة ا ستفيضــة اإلنســانية  ل حيقــق عــهللر تــذمر اجملتمــع ممــا 

تفرضه الهللولة من ضرائب تثق  كاهـ  ا ـواطن وتهـهللد اسـتمرارية     

 ..بية احلاجات الضرورية وإشباعها قهللراته يف تل

ال َول  ِبـَبْع ٍ  ا إالَّاٌت ال َيْوـُلُح َبْعُضـهَ  َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)                

(..  ٍ ا َعْن َبْعِغَن  ِبَبْعِضَه

 

  . 

والبهلّل من بيان أمر لـه األهميـة يف البنـاء اإلسـسمي للهللولـة ل                      

ل ( كثابـت  ) الهللولـة ؛  : وهو أن األطراف الـيت تشـرتك يف البنـاء هـي     

ل واجملتمع ل واجلماعة ل والفرد ل وك  له ( كمتغري ) واحلكومة 

 ..ريات والتفاصي  والتكام  دوره يف اجمل

وميكن توضيح لل  ل عل  وفق مـا أراه ل بـا خطط ا ختوـر               

 :وا بسط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبو بشك  خمتور ومبسط (   ) خمطط 

 تكام  بناء الهللولة يف اإلسسر
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بالقطــاع اخلــاص وتعــهللد الفلســفة اإلســسمية ومــا اهتمــار                

نوع موـادر  ل إال اجتاه ت( اِت اَعَلوي الوَِّناِر َوبالتُّجَّ) ؛  مشاريعه ومنه

الهللخ  الوطين أو القومي من جهة ل وتنوع موادر اإليرادات واجلبايات 

احلكومية من جهة أخرى ل فضًس عن اتساع فرص العمـ  والتنميـة   

االفتوــادية واالجتماعيــة ل وتنميــة القــهللرات وا واهــب ل ومراكــز 

 .إخل  ..وتنوعها  القوى الوطنية

ل ليتدقق والبيئة االقتوادية الودية ا ناسب وتهيئة ا ناخ                 

ــة واجملتمــع ل واحلمايــة مــن   التضــخم التعــاون ا شــرتك بــو الهللول

ل كمـا هوعليـه مـا يولِّـهلله االسـترياد والتوـهللير والتمويـ         والعجز

بية وفاعليـة  االستقرار االقتوادي وانسيال وما يتدقق من والتنمية 

َوُراَّ  ) ؛ االقتوـادي  –الهللورال االقتوادية ومحاية األمـن االجتمـاعي   

(! َيِسرٍي َأْنَم  ِمْن َكِثرٍي 

 

 . 

ورحما تركز ا ذاهب االقتوادية عل  الضـرائب ل وتهمـ  أو                  

تتجاهــ  مــا دور تعــاظم االســتثمار وإنتــاج الســلع االســتهسكية   

  ا علوماتية ل ومـا ميكـن إسـهار الرتكيـز     والسلع اإلنتاجية وحت

عل  الوناعات اإلستخراجية الهللاعمة وا متهللال وا كملة هلا أفقيـًا  

أو وعمودياً  للوناعات التدويلية ل وما حتققه للدـهلل مـن اسـتنزاف    

ا واد اخلار وتوهلليرها ل دون االستفادال من تونيعها وتوهلليرها ههللر 

مـا حيوـ  للـنفط اخلـار ومـا      أو بيعها حمليـًا دون اسـتريادها ل ك  

جيري من تكرير النفط ل واستنزاف وضياع ما يتدقـق للهللولـة مـن    

 ..مكاسب إيرادات العمست األجنبية الستريادات 

أخطر ما ويواجهه اجملتمـع مـن رأس هـرر الهللولـة وقياديِّـه ؛      و                 

! ( َوُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَدُش الظُّْلِم) الظلم واالستبهللاد ل 

 

 .. 
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ــه التدســس                       ــاني ل حينمــا يهللعم ــق التوجيــه اإلنس وعم

بالضعيف من أعل  مستوى قيادي يف الهللولة ل والسيما فيما حتملـه  

النظم الضريبية وإدارال جباية الضرائب والرسـور مـن جهـة ل وتوزيـع     

احلقوق بعهللالة ومساواال من جهة أخرى ل والتأكيهلل عل  ا سـاكو  

 :واحملتاجو 

ِمـَن  ل يَن ال ِحيَلـَة َلُهـْم   ِذ  ِمَن الََّلَبَقِة السُّْفي الطَّاَر اَر ِف ثمَّ)                

َبَقـِة  ِه الطَّي هـذِ ِف إنََّفل ْمَن  الزَّْهِ  الُبسْؤَس  َوَأاجَو َواُ ْدَتِو َواِكاَ َس

اْجَعـْ  َلُهـْم   َول يِهْم َحقِِّه ِف ا اْسَتْدَفَظَ  ِمْناْحَفْظ ِر َمَول ُمْعَترًّا اِنعًا َوَق

 ي ُك ِّ َبَلـهللٍ ي اإلْسسِر ِفاِفِت َصَووِقْسمًا ِمْن َغسَّل اِلَ  ِت َمْيِقْسمًا ِمْن َب

ـ َول ْدَن  ي ِلأَلِذْقَو  ِمْنُهْم ِمْثَ  الَّأَلِل إنََّفل  ـ  ُك ٌّ قََ ل ُه هلِل اْسـُتْرِعيَت َحقَّ

اِمَ  اِفَه إلْحَكَذُر ِبَتْضييِعَ  التََّ  ال ُتْعإنََّفل س َيْشَغَلنََّ  َعْنُهْم َبَطٌر َف

(الكَثرَي اُ ِهمَّ 

 

 . 

تنظيمي  –ومفتاح اإلدارال ؛ هو ما يتدقق من سلوك إنساني                 

ْشـِعْر  َأَو) متكام  بالرمحة واحملبة ل وقيامه عل  مبـهللأ التدسـس ؛   

َعلْيِهْم  وَننَّال َتُكَول ْطَف ِبِهْم اللَُّول َة َلُهْم بَّاَ َدَول ِة يََّمَة للرَِّعْحَقْلَبَ  الرَّ

.. (ْكَلُهْم اريًا َتْغَتِنُم َأَسُبعًا َض

 

 . 

( اِدِهوَن ِعَباَن اُر َخْوَمُه ُداَد اِر َكَمْن َظَلَم ِعَبَو)                 

 

ل وهـو   

ال ل تهـهللد  مما يشمله ل نظم الضرائب والرسور ؛ ا باشرال وغري ا باشـر 

بها اجملتمع بشـك  عـار ل والعـب األكـرب علـ  طبقاتـه ا عهللمـة        

 ..هللودال الهللخ  بشك  خاص والفقريال واحمل

واألعظـم خطــورال تظهــر عنـهلل مراحــ  األزمــات االقتوــادية                   

 ..وا الية ل الوطنية منها واإلقليمية والعا ية 

                                                 
0

 . 439 -428ص / امصيجع نفسه   - 
. 427ص / امصيجع نفسه   - 2
3

 . 428ص / امصيجع نفسه   - 



 30 

والتعاون عل  معاجلة أمـور   ويف مقهللمتها الرمحة واللطف ل                

بك  ما تعنيه احلاجة ا قرتنـة حمتطلبـات   ل احلياال وحاجة اإلنسان 

ــانية ل     ــاء شخوــيته اإلنس ــه وبن ــة اإلنســان وكيان ــظ كرام حف

 ..      والشعور احلقيقي بويانة احلقوق ا تبادلة 

اإلشباع بـا خطط   –وميكن تبيان جوانب من حراك احلاجة                

 :سط وا ختور اآلتي ا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشباع -يبو دينامية احلاجة (  4)خمطط 

 

 –ا له خطورال عل  اجلوانب االقتوادية مموهو                    

االجتماعية ل وبيئتها األخسقية السلوكية ا سؤثرال عل  مسريال 

 ..ونهج احلياال 

طات ومنها وميكن محايتهم من ك  أشكال الضغو                 

النظم الضريبية الظا ة ل وما ميكن توافر هلم من مستوى إسعاد 

امحتجة 

 امصتدنة 

امحتجة غ ي 

 امصتدنة 

امحتجة 

 امنفس ة 

إشبتع غ ي 

 متدي

 إشبتع متدي

 إشبتع نفسي

امحتجة 

امصسصجد  

 لامصصجدد 
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تسهم بها الهللولة ومسؤسساتها إىل جانب ا شاريع اخلاصة وما الناس ل 

! (َوُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَدُش الظُّْلِم ) والعامة وا ختلطة ؛ 

 

 .. 
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 املبحث الثاني
 فسالضريبة وعلم الن

 

وتواصًس ِلما تقهلّلر ل ميكن تبيان ما أهمية اجلانب                  

النفسي ل وما ميكن لعلم النفس اإلسهار يف اجملال الضرييب ل الذي 

جيمع بو الناس وا وارد البشرية العاملة ضمن ا سؤسسات أو اهليئات 

رد الضريبية ل والتوجهات اإلدارية والسلوك التنظيمي ل وجانب مما و

بهذا اخلووص بو نهج البسغة والفكر ا عاصر ل وحبسب ما يسع 

 :البدث ل وستكون حماور ا بدث باآلتي 

 .علم النفس الضرييب : أواًل 

 . االرهاا الضرييب والرهاا الضرييب: ثانيًا 

 .الضغوطات النفسية والتهرا الضرييب : ثالثًا 

ودعائمه  واجلبائيهنهللسة وإعادال هنهللسة النظار الضرييب : رابعًا 

 . النفسية

 

 علم النفس الضريبي: أواًل 
 

الكثري من أروقة  ضمن Psychologyعلم النفس يهللخ  و                

حيث يهللرس اجلزء الهللاخلي للشخوّية مع ما يّتو  بالعقـ    لاحلياال 

الظـروف احمليطـة بـه ل ومـا     البيئـة و وما يتأثر بل الباطن أو السشعور 
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مــا تنتجــه اإلدراكــات والــهللوافع بيــان كست ل ويعانيــه مــن ا شــ

بالسلوك احلاص  من مجلة العوامـ  ا سـتقلِّة    الموّورل والفعاليات 

..والتابعة 

  

 

وانب السياسية ومنه ما يظهر فاعليته ضمن اجل                

واالجتماعية واالقتوادية ل وما يسؤدي للتوجه السلوكي ل فيكون 

لم النفس السياسي ل وعلم النفس ؛ عمنها تخووه له فروع م

 ..االجتماعي ل وعلم النفس االقتوادي 

أي : القوـهلل  يبـهللأ مـن   ل يف اللغـة  ؛  Economicsواالقتواد               

و مـا  . َأن ال ُيْسِرَف وال ُيَقتِّـر  : والقوهلل يف ا عيشة . استقامة الطريق 

يف اإلنفـاق وال   ْسـِرفُ عاَل مقتوـهلل وال َيِعيـُ  ل َأي مـا افتقـر مـن ال يُ     

..ُيَقتُِّر

 

 

الذي خيوض يف تفسري دورال : Economics علم االقتواد و               

احلياال االقتوادية وما يتعلق بأحهللاثها وطبيعة ظواهرهـا ل وربطهـا   

حما يتدكم بها مـن األسـباا والعوامـ  العامـة ل للوصـول إىل أمـور       

إشـباعها ل بأسـاليب   متعهللدال ل منها فهم احلاجات وإمكانيات سلوك 

..تعاظم نفع ا وارد النادرال واستثمارها التكنولوجي اإلنتاجي 
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 Micro – Economicsما ُيعـاجل االقتوـاد اجلزئـي    منه و                

األفراد وا شاريع ل وما يتعلق بقوى العرض والطلـب ل واألسـعار ل    من

من جهـة ل ومـا    وموقف ا ستهل  أو الزبون ل واختيار سلعة دون أخرى

ُيقابله من موقف ا نتج وما يتجه حمسؤشراته  سـتوى دوافـع االنتـاج ل    

 .. وما يتطلبه من توازن التدلي  االقتوادي اجلزئي 

 Macro – Economicsما ُيعاجله االقتوـاد الكلـي   أما                  

ــة واالســتقرار       ــة والنقهللي ــراءات ا الي ــادي لإلج ــه االقتو يف حتليل

ط ومعهللل النمو االقتوادي ل ومشاك  االقتوـاد القـومي أو   والنشا

؛ كا ســتوى العــار لألســعار واإلنتــاج واالســتخهللار  ىالــوطين اأُلخــر

..الكلي ل وتوازن التدلي  االقتوادي الكلي 

 

 

والّبهلل مـن معاجلـة ا شـاك  ا ختلفـة الـيت تواجـه الـهللول ل                        

 Economics Problem  للـ  ا شـكلة االقتوـادية   يف وتتقهللر 

بأسبابها وعناصرها ل ومنها ما يتعلق با شـكلة احملوريـة أال وهـي    

للموارد ل وما يتطلب من حلول  Relative Scarcityالنهللرال النسبية 

 .. فاعلة للوسائ  الكفيلة ا وصلة إلشباع احلاجات 

ــا  و                 ــه م ــول  من ــأميكــن الق ــادي  ب ــنفس االقتو ــم ال  ّن عل

Economics Psychology  ؛ يهللرس هذه اجلوانب من زاوية االجتاه

الفكـــري ل والـــهللواخ  النفســـية ل والتـــأثريات ا وجَّهـــة وا وجِّهـــة 

للســلوكيات االقتوــادية ل ولكــ  شــخص متمثــ  يف كونــه ؛ 

مستهل  وزبون ومنتج وبائع ومشرتي ل وما يتعلق بقنـوات التوزيـع   
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مـا حيملـه   مفولية غفال والتسويق و ختلف االجتاهات ل مع عهللر إ

اجملتمع مـن أبعـاد ثقافيـة وحضـارية وأخسقيـة وإنسـانية ل        -الفرد 

..الهللخ   –ومسؤثرات القهللرات ا الية 

 

 

جتتمع مجيعها يف منـّوع السـلوك االقتوـادي ؛ ومـا حيـ                       

ضمن تفاصي  الهللخ  واإلستهسك واالدخار واالستثمار ل وما حيهللث 

ل من زيادال أو نقوان ل وتضـخم وعجـز وانتعـا  ل     من تذبذبات فيها

ــة ل   ــة وموقفيـ ــة ومكانيـ ــباعات ل زمنيـ ــات وإشـ وحاجـــات ورغبـ

 ..بعقسنيتها أو طوبائيتها 

ل جانب مما من علم النفس االقتوادي ميكن القول أن و              

الذي يعتين  Tax Psychologyينبثق منه ؛ هو علم نفس الضريبة 

السلوكي قب  أو أثناء أو بعهلل فرض  –النفسي التأثري أو يهللرس 

 : كومية للضرائب عل  الناس ل بشقي الضرائبالسلطات احل

ل ( عل  السلع واخلهللمات ) ل وغري ا باشرال ؛ ( عل  الهللخ  ) ا باشرال ؛ 

..عل  ههللف وفلسفة وإسرتاتيجية  بتوجهاته ا بين

 

 

عن الرسور ل حيث إن وبطبيعة احلال خيتلف مفهور الضرائب               

الرسم ُيهللفع يف مقاب  حوول الفرد عل  خهللمة معينة ل قابلة 

..للتجزئة أو التجهلليهلل من الناحية الفنية 

 

 

وبذل  رحما يسؤثر النظار الضرييب وما يتم فرضه من رسور ل               

عل  نفسية الشخص احلقيقي أو ا عنوي ل وبهللوره يسؤثر عل  الهللورال 

 حما فيه الهللخ  واالستهسك ل وا ستوى العار لألسعار لاالقتوادية ل 

ا يسؤثر عل  احلركة الوريفية ل ومستوى االدخار واالستثمار ل ورحم
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واالدخار يف البنوك أو ا وارف ل أو يسؤثر عل  االقرتاض وحركة 

 ..البورصات 

 :وهو جانب مما يتضمنه النص ا بارك                

ي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاَراِل اأَلي ِعِمكُْن َنَظُرَك ِفَيْلَو)                

(اِج َراْسِتْجسِا اخَل

 

 . 

الضرييب ل  في للنظار الضرييب وما وراء الفرضوالبناء الفلس                

والنفسية ل واالقتوادية ل الذي جيمع بو اجلوانب ؛ اإلنسانية ل 

 ..ئة النفسية وحموره سسمة البي واالجتماعية ل

علم : وما يرتتب من معاجلات إسرتاتيجية تكميلية ميثله                 

ل (  ْرِضاَراِل اأَلِعِم) ؛ كائن يف الضرييب ل ومركزه  –النفس البيئي 

اآلثار  من ل وما يقابله(  َنَظُرَك) ؛  التوجيهية مضامينهتبيان و

 .. (  ْرِضاَراِل اأَلِعِم) ؛ الفاعلة  يةستقبلا 

ل وما (  ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَكَأ)  عمقها النفسي غري ا نظور ؛و                 

الكائن يف عقسنية السلوك التنظيمي الضرييب من يقابله 

 ( .. اِجَراْسِتْجسِا اخَل) ؛ القرارات الضريبية 

َ  ال لِل نَّأَل )؛  فلسفة النص ا بارك كملهوالسبب فيما ت                

ل سَد ْخَرَا الِباَراٍل َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَماَراِل ؛ َوبالِعَم ُيهلْلَرُك إالَّ

 .( يًس َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأل اَد ْهَلَ  الِعَبَأَو

ل سَد ْخَرَا الِبَأ) وسلسلة ما يتضمنه علم النفس الضرييب ؛                  

ل والعسقة اجلهلللية بو ؛ اخلراج ل والبسد ل والعباد ل (  اَدْهَلَ  الِعَبَأَو

حمستقب  التنمية يرتبط  ا يتدقق أثر مستوى العمارال ل ومنهوم

االستقرار النفسي ل وما يفرزه ا وقف ل واحلالة أو وجمريات 

حمستوى التدسس  مة ل ومهارال صاحب القرارا شكلة أو األز

 ..النفسي ؛ اجلمعي واجملتمعي 
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وترسيخ عملية امتهللاد مهارال ا ستهللامة ل وتعزيز التنمية                  

 :النفسي  -حلقات التتابع الضرييب التدسس ل وتأثري  -ا عرفة 

اَلَة إَح ْوَأل ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍا َأاْنِقَط ِوَأل ًة ِعلَّ ْوًس َأإْن َشَكْوا ِثَقَف )                

ْن ا َتْرُجو َأْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّل ا َعَطٌش ْجَدَف بَهَأ ْوَأل َرٌق ا َغْرٍض اْغَتَمَرَهَأ

ل ْنُهْم ْفَت ِبِه اَ سُؤوَنَة َعَعَليَ  َشْيٌء َخفَّ ال َيْثُقَلنَُّرُهْم ؛ َوْمَيْوُلَح ِبِه َأ

َمَع ل  الَيِتَ وَتزيِو َول اَراِل ِبسِدَك ي ِعَمَ  ِفْيَلوَن ِبِه َعُه ُلْخٌر َيُعوُدإنََّف

ُمْعَتِمهللًا ل يِهْم ِل ِفهلْلَتَبجُِّدَ  باْسِتفاَضِة الَعَول اِئِهْم اْسِتْجسِبَ  ُحْسَن َثَن

ا والثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَمل اِمَ  َلُهْم ا َلَخْرَت ِعْنهلَلُهْم ِمْن إْجَمِبَمل ِتِهْم َفْضَ  ُقوَّ

ا ا إَلوِر َماأُلُم ا َحهلَلَث ِمَنَمَفُربَّل ِرْفِقَ  ِبِهْم ْدَتُهْم ِمْن َعهلْلِلَ  َعَلْيِهْم َوَعوَّ

اَن الُعْمَر إنَّْنُفُسُهْم ِبِه ؛ َفْلَت ِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعهلُل اْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأَعوَّ

ا َمإنََّول ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأَت  َخَراُا اأَلا ُيسْؤَمإنََّول ْلَتُه ا َحمَُّمْدَتِمٌ  َم

ل اِء ُسوِء َظنِِّهْم بالَبَقَول ْنُفِس الُوالاِل عل  اجَلْمِع اِف َأا إلْشَرْهُلَهُيْعِوُز َأ

(اِعِهْم  بالِعَبِر ِة اْنِتَفِقلََّو

 

 .  

اجتاهاته اإلنسانية ل تبهللأ مستوى وعلم النفس الضرييب ل و                

مما تولهلله الضريبة من العبء النفسي الفردي واجلمعي واجملتمعي ل 

 ..ما يولهلله من حواجز نفسية بو الناس والهللولة أو احلكومة و

وجانب البهلل منه للتوازن الوقائي ا خطط له ل واحلماية من                

النفسية ل ومهللى التوجه اإلنساني لعم   –الضغوطات ا الية 

ال َو)  ل(  ًةِعلَّ ْوًس َأَشَكْوا ِثَق) ل (  اَدْهَلَ  الِعَبَأَو) الضريبة بو ؛ 

 ( .. ْنُهْمْفَت ِبِه اَ سُؤوَنَة َعَخفَّ) ل ( َعَليَ  َشْيٌء  َيْثُقَلنَّ

ا يبو أهمية التوازن يف النظم الضريبية ل وما مموهو                 

من جهة ل حتمله فلسفة وإسرتاتيجية الضرائب وعسقتها بالنفس 

 وسياسة احلكومة الضريبية من جهة أخرى ل ضمن دائرال ك 

 ..معين بالضريبة 
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ساني وأخسقي وعظمة التعام  معه ل حينما يكون إن                

 ..بعطاء ااحة النفس 

َفَمْن ل ْهِ  اإلْسسِر ساِل ُقْرَبانًا أَلَكااَل ُجِعَلْت َمَع الوَّالزَّ إنَّ)                

اِر ِحَجازًا َوِمَن النَّل اَراًل ُكفَّ َها ُتْجَعُ  َلُهَفإنَّل ْفِس ِبَها ْعَطاَها َطيَِّب النََّأ

َمْن  َفإنَّل َفًة َعَلْيَها َلَه َوال ُيْكِثَرنَّل َحهلٌل َنْفَسُه َها َأَفس ُيْتِبَعنَّ. َوِوَقاَيًة 

َفْهَو َجاِهٌ  ل ْفَضُ  ِمْنَها َيْرُجو ِبَها َما ُهَو َأل ْفِس ِبَها ْعَطاَها َغْيَر َطيِِّب النََّأ

(هلَلِر َطِويُ  النَّل الَعَمِ   ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَل لِة السُّنَِّب

 

 . 

