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:ملخص

هتدف هذه الورقة البحثية اىل حتليل و قياس دور الرقابة اجلبائية الفعالة يف حتسني اإليرادات الضريبية لدى مديرية الضرائب لوالية تلمسان و
وذلك ابستخدام طريقة املعادالت اهليكلية (البنائية) من الدرجة الثانية ( طريقة املربعات الصغرى، 2020 )مارس-وهران خالل الفرتة (جانفي
 حيث مت تصميم استبيان و توزيعه على عينة الدراسة املتمثلة يف أفراد فرق التدقيق اجلبائي ملديرية الضرائب لتلمسان و وهران، )PLS اجلزئية
 حبيث مت تناول املوضوع عرب منوذج مقرتح يربط الرقابة اجلبائية الفعالة كمتغري، استبانه صاحلة للدراسة52  فردا واسرتجاع60 البالغ عددهم
 و االيردات، وجودة عملية الرقابة اجلبائية من جهة، مؤهالت املدقق اجلبائي،مستقل مقسم اىل ثالث أبعاد متمثلة يف برانمج الرقابة اجلبائية الفعال
حيث توصلت النتائج اىل وجود عالقة طردية ذو داللة إحصائية بني الرقابة اجلبائية الفعالة و اإليرادات.الضريبية كمتغري اتبع من جهة أخرى
. 5 الضريبية عند مستوى معنوية
. إيرادات ضريبية؛ برانمج رقابة جبائية ؛ معادالت هيكلية؛ مدقق جبائي؛ جودة رقابة جبائية:الكلمات املفتاحية
Abstract :
This research paper aims to analyze and measure the role of an effective tax control in
improving tax revenue at the Tax Department of the directorate of Tlemcen and Oran
during the period (january-march) 2020, using the method of second degree structural
equations (least squares method partial), where a questionnaire was designed and
distributed to a study sample of 60 members of the tax control brigades of the fiscal
directorate of tlemcen and Oran, and the recovery of 52 valid questionnaires for study, so
that the subject has was approached through a proposed model linking effective tax audit
as an independent variable divided into three dimensions represented by an effective fiscal
audit program, the qualifications of the fiscal auditor, control process quality on the one
hand, and the tax revenue as a dependent variable on the other hand, as the results
concluded that there is a direct and statistically significant relation between effective tax
control and tax revenue at a significant level of 5%.
Key Words: tax revenue, fiscal audit program, structural equations , fiscal auditor, fiscal
control quality .
JEL Classification: H21.
)younes-gamba@hotmail.fr(  بن أمحد يونس:*مرسل املقال
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املقدمة:
إن عدم االلتزام الضرييب الطوعي للمكلفني و إتباعهم أساليب التهرب والغش الضرييب والذي تنجم عنه آاثر سلبية
على الصعيد املايل االقتصادي واالجتماعي ومنه اإلضرار مبصاحل اخلزينة العمومية وحرماهنا من جزء مهم من املوارد
املالية ما يرتتب عليه اختالل توازن امليزانية العامة للدولة وابلتايل جلوءها إيل وسائل أخرى للتمويل ،و املساس مببدأ
املنافسة االقتصادية وانتشار التفاوت الطبقي داخل اجملتمع .وعلى هذا األساس تعمل الدولة جاهدة ملكافحة ظاهرة
التهرب والغش الضرييب مبختلف الطرق ،ولذلك كان من الضروري خلق جهاز رقايب جبائي ،ضمن نظامها الضرييب
ومنحه الصالحيات واألدوات الالزمة للقيام مبهامه مبا يتماشى مع السياسة الضريبية والتشريع الضرييب املنتهج.
و تعترب الرقابة اجلبائية من أهم أدوات اجلهاز الرقايب املمارس على املكلفني ابلضريبة من طرف مصاحل إدارة الضرائب
نظرا لدورها يف حتليل الوضعية اجلبائية وحتديد اخلطر اجلبائي و معاجلته و دراسة أتثريه على احلساابت املالية ،وحتقيقها
لألهداف املسطرة هلا يرتبط مبدى فعالية مقوماهتا املتمثلة يف برانمج الرقابة اجلبائية ،مؤهالت احملقق اجلبائي و جودة
العمل الرقايب حبد ذاته ،كلها عوامل تزيد من قدرهتا يف ردع السلوكيات الغري املشروعة و اسرتجاع احلقوق املتهرب
منها و ابلتايل حتسني اإليرادات الضريبية .
انطالقا مما سبق ذكره ميكننا طرح اإلشكالية التالية" :ما مدى فعالية الرقابة اجلبائية يف حتسني اإليرادات الضريبية؟".
فرضية البحث :لإلجابة على اإلشكالية ميكن طرح الفرضية التالية:
توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني الرقابة اجلبائية الفعالة واإليرادات الضريبية عند مستوى معنوية .%5
أهداف البحث:هتدف هذه الدراسة اىل:
 تشخيص عملية الرقابة اجلبائية و تبيان دورها الفعال. التعرف على املقومات الالزمة لتفعيل العمل الرقايب يف ظل احمليط املعاصر للجودة .منهج الدراسة واألدوات املستعملة :مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع هذا النوع من
الدراسات ،وذلك من خالل عرض املفاهيم اخلاصة بفعالية الرقابة اجلبائية و اإليرادات الضريبية ،إضافة لتحليل نتائج
االستبيان املوزعة على فرق احملققني اجلبائيني ملديرية الضرائب لتلمسان و وهران ،و ملعرفة طبيعة العالقة بني املتغري
املستقل (فعالية الرقابة اجلبائية) واملتغري التابع (اإليرادات الضريبية) ،وذلك ابستخدام طريقة املعادالت اهليكلية (البنائية)
من الدرجة الثانية ( طريقة املربعات الصغرى اجلزئية .)PLS
 .Iالدراسات السابقة:
.1دراسة (بوعكاز :)2015-2014 ،هدفت هذه الدراسة اىل اكتشاف العالقة بني فعالية التدقيق اجلبائي يف
زايدة اإليراد الضرييب و احلد من التهرب الضرييب مبصلحة األحباث و املراجعات مبديرية الضرائب بسكرة حيث مت
تصميم استبيان و توزيعه على  32مدقق جبائي ميارسون مهامهم بشكل مباشر أو غري مباشر موزعني على ثالث
والايت ( بسكرة ،خنشلة ،ابتنة) ومت اسرتجاع  30استبانة  ،وعلى اثر ذلك مت استخدام األساليب اإلحصائية و
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املتمثلة يف مقاييس النزعة املركزية ،مقاييس التشتت ،حتليل االرتباط و اختبار حتليل التباين ،حيث مت التوصل اىل
النتائج التالية:
التدقيق اجلبائي يلعب دورا هاما يف اكتشاف موطن التهرب الضرييب و اسرتجاع مبالغ مهمة لفائدة اخلزينة العمومية،
حيث برانمج التدقيق اجلبائي وما يتوفر عليه املدقق اجلبائي من مؤهالت علمية وعملية ومصداقية عمليات التدقيق
اجلبائي تؤدي اىل زايدة اإليرادات الضريبية واحلد من التهرب الضرييب
.2دراسة انصر امحد األمني اخلطيب ( :)2008-2007حيث قام بتحليل و تقييم جودة الفحص الضرييب

