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 في إتمام هذا العمل .

 أتقدم بأسمى معاني الشكر :

 إلى األستاذ المشرف: سلطاني عادل الذي لم يبخل علينا بنصائحه

 وتوجيهاته القيمة.

 إلى كل من ساعدني في إنجاز مذكرتي  
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 وأن يغمر قـلوبنا بمحبته و يرضى عنا .



 اإلهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع :

 إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهللا .

 إلى كل اإلخوة  .

 إلى كل األصدقـاء وكل من قدم لي يد المساعدة من قريب وبعيد.

 إلى كل طالب علم يبتغي به وجه اهللا .

 

 

 شيماء

 

 

 



  إهداء                                                             

أوال أشكر اهللا عز و جل الذي رزقني العقـل و حسن التوكل عليه  

  سبحانه و تعالى و نحمده على نعمه الكثيرة

  أهدي هذا العمل :

لمن نخفض لهم جناح الذل من الرحمة والداي العزيزان أطال اهللا  

  في عمرهما

  من أضاء حياتي بوجوده زوجي حبيبي و عائلته الكريمةإلى  

  إلى سندي في الحياة إخوتي و أخواتي و أوالدهم

  إلى رفيقـات الدرب: شيماء ، حياة ، ليلي

  و إلي من ساعدني و كان عونا لي.

 

 

 

 

 

  نسرين  
                    



 ا�����.............................................................................................................
 

  :الملخص

على االستبيان  كيفية  ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمةجبائية،حيث اعتمدت هذه الدراسة   إىل هذه الدراسة هدفت

وقد ،)92.5%مديرية الضرائب لوالية برج بوعريريج،وكانت نسبة االستجابة( أعوان لعينة  حبث مقصودة واملتمثلة يف

أن الرقابة اجلبائية تعترب آلية من آليات حتقق حوكمةجبائية جيدة،  :النقاط أمههاخلصت هذه الدراسة إىل العديد من 

 يها من طرف منظمة التعاون الدولية.وحتقق الرقابة الرشيدة، بتطبيق آليات ومبادئ احلوكمةاجلبائية املنصوص عل

 احلوكمة.، الكلمات املفتاحية:الرقابة اجلبائية ، حوكمةجبائية،ثقافة جبائية،الشفافية

Abstract : 

 This study aimed at how to rationalize the fiscal control in the framework 
of corporate governance aclopted, this study  flooded where the sample 
questionnaire search of agents of the directorate of the taxes ,the mandate 
of BordjBouArreridj response ratio (92.5%). This study concluded that 
many of the most  important point that the fiscal oversight mechanism is of 
mechanism for achieving good governance over sight flooded the 
application of the principles of tax    governance mechanisms provided for 
by international cooperation organization. 

Key words:oversight fixal ,corporate fixal  govermance ,fixal cultur,tax 
transparency  
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 مقدمة 

 

 
 أ 

  مقدمة

حيث تعترب الضريبة وسيلة  تعتمد العديد من الدول على الضريبة لتغطية خمتلف نفقاا العامة املستمرة و املتزايدة،       

االقتصادية،االجتماعية و السياسية و معاجلة أزماا لكوا القاطرة مالية تستخدمها السلطات العامة لتحقيق أهدافها 

و يعتمد استمرار هذا املفهوم على مدى استجابة  اليت تقود التنمية االقتصادية الشاملة بدورها يف متويل اخلزينة العمومية،

  املكلفني لواجبام الضريبية.

يعتمد على التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني املكتتبة بشكل  حيي،مبا أن النظام اجلبائي اجلزائري نظام تصر         

جعل تلك التصرحيات عرضة للتالعب والتحايل وهو ما يطلق عليه بالتهرب  ذاهفإن  يوافق نشاطهم و مداخليهم احملققة

  الضرييب مما يؤثر على حجم االيرادات اجلبائية.

ردعية يف آن واحد  اهلدف منها اكتشاف األخطاء و التأكد من صحة و أداة وقائية و الرقابة اجلبائية تعترب و       

جل ضمان حقوق الدولة، ماجعل البحث يف  أن تتسم تلك الرقابة بالرشادة من أا وجب ذل مصداقية التصرحيات املقدمة.

  .كل ما من شانه ضمان رقابة جبائية عقالنية أمرا يف غاية األمهية

لسلطات الباحثني و كذا ا اهتمام املؤسسات، شكلي والذ كداللة على احلكم الراشد  ظهر مفهوم احلوكمةو قد       

  .اجلبائياال  ومنهاتلف ااالت خم تطور يفتعترب احلوكمة  أساسا للحيث  اإلشرافية و الرقابية،

   :وهدا يقودنا لطرح االشكالية التالية    

  ؟جبائية حوكمةائية في إطار يمكن ترشيد الرقابة الجب هل   

  ولالجابة على االشكالية نطرح االسئلة الفرعية التالية:

  هل يؤدي القيام حبوكمة جبائية اىل رقابة جبائية رشيدة؟

  اجلبائية؟ اإليراداتهل يساهم ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمة جبائية يف زيادة 

  :الفرضيات

  إىل رقابة جبائية رشيدة يؤدي القيام حبوكمة جبائية

 اجلبائية. اإليراداتزيادة يف  حوكمة جبائية إطاريساهم ترشيد الرقابة اجلبائية يف 

  مبررات اختيار الموضوع:

  أسباب ذاتية

الدافع األساسي الختيار هذا املوضوع هو الرغبة يف االطالع على موضوع مهم يف ختصص اجلباية،و هو الرقابة اجلبائية و  - 1

 اجلبائية.احلوكمة 



 مقدمة 

 

 
 ب 

 أسباب موضوعية

يعود سبب اختيار هذا املوضوع إىل نقص الدراسات و األحباث اليت تتناول موضوع ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار  - 2

 احلوكمة اجلبائية.

  :أهداف الدراسة �

  يتمثل اهلدف الرئيسي للموضوع يف معرفة كيفية ترشيد الرقابة اجلبائية يف ظل احلوكمة اجلبائية،و تتبعه أهداف فرعية:  

 التعريف مبوضوع الرقابة اجلبائية و ذكر أهدافها،أمهيتها؛أنواعها و أشكاهلا. •

 بيان العالقة بني الرقابة اجلبائية و احلوكمة اجلبائية •

 وظيفي يف تفعيل الرقابة اجلبائية.معرفة دور الرضا ال •

  أهمية الدراسة:

  يكتسي موضوع حمل الدراسة األمهية بالغة :

 لتصرحيي.اتعد دراسة الرقابة اجلبائية و احلوكمة اجلبائية ذات أمهية بالغة خصوصا مع النظام اجلبائي  •

  حدود الدراسة: �

ركزت هذه الدراسة يف جانبها املوضوعي على توضيح كيفية ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار احلوكمة  البعد الموضوعي: - 1

 اجلبائية.

 : يتمثل يف دراسة استبيان لعينة من أعوان اإلدارة اجلبائية لربج بوعريريج البعد المكاني - 2

 .03/09/2019إىل 16/06/2019من : متت الدراسة البعد الزماني - 3

  :منهج الدراسة �

املنهج الوصفي الذي يركز على وصف دقيق للظواهر االقتصادية املختلفة،مث حتليلها و تضمينها للدالالت املختلفة 

  املستخدمة يف ذلك التحليل.

  و املنهج التحليلي إلبراز األدوات و املقاربات املرتبطة باملوضوع و اإلملام ا لتحويلها لكم معريف ميكن االستفادة منه.

االستقرائي من خالل دراسة عينة من أعوان اإلدارة اجلبائية والية برج بوعريريج  و تعميمها على اجلزائر ،وأما األداة املنهج 

  املستعملة فهي االستبيان.
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 تمهيد:

هي الوسيلة الفعالة ملعاجلة  إذ أن الرقابة اجلبائية، يعترب موضوع الرقابة اجلبائية و احلوكمة اجلبائية من املواضيع اهلامة و احلساسة للدولة         

بات االحنرافات الضريبية فتعمل علي تصحيحها باألسلوب املالئم حىت ال تظهر مرة أخرى يف املستقبل ، و هذه االحنرافات تعترب من أبرز العق

منها،بالتطبيق وااللتزام احملكم  بكافة  وهذا يستدعي ضرورة انتهاج رقابة فعالة للحداليت تواجهها الدولة يف تنفيذ سياستها املالية واالقتصادية ،

 مبادئ و قواعد احلوكمة اجلبائية .

ومن أجل اإلملام مبوضوع الرقابة و احلوكمة اجلبائية  واإلحاطة به ارتأينا إىل تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني :          

  .بة اجلبائية و احلوكمة اجلبائيةالنظري للرقا رإلطاا  :المبحث األول �

    السابقة.األحباث و الدراسات العلمية  الثاني: المبحث �
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   .والحوكمة الجبائيةرقابة الجبائية اإلطار النظري للالمبحث األول : 

  الرقابة الجبائية. ماهيةالمطلب األول:

أداة قانونية لضمان مصلحة اخلزينة العمومية ،و حدد هلا القانون إطارها التنظيمي و التشريعي من  تعترب الرقابة اجلبائية        

  أجل اكتشاف النقائص و تصحيح األخطاء املرتكبة من طرف املكلفني .

  الرقابة الجبائية :مفاهيم عامة حول : أوال

عام حيث عرف(فايول) الرقابة  رأينا أنه من الضروري حتديد مفهوم الرقابة بشكل للوقوف علي مفهوم الرقابة اجلبائية        

يسري وفقا للخطة املرسومة و التعليمات الصادرة و القواعد املقررة ،أما موضوعها فهو  شيءالتحقق مما إذا كان كل « هي : 

  1 . »و اخلطأ من أجل تقوميها ومنع تكرارها ان نواحي الضعف أتبي

  ويف هذا الصدد يستم إيراد التعاريف التالية : 

 بني املساواة لضمان الضرورية هي الوسيلة أا على اجلبائية الرقابة عرف ""colline fillipeفيليب كولين :األول التعريف �

  2.بني املؤسسات العدالة و الشريفة املنافسة لتحقيق والفعالة الشروط الرئيسية من شرطا وتشكل .للضريبة دفع يف األفراد

 اإلدارة ا تقوم اليت جمموع العمليات أا على اجلبائية الرقابة عرف Claude Laurent"لوران " كلود :الثاني التعريف �

 اليت التدليسية العمليات اكتشاف لغرض املكلفني طرف املكتتبة من التصرحيات وصحة مصداقية من التحقق قصد اجلبائية

  3.ميها وتقو الضريبة دفع من التهرب و لتملص ا إىل ترمي

 ذو كانواأ سواء، هلا اخلاضعني بالضريبة املكلفني ومستندات ووثائق سجالت وكل التصرحيات فحص  « :الثالث التعريف �

  4اجلبائية ." ملفام حتتويها اليت املعلومات صحة من التأكد بقصد وذلك معنوية أو طبيعيةشخصية 

 باختالف ختتلف و اجلبائية اإلدارة ا تقوم اليت والفحص قالتحق عمليات خمتلف تشمل اجلبائية الرقابة :الشامل التعريف �
 :أمهها املعايري جمموعة إىل بالنظر املكلفني

 . خالل فحص امللف اجلبائي من املستخرجة النقائص، القانونية الطبيعة،األعمال رقم حجم، املطبق اجلبائي النظام •

                                                           

  . 13 ،، ص1998الرقابة اإلدارية و املالية على األجهزة احلكومية، مكتبة دار الثقافة، األردن،  :محدي سليمان القبيالت  1
2  Colline fillipe: la verificateur fiscal ,édition économique، paris، 1979، p, 25  

  . 201،، ص 2009حماضرات يف جباية املؤسسات مع متارين حملولة، الطبعة األوىل، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر،  :حممد محو، منور أوسرير 3
، ملتقى األزمة املالية و االقتصادية، جامعة سطيف، 2009مداخلة بعنوان حنو إطار مقرتح لتفعيل آليات الرقابة للحد من أثار األزمة، حالة اجلزائر  :وهلي بوعالم  4

    .7 ،، ص2009أكتوبر  21-20اجلزائر، أيام 
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" هي جمموعة العمليات اليت تقوم ا اإلدارة اجلبائية قصد التحقق من مصداقية و قانونية التصرحيات  إذن الرقابة اجلبائية

  .ات احملصل عليها من مصادر أخرى"املكلفني و مقارنة ما هو مصرح به و املعلوم

قق بأن املكلفني ملتزمني يف أداء ومن هذه التعاريف نستخلص أن الرقابة اجلبائية وسيلة اليت متكن اإلدارة اجلبائية من التح    

  واجبام اجلبائية و تصحيح األخطاء املالحظة يف إطار قوانني حمددة دف إىل التقليل من التهرب الضرييب .

   .الجبائيةالرقابة  و أهمية أهداف:  اثاني

  :أهداف الرقابة الجبائية.1.2

 فرض خالل من اجلبائي التشريع يف تنفيذ صالحيات القانون من هلا خول اجلبائية مبا الرقابة صالحية تطبيق اجلبائية لإلدارة  

  :منها نذكر عديدة أهداف وذلك لتحقيق عليها الرقابة ممارسة إىل الضرائب وحتصيلها

 خمتلف ومسايرة مطابقة مدى التأكد من خالل من اجلبائية للرقابة القانوين اهلدف يتمثل :الجبائية للرقابة القانوني الهدف �

 املسؤولية مبدأ على اجلبائية الرقابة تركز األخرية هذه سالمة وحرصا على لذا،واألنظمة للقوانني املالية للمكلفني التصرفات

  1 اجلبائية. أداء مستحقام من للتهرب ميارسوا خمالفات أو احنرافات أي عن املكلفني بالضريبة ملعاقبة واحملاسبة

اليت  واملعلومات اخلدمات خالل الضريبية من لإلدارة هاما رادو  اجلبائية الرقابة تؤدي :الجبائية للرقابة اإلداري الهدف �

 2 :اآلتية النقاط يف حتديدها وميكن.واألداء الفعالية زيادة يف وكبري حيوي بشكل تساهم واليت تقدمها

 اختاذ على اجلبائية اإلدارة يساعد وهذا ما ا املعمول التشريعات يف النقص واخللل أوجه إىل التنبيه على اجلبائية الرقابة تساعد •

  التصحيحية.  اإلجراءات

 القرارات اختاذ وبالتايل،آثارها وتقييم بأسباا واإلملام املعرفة يف اجلبائية اإلدارة يساعد األخطاء وكشف االحنرافات حتديد •

 .ذلك عن تنجم اليت املشكالت ملواجهة املناسبة

   الضرييب). التهرب نسب مثالاإلحصائيات ( بإعداد اجلبائية الرقابة عملية تساهم •

 .التصرحيي النظام واستمرارية متاسك ضمان •

                                                           

1
  . 166،ص ، 2000، عمان، دار املسرية للنشر، اإلسالماملالية العامة و النظام املايل يف  :زكرياء أمحد عزام، حممود حسني الوادي  

  . 7 ،ص، 2016-2015، علوم مالية و حماسبة، مذكرة ماسرت، الرقابة اجلبائية و دورها يف حتسني املداخيل الضريبية :ثابيت عادل، بغورة زكرياء نور الدين  2
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 مبختلف الضياع العامة من األموال على احملافظة إىل اجلبائية الرقابة دف :الجبائية للرقابة واالقتصادي المالي دفاله •

 الرفاهية وزيادة مستوى العام اإلنفاق على تساعد اليتاألموال)  زيادةالعمومية ( اخلزينة إيرادات زيادات أشكاهلا بغرض

  1.للمجتمع

  بالتصريح املكلفني بالضريبة وتعويد حقوقها اخلزينة وضمان أموال على احملافظة إىل أيضا الرقابة دف كما

 :  الجبائية للرقابة االجتماعيالهدف 

  .اتمع اجتاه واجباته وحتمل يف أداء تقصريه أو واإلمهال السرقة مثل صورها مبختلف املكلفني احنرافات وحماربة منع •

  2 الضريبة). أمام املساواةبالضريبة ( املكلفني بني اجلبائية العدالة حتقيق •

  .أهمية الرقابة الجبائية .2.2

 التأكد يف الضريبية اإلدارة وسائل  أهم من اجلبائية الرقابة تعد حيث،التصرحيي الضرييب النظام ضمن هام عنصر اجلبائية الرقابة

 الوعاء حتديد إىل دف وغاية وسيلة كونه يف يكمن الضرائب إدارة به تقوم الذي الدور أن إذ،احملققة اإليرادات حقيقة من

 االلتزامإىل زيادة مستوى  جنبا إىل جنب باإلضافة  اخلزينة حقوق املكلفني و حقوق على حتافظ،منظم حنو على الضرييب

 كافة جوانبها من وحتقق املكلفني بدفاتر جاء ما صحة من بالتأكدبأحكام التشريع الضرييب و االمتثال له. وتتجلى أمهيتها 

حيث يتجسد العائد من عملية التهرب الضرييب يف احلصول على أموال هي حاالت التهرب الضرييب  من سالمتها لضمان

  حق الدولة و اتمع. 

