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  حكمة
قال في غده لو غیر هذا  إالكتابا في یومه  إنسانال یكتب 

ولو زید هذا لكان یستحسن ولو قدم هذا لكان  أحسنلكان 
هذا من عظم العبر وهو دلیل و ، أجملولو ترك هذا لكان  أفضل

  .على استیالء النقص على جملة البشر

  

  "من كتاب عصر المأمون "



  الشكر والتقدیر
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على النبي المصطفى 

  :الكریم وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد
نفسي، وقد بلغت هذه األطروحة بعون  السرور في یطیب لي ویبهج

والتقدیر إلى مشرفي  اهللا نهایتها، أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان
عبد القادر، الذي احتواني بسعة صدره، وأعطاني  الدكتور بوعزة

 التي وتوجیهاته بنصائحه علي یبخل لممن علمه وجهده الكبیرین و 
، فجزاه اهللا عني وعن طلبة العمل هذا إنجاز فترة طیلة بها أفادني

 .العلم خیر الجزاء
 األفاضل ألساتذةإلى االعمیق  والتقدیر جزیلال لشكراب أتقدم كما

 إلطالع على هذا العملین شرفوني باذال المناقشة لجنة أعضاء
، واقتطعوا له جزءًا من وقتهم الثمین، راجیا من هتمناقش قبولو 

المولى عز وجل أن یوفقني للعمل بتوجیهاتهم، ونصائحهم، 
رشادهم،  ٕ   .من مالحظاتهم القیمة واالستفادةوا

على  الجبائیة اإلدارة إلطاراتعظیم الشكر واالمتنان ب أتقدم كما
، وأخص بالذكر السید بلقاسمي المدیریة العامة للضرائب مستوى

رابح  بمدیریة األبحاث والمراجعات، والسید بن عدون محمد على 
  .كبریات المؤسساتمستوى مدیریة 

إطارات وأعوان  زمالئيإلى  واالحترام یفوتني تقدیم الشكر كما ال
في انجاز هذا مساعدتهم تشجیعهم و  مدیریة الضرائب بأدرار على

 .ولو بكلمة طیبة العمل



  داءـــاإله

 
  :أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

  روح أمي الطاهرة رحمها اهللا وأسكنها فسیح جناته؛ إلى -

  إلى والدي الكریم أطال اهللا في عمره؛ -

من شجعتني كثیرا و سهرت على راحتي، رفیقة الدرب زوجتي إلى  -
  ؛الغالیة

  ؛إلى قرة عیني و زینة حیاتي و مفتاح سعادتي أبنائي -

إلى إخوتي وجمیع أقاربي وأصدقائي الذین شجعوني على مواصلة  -
  .هذا المشوار

  

  إبراهیم



 

 

  

  

  

  

 الملخص



  : الملخّص
على المستوى  بین مردودیة المراجعة الجبائیة وأثرها العالقة السببیة تعالج هذه األطروحة      
واقع النظام الجبائي الجزائري التصریحي  إلىاستناد  في الجزائر،ة الضریبی ةحصیللل العام

وما تفرزه من  الضریبیینظاهرة التهرب والغش  أبرزهاومن  ،والتحدیات التي یواجهها هذا النظام
 حیث مخاطر على مستوى االقتصاد الوطني بشكل عام وحقوق الخزینة العمومیة بشكل خاص،

 ومعالجة وتدارك المستحقة، الضریبیة المبالغ على مستوى تأثیرها ومدى العالقة هذه دراسة أن
 الضریبیة بالغالم زیادة إلى یؤدي أن شأنه العالقة، من هذه على سلبا تؤثر التي القضایا

 .نفقاتها لتغطیة الالزمة باألموال مومیةالع الخزینة إمداد وبالتالي المحصلة،
توضیح الدور الذي  حاولناوبهدف إرساء مقاربة علمیة وعملیة جادة حول إشكالیة الدراسة       

و تحسین  ضریبيیمكن أن تحدثه المراجعة الجبائیة، باعتبارها مدخال أساسیا لتوسیع الوعاء ال
 المراجعة لنتائج وتقییمیهتحلیلیة  لدراسة وفقا ذلك اختبار وتم ،ةل التنمییلتمو  ضماناً  ةحصیللا

مؤشرات األداء الخاصة باستخدام  قیاسها، اعتمادًا على البیانات اإلحصائیة المتاحه، و الجبائیة
نقص الفعالیة التي  أن إلى خاللها من التوصل تم وقدبالمراجعة الجبائیة للحكم على نجاعتها، 

 هالتي تعوق اإلشكاالتو  األسبابمن  ناتج عن جملة في الجزائر الجبائیة مراجعةال نظام تمیز بهای
 .هالمرجوة من األهدافومن ثمة تحقیق  ،بكفاءة وفعالیة همهام أداءعلى 

الجبائي الوعاء الضریبي، النظام  ،الحصیلة الضریبیة الجبائیة، المراجعة :المفتاحیة الكلمات
  .التصریحي، التهرب والغش الضریبیین

Abstract: 
     The dissertation examines the causal relationship between the 
profitability of the fiscal auditing and the general level of tax revenues in 
Algeria. This investigation is based on the reality of the Algerian tax 
system and its challenges as the tax evasion and the fraud.  
     An analytical study is established in an attempt to highlight the role 
that the fiscal auditing could play in improving the revenue collection in 
Algeria. The approach undertaken is based on the performance indices.  
     The results of the study indicate that the system of the fiscal auditing 
is less efficient, the fact that hinders the realization of the predetermined 
objectives. 



Keywords:  
Fiscal Auditing, Tax Revenue, Tax Base, Mandatory Tax System, Tax 
Evasion and Fraud.  

Résumé : 
     La thèse examine la causalité entre la rentabilité de l'audit fiscal et 
le niveau général des recettes fiscales en Algérie. Cette étude est 
basée sur la réalité du système fiscal algérien déclaratif et ses enjeux 
tels que l'évasion fiscale et la fraude. 
     Une étude analytique est établie dans le but de mettre en évidence 
le rôle que l'audit fiscal pourrait jouer dans l'amélioration de la collecte 
des revenus en Algérie. L'approche entreprise est basée sur les 
mesures de performance. Les résultats de l'étude indiquent que le 
système de l'audit fiscal est moins efficace, ce qui entrave la réalisation 
des objectifs prédéterminés. 
Mots clés: 
Audit fiscal, recettes fiscales, assiette fiscale, Système fiscal déclaratif, 
évasion et fraude fiscale. 
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  المقدمة



 المقدمة
 

  أ
 

   :تمهید -1
تُعد الضریبة من أهم أدوات السیاسة المالیة للدولة، التي تعتمد علیها لتحقیق أهدافها       

وبهذا الشكل تعتبر . المسطرة، سواءًا كانت هذه األهداف إقتصایة، إجتماعیة، مالیة أو سیاسیة
لحكومات في تحقیق من أهم مصادر التمویل الداخلیة ومن اإلیرادات الثابتة التي تعتمد علیه ا

 .أهدافها اإلستراتجیة
فالمطلع على قوانین الضرائب یجد أن الدولة تعمل جاهدة وتعمد دائما إلى البحث عن       

ویعمل على تشجیع المكلفین  ،تشریع ضریبي جدید محكم یساهم بدوره في رفع هذه اإلیرادات
سبل ضغط تستعملها اإلدارة  وبمعنى آخر إیجاد ؛والحد من ظاهرة التهرب والغش الضریبین

  . بالتالي یتم تحصیل األموال المفتقدةو  إلرغام المكلفین على دفع المستحقات الجبائیة
المراجعة عملیة أقرات جل التشریعات الجبائیة  تحسین مستوى الحصیلة الضریبیةألجل و         

حقوق على  ، والحفاظللتأكد من مستوى االلتزام الجبائي للمكلفین من جهةوسیلة باعتبارها 
       .الخزینة العمومیة من جهة أخرى

عبر مصالحها  المراجعة الجبائیة مهمةبلتضطلع  إدارة الضرائبولهذا الغرض كلفت       
الجهویة والمحلیة وسخرت لها اإلمكانیات المادیة والبشریة للقیام بهذه المهمة على  ،المركزیة

  .أحسن وجه
ّع المنح وقد        دارة الضرائب المشر ٕ فین بالضریبة وا  حقوقجملة من الجزائري لكل من المكّل

ومن أهم أدوات المحافظة على ذلك . من أجل حمایة الحقوق العامة والخاصة ،واجباتوال
المراجعة الجبائیة التي تعتبر من أهم األلیات التي خولت لإلدارة الجبائیة التأكد من صحة 

، ف المكلفین، وذلك بحسب التشریع الجبائي المطبّق میدانیاً ونزاهة التصریحات المقدمة من طر 
فین إبحیث تتمكن اإلدارة من خالل  جراء المراجعة الجبائیة من استفاء مستحقاتها من المكّل

لما ینجم عنهما من آثار  وتصحیح األخطاء والمخالفات والتجاوزات المكتشفة، نظراً  ،بالضریبة
جتماعیة تؤثر ٕ قتصادیة وا ٕ   . على الخزینة العمومیة مالیة وا

لألعوان  جبائیةوللوصول إلى تحقیق مستوى فعال من اإلمتثال الجبائي، تعطي اإلدارة ال      
جراء المقارنات  ٕ حق التدخل لفحص التصریحات والمستندات والسجالت المحاسبیة ومراجعتها، وا

 ا ممارسة حق اإلطالعكذو  تبریراتالو  توضیحاتالوذلك من خالل طلب  ،بما هو موجود بالواقع
  .الرقابةو 
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ُ  الحدیثة، جبائیةاألنظمة ال وعلى غرار        إین تصریحیاً  نظاماً  النظام الجبائي الجزائري عتبری
فون بالتصریح بأوعیتهم بشكل طوعي مع افتراض حسن نیتهم حتى یثبت العكس، هیقوم فی     المكّل

ُ  ،على هذا األساسو  ُ الهذا لمقابل والضروري لجبائیة الفعل اعد المراجعة ات ل لنظام، بموجبها ی ّ خو
عدم احترام  امراجعة التصریحات ومعاینة األخطاء والنقائص واإلغفاالت، وكذ جبائیةلإلدارة ال

ذلك تشكّل وسیلة فعالة تضمن مصلحة الخزینة بفهي . االلتزمات الجبائیة من قبل المكلفین
من خالل إرساء الشفافیة  ،جهة أخرىمن مصلحة المكلف بالضریبة و  العمومیة من جهة،

  .وتحقیق تكافؤ الفرص بین المتعاملین االقتصادیین في إطار مبادئ العدالة الضریبیة

على مدى توافر  ةالضریبی ةیتوقف الرفع من مستوى الحصیل :الدراسةإشكالیة طرح  -2
سؤال جوهري طرح ضوابط رقابیة وقائیة في النظم الجبائیة، على ضوء هذا التصور یمكننا 

  : فحواه

  ةالضریبی ةفي تحسین مستوى الحصیل بشكل فعاللمراجعة الجبائیة ا ساهم نظامكیف ی
 في الجزائر؟ 

  :اآلتیةالفرعیة  ئلةسولمعالجة إشكالیة الدراسة یمكن طرح األ
 لمراجعة الجبائیة، وما مبررات وأسباب إجرائها؟ما مفهوم ا -أ

 القانونیة لتحصیل الدین الضریبي في الجزائر؟ اإلجراءات والضمانات فیما تتمثل -ب
 الجوانب اإلجرائیة والعملیة للمراجعة على مستوى التشریع الجبائي الجزائري، تتجلىفیما  -ج
 كیف یمكن أن تفعیلها لغرض تحسین وضعیة التحصیل الضریبي في الجزائر؟و 
 في الجزائر ةالضریبی ةحصیلالمراجعة الجبائیة في الرفع من مستوى المردود ما مدى إسهام  - د

 ؟2015-2000خالل الفترة 

لإلجابة عن اإلشكالیة الرئیسة للدراسة ومختلف األسئلة الفرعیة المنبثقة :دراسةفرضیات ال -3
  :عنها، یمكننا صیاغة الفرضیات التالیة 

ناتج  ئرفي الجزا الجبائیة مراجعةال نظام تمیز بهاینقص الفعالیة التي  إن :سةیالفرضیة الرئ -أ
عدم  ومن ثم ،بكفاءة وفعالیة همهام أداءعلى  هالتي تعوق اإلشكاالتو  األسبابمن  عن جملة

  .المراجعة الجبائیة المرجوة من األهدافق تحق
 :یمكننا اعتماد الفرضیات التالیة  تبسیط الفرضیة الرئیسیة،و  لفهم: الفرضیات الفرعیة -ب
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  ُ عملیات التي تقوم بها اإلدارة الجبائیة قصد التحقق مجموع ال عنر المراجعة الجبائیة بِّ عت
 من صحة ومصداقیة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة من جهة،

اكتشاف العملیات التدلیسیة التي ترمي إلى التهرب من دفع الضریبة من جهة اخرى، و 
 .مما یؤدي في النهایة إلى ضمان حقوق الخزینة العامة

 في الجزائر إلنعاش حصیلة الجبایة العادیة، إال  صالحات الجبائیة المطبقةالرغم من اإلب
ومن هذا ، ن حصة الجبائیة البترولیة مازالت تشكل النسبة الكبرى في إیرادات المیزانیةأ

هي بالتالي فو  على الجبایة العادیة، اً كبیر  اً مالی اً المنطلق فإن اإلصالحات لم یكن لها أثر 
  .التي سطرت في إطار السیاسة الجبائیة للدولةبعیدة عن الطموحات 

  تتمتع اإلدارة الجبائیة من  ،تنظیمي محددو  قانونيتتم المراجعة الجبائیة ضمن إطار
لكن في إطار  ،خالله بصالحیات وحقوق اتجاه المكلفین أثناء تنفیذها لمهمتها الرقابیة

بحجة أداء اإلدارة لمهمة من الضمانات حمایة للمكلف من الممارسات التعسفیة اتجاهه 
 .المراجعة

 نقص ب 2015- 2000خالل الفترة في الجزائر  الجبائیة المطبق یتمیز نظام المراجعة
من حیث المردود وعدم قدرته على الرفع من مستوى الحصیلة الضریبیة بسبب  فعالیةال

 .المعوقات واإلشكاالت التي تواجهه

تضي األمر ضرورة اعتماد مجال مكاني ومجال لمعالجة موضوع البحث یق :دراسةحدود ال -4
التغیرات التي یشهدها الجانب التشریعي المرتبط بإجراءات و  زماني للدراسة، نظرًا للتطورات

جراءات التحصیل و  المراجعة الجبائیة ٕ   :  في الجزائر، وعلیه تتمثل هذه الحدود في الضریبيا
ة المراجعة الجبائیة المطبقة من طرف یرتبط أساسًا بالبحث في عالقو :المجال المكاني -أ

ة الضریبیة ودورها في تحسین مستوى الحصیل ،على المكلفین بالضریبة المصالح الجبائیة
اإلجراءات و  المراسیمو  القوانینو  بالجزائر، أي أن كل االحصاءات الضریبیة للجبایة العادیة

  .راسةالمعتمدة في الدراسة ستكون مرتبطة بالجزائر كمجال مكاني للد
، مما یجعل من 2015إلى غایة سنة  2000یشمل الفترة الممتدة من و  :المجال الزماني -ب

الفعال للتوصل على نتائج إیجابیة، یمكن أن تنعكس بشكل و  تأخذ الحیز الكافيالدراسة فترة 
 الحصیلة الضریبیة فيملموس في فهم تطور مردود المراجعة الجبائیة واثره على وضعیة 

  .الجزائر
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  :إلى ترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع :اختیار الموضوعأسباب  -5
  :وتتمثل في أسباب شخصیة؛ -أ

 المواضیع؛ هذه مثل في للبحث ومیله بحكم عمله الجبائي للمجاا في تخصص الطالب  
 تقدیم ومعالجة الموضوع بطریقة أكادیمیة تسمح بتقریب الواقع ل البمحاولة من الطب

 .الجامعةمن العملي 
  :وتتمثل فيأسباب موضوعیة؛  -ب

  تنتظره لما القریب، المستقبل فيو  الراهنة المرحلة في خصوصا البالغة ألهمیته نظرا 
 في الضریبیة المنظومة إصالح ونتائج الجبائیة المراجعة من الجزائریة السلطات
 ،ادیةالتحصیل الضریبي للجبایة الع على إنعاش المبنیة التنمیة أهداف إلى االستجابة

 .الضریبي التهربو  رسميال غیر القطاع مكافحةو 
 الجزائر أن حیث راهنة، بسیاسة یتعلق نهأكذلك  الموضوع لهذا اختیارنا أسباب من 

 إصالحات ولید اإلداري التنظیم إلغاء على یرتكز اً جبائی اً إصالح  2000عام منذ تعرف
 حیث ،جدیدة خارجیة مصالحو  زیةكالمر  اإلدارة دور على یعتمد بنظام استبدالهو  1992

 اتكبالشر  الخاصة الملفات بتسییر مكلفةDGE  ىالكبر  المؤسسات مدیریة إنشاء تم
نشاء البترولیة منها الكبرى ٕ  المؤسسات ملفات یریتسب مكلفةCDI  الضرائب زكمرا وا

 مع ،الصغیرة المؤسسات ملفات یریتسب مكلفةCPI  للضرائب جواریة زكمراو  المتوسطة
  .الضریبي اإلخضاع لنظام ثركأ تبسیط إلى الهادفة اإلجراءات من سلسلة

 ةإجراءات جدیدة للمراجعة الجبائی عنه تولدت 1992 لسنة الضریبي اإلصالح أن ماك 
من جهة، وضمان حقوق  تحسین مستوى الحصیلة الضریبیة لدعم میزانیة الدولة هدفها

من  كان الزمن من تقریبا نعشریتیأكثر من  وبعد المكلفین بالضریبة من جهة ثانیة،
 مساهمتها في الجبائیة اإلصالحات نجاعة مدىو  السیاسة لهذه تقییم إجراء الضروري

  . المسطرة التنمیةأهداف   دعم في

  :تسعى الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف من أهمها :أهداف الدراسة -6
لفین بالضریبة من طرف محاولة إعداد إطار نظري للمراجعة الجبائیة المطبقة على المك - أ

  المهنیین على السواء؛و  میینیاألكادالباحثین  یكون في متناول لمصالح الضرائب 
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 بین الكبیر لتداخلل نظرا، والتمییز بینها بط الخلط الشائع في المصطلحاتمحاولة ض -ب
ا على وكذ العربیة، المراجعو  الكتب في والتحقیق التدقیق ،المراقبة، المراجعة، الفحص معاني

 المدلول هادفین لها مرادفاك  االنجلیزیة اللغة في AUDIT  مصطلح استخدامو ، المستوى العملي
  ؛المصطلحات لهذه الفني

في الجزائر، اعتمادًا على  ضریبيالبحث في حقیقة الوضعیة المرتبطة بالتحصیل ال -ت
یص جبائي إحصائي القیام بتشخمختلف االحصائیات والمعطیات المیدانیة المتاحة، من خالل 

 ؛معمق
إبراز أهمیة االعتماد على مختلف اآللیات التشریعیة والتقنیة الممكنة لتحسین وضعیة  -ث

 ؛التي من أهمها المراجعة الجبائیةبالجزائر، و  ةیبضریبال ةلیالحص
محاولة توضیح الدور الذي یمكن أن تحدثه المراجعة الجبائیة، باعتبارها مدخال أساسیا  -ج

  .ل التنمیةیضمانا لتمو  ةتحسین الحصیلو  الوعاء الجبائيلتوسیع 

  :استنادًا لالعتبارات اآلتیة خاصة أهمیة الدراسة هذه تكتسب :أهمیة الدراسة -7
 ةالضریبی ةحصیللل على المستوى العام بین مردودیة المراجعة الجبائیة وأثرها العالقة السببیة -أ
 على مستوى تأثیرها ومدى العالقة هذه دراسة أن یثح في الجزائر، ةالمستحق )يبالضری الدین(

 العالقة، من هذه على سلبا تؤثر التي القضایا ومعالجة وتدارك المستحقة، الضریبیة المبالغ
 باألموال مومیةالع الخزینة إمداد وبالتالي المحصلة، الضریبیة المبالغ زیادة إلى یؤدي أن شأنه

 .نفقاتها لتغطیة الالزمة
لذي تشهده وضعیة التحصیل الجبائي منذ سنوات التسعینات، رغم اإلصالحات الخلل ا -ب

اعتمادها بنسبة كبیرة على و  القائمة في القطاع، خاصة ما تعلق منها بتحصیل الجبایة العادیة
   .الجبایة البترولیة

الموضوع من  تناول هذا الباحثین من ألحد أنه لم یسبق الدراسة في هذه أهمیة تنبع كما -ج
 الموضوع یعایش باعتبار أن هذا. الباحث علم حدود في هذا مستوى الوطني، على هذه الزاویة

 أن المنتظر من ذلك إلى إضافة الجزائر، في الضریبي الوقع عن دارسة ویقدم العملیة الحیاة
 في والمهنیین عام بوجه تهم الباحثین التوصیات من مجموعة الدراسة هذه تتمخض عن

 .إلیها التوصل سیتم التي النتائج ضوء وذلك في خاص، بوجه الضرائب مصلحة
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 حصرها یمكن الصعوبات من جملة واجهتنا البحث، انجاز مرحلة خالل:صعوبات البحث -8
 :في

المطبقة  اً سواء الجزائر في موضوع المراجعة الجبائیة تتناول ادیمیةكأ مراجع إیجاد صعوبة -أ
، وهذا ما دفعنا للتنقل ن طرف مصالح الضرائبتلك المطبقة م على مستوى المؤسسة، أو

الجامعة األردنیة بعمان،  :لبعض الجامعات والمكتبات خارج الوطن أذكر على سبیل المثال
لى إ، إضافة بمصر جامعة حلوانو  جامعة الیرموك بإربد، جامعة القاهرة، جامعة عین شمس

  .بعض المكتبات المتخصصة في المجال الجبائي بفرنسا
 األرقام في التضارب خاصة في ظل وتحلیلها المعلومات على الحصول بةصعو  -ب

 .علیها االستناد تم التي المصادر باختالف واإلحصائیات
للسنة   المالیة قوانین خالل منالجزائري  الجبائي التشریع عدم االستقرار الذي یشهده -ج

 أوقات فيو  متغیرة لمالیةطرف السلطات ا األهداف المحددة من تجعل التكمیلیة، والقوانین
 انجاز مراحل خالل فعالیة المرجعة الجبائیة تقییم في صعوبات لنا لشكَّ  ما وهو ،متقاربة

  .دراسةال

من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة، والتي تتعلق بموضوع البحث :الدراسات السابقة -9
یمكن عرض أهم هذه  ،ضریبيأو بإحدى جوانبه مثل المراجعة الجبائیة أو التحصیل ال

  :الدراسات على النحواآلتي 
دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات :بعنوان قحموش سمیةدراسة  -أ

حیث تم من خالل هذه  ؛2013رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة ورقلة، الجبائیة، 
ور الذي تحدثه على التصریحات الدو  عملیاتهاو  الدراسة التطرق إلى ماهیة المراجعة الجبائیة

الجبائیة، حیث توصلت الدراسة إلى أن للمراجعة الجبائیة تأثیر فعال على بیانات التصریحات 
 .الجبائیة وتحسین صورتها باستعمال االستبیان كأداة لتدعیم الدراسة

أثر مردودیة المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب : "بعنوان ولهي بوعالمدراسة  -ب
حیث تعرض  2004رسالة ماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، جامعة الجزائر، ، "ضریبيال

 الباحث من خالل موضوعه إلى ظاهرة التهرب الجبائي، لما له من اثر على اقتصاد الدولة
لعل من بین األسالیب المستحدثة مع اإلصالحات الجبائیة أسلوب المراجعة الجبائیة و 

قیق، حیث تعتبر المراجعة الجبائیة فحص شامل دة المراقبة والتللتصریحات الجبائیة أو تقنی
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وقد حاول الباحث إبراز الجوانب التقنیة  .لوضعیة المكلف ومراقبة مدى احترامه للقوانین الجبائیة
حیث المردود العام في مكافحة من  أثرهاباإلضافة إلى  للمحاسبة ألسالیب المراجعة الجبائیة
حصائیات قام بتقدیمهاو  من خالل أرقام الغش والتهرب الضریبیین ٕ   .ا

 "في المؤسسةدور المراجعة في تدنیة المخاطر الجبائیة " بعنوان حمداتو صالحدراسة  -ج
رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة تخصص محاسبة وجبایة قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم 

 .2012ورقلة،  –دي مرباح االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاص
وقد تناول الباحث إظهار األسالیب العملیة للمراجعة الجبائیة المطبقة داخل المؤسسة من طرف 

  .مدى فعالیتها في تحقیق األمن الجبائي للمؤسسةو  ،)المستقل(المراجع الداخلي أو الخارجي 
رسالة ماجستیر في  "الضریبیة لألغراض التدقیق:"بعنوان حوسو ذیبمحمود محمد  دارسة -د

 .2005فلسطین ، نابلسالمنازعات الضریبیة، جامعة النجاح الوطنیة
 التدقیق مفهوم على التعرف إلى وهدفت لألغراض الضریبیة التدقیق الدارسة هذه تناولت

مكانیة وأنواعه الضریبي ٕ  النظریة للدارسات التحلیلي القراءة أسلوب الباحث استخدم وقد تطویره وا
 المجاورة، الدول أو الفلسطینیة الوطنیة السلطة مناطق في سواء التدقیق بموضوع المرتبطة
خالل  من واالستنتاج، بالتحلیل خبرته بذلك مستخدما المضمون تحلیل منهج إلى باإلضافة

 دائرة من ألكثر كمدیر عمله خالل من وكذلك ، مجاز قانوني حسابات كمدقق العملیة مواقعه
 فعال ضریبي تدقیق نظام إیجاد أن إلى الدارسة نتائج أظهرت وقد .لیةالما رةاوز  في ضریبیة
 المنصوص العقابیة الوسائل في فقط تكمن ال الحسابات، في والتحایل الغش الضریبي، لمكافحة

 في المهنیة المؤسسات عن الصادرة المهنیة المعاییر قواعد أو الضریبیة، القوانین في علیها
نما الخارج، أو فلسطین ٕ  وخاصة المتاحة، لمواردهاجبائیة ال اإلدارة استخدام حسن في أیضا وا
 میادین في العاملة المهنیة المؤسسات مع ومدروس علمي بشكل وتعاونها البشریة، مواردها

 .األكادیمي أو الصعید العملي مستوى على كانت سواء الحسابات وتدقیق المحاسبة
 وأثرها الضریبیة واإلدارة المكلف بین العالقة :نبعنوا الغفور عبد حسام فایز أحمد دارسة - ه

رسالة ماجستیر في المنازعات الضریبیة، جامعة النجاح الوطنیة ، التحصیل والجبایة على
 .2008فلسطین، نابلس، 

 التحصیل على وأثرها الضریبیة واإلدارة المكلف بین العالقة الستكشاف الدارسة هدفت
 خرجت وقد ،مؤثرات من علیها یؤثر وما العالقة هذه حسینت سبل لمعرفة هدفت وقد والجبایة

 والجبایة، التحصیل علىایجابیاً  تأثیراً  تؤثر عوامل هناك أن تبین النتائج من بمجموعة سةاالدر 
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 االجتماعیة للضغوط المدقق رفض :هي إیجابا أثرت التي العناصر أهم فمن سلبیة، وأخرى
نصاف ،)الواسطة( ٕ  إلى باإلضافة القانون، في علیها المنصوص نزیالتالمكلف من خالل الت وا

 والغرامات والعقوبات الحوافز خالل من الضریبیة واإلدارة المكلف بین للعالقة القانون تنظیم
 الدخل ضریبة قانون مراعاة عدمفي  فتمثلت سلبا أثرت التي النقاط أما .علیها المنصوص
 المكلف، عمل وظروف لواقع المدقق إدارك وتدني بالمكلفین، الخاصة العدالة لقواعد الفلسطیني
  .الدخل ضریبة قانون نصوص بعض ووضوح سهولة عدم إلى باإلضافة

 على وأثرها الضریبي الفحص جودة تقییم" بعنوان الخطیب، أمین احمد ناصردراسة  -و
 تشرین، جامعة والتخطیط، االقتصاد في دكتوراه أطروحة ،"األردن في العامة اإلیرادات

 الفحص وتحلیلاستعراض  بمحاولة الدراسة هذه خالل من الباحث اهتم .2008-2007وریا،س
 الجودة منظور من وأهمیته ا،هیمارس التي والمعاییر وأهدافه، ماهیته خالل من الضریبي
 من عالیة بدرجة تدقیق أعمال بأداء الضریبیة اإلدارة قیام أن إلى الباحث خلص وقد .الشاملة
 وتخفیض للمكلفین الطوعي الضریبي االلتزام تحسین إلى فیه الشك بما سیؤدي الجودة،
  .ودعمهم المكلفین ثقة یجلب كفء ضریبي نظام إطار في الضریبي التهرب معدالت

 بعدة السابقة الدارسات عن الدارسة هذه تمیزت لقد :السابقة الدارسات عن الدارسة یمیز ما
 حیث السابقة، الدارسات من الدارسة هذه استفادة مدى إلى اإلشارة من بد ال ولكن جوانب،
 النظري اإلطار وضعفي  بها االستعانة تمت المعلومات من كم على الدارساتهذه  احتوت

في  السابقة الدارسات عن تمیزت ولكنها، المتبعة البحث منهجیة من االستفادة وكذلك للدارسة،
 ةالمراجعة الجبائیة بالنسبة إلجمالي الحصیل مردودأن هذه الدراسات لم تتطرق للعالقة السببیة ل

بالجزائر، وهو ما سیتم التعرف إلیه من خالل الدراسة الحالیة ، ) constaté(ة المثبتالضریبیة 
 ةفي تحسین مستوى الحصیله المراجعة الجبائیة ودور  دفعالیة مردو  وتقییم التي تحاول تحلیل

مؤشرات تحلیلها باستخدام و  اإلحصائیة المتاحه،بالجزائر، اعتمادًا على البیانات  ةالضریبی
    .األداء الخاصة بالمراجعة الجبائیة للحكم على نجاعتها

 یقوم الذيلمعالجة إشكالیة الدراسة سیتم االستناد إلى المنهج الوصفي :دراسةالمنهج  -10
 اتالدراس ونتائج النظري باإلطار وربطها، الباحث تدخل دون هي كما الظاهرة وصف على

كما سیتم اعتماد المنهج التحلیلي  ،الضریبيالتحصیل و  بالمراجعة الجبائیة العالقة ذات السابقة
 لتحلیل المعطیات الرقمیة اإلحصائیة المرتبطة بتحصیل الدین الجبائي المستحق في الجزائر
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براز فعالیة او  ٕ  انات، باستخدام البی اهو الناتج عن المراجعة الجبائیة في تحسین مستلمردود ا
  .اإلحصائیة الوصفیة والكمیة

ً على طبیعة المشكلة وأهمیتها وتحقیقًا ألهدافها :الدراسة هیكل - 11 رأى الباحث معالجة ، بناء
  :مبینة كمایلي فصول )4 ( أربعة البحث عبر  موضوع

 التطرق خالل من تنناولنا فیه اإلطار النظري للمراجعة والمراجعة الجبائیة :الفصل األول
أوجه و مجاالتها  إجرائها، ومراحل  أسالیب ،مبررات وتبیان أهمیتها وأهدافها،، ها وأنواعهامفهومل

  .تحدید مقومات ومحددات فعالیتهاإضافة إلى  بینها وبین مراجعة الحسابات تشابهاالختالف وال

 قسمناهحیث  اإلطار النظري والعملي للضریبة والتحصیل الضریبي في الجزائر، :الفصل الثاني
، في المبحث األول ماهیة الضریبة من حیث إعطاء تعریف لها ناتناول، أربعة مباحث لىإ

األسس القانونیة التي تبرر فرضها إضافة إلى أهم التصنیفات التي ، أهدافها، خصائصها
لدراسة التنظیم الفني للضریبة أي مختلف المراحل التي  نا فیهوفي المبحث الثاني تطرق، تمیزها

أما ، جبایتها للخزینة العامة حساب قیمتها وأخیراً ، ریبة بدایة من تحدید وعائهاتمر بها الض
وضمانات تحصیل الدین الضریبي إضافة أهم  فیه مختلف طرق ناستعرضاالمبحث الثالث ف

أما ، في هذا الشأن یةاإلجراءات الودیة والجبریة المتخذة من طرف اإلدارة الجبائیة الجزائر 
  .فیه بالدراسة والتحلیل لواقع التحصیل الضریبي في الجزائر نالالمبحث الربع فتناو 

واقع المراجعة الجبائیة المطبقة من طرف مصالح الضرائب في  تناولنا فیھ :الفصل الثالث
 ماهیة في البحث من خالل الجبائیة لمراجعةل المفاهیمي اإلطار بحصر فیه ، حیث قمناالجزائر

 والقانوني التنظیمي إطارها عن فضال ،وأنواعها مفهومها بتحدید وذلك الجبائیة لمراجعةافعالیة و 
التي یخضع  الجبائیة لمراجعةلإضافة إلى أهم اإلجراءات والخطوات العملیة  ،هاانیحكم اللذان

لمراجعة المعمقة في جعة األولیة للوثائق أو بالنسبة لسواء بالنسبة المرا ،لها المكلفین بالضریبة
  .عین المكان

تحلیل وتقییم فعالیة المراجعة الجبائیة في تحسین مستوى خصصناه لدراسة و ف :الرابعالفصل 
من حیث ماهیتها  إلدارة الجبائیة في الجزائرلتقدیم  إعطاء من خاللالحصیلة الضریبیة، 

ا نمكَّ توفي المبحثین الثاني والثالث  ومختلف الهیاكل التنظیمیة المشكلة لها في المبحث األول،
 الضریبیة ةتحسین مستوى الحصیل في الجبائیةمراجعة ال عنها أسفرت التي النتائج توضیحمن 
 قیقدالت (ثم المراجعة المعمقة المتمثلة في  ،مراجعة األولیةالالمختلفة بدءًا ب أنواعها خالل من
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ومراجعة التقییمات  الجبائیة الوضعیة مجمل في المعمق التحقیق التدقیق المصوب، المحاسبي،
اإلحصائیة الوصفیة والكمیة المتاحة، وقیاسها  اعتمادًا على البیانات ،)مالت العقاریةللمعا

 .المراجعة الجبائیة علىبمؤشرات األداء المطبقة 

األطر العملیة المقترحة لتفعیل دور المراجعة الجبائیة هم لتقدیم أ أما المبحث الرابع فخلصنا فیه 
 .في الجزائر
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  : تمهید 
وجه أ وحسب األشخاص بحسب ختلفی من الناحیة العملیة لفحصاو  لمراجعةامفهوم  إن      
المراقبة، المراجعة،  معاني بین الشائع والخلط الكبیر التداخل نظراو  .أهدافه تحقیق المراد النشاط

حاولنا  ، وكذا على المستوى العملي العربیة، المراجعو  الكتب فيالفحص، التدقیق والتحقیق 
 لهذه الفني المدلول هادفین لها مرادفاك االنجلیزیة اللغة في AUDIT مصطلح استخدام

  .المصطلحات
،  بةقار ملل فیلجأ، أهدافهم تحقیق إلىنظرتهم  خالل من المختصون یفهمها كلمة والفحص      

 للظواهر للتحري والتقصي كأسلوب التحقیق أعوان المصالح الجبائیةأو  لفحصالمراجعة، ا
 ،المكلفین بالضریبةاألشخاص  قبل من المتحققة لألحداث الحقیقیة بالعملیات المتعلقة المادیة

  .بغیة التأكد من مدى صحة وصدق التصریحات المكتتبة من طرفهم
 بحث كأسلوب أنواعهم مختلف على المهنیون،والمدققون  المحاسبون أیضا ویستخدمه      

 إلبداء المتوفرة وذلك الثبوتیه واألدلة المستندات في البحث خالل من معینة حقائق عن وتقصي
 .واألحداث الوقائع تلك عن فني رأي

ُ  وما        مؤسساتال في المالیة باألحداث المتعلقة المراجعة أوالفحص  ،اإلطارفي هذا  منایه
 درجة وقیاس المالیة، األحداث هذه صحة من للتأكد وذلك والصناعیة وغیرها، التجاریة

  .مؤسسةال إدارة صنع من األحداث هذه أن باعتبار) االعتماد علیها درجة( موثوقیتها
 صحة من التأكد هو المرحلة هذه فيالفحص  أو بالمراجعة المقصود یصبح وبالتالي      

 القیاس صحة من للتأكد ،محددة معاییر ضمن سالمتها من والتأكد المالیة قیاس العملیات
  .معینة مالیة فترة عن المؤسسة بنشاط الخاصة المالیة للعملیات بياسحمال

 ّ   : على النحو التالي والتدقیق الفحصو  مراجعةال یمكن أن یتحدد مفهومسبق  اومم
الحصول و  المؤسسةیقصد بمراجعة الحسابات اإلطالع على الدفاتر والمستندات الخاصة ب      

الحسابات الختامیة والمیزانیة  أنعلى التفسیرات الالزمة من القائمین على شؤونها للتحقق من 
  .لمؤسسةتعبر عن المركز المالي الحقیقي ل

 – التأكید درجات أعلى یعطي الذي الرأي إبداء تعیینات أنواع من نوعهي  المراجعةف
التحقق من غرض  والتدقیق یقصد بالفحصبینما  ،البحث تحت موضوع حول – المعقولالتأكید 
ٌ بینما  ،لمراجعة تعني التعمیمافوعلیه  .معین أي ( بالجزئیات و التدقیق الفحصعنى ی

  .)التخصیص



اإلطار النظري للمراجعة الجبائیة : الفصل األول  
 

3 
 

  المراجعة الجبائیةو  مفاهیم عامة وأساسیة حول المراجعة: المبحث األول
       ُ ة على الحصول عملیة المراجعة عتبرت  األحداث على الدالة بالعناصر المرتبطة األدّل

 على یجب التي  القرارات من سلسلة عن عبارة فهي علیها، بغیة التقریر وتقییمها االقتصادیة
 التي المعلومات مصداقیة مدى عن الفنّي المحاید رأیه إبداء من یتمكن حتى یتخذها أن المراجع

   .للواقع عكسها ومدى المختلفة، المالیة والتقاریر القوائم تتضمنها
 أداة باعتبارها لها المالئمة البیئة المراجعة مثلت لطالماالجبائیة  لإلدارة وكذلك بالنسبة      
 مدى من والتحقق التأكد في أهمیتها ومدى بالضریبة، الجبائیة للمكلف الوضعیة لتحلیل مهمة
 التهرب من الحد فرص تقویة إلى یؤدي األمر الذي الجبائیة، بالقوانین المؤسسة التزامو  انتظام

  .زیادة مستوى اإلیرادات الضریبیة من جهة أخرى، و من جهة الجبائي

  مفاهیم عامة حول المراجعة: طلب األولالم
في تلبیة متطلبات المستخدمین الذین تربطهم  ؤسسةمساعدة المتهتم مراجعة الحسابات ب 

بالغهم بالتطوراتو  ،المؤسسةعالقة مع  ٕ خاصة من ظل  المؤسسةاألحداث التي تتم داخل و  ا
مراقبتها، و  من ناحیة تشغیلها المؤسسةن ؤو ابتعاد المالك عن شو  انفصال الملكیة عن اإلدارة،

الحقیقي ورأس مالهم المساهم به  المؤسسةواقع  نكافي عو  ث أصبحوا بعیدین بشكل مباشریبح
ِ یطّ  المؤسسةبین و  لذلك أصبح من الضروري وجود طرف ثالث محاید وسیط بینهمو  فیها، ع من ل

كما یقدم لإلدارة ، یقدم لهم التقاریر الكافیةو  المؤسسةخالله هؤالء المستخدمین على حالة 
 التقاریر التي تساعدها في الحكم على كفاءة نظام الرقابة الداخلیةو  مجموعة من الخدمات

  .الوقوف على حقیقة مركزها الماليو 

  أنواعهاو  فروضها ،المراجعة تعریف: الفرع األول
 فحص أنظمة الرقابة الداخلیة"یقصد بمراجعة الحسابات بشكل عام : تعریف المراجعة- أوالً 

قید التدقیق فحصًا انتقادیًا منظمًا  المؤسسةالدفاتر الخاصة بو  الحساباتو  نداتتالمس و البیاناتو 
بداء الرأي الفني المحاید عن مدىو  حسابات خارجي مستقل، مراجعمن قبل  ٕ عدالة القوائم  ا

من ربح أو  امدى تعبیرها عن حقیقة نتائج أعمالهو  في نهایة فترة زمنیة محددة، للمؤسسةالمالیة 
  1".خسارة عن تلك الفترة

                                                             
  . 24،ص 2015، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى، مدخل معاصر وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة، تدقیق الحسابات: رزق ابوزید الشحنة - 1
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ف     ّ تقییمها بصورة و  عملیة فحص أو بحث عن أدلة إثبات" ابأنه Bray هاوقد عر
غیر المالیة من قبل شخص و  البیانات المالیة بهدف إبداء الرأي عن مدى موثوقیة ،موضوعیة

عن األشخاص الذین یستفیدون من هذه المعلومات و  ،هذه البیانات مستقل عن معديو  مؤهل
  1".امدى االعتماد علیهو  بشكل مباشر، ثم إصدار تقریر عن هذه البیانات لزیادة موثوقیتها

 ال یزال هومراجعة لل اً آخر  مفهوماً  1972كما أصدرت جمعیة المحاسبة األمریكیة عام   
عملیة منتظمة للحصول على أدلة إثبات متعلقة " ابأنه افتهرَّ المفهوم السائد حتى اآلن، حیث ع

تقییمها بطریقة موضوعیة لتحدید مدى التطابق بین و  األنشطة االقتصادیة،و  بنتائج األحداث
یصال النتائج إلى المستخدمین و  المعاییر المحددةو  النتائج ٕ   .2المعنیینا
موضوعیة للحصول على أدلة و  عملیة منتظمة" ابأنه مراجعةال Boyntonف رَّ كما ع  

ألدلة بطریقة موضوعیة تقییم هذه او  للمؤسسة، مرتبطة بتأكیدات اإلدارة عن البیانات المالیة
 ق من مدى مطابقة هذه التأكیدات للمعاییر المحددة، ثم توصیل النتائج إلى الجهاتبهدف التحق
  .    3ذات العالقة

یمكن أن تعرف الفروض بأنها متطلبات أو معتقدات تستند علیها : فروض المرجعة- ثانیاً 
لم تحظى بنفس األهمیة التي أعطیت أن فروض المراجعة  إال األفكار،و  القواعدو  المقترحات

  . التغییرو  لفروض المحاسبة مما جعل هذه الفروض تجریبیة قابلة للتطویر
  : 4لمراجعة فیما یليتجریبیة التي تستند علیها عملیة اویمكن تلخیص أهم الفروض ال     

  ؛قابلة البیانات المالیة للفحص 
  ؛اإلدارةو  بین مصلحة كل من المراجع) ضروري(عدم وجود تعارض حتمي 
 ؛عادیة خلو القوائم المالیة وأیة معلومات أخرى تقدم للفحص من أیة أخطاء غیر 
  نظام سلیم للرقابة الداخلیة یبعد وجود) ُ  ؛ال حدوث األخطاءماحت) لغيی
 ل یالتطبیق المناسب لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها، یؤدي إلى سالمة تمث

 ؛نتائج األعمالو  القوائم المالیة للمركز المالي

                                                             
  .24ص ، ذكره مرجع سبق: بوزید الشحنةأرزق  -1
   .24ص ، بقاسالمرجع ال -2
  .25ص ، بقاسالمرجع ال -3
، 2012، دار التعلیم الجامعي، )اإلجراءات العملیةو  المفاهیم العلمیة(صول المراجعة الخارجیة أ ،، إبراهیم حسن إبراهیمالصبانمحمد سمیر  -4 

       .24-23، صاإلسكندریة
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 المفردات التي كانت صحیحة في الماضي، سوف تكون كذلك في و  العناصر
 ؛یوجد الدلیل على عكس ذلكالمستقبل، ما لم 

  فهو یقوم ، لعمله فیما یتعلق بإبداء الرأي عن البیانات المالیة المراجععند مزاولة
 ؛بعمله بصفته هذه فقط

  هذا المركزو  ، التزامات مهنیة تتناسبللمراجعیفرض المركز المهني. 
تم نوع العمل الذي ت نواع أساسیة حسبالمراجعة إلى عدة أ تقسیمیمكن : أنواع المراجعة -ثالثاً 

 المؤسسةمن خالله سواء كان هذا العمل مرتبط بالتشغیل اإلداري، أو بالتحقق من مدى التزام 
جراءات محددة أو و  بقواعد ٕ إلى أنواع أخرى  المراجعة تقسیمالقوائم المالیة، كما یمكن  بمراجعةا

  : یليیتم تناول هذه األنواع كما و  یمكن النظر إلیها من زوایا مختلفة،
: ثالث أنواع هي إلىاألساسیة المراجعة  أنواع تقسیمیمكن : األنواع األساسیة للمراجعة-1

  : 1مراجعة االلتزام ومراجعة القوائم المالیة ،المراجعة التشغیلیة
ن و  التطور الطبیعي للتدقیق المالي المراجعةیعتبر هذا النوع من : ةالتشغیلی المراجعة-1-1 ٕ ا

 سیاساتو  هتم بتدقیق األنشطة التشغیلیة المتعلقة بعملیاتتحیث ، النطاق كان یتجاوزه من حیث
جراءات المو  ٕ مقارنتها باألهداف و  مدى فاعلیتهاو  انتظامهاو  للحكم على مدى كفاءتها ،ةؤسسا

، عداد التقریرو  المحددة مسبقًا ٕ من ، و هاتقدیم التوصیات الالزمة لإلدارة بشأنها لتحسین عملیاتو  ا
  : المراجعةه النوع من األمثلة على هذ

مثل تدقیق إجراءات إعداد الموازنات ، المؤسسةاإلجراءات المتعلقة بتشغیل عملیات  مراجعة -أ
 .تدقیق إجراءات تقییم رأس المال العاملو  یریة،دالتق
تدقیق و  المؤسسةمعدات و  مثل تدقیق إدارة أصول: المتاحة المؤسسةإدارة موارد  مراجعة -ب 

    .البشرى إدارة رأس المال
 .معالجة عملیات الرواتب في نظام الكمبیوترو  كفاءةو  تقییم دقة -ت

ككل لتحقیق  المؤسسةتقییم أداء أعمال و  سعى إلى فحصت ةالتشغیلی المراجعةولذلك فان   
  .  الفعالیة في استخدام الموارد المتاحة في ضوء عدة معاییر موضوعیة لتقییم الكفایةو  الكفایة

                                                             
  .42ص ، ذكره مرجع سبق: رزق ابوزید الشحنة  -1
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ف هذا النوع من ال: االلتزام مراجعة-1-2 ّ بأنه عملیة یتم إجراؤها لتحدید ما إذا  مراجعةیعر
جراءات محددة مسبقاً و  كانت الجهة الخاضعة للتدقیق تلتزم بقواعد ٕ ة لضوابط موضوعی أو وفقاً  ،ا

  : بواسطة سلطة أعلى، كما في حالة
 .تدقیق معدالت األجور لاللتزام بقوانین الحد األدنى لألجور -أ

 .للمتطلبات القانونیة المؤسسةدراسة االتفاقات التعاقدیة مع البنوك للتأكد من مدى التزام  -ب
 تمثل مراجعة القوائم المالیة أو ما یعرف بالمراجعة المالیة: المالیةالقوائم  مراجعة -1-3

Financial Audit ،  التي یتم إعدادها عن  عملیة فحص على القوائم المالیة للمؤسسةبأنها
ألغراض تقدیمها إلى األطراف الخارجیة مثل المساهمین أو  ،المؤسسةطریق إدارة أو مدیري 

مثل مصلحة الضرائب أو البنوك، باإلضافة إلى  المؤسسةاألطراف األخرى المهتمة خارج 
   .فحص دلیل اإلثبات المؤید للمعلومات المتضمنة في تلك القوائم المالیة

مستقال عن و  ةمهني مؤهل ذو كفاء مراجعأداء مراجعة القوائم المالیة عن طریق  ویتم   
عادلة و  ال توفر صورة حقیقیة أو الرأي عما إذا كانت القوائم المالیة توفر إبداء بهدف*المؤسسة

  .المتطلبات التنظیمیة األخرىو  فق مع القوانینتمالي أو األداء المالي أو أنها تعن المركز ال
أطار التقریر المالي تلك  وعادة ما تحدد متطلبات القوانین واللوائح أو معاییر المحاسبة أو   

  .1إعداد قوائم مالیة سنویة تتضمن المؤسساتحیث عادة ما یطلب من إدارة تلك . القوائم المالیة
 .في الیوم األخیر من السنة المالیة للمؤسسةقائمة مركز مالي توضح المركز المالي  -أ

 .عن السنة المالیة مؤسسةأعمال الو  خسائر یوضح نتائجو  حساب أرباح دخل أوقائمة  -ب
 .التمویلو  االستثمارو  قائمة تدفقات نقدیة توضح صافي التدفقات من أنشطة التشغیل -ت
 .قائمة التغیر في حقوق الملكیة -ث
 .عن مكونات القوائم المالیة وهي توضح كافة اإلفصاحات لقوائم المالیةا إیضاحات -ج

وطبقًا لمتطلبات القوانین یتعین على المراجعین التقریر عن تلك القوائم المالیة، فكافة       
   .شركات األموال یتعین أن تخضع قوائمها المالیة للمراجعة الخارجیة قانوناً 

من  إلیهاإلى أنواع متعددة من حیث النظر  المراجعة تقسیم یمكن: األخرى المراجعةأنواع -2
  : زوایا مختلفة كما یلي

                                                             
المراجعة، وعلى الرغم من أن هناك شخص واحد یكون مسئوال عن عملیة المراجعة ویوقع على تقریر مكتب  ما یشیر مصطلح المراجع الى عادة * 

  .عادة ما یتم أدائها عن طریق فریق عملیة المراجعة المراجعة إال أن عملیة المراجعة
  .10ص، 2009، الدار الجامعیة، اإلسكندریة فلسفة المراجعةأمین السید أحمد لطفي،  -1
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إلى  بها ةالقائم الجهةمن حیث  المراجعةیمكن تقسیم : المراجعة من حیث القائم بعملیة-2-1
  : المراجعة الحكومیةو  ةالداخلیالمراجعة و  ةالخارجیالمراجعة : وهي أساسیة أنواعثالثة 

تقوم  المؤسسةمن قبل طرف خارجي مستقل عن إدارة  المراجعة هذهتتم : ةالخارجی المراجعة -أ
بداء رأیه الفني المحاید حول عدالة القوائم المالیة، و المراجعةبتعیینه إلجراء عملیة  ٕ صدار و  ا ٕ ا

  : 1 المراجعةوبصفة عامة فان أهم ما یتمیز به هذا النوع من  تقریره النهائى عن هذه العملیة،
 ا؛التي یقوم بتدقیق حساباته المؤسسةعن  راجعاستقالل الم 
 ؛الكشف عن األمور المادیةو  بالبحث اهتمام المراجع 
  ؛اء الفحص باستخدام أسلوب العیناتإجر 
  المؤسسةإبداء الرأي الفني المحاید في البیانات المالیة. 
سبق یتضح أن هذا النوع من المراجعة الخارجیة یختلف عن المراجعة الخارجیة التعاقدیة  مما

المعین من طرف مالك أو ) خبیر في المحاسبة مثالً (التي یقوم بها طرف خارجي مستقل
  .و الخبرة القضائیة....) النقدیة.المشتریات(مسیري المؤسسة لتدقیق غرض معین

مهمته األساسیة التصدیق ) مراجع الحسابات(االختالف بینهما في أن المراجع الخارجي ویكمن
   .)....مالك، إدارة، بنوك، مصالح الضرائب، مستثمرین(المستفیدة على القوائم المالیة لألطراف 

ق من للتحق المؤسسةأداة مستقلة تعمل داخل  ةالداخلی المراجعةتمثل : الداخلیة المراجعة- ب
أن نظام الرقابة الداخلیة یعمل بكفاءة و  اإلجراءات مع ما هو مخطط لها،و  السیاسات تطابق

  . لتحقیق أهداف اإلدارة
  : ىعلى تزوید اإلدارة بالمعلومات المستمرة التي تؤكد عل ةالداخلیالمراجعة  عملتكما       
 ؛دقة أنظمة الرقابة الداخلیة  
 ؛المؤسسةالتي یتم بها التنفیذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام  الكفاءة  
 یعكس صدق  امؤشر باعتبارها كفاءة الطریقة التي یعمل بها النظام المحاسبي، و  كیفیة

 .المركز الماليو  نتائج العملیات
قوم بعملیة المراجعة جهة حكومیة أو تنظیم حكومي معین، كما هو ت: الحكومیةالمراجعة -ت

،  مجلس المحاسبةحیث یتولى  الجزائرالحال في  القیام بهذه  أو المفتشیة العامة للمالیة مثًال
 القانوني،و  مسئولیة تحقیق الرقابة بشقیها المحاسبي مقع علیهحیث ت، المراجعة طبقًا للقانون

                                                             
  .45ص ، ذكره مرجع سبق: رزق ابوزید الشحنة - 1
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شأن بالرقابة القانونیة على القرارات الصادرة و  متابعة تنفیذ الخطةو  الرقابة على األداء،و 
  .المخالفات المالیة

الهیئات و  ونطاق المراجعة الحكومیة هي الوحدات التي یتألف منها الجهاز اإلداري للدولة       
الشركات التي یساهم فیها شخص عام أو شركة و  هیئات القطاع العام،و  والمؤسسات العامة

 السیاسیةاألحزاب و  لعمالیة،االتحادات المهنیة و او  والنقابات ،من شركات القطاع العامة عام
 1.اوأي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدني للربح فیه، المؤسسات الصحفیةو 
 : ةاختیاری مراجعةو  مراجعة إلزامیة: إلى هایمكن تقسیم: القانوني من حیث اإللزام-2-2
التجاري  لزم القانونحیث ی، القانون یفرضها تيال المراجعة هيو : اإللزامیة المراجعة -أ

شركات التوصیة و  هي الشركات المساهمة العامةو  بعض الشركات بتدقیق حساباتها، الجزائري
   2.الشركات ذات المسؤولیة المحدودةو  باألسهم

 مراجعة ا، فهيیحتم القیام بهتم دون إلزام قانوني المراجعة التي ت هي: االختیاریة المراجعة -ب
في هذه الحالة و  ة،خضع لقانون یلزمها بتدقیق قوائمها المالیال ت المؤسسةن أة طالما اختیاری

لما یعود علیهم من فائدة من حیث ، المؤسسةعلى رغبة مالك  التدقیق بناءاً  عملیة كونت
التي و  المركز المالي،و  اطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المحاسبیة عن نتائج األعمال

  .تتخذ كأساس لتحدید حقوق الشركاء
  : مراجعة جزئیةو  ةكاملمراجعة  ؛إلى هایمكن تقسیم: المراجعةمن حیث نطاق  -2-3
ال تضع اإلدارة أیة قیود على نطاق عمل  المراجعةفي هذا النوع من : الكاملة المراجعة -أ

 ةكامل مراجعةلهذا قد یتم إجراء و  محدد،یتم تنفیذ عملیة التدقیق في إطار غیر و  راجعالم
صغیرة، أو قد یتم إجراء  المؤسساتبفحص جمیع البیانات المالیة خاصة إذا كانت  ةتفصیلی
  .كبیرة الحجمالمؤسسات  عتمد على أسلوب العینة واالختبار إذا كانتت اختباریه ةكامل مراجعة

، للمؤسسةق جمیع البیانات المالیة بتدقی من المراجعة و لكن بصفة عامة یرتبط هذا النوع  
بداء الرأي عن جمیع هذه البیاناتو  ٕ عن تدقیق  مسئوالً  المراجعیكون و  لیس عن جزء منها،و  ا

  .ةختباریاإل ةالكامل المراجعةجمیع البیانات المالیة حتى في حالة اعتماده على إجراء 
  

                                                             
  .19ص، 2017دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة ، أسس المراجعةو  مبادئ، محمد سامي راضي - 1
  .159: ص، 2017سنة ، القانون التجاري الجزائري للجمهوریة الجزائریةمن  603المادة  - 2
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في المراجعة  من بین األنواع األكثر تطبیقاً  المراجعة هذه تعتبر :الجزئیة المراجعة-ب
لذلك و لیس جمیعها،و  بتدقیق جزء معین من البیانات المالیة راجعالم، كأن یقوم 1الخارجیة

في مثل هذه الحاالت یتعین و  على هذا الجزء فقط، راجعمسؤولیة المو  ینحصر نطاق الفحص
من األمثلة و  الهدف منه،و  دقیقتالنطاق و  وجود اتفاق أو عقد كتابي للمدقق یوضح فیه حدود

من  للمؤسسةبفحص العملیات النقدیة  المراجعة هو تكلیف المراجععلى هذا النوع من 
  .مدفوعات ألي غرض معینو  مقبوضات

  : نوعینإلى  هایمكن تقسیم: االختبارات ممن حیث مدى الفحص أو حج-2-4
 الدفاترو  بفحص جمیع القیود المحاسبیة راجعهذا النوع أن یقوم الم یعني: ةالتفصیلی المراجعة- أ
عرض و  ترحیلو  قیاسو  المستندات للتأكد من مدى صحة تسجیلو  الحساباتو  السجالتو 

 خالیة من كافة األخطاء أنهاو  البیانات المالیة وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیها،
صدار تقریره،و  التالعب حتى یمكن إبداء رأیه فیهاو  ٕ الصغیرة  المؤسساتیناسب هذا النوع و  ا

تعارضها مع و  الكبیرة فانه سیؤدي إلى زیادة أعباء عملیة التدقیق للمؤسساتالحجم، أما بالنسبة 
  .التكلفةو  عاملي الوقت

للمؤسسة  في هذا النوع یقوم المراجع بفحص عینة من البیانات المالیة: االختباریةالمراجعة -ب
لة تمثیال صحیحا لمفردات المجتمع ا، حیث یتم اختیار عینة ممثدون إجراء مراجعة شاملة له

، ویقوم المراجع بإخضاع هذه العینة لعملیة الفحص، ویعتبر هذا النوع من )البیانات المالیة(
  .التدقیق أكثر األنواع انتشارا في الوقت الحالي

جراء االختباراتو  المراجعةمن حیث توقیت عملیة -2-5 ٕ  ةنهائی مراجعةإلى  هایمكن تقسیم: ا
  : ةمستمر  مراجعةو 
عداد الحساباتو  تم بعد انتهاء السنة المالیةالمراجعة التي ت وهي: ةالنهائی المراجعة-أ ٕ القوائم و  ا

  : النوعأهم ما یمیز هذا و  للمؤسسة،المالیة الختامیة 
 عدم حدوث أي تعدیل في البیانات بعد تدقیقها ألن الحسابات تكون قد تم تسویتها ضمان -
قفالهاو  ٕ  .ا
رددوا على معاونیه لن یتو  راجعألن الم المؤسسةعدم حدوث ارتباك في العمل داخل  -

،المؤسسة   .كون هناك حاجة إلى الدفاتر إال بعد االنتهاء من إقفالهالن تو  كثیرًا

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، اإلطار النظري و الممارسة التطبیقیة ،  ،المراجعة وتدقیق الحساباتمحمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي،  -  1

  .23: ص ،2005
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  : 1 لمراجعةمن ا ویعاب على هذا النوع
 .في اكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش حال وقوعها فشل المراجع* 
 .وقتًا طویًال قد یؤدي إلى تأخیر تقدیم التقریر في موعده استغراق المراجع* 
التدقیق بسبب مما یؤدي إلى عدم الدقة في أداء عملیة ، المراجعةارتباك العمل في مكتب * 

 المؤسسةتتفق تواریخ نهایة السنة المالیة لها مع و  قوم بتدقیق حساباتهاالتي ی المؤسساتكثرة 
 .محل التدقیق

الصغیرة أو  المؤسساتیصلح لتدقیق  المراجعةویتضح مما سبق إن هذا النوع من         
الكبیرة تحتاج لمدة تدقیق طویلة مما یؤدي إلى تأخر إصدار  المؤسساتالمتوسطة، حیث أن 

  .قریر النهائيالت
جراء االختبارات و  تتم عملیات الفحص في هذا النوع من المراجعة: رةالمستم المراجعة-ب ٕ ا

وفقُا و  بطریقة منتظمة المراجعة عادة تتم هذهو ، للمؤسسةبصفة مستمرة على مدار السنة المالیة 
، مع إجراء بعد إقفال الدفاتر في نهایة السنة المالیة  أخرى مراجعة لبرنامج زمني محدد مسبقًا

  .للتحقق من التسویات الضروریة إلعداد القوائم المالیة الختامیة
  : 2باآلتي اعنه تمیزوی ةالنهائی المراجعةاالنتقادات الموجهة إلى  المراجعةویعالج هذا النوع من   

  من و  بصورة أفضل المؤسسةف على وجود وقت كاف لدى المراجع، مما یمكنه من التعر
 ؛التدقیق بشكل أوفى

 ؛الخطأ في وقت قصیر بدًال من ترك ذلك حتى نهایة العامو  سرعة اكتشاف الغش 
  دقیق لوجود المجال الواسع تقید ال المؤسسة، وأیضا في المراجعةانتظام العمل بمكتب

 ؛مراجعةزمنیًا لل
 من أثر نفسي على  راجعفرص التالعب بالدفاتر، لما للزیارات المتكررة من قبل الم للیتق

 ؛المؤسسةموظفي 
 المؤسسة انجاز األعمال في أوقاتها دون إهمال أو تأخیر من قبل موظفي. 

إال أن هناك بعض االنتقادات التي  المراجعةوعلى الرغم من المزایا السابقة لهذا النوع من      
أهمها إتاحة الفرصة إلمكانیة تعدیل األرقام التي یتم تدقیقها سواء كان ذلك لتغطیة  اتوجه إلیه

  .االختالسات أو لتسویة عجز أو خطأ معینو  بعض األخطاء

                                                             
  .33ص ،2004، األردن، عمان، الطبعة الثانیة -دار وائل للنشر، "الناحیة النظریة - علم تدقیق الحسابات"خالد أمین عبداهللا،  -1 
  .51ص ، ذكره مرجع سبق: رزق ابوزید الشحنة 2-
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  أهمیتهاو  المراجعة أهداف: الفرع الثاني
   :1حدیثة و یمكن تحدید أهداف المراجعة بمجموعتین أساسیتین تقلیدیة: المراجعة أهداف - أوالً 
   :فرعیةو  رئیسیة ،هي نوعان: األهداف التقلیدیة-1
 : أهداف رئیسیة-1-1

 مدى االعتماد و  دقة وصدق البیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاترو  التحقق من صحة
 ؛علیها

  إبداء رأي فني محاید یستند على أدلة قویة عن مدى مطابقة القوائم المالیة للمركز
 .المالي

 : )ثانویة(أهداف فرعیة -1-2
 ؛السجالت من أخطاء أو غشو  اكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر 
 جراءات تحو و  الغش بوضع ضوابطو  یل فرص ارتكاب األخطاءلتق ٕ  ؛ل دون ذلكا
  اعتماد اإلدارة علیها في تقریر ورسم السیاسات اإلداریة واتخاذ القرارات حاضرًا أو

 ؛مستقبالً 
 ؛قرارات مناسبة الستثماراتهم تمكینهم من اتخاذو  طمأنة مستخدمي القوائم المالیة 
 ؛رة الضرائب في تحدید مبلغ الضریبةإدا مساعدة 
 راجعالم ةملء االستمارات للهیئات الحكومیة بمساعدو  تقدیم التقاریر المختلفة. 

  : المتطورةاألهداف الحدیثة أو -2
 طرقو  أسبابهاو  تحدید االنحرافاتو  مدى تحقیق األهدافو  متابعة تنفیذهاو  الخطة مراقبة 

 ؛معالجتها
 ؛تقییم نتائج األعمال وفقًا لألهداف المرسومة   
 ؛تحقیق أقصى كفاءة إنتاجیة ممكنة عن طریق منع اإلسراف في جمیع نواحي النشاط 
 تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة ألفراد المجتمع. 
یتمثل في إبداء الرأي الفني  األساسي یمكن القول بأن هدف المراجعة ،وبصفة عامة      

  2.المادة محل المراجعة، وتقدیم تقریر عنها لألطراف المستفیدة في الوقت المالئم عنالمحاید 

                                                             
  .25،األردن، ص عمان، 2011الطباعة، الطبعة األولى، و  التوزیعو  للنشر ة، دار المسیر علم تدقیق الحسابات النظريزمالئه،و  رأفت سالمة محمود 1 -
 .149، األردن، ص، عمان2015الطباعة، الطبعة األولى، و  التوزیعو  للنشر ةدار المسیر ، نظریة المراجعة، نصر صالح محمد2- 
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الستخدامه التخاذ قرارات  راجعهناك فئات عدیدة تعتمد على تقریر الم: أهمیة المراجعة: ثانیاً 
  1 الخ...... مؤسسات الحكومةو  البنوكو  اإلدارةو  ة مثل العمیلینمع
 : همیة المراجعة للمؤسسة في أنهاأتكمن : مؤسسةلل المراجعةأهمیة -1

 ؛مصدر أساسي للمعلومات من خالل ملخصات القوائم المالیة على فترات دوریة 
 ؛الموردینو  مؤسسات اإلقراضو  أساس للحصول على القروض من البنوك 
  ؛التمویلي المركزه اقتصادي ات إضافیة عن طریق تحلیلأساس الستثمار 
  ؛الضریبة مبلغتحدید و  الضریبیة التصریحاتأساس إلعداد 
 ؛أساس لتحدید سالمة المركز المالي 
 ؛یرادیةاإل اتحدید ربحیة العملیات وقوتهو  أساس لتقریر 
 ؛حاالت االختالسو  أساس للتحرك لتجنب العسر المالي أو اإلفالس 
 البیع بالتقسیط  التعامل على أساس األرباح المحققة،: أساس لتحدید القیم المستحقة في

واألرباح، عقود التكلفة مضافًا إلیها نسبة معینة  المصاریف،عقود المشاركة في 
 .)مقاوالت(
 أساس لتوفیر الضوابط والرقابة الداخلیة واإلشراف على الموظفین وصحة الدفاتر.  

 البیانات المحاسبیة في وضع الخطط تعتمد اإلدارة كلیة على: أهمیة المراجعة لإلدارة-2
أسبابها ووضع الحلول و  تحدید االنحرافاتو  تقییم ذلكو  اتخاذ القرارات المالئمة،و  مراقبة تنفیذهاو 

  .المؤسسةالمناسبة لتحقیق أهداف 
دلیًال لمستخدمي القوائم المالیة حول عدالة و  اً معتمد اً بمثابة رأی راجعو تعتبر اإلدارة تقریر الم

  .م المالیة كوحدة واحدةالقوائ
بسالمة وصحة القوائم  المراجعیعتمدون على تقریر : الموردینو  للدائنین المراجعةأهمیة -3

القدرة على الوفاء بااللتزام قبل الشروع في منح و  یقومون بتحلیلها لمعرفة المركز الماليو  المالیة
  .تمنحها وفقًا لقوة المركز الماليتفاوت نسب الخصومات التي و  .التوسع فیهو  االئتمان التجاري

تلعب دورًا مهمًا في التمویل قصیر : مؤسسات اإلقراض األخرىو  للبنوك المراجعةأهمیة -4
تحلیل و  لدراسة المراجعلهذا فإنها تعتمد تقریر ، توسعاتهاو  لمقابلة احتیاجاتها للمؤسسات األجل

تعتمد كأساس للتوسع فیه أو األحجام عنه و  االئتمان موضوعفي  المؤسسةالقوائم المالیة في 
  . عن طریق تقییم درجة الخطر في منح االئتمان المصرفي

                                                             
 .26ص، ذكره مرجع سبق زمالئه،و  رأفت سالمة محمود 1 - 
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للتخطیط  المراجعتعتمد هذه القوائم المالیة وتقریر : للمؤسسات الحكومیة المراجعةأهمیة -5
والتوجیهات التعلیمات بوتأكید التزامها . والمتابعة واإلشراف والرقابة على الوحدات االقتصادیة

  .أسبابهاو  تحدید االنحرافاتو  وعدم االلتزام بالخطط الموضوعة
ما و  ازداد اهتمام رجال االقتصاد بالقوائم المالیة المعتمدة: لرجال االقتصاد المراجعةأهمیة -6
 رسم برامج الخطط االقتصادیةو  تقدیر الدخل القوميو  ویه من بیانات محاسبیة في تحلیلتتح
  .كفاءة برامجهم على دقة البیانات المحاسبیة المعتمدین علیهاو  تقدیراتهمتعتمد دقة و 
تعتمد نقابات العمال على البیانات المحاسبیة في القوائم : لنقابات العمال المراجعةأهمیة -7

  .المالیة المعتمدة في مفاوضاتها مع اإلدارة لرسم السیاسة العامة لألجور
القوائم المالیة و  تعتمد مصلحة الضرائب على الحسابات: لمصلحة الضرائب المراجعةأهمیة -8

 حصولها على الكشف الضریبي في الوقت المناسبو  المعتمدة لتقلیل اإلجراءات الروتینیة،
  .ةتحصیل الضریبو  د الوعاء الضریبيسرعة تحدیو 
في تخصیص الموارد المتاحة  المراجعةساعد ت: في تخصیص الموارد المراجعةأهمیة -9

فالموارد النادرة تجتذبها الوحدات االقتصادیة . الخدماتو  بأفضل كفاءة ممكنة إلنتاج السلع
التي تظهرها البیانات المحاسبیة الظاهرة في القوائم المالیة و  القادرة على استخدمها بأفضل كفاءة

تخفي في  للمراجعةالتي لم تخضع و  یقةالتقاریر المحاسبیة غیر الدقو  إذ أن البیانات. المعتمدة
  .النادرة بطریقة رشیدةالموارد وسوء كفاءة تحول دون تخصیص  إسرافاً طیاتها 

االقتصاد القومي بصفة عامة كنتیجة  المراجعةخدم ت: لالقتصادي القومي المراجعةأهمیة - 10
في تنمیة المجتمعات لما تؤدیه من خدمات في مجال حمایة االستثمارات  مساهمتهاو  الخدماته

من  المراجعةعتبر ت،و  ات والموارد المتاحةوتوجیه استثمار المدخر  اإلسرافوتوضیح حاالت 
 اقتصادهاتحقیق أهدافها وخاصة ما یتصل بتنمیة ل للدولة عوامل النهضة االقتصادیة والمالیة

 .   ا وتوفیر الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیة لهمورفع مستوى معیشة مواطنیه
  المراجعة معاییر: الثالث الفرع
د من معاییر تحكم  ،مستقلو  حتى یقدم المراجع رأیه حول القوائم المالیة بشكل محاید      ُ ال ب
قد تم إصدار هذه المعاییر من قبل مجمع و  ،تأخذ أهداف التدقیق بعین االعتبارو  هعمل

  1: التي تم تقسیمها إلى ثالثة أقسام رئیسیة على النحو التاليو  األمریكیینالمحاسبین 
                                                             

 .، الطبعة األولى، عمان األردن2006الطابعة، و  التوزیعو  دار المسیرة للنشر -الناحیة النظریة -تدقیق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،   - 1
  .38- 37ص
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  المعاییر العامة  - أوالً 
  ؛تدریب مهني مالئمو  شخص أو أشخاص لدیهم خبرة كافیة المراجعةأن یقوم بعملیة 
 ؛یجب أن یتوفر المراجع على االستقالل الذهني خالل عملیة المراجعة 
 أن یبذل المراجع العنایة المهنیة الالزمة للقیام بعملیة الفحص وعند إعداد  یجب

  .التقریر
  المیدانيمعاییر العمل  - ثانیاً 
 أن یقوم باإلشراف على و  یجب أن یتم التخطیط للعمل الذي سوف یقوم به المراجع

  ؛مساعدیه بطریقة مالئمة
 ؛أن یقوم بدراسة كافیة لنظام الرقابة الداخلیة لالعتماد علیها عند القیام باالختبارات یجب   
 المالحظةو  مقنعة، عن طریق الفحصو  قرائن إثبات كافیةو  یحصل على أدلة نیجب أ 

رسال المصادقاتو  االستفسارو  ٕ   .ا
  : یجب أن یبین التقریرو  :معاییر إعداد التقریر - ثالثاً 
 ؛ما إذا تم إعداد القوائم المالیة وفقًا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها 
 ؛مدى الثبات في تطبیق المبادئ المحاسبیة واستمراریتها  
  أو یعتبر )اإلفصاح عن المركز المالي ونتیجة األعمال(مدى كفایة المعلومات ،

  ؛اإلفصاح كافیًا ما لم یذكر عكس ذلك
 في و  مستقل،و  رأیه حول القوائم المالیة بشكل محاید عیجب أن یتضمن تقریر المراج

  .حالة عدم إبداء الرأي یجب ذكر األسباب

  مفاهیم أساسیة حول المراجعة الجبائبة: المطلب الثاني
       ُ  التدفق وقائمة الدخل، قائمة المالي، المركز قائمة (المالیة والتقاریر القوائم مختلف لمثِّ ت
ه) النقدي  للمؤسسة، الضریبي الوعاء تحدید في والدقیقة الةالفعَّ  الوسیلة معلومات من وما تتضمنّ
 الموضوعیة، من قدر بأكبر المؤسسة لها تخضع التي الضرائب یتم حساب أساسه على والذي
 المالیة بالقوانین المؤسسة التزام مدى من للتأكد هذه المعلومات على الضرائب إدارة تعتمد حیث
   .المؤسسات على المختلفة فرض الضرائب في العدالة ضمان أجل من كذلك، ائیةبوالج

 في عملیة جوهریة مرحلة تمثل امهم رقابیا إجراء باعتبارها الجبائیة المراجعة فإن لذا     
 للضریبة القانونیة المتطلبات ألحكام المكلف مراعاة من التحقق طریق عن الضریبیة المحاسبة
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 جبائيال القانون نص التي العملیات لكافة هذه األخیرة وشمول الجبائیة، إعداده لتصریحاته عند
 .نیة بحسن أو عمدا إغفالها وتم خضوعها یجب عملیات أیة توجد وانه ال خضوعها، على

ق حاولنا الجبائیة بالمراجعة أكثر ولإللمام       ّ  لها النّظري الجانب المطلب إلى هذا في التطر
بینها وبین  تشابهأوجه االختالف وال همیتها وأهدافها،وتبیان أ، وأنواعهامفهومها  خالل من

  .تحدید مقومات ومحددات فعالیتهاو  مراجعة الحسابات
  أنواعهاو  الجبائیة المراجعة مفهوم: األول الفرع
 الجبائیة للحالة انتقادي فحص عملیة الجبائیة المراجعة تعتبر: اجعة الجبائیةرالمتعریف  - أوالً 

ُ  وفي هذا اإلطار ،1للمؤسسة متخصصین في  أشخاص أو دولیة هیئات نم تعاریف عدة متدِّ ق
  : الجبائیة للمراجعة تعریف شامل إعطاء التوالي مع على اهأهم المجال الجبائي، نذكر

 التحقق قصد جبائیةال اإلدارة بها تقوم التي العملیات مجموعة بأنهاالجبائیة  المراجعة تعرف -1
 العملیات اكتشاف لغرض ،المكلفین طرف من المكتتبة التصریحات ومصداقیةصحة  من

ب إلى ترمي التي التدلیسیة ّ  2.وتقویمها الضریبة دفع من التملص والتهر

   )ATIC(واالستشارة  المراجعة مكاتب لتنظیم التقنیة الجمعیة فحسب -2
 من مجموعة على رأي إبداء في الجبائیة المراجعة تتمثل": یلي كما الجبائیة المراجعة عرفت

 موضوع أنواعها بكل الجبایة نجد وبالتالي توظیفها، وطریقة) المؤسسة(للوحدة  الهیاكل الجبائیة
 3."المؤسسة داخل المراجعة

 Gouvernement Accountability Office)( األمریكي الحكومي المحاسبة مكتب فرَّ ع وقد -3
 البیان بموجب المصرح بها المعلومات عن األدلة وتقییم جمععملیة  بأنها الجبائیة المراجعة
  4.الصحیح الضریبة مبلغ بتسدید قام إذا فیما لتحدید قبل المكلف، من المقدم الضریبي
  : االلتزام مراجعة إحدى صور هي الجبائیة المراجعة وبما أن

 احترام مراقبة هي الجبائیة المراجعة": كاألتي )P.Colin(كولین  .ف البروفیسورفقد عرفها  -4
  5"الجبائیة القوانین

                                                             
1 - Jaques Duhem, Michel Jammes, Audit et Gestion Fiscale de L’entreprise, Edition EFE, Paris, 1996, P: 24. 

 جامعة مجلة الالذقیة بمحافظة المال مدیریات في میدانیة سةار د الضریبي التهرب اكتشاف في الضریبي التدقیق دور، داؤد رواد ،الدالي سلیمان -2
  .287، ص 2015-1العدد  )73( المجلد والقانونیة االقتصادیة العلوم سلسلة - العلمیة ساتراوالد للبحوث تشرین

مذكرة لنیل شهادة ، والیة الواديب ،دراسة حالة عینة من المؤسسات اإلقتصادیةدور المراجعة الجبائیة في تدنئة المخاطر الجبائیةحمیداتو صالح، - 3
  .37: ، ص2012الماجستیر، 

 ، والتخطیط االقتصاد في دكتوراه أطروحة ،األردن في العامة اإلیرادات على وأثرها الضریبي الفحص جودة تقییم الخطیب، أمین احمد ناصر - 4
  .- 48 ص، 2008-2007 سوریا، تشرین، جامعة

5- Philippe Colin, la verification fiscale, édition Economica, Paris, 1985, P: 35. 
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فاها قدو  -5 ّ على  الجبائیة المراجعة ": یلي كما )P.BOUGON et J.M.VALLEE(ناألستاذی عر
، وهي عبارة عن مراقبة احترام جبائیةأنها الفحص المحاسبي المطبق من طرف اإلدارة ال

  1"القوانین الجبائیة 
 إلى عملیة تهدف أنها على الجبائیة المراجعة عرفقد ف  (Allal.Hamini) األستاذ أما -6

 الجبائي، القانون مع یتالءم بما المحاسبیة الكتابات محتوى تشخیص: العملیتین التالیتین تحقیق
  2"المقدمة والتصریحات اإلثباتات مع المحتوى هذا من والتحقق
الجبائیة بأنها فحص انتقادي للوضعیة الجبائیة  المراجعة یمكننا تعریف سبق ومما      

البیانات  بموجب بها المصرح المعلومات عن األدلة وتقییم ترتكز على عملیة جمع ،للمؤسسة
مدى تمثیل السجالت و  لتصریحاتوالتحقق من صحة وعدالة تلك اوالتأكد ، المقدمة الضریبیة

 عن والتقریر الضریبیة القوانین واألنظمة ضوء المحاسبیة للمركز المالي الحقیقي  للمؤسسة في
   .والموضوعیة بالكفاءة فریق یتصف أو قبل مراجع من المراجعة عملیات أداء ذلك، بحیث یجب

   المراجعة الجبائیةمسار یوضح : )1- 1(رقم الشكل             
 شخص كفئ              تقییم األدلة و  جمع          التقریر عن النتائج     
 

    
  تحدید مدى التوافق                                

  

ان(مدخل متكامل : ألفین لوبك أرنیز، المراجعة: المصدر ّ   .22، ص )2001دار المریخ، : عم
 الجبائیة المراجعة إلى النظر من خالل التعاریف السابقة یمكن: انواع المراجعة الجبائیة: ثانیا
 هذه تعمل حیث جانب المؤسسة، من وثانیهما الضرائب إدارة جانب من أولهما جانبین من

   .المهمة هذه ألداء خارجي أو داخلي مراجع بتكلیف األخیرة
 مراجعة التصریحات على تعمل هذه األخیرة إذ: الضرائب مصلحة بها تقوم التي المراجعة: 1

 ذلك في مستندة معلومات، من علیها یظهر وما، المحاسبیة وكذا السجالت المكتتبة للمؤسسة
وفي هذا اإلطار تقوم مصالح الضرائب بنوعین من   .بها المعمول الجبائیة التشریعات إلى

                                                             
1 - P. Bougon et J. M. Vallee, Audit et gestion fiscale, édition clef, ATD, 1986, p: 53. 
2 - Hamini Allel, le Contrôle interne et l’elaboratin du bilan Comptable, opu, Alger, 2003, P: 35. 

  المراجعة 

 الجبائیة

  

  تقریر عنال

  مبلغ الضریبة

  

 فحص الدفاتر
 المستنداتو 

 بائقانون الضر 

 للمؤسسة جبائيالملف ال
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الجبائیة أما الثانیة فیقوم بها مراجعي  الداخلیة لإلدارة مصالحال لها تخضعاألولى ، مرجعاتال
  .)المؤسسة علىأي (  لمكلفین بالضریبةل ادارة الضرائب

في هذا النوع من المراجعة تقوم : لمصالح الداخلیة لإلدارة الجبائیةالمراجعة الجبائیة ل-1-1
التزام مدى للتأكد من  الجبائیةاإلدارة الجبائیة بتعیین مراجعین للقیام بمراجعة مختلف المصالح 

المنازعات و  التحصیل، إجراءات فرض الضریبة من احترامو  الداخلیة الضریبیة باللوائحاألعوان 
   . بشكل عام والمكلف على وجه الخصوص العمومیةحفاظا على حقوق الخزینة 

  : لى نوعینإتنقسم و  )موضوع بحثنا( ؛المراجعة الجبائیة للمكلفین بالضریبة -1-2
 لتصریحاتبدراسة ا جبائيال المرجع یقوم وهنا: تباالمك على مستوى المراجعة الجبائیة-أ

 یقرر ذلك ضوء وعلى ،)المقبولة عینة التصریحات ضمن یتم قبولها لم والتي( إلیهقدمة الم
 وصحة بعدالتها لقناعته وذلك حساباته وتدقیق المكلف عمل الذهاب لمكان دون مكتبیا قبولها

ء فیها ورد ما  .الضریبیة وسیرته المكلف ملف في لدیه المتوفرة على المعلومات بنًا
 في المكلف حسابات بتدقیق جبائيالالمراجع  یقوم بموجبها: المیدانیة المراجعة الجبائیة -ب

  1.عادلة غیر التصریحات في الواردة البیانات أن له یتبین أن بعد وذلك عمله مكان
 التسییر أجل من بنفسها تقوم بها المؤسسة: المؤسسة على مستوى الجبائیة المراجعة -2

 داخلیة  جهة أو  )الجبائي المراجع( خارجیة جهة إما على تكلیف فتعمل بها الخاص الجبائي
  : ،وهي بدورها تنقسم إلى نوعینالجبائي الخطر تسییر أجل من وهذا ،)ةالداخلی المراجعة خلیة(
 یقوم مهمة": بأنها الداخلیة الجبائیة للمراجعة تعریف یمكن: الداخلیة الجبائیة المراجعة-2-1
 اإلدارة، تصرف تحت بوظائفهم یقومون المؤسسة داخل أشخاص أجراء عدة أو شخص بها

 الذي الداخلي المراجع به یقوم، صارم ومتقن تقني فحص هي الداخلیة الجبائیة فالمراجعة
 دقة عن مدى ومبرر محاید فني برأي الخروج قصد المهنیة والكفاءة باالستقاللیة یتصف

 القانونیة القواعد نظر وجهة من وهذا ،للمؤسسة الجبائیة بالوضعیة المرتبطة وصدق المعلومة
  .الساریة المفعول واإلجراءات الجبائیة

  
  
  

                                                             
جامعة عمان ، كلیة األعمال، أطروحة دكتوراه في فلسفة المحاسبة، إطار مقترح لتحسین فاعلیة التدقیق الضریبي، نضال محمد سلمان الكساسبة - 1

  .86: ص، 2013، العربیة



اإلطار النظري للمراجعة الجبائیة : الفصل األول  
 

18 
 

  الداخلیة  الجبائیة دور المراجعةیوضح : )2- 1(الشكل رقم 

  صدق البیانات  

  
  المراقبة  

 

Source: Olivier Hebach, le Comportement au travail des Collaborateurs de Cabinet d’audit 
financière, thèse de doctorat de gestion, université des sciences sociales , Toulous 1, 2000, P: 04. 

دارة الضرائبو  كل من المساهمین اهتمامیظهر  ،من خالل الشكل أعاله       ٕ األطراف و  ا
ضفاء التحقق بالوضعیة الجبائیة، قصداألخرى  ٕ  الجبائیة المعلومات عن المصداقیة من نوع وا

  .الجبائي بالجانب الصلة ذات القرارات إتخاذ في علیها االعتماد لمسیرینل یمكن التيالمراجعة 
 محایدة خارجیة جهة إلى المراجعة من النوع هذا ینسب: الخارجیة الجبائیة المراجعة-2-2

 التكالیف تخفیض أجل من أداء أكثر الجبائي التسییر جعل هدفها، المؤسسة عن تماماومستقلة 
 وتمارس الجبائیة، الناحیة عن الكبیر التركیز مع المالیة القوائم وذلك بمراجعة للمؤسسة الجبائیة

 المراجعة لمهام تكملة األحیان بعض في وقد تكون مستمرة، أو متقطعة بصفة المهمة هذه
 المراجع إلى تلجأ أن المؤسسة أي تعاقدیة، مهمة تكون قد الخارجیة المراجعة كذلك الداخلیة،
  1.مبرم عقد إطار في محدودة بمهمة القیام أجل من الخارجي

  الخارجیةالجبائیة دور المراجعة یوضح : )3- 1(الشكل رقم             
  

  

              المراجعة                             المصداقیة                                    

 .Olivier Hebach op.cit, P: 05: المصدر               

  : المراجعة یقوم بما یليحیث أن مكتب ، دور المراجعة الجبائیة الخارجیةالشكل أعاله یظهر 
  2غیر معرضة لمخاطر جبائیة لم یتم تحدیدها؛ المؤسسةالتأكد من أن 

                                                             
  .41: ص، ذكره مرجع سبق، حمیداتو صالح -  1

2 -Fatima Zohra Drissi, Les Guides D’Audit de Gestion D’entreprise, BERTI Editions, Alger,  2013 , P : 238 . 

 المؤسسة المسیرین

 المساهمین

 اإلدارة الجبائیة

األطراف األخرى 

 الوضعیة الجبائیة

 المراجعة

 نتیجة المؤسسة تقریر المراجعة المسیرین

 معلومات أخرى جبائیة

 مكتب المراجعة
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 األدنى؛ حده التحقق من أن العبء الضریبي في 
  لمؤسسةتحدید الخیارات الضریبیة التي أقدمت علیها. 

هذا العمل الوقائي والعالجي لوضعیة المؤسسة یكلل بإبداء رأي فني محاید حول الوضعیة      
  .القرارات المناسبة اتخاذالجبائیة للمؤسسة، ویكون ذلك في شكل تقریر یوجه للمسیرین قصد 

یتم فیه التقریر عن مدى صحة  األول أن: في یتمثل النوعین بین مما سبق یتضح أن الفرق    
جبائیة  مراجعة وبرمجة جبائیة، امتیازات وفقدان مالیة عقوبات عنه تنجر الوعاء الضریبي، كما

 هذه تسري بحیث ،التقادم یمسها لم التي للسنوات والتصریحات والوثائق السجالت معمقة لجمیع
 فتكون الثاني النوع أما، مؤسسةال لها تخضع التي والرسوم أنواع الضرائب جمیع على المراجعة

 تخفیض إلى تهدف مهمة واقتراحات محایداً  فنیاً  اً یرأ یتضمن تقریر شكل في المراجعة نتائج
  .متعددة جبائیة مخاطر المؤسسة وتجنب األعباء
  أهداف المراجعة الجبائیة وأهمیتها: الثاني الفرع
 الضریبي االلتزام تشجیع هو الجبائیة مراجعةلا هدف إن: أهداف المراجعة الجبائیة- أوالً 

 النظام إطار في الضریبي االلتزام معدالت تحقیق أعلى وضمان الضریبیة، للقوانین الطوعي
 1:خالل من التصریح على المبني الضریبي
 وعادلة؛ صحیحة ضریبیة تصریحات تقدیم 
 مكافحة  على عامه بصورةجبائیة ال مراجعةال ساعدت حیث الضریبي التهرب فرص تقلیل

، التهرب بعملیة القیام قبل المكلفین أمام رادعا صبحوت، منه والتقلیل الضریبي التهرب
 اكتشاف إلى تؤدي الالحقة الضریبي الفحص عملیة بان الشعور لدیهم عندما یتولد

 .التهرب عملیة
 المركزیة؛ المراجعة إدارة من المرسومة واإلجراءات بالسیاسات االلتزام  
 یدفعون الذین بین والشریفة العادلة المنافسة خلق طریق عن الضریبیة العدالة تحقیق 

  یدفعون؛ ال والذین الضریبي العبء من نصیبهم

                                                             
  تتمثل هذه التكالیف في العقوباتو  بسبب عدم احترامها للقواعد الضریبیة، المؤسسةیقصد بالخطر الضریبي تلك التكالیف اإلضافیة التي تتحملها 
  .الغموض في النظام الضریبيو  ینشأ الخطر الضریبي نتیجة عدم احترام التشریع الضریبي أو بسبب التعقدعموما . الغراماتو 

  .أما الخطر الضریبي بالنسبة لمصالح الضرائب فیتمثل في ضیاع حقوق الخزینة العامة نتیجة التهرب الضریبي أو بسبب التقادم
 للفترة -ررسالة ماجستی – بسكرة بوالیة الضرائب مدیریة حالة دراسة ،الجبائیة التصریحات جودة تحسین في الجبائیة المراجعة وردقحموش سمیة،  - 1
  .29: ، ص2009 -2010)(
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 أهدافها تحقیق جبائیة علىال اإلدارة في الرقابیة األقسام قدرة أي الفعالیة تحقیق 
  ؛محددة ضمن معاییر لها المخصصة

 ودراسة تقییم في البشري العنصر استخدام على المركزیة اإلدارة قدرة أي الكفاءة تحقیق 
 یحقق بشكل )التصریحات طریق عن المقدمة المالیة البیانات دراسة( مكلفینال ملفات
 ؛الشرعیة الضریبیة ضمن الضریبة أهداف

 ؛والقانونیة المحاسبیة مبادئوال القواعد تطبیق صحة من التحقق 
 مما یسمح بتحقیق،  رباحاأل من نصیبها على والمحافظة العامة الخزینة حقوق حمایة 

 المكلفین؛ من ومتوازن منتظم مالي مورد
 ؛العدالة مبدأ وفق الضریبیة اإلیرادات زیادة 
 المكلفین لدى الطوعي االلتزام وزیادة ،جبائیةال المنازعات قضایا عدد تخفیض.  
ُ : الجبائیة المراجعة أهمیة- ثانیاً   أسس على وممنهجة منظمة عملیة الجبائیة المراجعة لمثِّ ت

 واعتبارها الجبائیة المراجعة أهمیة یؤكد وهذا ما الجبائیة، القوانین في كاملة وخبرة وعملیة علمیة
 المهنیة المعاییر السائدة ومن الضرائب قوانین من أحكامه ویستمد معاییره، له بذاته قائما علما

عداد القانون بتفاصیل معرفته عدم فإن الجبائي للمراجع بالنسبة أما .األخرى ٕ المالیة  البیانات وا
 مشاكل في سیوقعه الجبائیة، المراجعة عملیة علیها ترتكز معاییر على تعتمد علمیة كفاءة دون
 1 .المناسب الوقت وفي المناسبة الضریبة تحقیق هو هدفه النهائي ألن كبیرة

 توفیر إلى دفته غایة ال وسیلة انهكو  في الجبائیة المراجعة أهمیة تكمن حیث
 الجبائي، المراجع لعمل المناسبة والكمیة بالدقة، : تتّسم أن والتي البد المكلفین حول المعلومات
فین دقیق والتأكید بشكل جبائيال المجتمع حصر في والمساعدة  التصریحات یقدمون الذین للمكّل

 لخدمة تهدف كما .تمییز بینهم دون بعدالة ینفذ جبائيال التشریع أن المالیة والتقاریر الجبائیة
 المكلفین على حقوق یحافظ منظم علمي نحو على الضریبي الوعاء تحدید في جبائیةال اإلدارة
 واالمتثالجبائي ال التّشریع  بأحكام االلتزام مستوى زیادة إلى باإلضافة، جنب إلى جنباً  والدولة

ب حاالت وتقلیل له، ّ  النظام تساند وكلها الضریبة، حصیلة وزیادة وأشكاله، الضریبي التهر
  2.واالجتماعیة واالقتصادیة أهدافه المالیة تحقیق في الضریبي
  

                                                             
 فلسطین، نابلس، جامعة، العلیا الدراسات بكلیة الضریبیة المنازعات في ماجستیر مذكرة ،الضریبیة غراضلأل التدقیق حوسو، ذیب محمود محمد - 1

  .181: ص، 2005
  .49ص ، ذكره مرجع سبق، الخطیب أمین احمد ناصر  - 2
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  والمراجعة الجبائیة الحسابات مراجعةبه بین اشتأوجه االختالف وال: الثالث الفرع
 الحسابات مراجعیختلف عمل : لجبائيالحسابات والمراجع ا مراجعبین  أوجه االختالف -أوالً 

  1:في بعض الوجوه نذكر منها جبائيال المراجععن عمل 
  ین فلممنوحة للمكال ةبعد انقضاء المدو  بعد نهایة السنة المالیة جبائيال المراجعیبدأ عمل

أن یبدأ  الحسابات لمراجعالضریبي، بینما یجوز  التصریحیم أفراد كانوا أو شركات لتقد
   ؛المراجعة خالل السنة المالیة أو عقب انتهاء السنة المالیة مباشرة

   في هذه و  یقوم بإجراء بعض االختبارات لبعض الحسابات جبائيالمراجع الیالحظ أن
عن وجهة نظر مراجع الحسابات اتجاه  جبائيالمراجع الالمرحلة قد تختلف وجهة نظر 

  ؛االحتیاطاتو  تالكاتهبعض بنود الحسابات مثل اإل
   ر األرباح الحقیقیة التي أظهرتها اأن یوضح مقدالحسابات مراجع لیس من واجب

إذ یقتصر عمله على أن یضمن تقریره التحفظات إلى یراها في حین  ؤسسةحسابات الم
  ؛یجب علیه تحدید وعاء الضریبة التي یطبق قانونها جبائيال المرجع أن
  أفرادا كانوا أو شركات،  لمكلفینیقوم بتقدیم تقریره إلى موكلیه من ا الحسابات أن مراجع

بتقدیم تقریره إلى الجهة الحكومیة المنوط بها تنفیذ قانون  جبائيال المراجع یقوم بینما
إذا كان  جبائيال المراجعأن یرفع  ما یحدث نادرو  هي مصلحة الضرائب،و  الضرائب أال

قد تطلب أحیانا  المؤسساتحكومیة، ذلك أن بعض خبیر ضرائب تقریره إلى جهة غیر 
 الضریبة المستحقة علیها، فیرفع إلیها تقریراً  مبلغمن أحد الخبراء الضریبیین معرفة 

  ؛بنتیجة عمله
   في التقلیل من بعض  الحسابات مراجعاالعتماد على تقریر  جبائيالمراجع القد یرى

هذا التقریر، ببعض التحفظات التي ترد بفي التمسك و  االختبارات التي یرى القیام بها
إلبداء رأیه  جبائيالمراجع الفإنه ال یعتمد على ما ورد بتقریر  الحسابات مراجعبخالف 
المراجع تسبق مهمة  ع الحساباتمراجض نواحي الحسابات، ذلك ألن مهمة في بع

 .جبائيال
  

                                                             
  .16: ، ص2006، اإلسكندریةدار الطباعة الحرة، ، وعمالً  الفحص الضریبي علماً ، محمد حامد عطا -1
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ا یتعلق بأوجه االتفاق بین فیم: جبائيمراجع الحسابات والمراجع البه بین اشتأوجه ال - ثانیاً 
  1:یليفیمكن توضیحها على سبیل المثال فیما  جبائيالمراجع الو  الحسابات مراجععمل 
  عن  لمؤسسةالمستندات الخاصة باو  یرتكز عمل كل منهما على نفس المجموعة الدفتریة

  ؛الفترة المالیة الواحدة
  سواء  لمؤسسةالمستندات الخاصة باو  اإلطالع على الدفاترفي حق یخول لكل منهما ال

أصلیة أو فرعیة مادامت لها صلة بالغرض الذي من أجله یزاول مهمته،   كانت دفاتر
أما ، اإلطالعحق ب الحسابات مراجعوانین بعض الدول على وجوب تمتع ولقد نصت ق

  ؛جبائيفیستند حقه في هذا الشأن على نصوص القانون ال جبائيال المراجع
  التفسیرات التي ال تظهرها الدفاتر، كما و  منهما الحق في الحصول على التوضیحات لكل

  ؛اإلیضاحات الالزمةو  أن لهما الحق في طلب البیانات
  ذلك بالنسبة لموظفي مصلحة و  كل منهما ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا ألحكام القانون

  ؛المهنة طبقا لتقالید المهنةالضرائب أما فیما یتعلق بالمراجع فإنه ملزم بمراعاة سر 
   بالنسبة لالختبارات التي یجریها كل  جبائيال المراجعو  الحسابات مراجعیتفق كل من

بالنسبة إلى نوع االختبار الذي یجریه كل منهما، فكل و  باتالحسا عناصرمنهما لبعض 
 اآللیةو  المستندیةفي طریقة المراجعة و  في عمله ةالداخلی رقابةمنهما یعتمد على نظام ال

  .فإن عمل كل منهما ینتهي بتقدیم تقریره موضحا به نتیجة عمله أخیراً و 

 مقومات ومحددات فعالیة المراجعة الجبائیة: الثالث المطلب
  :سنتناول في هذا المطلب مقومات و محددات المراجعة الجبائیة كمایلي

  مقومات فعالیة المراجعة الجبائیة: األول الفرع
  2:وجه،وهي أكمل على لتنفیذها توفرها یجب المراجعة الجبائیة إلیها حتاجت مقومات عدة هناك
من األهمیة بمكان  للمراجعتعتبر تنمیة التأهیل الذاتي : للمراجعتنمیة التأهیل الذاتي - أوالً 

  : یمكن تحقیق هذه التنمیة بإتباع األسالیب التالیةو  جبائیةالمراجعة ال برنامجلنجاح 
  ؛راجعبرامج التعلیم المهني المستمر للمو  العمليو  بالتأهیل العلمياالهتمام 

                                                             
  .17: ص، ذكره مرجع سبق، محمد حامد عطا - 1
 دراسة( الضریبي التدقیق فاعلیة تحسین ذلك في وأثر التدقیق مهنة ممارسة بمتطلبات الضریبي المدقق التزام مدى، حمادة یوسف جاسم قوت - 2

  .18: ، ص2014األوسط ، الشرق جامعة، كلیة األعمال، المحاسبة في ماجستیر )الكویت دولة في الضریبیة والمطالبات الفحص إدارة في میدانیة
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 تزویدهم بالمعلومات الفنیة المطلوبة لضمان إلمامهم و  تحسین وتنمیة قدرات المراجعین
 ؛وذلك عن طریق الدورات التدریبیة الجادة المستمرة الضریبي، التدقیقبدقائق أسلوب 

 من حیث  للمراجع الجبائيسیة للسلوك المهني العمل على مراعاة مستوى المبادئ األسا
 .الكفاءة المهنیةو  األمانة والنزاهة والموضوعیة في قیاس الدخل الضریبي

 الضربیة تحقیق هوالجبائي المراجع  هدف إن: الداخلیة للرقابة وجود نظام سلیم- ثانیاً 
 عن إال تحقیقه یمكن ال وهذا، للقانون السائد ووفقا المناسب، والحجم الوقت في الصحیحة

  .الداخلیة الرقابة لعملیة األساسي الواجب وهو في المؤسسة، والمحاسبي المالي التنظیم طریق
 الحسابات إلى المراجع نظرة یجعل في المؤسسة الرقابة الداخلیة نظام غیاب فان وبالتالي

  : طریق عن الالزمة االختبارات وعمل الفحص عملیة في التوسع إلى یضطره مما موضع شك
 إدراج مصاریف  مثل الضریبي، التهرب فیه المحتمل الخطر مواقع فحص في التوسع

 ؛الخ .......الكمیات في التالعب، وهمیة فواتیر تقدیم، مضخمة
 وفقا  الضریبة تقدیرل جبائيال مراجعلل الفرصة یعطي الداخلیة والرقابة التنظیم وجود عدم

 ؛أخرى أحیان في للخزینة أو أحیانا للمكلف الضرر یسبب مما اجتهادیة طرقل
 المحاسبة برفض الجبائي مراجعلل حجة یعطي داخلیة رقابة نظام وجود عدم.   
 الضریبة، تلك بفرض خاص بتشریع إال ضریبة تفرض أن یجوز فال: الجبائي التشریع- ثالثاً 
بقانون  ملزمین یكونوا أن دون منهم تبرعاً  الضریبة بدفع المكلفین یقوم أن من السهولة فلیس
  1.أخرى من جهة ومقدارها هافرض عملیة وینظم جهة، من الملتزمین غیر عاقبوی دفعها یوجب
، جبائياإلقرار الضریبي هو أحدث ما وصل إلیه فكر المشرع ال: الضریبي یحر تصال- رابعاً 

حیث یمكن تعریفه بأنه اعتراف مكتوب یتقدم به المكلف إلى مصلحة الضرائب في المیعاد 
یكون و  ویتضمن نتیجة أعماله الخاضعة للضریبة خالل فترة زمنیة معینة ،الذي یحدده القانون

قد منح المشرع و  بني علیه تقدیر إیراداته بحیث تكون أقرب إلى الحقیقة بقدر المستطاع،یأساس 
الضرائب سلطة التحقق من صحة ما یتضمنه اإلقرار عن طریق دراسته دراسة معمقة  إدارة

  : تحقیق ما یلي للمراجعق هذه الدراسة یمكن وعن طری
 واتخاذ اإلجراءات الالزمة  لتحدید أجل التقادم، ؤسسةمعرفة بدایة ونهایة السنة المالیة للم

 ؛نةجل حرصا على حقوق الخزیألاء هذا اقبل انته

                                                             
  .87: صمرجع سبق ذكره ،، نضال محمد سلمان الكساسبة - 1
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 لتصریحاتبإلقاء نظرة على ا لتصریحاتفي تقدیم ا كلفالتحقق من مدى انتظام الم 
 ؛المرفقة ومتابعتها

  في السنوات المختلفة لمعرفة مدى االختالف بین  المكلف تصریحاتعمل مقارنات بین
نسبة إجمالي الربح في كل منها و  ،لمؤسسةالخدمات التي تؤدیها ا مبلغرقم األعمال أو 

 ؛بغرض االسترشاد بها عند الفحص والبحث عن أسباب الفروق الكبیرة منها
   مصادر و  والحالة االجتماعیة التصریحاإلیضاحات من واقع التعرف على بعض

 ؛اإلیرادات
 قد تم سدادها تصریحالتحقق من أن الضریبة المستحقة من واقع ال.   

