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 "شكر وعرفــــــــــــــان " 
 

يسعني أن أشكره على توفيقه  هذا البحث الذي عس ى أن يمثل فائدة لغيرنا و ال إتمامالحمد هلل الذي أعانني على 

 والدي على كل جميل و حسن صنيع.، ي و أذكر أهل الفضل علي بعد هللال

ليس ثم تعبير أقوى تأثيرا من كلمة الشكر نقولها اعترافا بالجميل، حيث أتوجه بخالص الشكر و التقدير إلى 

التي                 على توجيهاتهم و نصائحهم القيمة "نسمن فاطمة  " األستاذةو "شاعة عبد القادر "األستاذ املشرف 

 فيهما و جعلها في ميزان حسناتهم .معرفتي العلمية، بارك هللا  إثراءأفادتني في 

 كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة املناقشة الذين شرفوني بقبول مناقشة املذكرة و تقييمها.

 إلى كل األساتذة الذين أشرفوا على تعليمنا من بداية مشوارنا الدراس ي إلى غاية هذه املرحلة.

ن إلى كل من ساهم بالتشجيع أو السؤال أو املساعدة قبل و كما ال يفوتني أن أتقدم بعظيم الشكر و وافر االمتنا

 أثناء إعداد العمل.
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 تمهيد :

 سين مستوى النمو و تمويل خزينتهالقد شهدت الجزائر عدة تغيرات في سياستها االقتصادية، وذلك من أجل تح

 حتماقتصاد السوق الذي ي إلى، ومن بين هذه التغيرات هي الدخول تطورةركب الدول امل إلىومحاولة الوصول 

عليها إعادة النظر في سياستها االقتصادية وفق املعايير الدولية، وذلك من خالل االحتفاظ بمواردها و ثرواتها و 

 البحث عن مصادر مالية جديدة بعيدة عن املوارد البترولية و الجمركية .

التي ترجوها سواء  األهدافالدولة في سياستها املالية لتحقيق  إليهاالتي تلجأ  األدواتتعتبر الضرائب من أهم و 

وسيلة تسعى الدولة  إنمافلم تعد الضريبة وفقا لذلك غاية بحد ذاتها و تنموية  أوكانت اقتصادية أو اجتماعية 

دى بم، لكن ديمومة هذا املفهوم و استمراره مرهون ياستها الداخلية و تحقيق أهدافهامن خاللها في تطبيق س

 ين بواجباتهم الضريبية.فاستجابة املكل

املتتبع لطبيعة النظام الجزائري يرى أنه يمنح الحرية للمكلفين بتقديم تصريحاتهم الضريبية املكتتبة  كما أن

تلك التصريحات و التأكد  بمراقبةالجبائية  اإلدارةبشكل يتطابق مع نشاطاتهم ومداخلهم الحقيقية، ثم تقوم 

سواء عن حسن نية أو سوء نية بهدف التهرب من  إعدادهااملرتكبة أحيانا أثناء  لألخطاءظرا من مدى صحتها، ن

 الضريبة .

التنظيمية و    الجبائية كل الوسائل القانونية لإلدارةوحفاظا على مصالح الخزينة العمومية منح املشرع الجزائري 

الضريبي أو التخفيف من حدته، وهذا النعكاساتها الالزمة بهدف استرجاع املال العام و مكافحة ظاهرة التهرب 

 السلبية على االقتصاد الوطني بشكل عام و الخزينة بشكل خاص.

ومن بين أهم وسائل الرقابة الجبائية لتحقيق أهدافها نجد التحقيق املحاسبي الذي يمارس من طرف أجهزة 

نية في املجالين الضريبي و املحاسبي ،بهدف محققين لديهم الكفاءة امله أعوان مختصة في الرقابة الجبائية و

التقليل من االغفاالت و التجاوزات املستعملة من طرف املكلفين بالضريبة و التي تعود سلبا على أموال خزينة 

يتمثل في تشجيع املكلفين  آخرالجبائية، كما لها هدف  اإلدارةالدولة وكذا تحسين العالقة بين املكلف و 

املحددة و معاقبة املكلفين الذين ال يلتزمون بواجباتهم  اآلجالاملبلغ الصحيح للضريبة في الحريصين على دفع 

 الجبائية.

الجبائية  اإلدارةالسابقة الذكر و التأكد من مدى تطابق التصريحات مع املعطيات املادية تلجأ  األهدافلتحقيق 

 بة الجبائية بمختلف وسائلها و أساليبها.الرقا إلى

 البحث :إشكالية 

 يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للدراسة في التساؤل التالي :على ذكر ما سبق و 

 رقابة الجبائية ؟ال في دعمالتحقيق املحاسبي  كيف يساهم                          
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 األسئلة الفرعية للبحث:

 يمكن تقسيم إشكالية البحث إلى األسئلة الفرعية التالية :

 ؟الجبائية في الجزائر ماهو شكل الرقابة -

 ؟ من هم األعوان املخولون للقيام بالتحقيق املحاسبي -

 الجبائية؟ اإلدارةكيف تتم عملية التحقيق املحاسبي لدى  -

 فرضيات البحث

  :لإلجابة على مجموعة األسئلة الفرعية السابقة التي تضمنتها اإلشكالية الرئيسية قمنا بوضع بعض الفرضيات

 ، الرقابة العامة ) الشاملة ( و الرقابة املعمقة .تتخذ الرقابة الجبائية في الجزائر شكلين  -

 إن املخول للقيام بالتحقيق املحاسبي هو كل عون يعمل باملديرية الفرعية للرقابة الجبائية . -

 و التقنيات. األدواتتعتمد عملية التحقيق املحاسبي على مجموعة من  -

 أهمية البحث : 

بها الضريبة في االقتصاد الوطني بشكل عام و في تمويل الخزينة  تمتعترجع أهمية البحث إلى املكانة التي ت  

لهذا نجد و يتجلى ذلك في حجم اإليرادات الجبائبة املوجهة لتحقيق األهداف املسطرة ، العمومية بشكل خاص، 

 فاءة من أجل الحرص على هذه املوارد .ذو ك و هياكل رقابية أن الدولة الجزائرية تخصص لها جهاز كامل

 البحث : دافأه

 نوجزها في مايلي : األهدافتحقيق جملة من  إلىيهدف هذا البحث  

 تسليط الضوء على الرقابة الجبائية في الجزائر من خالل التطرق إلطارها املفاهيمي، التنظيمي، و القانوني. -

 .إليهابيان أهمية الرقابة الجبائية وحاجة مستخدميها  -

 الدور الذي يمكن أن تلعبه الرقابة الجبائبة في التحسين من مداخيل الدولة . إلىلفت االنتباه  -

 توضيح العالقة بين الرقابة الجبائية و التحقيق املحاسبي من خالل التصريحات الجبائية املقدمة. -

 

 أسباب اختيار املوضوع:

 املساهمة في إثراء الدراسات الجبائية عموما و الرقابة الجبائية خصوصا.  -

 أهمية موضوع التحقيق الجبائي في مجال املحاسبة. -

في        الجبائية و مدى قدرته على دعم الرقابة الجبائية و املتمثلة  لألغراضالتطلع ألهمية التحقيق املحاسبي  -

 جاع حقوق الخزينة العمومية.مكافحة التهرب الضريبي و استر 
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 حدود الدراسة : 

 إن معالجتنا ملوضوع البحث جعلنا نرتبط بجانبين مكاني و زماني .

التي خضعت للتحقيق لدى مديرية  للمكلفين من امللفات الجبائبة ى ملفتنطبق دراستنا علمكاني حيث 

شخص طبيعي يعمل في بيع األجهزة فقد تمت دراسة ملف الضرائب لوالية مستغانم ، أما الحدود الزمانية 

 من اجل اإلملام بجوانب املوضوع . 2015إلى  2012سنوات من  أربعةحيث شمل التحقيق الكهرومنزلية بالجملة 

 صعوبات البحث :

 ال يخلو أي عمل من الصعوبات، ومن أبرز الصعوبات التي واجهناها :

من املديرية العامة للضرائب، مثل امللف الجبائي  واإلحصائياتصعوبة الحصول على املعلومات  -

 و ضيق الوقت . يق بتعدد الحجج منها السر املنهيللمكلف محل التحق

 املراجع و الكتب التي تتناول أدوات الرقابة الجبائية، مما دفعنا إلى االعتماد على القوانين .قلة  -

 الجبائية، مثل التحقيق املصوب في املحاسبة.عدم وجود دليل مفصل إلجراءات بعض التحقيقات  -

 الدراسات السابقة :

مدرسة الدكتوراه،  إطارأحالم بن صفي الدين، الرقابة الجبائية، مذكرة من أجل نيل شهادة ماجستير في  -

   .2014-2013كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه الدولة و املؤسسات العمومية ، جامعة الجزائر،

 ا البحث دراسة الرقابة الجبائية و اإلملام بجميع جوانبها ، خاصة ما من خالل هذلقد حاول الباحث 

. كما تناولت الدراسة مكونات الرقابة املعمقة من يتعلق بأشكال الرقابة الجبائية سواء الرقابة العامة أو املعمقة 

 الشاملة.تحقيق في املحاسبة ، التحقيق املصوب و التحقيق في الوضعية الجبائية 

(، 1999-2009في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر) أثرهابوشرى عبد الغني، فعالية الرقابة الجبائية و  -

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية، تخصص نقود مالية وبنوك، 

 . .2010-2011جامعة تلمسان،

ابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري و أثرها في مكافحة التهرب تبيين دور الرق إلىتهدف هذه الدراسة 

 اإلحصائياتاملختلفة للرقابة الجبائبة و لتحقيق ذلك تم جمع و تحليل  األنواعالضريبي، من خالل تطبيق 

 الرقابة الجبائية من مختلف هياكل اإلدارة الجبائية. الخاصة بنتائج

الجبائية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات سليمان عتير، دور الرقابة  -

نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير، تخصص محاسبة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 .2012-2011بسكرة ، محمد خيضر،

املكلفين بالضريبة، والتحقق من  األشخاصمفروضة على  كأداةالرقابة الجبائية  يتمحور موضوع الدراسة حول 

 مدى صحة املعلومات عامة و املحاسبة خاصة املصرح بها من طرف الخاضعين لها.
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لياس قالب ذبيح، مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير  -

و علوم   كلية العلوم االقتصادية و التجارية  في علوم التسيير ، تخصص محاسبة، قسم علوم التسيير ،

 .  2010-2011،بسكرة،التسيير، جامعة محمد خيضر

تعالج املذكرة موضوع مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية استنادا إلى واقع النظام الجبائي 

من بينها التهرب الضريبي، كما تهدف إلى محاولة  ،الجزائري و التحديات التي يواجهها و املعوقات التي تقف أمامه

 واحد ملكافحة هذه الظاهرة . أنعقابي في  و تجسيد آلية الرقابة الجبائية لكونها أسلوب وقائي

 : املتبع املنهج

ب املوضوع، حيث ناهج العلمية لإلملام بمختلف جوانمجموعة من امل تباعإن طبيعة املوضوع املدروس تقتض ي إ 

أهم خصائص الرقابة الجبائية و أهميتها و أشكالها، كما تم االعتماد على  إبرازتم االعتماد على املنهج الوصفي في 

املنهج التحليلي عند التعرض إلى إجراءات التحقيق املحاسبي باعتباره احد أدوات الرقابة الجبائية التي تخضع 

 تخدامها في تحقيق غايات الرقابة الجبائية .لقواعد و نصوص تشريعية، وكيفية اس

 .يداني و استعمال منهج دراسة الحالة في الجانب امل

 تقسيمات البحث :

ثالث فصول وقد سبقت هذه  إلىاملطروحة قسمنا بحثنا  اإلشكاليةدراسة علمية تحيط بجوانب  إلىللوصول  

 الفصول مقدمة عامة.

الفصل األول تم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف الجوانب النظرية التي ذات الصلة بالرقابة الجبائية، حيث 

اإلطار  و أشكالها أما املبحث الثاني تناول بدوره قسم إلى ثالث مباحث تناولت اإلطار املفاهيمي للرقابة الجبائية 

جانب  إلى         ائية و الضمانات املقدمة للمكلف بالضريبة حيث بين الحقوق املمنوحة لإلدارة الجب القانوني لها

 في املبحث الثالث.طار التنظيمي لإلدارة الجبائية إضافة إلى اإل واجباتهم اتجاه اإلدارة .

 

أما الفصل الثاني تعلق بالتحقيق املحاسبي من خالل تقديم مفاهيم حول التحقيق املحاسبي و أهميته ثم 

من تقديم مجريات التحقيق املحاسبي األعمال األولية للتحقيق ثم األعمال امليدانية من ثم االنتقال إلى توضيح 

ئج أما التعديالت و أخيرا تبليغ النتا إجراءتقييم املحاسبة،  إلى باإلضافةفحص املحاسبة مضمونا و شكال 

 املعمق في الوضعية الجبائية الشاملة . تحقيقبال من أشكال الرقابة املعروف املبحث األخير تناول شكل أخر

 

املحاسبي في  التحقيق إجراءات، و التي تمحورت حول يدانيةث من البحث خصص للدراسة املو الفصل الثال

، حيث شملت الدراسة أربع سنوات من بمستغانم الرقابة الجبائية و كانت الدراسة في املديرية الوالئية للضرائب

من أجل فهم تقنيات التحقيق ، حيث تم تقسيم الفصل إلى ثالث مباحث حيث تناول املبحث  2015إلى  2012

 نموذج عن إجراءات التحقيق املحاسبياألول نبذة حول املديرية الوالية للضرائب ، أما املبحث الثاني فقد تضمن 

ملبحث األخير فقد تمحور حول من تعريف باملؤسسة محل التحقيق إلى اإلشعار بالتحقيق ثم بداية التحقيق ، و ا

 و إصدار األوردة.          تعديالت الجديدة و إعداد التقرير إعالم املكلف بالو  تبليغ نتائج التحقيق النهائي



 

 

 

 

 

 : األول الفصل 

 الرقابة الجبائية 
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 مقدمة الفصل :

تعتبر  ألنهاتعتبر الرقابة الجبائية إحدى اإلجراءات الفعالة للمؤسسات و ملصالح الضرائب على حد سواء، 

النظام الذي يسمح لإلدارة الضريبية مراقبة التصريحات و معاينة األخطاء و النقائص و اإلعفاءات و كذا عدم 

ليل الوضعية الجبائية للمكلفين، فهي حاحترام التعليمات الجبائية من قبل املكلفين بالضريبة، و كونها تسمح بت

ومن جهة أخرى لردع املكلفين و تحسيسهم بالحضور  وسيلة فعالة تضمن مصلحة الخزينة العمومية من جهة

 ينعكس على سلوكياتهم و تصريحاتهم اتجاه التزامهم الضريبي . الدائم إلدارة الضرائب، وهذا ما

  :وهي مباحث ثالث إلى الفصل هذا بتقسيم قمنا الجبائية الرقابة على أكثر التعرف وبغرض

 . اإلطار املفاهيمي للرقابة الجبائية املبحث األول : ➢

 .اإلطار القانوني للرقابة الجبائية املبحث الثاني : ➢

 .اإلطار التنظيمي للرقابة الجبائيةاملبحث الثالث :  ➢
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 املبحث األول : اإلطار املفاهيمي للرقابة الجبائية

         الضرورية ملكافحة ظاهرة التهرب الضريبي و تكتس ي أهمية بالغة  اإلجراءات أهمتعتبر الرقابة الجبائية من  

 بمداخليهانه يمنح الحرية النسبية للمكلف بالضريبة في التصريح  أي ،الن النظام الجزائري نظام تصريحي نظرا 

و  يكون املكلف بالضريبة نزيها عند تصريحه باملعلومات الخاصة بمداخله أنمن تلقاء نفسه  لذلك يفترض 

الجبائية التي  اإلدارةيث يبرز هنا دور حن تكون له القدرة على تبرير تلك املعلومات عند مطالبته بذلك بأنفقاته و 

خارجية ووفق ر مصاد إلىتعمل على مراجعة تلك التصريحات و التأكد من مدى صحتها و مصداقيتها باالستناد 

 .خطوات منظمة كل هذه الخطوات تعرف بالرقابة الجبائية 

 املطلب األول : مفهوم الرقابة الجبائية 

وبالرغم من هذا التعدد إال أن مغزاها ينحصر في كونها تلك اإلجراءات التي  ،هناك عدة تعاريف للرقابة الجبائية   

الجبائية بغرض التأكد من صحة التصريحات املقدمة من طرف املكلف بالضريبة و قبل التطرق  اإلدارةتقوم بها 

 .تعريف الرقابة  إلىنتطرق  أنإلى مفهوم الرقابة الجبائية يجب 

 أوال/ تعريف الرقابة :

أنها " فحص لتصريحات و كل سجالت ووثائق و مستندات املكلفين بالضريبة الخاضعين لها، سواءا  على تعرف

 . 1"أكانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية وذلك بقصد التأكد من صحة املعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية

السلطة املخولة لالدارة الجبائية بمراقبة التصريحات و الوثائق املستعملة كما يمكن تعريفها أيضا على أنها " 

لتجديد كل ضريب أو رسم أو حق أو اتاوة، من أجل اكتشاف النقائص و تصحيح االخطاء املرتكبة من طرف 

 .2" املكلفين بالضريبة 

لها الحق في  أعلىالرقابة هي اإلشراف و الفحص و املراجعة من جانب سلطة  أنكتعريف شامل للرقابة نجد  و

و                    التعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة و كشف نقاط الضعف و االنحرافات و االختالفات 

  .تصحيحها

 

 

 ثانيا/ تعريف الرقابة الجبائية : 

                                                           
 . 233ص، 1994 ،األولىالطبعة ، سكندريةإل ا دار النهضة العربية،املالية،  السياسة وعبد املنعم فوزي، املالية العامة   1
 . 11، ص 2011-2010الجبائي الجزائري، الجزائر،الطبعة الثانية،مصطفى عوادي، يونس زين، الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام   2
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الجبائية من التحقق  اإلدارةالرقابة الجبائية : "هي الوسيلة التي تمكن   Claude laurentعرف الباحث  :1تعريف 

 .1التي تمت مالحظتها "  األخطاءوتسمح لها بتصحيح  ،واجباتهم الجبائية  أداءبان املكلفين ملتزمين في 

ام بالضريبة بالنظمراقبة مدى التزام املكلف ألجل متابعة و الجبائية  لإلدارة"هي السلطة املمنوحة  :2تعريف 

املحافظة على موارد الخزينة العمومية و كذلك تحقيق العدالة االجتماعية بين املكلفين الجبائي و الضريبي و 

 .2بالضريبة " 

و              " الرقابة الجبائية هي تشخيص محتوى الكتابات املحاسبية بما يتالءم مع القانون الجبائي  : 3تعريف 

 . 3و التصريحات املقدمة " اإلثباتاتالتحقق من هذا املحتوى مع 

فحص لتصريحات وكل سجالت و مستندات هي : "مما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للرقابة الجبائية   

املكلفين بالضريبة الخاضعين لها، سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية، و ذلك بقصد التأكد من صحة 

 .4لتي تحتويها ملفاتهم الجبائية"املعلومات ا

 أهداف الرقابة الجبائية  املطلب الثاني :

 يمكن تلخيص األهداف التي تسعى الرقابة الجبائية لتحقيقها في النقاط التالية :     

 الهدف القانوني : .1

لذا و  ،األنظمةبحيث يتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات املالية للمكلفين القوانين و  

حرصا على سالمة هذه األخيرة تركز الرقابة الجبائية على مبدأ املسؤولية و املحاسبة ملعاقبة املكلفين بالضريبة 

 .5عن أية انحرافات أو مخالفات يمارسونها للتهرب من دفع مستحقاتهم "

 

 

 

 

 الهدف املالي و االقتصادي : .2

                                                           
1 Claude laurent ,contrôle fiscal la vérification personnelle ,bayeusaine , France, 1995, p13 . 

 . 11، ص 2009 بدون طبعة،،الجزائر ،مطبعة مزوار ، في النظام الضريبي الجزائري  مصطفى عوادي ، الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة 2
3 Ahmed Hamini, l’audit comptable et financier , Edition Berti , Algérie ,2001, p 172. 

املالية و  األزمةللملتقى العلمي حول  منشورة ، حالة الجزائر، مداخلةاألزمة أثارالرقابة الجبائية للحد من  آلياتمقترح لتفعيل  إطاربوعالم ولهي، نحو   4

 . 6،ص 2009،أكتوبر 20-21الجزائر، يومي  االقتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف،
 . 166، ص 2000 ،بدون طبعة ،عمان ،دار امليسر للنشر،املالية العامة و النظام املالي في اإلسالم، مد حسن الوادي، زكرياء أحمد عزاممح  5
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األموال العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات تهدف الرقابة الجبائبة إلى املحافظة على  

أن  إذ، مما يؤدي إلى الرفاهية االقتصادية للمجتمع الخزينة العمومية, وبالتالي زيادة األموال املتاحة لإلنفاق

 . 1االقتصادية للرقابة الجبائية موجودة ضمن العالقة املركبة بين االقتصاد و الجباية األهداف

 : 2في و يتمثل الهدف االجتماعي :    .3

مبدأ أساس ي لالقتطاعات و املتمثلة في  بإرساءق العدالة الجبائية بين املكلفين بالضريبة وهذا حقيت -

 وقوف جميع املكلفين على قدم املساواة أمام الضريبة .