  ؤسسة يف احلد من ظاهرة التعسف يف استعمال مواردها مثل الرشوة و السرقة.كما تساهم داخل امل

  الجبائية. الرقابة أشكال: ثالثا

 عملها خمطط تنويع اإلدارة من مما يتطلب الرقابة تتطلب واليت املكلفني قبل من اجلبائية للتصرحيات اهلائل الكم لتزايد نظرا

 نوعني اجلبائية الرقابة هلا وتأخذ املنظمة التشريعات يف مقرر ماهو يف حدود إتباعها من البد أشكاال ذلك يف ونشاطها وتأخذ

  .اخلارجية والرقابة الداخلية الرقابة :مها الرقابة من

  .اخلارجية الرقابة ىلإ ثاين وكفرع الداخلية الرقابة ىلإ أول العنصر كفرع هذا يفمت التطرق 

  

                                                           

1
، 2002، اجلزائر جامعة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، 1999 -1995ة الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري الفرت  :طاليب حممد 

  .  90ص 
  .115،، ص2002الدار اجلامعية للنشر و الطبع و التوزيع، مصر،  –مدخل حتليلي مقارن  –النظم الضريبية  :سعيد عبد العزيز عثمان  2
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  .الداخلية الرقابة :األول الفرع

مبراقبة وفحص التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني بالضرائب  املتفشيةيقوم رئيس ،علي مستوي مفتشية الضرائبتتم 

  1خاصة. أحباثجراء إأو وهذا النوع من الرقابة ينجز من غري التنقل ،وتتم علي شكل فحص متهيدي ،

   .الوثائق على رقابة أو شكلية رقابة تكون أن فإما صورتني بدورها الرقابة الداخلية وتأخذ

 ممارسة ملكان والتابعة االختصاص دائرة يف الضرائب مفتشية مستوى على عموما الشكلية الرقابة تتم :الشكلية الرقابة - أوال

 وتتم،املكلف من طرف املقدمة التصرحيات هلا ختضع رقابية عملية أول الشكلية الرقابة وتعترب ،للضريبة اخلاضع النشاط

  التصرحيات. يف الظاهرة املادية األخطاء ا وتصحيح املصرح للعناصر الشكلي التصفح خالل من منظمة بطريقة مراقبتها

 متت املقدمة التصرحيات ضمان أن كما تسعي إيل،دف إيل التأكد من هوية وعنوان املكلف بالضريبة  الشكلية الرقابةف

 اإلدارة لدى تتوفر وتلك اليت معلومات من حتتويه مبا مقارنة فيها بإجراء التعمق دون الشكلية  الناحية  من صحيحة  بطريقة

  2.اجلبائية

 تتميز حيث الوثائق على للرقابة تعترب متهيدية اليت الشكلية الرقابة عكس هي الوثائق على الرقابة :الوثائق على الرقابة - ثانيا

 احملاسبية والسجالت الوثائق إحضار تتطلب حيث، التصرحيات على جممل ويكون املقدمة للتصرحيات الدقيق بالفحص

 و اإلدارات بعض عليها من احلصول يتم اليت والوثائق املعلومات وجمموع به امللحقة بالوثائق التصريح كل حمتويات وتقارن

 جتانسها و ملكتتبة اجلبائية للتصرحيات فحص هي مبعىن آخر ،املكلف وبني بينها أبرمت اليت والصفقات باملعامالت املتعلقة

  3.املصلحة حوزة يف هي اليت املعلومات و إىل الوثائق باإلضافة ا املصرح املداخيل مع

 املكلف طرف من والتربيرات بعض املعلومات يطلب أن خيوله املراقب طرف من مبهمة أو غامضة نقاط وجود حالة ويف

  :كاآليت ومها مرحلتني على ذلك ويتم ،بالضريبة

 إمداده املكلف بالضريبة من يطلب أن ميكن،الضرائب ملفتش املخولة واالمتيازات املهام مبوجب : المعلومات طلب -1

 هذا ومثل ،الكتابية أو الشفوية الطلب الصيغة هذا يتخذ وقد،املقدمة التصرحيات احتوا اليت النقاط حول املعلومات ببعض

 يلزم ال فإنه ،للطلب املكلف استجابة عدم حالة ويف ،الطرفني بني احلوار من نوع إرساء يف يساهم أن شأنه من اإلجراء

  .الالزمة التوضيحات تطلب فيه كتايب طلب إرسال اإلدارة على بل بعقوبة

                                                           

  . 7ص، السابق املرجع، وهلي بوعالم  1
  .65ص جامعة حممد خيضر بسكرة،، 2014 – 2013، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق، الرقابة اجلبائية، خليفة اسعيد  2

3   Forogel patrice: pouvoir l’administration et garante du contribuable, France, 1998, P 48. 
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 عن الرفض اجلواب ميثل يكون ملا أو،الشفوي الطلب على اإلجابة بالضريبة املكلف يرفض عندما التوضيحات: طلب2- 

 بشكل ليبني أكثر اإللزامية طابع ألنه يضفي كتابيا طلبا يعيد أن املفتش على يتعني،تقدميها املطلوب النقاط من جزء أو كل

 و املقدمة التصرحيات صحة على أدلة بتقدمي الالزمة و التوضيحات التربيرات على للحصول ضرورية يراها اليت النقاط صريح

 1من تاريخ الطلب. ) يوما30ثالثون ( خالل هذا

  الرقابة علي الوثائق فيما يلي: حصر دوروميكن 

اليت ميارسها املكلف إجراء حتقيق دقيق و شامل جلميع التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني عن  األنشطةالتحقيق يف مجيع  �

  .مع املستندات واملعلومات اليت هي حبوزة مفتشية الضرائب مبقارناتطريق القيام 

وهذا يسمح  ،ذمة املالية لكل مكلف من سنة إىل أخرىطريق دراسة ترابطها مع تطور ال حتليل ومقارنة املعلومات عن �

  .باكتشاف الثغرات املوجودة يف حالة وجودها

 احملسوبة ومرفقة بكل التربيرات و التوضيحات الضرورية فيما خيص الرسوم  املكلف بالضريبةطلب معلومات إضافية من  �

  املضافة.القيمة املتعلقة أساسا بالرسم علي 

  عليها.التأكد من صحة العمليات واملعدالت الضريبية املطبقة  �

 فإنّ  املختصة مصلحة الضرائب مستوى تتم على الشاملة الّرقابة كانت إذا (المعمقة): الخارجية الرقابة :الثاني الفرع

مبختلف  والقيام امليدانية املعاينة أجل من احملل تواجد مكان إىل رائبالض انتقال مفتشي طريق عن تتم املعّمقة الّرقابة

 املبينة واملعطيات البيانات بني ومدى التطابق املكلف طرف من املقدمة التصرحيات مصداقية من للتأكد احلسابية العمليات

  2:أشكال ثالثة إىل بدورها الّرقابة هذه وتنقسم ،الواقع يف أرض موجود هو ما مع والفواتري الوثائق يف

 النشاطات بعض ميارسون واملعنويني الذين الطبيعيني باألشخاص املراقبة هذه تتعلق ): vc( المحاسبة في التحقيق :أوال

بعني  التحقيق إىل دف اليت العمليات جمموعة أا على وتعرف ،املكان يف عني احلسابية العمليات يف التدقيق إىل حتتاج اليت

 ومصداقية مراقبة صحة  أجل من وخارجها من داخلها احملصلة املعطيات بعض  مؤشرات ومطابقة املؤسسة حماسبة يف املكان

  املسجلة. التصرحيات

                                                           

  . 9،ص، 2015، اجلزائر، املديرية العامة للضرائبإصدار ،  19 مادة ،قانون اإلجراءات اجلبائية  1
، 7جملد ، الرقابة اجلبائية بني حتمية احلفاظ على موارد اخلزينة العمومية و ضرورية محاية حقوق املكلفني بالضريبة، جملة االجتهاد للدراسة القانونية و االقتصادية  2

  .154 ،ص، 2018، 6العدد
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 إىل فقط يهدف ال احملاسبة يف ألّن التحقيق ،بالتصرحيات املتعلقة الشاملة الرقابة من وأخطر أهم املراقبة هذه تعترب  

التحريات  تكشفها اليت األسس على بناءً  الضريبة تشكيل إعادة إىل يهدف بل املصرح ا العناصر يربر ما على احلصول

  . الضرورية

 نفس وعرفتها ،اجلبائية راءاتاإلج قانون من20املادة  نص يف إجرا ءا تبيان يف املشرع توسع فقد الّرقابة هذه ألمهية ونظرا  

 املكلفني من طرف املكتتبة اجلبائية مراقبة التصرحيات الرامية إىل العمليات موع احملاسبة يف التحقيق" أا على املادة

 الذّكر السابقة املادة نص أنّ  إالّ ،راقبة امل موضوع مبقر احملل أي املكان بعني تتم الرقابة هذه أنّ  األصل كان وإذا بالضريبة

ية إجراء هذه الرقابة مبقر مفتشية الضرائب املعنية بشرط تقدمي طلب من املكلف و قبوله من يف إمكان  يتمثل استثناء أوردت

  أو يف حالة القوة القاهرة اليت ال ميكن خالهلا االنتقال إيل احملل املعين بالرقابة.،طرف اإلدارة الضريبية 

  وميكن تلخيص التحقيق يف احملاسبة يف النقاط التالية : �

  ال ميكن إجراء التحقيقات يف احملاسبة إال من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية الذين هلم رتبة مفتش علي األقل . •

  املعلومات.متارس اإلدارة حق الرقابة مهما كان السند املستعمل حلفظ  •

ق إرسال إشعار بالتحقيق عن طري ،ال ميكن الشروع يف إجراء أي حتقيق يف احملاسبة دون إعالم املكلف بالضريبة بذلك مسبقا •

أيام  10علي أن يستفيد أجل أدين للتحضري مدته ،مقابل إشعار بالوصول مرفقا مبيثاق حقوق و واجبات املكلف بالضريبة 

  ابتداء من تاريخ اإلشعار املرسل.

ة اليت يتم التحقيق جيب أن يبني اإلشعار بالتحقيق ألقاب و أمساء و رتب احملققني و كذا تاريخ و ساعة أول تدخل و الفرت  •

و كذا الوثائق الواجب االطالع عليها و أن يشري صراحة حتت طائلة  ،املعنية األتاوىفيها و احلقوق و الضرائب و الرسوم و 

و يف حالة استبدال  ،أن املكلف بالضريبة يستطيع أن يستعني مبستشار من اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة،بطالن اإلجراء 

الطبيعية لالستغالل  للعناصرأما يف حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إيل املعاينة املادية ،جيب إعالم املكلف بذلك احملققني 

وال ميكن املراقبة . يسلم اإلشعار بالتحقيق يف احملاسبة  عند بداية عمليات  ،أو التأكد من وجود الوثائق احملاسبية و حالتها

  من حيث املوضوع إال بعد مرور أجل التحضري املذكور سابقا.البدء يف فحص الوثائق احملاسبية 

   خيص:أشهر فيما  3يف عني املكان فيما خيص الدفاتر و الوثائق احملاسبية أكثر من ال ميكن أن تستغرق مدة التحقيق  •

  لكل سنة  مالية حمقق فيها.  دج 1000000مؤسسات تأدية اخلدمات إذا كان رقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز  �

  دج بالنسبة لكل سنة مالية حمقق فيها .2000000إذا كان رقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز  األخرىكل املؤسسات  �



�� ا
	�� ا�ول .���
�� وا
������� ��ل ا
����� وا
����� ا���
 ..................................ا�د���ت ا

 
12 

أشهر بالنسبة  للمؤسسات املذكورة أعاله إذا كان رقم أعماهلا السنوي ال يفوق علي التوايل  6ميدد هذا األجل إيل  •

  ج بالنسبة لكل سنة مالية حمقق فيها .د  10000000دج و 5000000

  أشهر. 9 األخرىجيب أن ال تتجاوز مدة التحقيق بعني املكان يف مجيع احلاالت  •

كما يتعني إعادة ذكر أحكام املواد اليت يؤسس ،يرسل اإلشعار بإعادة التقومي للمكلف بالضريبة مفصال بقدر كاف و معلال  •

ف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقدمي مالحظاته أو إعالن عليها إعادة التقومي بطريقة تسمح للمكل

  قبوله هلا.

إال يف حالة ما إذا كان ،الرجوع فيه حملدد ائيا و ال ميكن لإلدارة يف حالة القبول الصريح يصبح أساسا فرض الضريبة ا •

كما ال ميكن ،أو أعطي معلومات غري كافية أو خاطئة خالل التحقيق  استعمل  مناورات تدليسية قد  املكلف بالضريبة

  االعرتاض عليه  عن طريق الطعن النزاعي من طرف املكلف بالضريبة.

اخلاص بفرتة معينة بالنسبة لضريبة أو رسم أو جمموعة من الضرائب أو الرسوم و باستثناء ،عندما ينتهي التحقيق يف احملاسبة  •

ال ميكن ،عطي معلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق قد استعمل مناورات تدليسية أو أ بالضريبةما إذا كان املكلف 

  لإلدارة أن  تشرع يف حتقيق جديد لنفس الضرائب و الرسوم لنفس الفرتة.

ن خالله كما يكون موضوع إنذار يدعي م،يثبت عدم تقدمي احملاسبة مبحضر يدعي املكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا •

  1أيام كما يذكر احملتمل علي احملضر. 08املكلف بالضريبة لتقدمي  احملاسبة يف أجل ال يزيد عن 

من  22: مت استحداثه مؤخرا ضمن أشكال الرقابة اجلبائية طبقا للمادة) vpc( التحقيق المصوب في المحاسبةثانيا : 

مكرر من قانون  20بالتدقيق املصوب يف احملاسبة و املنصوص عليه يف املادة  و املسمي، 2008قانون املالية التكميلي لسنة 

  .2015اإلجراءات اجلبائية لسنة 

  جند:ومن بينها  عن سابقيهالذي يتميز بعدة خصائص 

مراقبتها و  ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية إجراء تدقيق يف حماسبة املكلفني و إجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة �

  ال تتجاوز سنة جبائية واحدة . ملدة

  ال ميكن إجراء التحقيق املصوب يف احملاسبة من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية برتبة علي األقل . �

                                                           

1
، 2015 - 2014ر املنازعات اجلبائية يف تقييم فعالية الرقابة اجلبائية، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم التجارية، برج بوعريريج، دو  :أمدلل أمرية، زهراوي عبري  

  .21-20 ،صص
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  النصوص.خيضع التحقيق املصوب يف احملاسبة لنفس قواعد التحقيق بشكل عام باستثناء بعض  �

 يف عني املكان للدفاتر و الوثائق احملاسبية أكثر من شهرين .مدة التحقيق  ن تستغرق ال ميكن طائلة بطالن اإلجراء أ �

  مالحظاته أو قبوله ابتداء من تاريخ تسلم اإلشعار بالتقومي.  إلرساليوم  30مينح للمكلف أجل  �

ع إىل الفرتة اليت متت متنع اإلدارة اجلبائية من إمكانية إجراء التحقيق احملاسيب الحقا و للرجو  إن ممارسة التحقيق املصوب ال �

احلقوق املطالب ا نتيجة إعادة التقييم عند التحقيق  االعتبارولكن جيب أن تأخذ بعني  ،فيها عملية التحقيق املصوب

  املصوب.

  ومن إجيابيات التحقيق املصوب  يف احملاسبة ما يلي : �

اضعة للتحقيق جيعل املعلومات احملاسبية اخل ماوهذا  ،ألن عملية الفحص تقتصر علي عينة فقط وهذا ،التحقيقتقليص فرتة  �

  ا خاصية التوقيت املناسب.هإيل حد ما تتوفر في

و هذا ما جيعل املعلومات احملاسبية احملقق  ،يزيد يف دقته واكتشافه ألغلب األخطاء و الثغرات ،اقتصار التحقيق علي عينة �

  فيها تتمتع بقدر كاف من اجلودة.

  :أما السلبيات فنذكر منها  �

  صعوبة اختيار العينة املمثلة للكم اهلائل من املعلومات احملاسبية املتوفرة. �

االقتصار على فحص املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها العينة فقط. ال ميكن االعتماد عليها للحكم على جودة هذه  �

جتاوزات تفقد املعلومات احملاسبية ككل اجلودة ألن املعلومات احملاسبية اليت تقع خارج العينة قد حتتوي أخطاء و  ،املعلومات

 1الالزمة.

ليت أنه جمموعة العمليات ا علىThierryLambert االقتصادي عرفه ثالثا : التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية :

  دف إيل مراقبة صحة تصرحيات 

 2.مبقارنة الدخول املصرح ا مع إمجايل احملققة أثناء مسرية احلياة و،الدخلاإلمجالية اخلاضعة للضريبة علي  الدخول

يتأكد األعوان احملققون من االنسجام ،يف هذا التحقيقالهدف من إجراء التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة :  �

الذمة املالية و احلالة املالية و العناصر املكونة لنمط معيشة أعضاء املقر اجلبائي   و،احلاصل بني املداخيل املصرح ا من جهة

                                                           

1
 ،2010جامعة حممد خيضر بسكرة، مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،  :الياس قالب ذبيح  

    .25 ،، ص2011
2
    Thierry Lambert: « vérification fiscal personnel », économique, paris, 1984, page 8  
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كما ميكن القيام ذا التحقيق عندما تظهر وضعية امللكية و عناصر منط املعيشة لشخص غري حمصي جبائيا ،من جهة أخرى

 وجود أنشطة أومداخيل متملصة من الضريبة.

