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لذا فهي تبحث عن طرق ووسائل واليات ،العديد من الّتحديات االقتصادية واالجتماعيةاجلزائرتواجه 
ا االقتصادية يف متويل مشاريعها وتوسيع  فاعلة تساعدها على استخدام واستغالل مواردها وطاقا

ا مبا يضمن هلا النمو والتطور االقتصادي .استثمارا
كان نتيجة االضطرابات األولعاملني رئيسيني إىلالتوازن العام يف االقتصاد الوطين كان مرده أصابما إن

عنها عجز يف امليزانية ومن متخضالنفط والثاين يتمثل يف السياسات االقتصادية واليت أسعاراليت تصيب 
موعة من القواعد، توازن ال بد من تطبيق سياسة مالية ناجعة ، واليت تتضمن جماجل حتقيق هذا ال

.اإلجراءات، والتدابري اليت تتخذ إلدارة النشاط املايل بأكرب كفاءة ممكنة
، الهلا إىل تنظيم االقتصاد الوطينتعترب اجلباية من بني أدوات الّسياسة املالية اليت تسعى الّدولة من خ

يواجه الّدولة يف حتصيل خمتلف ذيغري أّن املشكل ال، األهداف االقتصادية واالجتماعيةوحتقيق خمتلف
تمع، ، والذي له العديد من اآلثار رييبالّضرائب والّرسوم هو ظاهرة الّتهرب الضّ  الّسلبية على االقتصاد وا

الّرقابة اجلبائية، ولعّل أمهها هو سنُّ زائر بالعديد من اإلجراءات لتفعيلقامت اجل) الظاهرة(وللّتخلص منها 
ذه الوظيفيةومنح املراقبني العديد من العديد من القوانني  املشكل مل يبق على ، إال أّن الّصالحيات للقيام 

.الّضرييبحاله بل تفاقم إىل األسوأ، ذلك أّن املكّلفني يستغلون أحيانا الثّغرات القانونية للقيام بالّتهرب
جديد يتوافق مع مايلحماسيباملؤّسسات بتبين نظام مستوى على اجلزائر قامت فقد ويف جانب آخر 

، والّتخلص من اليت حتدث على الّساحة الّدوليةمواكبة خمتلف الّتطوراتحىت يتمّ املعايري احملاسبية الّدولية 
، ذلك أّن العديد من الّشركات األجنبية اليت متلك فروعا الّتباين الذي جيعل القوائم املالية غري قابلة للمقارنة

.اجه قبل تبين هذا الّنظام صعوبات كبرية تتعّلق بتجميع ميزانيات فروعهايف اجلزائر كانت تو 
وعلى هذا األساس جند أّن اجلزائر أصبحت يف مفرتق الطّرق إّما أن تواصل فقط يف سن القوانني كحّل 

فإّما تطبيق هذا الّنظام الذي تبقى نتائجه غامضة ،مواصلة ملواجهة ظاهرة الّتهرب الّضرييب أو تعمل على 
.أن يساهم يف دعم الرّقابة اجلبائية أو يزيد من تفشي ظاهرة الّتهرب والغش الّضرييب

:اإلشكالية.1
:بناًء على ما سبق نطرح اإلشكالية الّتالية

ة؟ــــي دعم الّرقابة الجبائيــــي فـــــي المالــــام المحاسبـــلّنظما مدى مساهمة ا
:نطرح الّتساؤالت الّتاليةولإلجابة على هذه اإلشكالية 

القوائم املالية املعروضة حسب كذا ، و والّتسجيلقواعد الّتقييموما هي ؟ما املقصود بالّنظام احملاسيب املايل.أ
هذا الّنظام؟



مقّدمة عاّمة 

3

؟)أشكاهلا(ما املقصود بالرّقابة اجلبائية؟ وما هي أنواعها.ب
عملية الّتدقيق احملاسيب يف ظل هذا الّنظام كيف تتم املعاجلة احملاسبية للّضرائب والّرسوم؟ وكيف تتم .ج

لكشف الّتهرب الّضرييب؟
:الفرضيات.2
جمموعة من اإلجراءات والقواعد اليت تنّظم األعمال املالية واحملاسبية الّنظام احملاسيب املايل هو .أ

؛يةللمؤّسسات اجلزائر 
رب أو غش الرّقابة اجلبائية هي عملية تدقيق وفحص حسابات املكّلفني بالّضريبة .ب قصد كشف أي 

؛ضرييب
خّصص الّنظام احملاسيب املايل لكّل نوع من الّضرائب والّرسوم حسابا خاّصا به، كما أنّه قام بتفعيل .ج

.عملية الّتدقيق احملاسيب 
: أسباب اختيار الموضوع.3

:من بني األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع ما يلي
؛يف جمال التدقيق احملاسيب ومراقبة التسيريالّتخّصص.أ

مرور فرتة تقّدر بأكثر من ستة سنوات على تطبيق الّنظام احملاسيب املايل يف حني أّن الّرقابة اجلبائية تتّم .ب
؛يف ظل النظام احملاسيب املايلابتداًء من أربع سنوات سابقة

.واحملاسبةعّلقة باجلباية ملواضيع املتاالهتمام الّشخصي با.ج
: أهمية الموضوع.4

ا تعاجل أحد املواضيع اليت تعترب ذات أمهية   فظاهرة كبرية يف الوقت احلاضر، تكمن أمهية الّدراسة يف كو
واجه الّرقابة اجلبائية، وتطبيق الّنظام احملاسيب طرف املكّلفني يعترب أكرب حتدي يالّتهرب والغش الّضرييب من

املؤّسسات بغرض مسايرة خمتلف الّتطورات حّتم علينا ضرورة معرفة نتائج تطبيق هذا املايل على مستوى
.الّنظام على الرّقابة اجلبائية سواء كانت إجيابية أو سلبية

: ّدراسةأهداف ال.5
:دف هذه الّدراسة إىل اإلجابة على اإلشكالية الّسابقة، وإىل ما يلي

املايل؛الّتفصيل يف الّنظام احملاسيب .أ
الّتعرف أكثر على الّرقابة اجلبائية من ناحية األشكال واآلليات؛.ب
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إبراز مدى مسامهة الّنظام احملاسيب املايل يف دعم الّرقابة اجلبائية، ودوره يف جتاوز الّتحديات اليت .ج
.تواجهها

:حدود الّدراسة.6
.املايل ، والرّقابة اجلبائيةتم الّدراسة بتوضيح موضوع الّنظام احملاسيب : الحدود الموضوعية.أ

.قمنا بدراسة ميدانية على مستوى مركز الّضرائب لوالية تيارت: الحدود المكانية.ب
. 2014سنة يف اليت ّمتت الّرقابة اجلبائية ّمت الّرتكيز على :الحدود الّزمنية.ج
: الّدراسةمنهج .7

وذلك من خالل عرض الوصفي الّتحليليقصد اإلجابة على اإلشكالية الّسابقة ّمت استخدام املنهج 
.اسيب املايل والرّقابة اجلبائيةخمتلف املفاهيم املتعّلقة بالّنظام احمل

: الّدراسات الّسابقة.8
مسامهة الّنظام احملاسيب املايل "دراسات تناولت موضوع جندملمن خالل املراجع اليت مت االطالع عليها 

:هناك دراسات هلا عالقة بالّرقابة اجلبائية ، ومن بينها جند، إال أنّ "يف دعم الرّقابة اجلبائية
وهي عبارة عن ، "مساهمة الّتدقيق المحاسبي في دعم الّرقابة الجبائية"دراسة لياس قالب بعنوان .أ

، 2010/2011اجلامعية نةسّ لل)بسكرة(رسالة مقّدمة لنيل شهادة ماجستري من جامعة حمّمد خيضر 
اليت ّمت الّتوصل إليها هو أّن الّتدقيق احملاسيب يعترب من أهم آليات الرّقابة اجلبائية، واليت تائج ومن بني النّ 
، وكشف كّل اإلغفاالت والّتجاوزات سواء كانت بقصد أو تنقيح وتطهري امللّفات اجلبائيةتستخدم يف

رحيات، واسرتجاع احلقوق بدون قصد من طرف املكّلفني بالّضريبة، األمر الذي ينتج عنه مصداقية يف الّتص
؛املنتهكة من طرف املتهربني بالّضريبة

وهي عبارة ،"المحاسبيةدور الّرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات"سليمان عتري، دراسة .ب
للّسنة اجلامعة ) بسكرة(جامعة حمّمد خيضر من ماجستريعن رسالة مقّدمة لنيل شهادة 

ىل حّد كبري إوسيلة قانونية تساهم اجلبائية هي ، ومن الّنتائج املتوّصل إليها هو أّن الرّقابة 2011/2012
.يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية

:صعوبات البحث.9
:من بني الّصعوبات اليت واجهتنا يف إعداد هذه املذّكرة ما يلي

ضيق الوقت؛.أ
اجلبائية؛ندرة الكتب خاصة فيما يتعّلق بالرّقابة .ب



مقّدمة عاّمة 

5

حال دون حبّجة الّسر املهين الّتكّتم على العديد من املعلومات من قبل موظفي مركز الّضرائب.ج
.الّتفصيل أكثر يف الرّقابة اجلبائية

: هيكل البحث.10
:لإلجابة  على اإلشكالية الّسابقة ّمت تقسيم املذكرة إىل ثالثة فصول، وفيما يلي تفصيل لذلك

الفصل األول بعنوان اإلطار العام للّنظام احملاسيب املايل، وقد مشل ثالثة مباحث، املبحث األول تطرّقنا 
قواعد الّتقييم يف من خالله من خالله إىل ماهية الّنظام احملاسيب املايل، واملبحث الثّاين ّمت الّتفصيل 

ث الثّالث ّمت الّتعرف على القواعد املالية املعروضة ، ويف املبحوالّتسجيل احملاسيب حسب الّنظام احملاسيب املايل
.وفق هذا الّنظام

الفصل الثّاين بعنوان فعالية الّنظام احملاسيب املايل يف دعم الرّقابة اجلبائية، وقد مشل ثالثة مباحث، املبحث 
الرّقابة ) أشكال(على أنواع األول تطرّقنا من خالله إىل ماهية الّرقابة اجلبائية، واملبحث الثّاين ّمت الّتعرف

يف كيفية مسامهة الّنظام احملاسيب املايل يف دعم الّرقابة من خالله اجلبائية، أّما املبحث الثّالث فتّم الّتفصيل 
.اجلبائية

الفصل الثّالث بعنوان دراسة ميدانية يف مركز الّضرائب لوالية تيارت، وقد مشل ثالثة مباحث، املبحث 
املبحث الثّاين فصلنا يف كيفية إجراء الّرقابة يف األول ّمت من خالله تقدمي مركز الّضرائب لوالية تيارت، و 

ديد حتديات الرّقابة اجلبائية ودور الّنظام احملاسيب ّمت من خالله حتاملبحث الثّالث اجلبائية يف مركز الّضرائب، و 
.  املايل يف جتاوزها



الفصل األول
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: تمهيد

، واليت أظهرت نقائص املخّطط احملاسيب الوطين ، ولعّل أمهها العديد من الّتطوراتةات اجلزائريشهدت املّؤسس

غريها، وهلذا جند أّن اجلزائر  و عدم متاشيه مع الّتطورات احلاصلة على املستوى العاملي منها حرية الّتجارة والعوملة، 

نتج عنه نظام حماسيب مايل جديد يتوافق مع املعايري احملاسبية الّدولية من حيث قد سعت إىل إجراء إصالح حماسيب

.املبادئ، الّتقييم، والكشوف املالية املعروضة، كما ال حيمل سلبيات ونقائص الّنظام احملاسيب الّسابق

:وبناًء على ما سبق يتم الّتطّرق يف هذا الفصل إىل ما يلي

ظام احملاسيب املايل؛ماهية النّ : املبحث األول

قواعد الّتقييم والّتسجيل احملاسيب حسب الّنظام احملاسيب املايل؛: املبحث الثّاين

.عرض القوائم املالية حسب الّنظام احملاسيب املايل: املبحث الثّالث
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.ماهية الّنظام المحاسبي المالي: المبحث األول

من خالل هذا املبحث يتم الّتطرق ملفهوم الّنظام احملاسيب املايل وإطاره الّتصوري، أّما يف املطلب الثّاين فيتم 

.الّتفصيل يف خصائص هذا الّنظام وأهدافه

.الّتصوريهوإطار الماليمفهوم الّنظام المحاسبي: المطلب األول

لّنظام احملاسيب املايل من الّناحية القانونية ومن الّناحية من خالل هذا املطلب يتم الّتطرق إىل مفهوم ا

.االقتصادية، والّتفصيل كذلك يف اإلطار الّتصوري هلذا الّنظام

:مفهوم الّنظام المحاسبي المالي.1

25املؤرّخ يف 11-07القانون يدعى الّنظام احملاسيب املايل يف صلب نصّ : من الّناحية القانونية- 1-1

م جمموعة من اإلجراءات والّنصوص الّتنظيمية اليت تنظّ " ويعّرف على أنّه ، 1باحملاسبة املالية2007نوفمرب 

ربة على تطبيقه وفقا ألحكام القانون ووفقا للمعايري املالية واحملاسبة األعمال املالية واحملاسبية للمؤسّ  سات ا

.2"ليهاالّدولية املتفق ع

عطيات قاعدية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين م" احملاسبة املالية هي :من الّناحية االقتصادية- 1-2

، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعية املالية وممتلكات عددية، يتم تصنيفها، وتقييمها، وتسجيلها

.3"اية الّسنة املاليةوجناعته ووضعية خزينته يف) شخص طبيعي أو معنوي(الكيان 

.01، املادة رقم 74، اجلريدةالّرمسية ، العدد 2007نوفمرب سنة 25مؤرّخ يف 11-07قانون رقم-1
.291، ص06جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد في الجزائر،) IAS/IFRS(متطلبات تطبيق الّنظام المحاسبي الموحد ،كتوش عاشور -2
.26اجلزء األول، مكتبة الّشركة اجلزائرية بودواو، اجلزائر، ص محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الّدولية،شعيب شنوف، -3
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احملاسبية والقوائم املبادئويتضّمن الّنظام احملاسيب املايل للمؤسسات معطيات جديدة حتتوي على مجلة من 

1:املالية، كما يتضّمن

موعات؛.أ تصنيف الكتل احملاسبية وا

حتديد احلسابات؛.ب

وضع القوائم املالية؛.ج

.الّدورة احملاسبيةمحتديد املبادئ احملاسبية اليت حتك.د

:كما حيتوي الّنظام احملاسيب اجلديد على سبع جمموعات أساسية يتم تصنيفها إىل قسمني

.تصنيف الحسابات):01.1(الجدول 

اسم الحسابرقم الحسابالّصنف

حسابات الميزانية

األصول الخاّصة1
القيم الثّابتة2
المخزونات والحسابات الجارية3
الغيرحسابات 4
الحسابات المالية5

حسابات الّتسيير
األعباء6
اإليرادات7

Source :HAMMAM Moussa, comptabilité générale selon le système comptable

financier et les normes IFRS ,Tome1, édition le savoir, ALGER, p 26.

.28-27ص ص مرجع سبق ذكره،، شعيب شنوف-1
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دليال إلعداد املعايري يشّكل اإلطار الّتصوري للمحاسبة املالية :الّتصوري للّنظام المحاسبي المالياإلطار -2

، وتأويلها واختيار الّطريقة احملاسبية املالءمة عندما تكون بعض املعامالت وغريها من األحداث األخرى احملاسبية

.غري معاجلة مبوجب معيار أو تأويل

يقصد مبجال الّتطبيق حتديد الكيانات امللزمة قانونا مبسك حماسبة مالية وفقا للّنظام :مجال الّتطبيق- 2-1

.احملاسيب املايل اجلزائري

1: تلتزم مبسك حماسبة مالية كّل من الكيانات الّتالية:الكيانات الملزمة بتطبيقه-1- 2-1

الّشركات اخلاضعة ألحكام القانون الّتجاري؛.أ

الّتعاونيات؛.ب

يون واملعنويون املنتجون للّسلع واخلدمات الّتجارية وغري الّتجارية إذا كانوا ميارسون نشاطات األشخاص الطّبيع.ج

اقتصادية مبنية على عمليات متكّررة؛

.كّل األشخاص الطّبيعيون واملعنويون اخلاضعني مبوجب نص قانوين أو تنظيمي.د

: ما يلييستثىن من الّتطبيق: الكيانات غير الملزمة بتطبيقه-2- 2-1

؛2األشخاص املعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية.أ

ميكنها مسك حماسبة امعّيناحدً ىعدد مستخدميها ونشاطها ال يتعدّ أعماهلا،الكيانات الّصغرية اليت رقم .ب

؛3مالية مبسطة

1 - HAMMAM Moussa, comptabilité générale selon le système comptable financier et

les normes IFRS ,Tome1, édition le savoir, ALGER, p 23.
.29مرجع سبق ذكره، ص ،شعيب شنوف-2
.05، املادة رقم 74، اجلريدة الرمسية ، العدد 2007نوفمرب سنة 25مؤرّخ يف 11-07قانون رقم-3
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يف احلدود ، 1وتتحّدد أسقف رقم األعمال وعدد املستخدمني ونوعية الّنشاط املطبق خالل سنتني متتاليتني

:الّتالية

. األسقف المحّددة لرقم أعمال وعدد المستخدمين للكيانات الّصغيرة):02.1(الجدول 

الّنشاط اإلنتاجيالّنشاط الّتجارياألسقف
الّنشاط الخدمي 

والخدمات األخرى

ماليين دج3ماليين دج6ماليين دج10رقم األعمال

عدد المستخدمين
أجراء9

-وقت كامل-

أجراء9

-وقت كامل-

أجراء9

-وقت كامل-

Source: HAMINI Allal ,bilan comptable, édition berti, Alger,2003, p 127.

، وهي ترتكز على فوعات ويطلق عليه حماسبة اخلزينةط مبين على أساس املقبوضات واملدالّنظام احملاسيب املبسّ 

بإتّباع؛ مبعىن  أّن املؤسسة الّصغرية ملزمة )إيرادات أو خسائر صافية(لألموال فرت خزينة يربز الّتدفق الّصايف إعداد د

ا حماسبة مبسّ  ا(طة من خالهلا تسجل وبشكل آيل وموثوق منه مقبوضا ، وترتبط مصداقية ومصاريفها) إيرادا

2:هذه الّتسجيالت بالّتايل

؛)مقبوضات(يومية مصاريف ويومية إيرادات يومية وحيدة ، أو (وجود دعم منتظم ملسك يومية اخلزينة -

جامعة أكلي حمند وحلاج، البويرة، ، مذركة ماسرت،الّنظام المحاسبي المالي في ظل مستجّدات معايير اإلبالغ المالي الّدوليةزاوي مسعود، -1

.29، ص2014/2015
، الطّبعة الثّانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، وليةالمحاسبة المعّمقة وفقا للّنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدّ هوام مجعة، - 2

.25، ص2011اجلزائر، 
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االحتفاظ باالعتماد على الّتسجيالت يف يومية أو يوميات اخلزينة ، الوثائق الّتربيرية ذات املصدر الّداخلي أو -

.اخلارجي

ة من جهة ) أوراق نقدية، سندات(توافق اخلزينة جمموعة أموال املنشأة من جهة  ويف البنك أو املؤسسات املشا

.أخرى

ا يف ذلك ش: الفرضيات األساسية والمبادئ المحاسبية- 2-2 ن أهي قواعد عرفية تطّورت مع الّزمن شأ

خرباء (ح يف األصل من طرف املختصني ىل رفض بعضها وظهور أخرى جديدة وهي تقرت ى إممّا أدّ ؛احملاسبة

، وتّتصف هذه املبادئ بالقوة وممثلي خمتلف األنشطة االقتصاديةويّتفق عليها مع مستعملي القوائم املالية ) وهيئات

لن حتظ بالقبول إال ) اخل...جداول، قوائم مالية (حيث أّن البيانات احملاسبية املقّدمة من طرف املؤسسة ،القانونية

.1ثبت تطبيق هذه املبادئ عليهاإذا أ

ا واليت 2007نوفمرب 25املؤرّخ يف 11- 07وقد جاء يف القانون رقم  أهم هذه املبادئ احملاسبية املعرتف 

2:على أساسها يتم إعداد القوائم املالية

البداية لبناء ةومتثل نقطاحملاسبية،تعترب الفروض احملاسبية األساس للعملية : الفرضيات األساسية-1- 2-2

،وهناك فرضيتان أساسيتان 3ل إىل املبادئ احملاسبيةأساس هذه الفروض احملاسبية يتم الّتوصّ هيكل الّنظرية، وعلى

IFRS( :4(تقوم عليهما املعايري ... مها حماسبة االلتزام واستمرارية الّنشاط ومها مصطلحان

.06، املادة رقم 74، اجلريدة الّرمسية ، العدد 2007نوفمرب سنة 25مؤرّخ يف 11-07قانون رقم- 1
.16، دار عبد الّلطيف للطّباعة، اجلزائر، ص-SCF–المحاسبة المالية حسب الّنظام المحاسبي المالي حواس صالح ، - 2
.16، ص2009، اجلزء الثّاين، دار الثّقافة للّنشر والّتوزيع، األردن، مبادئ المحاسبة الماليةهادي رضا الّصفار، - 3
. 52، ص2010، دار متيجة للطّباعة، اجلزائر، - IFRS–المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الّدولية حمّمد بوتني، - 4
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وبتعبري آخر تسّجل فعال،ت على صفقات وأحداث متّ حتضر القوائم املالية اعتمادا : محاسبة االلتزام.أ

وليس عند الّدفع أو القبض للمبالغ املقابلة ، تسجل يف دفاتر احملاسبة العمليات واألحداث احملاسبية عند حدوثها 

.يف ذلك الّتاريخ وتظهر يف القوائم املالية للّدورات اليت وقعت فيها

ة يف تقييم األصول واخلصوم على اعتبار أنّنا نفرتض  أّن هي فرضية أساسية خاصّ : استمرارية الّنشاط.ب

ا ال ترغب وليس هلا الّنية يف الّتوقف ّ ا ليست حتت ضغط جيربها على الّتوقف،املؤسسة مواصلة لنشاطها أل ّ وأ

االستمرارية يف وعندها تقّيم عناصر األصول وعناصر اخلصوم حسب قواعد الّتقييم املعتادة، أّما يف حالة عدم 

.وهذا الّتغري يف قاعدة الّتقييم ال بد أن يشار إليه... الّنشاط فإّن تقييم تلك العناصر يتم حسب قيم الّتصفية 

اية يقصدالأنّه كما  يس فرضا يتعّلق حيث أّن فرض االستمرار ل،باالستمرارية للوحدة احملاسبية إىل ما ال

من املتوقع أن يستمرّ نقطة معّينة من الّزمن حلاضر ، والّتفسري املنطقي له هو أّن يف أيّ ا متعّلق با، وإمنّ باملستقبل

أدىن يفرتض واالستفادة من أصوله احلاضرة ، وكحدٍّ ،ته القائمةاملشروع يف أعماله بصورة تسمح له بالوفاء بالتزاما

ا وتنفيذ استمرار الوحدة احملاسبية لفرتة أطول من عمر أي أصل متتلكه ومبا  يكفي للوفاء بأي التزام من التزاما

.1البنود والّتعهدات القائمة

أصول، (أثر مباشر على الّنتيجة ما دام أّن العناصر املعنية " الفرضية هلا أّن هذهوالذي ينبغي اإلشارة إليه هو 

. 2"لن تكون هلا نفس القيمة يف حالة االستمرار أو الّتوقف عنه) خصوم

بدائل الّتطبيق ومتّثل األحكام العاّمة اليت جيب الّرجوع إليها لالختيار فيما بني:المحاسبيةالمبادئ-2- 2-2

.32هادي رضا الّصفار، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.52، مرجع سبق ذكره، صحمّمد بوتني- 2
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ا متثل املرجع الذي حيتكم إليه يف حسم أيّة خالفات تنشأ عن مزاولة املهنة احملاسبيةالعملي املتاحة، وبالّتايل فإ ّ1 ،

2:وتتمّثل هذه املبادئ فيما يلي

هو مصطلح حماسيب حيث يعترب الّنظام األساسي واملعياري املستعمل من طرف املؤسسة : مبدأ القيد المزدوج.أ

م املالية، و ينصّ  مبدأ القيد املزدوج على أّن أّي عملية حماسبية تتم بني حسابني على األقل، لتسجيل حركا

.أحدمها مدين واآلخر دائن

طبقا هلذا املبدأ يتم قياس تكلفة األصول مبقدار الّتضحيات االقتصادية أو املبالغ : بدأ الّتكلفة الّتاريخيةم.ب

ا فعال يف املستندات .اليت دفعتها املؤسسة فعال القتناء هذه األصول وبالقيم املثبتة 

اية األمر إّن كثري من الباحثني يرون أّن الّتمسك الّدائم مببدأ الّتكلفة الّتارخيية من قبل املستخدمني يشكّ  ل يف  

قيدا على مالءمة البيانات احملاسبية لعملية اّختاذ القرارات خصوصا يف الفرتات املالية اليت ترتفع فيها معّدالت 

.وتصبح حينئذ الفوارق كبرية جدا بني الّتكلفة الّتارخيية لألصل وتكلفة إحالله،الّتضخم االقتصادي

من حاالت عدم الّتأكد احمليطة واملالزمة لكثرياملاليةِ و القوائمِ دُّ عِ بد أن جتابه مُ ال:مبدأ الحيطة والحذر.ج

ويقصد مببدأ احليطة واحلذر تبين درجة من احلذر يف حتصيلها،، مثل قابلية الّديون املشكوك يف األحداث والظّروف

أو الّتقليل لاللتزامات وضع الّتقديرات املطلوبة يف ظل عدم الّتأكد حيث ال ينتج عنها تضخيم لألصول والّدخل 

.واملصروفات

أو وضع خمصصات مبالغ فيها، أو تقليل معتمد لألصول سريّة ممارسة احليطة واحلذر ال يعين خلق احتياطات 