 . منع و محاربة انحرافات املمول بمختلف صورها و تحضيره في تحمل واجباتهم تجاه املجتمع -

  الهدف اإلداري : .4

الضريبية من خالل الخدمات و املعلومات التي تقدمها، كالتي تساهم  لإلدارةتؤدي الرقابة الجبائية دورا هاما 

 :3بشكل حيوي و كبير في زيادة الفعالية كاألداء، و التي يمكن تحديدها في النقاط التالية 

و الخلل ي التشريعات املعمول بها، يساعد اإلدارة  تساعد الرقابة الجبائية على التنبيه إلى أوجه النقص -

 الجبائية على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

تحديد االنحرافات ككشف األخطاء، وهذا يساعد اإلدارة الجبائية في املعرفة و اإلملام بأسبابها كتقييم  -

 نجم عن ذلك.األثر املالي ، و بالتالي اتخاذ القرارات املناسبة ملواجهة املشكالت التي ت

 .تسمح عملية الرقابة الجبائية بإعداد اإلحصائيات مثل نسب التهرب الضريبي  -

 

 

 

 

 

 : أشكال الرقابة الجبائية  لثاملطلب الثا

                                                           
 متطلبات ضمن مقدمةمنشورة  مذكرة الضريبي، التهرب ظاهرة من الحد في دورها و الجزائر في الجبائية الرقابة إجراءات و آليات بلقاسم ، المية آيت  1

 .32، ص 2013-2014الجزائر،البويرة، التسيير،جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم شهادة املاستر ،كلية نيل
 .203 -202:ص -ص،2009الطبعة األولى،  ،الجزائر، منور اوسرير ، جباية املؤسسات، الشركة الجزائرية بوداد،حمو محمد  2
 مداخلة، الجزائر حالة على بالتطبيق نتائجها و لحوكمت أعمالها املالية املؤسسات و البنوك قطاع على الجبائية الرقابة ترشيد ، عجالن العياش ي  3

 جامعة،التسيي علوم و االقتصادية العلوم كلية، العاملية الحوكمة و الدولية االقتصادية و املالية األزمة حول  الدولي العلمي للملتقىمقدمة  منشورة

 .03،ص   2009أكتوبر21-20 ،الجزائر،يوميسطيف عباس فرحات
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                    كما يمكن أن تكون معمقة ،يمكن أن تباشر بطريقة مجملة ،إن مراقبة ومراجعة التصريحات الجبائية 

 : كاألتيوهي  ،حسب التدرج أشكاالتأخذ الرقابة  و

 رفي الجزائ ( : أشكال الرقابة الجبائية (1-1شكل رقم ال

 
 

ة و سليمان عتير، دور الرقابة في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير،كلية العلوم االقتصادية و التجاري املصدر :

  .113ص ، 2012-2011علوم التسيير، قسم علوم التسيير ، تخصص محاسبة ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 )الشاملة(: العامة الرقابة (1

الجبائية، داخل مكاتب مفتشيات الضرائب بشكل دوري دون  اإلدارةيقصد بها الرقابة التي تتم من طرف أعوان 

أبحاث خاصة، وتنجز هذه العملية داخل املفتشية التي بحوزتها امللف الجبائي، واستنادا على  إجراءالتنقل أو 

 .1الشكلية و الرقابة على الوثائق  الوثائق املوجودة فيه، حيث تتخذ شكلين أساسين وهما: الرقابة

 : الرقابة الشكلية -

املادية املوجودة في  األخطاءيقصد بهذا النوع من الرقابة ذلك املتعلق بالعمليات التي تقوم بتصحيح    

وتقوم كذلك ،التصريحات املقدمة ) أخطاء الحساب، املعدالت( و كذلك التأكيد من عناوين املكلفين وهويتهم

 ، فيما يخص مثال الرسم على النشط الصناعي  الثالثيةاملعطيات املقدمة في التصريحات الشهرية أو  بمقارنة

                                                           
 ،كلية الحقوق، مدرسة الدكتوراه الدولة و املؤسسات العمومية،مقدمة لنيل شهادة ماجستير منشورة مذكرة أحالم بن صفي الدين، الرقابة الجبائية،  1

 . 10،ص 2014-2013جامعة الجزائر،
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أو        و التجاري ، و الرسم على القيمة املضافة ، و التصريحات السنوية املتعلقة بالضريبة على أرباح الشركات

هذه الرقابة ال تتطلب معرفة معمقة  و الجبائية ةاإلدار مع املعلومات التي بحوزة  ،اإلجماليالضريبة على الدخل 

 . 1األخطاء من أجل تسهيل معالجتها آليا لة أو معقدة فهي تسمح فقط بتصحيحتلزم بإجراءات ثقي باملحاسبة و ال

  :الرقابة على الوثائق -

                 تقوم الرقابة على الوثائق بالفحص الشامل و الدقيق للتحقق من جميع تفاصيل املعلومات املصرح بها 

و التأكد من سالمتها من خالل مقارنتها مع املعلومات و الوثائق املوجودة داخل اإلدارة الجبائية، وتعد هذه 

و                       الرقابة اإلجراء الثاني الذي تقوم به اإلدارة الجبائية بعد الرقابة الشكلية و تشمل جميع األعمال 

كتب حيث يقوم املراقب بإجراء فحص شامل للتصريحات الجبائية الفحوصات الدقيقة التي تتم على مستوى امل

املكتتبة من طرف املكلفين و مقارنتها باملعلومات و الوثائق الخاصة باملكلف و املوجودة مسبقا لدى اإلدارة 

 . 2الجبائية

ة الفحص يمكن إن هذا النوع من الرقابة يهدف إلى اكتشاف املتهربين من دفع الضريبة و املتبعين و بعد عملي

 للمراقب مطالبته بتزويده بمعلومات وان ألزم األمر بتبريرات .

 :الرقابة املعمقة  (2

املراقبين الجبائيين من خالل التدخالت املباشرة لالماكن  االتي يقوم به اإلجراءاتتتمثل هذه الرقابة في جملة      

هو موجود على طابقة ما صرح به املكلفون مهم أمو  التي يزاول فيها املكلفون نشاطهم من اجل التأكد من صحة

أرض الواقع، وذلك من خالل الفحص امليداني للدفاتر املحاسبية و جميع الوثائق امللحقة، ومحاولة الكشف عن 

 : 3احتماالت التهرب و تتم من خالل ثالثة وسائل هي كالتالي 

 : (VP)الفحص املصوب في املحاسبة  -

                يعد التحقيق تحقيقا محاسبيا مصوبا إذا اقتصر التحقيق املحاسبي على نوع أو عدة أنواع من الضرائب    

أو مجموعة من العمليات أو املعطيات املحاسبية املتعلقة بفترة  ،كل الفترة الغير املتقادمة أو جزء منها أو شمل

 تقل عن سنة جبائية. 

، و املقنن في  2008لسنة  انون املالية التكميليقمن  22التحقيق املصوب في املحاسبة املؤسس بأحكام املادة   

                       عة مكرر من قانون اإلجراءات الجبائية هو إجراء مراقبة مصوبة، أقل شمولية ، أكثر سر  20املادة 

                                                           
في علوم التسيير، تخصص محاسبة و مراجعة،كلية  لنيل شهادة ماستر منشورة الرقابة الجبائية ، مذكرة إطاروسيلة حميش ي ،التدقيق املحاسبي في   1

 . 48، ص 2014-2013، الجزائر،البويرة ،االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير،جامعة أكلي محند أولحاجالعلوم 

مقدمة لنيل شهادة املاجستير منشورة (،مذكرة 2009-1999بوشرى عبد الغني، فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر)  2 

الجزائر،                         االقتصادية،تخصص نقود مالية و بنوك، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة تلمسان،في العلوم 

 . 118،ص 2011-2010
 2011بدون طبعة، الجزائر، ،الجميلحي املنظمة  ،الجزائري، مطبعة صخري في النظام الضريبي ب الضريبي رحال نصر ، الغش و التهر  ،عوادي  مصطفى 3

 . 13ص ،
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عني فحص الوثائق التوضيحية و املحاسبية لبعض أنواع هذا التحقيق ي وذو نطاق من التحقيق املحاسبي.

 .1الضرائب و التي تخص فترة محدودة تقل عن سنة محاسبية

 : 2يخضع هذا النوع من التحقيق لجملة من الشروط التي يجب مراعاتها و احترامها، وهي كالتالي ➢

املكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق  إعالمالتحقيق املصوب في املحاسبة دون  إجراءال يمكن الشروع في -

بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و التزامات املكلف بالضريبة  إشعاربالتحقيق مقابل  إشعارأو تسليم  إرسال

( أيام، ابتداء من تاريخ استالم هذا 10املحقق في محاسبته،على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدته)

 .اإلشعار

، أن تستغرق مدة التحقيق في عين املكان، في الدفاتر و الوثائق أكثر من اإلجراءالن ال يمكن تحت طائلة بط-

 شهرين .

 اإلشعارمالحظاته أو قبوله، ابتداءا من تاريخ تسليم  إلرسال( يوما، 30يتمتع املكلف بالضريبة بأجل ثالثين) -

 .التقويم بإعادة

إن ممارسة التحقيق املصوب ال تمنع اإلدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق املعمق في املحاسبة الحقا و -

الفترة التي تمت فيها املراقبة، ولكن يجب أن تأخذ بعين االعتبار الحقوق املطالب بها نتيجة إلعادة  إلىالرجوع 

 التقييم عند التحقيق املصوب.

 :(VC) التحقيق في املحاسبة -

هو مجموعة العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية املكتتبة من طرف املكلف بالضريبة,       

الدفاتر التجارية الواجبة  إالمهما كانت طريقة حفظها حتى ولو كانت بطريقة معلوماتية وفحص محاسبته )

 . 3مصداقيتها  يتسنى معرفة مدى حتىمن مدى مطابقتها مع املعطيات املادية وغيرها  التأكدقانونا ( و 

 التحقيق في املحاسبة بالتفصيل في الفصل الثاني . إلىو سنتطرق 

 :(VASFE) الشاملة ملعمق في الوضعية الجبائيةالتحقيق ا -

             يقصد به مجموعة العمليات التي تستهدف الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي للمكلف بالضريبة 

يستلزم هذا اإلجراء مقارنة و و الدخل املصرح به أي بصفة عامة, التأكد من التصريحات على الدخل العام 

حالة خزينته و كذا املتعلقة بسياق الحياة  ،املكلفاملداخيل املصرح بها باملداخيل املستنتجة من وضعية أمالك 

 . 4لسائر أفراد أسرته

 اإلطار القانوني للرقابة الجبائية  املبحث الثاني :

                                                           
ص   ،2013منشورات ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، 1

13. 
 . 12 مكرر،ص 20املادة ، 2017قانون اإلجراءات الجبائية،  للضرائب، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة املالية، املديرية العامة  2
 . 10ص نفس املرجع السابق، ،1- 20املادة 3
 .31ص،مرجع سبق ذكره ،ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة  4
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ومنح لإلدارة عدة حقوق و صالحيات لتأدية مهامها في  ،للرقابة الجبائية إطار تشريعي حدده لها القانون الجبائي  

 شروط قانونية محددة.

                                                                                                             املطلب األول : الحقوق املمنوحة لإلدارة الجبائية 

 منح املشرع الجزائري لإلدارة الجبائية جملة من الحقوق و السلطات املتمثلة فيما يلي :

 حق الرقابة : .1

فقد منحت ملصالح اإلدارة الجبائية الحق في القيام بمختلف من قانون اإلجراءات الجبائية  18حسب نص املادة 

جل تأسيس كل ضريبة أو أأنواع الرقابة الجبائية سواء الرقابة على التصريحات أو املستندات املستعملة من 

و التي                   التي ليست لها صفة التاجر  كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على املؤسسات و الهيئات،رسم 

 لإلدارةتقدم  أنيتعين على املؤسسات و الهيئات املعنية ،تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها

بالضرائب حق الرقابة ليس محدودا فقط ،الدفاتر و الوثائق املحاسبية التي تتوفر عليها ،الجبائية بناءا على طلبها

 . 1التسجيلو  أيضا إلى الحقوق غير املباشرة و الرسوم املباشرة, ولكن يمتد

 : حق االطالع .2

             الوثائقبواسطته يمكنهم االطالع على مختلف هو احد الحقوق التي منحها املشرع ألعوان اإلدارة الجبائية ف 

بغية الحصول على أكبر قدر من املعلومات  معه،، الذي هو بصدد التحقيق و املستندات الخاصة باملكلف

 . 2الكافية ألداء مهمة التدقيق

من قانون اإلجراءات الجبائية " يسمح حق االطالع قصد تأسيس وعاء  45وقد أشير إلى هذا الحق في نص املادة 

وتحصل  ،وسيلة حفظهاالضريبة ومراقبتها ألعوان اإلدارة الجبائية بالحصول على املعلومات و الوثائق مهما كانت 

الهيئات املالية  –املؤسسات الخاصة  –من قبل ثالث أصناف من األشخاص أو الهيئات وهم : اإلدارات العمومية 

 .3السلطة القضائية " –

  حق املعاينة و الحجز : .3

و  ،يأتي هذا الحق ليدعم ترتيبات حق الرقابة املعمول به من قبل اإلدارة الجبائية في حالة ثبوت محاولة غش 

"فانه يجوز ألعوان اإلدارة الجبائية القيام بكل من قانون اإلجراءات الجبائية  23و  22حسب نص املادة 

ية للمكلفين بالضريبة قصد البحث والحجز على التحقيقات و املعاينات التي تبدو لهم ضرورية في املحالت املهن

                                                           
 . 9قانون اإلجراءات الجبائية ،مرجع سبق ذكره،ص ، 18املادة   1
 . 28وسيلة حميش ي، مرجع سبق ذكره ،ص  2
 .  23قانون اإلجراءات الجبائية،مرجع سبق ذكره، ص، 45املادة  3
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 و                                 .1تبرر التصرفات الهادفة للتملص من دفع الضريبة " أناملستندات و الوثاق التي من شانها 

 قاض مفوض من قبله . أويتم إال بترخيص من رئيس املحكمة املختصة إقليميا  حق املعاينة ال

  البحث:حق إجراء  .4

ويقصد به إجراء التحقيق من طرف ، من قانون اإلجراءات الجبائية على حق إجراء البحث 33أشارت املادة 

أعوان اإلدارة الجبائية بالتدخل بشكل مفاجئ في املؤسسات التي تقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة 

بتزويد أعوان اإلدارة الجبائية بكل الوثائق و واملكلف مطالب ، ولدى كل شخص يقوم بهذه العمليات ،املضافة 

يمارس ابتداءا من  أنوهذا الحق يمكن ، د رقم األعمال و أسس فرض الضريبةاملستندات الضرورية لتحدي

ويتم اثر كل عملية تدخل تحرير  ،الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءا في املحالت ذات االستعمال املنهي 

وتفصل املخالفات املالحظة و يسجل فيه جرد الوثائق التي سلمها املكلف  ،ريات التي تمتمحضر تدون فيه التح

  . 2بالضريبة

 حق االسترداد : .5

 ،من قانون اإلجراءات الجبائية التي حددت األجل التي يتقادم فيه عمل اإلدارة الجبائية 39نصت عليه املادة  

 :  3 وهذا بالنسبة ملا يلي، إال في حالة وجود مناورات تدليسية ،( سنوات4واملحددة بأربع )

 .تأسيس الضرائب و الرسوم و تحصيلها  -

 .القيام بأعمال الرقابة  -

 و التنظيمات ذات الطابع الجبائي. قمع املخالفات املتعلقة بالقوانين -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 15ص مرجع سبق ذكره،،الجبائية اإلجراءاتقانون ، 23-22املادة   1
تخصص التدقيق املحاسبي و مراقبة ،علوم التجاريةفي  مذكرة لنيل شهادة املاستر ،تقنيات التحقيق املحاسبي في إطار الرقابة الجبائية  ،بن رحونعيمة   2

 . 11ص ،2013- 2012،الجزائر ، مستغانم ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ،جامعة عبد الحميد ابن باديس ،التسيير
 . 21مرجع سبق ذكره، ص  ،قانون اإلجراءات الجبائية ، 39املادة   3
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  الحقوق املمنوحة للمكلف بالضريبةاملطلب الثاني : 

 املمنوحة ألعوان اإلدارة الجبائية بخصوص عمليات الرقابة تقابلها مجموعة من الضمانات والحقوق إن الحقوق 

 بهدف خلق جو من التفاهم و التراض ي بينهم ، والتي هي كاألتي : للمكلفين الخاضعين للرقابة اقرها املشرع الجبائي

 جل التحضير :أاإلشعار املسبق و  .1

املكلف بالضريبة  إعالمدون  املصوب في املحاسبةالتحقيق  إجراءال يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية الشروع في  

بالوصول مرفقا بميثاق حقوق والتزامات  إشعاربالتحقيق مقابل  إشعارتسليم أو  إرسالبذلك مسبقا،عن طريق 

أيام، ابتداءا من للتحضير،مدته عشرة  أدنىيستفيد من اجل  أناملكلف بالضريبة املحقق في محاسبته، على 

 . 1تاريخ استالم هذا اإلشعار

عند االقتضاء،للمكلف بالضريبة،  يمنح بأجلوتمدد هذه الفترة  أدنىيوما كحد  15وفي حالة املراقبة املعمقة  

ملعاينة العناصر املادية لالستغالل، أو  بمراقبات في عين املكان مفاجئيمنع املحققين من القيام بشكل  وهذا ال

 .2التأكد من وجود الوثائق املحاسبية وحالتها

 االستعانة بمستشار: .2

يشار صراحة أن املكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بوكيل يختاره  أنتحت طائلة بطالن اإلجراءات يجب  

 . 3عملية املراقبة لالستشارة به أو اإلنابة عنهبمحض إرادته أثناء 

 عدم إعادة الرقابة :  .3

وال يمكن االعتراض في حالة القبول الصريح بين املدقق و املكلف ،تصبح قاعدة فرض الضريبة املحددة نهائيا،

مراقبة الواثئق خاصة بنفس  ،كما ال يمكن لإلدارة الجبائية الشروع في تحقيق جديد أو 4عنها من طرف اإلدارة 
                املكلف بالضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خالل التحقيق  الفترة و نفس الضريبة،إال إذا كان

 . 5أو يكون قد استعمل أساليب تدليسية

 

 

 محدودية فترة الرقابة في عين املكان : .4

                                                           
 . 12،ص  مرجع سبق ذكره، الجبائية اإلجراءاتقانون ، 3 -مكرر  20املادة   1
 . 14نفس املرجع السايق،ص ،3-21املادة  2
 . 16ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة ،مرجع سبق ذكره،ص   3
 . 18نفس املرجع السابق،ص   4
 . 15قانون اإلجراءات الجبائية ،مرجع سبق ذكره،ص ،  6-21املادة   5
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 يمكن،تحت طائلة بطالن اإلجراءات الجبائية أن تتعدى مدة التحقيق بعين املكان في التصريحات و الوثائق ال 

 .1املحاسبية آجاال محددة.هذه األخيرة محددة طبقا لرقم األعمال املحقق سنويا و طبيعة نشاط املؤسسة

 :  2كالتاليوهذه اآلجال هي 

 (أشهر، يما يخص :03أكثر من ثالثة) ➢

دج، بالنسبة لكل  1.000.000يتجاوز  كان رقم أعمالها السنوي ال إذامؤسسات تأدية الخدمات،  -

 سنة مالية محقق فيها.

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

 مالية محقق فيها.

            كان رقم أعمالها السنوي  إذا( أشهر بالنسبة للمؤسسات املذكورة أعاله، 06يمدد هذا األجل إلى ستة) ➢

 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.10.000.000دج و  5.000.000ى التوالي ال يفوق عل

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

 

تمدد مهلة التحقيق في عين املكان وفق األجل املمنوح للمكلف بالضريبة املحقق معه لإلجابة على طلبات  

أو التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير مباشر لألرباح، ويمكن تمديد هذا األجل بستة أشهر التوضيح 

 .3عندما توجه اإلدارة الجبائية طلبات للمعلومات في إطار املساعدة اإلدارية إلى إدارات جبائية أخرى 

 السر املنهي : .5

ويتعرض للعقوبات املقررة في نفس املادة،كل  ات،من قانون العقوب 301بمقتض ى أحكام املادة  يلزم بالسر املنهي، 

شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صالحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في املنازعات املتعلقة بالضرائب و 

 .4الرسوم املنصوص عليها في التشريع الجبائي املعمول به

 حق اإلشعار بنتائج التقويم : .6

حدد أسس فرض الضريبة، أو شرع في تدقيق معمق في الوضعية الجبائية عندما يكون العون املدقق قد  

الشاملة لشخص طبيعي، يتعين على إدارة الضرائب في هذه الحالة أن تعلم املكلف بالضريبة بالنتائج، وذلك حتى 

كما يجب     . 5في غياب إعادة التقويم، في رسالة موص ى عليها مع إشعار باالستالم أو يسلم له مع إشعار باالستالم

املواد التي يؤسس  قدر كاف و معلال ، كما يتعين إعادة ذكر أحكام بأن يكون اإلشعار بإعادة التقويم مفصال 

                                                           
 .24ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، ص   1
 . 11الجبائية ، مرجع سبق ذكره ، ص اإلجراءات، قانون 5- 20املادة   2
 . 11ص نفس املرجع السابق،، 5- 20املادة   3
 . 27ص  ،نفس املرجع السابق، 65املادة   4
 . 35وسيلة حميش ي، مرجع سبق ذكره، ص   5
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عليها إعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقديم مالحظاته 

 قبوله لها. إعالنأو 

  حق الرد : .7

( يوما ليرسل مالحظاته أو قبوله، ويعد عدم الرد في هذا األجل  40الخاضع للرقابة أجال أربعين )للمشرع املكلف 

بمثابة قبول ضمني، كما يمكن للعون املحقق بعد الرد االستماع إلى املكلف أو بإعطاء تفسيرات تكميلية، أما في 

الرجوع فيه إال في حالة ما إذا  يمكن حالة القبول الصريح يصبح أساس فرض الضريبة محددة نهائيا و ال

 .1اكتشفت أن املكلف استعمل مناورات تدليسية أثناء عملية التحقيق

  و اللجوء الودي :أاللجوء النزاعي  .8

إن تصرفات و سلوكات املكلفين ذوي السلوك الجبائي السيئ هم دائما مطالبون من قبل اإلدارة الجبائية بتسديد 

التأخيرية، وبسبب هذه السلوكات فان القانون الجبائي منح لهذا النوع من املكلفين،وتحت الضريبة،و العقوبات 

طائلة بطالن إجراءات بعض الحقوق و الضمانات في حال خضوع املكلف للرقابة الجبائية من قبل مصالح 

ف،وخول املشرع الوعاء،حيث يوجد أحيانا بعض الضرائب املؤسسة من قبل املفتش املحقق قد يحتج عليها املكل

 : 2حسب الطرق التالية  ،الجبائي للمكلف اللجوء إلى السلطات األعلى و استئناف اإلجراءات االعتراضية

اللجوء النزاعي عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك األخطاء املرتكبة في وعاء الضريبة أو  -

 .3أو تنظيميفي حسابها و إما االستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي 

اللجوء الودي بحيث يجوز للمكلفين أن يلتمسوا اإلعفاء من الضريبة املفروضة قانونا أو التخفيف منها  -

 .4في حالة عوز أو ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزينة

 

 

 

 

 

 

 الخاضع للرقابة  بالضريبة املكلف واجباتاملطلب الثالث : 

                                                           
تخصص  ادة املاجستير في علوم التسيير ،مقدمة لنيل شه منشورة لياس قالب ذبيح، مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة  1

