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 :تمهيد الفصل االول

 يعتبر المكلف بالضريبة شريكا داخل المجتمع من خالل قيامه بنشاط اقتصادي او تجاري يساهم

 في خلق حركة داخل المجتمع و تكوين قيمة مضافة تفيد االفراد و المجتمع كما انه يساهم من جهة اخرى

 تمويل الخزينة العمومية لمواجهة النفقات العامة و ذلك من خالل اداء المستحقات من ضرائب و رسوم في

 اطار ممارسة هذا النشاط عن طريق ايداع التصريحات الشهرية منها و السنوية و التي تحتمل الخطأ و

ي يسعى الى محاولة الصواب و بذلك قد تكون محل مراقبة و تحقيق الش يء الذي جعل المشرع الجزائر 

اطار تنظيمي و هيكل يقوم باالشراف و تسيير هذه العملية مع اعطائه صالحيات واسعة في اطار  وضع

التشريعات التي سنها، و لذلك سيتم ضمن هذا الفصل التطرق الى االطار التنظيمي و القانوني  القوانين و 

 ثالثة ثالثة مباحث، و كل مبحث يحتوي علىالتحقيق الجبائي و المحاسبي حيث تم تقسيمه الى  لعملية

  .مطالب

االطار التنظيمي حيث سيتطرق الى مفهوم التحقيق الجبائي و تعريفه و اهدافه، انواع  :المبحث االول

  .الجبائي ثم هياكل التحقيق الجبائي التحقيق

 ستتم محاولة التعرف على صالحيات وحقوق االطار القانوني لعملية التحقيق الجبائي اين :المبحث الثاني

  االدارة الجبائية، واجبات المكلف الخاضع للتحقيق ثم الحقوق و الضمانات المقدمة لهذا المكلف

 التدابير االولية لعملية التحقيق الجبائي الخاصة بعملية اختيار الملفات الخاضعة للتحقيق،  :المبحث الثالث

  .معلوماتسحبها و فحصها و طلب و جمع ال

  المبحث األول: اإلطار التنظيمي لعملية التحقيق الجبائي

 يعتبر التحقيق الجبائي كوسيلة للوصول إلى أهداف مسطرة و عامة و غاية سامية، و من اجل هذه 

 الغاية أو الهدف ال بد أن تتم تهيئة الظروف و المناخ المناسب لهذه الوسيلة حتى تكون في مستوى الهدف

خالل االطالع و معرفة مفهوم التحقيق في حد ذاته و العدة و العتاد المستعمل و ما هي أنواعه  المنشود من

  و الهياكل المشرفة أو القائمة عليه؟
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 المطلب االول : مفهوم التحقيق الجبائي و المحاسبي وأهدافه

  تعريف التحقيق الجبائي 1 –

يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة  من طرف  " ) 1

يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، ما عدا في  حالة طلب  .المكلفين بالضريبة

 أو في حالة قوة قاهرة يتم معاكس من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا و تقبله المصلحة 

  " 1 .إقرارها قانونا من طرف المصلحة

رف ـــــــــبة من طــــــالتحقيق الجبائي هو مجموعة العمليات التي تهدف الى مراقبة التصريحات الجبائية المكتت  ")2

ج و ـــــــو مصداقية النتائدى صحة ـــــــــــــــــالخاضعين للضريبة، ففحص المحاسبة يسعى الى البحث و التحري عن م

 2"المعلومات الواردة في هذه التصريحات وفقا للمعايير و القوانين المحاسبية و الجبائية المعمول بها

ال يهدف التحقيق المحاسبي الى مراقبة الوضعية الجبائية للمؤسسة خالل السنوات المحقق  فيها فحسب، بل  " ) 3

ى واجباتها الجبائية، فاثناء التحقيق المحاسبي، يطلع  عون االدارة الجبائية يسمح كذلك باطالع هذه المؤسسات عل

ه حيث يمكنه أن ــــا على حسابــكب احيانـــاء التي وقع فيها، و التي قد ترتــالمكلف بالضريبة على مصادر االخط

    ، 3".يم الطعون الالزمةيطلب الحقا تخفيض الزيادات الناتجة عن هذه االخطاء و يطلعه المحقق عن كيفية  تقد

  :أعوان التحقيق الجبائي2 –

   4"."ال يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إال من طرف أعوان اإلدارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على األقل
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  :التحقيق الجبائي أهداف3 –

 اإلدارةمن طرف  الجبائية لإلدارةالقيام بالمهام المسندة  إطاركواجب في  األولىيعتبر التحقيق الجبائي بالدرجة 

 الجبائي التحقيق أهدافتصنيف  يختلف حيث األخيرة هذه لمصالح أساسية أهداف لتحقيق كوسيلةالعمومية و 

 أهداف إلىخاصة و عامة و تصنف  أهداف إلى فهناك من يصنفها إليهاالتي يرمي  األبعادباختالف النظرة و 

و  غير مباشرة أهدافو  مباشرة أهداف إلى تصنيفها يمكن ، اجتماعية و قانونية، كماإداريةاقتصادية ، مالية، 

  :التالية األساسية األهداف بعض نشير الى ان يمكن العموم على

  مختلف التصريحات الجبائية إيداعمراقبة  �

لعملية ممارسة التجارة منها المحاسبية و مراقبة مدى االنضباط في تطبيق القوانين و التشريعات المنظمة  �

  الجبائية والتجارية

  .الضريبةالمكلف الح لصأو الجبائية  اإلدارةكانت لصالح  العمدية سواءالعفوية منها او  األخطاءاكتشاف  �

  .تصحيح التصريحات الجبائية من خالل مقارنة مختلف المعلومات المتوفرة �

تحقيق مكاسب للخزينة العمومية من خالل استرجاع الحقوق المغفلة و تطبيق العقوبات و الغرامات، و  �

  .أوقاتهانزاهة و تسديد المستحقات في  أكثرتصريحات  بإيداعتوعية الخاضعين للتحقيق 

عملية التحري الواسعة لدى المؤسسات  إجراءاتقمع و مكافحة التهرب الضريبي من خالل مختلف  �

المالية مثل البنوك و مختلف المتعاملين االقتصاديين السيما الزبائن و الموردين و مقارنتها مع تلك 

 الواردة او المسجلة لدى المؤسسة الخاضعة للتحقيق

  أنواع التحقيق الجبائي :المطلب الثاني

  : التحقيق في المحاسبة1 –

الضرورية  كل التحريات إجراءتحقيق في محاسبة المكلفين بالضرائب و  إجراءالجبائية  اإلدارة ألعوانيمكن 

  .1"وعاء الضريبة و مراقبتها لتأسيس

2019 11ص   1-20 المادة   قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1  
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 .أشهر ( 09) يجب أن ال تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحاالت تسعة

هذه المهلة وفق األجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه لإلجابة على طلبات التوضيح أو التبرير  و تمدد

 .في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر

 أشهر، عندما توجه اإلدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار  (06)ويمكن تمديد هذا األجل بستة

 .أخرى، و ذلك في إطار التعاون اإلداري و تبادل المعلومات المساعدة اإلدارية إلى إدارات جبائية

 و عالوة على ذلك، ال تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة أعاله، في حالة استعمال مناورات

 تدليسية مثبتة قانونا، أو إذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا 

  .في اآلجال على طلبات التوضيح أو التبريرلم يرد 

  : التحقيق المصوب في المحاسبة2 –

يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب في المحاسبة للمكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من 

الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة أو لمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل  عن سنة 

دق المستندات أو االتفاقيات التي تم إبرامها من و يتم كذالك التحقيق عندما تشكك اإلدارة الجبائية في ص .جبائية

طرف المكلفين بالضريبة والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو  تخفيض 

يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معهم أثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية  .األعباء الجبائية

التوضيحية على غرار الفواتير والعقود و وصول الطلبيات أو التسليم المرتبطة بالحقوق و الضرائب و  الوثائق 

ال يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق، بأي حال من األحوال، فحص معمق و  والرسوم و األتاوى المتعلقة بالتحقيق

 1نقدي لمجمل محاسبة  المكلف بالضريبة"

 تمنع اإلدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق المحاسبة الحقا و غير ان ممارسة التحقيق المصوب ال

الرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، و لكن أن تأخذ بعين االعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة العادة التقييم 

 "2.المتمم عند التحقيق المصوب

  

  

  13. ص1 –مكرر20المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1    

 13ص 6 –مكرر20المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2    
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 :التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة3 –

يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيين 

بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في الجزائر أم ال،  عندما تكون لديهم 

العوان المحققون من االنسجام الحاصل بين المداخيل و في هذا التحقيق يتاكد ا .التزامات متعلقة بهذه الضريبة

المصرح بها من جهة، و الذمة او الحالة المالية و العناصر المكونة لنمط معيشة اعضاء المقر الجبائي، من 

كما يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية و  . جهة اخرى

  "1.شة لشخص غير محص ى جبائيا، وجود انشطة او مداخيل متملصة من الضريبةنمط المعي عناصر 

  

 15ص 20– 1المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1
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 .وفقا للقوانين المعمول بها لطالبلمصدر : من اعداد ا

  

  

 

� 1-1	�ول ر�� (�� (��
ٔ
��ا������  ������#� "!   ا��&%اعوا��

ٔ
ا��,+!+�ت ا�()�'!� ا  
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  :هياكل التحقيق الجبائي و المحاسبي :المطلب الثالث

 (DRV) 1 والتدقيقات األبحاثمديرية 1 -

 ــ :هـ الموافق ل1419 األولربيع 19المؤرخ في 98-288تم استحداثها بموجب القانون من خالل المرسوم رقم 

 ـــــــق  الموافهـ 1415رمضان 15المؤرخ في 95-55من المرسوم رقم 5المعدل و المتمم للمادة 1998جويلية 13

المركزية في  اإلدارةالمتضمن تنظيم 1995/03/19بتاريخ 15الوارد في الجريدة الرسمية رقم 1995.فيفري 15 ــــ:ل

 .وزارة المالية

 :بما يأتيو هي مكلفة 

 .مديرية كبريات المؤسساتالخارجة عن نطاق اختصاص  تإنجاز تدقيق محاسبة المؤسسا-

 .في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة واألمن الوطني تطبيق حق التحقيق والتفتيش-

مراقبة الوضعية الشخصية ) من خالل عالمات الثراء الخارجية  ( مراقبة مداخيل األشخاص الطبيعيين- 

 .ل الخفية للجبايةومستوى المعيشة والممتلكات، في إطار إخضاع المداخي

 .متابعة المساعدة الدولية المتبادلة المنصوص عليها في االتفاقيات الجبائية الدولية -

 :مديريات فرعية )04و تتكون من أربع (

  :و تكلف بما يأتي، الجبائية  توالتحقيقات لألبحاثالمديرية الفرعية 1(

 المعلومات الجبائية؛تحديد إجراءات جمع واستغالل وحفظ ومراقبة استعمال  •

لألحكام القانونية والتأكد من التطبيق الصحيح  السهر على التطبيق الدائم لحق االطالع والتحقيق والتفتيش •

  .التي تحكمها

 يتعلق بمتابعة الوضعية البرمجة و القيام، في كل منطقة من التراب الوطني، يأي تحر وتحقيق وبحث•

  . الجبائية للمكلفين بالضرائب

  

  

1 https://mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales en date 

du 12/06/2018 
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  :تعمل على تسيير

 مكتب التنظيم والبحث عن المادة الجبائية -أ

 . مكتب البطاقيات -ب

 توالتحقيقا تمكتب التحريا - ج

  :يأتي، و تكلف بما الجبائية للرقابةالمديرية الفرعية 2(

 .والمحلي المستوى الجهوي الموجودة على تنسيق وتنشيط أعمال مصالح التدقيقات المحاسبية والجبائيةمتابعة و  •

 .الرقابةالسهر على احترام القواعد اإلجرائية التي تحكم عمليا  •

 .على الوثائق وضمان متابعتها الرقابةتحديد شروط تطبيق  •

 :تعمل على تسيير

 .المحاسبة  تتحقيقا مكتب متابعة -أ

 .مكتب متابعة التحقيقات المعمقة للوضعيات الجبائية اإلجمالية ومراقبة المعامالت والتقييمات  - ب

 .مكتب متابعة التحصيل والمنازعات الناجمة عن التحقيقات  -ج

  :و تكلف بما يأتي، المديرية الفرعية للبرمجة3(

تصور الوسائل التي تسمح يضمان انتقاء أحسن للملفات الموضوعة للرقاية في مجال التدقيق المحاسبي  •

 ومراقبة الوثائق؛ومراقبة المعامالت العقاريةوالتدقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة 

 .ومراقبة المداخل و متابعة تنفيذهاإعداد يرامج التدقيقات المحاسبية  •

 :رتعمل على تسيي

  . مكتب يرمجة تحقيقات المحاسبة والمراجعات المعمقة للوضعية الجبائية اإلجمالية -أ

 .مكتب برمجة مراقبة المعامالت والتقييمات والرقابة العينية -ب 

 .مكتب اإلحصائيات و التالخيص -ج
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  :، و تكلف بما يأتيالمديرية الفرعية لمحاربة الغش )4

 في إطار مكافحة الغش والتهرب الضريبي؛تنسيق األعمال المسجلة  • 

 ؛ الرقابةتناسق وضبط مقاييس التقنيات واإلجراءات المستعملة عند تطبيق حق  •

  تسيير بطاقية مقترفي أعمال الغش؛ •

مبادرة باألعمال الرامية إلى الحد من ظاهرة الغش الجبائي والتنسيق مع اإلدارات والمؤسسات العمومية األخرى •

 . المؤهلة

 :تعمل على تسيير

  . مكتب اإلجراءات و المناهج -أ

 .مكتب تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضريبي -ب

  مكتب متابعة نشاطات مكافحة الغش الضريبي -ج

 : بـ مكلفة هيSRV(1 ) توالمراجعا لألبحاثالمصلحة الجهوية  - 2

وتعد  تالتي تضبطها مديرية البحث والمراجعا و المداخيل تتنفيذ يرامج التحقيق و البحث ومراقبة النشاطا *

 المتعلقة بها؛ تاإلحصائيا

 وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي؛ تسيرضمان  *

 تحقيق وبحث ومتابعة ومراقبة األشغال المتعلقة بها وتقوم يتقييمها الدوري؛ رامحبتنفيذ  *

مع  باالتصال تصةـــالمخ تل السلطاــــــام للضرائب و كــــــــــــه وزير المالية و المدير العبتنفيذ كل تحقيق يأمر  *

 والمصالح المعنية؛ تالمؤسسا

تتواجد  لمجال اختصاص مديريتنن والئيتنن للضرائب أو أكثر تخضعالتي  تتطبق حق االطالع على الملفا *

 .الجزائر و وهران و قسنطينة:من المصالح الجهوية للبحث والمراجعات في كل 

  ؛أقسام (03)تتكون المصلحة الجهوية لألبحاث والمراجعات من ثالثة

  

  

1https://mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs en date 12/06/2018 
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  :، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بـقسم المراقبة واإلحصائيات والتقييم )1

اإلحصائية  مع إعداد الوضعيات المراجعاتتحددها مديرية األبحاث و تنفيذ برامج المراقبة في عين المكان التي  -

 المتصلة بذلك ؛

 والتحريات  التحقيقاتالمداخيل وكذا تنفيذ كل ئية التي تفيد مراقبة النشاطات و تنفيذ برامج تجميع المعلومات الجبا -

  .العمليات الجهوية وما بين الجهويةفي إطار  تنفيذ حق الزيارة -

 :،ويكلف بـ الرقابةقسم المساعدة على  )2

 .فحص المحاسبات اآللية بمناسبةوكذا  بمهامهمن في إطار القيام يمساعدة المحقق -

 :قسم الوسائل، ويكلف بـ )3

 تزويد المصلحة بالوسائل الضرورية إلنجاز المهام المخولة لها؛ -

 .والمطبوعات الموجهة للمحققين و للمكلفين بالضريبةتسيير الوسائل و الدعائم  -

 .تصنيف ملفات المراجعة و حفظها -

  (DGE )،اتالمؤسس تعلى مستوى مديرية كبريا اتيوالبطاق للرقابةالمديرية الفرعية 3 -

 :وتكلف بـ 

 ومتابعتها؛  مراجعة المحاسبة يرامحتنفيذ  -

 للمراقبة؛اقتراح التسجيل في البرامج السنوية  -

 .البحث عن المعلومة الجبائية واستغاللها مع إنجاز التحقيقات و التحريات

 :تعمل على تسيير

 :،ويكلف بـ تأ) مكتب المراجعا

 إعداد مشروع برنامج المراجعة و متابعة تنفيذه؛ -

 .السهر على احترام قواعد المراقبة وٕاجراءاتها -

 :في شكل فرقتعمالن  )02يضم هذا المكتب مصلحتين (

 مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع الصناعة والبناء و األشغال العمومية ؛ -
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 مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع التجارة وتأدية الخدمات؛ -

 :، ويكلف بـ توالتحريا توالمقارنا تب) مكتب البطاقيا

 تشكيل مختلف البطاقيات الممسوكة وتسييرها؛ -

 والبحث عن المعلومة الجبائية و استغاللها؛ تو التحريا تتنفيذ إجراءا التحقيقا -

 .المحاسبة تالمساعدة في مراجعا -

 :تعمل في شكل فرق، هي ( 03)يضم هذا المكتب ثالث مصالح

 مصلحة البطاقيات والمقارنات؛ -

 مصلحة األبحاث والتحريات؛ -

 .مصلحة المساعدة و دعم المراقبة -

 :تكلف بـ DIW)  (الوالئية للضرائب تعلى مستوى المديرياالمديرية الفرعية للمراقبة الجبائية 4 -

 .بإعداد برامج البحث ومراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة إنجازها -

  :تعمل على تسيير

 : ، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بـمكتب البحث عن المعلومة الجبائية )ا

 الضريبة و مراقبتها و كذا تحصيلها؛تشكيل فهرس للمصادر المحلية للمعلومات التي تعني وعاء  -

 تنفيذ برامج التدخالت و البحث وكذا تنفيذ حق اإلطالع و حق الزيارة بالتنسيق مع المصالح و المؤسسات  -

 .المعنية

 :، ويكلف بـ توالمقارنا تب)مكتب البطاقيا

 تكوين و تسيير مختلف البطاقيات الممسوكة؛ -

 للمكلفين بالضريبة؛التكفل بطلبات التعريف الجبائية  -

 مراقبة استغالل المصالح المعنية لمعطيات المقارنة و إعداد وضعيات إحصائية و حواصل دورية لتقييم -

  .نشاطات المكتب

 : ، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بضمانالجبائية تج)مكتب المراجعا

 متابعة تنفيذ برامج المراقبة والمراجعة ؛ -
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 بالضريبة في مختلف برامج المراقبة ؛تسجيل المكلفين  -

 .إعداد الوضعيات اإلحصائية و التقارير الدورية التقييمية -

 :، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف تد) مكتب مراقبة التقييما

 استالم و استغالل عقود نقل الملكية بالمقابل أو مجانا؛ -

 ق)؛المشاركة في أشغال التحيين للمعايير المرجعية( التنطي -

  متابعة أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية -

 :وتكلف بـCDI)، (المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث على مستوى مراكز الضرائب5

 إنجاز إجراءات البحث عن المعلومة الجبائية ومعالجتها وتخزينها و توزيعها من أجل استغاللها؛ -

 و المراقبة على أساس المستنداتن المكان يفي ع تو إنجازها، بعنوان المراجعا اقتراح عمليا مراقبة -

 . لتصريحات المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب، مع إعداد جداول إحصائية وحواصل تقييميةدورية

 :تعمل على تسيير

 :،وتكلف بـ توالمقارنا تأ) مصلحة البطاقيا

 لمحلية لإلعالم واالستعالم الخاصة بوعاء الضريبة وكذا مراقبتها وتحصيلها؛تشكيل وتسيير فهرس المصادر ا -

 مركزة المعطيات التي تجمعها المصالح المعنية ، وتخزينها واستردادها من أجل استغاللها -

 .التكفل بطلبات تعريف المكلفين بالضريبة -

 :ف بـالتي تعمل في شكل فرق، وتكلب) مصلحة البحث عن المادة الضريبية 

 إعداد برنامج دوري للبحث عن المعلومة الجبائية بعنوان تنفيذ حق االطالع؛ -

 اقتراح تسجيل مكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستندات وفي عين المكان انطالقا من المعلومات  -

 .واالستعالمات المجمعة

 :التي تعمل في شكل فرق؛ وتكلف بـ تج) مصلحة التدخال

 برمجة و انجاز التدخالت بعنوان تنفيذ الحق في التحقيق وحق الزيارة و المراقبة عند المرور وكذا إنجاز -

 في عين المكان لكل المعاينات الضرورية لوعاء الضريبة ومراقبتها و تحصيلها؛

 علومات اقتراح مكلفين بالضريبة لمراجعة محاسبتهم أو للمراقبة على أساس المستندات انطالقا من الم -
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 . واالستعالمات المجمعة

 :، التي تعمل في شكل فرق، وتكلف بـد) مصلحة المراقبة

 إنجاز برامج المراقبة على أساس المستندات وفي عين المكان؛ -

  "1.إعداد وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية إنجاز برامج المراقبة مع تقييم مردودها -

 رامج خاصة معدةــــــــــــــالضرائب و المراكز الجهوية للضرائب يتم تنفيذ و متابعة بعلى مستوى مفتشيات  :مالحظة

 د ينشأ عنها ــــــــــــو التي ق (CSP) سلفا و خاضعة لموافقة المديرية الوالئية للضرائب تخص المراقبة حسب الوثائق

الفوري لبعض الملفات للتحقيق الجبائي و المحاسبي من خالل المعطيات التي تتطلب ذلك السيما  اإلدراجاقتراح 

 .منها صعوبة الحصول على المعلومات مع تشعبها و تواجدها خارج صالحيات المصلحة المعنية

 لمبحث الثاني: اإلطار القانوني لعملية التحقيق الجبائي و المحاسبيا

لإلدارة الجبائية صالحيات واسعة بخصوص مراقبة و تتبع التصريحات الجبائية التي تمثل منح المشروع الجزائري 

لصيانة لخلق جو  لمكلفا في حد ذاتها واجبات المكلف بالضريبة كما أعطى في المقابل حقوق و ضمانات لهذا

 .مناسب يخص باحترام كل األطراف

 : و حقوق اإلدارة الجبائية تالمطلب االول : صالحيا

صفتهم او  تمتع االدارة الجبائية بصالحيات واسعة تكاد تشمل كل المؤسسات و االدارات و االفراد مهما كانتت

المصلحة  وضعيتهم من خالل القوانين و التشريعات التي منحت لها من طرف المشرع الجزائري بهدف تحقيق

االطالع لدى جميع الجهات للحصول على العامة و الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية بمعاينة المخالفات، و 

المعلومات و الوثائق التي تتخذ او من شانها أن تتخذ كقاعدة لتاسيس الضرائب و الرسوم واالتاوات، و ممارسة 

  .الرقابة على االنشطة و التصريحات، و القيام باجراء التحقيقات الالزمة و الضروريةالسترجاع الحقوق المغفلة

  

  

  

  

1https://mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs en date 12/06/2018 
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 : الرقابةحق 1-

الجبائية التصريحات و المستندات المستعملة لفرض كل ضريبة او حق او رسم او اتاوة،كما يمكنها  اإلدارةتراقب 

 أو اباـــــــــتعأورا او ــــــــــــتي ليست لها صفة التاجر و التي تدفع اجان تمارس حق الرقابة على المؤسسات و الهيئات ال

  .مرتبات مهما كانت طبيعتها

المحاسبية  يتعين على المؤسسات و الهيئات المعنية ان تقدم لالدارة الجبائية بناءا على طلبها، الدفاتر و الوثائق

  "1التي تتوفر عليها

و يطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا، كما يمكن للمفتش ان يطلب دراسة الوثائق  .يراقب المفتش التصريحات

 "2 .المحاسبية المتعلقة بالبيانات و العمليات و المعطيات موضوع الرقابة

أنظمة اإلعالم  تمارس اإلدارة حق الرقابة مهما كان السند لحفظ المعلومات. إذا كانت المحاسبة ممسوكة بواسطة

أن تشمل المراقبة مجمل المعلومات والمعطيات والمعالجات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة اآللي يمكن 

 .في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية

بالضريبة، أو يمكن أن تتم عملية التحقيق إما في عين المكان باستعمال تجهيزات اإلعالم اآللي ملك المكلف 

 بالمكلف ة، يجب علىـــــــــذه الحالـــــح من المكلف بالضريبة، في هـــــــطلب تصري بناءا علىعلى مستوى المصلحة،

بواسطة  الضريبة أن يضع تحت تصرف اإلدارة كل النسخ و الدعائم التي استعملت في تأسيس المحاسبة المعدة

 ."3اإلعالم اآللي

  : حق االطالع2-

تساعد  يمكن أنالتحري لجمع المعلومات و البيانات التي تساعد او لضرائب صالحيات واسعة في البحث و ا دارةاإل

 : على الحفاظ على المصالح العامة باالطالع لدى كل الجهات المعنية

  :المؤسساتالعمومية و  الهيئاتو  اتاإلدار �

المؤسسات  الخاصة و كذاات و المؤسسات ــــــــــالدولة و الواليات و البلدي إلدارات، األحوالحال من  بأيال يمكن 

اضعة ـــــــــــها و الخــــــالخاضعة لمراقبة الدولة و الواليات و البلديات و كذلك كل المؤسسات و الهيئات، ايا كان نوع

وثائق  االطالع علىالمالية الذين يطلبون منها  اإلدارة أعوان أمامتحتج بالسر المهني  إن، اإلداريةلمراقبة السلطة 

  "4.المصلحة التي توجد في حوزتها

 9. ص18 – 1المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 10. ص19المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 11. ص20 – 3المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 24ص 1فقرة 46المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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و  باألرشيف جداول الضرائب و كل الموظفين المكلفين أولديه سجالت الحالة المدنية  أودعتيتعين على كل من 

يسمحوا لهم  إنالتسجيل، و  أعوان إلىيقدموها عند كل طلب اطالع من دون نقلها  إنالسندات العمومية  إيداع

دفع مصاريف.  دون ذلكمستخرجات والنسخ الالزمة لهم من اجل حماية مصالح الخزينة و المعلومات و ال بأخذ

المركزية و  اإلداراتكذلك على الموثقين والمحضرين القضائيين و كتاب الضبط وكتاب  األحكامكما تطبق هذه 

  "1.المحلية، فيما يخص العقود المودعة لديهم

 :المالية و المصرفية  تالمؤسسا�

ل ـــــــــــــــالعموالت، و ك أصحابيجب على المؤسسات أو الشركات و القائمين بأعمال الصرف و المصرفيين و 

يرسلوا  إنبصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة،  المحصلةالجماعات  أوالجمعيات  أوالشركات  أو األشخاص

التسبيقات  حساب أو والـــــــــــــاألم أوالقيم  أوالسندات  داعـــــــــــإيٕاقفال كل حساب بفتح و الجبائية  لإلدارةإشعارا خاصا 

  .بالجزائر تسيرها مؤسساتهم أخرىأي حسابات  أوحسابات العملة الصعبة  أوالحسابات التجارية  أو