ومن املعايري املعتمد عليها يف انتقاء املكلفني للتحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة : تتبع اإلدارة اجلبائية مجلة من 

  ومن هذه املعايري :،يتم على أساسها اختبار األشخاص الطبيعيني الذين سيخضعون هلذا النوع من التحقيق،املعايري

ة الضرائب عدم جتانس بني املداخيل املصرح ا سنويا و النفقات الظاهرة و الشائعة األشخاص الذين الحظت عليهم مفتشي -1

 عن منط معيشة أفراد أسرة املكلف.

وكون مراقبة احملاسبة مل تؤدي إىل تعديالت أو مل تؤدي إىل ،األشخاص الذين يعتقد أم ميارسون عمليات غش كبرية -2

 تعديالت معتربة.

 ب أثناء مراقبة احملاسبة مؤشرات لعدم مصداقية التصرحيات املكتتبة.عندما تكتشف مفتشية الضرائ -3

عندما يكون الفارق معتربا بني املداخيل املصرح ا من قبل الشركاء و احلائزون على احلصص االجتماعية و املداخيل احلقيقية  -4

 احملققة بعد مراقبة احملاسبة.

 األموال مثال).غري حمددة ( تبييض  مداخيلاألشخاص الذين ميتلكون  -5

  ومن خصائص التحقيق يف الوضعية الشاملة ما يلي : 

ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيني بالنسبة للضريبة  •

 على الدخل اإلمجايل

  ديهم التزامات متعلقة ذه الضريبة.سواء توفر لديهم موطن جبائي يف اجلزائر أم ال،عندما تكون ل •

 ال ميكن القيام بتحقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة إال من طرف أعوان من اإلدارة اجلبائية هلم رتبة مفتش على األقل. •

شخص طبيعي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل دون إعالم ضعية اجلبائية الشاملة لال ميكن القيام بتحقيق معمق يف الو  •

من خالل إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له إشعار باالستالم ومنحه أجال أدىن للتحضري ،املكلف بالضريبة بذلك مسبقا

 يوم ابتداء من تاريخ االستالم. 15يقدر ب 
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الجيوز لإلدارة اجلبائية بعد ذلك الشروع يف حتقيق جديد  عندما يتم االنتهاء من إجراء حتقيق معمق يف الوضعية الشاملة •

إال إذا كان املكلف بالضريبة قد أدىل مبعلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق أو  ،خاص بنفس الفرتة و نفس الضريبة

 1يكون قد استعمل أساليب تدليسية

  الثاني:ماهية الحوكمة المطلب  

اهتماما كبريا من قبل املنظمات الدولية و االقتصاديني يف خمتلف دول العامل نظرا ألمهيتها  لقد حظي مصطلح احلوكمة     
 بالنسبة للدولة بصفة عامة و املؤسسة بصفة خاصة.

  أوال:أسباب ظهور الحوكمة ،تعريفهاو ركائزها

مجلة من األسباب اليت أدت إىل ظهور احلاجة إىل احلوكمة،و من أبرزها  توجد   أسباب ظهور الحاجة إلى الحوكمة : -أ

  تلخيص هذه األسباب فيما يلي : القضايا و األحداث املرتبطة بدول العامل املتقدمة و النامية على حد سواء،و ميكن

  :األحداث الدولية – 1 

ت احلوكمة على قمة اهتمامات كل من جمتمع خالل العقدين املاضيني وقعت العديد من األحداث الدولية ،وضع      

األعمال الدويل و املؤسسات املالية الدولية ،و منها حاالت الفشل الذر يع مثل فضيحة بنك االئتمان والتجارة الدويل ،و 

كذلك أزمة   أزمة املدخرات و القروض يف الواليات املتحدة األمريكية،و الفجوة القائمة بني مكافآت اإلدارة و أداء الشركة ،و

م ،و اليت وصفت بأا كانت نتيجة أزمة ثقة بني مكونات اإلدارة املالية للشركات و التشريعات اليت 1997جنوب آسيا سنة 

تنظم نشاط األعمال و العالقات فيما بني القطاعات االستثمارية و الشركات و احلكومة ،كما اارت شركات مثل : شركة 

ابات ،لقد جاءت ظاهرة الفضائح املالية لبعض كربيات الشركات العاملية لتؤكد أمهية إجياد ملراجعة احلس و تبعها مكتب 

معايري ألفضل املمارسات و اإلجراءات يف اإلدارة و التنظيم و املراقبة و اإلشراف الفعال على شركات املسامهة ،لضمان 

املنظمة لشؤون أعمال الشركات أو ما يطلق عليه حبوكمة  حتقيق األهداف املوضوعة و االلتزام باألنظمة الداخلية و اخلارجية

   2الشركات .

 وسائل باستخدام صغرية،وذلك قرية إىل العامل حتويل تعين اليت العوملة عصر بأنه والعشرين الواحد القرن ميتاز  العولمة :  -2

 حلظتها،باإلضافة يف العاملية املستجدات أحدث من معرفة خصوصا واملستثمر عموما الفرد متكن املتطورة،اليت االتصال

                                                           

  .9 ،، املرجع السابق، ص21املادة  :" قانون اإلجراءات اجلبائية "  1
   03فايزة بوخلوف ؛ مرجع سابق ؛ ص :   2
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 وتسهيل وتدويله االقتصاد حترير مثل إجراءات من يرافقها وما العامل من كثرية قارات تعيشها اليت واالندماج حلاالت التكامل

 حركة

 قواعد موحدة وضع يتطلب قد العامل،هذا دول اقتصاديات على فرضت اليت التنافسية احلالة إىل األموال،باإلضافة رؤوس 
 .التابعة والشركات األم الشركة بني تربط االقتصادية املؤسسات إدارة حتكم

 املال رأس أسواق استقرار خيص فيما والدول احلكومات إليه تطمح فيما العوامل هذه تتمثل   العوامل االقتصادية: – 3
استثماراا باإلضافة إىل  وتنمية ممكنة اقتصاد منو معدالت أعلى وحتقيق العمالة فرص ،وتعزيزاألموال  رؤوس وجذب لديها

   1الدولية. املالية والصناديق املؤسسات من أمكن ما االستفادة حتسني و تعزيز الثقة الدولية باقتصادياا و مؤسساا بغرض

 تقريرا أعدا اللذانم ؛ pirle-Mins1932 مينز  و بريل األمريكيني إىل الوكالة نظرية ظهور يعود  نظرية الوكالة :  - 4
 الرقابة،نظرا عن امللكية فصل تستدعي لدرجة جدا كبرية تصبح أن ميكن الشركات أن فيه موضحا الشركة شكل صورة أو عن
اليومية  القرارات مجاعيا اجناز مسامهوها يستطيع ال اليت الشركة يراقبون الشركة،واملديرون ميلكون الذين هم األسهم محلة ألن

  .األعمال لتشغيل الالزمة

 األفراد (ألصيل من أكثر أو واحد مبوجبه يقوم عقد "بأا :  الوكالة عالقة 1976 وميكالين جنسن من كل يصف كما    
 الوكيل األصيل يفوض املقابل ويف عنه بالنيابة واخلدمات األعمال بعض ينجز بأن أكثر (الوكيل) أو واحد بتعيني املوكل)  أو
  ."القرارات بعض اختاذ يف
من  جيعل مما اآلخر، حساب على منفعته تعظيم منهما كل حياول حيث بالتعارض والوكيل املوكل بني العالقة وتتميز  

عالقتهما مصدرا لتناقض و بذلك دف النظرية إىل تقدمي خصائص التعاقد األمثل اليت ميكن تعقد بني املوكل و الوكيل ؛ 

النيوكالسيكي الذي مؤداه أن : " كل عون اقتصادي يبحث عن تعظيم مصلحته اخلاصة على معتمدة يف ذلك على مبدأ 

  2قبل املصلحة العامة ".

  

  

  

  

                                                           

؛ املؤمتر الدويل الثامن عشر حول : دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات و  -مع الرتكيز على جتربة اجلزائر  –واقع احلوكمة يف دول خمتارة  :صباحيي نوال  1
   . 05 ،االقتصاديات ؛ جامعة البويرة ؛ ص

2
  . 21،التوزيع، صعمان، دار اجلامد للنشر و  –األردن ، حماضرات يف نظرية احلوكمة  :غضبان حسام الدين  
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  ): عوامل االهتمام بالحوكمة1الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المصدر : صابحي نوال

  تعريف الحوكمة : -ب

  و السيطرة و احلكم بكل ما تعنيه هذه  الكلمة . االنضباطهو ما يعين  و،ةاحلكومو هو لفظ من لغة: 

  و عليه فإن لفظ احلوكمة يتضمن العديد من اجلوانب :

   ما تقتضيه من التوجيه و اإلرشاد.الحكمة :  –أ 

  ما تقتضيه من السيطرة على األمور. الحكم :  –ب 

  من الرجوع إىل مرجعيات ثقافية و أخالقية و إىل خربات مت احلصول عليها من جتارب سابقة . : ما يقتضيه  االحتكام –ج 

 عوامل االهتمام بالحوكمة

 الثالثةالمجموعة  الثانيةالمجموعة  المجموعة األولى

  انـــهــيار الـــعديـد مــن الــــشــركــات  -

الفضيحة الشهرية لبنك االعتماد  -

  م . 1991والتجارة الدويل عام 

بنوك االدخار  ايار وإفالس -

 م. 1994واإلقراض يف أمريكا عام 

  االسواق الماليةعولمة -

إعادة ترتيب األطر املنظمة  -

  القتصاديات دول العامل.

تشكيل مسات وهيكل االقتصاد  -

  العاملي السائد .

 

  األزمات المالية -

األزمة املالية األسيوية عام  -

  م .1997

األزمة املالية الروسية عام  -

  م. 1998

  م.2008األزمة املالية العاملية عام  -
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  1طلبا للعدالة خاصة عند احنراف سلطة اإلدارة و تالعبها مبصاحل املسامهني .التحاكم :  –د 

  : اصطالحا 

  يتبناها مقدمي هذه  التعاريف :و ذلك باختالف وجهات النظر اليت ،لتعاريف املقدمة ملصطلح احلوكمة اختلفت ا

إلدارة شؤون الدولة عرفت األمم املتحدة احلوكمة بأا : " هي ممارسة السلطة اإلقتصادية والسياسية و اإلدارية :1تعريف  •

   2على كافة املستويات من خالل آليات و عمليات و مؤسسات متكن األفراد و اجلماعات من حتقيق مصاحلها ".

اليت دف إىل حتقيق ،القرارات نظام مبوجبه يتم إخضاع نشاط املؤسسات إىل جمموعة من القوانني و النظم و  :2تعريف  •

و ضبط العالقات ،اجلودة و التميز يف األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة و الفعالة لتحقيق خطط و أهداف املؤسسة 

  3ا اختاذ القرارات داخل املنظمات .بني األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء و كذ

 يؤكد على املشاركة و الشفافية و احملاسبة و الكفاءة وعرفتها أمساء سعيد حممد بأا : " احلكم الرشيد الذي : 4تعريف  •

  4و ميارس ذلك كل من الدولة و القطاع اخلاص و اتمع املدين لتحقيق التنمية املستدامة " ،حتقيق العدالة و تطبيق القانون 

احلوكمة هي احلكم الرشيد الذي يتم بتطبيقه عرب جمموعة من القوانني و القواعد اليت تؤدي إىل الشفافية يف تطبيق : 5تعريف  •

  القانون .

  ركائز و مكونات الحوكمة : 

  يقوم نظام احلوكمة على ثالث ركائز هي :مة .ائز نظام الحوكرك 1 

قواعد السلوك املهين الرشيد و التوازن يف  االلتزام باألخالقيات ون خالل السلوكي م االلتزامأي ضمان السلوك األخالقي :  -

  .شفافية يف عرض املعلومات املاليةحتقيق مصاحل كافة األطراف املرتبطة باملنشأة و ال

  

  

                                                           

� ا��ؤ���ت ا�ر����� ؛ �ذ�رة ��رج ��ن ��ط���ت �ل 
	�دة ا���� 1�� �"��ن  أداء ا������ن �؛ علوم و  �ر �وس (��دي : �ط��ق ���دئ ا�"و��� ودورھ� 
  12 ،؛ ص 2017 - 2016تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية ؛ جامعة حممد خيضر بسكرة ؛ 

   . 3،ه ؛ ص1435 –م 2014أخالقيات العمل ؛ عمان ؛ دار املسرية ؛ الطبعة الرابعة ؛  :بالل خلف سكرانة   2
   45 ،ص   2014دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان األردن ،  –منظور إتفاقية االمم املتحدة  –حمي الدين شعبان توق : احلوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد  3 
   44 ،؛ ص 2015الرشيدة ( فن إدارة املؤسسات عالية اجلودة ) ، القاهرة ، اموعة العربية للتدريب و النشر ،  احلوكمة :مدحت حممد أبو نصر  4
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خالل تفعيل دور أصحاب املصلحة مثل اهليئات اإلشرافية العامة و األطراف املباشرة و ذلك من الرقابة و المسائلة :  -

  1. ألطراف األخرى املرتبطة باملنشأةلإلشراف و الرقابة و ا

إىل  ذه املخاطر و درجتهاو ذلك من خالل وضع نظام إلدارة املخاطر و اإلفصاح و توصيل املعلومات املتعلقة إدارة المخاطر :

   2. املستخدمني و أصحاب املصاحل

 ) :ركائز الحوكمة02الشكل رقم

  

  

                                                           

كرة، أثر احلوكمة اجلبائية علي سياسة اإلنفاق اجلبائي يف اجلزلئر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بس: فايزة بوخلوف  1
  . 09 ،، ص2017 – 2016

  .  56 ،، جامعة اجللفة، اجلزائر ص 2017مارس  25،  25حنو تطبيق نظام احلوكمة يف املؤسسات العائلية، جملة الرتاث ، العدد  :روا حبية مرمي، دايرة عبداحلفيظ2 

 الرقابة والمساءلة ادارة المخاطر  السلوك األخالقي

  ضمان اللتزام السلوكي

  من خالل :

  االلتزام باألخالقيات احلميدة . -

االلتزام بقواعد السلوك املهين الرشيد  -

.  

التوازن بتحقيق مصاحل االطراف  -

  الرتبطة باملنشأة .

باملسؤولية االجتماعية واحلفاظ  القيام -

 على بيئة نظيفة .

  

  وضع نظام إلدارة املخاطر. -

اإلفصاح وتوصيل املخاطر  -

 للمستخدمني وأصحاب املصلحة .

تفعيل ادوار اصحاب املصلحة يف  -

  جناح املنشأة .

أطراف رقابية عامة مثل :       هيئة  -

سوق املال ،مصلحة الشريكات ،البنك 

  املركزي يف حالة النبوك .

أطراف رقابية مباشرة : املسامهني  -

،املراجعون ،جملس اإلدارة ،جلنة املراجعة 

  اخلارجيون .

أطراف اخرى : املوردون ،العمالء  -

  ،املستهلكون ،املودعون ،املقرضون .
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  الحوكمة  وأهداف أهميةثانيا: 

  أهمية الحوكمة: -1

حيث  ،يهاو تأكيد نزاهة اإلدارة فالعمومية  تعترب احلوكمة من العمليات الالزمة حلسن سري املؤسسات سواء اخلاصة أو   

  تتجلى أمهية احلوكمة فيما يلي :

 .أخرى بعودته مرة السماح وعدم عليه القضاء بل،استمراره أو بوجوده السماح وعدم الشركات يف الداخلي الفساد حماربة •
 .الشركة يف عامل أدىن إىل التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس من بدءا العاملني لكافة واالستقامة واحلياد النزاهة وضمان حتقيق •
 .والقصور هذا اخلطأ استمرار ومنع متعمد غري أو متعمد احنراف أو عمدية أخطاء أي وجود وعدم والصحة السالمة حتقيق •
للمصاحل أو أن استمرارها يصعب حتقيق  ديدا اوجوده يشكل اليت تلك خاصة باستمرارها السماح وعدم االحنرافات حماربة •

 .ألعمالنتائج جيدة ل
شركات وبالتايل جينب ال هذه األخطاء حدوث مينع الذي الوقائي النظام استخدام بل ممكن قدر أدىن إىل األخطاء تقليل •

 1.احلدوثتكاليف و أعباء هذه 
اللجان املتخصصة و تطبيق  وتشكيل الداخلية الرقابة أطر حتديد عرب الشركة أداء على واإلشراف الرقابة عملية احلوكمة تسهل •

   2الشفافية و اإلفصاح .
  أهداف الحوكمة:

 للمؤسسات االستثمارات ،وجذب التنافسية العالقات ،وزيادة األداء دعم يف للمؤسسات السليمة احلوكمة تساعد     
  عام و ذلك من خالل : بشكل االقتصاد وحتسني

 حتقيق العدالة و الشفافية و حق املسائلة مبا يسمح لكل ذي مصلحة أن يستجوب اإلدارة. •
 محاية حقوق املسامهني و تعظيم عائدهم . •
 ضمان وجود هياكل إدارية متكن من حماسبة إدارة املؤسسة أمام مسامهيها. •
 على املؤسسة مبا يسمح بالرقابة على املؤسسة.الكفاءة و الشفافية  •
 وجود املعاملة العادلة و املتساوية جلميع املسامهني . •
 إمكانية اللجوء إىل التشريع و القوانني يف حدوث خمالفة ملبادئ العدالة يف املعامالت. •
  3مساندة جهود اإلدارة على املدى الطويل التأكد من قدرة املسامهني يف ممارسة سلطتهم بالتدخل يف حالة ظهور املشاكل  و •

                                                           

