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 بإدارة تطبيقية دراسة مع احملاسبية املعلومات جودة حتسني يف اجلبائية الرقابة لدور دراستنا من نطالقاإ       
 ملكافحة الوسائل أهم من الضريبية اليت متارسها اإلدارة اجلبائية الرقابة تُعد إذ،مستغامنالضرائب لوالية 

 والكفاءات اهليكلية الوسائل على عموما العملية هذه جناح يتوقف املكّلفني،و عن السلبية الصادرة التصرفات
 جانب من واملتالعبات األخطاء اكتشاف من متكنها عالية مهارات متلك ،واليتاجلبائية للرقابة  البشرية

 اليت الردعية والعقوبات الالزمة اإلجراءات تطبيق املطلوبة،مع وبالسرعة املناسب الوقت يف بالضريبة ملكلفنيا
 تصرحيات بأي اإلدالء عند الدقة وحتري الضرييب لاللتزام يدفعه هلما مكلفة املكلف قبل من املخالفة جتعل

 .جبائية قادمة
 الضرييب االلتزام حتسني يف تساهم ومراحل أنشطة من تشمله ،مبااجلبائية الرقابة جمال يف للبحث دفعنا هذا كل

 منها جتعل اليت العوامل واهم وأمهيتها أهدافها املعلومات احملاسبية ،وكذلك جودة حتسنيى عل ماينعكس وذاك
 .الضرييب والتهرب لغش ظاهريا مواجهة يف خاّصة فعالة أداة

املتطلبات اليت جتعل من املعلومات احملاسبية  أخرمبعىن  أوكذلك بينا يف حبثنا مفهوم جودة املعلومات احملاسبية 
 .اجلودةتكتسب صفة 

واليت  مستغامنلوالية  مركز الضرائبواليت كانت يف  النظرية للدراسة مكمل كجزء التطبيقية الدراسة كانت مث
 هالتنظيمي ودور  هوهيكلمركز الضرائب لوالية مستغامن كتعريف   األولحيث جاء الشق يف شقني، هي متمثلة

 كوهنا ترتبطالتحقيق احملاسيب   طريقةبائية من خالل اجلرقابة ال يف ةالشق الثاين فكان دراسة حال أمااجلبائي،
 .ارتباط مباشر باملعلومات احملاسبية وهذا ما خيدم البحث

 :البحثجمموعة من النتائج يف ما خيص فرضيات  إىلوقد توصلنا 
 :األولىالفرضية 

 وهي أن املعلومات احملاسبية اليت يقدمها املكلف أو اليت تتحصل عليها اإلدارةفيما خيص الفرضية األوىل 
 الضريبية يف عملية التحقيق احملاسيب لتحديد اإلدارةالذي تعتمد عليه  األساستعترب  أخرىالضريبية بطرق 

فحص شامل جلميع الدفاتر والوثائق احملاسبية يعترب التحقيق احملاسيب حيث الوضعية املالية احلقيقية للمكلف،
 ية احلقيقية للمكلف ومن مث تأسيساهلدف املرجو الذي يتمثل يف حتديد الوضعية املال إىلالالزمة للوصول 

 .الوعاء الضرييب الصحيح
 :الفرضية الثانية

املؤسسات الدولية تتوفر فيها خصائص حددهتا  أنفيما خيص الفرضية الثانية فاملعلومات احملاسبية جيب 
تكون معلومات موثوقة وصحيحة وحقيقية  أنالناشطة يف جمال احملاسبة لتكتسب صفة اجلودة ، حبيث جيب 

 .الضريبية اإلدارةمعلومات ذات جودة وبذلك ميكن االعتماد عليها من قبل  أهناحىت نقول عنها 
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 :الفرضية الثالثة

الضريبية على املكلفني بالضريبة  اإلدارةفيما خيص الفرضية الثالثة فالرقابة اجلبائية هي وسيلة قانونية تطبقها 
حيث حرص املشرع اجلزائري على تبيني مجيع ،القانونية  رجعيتهاملو  هلاالوسائل اليت منحتها  إىلوذلك استنادا 

وجتنبا لفتح أي  يطرأ أشكالمبمارستها وذلك جتنبا ألي  ومن هم املخولون أدواهتاخطوات الرقابة اجلبائية و 
 .مهمة مدا خيلباب للتهرب الضرييب الذي يفقد خزينة الدولة 

 :الفرضية الرابعة
اجلزائري  الغرض الذي وضعت له لذلك املشرع أدت إذاالة فعّ  تعتربالرقابة اجلبائية فيما خيص الفرضية الرابعة ف

كفيلة مبراقبة   أدواتكذا وضع هلا قابة اجلبائية و الضريبية عدة وسائل هيكلية وبشرية للقيام مبهمة الر  اإلدارةمنح 
التحقيق يف احملاسبية،التحقيق املصوب يف :)وهي التصرحيات اجلبائية وفحص ومقارنة الدفاتر والوثائق احملاسبية

 (.ملةالتحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشااحملاسبة،
 :البحث صياتتو 
 بالضريبة؛وهو العدالة يف توزيع العبء الضرييب على املكلفني  أالمبادئ الضريبة  أهماحد  إرساءضرورة -
 ؛يف متويل خزينة الدولةي ئاجلباملورد ا بأمهية وحتسسيهنشر الثقافة الضريبية الصحيحة يف اجملتمع اجلزائري -
 اجلبائية، للرقابة إخضاعهم سيتم الذين املكلفني النتقاء وموضوعية ،شفافة واضحة معايري حتديد ضرورة-

 غريها؛ دون قطاعات على الرتكيز وعدم
 .وضع حتفيزات جبائية للمكلفني ذوي السرية احلسنة الذين تتميز تصرحياهتم بالشفافية واملصداقية-
اهلياكل اجلبائية وتطورها  العمل على حتسني كفاءات املورد البشري الذي يعمل يف اجملال اجلبائي وكذا متاشي-

 ؛مع مقتضيات الوقت الراهن
 .الطرفني من النية حسن على مبنية واملكلفني اجلبائية املصاحل بني متينة عالقة بناء-
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 :تمهيد
 لدى ومفهومة متداولة لغة وجود أفرادها مجيع بني للتواصل جمتمع أي حيتاجها اليت األساسية العناصر من         

 كل ألن احلياة،وهذا نواحي مجيع يف املتعددة واألنشطة اجملاالت كل تواكب أن ميكن ال اللغة هذه أن اجلميع،غري
 .به املتعلقة والتقنية الفنية خصوصيته له جمال

 أي يف املهمة اجملاالت من العامل هذا واملال،ويعد األعمال عامل يف األساسية اللغة احملاسبة تعد اإلطار هذا ويف 
 .اجملتمع حاجيات خمتلف تلبية يف بالغة أمهية من له ملا عنه، النظر صرف أو االستغناء ميكن جمتمع،وال

 االقتصادية الوحدات عن كمية معلومات وتوصيل وقياس بتحديد خیتص للمعلومات نظام عن احملاسبة عبارة إن
 وهلذا املعلومات هلذه املستخدمة الفئات أو األطراف قبل القرارات من واختاذ التقييم عمليات يف استخدامها ميكن

 وأنظمة طرق وفق إنتاجها يتم احملاسبية املعلومات من هائل بكم االقتصاد جمال يف املتدخلني خمتلف متد فاحملاسبة
 حماسبية معلومات بتوليد يسمح وآلياته بعناصره األخري وهذا احملاسبية، املعلومات بنظام يعرف ما دقيقة،أو حماسبية

 .للمؤسسة املايل الوضع عن تعرب
 مستقبليني حاليني مستثمرين من املعلومات هلذه املستخدمني قبل من حمورية بقرارات احملاسبية املعلومات والرتباط

 الالزمة اجلودة مواصفات على املعلومات هذه تتوفر أن البد إخل،كان...ضرائبال زبائن،موردين،بنوك،إدارة
 املعلومات هذه تقدم أن جيب ،كمارافاألط بعض لدى مصريية تكون أحيانا قرارات اختاذ يف عليها لالعتماد
 .املالية والقوائم التقارير عليه يطلق ما عليها،وهو ومتعارف متفق حمددة وأشكال قوالب يف احملاسبية
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 ونظام المعلومات المحاسبية المحاسبية ماهية المعلومات :األول المبحث
 فاحملاسبة،وٕان.ومعلومات بيانات من احملاسبة نتاج معها ويتنوع احلاضر،ويتعدد يف احملاسبية املعرفة فروع تتعدد
 للبيانات الرئيسي واألساسي القول،املصدر سبق أصبحت،كما قد والتقرير التذكرة يف بدورها حتتفظ ظلت

 .االقتصادية القرارات اختاذ يف إليها واالرتكان عليها االرتكاز يتم اليت واملعلومات
 هاومستخدمي المعلومات المحاسبيةمفهوم :األولالمطلب 

 هامة تقدي معلومات يف واخلارجيني الداخليني املستفيدين من جملموعة بالغة أمهية ذات احملاسبية املعلومات تعد
  .املعلومات تلك من استفادته حسب كل ختدمهم

 وأهمييها المعلومات المحاسبية عريفت:الفرع األول
 تعريف المعلومات المحاسبية:أوال

 :منها نذكرللمعلومات احملاسبية  تعاريفهناك عدة  
املعرفة  أنحيث ،أخرىمبصطلح املعرفة من جهة ت مرتبط مبصطلح البيانات من جهة،مصطلح املعلوما إن"-1

 إىلالذين حيولون املعلومات  اآلخريناملستخدمني قبل صناع القرار، املعلومات مناستثمار  استخدامهي حصيلة 
 ." 1جمتمعاهتم وختدممعرفة ختدمهم 

بيع ويل،مت،إنتاجؤسسة بوظائفها املختلفة من شراء،املعلومات احملاسبية هي كافة املعلومات الناجتة من قيام امل-2
 .2كمية  أوساء كانت وصفية 

،التحليل،التفسري هبدف استخراج خضعت للمعاجلةهي البيانات املصنعة اجلاهزة لالستخدام واليت املعلومات -3
 ."3البعض يبعضها الظواهر،األفكاراملقارنات،املؤشرات،العالقات اليت تربط احلقائق،

حتمل معارف مطلوبة حول موضوع معني  األخبارعبارة عن جمموعة من "هي  املعلوماتRESEAUحسب -4
فهم جيد  إىلهنا يف اجل الوصول به، اإلخبارحتمل مضمون ما يتم ،األخبارعمل فهي تأخذ صيغة العملية، إذن،

 .4"للمحيط
                                                             

مقدمة ضمن  مذكرة،"قرار التمويل داخل المؤسسة االقتصادية اتخاذدورها في و جودة المعلومات المحاسبية  "،،مسعود ختايليةحممد زقرير1
 .11،ص2113-2112يف العلوم التجارية ، متطلبات نيل شهادة املاسرت

.31،ص1111،األردنالتوزيع،عمان،؛،مؤسسة الوراق للنشر"اإلداريةنظم المعلومات "،احلسنية إبراهيمسليم  2  

 .171،ص2111،مصر،اإلسكندرية،مؤسسة الثقافة اجلامعية، "اإلنتاجيةالقرارات  اتخاذنظام المعلومات المحاسبي ودوره في "حسني بلعجوز،  3
4
 Eseau martine :"Economie d’entreprise ,Organisation ,Gestion  Stratégie d’entreprise" ,Edition ,eskـ  

,Parise , 1993 ,p71.  
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 المعلومات المحاسبية أهمية:ثانيا
ألهنا تساعد الوحدة االقتصادية يف اختاذ القرارات  الصحيحة اليت ،إليهااملعلومة من شدة احلاجة  أمهيةتكمن  

واجباهتم،مسؤولياهتم بشكل دقيق،  أداءمتخذي القرار من املوجودة،املعلومات متكن املدراء، األهدافحتقق 
 من فالئمتهاألهنا اعتربت موارد اقتصــــــــادية ذات قيمة،و حتددت قيمتهــــــــا مبدى  أمهية أكثر أصبحتبالتايل و 

 ،البدائل،األهدافالتطور الدائم يف اليت تتصف بسرعة التغري، األعمالالتوقيت يف بيئة الكيف، الكمحيث 
 .الوسائل

تعتمد القرارات املتخذة قرارات بالنسبة لإلدارة احلديثة،حيث اختاذ الكما متثل املعلومات أساسا منطقيا لعملية "
التخمني حسب قيمة املعلومة املتوفرة وهبذا الصدد يرى البعض  أواحلدس ى اخلربة،عل اإلدارةعلى مجيع مستويات 

  . 1"القرار متخذفقط يف خربة  %11اجليد يتمثل يف معلومة دقيقة،  إقرارمن % 11بأن حوايل 
وميكن استخدام املعلومات يف نشاطات هلا، األفضلوحتديد دة االقتصادية يف زيادة معرفتها،تساعد الوح كما

 :طريقالوحدة االقتصادية عن 
 حتديد املشاكل ومعرفة عناصرها؛ -
 التخطيط ووضع القرار؛ -
 متابعة ومراقبة؛ أساليبوضع  -

2كذلك يف  األمهيةوتتمثل 
:  

 درجة اليقني يف نوعية القرارات ومستوى حتقيق النتائج املنتظرة؛املنتج الذي يرفع من  -
اختيارهم  يفتؤدي املعلومات احملاسبية وظيفة رفع الوعي املعريف ملعرفة الفرص املتاحة والبديلة ملتخذي القرار  -

 لفرصة واحدة؛
 .األداءملستوى  تقييميهتؤدي املعلومات وظيفة  - 
 
 
 

                                                             
 .33،ص2111،الوراق للنشر التوزيع،عمان،"تكنولوجيا المعلوماتو  نظم المعلومات المحاسبية أساسيات"،سليمان مصطفى الدالمهة1

 .22،ص ذكرهختايلية،مرجع سبق  ،مسعودحممد زقرير 2
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  حاسبيةتصنيف المعلومات الم:ثالثا
 :إىلحسب مستخدمي املعلومات احملاسبية تنقسم املعلومات احملاسبية :األولالتصنيف 1-
احلكومات  -الزبائن  - اآلخروناملوردون، الدائنون التجاريون  –املقرضون  -املوظفون-(املسامهون)املستثمرون  -

 .اجلمهور –(الضرائبمصلحة )ووكاالهتا 
  :1ما يلي إىلالقانونية تقسم املعلومات احملاسبية حسب هذا التصنيف  اإللزامية حسب:التصنيف الثاني2-
دفاتر  ؛حفظ تلزم املؤسسة االقتصادية بقوة القانون على مسك ال حيث:إجباريةمعلومات محاسبية  -

 ؛األزمةالقوائم املالية  إعدادالسجالت،املستندات،
وهذا النوع من املعلومات احملاسبية الداخلية، اإلدارةتقارير املوازنات التقديرية، مثل:ختياريةإمعلومات محاسبية -

 ضروري للتسيري اجليد للمؤسسات االقتصادية؛
درجة االستفادة منها يف اختاذ القرارات تقسم املعلومات احملاسبية حسب درجة  حسب:الثالث التصنيف-3

 : ما يلي إىلاالستفادة منها يف اختاذ القرارات 
 .املستقبليةاملعلومات احملاسبية -املعلومات احملاسبية احلالية–املعلومات احملاسبية التارخیية -

حسب هذا التصنيف تصنف املعلومات احلصول على املعلومات احملاسبية،مصدر  حسب:التصنيف الرابع 4-
  : 2إىلاحملاسبية 

رقم :ة عن العمليات اليت نقوم هبا مثلاملؤسسة املتولدوتتمثل يف املعلومة اخلاصة بنشاط :المعلومات الداخلية-
 اخل؛...التكاليف ،اإلنتاجكمية ،األعمال

املوردين معلومات حول الزبائن،:خلارج وتكون متعلقة باحمليط مثلمعلومات تأيت من ا هي:الخارجية المعلومات-
  .اخل...واملنافسني 

 
 
 

                                                             
مذكرة  لنيل شهادة ،"دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية الوادي" دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبة "،ريسليمان عت 1

 .14،ص 2111/2112،املاجستري حماسبة
 .151،صذكرهسليمان عتري،مرجع سبق  2
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  المحاسبيةالمعلومات  مستخدمي:نيالفرع الثا
 : جمموعتني إىلينقسم مستخدمو املعلومات احملاسبية  

متعددة،  اسبية،املالية الختاذ قراراتالذين يستخدمون املعلومات احمل أولئكوهم :الداخلونالمستخدمون -1
مبختلف  املؤسسة إدارةتشمل هذه الفئة طات املؤسسة االقتصادية اليومية،ذات تأثري مايل مباشر على نشامتكررة،

 .حماسبية املالك حيتاجون إىل معلوماتاملؤسسة، وهناك جتدر اإلشارة إىل أن إدارة1مستوياهتا،مالك املؤسسة،
قواعد تنظيمية ذات طبيعة حماسبية،  إىلختضع هذه املعلومات  الداخليالموجهة لالستخدام  المعلومات 2-

2إىلجبائية توجه 
: 

وجه  علىات االقتصادية املتعلقة بالتطور،الفعالية،بالتطلعاحملصلة،م هؤالء بتقييم النتائج يهت:المساهمون -
 .املؤسسةاملال املستثمر يف  رأسالذين يهتمون بالعائد احملقق من  املستثمروناخلصوص 

حساب  املؤسسة حققتها يب للنتيجة اليتنعترب املعلومات احملاسبية كوسيلة لتحديد الوعاء الضري:الجبائية اإلدارة -
 .الضريبة املرتبطة به

درهتا على تسديد املالية ملؤسسة قلوضعية االقتصادية،تعترب املعلومات احملاسبية مهمة معرفة ا:البنوك المقرضون -
 .االستفادة من فروض جديدةديوهنا احلالية،

 جانب إىليات اليت قامت هبا املؤسسة،لعلى العم إثباتتشكل املعلومات القانونية :الشركاء التجاريين -
 .ديوهناقدرهتا على تسديد وضعيتها ،درجة ائتماهنا،

 .اإلحصائيةهتتم بالقوائم املالية للقيام بعملياهتا :اإلحصاءاتمصلحة -
 نظام المعلومات المحاسبي:نيالمطلب الثا

 اخلططرسم  على اإلدارة تساعد اليت املناسبة باملعلومات اإلدارة لتزويد الرئيس املصدر املعلومات نظام يعد
 لنظام املعلومات األساسية املكونات وأحد .رشيدة قرارات اختاذ على يساعد ما وهذا الصحيحة والسياسات

 .احملاسبية واملعلومات بالبيانات يتعلق ما بكل يهتم احملاسبية،الذي املعلومات نظام اإلدارية
  و مكوناته  نظام المعلومات المحاسبي مفهوم:األولالفرع 

                                                             
 .54،صذكره،مرجع سبق المهةسليمان مصطفى الد1

املاجستري يف علوم  شهادةتدخل ضمن متطلبات نيل  مذكرة،مسامهة املراجعة الداخلية يف تقييم نظام املعلومات احملاسيب للمؤسسة ،عيادي حممد ملني 2
 .42،ص  2111 2117التسيري ،جامعة اجلزائر ،
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 :منهاكر ذ لنظام املعلومات احملاسيب ن تعاريفهناك عدة :مكوناتو  نظام المعلوماتتعريف  - 1
 ذلك؛هنا احد عناصر املنظمةأاملعلومات احملاسبية ب نظمMOSCOUES etal (1991)عرف "-

وكاالت املستثمرون،الدائنون،)لجهات اخلارجية مثل اتصال مايل موجه لمعاجلة،حتليل املعلومات، وتصنيفجبمع،
 (".الضريبة

معاجلة البيانات إلنتاج املعلومات لصانعي القرار تساعدهم يف اختاذ هو نظام يقوم بتجميع،تسجيل،ختزين،"-
 ."القرارات املناسبة

 إىلمعاجلة العمليات املالية ؛حتويلها الذي يهتم جبمع،تصنيف، اإلداريةحد مكونات نظام املعلومات أهو "-
 األشخاصاملختلفة ذات العالقــة من اجل ترشيد قراراهتا ويتكون هذا النظام من  األطراف إىلتوصيلها معلومات،
 1."تكنولوجيا املعلومات اإلجراءات

 :اآلتيةتتكون نظم املعلومات احملاسبية من النظم الفرعية :كونات نظام المعلومات المحاسبيم- 2 
ملعاجلة  األساسيةيعترب من النظم املبيعات،ا النظام بنظام حسابات يدعى هذ:نظام حسابات القبض-2-1

الين حققتها املنشاة من  اإليراداتالصناعية ويقصد حبسابات القبض ت التجارية،اخلدمية،العمليات يف املنشآ
كذلك البيانات املتعلقة بالدفعات الناجتة عن هذه العمليات من البيع بالتقسيط، أوخالل عمليات البيع اآلجلة 

 2:مخرجات هذا النظام أهم-
 ؛تت،الرصيد احلايل هلذه احلساباالدفعار حبالة احلسابات يوضح املبيعات،تقري- 

 ال تساوي صفر؛ أرصدهتممجيع الزبائن اللذين  أرصدة،أمساءهو عبارة عن قائمة بني :القبضسجل حسابات -
من خالل  أرصدهتمذين حتركت ا التقرير على حسابات الزبائن الهذ يشملو :الدفعاتملخص النشاط حتصيل -

 الدفعات؛ إرسال أوعمليات البيع 
 حسابات الزبائن الذين جتاوزت مديونيتهم حدا معينا؛ وأرقامكشف بأمساء -
 :فهيالوظائف اليت يقوم هبا نظام احملاسبة القبض  أهممن قائمة بالدفعات املتوقعة،-
 ؛امللف الرئيسي،صيانته إنشاء-

                                                             
 .21مرجع سبق ذكره ،ص ياسني امحد العيسى، 1
2
 .112ص ، مرجع سبق ذكره،الدالمهةسليمان مصطفى  
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التحقق من صحة هذه البيانات ؛تصحيح ملف العمليات، إىلالبيانات املتعلقة بالعمليات بأنواعها  إدخال-
 اليت يتم اكتشافها؛ األخطاء

 يف امللف الرئيسي؛ األرصدةحتديث ترحيل احلركات،-
لألشخاص املخولني  إال إليهاعدم السماح بالوصول لوسائل الكفيلة حبماية البيانات،و يتضمن هذا النظام ا

 .بذلك
هو يتعامل مع احلسابات املشرتيات، أومسى هذا النظام بنظام حسابات املوردين :نظام حسابات الدفع-2-2

 .خدمات معينة أوحصلت منهم على سلع  إنتدفعها املنشاة املوردين اللذين سبق  آناملتعلقة باملبالغ املطلوب 
 :التاليةظم حسابات الدفع الوظائف تؤدي نو 

 املستندات اليت يتم استالمها من املوردين؛الفواتري، تسجيل بيانات-
 متابعة سداد الدفعات للموردين يف التواريخ احملددة،راقبة مستويات الديون،م-
 1محاية النظام؛لعمليات املتعلقة حبسابات الدفع،التحكم يف السيولة،االحتفاظ بسجالت دقيقة ل-
 النقدية؛تقرير املطالبة -
 ؛سجل بالشبكات الصادرة-
 .اسرتجاع املعلومات املتعلقة حبسابات املوردين-
يعكس تأثريها على عمل املنشاة ام على مجيع العمليات احملاسبية،مل هذا النظويش:العام األستاذنظام -2-3

 معاجلتها،تلخيصها إلظهارالعمليات املالية هبدف لذلك فان هذا النظام يقوم بتجميع البيانات املتعلقة جبميع 
 (.وقائمة التدفقات النقديةقائمة املركز املايل،و قائمة الدخل،) على القوائم املالية للمنشاة األثر
 :يليالعام ما  األستاذالوظائف اليت يقوم هبا نظام  أهمومن 

 ، األخرىعية املستخلصة من النظم احملاسبية يترحيل احلركات التجم-
 ؛جعةميزان املرا إعداد-
 ؛العام األستاذتقرير يبني حركة حسابات  إعداد-
 .ملالية للفرتة احملاسبية احلاليةتقارير احلالة ا إعداد-

 1:تتمثل خمرجات هذا النظام يف 

                                                             
 .113ص يمان مصطفى الدالمهة،مرجع سبق ذكره،لس 1
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 احلالية؛خالل الفرتة  إدخاهلاوتشمل مجيع العمليات اليت مت :العملياتسجل -
 ؛احلسابات أرصدةبيان -
 ؛ميزان املراجعة-
 ؛الدخلقائمة -
 .قائمة املركز املايل-

 اسبيوظائف نظام المعلومات المح:الثانيالفرع 
 :هي و أساسيةوظائف  أربعلنظام املعلومات احملاسيب  
 األحداثمن مراجعة الية املختلفة مما ميكن للمنشاة العمليات امل،األنشطةعن :تجميع وتخزين البيانات-1 

جمموعة  بإتباعالناجتة عن نظام العمليات، األساسيةالوثائق ذلك من خالل استالم املستندات، أرادتالسابقة كلما 
 :دقتها ويعتمد يف ذلك على مناذج موحدة للوثائق املستخدمة هبدفيتم التأكد من صحتها، اإلجراءاتمن 

