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الملخص:
فجاءت هذه الدراسة إلىالضرائب من اإلیرادات التي تهتم الدولة بها من جمیع الجوانب الخاصة تعتبر

توضیح المعلومات الجبائیة وتسلیط الضوء على أهم الجوانب الخاصة بها من وعاء ضریبي وتصاریح، 
وكذلك جهات مختصة بها وتوضیح األثر الذي تخلفه تكنولوجیا المعلومات على جودة هذه المعلومة الجبائیة،

تصال وكیفیة االستفادة منها وغیرها من الجوانب التي تخص الضرائب وعالقاتها بتكنولوجیا المعلومات واال
في مدیریات الضرائب والتي سلط الضوء في هذه الدراسة على مدیریة الضرائب لوالیة الوادي، جاءت هذه 

على المنهج الوصفي التحلیلي لمختلف هذه المفاهیم وتطبیق ما تم التوصل إلیه نظریا على الدراسة معتمدة 
كدراسة تطبیقیة لمعرفة األثر الذي تخلفه تكنولوجیا المعلومات على الوالئیة للضرائب لوالیة الواديالمدیریة 

المعلومة الجبائیة.
متوصلین في نهایتها إلى عدة نتائج مختلفة لعل من أهمها ضرورة تطبیق تكنولوجیا المعلومات واالتصال 

امة، وملء من طرف مدیریة الضرائب والمكلف بالضریبة في مختلف األعمال المتبادلة بینهما بصفة ع
التصاریح الجبائیة الكترونیا بصفة خاصة ساعین بذلك إلى رقمنة اإلدارات وتسهیل الخدمة للمواطن.

تكنولوجیا المعلومات.المعلومة الجبائیة، النظام الضریبي، مصادر المعلومة الجبائیة، الكلمات المفتاحیة:
Abstract:
Taxation is one of the most important aspects of tax revenues and permits, as well
as specialized bodies, and the impact of information technology on the quality of
this tax information and other aspects. Which deals with taxes and their relationship
with information and communication technology and how to use them in the tax
administrations, which highlighted in this study the Directorate of Taxation of the
State of the valley, this study was based on the descriptive analytical approach to
the various concepts and the application of what has been In theory, to the State
Directorate of Taxation of the Wilayat of the Valley as an applied study of the
impact of information technology on the tax information.
The most important of which is the need to apply information and communication
technology by the tax and tax administrations in the various transactions between
them in general, and to fill the tax permits electronically in particular, seeking to
digitize administrations and facilitate service to citizens.
Keywords: tax information, tax system, sources of tax information, information
technology.
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،االقتصادیةالدولةدافهألتحقیقفعالةكأداةمیةهاألبالغورادالضریبةعبلت
حیثمیزانیتهاإیراداتجانبفيتدرجكبیرةعوائدمنتحققماخاللمنوالمالیة،االجتماعیة

دولةللالسیادیةطةلبالسالضریبةاقترنتوقدوأمانااستقراراألكثراو واألكبر،م،هاألیراداإلتشكل
ةلالمتدخالدولةإلىالحارسةالدولةمنالدولةدوربتطوراهومهمفوتطورالعصورأقدممنذ
منأداةأصبحتبأنذلكتعدتبلدولةللإرادیا درامصاهكونىلعتقتصرالأصبحتهیلوع

إلىباإلضافةاهولاهفیالمرغوبدافهاأللتحقیقاهبواسطتالدولةتتدخلالتيالضبطأدوات
یمكنالتياألدواتمنأداةفأصبحت,یدیةلتقمالیةوظائف،واالجتماعیة،االقتصادیةالوظائف

الوطني،الدخلتوزیعإعادةوالركود،التضخممعالجة،االقتصادیةالتنمیةتحقیقاهخاللمن
.عموماوالمجتمعالوطنيباالقتصادوضهالنأجلمنالمعیشةمستوىورفع

كما أحدثت التطورات الحدیثة التي یشهدها العالم ثورة في تكنولوجیا المعلومات واالتصال 
الحیاة التي مهدت الطریق خالل السنوات القلیلة الماضیة مما أدى إلى ظهور تغیرات في أوجه 

لالنتقال من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات وكان األساس في ثورة  تكنولوجیا 
المعلومات واالتصال هو تالقي كل من التطورات التي لحقت بعتاد وأجهزة الكمبیوتر 

الثورة والبرمجیات وكذا تكنولوجیا الشبكات واالتصال إذ تمثل هذه األخیرة أحد هم مظاهر هذه
حیث تم من خاللها إلغاء حواجز الزمان والمكان.

وقد مست تكنولوجیا المعلومات جانب الضرائب والرسوم التي تترتب عن الفرد للدولة، وقد 
أدخلت على تركیبتها عدة تغیرات وٕاصالحات حدیثة، ساهمت في القضاء على العدید من 

جهدا ووقتا عند القیام بتأدیتها وقد تسبب المشاكل التي كانت تصیب هذه األخیرة وتكلف الفرد
له مشاكل وعواقب إذا أخلف تأدیتها.
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فمن خالل ما سبق جاءت هذه الدراسة للبحث في التبادل االلكتروني للمعلومة وأثره على 
تحدید ومراقبة الوعاء الضریبي، ویمكن تسهیل مجریات هذه الدراسة بمحاولة اإلجابة عن 

:اإلشكالیة
سبق یمكن طرح االشكالیة التي تساعد على الوصول إلى األهداف المرجوةمن خالل ما

الضریبي؟".هو أثر التبادل االلكتروني للمعلومة على تحدید ومراقبة الوعاء التي تنص: " ماو 
األسئلة الفرعیة:

ویتطلب هذا التساؤل طرح لتساؤالت فرعیة أخرى جاءت كما یلي: 
؟الجبائياهیة المعلومة ذات الطابع م
 تتمثل مصادر جمع المعلومات الضریبیة؟فیما
 أداء االدارة الضریبیة؟كیف أثرت تكنولوجیا المعلومات على

الفرضیات:
الفرضیاتعرضارتأینااهطرحسبقالتيالفرعیةالتساؤالتىلعاإلجابةمننتمكنوحتى
:التالیة
الجبائیةالورقي تؤثر على مردودیة االدارةالمعلومة ذات الطابع -
تعمل االدارة الجبائیة على االستغالل األمثل للمعلومات الواردة من مصادرها المتعددة.-
تؤثر تكنولوجیا المعلومات واالتصال على جودة المعلومة مما یرفع من كفاءة االدارة -

الجبائیة.
أهمیة الدراسة:

الجبائیة بصفة تكمن أهمیة الدراسة في التعرف على المعلومة بصفة عامة والمعلومة
خاصة، كما أن لها أهمیة في عرض مختلف الجوانب التي تتعلق بالنظام الضریبي كالوعاء 

ي یقوم بها االفراد، كما تمكن من التعرف على تكنولوجیا المعلومات واالتصال الضریبي وأهم الت
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ات الحاصلة في والعالقة التي نشأت بینها وبین تحدید الوعاء الضریبي وذلك لمواكبة أهم التطور 
هذا المجال.

أهداف الدراسة:
یلي:یهدف هذا البحث إلى تحقیق عدة أهداف نوجز منها ما

إلقاء الضوء على المعلومات الجبائیة-
إبراز مختلف الجوانب التي تتعلق بالنظام الضریبي-
توضیح المصادر التي تساعد للوصول إلى المعلومة الجبائیة-
المعلومات واالتصالالتعرف على تكنولوجیا -
لتبادل المعلومة تحدي االیجابیات التي جاءت بها تكنولوجیا المعلومات واالتصال -

ة.یالجبائ
البحثمنهج

تربطهاالتيوبالعالقةبعناصرهاولإللمامالسابقة،للبحثالعامةاإلشكالیةمضمونلمعالجة
:بالقیامخاللمنوذلك،الوصفي التحلیليالمنهجاعتمدناالبعض،ببعضها

وكیفیةوالمعلومات التي جاءت بصدد هذا العنوان، الكتاباتبعضتقراءواسدراسة-
.البحثمشكلةمعالجةفيمنهااالستفادة

وصف لمختلف المتغیرات التي تحتویها الدراسة وتحلیلها على حدى ومحاولة االلمام -
بمختلف الجوانب التي تخص كل منها على حدى.

البیانات ومعالجتها بواسطة البرامج المناسبة لذلك.تحلیل -
:الموضوعاختبارمبررات

هذانختارجعلتناعدةكانتولقدبه،الباحثلقیامممهداته ومبرراتهعلميوبحثعمللكل
الموضوع
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:منها
واضیع؛مالمنالنوعهذامثللدراسةالشخصيالمیول-
.الجبائیةالدراساتإثراءمحاولة-
محاولة ربط التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال بالجوانب -

المهمة التي تخص الفرد
محاولة للتعریف بأهمیة تكنولوجیا المعلومات وضرورة تطبیقها في النظام الجبائي -

كعصرنة للنظام خاصة واالقتاد عامة.
الدراسات السابقة:

مذكرة،"قرارالاتخاذفيوأثرهاالمحاسبیةالمعلوماتخصائص"المجهلي،عليمحمدناصر-
باتنة،لخضر،الحاجالتسییر،جامعةوعلوموالتجاریةاالقتصادیةالعلومكلیةماجستیر،
. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة األثر الذي تخلفه المعلومات 2009/2010الجزائر، 

المحاسبیة على اتخاذ القرار، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وتوصل إلى عدة 
نتائج بعد قیامه بهذه الدراسة ومن أهم هذه النتائج أن اتخاذ القرار ینتج من خالل عدة دراسات 

الهیئات المختصة في المؤسسة وذلك بعد الرجوع إل المعلومات المالیة والمحاسبیة تقوم بها
التي تعتبر المؤثر األهم فیه وذلك لألخذ بعین االعتبار أي من المشاكل والعراقیل التي قد 

تواجه المؤسسة عند السعي في تحقیق أهدافها.
الجبائیة دراسة التصریحاتجودةتحسینفيودورهاالجبائیةالمراجعة" سمیة،قحموش-

مذكرة لنیل متطلبات شهادة الماجستیر، تخصص ،"حالة مدیریة الضرائب لوالیة بسكرة
. هدفت الدراسة إلى 2011/2012قاصدي مرباح ورقلة، محاسبة وجبایة، جامعة 

معرفة الدور الذي تلعبه المراجعة الجبائیة في تحسین التصریحات الجبائیة من خالل 
تطبیق المنهج الوصفي التحلیلي على مختلف البیانات والمعطیات التي ساعدت في 

لمدیریة الضرائب لوالیة إتمام هذه الدراسة وقد تم تطبیق الجانب النظري بدراسة تطبیقیة 
بسكرة، وقد تم التوصل إلى عدة نتائج لعل من أهمها أن للمراجعة الجبائیة دور ایجابي 



المقدمة

و

مهم في تحسین جودة التصریحات الجبائیة وذلك من خالل أنها تساعد على اإللمام 
بمختلف الجوانب المتعلقة بالتصریحات الجبائیة وبذلك تسهیل معرفة أي خلل وجد بها.

دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات ضمن متطلبات التنمیة " عیدوني،یاشيلع-
للتنمیة المستدامة، ، مذكرة ماجستیر تخصص إدارة األعمال اإلستراتیجیة"المستدامة

جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على الدور الذي .2013/2014، 1جامعة سطیف 
ذلك ضمن متطلبات التنمیة المستدامة، تلعبه نظم المعلومات في اتخاذ القرارات و 

اعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلي حیث أنها تقوم بتحلیل مختلف المفاهیم 
والمعطیات التي تساعد على معرفة الدور الذي تلعبه نظم المعلومات على التنمیة 
المستدامة، وفي نهایة هذه الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها أن دور نظم 

معلومات في تحقیق التنمیة المستدامة هو دور ایجابي ومهم حیث أنها تساعد على ال
مواكبة مختلف التطورات الحاصلة في هذا المجال، كذلك التوصل إلى أن لنظم 

المعلومات أهمیة بالغة في تحقیق التنمیة المستدامة في أي مجال كان.
، مذكرة ماجستیر، "التنافسیةیزةالمأهمیة نظام المعلومات في تدعیم" النعاس صدیقي، -

تم . 2005وعلوم التسییر، جامعة التسییر، جامعة البلیدة، االقتصادیةكلیة العلوم 
التطرق في هذه الدراسة إلى دراسة نظم المعلومات من جهة والمیزة التنافسیة من جهة 

ق المیزة أخرى حیث تم الربط بینهما في األخیر لمعرفة أهمیة نظام المعلومات في تحقی
التنافسیة كانت هذه الدراسة معتمدة على المنهج التحلیل الوصفي وذلك بهدف الوصول 
إلى عدة نتائج لعل من أهمها أن لنظم المعلومات أهمیة بالغة في دعم المیزة التنافسیة 
حیث من خاللها تقوم المؤسسة بتطویر نفسها ومختلف األعمال التي تقوم بها وذلك 

لمعلومات المتأتیة من خالل تطبیق نظم المعلومات.باالعتماد على ا
وقد اشتركت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة المعروضة سابقا في أوجه مختلفة نذكر منها:

الجبائي ومختلف المعطیات المتعلقة به.أنها تسلط الضوء على الجانب -
تدرس جمیعها الجانب الضریبي وأهمیته أو دوره مع متغیر آخر.-
تسلط جمیع الدراسات عن جانب نظم المعلومات وتكنولوجیا المعلومات.-



المقدمة

ز

اشتركت الدراسات في االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي.-
ومن جانب آخر كانت هناك أوجه اختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة نذكر من 

أهمها:
ق الجانب النظري بها.الذي تم تطبیتختلف الدراسات من حیث الجانب المكاني-
الزماني.تختلف الدراسة الحالیة والدراسات السابقة من حیث الجانب -
تختلف الدراسات من حیث األهداف التي تسعى كل دراسة للوصول إلیها في نهایة كل -

منها.
:البحثصعوبات

:أهمهاالصعوباتمنجملةواجهتناالبحثإعدادعند
الجدیدة والحدیثةواإلصداراتالتطورات خاصةالجبائیةبالنظامالخاصةالمراجعنقص-
واإلدارةبالضریبةالمكلفینطرفمنالجبائیةالمعلوماتعلىالحصولصعوبة-

السریةبحجةالضریبیة
عدم تعمیم استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في جمیع المدیریات الضریبیة على -

مستوى الوطني
تقسیم الدراسة: 

وللوصول إلى حل لإلشكالیة المطروحة ارتأینا إلى تقسیمه إلى ثالث فصول مسبوقین 
بمقدمة تعرض أهم العناصر كالفرضیات وأهمیة البحث والهدف منه، یلیها الفصل األول والذي 

التبادل البیني للمعلومة ذات طابع جبائي والذي یضم أهم النظریات المتعلقة جاء بعنوان 
م الضریبي ككل مشیرین إلى الوعاء الضریبي والتصریحات التي یقوم بها بالمعلومة والنظا

مصادر المكلف وصوال إلى مصدر المعلومات الجبائیة، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان 
حیث یضم أهم المعلومات التي تخص المعلومات الجبائیة وتكنولوجیا المعلومات واالتصال

الضریبي ومختلف المفاهیم المتعلقة به، لیتبعه فصل ثالث مصادر المعلومة الجبائیة والوعاء
والذي یترجم المعطیات النظریة إلى معطیات مدیریة الضرائب لوالیة الواديدراسة حالة بعنوان 

بها مع العاملین في مدیریة الضرائب والمقابلة التي قمنا معالجة االستبیانعملیة مستخرجة من 



المقدمة

ح

والذي قمنا من خالله SPSSم برنامج الحزمة االحصائیة ال وذلك باستخدالوالیة الوادي،
بحساب التكرارات والمتوسطات الحسابیة وغیرها.