توافر نظام  القیام بعملیة المراجعة الجبائیةیتطلب : توافر نظام متكامل للمعلومات-خامساً 
تقدیمها في شكل یسمح و  تحلیلهاو  تبویبهاو  جمع البیانات بموجبه فعال للمعلومات یتمو  متكامل

التي تعني و  "بتكنولوجیا المعلومات"یرتبط ذلك بما یعرف و  باتخاذ قرارات محددة في وقت مالئم،
الحدیثة وهو ما یتطلب استخدام أدوات ووسائل  اإللكترونیةالوسائل و  استخدام الحسابات اآللیة

هم بشكل اسوف یس فلكلكل م" الجبائي الرقم "تكنولوجیة المعلومات وال شك في  أن تطبیق 
  .فعالةو  یوفر نظم اتصاالت متكاملةو  فعال في إمكانیة تطبیق تلك الوسائل

ن تدعیم جسور الثقة المتبادلة إ: جبائیةاإلدارة الو  كلفینتدعیم جسور الثقة بین الم-سادساً 
یؤدي إلى إزالة عوائق العمل الضریبي إلى حد كبیر، كما أن  جبائیةاإلدارة الو  ینفلكبین الم

دارة و  محاسبینو  كلفینممثلیهم تدعو الجمیع من مو  المكلفینتدعیم العالقة بین  ٕ إلى بذل  جبائیةا
یعمل على و  تحقیقا للصالح العام الذي یعود على الجمیع بالخیر ،د لتدعیم هذه العالقةهالج

  .الجبائیة المراجعةنجاح أسلوب 
  محددات فعالیة المراجعة الجبائیة : الفرع الثاني

 العدید لها الجبائیة، المراجعة فإن مدیریة الضرائب في للباحث العملیة خبرةال خالل من     
ً  بعضها یكون فقد وتطورها، فاعلیتها من تحد المعوقات التي من  یعود اآلخر والبعض متعمدا،

 كما منها بعضاً  عرض یمكن مختلفة، اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو إداریة لظروف
  1:یلي
 واإلداري المالي الفساد كتفشي السیاسیة المحددات من العدید هناك: السیاسیة المحددات- أوالً 
 فذیننا قبل من جبائیةال اإلدارة على ضغوطا یشكل مما الخاص، الدولة والقطاع أجهزة في
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 القیام في الجدیة بعدمأیضا   جبائیینال المراجعین علىو  كز،ومرا أموال وسیاسیین وأصحاب
 وقبول المكتبي التدقیق أو الروتینیة أو الشكلیة إلجراءاتبا واالكتفاءالجبائیة  مراجعةال بعملیة

  .بتعدیلها ون القیامالتصریحات د
 یعتریها فقد نفسها جبائیةال اإلدارة جانب من تكون المحددات وهذه: اإلداریة المحددات- ثانیاً 

 تسعى فال أعمالها، تسییر على القائمین اإلداریین لدى الخبرة وقلة والفساد اإلداري الترهل
 وبالتالي والمتخصصین، المهرة راجعینالم انتقاء خالل من جبائیةال مراجعةال عالیةف لتحسین

  .عام بشكل العمل في جدیتها عدم
 األعمال، وقطاع الشركات كبریات مع یتعامل جبائيال راجعالم إن إذ: المالیة المحددات- ثالثاً 

 قد التي المغریات وراء ینجر ال حتى المجزیة المادیة للحوافز نظام هناك أن یكون فیجب
 من وتحد تعیق التي والمحددات األسباب أكبر من یعتبر وهذا المكلفین، قبل لها من یتعرض

  .الجبائیة مراجعةلیة العاف
 ثباتها وعدم بها التقید وعدمجبائیة ال التشریعات وضوح عدم أن إذ: التشریعیة المحددات- رابعاً 

 یحد ذلك كل، مثال كالعقوبات فیها الواردة النصوص بعض تفعیل وعدم ،قدر اإلمكان النسبي
  .جبائیةال مراجعةة العالیف من

 على الملقى العمل حجم أن حیث وبیئته العمل بضغوط وتتعلق: الوظیفیة المحددات-خامساً 
 باإلجراءات یكتفي راجعالم ویصبح ،جبائیةالالمراجعة  فعالیة من یحدجبائي ال راجعالم عاتق

أو  المتوفرة الحوافز على بالحصول رغبة منه المطلوبة األعمال إنجاز على للمحافظة الشكلیة
    .الالحقة العقوبة من صالتخل

 ینراجعالم توفربعدم  تتمثل التي الوظیفي بالكادر المتعلقة المحددات كذلك
 بعض تحجم بعض األحیانفي و  ،التدریبلنقص أو  العلمیة المؤهالت لنقص إما المتخصصین

 في لهم یتوفر ما مقابل المادي المردود النخفاض الحكومي القطاع في العمل عن الكفاءات
  1.الخاص القطاع
 المحاسبیة للمعلومات نظام توفرتتمثل في عدم : والمعلوماتیة التكنولوجیة المحددات-سادساً 

 مستخدماً  ،منه الالزمة المعلومات ویستقي إلیه أن یعود جبائيال راجعلمل محیس الذي لعاالف
  .جبائیةال مراجعةال بمهمة للقیام االتصال المناسبة ووسائل الحدیثة التكنولوجیة الوسائل

                                                             
  .89: ص، ذكره مرجع سبقنضال محمد سلمان الكساسبة،  - 1
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  مبررات إجراء المراجعة الجبائیة: المبحث الثاني
، فكلما كان تنفیذ هذه جبائیةمن أهم األعمال التي تنفذها اإلدارة ال الجبائیةتعد المراجعة       

على العالقة بین المكلف و  المراجعة بمهنیة عالیة كلما كانت الجدوى على العائد الضریبي
تحرص  وبالتالي، هذه العالقة مرتكز العملیة الضریبیةحیث تعتبر ، اكبر جبائیةواإلدارة ال

الناجحة على تعزیزها والرفع من مستواها نظرا ألهمیة انعكاسها اإلیجابي على  اإلدارة الجبائیة
  .الحصیلة الضریبیة

وباعتبار أن العدید من األنظمة الجبائیة الحدیثة مبنیة على أساس نظام التصریح       
 وبالتالي شعورهم بالمسؤولیة من انطالقا أین تمنح للمكلفین حق التصریح بمداخلیهم، العفوي
فسوء ، الضروري لهذا النظامو  تعد المراجعة الجبائیة المقابل األساسي .الضریبیة األعباء تحمل

وما ینتج عنها من ضعف درجة االلتزام  )التصریح الطوعي(استغالل المكلفین لهذه المیزة 
ن یعتبر م، بین المكلفین تنامي ظاهرة التهرب الضریبي وانعدام الشفافیة تكافؤ الفرصو  الجبائي

   . والتأكد من سالمتها ومصداقیتها همتصریحات عةمراجباإلدارة الجبائیة قیام  مبررات أهم

   التصریحیة للنظام الضریبي الخاصیة: المطلب األول
ه أدرى باعتبار ان في المكلف النیة یعتبر النظام الجبائي التصریحي الذي یفترض حسن      

قیام اإلدارة الجبائیة بمراجعة التصریحات  أسباب أهممن تحدید وعائه الضریبي و  بمداخلیه
    .الموجودة األخطاء والمخالفات النقائص، في النظر إعادة وبالتالي

  تعریف التصریحات الجبائیة : الفرع األول
 بالضریبة المكلف بین تربط التي القانونیة الوثائق تلك الجبائیة التصریحات تمثل  

 معلومات على الوثائق هذه وتحتوي بینهما، االتصال عملیة الجبائیة لتسهیل اإلدارة ومصالح
ة عن تعبّر ّ  .الضریبیة األوعیة أسس تحدِّد والتي، المحققة األعمال وأرقام المالیة الذم

 التي والمنّظمة المعالجة البیانات من مجموعة: أنه على الجبائي التصریح تعریف ویمكن
  .مباشرة غیر أو مباشرة بطرق سواء الضریبة وعاء على باستطاعتها التأثیر

 بتقدیم بنفسه بالضریبة المكلف یقوم أن الطریقة هذه مضمون: بالضریبة المكلف تصریح- أوالً 
 المادة أو دخله أو ثروته عناصر التصریح ویتضمن هذا القانون، یحدده موعد في تصریح
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 باعتباره بالضریبة،المكلف  وأمانة النیة حسن افتراض مع عامة، بصورة للضریبة الخاضعة
  .1صحیح نحو على دخله مقدار یعرف شخص أقدر
ّ : الغیر من المقدم التصریح- ثانیاً  نما، فقط المكلف زمیل ال الضریبي الوعاءب التصریح إن ٕ  وا
 المنتج أو التجزئة تجار مع الجملة كتجار بعالقة قانونیة المكلف مع یرتبط الذي الغیر كذلك

 للمصالح هامة امتیازات الطریقة لها فهذه، 2...اإلدارة أو المؤسسة مع العمال أو الموزعین مع
 له الغیر لیس أن خاصة للضریبة، الخاضعة المادة لتحدید مالئمة األكثر تعد حیث، جبائیةال

یكون  فتاجر الجملة مثال، العكس بل الضریبة، من التهرب أو الدخل مقدار إخفاء في مصلحة
 علیه تقع أن یمكن التي الجزاءات لیتجنب عن زبائنه للواقع مطابق تصریح تقدیم على مجبرا

ریبي وعائه من الضریبة مبلغ خصماستفادته من إلى  المخالفة، باإلضافة حالة في  .3 الضّ
  أهمیة التصریحات الجبائیة: الفرع الثاني
 تقدیر في السبل أفضل یعتبر الذي التصریح بتقدیم الغیر أو بالضریبة المكلف یلتزم

 كامل الجبائیة ولإلدارة المعاصرة، جبائیةال التشریعات في انتشارا وهو األكثر الضریبي، الوعاء
  .الضرائب إلدارة أو للمكلف سواء أهمیة لهذا األخیرو ، التصریح هذا مراجعة في السلطات

سبة الجبائیة التصریحات أهمیة- أوالً   للمكلف بالّن
  ُ  ألنه نفسه المكلف ویرضي والذي التصریحي، النظام نتیجة الجبائیة التصریحات عتبرت

 في الذاتیة قناعته من ینطلق المحدد الوعاء فإن ولذلك التكلیفیة أدرى بمقدرته هو
 تحقیقه؛

 ف، على الضریبي للعبء بالنسبة العدالة التصریح أسلوب یضمن  انه باعتبار المكّل
 االلتزام أن حیث الضریبي، الوعي درجة ترجمیو  به السیولة الخاصة بوضعیة أدرى

 االلتزام وجانب من المكلف بالتصریح االلتزام جانب ،جانبین في یتمثل الضریبي
 ؛4به صرح ما على بالتسدید

 ف، سهولة األكثر الوسیلة التصریح یعتبر يی ذيوال للمكّل ّ  في بالمشاركة الشعور له نم
ما ،علیه الضریبة المستحقة میلغ تحدید  تقدیر عملیة في شریك بأنه المكّلف شعر فكّل

                                                             
  .147 ص، 2008الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار ،4ط  ،والضرائب الجبایة اقتصادیات ،محرزي عباس محمد - 1
جامعة  االقتصادیة، العلوم في ماجستیر مذكرة، 2009- 1992والتحصیل  الوعاء مجال في الجزائري الجبائي النظام ترشید ،عجالن العیاشي - 2

  .36، ص 2006-2005 الجزائر، الجزائر،
  .149 -148ص ، ذكره مرجع سبق ،محرزي عباس محمد - 3
  .36 -35 ص  ،ذكره بقس عجالن، مرجع العیاشي - 4
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 على إیجابا ینعكس مما تصریحاته التزامه بتقدیم زاد كلما للضریبة الخاضع دخله وتحدید
  ؛1الضرائب من الجبایة حصیلة ارتفاع

 للمكّلف بالنسبة عدیدة مزایا یوفر إلكترونیة وجعلها الجبائیة التصریحات رقمنة إن 
سات، بالضریبة، ّ  االلكترونیة والبیانات الرقمیة المعلومات على فالحصول خاصة المؤس
  .منها األوربیة خاصة الدول من في العدید متزاید نحو وعلى شیوعا أكثر أصبحت

سبة الجبائیة التصریحات أهمیة- ثانیاً   مقارنة صعبة جبائیةال اإلدارة مهمة: الضرائب إلدارة بالّن
فة فهي األخرى، باإلدارات  مما اإلیرادات، تحصیلعن  ومسئولة جبائيال القانون بتطبیق مكّل

 للحصیلة الضریبیة، الدولة خسارة أو حصول علیه یترتب ضعفها أو اإلدارة هذه قوة أن یفسر
 التصریح أن أهمها العوامل من العدید تطبیق خالل من إال تتحقق لن جبائیةال اإلدارة وفعالیة
م نما ،تهدید وسیلة تعتبره أن ینبغي ال بالضریبة المكّلف من قبل المقدّ ٕ نها فعالة وسیلة وا  من تمكّ
 وغرضه التصریح بیانات تكون أن یجب الصدد هذا وعلیه في المكلف، دخول كل تتبع

 : في الضرائب إلدارة بالنسبة التصریح أهمیة وتكمن، واضحین
 ل( جدیدة ضریبة میالد عن المعلومات الضرائب إلدارة التصریح یعطي ّ  ،)جدید ممو

 لها یتسنى مما وبدایته المكّلف نشاط مزاولة بمكان اّطالع على تصبح اإلدارة حیث
 ؛2وتحصیلها الضرائب وحساب مراسلة

 ل ّ  كثیرا یوفّر بأنه یمتاز بحیث ،الجبائیة اإلدارة كاهل على الملقى العمل التصریح یسه
  ؛3االعتراضاتو  المنازعات نشوء احتمال من یخفض و ،اإلجراءات والوقت من
 ذاتیاً  كان التأسیس هذا أن باعتبار الجبائیة للمصالح فمكلِّ  غیر الجبائي التصریح ،

 كبیرة نفقات تتحمل ال أیضا هنا واإلدارة مه،مقدِّ  قبل من فیه یطعن أن یمكن ال وبالتالي
  ؛الجبائي النظام تقدم على هام مؤشر تعتبر طریقة وهي عملیة التحصیل، في
 دارة المكلفین بین اتصال أداة التصریح یعتبر ٕ  في كبیرة فعالیة له وبالتالي الضرائب، وا

 على النظام هذا یبنى حیث النشاطات، جمیع على المراجعة ممارسة من تمكین اإلدارة
  .والمكلفین اإلدارة بین المتبادلة الثقة

                                                             
 مذكرة ماجستیر، ،وااللتزام اإللزام بین فلسطین في الدخل ضریبة قانون ألحكام وفقا الدخل لضریبة الذاتي التقدیر مشكالت سمور، خلیل إبراهیم - 1

  .5 ص، 2008 فلسطین، غزة، اإلسالمیة، الجامعة
  .53، ص 2004-2003الجزائر،  جامعة التسییر، علوم في ماجستیر مذكرة ،2003- 1999 الجزائر في الجبائیة الرقابة فعالیة نجاة، نوي - 2
جامعة  ماجستیر، مذكرة ،فلسطین في الدخل ضریبة من التهرب مكافحة في فاعلیتها ومدى الضریبیة العقوبات منصور، أحمد خضر إیهاب - 3

  .62ص ،2004فلسطین،  نابلس، الوطنیة، النجاح
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 وتحقیق العدالة الضریبیة التهرب الضریبي مكافحة: المطلب الثاني
نمالها  مباشراً  على الفرد، حیث ال یجد مقابالً  ن الضریبة تمثل عبئاً أمن المعروف        ٕ  وا

یتحمل  أن أحیاناویحدث  مساهمة منه في التكالیف العامة،و في الجماعة  یدفعها باعتباره عضواً 
وقد یحدث ذلك بطریقة ، الفرد بالعدید منها فیحس بثقلها علیه ومن ثم یحاول التهرب من أدائها

یهرب من  أو أن) جعیة الضریبةابر (الفقه المالي ى في وهذا ما یسم ،عبئها على غیره إلقاء
  ).بظاهرة التهرب الضریبي(وهذا ما یعرف  ،العمومیة نةیبذلك حق الخز  أدائها مضیعاً 
  الضریبي مفهوم التهرب : الفرع األول

وكما  منها،االنتقاص  أوعدم دفع الضریبة  كلفالتهرب الضریبي ظاهرة یحاول بها الم      
 أوالتهرب یكثر ، و قد تحصل عند تحصیلها، لضریبة أي عند تحدید وعائهاا قد تحصل قبل ربط

القانون من جانب مطبقي  أحكامحسن تطبیق و  ،المكلفینیقل تبعا لدرجة الوعي الضریبي لدى 
بقدر النجاح في استعمال الطرق الواقیة وحسن تطبیق و  العاملین توافر هذینوبقدر ، الضریبة

  .1بقدر نجاح النظام المفروض ،طرق العقابیة التي تهدف إلى منع هذه الظاهرةال
أخرى  ىالعالم ولكنها تختلف من دولة إل التهرب الضریبي ظاهرة منتشرة في غالبیة دولف      

في دول العالم  انتشاراً فنجد أنها أكثر  ،ینفلكمن حیث مدى انتشار الوعي الضریبي بین الم
وعلى  ،الشعب أفرادوارتفاع نسبة األمیة بین  المكلفینلقلة الوعي الضریبي بین  الثالث نظراً 

بین  األمیةتقل نسبة و  المكلفین العكس من ذلك الدول المتقدمة حیث یزداد الوعي الضریبي بین
  .الشعب ویقل حجم التهرب الضریبي أفراد

تخفیض درجة فعالیة  إلى دراسة التهرب الضریبي تكمن في أنه یؤدي عملیاً  أهمیةولعل       
بغرض رفع معدل التشغیل والنمو وتحسین نمط توزیع  ،التي تنتهجها الحكومات مالیةالسیاسة ال
التهرب یمارس دورا كابحا  أنذلك ، االستقرار االقتصادي الداخلي والخارجي تحقیقالدخول و 

ضمان  إلىتحقیق التقارب في مستویات الدخل الشخصي الرامیة  إلىفة لسیاسة التوزیع الهاد
ألنه یضمن استبقاء الطبقات العلیا عن طریق التهرب من الضریبة لجزء غیر  ،عدالة التوزیع

وما یمكن لهذه الحصیلة الضریبیة الضائعة  ،تمویل الضریبة إلىمبرر من دخولها بعدم تحوله 
مستوى معیشة منخفضي الدخول ولدعم جهة الرتفاع لمو العام ا اإلنفاق اریعفي مش اإلسهاممن 

                                                             
: ، ص2011النهضة العربیة، دار  ،)دراسة مقارنة( التطبیقو  العدالة الضریبیة في التشریع الضریبي المصري بین النظریة، عاطف محمد موسى - 1
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دورها  مالیةالتؤدى السیاسة  أنمقتضیات النمو والتشغیل واالستقرار، ومن هنا فال یمكن 
  .االستثناءي المجتمع  لیصبح القاعدة ولیس انتشر التهرب الضریبي ف إذاالمرجو 

فان  ،المكلفینات الدولة ومبدأ سلطاتها على مشروعیة الضریبة هو حاج أساسن ألو       
بین  األعباءفي توزیع  إخاللالتهرب من الضریبة یجافي العدالة نظرا لما یترتب علیه من 

  1.المكلفین
فتتعارض ظاهرة التهرب الضریبي مع مبدأ العدالة الضریبیة ألنه من شأنه عدم تحقیق       

من الضریبة یعني  األفرادفتهرب بعض  والدولة، المكلفو  العدالة في توزیع الدخل بین الفرد
وتوفیر الخدمات العامة فضال عن  ،عدم قدرتها على تحقیق اإلنفاق العامو  إنقاص موارد الدولة

حیث أن التهرب الضریبي لما یترتب ، بعضهم البعض اإلفرادبعدالة توزیع الدخل بین  إخاللها
 الدخلخالل بتوزیع اإل إلىیؤدي  ،اع البعض عن دفعهاعلیه من نقل عبء الفرد الفعلي أو امتن
  .العامة األعباءومبدأ المساواة بین المكلفین في تحمل 

تشوه مبدأ العدالة الضریبیة في توزیع األعباء العامة  إلىومن ثم یؤدي التهرب الضریبي       
  .المكلفینبین و  من الضرائب یراداتاإلتسود بین  أنوهدمه للموازنة التي یجب  ،بین المواطنین

فكلما زاد  ،وطیدةالتهرب الضریبي عالقة و  العالقة بین العدالة الضریبیة أن إذایتبین       
 إماتدبیر موارد جدیدة  إلىكلما دفع الدولة  ،التهرب الضریبي نتیجة لعدم عدالة النظام الضریبي

  .تزداد نفقات مكافحتهو وفي كلتا الحالتین یزداد التهرب  أسعارهازیادة  وأبفرض ضرائب جدیدة 
 ینةللموارد المالیة للخز  إهدارامكافحة التهرب الضریبي في انه یمثل لیس  أهمیةوتبرز       

نما ،فحسب العمومیة ٕ ویضیع  المكلفینبالعدالة الضریبیة الواجبة بین  اإلخالل الى أیضاؤدي ی وا
  .المجتمع والثروة داخلتوزیع الدخل  إعادةجهود الدولة في 

  أنواع التهرب الضریبي: الفرع الثاني
یبة یؤدي استشراؤه على فرض الضر  أساسیعد التهرب الضریبي آفة شدیدة الخطر على       
و أبعض وسائل الغش  إلىلجأ  إذامن الضریبة  متهرباً  كلفویعتبر الم، األساسویض هذا تق

التي یمكن التنفیذ علیها  أمواله إخفاء أو ،المادة الخاضعة الضریبةالتحایل إلخفاء حقیقة 
  .لتحصیل ما ترتب في ذمته من الضرائب

  2:نوعین إلىولقد درج كتاب المالیة العامة على تقسیم التهرب من الضرائب     

                                                             
  .132: ص، ذكره مرجع سبق، عاطف محمد موسى - 1
  .134: ص، المرجع السابق -2
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  وهو ما یسمى بتجنب الضریبة، تشریعیا لف نصااالتهرب الذي ال یخ: النوع األول
  .الضریبي الغشالتهرب الذي یخالف النصوص الضریبیة وهذا ما نعنیه بظاهرة : الثانيلنوع ا

   .تفادى الضریبة بوسیلة مشروعة ال تقع تحت طائلة القانون بأنهیعرف : التجنب الضریبي- أوالً 
  1.الضریبةقانون  أحكامالتصرف الذي ال یجافي  بأنه األخرویعرفه البعض   
بما ال یخالف نصوص  كلفویقصد به تصرف الم) التهرب القانوني(علیه البعض  ویطلق  

  .القانون وذلك لتفرقته عن التهرب غیر القانوني
التجنب  إلىالجدیر بالذكر وجود رأى في الفقه لم یتطرق لهذه التفرقة واكتفى بان یشیر      

من دفع الضریبة والتخلص من  اإلفالتالضریبي كظاهرة مستقلة ممیزة عن التهرب هدفها 
  .صوره تما كان أیاااللتزام 

كأن ، امتنع عن تحقیق الواقعة المنشئة لها إذاأنه یتجنب الفرد الضریبة  ،صفوة القولو       
وقد یكون  السلع فیمتنع الفرد عن استیراد هذه السلع، إحدىتفرض ضریبة جمركیه على استیراد 

قد یكون تجنب الضریبة بسبب و ، من استیراد هذه السلعة رع بهدف الحدذلك مقصودا من المش
  .جبائيمن ثغرات القانون ال كلفاستفادة الم

معظم دول العالم على عدم مساءلة الشخص الذي تجنب الضریبة في ولقد استقر القضاء      
لیس  ألنهصیاغته  إحكامعدم  أوباالستفادة من الثغرات التشریعیة التي توجد في القانون 

لمكافحة التجنب الضریبي  المشرع سبیالً  أمامعن تقصیر المشرع، ومن ثم فال یتوافر  مسؤوالً 
حكامعن طریق تعدیل النصوص الضریبیة وسد ثغراتها واستكمال نواقصها  إال ٕ صیاغتها حتى  وا

  .حقها في أموال الضریبة العمومیةنة كلفین فرصة تجنب الضریبة ویحفظ للخزییفوت على الم
 بإتباعالتخلص من التزامه الضریبي  اإلفرادیحاول احد  أنومعناه : الضریبي الغش- ثانیاً 

حیث یندرج ) الغش الضریبيب(یطلق علیه  بطابع الغش وهو ما ومتسمةللقانون  مخالفة أسالیب
، بالتالعب بالحسابات أوبالصوریة  أو باإلخفاءتحت هذه الصورة كل طرق الغش المالي سواء 

عند تحدید  أوغیر صحیح  إقراربتقدیم  أوالضریبیة  لتصریحاتاتقدیم  مبعدسواء تم الغش 
  2.تنفیذ علیهاالالمطلوب  بإخفاء األموالعند التحصیل  أو ،الوعاء بتقدیر المال بأقل من قیمته

لجزء من المادة  كلفالم بإخفاءالضریبي في مجال الضرائب المباشرة  غشویحدث ال      
المبالغة في  أومن قیمتها الحقیقیة  بأقلتقدیر ثروته  أو اإلدارة أعینالخاضعة للضریبة عن 

                                                             
  .135: ص، المرجع السابق -1

  .136: المرجع السابق، ص - 2
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لفرض  أساساالمظاهر الخارجیة التي یتخذها المشرع  إخفاء أوتقدیر التكالیف الواجب خصمها 
السلع  إخفاء كلفوفي مجال الضرائب غیر المباشرة یظهر الغش حین یحاول  الم، الضریبة

  .قیمة لها بأقل من قیمتها الحقیقیة النإع أوالمستوردة  أوالمصدرة 
 وطنياالقتصاد البالتهرب الضریبي ظاهرة اجتماعیة خطیرة تضر  أنخالصة القول       

موارد ل مومیةوتفوت على الدولة تنفیذ سیاستها المالیة ألهدافها التنمویة نظرًا لفقدان الخزینة الع
ومن ثم تقتضى العدالة الضریبیة عدم ، مالیة من المفروض توفیرها من قبل النظام الضریبي

غیر المشروعة في التخلص من الضریبة والنأي  األسالیب إلىالتهرب الضریبي وعدم االلتجاء 
آلیة المراجعة الجبائیة في كبح هذه اآلفة  توفرهوهذا ما  .العامة األعباءعن المساهمة في تحمل 

  .تكافؤ الفرص بین المكلفین تكریس مبدأمبدأ العدالة الضریبیة و  إرساءومن ثم 

  أسالیب المراجعة الجبائیة ومجاالتها: المبحث الثالث
لتنفیذ برنامج المراجعة الجبائیة یستخدم المراجع الجبائي عدة أسالیب تمكنه من الوصول       

هذه األسالیب منها ما هو مطبق على مستوى اإلدارة ، الصحیح ضریبيال الوعاء ى تحدیدلإ
في هذا المبحث سنتطرق ، واآلخر یستخدمه المراجع الجبائي على مستوى المؤسسة، الجبائیة

   .من التفصیل يءسالیب بشلى هذه األإ

  أسلوب الفحص الضریبي الشامل: األول المطلب
 ة في الدفاتربفحص جمیع القیود الوارد المراجعالفحص الضریبي الشامل هو أن یقوم       

للتحقق من أن جمیع العملیات  ،قائمة المركز الماليو  الختامیة ثم الحساباتكافة المستندات و 
ما ورد بها من حسابات أو بیانات و  السجالتو  ن جمیع الدفاترأو  نها صحیحةأو  ،مثبتة بانتظام

  1.لیست بها أخطاء أو غش أو تالعبو  سلیمة
 التصریحاتمن ناحیة أخرى یقصد بأسلوب الفحص الضریبي الشامل، فحص كافة و      

حیث ، ما تسفر عنه نتائج أعمالها،و  الفحصموضوع  اتالمؤسسالضریبیة، أیا كان حجم نشاط 
عداد و  معایناتو  للفحص وما یتطلبه من إجراءات مناقشات میع الحاالتتخضع ج ٕ  محاضرا

  : هيویمتاز هذا األسلوب بمزایا عدة  .بشأن الفحص أو تقدیر األرباح

                                                             
  .47: ، مرجع سبق ذكره، صمحمد حامد عطا -1
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 كلفیتم التوصل إلى الحجم الكلي الصافي لدخل الم ، حیثتحقیق العدالة الضریبیة: أوالً 
مكانیة تحدید مقدر و  ٕ  .مصادر اإلیراداتو  من خالل فحص جمیع عناصر الدخل ،التكلیفیة تها

غیر  كلفین، مما یجعل المأنه یناسب الدول النامیة التي ینقص فیها الوعي الضریبي: ثانیاً 
 .السجالت الالزمةو  الدفاترمسك و  الضریبیة لتصریحاتقادرین على إعداد ا

المحققة  المداخیلكون حصیلة الضریبة متقاربة إلى حد ما مع أنه یؤدي إلى ضمان أن ت: ثالثاً 
  : لخضوع كافة عناصر الدخل للفحص والمراجعة إال أنه یؤخذ علیه ما یلي نظراً  للمكلفین،
 مما  ،عنها إقرارات مأنه یتطلب فحص كافة الحاالت التي تقدم عنها إقرارات والتي لم تقد

 ؛زیادة األعباء اإلداریةو  تعقد اإلجراءاتو  یؤدي إلى طول
  طول الوقت الذي یستغرق حتى تصبح الضریبة واجبة األداء، األمر الذي یترتب علیه

تأخر توفیر حصیلة متجددة للدولة تمكنها من مواجهة األعباء المالیة العامة أو تنفیذ 
لى الكم دون االهتمام بمستوى جودة الفحص مما یؤدي كذا التركیز عو  خطط التنمیة،

دارة و  ینكلفبالتالي زعزعة الثقة بین المو  إلى عدم الدقة الكاملة في أعمال الفحص ٕ ا
 ؛الضرائب

  ُّوضیاع حصیلة الضریبة على خزینة ) الرباعي(بعض الحاالت للسقوط بالتقادم  ضتعر
  .خالل المدة القانونیةوذلك لعدم القدرة على فحص كافة الحاالت ، الدولة

  ) االنتقائي(أسلوب الفحص الضریبي بالعینة : الثاني المطلب
 إلىمن خالل التطرق  ،دارة المخاطرإهذا المطلب الفحص بالعینة كأحد أسالیب  نتناول في    

  : تياستخدامه كاآل العتماده إضافة إلى أهم معاییراإلدارة الجبائیة  مفهومه،األسباب التي تدعو
   بالعینةالفحص الضریبي مفهوم : األولالفرع 
تصریحات أن تخضع نسبة محددة من ال یقصد بأسلوب الفحص الضریبي بالعینة،     

باقي  اعتماد یتمو مؤشرات معینة، و  في ضوء محددات الضریبیة المقدمة لفحص دقیق
  1.بدون فحصو  ات بالحالة التي أعدت علیهاالتصریح

  : 2خیار بین إستراتجیتین أمام الضریبي یكون الصریحعند تقدیم  المكلفالواقع أن في و       

                                                             
  .375: ، صاإلسكندریة، دار الطباعة الحرة، 2006،  الفحص الضریبيو  معاییر المراجعة المصریة، محمد حامد عطا -1
 .20: ص، ، دار النهضة العربیة، القاهرة2010تفعیل دور اإلدارة الضریبة في ظل األزمة االقتصادیة، ، طارق محمود عبد السالم السالوس -2
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فإذا أختار ، بأقل من دخله الحقیقي التصریحهي  والثانیة، بدخله كامال التصریحهي  األولى
إلستراتیجیة  الثانیة فإن الدین الضریبي النهائي سوف یتوقف على ما إذا كانت اإلدارة ا كلفالم
فإذا أخضع للمراجعة سوف یكون وضعه ، سوف تخضعه للمراجعة أو الفحص أم ال جبائیةال

ذا لم یخضع فسوف یكون وضعه المالي أفضل، المالي أسوأ ٕ وتفترض النماذج النظریة أن ، وا
فهو یتعامل معه لحظة  .كلفاحتمال الخضوع للمراجعة یعد عنصرا خارجیا بالنسبة إلرادة الم

 تصریحه یتضمنهمر معطى مستقل تماما عن المبلغ الذي قرار اإلعالن عن الدخل كأ
للمراجعة یتم بطریق  مكلفینویرجع ذلك إلى أن هذه النماذج تفترض أن اختیار ال، الضریبي

  .عملیة االختیار للمراجعةو  تصریحبین مضمون ال وثیقةالقرعة ومن ثم تكون الصلة 
أن أسلوب القرعة لم یعد یحظ بموافقة فقهاء المالیة العامة باعتباره أسلوبا عقیما في  إال      

وأنه من واجب اإلدارة الضریبیة أن تتبنى إستراتیجیة للمراجعة تمكنها  الضریبي،محاربة التهرب 
تم مراجعة ك بوضع قواعد منطقیة الختیار من تلویتم ذ .المتوقعةمن تعظیم الحصیلة الصافیة 

للمراجعة بعناصر عدة مثل  كلفینفعلى سبیل المثال یمكن ربط أولویات اختیار الم ،صریحاتهمت
وأهمیة الحصیلة المتوقعة من وراء  ،التصریحمدى جدیة احتمال وجود تالعب في بیانات 

ومن الواضح أنه لكي ، وأهمیة النفقة التي تتحملها اإلدارة في عملیة المراجعة عملیة المراجعة،
من الناحیة االقتصادیة فإنه یتعین أن تكون المنفعة التي تتوقع اإلدارة  قرار اإلدارة مثالیاً یكون 

  .العنصر الثالث منالحصول علیها من العنصرین األول والثاني أكبر من النفقة التي تتحملها 
  دواعي استخدام أسلوب الفحص الضریبي بالعینة: الثانيالفرع 
  : الفحص الضریبي بالعینة إلى األسباب اآلتیةیرجع استخدام أسلوب       
 المقدمة سنویا بكفاءة ودقة یحتاج إلى عدد كثیر من  تصریحاتأن فحص جمیع ال

 .الذي یصعب توافرهم في الوقت المناسب مراجعینال
  عادة جهدا اكبر عند فحص الحاالت المهمة مما یتطلب تركیز  الجبائیةتبذل اإلدارة

 .الحال ال یتحقق ذلك في ظل نظام الفحص الضریبي الشاملبطبیعة و  العنایة بها،
 التي یمكن التخلص و  تساعد دقة الفحص الضریبي على كشف نوعیة األخطاء المختلفة

 .منها عن طریق إصدار تعلیمات أو لوائح جدیدة للحد من هذه األخطاء مستقبال
  ؤسساتالمالتركیز على فحص الحاالت الهامة یؤدي إلى التوصل لحقیقة نتائج 

 .بالتالي زیادة الحصیلةو  الخاضعة للضریبة
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  ما یؤدي إلیه تطبیق الفحص الضریبي الشامل من عجز في تنفیذ خطة الفحص وعدم
مما یترتب  ،فحص الحاالت المكلف بهاو  لتجمیع البیانات مراجعتوفیر الوقت الكافي لل

عدم مالئمة أسلوب  كذاو  المستحقات الضریبیة،و  ریبيضال اإلخضاععلیه تراكم سنوات 
ما ترتب و  الفحص الضریبي الشامل مع التطور الضخم في حجم النشاط االقتصادي

  .حجم معامالتهمو  كلفینعلیه من زیادة عدد الم
فإنها لن  ملتزمینإذا قامت بمراجعة المكلفین ال الجبائیة وجدیر بالمالحظة أن اإلدارة     

نما سوف ، )سواء في شكل ضریبة  غیر مدفوعة أو غرامات (تحصل على أي دخل إضافي  ٕ وا
   .تتحمل فقط نفقات المراجعة  وهو ما یتنافى مع متطلبات الخیار األمثل

السیما إذا أمكن رسم سیاسة  ضل قصر المراجعة على بعض المكلفینویكون من األف      
   .لمراجعةل للخضوع األولى عن غیرهم فینالمكلتحدید  تمكن من فعلیة
أمنیا  تصریحاالملتزم ألن یقدم لمكلف ل وتمتاز هذه الطریقة بأنها تجمع بین إتاحة الفرصة     

المتهربین الذین  كلفینفي مالحقة الم الجبائیةوبین حصر جهد اإلدارة  تقبله اإلدارة دون فحص،
  . ا بدقةهعالیة الكفاءة لتحدید العینة وفحص إال أنه یتطلب إدارة خاطئة، تصریحاتیقدمون 

الضریبیة مما  التصریحاتمن إجمالي  %10ومع ذلك فإن الفحص بالعینة غالبا ال یتجاوز    
  .جبائیةوتكلفة الوقت على اإلدارة ال، الماليو  یخفف العبء اإلداري

  معاییر استخدام أسلوب الفحص بالعینة: الفرع الثالث
أسلوب الفحص الضریبي بالعینة وجود معاییر في اختیار عینة التصریحات یتطلب تطبیق      

  1:من أهم هذه الضوابط ما یليو  الضریبیة لتكون محل الفحص
  ما و  جع الحسابات على التصریح الضریبيامدى وجود تحفظات من جانب مر : الً أو

 ؛یلحق به من قوائم مالیة مما یوحي بعدم االطمئنان إلى أمانة التصریح
  آخر سنة تم بشأنها الربط  أو التصریحمدى أمانة الدفاتر في السنة السابقة لتقدیم

 ؛النهائي
 ما إذا كان و  ،مدى تجاور رقم األعمال أو قیمة رأس المال المستثمر عن حد معین

  ؛من قبل مراجعتهلم یسبق و  الملف مستجد
 ؛السنة السابقةنتیجة و  مدى التباین في نتیجة النشاط عن السنة موضوع الفحص 

                                                             
  : 378ص ، ذكره مرجع سبق، الفحص الضریبيو  معاییر المراجعة المصریة، محمد حامد عطا - 1
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  مع نسبه إجمالي الربح  التصریحمدى تناسب إجمالي الربح لنشاط معین من واقع
  .میدانیةو  التي یتم تحدیدها من واقع دراسات عملیةو  المماثلة ؤسساتللم

  بالعینةمراحل أسلوب الفحص الضریبي : الفرع الرابع
  : ص مراحل أسلوب الفحص الضریبي بالعینة فیما یليختتل
 : التاليیتم إعداده على النحو و : المكلفینتقسیم مجتمع  - أوالً 
 .عامة كلفینطبقا للحروف الهجائیة حیث یمكن التعرف على الم: یب الهجائيتالتر -1
 .حیث یتم التعرف على حجم كل منطقة ضریبیة: جغرافي-2
 .ي كل نوع من األنشطة بكل منطقة جغرافیةحیث یتم التعرف على حجم مكلف: نوعي-3
  .أم انه یعد وفقا للتقدیر دفاتر محاسبیةمن حیث استناده إلى : التصریح طبیعة-4

 : اآلتیةذلك في ضوء المتغیرات و : تحدید حجم العینة - ثانیاً 
  .البعد الزمني-إمكانیات الفحص- حجم النشاط االقتصادي الخاضع -المراجعین-كلفینعدد الم 

ذلك باستخدام وزن عدد و  على أساس جغرافي، و بعد أن یتم تحدید حجم العینة، یتم توزیعها
كل منطقة جغرافیة ثم توزع العینة المختارة على أساس نوعیة النشاط داخل كل منطقة  كلفيم

ذلك و  كلفینمالمن الشكل الرقمي إلى أسماء العینة المختارة  في النهایة تتم ترجمة و ، جغرافیة
  .ار العشوائيیعن طریق االخت

  : بتقسیم المكلفین إلى ثالث مجموعات الجبائیةوهناك بعض اآلراء تقترح أن تقوم اإلدارة      
وجد شبهة على قیامهم بالتهرب تالذین ال  المكلفینتمثل نسبة غیر كبیرة من : المجموعة أ - 

  .وال یتم إخضاعهم للمراجعة إال نادراً ، الضریبي في السابق
إخضاعهم للمراجعة وفقا  الذین یتم المكلفینوتضم الكتلة الرئیسیة من : بالمجموعة  - 

  .الجبائیةللمعدل المالئم الذي تراه اإلدارة 
الذین تم في الماضي مراجعتهم وتبین قیامهم بالتهرب من  المكلفینتضم : المجموعة ج - 

  .وهؤالء یتم إخضاعهم جمیعا للمراجعة .الضرائب المقررة علیهم
ألن االختیار ، هذا االقتراح عند مؤیدیه هو أنه یقلل من حجم التهرب الضریبي میزة      

، بأمانة مداخیلهمبالتصریح  هوللمكلفین  التي تشكل الكتلة الرئیسیة باألمثل ألفراد المجموعة 
ال تعرضوا لالنتقال إلى المجموعة  ٕ زاء هذه ، التي یتعرض أفرادها لمراجعة مستمرة جوا ٕ وا

ال ، بأمانة تامة تقدیم تصریحاتهمملك أفراد هذه المجموعة األخیرة أیضا إال المراجعة ال ی ٕ وا
لتهرب للدیهم فرصة كبیرة أ ورغم أن أفراد المجموعة ، لعقوبات المقررة على المتهربینلتعرضوا 
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من ثم فإن حجم التهرب و  إال أن عددهم غیر كبیر نسبیا، حیث ال یخضعون للمراجعة إال قلیال
   .وذلك مقارنة بالوضع الحالي للتهرب في معظم المجتمعات، ظل محدوداالضریبي سی

  : تطبیق هذا النظام یستلزم أمران إال أن      
  ؛بالمجموعات التي ینتمي الیها كل منهمو  بهذا التقسیم المكلفینإعالم   
  في الحسبان عند تحدید معدل المراجعة طالما ظل  لمكلفلعدم أخذ الماضي الضریبي

   .بو أ في نطاق المجموعتین
یؤدي في  ،الجبائیةوتشیر الدراسات العلمیة إلى أن المرور بتجربة المراجعة لدى اإلدارة       

الضریبي حتى ولو كان احتمال التعرض  لتصریحاألغلب إلى مزید من الصدق في تحریر ا
واختیار  تحلیل العوامل أن كما تشیر إلى، توقف على المصادفة وحدهاثانیة لهذه التجربة ی

یكشف عن العامل الرئیسي الذي یفسر سلوك  ،نسب التوزیع لمختلف األنشطة غیر المشروعة
األفراد تجاه االلتزام الضریبي هو مجرد الخوف من احتمال اكتشاف تهربهم من قبل السلطات 

  1.المختصة وتعرضهم للمالحقة القانونیة

  أسلوب الفحص الضریبي االختباري: الثالث المطلب
  :تحدید العینة كمایلي ومختلف أسالیب  االختبارينتناول في هذا المطلب الفحص الضریبي 

  مفهوم الفحص الضریبي االختباري: الفرع األول
على اختیار فترات محددة خالل السنة لفحص  مراجعالفحص الذي یقتصر فیه الهو       

فإذا تبین له أن هذه العینة خالیة من الخطأ أو  ،العملیات التي تمت فیها على سبیل العینة
  .الغش، فإنه یحق له أن یفترض صحة بقیة العملیات األخرى التي لم یتم فحصها

 الكبیرة ؤسساتهو ما یجب أن یسود، خاصة بالنسبة للمو  وهذا النوع من الفحص الضریبي     
معه بل یعتبر في حكم  كثرة عملیاتها بشكل ملحوظ، مما یتعذرو  نظرا لضخامة نشاطهاو 

  .المستحیل فحص جمیع العملیات فحصًا شامالً 
 ،ویقوم الفحص الضریبي االختباري على أساس اختیار بعض العملیات على سبیل العینة      

دفاتر و  باتفي مدى صحة حسا جبائيالالمراجع  من المبادئ األساسیة أن الرأي الذي یبدیهو 
أنشطة  تنوعتأن  المالحظ انه بعدو  قرائن،و  أدلة لىال بد أن یكون قائما ع، ؤسسةالم
من  المراجعأصبح من المعتذر أن یتمكن ، كثرت عملیاتها بشكل ملحوظ و  ؤسساتالم

                                                             
  .26: ص، ذكره مرجع سبق، طارق محمود عبد السالم السالوس - 1
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 الكنه یستطیع الحصول علیهو  ،بفحص جمیع العملیات فحصا شامال الحصول على هذه األدلة
 نتائج العملیاتو  بالرقابة الداخلیةع أدلة اإلثبات الخاصة لجمعن طریق االختبار الذي یستخدم 

أنواعها على ضوء العینات التي و  بتحدید حجم هذه األدلة المراجعالمركز المالي، حیث یقوم و 
  .یختارها

  تحدید حجم العینة أسالیب: الفرع الثاني
  1: أحد األسلوبین اآلتیین المراجعلتحدید الحجم المناسب للعینة یستخدم  

اختبار بنودها طبقا للتقدیر و  حیث یتم تحدید حجم العینة: الحكمیةأسلوب المعاینة - أوالً 
  : بإتباع إحدى الوسائل اآلتیة للمراجعالشخصي 
  فحص العملیة األولى من كل عشر عملیات متتابعة طبقا لترتیب قیدها في

 ؛من مجموع العملیات 10%الدفاتر، إذا ما تقرر أن تكون نسبة الفحص بواقع 
  فحص وحدة كاملة من العملیات المتتالیة مثل عملیات الشراء أو البیع خالل

 ؛السنة أشهرشهور محددة ، على أن یؤخذ في االعتبار أن تغطي جمیع 
 مراجعفحص جمیع العملیات التي تزید قیمة كل منها عن مبلغ معین یحدده ال 

ة العملیات التي الفحص االختباري على بقی نتیجة وفقا للظروف السائدة ثم تطبق
 ؛تقل قیمة كل منها عن هذا المبلغ

  اختیار العینة عشوائیا دون نظام معین كأن ترقم العملیات بالتسلسل حسب
دفاتر الیومیة ثم تختار منها مائة عملیة مثال من أول التواریخ قیدها في 

  .المراجعالعملیات أو منتصفها أو آخرها وفقا لما یراه 
  : المعاینة الحكمیة له عیوب نوجزها فیما یليو یالحظ أن أسلوب       

 .من أن یكون لدیه تقدیر كمي لمدى الخطر النسبي المراجعمكن تال -أ
 .طریقة موضوعیة منظمة للثبات لتحدید حجم العینة للمراجعال توفر -ب
 .بواسطتها تقدیر خطأ العینة المراجعال یستطیع  -ت
 .من التأكد من أن العینات التي یختارها غیر متمیزة المراجعال تمكن  -ث
فحص بعض البنود خالل فترة محددة ال یمكن أن یكون دلیال على صحة هذه البنود طوال  -ج

السنة تحت الفحص، كذلك عدم توفر عنصر الموضوعیة سواء بالنسبة الختیار العینة أو تقدیم 
  .الشخصيالمراجع  یرنتائج عملیة المعاینة ألنها تتم بناء على تقد

                                                             
  .49ص، ذكره مرجع سبق، وعمالً  الفحص الضریبي علماً ، محمد حامد عطا - 1
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أسلوب المعاینة  فیما مضى لمراجعینیستخدم ا كان: أسلوب المعاینة اإلحصائیة: اً ثانی
على نطاق محدود ثم أصبح یستخدم في الوقت الحاضر على نطاق واسع في  اإلحصائیة

.... المخزونو  األجورو  حسابات التكالیفو  مثل فواتیر البیع ،فحص جمیع العملیات تقریبا
قد یرجح ذلك إلى ما یكتنف أسلوب المعاینة و  باعتباره أسلوب متطورا الختیار عینات الفحص،

  :تيكاآل ما یتمتع به أسلوب المعاینة اإلحصائیة من مزایاو  الحكمیة من عیوب
  على تقدیر حجم العینة المناسب على أساس موضوعي طبقا ألسس  المراجعیساعد

من الدفاع عن  المراجعمأخوذ منه، مما یمكن ریاضیة بما یوضح حقیقة المجتمع ال
 ؛سالمة حجم العینة التي اختارها

   ؛التكالیفو  بحجم عینة أصغر مما یتصور مما یؤدي إلى توفیر الوقت المراجعیمد 
  الكثیر من الجهد الذي یبذله عن طریق التجائه إلى استخدام  المراجعالتخفیف عن

 ؛صرهااعناختیار و  تحدید حجم العینة اإلحصائیة فيالجداول 
  ِّمثل  امن تقدیر خطأ العینة باستخدام الوسائل اإلحصائیة المتعارف علیه المراجعن یمك

 ؛مستوى دقة العینة
  ِّمن أن یصل إلى نتائج أكثر دقة من النتائج التي یتم التوصل إلیها في  المراجعن یمك

حالة استخدام أسلوب المعاینة الحكمیة، كما أنه یتمیز عن أسلوب الفحص الشامل بان 
لفترة طویلة من الوقت مما قد یؤدي إلى و  األخیر یتطلب فحص كمیة كبیرة من البیانات

سلوب المعاینة اإلحصائیة یمكن أن یتم الفحص استخدام أبینما في ، نتائج غیر سلیمة
خالل فترة زمنیة محددة مما یؤدي إلى الحصول على نتائج سلیمة، ومن أنواع المعاینة 

معاینة و  معاینة االستكشافو  معاینة مقبول: اإلحصائیة التي تستخدم في الفحص منها
اإلشارة إلیها فانه یتعین استخدام أنواع المعاینة السابق  عندأنه  جدیر بالذكرو  .التقدیر

 : وهي تحدید العناصر التالیة مسبقاً 
  .حجم المجتمع -أ

 .في افتراضه مراجعالثقة أو الخطر الذي یرغب ال -ب
 .لدقة المطلوبةا -ت
 .معدل الخطأ األقصى المقدر للمجتمع -ث

الدقة فتحدد و  حدد المجتمع على أساس افتراض تجانس مفرداته، أما مستویات الثقةتیو       
 المراجعتكون الدقة المحددة هي النسبة المئویة القصوى التي یسمح بها ، و المراجعبواسطة 
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یتعین علیه أن یربط  ،القیام بهذا التحدید المراجعحتى یستطیع و  كمعدل للخطأ في العینة،
یربط معدل الخطأ المقبول بمدى أن و  ،الخطر بمدى متانة أو ضعف نظام الرقابة الداخلیة

  .الذي یتم فحصه العنصرأهمیة 

  التحلیليأسلوب الفحص الضریبي : الرابع المطلب
صحیحة خالل و  أن یحصل على أدلة إثبات كافیة مراجعمن المعروف أنه یتعین على ال      

 على أساسها رأیه عن الدفاتر بديقیامه باإلجراءات التي تمكنه من التوصل إلى نتائج ی
من  أكدببعض االختبارات التي تمكنه من الت مراجعیقوم ال ، في سبیل تحقیق ذلكو  السجالت،و 

 سالمة المعلومات المستخرجة من النظام المحاسبي،و  ؤسسةم الرقابة الداخلیة بالمادقة نظ
  : تنقسم هذه اإلجراءات إلى ما یليو 

  ؛العملیات واألرصدةاختبار تفصیلي لكافة : أوالً 
 ههو ما یتطلبو  فحص العناصر والتغیرات غیر العادیة،و  التحلیل باستخدام النسب: ثانیاً 

  .المطلبسنتناوله في هذا  الذيالفحص التحلیلي 
  مفهوم الفحص التحلیلي: ألولاالفرع 
بالفحص التحلیلي مجموعة األسالیب التي تستخدم في فحص الحسابات فحصًا  یقصد      
یستعمل الفحص التحلیلي للتعرف و  ،عن طریق المراجعة بالمقارنة أو المراجعة باالستثناء دقیقاً 

على الحسابات التي تحتاج إلى فحص أكثر، والكتشاف االنحرافات في البیانات التي تحتاج 
  .إلى تفسیر

لیة التي تشمل أن الفحص التحلیلي یقصد به مجموعة اإلجراءات التحلی یتبین مما سبق    
  1:العملیات التالیة

 ؛التنبؤ باألرصدة المتوقعة للبنود محل المراجعة أو الفحص 
  مقارنة األرصدة المتوقعة مع تلك التي تم التقریر عنها في القوائم المالیة بقصد تحدید

 ؛االختالفات بینهما
  األهمیة النسبیة لتلك االنحرافات بغرض تحدید مدى الثقة في الفحص التحلیليتقییم 

ویرتكز الفحص التحلیلي على أساس أن ، مدى إمكانیة التوسع في إجراء االختباراتو 
هناك عالقة ارتباط بین أرصدة الحسابات، حیث تتوقف قیمة أرصدة بعض الحسابات 

                                                             
  .356: ، ص1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، الفحص الضریبي ألرباح تنظیمات األعمالو  أسس القیاس أمین السید أحمد لطفي، - 1
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بین و  تكلفة المبیعات،و  ة بین سعر البیععلى قیمة أرصدة حسابات أخرى، مثل العالق
 .كمیة وقیمة اإلنتاجو عدد ساعات العمل و  ،اتالكتاإلهو  األصول الثانیة

للتأكد من إنها  ؤسسةللبیانات الخاصة بالم أن یجري تحلیالً  مراجعوبذلك یستطیع ال    
تعكس العالقات القائمة بین بعضها البعض، فإذا ما تبین من الفحص ظهور هذه العالقة فإن 

ذا ما اتضح من الفحص و  ،بدلیل إثبات على صحة وسالمة هذه البیانات مراجعذلك یمد ال ٕ ا
جود اختفاء العالقات السابقة ووجود تقلبات غیر متوقعة، فإن ذلك یعد مؤشرا على احتمال و 

  .فحص االنحرافاتو  بدراسة مراجعأخطاء في هذا المجال، مما یؤدي إلى ضرورة قیام ال
   أهدافهو  طبیعة الفحص التحلیلي: الثانيالفرع 

  : یشمل الفحص التحلیلي ما یلي: التحلیليطبیعة الفحص  - أوالً 
 الفترات  الحالیة أولفترة امع البیانات المقابلة لها في  للمؤسسة مقارنة البیانات المالیة

 ؛المماثلة ؤسساتلملبیانات مع ما یقابلها من بیانات ال ههذ مقارنةو ، السابقة
  البیانات  ودراسة العالقة بین عناصر البیانات المالیة التي كان من المتوقع تحقیقها

  .المباعةعالقتها بالوحدات و  مثل دراسة قیمة المبیعات ،غیر المالیة المتعلقة بهاو  المالیة
  : تتكون أهداف الفحص التحلیلي مما یلي: التحلیليأهداف الفحص  - ثانیاً 
 ؛التعرف على طبیعة المنشأة موضوع الفحص 
 ؛تحدید مدى اختبارات العملیات واألرصدة 
 ؛تحدید المجاالت التي تتطلب مزیدا من الفحص 
 ؛تحدید مجاالت المخاطرة المتوقع حدوثها 
 النتائج التي تم التوصل إلیها خالل الفحص تعزیز.  

  قف علیها استخدام الفحص التحلیليالعوامل التي یتو : الفرع الثالث
  : یتوقف استخدام الفحص التحلیلي على العوامل التالیة 

 ؛على نتائج هذا الفحص مراجعالیعتمد فیه والمدى الذي  أهداف الفحص التحلیلي 
 ؛مدى االعتماد علیهاو  ؤسسةغیر المالیة عن المو  المالیةو  مدى توافر البیانات 
 ؛مدى الدقة الممكن التوصل إلیها باستخدام الفحص التحلیلي 
 ؛العائد من استخدام الفحص التحلیلي بالمقارنة بأسالیب الفحص األخرىو  مقدار التكلفة 
  بة األهمیة النسبیة لهذا البند بالنسو  لبند موضوع الفحصامدى الخطر الذي یتعرض له

  .القوائم المالیة عناصرلبقیة 
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  1:تتخلص طرق الفحص التحلیلي الشائعة فیما یلي: التحلیليطرق الفحص : الفرع الرابع
  : المقارنات - الً أو 

 ة موضوع ردة بالقوائم المالیة الخاصة بالسنمقارنة أرصدة الحسابات اإلجمالیة الوا
بأرصدة السنة السابقة أو السنوات السابقة مع مراعاة أي فروق كبیرة قد  ،الفحص

 ؛االقتناع بهاو  التحري عن أسبابهاو  تظهر من المقارنة
 فحص و  ،الشهریة أو الربع سنویة المصاریفو  التفصیلیة لإلیرادات مقارنة األرصدة

مع مالحظة أي زیادة أو  مقارنتها ببعضهاو  المبالغ الشهریة الخاصة بكل مصروف
یتم  المصاریففي حالة وجود فروق كبیرة في مصروف من و  ،نقص بین شهر وآخر

 ؛دراستهو  بهابحث أسب
  مقارنة األرصدة الفعلیة الواردة بسجالت المؤسسة باألرصدة التي كان من المتوقع

مقارنة كذا و  تحلیلها،و  ظهورها من واقع الموازنات التخطیطیة لحصر االنحرافات
  .غیر المالیة المتعلقة بها، مثل مقارنة تكلفة العمال بعدد العاملینو  البیانات المالیة

هو و  یعتبر تحلیل االتجاه األكثر استخداما من أسالیب الفحص التحلیلي: االتجاهتحلیل  - ثانیاً 
المحاسبیة عبارة عن تحلیل التغیرات في بند معین من بنود القوائم المالیة خالل الفترات 

  : لتحلیل االتجاه هما طریقتین هناكو  المختلفة،
  طریقة السببیة التي یمكن عن طریقها التوصل إلى القیمة التي یجب أن یكون الإتباع

من تقدیر  مرجععلیها البند موضوع الفحص في سنة الفحص، بمعنى أن یتمكن ال
ثم مقارنة هذه  ،یانات المتاحةالقیمة الواجب أن یكون علیها هذا البند من واقع اتجاه الب

مع مالحظة ما إذا كانت هنالك  ،ؤسسةالقیمة بالقیمة الفعلیة الواردة بحسابات الم
  ؛بینهما مما یتطلب التدقیق في فحصه واتساع نطاق مراجعته وواضحة انحرافات كبیرة

 بمقارنة أرقام السنة المالیة الحالیة بأرقام  مراجعإتباع الطریقة التشخیصیة، حیث یقوم ال
  .السنة السابقة للتأكد من أن القیمة تسیر في نفس االتجاه

نظرا الن  ،لیة المطلوبة من الفحص التحلیلي یفضل إتباع األسلوب األولاعولتحقیق الف       
یستخدم و  ینیستطیع أن یتعرف على األسباب التي تؤدي إلى سلوك األرقام التجاه مع مراجعال

ن كان  و یقارن ذلك باألرقام الفعلیة، كون علیه األرقام،ه المعرفة في التنبؤ بما یجب أن تهذ ٕ وا
  .تطبیق على أساس التكلفة والعائدكان هو األنسب للع من إتباع األسلوب الثاني إذا ال یمن هذا

                                                             
  .56: ص، ذكره مرجع سبق، الفحص الضریبي علما وعمال، محمد حامد عطا -  1
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یتمثل في دراسة و  وسیلة هامة للفحص التحلیلي، المالي یعتبر التحلیل: التحلیل المالي- لثاً ثا
حصائیة، بهدف و  ریاضیةو  استخدام أسالیب فنیةو  القوائم المالیة بعد تبویبها التبویب المالئم ٕ ا
التغیرات التي تطرأ على هذه العناصر خالل فترة و  تبیان االرتباطات التي تربط بین عناصرها

 .ؤسسةالهیكل المالي للم واثر هذا التغیر على ،واحدة أو عدة فترات
استخدامها في تقییم و  ةیعلى تفسیر البیانات المحاسب المالي التحلیلتنصب وظیفة و       

  .تحدید المشكالت ووسائل عالجها ووضع الخطط المستقبلیةو  ،ؤسسةاألعمال الماضیة للم
  : وتوجد عدة وسائل للتحلیل المالي منها

ویقصد بها إجراء المقارنات بین عناصر القوائم المالیة  1:المقارنات والتغیرات واالتجاهات-1
معرفة تأثیرها على الهیكل و  تمهیدًا لدراسة أسبابها ،ذلك بهدف إبراز التغیراتو  لعدة فترات
دراسة أسباب و  أخرىو  ، حیث یمكن حصر التغیر بالزیادة أو النقص بین سنةؤسسةالتمویلي للم
 .هذا التغیر

ثم إیجاد نسبة قیمة  ،ار سنة أساساالتجاهات باختیو  ة المقارناتسیلویمكن استخدام و     
   : ذلك على النحو التاليو  عناصر القوائم المالیة في سنوات المقارنة إلى قیمتها في سنة األساس

100×نسبة االتجاه  قیمة العنصر في سنة المقارنة 
قیمة العنصر في سنة األساس

=  

 توضح الوزن النسبي للعناصر داخل المجموعة الواحدة،هي التي و : النسبيقوائم التوزیع -2
في فعلى سبیل المثال الوزن النسبي إلجمالي هذه المجموعات داخل القائمة المالیة الواحدة، و 

 جدولهو األساس الذي ینسب إلیه باقي عناصر  األعمالیعتبر رقم  جالنتائحسابات  جدول
 : التالیةطبقا لألسس  ائجحسابات النت

 .)المبیعات(األعمالاإلیرادات إلى رقم و  كل عنصر من عناصر التكالیفینسب   - أ
مثل تكلفة  األعمالكإجمالي إلى رقم  ائجتنسب كل مرحلة من مراحل قائمة حسابات النت  - ب

 .الربح، صافي الربح المبیعات، إجمالي
معینة أو یقصد بها العالقة التي تنشأ بین األرقام الواردة في قائمة مالیة و : النسب المالیة  - ج

 تفید هذه النسب في تحدید التغیرات الهامة حیثأرقام قوائم أخرى، و  بین أرقام هذه القائمة
 .ؤسسةاالرتباطات بین البیانات التي تعكس حقیقة المعامالت المالیة في المو 
  

                                                             
1 -Robert OBERT, Marie-Pierre MAIRESSE, Comptabilité et audit, campus LMD, Dunod,Paris, 2012,P-P :473-474. 
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  مدى إمكانیة استخدام أسالیب الفحص التحلیلي في الفحص الضریبي: الفرع الخامس
أسالیب الفحص التحلیلي من األهمیة بمكان للفحص الضریبي، إذ أن الفحص  تعتبر      

  : التحلیلي یعد وثیق الصلة بالفحص الضریبي حیث یمكن أن یحقق ما یلي
 أن یحدد مجاالت المخاطرة  مراجعتحدید نطاق عملیة الفحص الضریبي حیث یمكن لل

 ؛الضریبي تحدید برنامج الفحصو  ؤسسةالكلیة المتوقع حدوثها في الم
 تحلیل البیانات موضوع الفحص الضریبي، بهدف اكتشاف األرصدة غیر العادیة 

 ؛التأكد من صحتهاو  التركیز في فحصهاو  التقلبات الجوهریةو 
 الجبائي مراجعللتقلیل نطاقه، وكذا تكوین الرأي النهائي و  إتمام الفحص الضریبي بكفاءة 

و كذا تالفى  الضریبیة، تصریحاتالدفاتر المحاسبیة وال انتظامفي الحكم على مدى 
المجهودات الضخمة التي تكتنف أسلوب الفحص و  اإلجراءات العدیدة والتكالیف

  .الضریبي الشامل
  أسلوب الفحص الضریبي بالتقدیر: الخامسالمطلب 

یقضي بي على ما وألغراض تحدید الوعاء الضری ،تتضمن التشریعات الضریبیة عادة      
 علم بعناصر دخلهأ على اعتبار أن المكلف بإلزام المكلف بتقدیم تصریح عن نتیجة نشاطه،

لى و  المشار إلیه إلى دفاتر منتظمة لقید الحسابات تصریحیجب أن یستند ال بحیث ،نفقاتهو  ٕ ا
ذا ثبت عدم توفر ذلك كان  الحقیقیةقوائم مالیة تعبر عن الصورة  ٕ  إلدارةلنتیجة النشاط، وا

  .رائب تحدید الوعاء الضریبي عن طریق التقدیرالض
  مفهوم الفحص الضریبي بالتقدیر: الفرع األول

قا ألوضاع حددها القانون الضریبة وف ایعرف الوعاء الضریبي بأنه المادة التي تفرض علیه     
الصافیة خسائر أما الفحص الضریبي بالتقدیر فیقصد به التحدید المبدئي لألرباح أو ال. الجبائي

 من أدلة اإلثبات ااستنادا إلى أكبر قدرا ممكن ،ة بواسطة المراجع الضریبيلنشاط خاضع للضریب
  .دة محل التقدیرابمراعاة ظروف النشاط في المو 

الضریبة على األرباح الحقیقیة من واقع  تحدد"تنص على أن  جبائیةفمعظم التشریعات ال      
أو تعدیله  تصریحللمصلحة تصحیح الو  الضرائب، إدارةالتصریح المقدم من المكلف إذا قبلته 

  ".تحدید األرباح بطریق التقدیرو  كما یكون لها عدم االعتداد به
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دارةو  ینفیبي یزید من المنازعات بین المكلفیه لتحدید الوعاء الضر  بالغفالتقدیر الم      ٕ  ا
ُ  المصلحة، ذلك أن وأ الضرائب فضال عن أنه یضر بالمكلف ذل فیه من جهد التقدیر مهما ب

  .ربط عملیة الضریبةیقة الوعاء الضریبي الذي یودقة فلن یصل إلى حق
لذلك فالتحدید الموضوعي لوعاء الضریبة باستخدام أسلوب التقدیر المناسب یساعد على     

و من هنا تبرز أهمیة العمل ، كلفالم مصلحةو  اإلدارة الجبائیةتحقیق التوازن بین مصلحة 
  .على رفع كفاءة تحدید الوعاء الضریبي باستخدام أسلوب التقدیر

  خطوات تقدیر الربح: الثانيالفرع 
أصال عن الذین  یمسكون محاسبةالذین  كلفینتختلف طریقة تقدیر األرباح بالنسبة للم     

  .الضرائب اعتمادهاإدارة  ترفض محاسبة یمسكون
الضرائب تتخذ من  إدارةفإن  ،محاسبة ال یمسكونالذین  كلفینففي سبیل تقدیر أرباح الم    

  : ص هذه الخطوات فیما یليختتلو  ،كلفینالخطوات ما یمكنها من تقدیر أرباح هذه الفئة من الم
 استخالص ما یمكن استخالصه من حركة البیعو  موضوع التقدیر ؤسسةمعاینة الم 

  ؛المالي هامركز ن من إلقاء الضوء على مما یمكِّ  ،لعدد العماو  نوع الموجوداتو  الشراءو 
  نوع تجارتها أو و  ؤسسةمن المعلومات عن معامالت الم قدرالحصول على أكثر

 ؛مركزها المالي في السوق التجاريو  صناعتها
 بیانات بواسطة و  مقارنة إجاباته مع ما قد یحصل علیه من المعلوماتو  كلفمناقشة الم

  .الضرائب عن معامالته مع الغیر إدارة
  طرق تحدید الربح : الفرع الثالث

 األرباح التجاریةاستخدامها عند تقدیر  تختلف العوامل التي یمكن االسترشاد بها أو      
قد و  غیر ذلك من العوامل،و  الظروف المحیطةو  ؤسسةحجم المو  الصناعیة باختالف النشاطو 

  .تصلح بعض العوامل لنشاط معین وال تصلح لنشاط آخر
  : بعض العوامل المحددة للربح على سبیل االسترشاد هي سنقوم بعرض فیما یليو      
الخدمات  مبلغالتجاریة أو و  الصناعیة ؤسساتالمبیعات في المویقصد به : رقم األعمال - أوالً 
  1: ویتم تحدیده كاألتي المقاوالت،و  األعمال المنجزة في مجال الخدمات أو

 أسعار و  المبیعات على أساس الكمیة المباعة مبلغالتي تبیع السلع تحدد  ؤسساتفي الم
 : حیث أن السنة خالل األعمالرقم قد تستخدم المبیعات الیومیة لتحدید و  ،البیع
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یمكن  بصفة عامةالمبیعات الیومیة ،و ×عدد أیام العمل في السنة=المبیعات السنویة 
هكذا و  تعمل ستة أیام في األسبوع، حیث یمنح العمال إجازة یوم ؤسسةاعتبار أن الم

 ؤسسةفي بعض األنشطة األخرى ال تتوقف المو  یوم في السنة، 310تكون أیام العمل 
وعندما یتعذر  ؛محطات خدمة السیاراتو  المطاعمكل طوال أیام األسبوع عن العم

الحصول على تقدیر المبیعات الیومیة یمكن االعتماد على مبلغ المشتریات للوصول إلى 
  ؛تقدیر المبیعات

 الجهات و  ؤسساتالمقاوالت قد تكون العقود المبرمة بین هذه المو  الخدمات ؤسساتفي م
ُ و  ،یمكن االستفادة منه االمختلفة أساس الضخمة التي تقوم  مؤسساتل هذا بالنسبة للیسه
یصبح و  قیمتهاو  معرفة التعاقداتو  ل من حصرهامما یسهِّ  ،طویلة الفترةو  بعملیات كبیرة

نجارة و  الصغیرة في األنشطة المحددة مثل التلحیم ؤسسات األمر صعبا في حالة الم
في هذه الحالة یتم االسترشاد ببعض عناصر المواد األولیة التي و  ،غیرهاو  الخشب

  .تستخدم في العمل مثل اسطوانات التلحیم أو كمیة الخشب لورش النجارة
تستخرج نسبة : المماثلة المؤسساتصافیة على مبیعات ربح  هامش تطبیق نسبة - ثانیاً 

لكل و  ئة،إلى رقم مبیعاته مضروبا في ما اط عن طریق نسبة أرباحه الصافیةربح النش هامش
التي  ؤسساتتكاد تكون واحدة في جمیع الم صافیة ربح هامشنسبة نوع من أنواع األنشطة 

تدعو إلى هبوط نسب  ؤسساتتزاول نفس النشاط، إال إذا وجدت ظروف خاصة إلحدى الم
  .صافي الربح عن معدل المماثل

یالحظ أن هذه الطریقة تتبع في : اإلنتاجیة للعمالقوة التقدیر الربح على أساس - ثالثاً 
التي تعتمد في إنتاجها على قوة العامل اإلنتاجیة، حیث یمكن الوصول إلى عدد  األنشطة

معرفة معدل إنتاج كل و  الوحدات المنتجة عن طریق عدد العمال الذین یساهمون في اإلنتاج
 ؤسسةة من واقع فواتیر المضرب عدد الوحدات المنتجة في سعر بیع الوحدبو  عامل،

الربح المعتادة في هذا  إجماليثم یطبق علیه نسبة ؤسسة د المالمماثلة یتحدد إیرا ؤسساتالمو 
الالزمة للنشاط نحصل على  اریفبخصم المصو  ،النوع من األنشطة تنتج األرباح اإلجمالیة

  .الخ.....الجلودو  األحذیةو  شاط الخیاطینتطبق هذه الطریقة على نو  ،صافي الربح
تستخدم هذه الطریقة في : تقدیر الربح على أساس قوة اآلالت المستخدمة في اإلنتاج - رابعاً 

 األنشطة التي تعتمد على اآلالت في اإلنتاج، كما في حالة المطاحن، فتحدد ساعات العمل
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نضربها في سعر و  لكل آلة في الساعة فنحصل على كمیة اإلنتاج اإلنتاجتضرب في كمیة و 
  .الالزمة للمنشأة فینتج صافي الربح لي الربح الذي یخصم منه التكالیفالبیع نحصل على إجما

رقم  إلى تكلفة المبیعات أي اإلجمالي منها نسبة الربح ،وهنالك طرق أخرى لتقدیر الربح      
ن ألالمختلفة نظرا  ؤسساتإلى غیر ذلك من الطرق التي تستعمل في تحدید أرباح الم األعمال،

  .تحدید أرباحها التي تتالءم مع حقیقة نشاطها عناصرو  طبیعة عملهاو  ظروفها ؤسسةلكل م

  مجاالت المراجعة الجبائیة: المطلب السادس
 مراجعة الضریبة على الدخل: األول الفرع

إنها ضریبة سنویة تفرض على األرباح التي تحققها  الدخلاألصل في الضریبة على       
 ةالضریبی ةحاسبموال ،واألشخاص الخاضعین للنظام الحقیقي لفرض الضریبة شركات األموال

التي هي حجر األساس الذي یقوم علیه صرح  كلفینعملیة حصر المببدأ لهؤالء األشخاص ت
  .التحصیلو  ویلیها مرحلتي الربطة الضریبی المراجعةثم تأتي مرحلة  النظام الضریبي،

تمثل جانبا كبیرا من حصیلة الضرائب  الدخلوعلى الرغم من أن حصیلة الضریبة على       
 .تزداد بمعدالت مرتفعة من سنة ألخرى منهاالمباشرة، إال أن المتأخرات المستحقة 

  : من خالل مرحلتین هما على الدخل ةالضریب مراجعة مجاالت تناول فیما یليوسیتم       
أن الفحص الضریبي یعتبر نظاما : الضریبي ووسائل إثباتها مصادر بیانات الفحص- أوالً 

تتمثل مدخالته في البیانات المتاحة عن و  مخرجاتو  عملیات  تشغیلیةو  یشتمل على مدخالت
البیانات التي یتم و  المعلوماتو  السجالت الخاصة بهم،و  الدفاترو  تصریحاتمن واقع ال كلفینالم

في اإلجراءات ووسائل  )المعالجة(تتمثل عملیاته التشغیلیةو  األخرى الجهاتمن  االحصول علیه
تتمثل مخرجاته في تقریر الفحص الضریبي الذي و  اإلثبات التي تستخدم إلتمام عملیة الفحص

  .في نهایة أعمال الفحص جبائيال مراجعیعده ال
  1:تتمثل فيو  فحص فهي مختلفةللالحصول على البیانات الالزمة فبالنسبة لمصادر        

اإلخطارات الواردة من  ؛الجبائي ملفال؛ الضریبیة التصریحات؛ السجالتو  الدفاتر؛ المستندات-
  : ذلك كما یليو  سوف نتناول كل من هذه المصادر بالدراسةو  .الغیر

 ؤسسةالبیانات عن أوجه النشاط التي قامت بها المو  هي مصدر للمعلوماتو : المستندات-1
 .بالدفاتر إثبات للبیانات المسجلةدلیل و 
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تصنف فیها العملیات المالیة التي تباشرها و  التي تسجل ةو هي األدا: السجالتو  الدفاتر-2
 .من ربح أو خسارة في تاریخ معین هاأعمالاألساس الذي یظهر نتیجة و  ،مؤسسةال
الضریبي من أهم مصادر البیانات التي یعتمد علیها التصریح یعتبر : الضریبیة التصریحات-3
 التصریحو  من ربح أو خسارة، مؤسسةفي التعرف على نتیجة أعمال ال الجبائي مراجعال

یقدمه إلى مصلحة الضرائب في  كلفالضریبي عبارة عن كشف أو بیان موقع علیه من الم
 .یبین به نتیجة أعماله خالل فترة معینةو  موعد محدد

 المكلف تصریحیأخذ ب جبائيلمشرع الالضریبي، إلى أن ا تصریحوقد ترجع أهمیة تقدیم ال     
وسیلة من الوسائل التي التصریح من ثم یعتبر و  كأساس لتحدید األرباح الخاضعة للضریبة،

  .كلفالضریبة على الم تحدیدو  في فحص الجبائیة اإلدارةتستخدمها 
المعلومات الخاصة ببعض و  مصدرا لنقل البیانات یعتبر الملف الجبائي: الملف الجبائي-4
إلى  استمراریتهو  فیما یتعلق بمباشرتهم لنشاطهم الدخلین الخاضعین للضریبة على فلكالم

  : إلى تحقیق ما یلي الملف الجبائي بتسییردي االلتزام ؤ وی. الجهاز الضریبي
ببیان  الجبائیة اإلدارةذلك بإلزامهم بإخطار و  كلفینالمساهمة في الرقابة على معامالت الم  - أ

على أن یتضمن األخطار  ،تفصیلي عن المعامالت التي تتم مع عمالئهم من القطاع الخاص
 .التابع لها المدیریةو  رقم بطاقته الضریبیةو  كلفاسم الم

بإثبات هذه المبالغ لحساب  ،عة المبالغ التي تحصل من المكلفینتسهیل عملیة متاب   - ب
 .یبیة الصادرة باسمهحسب رقم ملفه ومن واقع البطاقة الضر  المكلف

على اإلخطارات التي ترد من الغیر  جبائيال مراجعیعتمد ال: اإلخطارات الواردة من الغیر-5
  : من أهم هذه اإلخطارات ما یليو  كمصدر للبیانات عند قیامه بفحص الحسابات

الضرائب، حیث تخصص  دیریةالموردین الموجود بمو  المتعهدینو  سجل إخطارات المتعاقدین  - أ
 صفحة بهذا السجل لكل شركة لقید اإلخطارات الواردة عن هذه الشركة من الجهات الحكومیة

وعن طریق هذا  مؤسسةالو  الخاصة بكل تعاقد أو تعهد یبرم بین هذه الجهاتو  غیرهاو  الهیئاتو 
 .في كل سنة المؤسسةالسجل یمكن حصر معامالت 

لضرائب من اإلدارة العامة لمكافحة التهرب الضریبي، اإلخطارات التي ترد إلى مصلحة ا  - ب
على األخص و  من المصادر المختلفة كلفینحیث تختص هذه اإلدارة بتجمیع البیانات عن الم

المختصة  دیریاتلموافاة الم ،التوزیعو  والهیئات ومصادر اإلنتاج مؤسساتالو  الجهات الحكومیة
 .  التابعة لها لمراعاتها عند الفحص مؤسساتبالبیانات عن حقیقة معامالت ال
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الضرائب من بعض الجهات الحكومیة مثل مصلحة  دیریةاإلخطارات التي ترد إلى م-ت
  .االستیرادو  الجمارك بالنسبة لنشاط التصدیر

ینصب فحص المحاسبة لغرض تحدید وعاء الضریبة على : إجراءات الفحص الضریبي - ثانیاً 
نها تتضمن جمیع العملیات التي أجرتها المؤسسةو  ،أمانة الدفاترالدخل أساسا على التأكد من  ٕ  ا

المصاریف وفقا ألحكام و  كذلك معالجة اإلیراداتو  تشمل األرباح الحقیقیة خالل سنة الفحصو 
بمقدار فائض اإلیرادات التي  الدخللضریبة على یتحدد وعاء الفحص لو  .جبائيالقانون ال

  .عباء الالزمة للحصول علیهااألو  تحققت خالل السنة عن التكالیف
 السیاساتو  الن صافي الربح المحاسبي یتحدد على أساس بعض الفروض نظراً و      

ما یختلف  ، لذلك فإنه غالباً جبائيالمبادئ المحاسبیة التي قد ال تتفق مع أحكام القانون الو 
الخاضع  لكن یمكن التوصل إلى تحدید صافي الربحو  جبائيالربح المحاسبي عن الربح ال

ُ ، مؤسسةللضریبة عن طریق الحسابات التي تمسكها ال تخذ من الربح المحاسبي نقطة فی
البدایة ثم یضاف إلیه المبالغ التي حملت على اإلیرادات وال تعد من التكالیف من جهة نظر 

یخصم منه الخصومات التي یقضي و  القانون الضریبي حتى نصل إلى الربح المعدل
  .ها، بینما لم یجر العرف المحاسبي على خصمهاالتشریع بضرورة خصم

  : یلي كما الجبائیة النتیجة تحدید یمكن وعلى هذا األساس      
  التخفیضات - )اإلستردادات(  اإلدماجات + المحاسبیة النتیجة = الجبائیة النتیجة

 تحدید النتیجة الجبائیة) 4-1(الشكل           

 
 
 

                
 

 ،المالي وهیكلها المؤسسة مردودیة على الجبائي التشریع أثر مامش، یوسف، عدون دادي ناصر: المصدر
  .12 ص، ،2008 الجزائر، األولى، الطبعة، العامة المحمدیة دار

  

  المدخالت
 النتیجة المحاسبیة اإلجمالیة 

  المعالجة 
  إضافة بعض+ اإلجمالیة للدورة النتیجة المحاسبیة 

  تخفیض –القابلة للخصم  غیر األعباء
  بعض النواتج غیر الخاضعة للضریبة

  المخرجات
  النتیجة الجبائیة

  التغذیة العكسیة
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   مراجعة الضریبة على المبیعات: الثاني الفرع
تعد الضریبة على المبیعات أحد أنواع الضرائب غیر المباشرة التي یتحملها في النهایة         

من ثم توریدها إلى و  یقوم بتحصیلها المنتجین أو مؤدي الخدمة الخاضعة للضریبة،و  المستهلك،
عن و  في مواعید محددة، وهي تختلف عن الضرائب المباشرة كضریبة الدخل ائبالضر  إدارة

  .ومحدداتها الرسوم الجمركیة من حیث التنظیم الفني وكذلك من حیث اإلعفاءات وأسعارها
  : وسنتناول فیما یلي مجاالت مراجعة الضریبة على المبیعات من خالل مرحلتین هما

التي یتم احتساب  لمبلغیقصد بوعاء الضریبة، ا :تحدید وعاء الضریبة على المبیعات - أوالً 
یتشكل وعاء الضریبة العامة على المبیعات من كافة المبالغ التي یحصل علیها و  الضریبة علیها

یدخل في و  تسلیم السلعة، أو انتقال ملكیتها إلى المستفید أو مقابل تأدیة خدمة،الشخص مقابل 
فیما عدا الضریبة على (تحملها السلعة تالرسوم المختلفة التي و  الضرائبو  قیمة السلعة الثمن
 نفقات التغلیف،و  الفوائد البنكیةو  العموالت ،وكافة المصاریف مثل) القیمة المضافة

  .1مین، حتى وصولها إلى من انتقلت إلیه ملكیتهاالتأو  المواصالت،و 
عن  مراجعة الضریبة على الدخلیفضل الباحث أن یمیز بین مفهوم في هذا اإلطار      

فیعرف الفحص الضریبي  ،هریة بینهماالمبیعات لوجود اختالفات جو  مراجعة الضریبة على 
السجالت الخاصة بالمكلف و  المستنداتو  البیاناتو  دراسة أنظمة الرقابة الداخلیة"لمبیعات بأنه ل

یتضمن من تقدیم تقریره الذي  مراجعمنظمًا لتمكین الو انتقادیًا  ضریبیاً و  مستندیاً و  محاسبیاً فحصًا 
الضریبي مع أحكام قانون تصریح رأیه الفني المحاید المستقل حول مدى مطابقة محتویات ال

  " القانوني بصددها اإلجراءاتخاذ و  تحدید المخالفات إن وجدتو  الضریبة على المبیعات
في هذا المجال یستند على  الجبائي مراجعمن التعریف السابق یتضح أن أساس عمل ال      

صحیحة یكون  التصریحالضریبي الذي یقدمه المكلف، فإذا ما كانت محتویات  تصریحال
 لتصریحاألساس هو االعقوبات الواردة في القانون، لذا فإن و  الغرامات منأى عنالمكلف في 

  .الدخلقائمة و  الدخل فمنطلقه هو المیزانیة على ضریبةللعلى عكس الفحص الضریبي 
  
  

                                                             
  .379، ص 1998دار النهضة العربیة، القاهرة،  المعامالت الدولیة،و  الضرائبعبد المولى، السید، - 1
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  1:تنحصر في الخطوات التالیةو : إجراءات فحص الضریبة على المبیعات- ثانیاً 
  : "المدخالت"فحص المشتریات  -2-1
 .قید الفحص تصریحالسابق إلى ال لتصریحالتأكد من صحة نقل الرصید من ا -
رقم الالتأكد من أن فواتیر الشراء تشتمل على البیانات التي یفرض القانون إظهارها وهي -
رقم و  عنوانهو  اسم المشتري؛رقم تسجیلهو  عنوانهو  المورداسم ؛لفاتورة وتاریخ تحریرهاي لسلسلتال

 .علیها ةضریبة المبیعات المقرر  مبلغ و  مبلغهاو  بیان السلعة أو الخدمة المباعة ؛تسجیله 
 .المبلغوعاء و للالتحقق من أن الضریبة الواردة بالفاتورة قد تم حسابها بطریقة صحیحة بالنسبة -
 .قیدها بحساب الموردین كدلیل على صحة الفواتیر سداد ثمن السلعة أو الخدمة أومن التأكد -
 .وتم خصمها عن نفس الفترة الضریبیة نها ومسجلة بالدفاترأو  یةالتحقق من أن الفواتیر أصل-
یتم ذلك عن و  ،ؤسسةالم نشاطخدمات تتفق مع و  التأكد من أن فواتیر الشراء تتعلق بسلع-

 الشراء طلبیاتبمقارنة و  طریق مقارنة إجمالي المدفوعات لفترة معینة مع إجمالي فواتیر الشراء
 .االستالم مع الفواتیر سنداتو 
 مع ما قید بدفتر المشتریات) للحسمقابلة الغیر و  ملقابلة للحسا(راء مراجعة فواتیر الش-
 .مطابقته مع ما سجل بدفتر المبیعاتو 
أو عن  للحسمغیر قابلة  لعناصر المشتریاتالضریبة على  حسمالتأكد من أنه لم یتم -

  .السلع المعفاة مشتریاتالضریبة على : مثل ؤسسةالم فائدةمشتریات لم تستخدم ل
كانت المشتریات واردة من الخارج، فیجب التأكد من أن مبالغ الضریبة التي تم سدادها  إذا-

 .عند االستیراد صحیحة
تلف أو سرقة أو حریق كمیة من السلع، یتعین االطالع على محاضر  أو انفي حالة فقد

 .من مطالبة شركات التأمین بالتعویض ةفقاالمو و  الشرطة المثبتة للواقعة،
 : فحص فواتیر المبیعات للتأكد مما یلي: "المخرجات"المبیعات فحص  -2-2
ن الفواتیر المصدرة م - ٕ  .تحمل نفس األرقام ال توجد فواتیرو  سلسلةتالواقعة المنشئة للضریبة وا
أن الفواتیر تم تسجیلها بالدفاتر في نفس الشهر الذي أصدرت فیه وانه قد تم إدراجها  -

 . الضریبة على المبیعات عن نفس الفترةب بالتصریح

                                                             
، 2008، األردن، جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر في المحاسبة، الصعوبات التي تواجه مدققي ضریبة المبیعات في األردنعمر یحي العمر،  - 1

  .16: ص
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كما أن القیمة ، وفقا للقانون تجاریةإنها تحتوي على البیانات المطلوب إظهارها في الفواتیر ال -
 .استخدام السعر الصحیح للضریبةو  تم حسابو  الواردة بالفاتورة صحیحة

 ح عن الفاتورةمن إنها ممیزة بوضو و  التأكد من كیفیة التصرف في نسخ صور فواتیر البیع -
خطارات النقلو  قوائمهاو  الزبائنبیات لكذلك مراجعة أوامر طو  ،األصلیة للضریبة ٕ تتبعها و  ا

 .دفتر النقدیةو  المبیعات أستاذدفاتر و  یومیة المبیعاتو  عن طرق فواتیر البیع
دفتر أستاذ المبیعات للتأكد عما إذا كانت و  دفتر األستاذ العامو  فحص بنود دفتر النقدیة -

مقارنة إجمالي و  المبیعاتعلى ضریبة الك أي أنشطة ال تنعكس في حساب ملخص هنا
 .إیداع البنك أو الصندوق وصوالتالمخرجات عن الفترة على 

أو أي  ؤسسةنظام الرقابة الداخلیة تظهر أیه مبیعات للعاملین بالمو  تراالتأكد من أن الدف -
 .استخدام خاص للسلع بما یضمن حساب الضریبة الصحیحة المستحقة

كذلك فحص الخصومات و  المبیعات المعفاة من الضریبة بدقة،و  فحص مبیعات التصدیر -
، حیث یترتب على منح الخصم تخفیض الضریبة المستحقة كما یجب زبائنالممنوحة لل

  . بدقة وفقا ألحكام القانونأنه تم تسجیلها و  التأكد من أن الخصومات حقیقیة

  جراء المراجعة الجبائیةإمراحل : المبحث الرابع
بسلسلة من عملیات الفحص الضریبي  الباحثبرأي  الجبائیة المراجعةتتلخص منهجیة       

ویجب عدم النظر إلى سلسلة . القیام بها بكفاءة ومهارة عالیة لتحقیق هدفهمراجع یجب على ال
نما یجب النظر إلیها على ، أنها وحدات منفصلة عن بعضها البعضعملیات الفحص على  ٕ وا

أن الضعف في أحد حلقاتها سوف یؤثر وبشكل مباشر  حیث ،أنها وحدات متكاملة ومترابطة
یجب  ناومن ه، وبالتالي تشویه النظام بأكمله، على قوة الحلقات األخرى في النظام المحاسبي

  .مرنة، ومنطقیة  وعملیة ومتماسكة وقائمة على مبدأ الثبات الجبائیة مراجعةأن تكون منهجیة ال
وهو تحقیق الضریبة المناسبة من الشخص المناسب  الجبائي المراجعالواضح في ذهن      

بتوظیف نفسه ومساعدیه لهذا الغرض هو   المراجعتحقیق وقیام  أن أي، وفي الوقت المناسب
ألنه وكما یرى الباحث أن العبرة لیس بوضع  ،1في برنامج  التدقیق الضریبي عالالعنصر الف

نما بحسن استخدام الموارد وأهمها المورد البشري باإلضافة إلى  ٕ النظم وتشدید اإلجراءات وا
  .الوطنیة الجبائیةتطبیق مبادئ المحاسبة والتدقیق المتعارف علیها وااللتزام بالتشریعات 

                                                             
  .184: ، ص2006ابن خلدون للطباعة والنشر، الطبعة األولى،  شركة، منهجیة التدقیق الضریبي، حوسو ذیب محمود محمد - 1
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 المرحلة التمهیدیة للفحص: المطلب األول

  التحضیر للفحص: األول الفرع
  : یجب أن تشمل الخطوات التالیة التيللفحص من المراحل الهامة  التحضیر مرحلة تعتبر     
  دراسة نوع النشاط ومراحله المختلفة واألسس المحاسبیة المتبعة في مجال األنشطة

 إدارةالتي أصدرتها  للمراجعةوالقواعد التي تضمنتها التعلیمات التنفیذیة  المماثلة له،
  ؛الضرائب لهذا النوع من األنشطة لتمكنه من اإللمام بأسس المحاسبة الضریبیة للنشاط

  والشهادات لتصریحاتملف الفحص كابالتأكد من إرفاق جمیع األوراق الخاصة 
 تغییر الكیان القانوني أو بالتنازل عن كل أوب المتعلقة بالتوقف أوواإلخطارات خاصة 

 ؛للغیر لمؤسسةمن ا جزء
 دراسة ما بها و  التأكد من أن المؤسسة قدمت التصریحات الضریبیة طبقا للقانون الجبائي

 كذلك تقریر مراجع الحسابات الذي اعتمد المیزانیةو  ،من تعدیالت أو تحفظات
عطاء هذه التحفظات و  یة تحفظات في تقریرهأالوقوف على و  الحسابات الختامیة،و  ٕ ا

 ؛األهمیة الخاصة لها
  مالحظات في  اإللمام بالمسائل التي كانت موضع خالف أو المراجعیجب على

وكیفیة معالجة هذه  سابقا الدفاتر رفض كما یجب التعرف على أسباب السنوات السابقة،
  .المالحظات

  1:ویالحظ أن المراجع في المرحلة التمهیدیة یقوم بإعداد برنامج للفحص بغرض    
 ؛تسهیل أداء مهمته في الفحص   - أ

تحدید الخطوات التي سیقوم بها المراجع لتحدید النقاط الهامة التي ستكون   - ب
  ؛موضع عمله

بحیث یغطي جمیع  جیداً  االجهد في حالة إعداد البرنامج إعدادو  توفیر الوقت  - ت
  .النقاط الواجب فحصها

  المعلوماتو  البیانات جمع: الثاني الفرع
و یجب أن  ،الجبائي مراجعللالمعلومات من المراحل الهامة و  تعتبر مرحلة جمع البیانات      

  : یليتشتمل هذه المرحلة على عدة خطوات أهمها ما 
                                                             

  .359: ص، ذكره مرجع سبق، الفحص الضریبي ألرباح تنظیمات األعمالو  أسس القیاس أمین السید أحمد لطفي، - 1
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 المعلومات عن و  أن تجمیع البیانات حیث، حصرهاو  ة مع الغیرؤسسدراسة معامالت الم
 من االعتماد علیها كوسیلة للحكم على مدى سالمة المراجع بطریقة سلیمة تمكن كلفالم
 ؛أو من خارجها صلحةیكون تجمیع البیانات من داخل الم قدأمانة الدفاتر و و 
  مدى االختالف في السنوات المختلفة لمعرفة  كلفالم تصریحاتعمل المقارنات بین

نسبة إجمالي الربح في كل و  ،ةؤسسأو قیمة الخدمات التي تؤدیها المبین رقم األعمال 
  ؛عن أسباب الفروق الكبیرة فیهاالبحث و  منها لالسترشاد بها عند الفحص

 طلب المعلومات من الجهات المتعاملة مع المكلف كالبنوك والهیئات العمومیة األخرى. 
موضوع الفحص، یقوم  ؤسسةالمعلومات عن المو  بعد االنتهاء من مرحلة تجمیع البیانات      

ساعة و  لفحص حساباتها محددا یوم لیهاإة برغبته في االنتقال ؤسسبإخطار الم الجبائي المراجع
  .االدفاتر إلى یرغب في اإلطالع علیهو  الحضور

  مرحلة التحقق: نيلثاا طلبالم
  .المناقشةو  المعاینة، االطالع: تتكون مرحلة التحقق من عدة خطوات نوجزها فیما یلي      

   المعاینة: الفرع األول
عن طریق  ،ما في زمن ما لمؤسسةحقائق معینة و  إثبات أوضاعیقصد بالمعاینة       

   .حجمهو  فعلیة عن طبیعة نشاط المؤسسة المشاهدة على الطبیعة بغرض رسم صورة
  : على أن یتضمن البیانات التالیة المراجعمستند یحرر بمعرفة ویعتبر محضر المعاینة       

 ؛إجراء المعاینةساعة و  تاریخ ؛رقم الملف ؛المختصة المصلحة ؛عنوانهاو  المختصة المدیریة اسم
  .مكان المعاینة اسم الشخص الذي حضر المعاینة ؛الذي قام بالمعاینة المراجعاسم 

  االطالع : الفرع الثاني
 اتالتشریع تلذلك نصو  من أداء مهمته، الجبائي المراجعشرع حق االطالع لتمكین      

لها من ال  یتعرضالجزاءات التي و  في االطالع ومدى هذا الحق المراجععلى حق  ةالضریبی
 .یمكنه من استعمال حقه

یقتصر على نوع معین من فهو لیس مطلقا  جبائیةفي بعض التشریعات ال حق االطالعف     
هذا الحق ال یستعمل إال لتحقیق و  الضرائب ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة، إدارةموظفي 

  .المكلف الضریبیة المستحقة على تأسیسهو و  اجله شرع منالغرض الذي 



اإلطار النظري للمراجعة الجبائیة : الفصل األول  
 

55 
 

منح صفة الضبطیة القضائیة لإلدارة  قد ن المشرع الجزائريأوعلى العكس من ذلك نجد     
 وهذا من اجل تأسیس وعاء الضریبة دون استثناء هالجمیع أعوانع الخول حق اإلطو  الجبائیة،

    1.مراقبتهاو 
  : في الجهات الخاضعة لحق االطالع وتتمثل 

 الذي تفحص حساباته سواء كان خاضعا للضریبة أو معفي منها نفسه كلفالم. 
 والقطاع الخاص شركات القطاع العامو  الهیئات العامةو  ةالمحلیو  الجهات الحكومیة.  
 على أعوان إدارة الضرائب تطلع أن  من سلطات تحقیق أو غیرها: الجهات القضائیة

لیس وجوبي و  هذا الحق جوازي یالحظ أنو  ملفات الدعاوى سواء كانت مدنیة أو جنائیة،
 االطالع علیهاأعوان إدارة الضرائب قد تكون سریة فال یجوز  ىنظرا الن بعض الدعاو 

 .وحدها صاحبة الحق في تقدیر هذه األحوالهي  الجهات القضائیةو 
  الضمان  هیئاتكل الشركات و و یم المنقولة المكلفون بإدارة أموال القاألشخاص و البنوك

  .وغیرهموأصحاب المهن التجاریة  ؤسساتوالم االجتماعي
  المناقشة : الفرع الثالث

یمكن عن طریقه الوصول ألكبر قدر ممن  كلفالمناقشة هي إدارة حوار مكتوب مع الم    
ذلك بتوجیه أسئلة محددة تغطي أجابتها جمیع البیانات و  نشاطهو  كلفالمعلومات عن هذا الم

   2.المطلوبة للفحص
 منف، من أهمیة كلفینالبیانات التي تسفر عنها المناقشة مع المو  لما للمعلومات نظراو      

  3: البیانات التالیة المناقشة محضر أن یتضمن الضروري
  :البیانات األساسیة - أوالً 
  كذا و  عنوان المؤسسةو  اسم المكلف أو وكیله الذي تجرى معه المناقشة محل الفحص

كأن یكون مثال لغرض فحص سنوات معینة أو تحدید المسئولیة  ،الغرض من المناقشة
 ؛الخ........التضامنیة أو تحدید األرباح الرأسمالیة أو عن حالة توقف

  ؛مكان إجراء المناقشةو  ساعةو  تاریخ 
  الذي یجري المناقشة راجعاسم الم. 