 .صحتهاحتملها هذه الوثائق لتحسن دقتها، أنالبيانات اليت جيب  حتديد-
 2؛على حمتويات هذه الوثائق أفضلحتقيق رقابة -
 تنفيذ ختطيطاملنشاة يف  إلدارةيف اختاذ القرارات مساعدة :ومفيدة معلومات مالئمة إلىتحويل البيانات -2

 3.املختلفة األنشطةمراقبة 
 فرز وتصنيف املستندات اليت مت احلصول عليها وفقا ملعايري حمددة مسبقا؛-
 ؛دليل حسابات املؤسسة إىلتسجيل قيود العمليات يف دفاتر يومية استنادا -
 أرصدةبغرض حساب ة،القسمــــبية على البيانـات مثل اجلـــمع،الطــــــــرح،جممـوعة من العمــليات احملــاس إجراء-

 جمموع العمليات املسجلة يف اليومية؛احلسابات،
 ؛العام األستاذدفرت  إىل ترحيل العمليات املسجلة يف اليومية-
 ؛ملختلفة للتأكد من صحة التسجيالتجمموعة من املقارنات بني السجالت ا إجراء-

                                                                                                                                                                                              
 .114ص،مرجع نفسه 1
2
 .45 ص، مرجع سبق ذكره،قاسمعبد الرزاق حممد  

 .21،صذكره،مرجع سبق العيسىياسني امحد  3



 وجودتها اإلطار النظري للمعلومات المحاسبية:األولالفصل 

 

10 
 

ل تكون يف شكــــــــني الداخليـــــــــــن،اخلارجيـــــــــن،توفريها للمستخدمالختـــــــــاذ القرارات،:توليد معلومات مفيدة -3
اليت توفر معلومات تشغيلية عن ،إداريةتقارير ،(النتائج،امليزانية،الوثائق امللحقة ميزان املراجعة،جدول)تقارير مالية 

 ....(املبيعات،املشرتيات،املخزون)الرئيسية  أنشطتهاالشركة من خالل عرض معلومات عن  أداء
 األخطاء اكتشافحبيث تتضمن هذه الرقابة :المنشاة وممتلكاتها أصولمين الرقابة الكاملة لحماية أت-4

 1.توفري معلومات دقيقة تسمح باختاذ القرارات يف الوقت املناسبالغش،
 
معاجلة البيانات من خالل االعتماد على رقابة داخلية خالل الرقابة على عمليات تسجيل، يتحقق ذلك من و

 :2أمههافعالة للعمليات داخل املؤسسة 
 ؛شطةاألن األعمالالصالحيات يف تنفيذ  للمسؤولياتالتحديد املسبق -
 املهمة ذات العالقة بينهما؛ األعمال الوظائفالفصل بني -
 ؛األنشطةيق كايف،املالئم لكل الفعاليات،مني التوثأت-
 ؛بطريقة جيدة،مؤمنة السجالتاألصول،حفظ -
 ؛الوحدات التنظيمية داخل املنظمة املستقل لألداء يف خمتلف التقومي-

 هومراحل عمل خصائص نظام المعلومات المحاسبي:الفرع الثالث
علومات احملاسيب فيما يلي جمموعة من اخلصائص اليت تؤهل نظام امل:خصائص نظام المعلومات المحاسبي- أوال

 3:الن يكون كفؤا،فعاال
حتويلها املالية عند يف معاجلة البيانات  السرعة،حيقق نظام املعلومات احملاسيب درجة عالية جدا من الدقة أنجيب -

 ؛معلومات حماسبية إىل
باملعلومات احملاسبية الضرورية ويف الوقت املالئم الختاذ قرار اختيار بديل من بني البدائل املتوفرة  اإلدارةيزود  أن-

 ؛اإلدارةلدى 
 املؤسسة االقتصادية؛ األنشطةباملعلومات الالزمة لتحقيق الرقابة والتقييم  اإلدارةيزود  أن-

                                                             
 .12ص ،مرجع نفسه 1
2
 .34صذكره،مرجع سبق ،قاسم حممد عبد الرزاق 

 .51،ص  2111، 1بعة،ط األردن،عمان ، "نظم المعلومات المحاسبية،دار وائل للنشر"،احلفناويحممد يوسف  3



 وجودتها اإلطار النظري للمعلومات المحاسبية:األولالفصل 

 

11 
 

 األجرملساعدهتا يف وظيفتها مهمة وهي التخطيط القصري واملتوسط ؛الطويل  مات الالزمةباملعلو  اإلدارةيزود  أن-
 ؛ألعمال املؤسسة االقتصادية

 ؛إليهاذلك عن احلاجة وصفية املخزنة يف قوائم بياناته،القا يف اسرتجاع املعلومات الكمية،يكون سريعا ودقي أن-
 .ارئة  للمؤسسةتطويره ليتالءم مع التغريات الطحتديثه، األمريتصف باملرونة  الكافية عندما يتطلب  أن-
 
 

متر عملية تطوير نظام املعلومات احملاسبية بعدة مراح متتابعة :مراحل نظام المعلومات المحاسبي- ثانيا
 :املراحل يف هتتلخص هذت،تقدمي نتائج مالئمة،ومتجانسة هبدف حتقيق فعالية وكفاءة النظام يف معاجلة البيانا

 امنة وراء احلاجة أي تطور النظاميتم يف هذه املرحة حتديد املشاكل ونقاط الضعف الك:مرحلة التخطيط-1
 نظام املعلومات احملاسيب الالزمةدا ه معاملراد حتقيقها  األهدافمث يتم حتديد  جديداستحداث نظام أو القائم 
 .يتطلب ذلك دراسة عدة جوانب يف املؤسسة،1لذلك

النظام  أو(بالتغيري األمرتعلق  إذا)اهلدف من هذه املرحلة هو الفهم املعمق لنظام القائم :التحليلمرحلة -2
وضع تصور حول عمل النظام املستقبلي من وظيفة،كيفية عمل النظام القائم من جهة، إدراكحناول املستقبلي،

 لني للنظام هبدف مجعهذه املرحلة عادة بتسلسله من املقابالت مع املستخدمني املستقب تبدأ،أخرىجهة 
 .املعلومات

 أخرىات على عدة طرق منهجية جديدة،يعتمد تصميم نظام املعلوم:مرحلة تصميم نظام المعلومات-3
تسمح بتنظيم هيكلة نظام املعلومات احملاسيب ،فمثال طريقة كان هلا الفضل يف  أساسيةاليت تعترب طرق قدمية،

وهي تأيت مرحلة تصميم وتنفيذ النظام، األوليةوبعد مرحلة الدراسة دة دورات يف بناء نظم املعلومات،التعريف بع
 األسئلةتتلخص يف ،لتقييم نظم املعلومات األوىلللتحليل تتشكل املرحلة  أساسيةترتكز على ثالثة مستويات 

خالت،معاجلة، االنظام يشمل مد أن أي؟و يقوم تصميم النظم على مبدأ النظم نفسه أينماذا؟من؟:التالية
املغرب،حتديد العالقات  اإلجراءاتامللفات، مداخالتحمتوى ل تصميم النظام على تصميم طبيعة،يشمخمربات،

 .فيما بينها
 1:تنفيذ النظام-4

                                                             
 .165ص ،كرهذ حممد يوسف احلفناوي ،مرجع سبق  1



 وجودتها اإلطار النظري للمعلومات المحاسبية:األولالفصل 

 

12 
 

 :تطبيق املواصفات اليت مت اختيارها يف مرحلة التصميم وفق  املراحلتتضمن هذه املرحلة  
وثبات  قوة،تقوية درجة احلرارة) األجهزةوذلك بتوفري الشروط الالزمة لتشغيل :الموقع وإعداده اختيار-4-1

 (.احلماية من احلرائق،التزود بالطاقة)واعتبارات األمان(هربائيتوصيل التيار الك
التشغيلية من ،سالمتها من الناحية الفنية،األجهزةوذلك للتأكد من صالحية :التجهيزات اختبارهاتركيب -4-2

 .شغيلها بالربجميات املصاحبة هلا،املتفق عليهات إمكانية أيالناحية الربجمية 
 :التاليةاخلطوات  بإتباعوذلك :واختبارهاكتابة البرامج التطبيقية -4-3
 ؛ليت تناسب النظام الذي مت تصميمهاجيب استخدامها،لغة الربجمة اليت حتديد -أ 

 ؛يف الربامج إتباعهالربجمة الذي مت  أسلوبحتديد -ب
 مداخالته؛مواصفات الربامج بتحديد خمرجاته،حتليل -ج
 :رتدريب الكواد-4-4

 .د املستويات التدريبية املختلفة،الربامج املناسبة لكل منهايتم ذلك بإعداد برامج تدريبية حتد
 :تحويل الملفات-4-5

القدمي أي صورهتا اجلديدة  اآليل أوبتحويل امللفات الرئيسية من صورهتا احلالية يف النظام اليدوي  األمرو يتعلق 
 2.اجلديد اآليلاليت تناسب النظام 

 3:تشغيل النظام وتقويمه-5
 .حسب ثالث اسرتاتيجيات ذلكالنظام اجلديد، إىلمن النظام القدمي  حتوليتم  النظامبعد االنتهاء من تنفيذ  

 4:النظامانة صي-6
هي متابعة احملاسيب اليت هي مرحلة الصيانة،اليت تزامننا مع عمل نظام املعلومات مرحلة من مراحل التطوير، أخر 

 .متطلبات النظام،أهدافتتكامل فيما بينها لتحقيق  أهناالنظام للتأكد من  أجزاءعمل 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 .71ص عبد الرزاق حممد قاسم،مرجع سبق ذكره، 1
 .111حممد يوسف احلفناوي،مرجع سبق ذكره ،ص 2
 .15كره ،ص ذ ،مرجع سبق  عيد الرزاق حممد قاسم3
 .212 ،مرجع سبق ذكره،صحممد يوسف احلفناوي 4
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 جودة المعلومات المحاسبية :الثانيالمبحث 
تكون معلومات حماسبية  أنلذلك حترص على  اجلنائيةالذي تقوم عليه الرقابة  األساستعترب املعلومات احملاسبية 

 . معىن جودة املعلومات احملاسبية إىلوبذلك سنتطرق يف هذا املبحث فيها،ذات جودة وذلك بتوفر صفات معينة 
  المحاسبية المعلومات جودة ماهية:األولالمطلب 

إن حتديد أهداف التقارير املالية هو نقطة البداية يف تطبيق منهج فائدة املعلومات احملاسبية يف ترشيد قرارات 
 كانت املعلومات الواردة فيها ذاتميكن االعتماد على التقارير املالية يف أخذ القرارات إذا   حيث،املستفيدين

 . جودة
  هاوخصائص جودة المعلومات المحاسبية مفهوم:الفرع األول

 المحاسبية جودة المعلومات  تعريف-أوال 
واملعرب عنها بالفائدة ن تتسم هبا املعلومات احملاسبية،تلك اخلصائص اليت جيب أ يقصد مبفاهيم جودة املعلومات

. تنتج عن تطبيق الطرق واألساليب احملاسبية البديلة اليت،املرجوة من إعداد التقارير املالية يف تقييم نوعية املعلومات
ير املالية،وما حتققه من منفعة وتعين اجلودة يف هذا اجملال مصداقية املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقار 

نية ولتحقيق ذلك جيب أن ختلوا من التحريف والتضليل وأن تعد يف ضوء جمموعة من املعايري القانو للمستخدمني،
ويف ضوء هذا املفهوم ميكن اقرتاح املعايري التالية لتحقيق ،مبا حيقق اهلدف من استخدامهالرقابية واملهنية والفنية،وا

 :جودة املعلومات احملاسبية كما يتضح من الشكل التايل
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 معايير جودة المعلومات المحاسبية:(1-1)لشكل رقم ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة تطبيقية -اساهتا على سوق األوراق املاليةة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية وانعككومدور ححممد أمحد إبراهيم خليل،:المصدر
 .23ص،2117لبحوث التجارية،كلية التجارة ببنها،جامعة الزقازيق،العدد األول،جملة الدراسات وا-نظرية

ال يقتصر على جانب واحد فقط بل مفهوم جودة املعلومات احملاسبية،من خالل هذا الشكل ميكن القول أن 
 .هذه املعلومات وتؤثر بشكل مباشر يف حتقيق جودةوانب األخرى اليت ال تقل أمهية،يتعداه ليشمل اجل

سوف نوضح يف الشكل أدناه اخلصائص النوعية للمعلومات :خصائص جودة المعلومات المحاسبية -ثانيا
 . FASBجملس معايري احملاسبة املالية األمريكي احملاسبية كما قدمها 

 
 
 
 

 المعلومات جودة معايير
 المحاسبية

 :وتتضمن
 ةاحملاسب معايري-
 ةاملراجع معايري-

 :وتتضمن
 املراجعني دور-
 املراجعة جلان دور-

 املسامهني دور
 قةالعال ذات األطراف دور-
   الرقابية األجهزة دور-

 :وتتضمن
 بالقوانني االلتزام-

 املنظمة
 باللوائح االلتزام-

   املنظمة
 

 :وتتضمن
 املالءمة-
 تشتمل الثقة وما-

 خصائص من عليه
   فرعية

 قانونية معايير رقابية معايير
 

 فنية معايير مهنية معايير
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 ص النوعية للمعلومات المحاسبيةالخصائ:(2-1)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .61ص،12،2111طالتطبيقات العملية،دار وائل للنشر،عمان،األردن،-طار الفكرياإلالنظرية احملاسبية، مدخلحنان، حلوةرضوان :المصدر

احملاسبية املعلومات يمستخدم  

 قيد حاكم

 معيار حاكم

  أساسية خصائص

 متعلقة بالقرار

 

 مكونات
 اخلصائص

 األساسية
 

نوعية صخصائ  

ةمتفاعل  

 
 

باملستخدم خصائص متعلقة  

متخذو القرارات وخصائصهم 
(أو املعرفة املسبقة مثل الفهم)  

توقيت 
 مناسب

التكلفة<  املنفعة  

للفهم القابلية  

 املنفعة للقرار

 املالئمة

تقييم  قدرة
يارتداد  

 املوثوقية

ألمهية النسبيةا  

قابلية 
 التحقق

 يف صدق
 التعبري

 احلياد

القابلية  الثبات
 للمقارنة

قدرة 
 تنبؤية
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 :من خالل الشكل السابق ميكن توضيح اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية كما يلي

 : الخصائص األساسية-1
 :وتشمل على خاصتني ومها

فاملعلومات صلة بالقرارات اليت يتم اختاذها،مرتبطة ووثيقة الأن تكون املعلومات هبا  ويقصد:المالئمة-1-1
املالئمة هي تلك املعلومات اليت تؤثر يف سلوك متخذي القرار االقتصادي باملساعدة يف تقييم األحداث املاضية 

 :2وحتتوي على ثالثة خصائص فرعية هي،1واحلاضرة واملستقبلية وهي مرتبطة خباصية األمهية النسبية
 .ويقصد هبا قيمة املعلومات كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدية للمؤسسة أو بقوهتا اإلرادية:التنبؤيةة القيم-
 .أي املدى الذي ميكن ملتخذ القرار أن يعتمد عليه يف تعديل توقعاته السابقة:قيمة التغذية العكسية-
ألن توصيل املعلومة ملتخذ إيصاهلا له،ملتخذ القرار بتوقيت املعلومة  مالئمةأي ربط مدى :التوقيت المناسب-

 .ومن مث افتقادها للفائدة املرجوة منهاتأثريها على عملية اختاذ القرار،القرار يف الوقت غري املناسب يفقدها 
خاصية املعلومات يف التأكيد بأن " FASBالصادر عن (2)ويقصد هبا حسب البيان رقم :الموثوقية-1-2

 .3"املعلومات خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وإهنا متثل بصدق ما تزعم متثيله
ثالثة خصائص  ماد عليها وتتكون هذه اخلاصية منإذن خاصية املوثوقية تتعلق بأمانة املعلومات وإمكانية االعت

 :4فرعية هي
وتعين القدرة على الوصول إىل نفس النتائج من قبل القائمني بالقياس احملاسيب (:الموضوعية)القابلية للتحقق -

 .إذا ما مت استخدام نفس طرق القياس
الذي يعكس األحداث االقتصادية واملعامالت علومات احملاسبية للواقع العملي،تعين متثيل امل:رالصدق في التعبي-

وليس جمرد متثيل شكلها (جوهرها)ر املالية بصدق مضموهنا التقاري أي متثيلبية،املالية اليت متارسها الوحدة احملاس
 (.تغليب اجلوهر على الشكل)فقط 

                                                             
1 Ali Tazdait,"Maitrise du Système Comptable Financier", 1er Ed ACG, Alger 2009, p.23.  

   إلفصاح،دار وائلا،العرض،"التأصيل النظري للممارسات المحاسبية المهنية في مجاالت القياس"،موسي السويطيحممد مطر،   2 
 .333ص،2222، 22للنشر،عمان،األردن،ط

.57ص ،،مرجع سبق ذكرهرضوان حلوة حنان  3  
.55-57رجع،صنفس امل   4  
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أو عرضها ن أي حتيز عن طريق قياس النتائج،إذا كانت ختلو ممعلومات احملاسبية خاصية احلياد،تتوافر لل:الحيـــاد-
 ية على حساب غريها من املستخدمنياملالبطريقة ال تغلب مصاحل فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم 

 . اآلخرين
اسبية ح ى تكون ذات جودة اللتان يلزم توافرها يف املعلومات احملاملوثوقية اخلاصيتان األساسيتان،إذن فاملالءمة و 

وهلذا ة،ولكن هناك احتمال التعارض بني هاتني اخلاصيتني نتيجة تطبيق بعض الطرق والسياسات احملاسبيعالية،
والعكس فقد تقل الثقة يف املعلومات الءمة يف مقابل املزيد من الثقة،ه من املمكن التضحية مبقدار من املفإن

 .احملاسبية مقابل املزيد من املالءمة للمعلومات
إىل اخلصائص الرئيسية هناك خصائص أخرى أوصى هبا جملس معايري احملاسبة املالية :الخصائص الثانوية- 2

 :1واليت تساهم يف جودة املعلومات اليت تتضمنها التقارير املالية وهي FASBاألمريكي 
والتقرير عنها بطريقة ية يف تسجيل األحداث االقتصادية،يقصد بالثبات إتباع نفس الطرق احملاسب:الثبات-أ 

 .موحدة من دورة إىل أخرى
القوائم املالية أكثر قابلية للمقارنة وأكثر جيعل اءات احملاسبية،إن تطبيق خاصية الثبات يف استخدام املبادئ واإلجر 

 .فائدة للمستخدمني
ؤسسات املختلفة تعترب املعلومات احملاسبية اليت مت قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة يف امل:القابلية للمقارنة-ب

 اإلفصاح والعرضاس والتبويب وطرق ويقصد بالتماثل هنا أن تكون اإلجراءات احملاسبية والقيقابلة للمقارنة،
 .املطبقة هي نفسها يف خمتلف املؤسسات

 :إضافة إىل هذا هناك قيدان رئيسيان على استخدام اخلصائص السابقة مها
 .  وهو أن تكون املنفعة املتوقعة من املعلومات أكرب من تكلفة إنتاجها وتوصيلها:قيد متحكم-
تحديد املعلومات اليت يتوجب اإلفصاح عنها وذلك من تلعب هذه اخلاصية دورا هاما كمعيار ل:األهمية النسبية-

ها كما تعد معيار هاما يف تنفيذ عملية الدمج لبنود املعلومات اليت يتم عرضأثريها املتوقع على متخذ القرار،زاوية ت
 على القرار وتعد املعلومات احملاسبية ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو حتريفها يؤثر يف القوائم املالية املنشورة،

 مبعىن أنه كلما كان للمعلومة تأثريها على عند اعتماده على هذه املعلومات، االقتصادي الذي يتخذه مستخدمها
 

                                                             

.11-11صرضوان حلوة حنان ،مرجع سابق،   1  
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 .1من يستخدمها كلما كانت ذات أمهية نسبية
فجودة املعلومات ال ية خبالف اخلصائص السابقة الذكر،هناك جوانب أخرى للحكم على جودة املعلومات احملاسب

  تعرب عن خصائص هذه  املعلومات،بل تتسع لتتضمن معايري أخرىأن تقتصر على املعايري الفنية اليتجيب 
ملختلف والرقابية واملهنية اليت جتعل من املعلومات احملاسبية أداة نافعة ومفيدة بالنسبة تعكس اجلوانب القانونية 

هو توفري معايري حماسبية يتم على أساسها إعداد  فنرى أن أساس اجلودة يف التقارير والقوائم املاليةمستخدميها،
ولذلك اهتمت العديد من دمني من اختاذ القرارات الرشيدة،وعرض تلك التقارير والقوائم املالية ومتكن املستخ

 .املؤسسات بإصدار قواعد ومعايري لإلفصاح من أجل توفري معلومات ذات جودة عالية
  المحاسبية المعلومات جودةالعوامل المؤثرة في :نيالفرع الثا

 ثالثة إىل تقسم العوامل احملاسبية،هذه املعلومات جودة على يؤثر أن شأنه من ما أيضا العوامل من هناك 
 إىل ذاهتا،إضافة حد يف احملاسبية باملعلومات تتعلق وعوامل احملاسيب النشاط أو العمل ببيئة تتعلق أنواع،عوامل

 .اخلارجية املراجعة تقارير
 :المحاسبية بالبيئة المتعلقة العوامل-1
 اجلوانب من ،وغريها(والسياسية والقانونية واالجتماعية االقتصادية) البيئات تلك ضل يف تعمل احملاسبية النظم إن

 االقتصادية البيئة وأن متغرية بيئة ظل يف تعمل بدورها الزمن،فإهنا مبرور املختلفة البلدان يف تغريها يف املستمرة
 أنشطة من تتكون البيئة تلك وأن احملاسبية والعمليات اهلياكل على كبري تأثري هلا اخلصوص وجه على واالجتماعية

 2.الكلي املستوى على واالجتماعية االقتصادية األنشطة بني العالقات تداخل حيث من التأثري متبادلة
 :يلي كما وسياسية قتصادية،اجتماعية،قانونيةإال إىل احملاسبية بالبيئة املتعلقة العوامل تقسيم ميكن ايلبالت

 :االقتصادية العوامل1-1-
 للمستثمرين املتاحة املعلومات حتسني احملاسبية،يف بالسياسات املرتبطة للقرارات االقتصادية النتائج تساعد

 اليت التكاليف وختفيض صحيحة اقتصادية قرارات اختاذ النتيجة تكون للمعلومات اآلخرين وللمستخدمني
 .األخرية هذه على احلصول سبيل يف املعلومات مستخدمو يتحملها

                                                             
 .337صحممد مطر وآخرون، مرجع سابق، 1

 1
 .15 ص،2005 مصر، والتوزيع،اإلسكندرية للنشر اجلامعية ،الدار"(الدولي التوافق منظور)المحاسبة نظرية" لطفي، السيد أمني 
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 ظل الدولة،ففي يف السائد االقتصادي النظام باختالف املالية التقارير تقدمها اليت املعلومات نوعية ختتلف كما
 احملاسبية املعلومات توافر ضرورة على الرتكيز يتم كبرية،حيث بأمهية املالية التقارير حتظى الرأمسايل االقتصاد نظام

 على الرتكيز يتم اكياالشرت  االقتصاد نظام ظل يف االقتصادية،بينما القرارات متخذي الحتياجات املالئمة
 .املركزية قبةملرا ا إحكام ولغرض الدولة يف للتخطيط املوجهة احملاسبية املعلومات

 اليت احملاسبية املعلومات من جيعل التضخم معدل ارتفاع ظل ففي التضخم جند كذلك االقتصادية العوامل ومن
 .مالئمة غري التارخیية للتكلفة وفقا تعد
 :االجتماعية العوامل - 1-2

 يف بالسرية االهتمام حنو اجملتمع اجتاه مثل االجتماعية القيم ببعض احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص تتأثر
 الوقت قيمة املعلومات احملاسبية،أما ونشر جتميع عملية على يؤثر السرية حنو إخل،فالتوجه...والوقت املالية القوائم
 مالية فرتات خالل املالية البيانات الدخل،وتعد بقائمة هتتم للوقت أعلى قيمة تعطي اليت الدولة أن فنجد

  .املايل فقط املركز بقائمة هتتم أمهية للوقت تعطي ال اليت للدول بالنسبة مثال،والعكس سنوية متقاربة،ربع
 من أسس على مبنيا حماسبيا منوذجا تتطلب واليت احملاسيب التطوير مراحل أحدث املسؤولية عن احملاسبة وتعترب
 حبيث احملاسيب القياس يف التوسع االجتماعية احملاسبة منوذج ويتطلب واملكان الزمان يف السائدة االجتماعية القيم
 بالتكلفة يعرف فيما اخلارجية اآلثار هذه وتتمثل االقتصادية الوحدة لتصرفات اخلارجية اآلثار ليشمل ميتد

 . االجتماعي العائد أو االجتماعية
 :القانونية العوامل -1-3

 على مباشر وغري مباشرة بشكل تؤثر القانونية،اليت والقواعد األنظمة جمموعة يف أساسا القانونية العوامل تتمثل
 امللكية بانفصال تتميز اليت املسامهة الشركات ظهور مع خصوصا ممارستها على فراواإلش والرقابة احملاسبة مهنة
 على ينعكس وهذا تصفيتها ح ى تكوينها بدء منذ والضريبية القانونية التشريعات إىل خضوعها أدى مما اإلدارة عن

