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 وتقديركلمة شكر 

"قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني 
 "برحمتك في عبادك الصالحين

 بداية نشكر هللا سبحانه وتعالى الذي وفقنا في انجاز هذا العمل المتواضع.
ذي لم يبخل علينا ونتقدم بالشكر الجزيل إلى المشرف على هذه المذكرة الدكتور ساوس الشيخ ال

 بنصائحه وتوجيهاته التي أفادنا بها طيلة فترة انجاز هذا العمل،
كما نتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ الفاضل مجاهد سيد احمد والى أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم 

 بقبول مناقشة هذه المذكرة وتقييمها،
مديرية الوالئية للضرائب والية ادرار  كما نتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذة الكرام والى كل عمال

 الذين ساعدونا في إتمام هذا العمل ،وباألخص السيد قديري محمد.
ونتقدم بجزيل الشكر إلى الدين كانوا عونا في بحثنا هدا و نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف 

 أحيانا في طريقنا
و األفكار و المعلومات، ربما دون أن إلى من زرعوا في دربنا و قدموا لنا المساعدات و التسهيالت 
 يشعروا بدورهم في دلك،

 . وأخيرا اقدم الشكر إلى كل األصدقاء والزمالء الذين قدموا لنا أي مساعدة النجاز هذه  المذكرة

 
 
 
 



 إهداء
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 {قل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنين}
 صدق هللا العظيم

لليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك..وال تطيب اللحظات إال بذكرك..وال تطيب اآلخرة إال الهي اليطيب ا
 بعفوك..وال تطيب الجنة إال برؤيتك هللا جل جالله.

 اهدي هدا العمل في المقام األول إلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة..ونصح األمة..إلى نبي الرحمة ونور العين..
 لى هللا عليه و سلمسيدنا محمد ص

اهدي هذا العمل إلى رمز الوفاء وفيض السخاء و جود العطاء عند البالء من قال فيها الرسول صلى هللا عليه 
أول ما  الجنة تحت أقدام األمهات، إلى من سهرت الليالي من أجل راحتي و أضاءت لي الدرب بالشموع إلى وسلم

 ،هللا و أطال في عمرهاتلفظت به شفاهي أمي ثم أمي ثم أمي حفظها 
تحصيل  إلى الذي تعلمت منه أبجدية القراءة و أبجدية الحياة و رافقتني رعايته الساهرة طوال مسار دربي في

حفظك هللا و جزاك  المعرفة و حتى ثمارها ،فتعلمت منه حب هللا و حب الصدق و الثبات على المبدأ أبي الحبيب
 .الجزاء األوفر وأطال في عمرك

 ل عائليتي وأصدقائي والى كل زمالئي الطلبة ماستر وفقهم هللاوالى ك
واآلن تفتح األشرعة و ترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم بحر الحياة و في هده الظلمة ال 

ن سليمان ورامي وأيميضيء إال قنديل الذكريات ذكريات اإلخوة البعيدة إلى الذين أحببتهم و أحبوني أصدقائي 
  … وعبد القادر وسفيان وخليل وعلي وزكرياء

 بوجــــــــــــــــابر هشام
رسول هللا صلوات ربي *محمد * إلى من أّدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد في هللا حق جهاده ، سيد الوجود 

 وسالمه عليه.
 عظيمصدق هللا ال "و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" إلى من قال فيهما هللا تعالى:

 كما أهدي ثمرة جهدي المتواضع:
. إلى من كان بطنها لي وعاًء، وحجرها لي وطاء  إلى من لها ثلث الحق عَليَّ
 إلى من سهر علي ألصل إلى من حملت الكلَّ ألبقى."أمي الغالية"

 "أبــي العزيز" إلى من تعب لراحتي وشقي لسعادتي، عز الوجود.
 إلى أصدقائي وزمالئي أسرتي كل باسمه إلى كل من علمني حرفا ألنتفع به..إلى

 بنعيش سليمان
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 مقدمة: 
        

مسايرة وتطوير نظم المعلومات  في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم وجب على األنظمة اإلدارية            
الخاصة بها نظرا للثورة المعلوماتية الحاصلة، فالمعلومات أصبحت تمثل مركز القوة وخاصة في هذا العصر الذي 

 أصبحت فيه الموارد المعلوماتية تمثل موقعا متميزا في االقتصاد العالمي 
مها الرقابي وأصبح الحديث عن أساليب وتقنيات من إن فعالية النظام الجبائي تعتمد على نجاعة وفعالية نظا     

شأنها تحديث الرقابة الجبائية بالشكل الذي يحد من ظاهرة الغش والتهرب الضريبي، ولعل أهم وسيلة لذلك هي 
توظيف المعلومات بشكل جديد من خالل بناء نظام معلومات جبائي يسهر على بحث وجمع وتشغيل واستغالل 

الشكل الذي يفعل الرقابة الجبائية، ولما كان تطور النظام الجبائي يتبع تطور شكل ونظام واسترجاع المعلومة ب
 .النشاط االقتصادي المتبع ألي دولة

 ومما سبق تبرز لنا مالمح إشكالية البحث التي يمكن صياغتها على النحو التالي:
 ما هو دور نظم المعلومات في تفعيل الرقابة الجبائية؟ -

 شكالية الرئيسية يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية:وعلى ضوء اإل
 ما مفهوم بنظم المعلومات؟

 ما مفهوم بالرقابة الجبائية؟ وكيفية تفعيل هذه األخيرة؟
 ما هو واقع الرقابة الجبائية في ظل نظام المعلومات الجبائي؟  

 الية:ولإلجابة على إشكالية البحث واألسئلة الفرعية يمكن صياغة الفرضيات الت
 نظام المعلومات هو مجموع تلك األجهزة المكونة التي تساعد في جلب المعلومة الجبائية  -
 الرقابة الجبائية هي الوسيلة التي تمكن اإلدارة الجبائية من التحقق بان المكلفين ملتزمين في أداء واجباتهم -
 هداف اإلدارة الجبائية مدى مساهمة نظام المعلومات في تفعيل الرقابة الجبائية لتحقيق أ  -

 أهداف الدراسة:
 توضيح مفهوم الرقابة الجبائية وطرق تطبيقها  -
 محاولة معرفة مدى استفادة النظام الجبائي من المعلومات الجبائية  -

 أهمية الدراسة:
يأخذ هذا البحث أهميته من أهمية موضوعه فالمعلومات اآلن أصبحت الرهان األكبر للتطور في شتى مجاالت 

 دارة الجبائية بشكل كبير وتبني عليها عملها لمكافحة كل أنواع الغش والتهرب الضريبي اإل
 الدراسة: أسباب

ومن األسباب التي دفعتنا في اختيار هذا الموضوع هو تعلقه بالرقابة الجبائية كونها أحد محققات أهداف اإلدارة 
 ية للدولة الجبائية حيث تمثل هذه األخيرة مصدر ومورد للخزينة العموم



 
 حدود الدراســـــــــة:

 لمعالجة إشكالية البحث قمنا بوضع محددات الدراسة على النحو التالي:
 على مستوى والية أدرار دور نظم المعلومات في الرقابة الجبائيةتدور درستنا حول  -
 لم تحدد فترة الدراسة الزمنية لصعوبة ذلك وعدم توفر المعلومات -

المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل ذكر مختلف المفاهيم والمصطلحات األساسية سواء وقد اعتمدنا على 
المتعلقة بنظام المعلومات والرقابة بصفة عامة ونظام المعلومات الجبائي والرقابة الجبائية بصفة خاصة وقمنا 

  بتحليلها معتمدين في ذلك على مجموعة من الكتب والمذكرات والمواقع االلكترونية
 نذكر منها: وقد واجهتنا العديد من الصعوبات

 عدم توفر المراجع بما يتعلق بالرقابة الجبائية.  - 
 عدم توفر دراسات سابقة لهذا الموضوع في جامعة أدرار -
 إنعدام البيانات واإلحصائيات الرسمية. -
 عدم توفر المعلومات في ما يخص الجانب التطبيقي لحساسية وسرية معظمها  -
 د قسمنا موضوع البحث إلى ثالث فصول:وق
حيث في الفصل األول تناولنا اإلطار النظري لنظم المعلومات من خالل مبحثين فالمبحث األول تحت عنوان  

ماهية نظام المعلومات تم التطرق فيه إلى أربع مطالب ، المطلب األول مفهوم نظم المعلومات ، المطلب الثاني 
مات، المطلب الثالث أنواع نظم المعلومات والتحديات التي تواجه نظم المعلومات، مكونات وخصائص نظم المعلو 

المطلب الرابع مفهوم نظم المعلومات الجبائية أما المبحث الثاني فكان بعنوان نظام المعلومات المحاسبية حيث تم 
ب الثاني مكونات نظام التطرق فيه إلى أربع مطالب، المطلب األول تعريف نظام المعلومات المحاسبي، المطل

المعلومات المحاسبي، المطلب الثالث وظائف نظام المعلومات المحاسبي والجهات المستفيدة من المعلومات، 
 المطلب الرابع مراحل تطوير نظام المعلومات المحاسبي

األول ماهية الفصل الثاني بعنوان اإلطار النظري للرقابة تم معالجته من خالل مبحثين حيث كان عنوان المبحث 
الرقابة وتم التطرق فيه إلى ثالث مطالب، المطلب األول مفهوم الرقابة، المطلب الثاني أنواع الرقابة، المطلب 
الثالث مراحل الرقابة، أما المبحث الثاني فكان بعنوان اإلطار النظري للرقابة الجبائية وآليات تفعيلها حيث تم 

ول مفهوم الرقابة الجبائية وأهدافها، المطلب الثاني أشكال الرقابة التطرق فيه إلى ثالث مطالب، المطلب األ
 الجبائية، المطلب الثالث آليات تفعيل الرقابة الجبائية 

أدرار تم التطرق فيه إلى مبحثين، المبحث األول تقديم مديري –الفصل الثالث بعنوان دراسة حالة المديرية الوالئية 
تم التطرق فيه إلى مطلبين، المطلب األول ماهية مديرية الضرائب، المطلب الثاني الضرائب الوالئية لوالية أدرار 

وظائف مصالح مديرية الضرائب أما المبحث الثاني بعنوان واقع نظام المعلومات الجبائية بمديرية الضرائب يحتوي 
 تجميع المعلومات الجبائية.على مطلبين، المطلب األول ماهية المعلومات الجبائية، المطلب الثاني آليات البحث و 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 الفصل األول

 اإلطار النظري لنظام المعلومات
 المعلومات  المبحث االول: ماهية نظام -
  المحاسبيالمبحث الثاني: ماهية نظام المعلومات  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 تمهيد الفصل: 
 

الحاسب اآللي فقد أصبحت المعلومات جزًأ ال مع تطور نظام المعلومات وتزايد أهميته المبنية على استخدام       
يتجزأ من نسيج اإلدارة وموردًا أساسيًا يساهم في تطورها أو تدهورها ويساعد في تدعيم العملية اإلدارية وعمليات 

اتخاذ القرارات اإلدارية وخلق وتقديم المنتجات الجديدة وتحسين جودة األداء وتخفيض التكاليف وزيادة كفاءة 
التحدي األكبر هو كيفية الحصول على المعلومات الدقيقة والفعالة لمهام اإلدارة وكيفية استخدام هذه العمال و 

 الموارد المعلوماتية كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية لضمان استمرارها وازدهارها وتطورها 
ديرين لتكنولوجيا المعلومات وكيفية استخدامها لتصميم ويعتمد نجاح نظام المعلومات في المنظمة على تفهم الم   

دارة المنظمة حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات ومدى أهميتها في تحقيق المساعي واألهداف المسطرة لها سواء  وا 
 كانت إدارية أو إنتاجية وترشيد القرارات المستقبلية المتخذة.

 ثين كما يلي:وبناءًا على ما سبق تم تقسيم هذا الفصل إلى مبح
 المبحث األول: ماهية نظام المعلومات 

 المبحث الثاني: نظام المعلومات المحاسبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المبحث األول: ماهية نظام المعلومات 

التطور الذي تعيشه المنظومة المؤسساتية ازدادت أهمية نظام المعلومات الدي يتيح طريقة جمع موضوعية      
جانب من جوانب المؤسسة لم يتأثر بتكنولوجيا المعلومات لدلك فقد أصبحت دراسة نظم للمعلومات فال يوجد 

المعلومات مثل دراسة أي مجال وظيفي آخر كاإلنتاج والتسويق والتمويل كما أصبحت نظم المعلومات جزءا 
 أساسيا من مقومات نجاح المؤسسات الحديثة 

 المطلب األول: مفهوم نظام المعلومات 
المعلومات من األمور المهمة للمؤسسة والتي على أساسها يتم اتخاذ القرارات فالمعلومات تعتبر من أهم تعد      

الموارد المتاحة في أي مؤسسة وقبل التطرق إلى مفهوم نظام المعلومات يجب أو ال التطرق إلى مفهوم النظام 
لى مفهوم المعلومة.  وا 
 أو ال: تعريف النظام 
 يفات للنظام من مختلف الباحثين والكتاب وهذه بعضها:هناك العديد من التعر 

يعرف بأنه مجموعة من العناصر أو المكونات المرتبطة والمتفاعلة مع بعضها البعض والتي تعمل معا       
 الخبرات، ضمن بيئة معينة لتحقيق هدف محدد وتشمل هده المكونات: اإلجراءات، الموارد، األجهزة، األفراد،

قت وكل ما يحتاج له النظام من تسهيالت، إن النظام هوداك الكل المنظم الذي يجمع بين مكوناته األموال والو 
ترتيبا موحدا ويرتب مكوناته في عالقات تبادلية منطقية وال يمكن عزل واحد منها عن اآلخر فكل مكون يحتفظ 

 1بخصوصيته إال أنها في النهاية تمثل جزءا من كل متكامل 
نه مجموعة من األجزاء التي ترتبط ببعضها ومع البيئة المحيطة وهده األجزاء تعمل كمجموعة كما يعرف على أ 

 2واحدة من اجل تحقيق أهداف النظام 
ويعبر على النظام كذلك على أنه مجموعة من العناصر التي تحكمها عالقات تفاعل وتبادل واتساق للوصول 

 3لألهداف المحددة والمشتركة 
 يانات المعلومة والمعرفة  ثانيا: مفهوم الب

 يعتمد النظام الرقابي بشكل كبير على المعلومة وسنعالج هذه الفكرة من خالل التطرق إلى النقاط التالية:     
البيانات: هي الشكل الظاهري لمجموعة حقائق غير منظمة قد نكون حقائق أو تصورات في شكل أرقام، 1-

ا البعض وال تعطي معنى وهي منفردة. إنها قياسات بدون محتوى أو كلمات، صور أو رموز ال عالقة بين بعضه
تنظيم تجمع عن طريق المالحظة أو المشاهدة أو االستقصاء ويمكن أن تخزن بأسلوب معين. هي المادة الخام 
التي تدخل كمدخالت ليتم معالجتها لتعطي معلومات على شكل مخرجات لذلك فإن البيانات قبل معالجتها قد ال 

 4ون صالحة ومفيدة التخاذ القرار تك
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 المعلومة: تعددت التعاريف حول ماهية المعلومة وفيما يلي بعض التعريفات:2-

هي المعرفة التي تنتج من عمليات معالجة البيانات وتساعد متخذي القرار في أي منظمة على اتخاذ القرارات      
واالستنتاجية بشكل أكبر من االعتماد على طريقة التخمين  الالزمة لهم من خالل االعتماد على الطرق التحليلية

 1أو الحكم الحدسي والتي تضطر اإلدارة إلى اللجوء إليها في غياب المعلومات حيث أن المعلومات تزيد المعرفة
 تعرف أيضا على أنها بيانات تم وضعها في محتوى أو إطار مستهدف 

 كد نتيجة تلقي رسالة معينة هي حجم أو كمية أو مدى التخفيض في عدم التأ
هي المخرجات الناتجة من تشغيل نظام المعلومات والتي تعبر عن خصائص محددة كمستخدمي المعلومات في 

 2المنظمة 
 

 : مفاهيم أساسية حول المعلومات01الشكل رقم

 
نيل  ر مذكرة مقدمة ضمن متطلباتنظام المعلومات ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية، حالة الجزائ العثماني مصطفى، المصدر:

 27ص ،2008ة، شهادة الماجستر في علوم التسيير فرع مالية ومحاسبة

يمثل هدا الشكل مفهوم المعلومات و أهميتها بالنسبة لإلدارة و اإلداريين وذلك من خالل ما يقدمه من معلومات و بيانات مساعدة 

 خاد القرارلتأدية وظائفهم : تخطيط ، التنظيم ، الرقابة ، ات

المعرفة: هي الفهم المكتسب من خالل الخبرات والدراسة إنها معرفة كيف ؟ أي كيف تعمل األشياء التي تمكن 3-
 1الشخص من إنجاز مهمة خاصة؟ وقد تكون حقائق تراكمية أو قواعد إجرائية أو توجيهات 
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 ثالثا: تعريف نظام المعلومات
اخل المؤسسة نظرا لمساهمته الفعالة في اكتشاف األخطاء والمعيقات يكتسي نظام المعلومات أهمية كبيرة د    

المستقبلية لنشاط المؤسسة وقد تعددت التعريفات لهذا النظام فهناك من عرفه على أنه:  مجموعة من اإلجراءات 
علومات أن التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغيل وتخزين المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات والرقابة ويمكن لنظم الم

 2تساعد المديرين والعاملين في تحليل المشكل وتطوير وخلق المنتجات الجديدة 
كما يعرف نظام المعلومات بأنه مجموعة من األفراد والتجهيزات واإلجراءات والبرمجيات وقواعد البيانات التي    

 3لمستفيد تعمل يدويا أو آليا على جميع المعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم بثها ل
كما يعرف نظام المعلومات على أنه إطار يتم من خالله تنسيق الموارد )البشرية واآللية( لتحويل المدخالت  

 4)البيانات( إلى مخرجات )المعلومات( تحقيق أهداف المشروع 
 المطلب الثاني: مكونات وخصائص نظام المعلومات 

   أو ال: مكونات نظم المعلومات
مكونة للنظام هي تلك األجزاء المادية التي تدخل في تكوينه وتضمن القيام بوظائفه بالشكل العناصر ال      

