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تشكر

المتواضعالعملهذاإلتماموالصبربالقوةوأمدنيأعاننيالذيهللالحمد
كلالفضلأهلوأذكرلي،توفيقهعلىوحمداشكراً هللاسجدأنإاليسعنيوال

.صنيعوحسنجميل

دراسة عميقة في موضوع الزال محور الساعةو هذا العمل ثمرة جهد 
لذا 

في مساعدتي على إتمام هذه الدراسةأشكر  كل من ساهم 
على الطرح و المعلومات القيمة التي أفادني بها الدكتور عباسي صابر أشكر األستاذ الفاضل 

و الذي كان نعم المشرف و الموجه
في جميع مراحل الدراسة و في على سندهم لي العزيزان أطال اهللا في عمرهم أشكر والدي  و

األساتذة الكرام الذين ساهموا ولو بكلمة تدفع لألمامو كل الحياة العامة عموما 
زمالء دفعة السنة الحاليةوكل



:الملخص

، و حماولة إجياد العالقة بينها، و بني التحصيل.من خالل عرض مؤشرات لقياس و تقومي األداء الضرييب

كمية لقياس األداء الضرييب، ملديرية الضرائب لوالية بسكرةأما فيما خيص الدراسة التطبيقية مت اقرتاح مؤشرات  
باستخدام و ذلك )2011-2000(من للفرتة 

STEPWISEطريقة ستخداماألسلوب اإلحصائي املتمثل يف اإلحندار اخلطي املتعدد، با REGRESSION.

هي؛ التحصيل الضرييب من الضريبة تقومي األداء الضرييبأهم املؤشرات املؤثرة يف الدراسة إىل أنخلصت هذه 
على أرباح الشركات، و تكاليف اإلعفاءات، التحصيل الضرييب من الضريبة على الدخل اإلمجايل، أما باقي املؤشرات مل 

تكن دالة، للعديد من األسباب اإلقتصادية .

.أداء الضرييب ، إدارة الضرائب ، التحصيل الضرييبمؤشرات قياس و تقومي، المفتاحية :الكلمات 

Abstract :

The main goal of this study is to try, and find out how important of tax
assessement, and measurment tax performance in support of the tax collection
process, through the presentation of indicators, to measure performance, and tax
calendar, and try to find a relationship between them, and between the collection.

As regard the application study was proposed quantitative indicators, to
measure the tax performance of administration of taxes, state of biskra, the period
from (2000-2011) was validity of these indicators test, it affects the process of
collection, by using of multiple linear regression statistical by the method of
STEPWISE REGRESSION.

This study concluded that most influential indicators in tax performance
evaluation are: tax collection of the tax on corporate profits, exemptions costs, and
tax collection from the tax on gross income, while the rest of the indicators were not
sinification, for many economic reasons.

Key words : measure and evaluation performance indicators, tax performance, tax
collection, tax administration.
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ةــــــــــــــــــــمقدم

و أهداف حمددة مسبقا، إما كمية، أو نوعية،كتوزيع يعين تقدما اقتصاديا ما حناالقتصاديإن التطور 
أفضل للمداخيل داخل الدولة، فالتطور إذا يدل على التغيري و احلركة، و غالبا ما يستعمل للداللة على احلالة اإلقتصادية 

و خاصة مصادر هالبلد ما أو قطاع ما، لذلك فالتطور اإلقتصادي
، حيث تساهم هذه اإلقتصاد اجلزائريهلذا تلعب إدارة الضرائب دورا هاما يف املتبعة،الرقابةو طرقأساليبو اإليرادات

الذين يزاولون أنشطة جتارية أو صناعية، أو املكلفني،األخرية يف العدالة يف توزيع الدخل، و حتديد و فرض الضرائب على 
اليت ترتبط ارتباطا ،التحصيل الضرييبخيلمدازيادةيفمما يساهم خدمية، كما متارس إدارة الضرائب دورا رقابيا أيضا

.ييب حيث يلعب تقومي و قياس هذا األخري دورا هاما يف عملية التحصيل الضرييبوثيقا باألداء الضر 

تبحث عن جمال إلثبات فعاليتها يف ربطها، و املؤسسات العموميةعمليات قياس األداء يف لذا فإن
لعمل هذه املؤسسات العموميةاسرتاتيجيات 

الذايت من خالل النظام اإلداري هلذه الوحدات .ري، إلحداث التغيهلذه املؤسساتتشغيلي لرؤية أهداف و إسرتاتيجية 

، حيث ركزت تلك ، إلعتمادها فقط على املقاييس املالية لألداءالقياسو من مث كان النقد املتزايد ألساليب 
يف املاضي، بينما ال تعكس املؤسسات العمومية، و اليت تعكس تصرفات اإلنتقادات على الطبيعة التارخيية هلده املقاييس
تشتمل على املقاييس املالية، و غري املالية، أو مقاييس األداء مؤشراتأداءها يف املستقبل، فكانت احلاجة إىل بناء 

يتالءم، و التطورات العاملية، و هو تعظيم جوانب القوة و تنميتها، و الكشف عن جوانب 
القصور و الضعف، و حماولة عالجها .

، احلكوميةاملؤسساتلذلك فإن املشكالت املتعلقة بقياس األداء يف إدارة الضرائب اجلزائرية باعتبارها أحد 
، يف عمل هذه املؤسسةيؤدي إىل كثري من املعوقاتمما، قياس و تقومي األداءتكمن يف عدم اهتمام هذه األخرية بعملية 

إلدارةكثرة الشكاوي، و التهرب الضرييب، و نقص التحصيل الضرييب الذي هو اهلدف الرئيسي الذي ينتج عنه  و 
.الضرائب 

هذا الطابع استغالل يفذو طابع تصرحيي و هذا يفتح اجلزائريفالنظام اجلبائي
لذا وجبت الرقابة و ،احلقائق إخفاءبالغش و التزوير و التهرب و جودة يف القانون اجلبائي و التصرحيي و الثغرات امل

و فعالية ضمانا لسالمة اخلاصة باملكلفني التحقيق احملاسيب يف كافة الدفاتر و الوثائق الثبوتية لكافة العمليات احملاسبية 
و هلذا فإن هذه األخرية ملزمة بقياس األداء الضرييب الذي يعكس عملها و الوقوف على القصور فيه الضرائبإدارةأداء



ب

، و ال ينحصر تقومي األداء الضرييب يف اعتباره كأداة لتمويل اخلزينة و إن وجد و أثر هذا القياس على عملية التحصيل
و السياسية، باإلضافة إىل البعد الوطين حيث تعترب الضريبة وسيلة حسب، بل يتناول األبعاد اإلقتصادية، و اإلجتماعية،

.مالية لتجسيد و استمرار التضامن االجتماعي

عنها من تعديل يف التشريعات الضريبية، و اليت من خالهلا انتقل و يف ظل املتغريات الضريبية املعاصرة، و ما نتج
بعدما تقرر األخذ مببدأ الربط الذايت، و اإلقرار الطوعي، و الدعم اإلسرتاتيجي لرؤية عبء اإلثبات إىل إدارة الضرائب

ضريبة جديدة ترتكز على ضرورة السعي حنو حتقيق رضا املكلف على الضريبة اليت يقوم بدفعها؛ كانت احلاجة لدعم 
و بني اسرتاتيجيات، و توجهات إدارة زيادة الكفاءة و الفعالية بأسلوب قياس أداء متطور يربط بني األداء الضرييب،

، و ذلك اخلزينة العامة باإللتزام الذايت، مع حتقيق عدالة اجتماعية، و خدمة ضريبية متميزة تكسب املكلف من خالهلا 
.شرات نوعية و كمية لقياس و تقومي األداء الضرييببابتكار مؤ 

و على هذا األساس جاء اختيارنا ملوضوع أمهية تقومي و قياس األداء الضرييب يف دعم عملية التحصيل، بداع 
الرغبة الشديدة يف التعرف على مؤشرات قياس األداء الضرييب، و كيفية تقوميه و مدى تأثري هذا األخري على عملية 

من التهرب الضرييب الذي انتشر بشكل  التخفيفيل الضرييب، و انعكاس هذا على أداء إدارة الضرائب خاصة يف التحص
كبري يف اجلزائر. 

يلي:هذا البحث و اليت ميكن صياغتها يف ماإشكاليةعلى ضوء ما سبق تظهر لنا 

؟في مديرية الضرائب لوالية بسكرة األداء الضريبي في دعم عملية التحصيل ما مدى أهمية قياس و تقوـيم

ميكن طرح مجلة من التساؤالت الفرعية و اليت ميكن اختصارها يف مايلي:اإلشكاليةانطالقا من هذه 

؟و بني التحصيل الضرييباملنازعات اجلبائيةعالقة ذات داللة إحصائية بني عدد توجدهل - 1
و بني من ضريبة الرسم على القيمة املضافةالضرييبقيمة التحصيل عالقة ذات داللة إحصائية بني توجدهل - 2

التحصيل الضرييب؟
و بني قيمة التحصيل اجلبائي من الضريبة على أرباح الشركات عالقة ذات داللة إحصائية بني توجدهل - 3

التحصيل الضرييب؟
و بني ايل على الدخل اإلمجبني قيمة التحصيل اجلبائي من الضريبةعالقة ذات داللة إحصائية توجدهل - 4

التحصيل الضرييب؟
و بني التحصيل الضرييب؟تكاليف اإلعفاءاتعالقة ذات داللة إحصائية بني توجدهل - 5
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عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد املكلفني اإلمجايل و بني التحصيل الضرييب؟توجدهل - 6
اإلمجايل و بني التحصيل الضرييب؟عمالعالقة ذات داللة إحصائية بني عدد التوجدهل - 7
و بني التحصيل الضرييب؟اإلغفال عن رقم األعمال املصرح بهعالقة ذات داللة إحصائية بني توجدهل - 8
عالقة ذات داللة إحصائية بني العقوبات املفروضة على املكلفني و بني التحصيل الضرييب؟توجدهل - 9

يات التالية :الفرضقمنا بطرحعلى هذه التساؤالت لإلجابة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد املنازعات اجلبائية و بني التحصيل الضرييب.- 1
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني قيمة التحصيل اجلبائي من ضريبة الرسم على القيمة املضافة و بني - 2

التحصيل الضرييب .
ذات داللة إحصائية بني قيمة التحصيل اجلبائي من الضريبة على أرباح الشركات و بني التحصيل توجد عالقة- 3

.الضرييب
و بني التحصيل الدخل اإلمجايلتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني قيمة التحصيل اجلبائي من الضريبة على - 4

.الضرييب
توجد عالقةبني التحصيل الضرييب وتكاليف اإلعفاءاتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني - 5
و بني التحصيل الضرييب .عدد املكلفني اإلمجايل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني - 6
.و بني التحصيل الضرييبعدد العمال اإلمجايل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني - 7
بني التحصيل الضرييب .و اإلغفال عن رقم األعمال املصرح به توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني - 8
و بني التحصيل الضرييب .العقوبات املفروضة على املكلفني توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني - 9
البحث:دوافع

لقد سامهت دوافع عديدة يف تكوين اهتماماتنا يف اختيار هذا املوضوع نذكر منها:

 يكون هذا البحث ذو فائدة عملية مستقبال.أنالرغبة يف
الوقوف على مدى أمهية تقومي و قياس األداء الضرييب يف دعم عملية التحصيل الضرييب.
 قياس األداء الضرييب و تقوميه و عملية التحصيل الضرييبدراسة العالقة بني.
 األداء الضرييباستعراض بعض مؤشرات تقومي وقياس.
 اإلدارة الضريبية هي متثل أداة يف تطبيق النظام قلة الدراسات يف هذا املوضوع رغم أمهيته البالغة يف كون أن

الضرييب
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منهج البحث:

الكمياملنهجالبحث مت اتباع املنهج الوصفي يف تقدير خمتلف املفاهيم، و إشكاليةمن أجل اإلجابة على 
طبيعة لتحديد 20SPSSبرنامج اليت استخدمنا فيها الكميةاملتعلقة بالدراسة التحليلي يف تقدمي خمتلف االستنتاجات

و اختبار صحة الفرضيات املقرتحة لإلجابة على إشكالية يل يف عملية التحلاملساعدة العالقة بني متغريات البحث، و
.البحث

البحث :أهمية

الضرائب للتقليص من إدارةأداءيف حتسني تقومي و قياس األداء الضرييب أمهيةإىلالبحث يف التوصل أمهيةتظهر 
و بالتايل دعم التحصيل و احلد من الغش و التهرب الضرييبصيل الصعوبات اليت تواجهها اجلباية احمللية يف حت

و الوقوف على القصور املوجود يف األداء الضرييب احمللي، و حماولة التوصل و رفع الكفاءة و الفعالية يف األداء، ، الضرييب
إىل نتائج 

.بشكل دوري، و منتظم ألن هذا من شأنه أن يرفع من كفاءته و فاعليتهتقومي و قياس األداء الضرييبضرورة القيام ب

السابقة:الدراســـــــــــــات

:كما يليحد ما، و ميكن عرض الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع  إىل

:)1998(دراسة  العواملة سنة /1

املزيد إجراءهدفت هذه الدراسة إىل قياس األداء الضرييب يف اململكة األردنية، إذ خلصت  الدراسة  إىل ضرورة 
حول األداء الضرييب، و ضرورة تبين نظام متكامل لتقييم األداء الضرييب، مع تأسيس نظام متكامل اإلجراءاتمن 

للمعلومات و الدراسات و البيانات املرتبطة بأعمال، و أهداف الضريبة، و تصميم آلية حمددة لتعزيز العالقة بني املكلفني 
بالضريبة و موظفي إدارة الضرائب .

:)2008(دراسة بارزان علي خضر / 2

توجد معايري عديدة لقياس األداء يف املنظمات، و ختتلف من منظمة إىل أكد الباحث من خالل حبثه أنه
، و الناتج النهائي لتلك األعمال، و من بني تلك املعايري  اليت 

، و أكد الباحث أن ية أداءها هي احلصيلة الضريبية اليت متثل املبالغ اليت حتصلها اإلدارة الضريبية
، حيث أنه هناك عملية تقومي األداء الضرييب تأخذ يف احلسبان جمموعة من املؤشرات، و ربطها بالناتج احمللي اإلمجايل
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و عوامل ثانوية، و هي تسهم بشكل مباشر يف زيادة و عوامل عدة تؤثر على التحصيل الضرييب منها عوامل رئيسية،
ستمرار تقومي أداء اجلهاز اإلداري الضرييب، حىت يتم الوقوف رييب، إن مثل هذه املهمة تتطلب بإخنفاض التحصيل الضإ

اليت متكنه من حتقيق األهداف اليت رمستها الدولة للسياسة الضريبية .الكفاءة، و الفاعليةمن على مقدار 

تتحدد مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤل املتمثل يف :و

هل أن معايري تقومي األداء الضرييب املعتمدة على منو التحصيل الضرييب تعكس واقع األداء ؟ أم أن اإلعتماد على معايري 
الكفاءة، و الفاعلية، و اإلقتصادية يف عملية التقومي ؟

ألجل تطبيقه يف اإلدارة الكفاءة، الفاعلية، اإلقتصادية )ملؤشرات األداء (من أجل ذلك قام الباحث باقرتاح منوذج 
الضريبية، و قد توصل الباحث إىل ما يلي :

عدم اهتمام اإلدارة الضريبية بالتقومي الداخلي ألدائها، و أن اهتمامها ينصب على التقومي اخلارجي.
 نوع من أنواع الضريبة، و حبسب أقسام اهليئة، لذا جيب علىمل ينجم النمو اإلمجايل يف اإليرادات الضريبية لكل

اإلدارة الضريبية األخذ بعني اإلعتبار العوامل املؤثرة على التحصيل الضرييب عند استخدامها كمؤشر يف عملية التقومي.

  كغريها من اإلدارات من تنظر اإلدارة الضريبية إىل الوظائف الرئيسية ( التخطيط، التنظيم، القيادة، و الرقابة )، و
مدخل الوظائف اإلدارية، و كذلك تنظر إليها من وجهة نظر املالية العامة عن طريق منظور األنشطة اليت تقوم 

:)Robinson&Weaver)2009/ دراسة 3

على املقابلة بني التكلفة الضريبية، و العائد املتوقع، و احلكم على  تبنت هذه الدراسة أسلوب قياس األداء املبين
كفاءة و فعالية األداء؛ من خالل مدى املسامهة يف حتقيق اهلدف من التحصيل الضرييب باملقارنة بتكلفة اجلباية، و بالتايل 

طيط التكلفة، أو ختطيط فإن هذه الدراسة على عملية التخطيط الضرييب الفعال من جهة ختطيط التكلفة، أو خت
التحصيل املستهدف كأساس لنجاح أسلوب قياس األداء .

:)Edwards)2010دراسة / 4

هذه الدراسة على نشرة إدارة اإليرادات ( ضرائي الدخل و املبيعات ) يف دولة الدومينكان، و املتعلقة اشتملت
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املناسبة .حتديد اهلدف من عملية القياس، و من مث حتديد مؤشرات القياس
. حتديد القياس املرجعي املالئم لكل مؤشر من مؤشرات قياس األداء
. حتديد آلية تطبيق مؤشر القياس مع ضمان اإلستفادة من التغذية العكسية لنتائج القياس

ارة و إعادة هيكلتها، مبا خيدم التخصيص األمثل ملوارد اإلدفهذه التجربة ترتكز على عمليات ضبط اإلسرتاتيجيات
الضريبية .

:2011) في OECD( دراسة منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية / 5

من قبل منظمة التعاون و التنمية اإلقتصادية، و اختصت بعمليات قياس األداء الضرييب يف أعدت هذه الدراسة
، كأحد جوانب قياس األداء، و أكدت الدول التابعة هلذه املنظمة، و اليت توصلت إىل حتمية احلصول على رضا املكلفني

ضرورة حتسني الوعي اإللزامي لدى املكلفني مما يقلل من فجوة األداء الضريبية.على 

اإلسرتاتيجية يتضمن اآليت :و ألزمت هذه الدراسة الدول األعضاء فيها بصياغة أسلوب موحد لإلدارة

 األهداف العليا لإلدارة الضريبية .ضرورة الرتكيز على التخطيط اإلسرتاتيجي بالرتكيز على
. تطوير اإلسرتاتيجية حىت يتم التكيف مع الظروف و املتغريات املعاصرة
 و بني أهداف

ة تعزيز األداء .عملياإلدارة العليا؛ يف دعم اإلسرتاتيجية، فيما يسمى

:Eckardt(2011)/ دراسة 6

يف أملانيا، و هدفت إىل دراسة عملياتBMZ)(حتت إشراف وزارة التعاون و التنمية أعدت هذه الدراسة
)دولة من الدول النامية، باستخدام مؤشر26األداء الضرييب، يف عدد مكون من قياس PEFA يدعم الذي، (

، Benchmarking tax performance) لقياس األداء الضرييب املرجعي (القياس املتوازنلقياس استخدام عمليات ا
الدول، من خالل ثالث عناصر تتعلق؛ باهليكل التنظيمي لإلدارات الضريبية، و تدريب العاملني يف الوحدات يف تلك

لومات .عالضريبية، و مدى استخدام أنظمة تكنولوجيا امل

–1996(/د.ماهر موسى درغام: تقويم و قياس األداء لدائرة ضريبة الدخل في قطاع غزة في فلسطين للفترة 7

2003(:

حيث حاولت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية :



ز

 هل أن عدم وجود قانون موحد لضريبة الدخل يف قطاع غزة تسبب يف عدم رضا املكلفني بالضريبة املفروضة
؟عليهم، و على عالقتهم باملوظفني يف إدارة الضرائب 

 ؟هل أن تعدد الضرائب و تنوعها كان له أثر سليب على زيادة التكاليف، و عدم التسهيل على املواطنني

اسة إىل ما يلي :و قد هدفت هذه الدر 

قصد التعرف على الكفاءة و الفعالية يف التحصيل الضرييب .

ليت تعرتض موظفي الضرائب، و *إظهار املشكالت و املعوقات سواء االقتصادية، االدارية، االجتماعية،و السياسية ا
املواطنني الذين يقومون بدفع الضرائب .

و قد توصل الباحث من خالل دراسته غلى النتائج التالية :

/وجود مؤشرات اجيابية تدل على حتسن األداء الضرييب، مما أدى إىل زيادة التحصيل .1

ل الطاقة القصوى لألداء الضرييب ./وجود معوقات اقتصادية، اجتماعية، و ادارية حتول دون استغال2

هيكل الدراسة :

قصد اإلحاطة جبميع جوانب املوضوع اعتمدنا تقسيم البحث اىل ثالث فصول:

الضرائب، أما املبحث مفهوم إدارة يف اجلزائر حيث تناولنا يف املبحث األول إدارة الضرائبففي الفصل األول تطرقنا إىل 
.جهها إدارة الضرائباالصعوبات و التحديات اليت تو الثاين فقد مت التطرق فيه إىل 

و أمهيته يف التحصيل الضرييب حيث ،تقومي و قياس األداء الضرييبتعريف فيما خيص الفصل الثاين تناولنا فيه 
تطرقنا يف املبحث األول إىل تقومي و قياس األداء الضرييب، أما املبحث الثاين فقد مت التطرق فيه إىل التحصيل الضرييب يف 

اجلزائر .