وأثره على اإليرادات العامة يف األردن ،مربرا اإلطار أملفاهيمي للضريبة ومتطرقا اىل اجلانب الفين الذي حيكم
خمتلف الضرائب ضمن التسريع الضرييب األردين ،وعرض وحتليل التقنيات املعتمدة يف الفحص الضرييب  ،وقد
توصل الباحث اىل أن قيام املصاحل املختصة أبعمال الفحص و التدقيق اجلبائي جبودة عالية يعمل على زايدة االلتزام
الضرييب الطوعي وابلتايل تصرحيات ضريبية ذات جودة عالية و احلد من سلوك التهرب الضرييب ضمن نظام ضرييب

فعال ما يؤثر إجيااب على اإليرادات الضريبية (اخلطيب.)2008-2007 ،
.3دراسة كحموش مسية  :2013هدفت هذه الدراسة اىل دراسة وحتليل دور املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة

التصرحيات اجلبائية ملديرية الضرائب بوالية بسكرة اجلزائر خالل الفرتة (  ،)2010-2009ابستخدام األساليب
اإلحصائية و املتمثلة يف مقاييس النزعة املركزية ،مقاييس التشتت ،حتليل االرتباط و اختبار حتليل ،حيث مت تصميم
استبيان و توزيعه على  36مراجع جبائي ،ومت اسرتجاع  32استبانة قابلة للدراسة ،وتوصلت اىل النتائج التالية :إن
املراجعة اجلبائية هلا دور اجيايب يف حتسني جودة التصريح اجلبائي الضرييب ،حبيث أن برانمج الرقابة اجلبائية الفعال و
مؤهالت املراجع اجلبائي و جودة عمليات املراجعة اجلبائية تلزم املكلفني ابلضريبة إبيداع تصرحيات ذات جودة و
مصداقية والذي من شانه زايدة اإليرادات الضريبية من جهة ،ودور املراجعة اجلبائية يف كبح سلوك التهرب الضرييب

واسرتجاع األموال املتهرب منها والذي من شانه زايدة اإليرادات الضريبية (كموش.)2013 ،
 .IIاإلطار النظري للدراسة

 .1ماهية الرقابة اجلبائية :
تعترب الرقابة اجلبائية اآللية التلقائية الناجتة عن النظام اجلبائي التصرحيي وذلك لغرض االطالع والتأكد من هدف
وصحة تصرحيات املكلفني ابلضريبة وفقا ألسس وتشريعات جبائية تسهر اإلدارة اجلبائية على تنظيمها وتطبيقها.
 .1.1مفهوم الرقابة اجلبائية:

عرب املفهوم العام للرقابة ميكن تعريف الرقابة اجلبائية على أهنا تدقيق وفحص التصرحيات اجلبائية وكل السجالت
والبياانت احملاسبية والتحقيق يف كل واثئق ومستندات اإلثبات اخلاصة ابملكلفني ابلضريبة ،أشخاص معنويني كانوا أو
طبيعيني هبدف التأكد من صحة املعلومات اليت حتويها بواسطة أعوان خمتصني ومؤهلني للقيام هبذه العملية بقدر عال
من الفعالية واجلودة ومع االستخدام األمثل لكافة الوسائل واألدوات املتاحة قانوان من أجل اسرتجاع األموال املتهرب
198

اجمللد السابع ،العدد ( 02أوت )2021

بن أمحد.ي ،بلحاج.ف

منها وترسيخ سلوك االلتزام الضرييب الطوعي .وانطالقا من اإلدارة اجلبائية هي السلطة املكلفة ابلرقابة اجلبائية فإن
مفهوم هذه األخرية ميكن أن يندرج ضمن التعاريف اآلتية":هي تشخيص حمتوى الكتاابت احملاسبية مل يتالءم مع
القانون اجلبائي والتحقق من هذا احملتوى مع اإلثبااتت املقدمة )."(Laurent, 1995, p. 13
"تعترب الرقابة اجلبائية هي األداة اليت ختول لإلدارة اجلبائية التحقق من أن املكلفني ابلضريبة ملتزمني يف أداء واجباهتم
وتسمح هلا ابستدراك األخطاء املالحظة)." (Hamini, 2001 , p. 172
كما يعتربها الكثري من الباحثني مرادف للتدقيق اجلبائي أو املراجعة اجلبائية بينما تعرف هذه األخرية على أهنا الفحص
الشامل للمجمل الوضعية اجلبائية للمكلف ابلضريبة لغرض التحقق من مدى احرتام القوانني اجلبائية من جهة وتعزيز
األمن اجلبائي.
 .2.1مقومات الرقابة اجلبائية الفعالة:
تعرب فعالية النظام اجلبائي عن فعالية مقوماته من برانمج الرقابة اجلبائية وتوفر متطلبات الفعالية يف كل مرجع جبائي
ومدى جودة عملية الرقابة اليت يشرف عليها من أجل حتديد سبل تفعيلها وجب التطرق لكل منها على حدى.
أ .برانمج الرقابة اجلبائية الفعال :إن حتديث آليات املراقبة يتطلب أكثر من جمرد حتديد عدد امللفات اجلبائية اليت
يتوجب مراقبتها بل هي احلاجة إىل إتباع منهج شامل لتخطيط إسرتاتيجيات مجيع عناصر برانمج الرقابة الفعال وذلك
من خالل ما يلي): (Biber, April 2010, p. 05
أ.1اهليكل التنظيمي واألدوار واملسؤوليات :حبيث يفرض هذا اجلزء مراعاة ختطيط وتنظيم أنشطة الرقابة اجلبائية
داخل اإلدارة ،اليت تعكس بوضوح طبيعة األعمال اليت ينبغي القيام هبا وتوضح املسؤوليات بينهم كما يلي:
أ .1.1املقر والعمليات :من اجل إدارة برانمج فعال للمراجعة اجلبائية ينبغي التمييز بني قسمني :ومها املقر الرئيسي
املسؤول عن التصميم وإسرتاتيجية اإلدارة ودعم وظيفة املراقبة والعمليات املسؤولة عن تنفيذ برانمج الرقابة اجلبائية.