 . 39، ص 2010-2011 الجزائر،،بسكرة،  و علوم التسيير، جامعة محمد خيضركلية العلوم االقتصادية و التجارية ، قسم علوم التسيير، محاسبة
 . 14نعيمة بن رحو ،مرجع سبق ذكره،ص   2
 . 28قانون اإلجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص ، 70املادة   3
 . 37نفس املرجع السابق، ص ،1-93املادة   4
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استفادة املكلف بالحقوق املذكورة سابقا و لتفادي العقوبات أيضا،فرض القانون الجبائي و التجاري على مقابل 

 املكلف مجموعة من االلتزامات و هي :

 االلتزامات ذات الطابع املحاسبي : (1

فهو ملزم بمسك مجموعة من  على املكلف الخاضع للنظام الجبائي الحقيقي باحترام املبادئ العامة  للمحاسبة ، 

 الوثائق و السجالت املحاسبية وهي :

شهريا  تاجع على األقل نتاج هذه العمليامسك سجل اليومية يقيد فيه عمليات املقاولة وان ير  -

 .1 تفظ في هذه الحالة بكافة الوثائقبشرط أن يح

إقفال كل حساباتها مسك سجل الجرد والقيام سنويا بالجرد لعناصر األصول و الخصوم مقاولته و  -

 . 2و إعداد امليزانية وحساب النتائج ونسخها في دفتر الجرد

  االلتزامات ذات الطابع الجبائي : (2

 تقديم جملة من التصريحات املكتتبة في أجالها القانونية :على حسب التشريع الجبائي، يجب على املكلفين 

 التصريح بالوجود : -

يجب على املكلفين بالضريبة و الخاشعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل اإلجمالي أو للضريبة  

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

 .3لها، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة

  :  التصريح الشهري أو الفصلي -

 بالضريبة و الرسوم املحصلة نقدا أو عن طريق االقتطاع من املصدر ، إشعارهو تصريح وحيد يعتبر كجدول 

و  لون أزرق( من طر املؤسسات التابعة للنظام الحقيقي لفرض الضريبة – 50اكتتاب التصريح ) سلسة جيجب 

( يوما 20هذا خالل عشرين ) لون بني ( من طرف اإلدارات العمومية –أ  50يجب اكتتاب التصريح ) سلسلة ج 

التصريح لدى قباضة الضرائب التي  إيداعيجب املوالية للشهر أو الفصل املعني التي تحدده إدارة الضرائب . كما 

 .4يتبع لها مقر مؤسستهم

  :التصريح السنوي  -

                                                           
 . 12،ص  9املادة  ، 2017الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،رئاسة الجمهورية،األمانة العامة للحكومة، القانون التجاري، 1
 .12ص  نفس املرجع السابق،، 10املادة  2
املادة  ، 2017 ،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، 3

 . 47،ص183
الدليل التطبيقي للمكلف  ،مديرية العالقات العمومية و االتصال املديرية العامة للضرائب،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة املالية،  4

 . 75ص  ،2017 ،بالضريبة
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على كل شخص خاضع للضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة اكتتاب تصريح بمداخيله وذلك كل سنة، وهذا من  

 الجبائية. اإلدارةخالل نموذج " استمارة" تقدمه 

 األشخاصيتعين على  IBSالشركات  عنويين الخاضعين للضريبة على أرباحامل األشخاص 151وقد خصت املادة 

من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي  األكثرأفريل على  30أن يكتتبوا قبل  136املادة  املعنويين املذكورين في

الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة  اإلقامةيتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو 

حيث يجب   شروط...الخ.سجلت املؤسسة عجزا، يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس ال إذااملالية السابقة، 

 الجبائي املتعلقة بعمليات النشاط للسنة الفارطة. اإلثباتأن ترفق هذه التصريحات " الوعاء الضريبي" بوثائق 

تصريح قبل  بمألملزمون أيضا  IRG اإلجماليالطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل  لألشخاصأما بالنسية 

و املداخيل املحصلة خالل السنة املالية  األرباح إجماليأفريل من كل سنة مالية حيث يتضمن التصريح  01

السابقة، كما يجب أن ترفق بمختلف الوثائق التي تثبت ممتلكات املكلف و يجب أن تكون هذه التصريحات 

الوضعية الجبائية  من معرفة لإلدارةمصادق عليها من طرف محاسب معتمد، حيث هذا التصريح يسمح 

للمكلف من خالل مقارنة التصريح السنوي و الشهري للمكلف، وحتى في عدم ممارسته نشاطه كوجود فترة فراغ 

 . 1فان املكلف غير معي من هذا االلتزام

 

 التصريح بالتنازل أو التوقيف عن النشاط أو الوفاة :  -

للنظام الضريبي املفروض على الربح الحقيقي،  في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع

 تؤسس مباشرة الضريبة املستحقة على األرباح التي ما زالت لم تفرض عليها الضريبة.

 ويجب على املكلفين بالضريبة أن يشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن عشرة أيام،     

ح يه هذا التنازل أو التوقف فعليا، و كذا عند االقتضاء، اسم وأن يحيطوه بالتاريخ الذي أصبح أو سيصب

 .   2املتنازل له و لقبه و عنوانه

 

 

 

 

 املبحث الثالث : اإلطار التنظيمي للرقابة الجبائية

                                                           
 .  39ص،مرجع سبق ذكره،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة ،151املادة   1
 . 50ص، نفس املرجع السابق، 195املادة  2
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الجبائية ، وهذه املهمة ليست سهلة، لذلك عليها أن تفرض  لإلدارةتعد مهمة الرقابة مهمة ضرورية بالنسبة 

جودها عن طريق التدخالت املستمرة و عمليات اإلحصاء املتتابعة، و كذلك عمليات التحقيق و البحث عن املادة 

لم  إذاالخاضعة للضريبة عن طريق االتصال مع مختلف املصالح األخرى ،وال يمكن لها أن تقوم بكل هذه املهام 

الجبائية على مجموعة من املصالح و مجموعة من املحققين  اإلدارةلذا تعتمد  ن هيكلها منظم بشكل جيدتك

 املوكلين لهذه املهمة.

  املختصة بالرقابة الجبائية األجهزة:  األول املطلب 

مهمة املراقبة، و بواسطتها تنفذ برامج التحقيق  إليهاهناك وسائل هيكلية ميدانية، أي أجهزة مختصة تسند     

 :الجبائي و املتمثلة في 

  :(DIW) للضرائباملديرية الوالئية  .1

 املديرية الوالئية للضرائب هي أيضا مكلفة بالقيام بعملية الرقابة الجبائية، وتتكفل مديرياتها الفرعية  إن   

 تنفيذ برامج التحقيق. إليهاتعد الهيئة املتخصصة بعملية الرقابة، لذا تسند  إذللرقابة الجبائية  بمهمة ذلك، 

إن املديرية الوالئية للرقابة الجبائية مكلفة بتطبيق برامج التحقيق املصادق عليها من طرف مديرية البحث و 

 إليهافلقد أوكلت  الجبائيةفرعية للرقابة املديرية ال أمااملراجعات، وهذه األخيرة مكلفة بالتحقيقات الكبرى، 

دج، و باقي  000.000.4مهمة التحقيق في النشاطات الحرة و مقدمي الخدمات التي يبلغ رقم أعمالها أقل من 

  .1 دج 000.000.1املؤسسات التي يقدر رقم أعمالها بأقل من 

 :2يلي  فان املديرية الفرعية للرقابة الجبائية مكلفة بما اإلطاروفي هذا  

بالتحقيق  األبحاثالبرمجة و التحقيق في كل نقطة من حدود الوالية، وكل التحريات و التحقيقات و  ▪

 الجبائي.

 دراسة و اقتراح التقنيات الجبائية التي تمكن من الرقابة . ▪

 تقييم نتائج التحقيقات . ▪

 تنسيق و تنشيط مصلحة التحقيقات على مستوى الوالية . ▪

 

 

 :الوالئية للضرائبنظيمي للمديرية لهيكل التو الشكل املوالي يمثل ا   

                                                           
قسم علوم ،تخصص محاسبة  مقدمة لنيل شهادة املاجستير،منشورة سليمان عتير، دور الرقابة في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، مذكرة   1

 .105، ص  2012-2011 الجزائر، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة محمد خيضر، بسكرة،التسيير ، 
 . 610-510 :ص -نفس املرجع السابق، ص  2
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 تنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب(: الهيكل ال1-2الشكل رقم ) 

 
 . 41، ص مرجع سبق ذكرهسليمان عتير،  املصدر :

 : (DGE) مديرية كبريات املؤسسات .2

واملعدل و  28/09/2002املؤرخ في  02/303مديرية كبريات املؤسسات بموجب املرسوم التنفيذي رقم  أنشأت   

و لها صالحيات على املستوى الوطني لكونها مكلفة  26/12/2005املؤرخ في  494/ 02املتمم باملرسوم التنفيذي

 .1 التحصيل و حتى الرقابة الجبائية و املنازعات إلىبتسيير كل املهام من تحديد الوعاء 

 :  2ومن مهام مديرية كبريات املؤسسات

 الجبائية و تجمعها و تستغلها وتراقب التصريحات. تبحث عن املعلومات ▪

 تعد و تنجز برامج التدخالت و املراقبة لدى املكلفين بالضريبة وتقيم نتائجها. ▪

 تتضمن مهمة استقبال و إعالم املكلفين بالضريبة. ▪

                                                           
تخصص دراسات  مقدمة لنيل شهادة املاستر، منشورة محي الدين بوقلية، الرقابة الجبائية و دورها في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، مذكرة  1

علوم التسيير و علوم تجارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،و محاسبية، كلية العلوم االقتصادية قسم علوم مالية محاسبية جبائية معمقة، 

 . 10، ص  2013-2014الجزائر،
 .94سليمان عتير، مرجع سبق ذكره، ص   2
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رهم تنشر املعلومات و اآلراء اتجاه املكلفين بالضريبة التابعين ملديرية كبريات املؤسسات، مع تذكي ▪

 بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجباية.

 و الشكل املوالي يمثل الهيكل التنظيمي ملديرية كبريات املؤسسات:    

 الهيكل التنظيمي ملديرية كبريات املؤسسات  (:1-3الشكل رقم )

 
 . 47ص  ،مرجع سبق ذكرهبلقاسم  المية آيت املصدر :

 : (CDI)مركز الضرائب .3

املستوى املحلي ومرتبطة مباشرة باملديرية الوالئية للضرائب، كما يتكفل مركز الضرائب هي مصلحة تنفيذية على 

 السنوي  بتسيير امللفات الجبائية ملختلف املكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي وال يتجاوز رقم أعمالهم

التحصيل مع  إلىدج باإلضافة إلى املهن الحرة و يختص هذا املركز بكل املراحل من تحديد الوعاء  000.000.100

 .1تكليفه بالرقابة الجبائية و املنازعات في حدود صالحيته 

 :2و من مهام مراكز الضرائب 

 التسيير و التكفل الحسن مللفات املكلفين و مراقبتها باستمرار من ظاهرة التهرب الضريبي. ▪

 تبحث عن املعلومات الجبائية و تجمعها و تستغلها و تراقب نتائجها. ▪

 تعد و تنجز برامج التدخالت واملراقبة لدى الخاضعين للضريبة و تقييم نتائجها. ▪

 التعجيل بتسوية النزاعات اجلبائية و الشكاوي اخلاصة ابملكلفني ابلضريبة و اليت حتت سلطتها. ▪
                                                           

و                    سبة ومالية، تخصص محاسبةفي محا لنيل شهادة ماسترمنشورة نبيلة ساعد ، الرقابة الجبائية و دورها في التحصيل الضريبي ، مذكرة   1

 . 24-25 :ص-، ص2015 -2014الجزائر،،البويرة  ،،كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة أكلي محند أولحاجتدقيق
 .  25 ص، نفس املرجع السابق  2
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 الهيكل التنظيمي ملركز الضرائب : و الشكل املوالي يمثل

 (: الهيكل التنظيمي ملركز الضرائب1-4الشكل رقم )

 
 .49ص  مرجع سبق ذكره،سليمان عتير،  املصدر :

 

 :(CPI) املراكز الجوارية للضرائب .4

تتابع مراكز الضرائب الجوارية ملفات املكلفين الغير تابعين للهيئات الجبائية السابقة الذكر، والخاضعين 

مراكز متخصصة في متابعة الجباية العقارية،املعادن النفيسة، الكحول،  إقامة إلى باإلضافة، الجزافيةللضريبة 

 .1التبغ وكذا الجباية املحلية و الفالحية

 :2كز الجوارية للضرائبمن مهام املراو 

 تمسك و تسير امللفات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين الختصاصها. ▪

 أو التخفيض و تعاينها و تصادق عليها. اإللغاءتصدر الجداول و قوائم التحصيل و شهادات  ▪

 تبحث عن املعلومات الجبائية و تجمعها و تستغلها. ▪

 تراقب التصريحات و تنظم التدخالت. ▪

 الشكاوى و تعالجها .تدرس  ▪

 

 

                                                           
 . 109سليمان عتير،مرجع سبق ذكره، ص  1
 . 50المية ايت بلقاسم، مرجع سبق ذكره، ص  2



 الرقابة الجبائية                                                                                                              الفصل األول 

 

25 
 

 املطلب الثاني: األعوان املكلفون بعملية الرقابة 

إن الرقابة الجبائية هي من حق اإلدارة الجبائية وحدها التي تمارس من طرف موظفيها إجراء التدقيق في محاسبة 

يكون للعون املدقق املكلفين بالضريبة و إجراء كل املراجعات الضرورية للوعاء و مراقبة الضريبة، كما يجب أن 

بطاقة تسلم له من طرف املديرية العامة للضرائب إلظهارها عند القيام بوظيفته، و هي تبين صفة العون املدقق 

كالهوية، الرتبة، وحتى الوظيفة املسندة إليه، كما يمكن أن تسحب هذه البطاقة في حالة التوقف عن العمل و 

 : 1هم كلفين بذلكو املوظفين امل . ترجع له عند االستئناف

 نائب املدير املكلف بالرقابة الجبائية : (1

ل عن اإلعداد وفي أحسن الظروف املمكنة لبرنامج التحقيقات املمنوحة للمصلحة وفي هذا املجال و هو املسؤ  

يراقب أعمال التحقيق الجبائي، كما يستقبل في بعض الحاالت املمكنة املكلفين بالضريبة لحضورهم املحتمل 

قا للقانون و يرى مدى تطبيق للمجلس بصفته املمثل لإلدارة أمام املكلفين، حيث يحرص على إجراء التحقيق وف

 التحقيق. إطارالضمانات املخولة للمكلفين في 

                      باإلضافة إلى أنه يقوم بصفة دورية بجمع رؤساء وفرق التحقيق للقيام بدراسة حول األعمال املنجزة، 

و تقديم املالحظات حول برنامج التحقيق املنجزة، ووضع و تقديم اقتراحات لتحسين شروط التدخالت، كما 

 . 2يوما بعد إرسال كل إبالغ نهائي 30يعمل على نقل تقارير التحقيقات للمديرية الجهوية للضرائب في 

 : فرقة البحث و التحقيقرئيس  (2

 6رتبة مفتش، وخبرة ال تقل عن  األقلعلى  البحث و التحقيقفرقة إن القانون يستوجب أن تكون لرئيس  

كما يكون تحت سلطته فرق للتدقيق لكونه مسؤوال عن النظام العام داخل فرقة سنوات كمحقق جبائي،

املدققين في أماكن عملهم، مع مسؤولية التكفل بالقضايا  األعوانالتدقيق و يسهر على حضور و مواظبة 

املبرمجة و السهر على تنفيذها، كما يتدخل أحيانا في مناقشة نتائج التحقيق مع نائب املدير املكلف بالرقابة 

 . 3فرقتهم الجبائية و تقييم السير الحسن للجهود املبذولة من طرف األعوان املحققين

 

 

 

 

                                                           
  . 51 ، ص،مرجع سبق ذكرهالمية ايت بلقاسم 1
 .27ص مرجع سبق ذكره ،نبيلة ساعد ،  2
 . 32لياس قالب ذبيح، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 األعوان املحققين : (3

 الجبائية يجب على األقل أن يكونوا حاملي : إلدارةاحتى تسند مهمة التحقيق ألعوان    

 على األقل له رتبة مراقب و هذا التزاما بالتشريع. ▪

 الكفاءة على إجراء تحقيق فيما يخص التصريحات الجبائية. ▪

 بطاقة انتساب تسلم لهم من املديرية العامة للضرائب تبين صفتهم. ▪

 فين بالضريبة في مختلف برامج الرقابة.مراقبة املكل ▪

يقوم املراقب بمعالجة التصريحات املقدمة من طرف املكلف بالضريبة املحقق معه، و إقفال التحقيق تحت  و

إدارة و حضور رئيس فرقة التحقيقات مع اإلشارة إلى انه يجب أن تتم عملية التحقيق في مقرات املكلفين 

من طرف رئيس الفرقة تحت طلب من املكلف للقيام بعملية التحقيق على باستثناء حاالت خاصة و مرخصة 

  . 1مستوى مكاتب إدارة الرقابة الجبائبة

 مسؤولية األعوان املكلفين بالرقابة الجبائية املطلب الثالث :

 عند ممارسة أعوان الضرائب مهامهم السيما تلك املتعلقة بالرقابة الجبائية يتعين عليهم احترام قواعد 

وقايتهم من النزاعات التي تعترضهم، كما  إلى األعواناملهنة، لذلك يرمي توازن بين حقوق وواجبات   أخالقيات 

 : 2وضع املشرع الجبائي عدة التزامات مرتبطة بصفته كممثل للدولة نذكر منها

 احترام العالقات السليمة لكونه قد يكون رئيسا أو مرؤوسا. إطارتأدية الخدمة في  ▪

 اليمين أمام املحكمة وواجب االلتزام بخدمة الدولة.تأدية  ▪

 ممارسة الوظيفة وحدها فقط وبصفة فعلية و مستمرة. ▪

 بالضريبة.استقاللية وحياد اتجاه املكلفين  تأدية الخدمة بكب ▪

 لتزام بالنزاهة و السر املنهي و احترام النظام الداخلي لإلدارة.اال ▪

 

 

 

                                                           
حص فمقدمة لنيل شهادة املاستر في علوم التسيير، تخصص منشورة غزة مبروك ، فعالية الرقابة الجبائية كأداة للحد من التهرب الضريبي ،مذكرة   1

-ص               ،2015-2016الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، لتسيير، قسم علوم امحاسبي، 

 . 51-52ص: 
،                للضرائب، املديرية العامة للضرائبدليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة وزارة املالية،الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2

 .04ص ، 2017
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 املكلفين بالرقابة الجبائية عدة مسؤوليات ملخصة فيما يلي :عاتق األعوان كما يترتب على      

 املسؤولية املدنية (1

يتحمل عون الضرائب أو اإلدارة، املسؤولية املدنية، عند إلحاق الضرر بالغير. و هي نتيجة لخطأ، عدم االنتباه أو 

ت مسؤوليته ومما نتج إهمال قام به العون بنفسه أو أشخاص آخرين تحت مسؤوليته أو قام بإتالف أمالك تح

 . 1عنه ضرر لغير

 املسؤولية الجزائية (2

يمكن اعتبار املوظف، مسؤوال من الناحية الجنائية، عندما يقوم بارتكاب جناية أو جنحة ينص و يعاقب عليها 

 .2قانون العقوبات. ويلغي اإلجراء الجنائي املتخذ تجاه العون آليا اإلجراء التأديبي

 

 املسؤولية التأديبية (3

يعتبر املوظف الذي يقوم بارتكاب خطأ منهي مسؤوال من الناحية التأديبية و يتعرض للعقوبات املقررة حسب 

( درجات مختلفة، وهذا حسب درجة الخطأ املرتكب أما العقوبات 04درجة الخطأ املرتكب و املصنفة بأربعة )

التوقيف املؤقت عن العمل، التنزيل من الدرجة، التي حددها القانون نجد: التنبيه، اإلنذار الكتابي، التوبيخ، 

 .3 النقل الجبري إلى غاية التسريح

   

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 . 22 ص، ،مرجع سبق ذكره أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب 1
 . 23 ص،نفس املرجع السابق   2
 . 26ص نفس املرجع السابق،   3
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 خاتمة الفصل :

الجبائية  لإلدارةنستخلص من خالل دراستنا للفصل األول أن الرقابة الجبائية من أهم اإلجراءات التي سمحت   

من التأكد من صحة التصريحات املقدمة و كذا التطبيق امليداني للقوانين الجبائية، إذ تعتبر أداة قانونية في يد 

اإلدارة تسعى من خاللها إلى مراقية املكلفين في تأدية واجباتهم الضريبية و العمل على اكتشاف كل األخطاء و 

 ا.املخالفات املسجلة بهدف تصحيحها و تقويمه

ولتحقيق األهداف املرجوة فقد عمل املشرع الجزائري على سن جملة من القوانين التي تعد معلما موحدا في نفس 

الوقت بالنسبة لكل من املكلف بالضريبة و اإلدارة الجبائية، بهدف تنظيم العالقة الرابطة بينهما يجعلها مقننة، 

بين تيسيرا ألداء عملهم، وفي نفس الوقت فرض على لذا عمل على منح جملة من الصالحيات لألعوان املراق

 املكلف بالضريبة عدة التزامات.

ومن جهة أخرى فقد عمل على تنظيم سيرها وعملها وذلك بإسناد مهمة القيام بها إلى أجهزة مختصة كما تأخذ 

ف أساسا إلى التأكد الرقابة الجبائية طرق عديدة يتوجب استعمالها في الوقت املناسب و حسب أهميتها كونها تهد

 من صحة و مصداقية التصريحات املقدمة من طرف املكلفين بالضريبة و التي تتمثل في أشكال الرقابة الجبائية. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني :

 التحقيق املحاسبي
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 مقدمة الفصل:

يعتبر التحقيق املحاسبي األداة األكثر استعماال في محاربة التهرب الضريبي ، ومن أجل أن تتم عملية الحقيق 

تؤدي األهداف و النتائج املطلوبة منها وضع املشرع مجموعة من اإلجراءات والتي يجب املحاسبي على أكمل وجه و 

 إتباعها.

ويعتمد التحقيق املحاسبي على الوثائق املحاسبية املمسوكة من طرف املكلف،بحيث يأخذ هذا األخير نوعين من 

و         الفحص ، الفحص من حيث املضمون، يكون بالتحقيق في كل املعطيات املحاسبية،حسابات النتائج 

عن طريق التأكد من وجود الدفاتر حسابات امليزانية و التسيير، و فحص املحاسبة من حيث الشكل، و يتم 

 املحاسبية اإللزامية و مطابقتها للشروط القانونية .