 ملستخدمي الثقة من نوع إضافة هبدف وذلك املالية التقارير يف عرضها وكيفية املعلومات هبا تعد اليت الكيفية
 العوامل أحد هي وتقدميها إعدادها جيب اليت املالية املعلومات بتوفري امللزمة القواعد أن القول املعلومات،وميكن

   1.للمعلومات النوعية اخلصائص هبا تتأثر اليت القانونية

                                                             

 .21-27 ص ،ص1111والنشر،الكويت، للطباعة السالسل ذات األوىل، الطبعة ،"المحاسبية النظرية" الشريازي، مهدي عباس1  
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 الشركات بقوانني املرتبطة باملنظمات بشدة احملاسبية تطبيقاهتا أو منهجيتها يف سواء تتأثر احملاسبية فاملمارسة
 من زدت ا قد القانونية التشريعات تلك أن والشك .األخرى التنظيمية واملقاييس والضريبية القانونية والتشريعات

 على ذلك ويعتمد والتشريعات القانونية املقاييس غياب يعترب احملاسبية،وال املعلومات تلك ومنفعة مقارنة إمكانية
 .1القانونية التشريعات املختلفة الدول جمموعة يف املوجود واالجتماعي االقتصادي التطور حلمرا
 :السياسية العوامل -1-4

 من االحتياجات حتديد تلزم ألهنا احملاسبية والعمليات اهلياكل على كبري تأثري هلا احملاسبة لبيئة السياسية العوامل
 البلدان من بلد لكل االقتصادية السياسية األوضاع مع تتالءم اليت املالية التقارير ملستخدمي احملاسبية املعلومات

 تقع واملهنة املؤسسة املعلومات،وعلى وتوزيع إنتاج يف املستخدمني من معينة فئة نظر وجهة عليها تغلب اليت
 بني تعارض أي على القضاء يتم حبيث االحتياجات هذه حتقيق حنو هتمرادوق إمكانيتهم وتطوير توجيهه مسؤولية

  .قالتحقي ممكن هو ما وبني املعلومات من مطلوب هو ما

  :الثقافية العوامل -1-5
 أهم احملاسبية،ومن العمليات نظم هيكل أيضا تغري كلما بلد ألي الثقايف املستوى تغري كلما أنه بالذكر اجلدير

 اليت البيئية العوامل أحد التعليمي املستوى يعد املهنية،إذ املنظمات ووضع التعليمي املستوى الثقافية العوامل هذه
 بشكل املالية التقارير يف احملاسبية للمعلومات النوعية واخلصائص عام بشكل والتدقيق احملاسبية املمارسة يف تؤثر

 فهم الناس من األغلبية على الصعب من يصبح فيها التعليمي املستوى تدين من تعاين اليت خاص،فالبلدان
 حتظى اليت البلدان يف العكس وعلى املختلفة القرارات اختاذ يف هاستخداإو  املالية التقارير حمتويات واستيعاب

 احتادات إنشاء يف السبق هلا اليت الدول ففي املهنية املنظمات لوضع بالنسبة وكذلك أفضل تعليمي مبستوى
 وجند احلاضر الوقت يف اهتمامات املنظمات هذه تويل فيها، احملاسبية املمارسة وتنظيم تطوير تتوىل مهنية ومجعيات

 .املالية التقارير خالل من املقدمة املعلومات جودة على رياتالتأث يف برياك ردوا تلعب املنظمات هذه أن
 :المحاسبية بالمعلومات المتعلقة العوامل 2-

 حماسبية معلومات إنتاج على واملساعدة املستعملة الوسائل أهم ،من(املعلوماتية)احلاسوب يعترب احلاضر وقتنا يف
 النوع هذا استخدام يعترب هلذا قصري وقت ويف تكلفة وبأقل إنتاجها وسرعة دقتها حيث من وخاصة باجلودة تتميز

                                                             
 .81ص ذكره، سبق لطفي،مرجع السيد مين أ  1
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 نوعية العموم،والختبار وعلى بيةاحملاس املعلومات جودة يف التحسني على املساعدة العوامل من األجهزة من
 :التالية اجلوانب بعض على الرتكيز املمكن من فإنه احملاسبية املعلومات

 :والتمثيل التصوير -2-1
 .ملستعمليه مفهوما الواقع متثيل يكون وأن ومستخدميها املعلومة شكل مع قعلواا تالؤم به يقصد ما وهو
 :التأكد - 2-2

 .للواقع موضوعية صورة كمعلومة املعطاة األرقام تعكس أن يفرتض
 :المعلومة على الحصول أجل -2-3

 املعلومة آخر صياغته،بتعبري بعد بسرعة ما تساؤل عن اإلجابة تكون فأنه ئهارالق متاحة بيانات قاعدة باستعمال
 .عليها والطلب احلاجة عند إليها الوصول ميكن املخزنة

 :تحديدال -2-4
 حيمل :مثال الرقمي القياس يكون حبيث أكثر تفاصيل تعطي اليت املعلومات تلك هي بدقة احملددة املعلومات

 أو الفهم  إىل التفصيل هذا يؤدي وقد رياكب يكون للفئات التصنيفات عدد وبالتايل العشرية جزاءاأل من الكثري
 .اجلوانب بكل العنصر يؤخذ أن حيتم اخلطأ،فهذا احتمال رفع
 :وتمامها المعلومة كمال -2-5

 .الضرورية املعلومات لكافة شاملة صورة على احلصول
 :لمالئمةا - 2-6

 ومعيار أساسيا عنصرا عنها املفصح للمعلومة "املالئمة" وتعترب ما بنشاط القيام أو رارالق الختاذ املعلومات هتدف
 احلصول املنتظر النتائج أو هبا تتعلق اليت بالنشاطات منفعتها،وربطها أساس على املعلومات وفقه تعد احملاسبة يف

 .مستعملوها يتطلبها اليت للمعلومات الوافية والصورة باملصداقية أساسا املالئمة مفهوم عليها،ويقرتن
 :الخارجية جعةالمرا تقارير-3

 مؤسساتنا،مما من الكثري لدى فيها موثوق ل،غرياز ت كانت،وما واملالية احملاسبية املعلومات أن على التذكري بنا جيدر
 لتلك فحصها عند الضرائب مصلحة مهمة تصعب املستويات،كما خمتلف ت،يفار راالق متخذي كاهل يثقل

 معها التعامل يف اغبر  كل تضليل إىل عليها،باإلضافة والرسوم الضرائب فرض هبدف احلسابات
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 1.بياناهتا على اعتماده حالة
 يف عليه يعتمد الذي األساس أصبحت قد احملاسبية املعلومات أن اليومية االقتصادية احلياة مظاهر من يتضح كما
 حول كايف تأكيد إىل احلاجة أصبحت لذلك ونتيجة االقتصادية بالنشاطات املتعلقة تراراالق خمتلف اختاذ

 للمعلومات(املستقلة)اخلارجية احلسابات رجعة ا م عملية فان ضروريا،ولذلك ار مأ املعلومات هذه مصداقية
 عادة يقوم املعلومات،حيث هذه من املستفيدة اجلهات ملختلف بالنسبة قصوى أمهية ذات أصبحت احملاسبية

 .رمسي تقرير طريق عن ونتائج معلومات من إليه توصل ما بتقدمي احلسابات مراجع
 الصحة ملدى مقياسا املراجعة حمل للمؤسسة احملاسبية املعلومات حول احلسابات مراجع رأي يعترب حيث

 مراجعة هلم تتيح اجلهات،حيث خمتلف طرف ومن اجملاالت خمتلف يف املعلومات هذه اعتماد يف والثقة واملصداقية
 أن تفيد منطقية رجعة تأكيدات ا امل عملية توفر أكثر،حبيث بثقة احملاسبية املعلومات استخدام فرصة احلسابات
 أعماهلا، ونتائج املؤسسة امليزانية حول (صادقة) وعادلة صحيحة صورة وتعطي توفر للمؤسسة املالية العمليات

 احملاسبية املعلومات ملصداقية مقياس تقريره،ميثل يرتمجه والذي املستقل اخلارجي احلسابات رأي مراجع فان وبالتايل
 واملقبولة املتعارف واملعايري احملاسبية للمبادئ وفقا معدا ذلك كل يكون أن على للمؤسسة احلقيقية للصورة ومتثيلها

 تتضمن ال بأهنا احملاسبية املعلومات مستخدمي ثقة من وتزيد احلسابات جعةمرا عملية تعزز واليت عاما قبوال
 إضافة املؤسسة أعمال عن الكافية املعلومات على ٕواطالعه املراجع استقالل افرتاض مع حتريف أو مادية أخطاء

 2.املالية والبيانات التقارير إعداد متطلبات تنفيذ يف عالية خبربة املراجع متتع إىل
 المحاسبي المعلومات نظام في المالية القوائم و التقارير:المطلب الثاني

 املالئمة املعلومات توفري فيها يفرتض اليت النظام خمرجات احملاسيب،فهي للنظام النهائية احملصلة املالية القوائم متثل
 املالية القوائم ومضمون شكل بني العالقة حتكم اليت املعايري أهم من املنفعة معيار ،ويعتربامستخدميه الحتياجات
 يف والتغري للتطور ذلك يف مستجيبة ومستمر دائم تطور يف االحتياجات هذه ،وألنالقرارات متخذي واحتياجات

 التطور يف ذلك ويتبلور االحتياجات هذه يف التطور مالحظة يف جهدا تدخر ال احملاسبية األعمال،فاملعرفة بيئة
 .منها املستهدفة للمنفعة حتقيقا القوائم تلك مضمون أو لشكل سواء الدائم

                                                             

 
 .2 ،ص 2003 اجلامعية،اجلزائر، املطبوعات ديوان،"التطبيق إلى النظرية من الحسابات المراجعة و المراقبة" بوتني، حممد  1
 إدارة فرع التجارية العلوم يف ماجستري ،رسالة"المحاسبية المعلومات بمصداقية النهوض في للحسابات الخارجية المراجعة دور" ،فاتح سردوك  2 

  . 21-21ص ،ص2003 / 2004،املسيلة،اجلزائربوضياف، حممد جامعةاألعمال،
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 المالية والتقارير القوائمماهية   01 :  الفرع
 من العديد هناك أن املالية،إذ والتقارير املالية القوائم مفهوم توضيح جيب املالية القوائم ماهية حتديد يف البدء قبل

 .أوسع مبفهوم يؤخذ وبعضها ضيق مبفهوم ؤخذي بعضها املصطلحني لكال التعريفات
 المالية القوائم تعريف :أوال
 هناك أن إال ألخرى دولة من متشاهبة تبدو قد اليت العامل عرب املوجودة املؤسسات قبل من املالية القوائم تعد

 احمليطة البيئة حتكمها اليت والقانونية واالقتصادية االجتماعية العوامل و الظروف بسبب بينها فروقا و اختالفات
 استخدام عنه نتج مما املالية للقوائم متعددة تعاريف استخدام إىل أدت قد املختلفة الظروف هذهو احملاسيب، بالنظام
 .القوائم هذه بنود لعناصر القياس و االعرتاف يف متنوعة معايري
 أي يوضع ولكيللمؤسسة، املايل الوضع تعكس رمسية بصورة وموضوعة مرتبة اتصال وسيلة تعترب  01 : «تعريف
  بجي،اإليرادات و املصاريف و اخلصوم و األصول مثل كافية بصورة قياسه وميكن املالية القوائم ضمن عنصر

 جتعل اليت األساسية باخلصائص تتمتع أن جيب املزدوج،كما القيد مبدأ خالل من الدفاتر يف قيدت تكون أن
  .1»مفيدة احملاسبية املعلومات

 واملركز األرباح عن خمتصرة صورة املعنيةراف واألط اإلدارة إىل تنقل مبوجبها اليت الوسائل هي 02 : «  تعريف
 2».االقتصادية للوحدة املايل

 عليها متعارف مبادئ وفق املسجلة البيانات من جمموعة عن عبارة هي املالية القوائم أن سبق،جند مما وانطالقا
 معينة أشكال وفق احملاسبية والبيانات املعلومات وتبويب لتجميع وأدوات وسائل استعمال يتم حماسبيا،حيث

 .معينة زمنية فرتة خالل املايل ومركزها أعماهلا ونتائج املؤسسة بنشاط املتعلقة املعلومات مجيع تتضمن
 توصل خالهلا من اليت الرئيسية الوسيلة وهياحملاسيب، للنظام النهائي املنتج هي املالية القوائم القول،أن وميكن

 .االقتصادية القرارات وترشيد اختاذ يف تساعدهم ريةو ضر  مبعلومات وتزودهم املعنية األطرف إىل املعلومات
 المالية التقارير تعريف :ثانيا

 اليت املالية والعمليات األحداث عن كافيا اتعبري  تعرب بأهنا املالية القوائم إىل ينظر كان احملاسبة ظهور بداية يف
 مع إضافية،ولكن معلومات أية إىل حاجة دون املؤسسة واقع عن بوضوح تعرب احملاسبية،حيث الفرتة خالل حدثت

                                                             
    .153ص 2006القاهرة، ، اإلدارية للتنمية العربية ،املنظمة"المالية األسواق وكفاءة الحسابات وراقبي تقارير بين العالقة"ربه، عبد حممد حممود  1 

2 
 .132سبق ذكره،ص مرجع 
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 املدونة البيانات على واملبنية املالية القوائم تعرضها اليت الرقمية املعلومات أن االقتصادي،اتضح والتطور الزمن مرور
 .احملاسبية السجالت يف

 بنيت اليت ضاتااالفرت  فهم دون فهمها من املالية القوائم قارئ ميكن ال الذي القصور،األمر من الكثري يشوهبا
 .قياسها يف اتبعت اليت والطرق عليها
 تعرضها اليت املالية باملعلومات املرتبطة الرقمية غري الوصفية املعلومات بعض عن باإلفصاح االهتمام بدأ لذلك
 .املالية للقوائم ومالحظات إيضاحاتوٕ  هوامش شكل يف وذلك املالية القوائم

 يتم واليت املباشرة غري أو املباشرة العالقة ذات املعلومات لتوصيل األخرى الوسائل املالية التقارير تشمل كما
 تقارير أو مالية،ونشارات غري ومعلومات مالية معلومات املالية التقارير تشمل احملاسيب،وقد النظام من استخراجها

 أو البيئي التأثري وكذلك والتوقعات للخطط ووصف باملؤسسة الصلة ذات واألخبار املالية والتنبؤات اإلدارة جملس
 .املؤسسة ألعمال االجتماعي

 ذات معلومة أي يشمل املالية،حبيث القوائم مفهوم من وأوسع أمشل املالية التقارير مفهوم أن نستنتج قسب مما
 احملوري اجلزء متثل املالية القوائم أن كما احملاسيب النظام خیرجها اليت باملعلومات مباشرة غري أو مباشرة عالقة

 . اخلارجية لألطراف احملاسبية املعلومات لتوصيل األساسية الوسائل تعترب املالية،حيث للتقارير
 المالية القوائم عناصر :ثانيال الفرع
 اكتسبت قد احملاسبية الوحدة وأن املستقبل يف عليها احلصول متوقع اقتصادية هي منافع« :األصول 1-
 » املاضي يف متت عمليات أو وقعت أحداث نتيجة عليها السيطرة أو املنافع هذه على احلصول حق

 :األصول وتشمل
 ؛(مقدما املخزون،مدفوعات املدينة األجل،الذمم قصرية  االستثماراتالنقدية،)املتداولة  األصول -
 .(وأخرى امللموسة وغري امللموسة األجل،األصول الطويلة االستثمارات) األجل الطويلة األصول-
 بالفعل :« قائم التزام نتيجة نشأت اقتصادية ملنافع حمتملة مستقبلية تضحيات عن عبارة هي:االلتزامات-2

  وحدات إىل خدمات أو أصول حتويل طريق عن وذلك املاضي يف متت عمليات أو ألحداث نتيجة املنشأة على
 ».الغري املنشأة بنب حصلت التبادلية العمليات نتيجة أخرى اقتصادية
 :االلتزامات وتشمل

 .الطويلة القروض من املستحق اجلزء األجل القصرية الدائنة،القروض الذمم:املتداولة االلتزامات-
 ... أخرى التزامات السندات األجل الطويلة االلتزامات -
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 مالكها جتاه التزامات للمنشأة فإن مالكها عن االقتصادية الوحدة استقاللية لفرض وفقا :الملكية حقوق 3-
 ألن املنشأة أصول صايف على مطالبات امللكية حقوق ومتثل،) املسامهني أو الشركاء أو للفرد (امللكية حقوق بإسم
 .الغري جتاه اللتزاماهتا املنشأة سداد بعد املتبقي احلق هو امللكية حق

   (.االحتياطات -احملتجزة األرباح -املال رأس):امللكية حقوق وتشمل
 خالل الدخل الدولية احملاسبة معايري جلنة عمل إلطار وفقا االقتصادية املنافع يف الزيادات هو:« الدخل 4-
 الزيادة إىل تؤدي ،واليتااللتزامات يف نقص أو األصول يف زيادة أو الداخل إىل تدفقات شكل يف احملاسبية الفرتة

 ».1املشاركني املالك مبسامهات املتعلقة تلك غري مصادر من امللكية حقوق يف
 كليهما أو ) خلصومها تسديد أو أصوهلا يف زيادة أي أو ، الوحدة إىل الداخلة التدفقات وهي« :اإليرادات-5

 الرئيسية األعمال يشكل مما أخرى أنشطة أي أو للغري اخلدمات وتأدية السلع بيع و إنتاج عن تنشأ اليت ( معا  
 » .املستمرة و املعتادة
لألصول  من خارج تدفق شكل يف احملاسبية الفرتة خالل االقتصادية املنافع يف النقص هي : «المصروفات 6-

 ».امللكية يف املشاركني مبسامهات يتعلق ملا خالفا امللكية حقوق نقص إىل يؤدي مبا التزامات حتمل أو استنزافها أو
 » . العرضية العمليات عن الناجتة) األصول صايف (املالكني حقوق يف زيادة متثل« :األرباح 7-

 كل من ما ملنشأة حديثة أو خارجية معامالت من) األصول صايف)املالكني  حقوق يف نقص متثل:«الخسائر-8
 أو مصاريف عن تنتج اليت تلك ماعدا الفرتة خالل املنشأة على تؤثر اليت األخرى والظروف واألحداث املعامالت
 » .لكنيللما توزيعات

 
 
 
 
 
 

                                                             
 2002 اإلسكندریة الجامعية ،الدار"المالیة القوائم عرض" األول المحاسبة،الجزء معایير موسوعة العال، عبد حماد طارق  1

 .61،ص 2003

 



 وجودتها اإلطار النظري للمعلومات المحاسبية:األولالفصل 

 

26 
 

  المالية القوائم مستخدمي :الفرع الثالث
 اإلطار حدد الرشيدة،وقد االقتصادية القرارات اختاذ عملية يف املالية املعلومات الستخدام فئات عدة تلجأ

كل فئة على  حدد املالية،كما للقوائم كمستخدمني الفئات من عدد املالية القوائم وعرض إلعداد أملفاهيمي
  : النحو التايل

 تتمثلفاختاذها، يتم اليت القرارات أهم من االستثمارية لقراراتا وتعترب:والمحتملون الحاليون المستثمرون 1-
 األرباح توزيعات مستوى املؤسسة؛حتديد أسهم بيع أو قرار شراء اختاذ يف املستثمر حيتاجها اليت املعلومات أهم

 باقي أسهم مع أسهمها ومقارنة ومستقبلها وسيولتها ملؤسسةا إدارة كفاءة واملستقبلية؛تقييم واحلالية املاضية
 .املؤسسات

 لذلك ، ألعماهلا وأدائها املؤسسة استمرارية عليهم تنبين حيث اهلام املؤسسة مورد املوظفون يعترب:الموظفون2-
 تعزيز يف تساعد معلومات إىل باإلضافة ، املستقبل يف الوظيفي التحسن مبدى تتعلق معلومات إىل حيتاجون فهم

 .مطالبهم
 يهم األجل،وما طويل الغالب يف يكون والذي للمؤسسة اخلارجي التمويل مصدر املقرضون ميثل:المقرضون 3-

 قدرة كذلكالغري، بأموال املتاجرة على االعتماد املديونية،ومدى للمؤسسة،ونسب التمويلي اهليكل هو املقرضني
 .استحقاقها مواعيد يف وفوائدها القروض أقساط دفع على املؤسسة

 بقدرة اهتماماهتم تتعلق األجل،حيث قصري واالئتمان لتمويل مصدر الفئة هذه تعترب:والدائنون الموردون 4-
  .ورحبيتها وكفاءهتا املؤسسة استمرارية من للتأكد والنسب والتداول السيولة نسب خالل من السداد على املؤسسة

 ريةراباستم معنيون فهم وخدمات،لذلك سلع من املؤسسة مبخرجات املقصودة اجلهة أهنم حيث:الزبائن 5-
 .واخلدمات بالسلع تزويدهم على وقدرهتا املؤسسة

 يف إليها تستند اليت الرئيسية الدعائم من للحكومة بالنسبة املؤسسات تعترب:المختلفة بأجهزتها الحكومة6-
 البطالة نسب من والتقليل كالتشغيل االجتماعية األهداف وحتقيق الضرائب خالل من خططها متويل

 العالقة ذات بالقوانني املؤسسة التزام مدى من التأكد يف تساعدها معلومات إىل حتتاج فاحلكومة والفقر،لذلك
 .الدخل ضريبة وقانون الشركات قانون مثل

 وتشغيلها،ومنها العاملة األيدي باستيعاب يتعلق ما باملؤسسات،منها خمتلفة اهتمامات للجمهور:الجمهور 7-
 جودة إىل استنادا االستهالكي اجلمهور بسلوك يتعلق ما ومنها والتنموي االجتماعي املؤسسات بدور يتعلق ما

 .املؤسسة لثروة احلديثة راتالتطو  حول معلومات إىل و واخلدمات السلع من خمرجاهتا
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 :خالصة
 وذلك املؤسسة متارسها اليت األنشطة فشل أو لنجاح أساسي مفتاح هو املؤسسة يف احملاسيب املعلومات نظام يعترب
 املستويات مجيع يف اإلدارية للعمليات املعلومايت والدعم التنسيق عمليات تدعيم من فيه يساهم ما خالل من

 البيئة تزويد يف دوره أخرى جهة ومن جهة من املؤسسة فطراأ  بني اتصال وسيلة أنه إىل التنظيمية،باإلضافة
 .املفيدة احملاسبية باملعلومات باملؤسسة احمليطة

 وفق ومعاجلتها البيانات تغذية بعد احملاسيب املعلومات لنظام كمخرجات تعترب اليت احملاسبية املعلومات جودة إن
 املعلومات لنظام التصميم وكفاءة جودة على أساسي بشكل ،تعتمدإخراجهاوٕ  احملاسبية واملعلومات البيانات دورة

 .احملاسبية
 اختاذ على قدرهتا وحتسني تعزيز يف املعلومات لنظام التصميم كفاءة واثر احملاسبية املعلومات جودة مفاهيم إن

 جتعل اليت الصفات من تعد اليت احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص أهم حتديد إىل ،باإلضافةالقرارات
 حتديدها ميكن واليت واخلارجيني الداخليني للمستخدمني مفيدة املالية والتقارير القوائم يف الواردة احملاسبية املعلومات

 الثبات،القابلية :الثانوية النوعية املوثوقية،واخلصائص،املالءمة:األساسية النوعية اخلصائص :رئيسيتني جمموعتني يف
 .النسبية التكلفة،الفائدة،األمهية:وهي احملددات من جمموعة إىل للمقارنة،باإلضافة

 إىل املعلومات توصل خالهلا من اليت الرئيسية الوسيلة هي احملاسيب،حيث للنظام النهائي املنتج هي املالية القوائم
 تراراالق وترشيد اختاذ يف وتساعدهم املايل التقرير ضراألغ مالءمة ضرورية مبعلومات وتزودهم املعنية فرااألط

 . قتصاديةإلا
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 :تمهيد
 االلتزام عدم حاالت معاجلة يف مهمة أداة األخريةاليت تعترب هاته  والرقابة اجلبائية بعد التطرق للمعلومات احملاسبية 

 واصدق أحس جبائية بتصرحيات الوصول بالضريبة،وبالتايل قبل املكلفني من الطوعي االلتزام وتعزيز الضرييب
 عن احملاسبية  معلومات جودة حتسني كيفية دراسة إىل يهدف وموضوعه الذي البحث لطبيعة مبعلومات،ونتيجة

 نقوم بدراسة الرقابة اجلبائية فتلقائيا أنناومبا  .ميداين جبانب النظري اجلانب من ربط البد الرقابة اجلبائية،كان طريق
البحث الرتباط ومت اختيار حالة التحقيق احملاسيب بصفته يليب حاجة مركز الضرائب لوالية مستغامن، ايكون اختيارن

 . ارتباطا مباشرا باملعلومات احملاسبية األخريهذا 
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 ستغانمم تقديم مركز الضرائب بوالية:لالمبحث األو 
رفع احلصيلة الضريبية و  كذا حتقيق أهداف النظام الضرييبو اجلبائية،إن لإلدارة الضريبية دورا هاما يف تطبيق القوانني 