السلوكي ل ما جيمع  -ودقة معاجلات علم النفس الضرييب               

ل ( ْعَطاَها َفَمْن َأ)  وسريان ااحة النفس ؛ ل (  َكااَل الزَّ) بو  ؛ 

 .( . ْفِس ِبَهاَطيَِّب النَّ) باالستقرار النفسي الكائن يف ؛ 

بشرطه طوعًا ل بالرغم من وجوا األداء  األداء وهو ما يكون               

 .. وشروطه

ل ب  يف معاجلة علم النفس الضرييب وال يقف عنهلل هذا احلهلل                 

ا تمث  عنهلل حتلي  النفس يضع توصيف للوجه اآلخر ألداء الزكاال 

ل ( َفًة َعَلْيَها َلَه َوال ُيْكِثَرنَّ) ل ( ُه َحهلٌل َنْفَسَها َأَفس ُيْتِبَعنَّ) ؛ والنتائج 

َيْرُجو ِبَها َما ُهَو  ) ل( ْفِس ِبَها َغْيَر َطيِِّب النَّ) ل ( ْعَطاَها َمْن َأ )؛  َفإنَّ

 ( :ْفَضُ  ِمْنَها َأ

   ٌ؛ ومما ميث  ل البناء الثقايف للتشريع ِة السُّنَِّبَفْهَو َجاِه

 ..النفسية الضرييب ل احملقق االستجابة 

 ميث  ما ُينقص من أداء مما ؛ الَعَمِ   ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَل

 ..الفرض الضرييبل بأداءه الطوعي عن ااحة النفس 

 َّاألخروي ل  - الهللنيوي األجر بناءمما ميث  ؛ هلَلِر َطِويُ  الن

ونتائج لل  ل لكون األداء فرض وواجب بشرطه وشروطه ل 

داء ونتائجه حمستوى جودال فالنفس حتبط جمريات هذا األ
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السلوك ل وهو جانب مما يعاجله  -األداء من معطيات النفس 

علم النفس الضرييب والسلوكي ل وامتهللاد األداء ا نظور 

 ..وغري ا نظور 

وهنا مت بيان جوانب مما يسع البدث من اجملاالت النفسية                 

احملتوى وا ضامو ا تمثلة ضمن النص ا بارك ل كما مت بيان 

 ..وا عاجلات ا وضوعية األخرى يف مواقعها من البدث 

 

 االرهاب الضريبي والرهاب الضريبي: ثانيًا 
 

ويظهر جانب آخر للنظم الضريبية ل أال وهو مهللى ا ساواال                 

والعهللالة للضريبة اليت تبهللأ من بناء ا نظومة الضريبية ل ومهللى 

ا سؤثرال ل وضمن هذا ا ناخ ا سؤثر بالضغوطات  التدسس والتعام 

عل  الفكر والنفس والتدسس ل وانعكاساته التنفيذية بهللورها 

عل  السلوك الفردي واجلمعي واجملتمعي ل وما يرتتب عل  البناء 

ا وقفي بو اإلرهاا والرهاا ل والوظيفي واألدائي بو ا سؤسسة 

لتوقعات النظر له من الضريبية ودافع الضريبة ل وما يرتتب علي

 ..ا ستقبلية ل وما يرتتب عل  اإلسرتاتيجيات التنموية ا ستهللامة 

ادال القانون ما تو  إليه الضرائب والرسور وسيل والتدهلليات                 

 ..بو العهللالة والظلم 

ولذا جيب أن ال يو  الناس إىل مرحلة الشعور ومرتاكمات                 

أو ما يرتتب بو الوعي والس وعي ل للوصول إىل البيئة الس شعور ل 

وا ناخ اجملدف للدقوق من جهة ل ومستوى القهللرال عل  دفع الضرائب 

 ..نفسية  –بس ضغوط اقتوادية  ل والرسور ا باشرال وغري ا باشرال

وحينما تتعهللى الضريبة والرسور ؛ ا سسؤولية والثقافة                

ات وكرامة اإلنسان وحقوقه ل وتتعهللى ما يتطلبه والقهللرات والتوقع
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ة التههلليهللات ل لتجعله يف حالة وبائي من محاية اإلنسان من ك 

االقتوادي ل وعهللر التأكهلل من ا ستقب  ل  –عهللر االستقرار النفسي 

ئمية االصطهللار وضمن مرحلة حمرجة وعهللر الطمأنينة ل ودا

 ..بالضرائب والرسور 

بو  الكائنة الرخوال ا نطقةعنهلل  طورتهاخوتكون                 

اجنرافها حنو الفساد اإلداري الفجوال الكائنة يف ول اجملتمع والهللولة 

 ..األخسقي اجملتمعي  -النفسي  وا الي ل واالحنهللار

تها حينما تعهلل الهللولة ل أقور الطرق حل  أزما والتههلليهللات               

 ..رض الضرائب والرسور ومشاكلها ا الية وخططها ل عن طريق ف

ما يكون مستههللف وعشوائي وغري عنهللوباخلووص               

نسانية مهللروس من حيث مسؤثراتها اآلنية وا ستقبلية عل  احلياال اإل

  :واالجتماعية وا ستقبلية ا رتتبة عل  

! (َوُظْلُم الضَِّعيِف َأْفَدُش الظُّْلِم ) 

 

 

االحنراف  ل وشك  من أشكاله لت وما جير من الويس                

وتعهللد أشكاهلا ا تمثلة باجلنح ل واقرتاف اجلرائم ل السلوكي 

 ..واجلنايات 

ما يتفاقم عنهلل ارتفاع خطورال مستوى حينواألخطر منه ل                 

 : مرحليت 

 ِّهة احلاكمة للهللولة ل أو ح به اجلاإلرهاا الضرييب الذي تلو

فرض ل احلاكمة من قراراتها أو اجلهةالهللولة  ما تونع وتتخذ

الضرائب والرسور عل  الناس ومهللخوالتهم ل وما يرتتب عليه 

.. ستهسك وا ستوى العار لألسعار اإل جمريات من
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 اخلوف ب مشدون بقي ا واطن يف جوالرهاا الضرييب ل الذي ُي

ا ستقب   ل ومن ك  تغيري  والرهبة النفسية ل واخلوف من

 ..ولة يف سياسة الهلل

 Phobicورحما يسؤدي لل  إىل انتهاج الهللفاع الرهابي               

Defense ا ناورال الهللفاعية اليت يلجأ إليها الشخص  ل وهو

..ليتجنب ك  ما يثري خوفه وقلقه الرهابي 
 

 

فيكون متعهللد التوجهات والتأثريات عل  مستقب  البسد                 

 والتعاون ا شرتك بو احلكومة قاتوالعباد ل وعل  مستقب  العس

ل ورحما اجملتمع ل وبو مكونات ومستويات وطبقات اجملتمع لاته و

ل وما يرتتب من وما يقرتفه الشخص متتهلل خطورته مع الذات 

 ..استغسل وظلم ال ُيدمهلل عقباه 

واجملتمع ل  نه ما يتولهلل من صراعات بو احلكومةوم               

وا سؤسسات  ات اجملتمع ل وبو القطاعاتوصراعات بو مكون

 ..البيئة اخلارجية ة يف الهللولة ل وبو البيئة الهللاخلية وا تنوع

ورحما يتعهللى لل  ليكون عرب احلهللود ل ورحما عابر للقارات ل              

كما حيهللث يف عا نا ا عاصر من إرهاا يف ك  مناحي احلياال ل 

 ..وأثره ا رضي النفسي عل  الشعوا 

وحلماية احلقوق والواجبات دون ا رور حمنطقة اإلرهاا               

 الفكر -ل البهلل من بناء الشخوية الضرييب والرهاا الضرييب 

 ..ا هار بك  ما حيمله من إنسانية للخوض يف 

ويظهر ا ضمون الوقائي والعسجي ل وما حيمله من العسقات               

لعم  واخلربال ومعاجلة ا واقف ا هنية بك  اإلنسانية وأخسقيات ا
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جمع بها إنسانية السلوك التنظيمي سيابية ومرونة وفاعلية ل ليان

دون ا ساس باحلقوق والواجبات ل اإلدارال واجلباية وا هنية ؛ بو 

عليه )ا تبادلة ل وهو جانب من مضامو قول أمري ا سؤمنو اإلمار علي 

 ( :السسر

ي َصسِحِه ِف إنََّفل َلُه ْها ُيْوِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرهلْل َأَتَفقََّو ) -

 اُهْم إالَّال َصسَح ِلَمْن ِسَوَول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَصسِحِهْم َصَو

( ْهِلِهَأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَلل ِبِهْم

  

 . 

ن إداري عسقات وتعاومستوى لوالتفقهلل أرفع               

وتنظيمي وقيادي لتجاوز احلواجز اليت ختلق اإلرهاا 

 ...والرهاا بو الهللولة والناس 

واحلواجز الطبقية تأخذ اجتاهاتها الراية وغري الراية ل  -

 :لهللولة واجملتمع ل وا سؤشر ا ا تبادل بو تعام ال مستوى يعين

ل ِبَبْعٍ   ا إالََّيْوُلُح َبْعُضَهاٌت ال َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)            

(..  ٍ ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو

 

 . 

ومما يتضمنه هو جتاوز القيود الراية ل وما يتولهلل             

ـَهلل  ورهبة وإرهاا ومشاك  ورهاا من ضغوطات وُعـق

الطبقية ل بك  التوجهات اإلنسانية وانسيابيتها 

 ..  واألزمات اإلصسحية البعيهللال عن ا شاك

العطاء بانسيابية ومرونة وفاعلية العطاء ل دون ضغوط وال  -

ْعَطاَها َفَمْن َأ )خوف وال رهبة ل كما هو عليه أداء الزكاال ؛ 

اِر ِحَجازًا َوِمَن النَّل اَراًل َها ُتْجَعُ  َلُه ُكفََّفإنَّل ْفِس ِبَها َطيَِّب النَّ
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ل َفًة َعَلْيَها َلَه َوال ُيْكِثَرنَّل َنْفَسُه  َحهلٌلَها َأَفس ُيْتِبَعنَّ. َوِوَقاَيًة 

ْفَضُ  َيْرُجو ِبَها َما ُهَو َأل ْفِس ِبَها ْعَطاَها َغْيَر َطيِِّب النََّمْن َأ َفإنَّ

َطِويُ  ل الَعَمِ   ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَلل ِة السُّنَِّبَفْهَو َجاِهٌ  ل ِمْنَها 

(هلَلِر النَّ

 

 . 

 ميتهلل لُيراعي حراك االقتواد وعلم النفس الضرييب -

اِر جَّاْسَتْوِص بالتُّ ُثمَّ) وطمأنينة النفس وتنوع االستثمارات ؛ 

(.....  ِص ِبِهْم َخْيرًاْووَأل َاِت اَعي الوَِّنَلِوَو

 

 . 

وهو ما ُيبعهلل الرهبة والرهاا عن شريان مسريال احلياال             

ل وُيبقي عل   االجتماعية –ا تمث  باجلوانب االقتوادية 

البيئة اجلالبة لسستثمار ا تنوع ل وسريان الطمأنينة يف 

البيئة النفسية االقتوادية ل دون اخلوف عل  ا واحل 

ا شرتكة ل ودون اخلوف عل  مستقب  سوق العم  ل 

 ..؛ الهللخ  واالدخار واالستثمار  وجمرياتوانسيابية 

وال ل بس رهبة  آلية بناء روح الطمأنية بو الهللولة واجملتمعو -

ّن َعَلْيِه ُمْسِلمًا َوال َتْجَتازَّ َوال ُتَروَِّعنَّ )وال إرهاا ؛ رهاا 

َفإَلا ل َماِلِه  ْكَثَر ِمْن َحقِّ اِر ِفيِمْنُه َأ َوال َتْأُخَذنَّل كَاِرهًا 

 ُثمَّل  ْبَياَتُهْمْن ُتَخاِلَط َأَقهلِلْمَت َعل  احَليِّ َفاْنِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن َغْيِر َأ

  َتُقوَر َبْيَنُهْم َفُتَسلَِّم ِكيَنِة َوالَوَقاِر ؛ َحتَّاْمِ  إَلْيِهْم ِبالسَّ

( ... ِة َلُهْمِديََّوال ُتْخهلِلْج ِبالتَّل َعَلْيِهْم 

 

 . 
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ل دون أههللافها وهكذا ميكن أن حتقق النظم الضريبية                  

 ..ل والرهاا الضرييب  رهاا الضرييبالوصول إىل مرحلة ومنطقة ؛ اإل

استتباا األمن و الطمأنينة استهللامة وترسيخمنه و                

 إدارالاالجتماعي ومتطلباتها اإلنسانية ل وانسيابية  –االقتوادي 

االستقرار النفسي ضمن بيئة مفعمة بجباية الضرائب ل وو

 ..والطمأنينة وااحة النفس يف األداء الضرييب 

العظيم يف منظومة وإنسانية اإلسسر ل حتقيق طوعية و               

ل وعمق إنسانيته التضامنية ل بك  صفاته ل وأخسقية األداء ا الي 

من  الشاخص هلللي السواء كان بوفة ضرائب أو رسور أو صهللقات ل و

 :األدلة القرآنية ا باركة 

ِ  اللَِّه ُثمَّ َلا ُيْتِبُعوَن َما َأْنَفُقوا الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبي)               

(  6 )َمنًّا َوَلا َأًلى َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنهلَل َربِِّهْم َوَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْدَزُنوَن 

َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَراٌل َخْيٌر ِمْن َصهلَلَقٍة َيْتَبُعَها َأًلى َواللَُّه َغِنيٌّ َحِليٌم 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا ُتْبِطُلوا َصهلَلَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواْلَأَلى َكالَِّذي (  6 )

ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َوَلا ُيسْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِر اْلَآِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِ  

هلًلا َلا َيْقهلِلُروَن َعَل  َشْيٍء َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌا َفَأَصاَبُه َواِبٌ  َفَتَرَكُه َصْل

َوَمَثُ  الَِّذيَن ( 64 )ِممَّا َكَسُبوا َواللَُّه َلا َيْههلِلي اْلَقْوَر اْلكَاِفِريَن 

ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضااِل اللَِّه َوَتْثِبيًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم َكَمَثِ  َجنٍَّة 

َتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َفِإْن َلْم ُيِوْبَها َواِبٌ  َفَط ٌّ ِبَرْبَواٍل َأَصاَبَها َواِبٌ  َفَآ

 .سورال البقرال  (62 )َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِورٌي 

ري العطاء بتكاملها ؛ الفكااحة وعنهللها تكون ثقافة                

 ..السلوكي  –والنفسي واإلنساني 

نينة لهللى ك  األطراف الهللاخلة ااحة العطاء ل تزرع الطمأو              

مراكز القوال االقتوادية وا الية حمستوى ضمنها ل وتكون 

كرامة  نوصمع ل  النفسي –واألخسقية يف االستقرار االقتوادي 
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ل  ةالطبقياخلريطة اإلنسان من موقع ل أين ما كان  الناس وحقوق

نفسي ل وبأي اجتاهاته صوا احلاجة واإلشباع ل ا ادي وغري ا ادي وال

اإلنفاقية ا نظورال وغري ا نظورال ل البعيهللال عن  واجملريات واألدوار

 ..العقهلل النفسية والفوارق الطبقية ل ومواطن ما يرتتب من الضرائب 

 

 الضغوطات النفسية والتهرب الضريبي : ثالثًا 
 

 خسل مشاك  متنوعة من أو احلكومة تواجه الهللولة                 

الضريبية ل والسيما عنهللما ال متتل  القهللرات يف نظمها  اتتطبيق

 ..ضريبة وتوقيتها وموقعها وموقفها حتهلليهلل الضريبة وا شمول بال

تنظيم القوانو وإنسانيتها ل ومهللى مراعاال ومنه ما يرتتب من                

احلقوق والواجبات ل وما يعاني منه الناس من ظروف أو مشاك  أو 

عور بالظلم ل ومستوى ات نفسية ل وشأزمات اقتوادية وضغوط

 ..والرأي العار  الوعي

وبهذا ال يكون التهرا الضرييب أو التهرا من دفع الضريبة                 

Tax Evasion أسباا ومعوقات عهللال ل منها ما يتعلق و علة إال عن

 :بأمور 

  التشريعات الوضعية الضريبية وغري ا هللروسة واليت ال تأخذ

 ..إلسرتاتيجية التوجهات ا

  ثقافة الهللفع الضرييب وجبايتها لهللى الهللولة وا شمول

 ..بالضريبة والرسور 

  لات الثقافة الضريبية اليت جتمع الهللولة مع الناس يف بيئة

داخلية متكاملة وبيئة خارجية عل  أساس بناء الشخوية 

 ..واالستيعاا والتعاون ا شرتك 
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 مربر هلا  الشعور بالظلم يف فرض الضرائب اليت ال.. 

  وصول الناس إىل مرحلة الشعور باالرهاا الضرييب والرهاا

 ..الضرييب 

  بو خمتلف الطبقات ووقعها الشعور بالفوارق الضريبية

 ..االجتماعية 

 الوطين حمسؤثرات الضرائب وا سؤثرات  مستوى تباطسؤ االقتواد

 ..الوطنية والعا ية 

   يف ل وتأثري وتراجع مستوى التوظل تراجع طلب سوق العم

 ..النظم الضريبية 

  تراجع القطاعات وأنشطتها االقتوادية واالجتماعية ل

 ..وضغوطات النظم الضريبية 

  االجتماعية حمقاب  النظم  –مستوى اجلهللوى االقتوادية

 .. الضريبية 

 توقعات الناس ا ستقبلية النظم الضربية و.. 

 رسور ل اعتماد الهللولة وانوباا توجهاتها عل  الضرائب وال

 ..دون االهتمار بالتنمية االقتوادية والرتبوية والتعليمية 

  عهللر اهتمار الهللولة أو حمهللودية اهتمار تشريعاتها باجلانب

 ..اإلنساني 

 الهللولة عل  معاجلة أزماتها ا الية ل دون  توجه انوباا

االهتمار بسسمة حلقات دوران االقتواد الوطين ل وما 

قطاعات وأنشطتها وتكاملها يتطلبه من محاية خمتلف ال
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الهللاعم الرئيسي  ل ل حلماية سسمة الهللخ  الوطينوفاعليتها 

ودعم تنفيذ اخلطط ل واإلسرتاتيجي لتماس  الهللولة 

 ..واستقامة وسسمة ا سؤسسات احلكومية ل احلكومية 

 عنهلل  التعسفي وا تسحق ل اهتمار الهللولة بالفرض الضرييب

احلر ل  سيما يف دول االقتوادمرورها بالضائقة ا الية ل وال

 ..ورحما االقتواد ا ختلط 

ل مركزيًا هلا ونادرًا ما يكون لل  يف الهللول ا خططة            

عل   ا سيطرال لكونها هيل ( التوجه االشرتاكي ) ومنها 

تتدكم بالعوام  ا تعهللدال للهللولة  وسائ  اإلنتاج ل وهي َمن

منه ما يتعلق حبراك ل ووالسيطرال عل  العام  االقتوادي 

 ..السوق ل وسوق العم  ل وحمهللدات دخ  الفرد 

وبطبيعة احلال ل هذا ما ينطبق عل  التشريعات والقوانو                 

الوضعية ل وليس عل  حقيقة التشريعات اإلسسمية اليت تتسع 

األخروية ل وما تعهلله من التوجه  –حلماية وبناء احلياال الهللنيوية 

اإلنساني ل وما يتطلب من بناء منظومة احلسل واحلرار  –البنائي 

الواسعة والشاملة ألنشطة احلياال الواسعة ل وبناء منظومة الثقافة 

الطوعية السمدة النفس والسلوك ل وبناء وعي احلرية وثقافتها 

اإلنسانية ا تكاملة مع اآلخر ل وبناء نظم العهللل وا ساواال عل  

 ..ا تكاملة بو الهللولة واجملتمع  أساس أخسقي داعم للمنظومة

 ل واستقراره والنفس والسلوك الفكر انبويعين االهتمار جب              

الطمأنينة ل واحليلولة دون تذمر الناس وتأثري الرأي العار ل بيئة وبناء 

واهلهللف هو اإلنسان ل وأساسه وإسرتاتيجياته ا ستمر وا ستهللامة هو 

ل مستقبلهم واستمرارية احلياال ل والهلللي  محاية الناس ومواحلهم و

 ( :عليه السسر)جانب من توجيهات أمري ا سؤمنو اإلمار علي 
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َفَمْن ل ْهِ  اإلْسسِر ساِل ُقْرَبانًا أَلَكااَل ُجِعَلْت َمَع الوَّالزَّ إنَّ ُثمَّ)                  

اِر ِحَجازًا َوِمَن النَّل اَراًل ُه ُكفََّها ُتْجَعُ  َلَفإنَّل ْفِس ِبَها ْعَطاَها َطيَِّب النََّأ

َمْن  َفإنَّل َفًة َعَلْيَها َلَه َوال ُيْكِثَرنَّل َحهلٌل َنْفَسُه َها َأَفس ُيْتِبَعنَّ. َوِوَقاَيًة 

َفْهَو َجاِهٌ  ل ْفَضُ  ِمْنَها َيْرُجو ِبَها َما ُهَو َأل ْفِس ِبَها ْعَطاَها َغْيَر َطيِِّب النََّأ

(هلَلِر َطِويُ  النَّل الَعَمِ   ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَلل  ِةالسُّنَِّب

 

 . 

البنائي مع البن   ربز أهمية البن  التدتية وتكاملهاوت              

 ..ل ودون التهرا منها الفوقية لهللفع الفرض أو الضريبة دون انتقاص 

ققه من ومنه ما يتعلق بالوعي وبناء الثقافة الشاملة ل وما حي             

نفسي وسلوكي راسخ ل بتوجه وحتقيق متكام    –بناء أخسقي 

 ..(  ْفِس ِبَهاْعَطاَها َطيَِّب النََّأ) ؛ عنهلل 

ل  االستعهللادات - ويظهر مجي  الوورال وعمقها اإلنساني               

َطيَِّب ) ل ( ْعَطاَها َأ) يف ؛ الكامنه مع األخسقية باإلميان ل ا تناغم 

 .. ( ِبَها )ل (  ْفِسالنَّ

وهي متث  عمق بالغ البسغة العملية والتطبيقة ل               

وجتسيهللها عل  أرض الواقع ل ويكون لل  بها وليس عنها ل 

 ..ا تكام  مع بسغة القول 

أسس وبناء إنسانية وثقافة ( عليه السسر)ووضع اإلمار علي               

 دفع الضرائب أو احلقوق الواجبة الطوعي يف -النفسي  آلية ا نهج

الهللفع ل ودون التهرا من دفعها أو االستنقاص منها أو التداي  عل  ما 

 : افرتضه اإلسسر 

ِمْنُه  َوال َتْأُخَذنَّل ّن َعَلْيِه كَاِرهًا ُمْسِلمًا َوال َتْجَتازَّ َوال ُتَروَِّعنَّ )               

َفإَلا َقهلِلْمَت َعل  احَليِّ َفاْنِزْل ِبَماِئِهْم ِمْن ل ِه َماِل ْكَثَر ِمْن َحقِّ اِر ِفيَأ

  ِكيَنِة َوالَوَقاِر ؛ َحتَّاْمِ  إَلْيِهْم ِبالسَّ ُثمَّل ْبَياَتُهْم ْن ُتَخاِلَط َأَغْيِر َأ

ِعباَد : َتُقوَل  ُثمَّل ِة َلُهْم ِديََّوال ُتْخهلِلْج ِبالتَّل َتُقوَر َبْيَنُهْم َفُتَسلَِّم َعَلْيِهْم 
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اِر ِفي  آلُخَذ ِمْنُكْم َحقَّل َفُتُه يْرَسَلِني إَلْيُكْم َوِليُّ اِر َوَخِلَأل اِر 

َفإْن َقاَل . وُه إىل َوِليِِّه ْمَواِلُكْم ِمْن َحقٍّ َفُتسَؤدَُّفَهْ  ِر ِفي َأل ْمَواِلُكْم َأ

ْن ٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأْنَعَم َلَ  ُمْنِعَوإْن َأل َفس ُتَراِجْعُه ل ال : َقاِئٌ  

ْو ْعَطاَك ِمْن َلَهٍب َأْو ُتْرِهَقُه َفُخْذ ِما َأْو َتْعِسَفُه َأْو ُتوِعهلَلُه َأُتِخيَفُه َأ

ْكَثَرَها َأ َفإنَّل ِبإْلِنِه  ْو إِبٌ  َفس َتهلْلُخْلَها إالََّكاَن َلُه َماِشَيٌة َأ ْنَفإل ٍةِفضَّ

. َتَها َفس َتهلْلُخْ  َعَلْيَها ُدُخوَل ُمَتَسلٍِّط َعَلْيِه َوال َعِنيٍف ِبِه َتْيَفإَلا َأل َلُه 

َواصْهلَلِع اَ اَل ل َصاِحَبَها ِفيَها  َوال َتُسوَءنَّل َها َبِهيَمًة َوال ُتْفِزَعنَّ َوال ُتَنفَِّرنَّ

اْصهلَلِع الَباِقَي  ُثمَّ. اَرُه ِلَما اْخَت َفإَلا اْخَتاَر َفس َتْعِرَضنَّل َخيِّْرُه  َصهلْلَعْيِن ُثمَّ

َفس َتَزاُل . ِلَما اْخَتاَرُه  َفإَلا اْخَتاَر َفس َتْعِرَضنَّل َخيِّْرُه  ُثمَّل َصهلْلَعْيِن 

اِر    َيْبَق  َما ِفيِه َوَفاٌء ِلَدقِّ اِر ِفي َماِلِه ؛ َفاْقِبْ  َحقََّكذِلَ  َحتَّ

(ِمْنُه 

 

 . 