أ .2.1إتباع هنج وظيفي متكامل :حبيث يكون ابإلدارة هيئة رقابة واحدة مسؤولة عن كافة أنشطة الرقابة يف مجيع
أنواع الضرائب ،ويسهل هذا النهج يف تطوير خطط الرقابة اجلبائية وختصيص املوارد املتاحة للقيام هبا وفقا لتقييم
املخاطر.
أ.3.1التقسيم والتخصيص :حبيث من املهم أن يكون لإلدارة اجلبائية مصلحة أو هيئة خاصة بكبار املكلفني مع
فرق متخصصة لقطاعات معينة مثال :الصناعة ،اخلدمات ،اإلنتاج ،والتقسيم أيضا يساعد اإلدارة يف التعرف على
خمتلف مستوايت التعقيد يف أعمال الرقابة والتمييز بني الكفاءات املطلوبة ،وخمتلف التصنيفات واملكافآت احملققني
وفقا لسياسة التوظيف.
أ .2التخطيط :حتتاج كل مرحلة من مراحل عملية الرقابة اجلبائية خلطط متتالية ومرتابطة مع أهداف واضحة تعكس
خطة إسرتاتيجية اإلدارة ،يف التخطيط واألداء وينبغي إجراء املراقبة على املستوايت التالية:
أ . 2.2اإلسرتاتيجية :تعكس هيكل الرقابة التنظيمي والسياسات واإلجراءات املتخذة وحتديد األهداف واألنشطة
واملوارد ،كذلك األداء واملسؤوليات.
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أ.3.2التنفيذ :ختصيص املوارد وتطبيق عملية املراقبة مع ارتباط كل مستوى مع الذي قبله فإهنا تكمل بعضها البعض،
وإذا كانت خطة اإلسرتاتيجية كبرية ومل تدعم خبطة تنفيذية تعكس األولوايت اإلسرتاتيجية ال ميكن مواجهة املخاطر
وحتديد السياسات خبطط أعلى مستوى ،وابلتايل ال ميكنها حتقيق األهداف لذلك جيب وضع خطط فعالة عند كل
مستوى أو مرحلة من املراحل.
أ.3التشريع :ليكون برانمج الرقابة فعاال جيب تدعيمه إبطار تشريعي يتماشى وإايه فيما يلي :إجبارية االحتفاظ
ابلدفاتر والسجالت الالزمة ،مع توفر اإلدارة على صالحيات كافية إلجراء التحقيقات مع إعطاء املكلف احلق يف
الطعن ،تطبق عقوابت كافية لردع عدم االمتثال ،حيث جيوز وضع خطة القرتاح تعديالت على القوانني القائمة أو
تطوير قانون اإلجراءات اجلبائي وجعله أكثر صرامة وحتسني تكوين احملققني.
أ.4جمال املراجعة :نوع عمليات املراقبة جيب أن يعكس املخاطر اليت ينبغي معاجلتها ،واهلدف هنا احلد من عدد
عمليات املراجعة اليت ميكن القيام هبا بدون جدوى مع حسن استخدام املوارد املتاحة.

أ.5الطرق و الفنيات :إن وضع خطة فعالة جتعلنا مدركني جملموعة من التحقيقات واملناهج التحليلية اليت ميكن
اعتمادها من قبل احملققني للتأكد من االلتزام الضرييب ،وسوف ختتلف هذه املناهج يف املمارسة تبعا جملال اخلطر
والظروف اخلاصة بدافعي الضرائب .على سبيل املثال :طبيعة نشاط املكلف ،ومدى مصداقية الدفاتر والسجالت،
هو ما سيؤثر على قرارات نوع التحقيق واليت يتعني اختاذها ،وعما إذا كان احملقق يستطيع االعتماد على السجالت
املنصوص عليها قانوان ملعاجلة مسائل معينة أو حيتاج إىل استخدام طرق غري مباشرة ،ومنه احلاجة إىل خطط تكون
مرنة مبا فيه الكفاية ليتمكن من تعديلها وتطوير عملية التحقيق وحتديثها .وعليه ينبغي لربانمج املراجعة اجلبائية أن
يهدف إىل حتسني االلتزام الطوعي للمكلف ابلضريبة واحلصول على بياانت موثوقة ،كما ميكن مصلحة الضرائب من
تدقيق أقل للمكلفني مع تصرحيات جبائية دقيقة ،كذلك إن من نتائج فعالية برانمج الرقابة اجلبائية هو قلة عدد
املكلفني الذين سيجازفون يف التهرب من الضريبة املتوجبة عليه.
 .2مدى مسامهة مؤهالت احملقق اجلبائي يف حتسني احلصيلة الضريبية:

تعترب الرقابة اجلبائية من القواعد االرتكازية للعمل الضرييب ومرحلة مهمة ال ميكن االستغناء عنها بصفتها ركن من
أركان النظام الضرييب ،كما يعترب العامل البشري من أهم العناصر يف عملية الرقابة اجلبائية حبيث يتوجب على احملقق
اجلبائي أن يكون ملما جبميع املعايري والقواعد املتعلقة ابحملاسبة والتحقيق اجلبائي بغرض الوصول إىل األهداف الضريبية
املسطرة مع متسكه بكافة خصائصه كالقيام بعمله بشكل حمايد بشأن صحة الدفاتر والبياانت املالية وذلك كخطوة
أوىل من أجل تعزيز االلتزام الضرييب واحلد من التهرب الضرييب ومن هذا كله نستنتج أن احملقق اجلبائي يعد حلقة
رئيسية يف حتديد املصداقية والعدالة يف حتصيل اإلرادات الضريبية ابعتبارها جزء رئيسي من اإليرادات العامة للدولة
).(Biber, April 2010, pp. 1-2
كما ميكن تبيان دور احملقق اجلبائي بشكل واضح استنادا إىل التعريف الذي قدمته جلنة املعايري للتحقيق واملراجعة
واليت انبثقت من مجعية احملاسبة األمريكية حبيث مت تعريف العمل الذي يقوم به على أهنا عملية منظمة تعمل على
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جتميع وحتليل موضوعي للمخرجات املتعلقة مبعلومات مقدمة عن أفعال وأنشطة اقتصادية وذلك للتأكد من درجة
التوافق بينها وبني املعايري املوضوعية املعمول به (البصريي ،2009 ،صفحة .)28
وتبعا لورقة حبثية صادرة يف صندوق النقد الدويل أبنه لتحسني االلتزام الضرييب يتعني على اإلدارة اجلبائية تعيني املوظفني
ذوي املؤهالت الصحيحة وتعيني اإلطارات املالئمة الختاذ اإلجراءات الالزمة اجتاه املكلفني ابلضريبة وذلك سعيا
لالرتقاء مبعايري األداء لتكون أكثر واقعية وفاعلية لغرض رفع املستوى وضمان اجلودة ،كما يتوجب توفري القدر الكايف
من التكوين للمحققني من أجل القيام ابملهام املوكلة إليهم (صندوق النقد الدويل ،جانفي  ،2012صفحة .(33
.3جودة عملية الرقابة اجلبائية كآلية تساهم يف حتسني اإليرادات الضريبية:
تعتمد ترقية العمل اجلبائي أساسا مبستوى ترقية العمل الرقايب اجلبائي ألن إجناز مهام الرقابة اجلبائية مبستوى من اجلودة
على أساس موضوعي هي التكلفة وعلى أساس نزاهة واستقامة القائمني عليها وختفيض العبء الضرييب الناجم عن
إجناز تلك املهام من خالل االستخدام األمثل للوقت واجلهد واحلرص مع الضغط النفسي على اخلاضعني لعملية
التحقيق ،يؤدي مباشرة إىل حتسني االلتزام الضريي الطوعي واحلد من التهرب الضرييب وهو ما ينعكس إجيااب على
حتسني اإليرادات الضريبية وهذا كله ضمن نظام ضرييب فعال كفء حائز على ثقة اخلاضعني للضريبة.
 .1.3حمددات جودة املراجعة اجلبائية:
قامت منظمة خدمة اإليراد الوطين األمريكية بتعريف جودة عملية الرقابة اجلبائية حيث عرفتها أبهنا" :عبارة عن حتديد
الضريبة الصحيحة أبقل كلفة بطريقة تعزز الثقة العامة يف اخلدمة" ،وهوا ما جيعلنا نستنتج ما يلي (اخلطيب-2007 ،
 ،2008صفحة :)97
أ.1حتديد الضريبة الصحيحة :وهو السبب الرئيسي لعملية الرقابة اجلبائية وال ميكن للمحقق اجلبائي أن حيدد هذه

الضريبة إال بتوافر مجيع الوسائل اإلدارية والفنية واملالية املناسبة ،لكي يتمكن من حتديد الضريبة ومدى انسجامها مع
القانون الضرييب وانسجام البياانت املالية مع الواقع احلقيقي للنشاطات املنبثقة عنه ،وبناء على ذلك فالضريبة الصحيحة
تتطلب أن يكون العمل منهجي موضوعي حمكوم مبعايري وإجراءات واضحة وحمددة.
أ.2أقل تكلفة :على أساس أن يتم حتديد الضريبة وفقا ملبدأ األمهية النسبية والكفاية وأبقل تكلفة تطبيقا ملبدأ اقتصاد
النفقة كقاعدة أساسية من قواعد الضريبة.

أ.3تعزيز الثقة يف اخلدمة العامة :يبني هذا اجلزء أهداف املنظمة مبنية على االهتمام ابملكلف لرضاه وزايدة التزامه
الطوعي وحتقيق ذلك ليس ابألمر السهل انطالقا من مبدأ تضارب املصاحل بني اإلدارة اليت تسعى إىل أن تكون الضريبة
الصحيحة أكرب ،وبني املكلف الذي يسعى إىل أن تكون الضريبة حبد ذاهتا أدىن (اخلطيب ،2008-2007 ،صفحة
 .)98إن فحص دقة املعلومات ومصداقيتها يتطلب فرض أدوات رقابية تقوم على نظام معلومايت فعال ضمن إطار
النظام العام للمعلومات ،وهذا ما جيب أن توفره ملختلف أعمال التحقيق اجلبائي ويف ظل متتع احملقق ابالستقاللية
واحلياد واملوضوعية يف اختاذ القرار لغرض توفري معلومات تليب احلاجيات مع القدر املطلوب من الثقة يف حمتوايهتا.
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فالرقابة اجلبائية ميكنها املصادقة على املعلومات وتتيح جماال أكرب من األمن اجلبائي تعمل على تقليل املخاطر (سردوك،
 ،2004-2003صفحة .(8
 .IIIاإلطار التطبيقي للدراسة:
 .1عينة الدراسة:
قمنا يف هذه الدراسة بتوزيع  60استمارة بطريقة عشوائية يف كل من مديرية الضرائب لتلمسان و وهران على فرق
احملققني اجلبائيني خالل الفرتة (جانفي-مارس)  ،2020ومت استبعاد  8استمارات نظرا عدم اكتمال اإلجاابت و ابلتايل
حتصلنا على  52استمارة صاحلة للدراسة.
 .1.1حتليل األداة الرئيسية للدراسة ( االستبانة) :بعد االطالع على الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوعنا
سواء يف احد متغرياهتا أو كليهما ،و كذلك عرضها على جمموعة من اخلرباء واملختصني يف هذا اجملال لغرض تصميم
االستبيان كأداة رئيسية جلمع املعلومات الالزمة و الضرورية لتحقيق أهداف و أعراض الدراسة ،واالعتماد على سلم
ليكرت اخلماسي حيث مت تقسيم االستبيان اىل احملاور التالية:
 احملور األول :يتضمن هذا احملور بياانت عامة تتعلق ابألفراد الذي تتكون منهم حجم العينة ،و تشمل اجلنس،
املؤهل العلمي ،اخلربة املهنية و كذلك املديرية اخلاصة هبم.
 احملور الثاين :ويتمثل يف املتغري املستقل ويعرب عنه ابلرقابة اجلبائية الفعالة حيث مت تقسيمه اىل ثالث أبعاد،
البعد األول يتمثل يف برانمج الرقابة اجلبائية و تتكوم من  12عبارة ،أما البعد الثاين فيتمثل يف مؤهالت احملقق
اجلبائي و تتكون من  9عبارات  ،أما البعد الثالث يتمثل يف جودة الرقابة اجلبائية وتتكون من  6عبارات.
 احملور الثالث :ويتمثل يف املتغري االتابع ويعرب عن اإليرادات الضريبية ويتكون من  12عبارة.
 .2.1التحليل الوصفي لعينة الدراسة
مت استخراج التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة ،والنتائج موضحة يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم :01نتائج التحليل الوصفي لعينة الدراسة
املتغري