لبيانات أما بالنسبة للفصل الثالث فتطرقنا فيه إىل الدراسة امليدانية مبديرية الضرائب لوالية بسكرة مستخدمني ا
، حيث اقرتحنا منوذجا يضم متغريات حيتمل تأثريها على عملية التحصيل 2012إىل 2000اخلاصة بالفرتة املمتدة من 

ثل يف اإلحندار اخلطي املتعدد، و باإلستعانة مبخرجات الربنامج مستخدام األسلوب اإلحصائي املتإ، و مت الضرييب
يم األداء الضرييب يف دعم عملية التحصيل  الضرييب.دى تأثري عملية تقيصل إىل معرفة مو التو ،SPSS 20اإلحصائي 
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تمهيد :

ةـــنضرا ألمهية الضرائب يف كافتلعب إدارة الضرائب دورا فعاال يف متويل اخلزينة العمومية 
لتحقيق الرفاهية و النامية، فهي أحد املصادر الرئيسية إليرادات الدولة اليت تستخدمها يف اإلنفاق على اخلدمات

دور إلدارة الضرائب هو تسيري الضرائب، و تطبيق النظام الضرييب، و السياسة ، حيث يتمثل أهم يف تقدم الو 
حيث أن الدولة تتمتع بسلطة السيادة و التوجيه و اإلشراف فهي تسعى من خالل فرض الضريبة إىل ،الضريبية للدولة

ستهالكية و اإل،و اإلنتاجية،الصناعيةو ،قتصاديةلصناعات احمللية وخلق القاعدة اإلحتقيق املوارد املالية الالزمة وتشجيع ا
و لتفعيل أداء هذه األخرية وجب نشر و اليت تتوىل إدارة الضرائب تنفيذها،اليت تتالءم مع السياسة املالية العامة للدولة

ر إجيايب، إال الثقافة الضريبية بني املكلفني و حتسني العالقة بينهم و بني إدارة الضرائب، و احلوكمة الضريبية ملا هلا من أث
.تأدية مهامهاتعرقلها عنجه عدة مشاكل و صعوبات اأن إدارة الضرائب تو 

و نظرا لألمهية البالغة إلدارة الضرائب يف اجلزائر، و الدور الذي تلعبه يف اإلقتصاد الوطين، قمنا بتخصيص 
إىل ثالث مباحث، و هي كاآليت :قسيم هذا الفصل تالفصل األول هلا بغية تسليط الضوء عليها أكثر، لذلك قمنا ب

.مفهوم إدارة الضرائبالمبحث األول :

.صعوبات و تحديات إدارة الضرائبالمبحث الثاني : 

.إصالح اإلدارة الضريبية في الجزائرالمبحث الثالث : 
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رة الضرائبالمبحث االول : مفهوم إدا

تنفيذ نظام اجلباية الضريبية، مبا يف ذلك السياسة على إدارة الضرائب متثل السلطة التنفيذية للدولة، حيث تعمل 
الضريبية للدولة، و التشريعات اجلبائية، و التحقق منها و حتصيلها، مبا فيها جباية ضرائب األمالك العقارية، أيضا تقوم 

تتعلق بتصفية ديون الشركات، و األفراد و غري ذلك، حيث تتلقى هذه اإلدارة، مبراقبة ما تطلبه منها الدولة، ضمن مهام
منها، كما تقوم مبعاجلة املسائل املتعلقة التصرحيات، أو اإلقرارات الضريبية، من األشخاص، و الشركات، و تتحقق

.، و هي مهمتها األساسية

و تتكون من مثاين مديريات رئيسية هي :

مديرية التشريع و التنظيم اجلبائيني’
 مديرية املنازعات’
 مديرية العمليات اجلبائية و التحصيل’
 مديرية األحباث و التدقيقات’
 مديرية اإلعالم و الوثائق اجلبائية’
 مديرية اإلعالم اآليل و التنظيم’
 اإلتصال مديرية العالقات العمومية و’
1مديرية إدارة الوسائل و املالية.

تعريف إدارة الضرائب: المطلب األول

هناك عدة تعاريف لإلدارة الضريبية نذكر منها مايلي :

.2007نوفمرب،28املوافق 1428ذي القعدة 18مؤرخ يف ،364اجلريدة الرمسية رقم 1
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World«/ تعريف البنك العالمي1 Bank«:

الضريبية هي هيئة حكومية تابعة للدولة مهمتها تنفيذ النظام الضرييب، و اإلدارة
السياسة الضريبية، و مجع اإليرادات من املكلفني، و تعزيز مستوى اإلمتثال الطوعي، و تقدمي اخلدمات لدافعي الضرائب، 

.1و الزبائن بصفة عامة 

:»OCDE«/ تعريف منظمة التعاون اإلقتصادية2

هي اجلهة املختصة بتنفيذ، قوانني الضرائب، و حتصيل املوارد العامة للدولة، و متابعة املكلفني الضرائبإدارة 
الذين ميارسون أنشطة خدمية، أو صناعية، أو جتارية، حيث أن حمور أعمال اإلدارة الضريبية يتمثل يف جمموعة الضرائب 

.2ريبية املختلفة املفروضة عن طريق القوانني و التشريعات الض

»«/ تعريف3 Charles Y.Maansfield:

هي هيئة عامة وجدت لتسيري الضرائب ، و تنفيذ السياسة الضريبية املوضوعة من طرف الدولة، و السهر على  
كيفية تطبيق هذه السياسة ، و السبل املناسبة لذلك، عن طريف احلرص على تطبيق خمتلف التشريعات و القوانني 

املفروضة املفروضة على املكلفني، و الضريبية تقديرالضريبية،و 
.3حتصيلها منهم 

لضرائب اإدارة ميكن تعريفبصفة عامة
الضريبة و إجراء عمليات الرقابة بصيل الضرائب، و إحصاء املكلفني من خالل حتخمتلف السياسات اجلبائية للدولة 

.يف ذلك البلداجلبائية للمكلفني الذين هلم تكليف جبائي 

4المطلب الثاني : مهام إدارة الضرائب

التنظيم و لضرائب ممارسة السلطة السلمية ملراكز الضرائباإدارةتضمن 
التشريع اجلبائي، و متابعة و مراقبة نشاط املصاحل و حتقيق األهداف احملددة هلا

1 www.worldbank.org. 05/03/2016.
2 www.oecd.org. 03/03/2016.
3 Charles Y.Mansfield, Tax Administration An Economic Perspective,Vol35, Paris, 1998,p 181 .
4 www.MFDGI.gov.dz.22/03/2016.
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أوال : في مجال الوعاء

تنظم مجع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات اجلبائية،
ا و تصادق عليها و تقوم النتائج و تصدر اجلداول و قوائم املنتوجات و شهادات اإللغاء أو التخفيض و تعاينه

،تعد احلصيلة الدورية 
 حتلل و تقوم دوريا عمل املصاحل اخلاضعة إلختصاصها، و تعد تلخيصا عن ذلك و تقرتح أي إجراء من شأنه

أن حيسن عملها .

ثانيا : في مجال التحصيل

 ؛اإليرادات و حتصيل الضرائب و األتاوى تتكفل باجلداول و سندات
؛
 ؛تتابع تطور الدعاوى املرفوعة أمام القضاء يف جمال منازعات التحصيل
. تضمن الرقابة القبلية و تصفي حسابات تسيري القابضني

ثالثا : في مجال الرقابة

 ؛تنظم مجع املعلومات اجلبائية و استغالهلا
 ؛تعد برامج التدخل لدى املكلفني بالضريبة و تتابع تنفيذها و تقوم نتائجها
 بالزيادة إن اقتضى األمر ذلك .تأذنتقوم بالرقابة املقررة فيما خيص القيم و األسعار و

رابعا : في مجال المنازعات 

؛تدرس العرائض و تنظم أشغال جلان الطعن و تتابع املنازعات و متسك امللفات ا
. تتابع تطور القضايا املرفوعة أمام القضاء يف جمال وعاء الضريبة

خامسا : في مجال الوسائل

؛تقديرات امليزانية املطابقة لذلكية و التقنية و املالية، و تعد من الوسائل البشرية و املادتقدر احتياجات املديرية
؛عتمادات املخصصة هلذه املصاحل تضمن تسيري املستخدمني و اإل
. توظف و تعني املستخدمني الذين مل تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم
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؛،تنظم و تطبق أعمال التكوين
 ؛تكون رصيدا وثائقيا للمديرية الوالئية و تسيريه و تضمن توزيعه و تعميمه
 مسك ملفات جرد األمالك العقارية و املنقولة كما تسهر على صيانة هذه األمالك و حتافظ عليها .تسهر على

سادسا : في مجال االستقبال و اإلعالم 

 ؛بالضريبة و إعالمهم ستقبال املكلفنيإتنظم
. تنشر املعلومات و اآلراء لفائدة املكلفني بالضريبة

المطلب الثالث : أهداف إدارة الضرائب 

فيما سبق احنصر دور الضرائب يف متويل نشاطات الدولة املتعلقة باحلفاظ على األمن الداخلي و الدفاع 
اخلارجي، لكنه سرعان ما أصبحت أداة من أهم أدوات السياسة املالية و اليت تستخدمها يف توجيه االقتصاد و التحكم 

لجميع، و من هذا املنطلق تتجلى أهداف الضرائب به، و أدوات تدخل يف شىت الشؤون االجتماعية و السياسية ل
اليت تسهر إدارة الضرائب على و ذلك بتطبيق نظام ضرييب فعال،تسعى الدولة جاهدة للوصول إليهاو اليت،الواسعة

:1و تتمثل هذه األهداف فيما يليضمان حتقيقها، وذلك على املديني القصري و الطويل، 

األهداف على المدى القصير :.1
 الضريبة، و اليت تتمثل يف :الدولة من حتقيق أهداف

ماليالهدف ال: أوال
للهدف املايل دور كبري يف حتقيق أهداف الدولة حيث تسيطر على مجيع العمليات املالية من خالل الضرائب

امليزانية.ختالالت عجز إعمومية كما تسعى إىل القضاء على و تغطية النفقات ال،و ذلك لتحقيق توازن امليزانية
فالضريبة جيب أن تؤدي دورها الكامل يف تغطية النفقات العامة باعتبارها من أفضل وسائل التمويل ومربر 

.10- 6، ص 2003،اجلزائر، هومةدار ،النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقفعالية، ناصر مراد1
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القاعدية - 
ن يف إما عدمية أو ضئيلة ا،

ذلك دعم لسياسة التنمية.
نه جيب على الدول النامية أن حتقق فائض من اإليرادات الضريبية لضمان تغطية أإصالح ومعاجلة اإلنتاج حيث - 

لتجهيز وهذا كله لتضمن للمجتمع توفري املواد الغذائية و الصناعية.انفقات 
دخار مبا أن متويل االستثمارات مرتبط بتكوين رؤوس أموال معتربة اليت ال ميكن حتقيقها إال عن طريق معاجلة اإل- 
سلطات الدول ألجتذلكلنامية مقارنة مع الدول املتقدمة منخفض جدا يف الدول الدخار اإل، ومبا أن نسب دخار اإل

بذلك و،و العجز بزيادة اإليرادات الضريبية حىت تستطيع تغطية نفقات التجهيز و التسيري،النامية إىل تغطية ذلك النقص
.1ستثماراتدفع معدالت مناسبة من اإلإىلمنها دخار سعيا ريبية تلعب دور فعال يف تشجيع اإلالسياسة الض

ثانيا: هدف اقتصادي
منالرفعالضريبةفبإمكانقتصادية،اإلالقطاعاتحسبنتقائيةإأوعامةقتصاديةإثارآإحداثللضريبةميكن

.2االستهالكو،االدخارعليالتأثريطريقعنوالتضخماالقتصادي،الركودأخطارمناحلدأووتعجيلها،التنميةوترية
علىمنهانذكروالتجليات، الصورمنجمموعةعربيتمأنميكنالضريبةخاللمناالقتصاديالنشاطعليالتأثريإن

:يليمااملثالسبيل
فريغماالقتطاعات الضريبية،منالرفعوأ،بالزيادةالدولةتدخلطريقعنعادةيكون,التضخمحدةمنالتخفيف- 

.3التضخميةالضغوطوتنخفضالكليالطلبينقصبالتايلو، استهالكهمتقييدعلىاألفراد
متناسقنظاموضعطريقعنذلكويتمتطويرها،يفالدولةترغباليتاإلنتاجيةالفروعحنواإلنتاجعناصرتوجيه- 

."مؤقتةملدةإعفاءأوالضريبةمعدالتيفختفيضأوكليإعفاء"اجلبائية،متيازاتاإل
:القطاعاتلبعضاجلزائريفاحلالعليههومثلما
؛2009 "التكميلياملاليةقانونلفالحياالعتادختصجبائيةامتيازات"الفالحيالقطاع
؛2009 "التكميلياملاليةقانونالسياحيوالعقارالسياحيةاخلدماتختصجبائيةامتيازات"السياحيالقطاع
الصادراتقطاع.

.22، ص 2010، دار هومة للطباعة وللنشر والتوزيع، اجلزائر، I.R.Gالضرائب على الدخل اإلجماليمنصور، اعمارهبن 1
.50ص .1982، ديوان املطبوعات اجلامعية،اقتصاديات المالية العامةصاحل الرويلي،2

.3، ص 2006الدار اجلامعية، مصر فلسفة المحاسبة عن الضريبة على الدخل، أمني السيد أمحد لطفي،3
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االستثمارترقيةو،مدعأجلمناملوجهة"ستغالل اإلوبعدستغاللاإلقبلجبائيةمتيازاتإ"االستثمار طاعق
كمابلمعني،إنتاجيفرعبتحفيزاألمريتعلقالحيثختصصا،أكثرالضريبةانتقائيةتكوناألحيانبعضيف

.1"دفعةبعددفعة"بتقنيةتعرففهيالدولبعضيفحيدث
السياسةألهدافاملوافقةلتزاماتاإلببعضوالتقيدالشروطمنجمموعةحرتامإبعتماداإلنظامخاللمنتتحققاليت

.احلكومية
املداخيلأصحابادخارمنتقلصبطريقةالضرائبتطبقحبيثفئاتبنيالدخولتوزيعإعادة

ختفيضبإعفائهم أوالضعيفةاملداخيلذوياستهالكمنوترفععليهم،مرتفعةضرائبفرضطريقعنوذلكاملرتفعة،
النفقاتاملرتفعة لتمويلاملداخيلأصحابعلىاملفروضةالضرائبحصيلةالدولةتستخدمكماعليهم،الضرائب

.2الكليالطلبرفعوبالتايلاحلكومياالستهالكزيادةعلىيعملممااحلكومية،
: الهدف االجتماعيثالثا

ن استعمال الضريبة و صبغة اجتماعية فيكجتماعي للضريبة يكون يف استعماهلا لتحقيق أهداف ذات اهلدف اإل
للتقليل من الفوارق االجتماعية املوجودة بني خمتلف الفئات، و يتم ذلك بفرض الضرائب على الطبقة الغنية و ختصيص 

" .إعادة توزيع الدخل القومي"مواردها لزيادة دخول الطبقة الفقرية، و هذا ما مساه الباحثون االقتصاديون 

ماعية من لبعض من الفوارق االجتالتخفيفتعترب الضريبة أداة فعالة يف حتقيق العدالة االجتماعية فهي حتاول 
ضريبة على الدخل اإلمجايل وهي ضريبة مباشرة تطبق على دخل الفرد "IRG"كضريبة ؛خالل فرض خمتلف الضرائب

و حالة ،"دخل املكلف"الدفع  ىي مقدرته علأاملكلفحالة ،لضريبةلعتبار عند فرضه عني اإلالنظام اجلزائري يأخذ ب
ياو كذلك تقرير إعفاءات خمتلفة عن طريق نسبة مقررة قانون،أو ال ،ن كان له أوالدإو "أعزب أو متزوج "جتماعية اإل
خيتلف من لتكليف الضرييب ن اإف، لذلكغري مباشرةص الضرائب أخرى، أما فيما خيجتماعية إىلإتلف من حالة خت

أو ،و مرتفعة على السلع ذات االستعمال الضيق،نسب منخفضة على السلع الضروريةال، حيث تكونخرمنتوج آل
.3السلع اليت تزيد الدولة التخفيض من استهالكها

.28،ص2003اجلزائر،جامعةاالقتصادية،العلومماجستري،كليةمذكرة،واالجتماعياالقتصاديالتوازنتحقيقفيالضريبةدورطاييب،أمال1
.157، ص1979سوريااجلامعية،املطبوعات، ديوانالعامةالماليةمبادئفرهود،سعيدحممد2

.173، ص 1984الدار اجلامعية، مصر، المالية العامة، دراز3
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: الهدف السياسيرابعا

العامة ، ففرض أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر مبخططات التنمية االقتصادية و االجتماعية 
رسوم مجركية علي منتجات بعض الدول و ختفيضها علي منتجات أخرى ، يعترب استعمال الضريبة ألهداف سياسية كما 

كما تستخدم الضريبة "الواليات املتحدة األمريكية مثال، و اليابان"دمة هو احلال يف احلروب التجارية بني البلدان املتق
يف حماربة طبقة اجتماعية معينة لطبقة مالك األراضي.

.1سياسيةة يعترب استخداما للضريبة ألغراض 
البيئي: الهدفخامسا

البيئيةاألهدافتشكلحبيثاجلبائية،القواعدترشيدتستدعياملستدامةالتنميةإن
تكاليفبتحملهابالبيئة، وذلكاملضرةاملنتجاتأسعارمنالرفعخاللمنالبيئةمشاكلملعاجلةفعالةأداةللضريبة
البيئية.اجلبايةخاللمنالبيئةعلىاحلفاظ

لذلكاألزون،ثقباتساعاملاء،اهلواء،تلوث"البيئيالتدهوردوافعبفعلكانتللضريبةالبيئيةاألهدافإن
جبائيةإصالحاتالكربىالصناعيةالدولأغلبتضمواليتوالتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةدولمنالعديدشهدت

ثالثباعتمادمتوقد،"األخضراجلبائياإلصالحللجبايةبيئيبعدإلضفاءجيدةفرصةتعطيالثمانيناتمنذهامة
:يفتتمثلمتكاملةخطوات

؛بالبيئةاملضرةاجلبائيةالتشريعاتإلغاء
؛احلاليةالرسومهيكلةإعادة
2جديدةبيئيةرسومتأسيس.

 ؛تعظيم قيمة مصلحة الضرائب من خالل املستهدف من احلصيلة الضريبية
 ؛إحكام الرقابة للحد من التهرب الضرييب
 ؛تعظيم قيمة مصلحة الضرائب من خالل حتقيق رضا املكلفني، و دعم الربط الذايت، و اإلقرار الطوعي
؛فهم اجلوانب اإلجيابية، و السلبية احملتملة لكل العوامل اليت تؤثر يف األداء الضرييب
 ؛التعامل بطريقة اجيابية مع مجيع األخطار، املتوقع حدوثها مستقبال
 إلرشاد الفاحصني عند أداء وظائف التخطيط و املراجعة الضريبية، و اختاذ القرارات الفنية .توفري إطار عام

.48ص ،2001ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المالية العامة، ،حسني مصطفى حسني1
.39، ص 2009، دار املناهج، األردن، الطبعة األوىلالمحاسبة في علم الضرائب، ياسر صاحل الفرجيات، 2
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؛، نتيجة الكشف عن املخاطر الضريبية قبل وقوعها تدنية تكاليف اجلباية إىل أدىن حد ممكن
 ؛اتيجيات العليا تفعيل دور إدارة اخلطر كمدخل لتقييم الكفاءة و الفاعلية يف األداء الضرييب و حتقيق االسرت
 1التحقق من صحة التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني، و مدى مطابقتها للواقع.
2األهداف اإلستراتيجية :.2

؛العاملني و تكنولوجيا املعلومات تكوين التحديث من خالل /1

؛بعدالة اجلبائية التشريعات تنفيذ/ 2

؛/ ارتفاع مستوى اجلودة يف التعامل 3

؛/ خلق ثقة اإللتزام الطوعي 4

؛/ تطوير و حتسني اخلدمات الضريبية 5

باألهداف العليا لإلدارة الضريبية .التنفيذي/ ربط األداء 6

إدارة الضرائبو تحدياتمخاطرالمبحث الثاني : 

مخاطر إدارة الضرائب: المطلب األول

يلي :تواجة إدارة الصرائب جمموعة من املخاطر نذكر منها ما 

أوال : مخاطر عدم اإلمتثال الضريبي :

حتيالية إتعاين اجلزائر من ظاهرة التهرب الضرييب بأنواعه املختلفة، حيث يستعمل املكلف عدة طرق و أساليب 
لك التغريات القانونية، املتواجدة يف التشريع اجلبائي اجلزائري، ريبة املستحقة عليه مستخدما يف ذليتملص من دفع الض

املؤمتر الدويل اخلامس باملعهد العايل للعلوم اإلدارية، استخدام بطاقة األهداف المتوازنة لتحقيق استرتيجيات تنمية األصول الفكرية في اإلدارة الضريبية مع دراسة ميدانية،الباز فوزي قابيل،1
.2013مصر،شرقية،-لبيسب

2 http://www.kathyillian.com/finance/training/inquiry/fiscal_culture.html,    05/05/2016 .
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.1الضرييب، و بالتايل سوف ينعكس ذلك سلبا على اخلزينة العمومية للجزائر 

ثانيا : مخاطر الفحص و المراجعة الضريبية :

متعددة منها :حيث ميكن تقسيم هذه املخاطر إىل أنواع

مخاطر التقدير و الحكم الشخصي :/ 1

إذ يستند الفاحص فيها على التقديرات الشخصية يف حالة عدم توفر معلومات يستند يف ذلك إىل بعض األمور 
اليت قد تكون غري موضوعية و منها : 

 2مخاطر اإلرتكاز على المعاينة:
و قد ال تعترب مقياس متثل قراءة للنشاط يف حلظة معينة،

للسنة الض
: مخاطر االستناد إلى تعليمات الفحص و القرارات الوزارية و الكتب الدورية

ملهنة النشاط لتقرر مبدأ يعمم على الصناعة أو احيث أن غالبيتها تصدر باملراجعة مع احتاد نقابات الصناعة أو
يف مجيع القطاعات، مما يؤدي إىل ضعف العدالة بني املكلفني الناتج عن اختالف أماكن مزاولة النشاط يف 

، و مدى املنافسة، و دورها يف حتديد أمثان بيع السلع .اإلقبالاملدن و مدى 

:مخاطر عدم استقالل السنوات الضريبية

عرتاف بأي خسائر حمققة طاملا أن املكلف حياسب تقديريا، و هذا ما يتناىف مع الواقع ساد مبدأ عدم اإلحيث 
ق الربح ميكن أيضا حتقيق اخلسارة، و كذلك املبدأ املعروف داخل فرص لتحقيالتجاري، حيث أنه إذا وجدت

ر عن السنة املاضية طاملا أن املكلف مل مصلحة الضرائب يف احملاسبة التقديرية، حيث أنه ال جيب أن يقل التقدي
يعلم إدارة الضرائب بضعف النشاط .

.103،ص 2003،دار امليسرة للنشر و التوزيع، عمان الطبعة األوىل، الضرائب و محاسبتها،و آخروننور،عبد الناصر1
، اجلمعية املصرية للمالية العامة و ،املؤمتر الضرييب السابع عشراستخدام نهج القياس المتوازن في تحسين و تطوير أداء الفاحص الضريبيفوزي قابيل،الباز2

.30،ص 2011، مصر، الضرائب
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: مخاطر عدم حصر فروع المنشأة

و تأيت نتيجة افتقاد حصر املخازن املغلقة، و اليت تقع يف املناطق النائية، و اليت قد ال تتوفر معلومات لدى مصلحة 
باحلكم الشخصي تتولد خماطر كبرية نتيجة عدم الوقوف على حقيقة الضرائب عنها، و بالتايل عند تقدير الضريبة 

نشاط املكلف .