ن الثقافة غري منقوصة اجتاه االستجابة لهللفع وعنهللما تكو               

كون الفرض بك  ااحة النفس ل ودون التهرا الضرييب ل سي

 ..حافز ودافع واستجابة لألداء 

وأبسط ما ميكن استيعابه من جباية هذه األموال النقهللية                 

والسلعية ل هو الوعي ؛ لقنوات اجلباية ل وقنوات التوزيع ل بك  

 ..هاتها الراية وغري الراية اجتا

القوال  لغة البعيهللال عنل اجلبائية العالية  -وأرحييته النفسية               

ْمَواِلُكْم َفَهْ  ِر ِفي َأ) ؛ ل وببساطة السسؤال واحملاورال والضغوطات 

ْنَعَم َلَ  َوإْن َأل  َفس ُتَراِجْعُهل ال : َفإْن َقاَل َقاِئٌ  . وُه إىل َوِليِِّه ِمْن َحقٍّ َفُتسَؤدُّ

ْو ُتْرِهَقُه ْو َتْعِسَفُه َأْو ُتوِعهلَلُه َأْن ُتِخيَفُه َأُمْنِعٌم َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغْيِر َأ

 .(  ٍةْو ِفضَّْعَطاَك ِمْن َلَهٍب َأَفُخْذ ِما َأ
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تكون ثقافة احلهلل من التهرا الضرييب شاخوة ل ومنبعثة و               

ما يهللل  عل  ا ستوى العالي لرتوي   منهانية ل ومن الذات اإلنس

 ..النفس ل مع األداء العالي جلباية األموال الضريبية 

فضًس عن الوعي لضرورال دفع الضرائب طوعًا ل عن شعور                 

 سيدققهما ومنه ل بضرورال الوهللق وتنميتها الهللافع للضريبة 

ق ين اختناقات ل وحتقنسيابية حلقات الهللورال االقتوادية ل دوال

 ..ية التنمية ا ستهللامة وا ستمرال انسياب

التدول  رحلة التطوير الشام  ل وبناء منظومة ومنه                

االكتفاء الذاتي ل أو االستغناء عن حلقات معينة لرتشيق منظومة 

االقتواد الوطين ل وما حيققه من رفع مستوى الهللخ  ل وا ستوى 

االجتماعية ل وتطور ا شاريع  –فاهية االقتوادية ا عاشي ل والر

وا سؤسسات ؛ حمنتوجاتها للسلع االستهسكية والسلع اإلنتاجية ل 

واستثماراتها األفقية والعمودية ل بوجهيها يف ؛ قيار ا شاريع 

 ..اجلهلليهللال ل وتوسيع ا شاريع القائمة ل وتكاملها 

 

بي هندسة وإعادة هندسة النظام الضري: رابعًا 
 ودعائمه النفسية واجلبائي

 

وانب اجلا تقهللر لكره ل وما اتضح من أهمية   واستكمااًل                

 .. النفسية عمق مسؤثراتهااالقتوادية و -اإلنسانية 

ميكن تناول اجلوانب ا مكن أن تولهلل االنسيابية                

األموال ل ولل   والفعالية وا رونة ا ستهللامة للنظار الضرييب وجباية

عن طريق البناء التنظيمي واإلداري ل حما متليه أههللاف هنهللسة 

اجلباية وتوجهاتها  –وإعادال هنهللسة النظار اجلامع بو الضريبة 
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سية ا ستوعبه ألههللاف الضريبة وثقافتها اإلنسانية بو الهللولة النف

 والناس ل وهو ما يولهلل التعاون البعيهلل عن الظلم ل والبعيهللال عن ك 

الفساد اإلداري  ما يسؤدي إىل احنرافاتها ل واحليلولة دون استشراء

 ..وا الي 

لمشاريع تغيريات مستمرال لول للدياال  دينامية مادار هناكو                

تدـهلليث ل  ال أنشطتها وعملياتها اإلنتاجية ل لذا حيتاج ا شـروع إىل و

ــر ضــرورال هنهللســة  ــا تظه  Reengineeringإعــادال اهلنهللســة و وهن

بــو البيئــة  ةفــتح قنــاال تفاعليــول  ا شــاريع وخطوطهــا اإلنتاجيــة

العاليـة  اخلارجية ل والعم  عل  حتقيق الكفاءال البيئة الهللاخلية و

ــع  ــة   مســتوى اجلــودال  لرف ــهار يف خفــ  التكــاليف وتلبي ل واإلس

 .. ا يِّزال التنافسية من ققل وما حياحلاجات وإشباعها 

ــار  و               ــم ي؛ بشــك  ع ــة   ش ــادال اهلنهللس ــ  إع ــادال عل ؛ إع

ــتفكري  ــاج أحــهللث ال ــذي حيت ــة  ال ــات ا علوماتي لتدــهلليث ل والبيان

ــوط االنتاجيــة  ــك  جــوهري    اخلط ــات التخطيطيــة بش  والتوجه

التدســينات و التدــهلليثات لوصــول إىللوصــياغة وتوــميم جــذري 

 ..وا ناسبة  معايري األداء العاليل وما تتطلبه من الفورية للجودال 

قـهللرات   ودعـم ل الـهللعم احلقيقـي   اإلدارال العليا لذا يتطلب من              

مـا يتطلـب مـن حتـهلليث     ل ووما حيملـوه مـن ا واهـب    ا وارد البشرية 

 ..نظم ا علومات وتكنولوجيا ا علومات 

النظم الضريبية وإدارتها بالتزامن مـع إدارال  إعادال هنهللسة أما                 

ـ   ن الفسـاد اإلداري وا ـالي ومواكبـة    جباية الضرائب ل ولل  للدـهلل م

وما يواجهه اجملتمع والهللولة التطورات االقتوادية ومنوها ل من جهة ل 

األساليب اإلنسانية اليت ال تضر من حتهلليات ل وآلية معاجلاتها بأحهللث 

ل وال تضر الهللولة ومسؤسساتها ومستوى ما تقهللمه من خهللمات ل اجملتمع 

 ..واخلارجي ومحاية الهللولة ونظامه ل الهللاخلي 
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التنفيــذي ل  –حتســو السياســات واألداء التخطيطــي ومنــه                

ــتوى    ــة ل ومسـ ــرتاتيجية هادفـ ــة وإسـ ــة لوظيفيـ ــرال جوهريـ وبنظـ

شـاملة  واكبـة    ائ وسـ مـا يتطلبـه مـن    التكاليف اإلمجاليـة ل و 

ــيري ــهلل   اتالتغ ــاٍل ألل لوضــع توــميم جهللي ــنظم الضــريبية  داء ع لل

 تنوعة مع مواكبـة التطـور التكنولـوجي ل    وعملياتها ا واجلبائية

ستثمار قهللرات أنظمـة ومعاجلـات احلاسـوا    سب  ناجدة اللتدقيق 

ل كمـا حيوـ  لتدهلليـهلل مبـالغ الضـرائب       وتكنولوجيا ا علومـات 

وسب  جبايتها ألكرتونيا ل دون تـهللخ  العنوـر البشـري بشـك      

.. مباشر

  

 

ف الــيت حبســب الظــرووتتدــهللد الــنظم الضــريبية واجلبائيــة               

ــبسد ــا ال ــ  ا ســتوى يواجهه ــا  اإلقليمــي أو عل والعــا ي ل وخطورته

تكمن يف األزمات االقتوادية ل وما يرتبط بشـك  مباشـر وغـري    

مباشر با نظور اإلنساني والثقافة اليت حيملها مكونـات اجملتمـع ل   

  ..داخ  التنظيمات الراية وخارج التنظيمات الراية 

ل ومـا  السـلوك اإلنسـاني   ومنه مـا يتدـهللد بنـاء الشخوـية و                   

ل ومـا يـسؤثر اختـال     ةاالقتواديوالبيئة  نشطةاأليرتتب عل  مسؤثرات 

 ..القرارات اإلسرتاتيجية عل  مستوى الرف  والوراع 

ا ـسؤثرات  االقتوادية العامة ل و الظروفتضمنه تما فضس عن               

ومـا يرتتـب علـ  ا سـتوى العـار      ل  وحراكـه السـلوك   –لنفس يف ا

االسـتثمار   مسـتوى ول والبطالـة  والعجز التضخم  ومستوىل لألسعار 

 ..  وائهلل واألرباحمستوى الفجمريات ل و التفاع  اجملتمعيو
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ــه   وت                 ــة حمــا متــر ب ــنظم الضــريبية واجلبائي ــأثر ال ــة  ت البيئ

ســـاتها توجهـــات الهللولـــة ومسؤس ووإســـرتاتيجيات ل االقتوـــادية 

ــة      ــادال اهلنهللس ــاجل إع ــا يع ــات م ــة ل وتوجه ــة والتنفيذي التخطيطي

االقتوــادية ومســتوى الكفــاءال االقتوــادية وتوجهاتــه النفســية  

 ..لإلشباع ل وما يسؤثر عل  مستويات العرض والطلب 

الســلوك ل مــن  –وتبــهللأ هنهللســة وإعــادال هنهللســة الضــريبة                 

اإلشباع ل ومستوى  –ات احلاجة ا ستهل  النهائي حما حيمله من نزع

 لنفسي وتطلعاته ا ستقبلية ل ومضمونه ممـا ورد ضـمن  استقراره ا

 ( :عليه السسر)قوله 

ِرْزٌق َتْطُلُبُه ل َوِرْزٌق َيْطُلُبَ  ل َفِإْن َأْنَت َلْم َتْأِتِه : َأنَّ الرِّْزَق ِرْزَقاِن )               

( !ِعْنهلَل اْلَداَجِة ل َواْلَجَفاَء ِعْنهلَل اْلِغَن  َما َأْقَبَح اْلُخُضوَع . َأَتاَك 

 

 . 

فالرزق أو الهللخ  هو احملهللد للنظم الضريبية ومهللى إمكانيـة                 

الهللخ  هـو احملـرك لسقتوـاد ل ومـا     أن  ل تطبيقاتها ل وبطبيعة احلال

اجلبــائي ل ومــا يرتتــب عليــه مــن   –يتطلــب مــن النظــار الضــرييب  

ايـة الـنفس مـن االحنرافـات السـلوكية ل أو      الكسب احلـسل ومح 

دوافعـه  احلـهلل مـن   ول التدايـ  علـ  القـانون    دون عل  أق  تقهللير ؛ 

 ..السلوكية اخلطرال عل  اجملتمع 

النفسـية ل علـ     -والتوازن اهلنهللسي لألنشـطة االقتوـادية                  

 :اجملتمع ل يبهللأ من بناء ثقافة  –مستوى الفرد 

نََّما َلَ  ِمْن ُدْنَياَك ل َما َأْصَلْدَت ِبِه َمْثَواَك ل َوِإْن ُكْنَت َجاِزعًا ِإ)              

(َعَل  َما َتَفلََّت ِمْن َيهلَلْيَ  ل َفاْجَزْع َعَل  ُك ِّ َما َلْم َيِوْ  ِإَلْيَ  

  

 . 

داعم  ا األخسقي واإلنساني يف اإلسسر ل  -واألداء السلوكي               

ة وعم  مسؤسسـاتها مـن   اجملتمع من جهة ل واحلكوم –رد الف هحيمل
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 Economicلرفاهيـة االقتوـادية   جهة أخرى ل والتكام  احملقق ل

Welfare  (َوَمِن اْقَتَوَر َعَل  َقهلْلِرِه َكاَن َأْبَق  َلُه  )؛

 

 .. 

وهو ما ينطبق عل  الشـخص يف مراكـزه الرايـة وغـري                     

وار واألنشطة االقتوـادية ل ليتدمـ  األعبـاء    الراية ل وتتعهللد األد

ا فروضـة مـن    العادلـة  ا تعهللدال ل ومنها ما يتعلق بتدمـ  الضـرائب  

 ..الهللولة عل  خمتلف فئات اجملتمع 

وجانب آخر يتعلق جبباية الضرائب والرسور ل وما تتطلبه من               

ادي ل االقتوـ  –هنهللسة وإعادال هنهللستها عل  أسس البناء اإلنسـاني  

 ..تعهللد بشخوصه وموضوعاته وأدواره والبناء الثقايف ا شرتك ا 

ــه                   ــا يتدمل ــرض الضــرائب ل ودور م ــة يف ف ــاك دور الهللول فهن

ا وظف كمخطـط وصـاحب قـرار وتنفيـذي ل ودور موظـف جبايـة       

ــور     ــين بالضــرائب والرس ــور والضــرائب ل ودور ا ســتههللف أو ا ع الرس

( مشروع أو شـركة  ) ل أو شخص معنوي  (فرد ) كشخص حقيقي 

 :ل وهو جانب مما يتضمنه النص ا بارك 

ي َصــسِحِه ِفــ إنََّفــل َلــُه ْها ُيْوــِلُح َأَمــاِج ِبْمــَر اخَلــَرهلْل َأَتَفقَّــَو)                

 نَّأَلل ِبِهـْم   اُهْم إالَّال َصـسَح ِلَمـْن ِسـوَ   َول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَصسِحِهْم َصَو

(ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَينَّال

  

  . 

إعادال اهلنهللسة من جهة ما يستهللميها بول هذه اهلنهللسة من جهة               

أخرى ل حما فيه ما حتملـه مـن جوانـب ختطيطيـة وجوانـب تنفيذيـة       

نهللســة بكــ  اجتاهاتهــا إســرتاتيجية إعــادال اهلوضــوح ل ووأدائيــة 

 ..ومسسؤولياتها 

ــَو)                ــْل ــ ْرِض َأاَراِل اأَلي ِعِمــَيكُْن َنَظــُرَك ِف ــْن َنَظــِرَك ِف ــَغ ِم ي ْبَل

(اِج َراْسِتْجسِا اخَل

  

 . 
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ضريبية ل ال –قتوادية الفلسفة االعمق  منه ما يكام و                  

ــا اآلنيــة وا ســتقبلية   ــيت تفتقــر إليهــا كــ   ل بأهــهللافها ونتائجه ال

 ل والـهلللي   نها ما يتعلق باحليـاال االقتوـادية  وم األنظمة الوضعية ل

 ( :عليه السسر)قوله امتهللاد ما يتضمن  عل  معاجلاته ل

َمــْن َطَلــَب اخَلــَراَج بَغْيــِر اَراِل ؛ َوبالِعَمــ َ  ال ُيــهلْلَرُك إالَّلِلــ نَّأَل )               

ـ  ْمُرُه إالََّتِقْم َأَوَلْم َيْسل اَد ْهَلَ  الِعَبَأَول سَد ْخَرَا الِباَراٍل َأِعَم ـ . يًس َقِل إْن َف

ا ْرٍض اْغَتَمَرَهاَلَة َأإَح ْوَأل ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍا َأاْنِقَط ِوَأل ًةِعلَّ ْوًس َأَشَكْوا ِثَق

ـ  َخفَّل ا َعَطٌش ْجَدَف بَهَأ ْوَأل َغَرٌق  ْن َيْوـُلَح ِبـِه   ا َتْرُجـو أَ ْفَت َعـْنُهْم ِبَم

ـ   َعَليَ  َشْيٌء َخفَّ نَّال َيْثُقَلُرُهْم ؛ َوْمَأ ـ َفل ْنُهْم ْفَت ِبـِه اَ سُؤوَنـَة َع ُه ُلْخـٌر  إنَّ

ــوُد ــِه َعَيُع ــَلوَن ِب ــْي ــَ  ِف ــسِدَك ي ِعَم ــزيِو َول اَراِل ِب ــَ  وَت ــَع ل الَيِت َم

ُمْعَتِمـهللًا  ل يِهْم ِل ِفهلْلَتَبجُِّدَ  باْسِتفاَضِة الَعَول اِئِهْم اْسِتْجسِبَ  ُحْسَن َثَن

ـ   ل اِمَ  َلُهْم ا َلَخْرَت ِعْنهلَلُهْم ِمْن إْجَمِبَمل ِتِهْم َفْضَ  ُقوَّ ا والثَِّقـَة ِمـْنُهْم ِبَم

ـ  ا َحـهلَلَث ِمـنَ  َمَفُربَّل ِرْفِقَ  ِبِهْم ْدَتُهْم ِمْن َعهلْلِلَ  َعَلْيِهْم َوَعوَّ ـ اأُلُم ا ا إَلوِر َم

ـ ْلَت ِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعهلُل اْحَتَمُلوُه َطيَِّبًة َأَعوَّ ـ  ْنُفُس اَن الُعْمـرَ  إنَُّهْم ِبـِه ؛ َف

ـ ْرِض ِمْن إْعَواِز َأَت  َخَراُا اأَلا ُيسْؤَمإنََّول ْلَتُه ا َحمَُّمْدَتِمٌ  َم ـ إنََّول ا ْهِلَه ا َم

ـ   َول ْنُفِس الُوالاِل عل  اجَلْمِع اِف َأا إلْشَرْهُلَهُيْعِوُز َأ ل اِء ُسـوِء َظـنِِّهْم بالَبَق

( َبِراِعِهْم  بالِعِة اْنِتَفِقلََّو

 

 . 

ومن عمق ا ضـامو هـو مـا يـربز مـن خطـورال الضـغوطات                         

النفسية ل ا رتتبة علـ  إربـاك نظـار السـلوك االقتوـادي وعواقـب       

 .. االقتوادية زماتاأل

لــذا يتوجــب أن تكــون إدارال جبايــة األمــوال مــن الضــرائب                  

ة مهللروسـة بشـك    موضوعية قائمة عل  أسس عقسنيل والرسور 

ي َصسِحِه ِف إنََّفل َلُه ْها ُيْوِلُح َأَمِب )دقيق ل ليكون النظار الضرييب ؛ 
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 نَّأَلل ِبِهـْم   اُهْم إالَّال َصـسَح ِلَمـْن ِسـوَ   َول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَصسِحِهْم َصَو

 .. ( ْهِلِهَأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ

وبنــاء إعــادال اهلنهللســة الضــريبية بــو اإلصــسح والوــسح                  

ْبَلـَغ  ْرِض َأاَراِل اأَلي ِعِمَيكُْن َنَظُرَك ِفْلَو )والوقاية والعسج ليتدقق ؛ 

َمْن اَراِل ؛ َوبالِعَم َ  ال ُيهلْلَرُك إالَّلِل نَّأَلل اِج َري اْسِتْجسِا اخَلِمْن َنَظِرَك ِف

ـ َأَول سَد ْخَرَا الِباٍل َأاَرَطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَم َوَلـْم َيْسـَتِقْم   ل اَد ْهَلَ  الِعَب

 ( .. يًسَقِل ْمُرُه إالََّأ

ــ  خلطــورال    ويكــون بشــقيه                ا باشــر وغــري ا باشــر ل ولل

ــتغريات  ــا سؤثرات ؛   ل ا ـ ــة بـ ــا ا تعلقـ ــية منهـ ــانية النفسـ واإلنسـ

 :والسلوكية ل كما يتبو من ا خطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلستثماري -يبو خماطر السلوك الضرييب (   2 ) خمطط 

 

ــربز                   ــهللها ي ــةاأل وعن ــار  إل الكــبريال همي ــرتاتيجية النظ س

 وانــبعلــ  اجل سؤثراتــه وخمــاطره الواســعةل وماجلبــائي  –الضــرييب 

ل  ةاالســـتثماري - ةل واالســـتهسكي ةاالســـتهسكي – ةالنفســـي

تهللمري 

البناء 

 االقتوادي

 

َطَلَب اخَلَراَج 

 اَراٍلبَغْيِر ِعَم

 سَدْخَرَا الِبَأ

 

 اَدْهَلَ  الِعَبَأ

 

َلْم َيْسَتِقْم 

 يًسِلَق ْمُرُه إالََّأ
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ِعرَب  اكهل ومردوداته عل  الهللخ  ل حبر ةاالستثماري – ةوالسلوكي

..التأثري والتأثر بالعجز والتضخم واالنتعا  

 

 

والتوجــه الضــرييب واجلبــائي حيتــاج إىل البنــ  التدتيــة ل                   

ومنهم القيادي الذي ل ا وارد البشرية   -التقنيات  والسيما يف مقهللمته

 نظومة والنظـار الـوظيفي ل   له مواصفات معينة يهللعم بها األمانة وا

 ( :عليه السسر)اهتم بذل  أمري ا سؤمنو اإلمار علي لذا و

ـ ُتْم َأْمِلَع هلْلَقَو)               ـ َبْنال َي ُهنَّ  وجِِالُفـرُ َعلـ   ي اِلوَن الـوَ ُكـ ْن َيي َأِغ

ـ ُكـ فَتل يـُ   ِخَو الَبِمِلْسِة اُ اَمإَماِر َوَكْحاأَلِم َواِنَغاَ اِء َوالهللَِّمَو ي وَن ِف

ـ َول ِلـِه  ْهَجُهْم بِِِِِضـلَّ ُيُ  َفاِهال اجَلَول َمُتُه ْهاِلِهْم َنَوْمَأ ـ اِفال اجَل ُهْم َعَطْقَيي َف

ـ تََّيِل َفُف للهللَُّواِئال احَلَول اِئِه َفَجِب ـ مـًا دُ ْوَذ َقِخ ـ َتْرال اُ َول ٍر ْووَن َق ـ ِش ي ي ِف

ـ ِم َفْكـ احُل ـ َوَيقِِـَف بِ ل  وقُِِقَهَب بـاحلُ ْذَي ـ ا ُدَه ُ  ال ا َُُُعطِّــَول اِطِع وَن اَ َق

(َة ِة فُيهِلَ  اأُلمَّلسُّنَِّل

 

 . 

والبهلل من بناء منظومة ثقافيـة للتطـوع وا بـادرال يف دفـع مـا                    

 ..قق التوازن بو النعمة واحلقوق ديميكن دفعه ل

ـ ادََّفَمْن َأل َحقًّا  ي ُك ِّ ِنْعَمٍةِر ِف إنَّ )               ـ  ل ا ُه َزاَدُه ِمْنَه َر َوَمـْن َقوَّ

(ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِه 

 

 . 

وبو سسمة أداء احلقوق والتقوري عنها ل الزيادال  يف النعمة               

ل وهي متث  معادلة طرديـة دقيقـة ل فكلمـا مت أداء    وخماطر زواهلا 

ا نظـور   احلق ا فروض عل  النعمة ل كلما زادت النعمـة بشـقيها  

وغــري ا نظــور ل والعكــس بــالعكس ل كلمــا مت التقوــري بــأداء 

 .. احلقوق ل كلما زادت خماطر زوال النعمة 

ل النفسية واالقتوـادية   الانبها ا نظوروتهللخ  يف جمما وهي                

بالـهللخ    اك االقتوادي ل ا تمث واالجتماعية  ل لتكون ضمن احلر
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انيب العـرض والطلـب ل ومـا يلدقهمـا مـن      واالدخار واالستثمار ل وجـ 

ل والرفاهية حركة السوق وسوق العم  ل واتساع ا شاريع واالزدهار 

 .إخل .. ومنه ما يتعلق بالضرائب والرسور والتنمية والتطوير 

ـ اِل اأَلْمَوي َأاَنُه َفَرَض ِفْبَداَر ُس إنَّ) و                   :اِء اَت الُفَقـرَ ْقـوَ اِء َأْغِنَي

(اَل  َساِئُلُهْم َعْن لِلَ  اُر َتَعَول ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌّ ِبَم ا َجاَع َفِقرٌي إالََّفَم

 

  .. 

تكام  الهللورال ووهو ما يهللعم منظومة الضريبة التكاملية               

ـ   Economic Cycleاالقتوادية  ل ا بتكامـ  مفرداتهـا   ل الـيت أراه

حمناحيها األسرية واالجتماعية ل  وا تكام  مع العسقات اإلنسانية

        .. لتنمية االقتواديةالهللاعمة ل

النظم الضريبية ل متمثًس ب خطرهنا يظهر جانب مهم وو                

االقتواد الكلي وإدارتها وما يرتتب  حينما ال يسؤخذ بنظر االعتبار

:من خمتورها 

 

 

 وما خيص الضرائب واإلنفاق  ؛ ا الية  السياسة.. 

  ؛ وما خيص أسعار الفائهللال واالئتمان النقهللية السياسة.. 