و عند االنتهاء من عملية التحقيق يقوم املحقق باتخاذ القرار بشأنها ويكون بالقبول أو بالرفض لتأتي بعدها 

ف عليها و ذلك حسب عملية إعادة التقديمات و التعديالت ألسس الضريبة باستخدام إحدى الطرق املتعار 

 نشاط كل املؤسسة. 

 وهي :ولتوضيح عملية التحقيق املحاسبي قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث 

 .مدخل إلى التحقيق املحاسبي  املبحث األول :  ➢

 .مجريات التحقيق املحاسبي املبحث الثاني : ➢

 .الوضعية الجبائية الشاملة التحقيق املعمق فياملبحث الثالث:  ➢
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 ول : مدخل إلى التحقيق املحاسبياملبحث ال 

تخول التشريعات الجبائية لإلدارة حق ممارسة الرقابة الجبائية بهدف التأكد من مدى صحة التصريحات 

املقدمة من طرف املكلفين. ويأتي هذا اإلجراء للقضاء على ظاهرة التهرب الجبائي، ويتولى أعوان الرقابة الجبائية 

التحقيق وقد يكون موجزا أو معمقا بغية تحقيق جملة من األهداف . ومنه سنحاول من خالل هذا املبحث مهمة 

التطرق إلى مفهوم التحقيق املحاسبي و أهداف التحقيق ، و أيضا التطرق إلى املراقبة املعمقة في مجمل الوضعية 

 الجبائية.

 التحقيقأهداف : مفهوم التحقيق املحاسبي و املطلب الول 

  .أهميته بالنسبة لإلدارة الجبائية يتناول هذا املطلب مختلف املفاهيم التي تعرف عملية التحقيق في املحاسبة و 

 :مفهوم التحقيق املحاسبي  /أوال

يعني التحقيق في املحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية املكتتبة من طرف "-1

بالضريبة، يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق املحاسبية بعين املكان، ماعدا في حالة طلب املكلفين 

معاكس من طرف املكلفين بالضريبة، يوجهه كتابيا و تقبله املصلحة أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من 

 . 1طرف املصلحة"

ي عين املكان ف"مجموع العمليات التي لها غرض الفحص دانيال ريشر التحقيق املحاسبي على أنه:ويعرف  -2

ف مراقبة مدى سالمة و دقة التصريحات بهدملحاسبة مؤسسة ما، ومقارنة النتائج مع بعض املعطيات املادية 

 . 2املكتتبة،وعند اقتضاء الحال فانه يمكن االلتجاء إلى اإلجراءات الضرورية لتحقيق التعديالت الالزمة"

التعريف أن التحقيق املحاسبي يكون على مختلف الوثائق املمسوكة من طرف املكلفين بالضريبة  يتضح لنا من  

ثم تقديم التعديالت ،املتوفرة مطابقة للمعطيات أنهامن صحة املعلومات املدونة في هذه الوثائق و  التأكدبغرض 

 الضرورية لتصحيح األخطاء.

 أهداف التحقيق : /ثانيا

الجبائية من جمع امللفات املحاسبية للمكلفين بالضريبة و بعد القيام بفحصها، يمكن  اإلدارةعندما تتمكن  

 ان لكل امللفات .للمراقبة في عين املك إجراءاتأن تتخذ  اإلدارة

 

 

 

ومن خالل الدراسة الجيدة لإلدارة الجبائية للحالة املالية و املحاسبية للمؤسسة يمكنها أن تحدد أهداف 

 : 1املحاسبي فيالتحقيق 

                                                           
 . 10،ص  2017 ، 01- 20قانون اإلجراءات الجبائية،املادة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  1

2 Daniel Richer , Les procédures Fiscales, presses universities de France , France,1990, p 25 . 
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 األساسالتي لم يتم التصريح بها، و تجعل املحاسبة غير صحيحة ووضع محل  األمور و  األخطاء إيجاد -

 . الضريبة املصرح بها تقيم خارج الحساب أرقام أعمال و أرباح حقيقية

 .كشف األمور الغير الصحيحة و بصفة خاصة التي لها تأثير في الجانب الجبائي  -

 .تأكيد التجانس التام بين الكتابات املحاسبية و األرقام املصرح بها لإلدارة الجبائية  -

 

 : العمال الولية لعملية التحقيق املحاسبي لثانيااملطلب 

 تعتبر هذه األعمال بمثابة تحضير األرضية املناسبة للقيام بعملية التحقيق و هي كالتالي :

 التحقيق .تحديد معايير اختيار ملفات  -

 .إعداد برنامج التحقيق الجبائي  -

 .دراسة امللفات و تكليف املحققين بالقضايا -

 معايري اختيار ملفات التحقيق :  ✓

إن اختيار ملفات التحقيق الجبائي تعتمد على أسس و معايير عقالنية و ظرفية حتى تكون هناك بين املكلفين 

 : 2تتمثل هذه املعايير فيما يليبالضريبة في فرض التحقيق املحاسبي عليهم ، و 

 أهمية رقم األعمال املصرح به خالل السنوات األربع األخيرة أو السنتين األخيرتين . ▪

ضعف الهامش اإلجمالي مقارنة بالهامش العادي املطبق في نشاط مماثل، وهذا ما يدل على الزيادة الغير  ▪

 عادية في املواد املستهلكة .

 املماثلة . املنشآتة بأهمية النشاط و ما هي عليه ضعف القيمة املضافة مقارن ▪

 وجود زيادة في املصاريف و بالتالي التأثير على النتيجة الصافية . ▪

 تكرار نتائج الخسارة أو الربح الضعيف مقارنة بطبيعة النشاط املمارس و رقم األعمال املصرح به . ▪

 بها في مدة األربع سنوات األخيرة.تغييرات جد مهمة في رقم األعمال و في النتائج املصرحة  ▪

 مالحظة استعمال الطرق التدليسية و اكتشاف املخالفات ذات الطابع االقتصادي. ▪

 الزيادة الكبيرة و املذهلة في املستوى املعيش ي للمكلف بالضريبة . ▪

 دخول مبالغ هامة الى الحساب البنكي دون تبرير . ▪

 القيام بعمليات شراء لعقارات بمبالغ هامة. ▪

                                                                                                                                                                                     
شهادة ماستر  نعيمة بن رحو ، تقنيات التحقيق املحاسبي في إطار الرقابة الجبائية ،دراسة حالة في مديرية الضرائب لوالية مستغانم،مذكرة مقدمة لنيل  1

لوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة عبد الحميد ابن باديس في العلوم التجارية،تخصص تدقيق محاسبي و مراقبة التسيير،كلية الع

 .42،ص  2012-2013،مستغانم، الجزائر،
دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية ،محمد فيصل كامل، طارق ربح هللا، استخدام التحقيق املحاسبي في تعديل األسس الخاضعة للضرائب و الرسوم   2

مقدمة لنيل شهادة املاسترفي العلوم االقتصادية، تخصص مالية و نقود،كلية العلوم االقتصادية ،العلوم التجارية منشورة ذكرة م ،( 2011-2014تبسة)

 . 56،ص  2016-2015 الجزائر،و علوم التسير، جامعة العربي التبس ي، تبسة،
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خضعت للرقابة الجبائية،  أنفاإلدارة الجبائية تقوم بالتحقيق في محاسبة املؤسسات املهمة التي لم يسبق لها      

 .التحقيق الجبائي مختلف النشاطات كما أنه يجب عليها مراعاة التغطية العادية لكافة التراب الوطني وأن يشمل 

 إعداد برنامج التحقيق الجبائي  ✓

املديرية الفرعية الرقابة الجبائية بوضع برامج تحقيق الجبائي السنوي و ذلك باقتراح  تقوم املفتشيات و  

املكلفين الواجب فيهم عملية الرقابة الجبائية، ثم تقوم بإرساله إلى املديرية املركزية للضرائب للفصل فيه سواء 

 بقبوله أو زيادة عدد امللفات املقترحة أو إنقاصها .

املديرية  إلى بإرسالهبعد ذلك تقوم املديرية املركزية باملصادقة على البرنامج النهائي للتحقيق الجبائي و تقوم 

الصادر عن وزارة  29/04/1994املؤرخ في  52الفرعية للرقابة الجبائية ملباشرة العمل به و ينص املرسوم رقم 

هي املسؤول عن إعداد و تنفيذ التحقيق املحاسبي باإلضافة إلى على أن املديرية الفرعية للرقابة الجبائية املالية 

 .1مراقبة األسعار و التقويمات العقارية

 دراسة امللفات و تكليف املحققين بالقضايا  ✓

بعد املصادقة من طرف املديرية املركزية على البرنامج تكلف املديرية الفرعية للرقابة الجبائية بتنفيذه، حيث 

عي للرقابة الجبائية و رئيس مكتب التحقيقات الجبائية باإلضافة إلى رئيس فرقة التحقيقات يقوم املدير الفر 

باجتماع يتم من خالله إعداد األوامر باملهمة للمحققين، مع مراعاة صلة القرابة بين املحقق و املكلف الخاضع 

و                  املكلف و نشاطه للتحقيق لألوامر باملهمة بالتحقيق ممضاة من طرف املدير الفرعي تتضمن اسم 

، يقوم املحققين بسحب امللف الجبائي من مفتشية الضرائب املسيرة لهذا إقليمياعنوانه و املفتشية التابع لها 

امللف، وقبل عملية السحب يتم فحص امللف ومختلف الوثائق الالزمة فيه، وذلك إلخالء أي مسؤولية في حالة 

هذه األعمال دون تضييع للوقت، وذلك لكون عدد امللفات و القضايا التي يحققون  عدم وجود أي وثيقة، وتتم

تخرج من  قضايا، منها الهامة جدا و التي تتطلب عناية و تركيزا كبيرين،حتى ال 07إلى  05فيها سنويا هو عادة من 

 .2التحقيق بدون تعديل ) بسبب التقادم من جهة أو نتائج سطحية من جهة أخرى ( 

 

ضمان السير ل K-37و  E-31أن املحقق يقيم و يمسك الدفاتر الضرورية و املتمثلة في  إلى اإلشارةويجب  •

 : 3الحسن لعملية التحقيق

 : " E-31" الحالة املقارنة للميزانية -

E-31  كاتها حيث يخصص ملعالجة باإلقرارات و يبين حركة العقارات و اهتالهو طبعة تظم كل الحسابات املرفقة

 حسابات امليزانية، أصول و خصوم و التصريحات السنوية. أهم

                                                           
مقدمة لنيل شهادة  منشورة مذكرة ،الة بمديرية الضرائب لوالية بسكرةدراسة ح بائية في زيادة التحصيل الضريبي محمد رياض جودي، دور الرقابة الج 1

املاستر في العلوم املالية و املحاسبة ، تخصص تدقيق محاسبي ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة محمد خيضر، 

 . 31، ص  2012-2013بسكرة،الجزائر،  
  . 57محمد فيصل كامل، طارق ربح هللا، مرجع سبق ذكره ، ص  2
مقدمة لنيل شهادة املاستر في علوم التسيير، تخصص فحص منشورة غزة مبروك ، فعالية الرقابة الجبائية كأداة للحد من التهرب الضريبي ،مذكرة   3

 . 58ص      ،2016-2015التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم قسم علوم التسيير، محاسبي، 
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 : "RCكشف املحاسبة " -

K-37  األعباءو  األعمالهو طبعة يعرض فيها كيفية فحص حسابات النتائج و يسمح بمتابعة تحركات رقم ،

، القيمة املضافة و الربح الصافي لكل نشاط، حيث يتضمن كشف املحاسبة كشف  اإلجماليمعدالت الربح 

املطروحة لنتائج املؤسسة ، وكشف ملخص للتفاصيل و القواعد املفروضة و أهم نتائج املؤسسة  لألعباءمفصل 

 املصرح بها.

 للتحقيق املحاسبي  امليدانيةاإلجراءات : املطلب الثالث

امليدانية للتحقيق بعد االنتهاء من األعمال التمهيدية خاصة دراسة امللف الجبائي ينتقل املحققون إلى األعمال  

 املحاسبي وهي كالتالي :

 اإلشعار بالتحقيق  ✓

أو            ال يمكن البدء في إجراءات التحقيق في املحاسبة دون إعالم املكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال  

وثيقة تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات املكلف بالضريبة وهي 

يستفيد  أنكذا حقوق وواجبات املكلفين. على  ملخصة جيدة و موضحة للقواعد األساسية للرقابة الجبائية و

ابتداءا من تاريخ استالم هذا اإلشعار، ذلك من أجل منح املكلف مدة لتحضير   أيام10) للتحضير مدته عشرة )

 . 1محاسبته وهذا تحت طائلة البطالن

 التدخل بعين املكان  ✓

، والتي بموجبها تبدأ دراسة امللفات و الفحص املحاسبي تعد مرحلة التدخل بعين املكان نقطة بداية التحقيق 

بنوعيه، وهذا اإلجراء للتنسيق بين الرقابة املحاسبية على مستوى املكاتب، و الرقابة املادية املنجزة بعين املكان و 

ؤسسة وهذا ملقارنة مدى مطابقة التصريحات املقدمة ذلك بزيارة ورشات اإلنتاج، ومستودعات التخزين للم

وواقع املؤسسة، وتبدأ هذه املرحلة باالتصال مع مسيري املؤسسات، زيارة املكان، وجمع بعض املعلومات األولية 
2. 

 مجريات التحقيق املحاسبي املبحث الثاني :

املحقق بالتدخل في عين املكان بدءا بأول  بعد انتهاء أجال التحضير تنطلق عملية التحقيق من خالل قيام العون   

لقاء مع املكلف، من أجل خلق نوع من الثقة املتبادلة، و السماح بإقامة فكرة حول املكلف و تقديم العديد من 

 املالحظات.

  فحص املحاسبة من حيث الشكل و املضمون : الول املطلب 

                                                           
 .12،قانون اإلجراءات الجبائية ،مرجع سبق ذكره، ص  4-20 املادة  1
 .66نعيمة بن رحو، مرجع سبق ذكره، ص   2
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و           إن فحص املحاسبة يهدف إلى التأكد من أن النتائج املتوصل إليها تم تحديدها وفقا للقواعد املحاسبية 

 و يتم التحقيق املحاسبي على مرحلتين هما : الجبائية السارية املفعول .

 حيث الشكل :فحص املحاسبة من   ✓

 :ى الشروط التالية حتى تكون املحاسبة منتظمة من حيث الشكل يجب أن تتوفر عل

 يجب أن تكون كاملة و منتظمة. -

 يجب أن تكون متسلسلة و صحيحة. -

 يجب أن تكون مقنعة. -

 املحاسبة يجب أن تكون كاملة و منتظمة : .1

كانت تحتوي على مجمل السجالت و الوثائق الالزمة املنصوص عليها في  إذا إالتكون املحاسبة كاملة و منتظمة 

املتعلق بطرق  2007نوفمبر  25من القانون التجاري و ممسوكة وفق القانون و القرار املؤرخ في  18 إلى 09املادة 

 .تنفيذه

 :السجالت املحاسبية •

سجل اليومية العامة و سجل الجرد حيث أن سجل اليومية العامة تسجل فيه عمليات املؤسسة حيث نقصد به 

جدول حسابات النتائج و جرد املخزونات و جرد يوما بيوم، أما سجل الجرد فتسجل فيه امليزانيات و 

أو          شطباالستثمارات. ويجب أن تكون هذه املؤشرات مؤشرة و مصادقة عليها و ممسوكة يوما بيوم ، بدون 

سنوات ابتداءا  10حشو أو كتابات على الهامش ، باإلضافة إلى ضرورة حفظها بعناية مع الوثائق التبريرية ملدة 

 .1من تاريخ غلق آخر دورة

 

 

 

 

 الوثائق التبريرية: •

ونقصد بها كل وثيقة أو مستند تثبت القيام بالعمليات فعال خاصة فواتير الشراء األصلية و املصاريف التي قام  

 .2بها املكلف إلى نسخ من فواتير البيع و تقديم الخدمات....وغيرها

 : و صحيحة املحاسبة يجب أن تكون متسلسلة .2

                                                           
 . 61ص ، 2009 الطبعة األولى ، ،الجزائر ،مزوار ةمطبع مصطفى عوادي،الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري، 1

2 Ministre des Finances, direction générale des impôts ,direction de recherche et vérification, guide du vérificateur de comptabilité , 

édition 2001, p52. 
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متساوية في املدين و الدائن و صحيحة في دفتر  األرصدةكانت مجاميع  إذايجب على العون املحقق التحقق ما 

بناء  األستاذمساوية ملجموع جانبي املدين و الدائن لدفتر  األخيرةاليومية، فضال على التحقق من أن مجاميع هذه 

 يزان املراجعة قبل الجرد و بعده.الدائنة و املدينة مل األرصدةعلى التحقيق من 

ي فلوحظ عدم صحة امليزانيات فعلى املحقق أن يقوم باستدعاء محاسب املؤسسة للبحث  إذاوفي هذا الصدد، 

 .1بوجود ممارسات تدليسية فسوف يتم رفض املحاسبة اإلقرارما تم  إذامالبسات عدم الصحة، و 

 : املحاسبة يجب أن تكون مقنعة .3

كانت مجمل الكتابات املحاسبية يمكن تبريرها باملستندات والوثائق  إذاتكون املعلومات املحاسبية مقنعة  

الثبوتية، حيث على املكلف أن يبرر الكتابات املحاسبية عن طريق تقديم وثائق اسمية حقيقية ووثائق الجرد 

ت املحاسبية، حيث تبرر املشتريات عن طريق للمواد و املنتجات املوجودة في املخزن، وهذا شرط لصحة املعلوما

فواتير مسلمة من قبل املورد، و التي يجب أن تكون مدعمة بوثائق و تبريرات كأصل الفاتورة، وصوالت 

ذلك فان املعلومات املحاسبية التي لم ترفق بجرد البضائع و السلع أو  إلى إضافةالصندوق، وصوالت االستالم، 

يمكن أن تعتبر كاملة و مقنعة، و كذلك املبيعات يجب أن تكون مفوترة، وأي عيب في هذه  أشغال جارية ال

 .2و يمكن رفضها بسبب ذلك  اإلقناعالوثائق يجرد املعلومات املحاسبية من صفة 

 

 :فحص املحاسبة من حيث املضمون  ✓

ملخزونات وأشغال قيد التأكد من مصداقية املعلومات املحاسبية، أي املشتريات ا إلىهذا الفحص يهدف 

 التنفيذ، و املبيعات من ناحية، ومراجعة الحسابات الرئيسية للميزانية و حسابات التسيير من ناحية أخرى.

 

 

 مراقبة املعطيات و البيانات املحاسبية : .1

املضافة، وهي تتركز مراقبة املعطيات و البيانات املحاسبية على العناصر التي لها تأثير على تكوين الربح أو القيمة 

 .3املشتريات و املخزونات و األشغال قيد التنفيذ و املبيعات

 مراقبة املشتريات: ❖

                                                           
مقدمة لنيل شهادة منشورة عبد الجليل لخذاري ،الرقابة الجبائية كأداة ملكافحة التهرب الضريبي، دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية بسكرة، مذكرة   1

ضر، بسكرة املاستر في العلوم املالية و املحاسبية،تخصص فحص محاسبي ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خي

 . 81ص ،2013-2014  الجزائر،،
قسم علوم  تخصص محاسبة ، مقدمة لنيل شهادة املاجستير،منشورة سليمان عتير، دور الرقابة في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، مذكرة  2

 .131،ص  2012-2011جامعة محمد خيضر، بسكرة،الجزائر،  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،التسيير ، 
 . 64،ص مصطفى عوادي،مرجع سبق ذكره  3
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 صنفين هما : إلىاب املشتريات يمكن تصنفيه من املمكن أن يظهر عند مراقبة حس عدم االنتظام الذي إن

 تضخيم املشتريات: -

 : 1تخفيض الربح الخام و الربح الصافي، و يمكن أن يظهر تحت عدة أشكال هي إلىيهدف تضخيم املشتريات  

 .و الفاتورة النسخة حيث يجب كشف هذه الفاتورة األصليةالتسجيل املزدوج للفاتورة  ▪

 .تسجيل مشتريات وهمية ▪

 شتريات و يومية العملياتعدين مختلفتين) مثال في يومية املتسجيل نفس الفاتورة في يوميتين مسا ▪

 .مختلفة(

قات الصيانة فو املعدات، ن اآلالتتسجيل في الجانب املدين لحساب املشتريات استثمارات مكتسبة، و  ▪

الشخصية لصاحب املؤسسة أو الشركاء، ويقوم بممارسة عملية تضخيم املشتريات عادة من قبل املكلف 

شف هذه حقق يمكن أن يكتالذي ال يستطيع إخفاء رقم أعماله مثال) مقاولي األشغال العمومية، وامل

قيق(، فواتير املشتريات، وصوالت الطلب ، الكشوفات البنكية، وخصوصا النقائص عن طريق الفحص الد

كشوفات الربط و بطاقات املعلومات املجراة لدى املوردين، و نتائج هذه الكشوفات يجب أن تقارن مع 

 البطاقة الفردية للمورد.

 :ريات تتخفيض املش -

أن تخفيض  إاليبدو أن عملية تخفيض قيمة املشتريات ليست منطقية، هذا الن املكلف يزيد من ربحه، 

اعتمدت املؤسسة عدم الكشف عم مجموعة  فإذاللمبيعات، وبالتالي  بإخفاءاملشتريات عادة ما يكون مصحوبا 

 ظهر ضعيفة بصفة غير عادية هذا ماتمن مبيعاتها و التصريح بكل مشترياتها فان نسبة األرباح التي يتم حسابها 

التسجيل املحاسبي  إهمالو يظهر هذا النوع من التجاوزات في أشكال مختلفة من بينها ،يلفت نظر العون املحقق 

 العامة  األعباء إلىمشتريات وضمها  إخفاءلفواتير الشراء وذلك بتواطؤ مع املورد، 

 

 

 

الحسابية املتعمدة) مثل القيام بعمليات  األخطاءلنتيجة النهائية، و تسجيلها على أنها تكاليف قابلة للخصم من ا

طرح وجمع خاطئة( ، املشتريات بدون فاتورة، أو تسجيل التخفيضات أو التنزيالت الوهمية محاسبيا بواسطة 

 .2ريات بالتجزئة خاصة لدى املنتجين وثائق ثبوتية مزورة، املشت

 

                                                           
يل شهادة ن(،مذكرة مقدمة ل-غليزان-للضرائب حورية بن عدة، الرقابة الجبائية من خالل تقنيات التحقيق املحاسبي)دراسة ميدانية باملديرية الوالئية 1

،جامعة عبد الحميد ،علوم التسييركلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية قسم العلوم التجارية، ،ص تدقيق محاسبي و مراقبة التسييرتخصاملاستر،

 . 50-51ص: -،ص 2013 -2012الجزائر،بن باديس، مستغانم،
،كلية الحقوق،مدرسة الدكتوراه الدولة و املؤسسات  مقدمة لنيل شهادة ماجستير منشورة مذكرة أحالم بن صفي الدين ،الرقابة الجبائية،   2

 .38-39ص: -،ص 2013-2014، 1العمومية، جامعة الجزائر
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 مراقبة املبيعات : ❖

، الدفاتر املحاسبية اإلخراجللكشف عن االختالالت الحادثة في املبيعات يعتمد املحقق على فواتير وصوالت 

 للزبائن، وغيرها من الوثائق.