:مخاطر عدم استقالل الفاحصين

إذ تتعرض احلاالت التقديرية للفحص لكثري من املرونة اليت يدخل فيها العامل االجتماعي و الشخصي، و ما 
على التحديد السليم للوعاء الضرييب.لذلك من تأثري

الحصيلة على التقدير الشخصي :مخاطر ضغط

حيث أن الفاحص حتت ضغط احلصيلة املطلوبة من الوحدات الضريبية مبعدالت مرتفعة قد يلجأ إىل اخلضوع 
للمكلف يف سبيل السداد الفوري للضرائب املقدرة، و بالتايل تتولد خماطر كبرية نتيجة فقد جزء كبري قد يكون 

.1معلوم من النشاط التجاري للمكلف 

: مخاطر عدم التأهيل العلمي و العملي للفاحص الضريبي

و يتأتى ذلك نتيجة قصور الربامج التدريبية، و اخلربات العملية للفاحصني اليت تؤدي إىل التعامل مع امللفات 
حرتاف املهين املطلوب .الضريبية بقليل من اإل

: مخاطر ضغط األداء

حيث أن الفاحص الضرييب و هو حتت ضغط 
املهنية، حىت ينجز معدل األداء املطلوب منه شهريا، و الذي يرتتب عليه احلافز املادي املخصص له .

مخاطر اعتماد دفاتر المكلفين :/ 2

و تتمثل يف نوعني من املخاطر :

املؤمتر الضرييب السابع عشر، اجلمعية املصرية مخاطر المحاسب اإلبداعية على تقرير الفاحص الضريبي،الباز فوزي قابيل، شيماء أبو املعاطي عبد املطلب، 1
.2011للمالية العامة و الضرائب، 
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اء فيها :اعتماد دفاتر المكلفين و التقرير بصحة ما ج

، و يأيت ذلك من عدم توفر املراجعة االنتقادية أو عدم اإلملام بأساليب احملاسبة و قد تكون يف حقيقتها غري سليمة
.1االبتكارية اليت تستخدم مرونة املعايري و التشريعات الضريبية يف تسوية األرباح

و هي في الحقيقة سليمة :مخاطر عدم اعتماد دفاتر المكلفين

و يظهر ذلك نتيجة نقص اخلربة، و الكفاءة الفنية لدى العاملني يف مصلحة الضرائب الذين يؤثرون جانب السالمة، و 
2.

تحديات إدارة الضرائب: المطلب األول

التكنولوجيا و االتصال حىت أصبح يعرف بالقرن اإللكرتوين، شهد القرن الواحد و العشرين تطورا كبريا يف جمال 
تغري بعض قواعد جمريات التعامالت اإلقتصادية و التجارية، ،و عصر تكنولوجيا املعلومات، و لقد أسفر عن هذا التطور

ات بعض األمر الذي جعل املؤسسة اإلقتصادية تستفيد من مزايا هذا التطور على تغري من جهة، و يصادف اقتصادي
، حواجز ذات تأثري سليب على الدول، خصوصا البلدان النامية كما هو احلال بالنسبة للجزائر، أثناء التعامالت الرقمية

اإلقتصاد الوطين يف ظل تسارع وترية منو التطور الرقمي، يف حني جتد  حكومات الدول النامية صعوبة يف تكييف 
واعد اإلقتصاد الرقمي بنفس وترية التسارع، و على سبيل املثال : الرقابة اجلبائية 

للمعامالت الرقمية، و التحصيل اجلبائي من التعامل الرقمي، اجلمركة اإللكرتونية و غريها .

ض تعد الضرائب عامل أساسي لنجاح التجارة بصفة عامة، و التجارة على اإلنرتنت بصفة خاصة، ذلك أن فر 
ا النوع من التعامالت ذجم النشاط التجاري، و نظرا ألن هاملزيد من الضرائب، و زيادة نسبتها من شأنه أن حيد من ح

، و كذلك وجود حديث، و بالتايل صعوبة تطبيق التشريعات اجلبائية املوجودة يف ظل التعامالت التجارية اإللكرتونية
.معوقات يف التحصيل اجلبائي اإللكرتوين

فالتجارة اإللكرتونية هي اليت يتم مبوجبها تبادل السلع و اخلدمات عن طريق إبرام معظم الصفقات، أو كلها من 

.1املنتجات باستخدام الوسائل اإللكرتونية
1 Richard Bird ,Eric Zolt,TaxPolicy in Emerging Countries , London,2008 ,p 73.
2 Richard Bird,MilkaCasanegra de Jantscher,ImprovingTax Administration in Developing countries, London, 1992,
p 07 .
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2البعضكما عرفها 

:3اإلنرتنت، و الشبكات العاملية األخرى و يشمل ذلك 

/ اإلعالنات و املعلومات عن السلع و البضائع و اخلدمات ؛1

ا بعد البيع ؛/ عالقات العمالء اليت تدعم عمليات الشراء و البيع و خدمات م2

/ التفاعل و التفاوض بني البائع و املشرتي ؛3

/ عقد الصفقات و إبرام العقود ؛4

/ سداد االلتزامات املالية و دفعها ؛5

/ عمليات توزيع و تسليم السلع و متابعة األحداث ؛6

يشرتيها العمالء ؛/ الدعم الفين للسلع اليت 7

يف ذلك كتالوجات األسعار، املراسالت اآللية املرتبطة بعمليات البيع و الشراء، / تبادل املعلومات اإللكرتونية مبا 8
اإلستعالم عن السلع، الفواتري اإلللكرتونية، التعامالت املصرفية .

هي تلك اليت تعىن بفرض فمن خالل تعريف التجارة اإللكرتونية السابق ميكن القول أن اجلباية اإللكرتونية
الت اليت تتم على شبكة اإلنرتنت، هذا النوع احلديث من التعامل يطرح عدة إشكاليات منها الضرائب على التعام

:4و من بني التحديات اليت ميكن أن تواجه اجلباية على اإلنرتنت ما يلي

بادئ اجلباية التقليدية، و هذا راجع إىل اختالف أماكن املتعاملني، و مشكلة؛ / عدم توافق التعامالت اإللكرتونية مع م1
، و اجلدل قائم ألن معظم هل يتم فرض الضريبة على الدخل يف البلد املصدر، أو يف بلد إقامة املستفيد من الدخل

، 2003الدار اجلامعية، مصر، التجارة اإللكترونية، المفاهيم، التجارب، األبعاد التكنولوجية و المالية و التسويقية و القانونية، طارق عبد العال محاد، 1
.07ص 

.16، ص 1999املنظمة العاملية للتنمية اإلدارية، عالم التجارة اإللكترونية، رأفت رضوان، 2
.17ص ،2005الدار اجلامعية، مصر،،التجارة اإللكترونيةأمحد قنديل، نھلة 3

4 Frédéric Huet, La Fiscalité du commerce électronique, Paris : Litec, 2000,pp 23-25 .
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يكون فقط على الدخل الذي البلدان تفرض الضرائب على املقيمني يف أراضيها أما غري املقيمني، فإن مقدار الضريبة
اليت تعود TVAيكون مصدره هذا البلد، مشكلة أخرى تثار حول الضرائب غري املباشرة مثل ضرائب اإلستهالك مثل 

حصيلتها إىل البلد حمل اإلستهالك مفادها أنه ليس باستطاعة اإلدارة الضريبية أن حتدد املكلف بالضريبة بالنسبة
.للخواص

أمام حتد كبري يتمثل يف صعوبة حتديد املعامالت التجاريو و األعوان التجارية لكرتونية اإلدارة الضريبية/ تضع التجارة اإل2

اجلهاز الضرييب .

/ قلة تكلفة اإلتصال باإلنرتنت أدى إىل منو املؤسسات املصدرة و منه قوائم امللفات لدى إدارة اجلمارك مع العلم أن 3
هذه األخرية تتميز بنظام كالسيكي غري مرن مما يعيق عملية التصدير( اإلجراءات البريوقراطية ) .

اإلنرتنت بتبادل املعلومات و السلع بني الزبون و املورد بشكل مباشر، األمر الذي / تتميز املعامالت التجارية عرب 4
يؤدي إىل إلغاء دور بعض الوسطاء التجاريني املعتمدين من طرف الدولة و منه عدم القدرة على حتصيل الضرائب .

سرية )، و هو أمر مفيد للعمليات / متتاز تكنولوجيا املعلومات احلديثة بإمكانية تشفري املعلومات بدقة عالية ( ال5
اسم خاضع للضريبة .بالتجارية، يف حني أنه يعد عائقا أمام الرقابة اجلبائية للتعامالت التجارية 

/ إشكالية املنازعات الضريبية نظرا لغياب حمل املعاملة ( احلدود اإلقليمية ) .6

.ه الشبكة غري خاضعة لسلطة مركزيةنرتنت نظرا لكون هذ/ إشكالية غياب الرقابة على كل التعامالت التجارية عرب األ7

8
التوريد .

جتاه هذه املعامالت اجلديدة ) .إ/ عدم مرونة اجلهاز الضرييب ( 9

قواعد اجلباية املنظمة للتعامالت التجارية اإللكرتونية ./ غياب تصور 10

/ إضافة إىل املشاكل التقليدية املتمثلة يف عدم إمكانية تطبيق القوانني اجلبائية الكالسيكية ذات الكم اهلائل يف جمال 11
التبادالت اإللكرتونية نسجل أيضا عوائق أخرى متمثلة يف :
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املتعلقة بأمن الشبكات )، السرية، طرق الدفع اإللكرتوين، النظام القانوين للعقود تأمني الشبكات ( احلواجز 
؛ حيث ال يرى يف العادة طريف التعامل اإللكرتوين كل منهما اآلخر، و قد ال املربجمة على الشبكة، صعوبة حتديد اهلوية

مالت التجارية التقليدية، و نتيجة لذلك قد يعرفان كافة املعلومات األساسية عن بعضهما البعض كما هو احلال يف التعا

عوائق جند ، أيضا من الهؤالء البائعون ذلك للتهرب من الضريبة بعدم تسجيل هذه التعامالت يف الدفاتر احملاسبية الرمسية
بوجود أي وثائق ورقية متبادلة يف إجراء املعاملة، مما إختفاء الوثائق الورقية للمعامالت؛ حيث ال ترتبط املعاملة اإللكرتونية

.يشكل صعوبة يف إثبات العقود و التعامالت 

؛ برامج يا مثلأيضا جند املنتجات الرقمية حيث أتاحت شبكة األنرتنت إمكانية تسليم يعض املنتجات إلكرتون
احلاسب اآليل، التسجيالت املوسيقية، أفالم الفيديو، الكتب و األحباث و التقارير اإللكرتونية، إىل جانب بعض 
اخلدمات مثل اإلستشارات، ويشكل ذلك حتديا أمام السلطات الضريبية، حيث ال يوجد حىت اآلن آليات متفق عليها 

.1لضريبةإلخضاع املنتجات الرقمية غري املنظورة ل

من خالل استعراضنا جلملة من معوقات اجلباية يف ظل التجارة اإللكرتونية، و اليت متثل أحد مظاهر العوملة 
اإلقتصادية يف القرن احلايل، حيث نتج عن هذا النوع من التجارة عدة إشكاليات؛ منها تلك املتعلقة بتحصيل الضرائب 

ل جل القواعد و األسس املنظمة للضريبة، و على رأسها مبدأ و هذا ماشكل حتديات لإلدارة الضريبية متثلت يف اختال
اإلقليمية، العدالة، و السيادة الضريبية، باإلضافة إىل صعوبة ممارسة الرقابة على التعامالت اليت تتم عرب الشبكة، و عليه 

من الالزم على اجلزائر تكييف نظامها اجلبائي مع متطلبات التجارة عرب األنرتنت .أصبح

بحث الثاني : إصالح اإلدارة الضريبية في الجزائرالم

كبرية يف جمال الضرائب، حيث أن هذه األخرية ملزمة إصالحاتتعد اجلزائر من البلدان النامية اليت حتتاج إىل 
حيز التطبيق يف إدارة إدخاهلااملعاصرة، و هتمام و العمل باملفاهيممبواكبة الت

التكنولوجيا، و الطرق احلديثة للتواصل مع إدخالالضرائب، كنشر الثقافة الضريبية، و تطبيق احلوكمة الضريبية، و 
املكلفني، و تسهيل عملية حتصيل الضرائب منهم .

1 http://www2.tvt.fr/rpv/themes/Commerce electronique . 22/03/2016.



إدارة الضرائب في الجزائرالفصل األول 

23

الثقافة الضريبية: المطلب األول

.1اإليرادات الضريبية، اليت تشمل املشاركني يف النظام الضرييب 

لى حيث أن الثقافة الوطنية حتتوي على الثقافة الضريبية اليت بدورها تشمل القانون الضرييب، الذي حيتوي ع
و املتمثلون يف دافعي الضرائب، اإلدارة الضريبية، و السياسيني و اخلرباء و ،جمموعة من الفاعلني يف الثقافة الضريبية

2 .

3حيث تعترب الثقافة الضريبية ظاهرة متطورة و ليست ساكنة، و هي ج

و من خالل ما سبق فإن الثقافة الضريبية هي الثقافة اليت تعكس العالقة بني املكلفني بالضريبة و بني إدارة 
الضرائب، و عليه فإن هذه األخرية تسعى إىل تفعيل الثقافة الضريبية بتوطيد و حتسني العالقة بني املكلفني و إدارة 

تصال مستقرة تضمن تبادل املعلومات بني الطرفني، و تسهيل عمل كل منهما، ونشر إقنوات بإنشاءو ذلك ،ائبالضر 
هم ضريبياإلزاماأن الضريبة واجب وطين ، و حق للدولة عليهم، وليست بإقناعهمالثقافة الضريبية بني دافعي الضرائب 

.4و يبحثون عن طرق للتهرب منه،مكرهون على تأديته

كل من املكلفني و إدارة الضرائب فإذا حافظنا على هذا التوازن تتفادى الدولة الوقوع يف املشاكل، و عدم رضا 
إحساسهمو املكلفني لعدم ،ئبالنزاعات بني إدارة الضر و جتنب امن التهرب الضرييب،التخفيفاملكلفني، و بالتايل 

بالعدالة الضريبية .

لذا فإن اجلزائر بدأت حقا بتدارك هذا اجلانب مؤخرا و هذا ما يالحظ من خالل رسالة اإلدارة الضريبية رقم 
و اليت كانت حتت عنوان برنامج اإلمتثال الضرييب اإلرادي من أجل عالقة مبنية على الثقة، حيث ،2015سنةمن 77

2015من قانون املالية التكميلي لسنة 43مت تأسيس برنامج اإلمتثال اجلبائي الطوعي أو اإلرادي مبوجب أحكام املادة 

1 Berger Nerrè,The concept of Tax Culture, Paper prepared for the Annual MeeTing of the National Tax Association,
University of Hamburg, Germany, November 08-10-2001 ,p 10-13 .
2 Birger Nerré, Tax Culture: A basic Concept for tax Politics,German Technical Cooperation, Economic Analysis §
Policy, Vol,38 No,1, Germany, March 2008 , p 02 .
3 Kristina Sinkunie, Taxation principles in tax culture theotical and practical aspects, Doctoral student at the
Department of Economics, the Faculty of Economics and management, Vytautas mangus University, Lithuania, 2005 ,
p 9 .

.2005، نوفمرب 22رسالة املديرية العامة للضرائب ، العدد 4
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املوارد املالية قصد متويل اإلستثمارات املنتجة، و تشجيع ، إذ يندرج يف إطار رغبة السلطات العمومية الرامية إىل تعبئة 

ني إجراء مجع املوارد، و تفاعل تراكم املوارد النقدية نتيجة املعامالت الشخصية، أو العائلية، أو التجارية، و كذا التباين ب
املؤسسات املعنية اليت مل تؤدي إىل إيداع هذه املوارد يف البنوك، غري أنه يتعني أن تكون يف األصل هذه األموال، أو 
املعامالت من مصدر مشروع، و ال ترتبط بأي فعل جيرمه قانون العقوبات، و التشريع املنظم ملكافحة غسل األموال، و 

هاب، و قصد تعميم هذا اإلجراء اجلديد، و تعزيز العالقة أكثر بني البنك و املواطن، قامت وزارات املالية و متويل اإلر 
، أيام مفتوحة حول هذا اإلجراء ملدة أسبوع عرب 2015التجارة، و كذا الصناعة و املناجم، بتنظيم خالل شهر سبتمرب

حسيس من أجل اإلخنراط يف هذا املسعى، حيث تناولت هذه الرسالة كامل الرتاب الوطين اليت كان شعارها التعبئة، و الت
جممل اإلجراءات القانونية اليت تنظم برنامج اإلمتثال اجلبائي اإلرادي، باعتباره أداة تعزيز الثقة بني املواطن اإلدارة 

.1الضريبية

ذلك بإصدار اإلدارة الضريبية أيضا نالحظ أن اجلزائر أدركت أمهية حتسني عالقتها مع املكلفني بالضريبة، و 

تستجيب له، من أجل تسهيل إجراءات املكلفني بالضريبة أوال، و أيضا إلعطاء صورة أفضل هلا، حيث ميثل اإلستقبال 
باعتباره نقطة اإلتصال 

يعمل على كسب ثقة املستعملني.

و من أجل تلبية الطلبات املتزايدة هلؤالء املستعملني من تبسيط لإلجراءات، و احلصول على املعلومات، وضعت 
اإلدارة الضريبية برنامج عصرنة يتمثل يف وضع تنظيم، و إجراءات يرتكزان على مفهوم اخلدمة املقدمة إىل املستعمل، 

تنظيم جديد لتسيري الضريبة، يرتكز على الزبائن بإنشاءبية حيث مسحت الدروس املستفادة من اخلربة لإلدارة الضري
اجلدد، و الذي ترجم إنشاء هياكل جديدة أكثر مالءمة للنسيج اجلبائي ( مديرية كربيات الشركات، مراكز الضرائب، و 

املراكز اجلوارية للضرائب ).

تصال و هي عبارة عن هيئة مكلفة ختذت بإنشاء مديرية العالقات العمومية، و اإلأكما أن هناك خطوة أخرى 

.2015، 77رسالة املديرية العامة للضرائب، رقم 1
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و على الرغم من اإلجنازات اهلامة اليت حتققت يف إطار برنامج العصرنة، من أجل حتسني استقبال اجلمهور البد من بذل 
نسقة، قادرة على حتسيس مجيع موظفي اإلدارة الضريبية بأهدافها جهود إضافية، من بينها وضع سياسة اتصال م

.1اإلسرتاتيجية 

و أيضا هناك جانب من اإلصالحات اجلبائية ال يقل أمهية، يتعلق األمر باملسامهة اليت ميكن اإلستفادة منها يف 
شك فرصة فريدة، و أفضل وسيلة إطار برنامج التوأمة املؤسساتية مع اإلحتاد األورويب، حيث يشكل هذا الربنامج، دون

و وضع معايري جلودة اإلستقبال اليت تسعى إليها مجيع اإلدارات اجلبائية، حيث يعد ،لتكييف أفضل املمارسات الدولية
امتالك تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت، و تنفيذ اتصال منسق، و اإلستفادة من التجارب الدولية، عناصر ال ميكن 

على جناح منهج النوعية املنشئ بصدد اإلستقبال من طرف اإلدارة الضريبية .جتنبها للعمل 

كذلك فإن اإلدارة الضريبية حرصا منها على التكيف يف عامل يتطور بشكل مستمر، فهي تبدي رغبة دائمة يف 
سيري املصاحل العمومية، حتسني عالقتها مع املكلفني بالضريبة، مما يسهم يف نشر الثقافة الضريبية، و تعزيز أكثر لظروف ت

و ترمي هذه اإلسرتاتيجية اجلديدة للعصرنة اهلادفة لكسب رضا املكلف بالضريبة، إلقامة سياسة تطوعية، و إسهامية من 
خالل إعادة تعريف طرق العمل و اإلجراءات، بغية تبسيطها و توحيدها.

و ألن عصرنة النشاط العمومي تعترب حاليا يف نظر السلطات العمومي
ستمرارية العقود اإلجتماعية، فإنه يتعني إ

أن تكون موضوع برنامج خمصص يهدف إىل نقل اإلدارة الضريبية إىل إدارة ديناميكية، و نشيطة من خالل دمج الثقافة 
عتبارها كأحد مناذجها، و ذلك للتواصل أكثر مع املكلف، و تسهيل حصوله على املعلومة اجلبائية، فهو إة، و الرقمي

يعترب حتول اإلدارة الضريبية إىل مصلحة عمومية حقيقية تستند إىل رهان التحضر اجلبائي، و إىل أكرب قدر من الثقة 
لتزامات اخلدمة،  إحتياجات جديدة؛ مسعى النوعية، إأت املتبادلة الذي هو قبول الضريبة، و أمام هذه املتطلبات، نش

ة، منها يف اإلستجابة بشكل أفضل لتطلعات املكلفني بالضريبة، حيث يتطلب تسهيل املساعي اإلدارية للمكلفني بالضريب
ستعمال الوثائق يف اإلجراءات املتعلقة باإللتزامات اجلبائية، حيث تسمح إمكانية اإلرسال الذايت إو ذلك باحلد من 

للتصريح بتحسني مؤشر رضا املكلفني بالضريبة بشكل كبري، واضعا بذلك حدا للتنقالت، و تفادي أوقات اإلنتظار يف 

.2011، 52رسالة املديرية العامة للضرائب، رقم 1
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الشباك، حيث يعترب دور املثالية لإلدارة الض
1.

الحوكمة الضريبية: المطلب الثاني

تعترب احلوكمة من القضايا اليت القت قبوال كبريا مؤخرا، فهي تضمن سالمة نتائج األعمال، و ذلك عن طريق 
الشفافية 

رشيدة، و سليمة تصب يف صاحل املسامهني و الشركات، و تطبيقها بالشكل املطلوب يساعد على عمليات التمويل، و 
جذب اإلستثمارات .

يب تشري إىل توفري مقومات محاية أموال املستثمرين، و حصوهلم على العوائد املناسبة، لذلك فإن احلوكمة من املنظور احملاس
و ضمان عدم استخدام أمواهلم يف استثمارات غري آمنة، و يتم ذلك من خالل جمموعة اإلجراءات و الضوابط و املعايري 

ية وفق املعايري احملاسبية .