يف احلد من الفساد املايل و اإلداري ، امللتقى الوطين : حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل و  دور آليات احلوكمة :بروش زين الدين ، دهيمي جابر   1
  . 05 ،، ص 2012ماي  07 -06اإلداري ، جامعة حممد خيضر بسكرة : يومي 

  . 12سلسلة النشرات التثقيفية ملركز أبو ظيب للحوكمة ، مرجع سابق ، ص    2
  . 20-19،سابق ، ص صيونس جعادي ، مرجع   3
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  لحوكمة الجبائية المطلب الثالث :ا

  : يفتعار سنحاول تقدمي عدة  تعريف الحوكمة الجبائية : -01

" تلك القواعد و األنظمة و تعرف الشؤون االقتصادية و املالية التابعة للمفوضية األوروبية احلوكمة بأا ::01تعريف 
  1سياسة امليزانية و التخطيط و املوافقة عليها و تنفيذها و مراقبتها ". اإلجراءات اليت تؤثر على

 .بلد يف اجلبائية السياسة سري تنظم اليت اجلبائية املؤسسية الرتتيبات تعرف احلوكمة اجلباية على أا :" جمموعة: 02تعريف 
؛ أطر امليزانية متوسطة األجل ؛ إنشاء السلطات املالية  وتشمل هذه الرتتيبات على سبيل املثال : القواعد القانونية اجلبائية

  2املستقلة ".
 بأا :"تعين األدوار و املسؤوليات اجلديدة لإلدارات اجلبائية لتحقيق Sandrine Groultف يعر  كما  :03تعريف 
 3."للجمهور اجلبائية املعلومات وحتويل لنقل املعتمدة والشفافية اجلبائية الرقابة يف الصالبة
  اخرى خارجيةو إن للحوكمة اجلبائية حمددات داخلية : محددات الحوكمة الجبائية   -2

  :و اليت تعرف كما يليالحوكمة الجبائية الداخلية : �

 :على تعتمد املؤسسة يف اجلبائية احلوكمة أن  Béatrice et Vincent  من كل يرى
 املؤسسة. يف اجلبائية الوظيفة إنشاء •
 املصادقة أجل من واحملاسبية اجلبائية الوظيفة أطراف مجيع فيه ُيشارك جبائي تقرير بوضع وذلك اجلبائية املعلومات مصداقية •

 .للمؤسسة احلقيقي الضريبة ومعدل اجلاري الضريبة معدل على
  مبادئ باحرتام وذلك ،تغطيتها أجل من املؤونات حبساب اجلبائي املخطر تسيري •

  ) املخصصات و االلتزامات الطارئة .IAS37الدولية( احملاسبية املعايري

 Tax packages ،portails fiscauمثل اجلبائية املعلومات ختزين و حتليل أجل من اآليل اإلعالم وسائل استخدام •
،par intranet،احلقيقي. الضريبة ومعدل املؤجل الضريبة معدل حساب 
 .اجلبائية يف املخاطر والتحكم عنها املعلن اجلبائية املعلومات مصداقية من للتأكد وذلك،اإلدارة جملس أجندة يف اجلباية وضع •

  4 ."املؤسسة داخل أداء بأحسن اجلبائية الوظيفة تنظيم " تعين اجلبائية احلوكمة أن H.Pidaud .ويرى 

                                                           
1 De Simone Elina, Fiscal Discipline, Transparency and Fiscal Governance: A Structural Equation 

Modelapproach, Department of Economic Studies "S. Vinci" and CRISEI - Parthenope University, Naples, Italy and 
Department of Social Sciences- University of Naples L’Orientale, P,1. 
2Georgia Kaplanoglou and Vassilis T. Rapanos, The Greek Fiscal Crisisand the Role of Fiscal  Governance, Hellenic 
Observatory or the LSE, June 2011, P,2 .  

  .146،، ص2015،  08اجلبائية لسياسة اإلنفاق اجلبائي يف اجلزائر، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد واقع احلوكمة : مولود مليكاوي  3
  . 21 ،فايزة بوخلوف ، مرجع سابق ، ص  4
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  الحوكمة الجبائية الخارجية:

 وباألخص األهداف وحتقيق العمل سري حسن تضمن إجراءات و وضوابط قواعد أا : "جمموعة على تعرف كما        
  1.اجلبائية " يف املسائل األخذة واألطراف املؤسسة بني املصداقية وتعزيز الشفافية توفري
 إدارة حسن تضمن اليت والقواعد القوانني تنفيذ يضمن وجودها أن إىل اخلارجية اجلبائية احلوكمة أمهية وترجع -    

  2اخلاص. والعائد االجتماعي العائد بني التعارض من تقلل واليت،املنظمات
 بثقافة املرتبطة العوامل من أخرى مبجموعة تتأثر بدورها هي خارجية أم داخلية كانت سواء احملددات هذه أن كما     

  األفراد. لدى والوعي التعليم ومستوى واالقتصادي السياسي والنظام الدولة
   واقتراحات منظمة التعاون والتنمية للحوكمة الجبائية الجيدة: بادئ الرئيسية للحوكمة الجبائيةالم ثانيا: 

  تتمثل املبادئ الرئيسية للحوكمة اجلبائية يف ما يلي : :المبادئ الرئيسية للحوكمة الجبائية/ 1

  أوال : اإلنصاف الجبائي :   

 جبائية إجراءات من" الواسع مبفهومه ككل اجلبائي النظام عدالة حتقيق إىل ينصرف اجلبائي إن مفهوم اإلنصاف      
الذي  والعملي الفقهي واخلالف معني وقت ويف معني جمتمع يف املطبقة اجلبائية السياسة وفلسفة جبائية وإدارة جبائي وهيكل

 العدالة ذاا حيث بقي مفهوم حد يف العدالة ملفهوم والذاتية املوضوعية باحلدود يتعلق إمنا املفهوم هذا وضبط حتديد يف يثار
 للتغيري وقابل ونسيب مضغاا معيار ذايت و لكو  البحت االقتصادي للتحليل احملاوالت عديد رغم الغموض يشوبه الضريبية
 العدالة فتعريف لذلكا  امليدانية وعالقته باجلباية خربته ومدى فيه يكتب الذي ومكانه ولزمانه احمللل آلراء وفقا والتعديل

 "اجلمال أو اخلري أو احلق لتعريف حماولة أي يعرتي ما الصعاب من يعرتيها خاصة بصفة الضريبية والعدالة عامة بصفة
 جهة ومن جهة من للضريبة األساسية املبادئ من كمبدأ العدالة على يرتكز الذي اجلبائي اإلنصاف فإن ذلك من وبالرغم،

 توزيع عدالة يف وإمنا فقط والثروة الدخل توزيع يف ليس االجتماعية العدالة لتحقيق سيادية أداة الوقت نفس يف هي أخرى
  3الالحقة . لألجيال دميومتها وضمان وتشجيع وحتفيزها األنشطة

  

  

  

                                                           
1
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^mد 
،  2012ديسمرب  17-15لبنان ،  -طرابلس اجلنان املعرفة، جامعة عصر يف اإلدارة عوملة الدويل العلمي ومعايريها، املؤمتر احلوكمة حمددات :غادر ياسني حممد   2

  .16 ،ص
 على القضاء يف احلكومات اسرتاتيجيات :الدويل ئر، امللتقىاباجلز حالة-املستدام العمل وحتقيق املستدامة التنمية لتمويل اجلبائية النفقات حوكمة :عجالن العياشي  3

  .7،املسيلة، ص املستدامة، جامعة التنمية وحتقيق البطالة
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  ثانيا : الوعي الجبائي :  

 ما مواجهة على الدولة تعني مادية تضحيات من ذلك يقتضيه وما وطنه حنو بواجبه املواطن شعور " اجلبائي بالوعي يقصد   

  1. "أعباء من عليها يلقى

 جهة من الضريبية واإلدارة،جهة من املكلف بني الثقة جسور لبناء وضروري جدا هام دور هلا املكلف وعي قضية أن كما      
 بينه العالقة على سلباً  ذلك انعكس كلما املكلف لدى الضرييب الوعي مستوى تدىن فكلما ذلك من العكس وعلى،أخرى
 لدى ضرييب وعي هناك كان كلما انه حيث،احملصلة الضريبية املبالغ زيادة يف كبرية أمهية املكلف لوعي فان وكذلك،الضريبية اإلدارة وبني

  2للدولة. العامة اخلزينة على األموال ضياع عدم ضمان وبالتايل،الضرييب التهرب تناقص كلما املكلف

  ثالثا : الثقافة الجبائية :   

 معىن هلذا والعادات ) وفقا السلوكيات والتوقعات ( أي والقيم واملعتقدات واملواقف واملعارف األفكار يف الثقافة تتمثل      
 واجلماعات األفراد بني العالقة وكذلك الضريبية البيئة حول أشياء وتفعل الناس تفكري طريقة على تنطوي قد الضريبية الثقافة

وجباة  الضرائب دافعي بني العالقة يف تضمينها مت اليت والسلوكيات والتوقعات القيم إىل تشري اأ أي .الضرييب النظام يف
    3الضرائب.

 بالنظام واملتصلة الصلة ذات الرمسية وغري الرمسية املؤسسات مجيع يف تتمثل و بلد بكل اخلاصة الضريبة الثقافة فهي    
 والعالقات تبعيات ذلك يف مبا،البالد ثقافة يف التارخيية الناحية من يتجزأ ال جزء هي واليت،العملي والتنفيذ الوطين الضرييب
    4.املستمر تفاعلها عن النامجة

 أا تربط أيضا باملسائل كما،املادية واملعنوية القيم ونقل النشاط بأنواع وترتبط الوطنية الثقافة من جزء الضريبية الثقافة ومتثل  
  5.فيها املؤثرة واخلارجية الداخلية والعوامل الضريبة على الطارئة كالتغريات بالضريبة العالقة ذات

  

                                                           

ظل التنمية  يف البطالة مكافحة يف احلكومة إسرتاتيجية حول البطالة، ملتقى على القضاء جلهود كهدف الضرييب التهرب مكافحة :نبيلة اجليالين، ميمون بلواضح  1
  .07،املستدامة ، ص

 النجاح جامعة الضريبية، منشورة،  املنازعات يف ماجستري واجلباية، مذكرة التحصيل على وأثرها الضريبية واإلدارة املكلف بني العالقة :الغفور عبد امحد فايز حسام  2
  .7،، ص 2008فلسطني،  _ نابلس يف الوطنية

3  Pakarang Chuenjit, The Culture of Taxation: Definition and Conceptual Approaches for Tax Administration, 
Journal of Population and Social Studies, Volume 22 Number 1 January 2014 : 14-34 DOI 10.14456/jpss.2014.4 , p,19. 
4 Birger Nerré, Modeling Tax Culture, University of Hamburg, Germany This paper has been presented at the Annual 
Meeting of the Public Choice Society (first draft) in San Diego, CA, March 22-24, 2002, at the 95th Annual Conference on 
Taxation of the National Tax Association (second draft) in Orlando, FL, November 14-16, 2002, and at the 59th Congress of 
the International Institute of Public Finance (third draft) in Prague, Czech Republic, August 25-29, 2003,p,3. 

 ،بسكرة  _ خيضر حممد منشورة جامعة غري،حماسيب  فحص ،ختصص ماسرت مذكرة ،الضرييب التهرب ظاهرة من احلد يف الضريبية الثقافة أمهية :صباح الدامي عبد  5
   .2014، 144ص،
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  و المسائلة: المحاسبة رابعا: 

 على تعزيز تعمل املالية السلطة ملوظفي املمنوحة والصالحيات املسئوليات وفق وعلى واحملاسبة للمساءلة أنظمة توفر إن    
 1.واإلداري املايل الفساد من واحلد العاملني أداء حتسني على تعمل كما أا،التنفيذية اإلدارة العالقة بنزاهة ذات األطراف ثقة
 الرقابة مبراقبة املالية للرقابة العليا األجهزة وتقوم،الرقابية األجهزة لعمل أساسيا نشاطا الرقابة خالل من املساءلة تعزيز ويظل  

  2األنظمة. و للقواعد املراجعة الكيانات امتثال على
  خامسا: الشفافية الجبائية:     
على  الضريبية والتعليمات واألنظمة القوانني عرض خالهلا من ميكن اليت الطريقة أو األسلوب هي اجلبائية الشفافية إن        

 3.دخوهلم على املفروضة الضريبة مقدار معرفة يف زيادة قدرم  إىل يؤدي أن شأنه من املكلفني وذلك
    تقدمي مبعىن اإلجراءات وتعقد والغموض اللبس عن بعيدا وشفافا واضحا األمر جعلإىل  عموما الشفافية دفحبيث 

  4.حيدث ما لكل حقيقية صورة
                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

الثامن،  ومالية، الد،  حماسبية دراسات جملةالضريبية،  لإلدارة االسرتاتيجي األداء حتسني يف احلوكمة دور :حسني كاظم علي .ق.علي، م احلسني عبد مصطفى  1
  . 144،، ص 2013األول،  ، الفصل 22 العدد

2  OECD Public Governance Reviews: Supreme Audit Institutions and Good Governance 

Oversight, Insight and Foresight, Preliminary Print Highlights, OECD 2015, P, 8. 
 اىل املقدم.النزاهة ثقافة وتعميم الفساد ملواجهة شاملة وطنية اسرتاتيجية حنو للضرائب، مؤمتر العامة اهليئة يف تطبيقها وافاق الضريبة شفافية :احلميد عبد عمار ياسر 3

  .8 ،، ص 2008اجلامعة، بغداد،  الرافدين النزاهة، كلية هيئة
  .42 ،ص ختصص حوكمة الشركات، منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ،املؤسسات العائلية يف اجلزائر، مذكرة ايستري  : حوكمةقصاص فتيحة 4
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  مبادئ الحوكمة الجبائية.): 03الشكل رقم (

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .المصدر: من إعداد الطلبة

 الجيدة :  الجبائية للحوكمة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة اقتراحات  / 2    

 :يلي كما االقرتاحات وهذه،جيدة جبائية حوكمة لتحقيق اقرتاحات سبعة االقتصادية والتنمية التعاون منظمة قدمت   
 .اجلبائي االنضباط وفرض اجلبائي النظام يف الشفافية حتقيق ميكن حىت :الجبائي التهرب مكافحة :أوال     

 واحلكومات منسقة بني اتمع هناك جهود تكون أن جيب   المشروعة: غير األموال رؤوس تدفقات وقف :ثانيا    
 التهرب متارس اليت فالشركات،املالية واملراكز اجلبائية امللذات حنو خصوصا املشروعة غري األموال رؤوس تدفقات إلدارة الدولية
 مجيع على القضاء فيجب،للعدالة ختضع أن جيب ولكن،السوداء القائمة على فقط تدرج أن ينبغي ال التجاري الضرييب
 .املناسبة التشريعات وضع خالل من صارمة وضوابط رؤوس األموال غري املشروعة و وضع آليات تدفقات تسهل اليت الفرص

  :التحويل أسعار استعمال إساءة مكافحة  :ثالثا   

 والسياق القانوين النظام مع وتكييفها حمددة تشريعية تدابري وضع يتطلب التحويل أسعار استعمال إساءة مكافحة إن 
 اإلدارية القدرات مع يتوافق علميا منهجا ذلك ويتطلب،االنضباط لفرض الالزمة اإلدارية القدرات تعزيز أجل من االقتصادي
  بلد. كل يف املتاحة واملؤسسية

إلنــــــــصــافـــ الجــــــــــــــبائي    ا  

 الوعـــــــــــــــــي الجبـــــــــــــــــــائي

و        المـــــحــــاســــبة

  المـــســـائــــــلــة

 

 الثــــــــــــقــــــافة الجــــــــــــــــائية

الشـــــفـــافــــيــــة الجــــــبــــــائــيــة       

ــبـــــــــــادئ             مـــــــــــ

ــــوكـــــــمــــــــة   الجــــــبـــــــــــائـــيــــة   الحــ
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  الجبائي للنظام الفعالة اإلدارة :رابعا
 العامة املالية إدارة يف الثقة أيضا تولد فهي،االقتصادية التنمية أجل من املوارد تعبئة من الضرييب للنظام الفعالة اإلدارة تسمح 

 عدالة وتنقسم،كبري حد إىل عادل غري بأنه البلدان من العديد يف الضرييب النظام يتصف .الراشد احلكم يف هام عنصر وهي
 كما مماثلة ظروف يف املعاملة نفس األفراد معاملة األفقية العدالة وتتطلب،الرأسية والعدالة األفقية العدالة إىل الضرييب النظام

 األفراد إخضاع على اجلبائية السلطات قدرة فعدم .مماثلة غري ظروف يف خمتلفة معاملة األفراد معاملة الرأسية العدالة تتطلب
 وخيمة عواقب له الضرييب التهرب تسهل اليت الضريبية امللذات أو اخلارجية املالية املراكز بسبب للضرائب والشركات األثرياء

 يف أكرب عدالة هناك كانت إذا العامة املالية إدارة تعزيز يتم وسوف،البلد يف اجلبائية واحلوكمة الضريبية النظم نزاهة على
   .الضرائب وإدارة التطبيق

   الجبائي: الفساد مكافحة :خامسا

 الضرييب الوعي يقوض فالفساد،اجلبائي للنظام شرعية خللق أولوية هو اجلبائية اإلدارة مستوى على الفساد مكافحة إن   
 يكون ما غالبا الذي اخلاص القطاع قبل من املؤهلني اجلبائيني املختصني اجنذاب هو آخر حتد وهناك،الضريبية واإليرادات