اخلصائص

النسبة املئوية

املتغري

اخلصائص

النسبة املئوية

اجلنس

ذكر

 72

املؤهل العلمي

ليسانس

 86

أنثى

 28

ما بعد التدرج

 14

من 10-6سنوات

4

تلمسان

 40

من 15-11سنوات

 44

وهران

 60

أكثر من  16سنة

 52

اخلربة

املهنية

مديرية الضرائب

املصدر:من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات SPSS

من خالل اجلدول نالحظ أن   72من العينة ذكور و   28إانث ،منها   86متحصلني على شهادة
الليسانس و  14على شهادة ما بعد التدرج ،موزعة على مديرية الضرائب لوالية تلمسان بنسبة   40و
والية وهران ب  ،60أما فيما خيص اخلربة املهنية فنجد   52لديهم خربة أكثر من  16سنة.
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. 2الطريقة املستخدمة:
لقد قمنا ابستخدام مناذج املعادالت اهليكلية من الدرجة الثانية ابعتبارها من أفضل النماذج اخلطية السببية بني
املتغريات الكامنة الداخلية واخلارجية و جتدر اإلشارة اىل أن استخدام هذه الطريقة اإلحصائية تستدعي توفر جمموعة
من الشروط تكمن يف تقييم النموذج العام للبحث.
 .1.2التقييم القياسي للنموذج البحثي:
أوال مت اختبار صحة و موثوقية النموذج ،و بصدد تقييم موثوقية املؤشرات مت حذف  21عبارة ( )itemsوهي:
Q29.Q26.Q25 .Q23.Q22.Q19.Q18.Q15.Q14.Q12.Q10.Q9.Q8.Q6.Q4.Q1) Q38.Q37.
.) Q36.Q35.Q31.

ألن التشبع اخلارجي هلذه العبارات ( )outer loadingsجاء ما بني ) 0.4و ،(0.7و لذا كان ينبغي إزالته إذا
كانت هذه اإلزالة تؤدي إىل زايدة املوثوقية املركبة ( )reliability compositeو متوسط التباين املفسر
( )AVEفوق قيمة العتبة املقرتحة ( ،( Hair and al , 2014و هو ما حصل يف هذه الدراسة.
الشكل رقم  :1اهليكل املعدل لنموذج العالقة بني الرقابة اجلبائية الفعالة و اإليرادات الضريبية

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات Smart PLS

أ.مؤشرات جودة النموذج :يتم تقييم جودة النموذج من خالل جمموعة من املؤشرات واملوضحة كما يلي:

أ.1تقييم منوذج القياس :إن التوصل إىل مناذج أكثر صالحية لالستخدام وأكثر مالئمة لبيئة حبثية فهذا يعين ابلضرورة
أن تلك النماذج تتمتع بصدق وموثوقية عاليني تتيح للدراسات الالحقة أبن تستخدمها ،ومن هنا تربز أمهية كل من
الصدق التقاريب والصدق التمييزي لذلك اعتمدت الدراسة احلالية عليهما يف اختبار صدق املقاييس املستخدمة.
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أ.1.1الصدق التقاريبConvergent Validity :

اجلدول رقم  : 2مؤشرات الصدق التقاري
متوسط التباين املفسر

برانمج الرقابة اجلبائية.

0.510

املوثوقية املركبة
Composite
Reliability
0.748

املتغريات الكامنة

0.742

مؤهالت احملقق اجلبائي.

0.653

0.775

0.777

0.765

جودة الرقابة اجلبائية

0.524

0.767

0.865

0.754

الرقابة الفعالة

0.514

0.760

0.715

0.764

اإليرادات الضريبية

0. 506

0.756

0.776

0.718

AVE

Cronbachs
Alpha
ألفا کرونباخ

Rho De
Joreskog
0.797

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات Smart PLS

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن كل متوسطات التباين املفسر ( )AVEأكرب من (Jean-Marc, ،0.50
) ،2011, p. 656كما أن مجيع معامالت املوثوقية املركبة ( CRمعنوية ومقبولة من الناحية اإلحصائية
ألهنا أكرب من) 0.70 (Wetzels, 2009إضافة إىل أن مجيع معامالت  Cronbachs Alphaومعامالت
 Rho De Joreskogمعنوية ومقبولة من الناحية اإلحصائية ألهنا أكرب من  0.7هي األخرى كما ال ننسي
معامالت التشبع ( )Factor Loadingأكرب من  0.70وعليه من خالل هذه املؤشرات ميكن القول أبن هناك
صدق تقاريب وهذا بدوره يدل على جودة منوذج القياس املستخدم .
أ.2.1الصدق التمييزي  :Discriminant Validityيهدف هذا املقياس اىل توضيح خلو املقياس من
التجميل املزدوج اقل يف التحميل او التشبع .فقد أعطى كل من  Fornell-larckerمعيارا أساسيا لصدق
التمايز ( ، (Fornell, 1981وهذا املعيار واسع االنتشار يف الدراسات التطبيقية يف خمتلف اجملاالت املعرفية
اجلدول رقم  : 3نتائج مؤشرات الصدق التمييزي
مؤهالت احملقق

جودة الرقابة

برانمج الرقابة

اجلبائي

اجلبائية.

اجلبائية.

0.542

الرقابة الفعالة

اإليرادات الضريبية
0.666

اإليرادات الضريبية.