 : 1ومن أهم املخالفات التي يتم اكتشافها على مستوى املبيعات  

 .نقدية ناتجة عن بعض املبيعات بدون فواتير إيراداتعدم تسجيل  ▪

 املبالغ الحقيقية لبعض املبيعات.تخفيض  ▪

 عدم تسجيل اإليرادات الواردة عن نشاطات بيع املنتجات و بيع الفضالت. ▪

 التسجيل في جانب املدين لحسابات املبيعات، مردودات وهمية للبضائع، أو اقتطاع مبالغ فيه. ▪

 العائلية.عدم تسجيل اقتطاعات مبالغ البضائع التي استعملها املستغل لحاجاته الشخصية و  ▪

 

 : مراقبة حسابات امليزانية و حسابات التسيير .2

 يقوم املحقق بمراقبة الحسابات الرئيسية للميزانية و جدول حسابات النتائج كما يلي : 

 مراقبة حسابات امليزانية : ❖

، وذلك يقوم العون املحقق بفحص حسابات امليزانية التي تعبر عن الوضع املالي للمؤسسة في فترة زمنية محدودة 

 بفحص أصول و خصوم امليزانية :

و              األصول هي املمتلكات املادية و املعنوية للمؤسسة ) مثل املباني و البضاعة  فحص أصول امليزانية : -أ

عمليات االهتالك  إجراءاتوأن  األصول يمكن للمحقق التحقق من وجود جميع النقديات و املحل التجاري( و 

تتم بطريقة صحيحة وقانونية، كما يتأكد من امللكية الدائمة أو املؤقتة لجميع املمتلكات وكذلك قائمة 

 .2التغيرات في امللكية

 

 

 حسابات التثبيتات: (1

 إضافةتتشكل التثبيتات من مجمل التثبيتات املادية و العينية و كذا التي تكون في شكل امتياز و الجاري انجازها  

والتي تستعمل كوسيلة استغالل دائمة في املؤسسة  و التثبيتات املالية األخرى الحسابات الدائنة  املساهمات و إلى
3. 

                                                           
 .128،ص  2012 ،،بدون طبعة الجزائر دار الهدى، عباس عبد الرزاق، التحقيق املحاسبي و النزاع الضريبي،  1
 .61مبروك ، مرجع سبق ذكره،صغزة   2
 . 28ص،2008الجزائر ،شعيب شنوف، محاسبة املؤسسة طبقا ملعايير املحاسبة الدولية، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود،   3
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 :1يركز على النقاط التالية إذ إنشاءهاوعلى املحقق أوال مراقبة الوثائق املبررة الكتساب هذه التثبيتات أو 

 .مراقبة الوجود املادي لهذه التثبيتات ▪

 .يتات املكتسبة أو إنشاء العقاراتللتثبقبة الوثائق التبريرية مرا ▪

 هذا إضافة إلى التحقيق في نسب االهتالك و خسارة القيمة.      

 : حسابات املخزونات و املنتوجات قيد التنفيذ (2

عملية و تتم مراقبتها بفحص الكميات و القيم املسجلة في سجل الجرد، ومقارنتها مع الجرد الحقيقي عند 

 التحقيق وذلك في عين املكان.

 : 2يلي تشمل ما وحسابات الغير:  (3

 املوردين و الحسابات امللحقة. ▪

 الزبائن. ▪

 املستخدمون و الهيئات االجتماعية. ▪

 مختلف الدائنين و املدنين. ▪

 خسائر القيمة. ▪

 .3على املحقق أن يتأكد من الوجود الحقيقي لهذه الديون و صحة مبالغها

 املالية :الحسابات  (4

على املحقق التأكد من هذه الحسابات وذلك باستغالل كشوفات الربط و بطاقات املعلومات املوجودة بملف 

 املؤسسة.

هي جميع مصادر األموال املستحضرة و املوضوعة تحت تصرف املؤسسة سواء  فحص خصوم امليزانية : -ب

 .4كانت طويلة األجل أو قصيرة األجل، وأنها موجهة من أجل تمويل نشاط املؤسسة

 

  الخاصة: الموالحسابات  (1

ن وسائل التمويل املوضوعة تحت تصرف املؤسسة بصفة دائمة من قبل املالكين، وتتجسد في عدة مو تتض

....الخ، فاملحقق واألعباءحسابات من بينها، رأس املال، االحتياطات، النتائج قيد التخصص، مؤونة الخسائر 

 :  5يتأكد من

                                                           
 . 53حورية بن عدة ، مرجع سبق ذكره، ص   1
 . 55-54ص: -نفس املرجع السابق،ص  2
 . 55،ص  نفس املرجع السابق  3
 . 61مبروك غزة، مرجع سبق ذكره،ص   4
 .48محمد فيصل كامل، طارق ربح هللا ،مرجع سبق ذكره، ص  5
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 .ةالزيادات و التخفيضات الطارئة على رأس املال محققة بصفة قانوني ▪

لتخضع فيما بعد  األرباحفي حساب  إدماجهااالحتياطات و املؤونات التي أصبحت بدون هدف أعيد  ▪

 .للضريبة

 .العمل على كشف املؤونات غير املبررة و التي تستغلها املؤسسة لتضخيم التكاليف  ▪

 : و النتائج مراقبة حسابات التسيير  ❖

بعد انتهاء املراقب من التحقق و التأكد من صحة حسابات امليزانيةـ فانه ينتقل الى مراقبة و التأكد من صحة و 

التي تقوم املؤسسة  األعباءسالمة البيانات املسجلة في حسابات التسيير و تتمثل حسابات التسيير مجموع 

 ات التي تقوم بها املؤسسة.تكون نتيجة للعملي إيراداتبتحملها، و في املقابل تتحصل على 

 ومن أهم حسابات التسيير ما يلي :

تتحمل املؤسسة خالل نشاطها تكاليف و نفقات بحسب طبيعة و أهمية مستوى النشاط ورقم  التكاليف : •

يتم  و النقائص حتى األخطاءاملحقق، و على العون املحقق أن يراقب التكاليف من أجل الكشف عن  األعمال

تأسيس فرض الضريبة، و يتم ذلك من خالل عدة حسابات، حسابات  إعادةعتبار عند أخذها بعين اال 

 .1حساب البضائع املستهلكة، الضرائب و الرسوم، املصاريف املالية  مصاريف املستخدمين ،

 

و تشمل كل املبالغ املستلمة أو التي ستسلم كمقابل للمنتجات و األعمال التي تقدمها  حسابات اإليرادات : •

 .2املؤسسة إلى الغير بحكم نشاطها، باإلضافة إلى اإليرادات املتأتية دون مقابل، و كذلك إنتاج املؤسسة لذاتها

مراقبة حسابات النتائج و التي ترتبط صحتها بحسابات التكاليف و  إلىيصل العون املحقق  حسابات النتائج : •

تها معرفة القيمة املضافة و هامش الربح الخاص باملؤسسة و تغيرا إلىيهدف املحقق من خاللها  إذ، اإليرادات

ضعية املؤسسة و الحالة املالية لها، قصد اكتشاف املكلفين الذين يصرحون خالل فترة املراقبة ملعرفة و 

 .3بهامش ربح ضعيف أو بنتيجة خسارة و التأكد من صحة الوضعية املالية لها

 

 م املحاسبة و  إجراء التعديالت: تقيي املطلب الثاني

بعد انتهاء املحقق من عملية التحقيق املحاسبي املتعلقة بالفحص الشكلي و الضمني لنشاط املكلف يتمكن   

نسخة من  بإرسالاملحقق من استخالص نتيجة رفض أو قبول املحاسبة، وفي كلتا الحالتين فان املحقق ملزم 

 إعادةملكتشفة و الطرق املعتمدة في املكلف بالضريبة مبينا له فيها التجاوزات الضريبية ا إلىهذه النتائج 

 .تأسيسها

                                                           
 . 73مصطفى عوادي،مرجع سبق ذكره، ص  1
 .43أحالم بن صفي الدين،مرجع سبق ذكره،ص   2
 .44ص ، نفس املرجع السابق  3
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باالعتماد على النصوص التشريعية و التنظيمية يعطي العون تقييمه ملحاسبة  تقييم محاسبة املكلف : أوال/

 املكلف الخاضع للرقابة الجبائية.

  قبول املحاسبة : .1

و           النظام املالي املحاسبي  مبادئألحكام القانون التجاري و كانت مطابقة  إذايقبل املحقق محاسبة املكلف 

 صحيحة من حيث املضمون، حيث يمكن تمييز نوعين من القبول :

o  : قبول صريح 

في هذه الحالة تكون محاسبة املكلف مقنعة بدرجة كبيرة و منتظمة و بالتالي فانه يجب على اإلدارة تبليغ النتائج 

 طريق تسليم إشعار بغياب التقويم.للمكلفين بالضريبة دون إجراء أي تقويم عن 

في حالة ما  إالالرجوع فيه  لإلدارةيمكن  وفي حالة القبول الصريح يصبح أساس فرض الضريبة محددا نهائيا و ال 

كان املكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خالل التحقيق)  إذا

 .1يمكن االعتراض عليه عن طريق الطعن النزاعي  الجبائية( كما ال اإلدارةتق على عا اإلثباتيقع عبء 

o  قبول نسبي: 

أي هناك ارتياب، و هذا من خالل تسجيل بعض التجاوزات و االنحرافات من قبل املكلف، وفي هذه الحالة يقوم 

التقويم الثنائي و املقصود به أن يكون اتصال بينه و بين املكلف للنقاش و  إجراءات إلىالعون املحقق باللجوء 

 إبالغعليه  و يجباخلاضع  األعمالتأسيس رقم  بإعادةمالحظات حول االنحرافات املسجلة، ثم يقوم  إبداء

رد على هذا ( يوما لل40أربعين)  ، مع منحه مدةاألوليبالتقويم  اإلشعاراملكلف بهذا التقييم، وذلك عن طريق 

 .2التقويم

 

  رفض املحاسبة: .2

 :3ال يمكن رفض املحاسبة نتيجة مراقبة تصريح جبائي أو محاسبة إال في الحاالت التالية 

و               من القانون التجاري  11إلى  9عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق ألحكام املواد من  ▪

 للمحاسبة.شروط و كيفيات تطبيق املخطط الوطني 

 عندما ال تحتوي املحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق االثباتية. ▪

                                                           
 .  12،قانون اإلجراءات الجبائية ،مرجع سبق ذكره، ص 7-20املادة   1
مقدمة لنيل منشورة لياس قالب ذبيح ،مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية،دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية ام البواقي،مذكرة  2

ئر ،                شهادة املاجستير في علوم التسيير،تخصص محاسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيير،جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزا

 .79، ص  2011-2010
 .86،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره، ص191املادة   3
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عندما تتضمن املحاسبة أخطاء أو اغفاالت أو معلومات غير صحيحة خطيرة و متكررة في عمليات  ▪

 املحاسبة.

 إجراءات التعديالت : /ثانيا

 :اإلجراءات االعتراضية .1

و هي تتعلق باملكلفين الذين يحترمون االلتزامات الجبائية و املحاسبية، وقد تجري محادثة اعتراضية بين املكلف و 

استالم، و تسلم  إشعارحول النتائج املبلغة، و التبليغ يجب أن يوجه عن طريق رسالة موص ى عليها مع  اإلدارة

قبوله أو تقديم مالحظاته، و  إرسالللمكلف شخصيا، بحيث يجب أن يكون مفصال حتى يتمكن املكلف من 

 .1عندما يرفض املحقق هذه املالحظات يجب أن يبلغه عن طريق مراسلة أيضا

اس فرض الضريبة الجبائية على أنه" في حالة قبول الصريح، يصبح أس اإلجراءاتمن قانون  20-7تنص املادة  و

كان املكلف بالضريبة قد استعمل مناورات  إذااملحددة نهائيا، و ال يمكن لإلدارة الرجوع فيه، إال في حالة ما 

تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خالل التحقيق، كما ال يمكن االعتراض عليه عن طرق الطعن 

 .2" النزاعي من طرف املكلف

 :التلقائيةاإلجراءات  .2

 :3التحديد التلقائي لقواعد فرض الضريبة في الحاالت التالية إلىيمكن لإلدارة الجبائية أن تلجأ 

أو        رفض املكلف بالضريبة لعمليات املراقبة الجبائية، التحقيقات و املعاينة سواء من قبله أو من تدخل ▪

 القيام بمهامهم.من حضور أي شخص بأي طريقة كانت بحيث يتعذر على األعوان 

و                      يصرح، في اآلجال املحددة قانونيا باملداخيل) الربح الصناعي التجاري و غير التجاري(، عندما ال ▪

التصريحات الخاصة بالضرائب على ربح الشركات أو تصريحات املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة 

الرسم على رقم األعمال بعد على األقل شهر من إعالمه من قبل  من قانون  77و  76املنصوص عليها في املواد 

 ضعيته.و  املصالح الجبائية بتسوية 

 م تقدم الدفاتر الحسابية أو تم رفض هذه األخيرة لألسباب محددة قانونا.ل ▪

 إعادة تأسيس فرض الضريبة و تبليغ النتائج  املطلب الثالث :

املؤسسة، حيث أن املحقق يقوم باختيار الطريقة التي  تختلف طرق إعادة التأسيس حسب نوع و نشاط 

 لومات املتحصل عليها حول املؤسسة.تتناسب مع املع

 : أوال/إعادة تأسيس فرض الضريبة

                                                           
 .93لخذاري ، مرجع سبق ذكره، ص عبد الجليل   1
 . 12، قانون اإلجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره،ص  7-20املادة   2
 .19للرقابة، مرجع سبق ذكره، ص  ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين 3
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 إعادة التأسيس  بناءا على العناصر الكمية) املواد(: ➢

يلجأ املراقب عادة إلى هذه الطريقة لبساطتها، إضافة إلى كون معظم النشاطات تتكيف بسهولة مع هذه الطريقة 

مثل املهن الحرة، ومقاوالت األشغال العمومية واملؤسسات التجارية و اإلنتاجية بشكل عام، ويتم االعتماد فيها 

ات، وتختلف عملية إعادة تشكيل رقم األعمال في هذه على العناصر الكمية كاملخزونات و املشتريات و االستهالك

 .1الحالة حسب نوع النشاط 

 يتم إعادة تأسيس حساب املواد بالنسبة ملؤسسة خالل سنة واحدة كما يلي :

 خالل سنة واحدة رقم العمال بناءا على العناصر الكمية: إعادة تأسيس (2-1الجدول رقم)

 بالنسبة ملؤسسة إنتاجية                                             بالنسبة ملؤسسة تجارية

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 . 97مرجع سبق ذكره، صعبد الجليل لخذاري ، املصدر :

 

 على اإليرادات و الفوترة:إعادة أتسيس رقم األعمال بناءا  ➢
دة تأسيس رقم األعمال على أساس اإليرادات، فمن أجل تحديد اإليرادات بالنسبة إلعا على اإليرادات :بناءا  -

املحققة فعال من طرف املؤسسة التي هي موضع التحقيق يتعين فتح حساب مالي، و الذي يشمل مجموع 

                                                           
مقدمة لنيل شهادة املاجستير في منشورة (،مذكرة 2009-1999بوشرى عبد الغني، فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر) 1

 2010-2011الجزائر ، العلوم التجارية، جامعة تلمسان،العلوم االقتصادية،تخصص نقود مالية و بنوك، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و 

 .136ص ،

 املخزون األولي للمواد األولية

 ( مشتربات املواد األولية +)

 ( املخزون النهائي للمواد األولية-)

 )=( االستهالكات الخام للمواد األولية

 ( الضياع ) النسبة املئوية ( -)

 للمواد األولية)=( االستهالكات الصافية 

 ( املخزون األولي للمنتجات التامة محولة الى مواد أولية+)

 )=( االستهالكات املؤسسة للمواد األولية

 ( االستهالكات املصرح بها  -)

 )=( الفرق أو اإلغفال 

 مخزون أول املدة 

 ( املشتريات +)

 ( مخزون آخر املدة-)

 

 

 )=( االستهالكات املقدرة

 

 االستهالكات املصرح بها(  -)

 

 )=( الفرق ) خسارة أو إخفاء(
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األرصدة املدينة للصندوق و كذا األرصدة الدائنة للحسابات البنكية للمؤسسة مع األخذ بعين االعتبار 

 .1لعمالء و أرصدة بداية و نهاية السنة تسبيقات ا

 بناءا على اإليرادات كما يلي : يتم إعادة تأسيس

  اإليراداتبناءا على  رقم العمال (: إعادة تأسيس2-2الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 98عبد الجليل لخذاري ،مرجع سبق ذكره،ص، املصدر:

 

 املقدرة مع رقم األعمال املصرح به، يمكن معرفة قيمة املبلغ الذي قام املكل بإخفائه. األعمالبمقارنة رقم 

 إعادة التأسيس بناءا على الفوترة : -

تشكل الفوترة أساسا لفرض الضريبة في بعض األنشطة االقتصادية، و خاصة في مجال األشغال العمومية من 

  . 2 خالل الفواتير املصرح بها

 

 

 

 

 ذه الحالة كما في الجدول التالي :إعادة تشكيل رقم األعمال في ه و يتم

 ةبناءا على الفوتر  رقم العمال  (: إعادة تأسيس2-3)الجدول رقم

                                                           
 .63أحالم بن صفي الدين ،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .138بوشرى عبد الغني، مرجع سبق ذكره،ص   2

 الصندوق ) مجموع الطرف املدين(

 ( الحسابات البنكية ) مجموع املدين لحساب املؤسسة أو مجموع الدائن عند البنك+)

 )=( مجموع تحصيالت الدورة

 جانفي 1( تسبيقات العمالء في +)

 ديسمبر 31( تسبيقات العمالء في  -)

 جانفي 1( رصيد حـ/ عمالء في  -)

 ديسمبر 31( رصيد حـ/ عمالء في +)

 )=( رقم العمال املؤسس
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 . 98 مرجع سبق ذكره،عبد الجليل لخذاري ، املصدر :

 .الخاضعة لرسم على القيمة املضافةوهذا الفرق يمثل التصريحات الغير مصرح بها 

 اإلنتاج :إعادة التأسيس بناءا على تكاليف  ➢

املحقق، ومن بين هذه  األعمالأو رقم  اإليراداتتأسيس  بإعادةيمكن للمحقق أن يقوم بناءا على بعض التكاليف 

وسيلة فعالة لتحديد رقم األعمال املحقق، و يتم ذلك عن طريق املدفوعة للعمال، حيث تعتبر  األجور التكاليف 

، ومن ناحية أخرى، املقارنة بين إنتاج املؤسسة مع استهالكات مقارنة األجور املدفوعة برقم األعمال املصرح به

 .1الطاقة الكهربائية 

 وتوجد هناك طرق أخرى يختارها املحقق إلعادة تأسيس رقم األعمال : 

 إعادة تأسيس بناءا على رقم األعمال . ➢

 إعادة تأسيس رقم األعمال على أساس دراسة األسعار . ➢

 . أساس مؤشرات أخرى إعادة تأسيس رقم األعمال على  ➢

 تبليغ النتائج : /ثانيا

و االغفاالت املتضمنة في محاسبة  األخطاءكل  إبرازمن وراء عملية التحقيق املحاسبي، هو  األساس يالهدف  إن

املكلف بغرض التأكد من صحة وعاء مختلف الضرائب و الرسوم املستحقة التي قدمتها املحاسبة و كما هو 

 األولي اإلشعارتشريعي يضمن حقوق املكلف، بدءا من  إطارمعلوم أن التحقيق املحاسبي يجري تنفيذه ضمن 

يجب  ائية للمكلف بالضريبة، لذلك بعد االنتهاء من عمليات التحقيق، فانهللتحقيق، و انتهاء بتتبع النتائج النه

على اإلدارة تبليغ النتائج للمكلفين بالضريبة، وذلك حتى في حالة عدم إجراء إعادة التقويم، كما يتعين على 

 .2اإلدارة الرد على مالحظات املكلف 

                                                           
 .99لخذاري، مرجع سبق ذكره، ص  عبد الجليل 1
 .21ة ،مرجع سبق ذكره، ص،قانون اإلجراءات الجبائي 42املادة   2

 املقبوضات املصرح بها

 01/01/( رصيد حــــ/ الزبائن في  -)

 01/01/( تسبيقات الزبائن في +)

 12/31/( رصيد الزيائن في +)

 12/31/( تسبيقات الزبائن في  -)

 )=( الفوترة املقدرة 

 ( الفوترة املصرح بها -)

 )=( الفرق الناتج
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 :1ار األولي ( كما يلي يكون اإلشعار بإعادة التقويم ) اإلشع التبليغ الولي : ➢

يجب أن يكون هذا اإلشعار األولي مفصل جيدا و مصاغ بطريقة تسمح للمكلف من فهمه و تسجيل  ▪

 مالحظاته.