أما احلوكمة من املنظور اإلداري فهي جمموعة القواعد و الضوابط و اإلجراءات الداخلية يف املؤسسة اليت توفر 
. 2ضمانات حتقيق حرص املديرين على حقوق املالك، و احملافظة على حقوق األطراف ذات املصاحل باملنظمة 

حيث تعترب الضرائب أحد أهم مظاهر التضامن اإلجتماعي ملا تلعبه من دور أساسي يف حتقيق املنفعة العامة 
وصوال للعدالة اإلجتماعية يف خمتلف الدول املطبقة ألنظمة الضرائب، حيث تعترب الضرائب املصدر األساسي لإليرادات 

يف البد من تفعيل الضبط املايل عن طريق تطبيق إجراءات احلوكمة العامة اليت تساهم يف متويل اخلزينة العامة للدولة، و 
، و الدقة يف ربط ، و بالتايل احلد من التهرب الضرييب أداء فعال أفضل و دقة يف العملللحصول على إدارة الضرائب

، لرفع كفاءة ت احلوكمةإجراءابتطبيق زم تو هذا ما يدعى باحلوكمة الضريبية أي أن إدارة الضرائب تلالضريبة و حتصيلها، 
الضرييب حيث أن احلوكمة نظام تستطيع من خالله إدارة الضرائب، توجيه أعماهلا، و مراقبتها على أعلى مستوي، األداء

.3الضريبيةو تعظيم اإليرادات

.2015، 75رسالة املديرية العامة للضرائب ، رقم 1
.2013جملة العلوم اإلنسانية و اإلقتصادية، العدد األول، 2

3 Alamgir, M.Corporate Governance ; A Risk perspective,paper presented to Coorporate Governance and
Reform, paving the way to Financial Stability and development, a conferance organized by the Egiption Banking
Institute, Cairo, May 7-8,2007 .
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قيق العدالة و ، و حتو بالتايل فإن تطبيق احلوكمة يف اإلدارة الضريبية، يساهم يف تفعيل وسائل مكافحة التهرب الضرييب
. الشفافية يف فرض الضريبة، و ضمان مراجعة األداء التشغيلي، و املايل يف هذه اإلدارة

ستخدام التكنولوجيا الحديثةإالمطلب الثالث : 

ستخدام أساليب علمية حديثة يف جمال العمل الضرييب، إلتفعيل عمل إدارة الضرائب يف اجلزائر، جيب عليها 
حيث تتجه اإلدارة الضريبية احلديثة لتنفيذ احلوكمة اإلكرتونية، مما يساعد على ترشيد تكلفة اخلدمات الضريبية 

ة كمقياس اإللكرتونية، و ذلك بتقدميها من خالل الشبكة اإلكرتونية أي األنرتنيت، لتعظيم الفوائد من اإليرادات الضريبي
ستخدام إرتفاع درجات الرضا لدى املكلفني، و زيادة الثقة يف التعامالت الضريبية، فعلى إدارة الضرائب إمايل لتساهم يف 

أحدث الربامج اإللرتونية يف تأدية مهامها، و توفري التكوين املناسب، و التأهيل العلمي و العملي للعاملني يف اجلهاز 
1الضرييب .

اإلدارةالسنوات األخرية أن اجلزائر بدأت حقا باإلهتمام بإستخدام التكنولوجيا احلديثة يف عمل لذا نالحظ يف
سم النظام إ، املعنونة حتت 2015من العام 73الضريبية، من خالل رسائل املديرية العامة للضرائب ففي الرسالة رقم 

جما للعصرنة مبين على النظام املعلومايت، حيث يهدف هذا املعلومايت حنو إدارة إلكرتونية، سطرت اإلدارة الضريبية برنا
و اإلتصال كأداة عمل و تقارب بني ،ستعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالمإالربنامج إىل إرساء إدارة إلكرتونية تكرس 

اإلتصال بشكل مباشر ، و اترتك لإلعالم اآليل، و اإللكرتونياإلدارة الضريبية و حميطها، و عليه يساهم اإلستعمال املش
يف جعل نشاط اإلدارة الضريبية آيل، و غري مادي.

و يف احلقيقة و من اجلانب التقين يتطلب حتقيق هذا اهلدف حتما وضع شبكة معلوماتية، يتم من خالهلا جعل 
دارة الضريبية، و اخلدمات اخلاصة باإلدارة الضريبية يف متناول املكلفني، و يتم هذا بوضع قنوات إتصال متميزة بني اإل

مرتكزة حول املفاهيم اجلديدة للتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و اإلتصال، حيث مينح النظام املعلومايت ،حميطها
للمتعاملني مع اإلدارة الضريبية باقة من اخلدمات غري املادية، و اليت غايتها زيادة تقريب اإلدارة الضريبية من املتعاملني 

تطوير فرص جديدة يف مجع املعلومة اجلبائية، و تسهيل تداول املعلومات على النطاق الداخلي معها، باإلضافة إىل

دراسة مدى امكانية تطبيق نظام جباية ضريبة الدخل الكترونيا باستخدام بطاقة القياس المتوازن لألداءإطار مقترح لتقييم قاسم حممد عبد اهللا البعاج، 1
. 2013، 35، جامعة القادسية، كلية اإلدارة و اإلقتصاد، األردن، العدد جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة، تطبيقية للهيئة العامة للضرائب
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لإلدارة الضريبية، و هلذا فإن اإلدارة الضريبية ال تدخر أي جهد سواءا فيما خيص تسيري املوارد البشرية املوجهة إلجناز هذه 
.1لك العملية، أو فيما خيص توفري الوسائل املادية الالزمة لذ

يتضح أن بناء إدارة إلكرتونية أصبح ضرورة ال ميكن تفاديها، و متثل أداة هامة يف اإلصالح اإلداري، و أخريا و 
جناح هذا اإلصالح مرهون بوضع نظام معلومات جديد يسمح بتحويل املعلومات املادية، إىل ملفات حاسوبية، و بالتايل 

يل اإلنتقال إىل إدارة عصرية قادرة على اإلستجابة السريعة إلحتباجات تقريب املواطن من اإلدارة الضريبية، و تسه
املستعملني .

التكنولوجيا احلديثة يف إدخال
2و اليت ستكون حيز التطبيق يف السنوات املقبلة :،جمال تقدمي اخلدمات للمكلف

أوال : الدخول في اإلجراءات اآللية

نرتنت، و ءات ذات الصلة، باملساعدة على األستعمال الوثائق يف عديد اإلجراإحيث سيتم اإلستغناء عن 
التشغيل اآليل التدرجيي لكيفيات التصريح، و الدفع من طرف املكلفني بالضريبة و ذلك من خالل : 

: التقديم
بتوسيع نطاق اللجوء إىل اإلجراءات اإلدارية اإللكرتونية، بغية 2013منذ جويلية حيث قامت اإلدارة الضريبية 

،"جبايتك
ستخدام هذه اخلدمات خيضع لإلنضمام الطوعي .إن حيث أ

: اإلنضمام
" ، اإلتصال مبديرية كربيات جبايتكحيث بإمكان دافع الضرائب الراغب يف اإلستفادة من خدمات " 

املؤسسات، و هناك سيحضى بلقاء خاص يتم فيه تقدمي، و شرح اخلدمات اجلديدة املقرتحة، املزايا، كيفية 
لوثائق، و بعد اإلنضمام مينح ستمارة طلب اإلنضمام املبسطة متوفرة للتحميل جمانا يف قسم اإاإلنضمام....، 

دافع الضرائب جمال آمن خاص به .

.73،2015عامة للضرائب، رقم رسالة املديرية ال1
.75،2015رسالة املديرية العامة للضرائب، رقم 2
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: المزايا
خدمات البوابة متاحة بصفة دائمة، و هي متوفرة جمانا للراغبني يف اإلنضمام، و يتم تأمني تبادل البيانات بني 

دافعي الضرائب، و البوابة .

الجبائيثانيا: إجراءات جديدة لطلب التسجيل فيما يخص رقم التعريف 

العامة للضرائب لفائدة املكلفني بالضريبة، إجراء يرمي إىل تسهيل مرافقة النشاط املديريةحيث وضعت 
كان الشخص طبيعي، أو معنوي بناءا على جمموعة معلومات يتم ءاسو اإلقتصادي، الذي يتمثل يف طلب الرتقيم، 

إرساهلا كوثيقة مرفقة، عرب الربيد اإللكرتوين التايل :

did-requetes@mf.gov.dz

ثالثا: تصريحات جبائية يمكن تحميلها عبر اإلنترنت

حيث إختارت املديرية العامة للضرائب إدراج حل يدخل ضمن اإلدارة اإللكرتونية، يكون ناجعا بغية تسهيل 
مساعي املكلفني بالضريبة من خالل وضع على اإلنرتنت، التصرحيات اجلبائية القابلة للتحميل،

ستيفاء وضعيتهم اجلبائية دون عناء التنقل إىل املصاحل اجلبائية .إبملختلف املكلفني بالضريبة،
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خالصة الفصل :

لقد مت التطرق يف هذا الفصل
اجلبائي اخلاص 

من خالهلا على احلرص على التطبيق اجليد للوائح، و القوانني اخلاصة بالضريبة، و كيف أن إدارة الضرائب تواجه 
معامالت التجارة اإللكرتونية، فإن هذا يفرض على إدارة ، و يف ظل التطورات احلديثة يف صعوبات أثناء تأدية مهامها

الضرائب حتديات لفرض الضرائب على املعامالت التجارية اليت تتم عرب اإلنرتنت، ما يفرض على اإلدارة الضريبية يف 
يبة، و إدخال اجلزائر حماولة اإلصالح و التطور أكثر، ملواكبة التطورات يف الساحة العاملية، و ذلك بنشر الثقافة الضر 

، و بالتايل تطوير األهداف و هذا لتحسني األداء و رفع كفاءته و فعاليتهالتكنولوجيا احلديثة، و تطبيق احلوكمة الضريبة، 
.اإلسرتاتيجية لإلدارة الضريبية
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:تمهيد

عملية عناألداء الضرييب يعرب، حيث حتتل عملية تقومي و قياس األداء الضرييب، أمهية كبرية يف إدارة الضرائب
األداء لسائد يف الدولة، مما ينتج عن هذاجتسيد خمططات و اسرتاتيجيات اإلدارة الضريبية، و تطبيق النظام الضرييب ا

التحصيل الضرييب من أهم معايري تقييم األداء الضرييب، لذلك فإن عملية تقومي و يعتربكما حتصيل اإليرادات الضريبية،  
، و نقاط القوة ميهاو تضمن لإلدارة الضريبية الوقوف على نقاط الضعف يف األداء، و حماولة تققياس األداء الضرييب،

حملاولة احملافظة عليها، و من هنا تكمن أمهية عملية تقومي و قياس 

يف هذا الفصل سوف يتم التطرق إىل مؤشرات تقومي و قياس األداء الضرييب مت استعماهلا يف دراسات جتريبية 
قرتاح منوذج موحد لقياس نتائج األداء ميكن تطبيقه يف أي بلد .سابقة، كما سوف يتم ا

بغرض معاجلة هذه النقاط قمنا بتقسيم هذا الفصل كما يلي :

.األداء الضريبيالمبحث األول : 

.التحصيل الضريبيالمبحث الثاني :
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المبحث األول : مفهوم األداء الضريبي

إىل ذلك الفعل الذي يقود إىل إجناز األعمال، كما جيب أن ينجز، و الذي يتصف يشري مفهوم األداء

قبلها؛ كما جتدر اإلشارة إىل أن مفهوم قدرة املؤسسة على التكيف مع حميطها، أو فشلها يف حتقيق األهداف املسطرة من 
.و الفعاليةالكفاءةاألداء يف التسيري يقرتن مبصطلحني هامني مها 

المطلب األول : تعريف األداء الضريبي

أما بالنسبة لألداء الضرييب فيعرفه بعض العلماء كما يلي :

»«حسبالضريبيتعريف األداء/1 Maja Klam:

هو تأدية اإلداة الضريبية للمهام و الواجبات املسندة إليها بطريقة كفؤة و فعالة من أجل ضمان األداء الضرييب
.1وجود نظام ضرييب عادل ، و فعال، و اقتصادي

، و يكون هذا األداء نالحظ من هذا التعريف أن األداء الضرييب يضمن تطبيق النظام الضرييب من قبل إدارة الضرائب
هذه األخرية األسس و املبادئ اليت تقوم عليها الضريبة، و املتمثلة يف ؛ العدالة و املساواة، و املالئمة حرتمت إفعاال إذا 

.، و يكون هذا األداء كفؤا إذا مت حتقيق األهداف املسطرة بأقل التكاليفيف التحصيل، و اإلقتصاد يف نفقة التحصيل

Gill/ تعريف األداء الضريبي حسب 2 »«:

لضرييب هو تطبيق اإلدارة الضريبية للوائح و القوانني املستمدة من النظام الضرييب، و يكون األداء الضرييب األداء ا
ديها القدرة على رفع اإليرادات الضريبية؛ أي زيادة ة الضريبية، و اللوائح و القوانني املطبقة لسفعاال إذا كانت السيا

.2العموميةالتحصيل الضرييب، و بالتايل متويل اخلزينة 

إذن فاألداء الضرييب هو انعكاس لكيفية استخدام إدارة الضرائب للموارد املالية و البشرية، و استغالهلا بكفاءة و 
و حتقيق رضا املكلفني، ملا له من أمهية ضريبيةفعالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها املتمثلة يف رفع اإليرادات ال

أساسيني مها ؛ الطريقة يف استعمال عنصرينعامة، حيث جند أن األداء الضرييب هو حاصل تفاعل يف متويل اخلزينة ال
1Maja Klum,Performance Measurement for tax Administration:The case of slovenia,international Review of
Admiminstrative sciences, 2004,pp 567-574 .
2Muzainah Mansor,Performance Management For A Tax Administration: Integrating Organisational Diagnosis
To Achieve Systemic Congruence, Malaysia, 2012, p 3 .
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، و نقصد بذلك عامل الكفاءة، و النتائج أي األهداف احملققة من ذلك اإلستخدام، و املالية و البشريةموارد اإلدارة
نعين بذلك عامل الفعالية، أي أن األداء الضرييب يستعمل يف احلكم 

أهدافها، و مدى التزامها بالرشادة يف الوصول إىل ذلك أي عقالنية الطريقة املتبعة .

المطلب الثاني : مؤشرات تقويم و قياس األداء الضريبي

لضريبية، و اإلدارة يقوم النظام الضرييب على ثالث دعائم أساسية تتمثل يف ؛ التشريعات الضريبية، السياسة ا
الضرييب يف اعتباره كأداة لتمويل اخلزينة و حسب، بل يتناول األبعاد اإلقتصادية، األداءالضريبية، و ال ينحصر تقومي 
، حيث تعترب الضريبة وسيلة مالية أساسية لتجسيد، و استمرار ضافة إىل البعد الوطيناإلجتماعية، و السياسية، باإل

هذا يتطلب :التضامن اإلجتماعي و 

شريع، و الوضوح يف نظام احملاسبة الضريبية، و عدم حصول الفجوات اليت تفصل بني السياسة الضريبية و الت
؛نظام احملاسبة الضريبية 



الدساتري يف أغلب دول العامل تتضمن أحكاما، أو نصوصا تتناول مبادئ فرض الضريبة، أو اإلعفاء جند أن 
منها ضمن اجلوانب املتعلقة بتنظيم شؤون املال و التصرف به .

ها من مصادر اإليرادات املواطن يف دائرة اإلهتمام بقضايا الضريبة، و غري إدخالكما أن هذه الشفافية تساعد على 
أوجه استخدام املال العام، و إىل اتضاح و بلورة مستوى الوعي مبسؤولياته و واجباته.وة،العام

:قياس األداء الضريبيتقويم وأوال : مفهوم

رض بعض التعريفات :عيف تعريفهم لتقومي و قياس األداء الضرييب و فيما يلي نستالباحثنيلقد اختلفت آراء 

: bank wordالبنك العالمي األول حسبتعريفال/ 1

و هي ؛ الفعالية، الكفاءة، و عملية ميكن أن تتم من خالل ثالث جوانبهو ذهب إىل أن تقومي و قياس األداء الضرييب 
.1العدالة 

1 Jeff Johnson, Linking Employee Perceptions of Service Climates to Customer Satisfaction, London, 1996,p 831.
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:Teeraالثاني حسبتعريفال/ 2

يرى أن تقومي و قياس األداء الضرييب هي مهمة من مهمات إدارة الضرائب اليت جيب 
دوري، و ذلك بالرتكيز على حجم اإليرادات الضريبية؛ أي كلما كانت اإليرادات الضريبية مرتفعة، كلما كان األداء 

.1الضرييب فعاال

:Tanzi and Pellechioالثالث حسبتعريف/ ال3

ط تقوم به إدارة الضرائب بصفة دورية اهلدف منه احلكم على مقدار كفاءة اهو نشتقومي و قياس األداء الضرييب
فعالية العمل املنجز من قبل العاملني يف هذه اإلدارة، و ذلك للتحقق من تطبيقها للسياسة الضريبية بشكل صحيح، و 

إلمتثال الضرييب، و ذلك من املسطرة من قبلها؛و اليت تتمثل يف رفع اإليرادات الضريبية، و حجم اومدى حتقيق األهداف
.2الكفاءة و الفعالية خالل عاملني أو معيارين لألداء الضرييب مها؛ 

:silvani and baer/ التعريف الرابع حسب 4

تقومي و قياس األداء الضرييب هي عملية يتم من خالهلا احلكم على مدى تأدية إدارة الضرائب ملهامها، و ذلك 
من خالل تقييم نظام 

.3الفجوة بني إدارة الضرائب، و املكلفني بالضريبة 

أن تقومي و قياس األداء الضرييب من خالل التعريفات السابقة نالحظ 
نقاط القوة و الضعف يف اجلهود املبذولة من قبل موظفيها، و السلوكيات املمارسة من قبلهم يف تقييمالضرائب، هدفها 
.4يف حتقيق هدف معني خمطط له من طرف إدارة الضرائب مدى مسامهتهم موقف معني، و 

الضريبية حيث ميكن قياس مدى فاعلية األداء الضرييب من خالل املقارنة بني السلوك املتوقع، و األهداف 
املرسومة من جهة ، و السلوك الفعلي و مستوى اإلجناز و النتائج، و اآلثار العامة من جهة أخرى، حيث تتم هذه 

.و التشريعية، و املالية و غريهااملقارنة و القياس بواسطة جمموعة متكاملة من املؤشرات اإلدارية، و التنظيمية، و اإلجرائية

1 Jack w wiley, Customer Satisfaction : A Supportive Work Environment and its Financial Cost, Paris,1991, p
117.
2Glenn Jenkins,Roy Kelly,Rup Khadka,Modernisation of tax Administration in Low-Income Countries : The case
of Nepal,Belguim, 2007, p 68.
3 James harter,frankSchmiidt ,Theodore Hayes,Business-Unit-Level Relationship between Employee satisfaction,
Employee Engagement and Business Outcomes :A Meta-Analysis,England, 2002, p 87.

.84كلية اإلدارة و اإلقتصاد، جامعة املوصل، ص تقويم و قياس األداء لدائرة ضريبة الدخل،جملة تنمية الرافدين، 4
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طردية بني مدى فاعلية األداء الضرييب، و بني السلوك الفعلي، أي كلما تطابقت و ميكن القول أن هناك عالقة
املتوقعة ارتفع مستوى فاعلية األداء ج الفعلية مع األهداف املرسومة، و، و النتائأي اإليرادات احملققةمستويات اإلجناز

الضرييب .

األداء الضرييب هو عملية ضرورية و مهمة وجب على إدارة الضرائب تقومي و قياسمن خالل ما سبق جند أن 
القيام

أمجع حيث أي قصور يف هذه العملية يؤدي إىل وجود فجوة بني اإلدارة الضريبية و املكلفني، إىل األهداف املسطرة ، و
لألداء الضرييب متعلق باملدخالت و املخرجات، اإلنتاجية للعاملني، جودة اخلدمات العلماء أن نطاق التقومي و القياس

فاإلدارة الضريبية تتفاعل مع ات، و اإلمتثال الضرييب،الضريبية، رضا املكلفني، و نتائج اإليراداإلدارةاملقدمة من طرف 
ار يوضح إطفعال و كفؤ، و فيما يلي شكلبالتايل وجب عليها تسيري األداء للوصول إىل حتقيق أداء ضرييبو احمليط،

:مقرتح لتسيري األداء الضرييب 
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مقترح لتسيير األداء في إدارة الضرائبإطار ): 1الشكل(

,Muzainah Mansor,Performance Management For A Tax Administration:المصدر  Malaysia,

2012, p 13 .

إدارة الضرائب عبارة عن نظام لديه مدخالت؛ تتمثل يف املوارد املالية، و ) نالحظ أن 1من خالل الشكل (
املهام املنجزة، أي أن األداء هو عملية جيب أن البشرية، و خمرجات تتمثل يف نتائج األداء الناتج عن جمموع العمليات و 

حتدد األهداف منها أوال
.، و ذلك مبقارنة األداء احملقق مع األداء املتوقع، و املراد حتقيقهاملتمثلة يف الكفاءة، و الفعالية

منظمة غير رسمية

منظمةمهمة
رررررسرر
ررؤررسمیة

الشعب

مدخالت
مخرجاتنتائج

قياس األداء

التقييم

أصحاب المصلحة الخارجيين

معايير األداء

الخطة

األهداف
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ثانيا: مؤشرات تقويم و قياس األداء الضريبي و فاعليته

ال ميكن حصرمؤشرات معينة، حيث هناك طرق متنوعة و عديدة لقياس األداء الضرييب، و ذلك من خالل
ميكن تصنيف هذه املؤشرات كما يلي :، و لكن و غري حمدودةمؤشرات تقومي و قياس األداء الضرييب

 مؤشرات إدارية و تنظيمية مثل خصائص القوى العاملة يف اإلدارة الضريبية، و الدورات التدريبية، و اإلستشارات
؛الضريبية، و أساليب العمل و إجراءاته، و اهلياكل التنظيمية و غريها 

ييس املالية مثل مؤشرات مالية، و اقتصادية مثل تكلفة اجلباية، و نسبة التحصيل الضرييب إىل جمموعة من املقا
؛، و جودة اخلدمات املقدمة للمكلفني و تكلفتهااإليرادات احمللية و الضريبية، و النفقات العامة

مبا يف ذلك القمؤشرات تشريعية
؛يف حتقيق أهداف الضريبة 

 ،غريهابني املوظفني و و التعاون؛ تذمر املواطنني، و احملسوبية،بيئية مثلمؤشرات اجتماعية.

من الدراسات التجريبية السابقة :املستخلصةو فيما يلي ملخص ملختلف مؤشرات تقييم و قياس األداء الضرييب

): ملخص مؤشرات تقويم و قياس األداء الضريبي الخاصة بالدراسات السابقة1جدول رقم(

مؤشرات تقويم و قياس األداء الضريبيمعيار األداءالتجريبيةالدراسة

Ishiنسبة تكلفة اإليرادات إىل إنتاجية العاملالكفاءة و اإلنتاجية

Gonzalez and Milesكفاءة مكتب الضرائب

:نسبة مفتشي الضرائب إىل المدخالت
جمموع املوظفني ككل.

:من خالل عدد أنشطة املكلف المخرجات
، و نسبة الدين إىل رفع القيمة بالضريبة

املضافة .