واملداخيل أو مبالغة معتمدة لاللتزامات واملصروفات، حيث عندها ال تكون القوائم املالية حمايدة ، وعليه لن متلك 

.33هادي رضا الّصفار ، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.16، مرجع سبق ذكره، صحواس صالح - 2
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.املوثوقيةخاصية 

2:حث على معاجلة األعباء والنواتج من خالل، فهو يب1ويقوم هذا املبدأ على أساس تسجيل اخلسائر احملتملة

عدم االعرتاف بالّنواتج إال عندما تكون مؤّكدة؛-

.جيب االعرتاف بالعبء إذا كان حمتمال-

عمال الّدورة املالية إثر مقابلة اإليرادات يهدف هذا املبدأ بتحديد نتيجة أ: مبدأ مقابلة اإليرادات بالّنفقات.د

احملّققة خالل الفرتة بالّنفقات املستفيدة خالهلا، حيث يلتزم احملاسب عند إصدار القوائم املالية بأن تكون إيرادات 

ة سة املباشرة وغري املباشرة مرتبطة مبا يقابلها من تكاليف هذه املقابلة، هي نتيجة لتطبيق مبدأ استقاللياملؤسّ 

.3الّسنوات املالية

يقتضي قياس نتيجة الّنشاط االقتصادي الذي تقوم به املؤّسسة واملتعّلق بدورة معّينة : مبدأ استقاللية الّدورات.ه

اوذلك عن طريق مقابالت إيرادات ،دون تداخل بالّدورات األخرى ، وذلك بصرف الّدورة باملصاريف املتعّلقة 

، أو خالهلا رتة الّسابقة عن الّدورة املعنيةالّتقديري، أو عدم إمتامه إذا كان ذلك قد ّمت يف الفالّنظر عن إمتام الّسداد 

. 4، وهذا أّدى إىل ما يسمى بالّسنوات اجلردية

قّر مبدأ حبيث يُ يعترب هذا املبدأ جديد يف اجلزائر : مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الّشكل القانوني.و

املايل وليس تغليب الواقع املايل على الّشكل القانوين يف أنّه ينبغي الّتعامل مع األحداث االقتصادية حسب الواقع 

.30شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.35ق ذكره، صهوام مجعة ، مرجع سب- 2
.16، مرجع سبق ذكره، صحواس صالح- 3
.17-16، مرجع سبق ذكره، ص ص حواس صالح- 4
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.1فمن خالل هذا املبدأ ميكن تسجيل قرض اإلجيار ضمن عناصر امليزانية القانوين،حسب الظّاهر 

حبيث يتم استعمال نفس طرائق ) املداومة( لطّرائق احملاسبيةيعتمد هذا املبدأ على احلفاظ على ا: مبدأ المداومة.ز

.2الّتقييم احملاسيب خالل الّدورات احملاسبية

.3، أو بني اإليرادات واألعباءملقاصة بني عناصر األصول واخلصومينبغي عدم ا: مبدأ عدم المقاصة.ح

احملاسبية، فاألمهية الّنسبية للمعلومة اليت يتم هذا املبدأ يشكل حدا لشمولية املعلومات : مبدأ األهمية الّنسبية.ط

ر على القرارات االقتصادية املّتخذة من قبل مستخدمي البيانات إعدادها عندما يكون تركها أو عدم دقّتها يؤثّ 

.4املالية

.أهداف الّنظام المحاسبي الماليخصائص و :المطلب الثّاني

5:الّنظام احملاسيب بثالثة خصائص أساسية هييتمّيز : خصائص الّنظام المحاسبي المالي.1

، لضمان IFRS/IASيل ملطابقة املمارسة احملاسبية املالية مع املمارسة العاملية، ضمن مرجعية اختيار البعد الدوّ .أ

الّتكّيف مع االقتصاد املعاصر وإنتاج معلومات مفّصلة تعكس بصدق الوضعية املالية للمؤّسسة؛

.31مرجع سبق ذكره، ص، شعيب شنوف- 1
.30مرجع سبق ذكره، ص، شعيب شنوف- 2
.31مرجع سبق ذكره، ص، شعيب شنوف- 3
.35هوام مجعة ، مرجع سبق ذكره، ص- -4
، ماجستري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، واإلفصاح عن عناصر القوائم المالية في ظل الّنظام المحاسبي الماليزين عبد املالك، القياس - 5

.08، ص2014/2015
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احملاسيب املايل على نصوص صرحية وواضحة ملبادئ وقواعد الّتسجيل، وطرق القياس، وإعداد حيتوي الّنظام .ب

القوائم املالية، وهذا ما حيّد من الّتأويالت اخلاطئة اإلدارية والإلدارية؛

.يوّفر الّنظام احملاسيب املايل معلومات مالية واضحة ، ومتوافقة قابلة للمقارنة واّختاذ القرارات.ج

هناك أهداف تسعى الّدولة إىل حتقيقها من خالل تطبيق الّنظام احملاسيب : لّنظام المحاسبي الماليأهداف ا.2

:املايل، ومن بني هذه األهداف جند

؛)تبادل دويل(حتقيق الرّبح عن طريق توليد الثّروة الوطنية .أ

البقاء ومقاومة املنافسة الّدولية؛.ب

الفوز باألسواق الّدولية؛.ج

، ذات مصداقية، قابلة للمقارنة، وتساعد مبمّيزات واضحة وسهلة الفهم، مفيدة، ذات موثوقيةومات إنتاج معل.د

م ؛1مستخدميها يف اّختاذ قرارا

توحيد اإلفصاح أي تقدمي قوائم مالية ذات حمتوى كاف ومالئم وخايل من األخطاء اجلوهرية؛.ه

زائر من خالل جتنيبه مشكل اختالف الطّرق تسهيل العمل احملاسيب للمستثمر األجنيب أمال يف جلبه إىل اجل.و

احملاسبية؛ 

مات املالية والّتجارية العاملية؛تعزيز مكانة وثقة اجلزائر لدى املنظّ .ز

؛)حوكمة الّشركات(العمل يف ترسيخ أسس احلكم الرّاشد يف املؤسسات .ح

؛2القتصادية واحملاسبيةاملساعدة على منو ومردودية املؤسسات من خالل متكينها من معرفة أحسن اآلليات ا.ط

1-SAHRAOUI Ali, comptabilité financière, Berti édition, Alger,2011,p32.
.11مرجع سبق ذكره، صحمّمد بوتني، - 2
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واحلسابات االقتصادية لقطاع املؤسسات على املستوى الوطين من ،املساعدة يف إعداد البيانات اإلحصائية.ي

؛1معلومات تّتسم باملوضوعية واملصداقيةخالل

اجلبائية يسمح بتسجيل وبطريقة موثوق منها وشاملة جمموع تعامالت املؤسسة مبا يسمح بإعداد الّتصاريح .ك

؛2مبوضوعية ومصداقية

القوائم املالية بغرض اإليصال الّدوري إىل كّل من املسّريين دل اهلدف األساسي يف احملاسبة املالية يف إعدايتمثّ .ل

، املقرضني ، وكّل من هلم فائدة من االّطالع على هذه القوائم إلعداد الّتشخيص املايل للمؤسسة ، يتم ،الّشركاء

3:ذ القرارات املالئمة ، إال أّن هذا اهلدف ال ميكن بلوغه إال بتوفري جمموعة من الّشروط تتمثل يفعلى ضوئه اّختا

قها متثيال لألحداث بصدق وبشكل ال يدع فرتض يف القوائم املالية ومالحِ يُ صادقة،أن تكون املعلومات -

جماال للّنزاع؛

سات اليت ، ولكن كذلك بني جمموعة من املؤسّ تسمح هذه املعلومات بإعداد مقارنات ليس فقط عرب الّزمن -

، وأن تكون موبنفس طرق الّتقيي،دفرتض أن تـَُقدَّم القوائم املالية بشكل موحَّ ىل نفس القطاع، وهو ما يُ إتنتمي 

.مكّملة مبعلومات أخرى مفصلة لضمان الّصحة يف املقارنة

، مذكرة ماسرت، جامعة أكلي حمند وحلاج، البويرة، أثر تطبيق الّنظام المحاسبي المالي على الّنظام الجبائيرمحي عادل، العناين إبراهم، -1

.27، ص 2014/2015
.292مرجع سبق ذكره، ص، كتوش عاشور- 2
.208، مرجع سبق ذكره، ص حواس صالح - 3
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.حسب الّنظام المحاسبي الماليقواعد الّتقييم والّتسجيل المحاسبي : المبحث الثّاني

يقصد بتقييم عناصر القوائم املالية حتديد املبلغ املايل للعنصر وتسجيله يف امليزانية أو يف حسابات 

.وتوجد قواعد عاّمة  وأخرى خاصة للّتقييم والّتسجيل احملاسيب.1الّنتائج

.قواعد عاّمة للّتقييم والّتسجيل المحاسبي: المطلب األول

لس : عد تسجيل عناصر القوائم الماليةقوا.1 توّفر الّشرطني الّتاليني حىت يسجل IASBينبغي حسب ا

يف القائمتني املاليتني أي امليزانية وحسابات الّنتيجة، هذان ) أصل، خصم، أموال خاصة، إيرادات ، أعباء(

2:الّشرطان يتمثالن فيما يلي

املستقبلية، املرتبطة بالعنصر تدخل إىل املؤسسة أو خترج منها؛هناك احتمال أّن امليزة االقتصادية -

. مبصداقية) تقييمها(للعنصر تكلفة أو قيمة اليت ميكن حتديدها -

3:وتتمّثل طرق الّتسجيل يف اآليت

ل األصل يف امليزانية إذا توّفر الّشرطان احتمال حصول املؤسسة على املزايا يسجّ :تسجيل األصول- 1-1

وعليه أّن إذا  مبصداقية،االقتصادية املستقبلية املرتبطة باألصل، وأّن األصل املعين له تكلفة أو قيمة ميكن حتديدها 

ىل إاملرتبطة بالعنصر بعد الّدورةمصاريف دفعت ولكن من غري احملتمل أن تنتقل املزايا االقتصادية كانت هناك 

.املؤسسة فإّن املصاريف املدفوعة تسّجل كأعباء يف حساب الّنتيجة

. 39هوام مجعة، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.57ص مرجع سبق ذكره،حمّمد بوتني، - 2
.59-57ص ص مرجع سبق ذكره،حمّمد بوتني، - 3
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ل اخلصم يف امليزانية إذا كان هناك احتمال خروج موارد ممثلة ملزايا اقتصادية ناجتة يسجّ :تسجيل الخصوم- 1-2

.عن الّتخلص من التزام حايل ومبلغه ميكن حتديده مبصداقية

يسّجل إيرادا يف حساب الّنتيجة إذا كانت هناك زيادة يف املزايا االقتصادية املستقبلية :اإليراداتتسجيل - 1-3

.أصل أو تناقص خصم، وهذا اإليراد ميكن حتديده مبصداقيةآتية من تزايد 

ل عبء يف حساب الّنتيجة إذا كان هناك نقصان يف املزايا االقتصادية املستقبلية جّ يس:تسجيل األعباء- 1-4

.ملرتبطة آتية بتناقص أصل أو تزايد خصم مع إمكانية حتديده مبصداقيةا

طريقة الّتقييم هي عملية تقدير تؤثّر على القيمة املفرتضة : القواعد العاّمة لتقييم عناصر القوائم المالية-2

هذه ، وهي تقوم بشكل عام على أساس الّتكلفة الّتارخيية، لكن ميكن أن تكونعينبشكل صحيح للعنصر امل

القيمة العادلة، القيمة احلالية، قيمة : العملية يف بعض االعتبارات ولعناصر معّينة بطرق تقييم أخرى منها

.، وفيما يلي يتم الّتفصيل يف طرق الّتقييم1اخل...االستخدام

2:وتتمّثل يف: الّتقييم بالّتكلفة الّتاريخية- 2-1

ضمن األصول يف امليزانية عند تسجيلها تتكون من بعد طرح الّتكلفة الّتارخيية للموجودات والّسلع املسّجلة.أ

ة :الّرسوم املسرتدة واحلسومات الّتجارية ، الّتخفيضات وعناصر أخرى مشا

بالّنسبة للموجودات احملصل عليها كمسامهة بالطّبيعة ، بقيمة املسامهة؛-

تاريخ الّدخول؛بالّنسبة للموجودات احملّصل عليها بدون مقابل بالقيمة العادلة عند -

SAHRAOUI Ali, op cité, p p 13-14. -1

.39هوام مجعة، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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ة تسّجل بالقيمة العادلة لألصول املستلمة، واألصول - املوجودات اليت ّمتت مبادلتها فاألصول غري املتشا

املتماثلة تسجل بالقيمة احملاسبية لألصول اليت ّمتت مبادلتها؛ 

بالّنسبة للموجودات أو اخلدمات املنتجة من قبل املنشأة بتكلفة إنتاجها؛-

،ويتمّثل املبلغ فيما سيخرج )الّديون(م مببلغ الّسلع احملّصل عليها اليت نشأت عنها هذه اخلصوم تسّجل اخلصو .ب

.من اخلزينة أو أشباه اخلزينة لتغطية اخلصم

1: وتتمّثل يف: الّتقييم بالّتكلفة الحالية- 2-2

اخلزينة الواجب الّدفع للحصول على األصل أو أصل مشابه له أشباهتقّيم األصول وتسّجل مببلغ اخلزينة أو .أ

حايل؛

.تقّيم اخلصوم وتسّجل مببلغ اخلزينة أو أشباه اخلزينة.ب

:وتتمّثل يف: الّتقييم بالّتكلفة القابلة للّتحقيق- 2-3

يقّيم األصل ويسّجل مببلغ اخلزينة أشباه اخلزينة الذي ميكن قبضه إذا أريد بيعه حاليا؛  .أ

ويف ظروف عادية للّتخلص من ) دون حتديث(خلصم مببلغ اخلزينة أو أشباه اخلزينة الذي ينتظر دفعه يسّجل ا.ب

. االلتزام

:وتتمّثل يف: الّتقييم بالقيمة الحالية- 2-4

ل األصل بالقيمة احلالية للمداخيل الّصافية املستقبلية اليت حتّققها املؤسسة خالل نشاطها العادي؛يقّيم ويسجّ .أ

بالقيمة احلالية للّتدفقات الّصافية اخلارجية املستقبلية للّتخلص من االلتزام خالل نشاط تسّجل اخلصوم.ب

.املؤسسة العادي

.60-59ص ص مرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 1
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.القواعد الخاّصة للّتقييم والّتسجيل المحاسبي: المطلب الثّاني

: قواعد الّتقييم والّتسجيل المحاسبي للّتثبيتات.1

الّتثبيتات املادية عبارة عن أصول ثابتة مادية )IAS16(ويل حسب املعيار احملاسيب الدّ : الّتثبيتات المادية- 1-1

ا بوسائلها اخلاصة من أجل االستعمال يف عملية إنتاج الّسلع أو اخلدمات، إلجيارها  اقتنتها املؤسسة أو أنشأ

للغري ، حيث مدة االستعمال تتجاوز الّدورة املالية الواحدة ،ينتظر من استعماله حتقيق منافع اقتصادية مستقبلية، 

.211/وتسّجل الّتثبيتات املادية يف حـ

تسّجل الّتثبيتات املادية يف تاريخ حدوث احلدث ، وهذا احرتاما لفرضية حماسبة االلتزام ، وليس تاريخ تسديد .أ

؛2قيمتها

3:عند تاريخ الّدخول إىل الّذمة املالية للمنشاة تتحّدد قيمة املوجودات وتسّجل حماسبيا وفقا للّشروط الّتالية.ب

تسجل بتكلفة الّشراء؛املوجودات املقتناة مبقابل -

املوجودات املنتجة من قبل املنشأة تسّجل بتكلفة اإلنتاج؛-

.املوجودات املقتناة بدون مقابل تسّجل بقيمتها البيعية-

سعر شراء صايف من كّل (تقّيم األصول الثّابتة املادية يف حالة توفر شروط تسجيلها كأصل بتكلفة شرائها .ج

غري القابلة وكّل الّرسوم ) خفيضات الّتجارية واملالية مبا يف ذلك خصم حتصيل الّدفع وحقوق اجلمارك إن وجدتالتّ 

4:ىل تكلفة الّشراء هذه الّتكاليف املباشرة اليت يتطّلب دفعها لتصبح جاهزة لالستعمال خاّصةويضاف إلإلرجاع،

.69مرجع سبق ذكره، صحواس صالح ، - 1
.98ص مرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 2
.47هوام مجعة، مرجع سبق ذكره، ص- 3
.99-98ص صمرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 4
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؛)الّتسليم(الّشحن والّتفريغ : تكاليف إيصاهلا-

مصاريف إقامتها وتركيبها؛-

اية املطاف - يئة املكان بعد (مصاريف الّتخلص منها اليت تعود على عاتق املؤسسة يف  مصاريف إقالعها و

ا مصاريف إقامة األصل أو استعماله لفرتة معّينة خارج استعماله يف إنتاج املخزونات؛)نزعها ّ ؛ إ

؛)مصاريف املوّثق، اخلرباء واملتخصصني إن وجدت(صل بعض مصاريف األتعاب املرتبطة باحلصول على األ-

مصاريف مستخدمني مرتبطة بشكل مباشر باحلصول على األصل؛-

.مصاريف اختيارات الّتشغيل-

، تكاليف إقامة مركب جديد وإنتاج منتج جديد(:ويستثىن وال تدخل يف تكلفة األصل املصاريف الّتالية

تكاليف ترحيل أو إعادة تنظيم طالقها ومصاريف ما قبل االستغالل، خسائر استعماهلا األوىل، مصاريف ان

قروض احلصول على األصل إال إذا استعملت أي تكاليف القرض ّنشاطات أو جزء من هذه الّنشاطات،و ال

).تكاليف القروضIAS23املؤسسة ما يقرتحه املعيار 

بت ماديا مقابل أصول غري نقدية يف نفس الوقت يقّيم األصل الثّابت حيدث أن تتبادل املؤسسة األصل الثّا.د

أو ...الّتبادل احلاصل ال متثل حقيقة جتاريةاملادي الذي حّصلت عليه املؤّسسة بالقيمة العادلة ما عدا حالة كون 

اصل عليه أو القيمة أنّه يستحيل قياس القيمة العادلة مبصداقية سواء كان ذلك بالّنسبة للقيمة العادلة لألصل احل

.العادلة لألصل املعطى يف إطار الّتبادل

ا هي القيمة العادلة لألصل املقّدم يف إطار الّتبادل إال إذا كانت القيمة  إّن القيمة العادلة اليت جيب األخذ 

لعادلة فإنّه يقّيم العادلة لألصل الذي مت احلصول عليه أكثر واقعية ، وإذا تعّذر قياس األصل احلاصل عليه بالقيمة ا
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؛1ويظهر بصايف القيمة احملاسبية لألصل املقّدم يف إطار الّتبادل

بطريقتني مها الّتكلفة وإعادة األصول الثّابتة املادية تقّيم يف البداية حبسب تكلفة االقتناء ، كما تقّيم فيما بعد .ه

2:الّتقييم

:حتّدد القيمة احملاسبية لألصل حسب هذه الطّريقة كما يلي:طريقة الّتكلفة-

: حتّدد القيمة احملاسبية لألصل حسب هذه الطّريقة كما يلي: طريقة إعادة الّتقييم-

ا املبلغ الذي ميكن أن تبادل به بني أطراف جّيدة  ّ وتعّرف القيمة العادلة لألصل حسب املعايري الّدولية على أ

ةاالّطالع متفامهة وتعمل يف إطار شروط  إذا كان هناك املنافسة العادية ، وهي سعر الّسوق احلايل للّسلع املتشا

، فاالتّفاق أن يعاد تقيم هذه األصول طّبيعة اخلاصة لبعض أنواع األصولوإذا مل يكن هناك سوق والسوق

قياس القيمة العادلة بالّتكلفة الّتعويضية الّصافية من االهتالكات، ويشرتط يف تطبيق طريقة إعادة الّتقييم إمكانية 

مبصداقية ، كما يشرتط تطبيق الطّريقة من دورة إىل أخرى، وتطّبق بصفة منتظمة على مجيع األصول الثّابتة املادية 

.102ص مرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 1
.103-102ص صمرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 2

خسائر القيم–االهتالكات -الّتكلفة الّتاريخية= القيمة المحاسبية 

خسائر القيم –االهتالكات  المستقبلية  - القيمة العادلة بتاريخ إعادة الّتقييم= القيمة المحاسبية 
المستقبلية
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موعة ، وجيب تطبيقها كّلما تطّلب األمر ذل صل القيمة العادلة لأل، أي كّلما كانتكاليت تنتمي إىل نفس ا

.معترب عن القيمة احملاسبية لألصلمه ختتلف بشكل ياملعاد تقي

.ميكن تلخيص كيفية تسجيل وحتديد قيمة األصول الثّابتة املادية على الّنحو اآليتوعليه 

".الّتثبيتات المادية"IAS16مجال تطبيق المعيار  ):01.1(الّشكل

.97ص، ، مرجع سبق ذكره-IFRS–المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الّدولية حمّمد بوتني، :المصدر

الّتثبيت املعنوي هو أصل غري IAS38حسب املعيار احملاسيب الّدويل): غير المادية(الّتثبيتات المعنوية - 1-2

طار نشاطها العادي مثل إمراقب ومستعمل من طرف املؤّسسة يف ملموس،واليت ليس هلا وجود مادي ... نقدي 

اخل،...براءة االخرتاع ، العالمات الّتجاريةشهرة احملل ، حقوق الّتأليف  ا ومن شروط االعرتاف  ّ كانت من إذا  أ

، كما يتم مكان قياس تكلفة األصل بشكل صادقإذا كان باإلتأيت بتدفقات اقتصادية مستقبلية، أو احملتمل أن

.21/وتسّجل الّتثبيتات املعنوية يف حـ، 1عات مدروسةعلى توقُّ تقييم احتمال املنافع االقتصادية بناءً 

.69سبق ذكره، ص، مرجع -SCF–المحاسبة المالية حسب الّنظام المحاسبي المالي حواس صالح ، - 1

تقييم األصول الثّابتة المادية

بداية تقييم بحسب الّتكلفة 
)ات ألجل إن وجدتيدتحديث، تسد(

تقييم األصول الثّابتة المادية

الّتكلفة )القيم العادلة(إعادة تقييم  
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بداية بتكلفته، املادي يف األصليقّيم األصل الثّابت غري: تقييم األصل المادي الثّابت في البداية-1- 1-2

1:ويفرق بني أربع حاالت لكّل حالة طريقتها يف حتديد الّتكلفة، وهي

: الحصول على األصل منفردا.أ

.الّتكاليف املباشرة امللحقة بالعملية+ سعر الّشراء )= تكلفة الّشراء(تكلفة احلصول عليه -

.مبا يف ذلك خصم تعجيل الّدفعسعر الّشراء صاٍف من كّل الّتخفيضات= سعر الّشراء

األتعاب غري املباشرة +بداية تشغيل األصل املعينتكاليف املستخدمني القائمني على = الّتكاليف املباشرة

.اختبارات سري األصل+

ليف تكا(:إذا كان الّدفع ألجل، ويستثىن وال تدخل يف هذه الّتكلفة الّتكاليف الّتالية: تحديث الّتكلفة-

خسائر العمليات اريف اإلدارية واملصاريف العاّمة،املصا، تكاليف حتويل نشاط ممبا يف ذلك اإلشهار،االنطالق 

)عند البداية

املباشرة،يقّيم األصل الثّابت غري املادي املنتج داخل املؤّسسة بتكلفة اإلنتاج الّتكلفة : جني األصل داخليا.ب

من اعرتافها بصفة األصل املعين كامل، ثابت، غري مادي ؛ وتبدأ املؤسسة يف حساب تكلفة اإلنتاج هذه ابتداءً 

. أي عندما تستطيع تقدمي الربهان؛ أي توفر الّشروط الّسابقة

.فال تدخل يف تكلفة اإلنتاج) مصاريف ما قبل مرحلة الّتطوير (أّما املصاريف الّسابقة 

ستخدمني، حقوق الّتسجيل واهتالك شهادات والّتكاليف املباشرة هي تكاليف املواد واخلدمات ، تكاليف امل

وتستثىن من تكلفة اإلنتاج، وال تدخل فيها املصاريف اإلدارية، . االخرتاع املستعملة يف جين هذا األصل

.136ص، مرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني،- 1
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، خسائر العمليات األولية، مصاريف تكوين املستخدمني )إال إذا كانت مباشرة لألصل املعين(واملصاريف العاّمة 

.ملباشرةوالّتكاليف غري ا

إذا كان األصل غري املادي حمل تبادل فإنّه يقّيم ويسّجل بالقيمة العادلة، أّما إذا تعّذر األمر : تبادل األصل.ج

األصل اخلارج من املؤّسسة (أي عدم إمكانية حتديد القيمة العادلة مبصداقية لألصلني املعطى واحلاصل عليه 

.ى عنهاحلاصل عليه بالقيمة احملاسبية لألصل املُتخليسّجل األصل الّداخل ) واألصل الّداخل إليها

يقّيم األصل الثّابت غري املادي الذي مت احلصول عليه يف إطار جتميع :الحصول على األصل نتيجة تجميع.د

.شركات بالقيمة العادلة لألصل مبصداقية

تقّيم األصول الثّابتة غري املادية بعد تقييمها األول بطريقني :يتقييم األصل بعد الّتقييم األول-2- 1-2

.1تتمثالن يف طريقة الّتكلفة وطريقة إعادة الّتقييم ، وفيما يلي تفصيل لذلك 

: حتسب القيمة احملاسبية لألصل الثّابت غري املادي كما يلي:طريقة الّتكلفة-

: حتسب القيمة احملاسبية لألصل الثّابت غري املادي كما يلي: طريقة إعادة الّتقييم-

:وحتّدد القيمة العادلة اعتمادا على سوق األصل ومعايري هذا الّسوق هي 

املتداولة بني هذا الّسوق؛جتانس العناصر .أ

.138صمرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 1

مجموع خسائر القيم–مجموع االهتالكات –الّتكلفة= القيمة المحاسبية 

تكلفة أعيد تقييمها حسب القيمة العادلة = القيمة المحاسبية 
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وجود وبصفة دائمة بائعني ومشرتين متفامهني وحتت نفس الظّروف؛.ب

