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 انــــــــــــــــــــــــــر وعرفشكـــــــــــــــــــــ

الذي أنعم وتفضل علينا بإنهاء بحثنا  الحمد والشكر هلل رب العالمين  
ينا  اللهم على نبوصلى    هذا حمدا كثيرا يليق بجاللته وعظيم سلطانه  

 المصطفى محمد القـائل

 " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس".

لذا نتوجه بالشكر والتقدير إلى األستاذ المشرف "سلطاني عادل" على  
 والتوجيه واإلرشادما أكرمنا به من وفر زاده بالنصح  

تنا الكرام بكلية العلوم االقتصادية  أساتذكما نتقدم بالشكر إلى كل  
 سيير.والتجارية و وعلوم الت

 

 

 

 

 

 

 

 



 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

ا طريق  تبارك الذي أهدانا نعمة العقـل وأنار سبيلنا بنور العلم ومهد لن
وما لدي  أهدي عملي هذا إلى أعز ما أملك  النجاح بكل تقدير وعرفـان  

في الوجود وأقرب الناس إلى قـلبي "والدي الكريمين" أطال اهلل في  
 عمرهما

 إلى أخي وأخواتي وكل صديقـاتي حفظهم اهلل.

إلى رونق الصداقة واإلخالص رفيقـات العمر، وإلى كل من سعتهم  
 ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.
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 إهداء

ي الذي علم المتعلمين، إلى  إلى منارة العلم واإلمام المصطفي إلى األم أهدي ثمرة هذا الجهد
 .سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

والدتي  "من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قـلبها إلى    العطاء، إلىإلى الينبوع الذي ال يمل  
 "العزيزة

 النجاح من أجل دفعي في طريق  بشيءإلى من سعى وشقي ألنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل  
 "الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى "والدي العزيز

 إلى رفيق دربي "رضا  "أسأل اهلل أن يرعاه ويجمعني به.

  وإلي إخوتيحنان، هدي جعلهم اهلل عونا لي   إلى جميع أفراد عائلة وأخص بالذكر أخواتي أمال،
 و أسامة.  أيمن

 إلى كل الزمالء ورفقـاء الدرب.

ورسم طريقه فـله مني كل   تــاذي المشرف على جميل عطائه، الذي أنار سبيل هذا العملإلى أس
 .التقدير واالحترام

 ....إلى كل الذين أحبهم ولم يتسنى لي ذكر اسمهم
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 ملخص:
حملاولة معرفة ل من خالباملؤسسة االقتصادية اجلزائرية  اجلبائياىل معاينة واقع التسيري  هتدف الدراسة

التكاليف  مدي اهتمام املؤسسة اجلزائرية بالتسيري اجلبائي كسبيل لتخفيض التكاليف اجلبائية بالتايل
من خالل استبيان مت توزيعه على جمموعة من  املؤسسة،من تنافسية الكلية للمؤسسة مما يرفع 

 .املؤسسات االقتصادية بربج بوعريريج

املؤسسات تويل أمهية كبرية للتسيري اجلبائي لعدة أهداف أظهرت الدراسة  صت الدراسة أن تلكوخل 
.كما افة إىل حتقيق الفعالية اجلبائيةاجلبائي إض وحتقيق األمن الضرييبأن أمهها كان التحكم يف العبء 

املؤسسات حمل الدراسة بالتسيري اجلبائي إىل أن مصادر اخلطر  اهتمامالدراسة أنه بالرغم من  أظهرت
 اجلبائي هبا حمققة بدرجة عالية مما جيعل من التسيري اجلبائي هبا غري فعال.

. 

 الكلمات املفتاحية                                     

 .، الفعالية اجلبائيةالتسيري اجلبائي، اخلطر اجلبائي، مصادر اخلطر اجلبائي، األمن اجلبائي           

Summary: 

The study aims to examine the reality of tax management in the Algerian economic establishment by 

trying to find out the extent of the Algerian institution’s interest in tax management as a way to 

reduce tax costs, and thus the total costs of the institution, which increases  the  competitiveness of 

the institution, through a questionnaire distributed to a group of economic institutions in Bordj Bou 

Arreridj.  

 The study concluded  that these institutions Attach great importance to fiscal  administration for 

several objectives, the study showed that the most important of them were controlling the tax 

burden and achieving tax security, in addition to achieving fiscal effectiveness.The study also showed 

that despite the interest of the institutions under study in tax management, the sources of tax risk 

are realized with a high degree, which makes tax management ineffective. 
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و تشعب فروعها، وهذا ما  احتياجاهتانظرا للتوسعات الكبرية اليت عرفتها املؤسسات االقتصادية  وزيادة          

املهام و املسؤوليات املرتتبة  تقسيمأدى بظهور نظرية الوكالة اليت نددت بفصل امللكية عن التسيري الذي يظهر يف 

عن ذلك، حبيث تقوم هاته األخرية على أساس عقد مربم بني شخصني أو عدة أشخاص )املوكل أو املساهم ( 

، وذلك بتفويض جزء من سلطة اختاذ بامسهسري (من أجل القيام باألعمال يلزم مبوجبه لشخص آخر )الوكيل أو امل

القرار  للوكيل، ومبا أن املؤسسة تعمل على تعزيز قدراهتا التنافسية وبقائها بغيتا منها يف تقليل من ضخامة 

ن املسؤوليات من هتدد استقرارها و استمراريتها، لذا متنح املؤسسة الوكيل جمموعة م التكاليف اليت تشكل خماطر 

خالل العقد املرب متكنه من اختاذ القرارات و  اعتماد إجراءات يرتتب عليها ختصيص جزء من املوارد اليت تقع حتت 

، ومن هنا وجب تسليط الضوء على اجلانب اجلبائي الذي يأخذ فيب حتقيق الغرض املوظف من أجله سيطرته

املايل للمؤسسة مما يستدعي ضرورة تسيريه  األداءلك من خالل اثره املباشر على وذ األمهيةكرب من اال النصيب 

لضريبية و االستفادة من جل حقوقها، بانتظامها ضريبيا اجليدـ، فالتسيري اجلبائي يقوم بأداء واجبات املؤسسة ا

يعود بوفرات ضريبية من خالل االستفادة من االمتيازات اليت وحتقيق اكرب قدر ممكن من الفاعلية الضريبية الذي 

 ح بضرورة وجوده داخل املؤسسة.جلبائي، وهذا هو جوهر التسيري اجلبائي الذي يليقرها املشرع وجينبها اخلطر ا

 وعلى ضوء ما سبق تتضح لنا اإلشكالية التالية: 

  بوعريريج؟ج ما هو واقع التسيري اجلبائي باملؤسسات االقتصادية برب 

 ميكن جتزئة اإلشكالية الرئيسية إىل التساؤالت الفرعية التالية:

 اجلبائي؟   بالتسيريبوعريريج بربج  االقتصاديةات املؤسس هل هتتم 

  ؟     باعتبار اهداف التسيري اجلبائي متعددةوراء التسيري اجلبائي  منبوعريريج مؤسسات برج ما هو هدف 

 ؟ات االقتصادية بربج بوعريريجباملؤسس حمققة مصادر اخلطر اجلبائي هل 
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 ما مدى فعالية التسيري اجلبائي مبؤسسات برج بوعريريج؟  

 فرضيات البحث: .0

 كمحاولة أولية سنضع بعض الفرضيات للتساؤالت املطروحة.       

 .اجلبائي بربج بوعريريج بالتسيري هتتم املؤسسات االقتصادية الفرضية األولى:

وعريريج من وراء هدف التحكم يف العبء اجلبائي هدف املؤسسات االقتصادية بربج ب يعترب الثانية:الفرضية 

 التسيري اجلبائي.

 .بربج بوعريريج االقتصادية اتباملؤسس موجودة اخلطر اجلبائي مصادر: الثالثةالفرضية 

 التسيري اجلبائي مبؤسسات برج بوعريريج غري فعال. :الفرضية الرابعة

 :الموضوعمبررات اختيار  .0

 امليول الشخصي للجانب اجلبائي؛

 الرغبة يف تنويع مواضيع البحث يف جمال التخصص؛ 

 ؛من ناحية واقعه باجلزائر قلة الدراسات واألحباث اليت تناولت التسيري اجلبائي 

 عنه؛ثري مما يدفعنا يف معرفة املزيد التسيري اجلبائي هو علم ال يتقنه الك 

 صادية اجلزائرية ملعرفة مدى وجود وعي بالتسيري اجلبائي.االقرتاب من املؤسسات االقت 

 :أهمية البحث .1

 تتمثل أمهية البحث فيما يلي:

  جديد ومعاصر تلقى اهتماما كبري من طرف الباحثني يف اجملال اجلبائي؛ اجلبائي موضوعيعترب التسيري 
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  ملضافة اليت حيققها هلا.التسيري اجلبائي والقيمة ا اجلزائرية بأمهيةتوعية املؤسسات االقتصادية 

 أهداف البحث: .4

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أمهية التسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصادية، ومعرفة مدى تطبيقه 

 ونقاط القوة ونقاط الضعف يف التسيري اجلبائي يف املؤسسة.

 منهج البحث واألدوات المستخدمة: .5

ضوع ومعاجلة اإلشكالية، مت إتباع املناهج املستخدمة يف العلوم لإلحاطة مبختلف جوانب املو         

االقتصادية خاصة املنهجني الوصفي والتحليلي، وذلك لوصف التسيري اجلبائي يف املؤسسات االقتصادية، 

حول الدراسة النظرية، وحماولة اإلجابة عن  أراءهمإضافة ملقابلة مسريي واحملاسيب املؤسسات من أجل معرفة 

 ئلة الفرعية وإشكالية البحث.األس

 حدود الدراسة: .6

 لإلجابة على اإلشكالية ومن أجل التوصل إىل النتائج فإن الدراسة ارتبطت حبدود مكانية وزمنية.     

 : المكانيةالحدود    -

 متت دراستنا على مستوى جمموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية برج بوعريريج.

 : الزمنيةالحدود     -

 .0606أكتوبر غاية  مارس إىلقت الدراسة بالفرتة املمتدة من شهر تعل

 :صعوبات الدراسة .0

 تعرضنا عند القيام هبذه الدراسة إىل عدة صعوبات منها:
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 د
 

 عدم وجود املعلومات الكافية اخلاصة باملوضوع يف اجلانب التطبيقي؛ -

 حتفظ عن املعلومات يف املؤسسة؛ -

 عرقلة سري الدراسة. نظرا لتفشي وباء كورونا مما أدى إىل -

 

 خطة وهيكل البحث: .1

مت تقسيم املوضوع إىل جانبني: حيث خصصنا الفصل األول للجانب النظري أما الفصل الثاين للجانب 

 التطبيقي 

مبحثني،  الفصل األول متعلق باإلطار النظري للتسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، ويتضمن

ماهية التسيري اجلبائي )تعريف، خصائص، أمهية وأهداف، مبادى وحدود املبحث األول يتحدث عن 

واملراجعة اجلبائية وعالقتها بائي وعالقته بالتسيري اجلبائي التسيري اجلبائي( باإلضافة إىل ذكر اخلطر اجل

 الدراسات السابقة.     بائي، أما املبحث الثاين مت عرض بالتسيري اجل

تقدمي تناولنا  حثني هو اآلخر، ففي املبحث األولللدراسة امليدانية ويشتمل على مبالفصل الثاين: فقد خصصناه  
 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائجمنهجية الدراسة، أما املبحث الثاين درسنا فيه 

 

 

 

  



 

 

 

 

 :الفصل األول

الجبائي    اإلطار النظري للتسيير

 في المؤسسة االقتصادية

 الجزائرية
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 :تمهيد الفصل

قليل من املؤسسة تعيش يف بيئة تتميز بالتغري املستمر، األمر الذي حيتم عليها التكيف مع متغريات بيئتها، والتإن 
وتعزيز تنافسيتها وبالتايل ضمان مكانتها يف السوق. ولعل من بني هذه التكاليف جند  تكاليفها وزيادة رحبيتها

، والذي بدوره أعطى هامش من احلركة للمؤسسة يسمح هلا جمموعة التكاليف اجلبائية اليت أقرها املشرع اجلبائي
ومع السعي املستمر لتفعيل هذا إىل بروز فكرة التسيري اجلبائي  باالختيار من بني اخليارات املتاحة. هذا ما أدى

 األخري من خالل القيام بعملية املراجعة اليت جتنبها الوقوع يف اخلطر.

للدراسة واملتمثل يف التسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصادية وقد مت تقسيم سنعرض يف هذا الفصل اجلانب النظري 
 هذا الفصل إىل مبحثني:

، أما املبحث الثاين كان حول الدراسات ماهية التسيري اجلبائي يف املؤسسة االقتصاديةحول املبحث األول  
 السابقة.
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 .االقتصادية: ماهية التسيير الجبائي في المؤسسة المبحث األول

باعتبار أن التشريع ال يكتفي بوضع االلتزامات اجلبائية والعقوبات املقررة لعدم إيفاء هبذه االلتزامات بل        
 اجلانب. يرتك للمؤسسة العديد من اخليارات واالمتيازات اجلبائية حىت تتمكن من التحكم يف هذا

 التسيير الجبائي.  المطلب األول:

 ملطلب اهم املفاهيم، واالساسيات حول التسيري اجلبائي كااليت:تناولنا يف هذا ا

 : مفهوم التسيير الجبائي   الفرع األول

 .أوال: تعريف التسيير الجبائي

 وقد صيغت له عدة تعاريف من بينها:      

بائية يف إطار هو التعريف الفرانكفوين، يرى أن التسيري اجلبائي هو آلية لتقليل التكاليف اجل: 1التعريف األول 
اهلامش الذي يسمح به القانون اجلبائي، يف حدود مبدأ عدم التعسف يف استعمال احلق والتصرف غري العادي يف 
التسيري، وهذا التعريف يقتصر على التكاليف اجلبائية، وهو يهتم بتقدمي التقارير إلدارة املؤسسة من أجل تفادي 

  األخطاء اجلبائية ممكنة الوقوع.

سكسوين، يرى أن التسيري اجلبائي يهتم بكل التكاليف مبا فيها التكاليف لتعريف األجنلو وهو ا: 2الثاني التعريف
إدارة  اجلبائية واألطراف املتعاقدة مثل: محلة األسهم )املسامهني( املدراء التنفيذيني، املدراء املاليني، احملللني املاليني،

ية باإلفصاح هلا عن مبلغ الضريبة ) أي أنه ال يتعلق باإلدارة فقط ( الضرائب، اجملتمع، املراجعني...إخل، املعن
باإلضافة إىل أن له نظرة عاملية وذلك راجع لطبيعة الشركات اليت تنشط يف مثل هذه البيئة هذا من جهة، ومن 

عة يف جهة أخرى فإن التسيري اجلبائي يهدف إىل تعظيم أرباح املسامهني وذلك باحلفاظ على قيم سوقية مرتف
 السوق املايل عن طريق ضمان أقل إخضاع وهذا ما يسمى: املسامهة يف خلق القيمة.

                                                           
 . 110ص ،0611/  10الباحث، عدد ء املايل يف املؤسسات االقتصادية، جملة األدا على، أثر التسيري اجلبائي صابر عباسي-1 
سنة  جامعة املسيلة، رية وعلوم التسيري،شهابة فطيمة، دور التسيري اجلبائي يف ختفيض التكاليف اجلبائية يف املؤسسة االقتصادية، مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية والتجا-2 

 .60ص  ،0611/0612
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إذن نستنتج أن التسيري اجلبائي باملفهوم احلديث ال ينظر فقط إىل كيفية التحكم يف املتغري اجلبائي داخل أنشطة  
 اجلبائي على أصحاب املصلحة.املؤسسة بل يتعداه إىل نظرة أبعد من ذلك وهي كيفية معاجلة تأثري املتغري 

التسيري اجلبائي فرع من فروع التسيري املايل ويعين إدراج العامل اجلبائي يف صناعة القرار، : 1التعريف الثالث
اجلبائية، وجتنيب املؤسسة التكاليف اجلبائية  ويهدف إىل متكني املؤسسة من االستفادة من مزايا مجيع االختيارات

ة املسري على انتقاء أحسن الطرق واالختيارات اجلبائية وتوظيفها لفائدة املؤسسة يف ظل اإلضافية من خالل قدر 
 االلتزام بقواعد التشريع اجلبائي وبالتايل هو وسيلة لرتشيد القرار.

فإن "تسيري الضريبة يعين أن الضريبة اليت  Christine colleteحسب كريستني كوليت " ": 2التعريف الرابع
، إذا اسرتاتيجيتهازام قانوين للمؤسسة ميكن أن تستخدم لصاحل املؤسسة وأن تصبح متغريا فعاال يف هي مبثابة الت

 بدال من السلبية جتاه اجلباية، يطرح االستعمال الفعال والذكي هلا".