Moesen and Personكفاءة مكتب الضرائب
عدد موظفي إدارة الضرائب.:المدخالت

عوائد التدقيق اجلبائي.المخرجات:

Taliercioو إدارة شؤون املوظفني،المدخالت:الكفاءة و الفعالية
.التحصيلتكاليف 
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الناتج احمللي GDPنسبةالمخرجات:
، إىل إمجايل عدد املكلفني املسجلاإلمجايل

سجالت دافعي الضرائب(املكلفني)،حجم 
اإلمتثال، و اخلدمات املقدمة للمكلف .

Klunالكفاءة و الفعالية

اإلمتثال التكاليف،،البساطة
الضرييب(حقوق املكلف، و جودة اخلدمات 

املقدمة له من طرف األدارة الضريبية، 
التدقيق الضرييب، إنتاجية العامل.

Barrosالضريبة احملصلة، توضيح المخرجات:كفاءة مكتب الضرائب
معدالت احلاالت املتنازع عليها ملطالب 

الضرائب.

Tennant and Tennantكفاءة حتصيل اإليرادات
نسبت الناتج احمللي اإلمجايل من الضريبة 

GDP تكاليف اإلدارة، اإلجراءات ،
اإلدارية، الفريق التقين، إدخال مساعد.

James, Svetalekth and
Wright

كفاءة أداء حتصيل 
الضرائب

إنتاجية العامل، املمارسة اجليدة، التدريب 
اجليد، مواقف موظف الضرائب.

Serraحتصيل اإليرادات الضريبية
رضا املكلف، اإليرادات الضريبية، نسبة 

القوانني و اللوائح.اإلمتثال الضرييب، تطبيق 
,Muzainah Mansor:المصدر  Ibid, p 13

نالحظ من خالل نتائج الدراسات التجريبية السابقة املوضحة يف اجلدول، أن معظمها إتفق على أن عملية 
كم على فعالية األداء الضرييبـــــــفاءة و الفعالية للحـــــــــتقومي و قياس األداء الضرييب ترتكز على معيارين أساسيني مها ؛ الك

إدارة الضرائب هي نظام يتفاعل مع خالت و املخرجات باعتبار أن أن نطاق التقومي و القياس هلذا األخري متعلق باملدو
لفني، رضا املكلفـــــــــــــت املقدمة للمكامل، و جودة اخلدماــاجية العـــــــــــــــــ؛ كإنتباإلعتماد على جمموعة من املؤشراتحميطه،
نتائج اإليرادات، و حجم اإلمتثال الضرييب.و
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عملية التقومي و القياس لألداء الضرييب تتمثل يف اآليت :من خالل اجلدول السابق نالحظ وجود ثالثة قيود يف 

أمهية تسيري األداء لتحسني األداء الضرييب معظم الدراسات التجريبية ركزت على قياس األداء، و جتاهلت: األول
وحده إىل و تقوميه، على الرغم من أن القياس مكون حاسم يف تسيري األداء، حيث أن القياس و اإلبالغ نادرا ما يؤدي

.1التعلم التنظيمي لتحسني اإليرادات أو النتائج 

اإلهتمام أنه لتحديد األداء الضرييب و كيفية قياسه و تقوميه، جيب إعطاءSilvani and Baerحيث اقرتح كل من 
لتصميم، و تنفيذ معايري لتقييم عمل اإلدارة الضريبية و درجة التحكم يف األداء، و أن إدارة األداء هي األداة املناسبة 

لتقومي و قياس األداء الضرييب و التحكم فيه من طرف األدارة الضريبية .

Alley andأيضا اقرتح كل من  Bentleyتدعم حتقيق نظام إدارة ضريبية جيدة من تطبيق نظريات إدارة األداء أن
.2خالل حتديد األهداف، و اليت تقاس مبؤشرات أداء رئيسية خمتارة من اإلدارة الضريبية

،املواجهة من قبل إدارة الضرائبأن الدراسات التجريبية السابقة أمهلت أمهية تشخيص املشاكلالثاني : 
من خالل قياسه و تقوميه، حيث أن اخلطوات األوىل للتحسني و اإلصالح، و التقومي حتتاج إىل حتسني األداء الضرييب

أخذ الشروع يف إصالح أداء اإلدارة الضريبية إنطالقا من تشخيص املشاكل املوجودة يف اإلدارة، و اليت تعيق حتقيق 
Radnorالباحثانو التقومي،حيث ذهب األهداف املسطرة من قبلها، و تطوير اإلسرتاتيجيات املناسبة للتحسني

and McGuireبعض املشاكل اليت تواحهها اإلدارات العمومية كإدارة الضرائب، تنشأ بسبب األخطاء إىل أن
، فبدال الكامنة وراء تنفيذ املهمات و األنشطة، أي أن املوظفني مسؤولون عن هذه األخطاء املرتكبة أثناء تأدية عملهم

قياس و تقومي األداء كوسيلة للتحسني، فإنه ميكن تشخيص السلوك التنظيمي الذي ميكن أن يكشف من الرتكيز على 
لعن املشاكل اليت تواجهها اإلدارة الضريبية، و با

ركزت على اجلانب الكمي فقط يف قياس و تقومي األداء، حيث يتمثل يف أن الدراسات التجريبية السابقةالثالث : 

صفة مباشرة حيث تعترب يعملون فيها، مواقفهم أثناء العمل و كيفية معاملتهم للمكلفني اليت تؤثر على األداء الضرييب ب
، لذلك فعلى اإلدارة الضريبية تبين استعمال أنظمة إلدارة األداء بطريقة تفاعلية عامال مهما يف زيادة فعالية األداء الضرييب

1 http://www.gfoa.org/downloads/PMcommissionframworkPUBLIC-REVIEW-DRAFT.pdf. 23/03/2016 .
2 Clinton Alley ,Duncan Bently, The increasing Imparative of Cross-Disciplinary Research in tax Administration,
Journal of tax Reasearch, London, 2008, pp 122-144.
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، و تطوير جمموعات متماسكة لقياس األداء تقوميه، و تطويره،تعينها على حتقيق األهداف املسطرة و توجيه األداء حنوها
اجلانب ىس و تقومي األداء مبين علاظام لقيكغريها من مؤسسات القطاع العام إىل تبين ن،ج اإلدارة الضريبيةحيث حتتا 

السلوكي بدال من الرتكيز على املستوى التشغيلي فقط ألن هذا يساهم يف تفعيل األداء الضرييب ، و زيادة التحكم به 
.1للوصول إىل حتقيق األهداف املنشودة 

TADATرة الضريبية أداة  التقييم التشخيصي لإلدامؤشرات مجموعة :الثالثالمطلب 

:TADATالتعريف باإلدارة الضريبية:أوال 

TADATاملفوضية األوروبية، و أملانيا، و صندوق النقد الدويل، و اليابان، و سويسرا، بنيهي جهد تعاوين
قدم أداة التقييم التشخيصي لإلدارة الضريبية تو ،أمانة هذه اهليئةيفو اململكة املتحدة، و البنك الدويل هو من يستض

TADATلنظام اإلدارة الضريبية يف أي بلد، حيث حاولت تقدمي مؤشرات موحدة لتقومي و تقييما موضوعيا و موحدا
قياس األداء الضرييب، و اليت تساعد يف :  

حتديد مواطن القوة و الضعف النسبية يف أنظمة اإلدارة
 تيسري تبادل وجهات النظر بني كل األطراف املعنية؛ كالسلطات القطرية مثال ، و املنظمات الدولية حول حالة

نظام اإلدارة الضريبية .
. حتديد جدول أعمال اإلصالح، مبا يف ذلك أهداف اإلصالح و أولوياته، و مبادراته، و تسلسل تنفيذه
إدارة و تنسيق الدعم اخلارجي لإلصالحات، و حتقيق تنفيذها، بوترية أسرع، و كفاءة أعلى .تيسري
. مراقبة و تقييم سري اإلصالحات عن طريق إجراء تقييمات متابعة

آلية عمل هذه الهيئة :ثانيا : 

، ألهم النتائج اليت صميم أداة التقييم التشخيصي لإلدارة الضريبية، من أجل تقدمي تقييم موضوعي و موحدمت 
رئيسية لنتائج األداء ، و يستند تقييم جماالت حتققها اإلدارة الضريبية يف أي بلد، من خالل الرتكيز على تسعة جماالت

، مما جيعل هذه األداة التشخيصية بعدا للقياس52رفيع املستوى، تقوم بدورها على مؤشرا26نتائج األداء هذه إىل 
سهولة التطبيق يف آن واحد .تتسم بالشمول مع 

1Muzainah Mansor,Performance Management For A Tax Administration: Integrating Organisational Diagnosis
To Achieve Systemic Congruence, Malysia,2012,p 7.
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:TADAT/ مجموعة مؤشرات أداة التقييم التشخيصي لإلدارة الضريبية 2

و تتمثل هذه املؤشرات يف :

ائب المسجلين :سالمة قاعدة دافعي الضر / 1

دافعي أي إدراج كل الشركات، و األفراد، و الكيانات األخرى املطلوب تسجيلها يف قاعدة بيانات تسجيل
املعلومات احملفوظة يف قاعدة البيانات و تتمثل املؤشرات يف :الضرائب، و اكتمال ورقة

 ؛دقة و موثوقية معلومات دافعي الضرائب
. معرفة قاعدة املكلفني احملتملني

تقييم المخاطر و تخفيفها :/ 2

اإلرتقاء مبستويات اإلمتثال الطوعي للقوانني ن يؤدي أسلوب إدارة اجلهاز الضرييب ملخاطر عدم اإلمتثال، غلى أ

 ؛حتديد و تقييم، و تصنيف خماطر عدم اإلمتثال، و وضع تقدير كمي هلا
 ؛ختفيف املخاطر عن طريق برنامج لتحسني اإلمتثال
 ؛اقبة و تقييم أنشطة ختفيف خماطر عدم اإلمتثال مر
و تصنيف املخاطر املؤسسية .حتديد و تقييم

/ دعم اإلمتثال الطوعي :3

أن تتوفر لدافعي الضرائب املعلومات، و الدعم الالزمان لإلمتثال الطوعي بتكلفة معقولة على عاتقهم، و تتمثل 
املؤشرات يف :

 ؛نطاق و حداثة املعلومات، و سهولة اإلطالع عليها
 ؛الوقت الالزم لإلستجابة لطلبات دافعي الضرائب للحصول على املعلومات
. مراقبة تصورات دافعي الضرائب عن هذه اخلدمة
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تقديم اإلقرارات الضريبية :/ 4

يتمثل املؤشر يف :تقدمي اإلقرارات الضريبية من دافعي الضرائب يف الوقت احملدد، و 

. معدل تقدمي اإلقرارات يف الوقت احملدد

/ سداد اإللتزامات الضريبية :5

سداد دافعي الضرائب كاملة يف الوقت احملدد، و تتمثل املؤشرات يف :

 ؛سالمة توقيت سداد اإللتزامات
. وجود بيانات أرصدة، و تدفقات املتأخرات الضريبية

/ المساءلة و الشفافية :6

املؤشرات يف :

 ؛وجود اإلشراف اخلارجي على اإلدارة الضريبية
 ؛مستوى الضوابط الداخلية
 ؛تصور اجلمهور عن نزاهة اإلدارة الضريبية
نشر األنشطة و النتائج و اخلطط.

/ الكفاءة و الفعالية التشغيليان :7

بالكفاءة و الفعالية يف أداء الوظائف الرئيسية، و حتقيق النتائج املتوقعة، و أن تتسم عمليات اإلدارة الضريبية
تتمثل املؤشرات يف :

 ؛حتقيق النتائج املتوخاة لإليرادات الضريبية
؛استخدام نظم حتصيل، و إبالغ حمققة للكفاءة
نظم املعاجلة و احملاسبة الضريبية .كفاءة

/ حل المنازعات الضريبية :8
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دافعي الضرائب الوصول إليها، و فعالة يف أن تكون عملية حل املنازعات الضريبية مستقلة، و من السهل على
حل املسائل املتنازع عليها يف وقت مناسب، و تتمثل املؤشرات يف :

 ؛وجود إجراءات مستقلة، و سهلة، و متدرجة حلل املنازعات
 ؛وجود بيانات أرصدة، و تدفقات عن حاالت املنازعات
. درجة تنفيذ نتيجة حل املنازعات

/ ضمان دقة اإلبالغ :9

أن تؤدي كفاءة برامج التدقيق، و غريها من برامج التحقق إىل ردع دافعي الضرائب عن إبالغ معلومات ناقصة،

 ؛نطاق تغطية برامج التدقيق الضرييب
. نطاق تغطية املراجعة التبادلية للمعلومات املخزنة على احلواسيب

كل من و يكون التقييم بالدرجات، كل مؤشر له أبعاد للقياس ترتاوح ما بني واحد إىل أربعة أبعاد، و سيجري تقييم  
ف و ألبعاد املندرجة حتت هذا املؤشر، و سفرادى لهذه األبعاد على حدى، مث تستند الدرجة الكلية للمؤشر إىل درجات

.1سطرا للدرجات حتدد مواضع القوة، و الضعف يف اإلدارة الضريبية املعنية 26تتألف النتيجة النهائية من 

: عناصر فعالية األداء الضريبي رابعالمطلب ال

يكون األداء الضرييب فعاال من خالل ما يلي :

فعالية التخطيط و حتقيق اسرتاتيجيات مصلحة الضرائب و ذلك من خالل :أوال : 

 ؛أي اإليرادات املراد حتقيقهااحلصيلة املخططة
 ؛رضا العاملني
؛القضاء على التهرب الضرييب
. حتقيق العدالة اإلجتماعية

1 www.TADAT.org,    09/05/2016 .
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القرار و الرقابة و تتكون من مدى سالمة الرأي الفين احملايد يف إقرارات املمولني .فعالية اختاذ ثانيا : 

.1و إجراءات األداء الضرييب فعالية تنظيم و تبسيط مسؤولياتثالثا :

المبحث الثاني : مفهوم التحصيل الضريبي

من قبل املكلف، و حتديد 
مواعيد تسديدها، تأيت عملية التحصيل العملي هلذه الضرائب و أي تأخري يف عملية الدفع يف اآلجال احملددة تعرض 

املكلفني لعقوبات صارمة من طرف إدارة الضرائب.

من اإلجراءات اإلدارية، و التقنية اليت يتم بواسطتها حتويل قيمة الضريبة من ملكية املكلف هو جمموعةالتعريف األول : 
.2بدفعها إىل اخلزينة العمومية 

التحصيل الضالتعريف الثاني : 
.3بالتايل إيصال حاصالت الضرائب إىل خزينة الدولة الضريبية موضع التنفيذ، و 

يقصد بتحصيل الضريبة جمموعة من العمليات اليت تستهدف نقل قيمتها من ذمة املكلف إىل اخلزينة التعريف الثالث : 
و طرقالعمومية من أجل استيفاء حقها، و يرتبط حتصيل الضريبة بالواقعة املنشئة هلا، و السلطة املتخصصة بتحصيلها، 

.4التحصيل و مواعيده، و ضماناته، و يتم الدفع نقدا، أو عن طريق البنك، أو حوالة بريدية 

هو جمموع العمليات و اإلجراءات اليت تؤدي إىل نقل دين الضريبة املطبقة يف ذمة املكلف إىل اخلزينة التعريف الرابع : 
.5ذا الصددالعامة وفقا للقواعد القانونية، و الضريبية املطبقة يف ه

املؤمتر الضرييب السابع عشر، اجلمعية املصرية للمالية العامة و استخدام نهج القياس المتوازن في تحسين و تطوير أداء الفاحص الضريبي،الباز فوزي قابيل،1
. 2011مصر، الضرائب، 

2 Piérre beltrame , la fiscalité en France, hachette supérieur 5 éme édition,Paris, 1997, p 45 .
.230، ص 2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المالية العامة،علي زغدود، 3
.123، ص 1984دار اجلامعة املصرية، دراسة اإلقتصاد العام،عبد احلميد حممد القاضي، 4
.199، ص 2003منشورات احلليب احلقوقية، لبنان ، أساسيات المالية العامة،سوزي عديل ناشد، 5
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و أساليب تحديد المبلغ الضريبيالمطلب الثاني : أساليب تقدير المادة الخاضعة للضريبة

أوال : أساليب تقدير المادة الخاضعة للضريبة

لقد تعددت أساليب تقدير املادة اخلاضعة للضريبة لتتناسب مع مستوى التغريات، و تتالءم مع إمكانيات 
هذه األساليب نذكر الطريقة غري املباشرة، و هي اليت تعتمد على طريقة العالمات اخلارجية، أو العملية املتاحة، و أهم

طريقة التقدير اجلزايف، أما الطريقة املباشرة فهي تعتمد على طريقة اإلقرار، أو طريقة التحديد اإلداري املباشر .

1التقدير غير المباشرأ/ 

القرائن، و يقصد به أن قيمة املادة اخلاضعة للضريبة تقدر تقديرا جزافيا على أساس بعضأسلوب التقدير الجزافي :/1
و للتقدير اجلزايف صورتان مها؛ التقدير و األدلة اليت تعترب دالة عليها، كاإلستدالل على الربح التجاري برقم املبيعات، 

املكلفالتكاليف اجلائز خصمها جزافيا، و التقدير اجلزايف اإلتفاقي بني اإلدارة، و اجلزايف القانوين، كأن ينص على تقدير 
كاإلتفاق على تقدير الوعاء الضرييب .

:أسلوب المظاهر الخارجية /2

يف ظل هذا األسلوب تعتمد اإلدارة يف تقدير وعاء الضريبة على بعض العالمات، و املظاهر اخلارجية اليت يسهل 
معرفتها مثل 

، أو تعريفها تعريفا دقيقا، هنا ال تفرض الضريبة على املادة اخلاضعة أن تسعى للتعرف على قيمة املادة اخلاضعة للضريبة
.2اخلارجيةللضريبة، و إمنا تفرض يف الواقع على املظاهر 

3التقدير المباشرب/ 

تلجأ معظم التشريعات املالية احلديثة إىل هذه الطرق املباشرة يف حتديد وعاء الضريبة، و ميكن التمييز بني 
أسلوبني مها :

.11-10ص ص مرجع سابق،ناصر دادي عدون، 1
.623ص،2008اجلزائر ،هومة،دار،الجزائريالجزائيالتشريعفيالضريبيةالمنازعاتفارس السبيت، 2
.79، ص 2003الدار اجلامعية، مصر ، النظم الضريبية، يونس أمحد البطريق، 3
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للضريبة يف ظل هذا األسلوب تتوىل اإلدارة الضريبية بنفسها تقدير املادة اخلاضعة أسلوب التقدير اإلداري المباشر : /1
مستعينة بكافة الطرق، و بناءا على ما ميكنها احلصول عليها من معلومات، و بيانات دون التقدير مبظاهر أو قرائن 

يتبني هلا عدم صحة املعلومات معينة، و يعد هذا األسلوب مبثابة إجراء عقايب، و ردعي تستعمله اإلدارة الضريبية عندما
دمي التصريح الالزم.

يعتمد املشرع من أجل حتديد الوعاء الضرييب على إقرار ما يقدمه املكلف، بدفع الضريبة، مما قدأسلوب اإلقرار :/2
من صحة ما حيتويه اإلقرار يلزم بتقدمي إقرار يبني فيه مقدار وعاء الضريبة، بصورة مفصلة و تقوم الغدارة املالية بالتحقق

أفضل أسلوب لتقدير املادة اخلاضعة للضريبة، ألن املتوفرة لديها عن املكلف، و يعترب إقرار املكلفمن املعلومات 
و لكنه قد يلجأ إىل التهرب منها، و هو ما جيعل املكلف أدرى الناس مبقدار ما لديه من موارد، و بظروفه الشخصية،

حالة اعتمادها على إقرار املكلف بدفع الضريبة أن تراقبه تصرحيه غري صحيح نسبيا، و لذلك يكون على اإلدارة املالية يف
للتأكد من صحته؛

و نقصد باإلقرار الذي يقدمه الغري هو تكليف غري املكلف يف بعض احلاالت باإلفصاح عن املادة الضريبية اخلاصة 
للموظفني، و يكون باملكلف، كما يف حالة صاحب العمل الذي يقدم إقرار عن املرتبات، و األجور اليت يدفعها

اإلقتطاع من املنبع، و هذا ما يسهل على الدولة و خيفف عنها تكاليف اجلباية، و كذا منع التهرب الضرييب .

1ثانيا : أساليب تحديد المبلغ الضريبي

الذي يتم عن بعد حتديد قيمة املادة اخلاضعة للضريبة نصل إىل حساب قيمة الضريبة املستحقة على املكلف
ق تطبيق األسعار الواردة يف القانون على قيمة الوعاء الضرييب، و يتم ذلك بأسلوبني مها : طري

أسلوب الضريبة التوزيعية :/ 1

يقصد بالضريبة التوزيعية تلك اليت حتدد فيها الدولة إمجايل املبلغ الواجب حتصيله من كافة املكلفني، مث يوزع 
املبلغ على خمتلف األقسام، و الوحدات 
كل منهم من املادة اخلاضعة للضريبة .

.12، مرجع سابق ، صاقتصاد و تسيير مؤسسةناصر دادي عدون ، 1
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/ أسلوب الضريبة القياسية (التحديدية) :2

و يقصد بالضريبة القياسية تلك اليت تفرض يف شكل نسبة معينة من قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، أو شكل 
معني عن كل وحدة من وحدات تلك املادة دون حتديد إمجايل حلصيلتها؛ أي أن هذا النوع من الضرائب خيضعمبلغ 

ملعدل معني قانونيا، و هو املعمول به حاليا، و له نوعان :

 : و هي تلك الضرائب اليت تفرض بنسبة حمددة و ثابتة مهما تغريت قيمة الوعاء الضرييب .الضرائب النسبية
و هي تلك الضرائب اليت تفرض بنسبة متزايدة بتزايد الوعاء الضرييب .التصاعدية :الضرائب

و أهدافهالمطلب الثالث : طرق التحصيل الضريبي 

طرق التحصيل الضريبيأوال : 

:1بعد حتديد إدارة الضرائب ملبلغ الضريبة الواجب دفعه من قبل املكلف يتم حتصيله منه بالطرق التالية 

و به يتم العمل مبوجب جداول مهيأة من قبل اإلدارة املالية، اليت تقوم بإعداد جداول تدعى التحصيل المنظم : / 1
جداول حتقق، و هي عبارة عن قائمة تبني أمساء املكلفني، و مكان الضريبة، و مبلغ الضريبة، و نوعها، و املستندات اليت 

تقرر مبوجبها الضريبة .