و مركز الصكوك  خصوصا، البنوك و شركة البورصة و الدواوين العمومية و الخزائن الوالئية اإللزامكما يمس هذا 

  "2.و الكفاالت اإليداعالبريدية و الصندوق الوطني للتوفير و صناديق القرض التعاوني و صناديق 

 :أخرى تجها�

تشتري  أو يتعين على كل شخص او شركة تقوم بعملية الوساطة من اجل شراء او بيع عقارات او محالت تجارية

 إدارة أعوانممارسة  تتقيد، قصد إنبيعها،  إلعادةبصفة اعتيادية، باسمها، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها 

 3" التسجيل لحق االطالع

 :التحقيق إجراءحق 3-

أعماله لتحديد رقم كل المبررات االزمة بتقديم يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة،

 ألعوانيمكن ,  باألمر الضرائب المعنيين أعوانفروعها او وكاالتها، الى  أوسواء على مستوى مؤسسته الرئيسية 

الضرائب طلب تسليم الفاتورات و المحاسبة المادية و الدفاتر، و كذا كل دعامة و السجالت و الوثائق المهنية 

والشروع في معاينة العناصر  تسفر عن وضع فاتورة  التي يمكن ان تكون لها صلة بعمليات اسفرت او يمكن ان

  "1 .المادية للمؤسسة

 25ص 3و 1فقرة 48المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 26ص 2و 1فقرة 51المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 28ص 58المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3
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 : )(التقادمحق االسترداد 4-

 هذا بالنسبةاال في حالة وجود مناورات تدليسية و  .) سنوات4يحدد االجل الذي يتقادم فيه عمل االدارة بأربع(

 :لمايلي

 .تأسيس الضرائب و الرسوم و تحصيلها�

 .الرقابة بأعمالالقيام �

 "2 .قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين ذات الطابع الجبائي�

نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه اثر تحقيق جبائي مهما كانت طبيعته يمكن تسويته  أوخطأ  أو إغفالكل 

 "3 .قبل انقضاء السنة االولى التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة المالية المتقادمة

 : حق المعاينة5-

 رةاعلى ممارسات تدليسية، يمكن لالد من اجل ممارسة حقها في الرقابة و عندما توجد قرائن تدل

 الجبائية ان ترخص بأمر من رئيس المحكمة المختصة اقليميا لالعوان الذين لهم على االقل رتبة مفتش و

 مؤهلين قانونا، القيام باجراءات المعاينة في كل المحالت قصد البحث و الحصول و حجز كل المستندات و

 دية التي من شأنها ان تبرر التصرفات الهادفة الى التملص من الوعاء و الوثائق و الدعائم او العناصر الما

  4" المراقبة و دفع الضريبة

  

  

  

  

  

  

  

 17ص 33المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 23ص 39المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 23ص 40المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 18ص 34المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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 بالضريبةالمكلف  تواجبا :المطلب الثاني

 :المحاسبية تالواجبا1 –

 : مسك الدفاتر المحاسبية –ا 

المقاولة أو أن  كل شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات

 يمكن معهاة الوثائق التي ـــــــــــــــــذه الحالة بكافـــــي هـــنتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ فيراجع على األقل 

 .مراجعة تلك العمليات يوميا

إعداد الميزانية  يجب عليه أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد

 .بعد ذلك هذه الميزانية و حساب النتائج في دفتر الجردو حساب النتائج و تنسخ 

  إلى الهامشبدون ترك بياض أو تغيير أو أي نوع كان أو نقل مية و دفتر الجرد بحسب التاريخ و اليو يمسك دفتر 

  "1.ترقم صفحات كل من الدفترين و يوقع عليهما من طرف قاض ي المحكمة حسب اإلجراء المعتاد و

 : تالمحاسبية و وثائق اإلثبا تربالدفااالحتفاظ  –ب

المحاسبية و  يجب االحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي او في القانون التجاري و الوثائق

 ( 10)لمدة عشر كذا الوثائق الثبوتية، ال سيما فواتير الشراء التي تمارس عليها حق المراقبة و االطالع والتحقيق،

 الدفاتر فيما يخص تاريخ للكتابة أخرهذا ابتداء من من القانون التجاري، و 12سنوات المنصوص عليها في المادة 

 "2 .و تاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية

ضمان  إلى تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي إنو الوثائق من كل نوع التي من شأنها  األوراقالدفاتر و  إن

 أوالوكالة  أوتحفظ في المكتب  إنكبير للمحافظة عليها يجب  ألجلالتصحيح الجبائي، و التي ليست خاضعة 

 التسجيل الى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية أعوان، و تكون تحت تصرف إعدادهاالفرع حيث تم 

  "3 .للسنة التي تم خاللها الدفع المطابق

  

  

  

 11و 9،  10القانون التجاري الجزائري المواد 1

 29ص 64المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 29مكرر ص 64المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3



�� ا������ ������ ا������� و ا������� ا�ط�ر                                 :ا	ول ا������  ا��

 

 11. ص20 – 1المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1 21

2 Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger- Edition 2001 pag 

 8ص 2017منشورات  –المديرية العامة للضرائب  –ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة 3

 1e 13. ص20 – 2المادة 2018قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4

 

 

 : الجبائية تالواجبا - 2

 : بالوجودالتصريح  –ا

يجب على المكلفين بالضريبة والخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل اإلجمالي أو للضريبة 

الجزافية الوحيدة أن يقدموا في الثالثين يوما األولى من بداية نشاطها، إلى مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها، 

 .تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة

ومستخرجة من مصالح  يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة االزدياد، معدة قانونايجب أن 

أو األجنبية بالنسبة للذين  الحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيها المكلفون بالضريبة ذوو الجنسية الجزائرية

ارج ــــــــر و خـــــنوان بالجزائـــالع و العنوان التجاري وولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على األسماء و األلقاب 

 .الجزائر، إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية األجنبية

 كما يجب تدعيم التصريح بنسخة مطابقة لعقد، أو عقود الدراسات أو األشغال التي يتولى هؤالء األشخاص

وحدات،  ندما يكون الخاضع للضريبة مالكا إلى جانب مقره الرئيس ي، وحدة أو عدةاألجانب انجازها بالجزائر، ع

   فتشية الضرائب المباشرة المختصة.يجب علية تقديم تصريح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى م

 . "1و يجب أن يشير هذا التصريح الشامل إلى كل المعلومات المذكورة أعاله عن مكونات المؤسسة

  :الشهرية تالتصريحا إيداع –ب

 إلىيوما من كل شهر  ( 20)على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم أن يسلم او أن يرسل قبل العشرين

الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة  إقامته أوقابض الضرائب الذي يوجد مقره 

  2".من طرف مجمل مؤسساته خالل الشهر السابق

و  يوم )20( على الضرائب و الرسوم الواجبة خالل تلك الفترة)G50( يشمل هذا الكشف او التصريح نموذج

 )TVA( الرسم على القيمة المضافة،(TAP)،  الرسم على النشاط المهني :المحققة خالل الشهر السابق خاصة 

 الرسم الداخلي على االستهالك(DT)    حق الطابعIRG/S ) , (اقتطاعات الضريبة على االجور و المرتبات

)TIC(،….  

  

 48ص 183المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 1

 29ص76- 1المادة 2019قانون الرسم على رقم االعمال لسنة 2
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 : السنوية تإيداع التصريحا –ج

يكتتبوا و  أنهذه الضريبة  إقرار، حتى يتسنى اإلجماليالخاضعين للضريبة على الدخل  األشخاصيجب على 

افريل من كل سنة الى مفتش الضرائب لمكان اقامتهم، تصريحا بدخلهم االجمالي  30 يوم  األكثريرسلوا، على 

  "1.الجبائية اإلدارةمن قبل  مطبوعاتهالذي تقدم 

من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي يتبع  األكثرافريل على 30يكتتبوا قبل  إنالمعنويين  األشخاصيتعين على 

الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية  اإلقامة أوله مكان تواجد مقر الشركة 

  "2.السابقة

 .الموالي األولاليوم  إلىالتصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق  إيداععندما ينتهي اجل 

  :والمستختدمنن باألجراءريح التص –د

ريوعا  يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري يدفع مرتبات او اجو راو تعويضات او اتعاب او معاشات او

الدفع خالل  عمرية ان يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود سكنه او مقر مؤسسته او المكتب الذي اجرى

من كل سنة جدوال بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل  افريل30السنة السابقة، على االكثر يوم 

المبلغ االجمالي قبل  –الحالة العائلية  –االسم واللقب و العمل و العنوان  -واحد من المستفيدين البيانات التالية:

 .الفترة التي تطبق عليها المدفوعات و االقتطاعات –مبالغ االقتطاعات  –خصم االشتراكات 

  "3.الموالي التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق الى اليوم االول إيداعدما ينتهي اجل عن

  :النشاط بإيقافالتصريح  –ه

كل النشاط الخاضع للضريبة، تؤسس مباشرة الضرائب والرسوم المستحقة  في حالة التنازل او التوقف عن جزء او

 .التي ما زالت لم تفرض عليها الضرائب و الرسوم

يعد فسخ العقد ايجار الممتلكات المبنية من قبل اشخاص طبيعيين توقفا عن النشاط كما يعد سحب االعتماد  -

 .المقرر في قانون الفرض و النقد توقفا عن النشاط

   1"أيام10يشعروا مفتش الضرائب في غضون اجل مدة  إنو على المكلفين بالضريبة 

  

 25ص 99- 1المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 1

 40ص 151 - 1المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 2

 20ص75 - 3المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 3
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 بالضريبةالمقدمة للمكلف  الضماناتالمطلب الثالث : الحقوق و 

 : بالتحقيقحقوق و ضمانا متعلقة 1 –

  :رياإلعالم المسبق و مهلة للتحض –ا 

طريق إرسال  إعالم المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عنال يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون "

 بالضريبة المحقق في أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف

 2."أيام، ابتداء من تاريخ استالم هذا اإلشعار (10)محاسبته، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدته عشرة

 : بمستشاراالستعانة  –ب 

يجب أن يشير اإلشعار بالتحقيق صراحة تحت طائلة بطالن اإلجراء ، أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين 

 3"بمستشار من اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة

 :عدم تكرار التحقيق  –ج 

الضرائب، و يبة أو رسم أو مجموعة منعندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة، بالنسبة للضر 

أو خاطئة  باستثناء ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة

بالنسبة خالل التحقيق، ال يمكن لالدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية، فواتير أومذكرات، 

  4" لنفس الضرائب و الرسوم ،وبالنسبة لنفس الفترة

  

  

  

  

  

  

 60ص 229- 1و المادة 51ص 195و المادة 31ص 132- 1المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 1

 11. ص20 – 4المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 12ص 2فقرة 20 – 4المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 13ص 20 – 8المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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المحاسبة الحقا و  اال ان ممارسة التحقيق المصوب ال تمنع اإلدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في

نتيجة إلعادة التقييم  الرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، و لكن أن تأخذ بعين االعتبار الحقوق المطالب بها

  1".المتمم عند التحقيق المصوب

 :ن المكان يتحديد مدة التحقيق بع –د 

 الوثائقال يمكن، تحت طائلة بطالن اإلجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر و "

 : أشهر ،فيما يخص (03)المحاسبية أكثر من ثالثة

دج، بالنسبة لكل سنة مالية 1.000.000مؤسسات تأدية الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  -

 .محقق فيها

دج، بالنسبة لكل سنة مالية 2.000.000كل المؤسسات األخرى، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  -

 .محقق فيها

لتواليأعمالها السنوي ال  سسات المذكورة أعاله، إذا كان رقمأشهر بالنسبة للمؤ  ( 06)يمدد هذا األجل إلى ستة 

  .دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها10.000.000دج و 5.000.000يفوق على ا 

 .) أشهر 09يجب أن ال تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحاالت األخرى، تسعة (

 طلباتمهلة التحقيق في عين المكان وفق األجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه لإلجابة على  تمدد

 .التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر لألرباح

المساعدة  أشهر، عندما توجه اإلدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار (06)ويمكن تمديد هذا األجل بستة

 .دارية إلى إدارات جبائية أخرى، و ذلك في إطار التعاون اإلداري و تبادل المعلوماتاإل

ال يحتج بمدة المراقبة أمام اإلدارة لدراسة المالحظات أو العرائض التي يقدمها المكلف بالضريبة بعد نهاية التحقيق 

  .في عين المكان

تدليسية  و عالوة على ذلك، ال تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة أعاله، في حالة استعمال مناورات

مثبتة قانونا، أو إذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يرد في 

  1"اآلجال على طلبات التوضيح أو التبرير

 13ص 6 –مكرر20المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1
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 :متعلقة يالتسوية أو التقويم  تضماناحقوق و  -2

 :حق الرد  –ا 

) يوما ليرسل مالحظاته أو قبوله. ويعد عدم الرد في هذا األجل بمثابة قبول 40للمكلف بالضريبة أجل أربعين (

 . ضمني

قبل انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يعطي جميع التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة 

بالضريبة) إذا تبين أن سماعه  ول مضمون التبليغ إذا طلب ذلك . كما يمكنه، بعد الرد، اإلستماع إليه(المكلفح

  .2"مجد أو إذا طلب هذا األخير إعطاء تفسيرات تكميلية

 :حق طلب التحكيم  –ب 

طلب، في رده، التحكيم يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي حقق معه في إطار اإلشعار بالتقويم أن لديه أمكانية 

بالنسبة لألسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، من مدير كبريات المؤسسات أومن مدير الضرائب 

  3"بالوالية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصالح التدقيق و المراجعات

 :حق الطعن  –ج 

الغرامات المعدة من  أوالحقوق  أوالرسوم  أوبالضرائب  تدخل ضمن اختصاص الطعن النزاعي الشكاوي المتعلقة

في وعاء الضريبة  األخطاء المرتكبةعلى استدراك  إماقبل مصلحة الضرائب عندما يكون الغرض منها الحصول 

  4".االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي او تنظيمي أمااو في حسابها و 

  الوالئي و الطعن اإلداريكالطعن  األخرىكما يمكنه االستفادة بعد ذلك من الحق في مختلف الطعون 

 لعملية التحقيق الجبائي ليةو أل ا بيرالتدا:المبحث الثالث 

أو حدود  لتنفيذ عملية التحقيق ال بد من المبادرة من خالل تحرك الهيئات المشرفة على هذه العملية في إطار

المنظمة للصالحيات و الحقوق و الواجبات بمباشرة عملية اختيار الملفات التي ستخضع للتحقيق وفق القوانين 

الشروط المحددة، ثم سحب هذه الملفات من المصالح المسيرة لها كإجراء أولي لفحصها و االنطالق في عملية 

  .التحري و طلب المعلومات

  

 12ص 20 – 5المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 12ص 4و 3فقرة 20 – 6المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 12ص 5فقرة 20 – 6المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 30ص 70المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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 :الخاضعة للتحقيق الملفاتاختيار : األولالمطلب 

 :الخاضعة للتحقيق الملفاتر اختيار يمعاي1-

تتم عملية اختيار الملفات التي ستخضع للتحقيق الجبائي من خالل عملية االقتراحات السنوية العادية لمختلف 

والمراكز الجوارية  المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية (مديرية كبريات المؤسسات، المفتشيات، مراكز الضرائب

السيما المديرية  ة بالرقابة و على رأسها مديرية األبحاث و التدقيقاتللضرائب) بناءا على طلب الجهات المكلف

المراقبة حسب الوثائق  الفرعية للبرمجة كما يمكن اقتراح بعض الملفات في حاالت طارئة أو مستعجلة بناءا على

لشروط و أو ظهور معلومات أو معطيات طارئة تخص سنوات مهددة بالتقادم،حيث تتم عملية االقتراح هذه وفقا 

 :معايير غير ثابتة نذكر منها

 ) .مسك المحاسبة –مدى احترام المكلف لاللتزامات الجبائية( إيداع التصريحات 1)

 .أهمية األرباح و المداخيل المصرح بها مقارنة مع أرقام األعمال المحققة2)

 .مظاهر الثروة الخارجية للمستغل أو المسير أو الشركاء3)

 .المتكررالتصريح بالعجز 4)

 .طبيعة النشاط الممارس و أهمية المنتوج في السوق5)

 .التغير المستمر لمكان النشاط التجاري6)

  1" التعديالت المتكررة في القوانين األساسية للمؤسسة أو الشركة التي توحي بوجود نية للتهرب الضريبي7)

 .عدم خضوع المؤسسة لمدة طويلة للتحقيق8)

 .االقتراح المتكرر للملف لعملية التحقيق9)

 :إعداد يرامج التحقيق2

الفرعية للبرمجة  الواردة من مختلف المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية، تقوم المديريةعلى اثر قوائم االقتراحات 

التابعة لمديرية البحث و التدقيقات و بعد دراستها و الموافقة عليها بتصنيفها حسب الصالحيات، بإعداد برامج 

و المديريات  (SRV)لألبحاث والمراجعات  التحقيق و إرسالها إلى المصالح المعنية المتمثلة في المصالح الجهوية

و مراكز  (DIW)و المديريات الوالئية  (DGE) الفرعية للمراقبة الجبائية على مستوى مديرية كبريات المؤسسات

 قصد تنفيذها من طرف المحققين و متابعتها من خالل  (CDI) الضرائب 

           التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبي من خالل عملية الرقابة الجائية على ضوء التشريع الجبائي الجزائري –عباس عبد الرزاق 1

 58. ص2012الجزائر سنة  –دار الهدى عين مليلة  –و المقارن 
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مديرية  ماحصائية الحقا للمسؤولين المركزيين السياإلشراف المباشر للمسؤولين المحليين، وعن طريق النتائج اإل

 .البحث و التدقيقات

 :التحقيق يرامحتنفيذ 3-

 :بعد إعداد برامج التحقيق و الموافقة عليها يأتي دور الجهات المختصة بالتنفيذ و المتمثلة في

الفرعية للرقابة الجبائية على ، و المديرية )مصالح البحث و التدقيقات الجهوية ( الجزائر، وهران و قسنطينة -

 .)مستوى مديرية كبريات المؤسسات وطنيا(على المستوى الوطني

على مستوى إقليم (لمديرية الفرعية للرقابة الجبائية على مستوى المديريات الوالئية و مراكز الضرائب محلياا -

 )الوالية

توزيع الملفات  و رزنامة للتنفيذ من خاللتقوم هذه المصالح اثر حصولها على برامج التحقيق بإعداد مخطط أ

الملفات الجبائية المعنية  المعنية على المحققين بإشراف مباشر من رئيس أو رؤساء فرق التحقيق. حيث يتم سحب

  بالضريبة للخاضعين للرقابة لفحصها قبل أو بالتزامن مع إرسال اإلشعار بالتحقيق مرفق بميثاق المكلفين

 و فحصها تسحب الملفا :المطلب الثاني

 : الجبائية تسحب الملفا 1-

اثر حصول المحققين و رؤساء الفرق على برامج التحقيق يتم سحب الملفات من المصالح الجبائية المسيرة لهذه 

و مديرية  الملفات سواء كانت مفتشيات الضرائب أو المصالح الرئيسية للتسيير على مستوى مراكز الضرائب

و ذلك مقابل مال و إمضاء وثيقة خاصة تثبت عملية السحب خالل فترة التحقيق حتى تاريخ  كبريات المؤسسات،

 .إرجاع الملف الجبائي

  التجاري كالسجل البيانات اإللزامية لممارسة النشاطخاضع للضريبة على كل المعلومات و يحتوي الملف الجبائي لل

السنوية لمختلف الفصلية و  ختلف التصريحات الشهرية أوو القانون األساس ي و عقد اإليجار أو الملكية و كذى م

الضرائب و الرسوم التي يخضع لها هذا المكلف، كما يشمل أو يحتوي على المراسالت و اإلشعارات الصادرة عن 

 لتحريات و كشوف الربط الواردة منا اإلدارة الجبائية و ردود و طلبات الخاضع للضريبة إضافة إلى كشوف

سنوات األخيرة التي لم يمسها التقادم أو   )4الجبائية. تخص هذه المعلومات و البيانات أربع ( مختلف المصالح

 ما يتعلق بالترحيل من السنة األخيرة التي مسها التقادم مثل 
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القابلة  المخزونات و الذمم على الزبائن أو ألكثر من سنة لتتبع تاريخ شراء أو انجاز مثال االستثمارات و التثبيتات

 .لالهتالك

 :الجبائية تفحص الملفا2-

و تحليل المعطيات و القيام  خالل فترة االنتظار الواردة في اإلشعار بالتحقيق يقوم المحقق بفحص الملف الجبائي

بمراقبة مدى احترام الخاضع للضريبة لاللتزامات الجبائية الخاصة بإيداع التصريحات الشهرية و السنوية حيث 

و G50 للتصريحات الشهرية نموذج يقوم بتجميع المعلومات الواردة فيها لمقارنتها عن طريق عمل جداول ملخصة

في الميزانية و حسابات النتائج و تسجيل المالحظات فيما يخص التصريحات أخرى للتصريحات السنوية الواردة 

غير المودعة أو المودعة متأخرة أو التي تمت تسويتها من طرف اإلدارة كما يتم مالحظة المراسالت بين الخاضع 

  .و اإلدارة و التطرق للقانون األساس ي و مختلف التعديالت

 : تطلب المعلوما :المطلب الثالث

الجبائي  دأ عملية البحث و التحري و طلب المعلومات من المصادر او المصالح الخارجية منذ استالم الملفتب

 الخاضع حيث تتم مراسلة المؤسسات المالية و االقتصادية التي لها عالقة او يمكن أن تكون لها عالقة مع

 :للتحقيق، وغالبا ما تكون المصالح التي تتم مراسلتها

 .نوك لمراقبة حركة األموال و األرصدةالمصارف و الب -

 .مصالح الجمارك و وكالء العبور فيما يخص عمليات االستيراد و التصدير  -

 .اإلدارات العمومية  -

 .الزبائن لمراقبة رقم األعمال  -

1"الموردين لمراقبة المشتريات من البضائع و المواد األولية  -
. 

 

 

 

 التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبي من خالل عملية الرقابة الجائية على ضوء التشريع الجبائي الجزائري –عباس عبد الرزاق 1

 70. ص2012الجزائر سنة  –دار الهدى عين مليلة  –و المقارن 
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 :األولخالصة الفصل 

 التنظيمي لعملية التحقيق الجبائي من خالل معرفة مفهوم اإلطار إلىخالل هذا الفصل تم التطرق 

السيما منها استرجاع حقوق الخزينة العمومية و تصحيح االغفاالتالواردة في  األساسية أهدافهالتحقيق الجبائي و 

مختلف التصريحات و تصحيح المفاهيم و اعطاء نوع من الهيبة لردع المخالفين، انواع التحقيق و الهياكل 

 الخاصرفة على عملية التحقيق المركزية منها و المحلية او االقليمية، كما تم معرفة االطار القانوني المش

المقدمة  بصالحيات و حقوق االدارة الجبائية السيما منها حق الرقابة وحق االطالع و الحقوق و الضمانات

لة التحضير المتمثلة في االشعار للمكلف بالضريبة الخاضع للتحقيق السيما منها حق االعالم المسبق و مه

 .بالتحقيق و حق الرد و االستعانة بمستشار ثم واجباته المحاسبية و الجبائية

كما تمت االشارة الى التدابير االولية الخاصة بعملية اختيار الملفات الخاضعة للتحقيق و سحبها وفحصها و 

 .لية التحقيق و اكتشاف المخالفات و االغفاالتطلب و جمع المعلومات التي من سأنها المساعدة في تسهيل عم

و عليه و نظرا الهمية هذه العملية في تصحيح االغفاالت و المفاهيم و ردع المخالفات و المخالفين والحفاظ على 

العامة و ضمان  حقوق الخزينة العمومية التي هي باشد الحاجة الى كل ما من شأنه المساهمة في تغطية النفقات

سن الفراد المجتمع و حماية السيادة الوطنية، وجب على الدولة االهتمام بهذا الجهاز و دعمه من خالل العيش الح

 توفير االمكانيات المادية و المعنوية لضمان التطبيق الحسن للقوانين و التشريعات المسطرة
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 :تمهيد الفصل االول

 يعتبر المكلف بالضريبة شريكا داخل المجتمع من خالل قيامه بنشاط اقتصادي او تجاري يساهم

 في خلق حركة داخل المجتمع و تكوين قيمة مضافة تفيد االفراد و المجتمع كما انه يساهم من جهة اخرى

 تمويل الخزينة العمومية لمواجهة النفقات العامة و ذلك من خالل اداء المستحقات من ضرائب و رسوم في

 اطار ممارسة هذا النشاط عن طريق ايداع التصريحات الشهرية منها و السنوية و التي تحتمل الخطأ و

ي يسعى الى محاولة الصواب و بذلك قد تكون محل مراقبة و تحقيق الش يء الذي جعل المشرع الجزائر 

اطار تنظيمي و هيكل يقوم باالشراف و تسيير هذه العملية مع اعطائه صالحيات واسعة في اطار  وضع

التشريعات التي سنها، و لذلك سيتم ضمن هذا الفصل التطرق الى االطار التنظيمي و القانوني  القوانين و 

 ثالثة ثالثة مباحث، و كل مبحث يحتوي علىالتحقيق الجبائي و المحاسبي حيث تم تقسيمه الى  لعملية

  .مطالب

االطار التنظيمي حيث سيتطرق الى مفهوم التحقيق الجبائي و تعريفه و اهدافه، انواع  :المبحث االول

  .الجبائي ثم هياكل التحقيق الجبائي التحقيق

 ستتم محاولة التعرف على صالحيات وحقوق االطار القانوني لعملية التحقيق الجبائي اين :المبحث الثاني

  االدارة الجبائية، واجبات المكلف الخاضع للتحقيق ثم الحقوق و الضمانات المقدمة لهذا المكلف

 التدابير االولية لعملية التحقيق الجبائي الخاصة بعملية اختيار الملفات الخاضعة للتحقيق،  :المبحث الثالث

  .معلوماتسحبها و فحصها و طلب و جمع ال

  المبحث األول: اإلطار التنظيمي لعملية التحقيق الجبائي

 يعتبر التحقيق الجبائي كوسيلة للوصول إلى أهداف مسطرة و عامة و غاية سامية، و من اجل هذه 

 الغاية أو الهدف ال بد أن تتم تهيئة الظروف و المناخ المناسب لهذه الوسيلة حتى تكون في مستوى الهدف

خالل االطالع و معرفة مفهوم التحقيق في حد ذاته و العدة و العتاد المستعمل و ما هي أنواعه  المنشود من

  و الهياكل المشرفة أو القائمة عليه؟
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 المطلب االول : مفهوم التحقيق الجبائي و المحاسبي وأهدافه

  تعريف التحقيق الجبائي 1 –

يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة  من طرف  " ) 1

يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، ما عدا في  حالة طلب  .المكلفين بالضريبة

 أو في حالة قوة قاهرة يتم معاكس من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا و تقبله المصلحة 

  " 1 .إقرارها قانونا من طرف المصلحة

رف ـــــــــبة من طــــــالتحقيق الجبائي هو مجموعة العمليات التي تهدف الى مراقبة التصريحات الجبائية المكتت  ")2