  . من بني هذه اإلدارات مركز الضرائبو  من خالل محاية أموال اخلزينة العمومية
 مستغانم ماهية مركز الضرائب بوالية:المطلب األول

معرفة الضرائب اليت يقوم و  من اجلها إنشاءهاليت مت  األهداف إىلو  يف هذا املطلب التعرف على مركز الضرائب 
 .مراقبتهاو  هذا املركز مبعاجلتها

  مستغانم ة عن مركز الضرائب بواليةذة تاريخينب:األول الفرع
جمال املراقبة  إىل باإلضافة اإلعالمو  االستقبال،واملنازعات،والتحصيل،ينشط مركز الضرائب يف كل من جمال الوعاء 

 كذا حتقيق برامج التدخالتو مراقبة التصرحيات،و  استغالل املعلومات اجلبائيةو  اليت من خالهلا يتم البحث اجلبائية
 1.اضعني للضريبة مع تقييم نتائجهااملراقبة لدى اخلو 

 أما،9002بة سنة املديرية العامة للضرائب قامت بتنصيب مركز الضرائب النموذجي لروي أن إىل اإلشارةوجتدر 
مراكز  إنشاءمن  األساسي-حيث كان اهلدف  00/00/9009فقد مت تنصيبه يف مستغامن مركز الضرائب لوالية 

 باإلدارة وأ باملكلفني بالضريبة األمرسواء تعلق واحدة كبرية و  الضرائب هو جتميع اهلياكل يف مصلحة تسيري
تسهيل  كذاو  فر هلم عناء التنقلو  حيدو  متعاملني مع حمور جبائي أصبحوافبالنسبة للمكلفني فقد ،اجلبائية

 : الثالثة التالية  لألسباباجلبائية فشكل فتح مركز الضرائب تطورا مميز  باإلدارةفيما يتعلق  أما اإلداريةمساعيهم 
 التسيري؛بالتايل ختفيضها يف تكلفة و  تقليص عدد املصاحل القاعدية-
 ؛اجلبائية اإليراداتزيادة مستوى حتصيل -
 2.ضريبةاجلبائية بني املكلفني بال األعباءالتخفيف من ظاهرة عدم املساواة يف توزيع و  الوعاء الضرييب توسيع-
 
 
 
 

                                                             
 Direction Générale des Impôts ,Centre des impôts ,Une organisation et mission ,Edition ـ 1
2013 . 
 Direction Générale des Impôts ,Centre des impôts ,Une organisation adaptée au profit de ـ 2
PME  Lettre de DGI n° 54/2012 ,p8 . 
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 CDI و أهداف مركز الضرائب تعريف:الفرع الثاني
 :تعريف مركز الضرائب-1

و  املراقبةو  التحصيلو  رئيس املركز كل مهام التسيري إشرافحتت ،مركز الضرائب هو مركز تسيري موحد جيمع
 1.ومديريات الضرائب الوالئية القباضاتو  املنازعات اليت تتكفل هبا حاليا املفتشيات

 : أهداف مركز الضرائب-2
ف جتميع التعامل الضرييب لنفس املكلف من خالل املسري الواحد ملختلو  هتدف مراكز الضرائب إىل توحيد  

تنسيق و  وكذا العمل على ختفيض عدد املصاحل القاعدية اجلبائيةالرقابة و  املنازعاتعمليات حتديد الوعاء،التحصيل،
يساهم يف حتسني  واالستقبال كما أن إنشاء مصلحة اإلعالم،شبكة اإلنرتنت استغاللالعمل على و  اإلجراءات

 .إدارة الضرائبو  العالقة بني املكلف بالضريبة
 مراقبة املكلفني ذوي األمهية املتوسطةو  التسيريكما أن إنشاء مركز الضرائب يستجيب إىل عملية حتسني عملية 

 التسديداتو  متابعة التصرحيات اجلبائيةو  يتبعون مديرية كربيات الشركات حيث يقوم بأعمال الرتقيم ال الذينو 
 .أعمال التحصيل هلذه الفئة من املكلفنيو  املراقبةو  التسجيل احملاسيب لإليراداتو 

 التابعين لهاو  أصناف مركز الضرائب:الثالثالفرع 
 : أصناف مركز الضرائب-1

  :هي أنواعثالثة  إىلمن حيث عدد امللفات  ألمهيتهايتم تصنيف مركز الضرائب تبعا 
 ملف؛ 0000من  أكثرعدد امللفات :األولالصنف -
 ملف؛ 0000و  0000عدد امللفات يرتاوح ما بني :الثاينالصنف -
 .ملف 0000عدد امللفات يقل عن :الثالثالصنف -

 .يملف جبائ 0900بتعداد  ينضمن الصنف الثا ستغامنوهبذا يصنف مركز الضرائب مب
 :األشخاص التابعين لمركز الضرائب-2
 ؛دج00.000.000السنوي يفوق  أعماهلاالضرييب احلقيقي اليت رقم املؤسسات الفردية اخلاضعة للنظام -
 ؛دج00.000.000السنوي يفوق  أعماهلااليت رقم و  لشركات غري اخلاضعة ملديرية كربيات املؤسساتا-
 1.احلقيقياليت ختتار اخلضوع للضريبة حسب النظام و  اخلاضعة للنظام اجلزايفو  املؤسسات الفردية-

                                                             
االتصال ـ  العموميةو مهام ـ مديرية العالقات  زارة املالية ـ املديرية العامة للضرائب ـ مركز الضرائب  ـ تنظيمالشعبية ـو  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 1

 .  0ـ ص  9002منشورة 
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 و مهامه الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب:الثانيالمطلب 
 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب:11 الفرع
 :مصاحل رئيسية وقباضة و مصلحتني  (00)مراكز الضرائب ثالث  تضم

 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب: (1-3)شكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 
 .من إعداد الطالب:المصدر

 :هي كالتايلو  مركز من مصاحل يتكون
 :تتكفل السيما مبا يأيت و،هي حتت سلطة رئيس املركزو :اإلعالمو  االستقبالمصلحة -1
 إعالمهم؛و  املكلفني بالضريبة استقبالتنظيم -
 مركز الختصاص باملكلفني بالضريبة التابعنياخلاصة  واجباهتم اجلبائيةو  نشر املعلومات حول حقوقهم-

 2.الضرائب
 : تتكفل السيما مبا يأيتو :الوسائلو  مصلحة اإلعالم اآللي-2
 رخص املوافقة هلا؛و  كذا تسري التأهيالتو  تأمينهاو  التطبيقات املعلوماتية  استغالل-
 بصيانة التجهيزات؛كذا التكفل و  لوازم أخرىو  إحصاء حاجيات املصاحل من عتاد 
 

                                                                                                                                                                                              
األشخاص الضرائب املعنيني ـ مديرية زارة املالية ـ املديرية العامة للضرائب ـ مركز الضرائب ـ جمال اإلصالحات ـو اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  1

 .  0ـ ص  9002منشورة ,مرجع سبق ذكرهو االتصال ـ  العالقات العمومية
 . 9002ـ لسنة  90ـ العدد  اجلريدة الرمسيةـ اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  000ـ املادة  2

  C.D.Iئبالضرا مركز

 المصلحة
 الرئيسية
 للتسيير

 المصلحة
 الرئيسية

 للمنازعات

 المصلحة
 الرئيسية
 للمراقبة
 والبحث

 القّباضة
 

 مصلحة
 االستقبال
 واإلعالم

 مصلحة
 اإلعالم
 اآللي

 والوسائل
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 .أمن املقراتو  اإلشراف على املهام املتصلة بالنظافة-
 :تتكفل مبا يأيتو  المصلحة الرئيسية لتسير الملفات-3
متابعة و  املراقبة اجلبائيةجمال الوعاء،و التكفل بامللفات اجلبائية للمكلفني بالضريبة التابعني ملركز الضرائب يف -

 الدراسة األولية لالحتياجات؛و  االمتيازات اجلبائية
كيال مفوضا للمدير و   بصفتهها لرئيس املركز للموافقة عليها،تقدميو  سندات اإليراداتو  املصادقة على اجلداول-

 ؛الوالئي للضرائب
 تسجيل املكلفني بالضريبة للمراقبة على أساس املستندات أو للمراجعة احملاسبية؛  اقرتاح-
تنظيم األشغال مع املصاحل األخرى مع و  إعداد خمططات العملو  جتميع اإلحصائياتو  إعداد تقارير دورية-

 .انسجامهااحلرص على 
 :تضم هذه املصلحة الرئيسية مخس مصاحل و هي

 هيكل مصلحة التسيير(:2-3)الشكل 

 

 

 

 

 

 
 من إعداد الطالب :صدرامل
 
 
 
 
 
 
 

 
 قطاع البناء و

 االشغال العمومية

 القطاع الصناعي

 قطاع الخدمات

 

 المهنقطاع 

 الحرة
 القطاع التجاري

مصلحة 
 التسيير
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 :القباضة-4
 :تتكفل السيما مبا يأيتو 
التكفل بالتسديدات اليت يقوم هبا املكلفون بالضريبة بعنوان التسديدات التلقائية اليت تتم يف اجلداول العامة أو -

  يف جمال التحصيل؛ وضعيتهمو  كذا متابعةو   الفردية اليت تصدر يف حقهم
 املتعلقة بالتحصيل اجلربي للضريبة؛و  التنظيم الساري املفعولو  تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف التشريع-
 .احملاسبةاملعدة إىل جملس  التسيريتقدمي حسابات و  مسك حماسبة املطابقة لقواعد احملاسبة العامة-

 :ثالث مصاحل هي القباضةتضم 
 مصلحة الصندوق؛-
 مصلحة احملاسبة؛-
  .مصلحة املتابعات-
 :تتكفل مبا يأيتو :البحثو  المصلحة الرئيسية للمراقبة-5
 توزيعها من أجل استغالهلا؛ و  ختزينهاو  معاجلتهاو  اجناز إجراءات البحث عن املعلومة اجلبائية-
املراقبة على أساس املستندات لتصرحيات و  املرجعات يف عني املكان إجنازها بعنوانو  اقرتاح عمليات مراقبة-

 .دورية اصل تقييميهو حو  مع إعداد جداول إحصائيةالضريبة التابعني ملركز الضرائب،املكلفني ب
 :هيو  أربع مصاحلوتضم هذه املصلحة الرئيسية 

 :تتكفل مبا يأيتو :المقارناتو  البطاقاتمصلحة -1
 حتصيلها؛و  كذا مراقبتهاو  االستعالم اخلاصة بوعاء الضريبةو  املصادر احمللية لإلعالم تسري فهرسو  تشكيل-
 اسرتدادها من أجل استغالهلا؛و  ختزينهاو مركز املعطيات اليت جتمعها املصاحل املعنية،-
 .التكفل بطلبات تعريف املكلفني بالضريبة-
 :مصلحة البحث عن المادة الضريبية-9
 :تتكفل مبا يأيتو  (أفواج)فرق  هي اليت تعمل يف شكلو 
 بعنوان تنفيذ حق اإلطالع؛حث عن املعلومة اجلبائية إعداد برنامج دوري للب-
 يف عني املكان انطالقا من املعلوماتو  تسجيل مكلفني بالضريبة للمراقبة على أساس املستندات اقرتاح-

 .اجملمعة واالستعالمات
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 :تتكفل مبا يأيتو  (أفواج ) هي اليت تعمل يف شكل فرق و :مصلحة التدخالت-3
كذا إجناز يف عني املكان  و  املراقبة عند املرورو  حق الزيارةو  إجناز التدخالت بعنوان تنفيذ احلق يف التحقيقو  برجمة-

 حتصيلها؛و  مراقبتهاو  لكل املعاينات الضرورية لوعاء الضريبة
 بتهم أو للمراقبة على أساس املستندات انطالقا من املعلوماتاقرتاح مكلفني بالضريبة ملراجعة حماس-
 .االستعالماتو 

 :تتكفل مبا يأيتو  (أفواج)هي اليت تعمل يف شكل فرق و :مصلحة المراقبة-4
 يف عني املكان؛و  إجناز برنامج املراقبة على أساس املستندات-
 .إعداد إحصائيات دورية تتعلق بوضعية إجناز برنامج املراقبة مع تقيم مردودها-
 :تتكفل مبا يأيتو :المصلحة الرئيسية للمنازعات-5
أو غرامات أو وناتج عن فرض ضرائب أو زيادات  دراسة كل طعن نزاعي أو إعفائي يوجه ملركز الضرائب-

 على القيمة املضافة؛ الرسم اقتطاعات اسرتجاعكذا طلبات و عقوبات  قررها املركز،
 .متابعة القضايا النزاعية املقدمة إىل اهليئات القضائية-

 :هيو  هذه املصلحة الرئيسية أربع مصاحل تضم
 :تتكفل السيما مبا يأيتو :االحتجاجاتمصلحة -5-1
العقوبات احملتج عليها أو ص الضرائب أو الزيادات أو دراسة الطعون املسبقة اليت هتدف إىل إلغاء أو ختفيض فر -

 أو تلقائية أو مقتطعة املصدر؛بة احلقوق املدفوعة إثر تصرحيات مكتتو  الرسومو  إسرتجاع الضرائب
 الرسم على القيمة املضافة؛ االقتطاعاتدراسة طلبات تتعلق بإرجاع -
أو املطالبة   ملتعلقة هباتابعة أو اإلجراءات اعلى أعمال امل االحتجاجدراسة الطعون املسبقة اليت  هتدف إىل -

 باألشياء  احملجوزة؛
 .معاجلة منازعات التحصيل-
 :تتكفل السيما مبا يأيتو :المنازعات القضائيةو  مصلحة لجان الطعن-5-2
االختصاص جلان و  الرسوم على القيمة املضافةو دراسة الطعون التابعة الختصاص جلان طعن الضرائب املباشرة -

 الطعن اإلعفائي؛
 .املقدمة للهيئات القضائية الشكاويو  للطعون ة يف املديرية الوالئية للضرائباملتابعة باالتصال مع املصلحة املعني-
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 :تتكفل السيما مبا يأيتو :األمر بالدفعو  مصلحة التبليغ-5-3
 تبليغ القرارات املتخذة بعنوان خمتلف الطعون إىل املصاحل املعنية؛-
 األمر بصرف اإللغاءات أو التخفيضات املقررة مع إعداد الشهادات املتعلقة هبا؛-
 .تبليغها للمصاحل املعنيةو  إعداد املنتجات اإلحصائية الدورية املتعلقة مبعاجلة النزاعات-

  مهام مركز الضرائب:الثانيالفرع 
  : ينشط مركز الضرائب يف اجملاالت اآلتية 

 : في مجال الوعاء-1
املعنيني بعنوان املداخيل اخلاضعة للضريبة على  األشخاصغريها من و  يسري امللفات اجلبائية للشركاتو  يسمك-

 ؛الشركات أرباح
 األرباحالضرييب بعنوان  لإلخضاعتسري امللفات اجلبائية للمكلفني بالضريبة اخلاضعني للنظام احلقيقي و  مسك-

 .املهنية 
 : في مجال التحصيل-2
 واألتاوى؛ الرسومو  حتصيل الضرائبو  اإليراداتسندات و  باجلداولالتكفل -
 ؛يةالنقد األموالتقدير و  التحصيلو  التكفل بالعمليات املادية للدفع-
 .تسجيل مركزة تسليم القيمو  ضبط الكتابات-
 : في مجال المراقبة-3
 ؛مراقبة التصرحياتو  استغالل عن املعلومات اجلبائيةو  البحث-
 . تقييم نتائجهاو  املراقبة لدى اخلاضعني للضريبةو  برامج التدخالتحتقيق و  إعادة-
 : في مجال المنازعات-4
 ؛معاجلة الشكاويو  دراسة-
 والقضائية؛ متابعة املنازعات اإلدارية-
 1.قروض الرسوم على القيمة املضافة اسرتداد-
 

                                                             
و االتصال ـ  و مهام ـ مديرية العالقات العمومية ـ تنظيمالعامة للضرائب ـ مركز الضرائب  املالية ـ املديريةزارة ـو اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  1

  .0ـ ص  9002منشورة 
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  :اإلعالمو  في مجال االستقبال-5
 املكلفني بالضريبة ؛ إعالمو  ضمان مهمة استقبال-
 ؛األساسيةتعديل قوانينها و  املؤسسات بإنشاءسيما تلك املتعلقة اخلاصة بالوعاء ال اإلدارية باإلجراءاتالتكفل -
 املواعيد؛تسيري و  تنظيم-
  .املطبوعات لصاحل املكلفني بالضريبة التابعني الختصاص مركز الضرائبو  نشر املعلومات-
 :  الرسوم التاليةو  مراقبة الضرائبو  الضرائب يف تسيري الوعاء الضرييب يف التحصيلتتمثل مهام مراكز و 
 ؛املهنية األرباحفئة  اإلمجايلالضريبة على الدخل -
 ؛الشركات أرباحلضريبة على ا-
 ؛الرسم على القيمة املضافة-
 ؛الرسم الداخلي على االستهالك-
 ؛الرسم على النشاط املهين-
 ؛املكافآتو  املرتباتو  األجوراالقتطاعات من املصدر املستحقة على -
 ؛على الشركاء السهم أرباحاالقتطاعات من املصدر املستحقة على توزيع -
 1.الطابع حقوق-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
املعنيني ـ مديرية الضرائب  زارة املالية ـ املديرية العامة للضرائب ـ مركز الضرائب ـ جمال اإلصالحات األشخاصـو اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ـ  1

 .  0ـ ص  9002و االتصال ـ منشورة  العالقات العمومية
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 .المحاسبي في التحقيق دراسة حالة :الثاني المبحث
 مستغامن لوالية الضرائب ركزم مستوى على املطبقة اجلبائية الرقابة لطرق ميدانية ةحال دراسة سنتناول سيأيت ما يف

 .بصفته ميس اجلانب احملاسيب مباشرة وبالتحديد طريقة التحقيق احملاسيب
  وإجراءات التحقيقبداية :األول المطلب

  :حيث تتمثل اإلجراءات األولية يف التحقيق فيما يلي
 التحقيق بداية :الفرع األول

 املعنية والسنة املراجعة وفرتةالتحقيق، حمل املكلف نشاط ونوع بطبيعة التعريف جيب احملاسيب للتحقيق التطرق قبل
 .بالتحقيق

 :التحقيق محل المكلف نشاط ونوع بطبيعة التعريف-أ
  9002سنة :لتحقيقا برنامج

 (9000- 9000 -9009-9000):التحقيقالفترة المعنية ب
 (البناء)مقاوالتية  مؤسسة شكل يف طبيعي شخص :القانوني الشكل 

  :بداية التحقيق-ب
 برتبة مركز الضرائب أعوان أحد اجلبائية،يكلف املراقبة برنامج ضمن املكلف هذا برجمة على النهائية املوافقة بعد 

 جبملة القيام خالل التحقيق،من لعملية والتحضري اإلعداد يف يشرع املهمة،حيث هذه ،بتويل(حماسبة ققحم)مفتش 
 والنهائي األويل التبليغ التحقيق،ويليها أعمال ببداية بطاقة إعداد يتم منها،مث البد اليت التمهيدية اإلجراءات من

 النقاط يف،ويتم هذا األول التبليغ حول املكلفو اقرتاح   رد التحقيق،وبينهما حمل احملاسبية املعلومات يف بالتعديل
 :التالية

 :المكلف إلىبالتحقيق  اإلشعار إرسال-1
أو  إرسال طريق مسبقا،عن بذلك بالضريبة املكلف إعالم دون احملاسبة يف مراجعة أي إجراء يف الشروع ميكن ال

 أن حماسبته،على يف املراجع بالضريبة املكلف وواجبات حقوق مبيثاق مرفقا بالوصول إشعار مقابل بالتحقيق تسليم
 .اإلشعار هذا استالم تاريخ من ابتداء األقل على(أيام 00 عشرة مدته)للتحضري، أدىن أجل من املعين يستفيد
 عن اإلشعار يرسل املكلف وجود عدم حالة باليد،ويف اإلشعار يسلم املكلف وجود حالة يف أنه إىل اإلشارة وجتدر
 .الربيد طريق
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 :التالية اإلجبارية البيانات علىبالتحقيق  إشعار حيتوي 
 الشركة؛ وتسمية االجتماعي املقر   -
 النشاط؛ عنوان-   
 النشاط؛ طبيعة-   

 :بالتحقيق املعنية والرسوم الضرائب تشكيلة   -
 عملية؛ كل طبيعة حسب% 7و % 17 ملعدلني وفقا املضافة القيمة على الرسم   -
 % 2ملعدل وفقا املهين النشاط على الرسم   -

 .على الدخل اإلمجايل حساهبا خيضع جلدول  تصاعدي الضريبة   -
 ....(.التحقيق حتديد مدةعدم جتديد التحقيق،االستعانة مبستشار،)الضمانات املمنوحة له يف إطار املراجعة  -
 .اجلبائية اإلجراءاتمن قانون ( 00-90)حسب املادة  تحقيقاإلطار القانوين لل- 
 .9000 -9000 – 9009 -9000:الفرتة املعنية باملراجعة- 

 ورئيس الفرقة؛ ققاسم،لقب،رتبة كل من احمل -
 .يستلزم تاريخ التدخل يف عني املكان 9002-09-92:كان يفبالتحقيق   تاريخ إرسال اإلشعار  -

 يتم التأشري واملصادقة على إشعار املراجعة بوضع ختم الشركة وتوقيع املسري؛  -
 التحقيق إجراءات:الثاني فرعال

 :باخلطوات التالية ققنيأيام يقوم احمل 00 فرتةخالل 
اخلاص بالشركة على مستوى مركز الضرائب ذات االختصاص اإلقليمي حيث حيتوي  سحب امللف اجلبائي-0

يف هده احلالة يتم ،كل املعلومات اجلبائية من بينها التصرحيات اجلبائية  وحتتوي بدورها علىعلى عدة حافظات 
 .التسيري على مستوى مركز الضرائبسحب امللف من مصلحة 

،التصرحيات جدول حساب النتائج،"األصول واخلصوم" امليزانيات) عطيات املوجودة يف امللف اجلبائيتفحص امل-9
ويقوم مبقارنة رقم األعمال والنتيجة اجلبائية لكل السنوات احملقق فيها وهذا من أجل استخالص (G50 الشهرية

     أجاهلايف   G50الشهريةوكذلك إيداع التصرحيات (،املبيعات،األعباءاحملزونات) نظرة عامة حول تطور النشاط
إرسال مراسالت كتابية للموردين والزبائن على مستوى الوطن والذين ينشطون يف نفس النشاط وكذلك إىل -0

ق االطالع ممكن من املعلومات من مصادر خارجية وهذا يف إطار ح قدر الوكاالت البنكية قصد البحث ومجع
 .املخول قانون اإلدارة الضرائب
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 :تقديم المحاسبة وتقييمها-4
تتم احملاسبة أصاًل يف عني املكان أي يف مقر الشركة ولكن نظرا لعدم وجود مكتب يف الشركة فقد طلب املكلف 

بدورها وثيقة وتسلم له إدارة الضرائب قيق يف مكتب مركز الضرائب،بالضريبة عن طريق طلب كتايب أن يتم التح
وثائقه  يف نفس اليوم الذي قدم فيه املكلف  Décharge )عدد الوثائق،طبيعتها)تثبت فيها الوثائق املسلمة 

 .احملاسبية
 :إعداد الوثائق التقنية-5

تنطلق عملية التحقيق يف احملاسبة حيث يقوم للمكلف، اجلبائية اإلدارةجل التحضري الذي متنحه أبعد انقضاء 
اجلبائية يف حتديد الوضعية املالية احلقيقية للمكلف حيث  اإلدارةاحملقق بفحص مجيع الوثائق الالزمة اليت تساعد 

 :وم احملقق اجلبائي بإعداد ما يلييق
 :والنتائج الميزانيات لمقارنة مالية كشوف  إعداد-5-1

 حيث تتضمن الكشوف املالية للميزانية جدولنيالنسبة للميزانية وكذا النتائج ،الكشوف املالية ببإعداد  احملقق يقوم
 يلخص عناصر خصوم امليزانية واألخرامليزانية  أصول عناصر احملقق،أحدمها يلخص العون قبل من ملؤمها يتم

عناصر مقارنات جلميع  جراءإالتحقيق،ميكن من خالل هذين اجلدولني  بعملية املعنية وذلك جلميع السنوات
مبالغ مالية  التغريات اليت حتدث فيها يف السنوات حمل التحقيق وذلك من أجل كشف أي أوامليزانية وتطوراهتا 
 .متغافل عنها أوتكون غري مربرة 

 الوسطية بالنتائج املتعلقة احملاسبية املعلومات فيتضمن (كشف احملاسبة)جدول الكشوف املالية للنتائج  أما
  .النتائج والوضعيات املالية لبعض واملربرة املفسرة النسب بالتحقيق،مدعومة املعنية السنوات خالل والنهائية احملققة

 بعملية املعنية السنوات ميزانيات وخصوم أصول جدويل عناصر ومها ويف ما يلي سنلخص هذين الكشفان
 :التحقيق
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 1األصولجدول :(3-1)جدول رقم 