 :5السليم وهي تنقسم لألجزاء التالية 
األجهزة: يمكن أن تتضمن أجهزة نظام المعلومات كل من اآلالت الكاتبة، اآلالت الحاسبة، الحاسوب االلكتروني 

 ئل أخرى مثل الهاتف المكتب....الخ بأجزائه المختلفة والمكملة وكذلك وسا
وسائل حفظ وتخزين البيانات: هي كل ما يسمح بتخزين المعلومات مثل الملفات، المستندات المكتوبة وآالت 

 التصوير في النظم اليدوية إضافة إلى االسطوانات الممغنطة والبطاقات المثقبة وجهاز اإلعالم اآللي 
لنظم المعلومات المبنية على أساس الحسابات اإللكترونية فقط ويمكن التمييز البرامج: وهي من األجزاء المادية 

 بين نوعين من البرامج: 
 الحواسب  برامج النظام: هوما يستطيع الحاسوب ان يفعله ويعدها صانعو-  
 برامج تطبيقية: هي ما يطلب من الحاسب ان يفعله وتكون خاصة بالوظائف المعينة مثل برنامج األجور،-  

 الموردون، والمستخدم هو الذي يعده.
إجراءات التشغيل: هي من األجزاء المادية للنظام كونها تكون مطبوعة في كتيبات تدعى دليل التشغيل ويمكن -  

التمييز بين نوعين من هذه اإلجراءات إحداهما لمستخدمي النظام وهو يتضمن التعليمات الخاصة بإعداد البيانات 
فة إلى تعليمات استخدام وتشغيل الحاسوب أما الثاني خاص بالعاملين المشغلين للحواسب وكيفية إدخالها إضا

 اآللية 
العنصر البشري: ويعتبر من األجزاء الهامة ويتضمن محللي ومصممي النظم وواضعي البرامج المشاركين  -  

سؤولين عن جمع وحصر وا عداد في عملية التحليل وتصميم وتنفيذ وتطوير نظم المعلومات إضافة إلى األفراد الم
  .البيانات في شكل مدخالت وأخيرا المستخدمين النهائيين للنظام
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 ثانيا: خصائص ووظائف نظام المعلومات 
 :1من أهم المميزات الواجب توفيرها في نظام المعلومات نذكرمميزات نظام المعلومات: -1

المعين وتميزه عن األشياء األخرى المشابهة له، خصائص تمييزية: وهي الخصائص الالزمة لتعرف الشيء  -    
فرضنا أن أحد محللي النظام يرغب في تصميم نظام معلومات لشؤون الطلبة فإنه سيهتم بتحديد خصائص  فلو

الطلبة ذات الصلة بهدف النظام والتي تصلح كأساس للتفرقة بين طالب وآخر وفي نفس الوقت يتجاهل خصائص 
 أخرى 
مصاحبة: هي تلك الخصائص التي ال يؤثر عدم تواجدها في التعرف على الشيء المعين أو الخصائص ال -    

 تمييزه 
 وهناك خصائص عامة نذكر منها:

 .توافق النظام مع البيئة الخارجية 
 .خطوط اإليصال بين األنظمة الفرعية 
 .التغذية العكسية 
 .مراعاة العالقة بين قيمة المعلومات وتكلفة الحصول عليها 
 استخراج المعلومات  مدة 
  التوجه السليم للمعلومات: إن عملية التوجه ال بد أن تخضع لمجموعة من القواعد هي: مناسبة المعلومات

 لنوعية مستخدميها، مراعاة تقديمها بالقدر الكافي وتوضيح درجة الدقة في إعدادها للمعلومات.

 وظائف نظم المعلومات    2-
ة ومتعددة وتتف أو ت أهميتها من وظيفة ألخرى وكل هذه الوظائف أساسها إن وظائف نظم المعلومات متنوع

يصالها إلى مواقع طلبها  المعلومات فهي تتلخص في تجميع المعلومات ثم معالجتها وتخزينها وبعد ذلك توزيعها وا 
 :2وهي كما يلي

ويتم تسجيلها والتأكد من  تجميع البيانات: وتبدأ بجمع البيانات من مصادرها المختلفة إلى نظام المعلومات -
مدى صحتها ودقتها والمصادقة عليها، بعدها يتم تصنيفها تبعا ألماكنها الرئيسية وبعدها نقل هذه البيانات 
 من منطقة الحصول عليها إلى أماكن تشغيلها ويتم حسب الخطوات التالية: اإلصغاء، الجمع، والتخزين.

 تشغيل ومعالجة البيانات  -
 وتتكون من ثالثة مراحل: تخزين وتحديث واستدعاء إدارة البيانات:  -
 رقابة وحماية البيانات  -
 إنتاج المعلومات  -
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 : وظائف ومهام نظم المعلومات02الشكل رقم

 
العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية، حالة الجزائر مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  :المصدر
 36ص 2008جستر في علوم التسيير فرع مالية ومحاسبة، أكتوبر شهادة الما

 
 التحديات التي تواجه نظم المعلوماتالمطلب الثالث: أنواع نظم المعلومات و 

 أو ال: أنواع نظم المعلومات  
 :1هناك عدة تصنيفات ألنظمة المعلومات وهي كما يلي

 : التصنيف حسب وسائل العمل والتشغيل.أ
 االمتداد الجغرافي  : التصنيف حسب ب
 : التصنيف حسب المستوى اإلداري المستهدف ج

 وهناك تصنيف آخر:
ويعتبر النظام المغلق حالة نظرية أكثر منها واقعا عمليا، ذلك ألن جميع النظم تتفاعل عادة مع  النظم المغلقة:

طقس والمناخ، وبيئة العمل من البيئة المحيطة بها بصورة ما، فنظم النقل الجوي أو البري تتأثر عادة بظروف ال
 حيث االنتظام أو اإلضراب، البيئة السياسية من سالم أو حرب، وحالة الطقس وما شابه ذلك.
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 99ص  2002للنشر، 



: يعتبر النظام مغلقا نسبيا اذا كان يتفاعل مع البيئة المحيطة به بطريقة محددة ومعرفة وقابلة النظم المغلقة نسبيا
يا جيد التصميم إذا أمكنه تحديد شكل تفاعالته مع البيئة المحيطة به للتحكم فيها، ويكون النظام المغلق نسب

والتحكم فيها، غير أنه ال يمكن إلغاء هذه التفاعالت، فنجد مثال أن شركات الطيران تستخدم الرادارات والتقنيات 
 روف.األخرى للعمل في نطاق الظروف الجوية السيئة مع تفادي الحوادث التي قد تنجم عن مثل تلك الظ

يعتبر النظام مفتوحا إذا كان تأثير البيئة المحيطة بالنظام غير محدودة وغير قابل للتحكم فيه،  النظم المفتوحة:
ومن ثم فانه عالوة على وجود مدخالت للنظام من البيئة المحيطة ومخرجات من النظام إلى تلك البيئة فإن 

ر غير القابل للتحكم فيه نتيجة لتف أو ت وتباين المدخالت إجراءات تشغيل مثل هذا النظام المفتوح تتعرض للتأثي
 غير القابلة للتحكم فيها.

يعتبر النظام واحدا من مجموعة نظم التغذية العكسية إذا تمت إعادة بعض من  نظم التحكم بالتغذية العكسية:
ية لتوفير إمكانية التغذية مخرجاته إلى النظام في صورة مدخالت له، ويتم عادة تصميم العديد من النظم المحاسب

 العكسية ألغراض الرقابة.
 التحديات التي تواجه نظم المعلومات ثانيا:
 :(1)مع تطور نظم المعلومات في العالم وزيادة استعماالتها ظهرت العديد من التحديات نذكر منها 
 بعض المعلومات الهامة ال يمكن إدخالها في النظام:  .1
 رورية لعمليات صنع القرارات من طبيعة ال تسمح بعملية اإلدخال في تعتبر بعض المعلومات الض   

نظم المعلومات وذلك لصعوبة التعبير عنها بشكل نظامي، على سبيل المثال األفكار بشأن تقديم منتجات 
 جديدة، آراء المستهلكين حول منتوج معين، خطط المنافسين. 

 ا من خالله:المعلومات عادة ما تحتاج إلى سياق يمكن تفسيره  .2
غالبا ما تهتم نظم المعلومات في المنظمات بالبيانات الكمية نظرا لسهولة إدخالها، وهذه البيانات قد ال تكون   

على درجة عالية من األهمية عند اتخاذ القرارات االستراتيجية في المنظمة ما لم يتم ربطها مع معلومات 
حد كبير على وجود سياق يتم تفسيرها من خالله، يتوقف هذا  أخرى، وبالتالي فإن قيمة المعلومات تتوقف إلى

السياق على ما يتوافر لمستخدم المعلومات من معرفة أساسية، مثال ذلك رصيد المخزون ال يكون له قيمة إال 
 إذا تم ربطه بمعلومات أخرى مثل حجم الطلب المتوقع.

 قيمة المعلومات تتناقص بمرور الزمن:  .3
علومات بشكل سريع مع مرور الزمن، فالمعلومة ذات القيمة العالية اآلن قد ال تكون كذلك تتناقص قيمة الم   

مستقبال، فتوقيت ظهور المعلومة يحدد إمكانية االعتماد عليها في اتخاذ القرارات. فمثال رصيد المنظمة في 
ا الشيك تصبح هذه أحد البنوك يمثل معلومة ذات قيمة عند لحظة إصدار شيك معين ولكن بمجرد إصدار هذ

 المعلومة عديمة القيمة.
 التغيرات البيئية تؤدي إلى تغيرات في االحتياجات من المعلومات:  .4

نتيجة لديناميكية البيئة المحيطة بنظم المعلومات فقد تواجه المنظمة بعد إنفاقها مبالغ طائلة   ومجهودات     
احتياجاتها في ضوء حصتها في السوق بأنه تم ضخمة أثناء دراستها القتناء نظام معلومات معين يخدم 
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إدماجها مع منظمة أخرى أو ظهور تشريعات جديدة مما يؤدي إلى تغير حصتها في السوق ومن ثم يصبح ما 
 بذلته المنظمة من مال وجهد غير ذي جدوى نتيجة للتغيرات التي حدثت.

 تكنولوجيا الحاسب اآللي في تغير سريع:  .5
السريع والملموس في تكنولوجيا الحاسبات من التحديات التي تواجه نظم المعلومات حيث بعد التغير والتطور   

أن هذا التطور يؤدي إلى تقادم نظم المعلومات المبنية على الحاسب اآللي بعد فترة قصيرة من اقتنائها مما 
الحالي وهوما تفضله يؤدي إما إلى تغيير النظام وما يترتب عليه من أعباء مالية أو اإلبقاء على النظام 

 المنظمات توفيرا للتكاليف وهوما يؤدي إلى استخدام نظم المعلومات أقل حداثة ولفترات طويلة نسبيا.
 النقص الملحوظ في العمالة الفنية الماهرة:   .6
أدى نقص المبرمجين ومحللي النظم ذوي المهارة العالية إلى زيادة تكاليف عنصر العمل وارتفاع معدل    

ن بين العاملين في إدارات وأقسام نظم المعلومات بالمنظمات، كما أدى زيادة الطلب تطبيقات الحاسب الدورا
إلى زيادة النقص في العمالة الفنية الماهرة والمتخصصة، ترتب على ذلك وجود فجوة في نظم المعلومات 

 بالمنظمات مداها الزمني يتراوح بين سنتين وأربع سنوات.
 الة في تغير مستمر:المتطلبات من العم  .7
إن تعلم الفرد لمهنة مرتبطة بالحاسب اآللي ثم استمرار مزاولته لها مدى الحياة أمر غير وارد، فنتيجة للتطور   

السريع في تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات، والصلة الوثيقة بين تكنولوجيا المعلومات وحياة المنظمات فقد 
داريون تعلمهم وتدريبهم بشكل متكرر ومستمر حتى يواكبوا التغيرات السريعة استلزم األمر أن يعيد العاملون واإل

 بما لديهم من أدوات. 
 التوقعات المغالى فيها: .8

يدرك القليل من األفراد أن هناك مجهودا أو تكلفة تبذل من أجل الحصول على نظام فعال للمعلومات وقد 
لومات في العديد من التطبيقات التي يمكن مالحظتها مثل ظهر هذا االتجاه كنتيجة لفعالية استخدام نظم المع

حجز تذاكر الطيران، وبرامج الفضاء، وقد أدى هذا إلى أن المدراء يتصورون أنه يمكن تصميم نظام معلومات 
 متكامل يربط المنظمة ككل بأقل تكلفة وخالل فترة زمنية وجيزة بغض النظر عن حجم المنظمة.

 ام المعلومات الجبائي   المطلب الرابع: مفهوم نظ
 أو ال: تعريف نظام المعلومات الجبائي

تعتمد أي إدارة للقيام بمهامها التخطيطية والتنظيمية والرقابية في مجال تخصيص الموارد االقتصادية على       
خالله  المعلومات والبيانات المتحصل عليها من نظام المعلومات، وبالتالي فنظام المعلومات: هواطار يتم من

تنسيق الموارد البشرية والمادية لتحويل البيانات  وهي المدخالت إلى  مخرجات وهي المعلومات لتحيق أهداف 
 1مسطرة

وانطالقا مما سبق يمكن تعريف نظام المعلومات الجبائي على أنه هو االطار الذي يتم من خالل تنسيق ومزج 
نات والمعطيات الجبائية، والتي تعتبر مدخالت نظام المعلومات الموارد المادية والمالية والبشرية لتحويل البيا
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الجبائيإلى  مخرجات، وهي المعلومات الجبائية لتحقيق االهداف المسطرة من اإلدارة الجبائية وبالتاني فنظام 
 المعلومات الجبائي يتكون يتكون من:

 بيانات جبائية -
 معلومات جباية -

 ومات، متعلقة بمدى أدائه للمهام والوظائف المسندة اليه،كما أن كفاءة وجودة أي نظام المعل   
هذه المهام والوظائف التي بموجبها يقوم بتحويل المعطيات والبيانات من مصادرها المتعددة وتحويلها إني 

   .رة الجبائية١معلومات جباية لإلد
 ثانيا: نظام المعلومات الجبائي للمنشأة

اإلدارة الجبائية بتقديم معلومات مختلفة للمؤسسة، يحولها نظام المعلوسات  تقومنظام المعلومات الجبائي:   -  
الجبائي للمؤسسة إلى  شكل قاعدة بيانات، حيث تستخدم بهدف القدرة على استرجاع وفرز البيانات بالسرعة 

ي امداد اإلدارة والكفاءة المناسبة والتي تعتبر كمؤشر للمشروعات الناجحة  ويعتبرهدف نظام المعلومات الجبائي ف
 :1بالمعلومات الالزمة التخاذ القرارات، والذي يمكن تحديقه من خالل

 .تجميع وتخزين البيانات المالئمة -
 .تشغيل البيانات الجبائية في نمانج القرارات -
 .الجبائية٠إعداد تقارير المعلومات الجبائية النلنجة لتقديمها لإلدارة-

 
 لومات الجبائي: مصادر نظام المع03الشكل رقم

 
وم العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية، حالة الجزائر مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستر في عل المصدر:

 120ص 2008التسيير فرع مالية ومحاسبة، أكتوبر 
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 :مدخالت نظام المعلومات الجبائي -

ات الجبائي، لتشمل مدخالت كل نوع من أنواع الضرائب التي تتحملها المؤسسة، تتعدد مدخالت نظام المعلوم
 والتي يحتاجها النظام للقيام بعملية المعالجة كما يلي: 

 المدخالت الخاصة بتحديد الضرائب على أرباح الشركات -أ
لها المؤسسة إلى  معلومات يحتاج نظام المعلومات الجبائي لتحديد مقدار الضريبة على أرباح الشركات التي تتحم

 التالية:
 .معلومات حول الربح الصافي -
 معلومات حول المعدالت الضريبية: -
 معلومات حول تخفيض الضريبة على أرباح الشركات -

يحتاج نظام المعلومات الضريبي لتحديد مقدار ب: المدخالت الخاصة بتحديد الضريبة على الدخل االجمالي: 
 إلجمالي التي تتحملها المؤسسة إلى  معلومات التالية:الضريبة على الدخل ا

معلومات حول الدخل الصافي اإلجمالي للمؤسسة: أي معلومات حول المبلغ اإلجمالي للمداخيل الصافية  -
 الفئوية، ناقص األعباء القابلة للخصم، كما يلي:

 معلومات حول المبلغ اإلجمالي للمداخيل الصافية الفئوية:  *
 ت حول األعباء القابلة للخصممعلوما  *
 معلومات حول معدالت فرضن الضريبة: يوجد في الضريبة على الدخل اإلجمالي نوعين من المعدالت: -

 المعدل التصاعدي * 
 معدالت االقطاع من المصدر  *
 المعلومات الخاصة بالتخفيضات -

 :ج: المدخالت الخاصة بتحديد الرسم على القيمة المضافة
المعلومات الضريبي لتحديد مقدار الرسم على القيمة المضافة الذي تتحمله المؤسسة إلى  معلومات  يحتاج نظام

 التالية:
 معلومات خاصة بتحديد وعاء الرسم على اليمة المضافة -
 معلومات خاصة بمعدل الرسم على العمة المضافة: -

مات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق ويشمل رقم األعمل الخاضع للرسم: ثمن البضائع أو األشفل أو الخد
 .والرسوم، باستثناء الرسم على العمة المضافة ذاتها

ويحتاج نظام المعلومات الضريبي لتحديد مقدار الرسم على النشاط المهني الذي تتحمله المؤسسة إلى  المعلومات 
 الئالية:

النشاط المهني يجب توفر المعلومات  معلومات حول المبلغ المستحق: لتحديد المبلغ المستحق للرسم على -
 التالية:

 .قيمة اإليرادات اإلجمالية التي تحععها المؤسسة                  *



 قيمة رقم األعمل الذي تحععه المؤسسة                   *
 معلومات حول التخفيضات : تختلف أشكل التخفيضات التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسة، والتي يجب أن -

 يأخذها نظام المعلومات الجبائي في الحسبان عند تحديد المبلغ المستحق للرسم على النشاط المهني.
بعد االنتهاء من عملية معالجة المعلومات المتعلقة بتحديد مقدار العبء  ثالثا: مخرجات نظام المعلومات الجبائي:

طة بنشاطها ونتائجها، تلي مرحلة ئقديم الضريبي الذي تتحمله المؤسسة لكل نوع من أنواع الضرائب المرتب
معلومات في أشكال مناسبة لمختلف األطراف، سواء داخلية وأهمها متخذي القرار، واما أطراف خارجية ومنها 

 .اإلدارة الجبائية
وتظهر المعلومات الجبائية الخاصة بالمؤسسة ضمن تقوير التسيير أو تقرير النشاط السنوي للمؤسسة، حيث يبين 

مختلف الضرائب التي تتحملها المؤسسة في وائمها الماية السنوية، باإلضافة إلى  تحليل هذه األعباء وتليرها فيه 
 .على نتائج المؤسسة

والمالحظ أن المعلومات المرتبظة بمختلف أنواع الجبائية والتي تهدمها المؤسسة إلى  اإلدارة الجبائية في مختلف 
ن نات أشكال خاصة، حيث تهوم المؤسسة بمأل استمارات أو وثائق تتحصل األو قات ) شهر، فصل، سنة (، تكو 

عليها من مصالح اإلدارة الجبائية التابعة لها اقليميا. وكل هذا التناسق والتكامل دن النظامين يزبد من فعالية 
 الرقابة الجبائية وزياد موارد الميزانية من خالل المداخيل الجبائية.