الفصل األول: 

التبادل البیني للمعلومة ذات 
طابع جبائي
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مقدمة الفصل

تعد الضرائب من مصادر ایرادات الدولة التي تقوم علیها في تغطیة االحتیاجات المختلفة 
والنفقات التي تقوم بها سعیا منها لتحسین المستوى المعیشي والنهوض باالستقالل الوطني، 
وتنشأ هذه الضریبة من خالل المعلومات والبیانات التي یقوم الفرد بالتصریح بها لمعرفة الحجم 

یجب أن یقدمه للدولة، جاء هذا الفصل للتعرف على ماهیة هذه المعلومات والطرق التي الذي
وماهیة ، ومدى صحة المعلومة المتواجدة في هذه التصریحات،للتعرف علیهایقوم بها الفرد 

كما یلي:مقسمالنظام الضریبي،

المبحث األول: ماهیة المعلومة ذات الطابع الجبائي
النظام الضریبي الجزائريالمبحث الثاني: 
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المبحث األول: ماهیة المعلومة ذات الطابع الجبائي
تعد المعلومات القاعدة األساسیة لألبحاث العلمیة المختلفة، والتخاذ القرارات السلیمة، 
نتیجة لقاعدتها الواسعة فقد طورت مفاهیمها، ونتجت عنها مصطلحات كثیرة ارتبطت بها لتوسع 

التعرف على نظام المعلومات إلىمكوناتها وألهمیة موضوعها، وعلیه نتطرق في هذا المبحث 
والجبائي واألسالیب المعتمدة في التجمیع.المالي 

والمعلومة الجبائیة المطلب األول: تعریف المعلومات
الفرع األول: تعریف المعلومات

أن كلها مرتبطة بمفهوم واحد، وعلیه نذكر إاللقد تعددت التعاریف حول المعلومات 
منها:

أكثر نفعا للفرد في مستقبلها لتصبح في شكلإعدادهاهي البیانات التي تم التعریف األول:
.1والتي لها قیمة مدركة في االستخدام الحالي أو المتوقع أو في القرارات التي یتم اتخاذها

یقصد بالمعلومات، كل أشكال المعرفة التي تم توصیلها وتتعلق بحقیقة معینة التعریف الثاني:
أو حدث بذاته، أو هي المعارف التي نتحصل علیها من خالل عملیات االتصال والبحوث 

.2والتعلیم وغیرها من مصادر المعرفة والثقافة والعمل
بیة احتیاجاتهم، وهي األساس هي المعرفة التي یسعى إلیها الناس من أجل تلالتعریف الثالث:

.3الذي تبنى علیه اتخاذ القرارات واإلجراءات

.63، ص 2012منیر نوي، نظام المعلومات مطبق في التسییر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.205، ص 2008القرارات، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندریة، - المعلومة–االتصاالت أحمد المصري، االدارة الحدیثة 2

3 Mike Eccles, Jane Nash, Discovering information systems, University of California, USA, 2003,
P 54.
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المعلومات هي المحفزات التي لها معنى في السیاق لمستقبلها، عندما یتم إدخال التعریف الرابع:
المعلومات وتخزینها في جهاز الكمبیوتر یشار إلیها عمومًا باسم البیانات، وبعد المعالجة مثل 

1.یمكن النظر إلى بیانات اإلخراج على أنها معلوماتو و الطباعة التنسیق 

.2هي المعرفة التي تم الحصول علیها من التحقیقات الدراسة أو التعلیماتالتعریف الخامس:
ومن خالل التعاریف السابقة یمكننا القول أن المعلومات هي مجموعة من البیانات بعد عملیة 

.تخفیض اإلبهام الموجود حول موضوع أو ظاهرة ماجمعها ومعالجتها لتساعد على 
كذلك المعلومات هي مجمل بیانات محددة، دقیقة منظمة ومالئمة للغرض المرجو منها، وهي 
مقدمة في سیاق یعطیها معنى لتؤدي إلى زیادة فهم أو الخفض من عدم الیقین واإلبهام الموجود 

لدى مستخدمها.
ة (التصاریح الجبائیة)الفرع الثاني: المعلومات الجبائی

ومصالحبالضریبةلفالمكنبیتربطالتيالقانونیةقالوثائلكتالجبائیةالتصریحاتل تمث
نعتعبروماتلمعىلعق الوثائذههتحتويبینهما،لاالتصایةلعمللتسهیالجبائیةاإلدارة
.3ةالضریبیاألوعیةأسستحددوالتي،لفالمكلقبنمالمحققةلاألعماموأرقاالمالیةالذمة
المیعادفيضرائبالإدارةإلىبالضریبةلفالمكبهمیتقدمكتوبراف اعت:بأنهالتصریحفویعر 
نویكو معینة،زمنیةفترةلخالضریبةللالخاضعةأعمالهنتیجةنویضم،نالقانو هیحددالذي

.4المستطاعبقدرالحقیقةإلىأقربنیكو بحیث،راداتهإیتقدیریهلعیبنيأساسا

، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، النعاس صدیقي، أهمیة نظام المعلومات في تدعیم المیزة التنافسیة، مذكرة ماجستیر.1
22، ص 2005جامعة التسییر، جامعة البلیدة، 

لعیاشي عیدوني، دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات ضمن متطلبات التنمیة المستدامة، مذكرة ماجستیر تخصص إدارة 2
.36، ص2013/2014، 1األعمال اإلستراتیجیة  للتنمیة المستدامة، جامعة سطیف 

حالة الجزائر،علىبالتطبیق–الدولیةالتوحیدأعمالظلفيلمؤسساتالمحاسبيالنظامإصالحأهمیة"بلغیث،بنمداني3
.190ص 

.13، ص 3، المجلد 1994اإلسكندریة،مصر، الحرة،الطباعةدارمطبعةلألنشطة،الضریبيالفحصعطا،حامدمحمد4
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الدقةقرینةنمبالضریبةلفالمكلقبنمالمقدمةالتصریحاتتستفیدالتصریحيمالنظاوفي
ضروریةتعدالضریبیةوالرقابةیغشوا،أویخطئوانأنمعنییللیكلفالغالبوفي،قوالصد
األساسیةاآللیاتإحدىضرائبالإدارةتحریاتوتعتبر،نالقانو ام أملالكمساواةنلضما

.1الضریبیةرقابةلل
أنواع التصریحات الجبائیةالمطلب الثاني: 

:الممارسالنشاطحسبوكذابتقدیمها،المكلفحسبالتصریحاتوتتنوعتتعدد
:بتقدیمهاالمكلفحسبالجبائیةالتصریحات:أوال

إقلیمیاالمختصالضرائبمركزلدىتصریحات،یكتتبواأناألشخاصبعضعلىیتعین
:منهالبعضوسنذكرقانوناعمیهاالمنصوصبالتصریحات

:بالضریبةالمكلفتصریح.1
القانون،یحددهموعدفيتصریحبتقديبنفسهبالضریبةالمكلفأن یقومالطریقةهذامضمون
مععامة،بصورةللضریبةالخاضعةالمادةأودخلهأوثروتهعناصرالتصریحهذاویتضمن

نحوعلىدخلهمقداریعرشخصأقدرباعتبارهبالضریبة،المكلفوأمانةالنیةافتراض حسن
.2صحیح
الخزانةبتمویلیلتزمالذياالعتباري،أوالطبیعيالشخصذلكبالضریبةبالمكلفویقصد
كنتیجةأوبنشاط،قیامهنتیجةمقررةضرائبمنبسدادهیقومبماالدولةنفقاتلمواجهةالعامة
التيوالضریبةهوالمكلفذلكویتحددأمواله،رؤوسعلىعوائدمنعلیهیحصللماأولعمله
.3القانونطریقعنبدفعهایقوم 

، 1اإلسكندریة، الطبعة الفنیة،اإلشعاعومطبعةمكتبةالضریبیة،واإلدارةالممولبینالقانونیةالعالقةمسعد،محمدمحي1
.170، ص 2000

، 2008الجزائر، والتوزیع،والنشرللطباعةهومةدارالرابعة،الطبعةوالضرائب،الجبایةاقتصادیاتمحرزي،عباسمحمد2
.147ص 

.44، ص 2007مصر، اإلسكندریة،الجامعیة،الدارالدخل،علىالضریبةعفالمحاسبةفلسفةلطفي،أحمدالسیدأمین3
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الخاضعةالمادةتقدیرعلىتعملجهةمنفهيالضریبیة،العدالةبتحقیقالطریقةهذاتتمیز
للمكلفالحقیقيالدخلمعیتناسبالضریبةربطفإنثمومنمنضبطا،تقدیراللضریبة

الحصیلةفتزدادللمكلف بالضریبةالشخصیةالظروفیلكف مراعاةأخرىجهةومنبالضریبة،
.1الدخلزیادةنسبةبنفسالضریبیة

التصریح المقدم من الغیر: .2
یرتبطالذيالغیرككذلوٕانمابهبالتصریحفقطبالضریبةلفالمكیمزالالضریبيالوعاءنإ
معلالعماأونالموزعیمعالمنتجأوالتجزئةتجارمعةلالجمكتجارقانونیةبعالقةلفالمكمع

أكثرتعدحیثالضریبیةمصالحللهامةامتیازاتلهاالطریقةهفهذ،...اإلدارةأوالمؤسسة
مقدارإخفاءفيحةلمصلهلیسالغیرنأخاصةضریبة،للالخاضعةالمادةلتحدیدمالئمة

متقدیىلعبرامجنیكو لالعمفصاحب.الصحیحهوالعكسلبالضریبة،ن مالتهربأولالدخ
.المخالفةحالةفيیهلعتقعنأنیمكالتيزاءاتالجلیتجنبلمواقعقومطابصریحتصریح

الواجبةفالتكالیبنودأحدباعتبارالضریبيوعائهمنیخصضریبةغلمبإلىباإلضافة
.2اإلجماليلالدخنممالخص
التصریح بالوجود.3

یوما، ابتداء من 30إن المكّلفین بالضریبة الجدد مطالبون باكتتاب تصریح بالوجودفي أجل 
تاریخ بدایة النشاط لدى مفتشیه الضرائب بمقر فرض الضریبة، بالنسبة لألنشطة المتعلقة 

الضریبة أو IBS)والضریبة على أرباح الشركات(IRG)بالضریبة على الدخل اإلجمالي (
المباشرة والرسوم المماثلة على أنه : من قانون الضرائب 183حیث تنص المادة .3الجزافیة

یجب على المكلفین بالضریبة والخاضعین للضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل 

.45المرجع السابق، ص لطفي،أحمدالسیدأمین1
.36المرجع السابق، ص عجالن،العیاشي2
، مطبعة مزوار، عوادي مصطفى، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، الطبعة األولى3

.26الوادي، الجزائر، ، ص 
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لى األولى من بدایة نشاطها، إاإلجمالي أو للضریبة الجزافیة الوحیدة أن یقدموا في الثالثین یوم
.1مفتشیه الضرائب المباشرة التابعین لها، تصریحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة

الممارسالنشاطحسبالجبائیةالتصریحات:ثانیا
التصریح الشهري بالضرائب والرسوم.1

والتي تحمل اللون األزرق، أو G50)ألزم القانون المكلفین بأن یكتتبوا تصریحا شهریاصنف(
بلون بني بمجمل الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طریق اقتطاع من A.G50)صنف(

) الموالیة للشهر 20المصدر لدى قباضة الضرائب التابعین لها، وهذا قبل الیوم العشرین   (
.2المعني في النموذج الذي تحدده اإلدارة

التصریحات السنویة.2
ماثلة، وجب علیه اكتتاب تصریح بمداخلیه كل شخص خاضع للضرائب المباشرة والرسوم الم

أفریل من كل سنة مالیة، من خالل نموذج موضوع تحت تصرفه من طرف المصالح 30قبل 
.3الضریبیة

.2011من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 183المادة 1
.27عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص 2
.2011من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 152المادة 3
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جودة التصریحات الجبائیة المطلب الثالث: 
النصوصمخالفةعنتنجموالتيوالغرامات،العقوباتفيالمتمثلةالجبائیةلألخطارتفادیا

بالجودةالتصریحاتفيالمتمثلةالجبائیةالمخرجاتتتمیزأنالبدوالتنظیمیة،التشریعیة
.واألخطاءالتضلیلمنوالسالمة

الجبائیةالتصریحاتجودةمفهوم:األولالفرع
منتحددوالتيفیها،الواردةالمعلوماتجودةتبینالجبائیةالتصریحاتجودةإن1:تعریف
األساسیةالقواعدأواألهمیة،ذاتالمحاسبیةالمعلوماتبهاتتسمالتيالخصائصخالل

المحاسبیةالمعلوماتجودةتعتبر.المحاسبیةالمعلوماتنوعیةلتعزیزاستخدامهاالواجب
هذهتعتبرإذ،التصریحاتجودةعلیهتبنىالذياألساسهيالمالیةالتقاریرفيالواردة
التي،القوائمتلكمحتویاتعلىبناءاالدفعالدین الواجبقیمةتبینالتزاموسیلةمجرداألخیرة
.المحاسبةمخرجاتمنتعتبر

وماالمالیةالتقاریرفيعنهاالمفصحالمعلوماتومصداقیةصحةتعنيالمجالهذافيفالجودة
ولتحقیقفائدة،األكثرالمعلوماتتلكهيالجیدةفالمعلوماتللمستخدمین،منفعةمنتحققه
القانونیةالمعاییرمنمجموعةضوءفيتعدوأنوالتظلیلالتحریفمنتخلوأنیجبذلك

.استخدامهامنالهدفیحقق،بماوالفنیةوالمهنیةوالرقابیة
الجبائیةالتصریحاتمعلوماتجودةخصائص:الثانيالفرع
،الجبائیةلإلدارةوالضروریةالالزمةالمعلوماتتوفیرفيالجبائیةالتصریحاتأهدافتتمثل
فیها،الضروریةاالحتیاجاتلتلبیةمفیدةالتصریحاتفيالواردةالمعلوماتهذهتكونوحتى

الجبائیة دراسة حالة مدیریة الضرائب لوالیة بسكرة التصریحاتجودةتحسینفيودورهاالجبائیةالمراجعة،سمیةقحموش1
/ 2011، مذكرة لنیل متطلبات شهادة الماجستیر، تخصص محاسبة وجبایة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 2009-2010
.66ص،2012
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المعلوماتجودةمنعالٍ مستوىلتحقیقالنوعیة،الخصائصمنمجموعةتوفرمنفالبد
1:كالتاليسنعرضهاحیثالجبائیة،بالتصریحاتعنهاواإلفصاحعرضهایتمالتيالمحاسبیة

(Relevance) :المالءمة :أوال
وینبغياجله،منأعدتالذيللغرضمالئمةتكونأنیجبفائدةذاتالمعلوماتتكونلكي

أوضاعظلفيتتخذالقراراتمنالكثیرأنخاصةووقتیةحداثةأكثرتكونأنالمعلوماتفي
آجالاحترامأنّ حیثالتصریحات،بجانبینطبقماوهناالمستمرة،بالتغیراتتتصفماغالبا

المشاكل،منالعدیدالمؤسسةیجنبفیها،الواردةالمعلوماتصحةومدىالجبائیةالتصریحات
.المؤسسةعلىجبائيخطرتعتبرالتي
:الموثوقیة:ثانیا
متخذ(المحاسبیةالمعلوماتمستخدملدىاالطمئنانحالةخلقإمكانیةبمدىتتعلقوهي
خاللمنالخاصیةهذهتحقیقویمكنالمختلفة،قراراتهااتخاذفيعلیهاتعتمدلكي)القرار
:اآلتي
حقیقةمعبرةالجبائیةالتصریحاتفيالواردةالمعلوماتتكونأنأي:التعبیرصدق-

منوخالیةوآمنةسلیمةوبصورةالمؤسسةطرفمنالمحققةوالنتائجاألعمالأرقامعن
.متعمدتالعبأي

المعلوماتعلىالحصولعملیةعلىالتأثیرعدمأي:)التحیزعدم(والحیادالموضوعیة-
وتكونآخر،دونمعینمستخدمخدمةفيتساهمأنیمكنمقصودةبصورةوتهیئتها

.الشخصیةالتقدیراتعنبعیدةأیضا
إذاشخص،منأكثرقبلمنالنتائجنفسإلىالوصولعلىالقدرةأي:التحقققابلیة-

.المحاسبیةالمعلوماتقیاسفياستخدمتالتيالطرق واألسالیبنفساستخدامتمما

38ص،2011،العراق،والتوزیعللنشرطارقدار،المحاسبیةالمعلوماتنظامالسقا،هاشمزیاد1
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:والوضوحالدقة:ثالثا
إلىإضافة،وواضحةدقیقةالجبائیةالتصریحاتفيعنهاالمفصحالمعلوماتتكونأنیجب
الطرقكانتكلماأنهالواضحومن،للتصریحاتوالموضوعیةالشكلیةالشروطاحترام

.الجبائیةللتصریحاتأفضلجودةتحققتكلماوالوضوحبالدقةمتمیزةالمستخدمةواألسالیب
:اإلفصاح:رابعا
القوائمفيبدقةعنهاالمفصحالمعلوماتصحةمدىفيتكمنالجبائیةالتصریحاتجودةإن

والتي،المالیةالقوائمفياألهمیةذاتالمعلوماتعنباإلفصاحأساسایبدأأنهكما،المالیة
.الجبائیةالتصریحاتتقدیمیتمأساسهاعلى

للمقارنةالقابلیة:خامسا
القوائمفيالواردةالمالیةالمعلوماتمعمقارنتهایمكنالتصریحفيالواردةالمعلوماتتكونأي

مختلفمنإلیهاالواردةالمعلوماتمعمقارنتهاالجبائیةلإلدارةبالنسبةیمكنوكذلكالمالیة
كلماوالتطابقبالدقةمتمیزةالمحاسبیةواألسالیبالطرقكانتكلماأنهالواضحومنالجهات،
.المقارنةألغراضالمحاسبیةالمعلوماتمنأكبرفائدةتحققت

:1للفهمالقابلیة:سادسا
المالیةالمعلوماتاستخدامخالصةعلىللحكمهاماشرطایعدللفهمالمعلوماتقابلیةإن

واإلدراكالفهمومستوىوالبساطة،الوضوحدرجةهما،مؤشرینذلك علىویعتمدمنهاواالستفادة
.المختلفةالمعلوماتمستخدميلدىوالوعي

التسییر،علومماجستیر في،مذكرةالقراراتخاذفيوأثرهاالمحاسبیةالمعلوماتخصائصالجهلي،عليمحمدناصر1
.59، ص 2008/2009الجزائر، باتنة،جامعة
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المبحث الثاني: النظام الضریبي الجزائري