بائية هو ذلك العنصر املهم جدا للوظيفة اجلميكن القول أن التسيري اجلبائي: من خالل التعاريف السابقة           
داخل املؤسسات، وهو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت تتبعها املؤسسة يف احلصول على التدفقات املالية، 

عني من خالل التخفيض يف التكاليف اجلبائية مع احرتام النصوص التشريعية الضريبية املختلفة، وذلك مع األخذ ب
 جلبائي وسيلة مهمة جدا يف اختاذ القرارات لدى املؤسسة.هلذا يصبح التسيري ااالعتبار خصوصية كل مؤسسة، و 

 .الجبائي : خصائص التسييرثانيا

 :3أساسيتنيالتسيري اجلبائي يتميز خباصيتني 

 اجلبائي. التشريعاملتاحة من طرف وهي استعماله للوسائل األولى:  الخاصية

 .بالضريبةالقرار طوعي للمكلف : الثانية الخاصية

 

 
                                                           

بائي ودوره يف حتسني األداء املايل يف املؤسسة االقتصادية، مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشيش عبد املالك، التسيري اجل بوتيارة مسري،-1 
 .61، ص0610/0611املسيلة، سنة 

 .61ص مرجع نفسه،-2
 .61،11ص ص مرجع سابق، ،شهابة فطيمة-3 
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 ل المشروعة قانونا.استعمال الوسائ -أ

 اجلبائية. الوافرات لتحقيق اجلبائي التشريعمن خصائص التسيري اجلبائي استعماله للوسائل املتاحة من طرف     
 وهنا جيب التمييز بني التسيري اجلبائي وكل من الغش الضرييب والتهرب الضرييب.

 الغش الضريبي: -1

القانون للتملص من دفع  به املمول الذي يقرر خمالفة يقومعلى أنه فعل إرادي  الضرييبيعرف الغش       
 , ويف هذه احلالة نالحظ وجود سلوك إجرامي مقصود. الضريبة

 وميكن أن يأخذ الغش الضرييب عدة صفات منها:

  حماولة إخفاء املبالغ أو املنتوجات اليت يطبق عليها الرسم على القيمة املضافة من طرف كل شخص مدين به
 ت بدون فاتورة؛خاصة املبيعا

 أو خصم أو إعفاء أو  ختفيضعند طلب احلصول إما على  إليهاوثائق مزورة أو غري صحيحة لالستناد  تقدمي
 املدينني؛ازات اجلبائية لصاحل بعض الفئات إما االستفادة من االمتيجاع للرسم على القيمة املضافة و اسرت 

  بوضع عوائق أخرى أمام حتصيل أي ضريبة أو رسم مدين به؛ الدفع أو إمكانيةقيام املكلف بالضريبة بتدبري عدم 

  ؛صحيحالقيام عمدا بنسيان تقييد أو إجراء قيد يف حسابات أو القيام بتنفيذ أو إجراء قيد يف احلسابات غري 

  كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح جتنب أو تأخري دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما
  التصرحيات املودعة.هي مبينة يف

  التهرب الضريبي:-0

يعرف التهرب الضرييب على أنه: "جمموع السلوكات الرامية إىل تقليص مبالغ االقتطاعات الضريبية واجبة          
الدفع. فإذا كان ذلك باستخدام أدوات مشروعة فيدخل ضمن دائرة الغش الضرييب "، وعليه ميكن اعتبار الغش 

 ري مشروع.الضرييب هتربا غ
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  التسيير الجبائي:-1

يعمل املسري اجلبائي على حتليل التشريعات ودراستها من أجل إجياد خمتلف اخليارات املمنوحة من طــرف         
املشروع وبالتـــــــايل إجياد هامش حركة ضمن اإلطار قانوين، وعليه فإن من بني املميزات األساسية للتسيري اجلبائي 

قانونية بعيدة كل البعد عن الغش الضرييب، كما أهنا ختتلف عن التهرب الضرييب مع اإلقرار بوجود أنه ممارسة 
 غموض يف بعض التشريعات اجلبائية جتعل احلاجز الفاصل بني التسيري والتهرب اجلبائي بسيطا للغاية.

 لقرار الطوعي للتسيير الجبائي:ا -ب

يري اجلبائي الذي ينص على حرية اختيار املكلف الوضعية إن التسيري اجلبائي يرتكز على مبدأ حرية التس
املناسبة له، وهو مرتبط باإلختيار اجلبائي، فعملية اختاذ القرار تتضمن اختيار بني بديلني أو أكثر. هذه القرارات 

رائب تعكس إرادة املؤسسة يف اختيار البديل اجلبائي املناسب الذي يقره املشرع اجلبائي وذلك هبدف تقليص الض
املستحقة على املؤسسة، فبانعدام هذه اخليارات والبدائل يف التشريعات اجلبائية يصبح التسيري اجلبائي جمرد تطبيق 
بسيط للقواعد واإلجراءات الضريبية احملددة مسبقا، وبالتايل يقف املسري اجلبائي أمام خمتلف الضرائب موقفا 

 سلبيا.
اه احلقيقي يف األنظمة الضريبية اليت حتمل تشريعاهتا عناصر التسيري اجلبائي إذن فالتسيري اجلبائي جيد معن        

املقدمة للمؤسسات من خيارات وبدائل و امتيازات، فاخليارات اجلبائية اليت مينحها املشرع هي إحدى الوسائل 
شاط املؤسسة اليت اليت تستعملها الدولة من أجل حتقيق أهداف اقتصادية  واجتماعية وغريها، عن طريق توجيه ن

حتاول االستفادة من خمتلف االمتيازات واخليارات اجلبائية املتاحة هلا عندما تكون يف وضعية قانونية معينة وبالتايل 
 يكون للمؤسسة احلرية التامة يف اختيار البديل املناسب واختاذ القرارات اليت تتالءم مع مصلحة املؤسسة.
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 .التسيير الجبائي أهمية وأهداف :الفرع الثاني

 .أهمية التسيير الجبائي في المؤسسة االقتصادية أوال:

يعترب التسيري اجلبائي عملية ضرورية للمؤسسة باعتبار اجلباية عبء ضرييب على املؤسسة ومن مث فإن على      
ن انتهاج املؤسسات املسريين استخدام خمتلف الوسائل والطرق املتاحة من أجل التقليل من هذا العبء، وبالتايل فإ

 :1لنظام التسيري االسرتاتيجي ميكن من

  إذ أثبتت الدراسات أن املؤسسات اليت هتتم بصياغة االسرتاتيجيةوضوح الرؤية املستقبلية واختاذ القرارات ،
ناجحة ليس فقط ألهنا متلك موارد مالية ولكن أيضًا لقدراهتا على اختاذ قرارات فعالة بسبب دقة  اسرتاتيجية

 علومات؛امل

 االلتزام بالواجبات اجلبائية املنصوص عليها يف التشريع الضرييب؛ 

 غرامات التأخري، العقوبات...إخل(؛ تفادي األعباء الضريبية اإلضافية مثل( 

 حتسني نتائج املؤسسة وزيادة مردوديتها؛ 

 .جتنب االزدواج الضرييب على املؤسسة 

 قتصادية.: أهداف التسيير الجبائي في المؤسسة االثانيا

 : 2يسعى التسيري اجلبائي بشكل عام إىل حتقيق األهداف األساسية التالية

 ء الضرييب؛التحكم يف العب -

 حتقيق األمن اجلبائي؛ -

 ضمان الفعالية اجلبائية؛ -

 املؤسسة. اسرتاتيجيةخدمة  -

                                                           
التجارية وعلوم التسيري، جامعة تصادية و كلية العلوم االق ،مذكرة شهادة املاسرت ،االقتصادية اخلدماتية اجلزائرية ي يف املؤسسةالتسيري اجلبائ ،زينب بن إمساعيل ،نسيمه بلحاج -1 

 .00ص ،0611_0611أدرار، 
 .60،61ص ص مرجع سابق، بوتيارة مسري، -2 
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 :وعليه فإهنا تساهم بشكل تشكل األعباء اجلبائية جزء من سعر التكلفة ألي منتج  التحكم في العبء الضريبي
األعباء مباشر أو غري مباشر يف الرفع من تكاليف اإلنتاج، مما جيعل التحكم فيها مهما للغاية ويتجلى التحكم يف 

 اجلبائية يف ثالث أشكال:

 العمل على ختفيض الضريبة؛  -

 ؛اخلزينة وضعية فادة من وفارات عالية تعززتأجيل دفع الضريبة من أجل االست -
الرفع من العبء الضرييب من خالل االمتناع عن االستفادة من امتياز جبائي آين وذلك من أجل حتقيق   -

معينة مثال ذلك عدم حساب االهتالك يف مستواه األقصى املسموح به قانونا وذلك هبدف توزيع  تسيرييهأهداف 
 األرباح.

 :هو نظام تصرحيي، مبعىن أن املكلف بالضريبة يقوم  على اعتبار أن النظام الضرييب اجلزائري تحقيق األمن الجبائي
بالتزاماته اجلبائية طواعية بافرتاض حسن النية، ولكن لإلدارة اجلبائية حق مراقبة تصرحيات املكلفني ومدى التزامهم 
بإيداع التصرحيات وتسديد الضرائب والرسوم وفقا للتشريع الساري املفعول؛ هذه الوضعية تضع املؤسسة يف 

هة اإلدارة اجلبائية، فاملسري اجلبائي إذن يعمل جاهداً على حتقيق األمن اجلبائي للمؤسسة والذي ال يتأتى إال مواج
الضرائب ومن مث ال يكون هناك ختوف من أي رقابة تقوم هبا هذه  سسة يف وضعية قانونية جتاه إدارةبوجود املؤ 

 .يةئاألخرية للتأكد من انتظام املؤسسة اجتاه االدارة اجلبا

 الجبائية: الفعالية 

تعترب الفعالية هي القدرة على حتقيق األهداف، فالكفاءة تعرت مدى حسن املوارد املتاحة، األمر       
الذي يالزم بني الفعالية والكفاءة مبا أن االستخدام اجليد للموارد يساهم يف حتقيق األهداف، حيث أن 

وراء فرض الضرائب وكذا القدرة على التوفيق بني أهداف الفعالية اجلبائية هي مدى حتقيق األهداف من 
الضريبة )املالية، االقتصادية، االجتماعية( واليت عادة ما تتعارض فيما بينها ويكون ذلك بتحقيق 
اإليرادات املهمة دون املساس باملستوى املعيشي للمكلف واإلضرار باملنفعة العامة، وألن التوفيق املطلق 

إدراكه فإن الفاعلية تكمن يف أقصى قدر من التناسق الذي ميكن حدوثه بني  بني األهداف يصعب
 األهداف.
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 ومن أهم شروط جناح الضريبة: 

لضرييب من من حيث التشريع الضرييب: جيب أن خيلو النظام الضرييب من الثغرات اليت تسمح بالتهرب ا
 زينة ودافعي الضرائب؛يط بني اخلفاإلدارة تعترب اجلزء الوس حيث اإلدارة الضريبية:

 من جهة املمول: يعتمد دوره على ثقافته الضريبية وقناعته بعدالة الضريبة.

هي الوسائل اليت بواسطتها ميكن الوصول إىل أهداف طويلة  االسرتاتيجية المؤسسة: استراتيجيةخدمة 
ة استغالل املوارد األجل اليت تنشدها املؤسسة، هذه الوسائل على شكل قرارات وأفعال متعلقة بطريق

 املتاحة.
حمددات اختاذ القرار  ذؤسسة حبيث تؤخللم االسرتاتيجيةإن املعطيات اجلبائية تتدخل يف حتديد اخلربات 

 :، فاجلباية تلعب دورا هاما يفاالسرتاتيجي

 اختيار الشكل القانوين للمؤسسة؛-

 اختيار املكان اجلغرايف للنشاط؛ -

 قة القانونية بني املؤسسة واهليكل اجلديد.اختيار أشكال التمويل والعال -

 :مبادئ وحدود التسيير الجبائي الفرع الثالث:

 .مبادئ التسيير الجبائي :أوال

  :1يعتمد التسيري اجلبائي يف املؤسسة على مبدأين أساسيني ومها   

  :يستفيد إىل احلد إن املكلف بالضريبة ومن خالل تسيريه ألعماله، من حقه بأن مبدأ الحرية في التسيير
األقصى من االمتيازات اليت تسمح له الظروف باالستفادة منها وذلك تبعا ملهاراته وذكائه للتعامل مع اجلباية. 
وباملقابل فإن خياراته السيئة ال ميكن مباشرة تصنيفها على أهنا حتايل ضرييب إال إذا استطاعت اإلدارة الضريبية 

 إثبات سوء النية لديه.

لنتيجة الضريبية للمؤسسة حتسب انطالقا من النتيجة احملاسبية بعد إدخال التعديالت عليها فدور إدارة ومبا أن ا
الضرائب هنا هو التأكد من صحة هذه النتائج من خالل مراجعة خمتلف الوثائق املربرة للقيود احملاسبية املسجلة 

                                                           
 .11،16ص ص مرجع سابق، بوتيارة مسري، -1
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دام املكلف بالضريبة ال يقوم بأي جتاوز دون أي اعرتاض على طبيعة ونوعية التسيري الداخلي للمؤسسة ما 
 .قانوين

  :إن التشريع الضرييب يلزم املؤسسة باإليفاء بالتزاماهتا الضريبية جتاه إدارة مبدأ عدم التدخل في التسيير
تنتقد  الضرائب وفق الشروط احملددة مسبقا، فليس إلدارة الضرائب احلق التدخل يف منط تسيري املؤسسة أو أن

ا دامت املؤسسة تفي بالتزاماهتا القانونية حىت وإن رأت هذه اخليارات عدمية اجلدوى أو سيئة خياراهتا م
 االختيار.

وعليه فإن ليس لإلدارة الضريبية احلق يف التدخل يف القرارات اليت يتخذها املسريين يف املؤسسة والذين 
ة، فمثال حيق للمؤسسة أن تلجأ إىل االستدانة يروهنا مناسبة هلا حىت وإن كانت تؤدي إىل زيادة التكاليف اجلبائي

 حىت وإن كانت األموال اخلاصة كافية للتمويل وهذا بغرض خصم األعباء املالية من الربح اخلاضع للضريبة.

الرقابة،  االطالعوقد أقر املشرع اجلزائري هبذا املبدأ من خالل مساحه إلدارة الضرائب ملمارسة حقها يف 
حبيث هتتم كل هذه التدخالت بالنظر يف الوثائق املختلفة سواء على مستوى إدارة الضرائب من التحقيق واملعاينة 

 خالل مراجعة التصرحيات الدورية أو على مستوى املكلف بالضريبة عندما تقرر اإلدارة ضرورة ذلك.

 .: حدود التسيير الجبائيثانيا

يف املقابل كذلك قام بتحديد جمال هلذه احلرية وتتمثل يف  قام املشرع بإعطاء احلرية للمؤسسة يف التسيري اجلبائي و 
 :1كل من

 دود القانونية.احل-

 احلدود املالية. -

 

 

 
                                                           

، جامعة قاصدي مرياح والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، كلية العلوم االقتصاديةمذكرة ماسرت، اجلبائية يف املؤسسة االقتصادية  تدنئة املخاطر، دور التسيري اجلبائي يفسعداوي هنى-1
 .60ص ،0610_ورقلة _، 
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 الحدود القانونية:

منح املشرع احلرية الكاملة للمؤسسة يف تسيري شؤوهنا حتت طائل القوانني السارية املفعول، وكل جتاوز أو 
 املؤسسة يعترب تعسفا قانونيا، والتعسف يف استعمال احلق عدم احرتام ألحد هاته التشريعات يف تسيري

 مصطلح ال خيص بالذكر التشريعات اجلبائية فحسب بل يتعدى ذلك إىل كافة التشريعات األخرى. 

 ومن أبرز مظاهر التعسف اليت جيب أن يتجنبها املسري ما يلي:

 أو حتويل أرباح؛العقود والتصرفات القانونية اليت تنجم عنها إخفاء أو حتقيق  -

 تشويه الطبيعة احلقيقية للعمليات كتخفيض قيم العقود والصفقات؛ -

التصرفات الومهية كتظاهر املؤسسة بالقيام بعمليات خالية من كل حقيقة مثل تزييف العقود والفواتري -
 واملؤسسات الومهية؛

قد املنجز بني املؤسسة وباقي التسرت من خالل عدم التوافق بني الفعل والعقد املقدم لإلدارة، والع-
 األطراف مبعاملة عقارية يف شكل هبة رغم أهنا متت يف شكل بيع؛

 استعمال أشخاص أو مؤسسات وسيطة إلخفاء املكلف احلقيقي. -

ويف األخري البد من التفريق بني التسيري اجلبائي والتعسف يف استعمال احلق حيث أنه عادة ما تكون 
 تني التاليتني:املؤسسة يف إحدى الوضعي

إما أن تدفع املؤسسة أكثر من القيمة القانونية للضريبة، وهذا يعين سواء يف التسيري ناتج عن جهل  -
املسري ملختلف االمتيازات اليت مينحها املشرع، وهذا ال يعترب تعسفا يف استعمال احلق ال هتتم به إدارة 

 الضرائب.