                                                             
  .23: ص، 2017 وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، الجزائر،، اإلجراءات الجبائیة قانونمن  45المادة  أنظر - 1
  .381: ص، ذكره مرجع سبق، الفحص الضریبي ألرباح تنظیمات األعمالو  أسس القیاس أمین السید أحمد لطفي، - 2
  .41: ،ص1995، 460455مكتبة الجامعة األردنیة ،الرقم التسلسلي ، الفحص الضریبيتحسین بهجة الشاذلي، محمد عبد العظیم حسن رمضان،  - 3
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  ؤسسةالبیانات المتعلقة بنشاط الم - ثانیاً 
  ؛االطالع على المستندات المؤیدة لهو  راجعةخالل سنوات الم ؤسسةالشكل القانوني للم 
  عما إذا كان و  على وجه التحدید مراجعتهالذي تتم  للمكلف الحاليو  السابقالنشاط  نوع

 ؛في شركة أشخاص أو أموال شریكله أنشطة أخرى أو  كلفالم
  ؛قد استخرج بطاقة ضریبیة لنشاطه كلفما إذا كان الم 
   ؛أعماله كلفالتي یزاول فیها المبیان األمكنة 
  ؛تاریخ بدایة نشاط المكلف مع االطالع على عقد اإلیجار والسجل التجاري 
  ؛مقدار رأس المال المتداول في سنوات المراجعة 
  ؛مصادر الشراء من القطاعین العام والخاص وقیمة المعامالت خالل سنوات المراجعة 
  ومتوسط قیمة المبیعات أو  ،و نصف جملةنظام البیع بالمؤسسة سواء كان جملة أ

وكذا نسبة إجمالي ،اإلیرادات أو عدد الوحدات المنتجة من كل نوع في الیوم أو األسبوع 
 ؛الربح التي یحققها النشاط وعدد أیام العمل في السنة

  ؛بیان بالمصاریف المتعلقة بالنشاط مع االطالع على المستندات المؤیدة لها 
   مدى خضوعهم و  أجورهم وما إذا كان مؤمن علیهم من عدمهو  بالمؤسسةعدد العمال

 .النظام المتبع في صرف األجور مع االطالع على المستندات المؤیدة لهاو  للضریبة
   مصادر إیرادات المكلفو  ي الشخصیةالبیانات المتعلقة بالنواح - ثالثاً 
  ؛عنوان إقامتهو  ة للمكلفالتعرف على الحالة االجتماعی 
  ؛المعیشیة الشهریة كلفقیمة مصاریف الم 
  أراضي و  ن عقاراتكذلك األموال الثابتة مو  بیان األموال المنقولة من أرصدة البنوك

ي تصرفات حدیثة أو  مصدر هذه األموالو  أوالده القصرو  زوجتهو  كلفمملوكة للم
 ؛أوالده القصرو  هتلزوجو  قیمة التصرف سواء بالنسبة لهو  تاریخو  بالنسبة لها

  سندهاو  قیمتهاو  ملزم بسداد نفقات معینة مع بیانها ما إذا كان المكلف. 
  كلفالم تصریحاتو  بیانات متعلقة بدفاتر - رابعاً 
  ؛إذا كان المكلف یمسك دفاتر منتظمة من عدمه 
  ؛مؤسسةالنظام المحاسبي المتبع بال 
  ؛المجموعة الدفتریة المستخدمة بالمؤسسة 
  ما إذا كان المكلف یقدم تصریحات ضریبیة من عدمه.  
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  الضریبي للحساباتفحص المرحلة : ثالثال المطلب
، برنامج محضر األعمال: كاألتيتتكون مرحلة فحص الحسابات ضریبیا من عدة نقاط       

  .الفحص الدفتريو  الفحص

  محضر األعمال: الفرع األول
في مجموعة من  ةبإثبات كل ما یطلع علیه كتاب المراجعتبدأ خطوات الفحص بأن یقوم       

  : یجب أن یتوفر فیه األمور التالیةالذي و  األوراق جرى العرف على تسمیتها محضر األعمال
 مع إیضاح  المؤسسةالمجموعة الدفتریة التي تحتفظ بها و  بیان النظام المحاسبي المتبع

 .عدد صفحات كل دفتر
 ؛الجردو  ل الخاصة بدفتري الیومیةاالطالع على بیانات التسجی 
 ؛تاریخ آخر قید بهاو  إثبات تاریخ بدء القید بالدفاتر  
 امةالمیزانیة العو  بشأن فحص بنود الحسابات الختامیة لمراجعتسجیل كل ما یقوم به ا، 

له من  یظهرالمحاسب عما و  كلفكتابة مالحظاته علیها مع االستفسار من المو 
ثبات هذه االستفساراتو  مالحظات على الدفاتر ٕ اإلیضاحات التي یتلقاها بالمحضر مع و  ا

ثبات التاریخو  المستندات التي یتم االطالع علیهاو  التأشیر على الدفاتر ٕ  ؛ا
 عادة فتحه مرة أخرى في الجلسة التي تلیها و  إقفال المحضر في نهایة كل جلسة فحص ٕ ا

الوضوح في و  مع مراعاة الدقة ،المكان الذي عقدت به الجلسةو  التاریخو  مع ذكر الساعة
و یجب مالحظة أن محضر األعمال یعتبر جزاء متمما لكتابة  كتابة هذا المحضر،

  .مراجعةتقریر ال

  برنامج الفحص : الفرع الثاني
عند فحصه لحسابات  مراجعیقصد ببرنامج الفحص الضریبي بیان الخطوات التي یتبعها ال     

یرى البعض اآلخر أن البرنامج غیر و  برنامج للفحصیرى البعض ضرورة وضع و  ،المؤسسة
بخطوات معینة، إال إننا نرى أن عمل برنامج للفحص ضروري في  مراجعمجدي ألنه یقید ال

شمول الفحص و  الكبیرة إذا كانت لها فروع متعددة الن ذلك یؤدي إلى توفیر الوقت المؤسسة
  .في فحصها مراجعلجمیع البنود التي یرغب ال

  الفحص الدفتري: ثالثالفرع ال
  : هماالتصریحات  صحة إلثبات في الفحص على طریقتین جبائیةن الوانیالق غلبأت نص  



اإلطار النظري للمراجعة الجبائیة : الفصل األول  
 

58 
 

إثبات ب الكفیلةوحدها  كلفجعل القضاء دفاتر الم :المحاسبیةاالعتماد على السجالت  - أوالً 
إدارة كما وضع األسس التي تنظم حق  ،الربح إذا استوفت الشروط التي تبعث على الثقة فیها

  . وحقها في االلتجاء إلى التقدیر دفاتر المكلف رفضالضرائب في 
 مستندات أمینةو  المستند إلى الدفاتر المحاسبیة التصریحهذه الطریقة تعتمد على        
 الشأن،القواعد المقررة في هذا و  مراعاة القوانینو  منتظمة وفقا لألصول المحاسبیة السلیمةو 
لنشاط لالضرائب عن حقیقة النتائج المالیة  إلدارة الضریبي الذي یقدمه المكلف التصریحیعبر و 

  .بتصریحهبسداد الضریبة على ضوء األرباح الواردة علیه الذي یزاوله كما انه یمثل التزام 
أرباحه تحدید علیها أن یبین األسس التي بني  المكلف هذا األساس یجب على وعلى      

ق من الصحة التحق مراجعیتعین على الو  أم ال،لسجالت محاسبیة منتظمة  سكاً كان ما اً سواء
 : الحسابیة لما ورد بالمجموعة الدفتریة من أرقام على سبیل االختبار من النواحي التالیة

  ؛ترحیلها من صفحة ألخرىو  التأكد من صحة مجامیع صفحات المجموعة الدفتریة 
   ؛الیومیة العامةإلى التأكد من صحة األرقام المنقولة من الیومیات المساعدة. 
  كذلك صحة نقل و  األستاذ دفتر التأكد من صحة الترحیل من الیومیة العامة إلى حسابات

 .األستاذ إلى الحسابات الختامیة دفتر أرصدة حسابات
منتظمة هو االقتناع الذاتي الر غیو  لتمییز بین الدفاتر المنتظمةمن المالحظ أن أساس او       

  : من ثم یجب أن تكون هذه الدفاتر كما یليو  ،لكي تصلح لألخذ بالنتائج الواردة بها
 ؛المعمول بهااألصول الفنیة عد المحاسبیة و القواممسوكة حسب  *
وقیدتها  المؤسسةالوثائق التي تثبت صحة العملیات التي قامت بها و  مؤیدة بالمستندات *

 .بسجالتها مع مراعاة الظروف التي یتعذر الحصول على مستند بشأنها
  : الدفاتر بإتباع األسالیب اآلتیة انتظامالتحقق من  جبائيال مراجعللویمكن 

 التعامل المختلفة اتیعتمد هذا األسلوب على تلقي البیانات من جه: المصادقاتأسلوب   - أ
هذا األسلوب یعتبر من األسالیب الهامة في و  الضریبیةلتصریحات مطابقتها مع ما هو وارد باو 

  1.الخ.....موردین بنوك، حكومیة،من مصالح  مع الغیر كلفینالكشف عن صحة معامالت الم
على تلك البیانات إنما یساعده على اكتشاف أوجه  جبائيال مراجعاعتماد ال المالحظ أن     

وبذلك  دفاتر،الما هو مدون ب معات المشار إلیها القصور عند مطابقة البیانات الواردة من الجه
   .عدمه دفاتر منالتكون هذه المطابقات وسیلة فعالة في الكشف عن مدى أمانة 

                                                             
1 -GERARD VALIN, J-F.GAVANOU, CUTTMANN, J.LE VOURC'H, CONTROLOR & AUDITOR, Dunod,Paris, 2006,P:165. 
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ألسلوب من التحقق من هذا ا من خالل جبائيال مراجعیتمكن ال: أسلوب الفحص االنتقادي  - ب
 المختلفة داخل النشاط ذاته،أمانة الدفاتر عن طریق التأكد من سالمة العالقة بین العناصر 

طبیعته واالطالع على الدفاتر اإللزامیة التي یجب على و  المؤسسةنشاط ل تهذلك بدراسو 
االحتفاظ بها بجانب الدفاتر المحاسبیة كما هو الحال في دفتر اإلنتاج بالنسبة للمصانع، ودفتر 

 بربط العالقة بین عناصر اإلنتاج المختلفة مراجعالشرطة بالنسبة لنزالء الفنادق، فقیام ال
  .ج النهائي یحقق من سالمة تلك العالقة بما یؤدي إلى التأكد من أمانة الدفاتر من عدمهو المنتو 

تكتنف هذه الطریقة عدة و  هي طریقة من طرق تحدید الربح الضریبي: طریقة التقدیر - ثانیاً 
كثیرا ما تلجا بعض فالضرائب،  إدارةصعوبات سببها نقص البیانات الدقیقة المتاحة لدى 

بتقدیرها جزافیا دون أن یكون  المؤسسةالضرائب إلى أسلوب التقدیر في تحدید أرباح  مصالح
 كما أن، ینةة مقبولة بحجة المحافظة على حقوق الخز ینإلى دلیل أو قر  اهذا التقدیر مستند

دارة و  المكلفین المغاالة في هذه التقدیرات یؤدي إلى حدوث الكثیر من المنازعات بین ٕ الضرائب، ا
التي نبهت فیها إلى ضرورة و  علیمات التنفیذیةتإلى إصدار العدید من ال هذه األخیرةمما اضطر 

  : مراعاة  ما یلي
  ة مقبولة تفادیا لما ینبدلیل أو قر عدم االلتجاء إلى أسلوب التقدیر إال إذا كان مؤیدا

 یؤثر على عالقة المصلحة بالمكلفینبما و  یترتب على التقدیر الجزافي من منازعات
 ؛الثقةو  التي یتعین تطویرها بما یدعم االحترام المتبادلو 
 ؛ضرورة مراعاة الدقة في جمع البیانات الالزمة لتحدید األرباح على أسس سلیمة  
 مع مراعاة أن یكون  المصلحةبیانات فین مع لالبیانات الواردة في تصریحات المك ةمقارن

 .یا على أسس موضوعیة سلیمة تمس أمانتهانرفض الدفاتر مب
الضرائب الدوریة التي تحدد نسبة الربح في نشاط ما، إدارة  بمنشوراتال یعتد ف أما القضاء     

موظفیها لحسن سیر و  الداخلیة بین المصلحة التعلیماتمن قبیل  تعتبر المنشوراتن هذه أل
رشادهم عما یجب علیهم إتباعه، ٕ من قبیل اللوائح تعد لیست تشریعات بل  إذن فهي العمل وا

  . المقررة أو القرارات الوزاریة المعمول بها

  تقریر نتیجة الفحص الضریبي مرحلة : الرابع المطلب
  : الفحص الضریبي مما یليتتكون مرحلة التقریر الخاص بنتیجة 

  .صیاغة تقریر الفحص ؛تبلیغ نتائج الفحص ؛مراجعة نتائج الفحص ؛الفحص لنتائجعداد اإل-
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  الفحص لنتائجعداد اإل: األولالفرع 
هو وعاء الضریبة الذي  ؤسسةلیس حتما أن یكون صافي الربح الذي أظهرته دفاتر الم     

 إدارةین ال یمسكون دفاتر بقصد تقدیمها إلى المكلفه سعرها، فالعدد األكبر من یطبق علی
إلى تحقیق أغراض عامة متمثلة في معرفة نتیجة  مسكهاالضرائب فقط، بل یهدفون من 

وقت من األوقات  مقدرة دائنیتهم أو مدیونیتهم في أيو  عملیاتهم آخر العام من ربح أو خسارة
الضرائب  إدارة أعوانومن هؤالء الغیر  المالي لمن یشاء من الغیر، وكذا بیان مركز المؤسسة

كانت مستوفیة للشروط و  المؤسسةعلى الدفاتر ثم فحصت حسابات اطالعهم الذین إذا تم 
بل تدخل  هو نفسه رقم الربح الخاضع للضریبة، هاالنظامیة، فإنها ال تعتبر أن الربح الظاهر ب

  .تؤثر على وعاء الضریبةالتي د النقص نتیجة تطبیق المواب تعدیالت بالزیادة أوبعض العلیه 
المستندات، أن و  بعد انتهائه من فحص الدفاتر جبائيال مراجعیجب على البناء علیه و      

ومدى إظهارها لحقیقة  كلفیحدد رأیه من ناحیة مدى أمانتها أي شمولها لكافة أوجه نشاط الم
 السلیمة مع مراعاة القوانینة یألصول المحاسبلمدى انتظامها من حیث الشكل وفقا و  أرباحه،

  .القواعد المقررة في هذا الشأنو 
الفحص الضریبي، یكون  تبلیغ نتائجقبل و  ما سبق انه بعد انتهاء عملیة الفحصمنخلص       

یعتمد  أن أي ،المؤسسةالضریبي أي الطریقتین یسلك في تحدید أرباح  مراجعقد وضح أمام ال
  .عن طریق التقدیر تأسیس الوعاءیلجأ في یرفضها و  النتائج التي أظهرتها الدفاتر أم

بعد دراسة  للمراجعتقریر نظامیة الدفاتر أمر متروك : المحاسبیة حاالت اعتماد الدفاتر - أوالً 
 مدى اتساعهو  المؤسسةما یؤیدها من مستندات مع األخذ في الحسبان طبیعة عمل و  الحسابات

نظام من ضرورة وجود  مالالكبیرة التي تستخدم عددا كبیرا من الع هاما تقتضیه طبیعة أعمالو 
الصغیرة التي یدیرها أصحابها بأنفسهم، فان المؤسسات عكس الحال ،رقابة داخلیة محكم 

 المراجععادة ما یقوم و  كلفها فوق طاقتها،یإمكانیاتها ال تسمح بإتباع نظام الرقابة الداخلیة التي 
  : ر في حالة توفر الشروط اآلتیةباعتماد الدفات جبائيال
 المحاسبیة المتعلقة بمدى انتظام الدفاتر الشروط-1
مجموعة المستندات التي تؤیدها وفقا لألصول و  مجموعة دفتریة مسكأن یسفر الفحص عن   - أ

 السیاساتو  سواء ما تعلق منها بطریقة ونظام القید وفقا للمفاهیم ،الفنیة المتبعة والمعروفة
بها، وجمیعها مؤیدة  الخاصة المحاسبیة السلیمة مع توفر الشروط الشكلیةالمبادئ و 

 .المبیعاتو  خاصة المشتریاتو  بالمستندات
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 سالمة نظام الرقابة الداخلیة، بحیث یمكن االطمئنان إلى القیودعن  الفحص أن یسفر  - ب
 .سجالتالعملیات الواردة بالدفاتر وعدم الشك في إخفاء أجزاء منها بعیدا عن الو 

التحقق من أن األسباب  على المراجع فیتعین ،الدفاتر في السنوات السابقة رفض تمإذا   - ت
 .المراجعةالدفاتر غیر موجودة في السنوات تحت من اجلها  رفضتالتي 

یراداتهاو  مبیعاتهاو  المؤسسةحسابات مشتریات  یتم إظهارأن   - ث ٕ ها المختلفة وفقا مصاریفو  ا
في دفتر الجرد السلع و  مع وجوب االحتفاظ ببیان البضائع ،أصولها الفنیةو  لقواعد المحاسبة

 .نهایتها مع بیان كیفیة تقویمهاو  على وجه التفصیل في أول كل مدة
 الك المحتسبتمقدار االهو  المختلفة یفر المصالمحاسبیة تفصیال ل أن تتضمن الدفاتر  - ج
إضافتها أو بالقانون  یسمحالتي  یفر اتحدید المص مراجعللحتى یتسنى  ،االحتیاطات المكونةو 

 . استبعادها من األرباح
 المحاسبیة المتعلقة بأمانة الدفاتر الشروط-2
 المؤسسةالحصول علیها من معامالت  تمالتي  معلوماتالأن یكون الفحص قد أسفر عن أن   - أ

التي  األشهرفي  محاسبیةوأن مراجعة القیود ال، بالدفاترقید ما هو ممع الغیر مطابقة ل
 .اختیرت للمراجعة قد أثبتت انتظام القید بالدفاتر وأمانتها

فإذا ظهر عجز في جرد آخر المدة ، أن یكون الفحص قد اظهر سالمة الجرد كمیة وقیمة  - ب
من ثم فان و  دل ذلك على وجود مبیعات مخفاة أو تخفیض في الجرد متعمد لتخفیض األرباح،

 .  ةینغیر أم تعدبالتالي و  المؤسسةرباح الدفاتر في هذه الحالة ال تظهر حقیقة أ
الربح المحققة في سنة أو سنوات  إجماليشي نسبة اأن یكون الفحص قد أسفر عن تم  - ت

مع مثیالتها في دفاتر و  في السنوات السابقة المؤسسةالفحص، مع النسبة التي تظهرها دفاتر 
 إجماليت في نسب ذات النشاط المماثل، فإذا أسفر الفحص عن وجود اختالفا المؤسسات

 .الربح المشار إلیها فال تعتمد الدفاتر إال بعد االقتناع بأسباب االختالف مع إثبات ذلك بالتقریر
أن القیود  ،أن یكون قد تبین عند مراجعة كشوف البنك وحسابات الصندوق في فترة ما  - ث

رصید الصندوق أن و  باقي العملیاتو  المقبوضاتو  بالنسبة للمشتریات المؤسسةمطابقة لحركة 
 .لم یكن دائنا في أي فترة خالل سنوات الفحص

لم  مخفیةقد أسفر عن عدم وجود أرباح  المؤسسةأن یكون فحص حساب جاري صاحب   - ج
 .ترحل لحساب األرباح والخسائر من عملیات مشاركة مع الغیر أو عموالت مستحقة
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 المؤسسةة نتائج أعمال بها كدلیل على صح المراجعتنع اقو  إذا توفرت جمیع هذه الشروط،ف
یحق و  جاز اعتماد الدفاتر، المؤسسةأمانتها في تبیان نتیجة األرباح الحقیقیة لكافة عملیات و 
مع أحكام  یتفقالخسائر وفقا لما و  حساب األرباح عناصرعلى  إجراء بعض المعالجات مراجعلل

إلى الوعاء الخاضع  مراجعكأن یرد ال یحر تصهو ما یسمي بتعدیل الو  القانون الضریبي،
  .اریفالمص عناصرللضریبة بعض 

 أن رفض دفاتر المكلفین یجب أن یكون مبنیاً : المحاسبیة حاالت عدم اعتماد الدفاتر- ثانیاً 
على أسس موضوعیة تتعلق بأمانتها، حیث تحرص مصالح الضرائب على إصدار العدید من 

  : الحاالت اآلتیةمعیبة في  تكونحیث  الدفاتر،التعلیمات في شأن رفض 
 بعیدة عن  التصریحاتبالتالي تكون و  ال تبین حقیقة األرباحمحاسبة غیر منتظمة و  مسك

  ؛الحقیقة
 محاسبیةلكن یشوبها التحایل عن طریق التالعب في القیود الو  منتظمةمحاسبة  مسك 

  .أو غیر ذلك، رغبة في تقلیل الربح الخاضع للضریبة وأعمال الجرد
مدعمة  الرفضكون أسباب ت، وجب أن المحاسبةمن فحصه إلى رفض  مراجعفإذا انتهى ال

  .الحقیقةباألدلة الكلیة التي تثبت عدم أمانتها أو بعدها عن 
 هو انتفاء الشروط التي یتعین توفرها العتمادها المحاسبیة أسباب رفض الدفاتر أهممن و      

  1:الدفاتر إجماال فیما یليیمكن تلخیص أسباب رفض و  ،السابق اإلشارة إلیهاو 
تكرار و  القواعد الفنیة المتبعة كعدم انتظام القیدو  المجموعة الدفتریة وفقا لألصول مسكعدم -أ

 .الكتابة بین السطورو  الشطب والكشط
الدفاتر في  رفضإذ أن ، الدفاتر في السنوات السابقة رفضتتوفر األسباب التي من أجلها -ب

العیوب التي كانت سببا لعدم  المؤسسةطالما تالفت  رفضهابعض السنوات ال یعني استمرار 
 .األخذ بنتائجها ما لم تتكشف أسباب جدیدة

كذلك عدم االحتفاظ و  مصادر اإلیرادات األخرىو  المبیعاتو  حسابات المشتریات إظهارعدم -ت
 .بیان كیفیة تقویمها نهایتها أوو  في أول كل مدة المخزوناتببیان 

مع الغیر على القید  المؤسسةالحصول علیها من معامالت  تمي الت المعلوماتعدم مطابقة -ث
 .بالدفاتر

                                                             
، كلیة التجارة، رسالة ماجستیر، المصریةمدى مسؤولیة مراقب الحسابات عن اإلقرار الضریبي طبقا للقوانین الضریبیة ، عادل كمال حسنین محمد - 1

  .54: ص، 1998، قسم المحاسبة والمراجعة ،جامعة طنطا
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عدم وجود و  وارد بالمستندات، هو كذا مخالفة القیود لماو  "كمیة وقیمة"عدم سالمة الجرد -ج
 .البیعو  الكثیر من فواتیر الشراء

حساب الصندوق في فترة معینة عن وجود اختالف عما هو و  أن تسفر مراجعة كشوف البنك-ح
 .أو أن یسفر الفحص عن أن رصید الصندوق في فترة ما دائن ،مقید بالدفاتر دون مبرر

ن كان و  ام الداخلة في الصناعةعدم تناسب كمیة اإلنتاج مع المواد الخ-خ ٕ هذا السبب ال ا
 .الدفاتر إال إذا وجد له مبرر رفضلیصلح وحده كأساس 

 بأسلوبوتحدید األرباح  ات المقدمةلتصریحالحق في عدم االعتداد با للمراجع في هذه الحاالتو 
  .التقدیر
 إلدارةوال یجوز  ،أهمیتها لغرض تحدید الضریبةو  أن للدفاتر حجیتها نخلص مما سبق      

فال یصح مطلقا  ،نظامیتهاو  الضرائب رفضها إال إذا استندت إلى أسباب جوهریة تمس أمانتها
ا أو كلف سهو االستناد إلى بعض العیوب الشكلیة أو األخطاء غیر العمدیة  التي وقع فیها الم

من ثم تصحیح و  نتیجة الجهل بمبادئ وأصول المحاسبة، طالما إنها أخطاء یمكن تصویبها
  .للمصلحة حق التصحیح أو التعدیل أن ماالنتائج ب

  الفحص ائجنت مراجعة: نيرع الثاالف
بعد أن ینتهي المراجع من عملیة الفحص یقوم بعرض الملف الضریبي للمكلف بالكامل      

  : على رئیس فریق عملیة المراجعة للتقریر عن نتائج الفحص متبعا الخطوات التالیة
لقاء نظرة عابرة على التصریحات السابقة و  بتصفح الملف، یبدأ رئیس فریق المراجعة: أوالً  ٕ ا

فضال عن أنه باالطالع ، أن الضرائب المستحقة علیها قد حصلتو  للتأكد من أنه قد تم فحصها
على أجزاء الملف الخاص بالسنوات السابقة مزایا عدیدة منها، أنه یمكن المراجع من معرفة 

بذلك و  علیها، التصریحالتي تم  حجم المعامالتریق التي یراجعها عن ط ؤسسةدرجة أهمیة الم
بما قد  ألمَّ و  ،في السنوات السابقة لسنة الفحصؤسسة بحالة الم شاملو  بشكل عامیكون قد أحاط 

رأیه بخصوص و  مالحظاته لیبديالربط أو التحصیل  اتیكون بها من وجود نقص في إجراء
 ؛كیفیة استیفائهاو  أوجه النقص

عن السنوات  تصریحاتهاأو  المؤسسة تصریحبعد ذلك بدراسة  ةالمراجعرئیس فریق یقوم : ثانیاً 
ن الضرائب المستحقة قد سددت،و  قد روجعت مكتبیا هایتأكد من أنو  السابقة ٕ یتأكد من أن و  ا

ذا كانت بعض و  ،جبائيقد شمل جمیع المرفقات التي نص علیها القانون ال التصریح ٕ بنود ا
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المراجع تضمن فحص وأن  ،یتأكد من أن هذا النقص قد تم تداركه فیجب أن، الحسابات مجملة
علیها  یستندن تحلیل األرقام المدمجة یعتبر دعامة من الدعامات التي ألالتحلیل المذكور، نظرا 

ولدراسة مرفقات التصریح أثر كبیر  ،الفحص نتائجمراجعة و  في مناقشة رئیس فریق المراجعة
المراجع لكافة النواحي  فحصنحو ضرورة التحقق من استیفاء  رئیس فریق المراجعةفي توجیه 

 ؛التدقیقالتي یجب أن یشملها 
میزانیة العلى  ؤسسةالقانوني للم المراجع، یجب أن تكون شهادة األموالبالنسبة لشركات و : ثالثاً 

، محل فحص المراجع، للتأكد من أن التحفظات الواردة بها لیس لها اثر من الناحیة الضریبیة 
ال و  بمعالجة التحفظ من الوجهة الضریبیة، الجبائيأو لها هذا األثر وقام المراجع  ٕ رئیس أشار ا

 ؛إلى ذلك في مالحظاته على تقریر الفحصفریق المراجعة 
المرفق صورها بالملف حتى  ؤسسةباالطالع على عقود المرئیس فریق المراجعة یقوم : رابعاً 

دید ما یستتبع ذلك من تحو  ،للوضع القانوني الوارد بها المراجعیتأكد من سالمة معالجة 
على العقود المذكورة، یتمكن من مراجعة  هفضال عن أنه بإطالع، خضع لهاالضریبة التي ت

 یتضمنهایمكنه من إبداء الرأي في كثیر من المسائل التي قد و  لتقریرنسب توزیع الربح الواردة با
 ؛الخ.. .التبلیغ كموضوع األعباء العائلیة

بعد ذلك على التبلیغ نفسه، فیتأكد أوال من رئیس فریق المراجعة تنصب مراجعة : خامساً 
ومن أن ، هاستیفائه للشروط الشكلیة من ناحیة توقیع المراجع علیه ووضع التاریخ في آخر 

نوع النشاط قد جاء مطابقا و  سنوات الفحصو  القانوني المؤسسة وضعل معد التبلیغ وصف
 دفاتره،و  لطریقة التي عالج بها المراجع حسابات المكلفته على اللحقیقة، ثم یركز بعد ذلك عنای

 الحسابات المختلفة عناصر االختبارات التي أجراها علىو  كیفیة عرضه لطریقة الفحصو 
 ؛الدفاتر المحاسبیةاألسباب التي تدعوه للتقدیر أو اعتماد و 

من أن المراجع لم یكتف بذكر سبب واحد رئیس فریق المراجعة یجب أن یتضمن تقریر : سادساً 
  ؛االلتجاء إلى التقدیرو  رفضاللرفض الدفاتر مع ضرورة تعداد جمیع أسباب 

في  جبائيال جعاأن یزن الطریقة التي لجأ إلیها المر  رئیس فریق المراجعةیجب على : سابعاً 
  .مدى سالمة أساسها للوصول إلى حقیقة أرباح المكلفو  التقدیر
أن یتأكد من صحة معالجة المراجع للمصاریف العامة رئیس فریق المراجعة یجب على : ثامناً 

المصاریف الواردة في تعلیمات المصلحة مع مقارنة و  قوانین الضرائبو  طبقا لقواعد المحاسبة
 یستدعي المناقشة اریفمن المص عنصرحتى إذا تبین له أن ، المعتمدة في التبلیغو  لتصریحا
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ة تحلیل بنود المصاریف استیفاء المناقشة مع مراعا الجبائي مراجعلم یناقش طلب من الو 
الضریبي لقلة قد تمر على المراجع و  ال تعتمد ضریبیا، عناصرإذ كثیرا ما تخفى ، المجملة

 .   خبرته أو لضیق وقت الفحص أمامهو  درایته
  التبلیغ بنتائج الفحص : لثالفرع الثا

الضرائب  إدارةواستقرار  رئیس فریق عملیة المراجعةالفحص بمعرفة  تحدید نتیجةبعد       
تعین لتصریح ، فإن رأت المصلحة تصحیح اكلفبین نتیجة عملیات المالوعاء الذي یعلى 
ن تدعوه إلى ، و الوصولب إشعارمع  اموصى علیه برسالةبذلك  كلفأن تخطر الم علیها ٕ ا

تاریخ  من وذلك خالل شهر موافاتها كتابة بمالحظاته على التصحیحات التي أجرتها
  1.أو أربعون یوما بالنسبة للمراجعة المعمقة) حال المراجعة األولیة(االستالم

 المصلحةوصلت وتمالحظاته خالل المدة المحددة،  ةمتضمنكتابیة  إجابة كلفم المفإذا قدَّ      
سلم بوجهة نظر المصلحة و  سواء قبلت كل مالحظاته أو بعضا منها ،إلى اتفاق على التصحیح

ویتم  )األوراد(الجداول الضریبیة  إصدار یتمو  الربطفي البعض اآلخر، فهنا تتخذ إجراءات 
بة هو قبول یكون أساس ربط الضریو  مباشرةالدال على صدورها إلشعار با ر المكلفخطاإ

  .بعد التصحیح المصلحة إلقرار المكلف
لم یتم االتفاق بین الطرفین و  المصلحة بعض مالحظاته دون البعض اآلخر قبلت أما إذا   

ة من واقع یالضریب اعتمدت األسس، رفضت المصلحة جمیع مالحظات المكلفعلى البقیة أو 
أن یطعن في هذا التقدیر  هل، و بقیمة الضریبةخطر المكلف أو  المصلحةى علیه رأي ما استق
   .آجال محددة قانوناخالل 

 المكلف شعارالقیام بها بعد إ جبائيال المراجعو جدیر بالذكر أن هنالك واجبات یتعین على 
  : هيو  بنتیجة الفحص

  من مشتریات المؤسسة  األخرى بمعامالت كبار المتعاملین معالجبائیة  المصالحإخطار
 ؛في الوصول إلى حقیقة أرباحهم لمساعدتها مراجعةخالل سنة أو سنوات ال أو مبیعات

   من مالحظات بعد االنتهاء من فحص الدفاتر  جبائيال مراجعلل یظهرما  تدوینیفضل
بنتیجة الفحص، على أن یتم التأشیر أمام  كلفإخطار الم حتى ال یغفل إحداهما فور

  .الحینفي  استیفائها بما یفیدكل مالحظة 
  

                                                             
  .من قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره 20-19المواد أنظر -  1
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  صیاغة تقریر الفحص: رابعالفرع ال
خطار المكلف ب       ٕ لمراجعة، یعكف رئیس فرقة ل النهائیة نتائجالبعد انتهاء الفحص وا

  .حیث یعتبر هذا التقریر ثمرة عملیة المراجعة، المراجعة على صیاغة تقریر المراجعة الجبائیة
ُ  طریقه عن الذي الملف في تتمثل تّقریرال فصیاغة  هذا یتضمن أن ویجب مهمته، المراجع نهيی
  .المراجعة نتائج وتقییم اإلجراءات احترام من بالتأكد تسمح التي والمبالغ كل المعلومات التقریر
ُ  أنرئیس فریق عملیة المراجعة  على یجب فإنه ذلك على وقیاسا ِ ی  كافة یحوي وافیاً  تقریراً  دع

فیه  یبین بحیث ،المراجعة عملیة من االنتهاء عند المحاید الفني رأیه عن تعبر المعلومات التي
للمبادئ  ومخالفة ضعف نقاط من وجده وما المحاسبي النظام وطبیعة المكلف عمل طبیعة

 ثم یبدي ومن علیها، حصل التي اإلثبات أدلة ویبین الجبائیة وللتشریعات واألعراف المحاسبیة
 المراجع تقریر كان كلما أنه إذ ،جبائيبالتشریع ال االلتزام ومدى المالیة البیانات صحة حول رأیه

 مهنة وأصول المحاسبیة األصول إلى یستند علمي وبأسلوب مهنیة بطریقة معدا جبائيال
ً سوا كافة لألطراف إقناعاً  أكثر كان التدقیق، كلما  أو الجهات أو المكلفجبائیة ال المصالح ء

 دون الطعن بالتعدیل یقبل المكلف یجعل قد وهذا ،جبائیةال بالمنازعات المختصة القضائیة
ذا المحاكم، بالقرار لدى ٕ  وال تحتاج وسریعة سهلة ستكون التقاضي عملیة فان بالقرار طعن وا

ا مدعما سیكون شيء كل ألن والتحري البحث من للمزید ً  من وكل نقطة قویة إثبات بأدلة ومعزز
  .التأویل یحتمل ال بشكل توضیحها سیتم التعدیل نقاط
 أن یرسل تقریر المراجعة مدعما بنسخ من ةالمراجع ةرئیس فرق وفي األخیر یجب على      
  .للمقاطعة الوعاء ومفتشیة لمراجعات،ل والمركزیة الجهویة المصالح إلىقیق دالتو  الفحص وثائق
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 الفصل خالصة
اإلطار النظري للمراجعة الجبائیة المطبقة من طرف مصالح  الفصل هذا نا فيتناول      

 مراجعةمفاهیم عامة وأساسیة حول  إعطاءمن خالل  ،الضرائب على المكلفین بالضریبة
 عملیة العمل المهني هيالمراجعة من وجهة نظر  أن إلىخلصنا و  الحسابات والمراجعة الجبائیة

 والبیانات المحاسبیة المثبتة بالدفاتر، المنظم ألنظمة الرقابة الداخلیة االنتقاديالفحص (
رأي فني محاید عن مدى  إبداءبقصد  ،التي تراجع حساباتها ؤسسةالقوائم المالیة للمو  السجالتو 

وعن مدى داللة القوائم المالیة أو الحسابات  ،صحة أو دقة هذه البیانات ودرجة االعتماد علیها
   ).عن نتیجة أعمالها من ربح أو خسارة وعن مركزها المالي ؤسسةالختامیة التي أعدتها الم

 هاالمرحلة الجوهریة في عملیة المحاسبة الضریبیة عن طریقفهي  المراجعة الجبائیة أما      
 الضریبي، للتصریحعند إعداده  جبائيلالقانون لتحقق من مراعاة المكلف ألحكام متطلبات اایتم 

أنه ال توجد و  على خضوعها جبائيلكافة العملیات التي نص القانون ال هذا التصریحو شمول 
  .تم إغفالها عمدًا أو بحسن نیةو  أیة عملیات یجب خضوعها

 مركبه إجرائیة عملیه أنها، العملیة الممارسة خالل منالجبائیة  للمراجعة الباحث مفهومف      
 ومقدمه السابق للعمل نتیجة األعمال من عمل كل ویعتبر زمنیا، متعاقبة أعمال عدة من تتكون
 المحاسبیة الفترة خالل المالیة البیانات إثباتب المؤسسة قیامف، یلیه الذي لعملبا للقیام قانونیه
 فان وبالتالي ،الضریبي التصریح لتقدیم نتیجة تعتبر التي المالیة التقاریر إلعداد مقدمه تعتبر

 التصریح ضمن المقدمة المالیة القوائم عدالة من أیضا التحقق إلى یهدف جبائيال مراجعال
 علیها، المتعارف التدقیق قواعد من قواعدها المستمدة الضریبيالفحص  أسالیب مستخدما
 .أخرى ومعاییر قواعد إلى باإلضافة

من  التحقق هدفها والتي جبائيال المراجع عمل مجاالت أن ؛سبق مما الباحث ویستنتج      
 لألصول وفقاالمؤسسة  أعدتها التي الفحص موضوع الفترة عن الوعاء المصرح به صحة

 هي السائدة، جبائیةال القوانین مراعاة إلى باإلضافة علیها، المتعارف التدقیق المحاسبیة وقواعد
 یحقق وحتى منهما، لكل الهدف باختالف الحساباتمراجع  اهتمامات مجاالت تقریبا نفس

یستخدمها المراجع  التي واإلجراءات األسالیب نفس یستخدم فإنه أهدافه الجبائي مراجعال
المراجعة  أهداف وطبیعة تتفق التي األخرى األسالیب بعض استخدام عن فضالً  ،الخارجي

  .جبائیةال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

الفصل      
 الثاني
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   : تمهید   
       ُ  ضریبي نظام أي في المستعملة ةیالضریب األدوات  لنجاح مقیاسا الضریبیة الحصیلة عدت

 التنمیة تحقیق إلى تهدف التي العامة النفقات تغطیة في یسهم الذي النهائي نتاجه أنها إذ
 عند وصاخص الضرائب تحصیل إجراءات لتعدیل وأخرى فترة بین الرجوع یجب علیهو ، والرفاهیة

  . المطلوب بالشكل لتوفیرها ضماناو  لألموال مصادر إلى الحاجة ظهور
 ال نتائج من لها لما المالیة التشریعات في كبیرة وأهمیة متمیزة مكانة تحتل الضرائبف      

 .المجاالت مختلف في أهداف من تحققه ما إلى باإلضافة، العامة یزانیةالم دعم في بها یستهان
 بد فال، والجبایة التحصیل عملیات تسهیل من، ضریبي نظام أو تشریع أي تمكنی وحتى      

، المكلف لظروف ومالئمة، مناسبة صیاغة ومصاغة محكمة التشریع هذا مواد تكون وان
  .الضریبة فرض لقواعد وفقا وذلك، والتحصیل الجبایة بموضوع یتعلق فیما وخاصة
، أخرى إلى دولة من جبائيال التشریع باختالف وتتعدد، الضریبة تحصیل طرق وتختلف      

 یتم فقد، للضریبة الخاضع الدخل طبیعة حسب أو، المكلفین طبیعة باختالف أیضا وتختلف
المباشر  دفعال خالل من أو، المنبع من االقتطاع أو، التسبیقات طریق عن الضریبة تحصیل

 .الضریبي التصریح تقدیم عند لضریبةل
 والتعرف، للضریبة المنشئة الواقعة تحدید یتم أن بعد، وجبایتها ضرائبال تحصیل ویتم      
 تحصیلها المراد المستحقة الضریبة قیمة حساب بخصوص أما، للضریبة الخاضع الدخل على

وفق ما تنص علیه  المكلف دخل بفئات العالقة ذات الضریبة لمعدالت وفقاً  یتم فانه، وجبایتها
  .الجبائیةالقوانین 
سنتناول في المبحث األول ، مباحثأربعة  إلى فصلال هذا تقسیم سیتمن هذا المنطلق م      

األسس القانونیة التي تبرر ، أهدافها، خصائصها، لها تعریفإعطاء ماهیة الضریبة من حیث 
لدراسة التنظیم  سنتطرق المبحث الثاني وفي، أهم التصنیفات التي تمیزها إلى إضافةفرضها 

حساب ، وعائهاالضریبة بدایة من تحدید  تمر بها المراحل التيي مختلف الفني للضریبة أ
 أما المبحث الثالث فسنستعرض فیه مختلف طرق، العمومیةجبایتها للخزینة  أخیراً قیمتها و 

من طرف  المتخذة جبریةوضمانات تحصیل الدین الضریبي إضافة أهم اإلجراءات الودیة وال
أما المبحث الربع فسنتناول فیه بالدراسة والتحلیل لواقع ، هذا الشأنفي  یةاإلدارة الجبائیة الجزائر 

  .التحصیل الضریبي في الجزائر
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   مفاهیم أساسیة حول الضریبة : المبحث األول
       ُ  أدوات من أداة الحدیثة للدولة والسیاسیة االقتصادیة التطورات ظل في الضریبة عدت

 كان الذي، الحصیلة هدف أو الهدف المالي تحقیق على دورها یقتصر یعد فلم، المالیة السیاسة
 .القدم منذ فرضها في األساس هو

 النظام كان مهما االقتصادیة الحیاة في مهم دور الحاضر الوقت في للدولة أصبح فقد      
، النمو طور في أم متقدمة، اشتراكیة أم رأسمالیة الدولة هذه أكانت سواء السائد فیها االقتصادي

والتنمیة  االقتصادي االستقرار في الدولة أهداف لتحقیق كبیرة أهمیة للضرائب صبحأ حیث
 .االجتماعیة والعدالة

 التي النظریة المرتكزات مختلف وكذا، وخصائصها الضریبة مفهوم تحدید، یتعین وعلیه      
  .افهاوأصن أهدافها ومختلف تحكمها التي المبادئ إلى إضافة، فرضها في للدولة الحق تعطي

  هااتالضریبة وتصنیف مفهوم:األول المطلب
وجهات النظر التي وردت لتعاریف سیتم من خالل هذا المطلب عرض وتحلیل مختلف     

لضریبة، فضًال عن تحلیل مختلف مراحل ظهور وتطور هذا المفهوم، باإلضافة إلى التعرف ا
   : على النحو اآلتي ، وهذاإلى مختلف تصنیفات الضریبة استنادًا إلى معاییر متعددة

  الضریبة مفهوم : الفرع األول
فعندما لم تكن التجمعات البشریة قد نشأت بعد لم ، إن مفهوم الضریبة لم یكن واحدا دائما     

وقد تمیز هذا العصر بأن هناك اكتفاء ذاتي وظروف معیشیة ، یكن أي نوع من الضرائب
وبالتالي فالفرصة لم تكن مهیأة لوجود  ،وعدم وجود أیة عالقة مشتركة بین الناس، بسیطة

ولكن مع تطور حیاة اإلنسان واستقرار الجماعات البشریة ظهرت الحاجة إلى توفیر ، الضرائب
ورافق ذلك ظهور السلطة التي تعهدت ، الحمایة واألمن الداخلي والخارجي لهذه الجماعات

، اق على احتیاجات المجتمعاتوبالتالي ظهرت الضرائب لغایة اإلنف، بتوفیر األمن والحمایة
ومن ذلك نالحظ أن ظهور الضرائب كان مرافقا ، وكانت السلطة هي الجهة المخولة بجمعها
  . لوجود الدول واستقرار المجتمعات وتطورها

اقتصادیة واجتماعیة  في نواحي الحیاة وظهور احتیاجات مختلفة لإلنسان ومع التطور     
قیق التنمیة في شتى المجاالت وظهرت أهداف مختلفة لها اهمت الضریبة في تحس ،وسیاسیة
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مع سعي دائم من قبل الحكومات في دول العالم لتوفیر األموال الكافیة من التحصیالت 
   . الضریبیة لتأدیة االلتزامات

ولتخیل التطور الذي وصل إلیه المفهوم الضریبي في هذا الوقت یمكن أن نالحظ ظهور      
وهو من الوسائل  :التخطیط الضریبيومنها ، ادیمیة مرتبطة بالعمل الضریبيمفاهیم مهنیة وأك

حیث تساعدها في إتباع سیاسة ، التي تستعملها اإلدارة الناجحة لالستفادة من المزایا القانونیة
استثماریة مفیدة سواء أكان ذلك بالموجودات الثابتة أم االستثمارات المالیة أو حتى تقلیل مبلغ 

 الفجوة الضریبیة ومن المفاهیم كذلك مفهوم، 1ة بأكملهاأو تجنب الضریب الضریبيااللتزام 
، تصریحاتهم االختالف بین الضرائب التي یقوم المكلفون بسدادها فعال من واقع: والمقصود بها

مفهوم الضریبة بظهور تطور ربط ف، 2الحقیقیة أرباحهمیسددوها على  إنوالضرائب التي یجب 
للعمل الضریبي یعني أن الجانب النظري لهذا العلم قد بدء باالتساع مصطلحات جدیدة 

  . والتكامل مما یؤدي انعكاس ذلك التطبیق المهني
في مجملها   أنها تتفق لضریبة إالتناولت ا التعاریف التي تعدد رغم: الضریبة تعریف -أوالً 

 .االقتطاعات من غیرها عن هاتمیز  التي الخصائص من مجموعة على
فین بصورة من تجبیهو  الدولة تفرضه المال من أنها مبلغ على" الضریبة عرفت  المكّل
 3".فقط الدولة تدخل سبیل وفي العمومیة النفقات تغطیة سبیل في مقابل ودون نهائیةو  إجباریة

 تغطیة في منهم مساهمة المكلفین على الدولة تفرضه المال من بأنها مبلغ تعرف كما
 باعتبارهم الضریبة دفع مقابل ،خاص نفع علیهم یعود أن دونو  ائیةنه نفقاتها العامة بصفة

 4" العامة للخدمات مشتركة تهدف منظمة سیاسیة في متضامنین أعضاء
 به تقوم، جبري اقتطاع الضریبة  "Michel Dran"دران میشال األستاذ قد عرفهاو 
 5."بإنصاف بینهم فیما ،العامة األعباء ثقل توزیع قصد، األفراد أموال على العامة السلطة

                                                             
أربد للبحوث ، دراسة میدانیة على الشركات األردنیة المساهمة في قطاع الخدمات، التخطیط الضریبي، عبد الناصر نور ومحمود إبراهیم -1

  ).47 – 13(ص ص ، 1999، أربد، لد األول العدد الثانيالمج، والدرسات
دراسة تطبیقیة على شركات  "بین الممولین واإلدارة الضریبیة تقویم سیاسات الفحص الضریبي وأثارها على الخالفات ما، أمین السید لطفي -2

  ).819 -771( :   ص، 1992، جامعة عین شمس، لثانيالعدد ا، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، "السیاحة مع إطار محاسبي منهجي مقترح 
 :   ص، بیروت، 1983، للطباعة والنشر العربیة دار النهضة، العمومیة والواردات النفقات، الموازنة )مقارنة دراسة( العامة المالیة، عواضة حسن - 3

430.  
  .98: ، صاألردن، 2000-1999، 1ط، األردني للتشریع وفقاً ، یةوتطبیقاتها العمل الضریبي والتشریع العامة المالیة، حصاونة جهاد سعید -4

5- J. Alescandre, Droit fiscal algérien OPU Alger 1990, p: 26. 
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 نقدي طاعقتا بوصفها"Gaston Jése"الباحث به جاء ما شهرة المفاهیم أكثر ومن
  .1 العامة األعباء تغطیة بقصد مقابل وبال بطریقة نهائیة األفراد على السلطة تفرضه

 مباشرة الدولة تقتطعه المال من مبلغ الضریبة " بأن یرى M. Duverger األستاذ أما
 ُ   2."الدولة  أموال من مباشرةال غیر صفةالب تتسم التي المالیة االقتطاعات بعض عن امیزهلت

 مقابل دون الدولة به تقوم، مالي بأنها اقتطاع" : الضریبة فقد عرف المحجوب رفعت أما
  3.عام نفع تحقیق بغرض وذلك "بدفعها خاص نفع تحقیق دون أي، لدفعها خاص

 یعتبر الضریبة مصطلح :بأنها اإلسالمي يالمال الفكر في الضریبة كما عرفت
 "الفعل االختصاص أهل استخدم فقد، اإلسالمیة العربیة الجبایة تاریخ في أصیالً  مصطلحاً 

ضرب " التالیة  العبارات الخراج كتاب تضمن حیث، الجبائي االقتطاع توظیف قرین  "ضرب
 والوالیات السلطانیة ألحكاما كتاب في ورد ما وكذلك 4الجزیة علیهم أضرب"، "الجزیة علیهم
 یؤدونه خراج علیها یضرب"، "...علیها یضرب بخراج..." عبارات في الحال هو مثلما، الدینیة
  .5"علیها إخراج المضروب قدر"، ...عنها

 على یضربها، الجبایة من أنواعاً  الدولة صاحب فیستحدث" 6المقدمة تضمنت كما
في  نجد ولذلك، العربیة الجبایة لغة في واستقر، بةالضری مصطلح ظهر هنا ومن، "...المبیعات

 والجزیة األرصاد في تؤخذ التي الضرائب واحدة" الضریبة بأنر منظو  البن العرب لسان
 واالسم...ضرائب على وتجمع مفعولة الضریبة... غلته وهي العبد ضریبة ومنه، ونحوها
 على یفرض ما الضریبة" فیه اءج الذي، الوسیط المعجم في المصطلح نفس نجد كما7 ."ضریبة

  8 "واألحوال القوانین باختالف ویختلف للدولة والدخل والعمل الملك على

                                                             
    .15 :   ص ،عمان ،1997، 02ط، والتوزیع للنشر المسیرة دار محاسبتهاو  الضرائب، العكشة عودة وائل، صیام زكریا ولید - 1

2 -Maurice Duverger, élément de fiscalité, édition Terne, P.U.F, Paris, 1956, P:   99. 
   88 :   ص1966 ، بیروت، العربیة النهضة دار، العامة المالیة، المحجوب رفعت - 3
  .28:   ص، ه 1352  السلفیة المطبعة، "الخراج كتاب" إبراهیم ابن یعقوب یوسف أبي  - 4
  .232 و 161 ص، بیروت، العلمیة الكتب دار، "الدینیة والوالیات السلطانیة كاماألح"  الماوردي علي الحسن أبي  - 5
  .218  : ، ص1993 ط، بیروت، العلمیة الكتب دار، خلدون ابن مقدمة  :   خلدون ابن الرحمان عبد  - 6
  . 2565: ، ص1981، القاهرة، المعارف دار، 3  ج، منظور البن العرب لسان، منظور ابن - 7
  .559 ص،  1986 ط، القاهرة، 2  ج، "الوسیط المعجم" العربیة اللغة ممعج  - 8
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 االقتطاع في هاما ركنا الذهن في یثیر، العربیة الجبایة لغة في الضریبة مصطلح" یكون وهكذا
 ضرب ما الضریبة منظور البن العرب لسان في ورد حیث "الجبریة السلطة هو" الجبائي

 1 ...سیفبال
 النظر وجهات اختالف حسب، الضریبة لمفهوم التعاریف من العدید نااستعرض أن بعد      
 نستطیع فإننا المفهوم هذا عرفه الذي التطور وحسب، العامة المالیة علماء قبل من، حولها
 : العام التعریف هذا تقدیم

 بصفة مقدرة تشریعیة قانونیة لقواعد وفقا، وتستوفیه الدولة تفرضه مالي اقتطاع هي الضریبة"
 بقصد، االقتطاع هذا دفع في، التكلیفیة لمقدراتهم وفقا، المكلفین على وتفرض، ونهائیة إلزامیة
 االقتصادیة مناحیه جمیع في وتطویره المجتمع لخدمة والهادفة، للدولة العامة النفقات تغطیة

 ."العام بالنفع المجتمع أفراد لك على یعود بما، وغیرها والثقافیة والبیئیة واالجتماعیة
 االقتطاعات كل" یشمل الذي، الجبائي النظام وجوهر محور هي لذلك وفقا فالضریبة      

 الجمركیة الرسوم إلى إضافة ضرائب شكل غالبا تأخذ والتي الدولة طرف من المطبقة اإلجباریة
  . "األخرى االقتطاعات من وغیرها االجتماعیة واالشتراكات

، للضریبة التالیة خصائصال تحدید یمكن، التعاریف هذه خالل ومن :الضریبة خصائص- ثانیا
  2 : یلي كما
 وذلك، وذلك خالفا لما كان یسود قدیما حیث كانت الضریبة تفرض عیناً  :التزام نقدي -1

 أخذتالسیاسي و  الجتماعياو  ولما ظهر التقدم االقتصادي. نتیجة لعدم سیادة االقتصاد النقدي
  . بة صفة االستقطاع النقدي من مال المكلفالضری

 تتمتع التي السیادة أعمال من عمال یعدان وجبایتها الضرائب فرض أن أي:فریضة جبریة -2
السلطات العامة هي التي تحدد مقدار الضریبة  أنبل ، المكلف لیس حرا في دفعهاف الدولة بها

  . وكیفیة دفعها
تلغى  أوتعدل  أوتفرض  أنحیث المبدأ ال یمكن  الضریبة من أن:تفرض من قبل الدولة -3
 إالفال تستطیع  ،القانون أحكامذ تقوم بتنفی جبائیةال فاإلدارة، التشریعیةمن قبل السلطات  إال

تكون  أنولذلك یجب  .المختصةتحصیل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات و  جبایة

                                                             
  .2565:ص، ذكره قبس مرجع، منظور ابن - 1
  .4: ، صعمان األردن، 2008، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، المحاسبة الضریبیة، عدي حسن عفانة، عادل محمد القطاونة - 2
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 والقضاء یجب ان یكون رقیبا على، ة للفردكما هي ملزم، زمة للدولةلم ين الضریبالقانو  أحكام
   . للتعسف للضوابط ومانعاً  للعدل وواضعاً  إحقاقامخالفة  أي
تفرض الضریبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا :كلفینمتفرض وفقا لمقدرة ال -4

لیفیة قدرتهم التكموفقا ل األفرادم األعباء العامة بین یفالضریبة هي طریقة لتقس، لمقدرته المالیة
یسهم كل أعضاء  أن أي )العدالة الضریبیة(وهذا ما نادى به آدم سمیث بقاعدة ، على الدفع

ویبرز هنا مفهوم الطاقة ، المجتمع في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النسبیة على الدفع
   . آثار سلبیة إحداثوهي ما یمكن اقتطاعه كضریبة من دون : الضریبیة

، عنها رجوع بصورة ال المكلف من وتجبى الضریبة تفرض:نهائیة رةبصو  تجبى الضریبة -5
 .اإلجباري عن القرض یمیزها ما وهذا

، به یحصل مقابلها على نفع خاص المكلف الذي یدفع الضریبة ال إن: تفرض بال مقابل -6
دافع الضریبة ال یستفید  أنولیس معنى ذلك . في المجتمع اً فهو یدفع الضریبة بصفته عضو 

الموارد الضریبیة على  إنفاق من بل العكس من ذلك انه یستفید بصفته واحد من الجماعة، امنه
 . المرافق العامة

 التضامن بموجب تجبى الضریبة أن بما:العام النفع تحقیق إلى دفته الضریبة -7
    1.العام النفع تحقیق إلى دفته كونها في خاصیة تتجلى ثمة فإن األفراد بین االجتماعي

عند تناول تعریف الضریبة یجب : المدفوعة للدولة األخرىالمبالغ بین الضریبة و  ةفرقالت- ثاثال
أو إحدى هیئاتها  ولةالبعض یخلط بین مجموعة من المبالغ التي تدفع للد أن إلىنشیر  أن

   2: ومن هذه المبالغ  ، مفهوم الضریبةوبین  -لها  إیراداتتعتبر التي و  – العامة
بارة عن مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جبرا من المكلف مقابل تقدیم خدمة معینة ع وهو:الرسم -1

وفي . رسوم ترخیص المركبات، رسوم القضاء، رسوم المهن: له بهدف تغطیة نفقات الدولة مثل
فانه یختلف  ، حین یتشابه مع الضریبة في انه یدفع بشكل نقدي بقصد تغطیة النفقات العامة

مباشر مقابل  فع نتیجة خدمة مباشرة تقدم للمواطن بینما الیوجد مردودعنها في كون الرسم ید
  . دفع الضریبة

بمناسبة  اإلتاوةتحصل ، عكس الضریبة التي ال تدفع للحصول على مقابل مباشر:اإلتاوة -2
مة ، هي اختیاریة حیث یلزم دفعها إذا ما تم استعمال المواطنین للخدمة المرتبطة بها، خدمة مقدّ

                                                             
  .13-12 :ص ص، 2010، الجزائر، الدولیة الزرقاء الصفحات مؤسسة، والدولیة الوطنیة الضرائب، نصیرة یحیاوي بوعون - 1
  .6: ، صذكرهبق ونة، عدي حسن عفانة، مرجع سعادل محمد القطا -  2
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 إتاوة : مثال. الخدمة المستفاد منهاو  المدفوع اإلتاوةیوجد بالضرورة تناسب فیما بین مبلغ كما ال 
  .الخ.....حق استغالل خط هاتفي

من المكلف نتیجة ارتكابه  وهي عبارة عن مبلغ من المال تتقاضاه الدولة جبراً :الغرامة -3
لدولة أو أحد مؤسساتها ومن ن اعلتعلیمات الصادرة لقیامه بعمل مخالف  أو، مخالفة قانونیة

تتشابه مع الضریبة بكونها و . جاریةمخالفات التال، الصحة اتمخالف، السیر اتمخالف:أمثلتها
 أوببعض األعمال  القیامن الغایة منها ردع المكلف عن أوتختلف عنها ب، تدفع جبرا للدولة

  . الجتماعیةاو  للضریبة عدد من األهداف المالیة واالقتصادیة أنفي حین  األفعال
هي أعباء مالیة تتحملها السلع والبضائع بمناسبة مرورها عبر الحدود من :الحقوق الجمركیة-4

أو ) حق الدخول( إقلیم نحو إقلیم آخر حیث تحصل على السلع المستوردة نحو اإلقلیم الوطني 
خراجها یستحق دفعها عند المرور عبر الحدود وال یتم إ، )حق الخروج(المصدرة نحو الخارج 

، أنظمة اإلعفاءات(غیر أنه توجد استثناءات .من محالت الجمارك إال بعد دفع هذه الحقوق
 .)دفع مؤجل مقابل بعض الضمانات( الجمركیة أو تسهیالت خاصة بدفع الحقوق) تعلیق الدفع

فیكون بتطبیق معدّل منصوص علیه في التعریفة  الحقوق الجمركیة أما عن طریقة احتساب
  .على قیمة السلع المستوردةالجمركیة 

 هي مختلف االقتطاعات اإلجباریة المؤسسة من خالل قانون المالیة:اه الضرائبشبأ-5
أي هي مؤسسات ، المحصلة لفائدة الهیئات العمومیة من دون الدولة أو الجماعات المحلیةو 

ة معینة أو خدمة عمومیة، ذات طابع صناعي ّ به تختلف شو . تجاري أو إداري تؤدّي مهم
ّ و  الجبایة عن الضرائب في كون عدم صبّ حاصلها في الخزینة العمومیة في  ربالتالي ال یقد

یذهب : مثال، كما أن دفع رسم شبه الجبایة یكون مقابل خدمة محددة. المیزانیة العامة للدولة
میزانیة المركز الوطني لمبلغ الرسم للحصول على وثیقة السجل التجاري من طرف التاجر 

  . التجاريللسجل 
 ، خدمة تقدمها الدولة أووهو مبلغ یدفع للدولة في سبیل الحصول على سلعة  :العام الثمن -6

ویكون غالبا الثمن المدفوع مساویا لقیمة  ، ومثال ذلك خدمة االتصاالت التي تقدم للمواطنین
ویتشابه . وقد تحقق الدولة بعض األرباح وقد تقدمها بثمن یقل عن الكلفة، الخدمة أوالسلعة 

ویختلف في كون الثمن یدفع ، كلیهما یدفع للدولة بشكل نقدي أنالثمن مع الضریبة في 



  والتحصیل الضریبي في الجزائر لضریبةلاإلطار النظري والعملي :  الفصل الثاني
 

76 
 

هناك  إن إلى باإلضافة ، اختیاري بناء على رغبة المكلف من االستفادة من الخدمة أو السلعة
  . مردود مباشر مقابل استفادة المكلف من السلعة او الخدمة بعكس الضریبة

 مع، الغیر من الدولة علیها تحصل التي المالیة المبالغ"بأنه تعریفه یمكن :العام القرض -7
 وقد، "لشروط مسبقة وفقا الفوائد وبدفع، استحقاقها میعاد حلول عند أخرى مرة إلیهم بردها تعهد
  .خارجها من أو الدولة سیادة  تحت مكلفین من أي، خارجیة أو داخلیة العامة القروض تكون

اقتطاع إجباري مرتبط بالمداخیل یسمح بتمویل الخدمات  هي:تماعیةالمساهمة االج-8
ق هنا بین االقتطاعات االجتماعیة الخاصة باألجراء ) ....معاشات، صحیة(االجتماعیة  ّ ونفر

  1.إلى جانب المساهمات المدفوعة من طرف العمال غیر األجراء، وتلك الخاصة بأرباب العمل
  ة للضریبة التصنیفات المختلف: الفرع الثاني

 في تصنیفها المفید من، وتحصیلها جبایتها آلیات واختالف الضرائب لتعدد نتیجة      
، وتحصیلها بفرضها المتعلقة والمعاییر األسس من على مجموعة اعتماداً  متجانسة مجموعات

  : نجد التصنیفات أهم هذه ومن، واالقتصادیة القانونیة المبادئ من مجموعة إلى إضافة
عتمد:للضرائب اإلداري لتصنیفا- أوال ُ  من وینطلق، الوطنیة المحاسبة في التصنیف هذا ی

 2: زاویتین
 التمییز یتم لذلك وفقا، الضرائب حصیلة إلیها تعود التي اإلداریة الجهة وهي:األولى الزاویة -1

 : بین
 المركزیة؛ للحكومة العائدة الضرائب-1-1
 المحلیة؛ الجماعات أو اإلقلیمیة للحكومات العائدة الضرائب-1-2
 االجتماعیة؛ واإلدارات للهیئات العائدة الضرائب-1-3
ٍ  هو كما (الوطنیة فوق للسلطات العائدة الضرائب-1-4  . )األوروبي االتحاد إطار في جار
  : بین التمییز فیتم، الضریبي التحصیل على القائمة اإلداریة الجهة :الثانیة الزاویة -2
 محددة دوریة مواعید في اسمیة قوائم وفق الضرائب بجبایة تقوم التي الضریبیة اإلدارة-2-1

 المباشرة؛ الضرائب إدارة وتسمى، بالدیمومة تتمیز وضعیات أساس على
 عرضي طابع ذات وقائع أساس على الضرائب بتحصیل تقوم التي الضریبیة اإلدارة -2-2

  .المباشرة غیر الضرائب بإدارة وتسمى، للتوقع قابلة غیر
                                                             

1-Jean Lamarque, Olivier Négrin, Ludovic, Droit fiscale général, LexisNexis, Paris, 2016, P : 90.    
   30: ص، 2011، عمان، جریر دار، األولى الطبعة، الضرائب علم في دراسات، قدي المجید عبد - 2
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 الطابع االعتبار بعین األخذ هو التصنیف هذا من الهدف إن:االقتصادي التصنیف- ثانیاً 
 یمكننا وهنا، للضریبة االقتصادي والدور الطابع هذا بین الخلط دون، للضریبة االقتصادي

  1: بین التمییز
 أن أي، لها اً وعاء الدخل من تتخذ التي الضرائب تلك تتمثل فيو :الدخل على الضرائب1-

 .المعنوي أو الطبیعي الشخص لدى یتولد الذي الدخل هي للضریبة الخاضعة المادة
 ویقصد، لها اً وعاء المال رأس من تتخذ التي الضرائب تلك وهي:المال رأس على الضرائب- 2

 اتخذت سواء، معینة زمنیة لحظة في استعمالیه قیم من المكلف بحوزة ما الثروة أو المال برأس
 شكل على أو، والسندات كاألسهم مالیة حقوق أو الثابتة كالموجودات مادیة عسل شكل القیم هذه
 التي المال رأس على العادیة الضریبة مثل عدیدة أنواعا المال رأس على الضرائب وتتخذ، نقود

 التركات على الضریبة أو، عناصرها بعض على أو كلها المكلف بها ثروة قیمة على تفرض
 .الوفاة لحظة هي معینة زمنیة لحظة في الفرد ملكهی ما على تفرض التي وهي

 آخر بمعنى، إنفاقه بمناسبة الدخل استعماالت على تفرض التي وهي:اإلنفاق على الضرائب- 3
 صور وتتعدد، والخدمات السلع باستهالك قیامه عند المكلف تفرض على التي الضرائب هي
 2.مضافةالرسم على القیمة ال الصور هذه أهم ومن الضرائب هذه
 إنفاقه أو تحققه عند الدخل على الضرائب هذه تفرض ال:والتصرفات التداول على الضرائب- 4

نما ٕ  من عددا أن نالحظ وبذلك، فیه التصرف أو تداوله عند والثروة الدخل علىطبق ت وا
 التصرفات على وكذلك، انتقالها أو األموال تداول على الضرائب تفرض الحدیثة التشریعات

ن، الضرائب لهذا حیة أمثلة والطابع التسجیل ضریبة وتعد، یةالقانون ٕ  التشریعات معظم كانت وا
   .الفریضة لهذه الفني بالمعنى ضرائب الحقیقة في إال أنها، رسوم تسمیة علیها تطلق المالیة
 3: أهمها معیار من أكثر باعتماد التصنیف هذا استخدام یتم أن یمكن:التقني التصنیف- ثالثاً 

  : بین التمییز یمكن المعیار هذا وفق: الضریبي العبء نقل حیث من - 1
 أن بمعنى، بها المكلف قبل من العمومیة الخزینة إلى تورد ضرائب هي: مباشرة ضرائب-1-1

  ؛آخر طرف على عبئها تحمیل یستطیع وال، بها المكلف على یستقر الضریبي العبء

                                                             
  . 135-130: ص ص، 2005، عمان، األردن، والتوزیع للنشر الحامد دار، الضریبي المالي والتشریع العامة المالیة، العلي فلیح عادل - 1

2 -BEATRICE ET FRACIS GRANDGUILLOT, LA FISCALITE FRANçAISE2017,Gualino éditeur, Paris, 2017,P 25 . 
 ص،  2006،الجزائر، همهو  دار، الثانیة الطبعة، )والمعنویین الطبیعیین األشخاص جبایة ( الحدیث الجزائري الجبائي النظام، رضا خالصي - 3
  .20-18: ص
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 من ینتقل الضریبي العبء كون المباشرة الضرائب عكس هي:مباشرة غیر ضرائب-1-2
 الخزینة بین الوسیط دوري قانونال المكلف ویلعب، األخیر المستهلك إلى قانونیا بها المكلفین

  .والمستهلك
 : إلى الضرائب تصنف المعیار هذا وفق :للضریبة الخاضعة المادة حیث من2-
 في الشخص سولی، الشخص یملكه ما هو الضرائب هذه أساس:األموال على الضرائب-2-1
َ  أو دخال یملك قد األخیر وهذا، ذاته حد ٍ  رأس  هذا فرض أساس فإن وبالتالي، كلیهما أو مال

 المال؛ رأس أو الدخل هو الضرائب من النوع
 تفرض حیث، األنواع أقدم من هو الضرائب من النوع هذا إن:األشخاص على الضرائب-2-2

 لهؤالء االجتماعي االنتماء حسب تدفع كما، معین إقلیم في المقیمین األشخاص على الضرائب
 .بزكاة الفطر اإلسالمي النظام في الضریبة هذه وتعرف، األشخاص

 : بین التمییز یتم المعیار هذا حسب: المصدر حیث من -3
 ونتیجة، نشاط لكل ضریبة تخصیص على یعتمد النظام هذا:المتعددة الضرائب نظام-3-1

 األنشطة؛ وتعدد باختالف الضرائب من تعددةوم مختلفة أنواع نجد النوع لهذا
 تجاریة نوعها كان مهما األنشطة كل تجمیع یتم النظام هذا وفق:الوحیدة الضریبة نظام-3-2
خضاعها، ...)مالیة أو زراعیة أو صناعیة أو ٕ  .وحیدة ضریبة إلى وا
 : بین المعیار هذا وفق التفریق یتم:السعر واقعة حیث من -4
 الوعاء قیمة على واحدة بنسبة یفرض الذي االقتطاع ذلك تمثل:یةالنسب الضرائب-4-1

 الضریبي؛
 زاد فكلما والمعدل الدخل بین طردیة عالقة النوع هذا في نجد:التصاعدیة الضرائب-4-2

، الضریبي الوعاء قیمة بتزاید تتزاید بنسب الضرائب هذه وتفرض، المطبق المعدل زاد الدخل
 بالطبقات التصاعدیة منها، للتصاعدیة مختلفة أشكال وهناك، االنتشار واسع األسلوب وهذا
 متزایدة بنسبة الضریبة تفرض ثم والدخل للثروة بالنسبة تصاعدیاً  كلفینالم طبقات ترتب التي
ً  أكثر طبقة إلى انتقلنا كلما  عدة إلى كلفالم دخل تقسیم یتم حیث، بالشرائح التصاعدیة أو، ثراء

 هذه وتعتبر، أخرى إلى شریحة من انتقلنا كلما تتزاید مختلفة نسبب الضریبة تفرض ثم، شرائح
  .الدخل فیها یقع التي للشریحة السابقة الشرائح تراعي كونها األولى من عدالة أكثر الطریقة

  الضرائب  لفرض قانونیةال األسس:الثاني المطلب
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 فرض في الحق لةللدو  تعطي التي المرتكزات إیجاد على العامة المالیة نظریة عملت     
لزام الضرائب ٕ  المفكرین نظرة باختالف الضریبة فرض نظریات اختلفت وقد، بأدائها المواطنین وا

 أن عشر والتاسع عشر القرنین الثامن في االقتصادیون اعتبر حین ففي، للضریبة االقتصادیین
 المالي الحدیث عالتشری اتجه، والدولة األفراد بین الضمني العقد هو الضرائب فرض في األساس

 بین االجتماعي التضامن فكرة تملیه وواجبا السیادة أعمال من عمال الضریبة فرض اعتبار إلى
  .الدولة تغطیة نفقات في األفراد

   االجتماعي العقد أو المنفعة نظریة:الفرع األول
فعة حاولت النظریة التقلیدیة تأسیس حق الدولة في فرض الضریبة على أساس فكرة المن     

المتمثلة في االنتفاع بخدمات المرافق العامة ، و مقابل دفع الضریبة التي تعود على المواطنین
وعلى أساس ذلك فلوال استفادة المواطنین من هذه الخدمات لما كانت هناك حجیة . المختلفة

لزام األفراد بأدائهاو  قانونیة لفرض الضریبة ٕ   1.ا
 ارتباط المواطن بعقد ضمني أو معنوي بینه إلىنفعة ویرجع أنصار هذه النظریة فكرة الم     

أول من جاء به هو الفیلسوف ، و Le contrat socialبین الدولة یسمى بالعقد االجتماعي و 
ویتمثل هذا العقد في قیام الموطنین بالتنازل . في القرن الثامن عشر" جان جاك روسو"الفرنسي

كما أنهم بمقتضى عقد مالي یلتزمون بدفع ، ععن جزء من حریاتهم لحمایة باقي أفراد المجتم
  .الضرائب مقابل المنافع التي تعود علیهم من نشاط الدولة

كآدم ، فاعتبره البعض. واختلف القائلون بقوة هذه النظریة في تكییف طبیعة هذا العقد     
ذه الخدمات فالدولة تبیع خدماتها لألفراد مقابل التزامهم بدفع ثمن ه، عقد بیع الخدمات، سمیث

  .في صورة ضرائب
فمن . الواقعو  رض مع الحقیقةابساطته إال أنه یتعو  وبالرغم من سهولة هذا التكییف      

الصعب تقدیر قیمة المنفعة التي تعود على دافع الضریبة من خدمات الدولة غیر قابلة لالنقسام 
  .الخ... التمثیل الدبلوماسيو  الدفاعو  أو للتجزئة كاألمن

                                                             
 عدم حالة في إال إلیه اللجوء عدم لةالدو  في أضیق الحدود وعلى یكون أن یجب الضریبة فرض دافید ریكاردو أن و جون باتسیت ساي من كل یرى 

 وجوب على فیؤكد كینز مینارد جون أما، )الضریبي الحیاد فكرة ( االقتصادي النشاط على تؤثر ال أن یجب الضرائب وأن، نفقاتها تغطیة على القدرة
  .االقتصادي النشاط في للتدخل كأداة الضریبة استخدام

  .20: ص، 2008، هومه الجزائر دار، الرابعة لطبعةا، والضرائب الجبایة اقتصادیات، محرزي عباس محمد - 1



  والتحصیل الضریبي في الجزائر لضریبةلاإلطار النظري والعملي :  الفصل الثاني
 

80 
 

 إلى أن طریقة هذا التكییف ال تتوافق مع التزام األجیال المستقبلیة بدفع أقساط ضافةإ      
  .لم یترتب على إنفاقها أي نفع مباشر لتلك األجیالو  فوائد الدیون التي عقدتها الدولةو 

فإنه لو كان هذا التكییف صحیحا أللزمت الدولة الفئات محدودة الدخل بدفع ، وأخیرا     
قدرتها كثمن للخدمات العامة التي تستفید بها باعتبارها أكثر الطبقات استفادة ضرائب تفوق م
  .في ذلك مخالفة العتبارات العدالة، و من تلك الخدمات

ه البعض اآلخر هذا العقد الضمني على أنه عقد شركة       أصحاب هذا التكییف ، و وقد شبّ
أفراد المجتمع حیث یقوم كل منهم بأداء  الشركاء فیها هم، اعتبروا أن الدولة شركة إنتاج كبیرة

یوجد إلى جانب النفقات الخاصة نفقات و  .یتحمل في سبیل ذلك بنفقات خاصةو  عمل معین
ّ یتعین على هؤالء ، و أي خدمات المرافق العامة، عامة یقوم بها مجلس إدارة هذه الشركة من ثم

  .تفرضها علیها الدولةالمساهمین المشاركة في هذه النفقات في صورة الضرائب التي 
ن كان یفسر ضرورة التناسب بین مبلغ الضریبة، و وهذا التكییف       ٕ دخول المواطنین و  ا

إذ أن الدولة  : إال أنه نال قدرا من االنتقادات ، )نسبة مساهمة كل منهم في عقد شركة اإلنتاج(
جموعة من الخدمات ال تقوم بتوفیر مجموعة من الخدمات المادیة للمواطنین بل كذلك أیضا م

باإلضافة إلى أن هذا التكییف یستوجب استفادة الفئات ، األدبیة التي یصعب تقدیرهاو  المعنویة
ة یفوق ما تتمتع به الفئات محدودة الدخل المداخیلذات  ّ . المرتفعة بجزء من الخدمات العام

ل بخدمات المرافق إذ في الغالب ما تتمتع الفئات محدودة الدخ، وهذا مخالف للحقیقة والواقع
  .العامة أكثر من الفئات مرتفعة الدخل

إلى اعتبار هذا العقد على أنه عقد " مونتسكیو"وعلى رأسهم ، وقد ذهب بعض المنظرین      
فالمواطنون یقومون بدفع الضرائب للدولة كتأمین على الجزء الباقي من أموالهم واالنتفاع . تأمین

ّ و  .بها على أحسن صورة تبر الضریبة قسط التأمین الذي یدفعه األفراد مقابل حمایة تع، من ثم
  1.أرواحهمو  الدولة للجزء الباقي من أموالهم

 عملیة بإجبار المواطنین بتسدید مقدار من الضرائب یتناسب مع دخولهمال هذه وتتمیز     
  .قدراتهم التكلیفیة استنادا إلى ضرورة تناسب قسط التأمین مع الشيء المؤمن علیهو 

، بتعویض المؤمن علیه، أي الدولة، لزم المؤمنیومن عیوب هذه العملیة أن عقد التأمین       
هذا ال تقوم به الدولة سواء في الوقت الحالي أو و  .عن األضرار التي تلحق بأمواله، أي المكلف

                                                             
  .18-17: ص ص ، 2010، الجزائر ،عین البنیان، ITCISالنشر دار، سلسلة الجبایة، الجبایة والضرائب إلىالمدخل ، محرزي عباس محمد - 1
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، جعل وظیفة الدولة تقتصر على مجرد حفظ األمنتضف إلى ذلك أن هذه المقاربة . الماضي
  .المنتجةو  ما یتماشي مع فكرة الدولة الحارسة وال یتوافق مع فكرة الدولة المتدخلة وهو

ن كانت تبحث ، و العقد االجتماعيو  فإن نظریة المنفعة، ومن خالل كل ما قمنا بعرضه        ٕ ا
ّ تكون الضریبة متناسبة مع الدخل أو الثروة الخاضعة لها على أساس تعاقدي ، عن مبرر حتى

لذلك ظهر تیار آخر یعمل على إقامة أو . تغیراتهو  اتهیث بكل تطور عصر الحدال توافق ال
 .تأسیس فرض الضریبة على نظریة التضامن االجتماعي

 الدولة سیادة أو االجتماعي التضامن نظریة:الفرع الثاني
، الدولة وجود بضرورة یسلمون المواطنین أن مفادها أساسیة فكرة على النظریة هذه ترتكز      

ٕ و  مصالحهم تحقیق على تعمل حیث، واجتماعیة سیاسیة ألسباب  ثم ومن .متهاحتیاجا شباعا
، علیه المفروضة الضریبة بأداء منهم واحد بموجبه كل یلتزم اجتماعي تضامن األفراد بین ینشأ
 الخدمات وتوفیر بوظائفها المتعددة القیام من الدولة تتمكن كي، التكلیفیة مقدرته حسب كل

 األعباء تحمل في إسهامهم مدى عن النظر وبغض، استثناء دون المواطنین لكافة العمومیة
 1.العامة
 قیامهم عدم رغم العمومیة الخدمات من األفراد بعض استفادة الممكن فمن ذلك من وأكثر      
 من اآلخر البعض انتفاع وعدم، المحدودة الدخول كذوي ضئیلةمبالغ  بدفع أو الضرائب بدفع
  . الخارج في كالمواطنین لمقیمین الضرائب بدفع قیامهم رغم ماتالخد هذه

 تمارسها التي السیادة بفكرة مرتبطة االجتماعي التضامن نظریة فإن، سبق إلى وباإلضافة     
جبارهم إلزامهم ثم ومن، مواطنیها على الدولة ٕ  إلزام یفسر ما وهذا، الضریبة أداء على وا

 الضریبة ودفع العامة والتكالیف األعباء في بالمساهمة الدولة في المقیمین األجانب المواطنین
  2.علیهم المفروضة

 تمثل االجتماعي التضامن نظریة أن یتضح سابقا المذكورة األفكار مجمل خالل ومن     
 المقیمین على الضریبة فرض یخص فیما سلطتها لبسط الدولة علیه ترتكز الذي القانوني السند

  .أجانب أو طنینموا من إقلیمها في

  وأهدافها للضریبة لفرض وتحصیل األساسیة القواعد:الثالث المطلب

                                                             
  .15: ص، ذكره بق، مرجع سنصیرة یحیاوي بوعون - 1
  . 60: ص، 2003، هومة دار، العامة المالیة: بعلي الصغیر محمد - 2
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 وضع عندا تهومراعا إتباعها المشرع على یتعین التي واألسس القواعد من العدید هناك     
 ومصلحة، جهة من بالضریبة المكلف مصلحة تحقق التي وهي القواعد، النظام الضریبي أسس

 من مجموعة تحقیق بغرض یتم فرضها الضرائب أن كما، أخرى جهة من العمومیة الخزینة
  .والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة المالیة األهداف

  لضریبةوتحصیل ا لفرض األساسیة القواعد:الفرع األول
 سنة الصادر األمم ثروة كتابه في القواعد إلى هذه أشار من أول سمیث ادم یعتبر      

 قاعدة تشكل زالت ما والقواعد المفاهیم هذه أن ورغم، قواعد أربع في حددها حیث، 1776
 هذه على الجوهریة التعدیالت من العدید إدخال تم فقد، والضریبي االقتصادي الفكر في رئیسیة

 االقتصاد وقاعدة، المالئمة قاعدة، و الیقین وقاعدة، العدالة قاعدة: هي القواعد وهذه، المفاهیم
 اإلدارة على یحتم مما، منخفضة الضرائب جبایة تكالیف تكون أن"یجب إذ الجبایة نفقات في

 لها أضیفت كما جبایتها في المستخدمة والوسائل، تحصیلها نفقات في االقتصاد الضریبیة
                    1" السنویة وقاعدة، المرونة، اإلنتاجیة مثل أخرى قواعد
، العامة األعباء تحمل في تمعلمجا أفراد كافة امإسه العدالة مبدأ یعني:العدالة قاعدة -أوالً 

، وثروته كلفالم دخل مع الضریبة تتناسب أن ینبغي بحیث، على الدفع منهم كل مقدرة وحسب
 وهذه، العامة للمالیة التقلیدي الدور إطار في العدالة تحقق التي هي النسبیة الضریبة فإن وبذلك
 فالبعض، واتفاقهم الجمیع قبول على تحصل لم لنسبیةا الضریبة تحققها الضریبیة التي العدالة

  .التصاعدیة طریق الضریبة عن تتحقق الضریبیة العدالة أن یرى
ا       ّ ، التصاعدیة بالضریبة األخذ على تقتصر ال فهي الحدیثة المالیة في العدالة فكرة أم
نما ٕ  تقرر حیث، یةوعائل شخصیة اعتبارات مقابل الضریبة من لتتضمن اإلعفاءات تمتد وا

عفاءات، دخول منخفضة على یحصلون الذین لألشخاص إعفاءات ٕ  وتبعا األسرة أفراد إلعالة وا
 الذي النشاط أو لنوع الدخل تبعا ضریبیة بمعدالت األخذ تقتضي أنها إلى إضافة، األفراد لعدد

 بشكل اتسع قد الحدیثة المالیة في الضریبیة العدالة مفهوم أن یعني ما وهو، علیه تفرض
  2.العامة للمالیة التقلیدي الدور إطار مفهومها یتجاوز فیه

                                                             
بكلیة  الضریبیة المنازعات في رسالة ماجستیر، والجبایة التحصیل على وأثرها الضریبیة واإلدارة المكلف بین العالقة، الغفور عبد احمد فایز حسام - 1

  . 14: ص ،2008، فلسطین، نابلس الوطنیة النجاح جامعة في العلیا الدراسات
  .180-178: ص  ص، 2008، عمان، الحدیث الكتاب عالم، العامة المالیة، فخل حسن فلیح  - 2
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 محددة المكلف بدفعها یلتزم التي الضریبة تكون أن القاعدة هذه وتقضي:الیقین قاعدة- ثانیاً 
 ما وكل جبایتها وطریقة دفعها ومیعاد معدلهاو  وعائها یكون بأن وذلك، واضحة تشریعیة بأحكام
 شؤونه تنظیم من یتمكن لكي، المكلف بها یعلم حتى بوضوح ررةمق ءاتاإجر  من بها یتعلق
والطعن  اإلداري التظلم طرق باستعمال له السماح مع الضریبي مهاالتز  بأداء له یسمح بشكل

 .یجب مما بأكثر  الجبائیة اإلدارة فتهكلّ  إذا القضائي
 الجبائي فالتشریع لذا، ئباللضر  المنظمة األحكام في أساسیا شرطا الیقین توفر ویعتبر      
 ءاترااإلج وتسهیل الوضوح بینها من، الیقین عنصر لحمایة عوامل عدة یوفر أن یجب

عدادو  الضریبي بالتحصیل المرتبطة ٕ   .الجبائیة للتشریعات وتطبیقیة إیضاحیة نصوص ا
البد أن تتمیز ، ناجحو  حتى یكون التحصیل الضریبي فعال:التحصیل في المالئمة قاعدة- لثاً ثا
، أسالیبه تتالءم مع الظروف التي یعیشها المكلف بدفع الضریبةو  مواعیده، و جراءاته بالبساطةإ

 . حیث ال یتضرر هذا األخیر عند فع الضریبة
أن تكون محصلة یجب فالضریبة ، في هذا المیدان على ضرورة هذا المبدأ"أدم سمیت"یؤكد     

 دفعها من المكلف یتمكن حتى، ف بدفعهاللمكل مالئمةبالطرق األكثر و  الظروفو  في األوقات
  1) "حصاده یوم حقه وأتوا( :"تعالى لقوله مصداقا یسر حالة في وهو

في هذا السیاق یجب أن یكون التحصیل الضریبي في وقت مناسب یخدم كال من      
ولتحقق ذلك . إلضرار بالخزینة العمومیةافال یضر بالمكلف بالضریبة وال یترتب عنه ، الطرفین

  2: یستدعي توفر بعض الشروط نذكر منها ما یلي
مما یسمح للمكلف بالضریبة بالتعرف على ، یجب أن یتصف النظام الجبائي بالشفافیة - 

 ؛إذا لم یكن حسابها معقدا بالطبع تحدید قیمتهاو  الضریبة التي هو مطالب بدفعها
لهذا یعتبر وقت الشراء  ،بالنسبة للضرائب غیر المباشرة تتمیز باندماجها في سعر السلعة - 

ه سیختار وقت بحیث یكون قادرا على الدفع ألن، أحسن األوقات مالئمة للمكلف بالضریبة
 ؛الشراء الذي یناسبه

أما بالنسبة للضرائب المباشرة ال بد من إتباع طریقة الدفع بالتقسیط على فترات تتالءم  - 
 ؛لضریبةالتي یتوفر علیه المكلف بامع فترات السیولة النقدیة 
                                                             

  . من سورة األنعام 141اآلیة ، روایة ورش عن نافع، القرآن الكریم  - 1
وم معهد العل، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة تخصص مالیة عامة، اإلدارة الجبائیة والتحصیل الضریبي في الجزائر، داودي محمد - 2

  .18: ص، 2005/2006، جامعة تلمسان، االقتصادیة
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خاصة منهم الذین و  ائیة إلى المكلفین بالضریبةبیجب أن تنظر مصالح اإلدارة الج - 
ل الممكنة دون آمحاولة تسویة وضعیتهم في األج، و یعانون من مشاكل مالیة باهتمام

 .اإلضرار بنشاطهم العادي
مبدأ حظ أن نال، بائیةوعلى مستوى اإلدارة الج، فیما یخص النظام الضریبي الجزائريو       

 فإذا نظرنا إلى الضرائب على المرتبات، في التحصیل الضریبي یبقى محترما نسبیا المالئمة
فهو ، أي عند نهایة كل شهر، األجور فإنها تقتطع من المنبع من األجر وقت دفع المرتبو 

 یعفیهم من إجراءات الدفع"  من المنبع االقتطاع"و، األجراءو  أفضل وقت بالنسبة للموظفین
  .حیث تتكفل بذلك المؤسسة التي توظفهم

أو الضریبة على أرباح ) IRG(أما إذا نظرنا إلى الضریبة على الدخل اإلجمالي       
فإن تلك الضریبة تدفع بالتقسیط كل ثالثي مما یخفف من وقعها على خزینة ، )IBS(الشركات 

  .المؤسسة أو الشركة
 فقات التحصیل الضریبي یبقى ضرورة ملحةتخفیض ن:التحصیل في االقتصاد قاعدة- رابعاً 

ما تحصله و  بحیث یكون الفرق ما بین ما یدفعه المكلف بالضریبة، الزمة على اإلدارة الجبائیةو 
ألن أي زیادة في نفقات الضریبة سیؤثر سلبا على التحصیل ، اإلدارة الجبائیة أقل ما یمكن

بیر آخر كلما قلت نفقات التحصیل أو بتع، بالتالي إیرادات الخزینة العمومیةو  الضریبي
  .الجبائیة أحسن وأهم المردودیةالضریبي كلما كانت 

في نفقات التحصیل الضریبي إلى زیادة حصیلة  االقتصادوعلى هذا األساس یهدف مبدأ       
هذا راجع إلى أن التنظیم التقني للضرائب و  إال أن هذا المبدأ یبقى تطبیقه نسبیا، الضرائب

إذ یشتمل على تحدید وعاء ، تقنیات جد معقدة في بعض األحیانو  عملیاتیتطلب عدة 
الجبائیة للتأكد من صحة  جعةباإلضافة إلى عملیة المرا، هاتحصیلثم عملیة  ، تصفیتهاالضریبة

  .التصریحات المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة إلى مصالح اإلدارة الجبائیة المختلفة
بدون شك إلى و  وتوسع الجهاز اإلداري سیؤدي، از إداري معتبركل هذا یتطلب وجود جه      
ن هذا التوسع أ إذ ،)نفقات التجهیز على حد سواءو  نفقات التسییر(نفقات اإلدارة الجبائیة ارتفاع

  .ةالضریبی ةبالتالي على الحصیلو  النفقات یؤثر سلبا على المردودیة الجبائیة ارتفاعو 
  1: اآلتیة العتباراتاو لتجنب هذا الوضع یجب مراعاة 

                                                             
  . 20 : ، صمرجع سبق ذكره، داودي محمد - 1
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 ألن ، أخرى العتباراتلیس و  تعیین الموظفین في المصالح الجبائیة یكون حسب الحاجة
الموظفین الذین  اختیاركما یجب ، أجور الموظفین تمثل نفقات تدفع من خزینة الدولة

 .مستوى علمي عاليو  لهم كفاءة
 تقان العملالتقنیات المتطورة مثل أجهزة اإلعالم اآللي من أج استعمال ٕ  .ل ربح الوقت وا
 تجنب فرض ، و تحصیلهاو  تطبیق الضرائب التي ال تتطلب نفقات كبیرة في فرضها

في هذا المجال نجد الضرائب على مجموعة ، و الضرائب التي تحتاج إلى نفقات متزایدة
 .الدخل أحسن من الضرائب النوعیة

   ُإن تكلفتها تتحملها اإلدارة الجبائیة ف، تقدم مجانا باعتبارهاالوثائق الجبائیة  استعمالسن ح
 . أي خزینة الدولة

المطبوعات من قبل مستخدمي و  غیر عقالني للوثائق استعمالبالنسبة للجزائر نالحظ         
وهي عبارة عن ( G50وعلى سبیل المثال فإن عملیة إصدار وثائق جدیدة مثل ، اإلدارة الجبائیة

، فت خزینة الدولة تكالیف باهظةكلّ ، ) 2005رت سنة وثیقة جبائیة للتصریحات الضریبیة صد
  .ضف إلى ذلك وجود مخزون هام من الوثائق القدیمة التي لم یعد لها أي استعمال

   أهداف الضریبة:الفرع الثاني
ولكن المتتبع لهذه األهداف ، متعددةو  للنظم الضریبیة أهدافا متنوعة أنمن المعروف      

وارتبطت بهذا ، البدایةفقد كان الهدف المالي هو األساس في ، دافاألهیالحظ التطور في هذه 
وهذا الهدف كان . 1)خزینة الدولة جیوب رعایاها( مبدأ  : مثل األفكارالهدف مجموعة من 

  .العالماألساس في سن قوانین الضرائب في اغلب دول 
 إلىاالستثمار یمیالن و  اراالدخ إنوفي بدایة القرن العشرین اعتقد االقتصادیون التقلیدیون      

وبالتالي فان ، دائماوعند مستوى التشغیل الكامل ، الفائدةتعادل عن طریق تغیرات سعر ال
لموارد المجتمع یتحققان إذا لم تتدخل السلطات العامة  األمثلاالستثمار الكامل والتوظیف 

ام والسیاسة وترتب على ذلك وجوب حیاد السیاسة المالیة بشكل ع، بالنشاط االقتصادي
  . 2)الضریبة شر البد منه (وظهرت فكرة ، الضریبیة بشكل خاص

 إلىتنبهت الحكومات  من القرن الماضي 1929ومع ظهور مشكلة الكساد العالمیة عام      
عادة، ضرورة التدخل لضمان االستقرار االقتصادي ٕ  األهدافوبالتالي ظهرت  ، توزیع الدخول وا

                                                             
  .7: ، صذكره بق، عدي حسن عفانة، مرجع سعادل محمد القطاونة - 1
  . 22 : ، ص1998، عمان، دار الحامد، الطبعة األولى، األصول العلمیة في المحاسبة الضریبیة، خالد الخطیب - 2
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 اآلنما هي علیه  إلىبالتطور عاما بعد آخر حتى وصلت  أخذتالتي المختلفة للنظم الضریبیة 
وتعني معاملة المتساوین  األفقیةالعدالة  :مع التركیز دائما على وجود العدالة بصورتیها وهما 

وتعني معاملة  :العمودیةوالعدالة ، والحالة االجتماعیة معاملة واحدة ةكز المالیافي المر 
  . والحالة االجتماعیة معاملة مختلفة ةمالیكز الاالمختلفین في المر 

  1 : یلية بما الضریب أهداف أهم إبرازكن تقدم یم وفي ضوء ما  
من خالل توفیر حصیلة ضریبیة كافیة ودائمة یمكن االعتماد علیها  وذلك:األهداف المالیة- أوالً 

تكون  أنمع مراعاة المتطلبات الالزمة لتطویر القطاعات االقتصادیة وتحقیق التنمیة  في توفیر
، المكلفین أعدادفي  األفقيعلى أهمیة التوسع  ركیزوالت، حدودها أدنى تحصیل فيالمصاریف 

   .التي یتم تحصیلها كل سنة الضرائبجدد للمحافظة على مقدار  كلفینوبالتالي توفیر م
 غیر ضریبيال اإلخضاع على الدولة قدرة الضریبي التمویل یوفرها التي المزایا بین ومن      

  2 .العام االكتتاب إلى اللجوء أو النقدي اإلصدار بخالف المحدودة
  3 :یليبما  أبرزهایمكن تلخیص : االجتماعیةاألهداف - ثانیا

 األكبرالجزء  أنالمبدأ العام في فرض الضرائب هو :المواطنینإعادة توزیع الثروة بین -1
في تغطیة نفقات الدولة على خدمات ویصرف ...العالیةتق أصحاب الدخول امنها یقع على ع
من  استفادةومن المعروف أن أصحاب الدخول المتدنیة هم األكثر ، وغیرها... التعلیم والصحة

التعلیم  إلىالخدمات التي تقدمها الدولة وذلك ألن أصحاب الدخول العالیة یلجؤن في العادة 
ذا ما تم استغالل هذا و  ...األجرالمستشفیات الخاصة وغیرها من الخدمات مدفوعة و  الخاص ٕ ا

 الهدف بشكل فعال وصحیح فانه سیعمل على تقلیل الفجوة بین أصحاب الدخول العالیة
 إلىوهذا بدوره یؤدي ، ویعمل على الحد من الطبقیة في المجتمع، أصحاب الدخول المنخفضةو 

   . التآلف والمحبة إلىطبقات وبالتالي الالحد من الكراهیة بین 
من األمثلة على ذلك :المرغوب بها في المجتمع ض العادات السیئة أو غیربع الحد من-2

التدخین والمسكرات وبعض السلع :فرض ضرائب عالیة على نوع من العادات السیئة مثل
  . السلبیة قدر اإلمكان اآلثاروبالتالي محاولة التقلیل من ، الترفیهیة

                                                             
  .7: ، صذكره بق، عدي حسن عفانة، مرجع سل محمد القطاونةعاد - 1
االقتصادیة  العلوم كلیة، منشورة غیر دكتوراه أطروحة، العالمي االقتصاد في الجزائري االقتصاد الندماج كأداة الجبائیة السیاسة، محمد طالبي - 2

  .13 :   ص، 2012-2011، 3 الجزائر جامعة، التسییر وعلوم
  . 8 -7: ص ص، ذكره بق، مرجع سعدي حسن عفانة، القطاونةعادل محمد  - 3
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ي من الكثافة السكانیة العالیة یتم في المجتمعات التي تعان:تنظیم النسل في المجتمع -3
ویتم منح إعفاء ، فرض ضرائب عن كل طفل بعد عدد معین من األطفال للمكلف الواحد

  . ضریبي عن كل طفل في األسرة في الدول التي تعمل على تشجیع النسل
   : تتمثل بما یلي: األهداف اقتصادیة -ثالثا 
 .حسب القطاعات االقتصادیة انتقائیاً  أو أثراً  عاماً  اقتصادیاً  یمكن للضریبة أن تحدث أثراً       

الضریبة المتصاص الفائض من القدرة  توجه یمكن أن، ففیما یخص األثر االقتصادي العام
لى محاربة التضخم ٕ إن مثل هذا االستخدام للجبایة في محاربة التضخم یسجل في  .الشرائیة وا

السیاسة ظهورا متمیزا من خالل سیاسة  عرفت هذه قدو ، إطار السیاسة الجبائیة الظرفیة
 "كینیدي"التي قادتها الوالیة المتحدة األمریكیة من طرف الرئیسین " المرونة الجبائیة"
وعبر ، البریطانیة" go and stop"توقف ثم انطلق"كذلك من خالل سیاسة ، "جونسون"و

تم  الجبائیة التي من خالل االمتیازات، 1990منذ سنة ، في الجزائر جبائیةال اإلصالحات
نعاش االقتصاد الوطنيو  ها للمؤسسات االقتصادیة بهدف تنشیطمنح ٕ   1.ا

لما تمیل الدولة إلى تشجیع قطاع ، تقوم الضریبة بعمل انتقائي، في بعض األحیانو      
لصالح هذا القطاع  تمییزیةفتقوم بسن إجراءات ضریبیة ، اقتصادي معین مثل قطاع السكن

وسلسلة أخرى من التدابیر لفائدة السوق ، لب على التكالیف الباهظة للبناءحتى یتمكن من التغ
  1995.2في الجزائر منذ قانون مالیة سنة ) البورصة(المالي 
حیث ال یتعلق األمر بتحفیز : في بعض األحیان تكون انتقائیة الضریبة أكثر تخصصا      

التي ، "دفعة بعد دفعة"بتقنیة  فهي تعرف، كما یحدث في بعض الدول، معین بل فرع إنتاجي
معناه أن االمتیازات الضریبیة تمنح إلى المؤسسات " نظام االعتماد"یمكن أن تتحقق من خالل 

التقید ببعض االلتزامات الموافقة ألهداف و  حیث یرتبط االعتماد باحترام بعض الشروط، المعتمدة
  .السیاسة الحكومیة

لكن بالعكس ، لیس لتحفیز فرع إنتاجي  معین، قتصاديیمكن أن یمتد األثر اال، أخیرا      
ترى فیها السلطات ، لقطاع من القطاعات اإلنتاجیة، غیر مرغوب فیه، الحد من نمو سریع

  .العمومیة زیادة إنتاجها آثار مضرة بصحة االقتصادیة الوطني
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 في تماعیااج المسیطرة للقوى كأداة الداخل في الضریبة تستخدم: السیاسیة األهداف- رابعا
 السیاسة أدوات من كأداة تستخدم الضریبة أن كما، األخرى االجتماعیة الطبقات مواجهة

 منها للحد أو الدول بعض مع التجارة لتسهیل الجمركیة الرسوم استخدام حالة في كما، الخارجیة
  . سیاسیة ألغراض تحقیقا

 یبةللضر  الفني التنظیم:الثاني المبحث
د، وجبایتها فرضها یحكم فنیا انباج الضرائب تتضمن       جراءاتها مراحلها ویحدّ ٕ ً ، وا  من ابتداء

  .تحصیلها إلى وصوال، تصفیتها ثم ومن، الضریبةتحدید وعاء 

  الضریبة وعاء تحدید: األول المطلب
 مناسبة أو للضریبة المنشئة الواقعة من كل تحدید یتضمن الضریبي الوعاء تأسیس إن     

  .لها الخاضعة المادةتحدید  إلى إضافة، فرضها
 ) الضریبة فرض مناسبة (للضریبة المنشئة الواقعة تحدید: الفرع األول

ر الذي القانون یتولى      ّ  العامة الشروط أي، لها العامة القواعد تحدید معینة ضریبة فرض یقر
 قانون صدور ردلمج شخص بذمة یتحقق ال الضریبة دین فإن ثم ومن، الضریبة لتطبیق الالزمة

نما، الضریبة ٕ ده الذي الشرط له بالنسبة یتحقق أن األمر یتطلب وا  ما وهو، الضریبة قانون حدّ
 الحصول على في تتمثل والتي، )الضریبة فرض مناسبة (للضریبة المنشئة بالواقعة یعرف
 رأس على للضریبة بالنسبة المال رأس تملك أو على الدخل للضریبة بالنسبة السنة نهایة الدخل
    .الجمركیة للضرائب بالنسبة الجمركیة للحدود السلعة وعبور، المال
 من كبرى أهمیة له بالضریبة المكلف ذمة في الضریبي الدین نشوء لحظة تحدیدإن      

 1.المنشئة الواقعة فیها تتحقق التي اللحظة تلك في القانونیة المواعید تبدأ إذ، القانونیة الوجهة

 للضریبة الخاضعة مادةال تحدید:الفرع الثاني
ا، الكیفي التحدید أولهما أسلوبین للضریبة الخاضعة المادة تحدید یتضمن ّ  األسلوب أم

 .الضریبة لوعاء الكمي التحدید في فیتمثل الثاني
 االعتبار بعین یأخذ العامة المالیة في الحدیث االتجاه إن:الضریبة لوعاء الكیفي التحدید -أوال

 الحقیقیة الضریبة بین التفرقة یستدعي وهذا، فرضها عند ف بالضریبةللمكل الشخصیة الظروف
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 المكلف شخصیة عن النظر بغض على الدخل تفرض الحقیقة فالضریبة، الشخصیة والضریبة
 الضریبیة جانب اإلدارة من كبیرا جهدا الضریبة هذه تتطلب وال، والشخصیة العائلیة ظروفه أو
 في تدخل ال فهي حصیلتها بغزارة وكذا، تطبیقها وسهولة ببساطتها تتمیز فهي، تحدیدها في

 ذابه وهي. إعفاءات أي تقر ال أنها كما بالضریبة للمكلف والعائلیة الشخصیة الظروف حسابها
 ،بالضریبة للمكلف التكلیفیة المقدرة مراعاة یستوجب الذي العدالة الضریبیة مبدأ مع تتالءم ال

  .بسهولة في حصیلتها تغییر ثإحدا یمكن مرنة فال غیر كما أنها
ا         ّ  المركز االعتبار بعین وتأخذ الدخل على تفرض التي فهي، الشخصیة الضریبة أم

 بد ال لكن، علیه یحصل الذي الدخل مقدار تحدید على األمر یقتصر ال،  و للمكلف الشخصي
 1: في لتتمث للضریبة الخاضع الشخصب تتعلق شخصیة ظروف عدة االعتبار في األخذ من
 من الدخل من جزء استبعاد ذلك یستلزم: بالضریبة للمكلف والعائلي االجتماعي المركز-1

 ما أو، للفرد الضروریة الحاجات إلشباع المخصص الجزء ذلك وهو، الضریبة فرض إطار
 .العائلیة باألعباء للقیام الزم هو ما خصم إلى إضافة، الكفاف حد علیه یطلق

، بالضریبة المكلف دخل مصدر االعتبار بعین تأخذ الضریبة ةشخصی إن:الدخل مصدر-2
 إلى ذلك ویرجع، المال رأس عن الناتج ذلك عن مختلفة معاملة یعامل العمل عن الناتج فالدخل

 أو كالمرض نفسه العامل بشخص متعلقة لظروف یتعرض قد العمل عن الناتج الدخل أن
 مدة یبقى المال رأس عن المتولد فالدخل، منهما كل استثمار مدة إلى إضافة، الوفاة أو العجز
 .العمل عن المتولد الدخل من أطول
 الوعاء تحدید طریقة على یتوقف الضریبة حجم إن:الضریبة لوعاء الكمي التحدید- ثانیا

 من للضریبة الخاضعة المادة لتقدیر أسالیب عدة وهناك )للضریبة الدخل الخاضع(الضریبي
 من المقدمة التصریحات وطریقة، الجزافي التقدیر وأسلوب، الخارجیة المظاهر أسلوب : أهمها
  .المباشر اإلداري التقدیر وأسلوب، المكلف من المقدمةلتصریحات ا وأسلوب ، المكلف غیر

 المادة تقدیر إلى الضریبیة اإلدارة تلجأ الطریقة هذه في:الخارجیة المظاهر أسلوب -1 
 تقدیر في تعتمد كأن، الخارجیة المظاهر إلى بعض االستناد طریق عن للضریبة الخاضعة

 ....بمنزله النوافذ واألبواب عدد أو لمنزله االیجاریة القیمة أساس على ثروته أو كلفالم دخل
ُ  العدد هذا زاد فكلما، إلخ  .الممول دخل ارتفاع على قرینة ذلك راعتب
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 في تدخلها وعدم الجبایة فقاتن في واالقتصاد والبساطة بالسهولة الطریقة هذه وتتمیز      
 من تتطلب ال الطریقة هذه أن كما، وسجالته دفاتره باالطالع على مضایقته أو كلفالم شؤون

 درجة فیه تنخفض التي للدول أیضا صالحة یجعلها مما، ومستندات أو كلف أي صریحاتالم
اختیار  حسنأُ  ما إذا خاصة، الضریبي التهرب احتماالت انخفاض عن فضال، الضریبي الوعي

عتمد التي الخارجیة المظاهر ُ  .التقدیر في علیها ی
 المظاهر أن حیث، التقدیر في الدقة درجة انخفاض هو األسلوب هذا عیوب أهم أن إال      

 الترف وحیاة الظهور یحب الذي الشخص فهناك، الحقیقة مع تتناقض ما كثیرا الخارجیة
 1.متهإیرادا مع الخارجیة مظاهرهم تتناسب ال ئكأول كل، المتواضع والشخص المقتر والشخص

 جزافیا تقدیرا للضریبة الخاضعة المادة قیمة تقدر الطریقة لهذه وفقا:الجزافي التقدیر أسلوب -2
 هذه بین الفرق ویكمن، المكلف دخل مقدار على دالة تعتبر القرائن التي بعض أساس على

 عالقة ذو الجزافي التقدیر في االعتماد علیه یتم الذي العنصر أن كون في وسابقتها الطریقة
 االستغالل الزراعي عن الناتج الدخل تقدیر فیتم، للضریبة الخاضع الدخل أو بالثروة مباشرة

 .الهكتار إنتاج متوسط أساس على مثال
 المظاهر هذه القانون یحدد الخارجیة المظاهر أساس على التقدیر حالة في أنه إلى إضافة     

ا، محدودا یكون اإلدارة دور فإن ثم ومن ، آلیة شبه بطریقة ّ  لإلدارة فیكون الجزافي التقدیر في أم
  2.للضریبة الخاضعة المادة لقیمة معقول تقدیر إلى لوصولل تمارسها أكبر حریة

 بالضریبة المكلف یقوم أن الطریقة هذه مضمون: المكلف من المقدمة اتالتصریح أسلوب-3
ده وعدم في التصریح بتقدیم  أو دخله أو ثروته عناصر التصریح هذا ویتضمن، القانون یحدّ
، بالضریبة المكلف وأمانة النیة حسن افتراض مع، عامة بصورة للضریبة الخاضعة المادة

، التصریح وصحة دقة ولضمان .صحیح نحو على دخله مقدار یعرف شخص أقدر باعتباره
 .غش على بني إذا وتعدیله لتصریحا مراجعة في حقالب لنفسها تحتفظ اإلدارة فإن
 المكلف غیر أخر شخص ابموجبه ویلتزم: المكلف غیر من المقدمةلتصریحات ا طریقة -4

 بین تربط قانونیة عالقة هناك تكون أن ویشترط  .الضرائب إدارة إلى التصریح بتقدیم، بالضریبة
 تعد بمبالغ بالضریبة مكلفلل مدیناً  الغیر یكون أن ذلك ؛ ومثالالغیر وشخص بالضریبة المكلف
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 المستحقة بالمبالغ لإلدارة تصریحا یقدم الذي العمل كصاحب، للضریبة الخاضع الدخل ضمن
 .عنده العاملین لدى لدیه
 الخاضعة المادة تقدیر حق الضرائب إلدارة القانون یخول:اإلداري المباشر التقدیر أسلوب-5

 أو بالتقدیر الطریقة هذه تسمى ولذا، ومحددة معینة مظاهر أو بقرائن تتقید أن دون للضریبة
  .اإلداري التفتیش

 لوعاء سلیم تقدیر إلى للوصول األدلة كافة إلى اللجوء في واسعة حریة لإلدارة ویكون      
          .المحاسبیة وسجالته دفاتره فحص أو بالضریبة المكلف مناقشة األدلة هذه ومن، الضریبة

 تقدیم عن امتناعه أو المكلف تخلف حالة في طریقةال  هذه إلى ضرائبال إدارة تلجأ ما وعادة
  . غش أو خطأ على ینطوي أو للواقع مطابق غیر التصریح كان إذا أو الضریبي التصریح

 الضریبة تصفیة:الثاني المطلب
 القانون في الواردة المعدالت بها تطبیق لمقصودا1هي عملیة حسابیة تصفیة الضریبة      
  .الضریبیة التعریفة تطبیق أو )المبلغ الخاضع للضریبة( ضریبيال الوعاء مةقی على

أي تحدید المبلغ الذي یتعین على ، إذن تصفیة الضریبة تعني تحدید دین الضریبة      
ولكي تحدد إدارة الضرائب دین الضریبة یجب علیها أوال أن تتحقق من ، المكلف بالضریبة دفعه

وتتمثل هذه ، بة تنطبق على شخص هذا المكلف بالضریبة بالتحدیدأن كافة شروط فرض الضری
والنظر فیما إذا كانت ، )الوعاء مبلغ(تحدید مقدارها و  للضریبة الشروط في تحقق الواقعة المنشاة

ثم  .بناء على ما یقرره المشرع في هذا اإلطار، وماتسهذه المادة تخضع ألي إعفاءات أو خ
، یتم تطبیق معدل الضریبة على المادة الخاضعة للضریبة فقط، ابقةبعد إتمام كافة المراحل الس

   . واجبة التحصیلالضریبة تصبح عندئذ ، )عملیة الربط(وهنا فقط یتم تصفیة الضریبة 
  الضریبة دین تحصیل: المطلب الثالث

 من المهم الجزء ذلك انه بل، الضریبي النظام من یتجزأ ال جزء یعد التحصیل الضریبي      
 على األوقات كل في باإلنفاق یستلزم الدولة قیامف .له األساسي الهدف یحقق الذي النظام هذا

، النفقات لتغطیة النقدیة اإلیرادات من مناسبة كمیات تصرفها تحت دائما یوجد أن السنة مدار
 األمر یختلف فإن، السنة مدار على تتوزع المباشرة غیر الضرائب بعض حصیلة كانت إذاف

                                                             
، منشورات دار الكتب، دراسة في النظریة العامة للضریبة و أهم الضرائب المطبقة في النظام الجزائري، مقدمة في علم الضرائب، ش عليحنی - 1
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 للضریبة الخاضعة المادة تقدیر بعملیات القیام تحصیلها یسبق التي المباشرة للضرائب بةبالنس
د الضرائب هذه .الخ ... ومراجعات تصریحات من یستلزمه الضریبة وما مقدار وتحدید  لها تحدّ

ل السنة من معینة زمنیة فترة  على الدولة إیرادات في تقلب إلى یؤدي الذي قد األمر، فیها تُحصّ
  . أخرى فترات في وتقل الفترات بعض في الحاجة عن فتزید، السنة دارم

 معه یمكن الذي النحو على الضریبة تحصیل وقت تحدید یتم أن وجب هذا من أجل     
 مدار على واإلنفاق اإلیراد بین التوافق من أدنى حد لضمان، و اإلیرادات في التقلبات تفادي
 وقت تحدید عند الحسبان في أخذه یجب الذي الوحید راالعتبا یمثل ال هذا أن إال، السنة

ُراعى أن كذلك یجب إذ، الضریبة تحصیل ل أن في یتمثل، خرآ اعتبار ی  بقدر الضریبة تُحصّ
  .للمكلف مناسبة األوقات أكثر في اإلمكان
 والتثبت بالتحقق یبدأالذي و ، الضریبة دین تحدید بدایة یتوجب الضریبة دین ولتحصیل      
انه بصفة عامة یتم تحصیل ، كما یجب أن نشیر .علیها للربط القانونیة الوقائع جودمن و 

أما . حواالت بریدیة أو غیرها ما یقوم مقامها من شیكات أو أوالضریبة في صورة نقدیة 
  .الصورة العینة فقد اختفت تماما

التي ، التقنیةو  هو مجموعة من اإلجراءات اإلداریة" الضریبي التحصیل عرفی تقدم مما      
  .1"المكلف بدفعها إلى ملكیة الخزینة العمومیة ذمةالضریبة من  مبلغتحویل یتم بواسطتها 

 جبائیةال اإلدارة تتخذها التي الفعالة اإلجراءات نتاج بأنه أیضا الضریبي ویعرف التحصیل     
 نهائي بشكل ااستیفائه لغرض المكلفین بحق ضریبیة استحقاقات عن معلومتها إلى باالستناد
  2.العامة الخزینة لصالح

 .بالضریبةالمكلف  وشخص جبائیةالوفي هذه المرحلة فقط تصبح العالقة مباشرة بین اإلدارة   
وقد تدخل المشرع الضریبي بوضع القواعد التي تضمن تحصیل دین الضریبة دون حدوث أي 

المختصة أو من  جبائیةال سواء من جانب اإلدارة، عقبات تمنع الدولة من الحصول على حقها
  . جانب المكلف نفسه

  واجراءات تحصیل دین الضریبة ضمانات، طرق: المبحث الثالث

                                                             
1- PIERRE  BELTRAME, La fiscalité en France , Hachette supérieur, 5ème édition, année 1997, p : 45 . 