.توفر أسعار عمومية.ج

. يغادر األصل الثّابت غري املادي املؤسسة ودفاترها إذا بيع أو أصبح ال جيين أيّة مزايا اقتصادية مستقبلية

:ا يليوحتسب نتيجة الّتنازل ويظهر يف حساب الّنتيجة كم

:الّتثبيتات المالية- 1-3

1:تتمّثل يف أربعة أنواع هي: أنواع الّتثبيتات املالية-1-3-1

موعة : سندات المساهمة .أ ا وتسّجل حماسبيا يف ا ؛ حسابات 2هذه الّسندات موّجهة ألجل االحتفاظ 

.مسامهات وديون مرتبطة باملسامهات26الّتجهيزات يف اجلانب املدين من حساب 

هذه الّسندات موّجهة لتحقيق مردودية معقولة للمنشأة يف املدى الّطويل : سندات الّتجهيز لنشاط الحافظة.ب

موعة على األقل تس سندات 273حسابات الّتجهيزات يف اجلانب املدين من حساب 2ّجل حماسبيا يف ا

.جتهيز لنشاط احلافظة

موعة : سندات تجهيز أخرى موّجهة ألجل االحتفاظ بها.ج حسابات الّتجهيز لنشاط احلافظة 2تسّجل يف ا

).زينةالتزامات أو سندات خ(سندات ممثّلة حلقوق دين 272أو ) حق امللكية(

.50تسّجل حماسبيا يف اجلانب املدين من حساب :سندات الّتوظيف.د

:يتم الّتسجيل احملاسيب لألصول املالية وفق ما يلي:التسجيل المحاسبي لألصول المالية-2- 1-3

.91هوام مجعة، مرجع سبق ذكره، ص- 1

.إيراد أو عبء= القيمة المحاسبية-اإليراد الّصافي لخروج األصل
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شرائها،عند تاريخ الّدخول إىل األصول املالية تسّجل حماسبيا بتكلفة : الّتسجيل األولي لحافظة الّسندات.أ

واليت هي القيمة العادلة للمقابل املدفوع مبا فيها مصاريف الّسمسرة، الّرسوم غري املسرتدة، ومصاريف البنك؛ 

:مبعىن

بتكلفتها عند الّشراء إذا ّمت شراؤها مبقابل؛ -

بقيمتها البيعية إذا ّمت شراؤها بدون مقابل؛-

.ل عليها كحّصة مقّدمةبقيمتها البيعية إذا ّمت شراؤها بواسطة مبادلة أو ّمت احلصو -

تقوم املؤسسة بتحديد قيمة هذه احلافظة عند اجلرد ، هذه القيمة تساوي قيمتها : الّتسجيل عند الجرد.ب

.احلالية ، هذه القيمة هي القيمة األكرب من القيمة البيعية أو القيمة االستعمالية

: تسجيل الّتنازل عن الّسندات يتم مبرحلتني:خروج الّسندات من الميزانية. د

تثبيت سعر الّتنازل؛-

.خروج القيمة احملاسبية للّسندات املتنازل عنها وعند االقتضاء اسرتجاع الّدين-

تعترب املخزونات من ضمن األصول املتداولة وتشمل :  قواعد الّتقييم والّتسجيل المحاسبي للمخزونات.2

، ومدة بقاءها يف املؤسسة مهما 1والبضائع واملنتجات مبختلف أنواعها  القابلة للّتخزيناملواد األولية ، والّلوازم

تقّيم املخزونات يف العادة مرتني مرة، و 2إذ تتحّول إىل نقود وجتّدد) دورة االستعمال(شهرا 12طالت ال تتعّدى 

اية الّدورة؛ عند إدخاهلا إىل املخازن ، ومرة عند جردها يف 

: حيث يتم حساب تكلفة املخزونات كما يلي:المخزونات عند اإلدخالتقّيم - 2-1

.87شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.166صمرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 2
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.والّشكل الّتايل يبّني مكونات هذه الّتكلفة

.مكونات تكلفة المخزون):02.1(الّشكل 

.167ص،2010دار متيجة للطباعة،اجلزائر،- IFRS-احملاسبة املاليةو معايري احملاسبة الدولية، حمّمد بوتني:المصدر

حيث تدرس املؤسسة مدى تدهور قيم املخزونات، وذلك مبقارنة القيمة :تقييم المخزونات عند الجرد- 2-2

للمخزون املعين مع تكلفة إدخاله؛ حيث يقّيم املخزون عند اجلرد باملبلغ األصغر ما بني الّصافية القابلة للّتحقيق

.مبلغ القيمة الّصافية القابلة للّتحقيق وتكلفة املخزون عند احلصول عليه،املبلغني

تكلفة المخزون

:تكلفة الحصول على المخزون

سعر الّشراء؛- 
رسوم غير قابلة لالسترجاع؛- 
نقل، شحن وتفريغ؛- 
تكاليف أخرى مباشرة واجبة؛- 
الّتحميل مع طرح كل أنواع الّتخفيضات - 

.بما في ذلك الخصم

:تحويل المخزوناتتكلفة

تكاليف مباشرة مرتبطة بالوحدات اإلنتاجية - 
؛)الخ...العاملةاليد (

تكاليف إنتاج غير مباشرة ثابتة ومتغّيرة؛- 
مصاريف تّم حسابها حسب الّنشاط - 

العادي لإلنتاج؛ أي أّن تكلفة البطالة أو 
ربح زيادة الفعالية النّاتجة عن طريقة 

.الّتحميل العقالني

تكـــاليف أخـــرى ناتجـــة عـــن حالـــة + تكلفـــة تحويلـــه +تكلفـــة الحصـــول عليـــه = تكلفـــة المخـــزون 
.المخزون ومكان تواجده
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: وحتسب القيمة الّصافية القابلة للّتحقيق للمخزون كما يلي

:االهتالكات.3

ستخدام أو التآكل أو القدم، إّن االهتالك هو اخنفاض قيمة االستثمارات نتيجة  اال:االهتالكتعريف - 3-1

االهتالك هو استهالك املنافع :" فقد عّرف االهتالك كالّتايل 07-121الّنظام احملاسيب املايل ويف املادة أّما

االقتصادية املرتبطة بأصل عيين أو معنوي، ويتم حسابه كعبء ، إال إذا كان مدجما يف القيمة احملاسبية ألصل 

.1"أنتجه الكيان نفسه

:يشرتط يف مجيع أنظمة االهتالك ما يلي: الّشروط العاّمة لخصم االهتالكات- 3-2

أن تكون قاعدة إهتالك االستثمارات املشرتاة حمّددة بالقيمة األصلية، أو سعر االقتناء مضافا إليه املصاريف .أ

اليت تستعمل يف نشاط خاضع امللحقة ، أي تكلفة الّشراء خارج الّرسم على القيمة املضافة بالّنسبة لالستثمارات 

يف نشاط غري خاضع للّرسم على القيمة املضافة فإّن قاعدة ، أّما إذا كان الغرض من شرائها هو استخدامها للّرسم

.االهتالك حتّدد على أساس تكلفة الّشراء مبا فيها الّرسم

2:تتمّثل طرق االهتالك فيما يلي: هتالكطرق اال- 3-3

.89، ص2014، الطّبعة الثّانية، اجلزائر، المحاسبي الماليالمحاسبة المعّمقة وفق الّنظام ،عبد الرمحن عطية- 1
، 2013اجلزء الثّاين، الطّبعة األوىل، منشورات كليك، والمعايير الّدولية، SCFالواضح في المحاسبة المالية وفق ر بيع حنيفية، وآخرون، - 2

..286-285ص ص 

الّتكلفة المقّدرة –سعر البيع المقّدر في إطار الّنشاط العادي = القيم الّصافية القابلة للّتحقيق 
. الّتكاليف المقّدرة الّضرورية لتحقيق عملية البيع- إلنتاج المخزون
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من قانون الّضرائب املباشرة على أّن هذه الطّريقة تطّبق174تنص املادة : طريقة االهتالك الخطي-1- 3-3

ة بالّتساوي على عدد سنوات عمرها حبيث يوزّع تدين قيمة هذه األخري على مجيع األصول الثّابتة القابلة لالخنفاض 

).عدد الّسنوات/القيمة األصلية:(اإلنتاجي ، وذلك حسب قسط سنوي ثابت والذي يساوي 

من قانون الّضرائب املباشرة تطّبق هذه 02الفقرة 174ادة ملحسب ا: طريقة االهتالك المتناقص-2- 3-3

الطّريقة على االستثمارات اليت تدخل مباشرة يف عملية اإلنتاج باستثناء العقارات واحملّالت ، والستعمال هذه 

:املطّبقة جيب توّفر الّشروط الّتالية

أن ال تقل حياة االستثمار  عن ثالث سنوات؛.أ

.مباشرة يف عملية اإلنتاجأن تكون الّتجهيزات واملعّدات مستعملة.ب

حبيث تطّبق على مجيع هذه الطّريقة ال يوجد شروط حمّددة الستعمال : طريقة االهتالك المتصاعد-3- 3-3

.مرفق بالّتصحيح الّسنوي للّنتائجت بعد تقدمي طلب لإلدارة اجلبائيةاالستثمارا

وحساب االهتالكات على حسب الّنظام احملاسيب املايل يتم تطبيق : الّتسجيل المحاسبي لالهتالكات- 3-4

: القيم الثّابتة كما يلي

1:حلساب وتسجيل إهتالك األصل ال بد من توفري العناصر الّتالية: إهتالك األصول الثّابتة المادية-1- 3-4

؛)قيمة احلصول على األصل(هو القيمة األصلية :المبلغ القابل لالهتالك.أ

الذي ميكن أن حتصل عليه املؤّسسة مقابل تنازهلا هي حسب املعايري احملاسبية الّدولية  املبلغ :الباقيةالقيمة.ب

اية مدة املنفعة  ، أخذا يف احلسبان تكاليف إخراجه وطرحها من هذا املبلغ؛)مدة استعماله(عن األصل يف 

.105-104حممد بوتني، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
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الّدولية هي مّدة االستعمال احملّددة من طرف املؤّسسة أو مّدة املنفعة حسب املعايري ااحملاسبية :مّدة المنفعة.ج

عدد وحدات اإلنتاج اليت تنوي املؤّسسة احلصول عليها نتيجة استعماهلا لألصل؛

.هناك ثالث طرق لإلهتالك على املؤّسسة اختيار إحداها: طريقة اإلهتالك.د

األصل كّل سنة على األقل ، ويف حالة املراجعة إهتالك، مدة املنفعة، وطريقة يعاد الّنظر يف القيمة الباقية 

ال بد من تسجيل ذلك كتغيري الّتقدير احملاسيب حسب ما جاء به املعيار ) العدول عن أّي عنصر أو كّل العناصر(

.IAS8احملاسيب الّدويل 

القيمة احملاسبية ، حيسب االهتالك ويسّجل سنويا حىت يف حالة كون أّن القيمة العادلة لألصل املعين أكرب من 

.وهذا ما دامت قيمته الباقية ال تتعّدى قيمته احملاسبية

املخزونات (يسّجل خمّصص االهتالك مع األعباء ، إّال إذا تقّرر إدخاهلا يف القيمة احملاسبية ألصل من األصول 

).مثال

أو عد حسابه وتسجيله يعتمد يف حساب وتسجيل االهتالك : إهتالك األصول الثّابتة غير المادية-2- 3-4

ت صافية فيما خيص األصول الثّابتة غري املادية على مّدة املنفعة ، وهي املدة اليت جتين فيها املؤّسسة إدخاال

.عمال األصل املعينللخزينة ناجتة عن االست

تالك ، ويهتلك، أّما إذا كانت هذه املّدة غري فإّن األصل قابل لاله) معروفة(إذا كانت مّدة املنفعة حمّددة 

هذا يعين عدم تقدير مّدة معّينة جتين املؤّسسة خالهلا مداخيل صافية للخزينة، واألصل فإّن ) غري معروفة(حمّددة 

.املعين يف هذه احلالة أصل غري قابل لالهتالك ، وال يهتلك

املبلغ القابل لالهتالك هو تكلفة األصل ، : عة المحّددةإهتالك األصول الثّابتة غير المادية ذات مّدة المنف.أ
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ّكد أو أي مبلغ معّوض مطروح منه القيمة الباقية ، وتعترب القيمة الباقية معدومة يف الغالب ، إّال إذا كان االلتزام مؤ 

.من طرف الذي يشرتي األصل يف مّدة استعماله ، أو هناك سوق دائم يسمح بتحديد هذه القيمة

.تراجع القيمة الباقية مرّة على األقل يف الّسوق ، ويف حالة تغيريها فهذا تغيري يف الّتقدير

اليت تتماشى ) خطي، متناقص، أو حسب الوحدات املنتجة(ختتار املؤّسسة طريقة االهتالك: مّدة االهتالك.ب

املزايا االقتصادية املستقبلية إهتالكواستهالك املزايا االقتصادية املستقبلية لألصل، ويف حالة صعوبة حتديد مدى 

اية كّل دورة على األقليهي املختارة، أي تراجع مّدة وطر فإّن طريقة اإلهتالك اخلطي  .قة االهتالك يف 

يمة احملاسبية  قك معيار يسمح أو يفرض حتميله يف اليسّجل خمّصص االهتالك مع األعباء إال إذا كان هنا

.كأصل

يف حالة إنتاج األصل داخل املؤّسسة منتجات جديدة أو أصول ثابتة غري مادية : مصاريف البحث والّتطوير.4

1: يفّرق الّنظام احملاسيب املايل بني مرحليت البحث والّتطوير كما يلي

تتضّمن مرحلة البحث عن معارف جديدة وحماولة تطبيقها، البحث عن طرق إنتاج، : مرحلة البحث- 4-1

.وإظهار نتائج ما توّصل غليه الباحثون واخلرباء يف هذه املرحلةوخدمات،منتجات 

، وتعترب كّل .. .الّتطبيقيوالبحث ) البحث من أجل البحث(إّن املعايري الّدولية ال تفّرق بني البحث األساسي 

ألنّه ليس هناك دليل قاطع على األعباء،وينبغي تسجيله مع أعباء،أنفق يف هذه املرحلة مهما كان مبلغه ما 

.وجود مزايا اقتصادية ستجنيها املؤّسسة

تتضّمن تصميم وبناء الّنموذج املتوّصل إليه واختبارات أولية إلنتاجه واستعماله، تصميم : مرحلة الّتطوير- 4-2

.اخل...الّتكنولوجيا اجلديدة، تصميم وبناء وحدة إنتاج منوذجيةمكّونات 

.135بوتني، مرجع سبق ذكره، ص حممد - 1
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ثابتا غري مادي ، وينبغي أن يسّجل كذلك إذا وكّل ما يصرف يف هذه املرحلة ومهما كان مبلغه يعترب أصال

:استطاعت املؤّسسة تقدمي الربهان من خالل توفري الّشروط التّالية

اء إنتاج األصل غري املادي واستعماله أو بيعه؛توفر اجلانب الّتقين الّضروري .أ إل

إنتاج األصل غري املادي؛انتهاءتوفري إرادة .ب

توّفر قدرة استعمال أو بيع األصل غري املادي؛.ج

؛)اخل...ملنتجاتهوّفر سوق لألصل غري املادي نفسه ت(توّفر كيفية جين مزايا اقتصادية مستقبلية حمتملة .د

اء تطوير األصل الستعماله أو بيعه؛توّفر املوارد الّتقنية .ه املالية وغريها الّالزمة إل

.مصاريف تطوير األصل غري املادي املعينالقدرة على تقييم ومبصداقية .و

: -تمويل–عقود اإليجار.5

) مؤّجر ومستعمل(عقد اإلجيار على أنّه اتّفاق بني طرفني IAS17يعّرف املعيار : مفهوم عقود اإليجار- 5-1

.1لفرتة معّينة عن حّق استعمال أصل مقابل تسديد مبلغ أو عدة تسديدات) املؤجِّر(يتناول فيه املالك 

.عقود اإليجار):03.1(الّشكل

.109ص ،2010دار متيجة للطباعة،اجلزائر،- IFRS-احملاسبة املاليةو معايري احملاسبة الدوليةحمّمد بوتني،:المصدر

:توجد ثالثة أنواع من عقود اإلجيار: اإلجيارأنواع عقود - 5-2

.110-109حممد بوتني، مرجع سبق ذكره، ص ص ص- -1

املؤجِّر

)مالك األصل(

املؤجِّر

)مالك األصل(

األصل):مادي(تدّفق حقيقي

اإليجارينقدتدّفق
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عقد اإلجيار الّتمويلي؛.أ

اإلجيار البسيط؛عقد اإلجيار لالستغالل أو عقد .ب

.عقد بيع اإلجيار.ج

ة IAS17وخيرج من جمال تطبيق املعيار  عقود إجيار الّتنقيب عن املعادن ، الغاز الطبيعي، البرتول واملواد املشا

ا .غري املتجّددة، وعقود الّتوظيف وعقود األصول البيولوجية، وذلك لوجود معايري خاّصة 

عقد اإلجيار، تسجيله، وتقيييمه لدى كّل IAS17يعّرف املعيار : -تمويل-تسجيل وتقييم عقد اإليجار- 5-3

.كما يؤّكد على املعلومات الواجب ذكرها يف امللحق) املؤّجر  واملستعمل له(طرف 

يصبح األصل بعد إمضاء عقد اإلجيار حتت رقابة املستعمل ممّا يؤدي إىل تسجيله مع أصوله ، ويقابل ذلك 

، ثّر على نسبة املديونية للمؤّسسةأي زيادة اخلصوم يف نفس الوقت ممّا يؤ ؛ )ما عدا الّدفع نقدا(دين يف خصومه 

وتأكيدا لوجود أو عدم االقتصادية على اجلانب القانوين ، ةويؤثّر على قارئ القوائم املالية كذلك، وتغليبا للحقيق

، وكذا سجيل وتقييم كّل نوع لدى كّل طرف، تالعقودللفصل بني أنواع IAS17، جاء املعيار وجود رقابة

.املعلومات الواجب ذكرها يف امللحق

:1متويليا إذا توّفر مؤّشر واحد على األقل من املؤّشرات الّتاليةايعترب عقد اإلجيار عقد

اية العقد من املالك األصلي إىل املستعمل؛.أ حتويل أو انتقال ملكية األصل يف 

األصل من طرف املستعمل له بسعر أصغر بشكل معترب من القيمة املقّدرة بتاريخ هناك خيار إمكانية شراء .ب

شبه يقني أّن عملية الّشراء سوف تتم؛اية العقد ينتج عن ذلك

مّدة العقد تغطي اجلزء األكرب من مّدة االستعمال حىت يف حالة غياب انتقال امللكية؛.ج

للقيمة العادلة لألصل املؤّجر؛تكون يف بداية العقد قيمة الّتسديدات الدنيا احملدثة شبه مساوية .د

.43شعيب شنوف، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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لوحده دون آخر، وهذا دون إدخال تغيري معترب على طبيعة األصل حمل اإلجيار تسمح للمستعمل إستعماله .ه

.األصل

:وتتم املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار الّتمويلي كما يلي

يسّجل عقد اإلجيار الّتمويلي يف األصول ، حبيث جيعل : المعالجة المحاسبية في دفاتر المستأجر -1- 5-3

ذا العقد 21إحدى حسابات القيم الثّابتة مدينا حساب فرعي  ويقابله يف اخلصوم حساب الّديون اخلاص 

نيف اجلانب الّدائ167حساب 

، وكذلك حسابمدينا مببلغ الّسداد167وعندما يتم تسديد الّدفعات حسب االتّفاق جيعل حساب 

. ى احلساباملصاريف املالية ُجيعل مدينا ويف اجلانب الّدائن يكون حساب اخلزينة أو يسّجل مثل عملية شراء عل

يسّجل مبلغ األصل حمل عقد اإلجيار يف احلقوق طويلة : المعالجة المحاسبية في دفاتر المؤّجر-2- 5-3

ان املؤّجر لديه عقد و ك، وال ميكن تسجيلها ضمن املمتلكات حىت ول274حساب ) القيم الثّابتة املالية(األجل 

.امتالك هذا األصل

" 762/وحـ،"- متويل-قروض وحقوق خاّصة بعقد اإلجيار" 274/الّدائن حـيسّجل يف اجلانبوعند الّتحصيل 

. مقابل تسجيل حساب اخلزينة مدينا" إيرادات األصول املالية 

اية الّدورة احملاسبية ، : الّضرائب المؤّجلة.6 نظرا لطبيعة الّضريبة على األرباح والوقت الذي حتسب فيه وهو 

خالل الّسنة انطالقا من مبلغ الّضريبة للّدورات الّسابقة، حيسب تسبيقات تقديريةيبة تدفع يف شكل فإّن الضر 

نتج التزام ضرييب مؤّجل يف حالة يالفرق بني ما ّمت تسديده تقديريا، وما ّمت حتقيقه فعليا من الّنتيجة، وهنا قد 

الّنتيجة 

فينتج ضريبة أصل مؤّجلة ال ميكن العكس احملّققة أكرب من املقّدرة ، والفرق جيب أن يسّدد، أّما يف حالة 

:، ولكن تبقى تسبيق للّدورة املقبلة حبيث يكون الّتسجيل كما يلياسرتجاعها 
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ضرائب "134/ـدائنا ، كما جيعل ح692/ـحمدينا مقابل جعل " ضرائب أصول مؤّجلة"133/حجيعل 

. مدينا693/دائنا مقابل جعل حـ" خصوم مؤّجلة
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.عرض القوائم المالية حسب الّنظام المحاسبي المالي: المبحث الثّالث

وقواعد إعدادها وذلك يف املطلب األول، خصائصها الّتطرق ملفهوم القوائم املالية،من خالل هذا املبحث يتم

.املايلأّما يف املطلب الثّاين فيتم عرض أنواع القوائم املالية حسب الّنظام احملاسيب 

.وقواعد إعدادهاخصائصها والمالية،مفهوم القوائم : المطلب األول

: مفهوم القوائم المالية.1

ومتّثل الّتقارير اليت يتم إعدادها احملاسيب،عبارة عن الّنتائج اليت يتم الّتوصل إليها من الّنظام "القوائم املالية هي

تشمل املالكني والّدائنني واملستثمرين واهليئات احلكومية كدائرة شاط املشروع، واليت نإىل األطراف املهتمة ب

.1املالية املقرضة وغريهموكذلك املؤّسساتودائرة مراقبة الّشركات الّضرائب،

اخلصائص النوعية هي صفات جتعل املعلومات الواردة يف القوائم املالية مفيدة :خصائص القوائم المالية.2

ا تظهر بصورة صادقة وعادلة أو متثل بعدالة املركز املايلللمستخدمني،كما توصف القوا وهي ،ئم املالية غالبا بأ

2:تتمّثل فيما يلي

م يف تقدمي القرارات،أي مالءمة املعلومات املالية حلاجات مّتخذي : المالءمة- 2-1 وذلك عن طريق مساعد

األحداث املاضية واحلالية واملستقبلية؛

أي أن تكون املعلومات دقيقة وخالية من األخطاء والّتحّيز، وميكن أن تكون : الّدقة والموثوقية- 2-2

املعلومات مالءمة ، ولكن غري موثوقة ، وهذا يعود إىل درجة دقّة تلك املعلومات وتوقيت إصدارها، ولكي تكون 

.76هادي رضا الّصفار، مرجع سبق ذكره، ص-1
.50ص، 2007، اإلسكندريةوعرض القوائم املالية يف ضوء معايري احملاسبة، دار نشر الثقافة، إعداد، السيد،امحد لطفيأمني- 2
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الّتمثيل الّصادق، اجلوهر فوق الّشكل، احلياد، : ينبغي أن تتوفّر فيها جمموعة من الّصفات وهي مصداقيةذات 

.احليطة واحلذر، األمهية الّنسبية

ومة القيام بعملية املقارنة بالّنسبة لمن خالل هذه اخلاصية ميكن ملستخدمي املع: القابلية للمقارنة- 2-3

ال االقتصادي، وذلك خالل فرتات متعاقبة، كما للمؤّسسة نفسها أو بالّنسبة للمؤسّ  سات اليت تعمل يف نفس ا

.ميكن مقارنة أداء املؤّسسة بأداء املؤّسسات األخرى يف نفس الفرتة الّزمنية

ينبغي أن تكون املعلومات الواردة يف القوائم املالية واضحة وسهلة الفهم مباشرة من قبل : القابلية للفهم- 2-4

.مع افرتاض أّن لديهم مستوى معقول من املعرفة يف الّتسيري واحملاسبةاملستخدمني 

1:يوجد العديد من القواعد اليت جيب احرتامها، ميكن إجيازها من خالل ما يلي: قواعد إعداد القوائم المالية.3

املؤّسسة لنشاطها البد على املؤّسسة الّتأكد من أّن فرضية استمرارية الّنشاط قائمة ، ويف حالة عدم استمرارية .أ

من شرح األسباب، وتبيان كيفية إعداد هذه القوائم يف هذه احلالة؛

فرضية حماسبة االلتزامات متوّفرة؛.ب

ىل أخرى؛ إال إذا كان هناك تغّري ملحوظ يف طبيعة العمليات أو إدورة بنفس الطّريقة من املعلومة أعّدتأّن .ج

ا املعيار؛ تغيريات جاء 

.وكّل العناصر غري املعّربة جتمع) مستقال(يظهر مبفرده كّل عنصر معّرب .د

.69-68ص ص مرجع سبق ذكره، حمّمد بوتني، - 1



اإلطار العام للّنظام المحاسبي المالي: الفصل األول

41

.أنواع القوائم المالية: المطلب الثّاني

ا الّنظام احملاسيب املايل فيما يلي :تتمّثل أنواع القوائم املالية اليت جاء 

يرى ذلك أكثر تعبريا على وظيفتها، وال IAS1املعيار مسّيت امليزانية جبدول الوضعية املالية ألنّ :الميزانية.1