وفق هذه أي الدفع مباشرة من طرف املكلف للخزينة العامة؛ حيث يتم التحصيل الضرييبالتحصيل الطوعي : / 2
دون احلاجة إىل صدور جداول حتقق، فاملكلف يقوم بنفسه بتوريد الضرائب املستحقة عليه للدوائر املالية مثل الطريقة 

ة كل ثالثة أشهر، و كذلك الضريبة على الضريبة على القيمة املضافة بفرنسا، حيث يتم توريد الضريبة للخزينة العام
املبيعات يف األردن .

و ينص أيضا قانون الضرائب يف اجلزائر على أن سعر الضريبة، ميكن أن يفرض بسعر واحد، أو بأسعار خمتلفة 
تبعا إلختالف قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، و يرتفع سعر الضريبة حسب نسبتها تصاعديا على أساس اقتصادي، و 

، و التصاعد بالشرحية؛ أي الدخل الذي يتحدد لى أساس املنفعة العامة االجتماعية، و تأخذ اجلزائر بالتصاعد بالطبعةع
من القانون اجلزائري " على أن حتصيل الضريبة عن طريق االقتطاع 155على أساسه سعر الضريبة، كما جاء يف املادة 

.193، ص 2005األردن، أسس المالية العامة،أمحد زهري شامية، خالد شحاتة اخلطيب، 1
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ملدين يسكن، أو يقيم يف اجلزائر"، و تعترب هذه الطريقة القاعدة العامة على كل ما دفع يتم عندما يكون رب العمل، أو ا
.1التحصيل التابعة له أي قباضة الضرائب املعنيةحبيث يسدد املكلف، أو من ميثله قانونا مبلغ الضريبة، إىل جهة

لى منبع : التحصيل بالعودة إ/ 3
الضريبة إىل اإلدارة املالية نيابة عن املكلف، و أكثر الضرائب حجزا يف املنبع هي ضريبة الرواتب و األجور، حيث يقوم 

ق القوانني، و القواعد املنظمة صاحب العمل سواءا كان شخصا عاما أو خاصا، بتوريد الضريبة إىل الدوائر املالية وف
.2لذلك 

عن القاعدة العامة، حبيث يكلف املشرع شخصا آخر غري املكلف بدفع مبلغ او تعترب هذه الطريقة استثناء
الضريبة للخزينة العامة الذي يقوم بتحصيلها بدوره من املكلف، و تتبع هذه الطريقة خاصة يف نطاق الضرائب غري 

أي الضرائب على اإلنفاق، و ميكن أيضا تصورها  لعدد من الضرائب املباشرة؛ اليت تفرض على الدخل أو املباشرة؛
الثروة، حيث يلجأ املشرع إىل هذه الطريقة يف نطاق الضرائب على الدخل، و تسمى هذه الطريقة احلجز عند املنبع،

خبصم الضريبة من هذا الدخل قبل توزيعه .و تبعا هلذه الطريقة يقوم الشخص الذي يدفع الدخل للمكلف عنده

فالضريبة حتتجز من دخول املكلف عند املنبع، و تطبيق هذه الطريقة يف اجلزائر بالنسبة للضريبة على األجور
و املرتبات عن طريق خصمها من األجراء لدى صاحب العمل، و كذلك بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم املنقولة، 

املستحقة على توزيعها، و يلجأ املشرع إىل يتم عن طريق إلزام الشركة اليت تقوم بالتوزيعات بتوريد الضرائبفإن حتصيلها 
السلعة اليت حتتكر إنتاجها،هذه الطريقة يف نطاق الضرائب على اإلنتاج، و اإلستهالك حبيث تضاف الضريبة إىل مثن

.و حيصل مبلغ الضريبة مع الثمن عند دفعه

هذه الطريقة جندها بكثرة بالنسبة للضرائب على التداول حبيث يأخذ يل بطريقة لصق الطابع (الدمغة): / التحص4
حتصيل الضرائب صورة شراء طوابع، أو أوراق مدموغة، أو التزام بقيد، أو تسجيل بعض األعمال يف السجالت، و تدفع 

.3واسعة يف نطاق الرسوم 

.232مرجع سابق، ص المالية العامة ، علي زغدود، 1
.194مرجع سابق، ص أسس المالية العامة، أمحد زهري شامية، خالد شحاته اخلطيب ، 2
.233-232مرجع سابق، ص ص المالية العامة ، علي زغدود،3
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: أهداف التحصيل الضريبيثانيا 

تلعب الضرائب دورا هاما يف تزويد اخلزينة العمومية للدولة اليت تقوم بدورها بتوزيد املرافق العمومية، و خمتلف 
:1التحصيل إىل

خلق التوازن بني اإليرادات، و النفقات العامة ؛
احلفاظ على اإلقتصاد الوطين بفضل التموين املتواصل مليزانية الدولة ؛
فرض الضرائب من أعمال السلطة العامة، و بالتايل ضمان حتصيلها من املكلفني ؛
تنظيم الدولة و تسيري مرافقها ؛
ريق فرض خمتلف العقوبات على املتهربني .منع التهرب الضرييب عن ط

عملية التحصيل الضريبيفيتقويم و قياس األداء الضريبي أهمية: الرابعالمطلب 

بني جد أن هناك إرتباطا وثيقاو ، 2012سنةمن ماليزيا)Muzainah Mansor( الباحثدراسة حسب 
كبرية يف دعم أمهيةأن لعملية تقومي وقياس األداء الضرييب يرى تقومي وقياس األداء الضرييب وبني عملية التحصيل، حيث 

، و ذلك من خالل تسيري األداء الضرييب من قبل إدارة الضرائب، و ذلك باحرتام و تنفيذ وظائف تحصيلالعملية 
املوكلة إلدارة التسيري املتمثلة يف التخطيط و التوجيه، و التنظيم، و الرقابة، و ذلك بالتخطيط لكيفية تنفيذ املهام 

، و حتديد األساليب و الطرق املناسبة لتنفيذها، و مراقبة ما ينتج عن هذا التنفيذ، أي تقييم و قياس األداء الضرائب
الضرييب، مبقارنة األداء احملقق مع األداء املتوقع، و ذلك من خالل معياري الكفاءة و الفعالية، و ذلك مبقارنة حجم 

بشكل دوري و مستمر من متوقع، و بالتايل فالقيام بعملية التقومي و القياس لألداء الضرييبالتحصيل احملقق مع ما هو
قبل إدارة الضرائب يؤدي إىل دعم عملية التحصيل الضرييب و حتسينها، و زيادة حجم اإليرادات الضريبية.

لقياس أدائها، يةو عملية التقومي و القياس تكون من خالل مؤشرات حتددها إدارة الضرائب حسب األمه

، و إدخال التحصيل الضرييب، و حجم اإلمتثال الضرييب، و كسب رضا املكلفني بالضريبة من خالل نشر الثقافة الضريبية
، كذلك مراعاة املرونة يف للتواصل مع املكلفني، و تسهيل عملية حتصيل الضرائب منهمالتقنيات و الربامج احلديثة 

و اليت جيب أن تراعي مصاحل املكلفني بالتوازي مع الصاحل العام للدولة، كذلك على اإلدارة ،تشريعات النظام الضرييب

.265مرجع سابق، ص ، ناصر دادي عدون1
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البشري العامل فيها عن طريق التكوين ، و ذلك بتطوير املورد الضريبية الرفع يف جودة اخلدمات املقدمة للمكلفني
و التدريب، و حتسني اجلانب السلوكي هلم أيضا، و تلقينهم كيفية التعامل مع املكلفني و املواطنني بصفة عامة ألن هذا 

.1من شأنه رفع الكفاءة، و الفاعلية لألداء الضرييب الذي ينعكس اجيابا على مستوى التحصيل الضرييب 

)(الباحثني حسب دراسة كذلك  Clinton Alley § Duncan Bentlyوجد ،2008سنة ، من لندن
أن 

.2و بصفة دورية 

يف إدارة أن هناك عالقة مهمة بني التحصيل الضرييب، و بني قياس و تقومي األداءمن خالل ما سبق نالحظ
حيث أن هذه العملية تسمح إلدارة الضرائب بتقييم مدى حتقيقها للحصيلة الضريبية املخطط لتحقيقها، ،الضرائب

لقوة يف األداء و حماولة ، و الوقوف على نقاط او تقييم مدى مسامهة موظفيها يف حتقيق األهداف املوضوعة مسبقا
.مستقبال و نقاط الضعف حملاولة تقوميها و تعديلها للحصول على أداء أفضل الرتكيز عليها،

1Muzainah Mansor, Ibidem, p 30 .
2Clinton Alley ,Duncan Bently, Ibidem, P 150 .
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خالصة الفصل :

لقد مت التطرق يف هذا الفصل إىل تعريف األداء الضرييب، مؤشراته و كيفية قياسه، حيث أنه إذا كان مفهوم 
بالطريقة الصحيحة، و مفهوم الفاعلية يعرب عن فعل الصحيح من الشيئ، فإن مفهوم الكفاءة يتمثل يف فعل الشيء

الفعالية أو اإلنتاجية يعين التعامل مع فجوات التوقعات بغرض تقليصها إىل احلد املسموح به، و الذي حيقق أكرب قدر 
قدر ممكن من اخلسائر، و ملا كانت من املكاسب اليت ما كانت تتحقق إال من خالل تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية، بأقل 

الفعالية يف األداء الضرييب تتحقق عند تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية، و التكتيكية اليت تتخذها إدارة الضرائب، و كذلك 
اختاذ القرارات الفنية، و أمهها إبداء الرأي الفين احملايد يف تصرحيات املكلفني، و تقدير الضريبة بعدالة و موضوعية؛ ذلك

يف ظل فعالية التنظيم الدقيق لألداء الضرييب بتبسيط إجراءات العمل و توزيع املسؤوليات، و رفع كفاءة العاملني مبصلحة 

، كما تعرضنا إىل تعرضنا إىل تزيد من فعاليته، و أمهية هذا يف عملية التحصيلاملخطط له الوقوف على العناصر اليت 
تعريف التحصيل الضرييب، و طرق حتصيل الضرائب من املكلفني، و أساليب تقدير املادة اخلاضعة للضريبة، و أساليب 

.حتديد الوعاء 
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:تمهيد

و ن األداء الضرييب تقوميه و قياسه،لكل متعريفنابعد دراستنا للجانب النظري يف الفصلني السابقني، و 
لعملية تقومي و قياس األداء الضرييب أمهية كبرية يف دعم عملية هالتحصيل الضرييب و تبيان العالقة بينهما، رأينا أن

مديرية الضرائب لوالية بسكرة، و قمنا بدراستها كحالة تطبيقية من أجل دعم خرتناإلذاالتحصيل الضرييب، 
نجزة، و هذا باإلعتماد على دراسة كمية مبنية على جمموعة من املؤشرات الكمية اليت يفرتض الدراسة النظرية امل

ائي املتمثل يف 
STEPWISE، و طريقةSPSS20اإلحندار املتعدد، و بواسطة خمرجات الربنامج اإلحصائي

REGRESSION و ذلك ، و بني التحصيل الضرييبنقوم بتحديد العالقات بني متغريات منوذج الدراسة ،
.مبديرية الضرائب لوالية بسكرة املؤسسة حمل الدراسةطبعا بعد التعريف 

الغرض قمنا بتقسيم الفصل الثالث كما يلي :هلذا 

.المبحث األول : تقديم مديرية الضرائب لوالية بسكرة

بناء نموذج الدراسة .:الثانيالمبحث 
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تقديم عام لمديرية الضرائب لوالية بسكرةالمبحث األول : 

تعريف، النشأة، اليف هذا املبحث سنحاول تقدمي مديرية الضرائب لوالية بسكرة، من حيث 
و اهليكل التنظيمي، و املهام .

الضرائب لوالية بسكرةمديريةتعريف نشأة والمطلب األول :

أوال : النشأة :

تأسست املديريات الوالئية للضرائب، و من بينها مديرية الضرائب لوالية بسكرة مبوجب املرسوم التنفيذي 
اختصاصات املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية املعدل تنظيماملتضمن 1991فيفري 23ملؤرخ يف ا06-91رقم 

) مديريات فرعية هي :5و املتمم، و تضم هذه املديرية مخس (

. املديرية الفرعية للعمليات الفرعية
. املديرية الفرعية للعمليات اجلبائية
. املديرية الفرعية للتحصيل
 عية للمنازعات .املديرية الفر
.املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية
1املديرية الفرعية للوسائل.

:بمديرية الضرائب لوالية بسكرةثانيا : التعريف

تعترب إدارة الضرائب من اهليئات العمومية اليت هلا طابع املرفق العام، تكسب شخصية معنوية و ذات 
و و حتصيلهااجلبائي، و هو حتديد الوعاء الضرييب و حساب الضريبةمهام ووظائف سيادية متمثلة يف العمل 

، قانون الضرائب غري الرقابة على التصرحيات وفق القوانني اجلبائية السارية املفعول و هي؛ قانون الضرائب املباشرة
اإلجراءات نو انون و قانو ق،املباشرة، قانون الطابع، قانون التسجيل و قانون الرسم على حجم املعامالت

.2اجلبائية

.2007نوفمرب،28املوافق 1428ذي القعدة 18مؤرخ يف ،364رقم ، اجلريدة الرمسية1
.92، ص 2010مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية، جامعة ورقلة، دور المراجعة الجبائية في تحسين جودة التصريحات الجبائية، ، قحموش مسية2
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لوالية بسكرة :: مهام مديرية الضرائبالثانيالمطلب

إن املديريات الوالئية املتواجدة على مستوى الوطن هلا أهداف مشرتكة، و مهام مسطرة عليها من طرف 

من 39فحسب املادة عن طريق حتصيل الضرائب، السياسة املالية للبالد، و تزويد ميزانية الدولو احمللية باألموال،
احملدد الناطق اإلقليمي لتنظيم 1998جوان 12املوافق ل : 1418املؤرخ يف ربيع األول 484القرار رقم 

اختصاصات املديريات اجلهوية و الوالئية للضرائب ، جند أن مديرية الضرائب لوالية بسكرة تضم مخس مديريات 
مسندة إليها .هام فرعية ختتص مبهام معينةها ختتص مبفرعية كل واحدة من

1: المديريات الفرعية لمديرية الضرائب لوالية بسكرةالمطلب الثالث

تتكون مديرية الضرائب لوالية بسكرة من مخس مديريات فرعية، و كل مديرية فرعية تضم مكاتب و فيما 
مهام كل مكتب لكل مديرية فرعية :يلي

و تضم أربع مكاتب هي :أوال : المديرية الفرعية للعمليات الجبائية : 

من مهامه::مكتب الجداول/1

.املصادقة على اجلداول اليت مت تصنيفها من الضرائب و الرسوم عن طريق مركز اإلعالم اآليل
.إعداد نسخ ثانية من اإلنذارات و تسليمها
 انيات األولية للجماعات احمللية و إبالغها .حتضري العناصر الضرورية إلعداد امليز

من مهامه :/ مكتب اإلحصائيات : 2

. مجع احلاالت اإلحصائية الدورية، و إرساهلا إىل املديرية اجلهوية للضرائب املختصة بتثبيتها

من مهامه :/ مكتب التنظيم و التشطيب و العالقات العامة : 3

 املذكرات الواردة لإلدارة املركزية، و املديرية اجلهوية املتعلقة بتطبيق التشريع و توزيع العمليات و املناشري و
التنظيم اجلبائيني .

.95-92، مرجع سابق، ص ص قحموش مسية1
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 متابعة و مراقبة تنفيذ برنامج عمل املفتشيات و الوعاء فيما خيص الرقابة املعمقة للملفات اجلبائية و
اإلحصاء الدوري للمكلفني بالضريبة و عمليات الرقابة الدورية .

اجلمهور و إعالمه و توجيهه، و إعطاء املكلفني بالضريبة املعلومات اخلاصة بالتشريع و التنظيم ستقبالإ
.، و إعالمهم بالتعديالت إن وجدتاجلبائيني

من مهامه :/ مكتب التسجيل و الطابع : 4

 ام هذه
املفتشيات .

 اإلشراف على عمليات املراقبة املتعلقة بضريبة الطابع على العموم و بكل اإلعالنات، اقرتاح كل التدابري

تضم ثالث مكاتب هي :ثانيا : المديرية الفرعية للتحصيل : 

من مهامه :التحصيل :/ مكتب مراقبة 1



اجلبائية، و اختاذ اإلجراءات الالزمة ضدهم و التدابري اإللزامية للتنمية السريعة ألقساط الضريبة غري 
احملصلة .

 السجل اخلاص برتحيل املبالغ .مراقبة حالة تصفية حماصيل اخلزينة و

من مهامه :/ مكتب مراقبة التسيير المالي للبلديات و المؤسسات العمومية و المحلية : 2

املخصصة للبلديات و مراقية امليزانيات األولية، و اإلضافية، و الرتاخيص املتضمنة فتح اإلعتماد
اضات الضرائب املوجودة يف الوالية مثل : قباضة املؤسسات العمومية احمللية اليت تتكفل بتسيريها ماليا قب

الضرائب العالية ، قباضة الضرائب بسكرة احملطة ، قباضة الضرائب سوق الفالح و غريها .
. مراقبة تنفيذ العمليات املقررة يف ميزانيات تلك البلديات و املؤسسات العمومية
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:مهامهو من/ مكتب التصفية :3

 مبستخلصات األحكام القضائية و القرارات فيما يتعلق بالغرامات و العقوبات مراقبة عمليات التكفل
املالية .

 تلقي النتائج املتعلقة باإلحصائيات اليت تعدها قباضات الضرائب، و تقوم بتجميعها ماديا و تضمن
إرساهلا إىل اإلدارة املركزية .

الفرعية للمنازعات ثالثا : المديرية

باملنازعات بني إدارة الضرائب و املكلفني بالضريبة، ألن القوانني اجلبائية كلها تنص تتكفل هذه املديرية
على أنه من بني حقوق املكلفني حق الطعن يف الضرائب املفروضة عليهم، و هذه الطعون ال تقبل إال بعد تقدمي 

اإلداري .شكاية يف إطار التظلم أمام املدير الوالئي للفصل فيها، و هذا ما يسمى بالطعن 

و املكلف ليس لديه احلق بتقدمي الطعن أمام العدالة إذا مل يقدمه أمام املدير الوالئي أوال، و تتكون هذه 
املديرية من ثالث مكاتب و هي : مكتب النزاعات القضائية و جلان الطعن، مكتب الشكايات، مكتب 

التبليغات و األمر بالصرف .

للرقابة الجبائيةرابعا : المديرية الفرعية 

يف هذا الصدد مت إنشاء املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية، و اليت تتلخص مهامها االساسية يف التحقيق يف احملاسبة 
ات ذات الطابع اجلبائي و البحث عن املادة اخلاضعة للضريبة .اجلبائية و ضمان حسن تبادل املعلوم

و تتكون هذه املديرية من ثالث مكاتب هي :

من مهامه :/ مكتب البحث عن المعلومات الجبائية : 1

 برجمة التدخالت اليت ستجرى على وجه اخلصوص داخل اللجان و الفرق املختصة، قصد البحث عن
املعلومات احملصل عليها ى إجراء هذه التدخالت يف اآلجال احملددة، و إرسالاملادة اجلبائية و السهر عل

إىل املكتب املكلف مبصلحة مقارنة املعلومات .
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من مهامه : / مكتب البطاقيات و مصادر المعلومات :2

تلقي املعلومات اليت يتحصل عليها املكتب و املصاحل املكلفة بالبحث عن املادة اخلاضعة للضريبة و
ستغالهلا .إلها بني مفتشيات الضرائب املعنية تصفيتها و توزيع

من مهامه :/ مكتب التدقيقات أو المراجعات الجبائية : 3

. برجمة القضايا اخلاضعة للمراجعة السنوية، و متابعة إجناز الربامج يف اآلجال احملددة
 حرتام التشريع إق و التدخالت لضمان متابعة و مراقبة عمل فرق املراجعة، و السهر على إجراء هذه الفر

، و كذا حقوق املكلفني بالضريبة الذين خضعوا للمراجعة .و التنظيم املعمول به
. احملافظة على مصاحل اخلزينة
و الرسوم الناجتة عن عمليات املراجعة و اإلرسال املنتظم لتقارير املراجعة ،السهر على حتصيل الضرائب

اإلدارة املركزية .إىل

و تضم أربع مكاتب تتمثل يف :خامسا : المديرية الفرعية للوسائل : 

من مهامه :/ مكتب الموظفين و التكوين : 1

. تسيري املستخدمني و متابعة مسارهم املهين
 و تويل أمانتها .، لإلجتماعستدعائها إتنظيم جلان املستخدمني و
 املسامهة يف إعداد و إجناز برامج حتسني املستوى و

يتكفل هذا املكتب بدفع الرواتب و أجور املستخدمني، و كذا تسديد نفقات / مكتب عمليات الميزانية : 2
( اهلاتف ، البنزين......) .اإلدارة

ة الضرائب للوالية).يتكفل جبرد العتاد و الوسائل ( شراء كل الوسائل اليت حتتاجها إدار / مكتب الوسائل : 3

من مهامه :/ مكتب متابعة المطبوعات : 4

. ضمان توزيع و حتويل املطبوعات إىل غاية التكفل من طرف املفتشيات و القباضات املعنية
 أو تعديل حمتوى املطبوعات اجلبائية إىل املديرية اجلهوية للضرائب .،بإلغاءتقدمي اإلقرتاحات اخلاصة
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الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب لوالية بسكرة

.96، ص مرجع سابق،قحموش مسيةالمصدر : 

المديرية الفرعية للعمليات

مكتب الجداول

مكتب اإلحصاء

مكتب التنظيم و تنشيط 
العالقات العامة

مكتب التسجيل و الطابع

المديرية الفرعية للتحصيل

مكتب مراقبة التحصيل

مكتب مرافبة التسيير المالي 
للبلديات و المؤسسات

مكتب التصنيف

رقابةالمديرية الفرعية لل

مكتب البحث عن المعلومة

مكتب البطاقات و مصادر  
و المراجعة

مكتب التدقيق الجبائي
المراجعةو

وسائلالمديرية الفرعية لل

مكتب عمليات الميزانية

مكتب الموظفين و التكوين

الوسائلمكتب

اتمكتب متابعة المطبوع

مديرية الضرائب لوالية بسكرة 

المديرية الفرعية للمنازعات

مكتب الشكاوي

مكتب المنازعات القضائية
ولجان الطعون

مكتب التبليغ و األوامر
بالصرف
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مديرية الضرائب لوالية بسكرةالمطلب الرابع : أهم الخصائص المالية ل

سوف حناول من خالل هذا املطلب حتليل أهم اخلصائص املالية اليت متيز مديرية الضرائب لوالية بسكرة، يف 
، و إعطاء حتليل لتطور هذه اخلصائص خالل هذه الفرتة .2011إىل 2000الفرتة املمتدة من 