 لومات: نظم المع04الشكل رقم

 
المصدر: العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية، حالة الجزائر مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 

 32ص 2008الماجستر في علوم التسيير فرع مالية ومحاسبة، أكتوبر 
 
 
 
 
 



 المبحث الثاني: نظام المعلومات المحاسبي
المحاسبي من أهم النظم المكونة لنظام المعلومات اإلدارية في المؤسسة االقتصادية،  يعد نظام المعلومات 

بصفته منتجا للمعلومات التي تهم مختلف األطراف الداخلية والخارجية المستفيدة من هذا النظام، بعد المرور 
ات ال يمكن أن تتم إال بعد بعد بعملية المعالجة للبيانات التي تم إدخالها في النظام، حيث أن عملية إدخال البيان

تحديد المخرجات المطلوبة، والتي يقوم بتحديدها مصمم النظام، وذلك لغرض تفادي الحصول على معلومات غي 
 مفيدة أو زائدة. 

 
 المطلب األول: تعريف نظام المعلومات المحاسبي 

الجة العمليات المالية وتحويلها إلى هو أحد مكونات نظام المعلومات اإلدارية والذي يهتم بجمع وتصنيف ومع   
معلومات وتوصيلها إلى األطراف المختلفة ذات العالقة من أجل ترشيد قراراتها ويتكون هذا النظام من األشخاص، 

 . 1اإلجراءات وتكنولوجيا المعلومات
قسام واألطراف كما يعرف بأنه الجهة المسؤولة عن توفير المعلومات المالية والكمية لجميع اإلدارات واأل   

األخرى أي أن نظام المعلومات المحاسبي يعد أحد المكونات التنظيم اإلداري الذي يختص بجمع وتبويب ومعالجة 
 2وتحليل وتوصيل المعلومات المالية والكمية التخاذ القرارات إلى األطراف الداخلية والخارجية 

اإلدارية داخل المؤسسة في مجال األعمال إذ يقوم  ويعرف بأنه الجزء األساسي والهام من نظم المعلومات    
بحصر وتجميع البيانات المالية والمحاسبية من مصادر خارج وداخل المؤسسة ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات 

 3وتحويلها إلى معلومات مالية ومحاسبية مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل هذه المؤسسة 
 ظم المعلومات المحاسبيالمطلب الثاني: مكونات ن

 :4يتكون نظام المعلومات المحاسبي من أربع مكونات أساسية وهي
وحدة تجميع البيانات: وهو جزء الذي يقوم بجميع البيانات من البيئة المحيطة بالمشروع عن طريق  -

ا المحاسب التغذية العكسية بالمالحظة والتسجيل وتتمثل هذه البيانات في األحداث والوقائع التي يهتم به
 ويرى أنها مفيدة ويجب الحصول عليها وتسجيلها 

وحدة تشغيل البيانات: البيانات المجمعة بواسطة نظام للمعلومات قد يتم استخدامها في الحال إذا ما وجد  -
أنها مفيدة لمتخذي القرار في لحظة تجميعها ويظهر ذلك السهم الموصل بين وحدة تجميع البيانات 

الموصلة إلى متخذي القرار ولكن في غالب األحيان تحتاج هذه البيانات إلى تشغيل وقنوات المعلومات 
وا عداد لتكون معلومات مفيدة لمستخدمي القرارات وبالتالي فإنها ترسل أو ال إلى وحدة التخزين في نظام 

 معلومات محاسبي 
الة عدم استخدامها مباشرة وحدة التخزين واسترجاع البيانات: وتختص هذه الوحدة بتخزين البيانات في ح -

 والحفاظ عليها لالستخدام في المستقبل أو إلدخال بعض العمليات عليها قبل إرسالها إلى متخذي القرارات 
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وحدة توصيل المعلومات: قنوات المعلومات هذه هي الوسيلة التي يتم بها نقل وتوصيل البيانات  -
حتى تصل إلى متخذي القرارات اإلدارية وقد  والمعلومات من وحدة إلى أخرى داخل النظام المحاسبي

 تكون هذه القنوات آلية أو يدوية على شاشات أو على ورق حسب الغرض واإلمكانيات المتاحة 

 المطلب الثالث: وظائف نظام المعلومات المحاسبي والجهات المستفيدة من المعلومات
 أو ال: وظائف نظام المعلومات المحاسبي

 :1التي يقوم بأدائها نظام المعلومات المحاسبي على وظيفتين أساسيتين وهمايمكن إجمال الوظائف 
الوظيفة التوثيقية: وهي الوظيفة األقدم في وظائف نظام المعلومات المحاسبي وكانت حتى عقود خلت  -

الوظيفة الوحيدة لنظم المعلومات المحاسبية، وفي ظل هذه الوظيفة تتمثل وظيفة المحاسبة في تسجيل 
 م كل العناصر واألحداث االقتصادية في المنظمة ومعالجة البيانات الناتجة وتقوي

 الوظيفة اإلعالمية  -
مع التطور االقتصادي لم يعد الدور التوثيقي للمحاسبة كافيا فقد ظهرت عدة ظواهر دفعت باتجاه تطوير 

اسبة، تستخدم المعلومات المحاسبة لتلعب دورا إعالميا أو ما يطلق عليه أحيانا الوظيفة األدواتية للمح
المحاسبية في إطار هذه الوظيفة كأداة للتخطيط والرقابة ضمن المنظمة وكذلك من اجل المساعدة في 
عملية اتخاذ القرارات الرشيدة من قبل مستخدمي هذه المعلومات ويمكن اعتبار الوظائف التالية ضمن 

 الوظيفة اإلعالمية للمحاسبة:
تلعب المحاسبة دورها كأداة تخطيطية بشكل عام من خالل استخدام كل المحاسبة كأداة تخطيطية:  -أ

حدى األدوات  الحسابات والقوائم التخطيطية، وهذه الحسابات أصبحت جزء ال يتجزأ من المحاسبة وا 
 الهامة أثناء العملية التخطيطية 

تي تعدها والتي تعكس المحاسبة كأداة رقابية: تقوم المحاسبة بالدور الرقابي من خالل كل الحسابات ال -ب
وتحدد مدى تحقيق األهداف التي تفتحها الحسابات التخطيطية، كذلك فإن العمل الحسابي هو عمل 
جراءاته عبر المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية للتأكد من صحة البيانات ومدى مطابقتها  رقابي وا 

 للواقع 
 ذ القرارات المحاسبة كأداة لتقديم المعلومات المساعدة في اتخا -ت

يجب أن تساهم المحاسبة في اتخاذ القرارات عن طريق تزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة التخاذ 
قرارات وهنا يتوجب على المحاسبة تقديم معلومات من نوع خاص تكون متوافقة مع مراحل اتخاذ 

 القرار اإلداري وطبيعته وهي: 
 اإلشارة إلى نشوء مشكلة معينة  -
 الممكنة لحل المشاكل  تقديم البدائل -
 تقديم صورة عن إمكانيات تطبيق البدائل المختلفة  -
 تقديم المعلومات حول مساهمة كل بديل من البدائل في تحقيق أهداف المنظمة  -
 تقديم معلومات حول نتائج الفعلية إلدخال البديل في حيز التطبيق  -
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 لجهات المستفيدة من المعلومات المحاسبية ا ثانيا:
المعلومات المحاسبية األساس الذي يعتمد عليه عدد كبير من المستخدمين في عملية اتخاذ القرار وذلك  تشكل   

بإجراء عملية تقدير لما سيكون عليه الوضع في المستقبل باالعتماد على معلومات محاسبية مسجلة عن فترات 
 :1ماضية، وتخدم المعلومات المحاسبية العديد من المستخدمين وهم 

 المنظمة  مالك -
 حملة سندات القرض  -
 الدائنون والمصارف  -
 المؤسسات الحكومية  -
 اإلدارة  -
 نقابات العمال  -
 الجمهور  -

 : مراحل تطوير نظام المعلومات المحاسبي  المطلب الرابع
 :2يتم تطوير نظام المعلومات المحاسبي بعدة مراحل متتالية والتي سنوردها كاآلتي  

المحاسبي: إن أي عمل ناجح البد له من تخطيط مسبق، ويعرف التخطيط في  مرحلة تخطيط نظام المعلومات -1
أدبيات اإلدارة بأنه عملية ذكية وتصرف ذهني لعمل األشياء بطريقة منظمة للتفكير قبل العمل، والعمل في ضوء 

اسبي لمنشأة الحقائق بدال من التخمين، فإذا ما أسقطنا هذا التعريف على العمل في تطوير نظم المعلومات المح
ما وجدنا أهمية وجود تصرف عقالني مبني على وضع سيناريوهات مترابطة لهذا التطوير وبالتالي القيام به على 

 أساس العلم قبل العمل، وحتى تتم هذه المرحلة ال بد أن تمر بعدة خطوات وهي كالتالي:
تسجيل البيانات، إعداد دراسة الجدوى، جمع و  التعريف بالمشكلة، تحديد أهداف النظام، تحديد محددات النظام،

 عرض دراسة النظام، اتخاذ قرار االستمرار في التطوير. 
مرحلة تحليل نظام المعلومات المحاسبي: فتحليل نظام المعلومات المحاسبي يهدف إلى معرفة أجزائه التفصيلية،  -2

ت المحاسبي الجديد، ويمكن أن نجمل وكيف تترابط هذه األجزاء لتكوين فكرة شاملة حول متطلبات نظام المعلوما
ضرورة هذه المرحلة في تحديد متطلبات نظام المعلومات المحاسبي من خالل معرفة مدخالت من بيانات 

حصائية ومالية مثبتة وأو راق ثبوتية مدخلة للنظام ومن ثم تحديد ما يجري على هذه البيانات من  اقتصادية وا 
 وصول إلى المعلومات المخرجة من النظام على شكل تقارير.معالجات حسابية وحاسوبية من أجل ال

مرحلة تصميم نظام المعلومات المحاسبي: يمكن تعريف تصميم النظام على أنه تشكيل المخطط العام للنظام 
 بشكل كامل، بحيث يجب أو ال تحديد األهداف العريضة ووظائفه وبناء على هاتين األخيرتين تتم عملية تحديد

التفصيلية للنظام من خالل تحديد بدائل النظام، وتحديد مواصفات النظام الصمم، ثم إعداد وتقديم المواصفات 
 مواصفات تصميم النظام
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تبدأ عملية تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي باختيار الموقع المادي الذي  مرحلة تنفيذ نظام المعلومات المحاسبي: -4
بية من خالل أفراد النظام مستخدمين لهذا الغرض تكنولوجيا ستمارس على أرضه اإلجراءات والمهام المحاس

المعلومات من حاسبات إلكترونية وبرمجيات تطبيقية وقواعد بيانات واتصاالت. بعد االتفاق على طبيعة بيئة 
مجة العمل فإنه يتم اختيار المعدات اإللكترونية والميكانيكية والكهربائية التي ستعمل في النظام وكذلك لغات البر 

التي ستبرمج البرمجيات التطبيقية المحاسبية، وبعد اختيار المعدات ولغات البرمجة من خالل جداول التقييم لها 
فإنه يأتي بعد ذلك تركيب المعدات في بيئة العمل التي حددت ومن تحميل الحاسبات بلغات البرمجة التي سيتم 

 .1استخدامها لبرمجة المخططات والتصاميم
يتم اختيار طريقة البرمجة، فهل ستكون برمجة كالسيكية تعتمد على اإلجراءات أم برمجة تستخدم وبعد ذلك    

التقنيات الحديثة كالبرمجة بالكينونات وميزة هذه األخيرة أن لديها إمكانية إعادة الهندسة واالستعمال للكينونات في 
ند االنتهاء من هذه المرحلة فإنه يتم إعداد توثيق برامج تطويرية مستقبلية باإلضافة لسهولة التعديل والتحديث، وع

 كامل لها من جداول تقرير للمعدات ولغات البرمجة.
 
 :2العالقة بين نظام المعلومات الجيائي ونظام المعلومات المحاسبي -

 بعد أن يتحصل نظام المعلومات الجبائي على مختلف المدخالت األساسية من المعلومات التي تساعده على    
القيام بوظيفة التشغيل أو معالجة البيانات، أي تحديد مقدار العبء الضريبي الذي سوف تتحمله المؤسسة لكل 

نوع من أنواع االضرائب المفروضة عليها، تأتي مرحلة التسجيل المحاسبي لهذه األعباء أو التكاليف، والتي ليست 
ة إلى  نظام معلومات ذو طبيعة خاصة والذي من اختصاصى نظام المعلومات الضريبي، ومن هنا تبرز الحاج

 .يسمى بنظام المعلومات المحاسبي وذلك باالعتماد على تقنية المحاسبة الجبائية
والمحاسبة الجبائية هي ذلك النوع من المحاسبة الذي يهتم بالتقييد المحاسبي لمختلف األعباء الضريبية التي     

 .ية سواء كانت هذه الضرانب سنوية أو بمناسبة القيام بنشاط معينتتحملها المؤسسة خالل دورتها اإلستغالل
ومن خالل ما سبق نالحظ الترابط والتكامل بين كل من نظام المعلومات الضريبي ونظام المعلومات     

المحاسبي، فبدون هذا األخير ال نستطيع ادراج التكاليف الضريبية ضمن القوائم المالية التي تطالب بها إدارة 
لضرائب المؤسسة المعنية بالضرائب، باإلضافة إلى  عدم قدرة المؤسسة على تحديد تأثير هذه األعباء على ا

 .النتيجة اإلستغاللية للمؤسسة
ومن جهة أخرى ال يستطيع نظام المعلومات المحاسبي التخلي عن نظام المعلومات الضريبي الذي يعتبر     

لتسجيل المحاسبي لالعباء الضريبية، حيث يتم تسجيل العمليات في كقاعدة معلومات تمثل المصدر األساسي ل
اليومية والسجالت المحاسبية، حيث تستخدم هذه األخيرة لتسجيل بعض أنواع البيانات التي ال يوجد لها عالقة 
ام مباشرة مع المحاسبة  وفي النهاية يعتبر تكامل النظامين وسيلة ضرورية من أجل ضمان كفاءة وفعالية النظ

 المعلوماتي ككل على مستوى المؤسسة
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 خالصة الفصل:
 

إن التطور الحاصل في العالم ألزم على اإلدارة أن تطور نظام المعلومات الخاص بها لمواكبته وذلك من     
ومدة خالل مدى توافق النظام مع البيئة الخارجية ومراعاة العالقة بين قيمة المعلومات وتكلفة الحصول عليها 

 استخراج المعلومات وتوضيح درجة الدقة في إعداد المعلومات.
بقدرة نظم المعلومات " المحاسبي والجبائي " على توفير وزيادة  فمدى تحقيق اإلدارة الجبائية ألهدافه مرتبط

ى جودة المعلومات ومدى مصداقيتها مع مراعاة عامل الزمن أي قدرة اإلدارة الجبائية لتحويل المدخالت إل
 مخرجات لتحيق األهداف المسطرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري للرقابة الجبائية 
 

 ماهية الرقابة ومراحل تنفيذهاالمبحث األول: -   
اإلطار النظري للرقابة الجبائية وآليات المبحث الثاني: -    

 تفعيلها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 تمهيد الفصل: 
 
رقابة إحدى أهم الدعائم األساسية في المؤسسة االقتصادية فهي عملية ديناميكية مستمرة تتطلب تعد ال    

إجراءات مدروسة من أجل ضمان التماشي مع الخطط والسياسات التي تعتمد عليها المؤسسات في سير أعمالها 
صد التأكد والتحقق بأن هنا توافق ،فهي التي تحافظ على التوازن بين الوسائل واألهداف أو بين الجهود والنتائج بق

بين األداء الفعلي واألداء المقصود والمخطط له ، إن الرقابة كوظيفة إدارية أساسية في المؤسسة هي على العكس 
مما يتصور البعض من أنها تتبع التنفيذ فقط حيث تحاول كشف األخطاء واالنحرافات بل إنها عملية مستمرة منذ 

حلة األخيرة من التنفيذ ،فهي تضمن إنجاز العمليات الصحيحة وفي الوقت الصحيح بدأ التخطيط وحتى المر 
 وبالطريقة الصحيحة وعلى يد األشخاص المناسبين. 