ذه الّتسمية ، وال يشرتط شكال معّينا هلا، لكن ال بد من الّتفرقة بني العناصر اخلارجية ،العناصر اجلارية ،  يلزم 

.1األصول غري اجلارية، األصول اجلارية، اخلصوم غري اخلارجية، واخلصوم اجلارية

ا  ّ صورة فوتوغرافية لوضعية الّذمة املالية للمؤّسسة يف تاريخ ما ، فهي تبّني وضعية املركز " وتعّرف امليزانية على أ

. 2"املايل للمؤّسسة

وتربز أّن امليزانية تصف بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر اخلصوم،) م.م.ن(1- 220وجاء يف املادة 

ذه الفصولالّتالية عند وجو ) العناصر(بصورة منفصلة على األقل الفصول  3: د عمليات تتعّلق 

، املسامهات، األصول املالية ، الّتثبيتات املعنوية، الّتثبيتات العينية ، االهتالكات :في األصول- 1-1

.، اخلزينة)أعباء مقّيدة سلفا(ة، الزّبائن واملدينني اآلخرين، واألصول األخرى املماثلة ياملخزونات، أصول الّضريب

مع متييز رأس املال اخلاص ، (رؤوس األموال اخلاّصة قبل عمليات الّتوزيع املقّررة :في الخصوم- 1-2

اخلصوم غري اجلارية، املوردون والّدائنون اآلخرون، ) تيجة الّصافية للّسنة والعناصر األخرىواالحتياطات ، والنّ 

.خصوم الّضريبة، املؤونات لألعباء واخلصوم املماثلة ، اخلزينة الّسلبية

.69، مرجع سبق ذكره، صحمّمد بوتني- 1
.23، مرجع سبق ذكره، صحواس صالح - 2
.89مرجع سبق ذكره، ص،عبد الرمحن عطية- 3
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املنجزة ) الّنواتج(بيان ملّخص لألعباء واملنتوجات " جدول حسابات الّنتائج هو :جدول حسابات الّنتائج.2

من الكيان خالل الّسنة املالية ، وال يأخذ يف احلساب تاريخ الّتحصيل أو تاريخ الّسحب ، ويربز بالّتمييز الّنتيجة 

هم الّنتائج والّنواتج واألعباء اليت جيب أن أ) م.م.ن(أو اخلسارة ، كما بّني  ) الكسب(الّصافية للّسنة املالية الرّبح 

تظهر يف حساب الّنتائج ، وشكل هذا احلساب الذي جيب إعداده تبعا لطبيعة األعباء والّنواتج ، غري أنّه بإمكان 

.1حسب الوظيفة... املؤسسات وإضافة إىل جدول حساب الّنتيجة حسب الطّبيعة إعداد هذا الكشف

عكس جدول حسابات الّنتائج الوارد يف املخّطط احملاسيب الوطين لسنة " أنّه على هو وما جتدر اإلشارة إليه

، والذي جاء يف شكل حساب له جانبني أحدمها مدين واآلخر دائن ، فإّن جدول حساب الّنتائج يف 1975

ة إىل ثالثة خانات باإلضاف(الّنظام احملاسيب املايل جاء يف شكل قائمة ذات عمود وحيد يظهر الّنتاج واألعباء 

.N-12والّسنة Nأخرى واحدة خمّصصة للمالحظات واألخرى ملقارنة  الّسنة 

: جدول تدفقات الخزينة.3

قائمة تتضّمن الّتدفقات " يعّرف جدول تدفقات اخلزينة على أنّه : تعريف جدول تدفقات الخزينة- 3-1

الّنقدية من األنشطة الّتشغيلية واالستثمارية والّتمويلية اليت ّمتت من خالل سنة مالية معّينة يف املؤّسسة ، وميكن 

ا قائمة تبّني املركز الّنقدي يف تاريخ معّني، وتكتسب أمهيتها استنادا إىل األ ّ ساس الذي يتم إعدادها وصفها بأ

.3كون قائمة امليزانية وحساب الّنتيجة يتم إعدادها على أساس االستحقاقبناًء عليه، وهو األساس الّنقدي  

.86-85ص ص ،عبد الرمحن عطية ، مرجع سبق ذكره- 1
.432صر بيع حنيفية، وآخرون، مرجع سبق ذكره، - 2
.35زين عبد املالك ، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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يتم عرض جدول تدفقات اخلزينة بطريقتني األوىل مباشرة والثّانية غري : عرض جدول تدفقات الخزينة-2- 3

.مباشر، وفيما يلي تفصيل لذلك

تقدمي العناصر الرّئيسية لدخول وخروج الّنقدية " تنص الطّريقة املباشرة على : الّطريقة المباشرة-1- 3-2

قصد إبراز الّتدفق املايل الّصايف ّمث تقريب هذا األخري إىل الّنتيجة قبل الّضريبة ) اخل...الزّبائن، املوردين، الّضرائب(

.1"للّدورة املعنية

، وذلك باألخذ ةالطّريقة غري املباشرة تنص على تعديل الّنتيجة الّصافية للّدور : لمباشرةالّطريقة غير ا-2- 3-2

2:يف احلسبان

؛)إهتالك، تغّريات الزّبائن،املخزون، وتغّريات املوردين(آثار املعامالت اليت ليس هلا تأثري على اخلزينة .أ

؛...)الّضرائب املؤّجلة(الّتفاوتات أو الّتسويات .ب

).قيمة الّتنازل الزّائدة أو الّناقصة(املرتبطة بأنشطة االستثمار أو الّتمويل الّتدفقات .ج

:جدول تغّير األموال الخاّصة.4

يشّكل جدول تغّري األموال اخلاّصة حتليال للحركات اليت أثّرت يف كّل فصل من الفصول اليت تتشّكل منها 

وهي حلقة الرّبط بني حسابات الّنتائج وبني امليزانية ،ولكن رؤوس األموال اخلاّصة للمؤّسسة خالل الّسنة املالية، 

مع تعّدد املصادر يف تغّري األموال اخلاّصة توّجب ختصيص قائمة منفردة لتوضيح مسّببات هذا الّتغري ومصادره،

هذا اجلدول م، ويقّدم1997ولقد ّمت إصدار هذه القائمة ألول مرّة من طرف جملس املعايري احملاسبية الّدولية سنة 

.1حالة حتليلية حلركة رأس املال خالل الّدورة احملاسبية

.437، ص.437صمرجع سبق ذكره ، ، ر بيع حنيفية، وآخرون- 1
.437صمرجع سبق ذكره ، ، ر بيع حنيفية، وآخرون- 2
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يعّد جزًءا من الكشوف املالية، وهو يوّفر الّتغّريات امللحق هو وثيقة تلخيص :ملحق الكشوف المالية.5

اليت تفيد ، ويتّمم كّلما اقتضت احلاجة لذلك املعلومات ...الّضرورية لفهم أفضل للميزانية وجدول حساب الّنتائج

. 2قارئ احلسابات

3:يشتمل ملحق الكشوف املالية على معلومات ختّص الّنقاط الّتالية

القواعد والطّرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة، وإعداد الكشوف املالية؛.أ

حساب الّنتائج،  جدول سيولة اخلزينة، وجدول امليزانية، جدولمكّمالت اإلعالم الّضرورية حلسن فهم .ب

اخلاّصة؛تغّريات األموال

املعلومات اليت ختّص الكيانات املشاركة، واملؤّسسات املشرتكة، والفروع أو الّشركة األم، وكذلك املعامالت .ج

اليت تتمُّ عند االقتضاء؛

.الّضرورية للحصول على الّصورة الّصادقةواملتعّلقة ببعض العمليات اخلاّصة و املعلومات ذات الطّابع العام.د

حمند وحلاج، البويرة، ، مذكرة ماسرت، جامعة أكلي في اإلفصاح عن المعلومات المالية) SCF(دور الّنظام المحاسبي الماليعون وردية، -1

.43، ص2014/2015
.444مرجع سبق ذكره، ص، ربيع حنيفية، وآخرون- 2
.445مرجع سبق ذكره، ص، ربيع حنيفية، وآخرون-3
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: خالصة

احملاسيب املايل احملاسبة هو ذلك الّنظام الذي يتم من خالله تنظيم من خالل هذا الفصل تبّني لنا أّن الّنظام 

للوضعية املالية املعلومة املالية ،تصنيفها ، تقييمها، وتسجيلها ، وعرض  القوائم املالية اليت تعكس صورة صادقة 

الّدولية والوضوح يف املعلومات ، وتسعى الّدولة من املعايريتوافقه مع يفللمّؤسسة، كما أّن له خصائص تتمّثل

.حتقيق مجلة من األهدافإىل خالله 

.تصّنف قواعد الّتقييم والّتسجيل احملاسيب حسب الّنظام احملاسيب املايل إىل قواعد عاّمة وأخرى خاصة

القوائم املالية حسب الّنظام احملاسيب املايل تتمّثل يف امليزانية ، جدول حسابات الّنتائج، جدول تدفقات اخلزينة، 

جدول تغّري األموال اخلاّصة، ملحق الكشوف املالية، وتتمّيز هذه القوائم بالّدقة واملوثوقية، املالءمة، قابلية املقارنة، 

.والقابلية للفهم



الثانيالفصل 
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: تمهيد

ا  ّ من بني املوارد األساسية للّدولة ، غري أّن تعترب اجلباية ذات  أمهية كبرية بالّنسبة القتصاد أي دولة ، ذلك أ

ا عبء إضايف عليهم هلذا يّتبعون العديد من الطّرق  ّ القانونية وغري (العديد من املكّلفني ينظرون إىل اجلباية على أ

يسّمى إىل ماللّتهرب من دفعها كّليا أو على األقل جزئيا، وسعيا من الّدولة ملواجهة هذه الظّاهرة تلجأ ) القانونية

ا يتطّلب وجود معلومات حماسبية ذات مصداقية والّيت ميكن توّفرها من خالل بالرّقابة اجلبائية ، إال أّن القيام 

.الّنظام احملاسيب املايل اجلديد

:وبناًء على ما سبق يتم يف هذا الفصل الّتطّرق إىل ما يلي

ماهية الرّقابة اجلبائية؛: املبحث األول

أنواع الرّقابة اجلبائية؛:املبحث الثّاين

.مسامهة الّنظام احملاسيب املايل يف دعم الرّقابة اجلبائية: املبحث الثّالث
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.ماهية الّرقابة الجبائية: المبحث األول

مت تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني حيث تطرّقنا يف املطلب األول ملفهوم ومبادئ الرّقابة اجلبائية، أّما يف املطلب 

.الثّاين فتّم الّتفصيل يف أسباب الّلجوء إىل الرّقابة اجلبائية وأهدافها

.مفهوم ومبادئ الّرقابة الجبائية: المطلب األول

الّتطرق ملفهوم الرّقابة اجلبائية جيدر بنا أوال حتديد مفهوم الرّقابة بصفة عاّمة قبل:مفهوم الّرقابة الجبائية.1

.ومفهوم اجلباية

عملية الّتحقق ما إذا كان كّل شيء يسري وفقا للخطّة املرسومة والّتعليمات " الرّقابة هي:مفهوم الّرقابة- 1-1

، 1"الّضعف واخلطأ من أجل تقوميها ومنع تكرارهاالّصارمة والقواعد املقّررة ، أّما موضوعها فهو تبيان نواحي 

دية لقياس األداء من أجل الّتأكد من أّن األهداف قد حتّققت، وأّن اخلطط قد " وبتعبري آخر هي تلك  الوسيلة ا

ا تستطيع أن تسبق األحداث ، فتعمل على الّتنبيه من  ّ وضعت موضع الّتنفيذ بالّطرق الّصحيحة ، كما أ

.2"قبل وقوعها ليتم الّتنفيذ وفقا ملقاييس مقّررةاالحنرافات 

اجلباية هي جمموع االقتطاعات اإلجبارية املفروضة من طرف الّدولة ، واليت تضم :مفهوم الجباية- 1-2

.3الّضرائب، الرسوم، اإلتاوات ، واملسامهات االجتماعية

:بائية نذكر ما يليمن بني الّتعاريف اليت قّدمت للرّقابة اجل: تعريف الّرقابة الجبائية- 1-3

.18،ص 2010/2011، ماجستري، جامعة حمّمد خيضر، بسكرة،مساهمة الّتدقيق المحاسبي في دعم الّرقابة الجبائية لياس قالب ذبيح، - 1
.18،  مرجع سبق ذكره، صلياس قالب ذبيح- 2
.70، ص 2011/2012ماجستري، جامعة حمّمد خيضر، بسكرة، دور الّرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية،سليمان عتري، - 3
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تشخيص حمتوى الكتابات احملاسبية مبا يتالءم مع القانون اجلبائي ، والّتحّقق من هذا " الرّقابة اجلبائية هي 

.1"احملتوى مع اإلثباتات والّتصرحيات املقّدمة

ا  ّ ا اإلدارة اجلبائية قصد الفحص والّتحقيق من صحة " وتعّرف كذلك على أ جمموع العمليات اليت تقوم 

ومصداقية الّتصرحيات املكتتبة لألرباح ، وأرقام األعمال ، والّذمة املالية من طرف املكلفني لغرض كشف ما إذا  

.2"من دفع احلقوق وااللتزامات اجلبائيةكانت هناك عمليات تدليسية ترمي إىل الّتملص أو الّتهرب

الوسيلة الّضرورية لضمان املساواة بني األفراد يف دفع"وحسب املديرية العاّمة للّضرائب فإّن الرّقابة اجلبائية هي 

.3"شرطا من الّشروط األساسية والفّعالة لتحّقق منافسة شريفة وعادلة بني املؤّسساتالّضريبة ، وتشّكل

تلك اإلجراءات واخلطوات املّتبعة من "خالل ما ّمت عرضه من تعاريف ميكن القول أّن الرّقابة اجلبائية هي ومن 

قبل اإلدارة اجلبائية لفحص وتدقيق حسابات املكّلفني قصد الّتأكد من مصداقيتها وعدم وجود تالعبات أو 

رب أو غش ضرييب .عمليات 

: الرّقابة اجلبائية وظائفها ال بد من توّفر املبادئ األساسية واملتمثّلة يفلكي تؤّدي :مبادئ الّرقابة الجبائية.2

يعترب الّنظام الّضرييب من بني املقّومات األساسية للرّقابة اجلبائية، حيث : إقامة نظام ضريبي محكم- 2-1

تمع على الّتشريعات اليت تسّنها بصفة عاّمة، ومن بي نها الّنظام الّضرييب، تنعكس نوعية الّسلطة الّتشريعية يف ا

.06، ص2014/2015، مذكرة ماسرت، جامعة أكلي حمند أوحلاج، البويرة، الّرقابة الجبائية ودورها في الّتحصيل الّضريبيساعد نبيلة ، - 1
، امللتقى ترشيد الّرقابة الجبائية على قطاع البنوك والمؤّسسات المالية لحوكمة أعمالها ونتائجها بالّتطبيق على حالة الجزائرالعياشي، عجالن - 2

.04، ص21/10/2003-20، جامعة فرحات عباس، سطيف، "األزمة املالية واالقتصادية واحلكومة العاملية" العلمي الّدويل حول 
.21، ص2013/2014، مذكرة ماسرت، جامعة أكلي حمند أوحلاج، البويرة، الّتدقيق المحاسبي في إطار الّرقابة الجبائيةمحيشي وسيلة، - 3
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1:ولذلك فإّن تطبيق الرّقابة اجلبائية يتطّلب وجود نظام ضرييب فّعال ، وهذا من خالل 

تبسيط صياغة الّتشريع الّضرييب حىت يتسىن للمكّلفني فهمه، إذ جيب أن تكون القوانني والّنصوص الّتشريعية .أ

واضحة ، وسهلة األسلوب ، إضافة إىل إدراك مذّكرات توضيحية للقوانني والّنصوص الّتشريعية بلغة بسيطة وسهلة 

م ؛ هم بتعّقد الّتشريع الّضرييب ، واقتناعهم بهيف متناول كافّة املكّلفني بالّضريبة للّتقليل من إحساس إىل ممّا يؤّدي 

م الّضريبية وعدم الّتهرب منها؛ االلتزام بواجبا

ا أن تتم معاملة املكّلفني املتساويني يف .ب حتقيق العدالة الّضريبية، وذلك بتطبيق العدالة األفقية، ويقصد 

ة ضريبية متساوية، وكذلك جتسيد العدالة العمودية، واليت تقتضي الّدخل واحلالة االجتماعية واالقتصادية معامل

.اختالف املعاملة الّضريبية للمكلفني الذين حيتّلون مراكز مالية واجتماعية خمتلفة

حملاربة الّتهرب الّضرييب ما مل يـُْرفق بإدارة يإّن الّتشريع الّضرييب ال يكف: ترقية وتطوير اإلدارة الجبائية- 2-2

لة ، واليت جيب توفّرها على مستوى عال من الّتطور والكفاءة ، إضافة إىل توّفرها على اإلمكانيات جبائية فّعا

يالبشرية واملادية الالزمة ، األمر الذي ميّكنها من أداء وظيفتها على أحسن وجه؛ إال أّن اليد العاملة ال تف

روري العمل على الرّفع من كفاءة املوظفني ، بالغرض إذا مل تكن ذات خربة وكفاءة يف امليدان ، ولذلك فمن الضّ 

وتكوين إطارات متخّصصة يف جمال الّضرائب والرّقابة اجلبائية إضافة إىل إجراء تصرحيات ملوظفي وأعوان اإلدارة 

اجلبائي ، كما تتمّثل اإلمكانيات املادية اجلبائية ووضع برامج تكوينية تتماشى مع الّتحديات اليت يشهدها الّنظام 

توفري الّشروط األساسية لإلدارة اجلبائية من أماكن عمل مالءمة تعطي إنطباعا جّيدا لدى املوظفني ، إضافة إىل يف

مذكرة ماسرت، جامعة أكلي ، آليات وإجراءات الّرقابة الجبائية في الجزائر ودورها في الحّد من ظاهرة الّتهرب الّضريبيآيت بلقاسم المية، - 1

.33، ص2013/2014يرة، حمند أوحلاج، البو 
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اإلعالم اآليل ، ووسائل االّتصال احلديثة، كما ينبغي حتفيز موظفي اإلدارة اجلبائية من خالل رفع توفري أجهزة 

.1أجورهم وتوفري  اخلدمات الّالزمة هلم

.أسباب الّلجوء للّرقابة الجبائية وأهدافها: المطلب الثّاني

هناك عّدة أسباب دعت على ضرورة الرّقابة اجلبائية، ولعّل أمهها يتمّثل يف : أسباب الّلجوء للّرقابة الجبائية.1

: اآليت

مبا أّن األنظمة اجلبائية احلديثة أنظمة تصرحيية تسمح : حرية الكّلف بالّضريبة بالّتصريح بمداخيله- 1-1

من خالل تقدمي املعلومات املتعّلقة بنشاطه ومداخيله لإلدارة اجلبائية للمكّلف بالّتصريح مبداخيله من تلقاء نفسه 

ا صحيحة ما مل يثبت العكس ؛ لذلك وجدت الرّقابة  ّ اجلبائية باعتبارها أساس لتحديد الوعاء الّضرييب ، يفرتض أ

.2ملراقبة هذه الّتصرحيات للّتأكُّد من صحتها، ومطابقتها ملا هو موجود يف احلقيقة

من بني األسباب اليت دعت إىل وجود الرّقابة اجلبائية هو حماربة :محاربة الّتهرب والغش الّضريبي- 1-2

خمالفة النظام الضرييب،كان جتنب دفع الضريبة بطرق مشروعة وعدم "على أنّه قصد بهالّتهرب الّضرييب الذي ي

، وكذلك 3"ال ينطوي على خمالفة ألحكام النظام الضرييبيسعى املكلف إىل التخليص من دفع الضريبة بأسلوب

حماولة املكلف عدم دفع الضريبة "يتم الّلجوء إىل الرّقابة اجلبائية حملاربة الغش الّضرييب والذي يعّرف على أنّه 

النظام الضرييب، أحكامحتمل طابع الغش واالحتيال وختالف أساليبطرق و بإتباعكليا أواملستحقة عليه جزئيا 

.08ساعد نبيلة ، مرجع سبق ذكره، ص- -1
.08-07ساعد نبيلة ، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
.171ص، 2010، اجلزائر، page bleues، الضرائب الوطنية والدولية، بوعون حيياوي نصرية- 3
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حبيث يتعذر الوصول أموالإخفاءأوتقدمي بيانات غري صحيحة : وهذا ينطوي على خمالفة غري مشروعة مثل

.1إليها

ا بقدر ما :أهداف الّرقابة الجبائية.2 هي أداة تسعى اجلهات املختّصة يف الرّقابة اجلبائية ليست غاية يف حّد ذا

2:إىل حتقيق مجلة من األهداف نوجزها يف األسطر الّتاليةهاءالّدولة من ورا

ويتمّثل يف مدى مطابقة ومسايرة خمتلف الّتصرفات املالية للمكّلفني مع القوانني : الهدف القانوني- 2-1

واألنظمة؛ لذا وحرصا على سالمة هذه األخرية ترّكز الرّقابة اجلبائية على مبدأ املسؤولية ملعاقبة املكّلفني بالّضريبة 

م اجلبائية ا للّتهرب من دفع مستحقا . عن أيّة احنرافات أو خمالفات ميارسو

وال العاّمة من الّضياع مبختلف دف الرّقابة اجلبائية إىل احملافظة على األم: الهدف المالي واالقتصادي- 2-2

نفاق ممّا يؤدي إىل الرّفاهية أشكاله بغرض زيادة إيرادات اخلزينة العمومية، وبالّتايل زيادة األموال املتاحة لإل

. للمجتمع ككلالقتصاديةا

تلعب الرّقابة اجلبائية دورا هاّما لإلدارة اجلبائية بزيادة فعاليتها من خالل املعلومات : األهداف اإلدارية- 2-3

: هذا الّدور يف الّنقاط الّتاليةاليت تقّدمها ، وميكن أن جنمل 

ا وبالّتايل اّختاذ .أ حتديد االحنرافات وكشف األخطاء؛ األمر الذي يساعد اإلدارة يف املعرفة واإلملام بأسبا

ت املناسبة ملواجهة املشاكل اليت تنجم عن ذلك؛القرارا

تساعد الرّقابة اجلبائية بإعداد اإلحصائيات  كنسب الّتهرب الّضرييب؛.ب

.إمكانية كشف الثّغرات القانونية اليت تساعد على الّتملص من الّضريبة، وحماولة إجياد حلول هلا.ج

.170، مرجع سبق ذكره، صبوعون حيياوي نصرية- 1
.83-82مرجع سبق ذكره، ص ص ،سليمان عتري- 2
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:تتمّثل يف هدفني رئيسيني: األهداف االجتماعية- 2-4

العدالة اجلبائية بني املكّلفني بالّضريبة ، وهذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات ، واملتمّثل يف وقوف حتقيق.أ

مجيع املكّلفني على قدم املساواة أمام الّضريبة؛

وحتّمل واجباته جتاه ، أو تقصريه يف أداء واإلمهالمنع وحماربة احنرافات ااملمّول مبختلف صورها مثل الّسرقة .ب

تمع .ا

.ومن خالل ما سبق ميكن تلخيص أهداف الرّقابة اجلبائية يف الّشكل الّتايل

.أهداف الّرقابة الجبائية):01.2(الّشكل 

.من إعداد الطّالبة:المصدر

أهداف الّرقابة الجبائية

األهداف المالية 
واالقتصادية

األهداف اإلدارية األهداف االجتماعيةالهدف القانوني

مطابقـــة مختلـــف 
الّتصـــــــــــــــــــــــــرفات 
ـــــــــــــة مـــــــــــــع  المالي

.القوانين

محافظة على المال لا
ـــــن الّضـــــياع،  ـــــام م الع
وزيــــــــــــــادة األمــــــــــــــوال 

.المتاحة لإلنفاق

ـــــــــــات  ـــــــــــد االنحراف تحدي
واألخطـــــــــــــاء، وإعـــــــــــــداد 
اإلحصــــــائيات، وكشــــــف 

.الثّغرات القانونية 

تحقيــق العدالــة بــين 
المكّلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 

بالّضريبة، 
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.أنواع الّرقابة الجبائية: المبحث الثّاني

من خالل هذا املبحث يتم الّتطّرق للرّقابة الّشاملة وذلك يف املطلب األول، أّما يف املطلب الثّاين فيتم 

.الرّقابة املعّمقةالّتفصيل يف 

.الّرقابة الّشاملة: المطلب األول

إّن الرّقابة الّشاملة تتم داخل مكاتب مفتشيات الّضرائب بشكل دوري دون تنّقل أو حبث من طرف أعوان 

ا امللف اجلبائي، ويف مكتب العون املكّلف برقابة  امللّفات اإلدارة اجلبائية ، بل ينجز هذا العمل باملفتشية اليت حبوز

.1اجلبائية

الوثائق، وفيما يلي والرّقابة علىتتم عملية الرّقابة الّشاملة مبرحلتني مها الرّقابة الّشكلية : مراحل الّرقابة الّشاملة.1

.تفصيل لذلك

، ّلفكل عملية رقابية ختضع هلا الّتصرحيات املقّدمة من طرف املتعترب الرّقابة الّشكلية أوّ : الّرقابة الّشكلية- 1-1

دف إىل تصحيح  األخطاء املادية املرتكبة أثناء تقدمي الكّلفني للّتصرحيات ، واليت تشمل خمتلف الّتدخالت اليت 

أي الّتأكد من كيفية تقدمي املعطيات واملعلومات اليت تتضّمنها الّتصرحيات من الّناحية الّشكلية دون إجراء أي 