بماالدولكافةكانتلذلكاالقتصادي،للنشاطالمحركةوالمؤثرةاألساسیةاألداةهيالجبایة
الواقعو الجبائیةسیاساتهاتكییفدوماتحاولالنمو،طریقفيالساریةوالمتقدمةفیها

.المعاشاالقتصادي
.الجزائريالجبائيالنظاممفهومونشأة:األولالمطلب
يول: مفهوم النظام الضریبأل الفرع ا
الضریبةمجالفيالضریبيالنظاممفهومأنیرىمنوهناكتعاریفعدةالضریبيللنظام
مجموع"هوالضریبيالنظامفإنالواسع،للمفهومووفقاوآخر ضیقاواسعامفهومایتحمل

كیانإلىلتؤديالبعضبعضهاتتفاعل معالتيالفنیةوواالقتصادیةاإلیدیولوجیةالعناصر
المجتمعفيصورتهتختلفالذيوللنظامأحسیةالواجهةیمثلالذيالكیانذلكمعینضریبي

اقتصادیامتقدممجتمعمنصورتهتختلفكمااالشتراكيالمجتمعفيصورتهعنالرأسمالي
القانونیةالقواعدمنمجموعة"الضیقمفهومهیقابلبینماو"مختلفمجتمعفيصورتهعن

تتمثلالتيواألممثروةكتابهفي"سمیثأدم"ذكرهاالتيتلكالقانونیةبالقواعدویقصد"والفنیة
یقصدبینما،الضریبةتحصیلفيواالقتصادالدفع،فيالمالئمةالیقین،العدالة،قواعدفي

اإلدارةطرفمنالمتبعالتقدیروالتحصیلطرقوالمختلفاألسالیبموعمجالفنیةبالقواعد
بطریقةوثرواتهممداخلهمعنیصرحونالذینأنفسهمالممولینإقرارطریقعنأوالجبائیة

منالمتتالیةمرحلةفيالضریبياالقتطاعمن)الفنیة والقانونیةالقواعد(تمكنالتيوذاتیة
.1التحصیلوالربطإلىالتشریع

شهادةلنیلمتطلباتضمنمقدمةرسالةالمقبلة،المرحلةوتحدیاتاألداءتقییمالجزائريالضریبيالنظامرجراج،أحمد1
9، ص2004االقتصادیة، جامعة الجزائر، العلومفيالماجستیر
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محددةعملطریقةومالمحذيضریبيهیكلفيیمثلالضریبيالنظام"أنالبعضیرىكما
والتيالمختلفةالمحلیةظروفهتصوغهاالتيالمجتمعأهدافتحقیقوبدورهبالنهوضمالئمةو

مثلالبعض،یرىسبقماإلىوباإلضافة."الضرائبفیهتعملالذياإلطاربدورهاتمثل
تطبیقهاویراد باختیارهاالتيالضرائبمجموعة"هوالضریبيالنظامأن"درازحامد"الدكتور

.1المجتمعارتضاهاالتيالسیاسةأهدافتحقیقمحددزمنومعینمجتمعفي
طرق تقدیر الوعاءالفرع الثاني: 

هناك طریقتان لتقدیر الوعاء:
مباشر:الغیر أوال: التقدیر 

إلحدىذه الطریقة یتم تقدیر المادة الخاضعة اعتمادا على عدة معاییر ومؤشرات وفقا وفقا له
الطرق التالیة:

حسب هذه الطریقة یتم تقدیر قیمة الوعاء الضریبي :2عن طریق المظاهر الخارجیةالتقدیر -1
على أساس عدد من المظاهر الخارجیة التي تعبر عن درجة یسر المكلف مثل: القیمة 

االیجاریة، عدد العمال والسیارات، سكن الممول وغیرها...الخ.
سعى للتعرف على قیمة المادة أي أنها تفرض على مظاهر خاصة یعینها القانون دون أن ت

الخاضعة للضریبة تعریفها تعریفا دقیقا، هنا ال تفرض الضریبة على المادة الخاضعة للضریبة 
تفرض في الواقع على المظاهر الخارجیة.وٕانما

(الجبائيالتحریضإجراءاتخاللمنالخاصاالستثمارعلىوآثارهاالنامیةالدولفيالجبایةمظاهرصحراوي،علي1
.32ص ،1992، الجزائرجامعةاالقتصادیة،العلومفيماجستیرشهادةلنیلضمن متطلباتمقدمةرسالة،)جزائریةتجربة

نبیلة ساعد، الرقابة الجبائیة ودورها في التحصیل الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم االقتصادیة، جانمة اكلي 2
.32، ص 2015محند أولحاج، 
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ویقصد به أن قیمة الخاضعة للضریبة تقدر تقدیرا جزافیا على :1طریقة التقدیر الجزافي-2
ألدلة التي تعتبر دالة علیها، كاالستدالل على الربح التجاري برقم أساس بعض القرائن وا

المبیعات.
ثانیا: التقدیر المباشر:

وفقا لهذه الطریقة یمكن أن نمیز بین حالتین:
یستند هذا األسلوب الى تصریح المكلف ذاته بعناصر : 2من المكلفاإلقرارالتقدیر بواسطة -1

التي قام بها في اآلجال والمواعید المحددة قانونا، وتقوم علىثروته ومداخیله ومجموع العملیات 
الجبائیة بحق اإلدارةأساس قاعدة أساسیة افتراض حسن نیة المكلف بالضریبة، مع احتفاظ 

رقابة مضادة للتأكد من مدى صحة هذه التصریحات.إجراء
الضریبة شخصا آخر اإلدارةذه الطریقة تلزم بمقتضى ه:3من الغیراإلقرارالتقدیر بواسطة -2

غیر المكلف بتقدیم تصریح یحدد فیه مقدار دخل المكلف الخاضع للضریبة، واألصل في ذلك 
أن یكون هذا الغیر مدینا للممول بمبالغ تعتبر من ضمن الدخل الخاضع للضریبة.

.10ص، الجزائر، 2ناصر دادي عدون، اقتصادیات التسییر والمؤسسة، دار المحمدیة العامة، الطبعة 1
محمد حمر العین، ترشید االختبارات الجبائیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، 2

.10، ص 2011
عبد اللطیف صكاك، دور الرقابة الجبائیة في الكشف عن الوعاء الضریبي، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 3

.15، ص 2016
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اإلخضاع في النظام الضریبيالمطلب الثاني: أنظمة
الوعاء الضریبي على ثالثة أنظمة: نظام الربح الحقیقي،  یعتمد في الجزائر عند تقدیر

ونظام الضریبة الجزافیة الوحیدة و النظام المبسط بحیث یتحدد مجال تطبیقها وفق القانون، و 
یتحدد الشخص التابع لكل نظام حسب معیار شكله القانوني ثم حسب معیار مبلغ رقم األعمال 

:1المحقق، وتتمثل هذه األنظمة في
ال: نظام الربح الحقیقي:أو 

دج وكذا كل أنواع 30.000.000هذا النظام موجه للمكلفین الذین یزید رقم أعمالهم على 
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حیث 136الشركات المشار إلیها في المادة 

.2بهایحدد ربحهم الحقیقي على أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانین واألنظمة المعمول
وفرض كذلك وجوبا على المكلفین الخاضعین للضریبة على الدخل االجمالي غیر التباعین 

من كل سنة تصریحا خاص عن مبلغ ربحهم 30للنظام المبسط أن یكتتبوا على األكثر یوم 
الصافي للسنة أو السنة المالیة السابقة وعندما ینتهي أجل ایداع التصریح یوم عطلة قانونیة 

.3ریخ االستحقاق إلى الیوم األول المفتوح المواليیؤجل تا
: 4ثانیا: نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

ضریبة جزافیة وحیدة تحل محل 2007أحدثت المادة الثانیة من قانون المالیة لسنة 
النظام الجزافي للضریبة على الدخل و تعوض الضریبة على الدخل اإلجمالي و الرسم على 

یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة القیمة المضافة و كذا الرسم على النشاط المهني، و
لة للتجدید:بلمدة سنتین قا

.45ص،1998العربي بن مهیدي: الوجیز في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، رزق اهللا 1
.2014من قانون الضرائب المباشرة  والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة سنة 148المادة 2
.2014ة من قانون الضرائب المباشرة  والرسوم المماثلة للجمهوریة الجزائریة سن18المادة 3
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة282لمزید من المعلومات أنظر المادة 4
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لرئیسیة في بیع البضائع و األشیاء، عندما األشخاص الطبیعیون الذین تتمثل تجارتهم ا-
؛1دج)30.000.000(ال یتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

خرى (تأدیة الخدمات التابعة لفئةاألشخاص الطبیعیون الذین یمارسون األنشطة األ-
ما ال یتجاوز رقم أعمالهماألرباح الصناعیة و التجاریة) عند

دج)؛30.000.000(السنوي
ال یخضع األشخاص الطبیعیون الذین یمارسون في آن واحد  أنشطة تنتمي للفئتین -

السابقتین للضریبة الجزافیة الوحیدة إّال إذا لم  یتم تجاوز حد خمسة  مالیین دینار 
جزائري.

بالنسبة ألنشطة األشخاص الطبیعیون الذین %5و قد تحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة ب 
بالنسبة ألنشطة األشخاص الطبیعیون الذین %12تهم في بیع البضائع و األشیاء و تتمثل تجار 

یقومون بتأدیة الخدمات التابعة لفئة األرباح الصناعیة والتجاریة، و یدفع ربع مبلغ هذه الضریبة 
.2ث أشهر قبل آخر یوم من كل فصل مدنيكل ثال

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.1مكرر 282المادة 1
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة4مكرر 282المادة 2
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الفصلخالصة

بیانات محددة، دقیقة منظمة ومالئمة للغرض مجمل جاء في هذا الفصل أن المعلومة 
المرجو منها، وهي مقدمة في سیاق یعطیها معنى لتؤدي إلى زیادة فهم أو الخفض من عدم 

القانونیةقالوثائلكتالجبائیةالتصریحات، كما جاء أن الیقین واإلبهام الموجود لدى مستخدمها
بینهما،لاالتصایةلعمللتسهیالجبائیةاإلدارةومصالحبالضریبةلفالمكنبیتربطالتي

لقبنمالمحققةلاألعماموأرقاالمالیةالذمةنعتعبروماتلمعىلعق الوثائذههتحتوي
تتعددلف، وتأتي هذه المعلومات الجبائیة في شكل تصریحات حیث وجدنا أن تعاریفها المك

ومصداقیةصحةتعنيوجودتها، الممارسالنشاطحسبوكذابتقدیمها،المكلفحسبوتتنوع
فالمعلوماتللمستخدمین،منفعةمنتحققهوماالمالیةالتقاریرفيعنهاالمفصحالمعلومات

.ولتحقیقفائدة،األكثرالمعلوماتتلكهيالجیدة
یراد التيالضرائبمجموعةهوالضریبيالنظامومن جانب آخر عرض هذا الفصل

ارتضاهاالتيالسیاسةأهدافتحقیقمحددزمنومعینمجتمعفيتطبیقهاوباختیارها
كما أن المكلف بها یخضع ، ویتم تقدیر الضرائب به بطرق مباشرة وأخرى غیر مباشرةالمجتمع

.اإلخضاع في النظام الضریبيأنظمةألنظمة معینة تسمى ب



الثاني: الفصل
الجبائیة وتكنولوجیا مصادر المعلومات 

المعلومات واالتصال
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مقدمة الفصل
بعد التعرف على المعلومة والمعلومة الجبائیة یأتي هذا الفصل لإلشارة إلى المصادر التي 
تأتي منها هذه المعلومة والجهات المختصة بذلك واآللیات التي تقوم بها هذه الجهات للوصول 
إلى معلومة جبائیة صحیحة تخدم المصالح الجبائیة في تحدید القیمة الجبائیة للفرد كل حسب 

وعمله.ربحه
ومن جانب أخر عرض هذا الفصل مختلف المفردات التي تخص تكنولوجیا المعلومات 
وأهم متطلباتها واألدوات التي تقوم علیها، مشیرین في ذلك األثر الذي تخلفه هذه االخیرة على 

المعلومة الجبائیة لدى المصالح الجبائیة. وقد تم عرض هذه المعلومات كما یلي: 
مصادر المعلومات الجبائیةلمبحث األول: ا

المبحث الثاني: تكنولوجیا المعلومات واالتصال
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لمبحث األول: مصادر المعلومات الجبائیةا

اختلف مصادر المعلومات الجبائیة باختالف الجهة التي تقوم بتحصیلها والوقوف علیها لیتم 
:ما یليجمعها على أكمل وجه ومن هذه المصادر نذكر

( ضرائب، جمارك، تجارة)المشتركةالفرقة: المطلب األول: 
المشتركةالفرقةتأسیس:األولالفرع

المؤرخ في 290-97رقمالتنفیذيالمرسومبموجبالمشتركةالفرقةتأسست
مختلطةفرقةوتدعىوالتجارة،والجماركالضرائبإداراتممثليمنوتتشكل، 27/07/1997

.والتجارةوالجماركالضرائببینللرقابة
وتحدث 1أعدتها لجان التنسیقالتيالمراقبةوبرامجمقرراتبتنفیذالمختلطةالفرقهذهتكلف

المكلفالوزیربینمشتركوزاريقراربموجبوالیةكلمستوىعلىفرقعدةأوبمعدل فرقة 
.بالتجارةالمكلفوالوزیربالمالیة

الفرقهذهلدىالجماركمصلحةممثلیعینالجماركمدیریةوفي الوالیات التي توجد بها
الهیكلأعوانبینمنأووالیةأقربمنالعاملینالجماركأعوانبینمنللرقابةالمختلطة
.2المعنیةالوالیةإلیهتنتميالتيللجماركالجهوي
المعنیة،الثالثاإلداراتتعدادبینمناختیارهمیتمموظفینمنللرقابةالمختلطةالفرقتتشكل
الهیاكلتتوافرالوعندماالمصلحة،فياألقدمیةمنسنواتوثالثرئیسيمفتشرتبةلهمالذین

مفتشرتبةلهمبموظفیناستثناءاستخالفهمیمكنرئیسيمفتشرتبةلهمموظفینعلىالوالئیة

.290-97التنفیذي رقم المرسوممن11المادة1
من نفس المرسوم.12المادة 2
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)خمسعنتقلالأقدمیةیثبتواأنالحالة، علىحسبالجماركفيمراقبةضابطأو 5)
.1الخدمةمنسنوات
ویكونرتبة،أعلىذيعونمسؤولیة أقدمتحتالقانونبقوةللرقابةالمختلطةالفرقةتوضع
معنیة،إدارةلكلالوالئيالمسئولاختصاصمنللرقابةالمختلطةالفرقةلدىالموظفینتعیین
منهمتتشكلالذینالموظفونیلزمللرقابة،المختلطةالفرقتدخالتبینالفاصلةالفترةوخالل

.2تباعاإلیهاینتمونالتيلإلداراتالعادیةالمهامبتأدیةالفرقةهذه
المشتركةالفرقةمهام:الثانيالفرع
ثالثكلالوالئیةالتنسیقلجنةتضبطهعملبرنامجعلىبناءللرقابةالمشتركةالفرقتتدخل

البرنامجویبلغنفسه،اإلجراءحسبوقتأيفيالبرنامجهذایستكملأنیمكنأشهر،)3(
.3الوالئیةالتنسیقلجنةرئیسطرفمنالفرقةإلى مسئولاإلضافيوالبرنامجاألولي
التدخالتبرامجانجازمدىعنعرضبتقدیمأشهرثالثةكلللرقابةالمختلطةالفرقتقوم

.4الوالئیةالتنسیقلجنةإلى رئیسإلیهاالموكلة
.والتسویةالرقابةإجراءاتبإتمامللرقابةالمختلطةالفرقةفيعضوكلیكلف

التشریعیةلإلجراءاتتبعاالتحریاتنتائجضبطویتمللرقابة،المختلطةالفرقتدخالتتتم
.5المعنیةاإلداراتمنإدارةبكلوالتنظیمیة الخاصة

الطبیعییناألشخاصلدىالرقابةبعملیاتالخصوصعلىللرقابةالمختلطةالفرقتكلف
كللدىعامةوبصفةالتجزئة،أوبالجملةوتسویقاستیرادعملیاتینجزونالذینوالمعنویین

من نفس المرسوم.13المادة 1
من نفس المرسوم.14المادة 2
.290-97التنفیذي رقم المرسوممن15المادة3
من نفس المرسوم.16المادة 4
من نفس المرسوم.17المادة 5
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التشریعاتمعالعملیاتهذهتطابقمنالتأكدقصدوهذاالتجاریةالدوراتضمنینشطشخص
.1العمل بهاالجاريوالتجاریةوالجمركیةالجبائیة
تنفیذلحسنالالزمةالنقلووسائلالمادیةالوسائلتوفیرلإلدارةالخارجیةالمصالحتضمن

.2للرقابةالمختلطةللفرقالمسندةواألعمالالمهمات
المشتركةللفرقةالممنوحةالجزاءات:الثالثالفرع