 السنوات/البيان  31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
 تثبيتات  00 222 972 00 222 972 00 222 972 00 222 972

 االهتالكات 0 022 000 2 000 020 2 927 200 7 900 220

 المحزونات _ _ 0 000 000 0 002 000
 أخرىمالية   أصول 0 002 222 0 200 220 0 070 027 0 000 002
 الزبائن 0 299 000 900 272 900 272 2 299 797

 مدينين 29 709 022 002 200 207 0 202 000
 ضرائب ورسوم 9 002 092 0 220 097 0 002 229 2 220 220
 سيولة 002 279 02 000 020 0 902 222 00 227 000
 المجموع 18 152 194 34 471 354 21 991 313 42 191 484

 للمكلفالطالب باالعتماد على ما جاء يف ملف التحقيق  إعدادمن :المصدر

                                                                                2جدول الخصوم:(1-3)جدول رقم                                       

 السنوات/البيان  31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
 الخاصة األموال 00 020 702 02 209 022 00 000 097 02 022 002

 النتيجة 9 002 090 9 990 020 0 292 002 0 222 222

 ديون  0 000 000 9 000 000 _ 0 000 000

 موردون 007 909 00 292 000 900 007 00 700 220

 ضرائب ورسوم 202 929 000 907 020 200 072 700

 أخرىديون  970 222 0 090 022 290 090 200 000

 المجموع 18 152 192 34 471 355 21 991 313 42 191 481
   .نفس املرجع سابق: المصدر    

 

                                                             

.(02)انظر امللحق رقم   1  
 (02)انظر امللحق رقم 2
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 1كشف المحاسبة:(3-3)جدول رقم 

 31/12/2114 31/12/2113 31/12/2112 31/12/2111 السنوات/البيان 
 02 220 090 00 020 702 00 700 220 00 900 797 المباع اإلنتاج
 0 200 000 0 200 000 / _000 000 المخزن اإلنتاج

 / / / / المؤسسة لحاجاتها الخاصة إنتاج
 / / 02 000 0 002 720 خدمات مقدمة

 / / / / اإلنتاجتحويل تكاليف 
 43 451 421 14 943 739 31 725 548 21 847 477  رقم األعمال

 00 007 090 00 970 070 99 000 020 0 002 020 مواد ولوازم مستهلكة
 / / / 900 000 أوليةمواد 

 0 090 202 0 020 727 0 200 209 2 000 900 خدمات
 34 139 445 12 742 231 23 952 743 15 495 114 االستهالكاتمجموع 

 7 311 954 4 211 519 4 772 815 5 352 371 )القيمة المضافة(الربح الخام 
 % 14 % 24,77 % 22,15 % 23,47 نسبة الربح الخام 

 / / / / نواتج متنوعة
 / / / / تحويل تكاليف االستغالل

 770 200 0 009 709 0 007 000 0 002 202 مصاريف المستخدمين

 009 002 922 970 222 220 020 700 ضرائب ورسوم
 / / / / مصاريف متنوعة

202 020 202 020 0 002 072 االهتالكات  020 202  
 4 741 584 1 813 484 3 341 117 2 534 147 نتيجة االستغاللرصيد 
 / / / / أخرىنواتج 

 020 207 070 000 002 000 20 000 أعباء مالية
 -141 917 -174 441 -119 841 -51 118 رصيد النتيجة المالية 

 4 599 449 1 429 144 3 221 147 2 484 129  العاديةرصيد نتيجة 

                                                             

(00)انظر امللحق رقم  1  
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 / / / / أخرى نواتج
 / / / / أخرىتكاليف 

 / / / /  العادية غير رصيد نتيجة
 4 599 449 1 429 144 3 221 147 2 484 129 الربح الصافي

 % 11,59 % 9,4 % 11,48 % 11,93 نسبة الربح الصافي
   .نفس املرجع سابق: المصدر 

بالتقومي  إشعاربعدها خطوة حترير  تأيتالنتائج،بعد القيام احملقق بإعداد الكشوف املالية بالنسبة للميزانية وكذا 
 :يليوذلك كما 

             :  1بالتقويم إشعارتحرير -2
بإعادة التقومي مفصال بقدر كاف ومعدال كما يتعني إعادة ذكر أحكام املواد اليت يؤسس  اإلشعارجيب أن يكون  

ويرسل مع 2وتقدمي مالحظاته من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة،عليها إعادة التقومي بطريقة تسمح للمكلف 
  .رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم

 :                                                                        التالية استخراج األخطاءمكن من  ققنيمن طرف احمل بائياجل بعد فحص هذه الوثائق و الدفاتر و كذا امللف
 .   عدم تصريح برقم األعمال الكلي_ 
                                                      .9000و  9000املصرح لكل من سنتني  األعمال ضريبة رقمعدم دفع _ 
  9000و  9000عدم تصريح بأجور عمال لكل من _ 

 :التاليةمن خالل نشاطه فإنه خيضع للضرائب والرسوم 
 .من قانون الضرائب املباشرة 999-907حسب املواد  TAPالرسم على النشاط املهين -
 .األعمالمن قانون الرسم على رقم  09حسب املادة  TVAالرسم على القيمة املضافة -
 .قانون الضرائب املباشرةمن  72طبقا ألحكام املادة ،IRG/Salaire اقتطاع من مرتبات وأجور العمالضريبة -
 .من قانون الضرائب املباشرة،000، 07 ،00 ،00حسب املواد  IRG/BIC اإلمجايلالضريبة على الدخل -
من خالل هذه املالحظات املسجلة من دراسة حماسبة املؤسسة مت قبول احملاسبة من حيث الشكل الستيفائها  

يكون املكلف بالضريبة إذا على علم بأن اإلدارة اجلبائية تسعي للنظر يف تعديل العناصر القاعدية . الشروط الالزمة

                                                             
1
 (.04)  انظر امللحق رقم  
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يوم  00كما مينح للمكلف مهلة و الرسوم الالزمة،حلساب الضرائب أي العناصر املكونة للوعاء الضرييب وذلك 
من أول يوم يستلم فيه التبليغ ليقدم مالحظاته فيما إذا كان موافقا ملا جاء يف التبليغ أو غري موافق و يف  ابتدءا

 .                           حالة رفضه جيب أن يقدم مربرات لرفضه
وقبل انتهاء املدة املمنوحة للمكلف للرد على التبليغ األويل ميكنه أن يستعني مبستشار من اختياره من أجل مناقشة 

من قانون  2الفقرة  90من أجل الرد عليها و هذا حسب املادة  وعادة يكون احملاسب ودلك  االقرتاحات 
 .    اإلجراءات اجلبائية

  :ليبالتقومي ماي اإلشعارومنه جند يف 
 :األعمالجدول تحديد رقم  إعداد-2-1

الذي صرح به املكلف وذلك من  األعمالاحلقيقي ومقارنته مع رقم  األعماليتم يف هذه اجلداول استخراج رقم 
 .9000/9009/9000/9000 األربعةللسنوات  األعمالاستنتاج الفارق يف رقم  جلأ

 

 
                                                  :ن خالل ما مت استخالصه تكون جداول الضرائب كما يليم
 :تأسيس رقم األعمالإعادة -1

املبني االعتماد على طريقة احلساب املايل من أجل إعادة تأسيس رقم األعمال،خالل هذا التحقيق ارتأى احملققون 
 :يف اجلدول األيت

 تأسيس رقم األعمالإعادة :(4-3)الجدول رقم                                      

 2114 2113 2112 2111 التعين
 00 200 220 00 222 292 00 000 900 00 002 900 المحصل األعمالرقم 
-  00 020 700 92 902 920 2 772 000 المصرح األعمالرقم 

 41 991431 112 744 8 244 971 11 258 811 الفارق
   .نفس املرجع سابق:المصدر 

 

 

  رقم األعمال المصرح به –عليه المحصل األعمالرقم =رقم األعمال المتهرب منه
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 :TAPبالنسبة لرسم النشاط المهني -2

 1لرسم النشاط المهني:(5-3)الجدول رقم                                      

 2114 2113 2112 2111 التعين
 00 200 220 00 222 292 00 000 900 00 002 900 المحصل األعمالرقم 
-  00 020 700 92 902 920 2 772 000 المصرح األعمالرقم 

 00 200 220 009 702 0 902 270 00 920 000 الفارق
 %9 %9 %9 %9 معدل الضريبة

 009 290 9 022 020 202 992 072 الحقوق المحصلة
 900 022 902 90 700 22 920 نسبة الغرامة

 1 141 775 2 241 189 481 281 471 المجموع
   .نفس املرجع سابق:المصدر 

الغري مصرح  ب املايل و مت اكتشاف الفروققمنا بإعادة حساب رقم األعمال للمكلف انطالقا من احلسا:الشرح
وهذه الفروق تتمثل بالرتتيب و الرسوم املفروضة على املؤسسة، اعها ملختلف الضرائبهبا و اليت سوف يتم إخض

               .  9000-9000-9009-9000 سنواتلكل من 
 :TVA بالنسبة الرسم على القيمة المضافة-0

                                      الرسم على القيمة المضافة:(4-3)الجدول رقم

 2114 2113 2112 2111 التعين
 00 200 220 00 222 292 00 000 900 00 002 900 المحصل األعمالرقم 
-  00 020 700 00 000 900 00 002 900 المصرح األعمالرقم 

 - 009 702 - - الفارق
 %07 %07 %07 %07 معدل الضريبة

 - 7 029 - - الحقوق المحصلة
 - 702 - - نسبة الغرامة

   .نفس املرجع سابق: المصدر 

                                                             

(04)انظر امللحق رقم   1  
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 :IRG/Salaire بالنسبة لضريبة اقتطاع من مرتبات وأجور العمال -4
  العمالضريبة اقتطاع من مرتبات وأجور :(7-3)رقم الجدول 

 2114 2111 التعين

 200 722 000 000 احملصلة أجور

 020 002 200 020 املصرح هبا أجور

977 072 الفارق  790 000 

 %90 %90 معدل الضريبة

 29 000 22 072 احلقوق احملصلة

 %92 %92 نسبة الغرامة

 02 202 00 020 مبلغ الغرامة

 77 200 22 000 اجملموع

   .نفس املرجع سابق: المصدر 

     :IRG/BICاألرباحبالنسبة لضريبة على -5  

                                                                                                                                                       الضريبة على أرباح:(8-3)الجدول رقم                                     

 2114 2113 2112 2111 التعين

 0 290 070 0 292 002 0 990 020 9 297 099 المحصل  األرباح

 0 290 070 2 000 0 990 020 9 002 090 المصرح بها األرباح

 000 922 090 002 - 00 000 الحقوق المحصلة

 02 220 00 909 - 0 000 الغرامة

 131 291 411 111 - 15 744 المجموع
   .نفس املرجع سابق: المصدر 

 

 
 



 - مستغانم-لضرائبا مركزلرقابة الجبائية في لدراسة ميدانية : الفصل الثالث  
 

76 
 

 :                                                                                      من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة اليت تنص 00الفقرة  020مت تطبيق العقوبات وفقا للمادة :مالحظة
عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقدمي تصرحيات تتضمن اإلشارة إىل األسس أو العناصر اليت تعتمد لتحديد _

 :                                                                               يزاد على مبلغ احلقوق اليت متلص منها أو أخل هبا بنسبةيبني دخال أو رحبا غري صحيح،أو وعاء الضريبة،
 .                     دج أو يساويه 20.000كان مبلغ احلقوق املتملص منها يقل عن مبلغ   إذا -10%
 .دج أو يساوييه 900.000دج أو يقل عن  20.000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق  -15%
 .      دج 900.000كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق   إذا -25%

 التبليغ النهائيرد المكلف بالضريبة على هذا التعديل و :المطلب الثاني
 رد المكلف بالضريبة:األولالفرع 

و التعديالت اليت بليغ املقدم له من طرف احملققني،املدة املمنوحة للمكلف لتقدمي مالحظاته حول التقبل انتهاء 
 أرسل هذا األخري بتاريخ ب اإلضافية اليت جيب عليه دفعها،أجريت على رقم أعماله والنتائج وكذلك الضرائ

            : ردا يشمل على جمموعة من التربيرات و املالحظات كما يلي 00-9002- 00
و ذلك بعد تقدميه للتربيرات و   9000وجزء من السنة  9000لكل من السنة  األعمالمت تربير رسم على رقم -

    .(واحدةهنا املكلف اكتفى بإثارة نقطة )كل الوثائق الضرورية 
 التبليغ النهائي :الفرع الثاني

 بعد دراسة و حتليل خمتلفلمؤسسة،موجه لبإعداد تبليغ هنائي (احملققون) قام 9002-09-90يف تاريخ  
 :      وبالتايل مت عرض النتائج النهائية كما يليقة الذكر املقدمة من قبل املكلف،املالحظات الساب
 CA تأسيس رقم األعمال النهائي:(9-3)الجدول رقم                                         

 التعيين 2111 2112 2113 2114
 المصرح األعمالرقم  077 907 077 00 792 220 02 220 702 00 020 090

 غير المصرح األعمالرقم  00 020 - - -
 المحصل األعمالرقم  21 288 375 31 725 548 14 943 739 43 451 421

   .نفس املرجع سابق: المصدر  
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 TVA النهائي القيمة المضافةالرسم على :(11-3)الجدول رقم                 

 2114 2113 2112 2111 التعين

 00 200 220 00 222 292 00 000 900 00 002 900 المحصل األعمالرقم 

-  00 020 700 00 000 900 00 002 900 المصرح األعمالرقم 

 - 009 702 --  الفارق

 %07 %07 %07 %07 معدل الضريبة

 - 7 029 - - الحقوق المحصلة

 - 702 - - نسبة الغرامة

 - 7 911 - - المجموع
   .نفس املرجع سابق: المصدر 

 TAP النهائي الرسم على النشاط المهني:(11-3)الجدول رقم                   

 2114 2113 2112 2111 التعين

 00 200 220 00 222 292 00 000 900 00 002 900 المحصل األعمالرقم 

-  00 020 700 00 000 900 00 002 900 المصرح األعمالرقم 

 00 200 220 009 702- -  الفارق

 %9 %9 %9 %9 معدل الضريبة

 009 290 9 022- -  الحقوق المحصلة

 218 155 215- -  نسبة الغرامة
   .نفس املرجع سابق: المصدر 
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 :IRG/SALAIREلنهائيا اقتطاع من مرتبات وأجور العمال ضريبة(:12-3)رقمالجدول        

 2114 2111 التعين

 200 722 000 000 المحصلة قاعدة أجور 

 020 002 200 020 المصرح بها قاعدة أجور 

 000 790 977 072 الفارق

 %90 %90 معدل الضريبة

 29 000 22 072 الحقوق المحصلة

 15 534 13 848 مبلغ الغرامة

 77 481 49 343 المجموع
   .نفس املرجع سابق: المصدر  

 IRG/BIC الضريبة على أرباح النهائي:(13-3)الجدول رقم                            

 2114 2113 2112 2111 التعين

 0 290 070 0 292 002 0 990 020 9 297 099 األرباح المحصل

 0 290 070 2 000 0 990 020 9 002 090 المصرح بها األرباح

 000 922 090 002 - 00 000 الحقوق المحصلة

 02 220 00 909 - 0 000 الغرامة

 131 291 411 111 - 15 744 المجموع
   .نفس املرجع سابق: المصدر     

  قام احملققون بإعداد األوراد اإلضافية اليت يتم بواسطتها دفع الضرائب و إرسال اإلشعار النهائي بالتقومي،بعد 
 طرف من إعداده تمي الذي احملاسبة يف التقرير حمتوى إجياز وميكن .ات اإلضافية املفروضة على املكلفالغرام
 هبذا املعين املكلف قبل من هبا املصرح احملاسبية املعلومات جودة مدى على للحكم املكلف اجلبائي العون

 .التحقيق
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 :خالصة
، لف احملقق معه وذلك جبعلها مقننةحرص املشرع اجلزائري على تنظيم العالقة اليت تكون بني اإلدارة اجلبائية واملك

الضمانات سواء  وموازاة لذلك منح املكلف مجلة عوان املراقبني لتسهيل مهامهم،حيث منح صالحيات لأل
 .بإجراءات التقومي أواملتعلقة بسري التحقيق 

 باملعلومات قيق يف احملاسبة الرتباطه مباشراستعراضنا لتنفيذ عملية الرقابة اجلبائية من خالل تناول التح وأثناء
 األخطاءالتحقيق يف احملاسبة يكون بفحص حماسبة املعين بالتحقيق شكال ومضمونا الكتشاف  أناتضح احملاسبية،
الكلي  أوعدم التوافق مع ما هو مصرح به وبالتايل يكون الرفض اجلزئي  إىلتؤدي  الغري متعمدة واليت أواملتعمدة 

 اإلشعاراتتأسيس القاعدة اخلاضعة للضريبة ، وتصاحب هذه العملية جمموع  إعادةومن مث املكلف، حملاسبة هذا
 ئجه وهذا ما خوله له ومعرفة نتاللمكلف إلبقائه على اطالع بإجراءات التحقيق احملاسيب إرساهلااليت البد من 

 .  اجلبائية اإلجراءاتقانون 
 :التقييم التايل جلودة املعلومات احملاسبية  إىلومن خالل دراستنا كذلك مللف التحقيق خلصنا 

 : األساسيةالخصائص النوعية  -1
من حيث الشكل والزمن لتقدمي املكلف حماسبة قانونية وكذلك تقدمي تصرحياته يف آجاهلا  مالءمة:المالءمة-

 .احملددة
 . (مؤشر عليها من طرف احملكمة)ية املعلومات احملاسبية موثوقة ألن احملاسبة املقدمة قانون:الموثوقية-
 :الخصائص النوعية الثانوية-2
 .تنشط يف نفس اجملال أخرىمع مؤسسات  أخرىميكن مقارنتها مبعلومات حماسبية :المقارنةقابلية -
 .احملاسبةميكن فهمها من قبل كل من له تكوين ومعرفة يف :للفهمالقابلية -
تتميز بالثبات الستعمال املكلف نفس الطرق واملبادئ احملاسبية يف مجيع السنوات اليت كانت حمل :الثبات-

 .التحقيق
 .قيق هي معلومات حماسبية ذات جودةاملعلومات احملاسبية للمكلف املعين بالتح أنستطيع القول وبالتايل ن
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 :تمهيد  
إن النظام اجلبائي اجلزائري هو نظام تصرحيي أي أنه مينح احلرية النسبية للمكلف بالضريبة يف التصريح         

مبداخيله وأرباحه ورقم أعماله احملقق من تلقاء نفسه، لكن قد يلجأ هذا األخري إىل الغش الضرييب من أجل 
 .اخيل وتقدمي معلومات غري حقيقيةالتهرب من واجب دفع الضرائب من خالل إخفاء للمد

وحملاربة هذه الظاهرة نص املشرع اجلزائري على عدة طرق للرقابة اجلبائية من أمهها التحقيق اجلبائي يف تصرحيات 
املكلفني بالضريبة وحماسبتهم فوضع هلا إجراءات وتقنيات خاصة، باإلضافة إىل مجلة من احلقوق والصالحيات 

 .،والواجبات امللقاة على عاتقه ملخولة للمكلفوذلك مقابل الضمانات ا
من أهم الوسائل اليت تتبعها اإلدارات الضريبية ملراقبة تصرحيات املكلفني لكوهنا وسيلة حترص  تعد الرقابة اجلبائيةف

ومن أجل ذلك حرص التشريع اجلبائي اجلزائري على توفري مجيع ،اخلزينة العموميةعلى محاية موارد  من خالهلا
 العنصر البشري املههل لتأدية ريوكذا توفللقيام مبهمة الرقابة اجلبائية  سائل اهليكلية اجلبائية والتنسيق فيما بينهاالو 

القيام مبهمة هذه املهمة وهذا كله حتت سلطة جمموعة من القوانني والقواعد اليت سنها املشرع من أجل تسهيل 
 .يف ذلك أساسياذي يعترب عنصرا الرقابة ،وكذا احلفاظ على كامل حقوق املكلف ال

من خالل هذا نظرا ألمهية هذا النوع من الرقابة ومن أجل التعريف باملوضوع واإلحاطة به ارتأينا معاجلته والتطرق 
 .الفصل اىل تبيان اإلطار التنظيمي والقانوين للرقابة اجلبائية
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 اإلطار القانوني للرقابة الجبائية: المبحث األول  
تعد الرقابة اجلبائية من أهم احللقات املتممة حللقات النظام العام للدولة اهلادف للحد من ظاهرة الغش الضرييب  

. وجودها صول إىل اهلدف املنشود منلذا كان إلزاما إعطاء الرقابة اجلبائية صيغتها العامة و مفهومها اخلاص للو 
ية بقواعد و أحكام اجتاه اخلاضعني للضريبة تسمح هلا مبمارسة حيث انه من اجلانب القانوين تتمتع اإلدارة اجلبائ

 .جتاه اإلدارة اجلبائيةصالحياهتا، كما انه للمكلف أيضا ضمانات 
  أهدافهامفهوم الرقابة الجبائية و :المطلب األول

ة من خالل وبالتايل سنحاول تبيني ماهية الرقابة اجلبائي املختلفة ، األهداف فعال يف حتقيق دور لرقابةل إن
 .وأهدافهامفهومها 

 مفهوم الرقابة الجبائية:1الفرع 
النظام الضرييب الذي يعتمد على التصرحيات املقدمة من  أمهية بالغة و ذلك نظرا لطبيعة الرقابة اجلبائية يتكتس 

هبا أجهزة اجلبائية هي إحدى الوظائف األساسية اليت تقوم  ليت قد التعكس احلقيقة و الرقابةطرف املكلفني و ا
كما السرقة، الغري القانونية مثل األشياءكما تعمل على الكشف عن ،يفمتعددة بغية التأكد من حتقيق النشاط 

بالضريبة  جالت و وثائق ومستندات املكلفنيأهنا فحص التصرحيات لكل س"كن تعريف الرقابة اجلبائية علىمي
و ذلك بقصد التأكد من صحة املعلومات اليت حتتويها اخلاضعني هلا  سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية 

على كل ماهو مدون  االستفسارو  لالستعالمملفاهتم اجلبائية على أن يستعمل الشخص املكلف هبذه العملية 
بني ما هو  مقارنة أن يقومال تكتفي فقط بدراسة و مراجعة التصرحيات بل عليه تصرحيات و الوثائق املرفقة هبا و بال

من مدى التطابق املوجود بينهما و   ن مصادر أخرى و بالتايل التأكداملعلومات املتحصل عليها مه و مصرح ب
  1".تقوميها ومنع تكرارها.كذلك النظر يف الوضعية املالية للممول

ا الرقابة اجلبائية هي الوسيلة الضرورية لضمان املساواة بني األفراد يف دفع الضريبة و تشكل شرط″:كما تعرف أيضا
 2".من الشروط الرئيسية والفعالة لتحقيق منافسة شريفة و عادية بني املهسسات

 
     

                                                 
1
،مكتبة دار الثقافة، األردن، -دراسة حتليلية وتطبيقية-،"الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية"محدي سليمان،سحيمات القبيالت،  

 . 91: ، ص9111
2 Colin Philippe, la vérification fiscal, Edition économie, Paris 1979, p: 8.  
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ومنه فهي األداة القانونية اليت تعنين السلطة املختصة على الوقوف على األخطاء وتقوميها ومبا أنن اإلدارة اجلبائية  
سيلة اليت متكنها من التحقق بأنن متثل الو  Claude Laurentإحدى هذه السلطات املختصة فإنن رقابتها حسب 

  1.فني ملتزمني يف أداء واجباهتم اجلبائية وتصحيح األخطاء املالحظةاملكل
 ائية قصد التحقق من صحة ومصداقيةالرقابة اجلبائية هي جمموع العمليات اليت تقوم هبا اإلدارة اجلبف ومنه

ت التدليسية اليت ترمي إىل التملص والتهرنب من التصرحيات املكتتبة من طرف املكلفني، لغرض اكتشاف العمليا
 2.دفع الضريبة وتقوميها

 هداف الرقابة أ :2الفرع
 : استخالص بعض األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها واملتمثلة يف ا للرقابة اجلبائية ميكنومن خالل تعريفن

 ية للمكلفني القواننيلمدى مطابقة و مسايرة خمتلف التصرفات املا هو التأكد من:الهدف القانوني-1
لذلك و حرصا على سالمة هذه األخرية تركز الرقابة اجلبائية على مبدأ املسهولية و احملاسبة ملعاقبة األنظمة، و 

 3.املكلفني بالضريبة من أية احنرافات أو خمالفات ميارسوهنا للتهرب من دفع مستحقاهتم اجلبائية
من خالل اخلدمات و املعلومات وذلك  إلدارة الضريبية بالنسبة لهاما  لرقابة اجلبائية دورال 4:الهدف اإلداري-2

 :اليت تقدمها و ميكن حتديدها يف النقاط التالية
تساعد الرقابة اجلبائية على التنبيه إىل أوجه النقص و اخللل يف التشريعات املعمول هبا مما يساعد اإلدارة اجلبائية  -

 .على اختاذ اإلجراءات التصحيحية
ائية يف املعرفة و اإلملام بأسباهبا و تقييم آثارها، و بالتايل بحتديد االحنرافات و كشف األخطاء يساعد اإلدارة اجل -

 .اختاذ القرارات املناسبة ملواجهة املشكالت اليت تنجم عن ذلك
 .تسمح عملية الرقابة اجلبائية بإعداد اإلحصائيات مثل نسب التهرب الضرييب -
 
 

                                                 
1 Claude Laurent, contrôle fiscale, -la vérification personnelle-, Bayeusaines, France, 1995, 
P:13.   
2 Belkacemi Rabah, op, cit, p: 24.  