لضريبة، وهذا ما جيعلها أمام خطر الوقوع يف التعسف يف أو إهنا تدفع أقل من القيمة القانونية ل -
استعمال احلق أو الغش الضرييب أو التهرب الضرييب، وعلى هذا املستوى يتدخل التسيري اجلبائي من 

 خالل حماولة بلغ القيمة القانونية للضريبة. 
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 :الحدود المالية -

على رأس املال الديون اجلبائية، ألنه ال ميكن إن سوء تسيري اجلباية يؤدي إىل ارتفاع الديون، و       
تأجيلها، فهي مفروضة وفقا ألحكام القانون اجلبائي، وكلما تأخرت املؤسسة عن دفعها يزداد حجمها 
وتصبح املؤسسة غري قادرة على تسديدها، ومن مث جتد نفسها عرضة لتحمل تكاليف إضافية يف شكل 

مما يصعب ويعقد من مهمتها وجيعلها معرضة لعقوبات صارمة، غرامات وعقوبات على التأخري يف الدفع 
تصل إىل جتميد حساباهتا وميكن أن تتعداه إىل إعالن إفالسها وهناك أمثلة على األخطاء اليت يقع فيها 
املسريين كالتنازل على عقارات للمسريين بأسعار منخفضة جدا عن األسعار احلقيقية، وعليه على 

 واليت قد تصنف ضمن هذه األفعال. كل دقيق يف العمليات اليت تقوم هبااملؤسسات أن حتدد وبش

 الفرع الرابع: المسير الجبائي

 :  1أوال: تعريف المسير الجبائي

هو املسؤول األول عن حتديد البيئة اجلبائية ألي قرار تسريي، وهو الذي يقف على خمتلف         
 ديث عن التسيري اجلبائي.اخليارات املمكنة واليت بانعدامها ليمكن احل

 ثانيا: مؤهالت المسير الجبائي           

مبا أن التسيري اجلبائي يتعامل مع خمتلف قرارات التسيري، سواء متعلق بالقرارات الروتينية أو       
منها، فإنه يتوجب على كل خمتص يف التسيري اجلبائي أن يكون متعدد االختصاصات،   االسرتاتيجية

التقنيات احملاسبية واإلملام باألسس القانونية للعمل التجاري وكذا مبادئ التحليل والتسيري  كالتحكم يف
 . 2املايل، إضافة إىل حتكمه يف جباية املؤسسة كمعيار أساسي

 التسيير: تقنيات في  التحكم  - 1 

لقرار واليت تتمثل يف: التسيري يعين اختاذ القرار، لذا على املسري اجلبائي أن يكون لديه مؤهالت اختاذ ا 
القدرة على تشخيص، التنبؤ، حتديد البدائل وتقييمها، اختيار البديل األنسب، وأهم عنصر يف تقييم 

                                                           
جامعة بسكرة، سنة  ،التسيريية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم بن زاوي حممد صابر، فعالية املراجعة اجلبائية يف التسيري اجلبائي للمؤسسة االقتصادية، مذكرة ماسرت، كل-1 

 .20ص ،0611/0612
 .20، صمرجع سابقبن زاوي حممد صابر،  -2 
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البدائل اجلبائية املتاحة هو إدراك اآلثار املالية لكل منها مما جيعل حتكمه يف تقنيات التسيري املايل ضرورة 
 أكيدة. 

 الجباية:  في التحكم  - 0

املسري اجلبائي يف اجلباية أمر بديهي ألن اجلباية هي اهتمامه األول، ويظهر هذا التحكم من حتكم 
 خالل:

معرفة خمتلف التشريعات اجلبائية والنصوص القانونية ذات األثر اجلبائي، هذه النصوص هي مبثابة  - 
 قاعدة معطيات ضرورية الختاذ أي قرار؛

 ، أي حتديد حقوق والتزامات املؤسسة؛إدراك آثار تلك النصوص على املؤسسة  -

معرفة تقنيات وآليات املراجعة )الرقابة( الضريبية واهتمامات إدارة الضرائب أثناء أي عملية رقابة  -
 ممكنة.

 :المحاسبة تقنيات في التحكم- 1

حملاسيب  كانت احملاسبة ولفرتة طويلة من الزمن تستخدم فقط ألغراض جبائية، ومعايري التسجيل ا         
كانت تتأثر بشكل كبري بقواعد اجلباية، كما أن التسيري اجلبائي يف العديد من املؤسسات هو من مهام 

إملام املسري اجلبائي باآلليات احملاسبية هاما للغاية، خاصة وأن  ما جيعلمديرية احملاسبة واملالية هذا 
داخل بشكل كبري مع املراجعة احملاسبية وذلك املراجعة اجلبائية واليت هي إحدى أدوات التسيري اجلبائي تت

العتمادها األساسي على نظام املعلومات احملاسيب للقيام بالتشخيص املايل واجلبائي للمؤسسة، أي 
 ضمان الفعالية واألمن من خمتلف املخاطر اليت قد تتعرض هلا املؤسسة أثناء القيام بالعمليات املختلفة. 

 نية:القانو  المعرفة- 4        

 هذه املعرفة مطلوبة يف املسري اجلبائي لالعتبارات التالية: 

املسري اجلبائي يف تعامله مع اجلباية يتناول بالدراسة نصوصا قانونية وتنظيمية، ويتطلب التعامل مع  -
 هذا النوع من النصوص مهارات خاصة قد لتكون ضرورية أثناء دراسة نصوص عادية؛



.         جلزائريةيف املؤسسة االقتصادية ا.........اإلطار النظري للتسيري اجلبائي ........الفصل األول .......  
 

18 
 

 خليارات القانونية ذات آثار جبائية خمتلفة )الشكل القانوين للمؤسسة(؛أمام املؤسسة العديد من ا-

التشريعات قد تنطوي على بعض الغموض أو السكون عن بعض احلاالت، ما قد يوقع املؤسسة يف  -
 اجملاالت احملظورة علم التسيري اجلبائي )حدود التسيري اجلبائي(؛

األمر الذي يتطلب شخصا ذا دراية باإلجراءات القانونية املنازعات اليت قد تنشأ مع إدارة الضرائب،  -
 الواجب إتباعها؛

 ن اجلبائي على املستوى القانوين.يتحقق جزء كبري من األم -

 ثالثا: مهام المسير الجبائي 

 : 1يلي للمسري اجلبائي عدة مهام من بينها ما      

 وذلك من خالل قيامه ب: إلى الحكومة الجبائية: السعي- 0 

 تسيري املعدل الفعلي للضريبة والفهم اجليد للمعلومة املالية من جانبها اجلبائي؛ -

 إثارة اهتمام اإلدارة للرهانات اجلبائية بطريقة بيداغوجية؛ -

 إعداد روابط وعمليات منظمة للتبادل مع جلنة املراجعة و/أو جملس اإلدارة. -

 ذلك وجب عليه:للقيام ب تحسين العمل الجبائي داخل المؤسسة:- 0

إعادة النظر يف أنظمة املؤسسة وقانون األمن املايل من أجل جتاوز أهداف التوثيق واختيار كفاءة  -
 وموثوقية املعاجلة، مراقبة البيانات واألخطاء اليت تؤثر على اجلباية؛

ة من أجل تنبؤ أفضل تقييم، وتقوي Business  Unitsاالقرتاب أكثر من فكرة وحدات األعمال  -
مستوى التعليم اجلبائي للعمليات اليت تساهم يف التسيري اجلبائي والسعي إىل جباية جزئية أكثر تعمقا 

 واليت ستعوض اجلباية الكلية؛

                                                           
 .06، صمرجع سابق ن زاوي حممد صابر،ب-1 
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 Riskوإدارة املخاطر  Fax planningالقيام بإعادة متركز لالستثمارات حول التخطيط اجلبائي  -
management. 

 يلي: من خالل ما خطار الجبائية:العمل على تقليل مواجهة األ- 1

 جبائية أفضل من حتمل عبء العمل اجلبائي؛ اسرتاتيجيةاختيار  -

 القدرة على التشخيص الصحيح ملوقع اخلطر؛-

 اإلحاطة بالنصائح املالئمة ووضع املستشارين اجلبائيني يف وجه حتديات املؤسسة.-

 .الخطر الجبائيالمطلب الثاني: التسيير الجبائي و 

 أهم األسباب املسامهة يف حدوثه:ذا املطلب مفهوم اخلطر اجلبائي و ناول يف هسنت

 .أسبابهرع األول: تعريف الخطر الجبائي و الف

 أوال: تعريف الخطر الجبائي.

  :1للخطر اجلبائي العديد من التعاريف نذكر منها

  :ملها املؤسسة بسبب عدم احرتامها يعرف اخلطر اجلبائي بأنه " تلك األعباء اإلضافية اليت تتحالتعريف األول
للقواعد الضريبية وتتمثل هذه األعباء يف العقوبات والغرامات وعموما ينشأ اخلطر اجلبائي نتيجة عدم احرتام 

 التشريع اجلبائي أو بسبب التعقيد والغموض يف النظام الضرييب.

 بائية ونقص الفعالية اجلبائية نتيجة عدم خلطر اجلبائي يتمثل يف "عدم الوفاء بااللتزامات اجل :التعريف الثاني
، فيه نتيجة لتعقد وعدم استقرار التشريع اجلبائي ةاجلبائيمعرفة اإلجراءات اليت متكن من االستفادة من االمتيازات 

 املطبق مما يؤدي إىل عدم االنسجام والشفافية اجتاه هذا التشريع.

                                                           

قتصادية والتجارية وعلوم كلية العلوم اال  ،ذكرة ماسرت، مةطر الجبائي في المؤسسة االقتصاديمساهمة الرقابة الجبائية في تشخيص الخ، ناصري آسيا -1   
 .61، ص 0610_0610التسيري، جامعة املسيلة، 
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اجلبائي هو وضعية املؤسسة بعد حتملها للتكلفة اجلبائية املتمثلة يف الغرامات بصفة عامة ميكن القول أن " اخلطر                
 والعقوبات نتيجة عدم التزامها بالقوانني اجلبائية".

 .: أسباب الخطر الجبائيثانيا

تعقد النظام عن ضعف التسيري وأخرى ناجتة عن  ميكن تقسيم أسباب اخلطر اجلبائي إىل أسباب ناجتة 
 : 1اجلبائي

 إن منو املؤسسة واستمرارها مرهون بكفاءة املسري يف اختاذ القرار املناسب سباب الناتجة عن ضعف التسيير: األ
يف الوقت املناسب، ومن الناحية اجلبائية فإن عدم التحكم يف التسيري اجلبائي يشكل أهم املخاطر الضريبية اليت 

 تعرتض املؤسسة وذلك لعدة أسباب نذكر منها: 

، ونظرا يكلف مستخدمي احلسابات باجلباية يف الغالب للجانب اجلبائي يف املؤسسة، ألنهبعة املستمرة عدم املتا-
ضعف تكوينهم يف اجلانب اجلبائي يؤدي هبم إىل عدم و ال اليت تقع ضمن دائرة اختصاصهم حلجم الكبري لإلعم

 إعطاء األولوية هلذا اجلانب.

ة ضمن أولويات املؤسسة ما يعرضها ملخاطر عدم الوفاء بااللتزامات اجلبائية املكانة غري الالئقة اليت حتتلها اجلباي-
  املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي املعمول به كعدم إيداع التصرحيات يف مواعيدها القانونية.

لبا إىل شدة املنافسة وسوء التحكم يف املوارد املالية نتيجة سوء التسيري، وعدم كفاءة املسريين يؤدي هبم غا -
تأجيل دفع الضرائب املستحقة لالستفادة من السيولة وهذا يعرض املؤسسة ملخاطر عدم االنتظام اجتاه اإلدارة 

 اجلبائية.

اعتماد اهليئات احلكومية وأصحاب املشاريع يف إعطاء الصفقات على السعر األدىن مما يؤدي ببعض -
إجراء دراسات معمقة للتكاليف احلقيقية للمشروع  املؤسسات إىل ختفيض األسعار قصد الفوز بالصفقات دون

 ، وهذا ما يؤدي إىل خماطر ضريبية.التهرب من دفع الضرائب وتأجيلهامما يضطرها إىل 

 :إن عدم استقرار التشريع اجلبائي يرجع بالدرجة األوىل إىل التغيريات  األسباب الناتجة عن تعقد النظام الجبائي
املالية، مما خلق نوع من التذبذب يف استمرارية املنظومة التشريعية اجلبائية. كذلك  العديدة اليت حتدث يف قوانني

                                                           
 . 16، ص رجع السابقم، ناصري آسيا - 1 
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فإن إجياد هيكل جبائي يتماشى مع مستوى اجملتمع االقتصادي والسياسي واالجتماعي يعترب هدف كل 
ث اإلجراءات فإن التشريع اجلبائي املعقد ال خيدم املؤسسة من حياجلبائية يف دول العامل، وعليه  التشريعات

عامل لوقوع املؤسسة يف اخلطر ز بعدم االستقرار هو يف حد ذاته الواجب إتباعيا، كما أن التشريع الذي يتمي
 اجلبائي، حيث ميكن احلكم على تعقد التشريع اجلبائي من خالل عدم يقني النصوص اجلبائية.

 : مصادر الخطر الجبائي في المؤسسة. الفرع الثاني

در اخلطر اجلبائي يف خماطر نامجة عن ضعف تسيري املؤسسة وأخرى نامجة عن التشريع اجلبائي، ميكن حتديد مصا 
 :1ومها كالتايل

 المخاطر الناتجة عن ضعف تسيير المؤسسة:: أوال  

املادية باإلضافة إىل املخاطر  وهذه املخاطر قد تنتج عن األخطاءميكن أن تنشأ خماطر عن سوء تسيري املؤسسة 
كالتطبيق السيئ للنصوص الضريبية أو سوء تفسري لبعض  اجلبائية الغري مالئمة للمؤسسة، ن اخلياراتالناجتة ع

هذه النصوص، أو يف كيفية إعداد التصرحيات الضريبية ويرجع سبب حدوث هذه املخاطر إىل األخطاء احملاسبية 
 م التشريع الضرييب.وكذلك اخلطأ يف تسيري املؤسسة باإلضافة إىل األخطاء الناجتة عن عدم فه

  :األخطاء المحاسبية 

تتمثل األخطاء احملاسبية يف جممل األخطاء اليت تكون على مستوى امليزانية احملاسبية أو جدول حسابات 
النتائج، باإلضافة إىل املخاطر اليت حتدث نتيجة عناصر أخرى مثل اخلطأ يف تطبيق املعدالت أو عدم 

بية...اخل، وعلى العموم فإن هذه املخاطر ميكن تداركها إذا ارتكبت حبسن نية، االستفادة من االمتيازات الضري
 وذلك عن طريق اإلجراءات التصحيحية اليت تقوم هبا إدارة الضرائب.