ج و ـــــــو مصداقية النتائدى صحة ـــــــــــــــــالخاضعين للضريبة، ففحص المحاسبة يسعى الى البحث و التحري عن م

 2"المعلومات الواردة في هذه التصريحات وفقا للمعايير و القوانين المحاسبية و الجبائية المعمول بها

ال يهدف التحقيق المحاسبي الى مراقبة الوضعية الجبائية للمؤسسة خالل السنوات المحقق  فيها فحسب، بل  " ) 3

ى واجباتها الجبائية، فاثناء التحقيق المحاسبي، يطلع  عون االدارة الجبائية يسمح كذلك باطالع هذه المؤسسات عل

ه حيث يمكنه أن ــــا على حسابــكب احيانـــاء التي وقع فيها، و التي قد ترتــالمكلف بالضريبة على مصادر االخط

    ، 3".يم الطعون الالزمةيطلب الحقا تخفيض الزيادات الناتجة عن هذه االخطاء و يطلعه المحقق عن كيفية  تقد

  :أعوان التحقيق الجبائي2 –

   4"."ال يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إال من طرف أعوان اإلدارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على األقل
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  :التحقيق الجبائي أهداف3 –

 اإلدارةمن طرف  الجبائية لإلدارةالقيام بالمهام المسندة  إطاركواجب في  األولىيعتبر التحقيق الجبائي بالدرجة 

 الجبائي التحقيق أهدافتصنيف  يختلف حيث األخيرة هذه لمصالح أساسية أهداف لتحقيق كوسيلةالعمومية و 

 أهداف إلىخاصة و عامة و تصنف  أهداف إلى فهناك من يصنفها إليهاالتي يرمي  األبعادباختالف النظرة و 

و  غير مباشرة أهدافو  مباشرة أهداف إلى تصنيفها يمكن ، اجتماعية و قانونية، كماإداريةاقتصادية ، مالية، 

  :التالية األساسية األهداف بعض نشير الى ان يمكن العموم على

  مختلف التصريحات الجبائية إيداعمراقبة  �

لعملية ممارسة التجارة منها المحاسبية و مراقبة مدى االنضباط في تطبيق القوانين و التشريعات المنظمة  �

  الجبائية والتجارية

  .الضريبةالمكلف الح لصأو الجبائية  اإلدارةكانت لصالح  العمدية سواءالعفوية منها او  األخطاءاكتشاف  �

  .تصحيح التصريحات الجبائية من خالل مقارنة مختلف المعلومات المتوفرة �

تحقيق مكاسب للخزينة العمومية من خالل استرجاع الحقوق المغفلة و تطبيق العقوبات و الغرامات، و  �

  .أوقاتهانزاهة و تسديد المستحقات في  أكثرتصريحات  بإيداعتوعية الخاضعين للتحقيق 

عملية التحري الواسعة لدى المؤسسات  إجراءاتقمع و مكافحة التهرب الضريبي من خالل مختلف  �

المالية مثل البنوك و مختلف المتعاملين االقتصاديين السيما الزبائن و الموردين و مقارنتها مع تلك 

 الواردة او المسجلة لدى المؤسسة الخاضعة للتحقيق

  أنواع التحقيق الجبائي :المطلب الثاني

  : التحقيق في المحاسبة1 –

الضرورية  كل التحريات إجراءتحقيق في محاسبة المكلفين بالضرائب و  إجراءالجبائية  اإلدارة ألعوانيمكن 

  .1"وعاء الضريبة و مراقبتها لتأسيس

2019 11ص   1-20 المادة   قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1  
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 .أشهر ( 09) يجب أن ال تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحاالت تسعة

هذه المهلة وفق األجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه لإلجابة على طلبات التوضيح أو التبرير  و تمدد

 .في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر

 أشهر، عندما توجه اإلدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار  (06)ويمكن تمديد هذا األجل بستة

 .أخرى، و ذلك في إطار التعاون اإلداري و تبادل المعلومات المساعدة اإلدارية إلى إدارات جبائية

 و عالوة على ذلك، ال تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة أعاله، في حالة استعمال مناورات

 تدليسية مثبتة قانونا، أو إذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا 

  .في اآلجال على طلبات التوضيح أو التبريرلم يرد 

  : التحقيق المصوب في المحاسبة2 –

يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب في المحاسبة للمكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من 

الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة أو لمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل  عن سنة 

دق المستندات أو االتفاقيات التي تم إبرامها من و يتم كذالك التحقيق عندما تشكك اإلدارة الجبائية في ص .جبائية

طرف المكلفين بالضريبة والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو  تخفيض 

يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معهم أثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية  .األعباء الجبائية

التوضيحية على غرار الفواتير والعقود و وصول الطلبيات أو التسليم المرتبطة بالحقوق و الضرائب و  الوثائق 

ال يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق، بأي حال من األحوال، فحص معمق و  والرسوم و األتاوى المتعلقة بالتحقيق

 1نقدي لمجمل محاسبة  المكلف بالضريبة"

 تمنع اإلدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق المحاسبة الحقا و غير ان ممارسة التحقيق المصوب ال

الرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، و لكن أن تأخذ بعين االعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة العادة التقييم 

 "2.المتمم عند التحقيق المصوب

  

  

  13. ص1 –مكرر20المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1    

 13ص 6 –مكرر20المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2    
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 :التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة3 –

يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيين 

بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في الجزائر أم ال،  عندما تكون لديهم 

العوان المحققون من االنسجام الحاصل بين المداخيل و في هذا التحقيق يتاكد ا .التزامات متعلقة بهذه الضريبة

المصرح بها من جهة، و الذمة او الحالة المالية و العناصر المكونة لنمط معيشة اعضاء المقر الجبائي، من 

كما يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية و  . جهة اخرى

  "1.شة لشخص غير محص ى جبائيا، وجود انشطة او مداخيل متملصة من الضريبةنمط المعي عناصر 

  

 15ص 20– 1المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1
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 .وفقا للقوانين المعمول بها لطالبلمصدر : من اعداد ا

  

  

 

� 1-1	�ول ر�� (�� (��
ٔ
��ا������  ������#� "!   ا��&%اعوا��

ٔ
ا��,+!+�ت ا�()�'!� ا  
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  :هياكل التحقيق الجبائي و المحاسبي :المطلب الثالث

 (DRV) 1 والتدقيقات األبحاثمديرية 1 -

 ــ :هـ الموافق ل1419 األولربيع 19المؤرخ في 98-288تم استحداثها بموجب القانون من خالل المرسوم رقم 

 ـــــــق  الموافهـ 1415رمضان 15المؤرخ في 95-55من المرسوم رقم 5المعدل و المتمم للمادة 1998جويلية 13

المركزية في  اإلدارةالمتضمن تنظيم 1995/03/19بتاريخ 15الوارد في الجريدة الرسمية رقم 1995.فيفري 15 ــــ:ل

 .وزارة المالية

 :بما يأتيو هي مكلفة 

 .مديرية كبريات المؤسساتالخارجة عن نطاق اختصاص  تإنجاز تدقيق محاسبة المؤسسا-

 .في إطار محاربة الغش الجبائي بمساعدة مصالح العدالة واألمن الوطني تطبيق حق التحقيق والتفتيش-

مراقبة الوضعية الشخصية ) من خالل عالمات الثراء الخارجية  ( مراقبة مداخيل األشخاص الطبيعيين- 

 .ل الخفية للجبايةومستوى المعيشة والممتلكات، في إطار إخضاع المداخي

 .متابعة المساعدة الدولية المتبادلة المنصوص عليها في االتفاقيات الجبائية الدولية -

 :مديريات فرعية )04و تتكون من أربع (

  :و تكلف بما يأتي، الجبائية  توالتحقيقات لألبحاثالمديرية الفرعية 1(

 المعلومات الجبائية؛تحديد إجراءات جمع واستغالل وحفظ ومراقبة استعمال  •

لألحكام القانونية والتأكد من التطبيق الصحيح  السهر على التطبيق الدائم لحق االطالع والتحقيق والتفتيش •

  .التي تحكمها

 يتعلق بمتابعة الوضعية البرمجة و القيام، في كل منطقة من التراب الوطني، يأي تحر وتحقيق وبحث•

  . الجبائية للمكلفين بالضرائب

  

  

1 https://mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/directions-centrales en date 

du 12/06/2018 
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  :تعمل على تسيير

 مكتب التنظيم والبحث عن المادة الجبائية -أ

 . مكتب البطاقيات -ب

 توالتحقيقا تمكتب التحريا - ج

  :يأتي، و تكلف بما الجبائية للرقابةالمديرية الفرعية 2(

 .والمحلي المستوى الجهوي الموجودة على تنسيق وتنشيط أعمال مصالح التدقيقات المحاسبية والجبائيةمتابعة و  •

 .الرقابةالسهر على احترام القواعد اإلجرائية التي تحكم عمليا  •

 .على الوثائق وضمان متابعتها الرقابةتحديد شروط تطبيق  •

 :تعمل على تسيير

 .المحاسبة  تتحقيقا مكتب متابعة -أ

 .مكتب متابعة التحقيقات المعمقة للوضعيات الجبائية اإلجمالية ومراقبة المعامالت والتقييمات  - ب

 .مكتب متابعة التحصيل والمنازعات الناجمة عن التحقيقات  -ج

  :و تكلف بما يأتي، المديرية الفرعية للبرمجة3(

تصور الوسائل التي تسمح يضمان انتقاء أحسن للملفات الموضوعة للرقاية في مجال التدقيق المحاسبي  •

 ومراقبة الوثائق؛ومراقبة المعامالت العقاريةوالتدقيق المعمق للوضعية الجبائية الشاملة 

 .ومراقبة المداخل و متابعة تنفيذهاإعداد يرامج التدقيقات المحاسبية  •

 :رتعمل على تسيي

  . مكتب يرمجة تحقيقات المحاسبة والمراجعات المعمقة للوضعية الجبائية اإلجمالية -أ

 .مكتب برمجة مراقبة المعامالت والتقييمات والرقابة العينية -ب 

 .مكتب اإلحصائيات و التالخيص -ج
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  :، و تكلف بما يأتيالمديرية الفرعية لمحاربة الغش )4

 في إطار مكافحة الغش والتهرب الضريبي؛تنسيق األعمال المسجلة  • 

 ؛ الرقابةتناسق وضبط مقاييس التقنيات واإلجراءات المستعملة عند تطبيق حق  •

  تسيير بطاقية مقترفي أعمال الغش؛ •

مبادرة باألعمال الرامية إلى الحد من ظاهرة الغش الجبائي والتنسيق مع اإلدارات والمؤسسات العمومية األخرى •

 . المؤهلة

 :تعمل على تسيير

  . مكتب اإلجراءات و المناهج -أ

 .مكتب تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضريبي -ب

  مكتب متابعة نشاطات مكافحة الغش الضريبي -ج

 : بـ مكلفة هيSRV(1 ) توالمراجعا لألبحاثالمصلحة الجهوية  - 2

وتعد  تالتي تضبطها مديرية البحث والمراجعا و المداخيل تتنفيذ يرامج التحقيق و البحث ومراقبة النشاطا *

 المتعلقة بها؛ تاإلحصائيا

 وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي؛ تسيرضمان  *

 تحقيق وبحث ومتابعة ومراقبة األشغال المتعلقة بها وتقوم يتقييمها الدوري؛ رامحبتنفيذ  *

مع  باالتصال تصةـــالمخ تل السلطاــــــام للضرائب و كــــــــــــه وزير المالية و المدير العبتنفيذ كل تحقيق يأمر  *

 والمصالح المعنية؛ تالمؤسسا

تتواجد  لمجال اختصاص مديريتنن والئيتنن للضرائب أو أكثر تخضعالتي  تتطبق حق االطالع على الملفا *

 .الجزائر و وهران و قسنطينة:من المصالح الجهوية للبحث والمراجعات في كل 

  ؛أقسام (03)تتكون المصلحة الجهوية لألبحاث والمراجعات من ثالثة

  

  

1https://mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs en date 12/06/2018 
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  :، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بـقسم المراقبة واإلحصائيات والتقييم )1

اإلحصائية  مع إعداد الوضعيات المراجعاتتحددها مديرية األبحاث و تنفيذ برامج المراقبة في عين المكان التي  -

 المتصلة بذلك ؛

 والتحريات  التحقيقاتالمداخيل وكذا تنفيذ كل ئية التي تفيد مراقبة النشاطات و تنفيذ برامج تجميع المعلومات الجبا -

  .العمليات الجهوية وما بين الجهويةفي إطار  تنفيذ حق الزيارة -

 :،ويكلف بـ الرقابةقسم المساعدة على  )2

 .فحص المحاسبات اآللية بمناسبةوكذا  بمهامهمن في إطار القيام يمساعدة المحقق -

 :قسم الوسائل، ويكلف بـ )3

 تزويد المصلحة بالوسائل الضرورية إلنجاز المهام المخولة لها؛ -

 .والمطبوعات الموجهة للمحققين و للمكلفين بالضريبةتسيير الوسائل و الدعائم  -

 .تصنيف ملفات المراجعة و حفظها -

  (DGE )،اتالمؤسس تعلى مستوى مديرية كبريا اتيوالبطاق للرقابةالمديرية الفرعية 3 -

 :وتكلف بـ 

 ومتابعتها؛  مراجعة المحاسبة يرامحتنفيذ  -

 للمراقبة؛اقتراح التسجيل في البرامج السنوية  -

 .البحث عن المعلومة الجبائية واستغاللها مع إنجاز التحقيقات و التحريات

 :تعمل على تسيير

 :،ويكلف بـ تأ) مكتب المراجعا

 إعداد مشروع برنامج المراجعة و متابعة تنفيذه؛ -

 .السهر على احترام قواعد المراقبة وٕاجراءاتها -

 :في شكل فرقتعمالن  )02يضم هذا المكتب مصلحتين (

 مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع الصناعة والبناء و األشغال العمومية ؛ -
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 مصلحة مراقبة مؤسسات قطاع التجارة وتأدية الخدمات؛ -

 :، ويكلف بـ توالتحريا توالمقارنا تب) مكتب البطاقيا

 تشكيل مختلف البطاقيات الممسوكة وتسييرها؛ -

 والبحث عن المعلومة الجبائية و استغاللها؛ تو التحريا تتنفيذ إجراءا التحقيقا -

 .المحاسبة تالمساعدة في مراجعا -

 :تعمل في شكل فرق، هي ( 03)يضم هذا المكتب ثالث مصالح

 مصلحة البطاقيات والمقارنات؛ -

 مصلحة األبحاث والتحريات؛ -

 .مصلحة المساعدة و دعم المراقبة -

 :تكلف بـ DIW)  (الوالئية للضرائب تعلى مستوى المديرياالمديرية الفرعية للمراقبة الجبائية 4 -

 .بإعداد برامج البحث ومراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة إنجازها -

  :تعمل على تسيير

 : ، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بـمكتب البحث عن المعلومة الجبائية )ا

 الضريبة و مراقبتها و كذا تحصيلها؛تشكيل فهرس للمصادر المحلية للمعلومات التي تعني وعاء  -

 تنفيذ برامج التدخالت و البحث وكذا تنفيذ حق اإلطالع و حق الزيارة بالتنسيق مع المصالح و المؤسسات  -

 .المعنية

 :، ويكلف بـ توالمقارنا تب)مكتب البطاقيا

 تكوين و تسيير مختلف البطاقيات الممسوكة؛ -

 للمكلفين بالضريبة؛التكفل بطلبات التعريف الجبائية  -

 مراقبة استغالل المصالح المعنية لمعطيات المقارنة و إعداد وضعيات إحصائية و حواصل دورية لتقييم -

  .نشاطات المكتب

 : ، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بضمانالجبائية تج)مكتب المراجعا

 متابعة تنفيذ برامج المراقبة والمراجعة ؛ -
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 بالضريبة في مختلف برامج المراقبة ؛تسجيل المكلفين  -

 .إعداد الوضعيات اإلحصائية و التقارير الدورية التقييمية -

 :، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف تد) مكتب مراقبة التقييما

 استالم و استغالل عقود نقل الملكية بالمقابل أو مجانا؛ -

 ق)؛المشاركة في أشغال التحيين للمعايير المرجعية( التنطي -

  متابعة أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية -

 :وتكلف بـCDI)، (المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث على مستوى مراكز الضرائب5

 إنجاز إجراءات البحث عن المعلومة الجبائية ومعالجتها وتخزينها و توزيعها من أجل استغاللها؛ -

 و المراقبة على أساس المستنداتن المكان يفي ع تو إنجازها، بعنوان المراجعا اقتراح عمليا مراقبة -

 . لتصريحات المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب، مع إعداد جداول إحصائية وحواصل تقييميةدورية

 :تعمل على تسيير

 :،وتكلف بـ توالمقارنا تأ) مصلحة البطاقيا

 لمحلية لإلعالم واالستعالم الخاصة بوعاء الضريبة وكذا مراقبتها وتحصيلها؛تشكيل وتسيير فهرس المصادر ا -

 مركزة المعطيات التي تجمعها المصالح المعنية ، وتخزينها واستردادها من أجل استغاللها -

 .التكفل بطلبات تعريف المكلفين بالضريبة -

 :ف بـالتي تعمل في شكل فرق، وتكلب) مصلحة البحث عن المادة الضريبية 

 إعداد برنامج دوري للبحث عن المعلومة الجبائية بعنوان تنفيذ حق االطالع؛ -

 اقتراح تسجيل مكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستندات وفي عين المكان انطالقا من المعلومات  -

 .واالستعالمات المجمعة

 :التي تعمل في شكل فرق؛ وتكلف بـ تج) مصلحة التدخال

 برمجة و انجاز التدخالت بعنوان تنفيذ الحق في التحقيق وحق الزيارة و المراقبة عند المرور وكذا إنجاز -

 في عين المكان لكل المعاينات الضرورية لوعاء الضريبة ومراقبتها و تحصيلها؛

 علومات اقتراح مكلفين بالضريبة لمراجعة محاسبتهم أو للمراقبة على أساس المستندات انطالقا من الم -
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 . واالستعالمات المجمعة

 :، التي تعمل في شكل فرق، وتكلف بـد) مصلحة المراقبة

 إنجاز برامج المراقبة على أساس المستندات وفي عين المكان؛ -

  "1.إعداد وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية إنجاز برامج المراقبة مع تقييم مردودها -

 رامج خاصة معدةــــــــــــــالضرائب و المراكز الجهوية للضرائب يتم تنفيذ و متابعة بعلى مستوى مفتشيات  :مالحظة

 د ينشأ عنها ــــــــــــو التي ق (CSP) سلفا و خاضعة لموافقة المديرية الوالئية للضرائب تخص المراقبة حسب الوثائق

الفوري لبعض الملفات للتحقيق الجبائي و المحاسبي من خالل المعطيات التي تتطلب ذلك السيما  اإلدراجاقتراح 

 .منها صعوبة الحصول على المعلومات مع تشعبها و تواجدها خارج صالحيات المصلحة المعنية

 لمبحث الثاني: اإلطار القانوني لعملية التحقيق الجبائي و المحاسبيا

لإلدارة الجبائية صالحيات واسعة بخصوص مراقبة و تتبع التصريحات الجبائية التي تمثل منح المشروع الجزائري 

لصيانة لخلق جو  لمكلفا في حد ذاتها واجبات المكلف بالضريبة كما أعطى في المقابل حقوق و ضمانات لهذا

 .مناسب يخص باحترام كل األطراف

 : و حقوق اإلدارة الجبائية تالمطلب االول : صالحيا

صفتهم او  تمتع االدارة الجبائية بصالحيات واسعة تكاد تشمل كل المؤسسات و االدارات و االفراد مهما كانتت

المصلحة  وضعيتهم من خالل القوانين و التشريعات التي منحت لها من طرف المشرع الجزائري بهدف تحقيق

االطالع لدى جميع الجهات للحصول على العامة و الحفاظ على مصالح الخزينة العمومية بمعاينة المخالفات، و 

المعلومات و الوثائق التي تتخذ او من شانها أن تتخذ كقاعدة لتاسيس الضرائب و الرسوم واالتاوات، و ممارسة 

  .الرقابة على االنشطة و التصريحات، و القيام باجراء التحقيقات الالزمة و الضروريةالسترجاع الحقوق المغفلة

  

  

  

  

1https://mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs en date 12/06/2018 
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 : الرقابةحق 1-

الجبائية التصريحات و المستندات المستعملة لفرض كل ضريبة او حق او رسم او اتاوة،كما يمكنها  اإلدارةتراقب 

 أو اباـــــــــتعأورا او ــــــــــــتي ليست لها صفة التاجر و التي تدفع اجان تمارس حق الرقابة على المؤسسات و الهيئات ال

  .مرتبات مهما كانت طبيعتها

المحاسبية  يتعين على المؤسسات و الهيئات المعنية ان تقدم لالدارة الجبائية بناءا على طلبها، الدفاتر و الوثائق

  "1التي تتوفر عليها

و يطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا، كما يمكن للمفتش ان يطلب دراسة الوثائق  .يراقب المفتش التصريحات

 "2 .المحاسبية المتعلقة بالبيانات و العمليات و المعطيات موضوع الرقابة

أنظمة اإلعالم  تمارس اإلدارة حق الرقابة مهما كان السند لحفظ المعلومات. إذا كانت المحاسبة ممسوكة بواسطة

أن تشمل المراقبة مجمل المعلومات والمعطيات والمعالجات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة اآللي يمكن 

 .في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية

بالضريبة، أو يمكن أن تتم عملية التحقيق إما في عين المكان باستعمال تجهيزات اإلعالم اآللي ملك المكلف 

 بالمكلف ة، يجب علىـــــــــذه الحالـــــح من المكلف بالضريبة، في هـــــــطلب تصري بناءا علىعلى مستوى المصلحة،

بواسطة  الضريبة أن يضع تحت تصرف اإلدارة كل النسخ و الدعائم التي استعملت في تأسيس المحاسبة المعدة

 ."3اإلعالم اآللي

  : حق االطالع2-

تساعد  يمكن أنالتحري لجمع المعلومات و البيانات التي تساعد او لضرائب صالحيات واسعة في البحث و ا دارةاإل

 : على الحفاظ على المصالح العامة باالطالع لدى كل الجهات المعنية

  :المؤسساتالعمومية و  الهيئاتو  اتاإلدار �

المؤسسات  الخاصة و كذاات و المؤسسات ــــــــــالدولة و الواليات و البلدي إلدارات، األحوالحال من  بأيال يمكن 

اضعة ـــــــــــها و الخــــــالخاضعة لمراقبة الدولة و الواليات و البلديات و كذلك كل المؤسسات و الهيئات، ايا كان نوع

وثائق  االطالع علىالمالية الذين يطلبون منها  اإلدارة أعوان أمامتحتج بالسر المهني  إن، اإلداريةلمراقبة السلطة 

  "4.المصلحة التي توجد في حوزتها

 9. ص18 – 1المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 10. ص19المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 11. ص20 – 3المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 24ص 1فقرة 46المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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و  باألرشيف جداول الضرائب و كل الموظفين المكلفين أولديه سجالت الحالة المدنية  أودعتيتعين على كل من 

يسمحوا لهم  إنالتسجيل، و  أعوان إلىيقدموها عند كل طلب اطالع من دون نقلها  إنالسندات العمومية  إيداع

دفع مصاريف.  دون ذلكمستخرجات والنسخ الالزمة لهم من اجل حماية مصالح الخزينة و المعلومات و ال بأخذ

المركزية و  اإلداراتكذلك على الموثقين والمحضرين القضائيين و كتاب الضبط وكتاب  األحكامكما تطبق هذه 

  "1.المحلية، فيما يخص العقود المودعة لديهم

 :المالية و المصرفية  تالمؤسسا�

ل ـــــــــــــــالعموالت، و ك أصحابيجب على المؤسسات أو الشركات و القائمين بأعمال الصرف و المصرفيين و 

يرسلوا  إنبصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة،  المحصلةالجماعات  أوالجمعيات  أوالشركات  أو األشخاص

التسبيقات  حساب أو والـــــــــــــاألم أوالقيم  أوالسندات  داعـــــــــــإيٕاقفال كل حساب بفتح و الجبائية  لإلدارةإشعارا خاصا 

  .بالجزائر تسيرها مؤسساتهم أخرىأي حسابات  أوحسابات العملة الصعبة  أوالحسابات التجارية  أو

و مركز الصكوك  خصوصا، البنوك و شركة البورصة و الدواوين العمومية و الخزائن الوالئية اإللزامكما يمس هذا 

  "2.و الكفاالت اإليداعالبريدية و الصندوق الوطني للتوفير و صناديق القرض التعاوني و صناديق 

 :أخرى تجها�

تشتري  أو يتعين على كل شخص او شركة تقوم بعملية الوساطة من اجل شراء او بيع عقارات او محالت تجارية

 إدارة أعوانممارسة  تتقيد، قصد إنبيعها،  إلعادةبصفة اعتيادية، باسمها، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لها 

 3" التسجيل لحق االطالع

 :التحقيق إجراءحق 3-

أعماله لتحديد رقم كل المبررات االزمة بتقديم يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة،

 ألعوانيمكن ,  باألمر الضرائب المعنيين أعوانفروعها او وكاالتها، الى  أوسواء على مستوى مؤسسته الرئيسية 

الضرائب طلب تسليم الفاتورات و المحاسبة المادية و الدفاتر، و كذا كل دعامة و السجالت و الوثائق المهنية 

والشروع في معاينة العناصر  تسفر عن وضع فاتورة  التي يمكن ان تكون لها صلة بعمليات اسفرت او يمكن ان

  "1 .المادية للمؤسسة

 25ص 3و 1فقرة 48المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 26ص 2و 1فقرة 51المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 28ص 58المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3
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 : )(التقادمحق االسترداد 4-

 هذا بالنسبةاال في حالة وجود مناورات تدليسية و  .) سنوات4يحدد االجل الذي يتقادم فيه عمل االدارة بأربع(

 :لمايلي

 .تأسيس الضرائب و الرسوم و تحصيلها�

 .الرقابة بأعمالالقيام �

 "2 .قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين ذات الطابع الجبائي�

نقص في فرض الضريبة يتم اكتشافه اثر تحقيق جبائي مهما كانت طبيعته يمكن تسويته  أوخطأ  أو إغفالكل 

 "3 .قبل انقضاء السنة االولى التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في الضريبة بالنسبة للسنة المالية المتقادمة

 : حق المعاينة5-

 رةاعلى ممارسات تدليسية، يمكن لالد من اجل ممارسة حقها في الرقابة و عندما توجد قرائن تدل

 الجبائية ان ترخص بأمر من رئيس المحكمة المختصة اقليميا لالعوان الذين لهم على االقل رتبة مفتش و

 مؤهلين قانونا، القيام باجراءات المعاينة في كل المحالت قصد البحث و الحصول و حجز كل المستندات و

 دية التي من شأنها ان تبرر التصرفات الهادفة الى التملص من الوعاء و الوثائق و الدعائم او العناصر الما

  4" المراقبة و دفع الضريبة

  

  

  

  

  

  

  

 17ص 33المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 23ص 39المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 23ص 40المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 18ص 34المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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 بالضريبةالمكلف  تواجبا :المطلب الثاني

 :المحاسبية تالواجبا1 –

 : مسك الدفاتر المحاسبية –ا 

المقاولة أو أن  كل شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات

 يمكن معهاة الوثائق التي ـــــــــــــــــذه الحالة بكافـــــي هـــنتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ فيراجع على األقل 

 .مراجعة تلك العمليات يوميا

إعداد الميزانية  يجب عليه أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد

 .بعد ذلك هذه الميزانية و حساب النتائج في دفتر الجردو حساب النتائج و تنسخ 

  إلى الهامشبدون ترك بياض أو تغيير أو أي نوع كان أو نقل مية و دفتر الجرد بحسب التاريخ و اليو يمسك دفتر 

  "1.ترقم صفحات كل من الدفترين و يوقع عليهما من طرف قاض ي المحكمة حسب اإلجراء المعتاد و

 : تالمحاسبية و وثائق اإلثبا تربالدفااالحتفاظ  –ب

المحاسبية و  يجب االحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي او في القانون التجاري و الوثائق

 ( 10)لمدة عشر كذا الوثائق الثبوتية، ال سيما فواتير الشراء التي تمارس عليها حق المراقبة و االطالع والتحقيق،

 الدفاتر فيما يخص تاريخ للكتابة أخرهذا ابتداء من من القانون التجاري، و 12سنوات المنصوص عليها في المادة 

 "2 .و تاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية

ضمان  إلى تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي إنو الوثائق من كل نوع التي من شأنها  األوراقالدفاتر و  إن

 أوالوكالة  أوتحفظ في المكتب  إنكبير للمحافظة عليها يجب  ألجلالتصحيح الجبائي، و التي ليست خاضعة 

 التسجيل الى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية أعوان، و تكون تحت تصرف إعدادهاالفرع حيث تم 

  "3 .للسنة التي تم خاللها الدفع المطابق

  

  

  

 11و 9،  10القانون التجاري الجزائري المواد 1

 29ص 64المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 29مكرر ص 64المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3
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 : الجبائية تالواجبا - 2

 : بالوجودالتصريح  –ا

يجب على المكلفين بالضريبة والخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل اإلجمالي أو للضريبة 

الجزافية الوحيدة أن يقدموا في الثالثين يوما األولى من بداية نشاطها، إلى مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها، 

 .تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة

ومستخرجة من مصالح  يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة االزدياد، معدة قانونايجب أن 

أو األجنبية بالنسبة للذين  الحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيها المكلفون بالضريبة ذوو الجنسية الجزائرية

ارج ــــــــر و خـــــنوان بالجزائـــالع و العنوان التجاري وولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على األسماء و األلقاب 

 .الجزائر، إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية األجنبية

 كما يجب تدعيم التصريح بنسخة مطابقة لعقد، أو عقود الدراسات أو األشغال التي يتولى هؤالء األشخاص

وحدات،  ندما يكون الخاضع للضريبة مالكا إلى جانب مقره الرئيس ي، وحدة أو عدةاألجانب انجازها بالجزائر، ع

   فتشية الضرائب المباشرة المختصة.يجب علية تقديم تصريح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى م

 . "1و يجب أن يشير هذا التصريح الشامل إلى كل المعلومات المذكورة أعاله عن مكونات المؤسسة

  :الشهرية تالتصريحا إيداع –ب

 إلىيوما من كل شهر  ( 20)على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم أن يسلم او أن يرسل قبل العشرين

الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة  إقامته أوقابض الضرائب الذي يوجد مقره 

  2".من طرف مجمل مؤسساته خالل الشهر السابق

و  يوم )20( على الضرائب و الرسوم الواجبة خالل تلك الفترة)G50( يشمل هذا الكشف او التصريح نموذج

 )TVA( الرسم على القيمة المضافة،(TAP)،  الرسم على النشاط المهني :المحققة خالل الشهر السابق خاصة 

 الرسم الداخلي على االستهالك(DT)    حق الطابعIRG/S ) , (اقتطاعات الضريبة على االجور و المرتبات

)TIC(،….  