 وبناء على ما سبق تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلي:
 ماهية الرقابة ومراحل تنفيذها.المبحث األول: 
 الجبائية وآليات تفعيلها.اإلطار النظري للرقابة المبحث الثاني: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المبحث األول: ماهية الرقابة ومراحل تنفيذها 
 

لتنفيذ األهداف وتحقيق غاية المنظمة ال بد من المتابعة والرقابة وفي هذا المبحث سنح أو ل التعرف على     
لب األول أما المطلب الثاني فستتناول مفهوم الرقابة من خالل التطرق إلى الماهية واألهمية وهذا من خالل المط

 فيه أشكال الرقابة لنصل إلى المطلب الثالث الذي سنتطرق فيه إلى مبادئ وآليات الرقابة 
 

 المطلب األول: مفهوم الرقابة 
الرقابة هي وسيلة اإلدارة لمتابعة التنفيذ والتحقق من األنشطة يتم وفقا للخطط الموضوعة وأن القرارات يتم    
 يذها على الوجه السليم وان األهداف المرغوبة في طريقها إلى التحقيق وأن النتائج المستهدفة يمكن تحقيقها.تنف

 أوال: تعريف الرقابة  
عرفها بعضهم بأنها الجانب األخير من العملية اإلدارية حيث تكتمل بوضع نظام رقابي فعال يضمن تحقيق      

ل هذه الوظيفة في مقارنة ما تم تنفيذه بالخطط الموضوعية واتخاذ مستوى مستمر ومرضي من األداء، وتتمث
اإلجراءات الصحيحة عندما ينحرف األداء الفعلي عن األداء المخطط ولهذا يمكن اعتبار الرقابة على أنها ذلك 

تنفيذه الجزء من وظيفة المدير التي تختص بمراجعة المهام المختلفة والتحقق مما تم تنفيذه ومقارنته بما يجب 
  1واتخاذ الالزم في حالة اختالف مسار االثنين 

كما يعرفها هنري فايلور: "تنطوي الرقابة على التحقق عما إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة،    
والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة وأن غرضها هو اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بقصد معالجتها ومنع 

 " 2حدوثها وهي تطبق على كل شيء، األشياء والناس واألفعالتكرار 
 3وعلى النحو الذي يراه طومسون فإن الرقابة هي جعل األشياء تتم طبقا للطريقة أو الخطط الموضوعة    

نقصد بالرقابة تلك السلطة التي يتمتع بها المدير في ممارسته للعملية اإلدارية أو عند ممارسه للعمل بمساعدة 
   4من المرؤوسين عدد

 ثانيا: أهمية الرقابة 
للرقابة أهمية كبيرة في التأكد من أن العمل قد تم في الوقت المعين والتكاليف المقررة وتبرز أهمية الرقابة       

 :5بعدة اعتبارات أهمها
 ارتباطها بالعملية اإلدارية ارتباطا وثيقا  -
ومهام المنظمة فمن خاللها يمكن قياس مدى كفاءة  إن عملية الرقابة تمثل المحصلة النهائية ألنشطة -

 الخطط الموضوعة وأساليب تنفيذها.
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 ترتبط الرقابة ارتباطا وثيقا بوظيفة التخطيط ألن التخطيط مطلب أساسي للقيام بالرقابة  -
 إن أي برنامج للرقابة يتطلب وجود هيكل تنظيمي والمتمثل في أو جه المسؤولية المختلفة للمديرين. -
لخطأ الصغير الذي ال يكتشف في وقته أي في يومه سيصبح خطأ كبيرا في اليوم الذي يليه لذا إن ا -

 فنظام الرقابة الفعال يمكن من اكتشاف األخطاء والقضاء عليها في وقتها.

 ثالثا: أهداف الرقابة 
ألهداف األساسية للرقابة إن المقصود بالرقابة ه وضرورة تأميم القيادة الناجحة في إدارة المؤسسة ومنه فإن ا    
 :1هي

 مساعدة اإلدارة على تحقيق النجاح وذلك بالتأكد من أن الخطة تتحرك في مسارها المرسوم  -
 التأكد من تنفيذ المهام المخططة ومعرفة مدى تنفيذ الواجبات  -
م لمنع اكتشاف األخطاء فور وقوعها أو عندما تكون في طريق الوقوع، لكي تعالج فورا أو يتخذ ما يستلز  -

 حدوثها.
المحافظة على حقوق األطراف ذات المصلحة في قيام المنشأة أو المنظمة مثل العاملين فيها والمتعاملين  -

 معها.
 التأكد من ان القوانين مطبقة تماما، وأن القرارات الصادرة محل احترام من طرف الجميع  -

 وهناك أهداف ثانوية أخرى تتمثل فيما يلي: 
 المتغيرات البيئية.تحقيق التوافق مع  -
 تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية  -
 المساعدة في التخطيط وا عادة التخطيط. -

 المطلب الثاني: أنواع الرقابة  
 : 2هناك العديد من أنواع الرقابة نذكر منها   
  الرقابة حسب المعايير وتتضمن رقابة على أساس اإلجراءات ورقابة على أساس النتائج: أوال

لرقابة على أساس االجراءات: تقوم الرقابة على هذا األساس بقياس التصرفات التي تصدر من ا 1-
المنظمات واإلجراءات، ويركز هذا النوع من الرقابة على التصرفات التي تصدر من وحدة اإلدارة العامة ومن 

 العاملين فيها وليس على ما تحققه هذه التصرفات من نتائج نهائية.
ى أساس النتائج: تقوم الرقابة على هذا األساس بقياس النتائج النهائية التي تحققها المنظمات الرقابة عل 2-

العامة وفق معاير يمكن قياسها موضوعيا، فهذا النوع من الرقابة ال يتابع التصرفات والنشاطات التي تقوم بها 
 ات.المنظمات العامة، إنما يرتكز فقط على النتائج التي تحققها هذه المنظم

  الرقابة حسب موقعها من األداء: ثانيا  
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الرقابة السابقة: وتسمى بالرقابة الوقائية تهدف لضمان حسم األداء أو التأكد من االلتزام بنصوص القوانين  -1
والتعليمات في إصدار القرارات أو تنفيذ اإلجراءات، كما تهدف إلى ترشيد القرارات وتنفيذه في صورة 

 سليمة وفعالة 
جراءات  الرقابة -2 الالحقة: وتسمى الرقابة البعدية وفي هذا النوع من الرقابة ال يتم تقويم تصرفات وقرارات وا 

 وحدات اإلدارة العامة إلى بعد حدوث تصرفات فعالً 

 الرقابة وفقا  لمصادرها: ثالثا  
على أو جه الرقابة الداخلية: يقصد بالرقابة الداخلية أنواع الرقابة التي تمارسها كل منظمة بنفسها  -1

 النشاطات والعمليات التي يؤديها والتي تمتد خالل مستويات التنظيم المختلفة.
الرقابة الخارجية: تعتبر الرقابة الخارجية عمالً  متممًا للرقابة الداخلية دالك ألنه إذا كانت الرقابة الداخلية   -2

ندئذ إلى رقابة أخرى خارجية. على درجة عالية من اإلتقان بما يكفل حسن األداء فإنه ليس ثمة داع ع
لذلك فإن الرقابة الخارجية في العادة تكون شاملة أو غير تفصيلية كما أنها تمارس بواسطة أجهزة مستقلة 
 متخصصة ما يكفل االطمئنان إلى أن الجهاز اإلداري للمنظمة أو المنشأة ال يخالف القواعد واإلجراءات 

 المطلب الثالث: مراحل الرقابة 
عملية الرقابة بعدة مراحل يطلق عليها دورة الرقابة والتي تبدأ من وضع المعايير حتى تنتهي بإجراءات  تمر   

 تصحيح األداء ويمكن توضيح أهم المراحل التي تمر بها الرقابة كما يلي: 
 أوال: مرحلة وضع المعايير:

مجموعه والمعايير ليست سوى خطط  وهي من أهم خطوات دورة الرقابة حيث تحدد مدى فاعلية نظام الرقابة في 
تصف ما يجب أن يؤدى أو يحدث، ويتم استخدامها في عملية المقارنة بين األداء الفعلي والمتوقع، ومن ثم تحديد 

 اإلنحراف وتقييم النتائج.
 ثانيا : مرحلة القياس والمقارنة:

ألداء في ضوء المعايير واألنماط الموضوعة وهي العملية الرقابية التي يتم فيها القياس أو بمعنى آخر تقييم ا    
سلفا، وفي الواقع العملي تظهر الكثير من االختالفات في تنفيذ المهام عما كان مخطط لها سواء في مستوى أداء 
 األفراد أو اإلدارات المختلفة، ومهمة القياس هنا في التأكد من قيام األفراد واإلدارات بتنفيذ الخطط والمهام المطلوبة 

 ثالثا : مرحلة القيام باإلجراءات التصحيحية:
وهي التي ينم فيها القيام باإلجراءات التصحيحية لالنحرافات السلبية التي ترتبط بالمسؤولية عن العمل فه     

والشخص الذي يحدد نوع اإلجراء التصحيحي المطلوب وبدون هذه الخطوة ال يكون هناك رقابة منظمة وال 
بما أن األعمال التي تنفذ هي من نتائج قرارات المسؤول عن العمل فهي إذا تعكس إجراءات تصحيحية، و 

الشخصية التي تعتمد على عوامل ظرفية أو بيئية، وبالتالي هي تؤثر كثيرا على نوع الرقابة ونوع اإلجراء 
حيحي ومنع التصحيحي المطلوب وعلى أية حال البد من معرفة أسباب االنحراف السلبي وتحديد اإلجراء التص

 حدوثه مستقبال اما االنحرافات اإليجابية فهي تحتاج فقط إلى تحليلها لمعرفة أسبابها بهدف تدعيمهم. 
 
 



 
 المبحث الثاني: اإلطار النظري للرقابة الجبائية وآليات تفعيلها

المقدمة من طرف تعني الرقابة الجبائية أحقية اإلدارة الضريبية ممارسة مراقبة على التصريحات الجبائية    
المكلف بالضريبة وفحص محاسبته مهما كانت طريقة حفظها والتحقق من مسك الدفاتر التجارية الواجبة مع التأكد 

 .من مدى مطابقتها مع المعطيات المادة وغيرها حتى يتسنى إلدارة الضرائب معرفة مدى مصداقيتها

فالرقابة الجبائية بهذا المعنى تقرر لفائدة اإلدارة الجبائية الحق في مراقبة واسعة تشمل جميع أو جه النقص    
التي تعتري إقرارات الخاضع للضريبة، قصد التأكد من قيامه بالتزامه، وأيضا من اجل إصالح الضرر الذي قد 

 ة القانون الجبائي.يلحق بالخزينة من جراء مخالف

وعليه كانت الرقابة الجبائية من أهم الوسائل المعتمة لمكافحة كافة التصرفات السـلبية مـن جانـب المكلـف، بمـا     
يمكنها من اكتشاف أي تالعب من جانب المكلفين في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبـة، مـع تطبيـق اإلجـراءات 

فـة مـن طـرف المكلـف مكلفـة، ممـا يدفعـه إلـى االلتـزام الضـريبي، وتحـري الدقـة والعقوبات الردعية التي تجعل المخال
   عند اإلدالء بأي تصريحات ضريبية

ر وفقـًا األهـداف المرسـومة و"تعد الرقابة وظيفـة تقـوم بهـا السـلطات المختصـة بقصـد التحقـق مـن أن العمـل يسـي    
 .1بكفاءة وفي الوقت المحدد لها"

 لذا سيتم التطرق في هذا البحث إلى مفهوم الرقابة الجبائية، أهدافها، أشكالها وآليات تفعيلها. 
 المطلب األول: مفهوم الرقابة الجبائية وأهدافها

فنجــده مســتعماًل مــن ناحيــة الرقابــة الدينيــة لقــد شــاع مصــطلح الرقابــة فــي مختلــف المجــاالت اليوميــة والعمليــة،      
باطالع هللا على أعمالنا اليومية واطالع المسؤول علـى قيامنـا بالعمـل لكـن هـل هـذا المفهـوم أو المصـطلح لـه نفـس 

 المعنى من الناحية الجبائية، فما ه ومفهوم الرقابة الجبائية؟ 
 أوال: تعريف الرقابة الجبائي
 كر أهمها: هناك العديد من التعاريف نذ

الرقابة الجبائية هي تشخيص محتوى الكتابات المحاسبية بما يـتالءم مـع القـانون الجبـائي كـالتحقق  التعريف األول:
 .2من هذا المحتوى مع اإلثباتات كالتصريحات المقدمة

 تعــرف كــذلك علــى انهــا فحــص للتصــريحات وكــل ســجالت ووثــائق ومســتندات المكلفــين بالضــريبة التعريــف الثــاني:
الخاضـــعين لهـــا ، ســـواء كـــانوا ذو شخصـــية طبيعيـــة أو معنويـــة ، كـــذلك بقصـــد التأكـــد مـــن صـــحة المعلومـــات التـــي 

  3تحتويها ملفاتهم الجبائية
تعرف أيضا علـى انهـا الوسـيلة التـي تمكـن اإلدارة الجبائيـة مـن التحقـق بـان المكلفـين ملتـزمين فـي  التعريف الثالث:

  1األخطاء المالحظة أداء واجباتهم وتسمح لها بتصحيح 
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كمــا عــرف "فــايول " الرقابــة الجبائيــة علــى أنهــا: "تحقــق مــا إذا كــان كــل شــيء يســير وفــق الخطــة المرســومة       
 .2والتعليمات الصادرة أما موضوعها ه وتبيان نواحي الضعف أو الخطأ من اجل تقويمها ومنع تكرارها"

الجبائيـــة بأنهـــا: "فحـــص دقيـــق ومفصـــل للتصـــريحات وجميـــع وقـــد عـــرف "الـــدكتور عبـــد المـــنعم فـــوزي "الرقابـــة     
السجالت والوثائق والمستندات المكلفين بالضريبة الخاضعين لهل سواء كانوا شخصيات معنويـة أو طبيعيـة، وذلـك 
بغرض التأكد من صحة المعلومات التـي تحتويهـا ملفـاتهم الجبائيـة، علـى أن يخـول للشـخص المكلـف بهـذه العمليـة 

فضــل الوســائل لالســتعالم، واالستفســار واالستيضــاح عــن كــل مــا ه ومــدون بهــذه التصــريحات والوثــائق باســتعمال أ
المرفقـــة بهـــا، وال يكتفـــي بدراســـة ومراجعـــة التصـــريحات بـــل عليـــه أن يقـــوم بعمليـــة مقارنـــة بـــين مـــا ه ومصـــرح بـــه 

جودة بينهما و كذا النظر فـي والمعلومات المتحصل عليها من مصادر أخرى وبالتالي التأكد من مدى التطابق المو 
 .3الوضعية المالية للممول"

 ثانيا : أهداف الرقابة الجبائية
تــم التعــرض إلــى مصــطلح الرقابــة مــن الناحيــة الجبائيــة، هــل لهــذه العمليــة غــرض تســعى إليــه؟ ســنتعرض إلــى     

 أهداف الرقابة الجبائية.
 الرقابة لتحقيقها هي:إن لكل عملية نقوم بها غرض، ومن بين األهداف التي تسعى 

وتتمثـــل فـــي التأكـــد مـــن مـــدى مطابقـــة ومســـايرة مختلـــف التصـــرفات الماليـــة للمكلفـــين للقـــوانين  األهـــداف القانونيـــة:
واألنظمة الضريبية. لذ أو حرصا على سالمة هذه األخيـرة، تركـز الرقابـة الجبائيـة علـى مبـدأ المسـؤولية والمحاسـبة 

  و مخالفات يمارسها من أجل التهرب الضريبي.لمتابعة المكلف عن أية انحرافات أ
 ـ األهداف المالية: 1

 ـ المحافظة على األموال العامة من الضياع بمختلف أشكالها بغرض زيادة إيرادات الخزينة العمومية.    
ـــ توســـيع الوعـــاء الضـــريبي، ممـــا يســـمح بتحصـــيل مـــوارد إضـــافية للخزينـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة االقتصـــادية     ـ

 الشاملة. 
 ـ تحديد الوضعية الحقيقة المالية للمكلفين بالضريبة.    
ـــ المحافظـــة علـــى أمـــوال الخزينـــة وضـــمان حقوقهـــا وتعويـــد المكلفـــين بالضـــريبة بالتصـــريح الصـــحيح أي بـــدون      ـ

ارتكــاب أخطـــاء أو انتهـــاج أســاليب وطـــرق تدليســـية، كـــذلك الجتنــاب الوقـــوع فـــي األخطــاء الســـابقة وتعويـــدهم علـــى 
 4 االمتثال لتنظيمات وقوانين التشريع الضريبي

 ـ األهداف اإلدارية:2

حيث تؤدي الرقابة الجبائية دورا مهما لإلدارة الضريبية من خالل الخدمات والمعلومات التي تقدمها والتي    
والخلل في تساهم بشكل حيوي وكبير في زيادة الفعالية واألداء فهي تساعدها على التنبه لمختلف أو جه النقص 

التصريحات المقدمة من طرف المكلف، مما يمكن اإلدارة من اتخاذ اجراءات تصحيحها. كما تسمح الرقابة 
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الجبائية أيضا بإعداد اإلحصائيات الضريبية، مثل نسب التهرب الضريبي، مما يشكل فائدة استراتيجية كبيرة 
 : 1لإلدارة الضريبية وتتمثل األهداف اإلدارية فيما يلي

ـــرارات      ـــالي اتخـــاذ الق ـــد االنحرافـــات وكشـــف األخطـــاء يســـاعد اإلدارة فـــي المعرفـــة واإللمـــام بأســـبابها وبالت ـــ تحدي ـ
 المناسبة لمواجهة المشاكل، 

 ـ تساعد بإعداد اإلحصائيات لكشف التهرب الضريبي.    
 ـ إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة.     
 تحديد الوضعية الحقيقية المالية للمكلفين بالضريبة.ـ     

 باإلضافة إلى الهدفين السابقين توجد أهداف أخرى يمكن توضيحها كالتالي:
 ـ تعتبر قطعة محركة في إعداد التشخيص الجبائي.    
 يح بهـ تجنب العقوبات والزيادة الناتجة عن عدم التصريح أو التأخر في تقديمه أو النقص في التصر     
 ـ تجنب إجراءات يمكن أن تأخذ عدة سنوات وقد تؤدي هذه اإلجراءات إلى عرقلة السير الحسن للمؤسسة     

تتمثل في محاربة انحرافات المكلف بمختلف صورها، كالسرقة واإلهمال أو تقصيره في األهداف االجتماعية: و 
بائية بين المكلفين بالضريبة، أي وقوف جميع أداء وتحمل واجباته اتجاه المجتمع. وأيضا تحقيق العدالة الج

المكلفين على قدم المساواة أمام الضريبة، مما يشكل هدفا اجتماعيا بامتياز، يتمثل في محاربة الفقر والغبن 
 االجتماعي، بفضل التضامن الضريبي.