  ؛ ومسؤثرات العرض والطلب ل أو  الورف سعرسياسات

 ..التخطيط ا ركزي 

لكون ما يرتتب عل  سياسة االقتواد الكلي من ؛ االدخار                

واالستثمار ل والعمالة والناتج واألسعار ل وما تكون عليه ا وازنة 

ية ل بالرغم من تفاوت توجهات أههللاف سياسة االقتواد احلكوم

الكلي ل وتوجهات التنمية ا ستهللامة ل وما يكون عليه بو ؛ 

ومهللى ل عوائهلل الضريبة ل وفرص العم  ل والهللخ  الوطين أو القومي 
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محاية الهللخول ا تهللنية ل وموقع الضريبة والرسور بو االسترياد 

 ..جباية الضرائب والرسور  والتوهللير ومعاجلاتها ل وازدواجية

ومن جهة أخرى ل ما للعو ة من صعوبات وحتهلليات وتأثريات                 

بالغة عل  الهللول النامية وا تخلفة ل وما يسؤدي إىل هروا رُوس 

األموال والتهرا من الضرائب والعجز عن استيفائها من ا شمولو 

 ..بالضرائب والرسور 
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 املبحث الثالث
 نوات من الفرض الضريبيق

 

ل هلـا  ( ا ـوازين اإلنسـانية   ) الضرائب ا خطط هلـا ل وحبسـب                   

 ..لهللولة واجملتمع ألهمية البالغة يف مسريال اا

مـة ل ومـا حيقـق مـن     للمولدة العاالهللاعم  وكون الضرائب              

للهللخ  والتنمية االقتوادية داعم  متوي  وإنفاق ل وبهللوره ل هو بذاته

 ..وحراكها 

ــهللد و         ــرائب تتد ــة والنظــار    الض ــفة واإليهلليولوجي ــًا للفلس تبع

 :يف مثًس الهللولة ل ف الذي ُيسري مسؤسسات االقتوادي القائم

    النظــار الرأاــالي ختتلــف النظــرال والعمــ  لبنــاء النظــار

الضرييب ل لكونها ختتلف يف تبنيها ومـا تتدملـه الهللولـة ل    

 مـــن ا طـــامع اخلارجيـــة هللودمحايـــة احلـــتقـــور يف هـــي ف

 ل وما يتطلب منها إخل.. ل ومحاية األمن الهللاخلي والتههلليهللات 

 ..ما تتبناه تقهلليم اخلهللمات و

   أو ا خطـط   ختتلف مهار الهللولة يف ظ  النظـار االشـرتاكي

عل  مجيع وسائ  اإلنتاج واخلطـط ا ركزيـة    وا هيمن لله

ل ومهامها كـثريال ومتعـهللدال ل لـذا     واألمن الهللاخلي واخلارجي

 ..يف األعباء والضغوطات خيتلف النظار الضرييب لهلليها 
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  ــا يف النظــار ا خــتلط ل  ئيخيتلــف النظــار الضــرييب واجلب

ــو ــاج    هاجتاه ــائ  اإلنت ــ  وس ــيطرال عل ــط ل يف الس واخلط

وبناء دولة ا سؤسسات وا شـاريع العامـة واخلاصـة    ل ا رسومة 

 ..وا ختلطة والتعاونية 

 بهللأ ل حيث يالنظار اإلسسمي  خيتلف عن ما تقهللر لكره يف

اجلهـات  مـرورًا ب ل ويبـهللأ التفـوي    من ا لـ  ر  ك  شيء 

وميكن أن يضـاف هلـم ؛    الهللولة واجملتمع والفرد لالرئيسية 

ــة  ــات   ) احلكوم ــادات والسياس ــتغريال بالقي ــة م ل ( كجه

 ..واجلماعة الكائنة بو الفرد واجملتمع أو عامة الناس 

ولك  له حريته ا شروطة الهللاعمـة حلمايـة حقـوق                

 –االقتوـادي  ا فوـلي  مجيع األطراف ل القائمة عل  ا بـهللأ  

 ..االجتماعي 

ــْم َأَو)                 ا إالَّاٌت ال َيْوــُلُح َبْعُضــهَ َة َطَبَقــيَّــِعالرَّ نَّاْعَل

(ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَول ِبَبْعٍ  

 

 . 

البعيهلل عن نظرية الوراعات وا سؤمرات كمـا هـو يف                

ل حيـث تطلـق   األنظمة االقتوادية الوضعية اآلنفة الذكر 

علـ  أسـس   احلريـات االقتوـادية   اإلسـسر  بنظار الشريعة 

ــرتاتيجيات  ــفة وإسـ ــرائح  وفلسـ ــ  الشـ ــا كـ ــهم فيهـ تسـ

ِذي ُهَو الَّ) وسعيه ؛ االجتماعية ل ك ٌّ عل  مقهللرته ورغبته 

َجَعَ  َلُكُم اْلَأْرَض َلُلوًلا َفاْمُشوا ِفـي َمَناِكِبَهـا َوُكُلـوا ِمـْن     

 .سورال ا ل   (2 )ِرْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر 
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حـهللود نشـاط غـريه ل    حقوق ووال يتعهللى ك ٌّ عل                

الشـريعة  و حهللود حرية اآلخـر ل عنهلل لفرد احيث تنتهي حرية 

ــظ كــ  احل   ــسمية حتف ــيانتها   اإلس ــات وص ــوق واحلري ق

 –الـهللنيوي  لثـواا والعقـاا   ايف ظ  والتكاملية ا ستهللامة 

 ..األخروي 

اسـتقرار  حلمايـة و النظـار الضـرييب    يكون بناءلذا               

ْبَلَغ ْرِض َأاَراِل اأَلي ِعِمَيكُْن َنَظُرَك ِفْلَو )حبسب مبهللأ ؛ الهللولة 

ــ  ــِرَك ِف ــْن َنَظ ــِم ــِتْجسِا اخَل ــ نَّأَلل  اِجَري اْس ــهلْلَرُك إالَّلِل   َ  ال ُي

ـ     اَراِل ؛ َوبالِعَم ل سَد ْخـَرَا الـبِ  اَراٍل َأَمـْن َطَلـَب اخَلـَراَج بَغْيـِر ِعَم

(يًس َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأل اَد ْهَلَ  الِعَبَأَو

 

 . 

ل  والرسـور  ائبفس تثق  عل  كاه  ا واطن بالضـر               

ظهر أزمات تـسؤثر علـ  اقتوـاديات الهللولـة     حينما توالسيما 

 ..رفاهية وعمران البسد والعباد  واجملتمع ل وتسؤثر عل 

ــذا                ــق الفلســفة  يوبه ــر عم ــرتاتيجيات يف  -ظه اإلس

النظــار الضــرييب اإلســسمي ل وا ــبين علــ  مبــهللأ يف عمــق  

الشــام  ل مــع ا راعــاال الطبقيــة  نــاساإلنســانية وحقــوق ال

..العهللالة وا ساواال  وحقوقها يف

 

 

                                                 
0

 . 436ص / نهج امبالغة  - 
2

ص /  امصيجع نفسه/ ةو  اتقصرتد في نهج امبالغة / هتش  حس ن نتصي امصحنك . د: ننظي  - 

259 – 282 .. 

/ دار أنبتء موطبتةة لامنشي / في نهج امبالغة  جصصتعةو  ات/ هتش  حس ن نتصي امصحنك . د -

 . 246 -223تمخر ص ص لب/ امبيا   –امنجف األشي  



 64 

وبشك  عار ؛ يكون الفرض الضرييب يف اإلسسر عل                  

ما ترتاكم من حمعن  آخر ل  وأنتائج السنة احلولية أو اخلمسية ل 

 ..مثًس  الزكاال واخلمسأموال تو  حلهلل وجوا 

والستكمال بع  جوانب مهللار البدث ل ستكون حماور                

جانب من قنوات الفرض الضرييب وفرضية اجتاهاتها  ا بدث ل

ها من موادرها ل بشرطها اإلنسانية يف حتهلليهلل الضريبة وجبايت

 ..وشروطها 

لتوازن بو الطبقات وحتهلليهلل منافذ توزيعها وإنفاقها ل جلع  ا               

 ..االجتماعية 

إلنسانية ل معاجلاتها اومن الفروض يف اإلسسر ووجوبها و               

من خسل تبيانها يف ل وبشك  خمتور ل عنهللها  سيكون لنا وقفة

 :نهج البسغة وكاآلتي 

 .الزكاال : أواًل 

  .اخلمس : ثانيًا 

 .الفيء  :ثالثًا 

 .اخلراج  :رابعَا 

 .الوهللقات  :خامسًا 

وستكون اجتاهاتها ا وطلدية للضرائب بشكله                  

ميكن أن ل ما تتطلب من دراسة وحتلي  التقليهللي واحلهلليث ل و

..يسعه البدث 
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 اةـزكـال: أواًل 
 

: الزَّكـاء ل ممـهللود   ؛  جاءت مـن كلمـة ؛    الزكاال يف اللغة               

وكـ ُّ شـيء يـزداد     .النَّماء والرَّْيُع ل َزكا َيْزكـو َزكـاء وُزُكـّوًا    

َزكـااُل  : الزَّكـااُل  و .الوسُح : والزَّكااُل ل  وَيْنمي فهو َيْزكو زكاء

وَأصــ   .صــفواُل الشــيء : ا ــال معروفــة ل وهــو تطهــريه ل و الزَّكــااُل 

ــهلْلح وكلــه قــهلل    الزكــاال يف اللغــة الطهــارال والنَّمــاء والَبركــُة واَ 

فالزَّكــاال ُطهــراٌل لأَلمــوال وَزكــااُل ل  اســتعم  يف القــرآن واحلــهلليث

.الِفْطِر طهراٌل لأَلبهللان 

 

  

ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأَقاُموا الوَّـَلااَل َوَآَتـُوا الزََّكـااَل     الَِّذيَن)                

سـورال  (  4)َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكـِر َوِللهـِه َعاِقَبـُة اْلـُأُموِر     

  احلج 

مـن  (  اْلَمِورُي َوَمْن َتَزكَّ  َفِإنََّما َيَتَزكَّ  ِلَنْفِسِه َوِإَل  اِر)                 

 . سورال فاطر/  1 اآلية 

والبناء التوازني حمنظوره وال منظوره يف احلقوق والواجبات ل                

علـ   ا نهج اإلسسمي الفلسفي العميق ل ومنه ما يرتتب من حقـوق  

ا رتتبة عل   Zakatالزكاال  ل كما هو ما فرضه اإلسسر مناألموال 

ــاء ــوال األغني ــهللفع ل أم ــه ت ــقللفقــراء ل ومن ــوازن حتقي ــة و الت العهللال

 ..االجتماعية 

اإلبـ  والبقـر   : وعموما ؛ وجوا الزكاال يف األنعار الثسثة                   

احلنطـة والشـعري والتمـر والزبيـب ل ويف     : والغنم ل والغـست األربـع   
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الذهب والفضة ل وال جتـب فيمـا عـهللا للـ  ل وتسـتدب يف      : النقهللين 

بوا اليت تنبت يف األرض ؛ كالسمسـم واألرز والـهللخن   غريها من احل

..واحلمص والعهللس وا ا  والذرال وغريها 

  

 

والزكــاال حمعنــ  آخــر هــي الضــريبة الــيت تسؤخــذ مــن أمــوال               

ا سلمو األغنياء وا يسوري احلال ل واليت وصـلت أمـواهلم اىل مقـهللار    

نة ل وتسؤخـذ بشـرائط   حهللده اإلسسر ل وما طرأ عل  منوها خـسل السـ  

البلــوو والعقــ  واحلريــة ل وللــ  ُيســتوف  مــن األمــوال ا ختلفــة ؛  

..كاألنعار والغست والنقهللين 

 

 

ولوجوا األداء الشرعي ل يتدقق إسهامات يف تطهري الـنفس                 

البشرية مـن دنـس البخـ  والشـح والتبـذير واإلسـراف بغـري حملـه ل         

جتـاه حمـهللد وواٍع وهـادف ل وبـه تضـع      وجتع  التفكري اإلنفـاقي با 

صمار األمان لغليان النفس األمارال بالسـوء واجلشـع واألنانيـة عنـهلل     

 ..البشر 

فضًس عن ما تقهلّلر ل فمن الناحية االقتوادية واالجتماعيـة ؛                 

ـُ عهلل من األساليب االقتوادية اليت حتقق إصسح واقع اجملتمع ل ورفع ت

 الـهللخ  هو حيقـق  وأخسقية ل  –قضايا إنسانية وي ستوى ا عنوا من 

أمــوال الــهللخول   ا فروضــة علــ  علــور للمشــمولو بالزكــاال   ا 

 .. وا متلكات الضخمة واألغنياء 
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وبشك  عار ل ففي اإلسسر ل معيار بيان ومتييـز األغنيـاء                    

ل فهـو   عن الفقراء ل هو امتسك قوت السنة ل فَمْن ال قوت لـه يف سـنته  

 ..يف حكم الفقري 

وفضًس عن ما تسهم الزكاال يف إشباع حاجـات األفـراد ل ومـا                   

 ..تساعهلل عل  تلبية أساسيات احلياال 

يف احلركــة  سـاهمة العوامــ  ا  عامــ  مـن الزكـاال  كـون                

ل وهـو   لـبسد ركـة النقـهلل والـهللوران النقـهللي ل    االقتوادية ل ومنها ح

ل وحركـة سـوق   ركة اإلقتوادية وا الية والتجاريـة  يسهم يف احل

 ..العم  

 ( :عليه السسر)ويقول اإلمار علي                 

ـ : اِء اَت الُفَقَرْقَواِء َأْغِنَياِل اأَلْمَوي َأاَنُه َفَرَض ِفْبَداَر ُس إنَّ)                 ا َفَم

(اَل  َساِئُلُهْم َعْن لِلَ  اُر َتَعَول  ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌِّبَم َجاَع َفِقرٌي إالَّ

 

 . 

وتتعــاظم ا ســسؤلية ا اليــة يف اإلســسر مــع تعــاظم األمــوال                  

 ..ها اتاستثمارو حراك استهسكاتها وادخاراتها واجتاهات

توجه وحراك اإلنفاق االسـتهسكي  مسسؤولية حمعن  آخر ؛                  

ل ومـا جيـري مـن طبيعـة     الهللنيوية واألخرويـة   واإلنفاق االستثماري

مسـتوى االدخـار    مـا يتدقـق مـن    النفـع واإلشـباع ل وحتـ    اجلودال و

 .. وأسبابه ونتائجه ومستقبله

مـا بـو خـط شـروع احلـسل      ل وما جيري لك  لل  وغـريه                  

ل ؛ احلـسل واحلـرار   ا ختور بكلمتو  الذكي واحلرار ل هذا العامل

ل ليوـ   واألعمـال  ألنشـطة  ه لتوـنيف شك  كـبري يف  بالواسع 

من األمر بـا عروف  إىل جانبه ل وما يتوجبه  هعملاإلنسان وة لنّيحت  

ل الشـام  للتقيـيم الـوظيفي والتقـويم األدائـي      والنهي عن ا نكر 

لإلنسان وعمله وماله ل وا متهلل من أصول ودقة التوـنيف والوصـف   
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ا وجِّه وا ـال   للوورال ا تكاملة بووا واصفات الوظيفية ل احملهللدال 

 ..والنشاط  

اِء ْغِنَياِل اأَلْمَوي َأِف) ؛ ا الي  –ومنه يتدقق التوازن االقتوادي                

 ..( اِء اَت الُفَقَرْقَوَأ

ـ ) احلاجـات ؛  إشـباع   –ومنه تبهللأ فلسفة ا نظومة ا اليـة                  ا َفَم

 .( ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌّ َمِب َجاَع َفِقرٌي إالَّ

االجتماعيــة ل  –وبهـا عظـيم ا نــافع والرفاهيـة االقتوـادية                    

ــائج احلركــة االقتوــادية   ــاح ا نظــورال وغــري  ل ونت وتعــاظم األرب

 ..ا نظورال ل اآلنية وا ستقبلية 

 ( : عليه السسر)يقول و               

ل َكـااِل  ْمَواَلُكْم ِبالزََّوَحوُِّنوا َأل هلَلَقِة ُكْم ِبالوَُّسوُسوا إمَياَن)               

(ْمَواَج الَبسِء ِبالهللَُّعاِء َواْدَفُعوا َأ

 

 . 

ااحة والفرض اإلهلي لتطويع النفس عل  العطاء  والزكاال              

احلواجز بو طبقة وأخرى ل و ردر الفجواتل والطوعي قهللار اإلوالنفس 

عل   سحقحلركة اقتوادية ل تعود بالنفع ال خط الشروعكونه و

وحركـة السـوق وسـوق العمـ  ل     األغنياء لاتهم وحركة أعمـاهلم  

 ..بشك  عار االقتواد وحركة دوران 

وهو ما يضفي عل  ا ناخ التنظيمي واالقتوادي االستقرار                  

 ..والوسح وتواص  البناء بس حهللوث معوقات التنمية االقتوادية 

.. (ْزِق ااَل َتْسِبيبًا ِللرَِِّكالزََّو ) ..                 

 

 ل وما أعظـم هـذه الفلسـفة    

االقتوــادية  اجلامعــة للجوانــب ل الشــاملة ا تكاملــة  العمليــة 

داء احلقـوق واكتمـال الـهللورال    أل ققـة احمل ل اإلسرتاتيجية العميقةو

 ..ية وتوازنها والتنمية االقتوادية ا ستهللامة ل وإعادال اهلنهللسة ا ال
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الفقري يعـيش  وبالتوجه اإلنساني هلذا الفرض ا الي ل جيع                 

بكرامـة واسـتتباا حقـوق    بظ  شرع ار تعـاىل ل و حتمية رزقه ل 

 وطمأنينــة ل وبهــا يعــيش الغــين ل مســتقر اإلنســان يف هــذه الــهللنيا

ــهللنيا  يفوســعادال  ــن حقــوق ل هــذه ال ــا أدى م ــ  م ل وإســهامه يف  عل

االقتوــاد ل ومــا يلدقــه ويواصــله يف  مســريال وانســيابية قامةاســت

 ..عل  هذا السلوك اإلنساني  احلياال األخروية من الثواا وا كافأال

َيا َأيَُّهـا الَّـِذيَن َآَمُنـوا َلـا ُتْبِطُلـوا َصـهلَلَقاِتُكْم ِبـاْلَمنِّ َواْلـَأَلى         )               

ِس َوَلـا ُيـسْؤِمُن ِبـاِر َواْلَيـْوِر اْلـَآِخِر َفَمَثُلـُه       َكالَِّذي ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّا

َكَمَثِ  َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌا َفَأَصاَبُه َواِبٌ  َفَتَرَكُه َصْلهلًلا َلـا َيْقـهلِلُروَن   

سـورال  ( 64 )َعَل  َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َواُر َلا َيْههلِلي اْلَقْوَر اْلَكـاِفِريَن  

 . البقرال

احلق والكرامة وأخسقيـة األداء الطـوعي ل   و الهللور وهنا يربز               

وسسمته الكائنة بو الفكر والنفس والسلوك ل لتكون احلاجة 

 لفقـري ألوامـر ار  يف صـون ا   بس إلالل إشباعها ل بـ  واجـب الطاعـة   

 ..وشعوره بإنسانيته والوقوف معه يف حمنته وإسعاده 

َفَمـْن  ل ْهِ  اإلْسـسِر  ساِل ُقْرَبانًا أَلكَااَل ُجِعَلْت َمَع الوَّالزَّ إنَّ ُثمَّ)               

ـ ل اَراًل َها ُتْجَعُ  َلُه ُكفََّفإنَّل ْفِس ِبَها ْعَطاَها َطيَِّب النََّأ اِر ِحَجـازًا  َوِمَن النَّ

َمْن  َفإنَّل  َفًةَعَلْيَها َلَه َوال ُيْكِثَرنَّل َحهلٌل َنْفَسُه َها َأَِّبَعنـَْفس ُيت. َوِوَقاَيًة 

َفْهَو َجاِهٌ  ل ْفَضُ  ِمْنَها َيْرُجو ِبَها َما ُهَو َأل ْفِس ِبَها ْعَطاَها َغْيَر َطيِِّب النََّأ

(هلَلِر َطِويُ  النَّل الَعَمِ   ْجِر َضالَُّمْغُبوُن اأَلل ِة السُّنَِّب

 

 . 

ـ ِبـَْفـس ُيت ) ؛ والعطاء وحتسس النب  وااحة النفس                  َها ََّعن

 .. ( َفًةَعَلْيَها َلَه َوال ُيْكِثَرنَّل َحهلٌل َنْفَسُه َأ

إسعاد ورفاهية وحتقيق و تضامن وتكاف  والزكاال موهللر                

االجتمـاعي ل   –ققه من التوازن االقتوـادي  حيإشباع احلاجات ل وما 
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بو  والرتاحم أداال لتعهللي األزمات واحلاجات ل وسبي  للرمحة والتوادو

 األخسقيةمسؤشراتها ول الوظيفة اإلنسانية  جمريات فضًس عنالناس ل 

 . . الِبرِّ واإلحسان وما حتمله من

 

ا 
ً
 اخلمس: ثاني

 

من الضرائب العينيـة   ووهواخلمس فرض آخر يف اإلسسر ل                    

ولـه األهميـة واحلساسـية ل     والقيمية اليت تستوجب أداء ا سلم هلـا ل 

 ..الشروط و رطالشب

ــة والعــسج االقتوــادي  عطــاء اخلمــس ويســهم                   يف الوقاي

واالجتماعي ل وما يسؤدي من احلقوق ل ومشوليـة الشـخص بـاخلمس    

 .. اجتماعي – من منظور عسجي ومضمون اقتوادي

الغنيمة ك  ما تعين واخلمس يسؤخذ من الفيء والغنيمة ل و               

ل احلرا ل أما الفيء فهو مـا وصـ  ا سـلمو مـن     حو  عليه من خس

..غري قتال 

 

 

واخلمـس فريضـة جتـب علـ  الغنـائم وا عـادن مـن الــذهب                       

والفضة والرصاص والنداس واحلهلليهلل ل والياقوت والعقيـق والفـريوز   

.. والزبرجهلل ل والقري والكربيت والنفط والزئبق والكد  والـزرنيخ  

وك  ما أخرج من البدر بالغوص من اجلـواهر   الكنزكذل  إخل ل و

كاللسؤلسؤ وا رجان ل واألرض الذي اشرتاها الذمي من ا سلم ل ووجوبها 

..عل  الذمي ل وما يفض  عن مسؤونة سنة له ولعياله 
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واخلمس واجب عل  ك  لل  ل وال يعـود علـ  نفـس ا ـال                   

ـ   ادال احلوليـة عليـه فقـط ل    الذي مت استيفاء هذا احلق منـه ل إال بالزي

 ..ويتم توزيعه عل  ما أقره الشرع اإلهلي 

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن ) واخُلمس ورد يف القرآن الكريم ؛                 

َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَب  َواْلَيَتـاَم  َواْلَمَسـاِكِو   

ِبيِ  ِإْن ُكْنُتْم َآَمْنُتْم ِباِر َوَما َأْنَزْلَنا َعَل  َعْبهلِلَنا َيْوَر اْلُفْرَقاِن َواْبِن السَّ

 .سورال األنفال  ( 4)َيْوَر اْلَتَق  اْلَجْمَعاِن َواُر َعَل  ُك ِّ َشْيٍء َقهلِليٌر 

ل كـون   يف اآليـة الكرميـة  مـا يتـبو   ن مضـمون  جانب مو              

ل وُسـب  توزيعهـا ل وَمـْن يسـتدق     ا اليـة  وـادر  ا مـن   واحـهلل  اخلمس

 ..اخلمس ل وما يتعلق بالعقيهللال واإلميان 

أموال تسؤخذ عنوال ل عنهلل خوض احلروا  ؛الغنيمة مما تعين أما               

خـذ مـن خـسل القتـال بـو      سؤمع الكفار وبالقتال ل أو حمعن  آخر ؛ ت

ل وختتلف عن الفيء  ار ل وُتعهلل هبة ار للمسلموـّا سلمو والكف

 .. بدثالحق يف هذا ا  خمتور تبيانالذي يسؤخذ بغري قتال ل وله 

 :حيث يقول  لل ( عليه السسر)ويوضِّح اإلمار علي               

ل َم َسـلَّ آِلـِه وَ ليـِه وَ َع اُر ي َصـ َّ ِبا الُقْرآَن ُأْنِزَل َعل  النَّهَذ إنَّ)               

ـ   َمَهاُل اُ ْسِلِمَو َفَقسَّْمَوَأ: َبَعٌة ْراُل َأْمَواأَلَو اِئِ  ؛ ي الَفـرَ ا َبـْيَن الَوَرَثـِة ِف

ــَو ــْيُء َفَقسَّ ــَتِدقَِّمُه َعالَف ــُس َفِه ؛ َويلــ  ُمْس ــُث اخُلُم ــَعُه اُر َحْي َوَض

(ا ا اُر َحْيُث َجَعَلَههلَلقاُت َفَجَعَلَهالوَّ؛ َوَوَضَعُه

 

 . 