 . 916:ص،0222،دار املسرية للنشر،عمان "حمد عزام،المالية العامة و النظام المالي في اإلسالمأ"حممود حسني الوادي،  3

4
  .11:ص،0221يسرت،جامعة اجلزائر،رسالة ماج،"(2002_1111)ئية في الجزائرفعالية الرقابة الجبا"نوى جناة،  
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هتدف الرقابة اجلبائية إىل احملافظة على األموال العامة من التالعب و السرقة، :االقتصاديو  يالهدف المال-2
أي محايتها من كل ضياع بأي شكل من األشكال، و هذا لضمان دخول إرادات اكرب للخزينة العامة، و بالتايل 

دية للمجتمع، إذ أن األهداف االقتصادية زيادة األموال املتاحة لإلنفاق العام مما يهدي إىل زيادة الرفاهية االقتصا
 .للرقابة اجلبائية موجودة ضمن العالقات املركبة بني االقتصاد و اجلباية

 :و يتمثل يف:الهدف االجتماعي-4
 .منع و حماربة احنرافات املمول مبختلف صورها مثل السرقة واإلمهال -
رساء مبدأ أساسي لالقتطاعات و املتمثل يف وقوف مجيع حتقيق العدالة اجلبائية بني املكلفني بالضريبة و هذا بإ-

 .على قدم املساواة أمام الضريبة املكلفني
 أشكال الرقابة الجبائية:2الفرع 

ال بد من اإلشارة إىل أن الرقابة اجلبائية تعترب من جهة وسيلة لكشف وسائل التدليس ووسيلة ملكافحة العمليات 
فالرقابة اجلبائية الفعالة هي الرقابة اليت تتأسس على ، زينة العامة و املكلفني النزهاءالغري قانونية اليت تلحق ضررا باخل

مقارنة املعلومات اليت احتوهتا امللفات مبعطيات و معلومات خارجية ملعرفة الوضعية الفعلية للمكلف سواء بطريقة 
 .ملخصة أو بطريقة معمقة

التصرحيات   لتأكد من صحة و مصداقيةوذلك لا حسب أمهيتها لرقابة أشكاال و طرقا عديدة يتوجب استعماهلل 
 :املقدمة من املكلفني بالضريبة و تتمثل هذه األشكال يف

 .الرقابة الشكلية_ 
 .الرقابة على الوثائق_ 
 .الرقابة يف عني املكان_ 
 :(le control formel) الشكليةالرقابة -1
 مة من طرف املكلفني فهي ختص جمملع هلا التصرحيات املقدتعترب الرقابة الشكلية أول عملية رقابية ختض 

التدخالت اليت هلا عالقة بتصحيح األخطاء املادية الظاهرة يف التصرحيات و املالحظة من طرف املراقبني اجلبائني،  
  .كما أن هلا مهمة مراقبة هوية و عنوان املكلفني بالضريبة و العناصر املتاحة يف حتديد الوعاء الضرييب

 .عديل األخطاء املاديةأي ميكن القول بأهنا رقابة تتم يف مكتب املراقبة و بالتايل هدفها هو ت
   .ومستمرةملية مراقبة ختضع هلا التصرحيات،وتتم هذه الرقابة سنويا باعتبارها أول ع
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  (le control sur pièces ):الرقابة على الوثائق-2

ع عناصر التصريح اجلبائي جلميشاملة و هذا ما يتطلب الفحص تكون إن الرقابة على املستندات جيب أن 
فإن هذه البيانات اليت يف حوزة املصلحة و بصفة عامة لحقة للتصريح وكذا املعلومات و مقارنتها باملستندات املو 

 :داخل املكتب حيث تركز على تصحيح األخطاء الشائعة و اليت ميكن الكشف عنهاالرقابة 
 .....( ميزانية،جدول اإلهتالكات)  الوثائق امللحقةو  ملعن طريق الفحص الشا-
  Bulletin )مقارنة خمتلف التصرحيات املسجلة من طرف نفس املمول و العناصر الواردة  إىل املصلحة  مثل -

des recoupements)، تبقى الرقابة على املستندات من أهم الوسائل املفضلة للتوزيع العادل للضريبة ألهنا و
الرقابة على إن ؛و تصحيح األخطاء الواردة يف التصرحياتني املتخلفني عن أداء واجباهتم و شف املمولتسمح بك

كل النقاط املتضمنة يف التصريح   اقب اجلبائي يقوم بتحليلفاملر  ملدة ثالث سنوات متتالية،وعليهالوثائق تكون 
 : مايلي  القوائم املاليةيفنقاط غامضة وحيق للمراقب يف حالة .اكتشاف األخطاء املرتكبة هبدف

للمحقق ميكنه أن يطلب من قبل  املخولة من قبل القانون اجلبائي مبوجب املهام و االمتيازات:طلب المعلومات-
شفهيا   املقدمة وميكن أن تقدم كتابيا أواملكلف إمداده ببعض املعلومات حول نقاط و أمور احتوهتا التصرحيات 

تثبيت الصحيح ألسس فرض الضريبة نوع من احلوار بني الطرفني من اجل الفهذا اإلجراء يساهم يف إرساء 
 1.اكتناف الغموض للملفات اجلبائية املشكوك فيها و ذلك هبدف إجراء التقوميات الالزمة للعناصر املصرح هباو 

 عندما يرفض املكلف بالضريبة اإلجابة على الطلب الشفوي أو ملا يكون:طلب التبريرات و التوضيحات-
اجلواب الذي مت تقدميه عبارة عن رفض لإلجابة عن كل أو جزء من النقاط املطلوب توضيحها، يتعني على احملقق 

أن يعيد طلبا كتابيا ألنه يضفي طابع اإللزامية أكثر، و جيب أن يبني هذا الطلب الكتايب أيضا بشكل صريح 
ل عدم التناسق لشروحات لإلدارة الضريبية حو الن املكلف مطالب بتقدمي االنقاط اليت يراها احملقق ضرورية،

طلب التوضيحات والتربيرات من طرف املكلف بالضريبة ال جيب  وإن موجود يف التصرحيات املكتشف بني ما هو
األخطاء املرتكبة  الوثائق هو و تصحيحاهلدف من الرقابة على فو منه  2.يوما لتقدمي الرد عليها 12أن يتعدى مدة 
ألهنا هي املعيار   3للرقابة املعمقة ما تساعد أيضا يف اختيار امللفات اليت تشكل موضوعاكيف التصرحيات،

 .ألساسي للرقابة املعمقة
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    .16:صمرجع سبق ذكره،،سليمان عتري  
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 .   91:، ص0291، املديرية العامة للضرائب، باريت للنشر، اجلزائر "قانون اإلجراءات الجبائية" ،مكرر 5-02املادة  
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 :(le control approfondie)الرقابة المعمقة-2
 ةعلى خالف الرقابة على الوثائق اليت تتم داخل املكاتب فان الرقابة بعني املكان تتم خارج مكاتب اإلدار  

تتمثل يف التدخالت املباشرة لألعوان احملققني لألمكنة اليت يزاول فيها املكلفون بالضريبة نشاطاهتم، أي ئية،و اجلبا
عبارة عن معاينة ميدانية للتأكد من صحة و نزاهة املعلومات املوجودة يف التصرحيات املقدمة إىل اإلدارة اجلبائية، 

من حيث النتائج اليت ميكن الوصول هلا عن طريق القيام مبراقبة  تعترب هذه الطريقة أكثر فعالة من غريها: " حيث
دقيقة حلقيقة النشاط املمارس من طرف املهسسة، اليت تكون حمل املراقبة و التدقيق، و ذلك بالفحص والتعرف 

 ".العمال املستخدمني هلذه الوسائل على خمتلف وسائل اإلنتاج و طرق استعماهلا و أيضا درجة تأهيل
 :ثالث وسائل وهييل هذا الشكل من التحقيق يتضمن بالتاو 
 ؛التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية-
     ؛املصوبالتحقيق -
 .التحقيق احملاسيب- 

 :التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية-2-1
يبة على الدخل االمجايل ن يقوموا هبذا التحقيق لألشخاص الطبيعيني بالنسبة للضر أميكن ألعوان االدارة اجلبائية 

حيث يتأكد احملققون من االنسجام احلاصل بني املداخيل املصرح م موطن جبائي يف اجلزائر ام ال،سواء كان لديه
وهذا ضاء املقر اجلبائي من جهة اخرى هبا من جهة وبني الذمة او احلالة املالية والعناصر املكونة لنمط معيشة اع

 .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 13و  1حسب ما نصنت عليه املادتني 
 1:وبذلك إلجراء هذا التحقيق جيب ان يراعي العون احملقق العناصر التالية

من طرف اعوان من االدارة اجلبائية الذين هلم رتبة  إالال ميكن اجراء التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة -
 .مفتش على االقل

فيما يتعلق بالضريبة على الدخل عية اجلبائية الشاملة لشخص طبيعي،راء التحقيق املعمق يف الوضال ميكن اج-
عن طريق ارسال او تسليم اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول م املكلف بالضريبة بذلك مسبقا،دون اعال

تحضري ن يستفيد من اجل أدىن للاعيته اجلبائية،على مرفقا مبيثاق حقوق وواجبات املكلف بالضريبة احملقق يف وض
كما جيب ان يذكر االشعار بالتحقيق الفرتة   اإلشعاراءا من تاريخ استالم هذا بتدإيوم،(95)مدته مخسة عشرة 
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موضوع التحقيق وان يشري صراحة حتت طائلة بطالن االجراء ان املكلف بالضريبة له احلقي يف ان يستعني خالل 
 .هو عملية املراقبة مبستشار خيتاره

ال ميكن ان ميتد هذا التحقيق طيلة فرتة تفوق سنة واحدة اعتبارا من تاريخ حتت طائلة بطالن فرض الضريبة ،-
 .اىل غاية تاريخ االشعار بإعادة التقوميوص عليه سابقا او تاريخ تسليمه،استالم االشعار بالتحقيق املنص

بة وبناءا على طلب هذا االخري للرد على طلبات مينح عند االقتضاء للمكلف بالضري بأجلومتتد هذا الفرتة 
 .التوضيح او تربير االرصدة ومداخيل االرصدة من اخلارج

اىل اآلجال الضرورية من قانون االجراءات اجلبائية، 91 يوما املنصوص عليها يف املادة(12)متدد فرتة الثالثني 
يوما ( 12)ستطيع املكلف تقدميها يف اجل ثالثني لإلدارة اجلبائية بغية احلصول على كشوفات احلساب عندما ال ي

ابتداءا من تاريخ طلب اإلدارة او احلصول على املعلومات املطلوبة من طرف السلطات االجنبية عندما يتوفر 
 .املكلف بالضريبة على مداخيل يف اخلارج او متحصل عليها من اخلارج

 .ال اكتشاف نشاط خفييف ح( 20)متدد املدة املذكورة بسنة واحدة اىل سنتني 
عية اجلبائية الشاملة لشخص طبيعي، على اثر حتقيق يف الوضالعون احملقق اسس فرض الضريبة، حيددعندما -

 يتعني على اإلدارة يف هذه احلالة ان تعلم املكلف بالضريبة بالنتائج وذلك حىت يفبالنسبة للضريبة على الدخل،
من قانون  02ضمن الشروط املنصوص عليها يف املادة عار باالستالم،الة مضمونة مع اشبرسغياب اعادة التقومي،

 .االجراءات اجلبائية
بالتقومي  جيب ان يكون االشعار،كما ميكن ان يسلم االشعار بالتقومي للمكلف بالضريبة مقابل اشعار باالستالم

دة التقومي بطريقة تسمح كما يتعني اعادة ذكر احكام املواد اليت يهسس عليها اعامفصال بقدر كاف ومعلال،
 .للمكلف بالضريبة من اعادة تشكيل اسس فرض الضريبة وتقدمي مالحظاته او اعالن قبوله هلا

 .ويعد عدم الرد يف االجل مبثابة قبول ضمينيوم لريسل مالحظاته او قبوله،( 42)للمكلف بالضريبة اجل اربعني 
كل التفسريات الشفوية املفيدة للمكلف بالضريبة حول قبل انقضاء اجل الرد جيب على العون احملقق ان يعطي  

كما ميكنه بعد الرد االستماع اىل املكلف بالضريبة اذا تبني ان مساعه لتبليغ اذا طلب هذا االخري ذلك،مضمون ا
 .جمد او اذا طلب هذا االخري اعطاء تفسريات تكميلية

بالتقومي ان لديه امكانية طلب يف رده التحكيم جيب ان يبلغ املكلف بالضريبة احملقق معه يف اطار االشعار 
من املدير الوالئي للضرائب او من رئيس مصلحة بالوقائع او بالقانون حسب احلالة،بالنسبة لألسئلة املتعلقة 

 .البحث والتدقيق واملراجعات
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الستدعائه جيب ان يوضح االستدعاء املكتوب التاريخ والساعة ويرسل اىل املكلف بالضريبة الذي حقق معه 
وميكن للمكلف بالضريبة الذي حقق معه ان يستعني مبستشار من اىل اجتماع اختتام اشغال التحقيق،للحضور 

 .اختياره
ن كذلك ينبغي عليه ان يعلمه بذلك من خالل مراسلة تكو قق ملالحظات املكلف بالضريبة،عند رفض العون احمل

خذها سابقا خذ عناصر جديدة مل يسبق او أأعادة التقومي،االخرية سببا اخر إلذا اظهرت هذه مفصلة ومربرة وإ
 .يوما لريسل مالحظاته(42)كلف اجل اضايف يقدر بأربعني مينح للمعرب االشعار االصلي،

ال جيوز لة بالنسبة للضريبة على الدخل،عندما يتم االنتهاء من اجراء حتقيق معمق يف الوضعية اجلبائية الشام-
اذ كان املكلف بالضريبة قد ادىل  خاص بنفس الفرتة ونفس الضريبة،إال لك الشروع يف حتقيقلإلدارة اجلبائية بعد ذ

 . ساليب تدليسيةأمبعلومات غري كاملة او خاطئة خالل التحقيق او يكون قد استعمل 
  :التحقيق المصوب في المحاسبة-2-2

عدة انواع من سبة املكلف بالضريبة لنوع أو حما يقصد بالتحقيق املصوب يف احملاسبة هو قيام االعوان بالتحقيق يف
 ، ات حماسبية ال تقل عن سنة جبائيةالضرائب لفرتة كاملة او جلزء منها غري متقادمة او جملموعة عمليات او معطي

 1:وألداء هذا التحقيق يتبع احملقق االجراءات التالية 
الوثائق احملاسبية والوثائق التوضيحية على غرار  ميكن ان يطلب احملقق من املكلف من الضريبة احملقق معه بتقدمي-

 .تاوى املتعلقة بالتحقيقرسوم واألالتسليم املرتبطة باحلقوق والضرائب وال وأالفواتري والعقود ووصول الطلبيات 
عن طريق ارسال او م املكلف بالضريبة بذلك مسبقا،ال ميكن الشروع يف اجراء التحقيق يف احملاسبة دون اعال-

 حماسبته، اشعار بالتحقيق مقابل اشعار بالوصول مرفقا مبيثاق حقوق وواجبات املكلف بالضريبة احملقق يف تسليم
كما جيب ان من تاريخ استالم هذا االشعار، ابتداءأيام،(92)اجل أدىن للتحضري مدته عشرة على ان يستفيد من 

توضيح حقيق يف احملاسبة املذكورة سابقا،اء التيشتمل هذا االشعار بالتحقيق باإلضافة اىل العناصر املشرتطة اثن
 .طابع التصويب يف التحقيق كما جيب اعالمه بطبيعة العمليات احملقق فيها

كان يف الدفاتر والوثائق اكثر من ان تستغرق مدة التحقيق يف عني املال ميكن حتت طائلة بطالن االجراء،-
  .نيشهر 

عن طريق حمضر يستدعى املكلف بالضريبة احملقق معه لتأشريه ملكان ،ة عملية التحقيق يف عني اجيب معاينة هناي
 .وتوضع االشارة عند االقتضاء يف احملضر يف حالة رفض توقيع هذا االخري
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من قانون  9مكرر  02جل ممنوح للمكلف بالضريبة احملقق معه مبوجب املادة أمتدد مهلة التحقيق يف عني املكان ب
ة على طلبات التوضيح او التربير يف حالة وجود شبهة لعمليات التحويل غري مباشرة االجراءات اجلبائية لإلجاب

 .من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  949لألرباح مبفهوم املادة 
بتداءا من تاريخ تسليم االشعار يوما إلرسال مالحظاته او قبوله،إ(12)أجل ثالثني ب يتمتع املكلف بالضريبة-

 .تقوميبإعادة ال
ن ممارسة التحقيق املصوب ال متنع االدارة اجلبائية من امكانية اجراء التحقيق املعمق يف احملاسبة الحقا والرجوع إ-

ولكن جيب ان تأخذ بعني االعتبار احلقوق املطالب هبا نتيجة إلعادة التقييم الفرتة اليت متت فيها املراقبة ،اىل 
 .املتمم عند التحقيق املصوب

 :تحقيق المحاسبيال -2-2
مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلفني  اليت ترمي اىليعين التحقيق يف احملاسبة جمموعة العمليات 

بالتايل ال ميكن إجراء التحقيق يف حملاسبية بعني املكان،و يتم التحقيق يف الدفاتر و الوثائق ا وجيب أنبالضريبة، 
 1.اإلدارة اجلبائية الذين هلم رتبة مراقب على األقل  احملاسبة إال من طرف أعوان

 .من خالل الفصل الثالث بتفصيل أكثر ةالوسيل هسيتم التطرق إىل هات
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 وواجبات المكلفين بالضريبة وحقوقهم وسائل الرقابة الجبائية: نيالمطلب الثا
بغية الوسائل املتاحة من طرف القانون،خدام خمتلف إن اهلدف من الرقابة اجلبائية هو السماح لإلدارة اجلبائية بإست

التأكد من أن املموليني قد سددوا ما عليهم من التزامات و إذا كان العكس فإهنا تقوم بتصحيح األخطاء اليت مت 
 .تعيينها يف ظل هذا الفحص

تدخل اليت تسمح هلا بفحص فإن املصاحل اجلبائية متتلك خمتلف األساليب و الوسائل من الرقابة و الو للقيام هبذا،
ملواجهتهم هبا و حبقيقة حيث يتم جتميع كافة املعلومات الضرورية صرحيات املسجلة من طرف املكلفني،الت

 .مث القيام يف األخري إن كان ضروريا بالتصحيحات املناسبةاألفعال،
بإحرتام اإلجراءات العامة  لكن على العكس ضرورية حيث تسمحاملراقبة هذه ليست إستثنائية،و  إن خمتلف تقنيات

ذلك أن التصرحيات املسجلة من طرف املمولني تكون من جهة طريقة مثالية اإلجراءات املتعلقة بكل مراقبة، و
 .لتقييم املادة اخلاضعة ومن جهة أخرى وسيلة سهلة للغش

فني غري النزهاء و حتليل ولتفادي هذه النقائص فإن املشرع قد منح حق الرقابة لإلدارة اجلبائية للكشف عن املكل
 .العناصر املصرح هبا لتقومي األخطاء الواردة فيها

القانونية للرقابة  األسسخمتلف الوسائل اهليكلية والبشرية وكذا  إىلومن هذا املنطلق سنتطرق يف هذا املبحث 
  . اجلبائية 

   وسائل الرقابة الجبائية:1الفرع  
 :اجلبائية نستعرضها يف ما يلي  رقابةقيام بالللمجلة من الوسائل املتناسبة  منح املشرع اجلبائي لإلدارة اجلبائية

وملفات املكلف  رجيوز ملوظفي إدارة الضرائب االطالع على السجالت ودفات أنه يعين:حق في االطالع-1
 لتتمكن من ربط الضريبة بشكل دقيق واكتشاف ما قد حيدث من خمالفات هبدف التخلص منووثائقه اخلاصة،

يسمح حق "والذي تنص على  45الضريبة؛ويظهر جليا هذا احلق من خالل قانون اإلجراءات اجلبائية املادة 
 " .اإلدارة اجلبائية، قصد تأسيس وعاء ضرييب ومراقبتها، بتصفح الوثائق واملعلومات االطالع ألعوان

نها على املعلومات املطلوبة حيصلوا م ومن اإلدارات واهليئات ،املهسسات اليت ميكن ملوظفي اإلدارة اجلبائية إن
 1:نذكر
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من قانون اإلجراءات اجلبائية فانه ال ميكن إلدارات الدولة،  41تبعا للمادة  :اإلدارات والمؤسسات العمومية -أ
 الوالية والبلديات، وكذا مجيع املهسسات إن تدفع بالسر املهين أمام أعوان اإلدارة اجلبائية وعلى سبيل املثال ال

احلصر يتعني على هيئات الضمان االجتماعي إن توايف سنويا إدارة الضرائب على كل طبيب أو طبيب أسنان أو 
قابلة أو مساعدة طبيب، بكشف فردي يبني فيه رقم تسجيل املهمن هلم، الشهر الذي دفعت فيه األتعاب واملبلغ 

مقدار املبالغ املراجعة من قبل اهليئة إىل املهمن اإلمجايل هلذه األتعاب، كما هي واردة يف أوراق العالج،  وكذا 
له؛كما جيوز للسلطة القضائية إن تطلع إدارة الضرائب على املعلومات اليت حتصل عليها اخلاصة بالغش  املرتكب 

 .يف اجملال الضرييب 
 دفع يتعني على مجيع التجار املقرتضني يف األموال وكل الذين تتمثل مهمتهم يف:المؤسسات الخاصة -ب

إيرادات، أن يقدموا عند الطلب من أعوان الضرائب الدفاتر اليت تنص على مسكها القانون التجاري ومجيع الدفاتر 
 1ومستندات اإليرادات والنفقات؛

أكثر أمهية منه لدى ( البنوك اخلاصة)يعترب حق االطالع لدى املهسسات املالية  :المؤسسات المالية -ج
ومية، وذلك نظر للعالقة ما بني هذه املهسسات املكلفني ولذلك فان إدارة البنك ملزمة املهسسات واإلدارات العم

 .وف اليت يطلبها املراجع اجلبائيبتقدمي كل الكش
 :حق في الرقابة -0

اجلبائية القيام بكل أشكال  ت اجلبائية وخولت ملصاحل اإلدارةمن قانون اإلجراءا 93هذا احلق نصت عليه املادة 
اجلبائية سواء املراجعة التصرحيات أو املستندات املستعملة من اجل تأسيس كل ضرييب أو رسم ،ومراقبة املراجعة 

لرقابة املهسسات واهليئات اليت ليس هلا صفة التاجر وتدفع أجور وأتعاب أو مرتبات من أي طبيعة كانت، حق ا
 .باشرة والتسجيلحلقوق غري املالرسوم ولكن ميتد أيضا إىل اليس حمدودا فقط بالضرائب،

 :حق في المعاينة والحجز-2
حق الرقابة املعمول به من  نص قانون اإلجراءات اجلبائية على تأسيس حق املعاينة، ويأيت هذا احلق ليدعم ترتيبات

قبل اإلدارة اجلبائية يف حالة ثبوت حماولة تدليس أو غش حيث ميكن لإلدارة اجلبائية يف إطار ممارستها حلق الرقابة، 
اإلدارة اجلبائية املههل، وعند توفر قرائن وبرتخيص من رئيس احملكمة املختصة إقليميا بناءا على  طلب مسهول 

تدل على ممارسة تدليسية أن ترخيص ألعواهنا الذين هلم على األقل رتبة مفتش واملههلني قانونا، للقيام بإجراءات 

                                                 
قتصادية كلية العلوم اال  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري،ـ"حالة الجزائر"اثر مردودية المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي  "،ـ وهلي بوعالم 1

 . 11،42ص،ص ـ 0221/0224 ،والتجارية وعلوم التسيري
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املستندات والوثائق والدعائم أو العناصر املادية اليت من املعاينة يف كل احملالت قصد البحث واحلصول وحجز كل 
 1. شاهنا أن تربر التصرفات اهلادفة إىل التملص من الوعاء واملراجعة ودفع الضريبة 

 :استدراك األخطاء حق-4
ف هذا األجل القانوين الستدراك األخطاء املرتكبة من قبل اإلدارة اجلبائية حمددة بأربعة سنوات األخرية، حيث يعر 

غفاالت يف االأو نقائص أو  صحيح حاالت النسياناحلق على انه احلق املمارس من قبل اإلدارة اجلبائية من اجل ت
اإلدارة اجلبائية ملمارسة حق الرقابة بسبب التصرحيات اجلبائية املكتتبة، وانتقاء هذا األجل ال يعد عائقا أمام أعوان 