 

 

 
                                                           

ص  ، ص0612/0610سنة ملة، عة قاامادية والتجارية وعلوم التسيري، ج، دور املراجعة اجلبائية يف ختفيض التكاليف، مذكرة ماسرت، كلية علوم االقتص، لعفيفيعثمانيةسليم  -1 
21_20 . 
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 :الخطأ في قرار التسيير 

تاحة لذا فإن ينتج اخلطأ يف قرار التسيري عندما يقدم املسري على اختيار بديل ضرييب من بني البدائل الضريبية امل
دف منه هذا القرار يكون قانونيا يف بعض احلاالت، كما قد ال يكون قانونيا يف حاالت أخرى يكون اهل

 تتعرض املؤسسة للمخاطر اجلبائية:يف كلتا احلالتني تضخيم التكاليف وغريها، و 

 تاحة:: وهو ذلك القرار املتخذ من جمموعة اخليارات الضريبية املأ_ قرار التسيير القانوني

 حرية اختيار طرق تقييم املخزون -

 .الكتاإلهاعتماد طريقة معينة من  _

 ر امليزانية أو عدم القيام بذلك._إعادة تقييم بعض عناص

 .على مبدأ عدم التدخل يف التسيري ومثل هذه القرارات ملزمة للمؤسسة ولإلدارة الضريبية معا بناء

الذي يتعارض مع أحكام التشريع الضرييب وذلك باختاذ بعض : هو القرار قرار التسيير غير القانوني-ب
 القرارات مثل:

 د األقصى لبعض التكاليف...اخل(؛_خصم أعباء غري قابلة للخصم )الغرامات، احل

 التقييم الصوري للمخزون؛ _

 تسديد ديون مل تستحق بعد. _

ة إلدارة الضرائب اليت تدمج وعليه فإن هذه القرارات غري ملزمة للمؤسسة، لكنها ليست كذلك بالنسب
  مثل هذه التكاليف يف الدخل أو الربح اخلاضع لالقتطاع الضرييب.
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 المخاطر الناتجة عن التشريع الضريبي: :ثانيا

وميكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات من املخاطر واليت تتمثل يف املخاطر الناجتة عن تعقد النظام الضرييب 
بات التشريعات الضريبية، باإلضافة إىل املخاطر الناجتة عن عدم كفاءة وكذلك خماطر ناجتة عن عدم ث

 : 1اإلدارة الضريبية

  :إن كثرة وتعدد الضرائب يدفع باملؤسسة إىل إتباع مخاطر ناتجة عن تعقد النظام الضريبي
إجراءات جد معقدة للقيام بتصرحياهتا املختلفة للضرائب. كما أن الكثري من املؤسسات ال تواكب 

أو االستفادة من االمتيازات،  التغيريات اليت تطرأ على النظام الضرييب سواء من حيث املعدالت
ضا ارتفاع معدالت الضرائب مما يشكل خطر ضرييب عليها، وبالتايل تكون املؤسسة عرضة يوأ

 .استمراريتهالالزدواج الضرييب وزيادة تكاليفها مما يعرقل 

إن عدم ثبات التشريعات الضريبية يؤدي إىل نشوب ت الضريبية: مخاطر ناتجة عن عدم ثبات التشريعا
أخطار ضريبية نتيجة عدم معرفة املؤسسة هلاته التعديالت أو التغريات، كما أن هذه التعديالت من شأهنا 

على املدى الطويل، ولعل خري دليل على هذا جند التشريع  واسرتاتيجيتهاأن تعرقل بناء سياسة املؤسسة 
غاء الضرائب مثل الدفع جلزائري الذي عرف تعديالت كثرية من خالل قوانني املالية كعمليات إلالضرييب ا
 غريه.اجلزايف و 

 :تتسبب أحيانا اإلدارة الضريبية يف فشل النظام مخاطر ناتجة عن عدم كفاءة اإلدارة الضريبية
ون له قيمة إال الضرييب املطبق يف أي بلد، وذلك ألن النظام الضرييب األحسن تطورا ال تك

بفضل اإلدارة اليت تطبقه وعليه فإن عدم كفاءة اإلدارة الضريبية اليت تتجلى يف عدم توفر العنصر 
البشري املؤهل وعدم توفر اإلمكانيات املادية الالزمة، من شأنه أن ينشئ املخاطر الضريبية 

ىل أخرى مما يؤدي إىل للمؤسسة يف ظل سوء فهم املواد القانونية واختالف تفسرياهتا من جهة إ
 دخول املؤسسة يف منازعات يطول حلها.

                                                           
 .20، ص مرجع سابق -1
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مما سبق ميكن القول ان التسيري اجلبائي اجليد للخطر اجلبائي قد يساهم يف خلق مزايا تنافسية            
واحلد من اخلطر اجلبائي الذي قد تتعرض له املؤسسة  التكاليف الكلية، ختفيضنظرا ملسامهتها يف  ،للمؤسسة

 ك من خالل القضاء على مصادره.وذل

 .والمراجعة الجبائيةالمطلب الثالث: التسيير الجبائي 

أنواع املراجعة اجلبائية وأنواعها كما وذكر مستوياهتا و رق إىل تعريف املراجعة اجلبائية من خالل هذا املطلب سنتط 
 وكذا مراحل تنفيذها: خصائص وأهداف املراجعة اجلبائية نقوم بذكر 

 

 . مبادئ : مفهوم المراجعة الجبائيةاألول عالفر 

 مفهوم المراجعة الجبائية  أوال: 

 أن تطرق إىل تعريف املراجعة أوال: بل تعريف املراجعة اجلبائية البدق 

 :1المراجعة تعريف .0

 معىن كلمة املراجعة لغويا هو التأكد من صحة أي عمل من األعمال بفحصه وإعادة دراسته. -  

ي فحص ناقد يسمح بالتأكد من أن املعلومات اليت تنتجها وتنشرها املؤسسة صحيحة وواقعية، املراجعة ه-    
فاملراجعة تتضمن كل عمليات الفحص اليت يقوم مهين كفئ خارجي ومستقل هبدف اإلدالء برأي فين حمايد عن 

 النتائج. مدى اعتمادية وسالمة وشفافية القوائم املالية السنوية وأساس امليزانية وجدول حساب

   تعريف المراجعة الجبائية .0

 :2هناك عدة تعاريف خاصة باملراجعة اجلبائية لكن سنذكر منها ما يلي

                                                           
 .10ص ،0610، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، االردن ،61ط  حممد الفاتح حممود بشري املغريب، املراجعة والتدقيق الشرعي، -1 
 .0610، التجارية، جامعة ورقلة يف علوم مذكرة ماسرت، ، تقييم فعالية المراجعة الجبائية في البيئة الجزائريةإيدير مصطفي -2 
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 تعريف األستاذينM. vallée et P.bongon . اللذان عرفها كالتايل: "هي وسيلة لقياس قدرة
هداف سياستها العامة يق أتسيريها اجلبائي من أجل حتق إطاراملؤسسة على تسخري وسائل القانون اجلبائي يف 

 .اليت سطرهتا

 تعريف الجمعية التقنية لتنظيم مكاتب المراجعة واالستشارةATIC 

تتمثل املراجعة اجلبائية يف إبداء رأي على جمموعة من اهلياكل اجلبائية للوحدة وطريقة عملها، وبالتايل فجباية 
 الوحدة بكل أشكاهلا هي هدف املراجعة اجلبائية.

  تعريفA.Miko et P. bongon. اللذان عرفها كالتايل " هو حتليل انتقادي موجه للتحقق من أن
 نشاط املؤسسة معرب عنه بصدق يف احلسابات السنوية وهذا باحرتام القواعد اجلبائية"

  .المراجعة الجبائيةمبادئ  :ثانيا 

 : 1هي تعتمد على املبادئ التاليةهي مفهوم جديد مقارنة مع األنواع األخرى للمراجعة، و  املراجعة اجلبائية
املؤسسة مطمئنة من الناحية اجلبائية: املراجعة اجلبائية جتعل املؤسسة يف استعداد ملواجهة أي خطر ناتج عن عملية 

 الرقابة اجلبائية؛

ام اجلبائيــة متزايــدة _ املراجعــة اجلبائيــة مهمــة مصــوبة: العوائــق التــي تواجــه املؤسســة فــي االمتثــال لألحكــ
مــع الوقــت، وهــذا يــنعكس مباشــرة علــى السياســة التســيريية واملاليــة للمؤسســة، فاملراجعــة اجلبائية تساهم 

 يف التقليل من هذه العوائق إىل حدها األدىن؛

أهـم انشـغاالت املؤسسـات  _املراجعـة اجلبائيـة وسـيلة لتدنئه املخـاطر اجلبائيـة: تعتبـر اجلبايـة مـن
االقتصـادية، فتعـدد وتعقـد وعـدم اسـتقرار نصوصـها يولـد خطـر متزايـد، وأي قـرار يتبعـه انعكاسـات 
جبائيـة تـؤثر علـى سـوق املؤسسـة، وهلـذا ظهـرت احلاجـة إلـى تطـوير وظيفـة تسـمح أوال بالتسـيري احلسن 

 ئي والذي ممكن أن يتولد نتيجة خلضوع املؤسسة لعملية رقابة جبائية؛ جلبايتها وثانيا قياس اخلطر اجلبا

املراجعــة اجلبائيــة أداة فــي خدمــة املؤسســة: لتخفــيض التكــاليف اجلبائيــة دون التعــرض ملخــاطر جبائية  _
ـار وظـائف املؤسسـة حمتملة، فإنه ال يتم اختاذ أي قرار أو القيام بـأي إجـراء دون األخـذ بعـني االعتب

                                                           
 .10،10ص ص ،0610/0610دور املراجعة اجلبائية يف حتقيق االمن اجلبائي باملؤسسة االقتصادية، رسالة دكتورا يف العلوم التجارية، جامعة بسكرة، ،فتحة أمرية-1 
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األخـرى، وهـذا يـدخل ضـمن السياسـة التسـيريية للمؤسسـة، وهلـذا جيـب القيـام بتشـخيص جبائي أو مبعىن 
 آخر مراجعة جبائية متكـن مـن اكتشـاف نقـاط قـوة وضـعف املؤسسـة مـن الناحيـة اجلبائية؛

اهتا اجلبائية: تعدد القوانني اجلبائية وتعقيـدها جتعل املراجعة اجلبائية متكن املؤسسة من االمتثال اللتزام _
 ، فاملراجعـة اجلبائيـةلقـوانني املاليـة اجلديدةصـوص مـثال: عـدم فهـم النطـر اجلبـائي فـي تزايـد مسـتمر مـن اخل

 ا اجلبائيــة،قيـام بالتزاماهتــتعمـل علـى تفسـري وفهـم هـذه القـوانني ممـا يسـهل األمـر علـى املؤسسـة بال
 باإلضــافة إلــى االســتفادة مــن االمتيــازات اجلبائيــة التــي يطرحهــا التشــريع.

 . الفرع الثاني: أهمية المراجعة الجبائية في تحسين أداء التسيير الجبائي

ه عدم الفهم الدقيق نظرا لتغريات املستمرة اليت متس خمتلف التشريعات والتنظيمات اجلبائية مما ينجر عن         
لنصوص القانون اجلبائي مما يؤثر سلبا على فعالية عملية التسيري اجلبائي باملؤسسة، استدعت احلاجة لالستعانة 

 :1خبدمات املراجع اجلبائي من خالل نوعني من اخلدمات اجلبائية

جلبائية وتتمثل يف حتديد تتمثل يف خدمات جبائية ليست ضرورية الستكمال عملية املراجعة االنوع األول:    
االلتزامات اجلبائية )خمتلف التصرحيات واملعلومات الواجب تقدميها للسلطات اجلبائية(، تقدمي االستشارات 

 اجلبائية، الرد على خمتلف االستفسارات بشأن معاملة معينة من املعامالت اخلاضعة للضريبة.

ليت تشكل جزءا أساسيا يف عملية املراجعة اجلبائية كمراجعة ويتمثل يف خمتلف اخلدمات اجلبائية االنوع الثاني: 
االحتياطات اجلبائية، تقدير الدين الضرييب )الضريبة على أرباح الشركات( من خالل البيانات املالية للمؤسسة، 
تقدير حجم الضرائب املدفوعة خالل فرتة حياة املؤسسة وليس فقط خالل سنة النشاط، هذه العملية تتطلب 

 فة شاملة للقوانني الضريبية ومبادئ احملاسبة املقبولة عموما.معر 

نقاط  الكتشافمما سبق ميكن القول ان املراجعة اجلبائية أداة من أدوات التسيري اجلبائي، تقوم هبا املؤسسة      
 القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتصويبها.                   

 

                                                           
 .100، مرجع سبق ذكره، صفتحة أمرية  -1 
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  سابقةالدراسات ال: المبحث الثاني

 بغرض معاجلة إشكالية الدراسة املطروحة البد أن نقوم بطرح الدراسات السابقة هلذا املوضوع أو ما شابه له.      

  الدراسات العربيةالمطلب األول: 

 :هناك عدة دراسات تدرس نفس موضوعنا ومشاهبة له ومن بينها

مذكرة ماجستري يف  مؤسسات"محمد عادل عياض "محاولة تحليل التسيير الجبائي وآثاره على الأوال: 
 0661العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، سنة 

 أما أهداف الباحث كانت كاآليت:    

، وحتديد أهم عناصر ى شركات األموال ومدى تشجيعه هلاالوقوف على خمتلف آثار النظام اجلبائي اجلزائري عل -
ل من خالل بعض أحكامه املطبق عليها، ومقارنة هذه التسيري اجلبائي اليت يتيحها املشرع اجلبائي لشركات األموا

 اخليارات مع تلك اليت متنحها األنظمة اجلبائية لدول أخرى.

تدور الدراسة حول أثر النظام اجلبائي اجلزائري على شركات األموال، وكيف ميكن هلذه األخرية تسيري جبايتها      
ئي؛ فقد اهتم الباحث يف هذه الدراسة على مفهوم التسيري خدمة ألهدافه دون الوقوع يف التهرب أو الغش اجلبا

مفهوم اخليارات اجلبائية. أكد  ،ىل مبادئ التسيري اجلبائي، حدودهاجلبائي بشكل عام وذلك من خالل النظر إ
الباحث على أمهية إدراج العامل اجلبائي ضمن حمددات صنع القرار يف املؤسسة، كما أبرز أثر العامل اجلبائي من 

الل دراسة نظرية ألثر اجلباية على خزينة املؤسسة وبعض السياسات اليت اتبعتها املؤسسة من أجل التخفيف من خ
أي خزينة املؤسسة وآثارها على خمتلف مصادر التمويل، والتسيري اجلبائي  ،السلبية للجباية على هذه األخريةاآلثار 

 لنتائج املؤسسة.

إليه الباحث من هذه الدراسة واليت تفيد يف اإلجابة على اإلشكالية، تساؤالت  أما بالنسبة إىل النتائج اليت توصل
 البحث واختبار الفرضيات وتتمثل يف النقاط التالية:

 تؤثر اجلباية بشكل مباشر على املؤسسة من خالل األثر املايل الناتج عنها؛  -
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 كل البعد عن ممارسات الغش اجلبائي،بعيدة   ،ة معرتف هبا قانوناتسيري اجلباية أمر ممكن وهو ممارس  -

توفري جماالت التسيري اجلبائي ال يعين بالضرورة ممارسة من طرف املؤسسات اجلزائرية خاصة إذا مل تكن هذه   -
 األخرية على علم هبذه اجملاالت، وتتجاهل باألساس مفهوم التسيري اجلبائي. 

مذكرة لنيل شهادة اطره في المؤسسة االقتصادية "دراسة نادية شطي "تشخيص التسيير الجبائي ومخ: ثانيا
 .0611/0612ماسرت أكادميي يف العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، سنة

 أهداف الباحث كانت كاآليت:

 قياس االهتمام بالتسيري اجلبائي ومدى الوعي به من طرف املسريين؛  -

 ي وكيفية تسيريها؛التعرف على اخليارات اجلبائية اليت يتيحها املشرع اجلبائ  -

 حتسني نشاط املؤسسة االقتصادية بضرورة تطبيق التسيري من أجل حتكم أكثر يف قرارات التسيري.  -

 اجلبائي يف حبيث كانت إشكالية البحث مصاغة يف السؤال التايل: إىل أي مدى يوجد وعي بأمهية التسيري
 ؟املؤسسة االقتصادية

حبيث تناول الفصل األول  حث بدراسة هذا املوضوع يف فصلنيقام الباولإلجابة على هذه اإلشكالية        
ماهية التسيري اجلبائي واليت تتمثل يف ففي املطلب األول درس  اطرهخمو ي األدبيات النظرية والتطبيقية للتسيري اجلبائ

 التعريف، املميزات واألهداف.

باحث بدراسته يف املطلب الثاين مبينا فيه مفهوم تسيري لألثر البليغ الذي حيدثه اخلطر اجلبائي قام الونظرا      
 املخاطر كما تطرق إىل ذكر تسيري اخلطر اجلبائي.

أما الفصل الثاين تضمن إسقاط اجلانب النظري على أرض الواقع إلبراز دور التسيري اجلبائي يف تدنية       
 إشكال الدراسة. املخاطر معتمدا على دراسة ميدانية من أجل حتليل ومساعدة يف حل

أما بالنسبة للنتائج اليت توصل إليها الباحث من هذه الدراسة واليت تفيد يف اإلجابة على اإلشكالية وتساؤالت   
 البحث واختبار الفرضيات وتتمثل يف النقاط التالية:
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 عدم توفر كل اإلمكانيات البشرية واملادية من أجل متابعة الضرائب يف املؤسسة؛  -

 اختيار املكلفني مبتابعة الضرائب يف املؤسسة وفقا خلرباهتم يف هذا اجملال؛ ال يتم  -

 عدم وجود نظام معلومات فعال يسمح باحلصول على معلومات املؤثرة يف متابعة الضرائب؛ -

 ليس هناك استعداد يف املؤسسة للتعامل مع التغريات اليت حتصل يف معدالت وأنواع الضرائب؛-

 رة مبتابعة تسيري وضعية يف املؤسسة. نقص اهتمام اإلدا-

، بشيش عبد المالك " التسيير الجبائي ودوره في تحسين األداء المالي في ردراسة بوتيارة سمي :ثالثا
، مذكرة لنيل شهادة ماسرت أكادميي، يف العلوم املالية واحملاسبية، جامعة املسيلة، سنة المؤسسة االقتصادية "

0610/0611. 