التنسیقولجانالمشتركةالوزاریةاللجنةفياإلضافیینواألعضاءالدائموناألعضاءیتقاضى
خاص بهذه اللجنة اجتماعكلدج) عن1000دینار(بألفیقدرالحضورعنتعویضاالوالئیة
أو تلك.
شهریا،دج)3000( آالفثالثةیساويقاعدیاتعویضاللرقابةالمختلطةالفرقأعوانیستفید

.المدةانقضاءعندأشهرثالثةكللهمالتعویضهذادفعویتم
عالوة3المستفیدونإلیهاینتميالتياإلدارةمصالحعاتقعلىالمذكورةالتعویضاتهذهوتكون
النتائجعنسنویةخاصةعالوةللرقابةالمختلطةالفرقأعضاءیستفیدالتعویضات،هذهعلى
معاملالعالوةهذهمبلغعلىدج)، یدخل5000دینار( آالفاألساسي خمسةمبلغهایكون

)واحدمنیتغیرضارب یمنحهاالتيالتقدیرونقطةالمحرزةللنتائجتبعا) 5خمسة (إلى(1
.الفرقةألعضاءالوالئیةالتنسیقلجانرؤساء

فيتجتمعالتيالمشتركةالوزاریةاللجنةإلىیسندللرقابةالمختلطةالفرقنتائجتقدیرأنغیر
الوالئیةاللجانتعدهاالتيالتنقیطواقتراحاتالنتائجتقریرعلىبناءوتتداولعادیة،غیرجلسة
لجانرؤساءوٕالىلإلعالم،المعنیینالوزراءإلىیرسلمحضربتحریراللجنةاجتماعویتوج

من نفس المرسوم.18المادة 1
من نفس المرسوم.20المادة 2
.290-97من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة 3
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السنویةبالعالوةالمالیةبوزارةللضرائبالعامةالمدیریةمیزانیةتتكفل.للتنفیذالوالئیةالتنسیق
.1بالنتائجالخاصة

ET 104المطلب الثاني: قائمة الزبائن 
األول: تعریف الزبونالفرع 
معینةعالقةتربطهمأوالمؤسسةمعیتعاملونالذیناألطرافمختلفبأنه":الزبونیعرف

"2بها
مثلداخلیةقراراته وبعواملوتتأثر،المؤسسةلخدماتالنهائيالمستخدمأیضا: "وبعرف

الزبونیكونوقد،واألصدقاءالتفضیلمثلخارجیةوبعوامل،والمعتقدات والدوافعالشخصیة
."3أو مؤسساتأفراد
ویشتريالمؤسسةمعیتعاملمعنويأوماديشخصكلالزبونبأنالقولیمكنسبقمما

.منتجاتها
االكتتاب لدى المصالح الجبائیة: الفرع الثاني: 

أنه یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للرسم، أن یكتتب 224جاء في المادة 
سنویا لدى مفتش المهنیة االجمالیة، حسب الحالة، في الفترة الخاضعة للضریبة، وذلك في نفس 

من قانون الضرائب 151و18، 11الوقت الذي تكتتب فیه التصریحات المشار إلیها في المواد 
یجب .27أو تلك المذكورة في المادة ، المباشرة والرسوم المماثلة، تصریحا بمبلغ رقم األعمال

من نفس المرسوم.22المادة 1
الجزائر، ،ماجستیر، مذكرةٌوتفعٌیالت التوجه نحو الزبون من خالل المزیج التسویقيٌ خنساء، التسویق االلكترونيسعادي2

.42، ص2006
، 2009عالء فرحان طالب، أمیرة الجنابي، إدارة المعرفة: إدارة معرفة الزبون، الطبعة األولى، دار الصفاء، عمان، األردن، 3

.59ص 
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ن یبرز التصریح بوضوح جزء رقم األعمال الذي قد یستفید من التخفیض عند تطبیق أحكام أ
.2191المادة 

االخالل بشروط التصریح المعینةجزاءالفرع الثالث: 
، یمكن أن یترتب 219عالوة على فقدان االستفادة من التخفیض المنصوص علیه في المادة 

أو عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص اإلغفاالنعلى األخطاء أو 
دج إلى 1000أعاله، تطبیق غرامة جبائیة من 224بالزبائن المنصوص علیه في المادة 

.2أو عدم صحة المعلومات المطلوبةالتاغفادج كل مرة ثبتت فیها أخطاء أو 10.000
، من هذا القانون یعاقب بغرامة جبائیة 303دون المساس بالعقوبات التأدیبیة المذكورة في المادة 

دج كل من قام بواسطة تقدیم معلومات غیر صحیحة أوردها في 50.000إلى 5000من 
.3الجدول المفصل الخاص بالزبائن بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفیة الضریبة

التصریح أن تكتتب مع تقدیم 138و 1-13یتعین على المؤسسات المذكورة في المادتین 
عن كل 224السنوي المتعلق بالرسم، الجدول المفصل الخاص بالزبائن المذكور في المادة 

.4وحدة من وحداتها أو مؤسسة من مؤسساتها الفرعیة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.224المادة 1
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.219المادة 2
.2002من قانون المالیة لسنة 8بموجب المادة ، معدلة228المادة 3
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.224المادة 4
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المطلب الثالث: الرقابة المیدانیة
المكلفین بالضریبة بخاصة المیدانیة الرقابة ال: الفرع األول

والتحقیق المحاسبي أعوان الضرائب الذین لهم رتبة مراقب على األقل، یقوم بالعملیة الرقابیة 
.1مفتشین رئیسیین أو مراقبین هؤالء یمكن أن یخطر عنهم أو في مكانهم أعوان برتبة أقل

ذلكویكونبالمكلف،الخاصةالعملأماكنإلىالدخولحقیملكونالضرائبإدارةموظفيإن
للمكلفالضریبيالوعاءحقیقةإلىالوصولوراء ذلكمنویهدف،2غیرهاأوالدوامأوقاتفي

الالمكلفاألحیانبعضفيأنهنجدحیثعلیه،المستحقةللضریبةالصحیحالتقدیربالتالي
التوازنتحقیقبهدفنفقاتهفيالزیادةدائمایحاولأنهكماإیرادات ،منلهبماحقیقةیصرح

یجبالحالةهذهفيالضریبة،دفعمنلیتهربذلكهوومصاریفیحققهاالتياألرباحبین
وكمیتهاالموجودةالبضاعةنوعمنللتأكدالتامةالحریةالموظفینأولئكیمنحأنالمكلفعلى

.وجهأكملعلىبعملهللقیامالتسهیالتكلویمنحهوسعرها،
وهوأجلهمنوضعالذيالهدفینفياإلخطارألنبذلك،المكلفإخطاردونتتمالعملیةهذه

اإلجراءاتقانونمن34المادةتنصجاءالسیاقنفسوفي،3المكلفدخلحقیقةتبیان
للقیامقانوناوالمؤهلینمفتشرتبةیملكوناللذینلألعوانالقانونمنححیثذلك،لتؤكدالجبائیة

المستنداتكلعلىوالحجزوالحصولالبحثقصدالمحالتكلفيالمعاینةبإجراءات
إلىالهادفةالتصرفاتتبررأنشأنهامنالتيالمادیةوالعناصروالدعائموالوثائق

.الضریبةدفعمنالتملص(التهرب)
.60زینب حسین عوض اهللا، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة، لبنان، د س ن، ص 1
القیام بكل التحقیقات والمعاینات التي تبدو لهم یجوز ألعوان اإلدارة الجبائیة" :من قانون اإلجراءات الجبائیة تنص22المادة2

من نفس 23لكن تتم هذه العملیة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة".ضروریة في المحالت المهنیة للمكلفین بالضریبة
القانون.

شرعب مجدي نبیل محمود، امتیازات اإلدارة الضریبیة دراسة تحلیلیة للنظام القانوني الضریبي الفلسطیني أطروحة لنیل درجة 3
.43، ص 2006الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،فلسطین، 
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تتمأنویجبمساءا،الثامنةوبعدصباحاالسادسةالساعةقبلالمعاینةعملیةتتمأنیمكنال
.1لألماكنأي شاغلأوأو ممثلهالمعنيبحضور

: حق االطالعالفرع الثاني
واسعة،وحقوقبسلطاتتتمتعالضرائبإدارةأننجدذكرهااالمتیازات السابقإلىإضافة
تتمتعاألساسهذاوعلىمحددة،قانونیةشروطحدودفيذلكلكنبمهمتهابالقیاملهاتسمح
مخاطبةفيحقهاإلىإضافةالمكلف،یملكهاالتيوالدفاترالسجالتجلعلىاالطالعبسلطة

.وجهأكملعلىالغیرأوالمكلفلدىحقوقهاوتحصیلاستیفاءبهدفوذلك2الرسمیةالجهات
والسجالتوالدفاتراألوراقعلىاالطالعحق.1
لدىوالبیاناتوالمحرراتوالدفاترالمستنداتكافةعلىاالطالعسلطةالجبائیةاإلدارةتملك

االطالع أیضافیمكنهابذلكتكتفي، وال3األفرادأووالشركاتالحكومیةوغیرالحكومیةالهیئات
وهي4العامةوالنیابةوالبنوككالمحاكمأخرىجهاتلدىالمكلفلدىالموجودةعلى المستندات

العملیة هذهویمارس،5المهنيبالسراالحتجاجدونالضریبیةاإلدارةطلببتنفیذملزمة
45المادةمنمحدداإلطالعحقومجالبه،خاصةوثائقمنهمولكلقانونامحددینأشخاص

.الجبائیةجراءاتاإلقانونمن59المادةإلى

44شرعب مجدي نبیل محمود، المرجع السابق، ص 1
الحقوق، فيالماسترشهادةلنیلمذكرةالجبائیة،للرقابةخضوعهأثناءبالضریبةالمكلفضماناترزاق،العبدغضیفي2

.22ص ،2014/2015بسكرة،خیضر،محمدإداري، جامعةقانونتخصصالحقوق،قسمالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة
.44السابق، ص المرجعمحمود،نبیلمجديشرعب3
.216-215القاهرة،ص العربیة،النهضةداراألول،الجزءالضریبي،الجنائيالقانونحسني،الجندي4
.اإلجراءات الجبائیةقانونمن46المادة5
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شركةأوشخصكلدج،50.000إلىدج5.000منمبلغهایتراوحجبائیةبغرامةویعاقب
إلى45الموادفيعلیهاالمنصوصوالوثائقوالمستنداتالدفاترعلىاالطالعحقمنحترفض
كحددج،100قدرهاتلجئةتطبیقذلكعلىزیادة،1الجبائیةراءاتاإلجقانونمن61
عندوینتهيالرفضإلثباتالمحررالمحضرتاریخمنسریانهایبدأتأخیریومكلعنأدنى
اإلطالعحقعلىالحصولمناإلدارةتمكنتثبتالمعنيدفاترعلىلعبارةمؤهلعونكتابة
.2الوثائقعلى

المبحث الثاني: تكنولوجیا المعلومات واالتصال
تحدیاتتواجهنفسهاالمنظماتوجدتعمیقة،تحوالتیعرفواجتماعياقتصاديمحیطفي

هذهاستیعابمنتمكنهاجدیدةسبلإیجادمنهاتستدعيالتسییر،فيمختلفةوطرقكبرى
المعلوماتتكنولوجیاعصرهوالحاليوالعصرالمستجدات،

المعلوماتتكنولوجیاماهیة:األولالمطلب
وتحقیقأعمالهاإنجازعلىتساعدهاالتيالمتطورةالتقنیةعلىحالیاالمنظمةالعتمادنظرا

تكنولوجیامفهومإلىالتطرقالضروريفمنممكنةتكالیفوبأقلودقیقسریعبشكلأهدافها
.وأهمیتهاوخصائصهاالمعلومات

المعلوماتتكنولوجیامفهوم:أوال
منالعدیدمنمركبهوالحقیقةفيولكنبسیطمصطلحالمعلوماتتكنولوجیاأنالبعضیرى

حداعلىوالمعلوماتالتكنولوجیامنبكلالتعریفسیتمولهذاوالمختلفةالمتنوعةالمفاهیم
التنظیم"بأنهاالتكنولوجیاتعرفحیثالمعلومات،لتكنولوجیاالجامعالتعریفإلىوصوال

.اإلجراءات الجبائیةقانونمن62المادة1
.اإلجراءات الجبائیةقانونمن63المادة2
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عالیة،تطبیقیةكفاءةذاتوسائلخاللمنوخبرتهاإلنسانلمعرفةوالمؤثرالفعالواالستخدام
.1المفضلاألداءوتحقیقالتطویربغرضالكامنةوالقوىاالكتشافوتوجیه

استرجاعها،تخزینها،ویمكنمعالجتهاتمحقائقأوبیانات"إلىفتشیرالمعلوماتأما
2اوتشكیله

مقدرةتوسعمنتجاتٕواستخدامإنتاجلتصمیمالعلمیةالمعرفةتطبیقهيالتكنولوجیاكانتٕوٕاذا
إلىالكتابمنالعدیدلجأفقدفیها،والتحكماإلنسانیةالطبیعیةالبیئةتطویرعلىاإلنسان
ویتهاز منالموضوعإلىنظرقدمنهمواحدفكلالمعلوماتظاهرة تكنولوجیاتحلیلفياإلسهام
:یليكماالتعاریفمنعددعرضسیتملذاالعلمیة،قناعاتهأومیولهوحسبالخاصة

وتحقیقسةلدراالمكرسةخاصةالصناعيالمجالفيالمستخدمةالعلمیةالمعارفمجمل-
الحدیثةباآلالتالیدويالعملالستبدالالسلعیةوالخدماتالسلعوتسویقٕانتاجوٕ 

3والمتطورة

للمعلوماتالسریعةالمعالجةتشملحیثالبعضببعضهاالمرتبطةءجزااألمنمجموعة-
ومحاكاةالمشكالتحلفيوالریاضیةاإلحصائیةاألسالیبوتطبیقالحاسوبباستخدام
4الحاسوببرامج خاللمنالتفكیر

1 Without the name of the writer, Webster illustrated, edition firguson publishing, U.S.A, 1982,
p: 756.
2 Without the name of the writer, Information technology, from web sit:
http://www.damascusuniversity.com/edu.sy/475-512—a.pdf1  ،. 14:30 ،23/06/2019

ص،1992الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالدولي،التبادلمجالفيالتكنولوجیانقلعقودنصیرة،سعديبوجمعة3
17
ص،2011األردن،الیازوري،داراإلداریة،القراراتإتخاذفيالمعلوماتوتكنولوجیانظمدورالشوابكة،عوادعدنان4

167
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أكثروأنهاالمنظمات،أعمالكافةتغطيحیثاألعمالوأنظمةتطبیقاتونشرتطویر-
كیفیةتعنيأنهامنالرغمعلىكلمات،معالجةأوإلكترونیة،جداولبرامجمجردمن

1النصوصأوالكلماتومعالجةالجداولمجابر استخدام

إلىللوصولالمعلوماتنظامقبلمنتستخدمإذلوماتالمعلنظامالتكنولوجيالجانب-
العملنظمتستخدمهاالمعلوماتوهذهاسترجاعهاأوخزنهاأونقلهاأوالمعلومات
.2األعمالبیئةفيتتنافسوالتيالمترابطة

:التاليالشكلخاللمنالمعلوماتتكنولوجیامفھومتوضیحیمكنكما

لتسهیلالوسائلأفضلعنالبحثهيالمعلوماتتكنولوجیاأنالقولیمكنتقدمماخاللومن
.وفاعلیةبسرعةلطالبیهامتاحةوجعلهاوتبادلهاالمعلوماتعلىالحصول

2ص،2009مصر،،1طالجامعي،الفكردار، ITالمعلومات تكنولوجیاإدارةالصیرفي،محمد1
األردن،،1طالصفاء،دارإستراتیجي)،(منظورالمعلوماتإدارةنظمالعارضي،كاضمجلیلالعابدي،فوزيهاشم2

21ص2012
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ثانیا: خصائص تكنولوجیا المعلومات :
لقد تمیزت تكنولوجیا المعلومات عن غیرها من التكنولوجیا األخرى بمجموعة من الخواص أهم 

:1هذه الخواص ما یلي
متجاورة.فالتكنولوجیا تجعل لكل األماكن الكترونیا تقلیص الوقت:.1
تتیح وسائل التخزین التي تستوعب حجمًا هائًال من المعلومات المخزنة تقلیص األماكن:.2

والتي یمكن الوصول إلیها بیسر وسهولة.
نتیجة حدوث التفاعل والحوار بین الباحث والنظام.أقسام المهام الفكریة مع اآللة:.3
تطور منتجات تكنولوجیة بمعنى آخر أسرع، أرخص ... الخ، وتلك عي وتیرةالتمتمة:.4

المعلومات.
أهم ما یمیز تكنولوجیة المعلومات هو تطویر المعرفة وتقویة فرص الذكاء االصطناعي:.5

تكوین المستخدمین من أجل الشمولیة والتحكم في عملیة اإلنتاج.
كتوحد مجموعة التجهیزات المستندة على تكنولوجیة المعلومات تكوین شبكات االتصال:.6

شكیل شبكات االتصال، وهذا ما یزید من تدفق المعلومات بین المستعملین من أجل ت
والصناعیین، وكذا منتجي اآلالت، ویسمح یتبادل مع بقیة النشاطات األخرى.