 المطلب الثاني: أشكال الرقابة الجبائية 
ب والرســـوم التـــي تكـــون بالتصـــريحات أو اإلقـــرارات التـــي يقـــدمها حـــدد التشـــريع الضـــريبي طريقـــة تســـديد الضـــرائ   

المكلف لمصلحة الضرائب، والرقابة نوعين عامة معمقة، كما يمكن تحديد مجاالت تطبيقهـا علـى عـدة مسـتويات، 
 حيث يمكن أن تتم إما على مستوى المفتشية أو على مستوى المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية.

 الرقابة الجبائية العامة :أوال   
 ويشمل هذا النوع الرقابة الشكلية، الرقابة على الوثائق والرقابة عند مقر المكلف.   

 ـ الرقابة الشكلية:1
تعتبــر الرقابــة الشــكلية أو ل عمليــة رقابيــة تخضــع لهــا التصــريحات المقدمــة مــن طــرف المكلــف إلــى مكتــب       

متفشيات ووفق الملفات الممسوكة من قبلها دون الخروج إلى الميدان، والتي تشـمل الرقابة وتتم الرقابة في مكاتب ال
ـــى  ـــين للتصـــريحات إل ـــة أثنـــاء تقـــديم المكلف مختلـــف التـــدخالت التـــي تهـــدف إلـــى تصـــحيح األخطـــاء الماديـــة المرتكب

مـن الناحيـة الشـكلية  المراقبين الجبائيين، أي التأكد من كيفية تقديم المعطيات والمعلومات التي تحملها التصريحات
دون إجــراء أي مقارنـــة بـــين مـــا تضـــمنه مــن المعلومـــات وتلـــك التـــي تتـــوفر عليهــا اإلدارة وهـــذا النـــوع ال يأخـــذ بعـــين 
االعتبار مدى صحة المعلومات التي تحملها التصريحات بل تهـتم بالشـكل الـذي قـدمت بـه هـذه المعلومـات وتعتبـر 

 .2مرحلة تحضيرية للرقابة على الوثائق
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 ـ الرقابة على الوثائق:2

الرقابـــة علـــى الوثـــائق تهـــتم بـــإجراء فحـــص شـــامل للتصـــريحات الجبائيـــة المكتتبـــة، وذلـــك مـــن خـــالل مقارنتهـــا       
بالمعلومات المتوفرة في الجبائي للمكلف الذي بحوزته اإلدارة، وكذا مجمل المعلومات التي يتم الحصول عليها مـن 

التـــي ابرمهـــا معهـــا المكلـــف فالمراقـــب يقـــوم بتحليـــل ودراســـة مـــدى تـــرابط األرقـــام  بعـــض اإلدارات المتعلقـــة بالبيانـــات
المقدمة في سنة التصريحات مقارنة مـع السـنوات السـابقة للوصـول لالكتشـاف األخطـاء المرتكبـة، وفـي حالـة وجـود 

 بعض الغموض بإمكانه توضيحات من المكلف بصيغة شفوية أو كتابة فيما يخص المعلومات.
حالـــة رفـــض المكلـــف للطلـــب يعيـــد المحقـــق كتابـــة طلـــب أخـــر يوضـــح فيهـــا النقـــاط التـــي يرهـــا ضـــرورية  فـــي      

للحصـــول علـــى تبريـــرات وتوضـــيحات إذ أن الهـــدف مـــن الرقابـــة علـــى الوثـــائق ه واكتشـــاف المكلفـــين غيـــر األمنـــاء 
 وتصحيح األخطاء المرتكبة في التصريحات

 ـ الرقابة في مقر المكلف:3
ابة خارج مراكز اإلدارة الضريبية، وذلك من خالل التدخالت التي يقوم بهـا المراقبـون لألمكنـة التـي تتم هذه الرق    

يزأو ل فيها المكلفون بالضـريبة نشـاطهم، وتهـدف هـذه التـدخالت إلـى التأكـد مـن صـحة اإلقـرارات المصـرح بهـا مـن 
المحققـين إجـراء معاينــة ميدانيـة للعناصــر خـالل الفحـص الميــداني للـدفاتر والوثـائق المحاســبية، كمـا يمكـن لألعــوان 

الماديـــة لالســـتغالل داخـــل مقـــرات العمـــل، قصـــد مقارنـــة العناصـــر والمعطيـــات المصـــرح بهـــا والمســـجلة فـــي الوثـــائق 
محاسبة مع تلك الموجودة في الميدان وتعتبر هذه الطريقة أكثر فعالية من غيرها بحيث تسمح بمراقبة دقيقة لحقيقة 

طرف المؤسسة التي تكون محل المراقبة والتحقيق وذلك بفحص والتعرف على مختلف وسائل  النشاط الممارس من
 اإلنتاج وطرق استعمالها، ودرجة تأهيل العمل المستخدمين لهذه الوسائل.

كمـــا تســـتعمل هـــذه الطريقـــة لمراقبـــة بعـــض اإلدارات التـــي لـــيس بـــاال مكـــان التعـــرف عليهـــا كمتابعـــة اســـتعمال      
من قانون اإلجراءات الجبائية على أنه "يجـب أن تبـين الطالبيـات الكتابيـة 19ي، كما تنص المادة مخلفات الصناع

بشكل صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو التبريرات وتكلف المكلف بالضـريبة 
 1لتقديم إجابته في مدة ال يمكن أن تقل من ثالثين يومًا"

 لجبائية المعمقةثانيا: الرقابة ا
يأخذ هذا الشكل من الرقابة جملة من اإلجراءات التـي يقـوم بهـا األعـوان المحققـين فـي األمـاكن التـي يـزاول فيهـا    

 المكلفون بالضريبة نشاطاتهم من أجل تأكد صحة اإلقرارات ويتم بوسيلتين هما.
 ـ التحقيق المحاسبي: 1
علـى أنـه "هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن 1996انون الماليـة لسـنة مـن قـ190إن التحقيق المحاسـبي حسـب المـادة    

 .2العمليات التي تهدف إلى الفحص في عين المكان، الملفات المحاسبية ومقرنتها بعناصر االستغالل"
مــن قــانون اإلجــراءات الجبائيــة علــى أنــه" يمكــن ألعــوان اإلدارة الجبائيــة إجــراء تحقيــق فــي  20كمــا تــنص المــادة   

جراء كل تحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها".محاسبة الكل  3فين بالضريبة وا 
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وحســب نــص المــادة الســابقة فــان التحقيــق المحاســبي هــو مجموعــة العمليــات التــي تهــدف إلــى مراقبــة تصــريحات  
بعـين المكـان، الجبائية المقدمة من طرف المكلف بالضريبة، حيث يتم هذا التحقيق في الدفاتر والوثـائق المحاسـبية 

ما عدا في حالة طلب معاكس من طرف مكلف بالضريبة يوجهه كتابيا وتقبله المصلحة أو في حالة قوة قـاهرة يـتم 
 إقرارها قانونًا من طرف المصلحة.

مــن قــانون اإلجــراءات الجبائيــة علــى أنــه" ال يمكــن إجــراء التحقيــق فــي المحاســبة إال عــن  20كمــا نصــت المــادة   
 .1دارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على األقل"طريق أعوان اإل

 بناء على ما تقدم يمكن استنتاج النقاط التالية: 
ـ إن التحقيق المحاسبي ه وفحص دقيق لمحاسبة المكلف ومنه نستنتج هذا التحقيـق ال يمـس إال األشـخاص       

 الطبيعيين والمعنويين الذين يمسكون المحاسبة، 
 يق المحاسبي هو المقارنة إذ يتم مطابقة معطيات الوثائق المصرح بها.                ـ أساس التحق      
 ـ يتم التحقيق المحاسبي بعين المكان أي على مستوى نشاط المكلف.     

 ـ التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية:2
، فــالتحقيق المعمــق فــي مجمــل ويعتبــر مكمــل للتحقيــق المحاســبي 1998ظهــر هــذا النــوع مــن الرقابــة ســنة    

الوضعية يقوم على مراقبة مدى التوافق بين المداخل المصر بهـا مـن قبـل المكلـف ومـا هـو موجـود علـى أرض 
الواقـع، وذلــك بالتأكـد مــن أن تطـور ونــم وأموالـه وأمالكــه وحياتـه المعيشــية يتوافـق مــع اإلقـرارات المقدمــة لــإلدارة 

 الجبائية.
بتحديــد الضــريبة علــى الــدخل اإلجمــالي، ويخــص أيضــًا األشــخاص الطبيعيــين فقــط، التحقيــق المعمــق يخــص     

وتعتبر المعلومات التي بحوزة اإلدارة الجبائية المصدر األو ل الذي يعتمد عليـه العـون المكلـف بـالتحقيق والمباشـرة 
الهيئــات التــي يتعامــل فــي هــذه العمليــة، بعــد أن يجمــع كــل الوثــائق والعناصــر الضــرورية والموجــودة لــدى المصــالح و 

معها المكلف بالضريبة المعني، من إدارات وبنوك ومؤسسـات......الخ، بحيـث يقـوم بترتيبهـا والتركيـز علـى النقـاط 
 .2الهامة والتي يكون لها فعلية في اكتشاف األخطاء واألرقام المشكوك فيها
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 : أشكال الرقابة الجبائية05الشكل رقم

صطفى، نظام المعلومات ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية، حالة الجزائر مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة العثماني م المصدر:
 165ص 2008الماجستر في علوم التسيير فرع مالية ومحاسبة، أكتوبر 

 
 المطلب الثالث: آليات تفعيل الرقابة الجبائية 

رعيـــة للمنازعـــات والرقابـــة الجبائيـــة دورًا أساســـيًا فـــي محاربـــة تتحمـــل اإلدارة الضـــريبية وبالخصـــوص المديريـــة الف    
التهرب الضريبي، بحيث تتحقق مصداقية هذا الجهاز من خالل المهام الموكلة إليه والنتائج المتحصـل عليهـا التـي 

لـك مـن ال تحقق إال بالتكفل بطريقة أكثر فعالية من السابق لتحقيق األهداف المتوخـاة مـن النظـام المسـبق ويكـون ذ
 خالل نشر الوعي الضريبي لدى المكلفين وتقريب اإلدارة منهم.

 أوال: تفعيل دور الرقابة والبحث الجبائي 
ـــى اإلدارة الجبائيـــة أن تلعـــب دورهـــا فـــي ميـــدان      ـــه يســـتوجب عل ـــه فـــي هـــذا اإلطـــار أن إن مـــا يمكـــن اإلشـــارة إلي

لمعلومـات ذات الطـابع الجبـائي والتـي تعتبـر كعوامـل المعاينات الميدانية خاصة التحقيقات المحاسبية والبحث عن ا
أساســية وطــرق فعالــة ومنظمــة لمحاربــة الغــش والتهــرب الضــريبي والــذي بــدوره يــؤدي إلــى توســيع الوعــاء الضــريبي 
وبالتـــالي فـــرض ضـــرائب ورســـوم إضـــافية، ممـــا يعنـــي تحصـــيل مـــوارد إضـــافية ومنـــه توجههـــا إلـــى تحقيـــق أغـــراض 

 اقتصادية.



ان علــى اإلدارة الجبائيــة العمــل علــى إرســاء الحــس الضــريبي لــدى المكلــف وذلــك مــن خــالل جمــع وبالتــالي كــ    
المعلومــات الجبائيــة علــى اخــتالف مصــادرها واتســاع مجــاالت توجيههــا يؤكــد عزمهــا القــوي علــى متابعــة المتهــربين 

 في هذا اإلطار: واالقتصاص منهم ويمكن اختالس ذلك من خالل سلسلة اإلجراءات الجديدة التي اعتمدتها
 .ـ إنشاء رقم التعريف الجبائي     
 .ـ تنويع طرق البحث عن المعلومات     
  .ـ تنظيم عمليات عن المادة الضريبية وذلك بإعداد برنامج سنوي على ضوء اإلمكانيات المتوفرة     
 .ـ تقديم يد المساعدة للمواطنين والمؤسسات في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة     
 ـ إقامة إرشادات إعالمية وكتيبات لشرح بعض اإلجراءات الخاصة بالضريبة.     

وعليــه فــإن توجيــه المكلــف بالضــريبة تــأتي كمرحلــة ابتدائيــة منــذ بدايــة تعاملــه مــع اإلدارة الجبائيــة ألن تصــرفه ال  
نما يخضع لدوافع نفسه.  يخضع ألي حساب علمي وا 

تســـتلزم وجـــود هيكـــل إداري مـــنظم وعصـــري بعيـــد عـــن كـــل مالمـــح التخلـــف إن فعاليـــة النظـــام الجبـــائي المحكـــم    
واإلهمــال والالمبــاالة، ومــن تــم البــد مــن القيــام بإصــالحات وتعــديالت تــؤدي إلــى تحســين وترقيــة الجهــاز اإلداري، 

نهـا ولكي يتحقق ذلك وعلى أحسن وجـه، وجـب تزويـد هـذه اإلدارة بكـل الوسـائل الماديـة والبشـرية المؤهلـة والتـي يمك
 .1من سد الفراغ الداخلي الذي تعاني منه

  ثانيا : اإلجراءات المتخذة في مجال الرقابة الجبائية  
بعــض اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى الحــد مــن التهــرب الضــريبي،  1994لقــد اتخــذت اإلدارة الجبائيــة منــذ ســنة     

 ت الميدانية.وذلك من خالل وضع برنامج عمل يرتكز على الرقابة الجبائية والمعاينا
تم إنشاء ترقيم جبائي للمكلفين بالضريبة يمثل مكسب أو لي بالنسبة لإلدارة الجبائية، وهذا بحكـم أن أنشـطتها      

 كما هي أو بكاملها، ولغرض تحليل مختلف مراحل هذه العملية يجب أن تأخذ بعين االعتبار هذه النقاط كما يلي:
                                                            ـ إنشاء الترقيم الجبائي: 1
كانت عملية إحصاء المكلفين من طـرف اإلدارة تـرقم بالنسـبة للضـرائب المباشـرة، والـذي يجسـد  1992قبل سنة    

فــي شــكل جغرافــي ألنــه يتعلــق خصوصــا بــالعنوان الجبــائي للمكلــف، وكــذلك تــرقيم جبــائي فــي مــادة الوســم علــى رقــم 
وتـــرقيم شـــكل مـــزدوج يرتكـــز جـــزء منـــه علـــى النطـــاق الجغرافـــي وجـــزء آخـــر علـــى نشـــاط المكلـــف، ومـــن  األعمـــال وه

األهمية أن نشير هنا إلى وجود ملفين جبائيين بالنسبة لنفس المكلف تعتبر بمثابة سـلبيات تعيـق التسـيير الجبـائي، 
لقة بجباية المؤسسات(، كان من ، الذي يتضمن مجموعة من اإلجراءات )المتع2002وبموجب قانون المالية لسنة 

بين هذه اإلجراءات، إعطاء لكل مكلف سـواء كـان شـخص معنـوي أو  طبيعـي والـذي يمـارس نشـاطًا مهنيـًا، تجاريـًا 
 NIS>>Numéro De identification Statique>>صـناعيًا، حرفيـًا، أو  نشـاط حـر، رقـم تعريـف إحصـائي
ارة الجبائيــة كــرقم البطاقــة الجبائيــة أو  رقــم التعريــف الجبــائي والــذي عــوض كــل األرقــام المســتعملة مــن طــرف اإلد

Numéro Fiche de la Fiscale  ثـم تعـويض هـذه األرقـام بـرقم آخـر يطلـق اسـم رقـم  2006وابتـداء مـن سـنة
   NIF>> Numéro De identification >>التعريف الجبائي 

 ـ خصائص الترقيم الجبائي:    2

                                                           
 .94عيسى بولخوخ، مرجع سبق ذكره ص  1



يسمح لكل مكلف بـأن يكـون لـه رقـم وحيـد علـى المسـتوى الـوطني تحجـز علـى المعلومـات إن الترقيم الجبائي       
التي تخصه، بالتالي فإن العناصر التي تكونه، والتي يرتكز عليها هي ذات طبيعـة شخصـية، مـا يميـز هـذا الشـكل 

ركــزي لــدى مـن التــرقيم ويجعلــه ذ وأفضــلية نســبية ه وبســاطته مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يســمح بــإجراء إحصــاء م
المكلفين، مما يسهل عمل اإلدارة ويقلـل مـن تكـاليف جمـع المعلومـات عـن طريـق االتصـال بالمـديريات والمفتشـيات 

 .1الجهوية أو حتى التنقل إلى عين المكان أن تطلب التحقيق في المحاسبة ذلك
 ـ أهداف الترقيم الجبائي:   3

أساسًا في توحيد اإلجراءات وتبسيطها، وكذلك عصرنة وتسجيل إن األهداف المرجوة من الترقيم الجبائي تتمثل     
التســيير الجبــائي علــى أســاس ملــف موحــد للمكلفــين كمــا يمثــل األداة األساســية لمكافحــة التهــرب والغــش الضــريبي، 
ويسمح الترقيم الجبائي للضريبة أن تلعب دورها كموجه اقتصادي، وذلك عن طريـق إنشـاء تـرقيم آلـي علـى مسـتوى 

يات وترقيم علـى المسـتوى الـوطني وبالتـالي فـإن اجتمـاع الشـروط الضـرورية إلنشـاء نظـام للتسـيير علـى أسـاس الوال
 معطيات جبائية والتي تسمح بتحقيق ما يلي:

 ـ تركيز وتخزين على مختلف المستويات للمعلومات الجبائية.     
 الجبائي. ـ استغالل وتلخيص التقديرات وتحليل المعطيات ذات االستعمال     
 ـ جمع كل المعلومات المحصل عليها من مصادر مختلفة وذلك بغرض محاربة التهرب الضريبي.      
 .2ـ متابعة تغير المعطيات الجبائية للمكلفين     
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 خالصة الفصل:
ت وزيادة من جودة ومصداقية لقد أصبح إلزاميُا على الدول النامية خاصة أن تعمل على تطوير نظام المعلوما    

ودقة وشفافية المعلومات للرفع من كفاءتها ومدى تنفيذها لألهداف الموضوعة لها وذلك يقابله تطوير اإلدارة 
الضريبية ورفع فعاليتها والتثبت من صحة تنفيذها للمهام المسطرة لها ونخص بذلك عملية الرقابة الجبائية والتي 

 ضريبية تعتبر كحجر أساس لكل إدارة 
فالرقابة الجبائية تعتبر كأساس تقييم عليه نجاعة اإلدارة الجبائية ولتحقيق لذلك يجب االعتناء بحجم ونوعية      

 القوى العاملة باإلدارات الضريبية وقد تم التوصل في هذا الفصل لنتائج التالية:
ألهداف المنوطة بها فالعالقة التحصل على معلومات ذات جودة وشفافية ومصداقية ودقة يضمن الوصول ل -

بين نظم المعلومات والرقابة الجبائية عالقة طردية كلما ارتفعت جودة المعلومات زادت فرص وصول الرقابة 
 الجبائية ألهدافها.