  كانت كاآليت:أهداف الباحثني

 إظهار دور التسيري اجلبائي يف املؤسسات االقتصادية؛ -

 توعية املؤسسة االقتصادية بأمهية التسيري اجلبائي يف تدنية التكاليف اجلبائية؛ -

 واقع التسيري اجلبائي يف املؤسسة عينة الدراسة.-

يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وما واقع  هو أثر التسيري اجلبائي على األداء املايل وكانت إشكالية البحث: ما
 ذلك يف املركبات الصناعي والتجاري احلضنة باملسيلة؟ 

ولإلجابة على هذه اإلشكالية قاما الباحثان بدراسة هذا املوضوع يف فصلني، حبيث كان الفصل األول حتت عنوان 
سة االقتصادية، ومن هذا الفصل تندرج ثالث اإلطار النظري ألثر التسيري اجلبائي على األداء املايل يف املؤس

مباحث، ففي املبحث األول تناوال فيه اإلطار النظري للتسيري اجلبائي واملتمثل يف مفهوم التسيري اجلبائي وأهدافه 
 وخصائصه إضافة إىل ذلك أسس ومبادئ وحدود التسيري اجلبائي.

ة، يرى الباحثان ضرورة وجود التسيري اجلبائي يف ومبا أن اجلباية تدخل ضمن التكاليف اليت تتكبدها املؤسس
 من وجود مؤهالت ومهام   املسري اجلبائي. . وللقيام بالتسيري اجلبائي البداملؤسسات االقتصادية
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حبيث تطرقا لكل من األداء  اء املايل يف املؤسسة االقتصاديةلألدث الثاين كان حول اإلطار النظري أما املبح
 قييم املايل على حدى.واألداء املايل والت

 ويف املبحث الثالث تناوال آليات تأثري التسيري اجلبائي على األداء املايل للمؤسسات االقتصادية. 

أجل إعطاء صورة واقعية عن مسامهة التسيري اجلبائي يف حتسني لدراسة تطبيقية وهذا من والفصل الثاين خصصاه 
  احلضنة باملسيلة. الصناعي مطاحن األداء املايل للمركب التجاري

 يلي: النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث كما

 للتسيري اجلبائي دور مهم وفعال يف التسيري العام للمؤسسة؛ -

 يعمل التسيري اجلبائي على املفاضلة واستغالل البدائل اجلبائية اليت ختدم األداء املايل للمؤسسة؛ -

لق تدفقات نقدية للمؤسسة يف املراحل الثالث )متويل، استغالل، استثمار التسيري اجلبائي الفعال يعمل على خ -
 وإعادة استثمار(؛

يربز دور التسيري اجلبائي يف مرحلة التمويل من خالل املفاضلة بني القرارات املتعلقة بعملية التمويل ) متويل  -
 ذايت، االقرتاض، التمويل اإلجياري(؛

وجتنب العقوبات العمل على ختفيف العبء الضرييب  رحلة االستغالل من خالليربز دور التسيري اجلبائي يف م -
 الضريبية والذي يؤثر على املردودية والنتيجة الصافية للمؤسسة؛

يربز دور التسيري اجلبائي يف مرحلة االستثمار يف االستفادة من اإلعفاءات الضريبية املقدمة من طرف الدولة  -
 مبختلف صيغها وأشكاهلا؛

ضرورة االهتمام باخلطر اجلبائي الذي يعترب جزء مهم من التسيري اجلبائي وإسناده إىل خمتصني هلم املعرفة  -
 والدراية بالقواعد والنصوص الضريبية وتطبيقها؛

 بالنسبة للمركب الصناعي والتجاري احلضنة يعترب التسيري اجلبائي من األولويات األساسية يف املؤسسة؛ -

 لى مستشارين وخرباء يف جمال التسيري اجلبائي ونظام جبائي مقبول؛يتوفر املركب ع-
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 تتكفل مصلحة املالية واحملاسبية بعملية التسيري اجلبائي؛ -

انعكاس التسيري اجلبائي يف املركب باإلجياب على األداء املايل وخاصة خالل مرحلة االستغالل من خالل  -
 العمل على ختفيض العبء الضرييب، وااللتزام بالتواريخ والقوانني اجلبائية اليت جنبتها العقوبات املالية؛

 ل اعتمادها على عملية التمويل الذايت؛انعكس التسيري اجلبائي إجيابا كذلك خالل مرحلة التمويل من خال-

 تستفد املؤسسة من إعادة استثمار أرباحها، مما وفرت عليها فرصة مل خالل مرحلة االستثمار وإعادة االستثمار -
 االستفادة من الوفرات الضريبية يف هذه احلالة؛

  اجلبائي يف املركب حمل الدراسة.املركزية يف اختاذ القرار على مستوى الشركة األم أثر على فعالية التسيري -

 جنبية األدراسات الالمطلب الثاني: 

 أوال: دراسة إيناس منشاوي

     Ines menchaoui,  identification et impact des pratiques de gestion fiscale sur 

la performance fiscale de groupes de sociétés: une etudemenee dans le contexte 

tunisien, thèse en vue de l’obtention du titre de docteu ensciences de gestion 

université de fiscale comteecoledoctorale  "langages espaces temps sociétés" 

,université Tunis el manarfaculte des sciences économiques et de gestion de 

tunis, le 15 janvier 2015.             

هو تأثري تطبيق التسيري اجلبائي يف اجملمعات الشركات على أداءها  يف هذه الدراسة هي "مااإلشكالية املطروحة 
 املاي؟" 

مت تنظيم وتقسيم هذه الدراسة على أساس ختصيص اجلزء األول من الدراسة لتحديد ممارسات التسيري اجلبائي من 
يمه إىل مبحثني، املبحث األول يتحدث عن جممعات الشركات يف تونس قبل جممعات الشركات حبيث مت تقس

حبيث يتم تسليط الضوء على واقعها ووضعها القانوين والوزن االقتصادي هلا، أما املبحث الثاين يتمحور حول 
اسة تأثري حتليل املمارسات  املختلفة للتسيري اجلبائي يف جممعات الشركات، وبالنسبة للفصل الثاين مت ختصيصه لدر 

ممارسات التسيري اجلبائي على األداء املايل واجلبائي جملمعات الشركات، حبيث يتضمن مبحثني، مبحث أول خاص 
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باحلديث عن األداء املايل واجلبائي جملمعات الشركات واملبحث الثاين خاص بالدراسة امليدانية والتحقق من صحة 
 النتائج والفرضيات املوضوعة يف الدراسة. 

  la gestion fiscale de l’entreprise(cas de la Tunisie)2006 دراسة أنيس مويلحي :ياثان

إشكالية هذه الدراسة جتيب على التساؤل التايل:" ماهي أمهية التسيري اجلبائي للمؤسسة؟" قام الدارس للموضوع 
دوده وتطرق فيه أيضا ألثر بدراسة نظرية يف قسمني، فخصص القسم األول ملفهوم التسيري اجلبائي وأهدافه وح

العامل اجلبائي على كل خيار تسيريي للمؤسسة، أما يف القسم الثاين فقام بتحليل التسيري اجلبائي للضرائب 
 املباشرة وطرق دفعها، وكذلك بالنسبة للضرائب غري املباشرة فعل نفس الشيء.

  مقارنة بين الدراساتالثالث:  المطلب

 الفرع األول: أوجه التشابه

نرى من خالل استعراض الدراسات السابقة أهنا تتفق يف مواضع كثرية واليت تتمثل يف دراسة التسيري اجلبائي  
 )مفهوم، مبادئ، أهداف( والذي يعترب بدوره ركيزة أساسية يف املؤسسة االقتصادية. 

 الفرع الثاني: أوجه االختالف 

 :بينما اختلفت هذه الدراسات من حيث       

 ؛اجلةطرق املع 
 ؛جمتمع الدراسة والعينات اخلاصة باملواضيع اليت طرحت 
 الدراسة وضوعكمية املعلومات واجلوانب األخرى اليت مت التطرق هلا وعندها عالقة مب. 
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 خالصة الفصل:

من خالل دراستنا هلذا الفصل والذي كان حتت عنوان اإلطار النظري للتسيري اجلبائي يف املؤسسة          
ادية؛ توصلنا إىل أن اجلباية ليست جمرد التزام جيب أن ختضع له املؤسسات، وإمنا املشرع اجلبائي أعطى االقتص

هامش من احلركة ناتج عن مرونة القوانني والتشريعات اجلبائية. وعليه من حق املؤسسة االستفادة من هذا اهلامش 
جينبها الوقوع يف اخلطر اجلبائي الذي حيملها  نوين، ماواستغالل االمتيازات اجلبائية متاشيا مع أهدافها يف إطار قا

من القيام بعملية املراجعة  ال بدىيعرف بالتسيري اجلبائي، حىت يكون هذا األخري فعال  أعباء إضافية؛ وهذا ما
 اليت تعترب أداة من أدواته.

 ه له.إضافة إىل ذلك قمنا باستعراض الدراسات السابقة اليت درست نفس موضوعنا أو مشاب

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
التطبيقي    اإلطار

 للدراسة
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 تمهيد الفصل:

، قمنا بدراسة ميدانية يف هذا الفصل بعد التطرق إىل األدبيات النظرية حول التسيري اجلبائي يف الفصل األول  
استبيان يف يع استمارة توز وذلك من خالل املسريين حول التسيري اجلبائي،  ملعرفة آراء ووجهات نظر احملاسبني

 مدينة برج بوعريريج.

 وحىت نتمكن من حتقيق ذلك واختبار مدى صحة فرضيات امليدانية قسمن هذا الفصل إىل مبحثني:

 : تقدمي منهجية الدراسةحيث تناولنا يف املبحث األول 

 .اختبار الفرضيات ومناقشة النتائجأما املبحث الثاين درسنا فيه 
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 بحث األول: تقديم منهجية الدراسةالم

ا من أجل ة، وكذإن اهلدف من هدا املبحث هو دراسة واقع التسيري اجلبائي يف املؤسسات االقتصادية اجلزائري    
قمنا بإجناز استبيان موجه للمكلفني باحملاسبة واجلباية باملؤسسات االقتصادية اجلزائرية او حتقيق هذا اهلدف 

 مسرييها:

 ول عبارة عن أسئلة ملعرفة مدى اهتمام املؤسسة بالتسيري اجلبائي.احملور األ -
 احملور الثاين عبارة عن أسئلة حول حتديد هدف املؤسسة من وراء التسيري اجلبائي. -
 احملور الثالث هو عبارة عن أسئلة ملعرفة توفر مصادر اخلطر اجلبائي. -

 المطلب األول: مجتمع وعينة ومتغيرات الدراسة
ستمارة االستبيان ملعاجلة بعض اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة حيث مت اللجوء إىل مجع استخدمت ا

البيانات األولية من خالل االستبيان كأداة رئيسية ملا هلا من أمهية يف توفري الوقت واجلهد، ومن أهم 
ة منظمة ومضبوطة االعتبارات املنهجية اليت اعتمدت يف اختيار هده األداة هو أن االستبيان يعد أدا

جلمع البيانات ودلك من خالل صياغة منوذج من األسئلة اليت توجه بدورها إىل األفراد، للحصول على 
معلومات معينة، هدا باإلضافة إىل االتساق بني استخدام هده األداة وكدا اإلطار العام ملوضوع الدراسة، 

وفق مقياس ليكرت الثالثي، حيث مت توزيع  هدا وقد مت تدريج مستوى اإلجابة لكل فقرة من االستبيان
 .1وانتهاًء ب1موافق( إد أعطيت سلما تصاعديا بدءا من  البدائل على )غري موافق ، حمايد،

 أوال: إعداد االستبيان 
متت عملية توزيع االستبيان وفق الطريقة التقليدية واليت أخدت الكثري من الوقت حيث مت توزيع 

، واجلدول املوايل يوضح عملية 0606ملؤسسات يدويا يف خالل شهر أوت االستبيانات على مسريي ا
 التوزيع اخلاصة باالستبيان وما رافقها من مراحل إىل غاية الوصول إىل عدد االستبيانات الصاحلة للدراسة.

 عملية توزيع االستبيان: (20)الجدول رقم                  
أسلوب توزيع 

 ستبياناال
عدد املؤسسات 

 مت توزيع اليت
 االستبيان عليها

عدد املؤسسات 
اليت استجابت 

 لنا

عدد االستمارات 
 املوزعة  

عدد االستبيانات 
 املسرتجعة

عدد االستبيانات 
 الصاحلة

 00 00 00 00 02 التوزيعات
 .: من إعداد الطالبتنيالمصدر                          
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عنها يدويا فهي مؤسسات تتواجد بوالية برج بوعريريج، حيث  فيما خيص املؤسسات اليت مت توزيع االستبيانات
ته املؤسسات ااستمارة على إطار ه 00مؤسسة، حيت مت توزيع  00مؤسسة اقتصادية جتاوبت معنا  02هبنا لذ

 استمارة. 00وقد متكنا من اسرتجاع 

 ثانيا: محاور االستبيان 

دنا يف هدا االستبيان على سلم ليكرت الثالثي كمقياس مت استخدام االستبيان كأداة حبثية رئيسية، وقد اعتم
لإلجابة على فقرات االستبيان فتم عن طريق مجع بيانات هدا البحث حيث مت إدراجه حتت ثالث حماور أساسية  

 كما هي مبينة يف اجلدول التايل:

 حمور حماور االستبيان مع عدد ونسبة عبارات كل :(20)الجدول رقم                        

 عدد العبارات أرقام العبارات اسم احملور                           عدد احملاور
 61 61-61 مدى اهتمام املؤسسة بالتسيري اجلبائي.  61
 62 62-61 حتديد هدف املؤسسة من وراء التسيري اجلبائي. 60
 61 61-61 توفر مصادر اخلطر اجلبائي.  61

 10   اجملموع
 .من إعداد الطالبتنيالمصدر:                  

باإلضافة إىل احملاور الثالثة الرئيسية اعتمدنا حمورا للبيانات العامة املرتبطة باملستجوبني ومشل على: 
 )املستوى التعليمي، الوظيفة، اخلربة املهنية(.

 المطلب الثاني: األدوات المستخدمة
اإلحصائي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم مت إخضاع البيانات إىل عمالية التحليل         

( وقد مت االعتماد على االختبارات باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية الوصفية  spss .v25االجتماعية )
 يلي: واألساليب االستداللية وكذلك األشكال البيانية كما

 لدميوغرافية لعينة الدراسة.: لوصف اخلصائص االتكرارات والنسب المئوية واألشكال البيانية -1
: وهو متوسط جمموعة من القيم، أو جمموع القيم املدروسة مقسوم على المتوسط الحسابي -0

عددها، وذلك بغية التعرف على املتوسط إجابات املستجوبني حول عبارات االستبيان، 
 واملتوسط احلسايب أيضا يساعد يف ترتيب العبارات حسب أعلى قيمة له.
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: وذلك من أجل التعرف على مدى احنراف استجابات أفراد الدراسة اجتاه معيارياالنحراف ال -1
كل فقرة أو بعد، والتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضيات، ويوضح التشتت يف 
استجابات أفراد الدراسة فكلما اقرتبت قيمته من الصفر فهذا يعين تركز اإلجابات وعدم 

 العبارات لصاحل األقل تشتتا عند تساوي املتوسط احلسايب بينها. تشتتها، كما أنه يفيد يف ترتيب
: يقيس مدى مسامهة املتغري املستقل يف املتغري التابع، أي يكشف لنا النسبة 𝑹𝟐معامل التحديد -1

اليت يؤثر هبا املتغري املستقل على املتغري التابع حيث كلما كانت هذه النسبة كبرية كلما كانت 
 ، وتعزى النسبة املتبقية ملتغريات أخرى خارج الدراسة وكذا للخطأ العشوائي.املسامهة أكرب

( إذا one sample t-testويستخدم يف حالة العينة الواحدة ) (:t-testاختبار "ت" )  -2
يفيد هذا االختبار يف الكشف عن ما إذا كان هناك فرق جوهري )دال إحصائيا( بني املتوسط 

 x̅)=0اد العينة واملتوسط الفرضي) إلجابات أفر  ̅(x)احلسايب 
: وذلك باالستعانة مبعامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات ومعامل االرتباط اختبار الصدق والثبات -0

 بريسون لقياس صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 المطلب الثالث: صدق وثبات االستبيان 

الباحثني من تأثريها البالغ يف أمهية نتائج البحث تعترب املصداقية والثبات من أهم املوضوعات  اليت هتم 
وقدرته على تعميم النتائج ،وترتبط املصداقية والثبات باألدوات املستخدمة يف البحث ومدى قدرهتا 

وبالتايل قبل أن يقوم  املراد قيامه ومدى دقة القراءات املأخوذة من تلك األدوات، الشيءعلى قياس 
ينبغي عليه أن يقوم باختيارها لتحديد نقاط  بيانات يف صورهتا النهائية،الباحث بطباعة أداة مجع ال

حيث يتم التأكد  الضعف فيها وتصحيحها قبل استعماهلا يف عملية استقصاء اآلراء من املستجوبني،
من مدى صالحيتها بطرق عديدة كأن يتم اختيارها على عينة من األفراد خمتارة عشوائيا ومتشاهبة يف 

ع جمتمع البحث، كما أن هذا اإلجراء املتمثل يف االختبار امليداين لألداة ال يغين عن خصائصها م
عرضها على املشرف على البحث وبعض اخلرباء والباحثني األكفاء يف هذا الشأن للتعرف على وجهات 