التحصيل الضريبي :/ 1

2011إىل 2000ة املمتدة من يف الفرت و يعرب عن اإليرادات الضريبية احملققة يف مديرية الضرائب لوالية بسكرة
) :2كما هو موضح يف الشكل رقم (

2011-2000): التحصيل الضريبي في الفترة الممتدة من 2الشكل (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

قيمة التحصيل الضرييب يف تطور مستمر خالل هذه الفرتة، حيث بلغ نالحظ أن)2من خالل الشكل (
سنةقيمة للتحصيل الضرييب كانت يف مليون دج،كما أن أقل )6344732939(متوسط التحصيل هلذه الفرتة 

مث ارتفعت قيمة التحصيل كان التحصيل يف مراحله األوىل،عندما  ،مليون دج)4000000(، أين بلغت2001
مليون دج)12000000(تحيث بلغ2011سنةيف حىت بلغت أعلى قيمة هلا يف السنوات األخرية الضرييب تدرجييا

، و  الفرتةو هذا راجع إىل العديد من العوامل أمهها؛ إرتفاع األوعية الضريبية بسبب تطور النمو اإلقتصادي خالل هذه ، 
كذلك حتسن الكفاءة لإلدارة الضريبية، حيث أن الدولة خالل هذه الفرتة أولتها أمهية؛ من حيث حتسني مستوى 
العمال، و توسيع اهلياكل القاعدية لإلدارة، و استغالل املوارد البشرية و املالية لرفع قيمة التحصيل الضرييب ألقصى حد 
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والية بسكرة جيد مقارنة مع باقي واليات الوطن، حيث أن والية بسكرة حتتل ، و املالحظ أن متوسط التحصيل لممكن
.املركز الثامن على مستوى اجلزائر، من حيث حجم التحصيل الضرييب

/ عدد المنازعات الجبائية :2

تايل نشوء نزاع ل، ما ينتج عنه عدم رضا املكلف، و باحيث تكون هذه األخرية نتيجة قصور يف األداء الضرييب
اليت تتمتع بسلطات، و صالحيات واسعة، و امتيازات كبرية، يف مواجهة املكلف، الذي بينه و بني اإلدارة الضريبية، 

يبقى الطرف األضعف يف العالقات الضريبية، و ليس له سوى اإلعرتاض كوسيلة للدفاع،كما تعد هذه األخرية، املراجعة 
الضريبية، األمر ىل كون املكلف بالضريبة جيهل عن قصد، أو عن غريه حقوقه و واجباتهاألصلية الوحيدة بيده، إضافة إ

هذه املنازعات؛يكون موضوع، و الذي يدفعه عن حق أو من دونه إىل إثارة اخلالفات الضريبية يف وجه اإلدارة الضريبية
.خرىأ، أو ألسبابإما الوعاء الضرييب، و إما سوء ربط الضريبة املفروضة عليه

2011–2000): عدد المنازعات الجبائية في الفترة الممتدة من 3الشكل (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

حيث بلغ 2000سنةحده األقصى يف غعدد املنازعات اجلبائية بل)، نالحظ أن، 3(من خالل الشكل
حدوث أخطاء يف بسبب هذا منازعة، و 1142قد كان متوسط عدد املنازعات اجلبائية منازعة قضائية، و 2000

األداء إما تتعلق بربط الضريبة املفروضة على املكلف، أو سوء تقدير الوعاء اخلاضع للضريبة، و يف هذه املرحلة يرجع 
املكلف، و عدم السعي إىل ترقية تقدمي زيادة عدد املناعات اجلبائية إىل عدم اهتمام اإلدارة الضريبية بكسب رضا 

اخلدمات للمكلفني، و عدم حتسني العالقة معهم إلجياد طرق مثلى للتفاهم معهم دون اللجوء إىل املنازعات اجلبائية،
منازعة جبائية و 600حيث بلغت 2004سنةامك
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كسب رضا املكلفني، و حتسني العالقة معهم و خلق قنوات اتصال فعالة إدراك اإلدارة الضريبية أمهيةهذا دليل على 
الثقافة الزبونيةلتقريب اإلدارة الضريبية منهم أكثر فأكثر، و تغيري 

هم مكرهون، و حيسون أحيانا بالظلم من طرف اإلدارة 
، حيث أن مديرية الضرائب لوالية بسكرة، تضمن ممارسة السلطة السلمية على مراكز الضرائب، و املراكز اجلوارية أحيانا

ازعات، و متسك للضرائب، و تقوم يف جمال املنازعات، بدراسة العرائض، و تنظيم أشغال جلان الطعن، و تتابع املن
.

/ تكاليف اإلعفاءات المقدمة من طرف اإلدارة الضريبية :3

و بالتايل خلق والية بسكرة،تتمثل يف جمموع اإلعفاءات اليت تقدمها اإلدارة الضريبية، لتشجيع اإلستثمار يف 
.

2011–2000): تكاليف اإلعفاءات المقدمة في الفترة الممتدة من 4الشكل رقم (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

منخفضة مقارنة 2006إىل 2000) نالحظ4(من خالل الشكل
أما متوسط ، مليون دج3556235حيث بلغت 2006سنةبالسنوات األخرية، حيث بلغت أقل قيمة هلا يف 

لشباب من أجل تشجيع منح إعفاءات لتدعم بقوة،مما يعين أن الدولة مل دج، 491316704اإلعفاءات املقدمة بلغ 
، نالحظ ارتفاع تدرجيي لقيمة تكاليف اإلعفاءات، و 2007سنةأي ابتدءا من أما يف السنوات األخرية اإلستثمارات،

هذا إلدراك اإلدارة الضريبية بضرورة تشجيع اإلستثمار ، وكذلك بسبب سياسة الدولة يف منح اإلعفاءات لتشجيع 
م املهينالشباب على العمل، و تأسيس مشاريع مصغرة حسب تكوينه

y = 8E+06x2 + 5E+06x
R² = 0,5699
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من هذا الدعم املايل،هؤالء املستفيدين من حيث قامت بإعفاء، ANSEJو ANDIمالية عن طريق مؤسسات مثل: 
يصبحون مكلفني عاديني يدفعون ما عليهم من ضرائب مستحقة دفع الضرائب ملدة معينة، و مبجرد انتهاء مدة اإلعفاء 

بشكل عادي .

/ اإلغفال عن رقم األعمال المصرح به من المكلفين :4

ميثل الفرق بني رقم األعمال املصرح به من املكلفني، و رقم األعمال احلقيقي، أي ميثل الوعاء الضرييب املتهرب 
بواسطة عمليات التحقيق ، حيث أن املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية هي املكلفة بكشف هذا الفرقمنه من قبل املكلفني

جيب تكثيف التحقيق احملاسيب، حيث متنح مراجعة احملاسبة بعني املكان، املتعلقة بالتايل ، و حاالت التهرب الضرييب
.و مراقبة انتظام التصرحيات املكتتبة، الوقت الكايف إلدارة الضرائب للقيام بالرقابةمبؤسسة جبائية ما، 

): اإلغفال عن رقم األعمال المصرح به من المكلفين5الشكل رقم (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

حيث 2004سنةكانت يف قيمة لرقم األعمال املغفلأقل ) نالحظ أن 5من خالل الشكل (
2009سنة، مما يدل على قلة التهرب الضرييب يف هذه الفرتة،و بلغت أقصى قيمة له يف مليون دج4000000بلغت

مما يدل على ارتفاع التهرب الضرييب من طرف املكلفني، و هذا بسبب عدم مليون دج،13000000حيث بلغت 
نشر الثقافة ا
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جلهودهذا واخنفاض قيمة رقم األعمال املغفل، و بالتايل اخنفاض التهرب الضرييب،سنةالهاألخرية بعد هذالسنوات 
من التهرب الضرييب مبحاولة نشر الثقافة الضريبية، و التخاطب مع املكلفني من خالل التخفيفيف اإلدارة الضريبية
، و التحقيق مفتوحة معهم، و فرض عقوبات مالية على املتهربني، و تكثيف املراقبة اجلبائية على املكلفنيقنوات اتصال

.طرف املكلفنياحملاسيب بصفة خاصة القدر على الكشف عن أرقام األعمال املتهرب منها من 

/ عدد المكلفين اإلجمالي :5

ميثل عدد املكلفني اخلاضعني ملختلف أنواع الضرائب، الذين لديهم أنشطة جتارية، أو صناعية، أو خدمية، أي 
لديهم ملفات جبائية متابعة من قبل أدارة الضرائب .

2011–2000): عدد المكلفين اإلجمالي في الفترة الممتدة من 6الشكل رقم (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

قدر متوسط عدد املكلفني ب: حيث) نالحظ أن عدد املكلفني منخفض نوعا ما،6من خالل الشكل (
مكلف، أما يف السنوات 34036حيث بلغ 2002سنةو قد بلغ حده األعلى يف مكلف بالضريبة،23634

كما نالحظ مكلف،  11184حيث بلغ 2010سنةنالحظ اخنفاض عدد املكلفني اإلمجايل حىت بلغ حده األدىن يف 
اليت أغلبها من املوظفني أي ،IRGاخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمجايلالفئة األكرب يف عدد املكلفني هم أن 

IRGS ،هو الذي يتحمل العبئ الضرييب مقارنة بفئة املستثمرين و التجار، أي أن سبب اخنفاض عدد املوظفأي أن
أو اخلاضعني للضريبة على TVAاملكلفني اإلمجايل ال يرجع إىل املكلفني اخلاضعني لضريبة الرسم على القيمة املضافة

.IRGلضريبة على الدخل اإلمجايل ، بل يرجع إىل اخنفاض عدد املكلفني اخلاضعني إىل اIBSأرباح الشركات

y = 2664,3x
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:TVAمن الضريبة الضريبي / قيمة التحصيل 6

التايل :لالشكمتثل قيمة التحصيل الضرييب من ضريبة الرسم على القيمة املضافة و هي موضحة يف 

2011–2000في الفترة الممتدة من TVA): قيمة التحصيل من الضريبة 7الشكل رقم (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

سنةكانت يف أن أقل قيمة للتحصيل من ضريبة الرسم على القيمة املضافة) نالحظ7كل (من خالل الش
، و هذا إلخنفاض األرباح احملققة من املشروعات، كذلك اإلعفاءات من مليون دج30000حيث بلغت 2000

اإلسترياد و التصدير، و البيع باإلعفاء كل هذا أدى إىل اخنفاض قيمتها، أما يف السنوات الرسم على القيمة املضافة حلركة 
، ومليون دج1300000حىت بلغت 2009سنةيف األخرية نالحظ أن قيمتها ارتفعت حىت بلغت أقصى قيمة هلا

من طرفها فيما خيص هذا النوع من الرسم .هذا ألن الدولة قررت خفض اإلعفاءات املمنوحة

:IBSمن الضريبة الضريبي / قيمة التحصيل 7

تتمثل يف قيمة التحصيل الضرييب من الضرائب على أرباح الشركات، كما هي موضحة يف الشكل التايل :
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2011–2000في الفترة الممتدة من IBS): قيمة التحصيل من الضريبة 8الشكل رقم (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

حيث بلغت ،2007سنةقيمة هذه الضريبة بلغت حدها األدىن يف ) نالحظ أن 8من خالل الشكل (
هذا بسبب اإلعفاءات اليت منحتها الدولة لعدد من و دج، 306768582و بلغ املتوسط ، مليون دج100000

، حيث بلغت 2010سنةأقصى قيمة هلا كانت يف أنواع املؤسسات املختلفة للدفع بعجلة التنمية اإلقتصادية، و 
ففي هذه السنة تقرر متديد مهلة تقدمي تصاريح ، و هذا بسبب التغري املستمر يف التشريع اجلبائيمليون دج610000

من قانون املالية، 1/391بالنسبة للمؤسسات الفردية، و شركات األشخاص مبوجب القرار 2009احلقيقي لسنة الربح
1/576مبوجب القرار ،2009لسنةعمال األعن الشركاتة على أرباحضريبالأيضا تقرر متديد مهلة تقدمي تصاريح 

و بالتايل رفع قيمة الضرائب على ،من قانون املالية، و ختفيض الغرامات مما شجع الشركات على ال
.ح الشركات يف هذه السنة ا أرب

:IRGمن الضريبة الضريبي قيمة التحصيل / 8

كما هي موضحة يف الشكل التايل :تتمثل يف قيمة التحصيل الضرييب من الضريبة على الدخل اإلمجايل  
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2011–2000الفترة الممتدة من في IRG): قيمة التحصيل من الضريبة 9(الشكل

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 

) نالحظ أن قيمة الضريبة على الدخل اإلمجايل يف ارتفاع مستمر، حيث نالحظ أن أدىن 9من خالل الشكل (
و بعدها دج،1694150436و بلغ املتوسط ،مليون دج300000حيث بلغت 2000سنةقيمة هلا كانت يف 

، و مليون دج4500000، حيث بلغت 2011سنة
قطاع الوظيف أن مما يعين ،IRGSهذا اإلرتفاع مصدره الضرائب على املرتبات و األجور و املنح، و الريوع العمرية أي 

.يتحمل العبئ الضرييب، ذلك ألن املصدر اجلبائي الرئيسي يف اإلقتصاد الوطين هو اجلباية البرتوليةالعمومي هو من 

TVA,IRG,IBSقيمة التحصيل الضريبي لكل من ): مقارنة بين10الشكل (

من طرف مديرية الضرائب لوالية بسكرةةمقدمتقاريرالمصدر: 
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y = 2E+07x2 + 1E+08x
R² = 0,8716
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، هي صاحبة التأثري األكرب على IRGالدخل اإلمجايلى ) نالحظ أن الضريبة عل10من خالل الشكل (
، IBSأرباح الشركات الضريبة علىمث تأيت، TVAقيمة التحصيل الضرييب، مث تأيت ضريبة الرسم على القيمة املضافة 

و هذا راجع لنقص األنشطة اإلنتاجية و الصناعية .

عدد العمال اإلجمالي :/ 9

مديرية الضرائب لوالية بسكرة، و الذي يتكون من عدة رتب ؛ مراقبون،  ميثل عدد املوظفني اإلمجايل يف
مفتشون، مفتشون رئيسيون، أعوان معاينة كما هو موضح يف الشكل التايل :

2011–2000): عدد العمال اإلجمالي في الفترة الممتدة من 11الشكل (

الضرائب لوالية بسكرةمديرية طرفمن المصدر : تقارير مقدمة

) نالحظ أن عدد العمال قليل مقارنة بالعمل املوجود يف إدارة الضرائب، حيث بلغ 11من خالل الشكل (
عامل وهو عدد قليل جدا، و هذا بسبب تقاعد عدد من العمال و )117(2002سنةعدد العمال حده األدىن يف 

)129(، حيث بلغ 2007سنةعدم تعويضهم بآخرين، يف حني نالحظ أن أقصى حد بلغه عدد العمال كان يف 

عامل و هو أيضا عدد قليل مقارنة بالعدد املفروض أن يكون يف ديرية الضرائب، و هذا ما يئثر سلبا على األداء 
، و نقص عدد العمال راجع إىل عدم فتح مناصب شغل يف قطاع املالية، و إن فتحت الضرييب، من كفاءته و فعاليته

ا ما يفسر أن أغلبية ، و هذلي من طرف إدارة الضرائب للواليةام باملستوى التشغي، و عدم اإلهتمتكون بعدد قليل
العمال هم مفتشون و مراقبون، و أعوان معاينة، و عدم وجود عمال ذوي رتب أعلى، مما يدل على نقص اإلطارات يف 

.ؤسسة العمومية الكفاءة و الفعالية لعمل هذه امل

y = -2,562x2 + 38,726x
R² = -133,6
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/ العقوبات المفروضة على المكلفين :10

تتمثل يف العقوبات املفروضة على املكلفني إما يف حالة التهرب الضرييب، أو نتيجة التأخري يف دفع الضريبة 
املستحقة كما هو موضح يف الشكل التايل :

2011–2000الممتدة من في الفترة العقوبات المفروضة على المكلفين ): 12الشكل رقم (

مديرية الضرائب لوالية بسكرةطرفمن تقارير مقدمةالمصدر: 

،حيث 2000سنةأن أقل قيمة للعقوبات املفروضة على املكلفني كانت يف نالحظ)12(من خالل الشكل 
سنةيف حىت بلغت احلد األقصى هلاهذه السنةمليون دج)10000(بلغت 

، و هذا يعكس سياسة الدولة يف سن العقوبات الصارمة و رفعها يف مليون دج)260000(،حيث بلغت 2011
حال عدم إحرتام املكلفني للقوانني اجلبائية، كالتأخر يف دفع الضريبة يف موعدها احملدد، و التهرب الضرييب، و فرض 

ضريبيا للتقليل من هذه الظاهرة املتفشية مؤخرا .ربنيغرامات مالية على املته

المبحث الثاني : بناء نموذج الدراسة

تأثريها على التحصيل مدى يف منوذج الدراسة التطبيقية حاولنا اقرتاح مؤشرات لقياس األداء الضرييب لرؤية 
الضرييب، حيث ركزنا على مؤشرات كمية و ليست نوعية، أي نالحظ األثر الكمي هلذه املؤشرات على حجم التحصيل 

ساليب األبينها و بني التحصيل الضرييب، و هذا باستخدام إحصائيةو حماولة حتديد ما إذا كان هناك عالقة ذات داللة 
و حتليل نتائجها و اختبار صحة 20SPSSالربنامجتعدد، و باإلعتماد على خمرجاتاملاخلطي كاإلحندار ئيةاإلحصا

فرضيات الدراسة .

y = 872506x2 + 1E+07x
R² = 0,9307
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المطلب األول : وصف نموذج الدراسة

مستقلة و متغري تابع كاآليت :كون من متغرياتاملتنموذج يف اليف هذه الدراسة التطبيقية 

حجم التحصيل الضرييب و هي  اليت حيتمل  أن تؤثر على تتمثل يف املؤشرات الكمية املقرتحة المتغيرات المستقلة : 
كاآليت :

اإلجمالي :العمال/ عدد 1

الذي يضم جمموعة من ،يتمثل هذا املؤشر يف عدد املوظفني الذين يعملون يف مديرية الضرائب لوالية بسكرة
يؤثر يف عملية عدد العماللرؤية ما إذا كان ن، مفتشون رئيسيون، مراقبون، املتمثلة يف، أعوان املعاينة، مفتشو الرتب

.T_empالتحصيل الضرييب، و رمزه يف النموذج هو

/ عدد المنازعات الجبائية :2

، أو أسباب أو حساب الضرائب املفروضة عليهمإما بشأن تقدير الوعاء الضرييب، و إما بشأن ربطاحتجاجات املكلفني
.n_contأخرى، و رمزها يف النموذج هو 

/ نوع الضريبة :3

لرؤية هل أن نوع الضريبة يؤثر على IRG ،IBS ،TVAو يشمل هذا املؤشر قيمة التحصيل الضرييب من 
,V_TVA, V_IBS، و رمزها يف النموذج هو على الرتتيب : يف مديرية الضرائب لوالية بسكرةالتحصيل الضرييب

V_IRG.

/ تكاليف اإلعفاءات :4

و تتمثل يف اإلعفاءات  اليت تقدمها مديرية الضرائب لوالية بسكرة للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب 
ENSEJو الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر ،ANDI و اختبار ما إذا كان حقا لديها تأثري على التحصيل ،

.C_exonالضرييب، و رمزها يف النموذج هو 



)2011-2000من (-الجزائر-حالة مديرية الضرائب لوالية بسكرةدراسةالثالث      الفصل 

72

/ اإلغفال عن رقم األعمال المصرح به من المكلفين :5

، و يتمثل يف الفرق بني رقم األعمال املصرح به من طرف املكلفني، و رقم األعمال احلقيقي احملقق يف الواقع
.Reausن له تأثري على عملية التحصيل الضرييب، و رمزه يف النموذج هو لنرى إن كا

/ العقوبات المفروضة على المكلفين :6

تتمثل يف حجم العقوبات اليت تفرضها مديرية الضرائب على الوعاء الضرييب املغفل أي غري املصرح به، و 
عملية التحصيل الضرييب، و رمزه يف النموذج هو ، و معرفة إن كان له تأثري علىتهرب منه من قبل املكلفامل

T_Pénal.

/ عدد المكلفين اإلجمالي :7

،و رمزه IRG ،IBS ،TVAاملكلفني اخلاضعني ألنواع الضرائب الثالثة املتمثلة يف : يتمثل هذا املؤشر يف عدد 
.totalPF_يف النموذج هو 

المتغير التابع :

حيث يتم RE، و رمزه يف النموذج هو 2011-2000و يتمثل يف التحصيل الضرييب احملقق يف الفرتة بني 
من خالل دالة االحندار التالية :اختبار صحة فرضيات الدراسةاختبار العالقة بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع أي 

RE = B+B1V_IBS + B2V_IRG + B3V_TVA+B3C_exo + B4T_emp

+ B5T_Pénal + B6n_cont + B7PF_Total + B8Reauss + E.