  

 48ص 183المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 1

 29ص76- 1المادة 2019قانون الرسم على رقم االعمال لسنة 2
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 : السنوية تإيداع التصريحا –ج

يكتتبوا و  أنهذه الضريبة  إقرار، حتى يتسنى اإلجماليالخاضعين للضريبة على الدخل  األشخاصيجب على 

افريل من كل سنة الى مفتش الضرائب لمكان اقامتهم، تصريحا بدخلهم االجمالي  30 يوم  األكثريرسلوا، على 

  "1.الجبائية اإلدارةمن قبل  مطبوعاتهالذي تقدم 

من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي يتبع  األكثرافريل على 30يكتتبوا قبل  إنالمعنويين  األشخاصيتعين على 

الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية  اإلقامة أوله مكان تواجد مقر الشركة 

  "2.السابقة

 .الموالي األولاليوم  إلىالتصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق  إيداععندما ينتهي اجل 

  :والمستختدمنن باألجراءريح التص –د

ريوعا  يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري يدفع مرتبات او اجو راو تعويضات او اتعاب او معاشات او

الدفع خالل  عمرية ان يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود سكنه او مقر مؤسسته او المكتب الذي اجرى

من كل سنة جدوال بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل  افريل30السنة السابقة، على االكثر يوم 

المبلغ االجمالي قبل  –الحالة العائلية  –االسم واللقب و العمل و العنوان  -واحد من المستفيدين البيانات التالية:

 .الفترة التي تطبق عليها المدفوعات و االقتطاعات –مبالغ االقتطاعات  –خصم االشتراكات 

  "3.الموالي التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق الى اليوم االول إيداعدما ينتهي اجل عن

  :النشاط بإيقافالتصريح  –ه

كل النشاط الخاضع للضريبة، تؤسس مباشرة الضرائب والرسوم المستحقة  في حالة التنازل او التوقف عن جزء او

 .التي ما زالت لم تفرض عليها الضرائب و الرسوم

يعد فسخ العقد ايجار الممتلكات المبنية من قبل اشخاص طبيعيين توقفا عن النشاط كما يعد سحب االعتماد  -

 .المقرر في قانون الفرض و النقد توقفا عن النشاط

   1"أيام10يشعروا مفتش الضرائب في غضون اجل مدة  إنو على المكلفين بالضريبة 

  

 25ص 99- 1المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 1

 40ص 151 - 1المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 2

 20ص75 - 3المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 3
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 بالضريبةالمقدمة للمكلف  الضماناتالمطلب الثالث : الحقوق و 

 : بالتحقيقحقوق و ضمانا متعلقة 1 –

  :رياإلعالم المسبق و مهلة للتحض –ا 

طريق إرسال  إعالم المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عنال يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون "

 بالضريبة المحقق في أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف

 2."أيام، ابتداء من تاريخ استالم هذا اإلشعار (10)محاسبته، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدته عشرة

 : بمستشاراالستعانة  –ب 

يجب أن يشير اإلشعار بالتحقيق صراحة تحت طائلة بطالن اإلجراء ، أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين 

 3"بمستشار من اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة

 :عدم تكرار التحقيق  –ج 

الضرائب، و يبة أو رسم أو مجموعة منعندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معينة، بالنسبة للضر 

أو خاطئة  باستثناء ما إذا كان المكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة

بالنسبة خالل التحقيق، ال يمكن لالدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية، فواتير أومذكرات، 

  4" لنفس الضرائب و الرسوم ،وبالنسبة لنفس الفترة

  

  

  

  

  

  

 60ص 229- 1و المادة 51ص 195و المادة 31ص 132- 1المادة 2019قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة 1

 11. ص20 – 4المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 12ص 2فقرة 20 – 4المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 13ص 20 – 8المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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المحاسبة الحقا و  اال ان ممارسة التحقيق المصوب ال تمنع اإلدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في

نتيجة إلعادة التقييم  الرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، و لكن أن تأخذ بعين االعتبار الحقوق المطالب بها

  1".المتمم عند التحقيق المصوب

 :ن المكان يتحديد مدة التحقيق بع –د 

 الوثائقال يمكن، تحت طائلة بطالن اإلجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر و "

 : أشهر ،فيما يخص (03)المحاسبية أكثر من ثالثة

دج، بالنسبة لكل سنة مالية 1.000.000مؤسسات تأدية الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  -

 .محقق فيها

دج، بالنسبة لكل سنة مالية 2.000.000كل المؤسسات األخرى، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  -

 .محقق فيها

لتواليأعمالها السنوي ال  سسات المذكورة أعاله، إذا كان رقمأشهر بالنسبة للمؤ  ( 06)يمدد هذا األجل إلى ستة 

  .دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها10.000.000دج و 5.000.000يفوق على ا 

 .) أشهر 09يجب أن ال تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحاالت األخرى، تسعة (

 طلباتمهلة التحقيق في عين المكان وفق األجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه لإلجابة على  تمدد

 .التوضيح أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر لألرباح

المساعدة  أشهر، عندما توجه اإلدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار (06)ويمكن تمديد هذا األجل بستة

 .دارية إلى إدارات جبائية أخرى، و ذلك في إطار التعاون اإلداري و تبادل المعلوماتاإل

ال يحتج بمدة المراقبة أمام اإلدارة لدراسة المالحظات أو العرائض التي يقدمها المكلف بالضريبة بعد نهاية التحقيق 

  .في عين المكان

تدليسية  و عالوة على ذلك، ال تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة أعاله، في حالة استعمال مناورات

مثبتة قانونا، أو إذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يرد في 

  1"اآلجال على طلبات التوضيح أو التبرير

 13ص 6 –مكرر20المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1
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 :متعلقة يالتسوية أو التقويم  تضماناحقوق و  -2

 :حق الرد  –ا 

) يوما ليرسل مالحظاته أو قبوله. ويعد عدم الرد في هذا األجل بمثابة قبول 40للمكلف بالضريبة أجل أربعين (

 . ضمني

قبل انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يعطي جميع التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة 

بالضريبة) إذا تبين أن سماعه  ول مضمون التبليغ إذا طلب ذلك . كما يمكنه، بعد الرد، اإلستماع إليه(المكلفح

  .2"مجد أو إذا طلب هذا األخير إعطاء تفسيرات تكميلية

 :حق طلب التحكيم  –ب 

طلب، في رده، التحكيم يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي حقق معه في إطار اإلشعار بالتقويم أن لديه أمكانية 

بالنسبة لألسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، من مدير كبريات المؤسسات أومن مدير الضرائب 

  3"بالوالية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصالح التدقيق و المراجعات

 :حق الطعن  –ج 

الغرامات المعدة من  أوالحقوق  أوالرسوم  أوبالضرائب  تدخل ضمن اختصاص الطعن النزاعي الشكاوي المتعلقة

في وعاء الضريبة  األخطاء المرتكبةعلى استدراك  إماقبل مصلحة الضرائب عندما يكون الغرض منها الحصول 

  4".االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي او تنظيمي أمااو في حسابها و 

  الوالئي و الطعن اإلداريكالطعن  األخرىكما يمكنه االستفادة بعد ذلك من الحق في مختلف الطعون 

 لعملية التحقيق الجبائي ليةو أل ا بيرالتدا:المبحث الثالث 

أو حدود  لتنفيذ عملية التحقيق ال بد من المبادرة من خالل تحرك الهيئات المشرفة على هذه العملية في إطار

المنظمة للصالحيات و الحقوق و الواجبات بمباشرة عملية اختيار الملفات التي ستخضع للتحقيق وفق القوانين 

الشروط المحددة، ثم سحب هذه الملفات من المصالح المسيرة لها كإجراء أولي لفحصها و االنطالق في عملية 

  .التحري و طلب المعلومات

  

 12ص 20 – 5المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 1

 12ص 4و 3فقرة 20 – 6المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 2

 12ص 5فقرة 20 – 6المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 3

 30ص 70المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4
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 :الخاضعة للتحقيق الملفاتاختيار : األولالمطلب 

 :الخاضعة للتحقيق الملفاتر اختيار يمعاي1-

تتم عملية اختيار الملفات التي ستخضع للتحقيق الجبائي من خالل عملية االقتراحات السنوية العادية لمختلف 

والمراكز الجوارية  المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية (مديرية كبريات المؤسسات، المفتشيات، مراكز الضرائب

السيما المديرية  ة بالرقابة و على رأسها مديرية األبحاث و التدقيقاتللضرائب) بناءا على طلب الجهات المكلف

المراقبة حسب الوثائق  الفرعية للبرمجة كما يمكن اقتراح بعض الملفات في حاالت طارئة أو مستعجلة بناءا على

لشروط و أو ظهور معلومات أو معطيات طارئة تخص سنوات مهددة بالتقادم،حيث تتم عملية االقتراح هذه وفقا 

 :معايير غير ثابتة نذكر منها

 ) .مسك المحاسبة –مدى احترام المكلف لاللتزامات الجبائية( إيداع التصريحات 1)

 .أهمية األرباح و المداخيل المصرح بها مقارنة مع أرقام األعمال المحققة2)

 .مظاهر الثروة الخارجية للمستغل أو المسير أو الشركاء3)

 .المتكررالتصريح بالعجز 4)

 .طبيعة النشاط الممارس و أهمية المنتوج في السوق5)

 .التغير المستمر لمكان النشاط التجاري6)

  1" التعديالت المتكررة في القوانين األساسية للمؤسسة أو الشركة التي توحي بوجود نية للتهرب الضريبي7)

 .عدم خضوع المؤسسة لمدة طويلة للتحقيق8)

 .االقتراح المتكرر للملف لعملية التحقيق9)

 :إعداد يرامج التحقيق2

الفرعية للبرمجة  الواردة من مختلف المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية، تقوم المديريةعلى اثر قوائم االقتراحات 

التابعة لمديرية البحث و التدقيقات و بعد دراستها و الموافقة عليها بتصنيفها حسب الصالحيات، بإعداد برامج 

و المديريات  (SRV)لألبحاث والمراجعات  التحقيق و إرسالها إلى المصالح المعنية المتمثلة في المصالح الجهوية

و مراكز  (DIW)و المديريات الوالئية  (DGE) الفرعية للمراقبة الجبائية على مستوى مديرية كبريات المؤسسات

 قصد تنفيذها من طرف المحققين و متابعتها من خالل  (CDI) الضرائب 

           التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبي من خالل عملية الرقابة الجائية على ضوء التشريع الجبائي الجزائري –عباس عبد الرزاق 1

 58. ص2012الجزائر سنة  –دار الهدى عين مليلة  –و المقارن 
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مديرية  ماحصائية الحقا للمسؤولين المركزيين السياإلشراف المباشر للمسؤولين المحليين، وعن طريق النتائج اإل

 .البحث و التدقيقات

 :التحقيق يرامحتنفيذ 3-

 :بعد إعداد برامج التحقيق و الموافقة عليها يأتي دور الجهات المختصة بالتنفيذ و المتمثلة في

الفرعية للرقابة الجبائية على ، و المديرية )مصالح البحث و التدقيقات الجهوية ( الجزائر، وهران و قسنطينة -

 .)مستوى مديرية كبريات المؤسسات وطنيا(على المستوى الوطني

على مستوى إقليم (لمديرية الفرعية للرقابة الجبائية على مستوى المديريات الوالئية و مراكز الضرائب محلياا -

 )الوالية

توزيع الملفات  و رزنامة للتنفيذ من خاللتقوم هذه المصالح اثر حصولها على برامج التحقيق بإعداد مخطط أ

الملفات الجبائية المعنية  المعنية على المحققين بإشراف مباشر من رئيس أو رؤساء فرق التحقيق. حيث يتم سحب

  بالضريبة للخاضعين للرقابة لفحصها قبل أو بالتزامن مع إرسال اإلشعار بالتحقيق مرفق بميثاق المكلفين

 و فحصها تسحب الملفا :المطلب الثاني

 : الجبائية تسحب الملفا 1-

اثر حصول المحققين و رؤساء الفرق على برامج التحقيق يتم سحب الملفات من المصالح الجبائية المسيرة لهذه 

و مديرية  الملفات سواء كانت مفتشيات الضرائب أو المصالح الرئيسية للتسيير على مستوى مراكز الضرائب

و ذلك مقابل مال و إمضاء وثيقة خاصة تثبت عملية السحب خالل فترة التحقيق حتى تاريخ  كبريات المؤسسات،

 .إرجاع الملف الجبائي

  التجاري كالسجل البيانات اإللزامية لممارسة النشاطخاضع للضريبة على كل المعلومات و يحتوي الملف الجبائي لل

السنوية لمختلف الفصلية و  ختلف التصريحات الشهرية أوو القانون األساس ي و عقد اإليجار أو الملكية و كذى م

الضرائب و الرسوم التي يخضع لها هذا المكلف، كما يشمل أو يحتوي على المراسالت و اإلشعارات الصادرة عن 

 لتحريات و كشوف الربط الواردة منا اإلدارة الجبائية و ردود و طلبات الخاضع للضريبة إضافة إلى كشوف

سنوات األخيرة التي لم يمسها التقادم أو   )4الجبائية. تخص هذه المعلومات و البيانات أربع ( مختلف المصالح

 ما يتعلق بالترحيل من السنة األخيرة التي مسها التقادم مثل 
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القابلة  المخزونات و الذمم على الزبائن أو ألكثر من سنة لتتبع تاريخ شراء أو انجاز مثال االستثمارات و التثبيتات

 .لالهتالك

 :الجبائية تفحص الملفا2-

و تحليل المعطيات و القيام  خالل فترة االنتظار الواردة في اإلشعار بالتحقيق يقوم المحقق بفحص الملف الجبائي

بمراقبة مدى احترام الخاضع للضريبة لاللتزامات الجبائية الخاصة بإيداع التصريحات الشهرية و السنوية حيث 

و G50 للتصريحات الشهرية نموذج يقوم بتجميع المعلومات الواردة فيها لمقارنتها عن طريق عمل جداول ملخصة

في الميزانية و حسابات النتائج و تسجيل المالحظات فيما يخص التصريحات أخرى للتصريحات السنوية الواردة 

غير المودعة أو المودعة متأخرة أو التي تمت تسويتها من طرف اإلدارة كما يتم مالحظة المراسالت بين الخاضع 

  .و اإلدارة و التطرق للقانون األساس ي و مختلف التعديالت

 : تطلب المعلوما :المطلب الثالث

الجبائي  دأ عملية البحث و التحري و طلب المعلومات من المصادر او المصالح الخارجية منذ استالم الملفتب

 الخاضع حيث تتم مراسلة المؤسسات المالية و االقتصادية التي لها عالقة او يمكن أن تكون لها عالقة مع

 :للتحقيق، وغالبا ما تكون المصالح التي تتم مراسلتها

 .نوك لمراقبة حركة األموال و األرصدةالمصارف و الب -

 .مصالح الجمارك و وكالء العبور فيما يخص عمليات االستيراد و التصدير  -

 .اإلدارات العمومية  -

 .الزبائن لمراقبة رقم األعمال  -

1"الموردين لمراقبة المشتريات من البضائع و المواد األولية  -
. 

 

 

 

 التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبي من خالل عملية الرقابة الجائية على ضوء التشريع الجبائي الجزائري –عباس عبد الرزاق 1

 70. ص2012الجزائر سنة  –دار الهدى عين مليلة  –و المقارن 
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 :األولخالصة الفصل 

 التنظيمي لعملية التحقيق الجبائي من خالل معرفة مفهوم اإلطار إلىخالل هذا الفصل تم التطرق 

السيما منها استرجاع حقوق الخزينة العمومية و تصحيح االغفاالتالواردة في  األساسية أهدافهالتحقيق الجبائي و 

مختلف التصريحات و تصحيح المفاهيم و اعطاء نوع من الهيبة لردع المخالفين، انواع التحقيق و الهياكل 

 الخاصرفة على عملية التحقيق المركزية منها و المحلية او االقليمية، كما تم معرفة االطار القانوني المش

المقدمة  بصالحيات و حقوق االدارة الجبائية السيما منها حق الرقابة وحق االطالع و الحقوق و الضمانات

لة التحضير المتمثلة في االشعار للمكلف بالضريبة الخاضع للتحقيق السيما منها حق االعالم المسبق و مه

 .بالتحقيق و حق الرد و االستعانة بمستشار ثم واجباته المحاسبية و الجبائية

كما تمت االشارة الى التدابير االولية الخاصة بعملية اختيار الملفات الخاضعة للتحقيق و سحبها وفحصها و 

 .لية التحقيق و اكتشاف المخالفات و االغفاالتطلب و جمع المعلومات التي من سأنها المساعدة في تسهيل عم

و عليه و نظرا الهمية هذه العملية في تصحيح االغفاالت و المفاهيم و ردع المخالفات و المخالفين والحفاظ على 

العامة و ضمان  حقوق الخزينة العمومية التي هي باشد الحاجة الى كل ما من شأنه المساهمة في تغطية النفقات

سن الفراد المجتمع و حماية السيادة الوطنية، وجب على الدولة االهتمام بهذا الجهاز و دعمه من خالل العيش الح

 توفير االمكانيات المادية و المعنوية لضمان التطبيق الحسن للقوانين و التشريعات المسطرة

 

 

 

  

 

 



وجودتها المحاسبية للمعلومات النظري اإلطار                                                 الثاني          الفصل  

 

 11. ص20 – 1المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1 30

2 Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger- Edition 2001 page 13 

 8ص 2017منشورات  –المديرية العامة للضرائب  –ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة 3

 1. ص20 – 2المادة 2018قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4

 

 

 :الثانيتمهيد الفصل 

 من العناصر األساسية التي يحتاجها أي مجتمع للتواصل بين جميعا أفراده وجود لغة متداولة ومفهومة لدى

المتعددة في جميع نواحي الحياة،وهذا الجميع،غير أن هذه اللغة ال يمكن أن تواكب كل المجاالت واألنشطة 

 .مجال له خصوصيته الفنية والتقنية المتعلقة به ألن كل

وفي هذا اإلطار تعد المحاسبة اللغة األساسية في عالم األعمال والمال،ويعد هذا العالم من المجاالت المهمة 

غة في تلبية مختلف حاجيات مجتمع،وال يمكن االستغناء أو صرف النظر عنه، لما له من أهمية بال في أي

 .المجتمع

والرتباط المعلومات المحاسبية بقرارات محورية من قبل المستخدمين لهذه المعلومات من مستثمرين حاليين 

،إدارة الضرائب...إلخ،كان البد أن تتوفر هذه المعلومات على مواصفات  ،بنوك ،موردين زبائن مستقبليين

في اتخاذ قرارات أحيانا تكون مصيرية لدى بعض األطراف،كما يجب أن تقدم لالعتماد عليها  الجودة الالزمة

 المحاسبية في قوالب وأشكال محددة متفق ومتعارف عليها،وهو ما يطلق عليه التقارير و هذه المعلومات

  القوائم المالية
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 ماهية المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات المحاسبيةاألول:المبحث 

 فالمحاسبة، ومعلومات وع معها نتاج المحاسبة من بياناتتعدد فروع المعرفة المحاسبية في الحاضر،ويتعدد ويتن

 ظلت تحتفظ بدورها في التذكرة والتقرير قد أصبحت،كما سبق القول،المصدر الرئيسي واألساسي للبيانات وٕان

 .اذ القرارات االقتصاديةوالمعلومات التي يتم االرتكاز عليها واالرتكان إليها في اتخ

 المطلب األول:مفهوم المعلومات المحاسبية ومستخدميها

تعد المعلومات المحاسبية ذات أهمية بالغة لمجموعة من المستفيدين الداخليين والخارجيين في تقدي معلومات 

 .تخدمهم كل حسب استفادته من تلك المعلومات هامة

 وأهميها الفرع األول:تعريف المعلومات المحاسبية

 أوال:تعريف المعلومات المحاسبية

 :للمعلومات المحاسبية نذكر منها يفتعار هناك عدة 

إن مصطلح المعلومات مرتبط بمصطلح البيانات من جهة،بمصطلح المعرفة من جهة أخرى،حيث أن 1-"

الذين يحولون هي حصيلة استخدام استثمار المعلومات من قبل صناع القرار،المستخدمين اآلخرين  المعرفة

 ."1معرفة تخدمهم وتخدم مجتمعاتهم المعلومات إلى

 ،إنتاج، شراء ام المؤسسة بوظائفها المختلفة منالمعلومات المحاسبية هي كافة المعلومات الناتجة من قي2-

 2.ساء كانت وصفية أوكمية بيع ، تمويل

 للمعالجة،التحليل،التفسير بهدف استخراجالمعلومات هي البيانات المصنعة الجاهزة لالستخدام والتي خضعت 3-

  "3المقارنات،المؤشرات،العالقات التي تربط الحقائق،األفكار،الظواهر يبعضها البعض

 بار تحمل معارف مطلوبة حول موضوعالمعلومات هي "عبارة عن مجموعة من األخRESEAUحسب 4-

تم اإلخبار به،هنا في اجل الوصول إلى ،إذن فهي تأخذ صيغة العملية،عمل األخبار،تحمل مضمون ما ي معين

 ."4للمحيط فهم جيد

    

 ،مذكرة مقدمة ضمن"جودة المعلومات المحاسبية ودورها في اتخاذ قرار التمويل داخل المؤسسة االقتصادية"محمد زقرير،مسعود تخايلية،1

 11ص.2012-2013متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارية ،،

 31ص.2011،مؤسسة الوراق للنشر؛التوزيع،عمان،األردن،،"نظم المعلومات اإلدارية"،الحسنيةسليم إبراهيم 2

 171ص.2011،مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،مصر،،"نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات اإلنتاجية"حسين بلعجوز،3

   4Eseau martine :"Economie d’entreprise ,Organisation ,Gestion Stratégie d’entreprise" ,Edition ,esk               ـ

               ,Parise , 1993 ,p71. 
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 ثانيا:أهمية المعلومات المحاسبية

 تكمن أهمية المعلومة من شدة الحاجة إليها،ألنها تساعد الوحدة االقتصادية في اتخاذ القرارات الصحيحة التي

 تحقق األهداف الموجودة،المعلومات تمكن المدراء،متخذي القرار من أداء واجباتهم،مسؤولياتهم بشكل دقيق،

 وبالتالي أصبحت أكثر أهمية ألنها اعتبرت موارد اقتصــــادية ذات قيمة،و تحددت قيمتهــــا بمدى فالئمتها من

 التغير،التطور الدائم في األهداف،البدائل،حيث الكم الكيف،التوقيت في بيئة األعمال التي تتصف بسرعة 

 .الوسائل

 كما تمثل المعلومات أساسا منطقيا لعملية اتخاذ القرارات بالنسبة لإلدارة الحديثة،حيث تعتمد القرارات المتخذة"

على جميع مستويات اإلدارة على الخبرة،الحدس أو التخمين حسب قيمة المعلومة المتوفرة وبهذا الصدد يرى 

  ."1فقط في خبرة متخذ القرار11%من إقرار الجيد يتمثل في معلومة دقيقة، 11 %بأن حوالي  ضالبع

 كما تساعد الوحدة االقتصادية في زيادة معرفتها،وتحديد األفضل لها،ويمكن استخدام المعلومات في نشاطات