العناية باختيار أكفء الموظفين الذين تتوفر فيهم المواصفات العلمية واألخالقية والمهنية والذهنية الالزمة   -
 داء األمثل لوظائف اإلدارة الجبائية.ينتج األ

إن مهمة التكوين الدوري والمنظم لموظفي اإلدارة الجبائية، وتتويج هذه الدورات بديبلومات وشهادات  -
 متخصصة تساعد في زيادة كفاءة العمال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 أدرار لوالية الوالئية الضرائب مديرية حالةدراسة 

 أدرار. لوالية الوالئية الضرائب مديريةتقديم ث األول: المبح -
واقع نظام المعلومات الجبائية بالمديرية المبحث الثاني:  -

 .العامة للضرائب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  :الفصلتمهيد 
تعلقـة ولنـا أن نقـدم فيـه نظـرة عامـة عـن جـل الجوانـب الماا وللجانب النظري للبحـث، والـذي حتكملًة لعملنا هذ      

وأهميتـه دوره و وفي هذا الفصل نقدم دراسة حالة لكيفية عمل لنظام المعلومات  .والرقابة الجبائيةبالنظام المعلومات 
 .بالنسبة للرقابة الجبائية

وكنموذج للدارسة تم اختيـار مصـلحة المراقبـة الجبائيـة مديريـة الضـرائب لواليـة أدرار باعتبارهـا الهيئـة الجبائيـة      
على مستوى الوالية، وليس هذا فحسب مديرية الضرائب الوالئية تعد أحد الهياكل الجبائية الرئيسية والمحورية العليا 

اتصــالها المباشــر  وفــي النظــام الجبــائي الجزائــر يحســب الهيكــل التنظيمــي الســاري المفعــول حاليــا، وهــذا الرتباطــه أ
وتنفيذ كل التشريعات الجبائية المتخـذة علـى مسـتوى  بالمكلفين الخاضعين ومن هنا فهي تلعب دورًا مهما في وضع

المســتويات العليــا للنظــام الجبــائي ومــا مديريــة الضــرائب لواليــة أدرار إال عمــود مــن أعمــدة النظــام الجبــائي الجزائــري 
 .والتي تمارس نشاطها ضمن الحدود اإلقليمية للوالية

 لى يلي:على ما سبق سيتم التطرق في هذا الفصل التطبيقي إ وبناءً 
 
 مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرارالمبحث األول: تقديم  -
 واقع نظام المعلومات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب :المبحث الثاني-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرارالمبحث األول: تقديم 

 بر وأهم هيئة جبائية متوفرة على مستوى الوالية، وللفهم الجيدتعتبر مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرار أك
بـأدرار إلعطـاء نظـرة مديريـة الضـرائب  كـان لزامـًا علينـا التطـرق إلـى دراسـة حالـة لرقابـة الجبائيـةجراءات العملية إلل

 .شاملة ومبسطة
 

 مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرارالمطلب األول: ماهية 
 ة الضرائب الوالئية لوالية أدرارتعريف مديري :أوال  

تمثــل مديريــة الضــرائب الوالئيــة بواليــة أدرار دورًا أساســيًا فــي النظــام الجبــائي علــى مســتوى الواليــة، و تســاهم 
حيـــث تعـــد الهيئـــة الجبائيـــة العليـــا فيهـــا، وتتبـــع ســـلميًا هـــذه إلـــى المديريـــة الجهويـــة للضـــرائب ببشـــار، كمـــا أنهـــا تتبـــع 

حـــاث والمراجعـــات الواقعـــة بـــالجزائر وبالنســـبة للمركـــز الجهـــوي لإلعـــالم والوثـــائق فهـــي تتبـــع للمصـــلحة الجهويـــة لألب
 .للمركز الجهوي لإلعالم والوثائق ببشار

 نشأت مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرار: -أ
ســــنة  كانــــت فــــي، 1990أبريــــل30مديريــــة الضــــرائب هــــي إدارة عموميــــة بموجــــب قــــرار وزاري مــــؤرخ فــــي 

لمديريـــة التنســـيق المـــالي لواليـــة أدرار التـــي كانـــت تضـــم المديريـــة الفرعيـــة للضـــرائب الوعـــاء والمديريـــة تابعـــة 1984
ـــة للضــرائب التحصــيل والمديريــة الفرعيــة للخزينــة والمراقبــة الماليــة، والمديريــة الفرعيــة ألمــالك الدولــة ومســح  الفرعي

حيات التكفل بتسيير وضعية الموظفين وتسـديد األراضي بحيث كانت تضم آنذاك مديرية التنسيق المالي ولها صال
كانت اإلدارة الضريبية الوحيدة المعروفة هي  1984أجورهم والتنسيق مابين المديريات الفرعية المذكورة أعاله، فقبل

أصـدر قـرار بتنظـيم المصـالح الخارجيـة لـإلدارة 1991 أبريـل 30إال أنـه بتـاريخ  المديريـة الجهويـة للضـرائب ببشـار
 1( مديريات فرعية هم:05ية وصالحياتها، وأصبحت مديرية والئية تضم )الجبائ
 المديرية الفرعية للعمليات الجبائية -1
 المديرية الفرعية للتحصيل -2
 المديرية الفرعية للمنازعات -3
 المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -4
 المديرية الفرعية للوسائل. -5

وأخـرى بتيميمـون، إضـافة إلـى مفتشـيتي عـين بـودة وهناك خمـس مفتشـيات، واحـدة برقـان وواحـدة ب أولـف 
قباضـــات  05وتيمـــي اللتـــان تتواجـــدان علـــى مســـتوى المديريـــة الوالئيـــة للضـــرائب أدرار كمـــا تضـــم المديريـــة أيضـــا 

قباضة تسيير تقوم بتنفيذ ومراقبة ميزانية البلديات والمستشفيات كمـا  12تحصيل، تتوزع بحسب توزيع المفتشيات و
 . 21/02/2009مكتب وهذا وفقا للقرار الوزاري المشترك والمؤرخ في13يرية إلى تتفرع هذه المد

 وظائف مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرار: -ب
 .إعداد اإلحصائيات المختلفة لتقيم مردودية الهياكل المختلفة -

                                                           
 ، )مقابلة شخصية(.15:00، 13/03/2017، والية أدرارلمديرية الضرائب الوالئية ، بودهعين  مفتشيةمحمد، مكتب االستقبال والتوجيه،  غيلفنو  -1



 .اإلشراف على تطبيق السلم للنصوص القانونية الجبائية -
 .بحث عن المادة الضريبيةحصر الوعاء الضريبي وتنشيط ال -
 .مراقبة التصريحات الدورية والسنوية والتحقيقات -
 .تنفيذ التسويات الضريبية المختلفة -
 .معالجة قضايا المنازعات -
 المحيط الداخلي والخارجي لمديرية الضرائب  ثانيا :

 محيطها الداخلي 
ائب والمراكز الجوارية للضرائب في تضمن المديرية الوالئية للضرائب ممارسة السلطة السلمية لمراكز الضر 

)مفتشيات الضرائب حاليا(، وبهذه الصفة، تسـهر علـى احتـرام التنظـيم والتشـريع الجبـائي، ومتابعـة  المستقبل القريب
ومراقبة نشاط المصالح وتحقيق األهـداف المحـددة لهـا وتتـولى المديريـة الوالئيـة للضـرائب علـى وجـه الخصـوص مـا 

 1يلي:
 :في مجال الوعاء -أ

 .تنظم جمع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات الجبائية -1
التخفـيض وتعاينهـا وتصـادق عليهـا وتقـوم النتـائج  وأالمنتوجـات وشـهادات اإللغـاء  تصدر الجـد أول وقـوائم -2

 .وتعد الحصيلة الدورية
ه مـن شـأن تحلل وتقوم دوريا عمل المصالح الخاضعة الختصاصها، وتعـد تلخيصـا عـن ذلـك وتقتـرح إجـراء -3

 أن يحسن عملها.
 :في مجال التحصيل -ب
 تتكفل بالجد أول وسندات اإليرادات وتحصيل الضرائب واألتاوى  -1
 تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك -2
 تتابع تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل -3
 ات تسيير القابضينتضمن الرقابة القبلية وتصفي حساب -4

 :في مجال الرقابة -ج
 .تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغاللها -1
 .تعد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها -2
 تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم واألسعار وتأذن بالزيادة إن اقتضى األمر ذلك. -3

 :في مجال المنازعات -د
 .لعرائض وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها بصفة منتظمةتدرس ا -1
 .تتابع تطور القضايا المرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة -2

 :في مجال الوسائل-ه
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زانيــة المطابقــة تقــدر احتياجــات المديريــة مــن الوســائل البشــرية والماديــة والتقنيــة والماليــة وتعــد التقــديرات المي -1
 .لذلك

 .المخصصة لهذه المصالح واالعتماداتتضمن تسيير المستخدمين  -2
 .توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم -3
 .تنظم وتطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب -4
 .ره وتضمن توزيعه وتعميمهتكون رصيدا وثائقيا للمديرية الوالئية وتسي -5
تســهر علــى مســك ملفــات جــرد األمــالك العقاريــة والمنقولــة كمــا تســهر علــى صــيانة هــذه األمــالك وتحــافظ  -6

 .عليها
 :في مجال االستقبال واإلعالم -و

 .تنظم استقبال المكلفين بالضريبة وا عالمهم -1
 .تنشر المعلومات واآلراء لفائدة المكلفين بالضريبة -2
  محيطها الخارجي: 

ــــــــوم بمتابعــــــــة األشخـــــــــاص ــــــــث تق ــــــــات متعــــــــددة مــــــــع محيطهــــــــا الخــــــــارجي بحي ــــــــة الضــــــــرائب عالق  لمديري
الطبيعيــين مــن أجــل معرفــة الذمــة الماليــة والحقيقيــة للمكلــف وذلــك عــن طريــق االتصــال بمجموعــة مــن و المعنــويين 

 1:المؤسسات والهيئات واإلدارات العمومية منها
 .يالمؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الجزاف -
 .المستثمرات الفالحية واألشخاص الطبيعيين -
الرســـــوم  وأأي تنظـــــيم أخـــــر برســـــم الضـــــرائب  وأ يـــــة ذات الطـــــابع اإلداري والجمعيـــــاتالمؤسســـــات العموم -

الخاضـــع للرســـم، باإلضـــافة إلـــى أي جـــزء مـــن نشـــاطهم  فوعـــة، أوالمفروضـــة علـــى األجـــور والمرتبـــات المد
 اإلدارات العمومية األخرى 

 .جتماعيهيئة الضمان اال -
 .الموردين والزبائن(المحافظات التجارية ) -
 .البنوك والمصارف لمعرفة قيم األرصدة وتطور حركتها -

 
 المطلب الثاني: وظائف مصالح مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرار

 
 : وظائف مكاتب المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والمديرية الفرعية للتحصيلأوال  

 وتكمن مهامها في:  :الفرعية للعمليات الجبائيةالمديرية  -أ 
 .تتكلف بتنشيط المصالح وا عداد اإلحصائيات وتجميعها كما تتكلف بأشغال اإلصدارات -
ت يمــة المضــافة، ومتابعــة هــذه الطلبــاالتكفــل بطلبــات اعتمــاد حصــص شــراء باإلعفــاء مــن الرســم علــى الق -

 ومراقبتها.
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 ئية الخاصة.متابعة نظم اإلعفاء واالمتيازات الجبا -
 1:وتتكون هذه المديرية من أربعة مكاتب والمفتشيات وهـي كالتالي

 ويقوم بـــ: مكتب الجد أول: -1
 .التكفل بمصفوفات الجد أول العامة وسندات التحصيل -
صدارها -  .إعـداد الجد أول العامة وا 
 صالح الجبائية.استالم المعلومات االحصائية الدورية المتعلقة بالوعاء والتحصيل المقدمة من الم -

 ويقوم بـــ: مكتـب اإلحصائيـات: -2
 .استالم المنتوجات اإلحصائية الدورية المتعلقة بالوعاء -
 مع إعداد نسخ ثانية من اإلنذارات وتسليمها لألطراف المعنية. ،استالم الجد أول العامة وترتيبها -

 ويقوم بـــ: مكتب التنظيم والعالقات العامة: -3
 .مات والمذكرات الواردة من اإلدارة المركزيةتوزيع المنشورات والتعلي -
نجــاز برنــامج عمــل مفتشــيات الوعــاء فيمــا يخــص الرقابــة المعمقــة للملفــات الجبائيــة  - متابعــة ومراقبــة تنفيــذ وا 

 .واإلحصاء الدوري والتدقيـق للمكلفين بالضريبة
الضـرائب والرسوم التي تـتم  السهر على احترام آجال إصدار الضـريبة مـن قبـل مفتشـيات الوعـاء فـي مجـال -

 .معالجاتها من طرف مركز اإلعالم اآللي
 .بالضريبةالجبائي للمكلفين استقبال وا عالم وتوجيه الجمهـور وا عطـاء المعلومـات الخاصـة بالتشـريع والتنظـيم -
بعين تنســيق األشــغال، وتجديــد إجــراءات تحديــد أســس الضــريبة بالنســبة للمكلفــين والخاضــعين للضــريبة والتــا -

 .للنظام الجزافي
 :ويقوم بـــ مكتب التنشيط والمساعدة: -4

 .االتصال مع الهياكل الجهوية والمديريات الوالئية للضرائب -
 .تنشيط المصالح المحلية ومساعدتها قصد تحسين مناهج العمل وانسجامها -
 .متابعة ومعالجة تقارير التحقيق في التسيير -

 مفتشيات الضرائب: -5
ليــة قاعديــة فــي هيكلــة مصــالح الضــرائب وهــي المرجــع األســاس لجمــع المعطيــات مفتشــية الضــرائب هــي خ
المهن حرة، وهي  ومقدم لخدمات إعادة البيع  أ وأ ة التاجر عموما، سواء منتجاالمتعلقة بالخاضع الذي يحمل صف

هـدف منهـا: البحـث وهـي مجموعـة أعمـال التفتـيش والمراقبـة، ال الهيئـة التي لهـا عالقـة والعمـل مباشـرة مـع المكلفـين،
عن المادة الضريبيـة ومراقبة المادة الخاضعة في وسط التجاري، ومراقبة التصريحات المودعة من طرف أصـحابها 
وتقـــوم بالتـــدخالت فـــي عـــين المكـــان فـــي مختلـــف المراحـــل ومـــن دون ســـابق إنـــذار مـــن أجـــل مراقبـــة جـــرد المخـــزون 

فــي إطــار اإلحصــائيات للعقــارات المبينــة والغيــر و ى ذلــك  أاليــومي التغيــر فــي النشــاط ومــا علــ )العمــال، المــدخول(
 2مبينة.
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 وتكمن مهامها في:  :المديرية الفرعية للتحصيل -ب
 .التكفل بجد أول وسندات اإليرادات ومراقبتها ومتابعتها -
 أتاوى  وأ يل الضرائب والرسوم وكل ناتج آخرالتكفل بوضعية تحص -
 اقبة الدورية لمصالح التحصيلمتابعة العمليات والقيود المحاسبة والمر  -
 تنشيط قابضات الضرائب في مجال تنفيذ أعمالها للتطهير وتصفية الحسابات -
 .التحصيل الجبري للضريبة -
التقييم الدوري لوضعية التحصيل وتحليل النقائص السـيما فيمـا يخـص التصـفية مـع اقتـراح تـدابير منشـأتها  -

 .أن تحسن الناتج الجبائي
 .اعدتها قصد تطهير حسـابات قابضـات الضـرائب بغيـة تصـفية الحسـابات وتطهيرهامراقبة القباضات ومس -

 1:وتتكون هذه المديرية الفرعية من ثالثة مكاتب وقباضات وهـي كالتالـي
 المكاتب: -1
 ويقوم بــ: :مكتب مراقبـة التحصيل -1-1

 .دفع نشاطات التحصيل -
 .الموثقة وعند إرجاع فائض المدفوعاتالمحافظة على مصالح الخزينة بمناسبة الصفقات العقارية  -
 .إعداد العناصر الجبائية الضرورية لوضع الميزانية وتبليغها للجماعات المحلية وكذا الهيئات المعنية -

 ويقوم بـــ: مكتب متابعة عمليات القيد وأشغاله: -1-2
 .ضمان السيرة الحسنة -
غــاء مــن الجــد أول وســندات اإليــرادات متابعــة أعمــال التأشــير والتوقيــع علــى المــدفوعات وعلــى شــهادات اإلل -

 .المتكفل بها
 .المراقبة الدورية لوضعية الصندوق وحركة الحسابات المالية والقيم غير النشطة -
 .التكفل الفعلي بال أوامر والتوصيات التي يقدمها المحققون في التسيير، بخصوص مهام المراقبة وتنفيذها -
 .لمهام بين المحاسبينإعداد وتأشير عمليات والقيود عند تسليم ا -

 :ويقوم بـــ مكتب التصفية: -1-3
سندات اإلرادات المتعلقـة بمستخلصـات ومسـتخرجات  وأ التحصيلمراقبة التكفل بالجداول العامة وبسندات  -

 .الجبائية غير الموارد وألق بالغرامات والعقوبات المالية األحكام والقرارات القضائية فيما يتع
اإلرجــاع للمبــالغ المتعــذرة وتحصــيلها وجــدول تصــفية حســابات الخزينــة وســجل التكفــل بجــد أول القبــول فــي  -

 .الترحيل، ومراقبة كل ذلك
عتمادات المخصصة للبلديات، في اإلرجاع للمبـالغ لية واإلضافيـة والترخيص بفتح االمراقبة الميزانيات األو  -

 .الضرائب والمصادقة عليها واستالم المنتجات اإلحصائية التي يعدها قابض
 .مركز حسابات تسيير الخزينة والمستندات الملحقة -

  :يشرف على المصالح التالية ويسير القباضة قابض الضرائب، وه الضرائب: قباضات -2
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 وتقوم بـــ: :مصلحـة الصنـدوق  -2-1
 .قبض المبالغ الضريبية المختلفة المستحقة الدفع باعتماد سـندات التحصيـل المختلفـة -
 .شيك بريدي وألمقبوضة نقدا، عن طريق شيك بنكي الغ اتقديم وصالت الدفع عن المب -
 قيد المبالغ في سجل الحسابات اليومية. -
 :وتقـوم بـ مصلحـة المحاسبة: -2-2
 .إعداد نتائج قيد الحسابات الشهرية -
 .تقديم إحصائيات الحسابات المتعلقة بعمليات الخزينـة -
 .إعداد حساب التسيير -
 وتقـوم بـ: مصلحـة المتابعـة: -2-3
مــادة ، ســم المــدين، عنوانــه، نشــاطهامــن وجــود ســند للتحصــيل وصــحة المعلومــات والمبــالغ الــواردة )التأكــد  -

 ... إلخ(.رقم التعريف الجبائي ،الضريبية
ـــدفع للضـــريبة  - إقنـــاع المـــدين بكـــل التســـهيالت الممكنـــة، وكـــذلك  الرســـم المســـتحق مـــع وأإرســـال إشـــعار بال

 .من دفع المستحقات في آجالها القانونيالعقوبات والغرامات المحتملة في حالة التهرب 
 االنتقال إلى المرحلة القصرية حيث يتعرض فيها المدين المتأخر إلى الغلق المؤقت والحجز....إلخ -

وتتم كل أعمـال مصـلحة المتابعـة ب أوامـر القـبض وحسـب المـذكرة اليوميـة للمتابعـة التـي يـتم مـن خاللهـا  
 متابعة مردودية أعمال موظفي المصلحة.