.2تتوّفر عليها اإلدارة اجلبائيةمقارنة بني ما تتضّمنه من معلومات ، وتلك اليت

يتم هذا الّنوع من الرّقابة اجلبائية عموما على مستوى مفتشية الّضرائب يف دائرة االختصاص، والّتابعة ملكان 

ا كّل سنة، وتعترب كمرحلة متهيدية ، وكخطة أوىل لباقي أنواع  ممارسة الّنشاط اخلاضع للّضريبة ، ويتم القيام 

.22، مرجع سبق ذكره، صلياس قالب ذبيح- 1
.34آيت بلقاسم المية ، مرجع سبق ذكره، ص- 2
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دف إىلالرّقابة  1:اجلبائية األخرى، وتشمل جممل الّتدخالت اليت 

الّتأّكد من هوية املكّلف بالّضريبة وعنوانه، وكذا خمتلف العناصر اليت تدخل يف حتديد الوعاء الّضرييب وفق ما .أ

:يلي

جيب أن حيتوي كّل ملف جبائي على نسخة من الوثائق واملستندات واملتمثّلة يف الّسجل الّتجاري، : المكّلف-

، فضال عن كّل مراسالت البطاقة اإلحصائيةو ثبات اهلوية، شهادة اإلقامة، شهادة الّتصريح بالوجود، إبطاقة 

.املكّلف

رية والّثالثية اخلاّصة مبجموع الّضرائب، جيب توّفر بطاقة الّتعريف اجلبائي والّتصرحيات الّشه: الّنشاط-

.وملّخصات أرقام األعمال لكّل سنة

تصحيح األخطاء املادية احملتملة من خالل الّتأّكد من أّن إيداع الّتصرحيات الّشهرية والّثالثية يف آجاهلا .ب

دون وجود أخطاء يف العمليات وب،من أّن العمليات احلسابية مدّونة يف الّتصرحياتأيضااحملّددة ، كما يتم الّتأكد 

ا دون ليهاإية فضال على أّن البيانات املشاراحلساب يف اخلانة صحيحة ، وأّن كّل بيان خيص اخلانة املتعّلقة 

تصحيح ما صرّح به املكّلف؛

بتصحيح األخطاء وتكليف يف حالة االستحقاق املكّلف بالّضريبة ،علومات أو العناصر املهملةكشف امل.ج

.واهلفوات اليت حتتويها الّتصرحيات

تم بااعلى غرار الرّق: الّرقابة على الوثائق- 1-2 ، فإّن لفحص الّسطحي لتصرحيات املكّلفنيبة الّشكلية اليت 

تمُّ  ، وهذا يف مّقر بائية املكتتبة من قبل املكّلفني، وشامل للّتصرحيات اجلبإجراء فحص نقديالرّقابة على الوثائق 

لبحث عن املادة يتواجد امللف اجلبائي مبقارنتها مع خمتلف املعلومات والوثائق املتوّفرة من مكتب ااملفتشية أين

.35آيت بلقاسم المية ، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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البنوك، ،ة ، اجلماركيكاإلدارات، اهليئات العموم، ومكتب البطاقيات املنتقاة من قنوات أخرى  اخلاضعة للّضريبة

كّل الّنقاط املتضّمنة يف الّتصرحيات مع املتعاملني، وغريها من األطراف، ومنه جند أّن املفتش يقوم بتحليل وفحص  

دف اكتشاف األخطاء دراسة مدى ترابط وجتانس األرقام املقّدمة يف سنة الّتصريح مقارنة بالّسنوات الّسابقة

غموض حيّق للمفتش أن يطلب معلومات وتوضيحات إضافية من طرف والّتالعبات املسّجلة، ويف حالة بقاء ال

.1املكّلف بالّضريبة

مبوجب املهام واالمتيازات املخّولة ملفتش الّضرائب ميكنه أن يطلب من املكّلف : طلب المعلومات-1- 1-2

ا الّتصرحيات املقّدمةبالّضريبة إمدادَ  ّتخذ هذا الطّلب الصيغة وقد ي،ه ببعض املعلومات حول الّنقاط اليت احتو

الّشفوية ، أو الكتابية، ومثل هذا اإلجراء من شأنه أن يساهم يف إرساء نوع من احلوار بني الطّرفني ، ويف حالة 

للطّلب فإنّه ال يلزم بعقوبة، بل على اإلدارة إرسال طلب كتايب تطلب فيه الّتوضيحات عدم استجابة املكّلف 

.2الّالزمة

عندما يرفض املكّلف بالّضريبة اإلجابة على الطّلب الّشفوي أو ملا يكون : طلب الّتوضيحات-2- 1-2

اجلواب ميّثل الرّفض عن كّل أو جزء من الّنقاط املطلوب تقدميها يتعّني على املفتش أن يعيد طلبا كتابيا ألنّه 

والّتوضيحات ضرورية للحصول على الّتربيرات يفضي طابع اإللزامية أكثر ليبّني بشكل صريح الّنقاط اليت يراها

.3زمة بتقدمي أدلة على صحة الّتصرحيات املقّدمة ، وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ الطّلبالّال 

.ومن خالل ما سبق ميكن تلخيص كيفية إجراء الرّقابة الّشاملة من خالل الّشكل الّتايل

.22، مرجع سبق ذكره، صلياس قالب ذبيح- 1
.36آيت بلقاسم المية ، مرجع سبق ذكره، ص- 2
.36، مرجع سبق ذكره، صآيت بلقاسم المية- 3



الّنظام المحاسبي المالي في دعم الّرقابة الجبائيةفعالية : الثّانيالفصل 

57

.الّشاملةالجبائيةالّرقابة):02.2(الّشكل 

.من إعداد الطّالبة:المصدر

كلية
الّش

ابة 
الّرق

ليها
ت

ائق
الوث

لى 
  ع

قابة
الّر

يتم من خاللها

يتم من خاللها

ــــف -  ــــة المكّل ــــد مــــن هوي الّتأّك
بالّضريبة وعنوانه؛

كشـــــــــــــــف المعلومـــــــــــــــات أو - 
.العناصر المهملة

تحليـــل وفحـــص كـــّل الّنقـــاط - 
المتضـــّمنة فـــي الّتصـــريحات مـــع 

وتجـــــانس دراســـــة مـــــدى تـــــرابط 
األرقـــــــــام المقّدمـــــــــة فـــــــــي ســـــــــنة 
ـــــــــنوات  ـــــــــة بالّس الّتصـــــــــريح مقارن

الّسابقة ؛
طلـــــــــــــــــــــــب المعلومـــــــــــــــــــــــات - 

ــــة وجــــود  والّتوضــــيحات فــــي حال
.غموض

أهداف الّرقابة الّشاملة

ضـــــمان وصـــــدق الّتصـــــريحات - 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــق ف ـــــــــــــة دون الّتعّم المقّدم

محتوياتها؛

تصحيح األخطاء المرتقبة؛- 

اكتشــــــــــاف المكّلفــــــــــين غيــــــــــر - 

األمناء؛

اختيـــار الملفـــات التـــي تشـــّكل - 

.موضوعا للّرقابة المعّمقة

وبالّتالي

مراحل الّرقابة الّشاملة واإلجراءات التي تتم من خاللها
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.الّرقابة المعّمقة: المطلب الثّاني

، تتمّثل الرّقابة اجلبائية املعّمقة يف الّتدخالت املباشرة لألعوان املدّققني بأماكن الف الرّقابة اجلبائية الّشاملةخب

دف هذه املكّلفنيتواجد نشاطات  املكتتبة من طرفهم ،  ّتأّكد من صحة ونزاهة الّتصرحياتالّتدخالت إىل ال، إذ 

ا الّالزمة يكما  ن وهذا ألربع سنوات مل ميسها الّتقادم تم الفحص امليداين للّدفاتر والوثائق احملاسبية مع تربيرا

.1حملاولة الكشف عن احتماالت الّتهرب الّضرييب

والذي ينبغي أن نشري إليه وهو أّن إحالة ملف املكّلف إىل الرّقابة املعّمقة راجع إىل العديد من األسباب منها 

.تكرار العجز، الّتصريح املستمر بنقص الرّبح،  والكشف عن تالعبات وجتاوزات عند إجراء الرّقابة الّشاملة

مل الوضعية الّتحقيق احمل: الرّقابة املعّمقة يفأنواع تتمّثل و  اسيب، الّتحقيق املصّوب يف احملاسبة، والّتحقيق املعّمق 

.اجلبائية، وفيما يلي تفصيل لذلك

:الّتحقيق المحاسبي.1

جمموعة العمليات اليت ُيْستَـْهَدف منها مراقبة "الّتحقيق احملاسيب هو : مفهوم الّتحقيق المحاسبي- 1-1

الّتصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكّلف بالّضريبة وفحص حماسبته، والّتأكد من مدى مطابقتها مع املعطيات 

.2"املادية، وغريها حّىت يتسىن معرف مصداقيتها

ا واحرتامها قبل وضع املشرّع اجل:شروط الّتحقيق المحاسبي- 1-2 بائي مجلة من الّشروط اليت جيب مراعا

.24، مرجع سبق ذكره، صلياس قالب ذبيح- 1
األزمة " امللتقى العلمي الّدويل حول ، -حالة الجزائر–نحو إطار مقترح لتفعيل آليات الّرقابة الجبائية للحّد من آثار األزمة وهلي بوعالم، -2

..08، ص21/10/2003-20سطيف، ، جامعة فرحات عباس،"املالية واالقتصادية واحلكومة العاملية
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1:وخالل إجراء هذا الّنوع من الّتحقق ، ميكن تلخيصها يف العناصر الّتايل

جيب أن يتم الّتحقيق يف الّدفاتر احملاسبية والوثائق احملاسبية بعني املكان، ما عدا يف حالة طلب معاكس من .أ

يوّجه كتابيا وتقبله املصلحة، أو يف حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف املصلحة؛، طرف املكّلف بالّضريبة 

ال ميكن إجراء الّتحقيقات يف احملاسبة إال من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية الذين هلم رتبة مفتش على األقل؛.ب

ذا كانت احملاسبة ممسوكة بواسطة متارس اإلدارة حق الرّقابة مهما كان الّسند املستعمل حلفظ املعلومات، وإ.ج

أنظمة اإلعالم اآليل ، وميكن أن تشمل املراقبة جممل املعلومات واملعطيات واملعاجلات اليت تساهم بصفة مباشرة 

أوغري مباشرة يف تكوين الّنتائج احملاسبية أو اجلبائية؛

عالم اآليل ملك املكّلف بالّضريبة، وإما ميكن أن تتّم عملية الّتحقيق إّما يف عني املكان باستعمال جتهيزات اإل.د

على مستوى املصلحة بناًء على طلب صريح من املكّلف بالّضريبة، ويف هذه احلالة جيب على املكّلف بالّضريبة أن 

يضع حتت تصّرف اإلدارة كّل الّنسخ والّدعائم اليت استعملت يف تأسيس احملاسبة املعّد بواسطة اإلعالم اآليل؛

روع يف إجراء أي حتقيق يف احملاسبة دون إعالم املكّلف بالّضريبة بذلك مسبقا عن طريق إرسال أو ال ميكن الشّ .ه

يف حماسبته، على أن بالّتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا مبيثاق حقوق وواجبات املكّلف احملقَّقتسليم إشعار 

ستالم هذا اإلشعار؛أيّام ابتداًء من تاريخ ا10يستفيد من أجل أدىن للّتحضري مّدته 

جيب أن يبّني اإلشعار بالّتحقيق ألقاب وأمساء ورتب حملّققني، وكذا تاريخ وساعة أوّل تدّخل ، والفرتة اليت يتم .و

الّتحقيق فيها، واحلقوق والّضرائب والّرسوم واألتاوى املعنية ، وكذا الوثائق الواجب االّطالع عليها ، وأن يشري 

إلجراء أّن املكّلف بالّضريبة يستطيع أن يستعني مبستشار من اختياره أثناء إجراء صراحة  حتت طائلة بطالن ا

.عملية الرّقابة

.38آيت بلقاسم المية ، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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ب إعالم املكّلف بالّضريبة بذلك؛جييف حالة استبدال احملّققني .ز

يف حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إىل املعاينة املادية للعناصر الطّبيعية لالستغالل، أو الّتأّكد من وجود .ح

الوثائق احملاسبية وحالتها، يسّلم اإلشعار بالّتحقيق يف احملاسبة عند بداية عمليات املراقبة؛

بعد مرور أجل الّتحضري املذكور سابق؛ال ميكن البدء يف فحص الوثائق احملاسبية من حيث املوضوع إّال .ط

فما خيص الّدفاتر والوثائق ال ميكن حتت طائلة بطالن اإلجراء أن تستغرق مّدة الّتحقيق يف عني املكان،.ي

:احملاسبية أكثر من ثالثة أشهر فيما خيص

دج بالّنسبة لكّل سنة مالية 1.000.000مؤّسسات تأدية اخلدمات إذا كان رقم أعماهلا الّسنوي ال يتجاوز -

حمّقق فيها؛

مالية حمّقق دج بالّنسبة لكّل سنة2.000.000كّل املؤّسسات األخرى إذا كان رقم أعماهلا ال يتجاوز -

فيها؛

ميّدد هذا األجل إىل ستة أشهر بالّنسبة للمؤّسسات املذكورة أعاله ، إذا كان رقم أعماهلا الّسنوي ال يفوق -

قٌّ فيها؛قدج بالّنسبة لكّل سنة مالية حم10.000.000دج و5.000.000على الّتوايل 

.األخرى سنة واحدةجيب أن ال تتجاوز مّدة الّتحقيق بعني املكان يف مجيع احلاالت-

بالّتحقيق يف املالحظات والعرائض املقّدمة من قابة يف عني املكان عند قيامهاإّن اإلدارة غري مّقيدة مبدة الرّ .ك

طرف املكّلف بالّضريبة بعد انتهاء عمليات الّتحقيق يف عني املكان، وعالوة على ذلك، ال تطّبق بعني املكان 

مناورات تدليسية مثّبتة قانونا، أو إذا قّدم املكّلف بالّضريبة معلومات غري كاملة أو احملّددة أعاله يف حالة استعمال

ُرد يف اآلجال على طلبات الّتوضيح؛صحيحة أثناء الّتحقق ، أو إذا مل يَـ 
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و جمموعة من الّضرائب أو عندما ينتهي الّتحقيق يف احملاسبة اخلاص بفرتة معّينة بالّنسبة لضريبة أو رسم أ.ل

، وباستثناء ما إذا كان املكّلف بالّضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غري كاملة أو الّرسوم

خالل الّتحقيق ال ميكن لإلدارة أن تشرع يف حتقيق جديد لنفس الّتقييدات احلسابية بالّنسبة لنفس خاطئة 

الّضرائب والّرسوم ، وبالّنسبة لنفس الفرتة؛

تقدمي احملاسبة مبحضر يدعى مبوجبه املكّلف للّتوقيع عليه حضوريا، كما يكون موضوع إعذار يدعى يثبت عدم .م

.من خالله املكّلف بالّضريبة لتقدمي احملاسبة يف أجل ال يزيد عن مثانية أيام

: الّتحقيق المصّوب في المحاسبة.2

فحص الوثائق " احملاسبة هو عبارة عنالّتحقيق املصّوب يف : مفهوم الّتحقيق المصّوب في المحاسبة- 2-1

وهذا الّنوع من ، واليت ختّص فرتة حمدودة قد تقّل عن سنة حماسبية،واحملاسبية لبعض أنواع الّضرائبالّتوضيحية

مبا أنّه ال مينع اإلدارة اجلبائية من إمكانية أو برامج أولية املراقبة هو عبارة عن وسيلة تسمح بالقيام بتحرّيات مصّوبة 

جراء حتقيق معّمق للمحاسبة، والّرجوع إىل الفرتة اليت ّمتت فيها املراقبة مع األخذ بعني االعتبار احلقوق املدفوعة إ

.1"نتيجة إلعادة الّتقييم من جراء الّتحقيق املصّوب

جيباليتالّشروطمنجلملةالّتحقيقمنالّنوعهذاخيضع:  شروط الّتحقيق المصّوب في المحاسبة- 2-2

ا 2:يليكماوهيواحرتامها،مراعا

والوثائقاحملاسبيةالوثائقتقدميالّتحقيق،هذاأثناءمعهماحملّققبالّضريبةاملكّلفنيمنيُطلبأنميكن.أ

واألتاوىوالّرسوموالّضرائبباحلقوقاملرتبطةالّتسليمأوالطّلبياتووصولوالعقودالفواتريغرارعلىالّتوضيحية

.54ساعد نبيلة ، مرجع سبق ذكره، ص-- 1
.135مرجع سبق ذكره، ص ، سليمان عتري- 2



الّنظام المحاسبي المالي في دعم الّرقابة الجبائيةفعالية : الثّانيالفصل 

62

بالّتحقيق؛املتعّلقة

بالّضريبة؛املكّلفحماسبةملونقديمعّمقفحصحالبأيّ الّتحقيقهذاعنينتجأنميكنال.ب

الفواتريغرارعلىعاديةتوضيحيةوثائقتقدميسوىالّتحقيق،هذاأثناءبالّضريبة املكّلفنيمنيُطلبال.ج

الّتسليم؛أوالطّلبياتووصولوالعقود

سابقا؛املذكورالعامالّتحقيقيفاملطّبقةالقواعدلنفساحملاسبةيفاملصّوبالّتحقيقخيضع.د

طريقعنمسبقا،بذلكريبةبالضّ فاملكلّ إعالمدوناحملاسبةيفباملصوّ حقيقالتّ راءإجيفروعالشّ ميكنال.ه

يفاحملّققبالّضريبةوالتزامات املكّلفحقوقمبيثاقمرفقابالوصولإشعارمقابلحقيقبالتّ إشعارتسليمأوإرسال

اإلشعار؛هذااستالمتاريخمنابتداءأيام،عشرةمدتهللّتحضري،أدىنأجلمنيستفيدأنعلىحماسبته،

سابقا،املذكورةاحملاسبةيفالّتحقيقأثناءاملشرتطةالعناصرإىلباإلضافةبالّتحقيق،اإلشعاريشملأنجيب.و

فيها؛احملّققالعملياتبطبيعةإعالمهجيبكماالّتحقيقيفالّتصويبطابعتوضيح

منأكثروالوثائقالّدفاتريفاملكان،عنييفالّتحقيقمدةتستغرقأناإلجراءبطالنطائلةحتتميكنال.ز

شهرين؛

اإلشعارَتسلُّمتاريخمنابتداءً قبوله،أومالحظاتهإلرساليوما،ثالثنيبأجلبالّضريبةاملكّلفيتمّتع.ح

الّتقومي؛بإعادة

الحقااحملاسبةيفاملعمقالّتحقيقإجراءإمكانيةمناجلبائيةاإلدارةمتنعالاملصّوبالّتحقيقممارسةإن.ط

إلعادةا نتيجةاملطالباحلقوقاالعتباربعنيتأخذأنجيبولكناملراقبة،فيهاّمتتاليتالفرتةإىلوالّرجوع

.املصّوبالّتحقيقعنداملتّممالّتقييم
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: الّتحقيق المعّمق لمجمل الوضعية الجبائية.3

ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف حتقيق : مفهوم الّتحقيق المعّمق لمجمل الوضعية الجبائية- 3-1

يتأكديف هذا التحقيق ، و دخلمعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص الطبيعيني بالنسبة للضريبة على ال

ا من جهة والذمة واحلالة املالية والعناصر املكونة األعوان احملققون من االنسجام احلاصل بني املداخيل املصرح 

.1لنمط معيشتهم

منجمموعةله...حقيقاتالتّ منوعالنّ هذا: إجراءات الّتحقيق المعّمق لمجمل الوضعية الجبائية- 3-2

2:، وميكن تلخيصها فيما يليقاحملقّ بعهايتّ اليتاإلجراءات

حقيق؛التّ ذااملعينفللمكلّ اجلبائيامللفعلىالعاالطّ .أ

اليتساتواملؤسّ املعينفاملكلّ عائلةأفرادختصّ واليتاجلبائية،اإلدارةحبوزةاليتامللفاتكلّ علىالعاالطّ .ب

به؛عالقةهلا

بطالرّ كشوفباستعمال،)االطالعحلقوفقا(أخرىرافأطلدىاملعينفاملكلّ ختصّ املعلوماتعنالبحث.ج

املعلومات؛وبطاقات

منابتداءً يوماعشرةخبمسةحضريللتّ أجالحنَ وميُْ املعين،فاملكلّ إىلاستالموصلمعباملراقبةإشعارإرسال.د

؛اإلشعاراستالمتاريخ

؛)املمتلكاتوضعيةبطاقة(ةخاصّ استمارةيفممتلكاتهةبكافّ صريحالتّ باملعينفاملكلّ منلبالطّ .ه

حقيق؛للتّ روريةالضّ املعلوماتكلجلمعاملكانعنيإىللنقّ التّ فللمكلّ جيوزاألمراستدعىإذا.و

.130ص،2008دار هومة، اجلزائر،،املنازعات الضريبية يف التشريع والقضاء اجلزائي اجلزائري، فارس السبيت- 1
.137مرجع سبق ذكره، ص،سليمان عتري- -2
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الستكمالزمةالّال وضيحاتوالتّ تراربيالتّ بكلّ إفادتهاملعينفاملكلّ منيطلبأناجلبائيقللمحقّ جيوز.ز

.التحقيق

.ومن خالل ما سبق ميكن تلخيص أنواع الرّقابة اجلبائية املعّمقة من خالل الّشكل الّتايل
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.الّرقابة الجبائية المعّمقة):03.2(الّشكل

.من إعداد الطّالبة:المصدر

واإلجراءات التي تتم من خاللهالمعّمقةأنواع الّرقابة الجبائية

سبي
محا

ق ال
حقي

الّت
في 

ب 
صّو

 الم
قيق

لّتح
ا

سبة
محا

ال
ائية

لجب
ية ا

ضع
 الو

مل
مج

ق ل
معّم

ق ال
حقي

الّت

أهداف الّرقابة الجبائية المعّمقة

استدراك التهرب الضريبي؛- 

ـــــــــــــــراز كـــــــــــــــّل األخطـــــــــــــــاء -  إب

فـــي المتضـــّمنةواإلغفـــاالت

.المكّلفمحاسبة

مـدىمـنحقـقوالتّ دأّكـالتّ - 

المحاســبيةالمعلومــاتجــودة

فـينالمكلّ قبـلمـنبهـاحالمصـرّ 

مبـــالغتحديـــديتســـنىحتـــىّ 

.سديدالتّ الواجبةريبةالضّ 

مراقبــــــــــــــــــة الّتصــــــــــــــــــريحات - 
؛الجبائية

فحـــــص محاســـــبة المكّلـــــف - 
والّتأّكـــــد مـــــن مـــــدى مطابقتهـــــا  

.للمعطيات المادية 

يتم من خالله

فحــــص الوثــــائق الّتوضــــيحية - 
ــــــــــواع  ــــــــــبعض أن والمحاســــــــــبية ل

.الّضرائب يتم من خالله

بينفارقكلّ عنالكشف- 
ــــــــدّ  خلوالــــــــدّ الحقيقــــــــيخلال

بهحالمصرّ  يتم من خالله

وبالّتالي
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.المالي في دعم الّرقابة الجبائيةيالّنظام المحاسباهمية: المبحث الثّالث

من خالل هذا املبحث حناول إبراز مدى مسامهة الّنظام احملاسيب املايل يف دعم الرّقابة اجلبائية ، حيث يتم 

الّتطّرق يف املطلب األول للمعاجلة احملاسبية للّضرائب والّرسوم، ويف املطلب الثّاين يتم الّتعّرف على كيفية إجراء 

.يف ظل هذا الّنظامالّتدقيق احملاسيب

.المعالجة المحاسبية للّضرائب والّرسوم حسب الّنظام المحاسبي المالي: طلب األولالم

يوجد العديد من الّضرائب والّرسوم يف الّنظام اجلبائي اجلزائري ، ولكّل منها معاجلة حماسبية ، وفيما يلي تفصيل 

.لذلك

جر وتدفع ملصلحة الّضرائب، وحيّدد هي ضريبة تقتطع من املنبع أي من األ: الّضريبة على الّدخل اإلجمالي.1

:، وتسّجل حماسبيا كاآليت1مقدار االقتطاع جبدول حيتوي على فئات األجر اإلمجايل ومقدار االقتطاع

التاريخ

الّدولة، الّضرائب والّرسوم القابلة للّتحصيل من /حـ44200

ضريبة على الّدخل اإلمجايل (األطراف األخرى 

IRG(

****

****بنوك حسابات جارية/حـ512

.182ربيع حنيفية ، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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يستعمل هذا احلساب لتسجيل الّرسوم : )641/حـ(الّضرائب والّرسوم والمدفوعات المماثلة على األجور.2

الّتكوين املفروضة على املؤّسسة اليت ال تقوم بإجراء عمليات الّتكوين والّتدريب لعماهلا ، وهذا بغرض تشجيع 

من كتلة األجور الّسنوية، حيث %01هلذا الّرسم بنسبة ال تفوق وحيّدد الوعاء الّضرييباملستمر للعمال، 

.1دائنا" ضرائب ورسوم- الّدولة"447جيعل هذا احلساب مدينا عن طريق جعل حساب 

الّتاريخ

****الّضرائب والّرسوم واملدفوعات املماثلة لألجور/حـ641

****.ضرائب ورسوم-الّدولة/حـ447

وهي ضريبة تفرض شهريا أو فصليا على رقم األعمال احملّقق من ): 6421/حـ(الّرسم على الّنشاط المهني.3

تدفعه املّؤسسة من %02الّنشاطات الّصناعية والّتجارية واخلدمية خارج الّرسم على القيمة املضافة مبعّدل 

ضرائب ورسوم على رقم –الّدولة " 445، وجيعل احلساب مدينا مقابل حساب G50خالل الّسلسلة رقم 

.دائنا" األعمال

الّتاريخ

****.الّرسم على الّنشاط املهين/حـ6421

****.الّرسوم على رقم األعمال-الّدولة/حـ445

.267ربيع حنيفية ، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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ويتم حتصيل واخلدمات،هو ضريبة غري مباشرة تفرض على استهالك الّسلع : الّرسم على القيمة المضافة.4

.1ليدفع إىل مصاحل حتصيل الّضرائب)منتجو وموزعو الّسلع واخلدمات (هذا الّرسم من قبل بعض املكّلفني 

.ويكون الّتسجيل احملاسيب كاآليت

.4456/وحـ4457/فرق بني حـويتم ذلك بإجراء ال: تسوية رسم القيمة المضافة المستحق الدفع- 4-1

الّتاريخ

*****رسم قيمة مضافة حمّصل على املبيعات/حـ4457

44563

44562

4458

)الّسلع(رسم قيمة مضافة قابل لالسرتجاع /حـ

)الّتثبيتات(رسم قيمة مضافة قابل لالسرتجاع /حـ

رسم مستحق الّدفع/ حـ

**

**

**

:ويكون ذلك كما يلي:الّرسم على القيمة المضافةتسديد قيد - 4-2

الّتاريخ

****رسم مستحق الّدفع/ حـ4458

****بنوك حسابات جارية/ حـ512

.124عبد الرمحن عطية ، مرجع سبق ذكره، ص- 1
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SARL(ختضع للّضريبة على أرباح الّشركات شركات األموال :الّضريبة على أرباح الّشركات.5 ,SPA(

. 1وكذلك شركات األشخاص يف حالة اختيارها للخضوع هلذه الّضريبة

2:إّن عملية حساب قيمة الّضريبة على أرباح الّشركات تتم حسب العالقة الّتالية

.تسبيقات يوّضحها الّشكل الّتايلأّما فيما يتعّلق بعملية الّتسديد فتتم على شكل ثالث 

.عملية تسديد الّضريبة على أرباح الّشركات):01.2(الجدول 

المبلغتاريخ الّتسديداألقساط

)2-ربح الّسنة ن()%25)(1/3(مارس20فيفري إىل 20من الّتسبيق األول

)1- ربح الّسنة ن()%25)(1/3(جوان20ماي إىل 20من الّتسبيق الثّاني

)1- ربح الّسنة ن()%25)(1/3(نوفمرب20أكتوبرإىل 20من الّتسبيق الثّالث

الفرق بني نتيجة وجمموع الّتسبيقاتأفريل20قبل الّتصفية 

، مرجع سبق ذكره، ص والمعايير الّدوليةSCFالواضح في المحاسبة المالية وفقربيع حنيفية، :المصدر

298.