0.874

0.450

الرقابة الفعالة

0.593

0.844

0.413

0.724

0.552

0.477

0.354

0 .553

0.370

0.716

0.201

برانمج الرقابة
اجلبائية.
جودة الرقابة اجلبائية
مؤهالت احملقق
اجلبائي

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات Smart PLS
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يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله أبن قيم اجلذر الرتبيعي ابلنسبة جلميع املتغريات كانت اكرب من االرتباطات الداخلية
بني املتغريات الكامنة فيما بينها وذلك بعد النظر إىل القطر إذ نالحظ أن كل متغري متميز عن اآلخر (قيمة تقاطع
املتغري مع نفسه يف القطر أكرب من تقاطع متغري مع املتغري آخر) وهذا ما يدل على وجود اختالف بني املتغريات
الكامنة وابلتايل عدم تشاهبا وأن كل متغري کامن ميثل نفسه ،وابلتايل منوذج القياس يتسم بصالحية بناء جيدة وميكن
االعتماد عليه لتمثيل متغريات الدراسة.
أ .2تقييم النموذج اهليكلي :يتم تقييم جودة مطابقة النموذج اهليكلي ابستخدام جمموعة من املعايري املبينة يف اجلدول
التايل :

اجلدول رقم  :4نتائج مؤشرات مطابقة النموذج اهليكلي.
املتغري الكامن التابع

R Square

Q2

GOF

اإليرادات الضريبية

0 .295

0.174

0.389

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات Smart PLS

من خالل اجلدول أعاله يتضح أبن قيمة معامل التحديد  R Square=0 .295مقبولة إحصائيا ،حبيث أن الرقابة
الفعالة تفسر ما مقداره حوايل  % 29.5من املتغري الكامن التابع واملتمثل يف اإليرادات الضريبية أما ابلنسبة لقيمة
 0.174 = Q2مقبولة من الناحية اإلحصائية ألهنا أكرب من  0وهذا ما يدل على قدرة املتغريات الكامنة التابعة
على التنبؤ)  ، (Henseler, 2009ويف األخري مبا أن قيمة مؤشر  GOFواليت تساوي  0.48ومبا أهنا تفوق
 0,36الذي حددها ) (Wetzels et al ,2009فهذا ما يدل على جودة النموذج املقرتح ككل.
أ .3اختبار فرضيات الدراسة :ابستخدام طريقة  Bootstrappingل resample 5000حتصلنا على
معامالت االحندار للنموذج اهليكلي هذا ابإلضافة اىل قيم ستيودنت عند مستوى معنوية  5والنتائج موضحة يف
الشكل التايل:
أ .1.3تقديرات نتائج معامالت االحندار:

الشكل رقم  :2تقديرات نتائج معامالت النموذج

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات Smart PLS
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اجلدول رقم :5نتائج تقديرات النموذج اهليكلي للبحث:
Relationship

Valeur p

Valeur t

Ecart
type

Original
Sample

0.003

2.944

0.104

0.307

0.00

6.720

0.069

0.466

برانمج الرقابة اجلبائية  >-الرقابة الفعالة

0.000

5.231

0.083

0.434

جودة الرقابة اجلبائية >-الرقابة الفعالة

0.000

5.632

0.096

0.543

الرقابة الفعالة  >-اإليرادات الضريبية

مؤهالت احملقق اجلبائي  >-الرقابة الفعالة

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات Smart PLS

يتضح من خالل اجلدول والشكل أعاله أنه يوجد أثر موجب للرقابة الفعالة على اإليرادات الضريبية إذ بلغ هذا

األثر قيمة ( ،)0.543كما جتدر بنا اإلشارة إىل أن هذا األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية 5

 ، )Valeur p=0 .00 (و ابلتاي نقبل الفرضية البديلة و نرفض الفرضية العدمية و نقول أن الرقابة الفعالة
تساهم يف حتسني اإليرادات الضريبية ما يثبت صحة الفرضية الرئيسية،
(بوعكاز )2015-2014،ودراسة (كحموش.)2013 ،

وهذا يتوافق مع نتائج دراسة

.3املناقشة وحتليل النتائج:
انطالقا من حتليل حميط عينة الدراسة املتمثلة يف مديرية الضرائب لوالية تلمسان و وهران ،ونظرا للتوسع الذي تشهده
هذه الوالايت على املستوى التجاري من خالل توسع الوعاء الضرييب بشكل كبري ما زاد من فرص ممارسة سلوكيات
التهرب و الغش الضرييب دون أن يكشف عن ذلك ،نظرا للعدد الكبري من امللفات اجلبائية  ،كان من الضروري
تفعيل مقومات الرقابة اجلبائية لغرض كبح ظاهرة التهرب الضرييب
ومنه و وفقا لنتائج خمرجات التحليل القياسي للدراسة نستنتج ما يلي :
 إعداد برانمج جبائي فعال خيضع لكل معايري االنتقاء من اجل إخضاع امللفات اجلبائية األكثر خطرا وذلك نظرا
لدوره يف إدارة االلتزام  ،حيث أن برانمج املراقبة الفعال له آاثر أوسع بكثري من جمرد رفع العائدات املباشرة من
عملية الرقابة من خالل حتديد احلاالت األعلى والكشف عن حاالت عدم االلتزام بكفاءة ،والتطبيق املناسب
للعقوابت ،واإلعالن عن نتائج نشاط التحقيق مع العلم أن املكلف ابلضريبة يضع احتماالت كبرية أبن أي
حماولة لتجنب الضريبة سوف تؤدي الكتشافها وفرض عقوابت كبرية ،ومنه ميكن لربانمج املراقبة املخطط جيدا
أن يوفر لإلدارة قوة وأتثري هام على كامل اجملتمع وليس على املكلف ابلضريبة اخلاضع للمراقبة ومنه حتصيل
الضرائب اليت كان ينبغي أن تدفع مسبقا .و ابلتايل "يساهم برانمج املراجعة اجلبائية الفعال يف حتسني اإليرادات
الضريبية وزايدة االلتزام الضرييب الطوعي".
 اختيار حمققني جبائيني ذوي مهارات و كفاءة عالية من اجل كشف بؤر التهرب والغش الضرييب والقيام بتقييم
جودة ومصداقية املعلومات اليت يقوم ابلتحقيق هبا كما تعترب االستقاللية والكفاءة من الصفات املتوقع أو الواجب
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توفرها يف احملققني بصفة عامة ويف احملقق اجلبائي بشكل خاص و ابلتايل تساهم مؤهالت احملقق اجلبائي يف
حتسني اإليرادات الضريبية.
 القيام بعمل رقايب ذو جودة عالية  ،مع استحداث معايري اجلودة على مستوى اإلدارة اجلبائية وخاصة على
مستوى مصاحل الرقابة اجلبائية بكل مستوايهتا انطالقا من تلك املعنية مبراقبة التصاريح إىل املعنية بتحليل وفحص
البياانت احملاسبية اجلبائية ،سيجعلها تتسم ابلكفاءة والفعالية الضروريني لتحقيق االلتزام الضرييب الطوعي واحلد
من التهرب الضرييب ما ينعكس إجيااب على حتسني اإليرادات اجلبائية واسرتجاع املال العام املتهرب منه والضروري
ألداء الدولة لوظائفها ما جيعلنا نستنتج ان جودة الرقابة اجلبائية تساهم يف حتسني اإليرادات الضريبية.
مقومات تسمح كلها ابلوصول اىل مستوى من الفعالية و هو ما تعرب عنه النتائج املتوصل إليها يف هته الدراسة
حبيث كانت كلها موجبة وذات داللة إحصائية ،دالة على أن الرقابة اجلبائية الفعالة هلا دور كبري يف حتسني اإليرادات
الضريبية.
اخلامتة:

حاولنا من خالل هذه الدراسة قياس دور الرقابة اجلبائية الفعالة يف حتسني اإليرادات الضريبية لدى مديرية
الضرائب لوالية تلمسان و وهران  ،ابستعمال املعادالت البنائية اهليكلية من الدرجة الثانية ابستخدام برانمج
 ،Smart PLSحيث توصلت النتائج إيل وجود عالقة طردية و معنوية بني الرقابة اجلبائية الفعالة و اإليرادات
الضريبية .
وابلتايل تعترب الرقابة اجلبائية من أهم األدوات الفنية ملكافحة السلوكيات السلبية الصادرة عن املكلفني و تتوقف
مردودية هذه العملية وفاعليتها عموما على الوسائل املادية و الكفاءات البشرية يف اجملال احملاسيب والتشريعي و اليت
تتميز مبهارات عالية متكنها من اكتشاف الثغرات و التالعبات املتعمدة و غري املتعمدة من جانب املكلفني ابلضريبة
ابلسرعة املطلوبة و يف الوقت املناسب مع تطبيق اإلجراءات الالزمة و العقوابت الردعية و القمعية اليت جتعل من
املخالفة املرتكبة مكلفة جدا ابلنسبة للخاضعني للضريبة مما يدفعهم لاللتزام ضريبيا و التحلي ابملصداقية و الدقة عند
إيداع تصرحياهتم اجلبائية مستقبال.
التوصيات
 ضرورة أدراج املعاجلة املعلوماتية بواسطة نظام اإلعالم اآليل من شانه حتسني سري التحقيق احملاسيب جبعله أكثردقة و سرعة يف اكتشاف خاالت الغش الضرييب.
 العمل على إنشاء خلية مركزية لتسيري املخاطر اجلبائية من شانه حصر القطاعات األكثر هتراب جبائيا لغرضبرجمتها يف الوقت املناسب و اسرتجاع األموال املتهرب منها.
 -إخضاع احملققني اجلبائيني لربامج التكوين و التدريب بصفة دورية من شانه زايدة جودة و فعالية العمل الرقايب.
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 يتوجب إشراك مصاحل التحصيل يف عملية الربجمة من اجل تفادي برجمة ملفات منهكة ابلديون اجلبائية و اليت ملتدفع بعد
 إعادة النظر يف العقوابت و الغرامات الناجتة عن الرقابة اجلبائية و جعلها أكثر تكلفة و أكثر صرامة . زايدة عدد احملققني اجلبائيني بشكل يتناسب مع نسبة توسع الوعاء الضرييب سنواي.قائمة املراجع:
 البصريي فهد حمسن ( ،)2009مدققوا احلساابت واألزمة االقتصادية العاملية ،مؤمتر األزمة العاملية وكيفية عالجها
من منظور النظام االقتصادي الغريب واإلسالمي ،جامعة لبنان ،طرابلس ،لبنان ،ص .28
 بوعكاز مسرية ( .)2015مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب ،دراسة حالة مصاحل
البحث واملراجعة بسكرة .جامعة حممد خيضر بسكرة .
 اخلطيب انصر أمحد أمني ( ،)2008-2007تقييم جودة الفحص الضرييب وأثرها على اإليرادات العامة يف
األردن ،أطروحة دكتوراه يف االقتصاد والتخطيط ،كلية االقتصاد ،جامعة تشرين ،سوراي ،ص .97
 سردوك فاتح ،دور املراجعة اخلارجية يف النصوص مبصداقية املعلومات احملاسبية ،جامعة املسيلة ،اجلزائر،
 ،2004-2003ص .08
 صندوق النقد الدويل (جانفي  ،)2012ورشة عمل حول إدارة االلتزام الضرييب ،املركز اإلسالمي للمساعدة الفنية
للشرق األوسط ،األردن  ،ص .33
 كموش مسية ( ،)2013دور املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية ،دراسة حالة مديرية الضرائب
لوالية بسكرة ( ،)2010-2009مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية ،جامعة فاصدي مرابح ورقلة.



Biber E (April 2010), Revenue administration : tax Payer, Audit, Development
of effective plans, Technical notes and manuals fiscal affairs département
international monetary Fund, p 05.
 Fornell, C. a(1981) . Evaluating structural equation models with unobservable
variables and measurement error . Journal of marketing research,18(1), PP 3950.
 Hamini .A (2001), l’audit comptable et financier, Edition Berti, Algérie, p 172.
 Henseler, J. R(2009). The use of partial least squares path modeling in
international marketing. Advances in international marketing, 20(1), PP 277319.
 Jean-Marc, B. A(2011). Etudes Marketing, Paris: Pearson Education : 5th
Edition, , p 656.
 Laurent Claude (1995), Control fiscale, la vérification personnelle moyen saine,
France, p 13.
 Wetzels, M. G (2009).Using PLS path modeling for assessing hierarchical
construct models :guidelines and empirical illustration. MISQ,33(1),177–195, P
187.
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املالحق
اجلنس  :ذكر  -انثى

ملحق رقم : 1االستبيان

املؤهل العلمي :ليسانس  -ما بعد التدرج

اخلربة املهنية  :من 10-6سنوات  -من 15-11سنوات  -أكثر من  16سنة

مديرية الضرائب :تلمسان  -وهران
احملور االول  :الرقابة اجلبائية الفعالة
الرقم البعد األول :برانمج الرقابة اجلبائية.

موافق
بشدة

1

يتم ختصيص برانمج لعملية الرقابة اجلبائية بشىت أنواعها.

2

برانمج املراقبة اجلبائية ميكنه ختفيض ظاهرة التهرب الضرييب من خالل برجمة
امللفات اليت متثل خطرا جبائيا.

3

تضع االدارة اجلباية كل اإلمكانيات و الوسائل الالزمة للقيام بعمليات الربجمة و
الرقابة اجلبائية جبميع مراحلها.

4

تنفيذ برانمج الرقابة اجلبائية بشكل فعال يسهم بشكل كبري يف زايدة اإليراد
الضرييب و احلد من التهرب الضرييب.