 وظائف مكاتب المديرية الفرعية للمنازعات والمديرية الفرعية للمراقبة الجبائية :ا  ثاني
 1الجانب المهم في بحثنا هذا حيث تكمن مهمتها في: ووه :المديرية الفرعية للمنازعات-أ 

يـــغ المرحلـــة اإلعالميـــة وتبل وأ معالجـــة االحتجاجـــات المقدمـــة برســـم المـــرحلتين اإلداريتـــين للطعـــن النزاعـــي -
 .القرارات المتخـذة واألمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات الممنوحة

 .معالجة طلبات استرجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة -
طعون االسـتئناف والـدفاع أمـام الهيئـات القضـائية المختصـة عـن مصـالح  وأ تشكيل ملفات إيداع التظلمات -

 .اإلدارة الجبائية
 2:ة من أربعة مكاتب هيوتتكون المديرية الفرعي

 :بويقوم  :مكتب االحتجاجات -1
بأشـياء  ى المطالبـةلـإ إلغاء القرارات المالحقـة أو وأالهادفة سواء إلى إرجاع الحقوق  استالم دراسة الطعون  -

 .محجوزة
 استالم ودراسة الطلبات المتعلقة باسترجاع اقتطاعات الرسم على القيمة المضافة. -

 :بويقوم  مكتب لجان الطعن: -2
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 الطلبـات التي يقدمها المكلفون بالضريبة وتقديمها للجان المصالحـة والطعن النزاعي وأدراسة االحتجاجات  -
 .إلعفائي المختصةا وأ

 إخــالء والضــرائب الراميــة إلــى التصــريح بعـــدم إمكانيــة التحصــيل أ وتلقــي الطلبــات التــي يتقــدم بهـــا قابضـــ -
حقوق غير قابلة للتحصيل وعرضها علـى لجنـة الطعـن و  ومارس وأإرجاع دفع أقساط ضريبة  وأ المسؤولية

 .إلعفائي المختصة
 :بويقوم  مكتب المنازعات القضائية: -3

 .إعداد وتكوين ملفات إيداع الشك أوي لدى الهيئات القضائية الجزائية المختصة -
 .فرض ضريبةالدفاع أمام الهيئات القضائية المختصة على مصالح اإلدارات الجبائية عند االحتجاج على  -

 :بويقوم  مكتب التبليغ واألمر بالصرف: -4
 .تبليغ المكلفين بالضريبة والمصالح المعنية بالقرارات المتخذة برسم مختلف أصناف الطعن -
 األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات الممنوحة مع إعداد شهادات الخاصة بذلك. -

 
 :المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية -ب

في إعداد بـرامج البحـث ومراجعـة ومراقبـة التقييمـات ومتابعـة إنجازهـا. وتتكـون هـذه المديريـة  وتكمن مهامها
 1الفرعية من أربعة مكاتب:

 :بويقوم  مكتب البحث عن المعلومات الجبائية: -1
 .تشكيل فهرس للمصادر لمحلية للمعلومات التي تعني وعاء الضريبة ومراقبتها وكذا تحصيلها -
والمؤسســات  وحــق الزيـــارة بالتنســيق مــع المصــالح االطــالعوالبحــث وكــذا تنفيــذ حــق  تنفيــذ بــرامج التــدخالت -

 المعنية.
 ب:ويقوم  مكتب البطاقات والمقارنات: -2

 .تكوين وتسيير مختلف البطاقات الممسوكة -
 .التكفل بطلبات التعريف الجبائية للمكلفين بالضريبة -
لتقيـــيم  داد وضـــعيات إحصـــائية وحواصـــل دوريـــةمراقبـــة اســـتغالل المصـــالح المعنيـــة لمعطيـــات المقارنـــة وا عـــ -

 نشاطات المكتب.
 ب:ويقوم مكتب المراجعات الجبائية:  -3

 .متابعة تنفيذ برامج المراقبة والمراجعة -
 .تسجيل المكلفين بالضريبة في مختلف برامج المراقبة -
 .إعداد الوضعيات اإلحصائية وتقدير الدورية التقييمية -

 
 ب: ويقوم مكتب مراقبة التقييمات: -4

 .مجانا وأغالل عقود نقل الملكية بالمقابل استالم واست -
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 .أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية -
 : المديرية الفرعية للوسائل-ج

  وتكمن مهامها في:
 .تسيير المستخدمين والميزانية والوسائل المنقولة وغير المنقولة للمديرية الوالئية للضرائب -
 .لى تنفيذ البرامج المعلوماتية وتنسـيقهاالسهر ع -
 السـهر علـى إبقـاء المنشـآت التحتيـة والتطبيقات المعلوماتية في حالة تشغيل. -

 1وتتكون هذه المديرية الفرعية من أربعة مكاتب:
 ب:ويقوم  مكتب المستخدمين والتكوين: -1

 .ارد البشرية والتكوينالسهر على احترام التشريع والتنظيم الساريين في مجال تسيير المو  -
انجــاز أعمــال ضــبط التعــداد وترشــيد مناصــب العمــل، التــي يشــرع فيهــا باالتصــال مــع الهياكــل المعنيــة فـــي  -

 .المديرية الجهوية
 :بويقوم  مكتب عمليات الميزانية: -2

 .القيام في حدود صالحياته، بتنفيذ العمليات الميزانية -
 .قيمة المضـافة، وذلـك فـي حـدود االختصـاص المخول لهتحرير أمر بصرف ملفات استرداد الرسم على ال -
 تحريـــر أمـــر بصـــرف فـــائض المـــدفوعات الناتجـــة عـــن اســــتعمال شــــهادات اإللغــــاء الصــــادرة بخصــــوص -

 .لضرائب محل النزاع، الموجودة في حدود اختصاص المديرية الوالئية للضرائب ومراكز الضرائبا
 رية.اإلعداد السنوي للحساب اإلداري للمدي -

 :بويقوم  مكتب الوسائل وتسيير المطبوعات واألرشيف: -3
 تســيير الوســائل المنقولــة وغيــر المنقولــة وكــذا مخــزن المطبوعــات وأرشــيف كــل المصــالح التابعــة للمديريــة -

 .الوالئية للضرائب
ارير تقـ تنفيذ تدابير المشروع فيها من أجل ضمان أمن المستخدمين والهياكل والعتـاد والتجهيـزات مـع إعـداد -

 .دورية عن ذلك
 :بويقوم  كتب اإلعالم اآللي:م -4

 .التنسيق في مجال اإلعالم اآللي بين المصالح على الصعيدين المحلي والجهوي  -
 .المحافظة في حالة شغل للمنشآت التحتية التكنولوجية ومواردها -
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 : الهيكل التنظيمي لمدرية الضرائب الوالئية لوالية ادرار06رقم الشكل 
 

 
 

 در: مديرية الضرائب الوالئية لوالية أدرارالمص
 
 
 
 
 



 
 

 واقع نظام المعلومات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب  المبحث الثاني:
مــــن المكلــــف  ان النظـــام الضــــريبي يعتمــــد بصـــورة أساســــية علــــى نظــــام المعلومـــات الــــذي يســــاعده فـــي التقــــرب    

وتبرز أهميته من خالل مساهمته فـي محاربـة حرك األساسي له، لومات يعتبر المفنظام المعوتحصيل المبالغ منه، 
 .مبدأ العدالة والمساواة في الدفعالغش والتهرب الضريبي وأيضا يساهم في تحقيق 

 : ماهية المعلومات الجبائية المطلب األول
 : تعريف المعلومة الجبائية أوال
عـاء عة من المعلومات التي بإمكانهـا التـأثير علـى الو يمكن تعريف المعلومة الجبائية على أنها "عبارة عن مجمو    

 غير مباشرة " وأالضريبي سواء بطريقة مباشرة 
 

 المديرية المسؤولة عن توفير المعلومة الجبائية :ثانيا
تم إنشاء المديرية الفرعية للرقابة الجبائية في المديريات الوالئية  1998لية جو 12 المؤرخ في  52بمقتضى مرسوم 

  :مكاتب وهي 3ب وتتضمن للضرائ
 مكتب البحث عن المعلومة الجبائية 
  مكتب البطاقات ومقارنة المعلومات 
 مكتب المراجعات )التحقيقات( الجبائية 

 :ودوره يتمثل في ويتكون من رئيس المكتب وأعوان ولجنة البحث :مكتب البحث عن المعلومة الجبائية 1-
واألجهزة والمؤسسات واألشخاص الذين من المفروض أن تتوفر لـديهم إعداد بطاقة خاصة بالجمعيات واإلدارات  -

 .تحصيلها وأات التي تهم تأسيس وعاء الضريبة المعلوم
 برمجة وساطات لجمع المعلومات مع مفتشي الضرائب للبحث عن المعلومة اإلدارية  -
 .ت المكتب وعرض االقتراحاتتقدير نشاطا -

 :ويتمثل دوره فيما يلي :اتمكتب البطاقات ومقارنة المعلوم 2-
 .تشيات الوعاء على تأسيس بطاقاتهاتسيير البطاقات ومساعدة مف -
 تقديم اآلراء والمقترحات التي تهدف إلى تحسين المعلومات واستعمالها  -
 .يع أنواعها وتسليم مستخلصات منهاحفظ رزم العقود بجم -
ح المكلفــــة بالبحــــث عــــن المــــادة الخاضــــعة للضــــريبة تلقــــي المعلومــــات المتحصــــل عليهــــا مــــن المكاتــــب والمصــــال -

 وتصنيفها وتوزيعها بين مفتشيات الضرائب المعنية.    
 
 
 
 



 آليات البحث وتجميع المعلومات الجبائية  :المطلب الثاني
 مصادر البحث عن المعلومة الجبائية  :أوال
حيث يلجأ إليها ة مع تصريحاته، مصداقية مقارن أكثرتعتبر هذه المصادر خارجة عن المكلف بالضريبة وهي   

 1.المحقق في البحث عن المعلومة الجبائية وفق الصالحيات التي وفرها المشرع الجبائي المتمثلة في حق االطالع
 :وتتمثل هذه المصادر فيما يلي

ابة من إعداد الطلبة تحت إشراف مدير مصلحة الرق : يوضح المصادر الخارجية للمعلومات الجبائية01جدول رقم 
 الجبائية 
 طريقة التحصل على المعلومات منه تعريفة و  المصدر 

إن لدور الجمارك أهمية كبيرة في تقديم المعلومات عن المكلفين   مصالح الجمارك 
النشاطات على  ( مع إنفتاح السوق واعتماد معظموالمستوردين)المصدرين 

 .التموين من الخارج
طرف الزبائن تمد المحقق بالمعلومات عن كمية إن التصريحات الجبائية من  الزبائن

 أسعارها الحقيقية و المبيعات 
الحصول على المعلومات الجبائية من الممولين الذين يتعاملون مع يمكن  الممولين

 ألى مصالح الضرائب بصورة تلقائية المكلف سواء من تصريحاته المقدمة إ
 .الممولين األساسيين ا المحقق إلىعن طريق طلب المعلومات التي يقدمهو 

المصارف وفق التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب و تلتزم البنوك  المصارفو البنوك 
لتقديم كل المعلومات المتوفرة لديهم عن  1992-04-12المؤرخة في 

 المكلف بالضريبة 
المديريات التجارية 

 المصالح األخرى و 
حققين بالمعلومات المتعلقة باألسعار المصالح بتزويد المو تقوم المديريات 

كما تقدم خصوصيات متعلقة  والخدمات،المرجعية عن مختلف البضائع 
 .بالمكلف

 والية أدرارلمديرية الضرائب الوالئية قديري حممد، مدير فرعي ملصلحة الرقابة اجلبائية،  :المصدر  
من إعداد الطلبة تحت إشراف مدير  مات الجبائيةات المكلفين( للمعلو : المصادر الداخلية )تصريح02الجدول رقم 

 مصلحة الرقابة الجبائية
  :مضمونها :التصريحات

يجب على المكلف الخاضع للضريبة أن يقدم التصريح لإلدارة الجبائية وذلك  التصريح بالوجود
اإلسم، اللقب،  :اية النشاط حيث يتضمن هذا األخيرفي الثالثين يوم من بد

 .رقم التعريف اإلحصائيي، العنوان، طبيعة النشاط، النشاط االجتماع
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وضع رقم التعريف 
 اإلحصائي

تجاري حرًا  وأمعنويين المز أولين لنشاط صناعي الو جل األشخاص الطبيعيين 
تقليديين ان يشر على رقم التعريف اإلحصائي على كل الوثائق المتعلقة  وأ

 .بأنشطتهم

يوم األولى من الشهر إلى قباضة 20ة أن يقدم قبل على المكلف بالضريب التصريح الشهري 
ويحتوي هذا التصريح على كشف بالمبلغ العمليات ختصة إقليميًا، الضرائب الم

  .المنجزة خالل الشهر السابق
يجب على المكلفين التصريح بمداخيلهم وذلك كل سنة حسب ما فرضته عليهم  التصريح السنوي 

 .االلتزامراحتهم ال تعفيهم اإلدارة من هذا  حتى خفي فترةو المصالح الجبائية 

 بالتنازل أوالتصريح 
 التوقف

غير  وأالكلي عن النشاط التجاري  وأالتوقف الجزئي  وأفي حالة التنازل 
 .التجاري وجب على المكلف إعالم المفتشية عن تاريخ توقفه

 والية أدرارلالضرائب الوالئية  مديريةقديري حممد، مدير فرعي ملصلحة الرقابة اجلبائية،  :المصدر  
 

 طرق عن البحث عن المعلومة الجباية  :ثانيا
البحث العددي، البحث المادي، مراقبة التبادالت  :علومة الجبائية من عدة أشكال وهييتكون البحث عن الم     

 الحدث. التجارية، المراقبة عن طريق
حيث تقوم هذه المصالح بعمليات الجبائية،  الح مختصة في اإلدارة: يتم عن طريق مصالبحث المادي -

 1:إحصائية دورية للبضائع والنشاطات ومن أبرز عمليات اإلحصائية الجبائية الدورية نذكر ما يلي
 :اإلحصاء الجبائي الحصري: ويتمثل فيما يلي -أ

  اإلحصاء الدوري للعقارات المبنية والغير مبنية 
  إحصاء النشاطات الصناعية 
 ليدوية إحصاء األعمال ا 
  إحصاء النشاطات التجارية والغير التجارية 

 :ويتمثل فيما يلي :إحصاء قطاع الزراعة وما يرتبط به –ب            
  إحصاء للرسم العقاري على جميع الممتلكات غير المبنية لمجمل األراضي الفالحية 
  اإلحصاء بالضريبة على الدخل اإلجمالي 

ائي الوطني المعطى لكل شخص خالل رقم التعريف الجبائي اإلحص يتم هذا البحث من :البحث العددي -
ريخ فتعريف الشخص الطبيعي يكون انطالقا من مكان وتاريخ الميالد ورقم وتا .معنوي  وأ طبيعي

انطالقا من رقم الترتيب الوطني، السجل أما تعريف الشخص المعنوي يكون التسجيل في الحالة المدنية، 
 لممارس نوع النشاط االتجاري، 
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إن التبادالت التجارية من بيع وشراء والتي بين المكلفين تكون مرفقة بوثائق  :مراقبة التبادالت التجارية -
فالمراقب يقوم بإجراءات رقابية ثبات حدود عملية البيع والشراء، وفواتير بحيث هذه األخيرة تعتبر كدليل إل

 .معمقة ودقيقة لهذه الفواتير عن طريق التدخل السنوي 
فهي عبارة عن معلومات تكون في بعض األحيان ذات أهمية بالغة ويتم  :البحث من خالل الحدث -

 :الحصول عليها عادة من
 
 تهرب وأ المرسل تخبر اإلدارة عن وجود غش رسائل مجهولة الطرف 
  استغالل إعالنات الصحافة والتلفزيون واإلذاعة 
 امتالك عقارات بطرق غير قانونية.  