ة نظرهم إىل جانب أنه من املهم كذلك أن يقوم كذلك أن يقوم الباحث بقياس الثبات للتأكد من جود
 .قائمة االستقصاء

إن عملية ضبط االستبيان قبل تطبيقه على الفئة املستهدفة تعد عملية هامة لذا لقد مت التأكد من 
، كمني خمتصني يف العلوم احملاسبةصدق االستبيان من خالل صدق احملتوى وذلك بعرضها على حم
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من اجلوانب منها مدى  حيث قام احملكمون بإبداء أراءهم ومالحظاهتم واليت ارتكزت على مجلة
دقة وسالمة الصياغة اللغوية لفقرات االستبيان، اقرتاح  مناسبة الفقرة للمحور الذي تندرج حتته،

 فقرات إضافية مهمة لقياس حماور االستبيان. 
وبعدما متت صياغة االستبيان يف شكله األول قمنا بإجراء دراسة استطالعية لالستبيان على عينة 

سة ومت اخضاع نتائج إجاباهتم الختباري الصدق )صدق االتساق الداخلي ( ِمؤس00تضمنت )
 : الصدق البنائي حملاور االستبيان( والثبات كما يليلعبارات االستبيان، و 

 : أوال: صدق االستبيان
 وذلك من خالل دراسة صدق االتساق الداخلي وصدق االتساق البنائي كما يلي: 

ب االتساق الداخلي لعبارات االستبيان على عينة الدراسة مت حساصدق االتساق الداخلي: -61
 .الدرجة الكلية للمحور التابعة لهاالستطالعية حبساب معامل االرتباط بني كل عبارة و 

اهتمام املؤسسات يف برج واملتمثل يف مدى أ_ االتساق الداخلي لعبارات أبعاد المحور األول: 
 .وايل يوضح مدى اتساق هذه االبعاد، واجلدول املبوعريريج بالتسيري اجلبائي

 يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور األول (:21الجدول رقم )               

 Correlation 
de pearson 

sig N     Correlation 
de pearson 

Sig N   

 22 6.66 6.10101 60العبارة 22 6.66 6.01106 61العبارة
 22 6.66 6.10011 60العبارة 22 6.66 6.00020 60العبارة
 22 6.66 6.10216 60العبارة 22 6.66 6.01010 61العبارة
 22 6.66 6.00210 61العبارة 22 6.66 6.10011 61العبارة
     22 6.66 6.02110 62العبارة

  spss v25من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر:              

 اجلدول أعاله نالحظ أن: من النتائج يف  -
 عدهامتتاز باالتساق الداخلي مع ب   مبدى اهتمام املؤسسة بالتسيري اجلبائياملتعلقة بقياس  البعد األولعبارات   -

احملسوبة حمصورة بني  r قيمةو  0...)مستوى املعنوية( يف كل قيمها هي أقل من مستوى داللة  SIGإذ أن قيمة 
 .0. العبارةلدى 6.01106واقل قيمة  6.رقم  ةالعبار لدى  6.10101قيمة  ىعلأ
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  يوضح حتديد هدف املؤسسة من وراء التسيري اجلبائي: ق الداخلي لعبارات المحور الثانياالتساب_ 

 يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور الثاين :(24)الجدول رقم               

 Correlationde pearson Sig N  
 00 6.66 6.01161 61العبارة
 00 6.66 6.01111 60العبارة
 00 6.66 6.01010 61العبارة
 00 6.66 6.01111 61العبارة
 00 6.66 6.01261 62العبارة

 spss v25من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:              

 من النتائج يف اجلدول أعاله نالحظ أن: -
إذ  عدهامتتاز باالتساق الداخلي مع ب   هدف املؤسسة من التسيري اجلبائي()تعلقة بقياس امل البعد األولعبارات   -

 ىعلأاحملسوبة حمصورة بني  r قيمةو  0...)مستوى املعنوية( يف كل قيمها هي أقل من مستوى داللة  SIGأن قيمة 
 .0. العبارةلدى 6.01161واقل قيمة  3.رقم  العبارةلدى  6.01010قيمة 

  توفر مصادر اخلطر اجلبائي باملؤسسة: 21ساق الداخلي لعبرات المحور االت - ج

 يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور الثالث (:25الجدول رقم )           

 Correlationde pearson Sig N  
 22 0.00 6.01101 61العبارة
 22 0.00 0.73855 60العبارة
 22 0.00 0.72673 61العبارة

 22 0.00 0.70250 61ارةالعب
 spss v25من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:             

 من النتائج يف اجلدول أعاله نالحظ أن: -
 عدهامتتاز باالتساق الداخلي مع ب   توفر مصادر اخلطر اجلبائي باملؤسسة()املتعلقة بقياس  البعد األولعبارات   -

احملسوبة حمصورة بني  r قيمةو  0...)مستوى املعنوية( يف كل قيمها هي أقل من مستوى داللة  SIGإذ أن قيمة 
 .0. العبارةلدى 6.01101واقل قيمة  2.رقم  العبارةلدى  6.01022قيمة  ىعلأ
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: يعترب صدق االتساق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة، حيث يقيس _ صدق االتساق البنائي60
داف اليت تسعى األداة للوصول إليها، ويبني صدق االتساق البنائي مدى ارتباط كل حمور من مدى حتقق األه

 ذلك: ان جمتمعة، واجلدول التايل يوضححماور أداة الدراسة بالدرجة الكلية لعبارات االستبي

 يوضح صدق االتساق البنائي ألداة الدراسة :(26) الجدول رقم                  

  االستبيان أبعاد وحماور  
Pearson 

Corrélation 
Sig n 

 22 0,000 8.3.. احملور االول: مدى اهتمام املؤسسة بالتسيري اجلبائي

 22 0,000 883.. هدف املؤسسة من التسيري اجلبائي: الثايناحملور 

 22 0,000 922.. الثالث: توفر مصادر اخلطر اجلبائي باملؤسسة احملور 

 spss . v25من اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:                       

 : التعليق على اجلدول أعاله
حماور وأبعاد االستبيان املعد لإلجابة عن إشكالية الدراسة  من النتائج االرتباطات الثنائية املبينة أعاله نالحظ أن:

االستبيان حيث أن العالقة االرتباط بينهما دالة إحصائيا إذ أن متتاز باالتساق البنائي مع الدرجة الكلية لعبارات 
 ومنه حماور وأبعاد االستبيان صادقة ومتسقة، ملا وضعت لقياسه احملسوبة r  )مستوى املعنوية( لقيم SIGقيمة 

 ثانيا: ثبات االستبيان.

لتحقق من ثبات استبيان من خالل ابعاد استبيان الدراسة، ومت ا التحقق من ثبات عبارات حماور و ويف دراستنا مت
 ألفا كرونباخاستخدام طريقة معامل 

 االستبيان  Alphas ‘cronbachيبني قيمة معامل   (:20الجدول رقم )

نتيجة  عدد العبارات  معامل ألفا كرونباخ 
 االختبار 

 ثابت 61 6.011             احملور االول: مدي اهتمام املؤسسة بالتسيري اجلبائي.
ور الثاين: حتديد هدف املؤسسة من وراء التسيري احمل

 اجلبائي.
 ثابت 62 6.020

 ثابت 61 6.000 توفر مصادر اخلطر اجلبائي باملؤسسة. :احملور الثالث
 ثابت 10 6.001 مجيع العبارات 

 spss .v25: من اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر            
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باخ ذات قيم مرتفعة وأن القيمة إمجالية جلميع نأن قيمة معامل ألفا كرو  جند جلدول أعالهتعليق على اوك
من احلد األدىن  أكربوهي قيمة تشري إىل درجة ثبات عالية هي و  8.9..بلغت فقرات االستبيان للمعامل ثبات 

دل على أن  0.اقرتبت قيمته من باخ كلما نن معامل ألفا كرو أمما يدل على ثبات أداة الدراسة وجتدر اإلشارة  6..
 قيمة الثبات مرتفعة.

 المبحث الثاني: اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

من خالل هذا املبحث سنقوم باختبار فرضيات دراستنا وذلك بداية من حتليل إجابات املستجوبني وبعدها  
 اختيار منوذج الدراسة باستعمال االحندار البسيط واالحندار املتعدد.

 لمطلب األول: تحليل إجابات األفراد ا

سيتم عرض نتائج الدراسة ابتداء من حمور املعلومات العامة، مرورا باحملاور األساسية لالستبيان، بغرض التأكد    
 من صحة الفرضيات.

 أوال: قسم المعلومات العامة

 ربة املهنية.متثلت املعلومات العامة حول املستوى التعليمي للمستجوبني وكذا الوظيفة واخل

 يبني توزيع أفراد العينة حسب املتغريات العامة (:21الجدول رقم )                 

  frequency percent 
 00.0 62 ليسانس 

 00.1 60 ماسرت المستوى التعليمي
 10.1 60 ماجستري 
 11.0 61 دكتورا 
 21.1 11 حماسب لدى املؤسسة 

 16.1 61 مسري جبائي لدى املؤسسة الوظيفة
 11.0 61 سنوات62أقل من  

 10.0 61 سنوات16سنوات إىل  2من  الخبرة المهنية
 00.1 60 سنة12سنوات إىل 16من 
 16.1 61 سنة 12أكرب من 

 166 00  المجموع
 spss .v 25: من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر          
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فراد املستجوبني لديهم شهادة ماجستري بنسبة كبرية، أما فيما خيص وظيفتهم من خالل اجلدول نالحظ أن األ
سنة، وملزيد من  12حيث جند أن أغلبيتهم حماسبني لدى املؤسسة، وعن خربهتم املهنة كانت النسبة الكبرية تفوق 

 التوضيح أنظر الشكل أدناه.

 حسب املتغريات العامة: يبني توزيع أفراد العينة (20) الشكل رقم                  

 
 spss .v25: من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر              

 ثانيا: تحليل إجابات واتجاهات أفراد العينة نحو عبارات االستبيان.

إنه مت اعتماد على أوال جيب حتديد اعداد دليل املوافقة لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات االستبيان ف
 األدوات اإلحصائية التالية: التكرارات، النسبة، املدى، املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.

جيب حتديد طول خاليا مقياس ليكرت الثالثي )املدى العام( املستخدم يف استبيان الدراسة ويتم حساب املدى  
وللحصول عل طول اخللية الصحيح  0=1-1اس( = أدىن درجة يف املقي –كالتايل: )أعلى درجة يف املقياس 

وبإضافة هذه القيمة  6.00=0/1نقوم بقسمة املدى العام على عدد درجات املوافقة وذلك على النحو التايل: 
يف كل مرة للحد األدىن لدرجة املوافقة حنصل على احلد األعلى وهكذا مع كل درجات املوافقة، وتفيد هذه 

 موقف مشرتك إلمجايل أفراد العينة حيث:العملية يف التعرف على 

إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من العبارات االستبيان ما بني  -
 فإن هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة منخفضة؛1.00 -1
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ن عبارات االستبيان إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة م -
 فإن هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة متوسطة؛0.11-1.00مابني

بني  إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان ما -
 فإن هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة عالية. 0.11-1

 .جابات واجتاهات أفراد العينة حنو عبارات االستبيانحتليل إ(: 22الجدول رقم)    

 درجة الموافقة         مقياس                                        مجال المتوسط الحسابي            

 درجة منخفضة    غري موافق                       درجة                  1.00إىل  1من [1.00  -     1]

 درجة متوسطة                               حمايددرجة              0.11إىل1.00من [0.11 -1.00 [

 درجة عالية                                  موافقدرجة                  1إىل 0.11من [1     - 0.11]

 : من إعداد الطالبتنيالمصدر
العتماد على أكرب قيمة متوسط حسايب يف احملور وعند تساوي املتوسط وترتب العبارة من خالل أمهيتها يف احملور با

 احلسايب بني عبارتني فإنه يأخذ بعني االعتبار أقل قيمة لالحنراف معياري بينهما.
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اهتمام  املوجه ألفراد واملتعلق مبدىاالستبيان:  20عرض وتحليل إجابات أفراد العينة على فقرات المحور  -20
 .اجلبائي بالتسيري املؤسسة

 61: نتائج حتليل إجابات أفراد العينة على فقرات احملور (02)الجدول رقم                             

املتوسط  إلجابات أفراد العينة على كل عبارة%التكرار والنسبة  العبارات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
 العام

    افقمو  حمايد    غري موافق    
 عايل 0.21320 2.9545 01 01 / ت      61العبارة رقم  61
  %     / 4.5 12.2    

 عايل 0.46776 2.8636 06 01 61 ت      60العبارة رقم  60
  %     1.2 4.5 16.1    

 عايل 0.79637 2.5909 10 01 61 ت     61العبارة رقم  61
  %    10.0 4.5 00.1    

 متوسط  0.92231 2.2273 10 03 60 ت     61قم العبارة ر  61
  %     11.0 13.6  21.2    

 عايل 0.85912 2.5000 10   01 62 ت    62العبارة رقم  62
  %     00.0 4.5   00.0    

 متوسط 1.01929 1.9091 16    12    / ت    60العبارة رقم  60
  %     / 54.5 12.2    

 متوسط  0.92231 2.2273 10 03 60 ت    60العبارة رقم  60
  %     11.0 13.6 21.2    

 متوسط  0.97590 2.0000 10 02 10 ت    0العبارة رقم  60
  %     45.5 9.1 45.5    

 متوسط  0.78542 1.9545 60 09 60 ت    1العبارة رقم  61
  %     11.0 40.9 00.1    

 عايل 6.11202 2.3586 اجملموع
 .spss . v25من اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر:                      

 عينة الدراسة كما يلي: أفراد عبارات حتليلالتعليق على اجلدول جند  من خالل
تشهد مؤسستكم منافسة يف احمليط الذي  ": 0.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -      

، وأن قيمة املتوسط 0451250 احنراف معياريو  5452.2 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "تنشط فيه
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 أي أن:  0.رقم العبارة يف إجابتهم على  عالية ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أناحلسايب تشري 
 حسب وجهة نظرهم. عاليةهناك درجة و  املؤسسة تشهد منافسة يف احمليط الذي تنشط فيه

تولون أمهية للجانب اجلبائي فيما يتعلق  " :2.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     
احنراف و  0.0010 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "إدراج العامل اجلبائي يف التكلفة(بالتكاليف )

يف  عالية ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أن، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 6.10000 معياري
عالية هناك درجة و  كاليفم يولون أمهية للجانب اجلبائي فيما يتعلق بالتأي أهن 2.رقم العبارة إجابتهم على 

 حسب وجهة نظرهم.
تأخذون العامل اجلبائي بعني االعتبار يف اختاذ ":3.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     

وأن قيمة املتوسط    ،6.01010 احنراف معياريو  5.2505  متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "القرار 
م أي أهن 3.رقم العبارة إجابتهم على  يفعالية  ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أناحلسايب تشري 

 حسب وجهة نظرهم.عالية هناك درجة و  يأخذون العامل اجلبائي يف اختاذ القرار
حتضون بعالقة جيدة مع اإلدارة ": ..رقم  العبارةي أفراد العينة حول إجابتهم على حتليل رأ -    

، وأن قيمة املتوسط 6.10011احنراف معياريو  5455.2   متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظالضريبية"
أي أن:  ..قم ر العبارة يف إجابتهم على     متوسطة ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أناحلسايب تشري 

 حسب وجهة نظرهم. متوسطة هناك درجةو  حيضون بعالقة جيدة مع اإلدارة الضريبية
تستفيدون من تدابري العصرنة اليت اختذهتا  ": 0.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     

، وأن قيمة املتوسط  0492515  احنراف معياريو  5420  متوسط حسايب بلغذات  اهنا حظنال "اإلدارة الضريبية
م أي أهن 0.رقم العبارة يف إجابتهم على  عالية ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أناحلسايب تشري 

 حسب وجهة نظرهم.عالية هناك درجة و  يستفيدون من تدابري العصرنة اليت اختذهتا اإلدارة الضريبية
ختصصون مصلحة منفصلة هتتم باجلانب  ": 6.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -    

قيمة  ، وأن1.61101 احنراف معياريو  1.1611 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ اجلبائي للمؤسسة"
أي  6.رقم العبارة يف إجابتهم على  متوسطة ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أناملتوسط احلسايب تشري 

 حسب وجهة نظرهم. متوسطة هناك درجةو  اجلبائيخيصصون مصلحة منفصلة هتتم باجلانب أن: 
ختصصون أشخاص ذوو كفاءة للتكفل  ": ..رقم  العبارةى حتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم عل -     

، 6.10011 احنراف معياريو  0.0001 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "باجلانب اجلبائي مبؤسستكم
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01العبارة  02العبارة 3العبارة 04العبارة 05العبارة 06العبارة 07العبارة  08العبارة 09العبارة

رقم العبارة يف إجابتهم على  توسطةم ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أنوأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 
 حسب وجهة نظرهم. وهناك درجة متوسطة اجلبائيم خيصصون أشخاص ذوو كفاءة للتكفل باجلانب أي أهن ..