حيث أن :

RE :متثل التحصيل الضرييب

B :. متثل ميل معادلة اإلحندار

e :. تعرب عن اخلطأ العشوائي

B1…..B8 :اخلطي املتعدد دالة اإلحندار املتغريات املستقلة يف تعرب عن معامالت.
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.)2(متغريات منوذج الدراسة مبا فيها املستقلة و التابعة موضحة يف اجلدول رقم 

: وصف نموذج الدراسة)2(الجدول رقم 

Mean Std. Deviation

RE 6344732939.00 2460270521.704

PF-Total 23633.58 10147.569

V_ tva 780780545.42 379532460.899

V_ IRG 1694150436.197500 1132528288.8888109

V_ IBS 306768582.33 168638333.041

N_ cont 1142.58 462.916

C_ exon 491316703.92 431969663.435

Reaus 7253981057.92 2280471064.667

T_Pénal 117564152.00 81246264.837

T_ emp 122.00 2.923

spssالمصدر : مخرجات البرنامج اإلحصائي 

ما يلي :) نالحظ2من خالل اجلدول (

 بالنسبة للتحصيل الضرييبREمليون دج، أما إحنرافه املعياري بلغ 6344732939.00متوسطه بلغ
.مليون دج2460270521

 بالنسبة لعدد املكلفني اإلمجايلPF-Total مكلف، أما إحنرافه املعياري بلغ 23633متوسطه احلسايببلغ
مكلف .10147
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احلسايبهابلغ متوسطV_ tvaبالنسبة لقيمة التحصيل الضرييب من ضريبة الرسم على القيمة املضافة 
مليون دج .780780545.42

 بالنسبة لقيمة التحصيل الضرييب من الضريبة على الدخل اإلمجايلV_ IRG احلسايبامتوسطهبلغ
.مليون دج1132528288بلغ ، أما إحنرافها املعياري مليون دج1694150436

 لقيمة التحصيل الضرييب من الضريبة على أرباح الشركات بالنسبةV_ IBSاحلسايبابلغ متوسطه
.مليون دج168638333مليون دج، أما إحنرافها املعياري بلغ306768582

 لعدد املنازعات اجلبائية بالنسبةN_ cont منازعة، أما إحنرافها املعياري بلغ 1142بلغ متوسطها احلسايب
منازعة .462

 بالنسبة لتكاليف اإلعفاءات اجلبائيةC_ exonمليون دج، إحنرافها 491316703بلغ متوسطها احلسايب
مليون دج .431969663املعياري بلغ 

لإلغفال عن رقم األعمال املصرح به من املكلفنيبالنسبةReaus7253981057بلغ متوسطه احلسايب
مليون دج .2280471064مليون دج، أما إحنرافه املعياري بلغ 

 للعقوبات املفروضة على املكلفني بالنسبةT_Pénalمليون دج، أما 117564152بلغ متوسطها احلسايب
مليون دج .81246264إحنرافها املعياري بلغ 

 بالنسبة لعدد العمال اإلمجايلT_ emp2.923عامل، أما إحنرافه املعياري بلغ122بلغ متوسطه احلسايب
عمال .3أي بالتقريب 

المطلب الثاني : تحليل نتائج اإلرتباط و اإلنحدار بين متغيرات نموذج الدراسة

يتم التعرض لنتائج حتليل اإلرتباط و اإلحندار لكل متغري من املتغريات املستقلة، )3(من خالل اجلدول رقم 
كما يلي :هلذا النموذج  املتعدد اخلطي فتكون معادلة اإلحندار SPSS20باستخدام الربنامج اإلحصائي 

RE = 2002770788 +1.480 V_IRG +2.972 V_IBS +1.877 C_exo
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من خالل هذه املعادلة يتضح لنا أن هناك متغريات داخلة، و أخرى خارجة مما يعين أن هناك متغريات هلا عالقة 
داللة إحصائية مع التحصيل الضرييب، و متغريات مهملة يف النموذج أي ليس هلا عالقة ذات داللة إحصائية مع 

التحصيل الضرييب و بالتايل جند : 

ي نموذج الدراسة :/  المتغيرات الداخلة ف1

الذي يبني معامالت دالة اإلحندار ملؤشرات املتغريات املستقلة يتضح لنا ما يلي :)4(من خالل اجلدول 

هو صاحب أكرب تأثري يف املتغري V_ IBSعلى ضوء خمرجات الربنامج اإلحصائي نالحظ أن مؤشر املتغري املستقل 
) ، 0.005داللة معنوية ( عند مستوى) B ) (2.972التابع املتمثل يف التحصيل الضرييب، حيث بلغت قيمة( 

) ( Bأي تكاليف اإلعفاءات، حيث بلغت قيمة ( C_ exo) مستوى املعنوية، يليه املتغري املستقل 0.05أقل من ( 
_V) مستوى املعنوية، يليه املتغري املستقل 0.05) ، أقل من ( 0.005عند مستوى داللة معنوية ( ) 1.877

IRG ) حيث بلغت قيمةB ) (1.480 ( ) 0.005عند مستوى داللة معنوية ) مستوى 0.05) أقل من (
.%5يساوي ، أي أن هذه املتغريات كانت عند مستوى املعنوية املقبول و هو أقل من أواملعنوية

و منه نستنتج مايلي :

قيمة التحصيل الضرييب من الضريبة على الدخل اإلمجايل، و التحصيل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
الضرييب ، أي أن نوع الضريبة يؤثر على التحصيل الضرييب .

تكاليف اإلعفاءات، و التحصيل الضرييب .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
قيمة التحصيل الضرييب من الضريبة على أرباح الشركات، و التحصيل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

الضرييب .

ميكن كتابة معادلة اإلحندار مرتبة حسب درجة تأثري كل متغري مستقل من املتغريات )3(و منه من خالل اجلدول رقم 
تمثل يف التحصيل الضرييب كالتايل :الداخلة يف منوذج الدراسة على املتغري التابع امل

RE = 2002770788 + 2.972 V_ IBS + 1.877 C_exo + 1.480 V_IRG
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أي قيمة التحصيل من V_ IBSمن خالل هذه املعادلة ميكن أن نستخلص أنه كلما زاد املتغري املستقل 
) وحدة ، و كلما زاد املتغري 2.972بوحدة واحدة زاد املتغري التابع املتمثل يف التحصيل الضرييب ب: (IBSضريبة 

) وحدة، و كذلك  1.877أي تكاليف اإلعفاءات بوحدة واحدة، زاد التحصيل الضرييب ب: (C_ exonاملستقل 
) وحدة، 1.480تمثل يف التحصيل الضرييب ب: (بوحدة واحدة زاد املتغري التابع املV_ IRGكلما زاد املتغري املستقل 

أي هناك عالقة طردية موجبة بني هذه املتغريات الثالثة املستقلة و بني التحصيل الضرييب، أي توجد عالقة ذات داللة 
αاحصائية بني هذه املتغريات الثالثة املستقلة، و بني التحصيل الضرييب عند مستوى داللة ( ≤ ، أي أن )0.05

/ تحليل قوة اإلرتباط بين المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج و بين المتغير التابع :2

في دالة اإلنحدارالداخلة :معامالت المتغيرات المستقلة )3(الجدول رقم 

Model Unstandardized Coefficients Standar
dized

Coeffic
ients

T Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 2778288181.309 341070776.048 8.146 0.000

V_ IRG 2.105 0.170 0.969 12.415 0.000

2

(Constant) 2048470107.038 408220261.679 5.018 0.001

V_ IRG 2.123 0.139 0.977 15.306 0.000

V_ IBS 2.279 0.932 0.156 2.446 0.037

3

(Constant) 2002770787.842 315227939.906 6.353 0.000

V_ IRG 1.480 0.263 0.681 5.622 0.000

V_ IBS 2.972 0.764 0.204 3.892 0.005

C_ exon 1.877 0.702 0.330 2.672 0.028

spssالمصدر : مخرجات البرنامج اإلحصائي
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و من خالل جدول معامل اإلرتباط بني املتغريات الداخلة يف النمودج و بني املتغري التابع و هو التحصيل 
و و SPSSاملعدل يف خمرجات ، الذي يوضح من خالل معامل التحديد)4(الضرييب كما هو موضح يف اجلدول رقم 

,V_ IBS(، و هذا معناه أن املتغريات املستقلة %97:لاملساوي Adjusted R Squareحسب  C_ exon,
V_ IRG( 97تفسر%) من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابعY يرجع إىل عوامل أخرى منها %3)، و الباقي

اخلطأ العشوائي .

) : قوة النموذج التفسيرية4الجدول رقم (

Model R R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Change Statistics

R
Square
Change

F Change

1 .969a .939 0.933 636917759.112 .939 154.131

2 .982b .963 0.955 520317328.696 0.024 5.984

3 .990c .981 0.973 401197402.595 0.017 7.138

spssالمصدر : مخرجات البرنامج اإلحصائي 

الخارجة من نموذج الدراسة :المستقلة / المتغيرات 3

) : المتغيرات المستقلة الخارجة من النموذج5الجدول رقم (

Model Beta In T Sig. Partial
Correlation

Collinearity
Statistics

Tolerance

1

PF-Total -.049-b -.422- 0.683 -0.139- 0.500

V_ tva .049b .335 0.745 0.111 0.310

V_ IBS .156b 2.446 0.037 0.632 0.997
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Reaus .110b 1.364 0.206 0.414 0.856

T_ Pénal -.096-b -.459- 0.657 -0.151- 0.152

T_emp -.132-b -
1.646- 0.134 -0.481- 0.804

N_ cont .050b .578 0.577 0.189 0.860

C_ exon .166b .  895 0.394 0.286 0.180

2

PF-Total .008c .078 0.940 0.027 0.468

V_ tva .076c .640 0.540 0.221 0.308

Reaus .043c .537 0.606 0.187 0.682

T_ Pénal -.198-c -
1.210- 0.261 -0.393- 0.144

Total -.070-c -.868- 0.411 -0.293- 0.650

N_cont .009c .124 0.905 0.044 0.807

C_ exo .330c 2.672 0.028 0.687 0.159

3

PF-Total -.046-d -.593- 0.572 -0.219- 0.435

V_ tva .107d 1.236 0.256 0.423 0.303

Reaus .069d 1.167 0.281 0.404 0.667

T_ Pénal -.021-d -.132- 0.899 -.050- 0.104

T_emp .028d .363 0.728 0.136 0.455

N_cont -.047-d -.781- 0.461 -0.283- 0.711

spssالمصدر : مخرجات البرنامج اإلحصائي 
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تغريات املستقلة اليت خرجت من منوذج مل) نالحظ أن ا5من خالل خمرجات الربنامج اإلحصائي، و اجلدول (
الدراسة هي كاآليت :

باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي جند أن هذه املتغريات املستقلة خرجت من منوذج الدراسة ألنه بالنسبة 
) مستوى 0.05أكرب من ( و هو ) ،0.461عنوية ( املداللة المستوى كان )_contn(للمتغري املستقل 

_Tاملتغري املستقل (أيضااملعنوية،  Pénal( املداللة المستوى كان ) 0.05أكرب من ( ، و هو)0.899عنوية (
) ، أما 0.05) أكرب من (0.728عنوية ( املداللة المستوى كان ) T_empملتغري املستقل (ا، أما مستوى املعنوية، 

) ، كذلك 0.05) أكرب من (0.281عنوية ( املداللة المستوى ، فقد كان ) Reausبالنسبة للمتغري املستقل (
_vبالنسبة للمتغري املستقل ( tva (املداللة المستوى ،كان ) كذلك أكرب من ) 0.05) أكرب من (0.256عنوية ،

.) مستوى املعنوية0.05(

تايل نستنتج من هذه النتائج أنه :لو با

عدد املنازعات اجلبائية و التحصيل الضرييب .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
العقوبات املفروضة على املكلفني، و التحصيل الضرييب .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
عدد املوظفني اإلمجايل، و التحصيل الضرييب .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
التحصيل رقم األعمال املغفل غري املصرح به من قيل املكلفني، و ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

الضرييب .
قيمة التحصيل اجلبائي من ضريبة الرسم على القيمة املضافة، و ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني

التحصيل الضرييب .
ني اإلمجايل، و التحصيل الضرييب .عدد املكلفال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
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:الفصلخالصة 

من خالل نتائج حتليل خمرجات الربنامج اإلحصائي، ثبت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني قيمة التحصيل 
، و التحصيل الضرييب، و هذا دليل على أن الضريبة على أرباح الشركات IBSالضرييب من الضريبة على أرباح الشركات 

الذي ميثل الضرييبضرائب باعتبارها تعرب عن مدى تطور الوعاء من أهم العوامل اليت تؤثر على األداء الضرييب، إلدارة ال
يع الوعاء الضرييب، و الرفع من اإلنتاج يف الدولة، و هذا دليل على أن الدولة جيب أن تتوجه لإلنتاج، من أجل توس

مستوى التحصيالت الضريبية .

كذلك ثبت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تكاليف اإلعفاءات، و التحصيل الضرييب، أي أن تكاليف 
اإلعفاءات من أهم العوامل اليت تؤثر على األداء الضرييب، إلدارة الضرائب باعتبارها تعرب عن مدى تشجيع الدولة لألفراد 

ا يؤدي إىل زيادة عدد ممخلق أوعية ضريبية جديدة، على تأسيس مشاريع تنموية يف خمتلف القطاعات، و بالتايل
رفع فعالية األداء الضرييب، مما يؤدي إىل زيادة التحصيل الضرييب، و بالتايل جيب بالتايل املكلفني، و األوعية الضريبية، و 

ضريبية أكثر .على الدولة تشجيع األفراد على العمل و تأسيس مشاريع يف خمتلف القطاعات، و ذلك مبنحهم إعفاءات 

، IRGأيضا ثبت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني قيمة التحصيل الضرييب من الضريبة على الدخل اإلمجايل
هتمام بنقل العبئ الضرييب من الوظيف العمومي إىل املؤسسات اإلقتصادية، أي التحصيل الضرييب، أي أنه جيب اإلو

حجم األوعية الضريبية اإلنتاجية و الصناعية، لتخفيف العبئ الضرييب على تشجيع األنشطة اإلنتاجية و الصناعية لرفع
املوظف، و بالتايل حتسني اإليرادات الضريبية هلذه األنشطة .

و رقم األعمال غري كما ثبت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد املكلفني، عدد املنازعات اجلبائية،
املصرح به، العقوبات املفروضة

زيادة عدد املكلفني عن طريق كشف املتهربني و معاقبتهم، و الضرييب، و حماولة تسيريها لرفع التحصيل الضرييب، مثال ب
حماولة الرتكيز أكثر يف األداء لتقليل األخطاء الضريبية اليت ميكن أن يقع فيها موظفو إدارة الضرائب لتقليل عدد املنازعات 
دارة الضريبية و املكلف، ألن 

العالقة احلسنة تسهل يف عملية احملافظة على هذه العالقة اجليدة مع املكلفني هي من مصلحة إدارة الضرائب ألن هذه 
سنها .التحصيل و حت
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ييب، أي أن اإلعفاءات، و قيمة التحصيل من الضريبة على الدخل اإلمجايل، و بني املتغري التابع املتمثل يف التحصيل الضر 
هذه املتغريات تؤثر على كفاءة و فعالية األداء الضرييب أي جيب على اإلدارة الرتكيز على هذه املتغريات لرفع الكفاءة 
الفعالية يف األداء، كذلك وجدنا أن هناك متغريات مهملة على اإلدارة الضريبية العمل على تفعيلها و حتسينها لكي 

دعم عملية التحصيل الضرييب، أي أنه ليس هناك عالقة ذات داللة بالتايلداء الضرييب، و يكون هلا تأثري اجيايب على األ
إحصائية بني املتغريات املستقلة التالية؛ عدد العمال اإلمجايل، قيمة التحصيل من ضريبة الرسم على القيمة املضافة، عدد 

؛ و بني التحصيل ملغفل غري املصرح به من قبل املكلفنياملنازعات، و العقوبات املفروضة على املكلفني، و رقم األعمال ا
.الضرييب

و بالتايل على اإلدارة الضريبية زيادة عدد العمال اإلمجايل لتحسني عملية التحصيل الضرييب، و دعمه ألن عدد 
بالتايل دعم عملية التحصيل الضرييب، و منه حتقيق لية األداء الضرييب،و تقوميه، و عمال أكثر يؤدي إىل زيادة كفاءة و فعا

مستقبلية، أما بالنسبة لقيمة التحصيل الضرييب من ضريبة إسرتاتيجيةاألهداف املسطرة، و السعي حنو حتقيق أهداف 
الضرييب الرسم على القيمة املضافة، جيب على اإلدارة الضريبية تكثيف الرقابة اجلبائية على املكلفني ملنعهم من التهرب 

أما بالنسبة لرقم األعمال املغفل على اإلدارة الضريبية تكثيف التحقيق املصوب عند الشك يف رقم األعمال 
املصرح به من قبل املكلف للتأكد من صحة التصرحيات اجلبائية املقدمة ملنعهم من التهرب الضرييب.

أ

ن هذا يؤثر سلبا على األداء الضرييب، و بالتايل نقص التحصيل الضرييب.الضريبية زيادة عدد املنازعات اجلبائية أل

أما فيما خيص العقوبات املفروضة على املكلفني فهي متثل وسيلة عقابية يف يد اإلدارة الضريبية من أجل ردع 
و فعالية ،برفع كفاءةاملكلفني عن خمالفة القوانني اجلبائية، و بالتايل جيب عليها حماولة استغالهلا بشكل جيد يسمح 

األداء الضرييب و عدم املبالغة فيها أيضا، مما يسمح بدعم عملية التحصيل الضرييب .
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ةـــــــــــــــخاتم
الضرييب، و الذي يف دعم عملية التحصيل األداء الضرييبتناولت هذه الدراسة موضوع أمهية تقومي و قياس

حاولنا من خالله الوقوف على أمهية هذه العملية بالنسبة إلدارة الضرائب و دورها يف رفع كفاءة، و فعالية األداء 
الضرييب، و ذلك من خالل معاجلة إشكالية أساسية تتمحور حول مدى أمهية تقومي و قياس األداء الضرييب يف دعم 

.الضرييبعملية التحصيل 

هذه اإلشكالية تطلب منا تقسيم البحث إىل ثالثة فصول، حاولنا من خالهلا اإلجابة على إشكاليةإن معاجلة
عة فرضيات تتضمن مؤشرات كمية حيتمل تأثريها على التحصيل الضرييب، و إلختبار البحث، و ذلك انطالقا من تبين تس

، و التحليل، و من خالل هذا سوف حناول للمعاجلةصحة هذه الفرضيات مت استخدام املناهج، و األدوات الضرورية 
.تقدمي أهم النتائج املتوصل إليها من هذه الدراسة

نتائج اختبار الفرضيات :

من أمهها عملية تقومي و قياس األداء الضرييب، حيث تعترب بالعديد من العواملالتحصيل الضرييب تتأثر عملية 
ف التقومي د؛يف اإلدارة الضريبيةو مهمةهذه العملية ضرورية

مما يساهم يف حتسني عملية التحصيل الضرييب حيث أنه هناك مؤشرات عديدة و متنوعة ميكن اإلعتماد عليها يف عملية 
فإن األداء الضرييب جيب ة أو كمية، لذلكهذه املؤشرات تكون نوعي،و ختتلف من منظمة إىل أخرىالتقومي و القياس، 

مير مبختلف املراحل اإلدارية، اليت تبدأ عادة بتحديد األهداف، مث وضع جيب أن أن يتم تسيريه يف إدارة الضرائب، أي 
ف اخلطة الزمنية لتحقيقها، و وضع تنظيم شامل لتنفيذ اخلطة املوضوعة، و من مث عملية الرقابة، و متابعة تنفيذ األهدا

ظائف اإلدارية مجيعا و تؤثر فيها، األمر الذي عملية التقومي تتأثر بالو املوضوعة، و تقومي النتائج النهائية، و هذا أن 
رفع الكفاءة، و الفاعلية لألداء الضرييب الذي ا، و اليتاإلدارييتطلب النظر إىل هذه العملية يف ضوء اإلطار
.، حيث أنه جيب املوازنة بني املؤشرات الكمية و النوعيةينعكس اجيابا على مستوى التحصيل الضرييب

بري و قوة العالقة ــــتعرييب، من حيث الـــــــياس األداء الضـــــــــرات قوية لقــــــــاختيار مؤشكما جيب على إدارة الضرائب
ث كفاءتهــــيب من حيــــــريــــحيث أن حجم التحصيل الضرييب يعكس قوة األداء الضيب،ــــــــلضريأثري على التحصيل اــــــــو الت

:حيث أن التحصيل الضرييب يتأثر بالعوامل التاليةو فاعليته 
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، من أهم العوامل األكثر تأثريا على التحصيل IBSقيمة التحصيل الضرييب من الضريبة على أرباح الشركات
، و تشجيع املشاريع من هذا الضريبية، و ذلك بالتوجه حنو اإلنتاج و التصنيع أكثرالضرييب، حيث جيب رفع األوعية

.النوع

التحصيل الضرييب، لذلك فعلى الدولة تشجيع األفراد على كذلك وجدنا أن تكاليف اإلعفاءات هلا تأثري كبري 
و منحهم إعفاءات ضريبية جديدة،على تأسيس مشاريع يف خمتلف القطاعات اإلقتصادية، و بالتايل خلق أوعية ضريبية

احل املكلفني، و إدارة الضرائب، مما يشجعهم صيف خمتلف أنواع الضرائب إلشعارهم أن النظام اجلبائي يراعي املوازنة بني م
التحصيل الضرييب، و بالتايل رفع كفاءة و فعالية ، و عدم التهرب منها، مما يؤدي إىل حتسني على دفع الضرائب بانتظام

.داء الضرييباأل

التحصيل هلا تأثري مهم على عملية ، IRGأيضا قوة التحصيل الضرييب من الضريبة على الدخل اإلمجايل
أكثر، و دفع اإلنتاجدعم جيب ، و هذا التأثري سببه أن الوظيف العمومي هو من يتحمل العبئ الضرييب، لذلك الضرييب

.عجلة اإلقتصاد و التنمية إىل األمام لتخليص املوظف من هذا العبئ

كذلك فيما خيص العوامل األقل تأثريا جيب الرتكيز على حماولة تكييفها بطريقة فعالة تسمح من خالهلا برفع 
مع املكلفني، تسليط اجلبائيةالتحصيل الضرييب، كزيادة عدد املوظفني للحصول على أداء جيد، حماولة تقليل املنازعات

من إمكانية التهرب رقابة اجلبائية على املكلفني للتخفيفاملتهربني من دفع الضرائب، و حماولة تفعيل الالعقوبات على

عدد املكلف
.جديدة

التوصيات :

ضرورية لرفع كفاءة و فعالية 
القيام مبا يلي:لوالية بسكرةالضرائب مديريةعلى لذا األداء الضرييب الذي يساهم يف دعم عملية التحصيل و حتسينها 

. ضرورة اإلهتمام باملورد البشري، و حماولة تكوينه، و تدريبه من خالل دورات تدريبية و تعليمية
ظم املعلومات املتطورة ملواكبة التطورات يف ميدان الضرائب .حماولة إدخال التكنولوجيا و ن
. إعطاء األمهية أكثر لعملية تقومي و قياس األداء الضرييب، ملا هلا من تأثري اجيايب يف عملية التحصيل الضرييب
 حماولة تطبيق مناذج عاملية يف قياس و تقومي األداء الضرييب كنموذجTADAT. مثال
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نازعات اجلبائية مع املكلفني و حماولة حتسني األداء الضرييب للتقليل منها قدر اإلمكاناإلهتمام حبل امل
.و حتسني العالقة مع املكلفني

 الوظائف اإلدارية يف هذه باقي اإلهتمام بتسيري األداء يف إدارة الضرائب، و اعتماده كوظيفة إدارية متكاملة مع
اإلدارة.

تقومي و قياس األداء الضرييب ذات أمهية بالغة يف دعم عملية التحصيل الضرييب من خالل ما سبق جند أن عملية
يف إدارة الضرائب، حيث أن التحصيل الضرييب هو أهم مؤشر من مؤشرات األداء اجليد و الفعال، حيث كلما كان 

الضريبية القيام به بشكل التحصيل الضرييب مرتفعا، كان األداء الضرييب أكثر فعالية و كفاءة، لذا جيب على اإلدارة
، و بالتايل احلصول على أداء دوري، و منتظم للوقوف على أسباب القصور يف األداء حملاولة تقوميها و معاجلتها

.أحسن يف كل مرة
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