ا تقــهللِّر ل يتجلــ  فيهمــا طبيعــة وفلســفة  والــنص ا بــارك                

احملتوى القائم عليه اخلمس وموادره ل وعل  َمـْن يـتم توزيعـه ل أو    

ــيابية        ــق مــن خووصــية اإلنس َمــْن يســتدقه ل ومنهــا مــا يتدق

 ..اإلنسانية  –االقتوادية 
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لخمس ل هلا لاالقتوادية سؤثرات ا سؤشرات وا وبس ريب ل فإّن                   

ا الفاعـ  يف الـهللورال االقتوـادية ل والسـيما يف اجملتمعـات      حضوره

لفئـة اجتماعيـة    اإلسسمية ل عل  اعتبار اخلمس حيقق قهللرال مالية

ل وهـم يف  ل وللـ  خلووصـية نسـبهم اهلـامشي     ل حمهللدال من النـاس  

إشـباع  الوهللقات لسـهلل العـوز و  ال جيوز هلم  ذيحاجة للمورد ا الي ل ال

ل الوـهللقات والزكـاال ل إال اسـتثناءات    وليس هلم مـن أمـوا  ل حاجاتهم 

 ..حموادرها الشخوية ل أو تكون حمثابة اهلهللية  توصيفية حمهللدال

 

 الفيء: ثالثًا 
 

مـن األتـاوال    ؛ حيـث إنـه  الفـيء  ويطالعنا مـورد آخـر أال وهـو                    

ا ختلف عن الغنيمة ل لكون الفيء يسؤخذ بغري قتال ل أمـا الغنيمـة   

ـ احلروا أو بفتسؤخذ   ل عهلل هبـة مـن ار تعـاىل للمسـلمو    ـُبقتال ل وت

ما رّده ار تعاىل عل  أه  دينـه مـن أمـوال مـن      ؛ حمعن  أدقالفيء و

..خالفهم يف الهللين بس قتال 

 

 

عليـه  )لمسلمو ل لذا حـّذر  ل ا وارد ا اليةمن مورد ولكونه                  

هلل الوقائي والعسجي الوالال من التسعب بالفيء ل واجته يف احل( السسر

ا ـالي   –والردعي للديلولة دون االنزالق حنو مندهللر الفسـاد اإلداري  

ــواهلم     ــة ا ســلمو يف أم ــة دون االجتــاه خبيان وخمــاطره ل واحليلول

ل حيـث يقـول   ه كتابا ورد يف حم ل معاجلاتهيتضح من وحقوقهم ل و

 :( عليه السسر)
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ـ َلِئْن َبَلَغِنـي أَ ل  َقَسمًا َصاِدقًا ي ُأْقِسُم ِباِرَوإنِّ)                  َ  ُخْنـَت ِمـْن   نَّ

اًل َتـهلَلُعَ   َعَلْيـَ  َشـهللَّ   نَُّشـهللَّ أَلل ْو َكِبريًا َفْيِء اُ ْسِلِمَو َشْيئًا َصِغريًا َأ

(سُر َوالسَّل ْمِر َضِئيَ  اأَلل ْهِر َثِقيَ  الظَّل َقِليَ  الَوْفِر 

 

 . 

ل اجلبــائي نهللســة األمــن االقتوــادي وا ــالي وميتــهلل إعــادال ه                

واحلماية والوقاية والعسج من الفسـاد ا ـالي ل والـيت تبـهللأ مـن هلجـة       

َلِئْن َبَلَغِنـي   )قب  وقوعها ؛  للمشكلة ا واجه حبزرل اخلطاا األمين 

 .. (ْو َكِبريًا َ  ُخْنَت ِمْن َفْيِء اُ ْسِلِمَو َشْيئًا َصِغريًا َأنََّأ

ومنهـا  ل وجوا محاية جباية األمـوال  وموقف رقابي آخر يبو                

حبسـابه   (عليه السسر)وما يقضي أمري ا سؤمنو اإلمار علي الفيء ل 

 : للمقور للدهلل من الفساد اإلداري واجلبائي وا الي

ل هَلـَ   ْسـَخْطَت إ ْمـٌر إْن ُكْنـَت َفَعْلَتـُه َفَقـهلْل أَ    َبَلَغِني َعْنـَ  أَ )                

ـ َأ: َوَعَوْيَت إَماَمـَ    ـ    نَّ ُهْم ِذي َحاَزْتـُه ِرَمـاحُ  َ  َتْقِسـُم َفـْيَء اُ ْسـِلِمَو الَّ

ُُُهْم ل َوُخُيوُلُهْم  . ْعـَراِا َقْوِمـَ    ِفيَمِن اْعَتاَمَ  ِمـْن أَ ل َوُأِريَقْت َعَلْيِه ِدَما

َلـَ    اَن لِلـَ  َحقًّـا َلَتِجـهلَلنَّ   َلـِئْن َكـ  ل َسَمَة النَّ َوَبَرَأل َة ِذي َفَلَق احَلبََّفَوالَّ

َوال ُتْوِلْح ل َفس َتْسَتِهْن ِبَدقِّ َربَِّ  ل ِعْنهلِلي ِميَزانًا  نََّوَلَتِخفَّل َهَوانًا  َعليَّ

 .ْعَمااًل  ْخَسِريَن َأَفَتُكوَن ِمَن اأَل. ُدْنَياَك ِبَمْدِق ِديِنَ  

َوِقَبَلَنـا ِمـَن اُ ْسـِلِمَو ِفـي ِقْسـَمِة هـَذا       َمْن ِقَبَلـَ    َحقَّ ال َوإنََّأ                

(َوَيوْهلُلُروَن َعْنُه ل َيِرُدوَن ِعْنهلِلي َعَلْيِه : الَفْيِء َسَواٌء 

 

  . 

اجلبايـة واإلدارال واألمانـة ل ومـا     ؛ الرتابط بـو  تضمني مماو               

 ..والبسد  إيرادات وحقوق العباديسؤثره عل  

ـ  اإليـرادات ن الفيء ضـمن  ويكو               ـ  يتال علـ    ا يسـتعينون به

 ..عل  وفق الشرع اإلهلي متطلبات احلياال 

                                                 
0

 . 377ص / نهج امبالغة  - 
2

 . 405ص / امصيجع نفسه  - 



 74 

ــائي واإلداري                   ــة النظــار اجلب ــهللاعم حلماي ــز وال ــو التميي ل ه

 ..واالختيار للشخص ا ناسب 

ـ ْياْخَتْر ِلْلُدْكِم َب ثمَّ)                  ـ  ِتـ َ َضـَ  َرِعيَّ ْفاِس َأَن النَّ ل ْفِسـَ   ي َنِف

ِة لَّي الزَّاَدى ِفال َيَتَمَول وال ُتَمدُِّكُه اخُلُووُر ل وُر ْن ال َتِضيُق ِبِه اأُلُمِممَّ

لـ   ال ُتْشـِرُف َنْفُسـُه عَ  َول ا َعَرَفـُه  ال َيْدَوُر ِمَن الَفـْيِء إىل احَلـقِّ إلَ  َول 

.. (َطَمٍع 

 

 . 

جيمـع بـو    ا سـسؤولية ل  وعنهلل االختيـار والتعـيو وحتمـ                    

ــن   ــة م ــالزَّ) الوقاي ــة  ل ( ِة لَّ ــا الوظيفي ــاء الشخوــية ومكانته  ل وبن

ــات ــات وتطبيق ــة النظــار الضــرييب   وجمري ــة العمــ  ثقاف وأخسقي

العهللالة وا سـاواال  وواجبات اجلباية واألمانة ل وتوزيع احلقوق بثقافة 

 ..فيه وحمتطلبات الهللقهة 

هـَذا اَ ـاَل َلـْيَس     إنَّ)  هللالة ومساواال ل مسؤشره ؛وحو التوزيع بع              

َفإْن َشِرْكُتْم ل ْسَياِفِهْم َوَجْلُب َأل َما ُهَو َفيٌء ِلْلُمْسِلِمَو َوإنَّل ِلي َوال َلَ  

ْيهلِليِهْم ال َتُكـوُن ِلَغْيـِر   َفَجَنااُل َأ َكاَن َلَ  ِمْثُ  َحظِِّهْم َوإالَّل ِفي َحْرِبِهْم 

(ْفَواِهِهْم َأ

 

 . 

عنـهلل  ل كـم  احلعهللالة ا ساواال ودقة ل  (عليه السسر) بويو                 

ل يف توزيعـه للفـيء   (  َمآِلـِه َوَسـلَّ  اُر َعَلْيـِه وَ  َصـ َّ ) الرسول األعظم 

 :حيث يقول 

ْيِهَما َقَسَم َعَل ُثمَّل اِنَي َغْيِر اُ ْدَوِن اِرُق َوَجَلهلَل الزََّوَقَطَع السَّ)                 

.. ( ِمَن الَفْيِء

 

 

ــة واحلقــوق متسزمــان يف ألّن                نظــار وتنظــيم الشــرع  العهللال

احلـهلل والعقـاا    خـذ ل فأ وانتظامهـا وحـهللوده لتقـويم احليـاال    ل اإلهلي 

لتتقـّور   حقوقهم ا فروضـة هلـم ل   مت أداءل وجمراه يف العهللالة الشرعي 
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وكـ   ل بـ    جب من توزيع الفيءواحلياال ل ومنها ما يتوالعامة األمور 

 ..بالعهللالة وا ساواال  ما يرتتب من حقوق

 

 اخلراج: رابعًا 
 

يهللخ  ل وما اجلبائية اخلراج إيراد آخر من إيرادات الهللولة               

 :عل   اخلراج فرض يرتتبالعامة ل و تهاميزانيضمن 

  ما ُيخرج من األموال.. 

  ما خيرج من األرض.. 

وأصـلها مـا خيـرج مـن غلهـة       ل األتـاوال  واخلراج خيتلـف عـن                  

 ..األرض وا ال 

ضريبة كانت تهللفع خلزينة الهللولة عن األراضي اليت  واخلراج               

وخيتلف مقـهللار اخلـراج   . فتدوها ا سلمون ل حت  ولو أسلم صاحبها 

. حبسب نوعية األرض وطريقة ريعها واستثمارها ونوعية احملوول 

وكانت هـذه الضـريبة عـادال مـا تفـرض علـ  حماصـي  احلبـوا         

.وتهللفع سنويًا بعهلل ا وسم . واالشجار ا ثمرال 

 

  

يوب يف ميزانية الهللولة ل  ة ل الذياليا افهلل ورواحهلل من الوُيعهلل                

ا ستدقو  من وتستخهللمه الهللولة لإلنفاق العار ل وِلما حيتاجه العامة

 ( :يه السسرعل)قوله حيث ي..  له

ي َصــسِحِه ِفــ إنََّفــل َلــُه ْها ُيْوــِلُح َأَمــاِج ِبْمــَر اخَلــَرهلْل َأَتَفقَّــَو)                

 نَّأَلل ِبِهـْم   اُهْم إالَّال َصـسَح ِلَمـْن ِسـوَ   َول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَصسِحِهْم َصَو

ـ  َيْلَو. ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ اَراِل ي ِعِمـ كُْن َنَظـُرَك ِف
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ـ ْرِض َأاأَل ـ  ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِف ـ  نَّأَلل اِج َري اْسـِتْجسِا اخَل   َ  ال ُيـهلْلَرُك إالَّ لِل

ـ  ـ    اَراِل ؛ َوبالِعَم ْهَلــَ  َأَول سَد ْخـَرَا الـبِ  اَراٍل َأَمـْن َطَلـَب اخَلـَراَج بَغْيــِر ِعَم

ـ  ْمـُرُه إالَّ َوَلـْم َيْسـَتِقْم أَ  ل اَدالِعَب ـ . يًس َقِل ـ  َف ـ  ْوًس َأإْن َشـَكْوا ِثَق  ِوَأل ًة ِعلَّ

ـ اَلـَة أَ إَح ْوَأل ٍة َبالَّ ْواَع ِشْرٍا َأاْنِقَط ـ  َأ ْوَأل ا َغـَرٌق  ْرٍض اْغَتَمَرَه ا ْجَدـَف بَه

ـ  َخفَّل َعَطٌش  ـ ْن َيْوـُلَح ِبـِه أَ  ا َتْرُجـو أَ ْفَت َعـْنُهْم ِبَم  ال َيـْثُقَلنَّ ُرُهْم ؛ َوْم

ـ ْيَلوَن ِبِه َعُه ُلْخٌر َيُعوُدإنََّفل ْنُهْم ْفَت ِبِه اَ سُؤوَنَة َعَعَليَ  َشْيٌء َخفَّ ي َ  ِف

.. (اِئِهْم َمَع اْسِتْجسِبَ  ُحْسَن َثَنل الَيِتَ  وَتزيِو َول اَراِل ِبسِدَك ِعَم

 

 . 

عظيم مـا ُيظهـره القـول ا بـارك ل وقبـ  اإلشـارال إىل أي       من و               

ــو أخس ــا اإلنســانية   شــيء ل أال وه ــة الضــريبة ومتطلباته ــة جباي قي

العظيمــة يف بيــان النظــار الضــرييب للظــروف الزمانيــة وا كانيــة 

 ..طط هلذا النظار اخلوا وقفية ؛ القائمة والطارئة ل وما من 

ـ َو) ؛  هو مضمون مـن مضـامو  و                 ـ  ْل ـ َيكُْن َنَظـُرَك ِف اَراِل ي ِعِم

) ل وفلسفته العظيمة ؛ ( اِج َري اْسِتْجسِا اخَلِرَك ِفْبَلَغ ِمْن َنَظْرِض َأاأَل

 ..( اَراِل بالِعَم  َ  ال ُيهلْلَرُك إالَّلِل نَّأَل

ــَب َو) ؛  واســتهللامتها واســتمراريتها واالســرتاتيجيات                ــْن َطَل َم

 .( اَد ْهَلَ  الِعَبَأَول سَد ْخَرَا الِباَراٍل َأاخَلَراَج بَغْيِر ِعَم

ل ا تكاملـة  يـة الشـاملة   التنم ل مسـتوى  ونتيجته احلتمية                

وامتـهللاداتها  االجتماعيـة   –االقتوـادية  مـا خيـص ا فوـلية    ومنها 

 ( ..يًس َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأ) ؛ لسياسة الهللولة 

ـ اِج ِبْمـَر اخَلـرَ  هلْل َأَتَفقََّو) ؛  والعم  ا يهللاني                 ل ( َلـُه  ْهُيْوـِلُح أَ ا َم

سحًا ِلَمـْن  َصـسِحِهْم َصـ  ي َصسِحِه َوِف إنََّف) والسبب والعلهة وا علول ؛ 

والعلة الواسعة ل ( ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصسَح ِلَمْن ِسَوَو) وحتميته ل ( اُهْم ِسَو

اَس النَّــ نَّأَل) اإلنســاني ل  ا ــورد عمـق و وحقــوق ا رامـي ؛ بأخسقيــات 

 .. (ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعْم ِعَيُكلَُّه
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اجلانب االستثماري واستقطاا رُوس األمـوال   ؛ يتبوومما                 

بالنظار الضرييب ا ـبين علـ  أسـس العهللالـة وا سـاواال ل      واستثمارها 

االجتماعية ل مـع مراعـاال    –والتدسس لك  التغيريات االقتوادية 

ر بـه الـبسد ل والتـوازن بـو حفـظ الـبسد       مـا متـ  ما مير به العبـاد ل و 

 ..التواص  االستثماري واستهللامة 

يعـود بـاخلري علـ  الهللولـة      األخذ بنظـار ضـرييب متـوازن ل   و               

ــراد  ل واســتقرار واســتتباا األمــن بكــ  أشــكاله  واجملتمــع واألف

 ..واستهللامة توجهاته 

 

 الصدقات: خامسًا 
 

منـه  ول االقتوـادية   –اعـم للديـاال االجتماعيـة    ومورد آخر د               

الوهللقات اليت تهللعم التضامن تمث  باإلسهار يف استقامة استهللامتها ا 

وإشـباع حاجـاتهم اإلنسـانية     ل االجتماعي مـع ا عـوزين  والتكاف  

 :ومما ورد يف القرآن الكريم .. بس َمنٍّ  متهمواحلفاظ عل  كرا

  (  ـ وا َلـا ُتْبِطُلـوا َصـهلَلَقاِتُكْم ِبـاْلَمنِّ َواْلـَأَلى      َيا َأيَُّها الَّـِذيَن َآَمُن

َكالَِّذي ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس َوَلا ُيـسْؤِمُن ِبـاِر َواْلَيـْوِر اْلـَآِخِر     

َفَمَثُلُه َكَمَثِ  َصْفَواٍن َعَلْيـِه ُتـَراٌا َفَأَصـاَبُه َواِبـٌ  َفَتَرَكـُه      

ِممَّا َكَسُبوا َواُر َلا َيْههلِلي اْلَقْوَر  َصْلهلًلا َلا َيْقهلِلُروَن َعَل  َشْيٍء

 .سورال البقرال  (64 )اْلكَاِفِريَن 

 (  ــا ــاِمِلَو َعَلْيَه ــَراِء َواْلَمَســاِكِو َواْلَع ــهلَلَقاُت ِلْلُفَق ــا الوَّ ِإنََّم

َواْلُمسَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِا َواْلَغاِرِمَو َوِفي َسِبيِ  اِر َوِاْبـِن  

ــ ــيٌم َحِكــيٌم  السَّ ــَن ارِ َواُر َعِل ــًة ِم ســورال  (66)ِبيِ  َفِريَض

 .التوبة
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الوهللقات مكملة إلجتاه الزكـاال يف  ميكن أن تكون و                  

دعم الطبقات الفقريال واحملتاجـة للمـوارد ا اليـة ل وتلبيـة احلاجـات      

 ..وإشباعها 

ــروي  نفســيطوعيــة الوــهللقات و                 ــا – ل ت ــا  ليم ل وعمقه

 ..تضامين اجتماعي 

تنبع من ااحة الـنفس وقـوار السـلوك    الوهللقات الطوعية و               

ـُهللفع ل و نسانياإل القليلـة   ؛ إلعانة الضعيف حبسب القهللرات ا اليـة ت

علـ    هـا تأثرياتبوتضـفي  األداء ل  آداا وأخسقيـات وهلـا  والكثريال ل 

 ..نظور وغري ا نظور الكثري من ا  الودة النفسية واجلسهللية

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصهلَلَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهـا َوَصـ ِّ َعَلـْيِهْم    )               

 .سورال التوبة  ( 6 )ِإنَّ َصَلاَتَ  َسكٌَن َلُهْم َواُر َسِميٌع َعِليٌم 

ل السر الوهللقات العلنية ل وصهللقات وتتعهللد صور ودروس                 

 ..لى ا ادي وغري ا ادي والنفسي وا هم أن ال يتبعهما األ

يف اإلسسر فوق ك  اعتبار أي إنسان فكرامة اإلنسان                 

َها ُتَكفُِّر اخَلِطيَئَة ؛ َوَصهلَلَقُة السِّرِّ َفإنَّ)  ؛مادي وغري مادي ل ودليله 

َها َتِقي يَتَة السُّوِء ؛ َوَصَناِئُع اَ ْعُروِف َفإنََّها َتهلْلَفُع ِمَفإنَّ َوَصهلَلَقُة الَعسِنَيِة

(َمَواِرَع اهَلَواِن 

 

 . 

ُسوُسوا )  فاعلية الفكر والنفس والسلوك ل تظهر عنهلل ؛و               

ْمَواَج َواْدَفُعوا َأل َكااِل ْمَواَلُكْم ِبالزََّوَحوُِّنوا َأل هلَلَقِة إمَياَنُكْم ِبالوَّ

(َعاِء الَبسِء ِبالهللُّ

 

 . 

اْسَتْنِزُلوا الرِّْزَق )  أبعاد لل  ا نظورال وغري ا نظورال ؛و               

(هلَلَقِة ِبالوَّ

 

 .  
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(هلَلَقِة وا اَر بالوَّْمَلْقُتْم َفَتاِجُرا َأإَل) و                  

 

افتقرمت ل : ؛ أملقتم  

 . وتعهللد مضامو الفقر

ــ)  و                 ــهللَِّقاِت َوَأْقَرُضــوا اَر َقْرًضــا َحَســًنا  ِإنَّ اْلُموَّ هللِِّقَو َواْلُموَّ

 .. سورال احلهلليهلل ( 1 )ُيَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكِريٌم 

 االجتماعي ل هو داعم –وواحهلل من الهللاعم للتوازن االقتوادي                

منه ما ومردها عل  دافعيها بشك  مباشر وغري مباشر ل والوهللقات 

 ..تتعهللى حمنافعها احلهللود الهللنيوية 

حمقـادير غـري حمـهللودال ل تـهللفع      ضـريبة ل وكأن الوـهللقات                 

 ..للهللولة بشك  غري مباشر 

فبــهللال مــن أن تأخــذ الهللولــة هــذه األمــوال ا تفاوتــة ا قــهللار ؛                  

دفعهـا  يـتم توزعهـا أو   النقهللية والعينية ل كضـريبة طوعيـة ل ثـم    

عـهللر  ضـمن  هللخ  ومنه االبتعاد عن خماطر ل منها رحما يـ ين ل للمعوز

 ..الثقة والهللقة يف إعادال توزيعها ل أو تتعرض للفساد اإلداري وا الي 

ـ                  ن يـرى أنـه  يكون لات الشخص ا توهللق ل هو من يهللفعها  

 ..ل من تروي  النفس عل  ااحة البذل والعطاء ها تدقمس

بًا ما يكون الشخص ا توهللق أكثـر طوعيـة وإقـهللار    وغال               

وثقة ودقـة واطمئنـان ل وبعيـهللًا عـن الضـغوطات الرايـة وقيـود        

 ..الروتو 

ــر                   ــب آخ ــن جان  احلــهلليث الفكــر االقتوــادي ضــمن ل ووم

أسـلوا إنفـاقي يف ظـروف الركـود      احلكومـات  ا عاصر ل انتهاجو

 صلة لـه باالقتوـاد ل علـ  إنـه     االقتوادي ل قهلل يراه الكثري ممن ال

 ..يف األموال واإلخسل باالقتواد  ههللر

لكن فلسفته العملية ل تكمن يف حتريـ  االقتوـاد عـن                   

طريق ضـخ األمـوال باإلنفـاق ل ومنافعـه تظهـر حينمـا ُتسـتثمر يف        
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توســيع ا شــاريع أفقيــًا وعموديــًا ل واســتثمار كــ  الطاقــات       

العمليات اإلنتاجية ل وإنشاء أو إقامة مشاريع التوميمية  كونات 

ل واحليلولــة دون تراجــع احلاضــنة  جهلليــهللال تــهللعم االقتوــاد الــوطين

..للهللولة ل وإدارال مستقبلها اإلسرتاتيجي  والبيئة االستثمارية
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 املبحث الرابع
 التأثريات الضريبية جوانب من 

 على الدورة االقتصادية
 

واستكماال ِلما تقهلّلر ل فإن بناء ا نظومة ا تكاملة للهللورال                 

ل وميكن تبيان لل  ( الهللاخلية مع البيئة الهللاخلية ) االقتوادية ؛ 

 :با خطط ا بسط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبو بناء ا نظومة ا تكاملة للهللورال(  6) خمطط 

 االقتوادية ا ختورال وا بسطة

 

بنتء امصنظ مة 

امصصكتموة 

مودلر  

 اتقصرتدنة

 

 

 امدخل
 اتسصهالك

 اتدختر

 اتسصثصتر



 82 

الشاملة ) ا بناء منظومة تكام  الهللورال االقتوادية ؛ أم                

ل وميكن تبيان لل  با خطط ا بسط ( بينها وبو البيئة اخلارجية 

 :اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبو بناء منظومة (  7) خمطط 

 تكام  الهللورال االقتوادية ا ختورال وا بسطة

 

 م الضرائب والرسورنظجوانب من تأثريات فضًس عن ما تسؤدي                  

عل  بإجيابياتها وسلبياتها عل  التنمية االقتوادية ا ستهللامة ل و

لهللاخلية مع البيئة ا) بناء ا نظومة ا تكاملة للهللورال االقتوادية 

 ( ..الهللاخلية 

 :وميكن تبيان لل  با خطط ا بسط اآلتي              

 