 يجب أن يرسل هذا اإلشعار إلى املكلف شخصيا مع وصل االستالم بذلك. ▪

يحتوي اإلبالغ على الطرق التي استعملت في التقييم و التي أدت إلى تعديل األسس الضريبية، وقد حدد  ▪

 .ي رد املكلف على اإلبالغ األولي يوم( لتلق 40املشرع الجبائي مدة) 

ها ويكون الرد في شكل مراسلة مع مرافقت و اإلدارة الجبائية ملزمة على الرد لتوضيح و تفسير حسب طلب املكلف

الحظ أن هناك خلل في تسوية وضعيته  إذا ويم و يدافع عن حقوقهالتق بإعادةبوثائق و بيانات تبرر عدم رضاه 

في مراسلة توجه للمكلف بالضريبة، مع اإلشارة بأن  الجبائية و يلزم العون املحقق بالرد على التوضيحات املقدمة

 .2التبليغ إلى قطع مدة التقادم املحددة قانونا 

  ليغ النهائي :التب ➢

يمكن االعتراض عليها من طرف اإلدارة،  في حالة قبول صريح تصبح قاعدة فرض الضريبة املحددة نهائية، وال

 ماعدا حاالت استعمال املكلف بالضريبة طرق تدليسية أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء التحقيق، كما ال

 .3يمكن للمكلف بالضريبة أن يعترض عليها عن طريق الطعن 

إن التبليغ النهائي يكون بعد انقضاء جميع اإلجراءات، بحيث يجب أن تكون التعديالت مبررة بشكل كافي ومع 

 وجود األدلة، كما اليوجد تاريخ معين للتبليغ النهائي لكن يكون في أجل معقول.

 إقفال عملية التحقيق : ➢

عمليات التحقيق، وبعدها  إنهاءالضريبية املحقق فيها و هذا بهدف  األوعيةيعد العون املحقق بطاقة املراقبة لكل 

يتعين على العون املحقق أن يقوم بتلخيص مجريات التحقيق في استمارة خاصة هي البطاقة التلخيصية، ويقوم 

 . بتحرير التقرير النهائي لعملية الرقابة في محاسبة املكلف

 

 

 البطاقة التلخيصية : •

                                                           
منشورة الجبائي في الجزائر و دور مصالح املراقبة في محاربة الغش و التهرب الضريبي )دراسة حالة والية تلمسان(،مذكرة  اإلصالحسيد أحمد ميدوني ،  1

، د، تلمسانمالية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية،جامعة أبوبكر بلقاي-بنوك-مقدمة لنيل شهادة املاجستير نقود

 .125،ص 2012-2013الجزائر،
 . 42الجبائية ،مرجع سبق ذكره، ص  اإلجراءات،قانون 112املادة   2
 .12،ص  نفس املرجع السابق،  7- 20املادة  3
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املبالغ املتعلقة بعملية التحقيق، و  األرقامالجبائية و التي تحتوي على كل املعلومات و  باإلدارةهي استمارة خاصة 

أو الجداول و التي تمثل الحصيلة النهائية للضرائب و الرسوم املستحقة، يقوم من خاللها  األوردة إصدارمع 

 .1العون بحساب الحقوق و الغرامات الواقعة على عاتق املكلف بالضريبة

و              بمتابعة املكلف األخيرةمفتشية الضرائب التابع لها املكلف، وتقوم هذه  إلىترسل البطاقة التلخيصية   

و التي تعتبر من مهام مديرية الضرائب الجهوية التابع لها  اإلخطارات  إرسالالتحصيل، وذلك بعد  إجراءات

و           مع تحديد أجال الدفع املكلف، والتي تحتوي على الحقوق و الغرامات املتوجبة الدفع من طرف املكلف،

 .2كيفية الدفع، ويتم إعداد ثالث نسخ منها

 :كتابة التقرير النهائي  •

التي أحصاها املحققون خالل عملية املراقبة و التي يتم من  األخطاءالجبائية تجاه  لإلدارةتعبر عن املوقف النهائي 

مدى احترام املكلفين التي تسمح بمعرفة  األرقامخاللها عملية التحقيق، والذي يجب أن يبين مجموع املعلومات و 

 :3نصوص عليها، وكذا تقييم نتائج التحقيق، كما يجب أن يركز هذا التقرير على مايليامل لإلجراءاتبالضريبة 

 .املكلف مباشرة إلىبالتحقيق مرسل عن طريق البريد أو سلم  اإلشعار ▪

تحديد الفترة اإلضافية بالنسبة لبداية التحقيق بعين املكان و كذلك األسباب التي منعت األعوان من  ▪

 الوقت املناسب.مباشرة مهامهم في 

طبيعة املخالفات املكتشفة وكذلك العقوبات املطبقة مع النصوص القانونية و املواد املقرر، كما يجب  ▪

 :4وبصفة إلزامية أن يحتوي امللف املوجه إلى املديرية الجهوية للضرائب، املفتشية املختصة إقليميا على

 .بالتحقيق اإلشعارنسخة أو صورة عن  -

 .امليزانيات و كشف املحاسبةحالة مقارنات  -

 .نسخة من التبليغ بالتقويم -

 .املكلف بالضريبة إجابةنسخة من  -

 .توضيحات حول طبيعة الضرائب و العقوبات املطبقة -

 د النهائي.نسخة من الجداول أو الور  -

 الوضعية الجبائية الشاملة يالتحقيق املعمق فاملبحث الثالث :

                                                           
 .70أحالم بن صفي الدين ،مرجع سبق ذكره،ص  1
 .89عباس عبد الرزاق،مرجع سبق ذكره، ص  2
مقدمة لنيل شهادة منشورة خديجة غضبان ، التحقيق الجبائي ودوره في مكافحة الغش الضريبي،دراسة حالة للمديرية الوالئية لوالية الوادي،مذكرة  3

املاستر،شعبة محاسبة و ضرائب، تخصص تدقيق محاسبي، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة الشهيد محمد خيضر، 

 .42، ص 2014-2015الجزائر،وادي،ال
 .43نفس املرجع السابق، ص  4
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لقد ألزم القانون املكلفين بالقيام بالتزامات عديدة التي من بينها ضرورة مسك املحاسبة، ومن أجل ضمان  

 فاإلدارةاملنصوص عليه في هذا الصدد، لذلك  اإلجراءفعالية ممارسة املراقبة املعمقة يجب أن يتم احترام 

 األشغالوي للمراقبة املعمقة و تباشر برنامج سن بإعدادالجبائية خصوصا املصالح املكلة باملراقبة تقوم 

 .1التمهيدية للمراقبة

 الوضعية الجبائية الشاملةللتحقيق املعمق في لتحضيرية العمال ااملطلب الول : 

الوضعية الجبائية هي مجموعة من العمليات التي  فيفان املراقبة املعمقة  األول كما اشرنا سابقا في الفصل   

تستهدف الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي للمكلف بالضريبة و الدخل املصرح به أي بصفة عامة، 

على الدخل العام) املداخيل املحققة خارج الجزائر، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل  التصريحاتالتأكد من 

 .2غير املبنية....الخ( عن العقارات املبنية و

م عملية التحقيق ، و تت3تتم هذه العملية إال من طرف أعوان اإلدارة التي لهم رتبة مفتش على األقل حيث ال

 املعمق في الوضعية الجبائية الشاملة عبر مراحل كالتالي :

  إعداد برنامج التحقيق : ✓

الوضعية الجبائية بدراسة الوثائق املحصلة لدى إدارة الضرائب حيث يفحص املحقق  يتم التحقيق في

 :سة يحدد ما يملكه املكلف فيقوم بتصريحات املكلف ومن خالل هذه الدرا

 اختيار امللف: -
 ملراقبة قبل نهاية كل سنة يعد رئيس مفتشية الضرائب قائمة تمهيدية باملكلفين الذين من املحتمل أن يخضعوا  

املعمقة بعد دراسة كاملة لكل ملفات املكلفين، وبعد ذلك ترسل القائمة إلى املديرية الوالئية للضرائب املختصة 

إقليميا من أجل دراستها، وتعد مديرية الضرائب الوالئية قائمة نهائية و التي ترسلها إلى رئيس مكتب املراقبة 

 .4الجبائية من أجل تنفيذها

ي الوضعية الجبائية الشاملة بموجب معايير موضوعية فخاضعين للتحقيق املعمق يتم انتقاء األشخاص ال 

 : 5وهادفة

 .ظهور عدم نزاهة التصريحات ▪

 .193ي قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة املادة فوجود نية استعمال طرق تدليسية املنصوص عليها  ▪

 وجود أموال غير مبررة بحوزة املكلف. ▪

                                                           
 . 58حورية بن عدة، مرجع سبق ذكره، ص  1
، 2013ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، منشورات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، 2

 .31ص
 . 31،ص السابقنفس املرجع   3
 .46أحالم بن صفي الدين، مرجع سبق ذكره، ص   4
 . 65-64: ص -مبروك ،مرجع سبق ذكره،ص غزة 5
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ي يعيش فيه املكلف و كذلك الكبيرة بين املداخيل املصرح بها و الرخاء و الثراء الذ مالحظة الفروقات ▪

 .إنفاقه

 :فحص امللف -

الطبيعيين الذين سوف يخضعون للرقابة، تقوم كل فرقة من شخصين  لألشخاصالقائمة النهائية  إعدادبعد  

املحقق في وضعيتهم، حيث يسحب  األشخاصاملفتشيات التي توجد فيها ملفات  إلىتكون لهم رتبة مفتش بالتوجه 

املكتب للفحص، وتسمح  هذه النظرة بالتعرف على طبيعة املداخيل و  إلىامللف الجبائي الخاص بهم ويؤخذ 

للمكلف و  اإلجمالي، وكذلك فحص ملف الضريبة على الدخل اإلجمالياملصاريف املحسومة من الدخل 

 .1مستخدميه 
 :البحث عن املعلومة الجبائية لدى الغير  -

حيث يقوم املحقق بالبحث عن املعلومات ذات طابع الجبائي لدى كل األطراف التي من املمكن أن تحوز على هذه  

 .2املعلومات، وذلك عن طريق إرسال كشوفات ربط وبطاقات معلومات

 

 الجبائية الشاملةالتحقيق املعمق في الوضعية عملية مباشرة  املطلب الثاني:

 بعد االنتهاء من املرحلة التحضيرية تنطلق عمليات التحقيق وفق املراحل التالية:  

 اإلشعار بقيام أعمال التحقيق املعمق ✓

يمكن البدء في إجراء التحقيق على الشخص الطبيعي فيما يتعلق على الدخل، دون إعالم املكلف بالضريبة  ال 

لتحقيق أو تسليمه له مع إشعار باالستالم مرفوقا بميثاق وواجبات املكلف مسبقا من خالل إرسال إشعار با

بالضريبة، يجب أن يذكر اإلشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و أن يشير صراحة و تحت طائلة بطالن 

 اإلجراء.

تحسب ( يوما 15إن املكلف يستطيع أن يستعين بمستشار يختاره هو، كما يمنح املكلف مهلة خمسة عشر)

 .3ابتداءا من تاريخ استالم اإلشعار وذلك بغرض التحضير للتحقيق املعمق

 

 

 انطالق البحث عن املعلومة الجبائية ✓

تشكل املعلومة الجبائية دعامة أساسية من أجل تنفيذ املراقبة املعمقة على أكمل وجه،خصوصا إذا كانت هذه   

 . 1م جمعها بشكل سليم و استغاللها بطريقة ذكيةاملعلومة املتعلقة باألشخاص الخاضعين للرقابة قد ت

                                                           
 .14،قانون اإلجراءات الجبائية،مرجع سبق ذكره، ص 2-21املادة   1
 .48نعيمة بن رحو، مرجع سبق ذكره،ص  2
 .14الجبائية ،مرجع سبق ذكره،ص  اإلجراءات،قانون  3-21املادة   3
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 إن البحث يكون بشكل متعدد و على عدة مستويا وذلك لتنوع مصادر املعلومات.

 بطاقة وضعية املمتلكات ✓

وهي استمارة تحدد بها املمتلكات املكتسبة) عقارات، منقوالت( والحسابات البنكية املفتوحة وكل معلومة  

متعلقة بوضعية ممتلكات الشخص، وترسل إلى املكل مع إشعار باملراقبة مع منحه أجل رد كاف من أجل 

ل معلومة أو مؤشر يمكن أن التصريح بممتلكات بشكل دقيق و كامل، ويمكن للمحقق أن يكمل مال استمارة بك

يفيد املحقق من أجل تقدير الدخل املصرح به، كما بإمكانه االمتناع كليا أو جزئيا عن مال هذه البطاقة ألنها 

أو            ليست إجبارية، وفي هذه الحالة على املحقق أن يتحصل على املعلومات باللجوء إلى طلبات التبرير 

 .2باري التوضيح و التي لها طابع إج

 طلبات التوضيح و التبرير  ✓

يراقب املفتش تصريحات املكلف و يطلب منه التوضيحات و التبريرات كتابيا كما يمكنه أن يطلب دراسة الوثائق  

املحاسبية املتعلقة بالبيانات و العمليات و املعطيات موضوع الرقابة، كما يستمع للمعنيين إذا تبين أن 

 أو ملا يطلب هؤالء تقديم توضيحات شفوية . استدعائهم لهذا الغرض ضروري 

على الطلب الشفوي أو ملا يكون الجواب الذي تم تقديمه لهذا الطلب  اإلجابةوعندما يرفض املكلف بالضريبة 

على كل أو جزء من النقاط املطلوب توضيحها، يتعين عليه أن يعيد طلبه كتابيا، ويجب  لإلجابةعبارة عن رفض 

أن تبين الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط التي يراها املفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو 

 . 3ما( يو 30تقل عن ثالثين) أنيمكن  في مدة ال إجابتهالتبريرات، وتكليف املكلف بالضريبة لتقديم 

 : 4 اآلتيةالحاالت  إحدىمن املكلف في  اإلدارةتلتمسها  طلب التبريرات: -

 .فيما يتعلق بوضعيته الجبائية ▪

املكلف عناصر تثبت أن  اإلدارة، حين تتوفر لدى اإلجماليفيما يخص التكاليف التي تم خصمها من الدخل  ▪

املخصصة  أخذ املبالغ بإمكانية اإلدارةيتمتع بمداخيل هامة مقارنة مع تلك املصرح بها. وعليه تتمتع 

أن يثبت أن املبالغ املستعملة ليست  األخيرلتغطية أعباء املكلف بعين االعتبار. لكن، باستطاعته هذا 

 صادرة عن عمليات التدليس.

لرفع الشك عن كل غموض في التصريحات و تخص أي نقطة واردة في  اإلدارةتلتمسها  التوضيحات: -

 .5التصريح

 مدة املراقبة املعمقة  ✓

                                                                                                                                                                                     
 . 85مصطفى عوادي،مرجع سبق ذكره، ص  1
 .49نعمية بن رحو،مرجع سبق ذكره،ص  2
 .10الجبائية،مرجع سبق ذكره، ص  اإلجراءات،قانون 19املادة  3
 .32ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة،مرجع سبق ذكره،ص  4
 .32ص ، ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة،مرجع سبق ذكره 5
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ال يمكن تحت طائلة بطالن فرض الضريبة أن تمتد مدة التحقيق طيلة فترة تفوق سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ  

استالم اإلشعار بالتحقيق أو تاريخ تسليمه، إلى غاية تاريخ اإلشعار بإعادة التقويم، ويمكن أن تمتد بأجل يمنح 

طلبه للرد على طلبات التوضيح أو تبرير األرصدة من الخارج، وتمدد لفترة ثالثين عند االقتضاء للمكلف وبناء على 

( يوما، وباآلجال الضرورية لإلدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما اليستطيع املكلف تقديمها في 30)

طرف السلطات األجنبية  أجل ثالثين يوما، ابتداءا من تاريخ طلب اإلدارة أو للحصول على املعلومات املطلوبة من

،وتمدد إلى سنتين في حالة  عندما يتوفر املكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو املتحصل عليها من الخارج

 .1اكتشاف نشاط خفي

                                                                         في الوضعية الجبائية الشاملةاملعمق  نتائج عملية التحقيقاملطلب الثالث : 

 التاليين: اإلجراءينتشكيل النتائج فانه يقوم بأحد  إلىعندما يتوصل املحقق 

 التصحيح الحضوري إجراءات ✓

تطبق نفس التدابير العامة الواردة مسبقا حول التحقيق في املحاسبة السارية املفعول والسيما فيما يخص  

 إضافيالتقويمات املقترحة ومنح أجل رد  إعادةالتقويمات، تبرير  إعادةاإلشعار بنتائج التحقيق حتى في غياب 

                          التقويم املصحح، املناقشة الشفوية( يوما للمكلف بالضريبة في حالة إشعار بإعادة 40مدته أربعون)

 من قانون اإلجراءات الجبائية 21-5ملصلحة التحقيق املادة  األول و الحضورية وحق طلب التحكيم من املسؤول 
2. 

  التصحيح التلقائي إجراءات ✓

لم يكتتب املكلف بالضريبة التصريح على الدخل  إذافي ظروف معينة،  إاليمكن استعماله  استثنائي ال إجراءهو  

أو        لم يستجيب لطلبات التبرير وإذااملحددة قانونا أو لم يسوي وضعيته الجبائية،  اآلجالفي  اإلجمالي

القواعد  إنتحدد تلقائيا القاعدة املناسبة لفرض الضريبة،  األخيرة، وعليه فان هذه اإلدارةالتوضيح الواردة من 

املحدد من طرف اإلدارة، يجب أن تقترب قدر املستطاع من الحقيقة، وتبقى الضمانات املقدمة للمكلف في حالة 

 .3التصحيح الحضوري سارية املفعول عند التصحيح التلقائي

 
 خاتمة الفصل :

وسائل من بينها التحقيق إن اإلدارة الجبائية تسعى جاهدة لتحقيق غايتها من الرقابة و ذلك باعتمادها على عدة 

 املحاسبي .

                                                           
 .14،قانون اإلجراءات الجبائية ،مرجع سبق ذكره،ص 4-21املادة  1
 .33ميثاق املكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سبق ذكره، ص  2
 نفس املرجع السابق،نفس الصفحة.  3
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التحقيق املحاسبي يقوم على جمع كم هائل من املعلومات عن املكلف و أهم تعامالته مع مختلف اإلدارات، ف

و  املؤسسات و األشخاص، انتقاال إلى الفحص محاسبة املكلف شكال و مضمونا بهدف اكتشاف األخطاء املرتكبة

هو مصرح به ، مما يقود إلى رفض املحاسبة بشكل  تؤدي إلى عدم التناسب مع ما، و التي النقائص و االغفاالت 

و النتائج       كلي أو جزئي ، مع وجوب احترام حقوق حقوق املكلف بإبالغه عن موعد مباشرة التحقيق

 وكل التعديالت إن وجدت. املستخلصة

                  فالتحقيق املحاسبي يعطي صورة فعلية للمؤسسة من الناحية املالية و شخصيتها الجبائية، ومدى دقة 

 و صدق بياناتها املحاسبية، كما يعطي صورة للمكلف عن مستقبل املؤسسة.

 

 

 



 

 

 

 

 : الثالثالفصل 

دراسة ميدانية 

باملديرية الوالئية 

 للضرائب بمستغانم
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 مقدمة الفصل :

بعد التعرض للدراسة النظرية في الفصل األول و الثاني، حيث تم التعرف على مختلف جوانب الرقابة الجبائية، 

ثم الوسيلة التي تتبعها اإلدارة الجبائية في تحقيق أهدافها أال وهي التحقيق املحاسبي ، حيث تم التعرف على 

التي يرتكبها املكلفون بالضريبة و مختلف  األخطاء مفهومه و الدور الذي يؤديه للتقليل من مختلف التجاوزات و

ارتأينا أن تكون هذه الدراسة تقنية و مختصرة لعملية إجراءاته للكشف عن هذه التجاوزات، وعلى ضوء هذا 

التحقيق املحاسبي و فهم مختلف املراحل التي يمر بها األعوان املحققون أثناء عملية الرقابة لهذا تم تقسيم 

 الث مباحث كالتالي : ث إلىالفصل 

   : تقديم مديرية الضرائب لوالية مستغانماملبحث األول. 

  : نموذج عن إجراءات التحقيق املحاسبياملبحث الثاني. 

  : تبليغ نتائج التحقيق النهائي املبحث الثالث. 
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 املبحث األول: تقديم مديرية الضرائب لوالية مستغانم

  نبذة عن مديرية الضرائب لوالية مستغانماملطلب األول: 

إن املديرية الوالئية للضرائب هي عبارة على مؤسسة مالية تهتم بتحصيل وجباية مختلف الضرائب والرسوم،   

 وتعتبر وسيط بين الدولة واملدينين بالضريبة.

 09ه املوافق ل  1419رجب  19، وقام السيد وزير التجارة واملالية بتدشينها في 1997تم بناء دار املالية سنة     

 ، حيث كانت تتواجد في املركز املالي بوسط املدينة وتحتوي دار املالية على ثالثة فروع:1998نوفمبر 

 الفرع األول : أمالك الدولة. -

 الفرع الثاني : الضرائب. -

 الفرع الثالث: مسح األراض ي . -

 على :ديرية الوالئية  ملستغانم تشرف إن امل   

 مركز الضرائب متواجد بمستغانم . -

 و يضم :املركز الجواري لسيدي علي   -

 .سيدي علي وقباضة مفتشية  -

 . سيدي لخضرو قباضة مفتشية  -

 املركز الجواري لعين تادلس و يضم : -

 .عين تادلس  وقباضة مفتشية -

 .خير الدين  و قباضة مفتشية -

 .ماسرى  و قباضة مفتشية -

 .عين نويص يو قباضة مفتشية  -

 .بوقيراط و قباضة مفتشية -

 .عشعاشةو قباضة مفتشية  -

 .حاس ي ماماش و قباضة مفتشية  -
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 املطلب الثاني: مهام املديرية الوالئية للضرائب

 :1 هي مكلفة بالقيام باملهام التالية

   الجوارية للضرائب.واملراكز   السلمية ملراكز الضرائب  ضمان ممارسة السلطة -

وتحقيق األهداف  نشاط املصالح والتشريع الجبائي، ومتابعة ومراقبة السهر على احترام التنظيم  -

 املحددة لها.

 إلعداد التقديرات الجبائية. جمع العناصر الالزمة تنظيم  -

واملصادقة عليها وتقييم  أو التخفيض ومعاينتها وشهادات اإللغاء املنتجات إصدار الجداول وقوائم  -

 الحصيلة الدورية. وإعداد  النتائج

تحليل وتقويم عمل املصالح الخاضعة الختصاصها دوريا، وإعداد تلخيص عن ذلك واقتراح أي إجراء   -

 من شأنه أن يحسن عملها.