توفرون تكوينا مستمرا للموظفني املكلفني ": 8.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -    
، وأن 045.250 احنراف معياريو  0.666 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظمبؤسستكم"  اجلبائيباجلانب 

 8.رقم العبارة يف إجابتهم على درجة متوسطة موافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أنقيمة املتوسط احلسايب تشري 

 ظرهم.حسب وجهة ن اجلبائي وهناك درجة متوسطةم يوفرون تكوينا مستمرا للموظفني املكلفني باجلانب أي أهن
 " تستعينون مبستشارين جبائيني خارجيني ": 9.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على -    

، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 6.00210 احنراف معياريو  1.1212 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ
أهنم يستعينون مبستشارين  أي 9.رقم العبارة يف إجابتهم على  متوسطة ـدرجةموافقون ب أفراد العينةاجتاهات  إىل أن

 خارجيني وهناك درجة متوسطة حسب وجهة نظرهم.

ؤسسات ملالدى  دى االهتمام بالتسيري اجلبائيفيما يتعلق مب حول أراء واجتاهات أفراد العينة االستنتاج العام -     
دول أعاله جند أن: املتوسط احلسايب اإلمجايل إلجابات أفراد العينة اجلومن  خالل ما ذكر سابقا منف حمل الدراسة

x̅)بلغ مدى اهتمام املؤسسة بالتسيري اجلبائي  ـاألول واملتعلق ب وراحمل عباراتعلى  = مما يشري إىل   (2.3586
درجة(   1إىل  0.11هو ضمن جمال )من و توسط احلسايب العام للبعد حول قيمة امل اومتركزه تقارب أراء األفراد

املؤسسات حمل الدراسة هتتم بالتسيري  على أنبدرجة عالية  موافقونيوضح أهنم أي أن اجتاهات أفراد العينة 
  اجلبائي.

 20نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على فقرات المحور  :(20)الشكل رقم                  

 

 .spss . v25من اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
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املوجه لألفراد من االستبيان  20إجابات أفراد العينة على فقرات المحور عرض وتحليل   -20
  ؤسسة من وراء التسيري اجلبائي.واملتعلق بتحديد هدف امل

 60ات واملتعلق باحملور نتائج حتليل إجابات أفراد العينة على فقر (: 00الجدول رقم)

املتوسط  إلجابات العينة على كل عبارة %التكرار والنسبة  العبارة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
 العام

    موافق حمايد غري موافق   
 عايل 6.01161 0.0001 10 60 60 ت  

    01.0 1.1 1.1 % 61العبارة رقم  01
 عايل 6.01111 0.0000 11 61 61 ت 60العبارة رقم  

02  % 1.1 1.2 00.0    
 عايل 6.01010 0.2161 10 61 61 ت 61العبارة رقم  03
  % 10.0 1.2 00.1    

  منخفض 6.01111 1.2161 61 60 10 ت 61العبارة رقم  04
  % 21.2 11.0 11.0    

 متوسط  6.01261 1.0100 62 60 61 ت 62العبارة رقم  05
  % 16.1 10.1 00.0    

 متوسط 6.11001 0.0110 اجملموع
 spss .v25من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  المصدر:                

 عينة الدراسة كما يلي: أفرادحتليل عبارات  ه ميكنأنالتعليق على اجلدول جند من خالل 
هتتمون باجلانب اجلبائي من أجل حتقيق ميزة  ": 0.رقم  ارةالعبحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -      

 احنراف معياريو  54.5.2 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "تنافسية من خالل ختفيض التكاليف
يف إجابتهم على  عالية ـدرجةون بموافق اجتاهات أفراد العينة إىل أن، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 0412105

  اجلبائي من أجل حتقيق ميزة تنافسية من خالل ختفيض التكاليفم يهتمون باجلانب أي أهن 0.رقم العبارة 
 حسب وجهة نظرهم.عالية هناك درجة ف

هتتمون باجلانب اجلبائي من أجل حتسني  ": 2.رقم  رةالعباحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -      
، 0411152 احنراف معياريو .5..54 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ " صورتكم جتاه البنوك واملسامهني

رقم العبارة يف إجابتهم على  عالية ـةدرجموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أنوأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 
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حسب  عاليةهناك درجة ف اجلبائي من أجل حتسني صورهتم جتاه البنوك واملسامهنيم يهتمون باجلانب أي أهن 2.
 وجهة نظرهم.

تقومون بتفعيل املراجعة اجلبائية مبؤسستكم  ": 3.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -      
احنراف و  542505 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "بغية مواجهة أي رقابة مفاجئة لإلدارة الضريبية

يف  درجة عاليةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أن، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري .04.512 معياري
م يقومون بتفعيل املراجعة اجلبائية بغية مواجهة أي رقابة مفاجئة لإلدارة أي أهن 3.رقم العبارة إجابتهم على 

 حسب وجهة نظرهم.عاليةهناك درجة ف الضريبية
عن بعض  تستغلون سكوت القانون اجلبائي ": ..رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     

 احنراف معياريو  142505 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "األمور بغية التحكم يف العبء اجلبائي
يف إجابتهم  منخفضة ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أن، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري .04.2.1

ي عن بعض األمور بغية التحكم يف العبء اجلبائم ال يستغلون سكوت القانون أي أهن ..رقم العبارة على 
 حسب وجهة نظرهم. منخفضةهناك درجة ف اجلبائي

هتتمون باجلانب اجلبائي خلدمة اسرتاتيجية  ": 0.رقم  العبارةحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     
مثل: اختيار املكان اجلغرايف للنشاط أو اختيار الشكل القانوين للمؤسسة أو حتديد خيارات النمو   املؤسسة

، وأن 04.5201 احنراف معياريو  149195 متوسط حسايب بلغذات  اهنا نالحظ "كأشكال مصادر التمويل 
 0.رقم العبارة يف إجابتهم على  متوسطة ـدرجةموافقون ب اجتاهات أفراد العينة إىل أنقيمة املتوسط احلسايب تشري 

 نظرهم.حسب وجهة  متوسطةهناك درجة ف اجلبائي خلدمة اسرتاتيجية املؤسسةم يهتمون باجلانب أي أهن
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ات حمل ؤسسامللدى  باهلدف من التسيري اجلبائيفيما يتعلق   أراء واجتاهات أفراد العينة حول االستنتاج العام -  
احتلت املرتبة االوىل مبتوسط  60العبارة رقم دول أعاله جند أن: اجلومن  خالل ما ذكر سابقا منف الدراسة

مبتوسط  61أي بدرجة موافقة عالية تليها العبارة رقم  6.01111واحنراف معياري قدره   .5..54حسايب قدره 
 61عالية، تليها العبارة رقم  موافقة ةبدرج 6.01161واحنراف معياري قدره    0.0001حسايب قدره   

بينما باقي العبارات  بدرجة موافقة عالية، 6.01010واحنراف معياري قدره  0.2161مبتوسط حسايب قدره 
: حتقيق االمن اجلبائي ، التحكم يف العبء اجلبائي وحتقيق فاهدأمنخفضة، مما جيعلنا نقول ان  متوسطة و بدرجة

 االكثر موافقة لدى املؤسسات حمل الدراسة. في االهداه ،فعالية جبائية
  60: نتائج حتليل إجابات أفراد على فقرات واملتعلق باحملور (21)الشكل رقم   

 
 spss .v25من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر              
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املوجه لألفراد : االستبيانمن  21المحور  إجابات أفراد العينة على فقراتعرض وتحليل  -61
 .واملتعلق بتوفر مصادر اخلطر اجلبائي باملؤسسة

 61: نتائج حتليل إجابات أفراد العينة على فقرات واملتعلق باحملور(00الجدول رقم)  

املتوسط  إلجابات العينة على كل عبارة%التكرار والنسبة  العبارات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
 مالعا

    موافق حمايد غري موافق   
 0.1611 06 02 / ت 61العبارة رقم  61

 
 عايل 0.29424

  % / 9.1 16.1    
 عايل   12 04 61 ت 60العبارة رقم  60
  % 11.0 18.2 00.0 0.2122 

 
0.73855  

 0.1010 11 08 61 ت 61العبارة رقم  61
 

0.72673 
 

 عايل
 

   % 11.0 36.4 26  
 

  

 عايل 6.06026 0.0001 11 03 / ت 61عبارة رقم ال 61
 

  % / 11.0 00.1    

 عايل 6.11120 0.0101      اجملموع
 spss .v25: من اعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر    

 من خالل التعليق على اجلدول جند حتليل عبارات أفراد عينة الدراسة كما يلي:
أنتم على إطالع بكل جديد فيما يتعلق  : "61العبارة رقم ل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على حتلي -          

، وأن قيمة 0.29424 احنراف معياريو  2.9091متوسط حسايب بلغ نالحظ اهنا ذات " بالقوانني اجلبائية 
م أي أهن 61العبارة رقم يف إجابتهم على  عاليةموافقون بدرجةـ  هات أفراد العينةاجتا إىل أناملتوسط احلسايب تشري 

 حسب وجهة نظرهم.عالية وهناك درجة يطلعون بكل جديد فيما يتعلق بالقوانني اجلبائية 
جتدون أحيانا صعوبات يف فهم بعض  : "60 العبارة رقمحتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     

 احنراف معياريو  0.2122متوسط حسايب بلغ نالحظ اهنا ذات "  القوانني اجلبائية )تفسري القوانني(
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يف إجابتهم على  ليةعاموافقون بدرجةـ  اجتاهات أفراد العينة إىل أن، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 6.01022
وهناك درجة  اجلبائية )تفسري القوانني(م جيدون أحيانا صعوبات يف فهم بعض القوانني أي أهن 60العبارة رقم 

 حسب وجهة نظرهم. عالية
 )غرامات(  جبائيةتتعرضون أحيانا لعقوبات  : "61العبارة رقم حتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     

وأن قيمة املتوسط احلسايب ، 6.00001 احنراف معياريو   0.1010متوسط حسايب بلغ نالحظ اهنا ذات " 
م يتعرضون أحيانا أي أهن 61العبارة رقم يف إجابتهم على  عاليةموافقون بدرجةـ  اجتاهات أفراد العينة إىل أنتشري 

 حسب وجهة نظرهم. عاليةوهناك درجة  جبائية )غرامات(لعقوبات 
 هتتمون بتحسني عالقتكم باإلدارة الضريبية : "61العبارة رقم حتليل رأي أفراد العينة حول إجابتهم على  -     

، وأن قيمة املتوسط احلسايب تشري 6.06026 احنراف معياريو 0.0001غ متوسط حسايب بلنالحظ اهنا ذات " 
م يهتمون بتحسني أي أهن 61العبارة رقم يف إجابتهم على  عاليةموافقون بدرجةـ  اجتاهات أفراد العينة إىل أن

 ة نظرهم.حسب وجهعاليةوهناك درجة  عالقتهم باإلدارة الضريبية
االستنتاج العام حول أراء واجتاهات أفراد العينة  فيما يتعلق مبدى االهتمام بالتسيري اجلبائي لدى  -     

من خالل ما ذكر سابقا ومن اجلدول أعاله جند أن: املتوسط احلسايب اإلمجايل إلجابات املؤسسات حمل الدراسة ف
x̅)بلغ توفر مصادر اخلطر اجلبائي باملؤسسة ق بـواملتعل احملور الثالث عباراتأفراد العينة على  = مما يشري   (2.6364

درجة(  1إىل 0.11وهو ضمن جمال )من  محورإىل تقارب أراء األفراد ومتركزها حول قيمة املتوسط احلسايب العام لل
مصادر  د هباتوجعلى أن املؤسسات حمل الدراسة  عاليةأي أن اجتاهات أفراد العينة يوضح أهنم موافقون بدرجة 

 اجلبائي اخلطر
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 61نتائج حتليل إجابات أفراد العينة على فقرات واملتعلق باحملور :(24)الشكل رقم 

 
 spss .v25من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر            

  اختبار فرضيات الدراسة  :المطلب الثاني

  ؟" فقد بربج بوعريريج بالتسيري اجلبائي هتتم املؤسسات االقتصادية التي تنص"و  20اختبار الفرضية
املؤسسات االقتصادية  من طرفد اهتمام كبري بالتسيري اجلبائي توصلنا من خالل دراستنا التطبيقية أنه يوج

 وهذا ما يدل على صحة الفرضية األوىل. اجلزائرية،
 

  التحكم يف العبء اجلبائي هدف املؤسسات االقتصادية  يعترب هدف والتي تنص" 20اختبار الفرضية
 بربج بوعريريج من وراء التسيري اجلبائي؟ " 

 
مت نفي صحة هذه الفرضية من خالل نتائج االستبيان حيث تبني ان اهداف املؤسسات االقتصادية بربج 

 بوعريريج تتعدد من حتكم يف العبء اجلبا
  بربج  االقتصادية باملؤسسات موجودةاجلبائي  طراخلر مصاد هل والتي تنص" 21اختبار الفرضية

  ؟"بوعريريج
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مت اثبات صحة هذه الفرضية من خالل النتائج احملصل عليها من االستبيان الذي مت توجيهه اىل عينة 
 .الدراسة

ما مدى فعالية التسيري اجلبائي مبؤسسات برج بوعريريج " هذه الفرضية "والتي تنص  24اختبار الفرضية 
ققة من خالل نتائج االستبيان حيث أظهرت ان مؤسسات برج بوعريريج تويل اهتماما كبريا للتسيري حم

 مما جيعلنا حنكم أن التسيري اجلبائي هبا غري فعال. هبا حمققة بدرجة عالية اخلطر اجلبائي مصادرلكن اجلبائي 
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 خالصة الفصل:

بة على إشكالية الدراسة املتمثلة يف " واقع التسيري اجلبائي يف حاولنا من خالل هذا الفصل اإلجا       
املؤسسات االقتصادية اجلزائرية" وذلك من خالل االعتماد على دراسة ميدانية حبيث تناولنا يف هذا الفصل  

 اختبار الفرضياتأما املبحث الثاين كان حول  تقدمي منهجية الدراسةمبحثني، تطرقنا يف املبحث األول إىل 
 .ومناقشة النتائج

كبري للتسيري اجلبائي، حبيث جند األهداف   اويف األخري توصلنا أن معظم املؤسسات االقتصادية تويل اهتمام      
التحكم يف العبء الضرييب وحتقيق األمن اجلبائي باإلضافة متعددة ك اليت تسعى لتحقيقها من وراء التسيري اجلبائي

اهنا ال ختلو من ال بالرغم من اهتمامها بالتسيري اجلبائي اغري أن هذه املؤسسات إىل حتقيق الفعالية اجلبائية، 
 سوء تفسري بعض القوانني اجلبائية.متعددة من أمهها  ألسبابمصادر اخلطر اجلبائي الذي قد يعود 
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ة واقع التسيري اجلبائي باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية من خالل من خالل عمانا هذا حاولنا معرف      
 دراسة جمموعة من املؤسسات االقتصادية بربج بوعريريج.

مت التعرف خالل هذا العمل على التسيري اجلبائي حيث أنه عملية استغالل للمزايا اجلبائية لتجنب الوقوع 
  ،ليف اجلبائية بصفة خاصة واالمجالية بصفة عامةيف اخلطر اجلبائي يفضي يف االخري اىل ختفيض التكا

على أهم اهداف التسيري اجلبائي من حتكم يف التكاليف اجلبائية، حتقيق الفعالية اجلبائية، كما مت التعرف 
 حتقيق االمن اجلبائي اضافة اىل خدمة اسرتاتيجية املؤسسة. 