 2.ات اليت هلا اثر على نتائج فرتة ال حقه غري مغطاة هبذا احلق تقادم الفرتات، لكنها متتد إىل العملي
         واجبات المكلفين بالضريبة و حقوقهم :2الفرع

خيضع املكلف بالضريبة اللتزامات جبائية عدة، واليت جيب أن يكون على دراية والتزام هبا ومن جهة أخرى ونظراً  
ل هلا القيام مبهمة التحقيق فإن املشرع اجلبائي منح املكلف بالضريبة ملا تتمتع به اإلدارة اجلبائية من حقوق ختو 

 .ضمانات حتميه من تعسف هذه األخرية عند استخدامها لتلك احلقوق
 :التزامات المكلف بالضريبة-1
خيضع املكلف بالضريبة إىل جمموعة من الواجبات اليت تسمح للمحققني التأكد من مصداقية و صحة املعلومات  

 :  مثل هذه الواجبات يفو تت
 :مسك الدفاتر المحاسبية-أ 

كل مكلف بالضريبة اخلاضع للنظام اجلبائي ملزم على احرتام املبادئ العامة اخلاصة بضرورة مسك حماسبة قانونية، 
  .     و لقد عمل القانون على حتديد الوثائق و املستندات احملاسبية اليت جيب مسكها من قبل املكلفني بالضريبة

كل شخص طبيعي أو معنوي له   ″:على ما يلي 21يف املادة  اجلزائري ينص القانون التجاري:دفتر اليومية- 
ملزم مبسك دفرت اليومية يقيد فيه عمليات املقاولة أو أن يراجع على األقل نتائج العمليات شهريا التاجر، صفة

 ". مراجعة تلك العمليات يوميا  بشرط أن حيتفظ يف هذه احلالة بكافة الوثائق اليت ميكن معها
يقومون بأرباح  فدفرت اليومية دفرت موقع ومرقم من طرف القاضي التجاري لدى احملكمة خيص األشخاص الذين

جتارية وصناعية، أما فيما خيص األشخاص الذين يقومون بأرباح غري جتارية فدفرت يوميتهم موقع من طرف رئيس 
 .شاطهممصلحة الضرائب املوجودة يف مقر ن

                                                 
 . 52،59 :ص ص ،مرجع سبق ذكره،ـ نوي جناة 1
 . 35، 34: ص ص ،مرجع سبق ذكره، ريـ سليمان عت 2
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 :اجلزائري من القانون التجاري 92و هو خاص بامليزانية اليومية و ملزم مسكه حسب نص املادة :دفتر الجرد-
جيب عليه أيضا أن جيري سنويا جردا لعناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد "

 ". حساب النتائج يف دفرت اجلرد امليزانية و حساب النتائج و تنسخ بعد ذلك هذه امليزانية و 
 (.ربح أو خسارة)فاجلرد إذن يسمح برصد مجيع احلسابات من اجل إجناز امليزانية اخلتامية وكذا حساب النتيجة

إن هذين الدفرتين السابق ذكرمها جيب أن يكونا مهشرين من طرف قاضي احملكمة حىت حيمال الصبغة القانونية،  
أو بياض، ومينع الكتابة يف اهلوامش ومنع الشطب أو التزوير، وال بد على املكلف وجيب أن خيلوا من كل فراغ 

من القانون  99سنوات تبدأ من تاريخ إقفال السنة املالية، و هذا حسب نص املادة  92ملدةاالحتفاظ بالدفاتر 
 .السابق ذكره

 :حفظ دفاتر المحاسبة وسندات المراسلة-ب
 والصور من القانون التجاري فإنه جيب االحتفاظ بالدفاتر احملاسبية وسندات املراسلة 90طبقا لنص املادة  

 .سنوات 92املطابقة للرسائل ملدة 
 :تقديم التصريحات-ج
يف إطار تنظيم العالقة السابقة الذكر فإن املشرع اجلبائي يلزم املكلفني بالضريبة مبلئ عدد من التصرحيات   

 : واملتمثلة يف
 : بالوجود التصريح-

جيب إىل املكلفني اخلاضعني للضريبة وعلى الشركات أن يقدموا ملفتش الضرائب التابعني له يف ثالثني يوماً من 
 :بداية نشاطهم تصرحياً مطابقاً للنموذج الذي تقدمه، وهذا التصريح جيب أن حيتوي على

ائر بالنسبة لذوي اجلنسية األجنبية، طبيعة سم واللقب، النشاط االجتماعي، العنوان يف اجلزائر أو خارج اجلز اإل
 .، رقم التعريف اإلحصائيالنشاط

 :التصريح السنوي- 
كل شخص خاضع للضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، وجب عليه اكتتاب تصريح مبداخليه وذلك كل سنة، من 

 : خالل منوذج موضوع حتت تصرفه من املصاحل اجلبائية، وأمثلة ذلك
 29، ملزمون مبأل وإيداع تصرحيات قبل IBSالشركاتعنويني أي اخلاضعني للضريبة على أرباح األشخاص امل -

  .أفريل من كل سنة مالية
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يح ملزمون أيضاً مبأل تصر ،IRGاألشخاص الطبيعيني أي املكلفني اخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمجايل -
  .أفريل من كل سنة مالية 29قبل
 : التصريح الشهري-

 يوما األوىل من كل شهر لقابض الضرائب املختلفة( 02)ل خاضع للضريبة أن يقدم شهرياً وقبل العشرينعلى ك
املختصة إقليمياً، كشفاً يبني فيه من جهة مبلغ العمليات املنجزة خالل السابق، ومن جهة أخرى تفصيال 

الوقت مع دفع أو تقدمي هذا بالعمليات اخلاصة بالرسم، وتسديد الرسم على القيمة املضافة يكون يف نفس 
 .  الكشف

 :التصريح بالتنازل أو توقف المؤسسة-
يف حالة التنازل أو التوقف الكلي أو اجلزئي للمهسسة اخلاضعة للضريبة، اوجب املشرع على املكلفني التصريح عن 

وكذا أمساء، ألقاب،  .توقف النشاط أو التنازل عنه خالل فرتة زمنية حمددة بعشرة أيام ابتدءا من تاريخ التوقف
 . وعناوين املتنازلني

 :وضع رقم التعريف اإلحصائي-
املزاولني نشاط صناعي أو جتاري أو حرا أو تقليدي أن يشريوا إىل رقم  واملعنوينيجيب على األشخاص الطبيعيني "

 ."التعريف اإلحصائي على كل الوثائق املتعلقة بنشاطهم
 :ةالضمانات الممنوحة للمكلف بالضريب-2

لقد منح املشرع اجلبائي جمموعة من الضمانات واحلقوق للمكلفني بالضريبة، وهذا مقابل احلقوق املمنوحة ألعوان 
 ضي بني املكلف بالضريبة واملراقباإلدارة اجلبائية ملمارسة مهمتهم الرقابية، هبدف خلق جو من التفاهم والرتا

 .اجلبائي
 .و مرتبط بسري التحقيق، ومنها ما هو متعلق بإجراءات التقوميلذا فاحلقوق املمنوحة للمكلف منها ما ه 
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 :الضمانات المتعلقة بسير التحقيق-أ 
يتمتع املكلف بالضريبة بضمانات متعلقة بالتحقيق، حيث جيب على األعوان احملققني احرتامها واإلخالل هبذه   

 .الضمانات يهدي إىل بطالن إجراءات التحقيق
 :حقيقاإلشعار بالت-1 

فإن التحقيق يف احملاسبة ال ميكن أن يتم بدون أن يكون املكلف املعين بالتحقيق حتت طائلة بطالن اإلجراءات،
هذا اإلشعار بالتحقيق حيتوي على مع إشعار باإلستالم أو باإلمضاء،على دراية عن طريق تقدمي إشعار التحقيق 

 :1املعلومات اآلتية
  .أول تدخلالتاريخ و الوقت الذي يتم فيه -
 .الفرتة املعنية بالتحقيق فيها-
 .الوثائق و املستندات الواجب حتضريها-
 .و كافة احلقوق املعنية بالتحقيق ضرائب و الرسومال-

إضافة إىل أن املكلف اخلاضع للرقابة يار مستشار أثناء إجراء التحقيق،كما جيب حتديد أن املكلف له حق إخت
أيام من تاريخ إستالم اإلشعار و  92هذه املدة جيب أن ال تتعدى و جتميع حماسبته،له مدة لتحضري  اجلبائية متنح

 .األسباب واضحة و مربرة فإن املكلف يستطيع تقدمي طلب متديد أجل حتضري وثائقه
قبل الشروع يف عملية التحقيق من الضروري على األعوان املراقبني إعالم املكلف املعين بعملية املراقبة وهذا عن 

ريق إرسال إشعار بالتحقيق، حبيث أنه ال ميكن أن جترى عملية الرقابة دون أن يكون املكلف على دراية وعلم ط
 2.، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصولمسبق

 :جيب أن يوضح خيتلف من حيث مدة حتضري الوثائق ووهذا اإلشعار 
 :الوضعية الجبائية بالنسبة للتحقيق المعمق في مجمل -
 .اسم ولقب املكلف -
 .أمساء ورتب احملققني -
 .ققنيتاريخ وساعة تدخل احمل -
 .إمكانية االستعانة مبستشار من اختيار املكلف -

                                                 

/Ministére De Finance, DGI ,Charte du contribuable vérifiée 2014 p 12. 
1
  

2
 .99:ص،مرجع سبق ذكره،"قانون اإلجراءات الجبائية "، 4ف 02املادة .   
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 .يوما ابتداء من تاريخ استالم هذا اإلشعار 95األجل األدىن للتحضري مدته  -
 :  بالنسبة للتحقيق المحاسبي -
 .اسم ولقب املكلف -
 .ألقاب وأمساء ورتب احملققني -
 .تاريخ وساعة أول تدخل يف املهسسة -
 .الضرائب، احلقوق والرسوم اخلاضعة للرقابة -
 .السنوات اليت جترى عليها عملية التحقيق، وكذا الوثائق الواجب اإلطالع عليها -
 .أيام ابتداء من تاريخ استالم هذا اإلشعار 92األجل األدىن للتحضري مدته  -
اء مدة يف عملية التحقيق إال بعد إرسال اإلشعار بالتحقيق وانته بدءاجلبائي ال ميكنه  ققومنه  نستخلص أن احمل 

" le contrôle inopinée"ولكن ميكن أن تلغى هذه املدة يف حالة الرقابة املفاجئةالتحضري املمنوحة للمكلف،
ويف هذه احلالة يسلم اإلشعار بالتحقيق مع بداية بل املهسسة،ادية املستعملة من قاليت ترمي إىل معاينة العناصر امل

  1.عمليات املراقبة وال ميكن البدء يف الفحص العميق للوثائق احملاسبية إال بعد استنفاد أجل التحضري
و كذلك قبل اخلوض يف عمليات التحقيق جيب إجبارا على املراقب إرسال أو منح املكلف ميثاق املكلفني  

، وهي وثيقة ملخصة بطريقة جيدة وواضحة للقواعد األساسية للرقابة اجلبائية وكذا حقوق وواجبات املراقبني
 . املكلفني

 .حيث يقوم املراقب مبنح هذه الوثيقة مرفوقة باإلشعار بالتحقيق إىل املكلف املراقب يف أول يوم لتدخله
ستعانة مبستشار من اختياره، سواء كان لقد منح املشرع اجلبائي للمكلف إمكانية اال:بمستشار االستعانة-

، وهذا قصد متابعة سري عمليات املراقبة، ومناقشة االقرتاحات اليت تطرحها …حماسباً أو مستشاراً جبائياً، حماميا
لكل مكلف بالضريبة أن يستعني : " من قانون اإلجراءات اجلبائية 02اإلدارة اجلبائية، وهذا ما نصت عليه املادة 

 ".حقيق يف حماسبته مبستشار من اختيارهأثناء الت
و اإلجراءات أن يتجاوز مدة معينة، ال ميكن و هذا حتت طائلة بطالنفالتحقيق يف احملاسبة،:تحديد مدة الرقابة-

 هذا بسبب التوتر الذي ميكن أن يسببه حضور احملققني للمهسسة من جهة و من جهة ثانية هبدف املردود ألن 
 

                                                 
1
طبعة ،املديرية العامة للضرائب،"ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الجبائية "،املالية زارةالشعبية،و طيةراالدميق ئريةااجلزا اجلمهورية   

 .95_94: ، ص ص2014
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 :اجلبائي حمددة قانوناً حيث أنه إن مدة التحقيق،مح بتمديد مدة التحقيق أكثر من الالز عدد احملققني ال يسم
يف حالة التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية ال ميكن أن تتجاوز هذه املدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ  -

 .استالم أو تسليم اإلشعار بالتحقيق
ال ميكن أن تستغرق مدة التحقيق يف الدفاتر والوثائق احملاسبية بعني املكان أما يف جمال التحقيق احملاسيب فإنه  -

 :أشهر فيما خيص ثالثةأكثر من 
 .دج لكل سنة مالية حيقق فيها9.222.222رقم أعماهلا السنوي ال يتعدى  اليتمهسسات تأدية اخلدمات -
 .عن كل سنة مالية حيقق فيها جد 0.222.222 رقم أعماهلا السنوي ال يتعدى اليتاملهسسات األخرى  كل-

وميدد هذا األجل إىل ستة أشهر بالنسبة للمهسسات املذكورة أعاله إذا كان رقم أعماهلا السنوي ال يفوق على 
 .دج، عن كل سنة مالية حيقق فيها92.222.222و دج5.222.222التوايل

 1.شهرسعة أتوجيب أن ال تتجاوز مدة التحقيق بعني املكان يف مجيع احلاالت األخرى 
 :إال أنه اإلدارة اجلبائية غري مقيدة مبدة الرقابة بعني املكان املذكورة أعاله يف حالة

 .ستعمال مناورات تدليسية مثبتة قانوناً إ-
 .تقدمي املكلف بالضريبة معلومات ناقصة أو خاطئة أثناء التحقيق-
 .عدم الرد أو الرد املتأخر على طلبات التوضيحات والتربيرات-
 :دم تجديد التحقيقع-
عند إمتام عملية التحقيق فإنه ال ميكن للمراقب اجلبائي إجراء حتقيق جديد لنفس الفرتة ونفس الضرائب سواء  

بالنسبة للتحقيق احملاسيب أو التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية، إال يف حالة اكتشاف املراقب بعد عملية 
ليت تظهر أن التصرحيات املقدمة غري دقيقة وغري كاملة، أو أن املكلف قد التحقيق، لبعض العناصر اجلديدة ا

 . استعمل طرقا تدليسية أثناء التحقيق
 2:الضمانات المتعلقة بإجراءات التقويم-
زيادة على الضمانات املتعلقة بسري التحقيق، فإن املكلف بالضريبة يستفيد من ضمانات أخرى متعلقة  

 :بالتقوميات تتمثل يف
 

                                                 
1

- 61: ، ص ص2014طبعة املديرية العامة للضرائب،،"الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة"،املالية زارةالشعبية،و طيةراالدميق ئريةااجلزا اجلمهورية  
32. 

2
 .53: نوى جناة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 :اإلشعار بالتقويم-
جيب على اإلدارة اجلبائية بعد انتهاءها من عملية التحقيق، سواء كان هذا التحقيق حماسيب، أو يف جممل الوضعية  

 ال إشعار بالتقومي عن طريق رسالةاجلبائية إبالغ املكلف بالنتائج، وذلك حىت يف غياب التقوميات، وهذا بإرس
وجيب أن يكون مفصاًل ومعلال بصفة كافية تسمح للمكلف بإعادة تشكيل موصى عليها مع إشعار باالستالم، 

أسس فرض الضريبة، ومبيناً فيه أسباب وطرق التقومي املتبعة، والسماح للمكلف بإبداء مالحظاته وذلك يف أجل 
حول يوماً وقبل انقضاء أجل الرد على احملقق أن يعطي كل الشروحات الشفهية املفيدة للمكلف بالضريبة  42

 1.مضمون اإلشعار إذا طلب هذا األخري منه ذلك
مل يهمل املشرع هذا اجلانب الذي يعد حقاً من حقوق املكلف بالضريبة، ملعاجلة خمتلف اخلالفات :حق الطعن-

 .بني اإلدارة الضريبة واملكلف حول نتائج التحقيق، لذا منح املشرع هلذا األخري إمكانية الطعن
 لتنظيمي للرقابة الجبائيةاإلطار ا:المبحث الثاني

تم العملية عملية الرقابة اجلبائية على جمموعة من اهلياكل واألجهزة املخول هلا قانونيا للقيام بذلك حىت تتتطلب 
تساعدهم جمموعة من الصالحيات واحلقوق  الضرائب ذلك فقد خول املشرع اجلزائري ألعوانل،على أكمل وجه
 .الرقابية يف أداء مهامهم

  على المستوى المركزي: األول مطلبال
، و اليت  هناك وسائل هيكلية أي أجهزة خمتصة تسند هلا مهمة املراقبة، وبواسطتها تنفذ برامج التحقيق اجلبائي 

 .مديرية البحث و املراجعات، و مصاحل البحث و التحقيقات: تتمثل على املستوى املركزي يف
 DRV مديرية البحث و المراجعات:1الفرع
، 9113جويلية  91الصادر يف  13/003مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ت مديرية البحث واملراجعات أنشأ

واملتضمن التنظيم اإلداري املركزي لوزارة املالية، وقد جاءت هذه املديرية لتدعم باقي املديريات األخرى يف الرقابة 
اختصاصها ميتد على مستوى الرتاب الوطين، وقد  اجلبائية على املستوى الوالئي، واليت هي حتت غطائها، كما أنَّ 

 .  9113راجعات يف سبتمرب كان االنطالق الفعلي لنشاط مديرية البحث وامل
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 .39:ص،مرجع سبق ذكره،"الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة"،املالية زارةالشعبية،و طيةراالدميق ئريةااجلزا اجلمهورية 
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 :تنظيم المديرية-1
يريات الرقابة واملصاحل اجلبائية مبحاربة مديرية البحث واملراجعات مكلفة بالقيام بنفس األعمال اليت تقوم هبا مد

    1:فرعية منبثقة منها التهرنب الضرييب، ولكي تقوم هبذه الصالحيات، تسند املهام إىل أربع مديريات
  .نيابة مديرية الربجمة-
  .نيابة مديرية الرقابة اجلبائية-
 .نيابة مديرية حماربة التهرب الضرييب-
 .بحث عن املعلومات اجلبائيةنيابة مديرية التحقيقات وال-

  2:وهتتم هذه املديريات بـ
 .اجلبائية االحتفاظ ومراقبة استعمال املعلومةتجميع،استغالل،لمة الواجب حتقيقها التعريف بالعمليات الدائ-
 .برجمة وحتقيق على املستوى الوطين لكل حتقيق أو حبث متعلقة بالتحقيقات اجلبائية-
 .اجلبائية، املتواجدة على املستوى اجلهوي واحمللي ات مصاحل التحقيقات احملاسبية ووتقييم نشاطوجيه،تعاون،ت-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .  9113يوليو  91ربيع األول املوافق لـ  91ملالية، املهرخ يف ، واملتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة ا13/003من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة   
2 Bulletin des services fiscaux, DGI, n° 19, Alger Print, 2000, PP : 69- 70.  
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 الهيكل التنظيمي لمديرية البحث والمراجعات:(1-2)الشكل رقم
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 (وزارة املالية)املديرية العامة للضرائب: المصدر

  : مهام المديرية -2
  :   واعتماًدا على صالحيات املديرية يف إطار البحث والتحقيق فهي مكلفة بـ 

 .الكشف عن التيارات الكبرية للتهرنب الضرييب_ 
 .جعل الرقابة أكثر شفافية مع األخذ بعني االعتبار حقوق املكلفني بالضريبة يف هذا اإلطار_ 
    للضرائب،  لمصاحل اجلبائية لتقييم أداء املفتشيات احملليةإجراء سلسلة من العمليات إىل جانب املفتشية العامة ل_ 

 .                                             وحتسني املرد ودية اجلبائية العامة
وبالتايل فاهلدف الرئيسي ملديرية البحث واملراجعات هو مكافحة التهرنب الضرييب، وألجل ذلك قامت بوضع 

 .غية حتقيق بعض األهداف املسامهة يف بلوغ هدفها الرئيسيللمراقبة ب إسرتاتيجية
 .رفع نوعية التحقيق واالرتقاء به إىل مستويات أحسن_ 
 .األولوية يف برجمة امللفات ذات األمهية واملداخيل الكبرية_ 
 .تقليص حجم املنازعات اليت هي يف تزايد مقارنة بالتحقيق_ 

 DRV والمراجعات البحث مديرية

  مديرية نيابة

 البرمجة
  

 مديرية نيابة

  الرقابة

  الجبائية

  مديرية نيابة

 التهرب محاربة

 الضريبي

 مديرية نيابة

 التحقيقات

 في والبحث

 المعلومات

 الجبائية

 البحث مصلحة

   بوهران والمراجعات

 

 البحث مصلحة

  بقسنطينة والمراجعات

 البحث مصلحة

  بالجزائر والمراجعات



                                                         اإلطار القانوني و التنظيمي للرقابة الجبائية: الثانيالـفصـل 

51 

 

 (DGE)مديرية كبريات المؤسسات : 2الفرع 
 ا يف مكافحة التهرنب الضرييب واملتمثل يف مديرية كربيات املهسساتهلقد استحدث جهاز آخر تدعيما ل 
(DGE) 0220سبتمرب  03املوافق لـ  9401رجب  09املهرخ يف  20/121، وهذا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

من مخس مديريات منبثقة منها DGE تتكونالذي حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحيتها،
 : تتمثل يف

  .املديرية الفرعية جلباية احملروقات-
  .املديرية الفرعية للتحصيل-
  .املديرية الفرعية للتسيري-
  .املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية-
 .املديرية الفرعية للمنازعات-

 الهيكل التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات:(2-2)الشكل رقم
 
 

 
 
 

 (.وزارة املالية) املديرية العامة للضرائب : المصدر

 
 
 
 
 
 

 D. G. E المؤسسات كبريات مديرية

 الفرعية المديرية

 للمنازعات

 المديرية

 للتسيير الفرعية

 المديرية

 للرقابة الفرعية

 الجبائية

 

 المديرية

 الفرعية

 للتحصيل

 المديرية

 لجباية الفرعية
 المحروقات
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 : (DGE)مهام -
كلف مديرية كربيات املهسسات فيما خيص املهسسات اخلاضعة جملال اختصاصها مبهام الوعاء، التحصيل، تت 

بقوة القانون أو املراقبة، ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق األشخاص املعنويني واجملمعات املشكلة 
 ي أو مديريتها الفعلية أو مركزهافعليا أو الكيانات مهما كانت صبغتها القانونية وحمل مهسستها الرئيس

 : لذا فهي هتتم بـ،االجتماعي
 .مسك امللف اجلبائي لكل مكلف بالضريبة-
 .حث عن املعلومات اجلبائية ومجعها واستغالهلابال-
 .املراقبة لدى املكلفني بالضريبة وتقييم نتائجهاإعداد وإجناز برامج التدخالت و -
 .التحقيق يف التظلمات ومعاجلتها وضمان متابعة املنازعات اإلدارية والقضائية-
 .حتليل عمليات التسيري واملراقبة واملنازعات وتقييمها وضبط خالصتها-
  على المستوى المحلي: مطلب الثانيال

فإنَّ املديرية الوالئية للضرائب هي أيضا مكلفة بالقيام بعملية الرقابة  إضافة إىل مديرية البحث والتحقيقات،
اجلبائية، وتتكفل مديريتها الفرعية للرقابة اجلبائية مبهمة ذلك، إذ تعد اهليئة املختصة بعملية الرقابة، لذا تسند إليها 

 .مهمة تنفيذ برامج التحقيق
 (S/DCF) المديرية الفرعية للرقابة الجبائية :1الفرع 

إنن املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية تندرج فيها ثالث  (:S/DCF)تنظيم المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -9
مصاحل متثل التنظيم اهليكلي والوسائل امليدانية للرقابة اجلبائية املختصة أساسا يف تسطري وتنفيذ برامج التحقيق 

 .اجلبائي
  1:وتتمثل هذه املصاحل يف

 : مكتب البحث عن المعلومات الجبائية- 1-1
 : إنن مكتب البحث عن املعلومات اجلبائية مكلف باملهام التالية

إعداد بطاقية خاصة باجلماعات احمللية، اإلدارات، األجهزة، املهسسات واألشخاص الذين من احملتمل أْن تتوفر -
 .لديهم املعلومات اليت تفيدهم يف تأسيس وعاء الضريبة وحتصيلها

                                                 
ها، لوزارة املالية، يمها وصالحيتالوالئية للضرائب وتنظ من القرار املتعلق بتحديد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية و 55إىل  50املواد من  1

  .9113يوليو  90املوافق لـ  9491ربيع األول عام  93املهرخ يف 
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برجمة التدخالت اليت سيجريها املكتب مباشرة عن طريق فرق البحث والقيام جبمع املعلومات وإرساهلا إىل -
 .املكلف مبصلحة مقارنة املعلوماتب املكت