 يف تأخذ حلول عن البحث احلكومات على جيب لذلك،العام القطاع من جاذبية أكثر عمل وظروف أجور تقدمي على قادر
 .اجلبائية اإلدارة مستوى على رشوةال لتجنب العاديني باملوظفني مقارنة اجلبائية اإلدارات ملديري خمتلفة أجور دفع االعتبار

 الجبائي اإلنفاق من الحد :سادسا

 ذلك ويعتمد االستثمار عوائق على للتغلب التكلفة حيث من فعالة وسيلة يعترب اجلبائي اإلنفاق استخدام فإن الواقع يف   
 من التنبؤعلى  رة والقد واليقني الشفافية إقامة احلكومات على وجيب،املضيف البلد يف االستثمار وخصائص ظروف على

 واسع امش  تتجاوز أن املمكن من لالستثمار اجلبائي اإلنفاق خالل من اجلبائية اإليرادات ففقدان،الضريبية املعاملة
 ضغطا خيلق االستثمارات جلذب الدول بني املنافسة فإن أخرى جهة مناالمتياز. منح قبل املتوقعة اإليرادات تكاليف

 أولوية السياسات لصانعي يكون أن وينبغي اإلقليمي اجلبائي التعاون من بد ال لذلك،اجلبائية احلوافز استخدام يف لالستمرار
 .التصدير وحوافز اجلبائية اإلعفاءات مثل الضارة اجلبائية التفضيالت معظم من للحد

  :الجبائي االنضباط ثقافة لترسيخ تدابير إعداد :سابعا

 :على الضرائب دافعي ثقافة لتعزيز املنشأة التدابري تشتمل أن ينبغي
 .اجلبائي االحتيال حاالت عن الكشف يتم عندما العقوبات تطبيق ينبغي •
 .كمجرمني وليس كعمالء الضرائب لدافعي اجلبائية اإلدارة نظرة •
  واإلعالم االتصال لتكنولوجيات اجلبائية اإلدارة وتطبيق جيد بشكل التوعية محالت تنفيذ •
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   1.اجلبائي االنضباط متطلبات وتفهم تقبل الضرائبلدافعي  يضمن

  ثالثا: ترشيد الرقابة الجبائية في إطار حوكمة جبائية

جيدة، ووفقا ملقرتحات منظمة التعاون والتنمية  يرى الباحثون أن الرقابة اجلبائية تعترب آلية من آليات حتقق حوكمة جبائية

االقتصادية ،فإن ما يشري إىل أن ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمة جبائية ميكن تلخيصه يف عناصر املتعلقة بالرقابة اجلبائية 

  وكذا التهرب الضرييب وهي كما يلي :

  أوال :مكافحة التهرب الضريبي

   النظام اجلبائي وفرض االنضباط اجلبائي حىت ميكن حتقيق الشفافية  يف

  ثانيا :اإلدارة الفعالة للنظام الجبائي 

فهي تولد الثقة يف إدارة املالية العامة وهي  تسمح اإلدارة الفعالة للنظام الضرييب من تعبئة املوارد من أجل التنمية االقتصادية،

ري من الدول .إن عدم قدرة السلطات على إخضاع  الشركات عنصر هام يف احلكم الراشد .فهذا النظام غري عادل يف الكث

وأصحاب األموال للضرائب بسبب مراكزهم املالية اخلارجية أو اجلنات الضريبية اليت  تسهل التهرب الضرييب فينجم عنه  

تطبيق وإدارة الضرائب عواقب وخيمة على نزاهة النظم الضريبية واحلوكمة اجليائية يف البلد ،إذا كانت هناك عدالة أكرب يف ال

  سيتم تعزيز إدارة املالية العامة .

  ثالثا: مكافحة الفساد الجبائي 

ألنه يهدم الوعي الضرييب و اإليرادات الضريبية ،  خللق شرعية للنظام الضرييب البد من القضاء على فساد  اإلدارة اجلبائية ،

وهناك عائق أخر وهو اجتاه املختصني املؤهلني حنو اخلاص ملا يقدمه من امتيازات و  ظروف عمل اجليدة ،على عكس ما 

ة لتجنب يقدمه القطاع العام ،لذا وجب على احلكومات إجياد حلول ومنح االمتيازات و دفع األجور ملديري اإلدارة اجلبائي

  الرشوة على مستوى اإلدارة اجلبائية .

  رابعا:إعداد تدابير لترسيخ ثقافة االنضباط الجبائي

  ينبغي أن تشمل التدابري املنشأة لتعزيز ثقافة دافعي الضرائب على:

  جيب تطبيق العقوبات عندما يتم الكشف عن حاالت االحتيال اجلبائي ؛

  ؛كعمالء وليس كمجرمني نظرة اإلدارة اجلبائية لدافعي الضرائب  

                                                           

1
  .147 ،مولود مليكاوي، مرجع سابق، ص  
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تنفيذ محالت التوعية بشكل جيد و تطبيق اإلدارة اجلبائية لتكنولوجيا االتصال واإلعالم  يضمن لدافعي الضرائب تقبل 
  وتفهم متطلبات االنضباط اجلبائي

  المبحث الثاني: األبحاث و الدراسات العلمية السابقة.

قام العديد من الباحثني يف ميدان اجلباية بإجراء حبوث و دراسات خمتلفة يف جمال الرقابة اجلبائية و احلوكمة حيث        
توجد منها دراسات  حملية ،عربية تطرقت إيل هذا امليدان وأخري أجنبية و سيتم يف هذا املبحث عرض بعض الدراسات 

  حلوكمة .العلمية السابقة و اليت هلا عالقة بالرقابة و ا

  .المطلب األول: الدراسات العربية
مت إجراء العديد من الدراسات يف الوطن العريب حول موضوع الرقابة اجلبائية و كذا احلوكمة اجلبائية منها ما هي حملية       

  جزائرية و أخري عربية و سيتم من خالل هذا املطلب عرض بعض هذه الدراسات :

" ، هي عبارة عن الجبائية لسياسة اإلنفاق الجبائي في الجزائر  واقع الحوكمةعنوان" : حتت وي امليك _دراسة مولود1
حاول يف هذا املقال إبراز واقع احلوكمة اجلبائية لسياسة اإلنفاق 2015مقال منشور يف جملة أداء املؤسسات اجلزائرية لسنة 

  مهها:ليصل الباحث يف األخري إيل مجلة من النتائج أ، اجلبائي يف اجلزائر
إن استخدام اإلنفاق اجلبائي يف اجلزائر بغرض تشجيع االستثمار يواجه العديد من العراقيل و التحديات و لعل أبرزها ظاهرة  �

  التهرب الضرييب و القطاع املوازي .
، وهو ما يتيح  تعدد و تنوع أشكال اإلنفاق اجلبائي يؤدي إيل تعقد النظام اجلبائي و صعوبة مراقبته من طرف اإلدارة اجلبائية �

  الفرصة أمام بعض أشباه املستثمرين إيل حتني الفرصة و استخدام اإلنفاق اجلبائي ألغراض مضاربية.
: جامعة املسيلة حتت عنوان "حوكمة النفقات اجلبائية لتمويل التنمية املستدامة و حتقيق العمل  _ دراسة العياشي عجالن2

لتقي الدويل اسرتاجتيات احلكومات يف القضاء علي البطالة و حتقيق التنمية املستدامة امل 2015سنة حالة باجلزائر ،  املستدام"
دف هذه املداخلة إيل تقدمي مقاربة ميدانية حلكومة و ترشيد النفقات اجلبائية احملفزة و املشجعة لالستثمار ، ليصل الباحث 

  يف األخري إيل مجلة من النتائج أمهها:
  دورا فعاال يف حتسني األداء املايل للشركات . تلعب مبادئ احلوكمة �
مدخل احلكم الراشد و حوكمة النظام اجلبائي و النفقات اجلبائية و ترشيد اإلنفاق العام آليات أساسية لتحقيق العدل و  �

 اإلنصاف علي مستوي األعمال و فرص العمل وضمان حلقوق األجيال القادمة.

توراه بعنوان:"فعالية تطبيق مبادئ احلوكمة يف دعم مقومات اإلفصاح وأثرها رسالة دك) 2014_دراسة ضويفي حمزة (3
  علي األداء املايل" دراسة ميدانية موعة من الشركات التابعة مع سونلغاز.
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  أهم النتائج: 

اإلدارة يتم تطبيق مبادئ احلوكمة من خالل جمموعة من اآلليات صنفت إيل آليات حوكمة داخلية تتم من خالل جملس  �
  وجلنة التدقيق الداخلي.

  تأثري نظام احلوكمة علي شفافية التقارير املالية داخل الشركات يكون يف مرحلة اإلعداد و املراجعة و االستخدام. �
  إن التطبيق السليم احلوكمة يؤدي إيل دعم مقومات اإلفصاح وهذا يؤدي بدوره إيل زيادة فرص التمويل. �
  الشركات يف اجلزائر موزعة يف جمموعة  من القوانني املتعلقة أساسا بقطاع أعمال الشركات. ممارسة مبادئ حوكمة �
  .%88و  % 83التزام الشركات عينة الدراسة مببادئ احلوكمة ،و ممارسة احلوكمة لعينة الدراسة ترتاوح مابني �

"و تعترب رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  بعنوان "أثر الرقابة اجلبائية علي اإليرادات اجلبائية _دراسة لبوقرة مريم4
  : 2015املاجستري يف العلوم التجارية ختصص حماسبة و تدقيق جبامعة البويرة  لسنة 

قامت هذه الدراسة علي طرح إشكالية مدي تأثري الرقابة اجلبائية يف زيادة اإليرادات اجلبائية ،و قامت الباحثة بتقدمي مفاهيم 
مث تطرقت إيل ذكر اإلجراءات الرقابية املتبعة ، و كانت أهم النتائج املستوحاة من الدراسة هي أن ضعف مرونة للرقابة اجلبائية 

القوانني اجلبائية و عدم استقرارها يؤثر و يقلل بشكل ملحوظ من كفاءة الرقابة اجلبائية، باإلضافة إيل تدهور و انعدام 
ة بشكل عام ، كما أن قلة الكفاءات البشرية و الوسائل املادية يف امليدان اجلبائي االتصال اجليد بني املكلف و اإلدارة اجلبائي

  سواء من اجلانب القانوين أو احملاسيب له تأثري عميق علي فعالية و قوة عملية الرقابة اجلبائية ككل.
ابة اجلبائية "و هي مذكرة مقدمة عبري حول "دور املنازعات اجلبائية يف تقييم فعالية الرق _ دراسة أمدلل أميرة و زهراوي5

ملتطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم التجارية  ختصص حماسبة وجباية  جبامعة حممد البشري اإلبراهيمي للسنة 
  : 2015الدراسية

لبحث إيل قامت الباحثة من خالل دراستها مبعاجلة موضوع دور املنازعات اجلبائية يف تقييم فعالية الرقابة اجلبائية ، وهدف ا
دراسة أثر العدالة الضريبية علي االستقرار النفسي لدي املكلفني ورفع مستوي الثقة بني خمتلف األطراف ، وكذا تبيان أطراف 
النزاع الضرييب و طرق إائه إداريا و قضائيا مع حماولة شرح أهم مراحل تسوية النزاع ، باإلضافة إيل دراسة أهم الضمانات 

  ة للمكلف  بالضريبة يف مواجهة إدارة الضرائب و تبيان دور املنازعات اجلبائية يف تقييم فعالية الرقابة اجلبائية.القانونية املمنوح
وخلصت الدراسة إيل ضرورة حتديد معايري واضحة و شفافة و موضوعية النتقاء املكلفني الذين سيتم إخضاعهم للرقابة 

. إضافة إيل أن العملية الرقابية جيب أن تتم  من طرف مصاحل جبائية  خمولة  اجلبائية و عدم الرتكيز علي قطاعات دون غريها
قانونا بذلك ، تتبع طرق و إجراءات أمهها الرقابة الشكلية و الرقابة علي الوثائق و هذا علي مستوي خمتلف مصاحل الضرائب 

ستجدات املتعلقة بتحيينها عن طريق القوانني املعنية ا، و كذلك  وجوب االطالع الدائم علي القوانني اجلبائية مع كل امل
املالية و التعليمات الصادرة من طرف املديرية العامة للضرائب ،لتساعد العون اجلبائي يف أداء مهامه و عدم الوقوع يف أي 

نازعات   نصوص عدلت أو ألغيت مما تسبب له جتاوزات يف حق املكلف أو يف حق اإلدارة اجلبائية ومن النتائج أيضا  للم
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اجلبائية دور فعال يف احلكم علي فعالية الرقابة اجلبائية اليت تتميز بالعدالة و الصرامة يف تسوية وضعية املكلفني ، و هذا حلرص 
األعوان احملققني علي تطبيق حق االطالع أو املعاينة الذي يساعدهم علي كشف األخطاء و التجاوزات اليت ارتكبها 

وكذلك أن التحقيقات اجلبائية اليت تتم علي مستوي مديرية الضرائب أكثر جناعة من  ن قصداملكلفون عن قصد أو دو 
  التحقيقات اليت تتم علي مستوي املفتشيات (التحقيقات  الشاملة ). 

 :"املعلومات احملاسبية و الرقابة اجلبائية :، مذكرة مقدمة كجزء متطلبات نيل شهادة املاجستري يف _دراسة سهام كردودي 6
، و مت التوصل إىل أن  2009- 2008علوم التسيري ، ختصص املؤسسات الصغرية و املتوسطة  ، جامعة بسكرة ،

  املعلومات احملاسبية تساعد عملية الرقابة اجلبائية للمسامهة يف احلد من ظاهرة التهرب و الغش الضرييب. 
    المطلب الثاني: الدراسات األجنبية.

  بعنوان "حوكمة الشركات و األداء املايل".Brown ,caylor2004)(:_دراسة براون و كايلور  1

 أهم النتائج :

 وجود تطبيق متفاوت حلوكمة الشركات حمل الدراسة. �

 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني جودة احلوكمة وبني مؤشرات األداء املايل . �

 خصوصا فيما خيص عالقة جلنة التدقيق . على كيفية تطبيق احلوكمة  Sarbanes oxleyأثر قانون  �

بعنوان : أخذ محاية املسامهني على حممل اجلد ؟  حوكمة  Baums T, Scott K ,2005)_ دراسة بوم وسكوت (2
  الشركات يف الواليات املتحدة وأملانيا.

  نتائج الدراسة:

أوجه االختالف بني النموذج اخلارجي املمثل يف الواليات املتحدة األمريكية والداخلي يف أملانيا يكمن يف درجة امللكية و  إن �
  هوية الفئة املتحكمة من محلة األسهم.

  يعتمد النموذج اخلارجي على جملس إدارة واحد أما الداخلي فيعتمد على جملسني. �

ب:"إجراءات الرقابة  اجلبائية مبوجب القانون املغريب" قدمت الدراسة الستكمال املعنونة  elothmanifouad_دراسة 3
     القانونية ،جامعة احلسن األول. متطلبات احلصول علي شهادة املاجستري ، قسم العلوم

 دف البحث انطلقت الدراسة من إشكالية كيف هو الوضع اإلجرائي احلايل للرقابة اجلبائية مبوجب القانون املغريب ،وذلك
عن الوضع الفعلي اإلجرائي احلايل للرقابة اجلبائية عن طريق استدراك وحتليل النصوص القانونية اليت حتكم الرقابة اجلبائية ،وكذا 
البحث عن اآلثار املرتتبة عنه ،وواقع تطبيقه، وتوصل الباحث إىل بعض النتائج نذكر منها : ضعف وغياب التنسيق بني إدارة 

اإلدارات و هياكل املراقبة االقتصادية املتواجدة وضعف تبادل املعلومات بينها وبني هذه اهليئات العتبارهم أن  الضرائب وكل
  ظاهرة الغش اجلبائي وتابعيتها هي مسؤولية السلطة اجلبائية فقط.
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  المطلب الثالث:التعقيب علي الدراسات.

خالل العرض و التعقيب علي الدراسات واألحباث السابقة يتضح أغلب الدراسات تتشابه مع الدراسة احلالية اليت  من     
تناولناها، مع وجود اختالفات يف معاجلة كل دراسة ونتائجها، وميكن تلخيص ما مييز دراستنا عن الدراسات السابقة يف 

  اجلدول التايل:
اسات السابقة  و الدراسة الحالية.): الفرق بين الدر 01الجدول رقم (  

 أوجه التشابه أوجه االختالف
_بعــض الدراســات تناولــت موضــوع الرقابــة و احلوكمــة كمواضــيع 
 مستقلة ،يف حني أن دراستنا مجعت بني املوضوعني .