، ) للماجستیر معادلة (عالي دبلوم رسالة، للضرائب العراق العامة الهیئة في الدخل ضریبة جبایة نظام وتقویم دراسة، محمد علي كي هیثمالعنب 2-  
  . 15 :ص، 2006، بغداد جامعة – والمالیة المحاسبیة للدراسات العالي المعهد
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 علیه یجب الذي بالمبلغ بالضریبة المكلف إبالغ یتم أن بعد األداء الضریبة واجبةتصبح       
 أنجعي ذلك متبعة ف، مالئمة األكثر األوقات مراعاة اإلدارة الضریبیة على یجبحیث ، دفعه

  .اإلجراءات لتحصیلها في ضوء الضمانات التي یقرها المشرعوانسب الطرق 

  الضریبي الدین تحصیل طرق: المطلب األول
 وعلى، الضریبة لدین المنشئة الواقعة له تحققت من كل على الضریبة بدین االلتزام یقع      

 لطبیعة مالءمة الطرق رأكث الضریبة دین تحصیل بصدد وهو یراعي أن، الضریبيالمشرع 
   .الجبایة نفقات في االقتصاد قاعدة وتحقیق الدخل مصدر
 أسلوب، المباشر التحصیلأسلوب : أهم طرق تحصیل الضریبة تتمثل في فإن وعلیه      

 تقسیط وأسلوب، المنبع من التحصیل أسلوب، )التسبیقات( الضریبة حساب على التحصیل
  .الضریبة

   المباشر تحصیلالأسلوب :األول الفرع
في هذا اإلطار یجب التمییز بین الضرائب والرسوم المسددة فورا وتلك المسددة بواسطة       

  1.األوراد الضریبیة
 األسلوب وهو الذاتي أو المباشر التصریح أسلوب على عتمدی: الفوري الوفاء أسلوب- أوالً 

 العدالة یضمن فهو وبالتالي، فصلیاً  أو، شهریاً  إما یكون ما وعادة، للمكلف مالئمة األكثر
 األجل في به الخاصة السیولة بوضعیة أدرى أنه باعتبار، المكلف على الجبائي للعبء بالنسبة
 جانب-جانبین في یتمثل الضریبي االلتزام أن حیث، الضریبي الوعي درجة وتترجم، القصیر
 فاإلدارة أیضا وهنا، به صرح ما على بالتسدید االلتزام وجانب المكلف قبل من بالتصریح االلتزام

   .التحصیل عملیة في كبیرة نفقات تتحمل ال
 توقیع مفاده جبائي إداري قرار عن عبارة هوو: االسمي الورد خالل من الوفاء أسلوب - ثانیاً 
 الجبائیة المصالح تعدها جماعیة أو فردیة سجالت خالل من، المكلف على التسدید التزام

، متتابعة سنوات أربع حدود في سنة من أكثر أو سنویة فترات اللخ سواء، )سندات التحصیل(
 مثل إنجازها من قصیرة فترة خالل واحدة عملیة بتسویة تتعلق وربما سنة من أقل حتى أو

    .التنازل عملیة بعد یوما 30 حدود في )(IRG-PV العقارات عن التنازل

                                                             
مذكرة مقدمة ، حالة والیة المسیلة) 2009- 1992(عاء والتحصیل خالل الفترة ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الو ، العیاشي عجالن - 1

  . 38 : ، ص2005/2006جامعة الجزائر ، فرع التحلیل االقتصادي، لنیل الماجستیر في العلوم االقتصادیة
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 اسم عن المفصلة والمعلومات اناتالبی كامل یحمل العام أو الفردي االسمي الورد إن     
 وسنة الورد أصدرت التي والمصلحة، الممارس ونشاطه الجبائي وترقیمه، وعنوانه المكلف
 مبالغ العقوبات وكذلك، وتاریخ بدایة التحصیل، التحصیل والتزام تصفیته وسنة الوعاء تحقیق

، القانونیة والزیادات الحقوق وحساب الوعاء قاعدة حیث من والرسوم الضرائب جمیع وتفصیل
 واحدة لسنة عادة ویكون تفصیل أكثر بیانات یحمل العام االسمي الورد أن هنا اإلشارة وتجدر
، الشركات أرباح أو اإلجمالي على الدخل بالضرائب الجزائري الجبائي النظام في أساسا ویتعلق
 تحمله تاریخ قعیتو  الحالة هذه في المكلف أن والمفروض، الحساب على التسبیقات وكذلك
  .العام الورد لصدور السابقة الفترات خالل للتسبیقات مراجعته ومدى الضریبي للعبء

 )أو األقساط الوقتیة نظام التسبیقات( الضریبة حساب على التحصیل:الفرع الثاني
 االقتصاد في العامة الخزینة مصلحة یحقق الضریبة حساب على التحصیل بنظام األخذ      

 المكلف مصلحة یحقق فإنه وكذلك، السنة مدار على مالیة موارد على والحصول، ةالجبای في
 بدال، الضریبیة السنة خالل ضرائب من علیهم استحق ما أداء في المكلفین على ییسر كونه في
  .المستحقة المبالغ وتراكم السنة نهایة حتى االنتظار  من

 من وذلك، الضریبة حساب على لتحصیلا بنظام المشرع الجبائي الجزائري اخذ وقد      
 تحصیل على یقوم الذي_النظام هذا وفق الضریبة تحصیل إال أن، التسبیقات یعرف ما خالل

 والتي سنویة ربع أو شهریة دوریة دفعات وعلى منها االنتهاء بعد ولیس السنة أثناء الضریبة
 مخالفة فیه_الحساب تحت تسبیقاتال أو، المقدمة الدفعات أو الحساب على بالدفعات تعرف
 جبائيال المشرع ولكن، المستحقة القیمة تحصیل قبل الدخل حصول من التحقق ضرورة لقاعدة

 یتم كما، المكلفین على المستحقة اإلیرادات من الدولة حق یضمن ما الطریقة هذه في وجد
 . دفعات على تتم بحیث مناسبة بطریقة تحصیلها

 إلى الحارسة الدولة من الدولة دور تحول وبعد الحالي الوقت في الجبائیة والتشریعات      
السنة  خالل الضریبة حساب على مبالغ تحصیل حق ائبالضر  دارةإ تعطي، المتدخلة الدولة
، قانونیة بنصوص التسبیقات هذه تقنین یتم ما وعادة، التسبیقات بنظامذكرنا  كما یسمى ما وهو

 حساب على تسبیقات دفع المكلف من الطلب بائیةجال لإلدارة یجوز ال األصل أن بحیث
  1.بذلك یخولها قانوني نص وجود دون الضریبة

                                                             
 ن/20/11وقبل ن، /20/06 قبلن، /20/03قبل ، ضمن ثالث تسبیقات تدفع طوعیاً في الجزائر  بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات.  

  .78: ص، 2006، فلسطین، نابلس، الوطنیة النجاح جامعة، منشورة غیر ماجستیر رسالة، الضریبیة اإلدارة امتیازات، نبیل مجدي شرعب - 1
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 حصول من التحقق قبل یتم الضریبة حساب على التحصیل أن تقدم مما نستنتج، وعلیه      
، الضریبیة العالقة أطراف بین المنازعات نشوء إلى یؤدي أن شأنه من هذاو ، للمكلف الدخل

  .والجبایة التحصیل على سلباً یؤثر  وهذا بینهما القائمة الفجوة توسیع على یعمل وبالتالي
 )المصدر( المنبع من التحصیل نظام:ثالثال الفرع

 ثالث شخص على القانون بحكم التزام فرض هو، المنبع من التحصیل بنظام یقصد      
 عالقة تربطه الثالث الشخص یكون بحیث، جبائیةال المصالح إلى وتوریدها الضرائب بتحصیل
 هذا یقوم النظام هذا وبمقتضى، المكلف والمتحقق لدائنه، للضریبة الخاضع باإلیراد مدیونیة

 مصالح إدارة إلى هابتورید ویقوم، بالقانون محددة معینة مبالغ بخصم الثالث الشخص
  .منه المبلغ هذا خصم تم الذي المكلف الشخص باسم، ائبالضر 
 تحقق مبدأ یحقق، و الضریبي التهرب ظاهرة من یحد انه منها مزایا عدة النظام ولهذا     

ا للدولة ویحقق یضمن وكذلك، السنة نهایة إلى االنتظار من بدال اإلیراد بتحقق الضریبة  إیرادً
ا ً ا مستمر ً  أنهم إذ، المكلفین كاهل عن العبء یخفف انه كما، المالیة السنة مدار على ومتكرر

 المستحقة الضریبة دفع عند الحال هو كما علیهم الضریبة بثقل یشعرون ال النظام هذا وفق
، الجزائرالرسوم المماثلة في و  ائب المباشرةضر ال قانون نص وقد  .المالیة السنة نهایة في علیهم
 1.المصدر من الضریبة اقتطاع عنوان تحت األمر هذا على

 من الضریبة اقتطاع عن مسؤوال یكون باإلیراد المدین أن نالحظ تقدم ما خالل من      
 تورید عن مسؤوال باإلیراد المدین یكون كما ، إلیه تسلیمه أو اإلیراد توزیع قبل، الحقیقي المكلف
 أو باإلیراد الدائن هو األصلي بالضریبة المكلف أن القول ویمكن، العامة الخزینة إلى الضریبة
 یعدو فال باإلیراد المدین أما، للضریبة منشئةال الواقعة شأنه في تحققت الذي بالتوزیع المستفید

  .2العامة نةیللخز  بالضریبة الوفاء عن قانوني لو مسؤ  یكون أن
 )نظام الرزنامة( الضریبة تقسیطأسلوب :رابعال الفرع
 يالضریب قانونال جعل في كبیرة أهمیة ذات أداة )نظام الرزنامة( الضریبة تقسیط یعتبر     
ا ً ا قانون ً  على الضریبة عبء ثقل من والتخفیف التیسیر على النظام هذا عملی حیث، 3مرن

                                                             
  .رهمرجع سبق ذك، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 156-155-129-128-108لمزید من التفصیل أنظر المواد   - 1
، 2006، فلسطین، نابلس، الوطنیة النجاح جامعة، غیر منشورة ماجستیر رسالة، الضریبة ودین العام المال حمایة، الفتاح عبد نبیه لبادة أمجد - 2
  .157 :   ص
 النجاح جامعة رةمنشو  غیر ماجستیر رسالة، 1964لسنة  25 رقم للقانون وفقاً  فلسطین في الدخل ضریبة دین تحصیل، زیاد احمد، الدبك - 3

  . 89 : ، ص2003، فلسطین، نابلس، الوطنیة
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، واحدة دفعة علیه المستحقة الضرائب تسدید عن آلخر أو لسبب المكلف یعجز قدف، المكلف
 من یقلل انه في النظامعلى  یعیب ولكن، الضریبة تقسیط نظام بها یتمیز میزة یعتبر وهذا

ا المحددة المواعید في الضرائب تحصیل یتم أن بیج إذ، للدولة العامة ینةالخز  امتیاز ً  قانون
 التي العادیة الدیون یشبه الضریبة دین أن القول یمكن ال وعلیه .العامة نةیللخز  وتوریدها
 قانون وهو، خاصة ذاتیة له قانون هوي الضریب قانونال أن حیث، المدني القانون یحكمها
 غیره یقررها التي لألحكام ذلك في خضوع دون، ادئهمب وفق مراكزه تنظیم بإمكانیة یتمتع مستقل

 یقوم التي األساسیة والمبادئ الضریبة دین طبیعة مع األحكام هذه تنافرت ما إذا، القوانین من
  .الضریبي القانون علیها
ا لیست التقسیط عملیة أن نجد وبالتالي القانون یحدده أن یجب الضریبة تقسیط أن        حقً
ا نما، المكلف بید وال الضریبیة دارةاإل بید مطلقً ٕ  القانون ومبادئ بقواعد محكوم نظام هو وا

 یكون وقد منه على جزء أو المستحق المبلغ جمیع على التقسیط نظام یسري فقد، الضریبي
ا ا محدد غیر أو الزمن من بمدة محددً  .الضریبیة النظم ألحكام وفقً
، بأحكام یأت لم ولكنه، الضریبة تقسیط منظاب المشرع الضریبي في الجزائر اقر وقد     

نما، الضریبة تقسیط لنظام تفصیلیة ٕ ارة الوز  قبل من تصدر خاصة أنظمة إلى األمر ترك وا
  .ممثلة في المدیریة العامة للضرائب الوصیة

ا علیه یتوجب الضرائب تقسیط من المكلف یستفید ولكي       بتقدیم یقوم أن التعلیمات لهذه وفقً
 المكلف قدرة عدم أسباب الطلب هذا یتضمن أن ویجب، قابض الضرائب إلى یطتقسال طلب
 كل وقیمة، المطلوبة األقساط عدد حددی وان، لذلك المؤیدة المستندات تقدیمه مع التسدید على
 مثل، التحصیل بنظام الخاصة واإلجراءات بالتعلیمات یلتزم أولم المكلف تخلف حال وفي، قسط

 كلها األقساط تصبح استحقاقه تاریخ من شهر خالل األقساط احد دفع عن المكلف یتخلف أن
   .إنذار إلى حاجة ودون الدفع مستحقة
 ومالئمة موافقة الضریبي الدین تحصیل طرق كانت كلما انه نالحظ تقدم ما خالل من      

 سینعك مما، الضریبیة العالقة طرفي بین الثقة جسور بناء على ساعد كلما، المكلف لظروف
ا َأثره ً  سلبا ستنعكس فإنها، مالئمة غیر الطرق هذه كانت إذا أما، والجبایة التحصیل على إیجاب

ا تؤثر وبالتالي، الضریبیة واإلدارة المكلف بین العالقة على ً   .والجبایة التحصیل على سلب

  ضمانات تحصیل الضریبة :المطلب الثاني
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 دین تحصیل ضمانات لتوفیر الشروط نم عدد توفیر على جبائیةال التشریعات تعمل      
 عدیدة ضمانات حیث أنها أقرت ، ةیممو الع الخزینة إلى األموال توفیر ضمنت حتى الضریبة
 المستحقة الضرائب جمیع تعتبر انه على تنص فقد، كامال تحصیال الضریبي الدین لتحصیل

ا ً ا دین ً ، القانون أحكام بموجبلدولة ا إلى بتوریدها الملتزمین أو بها المدینین جمیع على ممتاز
   .ئباإدارة الضر مصالح  أمام األداء واجب الضریبة دین یكونحیث 
      ً  میزةال: هما أساسیین فرعین إلى طلبالم هذا بتقسیم سنقوم فإننا تقدم ما على وبناء

 .الضریبي الدین لتحصیل المقررة والضمانات، الضریبة لدین الخاصة
 الضریبة لدین ةالخاص میزةال:األولفرع ال

 على المشرع حرص لذلك، الدیون أنواع أهم من نةزیللخ المستحقة الضریبیة المبالغ تعتبر      
 اإلدارة دور وما القانون بحكم وقائم مفروض فهو، الطرق بأسرع الدین هذا تحصیل ضمان

  .المكلفین على الربط بقرار وبیانه هكشف إال الضریبیة
 ملزمة فهيجبائیة ال اإلدارة أما، عدمه من بدینه بالمطالبة الخیار كیمل العادي فالدائن      

 اإلدارة إرادة على یتوقف ال الضریبة دین أن إذ، ذلك في خیار لها ولیس الدین بهذا بالمطالبة
 من لكل ملزمة تكون التي القانونیة النصوص بموجب ومفروض مقرر هو بل، جبائیةال

دارةو  المكلفین ٕ   1. ائبالضر  ا
 دین استحقاق میعاد حل متى وبالتالي، المكلف إرادة على یتوقف ال الضریبة دین أن كما     

 یقوم أن الضریبیة اإلدارة مطالبة انتظار ودون نفسه تلقاء من یبادر أنعلیه  جبو  الضریبة
  . علیه المستحق الضریبة بدین بالوفاء
ا جبائیةال التشریعات وتقرر       ً  یجب أي، 2مطلوب ال محمول دین هو الضریبة دین أن دائم
 الضریبي الدین فإن وكذلك، ضرائب من علیه استحق ما بتسدید بنفسه یبادر أن المكلف على

 جعلت التي هي جبائيال القانون وذاتیة، مقداره في أو صحته في المنازعة رغم األداء واجب
 على الضریبة متیاز دینا تقررالجبائیة  فالقوانین، 3آخر دین أي مع یقاص ال الضریبة دین
  . كامال تحصیال الضریبة دین تحصیل ولضمان، نةیالخز  لحقوق حمایة، الدیون من غیره

                                                             
  . 49:  ، مرجع سبق ذكره، صالغفور عبد احمد فایز حسام -  1
  . 16 : ، صسبق ذكره مرجع، الفتاح نبیه عبد امجد لبادة  - 2
  . 163 : ، صالمرجع السابق  - 3
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 التفضیل خاصیة أو معینة صفة معین لدین الدائن یعطي الذي الحق ذلك هو"االمتیاز حقف
ا كانت ولو حتى اآلخرین الدائنین على واألولویة ً    .1 "عقاري برهن مضمونة دیون

 هو جبائيال المشرع أن حیث، القانون بحكم مفروض الضریبة دین أن سبق مما یتبین      
 جبائیةال اإلدارة إرادة على یتوقف ال الدین هذا وأن، تحصیله وطرق وكیفیة، نسبته یحدد الذي

 نتیجة یتحقق وال، الضریبة لدین المنشئة الواقعة تحقق بمجرد یتحقق فهو، بتحصیله المكلفة
 . اإلدارة تصدرها التي اإلداریة القرارات

  الضریبي الدین لتحصیل المقررة الضمانات:الثاني فرعال
دخال اإلیرادات        ٕ كما هو معلوم أن التحصیل الضریبي یعني جبایة المحصول الضریبي وا

حتى ، و تتمثل في تغطیة نفقاتها العامة التزاماتهذه األخیرة لدیها ، الجبائیة إلى خزینة الدولة
فقد حدد التشریع الجبائي للخزینة ، من الدولة الحصول على مستحقاتها من الضرائبتض

من أهمها ، و العمومیة للخزینة أو بالضریبة للمكلف بالنسبة سواء العمومیة العدید من الضمانات
  : نذكر ما یلي

 األساسیة المبادئ توافر مدى في الضمانات هذه تتضح: بالضریبة للمكلف بالنسبة:أوال
 2:ومنها لضریبةل

 والحدث وعائها حیث من واضحة جبائیة دیون من علیه فرض ما بأن والیقین الوضوح 
طالعه إبالغه تم وقد وسعرها، لها المنشئ ٕ  المادة أو الوعاء حیث من– علیها وا

، التصفیة طرق حیث ومن القانونیة والتعریفات، األسعار تطبیق ومن حیث الخاضعة
 وضعیته یكیف المكلف یجعل ما وهو - للتسدید المحدد بالتوقیت إعالمه حیث ومن

 لدفع ضمان تعتبر األمور هذه كل وبالتالي، األمور هذه حسب التكلیفیة ومقدرته المالیة
 طرف من واضحة غیر الدیون هذه كانت كلما والعكس، دیون من علیه ما المكلف
  ؛تسدیدها ضمان عن بعیدة كانت بإجراءاتها یبلغ ولم المكلف

 كامل اإلجراءات لمناقشة جبائي مستشارب االستعانة في بحقه المكلف إعالم دىم 
 عن التشریعات كل في تقل ال قانونیة مدة منحه في وحقه، نهائیا تصفیتها قبل الجبائیة

 بعض أن بل قبولها أو عكسها یثبت ما عن أدلته إلحضار تبلیغه بعد من یوم30
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عالمو  إبالغ عدم تعتبر القانونیة اإلجراءات ٕ  من وعیب كافیا سببا الحق بهذا المكلف ا
  ؛)الضریبة بها تسقط( التي الشكلیة العیوب

 لجان أو الجبائیة المصالح أمام سواء الجبائیة الحقوق في درجاته بكل الطعن إمكانیة 
 أمام الطعن أو ،مركزیةو جهویة ، یةئوال، وتركیباتها مستویاتها في المختلفة الطعن
   ؛القضاء

 حق وحمایة الخزینة حقوق لتحصیل كافیة ضمانات تعتبر القانونیة آللیاتا هذه كل
  .عامة بصفة الجبائیة مةوكحال روافد من تعتبر وكلها، المكلف

بالنسبة للخزینة ، الضریبة دین لتحصیل المقررة الضمانات من:العمومیة للخزینة بالنسبة: ثانیا
 من الجبائیة اإلدارة یمنع ال هذا أن على، وبمطل ال محمول دین الضریبة دین إن هوالعمومیة 

 .بالوفاء المكلفین مطالبة من علیها قانوني التزام ودون المكلفین على التیسیر قبیل
 فإن،  األخرى القوانین من غیره عن تمیزه ةیخاص من جبائيال القانون به یتمتع لما اً نظر و      

ُ  أو تمنح ما عادة جبائیةال التشریعات  لضمان صالحیاتو  سلطات جبائیةال ارةاإلد عطيت
ا تحصیال الضریبة دین تحصیل ً ُ  فمثال، وافی  الحجز توقیع سلطاتجبائیة ال لإلدارة عطيت
 لحق ضامنة قاعدة وهي االعتراض ثم أوال الدفع قاعدةأو ، التنفیذي الحجز وكذلك التحفظي
  .الضریبیة الدیون تحصیل في الخزینة

 یكون الذي الحجز هو التحفظي الحجز: الضریبة دین حصیللت كضمان التحفظي الحجز  -1
 فیها التصرف من لمنعه، القضاء ید تحت المدین یملكها التي األموال وضع مجرد الوحید هدفه

 من الدائن حمایة هو التحفظي الحجز من الهدف فإن أخرى وبعبارة، بالحاجز یضر تصرفًا
 .1منه استردادها یمكن ال النیة حسن ترمش إلى منقوالته في بالتصرف المدین قیام خطر
 واجبة تصبح لم الضریبة كانت إذا إال التحفظي الحجز ىإل جبائیةال اإلدارة تلجأ الو      
 كانت إذا أما، للضیاعالعمومیة  نةیالخز  حق تعرض على تخشى األخیرةهذه  وكانت، األداء

 الحجز إلى الضریبة دین تحصیلفي  یةجبائال اإلدارة فتلجأ القانون بحكم األداء واجبة الضریبة
  .التحفظي الحجز ولیس مباشرة التنفیذي

 المقرون الحجز، التنفیذي بالحجز یقصد: الضریبة دین لتحصیل كضمان التنفیذي الحجز -2
 المستحقة الضریبة دفع عن المتخلف للمكلف أصال المملوكة المحجوزة األموال بیع أي بالتنفیذ
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 من للمكلف اً معلوم الضریبة دین كان إذا التنفیذي الحجز ویوقع، نهاثم تحصیل ثم ومن علیه
 المكلف یقم ولم نهائیة واعتبارها المكلف على الضریبة ربط أساس على أو تصریحه واقع

 1 "القانون في المحدد الموعد في بدفعها
 دارةاإل حق من یصبح فإنه علیه المستحقة الضریبة بدفع المكلف یقم لم إذا وعلیه      

ا التنفیذ جبائیةال ً  ببیع إال یكون ال والتنفیذ، الخزینة لحق الضامنة المكلف هذا أموال على جبر
 القانون أحكام بمقتضى إالأیضا   یكون ال والتنفیذ، منها الخزینة حق واستیفاء األموال هذه

 .الحجز ومواعید إجراءات یحدد الذي
 أموال على التنفیذي الحجز توقیع لها یحق الیة جبائال اإلدارة أن هنا اإلشارة وتجدر     

 أو والربط التقدیر قرارب تبلیغه خالل من ذلك كان سواء الضریبة بدین مطالبته بعد إال المكلف
   .طرفه من المقدم تصریحال واقع من بالدفع إلزامه خالل من
ا التنفیذي الحجز یكون وحتى       ً  ذلك كان اءسو  تنفیذي صیلحت سند وجود یشترط صحیح

جدول التسویة ( الضریبة ربط قرار أو یحر تصال واقع من الدفع حال في المكلفتصریح 
  .المقدار ومعین الوجود ومحقق بسند ثابت الضریبة دین یكون أن یجب ولذلك) الضریبي

 بدین یتعلق فیما أما، القضاء إلى الدائن لجوء األمر یتطلب التنفیذي الحجزفي و       
 كما، ذلك في القضاء من حكم الستصدار حاجة دونإلى التنفیذ  جبائیةال اإلدارة جأفتل الضریبة

 .الغیر ید تحت الموجودة األموال على التنفیذي الحجز یجوز
 على الحجز صالحیة إدارة الضرائب أعطت جبائیةال التشریعات أن لنا یتبین مما سبق     

ا كان سواء المكلفین أموال ً ا حجز ً ً  أو تحفظی ا احجز ً  العمومیة الخزینة حق لضمان وذلك، تنفیذی
 لمحافظةلجبائیة ال اإلدارة ید في مهمة أداة هي المكلف أموال حجز إن أشرنا كماف، الضیاع من

 في تفرط ال أنجبائیة ال اإلدارة على یتوجب انه إلى أیضا اإلشارة یجبو ، نةیالخز  حقوق على
 أثناء المكلفین وضمانات حقوق مراعاة لىع تعمل وان، لها الممنوحة السلطات استعمال
  .الضریبیة العالقة طرفي بین والتعاون الثقة من جو لخلق وذلك لصالحیاتها ممارستها

حیث یلتزم المكلف ، وهي قاعدة مقررة في التشریع الجبائي: االستردادم ثقاعدة الدفع   -3
رضها أساسا أو في مقدارها م یستطیع أن یطعن في فثبدفع دین الضریبة إلى الجهة المختصة 
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مراعاة مصلحة خزینة و  المعامالت الجبائیة استقراروالغرض من ذلك ، استردادهاأو حتى 
  1.یتأخرون بذلك عن دفع دین الضریبةو  حتى ال یستغل المكلفون حقهم في الطعن، و الدولة
یبة من قر المشرع الجبائي الجزائري حق إرجاء دفع الضر أولضمان تحصیل الضریبة       

، 72ضمن الشروط المحددة في المواد من خالل شكوى مقدمة _الذي ینازع "طرف المكلف 
إذا طلب ، في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة علیه_من قانون اإلجراءات الجبائیة 75، 73

، 2في هذه المادة االستفادة من األحكام المقررة، قبل صدور القرار المتخذ بشأن هذه الشكوى
وفي غیاب تقدیم . قدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیهاشریطة ت
یمكن للمكلف بالضریبة أن یرجئ دفع القدر المتنازع فیه من خالل دفع مبلغ ، الضمانات

 .ضرائب المختصمن الضرائب المتنازع فیها لدى قابض ال%30یساوي
 ریبيالض الدین تحصیل في الردعو  الترغیبوسائل :لثالفرع الثا

عفاءات تسهیالت المكلفین منح إلى الجبائیة السلطات تلجأ       ٕ  إلى أیضا وتلجأ، معینة وا
 نفس وفي، علیهم المستحقة الضرائب لدفع المكلفین لتحفیز المتبعة اإلجراءات بعض تبسیط
 یخولها وحسبما جبائیةال اإلدارة فإن الضیاع من مومیةالع الخزینة حق على وللحفاظ الوقت

جراءات أسالیب فرض إلى تلجأ من سلطات جبائيال انونالق ٕ جبارهم المكلفینلردع  وا ٕ  دفع على وا
 عن تخلف مكلف كل على وعقوبات غرامات فرض خالل من وذلك علیهم المستحقة الضرائب

ا المحددة المواعید في علیه المستحقة الضریبیة المبالغ تسدید ً   .قانون
 الكثیر فرض إلىجبائیة ال التشریعات تلجأ: الضریبي نالدی تحصیل في الترغیب وسائل - أوال
 المبالغ على تخفیضات تمنح فقد، الضریبیة بالتزاماتهم للقیام المكلفین لتحفیز األسالیب من

أو تمنح تسهیالت في ، المحددة مواعیدها في بدفعها المكلف قام ما إذا المستحقة الضریبیة
العامة من  نةیالخز  حق ضیاع عدم ضمنت قد تكون وبذلك )إتباع رزنامة للدفع( الدفع

  3.الضیاع
 تحصیل ولضمان جبائیةال التشریعات تتخذ: الضریبي الدین تحصیل في الردع وسائل- ثانیا
 الجدیر ومن، الضریبیة الجرائم على المترتبة والجزاءات العقوبات فرض وسیلة، الضریبة دین
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 الجریمة تعریف یمكن حیث، االقتصادیة الجرائم من جزء هي الضریبیة الجریمة أن بالذكر
  .1"للدولة االقتصادیة السیاسة ویخالف القانون علیه یعاقب امتناع أو فعل كل بأنها "االقتصادیة

 هذا ولتأكید، مومیةالع الخزینة مصلحة ضمان هو الضریبیة االلتزامات فرض من والهدف     
، الغرض هذا لتحقیق الالزمة لجزاءاتا وضع تم فقد، العبث من المصلحة هذه وحمایة الضمان
 قد خاصة أحكام إلى بإخضاعه جبائيال القانون یخالف من معاملة إساءة إلى الدولة فاتجهت

ا ومعاقبته بمصالحه تضر ً  اإلخالل نتیجة بالدولة حقل الذي الضرر تعویض علیه ینطوي عقاب
   .الجنائیة للعقوبة إخضاعه عن فضال، الضریبي بالتزامه
 المقیدة العقوبة إدخال إلى الجنائیة بالعقوبات یتعلق فیما بعض الدول اضطرت وقد      
   2. الضریبي الغش أحوال في للحریة
جراءات وسائل تتبنى جبائیةال التشریعات أن لنا یتبین تقدم ما خالل من       ٕ  لضمان متعددة وا

 القیام من الدولة لتتمكن مومیةالع نةیالخز  إلى وتوریده كامال تحصیال الضریبة دین تحصیل
 المكلفین منح مثل ترغیبیة وسائل الوسائل هذه فمن، وجه أكمل على بها طةو المن بالمهام

عفاءاتو  حسومات ٕ  مواعیدها في علیهم المستحقة الضرائب بتسدید القیام على لتشجیعهم ا
ا المحددة ً  التشریع ومنها الجبائیة تالتشریعا فإن، المبالغ هذه بتورید المكلفین یلتزم لم فإذا، قانون
 القوانین نصوص بمخالفة قام مكلف كل على مشددة وغرامات عقوبات ترتبالجزائري  الحبائي

 والضمانات الحقوق من العدید اإلدارة لهذه الجبائي القانون منح بسبب وذلك، الضریبیة
  . عاتقها على الملقاة الخطیرة بالمهام القیام من لتمكینها، واالمتیازات

  الجزائریة المعتمدة من طرف اإلدارة الجبائیة إجراءات تحصیل الضریبة:لثلمطلب الثاا
 البیانات وسالمة صحة من والتأكد، المكلفین قبل من الضریبي التصریح تقدیم بعد      

 المكلف رفض فإذا، المقررة المبالغ لتحصیل الضریبة بربط الجبائیة اإلدارة تقوم هفی الموجودة
، التأخیر هذا كجزاء على إضافیة مبالغ بفرض تقومالجبائیة  اإلدارة فإن الضرائب هذه تسدید

 حیث، المجال هذا في سلطاتها باستخدام الجبائیة اإلدارة تقوم، هرفض في المكلف استمر فإذا
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، الضیاع من نة العامةیالخز  حق لضمان واسعة سلطات اإلدارةهذه  یعطي الجبائي القانون أن
  . هاعاتق على الملقاة المهمة لخطورة تعود السلطات وهذه
 أموال تتبع في اإلدارة وحق، المدین أموال على الحجز توقیع سلطة الحقوق هذه أهم ومن     

  .الدیون من غیره على يالضریب دینال امتیاز إلى باإلضافة، ید أي تحت المدین
وفي هذا اإلطار ، ةفعملیة تحصیل الدین الضریبي تتضمن إجراءات خاص، مما سبق      

جراءات التحصیل الجبریة ةالتحصیل الودیإجراءات :نمیز بین شكلین من إجراءات التحصیل ٕ   .وا
 ةیالود التحصیل ءاتراإج:األول الفرع
 تسدید قصد للمكلف مباشر استدعاء یتضمن عادي ءار إج هو بةیللضر  الودي التحصیل      

 التحصیل وعملیة، بها العمل الجاري ماتیتنظلل طبقا المحدد الوقت في ةیالجبائ مستحقاته
 المستحقة األموال دفعل إدارة الضرائب إلى نفسه تلقاء من بالضریبة المكلف توجه تعني الودي
 1.المحددة آجالها وفي بنفسه علیه

 الودي التحصیل أحكام 2رائبللض العامة المدیریة مذكرة حددت، الشأن هذا وفي      
 دیونهم تسویة قصد للمدینین ودیة إشعارات توجیه ئباالضر  قابض لىع أوجبت حیث، للضریبة
 . الجبائیة اإلدارة مع سوابق أي لدیهم تلیس الذین الملتزمین هم هنا المدینینف .الجبائیة
 ال التحصیل إنعاش بموضوع والمتعلقة أعاله المذكورة ئبراللض العامة المدیریة مذكرة إن      
 وتعلیق الجمهور إعالم فكرة على تركز أنها دام ما، الودي لتحصیلا ءاتاإجر  إطار عن تخرج

 واألماكن البلدیات مقر في الضریبي التحصیل راءاتإج مجال في الجدیدة األحكام التنظیمیة
 المكلف مع لالتفاق دائمال الجبائیة اإلدارة استعداد أن كما، الجبائیة المصالح راتومق العامة
 انظر  منها وتفهم مساعدة إال كونی أن عدوی ال، بها مزاااللت على تحثه زمنیة رزنامة حول

   .األحیان بعض في الضریبة بدفع المكلفین منها یعاني قد التي المالیة للصعوبات
 التلقائي الدفع جانب إلى یتضمن للضریبة الودي التحصیل أن إلى اإلشارة وتجدر      

 یمثل الذي التصریح نظام، المحددة آلجالا في نفسه تلقاء من المكلف طرف من والمباشر
 3.الضریبي التحصیل إجمالي من %60 حوالي

                                                             
1 -Gérard Legrand, Hugues Martin, Perrine De Lagaede, LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT, LexisNexis, Paris, 
2014, P-p : 217-218.  

  1995 ماي  02 في المؤرخة م ع ج ت/ م ع ض/وم/ 167 رقمالمذكرة  -  2
 الحقوق كلیة، 2014 سبتمبر، - 39 عدد والقانون واإلدارة االقتصاد في التواصل مجلة، فعالیة؟ أي بةالضری تحصیل إجراءات، میهوبي مراد -  3

  . 244:  ، ص قالمة 1945 ماي 08 واإلداریة جامعة القانونیة العلوم قسم -السیاسیة والعلوم
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 ستجابةاال عدم حالة وفي، للمكلف أول استدعاء توجیه على مذكرةهذه ال تؤكدو       
 قصد الجبائیة وضعیته لتسویة أیام 05 حدود في ثاني استدعاء له یوجه األول لالستدعاء

   .للدفع زمني جدول أو رزنامة على االتفاق خالل من نهائیة تسویة إلى التوصل
، المتقاعسین المكلفین فئة تخص هذه الضریبي التحصیل ءاتاإجر  أن من الرغم وعلى      

 ودیة تسویة إلى الوصول هو واألخیر األول الهدف ألن، ودیة تحصیل ءاتاإجر  تظل ذلك ومع
 هو ءاتااإلجر  هذه من القصد بل، ردعیة ءاتاإجر  أي اتخاذ دون الجبائیة واإلدارة المكلف بین

یجادو  عاتقهم على هي التي الضریبیة ماتابااللتز  المكلفین هؤالء وتذكیر اإلنعاش ٕ  تفاهم إطار ا
 هذه مع بالضریبة المكلف تجاوب عدم أویة السلب حالةال وفي. الغایة هذه لتحقیق الطرفین بین

 وهي الثانیة الطریقة إلى الجبائیة اإلدارة تلجأ، له الموجهة العدیدةاإلخطارات  رغم ءاتااإلجر 
 .التحصیل في الجبریة الطریقة
  .الجبریة التحصیل إجراءات:الثاني الفرع

إن تحسین المردودیة الجبائیة ومواجهة كل التالعبات في تأدیة الحقوق الجبائیة من       
 دد العملیات المبرمجةأو بع المراجعونال یقاس بعدد األعوان ، طرف المكلفین بالضریبة

لغ امببحجم ال بقدر ما تقاس ، تطورهاو  التعدیالت المثبتة أو بمعدالت إنجازهابوال ، للمراجعة
   .تطورهو  بمعدل إنجاز أهداف التحصیلو  المحصلة

نما و  لیس غایة في حد ذاته الجبریة اللجوء إلى اإلجراءات أن د علىیمن المهم جدا التأك      ٕ ا
أموال الدولة أي  واسترجاععلیهم من مبالغ  بار المتهاونین في تأدیة ماوسیلة فعالة إلج

فالهدف لیس فقط  .الودیة لتحصیل هذه الحقوقو  اإلجراءات العادیةفشل  هذا بعد، و تحصیلها
نما بإرغامو  تحدید الحقوق المخفیة ٕ جبار المكلفین بتأدیتها لصالح الخزینة العمومیةو  ا ٕ   .ا

لتحقیق هذا  الجزائریة فقد اعتمدت اإلدارة الجبائیة ودیا الضریبة تسویة عدم حالة فيو      
 الغلق، للمدین البنكي الحساب غلق، التنبیه، الهدف مجموعة من التدابیر الردعیة نذكر منها

  .الخ... العلني زادبالم البیع، والعقاریة المنقولة المدین أموال حجز، المهني للمحل المؤقت
، الردعیة ءاتااإلجر  استعمال من المختص ئباالضر  لقابض یسمح ءاإجر  هو:التنبیه- أوال

 دابالمز  البیع : مثل ءاتاإجر  إلى اللجوء قبل بالضریبة المدینین إلى الوقائي ءااإلجر  هذا ویوجه
 المدین ولقب اسم:وهي البیانات بعض ءار اإلج هذا یتضمن حیث اإلداري والغلق العلني
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مضاءو ، العقوبات، الضریبة مبلغو  نوع، الضریبة فرض سنة، بالضریبة ٕ  وفي .ئبراالض قابض ا
  : وهي ردعا أكثر وسیلة إلى الضریبة قابض یلجأ، نفعا الوسیلة هذه تجد لم إذا ما حالة

  .المهني للمحل المؤقت الغلق أو بالضریبة للمدین البنكي غلق الحساب
 ءات الردعیة لتفعیلهذا اإلجراء یدخل ضمن اإلجرا:الغلق المؤقت للمحالت المهنیة- ثانیا

نعاش التحصیل الضریبيو  ٕ أصبح من صالحیة المدیر  97من قانون المالیة لسنة  فاعتبارا، ا
  1.مدة ال تتجاوز ستة أشهرفي للمحالت المهنیة لوالئي للضرائب اللجوء إلى الغلق المؤقت ا

الدائن  یفاءواستحجز المال معناه قانونا وضعه تحت تصرف القضاء تمهیدا لبیعه :الحجز- ثالثا
  : یلي فیما أهمها نعرض، للحجز أشكال عدة توجدو  .ثمنهلدینه من 

    تحفظيالالحجز  -1 
 باختالفالحجز التنفیذي أنواع وهي تختلف : saisie d’exécutionالتنفیذي الحجز -2

  : وهيطبیعة المال المراد الحجز علیه كما تختلف بكونه في حیازة المدین أم في حیازة الغیر 
ویقع على ما یكون للمدین لدى الغیر من منقوالت : ATDحجز ما للمدین لدى الغیر -2-1

 اإلیراداتو  السنداتو  حجز األسهمك، مملوكة للمدین أو ما یكون له من حقوق لدى هذا الغیر
  .الحسابات النقدیةو  الحصصو 
ت مملوكة ویقع هذا الحجز على األموال المنقولة إذا كان:حجز المنقول لدى المدین-2-2

 والمبیعات األثاث ویمكن أن یمتد حجز المنقول لدى المدین إلى .حیازته في موجودةو  للمدین
والمزروعات قبل جنیها أو  األشجــار ثمـارو  (saisie forain) في األسواق والمعارض

  . كما یمكن أن یقع على الحیوانات (saisie brandon)حصدها 

   la saisie immobilière des immeubles : للبنایات العقاري الحجز-2-3
 أمالك بحجز ترخیص منحها القاضي من تطلب بأن الضریبیة لإلدارة یتیح ءاهو إجر       
 المالحظ .عاتقه على هي التي الجبائیة الدیون تحصیل قصد الضریبة عن للمتقاعس عقاریة

 مدعوة جبائیةال دارةاإل فإن، دفع الضریبة عن المتقاعسین ضد الردعي نشاطها إطار في أنه
  .القضاء خارج التنفیذ طرق تتمم أو تضاف التي القضائیة اتءااإلجر  إلى للجوء

                                                             
  .همن قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكر 146لمزید من التفصیل أنظر المادة  -  1
تطرقنا لھذه النقطة في المطلب الثاني من المبحث الثالث الخاص بطرق وضمانات تحصیل الضریبة  
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 األشخاص لبعض یسمح ءاإجر  وهو: saisie revendicative  سترداديإلا حجزال -3
، علیه بالحجز الغیر لدى عقاري ملك على رهنیة حقوق أو ملكیة حقوق لهم أن یدعون الذین
  .هیملتسل مستعد الغیر هذا یكون أن شرط

 الدائن، فاأطر  ثالثة فیه یساهم تنفیذي ءاإجر  هو:saisie arrêt التوقیفي الحجز -4
 ویسمح ثالث شخص عاتق على دین اآلخر هو وله المدین لدى الحجز حق له من األصلي

   .األصلي الدائن لدى ذمته تبرئة قصد دینه یحصل أن للمدینء اجر اإل هذا
الطریق المناسب الذي رسمه القانون حسب طبیعة  اتخاذالدائن مجبر على ف سبق مما     

المال المراد الحجز علیه كونه عقار أم منقول مادي أو معنوي كونه في حیازة المدین أو لدى 
ال كانت اإلجراءات باطلة ٕ   .الغیر وا

 حصلت أن بعد قضائي محضر أعین تحت تجري عملیة وهي:العلني دابالمز  البیع -خامسا
 بمدة البیع تاریخ یحدد، عقاراتال أو للمنقوالت الجمهوریة وكیل من بیع بإذن الجبائیة اإلدارة
 بعملیة المكلف القضائي المحضر ویتولى فیه تجري الذي والوقت البیع عملیة، كافیة زمنیة
 .معه المتعاملین لمختلف الفردي التبلیغ عملیة العلني دابالمز  البیع

 
 
 
  

  .في الجزائر الجبائیةتحلیل وتقییم واقع الحصیلة   :عالمبحث الراب
سیتم من خالل هذا المبحث تحلیل وتقییم واقع الحصیلة الجبائیة في الجزائر، من خالل   

  .التعرف إلى مصادر التحصیل الضریبي ألهم الضرائب والرسوم في الجزائر

  مصادر التحصیل الضریبي في الجزائر:المطلب األول 
 دیث عن مصادر التحصیل الضریبي یدفعنا إلى استعراض مختلف الضرائبإن الح      

التي لها ، و الرسوم التي جاءت بها مختلف النصوص القانونیة في التشریع الجبائي الجزائريو 
  . )اإلیرادات الجبائیة(دور فعال في تغذیة الخزینة العمومیة من الموارد المالیة 

 إحداث إلى أدت الجبائیة اإلصالحات على والدولیة الوطنیة تالتحوال أفرزتها التي آلثاراف     
ً  الجبائي النظام بنیة على جذریة تغییرات  أسس والذي 1991 لسنة المالیة قانون من ابتداء
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 الشركات أرباح على والضریبة (IRG)اإلجمالي الدخل على الضریبة بإدخال الجبائي لإلصالح
(IBS) المضافة القیمة على والرسم )(TVA ،هذه  لكل والفني التقني واإلطار المفهوم قدم حیث

 لسنة المالیة قانون خالل من كان اإلصالح لهذا الفعلي التجسید لكن، األنواع من الضرائب
 هذه میدانیا أرسى حیث، 1991/12/18 بتاریخ 65رقم الرسمیة الجریدة في والمنشور  1992

، تحصیلعید وموا وأوعیة معدالتب لجدیدةا الجبائیة التدابیر تطبیق خالل من اإلصالحات
 الجبائي لإلصالح الوطنیة اللجنة قبل من إعداده تم الذي النهائي للتقریر ترجمة وكان

(CNRF) المدة  أن رغم ،1989 سنة التقریر هذا وأنهت 1987 مارس شهر إنشاؤها تم التي
 النظام إختالالت لتصحیح الجبائیة التدابیر من العدید شهدت )1991-1989(من الفاصلة
ً  كان والمیداني الفعلي الجبائي اإلصالح لكن، السابق الجبائي  1992 سنة مطلع من ابتداء

 إلى المتواصلة اإلصالحات خالل من، الجزائري الجبائي النظام هیكل تغیر التاریخ هذا ومن
 فأهدا على ركزت اإلصالحات هذه من المستهدفة المجاالت أن بدایة ونسجل، 2005غایة

 الدولیة والتغیرات یتناسب بما الجبائي النظام عصرنةمتمثلة في  یةو أول وذات خاصة
 الجوانب بمختلف األداءتحسین  في المختلفة أطره وتنشیط آلیاته تفعیل ومحاوالت ،المتسارعة
 التغیرات الستیعاب مرونة من یستلزم بما بنیته وتجانس تنسیق إطار في والتنظیمیة التشریعیة

 ذات تكن لم اإلصالحات هذه أن ذلك، العولمة وتأثیر الدولیة التحدیات معالتكیف و  یةالداخل
 هذا یعتمد حیث، الجبائي اإلصالح نحو دولیاً  اتجاهاً  هناك أن بل فحسب داخلي اتجاه

 النامیة البلدان في خاصة الضرائب أسعار وتخفیض الضریبي الوعاء توسیع على اإلصالح
رهاق الجبائي التهرب ظاهرة عنه مینج مما المرتفعة وأسعارها ضیقةال بأوعیتها تتصف التي ٕ  وا
 تعتبر الضریبة بساطة مع الوعاء فتوسیع وبهذا، الضریبیة العدالة انعدام وبالتالي أخرى فئات
  . السابق الجبائي النظام بها اتسم التي التعقیدات على تقضي التي الشفافیة آلیات من

 والرسوم المماثلة شرةالمبا الضرائب:األولالفرع 
  والرسوم المباشرة الضرائب من متكاملة مجموعة من الجزائري الجبائي النظام یتشكل      

    :التالیة النقاط في بإیجاز نذكرهاالمماثلة 
  المباشرة الضرائب -أوال
 1991 لسنة المالیة قانون من 38 المادة بموجب:  (IRG)اإلجمالي الدخل على الضریبة -1
الضرائب  قانون من األولى المادة تنص حیث، (IRG)اإلجمالي الدخل على الضریبة سیستأ تم
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 تسمى الطبیعیین األشخاص دخل على وحیدة سنویة ضریبة تؤسس:" 1یلي ما المباشرة على
 الصافي الدخل على  الضریبة هذه تفرض ، (IRG)لها یرمزو  "اإلجمالي الدخل ضریبة"

 ."98إلى 85 من المواد ألحكام قاوف، بالضریبة للمكلف اإلجمالي
 في الدخل لضرائب الجذري التغییر حدثتأ التي فهي القانون هذا من الثانیة المادة أما      

 التي المتعددة المعدالت ذات النوعیة الضرائب إلغاء خالل من الجزائري الجبائي النظام بنیة
 اإلجمالي الدخلعلى  ریبةبض الضرائب تلك كل استبدال تم حیث، ذلك قبل مفروضة كانت
 الصافي الدخل یتكون" الضرائب المباشرة  قانون من ( 02 ) المادة علیه نصت ما وهذا

 :  2"التالیة الصافیة المداخیل مجموع من اإلجمالي
  (BP) یةالمهن األرباح- .
    )RA(  المزارع عائدات- .
 )RF( .یةالمبن وغیر المبنیة الملكیات إیجار من المحققة المداخیل-
 RCM .  المنقولة األموال رؤوس عائدات-
 IRG/S .العمریة والریوع والمعاشات واألجور المرتبات-
 (PV) . المبنیة غیر أو المبنیة العقارات عن بمقابل التنازل عن المترتبة ةالقیم ضفوائ-
   :اإلجمالي الدخل على لضریبةلالتالیة  الخصائص نستنتج ما سبقم
 مداخیل باستثناء مدنیة سنة خالل المحققة المداخیل من سنویا تقتطع أي:ةسنوی ضریبة أنها-

 .شهري لسلم وفقا شهریا تقتطع فهي، والمرتبات األجراء
 من (02) بالمادة المحددة المداخیل مجمل على واحدة مرة تفرض أنها أي:وحیدة ضریبة أنها-

 .القانون هذا
 .األشخاص وشركات الطبیعیین شخاصاأل دخل على تطبق أنها أي:شخصیة ضریبة أنها-
 لكل المداخیل إجمالي عن الناتجة الصافیة المداخیل كل تشمل أي:إجمالیة ضریبة أنها-

 .القانون هذا من ( 02 ) الثانیة بالمادة المذكورة األصناف

                                                             
  10:   ، ص2017من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، طبعة سنة  1أنظر المادة  - 1
   10:  من المرجع السایق، ص 2أنظر المادة  - 2
  وذلك بموجب التعدیل "سمي بصنف األرباح المهنیة" تجاریة وصنف األرباح غیر التجاریة في صنف جدید تم دمج صنف األرباح الصناعیة وال ،

  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  2على نص المادة  2015الذي  أحدثه قانون المالیة لسنة 
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 نصت لما وفقا المداخیل بهذه بالتصریح ملزم بالضریبة المكلف أن إذ:تصریحیة ضریبة أنها-
 حتى الدخل لضریبة الخاضعین األشخاص على" القانون هذا من 103 إلى 99 من لموادا علیه

 الضرائب مفتش إلى سنة كل من أفریل الفاتح قبل یكتتبوا أن الضریبة هذه أساس إقرار یتسنى
 1 .الجبائیة اإلدارة قبل من مطبوعته تقدم الذي اإلجمالي بدخلهم إقامتهم لمكان المباشرة
 في سواء الالزمة المعلومات بكل التصریح على التركیز یظهر المواد هذه ءااستقر  إن      
 .العائلیة وتكالیفهم وضعیتهم جانب في أو اإلیرادات جانب

 إجمالي تحدید من السابقة الخصائص بتوفیر ترتبط منطقیة نتیجة وهي:الشفافیة خاصیة-
ل واجب إلى االقتطاع توحید إلى سنوي بشكل المداخیل صافي ٕ  لكل المحدد التصریح زامیةوا

 علیه كان ما عكس بالشفافیة تمتاز اإلجمالي الدخل على الضریبة تكون وبالتالي المعلومات
 .النوعیة الضرائب فرض نظام

 المادة حسب تصاعدي لجدول وفقا تحسب الضریبة هذه أن حیث: یةتصاعد أنها ضریبة -
  2.نسبي لمعدل وفقا فیحسب المصدر من االقتطاع أما القانون هذا من 104

 التحصیل تقنیات تنوع خالل من وذلك: التحصیل نفقات في االقتصادو  المالئمة  خاصیة- 
، الخ...،الورد االسمي خالل من التحصیل، الحساب على التسبیقات، المصدر من كاالقتطاع

  .اإلجمالي الدخل على الضریبة قانون من 388 إلى354 من المواد علیه نصت ما وهو
 لسنة المالیة قانون في الضریبة هذه تأسیس تم:(IBS)الشركات أرباح على ضریبةال -2

 135 المادة نصت ولذلك تطبیقها ومجاالت والتقنیة الفنیة جوانبها وحدد عرفها الذي 1991
 أو األرباح مجمل على سنویة ضریبة تؤسس" الرسوم المماثلةو  الضرائب المباشرة قانون من

 ، 136المادة في إلیهم المشار المعنویین األشخاص من وغیرها الشركات تحققها التي لیالمداخ
   (IBS)3.الشركات أرباح على بالضریبة وتسمى

  :و من خصائصها أنها، خصائصها -2-1
 .السنة خالل المحققة األرباح على یقع االقتطاع أن أي:سنویة ضریبة-
 التي المداخیل أو لصافیةا األرباح كل على موحد الضریبة معدل أن أي:موحدة ضریبة-

 .الشركات تحققها

                                                             
  .والرسوم المماثلة مرجع سبق ذكره من قانون الضرائب المباشرة 103- 99لمزید من التفصیل أنظر المواد  -  1
  .من المرجع السابق 104لمزید من التفصیل أنظر المادة  -  2
  .من المرجع السابق 136لمزید من التفصیل أنظر المادة  -  3
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 نرى" حیث المعنویین األشخاص یحققها التي األرباح على تقع فهي:بالشركات خاصة ضریبة -
 لإلنعاش فعالة أداة وجعلها والمعنویین الطبیعیین األشخاص بین میز قد الجبائي اإلصالح وأن

 التكلیف طبیعة بین الفاصل لشكليا التنظیم في األول یتمثل، هدفین ولتحقیق االقتصادي
 .الشركات على الجبائي العبء بتخفیف یسمح الذي االقتصادي التنظیم في والثاني

 ومن األعمال وأرقام األرباح بكل للتصریح القانوني ماإللزا خالل من وذلك:تصریحیة ضریبة-
  . التجاري القانون من10-9للمواد مطابقة ةباسحم مسك خالل

 طبیعة أیة من العملیات مختلف نتیجة حسب المحدد الصافي الربح هو:بةالضری وعاء-2-2
  1.القانون هذا من 140المادة حسب كانت

 نظام خالل من أو المصدر من االقتطاعو  الوفاء المباشر بین تنوع وقد:التحصیل-2-3
 تمویل دوام أخرى جهة من ویضمن الشركة على الجبائي العبء تخفیف یضمن الذي التسبیقات

  .التحصیل على المترتبة النفقات في االقتصاد مع العمومیة الخزینة
 هناك ثالث معدالت 2015من قانون المالیة لسنة 150حسب المادة :الضریبة معدل-2-4

بالنسبة  %23، بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع %19 معدل : أرباح الشركاتللضریبة على 
ت األنشطة السیاحیة والحمامات باستثناء وكاال وكذا ألشغال العمومیة والرياألنشطة البناء و 

  2.لألنشطة األخرى %26و األسفار
 أمالك أو ثروة على سنویا تفرض ضریبة وهي (ISP) :واألمالك الثروة على الضریبة-3

، الثروة تمركز وعدم االستهالك تشجیع وهدفها التكلیفیة قدراتهم مع تماشیا الطبیعیین األشخاص
 القیمة أساس على تحسب حیث، للمكلف النهائیة الممتلكات تقییم من فیتحدد وعائها أما

  .يالتصاعد الجدول علیها ویطبق األمالك لهذه الصافیة
 قانون بموجب الوحیدة الجزافیة الضریبة تأسیس تم: (IFU)الوحیدة الجزافیة الضریبة-4

 المماثلة الرسومو  المباشرة الضرائب قانون منمكر  282 المادة وتنص، 2007لسنة المالیة
والضریبة  إلجمالي الدخل على لضریبةا محل تحل وحیدة جزافیة ضریبة تؤسس "یلي ما على

والضریبة على أرباح  اإلجمالي الدخل على الضریبة غطي زیادة علىتو  على أرباح الشركات،
 ".المهني النشاط على والرسم المضافة القیمة على الرسمالشركات، 

                                                             
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره 140لمزید من التفصیل أنظر المادة  -  1
  .من المرجع السابق 150صیل أنظر المادة لمزید من التف -  2
   یومنا  إلى، إال أنھا الزالت 2016بموجب التعدیل الذي أحدثھ قانون المالیة لسنة ) التصریح یتم بواسطة المكلف(أصبحت ھذه الضریبة تصریحیة

  .ھذا تسمى بالضریبة الجزافیة، وھو یتناقض مع النظام الجبائي التصریحي 
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یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة :الوحیدة الجزافیة یبةالضر  تطبیق مجال-4-1
األشخاص الطبیعیون أوالمعنویون والشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا 

  ).دج 30.000.000(الذین ال یتجاوز رقم أعمالهم السنوي أو حرفیا أو مهنة غیر تجاریة،
وحیدة مطبقا من أجل تأسیس الضریبة المستحقة بعنوان یبقى نظام الضریبة الجزافیة ال     

. السنة األولى التي تم خاللها تجاوز سقف رقم األعمال المنصوص علیه بالنسبة لهذا النظام
كما یخضع الضریبة الجزافیة الوحیدة،  .ویتم تأسیس هذه الضریبة تبعا لهذه التجاوزات

ریع، والمؤهلون لالستفادة من دعم المستثمرون الذین یمارسون أنشطة أو ینجزون مشا
أو ) الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر(أو ) الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب(
  )الصندوق الوطني للتـامین على البطالة(
  : یلي كما، الوحیدة الجزافیة الضریبة معدل یحدد:الوحیدة الجزافیة الضریبة معدالت-4-2
 ؛ السلع بیع نشطة اإلنتاجأل بالنسبة، بالمئة 5 معدل-أ

  .  األخرى ألنشطةل بالنسبة، بالمئة 12 معدل-ب
 : التالیة الرسوم مجموعة وتشمل : المماثلة الرسوم - ثانیا

 النشاط على الرسم إدماج بعد الرسم هذا أسس:TAP المهني النشاط على الرسم -1
 على للضریبة الخاضع لربحل المحققة عمالاأل بأرقام یتعلق كانالذي TAIC والتجاري الصناعي

 غیر للربح المحقق (TANC) األعمال أرقام على الرسم وكذلك BICوالتجاري الصناعي الربح
  ) 2.55%معدلب TAIC (، األنشطة لكل التوالي على بمعدلین كان حیث BNCالتجاري 

 على الرسم (% 2.55 )المعدل تحت هماتوحید تم 1996 سنة وفي، )TANC 6.05%(و
 أصبح 2001 سنة ففي، اإلصالحات خالل تغییر اآلخر هو عرف وقد TAPلمهني ا النشاط

، أما بالنسبة لنشاط بالنسبة لنشاطات اإلنتاج  دون االستفادة من التخفیض أدناه %1، و%2
بموجب قانون وهذا  %25مع تطبیق تخفیض ب 2% األشغال العمومیة فتحدد نسبة الرسم ب

 حیث، الخاضع األساس تحدید في اإلعفاءات بعض دیلتع تم وكذلك، 2015المالیة لسنة 
 التخفیضات بالحسبان األخذ یجب للرسم الخاضع األساس لتحدید 2005 سنة في أصبحت

 .%75و %50، 30% :ـب المقدرةو   العملیات بعض لصالح القانون هذا في علیها المنصوص
 حیث، بعدها وما 248 موادال خالل من الجبائي اإلصالح تناوله وقد :(TF)العقاري الرسم -2

 عامة وبصفة والمصانع المنازل على سنوي عقاري رسم یؤسس" أنه على248 المادة نصت
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 حسب المبنیة غیر األمالك إدراج فهو  اإلصالح هذا في الجدید أما، "مبني ملك كل على
 هذه تحدد5 إلى1الفقرات(،المبنیة غیر األمالك العقاري للرسم تخضع كما"249 المادة

  1. )لملكیاتا
 من یعتبر ما وهو كاملة البلدیة میزانیة إلى تدخل الرسم هذا إیرادات أن الثاني الجدید أما      

  .اإلصالح فترة خالل تغییرات عدة الرسم هذا عرف وقد، المحلیة الجبایة مصادر أهم
 نصت حیث، 263المادة بموجب تأسیسه تم فقد، التطهیر رسم أما: (TA)التطهیر رسم-3
 رفع مصلحة بها تشغل التي البلدیات لفائدة المبنیة الملكیات على سنوي تطهیر رسم یؤسس"

 ."للقنوات بشبكة ومجهزة المنزلي القمامات
 باسم سنویا التطهیر رسم یؤسس" 264 المادة نصت فقد الرسم لهذا الخاضعون األشخاص أما

 وتضامنیا سنویا یدفعه أن مكنهی الذي المستأجر التطهیر رسم یتحمل، االنتفاع حق أو أصحاب
 .المحلیة للجماعات هام مورد أیضا وهو، الملك صاحب مع
 والمواد الزیوت على وكذا والبترول أویل والغاز والعادي الممتاز البنزین على النوعي الحق-4

، المحلیة للجماعات المشترك الصندوق لفائدة 241 المادة حددته اقتطاع وهو:الصیدالنیة
 هذه بائعي عاتق على ویحصل للمستهلك بالتجزئة المواد هذه بیع سعر على هوعائ یؤسس
 المواد هذه بیع سعر على الحق هذا ینعكس أن حال أي في یمكن ال أنه غیر المواد

 .للمستهلك
  

  األعمال رقم على الرسوم:انيالثالفرع 
 هو 1991 بعد يالجبائ اإلصالح به جاء ما أهم (TVA): المضافة القیمة على الرسم-أوال

 تكاد التي لشمولیته ونظرا الوعاء توسیع في الهائلة لإلسهامات نظرا المضافة القیمة على الرسم
 التقنیة هذه لتطبیق كبیر تسارع في العالمي االتجاه كان ولذلك المنخفضة وألسعاره كلیة تكون

   1990.2  نهایة دولة 62 طبقته التي الدول عدد بلغ حیث الجبائیة

                                                             
  .ذكرهبق ، مرجع سمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 249-248صیل أنظر المواد لمزید من التف - 1
    1996 من قانون المالیة لسنة 23تم إلغاء ھذا الحق بموجب المادة.  

2- Mohamed Chérif Ainouche : l’essentiel de la fiscalité algérienne,1989,p : 203.  
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 اإلجمالي الوحید للرسم خلفا المضافة القیمة على الرسمأدرج  قد الجبائي اإلصالحإن       
 على الرسم ویتمیز. TUGPSالخدمات تأدیة على اإلجمالي الوحید والرسمTUGP اإلنتاج على

 : یلي بما المضافة القیمة
 ؛النهائي المستهلك عبئها یتحمل حیث االستهالك أو اإلنفاق على أساسا ینصب-
 ؛السابقة بالمعدالت مقارنة معدالته لقلة نظرا :البساطة-
 ؛الخدمة أو السلعة تطور مراحل كل یشمل حیث: الشمول-
 ؛وأخرى مرحلة كل بین )المضافة القیم( الوعاء على تنصب أنها حیث:  العدالة-
ً  طبقتها التي الدول من الكبیر للعدد وذلك العالمي والتكامل الترابط-    ؛1969سنة من ابتداء
 المتضمنة للرسوم الحسم ولقابلیة عدیدة مراحل في لتجزئتها والتحصیل التسدید في السهولة-

 ؛المشتریات فواتیر في
  ؛واسعة أوعیة في النتشارها للخزینة الجبائي اإلیراد وفرة-
 ؛وتسدیدا وعاءا الجبائي للعبء ومخففة مشجعة-
 التهرب وتكافح االقتصادیة الدورة لداخ الموارد تضبط وبالتالي الفوترة على التحفیز-

 .الضریبي
 األوعیة بعض بقاء رغم1992 أفریل أول في الجزائر في الرسم لهذا الفعلي التطبیق بدأ      
 غایة إلى انتقالي رسم وهو (TOBA) البنوك عملیات  على الرسم مثل، خاص لرسم تخضع

 الجبائي اإلصالح في الرسم لهذا یضیف مما المضافة القیمة على الرسم تعمیم تم حیث 1995
         TVA.وأخیر TOPA إلى TUGPSتطبیق من واالنتقال التدرج خاصیة
 بأربعة 1992 سنة بدأت حیث اإلصالح مطلع منذ تطورات الرسم معدالت قد عرفتو       

 السنة لنفس المالیة قانون وحسب 1995 سنة وفي 40%و21%، 13%، %7 :هيو  معدالت
 ثم 21%، 13%، 7%هي فقط معدالتبثالث  وأصبحت  % 40المضاعف دلالمع، إلغاء تم
 بمعدلین أصبحت، 2001 سنة فيأما  21 %، 14%، 7%المعدالت أصبحت 1997سنة في
لیرتفعا  2017هذین المعدلین بموجب قانون المالیة لسنة  كما تم تعدیل :7% 17% هما فقط
  .%19و %9الى 
 تشجیع خاصیة اكسبها المضافة القیمة على رسمال معدالت في التغییرات هذه إن     

 المؤسسات تشجیعو  النمو وتحقیق االقتصادي االنتعاش نحو الدفع وبالتالي االستثمارات
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 أداة لكونها باإلضافة، الرسم هذا من الصادرات إعفاء خالل من الخارجیة األسواق في الجزائریة
 .واإلقلیمي الدولي المستوى على تكامل
 النهائیة والخدمات بالسلع االنتفاع على رسم وهو (TIC): االستهالك على الداخلي الرسم-ثانیا

 فترة خالل عدیالتت الرسم هذا عرف وقد بذاتها معینة سلع استهالك بمقابل العائالت تتحملها
 الوحدة أو الوزن أو الحجم لمعاییر وفقا حسابه یتم الرسم فرض أساسفي أن  ویتمیز، اإلصالح

 على المطبقة والتحصیل التأسیس قواعد نفس علیه تسري، الخدمة أو السلعة طبیعة حسب
 .المضافة القیمة على الرسم
، الفیول زیت، البنزین" في الرسم هذا وعاء یتمثل:البترولیة المنتوجات على الرسم-ثالثا

 المنتوجات قیمة أساس على ویحسب، البوتان، البروبان، السائل البترول غاز، غازویل
 المطبقة القواعد نفس علیه ویسري، المحددة للتعریفات وفقا لالستهالك الموجهة للرسم ضعةالخا
   .المضافة القیمة على الرسم على

  المباشرة غیر لضرائبا:الثالث الفرع
 1 : یلي فیما نذكرها الرسوم من مجموعة المباشرة غیر الضرائب تشمل      

 كل على یطبق الرسم معدل أن حیث، والخمور ولیةالكح بالمنتجات ویتعلق:المرور رسم : أوال
 .صنفا لكل یخصص لجدول وفقا الكحول من هیكتولتر

 كالفضة الثمینة المعدنیة المنتوجات في تطبیقه مجالیتمثل :والتعییر الضمان رسم: ثانیا
 . 2004سنةكان  آخرها اإلصالحات عبر تغیرات معدله عرف وقد والبالتین والذهب

  
  

   والطابع التسجیل حقوق:عالراب الفرع
 والقرارات والقضائیة المدنیة العقود تداول یخص ما وكل الثروة تداول على ضرائب وهي      
 معدالتها في أو جوهرها في هامة تغییرات والطابع التسجیل حقوق عرفت وقد النهائیة

عفاءاتها ٕ   . إلصالحاتا فترة خالل وا
 الخارجیة ارةالتج على والرسوم الضرائب:خامسال الفرع
 :  1مكوناتها وأهم 2005غایة إلى1992منذ الفترة خالل عدیدة وتغیرات تطورات عرفت وقد    

                                                             
  .17 ص، 2004، الجزائر، عكنون بن، المالكي جنان مطبوعات، الجبائي التشریع مدیریة، ئريالجزا الجبائي النظام -  1
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، معینة فترة في السلع على تفرض التي للرسوم جدول أو قائمة وهي:الجمركیة التعریفة-أوال
 .المنتوجات فهرس یحدد الذي والوعاء المعدل على تشمل أنها حیث
وقد   1993 لسنة المالیة قانون من 98 بالمادة أسس وقدTSA :اإلضافي الخاص الرسم-ثانیا
 وقدتم، تنظیمیة قائمة طریق عن تحدد التي المنتجات على ویفرض 1996و1994 خالل عدل
 .2001 لسنة التكمیلي المالیة قانون بموجب الرسم هذا إلغاء
 .الجمارك خدمات دةلفائ °%2 بمعدل قیمي رسم ووه:الجمركیة اإلجراءات إتاوات-ثالثا
  .االستیراد عند :المضافة القیمة الرسم-رابعا

   اإلضافیة والرسوم الضرائب:دسالسا الفرع
 إضافة تم فقد ،والرسوم الضرائب أهم وتحدید الجبائیة اإلصالحات في الشروع عملیة بعد      
  : أهمها من ونذكر دائمة أو محددة لفترات سواء وضرائب رسوم
 الرسم أسس حیث، 1992المالیة لقانون وفقا كان البیئیة الجبایة تأسیس إن:بیئیةال الرسوم-أوال

  . 2002سنة وكذلك2000 لسنة المالیة قانون في تعدیله تم وقد للبیئة الملوثة النشاطات على
 الوطني الصندوق لحساب، 1996لسنة المالیة بقانون المیاه جودة على إتاوات إدراج تم كما-

 أو والئیة بلدیة-المیاه وتوزیع إنتاج مؤسسات لدى وتحصل المائیة للموارد لالمتكام للتسییر
 حیث، %1أو % 1.5 أو %2 أو %4 بمعدل المسقیة المساحات دواوین لدى أو، جهویة
 والیات في والثاني الشمال والیات في للشرب الصالحة المیاه فاتورة على األول المعدل یطبق

  . الصرف مجاري میاه فیخص األخیرین المعدلین أما الجنوب
 ویحصل الحضریة المدن على 1997 لسنة المالیة قانون بموجب أسس:السكن رسم-ثانیا
  .سونلغاز مؤسسة وتحصله والغاز الكهرباء استهالك تكالیف مع ویقتطع البلدیات لفائدة

  البترولیة الجبایة -سابعالفرع ال
 االقتطاعات نظام فهي، البترولي النشاط في الدولة لتدخل وسیلة البترولیة الجبایة تعد      

نظر كما، اللمجا هذا في تعمل التي المؤسسات على الدولة قبل من المفروض ُ  أنها على إلیها ی
 على تطبقو  معینة بنسبة البترولیةالشركات  أو المؤسسات على تفرض ضریبة أو اقتطاع
  2.البترول بیع سعر أساس

                                                                                                                                                                                                    
  .108:  العیاشي عجالن، مرجع سبق ذكره، ص -  1
، ةمنشور  غیر ماجستیر مذكرة، -المحروقات قطاع في األجنبیة الشراكة ظل في – الجزائري االقتصاد في ھمیتھاوأ البترولیة الجبایة، كریمھندي  -  2

  . 12  :   ص، 2008/2009، الجزائر جامعة، التسییر وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة
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 1: ليی بما البترولیة الجبایة وتتمیز
 المنتهجة العامة بالقواعد وترتبط الدولة تتجاوز وأعراف لقواعد تخضع البترولیة الجبایة إن -

 .الطاقة استهالك على الصناعیة الدول في الضریبیة والممارسة، األوبك منظمة قبل من
 الدولة قبل من الممنوح الترخیص مقابل كونها هو البترولیة الضرائب فرض أساس إن -

 الضرائب فرض أساس أن حین في، الوطنیة ملكا للجماعة تعتبر األرض التي باطن لالستغال
 .مباشر مقابل دون للدولة العامة األعباء في المساهمة هو العادیة

 .النفطي اللمجا في واالستغالل االستكشاف تقنیات بتطور ترتبط البترولیة الجبایة مراجعة إن-
 وضرائب، جهة من البترولیة األنشطة على المطبقة ئبالضرا من البترولیة الجبایة تتكون و

  : في وتتمثل، أخرى جهة من العام النظام
في  الصادر 21-91قانون حددها:البترولیة األنشطة على المطبقة الضرائب- أوال
  : یلي كما 14-86 لقانون والمتمم المعدل 01/12/1991
 بعد والمستخرجة المنتجة محروقاتال كمیة أساس على یحسب اقتطاع في تتمثل  : اإلتاوة -1

  .الحقول في المعالجة عملیات
 من صافیة أرباحا تحقق التي المؤسسات طرف من یدفع مبلغ هي:النتائج على الضرائب -2

 األعمال رقم أساس على تحسب، والتمییع النقل وكذا، والبحث واالستغالل التنقیب عملیات
   .الدولیة السوق إلى التصدیر أو وطنیةال السوق في البیع عملیة من سواء المحقق

وتتمثل في الرسم على النشاط المهني والرسم والضریبة على الدخل :العام النظام ضرائب - ثانیا
  .الخ.......جمالي فئة المرتبات واألجوراإل

   تحلیل وتقییم حصیلة الجبایة العادیة:المطلب الثاني
 المالیة مردودیةال تحسین في یتمثل ساسيأ هدف تحقیق إلى الجبائي اإلصالح یسعى      

 میزانیةال تمویل على كبیر بشكل یمنته التي البترولیة الجبایة حساب على العادیة لجبایةل
 .الرسومو  الضرائب مختلف بین التوازن وتحقیق لدولةل العامة

 العائدة رائبالض من العادیة الجبایة تتكون:العادیة للجبایة الفعلیة الحصیلةتقدیم -الفرع األول
 وكذا، الشركات أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة وهي للدولة العامة للمیزانیة

                                                             
 جامعة سعد، الثالثة األلفیة في الجزائري االقتصاد حول األول الوطني الملتقى، الثالثة األلفیة وتحدیات الجزائري الجبائي النظام، قدي المجید عبد - 1

 .05 :ص، 2003، البلیدة، دحلب
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 القیمة على الرسم یمثل التي، و العامة للمیزانیة جزئیة بصفة العائدة والرسوم الضرائب بعض
 وسنستعرض ،الجمركیة الرسوم وعوائد والطابع التسجیل حواصل إلى إضافة، أهمها المضافة

  : الضرائب هذه حصیلة تطور التالي الجدول خالل من
   الوحدة ملیار دج )2015-2000( لفترةل العادیة للجبایة الفعلیة الحصیلة تطور) 1-2( رقم الجدول

 السنوات  الحصیلة الفعلیة للجبایة العادیة معدل التطور السنوي
/ 361,6 2000 

12,07% 405,26 2001 
18,69% 481,01 2002 
9,05% 524,54 2003 
9,55% 574,65 2004 
12,16% 644,54 2005 
10,56% 712,58 2006 
7,83% 768,39 2007 
25,02% 960,65 2008 
19,18% 1144,91 2009 
11,63% 1278,07 2010 
18,58% 1515,57 2011 
26,01% 1909,76 2012 
5,97% 2023,70 2013 
3,30% 2090,39 2014 
13,03% 2362,85 2015 

  .المدیریة الفرعیة للتحصیل، مدیریة العملیات الجبائیة، إعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب: المصدر
  
  
  
  

  الحصیلة الفعلیة للجبایة العادیة: )1-2( رقم  الشكل
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  )1-2(الجدول رقم إلى إعداد الطالب استنادا : المصدر

 العادیة للجبایة الفعلیة الحصیلة تطور أعاله الشكلو  الجدول بیانات خالل من نالحظ    
 سنتي بین سجل حد كأقل %3,30 بین تراوحت بمعدالت )2015-2000( الفترة خالل

 بذلك لتتضاعف ، 2008و 2007 بین سجل حد كأقصى % 25,02و ، 2014و 2013
 التطور هذا ویأتي ، 2015-2000 بین أضعاف تسعةالى ما یقارب ال العادیة الجبایة حصیلة

 تخفیضات شكل في جاءت والتي، الفترة هذه عرفتها التي العدیدة الجبائیة اإلجراءات رغم
عفاءاتو  ٕ  من الشركات أرباح على الضریبة معدل تخفیض مثل المالیة قوانین مختلف شملتها ا

 المعفى األدنى الحد ورفع، 2015سنة%26و %23و %19و 2006 سنة % 25إلى % 30
 الجبایة حصیلة في التطور هذایرجع و  .2008سنة  اإلجمالي الدخل على للضریبة بالنسبة
 برامج ضلبف جدیدة ضریبیة أوعیة خلق في ساهم ذيال یبةبالضر  المكلفین عدد نمو إلى العادیة

 بفعل الضریبیة اإلدارة مردودیة تحسن إلى إضافة، ) 2014-2001(  العمومیة االستثمارات
  .2002سنة  من بدءا األخیرة هذه تمس التي اإلصالحات

إال ، 2015-2000وبالرغم من التطور الحاصل في مداخیل الجبایة العادیة خالل الفترة       
ن هناك دیون جبائیة معتبرة غیر محصلة على مستوى سجالت مصالح الضرائب أأننا نالحظ 

ملیار  9000 ما یقارب 2016حیث بلغ حجم الدین الجبائي المتراكم سنة  ،بمالییر الدینارات

                                                             
   حیث، )2014- 2001(الفترة خالل عمومي استثمار برامج ثالثة العمومیة السلطات تأقر  ّ  باعتمادات)  2004-2001( النمو دعم برنامج خُص

ا، دوالر ملیار 7 حوالي إلى وصلت ّ  حینفي ، دوالر ملیار 150المخصصة له  االعتمادات بلغت فقد) 2009-2005(النمو لدعم التكمیلي البرنامج أم
  .دوالر ملیار 286 إلى) 2014-2010(العمومیة  االستثمارات لبرنامج المخصصة عتماداتاال وصلت
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فیتمثل في الغرامات أما الباقي ، عالقة ملیار دینار دیون ضریبیة 3000منها  دینار جزائري
لىو  المتابعات من طرف قابضي الضرائبضعف فعالیة إجراءات  وهذا یرجع إلى، 1القضائیة ٕ  ا

لجبایة العادیة وعدم إیالء الدولة أهمیة كبرى ل، من جهة حاالت التهرب من دفع الضریبة ثرةك
   .بسبب اعتمادها الشبه كلي على مداخیل الجبایة البترولیة من جهة أخرى

 للجبایة الفعلیة الحصیلة تطور على أكثر للوقوف: العادیة الجبایة بنیةتحلیل  -الفرع الثاني
 .لإلیرادات تحقیقا الضرائب أكثر لمعرفة، الحصیلة هذه بنیة تحلیل علینا وجب العادیة

 واألرباح الدخل على الضرائبحصیلة  تكتسي:واألرباح الدخل على الضرائب ةلیصح- أوالً 
 متزایدة أهمیة، الشركات أرباح على والضریبة اإلجمالي الدخل على الضریبة في أساسا المتمثلة

      : التالي الجدول خالل من سنوضحه ما وهو، العادیة الجبایة إیرادات تكوین في
  ملیار دج :الوحدة              األرباح و  طور حصیلة الضرائب على الدخلتیوضح : 2-2الجدول رقم 

 نسبة حصیلة الضرائب على الدخل
 حصیلة الضرائب على الدخل الحصیلة الفعلیة للجبایة العادیة  األرباح إلى مجموع الجبایة العادیة و 

 األرباحو 
 السنوات

22,73% 361,6 82,20 2000 
24,45% 405,26 99,09 2001 
23,62% 481,01 113,63 2002 
23,91% 524,54 125,44 2003 
25,25% 574,65 145,11 2004 
26,10% 644,54 168,24 2005 
33,70% 712,58 240,16 2006 
33,32% 768,39 256,02 2007 
34,08% 960,65 327,36 2008 
40,00% 1144,91 457,99 2009 
43,24% 1278,07 552,64 2010 
44,94% 1515,57 681,04 2011 
44,84% 1909,76 856,42 2012 
40,31% 2023,70 815,79 2013 
41,83% 2090,39 874,44 2014 
43,26% 2362,85 1022,28 2015 

  .المدیریة الفرعیة للتحصیل، مدیریة العملیات الجبائیة، إعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب: المصدر

                                                             
  . 15/02/2016تصریح للسید بن علي إبراھیم، مدیر االتصال والعالقات بالمدیریة العامة للضرائب لإلذاعة الجزائریة بتاریخ  -  1
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 العادیةاألرباح إلى مجموع الجبایة و  نسبة حصیلة الضرائب على الدخل: )2- 2(قم الشكل ر 

  
  )2- 2(إعداد الطالب استنادًا إلى الجدول رقم : المصدر

 الدخل على الضرائب حصیلة ارتفاعالشكل أعاله و  الجدول بیانات خالل من نالحظ    
 لترتفع، 2015و2000سنتي نبی أضعاف عشرةأكثر من  بحوالي ارتفعت حیث، سنویا واألرباح

 إلى2000سنة%22,73من العادیة الجبایة إیرادات إجمالي في مساهمتها نسبة بذلك
 فئة اإلجمالي الدخل على الضریبة حصیلة زیادة إلى االرتفاع هذا ویرجع، 2011سنة44,94%
  : كما هو موضح في الجدول التالي التالي والجدول والمرتبات األجور
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      إعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیل: المصدر
 الدخل على للضریبة السنویة الحصیلة ارتفاع أعاله الجدول معطیات خالل من نالحظ

 عدد ارتفاع وكذا، األجور في لمعتبرةا الزیادات بسبب وذلك )والمرتبات األجور فئة (اإلجمالي
 من االقتطاع تقنیة طریق عن تحصل ر أنهااعتبا على منها التهرب واستحالة بها المكلفین
 أننا إال، واألرباح الدخل على للضرائب بالنسبة حصیلة األكثر تزال الأنها ورغم ، المصدر
 أن فبعد، واألرباح الدخل ىعل الضرائب حصیلة إجمالي في مساهمتها نسبة في تذبذبا نالحظ
خالل  مساهمتها نسبة انخفضت، %51,60 إلى لتصل 2004 إلى 2000 بین ارتفاعا شهدت

 إلى یعود ال وهذا، %39,39ـ ب 2009حد لها سنة  أدنىمسجلة  2010-2006: سنواتال
 عرفت وقد ،واألرباح الدخل على األخرى الضرائب حصة ارتفاع إلى بل، حصیلتها انخفاض

 إلى وصلت حیثاألجور و  لضریبة على المرتباتاة مساهم لنسبة قیاسیا ارتفاعا 2012 سنة

                                                               )األجورو  المرتبات(تطور حصیلة الضریبة على الدخل اإلجمالي  یوضح: )3-2(رقم الجدول 
 ملیار دج:الوحدة

نسبة حصیلة الضرائب على الدخل 
 حصیلة الضرائب على إلى) فئة األجور والمرتبات( اإلجمالي

 السنوات لدخلحصیلة الضریبة على ا

  )المرتباتو  فئة األجور(اإلجمالي  األرباحو  الدخل  األرباححصیلة الضرائب على الدخل و 
41,73% 82,20 34,30 2000 
45,08% 99,09 44,67 2001 
45,44% 113,63 51,63 2002 
47,78% 125,44 59,93 2003 
51,60% 145,11 74,88 2004 
49,20% 168,24 82,77 2005 
39,54% 240,16 94,96 2006 
47,91% 256,02 122,67 2007 
46,40% 327,36 151,91 2008 
39,39% 457,99 180,42 2009 
43,30% 552,64 239,30 2010 
55,85% 681,04 380,35 2011 
64,04% 856,42 548,47 2012 
59,95% 815,79 489,06 2013 
60,29% 874,44 527,24 2014 
57,92% 1022,28 592,13 2015 
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 الكبیرة الزیادات إلى راجع وهذا، واألرباح الدخل على الضرائب حصیلة إجمالي من 64,04%
 إجمالي إلى الضریبةهذه  حصیلة مساهمة متوسط بلغ وقد، السنة هذه خالل األجور في

 حصیلة ارتفاع یعزى كما .%49,69 قدره لمعدب واألرباح الدخل على الضرائب حصیلة
 بعد خاصة، الشركات أرباح على الضریبة حصیلة زیادة إلى واألرباح الدخل على الضرائب

 من طرفها من المحصلة الضریبیة اإلیرادات ارتفعت حیث المؤسسات كبریات مدیریة إنشاء
 حوالي إلى وصل بمعدل2012  ةسن ملیار 614,30 حوالي إلى2006 سنة ج.د ملیار 265

 برامج بفعل بها المكلفین عدد زیادة إلى إضافة، )المالیة وزارة إحصائیات حسب( 131,81%
  .جدیدة مؤسسات إنشاء من رافقها وما العمومیة االستثمارات

، كافیة غیر تزال ال نهاأ إال، واألرباح الدخل على الضرائب حصیلة في الزیادة ورغم      
 معدل الدراسة فترة خالل العادیة الجبایة حصیلة في مساهمتها نسبة متوسط تجاوزی لم حیث

، أصال منخفضة العادیة الجبایة حصیلة أن اعتبار على نسبیا ضئیل معدل وهو 38,39%
 للمیزانیة الثابتة الموارد أهم من واحدا یشكل أنه یفترض الضرائب من النوع هذا كون إلى إضافة
  : و ما یوضحه الشكل التالي وه .للدولة العامة

  الدخل واألرباح إلى مجموع الجبایة العادیة متوسط نسبة حصیلة الضرائب علىیوضح : )3-2(الشكل 

  
  )3-2(إعداد الطالب استنادًا إلى معطیات الجدول رقم : المصدر          

 إیرادات في یركب بشكل الرسوم من النوعا هذ ساهمی: رسوم على رقم األعمالحصیلة ال - ثانیاً 
  : التالي الجدول خالل من سنوضحه ما وهو، العادیة الجبایة
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   دج ملیار:الوحدة )2015-2000( لفترةلرسوم على رقم األعمال حصیلة ال تطور: )4-2(الجدول رقم 

رسوم على رقم نسبة حصیلة ال
 الحصیلة الفعلیة للجبایة العادیة  إلى مجموع الجبایة العادیة األعمال

رسوم على رقم ال حصیلة
 السنوات األعمال

   47,62% 361,60 172,20 2000 
45,48% 405,26 184,30 2001 
45,56% 481,01 219,13 2002 
44,92% 524,54 235,61 2003 
47,37% 574,65 272,22 2004 
48,46% 644,54 312,34 2005 
46,92% 712,58 334,37 2006 
45,19% 768,39 347,23 2007 
44,74% 960,65 429,78 2008 
41,28% 1144,91 472,63 2009 
38,65% 1278,07 493,93 2010 
36,80% 1515,57 557,68 2011 
34,12% 1909,76 651,67 2012 
36,39% 2023,70 736,34 2013 
36,62% 2090,39 765,40 2014 
35,05% 2362,85 828,17 2015 

      ئیات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیلإعداد الطالب استنادا إلحصا: المصدر
 أربعة بحوالي رسوم على رقم األعمالحصیلة ال ارتفاع أعاله الجدول بیانات خالل من نالحظ

 تتحقق العادیة الجبایة إیرادات من معتبرة نسبة أن لنا یتبین كما، الدراسة فترة خالل أضعاف
 وقد، المضافة القیمة على الرسم مقدمتها في ویأتي والخدمات السلع على الرسوم طریق عن

ً  انخفاضا النسبة هذه شهدت  سنة % 46,92 من انخفضت حیث ، 2006سنة من ابتداء
ارتفاع  بسبب مساهمتها نسبة في االنخفاض هذا ویأتي، 2015 سنة % 35,05 إلى 2006

ا، واألرباح الدخل على الضرائب مساهمة نسبة ّ رسوم على رقم حصیلة ال في المسجل االرتفاع أم
 بفعل الماضیة السنوات خالل االستهالك حجم في المسجل الكبیر االرتفاع فمرده األعمال
 على المضافة القیمة على الرسم حصیلة زیادة شأنه من ما، الخاص أو العمومي اإلنفاق ارتفاع

 المضافة القیمة على الرسم حصیلة ارتفاع ثم ومن لجزائرا واردات وارتفاع، الداخلیة العملیات
  التالي الجدولكما هو موضح ، الواردات على
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   دجملیار : الوحدة )2015- 2000(لفترة لتطور حصیلة الرسم على القیمة المضافة : )5-2(الجدول رقم 
نسبة حصیلة الرسم على 

  القیمة
حصیلة المضافة إلى إجمالي 

 الرسوم على رقم األعمال

رسوم حصیلة ال
 على رقم األعمال

 الحصیلة
 اإلجمالیة للرسم

 على القیمة
 المضافة

 م.ق.حصیلة ر
 على العملیات

 الداخلیة

م .ق.ر حصیلة
 على الواردات

  السنوات
 

67,54% 172,20 116,30 59,40 56,90 2000 
68,59% 184,30 126,42 64,73 61,69 2001 
71,53% 219,13 156,74 77,21 79,53 2002 
73,12% 235,61 172,27 78,99 93,28 2003 
77,23% 272,22 210,23 92,44 117,79 2004 
76,77% 312,34 239,79 104,71 135,08 2005 
77,52% 334,37 259,21 121,60 137,61 2006 
88,53% 347,23 307,39 136,92 170,47 2007 
90,13% 429,78 387,34 165,46 221,88 2008 
91,94% 472,63 434,54 199,75 234,79 2009 
91,52% 493,93 452,06 199,97 252,09 2010 
90,69% 557,68 505,74 211,94 293,80 2011 
90,63% 651,67 590,60 215,17 375,43 2012 
91,44% 736,34 673,33 234,17 439,16 2013 
92,11% 765,40 705,03 263,26 441,77 2014 
91,23% 828,17 755,57 270,78 484,79 2015 

           إعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیل: المصدر
 تكوین في المضافة القیمة على الرسم حصیلة أهمیة هأعال الجدول بیانات خالل من نالحظ

 فترة خالل مساهمته نسبة متوسط وصل حیث، رقم األعمال رسوم علىلل اإلجمالیة الحصیلة
 اإلنفاق حجم في االرتفاع مثل الذكر السابقة العوامل إلى راجع وهذا، % 86,88 إلى الدراسة
 تتسم مباشرة غیر ضریبة كونه المضافة القیمة على الرسم ممیزات إلى إضافة، الواردات وقیمة

 لحصیلة األكبر الحصة أصبحت األخیرة السنوات خالل أنه أیضا المالحظ لكن، كبیرة بمرونة
 ما وهو، الواردات على المضافة القیمة على الرسم طریق عن تتأتّى المضافة القیمة على الرسم
 تأتي التي الواردات على والضرائب الرسوم تفكیك ظل في المستقبل كبیرا في إشكاال یطرح
 األوروبي االتحاد مع الشراكة واتفاق العالمیة التجارة منظمة إلى الجزائر انضمام مساعي ضمن

كما أن ضعف حصیلة الرسم على القیمة المضافة على العملیات الداخلیة یرجع ، من جهة
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على  المضخمة عملیات حسم الرسم(عملیات التحایل في الفوترة  إلىحسب رأینا في األساس 
من جهة  اع الصفقات العمومیةخاصة بالنسبة لقط المختلفة خالل مراحل النشاط) المشتریات

وهو  - تفعیل أكثر آللیات المراجعة الجبائیة خاصة المراجعة المصوبةیستدعي مما  - أخرى
 بخبراء من صندوق النقد الدولي للبحث في أسباب إلى االستعانةالسلطات العمومیة ما أدى ب

 . واقتراح الحلول لمعالجتهالخلل  هذا
 الخزینة موارد من هاما موردا الجمركیة الرسوم عتبرت: ةالجمركی الرسوم حصیلة -ثالثاً 

  : التالي الجدول في مبین هو كما العادیة الجبایة من معتبرة بنسبة سنویا تساهم حیث، العمومیة
  ملیار دج : الوحدة                  )2015-2000(حصیلة الرسوم الجمركیة : )6-2(الجدول رقم 

 السنوات حصیلة الرسوم الحصیلة الفعلیة للجبایة إلى نسبة حصیلة الرسوم الجمركیة 
   الجمركیة العادیة  مجموع الجبایة العادیة 

25,00% 361,60 90,40 2000 
25,74% 405,26 104,30 2001 
26,71% 481,01 128,46 2002 
27,33% 524,54 143,38 2003 
23,84% 574,65 137,02 2004 
22,24% 644,54 143,36 2005 
15,91% 712,58 113,40 2006 
17,26% 768,39 132,66 2007 
17,06% 960,65 163,93 2008 
15,06% 1144,91 172,47 2009 
14,36% 1278,07 183,56 2010 
14,66% 1515,57 222,19 2011 
17,68% 1909,76 337,67 2012 
19,69% 2023,70 398,55 2013 
17,68% 2090,39 369,66 2014 
17,36% 2362,85 410,20 2015 

          إعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیل: المصدر
 حصیلة في الجمركیة الرسوم مساهمة نسبة انخفاض أعاله الجدول بیانات خالل من نالحظ
 2006 في %15,91 إلى 2000 سنة % 25 من ةالنسب انخفضت حیث، العادیة الجبایة

 العادیة الجبایة حصیلة في الكبیر االرتفاع إلى راجع وهذا ،2013لترتفع بشكل طفیف سنة 
 .الجمركیة الرسوم حصیلة في االرتفاع مع مقارنة
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 2004  سنتي باستثناء األخرى بعد سنة الجمركیة الرسوم حصیلة ارتفاع نالحظ كما
 األوروبي االتحاد مع االتفاق إطار في الجمركي التفكیك عملیة بسبب وذلك، 2006و

 ، 2004 سنة الجمركیة اإلتاوة إلغاء مثل، للتجارة العالمیة للمنظمة االنضمام ومفاوضات
 الجمركیة المعدالت من لعدد تقلیص من العملیة هذه سبقت التي اإلجراءات إلى إضافة

 الرسوم حصیلة أن إال، الجمركي التفكیك عملیة ورغم، 2002سنة تخفیضها ثم، 2001سنة
 السلع من الجزائر واردات في الكبیر التطور إلى أساسا یرجع وهذا، مستمر تطور في الجمركیة
 دوالر ملیار51.57 إلى2001 سنة دوالر ملیار9.4 من األخیرة هذه تطورت حیث، والخدمات

ُ ، أضعاف خمسة من بأكثر أي2012 سنة  عجز إلى الواردات یر فيالكب التطور هذارجع وی
  .العمومیة االستثمارات برامج عن ترتّب الذي الطلب في االرتفاع تلبیة عن اإلنتاجي الهیكل

 جوانب تمس أنها رغم ضئیلة، والطابع التسجیل حواصل تبقى :والطابع التسجیل حواصل- رابعاً 
   . والطابع لالتسجی ایرادات تطور یبین التالي والجدول مختلف المعامالت، من عدیدة

  ملیار دج :الوحدة )2015-2000(الطابع خالل الفترة و  التسجیل إیراداتتطور : )7-2(الجدول رقم 
 السنوات حواصل التسجیل حصیلة الجبایة  الطابع إلى و  نسبة حواصل التسجیل

   و الطابع العادیة الفعلیة حصیلة الجبایة العادیة
4,48% 361,60 16,20 2000 
4,20% 405,26 17,02 2001 
3,95% 481,01 19,00 2002 
3,67% 524,54 19,27 2003 
3,41% 574,65 19,60 2004 
3,04% 644,54 19,62 2005 
3,30% 712,58 23,54 2006 
3,66% 768,39 28,13 2007 
3,53% 960,65 33,92 2008 
3,14% 1144,91 35,96 2009 
3,12% 1278,07 39,84 2010 
3,16% 1515,57 47,96 2011 
2,95% 1909,76 56,27 2012 
3,10% 2023,7 62,69 2013 
3,43% 2090,39 71,64 2014 
3,73% 2362,85 88,05 2015 
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 التسجیل إیرادات في الملموس التطور رغم أنه أعاله الجدول بیانات خالل من نالحظ      
، العادیة الجبایة حصیلة إجمالي في كبیر بشكل تساهمال  انهأ إال، ألخرى سنة من والطابع

 هذا ویرجع، ضئیال  یزال ال إیراداتها تطور أن إال المعامالت من العدید تمس اأنه فرغم
مما یستدعي تفعیل أكثر آللیات المراجعة  .الموازي السوق حجم اتساع إلى أساسا االنخفاض

 ع بصفة خاصةالجبائیة للمعامالت العقاریة للرفع من مستوى حصیلة حقوق التسجیل والطاب
 .العادیة بشكل عام ةالحصیلة اإلجمالیة للجبایو 

 التسییر نفقات تغطیة في العادیة الجبایة مساهمة -الفرع الثالث
 لنفقات العادیة الجبایة تغطیة مدى معرفة علینا وجب الضریبي النظام فعالیة مدى على للوقوف
  : التالي الجدول خالل من توضیحه سنحاول ما وهو، التسییر

 )ملیار دج(الوحدة          مساهمة الجبایة العادیة في تغطیة نفقات التسییر : )8-2(الجدول رقم 
 السنوات الجبایة العادیة الفعلیة یر ینفقات التس یریالتس نسبة الجبایة العادیة الفعلیة إلى نفقات

42,23% 856,19 361,60 2000 
42,06% 963,6 405,26 2001 
43,82% 1097,7 481,01 2002 
46,73% 1122,5 524,54 2003 
45,93% 1251,1 574,65 2004 
51,77% 1245,1 644,54 2005 
49,56% 1437,9 712,58 2006 
45,90% 1673,9 768,39 2007 
43,32% 2217,8 960,65 2008 
49,78% 2300,0 1144,91 2009 
48,06% 2659,1 1278,07 2010 
39,07% 3879,2 1515,57 2011 
39,93% 4782,63 1909,76 2012 
48,98% 4131,53 2023,7 2013 
46,51% 4494,32 2090,39 2014 
51,18% 4617 2362,85 2015 

 إعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیل: المصدر

 تغطیة عن عاجزة تزال ال هانأ إال، الفعلیةالعادیة   الجبایة لةحصی ارتفاع من الرغم على     
 نسبة تجاوزت حین ففي، األخیرة السنوات في خاصة كبیرة زیادة شهدت التي التسییر نفقات

 منذ التسییر نفقات في القیاسي االرتفاع أن إال، % 50 معدل 2015-  2005 سنوات التغطیة
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، التغطیة نسبة انخفاض إلى أدى األجور في الكبیرة یادةالز  إلى أساسا یرجع والذي، 2007سنة
 الجبایة عجز أن القول ویمكننا، % 45.70  قدره متوسطا 2015-2007 الفترة خالل لتبلغ 

 فعالیة عدم عن واضحا مؤشرا یعتبر العام الشأن بتسییر المرتبطة النفقات تغطیة عن العادیة
 حصیلة ذات العادیة فالجبایة .للدولة العامة یةالمیزان أعباء تمویل في الجبائیة السیاسة

 ذاته حد في الضریبي بالنظام متعلقة عوامل إلى ذلك یعود، و متوازنة غیر وبنیة متواضعة
 الجبایة حصیلة في سنویا المسجل النمو فرغم، ككل االقتصادي بالوضع مرتبطة وأخرى
 الحصیلة تضاعفت حیث، المنتظرة األهداف عن وبعیدةكافیة  غیر تزال ال نهاأ إال، العادیة

 خمسة بحوالي التسییر نفقات تضاعفت حین في، 2012 إلى 2000 من مرات أربع من أكثر
 العمومیة السلطاتتها أقر  التي والتخفیضات اإلعفاءات لكثرة أیضا ذلك إرجاع ویمكن، أضعاف
  .واالجتماعیة االقتصادیة األهداف من مجموعة لتحقیق

   لیل وتقییم حصیلة الجبایة البترولیةتح : لثالمطلب الثا
 الجبایة فإن، ینیالماض العقدین خالل إصالحات عدة العادیة الجبایة عرفت كما

 الصادرة التعدیالت في تجسدت، الهامة اإلصالحات من مجموعة األخرى هي عرفت البترولیة
  . 01-13القانون و  10-06و 07- 05 األمرین في

 اإلصالحات على عقدین من أكثر مرور رغم:البترولیة بایةالج حصیلة تطور - الفرع األول
 هذه أن إال، البترولیة الجبایة محل العادیة الجبایة إحالل أهدافها أهم كان والتي الضریبیة
هو موضح  كما، للدولة العامة للمیزانیة الضریبیة اإلیرادات هیكل على مهیمنة تزال ال األخیرة

 : التالي الجدول في
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ملیار دجالوحدة  )2015- 2000(لفترة لتطور الحصیلة الفعلیة للجبایة البترولیة  :)09-2(م الجدول رق  

 معدل التطور السنوي
للجبایة  للحصیلة االجمالیة
  البترولیة

حصیلة الجبایة البترولیة 
العائدة لصندوق ضبط 

 اإلیرادات

 حصیلة الجبایة
البترولیة العائدة 

  للمیزانیة
 الحصیلة اإلجمالیة

 السنوات  البترولیة ایةللجب
/ 453,23 720 1173,23 2000 

-17,79% 123,86 840,60 964,46 2001 
-2,24% 26,50 916,40 942,90 2002 
36,28% 448,91 836,06 1284,94 2003 
15,63% 623,56 862,20 1485,76 2004 
52,64% 1368,83 899 2267,83 2005 
19,67% 1798 916 2714 2006 
-0,08% 1738,84 973 2711,84 2007 
47,63% 2288,15 1715,40 4003,55 2008 
-41,86% 400,67 1927 2327,67 2009 
21,15% 1318,31 1501,70 2820,01 2010 
35,81% 2300,32 1529,40 3829,72 2011 
5,87% 2535,30 1519,04 4054,34 2012 
-9,28% 2062,23 1615,90 3678,13 2013 
-7,82% 1812,69 1577,73 3390,42 2014 
-32,90% 552,19 1722,94 2275,13 2015 

      إعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للتحصیل: المصدر
 هذه معظم نفإ، البترولیة الجبایة حصیلة ارتفاع مع أنه أعاله الجدول بیانات خالل من نالحظ

 حصیلة تجاوزت 2012 إلى 2005 سنة فمن، اإلیرادات ضبط صندوق إلى تعود الحصیلة
 التي 2009 سنة باستثناء، % 50 معدل اإلیرادات ضبط لصندوق الموجهة البترولیة الجبایة
 قانون في للبترول المرجعي السعر ورفع، جهة من البترولیة الجبایة حصیلة في انخفاضا عرفت
 دوالرا 37 إلى القانون هذا بموجب المرجعي السعر ارتفع حیث، أخرى جهة من التكمیلي المالیة
  .للبرمیل دوالرا 19 مستوى عند عدیدة سنوات ظل أن بعد للبرمیل
 مع ألخرى سنة من البترولیة الجبایة حصیلة تطور هي الغالبة السمة أن نالحظ كما      
، % 52,64 نسبة  2005و2004 سنتي بین طورالت معدل بلغ حین ففي، االستثناءات بعض