.كاآليتويكون الّتسجيل احملاسيب  

.297ربيع حنيفية ، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.297ربيع حنيفية ، مرجع سبق ذكره، ص - 2

معّدل الّضريبة×الّربح الجبائي=الضريبة على أرباح الّشركات
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.يسّجل نفس القيد يف كل سنوات الّتسبيق: قيد دفع الّتسبيقات- 5-1

الّتاريخ

****تسبيق على الّضريبة على الّنتيجة/ حـ4442

****بنوك حسابات جارية/ حـ512

: الّضريبة على أرباح الّشركاتقيد قسط - 5-2

التاريخ

****الّضريبة على أرباح األنشطة العادية/ حـ695

****الّضرائب على الّنتائج–الّدولة / حـ4441

: قيد تسوية الّضريبة على أرباح الّشركات- 5-2

التاريخ

****الّضرائب على الّنتائج–الّدولة / حـ4441

****الّنتيجةتسبيق على الّضريبة على / حـ4442

بنوك حسابات جارية/ حـ512
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ا ) م.م.ن(من 2- 134عرّفت املادة : الّضرائب المؤّجلة.6 ّ عبارة عن مبلغ ضريبة " الّضريبة املؤّجلة  على أ

خالل سنوات مالية ) ضريبة مؤّجلة أصول(أو قابل للّتحصيل ) ضريبة مؤّجلة خصوم(عن األرباح قابل للّدفع 

.1مستقبلية

2:ويوجد صنفني من الّضرائب املوّجلة مها كاآليت

هي مبالغ ضرائب الرّبح القابلة لالسرتداد يف الفرتات املستقبلية، وقد أدرجها : ضرائب مؤّجلة أصول- 6-1

: ومن أمثلتها جند" ضرائب مؤّجلة أصول" 133املشرّع حسب الّنظام احملاسيب املايل يف حساب 

وأعباء الّتطوير اليت يتم تثبيتها وإظهارها ضمن الّتثبيتات حماسبيا ، على العكس جبائيا اليت جيب نفقات .أ

طرحها خالل الّدورة اليت حدثت فيها؛

تلك جبائيا بشكل أسرع من اهتالكها احملاسيب.ب .الّتثبيتات اليت 

الفرتات املستقبلية ، وقد أدرجها هي مبلغ ضرائب الرّبح املستحّقة الّدفع يف : ضرائب مؤّجلة خصوم- 6-2

، وجند من أمثلتها ترحيل العجز " ضرائب مؤّجلة خصوم" 134املشرّع يف الّنظام احملاسيب املايل يف حساب 

تمل أن يتم واخلسائر ضريبيا إىل الّسنوات الالحقة واليت تؤدي بدورها إىل تسجيل ضرائب مؤّجلة كّلما كان من احمل

.قابلة للّرتحيلحتميل هذه اخلسائر ال

.أّما فيما يتعّلق بالّتسجيل احملاسيب هلذين النوعية فيكون كاآليت

.139مرجع سبق ذكره، صعبد الرمحن عطية ،-- 1

.292ربيع حنيفية ، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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التاريخ

****ضرائب مؤّجلة أصول/حـ133

****فرض ضريبة مؤّجلة أصول/ حـ692

تسجيل قيد ضرائب مؤّجلة أصول

التاريخ

****مؤّجلة خصومفرض ضريبة / حـ693

****ضرائب مؤّجلة خصوم/حـ134

تسجيل قيد ضرائب مؤّجلة خصوم

جند فيه عّدة رسوم وأشباه الّرسوم وجتعل حساباته الفرعية مدينة مقابل ): 645/ حـ(ضرائب ورسوم أخرى .7

هاضرا" 447جعل حساب  .دائنا" ئب أخرى ورسوم وما شا

:احملاسيب كاآليتيكون الّتسجيل وبالّتايل
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التاريخ

****الّرسم العقاري/حـ6451

أو

****رسم الّتطهري / حـ6452

أو

****حقوق اجلمارك/ حـ6453

أو

****الّرسم البيئي/ حـ6456

أو

****الّرسوم األخرى اليت مل يرد ذكره من قبل/ حـ6457

ها/ حـ447 ****ضرائب أخرى ورسوم وما شا

.دور الّتدقيق المحاسبي في دعم الّرقابة الجبائية: المطلب الثّاني 

ى إىل تفعيل عملية األمر الذي أدّ ؛إّن تطبيق الّنظام احملاسيب قد ساهم إىل حد كبري يف عملية الّتدقيق احملاسيب

املطلب ميكن توضيح كيف تتم عملية الّتدقيق احملاسيب فيما يتعّلق مبختلف الرّقابة اجلبائية، ومن خالل هذا 

.الّضرائب اليت ميكن أن تستعمل للّتهرب أو الغش الّضرييب
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:مفهوم ،أهمية وأهداف الّتدقيق المحاسبي.1

: مفهوم الّتدقيق المحاسبي- 1-1

ا شخص مؤهل ومدرب اإلجراءاتأوفحص شامل للسجالت او احلسابات عملية "الّتدقيق هو اليت يقوم 

و أنفقتكانت املصروفات اليت إذاتدريبا خاصا، واهلدف من تدقيق احلسابات هو تقرير ما األعمالعلى هذه 

تر بصورة صحيحة، وما إذا كانت األصول قد قيمت تقييما صحيحا وان الشركة املبالغ اليت حصلت مقيدة بالدفا

ا وبيانا ا وفقا ملبادئ احملاسبة املقبولة قبوال عاماحتفظ حسابا . 1"ا ومتسك دفاترها وسجال

البحث املنهجي الذي يقوم على مجع أدلة اإلثبات وتقوميها من أجل حتديد درجة الثّقة يف " وبتعيري آخر هو 

ستخدمي املعلومات ث االقتصادية يف وحدة اقتصادية، وتوصيل ذلك إىل مااملعلومات املتعّلقة بالظّروف واألحد

.2"املختلفني

3:تّتضح أمهية تدقيق احلسابات فيما يلي: أهمية الّتدقيق المحاسبي- 1-2

ختفيض مقدار عدم الّتأّكد لدى مستخدمي املعلومات عن طريق تزويدهم باملعلومات الكافية ؛ وبالّتايل جتّنبهم .أ

خماطر اّختاذ القرارات؛

من خالل املعلومات ذات القيمة اليت حيصلون عليها من تقرير الّتدقيق يستلزم اّختاذ قرار معّني، وذلك .ب

واليت ترتبط بتحقيق أهداف معّينة؛

تكون باعثا ودافعا الّختاذ موقف مناسب يؤدي على جتّنب الّنتائج غري املرغوب فيها؛.ج

.191، ص2009مراجعةاحلسابات والتدقيق ،دار الراية،عمان ،، زاهرة توفيق سواد- 1
.45،  مرجع سبق ذكره، صلياس قالب ذبيح- 2
.57محيشي وسيلة، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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الّتدقيق، وميكن تلخيصها فيما هناك العديد من األهداف اليت يصبوا إليها : أهداف الّتدقيق المحاسبي- 1-3

1:يلي

الّتحّقق من صحة ودقّة وصدق البيانات احلسابية املثّبتة يف الّدفاتر ومدى االعتماد عليها؛.أ

إبداء رأي فين حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل؛.ب

ما قد يوجد بالّدفاتر والّسجالت من أخطاء أو غش؛اكتشاف.ج

تقليص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات حتول دون ذلك؛.د

اعتماد اإلدارة عليها يف تقرير ورسم الّسياسات اإلدارية، اّختاذ القرارات حاضرا ومستقبال؛.ه

م؛طمأنة مستخدمي القوائم املالية، ومتكينهم من اّختاذ القرار .و ات املناسبة الستثمارا

معاونة دائرة الّضرائب يف حتديد مبلغ الّضريبة؛.ز

تقدمي الّتقارير املختلفة ومأل االستمارات للهيئات احلكومية ملساعدة املدّقق؛.ح

مراقبة اخلطّة ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف وحتديد االحنرافات وسبل معاجلتها؛.ط

ّنتائج املرسومة؛تقييم نتائج األعمال وفقا لل.ي

حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة  عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي الّنشاط؛.ك

تمع؛.ل حتقق أقصى قدر ممكن من الّرفاهية ألفراد ا

ا ألّن الّتدقيق يبدأ من الّتأكد .م دراسة الّنظم املّتبعة يف أداء العمليات ذات املغزى املايل واإلجراءات اخلاّصة 

.هذه الّنظممن صحة

.57-56صمحيشي وسيلة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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تظهر مسامهة الّتدقيق احملاسيب يف دعم الرّقابة :مساهمة الّتدقيق المحاسبي في دعم الّرقابة الجبائية.2

: اجلبائية من خالل ما يلي

من املعلوم أّن املّؤسسة تصرّح بالّضريبة : الّتدقيق المحاسبي بالّنسبة للّضريبة على الّدخل اإلجمالي- 1-1

، وهذه الوثيقة تبقى لدى مصلحة الّضرائب، وعند عملية الّتدقيق يف حماسبة G50على الّدخل اإلمجايل يف وثيقة 

.املكّلف فإنّه يتم إتباع اخلطوات اليت ميكننا توضيحها من خالل الّشكل الّتايل
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.الّتدقيق المحاسبي بالّنسبة للّضريبة على الّدخل اإلجمالي):04.2(الّشكل

.من إعداد الطّالبة:المصدر

والذي ينبغي أن نشري إليه هو أنّه يف حالة وجود فرق فإّن املدّقق اجلبائي يلجأ إىل الّتعّمق يف هيكل األجور، 

ا .حىت يتم الّتأكد من املبالغ املصرّح 

وثائق مصلحة الّضرائب وثائق المكّلف

تعويض الّسلة63122/حـ
تعويض الّسكن63123/حـ
المنح العائلية63123/حـ

اشتراكات 43100/ حـ
)%9(الّضمان االجتماعي 

اليومية وميزان المراجعة

%حـ/
على مبلغ أجر الّتعرف 

المنصب من خالل

األجر الخاضع للّضريبة على بالجمع نجد 
الّدخل اإلجمالي

األجر الخاضع للّضريبة على الّدخل اإلجمالي إجراء المقارنة
G50المصّرح به في وثائق 

دجِ الحصول على الفرق إن وُ 



الّنظام المحاسبي المالي في دعم الّرقابة الجبائيةفعالية : الثّانيالفصل 

78

ذكرنا سابقا أّن : بالّنسبة للّضرائب والّرسوم والمدفوعات المماثلة على األجورالّتدقيق المحاسبي - 2-2

للمؤّسسات اليت ال تقّدم تكوين %01هذا الّنوع من الّضرائب يفرض على مجلة األجور الّسنوية بنسبة 

.، وعليه يكون الّتدقيق يف هذه الّضرائب كاآليتاِهلَامَّ لعُ 

.للّضرائب والّرسوم والمدفوعات المماثلة على األجورالّتدقيق المحاسبي بالّنسبة ):05.2(الّشكل

.من إعداد الطّالبة:المصدر

ذه الطّريقة يتم اكتشاف فيما إذا كانت املؤّسسة قد أجرت تكوينا لعماهلا  والذي ينبغي أن نشري إليه وهو أنّه 

واليت يتم الّتأّكد ،من مجلة األجور الّسنوية%01أم ال ، ويف حالة عدم إجراء هذا الّتكوين تكون ملزمة بدفع 

). 04.2(منها وفق ما هو موضح يف الّشكل 

عدم أغلب الّتهرب والغش الّضرييب يكون يف : بالّنسبة للّرسم على القيمة المضافةالّتدقيق المحاسبي - 2-3

الذي يساهم بشكل كبري يف حتديد الّرسم على القيمة املضافة ، وهلذا ميكن  احلقيقي، و الّتصريح برقم األعمال

مصلحة الّضرائب  وثائق المكّلف

اليومية وميزان المراجعة

الّتنقالت والمهّمات 625/حـ
)الّتكوين(واالستقباالت

الهيئات المكّونة

وثائق اإلثبات

المقارنةوثائق إجراء  إجراء المقارنة
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ملصلحة الّضرائب  أن تّتبع عّدة طرق لكشف الّتالعبات، وقد ساهم الّنظام احملاسيب املايل يف تبسيط هذه الطّرق، 

.وميكن توضيح ذلك من خالل الّشكل الّتايل

.للّرسم على القيمة المضافةالّتدقيق المحاسبي بالّنسبة ):06.2(الّشكل

.من إعداد الطّالبة:المصدر

مصلحة الّضرائب وثائق المقارنة والّتأكدوثائق المكّلف

 من
يها

 عل
ول

حص
م ال

يت

الّزبائن والموردين

اليومية

ميزان المراجعة

جدول حسابات 
الّنتائج

الميزانية

وثـــــــائق اإلثبـــــــات 
الخاّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــل  ــــــالمكّلف مث ب

الفواتير

مبلغ رقم األعمال المصّرح به 
G50في وثائق  

إعـــــادة تقـــــدير رقـــــم األعمـــــال حســـــب 
المعلومــات المتــوّفرة ومقارنتــه بـــالمبلغ 

المصّرح به

المخزونات3/حـ
مـــــــــــوردون "40/حــــــــــــ

"وحسابات مرتبطة 
زبــــــــــــــــائن "41/حـــــــــــــــــ

وحســـــــــابات مرتبطـــــــــة 
"بهم
ـــــــــات " 70/حــــــــــ مبيع

الّســــــلع والمنتوجــــــات 
المصـــــــّنعة ، مبيعـــــــات 
الخـــــــدمات المقّدمـــــــة 
والمنتوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

"الملحقة
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، ميكن للقيام بعملية الّتدقيقواخلطوات من خالل الّشكل الّسابق نالحظ أنّه يوجد العديد من اإلجراءات 

:توضيحها من خالل الّنقاط الّتالية

استعمال اليومية وميزان املراجعة ووثائق اإلثبات األخرى ميّكن املدّقق اجلبائي من معرفة ما ّمت بيعه وما ّمت .أ

ه؛شراؤ 

إمكانية مقارنته مع املبلغ استعمال جدول حسابات الّنتائج ميّكن من معرفة رقم األعمال احملّقق، وبالّتايل .ب

املصرّح به؛

من امليزانية ميكن معرفة وضعية الزّبائن واملخزونات بشكل إمجايل؛.ج

؛يف كشف الّتالعباتبعيدبالّنسبة لوثاق املقارنة والّتأّكد احملّصل عليها من املوردين والزّبائن تساهم إىل حدّ .د

وذلك بطرح رصيد الّسنة املاضية من ) 411(حـميكن كشف رقم األعمال كذلك من خالل حساب الزّبائن.ه

.املبلغ اإلمجايل احملّصل عليه والذي يظهر يف ميزان املراجعة

يّتبع املدّقق اجلبائي فيما يتعّلق بالّرسم على :بالّنسبة للّرسم على الّنشاط المهنيالّتدقيق المحاسبي - 2-4

الّنشاط املهين نفس اخلطوات املّتبعة يف الّتدقيق بالّنسبة للّرسم على القيمة املضافة واليت سبق توضيحها يف الّشكل 

)06.2 .(

يد من طرق يوجد العد: بالّنسبة الّضريبة على أرباح الّشركات والّضرائب المؤّجلةالّتدقيق المحاسبي - 2-5

غري املباشرة للّتهرب الّضرييب بالّنسبة هلذا النوع من الّضرائب ، أمهها االهتالكات واملؤونات، باإلضافة إىل تضخيم 

.الّتكاليف واليت تؤدي إىل الّتقليل من األرباح
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ذه الّضرائب يّتبع املدّقق اجلبائي العديد من الطّرق وال توضيحها من وسائل ميكنولإلجراء الّتدقيق فيما يتعّلق 

: خالل الّشكل الّتايل

.ح الّشركات والّضرائب المؤّجلةا للّضرائب على أربالّتدقيق المحاسبي بالّنسبة ):270.(الّشكل

.من إعداد الطّالبة:المصدر

مصلحة الّضرائب وثائق المقارنة والّتأكدوثائق المكّلف

 من
يها

 عل
ول

حص
م ال

يت

الّزبائن والموردين

اليومية

ميزان المراجعة

جدول حسابات 
الّنتائج

الميزانية

وثـــــــائق اإلثبـــــــات 
الخاّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــل  ــــــالمكّلف مث ب

الفواتير

الملف الجبائي الخاص 
بالمكّلف

إعـــادة تقـــدير الّنتيجـــة المحّققـــة وتقـــدير قيمـــة 
الواجبة الّدفعالّضرائب

المخزونات 3/حـ
زبــــــــــــــــائن "41/حـــــــــــــــــ

مرتبطـــــــــة وحســـــــــابات 
"بهم
خســارة فــي " 49/حـــ

"قيمة حسابات الغير
"الّتثبيتات" 2/ حـ

اهــــــــــــتالك " 28/حـــــــــــــ
"الّتجهيزات

الحصــــــــص "68/حـــــــــ
لالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالك 
والمخصصــــــــــــــــــــــــــــــات 

"والخسائر في القيمة
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من خالل الّشكل الّسابق نالحظ أّن املدّقق اجلبائي يرّكز على حسابات اليت قد تكون وسيلة للّتهرب الّضرييب، 

.واليت ميكن توضيحها من خالل الّنقاط الّتالية

:بالّنسبة للّتثبيات-1- 2-5

وذلك للّتأّكد من ملكيتها ،ويتم ذلك باالطالع على الوثائق املربرة ) 2/حـ(على الّتثبيات الرتّكيزُ يتمُّ .أ

الكتساب امللكية؛

وبالّتايل الّتأثري على ؛حىت يتم الّتأكد من عدم تضخيم مبالغ االهتالكات) 28/حـ(مراجعة االهتالكات .ب

األرباح؛

1:يتم ما يلي:بالّنسبة للمخزونات-2- 2-5

حلصر من الوجود وامللكية لسلع املخزون مطابقا ملا هو وارد بامليزانية ممّا يتطّلب إجراء جرد فعليالّتأّكد.أ

اية الفرتة ؛، ألّن الدليل الوحيد إلثبات الوجود الفعلي هو اجلرد املادياملخزون الّسلعي يف 

بة ورقابة املخزون؛املؤّسسة حملاسفحص الّنظام املّتبع يف جرد املخزون واآللية اليت تستخدمها .ب

الّتأّكد من صحة تقييم املخزون مع إستمرارية ذلك وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها؛.ج

الّتحّقق من الّتقدير الّسليم ملؤونات تدين قيمة عناصر املخزون بشكل عقالين يوافق طبيعة الّسلعة وظروف .د

.ختزينها مع املتابعة املستمرة لتلك املؤونات

: بالّنسبة لحسابات الّزبائن-3- 2-5

الّتأكد يف مصداقية الّدين املسّجل يف حسابات الزّبائن؛.أ

الّتأّكد مـن أّن مؤونة املخّصصة للزّبائن مربّرة؛.ب

.53، مرجع سبق ذكره، صلياس قالب ذبيح- 1
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يف ما يتعّلق بالّضرائب والّرسوم األخرى :والّرسوم األخرىبالّنسبة للّضرائبالّتدقيق المحاسبي - 2-6

.العائق الوحيد هو الّتسديد يف األجل احملّدد ، وحلل هذا املشكل قد تلجأ اإلدارة اجلبائية إىل عقوبة التأخري

كبري يف اإلفصاح عن املعلومات قد ساهم إىل حدٍّ املايلما سبق ميكن القول أّن الّنظام احملاسيبكّل ومن خالل  

ذلك أّن هناك أّن ؛ملالية املعروضة يف القوائم املالية، إّال أنّه ال ينبغي أن إمهال وثائق اإلثبات مثل الفواتري وغريهاا

.بعض العناصر يصعب تقديرها من دون توّفر هذه الوثائق
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:خالصة

من خالل هذا الفصل تبّني لنا أّن الرّقابة اجلبائية هي عبارة عن فحص وتدقيق احلسابات قصد كشف أي 

رب أو غش ضرييب ، ومن مبادئها إقامة نظام ضرييب حمكم وترقية وتطوير اإلدارة اجلبائية، كما هلا العديد من 

.منها اإلدارية، القانونية، االقتصادية، واالجتماعيةاألهداف 

يوجد نوعني من الرّقابة اجلبائية مها الرّقابة الّشاملة اليت تتم على مستوى مصلحة الّضرائب، والرّقابة املعّمقة اليت 

.ينتقل فيها األعوان إىل أماكن تواجد املكّلفني

م احملاسيب تعتمد عملية الرّقابة اجلبائية بشكل كبري على الوثائق احملاسبية ، وعلى هذا األساس جند أّن الّنظا

املايل اجلديد قد ساهم يف تفعيل هذا الّنوع من الرّقابة، حيث خّصص لكّل نوع من الّضرائب أو الّرسوم حسابا 

.   خاصا به، كما سّهل من عملية الّتدقيق احملاسيب



الثالثالفصل 
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:تمهيد

، وقد توّصلنا املايل يف دعم الّرقابة اجلبائيةمدى مسامهة الّنظام احملاسيب من خالل الفصلني الّنظريني حاولنا إبراز 

ستوى مركز يف ذلك، وسعيا منا إلثراء اجلانب الّنظري حاولنا القيام بدراسة ميدانية على ماكبري اإىل أّن له دور 

الّتهرب ، وحماولة الّتعرف على كيفية إجراء الّرقابة اجلبائية، وكيفية الكشف على كّل أنواع الّضرائب لوالية تيارت

.الّضرييب يف ظل تطبيق الّنظام احملاسيب املايل

:وعلى هذا األساس يتم الّتطرق يف هذا الفصل إىل ما يلي

تقدمي مركز الّضرائب لوالية تيارت؛: املبحث األول

دراسة ميدانية لعملية الرّقابة اجلبائية؛: املبحث الثّاين

.الّتحّديات اليت تواجه الرّقابة اجلبائية ودور الّنظام احملاسيب املايل يف جتاوزها: املبحث الثّالث
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.تقديم مركز الّضرائب لوالية تيارت:المبحث األول

ومهامه وذلك يف املطلب األول، أّما يف رت من خالل هذا املبحث يتم الّتعريف مبركز الّضرائب لوالية تيا

.املطلب الثّاين فيتم الّتفصيل يف اهليكل الّتنظيمي هلذا املركز

.ومهامهلوالية تيارتمركز الّضرائب بالّتعريف: المطلب األول

ّمت إنشاء مركز الّضرائب لوالية تيارت  حيث  يعترب 2011يف سنة: الّتعريف بمركز الّضرائب لوالية تيارت.1

مصلحة عملية جديدة تابعة للمديريات العاّمة للّضرائب ختتص حصريا بتسيري امللفات اجلبائية، وحتصيل الّضرائب 

كّل الطّلبات ، ومعاجلة سريعة لىل تقدمي خدمة نوعيةإاملستحّقة من طرف املكّلفني بالّضريبة ، ويطمح هذا املركز 

.اليت يقّدمها املكّلف بالّضريبة

: تتمّثل مهام مركز الّضرائب فيما يلي:مهام مركز الّضرائب.2

:في مجال الوعاء- 2-1

علىللّضريبةاخلاضعةاملداخيلبرسماملعنوينياألشخاصمنوغريهاللّشركاتاجلبائيامللفوتسّري متسك.أ

الشركات؛أرباح

عائداتبرسمريبةالضّ لفرضاحلقيقيظامللنّ اخلاضعنيريبةبالضّ فنيللمكلّ اجلبائيةامللفاتوتسريمتسك.ب