) 2015_2004_الدراســـــــات الســـــــابقة أجريـــــــت يف الفـــــــرتة (
الل املوسـم ،بينما سـيتم بـإذن اهللا إجـراء هـذه الدراسـة احلاليـة خـ

).2019_2018الدراسي (  
_معظــم الدراســات الســابقة كــان مكــان إجــراء الدراســة امليدانيــة 
 يف املؤسسات االقتصادية بينما دراستنا كانت مبديرية الضرائب 

_اعتمـــدت معظـــم الدراســـات علـــى املـــنهج الوصـــفي و يعتـــرب 
أفضـــل مـــنهج يســـاعد يف عمليـــة تقصـــي و مجـــع املعلومـــات يف 

الدراســـات لكونـــه يســـهل اجلمـــع و الرتتيـــب و  هـــذا النـــوع مـــن
التحليــل و املناقشــة و هـــو مــن أســرع املنـــاهج البحثيــة العلميـــة 
 ،وهذا جعلنا نعتمد على املنهج الوصفي يف دراستنا هذه .
_اعتمــــدت معظــــم الدراســــات علــــى االســــتبيان كــــأداة جلمــــع 
املعلومـــات وقـــد وظفنـــا أداة االســـتبيان يف هـــذه الدراســـة ألـــا 

املوضـــــوع و املـــــنهج وكـــــذلك إمكانيـــــات الباحـــــث و  تناســـــب
 مراعاة عامل الوقت.

 المصدر: من اعداد الطالبتين

إن مجيــع الدراســات الــيت تناولناهــا يف موضــوعنا هلــا فائــدة كبــرية يف إثــراء اإلطــار النظــري املتعلــق بدراســتنا، ويف ضــبط تســاؤالت 
   حماوره  وبيان وضبط   وفرضيات الدراسة وكذا يف وجود األفكار اليت ساعدتنا كباحثني يف تصميم أداة الدراسة (االستبيان)
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	�� ا���ل 
  اجلبائية والعالقة بينهما توصلنا إىل أن:  وكمةاجلبائية، واحل الرقابةاجلة الفصل األول واملتعلق بعصرنة من خالل مع    
و  الرقابــة اجلبائيــة وســيلة الــيت متكــن اإلدارة اجلبائيــة مــن التحقــق بــأن املكلفــني ملتــزمني يف أداء واجبــام اجلبائيــة الرقابــة اجلبائيــة: •

 تصحيح األخطاء املالحظة يف إطار قوانني حمددة دف إىل التقليل من التهرب الضرييب .
  الرقابة اجلبائية حماربة االحنرافات الضريبية حتقق احلفاظ على املوارد املالية للدولة. كما مت التوصل إىل أنه من بني أهداف •
 املعتمـدة والشـفافية اجلبائيـة الرقابـة يف الصـالبة إلدارات اجلبائيـة لتحقيـقتعـين األدوار و املسـؤوليات اجلديـدة لـ احلوكمة اجلبائية: •

 ر.للجمهو  اجلبائية املعلومات وحتويل لنقل
يف املؤسســـة،  وأخـــرى خارجيـــة تتمثـــل يف تنفيـــذ  تشـــتمل احلوكمـــة اجلبائيـــة علـــى حمـــددات داخليـــة أمههـــا إنشـــاء الوظيفـــة اجلبائيـــة •

 قوانني وقواعد اليت تضمن حسن إدارة املنظمة.
إن حمور العالقة بني الرقابـة اجلبائيـة واحلوكمـة اجليائيـة هـو لكـي تكـون هنـاك رقابـة فعالـة ال بـد مـن االلتـزام احملكـم لكافـة مبـادئ  •

  وقواعد احلوكمة اجلبائية.
             



  

 

 

 

 الفصل الثاني
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  تمهيد:  

 ما على النظريّة املعرفة خالهلا مطابقة من تطبيقّية حناول دراسة ريأن جن ارتأينا السابق الفصل يف للدراسة تدعيًما         

 املعلومات وتفسري بتحليل القّيام إىل يف امليدان باإلضافة العاملني جتربة من واالستفادة العملي، الواقع يف موجود هو

 اإلحصائية احلزم برنامج استخدام مت وقد والتحاليل، املقاييس من موعة امليدانّية وإخضاعها الدراسة فرتة خالل اّمعة

 األساس هذا الدراسة وعلى استبانة خالل من مجعها متّ  اليتّ  ماتواملعلو  البيانات ، لتحليلspssللعلوم االجتماعية 

  :أساسيني ملبحثني سنتطرقّ  الفصل هذا وخالل

 الدراسة يف املتبعة واألدوات الطريقةالمبحث األول:  •

 االستبياننتائج  ومناقشة حتليل المبحث الثاني: •
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  الدراسة في المتبعة واألدوات الطريقةالمبحث األول: 

 مت اليت والربامج األدوات مجيع توضيح املبحث تقدمي ملديرية الضرائب لوالية برج بوعريريج، مث هذا يف سيتم     

 مت الثاين املطلب أما الدراسة، يف االستعانة  مت اليت األدوات مجيع شرح، مطلبني إىل املبحث تقسيم مت حيث استخدامها،

  .النتائج استخراج يف املستخدمة الربامج  توضيح

  ان يمجتمع الدراسة وإحصائيات االستب  المطلب األول:

 األدوات قبل التطرق إىل األدوات املتبعة يف الدراسة، سنتطرق أوال إىل تقدمي ملديرية العامة للضرائب، مث حتديد    

  .صحتها وثبات إثبات صدق مث ومن املناسب هلا، يف هذه الدراسة واألسلوب املستخدمة

  لضرائبا مديريةل عام تقديم األول: الفرع

  .براجمها تنفيذ يف احلكومة عليها واليت تعتمد الوطين االقتصاد يف األساسية الركائز أحد لضرائبمديرية ا تعترب  

 2007نوفمرب سنة  28املوافق ل  1428ذي القعدة عام  18مؤرخ يف  07- 36رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى -

  1يأيت: مبا للضرائب مكلفة العامة املديرية املالية، فإن وزارة يف يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية  

 وعاء الضرائب إلعداد الضرورية التدابري تنفيذ والتنظيمية وكذا التشريعية النصوص وإعداد واقرتاح دراسة على السهر �

 .اجلبائية وشبه اجلبائية والرسوم احلقوق و الضرائب وحتصيل وتصفيتها

 .جبائية أو شبه جبائية أحكام على حتتوي اليت الدولية واالتفاقات الدولية اجلبائية االتفاقيات ومناقشة حتضري على السهر �

 .اجلبائيني والتهرب الغش ملكافحة الضرورية التدابري تنفيذ �

 .طبيعتها كانت أيا والرسوم واحلقوق بالضرائب املتعلقة والقضائية اإلدارية باملنازعات التكفل على السهر �

 .اجلبائية املصاحل جناعة مؤشرات السيما اجلبائية، اإلدارة مصاحل ومردودية تسيري ومراقبة حتليل أدوات وفريت �

  وتتكون من مثاين مديريات:   

 .اجلبائيني والتنظيم التشريع مديرية .1

 .املنازعات مديرية .2

 .والتحصيل اجلبائية العمليات مديرية .3

 .والتدقيقات األحباث مديرية .4

 .اجلبائية والوثائق اإلعالم مديرية .5

                                                           
1

$�ن 
	ظ�م ا!دارة ا��ر ز�� �� وزارة ا������. 2007-10-28ا��وا�ق ل  1428ذي ا���دة ��م  �18ؤرخ ��  36- �07ر�وم ا�
	��ذي ر�م     � 
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 .والتنظيم اآليل اإلعالم مديرية .6

 .واالتصال العمومية العالقات مديرية .7

  .واملالية الوسائل إدارة مديرية .8
  الدراسةأسلوب، مجتمع وأداة الفرع الثاني:

 يعتمد على والذي التحليلي الوصفي املنهج استخدام مت حتقيقها، إىل تسعى اليت واألهداف الدراسة طبيعة على بناءأسلوب الدراسة:  .1

 أجل من بالظاهرة املعلومات املتعلقة مجع عند املنهج هذا يكتفي ال دقيقا، كما وصفا بوصفها ويهتم الواقع يف توجد كما الظاهرة دراسة

حبيث يزيد  التصور املقرتح عليها يبين إىل استنتاجات للوصول والتفسري والربط التحليل إىل يتعداه مظاهرها وعالقاا املختلفة، بل استقصاء

 .املوضوع عن املعرفة رصيد ا

  :استخدام مت وقد

 . للبحث رئيسية اإلستبانة كأداة خالل من األولية البيانات مجع إىل اللجوء مت البحث ملوضوع التحليلية اجلوانب ملعاجلة المصادر األولية: �

 يكونون الذين مجيع األفراد هو الدراسة جمتمع فان بذلك الباحث، و يدرسها اليت الظاهرة مفردات مجيع بأنه يعرفمجتمع الدراسة:  .2

مستوى  على الضرائب مديرية عمال من يتكون اتمع املستهدف فإن أهدافها و الدراسة مشكلة على بناءا الدراسة و مشكلة موضوع

 الوظيفية مت فئام مبختلف الوكاالت ذه العاملني على العشوائية العينة طريقة ) استبانة باستخدام54توزيع ( مت والية برج بوعريريج، وقد

منها  اسرتجاع مت التوزيع بعد عملية لالستالم حيث ثانية مرة بالفرد االتصال إعادة أي املباشر غري االستالم و التسليم طريق توزيعها عن

 لعدم استبانة  )02استبعاد( مت املوظفني و بعض تعاون عدم البقية بسبب اسرتداد يتم )، ومل%96بلغت ( اسرتجاع بنسبة ) استبانة52(

يوضح  املسرتجعة و االستبيانات من )92.5%نسبته( ما ) استبانه، تشكل50للتحليل ( خضع األسئلة، بذلك على اإلجابة اكتمال

 :ذلك املوايل اجلدول

   المستردة و العينة أفراد على الموزعة االستبيانات :)2(رقم الجدول

  االستبيانات المستردة  االستبيانات الموزعة  الفئة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

عمــــــــــــال اإلدارة لمديريــــــــــــة 

  الضرائب

54   100%  52  96%  

  .عداد الطالبتين بناءا على عدد االستبياناتإ المصدر من   

 يلي وفيما وصممت وفقا ألهداف الدراسة، البيانات مجع يف أساسية بصفة االستبيان على االعتماد متأداة الدراسة:  .3
 .وحتليله نشره و االستبيان حتضري خطوات

 .والبرامج المستخدمة في الدراسة االستبيان  إعدادالمطلب الثاني :مراحل 

 يف: متثلت مراحل بعدة االستبيان إعداد عملية مرت :االستبيان بناء خطوات-1
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 اإلطالع على الدراسات السابقة. �
 أخرى تفسريات إىل وال حتتاج املستجوبني قبل من للفهم قابلة تكون حبيث واضح و بسيط بأسلوب األسئلة تصميم �

 متعددة؛
 املشرّف؛ األستاذ على التحكيم لعملية االستبيان عرض �
 ) أساتذة (أنظر02مت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف الكلية، مكونة من ( �

 )؛02امللحق رقم 
) فقرة (أنظر 14احملكمني مت تعديل بعض فقرات االستبانة لتسقر يف صورا النهائية على حمورين و( آراءيف ضوء  �

 )؛01للملحق رقم 
 املوضوع عامة حول مقدمة على احتوى حيث االستبيان استمارة بتوزيعقمنا   التحكيم عملية بعد  تقسيم االستبان:  •

  :األسئلة من قسمني تضمن كما اّالستبيان، أهداف لشرح
 املشغوّل، املنصب العلمي، اجلنس، املستوى( العينة ألفراد الدميغرافية املعلومات من جمموعة يتضمن األول:  القسم •

 )اخلربة
 : )فقرة ،موزعة علي حمورين14ة، يتكون من (وهو عبارة عن حماور الدراس  :الثاني القسم •

  .)فقرات8ويتكون من ( يف مديرية الضرائب لوالية  برج بوعرريج  الرقابة اجلبائيةواقع  :األولالمحور 
  ) فقرات.6ويتكون من ( ) الرقابة اجلبائية و اإليرادات اجلبائيةحوكمةترشيد (المحور الثاني :

  تم استخدام مقياس ليكارت الخماسي 

أوافــــــــــــــق بدرجـــــــــــــــة   موافق   موافق بشدة  التصنيف 
  متوسطة

  ال أوافق بشدة  ال أوافق

  1  2  3  4  5  الدرجة
 التعديل و باحلذف الطلبة  قام و احملكمني آلراء استجيب احملكمني وقد من جمموعة على االستبيان عرض متصدق الظاهري لالستبيان:  �

  .النهائية صورته يف االستبيان خرج املقدمة، بذلك املقرتحات ضوء يف

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي نفس النتيجة لو مت إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة حتت نفس الظروف و  ثبات االستبانة: �

بعبارة أخرى إن ثبات االستبانة يعين االستقرار يف نتائجها وعدم تغيريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة  الشروط،أو

 عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة .

  

  

  جدول : معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
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النسبة المئوية   معامل الفا كرونباخ  عدد الفقرات  /

  لمعامل الفا كرونباخ

 70 %  .70  14  المحور االجمالي

  )03( انظر ملحق  spssالمصدر: من اعداد الطالبتين باالعتماد على مخرجات 

ما يدل على أا قيمة جيدة لثبات االستبانة  %70من خالل اجلدول أعاله معامل الفا كرونباخ مقبول بنسبة مقدارها 
  . ونسبة مقبولة ألغراض التحليل والدراسة

  البرامج المستخدمة في الدراسة  -4

 وذلك )03(انظر ملحق ،spssبرنامج  يف وتفريغها املتحصل البيانات كافة جتميع مت قد التحليل عملية تسهيل بغية
 النسب الرياضية حلساب الدوال خمتلف واستخدام احلسابية األخطاء يف الوقوع عدم وضمان عملية احلسابات لتسهيل

 على باالعتماد مستخلصة جداول إعداد الدراسة، مت عينة ختص اليت املعلومات وتبويب مجع خيص ويف ما واملؤشرات
  :التالية اإلحصائية األدوات استخدام مت وقد املذكور سلفا، الربنامج

 .الدراسة حمل املتغريات مستوى بشأن القرار اختاذ أجل من استعماله مت :الحسابي المتوسط .1

 معرفة مدى أجل من استخدامه مت التشتت مبقاييس تسمى اليت اإلحصائية املقاييس أهم يعترب :المعياري االنحراف .2
 .املستهدفة املتغريات مستوى يف الدراسة حمل العينة أفراد بني فروق وجود

 .املئوية والتكرارات النسب باالعتماد على خصائصه وإظهار البحث جمتمع  لوصف وذلكالمئوية والتكرارات:  النسب .3

  ملعرفة ثبات فقرات االستبياناختبار ألفا كرونباخ : .4
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  نتائج االستبيان  ومناقشة تحليلالمبحث الثاني: 

عينة الدراسة، وعرض الجتاهات أراء أفراد العينة إضافة إىل حتليل بيانات  يعرض يف هذا املبحث خصائص        

  االستبيان، باإلضافة إىل اختبار صحة الفرضيات.

  المطلب األول: تحليل خصائص عينة الدراسة

اسا يف تقوم هذه الدراسة على عدد من املتغريات التعريفية املتعلقة خبصائص أفراد العينة حمل الدراسة و املتمثلة أس

  شغول).(اجلنس، اخلربة، املستوى التعليمي، املنصب امل

 توزيع أعوان مديرية الضرائب حسب متغير الجنس. .1

  ): يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس(أعوان مديرية الضرائب).4الجدول رقم (

  اجلنس  التكرارات  النسبة املئوية

  ذكر  27  % 54

  أنثى  23  % 46

  اموع  50  % 100

  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 
  

  

  
  ): توزيع العينة حسب الجنس.04الشكل رقم                     

  التحليل:

يف حني كانت  % 54بلغت نسبة مشاركة الذكور يف اإلجابة على االستبيان والرسم البياين من خالل البيانات السابقة 

  يدل أن أغلبية  املبحثني ذكور.، أي سيطرة الفئة الذكرية على الفئة األنثوية يف عينة الدراسة، وهذا % 46اإلناث نسبة 
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 وفق متغير الخبرة:  أعوان مديرية الضرائبتوزيع .2

  ): يبني توزيع أفراد العينة حسب اخلربة05جدول رقم (
  اخلربة  التكرارات   النسبة املئوية 

  سنوات  05أقل من   6  12%

  سنوات  10إىل  05من   22   44%

  سنوات  10أكثر من   22  44%

  اموع   50  100%

  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 
  

  
  : توزيع العينة حسب اخلربة.)05شكل رقم (                           

  التحليل:

أقل من خالل اجلدول السابق والرسم البياين يتبني أن توزيع النسب حسب اخلربة ألفراد العينة، تبني أن الفئة اليت  من

 بنفس سنة 10 من ألكثر و سنوات 10 إىل 5 من الفئة مباشرة تليها ، مث%12سنوات هي أقل نسبة وقدرت ب  05

  .%44النسبة 
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  حسب المستوى التعليمي..توزيع أعوان مديرية الضرائب 3  

  ): يبني توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي 06جدول رقم (

  املستوى التعليمي  التكرارات   النسبة املئوية 
  ثانوي  5  10%
  شهادة مهنية  7  14%
  جامعي  31  62%
  دراسات عليا  7  14%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

  

  توزيع العينة حسب املستوى التعليمي. ):06الشكل رقم (                           

  التحليل: 

من خالل اجلدول السابق والرسم البياين يتبني أن توزيع النسب حسب املستوى التعليمي ألفراد العينة، متثل ما نسبته      

وتتصدرهم نسبة بني مستوى الشهادة املهنية ودراسات العليا،  %14مستوى التعليمي ثانوي، فيما تتعادل نسبة  10%

للمستوى التعليمي اجلامعي أي أن اجلامعي هي أكثر نسبة يف العينة املستهدفة وهذا يدل على أن عينة الدراسة  62%

  هي عينة مثقفة وبالتايل نفسر أن أغلب اإلجابات تتسم باملوضوعية.
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  توزيع أعوان مديرية الضرائب حسب المنصب المشغول. .4

  ): يبني توزيع أفراد العينة حسب املنصب املشغول 07جدول رقم (

  املنصب املشغول   التكرارات   النسبة املئوية
  عامل حتكم   6  12%
  إطار   26  52%
  إطار مسري  18  36%

  اموع  50  100%
  .spssإعداد الطالبتين بناء على مخرجات  المصدر: من

  

  توزيع العينة حسب املنصب املشغول  ):07الشكل رقم (                           

  التحليل:

تليها ما نسبته  ، مث%12نسبة  بلغت حتكم عاملالفئة األوىل من خالل اجلدول السابق والرسم البياين يتبني أن    

، وهذا ما يدل على وجود كفاءات يف مديرية %36بنسبة  مسري إطار فئة األخري يف إطار وهي أعلى نسبة، و52%

  الضرائب.