- 2013-2009-2007سنوات شهد فإنه، 2011سنة %35,81و  2008سنة % 47,63و
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 التذبذب هذا ویرجع ، التي شهدت انخفاضا حادا 2009خاصة سنة  ،انخفاضا 2014-2015
  .وداخلیة خارجیة عوامل إلى في األساس

 أسعار تطور یوضح التالي والجدول، بترولال أسعار تقلب في تتمثل الخارجیة العواملف   
 : 2012 إلى 2001 من البترول

 )2012-2001(خالل الفترة  )صحاري بالند(تطور أسعار البترول الخام الجزائري  )10-2(الجدول رقم 
 دوالر أمریكي : الوحدة

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 السعر 24,74 24,91 28,73 38,35 54,64 66,05 74,66 98,96 62,35 80,35 112,92 111,49
Source : Organization of the Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical Bulletin,  . 
Vienna, 2013, p.82, Is available on the site :  www.opec.org, on 19/11/2013                               

                                                   

 مرده 2011و 2005 سنتي البترولیة الجبایة حصیلة في الكبیر االرتفاع سبب أن نالحظ      
 إلى 2004 سنة دوالر 38.35 من السعر ارتفع حیث، البترول أسعار في الكبیر االرتفاع

ا ، 2005 سنة دوالر  54.64 ّ  ـب مقارنة دوالر 98.76 إلى وصل فقد 2008 نةس في أم
 في دوالرا 32 من بأكثر الجزائري الخام سعر ارتفع حین في، 2007سنة دوالر 74.66

 إلى بالنسبة الحال كذلك ، 2010سنة دوالر 80.35 ب مقارنة دوالر 112.92 لیبلغ ، 2011
 السعر انخفض حیث، رالسع في االنخفاض فمرده، البترولیة الجبایة حصیلة في االنخفاض

  سنة دوالر 98.96 ـب مقارنة دوالر 62.35 إلى لیصل العالمیة األزمة بسبب 2009 سنة
2008.  
ا       ّ  في أساسا فتتمثل البترولیة الجبایة حصیلة على أثرت التي الداخلیة العوامل أم

انون القو  10-06و 07-05 األمرین صدور بعد المحروقات قانون عرفها التي اإلصالحات
 الجبایة حصیلة على إیجابا أثر ما هوو ، المؤسسات كبریات مدیریة إنشاء إلى إضافة، 13-01

  . البترولیة
 حجم انخفاض في والمتمثل البترولیة الجبایة حصیلة على األثر بالغ له آخر عامل هناك     

 من العدید عرفتها التي الصیانة عملیات بفعل وذلك األخیرة السنوات خالل خاصة، اإلنتاج
واسترجاع بعض الدول داخل منظمة أوبك لحصصها المفقودة ، من جهة النفطیة المنشآت

 الخام البترول من الوطني اإلنتاج انخفض حیث، بسبب الحروب النزاعات من جهة أخرى
  في طفیف بشكل لیرتفع ، 2011و2007 بین الفترة خالل یومیا برمیل ألف 200 من بأكثر
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 یوضح التالي والجدول، البترولیة الجبایة حصیلة على السلبي األثر له كان ما وهو  2012
 . 2012و 2007 بین الفترة في الخام البترول من الوطني اإلنتاج  حجم تطور

  )2012-2007(لفترة لتطور انتاج النفط الخام في الجزائر  : )11-2(الجدول رقم 
  )یوم/ ألف برمیل الوحدة

 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1199,8 1161,6 1189,8 1216,0 1356,0 1371,9 
االنتاج  
 الیومي

  

Source :  Organization of the Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical Bulletin, 
Vienna, 2013, p30, Is available on the site :  www.opec.org,                

 عرف الطبیعي الغاز من فاإلنتاج، البترول على یقتصر لم نتاجاإل حجم انخفاض إن
 201,186 من الخام اإلنتاج انخفض حیث، األخیرة السنوات خالل معتبرا انخفاضا األخر هو

 إضافة ، 2012 سنة مكعب متر ملیون 182,599  إلى 2008سنة  في مكعب متر ملیون
 الجبایة حصیلة على معتبر أثر له ريالجزائ الدینار صرف سعر فإن السابقة العوامل إلى

 تضخیم إلى أدى األخیرة السنوات خالل الدوالر مقابل الدینار صرف سعر فانخفاض، البترولیة
 سنة الواحد الدوالر مقابل دینارا 64,58 من انخفض فقد، كبیر بشكل البترولیة الجبایة عائدات
 الدوالر مقابل الدینار سعر تطور یوضح التالي والجدول 2012 سنة دینارا 78.01 إلى 2008

 : 2012إلى  2008 من الفترة خالل
- 2008(خالل الفترة  األمریكيالدوالر تطور سعر صرف الدینار الجزائري مقابل  : )12-2(الجدول رقم 

2012( 
 السنوات 2008 2009 2010 2011 2012

 دوالر/دینار 64,581 72,730 73,943 76,056 78,012
 

Source:  Organization of the Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical Bulletin,  
  Vienna, 2013,p23. Is available on the site :  www.opec.org, on 19/11/2013                

 المیزانیة إیرادات تمویل في البترولیة الجبایة مساهمة :الفرع الثاني
 مساعي فشل تؤكد العادیة الجبایة وحصیلة البترولیة الجبایة حصیلة بین المقارنة إن      

 نسبة یوضح التالي والجدول، البترولیة محل العادیة الجبایة إحالل في العمومیة السلطات
  : للدولة العامة المیزانیة إیرادات في منهما كل مساهمة
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 العامة للمیزانیة  اإلیراداتن یادیة في تكو والجبایة الع مساهمة الجبایة البترولیة: )13-2(الجدول رقم 
 السنوات  مجموع ایرادات حصیلة الجبایة حصیلة الجبایة  نسبة مساهمة  نسبة مساهمة

   المیزانیة العادیة  البترولیة الموجهة الجبایة العادیة في الجبایة البترولیة
       للمیزانیة العامة  االیرادات في االیرادات
65,87% 33,08% 720 361,60 1093,10 2000 
65,41% 31,54% 840,60 405,26 1285,09 2001 
65,02% 34,13% 916,40 481,01 1409,49 2002 
59,76% 37,50% 836,06 524,54 1398,94 2003 
58,81% 39,20% 862,20 574,65 1465,97 2004 
57,49% 41,22% 899 644,54 1563,80 2005 
55,13% 42,89% 916 712,58 1661,56 2006 
55,29% 43,66% 973 768,39 1759,77 2007 
63,50% 35,56% 1715,40 960,65 2701,25 2008 
62,17% 36,94% 1927 1144,91 3099,44 2009 
53,42% 45,47% 1501,70 1278,07 2811,08 2010 
49,69% 49,24% 1529,40 1515,57 3077,94 2011 
43,86% 55,14% 1519,04 1909,76 3463,62 2012 
43,82% 54,87% 1615,90 2023,7 3687,99 2013 
42,59% 56,43% 1577,73 2090,39 3704,09 2014 
40,25% 55,20% 1722,94 2362,85 4280,25 2015 

 

 للتحصیلإعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة : المصدر
  .العامة اإلیراداتن یوالجبایة العادیة في تكو  مساهمة الجبایة البترولیة )4-2(: الشكل رقم

  
  )13-2(إعداد الطالب استنادًا إلى معطیات الجدول رقم : المصدر
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 مساهمة نسبة في محسوس ارتفاع أعاله والشكل الجدول بیانات خالل من نالحظ
 إلى 2015 سنة في وصلت حیث، للدولة العامة المیزانیة اتإیراد إجمالي إلى العادیة الجبایة
 مجموع في العادیة الجبایة مساهمة متوسط أن حین في، 59,75 % بلغ والذي معدل أعلى

ا، % 18,46 حوالي إلى وصل 2015 إلى 2000 من الفترة خالل المیزانیة إیرادات ّ  متوسط أم
 یتم المیزانیة في العجز أن إلى إضافة، % 52,20ب فقُدر الفترة نفس خالل البترولیة الجبایة
 الجبایة قیمة فوائض من أساسا عوائده تتشكل التي اإلیرادات ضبط صندوق طریق عن تمویله

، البترولیة الجبایة طریق عن تغطیتها یتم العامة النفقات من معتبرة نسبة أن أي، البترولیة
  .2015-2000بین متدةالم الفترة في المیزانیة رصید یبین التالي والجدول

   )ملیار دج(: الوحدة             )2015- 2000(رصید المیزانیة خالل الفترة : )14-2(الجدول رقم 
 السنوات  اإلیراداتمجموع  مجموع النفقات رصید المیزانیة 

-85,02 1178,12 1093,10 2000 
-35,93 1321,0 1285,09 2001 
-141,15 1550,64 1409,49 2002 
-291,23 1690,17 1398,94 2003 
-425,80 1891,8 1465,97 2004 
-488,23 2052,0 1563,80 2005 
-791,45 2453,01 1661,56 2006 
-1348,80 3108,57 1759,77 2007 
-1489,80 4191,05 2701,25 2008 
-1146,89 4246,33 3099,44 2009 
-1655,87 4466,94 2811,08 2010 
-2775,62 5853,56 3077,94 2011 
-3594,55 7058,17 3463,62 2012 
-2336,14 6024,13 3687,99 2013 
-3291,67 6995,76 3704,09 2014 
-3376,05 7656,3 4280,25 2015 

Source : Ministère des finances, direction générale de la prévision et des politiques, 
Opération du Trésor,Disponible sur le site:  http: //www.dgpp- mf.gov.dz/index.php 
/rétrospective 
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 )2015-2000(خالل الفترة النفقات و  تطور اإلیرادات: )5- 2(الشكل رقم 

  
  )14-2(إعداد الطالب استنادًا إلى معطیات الجدول رقم : المصدر

 سنویا تعرف للدولة العامة المیزانیة أن أعالهوالشكل  الجدول معطیات خالل من نالحظ    
 من % 50,92 نسبته ما أي، دینار ملیار 3594,55 إلى 2012 سنة وصل، كبیرا عجزا

 النفقات تمویل في اإلیرادات ضبط صندوق أهمیة على یؤشّر ما وهو، العامة النفقات مجموع
 الجبایة تشكل التي الصندوق هذا طریق عن تغطیتها یتم النفقات هذه من كبیر فجزء، العامة

 حیث، األخیرة السنوات خالل كبیرا ارتفاعا العامة النفقات شهدت وقد، موارده أهم البترولیة
 نفقات ارتفاع إلى راجع وهذا، 2015-2000 سنوات بین أضعاف ستة من بأكثر تطورت
 ما 2012 في شكلت التي التجهیز نفقات ارتفاع وكذا، األجور ارتفاع بسبب التسییر
 الضخمة اتاالعتماد بسبب وذلك (المالیة وزارة بیانات حسب نفقاتال إجمالي من %32نسبته

 .2014-2001خالل الفترة ) العمومیة االستثمارات لبرامج المخصصة
 تلك سواء للدولة العامة األعباء تغطیة في البترولیة الجبایة مساهمة نسبة ارتفاع إن

 المعلنة األهداف أهم أحد قتحقی في الفشل على بوضوح یدل التجهیز أو بالتسییر المتعلقة
 أمكننا ثم ومن، البترولیة الجبایة محل العادیة الجبایة إحالل في والمتمثل الضریبي لإلصالح

 .لها المالي الهدف تحقیق في الضریبیة السیاسة فعالیة بعدم القول
 اداتباإلیر  للضرائب الفعلیة الحصیلة مقارنة إن:بالتقدیرات االنجازات مقارنة- الفرع الثالث

   :كما هو موضح في الجدول التالي،الجبائیة السیاسة مردودیة لقیاس هاماً  مؤشراً  تشكل،التقدیریة
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 دج ملیار : الوحدة )2015-2000( لفترةخالل ا العادیة الجبایة تنفیذ نسبة تطور: )15-2(رقم الجدول
 تالسنوا الجبایة العادیة الفعلیة الجبایة العادیة التقدیریة نسبة اإلنجاز

    84,91% 425,84 361,60 2000 
98,51% 411,4 405,26 2001 
109,62% 438,8 481,01 2002 
110,22% 475,9 524,54 2003 
107,96% 532,3 574,65 2004 
107,98% 596,9 644,54 2005 
116,66% 610,8 712,58 2006 
113,65% 676,1 768,39 2007 
127,27% 754,8 960,65 2008 
124,31% 921,0 1144,91 2009 
119,61% 1068,5 1278,07 2010 
114,43% 1324,5 1515,57 2011 
119,68% 1595,75 1909,76 2012 
110,50% 1831,4 2023,7 2013 
92,19% 2267,45 2090,39 2014 
95,83% 2465,71 2362,85 2015 

  . المدیریة الفرعیة للتحصیل ،مدیریة العملیات الجبائیة، ئبإعداد الطالب استنادا إلحصائیات المدیریة العامة للضرا: المصدر

 معظم 100% نسبة تجاوزت قد التنفیذ نسبة أن أعاله الجدول معطیات خالل من نالحظ
 عن والناجمة البالد عرفتها التي االقتصادیة األوضاع إلى راجع وهذا، الدراسة فترة سنوات
، جدیدة ضریبیة أوعیة خلق في ساهمت لتيا )2014-2001( العمومیة االستثمارات برامج
 .اإلصالحات بعد خاصة، الجدید الجبائي النظام مع ما نوعا الجبائیة اإلدارة تكیف إلى إضافة
حجم التحصیل الناتج عن الجبایة العادیة ال یرقى للمستوى  فإن وعلى الرغم من ذلك      

أن هناك دیون جبائیة معتبرة غیر  خاصة إذا علمنا، المنشود من اإلصالحات كما أشرنا آنفا
وهو ما أدى بالسلطات الى مباشرة اجراءات  تحفیزیة ،1ملیار دوالر100منبأكثر تقدر محصلة 

أذكر هنا على سبیل الحصر برنامج إعادة جدولة ، تحفیزیة جدیدة بهدف تحصیل هذه الدیون
للمبلغ األصلي شریطة التسدید الكلي  أخیرلغاء عقوبات التإالدیون الجبائیة الذي یستهدف 

                                                             
  .2014تقریر مجلس المحاسبة لسنة  -  1
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وهو اجراء من شأنه تحسین مستوى التحصیل الضریبي وتخفیف العبء الجبائي على  .1للدین
   .المكلفین
 : الفصل خالصة

 من یفرض فیما ولیس تحصیلها یتم التي رائبالضقیمة  في الضریبي النظام كفاءة تقاس      
 السنة في تحصیله تم ام قیاس على یقوم والذي النقدي األساس یستخدم حیث، الضرائب
 ومن ألخرى دولة من التحصیل طرق وتختلف، المكلفین على تقدیره تم ما ولیس الضریبیة

  .الضریبة تحصیل توقیت وحسب، للضریبة الخاضع الوعاء طبیعة حسب وذلك آلخر مكلف
 يعدة معوقات متمثلة في التهرب الضریب تواجهر التحصیل الضریبي في الجزائفعملیة       

  . وضعف إجراءات المالحقات المطبقة من طرف قابضي الضرائب، حاالت تنظیم اإلعسار وأ
الغرض منها اتخذت السلطات العمومیة عدة اجراءات تحفیزیة وردعیة  االطار وفي هذا      

اإلدارة و  وتحسین العالقة بین المكلف، من جهة وتحسین فعالیته التحصیل الضریبي انعاش
   .خرىالجبائیة من جهة أ

خطوة هامة نحو عقلنة وتفعیل النظام الذي شكل اإلصالح الجبائي  وتمثل ذلك في      
الضریبة على أرباح الضریبة على الدخل اإلجمالي و  من خالل إدخال، الضریبي الجزائري

أكثر تكیفا مع الواقع االقتصادي المنتهج من حیث تعتبر ، م على القیمة المضافةالشركات والرس
  . زائر مقارنة مع النظام السابقطرف الج

إال أن اإلیرادات الجبائیة على مستوى الجبایة  المطبقةاإلصالحات  من رغموعلى ال      
التي جاءت بها قوانین المالیة  رغم التعدیالت، العادیة یبقى تطورها بطيء إذا لم نقل ضعیفا

لجبائیة البترولیة مازالت تشكل فإن حصة ا، توسیع القاعدة الضریبیةالتي استهدفت و  المتعاقبة
ومن هذا المنطلق فإن اإلصالحات لم یكن لها أثر مالي . النسبة الكبرى في إیرادات المیزانیة

عن الطموحات التي سطرت في إطار السیاسة الجبائیة  ةبعید يوه، كبیر على الجبایة العادیة
فعالة وذات مردودیة عالیة البد من حتى تكون الجبایة العادیة ، من هنا یمكننا أن نقول، و للدولة

علیها أن تبسط من یجب  كما ، تعمل في شفافیةو  أن تكون اإلدارة الجبائیة الجزائریة فعالة
   . وانضباطاإلجراءات اإلداریة حتى تستطیع التعامل مع المكلفین بكل وضوح 

                                                             
  .2017من قانون المالیة لسنة  90المادة لمزید من التفصیل أنظر -  1
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توجب یس، ةالضریبی ةجل رفع مردودیة الجبایة العادیة وتحسین مستوى الحصیلأومن 
وهذا ما سنحاول ، عصرنة نظام المعلومات الجبائياألمر تفعیل أسالیب المراجعة الجبائیة و 

  .ینالالحق ینمعالجته في الفصل
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 :تمهید
تلجأ ، ضریبيالتهرب الو  ومحاربة ظاهرة الغش ةالضریبی ةبغیة تحسین مستوى الحصیل      

 انهلكو  الجبائیة لمراجعةا تطبیق آلیة إلى العدید من الدول غرار على السلطة المالیة في الجزائر
 اجل من، تصریحي نظام الجزائر في الضریبي النظام أن باعتبار، استخداما األكثر الوسیلة
 .الظاهرة هذه من لحدل ثانیة جهة ومن، جهة من المقدمة التصریحات مراقبة

نجد ، ضبط المعامالت المالیة واالقتصادیة للمكلفین في الجبائیة همیة المراجعةأل ونظرا
 ویسیر لینظم واضح و ومعین دقیق وتنظیمي تشریعي إطار في هاحصر  الضریبي القانون أن

        الداخلیة لمراجعةبا بدءا، تطبیقها تقنیات في عن التحكم فضال ،وأطوارها اتهخطوا مختلف
قیق دالت في متمثلة أشكالها بمختلف )المعمقة(الخارجیة المراجعة إلى وصوالً ، )األولیة(

ومراجعة ، الجبائیة الوضعیة مجمل في المعمق والتحقیق قیق المصوبدالت، المحاسبي
 .المعامالت العقاریة

 :التالیة المباحث الفصل هذا في سنستعرض، المختلفة الموضوع بجوانب إللمامول     
 ؛في الجزائر للمراجعة الجبائیةاإلطار المفاهیمي  :األول المبحث
 ؛للمكلف اإلجراءات العملیة للمراجعة الجبائیة األولیة للملف الجبائي :الثاني المبحث
 ؛للمحاسبة عملیة للمراجعة الجبائیةاإلجراءات ال: الثالث المبحث
وللمعامالت  اإلجمالیة للوضعیة الجبائیة عملیة للمراجعة الجبائیةاإلجراءات ال :الرابع المبحث
  .العقاریة
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  في الجزائر للمراجعة الجبائیةاإلطار المفاهیمي : المبحث األول
التصریحات المقدمة من طرف المكلفین تكون غیر صادقة نتیجة  أغلب أثبت الواقع أن     

إلدارة الجبائیة صالحیات واسعة تسمح الذا منح المشرع ، عمداأو  أخطاء ترتكب عن حسن نیة
  .ق من صحة التصریحات ومدى موضوعیتها وفقا لنصوص قانونیةقلها بالتح

الجبائیة من أهم الوسائل لمكافحة هذه التصرفات السلبیة من جانب  المراجعة تعتبروعلیه       
على الوسائل المادیة والكفاءات البشریة في  ،العملیة عموماهذه جاح یتوقف ن حیث، المكلفین

والتي یتوفر لدیها المهارات العالیة التي تمكنها من اكتشاف أي ، المیدان المحاسبي والقانوني
مع تطبیق اإلجراءات  ،تالعب من جانب المكلفین في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة

االلتزام  إلىمما یدفعهم  ،فةل المخالفة من طرف المكلف مكلِّ والعقوبات الردعیة التي تجع
  .ي تصریحات ضریبیةبأالضریبي وتحرى الدقة عند اإلدالء 

 في البحث من خالل الجبائیة لمراجعةل المفاهیمي اإلطار المبحث بحصر هذا في نقومس      
 عن فضالوأنواعها  مفهومها وذلك بتحدید ،في المطلب األول  الجبائیة لمراجعةافعالیة و  ماهیة
  .في المطلبین الثاني والثالث هاانیحكم اللذان والقانوني التنظیمي إطارها

  في الجزائر لمراجعة الجبائیةا ماهیة وفعالیة: المطلب األول
 المكلف منح خالل من، تصریحال نظام على أساسا الجزائري الجبائي النظام یقوم      

وبالمقابل ، على أساس افترض حسن النیة نفسه تلقاء من خیلهبمدا التصریح حریة بالضریبة
، تهاومصداقی تهاصح من التأكد خالل من، تصریحاتالمراجعة تحتفظ اإلدارة الجبائیة بحق 

 دف الغشبهنیة  سوءأو  نیة حسن عن سواء إعدادها أثناء أخطاءلما قد تحتویه من  نظرا
  .الضریبي

  في الجزائر ائیةالمراجعة الجب تعریف: الفرع األول
في نطاقها  مراجعةعن مفهوم ال الجزائري في النظام الجبائي مراجعةال یختلف تعریف ال      

رجاع جزء هام ، الوسیلة األكثر فعالیة للكشف عن مواطن التهرب الضریبي باعتبارهاالواسع  ٕ وا
  :نذكر أهمها وعلى هذا األساس قدمت لها عدة تعاریف، لخزینة الدولة المفتقدة من األموال
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الوسیلة الضروریة لضمان المساواة بأنها " المراجعة الجبائیة المدیریة العامة للضرائب عرفت -
الفعالة لتحقیق و  تشكل شرطا من الشروط األساسیة هي بذلكو ، بین األفراد في دفع الضریبة

   1".منافسة شریفة وعادلة بین المؤسسات
مستندات المكلفین و  الوثائقو  حات وكل السجالتفحص التصری" رى أنهای ثانيتعریف في و  -

وذلك بقصد التأكد من ، معنویةأو  سواء كانوا ذو شخصیة طبیعیة، بالضریبة الخاضعین لها
 .2"صحة المعلومات التي تحتویها ملفاتهم الجبائیة

 األداة القانونیة التي تعیّن السلطة المختصة على هيالجبائیة  المراجعة أما الثالث یرى أن -
ّ اإلدارة الجبائیة إحدى هذه السلطات المختصة، و تقویمهاو  الوقوف على األخطاء ّ  ،بما أن فإن
تمثل الوسیلة التي تمكنها من  Claude Laurentحسب االقتصادي  المراجعة التي تقوم بها

ّ المكلفین ملتزمین في أداء واجباتهم الجبائیة  .3تصحیح األخطاء المالحظةو  التحقق بأن
مجموعة اإلجراءات التي تقوم بها  بأنها میدانیا الجبائیة المراجعة تعریفیمكن  ا سبقمم      

المعلومات المقدمة من و  مصداقیة التصریحاتو  للتأكد من صحة بالمراجعةاألجهزة المكلفة 
التجاوزات الجبائیة  من الحد إلىفي إطار قوانین محددة تهدف ، طرف المكلفین بالضریبة

  .تنمیة االقتصاد الوطنيو  رالمهددة الستقرا

  في الجزائر لمراجعة الجبائیةا أشكال: الفرع الثاني
تكون  أنكما یمكن ، إن رقابة ومراجعة التصریحات الجبائیة یمكن أن تتم بطریقة شاملة      
 مستوىالبحیث یمكن تطبیقها على ، الجبائیة عدة مستویات مراجعةوتشمل مجاالت ال، معمقة
على ، أو )على مستوى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیةأو  مفتشیةالوى على مست( المحلي

المركزي  على المستوى أما، المراجعاتو  الجهوي ممثلة في المصالح الجهویة لألبحاث المستوى
  . مدیریة المؤسسات الكبرىو  المراجعاتو  تتم بالخصوص على مستوى مدیریة األبحاثف

 أعوانیقوم حیث ، مفتشیة الضرائب تتم على مستوى :)الشاملة(ةاألولیالمراجعة الجبائیة - أوال
 على شكل فحص المراجعةوتتم  ،یبةوفحص تصریحات المكلفین بالضر  اجعةالمفتشیة بمر 

إجراء أبحاث خاصة من طرف أو  ینجز من غیر تنقل المراجعةهذا النوع من ، تمهیدي
یمكن  المراجعةأهمیة هذه  أن إال، مكلفال ملف مستوى ىعل المراجعةمصلحة الضرائب وتتم 

                                                             
  .05، ص 2006میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة،  المدیریة العامة للضرائب، الجزائر،  -1
  .53، ص 2002، رسالة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة باتنة، الغش الضریبيو  الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهربعیسى بولخوخ،  -2

3- Claude Laurent, contrôle fiscale, -la vérification personnelle-, Bayausaine, France, 1995, page 13. 
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على  المراجعةالشكلیة و  المراجعة:1هماو  المراجعة أن تتغیر وتتسع لهذا نمیز بین نوعین من
   .الوثائق

 حیث، المكلفین طرف من المقدمة التصریحات تمر بها عملیة أول تعتبر :الشكلیة المراجعة-1
كل  ینجز هذا النوع من المراجعةو ، بةتالمكت للتصریحات فقط شكلي بفحص ققدالم العون یقوم

 إحداث إلىوتشمل مجموع التدخالت التي تهدف ، كخطوة أولىو  سنة وتعتبر مرحلة تمهیدیة
 المكلفین إعداد عند األحیان غالب في المرتكبة والنقائص لألخطاء مادیة تصحیحات
 تحدید في خلتد التي العناصر مختلف وكذا، المكلف وعنوان هویة من والتحقق للتصریحات

 :3یلي ما وفق، 2الضریبي الوعاء
 :التالیة والمستندات الوثائق من نسخة على جبائي ملف كل یحتوي أن یجب: المكلف -أ

 بطاقة، التجاري السجل، اإلیجارعقد أو  عقد الملكیة، المیالد شهادة، الهویة إثبات بطاقة
 .المكلف مراسالت كل عن فضالالجبائي  التعریف

 الخاصة سنویةوال الشهریة والتصریحات بالوجود التصریح شهادة توفر یجب :النشاط -ب
 .سنة لكل األعمال أرقام وملخصات، الضرائب بمجموع

، المحددة آجالها في السنویةو  الشهریة التصریحات إیداع أن من التأكد :المادیة األخطاء -ت
 أخطاء وجود بدون تصریحاتال في مدونةال الحسابیة العملیات أن من أیضا التأكد یتم كما

كل  في إلیها المشار البیانات أن على فضالً ، ) الخ..... الترحیلو  كأخطاء الجمع( حسابیة
  .المتعلقة بها الخانة یخص بیان كل وان، صحیحة خانة

وال تعتمد على صحة ، على الكیفیة التي تم بها مأل التصریحات الشكلیة المراجعة تعتمدو 
دون  ،النظر في الشكل الذي جاءت به التصریحات إلىتهدف  هاأي أناألرقام المصرح بها 

ال تكاد أن تكون سوى فحص شكلي  مراجعةعملیة ال أي أن ،تصحیح ما صرح به المكلف
  . لجمیع التصریحات المقدمة من طرف المكلفین

مصداقیة  یستهدف التأكد من 4انتقادي فحصهي  ):على الوثائق( مراجعة المستندیةال-2
الوثائق الملحقة به ومجموع و كل محتویات التصریح  ةقارنم عن طریق، یحات المكلفینتصر 

                                                             
1 -Rédha Khelassi, Précis d’audit fiscal de l’entreprise, BERTI Editions, Alger, 2013, P : 159. 
2- Philippe Colin, Op.Cit. Pp: 7-9. 

 التجاریة العلوم، االقتصادیة العلوم كلیة، التسییر علوم في ماجستیر مذكرة، الجزائر حالة، الجبائي الغش لظاهرة یلیةتحل ، دراسةیوسفي عاشور -3
  .90: ص، 2008 -2009، المدیة جامعة، التسییر وعلوم

4 - Thierry Lambert, Procédures fiscales, LEDJ, lextenso éditions, Paris,  2015 , P:32 . 
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المعلومات التي بحوزة المصلحة والتي تحصل علیها من مختلف الهیئات والمؤسسات المتعاملة 
مصالح الضمان و  نالمحامی ،عیادات التولید ،طبیةالشبه كالنشاطات الطبیة و  ،مع المكلفین
 األساس وعلى هذا، وذلك في إطار حق االطالع والرقابة المخول لها،  خال....االجتماعي

فالبد لإلدارة الجبائیة أن تستعمل حقها في الرقابة الذي یتمثل في مجمل العملیات التي 
مكلف والتي یمكن بواسطتها یمكن التحقق من نزاهة ومصداقیة التصریحات المقدمة من طرف ال

السجالت و  تطلب إحضار الوثائقی هذه المراجعةب القیامف، جیةمعطیات خار و  مقارنتها بعناصر
  . الشكلیة مراجعةي هي عكس الأ ؛والفحص علیها شامالً  لمراجعةتكون احیث المحاسبیة 

 :1التالیة بالمزایا الوثائق على المراجعة تتسم كما
 قصیرة؛ جد الجبائي الملف مراجعة مدة -
 ؛جعةبالمرا لمعنیةا والرسوم والضرائب السنوات محدودیة -
  .للمراجعة المستهدفة للعناصر دقیق تحدید- 
والهدف ، مؤهلین قانوناً و  اإلدارة الذین لهم رتبة مفتش أعوان مراجعةال بهذا النوع منویقوم       

استبیان وتصحیح األخطاء و  هو الكشف عن المكلفین المتخلفین عن واجباتهم الجبائیة ذلكمن 
 مراجعةمكن إن تخضع للینها تسمح كذلك باختیار الملفات التي أكما  ،الواردة في التصریحات

  . ةالمعمق الخارجیة
ل المراجعة تتمث، األولیةالجبائیة  مراجعةبخالف ال :)الخارجیة(الجبائیة المعمقة مراجعةال- ثانیاً 

التدخالت المباشرة لألعوان المدققین بأماكن تواجد نشاطات  مختلف ة المعمقة فيالجبائی
نزاهة التصریحات المكتتبة من طرفهم و  التأكد من صحة إلىإذ تهدف هذه التدخالت ، لمكلفینا

) 4(أربع لفترة كما یتم الفحص المیداني للدفاتر والوثائق المحاسبیة مع تبریراتها الالزمة وهذا 
ب الضریبيلسنوات لم یمسها التقادم  ّ  كما یتناول هذا النوع من .2لكشف عن احتماالت التهر

الجبائیة یكمن  المراجعةأما التمییز بین أنواع ، الفحص الدقیق لمحتوى الملف الجبائي مراجعةال
  :المعمقة في الجبائبة مراجعةتتمثل ال، و في حجم اإلمكانیات المستعملة واألهداف المسطرة

ُ  :قیق في محاسبة المكلفدالت-1 ذي الالجبائیة  مراجعةقیق في المحاسبة أحد وسائل الدالت عدی
والوثائق المحاسبیة شكال ومضمونا الخاصة  فحص دقیق لمختلف الدفاترعلى أساس قوم ی

عرفت المدیریة العامة للضرائب  حیث، بالمكلف بغیة التأكد من مصداقیة التصریحات المقدمة
                                                             

1- Guide du control sur pièces, MF/DGI/DRV , 2003, P: 06. 
2-Michel Bovier, Marie Christine, l’administration fiscale en France, PUF, Paris, 1988, P: 47. 



 صالح الضرائب في الجزائرلمراجعة الجبائیة المطبقة من طرف مواقع ا: الفصل الثالث
 

143 
 

التصریحات  جعةمجموعة العملیات التي یستهدف منها مرا بأنها"لمحاسبة الجبائیة لالمراجعة 
مهما كانت طریقة حفظها حتى (فحص محاسبته و  المكتتبة من طرف المكلف بالضریبةالجبائیة 

والتأكد من مدى تطابقها مع ) الواجبة قانونا لمحاسبیةولو كانت بطریقة معلوماتیة إال الدفاتر ا
   .1"حتى یتسنى معرفة مدى مصداقیتها الوثائق الثبوتیةو  المعطیات المادیة

لمكلفین الخاضعین للنظام الحقیقي لسبي بمختلف الضرائب والرسوم قیق المحادالت یهتمو       
وهذا من أجل  ،مع مسك محاسبة قانونیة منتظمة بعض النظر عن الطبیعة القانونیة للمكلف

  . دون قصدأو  من المكلفین سواء بقصد المرتكبةتنقیح وتطهیر الملفات الجبائیة من التجاوزات 
عرفته المدیریة العامة للضرائب :VASFE اإلجمالیة ةائیلوضعیة الجبلقیق المعمق حالت-2

 فارق بین الدخل الحقیقي للمكلفكل مجموعة العملیات التي تستهدف الكشف عن "على أنه 
المداخیل المحققة (بصفة عامة التأكد من التصریحات على الدخل العام و ، الدخل المصرح بهو 

. زل بمقابل عن العقارات المبنیة وغیر المبنیةفوائض القیمة الناتجة عن التنا، خارج الجزائر
مقارنة المداخیل المصرح بها بالمداخیل المستنتجة من وضعیة أمالك  یستلزم هذا اإلجراء، ..)

  2.أسرته أفرادحالة خزینته وكذا المتعلقة بمسار الحیاة لسائر ، المكلف
العملیات التي تهدف مجموعة " :على أنه Thierry Lambertاالقتصادي  عرفه وقد       

بمقارنة ذلك و ، اإلجمالیة الخاضعة للضریبة على الدخل مداخیلصحة تصریحات الجعة مرا إلى
  . 3"الدخول المصرح بها مع إجمالي الدخول المحققة أثناء مسیرة الحیاة

، قیق المحاسبيدقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة إثر القیام بالتحیمكن برمجة الت      
تصریح الكل شخص ملزم قانونا بأو  الشركاء في الشركة باسم صاحب المؤسسة أو سواء

كامتالك  ،للثراء الملفت نظراً  وهذا ،سجل تجاري أویملك ملف جبائي  لمحتى ولو  همجمل دخلب
قق فیها تتمثل في الضریبة على الدخل اإلجمالي حأما نوع الضریبة الم، والمنقوالت العقارات

IRG فقط.  
ب في المحاسبةدالت -3 ّ من قانون  24لمادة بموجب ا مؤخراً  هحداثتم است :VCPقیق المصو

، مكرر من قانون اإلجراءات الجبائیة 20والمنصوص علیه في المادة  2010المالیة لسنة 
جراء كل و  في محاسبة المكلفین مصوب یمكن ألعوان اإلدارة الجبائیة إجراء تدقیقحیث  ٕ ا

                                                             
  .23:، ص2011، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ، إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیةبن عمارة منصور -1
  .25:ص، میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة، مرجع سبق ذكره -2

3-Thierry Lambert, vérification fiscale personnelle, économique, Paris, 1984, p: 8. 
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أو  كاملة لفترة، الضرائب من أنواع عدةأو  لنوع، وعاء الضریبةالتحریات الضروریة لتأسیس 
 .جبائیة سنة عن تقل لمدة محاسبیة معطیاتأو  عملیات وعةممجلأو  متقادمة غیر منها لجزء

  1 .يالمحاسب قیقالتد في المطبقة القواعد لنفس المحاسبة في وبصّ الم قیقدالت یخضع و
ب  كما أن       ّ منع اإلدارة الجبائیة من إمكانیة إجراء التدقیق یال ممارسة التدقیق المصو

أن تأخذ  بشرط، الفترة التي تمت فیها عملیة التدقیق إلىالمعمق في المحاسبة الحقا والرجوع 
ب ّ   . بعین االعتبار الحقوق المطالب بها نتیجة إعادة التقییم عند التدقیق  المصو

إعادة ساس أعلى  مراجعةتقوم هذه ال :(C.E.V) عامالت العقاریةملالتقییمات لمراجعة  -4
لضریبة على ل الخاضعة العقاریة المداخیلجعة وتخص مرا ،المعامالت العقاریة أسعاریم یتق

، غیر مبنیةأو  التنازل عنها سواء كانت مبنیةأو  شرائهاأو  المصرح ببیعها حقوق التسجیل
یضها عن یوتب األمواللتهریب  عاإتباكثر الطرق أالممتلكات العقاریة و  صبحت المداخیلأحیث 

الجبائیة  اإلدارة وضعت هذه الظاهرةوللحد من ، ال تتماشى مع الواقعوهمیة و  أسعارطریق 
  .یم المعامالت العقاریة من اجل استیفاء الحقوق المترتبة علیهایتق عادةإلمعاییر تنظیمیة 

 من أشكال عدة تأخذ بیةالضری للتصریحات الجبائیة المراجعة فان، سبق من خالل ما      
 معمقة مراجعةأو  )مستندیة وأ شكلیة(أولیة  مراجعة كونها حیث من سواء التطبیق نمطیة حیث

 في المعمق قیقحالت، في المحاسبة قیق المصوبدالت، المحاسبي قیقدالت :لشك تأخذ التيو 
 أشكال من شكل لكل خصصنا حیث ومراجعة التعامالت العقاریة الجبائیة الوضعیة مجمل

 .لها مستقال مبحثا الجبائیة مراجعةال
                  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .9: ، ص31/12/2009الصادرة بتاریخ  78، الجریدة الرسمیة رقم 2010من قانون المالیة لسنة  24المادة  -1
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  المراجعة الجبائیة شكالیوضح أ :1- 3الشكل رقم 
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  إعداد الطالب بناءا على معطیات المدیریة العامة للضرائب: المصدر

  لمراجعة الجبائیةا فعالیة: الفرع الثالث
الجبائیة دورا أساسیا في  )الرقابة( مراجعةالمدیریة الفرعیة للوخاصة  جبائیةاإلدارة التلعب       
 أین تتحقق مصداقیة هذا الجهاز من خالل إعطاء نتائج جیدة ومتزایدة عبر السنوات، فعالیتها

المتحصل علیها والتي ال تتحقق إال بالتكفل بطریقة مناسبة وبالعملیات الموجهة للحد من و 
 المراجعةتحقیق األهداف المرجوة من نظام  إلىلیة تهدف الفعا أنكما ، التهرب الضریبي

  : الجزائر كما یلي في الجبائیة المراجعة وعلى هذا یمكن استعراض فعالیة، الجبائیة
  لمراجعة الجبائیةمفهوم فعالیة ا: أوال

 عةفعالیة المراج ثم، یجب علینا تعریف الفعالیة، الجبائیة المراجعةف فعالیة رِّ عقبل أن نُ       
سقاط و  ٕ   . الجبائیة المراجعةنظام  على ذلكا
مهما كانت اإلمكانیات  المسطرة هي القدرة على تحقیق األهداف:تعریف الفعالیة -1

  1.المستخدمة في تحقیقها
مراعاة  ، إلىالجزئيأو  الفعالیة في مختلف المیادین سواء على المستوى الكلي تهدفو      

ُ  "حیث. نجاح النظام المطبقمؤشرات من خالل العمل على إال بعض فهم من الفعالیة قدرة ی

                                                             
  .126:ص، 2000، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، تسییر المؤسسةو  إقتصاد، عبد الرزاق بن حبیب - 1

 الجبائیة المراجعة أشكال أشكال الرقابة الجبائیة

  الجبائیة الشاملة على مستوى المراجعة
 ومدیریة المؤسسات الكبرى المفتشیات

 المدیریات الجبائیة المعمقة على مستوىالمراجعة 
الوالئیة مصالح األبحاث والمراجعات ومدیریة المؤسسات 

  الكبرى  

المراجعة 
 الشكلیة

  على   المراجعة
 الوثائق

قیق المعمق لمجمل دالت
  الوضعیة الجبائیة

  یق فيدقالت
 محاسبة المكلف

  قیق المصوبدالت
 في المحاسبة

مراجعة التعامالت 
 العقاریة
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ُ . 1"المؤسسة على تحقیق أهدافها التشغیلیة الناتج النهائي الذي یرتبط  األهداف عنهذه ر عبِّ وت
  .الواقع العملي تحقیقه فيأي ما تحاول المؤسسة ، المؤسسةبالسیاسات التي تتبعها 

ُ  :تعریف فعالیة المراجعة -2 َ ت إحدى الوظائف األساسیة التي تقوم بها  مراجعةالبر فعالیة عت
المؤسسة بغیة التأكد من تحقیق أهداف النشاط المالي في حدود السیاسة  المراجعة في أجهزة

، كما تعمل على الكشف عن نواحي الضعف في أجهزة المؤسسة من اجل تقویمها. العامة لها
  .ومعالجتها

لفعالیة وكذا تعریف لستعراض بعض التعریفات بعد ا :تعریف فعالیة المراجعة الجبائیة -3
الجبائیة هي مدى تحقیق األهداف  المراجعة فعالیة بصفة عامة یمكن القول أن المراجعة فعالیة

القدرة على استرجاع أموال  وكذا، بشكل متوازن الجبائیة المراجعة تطبیق تقنیات عن طریق
 حجمأكبر  ویكون ذلك باسترجاع، لمجتمع ككلوالتي عادة ما تعود بالفائدة ل، العمومیة الخزینة

الجبائیة تكمن في أقصى  المراجعةأي أن فعالیة ، مع مراعات مصلحة المكلفاإلیرادات من 
  . دون اإلضرار بمصلحة المكلف لخزینةلقدر من التالؤم الذي یمكن حدوثه في توفیر أموال 

یتعین على المشرع ، واالجتماعیةیة المال الجبائیة المراجعةونتیجة لتعارض بعض أهداف       
  :2الجبائي مراعاة المصالح الثالثة التالیة 

 إلىالجبائیة من استرجاع لألموال الضائعة  المراجعةتتحقق بما توفره :مصلحة الدولة -أ
في تحقیق  هموبالقدر الذي یسا، الدولة من خالل تغطیة نفقاتها المختلفة عدوالتي تسا، الخزینة
 .تشوهات حداثإتصادیة واالجتماعیة دون االق سیاستها

عن طریق تحقیق العدالة بین الجبائیة  المراجعة تتحقق مصلحته من:مصلحة المكلف -ب
 .جبائیةدون أي عائق من اإلدارة ال مكل حقوقهب المكلفین عن طریق التمتع

یجابیة الجبائیة من خالل اآلثار اال المراجعةتتحقق مصلحة المجتمع من :مصلحة المجتمع -ت
المسترجعة في تحسین الخدمات المجانیة  الجبائیةكاستخدام حصیلة الموارد ، التي تترتب عنها

أي تحقیق ، الخ..توفیر اإلنارة العمومیة التعلیم الصحة، التي تقدمها الدولة من شق الطرق
. تمعالحد من بعض العادات السیئة غیر المرغوب فیها في المج إلىرفاهیة المجتمع باإلضافة 

لذلك من واجب المشرع الجبائي ، أن التوفیق بین المصالح الثالثة صعب التحقیق إلى ونشیر
 . أن یحدث تقارب وتوازنا فیما  بینها على ضوء األولویات والظروف المحیطة بها

                                                             
  .109:ص، 1993، بیروت، الدار الجامعیة، إقتصادیات اإلدارة االستثمار، عبد السالم أبوقحف - 1

  .16- 15:ص، ص، 1996، عمان ،بدون دار نشر، الضرائب ومحاسبتها بین النظریة والتطبیق، محمد أبو نصار  2-
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سقاطها على حالة الجزائرو  مؤشرات الفعالیة: ثانیا ٕ   ا
سنحاول تشخیصها من خالل في الجزائر ة الجبائی المراجعةلتحدید مدى جودة وفعالیة       

واهم هذه ، فعالمراجعة یمكن اعتمادها لتصمیم نظام التي الثمانیة " فیتو تانزي"إسقاط مؤشرات 
  : المؤشرات ما یلي

 من عدد ضئیل نسبیا من الضریبیةهل یأتي جزء كبیر من اإلیرادات :مؤشر التركز -1
  الجبائیة؟ للمراجعة الملفات المبرمجة

 الملفات المبرمجة نفقد یكون عدد قلیل م، كون نسبیاإن الجواب على هذا السؤال ی      
 ةالسلیم للملفات الخاضع لالنتقاءراجع وهذا ، مرتفعة جدا ضریبیةیأتي بإیرادات  للمراجعة

یمكن أن  وفي الحالة المعاكسة، للمرجعة الجبائیة من خالل التركیز على المكلفین غیر النزهاء
یتم انتقائها لكونها لم ، ولكنه یأتي بحصیلة ضریبیة منخفضة جدا، كبیرا ملفاتد الیكون عد

  .موطن التهرب الضریبي إلىمن الوصول بدقة  بشكل یسمح
وهل عددها قلیل جدا إن ، قلیلة اإلیرادو فة مكلِّ أو  مزعجة مراجعةهل هناك :التشتت مؤشر -2

  وجدت؟
، ائیة المطبقة مزعجة بالنسبة للمكلفین بالضریبةالجب مراجعةتكاد تكون كل أنواع ال      

مس الذمة ی هألن VASFEةالمعمق في مجمل الوضعیة الجبائی التحقیقكمن في یوأكثرها 
  .للمكلفالمالیة الشخصیة 

من استرجاع األموال الجبائیة المطبقة قریبة بما فیه الكفایة  مراجعةهل ال:مؤشر التآكل -3
  ؟غیر المصرح بها

ألنشطة التي لم یتم التصریح بها على اإلطالق والتي تتم في ظل لإحصاء  غیابفي       
في السنوات األخیرة نظرا  النشاط السري النمو المذهل الذي عرفهفي ظل ، و االقتصاد السري

  . لالنفتاح االقتصادي الذي تعرفه الجزائر
تي فتحت بابا واسعا أمام مع نمو معامالت التجارة اإللكترونیة الو ، ما سبق إلىإضافة       

الجبائیة الذي هو بعید كل  مراجعةضت تحدیات هامة أمام نظام الفإنها فر ، التهرب الضریبي
  .البعد عنها

المراجعة الناتجة عن و هل تدفع المستحقات الضریبیة المعاد تأسیسها :مؤشر تأخر التحصیل-4
 ؟من جانب المكلفین بالضریبة  دون تأخیر الجبائیة
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 ففي وبالتالي علیه المفروضة المستحقات من للتخفیض بالضریبة المكلف دوما عىیس     
 المنازعات إلى المكلف لجؤل نظرا، تأسیسها المعاد المستحقات تأخر تسدیدی األحیان من الكثیر

  .المكلفین هؤالء من حقوقها العمومیة الخزینة الستیفاء هامة تأخیرات إلى یؤدي مما، الجبائیة
؟ المراجعات من نوع  محدد على الجبائیة مراجعةال نظام یعتمد هل :لتحدیدا مؤشر -5  

عامة ال، لمراجعةا من نوعین على أساسه في یعتمد الجزائر في الجبائیة مراجعةال نظام إن      
والمعمقة على مستوى ، المفتشیات ومدیریة المؤسسات الكبرى مستوى على) الشكلیة والمستندیة(

المصالح الجهویة األبحاث والمرجعات ومدیریة ، المكلفة بالمراجعة الجبائیة نیابة المدیریة
  . أیضا المؤسسات الكبرى

 معاییرأو  لمقاییس وفقا الجبائیة مراجعةال برنامج تنفیذیتم  هل:الموضوعیة مؤشر -6
  موضوعیة؟

   .الختیارها ةموضوعی معاییر إلى تستند ال المنتقاة الملفات بعض تكون فقد، الب تكون اإلجابة
   وبفعالیة؟ بالكامل منفذ الجبائیة مراجعةال نظام هل: التنفیذ مؤشر -7
  الجبائیة مراجعةال نظام من حیث مقارنة عدد الملفات المبرمجة والمنجزة یمكننا القول أن      

 نفذم غیر الجزائر في المطبق الجبائیة مراجعةال نظام أن المالحظ ولكن، وبفعالیة بالكامل منفذ
 والتي الضریبي التهرب ظاهرة تعرفها التي المرتفعة لألرقام نظرا وذلك، فعاال ولیس بالكامل

 لضعف وأیضا، وضعف عدد الملفات المبرمجة مقارنة بحجم المجتمع الجبائي، سنویا تتزاید
  .التنفیذ على القائمین جعینالمرا األعوان عدد ونقص الجبائیة مراجعةال إدارة تأهیل مستوى

 العامة خزینةال على سترجعةالم الضریبیة الموارد تحصیل تكلفة هل:التحصیل تكلفة مؤشر -8
   ما یمكن؟ أقل

 الضریبیة الموارد لتحصیل الحقیقیة التكلفة معرفة ال یمكن فإنه المعطیات لغیاب نظراً       
  .ال أم ما یمكن أقل هي العامة الخزینة على سترجعةالم

 األربع اإلجابات أما، قاطعة بصفة بال إجابات أربعة تسجیل مكننای ،ذكره سبق ومما      
 قلیل الجبائیة مراجعةال نظام أن على ما یدل وهذا، محسومة غیر أي نسبیة فهي األخرى
  .فصل الرابعال خالل من تهیدودمر  لفعالیة تقییمنا بعد أكثر ذلك نستشفسو ، والفعالیة الجودة
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  للمراجعة الجبائیة  البشریةو  یةالوسائل الهیكل:المطلب الثاني
 لها المخول واألجهزة الهیاكل من على مجموعة الجبائیة مراجعةال تنفیذ برنامج عتمدی       
َ ، للقیام بذلك قانونا وتعزیزا لذلك فقد خول المشرع الجزائري ، فعالةو  منظمة بطریقة ارسحتى تم

ام ألداء مه علیها االستناد من البد يالت والحقوق الصالحیات من مجموعة ألعوان هذه األجهزة
  .المراجعة الموكلة لهم

  للمراجعة الجبائیة الوسائل الهیكلیة:الفرع األول
مركزیة  مصالح إلىالتي تسند لها مهمة القیام بالمراجعة الجبائیة  واألجهزة الهیاكل تنظم      

  ).خارجیة( المركزیة ومصالح) داخلیة(
المركزیة بموجب  أنشئت هذه المدیریة:)ریة األبحاث والمراجعاتمدی(:المركزیة المصالح-أوال

والمتضمن التنظیم اإلداري ، 13/07/1998 في الصادر 98/228 المرسوم التنفیذي رقم
على المستوى مصالح المراجعة وقد جاءت هذه المدیریة لتدعم باقي ، 1المركزي لوزارة المالیة

وتنحصر ، اختصاصها یمتد عبر التراب الوطنيكما أنَّ ، والتي هي تحت غطائها، المحلي
مهامها في تحدید اختیار المكلفین بالضریبة الذین یقع علیهم التدقیق من خالل برنامج مسبق 

مدیریات وهذا باقتراح من مفتشیات الضرائب المعنیة بالملفات ثم ال، النتقاء  الملفات الجبائیة
 هي مكلفة بماو  تعدیلهأو  على البرنامج المقترحالجبائیة لتصادق  للمراجعةالوالئیة الفرعیة 

 2:یأتي
  المؤسسات؛  كبریات اختصاص مدیریة عن نطاق الخارجة المؤسسات محاسبة تدقیق  إنجاز -
  الوطني؛ واألمن العدالة مصالح بمساعدة لجبائيا  الغش إطارمحاربة في التفتیش حق تطبیق -
الثراء  خالل عالمات  من )الشخصیة الوضعیةمراقبة ( األشخاص الطبیعیین مداخیل ةقبمرا  -

  ؛ضریبةلل خفیةمالمداخیل ال إخضاع إطار في ،المعیشة والممتلكات الخارجیة ومستوى
 یتكونو  .الدولیة الجبائیة في االتفاقیات المنصوص علیها المتبادلة الدولیة المساعدة متابعة -

  :وهيمدیریات فرعیة ) 04(أربع  منالهیكل التنظیمي لمدیریة األبحاث والمراجعات 

                                                             
، الصادرة بتاریخ 51، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن التنظیم اإلداري لوزارة المالیة 13/07/1998المؤرخ في  288-98مرسوم تنفیذي رقم  -  1

21/12/1998 . 
  

2 - www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/ 2017-03-24  
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   :تكلف بما یأتي، و والتحقیقات الجبائیة  لألبحاث  الفرعیة  المدیریة -1
  الجبائیة؛ المعلومات ومراقبة استعمال وحفظ واستغالل جمع  إجراءات تحدید  -
الصحیح  التطبیق من والتأكد  والتفتیش االطالع والتحقیق  لحق  الدائم التطبیق  على السهر  -

  تحكمها؛ التي لقانونیةا لألحكام
یتعلق   وبحث  تحر وتحقیق  بأي، في كل منطقة من التراب الوطني، البرمجة والقیام  -

  .ةبیللمكلفین بالضر  بمتابعة الوضعیة الجبائیة
 البطاقیات مكتب، الجبائیة المادة عن والبحث التنظیم  مكتب :تسییرعلى هذه المدیریة تعمل و 
   .والتحقیقات التحریات مكتبو 
   :تكلف بما یأتي، و الجبائیة للمراجعة الفرعیة المدیریة- 2 
 على الموجودة والجبائیة المحاسبیة مصالح التدقیقات أعمال وتنشیط وتنسیق متابعة -

  والمحلي؛ الجهوي المستوى
  ؛مراجعةال  تحكم عملیات التي اإلجرائیة القواعد  احترام على السهر -
  .متابعتها الوثائق وضمان على لمراجعةا تطبیق شروط تحدید -
  قیقحالت مكتب متابعة، المحاسبة التدقیق في متابعة  تبمك :على تسییر هذه المدیریة تعملو 

  متابعة مكتبو والتقییمات   المعامالت جعةمراو  اإلجمالیة للوضعیات الجبائیة المعمق
  . قیقاتدالت الناجمة عن  والمنازعات التحصیل

   :تكلف بما یأتي، و الفرعیة للبرمجة المدیریة - 3 
  مجال  في  مراجعةلل  الموضوعة للملفات انتقاء أحسن بضمان  تسمح التي الوسائل تصور -

، الشاملة  الجبائیة للوضعیة  المعمق  قیقحالت، للمحاسبة التدقیق المصوب، التدقیق المحاسبي
  الوثائق؛  مراجعةو  العقاریة  المعامالت  جعةمرا
  .ومراقبة المداخیل ومتابعة تنفیذها  المحاسبیة اتالتدقیق  برامج إعداد -
   المعمق قیقحتوال المحاسبة التدقیق في برمجة مكتب:على تسییرهذه المدیریة  تعملو 

 والتقییمات والرقابة العینیة المعامالت اجعةمر  برمجة مكتب، إلجمالیةا الجبائیة للوضعیة
  .والتالخیص اإلحصائیات   مكتبو 
   :تكلف بما یأتيو  ،الغش  لمحاربة  ةالمدیریة الفرعی - 4 
  الضریبي؛ الغش والتهرب  مكافحة  إطار  في  المسجلة  األعمال  تنسیق  -
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  حق الرقابة ؛ تطبیق عند واإلجراءات المستعملة  التقنیات  مقاییس  وضبط قیتنس -
  أعمال الغش؛  مقترفي  بطاقیة  تسییر -
  مع اإلدارات والتنسیق جبائيال ظاهرة الغش من الحد إلىالرامیة  باألعمال  مبادرةال -

  . األخرى المؤهلة  والمؤسسات العمومیة
   نشاطات تنسیق مكتب، المناهجو  اإلجراءات مكتب :على تسییرهذه المدیریة تعمل و 
  . جبائيالغش ال  مكافحة  نشاطات  متابعة مكتبو  الضریبي الغش  مكافحة

 : )خارجیةال(الالمركزیة المصالح-ثانیا
  :یلي فیما تتمثل، و )للضرائب العامة المدیریة( المركزیة لإلدارة تابعة مصالح هي
لمدیریة األبحاث العمل المیداني  ینحصر:والمراجعات لألبحاث الجهویةالح المص-1

حیث ، 1وقسنطینة وهران، الجزائر على مستوى متواجدةالفي المصالح التابعة لها والمراجعات 
 بالضریبة المكلفین كبار وضعیة في للتحقیق الوطني المستوى على التدخل بصالحیات تتمتع

  :2أقسام (03) ثالثة في المصلحة هذه تنظم، و نشاطهم ألهمیة
 جعةالمرا برامج بتنفیذ ویكلف، فرق شكل في یعمل :والتقییم واإلحصائیاتاقبة المر  قسم-1-1
 اإلحصائیة الوضعیات ادإعد مع والمراجعات األبحاث مدیریة تحددها التي عین المكان في

، والمداخیل النشاطات مراقبة تفید التي الجبائیة المعلومات تجمیع برامج وتنفیذ، بذلك المتصلة
 بین وما الجهویة العملیات إطار في الزیارة حق وتنفیذ، والتحریات التحقیقات كل تنفیذ وكذا

 .الجهویة
 بمهامهم القیام إطار في ققیندالم بمساعدة السیما ویكلف :رقابةال على المساعدة قسم-1-2

  .اآللیة المحاسبات بمناسبة فحص وكذا
، لها المخولة المهام النجاز الضروریة بالوسائل المصلحة بتزوید ویكلف :الوسائل قسم-1-3

 وتصنیف، بالضریبة والمكلفینلألعوان المدققین  الموجهة والمطبوعات الوسائل والدعائم وتسییر
 .اظهوحف المراجعة ملفات

، وهران، الجزائر من كل في الجهویة الضرائب مدیریات تتواجد: للضرائب الجهویة المدیریة-2
 لإلدارة امتداد هي المدیریات هذه بشار، ورقلة، شلف، سطیف، البلیدة، عنابة، قسنطینة

                                                             
1- Bulletin des services fiscaux, DGI, n° 19, Alger Print, 2000, P: 69 -70. 

، المحدد تنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة وصالحیاتها، 21/02/2009من القرار وزاري مشترك المؤرخ في  45-44-43-42المادة  2-
 .29/03/2009، الصادرة بتاریخ 20الجریدة الرسمیة العدد 
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 وفعال قوي دفع إعطاء في یتمثل األساسي دورها أن حیث، الجهوي لمستوىعلى ا المركزیة
 اإلطار فهي هذا وفي، اإلقلیمي اختصاصها دائرة تحت الواقعة الوالئیة الضرائب لمدیریات

 .1إقلیمها حدود في المتواجدة الجبائیة المصالح نشاطات ومراقبة والتوجیه باإلنعاش مكلفة
 الفرعیة المدیریة بینها من، 2فرعیة مدیریات أربع في الجهویة الضرائب مدیریة وتنظم      
إلیها  الموكلة وبالمهام المركزیة اإلدارة توجیهات بتنفیذ تكلف التي، والمنازعات ائیةالجب للمراقبة

 المدیریة هذه تتكون حیث، والمنازعات الجبائیة ةجعالمرا مجال في لكوذ المحلي المستوى على
، والتقییم الجبائیة والمراجعات األبحاث برامج متابعة مكتب: مكاتب (03) ثالثة من الفرعیة
 .المنازعات متابعة مكتب، والتقییمات الجبائیة المراجعات تقاریر تحلیل مكتب

الوالئیة للضرائب على المستوى المحلي  المدیریاتتضطلع :للضرائب الوالئیة اتالمدیری-3
الهیئة  عتبرإذ ت، بتكفل مدیریة فرعیة مهتمة بهذا المجالالجبائیة  بعملیة المراجعةقیام الأیضا ب

كما أنها مكلفة بتطبیق برامج المراجعة المصادق  ؛ إقلیم الوالیةمهمة عبر المختصة بهذه ال
   .علیها من مدیریة األبحاث والمرجعات 

 الجبائیة الوضعیات ومراقبة لتسییر أساسا المفتشیات هذه أنشئت:الضرائب مفتشیات -4
مسك على الخصوص  تتولى حیث، مهامها خالل من الجبائي الغش ظاهرة وقمع، للمكلفین

 واستغاللها الجبائیة المعلومات وجمع بالبحث فتقوم، لضریبةبالمكلف با  الخاص الملف الجبائي
صدار التصریحات ةاجعومر  ٕ   .3التسجیل عملیات وتنفیذ اإلیرادات الضریبیة وكشوف الجداول وا
 منو   ةالجبائیمراجعة ال لهیاكل تعزیزا :الجبائیة مراجعةلل المستحدثة الخارجیة الهیاكل- ثالثاً 
 مدیریة:متمثلة في جدیدة هیاكل بإنشاء للضرائب العامة المدیریة قامت، فعالیتها تحسین اجل

  .الجواریة الضرائب مراكزال، الضرائب مركز، الكبرى المؤسسات
 (05)خمس في المؤسسات كبریات مدیریة تنظم:(DGE) المؤسسات یاتكبر  مدیریة -1

 برامج بتنفیذ السیما وتكلف والبطاقیات للرقابة لفرعیةا المدیریة :بینها من، 4فرعیة مدیریات

                                                             
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة وصالحیاتها، الجریدة 18/09/2006خ في مؤر  327-06من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -1

  .24/09/2006، الصادرة بتاریخ 59الرسمیة العدد 
  .، مرجع سبق ذكره21/02/2009من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  41 40 39 -38و 25أنظر المواد  -2
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة وصالحیاتها، الجریدة 23/02/1991المؤرخ في  60-91قم من المرسوم التنفیذي ر  12المادة  -3

  .27/02/1991، الصادر بتاریخ 09الرسمیة العدد 
  .سبق ذكره، مرجع 21/02/2009من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة  أنظر-4
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 الجبائیة المعلومة عن البحث، جعةللمرا السنویة البرامج في التسجیل اقتراح، ومتابعتها المراجعة
 .والتحریات التحقیقات انجاز مع واستغاللها

 وقباضة رئیسیة مصالح (03) ثالث في المركز ههذ نظمت:(CDI) الضرائب كزامر  -2
 والبحث للمراقبة الرئیسیة المصلحة نجد الرئیسیة المصالح هذه بین من حیث، 1ومصلحتین

 اجل من ومعالجتها وتخزینها وتوزیعها الجبائیة المعلومة عن البحث إجراءات بانجاز وتكلف
 ةجعوالمرا، المكان عین في المراجعات بعنوان وانجازها ةجعالمرا عملیات واقتراح، استغاللها
 إعداد مع، الضرائب لمراكز التابعین بالضریبة المكلفین لتصریحات المستندات سعلى أسا

  .دوریة وحواصل تقییمیة إحصائیة جداول
 وقباضة رئیسیة مصالح ثالث في المركز هذا نظمت(CPI):لضرائبل ةالجواری كزامر ال-3

 تكلف حیث، حثوالب للمراقبة الرئیسیة المصلحة :الرئیسیة المصالح بین من نذكر، 2ومصلحتین
 في المقیمین بالضریبة المكلفین وبطاقیات للمعلومات المحلیة المصادر فهارس ومسك بتشكیل
 ةجعالمرا برامج تنفیذ متابعة أیضا یتم كما، العقاریة والممتلكات للضرائب الجواري المركز محیط

  .المعنیة صالحالم نشاطات وتقییم للضریبة الخاضعة المادة عن والبحث لتصریحاتلیة مستندال
نعاشتحسین  أن نستنتج، سبق ما خالل من       ٕ  أولویات من یعد  ةالضریبی ةالحصیل وا
 ةیالضریب التصریحات لتزاید نظرا ،مختلفةال المراجعة تقنیات طریق عن وذلك الجبائیة اإلدارة

  .ثانیة جهة من المكلفین نشاطات وضعیات الختالف، و جهة من قبل المكلفین من المكتتبة
  للمراجعة الجبائیة البشریةالوسائل :الفرع الثاني

الجبائیة وفرت إدارة الضرائب اإلمكانیات البشریة الالزمة لتمارس المراجعة ألداء مهام       
معاییر انتقاء الموارد البشریة التي تمتاز  المشرع الجبائي حدد حیث، مهامها على أكمل وجه

   .كما حدد مسؤولیاتهم تجاه اإلدارة وتجاه المكلفین، بالخبرة والكفاءة المهنیة العالیة
 هي من حق اإلدارة الجبائیة وحدها مراجعةإن ال:الجبائیة لمراجعةاألعوان المكلفین با- أوالً 

جراء بوذلك ، التي تمارس من طرف موظفیهاو  ٕ إجراء التدقیق في محاسبة المكلفین بالضریبة وا
كما یجب أن یكون للعون المدقق بطاقة ، 3لضریبةكل المراجعات الضروریة للوعاء ومراقبة ا

انتداب تسلم له من طرف المدیریة العامة للضرائب إلظهارها عند القیام بوظیفته وهي تبین 
                                                             

  .، نفس المرجع السابق88المادة  أنظر-1
  .نفس المرجع السابق 102أنظر المادة  -2
  .91: ، ص2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثلة، المطبعة الرسمیة، الجزائر،  04، الفقرة 190المادة  -3
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حب هذه البطاقة سیمكن أن ت، و الرتبة وحتى الوظیفة المسندة إلیه، صفة العون المدقق كالهویة
    2:الموظفین المكلفین بذلك همأما ، 1ناففي حالة التوقف عن العمل وترجع له عند االستئ

المسؤول المباشر عن إعداد برنامج  وهو:الجبائیة مراجعةنائب المدیر المكلف بال -1
ویستقبل في بعض ، كما یراقب أعمال فرق التدقیق الجبائي، المراجعات الممنوحة للمصلحة
كما یحرص على ضمان ، ارةالجبائیة بصفته ممثل اإلد مراجعةالحاالت المكلفین الخاضعین لل

ویسهر على مدى تطبیق الضمانات الممنوحة للمكلفین في ، إجراء التدقیق وفقا لألسس القانونیة
  .ةالجبائیو  ةالمحاسبی مراجعةإطار مجاالت ال

 المبرمجة دراسة األعماللذلك یقوم بصفة دوریة بجمع رؤساء وفرق التدقیق  إلىضافة إ      
االقتراحات الالزمة بهدف تحسین شروط العمل كما یعمل على و  الحظاتلتقدیم المو ، المنجزةو 

  .نقل تقاریر المراجعات للمدیریة الجهویة للضرائب التابعة لها إقلیمیا
ْ یكون لرئیس :الجبائیة المراجعات فرقةرئیس  -2 المراجعات على  فرقةأنَّ القانون یستوجب أن

كما یكون تحت سلطته ، سنوات كمدقق جبائي )06(وخبرة ال تقل عن ستة ، األقل رتبة مفتش
عن النظام العام داخل فرق التدقیق ویسهر على حضور ومواظبة  فرق للتدقیق لكونه مسؤوالً 

مع مسؤولیة التكفل بالقضایا المبرمجة والسهر على ، األعوان المدققین في أماكن عملهم
الجبائیة  مراجعةب المدیر المكلف بالكما یدخل أحیانا في مناقشة نتائج التدقیق مع نائ، تنفیذها

  .وتقییم السیر الحسن للجهود المبذولة من طرف األعوان المدققین
ْ  :المراجعیناألعوان -3 حتى تسند مهمة التدقیق ألعوان اإلدارة الجبائیة یجب على األقل أن

یمكن  ال" حیث أنه التشریع الجبائي  تطبقا ألحكاموهذا  ،یكونوا حاملي رتبة مفتش ضرائب
إجراء المراجعات في المحاسبة إال من طرف أعوان اإلدارة الجبائیة الذین لهم رتبة مفتش على 

األعوان المدققین مهام التدخل وأعمال المراجعة بكل مراحلها مع اإلشارة  إلىكما یسند ، 3"األقل
ُ  إلى ْ ت من طرف باستثناء حاالت خاصة مرخصة ، نجز مهامهم في مقرات المكلفینانه یجب أن

طلب المكلف بالضریبة مع ذكر السبب المقنع للقیام بعملیة التدقیق  بعد للضرائب المدیر الوالئي
  .خارج مقره والتي تتم على مستوى مكاتب األعوان المدققین

                                                             
  .ك اإلدارة المالیةالمتضمن القانون األساسي للعمال التابعین ألسال 27/10/1990المؤرخ في  334-90من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -1
 جامعة، التسییر وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة، التسییر علوم في ماجستیر رسالة، ) 2003- 1999 (للفترة الجبائیة الرقابة فعالیة، نجاة نوي -2

  .44: ، ص.2003  /2004، الجزائر
  . 12: ، ص2009من قانون المالیة لسنة  37دة من قانون اإلجراءات الجبائیة المعدل والمتمم وفقا للما 2الفقرة  20المادة  -3
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عند ممارسة أعوان الضرائب مهامهم  :الجبائیة مراجعةمسؤولیة األعوان المكلفین بال- ثانیاً 
 رميت التي، الجبائیة یتعین علیهم احترام قواعد أخالقیات المهنة عةجمرالالسیما تلك المتعلقة با

   ، 1وقایتهم من النزاعات التي تعترضهم من أجلواجبات األعوان و  توازن بین حقوق إحداث
  2:وضع المشرع الجبائي عدة التزامات نذكر أهمها اإلطارهذا في و 
لی - ُ   ، مرؤوساأو  مة لكونه قد یكون رئیساتأدیة الخدمة في إطار احترام العالقات الس
  ، تأدیة الیمین أمام المحكمة وواجب االلتزام بخدمة الدولة -
  ، ممارسة الوظیفة وحدها فقط وبصفة فعلیة ومستمرة -
  ، تأدیة الخدمة بكل استقاللیة وحیاد اتجاه المكلفین بالضریبة -
  .  لي لإلدارةااللتزام بالنزاهة والسر المهني واحترام النظام الداخ -

  :الجبائیة عدة مسؤولیات ملخصة فیما یلي مراحعةبالكما یترتب على عاتق األعوان المكلفین 
عند إلحاق الضرر بالغیر ، یتحمل عون الضرائب المسؤولیة المدنیة :المسؤولیة المدنیة-1

أشخاص آخرین تحت أو  إهمال قام به العون بنفسهأو  عدم االنتباهأو  وهي نتیجة خطأ
موظف الوال یكون  ،من القانون المدني الجزائري 124مسؤولیته وهذا بمقتضى أحكام المادة 

  .رئیس اإلداريالمن  ادرةبالغیر إذاقام به تنفیذا ألوامر ص عن عمله الذي اضر مسئوال شخصیا
یمكن اعتبار الموظف مسؤوال من الناحیة الجنائیة عندما یقوم بارتكاب  :المسؤولیة الجنائیة-2
ویلغي اإلجراء الجنائي المتخذ تجاه العون ، جنحة ینص ویعاقب علیها قانون العقوباتأو  نایةج

ا اإلجراء التأدیبي ً التعسف في : جنحة نجد منهاأو  ومن بین األعمال التي تعتبر جنایة، 3آلی
  ....تزویر وثائق، اختالس األموال، الرشوة، استغالل النفوذ، استعمال المنصب

من الناحیة  یعتبر الموظف الذي یقوم بارتكاب خطأ مهني مسؤوالً :التأدیبیةالمسؤولیة -3
درجات ) 04(التأدیبیة ویتعرض للعقوبات المقررة حسب درجة الخطأ المرتكبة والمصنفة بأربعة 

التنزیل من ، التوبیخ، اإلنذار الكتابي، التنبیه: أما العقوبات التي حددها القانون نجد، مختلفة
    .غایة التسریح إلىالتوقف المؤقت عن العمل ، قل الجبريالن، الدرجة

  
  

                                                             
  .3: ، ص2007دلیل أخالقیات المهنة لموظفي المدیریة العامة للضرائب، المدیریة العامة للضرائب  -1
  .13: دلیل أخالقیات المهنة لموظفي المدیریة العامة للضرائب، مرجع سبق ذكره، ص -2
  .35: مة للضرایب، مرجع سبق ذكره، صدلیل أخالقیات المهنة لموظفي المدیریة العا -3
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  للمراجعة الجبائیة ةالقانونی آللیاتا:المطلب الثالث
 الجبائیة لإلدارة منح حیث، الجبائیة للمراجعةقانونیا  إطارا الجزائري الجبائي المشرع حدد     

 منح الذي األخیر هذا، فالمكل تصریحات مراجعة بمهام القیام لها یتسنى حتى واسعة سلطات
 من بمجموعة هألزم وبالمقابل، اإلدارة هذه تعسف من له كضمان حقوقا وقتال نفس في له

ها التي المحاسبیة االلتزامات عن فضال، الجبائیةااللتزامات  ّ   .التجاري القانون أقر
  الحقوق الممنوحة لإلدارة الجبائیة: الفرع األول

، معنویینأو  من طرف المكلفین سواء كانوا أشخاص طبیعیین إن التصریحات المكتتبة        
هذا للتأكد من مدى و  تكون محل فحص ومتابعة دقیقة من طرف مصالح اإلدارة الجبائیة

علیه تتمتع اإلدارة الجبائیة بحقوق قانونیة تسمح لها بمباشرة مهامها ، و 1مصداقیتهاو  صحتها
    : تتمثل فيو  على أكمل وجه

من أهم الصالحیات الممنوحة لإلدارة الجبائیة  مراجعةیعتبر حق ال:)الرقابة( اجعةالمر  حق- أوالً 
وعلیه فحق ، للتأكد من صدق المعلومات المقدمة ضمن التصریحات المكتتبة من قبل المكلفین

 تلك التصریحات مراجعةیمثل مجموع العملیات المنجزة من قبل األعوان المكلفین ب مراجعةال
لقواعد  مراجعةكما تخضع ال، ات خارجیة بغیة التحقق من صحتها ونزاهتهابمعطیمقارنتها و 

ألنها تشكل صارمة ومنظمة معروفة من قبل األعوان المدققین وكذا المكلفین بالضریبة 
إلغاء العملیة وكذا التقویمات  إلىعدم احترام هذه القواعد یؤدي حیث أن ، ضمانات بالنسبة لهم
  2: نجد مراجعةمن أهم ما جاء به قانون اإلجراءات الجبائیة في حق الو ، الضریبیة الموافقة لها

  ؛مسر أو  حقأو  تراقب اإلدارة الجبائیة التصریحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضریبة -
  ؛أتعاباأو  تمارس حق الرقابة على المؤسسات اإلداریة والهیئات العمومیة التي تدفع أجورا -
  .ت ویطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا مع دراسة الوثائق المحاسبیةیراقب المفتش التصریحا-

المكلفین من  إلىیمكن لإلدارة الجبائیة توجیه مطالب فإنه  مراجعةوفي إطار ممارسة حق ال
  :بینها

حتى  هاتجمیعو ، من المكلف واضحة في التصریحات المقدمةالللبیانات غیر  توضیحاتطلب -
  مراجعة؛ة الاستعمالها في عملی یتسنى

                                                             
1 - Jean-Pierre Casimir, Contrôle fiscal (Contentieux-Recouvrement), Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2010, 
P15. 

  .10 -9: ، ص ص2017من قانون اإلجراءات الجبائیة، المدیریة العامة للضرائب  19و 18المادة  -2
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   .المقدمةمن المكلف في حالة وجود معلومات غیر متجانسة مع التصریحات التبریرات طلب -
، وهو وسیلة قانونیة منحها المشرع الجبائي ألعوان اإلدارة الجبائیة :حق اإلطالع- ثانیاً 

د الذي هو بصد، فبواسطته یمكنهم اإلطالع على مختلف الوثائق والمستندات الخاصة بالمكلف
بغیة الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الكافیة ألداء المهمة على ، المراجعةعملیة 

إما إلتمام ، مراجعةكما یمكننا القول أن حق اإلطالع هو أداة تدخل في كل إجراء ، 1أكمل وجه
التأكد من صحة المعلومات المستخلصة من دراسة أو  المعلومات الموجودة بحوزة اإلدارة

  :وقد أتاح المشرع هذا الحق من خالل النص التالي، اتالملف
قصد تأسیس وعاء الضریبة ومراقبتها بتصفح ، یسمح حق االطالع ألعوان اإلدارة الجبائیة"

الوثائق والمعلومات من مختلف اإلدارات والهیئات العمومیة والمؤسسات سعیا لجلب المعلومات 
  .  2"الجبائیة عةجمرالللمكلفین الخاضعین والكشف عن مختلف  المخالفات المرتكبة من ا

وحسب القانون ذاته إن ممارسة هذا الحق یحفظ مصالح الخزینة العمومیة على أن تفید       
وتساعد كل الجهات المعنیة باإلطالع من استقاء المعلومات الالزمة للسیر المحكم ألداء 

من ، و ت تسلط علیهم عقوبات مالیةإخفاء بعض الوثائق والمعلوماأو  المهمة وفي حالة الرفض
     3:بین الجهات المعنیة باالطالع نجد

  ؛اإلدارات والهیئات العمومیة والجماعات المحلیة بمختلف مستویاتها وحتى المؤسسات التربویة-
  ؛الموثقین والمحضرینو  الجهات القضائیة، المحافظات العقاریة، مصالح الضمان االجتماعي-
  ؛......الصنادیق الخاصة، البرید، بنوكؤسسات ذات الطابع المالي كالمختلف الهیئات والم-
  .بالمكلف المعني  مباشرة غیرأو  االطالع على المؤسسات الخاصة التي لها عالقة مباشرة-

ة  :حق استدراك األخطاء- ثالثاً  هو الوسیلة الممنوحة لإلدارة الضریبیة إلجراء تقویمات لنفس المدّ
وهذا عن طریق إعادة ، خاطئةأو  یقدم لها المكلف عناصر غیر كاملة عندما، ونفس الضرائب

یمكن ": إنشاء اقتطاع جدید وفقا للنص التاليأو  النظر في االقتطاع الضریبي سواء بتعدیله

                                                             
1 - Jean-claude drié, LE CONTROLE FISCAL RACONTE AUX DIRIGEANTS ET A LEURS CONSEILS, 
LexisNexis, Paris, 2014,P18. 

  .34: ، من قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، ص45أنظر المادة رقم  -2
، 2008لتسییر، المركز الجامعي المدیة، الجزائر، ، رسالة ماجستیر في علوم انظام المعلومات ودوره في تفعیل الرقابة الجبائیةمصطفى العثماني،  -3

  .173: ص



 صالح الضرائب في الجزائرلمراجعة الجبائیة المطبقة من طرف مواقع ا: الفصل الثالث
 

158 
 

الجزئیة المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم وكذا أو  استدراك اإلغفاالت الكلیة
  .1"المسجلة في فرض الضریبة من طرف إدارة الضرائب األخطاءأو  النقائص وعدم الصحة

، سنوات) 4(بأربع ، كما حدد المشرع الجبائي األجل العام الذي یتقادم فیه عمل اإلدارة      
مع ، وجود مناورات تدلیسیة اإلدارة الجبائیة من تأكد في حالة سنتین) 02(یمدد هذا األجل ب و 

  .2رفع دعوى قضائیة ضد المكلف
یمكن لإلدارة الجبائیة أن ، وجود قرائن تدل على ممارسات تدلیسیةفي حالة :حق المعاینة- رابعاً 

ترخص ألعوانها المؤهلین قانونا القیام بإجراءات المعاینة في كل المحالت قصد البحث 
ر التصرفات  ّ والحصول على كل المستندات والوثائق والدعائم المادیة التي من شأنها أن تبر

األمالك التي و  وتتم المعاینة وحجز الوثائق، التملص من تحدید الوعاء الضریبي إلىالهادفة 
قاض أو  بأمر من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، 3تشكّل أدلة على وجود ممارسات تدلیسیة

ولهذا ، طلب من طرف مسؤول اإلدارة الجبائیة المؤهل لذلكبعد تقدیم ، یفوضه هذا األخیر
هوریة بتعیین ضابط من الشرطة القضائیة ویعطي كل التعلیمات الغرض یقوم وكیل الجم

  .4لألعوان المشاركون في العملیة
لتبرر بها عملیة المعاینة  تهاعلى البیانات التي بحوز  اإلدارة الجبائیةالمقدم من  ویحتوي الطلب
  : وتجد أهمها في

  ؛ن التي ستتم معاینتهاالمعني بعملیة المعاینة وعناوین األماك )المكلف(التعریف بالشخص -
  ؛لیل علیهادویتم البحث عن ، فترض وجود ممارسات تدلیسیةتالفعلیة والقانونیة التي  العناصر-
بعملیات المعاینة ورتبهم وصفاتهم ویكونوا حاملین  الموكل لهم القیاموألقاب األعوان  أسماء-

  .بطاقة االنتداب

  مانات الممنوحة لهمالتزامات المكلفین بالضریبة والض:الفرع الثاني
یجب أن حیث ، الجبائیة اللتزامات عدیدة مراجعةیخضع المكلف بالضریبة الخاضع لل      

ومن جهة أخرى منح المشرع الجبائي الجزائري للمكلف ، من جهة یكون على درایة تامة بها
  .ینوهذا بهدف خلق نوع من التوازن بین الطرف، ضمانات تحمیه من تعسف اإلدارة الجبائیة

                                                             
  .41: ، صمرجع سبق ذكرهمن قانون اإلجراءات الجبائیة،  105المادة رقم  أنظر -1
  .41: ، صمرجع السابقمن نفس ال 106المادة رقم  - 2

3 - Jean-Pierre Casimir, Contrôle fiscal, COLLECTION LES CODES RF, Paris,  2017 , P93. 
  .17: ص، مرجع السابقمن نفس المن  35المادة  -4
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من  المكلف استفادة مقابل:الجبائیة مراجعةالتزامات المكلفین بالضریبة الخاضعین لل- أوالً 
 یهعل والجبائي التجاري القانون فرض، أیضا العقوبات ولتفادي التي أقرها له المشرع الحقوق

  :یلي تتمثل فیما االلتزامات من مجموعة
الجزائري مدى التزام التاجر بمسك  حدد القانون التجاري:التزامات ذات طابع محاسبي-1

غیرها و  یشترط االحتفاظ بها مع اإلثباتات القانونیة كالفواتیر، و الدفاتر المحاسبیة بشكل إجباري
أما ، 1سنوات) 10(اإلطالع لمدة عشر و  من المراسالت الرسمیة التي یمارس علیها حق الرقابة

  : الخاضعین للنظام الحقیقي هي الدفاتر المحاسبیة القانونیة الملزمة على المكلفین
ویفرض  المحكمة المختصة إقلیمیاً  رئیسوهو دفتر موقع ومرقم من طرف :دفتر الیومیة -1-1

 9تنص المادة ، و یمارسون  نشاطات تجاریة وصناعیةو  لنظام الحقیقيل التابعین المكلفینعلى 
ه صفة التاجر ملزم معنوي لأو  أن كل شخص طبیعي : "القانون التجاري الجزائري على من

أن یراجع على األقل نتائج هذه و  بمسك دفتر الیومیة یقید فیه یوما بیوم عملیات المؤسسة
مراجعة تلك من مكن ت العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي

د طلب كما یعزز قید كل عملیة مسجلة بسند قانوني یثبت صحتها ویقدم عن".العملیات یومیا
  .شكل سببًا كافیًا إللغاء ورفض محاسبة المكلفیأما غیابه ، اإلدارة الجبائیة

إن إلزامیة مسك دفتر الجرد ناتج عن األهمیة التي یكتسیها هذا الدفتر الذي :دفتر الجرد -1-2
یسمح لنا برصد جمیع الحسابات المعنیة بالدورة من أجل إنجاز القوائم المالیة في نهایة السنة 

وأن ، المحكمة حتى یحمل الصبغة القانونیة رئیسمن طرف  كما یجب أن یكون مؤشر، مالیةال
  .التزویرأو  الشطبو  ویمنع الكتابة في الهوامش، بیاضأو  یخلوا من كل فراغ

یجب على التاجر أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول : "بأنه 10وتنص المادة       
حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحسابات النتائج وتنسخ بعد وخصوم مؤسساته وأن یقفل كافة 

  ".ذلك هذه المیزانیة وحسابات النتائج في دفتر الجرد
وهي االلتزامات التي فرضها المشرع الجبائي قصد تنظیم :التزامات ذات طابع جبائي-2

عدة تصریحات تنحصر هذه االلتزامات في و  العالقات بین اإلدارة الجبائیة والمكلفین بالضریبة
  :نذكر أهمها بإیجار

                                                             
  .27:من قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، ص 64أنظر المادة  -1
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مفتشیة  إلىیجب على المكلف بالضریبة أن یقدم التصریح بالوجود :التصریح بالوجود-2-1
الضرائب وذلك في آجل ثالثین یوما من بدایة النشاط مطابقًا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة 

.. ..تاریخ بدایة النشاط، العنوان، طبیعة النشاط، لقب المكلفو  الجبائیة والذي یحتوي على اسم
   1.دج30.000عدم قیام المكلف باكتتابه یعاقب بغرامة جبائیة قدرها  وفي حالة، الخ.....

أو  یوم من كل شهر 20 على كل مكلف أن یقدم قبل:الثالثيأو  التصریح الشهري-2-2
قة مع تسدید المستحقات الضریبیة المتعل G50 قباضة الضرائب تصریح نموذجي إلىثالثي 

اقتطاعات ، الثالثي المنصرم مثل الرسم على النشاط المهنيأو  بالعملیات المنجزة خالل الشهر
  .الخ... تسبیقات الضرائب على األرباح، الرسم على القیمة المضافة، الضرائب على األجور

یجب على كل مكلف بالضریبة تقدیم المیزانیة الجبائیة ومالحقها :التصریح السنوي-2-3
ویقدم ذلك حتى في فترة التوقف ، ل واألرباح السنویة المحققةیمع التصریح بالمداخ، المرفقة

الوعاء الخاضع للضریبة قبل  استخراج من اجل، المؤقت ألن اإلدارة لم تعفیه من هذا االلتزام
  . الفاتح من شهر أفریل للسنة الموالیة من الدورة المقفلة المعنیة بالتصریح

الجزئي أو  التوقف الكليأو  في حالة التنازل :التوقف عن النشاطأو  التصریح بالتنازل-2-4
یوما على األكثر اكتتاب تصریح ) 30(للمكلفین عن نشاطاتهم وجب علیهم في أجل ثالثون 

بذلك یعلم فیه مفتش الضرائب التابع له إقلیمیا عن تاریخ توقف النشاط وكذا أسماء وألقاب 
  .شركةوعناوین المتنازلین عن نشاط ال

منح المشرع الجبائي الجزائري مجموعة من : الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة- ثانیاً 
حفاظا على حقوقهم من التعسف ، الجبائیة مراجعةللالضمانات والحقوق للمكلفین الخاضعین 

بهدف خلق جو من ، مقابل الحقوق الممنوحة ألعوان اإلدارة الجبائیة لممارسة مهامهم، اإلداري
وقد تنحصر الضمانات الممنوحة للمكلفین ، تفاهم والتراضي بین المكلفین واألعوان المدققینال

متعلق بإجراءات هو مرتبط بسیر عملیة التدقیق ومنها ما  هو بمجموعة من الحقوق منها ما
  .بطالنها إلىیؤدي  ااإلخالل به أنبحیث یحب على األعوان المدققین احترامها و ، التقویم

الجبائیة  مراجعةیتمتع المكلف الخاضع لل:ت المتعلقة بسیر عملیة التدقیقالضمانا-1
  :تتمثل فيبضمانات متعلقة بسیر عملیة التدقیق 

                                                             
  .105: من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، ص 194أنظر المادة  - 1
  -  الخاص باإلجراءات العملیة للتدقیق في المحاسبةسنقوم بالتفصیل في هذه النقطة في المبحث الثالث.  
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ال یمكن الشروع في إجراء أي تدقیق في المحاسبة :اإلشعار بالتدقیقأو  اإلعالم المسبق-1-1
بالتدقیق مقابل  شعاراإل تسلیمأو  وهذا عن طریق إرسال، 1ن إعالم المكلف بذلك مسبقاو د

   .ةالجبائی مراجعةإشعار بالوصول مرفق بمیثاق المكلف الخاضع لل
المكلف  إشعاریجب ، تحت طائلة بطالن اإلجراءات:وكیلأو  االستعانة بمستشار-1-2

یختاره بمحض إرادته قصد متابعة سیر عملیات التدقیق ومناقشة  بمستشار االستعانة بإمكانیة
غایة إرسال  إلىقیق دبدایة عملیات الت منطرحها إدارة الضرائب وهذا االقتراحات التي ت

الجبائیة المفاجئة لمعاینة العناصر  مراقبةلكن حضوره لیس ضروریا أثناء ال، اإلشعار بالتقویم
  .2التي قد تفقد قیمتها في حالة ما إذا تم تأجیلهاو  المادیة

ي المتعلق بفترة معینة لمجموعة من إذا انتهى التدقیق المحاسب:عدم تجدید التدقیق-1-3
قدم معلومات أو  ما عدا الحاالت التي استعمل فیها المكلف طرقا تدلیسیة، الضرائب والرسوم

فإن اإلدارة ال تستطیع القیام بعملیة جدیدة في نفس ، غیر كاملة أثناء التدقیقأو  غیر صحیحة
  . نفس الفترة المدقق فیهالقة بخصوص نفس الضرائب والرسوم المتعل، و الدفاتر المحاسبیة

ال یمكن تحت طائلة البطالن أن تستغرق مدة التدقیق في عین :تحدید مدة التدقیق-1-4
الوثائق المحاسبة آجاال محددة وهذا طبقا لرقم األعمال المحقق سنویا مع طبیعة و  المكان للدفاتر
  3:نشاط المؤسسة

  :في وتتمثل، الضمانات المتعلقة بإجراءات التقویم -2
إبالغ بعد انتهاءها من عملیة التدقیق  یجب على اإلدارة الجبائیة:التقویمإعادة ب اإلشعار-2-1

لتنتهي عملیة التدقیق إثر إبالغ المكلف  ،حتى في حالة انعدام التقویمات، المكلف بنتائج التقویم
كما ، ستالمیسلم له مع إشعار باالأو  في رسالة موصى علیه التبلیغوهذا بإرسال ، بوضعیته

مفصًال ومعلال بطریقة تسمح للمكلف بإعادة تشكیل أسس فرض الضریبة  التبلیغیجب أن یكون 
  4.قبولهأو  وتقدیم مالحظاته

د-2-2 ّ یوما لیرسل ) 40(الجبائیة آجال أربعین  مراجعةمنح المشرع المكلف الخاضع لل:حق الر
عد عدم الرد في هذا األجل بمثاب، قبولهأو  مالحظاته ُ كما یمكن للعون المدقق ، ة قبول ضمنيوی

                                                             
  .44:، ص2012عین ملیلة الجزائر  التحقیق المحاسبي و النزاع الضریبي، عباس عبد الرزاق،  -  1
  .14: میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة، مرجع سبق ذكره، ص -2
  .11: قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، صمن  5الفقرة  20لمزید من التفصیل أنظر المادة  -3
  .11: ، نفس المرجع السابق، ص6الفقرة  20أنظر المادة  - 4
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أما في حالة القبول الصریح یصبح ، إعطاء تفسیرات تكمیلیةأو  المكلف إلىبعد الردّ االستماع 
أساس فرض الضریبة محددة نهائیا وال یمكن لإلدارة الرجوع فیه إال في حالة ما إذا أكتشف أن 

  .قالمكلف استعمل مناورات تدلیسیة أثناء عملیة التدقی
لمعالجة مختلف الخالفات بین اإلدارة الجبائیة والمكلف بالضریبة حول نتائج :حق الطعن-2-3

عملیة التدقیق منح المشرع للمكلف إمكانیة الطعن بهدف استدراك األخطاء المرتكبة في وعاء 
أو  ىوذلك بتقدیم شكاو ، 1تنظیميأو  حسابها واالستفادة من حق ناتج حكم تشریعيأو  الضریبة

  :حتجاجات لدى الجهات المعنیة بالمنازعات حسب التدرج وهيا
إجراء أساسي ممنوح وهو أولى مراحل المنازعات  یعتبر :أمام إدارة الضرائب التظلم المسبق -أ

، القضاء إلىووسیلة لإلدارة الجبائیة لتصحیح أخطائها قبل اللجوء ، للمكلف للدفاع عن حقه
  للفصل في النزاع ابتداء تاریخ استالم الشكوى   أجل ستة أشهرحیث منح المشرع اإلدارة الجبائیة 

تختص هذه اللجان ، و وهذا قبل التوجه للمنازعات القضائیة :الطعن أمام اللجان اإلداریة -ب
كون المشرع أحدث هذه اللجان للمحافظة على توازن ، بدراسة الطعون المقدمة من المكلفین

ابتداء من تاریخ  أربعة أشهر04ام اللجان المختصة في أجلیتم الطعن أمو ، 2القوى بین الطرفین
أو  لتلزم هذه اللجان بإصدار قراراتها حول الطعون المرفوعة إلیها بالقبول، قرار اإلدارة استالم

  .رئیس اللجنة إلىمن تاریخ تقدیم الطعن ابتداء  أربعة أشهر في أجل صراحةبالرفض 
اإلداریة للنظر في النزاعات المحكمة  إلىبالتوجه وهذا  :الطعن أمام الجهات القضائیة -ت

لجان أو  اإلدارة الجبائیةالمتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم إذا لم یقتنع المكلف بقرارات 
بالنسبة  أما، استالم قرار اللجنةمن تاریخ ابتداء أشهر ) 04(في اجل محدد بأربعة ، الطعن

   3.أمام مجلس الدولة فیها إعادة النظر فیجوز داریةعن المحكمة اإللقرارات الصادرة للطعن في ا
إن كل طرق الطعن السابقة عبارة عن حق للمكلف بالضریبة تعبیرا عن رفضه لكل       

وهذا بتقدیمه كل التبریرات ، األخطاء الممارسة من قبل اإلدارة الجبائیة ضدهو  التجاوزات
  .الضروریة كسند للطعن

  

                                                             
  .85: ، ص2006، دار هومة، الجزائر، طبعة ثانیة، الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجبائیةالعید صالحي،  -1
  .35: ، ص2005، دار الهدى، الجزائر، يالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائر أمزیان عزیز،  -2
  .88: نفس المرجع السابق، ص-3
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  للملف الجبائياألولیة  لعملیة للمراجعة الجبائیةاإلجراءات ا:الثاني المبحث
 ناحیة من المكلفین ملفات فحص في بدءااألولیة الجبائیة  المراجعة إجراءات تتمثل      
 الوثائق خالل من المضمون ناحیة من الملفات لهذه الدقیق الفحص بعدها لیتم الشكل

 وعناصر الشهریة ا التصریحاتأساس تمس والتي، الضرائب إدارة بحوزة التي والمستندات
  . تعتریها واألخطاء التي النقائص كشف اجل من ...النتائج حسابات وجدول المیزانیة
 وفق األولیةالجبائیة  المراجعة سریان ویتم، من الملفات للمراجعة%25 حیث یتم انتقاء      

  :التالیة المراحل

  الضریبیة التصریحات مصداقیة مراجعة :ألولاالمطلب 
 منها الهدف، العملیة اإلجراءات من بمجموعة ققدالم العون یقوم المرحلة هذه خالل      

 مفتشیة لدى معلومات من متوفر هو ما مع بالمقارنة المكلفین مصداقیة تصریحات جعةمرا
 الحصول یتمحیث الضریبیة،  اإلدارة به تتمتع التي االطالع حق خالل من ، وذلكالضرائب

 حوزة في التي والمعلومات الوثائق مع مقارنتها یتم خاللها من التي علوماتوالم الوثائق على
 في األخطاء اكتشاف اجل المصرح بها، من مع الفعلیة المشتریات مقارنة یتم المكلف، كأن

 كل للمكلف المالیة الوضعیة معرفة اجل للربح، ومن المختلفة والهوامش والمعدالت الحسابات
  :1یلي فیما اءاتاإلجر  هذه تتمثلو  .سنة

كرة أولیة عن الملف تقدیم ف إلىالشكلیة  المراجعةهدف ت:الشكلیة جعةمرالل بالنسبة- الفرع األول
بتحویله أو  االجبائي لیتم من خالله إعطاء قرار مبدئي عن مصداقیة التصریحات سواء بقبوله

  :الخطوات اآلتیة بإتباعیتم ذلك ، و على الوثائق لمراجعةا إلى
G50؛   التصریحات الشهریة التأكد من إیداع التصریحات: ب وتبدأ؛لتصریحات الشهریةا-أوال

؛الخ...المبالغ المصرح بها كأجور وتسبیقاتو  الرسوم مع أرقام األعمالو  مقارنة الضرائب -  
  ؛لة المرسلة من طرف القابضصة المعدالت المطبقة وتصحیحها في الحالة المفجعمرا -
.القابض إلىسند التحصیل إعادة  -   

لتصریحات الشهریة في مختلف لإعداد ملخص سنوي -:ب تبدأ:لتصریحات السنویةا- ثانیا
 G11عمال المصرح به في التصریح السنوي صنفاألثم مقاربتها مع رقم ، الضرائب والرسوم

  : والمیزانیة ومتابعة مختلف األعباء مع تفحص ما یلي
                                                             

  .92:صبق ذكره، مرجع س، عاشور یوسفي -1
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  ؛ج الرسوم المدفوعة والمخصومة في جدول النتائ -
  ؛المخزون المصرح به نهایة السنة والمسجل في جدول النتائج -
مقارنة جدول (مبلغ المشتریات خالل السنة المالیة والرسم المسترجع خالل نفس السنة  -

  .)50Gالتصریحات و  المخزونتغیرات 
ُ 1:المستندیة جعةلمرالبالنسبة  -الفرع الثاني جعة مرالل تكملةك المراجعة من النمط هذاعتبر ی

 المجال في مقبول مستوى له كونی أن یفترض الذي ققدالم العون یقوم حیث، الشكلیة
 المعلومات مع تهومقارن، الضریبي التصریح عناصر لجمیع الشامل الفحصب المحاسبي

  :كما یلي الضرائب مفتشیة بحوزة التي للتصریح الملحقة والمستندات
  :ب وتبدأ ؛لتصریحات الشهریةا - أوال
  ؛الرسوم و  اج األخطاء المطبقة في حساب الضرائباستخر  -
  ؛ 50Gالتأكد من ان األرقام المصرح بها تتوافق مع الضرائب المدفوعة في التصریحات -
  ؛TAP م.ن.روالتي صرح بها في TVAم.ق.ر عمال المصرح بها فياألمقارنة أرقام  -
   ؛صنف المرتبات واألجور وأسس الضریبة على الدخل اإلجمالي، مقارنة األجور المصرح بها -
   ؛الرسم على القیمة المضافة في حالة التصریح باإلعفاء منعفاء اإلالتأكد من وجود شهادة -
  ؛الزمة من المكلف بالضریبة الطلب التبریرات  -

  :ب وتبدأ ؛لتصریحات السنویةا :ثانیاً 
  ؛G50ت الشهریة ته مع التصریحانومقار  BIS 301مراقبة التصریح السنوي لحركة اإلجراء  -
 224حیث یستفید المكلف من تخفیض تحدده المادة  104لة للزبائن صنف صالحالة المف -

 الخاضع للرسم النشاط المهني به من رقم األعمال المصرح30 بنسبة. م.ر.و.م.ض.من ق
والتي تجمع المعلومات الخاصة بالزبائن الذین حقق معهم المكلف ، 104 الكشفمقابل تقدیم 

   ؛یبة أرقام أعمالهبالضر 
 معفاة من الضرائب ، خاضعة للضرائب: مقاربة أرقام األعمال المصرح بها والتي تكون إما -

    ؛تستفید من التخفیضأو 

                                                             
1 - Guide du control sur pièce, Op.Cit. P-p: 11-12. 
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من مختلف ، استغالل المعلومات الواردة السیما كشوفات المشتریات المتحصل علیها -
؛المصالح ومقارنتها بقیمة المشتریات المصرح بها   

.الهوامش المطبقة ومقارنتها مع الهوامش المطبقة في النشاطات المماثلة عةجمرا -   
  التسویة إجراءات:نيالمطلب الثا

   :التالیة تباع الخطواتبإ الضرائب مفتشیة طرف من المكلف ملفل التسویة عملیة تمت      
  لمكلفل والتوضیح التبریر معلومات طلب إرسال :األولالفرع 
 فحص كل النقاط المتضمنة في التصریحات مع دراسة مدى ترابطو  ش بتحلیلیقوم المفت      

مقارنة بالسنوات  في سنة التصریح مكلفللوتطور الذمة المالیة  تجانس األرقام المقدمةو 
في حالة بقاء الغموض یحق للمفتش ، و التالعبات المسجلةو  بهدف اكتشاف األخطاء، السابقة

  .من طرف المكلف بالضریبة تتبریرا أن یطلب توضیحات إضافیة
، بموجب المهام واالمتیازات المخولة لمفتش الضرائب:التوضیحاتو  المعلوماتطلب  - أوالً 

یمكنه أن یطلب من المكلف بالضریبة إمداده ببعض المعلومات حول النقاط التي احتوتها 
هذا اإلجراء من  مثل، و 1الكتابیةأو  قد یتخذ هذا الطلب الصیغة الشفویة، و التصریحات المقدمة

ْ یساهم في إرساء نوع من الحوار بین الطرفین وفي حالة عدم استجابة المكلف ، شأنه أن
  .فإنه ال یلزم بعقوبة بل على اإلدارة إرسال طلب كتابي تطلب فیه التوضیحات الالزمة، للطلب

لما أو ، عندما یرفض المكلف بالضریبة اإلجابة على الطلب الشفوي:التبریرات طلب - ثانیاً 
یتعیّن على المفتش ، جزء من النقاط المطلوب تقدیمهاأو  یكون الجواب یمثل الرفض عن كل

أن یعید طلبا كتابیا ألنه یضفي طابع اإللزامیة لیبیّن بشكل صریح النقاط التي یراها ضروریة 
ذلك بإبالغ و ، للحصول على التبریرات الالزمة بتقدیم أدلة على صحة التصریحات المقدمة

، یضع فیها وبشكل محدد ومفصل جمیع التسویات والتعدیالت التي یقترحها C4لمكلف برسالة ا
  .2 یوما عن طریق البرید المضمون30مع حق الرد خالل

  تصفیة الضریبة :الثانيالفرع  
 بشكل ملف المكلف وضعیة تسویة إلى ققدالم العون یلجأ بعد انقضاء اآلجال القانونیة      
والغرامات  الحقوق مع الالزمة والتصحیحات المستخرجة النقائص منةمتض ودقیق واضح

                                                             
1-P.COLIN, G.GERVAISE, M.ROSETTI, Fiscalité pratique, librairie Vuibert, septembre 1994, Paris, p:28. 

  .45: من قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، ص 59لمزید من التفصیل، أنظر المادة   -2
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 للعملیات الفرعیة المدیریة إلى ویتم إرسالها .الضریبیة الجداول إعداد األخیر في لیتم، الواجبة
 وتنفیذ المكلف متابعة إقلیمیا بهدف المختصة الضرائب قباضة إلى وتحویلها، للتسجیل الجبائیة
 بیانات تتضمن المراجعة بطاقیة بإعداد المفتشیة رئیس یقومذلك  بعد .تحصیلال الواجبة الحقوق

 .المستخرجة والنقائص المراجعة وسنوات وتاریخ ولقبه اسمه السیما المكلف ملف
 المكلف ملفاختتام عملیة المراجعة األولیة ل :ثالثالفرع ال

  :التالیة الطرق بإحدى ضرائبال مفتشیة طرف من المكلف ملفاختتام المراجعة ل عملیة تمت    
 الملف في نقص أو خطا أي تسجیل عدم عند ذلك یتم :متابعة أي دون الملف حفظ- أوالً 

 .التعدیل و التسویة علیه یتوجب
 وجودو ، من جهة لكثافة الملفات الجبائیة اً نظر :الخارجیة للمراجعة المكلف ملف اقتراح - ثانیا

 .لتصریحات المقدمةل دقیقة مراجعةجراء إالمفتش على  توجبی المكلف ملف في جسیمة أخطاء
المعمقة في عین المكان  لمراجعةل الملف اقتراح إلى المفتشیة رئیسلجأ ی، خرىأمن جهة و 

المتمثلة في المدیریة الفرعیة للمراقبة  المختصة الهیئة إلىالمفتشیة لیحول الملف  مكاتبخارج 
 هو اكتشاف المكلفین غیر األمناء األولیة المراجعةوعلیه نجد أن الهدف من ، الجبائیة

 مراجعةار الملفات التي تشكل موضوعا للیكما تساعد في اخت، تصحیح األخطاء المرتكبةو 
  .المعمقة من أجل تطهیرها

  لوثائقاألولیة ل المراجعةمخطط  یوضح: 2- 3الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Direction Générale des Impôts, Guide du Contrôle Sur Pièces, Alger, 2004 p 7. 