 

 

 

 

امصنظ مة 

اتقصرتدنة 

 امشتموة

امصنظ مة 

امح تذ ة 

 امشتموة

بنتء 

منظ مة 

ذكتمل 

امدلر  

 اتقصرتدنة
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 ظم الضرائب والرسور ن تأثريات يبو خمتور(  1) خمطط 

 بناء ا نظومة ا تكاملة للهللورال االقتواديةعل  

 

تطلب من ب عل  نظم الضرائب وخططها ل وما يوما يرتت              

مكاسبها وفرصها وخماطرها وحتهللياتها وتههلليهللاتها ل ؛ حتهلليهلل 

ومواطن قوتها ومواطن ضعفها ل وما يتدقق من منهج ومستوى 

ن قنوات إنفاقها ل وما تواجه وتعاجل من جبايتها وما يناسب م

ل وما حتققه من  Economic Problemا شكلة االقتوادية 

 ..ل وما تواجه من اختناقات وأزمات انسيابية الهللورال االقتوادية 

وبهذا ميكن أن يشم  هذا ا بدث ل وحمدهللودية البدث ل              

 :عل  احملاور اآلتية 

 .  عل  االدخارالتأثري الضرييب: أواًل 

 . التأثري الضرييب عل  االستثمار: ثانيًا 

 . والرسور احلقوق والضرائب: ثالثًا 

 سؤثر عليهن تناول الهللخ  واإلستهسك ل وما توضمنيًا سيكو              

 ..الضرائب والرسور ؛ بإجيابياتها وسلبياتها 

 

 نظ  امضيائب لاميس ا

 

 نظ  امضيائب لاميس ا

بنتء امصنظ مة 

امصصكتموة 

مودلر  

 رتدنةاتقص

 

 امدخل
 اتسصهالك

 اتدختر
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 دخاراالالتأثري الضريبي على : أواًل 
 

مسؤشرات التوجه  لواالكتناز  Saving االدخاربو                   

االقتوادي والنفسي واإلنفاقي ل أو حمهللدات فكرية ونفسية 

مستوى االستهسك ل جيمعهما بشك  عار ل وسلوكية 

Consumption  ل عل  الرغم من اختسف التوجهات واألههللاف

 ..ومنها ما يتعلق بتوجه الهللولة الضرييب ل وا سؤثرات 

االحتفاظ أو االمتناع عن استهسك جزء ؛ ومما يعين االدخار                 

أو  واجهة احتياجات  من الهللخ   هللال ما ل إلنفاقه أو استثماره ل

 ..مستقبلية 

ولذا ال يكون رأس مااًل ل ب  شرطًا لتكوينه عل  شك                  

 استعمال) ل واالدخار اُ نشئ ( إستهسكي مسؤج  ) احتياطي 

لزيادال الهللخ  والثروال الوطنية ل وهو نقي  االستهسك ل ( إنتاجي 

..ومن أههللافه وأسبابه ؛ تأجي  إنفاقي أو داعم اقتوادي 

 

 

أما االكتناز فههللفه الرئيسي هو حجز أكثر ما ميكن من                 

األموال النقهللية أو ا عهللنية كالذهب والفضة ل ومما ُيعزى إليه هو 

ِّف العقهلل النفسية ل وآثار ما واج ـُخل عنهلل تفاقم هه اإلنسان ل اليت ت

آثارها ل تظهر صور أخرى للدرص وحجز األموال وجتميهللها ل فتكون 

 ..التقتتري والبخ  والشُّح  عل  شك  سلوك منهج ؛

وهناك االدخار بأسلوبه ؛ التقليهللي واحلهلليث وا عاصر ل ا تث                

ودائع هللاعات يف البنوك بو ؛ ودائع جارية ل أو باالحتفاظ بنقود أو إي

                                                 
0

ارنة م س ةة امصرطوحتت اإلد/ هتش  حس ن نتصي امصحنك . د :ننظي ةوى سب ل امصثتل  -

 :لأنضًت نياجع  . 789ص / امصردر نفسه / اتقصرتدنة لامصجترنة  –لاتجصصتة ة 

- Culyer , A. J. / Economics /Basil Blackwell Inc. / Glasgow / 1985  

- Salvatore, Dominick / International Economics / Macmillan Publishing 

Com. / New York / 1983 .. 



 85 

عل  شك  سنهللات وأسهم وأصول تأخذ توجهاتها ج  معو ل أو أل

أخرى ل ورحما أسهمت ا خاطر ونظار الضرائب يف اختيار األسلوا 

 ..ا ناسب لسدخار 

ـُبن  نظم ضريبية ل إال بوجود قهللرات مالية                 وال ميكن أن ت

نمية اقتوادية ل وبذات الوقت ال ميكن أن تستمر وأنشطة وت

أنشطة اقتوادية ومالية ل دون مراعاال النظم الضريبية ودعمها 

 سريال واستهللامة التنمية االقتوادية وا الية حمختلف قطعاتها ل 

ولذا  ..ة والزراعية والتجارية واخلهللمية الوناعيالقطاعات ؛ ك

 ( :عليه السسر)يقول 

ي َصسِحِه ِف إنََّفل َلُه ْها ُيْوِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرهلْل َأَتَفقََّو)                 

 نَّأَلل ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصسَح ِلَمْن ِسَوَول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَصسِحِهْم َصَو

(ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ

 

 . 

 النص ا بارك ؛ مستوى العائهللية والهللخ  ومن بو مضامو               

وتوجهات صسحه وإصسحه ا عاشي ل ومستوى ما يتوقف عليه من 

االجتماعية ل حمعن  آخر ؛ ك  ما ميكن  –الرفاهية االقتوادية 

 ..أن ينظم االستهسك واالدخار 

اتساع حلقاته العميقة واإلسرتاتيجية منه ما يأخذ من و                

سحًا َصسِحِهْم َصي َصسِحِه َوِف إنََّف) لة بالوسح واإلصسح ؛ ا تمث

االقتوادي  –ل بتوجهات وتوجيهات صسحه ا الي (  اُهْمِلَمْن ِسَو

يف تنظيم أمور حياتهم يف ؛ اإلنفاق (  َصسِحِهْمَو) واالجتاه األخسقي ل 

 ..ل وغري لل  اإلستهسكي 

بك  ما ل وضمن حلقاته البيئية يكون ه اتوامتهللاد                

الشمولية االقتوادية التنموية األخسقية ما تند  بتشمله ل و

 ( .. اُهْمسحًا ِلَمْن ِسَوَص) ا تمثلة يف ؛ 
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ل ب  ا شرتكة ضمن هذه احللقات وال يقف عنهلل هذا احلهلل                   

 ( . ِبِهْم اُهْم إالَّال َصسَح ِلَمْن ِسَوَو) يتعهللاه إىل ؛ 

الوسح منه بشك  عار ل و ا تكاملة وهي دورال الوسح                 

اتساع العسقات ل  ما حيقق من االجتماعي ل حما فيه –االقتوادي 

 ..ومنه العسقات اإلنسانية 

وامتهللاده وعمقة يف الوسح واإلصسح الشام  ل وسببه                 

اَس النَّ نَّأَل) االجتماعي ؛  – وفلسفته الشاملة ل ومنه االقتوادي

 .. (ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعُكلَُّهْم ِعَي

ل وإنسانية الكرامة ل والهللقة يف محاية الكرامة                 

العسقات ما يتضمنه من والكمال اإلنساني الشام  ل حما فيه 

ل (  ُهْماَس ُكلَّالنَّ) ؛  الشاملة ل كون موهللاقته تكمن يفاإلنسانية 

 ( .. اٌلِعَي) 

ـّة وال إلالل ل وال ههللر لكرامة الناس بك   لذا                  ال ِمن

 ..ومذاهبهم وأديانهم أشكاهلم وتوجهاتهم وقومياتهم 

ل الذي بذاته  (ْهِلِه َأَو )ل (  اخَلَراِج) ؛  وحموره ومركزه                

سسمة ل ووانسجامه  االجتماعي واألخسقي –وحراكه االقتوادي 

ا وهللر ل ليعود خريه حمنظوره وغري منظوره عل  أه  اخلراج 

 ..وبيئتهم الواسعة ل ومنه البيئة االقتوادية 

ي النظم الضريبية ل ودورال أته ل تويف خضم هذا كله وغري               

 ..التأثري الضرييب عل  االخار الفردي واجلمعي واجملتمعي لل  ل ب

 

 االستثمارالتأثري الضريبي على  :ثانيًا 
 

التوجهــات بعــهلل تبيــان مــا التــأثري الضــرييب علــ  الــهللخ  و                  

 ..الفكرية والنفسية والسلوكية االستهسك واالدخار 
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االسـتثمار   حـراك  التـأثري الضـرييب علـ     موضـوع  يطالعنا                 

وقـــع الضـــرييب والتنميـــة االقتوـــادية واســـتهللامتها ل ومســـتوى ال

ومضامينه اإلنسانية واألخسقية ل ومـا يتطلبـه مـن دقـة التخطـيط      

وانسيابيته يف وضع اخلطط الضريبية ا راعية لكـ  األمـور ل ومـا    

 ..تتطلبه من سسمة إدارال الضريبة وإدارال جبايتها 

؛ عملية توظيف األموال ل  Investmentُيعهلل االستثمار حيث               

ويوه لإلنفاق عل  متل  وسائ  اإلنتاج ل ومنها السلع أو ما يتم خت

وهـي  ها يف إنتاج سلع وخهللمات أخـرى ل  اتالرأاالية اجلهلليهللال وإسهام

 وسـسمة  مسـتقب  عل  ا سؤثرال االقتوادية ا همة والفاعلة واحللقة 

.. الهللورال االقتوادية اليت تعقب االدخار

 

 

 ؛ الـهللاخلي يف الهللولـة بـو   االستثمار جيمع و بشك  عار ؛                

مـا  ل و شـرتك واالسـتثمار ا  ل واالسـتثمار اخلـاص   ل االستثمار العـار  

ها داخـ   السـتثمار  رُوس األموال األجنبية ل يكامله من استقطاا

 ..البسد 

ميكـن أن يكــون االسـتثمار وطــين ل أو   بطبيعـة احلــال ؛  و             

أن يكــون االســتثمار  داخــ  البلــهلل الواحــهلل ل أول ســتثمار أجــنيب الا

 ..ة اليا و ةتجاريالو ةقتواديالا تعهللد أوجههبو ل الوطين خارج البلهلل

مـــا التوجهـــات العلميـــة ا ثمـــرال والرياديـــة والقياديـــة  و               

الثقافيـة   وامتـهللاداتها  يةاحلضـار  مـن ا عـايري   معيـار لسستثمار ل إال 

ــة والتخووــيةال ــف  عام ــال وحمختل ــة توجهاته ــة  ا ادي وغــري ا ادي

 .. (اخلهللمات ) والنفسية ل ا نظورال وغري ا نظورال 

ما متتلكـه ا ـوارد البشـرية    اإلستثمار مع وتكام  لل                    

علـور ومعـارف   وومـسؤهست متجـهللدال ل   ات قـ طامن الوطنية أو احمللية 
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حهلليثة ل مهللعومـة بأحـهللث اخلـربات والتقنيـات الفنيـة والفكريـة       

 ..ا ستهللامة 

الـهللاخ    قطاعـات األنشطة والالستثمار وا وبك  أشكال                 

أمـن اجملتمـع   األهميـة علـ     البـالغ  التأثريفإن االستثمار له ل  ضمنها

ومحايته من الضغوطات اخلارجية ل وهـو وسـيلة لتدقيـق التنميـة     

ومــا تتطلبــه اإلســرتاتيجيات الهللاعمــة لســسمة الــهللورال ل ا ســتهللامة 

ل فضًس عن وضمان استقرار الهللخ  الوطين ودخ  الفرد  االقتوادية ل

 ..ا ستوى العار لألسعار 

ع تنمية ا شـاريع الـيت تنـتج السـل    وبهذا فاألمر الضروري هو                 

 ..اإلنتاجية ؛ الثقيلة واخلفيفة 

إنشـاء وقيـار   من خسل استثمار رُوس األموال  ؛ وحمعن  آخر                

 ما يتطلبـه ل ولات اجلهللوى االقتوادية واالجتماعية شاريع أحهللث ا 

ــة   ــاريع ا نتجـ ــو ا شـ ــوازن بـ ــلع اإل؛ التـ ــلع للسـ ــة ل والسـ نتاجيـ

ــتهسكية ل  ــتخهللامات   االس ــلع لات االس ــراض ل والس ــهللدال األغ ا تع

 ..األغراض ا تعهللدال 

يـبو اجلوانـب الرئيسـية    شـام  ل  وميكن وضع خمطـط                    

ا تعلـق   ختوـر وا بسـط  ا  ل وبالشـك   نظومة ا تكاملـة لبناء ا 

 :وكاآلتي ... الستثمار با
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 نظم الضرائب والرسور تأثريات  يبو خمتور( 9) خمطط 

 بناء ا نظومة ا تكاملة لسستثمارعل  

 

ــا                    ــة ومتوســطة قوــريال فتكــون االســتثمارات  أم وطويل

جـهللوى   دقة دراسةل و متعهللدال جماالت اقتوادية ومالية ل ويف ا هلليات

االستثمارات ل والسب  الواضـدة والكفيلـة بتهيئـة ا نـاخ ا ناسـب      

َوَمِن اْقَتَوَر ) .. ؛  ك  الظروف ا كانية والزمانية وا وقفيةلوا سئم 

(َعَل  َقهلْلِرِه َكاَن َأْبَق  َلُه 

 

.. 

لقهللرات ل حيقق االستيعاا وسسمة التخطيط وعهللر جتاوز ا                 

وتنفيذ وأداء األعمال عل  أكم  وجه ل ومنه ل ووضع اخلطط 
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 نظ  امضيائب لاميس ا                         

بنتء 
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 امدخل

 اتسصهالك

 اتدختر

 

 

 

األنشطة 

 اتسصثصترنة

 قطتع صنتةي

 زراةي قطتع

 قطتع ذجتري 

 خدميقطتع 

 مبو متذيقطتع 
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القهللرات اإلستثمارية وما يتناسب مع الكفاءات عل  ك  

 ..بنظر االعتبارالنظم الضريبية  ها ستويات ل وما تأخذ

عليـه  )علي  أمري ا سؤمنو اإلمار رسالة ت توجيهاتولذا كان                

مـنهج  حينمـا والهه ووجهـه إىل موـر ل    ( رض)لعاملـه األشـرت   ( السسر

آفـاق إدارال وتنظـيم احليـاال     بها لك  زمان ومكان وموقف ل يفتح

اإلنسانية ا تكاملـة وا سـتهللامة ل ا تدسسـة لكـ  تغـري جزئـي       

ــارئ ومشــكلة وأزمــة       ــة لكــ  ط ــيري كلــي ل وا تدسس وتغ

 ..اجتماعية  –اقتوادية 

يـة  والتنم) سـريال العمـران   ومما كانت تعـاجل ل حتـهلليات م                 

ل ومنهــا مضــامو تشــم  علــ  ؛ الــهللخ  ل واإلنفــاق  (  يــةوالتطوير

اإلستهسكي ل واالنفـاق االسـتثماري ل واالدخـاري ل وتـأثري النظـار      

ــرتاتيجية       ــفة اإلس ــية بفلس ــاء الشخو ــن بن ــًس ع ــرييب ل فض الض

فيــه الشخوــية القياديــة والشخوــية العمرانيــة ا ســتهللامة ل حمــا 

 :الهلللي   جانب من مضاموالفردية واجلمعية واجملتمعية ل و

ي َصــسِحِه ِفــ إنََّفــل َلــُه ْها ُيْوــِلُح َأَمــاِج ِبْمــَر اخَلــَرهلْل َأَتَفقَّــَو)                 

ـ  اُهْم إالَّال َصـسَح ِلَمـْن ِسـوَ   َول اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَصسِحِهْم َصَو  نَّأَلل ْم ِبِه

ـ  ْلَو. ْهِلِه َأل  اخَلَراِج َواٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ ـ َيكُْن َنَظـُرَك ِف اَراِل ي ِعِم

ـ ْرِض َأاأَل ـ  ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِف ـ  نَّأَلل اِج َري اْسـِتْجسِا اخَل   َ  ال ُيـهلْلَرُك إالَّ لِل

اَد ْهَلَ  الِعَبَأَول سَد َا الِبْخَراَراٍل َأَمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَماَراِل ؛ َوبالِعَم

ـ  ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأل  ـ . يًس َقِل ـ  َف ـ  ْوًس َأإْن َشـَكْوا ِثَق ـ  ِوَأل ًةِعلَّ اَع اْنِقَط

ـ  َأ ْوَأل ا َغـَرٌق  ْرٍض اْغَتَمَرَهاَلَة َأإَح ْوَأل ٍة َبالَّ ْوِشْرٍا َأ ل ا َعَطـٌش  ْجَدـَف بَه

َعَليـَ  َشـْيٌء    ال َيـْثُقَلنَّ ُرُهْم ؛ َوْمْن َيْوُلَح ِبِه َأُجو َأا َتْرْفَت َعْنُهْم ِبَمَخفَّ

ـ َفل ْنُهْم ْفَت ِبِه اَ سُؤوَنَة َعَخفَّ ـ َلوَن ِبـِه عَ ُه ُلْخـٌر َيُعـودُ  إنَّ ـ ْي ـ َ  ِف اَراِل ي ِعَم

ـ    ل الَيِتَ  وَتزيِو َول ِبسِدَك  َتَبجُِّدـَ   َول اِئِهْم َمـَع اْسـِتْجسِبَ  ُحْسـَن َثَن

ا َلَخْرَت ِعْنهلَلُهْم ِمْن ِبَمل ِتِهْم ُمْعَتِمهللًا َفْضَ  ُقوَّل يِهْم ِل ِفهلْلاَضِة الَعباْسِتف
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ل ِرْفِقَ  ِبِهْم ْدَتُهْم ِمْن َعهلْلِلَ  َعَلْيِهْم َوا َعوَّوالثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَمل اِمَ  َلُهْم إْجَم

ْيِهْم ِمْن َبْعهلُل اْحَتَمُلوُه َطيَِّبـًة  ْلَت ِفيِه َعَلا َعوَّا إَلوِر َماأُلُم ا َحهلَلَث ِمَنَمَفُربَّ

ـ  الُعْمـرَ  إنَّْنُفُسُهْم ِبِه ؛ َفَأ ـ إنََّول ْلَتـُه  ا َحمَّاَن ُمْدَتِمـٌ  َم َت  َخـَراُا  ا ُيـسؤْ َم

ْنُفـِس الـُوالاِل علـ     اِف َأا إلْشَرْهُلَها ُيْعِوُز َأَمإنََّول ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأاأَل

( اِعِهْم  بالِعَبِرِة اْنِتَفِقلََّول اِء ِهْم بالَبَقُسوِء َظنَِّول اجَلْمِع 

 

  . 

االقتوادي واالجتماعي ل يـرتبط   –عمقها اإلداري مسريال و                

بـإدارال الهللولــة ؛ اإلدارال بهــهللف العمــران الـيت ال تقــارن بــإدارال ل ومنهــا   

 ..ال االقتوادية واالقتواد اإلداري اإلدار

دارال الضرائب وجبايتها بك  مهنية وحرفية عل  إمنها و               

 األداء حتسومستوى الهللولة ل وما يتطلبه من تكاملية و

 عهللال أمور ل منها ما يتعلق لتدقيق أدااللتكون  ل ا سؤسساتي

لهللال عن اا ستمرال ل ومحايتها من الفجوال ا تو ا ستهللامة التنميةب

 واحل اخلاصة عل  النظرية والتطبيق ل وما تسؤثر ا واحل العامة وا

صسح إلوما تههللف ل سرتاتيجية السياسة الضريبيةإ توجهات

ل ومنه مسؤثراته عل  االستثمار ودقة وعمق قتوادي الضرييب اإل

 ..تكاملية منظومته 

الـنص ا بـارك ل هـو مـا     وقوال بيان ومعاني والعجيب يف دقة                  

 ( .. هلْلَتَفقََّو) ؛  كلمة يسبق ك  لل 

اللغوية وا فاهيميـة ؛ أهميـة قاعـهللال     اوجانب من مضامينه                 

والفدـص  لبدث عـن الشـيء   ا علومات والبيانات الفورية ل والواجبة ا

ل أو تطلـب مـا   أو عهللر وضـوحه  بعناية واهتمار ل وطلبه عنهلل غيبته 

فقهللته ل  عرفته واإلحاطة بكـ  حيثياتـه وظروفـه ل وأخـذ ا وقـف      

يف مرحلة الهللراسة والتدلي  ووضع اخلطـط  ا يتطلب أمره ا ناسب ِلم

 ..القائمة عل  صهللق ما جيري يف الواقع ا يهللاني جملريات احلياال 
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ــن كــون                ــَو) ؛ فضــًس ع ــب  (  هلْلَتَفقَّ ــة اجلان ــ  منظوم ل حتم

اإلنساني واألخسقي ل إىل جانـب البنـاء اإلسـرتاتيجي الكـائن فيـه      

وجوانب مـا مييـزه بالتدسـس الكـائن يف      مواطن القوال والضعف ل

ا علومة والعام  النفسي والسلوكي ومستوى احلراك وما يتطلبـه  

 ..من أمور عسجية ووقائية 

وكائن ل أي ما هو حادث (  اِجْمَر اخَلَرَأ )من ؛  دليله ما يعقبهو                

ا َمِب )وما يولح اخلراج ل ولل  يكون بإنسانية وانسيابية احلياال ؛ 

 ( ..َلُه ْهُيْوِلُح َأ

يف ا عادلـة   ميث  عام  تابع وعام  مسـتق   حبراكه وهو                

ــرييب ؛ ببني ــار الضـ ــانية  –تـــه االقتوـــادية ا تمثلـــة للنظـ اإلنسـ

 ..واالستهسك واالدخار واالستثمار بو الهللخ   الكائنة ا تكاملة

بـأي تغـري جزئـي     للناس ا تأثرال االعتناء باألمن احلياتيمنه و              

االجتماعيـة   –وتغيري شام  ل وما يتطلبه من الرفاهيـة االقتوـادية   

 ..وتوازنها بو ا ولدة العامة ومولدة الهللولة 

ية وتكافلها بو الهللولة وبه بلوو تكام  ا واحل التضامن                 

نسـاني ل حينمـا   اإل –ل حما فيه اجلانب االقتوادي (  اجملتمع )والناس 

 ..( اِج ْمَر اخَلَرهلْل َأَتَفقََّو) تكامله عنهلل ؛ يكون 

 متطلباتهـا  ضـامو حمو؛ شـاملة  إنسـانية  و ال أخسقيـة بنظر                

بكـ   ل ( َلـُه  ْها ُيْوِلُح َأَمِب) ؛ ل الكائنة  جتماعيةالا –قتوادية الا

 ..النفسي  -ما حيمله من العمق اإلنساني 

ل ومنها  ةالفلسفة االقتوادية اإلسسميلل  مما يظهر دقة و                 

ـ ) ؛  ما حيمله النظار الضرييب ل والهلللي  ـ  إنََّف َصـسِحِهْم  ي َصـسِحِه وَ ِف

 ..( اُهْم سحًا ِلَمْن ِسَوَص

يبو مهللى أهميـة وفاعليـة وانسـيابية وتكامليـة      ومنه ما               

ــة ل والنــاس واحلكومــة ل  احللقــات بــو ؛ اخلــراج ل وأهلــه ل  والهللول
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ا شمولة بهذه احلقوق ل ليبو إنسانية الوسح مـن جهـة ل ومندنـ     