أي أن المستعمل لهذه التكنولوجیة یمكن أن یكون مستقبل ومرسل في نفس :2التفاعلیة.7
تبادل األدوار وهو ما یسمح بخلق نوع من الوقت، فالمشاركین في عملیة االتصال یستطیعون 

التفاعل بین األنشطة.

، 1994جمیلة بدرسي، تكنولوجي المعلومات وآثرها على الشغل، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 1
.6- 5ص ص 

بن صغیر زولیخة، أثرها التكنولوجیا على إدارة الموارد البشریة في ظل العولمة، مذكرة ماستر، تخصص إدارة وتسییر 2
.47-46، ص2014المؤسسة، جامعة المدیة، 
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وتعني إمكانیة استقبال الرسالة في أي وقت یناسب المستخدم، فالمشاركین الالتزامنیة:.8
غیر مطالبین باستخدام النظام في نفس الوقت.

وهي خاصیة تسمح باستقاللیة تكنولوجیة المعلومات واالتصاالت.الالمركزیة:.9
وتعني إمكانیة الربط بین األجهزة االتصالیة المتنوعة أي بغض النظر ة التوصیل:قابلی.10

عن الشركة أو البلد الذي تم فیه الصنع.
أي أنه یمكن للمستخدم أن یستفید من خدماتها أثناء تنقالته، قابلیة التحرك والحركیة:.11

ال...الخ.أي من أي مكان عن طریق وسائل اتصال كثیرة مثل الحاسب اآللي، النق
وهي إمكانیة نقل المعلومات من وسیط إلى آخر، كتحویل الرسالة قابلیة التحویل:.12

المسموعة إلى رسالة مطبوعة أو مقروءة.
وتعني إمكانیة توجیه الرسالة االتصالیة إلى فرد واحد أو جماعة معینة الالجماهریة:.13

التحكم فیها حیث تصل مباشرة بدل توجیهها بالضرورة إلى جماهیر ضخمة، وهذا یعني إمكانیة 
من المنتج إلى المستهلك، كما أنها تسمح بالجمع بین األنواع المختلفة لالتصاالت، سواء من 
شخص واحد إلى شخص واحد، أو من جهة واحدة إلى مجموعات، أو من الكل إلى الكل أي 

من مجموعة إلى مجموعة.
تشمل أكثر فأكثر مساحات غیر هو قابلیة هذه الشبكة للتوسع لالشیوع واالنتشار:.14

محدودة من العالم بحیث تكتسب قوتها من هذا االنتشار المنهجي لنمطها المرن.
وهو المحیط الذي تنشط فیه هذه التكنولوجیة حیث تأخذ المعلومات العالمیة والكونیة:.15

ق مسارات مختلفة ومعقدة تنشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال بأن یتدف
إلكترونیًا خاصة بالنظر إلى سهولة المعامالت التجاریة التي یحركها رأس المال المعلوماتي 

فیسمح لها بتخطي عائق المكان واالنتقال على الحدود الدولیة.
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ثالثا: تطبیقات تكنولوجیا المعلومات:
في یمكن توضیح أهم مجاالت استخدام تكنولوجیا المعلومات مع أمثلة لبعض التطبیقات 

:1الجدول التالي
):  مجاالت استخدام تكنولوجیا المعلومات1جدول رقم (

آثر االستخداممثال عن االستخدامالمجال
مجال التعلیم 

والتدریب
استعمال الوسائط المتعددة.-
المحاكاة-
التعلم عن بعد-
نظم المعلومات التربویة-

رفع إنتاجیة الطالب والمعلم.-
تقلیل المخاطر-
إیصال التعلیم أكبر عدد من األشخاص وبصفة -

مستمرة.
مجال 

االتصاالت
خدمات البرید االلكتروني.-
المكالمات الهاتفیة عبر االنترنت-
اللقاءات المرئیة والسمعیة عن بعد-

التراسل الفوري.-
تقلیل التكالیف-

مجال المال 
واالقتصاد

تحویل األموال إلكترونیاً -
أتمتة أعمال البنوك-

توفیر سرعة الخدمة وتقلیل العمل الورقي.-
تحسین الخدمة، سرعة ضبط الحسابات ومساندة -

الرقابة المالیة على البنوك.
استخدام شبكات الحاسوب الداخلیة والخارجیة في -المجال اإلداري

الشؤون اإلداریة للمؤسسات.
استخدام اإلدارة اإللكترونیة في إدارة النشاطات -

سسات.المختلفة للمؤ 

تعزیز االتصال سواء داخل المؤسسة أو بین -
المنظمات لتحقیق التكامل والتعاون بینها.

توفیر الوقت والجهد.-

المجال 
الصناعي

أتمته المصانع-
الذكاء االصطناعي.-
التصمیم المساعد من طرف الحاسوب-

تقلیل تكلفة اإلنتاج.-
تحقیق الدقة والمرونة.-
العمل.تقلیل األخطاء وحوادث -

من إعداد الطالب باالعتماد على:  كمال عبد المجید زیتون "تكنولوجیة التعلیم في عصر المعلومات واالتصال"، المصدر:  
.161-159، ص ص 2002عالم الكتب نشر وتوزیع وطباعة، القاهرة، مصر، 

كمال عبد المجید زیتون "تكنولوجیة التعلیم في عصر المعلومات واالتصال"، عالم الكتب نشر وتوزیع وطباعة، القاهرة، مصر، 1
2002 ،159 -161.
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المطلب الثاني: مكونات تكنولوجیا المعلومات 
1المعلومات إلى ما یلي :یمكن تقسیم مكونات تكنولوجیا 

التي تستخدم في إجراءات إدخال البیانات ومعالجتها المكونات المادیة أو األجهزة:.أ
واستخراج المعلومات المطلوبة لصناعة القرارات وأداء األعمال على الوجه المطلوب.

التي والتي تشتمل على التعلیمات التفصیلیة المنظمة المكونات البرمجیة أو البرمجیات:.ب
تسیطر على المكونات المادیة للحاسوب في نظام المعلومات وتشتمل على برمجیات 

النظام والتشغیل وبرمجیات التطبیق.
التي تشتمل على الوسائط المطلوبة لخزن الكم المتراكم والهائل من تكنولوجیا التخزین:.ت

التي تتحكم في البیانات كاألقراص واألشرطة الممغنطة واألقراص الضوئیة وبرمجیاتها 
تنظیم البیانات فیها.

وتشتمل على مختلف الوسائط المادیة تكنولوجیا االتصاالت واالتصاالت بعیدة المدى:.ث
والبرمجیة التي تربط بین األقسام المختلفة لألجهزة وتنقل البیانات من موقع إلى آخر .

مناسبًا للتالحم والتكامل بین كل من الواضح كما أسلفنا الذكر بأن تكنولوجیا المعلومات نتاجًا 
من تكنولوجیا الحسابات وتكنولوجیا االتصال ویمكن التعبیر عنها في الشكل التالي :

دن، عامر إبراهیم قندیلجي، عالء الدین عبد القادر الجنابي، "نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات"، دار المسیرة، األر 1
.32ص ،2009الطبعة الرابعة، 
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مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  ):  2شكل رقم (

عامر إبراهیم قندیلجي، عالء الدین عبد القادر الجنابي، "نظم المعلومات اإلداریة وتكنولوجیا المعلومات"، دار :  المصدر
.32ص ، 2009المسیرة، األردن، الطبعة الرابعة، 

لمترتبة على تطبیقهاالمطلب الثالث: متطلبات تكنولوجیا المعلومات والفوائد ا
أوال: متطلبات تكنولوجیا المعلومات :

ك العدید من اإلمكانات والمتطلبات التي یلزم توافرها لتطبیق تكنولوجیا المعلومات وذلك على هنا
1النحو التالي:

متطلبات إداریة وتنظیمیة وبشریة؛-
متطلبات فنیة ومالیة؛-
متطلبات اجتماعیة ونفسیة.-

وسوف نركز في هذا الفرع أكثر على المتطلبات اإلداریة، التنظیمیة والبشریة:  
الحد من بیروقراطیة العمل المكتبي وتبسیط إجراءات العمل بما یسمح بتقلیل العمل الیدوي -

والمجهود البدني لیحل محله وظائف جدیدة تتیح الفرصة لألفراد والعاملین للتجدید واالبتكار.

-235، ص ص 2007عید الحمید عبد الفتاح مغربي، المعارات السلوكیة لتنمیة الموارد البشریة، المكتبة العصریة، القاهرة، 1
237.

المعلومات اتكنوبوجی
واالتصال

االتصاالت اتكنولوجی
واالتصاالت عن بعد

ا الحاسبات تكنولوجی
(األجهزة والبرمجیات)
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اإلدارة العلیا لتطبیق تكنولوجیا المعلومات على مستوى المنظمة.تدعیم وتأیید-
تنمیة نظام فعال للمزایا واألجور للعاملین.-
االنتقال من الوسائل التقلیدیة في تقییم أداء العاملین إلى الوسائل الحدیثة التي تعتمد على -

المداخل المعتمدة في التقییم على أساس فرق العلم.
الكوادر البشریة ذات االستعداد واإلصرار والرغبة في تبني تكنولوجیا المعلومات تدعیم وجود -

وتطبیقها في مختلف قطاعات النشاط.
ثانیا: الفوائد المترتبة على تطبیق تكنولوجیا المعلومات :

1یترتب على تطبیق تكنولوجیا المعلومات الفوائد التالیة:

ولوجیا المعلومات تأثیرًا إیجابیًا على مستویات یؤثر تطبیق أدوات تكنرفع مستوى األداء:-
األداء بالمنظمات بشرط وجود درجة من التوافق بین ظروف المنظمة واستراتیجیات تطبیق 

تكنولوجیا المعلومات.
تلعب تكنولوجیا المعلومات دورًا بارزًا في خلق قیمة للمؤسسة.زیادة قیمة المؤسسة:-
تكنولوجیا المعلومات مهمة المدیرین في اتخاذ القرارات تیسر فعالیة اتخاذ القرارات:-

التنظیمیة وذلك من خالل توفیر البیانات والمعلومات الدقیقة في الوقت المالئم بالشروط 
المطلوبة.

تعمل تكنولوجیا المعلومات على توفیر النظام تنمیة العمل وفق نظم وطرق عمل محددة:-
بالوحدات اإلداریة.واالنضباط 

تعد تكنولوجیا المعلومات عنصرًا جوهریًا إلنجاح إعادة هندسة هندسة الكمبیوتر:إعادة-
عملیات التشغیل سواء قبل تصمیم عملیات التشغیل بما تقدمه من مقترحات ألفضل 

التصمیمات، أو بعد إتمام عملیات التصمیم من خالل دورها في مراحل التطبیق المختلفة.

.235-234نفس المرجع السابق، ص 1
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التأثیر اإلیجابي على سلوك األفراد داخل المنظمة وذلك د:تنمیة السلوك اإلیجابي لألفرا-
من خالل تأثیره على عملیات االتصال داخل وخارج المنظمات، إضافة إلى مساعدتها على 

إدارة الوقت بكفاءة.
المبحث الثاني: الجهود المبذولة لرقمنة االدارة الضریبیة

تبذلها االدارة الضریبیة لرقمنة من خالل هذا البحث سوف نقوم بعرض أهم الجهود التي 
النشاطات والتبادالت التي تقوم بها مع مختلف الجهات التي تتعامل معها لتحسین الخدمة 

المقدمة.
المطلب األول: مشروع عصرنة اإلدارة الضریبیة 

:1الخطوات التالیةتتمثل مراحل عصرنة االدارة الضریبیة في
نظام االعالم أوال: 

االتصال على مستوى اإلدارة الجبائیة مرحلة التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم و یعتبر إدراج
هامة في مواصلة برنامج التحدیث فهي تتطلب تكییف التشریع الجبائي من أجل التوجه نحو 

تمفي مرحلة أولى كتروني للنظام المركزي بالفعل، و التقنیات غیر المادیة و تأطیر الدخول االل
مساعدة المدیریة العامة للضرائب في إطالق االستعانة بمكتب استشارة أجنبي، قصدتوظیف و 

هذا المشروع، من خالل إعداد دفتر شروط یستجیب لالحتیاجات الخاصة والمتطلبات التقنیة 
.وبالمهام الحرفیة للمدیریة العامة للضرائب، من جهة إعداد مشروع العقد المرتبطة،
التقنیة التي قامت بها المدیریة العامة للضرائب، في عن المساعي اإلداریة و جمن

.نظام معلوماتي جبائي(إندرا سیستماس) قصد اقتناء ووضعاألخیر توظیف متعامل إسباني
حصة، تبدأ من مرحلة التأطیر و تنتهي في مرحلة الصیانة 23هذا المشروع من تشكل

ن النظام المعلوماتي المقترح یرتكز على حل معلوماتي یتشكل من عدة والضمان و علیه، فإ

1www.mfdgi.gov.dz ،30/05/2019 ،16:30.
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برمجة بائیة، معوحدات مدمجة تستجیب في غالب الحاالت لمتطلبات المهام الحرفیة لإلدارة ج
: العناصر اآلتیة

ضبط وتحدید الحل المعلوماتي؛-
التكفل بالتطورات المعلوماتیة الخاصة باحتیاجات المهام الحرفیة للمدیریة العامة -

.للضرائب 
: تنطیم المشروعثانیا: 

تقسیمه على العدید من الورشات تتمثل في :و ، حالیا تم تنظیم المشروع
مجموعات عمل ترتبط مهامها 7تتكون من و الوظیفيالورشة األولى : ورشة االندماج 

رات الحرفیة الكلیة المنصوص علیها في دفتر الشروط تتمثل هذه المجموعات في :بالمسا
المكلف بالضریبة؛استقبال: 01المجموعة -
تسیر الملف الجبائي للمكلف بالضریبة؛: 02المجموعة -
الوعاء و التصفیة؛: 03المجموعة -
التحصیل وقبض الضریبة؛: 04المجموعة -
الجبائیة ؛الرقابة : 05المجموعة -
المنازعات؛: 06المجموعة -
: اإلشراف .07المجموعة -

ورشـة ترحیل واستـرجاع المعطیات .الورشة الثانیة : 
الواجهـات .ورشة الورشة الثالثة : 

الورشة الرابعة : ورشة الهندسة و الهندسة التقنیة .
الورشة الخامسة : ورشة اإلرادات /توزیع .

التكوین .الورشة السادسة : ورشة
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.الورشة السابعة : خلیة التخطیط، نوعیة المخاطر والتسییر الوثائقي
:1ل المنظومة المعلوماتیة الجبائیةأهداف مشروع تشغیثالثا: 

رمي المخطط التنظیمي لمصالح المدیریة العامة للضرائب إلى تحكم أفضل في فئة المكلفین 
یتوفر علیها هؤالء، غیر أن هذا التنظیم بالضریبة فیما یخص األنشطة و األمالك التي 

یتطلب، من اآلن فصاعدا، اللجوء إلى اإلجراءات الحدیثة لمعالجة معلوماتیة لكل الجدید
مختلف أنواع الضرائب تحصیلالمكلفین بها و علىرض الضریبةالمعطیات المرتبطة بف

المتعلقة بالرقابة الجبائیة ها و بالعملیات المرتبطة فیما بینهذا یتطلب أیضا التكفل والرسوم و 
ا من أجل إعداد هذو الموجزة الجداول اإلحصائیةواالجتهاد في معالجة القضایا النزاعیة وتقدیم

آلیة ال یمكن تجسید هذه األهداف إال من خالل إدراج مؤشرات التسییر والنجاعة بصفة عاجلة و 
منظومة معلوماتیة ناجعة.خاصة تطبیق جیات الجدیدة لإلعالم واالتصال و التكنولو 

لقد اجتازت المدیریة العامة للضرائب المراحل األولیة لهذا المسعى من خالل االستثمار في 
قطاع التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم واالتصال، أي أن الشروط المبینة أدناه قد توفرت والتي تتمثل 

:2في
الحبكات المعلوماتیة القاعدیة ؛اإلعالم اآللي و استعمالتكوین األعوان الجبائیین في كیفیة -
تجهیز كل المصالح بعتاد اإلعالم اآللي المناسب ؛ -
ٕادخال األنترنت في المصالح البرید اإللكتروني واألنترانت و منظومة شبكیة من نوع وضع-

الجبائیة .
:یصها كما یليتتعدد النتائج المنتظرة من هذه المنظومة المعلوماتیة، و یمكن تلخ

، المرجع السابق1
نفس المرجع. 2
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التبادل السریع للمعلومات المتعلقة بالبیانات ما بین المصالح ومع المصالح األخرى -
المؤسساتیة من خالل تطویر الواجهات المتعددة ؛

بتقییم نجاعة المصالح من جمیع األوجه في وقت معقول یسمحتقدیم الجداول البیانیة-
ب و تبعا لكل قطاع نشاطي ؛ومتابعة مستوى التحصیل حسب نوع الضرائ