 عدم وجود نقائص

  اقتراح تقدیم الملف الجبائي 
 للمراجعة الجبائیة المعمقة

طلب معلومات وتوضیحات 
 من أجل التسویة الجبائبة

 أشكال الرقابة الجبائیة

 وجود نقائص

غفاالت خطیرة- ٕ   تجاوزات وا
  صعوبة تحدید الضرر الجبائي-
 اكتشاف تهرب ضریبي-

  نقائص مستخرجة-
 فوارق مكتشفة-

 ابعةمت دونیحفظ الملف 

 على الوثائق المراجعة
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  .للمحاسبة اإلجراءات العملیة للمراجعة الجبائیة: المبحث الثالث
، التحقیق في المحاسبةكیفیة إجراء وسیر  إلىسنحاول من خالل هذا المبحث التطرق  

 إلىوتجدر اإلشارة ، )مع التركیز على التحقیق في المحاسبة(في المحاسبة  التحقیق المصوب 
مجموعة من یمس  ق المصوبالتحقیق متشابهة إال أن التحقیهذین النوعین من  عملیة سیر أن

  .1الرسوم لفترة تقل عن سنة واحدةو  الضرائب
 ،نهایتها إلى حاسبة المكلفین بالضریبة من بدایتهاإلجراءات العملیة للتدقیق في ما اأم      

لكون ذلك یمثل ، یعیة المعمول بهااحترامها وفقا للنصوص التشر تفرض على العون المدقق 
  . حقوق الخزینة العمومیة من جهة أخرىل اً واسترجاع، ضمانات ممنوحة للمكلف من جهة

  الجبائیة المراجعةامج نمرحلة إعداد بر : المطلب األول
تتكفل المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة على مستوى المدیریة الوالئیة للضرائب بإعداد 

  . الجبائیة بناءا على االقتراحات المقدمة من طرف المفتشیات التابعة لها جعةالمرابرنامج 
كما أن بإمكان المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والمدیریة الجهویة للضرائب إضافة 

  .معلومات بحوزتها إلىأشخاص من خارج البرنامج استنادا أو  مؤسسات
أقرت المدیریة المركزیة ، ى المستوى الوطنيقیق علدوبهدف توحید القواعد المتعلقة بالت

 یةالجبائالمراجعة یجب إتباعها عند إعداد برامج  للمراجعات جملة من التوصیات والمعاییر التي
  2:یمكن حصرها في النقاط التالیة

  .التوصیات: األول الفرع
للملفات ققین على أساس عدد متوسط دمع عدد الم المراجعةبرنامج یجب أن یتوافق إعداد  -

  .قیقدلكل مهمة ت 8إلى 7یتراوح مابین 
 إعطاء األولویة للملفات المتبقیة من برنامج السنة السابقة؛  -
مع إعطاء األولویة  المراجعةیجب مراعاة التوزیع الجغرافي للمنطقة عند إعداد برنامج  -

 لألنشطة التي تحتوي على مؤشرات قویة للتهرب الضریبي؛
 تها؛جعاختیار األنشطة المراد مرااعتماد التنوع في  -

                                                             
1- Note 14/MF/DGI/DRV/ 2010 du: 07/02/2010 
2 - Circulaire N° 52/ME/DGI, 22 FEV 1994. 
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مع إعطاء ، سنوات 4تبریر إعادة اختیار الملفات التي سبقت برمجتها خالل مدة تقل عن  -
 األولویة للملفات التي لم یسبق برمجتها؛

تجنب برمجة المؤسسات التي كانت محل تسویة بسیطة على مستوى المفتشیة في إطار  -
 ؛على المستندات مراجعةبرنامج ال

یستحسن برمجة المهن الحرة في إطار التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة في ظل  -
 غیاب معطیات واضحة بخصوص رقم األعمال المحقق؛

  ءمعاییر االنتقا :ثانيال الفرع
یمكن  مراجعة الجبائیةأما فیما یخص المعاییر الواجب اعتمادها عند إعداد برنامج ال       

  :حصرها في اآلتي
نتین األخیرتین والذي یعكس أهمیة حجم النّشاط  - ّ ح به خالل الس ّ أهمیة رقم األعمال المصر

  ؛الممارس من قبل المكلفین بالضریبة
ح به وطبیعة النّشاط - ّ                                                  ؛تكرار نتائج العجز واألرباح الضعیفة مقارنة بأهمیة رقم األعمال المصر
 ؛القیمة المضافة الضعیفة جدا مقارنة بحجم النّشاط الممارس -
 ؛ضعف الهامش اإلجمالي مقارنة بالهوامش المعتادة والمطبقة في قطاعات النشاط الممارسة -
  ؛المسترجعة على عملیات الشراءالرصید الدائن المتكرر للرسم على القیمة المضافة  -
 ؛ر مقارنة باألنشطة المماثلةو لكتلة األجالحجم المعتبر  -
ة القانونیة للتقادم - ا في أسس اإلخضاع المصرح بها خالل المدّ    ؛التقلبات الهامة جدّ
نة ومعاینة المخالفات ذات الطابع االقتصادي من طرف  - استعمال الطرق التدلیسیة المبیّ

ین والتي تنتهي بإعداد محضر معاینة یظهر المخالفات الجبائیةاألعوان ال   ؛مختصّ
ة  - ّ عدم وجود ارتباط بین المستوى المعیشي لمستغلي المؤسسات وأصحاب المهن الحر

حون بها ّ نفقات  إجراءأنه  یجب برمجة كل شخص قام ب إلىباإلضافة ، والمداخیل التي یصر
اهرة ومفرطة دون وجود مداخیل معروفة   ؛دون معرفة  مصدر الدّخلأو  ّظ

قیق الجبائي لتحدید دتصریح باإلفالس یجب أن یقابله برمجة فوریة للتأو  كلّ توقیف للنّشاط -
  ؛خلفیة مثل هذه التصرفات

 ؛االستفادة السابقة من المزایا والتحفیزات الجبائیة -
ات اإلقامة وتغییر المقرات االجتماعیة للمؤسسات والشّركا - ّ   .تتغییر مقر
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قیق وجود عالقة سواء بین الشّركة األم دوتجدر المالحظة أنه إذا تبیّن أثناء عملیات الت
قیق دقیق عن طریق البرمجة وبذلك یتحول التدبین الشّركة والشّركاء یجب تمدید التأو  وفروعها

ق في مجمل الوضعیة الجبائیة ألن األمر إلىالمحاسبي في حالة الشركة والشركاء  ّ  تحقیق معم
  .   یتعلق بأشخاص طبیعیة

یتم إرسال القائمة االسمیة للمكلفین  ،المحددة نتقاءومعاییر اال التوصیات إلىاستنادا       
المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة التي تقوم بدورها  إلىمن طرف المفتشیات  مراجعةالمقترحین لل

  .ینایر لسنة اإلنجاز 01ي أجل أقصاه واالعتماد ف ختیارالمدیریة المركزیة لال إلى بإرسالها

  المرحلة التحضیریة لعملیة التدقیق المحاسبي: المطلب الثاني
یتم اعتماد ، مراجعةبعد قیام المدیریة المركزیة للمراجعات بانتقاء المكلفین الخاضعین لل

رساله للمدیریات الوالئیة للضرائب للتنفیذ ٕ ألجهزة ا إلىحیث تسند مهمة التدقیق ، البرنامج وا
ل لها ّ تسلم المهام لألعوان المدققین بواسطة إشعار من طرف رئیس مكتب و ، قانونا ذلك المخو

وتحضیر األرضیة المناسبة لیتسنى لهم ممارسة مهامهم ، المراجعات للقیام ببعض اإلجراءات
تكون لدیهم صورة مستوفیة عن المكلف الخاضع بذلك و للقیام بهذه المهمة على أكمل وجه 

  :وتتمثل هذه اإلجراءات األولیة فیما یلي. الجبائیة اجعةمر لل
  سحب الملف الجبائي من المفتشیة :الفرع األول

الخطوة األولى التي یقوم بها العون المدقق هي سحب الملف الجبائي الخاص بالمكلف 
رة لهذا الملف مراجعةالخاضع لل ل ك ىحتوائه علالوهذا ، الجبائبة من مفتشیة الضرائب المسیّ

االتصاالت والمراسالت و  الوثائق والبیانات المتعلقة بالمكلف كما یتضمن كل التصریحات
وجود الهویة الجبائیة الكاملة للمكلف  مع، الموجهة إلیه وحتى التسویات الجبائیة المنجزة سابقا

وبعد ذلك تملئ بطاقة تتعلق بانطالق عملیة التدقیق في ، معنويأو  سواء كان شخص طبیعي
  .1الجبائیة مراجعةبة المكلف الخاضع للمحاس

  إشعار المكلف بالتدقیق في المحاسبة :الفرع الثاني
ال یمكن الشروع في إجراء أي عملیة تدقیق دون إعالم المكلف بذلك مسبقا عن طریق 

مفصل یضم تاریخ عملیة التدقیق في المحاسبة مع مختلف الضرائب  2تسلیم إشعارأو  إرسال
                                                             

  .01أنظر الملحق رقم  -1
  .02أنظر الملحق رقم  -2
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 مراجعةكما یرفق اإلشعار بمیثاق المكلف الخاضع لل، نوات المدقق فیهاوالرسوم وحتى الس
، 1أیام ابتداء من تاریخ استالم هذا اإلشعار) 10(الجبائیة من أجل التحضیر في غضون عشرة 

  .وكیلأو  مع إمكانیة االستعانة بمستشار
حق ممارسة  لكن في بعض األحیان یمنح القانون في إطار التدقیق في محاسبة المكلف     

، المعمقة للوثائق المحاسبیة مراجعةالتدخالت المفاجئة من أجل ممارسة معاینات مادیة قبل ال
مادیة التي تفقد قیمتها إن والهدف منها هو السماح لإلدارة الجبائیة بإجراء بعض المعاینات ال

  2:في المتمثلة، و أجلت
  ؛)وكذا الوسائل البشریة، المنقولة وغیر،ولةالجرد المادي للوسائل المنق(معاینة وسائل اإلنتاج  -
  ؛)الجرد المادي للمخزون الموجود في تاریخ التدخل(معاینة مادیة لعناصر المخزون  -

  ؛معاینة وجود الوثائق المحاسبیة ولكن لیس من حق العون المدقق فحص مضمونها
م الصندوق مع كشف أسعار البیع المطبقة من قبل المؤسسة -   .جرد قیّ

ا كله من أجل جمع العون المدقق أكبر قدر ممكن من المعلومات الالزمة حول طبیعة وهذ
ح به ّ وبعد ذلك یقوم بتحریر محضر ، نشاط المؤسسة الممارس فعال ومقارنته بما هو مصر

ویطلب من المكلف ، معاینة یسجل فیه كل البیانات التي أسفرت عنها عملیة الجرد المادي
ن رفض هذا األخیر التوقیعالتوقیع على محضر المعای ٕ محضر نفسه الیتم تبیان ذلك في ، نة وا

  .بعبارة رفض التوقیع
  ملئ استمارات التدقیق المحاسبي: الفرع الثالث

، الجبائیة مراجعةالملف الجبائي للمكلف الخاضع ال المتضمنة فيبناء على المعلومات 
نوات األربعة محل التدقیق والتي لم خاصة منها المیزانیة المحاسبیة وجدول حسابات النتائج للس

الحالة المقارنة للمیزانیات : یقوم العون المدقق بمأل االستمارتین األساسیتین وهما، یمسها التقادم
لتحدید ومعرفة الشكل الخارجي لمحاسبة المكلف واستخراج الفروق ، وكشف المحاسبة

رقم ، رأس المالاب حسوالتطورات التي تحدث على مستوى كل الحسابات خاصة منها 
نسب الربح المحققة ، النفقات المسجلة، المادیة والمعنویة العناصر، نتیجة الدورة، األعمال

        3:وغیرها من البیانات المدونة في هذین الكشفین
                                                             

  .10: اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، صمن قانون  4الفقرة  20أنظر المادة  -1
2 - Claude. Lauréant , Op Cit, p: 23.  
3 - Guide de vérificateur de comptabilité, DGI, 2001, Alger, p: 31. 
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مختلف  فیهاتحتوي هذه الوثیقة على أسطر وأعمدة تسجل :الحالة المقارنة للمیزانیات- أوالً 
وتشمل دراسة التغیرات الحاصلة في أصول ، وات األربع قید التدقیقاألصول والخصوم للسن

: مثلخاصة فیما یتعلق بالحسابات المشجعة للتالعبات والتجاوزات ، وخصوم المؤسسة
  .الخ... وفوائض القیمة المحققة، حركة العقارات، المؤونات، اإلهتالكات

سابات النتائج الموجود ضمن التصریح لجداول ح تمأل هذه الوثیقة وفقاً  :كشف المحاسبة - ثانیاً 
م من قبل المكلف لإلدارة الجبائیة ألربع سنوات محل التدقیق والتي لم یمسها  السنوي المقدّ

ر رقم األعمال، التقادم ّ  اإلجمالياألعباء وكذلك الربح و  بحیث تسمح هذه االستمارة بتقدیر تطو
  .الخ..... النسب المحققة لكل دورة مالیةو الصافي و 
  طلب المعلومات :لفرع الرابعا

ل مهمة العون المدقق یلتسهو  لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن محتویات الملف    
بإمكانه استغالل حق ، واإللمام أكثر بكل الجوانب المتعلقة بالوضعیة الفعلیة لنشاط المكلف

التي لها عالقة لجلب المعلومات الكافیة من األطراف  بموجب القانون اإلطالع الممنوح له
، الجمارك، مصالح التجارة، البنوك، الزبائن، الموردین: مثلغیر مباشرة  بالمكلف أو  مباشرة

استمارات خاصة باإلدارة  عن طریق ملئذلك ، و مصالح األمن وغیرهم، المحافظة العقاریة
  . 1المعلومات طلبالجبائیة تسمى ب

  قیق المحاسبيالمرحلة المیدانیة لعملیة التد :الثالثالمطلب 
ل موعد تدخل مباشر بعین المكان *بعد انقضاء األجل المحدد قانونا للتحضیر       ّ وبوصول أو
ألنه قانونیًا ال یسمح له ، مباشرة مهامه داخل مقر المؤسسة محل التدقیقبالعون المدقق  یقوم

المكلف المعني من ذلك إال في حالة ما إذا طلب  تبهمك إلىبأخذ الدفاتر والمستندات المحاسبیة 
أو  عدم توفر اإلمكانیات الالزمة للقیام بالمهمة داخل المؤسسة بسببالمدیر الوالئي للضرائب 

ذا وافق المدیر الوالئي بالطلب یرسل له الموافقة بالقبول، أي سبب مقنع آخر ٕ   .وا
لى كل حینها یستطیع العون المدقق أخذ ما یلزمه بالتوقیع على التعهد الذي یحتوي ع      

رجاعها بعد إتمام عمله ٕ في حین یتم فحص ، التفاصیل باستالمه للدفاتر والوثائق المحاسبیة وا

                                                             
  .03أنظر الملحق رقم -1
ا هو  -* ً ة إضافیة مقدرة بـــ أیام، وفي حالة عدم تقدیم الدفاتر في األجل المحدد، یتم إع 10األجل المحدد قانونی  20أیام طبقا للمادة  8ذاره بمنحه مدّ

  .من قانون اإلجراءات الجبائیة 9الفقرة 



 صالح الضرائب في الجزائرلمراجعة الجبائیة المطبقة من طرف مواقع ا: الفصل الثالث
 

172 
 

وبعدها یتم إعادة ، ال ثم من حیث المضمونأو  الدفاتر والمستندات المحاسبیة من حیث الشكل
  .للمكلف الخاضعة للضریبة التي على أساسها یتم تسویة الوضعیة الجبائیة األسستشكیل 

  التدقیق في محاسبة المكلف من حیث الشكل: رع األولالف
تتمثل المراجعة الجبائیة لمحاسبة المكلف من حیث الشكل في المعاینة المادیة للدفاتر 
، والوثائق المحاسبیة الموضوعة تحت تصرف العون المدقق والخاصة بالسنوات محل التدقیق

والتي حددها القانون التجاري  لملزمة قانوناً للتأكد من وجود وصحة الدفاتر والوثائق المحاسبیة ا
  .11 إلى 9الجزائري في مواده من 

 عملیة هذه الوثائق األساس الذي ترتكز علیه تبرتع :طبیعة الدفاتر والوثائق المحاسبیة - أوال
      1.، وبذلك فهي ضروریة لتحدید الوعاء الخاضع للضریبةالمراجعة الجبائیة

وهي الدفاتر المحاسبیة المنصوص علیه في القانون التجاري :انونیةالدفاتر المحاسبیة الق -1
الجزائري والملزمة على كل مكلف بالضریبة خاضع للنظام الحقیقي ویمسك محاسبة قانونیة 

تتمثل هذه الدفاتر ، و منتظمة وهذا احتراما للشروط القانونیة والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها
لیومیة ودفتر الجرد مع وجود سجالت أخرى مساعدة بإمكان المكلف دفتر ا: في دفترین أساسین

  .الخ....المشتریات، أن یستخدمها بصفة اختیاریة كالیومیات المساعدة للمبیعات
یقصد بالوثائق الختامیة تلك المخرجات التي یعدها المحاسب والتي تعتبر  :الوثائق الختامیة-2

والممثلة في المیزانیة الختامیة وجدول حسابات  ،خالصة العمل المنجز خالل السنة المالیة
لكون تلك الوثیقتین تعبر عن  ،النتائج الملزمین على كل تاجر یمسك محاسبة قانونیة منتظمة

وهذا ما أكدته ، الوضعیة المالیة للمؤسسة ومستوى حجم النشاط الممارس خالل كل دورة مالیة
  .من القانون التجاري الجزائري 10المادة 

ما تسمى حدیثا بقائمة المركز أو  المیزانیة المحاسبیة:المیزانیة المحاسبیة الختامیة-2-1
 قائمة تعد في نهایة الفترة ویظهر فیها كل حسابات الموجودات"المالي وهي عبارة عن 

  ، 2"وحقوق الملكیة التي تظهر أرصدتها في میزان المراجعة) الخصوم(والمطلوبات ) األصول
یزانیة صورة فوتوغرافیة تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسة في تاریخ إعدادها وعلیه تعتبر الم

  .لكونها تظهر ذمة المؤسسة الممثلة في عناصر األصول وعناصر الخصوم
                                                             

1- Jean-claude drié, La vérification de comptilité, litec fiscal paris, 2007, p 37. 
  .129:، ص2009ردن، الصبعة العربیة، ، دار الیازوري، عمان، األأساسیات المعرفة المحاسبیةطالل محمد الججاوي وآخرون،  -2
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ما یسمى بقائمة الدخل وهو عبارة أو  جدول حسابات النتائج :جدول حسابات النتائج-2-2
ابات اإلیرادات وحسابات المصروفات التي یتم تضم حسو  قائمة تعد في نهایة الفترة المالیة"عن 

 "صافي الخسارة أو  نقل أرصدتها من میزان المراجعة والفرق بینهما یمثل صافي الربح
  بیان ملخص لألعباء والنواتج المنجزة من" أما النظام المحاسبي المالي الجدید عرفه على أنه 

یبرز و  تاریخ السحبأو  تاریخ التحصیل وال یأخذ في الحساب، طرف الكیان خالل السنة المالیة
  .1"الخسارةأو  بالتمییز النتیجة الصافیة للدورة الربح

ال یمكن للمحاسب تسجیل أیة عملیة في الدفاتر المحاسبیة إال إذا كانت :الوثائق الثبوتیة-3
ي كل والتي تعتبر الوثائق القانونیة التي تحم، مرفقة بوثیقة إثبات تبرر صحة العملیة المسجلة

ومن بین تلك الوثائق اإلثباتیة نجد الفاتورة التي تعتبر من أهم ، األطراف المسؤولة على ذلك
جانب وثائق  ، إلىماليأو  هذه الوثائق لكونها تمثل وثیقة إثبات لكل عملیة ذات طابع تجاري

، العقود، الوصوالت: إثبات أخرى یستند علیها المحاسب في معالجته المحاسبیة مثل
  .التراخیص وغیرها من المستندات، اسالتالمر 
تعتبر الفاتورة من أهم الوثائق اإلثباتیة في العملیات ذات الطابع التجاري :الفواتیر-3-1

وخاصة منها في مجال المعالجة ، والمالي كما تعتبر إلزامیة على كل المتعاملین االقتصادیین
 468-05رقم  3والمرسوم التنفیذي، 2سبيالمحاسبیة لكونها تمثل السند القانوني ألي تقیید محا

المتمثل و  یحدد الشروط القانونیة الملزمة في محتوى الفاتورة المحررة 10/12/2005المؤرخ في 
  :أهمها في ثالثة أقسام وهي

  ؛والزبون یحتوي على رقم وتاریخ تحریر الفاتورة مع ذكر الهویة الكاملة للمورد، القسم األعلى-
  ل المعلومات المتعلقة بالسلعة المباعة كذكر المواصفات والكمیة المباعةالذي یمثل ك، المتن-

  ومقابلتها بسعر الوحدة خارج الرسم ثم المجموع النهائي مع كل الرسوم المستحقة الدفع؛
مضاء المورد محرر الفاتورة، القسم األسفل- ٕ   .یضم مجموع المبلغ باألرقام والحروف مع ختم وا

                                                             
  .24:، ص25/03/2009الصادرة بتاریخ  19، الجریدة الرسمیة العدد النظام المحاسبي المالي، المتعلقة بحساب النتائج 1.2الفقرة  2المادة  -1

2 - ARNUD DE BISSY,COMPTABILITE ET FISCALITE, Du résultat comptable au résultat fiscal, LexisNexis, Paris, 
2016,p53. 

الصادر بتـــــاریخ  80الــــــذي یحدد كیفیات تحریر الفاتورة، الجریدة الرسمیة العدد  10/12/2005المؤرخ في  468-05المرسوم التنفیذي رقم  -3
  . 80: ، ص11/12/2005
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 وال تكون، یذي كل المتعاملین بأن تكون الفاتورة مقروءة وبدون شطبكما یلزم المرسوم التنف
محصل علیها عن طریق النسخ أو التصویر أو بأي وسلة استنساخ أخرى، وفي حالة إلغاء 

  ".فاتورة ملغاء" الفاتورة یجب أن تكتب وباللون األحمر في عرض الفاتورة عبارة
تقل أهمیة عن الفاتورة والتي تعتبر كذلك سند هي وثائق إثباتیة أخرى ال :إثباتات أخرى-3-2

  :إثبات آخر للمحاسب لتدعم مدى صدق البیانات ونجد منها
  ؛...العقود المبرمة بین المؤسسة والغیر كعقد الملكیة، اإلیجار، القروض،التراخیص، الصفقات-
ماء، إیصاالت التسدید لمختلف المستحقات والمصاریف كالضرائب، الهاتف، الكهرباء، ال-

  مذكرات أتعاب؛
  وصوالت الدخول والخروج المتعلقة بحركة المخزون، وصل الطلب، وصل االستالم؛-
لى المؤسسة المعبرة عن انشغال ما تم التطرق إلیه كمراسلة - ٕ المراسالت الصادرة والواردة من وا

  الخ...غیرهاالزبائن أو الموردین لتحصیل أو تسدید الدیون، مراسلة البنك لتمدید آجال القرض، و 
  .التراخیص الممنوحة من الجهات المعنیة كاستغالل شيء ما أو االستفادة من امتیازات معینة-

بعد عرض كل الدفاتر والوثائق المحاسبیة التي یجب  :فحص الدفاتر والوثائق المحاسبیة: ثانیاً 
لتطرق إلى على المدقق أن یقوم بفحصها شكال ویتأكد من مطابقتها للنصوص القانونیة قبل ا

مضمونها، وهذا بهدف إبداء رأیه حول محاسبة المكلف لكونها مقبولة وبالتالي یلجأ إلى المرحلة 
ّ المحاسبة هي ترجمة صادقة  الموالیة أو یتم رفضها لعدم احترامها للشروط القانونیة، وبما أن

  1: معاییر التالیةللوضعیة المالیة للمؤسسة فإنها ال تكون مقبولة شكال إال إذا كانت تحترم ال
تعتبر المحاسبة منتظمة إذا كانت ممسوكة حسب القواعد واإلجراءات :محاسبة منتظمة-1

، أي توفر كل الدفاتر المنصوص علیها في القانون التجاري وهي دفتر  المنصوص علیها قانونًا
بیة المتعارف مع احترامها للمبادئ المحاس ،الیومیة ودفتر الجرد مع الوثائق واإلثباتات الالزمة

  : علیها وتبعا للنظام المحاسبي المطبق في البالد، أما انتظام المحاسبة فیتمثل في

                                                             
1- Bulletin des services fiscaux, n° 19 , Op. Cit, P-p: 44-45.  
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العملیات المنجزة من قبل  مراجعةیجب أن تكون المحاسبة مفصلة بشكل یسمح بتسجیل و  -
  ؛المؤسسة

مؤرخة وممضى علیها من طرف المسؤول  إثباتیهكل كتابة للمحاسبة بوثائق  ترفق یجب أن-
  ؛عن العملیة

  ؛...ترك بیاضأو  شطبأو  یجب مسك الدفاتر المحاسبیة بعنایة ودون تحریف-
  ؛احترام مبدأ القید المزدوج في التسجیالت المحاسبیة وهذا وفقا للمبادئ المتعارف علیهایجب -
م وتسجل مختلف العملیات المحاسبیة بالعملة ا- ّ یجب أن تقیّ   ".دینار الجزائرياللوطنیة 
ویقصد بهذا المفهوم أن المبالغ المسجلة في مختلف الوثائق المحاسبیة قد :محاسبة صادقة-2

فعلى العون المدقق أن یتحقق ما إذا كانت مجامیع األرصدة ، تم تقییمها بطریقة صحیحة
بة في دفتر الیومیة وكذا التأكد من صحة المعلومات الملخصة والمكتو ، وعملیات الترحیل سلیمة

مع  ذلك مقارنةو  الخ. ...والصندوق، المبیعات، والسجالت المساعدة له كیومیة المشتریات
   .میزان المراجعة المسجل في دفتر الجرد

إن السند القانوني المرافق بكل عملیة مسجلة والمتمثلة في مختلف :مقنعةأو  محاسبة مثبتة-3
یدل على صحة  ،رخص وغیرها من السندات ؛عقود ؛التمراس ؛الوثائق التبریریة من فواتیر

إصدار القوائم  فيعكس صورتها نوصدق العملیات المسجلة في الدفاتر المحاسبیة التي ت
التي تعبر عن مدى صحة وصدق النشاط الحقیقي للمؤسسة وانتظام المحاسبة المطبقة  ،المالیة

  .من طرف المكلف
  من حیث المضمونتدقیق محاسبة المكلف  :الثانيالفرع 
معمقة الدراسة ال إلىیلجا العون المدقق  ،بعد فحص محاسبة المكلف من حیث الشكل      

، مفصلة للحسابات الرئیسیة والفرعیة الخاصة بالمیزانیة الختامیة وحسابات التسییر والنتائجالو 
نه برقم المعبر عو  الحسابات التي تكشف النشاط الحقیقي للمكلف إلىیة و كما تعطى األول

لكونهما یشكالن الوعاء الضریبي األكثر انتشارا لمختلف  ،األعمال واألرباح الناتجة عنه
التأكد من مصداقیة المعلومات المحاسبیة  إلىكما أن هذه العملیة تهدف ، الضرائب والرسوم

  .1والمبیعات وغیرها من الحسابات األخرى، المخزونات، كالمشتریات

                                                             
1 -  Guide de vérification de comptabilité, Op. Cit, p: 54. 
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قسمین حسابات األصول وحسابات  إلىتنقسم حسابات المیزانیة  :میزانیةتدقیق حسابات ال: أوالً 
مما یسمح للعون المدقق أن یفحص الحسابات الرئیسیة لكلى الطرفین وهذا حسب ، لخصوما

  :التسلسل في المیزانیة
  :تدقیق حسابات روؤس األموال-1
یق لهذا الحساب تتلخص أهم إجراءات التدق :رأس المال واالحتیاطات وما شبه ذلك -1-1
  1: في
فحص حساب رأس المال وهذا بالتأكد من التعدیالت المنجزة بطلب وثائق إثبات ألنها تؤثر  -

الحصص أو  إما في حالة التنازل على األسهم، في الضریبة على الدخل اإلجمالي لكل شریك
، ستحقةالضریبة الم فائض القیمة المحقق قد فرضت علیهعلى العون المدقق أن یضمن بأن 

وفي حالة رأس مال الشخصي یجب التأكد من وجود إثباتات عن كل المسحوبات واإلضافات 
 .التي یقوم بها المستغل

وتعدیالته باالعتماد على محاضر مداوالت مجلس اإلدارة  اتفحص حساب االحتیاط -
 .والجمعیة العامة للمساهمین بالتزامن مع محتوى نصوص القانون األساسي للشركة

دقیق حساب األرباح الخاضعة لمعدل مخفض بهدف التنظیم المحكم لهذا الحساب ومدى ت -
 :مطابقته شكال ومضمونا للشروط المطلوبة لهذه األرباح الممیزة فنجد أهما

أن تكون المعدات المعاد استثمارها ضمن القائمة المحددة في المرسوم التنفیذي المتعلق  -
التي لها الحق في المعدل المخفض لألرباح المعاد ، یر المنقولةبتحقیق االستثمارات المنقولة وغ

  .استثمارها
على المؤسسة أن تتعهد ، تدقیق حساب فائض القیمة الناتج عن التنازل المعاد استثماره -

وعلى ، بإعادة استثمارها في آجال ال تتعدى ثالث سنوات بقیمة تعادل المبالغ المتعهد بها
م الشروط القانونیة مع ذكر ذلك في التصریحات السنویة على شكل المدقق التأكد من احترا

 .توضیحات
وال تدرج ضمن ، الجماعات المحلیةأو  تدقیق اإلعانات الممنوحة لالستثمار من طرف الدولة -

وعلى المدقق التأكد من أن اإلعانات ترحل بشكل دفعات ، نتیجة الدورة الجاریة في تاریخ دفعها
 .حساب اإلیرادات االستثنائیة مع مراعاة االستثمارات الخاضعة لالهتالك سطةبوالنتیجة الدورة 

                                                             
1- Ibid, p: 81. 
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تدقیق فرق إعادة التقدیر وما ینجم عنه من فائض قیمة إلدراج هذا األخیر في نتیجة الدورة  -
وبعد فحص انتظام ودقة العملیة یجب التأكد ، على شكل دفعات تعادل االهتالكات اإلضافیة

على شكل امتیازات للشركاء لكونها تمثل أرباح موزعة تخضع للضریبة  من المبالغ الموجهة
 .على الدخل اإلجمالي

، التأكد من أن األرباح المحجوزة لم یتم تخصیصها بعد وقد اقتطعت منها الضرائب المستحقة -
 .سنوات ابتداء من تاریخ إقفال الدورة 3خاللتوزع األرباح  أن یجبشركة الأما في حالة 

ؤونة األعباء والخسائر بواسطة التأكد من أنها تستجیب للشروط الشكلیة فحص م -
  . نتیجة الدورة إلىوأنها ال تعتبر دون هدف خالل سنة تكوینها لیعاد إدراجها ، والموضوعیة

التي تضم القروض البنكیة ودیون ، اإلقتراضات والدیون المماثلةتدقیق حساب  -1-2
أما القروض ، ولة لكونها تمنح من مؤسسات مالیة معتمدةاالستثمار على العموم تعتبر مقب

تفحص بشكل معمق وعلى العون المدقق أن یطلب كل الوثائق الضروریة  أن األخرى یجب
ال تخفي مساهمات تمت أو  لیتأكد من أن هذه القروض لیست وهمیة، حتى للدورات المتقادمة

مع فحص الفوائد ، اب القروضالشركاء وقد یطلب مصادقات من أصحأو  من قبل المستغل
  .على القروض وأنها قد اقتطعت منها الضریبة المستحقة

االهتمام بالمساهمات المقدمة من الشركاء وصحة مبالغ الحسابات الجاریة مستندا بالوثائق  -
  .واالطالع على محاضر الجمعیات العامة للتأكد من قرار توزیع األرباح والخسائر، اإلثباتیة

  تثبیتاتابات التدقیق حس-2
  تدقیق حسابات التثبیتات المادیة وغیر المادیة والمالیة-2-1
إنشاء االستثمارات حتى وأن تمت في فترة أو  الكتساباالطالع على الوثائق المبررة  -

  .متقادمة
 لالستثمارات ومعالجتها المحاسبیة للتأكد من عدم تضخیم تكلفة االستثمار ةالمادی معاینةال -
  .اتاالهتالكو 
 5التأكد من االستثمارات المتنازل عنها والتي كانت محل الرسوم المسترجعة في أجل أقل من -

  .ةیالنسب القاعدة والتي تعطي الحق في إعادة الرسم للمدة غیر المستغلة باستخدام سنوات
لكون المكلف ال یحق له حساب  اإلیجاريفحص االستثمارات المكتسبة عن طریق البیع  -

ن وجد على المدقق تدارك ذلك في حدود الفترات غیر المتقامةاالهتالك ٕ   .ات على هذا النوع وا
  .ظهور شهرة المحل محاسبیا ال تخضع لالهتالك إال استثنائیا عند معاینة انخفاض قیمتها -
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  .إلهتالك نظرا للعامل الزمني وعلى المدقق التأكد من ذلكلاألراضي عموما غیر قابلة  -
یم الم - باني بتكلفة إنجازها للهیكل دون ما تحتویه من منقوالت وهذا من أجل تسجیل یتم تقیّ

أما الصیانة واإلصالحات تسجل كنفقات لیتم تحویلها لقیمة األصل بعد ، اهتالكات صحیحة
  .تقدیم أدلة تدعم ذلك

األغلفة المتداولة والمودعة كأمانات یجب أن توضح في الفواتیر وعلى العون المدقق فحصها  -
بغرض الكشف عن األغلفة المتنازل عنها وغیر المصرح بها لتأسیس الرسم المسترجع 

  . والضریبة المستحقة
  .فحص االستثمارات المالیة للمكلف والتأكد من صحتها بطلب مصادقات من الجهة المعنیة -
أو  التأكد من المعالجة المحاسبیة عند التنازل على السندات وما ینجم عنها من ناقص قیمة -

  فائض قیمة؛
 اإلهتالكاتالقاعدة العامة توحي أن تدقیق حساب :التثبیتات هتالكإتدقیق حسابات -2-2

وعلى العون المدقق أن تكون بحوزته ، مرتبط حتمیا بتدقیق حسابات االستثمارات الخاضعة لها
  : الكات للتأكد منتتفاصیل االستثمارات القابلة لإله

  .لغ فیها لعدم الوقوع في تضخم األعباء للتقلیل من األرباحنسب اإلهتالكات تكون غیر مبا-
تسترجع الرسوم مع ، الرسوم والتي لم تكمل المدة القانونیة المستفادة من استرجاعاالستثمارات -

  .هتالك الخطيإلمعالجة االهتالك الخاص بها بواسطة قاعدة النسبة الحصیة التي تطبق على ا
وأن السیارات ، الضرائب والرسوم المتعلقة باإلهتالك على العون المدقق أن یفحص كل-

  .1دج 1.000.000السیاحیة یتم إهتالكها على أساس موحد ال یتجاوز السقف المسموح به 
  .االستغالل أن یتم إدماجها في النتیجة الجبائیة إلىهتالكات التي لم یتم تحویلها إلالتأكد من ا-
تدقیق حسابات المخزون تظهر  إن إجراءات :بها الجاري العملو  تدقیق حسابات المخزون-3

ألنه یمكن ، الزمتفي السعر والكمیة الممثلة في الجرد المادي للسلع المخزنة معا وبشكل م
وقد ینجم عن هذا التخفیض التقلیل ، تخفیض قیمة المخزون بشكل مزدوج بین الكمیة والسعر

ت أخرى یمكن أن تقوم المؤسسة برفع وفي حاال، عكس ذلك على نتائج الدورةنیو  اإلیراداتمن 
نسبة الربح الخام لتتقارب مع مقاییس نشاطها وهذا إما لتقدیم صورة حسنة للحصول على 

                                                             
  .105: من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، ص 3فقرة  141أنظر المادة  -1
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اإلظهار المؤقت لحالة من الربح الذي یمكنها من امتصاص العجز أو  قروض من البنك
 ِ   : أهم إجراءات تدقیق هذه الحسابات تتلخص في، و 1دماً المرحل األكثر ق

  .یعادل المخزون النهائي للدورة السابقةأنه و  مدةلا أولالتأكد من صحة تقییم المخزون  -
  .تم بالتكلفة ودون الرسم على القیمة المضافة وهامش الربح اتالتأكد من أن تقییم المخزون-
  .في حالة تكوین مؤونة بسبب انخفاض أسعار المخزونات على المدقق التأكد من صحة ذلك -
لف بالضریبة إعادة دفع الرسم المسترجع على المشتریات في حالة مردودات المواد على المك -

  .حتى منها الضائعةأو  المنتهیة صالحیتهاأو  البضائع الفاسدة، المنتجات، واللوازم المستهلكة
  .التوقف عن النشاطأو  لمخزون في حالة التنازلعلى ا إعادة دفع الرسم المسترجع -
حقوق و  بدیون على العون المدقق التأكد من أن التصریحات الخاصة :یرغتدقیق حسابات ال-4

أو  وعلى المكلف بالضریبة المطالبة بتسویة مستحقاته حتى من المسیر، المؤسسة لدى الغیر
  2:أما أهم إجراءات التدقیق تنحصر في، الشركاء

 3:بات أهمهاوالتي تمثل عدة حسا :الموردون والحسابات المرتبطة بهاتدقیق حساب  -4-1
على ، و التأكد من تناسق حساب الموردین مع الحسابات المقابلة له كالنقدیات والمشتریات-

  .المدقق أن یستغل كشوف الربط وبطاقات المعلومات بهدف التحقق من عدم تكرار الفواتیر
التأكد من صحة المبالغ المحتفظ بها على الحساب التي اقتطعتها المؤسسة بصفتها وسیط  -
  ....االشتراكات االجتماعیة، مثل الضرائب على األجور والرسوم المسترجعة، طراف أخرىأل
التأكد من عدم وجود مخالفات في االلتزامات المسجلة وهذا بمعاینة الوثائق اإلثباتیة الالزمة  -

    .وقد یتطلب حتى طلب مصادقات من الجهات المعنیة
التدقیق الخاص بهذا الحساب یبدأ :مطة بهوالحسابات المرتب الزبائنتدقیق حساب -4-2

ثم التأكد ، بمقارنة الحسابات الفردیة مع رصید حساب الزبائن اإلجمالي الظاهر بمیزان المراجعة
  4: أما أهم إجراءات التدقیق فهي، من صحة ذلك في یومیة المبیعات

الخاضع للرسم  التحقق من صحة حساب مبالغ الفواتیر المحررة للزبائن باعتبارها األساس -
  على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة التي تؤثر على الحصیلة الضریبیة؛

                                                             
1- Guide de vérificateur de comptabilité, Op. Cit, p: 59. 
2- Ibid, p: 62. 
3-, Ibid, p: 82. 
4- Ibid, p: 74. 
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المدونین في قائمة المتهربین أو  كشف المخالفات المتعلقة بالفواتیر المحررة للزبائن الوهمیین  -
  رصدتهم؛بإمكان العون المدقق التعرف علیهم بطلب مصادقة على تعامالتهم وأ، و من الضریبة

والتسبیقات المقبوضة مع تسویة الفواتیر قید ، التأكد من التخفیضات الممنوحة للزبائن -
  التحریر؛

  االطالع على قائمة الزبائن وهذا بتقدیم هویتهم الجبائیة الكاملة في التصریح السنوي؛ - 
تكوین التأكد من وجود دیون مشكوك في تحصیلها والبد من دراسة تطورها وأحقیتها في  -

 ؛أما بالنسبة للحقوق المعدومة یجب التأكد من صحتها بناءا على وثائق تدعمها، مؤونات
، التأكد من صحة المبالغ المسجلة في الحسابات الجاریة للشركاء وهذا بتوفر الوثائق اإلثباتیة-

  ؛ماليأما المبالغ المقدمة للشركاء تعتبر أغلبها مداخیل موزعة تخضع للضریبة على الدخل اإلج
  ؛المستحقةو  التأكد من صحة تسجیل الرسوم القابلة لالسترجاع وهذا بمقارنة الرسوم المحصلة-
أما ، التأكد من المعالجة المحاسبیة لتسبیقات االستغالل حفاظًا على مبدأ استقاللیة الدوارات-

  .یجب أن یتم تسویتها عند نهایة كل دورة مالیةف االنتقالیة االنتظاریةالحسابات 
ما تنحصر في  المؤسسة وغالباً  تتكون من السیولة التي بحوزة :المالیةتدقیق الحسابات -5

أما إجراءات التدقیق الخاصة بهذه ، الحساب الجاري البریدي وخزینة الصندوق، حساب البنك
  1: الحسابات یتمثل أهمها في

ة بین دفاتر التأكد من صحة العملیات المتعلقة بحساب البنك عن طریق جدول المقارب-
  .من أجل تصحیح األخطاء وتسویة الفروقات المستخرجة یةالمؤسسة والكشوف البنك

، الفحص الجید لحساب البنك والحساب البریدي لكشف عالقة المؤسسة بالعمالء والموردین-
  .مما یسمح بمتابعة المبیعات والمشتریات المصرح بها من طرف المكلف

غفاالت یمكن اختصارها في تخفیض اإلیراداتحساب الصندوق غالبا ما یتضمن - ٕ  مخالفات وا
  . وعلیه البد من مراقبة ذلك بفحص المستندات والوثائق المبررة، تضخم المصاریفأو 
  .عدم الترحیلأو  الصندوق دائن یتم التأكد من كل التسجیالت دون إهمالرصید لما یكون -

على العون المدقق أن یتأكد  ،بات المیزانیةبعد القیام بتدقیق حسا:تدقیق حسابات التسییر- ثانیا
من صحة التسجیالت المحاسبیة التي تتضمنها حسابات التسییر بصنفیها المصاریف 

                                                             
1- Guide de vérificateur de comptabilité, Ibid, p: 78. 
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وهذا بهدف كشف التجاوزات واالغفاالت التي یمكن أن یستعملها المكلف للتهرب ، واإلیرادات
  .تخفیض اإلیراداتأو  من الضریبة خاصة في تضخیم المصاریف

  األعباءق حسابات تدقی-1
إن المخالفات والنقائص التي یمكن أن یظهرها :تدقیق حساب المشتریات المستهلكة-1-1

  :صنفین إلىتدقیق حساب المشتریات تصنف 
وبهدف االستفادة ، من جهة بهدف تخفیض الربح الخاضع للضریبة، الزیادة في المشتریات -

وغالبا ما یكون هذا النوع من قبل ، من حسم الرسم على القیمة المضافة من جهة أخرى
ولي األشغال العمومیة الذین یعملون امثال مق(المكلفین الذین ال یستطیعون إخفاء رقم أعمالهم 

العون المدقق بإمكانه أن یكشف هذه النقائص عن ف، )الجماعات المحلیةأو  لحساب الدولة
فات البنكیة وخصوصا الكشو ، وصوالت الطلب، طریق الفحص الدقیق لفواتیر المشتریات

بهدف إجراء التصحیحات الالزمة برفع ، مذكرات الربط والمعلومات المحصلة من الموردین
 .     واسترجاع الرسوم المحسومة بدون وجه حق الربح الصافي الخاضع للضریبة

  1:أما األشكال التي تظهر بها تلك التجاوزات فهي عدیدة نذكر أهمها
  .دلیلأو  تسجیل مشتریات وهمیة دون تقدیم إثبات، أو تواریخ مختلفةتسجیل مزدوج للفاتورة ب -
  .تسجیل فاتورة قدیمة بتغییر أرقام السنة األخیرة -
  ....تسجیل استثمار بتكلفة األصل مع مصاریف الصیانة التي سجلت في حساب النفقات-
لكن ، ال تخفضهقد ال تظهر هذه العملیة ألنها ترفع من الربح و ، التخفیض في المشتریات -

، التخفیض المقصود للمشتریات یصحبه غالبا إخفاء مماثل لإلیرادات الناتجة عن المبیعات
علما أن هذا النوع من الغش الضریبي یستعمل بكثرة في الوقت الحالي عن زیادة المشتریات 

  2:وله عدة أشكال منها
  ؛موردین بصفة منتظمة ومستمرةإغفال التقیید المحاسبي لفواتیر الشراء المحررة من طرف ال -
عة - َ ن قَ ُ   ؛مخفیة سجلت على شكل مصاریف عامة في أحد حسابات المصاریفأو  مشتریات م
  ...إضافات خاطئة، د المكلف بأخطاء مادیة كثیرة منها نقل خاطئ للمجامیع واألرصدةمیتع -
اء القابلة على العون المدقق قبول األعب:تدقیق حسابات المصاریف القابلة للخصم -1-2

للخصم والمتعهد بها للمؤسسة خالل الدورة المدقق فیها وفقا للشروط القانونیة المذكورة في 
                                                             

1- Ibid, p: 56. 
2 - Ibid, p: 58. 
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بحیث یجب أن تكون ، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 171 إلى 168المواد من 
ابق مع وأن تتط، مرتبطة بالنشاط العادي للمؤسسةأو  تلك المصاریف موجهة مباشرة لالستغالل

فنجد مثال فحص حساب المستخدمین یتمثل في ، األعباء الفعلیة المدعمة بالوثائق المبررة لها
مع التأكد من أن هذه األجور ، مدى تطابق محتوى دفتر األجور مع المبالغ المصرح بها جبائیا

  .   متعلقة بمستخدمین حقیقیین
لتكالیف أن ترتبط بنشاط من الضروري لهذه ا:تدقیق حسابات المصاریف األخرى-1-3

دون ، حدوثها فعال إلىالمؤسسة ومراقبة خصمها في حدود السقف المحدد جبائیا باإلضافة 
تدقیق حساب  أما، للشركاءأو  المبالغة في بعض األعباء المحددة كالمكافآت الموجهة للمسیرین

 مهمات والتنقالتالخدمات الخارجیة كمصاریف االشهار والنشر والعالقات العامة ومصاریف ال
یجب اال تتعدى هاته األعباء السقف المحدد جبائیا المنصوص علیه بموجب  واالستقباالت

تدقیق األعباء  كذلك، من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة 169أحكام المادة 
من نفس  6 الفقرة 141تطبیقا للمادة، یجب التأكد منهاف االستثنائیة كالغرامات والزیادات الجبائیة

 .     للخصم من األرباح الخاضعة للضریبة قابلةلكونها مهما تكن طبیعتها تعتبر غیر ، القانون
  :ویشمل؛ لمنتجاتتدقیق حسابات ا-2
حساب عن هذا الیتم تدقیق :من البضائع والمنتجات المصنعة تدقیق حساب المبیعات-2-1

الموجودة في فواتیر البیع وهذا بعد  تلكمع طریق مقارنة المبالغ المسجلة في الدفاتر المحاسبیة 
أما أكثر المخالفات واألخطاء ، 1التأكد من المعالجة المحاسبیة السلیمة لكل العملیات المقیدة

  : التي یمكن مالحظتها على مستوى حساب المبیعات فنجدها أهمها ینحصر في
  .السیما المبیعات ألجل إغفال المبیعات المحصلة نقدا لكونها لم تراقب من الكشف البنكي-
التخفیض من المبلغ الحقیقي لبعض عملیات البیع وذلك باستعمال الفوترة الجزئیة للسلع -

  .المباعة
، أو الفضالت والمهمالت، أشغال البناء، إغفال اإلیرادات المتأتیة من الصناعات التحویلیة-

  ...حتى التخفیضات التجاریة المفرطة
  .المنتجة التي تستخدم في سد حاجات خاصةأو  سلع المشتراةللعدم تسجیل االقتطاعات -
  .المعالجة المحاسبیة لبعض عملیات البیع في الجهة الدائنة من حسابات المیزانیة-

                                                             
1 -Mokhtar BELAIBOUD, Pratique de l’audit, BERTI Editions, Alger2005, P : 119 . 
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  ....بیع المواد األولیة على حالها من طرف مؤسسة إنتاجیة دون ذكر أسباب مقنعة بذلك-
ر اإلیرادات األخرى في بعض الحاالت یمكن أن تظه :تدقیق حسابات اإلیرادات األخرى-2-2

تأجیر ممتلكاتها من : التي تكون ذات أهمیة لرقم األعمال وغالبا ما تكون استثنائیة مثل
، أقساط إعانات االستثمار المحولة لنتیجة الدورةأو  المحل التجاري، معدات وأدوات، شاحنات

ل عن خسائر القیمة والتموینات واسترجاعات االستغال، أرباح الصرف، عائدات األصول المالیة
فعلى العون المدقق التأكد من ذلك والتحقق من فائض ... عن األصول الجاریة وغیر الجاریة

اإلیرادات الناتجة عن أو  القیمة الناتج عن عملیة التنازل ألنها تعتبر إیرادات استثنائیة
  .الخ......استقبال تعویضات التأمین،، تخفیضات في الضرائب

القیام به أو  هذا النوع من التحلیل ال یمكن إجراءه :دراسة القیمة المضافة وهوامش الربح- ثالثاً 
مثلة في المیزانیة المحاسبیة وجدول تإال بتوفر العناصر والمستندات الضروریة لذلك والم

حیث أن القیمة المضافة المحققة تستخرج من الفرق بین اإلنتاج اإلجمالي ، حسابات النتائج
لمدقق مؤشرات تدل على التطورات الحاصلة لتمثل فأما النسب التالیة ، تهالكات الوسیطیةواالس

     1:في نشاط المؤسسة والنتائج المحققة خالل السنوات المدقق فیها وهي
  .رقم األعمال السنوي÷ القیمة المضافة =       رقم اإلعمال إلىنسبة القیمة المضافة -
  .سعر تكلفة البضائع المباعة÷ الربح الخام =    بة للمشتریاتنسبة هامش الربح الخام بالنس-
  .رقم األعمال السنوي÷ الربح الخام = لربح الخام بالنسبة لرقم األعمال نسبة هامش ا-
  .رقم األعمال السنوي÷ نتیجة االستغالل = االستغالل بالنسبة لرقم األعمال    نسبة نتیجة-
 . رقم األعمال السنوي÷ نتیجة الدورة =       ألعمالبح الصافي بالنسبة لرقم انسبة الر -

  المرحلة الختامیة لعملیة التدقیق المحاسبي:الرابع المطلب
مع التدقیق ، إنَّ التدخل في عین المكان ومعاینة وضعیة المكلف وكل ما یتعلق بنشاطه       

دقق من استخالص تمكن العون الم، ومضموناً  المحاسبي للدفاتر والوثائق المحاسبیة شكالً 
 إلىوفي كلتا الحالتین فإنه ملزم بإرسال نسخة من هذه النتائج ، قبول المحاسبةأو  نتیجة رفض

والطرق المعتمدة في إعادة  ،المكلف بالضریبة مبینا له فیها التجاوزات الضریبیة المكتشفة
ر النهائي المحرر تأسیس القاعدة الخاضعة للضریبة ثم إنهاء عملیة التدقیق الممثلة في التقری

  .من طرف العون المدقق كخالصة للعمل المنجز

                                                             
1- Guide de vérificateur de comptabilité, Ibid, P-p: 93- 94. 
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  تقییم محاسبة المكلف بالضریبة-الفرع األول
 مراجعةعند إتمام المرحلة المیدانیة من عملیة التدقیق في محاسبة المكلف الخاضع لل    

یتم أو  ناً ومضمو  یقوم العون المدقق بتقییم محاسبة المكلف بأن یتم قبولها شكالً  ،الجبائیة
رفضها حسب القواعد القانونیة المعمول بها وحسب حجم الضرر الذي ألحق بامتیازات الخزینة 

  .العمومیة
  :بها محاسبة المكلف وهي سمشروط یجب أن تتبیتم قبول المحاسبة  :لمحاسبةاقبول  - أوال
ّ الدفاتر المحاسبیة إلىوهذا راجع ، المحاسبة تكون منتظمة من حیث الشكل - مطابقة  أن

  .للنصوص القانونیة وتكون ملتزمة بتطبیق قواعد المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها
ِ المحاسبة مقْ  - ها مثبتةن   .السجالت المساعدةو  مدعمة بكل الوثائق اإلثباتیة الكافیةو  عة أي أنّ
  .ةكون اإلغفاالت واإلهماالت والتجاوزات المسجلة تكون طفیفة وغیر خطیر ، المحاسبة صادقة-

ْ تصنف فوعلیه    : مستویات إلىإن قبول محاسبة المكلف من قبل العون المدقق یمكن أن
ّ المحاسبة منتظمةتأنه مق:كليقبول -1 وبالتالي فهو ملزم ، مثبتة وصادقة، نع بدرجة كبیرة أن

وهذا دون إجراء أیة تقویمات عن طریق تسلیم إشعار ، بإشعار المكلف بالضریبة بنتائج التدقیق
  .ب التقویمبغیا
االنحرافات من قبل و  وهذا من خالل تسجیل بعض التجاوزات، أي هناك ارتیاب:جزئيقبول -2

إجراءات التقویم الثنائي والمقصود به  إلىوفي هذه الحالة یقوم العون المدقق باللجوء ، المكلف
بداء مأن یكون اتصال بینه وبین ال ٕ ثم ، ةمالحظات حول االنحرافات المسجلالكلف للنقاش وا

وذلك عن ، یقوم بإعادة تأسیس رقم األعمال الخاضع ویجب علیه إبالغ المكلف بهذا التقییم
ة أربعین ، طریق اإلشعار بالتقویم األولى   .یومًا للردّ على هذا التقویم 40مع منحه مدّ

رفض المحاسبة نظرًا لكثرة األخطاء  إلىقد یخلص للعون المدقق :رفض المحاسبة- یاً نثا
 إلىاللجوء بوهذا ، حتى عدم احترامها ألدنى الشروط القانونیة، أو ات الموجودة فیهاوالتجاوز 

   1:في الحاالت التالیة رفض المحاسبة ویكون، التقدیر التلقائي للضریبة
عندما یكون مسك الدفاتر المحاسبة غیر مطابق ألحكام القانون التجاري وشروط النظام  -

المحكمة  رئیس أنها غیر مؤشرة من طرف، أو اتر المحاسبیةغیاب الدف: المحاسبي المتبع مثل
تسجیل غیر دقیق للحسابات وأرقام الحسابات أو  أنها تحتوي على بیاضأو  المختص إقلیمیا

  ..وغیرها من األخطاء الشائعة
                                                             

1- Circulaire N° 134/MF/DGI/DRV/2000 du: 15/02/2000. 
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ِ عندما ال تحتوي المحاسبة على أیة قیمة مقْ  - غیاب : عة بسبب انعدام الوثائق اإلثباتیة مثلن
المؤرخ في  468-05أن الفواتیر غیر مطابقة للمرسوم التنفیذي رقم ، أو جزئي للفواتیرأو  كلي
  .والمتعلق بكیفیة تحریر الفاتورة بالصیغة والمعلومات المطلوبة 10/12/2005
غفاالت - ٕ ة في أو  عندما تتضمن المحاسبة تجاوزات وا ّ معلومات غیر صحیحة خطیرة ومتكرر

ّ  ، كل فواتیر الشراء والبیعأو  تسجیل بعض عدم: العملیات المحاسبیة مثل رصید دائن متكرر
  ..عدم التجانس بین المیزانیة االفتتاحیة والمیزانیة الختامیةأو  میزانیة غیر متوازنة، للصندوق
  لضریبة الخاضعة ل تحدید األسسإعادة :نيالفرع الثا

بیة ثم من حیث المضمون فحص محاسبة المكلف شكال لكل الدفاتر والوثائق المحاس بعد      
إعادة تأسیس  إلىقد یجد العون المدقق تجاوزات وتالعبات تسمح له أن یلجأ ، لكل الحسابات

حول تلك التجاوزات  1رقم األعمال الخاضع للضریبة وهذا بعد طلب توضیحات وتبریرات
رسة أما الحساب المحوري لكل النشاطات المما، واألخطاء لحمایة حقوق المكلف بالضریبة

یتمثل في رقم األعمال الذي یتم على أساسه كشف حجم النشاط الفعلي الممارس وتحقیق 
  . األرباح الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم

لما  (extracomptable)جبائیة بطرق األسس الخاضعة للضریبة حدیدإعادة ت یتمكما       
ال جدوى منها أي أنها ترفض  مضموناأو  یتبین أن عملیة التدقیق في محاسبة المكلف شكال

مدیریة  باعتبار أن، ویعتمد المدقق على مؤشرات عدیدة في إعادة تقدیر رقم األعمال الفعلي
األبحاث والمراجعات وضعت عدة توصیات في الدلیل الموجه للمدقق في محاسبة المكلفین 

  2:بالضریبة
مد المدقق على جمع فواتیر البیع یعت :إعادة تقدیر رقم اإلعمال على أساس فواتیر البیع- أوالً 

فحص دفتر أو  المحررة خالل السنوات محل التدقیق وهذا عن طریق تصریحات المكلف
القیام بزیارات أو  الزبائن إلىإرسال طلبات  إلىكما یلجأ ، المبیعات ونسخ الفواتیر المحررة

جدول حالة الزبائن ویتم اختیار الزبائن عن طریق ، میدانیة لمعرفة حجم المبیعات المحققة
 . الملزم على المكلف بتقدیمه مع المیزانیة الجبائیة في تصریحاته السنویة

قد یلجأ بعض األعوان المدققین  :إعادة تقدیر رقم األعمال على أساس فواتیر الشراء- ثانیاً 
ون أن المكلف یبیع البضائع دأو  فواتیر الشراء في حالة عدم التمكن من كشف فواتیر البیع إلى

                                                             
  .04أنظر الملحق رقم  -1

2- Guide de vérificateur de comptabilité, Op-Cit, p: 122. 
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 الموردین إلىوالغایة من ذلك هو كشف الحجم الحقیقي من المشتریات بإرسال طلبات ، فاتورة
وعلیه ، والجرد المادي للمخزون لمعرفة باقي السلع غیر المباعة، االعتماد على مذكرة الربطأو 

ة مع یتم استخراج الفرق الذي یمثل السلع المباعة المعبرة عن رقم األعمال المحقق خالل الدور 
  .إضافة هامش الربح لتكلفة الشراء

من أجل اإلحاطة أكثر :إعادة تقدیر رقم األعمال على أساس اإلیرادات المحققة- ثالثاً 
یمكن إعداد الحساب المالي الذي یأخذ مجموع ، باإلیرادات المحققة فعال من طرف المكلف

بعین االعتبار التغیرات في  مع األخذ، األرصدة المدنیة للصندوق والحسابات البنكیة والبریدیة
وعلیه تتم مقارنة رقم األعمال المقدر مع ، تسبیقات الزبائن وأرصدتهم في بدایة ونهایة المدة

وهذا مع طلب ، المصرح به بهدف معرفة قیمة التخفیض في رقم األعمال الذي قام به المكلف
  الخ....رجاع الشیكاتاست، تعویضات، بعض التوضیحات من المكلف كالقیام بتحویالت داخلیة

تتمیز هذه الطریقة :إعادة تقدیر رقم األعمال على أساس عناصر كمیة المواد المستعملة- رابعاً 
لألنشطة األخرى  خالفاً ، أنها تتالءم مع معظم األنشطة اإلنتاجیة التي تستعمل المواد األولیة

ة على المؤسسات ذلك أنه یصعب تطبیق هذه الطریق إلىإضافة ، كالخدمات والمهن الحرة
ألن التطبیق یتم على ، الكبیرة التي لها سلسلة جد متنوعة من المنتجات والتي تتجدد بسرعة

أما حساب ، على عینة من المنتجات بشرط أن یكون لها طابع تمثیليأو  حساب المواد األولیة
  : استهالكات المواد األولیة في النشاط الصناعي تتمثل في

مخزون آخر المدة  –مشتریات الفترة + مخزون أول المدة = لمواد األولیة الخام من ا االستهالك
 الفقدان –اإلستهالكات الخامة = اإلنتاج یمثل اإلستهالكات الصافیة من المواد األولیة : ومنه
أو  الفقدان یمكن أن تتحد على إثر تصریح المكلفأو  الفضالت علما أن نسبة الفضالتأو 

القیام باختبار عینة من اإلنتاج بناء على طلب العون أو  ات المختصةدراسة تقنیة من الهیئب
  .المدقق وبحضور المكلف بالضریبة

یستطیع العون المدقق إعادة تقدیر  :إعادة تقدیر رقم األعمال على أساس التكالیف-خامساً 
قوة فنجد مثال ال، رقم األعمال انطالقا من بعض التكالیف المرتبطة بالنشاطأو  اإلیرادات
األجور الموزعة على المستخدمین في عملیة اإلنتاج تعتبر وسیلة فعالة إلعادة أو  المحركة

معطیات تقنیة أخرى أو  مع مراعاة حالة تغییر معدات اإلنتاج، تقدیر رقم األعمال المحقق
ال الكهرباء لمج، أو استهالك البنزین لخدمات النقل البري، أو كنوعیة المواد األولیة المستعملة
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ألنه ، أي في معظم األحیان حجم التكالیف المنفقة تحدد اإلیرادات المحققة، االتصاالت والفندقة
  .من اإلیرادات المحققة ال یعقل أن تبقى المؤسسة في االستمراریة بتحملها لتكالیف أكبر

في العدید من المؤسسات ذات النشاط  :إعادة تقدیر رقم األعمال على أساس النسب-سادساً 
وبمقارنة ، لها عدة نسب ثابتة ومدروسة بین مختلف العناصر المكونة لتكلفة المنتوج، صناعيال

م المستخرجة من المعطیات المحاسبیة نستطیع إعادة تقدیر  هذه النسب مع الكمیات والقیّ
وإلعادة تقدیر رقم األعمال المحقق یكفي إیجاد كمیة المواد األولیة ، الكمیات التي تم إخفاءها

   .ستعملة والنسبة المئویة الموافقة لها مع سعر بیع الوحدة إلیجاد رقم األعمال الفعليالم
فالعون المدقق بحوزته الكثیر من : إعادة تقدیر رقم األعمال على أساس مؤشرات أخرى- سابعاً 

 ،رقم األعمال المحققأو  المؤشرات التي یمكن أن تكون عناصر أساسیة إلعادة تقدیر اإلیرادات
طلب توضیحات من  إلىه یتعامل مع كل ملف حسب الحالة التي یراها أنسب وقد یلجأ لكون

یعتمد على سجل الشرطة في حساب : فنجد مثال، جهات مختلفة یراها مناسبة للحالة المدروسة
اد الحافالت وشاحنات النقل لمعرفة عدد الكیلومترات ، أو عدد الزوار المقیمین بالفنادق على عدّ

، أو المقاهيو  حجم مشتریات المشروبات بالنسبة للمطاعم، أو مجال خدمة النقل المقطوعة في
    1.وغیرها من المؤشرات التي تختلف من نشاط آلخر، استخدام كمیة المتفجرات للمحاجر

توجد هناك حاالت تعتمد على التقدیر التلقائي إلعادة تأسیس القاعدة :التقدیر التلقائي-ثامناً 
  : االضریبیة نذكر منه

هذا ، عن طریق تدخل أشخاص آخرین، أو اعتراض عمل العون المدقق من طرف المكلف -
التي یعاقب علیها القانون حسب المادة  مراجعةاألمر یعتبر بمثابة عائق أمام مواصلة عملیات ال

 .من قانون الرسم على رقم األعمال 107من قانون الضرائب المباشر والمادة  304
األرباح المحققة أو  ف في اآلجال القانونیة التصریحات المتعلقة بالدخلعدم تقدیم المكل -

حتى تصریحات الرسم أو  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 131حسب المادة 
 .ن قانون الرسم على رقم األعمال 03الفقرة  107على القیمة المضافة حسب المادة 

جابة للطلبات الواردة من العون المدقق بخصوص عندما یمتنع المكلف بالضریبة عن اإل -
 2.التوضیحات واإلثباتات الواجب تقدیمها خالل عملیة التدقیق

 :تم رفضها لعدة أسباب موضوعیة نذكر أهمهاأو  المكلف لم یقدم المحاسبة أصال -
                                                             

1- Guide de vérificateur de comptabilité, Ibid, p: 128. 
2 - Maurice Cozian, précis de fiscalité des entreprises, 28 éme éditions,litec, paris, 2004-2005, P: 512. 
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  .ألحكام المنصوص علیها في القانون التجاريلمسك الدفاتر المحاسبیة غیر مطابق  -
     .معلومات غیر صحیحة خطیرة ومتكررة أثناء التسجیلأو  حاسبة تحتوي على إغفاالتالم -
ِ المحاسبة لیس لها قیمة مقْ  -   .عة نظرا لغیاب الوثائق اإلثباتیة المدعمة للتسجیالت المحاسبیةن

كما خول المشرع للمدقق كامل السلطة في اختیار العنصر المالئم الذي یساعده في       
، بشرط أن یكون ذو داللة على واقع وحقیقة النشاط الفعلي الممارس، یر رقم األعمالإعادة تقد
، المضمون أن إعادة التقدیر تقتضي بالمقابل رفض المحاسبة من حیث الشكل أو إلىإضافة 

  .لذا یوجب استعمال طرق عدیدة لمقارنة النتائج المحصل علیها بهدف إقناع المكلف
  ائج المتوصل إلیهاتبلیغ النت :لثالفرع الثا

تعد هذه المرحلة خالصة عمل العون المدقق بحیث یقوم بإبالغ المكلف بالضریبة بنتائج       
د  ّ ذا كان ر ٕ التدقیق في محاسبته وهذا عن طریق التبلیغ األولي لتسویة الوضعیة الجبائیة وا

ة بالتبلیغ النهائي كلف مجدي ویفید عملیة التدقیق فعلیه یتم تصحیح تسویة الوضعیة الجبائیمال
 1كما یتم إبالغ ذلك بإشعار رسمي، والذي على أساسه تصدر جداول الضرائب الواجبة الدفع

ْ لم یكن هناك تقویم ن ٕ   .2للمكلف حتى وا
یجب على العون المدقق تحت طائلة بطالن ، قبل تبلیغ المكلف بنتائج التدقیقو أنه  غیر      

  .اختتام أشغال التدقیق لحضور اجتماع اإلجراء استدعاء المكلف
ْ یكون هذا اإلشعار مفصالً  :االبتدائيالتبلیغ - أوالً  ا ومصاغًا بطریقة تسمح  یجب أن دً جیّ

مع وصل  اً م تسلیم هذا اإلشعار للمكلف شخصیویت، للمكلف بفهمه وتسجیل مالحظاته
ذلك من  الىإضافة ، عن طریق البرید برسالة موصى علیها مع إشعار باالستالم، أو االستالم

لى على الطرق التي استعملت في التقییم والتي أدت  ّ ْ یحتوي هذا التبلیغ األو  إلىالضروري أن
توضیح كل التعدیالت والتقویمات بأي یقوم العون المدقق من خالله ، تعدیل األسس الضریبیة

  . المنجزة خالل فترة التدقیق
ة أربعین        د المشرع الجبائي مدّ الردّ بومًا كآجال قانونیة تسمح للمكلف ی) 40(كما قد حدّ

، بوثائق وبیانات تبرر عدم رضاه بإعادة التقدیر ةفي شكل مراسلة مرافق يعلى التبلیغ األول
وعلى ، افع عن حقوقه إن الحظ هناك ظلم في تسویة وضعیة الجبائیةدی على المكلف أنو 

د على التوضیحات والمالحظات ال ّ   .مقدمة في مراسلة المكلفالعون المدقق االلتزام بالر
                                                             

  .05أنظر الملحق رقم   -1
  .11من قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، الصفحة  6فقرة  20المادة  أنظر-  2
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كما یجب على العون المدقق إبالغ المكلف في اطار اإلشعار بالتقویم أن لدیه إمكانیة      
من مدیر ، حسب الحالة، القانونأو  التحكیم بالنسبة لألسئلة المتعلقة بالوقائع، طلب في رده

مصالح من رئیس أو  بمن رئیس مركز الضرائأو  المدیر الوالئي للضرائب، المؤسسات الكبرى
  .التدقیق والمراجعات

إرسال التبلیغ األولي للمكلف ینتظر المدقق انتهاء اآلجال القانونیة  عند :التبلیغ النهائي- ثانیاً 
  :یكون أمام حالتین یمكن حدوثها هناو ، الجبائیة مراجعةللردّ الممنوحة للمكلف الخاضع لل

في هذه الحالة فإن األسس ، بعد اآلجال القانونیةیرد أو  المكلف على التبلیغ األولي عدم رد-
او  المعدلة تبقى على حالها ً   .1المدقق غیر مسؤول عن إعالم المكلف ألنه یعتبره قبوال ضمنی

ویسجل مالحظاته الخاصة على نتائج ، المكلف على التبلیغ في المدة المحددة قانونیایرد  أن-
د المرسل قعما ذلك ببیانات ووثائق ترفعتراضاته عن األسس المعدلة مدا، أو التدقیق ّ   .مع الر
د واالطالع على المالحظات واالعتراضات مع فحص البیانات       ّ بعد قراءة ودراسة الر

لمالحظات المكلف ه رفض وفي حالة، رفضهاأو  یقرر العون المدقق قبولها، والوثائق المرافقة
ذا . تكون كذلك مفصلة ومبررة من خالل مراسلة، یجب علیه أن یعلمه بذلك، بالضریبة ٕ وا

أخذ عناصر جدیدة لم یسبق أخذها سابقا في ، أو أظهرت هذه األخیرة سببا آخر إلعادة التقویم
  .لیرسل مالحظاته، یوما) 40(یقدر بأربعین إضافيیمنح للمكلف أجل ، اإلشعار األصلي

عض النقاط المثارة تصحیح ببمالحظات المكلف یقوم  العون المدقققبول  ما في حالةأ      
واجبة التعدیل بهدف إجراء تقییم ثاني ونهائي یتم إعالمه للمكلف عن طریق التبلیغ  اوالتي یراه

ْ یكون د علالمفصال وم كذلك النهائي والذي یجب أن   .بشكل جیّ
أن ینازع في حصة المبالغ المطالب علیه بالتسویة الجبائیة المكلف في حالة عدم رضا و       

المنازعات أو  ه بعدها للجان الطعنهقد توجالتي و  مصلحة المنازعات الجبائیة مستوى بها على
  .القضائیة من أجل الفصل فیها

یصبح ، دققلألسس المعدلة من طرف العون الم الصریحالمكلف قبول  حالة أما في      
ا إذا كان إال في حالة م، وال یمكن لإلدارة الرجوع فیه، محدد نهائیاأساس فرض الضریبة ال

، خاطئة خالل التدقیقأو  غیر كاملة أعطى معلوماتأو  المكلف قد استعمل مناورات تدلیسیة
   2.المكلف بالضریبة من طرف كما ال یمكن االعتراض علیه عن طریق الطعن النزاعي

                                                             
  .11من قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، الصفحة  6فقرة  20أنظر المادة -1
  .12مرجع سبق ذكره، الصفحة من قانون اإلجراءات الجبائیة،  7فقرة  20أنظر المادة  - 2
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  تحریر التقریر لعملیة التدقیق في المحاسبة :رابعالفرع ال
اسبة المكلف یقوم العون المدقق بإعداد بطاقة المراقبة عند نهایة عملیة التدقیق في مح      

وهذا بهدف إنهاء عملیة التدقیق والتي بموجبها یتم ملئ ، لكل األوعیة الضریبیة المدقق فیها
وبعد ذلك على العون المدقق أن یقوم بتلخیص كل ما جرى من ، بطاقة نهایة أشغال التدقیق

جراءات عن عملیة التدقیق في اس ٕ التقریر و  1تمارات خاصة وهي البطاقة التلخیصیةأحداث وا
   .النهائي لعملیة التدقیق في محاسبة المكلف

یعتبر التقریر المتعلق بعملیة التدقیق في محاسبة المكلف آخر استمارة یملئها المدقق و       
المدیریة الجهویة  إلىلترسل ، والذي یضم كل الوثائق المذكورة سابقا على شكل عدة نسخ

ویتم االحتفاظ بنسخة منها لدى رئیس مكتب ، رائب وكذا مدیریة األبحاث والمراجعاتللض
التقریر في حد ذاته یمثل استمارة صادرة من اإلدارة الجبائیة كوثیقة ف. الجبائیة المراجعات

  2:صفحات تعالج كل منها مجال معین) 4(رسمیة تتضمن وجه التقریر وأربعة 
الهویة الجبائیة الكاملة ، قضیة المتعلقة بالتدقیق في المحاسبةضم رقم التو ، التقریر ةجهاو -

  ؛الرتبة الخاصة بالعون المدققو  االسم واللقب، للمكلف مع ذكر فرقة التدقیق
الطبیعة  إلىالتحویل أو  وتتضمن الطبیعة القانونیة مع تاریخ اإلنشاء، عمومیات عن المكلف-

مع ذكر أسماء ، مسیر الشركةأو  حب المؤسسةتعیین االسم والعنوان الشخصي لصا، الحالیة
  ؛المساهمین وعناوینهم، وحصص الشركاء

تاریخ ورقم البرید الموصى مع (التي تكون مرفقة باإلثباتات الالزمة ، إجراءات التدقیق-
د المكلف عن التبلیغات  باالستالم لكل المراسالت اإلشعار ّ والتبلیغات مع إظهار تاریخ ر
  ؛)المرسلة

وكل المعلومات ، مع ذكر وتوضیح حجم التجاوزات والمناورات التدلیسیة، عملیة التدقیقإقفال -
كما نجد مكان مخصص ، والمرفقات المتعلقة بتسییر الملف الجبائي من طرف المفتشیة

  ؛الجبائیة مراجعةلمالحظات رئیس مكتب المراجعات ونائب المدیر المكلف بال
لمدیریة الجهویة واإلدارة المركزیة إلبداء رأیهم حول ا رفمن ط، التدقیق في المحاسبة جعةمرا-

د المدیر الوالئي والقرار النهائي للمدیریة الجهویة ّ   .المركزیة في ذلكأو  عملیة التدقیق ثم نجد ر

                                                             
.06أنظر الملحق رقم  - 1  
.07أنظر الملحق رقم  - 2  
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بعد عرض كل المراحل والخطوات المتعلقة بعملیة التدقیق في محاسبة المكلف الخاضع       
بإمكاننا أن نتطرق في المبحث الموالي ، أشهر فأكثر)6(وم حتى ستةالجبائیة والتي تد مراجعةلل

     .للمعامالت العقاریةو  اإلجمالیة للوضعیة الجبائیة اإلجراءات العملیة للمراجعة الجبائیة إلى

  العقاریةللمعامالت و  للوضعیة الجبائیة اإلجراءات العملیة للمراجعة الجبائیة :رابعال المبحث
اإلجراءات العملیة للمراجعة الجبائیة للوضعیة  إلىهذا المبحث التطرق  في سنحاول       

وفي المطلب الثاني سنتطرق ألهم اإلجراءات ، الجبائیة الشاملة للمكلف في المطلب األول
. لمراقبة تصریحات المكلفین فیمایخص المعامالت العقاریةالعملیة المتبعة من طرف المراجع 

  .د مالي هام جدا لخزینة الدولةهما تمثالن مور أن باعتبار

  اإلجمالیة للوضعیة الجبائیة اإلجراءات العملیة للمراجعة الجبائیة:لالمطلب األو
الجبائیة تم استحداث التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة  مراجعةتعزیزا اآللیات ال      

هذا  إنشاءم ت وقد، قیق المحاسبيدامتداد منطقي وضروري للتأو  كتكملة للمكلف الجبائیة
، التي عرفتها السیاسة الجبائیة في الجزائر اإلصالحاتمسایرة لحركة  1992التحقیق في سنة 

الجبائیة القیام بمراقبة مدى االنسجام بین المداخیل المصرح بها  اإلدارةعوان ألیمكن  من خالله
من  للمكلف يالمقر الجبائ أعضاءوالعناصر المكونة لنمط معیشة ، والذمة المالیة، من جهة

  . أخرىجهة 
:وهما ین رئیسیینتحقیق هدف إلىعیة الجبائیة یسعى ومنه فان التحقیق المعمق في مجمل الوض  

  ؛سلیمة التصریحات بطریقةاكتتاب ضمان  
 فةللمكل اإلجمالیةالذمة المالیة و  بها مراقبة التجانس بین المداخیل المصرح.   
   مجمل الوضعیة الجبائیةلتحقیق المعمق في لالتحضیر : ولأل ا الفرع

الكافیة  األرضیةتسبقها مرحلة تحضیریة لتهیئة أن یجب  مراجعة ي عملیةإن أ      
هذه المرحلة ال تختلف كثیرا في التحقیق المعمق لمجمل الجبائیة عنها في التحقیق ، و النطالقها
لكن هذا االختیار و ، جعتهااذا یتم من خاللها اختیار مجموعة الملفات المراد مرا، المحاسبي
المتواجدة على مستوى كل  اإلمكانیاتمقاییس سواء من حیث الكمیة وهذا حسب  إلىیخضع 

  . مراجعةشكل الو  وكذا لخصوصیات، والیة
من 5تحقیق نسبة  إلىریة العامة للضرائب یهدف یلذا فان البرنامج التنفیذي للمد      

المتاحة للمصالح  واإلمكانیاتسب الكفاءات وهذا العدد قابل للزیادة ح، الملفات المعروضة
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یجب اختیارهم عن طریق معاییر  VASFEل  الخاضعین األشخاص إن إلى إضافة، الجبائیة
  :1منها ، ومؤشرات موضوعیة وهادفة

الذین سجلت المفتشیة في ملفاتهم عدم التوافق وفروقات هامة بین المداخیل  األشخاص -
   ؛النفقات المستعملةو  المكتتبة في التصریحات السنویة

على مؤشرات ودالئل تضع التصریحات لملف الذي بحوزتها ا من ةیالمفتشتحصل  عندما -
  ؛المقدمة في موضع شك

الحساب (المیزانیة  استغالل بعض عناصرظهر ی عندما، قیق المحاسبيدعملیة الت أثناء -
 ل المصرحة من طرف الشركاءفوارق معتبرة بین الدخو ...) .الموزعة اإلرباح، الجاري للشركاء

   ؛المحققةو  الدخول الحقیقیةو 
وفي مسار حیاتهم الیومیة تظهر علیهم مؤشرات ، الذین لیس لهم ملف جبائي األشخاص -

   .تؤكد وجود مداخیل مخفیة هامة
 حققینالم األعوان إلىلك وباختیار مجموعة الملفات المراد التحقیق فیها تسند مهمة ذ      

  : ب األعوانقیق المحاسبي یقوم هؤالء دخطوات التو  نفس مراحل إتباعمع و ، المختصین
، هال التابعوهذا على مستوى المفتشیة ، سحب الملف الجبائي للمكلف المعني بالتحقیق- أوالً 

فحص مختلف الملفات الجبائیة  إمكانیة إلى إضافة، لفحص مختلف المعلومات التي یضمها
  2:ویكون فحص الملف الجبائي لغرض. المكلفالذین یعیشون مع هذا  لألشخاص

 ؛المحقق معهالعنوان الحقیقي للشخص و  اخذ فكرة عن الهویة- 
   ؛من وجود التصریحات السنویة للدخل التأكد- 

؛.....)المحالت التجاریة، المنقوالت، العقارات(استخراج مؤشرات تحدد حالة الذمة المالیة   - 
  ؛استغلت بطریقة صحیحةكشوفات الربط قد  أنمن  التأكد- 
البنكیة كشوفات الكان الخضوع للضریبة قد احتوى مجمل المداخیل وذلك بفحص  إنمراقبة - 

  .المكلفالمطلوبة من التصریحات  ونسخ
، وهذه الدراسة تسمح للمحققین باستخراج مجمل التناقضات بین المداخیل المصرح بها      

  .یقلمكلف الخاضع للتحقامعیشیة نمط وعناصر 

                                                             
1 - Circulaire N° 135/MF/DGI/DRV/2000 du: 15/02/2000. 

  .95-94:سھام كردودي، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، دار المفید للنشر والتوزیع، عین ملیلة ، الجزائر، ص ص -  2
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شعار بالتحقیق إلتسلیم اأو  بإرسالالجبائي جع ذ یقوم المراإ:المكلف بالضریبة شعارإ- ثانیاً 
، یوما للتحضیر 15 مهلة مع منحه، للمراجعة الجبائیةیعلمه فیه عن خضوعه ، المعنيللمكلف 

 إمكانیة، بشكل ضروري بعض العناصر مثل سنوات التحقیق وضحی أنیجب  اإلشعاروهذا 
یرفق  أنیجب ، اإلشعارتسلیم هذا أو  إرسالوعند ، .......ة بمستشار من اختیارهاالستعان

 O7BISمع تقدیم بطاقة المعلومات من  صنف مراجعةن للین بالضریبة الخاضعییثاق المكلفبم
 .ملئها على  هإجبار یملؤها المكلف مع مالحظة عدم 

 الجبائیةلمحقق فحص الوثائق بعدما ینهي ا :المعلومات من المصالح الخارجیة طلب- ثالثاً 
وكذا بعض المعلومات المقدمة ، األخیراستقاها من ملف هذا التي الخاصة بالمكلف بالضریبة 

العون  یلجأ، المركزیةو  من مصالح البحث عن المعلومات الجبائیة التابعة للهیاكل المحلیة
البحث عن  ألجل طرفهالخارجیة والمتمثلة في القوى المبذولة من  األبحاثبعض  إلىالمحقق 

التي منحها له  اإلداریةوذلك باستخدامه لحقوقه ، الجبائیةموجودة في الوثائق الالمعلومات غیر 
حیث یتصل بكل المؤسسات الخارجیة التي لها عالقة مع ، المشرع الجبائي كحق االطالع

  . في تحقیقه تفیده التي توضیحاتالمعلومات و الالحصول على  ألجلالمكلف 
على  له بناءاً یلتحدید مداخ، فحص كل الحسابات البنكیة للمكلف إلى المحقق لجأفی      

 إلىمتد ی أنلحسابات البنكیة یجب ا قبةمرا نأكما ، المعلومات المقدمة من المصالح البنكیة
  .الخ..... أقاربه، أوالدالذین یعیشون معه مثل  األشخاصجمیع 
اباته المالیة المتواجدة في العدید من المؤسسات كما یمكنه االطالع على مختلف حس      
التي قد  األسهممراقبة  إلى إضافةاالحتیاط و  الخزینة العمومیة الصندوق الوطني للتوفیر، كالبرید

  . المنقوالتأو  المتحصلة من جراء بیع العقارات األموالوكذا ، توجد في بعض الشركات
  : إلى أساساختلف المصالح السابقة الذكر تهدف المعلومات المجمعة من م أننالحظ  وأخیرا  
حصاءكشف  -     ٕ   .المالیةالحسابات  وا
الخ...أراضيالمكلف من منازل  لممتلكات ى معلومات تتعلق بالكلفة الحقیقةالحصول عل -      

، فحص الملف الجبائي وكذا المعلومات المحصل علیها إجراءبعد  :الشكلي میزانال إعداد- رابعاً 
  . تحتوي على مجمل المعطیات المتحصلة أولیةقق بوضع میزانیة حالم یقوم
في تحدید درجة صدق التصریحات الجبائیة عن طریق عمل   أوليهذه المیزانیة لها دور       

  . غیر مصرح بها مداخیلال إظهارمقاربات شكلیة مع بعض المعلومات المتحصلة من اجل 
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 أخرىومن جهة ، المتاحات من جهةو  تغییرات الذمة مراقبةهدفها الثاني فیتمثل في  أما      
  .قروض الحسابات المالیة

  : طریقة السیر المتبعة من اجل الى جعتعمل على توجیه المرا وأخیرا      
  ؛ المعلومات المتحصل علیها إتمام - 
   ؛الناقصةاكتشاف المعطیات  -
   .عملیات البحثتوجیه  إعادة -

  المعمق تحقیقال عملیة سیر: الثاني الفرع
عداد المیزان الشكلي       ٕ  تأتي، للتحضیروبانتهاء المدة المحددة ، بعد المرحلة التحضیریة وا

تتم في  إال في حالة طلب المكلف أن .في مقر مؤسستهتجرى  عملیة التحقیق المعمق التي
ویده باستدعاء المكلف المعني بالتحقیق لتز  حققحیث یقوم الم، مصالح اإلدارة الضریبیة

 .حیازتهااألخرى التي من الممكن  البریدیة وكذا جمیع الحسابات، بكشوفات الحسابات البنكیة
في حوار مع هذا األخیر لیبین له أن  حققالم دخلیوبعد تسلیم هذه الحسابات من قبل المكلف 

  : وفي كل الحاالت فانه ملزم ب، التحقیق نابع من ضرورة توضیح وضعیته الجبائیة
، یترك الحوار یسیر أنو ، یناقش بسرعة المشاكل التقنیة المتعلقة بفحص ملفه الجبائين ال أ -

  .تهیئة جو من الثقة معه تفادي إثارتهو  إذ یترك له كامل الحریة في الكالم
  .استقبال كل المعلومات الضروریة المقدمة من طرف المكلف -
  .خالل المقابلة معهتقدیم توضیحات  إلىالتحلي بالصبر مع المكلف دون دفعه  -
  .والتي توحي بأنه على درایة معمقة بملفه، عدم الكشف بسرعة عن المعلومات المتوفرة لدیه -

 كشوف الحسابات یقوم بفحصها وتحلیلهاو  على مختلف المعلومات حققوبحصول الم       
 .األخطاء المرتكبةو  لفاتابهدف استخراج المخ المكتتبة مقارنتها مع التصریحاتو 
المداخیل المحققة من قبل  تشكیل إعادة إن :إعادة تكوین األسس الخاضعة للضریبة- والً أ

نتیجة استغالل المعطیات المتعلقة بوضعیة الذمة المالیة وعناصر مسار  تكون، المكلف
عادة بها غیر المصرح مداخیلبهدف كشف ال، معیشته ٕ یقوم حیث ، ةللضریب إخضاعها وا
  :یلي ماب المحقق
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تتم بطرق  أنوهذه العملیة یمكن  :التقییم لممتلكات ونفقات المكلف تحت المراقبةعملیة  -1
، منها لمبلغ الحقیقيلوجودها دون إمكانیة االستعالم أو  مختلفة بسبب غیاب وثائق اإلثبات
  : المعاییر المحددة في الجدول التالي إلىولتقییم هذه العناصر یجب الرجوع 

  ة تقییم عناصر مسار الحیاةیوضح طریق ):1- 3(الجدول رقم
  طریقة التقویم  بیان العناصر

  العقارات
  المحل شهرة

  
  المنقوالت
  األسفار

  النفقات الیومیة+الصیانة العائلیة
  المخزونات

  المماثلة مواد مع مقارنة المحدد السعرأو  الفاتورةمبلغ 
  المأخوذ من قبل المصالح الجبائیةو  المبلغ المعاد تقییمه

  )األسعارو  یممصالح التقی(
  القیمة الحقیقیة

  جزافیا المبلغ یحدد 
  یحدد المبلغ جزافیا بعد المحاورة مع المكلف

  االحتفاظ بما هو مسجل في المحاسبة
La source: Acte de séminaire de formation, VASFE, MF, DRI, DIW, de Blida, Octobre 

 إلى حققاذ یلجا الم، ات المالیة للمكلفونعني بها مراقبة التدفق :تحلیل الحسابات المالیة-2
والنتائج ، مقارنة الكشوف البنكیة مع المداخیل المصرح بها لتحدید رصید المیزان النقدي للمكلف

  .جمعها فیما بعد في میزان الخزینة الذي یشكل وسیلة تقنیة شاملةیقوم بالمتحصل علیها 
ح لإلدارة ضمان أن السیولة المستعملة من إن دراسة المیزان النقدي یتی :المیزان النقدي -2-1

طرف المكلف خالل فترة المراقبة ال تفوق تلك التي من الممكن الحصول علیها خالل نفس 
  .ویتجسد هذا المیزان في مقارنة السیولة المتاحة مع السیولة المستعملة، الفترة

ذا كان المكلف ال یدفع و    ٕ اقتطاعات ببالموازاة  یامهقالشیك مع عدم  بواسطة نفقاته المعیشیةا
.مخفيمن مصدر بإمكانه الحصول على مبالغ  هفان، تغطیة نفقاته الیومیةلنقدیة كافیة   

إن میزان الخزینة یتیح تحدید المبلغ  :Balance de Trésorerieمیزان الخزینة  -2-2
لف الحصول یساوي لتلك المصادر التي من الممكن للمك، اإلجمالي للنفقات خالل فترة المراقبة

الن هذا المیزان یجب أن یحتوي على جمیع التحصیالت والنفقات ، علیها خالل نفس الفترة
وبالتالي ، وكذا األشخاص الذین یعشون معه مراجعةالمحققة من طرف المكلف الخاضع لل

یشكل دلیل على وجود دخول و  یسمح لنا أن نأخذ بعین االعتبار عدم التوازن الذي لم یفسر
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 ومنه العمل على إخراج االختالفات الموجودة بین المتاحات المستخرجة. بها غیر مصرح
  .1المتاحات المستعملة و 
وهي تضم كل المبالغ التي یمكن للمكلف الحصول علیها :المتاحات المستخرجة -2-2-1

  :2وتشمل جعةخالل فترة المرا
دخار المفتوحة باسم ومختلف دفاتر وحسابات اال، البریدیةأو  رصید الحسابات البنكیة -أ

  .باسم أفراد عائلته الذین یعشون معه عند فترة التحقیقأو  المكلف
بالدفع أو  غیر التجاریة المستعملة نقداأو  تغیرات حساب المستغل في المؤسسات التجاریة -ب
  .ألفراد عائلتهأو  لغالشخصیة للمستأو  البریدیةأو  الحسابات البنكیة إلى
ني الشخصیة ومجموع المبالغ المتحصل علیها من سعر البیع والتي تظهر التنازل عن المبا -ج

  . داخل ملف المكلف الخاضع للتحقیق المتضمنةغالبا على كشوفات التسجیل 
قدم المكلف الوثائق یشرط أن ، یمكن استبعادها، األشیاء الخاصة، الذهب، بیع المعدات - د

  .الثبوتیة الالزمة
بتقدیم ، من القروض الشخصیة والتي یتم قبولها یجب التحقیق فیها المبالغ المتحصل علیها -هـ

  .تصریحات التسلیف أو  العقود
یمكن أن یتم قبوله في المتاحات المستخرجة ، إعادة تسدید القرض المتفق علیه من األفراد -و

  . إذا كانت كل اإلثباتات المقدمة على تصریح العقد صحیحة
مل كل المبالغ المنفقة من طرف المكلف على مستواه وتش:المتاحات المستعملة-2-2-2

  :المتحصل علیها ومن بینها للمتاحات فهي تكون الوجه المقابل، المعیشي
  . الحساب الجاري المفتوح باسم المكلف وأفراد عائلته، رصید الحسابات البنكیة -أ 
  .المساهمات داخل المؤسسة-ب
  .لالماكنالتوسعة أو  إعادة البناء أشغال، الشخصیةتهیئة المباني و  مصاریف الصیانة -ج
وكذا ، یشغلهالمصاریف المستعملة بشكل فردي من طرف المكلف لغرض المحل الذي  - د

  .یمتلكهااإلقامة الثانویة التي 

                                                             
1 - MAX. Artuso, vérification fiscale de l’entreprise, édi on Foucher, Paris,2000, P: 34. 

، التسییر وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة، االقتصادیة العلوم في منشورة غیر ماجستیر مذكرة، الضریبي النظام في الجبائیة الرقابة، محمد طالبي -  2
 .123:ص، 2001/2002، الجزائر جامعة
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مصاریف البناء ویجب الفحص بدقة لشهادات التسجیل الموجودة داخل  أوحیازة المباني  - هـ
ن أن یكون قد حاز على أشیاء تتعلق بفترة غیر معینة ألنه یمك.الملف الخاضع لتحقیق

  . م خالل فترة التحقیقتوالتسدید ، بالتحقیق
تسدید ، إعادة تسدید القروض، عوائد الریوع والمعاشات، القروض المتفق علیها مع الغیر - و

كل هذه المصاریف ، مؤونة غیر متفق علیها، غرامات، تعویض عن الخسائر، عالوة التامین
  .لكي یتم قبولها في المتاحات المستعملة، عقودو  ب تبریرها بوثائقیج
إن مصاریف مسار الحیاة یجب أن تحدد وتقیم مع المكلف إال إذا رفض التعاون وهنا یتم      

وهي نقطة ضعف بالنسبة إلیه الن هذه المصاریف تكون حسب . تقییمها بصفة تقریبیة
  .االجتماعیةالوضعیة 

المتاحات و  مقارنة المتاحات المستخرجة نتیجةحظ إن میزان الخزینة ما هو إال أخیرا نال       
إال ، هذا األخیر ال تكون له أي داللة. والذي یظهر في شكل رصید الحساب المالي، المستعملة

ألنه ، إذا كان رصیدا دائنان وهو ما یعني أن المتاحات المستعملة اكبر من المتحصل علیها
  :1رنة یمكن أن نواجه ثالث حاالت وهيبنهایة هذه المقا

  ؛لیست لها ایة مالحظات اإلدارةومنه ، المتاحات المستعملة= المتاحات المستخرجة  
  سوء  إلىاذن هناك فائض یمكن ان یرجع ، المتاحات المستعملة> المتاحات المستخرجة

  ؛تقییم النفقات
  المتاحات المستخرجة  وفي هذه الحالة ، ك نقصوبالتالي هنا، المتاحات المستعملة

  .إال إذا أتى المكلف بتبریرات كافیة، هذا النقص  للضریبة جعالمرایخضع 
  : هماو  جد نوعین من میزان الخزینةیو : أشكال میزان الخزینة-2-3
غیر تجاریة أو  یستعمل عندما یمارس المكلف نشاطات تجاریة :2المیزان الخاص-2-3-1

وتطبق ، اد الخزینة الخاصة عن الخزینة المتعلقة بنشاطهوالتي من الممكن إبع، بشكل فردي
وهذا ، أیضا عندما نرید تقدیم میزان المتاحات الخاص بالمسیرین والشركاء الرئیسیین للمؤسسة

التحصیالت الممارسة من قبل المعني في و  دون إضافة لتحركات هذا المیزان االقتطاعات
  . 3استغاللهأو  تجارته

                                                             
1 -Claude Laurent, Op.cit, p:42. 

  .08أنظر الملحق رقم  -  2
3 - CASIMIR J. P, Op. cit, p: 238. 
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على غرار المیزان الخاص ففي حالة : 1)الصندوق اإلجمالي(جمالي المیزان اإل -2-3-2
فانه یجب ، غیر التجاریةأو  عدم التمكن من فصل الخزینة الشخصیة عن الخزینة التجاریة

ویتعلق األمر بالحاالت التي تكون فیها ، المیزان اإلجمالي إلىاالستناد و  الرجوعحققین على الم
  . غیر قابلة للتحدید رقمیا بصفة دقیقةمبالغ االقتطاعات والتحصیالت 

   ؛األرباح  والمداخیل محددة جزافیا -
  . المحاسبة غیر ممسوكة بطریقة جیدةأو  غیاب المحاسبة- 

، أو في هذه الحاالت من الصعب معرفة تحركات رؤوس األموال الموجهة نحو المؤسسة      
الذي یبین المتاحات ، التجاریة إال انه من الضروري تقدیم حساب الخزینة، اآلتیة منها

  .المستخرجة من خالل ممارسة نشاط المؤسسة
في حالة جمع المحقق عدة عناصر تثبت إن المكلف :التبریراتو  طلبات التوضیحات: ثانیاً 

عدة نقاط أو  یمكنه طلب توضیحات وتبریرات لنقطة، یحقق مداخیل  مهمة مقارنة بما صرحه
  .وما حققه من موارد ونفقاتحول ما صرح به المكلف كضریبة 

  . تلتمسها اإلدارة لرفع الشك عن كل غموض في التصریحات: طلب التوضیحات -1
كما أن ، لف تقدیم شروحات وافیة حول النقاط الغامضة المطلوب توضیحهاكویجب على الم  

ة في حالو  .یوما للرد على هذه الطلبات 30المحقق ملزم بان یوضح للمكلف بأنه لدیه مهلة 
  .طریقة التقدیر الجزافي إلىالجبائي اللجوء  حققغیاب اإلجابة من قبل المكلف یمكن للم

  :حیث تلتمسها اإلدارة من المكلف في إحدى الحاالت التالیة: طلب التبریرات -2
إلدارة عناصر تثبت أن المكلف یتمتع بمداخیل هامة مقارنة مع تلك المصرح ل حین تتوفر -
  .ابه
   ؛یته الجبائیةفیما یخص وضع -
، فوائد التامین، معاش غذائي( فیما یخص التكالیف التي تم خصمها من الدخل اإلجمالي  -

  ....). ضمانات العقارات، رحالت سیاحیة

عداد التقریر النهائي بالنتائج غیلتبلا -الفرع الثالث ٕ  من عملیة التحقیق حققبعد انتهاء الم: وا
ما قبوله ألسس فرض الضریبة المصرح بها من قبل إ، نتیجتین إلىالمقارنة قد یتوصل و 

إن ما صرح به ، رفضها إذا علم، أو ومن ثم علیه إشعار هذا األخیر بغیاب التقویم، المكلف
                                                             

  .09أنظر الملحق رقم  -  1
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فیقوم بإعادة تكون المداخیل التي بحوزة هذا المكلف ، وغیر مطابقة للواقع، كمداخیل لیس حقیقة
وطرق إعادة تكوین أسس ، لذین یعیشون معهاألشخاص او  وكذا تلك المحققة من قبل أوالده

  : اإلخضاع كما سبق الذكر تتغیر حسب الحالة المقدمة والتي تتلخص في
  .التسعیر التلقائي إجراءأو  التقییم الجزافي إلىاللجوء ، تقدیم میزان الخزینة -

 بإبالغ المكلف المحقق في وضعیته حققوبعد إعادة تكوین أسس اإلخضاع یقوم الم      
مفصال بأرقام وجداول بكیفیة االشعار ویجب أن یكون ، المتوصل إلیها تحقیقالجبائیة بنتیجة ال

 مهلةمع منحه ، قبولهأو  حتى یتسنى له الرد علیها بمالحظاته المتخذة تسمح له بفهم التقویمات
  :أساسا على ما یلي هذا اإلبالغ ویجب أن تحتوي .یوما 40
  ... ).. تصریح خارج اآلجال، عدم التصریح(الملف الجبائي  النقائص المكتشفة عند فحص  -
عدم التوافق المالحظ مابین الدخول المصرحة وتلك المعاد تشكیلها مع إظهار مصدر  -

  .وطبیعة المعلومات المستغلة
  .طریقة وكیفیة التقییم والتسویات المقترحة -

وفي كلیهما یكون ، رنا سابقاشكما أ وبانقضاء اجل الرد هناك حالتین یمكن حدوثهما      
  .المحقق ملزما بإعالم المكلف عن طریق اإلبالغ النهائي الذي یكون مفصال بشكل جید

الذي ، وأخیرا یقوم بإعداد التقریر النهائي للتحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة      
م بإرسال نسخ منه ثم یقو ، یحمل جمیع المعلومات والمالحظات المسجلة حول عملیة التحقیق

  .  لثالثقیق المحاسبي في المبحث ادكما سبق الذكر من خالل الت، الجهات المعنیة إلى

  للمعامالت العقاریة اإلجراءات العملیة للمراجعة الجبائیة :ثانيالمطلب ال
مراجعة الجبائیة إن مراجعة أثمان المعامالت العقاریة المصرح بها تشكل أحد أهم أدوات ال     

وللتذكیر فإن هذه المراجعة كانت ، ل المفتقدة للخرینة العمومیة في هذا المیداناسترجاع األو  في
المؤرخ  93-273تتم بناء على األثمان المحددة في المرسوم التنفیذي رقم ) 2000(قبل سنة 

 : والتي كانت تخص تقویم المعامالت التالیة 10/11/1993في 
  .مراقبة المداخیل العقاریةو  ر المبنیةالعقارات غی، العقارات المبنیة- 

     مراجعة أسعار المعامالت العقاریة: الفرع األول
كان أهمها ، نقائص عدیدة السابق وجدت اإلدارة الجبائیة في تطبیق هذا المرسوم      

ومن جهة ، وتارة أخرى یكون سلبیا من جهة، فتارة یكون إیجابیافي عملیة التقویم التناقض 
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عجزت المصالح الجبائیة عن ، السوق العقاریة في الجزائر عرفت تطور ملحوظا أخرى فإن
ولمعالجة ، مما حرم في نهایة المطاف الخزینة العمومیة من مصادر تمویل إضافیة، مسایرته

واستبدالها  93-273 هذه الوضعیة ارتأت اإلدارة العدول عن األثمان المحددة في المرسوم
  .1)2000(وهذا في قانون المالیة لسنة ) La valeur vénale(ة بالقیمة العقاریة السوقی

القیمة العقاریة هي قیمة العقار في السوق " valeur vénale ": مفهوم القیمة العقاریة- أوالً 
   2"یباع به هذا العقار في السواقأو  أي الثمن الذي من الممكن أن یشترى

  في السوق بین البائع والمشتري الخاضع لقانون إذا فالقیمة العقاریة هي الثمن المتفاوض علیه  
وكذا ، مع األخذ بعین االعتبار العناصر المادیة والعوامل القانونیة للعقار، العرض والطلب

  .المحیط االقتصادي المتواجد فیه
المواد المستعملة في ، وضعیة العقار وقابلیته للتوسع، هي المساحة: العناصر المادیة للعقار-1

  .الخ ..البناء
  .فرديأو  جماعي، غیر مستأجر، مستأجر: حالة استغالل العقار :العناصر القانونیة-2
  .مرتبط بدرجة التطور االقتصادي للمكان المتواجد فیه العقار: المحیط االقتصادي-3

من أجل إنشاء اإلطار المرجع :"Le Cadre Référentiel":إنشاء اإلطار المرجع- ثانیاً 
ئمة عن طریق التسجیل لكل المعامالت العقاریة من أجل استخراج القیمة ینبغي المتابعة الدا

، وكل المعلومات ینبغي أن تكتمل انطالقا من معطیات حقیقیة من طرف الوكاالت، السائدة
  :ویمكن حصر هذه المعلومات كاآلتي، الدواوین التي تنشط في هذا المجال، المؤسسات

الخاصة التي تنشط في مجال أو  لمؤسسات العمومیةالمبیعات المحققة من طرف الهیئات وا-
الصندوق الوطني ) EPLF(مثل مؤسسة ترقیة السكن العائلي ، بناء وبیع األمالك العقاریة

المرقین العقاریین ،)OPGI(التسییر العقاريالترقیة و  ودیوان)CNEP(للتوفیر واالحتیاط 
  .خصوصا من طرف إدارة أمالك الدولةالمبیعات الناتجة عن البیع بالمزاد  إلىإضافة ،الخواص

والموجهة أساسا لإلدارات والدواوین والهیئات العامة ، المعامالت المحققة من طرف الخواص-
  .حد ما إلىالتي یفترض أن تكون أسعارها حقیقیة 

على المستوى ، والتهیئة والسكن، األثمان المستعملة من طرف اإلدارة المكلفة بالعمرانأو  القیم-
  ).جماعيأو  فردي(، )أي ثمن المتر المربع من العقار المبني(لي المح

                                                             
  ). 2000(من قانون المالیة لسنة ) 2(و) 1(أنظر المادتین  -1

2- Dictionnaire fiscale, édition groupe-revue judiciaire 2001. P. 1057. 
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 .اإلشهار الخاص، أو دوریا في الصحافة االمعلن عنهو األثمان المطبقة من الوكاالت العقاریة -
  .البلدیاتأثمان التنازل عن العقارات المطبقة من طرف وكاالت التسییر العقاري في -

تسمح لها بإنشاء إطار مرجعي  خاصة بكل مدیریة والئیةلإلشارة أن هذه المعلومات       
  :كما هو موضح في الجدول التالي لمحلیةالألثمان المطبقة على كل المعامالت العقاریة 

  في بلدیة مقر الوالیة ر المربع الواحد لعقار مبنيتیبین ثمن التنازل عن الم ):2-3(الجدول رقم
 الهیئة
  

  )شقق(عقار جماعي   عقار فردي
Standing 

élevé 
Standing 
Amélioré  

Amélioré  économique   

التسییر العقاري الترقیة دیوان -
O.P.G.I  

مؤسسة ترقیة السكن العائلي -
E.P.L.F  

  مرقون خواص-
  مرقون آخرون-
  أمالك الدولة-

31.346  
  

37.200  
  

41.540  
40.723  
35.000  

  

25.600 
  

31.000  
  

36.220 
33.470 
31.000 

  

18.600  
  

20.520  
  

19.00  
20.770  
17.000  

  
  

15.000  
  

16.000  
  

16.900  
18.000  
15.000  

  

  2م 16.180  2م 19.178  2م 31.458  2م 37.161  القیمة المتوسطة-
Fourchette V-max. 
 