 :الوحدة االقتصادية عن طريق

 تحديد المشاكل ومعرفة عناصرها؛ -

 القرار؛التخطيط ووضع  -

 وضع أساليب متابعة ومراقبة؛ -

 2:كذلك في وتتمثل األهمية

 المنتج الذي يرفع من درجة اليقين في نوعية القرارات ومستوى تحقيق النتائج المنتظرة؛ -

 متاحة والبديلة لمتخذي القرار فيتؤدي المعلومات المحاسبية وظيفة رفع الوعي المعرفي لمعرفة الفرص ال -

 ة واحدة؛لفرص اختيارهم

 .تؤدي المعلومات وظيفة تقييميه لمستوى األداء -

  

  

  

 33ص.2011،الوراق للنشر التوزيع،عمان،،"أساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات"،سليمان مصطفى الدالهمة1

 2محمد زقرير،مسعود تخايلية،مرجع سبق ذكره،ص .2
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 ثالثا:تصنيف المعلومات المحاسبية

 :حسب مستخدمي المعلومات المحاسبية تنقسم المعلومات المحاسبية إلى:التصنيف األول1-

 –الزبائن  -الموردون، الدائنون التجاريون اآلخرون  –المقرضون  - الموظفون- المستثمرون (المساهمون)-

 .الجمهور –ووكاالتها (مصلحة الضرائب) الحكومات

 1:تقسم المعلومات المحاسبية حسب هذا التصنيف إلى ما يلي حسب اإللزامية القانونية:التصنيف الثاني2-

 حيث تلزم المؤسسة االقتصادية بقوة القانون على مسك الدفاتر ؛حفظ:معلومات محاسبية إجبارية-

 السجالت،المستندات،إعداد القوائم المالية األزمة؛

لداخلية،وهذا النوع من المعلومات مثل الموازنات التقديرية،تقارير اإلدارة ا:معلومات محاسبية إختيارية-

 ضروري للتسيير الجيد للمؤسسات االقتصادية؛ المحاسبية

 حسب درجة االستفادة منها في اتخاذ القرارات تقسم المعلومات المحاسبية حسب درجة:التصنيف الثالث3-

 :االستفادة منها في اتخاذ القرارات إلى ما يلي

 .المعلومات المحاسبية المستقبلية-علومات المحاسبية الحاليةالم–المعلومات المحاسبية التاريخية -

 حسب مصدر الحصول على المعلومات المحاسبية،حسب هذا التصنيف تصنف المعلومات:التصنيف الرابع4-

 2 :المحاسبية إلى

 مثل:رقم وتتمثل في المعلومة الخاصة بنشاط المؤسسة المتولدة عن العمليات التي نقوم بها:المعلومات الداخلية-

 األعمال،كمية اإلنتاج،التكاليف ...الخ؛

  الموردين  لزبائنحوالمتعلقة بالمحيط مثل:معلومات  هي معلومات تأتي من الخارج وتكون:المعلومات الخارجية-

  والمنافسين ...الخ

  

  

  

  

،مذكرة لنيل "في تحسين جودة المعلومات المحاسبة " دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية الوادي دور الرقابة الجبائية"سليمان عتير،1

 14ص.2012/2011شهادة الماجستير محاسبة،، 

 15سليمان عتير،مرجع سبق ذكره،ص.2



وجودتها المحاسبية للمعلومات النظري اإلطار                                                 الثاني          الفصل  

 

 11. ص20 – 1المادة 2019قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1 34

2 Guide du vérificateur de comptabilité DGI, Alger- Edition 2001 page 13 

 8ص 2017منشورات  –المديرية العامة للضرائب  –ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة 3

 1. ص20 – 2المادة 2018قانون اإلجراءات الجبائية لسنة 4

 

 

 الفرع الثاني:مستخدمي المعلومات المحاسبية

 :ينقسم مستخدمو المعلومات المحاسبية إلى مجموعتين

 وهم أولئك الذين يستخدمون المعلومات المحاسبية،المالية التخاذ قرارات متعددة،:المستخدمون الداخلون1-

متكررة،ذات تأثير مالي مباشر على نشاطات المؤسسة االقتصادية اليومية،تشمل هذه الفئة إدارة المؤسسة 

ؤسسة،المالك يحتاجون إلى معلومات وهناك تجدر اإلشارة إلى أن إدارة الم1مستوياتها،مالك المؤسسة، بمختلف

 .محاسبية

 تخضع هذه المعلومات إلى قواعد تنظيمية ذات طبيعة محاسبية،المعلومات الموجهة لالستخدام الداخلي 2-

 2:جبائية توجه إلى

 يهتم هؤالء بتقييم النتائج المحصلة،بالتطلعات االقتصادية المتعلقة بالتطور،الفعالية،على وجه:المساهمون -

 .الخصوص المستثمرون الذين يهتمون بالعائد المحقق من رأس المال المستثمر في المؤسسة

نعتبر المعلومات المحاسبية كوسيلة لتحديد الوعاء الضريبي للنتيجة التي حققتها المؤسسة :اإلدارة الجبائية -

 .الضريبة المرتبطة به حساب

معرفة الوضعية االقتصادية،المالية لمؤسسة قدرتها على  تعتبر المعلومات المحاسبية مهمة:البنوك المقرضون -

 .ديونها الحالية،االستفادة من فروض جديدة تسديد

 تشكل المعلومات القانونية إثبات على العمليات التي قامت بها المؤسسة،إلى جانب:الشركاء التجاريين -

 .وضعيتها ،درجة ائتمانها،قدرتها على تسديد ديونها

 .تهتم بالقوائم المالية للقيام بعملياتها اإلحصائية:تمصلحة اإلحصاءا-

 المطلب الثاني:نظام المعلومات المحاسبي

 يعد نظام المعلومات المصدر الرئيس لتزويد اإلدارة بالمعلومات المناسبة التي تساعد اإلدارة على رسم الخطط

 ونات األساسية لنظام المعلوماتوالسياسات الصحيحة وهذا ما يساعد على اتخاذ قرارات رشيدة .وأحد المك

  .اإلدارية نظام المعلومات المحاسبية،الذي يهتم بكل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات المحاسبية

  

 54سليمان مصطفى الدالهمة،مرجع سبق ذكره،ص.1

تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة عيادي محمد لمين،مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة ،مذكرة 2

 4ص .2012 2011التسيير ،جامعة الجزائر ،،  الماجستير في علوم
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  الفرع األول:مفهوم نظام المعلومات المحاسبي و مكوناته

 :هناك عدة تعاريف لنظام المعلومات المحاسبي نذكر منها:تعريف نظام المعلومات و مكونات - 1

 نظم المعلومات المحاسبية بأنها احد عناصر المنظمة؛ذلك  (1997 )(MOSCOUES etal ) عرف"-

 لمستثمرونابجمع،وتصنيف معالجة،تحليل المعلومات،اتصال مالي موجه للجهات الخارجية مثل 

،معالجة البيانات إلنتاج المعلومات لصانعي  هو نظام يقوم بتجميع،تسجيل،تخزين ("الضريبة ،الدائنون،وكاالت

 ."القرارات المناسبة اتخاذالقرار تساعدهم في 

 هو أحد مكونات نظام المعلومات اإلدارية الذي يهتم بجمع،تصنيف،معالجة العمليات المالية ؛تحويلها إلى"-

 معلومات،توصيلها إلى األطراف المختلفة ذات العالقـة من اجل ترشيد قراراتها ويتكون هذا النظام من األشخاص

 ."اإلجراءات تكنولوجيا المعلومات

 :تتكون نظم المعلومات المحاسبية من النظم الفرعية اآلتية:مكونات نظام المعلومات المحاسبي2 -

 يدعى هذا النظام بنظام حسابات المبيعات،يعتبر من النظم األساسية لمعالجة:نظام حسابات القبض1-2-

 ت الني حققتها المنشاة منالعمليات في المنشآت التجارية،الخدمية،الصناعية ويقصد بحسابات القبض اإليرادا

 خالل عمليات البيع اآلجلة أو البيع بالتقسيط،كذلك البيانات المتعلقة بالدفعات الناتجة عن هذه العمليات من

 1:أهم مخرجات هذا النظام-

 تقرير بحالة الحسابات يوضح المبيعات،الدفعات،الرصيد الحالي لهذه الحسابات؛-

 ائمة بين أسماء،أرصدة جميع الزبائن اللذين أرصدتهم ال تساوي صفر؛سجل حسابات القبض:هو عبارة عن ق-

 ملخص النشاط تحصيل الدفعات:و يشمل هذا التقرير على حسابات الزبائن الذين تحركت أرصدتهم من خالل-

 عمليات البيع أو إرسال الدفعات؛

 كشف بأسماء وأرقام حسابات الزبائن الذين تجاوزت مديونيتهم حدا معينا؛-

 :قائمة بالدفعات المتوقعة،من أهم الوظائف التي يقوم بها نظام المحاسبة القبض فهي-

  إنشاء الملف الرئيسي،صيانته؛-

  

 11سليمان مصطفى الدالهمة،مرجع سبق ذكره، ص .1
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 إدخال البيانات المتعلقة بالعمليات بأنواعها إلى ملف العمليات،التحقق من صحة هذه البيانات ؛تصحيح- 

  .األخطاء التي يتم اكتشافها

 ترحيل الحركات،تحديث األرصدة في الملف الرئيسي؛-

 و يتضمن هذا النظام الوسائل الكفيلة بحماية البيانات،عدم السماح بالوصول إليها إال لألشخاص المخولين

 .بذلك

 يتعامل مع الحساباتسمى هذا النظام بنظام حسابات الموردين أو المشتريات،هو :نظام حسابات الدفع2-2-

 .المتعلقة بالمبالغ المطلوب آن تدفعها المنشاة الموردين اللذين سبق إن حصلت منهم على سلع أو خدمات معينة

 :وتؤدي نظم حسابات الدفع الوظائف التالية

 تسجيل بيانات الفواتير،المستندات التي يتم استالمها من الموردين؛-

 اد الدفعات للموردين في التواريخ المحددة،مراقبة مستويات الديون،متابعة سد-

 1االحتفاظ بسجالت دقيقة للعمليات المتعلقة بحسابات الدفع،التحكم في السيولة،حماية النظام؛-

 تقرير المطالبة النقدية؛-

 سجل بالشبكات الصادرة؛-

 .استرجاع المعلومات المتعلقة بحسابات الموردين-

 النظام على جميع العمليات المحاسبية،يعكس تأثيرها على عمل المنشاةويشمل هذا :نظام األستاذ العام3-2-

 لذلك فان هذا النظام يقوم بتجميع البيانات المتعلقة بجميع العمليات المالية بهدف معالجتها،تلخيصها إلظهار

ومن أهم الوظائف )ةاألثر على القوائم المالية للمنشاة( قائمة الدخل،وقائمة المركز المالي،وقائمة التدفقات النقدي

 :التي يقوم بها نظام األستاذ العام ما يلي

 ترحيل الحركات التجميعية المستخلصة من النظم المحاسبية األخرى،-

 إعداد ميزان المراجعة؛-

 إعداد تقرير يبين حركة حسابات األستاذ العام؛-

  .إعداد تقارير الحالة المالية للفترة المحاسبية الحالية-
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  1: هذا النظام في تتمثل مخرجات

 سجل العمليات:وتشمل جميع العمليات التي تم إدخالها خالل الفترة الحالية؛

 بيان أرصدة الحسابات؛-

 ميزان المراجعة؛-

 قائمة الدخل؛-

 .الماليقائمة المركز -

 الفرع الثاني:وظائف نظام المعلومات المحاسبي

 :لنظام المعلومات المحاسبي أربع وظائف أساسية و هي

 عن األنشطة،العمليات المالية المختلفة مما يمكن للمنشاة من مراجعة األحداث:تجميع وتخزين البيانات1-

اسية الناتجة عن نظام العمليات،بإتباع السابقة كلما أرادت ذلك من خالل استالم المستندات،الوثائق األس

من اإلجراءات يتم التأكد من صحتها،دقتها ويعتمد في ذلك على نماذج موحدة للوثائق المستخدمة  مجموعة

 :بهدف

 .تحديد البيانات التي يجب أن تحملها هذه الوثائق لتحسن دقتها،صحتها-

 2تحقيق رقابة أفضل على محتويات هذه الوثائق؛-

 في اتخاذ القرارات مساعدة إلدارة المنشاة في تخطيط تنفيذ:لبيانات إلى معلومات مالئمة ومفيدةتحويل ا2-

  .مراقبة األنشطة المختلفة

 فرز وتصنيف المستندات التي تم الحصول عليها وفقا لمعايير محددة مسبقا؛-

 تسجيل قيود العمليات في دفاتر يومية استنادا إلى دليل حسابات المؤسسة؛-

 راء مجمـوعة من العمـليات المحـاسبية على البيانـات مثل الجــمع،الطــــرح،القسمــة،بغرض حساب أرصدةإج-

 الحسابات،مجموع العمليات المسجلة في اليومية؛

 ترحيل العمليات المسجلة في اليومية إلى دفتر األستاذ العام؛-

  من صحة التسجيالت؛إجراء مجموعة من المقارنات بين السجالت المختلفة للتأكد -

  103/104.سليمان مصطفى الدالهمة،مرجع سبق ذكره،ص 1

 45عبد الرزاق محمد قاسم،مرجع سبق ذكره ،ص .2
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 تقارير التخـــــاذ القرارات،توفيرها للمستخدمــــين الداخليــــــن،الخارجيـــــن،تكون في شكل: توليد معلومات مفيدة- 3

 مالية (ميزان المراجعة،جدول النتائج،الميزانية،الوثائق الملحقة)،تقارير إدارية،التي توفر معلومات تشغيلية عن

 ....)خالل عرض معلومات عن أنشطتها الرئيسية (المبيعات،المشتريات،المخزونأداء الشركة من 

 الغش، بحيث تتضمن هذه الرقابة اكتشاف األخطاء:تأمين الرقابة الكاملة لحماية أصول المنشاة وممتلكاتها4-

 1.توفير معلومات دقيقة تسمح باتخاذ القرارات في الوقت المناسب

 على عمليات تسجيل،معالجة البيانات من خالل االعتماد على رقابة داخلية و يتحقق ذلك من خالل الرقابة

 2:فعالة للعمليات داخل المؤسسة أهمها

 التحديد المسبق للمسؤوليات الصالحيات في تنفيذ األعمال األنشطة؛-

 الفصل بين الوظائف األعمال المهمة ذات العالقة بينهما؛-

 عاليات،األنشطة؛تأمين التوثيق كافي،المالئم لكل الف-

 حفظ األصول،السجالت بطريقة جيدة،مؤمنة؛-

 التقويم المستقل لألداء في مختلف الوحدات التنظيمية داخل المنظمة؛-

 الفرع الثالث:خصائص نظام المعلومات المحاسبي ومراحل عمله

علومات فيما يلي مجموعة من الخصائص التي تؤهل نظام الم:خصائص نظام المعلومات المحاسبي- أوال 

 3:الن يكون كفؤا،فعاال المحاسبي

يجب أن يحقق نظام المعلومات المحاسبي درجة عالية جدا من الدقة،السرعة في معالجة البيانات المالية عند -

 إلى معلومات محاسبية؛ تحويلها

من بين البدائل أن يزود اإلدارة بالمعلومات المحاسبية الضرورية وفي الوقت المالئم التخاذ قرار اختيار بديل -

 لدى اإلدارة؛ المتوفرة

  أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة والتقييم األنشطة المؤسسة االقتصادية؛-

  

  

  12 .سليمان مصطفى الدالهمة،مرجع سبق ذكره،ص 1

 34عبد الرزاق محمد قاسم،مرجع سبق ذكره،ص.2

 5ص .1، 2011،عمان ،األردن ،طبعة،  "ية،دار وائل للنشرنظم المعلومات المحاسب"محمد يوسف الحفناوي،3
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أن يزود اإلدارة بالمعلومات الالزمة لمساعدتها في وظيفتها مهمة وهي التخطيط القصير والمتوسط ؛الطويل - 

 ألعمال المؤسسة االقتصادية؛ األجر

 قوائم بياناته،ذلك عن الحاجة إليها؛أن يكون سريعا ودقيقا في استرجاع المعلومات الكمية،الوصفية المخزنة في -

 .أن يتصف بالمرونة الكافية عندما يتطلب األمر تحديثه،تطويره ليتالءم مع التغيرات الطارئة للمؤسسة-

 تمر عملية تطوير نظام المعلومات المحاسبية بعدة مراح متتابعة:مراحل نظام المعلومات المحاسبي- ثانيا 

 :وكفاءة النظام في معالجة البيانات،تقديم نتائج مالئمة،تتلخص هذه المراحل فيومتجانسة بهدف تحقيق فعالية 

 يتم في هذه المرحة تحديد المشاكل ونقاط الضعف الكامنة وراء الحاجة أي تطور النظام:مرحلة التخطيط1-

 لمحاسبي الالزمةالقائم أو استحداث نظام جديد ثم يتم تحديد األهداف المراد تحقيقها مع هدا نظام المعلومات ا

 .يتطلب ذلك دراسة عدة جوانب في المؤسسة 1 لذلك،

 الهدف من هذه المرحلة هو الفهم المعمق لنظام القائم (إذا تعلق األمر بالتغيير)أو النظام:مرحلة التحليل2-

 منالمستقبلي،نحاول إدراك وظيفة،كيفية عمل النظام القائم من جهة،وضع تصور حول عمل النظام المستقبلي 

 جهة أخرى،تبدأ هذه المرحلة عادة بتسلسله من المقابالت مع المستخدمين المستقبلين للنظام بهدف جمع

 .المعلومات

 يعتمد تصميم نظام المعلومات على عدة طرق منهجية جديدة،أخرى:مرحلة تصميم نظام المعلومات3-

 محاسبي ،فمثال طريقة كان لها الفضل فيقديمة،التي تعتبر طرق أساسية تسمح بتنظيم هيكلة نظام المعلومات ال

 التعريف بعدة دورات في بناء نظم المعلومات،وبعد مرحلة الدراسة األولية تأتي مرحلة تصميم وتنفيذ النظام،وهي

 ترتكز على ثالثة مستويات أساسية للتحليل تتشكل المرحلة األولى لتقييم نظم المعلومات،تتلخص في األسئلة

 التالية:ماذا؟من؟أين؟و يقوم تصميم النظم على مبدأ النظم نفسه أي أن النظام يشمل مداخالت،معالجة،

 مخربات،يشمل تصميم النظام على تصميم طبيعة،محتوى مداخالت الملفات،اإلجراءات المغرب،تحديد العالقات

  .فيما بينها

  

  

 165محمد يوسف الحفناوي ،مرجع سبق ذكره،ص .1
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   :1النظامتنفيذ 4-

 :تتضمن هذه المرحلة تطبيق المواصفات التي تم اختيارها في مرحلة التصميم وفق المراحل

 وذلك بتوفير الشروط الالزمة لتشغيل األجهزة (تقوية درجة الحرارة،قوة وثبات:اختيار الموقع وٕاعداده1-4-

 . )الطاقةتوصيل التيار الكهربائي)واعتبارات األمان(الحماية من الحرائق،التزود ب

 وذلك للتأكد من صالحية األجهزة،سالمتها من الناحية الفنية،التشغيلية من:تركيب التجهيزات اختبارها2-4-

 .الناحية البرمجية أي إمكانية تشغيلها بالبرمجيات المصاحبة لها،المتفق عليها

 :وذلك بإتباع الخطوات التالية:كتابة البرامج التطبيقية واختبارها3-4-

 لغة البرمجة التي يجب استخدامها،التي تناسب النظام الذي تم تصميمه؛ تحديد-أ

 تحديد أسلوب البرمجة الذي تم إتباعه في البرامج؛-ب

 تحليل مواصفات البرامج بتحديد مخرجاته،مداخالته؛- ج

 :تدريب الكوادر4-4-

 .مناسبة لكل منهايتم ذلك بإعداد برامج تدريبية تحدد المستويات التدريبية المختلفة،البرامج ال

 :تحويل الملفات5-4-

و يتعلق األمر بتحويل الملفات الرئيسية من صورتها الحالية في النظام اليدوي أو اآللي القديم أي صورتها 

 الجديدة

 2.التي تناسب النظام اآللي الجديد

 3:تشغيل النظام وتقويمه5-

 .إلى النظام الجديد،ذلك حسب ثالث استراتيجياتبعد االنتهاء من تنفيذ النظام يتم تحول من النظام القديم 

 4:صيانة النظام6-

أخر مرحلة من مراحل التطوير،التي تزامننا مع عمل نظام المعلومات المحاسبي التي هي مرحلة الصيانة،هي 

  عمل أجزاء النظام للتأكد من أنها تتكامل فيما بينها لتحقيق أهداف،متطلبات النظام متابعة

  

 71محمد قاسم،مرجع سبق ذكره،ص . عبد الرزاق1

 111محمد يوسف الحفناوي،مرجع سبق ذكره ،ص .2

 15عيد الرزاق محمد قاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص .3

 .محمد يوسف الحفناوي،مرجع سبق ذكره،ص 4
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 المبحث الثاني:جودة المعلومات المحاسبية

الجنائية لذلك تحرص على أن تكون معلومات تعتبر المعلومات المحاسبية األساس الذي تقوم عليه الرقابة 

ذات جودة وذلك بتوفر صفات معينة فيها،وبذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى معنى جودة المعلومات  محاسبية

 .المحاسبية

 المطلب األول:ماهية جودة المعلومات المحاسبية

 المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات إن تحديد أهداف التقارير المالية هو نقطة البداية في تطبيق منهج فائدة

 كانت المعلومات الواردة فيها ذات المستفيدين،حيث يمكن االعتماد على التقارير المالية في أخذ القرارات إذا

 .جودة

 الفرع األول:مفهوم جودة المعلومات المحاسبية وخصائصها

 تعريف جودة المعلومات المحاسبية- أوال 

لومات تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية،والمعبر عنها يقصد بمفاهيم جودة المع

المرجوة من إعداد التقارير المالية في تقييم نوعية المعلومات،التي تنتج عن تطبيق الطرق واألساليب  بالفائدة

 .المحاسبية البديلة

 ضمنها التقارير المالية،وما تحققه من منفعةوتعني الجودة في هذا المجال مصداقية المعلومات المحاسبية التي تت

للمستخدمين،ولتحقيق ذلك يجب أن تخلوا من التحريف والتضليل وأن تعد في ضوء مجموعة من المعايير 

والرقابية والمهنية والفنية،بما يحقق الهدف من استخدامها،وفي ضوء هذا المفهوم يمكن اقتراح المعايير  القانونية

  :ة المعلومات المحاسبية كما يتضح من الشكل التاليجود التالية لتحقيق

  

  

  

  

 71عبد الرزاق محمد قاسم،مرجع سبق ذكره،ص .1

 111محمد يوسف الحفناوي،مرجع سبق ذكره ،ص .2

 15عيد الرزاق محمد قاسم ،مرجع سبق ذكره ،ص .3

 .محمد يوسف الحفناوي،مرجع سبق ذكره،ص 4
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 المعلومات المحاسبيةمعايير جودة  )1- 2(: الشكل رقم 

  

محمد أحمد إبراهيم خليل،دور حكومة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على :المصدر

 دراسة تطبيقية-سوق األوراق المالية

 23ص.2117مجلة الدراسات والبحوث التجارية،كلية التجارة ببنها،جامعة الزقازيق،العدد األول،،- نظرية

 هذا الشكل يمكن القول أن مفهوم جودة المعلومات المحاسبية،ال يقتصر على جانب واحد فقط بلمن خالل 

 .يتعداه ليشمل الجوانب األخرى التي ال تقل أهمية،وتؤثر بشكل مباشر في تحقيق جودة هذه المعلومات

 لمعلوماتسوف نوضح في الشكل أدناه الخصائص النوعية ل: خصائص جودة المعلومات المحاسبية- ثانيا

  FAS. المحاسبية كما قدمها مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي
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 ) الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية2-2الشكل رقم: (

  

التطبيقات العملية،دار وائل - رضوان حلوة حنان،مدخل النظرية المحاسبية،اإلطار الفكري:المصدر

 61ص.12،2011للنشر،عمان،األردن،ط،
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 :من خالل الشكل السابق يمكن توضيح الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كما يلي

 :الخصائص األساسية1-

 :وتشمل على خاصتين وهما

 ويقصد بها أن تكون المعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم اتخاذها،فالمعلومات:المالئمة1-1-

في سلوك متخذي القرار االقتصادي بالمساعدة في تقييم األحداث المالئمة هي تلك المعلومات التي تؤثر 

 الماضية

 2:وتحتوي على ثالثة خصائص فرعية هي1والحاضرة والمستقبلية وهي مرتبطة بخاصية األهمية النسبية،

 .ويقصد بها قيمة المعلومات كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدية للمؤسسة أو بقوتها اإلرادية:القيمة التنبؤية-

 .أي المدى الذي يمكن لمتخذ القرار أن يعتمد عليه في تعديل توقعاته السابقة:قيمة التغذية العكسية-

 أي ربط مدى مالئمة المعلومة لمتخذ القرار بتوقيت إيصالها له،ألن توصيل المعلومة لمتخذ:التوقيت المناسب-

 .قرار،ومن ثم افتقادها للفائدة المرجوة منهاالقرار في الوقت غير المناسب يفقدها تأثيرها على عملية اتخاذ ال

 خاصية المعلومات في التأكيد بأنFASB " الصادر عن(2) ويقصد بها حسب البيان رقم:الموثوقية2-1-

 3."المعلومات خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وٕانها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله

وٕامكانية االعتماد عليها وتتكون هذه الخاصية من ثالثة  إذن خاصية الموثوقية تتعلق بأمانة المعلومات

 4:فرعية هي خصائص

وتعني القدرة على الوصول إلى نفس النتائج من قبل القائمين بالقياس (:القابلية للتحقق (الموضوعية-

 .إذا ما تم استخدام نفس طرق القياس المحاسبي

للواقع العملي،الذي يعكس األحداث االقتصادية تعني تمثيل المعلومات المحاسبية :الصدق في التعبير-

المالية التي تمارسها الوحدة المحاسبية،أي تمثيل التقارير المالية بصدق مضمونها (جوهرها)وليس  والمعامالت

  .)فقط (تغليب الجوهر على الشكل مجرد تمثيل شكلها

  

  

1 Ali Tazdait,"Maitrise du Système Comptable Financier", 1er Ed ACG, Alger 2009, p.23. 

      ،العرض،اإلفصاح،دار وائل للنشر "التأصيل النظري للممارسات المحاسبية المهنية في مجاالت القياس"،محمد مطر،موسي السويطي    2

 333.ص22، 2012عمان،األردن،ط،

 57. ص 2011وائل للنشر،عمان،األردن،ط،،التطبيقات العملية،دار -رضوان حلوة حنان،مدخل النظرية المحاسبية،اإلطار الفكري3

 .نفس المرجع،ص   4
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تتوافر للمعلومات المحاسبية خاصية الحياد،إذا كانت تخلو من أي تحيز عن طريق قياس النتائج،أو :الحيـــاد

المالية على حساب غيرها من بطريقة ال تغلب مصالح فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم  عرضها

 .اآلخرين المستخدمين

إذن فالمالءمة والموثوقية الخاصيتان األساسيتان،اللتان يلزم توافرها في المعلومات المحاسبية حى تكون ذات 

عالية،ولكن هناك احتمال التعارض بين هاتين الخاصيتين نتيجة تطبيق بعض الطرق والسياسات  جودة