5

هناك صالحيات كافية من اجل البحث و التحقيق يف امللفات اجلبائية و
الوصول إىل املعلومات اليت تفيد يف إعداد برانمج رقابة جبائية فعال.

6

ميكن أن يعمل برانمج الرقابة اجلبائية الفعال على توعية املكلفني ابلضريبة
ألجل ترك سلوك التهرب الضرييب و تكون تصرحياهتم ذات مصداقية.

7

هناك معوقات حتد من القيام بعمل الرقابة اجلبائية و هذا ما يؤدي إىل التهرب
الضرييب.

8

ميكن أن يكون من بني أهداف الرقابة اجلبائية تطوير آلية الرقابة مما حيقق
الفعالية .

9

ميكن لربانمج الرقابة اجلبائية أن يكشف ثغرات ابلقانون اجلبائي و اليت تسبب
مشاكل كبرية للمكلفني ابلضريبة و ابلتايل يؤدي إىل حتقيق مردود جبائي فعال.

10

تتم برجمة امللفات اجلبائية بطريقة تغطي اجملال اجليوغرايف بصفة شاملة.

11

يتم حتديد اخلطر اجلبائي اثناء عملية الربجمة لغرض اختيار نوع الرقابة اجلبائية
املالئمة له.

12

يتم اشراك مصلحة التحصيل يف عملية الربجمة من اجل تفادي برجمة ملفات
منهكة ابلديون اجلبائية واليت مل تدفع بعد.

موافق

حمايد

غري

غري موافق

موافق

بشدة

البعد الثاين :مؤهالت احملقق اجلبائي.
13

اختيار حمققني جبائيني ذوي كفاءات و مؤهالت علمية و عملية ضروري
لتفعيل الرقابة اجلبائية.

209

اجمللد السابع ،العدد ( 02أوت )2021
14

هناك عالقة طردية بني خربة احملقق اجلبائي و حتكمه ابلقانون و اجناز رقابة
جبائية فعالة.

15

ميكن لنظام اإلعالم اآليل أن يكون له دور اجيايب على عمل احملقق اجلبائي و
الرقابة اجلبائية بصفة عامة.

16

هناك أتثري اجيايب بني كفاءة و ومهارة احملقق اجلبائي و بني نوعية أداء املهام.

17

استقاللية احملقق اجلبائي و موضوعيته و حياده متكنه من القيا مبهامه وفقا ملعايري
متطلبات اجلودة .

18

متكن برامج التكوين و التدريب  ،احملقق اجلبائي من القيام بعمله بصفة فعالة.

19

التفاعل االجيايب بني أعوان اإلدارة اجلبائية (خاصة مصاحل الرقابة اجلبائية) و
املكلفني ابلضريبة ينعكس على احلد من التهرب الضرييب.

20

تعطي اإلدارة اجلبائية اهتماما وثيقا ابلتحقيق اجلبائي كتعيني أشخاص مناسبني
ذوي مهارات و ختصيص اإلمكانيات الالزمة.

21

برأيكم النظام احملاسيب اجلديد جعل من السهل اكتشاف األخطاء و رصد
الغش الضرييب يف التصرحيات احملاسبية و اجلبائية للمكلفني ابلضريبة.

بن أمحد.ي ،بلحاج.ف

البعد الثالث :جودة الرقابة اجلبائية.
22

ميكن قياس جودة الرقابة اجلبائية مبا نصل إليه من نتائج حالية و مستقبلية.

23

ترتبط جودة الرقابة اجلبائية الفعالة مبدى قدرة احملقق اجلبائي على اكتشاف
األخطاء و االحنرافات اجلوهرية على مستوى القوائم املالية و التصرحيات
اجلبائية.

24

هل هناك التزام أبخالقيات املهنة عند القيام بعمل الرقابة اجلبائية قصد الوصول
هبا إىل مستوى من الفعالية.

25

هناك عالقة طردية بني الرقابة اجلبائية الفعالة و االلتزام الضرييب الطوعي.

26

برأيكم من بني أهداف اإلدارة اجلبائية القيام بعمل رقايب جبائي فعال للوصول
إىل حتسني اإليرادات الضريبية.

27

يتم التنسيق بني املسؤولني عن الرقابة اجلبائية لوضع حلول و تدابري إسرتاتيجية
لغرض احلد من مشكلة تنامي الغش و التهرب الضريبيني.

احملور الثاين :االيرادات الضريبية
28

هتدف الرقابة اجلبائية الفعالة اىل احلد من التهرب الضرييب وحتسني االبرادات
الضريبية.

29

تفعيل اليات الرقابة اجلبائية تزيد من قدرة حتصيل االيرادات املرتتبة عنها.

30

اخلوف من التعرض لتحقيق جبائي حيتم االبتعاد عن سلوك التهرب الضرييب
وزايدة االلتزام الضرييب الطوعي.
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31

العقوابت والغرامات الناجتة عن الرقابة اجلبائية كافية لتحسني جودة التصرحيات
الضريبية.

32

عدم التنسيق بني اعوان مصلحة املتابعات ومصلحة الرقابة اجلبائية يؤثر سلبا
على عملية التحصيل.

33

عدم التناسب بني عدد امللفات اليت متت تسويتها جبائيا مع عدد اعوان
مصاحل التحصيل يعود ابلسلب على مردودية التحصيل.

34

اعادة برجمة ملفات جبائية مرات عدة ضمن برانمج الرقابة اجلبائية يؤثر بشكل
سليب على قابلية الدفع وابلتايل ضعف التحصيل.

35

تساهم الرقابة اجلبائية يف اسرتجاع االموال املتهرب منها بشكل فعال.

36

عدم وجود عدالة اثناء عملية املراجعة اجلبائية يؤثر بشكل سليب على قابلية
دفع املستحقات الضريبية الناجتة عنها.

37

تتم التصحيحات اجلبائية بطريقة تتماشى مع احلالة املالية للمكلف ابلضريبة
لغرض تسهيل حتصيل االيرادات املرتتبة عنها.

38

وجود اتصال دائم بني املراقبني اجلبائيني وقابض الضرائب من اجل تبادل
املعلومات بصفة سريعة لغرض القيام بعملية التحصيل يف الوقت املناسب.

39

املدة الزمنية إلجراءات الرقابة اجلبائية متنح املتهربني من الضريبة الوقت الكايف
إلخفاء دالالت تسهل عملية التحصيل.

ملحق رقم  :2تقديرات النموذج العام للدراسة
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