 
 : طرق البحث عن المعلومات الجبائية07الشكل رقم 

 
الجزائر مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل في تفعيل الرقابة الجبائية، حالة العثماني مصطفى، نظام المعلومات ودوره  المصدر:

 120ص 2008شهادة الماجستير في علوم التسيير فرع مالية ومحاسبة، أكتوبر 

 
 ئيةأساليب البحث عن المعلومات الجبا :ثالثا

 :العملية مجموعة من الوسائل أهمهايتم جمع المعلومات الجبائية من مصادر مختلفة وتستعمل في هذه 
مصالح : ويتم ذلك بواسطة المعلومات التي يتم إرسالها دوريا إلى ع المعلومة عن طريق التلقي اآلليتجمي -

 :سنويا وهي تتعلق بالوثائق التالية وأإدارة الضرائب سواء شهريا 
 شوف التفصيلية للعمالء وخاصة بائعي الجملة الك 
  وصل التسليم الخاص للمستوردين التي تصل من مصالح الجمارك 
 الخ.كشف المبالغ الموضوعة لدى الموثقين من طرف الزبائن جراء عملية البيع التجارية... 

 :التجميع عن طريق طلب المعلومة -



ات المؤسسا مثل الجمارك، البلديات، الواليات، معلومة من مصادرهتقوم إدارة الضرائب بطلب هذه ال
من الوطني، جتماعي، خزينة الدولة، األيات الرياضية، صناديق الضمان االالجمع المالية والمصرفية،
 ..الخ.مؤسسات الجيش

 :تجميع المعلومة عن طريق التدخل في عين المكان -
أي مكان ن المكان ويتم هذا التدخل في يتم تجميع المعلومة عن طريق تدخل أعوان إدارة الضرائب في عي

ل كشف تسديد لدى مصالح الخزينة، مثيجاد لديه المعلومة الجبائية، إشخص يمكن  أو مؤسسة أو
 .ؤسسات الخاصة والعامة واإلداراتمصالح الجمارك والم

  الجهات المستفيدة من المعلومات الجبائيةالمطلب الثالث: 
قادتنا لمديرية الضرائب وبالضبط للمديرية الفرعية للرقابة الجبائية والتي تتمثل  من الدراسة الميدانية التي      

حيث وضح لنا السيد المدير الفرعي لهاته المصلحة  ومراقبتها مهمة هذه األخيرة في جمع المعلومة الجبائية
ونذكر من أهم  لوماتمختلف الوظائف التي تجمعه بعدة مديريات داخل وخارج الوالية تطبيقا لمبدأ تبادل المع

، الكشوفات Etat 104مثل: بطاقة التجزئة، جدول الزبائن  تبادل المعلومات أدوات أو الملحقات المستعملة في
 .البنكية، كشوفات المديريات األخرى كمديرية التجارة وسكن والعقارات والقضاء...الخ

ضافة التجاه ذهابها والشخص المعني تتضمن المعلومات، أصل المعلومة أو مصدرها باإل بطاقة التجزئة:
 بالمعلومة "المكلف".

جدول الزبائن: عبارة عن جدول يتضمن رقم التسلسلي أو اإلحصائي لدى مديرية الضرائب باإلضافة لرقم ملف 
 المكلف على مستوى المديرية، السنة، لقب واسم المكلف، المبالغ، الضريبة المتوجبة الدفع.

جميع األشخاص لضمان الرقابة ومكافحة الغش والرقم التسلسلي الجبائي له وظيفة حيث يتم وضع رقم جبائي ل
مع المديرية العامة  االمتيازاتأساسية تتمثل في كونه مرجع مشترك في امور تبادل المعلومات مع الشركاء ذوو 

 البنوك(  المؤسسات المالية، للضرائب )الجمارك،
لمكلف بالضريبة وتقدم له امتيازات وتخفيضات في حال التصريح تعتمد مديرية الضرائب على نظام تصريح ا

اال ان مصلحة المراقبة ال ينتهي دورها هنا بل تقوم بمراقبة المكلف ومتابعة نشاطاته داخل وخارج  بالضريبة،
الوالية وفي حالة ضبطه في حالة غش أو تهرب ضريبي يتم معاقبته وقد تصل العقوبة الى مضاعفة الضريبة 

 تابعة القضائية والم
تهتم العديد من الجهات بالمعلومات الجبائية للمديرية الوالئية بأدرار ومن أهم المديريات األكثر تعامال معها داخل 

وتحتاج لتلك المعلومات أيضا مديريات الضرائب الوالئية األخرى لتوسيع دائرة  الوالية هي مديرية األمن والبنوك،
رنا السيد المدير الفرعي للرقابة الجبائية بأدرار أنه تم اكتشاف العديد من التجاوزات الرقابة على المكلف حيث أخب

للعديد من األشخاص وهم يقومون بعمليات شراء ضخمة خارج الوالية والتغطية عن رأس المال الحقيقي لهم 
 وبالتالي ارسال ملفهم للعدالة لتتخذ معهم اإلجراءات الالزمة.

 

 
 



 
 
 
 
 

 خالصة:

تساهم وتمثل مديرية الضرائب الوالئية بوالية أدرار دورًا أساسيًا في النظام الجبائي على مستوى الوالية، حيث      
، إعداد اإلحصائيات المختلفة لتقيم مردودية الهياكل المختلفةولها عدة وظائف منها  تعد الهيئة الجبائية العليا فيها

حصر الوعاء الضريبي وتنشيط البحث عن المادة ، لجبائيةاإلشراف على تطبيق السلم للنصوص القانونية ا
معالجة قضايا ، تنفيذ التسويات الضريبية المختلفة، مراقبة التصريحات الدورية والسنوية والتحقيقات، الضريبية

 المنازعات.
 ب مــــن المكلــــفان النظـــام الضــــريبي يعتمــــد بصـــورة أساســــية علــــى نظــــام المعلومـــات الــــذي يســــاعده فـــي التقــــر     

 النتائج التالية:وتبرز أهميته من خالل لومات يعتبر المحرك األساسي له، فنظام المع وتحصيل المبالغ منه،
 .مساهمته في محاربة الغش والتهرب الضريبي وأيضا يساهم في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الدفع -
وعـاء الضـريبي ت التي بإمكانهـا التـأثير علـى الالجبائية على أنها "عبارة عن مجموعة من المعلوماتعد المعلومة  –

 .غير مباشرة " وأ سواء بطريقة مباشرة
يوجد نوعين مـن مصـادر المعلومـات مصـادر داخليـة ومصـادر خارجيـة ولكـل نـوع عـدة عناصـر ثـم تـأتي عمليـة  -

بــة التبـــادالت البحـــث العــددي، البحــث المــادي، مراق :عــدة أشــكال وهــي والتـــي تأخــذ البحــث عــن المعلومــة الجبائيــة
 .المراقبة عن طريق الحدث التجارية،

التوظيف األمثل لـنظم المعلومـات المحـدودة سـمح لمديريـة الضـرائب الوالئيـة بـأدرار باكتشـاف العديـد مـن حـاالت  -
 الغش والتهرب الضريبي.

 وطنيًا. تعد مديرية الضرائب الوالئية بأدرار ركيزة أساسية لمبدأ تبادل المعلومات سواء محليًا او -
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :العامة ةــالخاتم
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ة:ــالخاتم
إن تطور واتساع دور وأهمية نظم المعلومات في خدمة اإلدارة فرض على إدارييها توفير المعلومات         

أصبحت تواجه نظم المعلومات  ومع زيادة وتعدد مجال استعمال ،الالزمة لدعم وظائفها وتحقيق األهداف المنشودة
فان التطور الحاصل في  ولحسن الحظفعاليته وتحقيق الهدف المسطر لها، عدة صعوبات وعقبات تحد من 

 واألساليب الفنية قد سهل من عملية إدارة المعلومات وا عدادها وتوفيرها للمقررين والمخططين داخل المنظمة أ
خزينها، خارجها، وتتمثل هذه األساليب بكل الجوانب التعامل مع المعلومات سواء عمليات جمعها، تحليلها، ت

 تنفيذها، الحفاظ عليها، وتعديلها وتنقيحها ومن ثم الحصول عليها وقت الحاجة إليها.
ويعد النظام الجباني أحد أهم االنظمة المهمة في الحياة االقصادية للدولة )مورد مهم( والفرد )زيادة اإلنفلق     

لذا يجب على القائمين على هذا القطاع  ،نية الدولةاذ تعتبر الجباية أحد أهم الموارد األساسية لميزا ،العام للدولة(
ايجاد الطرق الكفيلة لتفعيلها، وهذا من خالل ايجاد الحلول للصعوبات التي تقف في وجهها من أجل تحقيق 

  ة.وزيادة موارد الدولمبتغاها أال وه
مدى " أشرنا في اإلشكالية الرئيسية:مثلما والرقابة الجبائية  "يئالجبا" المعلومات نظاموتعتبر نجاعة وفعالية ال    

مدى قدرتهم على محاربة والقضاء على التهرب  فيو  ؟"فعالية نظام المعلومات ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية
بصفة عامة  وهذا ما قمنا بمعالجته من خالل تطرقنا إلى الدور الهام الذي يلعبه نظام المعلومات ،والغش الجباني

تفعيل ة في الرقابة الجبابة وزيادة فعالية النظام المعلومات الرقابي من خالل التطرق ألليات والجبائي بصفة خاص
، ألن هذه األخيرة تعتبر من أهم وسائل لتحقيق دور الرقابة والبحث الجبائي واإلجراءات المتخذة في هذا مجال

الرقابة، وقد تم التعرض لنظام  فعالية ادةأداة هامة في زياإلستغالل األمثل للمعلومات ونظام المعلومات الجبائي ك
بالموضوع أكثر ألن الرقابة الجبائية اإلحاطة الموجودة بينهما من أجل  المعلومات والرقابة بصفة عامة والعالقة

 .جزءا من نظام الرقابة ككل 
 التالية  :  وكنتائج لدراسة موضوع هذا البحث ومحاولة اإلحاطة بجل جوانبه تمكنا من التوصل الى النتائج

 النتائج: أوال   
آليا  وأقواعد البيانات التي تعمل يدويا التجهيزات واإلجراءات والبرمجيات و مجموعة من  نظام المعلومات -

 .للمستفيد على جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم بثها
يصال المعل -  ومات بالشكل المالئم وفي الوقت تقوم نظم المعلومات بعمليات التجميع والتخزين والمعالجة وا 

 المناسب.
تساعد نظم المعلومات المستخدمين على أداء الوظائف الموكلة لهم خاصة الوظائف إليجاد الحلول  -

 لمختلف المشاكل خاصة في محاولة الحد من التهرب والغش الضريبي.
لفين، ويوفر المعلومات نظام المعلومات الجبائي نظام مبني على التصريحات المقدمة من طرف المك -

 للمسئولين على مستوى كل الوحدات التنظيمية.
تظهر نظم المعلومات من خالل الدعم الذي تقدمه للموظفين وذلك بمعالجة البيانات ومن ثم تحويلها إلى  -

 معلومات، وكذا تمد العاملين بالقواعد واإلجراءات التي تتبع في مواقف روتينية.



خالل تنسيق ومزج الموارد المادية والمالية  ئية تسمح بربط مختلف الوظائف )مننظم المعلومات الجبا -
لمدخالت( والذي يؤدي إلى وصف عمليات المنظمة وذلك من  والبشرية لتحويل البيانات والمعطيات الجباية

 خالل دعم وظائف التخطيط والرقابة والعمليات باعتبارها وظائف مطلوبة على مختلف النشاطات.
 تعمال نظام المعلومات اإلدارية يحقق السرعة والدقة والتقليل من األخطاء التسييرية والقرارية.اس -
 التوصيات  ثانيا :
تدعيم جهودها وتكثيفها من أجل التقرب ونخص بذلك ها بأكمل وجه امداء مهألإدارة الضرائب  تطوير دور -

براز  في  أثرهاأهمية دفعه للضريبة المستحقة عليه و من المكلف بالضريبة لمعرفة المشاكل التي تعترضه وا 
وذلك بتفعيل دور اإلعالم في هذا الشأن وتنظيم ملتقيات وأيام  ومردوديتها عليه، الوطني تصادء االقبنا

 .تبرز دور الضريبة وملصقات وتوزيع مطوياتدراسية 
م عليه نجاعة اإلدارة يتق معيار رةهذه األخي تعتبر كما الرقابة الجبائية نظام المعلومات الجبائي يعد أساس -

يبية أي العمل بالتوصيات لتحقيق لذلك يجب االعتناء بحجم ونوعية القوى العاملة باإلدارات الضر الجبائية و 
 :التالية

دقة لضمان الوصول لألهداف المنوطة بها و مصداقية و شفافية و التحصل على معلومات ذات جودة  -
وصول  رقابة الجبائية عالقة طردية كلما ارتفعت جودة المعلومات زادت فرصالو فالعالقة بين نظم المعلومات 

 .الرقابة الجبائية ألهدافها
الذهنية و المهنية و األخالقية و العناية باختيار أكفء الموظفين الذين تتوفر فيهم المواصفات العلمية  -
 .()الرقـــــــابة االجتماعية األزمة للقيام بوظائف اإلدارة الجبائيةو 
بلومات يوتتويج هذه الدورات بد ،والمنظم لموظفي اإلدارة الجبائيةأن ينظر إلى مهمة التكوين الدوري  -
 .د متطلبات الترقيةأن تكون مساعدة كأحو شهادات متخصصة و 
المسؤوليات ويحرره من القلق و الذي يتناسب مع المهام و أن توفر الدولة لموظفي الضرائب األجر المالئم  -

 .والتهديداتاإلغراءات و النفسي 
وهي أهم نقطة المستمرة في القوانين الضريبية  جعل النظام الجبائي نظاما مستقرا وتفادي التعديالت -

 .ينبغي مراعاتها إذ ال يمكن للمكلفين بالضريبة اإللمام بكل جديد في المجال الجبائي
رائب في وقتها، وتشديد العقوبات على العمل على إيجاد وسائل لتحفيز المكلفين الملزمين بتسديد الض -

 .المتهربين من دفعها

  األفاق:ثالثا  
لمامًا،  شموليةإلثراء والنقد من أجل أبحاث ودراسات أكثر لمفتوحًا  ىرغم أهمية الموضوع واتساعه إال إنه يبق    وا 

 :منها التي من شأنها أن تكون محل بحوث ودراسات مستقبلية نذكر التساؤالتوعلية نطرح بعض 
 .تطوير نظم المعلومات والتفعيل األمثل أللياتها 
 .تطوير آليات الرقابة الجبائية لزيادة الفعالية في محاربة الغش والتهرب الضريبي 
 .الرقابة الجبائية وعالقتها بالمردودية اإلدارة الجبائية 
 



 

 
 
 

 
 ق ــالحــــة المـــقائم
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 .2003موسم  االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باتنة،
قتصادية فرع تسيير، رسالة ماجستير في العلوم اال جعة الجبائية تقديمها ومنهجيتها،خالصي رضا، المرا .5

 .2001موسم ،رجامعة الجزائ
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 .االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف
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 .2006اءات الجبائية،، قانون اإلجر 20المادة  -3 
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 :النهائي ملخصال
المعلومات قيمة  امعه فازدادتفي العالم الحديث  داراتركائز اإلو  أهم مواردعلومات م المظن لقد أصبحت     

 ،ما بينهاتتكامل في لهاأنواع  ، وهناك عدةهادرجة الدقة في إعدادوتكلفة الحصول عليها ومدة استخراج المعلومات و 
لومات فمدى تحقيق النظام الجبائي ألهدافه مرتبط بجودة المع الجبائي،المعلومات المحاسبي و  من بينها نظام

 إلى مخرجات لتحيق أهداف المسطرةو قدرة اإلدارة الجبائية لتحويل المدخالت  الجبائية و مدى مصداقيتها
م المعلومات الضريبي و نظاالتكامل بين كل من نظام و  الترابط إن ،  )محاربة الغش والتهرب الضريبي(

ة التي تطالب بها إدارة الضرائب م الماليئراج التكاليف الضريبية ضمن القوااد قدرةفي  يكمنالمعلومات المحاسبي 
قدرة المؤسسة على تحديد تأثير هذه األعباء على النتيجة اإلستغاللية المعنية بالضرائب، باإلضافة إلى لمؤسسة ل

  .للمؤسسة
ية شفافو  معلومات وزيادة من جودة ومصداقيةأن تعمل على تطوير نظام ال منها النامية الدول خاصة ةلزاميإ أن   

يقابله تطوير اإلدارة الضريبية ورفع مدى تنفيذها لألهداف الموضوعة لها وذلك المعلومات للرفع من كفاءتها و 
 ضريبية.ونخص بذلك عملية الرقابة الجبائية والتي تعتبر كحجر أساس لكل إدارة فعاليتها 

  :الكلمات المفتاحية
   الضريبية.نظم المعلومات، المعلومة، التهرب الضريبي، الغش الضريبي، الرقابة الجبائية، اإلدارة 

Summary: 
   The information systems have become the most important resources and pillars of the 

administrations in the modern world, therefore; the value of information, the cost of obtaining it, the 

duration of the extraction of information and the accuracy of its preparation have been increased .  

There are several types that are integrated among them including the accounting and billing 

information system, as the extent of the tax administration’s fulfillment is related to the credibility 

and the ability to turn the inputs into outputs to achieve the objectives of the rule (fight fraud and tax 

evasion). The interdependence and integration between the tax information system and the 

accounting information system lies in the ability to include tax costs within the financial statements 

claimed by the tax administration of the tax institution, in addition to the ability of the institution to 

determine the impact of these burdens on the exploitative result of the institution. 

   Developing countries, in particular, must develop the information systems and increase the quality, 

credibility and transparency of information in order to increase their efficiency and the extent of their 

implementation of the objectives set for them. This is matched by the development of tax 

administration and raising their effectiveness where we emphasize Tax censorship, which is 

considered the cornerstone of each tax administration. 
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