محاربة االقتصاد الموازي و غیر القانوني و مكافحة كل مظاهر الغش مهما كان نوعها؛-
التخفیض في الكلفة الناتجة عن طلب المطبوعات ؛-
تسهیل عملیة ولوج المكلفین بالضریبة إلى حسابهم الجبائي من خالل شهادات الولوج -

؛المراقبة
اءات التصریح عن بعد و إدراج إجراءات الدفع عن بعد . إدراج إجر -

المطلب الثاني: نموذج لرقمنة اإلدارة الضریبیة في الجزائر 
قام المشرع الجزائري بالعدید من الخطوات لرقمنة اإلجراءات الجبائیة و هذا للوصول إلى 

:1تطبیق الضریبة الرقمیة في الجزائر و تتمثل هذه اإلجراءات في
إحداث موقع الكتروني لإلدارة الضریبیة :.1

و االتصاالت و إدخال تقنیة اإلعالم اآللي بإحداث موقع الكتروني سمحت تكنولوجیا المعلومات
، إلدارة الضرائب یسمح لها بتقدیم كافة المعلومات الجبائیة للمكلفین بالضریبة من قوانین جبائیة

قوانین المالیة و مختلف المعلومات الجبائیة .   
:الجبائيالملفتأسیسإجراءاتتبسیط.2

تخفیف اإلجراءات المتعلقة بالوثائق الجبائیة لتوفیر الوقت للمكلفین بالضریبة ، قصد تبسیط و 
سبة لتسلیم كذلك األمر بالنكیفیة إنشاء الملفات الجبائیة و قامت المدیریة العامة للضرائب بتبسیط

ماجستیر ، قسم العلوم حماد مختار ، تأثیر اإلدارة االلكترونیة على إدارة المرفق العام و تطبیقاتها في الدول العربیة ، مذكرة 1
.22، ص 2007السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر ، 
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الوثائق الجبائیة و هذا كخطوة أولى نحو االستغناء عن الطابع الورقي للملف الجبائي و التحول 
.1نحو الملف الجبائي الرقمي

رقمنة إجراءات الترقیم الجبائي: .3
أصبح بإمكان المكلف بالضریبة الحصول على رقم التعریف الجبائي الكترونیا عن طریق 

بإدخال البیانات الخاصة به على الموقع االلكتروني المخصص لهذا االنترنت فیكفي المكلف
الغرض للحصول على رقم التعریف الجبائي الخاص به ، باإلضافة أنه یوفر للمكلف إمكانیة 

. 2التأكد من صحة رقم تعریفه الجبائي و ما اذا كان هذا الرقم قید النشاط أو موقف
:إحداث نافذة للتوثیق الجبائي .4

جهود إصالح و عصرنة اإلدارة الضریبیة بموقع أو نافذة عبر االنترنت للتوثیق الجبائي تدعمت 
الخاصة برقم التعریف الجبائي للمكلف بالضریبة حیث یسمح هذا الموقع بالتأكد من صحة رقم 

كافة المتعاملین طرف المكلف للهیئات والمؤسسات و التعریف المقدم من 
إرساء قواعد الفحص الضریبي :.5

الفحص في المحاسبة تكون في الدفاتر ى أن عملیة الرقابة و بعدما اقتصر المشرع في السابق عل
المشرع الجزائري على انه یمكن فحص محاسبة المكلف مهما كان شكل مسكها الورقیة نص

.3سواء وفق النظام التقلیدي الورقي أو وفق نظام اإلعالم اآللي

01، ص69/2013رسالة المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة ، نشرة شهریة ، العدد1
2 https://nifenligne.mfdgi.gov.dz (IMMATRICULATION FISCALE EN LIGNE) Consulté le
25/06/2019, 12:00
3 Communiqué Général relative au principales dispositions de la loi de finance 2014, Direction
Générale des impôts, Ministère des finances , p 06
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: الجبائیة عن بعد( جبایتك)صریحات التإحداث نظام للوثائق و .6
Téléفي إطار رقمنة الخدمة العمومیة وضعت المدیریة العامة للضرائب نظام للتصریح عن بعد

Déclaration)االتصال كوسیلة لنشر المعلومات ا استخدمت تكنولوجیا المعلومات و ) فبعدم
ة استخدام الجبائیة إلى رحلالجبائیة ، انتقلت اإلدارة الضریبیة في عملها  من رحلة نقل المعلومة

هذا باستحداث نظام عالقتها مع المكلفین بالضریبة و االتصال فيتكنولوجیا المعلومات و 
. (JIBAYATIC)التصریح عن بعد ( جبایتك ) 

الدفع االلكتروني بالنسبة للمكلفین بالضریبة اد تقنیة التصریح عبر االنترنت و كان اعتم
الشركات األجنبیة العاملة في و هم المؤسسات و (DGE)الخاضعین لمدیریة كبریات المؤسسات 

میدان المحروقات أو التي یفوق رقم أعمالها سقف معین كخطوة أولى یحث یعتبر بالنسبة إلیهم 
یجب التقید به كما 2018انفي نظام التصریح عن بعد هو نظام إلزامي ابتداءا من ج

.1الرسوم عن طریق الدفع االلكترونيباستطاعتهم تسدید كافة الضرائب و 
أما بالنسبة للمكلفین بالضریبة التابعین لمراكز الضرائب و المراكز الجواریة للضرائب فان نظام 

ریف مركز نموذجي للتع22قد تم وضع د هو نظام اختیاري بالنسبة لهم و التصریح عن بع
لالطالع على سیر هذا التطبیق المعلوماتي قبل تعمیمه على جمیع المراكز حیث بالعملیة و 

یتكون ملف التسجیل في نظام لتسجیل في نظام التصریح عن بعد و یكفي للمكلف أن یطلب ا
:2التصریح عن بعد من الوثائق التالیة

؛دیریة الضرائباستمارة طلب التسجیل یتم تحمیلها من الموقع االلكتروني لم-
؛دفتر الشروط العامة-
؛(RIB)كشف الهویة البنكیة -

27، ص 2017دیسمبر 28، المؤرخ 78لرسمیة العدد ، الجریدة ا2018، قانون المالیة 58المادة 1
2 www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/presentation.html#souscrire consulté le 25/06/2019, 14:35.
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تفویض قانوني من المكلف بالضریبة لممثل له المشار إلیه في استمارة التسجیل في نظام -
یح عن بعد لحساب المكلف التصریح عن بعد للقیام بجمیع اإلجراءات الخاصة بالتصر 

.بالضریبة
بعد القیام بتجمیع الملف یقوم المكلف بالضریبة بأخذ موعد حسب اختیاره و هذا من الموقع 

من أجل دفعه للمصالح المخولة لذلك فیتم تسلیمه ظرف مغلق JIBAYATICااللكتروني 
والقیام یحتوي على كلمة المرور الخاصة به من أجل الولوج الى الفضاء المخصص له 

بالتصریحات الضریبیة.
مبحث الثالث: أثر التبادل االلكتروني للمعلومة الجبائیةال

یعرض هذا المبحث أهم االثار التي تخلفها تكنولوجیا المعلومات واالتصال على 
المعلومات الجبائیة من جهة وعلى المصالح الجبائیة من حیث عملها من جهة أخرى.

المطلب األول: الجبایة اإللكترونیة ومعوقاتها
ن الجبایة اإللكترونیة هي تلك التي تعنى بفرض الضـرائب علـى التعامالت التي یمكن القول أ

تتم على شبكة اإلنترنت، ومن بین التحدیات التي یمكن أن تواجه الجبایة على اإلنترنت ما 
:1یلي

عدم توافق التعامالت اإللكترونیة مع مبادئ الجبایة التقلیدیة، وهذا راجع إلى اختالف .1
المتعاملین، ومشكلة هل یتم فرض الضریبة على الدخل في البلد المصدر.أماكن 
ضع التجارة اإللكترونیة اإلدارة الضریبیة أمام تحد كبیر، یتمثل في صعوبة تحدید .2

المعامالت التجاریة واألعوان التجار یة القائمة بهذه المعامالت بسبب السریة التي قد تحاط هبا 
ثبات تلك التعامالت مـن جهـة أخرى، األمر الذي ینجم عنه تهرب ممن جهة وعدم القدرة على إ

وغش ضریبي یضعف كفاءة الجهاز الضریبي

1Frédéric Huet, La fiscalité du commerce électronique, Paris : Litec, 2000, PP 23-25
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قلة تكلفة االتصال باإلنترنت أدى إلى نمو المؤسسات المصدرة ومنه قوائم الملفات لدى .3
إد ارة الجمارك مع العلم أن هذه األخیرة تتمیز بنظام كالسیكي غیر مرن مما یعیق عملیة

التصدیر (اإلجراءات البیروقراطیة)
تتمیز المعامالت التجاریة عبر األنترنت بتبادل المعلومات والسلع بین الزبون والمورد .4

بشكل مباشر، األمر الذي یـؤدي إلى إلغاء دور بعض الوسطاء التجاریین المعتمدین من طرف 
.الدولة ومنه عدم القدرة على تحصیل الضرائب

المعلومات الحدیثة بإمكانیة تشفیر الملومات بدقة عالیة (السریة) وهو تمتاز تكنولوجیا.5
أمر مفید للعملیات التجاریة ، في حین أنه یعد عائقا أمام الرقابة الجبائیة للتعامالت التجاریة 

(فیه المعاملة) اسم خاضع للضریبة ...الخ
الجدید بالعولمة إشكالیة التهرب الضریبي في ظل وجود شبكات محلیة تمیز االقتصاد.6

وانتشار المؤسسات المتعددة الجنسیات (وحدات منتشرة في عدة دول ) هذه األخیرة لها شبكات 
محلیة.
إشكالیة المنازعات الضریبیة نظرا لغیاب محل المعاملة( الحدود اإلقلیمیة)-.7
بكة إشكالیة غیاب الرقابة على كل التعامالت التجاریة عبر االنترنت نظرا لكون هذه الش.8

غیر خاضعة لسلطة مركزیة 
) ، الحمالت اإللكترونیة ، ...الخصعوبة الرقابة الجبائیة للمنتجات غیر المادیة ( البرامج.9

نظرا لغیاب الوثائق كالفواتیر وصول التورید
.عدم مرونة الجهاز الضریبي ( اتجاه هذه المعامالت الجدیدة.10
.تجاریة اإللكترونیةغیاب تصور قواعد الجبایة المنظمة للتعامالت ال.11
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الضریبیةاإلدارةعلىاإللكترونیةاألعمال: تأثیرالثانيالمطلب 
إذالمعلومات؛تكنولوجیاعالمفيالتغیراتوالتطوراتمنتنعزللمالضریبیةاإلدارةأنّ 

إلىالخدماتتقدیمعلى كیفیةتأثیرلهاكانوالضریبیةاإلدارةعلىنفسهااألخیرةهذهفرضت
أوالضریبيالمجتمعاألمر حصرتعلقسواءلهالمقدمةأعمالهاخاللمنبالضریبةالمكلف
تكنولوجیاظلّ فيالضریبةتحصیلكیفیةفيأوإلكترونیاإجراءهكیفیةوالضریبياإلقرار

:1ومن هذه األعمال.المعلوماتیة
عملیةأوالمهنةأوالنشاطمزاولةببدءاإلخطارعملیةتعتبر:الضریبيالمجتمعحصر

اإلدارةاتجاهبالضریبةالمكلفیقوم بهاالتيالعملیاتأهممنالضریبیةالبطاقةاستخراج
.الضریبیة

أوتجاریاً كانسواءیزاولهالذيبالنشاطالضرائبلمصلحةبالضریبةالمكّلفإخطاریعتبرإذ
األعمالأهممنالنشاطمزاولةبدءمنالقانونیةالمدةخاللتجاريغیرأوحرفیاً أوصناعیاً 

.الجبائیةاإلدارةمواجهةفيبالضریبةالمكلفیقوم بهاالتي
األساسیةالبیاناتفیهایتحددوالضرائبإدارةقبلمنالضریبیةالبطاقةباستخراجیلتزمكما

الستخراجمشاریعأعدتفقدالغرضلهذاوخاللها؛للمكلفتسلمالتيوالمدةنهاسریاومدة
النظامهذایقومإذذكیةمعلوماتنظامخاللمنإلكترونیابیاناتهاتقرأذكیةضریبیةبطاقة
وعرضتسجیلبالضریبة؛المكلفینبیاناتعرضمنالذكیةالمتعلقة بالبطاقةالوظائفبجمیع

یخطرأنلهكماالضرائبإدارةإلىبالضریبةالمكلفمنالمقدمةالمستنداتوالمدفوعات
االتصالطریقعناإلخطارهذایتمإذالنشاطمزاولةعنبالتوقفإلكترونیاالضرائبمصلحة

التحاسبمشكالتوللتشریععشرالرابعالمؤتمرمجلة،الضریبیةاألنظمةعلىااللكترونیةالتجارة،اثرعارفثابتمعین1
-13، ص 2008، 02كوبرز، المجلد اوسھوتروبراسالضرائبوالعامةللمالیةالمصریةالمصري ،الجمعیةالضریبي

15.
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الخدماتبقوائمالمعدةالنماذجباستخداماإللكترونيالتوقیعلضوابطوفقابالمختصیناإللكتروني
المتاحة بهم.اإللكترونیة

مواعیدفيدوريبشكلیقدمبیانأوكشفعنعبارةالضریبياإلقرار:اإلقرار الضریبي
المكلفبذلكخاصةمعلوماتعلىیحتويالضرائب؛مصلحةإلىبالضریبةالمكّلفمنمحددة

تفصیليبشكلأنواعهاوالنفقاتأرقامومصادرهاواإلیراداتأرقامونشاطهطبیعةأهمهامن
ربطیمكنحتىللضریبةخاضعةأعمالنتائجمنذلكعلىیترتبماوكبیر،حدإلى

.الضریبة
خدمةاإللكترونیةالحكومةبوابةخاللمنالضریبياإلقرارإرسالبالضریبةللمكلففیجوز

هذهفيوالسریة.المروركلمةلهتمنحأنونفسهبتسجیلیقومأنعلىبالضریبةللمكّلف
توقیعخاللمنإماكاملة،مسؤولیةمنیقدمهعمامسؤوالً بالضریبةالمكّلفیعتبرالحالة
فياإللكترونياألسلوبباستخدامالضرائب؛إدارةإلىإلكترونیاً توقیعایقدمأوبذلكاإلقرار
والجهدوالوقتزیادةإلىیؤديكانالذيالیدوياألسلوبمنبدالً الضریبيإقرارهتقدیم

األداءفيالفعالیةوالكفاءةمستوىتدنيإلىیؤديمماالرسمیةالعملساعاتعلىاالقتصاد
.بالضریبةللمكّلفمستوىأعلىعلىالخدماتتقدیمو

الضرائبدفعمنفالبدالضریبيلإلقرارالالزمةاإلجراءاتكلإتمامبعد1:الضریبةتحصیل
تقدمهاالتياإللكترونیةالدفعوسائلأحدباستخدامإلكترونیةبصفةأیضاً العملیةهذهتتمو

:مثلبالضریبةالمكّلفإلىالضریبیةاإلدارة
بموجبالضرائبإدارةإخطارمعبالبنوكحساباتلهلمنتكونو:البنكیةالتحویالت-

باستخدامها الضرائبإدارةمعلوماتشبكةعلىالربطوالبنوك؛هذهمعاالتفاقكذاوإشعار؛
.اإلخطارفي

.15، ص ، مرجع سابقعارفثابتمعین1
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إدارة هيوالمعنیةللجهةبالضریبةالمكلفمدفوعاتفيتستخدم:الذكیةالبطاقاتاستخدام
الماليالتحویلبرنامجبتوفیرأوالمصلحةلمندوبإماللقیمةالتسلیمیتمأنعلىالضرائب؛

بعدمحتویاتهتفریغثمخاللهمنالضریبةسدادیتموبالضریبةالمكلفأوالضرائبإدارةلدى
.ذلك
للمكّلفالسماحعلىالضرائبإدارةمعهاتتفقالتي:المعنیةالبنوكأوبنكشبكةاستخدام-

بإدارةمحتواهایفرغوالذكیةالبطاقةعلىالتعاملإدراجیتمومنافذهالدىبالسدادبالضریبة
یقومثمفوریاً بالسدادالمعلوماتشبكةخاللمنالضریبیةاإلدارةتخطروالمختصةالضرائب
واجبهوماوتفریغهتممابینللمطابقةالذكیةالبطاقةمحتویاتبقراءةبالضریبةالمكّلف

.الدفع
الضریبيباإلقرارأدرجماصحةمنالضریبیةاإلدارةتحقیقبهیقصد1:الضریبيالفحص

اإلعفاءأوللضریبةالخاضعةبالدخولاألمرتعلقسواءالضریبیة،اللوائحوللقوانینتنفیذاً 
أنهمنالتأكدوجیداً یفحصهاوالحسابات،مراقبتقاریرعلىاإلطالعیتمأنیجبإذمنها؛
عماوانتظامهالهثبتحساباتتمسكالمؤسسةأنوطلبهاالتيالبیاناتكافةعلىحصل