 برجمة التدخالت على املستوى احمللي عن طريق الفرق املختلفة قصد البحث عن املادة اجلبائية، والسهر على-
 .يف اآلجال احملددة وحتويل املعلومات املتحصل عليها إىل مكتب مقارنة املعلوماتهذه التدخالت إجراء 

يف هذا اإلطار وتقدمي االقرتاحات واآلراء اليت من شأهنا حتسني البحث عن  املفتشيات وأنشطة املكتب  تقييم-
 .املادة اخلاضعة للضريبة

 :ومقارنة المعلومات البطاقاتمكتب - 2_1
 : ومقارنة املعلومات مبا يلي قاتالبطايكلف مكتب   
 .تسيري البطاقيات ومساعدة مفتشيات على تأسيس بطاقيتها-
استقبال املعلومات اليت يتحصل عليها املكتب واملصاحل املكلفة بالبحث يف املادة اخلاضعة للضريبة وتصنيفها -

 .وتوزيعها على مفتشيات الضرائب املعنية الستغالهلا
الزبائن وسندات التسليم والوثائق األخرى، بكيفية تعمل على التعجيل بتوزيع املعلومات  تنظيم استغالل جداول-

 .اليت تتضمنها هذه اجلداول والسندات
 .تقدمي كل االقرتاحات واآلراء الرامية إىل حتسني حفظ املعلومات واستغالهلا ومراقبة استعماهلا-
 :مكتب المراقبة الجبائية -2_1
 : ف باملهام التاليةإنن هذا املكتب مكل 
تكوين وتسيري ملفات املهسسات واألشخاص الطبيعيني الذين حيتمل أْن يكونوا حمل مراجعة أو مراقبة معمقة -

 .لوضعيتهم اجلبائية، على أساس املعايري اليت تقررها اإلدارة املركزية
 .احملددةبرجمة القضايا اخلاضعة للمراجعة سنويا ومتابعة إجناز الربنامج يف اآلجال -
متابعة ومراقبة عمل فرق املراجعة، والسهر على إجراء هذه الفرق لتدخالهتا وفقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما، -

 .وحقوق املكلفني بالضريبة الذين خضعوا للمراجعة واحملافظة على مصاحل اخلزينة
 ال املنتظم لتقارير املراجعة السهر على حتصيل الضرائب والرسوم الناجتة عن عمليات املراجعة واإلرس-

 .اإلدارة املركزية
 :وللقيام باملهام السابقة الذكر، فإنه توكل مهمة ذلك إىل جمموعة من األعوان احملققني، الذين يتألفون من 
 نائب املدير-
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 رئيس فرقة التحقيق -
 احملققني -

 .حيث أنَّ لكل طرف من فرقة التحقيق مهاًما مسندة إليه
عن اإلعداد ويف أحسن الظروف املمكنة لربنامج التحقيقات املمنوحة للمصلحة، ويف  املسهول هو:نائب المدير-

هذا اجملال يراقب أعمال فرق التحقيق اجلبائي، كما يستقبل يف بعض احلاالت املمكنة املكلفني بالضريبة حلضورهم 
للقانون، ويرى  ان إجراء التحقيق وفقااحملتمل للمجلس بصفته املمثل لإلدارة أمام املكلفني حيث حيرص على ضم

 .مدى تطبيق الضمانات املخولة للمكلفني يف إطار التحقيق
باإلضافة إىل أنه يقوم بصفة دورية جبمع رؤساء وفرق التحقيق للقيام بدراسة حول األعمال املنجزة، وتقدمي 

ط التدخالت، كما يعمل على املالحظات حول برامج التحقيق املنجزة، ووضع وتقدمي اقرتاحات لتحسني شرو 
 .يوًما بعد إرسال كل إبالغ هنائي 12نقل تقارير التحقيقات للمديرية اجلهوية للضرائب يف 

إنَّ القانون يستوجب أْن تكون لرئيس فرقة التحقيق رتبة مفتش، وخربة ال تقل :رئيس فرقة البحث والتحقيق-
 .سنوات كمحقق جبائي( 21)عن ستة

حقيق مسهوال عن النظام العام داخل فرقته ويسهر على حضور األعوان احملققني يف أماكن ويكون رئيس فرقة الت
عملهم، وهو مسهول أيضا مع احملققني على القضايا املربجمة لصاحل فرقتهم ويتدخل أحيانا عند أول تدخل يف 

عمال يف إطار ضمان مناقشة نتائج التحقيق، وبصفة عامة كلما كان هناك تقييم نافع لضمان السري احلسن لأل
 .تنفيذ برنامج التحقيق يستطيع رئيس فرقة التحقيق أْن يقوم مبهمة أحد احملققني

 : حىت تسند مهمة التحقيق ألعوان اإلدارة اجلبائية جيب على األقل أْن يكونوا حاملي لـ:المحققين-
على األقل له الكفاءة  فتشذي له رتبة مكل عون لإلدارة اجلبائية ال: "وهذا التزاما بالتشريع اجلبائي فتشرتبة م_ 

 ". 1على إجراء حتقيق فيما خيص التصرحيات اجلبائية
 .بطاقة انتداب تسلم هلم من املديرية العامة للضرائب تبنين صفتهم_ 

احملققني الذين تسند إليهم مهام التدخل، هم وحدهم املكلفني بأعمال التحقيق ومراقبة النتائج وحساهبا، مع  
 .قوميات، ومعاجلة املالحظات االحتمالية للمكلف بالضريبة احملقق معهالتإرسال 

 

                                                 
، واملتضمن لقانون املالية لسنة 00/90/0229، املوافق لـ 9400شوال  26، املهرخ يف 29/09من القانون رقم  0ف  19و 0ف  12املادتني  1

 .04، 09: ، ص ص0220
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 الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب: (2-2)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .نفس املرجع السابق: المصدر              

 (: S/DCF)مهام المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -2 
وهذه األخرية  DRVقابة اجلبائية مكلفة بتطبيق برامج التحقيق املصادق عليها من طرف إنن املديرية الفرعية للر 

  .اخلدمات لتحقيق يف النشاطات احلرة ومقدميفلقد وكلت إليها مهمة ا S/DCFمكلفة بالتحقيقات الكربى أما 
 : مكلفة بـ S/DCFويف هذا اإلطار فإنن 

 .ية، وكل التحريات والتحقيقات واألحباث املتعلقة بالتحقيق اجلبائيالربجمة والتحقيق يف كل نقطة من حدود الوال-
 .دراسة واقرتاح التقنيات اجلبائية اليت متكن من الرقابة-
 .السهر على حتصيل الضرائب والرسوم الناجتة من خالل التحقيق-
 .كالالبحث وحتليل أسباب التهرنب والغش الضرييب وإجياد حلول واقرتاحات ناجعة هلذا اإلش-
 .تقييم نتائج التحقيقات- 
 .تنسيق وتنشيط مصلحة التحقيقات على مستوى الوالية-

 CDIمركز الضرائب :2الفرع 
CDI ثالثيف الفصل ال هوتنظيم هو هيكل هاملستقبل أثناء تربصنا، سيتم تقدمي حملة عنمركز  وه. 

 D. W. I للضرائب الوالئية المديرية

 الفرعية المديرية

 للوسائل

 الفرعية المديرية

 للتحصيل

 المديرية

 للرقابة الفرعية

 الجبائية

 

 المديرية

 الفرعية

 للمنازعات

 

 الفرعية المديرية

 ملياتللع

 الجبائية

 

 المراجعات مكتب

  الجبائية

اتالبطا مكتب  ق

  المعلومات ومقارنة

 عن البحث مكتب

  الجبائية المعلومات
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 :خالصـة
إذ تعترب أداة ،اجلبائية للتأكد من صحة التصرحياتأهم اإلجراءات اليت خولت لإلدارة  هىالرقابة اجلبائية  إن 

كتشاف كل إقانونية يف يد اإلدارة تسعى من خالهلا إىل مراقبة املكلفني يف تأدية واجباهتم الضريبية، والعمل على 
 .األخطاء واملخالفات املسجلة، هبدف تصحيحها وتقوميها

رع اجلبائي على تنظيم سريها وعملها وذلك بإسناد ولتحقيق األهداف املرجوة من هذه العملية، فقد عمل املش
املصلحة مهمة القيام هبا إىل أجهزة خمتصة يف ذلك تتمثل يف املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية للمديرية الوالئية، وكذا 

 املهسساتم بإنشاء مديرية كربيات ولتعزيز أجهزة الرقابة أكثر فقد قا مبركز الضرائب و البحث الرئيسية للمراقبة
 .هذا من جهة

ومن جهة أخرى، قام بسن مجلة من القوانني اليت تعد معلماً موحداً يف نفس الوقت بالنسبة لكل من املكلف 
بالضريبة واإلدارة اجلبائية، هبدف تنظيم العالقة الرابطة بينهما جبعلها مقننة، لذا عمل على منح مجلة من 

 .اء عملهم، ويف نفس الوقت فرض على املكلف بالضريبة عدة التزاماتالصالحيات لألعوان املراقبني تيسريا ألد
ولكن باملوازاة مع هذا وتفادياً لتعسف اإلدارة اجلبائية، عمل املشرع اجلبائي على محاية املكلف مبنحه مجلة من 

 .بإجراءات التقومي أوء تلك املتعلقة بسري التحقيق،الضمانات، سوا
 
 

 

      

                       



 

                                                    
                                            

 

 

وق لبي بإيمانه ويسر لي أمري إلنجاز هذا العمل   بعلمه،الحمد هلل الذي أنار دربي بنوره وطريقي  

 .المتواضع

والذي أهديه إلى من تشكلت أعضاء جسدي في رحمها والتي هي أغز من نفسي بعد اهلل ورسوله  

والتي ترعرعت في أحضانها  إلي أمي حبيبة ق لبي وإلى أقوي روح أمدتني بالقوة في هذه الحياة  

، ، عائشة    سعاد" أبي رحمه اهلل و إلي من شاركوني نسمة الحياة و أوقدوا فيا بذرة األمل إخوتي  

حياتي يا أجمل  الق لب الرحيم وسندي في    ة  و الأنسي صاحب" نسمياي،مصطفي،عز الدين،ليندةو 

امك    اهدلم تل ت  فصدق القول رب أخ" ق ادي يسمينة فتيحة  "وردة عزيزتي الغالية و رفيقة دربي  

ثامر  ،أالء ،  هديل ،محمد ، ماريا   مهدي أمين ،سرين ،إبراهيم ،" إخوتي  أوالدحياتنا  و إلي بذور  

 . حفظهم اهلل  " ،رتاج  

و إلى  كل أفراد العائلة و األصدق اء و كل من ساعدنا و لم يبخل علينا من النصائح و التوجيهات  

 . طيلة انجاز هذه المذكرة

و إلى كل من رافقنها في الدرب الجامعي من أساتذة عامة و  خاصة أستاذي و مؤطري األستاذ  

و طالب أطال اهلل في عمرهم بمزيد من   "بن زيدان الحاج  دكتور" و"بوشيخي بوحوص  " القدير  

 .العطاء و سالم على المرسلين و الحمد هلل رب العالمين  

I 



             

                                                   
﴿ لئن شكرتم ألزدنكم  ﴾:ق ال اهلل تعالى    

﴿ ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ﴾:و ق ال رسوله الكريم                     
 

را مباركا على هذه النعمة  وجل و جزيل الشكر له و نحمده كثي ف الحمد كله هلل عز*

. و النافعة نعمة العلم و البصيرة  الطيبة  

اطال  مالية و المحاسبة  الالعلوم    الكرام قسم    ألساتذتنامن الواجب علينا الشكر الجزيل   

ستاذي الكريم المشرف على  أاهلل في عمرهم بمزيد من الخير و العطاء ،و اخص بالذكر  

 ،الذي لم يبخل علي "دكتور بن زيدان الحاج" و"بوشيخي بوحوص  "هذه المذكرة  

بعطائه و سخاء نصائحه و توجيهاته التي اف ادتني كثيرا في انجاز هذا البحث ف لك مني  

كر و خالص االحترام و التقدير و دمت الشعاع المنير جزاك اهلل كل خير ، جزيل الش  

وال ننسى ايضا الشكر لمن ساهم و لو بنصيحة  و شارك معنا من قريب او بعيد في انجاز  

و الى كل االصدق اء و النفوس الطيبة الى من وسعتهم ذاكرتي و  هذا العمل المتواضع  

.  لم تسعهم مذكرتي    

 

  وهيبة  حف اني           
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 مقدمة   
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 ترجوها اليت األهداف لتحقيق املالية سياستها يف الدولة إليها تلجأ اليت األدوات أهم من الضرائب تعترب       
 الدولة تسعى وسيلة وإمنا ذاهتا حبد غاية لذلك وفقا الضريبة تعد فلم تنموية، أو اجتماعية أو اقتصادية سواء كانت

 واستمراره املفهوم هذا دميومة قتصادية،لكناإل وأهدافها االجتماعية غاياهتا وحتقيق سياساهتا تطبيق إىل خالهلا من
 .الضريبية لواجباهتم املكلفني استجابة مبدى مرهون

 الضريبية تصرحياهتم بتقدمي للمكلفني النسبية احلرية حيث مينح تصرحيي اجلزائري نظام الضرييب النظام أن ومبا 
 لإلدارة منح اجلزائري املشرع أنفسهم، ولذلك فإن تلقاء من احلقيقية ومداخليهم نشاطاهتم بشكل يوافق املكتتبة
 تكون األحيان من الكثري يف لكوهنا التصرحيات تلك مراقبة هبدف الالزمة القانونية والتنظيمية الوسائل كل اجلبائية

 التملص لغرض النية سوء أو النية حسن عن سواء إعدادها أثناء املرتكبة نظرا لألخطاء صادقة، وغري صحيحة غري
 .الضرييب بالتهرب وهو ما يطلق عليه الضريبة دفع من

 بية اليت جيب ان تتصف باملوضوعيةترتكز التصرحيات اليت يقدمها املكلف بالضريبة على املعلومات احملاس
  .اسبيةجودة املعلومات احملبـ وهذا ما يسمىواملصداقية الالزمتني لتعكس الوضعية املالية احلقيقية للمكلف 

البحث عن اخلصائص واملواصفات اليت جيب توفرها يف يقودنا احلديث عن جودة املعلومات احملاسبية اىل 
عاملني املعلومات احملاسبية حىت تتصف باجلودة من أجل حتقيق الغرض املنشود منها واالعتماد عليها من طرف املت

 . االقتصاديني كل فيما خيصه
اليت  واألخطاءوذلك بسبب انتشار التضليل مهمة صعبة،معلومات حماسبية تتصف باجلودة  لىاحلصول ع أن مباو 

بحث عن مصداقية تلك املعلومات من الضروري على املتعاملني املعنيني ال أصبحري متعمدة غ تكون متعمدة أو
الضريبية  اإلدارة ارسهااليت مت وموضوعيتها وذلك بإجياد وسائل رقابية خمتلفة،ومن بني هاته الوسائل الرقابة اجلبائية

ومستوى حجم الكتشاف النتائج احملققة  وإمناليس لغرض احلرص على احلصول على جودة املعلومات احملاسبية 
املعلومات  إىلباللجوء  إالوال يتم ذلك وذلك لتحديد الوعاء الضرييب احلقيقي ،النشاط وحتديد عناصر أخرى

ن تكون تلك أالضريبية وبالتايل احلرص على  اإلدارةو املستخرجة من طرف أ احملاسبية املقدمة من طرف املكلف
 :البحث كما يلي إشكاليةومن هذا املنطلق ميكننا صياغة املعلومات ذات جودة ،

 :البحث إشكالية
 ؟تحسين جودة المعلومات المحاسبية الرقابة الجبائية في دور هوما  - 
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 :للبحث الفرعية األسئلة
 :التالية الفرعية األسئلة إىل السابقة اإلشكالية حتليل ميكن

 جودهتا؟ مواصفات هي وما املعلومات احملاسبية ذات جودة أنمىت نقول -1
 اليت تقوم عليها؟ واإلجراءاتوسائل المفهوم الرقابة اجلبائية وماهي  ما2-

 ؟احملاسبيةسني من جودة املعلومات من أي ناحية تساهم الرقابة اجلبائية يف حت3- 
 :البحث فرضيات

 :التالية الفرضيات من البحث هذا إعداد يف انطلقنا
الوضعية  الضريبية يف عملية التحقيق احملاسيب لتحديد اإلدارةالذي تعتمد عليه  األساسملعلومات احملاسبية هي ا-1

 .املالية احلقيقية للمكلف
 .ذات جودة أهناتستويف املعلومات احملاسبية شروط معينة للقول  أن جيب-2
 .راقبة تصرحيات املكلفني كامل الصالحيات ملالضريبة   اإلدارة نحللرقابة اجلبائية قاعدة قانونية مت-3
 احملاسبيةاملعلومات وحتسني ووسائلها يف مراقبة وفحص  أدواهتافعالية الرقابة اجلبائية على مدى فعالية  ترتبط-4

 .اليت تتضمنها التصرحيات
 :البحث أهداف
 :يلي ما موضوع البحث إىل حتقيق يهدف

 .توضيح وشرح امليزات اليت متنح املعلومات احملاسبية صفة اجلودة -1
 .املتخذة لذلك واإلجراءاتاملكلفة بالرقابة اجلبائية واهم الوسائل  األجهزةبراز إ-2
 .اجلبائية التصرحيات خالل من احملاسبية واملعلومات اجلبائية الرقابة بني العالقة توضيح-3
 .احملاسبية املعلومات جودة من التحسني يف اجلبائية الرقابة تلعبه أن ميكن الذي الدور إىل االنتباه لفت-4
 .ياجلبائ التهرب مكافحة خبالف اجلبائية للرقابة اخلفية األخرى األدوار إبراز-5
 .واالقتصادية الرقابية أمهيتها على والتأكيد اجلباية عن الشائعة السلبية النظرة تغيري-6
 .كيف ميكن إرساء آليات فعالة للرقابة اجلبائية حىت جتعلها تلعب الدور الفعال يف وحتسني املعلومات احملاسبية-7

 :الموضوع اختيار أسباب
 :اليت دعت الختيار املوضوع  األسبابمن ابرز 

 .مواضيع اليت حتمل الطابع اجلبائيلل امليول الشخصي-1
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 .وخاصة يف جمال الرقابة اجلبائية الدراسات اجلبائية عموما إثراءحماولة -2
وسيلة ملكافحة ذلك وهي الرقابة  أهم نبني أنارتأينا انتشار ظاهرة التهرب الضرييب يف اجلزائر الستفحال و نظرا -3

 .اجلبائية
 .الظاهرة من اجل إثراء معارفنا الفضول و حب التطلع ملعرفة خفايا-4
 .توافق هذا البحث مع ختصصنا-5

 :البحث أهمية
 بشكل العمومية اخلزينة ومتويل عام بشكل الوطين االقتصاد يف الضريبة حتتلها اليت املكانة أمهية البحث يف تتجلى  

 إىل حتتاج عاملية اقتصادية ظاهرة أصبحت أهنا درجة إىل الضرييب التهرب ظاهره الستفحال نظرا خاص،وكذلك
 وردعية رقابية كوسيلة اجلبائية الرقابة وإجراءات آليات دراسة إىل دفعنا الذي األمر ملكافحتها،وهو سبل إجياد
حدهتا وذلك من خالل مراقبة وفحص املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها  من والتقليل الضرييب التهرب ظاهرة حملاربة

  .تصرحيات املكلفني املقدمة لإلدارة الضريبية 
 :حدود البحث

التطبيقية فكانت الدراسة على  أمايف اجلزائر، جاءت الدراسة النظرية على واقع الرقابة اجلبائية:الحدود المكانية-
 .تغامنمستوى مركز الضرائب لوالية مس

 أربعمتت دراسة امللفات اخلاضعة للرقابة اجلبائية يف الفرتة اليت حددها القانون اجلبائي وهي :ةالزماني الحدود-
 :يتنت فرتة دراسة امللف املختار كاألكاو  (حق االستدراك)سنوات يف اطار 

 .2214إىل  2211من :المحاسبيالتحقيق 
 :البحث منهجية

 صحة اختبار أجل البحث،ومن إشكالية تعكس واليت ،و ذلك حماولة منا اإلجابة عن التساؤالت املطروحة 
خالل  منكان من الضروري التقرب أكثر إىل اجملال لنقل الصورة احلقيقية للرقابة اجلبائية،أعاله، املذكورة الفرضيات

 استخدامه يتم للبحث،حيث الوصفي املنهج اختيار مت فقدالقانونية،التطرق إليها من الناحية النظرية و اإلجرائية و 
 مث التطبيق امليداين و العملي.اجلبائية جبودة املعلومات احملاسبية وكذا الرقابة املتعلقة النظرية املفاهيم إىل يف التطرق

 وذلك إلثباتيها و هذا لتحقيق األهداف اليت نسعى الوصول إلالتحليلي،و معتمدين على األسلوب الوصفي 
 .مستغامن لوالية الضرائب مركز االختيار على وقع وللقيام بذلك العملية الناحية من النظرية الدراسة نتائج
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 :تقسيم البحث
 :مت تقسيم هذا البحث إىل ثالثة فصول على النحو التايل

 النظرية اجلوانب خمتلف إىل الفصل هذا يف التطرق مت النظري للمعلومات احملاسبية وجودهتا اإلطار األول الفصل
 ماهية املعلومات األول املبحث يف تناولنا مبحثني إىل بدوره قسم وجبودهتا،حيث احملاسبية باملعلومات الصلة ذات

 الثاين املبحث ،أما(احملاسبية املعلومات نظام)ينتجها  الذي النظام إىل ومستخدميها واإلشارة أنواعها احملاسبية،مث
 ألهم فيها،وتعرضنا مؤثرة وعوامل حمددات من هبا يتعلق وما احملاسبية املعلومات جودة عن حديثلل فقد خصص

 .املالية والقوائم التقارير وهي احملاسبية املعلومات أنواع
 بدوره الفصل هذا لقد قسمو القانوين والتنظيمي للرقابة اجلبائية  فلقد تطرقنا إىل دراسة اإلطار الثاين  الفصلأما 
 عرفنا فقد املبحث الثاين يف عامة،أما القانوين للرقابة اجلبائية بصفة اإلطار عاجلنا منه األول فيف مبحثني إىل

  (.و احمللية الوطنية)ياجلبائ الرقابة مبصاحل
 خصص احملاسبية املعلومات جودة حتسني مستغامن يف لوالية الضرائب ركزمب اجلبائية الرقابة دور الثالث ويف الفصل

اجلبائية،وهو مركز  الرقابة مصاحل من مصلحة حول متحورت التطبيقية،واليت للدراسة البحث من الثالث الفصل
 هبذا املركز و هيكله التعريف األول يف مبحثني،تناولنا إىل الفصل هذا قسم ،حيثمستغامن لوالية الضرائب

 اجلبائية الرقابة لطرق ميدانية حاالت درسنا فقد للمبحث الثاين بالنسبة ،أماهمهام توضيح إىل نظيمي بإضافةتال
كتحقيق    احملاسبة يف التحقيق طريقة وفق معاجلتها حالة متت تناولنا ،حيثا املركزهذ مستوى على املنتهجة

 اكتشاف من عنها نتج وما سنوات أربع آلخر تعود واليت املعين باملكلف املتعلقة احملاسبية املعلومات لكل لشاملا
 للمكلف احملاسبية املعلومات جودة مدى يف التحقيق يف العينة أسلوب يتبع ،والذيالتجاوزات و األخطاء لعديد
 املستهدفة والرسوم الضرائب أنواع حيث من أو معلوماهتا جودة يف بالتحقيق املعنية املدة حيث من سواء املعين

 .الكل على ينطبق فهو اجلزء على ينطبق ما أن فكرة من ينطلق مبالغها،وهو يف بالتحقيق
 



 :البحث ملخص

 ا ماذنفسها،وه املؤسسة املعنية من انطالقا يكون هبا املهتمة األطراف  إىل احملاسبية وإيصاهلا  املعلومات إنتاج إن 
 إىل يهدف إجراء الرقابة اجلبائية تعدو استخدامها، من الغايات ختالفإو  لتعدد األخرى ألغراض صاحلة جيعلها

اخلاضعني فهي تساهم يف  قبل املكلفني من هبا املصرح خاصة واحملاسبية عامة املعلومات صحة مدى من التحقق
 .حتسني االلتزام الضرييب ودلك ماينعكس على حتسني جودة املعلومات احملاسبية 

  :المفتاحية الكلمات
 .اجلبائي اجلبائية،التحقيق احملاسبية،الرقابة املعلومات احملاسبية،جودة املعلومات

Résumé: 
          La production de l'information comptable et le livrer à intéresses parles 
parties à être hors de l'institution en question elle-même, et qui le rend approprié 
à d'autres fins de la multiplicité, et de la différence se termine de l'utilisation est 
une mesure de contrôle fiscal visant à vérifier. 
         La validité de l'information et de la comptabilité autorisée par les 
contribuables assujettis à elle contribuer à l'amélioration de la responsabilité fiscale 
et il reflétera sur l'amélioration de la qualité de l'information comptable. 
 Mots-clés:  
 L'information comptable, la qualité de l'information comptable, contrôle fiscal. 
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