 وتحصيل الضرائب واألتاوى. اإليرادات وسندات إصدار الجداول   -

 ذلك.  ومتابعة تسوية كل مكتب القباضة يقوم بهما اللتين  مراقبة التكفل والتصفية  -

 تطور الدعاوى املرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل. متابعة  -

 ضمان الرقابة القبلية وتصفية حسابات تسيير القابضين. -

 جبائية واستغاللها.جمع املعلومات ال  تنظيم  -

 نتائجها. إعداد برامج التدخل لدى املكلفين بالضريبة ومتابعة تنفيذها وتقويم  -

 فيما يخص القيم واألسعار وإعطاء اإلذن بالزيادة إن اقتض ى األمر ذلك.  املقررة  وضع الرقابة  -

تبطة بها بصفة دراسة العرائض وتنظيم أشغال لجان الطعن ومتابعة املنازعات ومسك امللفات املر   -

 منتظمة.

 متابعة تطور القضايا املرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة. -

  .تقدير احتياجات املديرية من الوسائل البشرية واملادية والتقنية واملالية وإعداد تقديرات امليزانية -

 صصة لهذه املصالح.لمخضمان تسيير املستخدمين واالعتمادات ا -

 ستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم.توظيف وتعّيين امل  -

 تنظيم وتطبيق أعمال التكوين وتحسين املستوى التي تبادر بها املديرية العامة للضرائب.  -

 توزيعه وتعميمه. للمديرية الوالئية وتسييره وضمان تكوين رصيد وثائقي  -

 هذه األمالك واملحافظة عليها. صيانة وأعلىالسهر على مسك ملفات جرد األمالك العقارية واملنقولة   -

 تنظيم استقبال املكلفين بالضريبة وإعالمهم. -

 نشر املعلومات واآلراء لفائدة املكلفين بالضريبة.  -

                                                             
1  http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-
02consulté le 29/03/2017 à 14:30.  

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02consult%c3%a9%20le%2029/03/2017%20%c3%a0%2014:30
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02consult%c3%a9%20le%2029/03/2017%20%c3%a0%2014:30
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02consult%c3%a9%20le%2029/03/2017%20%c3%a0%2014:30
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 املطلب الثالث: الهيكل التنظيمي ملديرية الضرائب لوالية مستغانم

 الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب (:1-3 رقم) الشكل 

 
                                         20،يحدد تنظيم املصالح الخارجية لإلدارة الجبائية و صالحياتها، الصادر بالجريدة الرسمية العدد 21/ 2009/02من القرار الوزاري املشترك املؤرخ في  118الى  102املواد من من إعداد الطالبة اعتمادا على  املصدر:

.17-20ص: -،ص2009/03/29ا لصادر ب 
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 ( مديريات  فرعية:05تتكون املديرية الوالئية  للضرائب من خمس ) 

 : وتكلف ب:الجبائية  للعمليات  الفرعية  أوال/ املديرية

 ر.اإلصدا بأشغال تكلف اإلحصائيات وتجميعها، كما املصالح و إعداد  تنشيط -

 املضافة و متابعتها ومراقبتها.  من الرسم على القيمة  اعتماد حصص شراء باإلعفاء التكفل بطلبات -

 أنظمة اإلعفاء واالمتيازات الجبائية الخاصة. متابعة -

 تعمل هذه املديرية على تسيير: 

   مكتب الجداول: ويكلف ب: -1

 .التكفل بالجداول العامة والتصديق عليها 

  وسندات التحصيل.  الجداول العامةالتكفل بمصفوفات 

 مكتب اإلحصائيات: ويكلف ب: -2

 .استالم إحصائيات الهياكل األخرى في املديرية الوالئية 

 .التركيز على املنتجات اإلحصائية الدورية الخاصة بالوعاء والتحصيل 

 التركيز على الوضعيات اإلحصائية الدورية وضمان إحالتها إلى املديرية الجهوية للضرائب. 

 التنظيم والعالقات العامة: ويكلف ب:  مكتب -3

  استالم ودراسة طلبات االعتماد في نظام الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة مع

 االعتمادات. هذه تسليم

 األنظمة الجبائية الخاصة و االمتيازية.  متابعة 

 الجبائية واستقبال الجمهور وإعالمه و توجيهه.  املعلومة  نشر 

 واملساعدة، ويكلف السيما، بضمان ما يأتي:  التنشيط  تبمك -4

 املصالح   واملديريات الوالئية للضرائب و كذا بتنشيط  الجهوية  الهياكل  مع  باالتصال  التكفل

 املحلية

 ومساعدتها قصد تحسين مناهج العمل و انسجامها.

 التسيير ومعالجتها.  في  تقارير التحقيق  متابعة 

 : وتكلف ب:للتحصيل الفرعية املديريةثانيا/ 

تحصيل الضرائب والرسوم وكل  اإليرادات ومراقبتها ومتابعتها وكذا بوضعية التكفل بالجداول وسندات -

 ناتج آخر أو أتاوى.

قابضات الضرائب   واملراقبة الدورية ملصالح التحصيل وتنشيط متابعة العمليات والقيود املحاسبية -

 للتطهير وتصفية الحسابات وكذا التحصيل الجبري للضريبة. مجال تنفيذ أعمالها في

يخص التصفية مع اقتراح تدابير من  فيما التقييم الدوري لوضعية التحصيل وتحليل النقائص السيما -

  تحسن الناتج الجبائي. أن شأنها
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قابضات الضرائب بغية تصفية الحسابات  مراقبة القابضات ومساعدتها قصد تطهير حسابات -

 يرها.وتطه

 تعمل هذه املديرية على تسيير:   

 ويكلف ب:  مكتب مراقبة التحصيل: -1

 نشاطات التحصيل.  دفع 

  .املحافظة على مصالح الخزينة بمناسبة الصفقات العقارية املوثقة وعند إرجاع فائض املدفوعات 

 الهيئات املعنية.وكذا  للجماعات املحلية إعداد عناصر الجباية الضرورية لوضع امليزانية وتبليغها 

 وأشغاله: ويكلف بضمان:  مكتب متابعة عمليات القيد -2

 التأشير والتوقيع على املدفوعات وعلى شهادات اإللغاء من الجداول وسندات   أعمال  متابعة

 اإليرادات املتكفل بها.

 .املراقبة الدورية لوضعية الصندوق و حركة الحسابات املالية و القيم غير النشطة 

 املحققون في التسيير، بخصوص مهام املراقبة  الفعلي باألوامر والتوصيات التي يقدمها التكفل

 وتنفيذها.

 بين املحاسبين.  ضمان إعداد و تأشير عمليات والقيود عند تسليم املهام 

  ويكلف بضمان:  مكتب التصفية: -3

  املتعلقة بمستحقات مراقبة التكفل بالجداول العامة وبسندات التحصيل أو اإليرادات

والقرارات القضائية في مجال الغرامات والعقوبات املالية أو املوارد غير   ومستخرجات األحكام

 الجبائية.

 واملصادقة عليها؛ قابضو الضرائب استالم املنتجات اإلحصائية التي يعدها 

 ،التركيز على حسابات تسيير الخزينة واملستندات امللحقة 

  ل في اإلرجاء للمبالغ املتعذر تحصيلها وجدول تصفية منتجات الخزينة التكفل بجداول القبو

 ومراقبة كل ذلك. وسجل الترحيل،

 : وتكلف بضمان:ثالثا/ املديرية الفرعية للمنازعات

 اإلداريتين للطعن النزاعي أو املرحلة اإلعفائية، وتبليغ معالجة االحتجاجات املقدمة برسم املرحلتين -

 ألمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املمنوحة.القرارات املتخذة وا

 معالجة طلبات استرجاع الدفع املسبق للرسم على القيمة املضافة. -

تصة عن لمختشكيل ملفات إيداع التظلمات أو طعون االستئناف والدفاع أمام الهيئات القضائية ا -

 اإلدارة الجبائية.  مصالح

 

 تعمل هذه املديرية على تسيير:
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 االحتجاجات: ويكلف ب:مكتب  -1

 دراسة الطعون الهادفة سواء إلى إرجاع الحقوق أو إلى إلغاء القرارات املالحقة أو إلى   استالم

 املطالبة بأشياء محجوزة.

 ودراسة الطلبات املتعلقة باسترجاع اقتطاعات الرسم على القيمة املضافة. استالم 

 ويكلف ب:  مكتب لجان الطعن: -2

  الطلبات التي يقدمها املكلفون بالضريبة وتقديمها للجان املصالحة والطعندراسة االحتجاجات أو 

 تصة.لمخالنزاعي أو اإلعفائي ا

  تلقي الطلبات التي يتقدم بها قابضو الضرائب الرامية إلى التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو إخالء

للتحصيل وعرضها على لجنة املسؤولية أو إرجاء دفع أقساط ضريبية أو رسوم أو حقوق غير قابلة 

 تصة.لمخالطعن اإلعفائي ا

 مكتب املنازعات القضائية: ويكلف ب: -3

 تصة.لمخالقضائية الجزائية ا إعداد وتكوين ملفات إيداع الشكاوى لدى الهيئات 

 تصة على مصالح اإلدارات الجبائية عند االحتجاج على فرض لمخالدفاع أمام الهيئات القضائية ا

 ضريبة.

 واألمر بالصرف: ويكلف ب:  التبليغمكتب  -4

 واملصالح املعنية بالقرارات املتخذة برسم مختلف أصناف الطعن. بالضريبة املكلفين  تبليغ 

 إعداد الشهادات الخاصة بذلك.  األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املمنوحة مع 

 : وتكلف ب:الجبائية للرقابة الفرعية  رابعا/ املديرية

 لبحث ومراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة إنجازها.بإعداد برامج ا -

 تعمل هذه املديرية على تسيير:   

 فرق، ويكلف ب:  في شكل يعمل الجبائية: الذي املعلومة عن البحث مكتب -1

 وعاء الضريبة ومراقبتها وكذا تحصيلها. للمصادر املحلية للمعلومات التي تعني فهرس تشكيل 

  املصالح  وحق الزيارة بالتنسيق مع وكذا تنفيذ حق اإلطالع والبحثتنفيذ برامج التدخالت

 واملؤسسات املعنية .

 مكتب البطاقيات واملقارنات: ويكلف ب: -2

 .تكوين و تسيير مختلف البطاقيات املمسوكة 

 للمكلفين بالضريبة.  التكفل بطلبات التعريف الجبائية 

  وإعداد وضعيات إحصائية وحواصل دورية مراقبة استغالل املصالح املعنية ملعطيات املقارنة

 لتقييم نشاطات املكتب .

 

 

  مكتب املراجعات الجبائية: الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بضمان: -3
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 واملراجعة. برامج املراقبة تنفيذ  متابعة 

 .تسجيل املكلفين بالضريبة في مختلف برامج املراقبة 

  التقييمية.إعداد الوضعيات اإلحصائية والتقارير الدورية 

 مكتب مراقبة التقييمات: الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف ب: -4

 باملقابل أو مجانا. استالم واستغالل عقود نقل امللكية 

 .)املشاركة في أشغال التحيين للمعايير املرجعية )التنطيق 

 .متابعة أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية 

 : وتكلف ب:فرعية للوسائلخامسا/ املديرية ال

 والوسائل املنقولة و غير املنقولة للمديرية الوالئية للضرائب.  املستخدمين و امليزانية  تسيير -

وتنسقيها وكذا السهر على إبقاء املنشآت التحتية والتطبيقات   تنفيذ البرامج املعلوماتية السهر على -

 املعلوماتية في حالة تشغيل.

 تعمل هذه املديرية على تسيير:  

 ويكلف ب: املستخدمين والتكوين:  مكتب -1

 املفعول في مجال تسيير املوارد البشرية والتكوين.  والتنظيم الساريين  السهر على احترام التشريع 

  إنجاز أعمال ضبط التعداد وترشيد مناصب العمل، التي يشرع فيها باالتصال مع الهياكل املعنية في

 الجهوية. املديرية

 مكتب عمليات امليزانية: ويكلف ب: -2

 .القيام في حدود صالحياته، بتنفيذ العمليات امليزانية 

 ول لمختحرير أمر بصرف ملفات استرداد الرسم على القيمة املضافة، وذلك في حدود االختصاص ا

 له.

 لصادرة بخصوص تحرير أمر بصرف فوائض املدفوعات الناتجة عن استعمال شهادات اإللغاء ا

 ومراكز الضرائب. محل النزاع، املوجودة في حدود اختصاص املديرية الوالئية للضرائب الضرائب

 .اإلعداد السنوي للحساب اإلداري للمديرية 

 ب:  مكتب الوسائل وتسيير املطبوعات واألرشيف: ويكلف -3

  املصالح التابعة  كل املطبوعات وأرشيف  تسيير الوسائل املنقولة وغير املنقولة وكذا مخزن

أجل ضمان أمن املستخدمين والهياكل  الوالئية للضرائب تنفيذ التدابير املشروع فيها من للمديرية

 مع إعداد تقارير دورية عن ذلك. والعتاد والتجهيزات

 اآللي: ويكلف ب:  اإلعالم  مكتب -4

  التنسيق في مجال اإلعالم اآللي بين املصالح على الصعيدين املحلي والجهوي. 

 .املحافظة في حالة شغل للمنشآت التحتية التكنولوجية ومواردها 

 التحقيق املحاسبي  إجراءاتاملبحث الثاني : نموذج عن 
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 التي األولية اإلجراءات في ،واملتمثلة مراحل عدة عبر تمر التي التحقيق عملية إلى الثاني الفصل في التطرق  تم لقد

 حيث الختامية، وإجراءاته التحقيق نهاية أعمال النهاية وفي املحاسبي، التحقيق ويليها التحقيق عملية تسبق

 . الجبائي التحقيق لعملية خضعت التي املؤسسات إلحدى دراستنا خالل من املراحل هذه إلى بالتفصيل نتطرق 

 املطلب األول : املهام األولية للتحقيق املحاسبي 

بعد حصول املحققين على األمر باملهمة ممضاة من طرف املدير الفرعي للرقابة الجبائية، وتكليفهم بالقضية،   

التحقيق بإرسال وبعد سحبهم للملف الجبائي للمكلف من املفتشية . يقوم األعوان خالل املرحلة األولى من 

( ابتداء من تاريخ استالمه االشعار من أجل تحضير 10املكلف بالتحقيق، مع منحه مهلة عشرة أيام) إلى إشعار 

وبعد انقضاء املهلة القانونية لإلشعار بالتحقيق  ،مختلف الدفاتر و الوثائق االجبارية املتعلقة بسنوات التحقيق 

 .يتم تحرير بطاقة بداية التحقيق 

 موضوع التحقيق. يفا موجزا للشركةوقبل مباشرة الدراسة امليدانية ألعمال التحقيق سنقدم تعر  

 

 تعريف باملؤسسة محل التحقيق /أوال

و               تم دراسة ملف جبائي لشخص طبيعي صاحب مؤسسة خاصة، لتكون الدراسة من الناحية الجبائية 

 املحاسبية.

 الشكل القانوني: شخص طبيعي. 

 ( :ي.بملف جبائي للسيد ). 

  :الكهرومنزلية بالجملة  األجهزةبيع النشاط املمارس. 

  :2009/04/06تاريخ بداية النشاط. 

  مستغانم.العنوان : والية 

 ب و الرسوم التي يخضع لها املكلف:أنواع الضرائ 

  IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي  -

 TAPالرسم على النشاط املنهي  -

 TVAالرسم على القيمة املضافة  -

 

 

 

 اإلشعار بالتحقيق  /ثانيا
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عن طريق إشعار بالتحقيق  2016/04/10حسب اإلجراءات القانونية بتاريخ تم إشعار املؤسسة محل التحقيق 

، و يتضمن هذا اإلشعار كل املعلومات طبقا لنصوص 2012،2013،2014،2015وهذا للسنوات األربع األخير 

 كما يلي : رائب املباشرة و الرسوم املماثلةأحكام قانون الض

االسم و اللقب، نشاط املكلف، العنوان، رقم اإلشعار، تاريخ إرسال اإلشعار، أنواع الضرائب الخاضعة  

للتحقيق، سنوات التحقيق، عبارة تجدون رفقة هذا اإلشعار ميثاق املكلف بالضريبة، وعبارة لكم الحق في 

  .اختيار مستشار جبائي، إمضاء املحققان و رئيس فرقة التحقيقات 

 الثاني : التحقيق املحاسبي و نتائجه املطلب

بالتحقيق و مراجعة  اإلشعاربعد مرور مختلف املراحل القانونية التي تسبق البدء في عملية التحقيق، بدءا من 

تمر  األخيرةملفه الجبائي خالل املهلة املمنوحة له ، و التي بعد انقضائها يتم الشروع في عملية التحقيق، هذه 

 بعدة مراحل.

 بداية التحقيق  /أوال

و بالتحقيق  لإلشعاروبعد انقضاء املهلة القانونية استالمه من طرف املكلف  و بالتحقيق اإلشعار إرسالبعد   

 يتم تحرير بطاقة بداية التحقيق . ( أيام،10املقدرة بعشرة)

ومن خالل هذا التدخل تم تحرير محضر معاينة  التدخل امليدانيب حققان و رئيس فرقة التحقيقاتامل قام 

يتضمن كل املوجودات ، و امض ي هذا املحضر من طرف املكلف بنفس اليوم و بعدها تم سحب الوثائق 

 .املحاسبية، وتم إعداد بطاقة بداية أشغال التحقيق 

 التحقيق في املحاسبة  / ثانيا

 ها:  ويتم هذا من خالل التحقيق في شكل املحاسبة و مضمون 

 : و تفحصها تم استخالص بعض بعد سحب الوثائق املحاسبية  التحقيق من حيث شكل املحاسبة

 املالحظات أهمها :

قمة و فتر اليومية ، دفتر الجرد و هي مر وجود الدفاتر املحاسبية املنصوص عليها في القانون التجاري) د -

 من القانون التجاري (. 10،11، 09ن طرف املحكمة املختصة إقليميا حسب املواد مختومة م

 وثائق املحاسبية األخرى .توفر جميع ال -

 .توفر فواتير إضافة إلى البيانات الخاصة بالتكاليف -

 وجود تصريحات شهرية و سنوية منتظمة . -

 

 

 : التحقيق في مضمون املحاسبة  
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والتي غالبا ما تكون مطابقة للقواعد القانونية ،حيث يحاول بعض املكلفين  ،بعد التحقيق في شكل املحاسبة

بالضريبة إظهار الوجه الحسن ملحاسبتهم قصد تغليط املحققين من جهة و من جهة أخرى لصعوبة كشف 

االنحرافات، بعدها اتجهوا إلى جوهر عملية التحقيق و هو التحقيق في مضمون املحاسبة التي من خاللها يتم 

 وجدت .  إناكتشاف مختلف األخطاء و االنحرافات التي يقوم بها املكلفون بالضريبة 

 .G50يقوم املحققين باملقارنة بين رقم األعمال املصرح به و رقم األعمال الشهري 

 لنتائجه  األولي: نهاية أشغال التحقيق و تحرير التبليغ  لثاملطلب الثا

للتحقيق و مراجعة امللفات الجبائية، و التحقيق في املحاسبة من الناحية  األوليةبعد املرور بمختلف املراحل 

الشكلية من حيث مطابقتها للقواعد القانونية املعمول بها و من حيث املضمون وذلك بالتحقيق في الكشوفات 

نهاية التحقيق  املحاسبية و امليزانية و مختلف الدفاتر املحاسبية املمسوكة من قبل املكلف بالضريبة تأتي أعمال

 و املتمثلة في :

 األشغالمحضر نهاية  إعداد /أوال

و مراجعة محاسبته، هذه املعلومات  بالضريبة بعد الحصول على مختلف املعلومات جراء فحص ملف املكلف

، والذي اعلم من خالله املكلف  األشغال، تم تحرير محضر نهاية  األسسالتي على أساسها سيتم التعديل في 

بنهاية أشغال التحقيق، هذا املحضر ممض ي من طرف املحققان و رئيس فرقة التحقيقات، ويحوي جميع النقاط 

التي سيتم على أساسها التعديل الجبائي، وقد قبل املكلف بما جاء به املحضر وقام باإلمضاء عليه و تحصل على 

 نسخة منه.

 لنتائج التحقيق املحاسبي  األوليالتبليغ /ثانيا

املتعاملين و جمع مختلف املعلومات و استغاللها املتحصل عليها من مختلف  األشغالبعد تحرير محضر نهاية  

، وكذا املؤسسات املالية نتيجة لطلبات املعلومات املرسلة، وبعد القيام بفحص و التدقيق في مختلف مع املكلف

الوثائق التي تم استالمها، و استغالل محضر املعاينة امليداني و مقارنة مختلف التصريحات، وبعد القيام 

 بالعمليات التالية : 

  مقارنة و ثيقةD29  التي تحوي مختلف تصريحاتG50  وG51  الحقيقية. األعمالمع أرقام 

  األرصدةمن طرف املحققين، والذي يحوي  إعدادهبعد مقارنة النتائج ودراسة كشف املحاسبة الذي تم 

 سنوات . لألربعالخاصة بحسابات النتائج 

 

 

  لألربعو الخصوم  األصول حسابات  أرصدةقائمة املقارنة و دراستها من خالل مقارنة جميع  إعدادبعد 

، والذي 2012-2013-2014-2015لنتائج التحقيق املحاسبي للسنوات  أوليالتبليغ  إعدادسنوات، تم 
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يتضمن جميع التعديالت في نختلف الضرائب و الرسوم الخاضع لها املكلف، كما يحوي التبليغ الحقوق 

 القانونية للمكلف و املتمثلة في : 

تقديم  أوباملوافقة  اإلدارةملوافاة  اإلرسالمن تاريخ استالم هذا  اابتداءيوما  األربعون الحق في مهلة  -

 عدم الرد خالل هذه املدة، يعتبر قبوال ضمنيا ملا جاء في التبليغ. أنمالحظات، كما 

 استفسار شفوي متعلق بالتحقيق قبل نهاية املدة املحددة للرد. أييمكن طلب  -

 بالقانون من السيد املدير الوالئي للضرائب . أوة بالوقائع املتعلق لألسئلةالحق في طلب التحكيم بالنسبة  -

 الرد عليها. أوالحق في االستعانة بمستشار من اختياره ملناقشة هذه االقتراحات  -

 

للقانون و املتمثلة في ما نصت عليه فقا  و و الرسوم متبوعة بعقوبات جبائيةاملكلف بان الضرائب  يتم إعالم 

من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة على انه " عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم  193املادة 

أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، أو يبين دخال أو  األسس إلى اإلشارةبتقديم تصريحات تتضمن 

 نسبة :ربحا ناقصا أو غير صحيح، يزداد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها ب

 

 دج أو يساويه. 50000كان مبلغ الحقوق املتملص منها يقل عن مبلغ  إذا %10 -

 دج أو يساويه. 200000دج و يقل عن مبلغ  50000كان مبلغ الحقوق املتملص منها يفوق  إذا %15 -

 دج 200000كان مبلغ الحقوق املتملص منها يفوق  إذا %25 -

كان مقدار الحقوق  إذاعلى كامل الحقوق  %100قدرها  عند محاولة القيام بأعمال الغش، تطبق زيادة

 املتملص منها أقل من خمسة ماليين دينار جزائري.