الحساباتمنالنوعهذاأنّ فیهالشكمماوتحفظات؛تتضمنأمنظیفةالتقاریركانتإذا
فيخاصألسلوبتحتاجاإللكترونیةالحساباتنظامإلىالمكتوبةالحساباتنظاممنالمحولة
المراجعةعلىیعتمدالذيالتقلیديالفحصفياألسلوبنفسعلىیعتمدالالضریبيالفحص
یعتمداإللكترونيالفحصأنّ حینفيالورقیةالوثائقمراجعةعلىأساسیةبصورةوالیدویة

:منهامختلفةإحصائیةأسالیبعلى
منالمدخالتمراجعةعلىاإلجراءهذایقومو:اآلليالحاسوبحولالمراجعةأسالیب-

یقومحیثالحساباتمنمحددفحصفياألسلوبهذاإجراءاتتتمثلوالمخرجاتوالبیانات

.16ص ،المرجع السابق،عارفثابتمعین1
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الحاسوبمنالناتجةبتلكعلیهاحصلالتياألرصدةیقارنثمیومیاً بیاناتهابإعدادالمراجع
.سلیمةكانتاآلليالحاسوبداخلالوسیطةالعملیاتأنّ علىدلالنتائجاتفقتمافإذااآللي؛
بالحسابات، المراجعقیامطریقعنیتمو:اآلليالحاسوبخاللمنالمراجعةأسلوب-

صحةمنالتحققإلىباإلضافةالحاسوبداخلالبیاناتتشغیلعملیةواختیاربفحص
فيالحاسوبعلىاعتمدالمراجعةأوالفحصأسلوبفإنّ وبالتاليالمخرجاتوالمدخالت

.المراجعةعملیة
اآلليالحاسوبإمكانیاتباستخداماألسلوبهذایقوم:الحاسوبباستخدامالمراجعةأسلوب-
التياإللكترونیةالبرامجمنمجموعةخاللمنذلكوالمراجعةوالفحصعملیةأداءفي

:1یليفیماتتمثلالمهاممنبمجموعةقیامهبعدالمراجعیعدها
اإلجراءاتتنفیذصحةمنالتأكدوالحساباتأرصدةأوالعملیاتمنمجموعةاختیار-

.الخاصة بهاالحسابیة
بینهما الربطوالمختلفةالبنودبینالمقارنةالملفات بهدفمنالبیاناتبعضاستخراج-

.البنودصحةمنللتحقق
.للمراجعةالمطلوبةالعیناتحجمتحدید-

.إلیهمإرسالهاوالمصادقاتطباعةوالعمالءحساباتعیناتاختیار-
االستفادةوالبرامجمنإلكترونیةبنسخاالحتفاظإمكانیةوالعملأدواتوالتقاریرطباعة-

.الهدفنفسلهاالتيوالمتشابهةالمراجعةعملیاتفيمنها

17ص ،المرجع السابق،عارفثابتمعین1
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خالصة الفصل 
أثر التبادل االلكتروني للمعلومة من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن الجهات المعنیة 

هي الفرق المشتركة وقوائم الزبائن واإلقرارات الجبائیة واآللیات المیدانیة التي یكلف بها الجبائیة
أعوان الرقابة الجبائیة، وكذاك أشار هذا الفصل إلى تكنولوجیا المعلومات التي تعتبر من أهم 

ئل، الوسائل الحدیثة التي یستخدمها الفرد في تأدیة نشاطاته، معتمدة في ذلك عدة أدوات ووسا
اإللكترونیةاألعمالالتي تخلفها تأثیر، وأهم الالجبایة اإللكترونیة ومعوقاتهاكما تم التطرق إلى 

.اإلقرار الضریبيو الضریبيالمجتمعحصركالضریبیةاإلدارةعلى



الفصل الثالث: 

مدیریة الضرائب دراسة حالة 
لوالیة الوادي
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مقدمة الفصل

والتي سوف نسلط الضوء بها على أهم مدیریة الضرائب لوالیة الواديیعرض هذا الفصل 
المتعلقات واآلثار التي خلفتها تكنولوجیا المعلومات سواء في سیرورة عملها، أو من خالل 

معالجة البیانات التي أسفرت علیها أداتي الفصل إلى هذاها التنظیمي، كما یتطرقعرض هیكل
ع مجموعة من المسؤولین في المدیریة الدراسة سواء االستبیان أو المقابلة التي تم القیام بها م

من خالل مبحثین هما:والتي سوف یعرض 
تقدیم مدیریة الضرائب لوالیة الواديالمبحث األول: 
عرض النتائج وتحلیلهاالمبحث الثاني:
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مدیریة الضرائب والیة الواديماهیة : المبحث األول
للضرائب لوالیة الوادي، والهیكل سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تقدیم المدیریة الوالئیة 

التنظیمي للمدیریة، والنتائج المتحصل علیها بعد معالجة البیانات التي تم الحصول علیها من 
خالل االستبیان وتحلیلها.

مدیریة الضرائب لوالیة الواديالمطلب األول: تقدیم 
بالنزل المالي، وهذا التي مقرها 1985الوالئیة للضرائب بالوادي في جانفي مدیریةالتأسست 

عن طریق هیكلتها، حیث أصبحت العمود المحرك للسیاسة الضریبیة في الوالیة، فهي الهیئة 
التي تقوم بتولي مهمة التحصیل والمتابعة لكافة المكلفین بالضریبة على مستوى الوالیة واألسباب 

التي دلت إلى نشأة هذه المدیریة هي:
تقریب االدارة من المواطن-
شعب المصالح وهذا راجع للمهام المتعددة للسیاسة الجبائیةت-
صعوبة العمل على مستوى النیابات-

مدیریات 6هذه المدیریة تابعة للمدیریة الجهویة للضرائب بورقلة، حیث تتكون هذه االخیرة من 
والئیة وهي كاآلتي:

. المدیریة الوالئیة للضرائب ورقلة 1
للضرائب األغواط. المدیریة الوالئیة 2
. المدیریة الوالئیة للضرائب تمنراست3
. المدیریة الوالئیة للضرائب إیلیزي4
. المدیریة الوالئیة للضرائب الوادي5
. المدیریة الوالئیة للضرائب غردایة6
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المطلب الثاني: الهیكل التنظیمي لمدیریة الضرائب لوالیة الوادي
الوادي على ثالث نیابات وهي: تحتوي المدیریة الوالئیة للضرائب ب

. نیابة المدیریة للوسائل أو المدیریة الفرعیة للوسائل1
. نیابة المدیریة للعملیات الجبائیة أو المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة2
. نیابة المدیریة للمنازعات والرقابة الجبائیة أو المدیریة الفرعیة للمنازعات الجبائیة 3

یكل التنظیمي لمدیریة الوالئیة للضرائب لوالیة الوادي في الشكل التالي: ویمكن عرض اله
) یمثل الهیكل التنظیمي للمدیریة الوالئیة للضرائب الوادي03-01الشكل (

أفریل یثبت تدرج المدیریات الجهویة والوالئیة للضرائب30المصدر: قرار 
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مكاتب ومن بینها مكتب التحقیقات ومراقبة التقویمات، 4نیابة المدیریة للمنازعات والرقابة تنظم 
مهام مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة ومراقبة تقویمات المدیریة الوالئیة للضرائب

ملف في السنة من أجل 50إلى 40م ویستلم حوالي 1993تأسس هذا المكتب خالل سنة 
زع بالتساوي وباالتفاق مع المحققین...التحقیق فیها، تو 

یقوم هذا المكتب بالتحقیق في محاسبة المؤسسات والشریكات ذات رقم أعمال كبیر في مجملها 
والمشكوك في صحة تصریحاتهم وأرباحهم أي المتهربین ضریبیا، یجند مكتب البحث عن 

قیق والتي تقوم بمتابعة الملفات المعلومات الجبائیة ومراجعة الجبائیة ومراقبة تقویمات فرقة التح
من بدایة التحقیق إلى نهایته وتطلب جمیع الوثائق الضریبیة الالزمة ( الملف الجبائي) محل 
التحقیق من المفتشیة التابعة لها إقلیمیا كما تطلب الكشوفات البنكیة من البنك المعني وفواتیر 

للسنوات األربعة المحققة كما یرسل هذا الزبائن والعمالء، والوثائق المحاسبیة وأدلة إثباتها
المكتب إلى المكلف الخاضع لعملیة التحقیق الوثائق التالیة:

االشعار بالتحقیق مرفق بمیثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة-
اخطار أولي بنتائج التحقیق-
طلب توضیحات-
إبالغ نهائي بنتائج التحقیق.-

النتائج وتحلیلهاالمبحث الثاني: عرض 
في هذا المبحث عرض لمختلف النتائج المتحصل علیها من خالل معالجة البیانات التي سیتم 

تم التحصل علیها، وكذلك تحلیلها للوصول إلى األهداف المرجوة. 
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المطلب األول: عرض النتائج
نتائج الجزء األول: أوال: 
المؤهل العلمي: .1

حسب المؤهل العلميالعینة): یبین توزیع 01-03الجدول رقم ( 
المؤهل العلمي

النسبة المئویةالتكرارالعبارات
1831.6تقني

1933.3تقني سامي
712.3لیسانس
814.0ماستر
58.8أخرى

57100المجموع
spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج المصدر: 

حسب المؤهل العلميالعینة): یبین توزیع 02-03رقم ( شكلال

excelمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج المصدر: 

32%

33%

12%

14%

9%

المؤھل العلمي

تقني

تقني سامي

لیسانس

ماستر

أخرى
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نالحظ أن: والذي یخص دراسة المؤهل العلميمن خالل الجدول والشكل السابقین
، بینما المؤهل %33.3المؤهل العلمي المسیطر عن العینة هو التقني سامي وذلك بنسبة 

كالوریا أو أقل من ذلك وذلك االعلمي األقل ظهورا هي مؤهالت علمیة أخرى قد تكون شهادة الب
، بینما تنقسم النسبة المتبقیة بین المؤهالت تقني وشهادة اللیسانس وشهادة الماستر %8.8ة ببنس

.%14، %12.3، %31.6بالنسب التالیة عن الترتیب 
التخصص :    .2

التخصصحسب العینة): یبین توزیع 02-03الجدول رقم ( 
التخصص

النسبة المئویةالتكرارالعبارات
915.8مالیة

1424.6اقتصاد
1933.3جبایة

1017.5محاسبة
58.8أخرى

57100المجموع
spssعلى برنامج من إعداد الطلبة باالعتماد المصدر: 
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التخصصحسب العینة): یبین توزیع 03-03رقم ( شكلال

excelمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج المصدر: 

نالحظ أن: والذي یخص دراسة التخصصمن خالل الجدول والشكل السابقین
األقل التخصص، بینما %33.3وذلك بنسبة الجبایةالعینة هو فيالتخصص العلمي الظاهر

ویظهر ، %8.8ة بوذلك بنستذكر في الخیارات المطروحةلم هو تخصصات أخرىظهورا 
، وقسم الباقي بین تخصصي المالیة والمحاسبة %24.6تخص االقتصاد بنسبة معتبرة قدرت ب 

على الترتیب.%17.5و%15.8بنسبتي 

16%

25%

33%

18%

9%

التخصص

التخصص مالیة

التخصص اقتصاد

التخصص جبایة

التخصص محاسبة

التخصص أخرى
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الخبرة المهنیة : .3

الخبرة المهنیةحسب العینة): یبین توزیع 03-03الجدول رقم ( 
المهنیةالخبرة 

النسبة المئویةالتكرارالعبارات
1-103052.6
11 -202136.8

610.5فما فوق21من 
57100.0المجموع

spssعلى برنامج من إعداد الطلبة باالعتماد المصدر: 
الخبرة المهنیةحسب العینة): یبین توزیع 04-03رقم ( شكلال

excelمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج المصدر: 
نالحظ أن: والذي یخص دراسة الخبرة المهنیةمن خالل الجدول والشكل السابقین

10سنة إلى 1یظهر جلیا من خالل الجدول أن أكبر نسبة من أفراد العینة تتراوح خبرتهم من 
11بینما یظهر أفراد العینة الذین تتراوح خبرتهم بین ،%52.6سنوات وذلك ما ظهر بنسبة 

21، بینما األفراد الذین تفوق خبرتهم ال %36.8فردا أي ما نسبته 21سنة بعدد 21سنة و
فقط.%10.5سنة یظهرون بنسبة 

53%37%

10%

الخبرة المھنیة

سنوات10سنة إلى 

سنة 20سنة الى 11من 

فما فوق21من 
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الرتبة : .4
حسب الرتبةالعینة): یبین توزیع 04-03الجدول رقم ( 

الرتبة
المئویةالنسبة التكرارالعبارات

1119.3عون معاینة
712.3مفتش رئیسي
610.5مفتش رئیس

1628.1مراقب
712.3مفتش مركزي

35.3مفتش 
712.3مفتش قسم  

57100.0المجموع
spssعلى برنامج من إعداد الطلبة باالعتماد المصدر: 

الرتبةحسب العینة): یبین توزیع 05-03رقم ( شكلال

excelمن إعداد الطلبة باالعتماد على برنامج المصدر: 

19%

12%

11%
28%

12%

6%

12%
عون معاینة

مفتش رئیسي

مفتش رئیس

مراقب

مفتش مركزي

مفتش 

مفتش قسم  
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نالحظ أن: والذي یخص دراسة العینة حسب الرتبةمن خالل الجدول والشكل السابقین
،%28.1یظهر من خالل الجدول أن أفراد العینة معظمهم من رتبة مراقب حیث بلغت نسبتهم 

، لتنقسم النسبة المتبقیة %5.3بینما كانت أقل نسبة بهم مسجلة برتبة مفتش حیث بلغت النسبة 
بین الرتب عون معاینة ومفتش رئیسي ومفتش رئیس ومفتش مركزي  ومفتش قسم وذلك بالنسب 

وذلك بالترتیب.12.3%، 12.3%، 10.5%، 12.3%، 19.3%
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الجبائیة :اإلدارةالمعلومة الجبائیة ذات الطابع الورقي تؤثر على مردودیة ثانیا:
المحور الثانيالعینة على أسئلةجدول یبین أجوبة): 05-03الجدول رقم ( 

العبارات
Valid

tقیمة 
درجة 
الحریة

مستوى 
المعنویة  ال أوافقمحایدأوافق

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

1

-48451.24560.6059التكرار
3.1696

56.00000.0025
النسبة 
المئویة

84.27.08.8

2

-46471.31580.6855التكرار
2.0288

56.00000.0472
النسبة 
المئویة

80.77.012.3

3

-46471.31580.6855التكرار
2.0288

56.00000.0472
النسبة 
المئویة

80.77.012.3

4

-44761.33330.6637التكرار
1.8959

56.00000.0631
النسبة 
المئویة

77.212.310.5

5

140432.50880.86868.768756.00000.0000التكرار
النسبة 
المئویة

24.60.075.4

6

-411061.38600.6749التكرار
1.2756

56.00000.2074
النسبة 
المئویة

71.917.510.5

7

252931.61400.59021.458756.00000.1502التكرار
النسبة 
المئویة

43.950.95.3
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spssعلى برنامج من إعداد الطلبة باالعتماد المصدر: 
المحور بالموافقة نالحظ من خالل الجدول السابق أن معظم إجابات أفراد العینة عن أسئلة هذا 

حیث أنهم مؤیدون وبشدة مختلف اإلصالحات والقوانین التي جاءت بها تكنولوجیا المعلومات، 
واإلضافات التي قدمتها في مجال الجبایة وتحسین العالقة بین الفرد والمدیریة العامة للضرائب 

لوالیة الوادي.
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اإلدارةلمعلومة مما یرفع من كفاءة االتصال على جودة الوجیا المعلومات و و تؤثر تكن:لثاثا
الجبائیة

المحور الثالثالعینة على أسئلةجدول یبین أجوبة ): 06-03الجدول رقم ( 
العبارات

Valid

tقیمة 
درجة 
الحریة

مستوى 
المعنویة  ال أوافقمحایدأوافق

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

1

-42961.36840.6717التكرار
1.4790

56.00000.1447

النسبة 
المئویة

73.715.810.5

2

-421321.29820.5333التكرار
2.8559

56.00000.0060

النسبة 
المئویة

73.722.83.5

3

368131.59650.84220.865056.00000.3907التكرار

النسبة 
المئویة

63.214.022.8

4

1013342.42110.77808.938256.00000.0000التكرار

النسبة 
المئویة

17.522.859.6

5

-42871.38600.7009التكرار
1.2284

56.00000.2244

النسبة 
المئویة

73.714.012.3

302521.50880.57080.116056.00000.9080التكرار6

52.643.93.5النسبة 
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spssعلى برنامج من إعداد الطلبة باالعتماد المصدر: 
نالحظ من خالل الجدول السابق أن:  

أن أفراد العینة یوفقون على أسئلة المحور الثاني والتي كانت تسأل معظمها عن مدى تأثیر 
والتكوینات التي عملتها تكنولوجیا المعلومات في البیئة التي یشتغل بها الفرد ومختلف التدریبات 

المدیریة لتحسین جودة الخدمة، كما ال ننسى أن أفراد العینة قد نفوا بأن ال تكون لتكنولوجیا 
المعلومات أخطار على الواقع الذي یعیشه العامل سواء كان بتوصیل المعلومة أو استغالل 

المعلومة بعد ذلك.
المطلب الثاني: تحلیل النتائج واختبار الفرضیات

اختبار الفرضیة األولى: 
:من خالل تحلیل نتائج أسئلة المحور األول یتبن لنا أن

وهو ما یصنف حسب جدول القیاس النسبي من الفئة 1.531المتوسط الحسابیة لألسئلة یبلغ 
، أما فیما یخص االنحراف المعیاري 5إلى ال1المقبولة جدا والتي تتراوح حدود فئتها من الــ 

كبر قیمة مسجلة قد سجلت في إجابة السؤال الثالث والذي ینص على أن  فالمالحظ أن أ
ما یمكن القول علیه أن متغیرات الدراسة ال یوجد ، وهذا استغالل المعلومة االلكترونیة یوفر وقت

المعلومة تشتت بینهم وٕانما السؤال فیه یساعد في إثبات الفرضیة األولى التي تنص على أنه 
وهذا التأثیر قد ظهر أنه تأثیر الجبائیةاإلدارةع الورقي تؤثر على مردودیة الجبائیة ذات الطاب

سلبي وذلك یظهر من خالل اإلجابات التي جاءت في إجابات هذا المحور حیث یرون أن من 
أهم سلبیات استعمال الطرق القدیمة في المعاملة أنها تهدر الكثیر من الوقت والجهد. 