Fourchette V-min. 

37.161 
32.300  

31.458  
27.355  

19.178  
16.680  

16.180  
14.107  

Source: Circulaire n° 812 M.F./D.GI/  du 21 juin 2001. 

التي حددت ، 1)140(رقم  للمنشورغیر أنه ولترتیب المناطق یجب أن یكون مطابقا       
كیفیة التنازل أو  عدة أصناف بغض النظر عن طبیعة إلىالمنطقة الواحدة ثم قسمت العقار 

  :ما یلي إلىویمكن تقسیم المناطق  ..).تبادل، قسمة، هبة، بیع(، عنه
  "zone résidentiel et centre ville": ركز المدینةم –منطقة سكنیة -
  ."zone périphérique"منطقة الضواحي -
  "zone de grand éloignement"عن المحیط العمراني  ةمنطقة بعید-

  : أنه في كل منطقة یمكن ترتیب العقار حسب الصنف الذي ینتمي إلیه أي حیث
                                                             

1- Circulaire N°: 140 M F/D G I /DOF. du 23-05-95. 
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  .شقق موسعة، سكنات فریة، فیالت-
  .شقة من النمط االجتماعي، شقة من النمط الموسع، عیةشقة نصف جما-
 .قطع أرض معدة للبناءو  ذات استعمال مهنيأو  محالت تجاریة-

  تنفیذ برنامج المراجعة العقاریةو  إعداد: الفرع الثاني
الجبائیة  مراجعةإن برمجة المعامالت المهمة یتم من طرف مصالح ال:إعداد البرنامج-أوالً 

   1:كز على العقارات التالیةالمحلیة التي ترت
  .المحالت التجاریة-
  ).فیالت(سكنات فردیة -
  .2م 300قطع أرضیة تقع في مناطق سكنیة تتجاوز مساحتها -
  . 2م 100شقق ذات مساحة كبیرة تتجاوز مساحتها -
  .التنازل عن الحصص االجتماعیة واألسهم-

یتم ، الجبائیة لكل ثالثي مراجعةلح البعد إنجاز البرنامج من طرف مصا: تنفیذ البرنامج-ثانیاً 
المدیریة العامة  إلىالمدیریة الجهویة ومن ثم  إلىتأشیرته من طرف المدیر الوالئي ویرسل 

ونظرا لحجم المعامالت الكبیر فإن مصالح ، وما یمكن مالحظته في هذا اإلطار، للضرائب
شاملة على هذا الحجم  راجعةمالجبائیة على المستوى المحلي قد ال تستطیع إجراء  مراجعةال

وما یمكن مالحظته على البرامج ، فقد الخزینة العامة المبالغ إضافیة إلىككل مما یؤدي 
   2: المحلیة النقائص التالیة

  .نقائص ناتجة على االختیار السیئ للقضایا-
  .في اختیار القضایاوالشفافیة أحیانا غیاب الموضوعیة -

التنازل عن الحصص االجتماعیة واألسهم الزالت خارج دائرة من جهة أخرى فإن و  هذا من جهة
  .المراجعة مما یفقد الخزینة مبالغ إضافیة أخرى

وضعت المدیریة العامة للضرائب رزنامة سیر عملیات البرمجة ، وقصد معالجة هذه النقائص
  :التالي كما هو موضح في الجدولوالتنفیذ 

  
  

                                                             
عة الجزائر، ملیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جاك، -غیرمنشورة-رسالة ماجستیردور المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب الضریبي، بوعالم ولهي،  -1

 .--:، ص2004
2- Note N° 2418 /M F/D G I/D R V/S D N P/ B2 / Du 21.12.2002. 
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  برمجة والتنفیذیوضح سیر عملیات ال ):3-3(رقم الجدول 
  سیر عملیات البرمجة والتنفیذ  الفترات

  الفترة األولى
  

  الثالثي األول

  استقبال واستغالل العقود المسجلة خالل الفترة-
  تحضیر برنامج الثالثي الثالث-
  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر-

  الفترة الثانیة 
  لثالثي الثانيا

  استقبال واستغالل العقود خالل الفترة-
  تحضیر برنامج الثالثي الرابع-
  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر-

  الفترة الثالثة
  الثالثي الثالث 

  استقبال واستغالل العقود خالل الفترة-
  )1+ن(تحضیر برنامج الثالثي األول من السنة -
  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر-

  الفترة الربعة
  الثالثي الرابع

  خالل الفترة استقبال واستغالل العقود-
  )1+ن(تحضیر برنامج الثالثي الثاني من السنة -
  متابعة وتنفیذ البرنامج المسطر-

  

  .مدیریة البحث والمراجعات، المدیریة العامة للضرائب: المصدر

في غیاب اتفاق واضح بین المكلف واإلدارة : دور لجنة المصالحة والتوفیق الوالئیة - ثالثاً 
تلجأ اإلدارة  وفي حالة عدم إذعان المكلف، قیة للعقار المبلغة لهالجبائیة حول القیمة السو 

  .1الوالئیة قیفالتو أو  لجنة المصالحة إلىإجراء آخر أال وهو االحتكام  إلى الجبائیة
كان دور هذه اللجنة یتمثل في مراقبة مدى احترام اإلدارة ، 31/12/99غایة  إلىلإلشارة أنه 

) 2000(غیر أنه وابتداء من سنة ، مكلف في هذا اإلطارللنصوص والتخفیضات الممنوحة لل
برازأصبح لهذه اللجنة دور یتمثل في تحلیل  ٕ عطاء اقتراحات بخصوص القیمة السوقیة ، وا ٕ بل وا

 2المعتمدة من طرف اإلدارة
  
  
  
  

                                                             
  .18:ي،  من قانون اإلجراءات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، ص-و-ه-د-ج- ب-أ-2مكرر 38دة أنظر الما-1

2- Hachemi Achouri, Fiscalité immobilière, mémoire de fin d'étude 3 éme cycle spécialisé, I.E.D.F, 2001. P: 72. 



 صالح الضرائب في الجزائرلمراجعة الجبائیة المطبقة من طرف مواقع ا: الفصل الثالث
 

204 
 

  :الفصل خالصة
 يف ةالضریبی ةلتحسین مستوى الحصیل منتهجة طریقة أهم أن إلى الفصل هذا في خلصنا      
جبائیة ال اإلدارة لدى المستخدمة الوسائل أهم من باعتبارها، الجبائیة مراجعةال هي الجزائر
  صحة من التأكد دفبه، بالضریبة للمكلف منح الذي التصریحيالجبائي  للنظام كمقابل

الجبائیة لتصریحات امراجعة  إطار في منها المتهرب المبالغ واسترجاع تصریحاتال ومصداقیة
 .المكلفین
 اإلطار تأسیس على الجبائي المشرع عمل، الجبائیةالمراجعة  أهداف تحقیق ولمحاولة      

 إلدارة المخولة بالسلطات بدءا والمكلفجبائیة ال اإلدارة بین العالقة تنظیم خالل من لها القانوني
 المشرع عمل كما، لها الحسن السیر اجل من المكلف والتزامات حقوق إلى ووصوال الضرائب

 .الجبائیة اإلدارة مصالح بین المهام تقسیم خالل من لها التنظیمي اإلطار توفیر على أیضا
 )داخلیة(مراجعة أولیة : قسمین إلى تقسیمها تم فقد الجبائیة مراجعةال نمط یخص فیما أما      
والمتمثلة  )خارجیة(مراجعة معمقةو ، المكلف طرف من المقدمة التصریحات صحة من للتأكد

المكلفین  محاسبة بفحص خاصال والتدقیق المصوب في المحاسبة المحاسبي قیقدالت :في
 الشاملة الجبائیة الوضعیة في المعمق والتحقیق، المنتمین للنظام الحقیقي لفرض الضریبة

مراجعة  إلى إضافة، الطبیعیین للمكلفین اإلجمالیة الجبائیة الوضعیة في بالتحقیق الخاص
  .المعامالت العقاریة

  فاهدلهما نفس األ المعمقةاألولیة و  الجبائیةالمراجعة  نوعي أن یمكن التأكید على، وعلیه      
 الجبائیة اإلجراءات فيعلى الرغم من اختالفهما ، ةالضریبی ةتحسین مستوى الحصیلبخصوص 

 من حیث نوع، أو )معنويأو  طبیعيشخص ( المكلف طبیعة حیث من اً سواء، لذلك المتخذة
 .المدقق بشأنها بةالضری

 



 

 

 

 

  

  

الفصل      
 الرابع
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  : تمهید
من أجل معرفة مدى فعالیة أسالیب المراجعة الجبائیة المطبقة من طرف مصالح       

 المردود أرقام عند الوقوف یجب، ى الحصیلة الجبائیةالضرائب في الجزائر في تحسین مستو 
ومدى مساهمته في كل صنف من أصناف المراجعة الجبائیة  تطبیق عن الناتج المالي

الناتج عن المراجعة  ومدى مساهمة المردود ،الحصیلة اإلجمالیة للمراجعة الجبائیة من جهة
 وتحلیلها النتائج إظهارعن طریق  وذلكالجبائیة في تحسین الحصیلة الجبائیة اإلجمالیة، 

 مكامن الخلل اكتشاف نستطیع التقییم هذا خالل منو  ،وغیرها البیانیة التحلیل أدوات باستخدام
ظهار و  تجنبهاأو  تداركها وكیفیة ٕ  . تثمینها یمكن وكیف اإلیجابیاتا
ذا      ٕ  من كافیة یرالجبائیة تبقى غ اإلدارة طرف من المقدمة اإلحصائیة كانت المعطیات وا
ح الجبائي في اإلصال بعد ما لسنوات أصنافها بمختلف الجبائیة للمراجعة حقیقي تقییم أجل

 من الفصل هذا في مناقشته سیتم ماهو و  ،الشواهدو  الحقائق بعض تبرز بالمقابل نهافإالجزائر، 
   :التالیة المعطیات خالل

  ؛تقدیم اإلطار التنظیمي لإلدارة الجبائیة في الجزائر في المبحث األول -
في  )2015-2000(الفترة خالل المراجعة الجبائیة  بنیة حصیلةوتقییم تحلیل دراسة و  - 

  ؛المبحث الثاني
 ةلمراجعة الجبائیة في تحسین مستوى الحصیلامساهمة فعالیة مردود وتقییم تحلیل و  دراسة- 

  ؛في المبحث الثالث )  2015-2000( خالل الفترة  ةالضریبی
الجبائیة في تفعیل دور المراجعة ل األطر العملیة المقترحة فیتناول بالدراسة بحث الرابعملا أما -

  .الجزائر
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  في الجزائر الجبائیةإلدارة اتقدیم  :المبحث األول
 فرض تتولى التي فهيجبائي، ال قانونال ألحكام المنفذة السلطة الضرائب إدارة تعتبر           

 علیهو  القانون، تطبیق دفبه التفسیریةو  التنفیذیة التعلیمات تصدر أن ولها وتحصیلها، الضریبة
 إیاها خولها التي السلطة خالل من فلكالم على المستحق المقدار وتحصیل بالربط تقوم فهي

 اتهسلطا وتوسیع مهامها،و  حجمها في عالتوس أجل من به مرت الذي التطور بعد القانون
 .اتجاهه

 تطورهاو جبائیة ال اإلدارة مهو مف :المطلب األول
  جبائیةال اإلدارة مهو مف:األول الفرع

 فقد الضرائب، جمیع القانون اهأناط التي للجهة المختلفة المسمیات في تداخل هناك      
 جمیع تتبع التي الضرائب مصالح ابه ویقصدجبائیة ال اإلدارةأو  الضرائب مصلحة علیها یطلق

 تنفیذ على تقوم التي وهي ،المالیة لوزارة الجغرافیة واإلداریة الفنیة داریةاإل وتقسیماتها فروعها
 المختلفة بأنواعها الضرائب تحصیل دفبه وأحكامها نصوصها وتطبیق جبائیةال التشریعات

 .مومیةالع للخزینة توریدهاو 
 ذلك سالمة من والتحقق جبائيال التشریع بتطبیق المكلف الجهاز الضرائب إدارة وتشكل      

 باإلضافة أخرى، جهة من بالضریبة المكلفین حقوقو  جهة، من الدولة لحقوق حمایة التطبیق
 .1الضریبي النظام كفاءة تحسین قصد جبائیةال التشریعاتو  التعدیالت اقتراح إلى
 القانونیة بالشرعیة یتمتع الذي الفني الجهاز ذلك هي الضرائب إدارة فإن آخر وبمعنى     

 النظامو  بالضریبة المكلفین بین وصل كهمزة ویعمل جبائيال التشریع تنفیذ مسؤولیة یتحمل الذيو 
 .الضریبي

على  تقومها باعتبار  الجبائي لإلصالح محركو  أساسي عامل تذا جبائیةال اإلدارة وتعتبر      
 قادر غیر وحده الجبائي فالتشریع ا،به المكلف وتحسیس اإلجراءاتو  التشریعات مختلف تطبیق
  .الكفاءة من عالیة بدرجة تتمیز جبائیة إدارة تتوفر لم ما الجبائیة السیاسة أهداف تحقیق على

  
  
  

                                                             
  .291: ص بیروت، ، 01ط النشر،و  للطباعة الخلدون دار ،المضافة القیمة على الضریبة قطیش، الرؤوف عبد -  1
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 الجبائیة اإلدارة تطور:الثاني الفرع
ّ في الجزائر نالحظ         ففي مهامها، فيو  حجمها في كثیرا تطورت الضرائب إدارة أن

 ائبالضر  بتحصیل یختصون الذین جبائیةال اإلدارة موظفي من المئات بعض نجد كنا الماضي
فقد ازداد   الیوم أما تذكر، ال ضئیلة ضریبیة حصیلة یجمعوا لكي الشبابیكو  األبواب على

 مستوى في فقط ینحصر الجبائیة اإلدارة دور یعد لمو  باآلالف تقدر التي بالكثرة عددهم، فهم
نماو  الدولة ضرائب ٕ  الدولیة المنظمات انتشار حیث الدولیة الضرائب إلى الدور هذا یتعدى ا

 اإلداریة األجهزة بین االختصاصات تنازع إلى أدى الذي األمر الجنسیات، المتعددة الشركاتو 
في هذا و   .تطورها بضرورة ما أدىهو و  العامة المصلحة ضیاع علیه یترتب مما المختلفة
  .مرحلتین عرفت الجزائر في الضرائب إدارة أن نجداإلطار 

 1992 سنة قبلجبائیة ال اإلدارة:أوال
 اإلمكانیات في نقصال عن الناجم بالضعف خالل هذه المرحلة  جبائیةال اإلدارة تمیزت      
 اإلمكانیات فنقص ،المستوى دون كانت التي المادیة الوسائلو  اإلمكانیات كفایة وعدم البشریة
 .الكیفي الجانبیغطي  اآلخرو  الكمي الجانب یغطي أحدهما مظهرین في ضعفها جسدت البشریة

مكاناو  ةاإلدار  هذه وظائف بین التكافؤ عدم یتمثل في: الكمي الجانب-1 ٕ  أنّ حیث  البشریة اتها
 عددفي  الكبیر النقص في تكمنتطور اإلدارة الجبائیة  ما حد إلى تعرقل التي الجوهریة المشكلة

   .هذه األخیرة علیهم تتوفر الذین اإلطارات
 الهجرة إلى األولى بالدرجة الكفاءة نقص في الرئیسي السبب یرجع: الكفاءة جانب من-2

 لإلدارة تام شللو  تعطل إلى أدى الذيو  ،االستقالل فجر االستعماریة لإلطارات الجماعیة
 خاصةو  ،التسییر من األدنى الحد توفیر الواجب من كان ولما االت،لمجا شتى في الجزائریة

 الخبرة قلیلي بموظفي الشاغرة المناصب شغل استوجب والمالي، التنظیمي بالجانب المتعلقة تلك
 .نسبیاً  العامل هذا یبقى لكنو  اتهفعالیا على الوقت بمرور سلبا انعكس مما التأهیل،و 

ّ  كما        في مناصب لتقلید اإلطارات من عدد استلزم 1985 سنة الفرعیة المدیریات إنشاء إن
ّ  غیر المكاتب ورؤساء المدراء بنواب الخاصة المناصب كتلك األهمیة غایة  تم اإلطارات هذه أن

 أعوان طرف من رهایتسی إلى أدى الذي األمر ات،اضوالقب المفتشیات مختلف من ابهاستقطا
 للجبایة األساسیة القواعدب  درایةال إلى یفتقرون إذ ؛الالزمة الخبرةو  التأهیل یملكون ال إداریین

 األوعیة وتحدید مراجعةال عملیات ألن نظراً  الخطورة بالغ أثر له كان المحاسبة، هذا اإلجراءو 
أو  دورات لغیاب درایة غیر على األعوان من األغلبیة جعلمما  ،كافیة تجربةو  خبرة یتطلب
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 الظروف مع تماشیاً  الضرائب أنواع بمختلف اإللمام من لتمكنهم اإلدارة من مسطرة برامج
 من ذوي الكفاءة اإلطارات لتكوین محكمة سیاسة انعدام إلى یرجع كما الراهنة، االقتصادیة

  .اللمجا هذا في المتخصصة المدارس عدد في النقص نتیجة
 االقتصاد، في الرائدة المكانة أن تأخذ الجبائیة اإلدارة على فرضت الراهنة التطورات لكن      

التي تتمتع  اإلطارات تشغیل عمدت إلى السلطات أن نذكر هناو  ،ووسائلها اتهإمكانیا بتحسین
  2400 تكوین 1990 سنة تم فقد للتوظیف،  برامج بتطبیق القائم العجز لتغطیة بالكفاءة
 المتابعة ألعوان االحتیاجات فإن التحصیل یخص فیما إما المختلفة، االختصاصات في جامعي

 الجبائیة باإلدارة العاملین عدد وصل إذ ،ضرائب قباضة لكل 2 بواقع عون 1200 ـب قدرت قد
، 14803 إلى1990 سنة   تم إذ ،لمقرات اإلداریةامشكلة  زاول الفترة هذه عرفت كما مستخدمًا
  .الراهن الوقت مع ما نوعا تتماشى إداریة مقرات إنشاء
 1992بعد سنة  الضریبیة اإلدارة :ثانیاً 

 تتمیز كانت جبائیةال اإلدارة أن الجبائیة لإلصالحات السابقة الفترة على مالحظهو  ما      
 العیوب لهذه ونظراً  ،التأطیر معدلأو  الموظفین حیث من سواء ،العیوبو  النقائص من بالعدید

دراكاً و  ٕ  اإلدارة تنظیم إعادة تم الجبائي اإلصالح محاورن ضم ومكانتها الجبائیة اإلدارة بأهمیة ا
 .اإلجراءات تبسیط إلى باإلضافة اتهذا حد في الجبائیة

 استحداث تم الجزائر في الجبائیة للمنظومة تشریعیةو  قانونیة سیاسة وضع إطار فيو       
 .المالیة لوزارة تابعة كانت التي الجبائیة الرقابة هیئة من بدالً  للضرائب مدیریة
 الضرائب إدارة مهام توضیح إلى یهدف كان 1991 سنة منذ المتبنى المعتمد فالتنظیم      

 حین في والمراقبة والتقییم المفاهیم بإعداد یختص المركزي فالمستوى المختلفة، اتهبمستویا
 طریق عن الجبائیة الملفات تسییر خالله من فیتم المحلي أما بالتنسیق یقوم يهو الج المستوى
 .تضااقبالو  الضرائب بمفتشیات الممثلة للضرائب الوالئیة اتالمدیری
 اإلدارة تنظیم بإعادة الخاص المشروع إعداد في البالد شروع الحالي القرن بدایة شهد وقد     

 األفقي الطابع ذات جبائیة إدارة من واالنتقال عامة هیاكل باستحداث عصرنتها قصد الجبائیة
جبائیة ال اإلدارة إلى )إلخ.....، المراجعة المنازعات، التحصیل، التسجیل،( المهام حیث من

 .بالضریبة المكلفین فئات حیث من العمودي الطابع ذات
 تسییر یتضمن الذي الوحید الجبائي الملف إنشاء تم الجبائیة اإلجراءات حیث من أما     

 الضرائب مفتشیة مستوى على هلنشاط كلفالم بممارسة المتعلقة الرسومو  الضرائب مختلف
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 تمقد ف للضریبة الخاضعة بالمادة التصریح صعید على أما للضرائب، المختلفة القباضةو 
 17 من بدالً  بمداخیله المكلف تصریح تضمنتG50  علیها یطلق واحدة وثیقة استحداث
   .قبل من سائداً  كان الذي تصریح

 والمادیة البشریة اإلمكانیات تحسین ضرورة یقتضي الجبائیة اإلجراءات تبسیطوعلیه فإن 
  .الجبائیة لإلدارة

  التنظیم الهیكلي لإلدارة الجبائیة في الجزائر: ثانيالمطلب ال
 اإلدارة تتولى إذ ،التوجیه مركزیة لمبدأ وفقا ي الجزائرفجبائیة ال اإلدارة تنظیم یخضع      

صدارو  الرقابةو  التخطیط وظائف المركزیة ٕ  الموظفین شؤون تنظیمو  التفسیراتو  التعلیمات ا
یة هو الج اإلدارة تتولى حین في، جبائیةال إلدارةل اإلنتاجیة الكفاءة على رفع والسهر وتدریبهم
   1.الضریبة تحصیلو  ربط إجراءات تتطلبها التي التنفیذ أعمال والمحلیة

 في للضرائب العامة اإلدارة ملتتش إذ ،جبائیة الفرنسیةال اإلدارة تنظیمب شبیه التنظیم وهذا      
 الخارجیة، القطاعاتو  المركزیة القطاعات وهما القطاعات من رئیسیین مستویین على فرنسا

 عبارة يهو  الضریبي اإلداري الجهاز قلب للضرائب العامة اإلدارة في المركزیة تمثل القطاعاتفت
ّ  حین في واالستدالالت، والمعلومات والتنظیم اإلدارة مهمة تتولى التي الهیئات عن القطاعات  أن

  2. الجبائیة القراراتو  للقوانین تنفیذیة أجهزة عن عبارة الخارجیة،
 یكونفي الجزائر   جبائیةال اإلدارة فروع لمختلف اإلداري التنظیم فإن األساس هذا وعلى     

 : كالتالي

 )للضرائب العامة المدیریة( الجبائیة إلدارةل المركزي التنظیم:الفرع األول
 جویلیة 23 في لصادرا 90/190مقر   التنفیذي المرسوم بموجب الهیكل هذا استحداث تم      
للضرائب من وتعتبر المدیریة العامة  االقتصاد، لوزارة المركزیة اإلدارة تنظیم المتضمن 1990

 : 3یلي ما هامهام ومن أهم الهیاكل المكونة لوزارة المالیة في الجزائر
 ؛جبائیة الشبهو  الجبائیة السیاسة مع موازاة الهامة بالدراسات القیام 
 یخص فیما للدولة العامة السیاسة إلى بالنظر الجبائیة االقتطاعات وتحضیر دراسة :  

                                                             
  81 : ص ، 2009، المكتبة الجزائریة بوداود، الجزائر، محاضرات في جبایة المؤسسات ،سریرأو  منور ،وحم محمد - 1

2 - Béatrice et Francis GRANDGUILLOT, fiscalité française, Gualino, 2ème édition; Paris, 2011: P30 
  . مرجع سبق ذكره ،االقتصاد لوزارة المركزیة اإلدارة بتنظیم المتعلق 23/07/1990المؤرخ في  90/190رقم التنفیذي المرسوم أنظر - 3
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 ؛يهو الج والتوازن المحیط یئةته ؛والقروض النقود ،االدخار، الدخل ،األسعار ،المیزانیة -
 .البترولیة الجبایة

 ؛جید تسییر ضمان أجل من لنظامل التقنیات عقلنة دراسة 
 والرسوم الضرائبب المتعلقة والتنظیمیة التشریعیة النصوص مشاریع واختیار دراسة 

 ؛الحقوقو 
 ؛المالیة قانون لمشاریع التحضیریة األعمال ربط   
 ؛للضرائب العامة المدیریة تقدمها التي الخدمات بجملة اإلعالم عملیة ضمان 
 ؛الدولیة بالجبایة المتعلقة االتفاقیات مشاریع دراسة في المشاركة 
 نسیق الجبائي الدوليبالت الخاصة األعمال في المشاركة.  
 الجبائي التشریعو  الدراسات مدیریة: وهيمركزیة  مدیریات 4 من المدیریة هذه تتكونو        

 هذه تتفرعو  التكوین،و  التنظیمو  الوسائل مدیریة المنازعات، مدیریة الجبائیة، العملیات مدیریة
 وهذا الجبائیة، لمصالحل العامة مفتشیةال إلى باإلضافة فرعیة مدیریات إلى بدورها المدیریات

  .90/190 التنفیذي المرسوم من 5 المادة لنص طبقاً 
، والمتضمن التنظیم 13/07/1998الصادرفي 98/228المرسوم التنفیذي رقمبموجب و       

للمصالح المركزیة لإلدارة  مدیریة األبحاث والمراجعات تم إضافة 1اإلداري المركزي لوزارة المالیة
  .الجبائیة
 المؤرخ 07/364التنفیذي المرسوم بموجب2007 سنة المرسوم هذا عدل وقد       

  : من تتكون للضرائب العامة المدیریة بموجبه أصبحت والذي 2 2007/11/28في
 التحصیلو  بائیةالج العملیات مدیریة – المنازعات مدیریة – الجبائیین والتنظیم التشریع مدیریة-

 اآللي اإلعالم مدیریة – الجبائیة الوثائق اإلعالم مدیریة - والتدقیقات األبحاث مدیریة –
   .فرعیة مدیریات – المالیةو  الوسائل مدیریة – واالتصال العمومیة العالقات مدیریة – التنظیمو 

  45 بالمادة علیها النص جرى مدیریة، إضافة تم فقد 2009 لسنة المالیة قانون وبموجب      
 على تكلف الجبائیة یاتر التح مدیریة وهي للضرائب العامة المدیریة مستوى على أنشئت منه،

  .ینالجبائی الغشو  بالتهر  مصادر تحدید قصد لتحقیقبا الوطني المستوى
  

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهیتضمن التنظیم اإلداري لوزارة المالیة 13/07/1998المؤرخ في  288-98تنفیذي رقم  مرسوم -  1
   .، مرجع سبق ذكره11/2007/ 28 في المؤرخ 07/364رقم التنفیذي المرسوم أنظر - 2
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  یوضح الهیكل التنظیمي للمدریة العامة للضرائب: 1- 4الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  
  
  
  الجزائر، البلیدة، الشلف،: للضرائب جهویةال اتالمدیری: ض.ج.م

  .وهران، ورقلة، بشار، سطیف، عنابة، قسنطینة
  .مدیریة والئیة 54وعددها  یةهو الجات ائب، وهي تابعة للمدیریالوالیة للضر  اتالمدیری: ض.و.م

 75 رقم الرسمیة الجریدة ،11/2007/ 28: الصادر بتاریخ  364-07: المرسوم التنفیذي رقم: المصدر
  .المالیة لوزارة المركزي التنظیم المتضمن

 لإلدارة الجبائیة الخارجیة المصالح: الفرع الثاني
 أفریل 30تم إصدار مرسوم تنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة وصالحیاتها في       
 ،، وتعتبر هذه المصالح نواة العمل الجبائي ألنها تضم الهیاكل األساسیة لإلدارة الجبائیة1991

 تم وقد ،18/09/20061المؤرخ في  06/327وتم تحدیدها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 المحدد ،2009فبرایر 21 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار بموجب مؤخرا تنظیمها إعادة
التنفیذي  المرسوم من 02 المادة حسبو  ،اتهصالحیاو  الجبائیة لإلدارة الخارجیة المصالح لتنظیم

  : التالیة المدیریات من المصالح هذه تتكون 06/327
  
  

                                                             
  .مرجع سبق ذكره 18/09/2006في المؤرخ 06/327رقم التنفیذي المرسوم أنظر - 1

للمصالح  مةاالمفتشیة الع
 الجبائیة

مدیریةاإلعالم والوثائق 
 الجبائیة 

مة االع المدیریة

ض .ج.م ض .ج.م

 )ن(ض .و.م )1(ض .و.م

 التشریع والتنظیم الجبائیین.م

 مدیریة المنازعات

مدیریة العملیات الجبائیة 

 مدیریة األبحاث والتدقیقات

 مدیریة اإلعالم اآللي والتنظیم

 مدیریة إدارة الوسائل والمالیة 

مدیریةالعالقات العمومیة 
 واالتصال 

 مدیریة التحریات الجبائیة 
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 الكبرى المؤسسات ةمدیری،  
 للضرائب یةهو ج مدیریات، 
 والمراجعة للبحث یةهو ج مصالح، 
 والوثائق لإلعالم یةهو ج مراكز، 
 للضرائب والئیة مدیریات، 
 الضرائب مراكز، 
 للضرائب جواریة مراكز.  
 ؛بشكل انتقالي بنشاطات تقوم أخرى مصالح توجد المراكزو  المدیریات هذه إلى إضافة      

 الضمان، مفتشیة الضرائب، كمفتشیات األنشطة بعض لتسییر المتخصصة المفتشیات مثل
  .الضرائب وكذا قباضات ،التسجیل مفتشیة

 المصالح منها تتكون التي المدیریات أهممن  تعتبر :الكبرى المؤسسات مدیریة - أوالً 
 لالنتقال تجسید وهي ،20021لسنة المالیة قانون بموجب إنشائها تم الضرائب إلدارة الخارجیة

 هذه تتكونو  2006 سنة الرسمیة مهامها بدأت قدو ، النوعي التنظیم إلى اإلقلیمي التنظیم من
 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار من 02 للمادة طبقاً  فرعیة مدیریات 05 من أیضاة مدیریال

 : هي المدیریات وهذه 22009 فیفري21
 : وهي مكاتب 03 من بدورها وتتكون: المحروقات لجبایة الفرعیة المدیریة - 1
 – البترولیة المؤسسات مصلحة( مصلحتین یضم الذيو  الجبائیة الملفات تسییر مكتب -أ

 ).بترولیة الشبه المؤسساتو     
 ،البترولیة المؤسسات مراجعة مصلحة( مصلحتین یضم والذي الجبائیة المراجعات مكتب -ب
  ).بترولیة الشبه المؤسسات مراجعة مصلحةو 

 –البترولیة تجاااالنت مصلحة ( مصلحتین یضم والذي الملخصاتو  اإلحصائیات مكتب -ت
  .)التحالیل مصلحة

 : وهي مكاتب ثالث من تتكون بدورها والتي: للتسییر الفرعیة المدیریة -2
 مصلحة ،المعاشات قطاع مصلحة :هي مصالح أربع یضم الذيو  الملفات تسییر مكتب -أ 

 .الخدمات تأدیة قطاع مصلحة، التجارة قطاع مصلحة، العمومیة واألشغال البناء قطاع
                                                             

   .79 رقم رسمیة جریدة 2002 لسنة المالیة قانون المتضمن 22/12/2001في  المؤرخ 21-01 رقم قانون أنظر - 1
  .مرجع سبق ذكره ، 2009فیفري 21 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار  أنظر - 2
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 الدفع واسترجاع الجبائیة االمتیازات متابعة مصلحة: ویضم التسییر ودعم التدخالت مكتب -ب
 .الجبائیة المعلومات ومتابعة المعاینات مصلحة ،المضافة القیمة على للرسم المسبق

 مصلحةو  الحسابات تصفیة مصلحة :مصلحتین یضمو  والتصفیة التحصیل مراقبة مكتب -ت
 .التقدیراتو  اإلحصائیات

 : مكتبین من الفرعیة المدیریة هذه وتتكون: للرقابة الفرعیة المدیریة -3
 والبناء الصناعة قطاع مؤسسات مراقبة مصلحة: مصلحتین یضم المراجعات مكتب -أ
 .الخدمات وتأدیة التجارة قطاع المؤسسات مراقبة ومصلحة العمومیة، األشغالو 

 ،والمقارنات البطاقیات مصلحة( مصالح 03 ویضم والتحریات والمقارنات البطاقیات مكتب -ب
 ).المراقبة دعمو  المساعدة مصلحة والتحریات، األبحاث مصلحة

 : مكاتب 03 من بدورها وتتكون : للمنازعات الفرعیة المدیریة - 4
 .الشكاوي مكتب -أ

 .القضائیة والمنازعات الطعن لجان مكتب-ب
 .صرفبال واألمر التبلیغ مكتب -ت
 : مكاتب03 من وتتكون : للوسائل الفرعیة المدیریة-5
 .والتكوین المستخدمین مكتب -أ

 .واألرشیف المطبوعات متابعة ومصلحة والصیانة الصفقات مصلحة ویضم الوسائل مكتب-ب
  .المیزانیة عملیات مكتب -ت

 دج ملیون 100رأسمالها یفوق التي بالمؤسسات المؤسسات كبریات مدیریة تختصو       
  .والرسوم بالضرائب الخاصة والمنازعات والمراقبة التحصیل ،وعاءال تحدید من سنویاً 

  
  
  
  
  
  

                                                             
   للمؤسسات األجنبیة، وذلك بموجب قرار أمضى علیه المدیر العام  ملیار دج بالنسبة للمؤسسات الجزائریة وملیار دج 2 إلىتم رفع هذا السقف

  .2017للضرائب خالل شهر سبتمبر
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  المؤسسات الكبرىیوضح الهیكل التنظیمي : 2- 4الشكل رقم 
  

  

  

 

 

من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  24إلى  3: المواد من: إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر
  .مرجع سبق ذكره ،21/02/2009

 بتاریخ الصادر 60/91 رقم التنفیذي المرسوم علیها نص :للضرائب جهویةال المدیریات -ثانیاً 
 بموجب والمتمم المعدل الجبائیة لإلدارة الخارجیة المصالح تنظیم المتضمن 1991 فیفري 23
 جهویةال المدیریات اختصاصات وتنظیم إنشاء یخص الذي 30/04/1991  المؤرخ القرار

 والقرار والمتمم المعدل 1994/09/12بتاریخ الصادر بالقرار تممو  عدل والذي للضرائب
 .12/07/1998الصادر بالقرار والمتمم المعدل 1995 أكتوبر 10 بتاریخ الصادر
  للمدیریات اإلقلیمیة الختصاصاتل المحدد 24/05/2007 في المؤرخ القرار وأخیرا      

  .للضرائب الوالئیة والمدیریات جهویةال
 : مهامها ومن ،للضرائب من أربعة مدیریات فرعیة جهویةال المدیریة تتكون      
 ؛اإلقلیمي ختصاصهاال التابعة الوالئیة لمدیریاتل الجبائیة الخدمات تنشیط على السهر -
 ؛األعوان مستوى تحسینو  التكوین أعمال في المشاركة -
  ؛يهو الج المستوى على المنشأة الطعون لجنة أشغال تنظیم  -
  .للمخالفات الجبائیة جهویةال لجنةال أشغال تنظیم  -
  
  
  

                                                             
   2012من قانون المالیة لسنة  44تم إحداث هذه اللجنة بموجب أحكام المادة.  

 مدیریة كبریات المؤسسات

  المدیریة
  الفرعیة 
  لجبایة 

 المحروقات

  المدیریة
  الفرعیة 
 لتسییر

  المدیریة
  الفرعیة 
  للرقابة

 والبطاقیات

  المدیریة
  الفرعیة 
 للمنازعات

  المدیریة
  الفرعیة 
 للوسائل
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  للضرائب جهویةیوضح الهیكل التنظیمي للمدیریة ال: 3- 4الشكل رقم 
  

  

    

  

  

من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ  41إلى  25 : المواد من : إعداد الطالب باالعتماد على : المصدر
  .16-14، مرجع سبق ذكره، ص 21/02/2009في 

 لمدیریة تابعة جهویة مصالح عن عبارة هي :1والمراجعات للبحث جهویةال المصالح- ثالثا
 التنفیذي المرسوم بموجب أنشأت ،الجبائیة على المستوى المركزي مراجعاتوال البحث

 الجزائر؛ات والی مستوى على والتحقیق للبحث جهویة مصالح 3 أنشأت حیث 98/288رقم
  .مباشرة المراجعاتو  البحث مدیریة تنصیب بعد قسنطینة، وهران؛

 المراجعاتو  للبحث جهویةال لمصالحلیوضح الهیكل التنظیمي : 4- 4الشكل رقم 
 

 

 
  

بق ، مرجع س21/02/2009ك، المؤرخ في القرار الوزاري المشتر : علىإعداد الطالب باالعتماد : المصدر
  .16ذكره، ص 

 : وهي فرعیة مدیریات ثالث وتضم: الوثائقو  عالمإلل جهویةال المراكز -رابعاً 
 ؛مكاتب 3 من تتكونو  تجمیعهاو  الجبائیة المعلومات عن للبحث الفرعیة المدیریة-1

                                                             
  .أنظر المبحث األول من الفصل الثالث - 1

 لألبحاث والمراجعات  المصلحة الجهویة

  قسم المراقبة
 واإلحصائیات والتقییم

  قسم المساعدة على 
 الرقابة

 قسم الوسائل

 المدیریة الجهویة للضرائب

  المدیریة الفرعیة
  للتكوین
 

  المدیریة الفرعیة
  للتنظیم
  والوسائل

  المدیریة الفرعیة
  للعملیات الجبائیة

  والتحصیل

  المدیریة الفرعیة
  للرقابة

 والمنازعات
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 ؛مكاتب 3 من تتكونو  تحلیلهاو  المعلومة لمعالجة الفرعیة المدیریة-2
  .تنظیمهاو  اإلعالمیة الدائرة إلدارة الفرعیة المدیریة-3

 االقتصادیة المعلومات جمعو  البحث برامج تنسیق عملیة بضمان المراكز هذه وتتكفل
 للرسم العامة الجداول نشرو  ،اإلصدار بأشغال تكلف كما المصالح مساعدةو  معالجتهاو  المالیةو 

  .الشركات أرباحالضریبة على و  .اإلجمالي الدخل على الضریبةو  التطهیر ورسم العقاري،
  الوثائقو  عالمإلل جهویةال لمراكزلیوضح الهیكل التنظیمي : 5- 4الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  ، مرجع 21/02/2009القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  : إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر
  .17-16سبق ذكره، ص ص 

في  المؤرخ 91/60رقم التنفیذي المرسوم بموجب إنشاءها تم: للضرائب الوالئیة المدیریات-رابعا
على مستوى  50، منهاللضرائب مدیریة 54 الوطني المستوى على وتوجد 23/02/19911

  .  2ةالعاصم
 في وتنظم للضرائب، جهویة مدیریات 09 منضویة في للضرائب الوالئیة المدیریاتهذه و      
  : وهي فرعیة مدیریات 05

 
                                                             

  .مرجع سبق ذكره ،29/02/1991في  المؤرخ 91/06 التنفیذي المرسوم : أنظر - 1
2 -Tayeb  ZITOUNE, François GOLIARD, Droit fiscal des entreprise, BERTI Edition, Alger, 2007, P :45. 

 المركز الجهوي لإلعالم والوثائق

  المدیریة الفرعیة للبحث عن 
  المعلومة وتجمیعها

  المدیریة الفرعیة لمعالجة
  المعلومة وتحلیلها

  المدیریة الفرعیة إلدارة 
  الدائرة اإلعالمیة وتنظیمها

  مكتب تنظیم البحث عن
 الجبائیة وتجمیعها؛ المعلومة 

  مكتب رقن المعطیات
 وتجمیعها؛

  مكتب المراقبة األولیة
 للمعطیات

 ،مكتب تسییر دائرة االتصال 
 مكتب األرشیف والتجمیع؛ 
 التأمین والتأهیل  مكتب

 .وترخیص الدخول

  مكتب تسییر قواعد
 المعطیات؛

  مكتب إصدار الجداول
 العامة وتحلیلها؛

  مكتب معالجة المعلومات
 .وتحلیلها
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 ؛الجبائیة للعملیات الفرعیة المدیریة -
  ؛للتحصیل الفرعیة المدیریة -
 ؛للمنازعات الفرعیة المدیریة -
 ؛الجبائیة للمراقبة الفرعیة المدیریة -
   .للوسائل الفرعیة المدیریة -

  .ومفتشیات وقباضات مكتباً  15 كما یوجد بها
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  للضرائبوالئیة ریة الییوضح الهیكل التنظیمي للمد: 6- 4الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ص مرجع سبق ذكره، ،21/02/2009المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك، 87إلى  59المواد من : إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر
 .20-17: ص

  الفرعیة للعملیاتالمدیریة 
 الجبائیة

 مكتب الجدوال؛ 
 ،مكتب اإلحصائیات 
  مكتب التنظیم والعالقات

 العامة؛
  المساعدة و مكتب التنشیط 

 المدیریة الوالئیة للضرائب

الفرعیة المدیریة  الفرعیة للتحصیلالمدیریة 
 للمنازعات 

  المدیریة الفرعیة  الجبائیة
 للمراقبة  

  المدیریة الفرعیة 
 للوسائل  

  مكتب مراقبة التحصیل؛ 
  مكتب متابعة عملیات

 القید وأشغاله؛
 مكتب الصفیة . 

 مكتب االحتجاجات؛ 
 ؛مكتب لجان الطعن 
  مكتب المنازعات

 القضائیة؛
  مكتب التبلیغ واألمر

 . بالصرف

  مكتب البحث عن 
 المعلومات الجبائیة؛

 مكتب البطاقیات والمقارنات؛ 
 مكتب المراجعات الجبائیة؛ 
 مكتب مراقبة التقییمات. 

 

 المستخدمین  مكتب
 والتموین؛

 ،مكتب عملیات المیزانیة 
  مكتب الوسائل وتسییر

 المطبوعات واألرشیف؛
 مكتب اإلعالم اآللي. 
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 32و 31 المواد السیما 2003 لسنة المالیة قانون بموجب إنشاءها تم:الضرائب مراكز -خامساً 
بالضریبة الخاضعین للنظام الحقیقي  بالمكلفین المتعلقة الملفات بتسییر المراكز هذه تقومو 
 قباضة رئیسیة مصالح03 المراكز هذه مضتو   .دج 30.000.000 أعمالهم رقم یتجاوز الذینو 

 : وهي ومصلحتین
  .مكاتب 04 وتضم تسییرلل الرئیسیة المصلحة -
  .مكاتب 04 تضمو  والبحث للمراقبة الرئیسیة المصلحة -
  .مكاتب 04 وتضم للمنازعات الرئیسیة المصلحة -
 )المتابعات المحاسبة، الصندوق، مصلحة( مصالح 03 تضمو  القباضة -
   .المركز رئیس سلطة تحت واإلعالم االستقبال مصلحة -
  .والوسائل اآللي اإلعالم مصلحة -

  للضرائبلمركز یوضح الهیكل التنظیمي : 7- 4 الشكل رقم
  

  

  

  

  

، المؤرخ 327- 06 : من المرسوم التنفیذي رقم  21 : إعداد الطالب باالعتماد على المادة  : المصدر 
  .11، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006بتاریخ 

 من 102 المادة إلى بالرجوع ، 12003المالیة قانون بموجب أنشأت: الجواریة المراكز -سادساً 
 03 في للضرائب الجواري المركز ینظم 2009 فیفري 21 في المؤرخ المشترك الوزاري القرار

 : ومصلحتین وقباضة رئیسیة صالحم
  .مكاتب 04 وتضم للتسییر الرئیسیة المصلحة -
  .مكاتب 03 وتضم والبحث للمراقبة الرئیسیة المصلحة -
  .كاتبم 03 وتضم للمنازعات الرئیسیة المصلحة -

                                                             
  . 86 الجریدة الرسمیة رقم ، 2003 المالیة قانون المتضمن ،24/12/2002في المؤرخ 11-02قانون : انظر -  1

 مركز الضرائب

  المصلحة 
  الرئیسیة
  لتسییر 

  الملفات  
 

  المصلحة 
  الرئیسیة
  للمراقبة 
  والبحث  

 

  المصلحة 
  الرئیسیة
  للمنازعات

 

  مصلحة 
  االستقبال
  واإلعالم

 

  مصلحة 
  اإلعالم
اآللي 
  والوسائل

  القباضة
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  .مصالح 03 تضمو  القباضة -
  .واإلعالم االستقبال مصلحة -
  .والوسائل اآللي اإلعالم مصلحة -

  : یلي بما 327-06 التنفیذي المرسوم من 26 المادة حسب المراكز هذه وتتكفل
  .ة الوحیدةالجزافی الضریبة لنظام الخاضعة المؤسسات -
 الذمم علىأو  اإلجمالي الدخل على المفروضة الضریبة برسم الطبیعیین األشخاص -

 .العقاریةهم  تممتلكا على المفروض الرسمو  المالیة
  .اإلداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات -
 الضرائب برسم الضرائب مراكزو  المؤسسات كبریات لمدیریات التابعة المؤسسات -

  .لها تخضع التي الجبائیة الهیاكل قبل من ابه المتكفل غیر الرسومو 
  .المنازعاتو  الرقابةو  والتحصیل الوعاء بمجال تختص كما -

  للضرائبللمركز الجواري  یوضح الهیكل التنظیمي: 8- 4رقم  الشكل

  

  

  

  

  

، المؤرخ بتاریخ 327-06 : من المرسوم التنفیذي رقم 22 ؛إعداد الطالب باالعتماد على المادة: المصدر
  .12، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006

  
  
  
  
  

 لضرائبل الجواري مركزال

  المصلحة 
  الرئیسیة
  للتسییر 

  
 

  المصلحة 
  الرئیسیة
  للمراقبة 
  والبحث  

 

  المصلحة 
  الرئیسیة
  للمنازعات

 

  مصلحة 
  االستقبال
  واإلعالم

 

  مصلحة 
  اإلعالم
اآللي 
  والوسائل

 

  القباضة
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   2015- 2000خالل الفترة  المراجعة الجبائیة بنیة حصیلةتحلیل  : المبحث الثاني
 مدى ومعرفة القائمة علیها المصالح لتقییم األساسي المؤشر الجبائیة مراجعةال نتائج تعتبر      
 عنها أسفرت التي النتائج توضیح ویمكن ،)والئي ي،هو ج مركزي،( المستویات جمیع في فعالیتها

 المختلفة بدءاً  أنواعها خالل من ةالضریبی ةتحسین مستوى الحصیل في الجبائیةمراجعة ال
 التدقیق المصوب، المحاسبي، قیقدالت (المراجعة المعمقة المتمثلة في ثم  ،مراجعة األولیةالب

  .) یمات للمعامالت العقاریةیومراجعة التق الجبائیة الوضعیة مجمل في المعمق التحقیق
على  تحلیلنا في سنعتمد االحكم على فعالیتهو  الجبائیة مراجعةال حصیلة توضیحلو       

 بتطور المتعلقة المعطیاتوذلك من خالل دراسة  .)المعیار المالي(و) المعیار الفني(: معیارین
في  كل نوع من أنواع المراجعة ةمن سنة ألخرى ومدى مساهم مكونات المراجعة الجبائیة نتائج

 في الخاصة بالمراجعة الجبائیة األداء مؤشراتباستخدام الحصیلة اإلجمالیة للمراجعة الجبائیة 
 كان والذي زمنیة معینة، فترة خالل بلوغها المراد لألهداف المحدد التسییر بعقد األداء ربط ظل

 تحلیلنا ینحصر حیث، 20021سبتمبر 18 بتاریخ 02/2002م رق الوزاري المنشور بمقتضى
 والتي المراجعة الجبائیةب مباشرة غیرأو  مباشرة عالقة لها التي المؤشرات حول الجانب هذا في

  . لقیاس فعالیتها مهمة أداة نعتبرها

لحصیلة الناتجة عن في ا ألولیةاالمراجعة  مردود مساهمةوتقییم تحلیل :المطلب األول
  .المراجعة الجبائیة

ومدى مساهمتها في الحصیلة  األولیة للمراجعةة یالوالفع التقییم نتائج قیاس منا محاولة      
  : النقاط التالیة مطلبال هذا في سنستعرض اإلجمالیة للمراجعة الجبائیة

  2015- 2000األولیة خالل الفترة  الجبائیة تطور نتائج المراجعة تحلیل: الفرع األول
لحصیلة الناتجة عن المراجعة ا في تهمساهمو  لمراجعة األولیةامردود  وتقییم تحلیل: الفرع الثاني

   .هذا الشأنالمعتمدة في اعتماد على مؤشرات األداء  ،2015-2000خالل الفترة الجبائیة 
  
  
  
  

                                                             
1 - Ministère des Finance, Direction Générale des Impôts, circulaire N° 02, du 18/09/2002. 
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  حسب عدد الملفات األولیة الجبائیة نتائج المراجعة وتقییم تحلیل: الفرع األول
من  التنظیميأو  سنعتمد على المعیار الفنيالمراجعة الجبائیة األولیة  نتائج وتقییم لتحلیل      
ققین دالم األعوانومقارنتها بما تحقق منها وكذا عدد  برمجتهاعدد القضایا التي تم دراسة خالل 

بمؤشرات األداء الخاصة بهذا  هذه النتائج قیاسثم  ،تلك الملفات مراجعةمهمة  إلیهمالمسندة 
  .النوع من المراجعة

هو كما  جزةفقط حول عدد القضایا المن سیقتصر تحلیلنا، إلحصائیاتا لنقصونظرا       
  .الجدول التاليب موضح

خالل الفترة  حسب عدد الملفات المدروسة لمراجعة األولیةا تطور نتائجیوضح : 1-4الجدول رقم 
2006-2015  

  لبرمجةل الفرعیة مدیریةال والمراجعات، البحث مدیریةمعطیات  إلىإعداد الطالب استناد : المصدر

   تطور النتائجتحلیل  : أوالً 
المدروسة  تاالملففي عدد  انخفاض اكهن أن 1-4رقممن خالل معطیات الجدول نالحظ      

مع المجتمع الجبائي الخاضع  مقارنة %31.84ـ ب انخفاض یقدربمعدل  فترة الدراسةخالل 
للرفع من مستوى د المبذولة هو الجو  مع األهداف یتنافى االنخفاض هذا للمراجعة الجبائیة،
من مجموع  %25 وكذا بلوغ نسبة یها،فقیق دبرفع عدد الملفات المراد الت الحصیلة الضریبیة

من سنة  تدریجیاً  الذي استمر االنخفاضولعل مرد هذا . المكلفین الخاضعین للمراجعة الجبائیة
على  %5.06و%6.15ـ قدر ب 2012 وسنة 2008ألخرى مع تسجیل ارتفاع طفیف سنة 

واهتمام المراجعین المؤهلین من جهة،  نقص المتمثلة في اإلمكانیات البشریةنقص  إلى التوالي
                                                             

 الخاضعین للنظام الحقیقي لفرض الضریبة على مستوى المدیریات  بالضریبة  یقصد بالمجتمع الجبائي الخاضع للمراجعة الجبائیة، جمیع المكلفین
  .الوالئیة ومدیریة المؤسسات الكبرى

المجتمع الجبائي الخاضع  نسبة التغیر نسبة التغطیة
 السنوات عدد الملفات المنجزة نسبة التغیر للمراجعة

11,63%  / 293 091  /  34 081 2006 
9,78% 7,77% 315 852 -9,35% 30 894 2007 

11,28% -7,94% 290 761 6,15% 32 795 2008 
10,57% -1,19% 287 302 -7,41% 30 365 2009 
9,11% 14,69% 329 505 -1,11% 30 029 2010 
7,41% 11,79% 368 351 -9,12% 27 291 2011 
7,61% 2,26% 376 658 5,06% 28 672 2012 
6,63% 11,83% 421 224 -2,58% 27 932 2013 
6,36% 6,00% 446 494 1,64% 28 389 2014 
6,03% -13,74% 385 130 -18,18% 23 229 2015 
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على فعالیة هذا النوع  الحكومة خالل هذه المرحلة بمداخیل الجبایة البترولیة مما انعكس سلباً 
  : الشكل التالي من خاللما یمكن توضیحه هو و  ،من المراجعة

  2015- 2006خالل الفترة لمراجعة األولیة ا تطور نتائجیوضح  9- 4: الشكل رقم

  
  .1-4على معطیات الجدول  اعتماداً  إعداد الطالب: المصدر

 مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال من خالل:مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  - ثانیاً 
  : یلي كما المحققةالفنیة یمكننا الحكم على فعالیة النتائح 

  : المتمثل في نسبة انجاز الملفات الخاضعة للمراجعة األولیة ویساوي A18المؤشر -1
ال یمكننا الحكم على نجاعة هذا المؤشر  .100×المبرمجة ملفاتعدد ال/المنجزة الملفاتعدد = 

  .نظرا لعدم توفر اإلحصائیات الخاصة بعدد الملفات المبرمجة 
  : للملفات الخاضعة للمراجعة األولیة ویساوي المتمثل في نسبة التغطیة A19المؤشر -2
   100×الخاضع للمراجعة الجبائیة المجتمع الجبائي/المنجزة الملفاتعدد = 

مكلفین الخاضعین للمراجعة نالحظ أن نسبة التغطیة لل سابقلمن خالل معطیات الجدول ا      
ل ارتفاع یتسج مع 2007 سنة %9.78لى إلتنخفض  2006 سنة %11.63ـ الجبائیة قدرت ب

وهي  %6.03ب 2015لى غایة سنة إتستمر في االنخفاض تدریجیا ثم  2008 طفیف سنة
وهذا ما یدل على ضعف  %25ـ ة ضئیلة مقارنة بالنسبة المعیاریة للمراجعة المقدرة بنسب
ألداء هذه  رجع بالدرجة األولى كما اشرنا آنفا إلى نقص عدد األعوان المراجعینیوالذي  فعالیةال

      .المهمة
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  حسب المردود لمراجعة األولیةا نتائج وتقییمتحلیل : الفرع الثاني
 لمراجعة الجبائیةل اإلجمالیةلحصیلة في ا تهمساهمو  لمراجعة األولیةامردود  وتقییم لتحلیل      

ثم قیاس هذه النتائج الضریبیة المسترجعة  مبالغالالمتمثل في حجم و سنعتمد على المعیار المالي 
  .بمؤشرات األداء  المطبقة في هذا المجال من خالل  معطیات الجدول التالي

لمراجعة ل اإلجمالیةلحصیلة ا في تهامساهمو  لمراجعة األولیةامردود  تطوریوضح : 2- 4الجدول رقم 
  دج : الوحدة                                                     2015-2006خالل الفترة  الجبائیة

نسبة 
 المساھمة

المردود اإلجمالي 
متوسط مردود  نسبة التغیر للمراجعة الجبائیة

عدد القضایا  الحقوق المسترجعة التغیر نسبة كل قضیة
 السنوات المنجزة

34,08% 117 023 127 871 / 1 170 157 / 39 880 134 427 34 081 2006 
64,70% 51 254 679 617 -8,27% 1 073 417 -16,85% 33 162 154 643 30 894 2007 
54,05% 55 534 037 806 -14,74% 915 237 -9,49% 30 015 195 068 32 795 2008 
26,26% 107 574 493 721 1,64% 930 239 -5,89% 28 246 714 392 30 365 2009 
38,11% 84 742 536 358 15,61% 1 075 427 14,33% 32 293 982 830 30 029 2010 
38,68% 67 799 900 630 -10,65% 960 903 -18,80% 26 224 016 076 27 291 2011 
39,60% 61 008 463 554 -12,30% 842 676 -7,87% 24 161 201 346 28 672 2012 
37,79% 71 326 354 986 14,51% 964 954 11,56% 26 953 101 474 27 932 2013 
16,17% 162 025 228 976 -4,37% 922 774 -2,81% 26 196 634 681 28 389 2014 
36,15% 81 730 136 087 37,84% 1 271 985 12,79% 29 546 942 659 23 229 2015   

  .البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریة من إعداد الطالب استناد الى معطیات : المصدر

   تطور النتائج تحلیل- أوالً 
هذا النوع من  أننالحظ األولیة  المراجعة مردودالخاص ب )2-4(رقم  من خالل الجدول      

 ةسن وصلت ، حیثةالضریبی ةمستوى الحصیل تحسینفي مجال  معتبرةیحقق مبالغ  المراجعة
ملیار دینار  33.162لتسجل انخفاض  یقدر ب ملیار دینار جزائري  40بمایقار  إلى 2006

یرجع سبب هذا االنخفاض في و  %16.85 ب بنسبة انخفاض تقدر 2007 سنة لخالجزائري 
 المقترحةنقص عدد الملفات (النقص الكبیر المسجل في تنفیذ برنامج المراجعة إلىتقدیرنا 
 التي تتضمن لملفاتل الشكلي فحصالعلى  اقتصار األعوان المراجعینو ، من جهة) للمراجعة
یمكن و  ،المراجعة المستندیةب مقارنةال تستهلك وقت طویل  التي مخالفات بسیطةو  أخطاء

   .البیاني التاليتوضیح ذلك من خالل الشكل 
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           2015-2006خالل الفترة لمراجعة األولیة ا مردودتطور یوضح  10- 4: الشكل رقم

  
  .2-4اعتمادا على معطیات الجدول  من إعداد الطالب : المصدر

  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  - ثانیاً 
 مجموع= ویساوي )قضیة(المتمثل في متوسط مردود كل ملف: A30المقترح المؤشر-1

  .المنجزة )القضایا(عدد الملفات/الحقوق المسترجعة الناتجة عن المراجعة األولیة
هو مردود كل قضیة عرف نالحظ أن متوسط  )2-4(من خالل إحصائیات الجدول رقم      

نسبة 2007اإلجمالي للمراجعة األولیة، حیث سجلت سنة تزامنا مع تطور المردود  ااآلخر تذبذب
قدرت  2008لتسجل أعلى نسبة لالنخفاض سنة  2006مقارنة بسنة %8.27انخفاض تقدر ب

حقق تلاالنخفاض ن االرتفاع و بقیت هذه النسبة تتأرجح بی 2009من سنة  بدایة، و %14.74ب
 بنسبة قدرت بأعاله  الجدولموضح في هو كما  2015خالل سنة  ارتفاع أعلى مستوى

37.84%.  

المتمثل في نسبة مساهمة مردود المراجعة األولیة في الحصیلة  : A31المقترح لمؤشرا-2
الحقوق المسترجعة الناتجة عن المراجعة  مجموع =الناتجة عن المراجعة الجبائیة ویساوي

  .المردود اإلجمالي للمراجعة الجبائیة/األولیة
نالحظ أن نسبة ) 4-2(موضح في الشكل البیاني رقمهو الل هذا المؤشر وكما من خ      

خالل  سجلت للمراجعة الجبائیة ةاالجمالی حصیلةفي المساهمة مردود المراجعة األولیة 
على التوالي، وعلى الرغم من  %54.05و%64.70أعلى نسبة ارتفاع ب 2008و 2007سنتي

معتبر مقارنة مع باقي  جدإال أنها تبقى  2015-2009ة المساهمة خالل سنواتبانخفاض نس
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د المبذولة من طرف هو وهذا ما یدل على الج، الحقا إلیهاالمراجعات األخرى التي سنتطرق 
تحسین و السلطات المركزیة لتفعیل دور المراجعة األولیة في الرفع من مردود المراجعة الجبائیة 

  .ةالضریبی ةحصیللل العام مستوىال

لحصیلة الناتجة في االمعمقة الجبائیة المراجعة  مردود مساهمةوتقییم  تحلیل: الثانيالمطلب 
  .عن المراجعة الجبائیة

ة كل صنف ومدى مساهم مكوناتهاسنحاول تحلیل معمقة لمراجعة الامردود  وتقییم لتحلیل      
المراجعة المعمقة ومدى مساهمة هذه عن  الحصیلة الناتجةفي من األصناف المكونة لها 

في  ماليي والنالعتماد على المعیارین الفاللمراجعة الجبائیة ب ةاإلجمالیالحصیلة األخیر في 
  .الخاصة بكل نوع من أنواع المراجعة المعمقة ثم قیاس هذه النتائج بمؤشرات األداء  التقییم،
في ته مساهمو  في المحاسبة )الظرفي(قیق المصوبدالت نتائجوتقییم  تحلیل: األول الفرع

   .الحصیلة الناتجة عن المراجعة المعمقة
كإجراء جدید  2010استحدث هذا النوع من التدقیق بموجب أحكام قانون المالیة لسنة      

التدقیق في المحاسبة والتحقیق في مجمل ( المطبقةلتفعیل وتعزیز آلیات المراجعة المعمقة 
تغطیة للملفات الخاضعة للمراجعة عن من جهة، والرفع من نسبة ال) للمكلفالوضعیة الجبائیة 

  .إضفاء نوع من التنوع في وسائل التدخل الخاصة باإلدارة الجبائیة من جهة أخرىطریق 
   حسب عدد الملفات قیق المصوب في المحاسبةدالت نتائج وتقییمتحلیل :أوالً 

-2000: تظهر نتائج التحقیق المصوب في المحاسبة حسب عدد الملفات المدروسة خالل الفترة  
  : ، كما هي واضحة من خالل الجدول التالي2015

حسب عدد الملفات المدروسة  التحقیق المصوب في المحاسبة نتائجتطور  یوضح : 3-4الجدول رقم
                                                                                    2015-2010خالل الفترة 

المجتمع الجبائي الخاضع للمراجعة  التغطیةنسبة 
 السنوات عدد الملفات المنجزة نسبة التغیر الجبائیة

0,15% 329 505 / 503 2010 
0,16% 368 351 16,50% 586 2011 
0,15% 376 658 -4,27% 561 2012 
0,14% 421 224 1,78% 571 2013 
0,14% 446 494 7,18% 612 2014 
0,15% 385 130 -2,94% 594 2015 

  .البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریة من إعداد الطالب استناد الى معطیات : المصدر
المدروسة  الملفاتعدد  أننالحظ  معطیات الجدول أعالهمن خالل :تطور النتائجتحلیل  -1

بالنظر لألهداف المتوخات  على المستوى الوطني تعتبر ضئیلة 2015-2010خالل سنوات 
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تراجعا ، في حین سجل %16.50قدر ب ومعدل نم 2011سجلت سنة  من هذه اآللیة، حیث 
خالل السنوات المتبقیة، ویرجع سبب هذا االنخفاض في طفیفا في عدد القضایا المدروسة 

زیادة في عدد المراجعین المؤهلین للقیام  تواكبهأن أحداث هذا النوع من التدقیق لم  إلىتقدیرنا 
   .ما شكل ضغطا على تنفیذ برنامج المراجعة المعمقةهو و  بأداء هذه المهمة

  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  -2
  : ویساوي للتدقیق المصوبللملفات الخاضعة  المتمثل في نسبة التغطیة C2المؤشر -2-1
  . 100×المجتمع الجبائي الخاضع للمراجعة الجبائیة/المنجزة الملفاتعدد  )=(

تكاد لملفات الخاضعة للتدقیق المصوب لنالحظ من خالل هذا المؤشر أن نسبة التغطیة       
مقارنة بالمجتمع الجبائي الذي عرف تطورا مستمرا خالل  مطابقة تماما للسطر الصفريتكون 

  .هذا النوع من المراجعةفي  البرمجةمؤشر ما یعكس نقص فعالیة هو الدراسة و  ةفتر 
  : من خالل الشكل البیاني التالي ویمكننا توضیح ذلك 

حسب عدد الملفات المدروسة  التحقیق المصوب في المحاسبة نتائجتطور  یوضح 11-4 الشكل رقم
  2015-2010خالل الفترة 

  
  3-4اعتمادا على معطیات الجدول رقم  من إعداد الطالب : المصدر

عدد =: ویساوي للتدقیق المصوبالمتمثل في نسبة انجاز الملفات الخاضعة  C7المؤشر-2-2
الحكم على نجاعة هذا  كما أشرنا سابق الیمكننا .100×عدد القضایا المبرمجة/القضایا المنجزة

ما یعكس نقص الفعالیة الذي تعاني منه هو نظرا لعدم توفر اإلحصائیات الخاصة به و المؤشر 
  . وفعال الضرائب في ظل عدم وجود نظام معلومات جبائي واضح إدارة
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  حسب المردود قیق المصوبدالت نتائجوتقییم تحلیل :ثانیاً 
ته في الحصیلة مساهم مدىالتدقیق المصوب و مردود  وتقییم لتحلیل:تطور النتائج تحلیل-1

 إلى 1010 من الممتدة للفترة نتائجه على نعتمد سوف الناتجة عن المراجعة المعمقة
  : التالي الجدول بیانات خالل من 2015غایة

لحصیلة الناتجة عن ا في التدقیق المصوب في المحاسبةمساهمة مردود یوضح :4-4الجدول رقم 
  دج : الوحدة                                              2015-2010خالل الفترة   المعمقةالمراجعة 

نسبة 
 المساھمة

المردود اإلجمالي 
متوسط مردود  نسبة التغیر للمراجعة المعمقة

مردود التدقیق  نسبة التغیر )قضیة(كل ملف
 المصوب

عدد الملفات  
 السنوات المنجزة

2,27% 52 448 553 528 /  2 365 400 /  1 189 796 240 503 2010 
3,45% 41 575 884 554 3,53% 2 448 796 20,61% 1 434 994 181 586 2011 
3,26% 36 847 262 208 -12,54% 2 141 769 -16,27% 1 201 532 318 561 2012 
4,40% 44 373 253 512 59,83% 3 423 093 62,67% 1 954 585 861 571 2013 
1,60% 135 828 594 295 3,64% 3 547 578 11,08% 2 171 117 811 612 2014 
8,62% 52 183 193 428 113,35% 7 568 847 107,08% 4 495 895 166 594 2015 

  البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریة ،معطیات  إلىإعداد الطالب استناد  :المصدر

في  مستمره على الرغم من وجود تطور من خالل معطیات الجدول أعاله نالحظ أن      
مردود التدقیق المصوب في المحاسبة خالل سنوات الدراسة ، إال أن حجم المبالغ الضریبیة 

هذا االنخفاض في سبب یرجع و ، المسترجعة یعتبر ضئیل جدا مقارنة بباقي المراجعات األخرى
ل خال تقدیرنا الى نوعیة الملفات المقترحة للمراجعة وما یعتریها من إشكال فني في البرمجة

ما تم تداركه نوعا ما خالل سنة هو ، و  المصوب لتدقیقتقنیة االسنوات األولى من تطبیق 
عدد الملفات  بالرغم من انخفاض %107.08تقدر ب و التي سجلت بها نسبة نم 2015

المنجزة بقدر ماهي بنوعیة أو  ما یؤكد بأن العبرة لیست بكثرة الملفات المبرمجةهو و  .المنجزة 
    .الجبائیة المقترحة للمراجعةأو  المستهدفةالملفات 

  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  -2
الحقوق  مجموع )=(ویساوي )قضیة(المتمثل في متوسط مردود كل ملف: C12 المؤشر-2-1

  .عدد الملفات المنجزة/التدقیق المصوب  المسترجعة الناتجة عن
هو مردود كل قضیة عرف نالحظ أن متوسط أعاله ) 4-4(من خالل بیانات الجدول رقم      

اآلخر تطورا مستمرا تناسبا مع تطور المردود العام للتدقیق المصوب، حیث سجلت سنة 
قدرت التي سجلت بها نسبة انخفاض  2012مقارنة بسنة %59.83تقدر ب ونمنسبة 2013

هو ، و %113.35ارتفاع قدرت بـــــ فقد سجلت بها أعلى نسبة  2015أما سنة ، %12.54ب
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ما یدل على حجم التجاوزات الجبائیة المسجلة من طرف المكلفین مما یستدعي من السلطات 
  .المركزیة إعطاء أهمیة أكثر في سبیل تفعیل هذا النوع من أشكال التدقیق

الحقوق  مجموع )=(ویساوي مدققالمتمثل في متوسط مردود كل : C13 المؤشر-2-2
   .األعوان المدققینعدد /المسترجعة الناتجة عن التدقیق المصوب

تنفیذ برنامج المرجعة المعمقة بشكل قائم على یبین هذا المؤشر مستوى مردود كل مدقق       
بخصوص عدد المدققین  نظرا لعدم توفر المعطیاتعام والتدقیق المصوب بشكل خاص، و 

    .الحكم على فعالیته نافاننا ال یمكن المكلفین بانجاز هذه المهمة
في الحصیلة  التدقیق المصوبالمتمثل في نسبة مساهمة مردود : C16 المقترح لمؤشرا-2-3

التدقیق الحقوق المسترجعة الناتجة عن  مجموع )=( ویساويالمعمقة الناتجة عن المراجعة 
 .المعمقةالمردود اإلجمالي للمراجعة /  المصوب

وضح تیمكن  )12-4( موضح في الشكل البیاني رقمهو وكما الل هذا المؤشرمن خ      
  .المعمقة لحصیلة الناتجة عن المراجعة ا التدقیق المصوب فيمساهمة مردود 

المعمقة لحصیلة الناتجة عن المراجعة ا التدقیق المصوب فيمساهمة مردود یوضح  ) 12-4(الشكل رقم 
  .2015-2010 لفترةخالل ا

  .4-4اعتمادا على معطیات الجدول رقم  إعداد الطالب : المصدر

للمراجعة  ةاالجمالی الحصیلةفي التدقیق المصوب نالحظ أن نسبة مساهمة مردود     
األنواع األخرى للمراحعة المعمقة، حیث تراوحت هذه النسبة بین بضعیفة جدا مقارنة   المعمقة
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أن هذه النسبة في تزاید مستمر  وفي المقابل نجد، فترة الدراسةخالل  %8.62 لىإ 1.60%
  .ةالضریبی ةالحصیل مستوىفي الرفع من  مما یؤكد على ضرورة تفعیل هذا النوع من التدقیق

في الحصیلة الناتجة عن ته مساهمو قیق في المحاسبة دالتنتائج تحلیل : نيالثا فرعال
  .المراجعة المعمقة

المالي الفني و لمحاسبة تبرز من خالل تحلیل وتقییم المردود ل تدقیق الجبائيإن فعالیة ال      
، حتى نستطیع اكتشاف النقائص، بالرغم من أن المعطیات اإلحصائیة  ا النوع من التدقیقلهذ

  .تقییم حقیقيتقدیم تبقي غیر كافیة من أجل  الجبائیة المقدمة من طرف اإلدارة
   : التالیة یتناول هذا الفرع النقاط  المسألةولمعالجة هذه 

  .2015-2000لفترة خالل ا حسب عدد الملفات التدقیق في المحاسبة نتائج وتقییم تحلیل -
  .2015-2000لفترة خالل ا تقییم نتائج التدقیق في المحاسبة حسب المردودو تحلیل  -

جمیع هذه النتائج  تشمل : حسب عدد الملفات قیق في المحاسبةدالت نتائجتقییم و تحلیل  - أوالً 
 جهویةالمدیریات الوالئیة، المصالح ال(على المستوى الوطني المنجزة عملیات التدقیق المحاسبي 

موضح هو كما  2015-2000خالل الفترة ). للبحث والمراجعات، مدیریة المؤسسات الكبرى
  : في الجدول التالي

  2015-2000لفترة ل حسب عدد الملفات قیق في المحاسبةدالت نتائجتطور یوضح  : 5-4 الجدول رقم

  البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةمعطیات  إلىإعداد الطالب استناد : المصدر

المجتمع الجبائي الخاضع  نسبة التغیر نسبة االتغطیة
 السنوات المنجزةعدد الملفات  نسبة التغیر للمراجعة الجبائیة

0,55% /  305 813  / 1696 2000 
0,54% 5,29% 321 988 2,59% 1740 2001 
0,52% -0,57% 320 153 -3,91% 1672 2002 
0,54% 1,96% 326 420 4,55% 1748 2003 
0,54% 19,95% 391 555 21,17% 2118 2004 
0,70% -19,49% 315 249 4,67% 2217 2005 
0,76% -7,03% 293 091 0,50% 2228 2006 
0,69% 7,77% 315 852 -1,53% 2194 2007 
0,82% -7,94% 290 761 8,20% 2374 2008 
0,86% -1,19% 287 302 4,59% 2483 2009 
0,60% 14,69% 329 505 -19,90% 1989 2010 
0,39% 11,79% 368 351 -27,40% 1444 2011 
0,45% 2,26% 376 658 16,48% 1682 2012 
0,43% 11,83% 421 224 7,55% 1809 2013 
0,53% 6,00% 446 494 30,29% 2357 2014 
0,61% -13,74% 385 130 0,04% 2358 2015 
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   النتائجتطور تحلیل  -1
الملفات عا في عدد ارتفا اكهن أنأعاله  5-4رقم الجدول معطیات من خالل نالحظ       

وهذا ما مقارنة باألنواع األخرى للمراجعة المعمقة یخص التحقیق المحاسبي  المدروسة فیما
 ةالضریبی ةمن مستوى الحصیلمن طرف السلطات المركزیة في الرفع د المبذولة هو یفسر الج

 ا بین االرتفاع واالنخفاضشهد تذبذب عددهذا ال أن إالیها، فعدد الملفات المراد التحقیق  زیادةب
خالل فترة الدراسة، ویمكن إرجاع ذلك عملیا إلى اإلشكال الذي تعرفه عملیة البرمجة كل سنة 

ما یعكس ضعف فعالیة هو التي قبلها و  السنواتأو  ملفات السنة بسبب عدم استكمال انجاز
  .البرمجة مؤشر

  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  -2
  ویساوي للتدقیق المحاسبيللملفات الخاضعة  المتمثل في نسبة التغطیة C2 المؤشر-2-1
  100 × الخاضع للمراجعة الجبائیة المجتمع الجبائي / المنجزة الملفاتعدد  )=(

نالحظ من خالل هذا المؤشر أن نسبة التغطیة للملفات الخاضعة للتدقیق المحاسبي       
من  مستمراً  نمواً عرف یمقارنة بالمجتمع الجبائي الذي  حد كبیر السطر الصفري إلىتالمس 

 أنها بالرغم من ،المراجعةما یعكس نقص فعالیة البرمجة في هذا النوع من هو و  سنة ألخرى
  : ویمكننا توضیح ذلك من خالل الشكل البیاني التالي تعتبر العمود الفقري للمراجعة المعمقة

  2015-2000لفترة ل حسب عدد الملفات قیق في المحاسبةدالت نتائجتطور یوضح  13-4رقم الشكل

 
  .اعتمادا على معطیات الجدول أعاله إعداد الطالب : المصدر
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  ویساوي للتدقیق المحاسبيالمتمثل في نسبة انجاز الملفات الخاضعة  C7المؤشر -2-2
  .100×المبرمجة الملفاتعدد /المنجزة الملفاتعدد = 
 للتدقیق المحاسبي لكل مدققانجاز الملفات الخاضعة  متوسط المتمثل في C9المؤشر- 3- 2

  .المدققینعدد /المنجزة الملفاتعدد = ویساوي
یمكننا الحكم على  كما أشرنا سابقا ، الو فیما یخص المؤشرین المذكورین أعاله ، 

  .الخاصة بهما اإلحصائیاتنجاعتهما في ظل انعدام 

  حسب المردودفي المحاسبة قیق دالت وتقییم نتائجتحلیل  : ثانیاً 
 ،المعمقة استرجاعا لألموال أنواع المراجعة الجبائیة كثریعتبر التدقیق في المحاسبة من أ      

الوثائق والسجالت المحاسبیة التي تصور و كل التصریحات ل المعمق حیث یتم من خالله التدقیق
ویظهر ذلك جلیا في مساهمة مردود هذا  نتیجة نشاط المكلف لمدة أربع سنوات غیر متقادمة ،

للمراجعة المعمقة، ویمكن توضیح ذلك من خالل  ةاإلجمالی حصیلةالنوع من التدقیق في ال
    : بیانات الجدول التالي

لمراجعة ل اإلجمالیةلحصیلة ا في تهمساهمو  التدقیق في المحاسبةمردود تطور یوضح : 6-4الجدول رقم 
                                دج: الوحدة                                                       2015-2000خالل الفترة   المعمقة

نسبة 
 المساھمة

المردود اإلجمالي 
متوسط مردود كل  نسبة التغیر للمراجعة المعمقة

التدقیق في  مردود نسبة التغیر )قضیة(ملف
 المحاسبة

عدد الملفات  
 السنوات المنجزة

87,93% 11 723 483 638 /      6 078 179   / 10 308 592 184 1696 2000 
85,88% 14 971 584 903 21,58%      7 389 768   24,73% 12 858 195 730 1740 2001 
85,90% 19 808 797 169 37,72%    10 177 371   32,34% 17 016 564 862 1672 2002 
86,02% 18 092 348 840 -12,52%      8 903 552   -8,54% 15 563 409 103 1748 2003 
76,57% 13 618 990 031 -44,70%      4 923 418   -33,00% 10 427 799 232 2118 2004 
82,08% 18 332 280 348 37,86%      6 787 234   44,30% 15 047 297 648 2217 2005 
95,50% 77 142 993 444 387,17%    33 065 539   389,59% 73 670 021 141 2228 2006 
77,59% 18 092 524 974 -80,65%      6 398 222   -80,95% 14 037 698 534 2194 2007 
80,47% 25 518 842 738 35,19%      8 649 468   46,28% 20 533 836 095 2374 2008 
94,03% 79 327 779 329 247,33%    30 042 610   263,28% 74 595 800 023 2483 2009 
79,13% 52 448 553 528 -30,54%    20 866 426   -44,36% 41 503 322 158 1989 2010 
82,15% 41 575 884 554 13,35%    23 652 053   -17,71% 34 153 564 965 1444 2011 
85,11% 36 847 262 208 -21,17%    18 644 188   -8,18% 31 359 523 794 1682 2012 
81,70% 44 373 253 512 7,49%    20 041 480   15,61% 36 255 037 286 1809 2013 
93,06% 135 828 594 295 167,60%    53 630 400   248,66% 126 406 853 547 2357 2014 
72,08% 52 183 193 428 -70,26%    15 951 403   -70,24% 37 613 408 727 2358 2015 

 البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةمعطیات  إلىإعداد الطالب استناد : مصدرال
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   النتائجتطور تحلیل  -1
) مردود التدقیق المحاسبي(النتائج المحققة  أننالحظ  6-4دول رقمجال إحصائیاتخالل  من

من حیث  2006عرف تطورا ملحوظ خالل سنة  حیثفي ارتفاع متزاید من سنة إلى أخرى، 
عن  %389.59یقدر ب وبمعدل نم دجملیار  73المبالغ المسترجعة والمقدرة بأكثر من 

ملیار  14ـ یقدر ب 2007 سنة اً حاد اً إال أن هذه اإلیرادات شهدت انخفاض ،السنوات التي قبلها
 دجملیار  74ر من لى أكثإ 2009عود إلى االرتفاع في سنة تل %80.95ـ بنسبة تقدر ب دج

في االنخفاض  تبدأت هذه اإلیرادا 2010، وبدایة من سنة %263.28بلغ  وبمعدل نم
هو و  ،جملیار د 126ین سجلت ارتفاعا كبیر قدر بأكثر من أ 2014غایة سنة  إلى  التدریجي
ویمكن توضیح ذلك من . ئیةالجبا مراجعةللیستهان به مقارنة باألنواع السالفة الذكر  مبلغ ال

   : خالل الشكل البیاني التالي

لمراجعة ل اإلجمالیةلحصیلة ا في تهمساهمو التدقیق في المحاسبة مردود تطور یوضح : 14-4رقم  الشكل
  2015-2000خالل الفترة   المعمقة

  
  

 .6-4 رقماعتمادا على معطیات الجدول  إعداد الطالب : المصدر
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  : ویرد هذا التطور اإلیجابي في بعض األحیان إلى العوامل التالیة
  ؛جهل أغلب المكلفین بالتشریع الجبائي والمحاسبي الساري المفعول -
  ؛تطور إجراءات المراجعة من حیث التشریع -
إحداث هیاكل جدیدة للمراجعة ساهمت بشكل كبیر في الرفع مستوى اإلیرادات الجبائیة  -

متمثلة في مدیریة المؤسسات الكبرى باعتبار أن هذه  2006خاصة منذ سنة ،المسترجعة
 ،)ملیون دجاألشخاص المعنویین الذین یزید رقم أعمالهم (المكلفین األخیرة تقوم بمراجعة كبار

     ؛الشركات البترولیة وشبه البترولیة والمؤسسات األجنبیة العاملة في الجزائر
ما لتدعیم مصالح المراجعة بحملة  نوعاً  لطات المركزیةد المبذولة من طرف السهو الج -

  ؛الشهادات الجامعیة والمختصین
من حیث انتقاء أحسن للملفات الخاضعة  ؛تدارك النقص الذي تشهده عملیة البرمجة -

    ؛للمراجعة
 قیقدالت عملیات جراء المستخرجة والحقوق المنجزة القضایا عدد بین المتناسب االرتفاعأن  -

إلدارة الضرائب رفع  یمكن كبیرة مخالفات جبائیة وجود على یدل ،فترة الدراسة خالل المحاسبي
  .شكاوى تهرب ضریبي بشأنها أمام القضاء العادي

  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  -2
 مجموع )=( ویساوي )قضیة( المتمثل في متوسط مردود كل ملف: C12 المؤشر-2-1

 .عدد الملفات المنجزة/التدقیق المحاسبيالحقوق المسترجعة الناتجة عن 

مع تطور  تماشیاً  كبیراً  اآلخر ارتفاعاً هو قد عرف ف ملف مردود كلمتوسط فیما یخص       
 بمبلغ یقدر 2006خالل سنة معتبر ارتفاع  ، حیث تم تسجیلللتدقیق المحاسبي المردود العام

، ثم بقیت هذه النسبة تتأرجح %387.17بلغ  وفي المتوسط بمعدل نم ملیون دج 30بأكثر من
التي سجل بها ارتفاع  2014إلى غایة  2013-2007واالرتفاع خالل سنوات  االنخفاضبین 

عن المردود الحقیقي  إال أن هذا المؤشر ال یعبر في نظرنا، ملیون دج 53كبیر قدر بأكثر من 
د المبذول إلنجاز كل قضیة، هو نسبة متوسطة وال تظهر حقیقة المجاللكل ملف باعتبار أن هذه 

ألنه من الناحیة العملیة یمكن أن تكون هناك ملفات منجزة دون تسجیل فوارق عن المبالغ 
یرة تظهر ك أن تكون هناك ملفات منجزة تسجل بها فوراق كبالمصرح بها، كما أنه یمكن كذل

  . حجم التجاوزات المرتكبة
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الحقوق  مجموع )=( ویساوي مدققالمتمثل في متوسط مردود كل : C13 المؤشر-2-2
   .المدققینعدد  /المسترجعة الناتجة عن التدقیق المحاسبي 

إال أنه یعتبر شبیه بالمؤشر  بالرغم من عدم وجود معطیات بخصوص هذا المؤشر،      
 .حقیقة المردود الفردي لكل مدققل هظهار إ عدم السابق من حیث

في الحصیلة  المحاسبيالتدقیق المتمثل في نسبة مساهمة مردود : C21المقترح لمؤشرا-2-3
الحقوق المسترجعة الناتجة عن التدقیق  مجموع )=( ویساويالمعمقة الناتجة عن المراجعة 

  . المعمقةالمردود اإلجمالي للمراجعة / المحاسبي
في المردود  المحاسبيالتدقیق نالحظ من خالل هذا المؤشر أن نسبة مساهمة مردود       

جدا مقارنة باألنواع األخرى للمراحعة المعمقة، حیث تراوحت  مرتفعةاالجمالي للمراجعة المعمقة 
مما یستدعي من السلطات المركزیة تعزیز ، خالل فترة الدراسة %95الى%72 هذه النسبة بین

هذا النوع من التدقیق بالكفاءات الالزمة للقیام بهذا النوع الهام من المراجعة من جهة، والعمل 
  .وحسن انتقائها من جهة أخرىعلى زیادة عدد الملفات الخاضعة للمراجعة 

في ته مساهمو  الوضعیة مجمل فيالمعمق التحقیق  وتقییم نتائج تحلیل :الثالث فرعال
  .الحصیلة الناتجة عن المراجعة المعمقة

، 1992بموجب قانون المالیة لسنة  لمجمل الوضعیة الجبائیةتم إنشاء التحقیق المعمق       
غیر المستقرة التي  األمنیةوذلك نظرا للظروف  ،2001لم یتم الشروع فیه إال في سنة إال أنه 

خاصة وان هذا التحقیق یتعلق بالذمة المالیة للمكلف ومختلف  ،الفترة  تلكعاشتها الجزائر في 
وعدم وضوح ، من جهة أسرتهروته ویتعدى ذلك لیشمل أفراد ثممتلكاته الشخصیة ومظاهر 

 المراجعةما جعل هذا النوع من هو و إجراءات تطبیقه ألعوان اإلدارة الجبائیة من جهة أخرى ،
التحقیق المعمق مردود  لتحلیلو  .الوقت الحاليصعب التطبیق في الفترة الماضیة وحتى في 

الحصیلة الناتجة عن المراجعة الجبائیة سنقوم في  مدى مساهمتهو  لمجمل الوضعیة الجبائیة
ا، ثم قیاسها بمؤشرات نتائجه دراسة تطور، و عرض وتحلیل اإلحصائیات المتحصل علیهاب

 .2015-2000الفترة  األداء الخاصة بهذا النوع من المراجعة خالل
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  حسب عدد الملفات  الوضعیة الجبائیة مجمل التحقیق فينتائج  تقییمو تحلیل  : أوالً 
خالل  الوضعیة الجبائیة مجمل التحقیق فيالخاضعة  المنجزة عدد الملفاتتطور یوضح  : 7-4الجدول رقم

 2015-2001الفترة 
 السنوات عدد الملفات المنجزة نسبة التغیر الجبائیةالمجتمع الجبائي الخاضع للمراجعة  التغطیةنسبة 

0,03% 321 988 / 99 2001 
0,05% 320 153 66,67% 165 2002 
0,07% 326 420 35,15% 223 2003 
0,06% 391 555 6,73% 238 2004 
0,08% 315 249 8,40% 258 2005 
0,09% 293 091 7,75% 278 2006 
0,14% 315 852 57,55% 438 2007 
0,12% 290 761 -18,49% 357 2008 
0,13% 287 302 6,72% 381 2009 
0,12% 329 505 3,94% 396 2010 
0,06% 368 351 -48,48% 204 2011 

0,005% 376 658 -91,18% 18 2012 
0,07% 421 224 1561,11% 299 2013 
0,08% 446 494 16,05% 347 2014 
0,03% 385 130 -71,47% 99 2015 

  البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةلى معطیات إإعداد الطالب استناد : المصدر

   تحلیل تطور النتائج -1
أن عدد الملفات الخاضعة للتحقیق المعمق  نالحظ ،أعاله 7-4 رقممن خالل الجدول       

لمراجعة ألصناف االملفات الخاضعة بعدد  مقارنة ضعیفة جداً  وتبدلمجمل الوضعیة الجبائیة 
، 2001ملف سنة  99ـ نجد أن هذه العملیة بدأت ب حیث  ،خالل فترة الدراسة األخرى الجبائیة

، ملف 478 ـب التي سجل بها أعلى ارتفاع 2007 غایة سنة إلىثم أخذت تتزاید بشكل تدریجي 
 2015لتعود سنة هذه العملیة تتأرجح بین الصعود والنزول  أصبحت 2008من سنة وابتداء

هذا  عن في صرف نظرها تدریجیا ملف مما یعني بدء السلطات المركزیة 99ـ من حیث بدأت ب
بالرغم من  الوقت الذي تشهد فیه البالد شح كبیر في اإلیرادات الجبائیةالنوع من المراجعة في 

                                                  .تطبیقها  فعالیتها إن أحسن
  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  -2
الوضعیة  مجمل للتحقیق فيللملفات الخاضعة  المتمثل في نسبة التغطیة C2لمؤشرا -2-1

  100×المجتمع الجبائي الخاضع للمراجعة الجبائیة/المنجزة الملفاتعدد = ویساوي الجبائیة
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نالحظ من خالل هذا المؤشر أن نسبة التغطیة للملفات الخاضعة للتحقیق في مجمل       
مقارنة بالمجتمع الجبائي الذي  السطر الصفري مع إلى حد كبیر تتطابق الوضعیة الجبائیة

في حین أن النسبة المعیاریة المحددة من طرف المدیریة  ،یعرف نموا مستمرا من سنة ألخرى
  . توفر الوسائل المادیة والبشریة حالة وهي نسبة قابلة للزیادة في%05العامة للضرائب تقدر ب

   : ویمكن إرجاع النقص المسجل في عدد الملفات المبرمجة والمنجزة حسب رأینا الى       
  ؛ ،حیث لم یتم تطبیقه في البدایة إال في المدن الكبرىائرحداثة هذا النوع من التحقیق في الجز -
 1992، فبالرغم من إحداثه سنة تلك الفترة  خالل في البالد الظروف األمنیة غیر المستقرة -

من خالل الشكل  هیمكن توضیحما هو و  .2001إال أنه لم یتم الشروع في تطبیقه إال سنة
  : البیان التالي

  التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیةعدد الملفات المنجزة الخاضعة  تطوریوضح  : 15-4رقم الشكل
  2015-2001خالل الفترة 

  
  .7-4اعتمادا على معطیات الجدول رقم  إعداد الطالب : المصدر

المشار إلیهما في التدقیق المحاسبي، وفي ظل  C9المؤشرو  C7المؤشرأما فیما یخص 
   .على نجاعتهمام كوبالتالي ال یمكن الحغیاب المعطیات الخاصة بهما، 
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   حسب المردود الوضعیة الجبائیة مجمل التحقیق في نتائج تقییمو تحلیل  : ثانیاً 
یمكن االستدالل على مساهمة مردود التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة في الحصیلة الضریبیة   

  :خالل تحلیل نتائج الجدول اآلتي، من 2015-2000: الناتجة عن المراجعة المعمقة خالل الفترة
لحصیلة الناتجة عن ا في الوضعیة الجبائیة مجمل التحقیق في مردود مساهمةیوضح : 8-4الجدول رقم
                         دج: الوحدة                                            2015-2001خالل الفترة  المعمقةالمراجعة 

المردود اإلجمالي  نسبة المساھمة
 للمراجعة المعمقة

متوسط مردود 
مردود التحقیق في  نسبة التغیر )قضیة(كل ملف

 الوضعیة الجبائیة
عدد الملفات  

 السنوات المنجزة

2,14% 14 971 584 903 3 234 439 / 320 209 419 99 2001 
4,02% 19 808 797 169 4 825 104 148,63% 796 142 215 165 2002 
3,96% 18 092 348 840 3 208 843 -10,12% 715 571 893 223 2003 
5,99% 13 618 990 031 3 425 859 13,94% 815 354 504 238 2004 
4,03% 18 332 280 348 2 864 107 -9,37% 738 939 601 258 2005 
1,28% 77 142 993 444 3 546 235 33,41% 985 853 319 278 2006 
7,23% 18 092 524 974 2 984 625 32,60% 1 307 265 625 438 2007 
5,32% 25 518 842 738 3 804 346 3,89% 1 358 151 502 357 2008 
1,62% 79 327 779 329 3 381 770 -5,13% 1 288 454 301 381 2009 

11,24% 52 448 553 528 14 889 282 357,61% 5 896 155 780 396 2010 
3,93% 41 575 884 554 8 005 520 -72,30% 1 633 126 160 204 2011 
0,27% 36 847 262 208 5 544 573 -93,89% 99 802 319 18 2012 
3,40% 44 373 253 512 5 041 993 1410,54% 1 507 555 995 299 2013 
1,58% 135 828 594 295 6 170 779 42,04% 2 141 260 235 347 2014 
8,23% 52 183 193 428 43 385 041 100,59% 4 295 119 078 99 2015 

 البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةلى معطیات إإعداد الطالب استناد : المصدر
مردود التحقیق  أن نالحظ 8-4من خالل معطیات الجدول رقم :النتائجتطور تحلیل  -1

عدد  عرف نموا ضئیال متناسبا مع الزیادة التدریجیة في المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة
في النتائج  محسوساً  سجل بهما ارتفاعاً  نأی 2015و 2010سنتي  اعد ، ماالمنجزة الملفات

  : رجاع ذلك إلىإبالرغم من انخفاض عدد الملفات المنجز ، ویمكن 
  ؛بالجانب الشخصي للمكلفین هذا النوع من التحقیق ارتباط -
  ؛غیر مفسر بشكل كافي بالمنشورات والدالئل التطبیقیةأنه  -
  ؛البنكیة المؤسساترسمیة تقوم فیها المبادالت نقدا دون الحاجة إلى غیر سوق موازیة وجود  -
قلة تعامل الهیئات اإلداریة األخرى مثل مصالح ترقیم السیارات والضمان االجتماعي  -

  ؛ومصالح التجارة مع اإلدارة الجبائیة
قلة تعاون المصالح الجبائیة فیما بینها خاصة إذا تعلق األمر بطلب معلومات من خارج  -

  .الوالیة محل السكن الرئیسي للمكلف
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جراءات تنظیمیة من شانها تقویة ما أدى بالسلطات المركزیة إلى هو و  ٕ اتخاذ تدابیر وا
  1: مهاأه الخاص بالتحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة الجبائیة جعةمرالنظام ا

الجبائیة حسب إجراءات التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة  جعةتمدید المرا -
  ؛المستمرة المادیة لألشخاص المكتتبین للتصریحات، وتكثیف عملیة الرقابة والمعاینة

توسیع عملیة التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة لألشخاص الذین لم یتم إحصائهم من  -
الجبائیة والذین تكشف أمالكهم ونمط معیشتهم عن ممارسة أنشطة والحصول طرف المصالح 

  .خفیةمعلى مداخیل 
في زیادة مردودیة التحقیق المعمق حیث تجاوزت المبالغ  هذه التدابیر توقد أسهم      

هذا  لعبهی یمكن أن ما یبین الدور الذيهو ، و 2015 سنة ملیار دج 4.29أكثر منالمسترجعة 
األموال المهربة وتحسین مستوى اإلیرادات في استرداد جزء هام من  المراجعة المعمقة من النمط

  .أحسن تطبیقه نإ الجبائیة
  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  -2
الحقوق  مجموع )=( المتمثل في متوسط مردود كل ملف ویساوي: C12 المؤشر-2-1

 .عدد الملفات المنجزة / التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیةالمسترجعة الناتجة عن 

اآلخر هو عرف ) قضیة( من خالل هذا المؤشر نالحظ أن متوسط مردود كل ملف      
إال أن هذا  ،معمق خالل سنوات الدراسةقیق الحمع تطور المردود العام للت تماشیاً  ارتفاعا طردیاً 

باعتبار أن هذه نسبة ) قضیة(عن المردود الحقیقي لكل ملف  یظهرال كما أشرنا سابقا المؤشر 
   .د المبذول إلنجاز كل قضیةهو متوسطة وال تظهر حقیقة المج

التحقیق المعمق لمجمل المتمثل في نسبة مساهمة مردود : C16المقترح لمؤشرا-2-2
الحقوق  مجموع =ویساويالمعمقة في الحصیلة الناتجة عن المراجعة الوضعیة الجبائیة 
المردود اإلجمالي للمراجعة /  عن التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیةالمسترجعة الناتجة 

  . المعمقة
نالحظ من خالل هذا المؤشر أن نسبة مساهمة مردود التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة       

مقارنة باألنواع السالفة للمراحعة  ةمحتشمجد د االجمالي للمراجعة المعمقة الجبائیة في المردو 
، مما خالل فترة الدراسة %11.24 لىإ %0.27المعمقة، حیث تراوحت هذه النسبة بین 

                                                             
1- Bulletin De services fiscaux N°27 janvier 2008. Op.cit. 
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نظرا الستناده على قیق حهذا النوع من الت زیادة التركیز علىیستدعي من السلطات المركزیة 
متداولة خارج أو  ما یسمح باسترجاع أموال ضخمة مجمدةهو و ) الثروة( المظاهر الخارجیة

  : من خالل الشكل البیاني التالي ذلكضیح ویمكن تو  .األطر القانونیة
لحصیلة ا في تهمساهمو  التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیةمردود  تطور یوضح: 16-4 رقم الشكل

 2015-2001خالل الفترة  الناتجة عن المراجعة المعمقة

 
  .8-4رقم اعتمادا على معطیات الجدول  إعداد الطالب : المصدر

في تها مساهمو  لمعامالت العقاریةل یماتیالتق جعةمرا وتقییم نتائجتحلیل  :الرابع الفرع
  .الحصیلة الناتجة عن المراجعة المعمقة

والمعنویین طبیعیین لمختلف األشخاص امراقبة مداخیل ب المراجعةهذا النوع من  ختصی      
جه اإلنفاق أو  احد أهم حیث تمثل هذه التعامالت، الناشطین في السوق العقاریة في الجزائر

والتي شفافة الغیر  تنازل خالل عملیات منوذلك وتبییضا لألموال،  إخفاءًا للمداخیلوأكثرها 
، كما تعد خارج القنوات الرسمیة للخزینة العمومیةمداخیل المن  جزء هام تسمح بتحویل

         .المداخیل االیجاریة محور غش هاما من خالل التخفیض المنتظم لمبالغ اإلیجار المصرح بها
في  ومدى مساهمته یمات للمعامالت العقاریةیمراجعة التقعن  ناتجالالمردود  لتحلیلو       

 ،المتحصل علیهاعرض وتحلیل اإلحصائیات ، سنقوم بمعمقةالحصیلة الناتجة عن المراجعة ال
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ا، ثم قیاسها بمؤشرات األداء الخاصة بهذا النوع من المراجعة خالل الفترة نتائجه ودراسة تطور
   : موضح في الجدول التاليهو كما  2000-2015

                                                                             2015-2000لفترة ا خالل لمعامالت العقاریةل یماتیالتقإعادة  نتائجتطور  یوضح: 9-4: مالجدول رق
 دج : الوحدة

نسبة 
 المساھمة

المردود اإلجمالي 
 للمراجعة المعمقة

متوسط مردود 
 )قضیة( كل ملف

مردود مراجعة  نسبة التغیر
 یماتیالتق

نسبة 
 التغیر

عدد الملفات 
 المدروسة

 السنوات

12,07% 11 723 483 638 80 575 / 1 414 891 454 / 17 560 2000 
11,98% 14 971 584 903 82 464 26,74% 1 793 179 754 23,83% 21 745 2001 
10,08% 19 808 797 169 90 641 11,32% 1 996 090 092 1,27% 22 022 2002 
10,02% 18 092 348 840 72 628 -9,15% 1 813 367 844 13,38% 24 968 2003 
17,45% 13 618 990 031 74 742 31,02% 2 375 836 295 27,31% 31 787 2004 
13,89% 18 332 280 348 74 060 7,16% 2 546 043 099 8,15% 34 378 2005 
3,22% 77 142 993 444 79 402 -2,31% 2 487 118 984 -8,89% 31 323 2006 

15,19% 18 092 524 974 82 815 10,47% 2 747 560 815 5,92% 33 177 2007 
14,21% 25 518 842 738 100 445 32,00% 3 626 855 141 8,83% 36 108 2008 
4,34% 79 327 779 329 107 738 -5,05% 3 443 525 005 -11,48% 31 962 2009 
7,36% 52 448 553 528 126 252 12,07% 3 859 279 350 -4,36% 30 568 2010 

10,47% 41 575 884 554 137 600 12,82% 4 354 199 248 3,52% 31 644 2011 
11,36% 36 847 262 208 140 748 -3,85% 4 186 403 777 -6,00% 29 744 2012 
10,49% 44 373 253 512 163 975 11,22% 4 656 074 370 -4,54% 28 395 2013 
3,76% 135 828 594 295 167 279 9,74% 5 109 362 702 7,57% 30 544 2014 

11,07% 52 183 193 428 191 306 13,10% 5 778 770 457 -1,10% 30 207 2015 

  مجةالبر  مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةمعطیات  إلىإعداد الطالب استناد : المصدر

  2015-2000لفترة ا خالل لمعامالت العقاریةل یماتیالتقإعادة  نتائجتطور  یوضح: 17- 4: مرق الشكل

  
  .9-4اعتمادا على معطیات الجدول رقم  إعداد الطالب : المصدر
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  حسب عدد الملفات  للمعامالت العقاریة إعادة التقییمات نتائجتحلیل تطور  : أوالً 
یمات للمعامالت یالتق إعادةالخاص بنتائج  9-4رقم  البیاني الشكلمن خالل الجدول و       

ویمكن ، المدروسة خالل فترة الدراسة) العقود(الملفاتعدد هناك تذبذبا في نالحظ أن  العقاریة
   : إلى العوامل التالیة إرجاع ذلك

عملیة البرمجة تتم بصورة آلیة فقط قصد ضبط برنامج یتم تنفیذه مع إطالع المصالح  إن - 
المركزیة بها، وأن هذه العملیة تقوم بها مصالح المراجعة فقط على عقود المعامالت التي 

   .ال أم مفتشیة التسجیل والطابع دون معرفة فیما إذا كانت عقود ذات أهمیة تصلها من 
غیاب التنسیق بین مفتشیة الضرائب ومصالح المراجعة خصوصا فیما یتعلق بمخاطر  -

   .عرقل إلى حد ما السیر الحسن والفعال لعملیة المراجعة مماالمعاینة المیدانیة للعقار، 
 حیث أنه أهم عائق یقف في وجه فعالیة هذا األسلوب،كان ریة الوسائل المادیة والبش نقص -

وترتیبه ضمن ) المقوم(من إضفاء صفة المراجع الجبائیة نت اإلدارةتمك 1998إلى غایة مارس 
مصف المناصب العلیا لإلدارة الجبائیة، ضف إلى ذلك، إن معالجة الكم الهائل من العقود تتم 

    . بصورة یدویة وبطیئة
 أن هناك تذبذبا واضحا من حیث التشریع المتعلق بالهیئات المكلفة بالمراجعةنالحظ كما 

ریة یمكتبا لدى المد 1999قد استحدث في قانون المالیة لسنة الجبائیة للمعامالت العقاریة، ف
الفرعیة للعملیات الجبائیة یسمى مكتب التسجیل ثم جمد االنطالق في مهامه دون أن یلغي 

إلى حد الساعة، وجدیر بالذكر أن مفتشیة التسجیل والطابع قد ألغیت مع دخول  مرسوم إنشائه
اإلصالح الجبائي حیز التطبیق، وأرجعت مراجعة مثل هذه القضایا إلى مفتشیات الضرائب 

مع باقي أنواع الضرائب األخرى، لیعاد استحداثها من جدید ابتداء من أكتوبر  المختلطة
هذا الحد بل یتعداه إلى التغیرات المتكررة والمفاجئة في قوانین ، وال ینحصر األمر عن 1999

  .المالیة ومن ثم للمادة الخاضعة لهذه الرسوم والضرائب
   حسب المردود تحلیل تطور النتائج- ثانیاً 