من الممكن التضحية بمقدار من المالءمة في مقابل المزيد من الثقة،والعكس فقد تقل الثقة فإنه  المحاسبية،ولهذا

 .المحاسبية مقابل المزيد من المالءمة للمعلومات في المعلومات

إلى الخصائص الرئيسية هناك خصائص أخرى أوصى بها مجلس معايير المحاسبة :الخصائص الثانوية2 -

 1:تساهم في جودة المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية وهيوالتي FASBاألمريكي  المالية

 يقصد بالثبات إتباع نفس الطرق المحاسبية في تسجيل األحداث االقتصادية،والتقرير عنها بطريقة:الثبات-أ 

 .موحدة من دورة إلى أخرى

المالية أكثر قابلية للمقارنة  إن تطبيق خاصية الثبات في استخدام المبادئ واإلجراءات المحاسبية،يجعل القوائم

 .فائدة للمستخدمين وأكثر

تعتبر المعلومات المحاسبية التي تم قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة في المؤسسات :القابلية للمقارنة- ب

قابلة للمقارنة،ويقصد بالتماثل هنا أن تكون اإلجراءات المحاسبية والقياس والتبويب وطرق اإلفصاح  المختلفة

 .المطبقة هي نفسها في مختلف المؤسسات والعرض

 :إضافة إلى هذا هناك قيدان رئيسيان على استخدام الخصائص السابقة هما

 .وهو أن تكون المنفعة المتوقعة من المعلومات أكبر من تكلفة إنتاجها وتوصيلها:قيد متحكم-

المعلومات التي يتوجب اإلفصاح عنها وذلك تلعب هذه الخاصية دورا هاما كمعيار لتحديد :األهمية النسبية-

زاوية تأثيرها المتوقع على متخذ القرار،كما تعد معيار هاما في تنفيذ عملية الدمج لبنود المعلومات التي يتم  من

في القوائم المالية المنشورة،وتعد المعلومات المحاسبية ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يؤثر  عرضها

االقتصادي الذي يتخذه مستخدمها عند اعتماده على هذه المعلومات،بمعنى أنه كلما كان للمعلومة  قرارعلى ال

 1.من يستخدمها كلما كانت ذات أهمية نسبية تأثيرها على

 11- 11رضوان حلوة حنان ،مرجع سابق،ص.1
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هناك جوانب أخرى للحكم على جودة المعلومات المحاسبية بخالف الخصائص السابقة الذكر،فجودة المعلومات 

على المعايير الفنية التي تعبر عن خصائص هذه المعلومات،بل تتسع لتتضمن معايير يجب أن تقتصر  ال

تعكس الجوانب القانونية والرقابية والمهنية التي تجعل من المعلومات المحاسبية أداة نافعة ومفيدة بالنسبة  أخرى

معايير محاسبية يتم على مستخدميها،فنرى أن أساس الجودة في التقارير والقوائم المالية هو توفير  لمختلف

وعرض تلك التقارير والقوائم المالية وتمكن المستخدمين من اتخاذ القرارات الرشيدة،ولذلك اهتمت  أساسها إعداد

 .المؤسسات بإصدار قواعد ومعايير لإلفصاح من أجل توفير معلومات ذات جودة عالية العديد من

 ت المحاسبيةالفرع الثاني:العوامل المؤثرة في جودة المعلوما

 هناك من العوامل أيضا ما من شأنه أن يؤثر على جودة المعلومات المحاسبية،هذه العوامل تقسم إلى ثالثة

أنواع،عوامل تتعلق ببيئة العمل أو النشاط المحاسبي وعوامل تتعلق بالمعلومات المحاسبية في حد ذاتها،إضافة 

 .تقارير المراجعة الخارجية إلى

 :ة بالبيئة المحاسبيةالعوامل المتعلق1-

إن النظم المحاسبية تعمل في ضل تلك البيئات (االقتصادية واالجتماعية والقانونية والسياسية)،وغيرها من 

المستمرة في تغيرها في البلدان المختلفة بمرور الزمن،فإنها بدورها تعمل في ظل بيئة متغيرة وأن البيئة  الجوانب

الخصوص لها تأثير كبير على الهياكل والعمليات المحاسبية وأن تلك البيئة واالجتماعية على وجه  االقتصادية

متبادلة التأثير من حيث تداخل العالقات بين األنشطة االقتصادية واالجتماعية على المستوى  تتكون من أنشطة

 2.الكلي

 :انونية وسياسية كما يليبالتالي يمكن تقسيم العوامل المتعلقة بالبيئة المحاسبية إلى إالقتصادية،اجتماعية،ق

 :العوامل االقتصادية1-1-

 تساعد النتائج االقتصادية للقرارات المرتبطة بالسياسات المحاسبية،في تحسين المعلومات المتاحة للمستثمرين

 وللمستخدمين اآلخرين للمعلومات تكون النتيجة اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة وتخفيض التكاليف التي

  المعلومات في سبيل الحصول على هذه األخير يتحملها مستخدمو

  

 337.محمد مطر وآخرون، مرجع سابق،ص1

 1ص .2005،الدار الجامعية للنشر والتوزيع،اإلسكندرية مصر،، "(نظرية المحاسبة(منظور التوافق الدولي "أمين السيد لطفي،2
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 النظام االقتصادي السائد في الدولة،ففي ظلكما تختلف نوعية المعلومات التي تقدمها التقارير المالية باختالف 

نظام االقتصاد الرأسمالي تحظى التقارير المالية بأهمية كبيرة،حيث يتم التركيز على ضرورة توافر المعلومات 

المالئمة الحتياجات متخذي القرارات االقتصادية،بينما في ظل نظام االقتصاد االشتراكي يتم التركيز  المحاسبية

 .المعلومات المحاسبية الموجهة للتخطيط في الدولة ولغرض إحكام ا لمراقبة المركزية على

ومن العوامل االقتصادية كذلك نجد التضخم ففي ظل ارتفاع معدل التضخم يجعل من المعلومات المحاسبية 

 .تعد وفقا للتكلفة التاريخية غير مالئمة التي

 :العوامل االجتماعية2-1 -

نوعية للمعلومات المحاسبية ببعض القيم االجتماعية مثل اتجاه المجتمع نحو االهتمام تتأثر الخصائص ال

القوائم المالية والوقت...إلخ،فالتوجه نحو السرية يؤثر على عملية تجميع ونشر المعلومات  بالسرية في

ل،وتعد البيانات المالية فنجد أن الدولة التي تعطي قيمة أعلى للوقت تهتم بقائمة الدخ المحاسبية،أما قيمة الوقت

متقاربة،ربع سنوية مثال،والعكس بالنسبة للدول التي ال تعطي للوقت أهمية تهتم بقائمة المركز  خالل فترات مالية

وتعتبر المحاسبة عن المسؤولية أحدث مراحل التطوير المحاسبي والتي تتطلب نموذجا محاسبيا  .المالي فقط

ية السائدة في الزمان والمكان ويتطلب نموذج المحاسبة االجتماعية التوسع القيم االجتماع مبنيا على أسس من

يمتد ليشمل اآلثار الخارجية لتصرفات الوحدة االقتصادية وتتمثل هذه اآلثار  في القياس المحاسبي بحيث

 .االجتماعية أو العائد االجتماعي الخارجية فيما يعرف بالتكلفة

 :العوامل القانونية3-1 -

 عوامل القانونية أساسا في مجموعة األنظمة والقواعد القانونية،التي تؤثر بشكل مباشرة وغير مباشر علىتتمثل ال

مهنة المحاسبة والرقابة واإلشراف على ممارستها خصوصا مع ظهور الشركات المساهمة التي تتميز بانفصال 

ية منذ بدء تكوينها حى تصفيتها وهذا عن اإلدارة مما أدى خضوعها إلى التشريعات القانونية والضريب الملكية

الكيفية التي تعد بها المعلومات وكيفية عرضها في التقارير المالية وذلك بهدف إضافة نوع من  ينعكس على

المعلومات،ويمكن القول أن القواعد الملزمة بتوفير المعلومات المالية التي يجب إعدادها  الثقة لمستخدمي

  1.قانونية التي تتأثر بها الخصائص النوعية للمعلوماتال وتقديمها هي أحد العوامل

  

 27 -21.ص 2011، الطبعة األولى، ذات السالسل للطباعة والنشر،الكويت،،"النظرية المحاسبية "عباس مهدي الشيرازي،1
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تطبيقاتها المحاسبية بشدة بالمنظمات المرتبطة بقوانين فالممارسة المحاسبية تتأثر سواء في منهجيتها أو 

والتشريعات القانونية والضريبية والمقاييس التنظيمية األخرى .والشك أن تلك التشريعات القانونية قد ا  الشركات

يعتمد إمكانية مقارنة ومنفعة تلك المعلومات المحاسبية،وال يعتبر غياب المقاييس القانونية والتشريعات و  زدت من

 1.مراحل التطور االقتصادي واالجتماعي الموجود في مجموعة الدول المختلفة التشريعات القانونية ذلك على

 :العوامل السياسية4-1 -

العوامل السياسية لبيئة المحاسبة لها تأثير كبير على الهياكل والعمليات المحاسبية ألنها تلزم تحديد االحتياجات 

لمستخدمي التقارير المالية التي تتالءم مع األوضاع السياسية االقتصادية لكل بلد من المعلومات المحاسبية  من

التي تغلب عليها وجهة نظر فئة معينة من المستخدمين في إنتاج وتوزيع المعلومات،وعلى المؤسسة  البلدان

يث يتم القضاء على أي مسؤولية توجيهه وتطوير إمكانيتهم وقدراتهم نحو تحقيق هذه االحتياجات بح والمهنة تقع

 .ما هو مطلوب من المعلومات وبين ما هو ممكن التحقيق تعارض بين

 : العوامل الثقافية5-1 -

 الجدير بالذكر أنه كلما تغير المستوى الثقافي ألي بلد كلما تغير أيضا هيكل نظم العمليات المحاسبية،ومن أهم

المنظمات المهنية،إذ يعد المستوى التعليمي أحد العوامل البيئية هذه العوامل الثقافية المستوى التعليمي ووضع 

تؤثر في الممارسة المحاسبية والتدقيق بشكل عام والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في التقارير  التي

 خاص،فالبلدان التي تعاني من تدني المستوى التعليمي فيها يصبح من الصعب على األغلبية من المالية بشكل

واستيعاب محتويات التقارير المالية وٕاستخداها في اتخاذ القرارات المختلفة وعلى العكس في البلدان  الناس فهم

بمستوى تعليمي أفضل وكذلك بالنسبة لوضع المنظمات المهنية ففي الدول التي لها السبق في إنشاء  التي تحظى

حاسبية فيها، تولي هذه المنظمات اهتمامات في وجمعيات مهنية تتولى تطوير وتنظيم الممارسة الم اتحادات

أن هذه المنظمات تلعب دوار كبيرا في التأثيرات على جودة المعلومات المقدمة من خالل  الوقت الحاضر ونجد

 .التقارير المالية

 :العوامل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية2-

ل المستعملة والمساعدة على إنتاج معلومات في وقتنا الحاضر يعتبر الحاسوب(المعلوماتية)،من أهم الوسائ

تتميز بالجودة وخاصة من حيث دقتها وسرعة إنتاجها وبأقل تكلفة وفي وقت قصير لهذا يعتبر استخدام  محاسبية

 81أ مين السيد لطفي،مرجع سبق ذكره، ص.1
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من األجهزة من العوامل المساعدة على التحسين في جودة المعلومات المحاسبية وعلى العموم،والختبار  هذا النوع

 :المحاسبية فإنه من الممكن التركيز على بعض الجوانب التالية المعلومات نوعية

 :التصوير والتمثيل1-2 -

 .وهو ما يقصد به تالؤم الواقع مع شكل المعلومة ومستخدميها وأن يكون تمثيل الواقع مفهوما لمستعمليه

 :التأكد2-2 -

 .يفترض أن تعكس األرقام المعطاة كمعلومة صورة موضوعية للواقع

 :أجل الحصول على المعلومة3-2 -

 باستعمال قاعدة بيانات متاحة لقرائها فأنه تكون اإلجابة عن تساؤل ما بسرعة بعد صياغته،بتعبير آخر المعلومة

 .المخزنة يمكن الوصول إليها عند الحاجة والطلب عليها

 :التحديد4-2 -

 حيث يكون القياس الرقمي مثال: يحملالمعلومات المحددة بدقة هي تلك المعلومات التي تعطي تفاصيل أكثر ب

 الكثير من األجزاء العشرية وبالتالي عدد التصنيفات للفئات يكون كبيرا وقد يؤدي هذا التفصيل إلى الفهم أو

 .رفع احتمال الخطأ،فهذا يحتم أن يؤخذ العنصر بكل الجوانب

 :كمال المعلومة وتمامها5-2 -

 .الضروريةالحصول على صورة شاملة لكافة المعلومات 

 :لمالئمةا6-2 -

تهدف المعلومات التخاذ القرار أو القيام بنشاط ما وتعتبر" المالئمة "للمعلومة المفصح عنها عنصرا أساسيا 

ومعيارفي المحاسبة تعد وفقه المعلومات على أساس منفعتها،وربطها بالنشاطات التي تتعلق بها أو النتائج 

لمالئمة أساسا بالمصداقية والصورة الوافية للمعلومات التي يتطلبها المنتظر الحصولعليها،ويقترن مفهوم ا

  .مستعملوها
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 :تقارير المراجعة الخارجية3-

يجدر بنا التذكير على أن المعلومات المحاسبية والمالية كانت،وما تزال،غير موثوق فيها لدى الكثير من 

المستويات،كما تصعب مهمة مصلحة الضرائب عند يثقل كاهل متخذي القرارات،في مختلف  مؤسساتنا،مما

  الحسابات بهدف فرض الضرائب والرسوم عليها،باإلضافة إلى تضليل كل راغب في التعامل معها فحصها لتلك

 1.حالة اعتماده على بياناتها

يعتمد عليه كما يتضح من مظاهر الحياة االقتصادية اليومية أن المعلومات المحاسبية قد أصبحت األساس الذي 

 اتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بالنشاطات االقتصادية ونتيجة لذلك أصبحت الحاجة إلى تأكيد كافي حول في

 مصداقية هذه المعلومات أمرا ضروريا،ولذلك فان عملية م ا رجعة الحسابات الخارجية(المستقلة)للمعلومات

 ت المستفيدة من هذه المعلومات،حيث يقوم عادةالمحاسبية أصبحت ذات أهمية قصوى بالنسبة لمختلف الجها

 .مراجع الحسابات بتقديم ما توصل إليه من معلومات ونتائج عن طريق تقرير رسمي

 حيث يعتبر رأي مراجع الحسابات حول المعلومات المحاسبية للمؤسسة محل المراجعة مقياسا لمدى الصحة

لف المجاالت ومن طرف مختلف الجهات،حيث تتيح لهم والمصداقية والثقة في اعتماد هذه المعلومات في مخت

الحسابات فرصة استخدام المعلومات المحاسبية بثقة أكثر،بحيث توفر عملية الم ا رجعة تأكيدات منطقية  مراجعة

العمليات المالية للمؤسسة توفر وتعطي صورة صحيحة وعادلة( صادقة )حول الميزانية المؤسسة ونتائج  تفيد أن

بالتالي فان رأي مراجع الحسابات الخارجي المستقل والذي يترجمه تقريره،يمثل مقياس لمصداقية و  أعمالها،

وتمثيلها للصورة الحقيقية للمؤسسة على أن يكون كل ذلك معدا وفقا للمبادئ المحاسبية  المعلومات المحاسبية

بات وتزيد من ثقة مستخدمي المعلومات قبوال عاما والتي تعزز عملية مراجعة الحسا والمعايير المتعارف والمقبولة

أخطاء مادية أو تحريف مع افتراض استقالل المراجع ٕواطالعه على المعلومات  المحاسبية بأنها ال تتضمن

إلى تمتع المراجع بخبرة عالية في تنفيذ متطلبات إعداد التقارير والبيانات  الكافية عن أعمال المؤسسة إضافة

  2.المالية

  

 2ص. 2003ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ، ،"المراجعة و المراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق "،محمد بوتين1

،رسالة ماجستير في العلوم التجارية فرع "دور المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية المعلومات المحاسبية "،سردوك فاتح2

 21ص ص. 2003/  2004مسيلة،الجزائر،،إدارةاألعمال،جامعة محمد بوضياف،ال
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 المطلب الثاني:القوائم و التقارير المالية في نظام المعلومات المحاسبي

تمثل القوائم المالية المحصلة النهائية للنظام المحاسبي،فهي مخرجات النظام التي يفترض فيها توفير المعلومات 

من أهم المعايير التي تحكم العالقة بين شكل ومضمون  الحتياجات مستخدميها،ويعتبر معيار المنفعة المالئمة

واحتياجات متخذي القرارات،وألن هذه االحتياجات في تطور دائم ومستمر مستجيبة في ذلك  القوائم المالية

بيئة األعمال،فالمعرفة المحاسبية ال تدخر جهدا في مالحظة التطور في هذه االحتياجات  للتطور والتغير في

  الدائم سواء لشكل أو مضمون تلك القوائم تحقيقا للمنفعة المستهدفة منها في التطورويتبلور ذلك 

 القوائم والتقارير الماليةماهية  :االول الفرع

قبل البدء في تحديد ماهية القوائم المالية يجب توضيح مفهوم القوائم المالية والتقارير المالية،إذ أن هناك العديد 

 .التعريفات لكال المصطلحين بعضها يؤخذ بمفهوم ضيق وبعضها يؤخذ بمفهوم أوسع من

 أوال :تعريف القوائم المالية

 ة من قبل المؤسسات الموجودة عبر العالم التي قد تبدو متشابهة من دولة ألخرى إال أن هناكتعد القوائم المالي

اختالفات و فروقا بينها بسبب الظروف و العوامل االجتماعية واالقتصادية والقانونية التي تحكمها البيئة 

تعددة للقوائم المالية مما نتج بالنظام المحاسبي،وهذه الظروف المختلفة قد أدت إلى استخدام تعاريف م المحيطة

 .معايير متنوعة في االعتراف و القياس لعناصر بنود هذه القوائم عنه استخدام

تعتبر وسيلة اتصال مرتبة وموضوعة بصورة رسمية تعكس الوضع المالي للمؤسسة،ولكي 01 : «تعريف 

و الخصوم و المصاريف و  عنصر ضمن القوائم المالية ويمكن قياسه بصورة كافية مثل األصول يوضع أي

أن تكون قيدت في الدفاتر من خالل مبدأ القيد المزدوج،كما يجب أن تتمتع بالخصائص  اإليرادات،يجب

 1.»المعلومات المحاسبية مفيدة األساسية التي تجعل

هي الوسائل التي بموجبها تنقل إلى اإلدارة واألطراف المعنية صورة مختصرة عن األرباح 02 : «تعريف 

 2».المركزالمالي للوحدة االقتصاديةو 

وانطالقا مما سبق،نجد أن القوائم المالية هي عبارة عن مجموعة من البيانات المسجلة وفق مبادئ متعارف 

محاسبيا،حيث يتم استعمال وسائل وأدوات لتجميع وتبويب المعلومات والبيانات المحاسبية وفق أشكال  عليها

 .المتعلقة بنشاط المؤسسة ونتائج أعمالها ومركزها المالي خالل فترة زمنية معينةتتضمن جميع المعلومات  معينة

،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة، "العالقة بين تقارير وراقبي الحسابات وكفاءة األسواق المالية"محمود محمد عبد ربه،1

 153.ص2006

 13.مرجع سبق ذكره،ص2
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ويمكن القول،أن القوائم المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي،وهي الوسيلة الرئيسية التي من خاللها 

يد القرارات المعلومات إلى األطرف المعنية وتزودهم بمعلومات ضرورية تساعدهم في اتخاذ وترش توصل

 .االقتصادية

 ثانيا :تعريف التقارير المالية

في بداية ظهور المحاسبة كان ينظر إلى القوائم المالية بأنها تعبر تعبيرا كافيا عن األحداث والعمليات المالية 

حدثت خالل الفترة المحاسبية،حيث تعبر بوضوح عن واقع المؤسسة دون حاجة إلى أية معلومات  التي

كن مع مرور الزمن والتطور االقتصادي،اتضح أن المعلومات الرقمية التي تعرضها القوائم المالية إضافية،ول

 .في السجالت المحاسبية والمبنية على البيانات المدونة

 يشوبها الكثير من القصور،األمر الذي ال يمكن قارئ القوائم المالية من فهمها دون فهم االفتراضات التي بنيت

 .التي اتبعت في قياسهاعليها والطرق 

لذلك بدأ االهتمام باإلفصاح عن بعض المعلومات الوصفية غير الرقمية المرتبطة بالمعلومات المالية التي 

 .القوائم المالية وذلك في شكل هوامش ٕوٕايضاحات ومالحظات للقوائم المالية تعرضها

 ت العالقة المباشرة أو غير المباشرة والتي يتمكما تشمل التقارير المالية الوسائل األخرى لتوصيل المعلومات ذا

استخراجها من النظام المحاسبي،وقد تشمل التقارير المالية معلومات مالية ومعلومات غير مالية،ونشارات أو 

مجلس اإلدارة والتنبؤات المالية واألخبار ذات الصلة بالمؤسسة ووصف للخطط والتوقعات وكذلك التأثير  تقارير

 .الجتماعي ألعمال المؤسسةا البيئي أو

 مما سبق نستنتج أن مفهوم التقارير المالية أشمل وأوسع من مفهوم القوائم المالية،بحيث يشمل أي معلومة ذات

عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعلومات التي يخرجها النظام المحاسبي كما أن القوائم المالية تمثل الجزء 

 .عتبر الوسائل األساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية لألطراف الخارجيةللتقارير المالية،حيث ت المحوري

 الفرع الثاني :عناصر القوائم المالية

 هي منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل وأن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت «:األصول1-

 »عمليات تمت في الماضي حق الحصول على هذه المنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو

 :وتشمل األصول
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 األصول المتداولة (النقدية،االستثمارات قصيرة األجل،الذمم المدينة المخزون،مدفوعات مقدما)؛-

 .(األصول الطويلة األجل (االستثمارات الطويلة األجل،األصول الملموسة وغير الملموسة وأخرى-

 بالفعل:» مستقبلية محتملة لمنافع اقتصادية نشأت نتيجة التزام قائم هي عبارة عن تضحيات :االلتزامات2-

على المنشأة نتيجة ألحداث أو عمليات تمت في الماضي وذلك عن طريق تحويل أصول أو خدمات إلى 

 ».اقتصادية أخرى نتيجة العمليات التبادلية حصلت ببن المنشأة الغير وحدات

 :وتشمل االلتزامات

 .اولة:الذمم الدائنة،القروض القصيرة األجل الجزء المستحق من القروض الطويلةااللتزامات المتد-

  ..االلتزامات الطويلة األجل السندات التزامات أخرى-

 وفقا لفرض استقاللية الوحدة االقتصادية عن مالكها فإن للمنشأة التزامات تجاه مالكها:حقوق الملكية 

بإسم حقوق الملكية )للفرد أو الشركاء أو المساهمين( ،وتمثل حقوق الملكية مطالبات على صافي أصول المنشأة 

 .تجاه الغيرحق الملكية هو الحق المتبقي بعد سداد المنشأة اللتزاماتها  ألن

 )االحتياطات -األرباح المحتجزة - وتشمل حقوق الملكية:(رأس المال

 هو الزيادات في المنافع االقتصادية وفقا إلطار عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية الدخل خالل :«الدخل4-

لتي تؤدي إلى الفترة المحاسبية في شكل تدفقات إلى الداخل أو زيادة في األصول أو نقص في االلتزامات،وا

 1».في حقوق الملكية من مصادر غير تلك المتعلقة بمساهمات المالك المشاركين الزيادة

 وهي التدفقات الداخلة إلى الوحدة ، أو أي زيادة في أصولها أو تسديد لخصومها ( أو كليهما «:اإليرادات5-

 شطة أخرى مما يشكل األعمال الرئيسيةالتي تنشأ عن إنتاج و بيع السلع وتأدية الخدمات للغير أو أي أن (معا

 . »المعتادة و المستمرة

 هي النقص في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفق خارج من لألصول « :المصروفات6-

أو استنزافها أو تحمل التزامات بما يؤدي إلى نقص حقوق الملكية خالفا لما يتعلق بمساهمات المشاركين في 

 ».يةالملك

 . » تمثل زيادة في حقوق المالكين )صافي األصول( الناتجة عن العمليات العرضية «:األرباح7-

تمثل نقص في حقوق المالكين (صافي األصول( من معامالت خارجية أو حديثة لمنشأة ما من :«الخسائر8-

 2002،ا	�ار ا	������ ا! ��ر��"�ض ا��
ا	� ا������" ط�رق ���د ��� ا	��ل، ����� ������ ا	�����،ا	��ء ا�ول 1

 2003،ص61.
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دا تلك التي تنتج عن المعامالت واألحداث والظروف األخرى التي تؤثر على المنشأة خالل الفترة ماع كل

  . »توزيعات للمالكين مصاريف أو

 الفرع الثالث :مستخدمي القوائم المالية

 تلجأ عدة فئات الستخدام المعلومات المالية في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة،وقد حدد اإلطار

 للقوائم المالية،كما حدد كل فئة علىألمفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية عدد من الفئات كمستخدمين 

 :النحو التالي

 وتعتبر القرارات االستثمارية من أهم القرارات التي يتم اتخاذها،فتتمثل:المستثمرون الحاليون والمحتملون1-

أهم المعلومات التي يحتاجها المستثمر في اتخاذ قرار شراء أو بيع أسهم المؤسسة؛تحديد مستوى توزيعات 

الماضية والحالية والمستقبلية؛تقييم كفاءة إدارة المؤسسة وسيولتها ومستقبلها ومقارنة أسهمها مع أسهم  األرباح

 .المؤسسات باقي

يعتبر الموظفون مورد المؤسسة الهام حيث تنبني عليهم استمرارية المؤسسة وأدائها ألعمالها ، :الموظفون2-

الوظيفي في المستقبل ، باإلضافة إلى معلومات تساعد  فهم يحتاجون إلى معلومات تتعلق بمدى التحسن لذلك

 .مطالبهم في تعزيز

 يمثل المقرضون مصدر التمويل الخارجي للمؤسسة والذي يكون في الغالب طويل األجل،وما يهم:المقرضون3-

 ك قدرةالمقرضين هو الهيكل التمويلي للمؤسسة،ونسب المديونية،ومدى االعتماد على المتاجرة بأموال الغير،كذل

 .المؤسسة على دفع أقساط القروض وفوائدها في مواعيد استحقاقها

 تعتبر هذه الفئة مصدر لتمويل واالئتمان قصير األجل،حيث تتعلق اهتماماتهم بقدرة:الموردون والدائنون4-

 .ربحيتهاالمؤسسة على السداد من خالل نسب السيولة والتداول والنسب للتأكد من استمرارية المؤسسة وكفاءتها و 

 حيث أنهم الجهة المقصودة بمخرجات المؤسسة من سلع وخدمات،لذلك فهم معنيون باستمرارية:الزبائن5-

 .المؤسسة وقدرتها على تزويدهم بالسلع والخدمات

 تعتبر المؤسسات بالنسبة للحكومة من الدعائم الرئيسية التي تستند إليها في:الحكومة بأجهزتها المختلفة6-