وبعد انتهاء املدة القانونية املمنوحة للرد و نظرا لعدم رد املكلف فانه يتم تحرير التبليغ النهائي لنتائج التحقيق 

 املحاسبي.

 

 

 

 

 

 النهائيتبليغ نتائج التحقيق  املبحث الثالث:
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التبليغ النهائي و  إعداديتم  األوليلرد املكلف على التبليغ  يوما (40بعد انتهاء املدة القانونية و املقدرة بأربعون)

 إلى التبليغن هذا نسخة م إرسالعن طريق البريد املؤمن، و  إرساله أوباالستالم  إشعارمنحه نسخة منه مقابل 

مفتشية الضرائب  إلىو نسخة  األعمالمفتشية الضرائب التابع لها نشاط املؤسسة بالنسبة للضرائب على رقم 

 الوارد. إصداراملكلف الخاضع للضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل من اجل  إقليمهاي فاملقيم 

 

 األعمالكيفية تحديد رقم  املطلب األول :

تقييم من حيث شكلها و مضمونها، وهو ما يساعد على  إعطاءمن خالل تفحص املحاسبة و التدقيق فيها يمكن 

 الحقيقي املعتمد. األعمالتحديد رقم 

 

  األعمالرقم لة نتائج الرقابة املحاسبي أوال/

وصل املحقق إلى النتائج ت املمتلكاتمن خالل التدقيق في امللف املكلف و التحقق في عين املكان لالطالع على 

 املصرح به و التصريحات الشهرية لفترة التحقيق. األعمالرقم  املقرنة بين وهذا من خاللالتالية 

 

 )الوحدة: دج( سنوات ربعأل  املقبوض اإلعمال رقم تحديد(:3-1رقم) جدول ال             

 

 معلومات مقدمة من املديرية الوالئية للضرائب على من إعداد الطالبة اعتمادا  املصدر:

 نتيجة التعديل املعتمد املصرح به األعمال ورقم املحقق األعمال رقم بين فارق  وجود نالحظ الجدول  خالل من

 . األربعللسنوات  املذكور 

 

 

 

 الربح  شكيلتإعادة /نياثا

2015 

 

2014 

 

2013 

 

2012 

 

 السنوات

 البيان 

1.88.675 

 

1.886.108 

 

1.630.683 

 

1.573.948 

 

 املحقق  األعمال رقم

 G5Oاملصرح  األعمال رقم 1.553.818 1.603.365 1.709.627 1.861.679

 الزيادات 20130 27120 176481 26996
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كما هو موضح في مع خصم الرسوم على النشاط املنهي معاد تشكيله  األعمالتم تحديد الربح انطالقا من رقم 

 الجدول التالي :

 تشكيل الربح ) الوحدة :دج (  (:3-2)رقم جدول ال

 السنوات البيان 2012 2013 2014 2015

125.733 

 

89.194 

 

110.688 

 

100.711 

 

 الربح املصرح 

26.996 176.481 

 

27.120 

 

 الزيادات 120.130

470 3.530 

 

542 

 

مبلغ الرسم على النشاط  404

 املنهي املحسوم

 الربح املحقق  120.437 137.266 262.145 152.259

 

125.733 89.194 

 

110.688 

 

 100.711 

 

 الربح املصرح 

 الزيادات 19.726 26.578 172.951 26.526

 

   
 على معلومات مقدمة من املديرية الوالئية للضرائب من إعداد الطالبة اعتمادا  املصدر:                                          

 

  : كيفية حساب الربح املحقق 

  120.437(= 404) -(120.130 + 100.701: )  2012بالنسبة لسنة 

  137.266 (=542 )-(27.120+ 110.688: ) 2013بالنسبة لسنة 

  262.145 (=3.530 ) -(176.481 +  89.194: )2014بالنسبة لسنة 

  152.259( = 470) –( 26.996 + 125.733: )2015بالنسبة لسنة 

 

 نالحظ وجود فرق بين الربح املحقق و الربح املصرح به خالل السنوات األربع . من خالل الجدول 

 

 

 
 

 املطلب الثاني : إعادة تأسيس فرض الضريبة 
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 ( و حساب الحقوق TAP)النشاط املنهي إعادة تشكيل األسس الضريبية للرسم على  إعادةأوال/

 األعمالتشكيل الرسم على النشاط املنهي الواجب دفعه انطالقا من الزيادة املستخرجة بين رقم  إعادةيتم 

 املصرح به، ورقم األعمال املعاد تشكيله كما هو مبين في الجدول التالي :

 

 )الوحدة:دج(  و حساب الحقوق  النشاط املنهي على للرسم الخاضع األساس تعديل (:3-3)رقم جدول ال

 2015 2014 2013 2012 السنوات البيان

 رقم األعمال املحقق

 

1.573.948 1.630.603 1.886.108 1.888.675 

 رقم األعمال املصرح

 

1.553.858 1.603.563 1.709.627 1.861.679 

 الزيادات

 

20.130 27.120 176.481 26.996 

الرسم على معدل 

 النشاط املنهي 

%2 %2 %2 %2 

 الحقوق املستحقة

 

31.479 32.612 37.722 37.774 

 املصرحة الحقوق 

 

31.076 32.071 34.193 37.234 

 الحقوق املغفلة 

 

403 

 

541 3.529 

 

540 

 

 10% 10% 10% 10% معدل الغرامة 

  

 قيمة الغرامة

 

40 54 352 54 

  

 املجموع 

 

443 594 3.881 594 

 على معلومات مقدمة من املديرية الوالئية للضرائب اعتمادا الطالبة إعداداملصدر: من 

 

 

 

 

 

 و حساب الحقوق  (TVA)القيمة املضافةإعادة تشكيل األسس الضريبية للرسم على  ثانيا /
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في الجدول مها عند تحديد الربح كما هو موضح تم دمج بعض الرسوم الغير قابلة للخصم الذي قام املكلف بخص

 التالي :

 )الوحدة:دج(    و حساب الحقوق  القيمة املضافة على للرسم الخاضع األساستعديل  (:3-4رقم) جدول ال

 2015 2014 2013 2012 السنوات البيان

 رقم األعمال املحقق

 

1.573.948 1.630.603 1.886.108 1.888.675 

 رقم األعمال املصرح

 

1.553.858 1.603.563 1.709.627 1.861.679 

 الزيادات

 

20.130 27.120 176.481 26.996 

 TVAمعدل 

 

%17 %17 %17 %17 

 الحقوق املستحقة

 

267.571 277.203 320.638 321.075 

 املصرحة الحقوق 

 

264.149 272.606 290.637 316.485 

 ملغفلة لحقوق اا

 

103.422 4.597 30.001 4.590 

 دمج الرسوم 

 

72.795 89.622 45.112 53.984 

 املجموع 

 

176.217 94.219 75.113 58.574 

 15% 15% 15% 15% معدل الغرامة 

 قيمة الغرامة

 

26.433 14.133 11.267 8.786 

 املجموع 

 

202.650 108.352 86.380 67.360 

 على معلومات مقدمة من املديرية الوالئية للضرائب من إعداد الطالبة اعتمادا  املصدر:

 .على القيمة املضافة الواجب دفعهعلى الحقوق الواجبة يما يخص الرسم  15% تفرض عقوبة جبائية تقدر بـ

 و حساب الحقوق (IRG)إعادة تشكيل األسس الضريبية على الدخل اإلجماليثالثا /
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  وفقا للجدول املوالي :الضريبة على الدخل اإلجمالي  إعادة تأسيسيتم 

 )الوحدة: دج(حساب الحقوق الدخل اإلجمالي و  تعديل األساس الخاضع للضريبة على(: 3-5الجدول رقم)

 2015 2014 2013 2012 السنوات البيان

 الربح املحقق

 

120.437 137.266 262.145 152.259 

 رقم األعمال املصرح

 

100.711 110.688 89.194 125.733 

 الحقوق املستحقة

 

88 3.453 28.429 6.452 

 الحقوق املصرحة 

 

00 00 00 1.147 

 املغفلة

 

88 3453 28429 5305 

 معدل الغرامة

 

%10 %10 %10 %10 

 قيمة الغرامة 

 

40 54 352 54 

 594 3.881 594 443  املجموع

 اعتمادا على معلومات مقدمة من املديرية الوالئية للضرائب ةالطالب إعداداملصدر: من 

 .الواجب دفعه اإلجماليالضريبة على الدخل على الحقوق الواجبة يما يخص 10% تفرض عقوبة جبائية تقدر بـ

 كاألتي ستحقةامل الحقوق  حساب تم: 

  دج88  = × 20%] (120.000 - 120.437: ])2012بالنسبة لسنة 

  دج3453  = × 20%] (120.000 -137.266: ]): 2013بالنسبة لسنة 

  دج28429  = × 20%] (120.000 -262.145]): 2014بالنسبة لسنة 

  دج6452  = × 20%] (120.000 -152.259]): 2015بالنسبة لسنة 

  : تم حساب الحقوق املصرحة كاألتي 

  دج1147  = × 20%] (120.000 - 125.733]) :2015بالنسبة لسنة 

 الحقوق املطالب بيها رابعا/

 يتم حساب الحقوق املطالب بها على املكلف على النحو التالي : 
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 )الوحدة: دج(          : الحقوق املطلب بها(3-6الجدول رقم )

 TAP TVA IRG 

 مجموع الحقوق 

 

5.013 404.123 37.275 

 مجموع الغرامات

 

500 60.619 3.728 

 املجموع 

 

5 .513 464.742 41.003 

 املجموع العام

 

511.258 

 على معلومات مقدمة من املديرية الوالئية للضرائب اعتمادااملصدر : من إعداد الطالبة 

 

  األربعللسنوات  حساب مجموع الحقوق كيفية   : 

  بالنسبة لـ األربعمجموع الحقوق للسنوات TAP: 

 دج 5.013=  540 + 3.529 + 541 +                     403

 مجموع الحقوق للسنوات األربع بالنسبة لـTVA: 

  دج 404.123=   58.574 + 75.113 + 219. 94 +               176.217

  مجموع الحقوق للسنوات األربع بالنسبة لـIRG: 

 دج 37.275=  5.305 + 28.429 + 3.453 +             88

  الغرامات للسنوات األربع :  مجموع كيفية حساب 

  مجموع الغرامات للسنوات األربع بالنسبة لـTAP : 

 دج500 =  54 + 352 + 54 +              40

  بالنسبة لـ األربعمجموع الغرامات للسنواتTVA: 

 دج 60.619=  8.786 + 11.267 + 14.133 +   26.433

  بالنسبة لـ األربعمجموع الغرامات للسنواتIRG: 

 دج 3.728=  531 + 2.843 + 345 + 9

 

 النهائية للتحقيق  جراءاتاإل طلب الثالث : امل
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عديالت املكلف بالضريبة املراقب بالتبعد إعادة تأسيس الضريبة ، قامت الفرقة املختصة بالرقابة بإعالم 

 الجديدة، قبل إعادة التقرير و إصدار األوردة .

 املكلف بالتعديالت الجديدة  إبالغ أوال/

يجب على اإلدارة الجبائية احترام اإلجراءات التناقصية حيث قامت الفرقة املكلفة بالرقابة بإرسال إشعار 

بالتقويم يتضمن األسس الجديدة املعاد تشكيلها الى املكلف بالضريبة املحقق في محاسبته، و بعد انتظار اآلجال 

بالضريبة بالرد على التعديالت الجديدة، فما كان على ( يوم، لم يتقدم املكلف 40القانونية و املحددة بأربعين ) 

 املراقبين إال اعتبار األسس الجديدة نهائية .

 إعداد التقرير و إصدار األوردة ثانيا/

بعد االنتهاء من التحقيق، قامت الفرقة املحققين بإعداد تقرير يتضمن سريان أعمال املراقبة من بدايتها إلى 

 األوردة، بعد أن تم تسجيل التقويمات الجديدة في امللف الجبائي .نهايتها، ثم قامت بإصدار 
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والتي تم من   مستغانممن خالل الدراسة التي قمنا بها في الجانب التطبيقي باملديرية الوالئية للضرائب لوالية   

وهو التحقيق املحاسبي من خالل  أالنجاعة  األكثرخاللها تسليط الضوء على أهم أدوات الرقابة الجبائية و 

التي خضعت للتحقيق خالل  املكلفين بالضريبة إلحدىمعرفة مختلف مراحله، و أثناء دراسة حالة احد امللفات 

و الذي يخص كل أنواع الضرائب و الرسوم التي يخضع لها املكلف  2015سنة  إلى2012الفترة املمتدة من سنة 

 ،  سنوات الخاصة بالتحقيق باألربعبياناته املحاسبية لنشاطه املتعلقة  إلى إضافة

إن النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة التطبيقية،و نتيجة لرقم األعمال املعتمد و لطبيعة النشاط 

 املمارس هي نتائج مقبولة .
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همها، حديث تبين لنا أن فللموضوع و  األساسديةتمكنا من معرفة الجوايب  دياايديةمن خالل دراستنا النظرية و امل

من أهم املوارد األساسدية للاولة، التي تسعى جاهاة للحفاظ عليها و ذلك بتخصديص يظام جبائي  تعتبر  الضريبة

منظم و محكم يكون مكون من وسائل مادية ووسائل بشرية مؤهلة في املدياان ، التي تحا من العراقديل التي تقف 

 .أمام تحقديق األهااف االقتصادية و االجتماعدية 

من اجل  شكال منها املشروع و غير املشروععاة أ جعل بعض املكلفين ينتهجون  إن إلزامدية فرض الضريبة  و

منها املتعلق باملكلف إضافة إلى تعاد أسبابه  التهرب منها و هذا ما يعرف بظاهرة الغش و التهرب الضريبي 

فديف من املكلفين همهم الوحديا هو التخ بالضريبة و الظروف االقتصادية و االجتماعدية املحديطة به كما أن

 العبء الضريبي باستخاام كل الطرق.

التي تسعى جاهاة للتأكا من  آلدياتهالاولة الرقابة الجبائبة بمختلف هدياكلها و و من بين الوسائل التي تخصصها ا

 ألعوانالتصريحات املكتتبة من طرف املكلفين بالضريبة، كما تم منح مجموعة من الحقوق و الصالحديات 

. و باملقابل قام األخطاءمهامهم الرقابدية، كحق الرقابة، االطالع ، و استاراك  ألداءالرقابة الجبائدية تيسيرا 

الجبائدية ، كحق االستعاية بمستشار،  اإلدارةتعسف من قبل  أليللمكلفين بالضريبة جملة من الضمايات تفاديا 

و سائل و طرق للتحقديق منها التحقديق في املحاسبة ،  ايه تم اعتماد إلى باإلضافةاملسبق بالتحقديق،  اإلعالم

 .الشاملة  الوضعدية الجبائديةاملعمق في التحقديق املصوب، و التحقديق 

   محاسبة املكلف شكال الرقابة الجبائدية الذي يهتم بفحص إجراءات أهمو يعتبر التحقديق املحاسبي من 

، و لكي تكون عملدية هو مصرح به  التطابق مع ماعام  إلى، و التي تؤدي األخطاءمضمويا من اجل اكتشاف و 

و يجب  ،التحقديق ياجحة يجب على العون املحقق أن تكون له الكفاءة املهندية في املجالين الضريبي و املحاسبي

علديه التحكم في أدوات التحقديق املحاسبي التي تعتبر أساس مهمة التحقديق حتى تكون عملدية الفحص سلديمة و 

 التي يسعى لها املكلف بحرص شايا ألجل استعمالها كحجة إلبطال عملدية التحقديق . األخطاءخالدية من كل 

 نتائج فرضيات البحث :

 : يلي ما خالل من عامها من صحتها على يحكم فرضديات ثالث العامة املقامة في قامنا

 العامة املعمقة،الرقابة الرقابة و العامة الرقابة إلى تنقسم أشكال عاة الجبائدية الرقابة تتخذالفرضدية األولى 

 تشمل املعمقة الرقابة الضرائب،و مفتشدية مستوى  على تتم و الوثائق على الرقابة و الشكلدية الرقابة في تتمثل

و هذا ما  الشاملة الجبائدية الوضعدية في املعمق التحقديق و املحاسبة في املصوب التحقديق و الحاسبة في التحقديق

 في الفصل األول مما يثبت صحة الفرضدية األولى . إلديهتطرقنا 

على علم بكل  وايكوي أناملخولون لهم القديام بعملدية التحقديق املحاسبي يشترط  فاألعوانأما الفرضدية الثايدية 

و       من تقنديات املحاسبة و مؤدين للديمين باراية كافدية و متمكنين  وااإلجراءات و القوايين الجبائدية ، و أن يكوي

مفتش رئيس ي للضرائب على األقل الن ليس كل  مكون رتبتهيجب أن ت، كما ملبطاقة ايتساب تبين صفته حاملين
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ن الفرضدية بعملدية التحقديق املحاسبي ومنه فا القديامعون يعمل باملايرية الفرعدية للرقابة الجبائدية يستطديع 

 الثايدية خاطئة .

و     التحضيرية من سحب ملف املكلف بالضريبة اإلجراءات فديتم التحقديق املحاسبي من خاللالفرضدية الثالثة 

، ثم فحص املحاسبة من حديث الشكل و من حديث املضمون في عين تحايا الضرائب و الرسوم التي يخضع لها 

الناتجة عن عملدية إعادة التقديديم املكان، ثم يليها تبديلغ النتائج املتوصل إليها و إصاار الجااول و األوردة اإلضافدية 

 ومنه الفرضدية الثالثة قا تحققت .

  نتائج الدراسة :

 يتائج الاراسة التالدية: إلىسبق تم التوصل  على ضوء ما

تتم عملدية الرقابة الجبائدية من طرف مصالح جبائبة مخولة لها قايويا بذلك، و تتخذ الرقابة الجبائدية  -

التحقديق في املحاسبة ،  إلى إضافةالرقابة الشكلدية و الرقابة على الوثائق،  أهمها إجراءاتطرق و 

 .   الشاملة التحقديق املصوب، التحقديق املعمق في الوضعدية الجبائدية

يظرا لألهمدية التي تكتسبها الرقابة الجبائدية في االقتصاد الوطني فقا منح لها املشرع إطارا قايويديا  -

حق االطالع، كما وضع لها املشرع  يتجسا في الحقوق املمنوحة لها و املتمثلة في حق الرقابة و املعاينة و

و الجهوية      على جمديع املستويات املركزية  إجراءاتهاأجهزة و هدياكل تنظديمدية تعمل على تنفديذ و تطبديق 

 و الوالئدية .

عام  اإلدارة الجبائدية وفي فترة التحقديق تلتزم بها  افقهللمكلف مجموعة من الضمايات و الحقوق تر  -

الن عملدية الرقابة، و في املقابل علديه مجموعة من الواجبات يلتزم بها و عام بط إلىالتقديا بها يؤدي 

 الجبائدية . اإلدارةفرض عقوبات علديه من طرف  إلىالتقديا بها يؤدي 

إن عملدية الرقابة الجبائدية يقوم بها أعوان ذو خبرة و كفاءة في الجايبين املحاسبي و الجبائي، و على علم  -

 يدية من أجل إيجاح عملدية التحقديق املحاسبي .بمختلف اإلجراءات القايو 

يرتكز التحقديق املحاسبي على مجموعة املعلومات املحاسبدية املتحصل عليها من الوثائق و املستناات  -

املمسوكة من طرف املكلف بالضريبة، و يجاح العملدية مرهون بماى سالمة و صاق املعلومات 

 املحاسبدية .

محاودة الفعالدية ألنها ال تستطديع أن تصل إلى كافة املااخديل  إن طريقة التحقديق املحاسبي تبقى -

املتحصل عليها من طرف األشخاص الطبديعديين، و هذا مما يؤدي إلى تاعديمه بالتحقديق املصوب في 

املحاسبة و التحقديق املعمق في الوضعدية الجبائدية الشاملة من أجل التوسديع من صالحديات أعوان 

 الرقابة الجبائدية .
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مقدمة لنيل شهادة املاستر في العلوم املالية و املحاسبة ، تخصص تدقيق  منشورة ، مذكرة-لوالية بسكرة

-2013الجزائر،جامعة محمد خيضر، بسكرة، محاسبي ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،

2012. 
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 امللخص :

يتمحور موضوع هذه الدراسة حول تقنيات التحقيق املحاسبي كوسيلة للرقابة الجبائية، وذلك للتقليل من كل 

الجباية  بحث الدولة عن مصادر لتمويل نفقاتها تكون بديلة عن إطارالتجاوزات و التهرب من الضريبة، هذا في 

من خالل الجباية العادية ، حيث يتم هذا التحقيق املحاسبي من  األصل إلىة العودة البترولية، وانتهاج سياس

معينة تبدأ بجمع أكبر قدر من املعلومات الجبائية عن املكلفين بالضريبة، وتحديد املكلفين  إجراءاتخالل اتخاذ 

تسنندات ملمارسة حق التحقيق املحاسبي، وجمع كل الوثائق و امل األولية اإلجراءاتالخاضعين للتحقيق ثم اتخاذ 

في الالزمة، وذلك لكي تبدأ مرحلة عملية الفحص في املحاسبة للمكلفين بالضريبة من طرف أعوان مختصين 

التحقيق ، والتي من خاللها يتم كشف أي تجاوزات أو عمليات تدليتسية و التي على أساسها يتم تعديل األسس 

 الجديدة للضريبة و تبليغ املكلف بالنتائج .

 ية :الكلمات املفتاح

 التحقيق املحاسبي،مديرية الضرائب.الرقابة الجبائية،النظام الجبائي الجزائري،

Abstrait : 

The study topic is about  accounting investigation As a means of fiscal control, so as to minimize  

all excesses and tax evasion as part of the state's search for resources to finance its expenses would 

be an alternative to petroleum collection And the policy of return to the original Through regular 

collection, where this accounting investigation is carried out through certain actions that begin 

with collecting as much tax information as possible About taxpayers , and to identify the taxpayers 

under investigation And then take preliminary actions to exercise the right of accounting 

investigation , and collect all necessary documents, In order to begin the process of examination in 

the accounting of taxpayers by specialized agents in the investigation, through which any excesses 

on which the new tax bases are adjusted and informing the taxpayer of the results. 

 

keywords : 
 

Tax Control, Algerian tax system, Accounting investigation, Tax Directorate. 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 



 