  تحليل وتفسير أسئلة االستبيان: المطلب الثاني 

الدراسة،  استبيان من خالل مجعها مت اليت املعلومات و البيانات لتحليل االجتماعية للعلوم إحصائية احلزمة استخدام مت

 لوصف إجابات أفراد املعياري(على مقياس ليكارت اخلماسي)، االحنراف و احلسايب الوسط من كل استخرج حيث

الدراسة، وقد قرر أن تكون فئات ودرجات إلجابات أعوان مديرية الضرائب عن كل عبارة حسب  أداة فقرات حنو العينة

  السلم املوضوع يف اجلدول التايل.
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أوافـــــــــــــــــق بدرجـــــــــــــــــة   أوافق   أوافق بشدة  اإلجتاه
  وسطةمت

  ال أوافق بشدة  ال أوافق 

  [5،  4.2 [  [4.2،  3.4 [  3.4، [ 2.6 [  [2.6،  1.8 [ [1.8،  1 [  اال
  الدراسة عينة بآراء المتعلقة النتائج تحليل و .عرض1

  تحليل اآلراء  لفقرات المحور األول :واقع الرقابة الجبائية .

االدارة الضريبية على تحقيق الحقوق و السلطات و توزيع المسـؤوليات علـى "تعمل 01): توزيع أفراد عينة س 08الجدول رقم (

  كافة الموظفين "

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  نعم  43  86%
  ال  7  14%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات  

  "توفر اإلدارة عدد كاف من المراقبين  للقيام بالعمل المخول إليهم" 02): توزيع أفراد عينة س09الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  نعم  23  46%
  ال  27  54%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

  عمل المراقب بصورة مستمرة ""تقوم اإلدارة الضريبية بمراقبة 03): توزيع أفراد عينة س10الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  نعم  30  60%
  ال  20  40%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

المعلومـات "تعمـل اإلدارة الضـريبية دورات متخصصـة للمـراقبين أو المـدققين (نظـم 04): توزيع أفـراد عينـة س 11الجدول رقم (

  ،نظم المحاسبة .....)

  المحتوى  التكرارات  النسبة المئوية

  نعم  36  72%

  ال  14  28%

  المجموع  50  100%

  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 
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  "تؤثر المهام اإلدارية الموكلة للمراقب على الفحص الضريبي " 05): توزيع أفراد عينة س12الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  نعم  33  66%
  ال  17  34%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

  "تزيد كثرة النسب الضريبية العبء على المراجعين "06): توزيع أفراد عينة س13الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسية املئوية
  نعم  22  44%
  ال  28  56%

  اموع   50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

  "تشكل اإلدارة الضريبية لجان خاصة للنظر في شكاوي المكلفين بالضريبة "07): توزيع أفراد عينة س 14الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  نعم  25  50%
  ال  25  50%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

  "تتبع اإلدارة الضريبة سياسة واضحة لالحتفاظ بالكفاءات الموجودة"): توزيع أفراد عينة س 15الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  نعم  24  48%
  ال  26  52%

  اموع  50  100%
 .spssإعداد الطالبتين بناء على مخرجات  المصدر: من

  التحليل:       

لضرائب نتائج التحليل اخلاصة باحملور األول االلتزام احملكم بنظام الرقابة اجلبائية يف مديرية ا ةتضمن اجلداول السابقت      
  العموم وكانت كالتايل:برج بوعريريج، وعليه فإن هذا احملور يشري إىل أن نسبة أراء أفراد العينة موافقة على 
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، كانت "عمل اإلدارة الضريبية على حتديد احلقوق والسلطات وتوزيع املسؤوليات على كافة املوظفني"تالعبارة األولى  �
 .جيد باإلدارةمؤشر التنظيم أن  إجابات بنعم وهذا يدل على %86بنسبة 

 غالبية اإلجابات بنسبة جاءتتوفر اإلدارة عدد كاف من املراقبني للقيام بالعمل املخول إليهم"  "العبارة الثانية �

 إجابات ب ال وهذا يدل أن اإلدارة الضريبية الزالت تفتقر للعنصر البشري للقيام بعملية الرقابة الفعالة.54%
إجابات  %60فكانت نسبة  "املراقب بصورة مستمرةبقيام اإلدارة الضريبية مبراقبة عمل "أما فيما يخص العبارة الثالثة  �

 على املراقبني من طرف اإلدارة الضريبية. بنعم وهذا ما يدعم وجود رقابة
بنعم  %72نسبة  جاءت، "صصة للمراقبنيعمل اإلدارة الضريبية دورات متخ"اليت تتمحور حول أما العبارة الرابعة  �

 تكوين ملراقبيها.الوهذا ما يدل على حرص اإلدارة الضريبية على 
إجابات بنعم وهذا  %66بنسبة "تؤثر املهام اإلدارية املوكلة للمراقب على الفحص الضرييب "العبارة الخامسة  جاءت �

 ما يؤكد صحة العبارة املتعلقة بتأثري املهام اإلدارية املوكلة للمراقب على الفحص الضرييب.
 %56زيادة كثرة النسب الضريبية تزيد من العبء على املراجعني فكانت نسبة "اليت تتمحور حول أما العبارة السادسة  �

 املراجعني.  عائق أمامإجابات ب ال وهذا يعين أن كثرة النسب الضريبية ال تشكل أي 
 اإلدارة الضريبية جلان خاصة للنظر يف شكاوي املكلفني بالضريبة" بتشكيل "املتعلقةة أما فيما يخص العبارة السابع �

 نفيها لعدم وجود أغلبية. إىلمنيل  أننا إالمما جيعل احلكم على صحة العبارة صعب  متساوية بني الرأيني.نسبة الانت فك
، فكانت "سياسة واضحة لالحتفاظ بالكفاءات املوجودةتتبع اإلدارة الضريبية ب"املتعلقة أما فيما يخص العبارة األخيرة  �

  .برأس ماهلا البشري اإلدارةجود اهتمام من طرف إجابات بنعم وهذا يعين أن و  %52نسبة 
  ترشيد(الحوكمة) الرقابة الجبائية واإليرادات الجبائية:لفقرات المحور الثاني .تحليل أراء أفراد العينة 2

  .):تحليل أراء العينة لفقرات المحور الثاني 16جدول رقم (

الوســــــــــــــــــــــــــــــــط   فقرات احملور  الرقم
  احلسايب

االحنــــــــــــــــــــــراف 
  املعياري

 اجتـــــــــــــــــــــــاه
  العبارة

  الرتتيب

مــــدقق الضــــرييب لعمليــــة الفحــــص الضـــــرييب  يــــؤثر قيــــام  1
   بكفاءة على اإليرادات الضريبية.

  1  أوافق  1.107  2.14

يِــــؤثر الفحــــص الضــــرييب مــــن قبــــل املراجــــع مــــن خــــالل   2
  إجراءات واضحة و موثقة على  اإليرادات الضريبية.

  6  أوافق  0.781  1.96

الضـــــريبية علـــــى عمـــــل املراقـــــب يـــــؤثر تشـــــعب القـــــوانني   3
  بالتايل على اإليرادات الضريبية .

  2  أوافق  1.075  2.22

التأكيد على حقوق العاملني اإلدارية والوظيفية للحقل   4
  الضرييب يزيد من اإليرادات الضريبية.

  
1.86  

  
0.904  

  
  أوافق

  
4  

تــؤثر احلــوافز املاديــة املمنوحــة للمراجــع علــى اإليــرادات   5
  الضريبية .

  5  أوافق   0.839  1.48
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6  
 
 

ـــــدى املكلفـــــني علـــــى خلـــــق  ـــــؤثر الرفـــــع مـــــن الـــــوعي ل ي
  اإلفصاح و الشفافية و بالتايل زيادة اإليرادات اجلبائية.

  
1.92  

  
0.966  

  
  أوافق

  
3  

  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات                 

الفحـــص الضـــريبي بكفـــاءة علـــى اإليـــرادات "يـــؤثر قيـــام المـــدقق الضـــريبي لعمليـــة 01): توزيـــع أفـــراد عينـــة س 17رقـــم ( الجـــدول 

  الضريبية"

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  أوافق بشدة  17  34%
  أوافق  18  36%
  أوافق بدرجة متوسطة  7  14%
  ال أوافق  7  14%
  ال أوافق بشدة  1  2%

  اموع  50  100%
  .spssإعداد الطالبتين بناء على مخرجات  المصدر: من

"يـؤثر الفحـص الضـريبي مـن قبـل المراجـع مـن خـالل إجـراءات واضـحة وموثقـة علـى 02س): توزيـع أفـراد عينـة 18الجدول رقـم (

  اإليرادات الضريبية"

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  أوافق بشدة  14  28%
  أوافق  26  52%
  أوافق بدرجة متوسطة  8  16%
  ال أوافق   2  4%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

  يؤثر تشعب القوانين الضريبية على عمل المراقب بالتالي على اإليرادات الضريبية "03): توزيع أفراد عينة س 19الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  أوافق بشدة  15  30%
  أوافق  18  36%
  أوافق بدرجة متوسطة  8  16%
  ال أوافق  9  18%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 
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"التأكيد على حقوق العاملين االدارية و الوظيفية للحقل الضريبي يزيد من اإليرادات 04): توزيع أفراد عينة س 20الجدول رقم (

  الضريبية "

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  أوافق بشدة  20  40%
  أوافق  21  42%
  أوافق بدرجة متوسطة  5  10%
  ال أوافق  4  8%

  اموع  50  100%

  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 
  على اإليرادات الضريبية "تؤثر الحوافز المادية الممنوحة للمراجع  ).05): توزيع أفراد عينة س (21الجدول رقم (

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  أوافق بشدة  33  66%
  أوافق  13  26%
  أوافق بدرجة متوسطة  2  4%
  ال أوافق  1  2%
  ال أوافق بشدة  1  2%

  اموع  50  100%
  .spssالمصدر: من إعداد الطالبتين بناء على مخرجات 

"يؤثر الرفع من الوعي لدى المكلفين على خلق اإلفصاح و الشفافية و بالتالي زيادة 06): توزيع أفراد عينة س 22الجدول رقم (

  اإليرادات الجبائية "

  احملتوى  التكرارات  النسبة املئوية
  أوافق بشدة  19  38%
  أوافق  22  44%
  أوافق بدرجة متوسطة  3  6%

  ال أوافق  6  12%
  اموع  50  100%
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  .spssإعداد الطالبتين بناء على مخرجات  المصدر: من

  التحليل: 

ترشيد(احلوكمة) الرقابة اجلبائية واإليرادات اجلبائية، وعليه :يتضمن اجلدول السابق نتائج التحليل اخلاصة باحملور الثاين   
  فإن هذا احملور يشري إىل أن نسبة أراء أفراد العينة موافقة على العموم وكانت كاتايل:

على  بكفاءة املدقق الضرييب لعملية الفحص الضرييب جاءت اإلجابات على العبارة " يؤثر قيام:بالنسبة للعبارة األولى  �
تؤكد أن الفحص  2.14ومتوسط حسايب 1.107واحنراف معياري  %84نسبة ب باجتاه موافق ، "اإليرادات الضريبية

 له تأثري إجيايب على اإليرادات الضريبية. (بكفاءة)الضرييب الفعال

من خالل إجراءات الفحص الضرييب من قبل املراجع  جاءت اإلجابات على العبارة "يؤثر:ة الثاني أما بالنسبة للعبارة �
، واحنراف معياري 1.96مبتوسط حسايب  %96نسبة باجتاه موافق ب، "على اإليرادات الضريبيةواضحة وموثقة 

 أي أن أغلبية األعوان اإلداريني يؤكدون صحة العبارة. 0.781

جاءت اإلجابات على العبارة "يؤثر تشعب القوانني الضريبية على عمل املراقب بالتايل على اإليرادات :العبارة الثالثة  �
تشعب القوانني أن  مما يؤكد،  1.075، واحنراف معياري 2.22مبتوسط حسايب ، % 82بنسبة  باجتاه موافقالضريبية"
 على عمل املراقب وبالتايل على اإليرادات الضريبية.تؤثر الضريبية 

كيد على حقوق العاملني اإلدارية والوظيفية للحقل الضرييب يزيد من التأ جاءت اإلجابات على العبارة ":العبارة الرابعة  �
مما يؤكد صحة ، 0.904واحنراف معياري ، 1.86متوسط حسايب  و% 92باجتاه موافق بنسبة، "اإليرادات الضريبية

  العبارة.

باجتاه جاءت اإلجابات على العبارة "تؤثر احلوافز املادية املمنوحة للمراجع على اإليرادات الضريبية " :العبارة الخامسة  �
على إجيابا يؤثر  وهذا ما يدل أن حتفيز املراجع 1.48و متوسط حسايب  0.839واحنراف معياري  %96موافق بنسبة 

 اإليرادات الضريبية.

جاءت اإلجابات على العبارة "يؤثر الرفع من الوعي لدى املكلفني على خلق اإلفصاح و الشفافية و  األخيرة:العبارة  �
مما ، 0.966، واحنراف معياري 1.92، مبتوسط حسايب %88 بنسبة باجتاه موافقبالتايل زيادة اإليرادات اجلبائية "

                              .اإليرادات اجلبائية يؤثر على خلق اإلفصاح و الشفافية بالتايل على لدى املكلفنيالرفع من الوعي يعين أن 
  :التعليق   

مباشرة حنكم من والدي أردنا أن يكون حول واقع الرقابة اجلبائية، حيث اخرتنا عبارات غري  :األولبالنسبة للمحور 
الرقابة اجلبائية رشيدة أم غري دلك. فحسب النتائج املتحصل عليها جند أن هناك عبارات  خالهلا على فيما إذا كانت

نالت حظ املوافقة وأخرى نالت التعادل وأخرى الرفض، واجلدير بالتدقيق انه حىت العبارات اليت نالت حظ املوافقة مل 
الرقابة اجلبائية حسب عينة الدراسة  برشادة حيث كانت النتائج متقاربة. وهدا ما جيعلنا ال حنكمتكن بأغلبية ساحقة 

  بربج بوعريريج.
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حيث أردنا معرفة  : والدي أردنا أن يكون حول عالقة ترشيد الرقابة اجلبائية واإليرادات اجلبائيةبالنسبة للمحور الثاني
العالقة بينهما من خالل استقراء جتارب العاملني باحلقل الضرييب. وقد كانت النتائج على مستوى كل العبارات باجتاه 

   اجلبائية. واإليراداتوجود عالقة طردية بني ترشيد الرقابة اجلبائية  إىلؤشر ساحقة، مما ي بأغلبيةموافق 
  

  

  

  خالصة الفصل: 

العامة لوالية برج بوعريريج، حيث تناولت  ديريةاملالفصل الثاين على الدراسة التطبيقية اليت أجريت يف  اشتمل
 من الدراسة هذه ومتت الدراسة معرفة كيفية ترشيد الرقابة اجلبائية يف ظل احلوكمة اجلبائية  هذه هدفتقدمي هلذه األخرية، 

 األداة وثبات صدق مدى ما على الكشف أجل من SPSS  امالنظو  برنامج باستخدام مناقشتها وحتليلها عرض خالل
 .الدراسة بيانات جلمع املستخدمة واألدوات املستخدم املنهج نوع إىل اإلشارة أيضا ومت هذه الدراسة، يف املستخدمة
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 خاتمة عامة

 حاولنا معاجلة إشكالية البحث اليت تتمحور "ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمة جبائية"من خالل تناولنا ملوضوع      

الدراسات ، من خالل فصلني، حيث تناول الفصل األول "جبائية ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمة امكانية  " حول

أما الفصل الثاين فتناول اإلطار التطبيقي ، وانطالقا من الفرضيات املعتمدة على  األدبية للرقابة اجلبائية واحلوكمة اجلبائية،

بالتايل اإلجابة على هذا، سوف تتضمن اخلامتة العامة للبحث اختبار الفرضيات وأهم النتائج اليت مت التوصل إليها، و 

  إشكالية البحث والتساؤالت الفرعية وعرض أهم التوصيات واملقرتحات وتقدمي أفاق البحث.

 نتائج الدراسة .1

معرفة كيفية ترشيد الرقابة اجلبائية يف ظل " وحماولة بالرقابة اجلبائية واحلوكمة اجلبائية بعد دراستنا ملختلف اجلوانب املتعلقة 

  :املستجوبني مث استخالص النتائج التاليةأراء مت دراسة وحتليل  "احلوكمة اجلبائية

 .البد من القيام حبوكمة جبائية للوصول اىل رقابة جبائية رشيدة �

 ؛حتقق حوكمة جبائية جيدةالرقابة اجلبائية آلية من آليات  �

،حيث تسعى اإلدارة اجلبائية من خالهلا للرقابة اجلبائية أمهية بالغة بالنسبة للنظام اجلبائي يف اجلزائر كونه نظام تصرحيي  �

 إىل حتسني إيرادات اخلزينة .