جارية؛والتّ ناعيةالصّ األرباح

.عليهاوتصادقوتعاينهاخفيضالتّ أواإللغاءوشهاداتحصيالتالتّ وقوائماجلداولتصدر.ج

:حصيلالتّ مجاليف- 2-2

واألتاوى؛سوموالرّ رائبضّ الوحتصيلاإليراداتوسنداتباجلداوللتتكفّ .أ
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؛قودالنّ جا ر خواستوالقبضفعللدّ املاديةالعملياتتنفذ.ب

.القيمتسليمومتركزالكتاباتتضبط.ج

:قابةالرّ مجالفي- 2-3

صرحيات؛التّ قبراوتوتستغلها، وجتمعهااجلبائيةاملعلوماتعنتبحث.أ

.نتائجهاوتقيمللضريبةاخلاضعنيلدىقبةاواملر دخالتالتّ مجرابوتنجزتعدّ .ب

:المنازعاتمجالفي- 2-4

وتعاجلها؛كاوىالشّ تدرس.أ

والقضائية؛اإلداريةاملنازعاتتتابع.ب

.سومالرّ قروضضتعوّ .ج

:واإلعالماالستقبالمجالفي- 2-5

ريبة؛بالضّ فنياملكلّ إعالمو استقبالمهمةتضمن.أ

نظامهاوتعديلساتاملؤسّ بإنشاءقةاملتعلّ تلكسيماالبالوعاء،املرتبطةاإلداريةباإلجراءاتلتتكفّ .ب

.األساسي

وتسريها؛املواعيدمتنظّ .ج

.ئبار الضّ مراكزالختصاصابعنيالتّ ريبةبالضّ فنياملكلّ لصاحلءاواآلر املعلوماتتنشر.د
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.لوالية تيارتالهيكل الّتنظيمي لمركز الّضرائب : المطلب الثّاني

.الّتنظيمي وشرح كّل مصلحة من مصاحل مركز الّضرائب لوالية تيارتمن خالل هذا املطلب يتم عرض اهليكل 

.عرض الهيكل الّتنظيمي لمركز الّضرائب لوالية تيارت.1

.ميكن عرض اهليكل الّتنظيمي ملركز الّضرائب لوالية تيارت من خالل الّشكل الّتايل
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.الهيكل الّتنظيمي لمركز الّضرائب لوالية تيارت):01.3(الّشكل 

.معلومات من مركز الّضرائب لوالية تيارت:المصدر

مركز الّضرائب

المصلحة الّرئيسية 
للّتسيير

مصلحة

القباضة

المصلحة الّرئيسية 
للمنازعات

المصلحة الّرئيسية 
للبحث والمراقبة

مكتب اإلعالم 
اآللي والوسائل

مصلحة االستقبال 
واإلعالم

المصـــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
ــــــة  المكّلفــــــة بجباي

القطاع الّصناعي

المصلحة المكّلفة 
بجباية قطاع البناء 
واألشغال العمومية

المصـــــــــــــــــــــــــــلحة 
ـــة  المكّلفـــة بجباي

القطاع الّتجاري

المصـــــــــــــــــــــــــــلحة 
ـــة  المكّلفـــة بجباي

القطاع الّتجاري

المصـــــــــــــــــــــــــــلحة 
ـــة  المكّلفـــة بجباي

القطاع الّتجاري

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
البطاقيــــــــــــــــــــــــــــات 

والمقارنات

مصـــــلحة البحـــــث 
عــــــــــــــن المــــــــــــــادة 

الّضريبية

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
الّتدخالت

مصلحة المراقبة

مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحة 
االحتجاجات

مصـــــــــلحة لجـــــــــان 
والمنازعات الطّعن

القضائية

ــــــغ  مصــــــلحة الّتبلي
باألمر والّدفع

مصلحة
الّصندوق

مصلحة 
المحاسبة

مصلحة

المتابعات
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: لمركز الّضرائب لوالية تيارتشرح الهيكل الّتنظيمي .2

:وتكّلف باآليت: المصلحة الّرئيسية للّتسيير- 2-1

بالّضريبة الّتابعني ملركز الّضرائب يف جمال الوعاء واملراقبة اجلبائية ومتابعة الّتكّفل بامللفات اجلبائية للمكّلفني .أ

االمتيازات اجلبائية والّدراسة األولية لالحتياجات؛

، وتقدميها لرئيس املركز للموافقة عليها بصفته وكيال مفّوضا للمدير قة على اجلداول وسندات اإليراداتاملصاد.ب

الوالئي للّضرائب؛

وتسجيل املكّلفني بالّضريبة للمراقبة على أساس املستندات أو املراجعة احملاسبية؛اقرتاح .ج

إعداد تقارير دورية وجتميع اإلحصائيات وإعداد خمّططات العمل وتنظيم األشغال مع املصاحل األخرى مع .د

احلرص على تسجيلها؛

:تعمل على تسيري.ه

املصلحة املكّلفة جبباية القطاع الّصناعي؛-

املكّلفة جبباية قطاع البناء واألشغال العمومية؛املصلحة -

املصلحة املكّلفة جبباية القطاع الّتجاري؛-

املصلحة املكّلفة جبباية قطاع اخلدمات؛-

.املصلحة املكّلفة جبباية املهن احلرّة-

معاجلتها، ،اءات البحث عن املعلومة اجلبائيةإجناز إجر وتكّلف ب: المصلحة الّرئيسية للمراقبة والبحث- 2-2

، وتوزيعها من أجل استغالهلا، باإلضافة إىل اقرتاح عمليات مراقبة وإجنازها بعنوان املراجعات يف عني املكان ختزينها
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، مع إعداد جداول إحصائية كز الّضرائبكّلفني بالّضريبة الّتابعني ملر واملراقبة على أساس املستندات لتصرحيات امل

.دوريةتقييميةجداولو 

:وتعمل على تسيري ما يلي

:وتكّلف باآليت: مصلحة البطاقيات والمقارنات-1- 2-2

تشكيل وتسيري فهرس املصادر احمللية لإلعالم واالستعالم اخلاّصة بوعاء الّضريبة، وكذا مراقبتها وحتصيلها؛.أ

وختزينها واسرتدادها من أجل استغالهلا؛املعنية،اليت جتمعها املصاحل مركز املعطيات.ب

.الّتكّفل بطلبات تعريف املكّلفني بالّضريبة.ج

:وتكّلف باآليتفرق،واليت تعمل يف شكل : مصلحة البحث عن المادة الّضريبية-2- 2-2

إعداد برنامج دوري للبحث عن املعلومة اجلبائية بعنوان تنفيذ حّق االّطالع؛.أ

ويف عني املكان انطالقا من املعلومات املستندات،اقرتاح وتسجيل مكّلفني بالّضريبة للمراقبة على أساس .ب

ّمعة؛ واالستعالمات ا

: واليت تعمل يف شكل فرق، وتكّلف مبا يلي: مصلحة الّتدخالت-3- 2-2

، وإجناز يف عني املكان لكّل ّتحقيق، وحّق الزّيادة واملراقبةبرجمة وإجناز الّتدخالت بعنوان تنفيذ احلّق يف ال.أ

الّضريبة ومراقبتها وحتصيلها؛املعاينات الّضرورية لوعاء 

املستندات انطالقا من املعلومات أساس، أو للمراقبة على فني بالّضريبة ملراجعة حماسبتهماقرتاح مكلّ .ب

ّمعة .واالستعالمات ا

: تعمل يف شكل فرق، وتكّلف مبا يلي: مصلحة المراقبة-4- 2-2

املكان؛إجناز برامج املراقبة على أساس املستندات، ويف عني .أ
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.إعداد إحصائيات دورية تتعّلق بوضعية إجناز برامج املراقبة مع تقييم مردودها.ب

يوّجه ملركز دراسة كّل طعن نزاعي أو إعفائي هذه املصلحة بوتكّلف : المصلحة الّرئيسية للمنازعات- 2-3

الّضرائب ناتج عن فرض ضرائب أو زيادات أو غرامات أو عقوبات قّررها املركز ، وكذا طلبات اسرتجاع 

.ىل اهليئات القضائيةإاقتطاعات الّرسم على القيمة املضافة ، باإلضافة إىل متابعة القضايا الّنزاعية املقّدمة 

:وتعمل على تسيري املصاحل الّتالية

:وتكّلف مبا يلي: لحة االحتجاجاتمص-1- 2-3

دف إىل إلغاء أو ختفيض فرض الضرائب أو الزّيادات، والعقوبات احملتجِّ دراسة الطّعون املسبقة، .أ ، عليهاواليت 

، أو مدفوعات تلقائية أو مقتطعة املصدر؛قوق املدفوعة إثر تصرحيات مكتتبةأو اسرتجاع الّضرائب والّرسوم واحل

تتعّلق بإرجاع اقتطاعات الّرسم على القيمة املضافة؛دراسة طلبات .ب

ا، أو املطالبة دراسة الطّعون املسبقة.ج دف إىل االحتجاج على أعمال املتابعة أو اإلجراءات املتعّلقة  ، واليت 

باألشياء احملجوزة؛

.معاجلة منازعات الّتحصيل.د

:باآليتوتكّلف : مصلحة لجان الطّعن والمنازعات القضائية-2- 2-3

تصاص جلان طعن الّضرائب املباشرة، والّرسم على القيمة املضافة؛دراسة الطّعون الّتابعة الخ.أ

املتابعة باالّتصال مع املصلحة املعنية يف املديرية الوالئية للّضرائب، للطّعون والّشكاوي املقّدمة للهيئات .ب

.القضائية

:مبا يليوتكّلف : مصلحة الّتبليغ باألمر والّدفع-3- 2-3

املعنية؛تبليغ القرارات املّتخذة بعنوان خمتلف الطّعون إىل املكّلفني بالّضريبة، وإىل املصاحل .أ
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ا؛.ب األمر بصرف اإللغاءات والّتخفيضات املقّررة مع إعداد الّشهادات املتعّلقة 

.للمصاحل املعنيةإعداد املنتجات اإلحصائية الّدورية املتعّلقة مبعاجلة املنازعات، وتبليغها .ج

:وتكّلف مبا يلي: القباضة- 2-4

ا املكّلفون بالّضريبة بعنوان الّتسديدات الّتلقائية اليت تتم، أو اجلداول العاّمة .أ الّتكّفل بالّتسديدات اليت يقوم 

والفردية اليت تصدر يف حّقهم وكذا متابعة وضعيتهم يف جمال الّتحصيل؛

واملتعّلقة بالّتحصيل اجلربي للّضريبة؛املفعول،والّتنظيم الّسارية الّتشريع،تنفيذ الّتدابري املنصوص عليها يف .ب

مسك احملاسبة املطابقة لقواعد احملاسبة املالية، وتقدمي حسابات الّتسيري املعّدة إىل جملس احملاسبة؛ .ج

.مصلحة املتابعاتو مصلحة احملاسبة، مصلحة الّصندوق،: تعمل على تسيري املصاحل الّتالية

: تكون حتت سلطة رئيس مركز الّضرائب، وتكّلف مبا يلي:مصلحة االستقبال واإلعالم- 2-5

تنظيم استقبال املكّلفني بالّضريبة وإعالمهم؛.أ

م اجلبائية اخلاّصة باملكّلفني بالّضريبة الّتابعني الختصاص مركز.ب نشر املعلومات حول حقوقهم وواجبا

.الّضرائب

:وتكّلف مبا يلي:اآلليمصلحة اإلعالم - 2-6

، وكذا تسيري الّتأهيالت، ورخص الّدخول املوافقة هلا؛لّتطبيقات املعلوماتية، وتأمينهااستغالل ا.أ

وكذا الّتكّفل بصيانة الّتجهيزات؛أخرى،إحصاء حاجيات املصاحل من عتاد ولوازم .ب

.بالّنظافة، وأمن املّقراتاإلشراف على املهام املّتصلة .ج
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.دراسة ميدانية لعملية الرقابة الجباية: المبحث الثّاني

من خالل هذا املبحث حناول الّتعرف على كيفية إجراء الرّقابة اجلبائية الّشاملة واملعّمقة يف مركز الّضرائب لوالية 

.تيارت، وفيما يلي تفصيل لذلك

.الّشاملةالجبائية الّرقابة : المطلب األول

:مستوى املركز دون الّتنّقل إىل مكان تواجد املكّلف، حيث يتم ما يليرّقابة اجلبائية  الّشاملة  على تتّم ال

: الّشاملةالجبائية المراحل المّتبعة في عملية  الّرقابة .1

: الّرقابة الّشكلية- 1-1

:ّمت حتديد ما يلي): أ(لمكّلف لبالّنسبة -1- 1-1

اخلاّصة به؛وكّل الوثائق، وعنوانه، )أ(هوية املكّلف .أ

إنتاج نوع من املواد الغذائية؛الّنشاط الذي ميارسه هذا املكّلف واملتمّثل يف.ب

.وأّن الّتصرحيات كانت يف األجل احملّدد،وتصحيحها إّال أنّه ال وجود هلاحماولة كشف أخطاء.ج

:ّمت حتديد ما يلي): ب(بالّنسبة للمكّلف -2- 1-1

، عنوانه، وكّل الوثائق اخلاصة به؛)ب(هوية املكّلف .أ

.إنتاج نوع من مواد البناءالّنشاط الذي ميارسه هو نشاط .ب

، وأّن الّتصرحيات كانت يف األجل ما عدا شهر وتصحيحها، إال أنّه ال وجود هلاحماولة كشف األخطاء،.ج

.األجل احملّدديف ، الذي ختّلف هذا املكّلف عن الّتصريح 2014فيفري من سنة 
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يتم يف هذه املرحلة مقارنة تصرحيات املكّلفني مع ما هو متوّفر يف مكتب البحث : الّرقابة على الوثائق- 1-2

.باملكّلفنيذات عالقةمن معلومات ووثائق 

املكّلف واملتعّلقة طرف هذاّمت مالحظة من قبل العون أّن الّتصرحيات املقّدمة من ): أ(بالّنسبة للمكّلف - 2-1

الّسابقة، وميكن مالحظة ذلك من وات عن الّسن2014بالّضريبة على الّدخل اإلمجايل قد اختلفت يف سنة 

. خالل اجلدول الّتايل

.بالّضريبة على الّدخل اإلجمالي) أ(تصريحات المكّلف ):01.3(الجدول

اإلجماليالضريبة على الّدخل المبلغ الخاضع للّضريبةالّسنة

20116390000753633

20126517800762533

20136327961608522

20144260000396625

.من إعداد الطّالبة باالعتماد على معلومات مقّدمة من طرف مركز الضرائب لوالية تيارت:المصدر

.اجلدول الّتايل، والذي يوّضحه كما أّن رقم األعمال قد اخنفض مقارنة بالّسنوات الّسابقة
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.برقم األعمال المحّقق) أ(تصريحات المكّلف ):02.3(الجدول 

المبلغ المصّرح بهالّسنة

201138536783.16

201227526273.69

201322 938 561,41

201410 400 025,00

.من إعداد الطّالبة باالعتماد على معلومات مقّدمة من طرف مركز الّضرائب والية تيارت:المصدر

ّمت مالحظة أّن هناك مؤونات تتعّلق باملخزونات، ومؤونات خمّصصة للزّبائن،  ): ب(بالّنسبة للمكّلف - 2-2

.كما أّن هناك تقدير يظهر أنّه مبالغ فيه فيما يتعّلق باالهتالكات

قام مفّتش الّضرائب بطلب يف هذه املرحلة : المّتبعة في مرحلة الّرقابة الّشاملة لتوضيح الغموضاإلجراءات.2

مل يقم بالّرد ) ب(املكّلف اعلى أّن كّل شيء مضبوط وال وجود ألي خطأ، أمّ ) أ(، وكان رّد املكّلف توضيحات

.خالل الفرتة احملّددة واليت تقّدر بثالثني يوم من تاريخ الطّلب
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.الّرقابة الجبائية المعّمقة: المطلب الثّاني

يف هذه املرحلة يتم تنّقل مفتشي الّضرائب إىل مكان تواجد املكّلفني، والقيام بفحص الوثائق ومقارنتها مع ما 

.هو متوّفر لدى مركز الّضرائب

متعّلق بالّضريبة على الّدخل ) أ(املشكل بالّنسبة للمكّلف ): أ(الّرقابة الجبائية المعّمقة بالّنسبة للمكّلف.1

.اإلمجايل، وكذا االخنفاض امللحوظ يف رقم األعمال

ويف هذا اإلطار يعتمد املدّقق اجلبائي على اليومية، ميزان املراجعة، وجدول حسابات الّنتائج ، وميكن عرض 

.هذا األخري فيما يلي
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).أ(للمكّلف الّنتاج جدول حسابات ):330.(الجدول 
2013 2014 البيان الحساب

22 938 561,41 10 400 025,00 املبيعات من البضائع واملنتجات املصّنعة ، اخلدمات املقّدمة واملنتوجات امللحقة 70
0,00 0,00 اإلنتاج املخّزن أو املسحوب من الّتخزين 72
0,00 0,00 اٌإلنتاج املثّبت 73
0,00 0,00 إعانات االستغالل 74

22 938 561,41 10 400 025,00 إنتاج الّسنة املالية I
-523 630,72 -499 383,96 املشرتيات املستهلكة 60

-20 118 377,92 -523 630,72 اخلدمات اخلارجة واالستهالكات األخرى 61/62
-20 642 008,63 10 993 977,99 الّسنة الماليةاستهالك II

2 296 552,78 -593 952,99 -II( القيمة المضافة لالستغالل  I( III
-14 006 218,87 -12 996 211,31 أعباء املستخدمني 63

-293 623,98 -353 754,55 ةلالّضرائب والّرسوم واملدفوعات املماث 64
-12 003 290,08 -13 943 918,85 فائض االستغاللإجمالي  IV

4 997 191,90 3 035 718,54 املنتوجات العملياتية األخرى 75
-2 386 174,67 -1 348 726,69 األعباء العملياتية األخرى 65
-4 622 983,57 -5 573 842,12 املخّصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة 68
6 202 522,09 5 104 788,32 االسرتجاعات عن خسائر القيمة والّتموينات  78

-7 812 734,34 -12 725 980,79 نتيجة االستغالل V
10 000 000,00 27 735 808,13 الّنواتج املالية  76

-217 303,97 -127 322,76 األعباء املالية 66
9 782 696,03 27 608 485,37 الّنتيجة املالية VI
1 969 961,70 14 882 504,58 )VI+V( الّنتيجة العادية قبل الّضرائب  VII

0,00 0,00 الّضرائب الواجب دفعها عن الّنتائج العادية 695
0,00 0,00 الّضرائب األخرى عن الّنتائج 698
0,00 546 394,71 الّضرائب املؤّجلة على األصول 692
0,00 0,00 الّضرائب املؤّجلة على خلصوم 693

44 138 275,40 46 276 339,98 جمموع منتجات األنشطة العادية
-42 168 313,70 -30 847 440,70 جمموع أعباء األنشطة العادية

1 969 961,70 15 428 899,28 الّنتيجة الّصافية لألنشطة العادية VIII
0,00 0,00 -الّنواتج-عادية عناصر غري 77
0,00 0,00 -األعباء-عناصر غري عادية 67
0,00 0,00 الّنتيجة غري العادية X

1 969 961,70 15 428 899,28 الّنتيجة الّصافية للّسنة امللية  IX

.مركز الّضرائب لوالية تيارت:المصدر
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اخلطوات الّتالية إتّباعّمت :للمبلغ الخاضع للّضريبة بالّنسبة - 1-1

؛لغ املصرّح به لدى مركز الّضرائبامن ميزان املراجعة املباستخراج .أ

مع طلب الوثائق االجتماعي،استخراج من ميزان املراجعة واليومية املبالغ اليت دفعت ملصلحة الّضمان .ب

ثبات؛اإل

).املنح العائليةتعويض الّسلة،(استخراج من ميزان املراجعة واليومية خمتلف الّتعويضات .ج

وهذه احلسابات ميكن عرضها من خالل اجلدول الّتايل 

.الحسابات المستخدمة لكشف المبلغ الخاضع للّضريبة):340.(الجدول 

المبلغالبيانالحساب

1077120تعويض الّسلة63122

306000املنح العائلية63150

389277اشرتاكات الّضمان االجتماعي43100

1124578اشرتاكات اجتماعية مستحّقة43110

)أ(من إعداد الطّالبة باالعتماد على ميزان مراجعة املكّلف :المصدر

:وبعد حتديد احلسابات املطلوبة يف عملية الّتدقيق قام املدّقق اجلبائي مبا يلي

من املّصلحة ومن (رفني من الطّ التأّكد من أّن املبالغ املدفوعة يف مصلحة الّضمان االجتماعي صحيحة ومربّرة -

؛) املكّلف
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" 43100/الّضمان االجتماعي املوجود يف حـمبلغبقسمة عليه يتم احلصول و الّتعّرف على أجر املنصب -

. ، وبالّتايل ّمت إجياد املبلغ الّتايل%09على نسبة االشرتاك املقّدرة بـ " اشرتاكات الّضمان االجتماعي 3982779% = 4325300
.ويض الّسلة،  واملنح العائليةعمجع أجر املنصب، ت، وذلك عن طريق األجر اخلاضع للّضريبةحساب -

.طريقة حساب األجر الخاضع للّضريبة):350.(الجدول 

المبالغالبيان

4325300)%09/اشرتاكات الّضمان االجتماعي (أجر املنصب

1900800تعويض الّسلة

306000املنح العائلية

6532100المجموع

.من إعداد الطّالبة باالعتماد على املعلومات املقّدمة من مركز الّضرائب:المصدر

تبّني أنّه مل يصرّح باملبلغ اخلاضع للّضريبة، األمر الذي حّتم على املفتشني ) أ(ونتيجة هلذه العملية فإّن املكّلف 

ا .بفحص معّمق هليكل األجور والّتأّكد من الّضريبة على الّدخل اإلمجايل املصرّح 

تبّني أنّه ) أ(عندما ّمت فحص حسابات املّكلف :الّضرائب والّرسوم والمدفوعات المماثلة على األجور- 1-2

من كتلة األجور الّسنوية، ومبا %01مل جير أي تكوين للعمال ، األمر الذي حّتم عليه دفع ضريبة تقّدر بنسبة 
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مل يكن الّضرائباملبلغ املدفوع بالّنسبة هلذا الّنوع من أّن املكّلف مل يصرّح باملبلغ احلقيقي اخلاضع للّضريبة فإّن 

×.ّمت حسابه كاآليت) أ(املبلغ الذي ينبغي على املكّلف و حقيقيا،  % =
يلعب حتديد رقم األعمال دور مهم يف حتديد الّرسم على القيمة املضافة، : بالّنسبة لرقم األعمال- 1-3

.يدةطوات عدّ خإتباعوللّتأكد من املبلغ املصرّح به ّمت والّرسم على الّنشاط املهين، 

؛2014فحص كّل عمليات البيع والّشراء اليت ّمتت خالل دورة .أ

نظرا إللزام الّدولة بتطبيق الّنظام احملاسيب املايل فإنّه من الّسهل إجراء مقارنة ما ّمت بيعه مع الزّبائن؛.ب

والذي املتمّثل يف ونتيجة لذلك أسفرت عملية املراقبة عن عدم الّتصريح برقم األعمال احملّقق، 

.دج23226722.5

والّرسم على الّنشاط املهين،%17وعلى هذا األساس يتم تقدير كّل من الّرسم على القيمة املضافة املطّبق بـ 

.%02املطّبق بـــ  

.مبالغ الّرسم على القيمة المضافة والّرسم على الّنشاط المهني المفترض دفعها):360.(الجدول 

المبالغالبيان

23226722.5رقم األعمال املعاد تقديره

400 10- 23226722.5(الّرسم على القيمة املضافة 025 (17%2180538,575

400 10- 23226722.5(الّرسم على الّنشاط املهين 025(02%256533,95

.من إعداد الطّالبة باالعتماد على معلومات مقّدمة من مركز الّضرائب لوالية تيارت:المصدر
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.هذه  املبالغ باإلضافة إىل العقوبة املفروضة على املكّلف نتيجة قيامه بالّتهّرب الّضرييب

ّلف أّن كحماسبة املعند القيام بالرّقابة الّشاملة لوحظ يف :)ب(المعّمقة بالّنسبة للمكّلف الجبائية الّرقابة.2

ا بعض الغموض، ومبا أّن هذه العناصر تعترب من بني الّطرق املس خدمة للّتهرب تاالهتالكات واملؤونات يشو

:تّباع اخلطوات الّتاليةإبشكل معّمق، وّمت فوالغش الّضرييب تقّرر فحص حماسبة هذا املكلّ 

ووثائق اإلثبات،يزانية، جدول حسابات الّنتائجاململراجعة،اطلب الوثائق احملاسبية واملتمثّلة يف اليومية، ميزان .أ

.األخرى
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).ب(الخاّصة بالمكّلف أصول الميزانية ): 07.3(الجدول 

2013
2014

اسم الحساب
المبالغ الّصافية

االهتالكات 
والمؤونات

المبالغ اإلجمالية

0,00 0,00 0,00 0,00 أصول غري جارية
0,00 0,00 0,00 0,00 فارق االقتناء
0,00 0,00 0,00 0,00 التثبيتات املعنوية
0,00 0,00 0,00 0,00 التثبيتات املادية

10 600 000,00 10 600 000,00 0,00 10 600 000,00 األراضي
122 478,40 78 044,92 931 947,79 1 009 992,72 البناءات

6 593 383,68 4 847 921,12 11 978 555,36 16 826 476,48 التثبيتات املادية األخرى
0,00 0,00 0,00 0,00 التثبيتات املالية

733 333,33 733 333,33 0,00 733 333,33 املسامهات وحسابات دائنة ملحقة مبسامهات
1 554 634,00 2 151 938,50 0,00 2 151 938,50 التثبيتات املالية األخرى
1 088 256,87 1 816 783,15 0,00 1 816 783,15 الضرائب املؤجلة على األصل

20 692 086,28 20 228 021,03 12 910 503,15 33 138 524,18 مجموع األصول الغير الجارية
0,00 0,00 0,00 0,00 األصول اجلارية

2 676 764,62 2 675 819,56 329 125,81 3 004 945,37 ا  املخزونات اجلاري العمل 
36 155 757,47 3 430 417,22 5 284 362,76 9 043 905,79 الزبائن