اجلبائي اليت يعترب تفاديها وصوال إىل كما مت التعرف من خالل عمالنا هذا على مصادر وأسباب اخلطر 
 فعال باملؤسسة.تسيري 

وقد متكنا خالل هذا العمل من االجابة على اشكاليته االساسية وهي واقع التسيري اجلبائي مبؤسسات 
اىل ان مصادر الدراسة، حيث وجدنا ان تلك املؤسسات برغم من اهنا تويل اهتماما كبريا للتسيري اجلبائي 

  عال.املؤسسات غري فمما جعلنا حنكم ان التسيري اجلبائي هباته ئي كانت حمقق هبا بدرجة عالية اخلطر اجلبا

 :نتائج الدراسة          

بعد دراستنا ملختلف اجلوانب املتعلقة بالتسيري اجلبائي " معرفة واقع التسيري اجلبائي يف املؤسسات 
 تجوبني مث استخالص النتائج التالية:االقتصادية اجلزائرية " مت دراسة وحتليل أراء املس

 ان االهتمام بالتسيري اجلبائي ال يعين بالضرورة الفعالية؛ -
 ؛فعالية التسيري اجلبائي تتحقق من فهم ومعرفة اسباب ومصادر اخلطر اجلبائي وتفاديها -
 التسيري اجلبائي ممارسة قانونية يف حدود نص التشريع اجلبائي مبا خيدم مصاحل املؤسسة؛ -
 رب التسيري اجلبائي وسيلة للتحكم يف التكاليف وخماطر اجلبائية؛يعت -
 كفاءة التسيري اجلبائي يف املؤسسة تنعكس يف االمن اجلبائي الذي جيعلها بعيدة عن اخلطر اجلبائي؛   -
حيدد التسيري اجلبائي مدي جناعة قرارات املؤسسة اجلبائية أو باألحرى ختفيض االعباء الضريبية اىل  -

 ىن وذلك بالوسائل املشروعة قنونا؛حدها األد
يعمل التسيري اجلبائي على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل احلصول على تدفقات مالية  -

 خبفض تكاليف املؤسسة اجلبائية؛
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الضريبية يوقعها يف دائرة اخلطر مما حيملها تكاليف اضافية وهذا ما  ان عدم قيام املؤسسة بالتزاماهتا -
 يري اجلبائي لتجنبه.التسيسعى 

 التوصيات واالقتراحات  .0
 ؛اجلزائرية ملا له من دور يف ضمان بقائها وتنافسيتها املؤسسةبائي بالتسيري اجل ضرورة تبين 
 من اجل تفادي االخطار  حتسني العالقة مع اإلدارة الضريبية وتطوير أساليب التواصل والتعامل

 ؛اجلبائية
 ؛لتحقيق الفعالية اجلبائية اجلبائي للمؤسسة ختصيص مصلحة منفصلة هتتم باجلانب 
  وتطوير مهاراهتم اجلبائية  تشخيص أشخاص ذو كفاءة للتكفل باجلانب اجلبائي باملؤسسة

 ؛باستمرار
 ؛يدعم الفعالية اجلبائية االستعانة مبستشارين جبائيني خارجيني 
  بس لتسهيل تفسري تلك احملاطة باللضرورة التواصل مع االدارة الضريبية لفهم بعض القوانني

 ؛القوانني
 .االطالع بكل جديد فيما يتعلق بالقوانني اجلبائية 

 أفاق الدراسة  .0
 يوجد جماالت نأمل أن يتطرق هلا الباحثون يف البحوث القادمة ومنها:

 ؛العالقة بني تبين التسيري اجلبائي وحتقق مصادر اخلطر اجلبائي باملؤسسة 
 حتسني أدائهادور الثقافة اجلبائية باملؤسسة يف . 

ويف األخري نأمل من خالل هذه الدراسة أن تكون بداية لعمل أكرب جيب استكماله يف املستقبل 
 بعون اهلل تعاىل. 
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 قائمة المراجع                                                  

 أوال: المراجع باللغة العربية 

 الكتب 

، دناألر  ،عمان، والتوزيع ار النشرد ،1ط ،املراجعة والتدقيق الشرعي، مد فاتح حممود بشري املغريبحم .1
 .0610سنة 

  :الرسائل واألطروحات الجامعية 

جامعة ، مذكرة ماسرت يف علوم التجارة ،تقييم فعالية المراجعة في البيئة الجزائرية ،.ايدير مصطفي1
 .0661، ورقلة

مذكرة ، فعالية المراجعة الجبائية في التسيير الجبائي للمؤسسة االقتصادية ،ربن زاوي حممد صاب .0
 .2010-2014، جامعة بسكرة، قتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم اال،  ماسرت

التسيير الجبائي ودوره في تحسين األداء المالي في المؤسسة  ،بشيش عبد املالك ،بوتيارة مسري .1
-2019. ،جامعة املسيلة ،قتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم اال ،ة ماسرتمذكر  ،االقتصادية

2018 

مذكرة  ،دور التسيير الجبائي في تدنئة المخاطر الجبائية في المؤسسة االقتصادية، سعداوي هنى .1
 .2017-ورقلة–جامعة قاصدي مرياح  ،والعلوم التجارية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية ،ماسرت

قتصادية كلية علوم اال  ،مذكرة ماسرت، دور المراجعة في تخفيض التكاليف ،لعفيفي، سليم عثامنية .2
  2010-2016.سنة ،جامعة قاملة ،والتجارية وعلوم التسيري

 ،في المؤسسة االقتصادية الجبائيةدور التسيير الجبائي في تخفيض التكاليف  ،شهابة فطيمة .0
 .2010-2014سنة ، جامعة املسيلة ،علوم التسيريصادية والتجارية و االقتكلية العلوم ،  اسرتمذكرة م

سالة دكتورا يف العلوم ر  ،دور المراجعة في تحقيق األمن الجبائي بالمؤسسة االقتصادية، فتحة أمرية .0
 /2018جامعة بسكرة ، التجارية
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رة ماجستري يف مذك "محاولة تحليل التسيير الجبائي وآثاره على المؤسسات" حممد عادل عياض  .0
        0661العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، سنة 

مذكرة  ،مساهمة الرقابة في تشخيص الخطر الجبائي في المؤسسة االقتصادية ،ناصري آسيا .1
 .2016-2017 ،جامعة املسيلة ،صادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقت،  ماسرت

يير الجبائي في المؤسسة االقتصادية الخدماتية التس ،زينب بن إمساعيل ،نسيمة بلحاج .16
جامعة  ،صادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم االقت،  مذكرة شهادة املاسرت ،الجزائرية

 .2013-2014أدرار,

 المجالت 

، ة الباحثجمل ،أثر التسيير الجبائي على األداء المالي في المؤسسات االقتصادية، صابر عباسي .1
12 /2013. 

 األجنبيةباللغة المراجع  :اثاني

1-  Anis mouilhi  la gestion fiscale de l’entreprise(cas de la Tunisie)2006  

    2-  Ines menchaoui,  identification et impact des pratiques de gestion fiscale sur 

la performance fiscale de groupes de sociétés: une etudemenee dans le contexte 

tunisien, thèse en vue de l’obtention du titre de docteu ensciences de gestion 

université de fiscale comteecoledoctorale  "langages espaces temps sociétés" 

,université Tunis el manarfaculte des sciences économiques et de gestion de tunis, 

le 15 janvier 2015.             

 

 

 

 



 

 

 

 
 قـــــــــــــــالمالح

 
 

 

 

 



 

 

 

 استمارة االستبيان (:20الملحق رقم)

  يالعـلمـ والبحــث العـالــي التـعــليم وزارة    

 اإلبراهيمي البشير محمد جامعة

 التسيير وعلوم تجاريةوال االقتصادية العلوم كلية

 .التجارية العلوم قسم

 .معمقة وجباية محاسبة تخصص

 اســتبيــان

 )ة(:المحترم سيدتي سيدي،

 ...... وبعد طيبة حتية

 :بعنوان ماسرت شهادة لنيل مكملة مذكرة إعداد إطار يف 

 ."الجزائرية االقتصادية المؤسسة في الجبائي التسيير واقع"

 .املوضوع حول الشخصي برأيكم املتعلقة املعلومات مجع هبدف العلمي البحث ألغراض موضوع ناستبيا حضرتكم على نعرض

 يساهم سوف والعملية العلمية خربتكم حبكم وموضوعية وبدقة كامل بشكل االستبيان أسئلة على اإلجابة يف مشاركتكم وإن 
 فقراته على لإلجابة الثمني وقتكم من جزًءا ختصصون وفس ألنكم واالمتنان الشكر بوافر لكم ونتقدم الدراسة، أهداف حتقيق يف

 إال تستخدم ولن ،تامة بسرية تعاجل البيانات بأن علما الشخصي رأيكم مع يتوافق الذي املناسب، اخليار أمام (   ) عالمة بوضع
 .واالحرتام التقدير عبارات أصدق منا تقبلوا األخري ويف العلمي البحث لغايات

 عادل سلطاني :المشرف                                 كوثر بلعيفة / خولة موهوبي :الطلبة

 



 

 

 الدراسة بموضوع التعريف                                  

 اجلبائية األخطاء يف الوقوع عدم مع الضريبية، اإلدارة طرف من املمنوحة الضريبية للمزايا األمثل االستغالل هو :الجبائي التسيير
 اجلبائية التكلفة تقليص بغية اجلبائي اخلطر لتجنب

 الدراسة موضوع :األول القسم

 .املناسبة اإلجابة أمام(   )عالمة بوضع الرجاء

 الجبائي بالتسيير المؤسسة اهتمام مدى :األول المحور

 درجة  البيان                    الرقم
 املوافقة

 

غري   
 موافق

 موافق حمايد

    .فيه تنشط الذي احمليط يف نافسةم مؤسستكم تشهد 01

 إدراج)بالتكاليف) يتعلق فيما اجلبائي للجانب أمهية تولون 02
  التكلفة يف اجلبائي العامل

   

    .القرار اختاذ يف االعتبار بعني اجلبائي العامل تأخذون 03

    .الضريبية اإلدارة مع جيدة بعالقة حتضون 04

    .الضريبية اإلدارة اختذهتا اليت رنةالعص تدابري من تستفيدون 05

    .باملؤسسة اجلبائي باجلانب هتتم منفصلة مصلحة ختصصون 06

 اجلبائي باجلانب للتكفل كفاءة ذوو أشخاص ختصصون 07
 .مبؤسستكم

   

 اجلبائي باجلانب املكلفني للموظفني مستمرا تكوينا توفرون 08
 .مبؤسستكم

   

    .خارجيني ائينيجب مبستشارين تستعينون 09

 

 

 

 



 

 

 .الجبائي التسيير وراء من المؤسسة هدف تحديد :الثاني المحور

 درجة  البيان                           الرقم
 املوافقة

 

غري    
 موافق

 موافق حمايد

 من تنافسية ميزة حتقيق أجل من اجلبائي باجلانب هتتمون 01
 .التكاليف ختفيض خالل

   

 البنوك جتاه صورتكم حتسني أجل من اجلبائي انبباجل هتتمون 02
 .واملسامهني

   

 أي مواجهة بغية مبؤسستكم  اجلبائية املراجعة بتفعيل تقومون 03
 . الضريبية لإلدارة مفاجئة رقابة

   

 بغية األمور بعض عن اجلبائي القانون سكوت تستغلون 04
 .اجلبائي العبء يف التحكم

   

 :مثل املؤسسة اسرتاتيجية خلدمة جلبائيا باجلانب هتتمون 05
  القانوين الشكل اختيار أو للنشاط اجلغرايف املكان اختيار

 .التمويل مصادر كأشكال النمو خيارات حتديد أو للمؤسسة

   

 .بالمؤسسة الجبائي الخطر مصادر توفر : :الثالث المحور

 درجة  البيان                              الرقم
 ةاملوافق

 

 موافق حمايد غري موافق   

    .اجلبائية بالقوانني يتعلق فيما جديد بكل إطالع على أنتم 01

 تفسري ) اجلبائية القوانني بعض فهم يف صعوبات أحيانا جتدون 02
 (.القوانني

   

    (.غرامات)جبائية لعقوبات أحيانا تتعرضون 03

     .الضريبية باإلدارة عالقتكم بتحسني هتتمون 04

  

 

 

 



 

 

 عامة معلومات : الثاني القسم

 .املناسبة االجابة أمام (x) عالمة وضع الرجاء

 العامة المعلومات

 

 التعليمي المستوى

 دكتوراه ماجستري ماسرت ليسانس

     

  

 الوظيفة

 لدى حماسب
 املؤسسة

 لدى جبائي مسري
 املؤسسة

 لدى جبائي مراجع
 املؤسسة

 

    

 10 إىل 5من سنوات 5 من لأق المهنية الخبرة
 سنوات

 15إىل 10 من
 سنة

 سنة 15 من أكرب

    

 

 .وشكًرا

 

 

 

 

 

 



 

 

 األساتذة المحكمينقائمة (: 20الملحق رقم )

 الدرجة العلمية  األساتذة                       
 دكتور  محبوب بوقرة  -20
 دكتور  فضيلي سمية  -20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (  spss .v25نامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )بر (: 21الملحق رقم )

Regression: 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

تحديد هدف المؤسسة من وراء التسيير 
 الجبائي

1,7000 ,43095 22 

 22 33585, 1,6414 مدى اهتمام المؤسسة بالتسيير الجبائي

 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

 22 41352, 1,3636 توفر مصادر الخطر الجبائي بالمؤسسة

 22 33585, 1,6414 مدى اهتمام المؤسسة بالتسيير الجبائي

 

 

 

Reliability 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 22 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 22 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,556 5 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 22 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 22 100,0 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

Reliability Statistics 

 
Cronbach's Alpha N of Items 

,527 4 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 22 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 22 100,0 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,393 9 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 22 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 22 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,479 18 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Frequencies 
 

 
 

Statistics 
 

  

 الوظيفة المستوى التعليمي
الخبرة 
 الوظيفية

N Valid 22 22 22 

Missing 0 0 0 

 

 

Frequency Table 
 

 

 

 

 الوظيفة

  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 59,1 59,1 59,1 13 محاسب لدى المؤسسة 

 100,0 40,9 40,9 9 مسير جبائي لدى المؤسسة

 لمستوى التعليميا                                                           

   

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 22,7 22,7 22,7 5 ليسانس 

 50,0 27,3 27,3 6 ماستر

 86,4 36,4 36,4 8 ماجستير

 100,0 13,6 13,6 3 دكتوراه

Total 22 100,0 100,0   

 

 



 

 

Total 22 100,0 100,0 
  

 

 

 الخبرة الوظيفية

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  13,6 13,6 13,6 3 سنوات 5أقل من 

 31,8 18,2 18,2 4 سنوات 10إلى  5من 

 59,1 27,3 27,3 6 سنة 15إلى 10من 

 100,0 40,9 40,9 9 سنة 15ر من أكب

Total 22 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Frequencies 
 

Statistics 



 

 

 

Statistics 

  

أنتم على إطالع بكل جديد فيما يتعلق 
 بالقوانين الجبائية

تجدون أحيانا 
صعوبات في 
فهم بعض 
القوانين 

الجبائية ) 
 القوانين(تفسير 

تتعرضون 
أحيانا لعقوبات 

جبائية 
 )غرامات(

تهتمون 
بتحسين 
عالقتكم 
باإلدارة 
 الضريبية

توفر مصادر 
الخطر الجبائي 

 بالمؤسسة

N Valid 22 22 22 22 22 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2,9091 2,5455 2,3636 2,7273 2,6364 

Std. Deviation ,29424 ,73855 ,72673 ,70250 ,41352 

 

Statistics 

  

تشهد 
مؤسستكم 
منافسة في 
المحيط 
الذي 

 تنشط فيه

تولون أهمية 
للجانب الجبائي 

فيما يتعلق 
بالتكاليف )إدراج 
العامل الجبائي في 

 التكلفة(

تأخذون العامل الجبائي 
بعين االعتبار في اتخاذ 

 القرار

تحضون 
بعالقة 

جيدة مع 
اإلدارة 
 الضريبية

تستفيدون 
من تدابير 

عصرنة ال
التي 

اتخذتها 
اإلدارة 
 الضريبية

تخصصون 
مصلحة 
منفصلة 

تهتم 
بالجانب 
الجبائي 
 للمؤسسة

تخصصون 
أشخاص 
ذوو كفاءة 

للتكفل 
بالجانب 
الجبائي 
 بمؤسستكم

توفرون 
تكوينا 
مستمرا 

للموظفين 
المكلفين 
بالجانب 
الجبائي 
 بمؤسستكم

تستعينون 
بمستشارين 

جبائيين 
 خارجيين

مدى 
اهتمام 
ة المؤسس

بالتسيير 
 الجبائي

N Valid 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,9545 2,8636 2,5909 2,2273 2,5000 1,9091 2,2273 2,0000 1,9545 2,3586 

Std. 
Deviation 

,21320 ,46756 ,79637 ,92231 ,85912 1,01929 ,92231 ,97590 ,78542 ,33585 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 22 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 22 100,0 

  

تهتمون بالجانب الجبائي من أجل 
تحقيق ميزة تنافسية من خالل 

 تخفيض التكاليف.

تهتمون بالجانب 
الجبائي من أجل 

تحسين 
صورتكم تجاه 

البنوك 
 والمساهمين

تقومون بتفعيل 
جعة المرا

الجبائية 
بمؤسستكم بغية 

مواجهة أي 
رقابة مفاجئة 

لإلدارة 
 الضريبية

تستغلون سكوت 
القانون الجبائي 

عن بعض 
األمور بغية 
التحكم في 

 العبء الجبائي

تهتمون بالجانب 
الجبائي لخدمة 
إستراتيجية 
 المؤسسة 

تحديد هدف 
المؤسسة من 
وراء التسيير 

 الجبائي

N Valid 22 22 22 22 22 22 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,7273 2,7727 2,5909 1,5909 1,8182 2,2636 

Std. Deviation ,63109 ,61193 ,79637 ,73414 ,79501 ,44673 



 

 

 

    Reliability Statistics 

  

Cronbach's Alpha N of Items 
  ,479 18 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