  الدراسةاختبار فرضيات  .2

قد مت تأكيدها من وهي حمققة،و يؤدي القيام حبوكمة جبائية إىل رقابة جبائية رشيدة"  ):والتي تنص"01اختبار الفرضية ( �

 يؤدي إىل رقابة جبائية رشيدة. خالل اجلانب النظري ،وهذا يعين أن القيام حبوكمة جبائية

زيادة اإليرادات  يفيساهم ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمة جبائية  "):والتي تنص02اختبار الفرضية ( �

اجلبائية"وهي حمققة ،وقد مت تأكيدها من خالل الدراسة امليدانية ،وهذا يعين أن ترشيد الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمة 

 من األمثل احلجم حيقق مبا اجلبائي للوعاء توسيع أفضل حتقيق  خالليساهم يف زيادة اإليرادات اجلبائية من  جبائية

 .اجلبائية اإليرادات حتصيل

  

  

  التوصيات و االقتراحات .3

 ضرورة العمل على تطبيق مبادئ احلوكمة اجلبائية يف اإلدارات الضريبية. �

 ومنحهم امتيازات،وهذا لتجنب الرشوة.توفري ظروف العمل اجليدة للمراجعني  �
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من اخلدمات  تنظيم ملتقيات حول النظام الضرييب،مع إدراج التكوين و الثقافة الضريبية للمصرحني كوا حتسن �

 االجتماعية للوطن .

 اإلجراءات اإلدارية و القوانني التشريعية املرتبطة بتحصيل الضريبة.العمل على تبسيط  �

وارد البشرية ألجهزة الرقابة اجلبائية عن طريق زيادة عدد األعوان احملققني وتدريبهم على استخدام حتسني اإلمكانيات و امل �

 أدوات التكنولوجيا املتطورة.

 حتسني العالقة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة اجلبائية وتطوير أساليب التواصل و التعامل.  �

 مة جبائية .البد من معرفة كل املراجعني اجلبائيني مباهية حوك �

  ةدراسال .أفاق4

تعترب كل من الرقابة اجلبائية و احلوكمة اجلبائية مهمني جدا يف اجلباية ،ولكن هذه الدراسة مل تتناول إال جزء بسيطا 

منهما ،لذلك ال تزال هناك العديد من اجلوانب اليت حتتاج إىل مزيد من الدراسة واليت ميكن أن تؤخذ كمواضيع مستقبلية 

  ال :،ومن أمهها على سبيل املثللبحث فيها 

 تفعيل الرقابة اجلبائية يف إطار حوكمة جبائية . •

 دراسة التجارب املختلفة لتطبيق احلوكمة اجلبائية يف اإلدارات اجلبائية. •

 مدى التزام اإلدارات الضريبية اجلزائرية بتطبيق مبادئ احلوكمة اجلبائية. •

 اجلبائية.دور احلوكمة اجلبائية يف حتقيق الرضا الوظيفي داخل اإلدارات  •

 دراسة سلوك املكلف اجتاه الرقابة اجلبائية و حوكمة جبائية. •

  ويف األخري نأمل من خالل هذه الدراسة أن تكون بداية لعمل أكرب جيب استكماله يف املستقبل بعون املوىل تعاىل
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  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  _ ريجبرج بوعر  _ اإلبراهيميالبشير محمد جامعة 

  التسييركلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم 

  

 تخصص: محاسبة و جباية معمقة

            قسم: العلوم التجارية

   اناستبي

 طار حوكمة جبائية"ترشيد الرقابة الجبائية في إ نوان"كاديمي بعماستر أطار التحضير لمذكرة في إ        

ي يعتبر أحد يديكم هذا االستبيان والذنضع بين أالوادي* رأس *  بوعريريجمديرية الضرائب لوالية برج لدى 

  كاديمي.ات التي تستخدم لجمع البيانات األولية في البحث العلمي األدو األ

مما تجعلنا نصل ، بدقة و موضوعية على جميع اسئلة محاور االستبيان باإلجابةمنكم التكرم  نأمل       

  تستخدم لغرض البحث العلمي فقط. إجاباتكمن جميع علما أ، لى نتائج بحثية دقيقة ومضبوطةإ

  .تفضلوا بقبول فائق التقدير و االحترام شاكرتان لكم و لحسن تعاونكم

 

  الطالبتين:من إعداد  �

  د/سلطاني عادل األستاذ:شراف إ                                          .بلميلود شيماء 

  .بوعافية نسرين 



  :البيانات الشخصية للعينة المدروسةاألولالقسم 

تعرف على بعض الخصائص الديموغرافية لموظفي "مديرية الضرائب لوالية برج ليهدف هذا ل        

لذا نرجو منكم التكّرم باإلجابة  ، بيانوذالك بهدف تحليل النتائج  المتحصل عليها من هذا االست ، ريج يبوعر 

  أمام العبارة المناسبة. (×) سئلة اآلتية بوضع عالمةعلى األ

  أنثى                                  ذكر           الجنس: .1

  

 سنوات  10سنوات            أكثر من  10 إلى 5من              سنوات 5منأقل الخبرة:   .2

  

 أخرى        دراسات          ثانوي            شهادة مهنية             جامعي      المستوى التعليمي:  .3

 

  

  عامل تحكم                 إطار                إطار مسير   المشغول:المنصب  .4

االستبيانمحاور  الثاني:القسم   

( مديرية في إطار حوكمة جبائية لدى الرقابة الجبائية  ترشيد  في مايلي الفقرات التي  تبين لنا  كيفية      
وعليه يرجى تحديد درجة الموافقة أو عدم الموافقة عن العبارات و ذالك بوضع   بوعريريجالضرائب لوالية برج 

  ) في الخانة المناسبة الختيارك .xعالمة (

  يرأس الواد* بوعريريجالرقابة الجبائية في مديرية الضرائب لوالية برج  واقع :األولمحور ال

  ال  نعم  فقرات المحور  الرقم
 تعمل اإلدارة الضريبية علي تحديد الحقوق و السلطات و توزيع المسؤوليات  1

  على كافة  الموظفين.
    

      المخول إليهم. توفر اإلدارة عدد كاف من المراقبين(المراجعين) للقيام بالعمل  2
      .تقوم اإلدارة الضريبية بمراقبة عمل المراقب بصورة مستمرة  3



على  تعمل اإلدارة الضريبية دورات متخصصة للمراقبين أو المدققين (مثال  4
  نظم المعلومات   نظم المحاسبة....).

    

      تؤثر المهام اإلدارية الموكلة للمراقب علي الفحص الضريبي.  5
      كثرة النسب الضريبية العبء علي المراجعين .تزيد   6
      تشكل اإلدارة الضريبية لجان خاصة للنظر  في شكاوي المكلفين بالضريبة.  7
      تتبع اإلدارة الضريبية سياسة واضحة لالحتفاظ بالكفاءات الموجودة .  8

  

  :المحور الثاني: ترشيد (الحوكمة) الرقابة الجبائية و اإليرادات الجبائية
  

أوافق   فقرات المحور  الرقم

  بشدة

أوافق   أوافق

بدرجة 

  متوسطة

ال أوافق   ال أوافق

  بشدة

الضريبي لعملية  المدققِيؤثر قيام   1
الفحص الضريبي بكفاءة على 

  .الضريبية اإليرادات

          

ِيؤثر الفحص الضريبي من قبل   2
راءات واضحة المراجع من خالل إج

  الضريبية.اإليرادات  على و موثقة 

          

ين الضريبية تشعب القوان يؤثر   3
على عمل المراقب بالتالي على 

  . الضريبية اإليرادات

          

التأكيد على حقوق العاملين االدارية   4
والوظيفية للحقل الضريبي يزيد من 

  الضريبية. اإليرادات

          

تؤثر الحوافز المادية الممنوحة   5
  الضريبية . اإليراداتللمراجع على 

          

          يؤثر الرفع من الوعي لدى المكلفين   6



و الشفافية و  اإلفصاحعلى خلق 
  .الجبائية اإليراداتبالتالي زيادة 
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 األساتذة الدرجة العلمية
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ل ا
	� �رو���خ�� 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,700 14 

 

 ا����

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 54,0 54,0 54,0 27 ذ�ر 

 100,0 46,0 46,0 23 أ�45

Total 50 100,0 100,0   

      
 ا�
	�ة

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide  ن 05أ;ل 

 =�وات
6 12,0 12,0 12,0 

4  05ن 
 10إ
 56,0 44,0 44,0 22 =�وات

 10أ�5ر ن 
 100,0 44,0 44,0 22 =�وات

Total 50 100,0 100,0   

�� ا�����ى ا����

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 10,0 10,0 10,0 5 ��5وي 

@A�B �BE 7 14,0 14,0 24,0دة 

F��G 31 62,0 62,0 86,0 

�AIJ 100,0 14,0 14,0 7 درا=�ت 

Total 50 100,0 100,0   

 ا����� ا�����ل

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide م�LM ل�J 6 12,0 12,0 12,0 

 64,0 52,0 52,0 26 إط�ر

 100,0 36,0 36,0 18 إط�ر =Aر

Total 50 100,0 100,0   





 

  



  

ل اOدارة �M
 4IJ @A�AرP
ا
LMدAد ا
RLوق 

 SAوزMط�ت وI=
وا
 4IJ ت�A
ا
=ؤو

 ��W@ ا
وظ	Aن

MوWر اOدارة Jدد 
ا
را;�Aن ��ف ن 

(ا
راA�Gن) 
�ARIم 
ل ا
]ول 
Bم�
�� 

RMوم اOدارة 
را;�@ � @A�AرP
ا

ل ا
را;ب J
رةM= �[ورة 

ل اOدارة �M
را;�@ � @A�AرP
ا

ل ا
را;ب J
رةM= �[ورة 

ل اOدارة �M
ا
PرA�A@ دورات 

 @]][M
را;�Aن أو I


ا
د;ARن 4IJ �ظ�م 
 ا
�Iو�ت

Mؤ5ر ا
�Bم 
 @AدارOا @Iو�
ا

 4IJ را;بI

F�AرP
 ا
	Lص ا

MAم A�EMل 
�Gن 
 FW ظر�I
 @]�[
AIن ��
��Eوى ا

�B� نA	I�
 وا

 @=�A= دGوM

`ML	�ظ  @LPوا


�	�ءات ��
 ا
وGودة

N Valide 50 50 50 50 49 48 50 50 

Manquant 0 0 0 0 1 2 0 0 

Table de fréquences 

 
' �6�@ ا?دارة ا�>�4	* /�. 6:;4; ا�:�9ق وا���7,ت و�6ز34 ا���2و�,ت /�. -,+* ا���ظ)

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 86,0 86,0 86,0 43 ��م 

O 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

AB� ل�
9,م C,���@ ا���� ('�Fا���ا) '	Hا���ا 'I �6+� ا?دارة /;د -,ف 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 46,0 46,0 46,0 23 ��م 

O 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 �96م ا?دارة ا�>�4	* C��اH	* /�@ ا���ا��C �Hرة ��I��ة

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 60,0 60,0 60,0 30 ��م 

O 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 �6�@ ا?دارة ا�>�4	* C��اH	* /�@ ا���ا��C �Hرة ��I��ة

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 72,0 72,0 72,0 36 ��م 

O 14 28,0 28,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 



 
 

9' /�. KL,م ا�����I,تH;�أو ا� '	Hا���� *��
�I دورات * �6�@ ا?دارة ا�>�4	

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 65,3 65,3 64,0 32 ��م 

O 17 34,0 34,7 100,0 

Total 49 98,0 100,0   

Manquant Système 1 2,0     

Total 50 100,0     

 .�/ �Hم ا?دار4* ا���-�* ����ا,B�ا� �N26�	4�<ا� O:(ا� 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 45,8 45,8 44,0 22 ��م 

O 26 52,0 54,2 100,0 

Total 48 96,0 100,0   

Manquant Système 2 4,0     

Total 50 100,0     

,BC '(�P�وا� '�I,وى ا��,PQ �+ �K��� *R,S ن,�� @P�6 A�4 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 50,0 50,0 50,0 25 ��م 

O 25 50,0 50,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

,Y* وا�VW� *:X),ظ P�,C),ءات ا����FدةY ;F�6 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 48,0 48,0 48,0 24 ��م 

O 26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0   

** ا�):O ا�>�4	� PC),ءة /�. ا?�4ادات ا�>�4	����,م ا��;ZH ا�>�4	H �N24 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide دةE� قW34,0 34,0 34,0 17 أوا 

 70,0 36,0 36,0 18 أواWق

 @Gق �درWأوا
Mو=ط@ 84,0 14,0 14,0 7 

 O 7 14,0 14,0 98,0 أواWق

 O 1 2,0 2,0 100,0 أواWق �Eدة

Total 50 100,0 100,0   



 'I 3Fا���ا @	H 'I �	4�<ا� O:(ا� �N24* WSل ا�Fاءات واX:* و9N�I* /�. ا?�4ادات ا�>�4	

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide دةE� قW28,0 28,0 28,0 14 أوا 

 80,0 52,0 52,0 26 أواWق

 @Gق �درWأوا
Mو=ط@ 96,0 16,0 16,0 8 

 O 2 4,0 4,0 100,0 أواWق

Total 50 100,0 100,0   

*' ا�>�4	* /�. /�@ ا���اC �H,��,�� /�. ا?�4ادات ا�>�4	L���6 ا��9ا �N24 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide دةE� قW30,0 30,0 30,0 15 أوا 

 66,0 36,0 36,0 18 أواWق

 @Gق �درWأوا
Mو=ط@ 82,0 16,0 16,0 8 

 O 9 18,0 18,0 100,0 أواWق

Total 50 100,0 100,0   

' ا?دار4*�I,�9ق ا��V .�/ ;* ��:9@ ا�>�4	� I ;4\4' ا?�4ادات ا�>�4	* ا��]-( وا��ظ

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide دةE� قW40,0 40,0 40,0 20 أوا 

 82,0 42,0 42,0 21 أواWق

 @Gق �درWأوا
Mو=ط@ 92,0 10,0 10,0 5 

 O 4 8,0 8,0 100,0 أواWق

Total 50 100,0 100,0   

* �N26 ا�:�ا+\ ا��,د4* ا�����V* ����ا3F /�. ا?�4ادات ا�>�4	

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide دةE� قW66,0 66,0 66,0 33 أوا 

 92,0 26,0 26,0 13 أواWق

 @Gق �درWأوا
Mو=ط@ 96,0 4,0 4,0 2 

 O 1 2,0 2,0 98,0 أواWق

 O 1 2,0 2,0 100,0 أواWق �Eدة

Total 50 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 



*' /�. Z�S ا?+�,ح وا��),+* وC,��,�� ز4,دة ا?�4ادات ا��	,[(�P�;ى ا�� �ا��/ 'I 3+ا�� �N24 

  Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide دةE� قW38,0 38,0 38,0 19 أوا 

 82,0 44,0 44,0 22 أواWق

 @Gق �درWأوا
Mو=ط@ 88,0 6,0 6,0 3 

 O 6 12,0 12,0 100,0 أواWق

Total 50 100,0 100,0   

  N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
@A�AرP

4IJ F اAOرادات ا�M
ل ا
را;ب ��J 4IJ @A�AرP
Aؤ5ر �EMب ا
Rوا�Aن ا 50 1 4 2,22 1,075 

@A�AرP
AI@ ا
	Lص ا
PرF�A ��	�ءة 4IJ اAOرادات ا�IA�AرP
Aؤ5ر ;�Aم ا
د;ق ا 50 1 5 2,14 1,107 

ن ]`ل اGراءات واLP@ وو4IJ @R5 اAOرادات  SGرا
ن ;�ل ا F�AرP
Aؤ5ر ا
	Lص ا
@A�AرP
ا 50 1 4 1,96 ,781 


F ز�Aدة اAOرادات �M

دى ا
�I	Aن I[ 4IJق اWO[�ح وا
E	�AW@ و�� FJو
ن ا SWر
Aؤ5ر ا
@Aj��G
ا 50 1 4 1,92 ,966 

@A�AرP

RLIل ا
PرA F�AزAد ن اAOرادات ا @A	Aوظ
AIن اOدارA@ وا��
ا
A�kMد RL 4IJوق ا 50 1 4 1,86 ,904 

4IJ SGراMI
 @Lو�
اAOرادات ا
PرM @A�Aؤ5ر ا
LواWز ا
�دA@ ا 50 1 5 1,48 ,839 

N valide (liste) 47       

  



 

Abstract : 

 This study aimed at how to rationalize the fiscal control in the framework 

of corporate governance aclopted, this study  flooded where the sample 

questionnaire search of agents of the directorate of the taxes ,the mandate 

of BordjBouArreridj response ratio (92.5%). This study concluded that 

many of the most  important point that the fiscal oversight mechanism is of 

mechanism for achieving good governance over sight flooded the 

application of the principles of tax    governance mechanisms provided for 

by international cooperation organization. 

Key words:oversight fixal ,corporate fixal  govermance ,fixal cultur,tax 

transparency  

  

 

 