 من خالل الضرائب وتحقيق األهداف االجتماعية كالتشغيل والتقليل من نسب البطالةتمويل خططها 

 والفقر،لذلك فالحكومة تحتاج إلى معلومات تساعدها في التأكد من مدى التزام المؤسسة بالقوانين ذات العالقة
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 .مثل قانون الشركات وقانون ضريبة الدخل

 بالمؤسسات،منها ما يتعلق باستيعاب األيدي العاملة وتشغيلها،ومنهاللجمهور اهتمامات مختلفة :الجمهور7-

 ما يتعلق بدور المؤسسات االجتماعي والتنموي ومنها ما يتعلق بسلوك الجمهور االستهالكي استنادا إلى جودة

  مخرجاتها من السلع والخدمات و إلى معلومات حول التطورات الحديثة لثروة المؤسسة
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 :الفصل الثاني  خالصة

يعتبر نظام المعلومات المحاسبي في المؤسسة هو مفتاح أساسي لنجاح أو فشل األنشطة التي تمارسها المؤسسة 

من خالل ما يساهم فيه من تدعيم عمليات التنسيق والدعم المعلوماتي للعمليات اإلدارية في جميع  وذلك

اتصال بين أطراف المؤسسة من جهة ومن جهة أخرى دوره في التنظيمية،باإلضافة إلى أنه وسيلة  المستويات

 .المحيطة بالمؤسسة بالمعلومات المحاسبية المفيدة تزويد البيئة

إن جودة المعلومات المحاسبية التي تعتبر كمخرجات لنظام المعلومات المحاسبي بعد تغذية البيانات ومعالجتها 

خراجها،تعتمد بشكل أساسي على جودة وكفاءة التصميم لنظام إ ٕ◌و دورة البيانات والمعلومات المحاسبية وفق

إن مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية واثر كفاءة التصميم لنظام المعلومات في تعزيز  .المحاسبية المعلومات

القرارات،باإلضافة إلى تحديد أهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي تعد  وتحسين قدرتها على اتخاذ

المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم والتقارير المالية مفيدة للمستخدمين الداخليين  ن الصفات التي تجعلم

 و ، ،الموثوقية المالئمةألساسية:افي مجموعتين رئيسيتين :الخصائص النوعية  والخارجيين والتي يمكن تحديدها

 ، التكلفة : للمقارنة،باإلضافة إلى مجموعة من المحددات وهي القابلية ، الخصائص النوعية الثانوية :الثبات

 .،األهمية النسبية الفائدة

هي الوسيلة الرئيسية التي من خاللها توصل  ، حيثالقوائم المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي

مالي وتساعدهم في ألغراض التقرير ال مالئمةاألطراف المعنية وتزودهم بمعلومات ضرورية  المعلومات إلى

  .االقتصادية اتخاذ وترشيد القرارات
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  الفصل الثالث : مقدمة

و عالقتها بتحسين جودة المعلومات  الجبائي التحقيقأدبيات النظرية  إلى ينالسابق ينبعد تطرقنا في الفصل

و الدور الذي تلعبه في  المحاسبية سنحاول من خالل هذا الفصل إسقاط الجانب النظري للتحقيق الجبائي

 .تحسين جودة المعلومات و ذلك على مستوى مديرية الضرائب لوالية بسكرة 

و من أجل القيام بهذا العمل فقد أنطلقنا في القيام به إعتمادا على عدة أدوات أهمها المقابالت و من معرفة أراء 

 :ل هذا الفصل إلى مايليمختلف الفاعلين في المجال الضريبي و الجبائي حيث سنتطرق من خال

 .المنهجية المتبعة في الدراسة من خالل توضيح مختلف األدوات المستعملة:المبحث األول*

  دراسة و تحليل نتائج التحقيقات الجبائية:المبحث الثاني*

 المبحث األول:منهجية الدراسة

 الجبائية و دورها في تحسين جودةتماشيا مع طبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته و المتعلق بالرقابة 

 .المعلومات المحاسبية،أرتأينا في هذا المجال و إستنادا إلى متطلبات معالجة هذا الموضوع في الميدان

 اإلعتماد على جملة من األدوات للوقوف على الجوانب التي تكفل أفضل معالجة للموضوع ،للوصول إلى النتائج

 :المستخدمة التاليةالمراد تحقيقها من خالل األدوات 

 الوثائق و البيانات -

 المقابالت الشخصية -

  جمع المالحظات -

 المطلب األول: أدوات الدراسـة

باإلستناد إلى التقديم السابق سوف نتولى في هذا المطلب التعرض لتفاصيل األدوات المستعملة و الكيفية التي 

  .تمت بها

 الفرع األول:المقابــالت

يكتسي أهمية بالغة كمصدر هام و رئيسي للحصول على المعلومات حيث قمنا في هذا  ان عنصر المقابالت

الصدد بإجراء سلسلة من المقابالت تمحور الحوار فيما حول الرقابة الجبائية و األساليب و الطرق المستخدمة 

حيث حاولنا طرف األجهزة الرقابية المختصة و ما مدى تأثيرها على تحسين جودة المعلومة المحاسبة  من

جاهدين في هذا الصدد إستقراء و إستخالص وجهات نظر مختلف االطراف الفاعلة في الميدان الجبائي و قد 
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 : قمنا في هذا الصدد بمحاورة بعض منها حيث يتمثلون عموما في

  إطارات عاملة في المصالح الجبائية -

 الفرع الثاني:جمع المالحظات

من خالل قيامنا بالزيادة الميدانية للهيئات المختصة في العملية الرقابية أستطعنا تسجيل على العموم بعض 

المالحظات التي سجيل على العموم بعض المالحظات التي سعدتنا على توجيه منهجية بحثنا و أبرز ما نشير 

 : إليه في هذا المجال أن

 يسمح و يسهل عملية اإلطالع عليهاالمعلومات و الوثائق غير منتظمة بشكل  -

  التكتم و السرية الذي طبع سلوك بعض الموظفين -

 المطلب الثاني: جمع الوثائق و المعلومات

 الفرع األول :جمع وثائق الدراسة

حاولنا هذا الصدد الوصول إلى مصادر المعلومات و الوثائق المتاحة التي تهتم بالجباية و الرقابة الجبائية في 

ر بإعتبار هذه الخطوة رئيسية بدأت قبل إنطالق البحث و استمرت معه حيث تعددت هذه الوثائق لتشمل الجزائ

  كل:

 النصوص و التشريعات الواردة في الجريدة الرسمية -

 أبحاث علمية أنجزت في الجزائر  -

  تصفح مختلف مواقع األنترنت  -

 الفرع الثاني :معلومات عن عينة الدراسة

و في هذا اإلطار فقد تم دراسة عينة للرقابة الجبائية في مؤسسة و التي تحصلنا عليها و ذلك مقابل عدم ذكر 

  اإليضاحات و المعلومات الخاصة بالمؤسسة و كذلك أسماء األعوان المكلفين بعملية التحقيق

 المطلب الثالث : مجتمع الدراسة

 الفرع األول : إطار مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة و ذلك حسب الطرق الرقابية المستخدمة و كذلك نوع المعلومات المحاسبية و مدى تم إختيار 

  بسطتها
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 الفرع الثاني :عينة الدراسة

  .بالنسبة لعينة الدراسة فقد تم تحديدها تبعا لنموذج التحقيق في المحاسبة

 المطلب الرابع : حدود الدراسة

 :للدراسة التي أجريناها و المتمثلة فما يليو في هذا المجال نوضح الحدود المختلفة 

 الفرع األول : الحدود الزمنية و المكانية

 الحدود المكانية -

تهتم هذه الدراسة أساسا بأساليب و طرق الرقابة الجبائية المساهمة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية من 

 . خالل دراسة حالة رقابية في مؤسسة

 الحدود الزمانية -

رقت هذه الدراسة حوالي شهرين و نصف من السداسي الثاني و ذلك من اإلعداد و التحضير و جمع إستغ

الوثائق و المعلومات الالزمة لإلحاطة بجميع نواحي الموضوع و بما في ذلك التربص الذي أجريناه على مستوى 

  مديرية الضرائب لوالية بسكرة

 الفرع الثاني : الحدود الموضوعية

هذه الدراسة المرتبطة أساسا إلى الرقابة الجبائية و الطرق و األساليب المستخدمة في الرقابة إضافة إلى  إهتمت

  جودة المعلومات المحاسبية و تحسينها بواسطة الرقابة الجبائية

  الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب الوالئية

) الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب الوالئية1.3الشكل رقم: (

  

��  �20ن ا���ز ا�ط��ب ا����دا ��� ا��ردة ا�ر��� ا��دد ر
م ا���در:      ��   ��2009رس  29ا��ؤر
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 ) الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب2.3الشكل رقم:( 

  

��  20ا��ردة ا�ر��� ا��دد ر
م �ن ا���ز ا�ط��ب ا����دا ��� ا���در:           ��   ��2009رس  29ا��ؤر

 : دراسة و تحليل نتائج التحقيق الجبائي ودوره في تحسين جودة المعلومات المحاسبية الثانيالمبحث 

 المطلب األول:نوع نشاط المكلف وٕاجراءات التحقيق في جودة المعلومات المحاسبية

 : إجراءات التحقيق في جودة المعلومات المحاسبيةاالول الفرع

بعد الموافقة النهائية على برمجة هذا المكلف ضمن برنامج المراقبة الجبائية يكلف أحد أعوان مديرية الضرائب 

 الوالئية برتبة مفتش رئيسي بالمهمة حيث يقوم بمجموعة عن اإلجراءات

  إرسال إشعار بالتحقيق إلى المكلف-

 ا بميثاق المكلف بالضريبة تم إرسال بالتحقيقمن شروط اإللزامية لهذا التحقيق إرسال إشعار بالتحقيق مرفوق

 والمسلم في اليد في نفس اليوم و من أهم المعلومات التي2019/02/04المؤرخ في 09 في المحاسبة رقم 

 يتضمنها اإلشعار

 x إسم و عنوان الملكف -

 مقاوالت طبيعة و نوع النشاط الممارس:  -

  2019/02/04 تاريخ إرسال اإلشعار: -
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 2019/02/04 إستالم اإلشعار من قبل المعني:تاريخ  -

 2019/02/20 تاريخ الحضور إلى مقر المؤسسة: -

 )2015- 2016-2017- 2018السنوات األربعة المعنية بالتحقيق في معلوماتها المحاسبية ( -

 الضرائب و الرسوم المعنية بالتحقيق

 قانون الضرائب المباشرةمن 217،222،193حسب الموادTAP)  (الرسم على النشاط المهني *

 من ق الرسم على رقم األعمال2- 2،21،41-4،116حسب الموادTVA) (الرسم على القيمة المضافة *

 من قانون الضرائب المباشرة1،104،193حسب الموادIRG)  (الضريبة على الدخل اإلجمالي *

 نون ض المباشرةمن قا66،104،193حسب الموادIRG-S) ( أجور –الضريبة على الدخل اإلجمالي  *

 

 توقيع كل من رئيس فرقة التحقيق المحاسبي و العون المفتش الذي يتولى التحقيق

  المطلب الثاني: إعداد كشوف مالية لمقارنة عناصر األصول والخصوم وحسابات النتائج للسنوات األربعة

 من طرف المكلف يقوم المحقق بإعداد كشفان بغية التحقق من مدى صدق المعلومة المحاسبية المصرح بها

 أحدهما يلخص عناصر أصول و خصوم ميزانيات السنوات المعنية بعملية التحقيق ،هذا الجدول يمكن من إجراء

 .مقارنات لعناصر الميزانية

 ة خاللأما آلخر فيتضمن بعض المعلومات المحاسبية و خاصة تلك المتعلقة بالنتائج الوسطية و النهائية المحقق

 .السنوات المعنية بالتحقيق،مدعومة ببعض الهوامش و النسب المفسرة و المبررة لبعض النتائج و الوضعيات

و الكشفان اللذان تم إعدادهما في هذا السياق للمكلف المعني بعملية التحقيق محل الدراسة ،نلخصها في 

 التالية الجداول
 ا��رع ا
ول: ��ف ����ر ا
�ول وا���وم

  :��&�ر�� ����ر ا%�ول "!ف
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��ر ا
�ول)1.3ا��دول ر�م (                      � ���ر� ��ف �

 )دج(ا�و دة                                                                                                                     
  

  2018/12/31  2017/12/31  2016/12/31  2015/12/31  2014/12/31  ا����ن

ت���ات�و�أدوا  

�ق�أ��ى �  

 �#"و!�ت

 ز&�%$

 *()���ت�أ��ى 

 �0/.-,ل

 ا�2���1ت

2 000 000 

- 

911 000 

1 500 000 

- 

 

1 000 000 

4 000 000 

- 

4 000 000 

12 000 000 

- 

 

800 000 

2 500 000 

- 

1 500 000 

13 000 000 

- 

 

200 000 

3 000 000 

- 

6 000 000 

1 500 000 

- 

 

900 000 

1 500 000 

- 

5 000 000 

2 000 000 

- 

 

1 000 000 

 000 500 9 000 400 11 000 200 17 000 800 20 000 411 5 ا789ـ�ع

  

  1المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على الملحق رقم
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 كشف لمقارنة عناصر الخصوم

 كشف لمقارنة عناصر الخصوم) 2. 3الجدول رقم (                      

 

 )الوحدة (دج                                                                                           

  2018/12/31  2017/12/31  2016/12/31  2015/12/31  2014/12/31  ا����ن

 ا<��ال�ا=>�7;�:

 �Bوض�@2?�:

C�D#.ا����B�E%�.! 

 أ��ال�أ��ى �رؤس

 �Kا%�Jو�ر/�م

 اL/.-,ل

 د1�ن�اL/.-,ل�ا<��ى 

 ا9�رد1ـ$

 *()��ـ�ت�@2?�ـ:

�مDM=2ـ:�اN"  

 

2 000 000 

- 

- 

- 

400 000  

 

- 

14 000 000  

- 

- 

 

 3 000 000 

- 

- 

- 

460 000  

 

- 

16 000 000   

- 

- 

 

6 000 000 

- 

- 

- 

302 000  

 

- 

15 500 000 

- 

- 

6 000 000 

- 

- 

- 

180 000  

 

- 

14 500 000 

- 

 

 

6 000 000 

- 

- 

- 

247 000  

 

- 

16 500 000 

- 

 000 747 22  000 680 20 000 802 21 000 460 19 000 16�400 ا789ـ�ع

  

  2المصدر : من إعداد الطالب باإلعتماد على الملحق رقم 

 الفرع الثاني: كشف لمقارنة حسابات النتائج للسنوات األربعة محل التحقيق

 كشف لمقارنة حسابات النتائج للسنوات األربعة)3.3( الجدول رقم 

  )الوحدة (دج                                                                                              

 البيان

  

2015/01/01 

2015/12/31 

2016/01/01 

2016/12/31 

2017/01/01 

2017/12/31 

2018/01/01 

2018/12/31 

 االعمالرقم 

 اإلنتاج المخزن

 إنتاج المؤسسة

 لحاجاتها الخاصة

 خدمات مقدمة

23 000 000 

- 

- 

 

- 

15 100 000 

- 

- 

 

- 

9 000 000 

- 

-  

  

-  

12 350 000 

-  

-  

  

-  
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 تحويل تكاليف

  اإلنتاج

- -  -  -  

  000 350 12  000 000 9  000 100 15 000 000 23  المجموع

 مواد و لوازم

 مستهلكة

  خدمات

17 500 000 

 

- 

11  350 000 

 

 

6 350 000 

 

300 000  

7 320 000 

 

600 000 

  000 920 7  000 650 6  000 350 11 000 500 17  المجموع

 لربح الخاما

 القيمة

 100xالمضافة

  رقم االعمال

5 500 000  

 

23.91%  

3 750 000 

  

24.83% 

  

2 350 000 

  

26.11% 

  

4 430 000 

  

35.87%  

 الربح اإلجمالي

 نواتج متنوعة

 تحويل تكاليف

  اإلستغالل

5 500 000 

-  

-  

3 750 000 

-  

-  

2 350 000 

-  

-  

4 430 000 

-  

-  

  000 430 4  000 350 2  000 750 3  000 500 5  المجموع

 مصاريف

 مستخدمين

  ضرائب و رسوم

 

 إهتالكات

  مؤونات

683 000 

  

460 000 

- 

-  

  

783 000 

  

302 000 

-  

450 000 

  

670 000 

  

180 000 

-  

387 000 

  

731 000 

  

247 000 

-  

250 000 

  

  000 228 1  000 237 1  000 535 1  000 143 1    المجموع

 نتيجة

  اإلستغالل

4 357 000 

  

2 215 000 

  

1 113 000  

  

3 202 000 

  

  000 202 3  000 113 1  000 215 2  000 357 4  المجموع

 الربح الصافي

 100الربح الصافي*

 رقم األعمال

  

4 357 000  

 

18.94%  

2 215 000  

 

14.66%  

1 113 000  

 

12.36%  

3 202 000  

 

25.92%  

 3المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على الملحق رقم
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 المطلب الثالث :إختبار والحكم على جودة المعلومات المحاسبية

 الفرع األول :فحص المعلومات المحاسبية من ناحية الشكل والمضمون

 و تولى بسكرةتمت هذه العملية من طرف فرقة التحقيق األولى على مستوى مديرية الضرائب الوالئية لوالية 

 :حيث تم تسجيل المالحظات التاليةرئيسي ذلك عون برتبة مفتش 

 :من ناحية الشكل

 :تم تسجيل المالحظات التالية

 وجود السجل المركزي -

 وجود دفتر الجرد -

 اعدةوجود السجالت المس -

 وجود دفتر األجور -

 وجود التصريحات الشهرية -

 وجود التصريحات السنوية -

 وجود وثائق اإلثبات و وضعيات األشغال التي اعتبرت سليمة -

 من ناحية المضمون-

 :أما من حيث المضمون فقد تم تسجيل مجموعة المالحظات

  س الوطني للغشاشين الجبائيين وهم :وجود فواتير لمكلفين بالضريبة مسجلين في الفهر 2015 في سنة  -

  الرسم على القيمة المضافة  مبلغ خارج الرسم  االسم و اللقب  الرقم و التاريخ

  2015- 02-11بتاريخ  07

  2015- 06-15بتاريخ  03

  2015- 11-09بتاريخ  28

X  

Y  

W  

500 000 

250 000 

383 000 

85 000 

42 500 

65 000  

    المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير التحقيق في المحاسبة                    

  

 

  



الدراسة الميدانية                                                                       الفصل الثالث     

 

65  

 

  فواتير لمكلفين بالضريبة مسجلين في الفهرس الوطني للغشاشين الجبائيين وهم : وجود 2016  في سنة -

  الرسم على القيمة المضافة  مبلغ خارج الرسم  االسم و اللقب  الرقم و التاريخ

  2016-02- 03بتاريخ  112

  2016-02- 05بتاريخ  113

  2016- 06-01بتاريخ  72

T  

T  

Q  

283 000 

170 000 

570 000 

48 110 

28 900 

96 900  

    المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير التحقيق في المحاسبة              

 المقاوالتالخاصة بشركة 1002574ة الشراء رقم ور تبين أن المؤسسة قامت بتسديد فات2018 في سنة  -

من قانون الرسم على 30المضافة طبقا ألحكام المادة  نقدا و هو ما يتنافى مع شروط خصم الرسم على القيمة

يجب أن تقم عملية لتسديد بوسيلة 100000مبلغ  رقم األعمال و التي تنص أنه إذ تجاوز الفاتورة بكل الرسوم

 دج 000 43المضافة الذي قمتم به و المقدر بـ  دفع ماعدا نقدا و عليه سيتم دفع الرسم على القيمة

أثناء مراقبة إستهالك لبعض المواد و لوازم الكهرباء و مقارنتها بوضعية األشغال المقدمة مع مراعاة حركة  -

فروقات بين اإلستعمال الحقيقي و اإلستهالك التقيد في المحاسبة و 2018 و 2017إستخرجنا سنتي  المخزون

و  تم إستخراج2017في سنة الضرائب المباشرة من قانون 141سوف تضاف إلى الربح السنوي المادة  بالتالي

 .)زائدة(تحديد الكمية غير المستعملة 

  )7201تحديد كمية غير مستعملة الزائدة ( مع مرعاة حركة المخزون سنة  -
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 البالطتحديد الكمية الغير مستعملة من مادة ) 4.3الجدول رقم (

  

  2017  ا����ن

  ا	��ط  ا�9دة

  2م�100  �#"ون�أول���ة

  00  ا�1PQR9ت

  2م 50  �#"ون�آ���ا�9ة

�TU�?R*د�����:?UVW)اد�����:�7X  50 2م   

�VYح��D9ا�:U7�.)اد�����:�7X  10 2م  

  2م 40  ا�[�ق�\]��7X:�ا9�اد

  دج 2000  /���ا�� �ة�ا��ا �ة

 000 80  ا789�ع

  

    المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير التحقيق في المحاسبة               

 2018تحديد كمية غير مستعملة( الزائدة ) مع مرعاة حركة المخزون سنة 

 تم تحديد الكمية غير المستعملة مع مراعاة حركة المخزون2018في سنة 

 ) تحديد الكمية الغير مستعملة من مادة البالط5.3الجدول رقم (                    

  

  

  

  

  

  

  المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على تقرير التحقيق في المحاسبة

  2018  ا����ن

  2م 20  �#"ون�أول���ة

  00  ا�1PQR9ت

  00  �#"ون�آ���ا�9ة

�TU�?R*د�����:?UVW)اد�����:�7X  20 2م  

�VYح��D9ا�:U7�.)اد�����:�7X  10 2م  

  2م 10  ا�[�ق�\]��7X:�ا9�اد

  دج 2000  /���ا�� �ة�ا��ا �ة

 دج 000 20  ا789�ع
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وعلى ضوء ما ورد أعاله بسبب األخطاء الموجودة و محاولة الغش و التضليل فقد تم وضع تعديالت و المتمثلة 

 :في

 رقم األعمال المفوتر -

 إعادة تشكيل رقم األعمال المقبوض -

 تشكيل األرباح -

 إختبار الخصائص النوعية المتعلقة بجودة المعلومات المحاسبيةالفرع الثاني: 

بعد إختبار المعلومات المحاسبية من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون وبعد تسجيل المالحظات لالزمة 

إختبار هته المعلومات من أجل التأكد من الخصائص النوعية لها ومنه الحكم على مدى تمتعها بالجودة  سنحاول

  .الالزمة

 : الخصائص األساسية1

  )المالئمة(االخاصية األولى 

متناسبة مع شكل إعداد القوائم المالية لكنها  انهاالمعلومات المحاسبية التي تم الحصول عليها يمكن القول 

تتمتع  انهاعلى مجموعة من األخطاء والتي تؤثر على عملية إتخاد القرار وبالتالي اليمكن القول  تحتوي

 بخاصية المالئمة

 )الموثوقية(االثانية االخاصية 

المعلومات المحاسبية المتحصل عليها تم إكتشاف مجموعة من األخطاء واإلغفاالت والمتعلقة أساسا بفواتير 

وكذلك وتضخيم المواد المستهلكة والتي أثرت على النتائج المحققة مثل رقم األعمال والربح الصافي  وهمية

 .الثقة فيها واإلعتماد عليها ومنه فخاصية الثقة غير موجودة اليمكنوبالتالي 

 :الخصائص الثانوية2

 )القابلية للمقارنة(االخاصية األولى 

 المعلومات المحاسبية المتحصل عليها يمكن مقرنتها بمعلومات لنفس المؤسسة أو مؤسسات أخرى

 ) القبلية للفهم(االخاصية الثانية 

المتحصل عليها تتمتع بالوضوح وعدم التعقد ومنه فكل شخص له أدنى تكوين في  المعلومات المحاسبية

   يمكنه فهمها وبالتالي فإن خاصية القابلية للفهم محققة المحاسبة
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 )تالثبا(االخاصية الثالثة 

الجزائر من المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المحاسبي  تزامن إعداد القوائم المالية للمؤسسة مع إنتقال

وبالتالي اليمكن scfأو pcnهنالك إلتباس فيما يخص طريقة مسك المحاسبة هل تمت بواسطة  المالي والتالي

 تخاصية الثبا الحكم على

 )الشمول(االخاصية الرابعة 

شملت كل المعلومات الضرورية لتحديد الضرائب والرسوم الواجبة  النهاالمعلومات المحاسبية تتمتع بالشمول 

  الدفع

 المطلب الرابع: التعديالت المطبقة وأثرها على الضرائب والرسوم

 الفرع األول: التعديالت المطبقة للتحسين من جودة المعلومات المحاسبية

 :وقد تم تحديد طريقة التعديل المطبقة وفق مايلي

 :وتررقم األعمال المف -

 من أجل إعادة تشكيل رقم االعمال المفوتر تم اإلعتماد على وضعيات األشغال والفواتير المقدمة من طرف

 .المكلف وٕاستغالل الكشوف البنكية باإلضافة إلى المعلومات التي بحوزة المصلحة

 :إعادة تشكيل رقم األعمال المقبوض -

المهني والرسم على القيمة المضافة فقد أعيد تشكيلها  بالنسبة ألرقام االعمال الخاضعة للرسم على النشاط

 من المبالغ المقبوضة المستخرجة من الكشوف البنكية إنطالقا

 :تشكيل األرباح -

 :إلعادة تشكيل األرباح تم اإلعتماد على الصيغة التالية

الرسم على –المفوتر الربح المشكل =الربح المصرح به+األعباء الغير قابلة للخصم +الفرق في رقم األعمال 

تشكيل رقم األعمال المفوتر للسنوات  المهني الناتج عن الفرق في رقم األعمال المقبوض النشاط

2015،2016،2017،2018  
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��ل ا���و"رة )6- 3ا��دول ر�م  (�
 أر��م ا
  

  2018  2017  2016  2015  التعين

  000 350 12  000 000 9  000 100 15  000 000 23  رقم األعمال المفوتر المشكل

  000 350 12  000 000 9  000 100 15  000 000 23  رقم األعمال المفوتر المصرح به

  00  00  00  00  الفرق الحاصل
 

 المصدر:من إعداد الطالب بإلعتماد على نتائج التحقيق في المحاسبة         

  القيمة المضافةأرقام األعمال المقبوضة المشكلة بالرسم على النشاط المهني/الرسم على 

 رقم األعمال المقبوض )7- 3جدول رقم  (

  

  2018  2017  2016  2015  التعين

  000 350 12  000 000 9  000 100 15  000 000 23  رقم األعمال المفوتر المشكل

  000 350 12  000 000 9  000 100 15  000 000 23  رقم األعمال المفوتر المصرح به

  00  00  00  00  الفرق الحاصل

 المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج التحقيق في المحاسبة 

   البالط بعد أن تبين هناك فرق في مخزون المادة

و التي تبين انها غير مستعملة في المشروع سوف تخضع للرسم على القيمة مضافة الواجب استرجاعه عمال 

 الضرائب المباشرةمن قانون   141بنص المادة  

 :مالحظة

خالل شهر فيفري  تم إسترجاع الرسم على القيمة المضافة الموافق لهاالبالط فواتير الشراء المتعلقة بمادة   -

2017 

الموافق لها خالل شهر ديسمبر  إسترجاع الرسم على القيمة المضافةالبالط فواتير الشراء المتعلقة بمادة  - 