المعلومة الجبائیة ذات الطابع فرضیة المطروحة والتي تنص على أن وعلیه فإننا نقوم بقبول ال
، وهذا التأثیر هو تأثیر سلبي ذلك ما ظهر جلیا خالل الجبائیةاإلدارةالورقي تؤثر على مردودیة 

القیام بهذه الدراسة.
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اختبار الفرضیة الثانیة:
أن إلى قیم الموافقة على من خالل ما سبق من نتائج ألجوبة هذا المحور من االستبیان وجدنا

والتي تدور فكرتها حول مدى تمثیل تكنولوجیا المعلومات في 3ل 1األسئلة تكون في  من 
المؤسسات یجب أن تعمم وتشجع من قبل جمیع المدیریات، ونجد كذلك أن المعلومة الجبائیة 

السؤال الرابع تحسن من العالقة بین الفرد واإلدارة ووضح ذلك من المتوسط الحسابي الخاص ب
هذا ما یزید من عزیمة تشجیع العملیات واالستثمارات الجدیدة.

تؤثر وعلیه فإنه یمكن القول أن: الفرضیة الثانیة المطروحة لهذه الدراسة والتي تقول أنه: 
ائیة، هي الجباإلدارةلوجیا المعلومات واالتصال على جودة المعلومة مما یرفع من كفاءة و تكن

ویمكن اعتمادها في الدراسات القادمة، كذلك یمكن للفرد أن یتعلم ذلك بأقل فرضیة صحیحة 
األسعار.

اختبار الفرضیة الثالثة:
التي أجریت مع األشخاص القائمین على المعلومة الجبائیة وتجمیعها  من خالل المقابلة

وتحلیل حالة األشخاص المتقابل معهم تبین أن المعاینات المیدانیة واستغالل )02(الملحق رقم 
قائمة الزبائن، واستغالل محاضر الفرق المشتركة...باإلضافة إلى حق االطالع والبحث عن 
المعلومة الخاضعة للضریبة من طرف االدارة العمومیة...الخ، وأن هذه المعلومات تتجلى في 

تیب في الملفات الجبائیة الورقیة وبالرغم من أن هذه العملیة روتینیة التسجیالت الخاصة وتر 
هذه المعلومات والمساعدة في تحدید االوعیة الضریبیة ومحاربة استغالل و وتضمن تدخل كبیرة 

التهرب الضریبي إال أنها مهدرة للوقت والجهد وقد تكون فیها األخطاء بكثرة مما یشكك في 
تبین لنا صحة الفرضیة الثانیة والتي مفادها ( مة، ومن خالل ما تقدم مصداقیة المعلومات المقد

.یتم استغالل االمثل للمعلومات الواردة من مصادرها المتعددة)
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خالصة الفصل
بمقتضى مدیریة الضرائب لوالیة الوادي تأسست من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن 

وكذلك عرض المالیة، في وزارةلمركزیةایتضمن تنظیم اإلدارةوالذي المرسوم التنفیذي
الهیكل التنظیمي لمدیریة الضرائب لوالیة الوادي والتي أصبحت من أهم اإلدارات في القطاع 
العام حیث تعد مداخیلها وٕایراداتها مصدر رزق للبقة  حیث أنه توصل إلى نتائج عدة كان من 

لوجیا المعلومات واالتصال على جودة و تكنبهاتؤثرأهمها أن مدیریة الضرائب لوالیة الوادي
.الجبائیةاإلدارةالمعلومة مما یرفع من كفاءة 
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مجمل بیانات محددة، دقیقة المعلومة في ختام هذه الدراسة یمكن القول أننا توصلنا إلى أن 
التي تعتبر الجبائیةالتصریحاتمعروضة من خالل منظمة ومالئمة للغرض المرجو منها، و 

لاالتصایةلعمللتسهیالجبائیةاإلدارةومصالحبالضریبةلفالمكنبیتربطالقانونیةوثائق
تنوعت معلوماتها بتنوع المحددات الخاصة بها والتي یكون مسؤول علیها جهات بینهما،

مختصة في ذلك تسهر على تطبیق مختلف االجراءات القانونیة سواء لجمع هذه المعلومة أو 
لمعاقبة كل مخالف لما جاء في المواد التي تنظم هذا العمل.

یراد التيالضرائبمجموعةهویبيالضر النظامومن جهة أخرى تم التوصل إلى أن 
ارتضاهاالتيالسیاسةأهدافتحقیقمحددزمنومعینمجتمعفيتطبیقهاوباختیارها
كما أن المكلف بها یخضع ، ویتم تقدیر الضرائب به بطرق مباشرة وأخرى غیر مباشرةالمجتمع

أن هذه الدراسة جاءت ، كما ال ننسى اإلخضاع في النظام الضریبيأنظمةألنظمة معینة تسمى ب
بعرض لتكنولوجیا المعلومات واالهتمام بأهم الجوانب الخاصة بها.

مارین بتأسیسها وأهم المدیریة العامة الضرائبوقد جاءت الدراسة التطبیقیة التي تطرح 
إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة وكذا تنفیذ التدابیر المهام الموكلة لها والمتمثلة في 

وتحصیل الضرائب و الحقوق والرسوم الجبائیة وشبه إلعداد وعاء الضرائب وتصفیتهاالضروریة
السهر على تحضیر ومناقشة االتفاقیات الجبائیة الدولیة واالتفاقات الدولیة التي تحتوي الجبائیة؛

ي والذنظام المعلوماتیة للمدیریة العامة للضرائب، وصوال إلى جبائیة أو شبه جبائیةعلى أحكام
للضرائب وهو مجمع متخصص في العامةللمدیریةبتنفیذ وتعمیم نظام المعلوماتیة الجدیدیتكفل

وضع األنظمة المعلوماتیة.
ومن خالل ما سبق یمكن تلخیص جملة من النتائج والتي یمكن تلخیصها كما یلي: 

لمعلومات المعلومة الجبائیة هي مختلف المعلومات والبیانات التي تبنى على أساسها ا-
الجبائیة التي تخص كل فرد مكلف بأداءات ضریبیة لصالح الدولة.
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یقوم المكلف بالضریبة بالتصریف بالتزاماته الضریبیة من خالل تصاریح یقوم بها في -
فترات زمنیة مختلفة وبنسب مالیة تتماشى ونشاطه أو رقم االعمال الذي یحوز علیه.

ثابتة متمثلة في الفرق المشتركة وكذلك قائمة تأتي المعلومة الجبائیة من مصادر-
الزبائن، وحتى اآللیات المیدانیة التي تقوم بها مدیریات الضرائب للمكلفین بهذه الضریبة.

تكنولوجیا المعلومات واالتصال هي مختلف األدوات والوسائل المتطورة والمرقمنة التي -
م به.تسهل عمل الجهات المعنیة كل حسب النشاط الذي یقو 

تساعد تكنولوجیا المعلومات في الوصول إلى المعلومة الجبائیة والتي بدورها تساعد في -
القضاء على مختلف االزمات واالختالالت التي من الممكن أن تصیب عمل الجهات المعنیة 

الخاصة بالجبایة أو تحصیلها.
المعلومة الجبائیة بین المصالح تخلف تكنولوجیا المعلومات واالتصال أثر ایجابي لتبادل -

المعنیة، وبذلك المساهمة في القضاء على التهرب أو الغش الضریبي.
الجبائیةاإلدارةالمعلومة الجبائیة ذات الطابع الورقي تؤثر على مردودیة -
اإلدارةلوجیا المعلومات واالتصال على جودة المعلومة مما یرفع من كفاءة و تؤثر تكن-

ائیة.الجب
اإلدارةلوجیا المعلومات واالتصال على جودة المعلومة مما یرفع من كفاءة و تؤثر تكن-

.الجبائیة
التوصیات:

من خالل ما سبق یمكن الخروج بعدة من التوصیات التي من شأنها أن تساعد على تأدیة 
المهام الموكلة لها، والمتمثلة في: 

مصادرها لتحقیق المالئمة والموثوقیة بها.االهتمام بالمعلومة الجبائیة وتنویع مختلف -
تطبیق تكنولوجیا المعلومات واالتصال في مختلف التصریحات الجبائیة التي تكون -

المدیریات الضریبیة بحاجة إلیها لتقریب اإلدارة من المواطن.



الخاتمة

76

اآلفاق: 
سات یمكن أن نستخلص من هذه الدراسة عدة اشكالیات أخرى قد تكون سبیل في بناء درا

أخرى مستقبال، نذكر منها:
فیما یتمثل أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات في الحد من ظاهرة الغش والتهرب -

الضریبي؟.
ما هو الدور الذي تقدمة المصالح الجبائیة لتحقیق جودة التصریحات الجبائیة؟.-
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بسم اهللا الرحمان الرحیم 
–الوادي –جامعة الشهید حمة لخضر 

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة  و علوم التسییر 
قسم العلوم المالیة والمحاسبة 

السالم علیكم و رحمة اهللا وبركاته
یسعدني أن نضع بین أیدیكم هذا االستبیان والذي یشكل أداة میدانیة لدراسة بعنوان : 

" التبادل االلكتروني للمعلومة و أثره على تحدید ومراقبة الوعاء الضریبي" .
االستبیان المرفق هو جزء من البحث نقوم به في الحصول على شهادة ماستر تخصص 

حیث یهدف هذا ، –الجزائر –الوادي –مة لخضر محاسبة وتدقیق في جامعة الشهید ح
، التبادل االلكتروني للمعلومة واالثر الذي تخلفه عن الوعاء الضریبي ومراقبتهبحث إلى دراسة ال

ونأمل من هذا البحث أن یكون خطوة إضافیة في استشراف التبادل االلكتروني للمعلومة وأثره 
أن التصریحات الجبائیة تلك الوثائق التي تربط بین ، ذلك على تحدید مراقبة الوعاء الضریبي

المكلف بالضریبة ومصالح اإلدارة الجبائیة لتسهیل عملیة االتصال بینهما ، من خالل التطرق 
الجهات المختصة بذلك واآللیات التي تقوم بها هذه ر التي تأتي منها هذه المعلومة و إلى المصاد

حة تخدم المصالح الجبائیة في تحدید القیمة الجبائیة الجهات للوصول الى معلومة جبائیة صحی
للفرد كل حسب ربحه وعمله . 

ت االستبیان بكل دقة لذا نرجو من سیادتكم التكرم باإلجابة على كل فقره من فقرا
ألغراض سوف تعامل بالسریة التامة و نؤكد لكم أن المعلومات التي یتم اإلدالء بها و وموضوعیة،

. البحث العلمي فقط 
ونشكر لكم حسن تعاونكم مع فائق االحترام و التقدیر .

مناعي عمر-عماري خالد-مناعي بوبكر

استبیان
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الجزء األول : معلومات عامة 

في الخانة التي تناسب اختیارك : (×) یرجى وضع عالمة 

المؤهل العلمي :       -1

تقني-
تقني سامي -
لیسانس -
ماستر -
أخرى أذكرها -

التخصص :                   -2
مالیة -
اقتصاد -
جبایة -
محاسبة -
أخرى أذكرها-

الخبرة المهنیة : -3
10ـــ1من -
20ــ11من -
ـ فما فوق 21من-

الرتبة : -4

مفــتــش   -مــــراقب                     - عون معاینة                        -

مفتش قســم              -مفتش مركزي               -مفتش رئیسي                      -

مفتش رئیس                  -
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المعلومة الجبائیة ذات الطابع الورقي تؤثر على مردودیة االدارة الجبائیة :/ 01

/ تؤثر تكنلوجیا المعلومات و االتصال على جودة المعلومة مما یرفع من كفاءة االدارة 02
الجبائیة  .

–شكرا لحسن تعاونكم -

ال أوافقمحایدأوافقالبیان الرقم
ینجر عن ترتیب المعلومة الورقیة هدرا للوقت 01
یترتب على المعلومة الورقیة بعض االخطاء في استغاللها 02
االسماء المتشابهة للمكلفین بالضریبة تؤثر سلبا على استغالل المعلومة الجبائیة 03

الورقیة 
التبادل البیني للمعلومة الورقیة عن طریق البرید العادي یحرم الخزینة من استغاللها 04

في الوقت المناسب 
التعامل الورقي للمعلومة الجبائیة یؤثر على صحة الموظفین 05
صعوبة التعامل مع الملفات الورقیة من حیث التحویل والترتیب و التأمین 06
استغالل المعلومة الورقیة من شأنه ان یرفع مستوى النزاع الجبائي 07

ال أوافقمحایدأوافقالبیان الرقم
قمتم بدورات تدریبیة للتعامل مع نضم الكترونیة 01
تملك القدرة الكافیة للتعامل مع التكنلوجیا المعلومات في مجال عملك  02
استغالل المعلومة االلكترونیة یوفر وقت  03
المعلومة االلكترونیة تقلل من االخطار  04
المعلومة الجبائیة ذات الطابع االلكتروني تقلل من النزعات الجبائیة 05
المعلومة االلكترونیة ذات الطابع االلكتروني تحسن العالقة بین االدارة و المكلفین 06

بالضریبة  



قائمة المالحق
): المقابلة02الملحق رقم (

لتدعیم دراستنا التطبیقیة التي اعتمدت على استبیان قمنا بإجراء مقابلة مع رؤساء المصالح 
وحاملي رتبة مفتش قسم ومفتش رئیس للمدیریة الوالئیة للضرائب بالوادي وذلك باإلجابة على 
مجموعة من األسئلة لم تدرج ضمن محاور االستبیان تم إجراء هذه المقابلة خالل شهر أفریل 

وتم تحدید األسئلة كما یلي : 2019سنة 
في رأیكم ما هي أهم مصادر المعلومة الجبائیة ؟ -1

االغلبیة الساحقة للموظفین الذین تم اجراء المقابلة معهم یقرون بأن أهم المصادر الجبائیة 
هي : استغالل بطاقات المعلومات المستخرجة من قائمة الزبائن 

المعاینات المیدانیة التي تعدها دوریا اعوان االدارة الجبائیة للبحث عن المادة الخاضعة -
للضریبة واحصاء المكلفین. 

تجارة ) واستغالل محاضر المعدة من –جمارك –مخرجات الفرقة المشتركة ( ضرائب -
.طرفهم
القة المكلفین بالضریبة المعلومات المتنوعة التي یتم الحصول علیها من االدارة ذات الع-

كالخزینة و البنوك .... الخ 
هل استغالل المعلومة الجبائیة یتم انیا الحصول علیها ؟ -2

ذهب اغلبهم استغالل المعلومات ذات الطابع الورقي ال یتم الحصول علیها 
مع األخذ بعین بصورة آنیة حیث یتم ترتیبها ووضعها ضمن الملف الجبائي واستغاللها مستقبال 

االعتبار بالتقادم الرباعي. 



قائمة المالحق
هو تقییمكم للمعلومات الواردة والفرقة المشتركة ؟ما-3
إن المعلومات الواردة من الفرقة المشتركة هي عبارة عن محاضر یتم اعدادها من طرف -

أعوان هذه الفرقة وتوجه نسخة من عمل محضر إلى الجهة المختصة حیث یتم استغاللها 
طرف إدارة الضرائب في حینها وتحریر تقریر عن ذلك من
هل یتم تسطیر مسار للدوریة ؟ -4

ال یتم تسطیر منظم لكن یكون وفقا لضرورة المصلحة -
هل لدیكم سجل للتسجیل التسلسلي لمحاضر المعاینة ؟ -5
نعم تسجل محاضر معاینة وترقم تسلسلیا حسب تحریرها الزمني -
لترتیب بطاقات المعلومات الصادرة والواردة ؟ هل لدیكم سجل-6
.نعم تجمع المعلومات الصادرة في السجل والواردة في سجل اخر -