االمتــهللاد ا راعيــة باســرتاتيجياتها  وا ســتمرال ل التنميــة ا ســتهللامة

 تمــعشــرائح اجملل ا تعلقــة بكــ   ي للدقــوق والواجبــاتا ســتقبل

وما تتوجه بـه   لعمق أخسقيات العهللالة ما حيمله من ومستوياتهم ل و

 ومكـان وموقـف   النظم الضريبية من إنسـانية مسـتويات وتوقيـت   

 ..الفرض الضرييب 

النظم الضريبية ا عاصرال ل ومتطلبات  وهو ما ال حتمله أدق                 

انســيابية منظوماتــه ا تكاملــة ل ول  اإلعمــار - طبيعــة االســتثمار

ــهللاد اإلصــسحي االســرتاتيجي  الوا ــا  حة اإلصــسإســرتاتيجيومت ل وم

من تنمية اإلدارال ا واكبة لكـ    ةإدارال التنمية ا نبثقيتطلبه من 

؛ التقليـهللي   لفضـاء ا علومـاتي  علـ  ا حمـهللود   االنفتاح السل وجهلليهلل 

 ..ا سؤثر وا غيِّر اخلطري  الوضوح والسيطرال عل  وا عاصر ل ليكون

االقتوـادي   –تمـاعي  ومستقب  البسد والعباد ل األمـن االج                  

 ..العجلة االقتوادية وسسمتها واستهللامتها الهللاعم حلراك 

ـ َو) ؛ وتظهر جناحها ا ستهللار عنهلل                ـ  ْل ـ َيكُْن َنَظـُرَك ِف اَراِل ي ِعِم

 ..( اِج َري اْسِتْجسِا اخَلْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاأَل

لبسد ل واالكتفاء الذاتي الذي واألبلغ عنهلل االهتمار بعمارال ا              

حيفــظ الــبسد مــن التبعيــة بكــ  أشــكاهلا ل وحيفــظ كرامــة  

ل ب  كرامة الناس الذي يتضمن اإلنسان وحقوقـه  اإلنسان وحقوقه 

 ..ا ستمرال وا ستهللامة 

ل بكــ    (ْرِض ِعمــاَراِل اأَل) فــس يكــون للــ  إال عنــهلل ؛                   

اْسـِتْجسِا  )  ل ليتدقـق ؛ احلقـوق   تفاصيلها واستهللاماتها عنهلل دائـرال 

 ..ل بتكام  دورال الكرامة اإلنسانية ومواطنها  (اِج َراخَل

وأدوار الناس يف احلياال ل وتكام  دورال كرامتهم ل هي مـا                   

 ..جتع   ا قب  اخلراج وما بعهلله ل له مواطنه من السعادال واإلسعاد 
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َمـْن  َو) ؛  ثمار حما له من عمران كائن عنهللمنه حمور االستو                  

َوَلْم َيْسـَتِقْم  ل اَد ْهَلَ  الِعَبَأَول سَد ْخَرَا الِباَراٍل ؛ َأَطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر ِعَم

 ..( يًس َقِل ْمُرُه إالََّأ

ــة إ                   ــهللى أهمي ــر م ــهلله تظه ســرتاتيجية وفلســفة وجــود  وعن

ــ الضــريبة والســلوك الضــرييب  النظــرال ق إنســانيته ل وعمــق بعم

محاية رُوس األمـوال واسـتهللامة   مسسؤولية ل و اإلنسانية االستثمارية

 .. (ا ْهِلَهْرِض ِمْن إْعَواِز َأَت  َخَراُا اأَلا ُيسْؤَمإنََّو) استثماراتها ل 

ــْثُقَلنََّو) والهللقــة ا توازنــة بإنســانيتها يف ؛                َعَليــَ  َشــْيٌء  ال َي

ـ َفل ْنُهْم ِبِه اَ سُؤوَنَة َع ْفَتَخفَّ ـ َلوَن ِبـِه عَ ُه ُلْخـٌر َيُعـودُ  إنَّ ـ ْي ـ َ  ِف اَراِل ي ِعَم

 .. ل لكونه بذاته قوال جلميع األطراف  (ِبسِدَك 

واالهتمــار بالقطاعــات واألنشــطة االســتثمارية ا ختلفــة ل                

ا ل وتذلي  التدـهلليات والوـعا  والزراعية ومنها التجارية والوناعية 

الــيت تواجههــا ل لكــي ال تتســبب بهــروا رُوس األمــوال أو احلــهلل مــن 

 ..أو تقييهلل استثمارها استثمارها 

وبذات الوقت البهلّل من متابعة السلوك االستثماري ؛ الوناعي                

ل للدهلل من إضرارهم للعامة ل  والزراعي واخلهللمي وا علوماتي والتجاري

عليـه  )ا ـسؤمنو اإلمـار علـي     أمـري وهو مضـمون مـن مضـامو قـول     

 ( :السسر

ـ اْسـَتْوِص بالتُّ  ُثمَّ)                 : ِص ِبِهـْم َخْيـرًا   ْووَأل َاِت اَعي الوِّـنَ َلِواِر َوجَّ

ـ ل اُ َتَرفِِّق ِبَبهلَلِنـِه  َول اِلِه اُ ْضَطِرِا ِبَماُ ِقيِم ِمْنُهْم َو ـ ُهْم َمـوَ إنََّف ل اِفِع ادُّ اَ َن

ـ ُجسََّول اِفِق َراُا اَ َبْسَأَو ـ اِعـهلِل وَ ا ِمـَن اَ بَ ُبَه ـ ل اِرِحاَ َط ل َبْدـِرَك  ي َبـرَِّك وَ ِف

ـ   َحَول َجَبِلَ  َسْهِلَ  َوَو ُُوَن  َول ا اِضـِعهَ اُس ِلَمَوْيـُث ال َيْلَتـِئُم النَّ ال َيْجَتـِر

هلْل َفقََّتَو. ُه َوُصْلٌح ال ُتْخَش  غاِئَلُتل اِئَقُتُه اُف َبُهْم ِسْلٌم ال ُتَخإنََّفل ا َهَعلْي

ـ وَرُهْم ِبَدْضـَرِتَ  وَ ُأُم ـ  -ْعَلـْم  اَو. اِشـي ِبـسِدَك   ي َحَوِف ـ  َعَم ـ  نََّأ - َ لِل ي ِف

ـ َمْلارًا ِلاْحِتَكـ َول بيدـًا  َوُشـّدًا قََ ل اِحشـًا  رٍي ِمـْنُهْم ِضـيقًا فَ  ِثَك ل اِفِع َن

ـ َول اِت اَعي الِبَيَتَدكُّمًا ِفَو ـ لِل ـ َعْلاٍل ِلاُا َمَضـرَّ َ  َب لـ   َعْيـٌب عَ َول  ِةامَّ
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ـ ل اِر فاْمَنْع ِمَن االْحِتَك. الُوالاِل  ـ  إنََّف ـ َلاُر َع صـ َّ  -وَل اِر َرُس آلـِه  ِه َوْي

اٍر ْسَعَأَول ازيِن َعهلْلٍل َوِبَم:  ًاكُِن الَبْيُع َبْيعًا َسْمدَيْلَو. ُه ْنَمَنَع ِم -ْم َسلََّو

ـ  ـ اُ ْباِئِع َوال ُتْجِدُف بالَفريَقْيِن ِمَن الَب ـ  . اِع َت اَرَف ُحْكـَراًل َبْعـهلَل   َفَمـْن  َق

( اٍفِر إْسَرْيي َغاِقْبُه ِفَعَول اُه َفَنكِّْ  ِبِه َنْهيَ  إيَّ

 

 . 

ل صـور متعـهللدال   والزراعـة  والعسقات بو التجارال والوـناعة                 

واجتاهات مهنية ل منهـا مـا جيمعهمـا احلاجـة واإلشـباع ل والعـرض       

عـار لألسـعار ل واجلـودال ل والرغبـات والـهللوافع      والطلب ل وا سـتوى ال 

واحلوافز ل وك  ما يتجسهلل لهللى ا سـتهل  النهـائي ؛ احملـهللد لكـ      

توجهــات البيــع والشــراء وا ــزيج التســويقي واحلــراك التنمــوي       

ــتهللامته ــريبية      مواس ــنظم الض ــرائب وال ــاال الض ــب يف قن ــا يو ل وم

 ..واجلبائية وإدارتها ل وهو ما يسع البدث 

 

 والرسوم احلقوق والضرائب: ثالثًا 
 

ويف ختار ما ميكن احلهلليث عنه ل وا رتبط بشـك  بـالغ                    

  ..باحلقوق  ةا تمثل مفاص  وتفاصي  احلياال يف ك 

هنا مع الضرائب والرسور ل وما حتمله بثقلها علـ    والعسقة                

 ..اإلنسانية واإلدارية كاه  الناس من ا ضامو 

فبنــاء نظــار الضــرائب والرســور ل ال ميكــن أن يكــون يف                 

محاية البسد والعبـاد ل إاله بـالنظر إىل أمـور عـهلّلال ل منهـا مـا يتعلـق        

 واحللول ألساليباانتهاج أفض  و لاالقتوادية  – باجلوانب اإلنسانية

امتـهللاد تأثرياتـه اإلسـرتاتيجية علـ  العوامـ       االهتمـار ب ل واإلدارية 

 ..واستقرارها االقتوادية واالجتماعية والسياسية 
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  Smartاألنظمة الذكيةيف عا نا ا عاصر ل هي ومما تربز                  

 Systems  الضرائب  –اليت ميكن االستفادال منها يف جمال احلقوق

امتـهللاداتها للبيئيـة ؛ الهللاخليـة واخلارجيـة ل ومـا      جمريات والرسور ل و

 ..علق باإلنسان وجتمعه احلضاري واإلنساني يت

وعنهللها تظهر الضرائب الذكية والرسور الذكية احلريوـة                

ــة   ــاء اإلنســاني ل وجعــ  منظوم ــ  البن ــوارد البشــرية عل اإلدارال و ا 

ل بتقنياتهــا وبراجمهــا ل ســبي   Smart Managementالذكيــة 

ــياغات  ــسمة الو ــة ومح  لس ــا اإلداري ــالتقييم  والتطبيقاته ــا ب ايته

الوظيفي والتقويم األدائي ل واالستفادال مما يتدقق مـن مكونـات   

 ..ا علومات ا رتهللال 

القرآن الكريم ل كهللستور احليـاال  ب مث تيي ذاإلسسر الو                 

مواكــب كامــ  يف كــ  موقــف ومكــان وتوقيــت ل الشــام  ا ت

ـ لدلـول  ل لية أحكامه الفقهلك  تنمية وتطوير ل ليضع   اجبانبيه

 ..الوقائي والعسجي 

مـا يتعلـق   حما فيـه  حلوله لك  هذه ا راح  سوية ل ويضع                 

 ريـادي ومتميـز  قيـادي و  وجودبالتكاليف واألحكار ل ليكون له 

إىل وتطبيقاتـه  يوـ  بتنظرياتـه   ول جبـات  والوايف خريطة احلقوق 

 ..يف إسعاد البشرية ة تقهللما رحلة ا 

وهنا تظهر ا شكلة القهللمية احلهلليث ا عاصرال ل مشـكلة                  

اإلنسان ل ومشكلة الناس ؛ كمجاميع وجمتمعـات ل وحكومـات   

ومسؤسسات ل بك  تفاصيلها القومية والعرقية وغريها ل ومشكلة  

التطبيقـــات وا وـــاحل الشخوـــية ل وجمريـــات اجلوانـــب الذاتيـــة 

قات  ل ونسبها ا تغريال الـيت قـهلل جتعـ  احلـق     وا وضوعية يف التطبي

ل ويهللخ  وعاظ السسطو لتربير الظلم والتعهللي باط  والباط  حق 

 ..عل  احلق العار 
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وا خـاطر األيهلليولوجيـة   واقف ا أخذ ق ل ياحلقومن  ظهريمما و            

 ..وسب  تفعي  اجتاهاتها حنو جهة معينة 

ل االسـتفادال منـه   وبهذا ميكن االستهللالل عل  تلمس بيانه و             

من خسل ا خطط ا ختور والتوضيدي للعسقـة بـو ُبنيـة احلقـوق     

ــواطن     ــا ل والضــرائب والرســور بكــ  أشــكاهلا وم بكــ  أجزائه

ختوواتها لبناء اإلسرتاتيجية الضريبية الوطنيـة الـيت تعـوِّل علـ      

صيانة ومحاية اإلنسان من احلاجة والعوز ل واحليلوله دون حتوله إىل 

 :باآلتي يتمث  ا خطط و.. العنف  –حلاجة آلة بيهلل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يبو باختوار وبساطة احلقوق والضرائب والرسور (  6 ) خمطط 

 بو الفكر اإلسسمي والفكر ا عاصر

 

ما قب  

 احلقوق

ما بعهلل 

احلقوق 

وما قب  

حقوق 

 اإلنسان

 حقوق

 اإلنسان 

ما بعهلل 

حقوق 

اإلنسان 

وقب  

حقوق 

 الناس

حقوق 

اإلنسان 

وحقوق 

 الناس

ما بعهلل 

حقوق 

اإلنسان 

وحقوق 

 الناس

 قوق ا تكاملةاحلخارطة منظومة 

 قوق الضرائب والرسوراحلخارطة منظومة 
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وميـة احلقـوق   معمـن  بطبيعة احلال ل ميكن بيـان اآلتـي   و              

 ا تكاملة ل ومنها خووصية النظـار الفرعـي ا تمثـ  يف منظومـة    

 :الضرائب والرسور ل وميكن بيان جوانب منه باآلتي  -احلقوق 

 مــا ال يــهللخ  ضــمن احلقــوق الــيت متثــ  :  مــا قبــ  احلقــوق

 :بوورتيه 

كونه يسبق احلقوق وال جهللال عليـه ل كتـوافر اخلـهللمات     -

 ..األساسية كا اء والكهرباء 

 ..أو هو ميث  ما قب  البهللاية بالشروع يف احلقوق  -

 وميث  مرحلة فـتح طريـق للدقـوق    :  سانما قب  حقوق اإلن

ويبق  يف حمتوى النقطـة  التشريعات والقوانو ل  خسل من

 ..السابقة ل ولكن خبووصية هذه ا رحلة 

  الوصـول إىل مرحلـة متقهللمـة يف احلقـوق ل     : حقوق اإلنسان

حقـوق  الئدـة  وهي بو الشهلل واجلـذا ل وفيهـا كمـا شـرع     

 ..اإلنسان العا ي 

  وميثـ  الوصـول   :  حقوق اإلنسان وقب  حقوق النـاس ما بعهلل

ل وهي مرحلة ال ميكـن الوصـول إليهـا    إىل مرحلة االستقرار 

إال بعــهلل تطبيــق حقــوق اإلنســان الضــدية ا ظلــور ل ولــيس 

 ..اإلنسان اجملرر والظامل 

وللمجرر له مساحة احلقوق خارج ا ساحة اليت ارتكب            

بها اجلرائم جبندها وجناياتها ل وقهلل وصـ  اإلسـسر إىل هـذه    

حــ  السحقــة الــذكر ل حمواقفهــا ل علــ  وفــق وا راا رحلــة 

اُر َعَلْيِه  َص َّ) يف عههلل الرسول األكرر الشريعة اإلسسمية 

للـ  بـالقول    (عليه السسر) اإلمار علي بويول  ( َمآِلِه َوَسلََّو

 : لفيءا توزيع خبووص
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َقَسَم  مَُّثل اِنَي َغْيِر اُ ْدَوِن اِرُق َوَجَلهلَل الزََّوَقَطَع السَّ)           

.. ( َعَلْيِهَما ِمَن الَفْيِء

 

 . 

ومما يعين أن هناك مساحات للقواص ل ومساحات           

وهو أرفع ما ميثله  للدقوق ل ولك  له جماله وحقوقه ل

احلقوق اجلمع بو حقوق الناس وبولل  وا ساواال ل  العهللل

ل وحقوق اإلنسان  بالقواصا تمثلة الشريعة  –العامة 

ال ا رتكب اخلطيئة أو اجلرر ل با ساحة اليت يستدقها 

 ..أكثر 

تطبيقات جوانب  وتشرتك وبطبيعة احلال يشم             

 ..النقاط السحقة ضمن منه ل 

  ــاس ــا احلقــوق  :  حقــوق اإلنســان وحقــوق الن ــ  فيه ويتمث

 ..معية الفردية واجلمعية واجملت

  وهـي ا رحلـة الـيت ال    :  ما بعهلل حقوق اإلنسان وحقوق النـاس

حقوق اإلنسـان حمـط جـهللال    تو  إليها احلضارات ل لكون 

 ..وشهلل وجذا 

اإلسسر وضع هذه احللول والتطبيقـات ل بكـ    لكن           

 ..شفافية وعهللالة ومساواال ل كما توضح مما سبق لكره 

ــه ل ويكــون ل وهكــذا تكــون احلقــوق للشــخص                 وعلي

 ..استيفاء لل  ل وحما يستدقه الفرد 

قول اإلمار علـي  مضامو اجبات ل بهللأ منه احلقوق والويمما و                

 ( :عليه السسر)

ـ : اِء اَت الُفَقَرْقَواِء َأْغِنَياِل اأَلْمَوي َأاَنُه َفَرَض ِفْبَداَر ُس إنَّ)                 ا َفَم

(اَل  َساِئُلُهْم َعْن لِلَ  اُر َتَعَول ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌّ ِبَم َجاَع َفِقرٌي إالَّ

 

 . 
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وللـ    ل ا سـسؤولية بعظـيم  أو الفـرض  الضـريبة  وهنا تظهـر                 

األجر  تعاظميكون ومقابله  عية األداء لاطوول  الواجب بالتكليف

ا تعـهللدال ل ومنهـا   ومردوداتهـا  جوانبهـا  األخـروي ل وتعـاظم    - الهللنيوي

  .. المنها وغري ا نظور الا نظورل االقتوادية واالجتماعية 

موقع تههلليـهللات  من ما يقابله ول البيئة الهللاخلية ضعف موقع و              

 التعـهللي علـ    ؛ ما يتمث  يف وهالبية اخلارجية ل  خماطر وحتهلليات و

 ..ه الشرعي واجبالغين يتجاوز الفقري ل و قح

ل يف حـق الفقـري   الوديدة  اإلسرتاتيجية وإن تغريت ا عادلة              

 ( . ا ُمتَِّع ِبِه َغِنيٌِّبَم ا َجاَع َفِقرٌي إالََّفَم) ؛ النتائج  تكون

البهلّل من العهللالة والوسح واإلصسح الكائن يف النظـار  لذا و                

وبهــذا تتطلــب انســيابية احلقــوق قائمــة علــ  ســسمة  الضــرييب ل 

وكيفيــة  رال جبايتــه لوإدا بنظامهــا الضــرييبتوجهــات احلكومــة 

 ..با ساواال والعهللل إعادال توزيعها 

ـ َو) نظامه وإدارته حمنهج ؛ بناء ومنه ما يكون سسمة                  هلْل َتَفقَّ

سحًا ِلَمـْن  َصسِحِهْم َصـ ي َصسِحِه َوِف إنََّفل َلُه ْها ُيْوِلُح َأَماِج ِبْمَر اخَلَرَأ

لـ   اٌل َعاَس ُكلَُّهْم ِعَيالنَّ نَّأَلل ِبِهْم  اُهْم إالَّال َصسَح ِلَمْن ِسَوَول اُهْم َوِس

(ْهِلِه َأاخَلَراِج َو

  

  . 

ومنه ما يظهر عل  وفق ما خيص البدـث ل جانـب ومنظومـة                   

الضـرائب والرسـور ل ومـا ُينظـر فيهـا إىل احلقـوق أواًل ل أو        –احلقوق 

رض الضرائب والرسور وإدارتها وجبايتها أواًل ل مع التسعب ينظر إىل ف

بالذاتيــة وا وضــوعية حلقــوق الــبسد أواًل ل أو التسعــب يف اجلانــب  

 ..ا شرتك بو البسد والعباد 

 ا ـسؤهست مـا يتطلبـه مـن    يربز الوعي والنظرال الثاقبة ل ووهنا             

ريعة السمداء ل والتـوازن بـو عمـارال الـبسد      ضوء الشيفواخلربات 
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والضرائب ا طلوا جبايتها ل لبلوو محاية البسد والعباد عل  أسـس  

 ..فيه الناس  موضوعية ال ُيظلم

ي ْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفْرِض َأاَراِل اأَلي ِعِمَيكُْن َنَظُرَك ِفْلَو)                

( اِجَراْسِتْجسِا اخَل

 

 . 

( ْرِض اَراِل اأَلِعِم : )وأولويات ومستويات احلقوق كائنة بو               

ل القائم عل   ( َنَظُرَك) ل واحلهلل الفيو  هو ؛  (اِج َراْسِتْجسِا اخَل) و 

 ..وا سؤهست الهللراية واخلربال 

اإلسرتاتيجيات  –الفلسفة مفولية وتفاصي  تظهر و              

ضمن ؛ قوقه واستهللامة ا ستقب  التنموي والتطويري ل الكائن حب

 :ما قبلها وما بعهللها بالسبب والنتيجة 

َمْن َطَلَب اخَلَراَج بَغْيِر اَراِل ؛ َوبالِعَم َ  ال ُيهلْلَرُك إالَّلِل نَّأَل )               

(يًس َقِل ْمُرُه إالََّوَلْم َيْسَتِقْم َأل اَد ْهَلَ  الِعَبَأَول سَد ْخَرَا الِباَراٍل َأِعَم

  

 . 

من عنهللها ل وما تكمن ار احلقوق وأخسقيات محايتها وآث              

 ..منه ما خيص الضرائب يكون ا خاطر ل تدهلليات وال

لتتعاظم عنهلل  ل من حقوق اإلنسانتبهللأ  مفرداتها وسريان              

البيئة ا تمثلة حقوق و ا تمثلة بالعباد ل وصوهلا إىل حقوق الناس

 ..بالبسد 

مع جيوما ههللر هذه احلقوق وتفاصيلها ل  خطورالوما بينهما             

ل  وغري ا نظور منه البيئي واهلسك البشري ل ا نظوراخلراا بو 

 ..وجمريات االستهللامة واالستمرارية الكائنة يف استقامة األمر 

ل ا نظـورال  سـسمة أداء احلقـوق ا فروضـة    جهة أخرى ل فمن و               

أداء  ل نتيجتهـا الزيـادال  يف النعمـة ل والتقوـري عــن    وغـري ا نظـورال   
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ل وهي متث  سسمة إدارال النعمـة ل  اطر زواهلا خمنذير عل  ل  احلقوق

 .. وسسمة إدارال أداء احلقوق 

َر َوَمْن َقوَّل ا اُه َزاَدُه ِمْنَهدََّفَمْن َأل َحقًّا  ي ُك ِّ ِنْعَمٍةِر ِف إنَّ )و               

(ِفيِه َخاَطَر ِبَزواِل ِنْعَمِتِه 

 

 . 