407 022 194,35 412 985 745,24 0,00 412 985 745,24 املوردون املدينون التسبيقات واملدفوعات على 
احلساب،

435 979,04 492 852,71 0,00 492 852,71 الدولة واجلماعات العمومية واهليئات  الدولية
8 653 969,95 42 275 536,88 0,00 42 275 536,88 هلااخلزينة وما يعاد

454 944 665,43 461 860 371,62 5 613 488,57 467 802 986,00 مجموع األصول الجارية
475 636 751,71 482 088 392,64 18 523 991,72 500 941 510,18 مجموع األصول

.معلومات من مركز الّضرائب لوالية يتارت:المصدر
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).ب(خصوم الميزانية للمكّلف ):380.(الجدول 

2013 2014 اسم الحساب
0,00 0,00 رؤوس األموال اخلاصة

60 000 000,00 60 000 000,00 رأس مال الصادر أو رأس مال الشركة
216 299 597,67 216 299 597,67 )القانونية، األساسية، العادية واملقننة(االحتياطات

18 213 772,97 19 578 447,89 املرحل من جديد
2 626 615,60 20 571 865,71 النتيجة الصافية

297 139 986,24 316 449 911,26 مجموع رؤوس األموال الخاصة
0,00 0,00 اخلصوم غري اجلارية

41 209 523,78 39 123 333,33 قروض وديون مالية
0,00 0,00 قروض وديون أخرى مماثلة

4 353 027,48 4 617 787,13 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا
45 562 551,27 43 741 120,47 مجموع األصول غير الجارية

0,00 0,00 اخلصوم اجلارية
21 465 327,40 13 452 009,54 ماملوردون واحلسابات املرتبطة 
34 622 075,19 31 630 310,23 الدولة واجلماعات العمومية ، واهليئات الّدولية ، واحلسابات امللحقة 
76 846 811,61 76 815 041,05 ديون أخرى

0,00 0,00 خصوم اخلزينة
132 934 214,20 121 897 360,81 مجموع الخصوم الجارية 
475 636 751,71 482 088 392,54 مجموع الخصوم

.معلومات من مركز الّضرائب والية تيارت:المصدر
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).ب(الخاص بالمكّلف جدول حسابات الّنتائج ):309.(الجدول
2013الّسنة  2014الّسنة  البيان الحساب

30 584 748,54 13 866 700,00 .املبيعات من البضائع واملنتجات املصّنعة ، اخلدمات املقّدمة واملنتوجات امللحقة 70
0,00 0,00 اإلنتاج املخّزن أو املسحوب من الّتخزين 72
0,00 0,00 اٌإلنتاج املثّبت 73
0,00 0,00 إعانات االستغالل 74

30 584 748,54 13 866 700,00 الماليةإنتاج الّسنة  I
698 174,29 665 845,28 املشرتيات املستهلكة 60

-26 824 503,89 -698 174,29 اخلدمات اخلارجة واالستهالكات األخرى 61/62
-27 522 678,18 14 658 637,31 الّسنة الماليةاستهالك II

3 062 070,37 -791 937,31 -II( القيمة المضافة لالستغالل  I( III
-18 674 958,50 -17 328 281,75 أعباء املستخدمني 63

-391 498,64 -471 672,73 ةلالّضرائب والّرسوم واملدفوعات املماث 64
-16 004 386,77 -18 591 891,79 إجمالي فائض االستغالل IV

6 662 922,53 4 047 624,71 املنتوجات العملياتية األخرى 75
-3 181 566,23 -1 798 302,25 األعباء العملياتية األخرى 65
-6 163 978,09 -7 431 789,49 املخّصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة 68
8 270 029,45 6 806 384,43 االسرتجاعات عن خسائر القيمة والّتموينات  78

-10 416 979,11 -16 967 974,39 نتيجة االستغالل V
13 333 333,33 36 981 077,50 الّنواتج املالية  76

-289 738,62 -169 763,68 األعباء املالية 66
13 043 594,71 36 811 313,82 الّنتيجة المالية VI

2 626 615,60 19 843 339,43 )VI+V( الّنتيجة العادية قبل الّضرائب  VII
0,00 0,00 الّضرائب الواجب دفعها عن الّنتائج العادية 695
0,00 0,00 الّضرائب األخرى عن الّنتائج 698
0,00 728 526,28 الّضرائب املؤّجلة على األصول 692
0,00 0,00 الّضرائب املؤّجلة على خلصوم 693

58 851 033,87 61 701 786,64 العاديةجمموع منتجات األنشطة 
-56 224 418,27 -41 129 920,93 مجموع أعباء األنشطة العادية

2 626 615,60 20 571 865,71 الّنتيجة الّصافية لألنشطة العادية VIII
0,00 0,00 -الّنواتج-عناصر غري عادية  77
0,00 0,00 - األعباء-عناصر غري عادية 67
0,00 0,00 غير العاديةالّنتيجة  X

2 626 615,60 20 571 865,71 لية االّنتيجة الّصافية للّسنة الم IX

.معلومات من مركز الّضرائب لوالية تيارت:المصدر
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:المؤونات-2-1

توجد ميزان املراجعة و جممل املؤونات الظاهرة يف امليزانية ، بنيبالّنسبة للّتدقيق يف مؤونات الزّبائن حيث أّن من

.دج أي كان الّتسجيل كاآليت1162559,80، وقد ّمت تسجيل يف يومية املكّلف )س(مؤونة تتعّلق بالزّبون 

31/12/2014

املخّصصات لإلهتالكات واملؤونات وخسائر / حـ685

األصول اجلارية–القيمة 
1162559.80

1162559.80خسارة القيمة عن الزّبائن/حـ491

)س(إثبات خسارة القيمة للزّبون 

أّن ّمت ) س(ومن خالل املقارنة مع وثائق الزّبون )  ب(وقد تبّني من خالل عملية الّتدقيق يف حماسبة املكّلف 

.ما عليه من ديون، وبالّتايل تعترب املؤونة غري مربّرةتسديد كلّ 

من %25ومتّثل احتمال خسارة بنسبةدج109708بالّنسبة للمّؤونات املخّصصة للمخزونات ما قيمته

.خّصصت كمؤونة للمنتجات الّتامة وقد ّمت تسجيل القيد الّتايلالقيمة اإلمجالية 

31/12/2014

املخّصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر /حـ685

األصول اجلارية-القيمة
109708

109708املنتجات الّتاّمةخسائر القيمة من /حـ395

.مؤونة تتعّلق باملنتجات
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، وبالّتايل تعترب عها بقيمتها ودون حتقيق أي خسارةوعند الّتدقيق الفحص ّمت الّتأّكد من أّن هذه املنتجات ّمت بي

.املؤونة غري مربّرة

ما إىللمعّدات الّنقل ّمت الّتوصّ م، فبعد فحصيبالّنسبة لالهتالكات هناك نوع من الّتضخ: االهتالكات- 2-2

:يلي

صول عليها يف دج وقد ّمت احل1050000هناك سيارة تقّدر قيمتها بـ: إعادة تقدير اهتالك الّسيارة-1- 2-2

ا الّنفعية بـ 2013بداية سنة  سنوات ، وتطّبق عليها معّدل االهتالك 5، وتقّدر حسب وثائق اإلثبات مّد

.2014املكّلف قد سّجل القيد الّتايل يف سنة اخلطي، إال أّن 

31/12/2014

املخّصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر /حـ681

.األصول غري اجلارية-القيمة
312500

312500).معّدات الّنقل(اهتالك الّتثبيتات العّينة األخرى /حـ28181

.)سيارة(اهتالك معّدات نقل 

، ويظهر ذلك من خالل حساب قسط مبالغ فيه كوعند عملية الّتدقيق تبّني للمدّقق أّن قسط االهتال

.االهتالك

= 10500005 = 210000
رب بقيمة  .دج102500أي هناك 
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2700000ّمت احلصول على شاحنة بقيمة  15/04/2012يف:الّشاحنةإعادة تقدير إهتالك -2- 2-2

ا الّنفعية ، وقد ّمت تسجيل القيد الّتايل يف %20سنوي يقّدر بـإهتالكسنوات أي مبعّدل 5ـ تقّدر بدج مّد

.يومية املكّلف

31/12/2014

- املخّصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة/حـ681

.األصول غري اجلارية

67500

0

67500).معّدات الّنقل(الّتثبيتات العّينة األخرى إهتالك/حـ28182

0

.)شاحنة(معّدات نقل إهتالك

الّشاحنة قد ُضخِّم بقيمة إهتالكدج أي أّن 540000حني أّن املبلغ املفرتض تسجيله هو يف

.دج135000

وهذا ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول ّمت إعادة تقدير الّنتيجة احملّققة من طرف الّشركة،بناًء على ما سبق و 

.الّتايل
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).ب(إعادة تقدير الّنتيجة المحّققة من طرف المكّلف):301.(الجدول

المبالغ البيان

19 843 339,43 ا )قبل الّضرائب(الّنتيجة املصرّح 

102500 الّسيارةإهتالكالقيمة املسرتجعة من 

135000 الّشاحنةإهتالكالقيمة املسرتجعة من 

109708 القيمة املسرتجعة من مؤونة املنتجات الّتاّمة

1162559.80 القيمة املسرتجعة من مؤونة الزّبائن

20 190 547,43 المجموع

.من إعداد الطّالبة باالعتماد على معلومات مقّدمة من مركز الّضرائب لوالية تيارت: المصدر
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الّتحديات التي تواجه الّرقابة الجبائية ودور الّنظام المحاسبي المالي في :المبحث الثّالث

.تجاوزها

واجه الرّقابة اجلبائية، وذلك يف املطلب األول، أّما يف تمن خالل هذا املبحث يتم الّتطرق ألهم الّتحديات اليت 

.املايل يف جتاوز هذه الّتحدياتاملطلب الثّاين فيتم الّتعرف على الّدور الذي يلعبه الّنظام احملاسيب 

.تحديات الّرقابة الجبائية: المطلب األول

وهذا ما الحظناه من خالل اليت تواجه الّرقابة اجلبائية يف اجلزائر، ) الّصعوبات(توجد العديد من الّتحديات

.فيما يليالّرتبص الذي قمنا به يف مركز الّضرائب لوالية تيارت، وميكن تلخيص هذه الّصعوبات 

من بني املشاكل األساسية اليت تواجه عملية الرّقابة اجلبائية : نقص الوعي الّضريبي لدى المكّلفين بالّضريبة.1

اهو الّنظر إىل أّن الّضريبة ه تّباع العديد إ، وعلى هذا األساس يسعى املكّلفون إىل ي عبء إضايف على املكّلف 

.للّتهرب والغش الّضرييب) نيةغري القانو القانونية وحّىت (من الطّرق 

يتم من خالل هذا االقتصاد العديد من العمليات اليت تعيق الرّقابة اجلبائية بنوعيها :االقتصاد غير الّرسمي.2

:، وأبرزها ما يلي) الّشاملة واملعّمقة(

األمر الذي يساهم يف زيادة ظاهرة الغش والّتهرب الّضرييب؛؛البيع والّشراء بدون فواتري.أ

.تعمال طريقة الّتسديد الّنقدي بدل استخدام الّشيكات ، وبالتايل صعوبة الكشف عن الّتالعباتاس.ب

والذي ينبغي اإلشارة إليه أّن األفراد املنخرطني يف االقتصاد الّرمسي يشعرون بعدم العدالة الّضريبية األمر الذي 

م إىل هؤالء إىل الّسري يؤدّ  .طون يف االقتصاد غري الّرمسيمنحىن نظرائهم الذين ينشيف ي 
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االّطالع لدى خّول املشرّع اجلبائي حقّ : عدم الّتنسيق بين اإلدارة الجبائية ومختلف اإلدارات األخرى.3

اإلدارات واهليئات العمومية واملؤّسسات املالية وكذا املؤّسسات اخلاّصة اليت هلا عالقة مباشرة باملكّلف بالّضريبة من 

أجل احلصول على املعلومات الّالزمة إلمتام عملية الرّقابة، إذ ميكن هلذه األخرية أن حتتّج بالّسر املهين أمام أعوان 

ا، إّال اإلدارة اجلبائية  أّن املالحظ أّن الذين يطلبون منها حّق االّطالع على وثائق املصلحة اليت توجد يف حوز

رب ضرورية إلمتام عملية هذه املؤّسسات ال تتعاون فيما خيص تقدمي املعلومات اخلاّصة باملكّلفني بالّضريبة واليت تعت

ا، إذ الرّقابة يصرّح مراقيب اإلدارة اجلبائية أّن البنوك عادة ما تتماطل ، وتسهيل الكشف عن املداخيل غري املّصرح 

يف تقدمي كشف حساب العمالء الذين خيضعون للرّقابة اجلبائية ، وتكتفي بتقدمي الكشوف لفرتة قصرية ال تتجاوز 

.1واتستة أشهر، حبّجة أّن طول الفرتة يتطّلب البحث عنه يف األرشيف يف حني أّن املراقبة متتّد لفرتة أربع سن

من املعلوم أّن املكّلفني ال ينشطون يف ختصص أو قطاع واحد ، األمر الذي ينتج عنه : تنوّع أنشطة المكّلفين.4

اليت تكون حمّل الرّقابة اجلبائية، وهذا القول ينطبق بشكل ائيني بطبيعة سري وعمل املؤّسسة عدم معرفة املراقبني اجلب

.تستخدم العديد من املواد األولية يف عملية اإلنتاجخاص على املؤّسسات اإلنتاجية، واليت 

.دور الّنظام المحاسبي المالي في تجاوز تحديات الّرقابة الجبائية: المطلب الثّاني

عوبات اليت تواجه عملية الرّقابة اجلبائية خاصة الرّقابة املعّمقة، الصّ املايل  إىل جتاوز أغلب أّدى الّنظام احملاسيب

.مباشرآلخر غري من خالل أثرين األول مباشر ، واويظهر ذلك

يظهر األثر املباشر للّنظام احملاسيب املايل على الرّقابة اجلبائية من : األثر المباشر للّنظام المحاسبي المالي.1

.، باإلضافة إىل وثائق اإلثباتثائق احملاسبيةخالل الو 

.92، مرجع سبق ذكره، صالّتهرب الّضريبيآليات وإجراءات الّرقابة الجبائية في الجزائر ودورها في الحّد من ظاهرة آيت بلقاسم المية، -1
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املعلومات احملاسبية حتتوي على مؤّشرات تدّل على على احملّقق أن يتأّكد من أّن :الوثائق المحاسبية- 1-1

جمموع اجلانب املدين أو الّدائن لليومية ، والذي جيب أن حيث يتم فحص ميزان املراجعة أوتسلسلها ودقّتها،

موع اجلانب  يتم مالحظته بناًء على ميزان املراجعة، هذا الّتساوي املدين أو الّدائن لدفرت األستاذيكون مساويا 

واليومية من جهة، قبل اجلرد وميزان املراجعة بعد اجلرد، وعليه الّتأّكد كذلك من جماميع ميزان املراجعة املعدّ 

وهذا ما يعطي نوعا من املصداقية لعمليات نقل قيود وجتانس ميزان املراجعة مع دفرت األستاذ من جهة أخرى،

.1اليومية العاّمة إىل دفرت األستاذ

دعم عملية الرّقابة اجلبائية، ويظهر ذلك يففإّن هلما دور كبري يزانية املالية وجدول حسابات الّنتائج بالّنسبة للم

:من خالل ما يلي

تساهم امليزانية املالية اليت يتم إعدادها حسب : مساهمة الميزانية المالية في دعم الّرقابة الجبائية-1- 1-1

املالية للمؤّسسة وإمكانية مقارنتها مع الّسنة الّسابقة، وبالتايل متكني اإلدارة الّنظام احملاسيب املايل يف معرفة الوضعية 

.اجلبائية من القيام بعملية الّتدقيق

يساهم جدول حسابات الّنتائج يف : جدول حسابات الّنتائج في دعم الّرقابة الجبائيةةمساهم-2- 1-1

.الّضريبة الواجب دفعهامعرفة الّنتيجة احملّققة من قبل املؤّسسة، وكذا مقدار 

مهية بالغة يف كشف أي اجلبائية وثائق اإلثبات بشكل كبري ملا هلا من أتستخدم اإلدارة: وثائق اإلثبات- 1-2

وبالّتايل ميكن القول أّن القوائم املالية وكّل الّدفاتر احملاسبية اليت يتم إعدادها وفق الّنظام احملاسيب رب ضرييب؛

ألّن هناك العديد من طرق الّتهرب ميكن الكشف عليها باالعتماد على ما ؛وثائق اإلثباتاملايل جيب أن تصحبها 

. 131مرجع سبق ذكره، ص،المحاسبيةدور الّرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلوماتسليمان عتري، -1
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هو مسّجل حسب هذا الّنظام ومقارنته بوثائق اإلثبات املتعّلقة مبوضوع الرّقابة مثل الفواتري، ووثائق إثبات امللكية 

.اخل ...

:غري املباشر للّنظام احملاسيب املايل من خالل ما يلييظهر األثر: األثر غير المباشر للّنظام المحاسبي المالي.2

إلزام مجيع املؤّسسات بتطبيق الّنظام احملاسيب املايل مّكن من تضيق رقعة االقتصاد غري الّرمسي، وبالّتايل الّتقليل .أ

من ظاهرة الّتهرب الّضرييب؛

املقارنة والّتأّكد مثل عمليات الّشراء اليت ميكن تطبيق الّنظام احملاسيب املايل يف كّل املؤّسسات مّكن من إجراء .ب

الّتأكد منها من حماسبة املورد، وعمليات البيع اليت يُتأّكد منها من خالل حماسبة الزّبائن؛

ني كون أّن عملية الّتدقيق أصبحت أكثر سهولة نتيجة مل يعد تنوع األنشطة يشّكل عائق كبري بالّنسبة للمدققّ .ج

.الّنظام احملاسيب املايلاملالية املعروضة حسب قوائمالبه تمّيزتاإلفصاح الذي 
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: خالصة الفصل الثّالث

ب الكثري من املعطيات احملاسبية، من خالل هذا الفصل تبّني لنا أّن إجراء عملية الرّقابة اجلبائية عملية تتطلّ 

ا، وهذا ما ّمت احلصول عليه من خالل تطبيق الّنظام احملاسيب املايل حيث  حىت يتمّكن املدّقق اجلبائي من القيام 

، وذلك من خالل اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية،الرّقابةهذه أّن هذا األخري قد ساهم وبشكل كبري يف دعم 

واليت يات الرّقابة اجلبائيةدسهل عملية اكتشاف خمتلف االحنرافات، كما أّن له دور يف جتاوز حتوترابطها حبيث ت

.غريهاع أنشطة املكّلفني و غري الّرمسي وتنوّ االقتصاد من بينها نقص الوعي لدى املكّلفني، واتساع رقعة 



خاتمة
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ذا اإلشكاليةعلى اإلجابةإن تناولنا ملوضوع مسامهة النظام احملاسيب املايل يف دعم الرقابة اجلبائية مبحاولة  اخلاصة 

لتطبيق النظام احملاسيب املايل دور هام يف تسهيل عملية الرقابة اجلبائية وذلك من خالل إناملوضوع واملتمثلة 

.للبحثاألساسيةصحة الفرضيات إثباتالفصول الثالث اليت مت تناوهلا يف املذكرة قصد حماولة 

تنظيم مهنة احملاسبة حد بعيد يفإىلالتصوري والذي ساهم إطارهيف أساساالنظام احملاسيب املايل متكن أمهيةإن

.مما كانت عليها سابقاأكثربشكل 

مقارنة بني عدة دورات إجراءسهل على مصاحل الرقابة اجلبائية من التقييمفتوحيد املبادئ احملاسبية وثبات قواعد 

السنوي، األعمالمن نفس النشاط خاصة فيما خيص رقم أخرىمع مؤسسات أوحماسبية متتالية لنفس املؤسسة 

. مة املخزونات، قيمة التثبيتات، االهتالكات وخسائر القيمةقي

النظام احملاسيب املايل قد عاجل عدة عمليات اقتصادية راهنة مل يستطع املخطط احملاسيب الوطين أنإىلإضافة

.معاجلتها واليت تؤثر بطبيعتها على النتيجة احملاسبية

انه يبقى غري كاف،فعلى املدققني إالجها النظام احملاسيب املايل من خصائص املعلومة املالية اليت ينتبالرغملكن 

إىلإضافةهذه املؤسسة متسك حماسبتها طبقا لقواعد ومبادئ النظام احملاسيب املايل، أنمن التأكداجلبائيني 

نتيجة التعامل مع املوردين غري اإلثباتأدلةالعديد من املكلفني بالضريبة يف عدم توفر أماماملشكل املطروح 

من قبل عدة مصاحل إضافيةمجع معلومات إىلالرمسيني، كما انه يف بعض احلاالت قد تلجا مصاحل الرقابة اجلبائية 

ومديريات كمصلحة اجلمارك بالنسبة للمؤسسات اليت تقوم باالسترياد والتصدير، املوردون، الزبائن، الكشوفات 

خارج تطبيق احملاسبة املالية أخرىإجراءاتإىلأيضا، وقد تلجا يف بعض احلاالت األسعارة البنكية، مديرية مراقب

.واملتمثلة يف تقدير الكميات املنتجة مع ما جيب استهالكه من مواد اولية تفاديا لتخفيض رقم االعمال
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1. اختبار الفرضيات:

األعمالاليت تنظم والقواعداإلجراءاتالنظام احملاسيب املايل هو جمموعة من " أنواملتمثلة يف األوىلالفرضية . ا

حيث انه خالل هذا األولتعترب صحيحة ما الحظناه من خالل الفصل " املالية واحملاسبية للمؤسسات اجلزائرية

.نتائج موثوق منها إىلالنظام يتم تنظيم املعلومة املالية و التوصل 

وفحص حسابات املكلفني بالضريبة الرقابة اجلبائية هي عملية تدقيق " أننية واليت تنص على الفرضية الثا.ب

رب  تعترب صحيحة فالرقابة اجلبائية هي تشخيص حمتوى الكتابات احملاسبية مبا " غش ضرييبأوقصد كشف أي 

نقدي وشامل حول فحصإىلمن صحة التصرحيات بشكل سطحي بالتأكديتالءم مع القانون اجلبائي بداية 

.املقدمة يف سنة التصريح مقارنة بالسنوات السابقة، يليها الرقابة املعمقة للدفاتر والوثائق احملاسبيةاألرقام

خصص النظام احملاسيب املايل لكل نوع من الضرائب والرسوم حسابا خاصا به،  "أنالفرضية الثالثة واملتمثلة يف .ج

حيث عاجل النظام احملاسيب املايل كل الضرائب والرسوم مبا تعترب صحيحة" كما قام بتفعيل عملية التدقيق احملاسيب

لومات املختلفني حول تدقيق احملاسيب والذي يضفي ثقة لدى مستخدمي املعلايف ذلك الضرائب املؤجلة، كما أن

املثبتة يف الدفاتر ، فهو يقوم عل مجع أدلة اإلثبات والفحص لكل احلسابات مدى صحة ودقة البيانات احملاسبية 

للتأكد من دقة الوعاء الضرييب ومبلغ الضريبة وبالتايل فهو يساهم يف تسهيل عملية الرقابة اجلبائية وفقا لقواعد 

.النظام احملاسيب املايل

:النتـــــائــــج. 2

ا واملتعلقة مبسامهة النظام احملاسيب املايل يف دعم الرقابة اجلبائية مت التوصل  النتائج إىلمن خالل الدراسة اليت قمنا 

:التالية
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ة؛ساهم النظام احملاسيب املايل يف تنظيم مهنة احملاسبة يف كل املؤسسات اجلزائري- أ

يتواجد فيه وهذا ما يزيد من تفشي ظاهرة التهرب الضرييب يف ظل يتأثر النظام اجلبائي باحمليط الذي - ب

؛التحول االقتصادي

عاجل النظام احملاسيب املايل عدة عمليات اقتصادية راهنة، كما جعل لكل الضرائب و الرسوم حسابا - ت

؛خاصا به مبا يف ذلك الضرائب املؤجلة

؛ة احملققة وإمكانية مقارنتهاتساهم كل من امليزانية وحسابات النتائج من حتديد النتيج- ث

؛كل الدفاتر احملاسبية اليت يتم إعدادها وفق النظام احملاسيب املايل تكون مصحوبة بوثائق اإلثبات- ج

ال احملاسيب خاص- ح ة مبادئ وقواعد احملاسبة املالية؛عدم كفاءة احملققني اجلبائيني يف ما يتعلق با

.املالية سهل فهم املعلومة املالية واحملاسبيةمشولية االفصاح الذي يتوفر يف القوائم - خ

:التوصيات. 3

:يليقصد الوصول إىل مكافحة التهرب الضرييب خاصة بعد انفتاح اجلزائر على السوق احلر ينبغي حتقيق ما

ت ذات مصداقية ويف الوقت املالءم؛ترشيد املكلف بالضريبة للوصول اىل تصرحيا-أ

املكونة تكوينا سليما خاصة يف ظل التحول االقتصادي وذلك لضمان اإلطاراتتوفري عد هائل من -ب

الية؛التزامهم مبعايري احملاسبة امل

الزمة ويف لمن اجل احلصول على املعلومات ااألخرىزيادة التنسيق بني املصاحل اجلبائية واجلهات -ت

.الوقت احملدد

: آفاق البحث. 4
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انه يبقى حباجة إالخمتلف جوانب النظام احملاسيب املايل إىلالتطرق اخالهلاليت حاولنا من بالرغم من هذه الدراسة

النظام احملاسيب نطرح املواضيع التالية واليت هلا صلة مبوضوع األساسحث والتعمق ، وعلى هذا مزيد من البإىل

:املايل وتفعيل الرقابة اجلبائية

؛زيادة التحصيل الضرييباملالية يف املعلومةأمهية-أ

.ةيف املؤسستشخيص الوضعية املاليةاملعلومة احملاسبية يف جودةدور-ب
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