2017  
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  2017   سنة- 

 2017)الرسم على القيمة المضافة للمواد غير المستعملة الواجب إسترجاعه في 8- 3الجدول رقم  (
 

  المبلغ  ا��,ط

:U7�.)9ا�P_`اد��7Uاء���Rا��:]Ubc  80 000  

:d�e��:7�B�fg;�h/19%  ���ل�ا��  

h/���jkPQ)��:d�e��:7��ا��fg;  15 200  

 .على نتائج التحقيق في المحاسبة المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد

- �$   2018 

 2018ا في ھالرسم على القيمة المضافة للمواد غير المستعملة الواجب إسترجاع(3-9)  الجدول رقم

  

  المبلغ  ا��,ط

:U7�.)9ا�P_`اد��7Uاء���Rا��:]Ubc  20 000 

:d�e��:7�B�fg;�h/19%  ���ل�ا��  

h/���jkPQ)��:d�e��:7��ا��fg;  3 800 

 المصدر: من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج التحقيق في المحاسبة

فواتير لموردين وهمين فإن المبلغ سوف يدمج في الربح الصافي 3بعد أن تبين أن هناك  2015في سنة 

 :كمايلي

 2015) مبلغ الفواتير الوهمية المعاد دمجه سنة 10- 3جدول رقم (
  

  مبلغ المدمج  المعدل  مبلغ خارج رسم  رقم فاتورة

07  500 000  %17  85 000  

03  250 000  %17  42 500  

28  383 000  %17  65 000  

  500 192 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ا���در: �ن إ�داد ا�ط��ب )�-����د ��� ���,+ ا��(&ق �� ا��(��)�               
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 موردين وهمين و المبلغ سيدمج في الربح الصافي وجود  2016سنة  -

 2016)مبلغ الفواتير الوهمية المعاد دمجه سنة 11- 3جدول رقم (                 
  

  مبلغ المدمج  المعدل  مبلغ خارج رسم  رقم فاتورة

112  283 000 %17  480 110  

113  170 000  %17  28 400  

72  570 000  %17  96 400  

  910 173 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ا���در: �ن إ�داد ا�ط��ب )�-����د ��� ���,+ ا��(&ق �� ا��(��)�

  

 .تم تسديد فاتورة منافية ألحكام القانون مما يستوجب إعادة دفع رسم على قيمة مضافة2018 سنة  -

 القيمة المضافة المسترجع عن تسديد فاتورة منافية للقانونمبلغ الرسم على (3-12) الجدول رقم

2018   

h/رج�ا�����mU�9315 226  ا  

  19%  ا��9ل

n;�kPQ/ا��9د�إ�mU�9000 43  ا  

 

 الفرع الثاني :أثر التعديالت للتحسين في جودة المعلومات على الضرائب والرسوم

 الرسم على القيمة المضافة -

 تعديالت الرسم على القيمة المضافة في السنوات محل التحقيق )13- 3الجدول رقم (

  استرداد الرسم لفواتير الغشاشين 2016و 2015تتضمن سنوات 

  فرض الرسم على القيمة المضافة على االستهالك الزائد   2018و 2017تتضمن السنوات 
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  استرداد الرسم لفاتورة المخالفة للقانون التسديد  2018تتضمن سنة 

  2018  2017  2016  2015  السنوات

  19% 19%  17%  17%  المعدالت

  800 46  200 15  910 173  500 192  الرسم على مشتريات مسترجع

  800 46  200 15  910 173  500 192  مجموع حقوق المغفلة

  10%  10%  15%  15%  معدل الغرامة

  680 4  520 1  086 26  875 28  مبلغ الغرامة

  480 51  720 16  466 199  375 221  مجموع الحقوق و الغرامات

 المصدر :من إعداد الطالب باإلعتماد على التحقيق في المحاسبة                     

 :وقد تم إعادة تشكيل ربح المؤسسة وفق الصيغة التالية

 النشاطالرسم على - الربح المصرح به+األعباء الغير قابلة للخصم+الفرق في رقم األعمال=الربح المعاد تشكيله

  المهني الناتج عن الفرق في رقم األعمال

 ا(����) ا����د "��'&%الدخل  )14-3( �دول ر�م 

  

  2018  2017  2016  2015  البيان/السنة

  000 202 3  000 113 1  000 215 2  000 357 4  الذخل اإلجمالي المصرح به

  00  00  00  00  الفرق الحاصل في رقم األعمال

  000 20  000 80  000 023 1  000 133 1  قابلة للخصم األعباء الغير

 الرسم على النشاط المهني الناتج

  عن الفرق في رقم األعمال
00  00  00  00  

  000 222 3  000 193 1  000 238 3  100 687 5  الذخل اإلجمالي المعاد تشكيله

  

 ��� ���,+ ا��(&ق �� ا��(��)� ا���در: �ن إ�داد ا�ط��ب )�-����د                
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 IRG)(  الضريبة على الدخل اإلجمالي -

  تعديالت الضريبة على الذخل اإلجمالي في السنوات محل التحقيق )15- 3الجدول رقم (

  

  2018  2017  2016  2015  البيان/السنة

  000 222 3  000 193 1  000 238 3  100 687 5  الدخل المشكل

  000 202 3  000 113 1  000 215 2  000 357 4  الدخل المصرح

  000 20  000 80  000 023 1  100 330 1  الفرق

  300 6  000 24  050 358  535 465  الحقوق المغفلة

  10%  10%  25%  25%  معدل الغرامة

  630  400 2   512 89 383 116  مبلغ الغرامة

 مجموع الحقوق و

  الغرامات
581 918  447 562  26 400  6 930  

 المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج التحقيق في المحاسبة         

 الضريبة على المرتبات و األجور -

 مكلف المعني يقوم بالتصريحات و بالتالي لم يظهر أي تعديل عليها

 التعديالت النهائيةوأثرها على الضرائب والرسوم محل التحقيق-

  التعديالت النهائية على الضرائب محل التحقيق) 16- 3الجدول (                       

  ا�(2:������������

  

  ا����ن

  المجموع  2018  2017  2016  2015

pq9ط�ا�Rrا��fg;�h/ا�� 

  الحقوق 

  الغرامات

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

:d�e97:�ا��ا��fg;�h/ا�� 

  الحقوق

  الغرامات

  

192 500 

28 875  

  

173 910 

28 086  

  

15 200 

1 520  

  

46 800 

4 680  

  

428 410 

63 161  

s� اt�7kL]�ا��fg;�:�N�eا��

  الحقوق

  

465 535 

  

358 050 

  

24 000 

  

6 300 

  

853 885 
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  925 208  630  400 2  512 89  383 116  الغرامات

 ا��u�Rت�ا��fg;�:�N�eأر&�ح

  الحقوق

  الغرامات 

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

s�   ا��fg;�:�N�eا��

�ر kأ�[t�7kLا 

  ا�(&وق
  ا�1را��ت

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

jv�wق�ا���  

  الحقوق 

  الغرامات

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

 -  

[g?ع�ا��  381 554 1  410 58  120 43  558 649  293 803  ا789

 المصدر:من إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج التحقيق في المحاسبة          
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 الثالثخالصة الفصل 

 لقد تم في هذا الفصل دراسة أسلوب من أساليب الرقابة الجبائية المعمقة والمتمثل في التحقيق المحاسبي من

أجل محاولة إعطاء صورة عن دور هذا التحقيق في إكتشاف األخطاء واإلغفاالت وتقويمها مما ينعكس على 

  تلك المعلومات وحصيلة الضرائب جودة
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 :   الخاتمة

  ودورىا في تحسين جودة المعمومات المحاسبية ىي التعرفي الجبائالتحقيقلقد حاولنا من خالل تناول موضوع 

 عمى كيفية التحقيق والتأكد من جودة المعمومات المحاسبية ؟ فدواع وأسباب التضميل واإلخفاء كثيرة وواردة بل

 وأكيدة بسبب تضارب وتعارض األىداف والغايات بين مستخدمي ىذا النوع من المعمومات ،ومن خالل ىذا

البحث أقترحنا وسيمة يمكن أن تفيد إلى حد كبير وىي الرقابة الجبائية والتي بالرغم أن ىدفيا األساسي ىو 
ظاىرة التيرب الجبائي بالدرجة األولى ،ومن أجل مجابية ىذه الظاىرة يجب التحقق من مدى صحة  محاربة

المحاسبية الخاصة بالمكمفين بالضريبة ،وعميو سخرت اإلدارة الجبائية كل الوسائل القانونية  المعمومات
لمييئات المكمفة بالرقابة الجبائية عمى المستوى المحمي أو الجيوي بيدف إسترجاع  والتنظيمية والبشرية المتاحة

كبح ىذا النزيف الذي ينخر في جسد اإلقتصاد الوطني بسب ىذا التيرب  حقوق الخزينة العمومية ومحاولة
وتعتبر عممية التحقيق في المحاسبة والتي تعتبر عممية رقابية معمقة والتي تتم عمى مستوى المديرية  .الضريبي

الجبائية التابعة لمديرية الضرائب الوالئية من أىم الوسائل المساىمة في تحقيق جودة المعمومات  الفرعية لمرقابة
حتى تتمتع بالجودة وجب أن تتوفر عمى مجموعة من الخصائص حتى تكون مفيدة  المحاسبية ،ىتو األخيرة

نطالقا من الفرضيات األساسية ،وبإستخدام األساليب واألدوات المشار إلييم في المقدمة وعمى  .لمستخدمييا وا 
 : اإلعتبارات يمكن تمخيص أىم النتائج المتوصل إلييا من ىذا البحث في النقاط التالية أساس ىذه

 إن الكثير من المكمفين بالضريبة يحاولون قدر المستطاع التممص من دفع مستحقاتيم الضريبية وذلك بواسطة-

عدة أساليب وطرق ولعل أىميا التالعب في إعداد وتقديم المعمومات المحاسبية والتي تعبر عن وضعية 
،وذلك عن طريق محاولة تضخيم األعباء والتكاليف وتقميص النتائج وىذا من أجل التقميل من مبالغ  المؤسسة
 والرسوم الواجب عمييم تسديدىا الضرائب

تعتمد المصالح الجبائية في تحديد وحساب مختمف الضرائب والرسوم الواجب تسديدىا من طرف المكمفين  -
 .عناصر ومعطيات يتم إستخراجيا من المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا تصريحاتيم ،عمى

 لمتأكد من مدى صحة المعمومات المحاسبية يتم التحقيق فييا لمعرفة مدى جودتيا عن طريق الرقابة الجبائية-

جراءات  تتم عممية الرقابة الجبائية من طرف مصالح جبائية مخولة قانونا بذلك - تتبع المصالح الجبائية طرق وا 
تتعدىا إلى الرقابة المعمقة والمتمثمة  أىميا الرقابة الرقابة العامة والتي تتم عمى مستوى مفتشيات الضرائب ،كما

الوضعية الجبائية الشاممة  في التحقيق المحاسبي والتحقيق المصوب في المحاسبة والتحقيق المعمق في مجمل
 .وىي تتم عمى مستوى مديريات الضرائب
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ترتبط الرقابة العامة عمى مستوى المفتشيات بالرقابة المعمقة بمديريات الضرائب بحيث أن المفتشيات بعد -
 .ىي التي تقترح األشخاص المعنين بالتحقيق المعمق التحقيق

 .أصدرت السمطات الجزائرية العديد من النصوص والمراسيم القانونية توضح أجيزة الرقابة الجبائية ومياميا -

إن المكمف يعتمد في تدليسو وغشو عمى ضعف اإلدارة الجبائية وعدم خبرة وكفاءة بعض المحققين خاصة  -
 الناحية المحاسبية من

 .المعمومات المحاسبية وسيمة معبرة عن العمميات التي تحدث التي تحدث بين مختمف األطراف -

لممعمومات المحاسبية دور محوري في إتخاد القرارات لذلك يجب أن تتوفر عمى مجموعة من الخصائص حتى  -
 . جيدة ومفيدة تكون

 :كما أن أن الدراسة الميدانية والمتعمقة بالتحقيق في المحاسبة قد مكننا من الوصول إلى النتائج التالية

 عممية التحقيق في المحاسبة مكنتنا من تشخيص جودة المعمومات المحاسبية شكال ومضمونا ،حيث نتج عن -

 عممية التحقيق إكتشاف العديد من اإلغفاالت والمتعمقة بالفواتير الوىمية والتي أثرت عمى جودة المعمومات

 .المحاسبية

 : لقد وقفنا عمى نتائج الفرضيات المطروحة وتوصمنا إلى:نتائج إختبار الفرضيات 

المعمومات المحاسبية تيم جميع األطراف سواء كانت ذاخمية أو خارجية بالنسبة :بالنسبة لمفرضية األولى
الذاخمية كالمسيرين والمساىمين ،فالمعمومات المحاسبية تساعد في معرفة وضعية المؤسسة المالية مما  لألطراف

القرارات المناسبة لممؤسسة أما األطراف الخارجية كالمصالح الجبائية تعتمد في تقدير  يساعدىا في إتخاد
التسديد عمى نتائج يتم الحصول عمييا من المعمومات المحاسبية المصرح بيا  الضرائب والرسوم الواجبة

 إن إحتمال وجود األخطاء واألغفال والتضميل في المعمومات المحاسبية بسب تعارض:النسبة للفرضية الثانية

 الغايات بين المؤسسة واألطراف األخرى لذلك وجب أن تتمتع ىذه المعمومات بالجودة الالزمة لكي تستطيع باقي

 .األطراف اإلستفادة منيا

 المصالح والييئات التي تقوم بعممية الرقابة الجبائية ىي ىيئات ومصالح حكومية تتمتع:بالنسبة لمفرضية الثالثة

 .بصالحيات وسمطات قانونية محددة في قوانين ومراسيم منشورة في الجريدة الرسمية

 بماأن الرقابة الجبائية تتمتع بصالحيات وسمطات قانونية ،ىذا مايمكنيا من إجراء الرقابة:بالنسبة لمفرضية الرابعة

 .التي تشمل جميع العناصر مثل الدفاتر المحاسبية والتجارية التي تفيد في عممية التحقيق
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 توصيات

 من خالل التطرق لمدراسة والبحث المبين في الفصمين السابقين ،وسعيا إلعطاء فائدة ليذا البحث يمكن في

 :ىذا المجال أن نقدم بعض التوصيات

محاولة تقريب المكمفين بالضريبة مع مصالح الرقابة الجبائية لكسر جدار التشاؤم من الضريبة من طرف -
 .ونزع الفكرة السمبية عنيا المكمفين

 .تبيان وبوضوح المعايير التي عمى أساسيا يتم إختيار المكمفين الخاضعين لمرقابة الجبائية-

إعادة النظر في النظام الضريبي وذلك بجعمو أكثر ليونة حتى يتسنى لممكمف بالضريبة دفع مستحقاتو دون -
 .إلى الغش والتيرب الضريبي المجوء

 .نشر ثقافة ضريبية في التعميم مند الطور اإلبتدائي-

 اإلىتمام بالجانب اإلجتماعي لمموظفين من أجل تجنبيم من اإلغراءات الخارجية -

 أفاق الدراسة

 الجبائي ودورىا في تحسين جودة المعمومات المحاسبية اليمكن إحاطتو بكل التحقيقإن التعرض لموضوع 
 من خالل دراسة واحدة وبالتالي تعتبر ىذه الدراسة مساىمة بسيطة من الباحث وخطوة بالنسبة لمدراسات جوانبو

 الجبائي بالمعمومات المحاسبية ومدى جودتيا التحقيقالقادمة وقد عالجت دراستنا ىذه جانب ميم وىي عالقة 
إبراز أىمية جودة المعمومات المحاسبية ودورىا في التحصيل األمثل لمضريبة عمى أمل أن تفتح  حيث حاولنا

 لبحوث أخرى لمتعمق أكثر في الموضوع ،بحيث نقترح موضوعين لمدراسة ىذه الدراسة المجال

 . الجبائي في زيادة اإلفصاح المحاسبي لدى المؤسسةالتحقيقدور  -

  الجبائيةالتحقيقاتالتحقق من القيمة العادلة ألصول وخصوم المؤسسة عن طريق  -



 الفهرس
 

 الفهرس
 

 الصفحة العنــــــــــــــوان
  إىداء

  شكر وعرفان
  الممخص

  قائمة الفيرس
  قائمة الجداول

  قائمة اإلختصارات والرموز
  قائمة المالحق

 ت-أ المقدمة
  اإلطار التنظيمي و القانوني لعملية التحقيق الجبائي و المحاسبي :الفصل األول
 04 تمييد الفصل االول

 04 اإلطار التنظيمي لعممية التحقيق الجبائي و المحاسبي: المبحث األول
 05 مفيوم التحقيق الجبائي و المحاسبي وأىدافو: المطمب االول 
 06 أنواع التحقيق الجبائي:المطمب الثاني 
 10  ىياكل التحقيق الجبائي و المحاسبي:المطمب الثالث 
 16 اإلطار القانوني لعممية التحقيق الجبائي و المحاسبي: المبحث الثاني
 16 صالحيات و حقوق اإلدارة الجبائية: المطمب االول 
 20 واجبات المكمف بالضريبة:المطمب الثاني 
 23 الحقوق و الضمانات المقدمة لممكمف بالضريبة: المطمب الثالث 
 25 التدابير االولية لعممية التحقيق الجبائي:المبحث الثالث 
 26  الخاضعة لمتحقيقتفالاختيار الم:المطمب االول 
 27 سحب الممفات و فحصيا:المطمب الثاني 
 28  طمب المعمومات:المطمب الثالث 

 29 خالصة الفصل االول
  اإلطار النظري للمعلومات المحاسبية وجودتها :الفصل الثاني

 30 تمييد الفصل الثاني
 31 ومات المحاسبيةلومات المحاسبية ونظام المعلية المعهما:المبحث األول 
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 31 مفيوم المعمومات المحاسبية ومستخدمييا:المطمب األول
 31 تعريف المعمومات المحاسبية وأىميتيا:الفرع األول
 34 مستخدمي المعمومات المحاسبية:الفرع الثاني

 34 نظام المعمومات المحاسبي:المطمب الثاني
 35 مفيوم نظام المعمومات المحاسبي و مكوناتو:الفرع األول
 37 وظائف نظام المعمومات المحاسبي:الفرع الثاني
 38 خصائص نظام المعمومات المحاسبي ومراحل عممو:الفرع الثالث

 41 جودة المعمومات المحاسبية:المبحث الثاني
 41 ماىية جودة المعمومات المحاسبية:المطمب األول
 41 مفيوم جودة المعمومات المحاسبية وخصائصيا:الفرع األول
 46 العوامل المؤثرة في جودة المعمومات المحاسبية:الفرع الثاني

 51 القوائم و التقارير المالية في نظام المعمومات المحاسبي:المطمب الثاني
 51 ماىية القوائم والتقارير المالية: الفرع  األول
 52 عناصر القوائم المالية:الفرع الثاني 
 54 مستخدمي القوائم المالية:الفرع الثالث 

 55 خالصة الفصل الثاني
 الدراسة الميدانية :الفصل الثالث

 56مقدمة الفصل الثالث  
 56منيجية الدراسة :المبحث األول
 56أدوات الدراسـة : المطمب األول
 57المقابــالت :الفرع األول
 57جمع المالحظات :الفرع الثاني

 57جمع الوثائق و المعمومات : المطمب الثاني
 57جمع وثائق الدراسة :الفرع األول 
 57معمومات عن عينة الدراسة :الفرع الثاني 

 57مجتمع الدراسة : المطمب الثالث 
 57إطار مجتمع الدراسة : الفرع األول 
 58عينة الدراسة :الفرع الثاني 

 58حدود الدراسة : المطمب الرابع 
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 58الحدود الزمنية و المكانية : الفرع األول 
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تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية و 

التعرف على أساليب التحقيق الجبائي و الجهات المسؤولة عنها، باإلضافة إلى التعرف على  كذلك

حالة و ذلك من أجل اإلجابة خصائصها النوعية ،معتمدين في ذلك على دراسة  و المحاسبية المعلومات

 :التالية إلشكاليةا عن

في تحسين جودة المعلومات المحاسبية و قد توصلت الدراسة إلى أن التحقيق في  الجبائيالتحقيق ما دور 

المحاسبية سيؤدي إلى إكتشاف األخطاء التي يمكن أن تتضمنها هذه المعلومات مما يؤثر على  المعلومات

 جودتها

Résumé 

     Le but de cette étude est de connaître le rôle du contrôle fiscal dans 

l'amélioration de la qualité des informations comptables, d'identifier les méthodes 

d'enquête fiscale et les entités qui en sont responsables, ainsi que d'identifier les 

informations comptables et leurs caractéristiques qualitatives, en s'appuyant sur 

une étude de cas pour résoudre le problème Les suivantes: 

Quel est le rôle de l’enquête fiscale dans l’amélioration de la qualité des 

informations comptables?  

     L’étude a conclu que l’investigation des informations comptables conduirait à 

la découverte d’erreurs pouvant figurer dans ces informations, affectant ainsi la 

qualité.  
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:   مقدمــــة 

إف تميػػػز األنظمػػػة الضريبيػة ىو الطبيعػػة التصريحيػػة أي المعمومػػات المحاسبيػة حيث يقػـو المكمفوف بالضػػػريبػة 
ويعػد التحقيػؽ الجبػػػػػائي ‚ باإلبػالغ عف معمومػاتيػػـ المحاسبيػة انطالقػا مف حسػػف نيتػػػيػػـ حتى يثبت العكس 

الفعػػػػؿ المقابػؿ و الضروري ليػذا النظػػاـ باعتبػاره إجػراء رقػابػػي يخػػوؿ إلدارة الضرائب التحقيؽ مف جودة 
المعمومػات المحاسبيػة التي يقػػدميا المكمفيػف بالضريبػة ومف عمميػة التحقيؽ يشجػػع دافعػػي الضرائب أف يكونػػػوا 
أكثػػر حذرا في تحسيػػف جػػودة المعمػػومات المحاسبيػػػة المقدمػػة ومف ىنػػا يظيػػر لنػػا التحقيػػؽ و المراجعػة الجبائيػػة 

والتي تعتبػػر غايػػة مف األىميػػة مف حيث إضفاء شفافيػة و موضوعيػة حػوؿ تحسيػػف جػػودة المعمومػػات 
المحاسبيػػػة والتي تتضمػػف أسالػػيب وطػػػػػرؽ تمكنيػػػا مف اكتشػػاؼ األخطاء و االنحرافات الموجودة و الػيػدؼ مف 
التحقيػػؽ ىػػػو البحث عف الرقػػـ األعماؿ و النتيجػػة مف أجػػػؿ فػػرض الضرائب وال تتحقػػؽ إال بإعطػػاء معمومات 

 .محاسبيػػػة ذات جودة عػػاليػػة 

:  الموضوع  إشكــاليـــة

:  مف خالؿ ما تقػػدـ يمكػػػػف طػػرح اإلشكػػػاليػػػة الرئيسػػػػػػية التػػػػػاليػػػػػػػػة 

إلى أي حػػػد يسػػػاىـ التحقيػػػؽ الجبػػػػائي في تحسيػػػف جػػػودة المعمػػػػومات المحاسبيػػػػة مف ىنا نشتؽ األسئمة الفػػػرعية 
:  التاليػػػػػػػة 

 ما ىػػػو التحقيػػؽ الجبػػػائي ؟ -1

 كيؼ يمػارس التحقيػػػؽ الجبػائػػي في الجػزائػر؟ وما ىي األجيػػػزة المختصة المخولة قانونيا ؟ -2

 كيؼ يمكف الحصوؿ عمى المعمومػػػات المحاسبية ؟ وما ىي مواصفات جودتيا ؟  -3

 ما ىي طرؽ التحقيؽ الجبائي والتي تساىـ في تحسيف جودة المعمومات المحاسبية ؟ -4

 : فرضيات 

.   تكتسي المعمومات المحاسبية أىمية بالغة لعدة أطراؼ المسيروف ومصمحة الضرائب  -
 .يساىـ التحقيؽ الجبائي في تحسيف مالئمة وموثوقية المعمومات المحاسبية  -

 .  لمتحقيؽ الجبائي أدوات وطرؽ كفيمة بمراقبة ومقارنة الدفاتر المحاسبية والتجارية لمتأكد مف صحتيا  -

 .يساىـ التحقيؽ الجبائي في تحسيف الثبات وقابمية المعمومات المحاسبية  -
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:  أسباب اختيار الموضوع 

:  ىناؾ عدة أسباب الختياري ىذا الموضوع ومف بينيا 

 .االىتماـ الشخصي و الرغبة في دراسة الموضوع وىذا الرتباطو بمجاؿ تخصصي محاسبة وتدقيؽ -

 .الماسة الحاجة إلى المعمومات المحاسبية ذات الجودة و خاصة في ظؿ البيئة االقتصادية الحالية -

 .أىمية موضوع التدقيؽ في مجاؿ المحاسبة  -

  .(مفتش رئيسي بمديرية الضرائب لوالية بسكرة )في إطار عممي  -

:   أهمية الدراسة 

و التضميؿ التي يمكف , التعرؼ عمى دور التحقيؽ الجبائي وما يمكف أف تسفر عنو مف أخطار ومحاوالت الغش 
. أف تشوب وتعتري المعمومات المحاسبية المصرح بيا 

:  أهداف الدراسة 

 .إبراز أىمية التحقيؽ الجبائي والدور الذي يقـو بو المحقؽ في النيوض بجودة المعمومة المحاسبية  -

 .إظيػػار مػػػدى الػػتزاـ المؤسسات بتوفير الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية في تقاريرىا الماليػػػة -

 .التعرؼ عمى مصالح التحقيقات الجبائية  و أسموب التحقيقات المتبع  -

 .التعرؼ عمى خصائص المعمومات لكي تتمتع بالجودة  -

 : حدود الدراسة

 الحدود المكانية

 .إقتصرت عمى مديرية الضرائب لوالية بسكرة

 الحدود الزمانية

 2019.تتمثؿ الحدود الزمانية ليذه الدراسة الميدانية ألتي أجريت في 
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 :المنهج المتبع واألدوات المستعممة

ختبار صحة الفرضيات وتماشيا  قصد اإلحاطة بمختمؼ جوانب الموضوع واإلجابة عمى إشكالية البحث وا 

 مع المناىج المتبعة في الدراسات اإلقتصادية والمالية ،سوؼ نعتمد عمى المنيج اإلستنباطي وذلؾ بإتباع

 األسموب الوصفي التحميمي بيدؼ وصؼ وتحميؿ مختمؼ جوانب الموضوع والوصوؿ إلى النتائج المرادة

مف البحث ،أما فيما يخص نمط البحث وجمع المعمومات فقد اعتمدنا عمى أسموب المسح المكتبي وذلؾ 
التعرؼ عمى المراجع والبحوث والدراسات التي ليا صمة بالموضوع باإلضافة إلى البحوث العممية  بيدؼ
 كما اعتمدنا عمى تفي رسائؿ الماجستير وكذلؾ البحوث والدراسات المنشورة عمى شبكة األنترني المقدمة
المقبالت الشخصية مع إطارات في الجباية والضرائب  أسموب

 : صعوبات الدراسة

 .نقص بعض المراجع الميمة -

 .الموضوع لـ يتـ التطرؽ إليو كثيرا -

 غياب الوقت الكافي ليذه الدراسة بسبب العمؿ -

 