نا وقفـات مماثلـة ل ان شـاء    ل ولوهذا ما يسع حمهللودية البدث               

يف لذات اجلانب احلقوقي ل واىل ل يف مواطن لعسجات متنوعة ار تع

 ..وار ولي التوفيق ... حبوث متعهللدال التخووات 
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 امساملبحث اخل
 االستنتاجات والتوصيات

 

ا يسع البدث ل حول إنسانية الضرائب  بعهلل أن استعرضنا                  

نووص  ختص حماور البدث ضمن نهج وإدارتها بو ما ورد من 

 ..ا توص  إليه الفكر ا عاصر بسغة ل وما مت استعراض جوانب ممال

تطلب أن نضع يف خامتة الهللراسة ؛ االستنتاجات وا قرتحات                 

 :وستكون كاآلتي  ..والتوصيات 

 .االستنتاجات : أواًل 

 .التوصيات ا قرتحات و: ثانيًا 

 

 االستنتاجات: أواًل 
 

بة ل البهلّل من وضع أهم وبعهلل هذه الهللراسة ا قتض                  

االستنتاجات اليت ميكن من خسهلا وضع التوصيات احملهللدال ل 

 :وميكن حتهلليهلل االستنتاجات باآلتي 

ل طوعيــة األداء  اإلســسمي يف التشــريع الضــريبةابتــهللاًء  - 

ــهللفع ؛   ــذا تنقســم إىل ؛ طوعيــة ال ــًا )الضــرييب ل وبه ل (وجوب

ــ   .. اال بشــرطها وشــروطها وحمــهللداتها ل كــاخلمس والزك
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ل بشــرطها وشــروطها ل ورحمــا ( اســتدبابًا)وطوعيــة الــهللفع ؛ 

 ..بآفاقها غري احملهللودال ل كالوهللقات 

بناء الضريبة ونظمهـا الظـاهرال والباطنـة وفلسـفتها علـ        - 

أسس واتساع ثقافة احلسل واحلرار ل وأسس واتساع العطاء ل 

وااحة الـنفس وطيبهـا ل واألخسقيـة والتعـاون التضـامين      

التشريعات الوضعية ول واتساع التعام  اإلنساني ل  ا شرتك

جعلـت الضـرائب   ؛ وما ينبثق عنهـا مـن قـوانو وتعليمـات     

وإجباريـة ل وتفـرض العقوبـات علـ  مـن ال       نقهللية والرسور

 ..يهللفعها 

ال يكون مهلللول العهللالـة مطلقـا ل وتتعـهللد وجهـات النظـر ل       - 

ل  وتكون اجتاهاتها متباينـة تتـأثر بالفلسـفات السياسـية    

ونسبية النظرال ا وضـوعية للضـريبة ل ونسـبية االجتاهـات     

 ..اإلنسانية يف الفلسفات الوضعية 

ا فهور ا عاصر للضريبة مبين عل  مبهللأين تقليهلليو ؛ وفرال  -4

احلويلة ل والعهللالة ل ومت إضافة التهللخ  ل وأصبدت الضريبة 

واحهللال من ا وادر الرئيسية للتموي  ووسيلة متكن الهللولة 

تهللخ  يف احلياال االقتوادية واالجتماعية ل وتوجيه من ال

 .. االنشطة عل  حنو معو

فرض الضرائب يف البيئة اليت يسودها الفساد اإلداري وا الي  -2

والسياسي ل له خماطره اجلبائية من جهة ل ورحما ضياع 

اإلنسانية ل والضرر يف  –أههللاف الضريبة وفوائهللها اإلمنائية 

لضرر بالطبقة الفقريال الواسعة االقتواد واجملتمع ل وا
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وأصداا الهللخول احملهللودال ل ويسؤدي إىل اتساع الفجوال بينها 

وبو لوي الهللخول الكبريال ل واألخطر حينما تغطي 

الضريبة عل  ما يسرقه فئات معينة ويتداي  به من 

أصداا القرار والنفول واالمتيازات ل والسيما َمْن بيهلله موري 

 ..األموال العامة وإنفاقها 

يف النطار اإلسسمي ؛ أرق  بناء للسياسة الضريبية  -6

وإنسانيتها ل وتوجهاتها اإلدارية ل ومحايتها من الفساد 

اإلداري وا الي ل والتوجُّه بناء وقائي للمسؤسسة الضريبية 

ومحايتها من االحنراف والفسادل من خسل محاية للموارد 

ل اجلبائية  –اإلدارية  البشرية العاملة يف اجملاالت الضريبية

احلقوق ل وبناء النظار ا توازن وا تكام  بو  ومحاية

 ..مسؤسسات الهللولة والناس 

تتطلب إدارال الضرائب والرسور كنظم وسياسات ل وإدارال  -7

جباية الضرائب والرسور ل استيعاا البيئة اجملب  منها تل  

ل وما حيتاجه من عم  مشرتك خمطط لهالضرائب والرسور ل 

ق األساليب األدائية وتنفيذ اخلطط ا رسومة حبسب أد

ا ستوعبة للجانب اإلنساني يف نظمه ل ويف أساليب 

ل حبيث تتهللخ  مجلة من األمور ا وقفية وا كانية ةاجلباي

والزمانية ا هللعومة بالعهللل وا ساواال ل البعيهلل عن الظلم 

 ..واجلور عل  الناس 

حتتاج إدارال ورقابة وتوجيه ا وارد البشرية العاملة ضمن  -1

أو هيئات الضرائب والرسور هلهللف ؛ عهللر استشراء  مسؤسسات
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منه الفساد اإلداري وا الي ل واحليلولة دون ظلم الناس ل و

محاية احلقوق والواجبات ل ومتاس  وجناح إنسانية سياسة 

ونظم الضرائب والرسور ل ومحاية الطبقات االجتماعية ل 

 ..ك ٌّ يف مستواه 

ول إىل مرحلة مما يعين إدارال جباية الضرائب ل هو الوص -9

التنفيذ واألداء الضرييب لتدقيق األههللاف ا رسومة عل  وفق 

 ..اخلطط 

يهتم علم النفس الضرييب ك  من تشمله الضرائب  -6 

بشك  مباشر وغري مباشر ل وما حيهللثه النظار الضرييب 

فسي واالضطرابات النفسية من القلق النللمواطن 

ئم بشقيها ل ورحما يو  إىل مرحلة ارتكاا اجلراوالوراع

 ..اجلنح واجلنايات 

وهناك عسقات بو مكونات ؛ ا نظومة الضريبية          

ها اإلنسانية وفلسفتها توإدارتها ل واجلوانب النفسية وأنظم

 ..وإسرتاتيجيتها ل وبناء النظار الضرييب 

يتم فيها مراعاال ما يف التشريعات اإلسسمية ل  الضرائب -  

؛ ا نظورال وغري تعهللدال من األضرار ا باجملتمع  يلدق

عنهلل الظروف غري السلوك االقتوادي ومراعاال ل ا نظورال

 .. االعتيادية 

عهللر االهتمار بتكام  التخطيط الضرييب واجلبائي  -  

والتنفيذي ل والشعور بالظلم ل يسؤدي إىل مواجهة التدهلليات 
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واإلضرار وا خاطر ل منها ما يتعلق بالتهرا الضرييب ل 

 ..ية االقتوادية ا ستهللامة والتنمباالقتواد 

علم النفس الضرييب ل واجتاهاته اإلنسانية ل تبهللأ مما تولهلله  -  

الضريبة من العبء النفسي الفردي واجلمعي واجملتمعي ل 

وما يولهلله من حواجز نفسية بو الناس والهللولة أو احلكومة 

 ..القائمة 

ــه     ت -4  ــر ب ــا مت ــة حم ــريبية واجلبائي ــنظم الض ــأثر ال ــة  ت البيئ

ــادية  ــرتاالقتو ــريعي   وإس ــة التش ــات الهللول اتيجيات توجه

والقضائي ل ومسؤسساتها التخطيطية والتنفيذية ل وتوجهات 

ما يعاجل إعـادال اهلنهللسـة االقتوـادية ومسـتوى الكفـاءال      

االقتوادية وتوجهاته النفسـية لإلشـباع ل ومـا يـسؤثر علـ       

 ..مستويات العرض والطلب 

 

 التوصيات املقرتحات و: ثانيًا 
 

اجات من خسل حماور البدث ل وبعهلل حتهلليهلل أهم االستنت                

 ا قرتحات يتطلب يف ضوء حماور البدث واالستنتاجات ل وضع

 :ل وكاآلتي  توالتوصيا

ابتعاد السلطات احلكومية عن تههلليهلل الفقراء ولوي  - 

الهللخول احملهللودال بنظمها الضريبية ل واحليلولة دون انوباا 

إىل  اهتمار اجلهات احلكومية بزيادال ا وارد العامة ا سؤدية

ا خاطر والتههلليهللات للتنمية االقتوادية ل وما يسؤثر به عل  
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حركة رأس ا ال ل وما تسؤثر به النظم الضريبية عل  

 .. وسوق العم  احلركة التجارية وحركة السوق 

البهلل من بناء نظار ضرييب إنساني متكام  ل جيمع بو ؛  - 

التوقيت ا ناسب ل وا وقع ا ناسب ل وا وقف ا ناسب ل 

عن أسلوا البيئة ا لغومة يف وجه الفقراء واالبتعاد 

 ..واحملتاجو ولوو الهللخول احملهللودال 

أهمية تنمية ا هارات اإلدارية والفنية ؛ التخطيطية  - 

والتنفيذية ل لبناء نظم ضريبية قائمة عل  أساس الثقافة 

اجلباية ل تتبناها الهللولة ومسؤسساتها  -اإلنسانية للضرائب 

ري ا باشرال باخلطط الضريبية ل لات العسقة ا باشرال وغ

ودراسة الظروف بشك  مستمر حلماية ا واطن من أعباء 

 –الضرائب ومستوياتها اليت تسؤثر عل  التنمية االقتوادية 

االجتماعية ل وما يفرزه من استتباا األمن وبناء العسقات 

اجلبائية ل وَمن هلم  –اإلنسانية ل داخ  ا سؤسسات الضريبية 

 ..مباشر وغري مباشر من ا واطنو عسقة بشك  

بناء الشخوية اإلدارية وما تتطلبه من ثقافة التعام  مع  -4

اآلخر ل بك  أخسقية وإنسانية ل بروح معاجلة ما حتتاجه 

ا واقف ل وجانب منها ما يتطلبه إدارال جباية احلقوق أو 

جباية الضرائب والرسور ل اليت ال تقف عنهلل عتبة حاجات 

تها ومتطلبات إنفاقاتها ل ب  تتعهللى حهللودها الهللولة ومسؤسسا

 ..إىل توزيعها بعهللالة ومساواال 
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ل ليتدقق والبيئة االقتوادية الودية ا ناسب تهيئة ا ناخ  -2

التضخم التعاون ا شرتك بو الهللولة واجملتمع ل واحلماية من 

والعجز ل كما هوعليه ما يولِّهلله االسترياد والتوهللير 

االستقرار االقتوادي ا يتدقق من ل وموالتموي  والتنمية 

وانسيابية وفاعلية الهللورال االقتوادية ومحاية األمن 

 .. االقتوادي –االجتماعي 

يتطلب من واضعي النظم الضريبية ؛ االهتمار بالقطاعات  -6

واألنشطة االستثمارية ا ختلفة ل ومنها الزراعية والتجارية 

ل وتذلي  التدهلليات وا علوماتية والوناعية واخلهللمية 

العقول ا اليت تواجهها ل لكي ال تتسبب بهروا والوعا

استثمارها ل وبذات الوقت  وتراجعل أو احلهلل  رُوس األموالو

البهلّل من متابعة السلوك االستثماري ؛ الوناعي والتجاري 

 ..والزراعي ل للدهلل من إضرارهم للعامة 

بناء هيئات لبناء النظار الضرييب اإلنساني وا راعي  -7

ا شرتكة بو اجملتمع  الستهللامة التنمية ل ومحاية احلقوق

والهللولة ل واحلرص عل  االبتعاد عن ازدواجية الضرائب 

 ..والرسور اليت يتدم  أعبائها الطبقة الكادحة والفقريال 

األخذ بنظر االعتبار النظم الضريبية وتأثريها عل  البناء  -1

التكاملي لألمن بك  اجتاهاته ل والسيما األمن 

سيخ والتعاون ا شرتك االقتوادي وسب  الرت –االجتماعي 

 ..بو ك  األطراف ا تأثرال بذل  
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الرتكيز عل  جانب التضامن والتكاف  بو ك  فئات  -9

اجملتمع ل بهللاعم الهللول ومنظمات اجملتمع ا هللني ا خففة من 

أعباء الضرائب والرسور ل ومسؤثرات األزمات احمللية 

 ..واإلقليمية والعا ية 

تمع لوضع احللول سعي الهللول حمسؤسساتها وتعاون اجمل -6 

الكفيلة يف محاية مستقب  التنمية االقتوادية 

ا ستهللامة وا ستمرال من مسؤثرات العو ة السلبية وحتهللياتها 

 ..وخماطرها 

االبتعاد عن احللول الرتقيعية واحللول االرجتالية  -  

ل واالبتعاد عن اللجوء إىل الضرائب والرسور عنهلل وا واحلية 

يولهلل تفاقم أزمات األزمات ل والتعسف يف لل  ل لرحما 

 .. وتشعباتها اخلطرال

خطورال ما تو  إليه النظم البهلّل من األخذ بنظر االعتبار ؛  -  

الضريبية ل حينما حتارا ؛ التنمية ا ستهللامة وا ستمرال ل 

ما يتدقق من ضياع وشرائح اجملتمع ل واحليلولة دون 

زيادال الثق  عل  الكاه  للتخفيف من الفرص البهلليلة 

 .. جملتمعيا –االقتوادي 

ـُسلب طاقات الناس من  إىل أنخماطر الضرائب  أن ال تو  -   ت

خسل الضرائب ل وُيستخهللر العبثية واالنتقائية اليت حتمي 

مواحل اجلهة الواضعة للنظم الضريبية ل أو االجتاه جبه  أو 

 ..خببث حملاربة االقتواد الوطين والتنمية االقتوادية 



 000 

ة وإدارتها بالتزامن مع النظم الضريبيإعادال هنهللسة ضرورال  -4 

إدارال جباية الضرائب ل ولل  للدهلل من الفساد اإلداري وا الي 

وما التطورات االقتوادية ومنوها من جهة ل ومواكبة 

يواجهه اجملتمع والهللولة من حتهلليات ل وآلية معاجلاتها 

 .. بأحهللث األساليب اإلنسانية 

ل متمنيًا من اخلالق عز وج  أن وهذا ما يسع البدث                   

تكون هذه الهللراسة حمستوى معاجلات جوانب من ا شاك  

 ..وغريه من الهللول ا ظلومة واألزمات اليت مير به العراق احلبيب 
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 املصادر واملراجع
 :املصادر واملراجع العربية : أوالً 

 : الكتب العربية -0
 .القرآن الكريم + 

ضبط / نهج البسغة ( / عليه السسر)اإلمار علي بن أبي طالب + 

/ لبنان / بريوت  / دار الكتاا اللبناني /  ط /نّوه صبدي الواحل 

 967 . 

ا رجع / عبهلل التواا شرف الهللين . ابراهيم سلمان الكروي ل د. د - 

  .917 / الكويت / لات السسس  / يف احلضارال العربية االسسمية 

لبنان / بريوت / دار الفكر   -دار صادر / لسان العرا / إبن منظور  - 

 . 994 /   ط / 

دار / التعريفات / سن علي بن حممهلل علي اجلرجاني أبو احل - 

 . العراق –بغهللاد / الشسؤون الثقافية العامة 

  ج/ منهاج الواحلو ؛ العبادات وا عامست / أبو القاسم اخلوئي  -4

 . لبنان –بريوت / دار الغهللير للطباعة والنشر / الطبعة الثانية / 

بعة االدارال مهلليرية مط/ قاموس االقتوادي ال/ حسن النجفي  -2

 .977 / العراق  –بغهللاد / احمللية 

شركة / النظريات والسياسات النقهللية وا الية / سامي خلي  . د -6

 .  91 / الكويت / كاظمة للنشر والرتمجة والتوزيع 
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/   ط/ القاموس االقتوادي احلهلليث / سعيهلل عبود السامرائي  -7

 .  916  -979 / العراق  –بغهللاد / مطبعة ا عارف 

/ موسوعة علم النفس والتدلي  النفسي / بهلل ا نعم احلفين ع. د -1

 . 971 / لبنان  –بريوت / دار العودال /   ج / عربي  –إنكليزي 

/ النظم االسسمية ؛ دراسة تارخيية / فاروق عمر ل وآخران . د -9

 . 917 / بغهللاد / مطبعة جامعة بغهللاد 

/  2ط/ ر ا نجهلل يف اللغة واألدا والعلو/ لويس معيوف اليسوعي  -6 

 .لبنان  –بريوت / ا طبعة الكاثوليكية 

تطور االوضاع االقتوادية يف عور الرسالة / جنمان ياسو . د -  

 6  -   ص/  99 / بغهللاد / دار الشسؤون الثقافية العامة / والراشهللين 

معجم العلور / خنبة من األساتذال ا وريو والعرا ا تخووو  -  

 .972 / مور / ة العامة للكتاا مطابع اهليئة ا وري/ االجتماعية 

دار / خمتار الوداح / حممهلل بن أبي بكر عبهلل القادر الرازي  -  

 .  91 / الرسالة 

/   ط/   ج/ ههللاية ا سرتشهللين / حممهلل علي ا وسوي احلمامي  -4 

 . لبنان –بريوت / دار الزهراء 

النظار اجلبائي والتنمية االقتوادية يف / موطف  الكثريي  -2 

الهللار / دار النشر ا غربية / العربي الزيادي ؛ وآخرون :  ترمجة/ ا غرا 

 .  912 / ا غرا  –البيضاء 

أوضاع الكوفة االقتوادية / هاشم حسو ناصر احملن  . د -6 

دار /  (عليه السسر)يف عههلل أمري ا سؤمنو اإلمار علي بن أبي طالب 

  . 664 /  العراق –النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 

/ يف نهج البسغة  جتماععلم اال/ اشم حسو ناصر احملن  ه. د -7 

 .العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 
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/ علم االقتواد يف نهج البسغة / هاشم حسو ناصر احملن  . د -1 

 .العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 

  ط /البسغة علم النفس يف نهج / هاشم حسو ناصر احملن  . د -9 

 .العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / 

موسوعة ا وطلدات اإلدارية / هاشم حسو ناصر احملن  . د -6 

/ مكتبة لبنان ناشرون / االقتوادية والتجارية  –واالجتماعية 

 .  667 / لبنان  –بريوت 

النظم / حامهلل عبهلل اجمليهلل دراز . يونس أمحهلل البطريق ل د. د -  

 .  91 / لبنان  –بريوت / الهللار اجلامعية للطباعة والنشر / الضريبية 

 

 : البحوث - 3

األمم ا تدهللال / سياسات االقتواد الكلي والنمو / جاياتي غو   -   

إدارال الشسؤون االقتوادية واالجتماعية باألمم ا تدهللال / 

(UNDESA / ) 667  -يونيو / نيويورك . 

علم النفس االقتوادي بو نهج / حملن  هاشم حسو ناصر ا. د -   

شارك يف ا سؤمتر العلمي الهللولي حبث / البسغة والفكر ا عاصر 

ومت /    6 /    /    – 6 / 6 الثاني للعتبة العلوية الشريفة بتاريخ 

موسوعة / جملهلل السادس / اإلنسكلوبيهلليا العلوية  يفنشره 

لي بن أبي طالب علمية فكرية أدبية حول سريال ومسريال اإلمار ع

  / صهللرت حمناسبة لكرى مرور أربعة عشر قرنًا عل  اختال

صهللرت عن /  هللينة الكوفة عاصمة للعامل اإلسسمي  اإلمار 

 . 2 6 / هولنهللا / أكادميية الكوفة 
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1- Culyer , A. J. / Economics /Basil Blackwell Inc. / 

Glasgow / 1985. 

2 - David N. Hyman ، Economics ، Fourth Edition ، 

McGraw-Hill ، ( New York) ، 1997 . 

3- Dess, Gregory G. & Others  / Strategic 

Management ; creating competitive advantages / 3ed 

edition / McGraw-Hill Higher Education / Now York 

/ Americas / 2007 . 

4- Flippo , Edwin B. " Personnel Management " 5
th

 , 

McGrow – Hill , Inc. Tokyo , Japan , 1982 . 

 5 - Hampton , David R., " Contemporary 

Management " 2ed , McGrow – Hill , Inc. Tokyo , 

Japan , 1981. 

6 - j. Stuart Wood – Business Cycle Theory and 

Stagflation –College of Business Administration – 

Loyola University – Louisiana- USA 2002 . 

7- Salvatore, Dominick , " International Economics " 

 Macmillan Publishing Com. , New York , 1983 .  
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،McGraw – Hill / New York / 2002 . 

10- Viardot, Eric / Successful Marketing Strategy 

For High – Tech Firm / 3ed Ed., Artech House 

Boston – London, 2004 . 



 006 

 

 ت البحث من املخططاتحمتويا
 

 الوفدة التفاصيـــــــ 

يبو مهللى انسابية وتأثري الضرائب عل  (   ) خمطط 

 اجملتمع وأنشطته

 9 

يبو األنظمة وفلسـفتها الضـربية وإدارتهـا    (   )خمطط 

 النفسية -بو اجلوانب اإلنسانية 
 6 

يبو بشك  خمتور ومبسط تكام  (   ) خمطط 

 بناء الهللولة يف اإلسسر

 1 

    اإلشباع -يبو دينامية احلاجة (  4) خمطط 

 27 اإلستثماري -يبو خماطر السلوك الضرييب ( 2 ) خمطط 

ــهللورال  (  6) خمطــط  ــة لل ــاء ا نظومــة ا تكامل يــبو بن

 االقتوادية ا ختورال وا بسطة
1  

يــبو بنــاء منظومــة تكامــ  الــهللورال      (  7) خمطــط 

 االقتوادية ا ختورال وا بسطةخمطط
1  

نظم الضرائب والرسور يبو خمتورتأثريات (  1)  خمطط

 بناء ا نظومة ا تكاملة للهللورال االقتواديةعل  
1  

نظم الضرائب والرسور يبو خمتورتأثريات (  9) خمطط 

 بناء ا نظومة ا تكاملة لسستثمارعل  
19 

يبو باختوار وبساطة احلقوق والضرائب (  6 ) خمطط 

 والفكر ا عاصر والرسور بو الفكر اإلسسمي

97 
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 الوفدة التفاصـيـــــــــــــ 

 2 ا قهللمة

  1 الضرائب واإلدارال واجملتمع: ا بدث األول 

 1 ..التمهيهلل  :أواًل 

 2  إدارال الضرائب وإدارال جباية الضرائب: ثانيًا 

 6  . الضرائب والقطاع اخلاص وطبقات اجملتمع: ثالثًا 

  لنفسالضريبة وعلم ا: ا بدث الثاني    

    .علم النفس الضرييب : أواًل 

 46 . االرهاا الضرييب والرهاا الضرييب: ثانيًا 

 46 .الضغوطات النفسية والتهرا الضرييب : ثالثًا 

ــًا  ــرييب     : رابع ــار الض ــة النظ ــادال هنهللس ــة وإع هنهللس

 . ودعائمه النفسية واجلبائي

2  

  قنوات من الفرض الضرييبالثالث ا بدث 

 .الزكاال : أواًل 

  .اخلمس : ثانيًا 

 .الفيء  :ثالثًا 

 .اخلراج  :رابعَا 

 .الوهللقات  :خامسًا 

6  

62 

76 

7  

72 

77 

  جوانب من التأثريات الضريبية عل   الرابعا بدث

 الهللورال االقتوادية

1  

 14 التأثري الضرييب عل  االدخار: أواًل 

 16 التأثري الضرييب عل  االستثمار: ثانيًا 
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 92 والرسور احلقوق والضرائب: ثالثًا 

 6  االستنتاجات والتوصيات:  امسا بدث اخل  

  6  االستنتاجات: أواًل 

 67  التوصيات ا قرتحات و: ثانيًا  

      ا راجعا وادر و

     ا راجع العربيةا وادر و

 2   األجنبية ا راجعا وادر و

 6   حمتويات البدث من األشكال وا خططات

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاىل 
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 املؤلف يف سطور
 العراق/  انوية يف النجف األشرفدرس االبتهللائية والث .. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ل وأكمـ  دراسـته اجلامعيـة يف

 .. 916  – 912 العراق عار  –اجلامعة ا ستنورية 

        حو  علـ  شـهادات ا اجسـتري والـهللكتوراه والربوفيسـور  مـع

 :مرتبة الشرف وشهادات التفوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الهللورات ل واللجان العلمية.. 

  الكثري من الشهادات التقهلليرية وكتب الشكر  حاص  عل.. 

  حاص  عل  هوية ا سؤلف الهللولي.. 

  ويف  المنشــوروموســوعة ومعــاجم كتــاا (  66 ) لــه أكثــر مــن

 .. ويف خمتلف التخوواتل للنشر  ادوره

  سؤمتر علمي وطين ودولي ويف خمتلف م(  21) مشارك بأكثر من

 ..ل داخ  العراق وخارجه التخووات 

  حبث وموضوع ل داخ  وخارج العراق (  66 ) منشور له أكثر من.. 

       منشور له الكثري مـن القوـص القوـريال والشـعر يف الوـدف

 ..واجملست ل وضمن كتب يف السريال الذاتية والعلمية 

  البدــوث والقوــص منشــور لــه الكــثري وا نــوع مــن الكتــب و

 ..االنرتنت  يف والشعر  عل  مواقع

  له عضوية يف العشرات من احملاف  العلمية الهللولية.. 

  مسؤسس ومهللير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 الشسؤون العلميةل /  امعةاجلرئاسة :  جامعة باب  :سابقًا عم  يف

واحهلل من مسؤسسـي  مركز دراسات الكوفة ل و:  جامعة الكوفةو

وعمـ  يف  / ومهللير اإلدارال ل  994 ومهللير ا ركز وكالة  ا ركز ل

 ..ويف كلية الفقه / رئاسة جامعة الكوفة 
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