نالحظ  یمات للمعامالت العقاریةیمراجعة التقالخاص بنتائج  9-4رقم من خالل الجدول       
خالل  الناتجة عن إعادة تقییم للتعامالت العقاریة المسترجعة األموالحجم في  أن هناك ضعف

على المستوى ضئیل  مبلغهو و  ،دج ملیار 5.7الى 1.4بمبلغ یتراوح بین  كل سنوات الدراسة،
 .من أرضیة خصبة للتهرب الضریبي لحجم الوعاء العقاري وما یمكن أن یمثله بالنظرالوطني 

العرض  قوانین اتحكمهغیاب سوق عقاریة منتظمة  لىإرأینا حسب  االنخفاض هذا سبب ویرجع
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أن مراجعة أثمان المعامالت العقاریة یرتبط إلى حد ما بالجانب  كما من جهة، والطلب
االجتماعي للمكلف، كونها تمس واحدا من أهم مكتسبات الشخص الفردیة المنطویة تحت 

العقار، حیث أن كثیر من هو أال و ) حق الملكیة، وحریة التعاقد(المبادئ العامة لحقوق اإلنسان 
االلتجاء إلى العقود أو  والهبات وأحیانا أخرى یتم إخفاؤها المعامالت الزالت وفق صیغ التراضي

العرفیة، األمر الذي أدى إلى غیاب آلیات التعامل في السوق العقاریة بطرق مضبوطة 
  .  أخرىمن جهة  ومدروسة

  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في : مؤشرات األداءالتقییم بواسطة  - ثالثاً 
الحقوق المسترجعة  مجموع )=( المتمثل في متوسط مردود كل ملف ویساوي: 4C1 المؤشر-1

 .عدد الملفات المنجزة/اعادة التقییمات للمعامالت العقاریةالناتجة عن 

لف دج أ 80تروح بین ) عقد(من خالل هذا المؤشر نالحظ أن متوسط مردود كل ملف      
ما مقارنة بالكم الهائل من المعامالت المبرمة، وما  مبلغ ضئیل نوعاً هو و  ،ألف دج 191الى

 أن یفوت على الخزینة العمومیة یمكن ماهو و  التصریح، معدأو  یمكن أن ینتج عنها من نقص
   . فرص استرجاع أموال هامة

التقییمات  الناتج عن إعادة مردودالالمتمثل في نسبة مساهمة : 21Cالمقترح لمؤشرا -2
الحقوق  مجموع )=( ویساويالمعمقة في الحصیلة الناتجة عن المراجعة  للمعامالت العقاریة

  . المعمقةالمردود اإلجمالي للمراجعة /التقییمات للمعامالت العقاریة إعادةالمسترجعة الناتجة عن 
التقییمات  إعادة الناتج عن مردودالأن نسبة مساهمة  نالحظ من خالل هذا المؤشر      

بة سسجلت في الكثیر من األحیان نفي المردود االجمالي للمراجعة المعمقة  للمعامالت العقاریة
  ووهي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة مساهمة التدقیق المصوب  ،خالل فترة الدراسة %10 من أكثر

كبیرة  همیةإعطاء أمما یستدعي من السلطات المركزیة التحقیق في مجمل الوضعیة الجبائیة 
ما یمكن من هو و لهذا النوع من المراجعة وتعزیزها باإلمكانیات المادیة والكفاءات المتخصصة 

ضیح ذلك من خالل الشكل ویمكن تو  .ینة العمومیة بجزء هام من األموال المسترجعةز رفد الخ
 : البیاني التالي
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ساهمته في مو  لمعامالت العقاریةل یماتیالتق إعادة تطور المردود الناتج عن یوضح: 18-4 مرق الشكل
  2015-2000لفترة ا خالل المردود اإلجمالي للمراجعة المعمقة

  
  .9-4اعتمادا على معطیات الجدول رقم  إعداد الطالب : المصدر

یلة لحصفي ا مساهمتهو  المراجعة المعمقةالمردود اإلجمالي وتقییم  تحلیل : الفرع الخامس 
  الناتجة عن المراجعة الجبائیة

من خالل معمقة لمراجعة الامردود  وتقییم لتحلیل في التحلیالت السابقة تطرقنابعد ما          
سنتناول  الناتج عنهامردود المكوناتها ومدى مساهمة كل صنف من األصناف المكونة لها في 

في هذا الفرع تحلیل وتقییم مساهمة المردود اإلجمالي للمراجعة المعمقة في الحصیلة اإلجمالیة  
م المعیار المالي في التقییم، ثم قیاس هذه النتائج بمؤشرات األداء استخدباللمراجعة الجبائیة 

 : باالعتماد على معطیات الجدول التالي. الخاص بالمراجعة المعمقة
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 لحصیلة الناتجة عن المراجعةا فيالمراجعة المعمقة المردود اإلجمالي مساهمة  یوضح10 -4 الجدول رقم
  دج : الوحدة                                                       2015-2000خالل الفترة  الجبائیة 

  البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةلى معطیات إإعداد الطالب استناد : المصدر

  تحلیل تطور المردود اإلجمالي للمراجعة المعمقة: أوالً 
أن النتائج المحققة حسب المردود في  10-4نالحظ من خالل معطیات الجدول رقم       

من حیث  2006ارتفاع متزاید من سنة إلى أخرى، حیث عرفت تطورا ملحوظا خالل سنة 
 عن %320.80یقدر ب وملیار دج بمعدل نم 77المبالغ المسترجعة والمقدرة بأكثر من 

 18ـ بمبلغ یقدر ب 2007السنوات التي قبلها، إال أن هذه اإلیرادات شهدت انخفاضا حادا سنة 
لى أكثر من إ 2009لتعود إلى االرتفاع في سنة  %80.95ـ ب ملیار دج بنسبة انخفاض تقدر

بدأت هذه اإلیرادات في  2010، وبدایة من سنة %210.96بلغ  وملیار دج بمعدل نم 79
ملیار  135قدر بأكثر من  أین سجلت ارتفاعا كبیراً  2014جي إلى غایة سنة االنخفاض التدری

 ما یدل علىهو و  ،ملیار دج 52إلى أكثر من  2015لى االنخفاض مجدد سنة إدج لتعود 
مستوى التخبط الذي تعاني منه مصالح المراجعة المركزیة والمحلیة في إعداد وتنفیذ برنامج 

 .المراجعة الجبائیة
 
 

نسبة 
 نسبة التغیر المردود اإلجمالي للمراجعة الجبائیة نسبة التغیر المساھمة

المردود اإلجمالي للمراجعة 
 المعمقة

 السنوات

100% /   11 723 483 638 / 11 723 483 638 2000 
100% 27,71% 14 971 584 903 27,71% 14 971 584 903 2001 
100% 32,31% 19 808 797 169 32,31% 19 808 797 169 2002 
100% -8,67% 18 092 348 840 -8,67% 18 092 348 840 2003 
100% -24,73% 13 618 990 031 -24,73% 13 618 990 031 2004 
100% 34,61% 18 332 280 348 34,61% 18 332 280 348 2005 

65,92% 538,34% 117 023 127 871 320,80% 77 142 993 444 2006 
35,30% -56,20% 51 254 679 617 -76,55% 18 092 524 974 2007 
45,95% 8,35% 55 534 037 806 41,05% 25 518 842 738 2008 
73,74% 93,71% 107 574 493 721 210,86% 79 327 779 329 2009 
61,89% -21,22% 84 742 536 358 -33,88% 52 448 553 528 2010 
61,32% -19,99% 67 799 900 630 -20,73% 41 575 884 554 2011 
60,40% -10,02% 61 008 463 554 -11,37% 36 847 262 208 2012 
62,21% 16,91% 71 326 354 986 20,42% 44 373 253 512 2013 
83,83% 127,16% 162 025 228 976 206,10% 135 828 594 295 2014 
63,85% -49,56% 81 730 136 087 -61,58% 52 183 193 428 2015 
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  : تتمثل مؤشرات األداء المعتمدة في هذا المجال في: مؤشرات األداءلتقییم بواسطة - ثانیاً 
في الحصیلة  المراجعة المعمقةالمتمثل في نسبة مساهمة مردود : C22المقترح لمؤشرا-1

/ الحقوق المسترجعة الناتجة المراجعة المعمقة مجموع )=( ویساويالجبائیة لمراجعة ل اإلجمالیة
  . الجبائیةالمردود اإلجمالي للمراجعة 

في الحصیلة  المراجعة المعمقةمردود نالحظ من خالل هذا المؤشر أن نسبة مساهمة       
 2000مابین سنة %100ـ الجبائیة مرتفعة جدا ، حیث بلغت هذه النسبة اللمراجعة ل اإلجمالیة

الجبائیة خالل تلك المرحلة كانت  ما یدل على أن بنیة المرجعة هو ، و 2005 الى غایة سنة
أین تم تسجیل نسبة مساهمة  2006تتكون من أصناف المراجعة المعمقة فقط إلى غایة سنة 

، إال أن هذه النسبة ال تعبر عن االنخفاض في المردود بقدر ما تعبر عن إدراج %65قدرت
المطبقة على ) املةالش( صنف أخر من أصناف المراجعة الجبائیة متمثل في المراجعة األولیة

  .مستوى المفتشیات مدیریات المؤسسات الكبرى كأحد مكونات المراجعة الجبائیة
وبالرغم من ذلك ظلت المراجعة المعمقة تساهم بشكل كبیر في المردود اإلجمالي       

 : ما یمكن توضیحه من خالل الشكل اآلتيهو للمراجعة الجبائیة، و 

لحصیلة الناتجة عن المراجعة ا فيالمراجعة المعمقة المردود اإلجمالي مساهمة  یوضح 19-4 رقم الشكل
            2015-2000خالل الفترة  الجبائیة

  .4-10اعتمادا على معطیات الجدول  إعداد الطالب : المصدر
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 لمراجعة الجبائیة في تحسین مستوىالمردود اإلجمالي ل فعالیة تقییمو تحلیل  : الثالثالمبحث 
   ةالضریبی ةالحصیل
من الضیاع حقوق الخزینة العمومیة  الجبائیة المحافظة على لمراجعةمن بین أهداف اإن       

 أكبر قدر من األموال المستحقة للدولة، والتي هي بحوزة المتهربین من الضریبة باسترجاع
  . )الضائعةاسترجاع الفرص (

بحجم النتائج المحققة، والتي من خاللها  رتبطالجبائیة م لمراجعةاتقییم مردودیة نظام ف      
  .یمكننا الحكم على فعالیته

خالل التحصیالت من  المالي لذا سنحاول تحدید مدى نجاعة هذا النظام وفقا للمعیار      
، ومدى المطبقةمراجعات السابقة نتائج الالمعاد تأسیسها بناءا على أو  الضریبیة المسترجعة

  .الحصیلة الضریبیة اإلجمالیة مساهمتها في
، وللوقوف على مدى فعالیة  نظام المراجعة الجبائیة، یجب األخذ في االعتبار وفي هذا اإلطار

 المنازعات الضریبیة لمعرفة الحجم الحقیقي لألموال المسترجعة الناتجة عن) Facteur( عامل
   . ه العملیةتطبیق هذ

إرجاع المبالغ المخفضة أي ، لصعوبة تفكیك اإلحصائیات الخاصة بالمنازعات ونظراً      
للفاصل  بسبب ،)التسویةأو  االسترجاعسنة (الخاصة بكل تسویة ضریبیة للسنة الموافقة لها

الزمني بین سنة التسویة من جهة، وتاریخ  تقدیم الشكاوي الضریبیة والمراحل التي تستغرقها 
وباعتبار أن هذه من جهة أخرى،  غایة صدور القرار النهائي بشأنهاإلى هاته الشكاوي 

ین اعتمدنا في التحلیل لقیاس العالقة السببیة على متغیرین اثناإلحصائیات تعد بصفة إجمالیة، 
  : وهما

  الناتجة عن المراجعة الجبائیة؛الخام متغیر الحصیلة  -
  .متغیر الحصیلة الضریبیة اإلجمالیة الخام -
  ). استبعاد متغیر المنازعات من التحلیل(مع بقاء العوامل األخرى على حالها   
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 مستوى في تحسین األولیة المراجعة الجبائیة مردود فعالیة وتقییمتحلیل : المطلب األول
  .ةالضریبی ةالحصیل
 ةالحصیل مستوى في تحسین األولیة المراجعة الجبائیة مردود فعالیة وتقییمتحلیل ل      

سنستخدم المعیار المالي للحكم على مدى فعالیته ، وذلك باالعتماد على إحصائیات  ةالضریبی
 : الجدول التالي
  ةالضریبی ةاألولیة في تحسین مستوى الحصیلمساهمة مردود المراجعة یوضح  11-4الجدول رقم 

    ج.الوحدة د                                                                                            
 السنوات مردود المراجعة األولیة مجموع الحصیلة الضریبیة نسبة التغیر نسبة المساھمة

6,50% / 613 446 000 000 39 880 134 427 2006 
5,50% -1,71% 602 984 000 000 33 162 154 643 2007 
1,98% 151,45% 1 516 214 000 000 30 015 195 068 2008 
6,54% -71,52% 431 876 000 000 28 246 714 392 2009 
2,41% 210,40% 1 340 534 000 000 32 293 982 830 2010 
1,91% 2,52% 1 374 283 000 000 26 224 016 076 2011 
1,76% -0,04% 1 373 762 000 000 24 161 201 346 2012 
2,76% -28,88% 977 002 000 000 26 953 101 474 2013 
1,94% 38,23% 1 350 483 000 000 26 196 634 681 2014 
1,67% 31,26% 1 772 684 000 000 29 546 942 659 2015   

  البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةمعطیات  إلىمن إعداد الطالب استناد : المصدر

 الناتج عن ه بالرغم من المردود المعتبرأننالحظ  11-4معطیات الجدول رقم  من خالل      
لى إ ضئیلة وتحسین مستوى الحصیلة الضریبیة تبد في نسبة مساهمته إال أن  المراجعة األولیة

عرفت هذه النسبة تذبذبا بین 2009لى غایة سنة إ 2006بدایة من سنة ه نأ حیث، حد ما
لى إالتدریجي  االنخفاضلتستمر بعدها في  %1.98و %6.50بین معدل  الصعود والهبوط

ضعف معدل  إلى كما أشرنا سابقاً و  یرجع سبب هذا االنخفاض في تقدیرناو ، 2015 غایة سنة
بسبب نقص الوسائل البشریة بصفة عامة والمؤهلة على وجه  التغطیة للملفات المراد مراجعتها

الخصوص من جهة، كما یرجع هذا االنخفاض أیضًا إلى ضعف معیار الشفافیة في انتقاء 
أو  غیرهم نأحیانا على طائفة معینة من المكلفین دو الملفات المراد مرجعتها واقتصارها 

كما یمكن أن یعزى سبب هذا االنخفاض إلى  ،قطاعات نشاط بعینها دون أخرى من جهة ثانیة

                                                             
  المترتبة في ذمة المكلفین بالضریبة المثبتة لدى سجالت قابض  )الناتجة عن الجبایة العادیة(مجموع المبالغ الضریبیة  هنایقصد بالحصیلة الضریبیة

المتمثل في و ، لتمییزها عن مصطلح التحصیل الضریبي الفعلي )ع ألسباب معینةغیر المدفو أو  أي إجمالي الدین الجبائي المدفوع طوعیا(الضرائب
  .مجموع الضرائب والرسوم والحقوق المدفوعة لدى صندوق قابض الضرائب
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الذي یسهم  )خاصة على مستوى المفتشیات ومراكز الضرائب( ضعف نظام المعلومات الجبائي
 لمراجعةكذلك ضعف نظام او إلى حد كبیر في توفیر المعلومات عن المادة الخاضعة للضریبة 

المعلومات ودرجة التزام أعوان عن مدى استغالل تلك  التقریرفي الداخلیة الجبائي الذي یساعد 
من خالل الشكل  ما سبق یمكن توضیحو  .اإلدارة الجبائیة بالقوانین والتعلیمات واللوائح الجبائیة

   .البیاني التالي
  ةالضریبی ةمساهمة مردود المراجعة األولیة في تحسین مستوى التحصیلیوضح  20- 4رقم  الشكل

  .11-4رقم على معطیات الجدول  اعتماداً  إعداد الطالب: المصدر
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في تحسین مستوى  المعمقةالمراجعة الجبائیة  مردود فعالیة تقییمو تحلیل : المطلب الثاني
  ةالضریبی ةلحصیلا

الدرجة الثانیة من أنواع المراجعات المطبقة من طرف مصالح المراجعة المعمقة  تمثل      
آلیات تدخل  تضعو  ،تمس جل فئات المجتمعالضرائب وأكثرها أهمیة وعمقا باعتبار أنها 

 موزعة بین التدقیق في محاسبة المكلفین إلى التدقیق متنوعة في متناول اإلدارة الجبائیة
على سبیل المثال فحص ومتابعة ( الظرفي الذي یخص نوع معین من الضرائبأو  المصوب

حقیق المعمق للوضعیة والت) لعدة سنوات غیر متقادمةأو  الرسم على القیمة المضافة لسنة
غیر مسجلین لدى أو  الجبائیة الشاملة للمكلفین من األشخاص الطبیعیین سواء كانوا محصیین

أفراد إلى إعادة التقییم للمعامالت العقاریة التي تمس شریحة واسعة من  إضافةإدارة الضرائب 
  . المجتمع
 مستوى المراجعة في تحسینهذا النوع من  مردود فعالیة وتقییمتحلیل وحتى یتسنى لنا       

  : الجدول التالي المبینة في حصائیاتاإلعلى  سنعتمدة ، الضریبی ةالحصیل
  ةالضریبی ةفي تحسین مستوى الحصیل المعمقةمساهمة مردود المراجعة یوضح  12-4 الجدول رقم

  ج.الوحدة د 
 السنوات مردود المراجعة المعمقة التغیر نسبة مجموع الحصیلة الضریبیة  نسبة التغیر نسبة المساھمة

3,11% /  376 915 000 000  / 11 723 483 638 2000 
3,59% 10,78% 417 565 000 000 27,71% 14 971 584 903 2001 
3,83% 23,91% 517 422 000 000 32,31% 19 808 797 169 2002 
3,85% -9,26% 469 513 000 000 -8,67% 18 092 348 840 2003 
3,66% -20,73% 372 162 000 000 -24,73% 13 618 990 031 2004 
2,13% 131,34% 860 970 000 000 34,61% 18 332 280 348 2005 

12,58% -28,75% 613 446 000 000 320,80% 77 142 993 444 2006 
3,00% -1,71% 602 984 000 000 -76,55% 18 092 524 974 2007 
1,68% 151,45% 1 516 214 000 000 41,05% 25 518 842 738 2008 
5,54% -5,56% 1 431 876 000 000 210,86% 79 327 779 329 2009 
3,91% -6,38% 1 340 534 000 000 -33,88% 52 448 553 528 2010 
3,03% 2,52% 1 374 283 000 000 -20,73% 41 575 884 554 2011 
2,68% -0,04% 1 373 762 000 000 -11,37% 36 847 262 208 2012 
4,54% -28,88% 977 002 000 000 20,42% 44 373 253 512 2013 

10,06% 38,23% 1 350 483 000 000 206,10% 135 828 594 295 2014 
2,94% 31,26% 1 772 684 000 000 -61,58% 52 183 193 428 2015   

 البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریةمعطیات  إلىإعداد الطالب استناد : المصدر
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 أنه بالرغم من المردود المعتبركذلك  نالحظ ،12-4معطیات الجدول رقم  من خالل      
 تحسین مستوى الحصیلة الضریبیة فيإال أن نسبة مساهمته  ،المعمقةالناتج عن المراجعة 

بین الصعود والهبوط  تذبذباً  شهدت هذه النسبة حد ما، حیث إلىضئیلة  وتبد للجبایة العادیة
في  النقص یرجع سبب هذاو ، خالل فترة الدراسةعلى التوالي  %12.79و %1.19معدل ب

نفس اإلشكاالت التي كانت تعتري دائما نظام المراجعة الجبائیة كما أشرنا سابقا إلى و تقدیرنا 
لى ضعف  ،للملفات المراد مراجعتها مؤشر البرمجةضعف المتمثلة في و  ٕ االلتزام بمعاییر وا

من للهیئات المركزیة المكلفة بالمراجعة الجبائیة  نصوص علیها في اللوائح الداخلیةماالنتقاء ال
ن ارتفاع حجم الحصیلة الضریبیة الناتجة عهذا االنخفاض أیضًا إلى یمكن أن یعزى جهة، كما 

توضیح ما سبق  ویمكن .من جهة أخرى والتسویات خارج برنامج المراجعة النظام التصریحي
  .من خالل الشكل البیاني التالي

  ةالضریبی ةفي تحسین مستوى الحصیل المعمقةمساهمة مردود المراجعة یوضح  21-4رقم الشكل

  
 .4-12اعتمادا على معطیات الجدول  إعداد الطالب :المصدر
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تحسین مستوى لمراجعة الجبائیة في ل إلجماليالمردود ا فعالیةتقییم و  تحلیل :لثالمطلب الثا 
  .التحصیل الضریبي

مردود  فعالیةتقییم و  تحلیلو من خالل التحلیالت السابقة الى دراسة  بعدما تطرقنا      
في هذا المطلب بالدراسة والتحلیل والتقییم  تناولحسب أصنافها المختلفة سن لمراجعة الجبائیةا

الحصیلة الضریبیة  ىلفعالیة المردود العام للمراجعة الجبائیة ومدى مساهمته في تحسین مستو 
  : وذلك باالعتماد على معطیات الجدول التالي

 ةفي تحسین مستوى الحصیل  الجبائیةلمراجعة ل اإلجمالي مردودالمساهمة یوضح  13-4 الجدول رقم
                                                                           دج: الوحدة                                                                                   ةالضریبی

 السنوات المردود اإلجمالي للمراجعة الجبائیة نسبة التغیر مجموع الحصیلة الضریبیة نسبة التغیر نسبة المساھمة

3,11%  / 376 915 000 000 / 11 723 483 638 2000 
3,59% 10,78% 417 565 000 000 27,71% 14 971 584 903 2001 
3,83% 23,91% 517 422 000 000 32,31% 19 808 797 169 2002 
3,85% -9,26% 469 513 000 000 -8,67% 18 092 348 840 2003 
3,66% -20,73% 372 162 000 000 -24,73% 13 618 990 031 2004 
2,13% 131,34% 860 970 000 000 34,61% 18 332 280 348 2005 

19,08% -28,75% 613 446 000 000 538,34% 117 023 127 871 2006 
8,50% -1,71% 602 984 000 000 -56,20% 51 254 679 617 2007 
3,66% 151,45% 1 516 214 000 000 8,35% 55 534 037 806 2008 

24,91% -71,52% 431 876 000 000 93,71% 107 574 493 721 2009 
6,32% 210,40% 1 340 534 000 000 -21,22% 84 742 536 358 2010 
4,93% 2,52% 1 374 283 000 000 -19,99% 67 799 900 630 2011 
4,44% -0,04% 1 373 762 000 000 -10,02% 61 008 463 554 2012 
7,30% -28,88% 977 002 000 000 16,91% 71 326 354 986 2013 

12,00% 38,23% 1 350 483 000 000 127,16% 162 025 228 976 2014 
4,61% 31,26% 1 772 684 000 000 -49,56% 81 730 136 087 2015 

  البرمجة مدیریة نیابة والمراجعات، البحث مدیریة معطیات إلىإعداد الطالب استناد : المصدر

المردود اإلجمالي للمراجعة الجبائیة  نالحظ أن 13-4معطیات الجدول رقم  من خالل      
 % 27.71بلغت و خالل الثالث سنوات األولى بنسبة نم تدریجیاً  اآلخر تطوراً هو عرف 

 %8.67بنسبة  2004-2003سجل انخفاض متتالي خالل سنتي یعلى التوالي ل %32.31و
االرتفاع خاصة  فيأصبح مردود المراجعة الجبائیة  2005بتداءًا من سنة إإال أنه ، %24.73و

ت تجاوز  وبمعدل نم ملیار دج 117كبیر یقدر بأكثر من أین سجل ارتفاعاً  2006 سنة
، ویرجع سبب هذا االرتفاع في تقدیرنا إلى بدایة تطبیق نظام المراجعة األولیة 500%

من ذلك التاریخ  ، وانطالقاً 2006واالنطالق الفعلي لنشاط مدیریة المؤسسات الكبرى خالل سنة 
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یحقق نتائج مهمة ولكنها غیر مستقرة، ویعزى هذا التذبذب إلى  أصبح مردود المراجعة الجبائیة
لى و اإلشكاالت المذكورة سابقا من جهة،  ٕ عدم إعطاء السلطات العمومیة أهمیة كبرى للجبایة ا

شبه كلي على مداخیل النفط وصندوق ضبط لالعادیة والتحصیل الجبائي بسبب اعتمادها ا
  . اإلیرادات من جهة أخرى

تحسین مستوى الحصیلة  في ة المردود اإلجمالي للمرجعة الجبائیةمساهملنسبة أما بال      
 %2.13 بنسبة تراوحت بین 2005-2000خالل سنواتما  نوعاً ضئیلة  وتبدفهي الضریبیة 

بالرغم من عدم  تحسنا ملحوظعرفت هذه النسبة  2006بدایة من سنةأنه إال ، %3.85و
ما یدل على هو و  .2009سنة%24وما یقارب 2006سنة  %19استقرارها، حیث سجلت نسبة 

   :ویمكن توضیح ما سبق من خالل الشكل البیاني التاليوالتجاوزات المرتكبة،  حجم األخطاء
  ةالضریبی ةفي تحسین مستوى الحصیل  الجبائیةلمراجعة ل اإلجمالي مردودالمساهمة  22- 4رقم  الشكل

  
  .13-4 اعتمادا على معطیات الجدول إعداد الطالب : المصدر

 السلطات العمومیة إعطاء أهمیة كبرى على من خالل النتائج السابقة نرى أنه یتوجب      
والتحصیل الضریبي الناتج عنها لجبایة العادیة لتفعیل نظام المراجعة الجبائیة واالهتمام أكثر با

عن فكرة إعداد میزانیة الدولة  البتعاد تدریجیاً وجعلها األداة الرئیسیة في تمویل میزانیة الدولة، وا
  .على أساس سعر مرجعي خاضع لتقلبات أسعار النفط
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  الجبائیةنتائج المراجعة العام لتقییم ال: المطلب الرابع
من  ناتج عن جملة في الجزائر الجبائیة مراجعةال نظام تمیز بهاینقص الفعالیة التي  إن      

 األهدافومن ثمة تحقیق  ،بكفاءة وفعالیة همهام أداءعلى  هالتي تعوق اإلشكاالتو  األسباب
ال ترقي إلى المستوى  المتوفرة إلى أن اإلحصائیاته، ونشیر في هذا اإلطار المرجوة من

وبالتالي  للرفع من مستوى الحصیلة الضریبیةالمستهدف من قبل المراجعة الجبائیة و  المطلوب
موضوعیا ینبغي التركیز على الجوانب  تقییمانا إذا أردنا أن نعطي ولعل ،نقص الفعالیة المطلوبة

   : الرئیسیة التالیة
  ؛البرمجة مشكلالمراجعة الجبائیة و  -
  ؛المراجعة بعملیة كلفةالهیاكل الم مشكلالمراجعة الجبائیة و  -
  ؛العالقة مع باقي المراجعات األخرى مشكلالمراجعة الجبائیة و  -
  ؛تحصیل الحقوق الناتجة عنها مشكلو  المراجعة الجبائیة -
  .مختلف اإلدارات األخرىمع التنسیق  ةمشكلالمراجعة الجبائیة و  -

  البرمجة  مشكلالمراجعة الجبائیة و : الفرع األول
الشدید من حیث التوقیت  بالبطء وانتقاء الملفاتاآللیة التي تتم بها عملیة البرمجة تتمیز       

ألن وجود برنامج سنوي واحد یخضع للتصفیة في أكثر من مرحلة یؤثر سلبا على إعداد 
فإن وجود برنامج كل ثالثي یعد بصفة دقیقة  ا، لذالملفات المقترحة للمراجعة الجبائیةواختیار 

األداء  وینفذ وفق األسلوب المفاجئ من شأنه أن یرفع من مبلغ التصحیحات، ومن قدرة
  . الجبائي
بحجم المجتمع الجبائي  مقارنةفهي ضئیلة جدا  المنجزة الملفاتعدد  وفیما یخص      

 إلىما یسمى بمؤشر البرمجة لم یرقى أو  للمراجعة، فكما أشرنا سابقا أن نسبة التغطیة الخاضع
وبالتالي فإن عدم  .النسبة المعیاریة بالنسبة لجمیع أنواع المراجعة الجبائیةأو  المستوى المطلوب

آلیات فعالة لحل هذا اإلشكال سیفوت على اإلدارة الجبائیة فرص حقیقة السترجاع  إیجاد
  . حقوقها الضائعة بسبب التقادم

، فعدم توفر اإلحصائیات التي مستها عملیة البرمجةنوعیة وعدد الملفات أما من حیث       
في تزوید  هاماً  اً دور من الجبائیة  لإلحصائیات لما ،الخاصة بها لدلیل على نقص الفعالیة

  .قرارتها أساسها على السیاسة الجبائیة واالقتصادیة بالمعطیات الضروریة التي تبنى
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 المراجعاتالخاصة ببعض نتائج  اإلحصائیاتإضافة إلى ما سبق هناك مشكل تأخر إعداد   
لیتم إعدادها،  سنوات عدة إحصائیات تأخذ األحیان هناك بعضفي  نجد إذ ،الجبائیة المطبقة

مدیریات الضرائب األوقات المحددة بعض  على العموم إلى عدم احترام التأخر  ویعود هذا
لقیامها بعملیة التجمیع النهائي للمعطیات  ةالمعلومات إلى المصلحة المركزی إلرسال

  .الموارد المحققةو والمعلومات، لتصدر في األخیر اإلحصائیات الختامیة لمجمل العملیات 

  المراجعة بعملیة المكلفةالهیاكل  مشكلالمراجعة الجبائیة و :الفرع الثاني
تم تنفیذ یمعرفة األسلوب األنجع الذي من خالله  لم تستطیع اإلدارة الجبائیة یومنا هذاإلى      

عدد القضایا األمثل التي یمكن أن یغطیها مراجع واحد هو برنامج المراجعة، حیث لم یعرف كم 
إضافة إلى  إثنین لكل ملف؟أو  ل یقوم بمهمة تنفیذ برنامج المراجعة مراجع واحدوه سنویا ؟

ثر سلبا على تنفیذ البرنامج المركزي من حیث قد أ جهویةذلك فإن إنشاء مصلحة المراجعة ال
الفعالیة والسرعة نظرا لتباعد فرق المراجعة عن بعضها البعض في والیات مختلفة، هذا من 

یین في التنسیق هو جهة ومن جهة أخرى حدث انفصام بین المراجعین المحلیین والمراجعین الج
   .التصحیحات الالزمة والتعاون فیما بینهم سیما في الطرق المستعملة إلجراء

والناجعة هي التي  الفعالة اإلدارةویدخل في هذا اإلطار مشكل العنصر البشري، حیث أن      
مفتاح تطبیق كل  یعد العنصر البشري أن باعتبار األكفاء،ن عدد كافي من الموظفی ىتتوفر عل

  .في تحقیق ونجاح السیاسة المسطرة  األهموالعامل  برنامج
على تحقیق حد اآلن  إلىغیر قادرة  في الجزائر الجبائیة اإلدارة األمر نجدلكن في واقع       
لجبائیة ا اإلدارة یصعب على وهذا ما الجبائیین، األعوانتناسب بین عدد المكلفین وعدد الذلك 

نقص في لنظرا ل على تنفیذ برنامج المراجعة الجبائیةن مما ینعكس سلبا هؤالء المكلفی متابعة
  .األعوان الجبائیین بصفة عامة والمراجعین على وجه الخصوصعدد 

والذي یحول  عدد األعوانالجبائیة في  اإلدارةالمشكل الكمي الذي تعاني منه  إلى إضافة      
یتمثل في عدم مواكبة بعض األدوات التي یستند  طابع نوعي ودون كفاءاتها، هناك مشكل ذ

كشف المحاسبة والحالة ؛ دلیل المدقق المحاسبيوالمتمثلة في  علیها المدقق في عملیة التدقیق
للمستجدات التي تشهدها مهنة المحاسبة والتدقیق على المستویین  .....المقارنة للمیزانیات
بمدى توفر  أیضاوظائفها مرتبط  أداءفي  بائیةجال اإلدارةنجاح  أن، حیث  الداخلي و الدولي
  .تأهیلهاالخبرات الواسعة التي تساهم في ارتفاع مستوى ذات الكفاءات العالیة  والعناصر الفنیة 
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  العالقة مع باقي المراجعات األخرى مشكلالمراجعة الجبائیة و : الفرع الثالث
وباقي  أصنافها األولیة والمعمقةبمختلف غیاب التنسیق بین المراجعة الجبائیة  إن      

 "l’Audit Fiscal et Comptable" والمحاسبیة المراجعة الجبائیةخص المراجعات األخرى وباأل
من  ریر المعدةاخلق وضعا متسما بعدم الثقة، وبالتالي عدم االستفادة من التق داخل المؤسسة

 التأكد من صدق التصریحات الجبائیة المكتتبةو علیها  قصد االطالع طرف محافظي الحسابات
، خصوصا ما تعلق ببعض المؤسسات المتوسطة وكبیرة ومدى متانة نظام الرقابة الداخلیة

ماسة الى هذا النوع إلى  في حاجةإن المراجع الجبائي یجد نفسه في بعض األحیان  إذ الحجم،
  .من التقاریر

هناك نقص كبیر في التنسیق بین المراجعة الجبائیة ونشیر في هذا اإلطار كذلك إلى أن       
المطبقة على المكلفین بالضریبة، والمراجعة الجبائیة الداخلیة لمصالح اإلدارة الجبائیة والتي 

في التسییر الیومي  لین وأعوان اإلدارة الجبائیةو بمراجعة ومراقبة طریقة عمل المسؤ  ىتعن
جراءات فرض وتحصیل الضریبة ومدى التزامهم بقوانین للملفات الجبائیة ٕ ، وهذا ما من شأنه وا

  .الرفع من كفاءة عمل اإلدارة الجبائیة وزیادة فعالیتها

  تحصیل الحقوق المترتبة عنها  مشكلالمراجعة الجبائیة و : ع الرابعر الف
إحدى األولویات األساسیة لبلوغ  یعتبر تحصیل الحقوق المترتبة عن المراجعة الجبائیة      

بحجم الحقوق   المكلفة بمهمة المراجعة كلاهیالاألهداف المسطرة، ولذلك ال یمكن قیاس فعالیة 
إال تثمین لنشاطات هو بل یمتد إلى نسبة تحصیل هذه الحقوق، الن التحصیل ما  المسترجعة،

  .جبائیةالهیئات المختصة، من خالل الرفع الفعلي لمردود المراجعة ال
والیة أن المعدل  28فعلى سبیل المثال تبرز اإلحصائیات التي أخذت على عینة من       

 .، مما یظهر عدم المتابعة الدقیقة لعملیة التحصیل%10.57المتوسط للتحصیل في حدود 
الجبائیة الفعلیة التي حازت علیها  الحصیلةحول  إحصائیاتتكون لدینا  أن نأملحیث كنا 

القیام  أثناءمبالغ الحقوق والغرامات المطبقة  أن إذ ؛المنجزة لمراجعاتل الجبائیة تبعاً  اإلدارة
بسبب نشؤ المنازعات  لیست هي فعلیا التي سوف یتحصل علیها،المراجعة والتحقیق بعملیات 

مكانیة و  غیر المجدیة في بعض األحیان ٕ تهرب الضریبي ثان على مستوى التحصیل،  بروزا
 قیمة أي، وبالتالي فان هذین المتغیریننه لیست لدنیا تقدیرات فعلیة ورسمیة حول أإلى  إضافة

    .ذات مردودیة معتبرة  تعدالجبائیة  مراجعةنتیجة محققة من قبل مصالح الأو 
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  مختلف اإلدارات األخرىمع التنسیق  مشكلالمراجعة الجبائیة و : الفرع الخامس
 الجبائیة للعدید من مراجعةمجال اللممارسة مهامها خصوصا في  تحتاج اإلدارة الجبائیة      

مختلف  مكنها إتمام ذلك إال بالتنسیق معوال ی ،المراد مراجعة ملفاتهمالمعلومات حول المكلفین 
التي ،...ةمصالح التجار  ،البنوك، كمصالح القضاء، المؤسسات واإلدارات الحكومیة األخرى

المعلومات حول هؤالء المكلفین وذلك في إطار ممارسة تجوز على اكبر قدر ممكن من 
  .والتي تستدعي التعامل مع تلك المؤسسات واإلدارات ،أنشطتهم

 المراجعةعدم التنسیق في العمل وتبادل المعلومات بین هذه األخیرة وبین مصالح  إال أن      
  .یشكل عائقا یحول دون أداء مهامها بكفاءة قد  ،الجبائیة

 ،الجبائیة في المدیریة العامة للضرائب مراجعاتمدیر البحث وال وفي هذا اإلطار صرح      
 ،توجهها العدید من العراقیل الخارجة عن نطاقها مما یعوقها عن أداء مهامها جبائیةإن اإلدارة ال

الحال بالنسبة لقطاع العدالة الذي ال یساعد بالمستوى المرغوب في مكافحة التهرب هو كما 
فقد أشار إلى أن الدعاوي القضائیة المرفوعة من طرف مصالحه ضد المتهربین من  ،ریبي الض

 ال ماهو و  ،شهرا كمعدل لكل قضیة 27ال تفصل فیها العدالة إال بعد مرور ،دفع الضرائب
  .لقضاء على التهرب الضریبيفي ا نایساعد

ة الجبائیة الجزائریة، یواجهها إضافة إلى مشكل عدم التنسیق المحلي الذي تعاني من اإلدار      
غیرها على أو  كذلك انعدام في التنسیق وتبادل المعلومات مع مختلف اإلدارات سواء الجبائیة

المستوى الدولي ، خصوصا لما تعرفه الجزائر من انفتاح في اقتصادها على السوق الخارجیة 
 لتحویلل تقنیات عالیة وفتح أبوابها على المستثمرین األجانب الذین یعمدون إلى استعما

إرباحهم إلى الخارج دون خضوعها للضرائب وكذا المستثمرین المحلیین الذین ینشطون في 
  .الخارج دون تحویل أرباحهم إلى البلد األم

أو  اإلدارات سواء على المستوى المحليو ن عدم مساهمة مختلف المؤسسات أنالحظ  كما      
الذي یعمل هو الجبائیة خاصة،  مراجعةالجبائیة عامة ومصالح الالدولي في مساعدة اإلدارة 

  .في أداء مهامهاعلى الحد من كفاءتها 
في  الجبائیة المطبقة نظام المراجعة نقص فعالیة ، یتضح لنا جلیاً سبق ماعلى  اً وبناء    

قدرته على الرفع من مستوى الحصیلة الضریبیة بسبب المعوقات واإلشكاالت التي  موعد الجزائر
  .تواجهه
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 في الجزائر الجبائیة المراجعة دور تفعیلة لمقترحاألطر العملیة ال: الرابع بحثلما
 الجیل ظل في لها تفعیل آلیات اقتراح من بد ال الجبائیة، المراجعة فعالیة رفع منظور من      
تحسین  في فعالیتها زیادة في المتمثلة هاأهداف تحقیق ضمان قصد اإلصالحات من الثاني

في هذا  سنقوم ولذلك البعید، المدى على لها أفضل آفاق وضمان ،الضریبیة مستوى الحصیلة
 ،مراجعة الجبائیةال لعملیة دةعالمسا الهیاكل حیث من سواء التفعیل آلیات أهم بدراسة المبحث

  .اتهبإجراءا المتعلقة التدابیر حیث منأو 

   .الجبائیةمراجعة ال لعملیة المساعدة الهیاكل تفعیل : األول المطلب
 ملحة، ضرورة اإلداریة اتهأجهز  عصرنة ونح مؤخراً  المدیریة العامة للضرائب اتجاه یعتبر      

 متمثلوال الجزائري الضریبي النظام یواجه الذي والجوهري األساسي التحدي مواجهة یخص فیما
  : أهمها من أسباب عدة عن الناجم ةالضریبی ةالحصیل مستوى ضعف في

إضافة  ؛نظام المراجعة الداخلیة للمصالح الجبائیة ضعف وكذا؛الجبائي المعلومات نظام ضعف
 والمكلف، الجبائیة اإلدارة بین المنازعات ملف یخص فیما الضریبي اإلنصافلى ضعف إ

تحسین مستوى الحصیلة  في الجبائیة مراجعةال تفعیل على تساعد هیاكلوجود  یحتم الذي األمر
یل نظام المراجعة الجبائیة عتف الجبائي، المعلومات نظام تفعیل حیث منسواء  ،الضریبیة

 .متخصصة جبائیة قضائیة هیئة إنشاء حیث منأو  الداخلیة للمصالح الجبائیة

 الجبائي  المعلومات نظام تفعیل :لالفرع األو
 ضرورة الجبائیة مراجعةال دور لتفعیل الضرائب إدارة ابه تمته أن یجب التي اآللیات من      

العنصر االستراتیجي ضمن البرنامج حیث  باعتباره ،الجبائي المعلومات نظام بتطویر االهتمام
 مراجعةتسمح بتوفیر العناصر الضروریة لمعرفة الوضعیة الحقیقیة للمكلفین، ومنه حتى تكون ال

فعالة أكثر، ال بد من تكثیف البحث عن اإلعالم الضریبي، الذي سیشكل المادة األولیة التي 
فیها، مع ضرورة استناد هذه العملیة إلى  على أساسها تتم عملیة برمجة الملفات المراد التحقیق

  .الضریبي عدم االلتزامحاالت العینة المختارة تعبر حقیقة عن كون تمعاییر موضوعیة، ل
 الجبائیة اإلدارة دور تفعیل ضرورة یتطلب اإللكترونیة التجارة ونح المتزاید فاالتجاه      

 التقلیل عبر وذلك الجبائیة العملیات وتنفیذ المهام إنجاز في والدقة للسرعة اإللكترونیة تحقیقا
 امجنبر  مختلف تنفیذ یمكن ال حیث عملیات، من ابهیتعلق  وما اإلداریة اإلجراءات تعقد من

الذي ترتكز  األساس یعتبر الذي الجبائي المعلومات نظام إلى االستناد دون الجبائیة لمراجعةا
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 مراقبتها، ا،تهإدار  البیانات، بتجمیع تبدأ وظیفته ألن نظرا والتحصیل، الوعاء مصلحتي علیه
دارة المكلف(مستعملیها  إلى وصولها ضمان أي إنتاجها، وأخیرا وحمایتها، ٕ    .)الضرائب وا

الضریبیة  باإلدارة خاص جبائي معلومات نظام یوجد ال أنه إلى هنا، اإلشارة وتجدر      
 الوجود إلى النظام هذا وبعث إلنشاء األخیرة هذه مصالح طرف من محاوالت فقط بل الجزائریة،

  : الغیاب إلى هذا ویرجع
 الضرائب؛ إدارة مصالح طرف من اآللي اإلعالم استعمالنقص  -
 بینها؛ فیما الضرائب مصالح بین الربط غیاب -
 للحصول تقلیدیة طرق وهي الجزائري الجبائي المعلومات نظام في الورق باستعمال االكتفاء -

   .المعلومة واستعمال
 مدیریة إنشاء خالل من للضرائب العامة المدیریة مستوى على موجودهو  مما فانطالقاً       
 الجبائي للمعلومات نظام تفعیل نقترح الجبائیة المعلومات عن البحث مدیریة تسمى مستقلة
 التركیز هدفه للمعلومات، ودخول تسییر نظام من جبائیة معلوماتلل مصادر عدة على یحتوي
  : 1مرحلتین على هذا النظام یمر حیث وتحیینها، الجبائیة المعطیات وتحلیل وتسییر وتنظیم

 الكترونیة مواقع شبكات مشاریع وضع إلى النظام هذا یهدف:مؤقتال معلوماتال نظام- أوالً 
 لنظام التسییري المستوى یشمل سریع تطبیق أجل من وذلك ،الجواریة والمراكز الضرائب لمراكز
  .لهما العملي المحیط على المركز اآللي اإلعالم

 الحتیاجات وكاملة مدمجة تغطیة إلى النظام هذا یهدف:المستهدف المعلومات نظام- ثانیاً 
 من الجبائیة المصالح بین التعاون إجراءات من باالستفادة وذلك للضرائب، العامة المدیریة

 المعلومات نظام في المؤقت اإلعالمي النظام إدماج في یتمثل معلوماتي استثمار خالل
 ،)المستهدف المعلومات نظام(األخیر هذا تنفیذ بدء مع االستثمار هذا متابعة ویتم المستهدف،

 : في یستعملها التي تطویره محاور تتمثل حیث
 المشاكل لتجنب:إلكترونیة استعالمات مراكز خالل من الجبائیة بالتدابیر التكفل نظام- 1

 آلیة تعتبر المكلفین، لملفات الیدویة المعالجة وأخطاء الجبائیة، المصالح بین بالتنسیق الخاصة
 والتي الضریبیة، لإلدارة التكنولوجي التطور محفزات من بعد عن استعالمات مراكز وضع
   .مهامهم لتدعیم الجبائیة اإلدارة لموظفي وكذلك الجبائیة، وضعیته إلى للوصول للمكلف تسمح

 : بـــ یسمح بعد عن لمركز االستعالمات المكلف فاستعمال
                                                             

1- Ministère des finances Direction General des Impôts, Lettre d'information, Numéro spécial, p 3. 
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 الجبائیة؛ وضعیته مجمل على االطالع -أ
 االنترنت؛ على لضرائبه بعد عن والدفع التصریح -ب
 ؛مثالً  العنوان تغییر حالة في مباشرة الخط على الجبائیة اإلجراءات بمختلف القیام -ت
 م؛تهملفا تقدم ومتابعة أنواعها بمختلف الشكاوى إدخال ث
 أیام كامل وفي یومیا ومتوفرة آمنة بعد، عن المقدمة الجبائیة الخدمات من االستفادة -ج

  .متهاحتیاجا حسب ومكیفة األسبوع،
 خدمات الجبائیة اإلدارة لموظفي اآللیة هذه تقدم للمكلف، المقدمة الخدمات مع وبالمقابل      
 : خالل من الجبائیة متهمهما أداء عملهم من مكان لهم تیسر جدیدة

 الجبائي؛ مهبحسا خالل من للمكلفین الجبائیة الوضعیات تسییر -
 رقمي تصریح إلى للمكلف ورقي تصریح بتحویل اآللیة هذه تسمح حیث التصریحات تصویر- 

 عدد بتقلیل یسمح الحل هذا والتحصیل، للتصفیة الالزمة المرقمة المعلومات على یحتوي
 للتصریحات؛ االلكتروني بالحفظ وكذلك لها المخصص والوقت المعالجة التصریحات

 هذا یتطلب حیث،المكلف ملف في الموجودة الوثائق تصویر خالل من الملفات رقمنة -
 نظام ترتیب ،معلومات قاعدة( للملفات الكتروني تسییر نظام وضعو  نسخ، آلة اإلجراء
 ؛)وأرشیف

 جغرافیة؛ حواجز وبدون الحقیقي الوقت في المكلف حول مفیدة معلومة كل على االطالع -
 التقلیل خالل من المعلومات المكلف،وانتقاء بنفس والمتعلقة المتكررة المعلومات إدخال تفادي -

 المضافة؛ القیمة ذات األخیرة لهذه النوعي الكم على لتركیزوا المعلومات الحجم الكمي من
  .األخرى والمصالح الجبائیة للمصالح االلكترونیة المواقع عبر الجبائیة الوثائق إلى الوصول- 
 التبادالت وضع إن:األخرى واإلدارات الجبائیة اإلدارة بین اآللي التبادل إجراءات -2

 اإلشراف ویتم یُضمن أن یجب الدور هذا التطور، في أساسي محورهو  البینیة االلكترونیة
 الجبائي، التعریف رقم إعطاء الترقیم، یخصهو و  والتوثیق، اإلعالم مدیریة طرف علیه من

 البطاقیة على االعتماد مع للضریبة، الخاضعة المادة ومعرفة الجبائي خریطة الترقیم وضع
 .مصدر للمعلومات لیكون للمكلفین الوطنیة

 في المساعدة إلى النظام هذا یهدف:الضریبي الغش ومحاربة لمراقبة المحترف النظام-3
 طرف من المرسلة المعلومات دراسة من ویسهل المكلفین، ملفاتل الجبائیةمراجعة ال برامج

 : شقین من یتكون النظام هذا إعداد أن حیث التحقیق، أثناء المكلف
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نشاء ،جعةللمرا الخاضعة الملفات استهداف على یساعد -أ ٕ  األخیرة؛ لهذه إحصائیات وا
  .جبائیة مراجعة محل هي التي المكلف ملف نقاط استهداف -ب

 1:ـب إال یتأتى ال المسطرة األهداف تحقیق خالل من النظام هذا أداء من الرفع نحیث أ
 الضرائب؛ إدارة مصالح كل في اآللي اإلعالم واستعمال إدخال-
 اآللي؛ اإلعالم بنظام المحلیةو  المركزیة الجبائیة المصالح ربط-
   .الجبائیة المعلومة واستغالل واستعمال اآللي اإلعالم في الضرائب إدارة موظفي تكوین-

 معلومات نظام وضعت الفرنسیة للضرائب العامة المدیریة فان السیاق، هذا وفي      
 سنوات (09) لتسع المدى طویل برنامج إطار في"Copernic"یسمى برنامج على یعتمد مستهدف

 .الجبائي وحسابه المستعمل على یركز جدید معلومات نظام إلعداد وهذا )2009- 2001(
  "Copernic": الفرنسي الجبائي المعلومات نظام عمل كیفیة یبین التالي والشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
المركز الوطني  لجزائر،یة في ااالقتصاد ل نظام المعلوماتحو  الوطني الملتقى ،نظام المعلومات الجبائي الجزائري، فضلي عبد الحلیم، كمال رزیق -1

 .2005لالعالم اآللي والعلمي الجزائر أفریل 
 نظام المعلومات الجبائي الفرنسي الذي كان موجودا قبل نظام"Copernic " المكلف(اتضح على أنه غیر قادر على منح المستعمل (

 ).المكلف(نظرة شاملة ومترابطة لوضعیته الجبائیة، ألنه نظام مهیكل على الضریبة ولیس على المستعمل 
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 مستوى المدیریة العامة للضرائب الفرنسیة ىعل" Copernic"برنامج  : )23- 4( مالشكل رق
 

 

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 

Source: Ministère des finances Direction, General des Impôts, Lettre 
d'information, Numéro spécial. 

  تفعیل نظام المراجعة الداخلیة للمصالح الجبائیة: الفرع الثاني
 التنفیذي المرسوم بموجب (IGSF)الجبائیة للمصالح العامة لمفتشیةل هذه المهمة إسنادتم       

حیث  ،1المركزیة لوزارة المالیة اإلدارة بتنظیم المتعلق 27/06/1990في  المؤرخ 190-90 رقم
 : 2خالل من وذلك الجبائیة المصالح رقابةو  وتفتیش بتنظیمتقوم هذه األخیرة 

 الجبائیة؛ للمصالح الداخلیة بالرقابة المتعلقة باألعمال القیام- 
 التسییر؛ في اختالالت أي من الحیطة اجل من والتحصیل، الوعاء مصالح تسییر مراقبة-
 .الجبائیة القوانین إطار في بمهامهم للقیام المسیرین تكوین-

                                                             
  .، مرجع سبق ذكره23/06/1990المؤرخ في  190-30مرسوم تنفیذي رقم  -1

2- Bulletin des services fiscaux N° 15 juin 1996 Op.cit, P47.  
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 جبائیةال المصالح أعمال سیر تنظیم یخص فیما للضرائب العام المدیر بإعالم تقوم كما      
 خالل من1المتاحة  البشریة للقدرات استغاللها مدى وكذا مسیریها، وكفاءة فعالیة خالل من

   .2 التسییر مؤشرات
األدوار الذي تقوم بها المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة عبر مصالحها وعلى الرغم من       

ها عن مقرات المدیریات الوالئیة وبالتالي عن إال أنها تبقى غیر كافیة نظرا لبعد ،جهویةال
التسییر الیومي لها، باعتبار أنها تعتمد على الرقابات الفجائیة ولفترات متباعدة مما یسمح بخلق 

 األعوان التزام مدى من التحققمن و  اإلدارة الجبائیة لمصالح الحسن السیرب فجوات تخل
   .لهم المخولة بالمهام
مصلحة نقترح إحداث الرقابي لإلدارة الجبائیة، الدور ومن أجل تفعیل هذا األساس  وعلى      
ة الجبائیة الداخلیة لمصالح المدیریة على مستوى كل مدیریة والئیة تقوم بمهام المراجع مستقلة

بمهمة المراجعة الیومیة والضبط ، حیث تقوم هذه المصلحة والهیاكل القاعدیة التابعة لها
جراءات الجبائیة في مجال الوعاء واإلبالقوانین  المسؤلین واألعوان دى التزامالداخلي وم

على أن تكون هذه المصلحة . بالضریبة والتحصیل والمنازعات والمراجعة الجبائیة للمكلفین
  .تابعة مباشرة للمفتش العام للصالح الجبائیة

     الجبائیة المحكمة تأسیس:ثالثلفرع الا
 آلیات من یعتبر ،جبائیةال المنازعات مجال في متخصصة قضائیة جهة إنشاء إن       
 حقوق على والمحافظة جهة، من المكلفین حقوق ضمان مجال في الهامة المستقبلیة التفعیل
 اإلداري القضاء أن من وبالرغم ،أخرى جهة من الضرائب إدارة طرف من العمومیة الخزینة
 المتعلقة المكلفین على القضائیة األحكام خالل من الضریبي، المیدان في اجتهاد بناء یحاول

 بالخبرة باالستعانة أمر إصدار اإلداریة المحكمة إمكانیة حیث من سواء الضریبي بالتحصیل
التنفیذي  والحجز بالمالحقة القضائیین المحضرین تكلیف حیث منأو  قضایاها، في الجبائیة
 في التجاري السجل بسحب الخاص اإلجراء عن فضال ، للمكلفین المهني للمحل المؤقت والغلق
 المستقبلیة التحدیات ظل في كافیة غیر تبقى لكنها ، الضریبیین والتهرب الغش إثبات حالة

 مرورا األوربي، االتحاد مع الشراكة اتفاق في لجزائرا دخول من الجزائري الضریبي للنظام

                                                             
1- Ibid, P48. 
2- Ministère des finances, Direction Générale des Impôts, instruction générale N° 02 du 26/04/2003. 
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 الضرائب إدارة بین نزاعات نشوء عنه ینجر مما العالمیة، التجارة لمنظمة االنضمام بمساعي
 المختصة الهیئات إیجاد في یتمثل المستثمر لهذا األساسي االنشغال أن حیث والمستثمرین،

  .متهاستثمارا تحمي التي الواضحة القانونیة والنصوص
 جبائیةال المنازعات في والفصل بالبث المكلفة اإلدارة تكون ال وحتى المنطلق، هذا من      
 وسرعة الحیاد عنصر توفر أن انهشأ من الفصل عملیة أن ذلك الوقت، نفس في وحكما طرفا
 دراسة في المنازعاتمصلحة  دور یقتصر أن یجب ال وحتى الضریبیة، الملفات في البث

 استشارات تقدیم إلى ذلك یتعدى أن الضروري منف فقط، علیها المعروضة الضریبیة الملفات
 حلال في طرفا ایكونو  المشتكین المكلفین جعل على والعمل الضریبي، اللمجا في للمكلفین

   .النهائي بالقرار المكلف تبلیغ قبل مهتظلمات في البث منها یمر التي المراحل بجمیع علم وعلى
 وتستفید تكمل والتي الجبائیة، القضائیة اآللیة هذه بوجود فعالیتها ترتبط التطورات هذه إن      

التكفل  في والمرونة الفعالیة یستدعي مما والتوثیق، اإلعالم مدیریة توفرها التي المعطیات من
 .الجبایة مجال في مختصین وقضاة قضائیة هیئات خالل من الضریبیة المستجدات ذهبه

 التكوین خالل من الجبائیة المحكمة تشكیل باقتراح یرتبط اآللیة، هذه تفعیلأن  كما      
 والجبائي اإلداري القانون في مختص یكون أن یجب األخیر هذا كون للقضاة، التخصصي

 میدان في مختص عن فضال وخبرة، كفاءة وذ الجبایة، أعوان من جبائي مستشار ةساعدبم
 وعدالة نزاهة لضمان للمحكمة، اإلقلیمي االختصاص دائرة من خروجه شریطة المحاسبة
  .المحاكم مستوى على جبائیة غرف إنشاء إلى باإلضافة األحكام،

 فإنها متخصصة، جبائیة قضائیة هیئات إلى استندت ما إذا اإلجراءات مثل تطبیق إن      
 ضمان حیث منو  المنظورة، هنتائج ومن المستقبلي الضریبي النظام تفعیل آلیات من تعتبر

 إدارة وظیفة تبقى ال حتى وذلك وتنفیذها، هااتشروح الجبائیة، وتوحید التشریعات استقرار
 الدور توسیع یتم أن یجب بل علیها، المعروضة الملفات في البث في منحصرة ائبالضر 

 ظروفه على والتعرف معه حوار لفتح مناسبة المكلف تظلم من لیجعل اإلدارة لهذه الوظیفي
 في األول همها ینحصر إدارة من جبائیةال اإلدارة دور ینتقل لكي التكلیفیة، قدرتهمو  االجتماعیة

 مجتمع إلى أقرب تكون إدارة إلىالضریبیة،  یراداتلإل أكبر تحصیل وضمان الضریبة احتساب
 دافعا المكلف یجد ال وبالتالي لضریبة،ل النفسي الرضا یتحقق حتى متهنفسیا المكلفین ومعرفة

 .هامن التهرب كیفیة في للتفكیر
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 مدیریة التشریع، مدیریة من كل الضریبي التشریع یمارس حیث الیوم، واقعهو  ما عكس     
جابات ،مناشیر شكل في ،المراجعاتو  األبحاث مدیریة الجبائیة، العملیات ٕ  مما وشروحات، وا

ل  في خاصة والتنفیذ التطبیق وجهة من الضریبي النظام وُال یرشد والمالءمة التبسیط دفبه یخّ
  . الجزائري للمجتمع األساسیة والقیم الثقافیةلعادات ا تجاهل ظل

 الجبائیةمراجعة ال بإجراءات المتعلقة اآللیات تفعیل:المطلب الثاني
 جدوى ذات تكون لن فیها المسجلة النقائص ومعالجة الجبائیة مراجعةال آلیات تفعیل إن      

 ترتبط أن یجب التفعیل مقتضیات فان الغرض ولهذا ،بها المتعلقة التدابیر دور انحسار ظل في
، تحسین العالقة البشري العنصر دور تفعیل الضریبي، التشریع بعقلنة أساسا المرتبطة باآللیات

  .تفعیل التنسیق الجبائي الداخلي والدوليو مع المكلفین بالضریبة 

 الضریبي التشریع عقلنة آلیة تفعیل:الفرع األول
 على تساعد قد جدیدة مقاربات على تقوم الضریبي التشریع عقلنة تفعیل إستراتیجیة إن      

 صیاغة وتحسین تبسیط في تكمن البدء نقطة أن باعتبار ،تحسین مستوى الحصیلة الضریبیة
 عقاب سفةلف تنویع عن فضال الضریبیة، اإلجراءات تیسیر إلى وكذا الضریبیة القوانین

  .التزماتهم الضریبیة المتهربین
 الجبائیة ألحكاما وتعقید جبائيال التشریع غموض إن:الضریبیة القوانین صیاغة تحسین- الً أو 

 والمعنى الداللة الواضحة وغیر التداول قلیلة التقنیة المصطلحات شیوع جانب إلى وتعددها،
 .الضریبیة العدالة مبدأ یخدم ال العربیة، إلى الفرنسیة من ترجمتها لسوء نظرا

 وغیرها، واللوائح القوانین كافة ونشر الضریبي التشریع توحید من البد اإلطار هذا وفي      
 المركزي المستوى على سواء الضرائب إدارة تتخذها التي القرارات جمیع تنسق أن یجب وبذلك

 یسمح مما ا،تهتفسیرا في تتناقض وال اتهاتجاها في تتضارب ال حتى ،محليال وحتى يهو الجأو 
 الحذف، حجم من التخفیف یجب كما بینهم، التفرقة ودون المكلفین جمیع على القوانین بتطبیق

 لضمان وهذا والتكمیلیة، السنویة المالیة قوانین خالل من سنویا تطرأ التي واإللغاء اإلضافة،
 أعوان یحمي تشریعي نص إصدار الضروري من أنه كما. الضریبي للتشریع االستقرار من نوع

  . األمان من نوع لهم یشكل حتى مخاطر من نههو یواج وما مهامهم تأدیة في الجبائیة المراجعة
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 في الضریبیة الشفافیة تتمثل حیث: الضریبة شفافیة خالل من جبائیةال اإلجراءات تیسیر- ثانیاً 
 على والتعلیمات الضریبیة واألنظمة القوانین عرض خاللها من یمكن التي الطریقةأو  األسلوب
على  المفروضة الضریبة مقدار معرفة في متهقدر  زیادة إلى یؤدي أن شأنه من وذلك المكلفین،
 .الضریبي التزامهم سیعزز مما دخولهم

 الفساد من الحد في تساعد المكلف إلى الضریبیة التعلیمات وصول عملیة أن كما
 كان إذا الضریبة بمقدار یتالعب أن یستطیع ال إدارة الضرائب موظف أن حیث اإلداري،
  .والتعلیمات بالقوانین اطالع على المكلف

ن والجزائیة الجبائیة العقوبات إن:الضریبي بالغش المدانین عقاب فلسفة تنویع- ثالثاً  ٕ  تم وا
 فقد ،مكلفینال كثیر من طرف من ابهاالستهانة  درجة إلى ضعیفا یبقى تأثیرها فإن تطبیقها،
 شیئا تمثل ال هاأن باعتبار ا،بهیهتم  وال مالیة غرامات إلى الضریبة من المتهرب یتعرض
 بدوره إلى أدى جبائيال القانون في إقرارها فإن الجزائیة العقوبات أما منه، ربته لما بالنسبة
 .الضریبي بالغش المدانین على یطبق ما نادرا العقوبة من النمط هذا أن باعتبار شللها

لت من لكل ردعا أكثر وسائل تفعیل في التفكیر وجوبا یصبح المنطلق، هذا من ّ  نفسه له سو
 : خالل من وذلك الضریبي بالغش القیام

 الضریبي بالغش للمدانین الخاصة األحكام نشر خالل من:الضریبي بالغش المدان تشهیر -1
 على قویة حجة لتكون الضریبي الغش اهموضوع كونی التي جبائیةال المنازعات إطار في

 إلى باإلضافة الضرائب بمدیریة خاصة إعالمیة نشرة عبر وذلك الضریبي، المدانین بالغش
 یهدف الضریبي بالغش المدان تشهیر أن باعتبار .والمكتوبة السمعیة البصریة اإلعالم وسائل

 اجتماعیا إحراجه إلى تؤدي قد المهني وسطه في مأزق له خلق خالل من به عقوبة إلحاق إلى
 .مادیا علیه بذلك ینعكس قد مما
 الضریبي الغش عمل أن منطلق من:الحقوق بعض من الضریبي بالغش المدان حرمان-2

عتبر یجب ُ  الوظائف تولي علیه من المحكوم تحرم وبالتالي واألمانة بالشرف مخلة جریمة أن ی
یجب  حیث،-الجزائري التشریع في نجده ال ما وهذا -واالعتبار الثقة وتفقده العامة والمناصب

 لالنتخاب ترشحه من كحرمانه السیاسیة، الحقوق بعض من الضریبي بالغش المدان حرمان
 العامة األموال أداء من یتهرب من أن باعتبار العام، المال تسییر من میادین مجال أي لتولي

ؤتمن  علیه الواجبة ُ أو  الوظیفة تسییر إطار في عقالنیة بكل إنفاقها منجانبه ضریبیا ال ی
 .تولیه یعتزم الذي العام المنصب
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 تمعلمجا شرائح ببعض المرتبط الخاص التسییر تولي من حتى حرمانه یمكن كما
 أن باعتبار العمومیة الصفقات دخول من وحتى والتعاونیات، والغرف المهنیة كالجمعیات

 بسحب تجاري عمل أي ممارسة من بالغش الضریبي المدان قد حرم الجزائري الضریبي التشریع
   .الضریبي الغش إثبات اقترافه حالة في التجاري السجل

 االستعانة والمؤسسات الشركات اإلجراء هذا یلزم: الحسابات بمحافظي االستعانة إلزام- ثالثاً 
 من للتقلیل وهذا ومضبوطة قانونیة محاسبة مسك اجل من المعتمدین الحسابات بمحافظي
 العامة للشركات الجمعیات على یتعین حیث المحاسبیة، العملیات طریق عن الغش عملیات

 سنوات (03)ثالث  ولمدة 2006 المالیة السنة من ابتداء تعین أن المحدودة المسؤولیة ذات
 الغرفة جدول في المسجلین المهنیین بین من اختیارهم یتم أكثرأو  حسابات محافظ مالیة،

 رئیس من بأمر مانع وجود حالة في تعویضهمأو  تعیینهم یتم كما الحسابات، لمحافظي الوطنیة
 عدم حالة في المسیرون ویعاقب المحدودة، المسؤولیة الشركة ذات مقر في المختصة المحكمة
 (1.000.000) ملیون إلى دج) 100.000( ألف مائة من بغرامة الحسابات محافظي تنصیب

  .1دج

 البشري العنصر دور تفعیل: الفرع الثاني
 لىأو  في اعتمد إذا إال قیامه یمكن ال إستراتیجیة رؤیة على یؤسس إداري إصالح أي إن      

 اإلداریة التنمیة وتحقیق العصرنة وتكریس التحدیث فقیادة البشري، العنصر تثمینعلى لویاته أو 
 العامة اإلدارات إحدىجبائیة ال اإلدارة أن اعتبار على الكافیة البشریة بتوافر الموارد إال یتم لن
 یتزاید العدد وهذا والعاملین الموظفین من كاف عدد إلى أعمالها لسیر فهي تحتاج الدولة، في
 .اإلدارة هذه كاهل على الملقاة المهام وتزاید أعداد المكلفین لتزاید تبعا

الذي باشرت فیه اإلدارة  تخصص لكل والمستمر المدى قصیر التكوین في الشروع إن     
 في الرهیب ومعالجة االختالل لتصحیح منه البد كان ،20052  جانفي من انطالقا الجبائیة
 إطار في إال المنال، سهل یكون لن الهدف وهذا التكویني والمستویات العلمیة، الهیكل

 عبر وذلك تنمیة، كل أساسهو  الذي بالعنصر البشري محورها العنایة شاملة إستراتیجیة
عدادهم فنیا للموظفین السلیم التكوین ٕ  متخصصة وكذا ومعاهد مدارس في إطار ونفسیا وا

                                                             
، الصادرة بتاریخ 52، الجریدة الرسمیة العدد 2005، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 25/07/2005مؤرخ في  05-05من األمر رقم  12المادة  -1

26/07/2005.  
2 - Ministère des Finances, Direction General des Impôts, Notes N° 463/04 du 25/08/2004. 
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 اإلدارة لتقویة الكفیلة الوسائل وكل تطور في كل جدید على إلطالعهم الالزمة التدریبیة الدورات
  : ینبغي البشریة الموارد تفعیل أجل ومن عموما.فعالیتها وتدعیم جبائیةال

 الرقابة أعوان انتقاء یمثل: المسؤولیة بمناص في التعیین مجال في شفافة قواعد وضع - أوالً 
 منهأل الجبائیة،مراجعة ال منظومة لنجاح األساسیة االرتكاز نقطة عموما والمراجعة بشكل خاص

 أساس على قائما انتقاؤهم یكون أن یجب لذا سیاستها، ینفذ البشري الذي وعنصرها عمادها
 والحماس باإلخالص یتحلوا وأن لهم، العلمي، والنفسي المستوى فیه یراعى وموضوعي عملي

لق رفیع من جانب وعلى واإلدراك المعرفة واسعي یكونوا وأن العمل، في  المعاملة وحسن الخُ
 تعد أهم عنصر التي والجدیة الكفاءة عنصر على اعتمادا وذلك ،1معهم المتعاملین وبین بینهم

 إلى دفته ثانیة جهة ومن جهة، من المكلفین مطالب تلبیة على تساعد فهي للفرد محرك
  .الجبائیة مراجعةلل اإلداري تحقیق أغراض التنظیم

 متهحاجیا إشباع طریق عن ذلك یتم:موظفیها بتحفیز ترتبط جبائیةال اإلدارة فعالیة- ثانیاً 
 طرق إلى اللجوء إلى ویدفعهم الّالمباالة ىإل یؤدي نموظفیال میشته الن والمعنویة، المادیة

 ةجبائیال اإلدارة موظفي أجور تحسین یستوجب ماهو و  الرشوة، ظاهرة سدهاتجّ  مشروعة غیر
   .الرشوة ظاهرة من والحد أدائهم لرفع

 جبائیةال واإلدارة المكلف بین العالقة تحسین : الفرع الثالث
 قدر أكبر تحصیل إلى إلیها المسندة المهام تنفیذ في تسعى الجبائیة اإلدارة كانت إذا      
 هو  المكلف فان العامة، النفقات تمویل في الدولة تستخدمها التي الضریبیة اإلیرادات من ممكن

 من ألنه الضریبیة العالقة في األساسي الطرف یبقى أي الضریبة، علیه تفرض الذي الشخص
 .للدولة العامة النفقات تمویل وبالتالي الضریبة أداء یتحمل
 األساسي لهدفا المكلفین مع تواصل سیاسة اعتمادي ضرور من ال كان المنطلق هذا من     

 اإلدارة إلى ینظر المكلف یجعلوهذا ما  ،اإلدارة قیم على یرتكز الثقة من رأسمال إقامةهو  هامن
 المردودیة، تحسین األول :هدفین الجبائیة لإلدارة یحقق ماهو و  االحترام من بنوعجبائیة ال
 .جبائیة إدارة أي إلیه تطمح ما هذا ولعل المكلفین مع الكثیرة المشاكل تجاوز یتمثل في الثانيو 

 اإلدارة طرف من سواء المتوخاة األهداف لتحقیق وسائل عدة اعتماد یجب وعلیه،      
  : نذكر الوسائل هذه بین ومن المكلف،أو  جبائیةال

                                                             
  .80:  ، ص2002، 179، كتاب األهرام االقتصادي، العدد األثر على الضرائب في مصر، العولمة االقتصادیةجالل الشافعي،  -1
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 : وتتمثل في؛ جبائیةال باإلدارة المتعلقة الوسائل: أوالً 
 بالمستجداتجبائیة ال اإلدارة مصالح إلعالم داخلیة بحملة كانت سواء موجهة بحمالت القیام-1

 تقوم حیث خارجیة بحملة القیام جانب إلى لسنة،ل مالیة قانون ابه جاء التيالجدیدة  الضریبیة
 ملء كیفیة توضح بورقة مصحوب للمكلفین من التصریح نموذج بإرسال ائبالضر  إدارة

 الستقبال أماكن یئتهو  المراكز الضریبیة، لمختلف بزیارة بالقیام وذلك الضریبي، التصریح
ٕ  ، المكلفین تصریحات  تابعة حافالت بواسطة المناطق البعیدة في المكلفین الموجودین عالموا

 الوعي نشر اجل من وذلك ،إعالمیةبحملة  للقیام الصغیرة ىالقر  بزیارة تقومجبائیة ال لإلدارة
 .المكلفین لدى الضریبي

 االتصال، وسائل من وغیرها المكلفین إلعالم والبصریة السمعیة الوسائل اعتماد یتم كما-2
 أرقام تخصیص یتم إذ الهاتف بواسطة حتى تصالاال یتم قد أنه إلى نشیر هذا اإلطار وفي

 على اإلجابة وكذلك الضریبیة، حصیلته احتساب یرید لمن إلدارة الضرائب تابعة خاصة هاتفیة
 أداء وكیفیة الضریبة تصفیة بكیفیة مرتبطة معلومات عامة على والحصول المكلفین أسئلة

 المفروضة؛ الضریبة
 احترام یجب الضریبي، أدائهم في فیاءأو  یكونوا حتى مبهواستقطا المكلفین والكتساب-3

 الحوافز من نوع إقرار یجب كما العكس، یحدث حتى فیها الثقة وافتراض المقدمة متهتصریحا
 معینة، نسبة حدود في علیهم المستحقة الضرائب قیمة من خصما بمنحهم الملتزمین للمكلفین
المكلفین،  بین العدالةتحقیق  دفبه منهم لملتزمینا غیر على العقوبات أشد تسلیط وبالمقابل

 حقه في وباحترام الشخصیة حریته باحترام یطالب أن المكلف حق من أنه التأكد یجب كما
جراء  منأو  جبائیةال اإلدارة وبین بینه تقع التي الشفویة المناقشاتنتیجة  نفسه عن الدفاع
 مقاومته في الحق له فإن الظلم هذا من أیا حدث ما فإذا الضریبیة، واللوائح لقوانینا تطبیق
 .1القانونیة الوسائل بكل نفسه عن بالدفاع

 معه التواصل یتطلب مما علیه الحفاظ یجب الدولة لخزینة مربحا زبونا المكلف اعتبار-4 
 األطراف، مختلف إشراك على تعمل المعالم واضحة إستراتیجیة یستوجب وجود وهذا ،وتأطیره

 تسمح بصفة الجبائیة الثقافة اعتماد خالل من المواطنة والتواصل الجبائي تقویة یشترط وهذا

                                                             
ول واإلدارة الضریبةمحي محمد سعید،  -1 ّ   .2002، دراسة تحلیلیة مقارنة، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندریة، العالقة القانونیة بین المم
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 ممانعة ، لخلقللضریبة واالجتماعي المالي واالقتصادي الجبائي للدور والسلیم الصحیح بالفهم
  .الضریبیین والتهرب الغش ضد اجتماعیة

 : یلي فیما تتمثل: بالمكلف المتعلقة الوسائل- ثانیاً 
 ؛وأمانة صدق بكل الجبائیة متهواجبا بأداء القیام-1
 یقتنع وأن الجبائیة متهمستحقا بأداء یفتخرون الذین هاءنز ال المكلفین ببعض یقتدوا أن -2

 من ذلك مستمدا خاطر، طیب وعن وحده به یقوم وأن الضریبي، لواجبه أدائه بضرورة المكلف
 واالجتماعي؛ االقتصادي البناء في الضریبة ودور الفعال دوره

عن طریق االتصال  الضریبیة متهوواجبا حقوقهم عن المكلفین واستعالم استفسار ضرورة-3
 التي الملتقیات في والمشاركة الحضور وكذا بمختلف المعلومات، لتزویدهم جبائیةال اإلدارةب

  .الجبائیة ثقافتهم تطویر بغیة وهذا للضرائب العامة المدیریةو  المالیة وزارة تنظمها

 والدولي الداخلي الضریبي التنسیق تفعیل: رابعالفرع ال
 سواء الجبائیة السیاسة تنسیق تتطلب ینالضریبی والتهرب الغش لظاهرة الفعالة المراقبة إن      
 علىأو  المختلفة اإلداریة المصالح مع الضریبي التنسیق خالل من الوطني المستوى على

  .الدولیة االتفاقیات من العدید إبرام خالل من الدولي المستوى
 حیث دولة، ألیة اإلداري الجهاز في هاما دورا التنسیق یلعب: الداخلي الضریبي التنسیق -أوالً 

 اإلدارة داخل سواء دهو للج تكثیف عملیةهو ف وبالتالي العامة، المرافق فعالیة مدى علیه تتوقف
 .المعنیة اإلدارة مع معین ارتباط لها التي اإلدارات جمیع بینأو  الواحدة
ذا       ٕ اإلدارة  لویاتأو  من یصبح فإنه والتعاون، واالنسجام التكامل یحقق التنسیق كان وا

 : فیها بما قریب منأو  بعید من عالقة تربطها بها التي اإلدارات جمیع مع التنسیق جبائیةال
 ترسل بان وذلك اتهمدیریا خالل من التجارة بوزارة یتعلق التنسیق هذا: التجاریة المصالح-1

ّ  التي المخالفات بمختلف والمتعلقة اتهبحوز  التي المعلومات كافة  االقتصادي للنظام بصلة تمد
 مرفوقة والخدمات المبیعات تشكیل أسعار مجال في المكلفین بعض طرف من ترتكب والتي

 من وذلك.  المقدمة الخدمات بنوع المتعلقة واإلحصائیات األسعار لملف التحلیلیة بالدراسة
 .للتجار الوطنیة البطاقیة على االطالع خالل
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 هذه االستیراد، عملیة أثناء مهنیة شهادة تقدیم مستورد كل على البد: الجمارك مصالح-2
 أي وبدون تلقائیا ترسل أن الجمارك وعلى مصالح الضرائب، مفتشیة من جلبها یتم البطاقة
 . االستیراد تخص عملیات مفصلة معلومات ،إدارة الضرائب طرف من مسبق طلب

 یخص فیما اتهبحوز  التي المعلومات كافة تحویل األخیرة هذه على: القضائیة السلطات-3
 لكي جبائیةال اإلدارة إبالغ علیها القضائیة فالجهات ولهذا الضرائب، إلدارة الجبائیة المخالفات

ا وعلیها المحاكمة إجراءات في مدني كطرف تتدخل ْ تطبق أیضً  للمبالغ المناسبة العقوبات أن
ّ  ردع أجل من المكلفین طرف منإخفائها  یتم التي  ال الضریبیة أنَّ اإلدارة خاصة رب،المته

 .األعمال هذه مثل عن تتغاضى
 قانونیاالتزاما  لیصبح اإلدارات هذه بین التوافق التنسیق هذا یكرس أن یجبعلیه، و       
 الضرائب إدارة تمكن أن المتدخلة اإلدارات بین التنسیق لعملیة یمكن وهكذا به، القیام یفرض

  .وبالتالي تحسین مستوى الحصیلة الضریبیة الضریبیة األوعیة ضبط وتدقیق من
 الدول بین الجبائیة السیاسة تنسیق عملیة تعتبر: الدولیة الجبائیة السیاسة تنسیق -ثانیاً 

 تضع انهأ كما الدول، مختلف بین والتوجهات النظر وجهات تقریب على تعمل انهلكو  مهمة،
 لمواجهة إبرامها تم التي االتفاقیات من العدید خالل من الدولي، الجبائي للنظام عاما تصورا
 .الدولي الضریبي التهرب ظاهرة

 عبر الدولیة الجبائیة السیاسة مواكبة على الجزائریة الدولة عملت اإلطار، هذا في
 الضریبي االزدواج لمحاربة علیها والمصادقة الدولیة، الجبائیة االتفاقیات من العدید إبرامها

لىو من عملیة تحویل األموال واألرباح  قبةخاصة في مجال مرا ،ضریبي الدوليلوالتهرب ا ٕ  ا
 .الخارج
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  الفصل خالصة
إحدى المحددات األساسیة لمعرفة مدى قدرتها على تحقیق  الجبائیة مراجعةتعتبر فعالیة ال      

، اتضح لنا هاالخاصة ب األداءتطبیق مؤشرات  من خاللأهدافها، وبمحاولة تشخیصنا لفعالیتها 
من خالل النتائج المحققة، فرغم مساهمتها  تهامدى النقص الذي تتمیز به، بعد تقییمنا لمرودی

نها مازالت بعیدة عن الطموحات المعلنة في إطار السیاسة في زیادة المردودیة المالیة، إال أ
 ،تحسین مستوى الحصیلة الضریبیةوالتي محورها األساسي یكمن في  حالیا الجبائیة المنتهجة

  .ویرجع هذا أساسا لعدة عوامل حالت دون وصولها ألهدافها 
المرد  لملفاتلالبرمجة ضعف مؤشر الجبائیة ك لمراجعةفالمشاكل التي یعاني منها نظام ا      

، وضعف إمكانیاتها البشریة في غیاب العناصر المؤهلة بحجم المجتمع الجبائيمقارنة  مراجعتها
كل إلیها بدرجة عالیة من الجودة، وكذا النقص الفادح في اإلمكانیات أو  والقادرة على القیام بما

  .ددة من شانها أضعاف مردودیتهاقاتها المحأو  بالمهام على أحسن وجه وفيذه بهالمادیة للقیام 
باإلضافة إلى إن العالقة السیئة بین اإلدارة الجبائیة والمكلفین بالضریبة أدت إلى زیادة       
الجبائیة ، نظرا لنقص الوعي  مراجعة، ومن ثم عرقلة أداء العدم االمتثال الضریبيالت حا

  .من جهة أخرى دارة الجبائیةللسلبیات التي تتصف بها اإلو الضریبي للمكلفین من جهة ، 
كما إن عدم التنسیق في العمل بین هذه األخیرة ومختلف المؤسسات واإلدارات األخرى       

دون أدائها لمهامها بكفاءة لما  حالشكل لها عائقا  الدولي،أو  سواء على المستوى المحلي
من ضرورة توفر العدید من المعلومات حول المكلفین الذین تقوم  الجبائیة مراجعةتتطلبه ال

  .والتي تحوز مختلف تلك المؤسسات واإلدارات على اكبر قدر منها جعة ملفاتهمبمرا
الجبائیة أهدافها وتحقیق المردودیة والفعالیة المرجوة منها ،فان ذلك لن  مراجعةولبلوغ ال      

  . كل الوسائل واإلجراءات الضروریة لذلكیتأتى إال بتحسین أدائها باتخاذ 
 رأینا الطویل،أو  المتوسط المستوى على الجزائر في الجبائیة مراجعةال آلفاقاستشرافا و       

 االلكترونیة اإلدارة بیئة من ینطلق أن بد ال الجبائیة مراجعةال تفعیل أن الفصل هذا خالل من
وكذا إحداث هیاكل خاصة بالمراجعة الداخلیة على مستوى  الجبائي، المعلومات نظام إطار في

نشاءو مصالح اإلدارة الجبائیة،  ٕ  مع التكامل إطار في ذلك كل متخصصة، قضائیة هیاكل ا
أو  ،جبائيال التشریع ن حیثم اً سواء ،الجبائیة مراجعةال بإجراءات المتعلقة التدابیر تفعیل آلیات

 .والمكلف جبائیةال اإلدارة بین العالقة تحسین من حیث
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المراجعة  فعالیة مدى في تتمثل هامة إشكالیة إلى الدراسة هذه خالل من طرقم التت لقد      
 وقد، 2015-2000 الفترة خالل الجزائر في الجبائیة في تحسین مستوى الحصیلة الضریبیة

لیات التي خولت من أهم اآل باعتبارها ،لمراجعة الجبائیةل نظریا مدخالً  األول الفصل شكّل
الجبائیة التأكد من صحة ونزاهة التصریحات المقدمة من طرف المكلفین، وذلك بحسب  لإلدارة

، بحیث تتمكن اإلدارة من خالل اجراء المراجعة الجبائیة من التشریع الجبائي المطبّق میدانیاً 
فین بالضریبة، وتصحیح األخطاء والمخالفات والتجاوزات المكتشفة، یاست فاء مستحقاتها من المكّل
جتماعیة تؤثر على الخزینة العمومیة نظراً  ٕ قتصادیة وا ٕ   . لما ینجم عنهما من آثار مالیة وا

ا       ّ اهیة الضریبة والتحصیل م الوقوف على خالله من تم فقد الدراسة من الثاني الفصل أم
 لما المالیة التشریعات في كبیرة وأهمیة متمیزة الضرائب تحتل مكانةعلى اعتبار أن  ،الضریبي

 من تحققه ما إلى ، باإلضافةللدولة العامة المیزانیة دعم في بها یستهان ال ایجابیة نتائج نم لها
 التي قیمة الضرائب من خالل الضریبي النظام كفاءة حیث تقاس ؛المجاالت مختلف في أهداف

 یقوم الذي النقدي األساس یستخدم الضرائب، وهنا من یفرض مامن خالل  ولیس تحصیلها یتم
  .المكلفین على تقدیره تم ما ولیس الضریبیة السنة في تحصیله تم ما سقیا على

عملیة التحصیل الضریبي في الجزائر عدة معوقات متمثلة في التهرب وهنا تواجه       
الضریبي أو حاالت تنظیم اإلعسار، وضعف إجراءات المالحقات المطبقة من طرف قابضي 

   .الضرائب
الغرض منها  ،ت السلطات العمومیة عدة اجراءات تحفیزیة وردعیةوفي هذا االطار اتخذ      

انعاش التحصیل الضریبي وتحسین فعالیته من جهة، وتحسین العالقة بین المكلف واإلدارة 
وتمثل ذلك في اإلصالح الجبائي الذي شكل خطوة هامة نحو عقلنة . الجبائیة من جهة أخرى

ل إدخال الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة الجزائري، من خال الجبائيوتفعیل النظام 
مع الواقع االقتصادي  على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة، حیث تعتبر أكثر تكیفاً 

  . المنتهج من طرف الجزائر مقارنة مع النظام السابق
من طرف ئیة المطبقة باواقع المراجعة الج إلى الثالث الفصل من خالل التطرقكما تم       

ومختلف الهیاكل واإلجراءات  أشكالها، مفهومها حیث من ،الجزائر في مصالح الضرائب
  .تحكمهاواآللیات التي 

 للمكلف منح الذي، الجبائي التصریحي للنظام مقابالً فالمراجعة الجبائیة باعتبارها       
 منها المتهرب غالمبال واسترجاع التصریحات ومصداقیة صحة من التأكد دفبهوهذا بالضریبة 
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ُ  ،إطار مراجعة التصریحات الجبائیة المكلفین في اإلدارة  لدى المستخدمةالوسائل  أهم عد منت
وتحسین مستوى االلتزام الطوعي  ،من جهة الجبائیة لتحسین مستوى الحصیلة الضریبیة

  .للمكلفین من جهة أخرى
 فعالیة مدى على ا الوقوفتم من خالله تطبیقیة دراسةبمثابة  الرابع الفصل وجاء      

- 2000خالل الفترة  الجزائرتحسین مستوى الحصیلة الضریبیة في  في المراجعة الجبائیة
، باإلعتماد على تحلیل المعطیات الرقمیة اإلحصائیة المرتبطة بتحصیل الدین الجبائي 2015

براز فعالیة الحصیلة الناتجة عن المراجعة الجبائیة ف المستحق في الجزائر ٕ ي تحسین مستواه، وا
اإلحصائیة الوصفیة والكمیة المتاحة، وقیاسها بمؤشرات األداء المطبقة  اعتمادًا على البیانات

 .المراجعة الجبائیة على
  :اآلتي التوصیات تمثلت فيو  النتائج، منجملة  إلى الدراسة صتخلُ  وقد      

 الدراسةواختبار فرضیات  نتائج: 1
صت تيال النتائج أهم تتمثل       ُل  صحة اختبار من نتمكَّ  والتي الدراسة، هذه إلیها خَ

  :یلي فیما من عدمها الفرضیات
•  ُ  الجبائیة للمكلف الوضعیة لتحلیل لإلدارة الجبائیة المالئمة البیئةالجبائیة  عتبر المراجعةت

الجبائیة،  بالقوانین المؤسسة انتظام والتزام مدى من والتحقق التأكد في أهمیتها ومدى بالضریبة،
من جهة، وزیادة مستوى اإلیرادات  الضریبي التهرب من الحد فرص تقویة إلى یؤدي األمر الذي

  ؛الضریبیة من جهة أخرى
 المحاسبة في عملیة جوهریة مرحلة تمثل مهما رقابیا إجراء باعتبارها الجبائیة فالمراجعة      

إعداده  عند للضریبة القانونیة تطلباتالم ألحكام المكلف مراعاة من التحقق طریق عن الضریبیة
 على الجبائي القانون نص التي العملیات لكافة هذه األخیرة الجبائیة، وشمول لتصریحاته
 ما ؛ وهونیة بحسن أو عمدا إغفالها وتم خضوعها یجب عملیات أیة توجد وانه ال خضوعها،

  .للدراسة األولى الفرضیة صحةیثبت 
من دفع یبي في الجزائر عدة معوقات متمثلة في التهرب تواجه عملیة التحصیل الضر  •

  . الضریبة
 ؛وفي هذا االطار اتخذت السلطات العمومیة عدة اجراءات تحفیزیة وردعیة الغرض منها      

انعاش التحصیل الضریبي وتحسین فعالیته من جهة، وتحسین العالقة بین المكلف واإلدارة 
  .الجبائیة من جهة أخرى
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، التي ةالضریبی اتاإلصالح التسعینات سلسلة من مطلع لغرض باشرت الجزائرلهذا       
 ُ  في اأهدافه أهم تمثلت وقد عرفتها، التي واالجتماعیة االقتصادیة للتغیرات حتمیة تیجةعتبر نت

ُ و  ،بغیة تحسین مردودیته وشفافیة عدالة أكثر وجعله الضریبي النظام تبسیط  على الضریبة عتبرت
 هذا نتائج أهم من المضافة القیمة على والرسم الشركات أرباح على والضریبة لياإلجما الدخل

  .اإلصالح
 الجبایة إیرادات رفع من نمكَّ  والذي الضریبي، لإلصالح النسبي نجاحمن ال رغموبال      
 لم اإلصالحات هذه أن إال ،2015و 2000: سنتي بین أضعاف تسعة من بأكثر العادیة
 ؛البترولیة الجبایة محل العادیة الجبایة إحالل في ةوالمتمثل المنشودة أهدافها أهم أحد بعد تحقق
 الجبایة إیرادات إن بل للدولة، العامة اإلیرادات بنیة على یمنته األخیرة هذه تزال ال حیث

 الفترة خالل التسییر میزانیة نفقات من بالمئة 46.18 قدرها نسبة سوى تغطي لم العادیة
، للدولة العامة المیزانیة تمویل في جبائیةال السیاسة فعالیة بعدم القولیمكن  ثم ومن ،الدراسة

  .الفرضیة الثانیةمما یثبت صحة 
 نجد أن ضبط المعامالت المالیة واالقتصادیة للمكلفین، في الجبائیة ألهمیة المراجعة نظراً  •

 ویسیر لینظم وواضح نومعی دقیق وتنظیمي قانوني إطار في حصرهاالجزائري  جبائيال المشرع
الداخلیة         لمراجعةبا بدءاً  تطبیقها تقنیات في عن التحكم فضالً  ا وأطوارها،تهخطوا مختلف

 قیقدالت في متمثلة أشكالها بمختلف )المعمقة( الخارجیة المراجعة إلى ووصوالً  ،)األولیة(
التقییمات ئیة، ومراجعة الجبا الوضعیة مجمل في المعمق والتحقیق قیق المصوبدالت المحاسبي،

  .لمعامالت العقاریةل
 قبلمن الممارسة من أهم الوسائل لمكافحة التصرفات السلبیة  المراجعة الجبائیة وهنا تُعد      

على الوسائل المادیة والكفاءات البشریة في  المكلفین، حیث یتوقف نجاح هذه العملیة عموماً 
ر لدیها المهارات العالیة التي تمكنها من اكتشاف أي والتي یتوف ،المیدان المحاسبي والقانوني

مع تطبیق اإلجراءات  ،تالعب من جانب المكلفین في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة
مما یدفعهم إلى االلتزام  ،فینبالنسبة للمكلَ  فةوالعقوبات الردعیة التي تجعل المخالفة مكلِّ 

  .ات ضریبیةبأي تصریح لقیامالضریبي وتحرى الدقة عند ا
تتضمن المراجعة الجبائیة من الناحیة العملیة مجموعة اإلجراءات التي تقوم بها  ،وعلیه      

األجهزة المكلفة بالمراجعة للتأكد من صحة ومصداقیة التصریحات والمعلومات المقدمة من 
ئیة طرف المكلفین بالضریبة، في إطار قوانین محددة تهدف إلى الحد من التجاوزات الجبا
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ووسیلة ضروریة لضمان المساواة بین  .المهددة الستقرار وتنمیة االقتصاد الوطني من جهة
من الشروط األساسیة  ، وهي بذلك تشكل شرطاً من جهة أخرى في دفع الضریبة المكلفین

 .الفرضیة الثالثةمما یثبت صحة  والفعالة لتحقیق منافسة شریفة وعادلة بین المؤسسات؛
المراجعة الجبائیة إحدى المحددات األساسیة لمعرفة مدى قدرتها على تحقیق تعتبر فعالیة  •

بمؤشرات األداء المطبقة على مستوى اإلدارة  أهدافها، ومن خالل تشخیص فعالیتها قیاساً 
من خالل النتائج  ،الجبائیة في الجزائر، اتضح مدى النقص الذي تتمیز به، بعد تقییم مرودیتها

المحققة، فرغم مساهمتها في زیادة المردودیة المالیة، إال أنها مازالت بعیدة عن الطموحات 
والتي محورها األساسي یكمن في تحسین  المعلنة في إطار السیاسة الجبائیة المنتهجة حالیاً 

  .هدافهالعدة عوامل حالت دون وصولها أل مستوى الحصیلة الضریبیة، ویرجع هذا أساساً 
 والتي حالت ،نفسه بنظام المراجعة الجبائیة المرتبطة المعوقات من العدید هناككما أن       

  :المعوقات هذه أهم من له، لألهداف المسطرة تحقیقه دون
وبالتالي  ،ضعف مؤشر البرمجة للملفات المرد مراجعتها مقارنة بحجم المجتمع الجبائي -

هذا اإلشكال سیفوت على اإلدارة الجبائیة فرص حقیقة  فإن عدم إیجاد آلیات فعالة لحل
  ؛السترجاع حقوقها الضائعة بسبب التقادم

عدم وجود نظام للمراجعة الداخلیة لمصالح اإلدارة الجبائیة والذي یعنى بمراجعة ومراقبة  -
طریقة عمل المسؤلین وأعوان اإلدارة الجبائیة في التسییر الیومي للملفات الجبائیة ومدى 

جراءات فرض وتحصیل الضریبة،  ٕ من شأنه الحد من كفاءة عمل ما التزامهم بقوانین وا
  ؛اإلدارة الجبائیة وضعف فعالیتها

النقص الفادح في اإلمكانیات المادیة والبشریة للقیام بمهام المراجعة الجبائیة على أحسن -
  وجه وفي أوقاتها المحددة؛ 

 غیر من اإلدارة هذه موظفي من كبیرة نسبة أن بدلیل الضریبیة اإلدارة كفاءة ضعف -
 الضریبیة المنازعات عدد في الكبیر التطور إلى إضافة جامعیة، شهادات على الحاصلین

 بتأسیس المتعلقة والقوانین القواعد مختلف في اإلدارة هذه تحكم عدم عن ریعبِّ  الذي
  .وتحصیلها وتصفیتها الضرائب

 اإلدارة كفاءة ضعف على تقتصر المراجعة الجبائیة ال ةلفعالی الداخلیة المعوقات إن      
ُ  الضریبي التشریع استقرار عدم إن بل الضریبیة فحسب،  حیث المعوقات، هذه أهم أحد عتبری

 ُ ِ ت  أن یوحي بما الضرائب، قوانین مختلف على التعدیالت عشرات السنویة المالیة قوانین رق
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 مختلف مع تتعامل بل ال،لمجا هذا في عالمالم واضحة سیاسة ال تملك العمومیة السلطات
ّ  بمنطق االقتصادیة واالجتماعیة التطورات   .الفعل رد

باإلضافة إلى إن العالقة السیئة بین اإلدارة الجبائیة والمكلفین بالضریبة أدت إلى زیادة       
لوعي حاالت عدم االمتثال الضریبي، ومن ثم عرقلة أداء المراجعة الجبائیة، نظرا لنقص ا

  .الضریبي للمكلفین من جهة، و للسلبیات التي تتصف بها اإلدارة الجبائیة من جهة أخرى
إن عدم التنسیق في العمل بین هذه األخیرة ومختلف المؤسسات واإلدارات األخرى كما       

المراجعة  لفعالیة الخارجیة المعوقات أهم من یعتبرسواء على المستوى المحلي أو الدولي، 
أدائها لمهامها بكفاءة لما تتطلبه المراجعة من ضرورة توفر العدید من المعلومات  ئیة فيالجبا

والتي تحوز مختلف تلك المؤسسات  ،بمراجعة ملفاتهماإلدارة حول المكلفین الذین تقوم 
 كما هامة، إیرادات من العمومیة الخزینة حرمان شأنه من ما .واإلدارات على اكبر قدر منها

 مراجعة الجبائیةال تحقیق دون تحول التي الخارجیة المعوقات أحد الضریبي الفساد ةظاهر  تعتبر
  .جاوزات المرتكبةالت لحجم المخیفة األرقام بدلیل ألهدافها،

نقص فعالیة نظام المراجعة الجبائیة المطبقة في الجزائر   سبق، یتضح جلیاً  على ما اً وبناء      
لحصیلة الضریبیة بسبب المعوقات واإلشكاالت التي وعدم قدرته على الرفع من مستوى ا

  .الفرضیة الرابعةوهو ما یثبت صحة  .تواجهه

  واقتراحات الدراسة توصیات: 2
 من التي االقتراحات بعض میقدت یمكن إلیها، توصلنا التي النتائج مختلف ضوء على     

نظام  تفعیل، و عام بشكل في تحسین مستوى الحصیلة الضریبیة في الجزائر همأن تس نهاشأ
  :بائیة على وجه الخصوص، وهذا على النحو اآلتيالمراجعة الج

 مع خاصة الضریبي، اإلخضاع قاعدة توسیع عادیة من خاللال بالجبایة أكبر اهتمام إیالء •
 على الوطني االقتصاد قدرة على یدل ما المحروقات، قطاع خارج الضریبي الضغط انخفاض

 غیر قطاع وجود إلى إضافة أدائه، على سلباً  التأثیر دون جدیدة الضریبیة اقتطاعات تحمل
  ؛الضرائب لمختلف أنشطته إخضاع وجب ضخم رسمي

 أكبر مداخیل یحقق بما الكمالیة السلع استهالك على الضرائب معدالت في النظر إعادة • 
 مردودیة من یرفع مام والممتلكات، الثروة على بالضرائب االهتمام إلى إضافة ،مومیةالع للخزینة

  ؛الضرائب هذه
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یالء الدولیة، لمعاییرل اً وفق الضریبیة اإلدارة إصالح استكمال • ٕ  البشري للعنصر بالغة أهمیة وا
 وتحسین اإلدارة ذهبه للعاملین الخلقي الجانب تعزیز إلى إضافة والتدریب، التكوین طریق عن

 ؛اإلغراءات فمختل ویجنبهم أدائهم رفع من یمكن بما المعیشیة، ظروفهم
 بعیداً  المستقبل وتستشرف الواقع شخصت میدانیة دراسات من انطالقاً جبائیة ال التشریعات سن •

 وتفادي الجزائري، الواقع عن واقعها یختلف التي األخرى الدول وتشریعات قوانین استیراد عن
 هذه جعل على العمل إلى إضافة بعینها، واجتماعیة سیاسیة بأحداث المرتبطة التعدیالت كثرة

  ؛احترامها ثم ومن المكلفین طرف من فهمها لهِّ یس بما یكون ما أبسط التشریعات
ضرورة مواكبة التشریع الجبائي للتغیرات الحاصلة على مستوى التشریعات ذات العالقة،  •

  .النظام المالي المحاسبي و معاییر التدقیق الدولیة مستوىخاصة على 
 اإلدارة أعوان عمل یسهل بما الضرائب، مختلف بجبایة المتعلقة ةاإلداری اإلجراءات تبسیط •
 ؛أخرى جهة من اإلداریة العراقیل مختلف المكلفین ویجنب جهة، من جبائیةال
 معلومات على تحوز التي العمومیة الهیئاتختلف مو اإلدارة الجبائیة  بین اتصال قنوات خلق •

 ؛المالیة والمؤسسات البنوك خاصة بالضریبة، المكلفین نشاط وحجم هویة عن
 یستفید الضرائب، قوانین كل تشمل تشریعیة وموسوعة متخصصة مجالت إصدار على العمل •

  الباحثین أو جبائیةال اإلدارة بأعوان األمر تعلقًا سواء الضریبي، بالشأن المهتمین كل منها
 ؛األعمال رجالو كادیمیین  والمهنیین األ
 التكوین إدراج خالل من وذلك تمع،لمجا لدى وترسیخه یبيالضر  الوعي نشر على العمل •

 منها السمعیة ،اإلعالمیة الوسائل بكافة واالستعانة التربویة، البرامج ضمن الضریبیة والثقافة
  .الضریبي لإلرشاد مكاتب إقامة إلى إضافة والبصریة،

من  رأینا الطویل، أو توسطالم المستوى على الجزائر في الجبائیة المراجعة آلفاق واستشرافاً      
 في االلكترونیة اإلدارة بیئة من ینطلق أن بد ال الجبائیة المراجعة تفعیل أن ه الدراسةهذ خالل
الذي یساهم بشكل فعال في توفیر المعلومات عن المادة  الجبائي المعلومات نظام إطار

، وكذا إحداث للمراجعةجودة البرمجة واالنتقاء للملفات الخاضعة  تحسینو  ،الخاضعة للضریبة
 اكتشاف من تمكن هیاكل خاصة بالمراجعة الداخلیة على مستوى مصالح اإلدارة الجبائیة

وتساعد في متابعة مدى استغالل المعلومات الناتجة عن النظام  اإلختالالت مختلف
قرار ،المعلوماتي ٕ نشاءتقصیره من األعوان والمسیرین یثبت من كل على صارمة عقوبات وا ٕ   ، وا
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 المتعلقة التدابیر تفعیل آلیات مع التكامل إطار في ذلك كل متخصصة،جبائیة  قضائیة هیاكل 
 بین العالقة تحسین أو من حیث الجبائي، التشریع من حیثًا سواء الجبائیة المراجعة بإجراءات

 .والمكلف الجبائیة اإلدارة

 الدراسة فاقآ: 3
مراجعة الجبائیة المطبقة على المكلفین ال فعالیة موضوع األطروحة هذه تناولت لقد      

 ،2015-2000تحسین مستوى الحصیلة الضریبیة للجبایة العادیة خالل الفترة  في بالضریبة
تحقیق  في مراجعة الجبائیةال دور: إلى مفصل بشكل التطرق دون الكلي المستوى على وذلك

لضریبیة غیر المجدیة على فعالیة مدى تأثیر المنازعات ا وكذا ،العدالة الضریبیة بین المكلفین
 ومدى مساهمة نظام المعلومات الجبائیة في دعم المراجعة الجبائیة، ،حصیلة المراجعة الجبائیة

 إرساءنظام المراجعة الجبائیة الداخلیة لمصالح اإلدارة الجبائیة في  دور تناول عدم إلى إضافة
 .جدیدة لموضوعات لقاً منط تشكل أن یمكن الجوانب هذه كل ،الحوكمة الجبائیة

الّ  ،انأجر  فأصاب اجتهد ممن نكون أن القدیر العلي المولى نسأل البحث هذا ایةوفي نه      ٕ  وا
  .العالمین رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر واحد، فأجر
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 .)األردن،  2000-1999(،  1 ط ، األردني للتشریع وفقا

 الواردات و النفقات الموازنة، )مقارنة دراسة( العامة المالیة ،عواضة حسن -15
 .) ، بیروت 1983 النشر، للطباعة و العربیة دار النهضة(العمومیة ، 
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 الدار( الثاني، الجزء العامة، المالیة مبادئ وأخرون، دراز المجید عبد حامد -16
 .)2003 اإلسكندریة ،  الجامعیة،

دار النهظة (، 4ط  المالیة، دراسة مقارنة النفقان و اإلیرادات،حسن عواضة،  -17
 .)1978العربیة، بیروت، 

مقدمة في علم الضرائب، دراسة في النظریة العامة للضریبة و أهم حنیش علي ،  -18
 .)2011منشورات دار الكتب ، الجزائر ، (، الضرائب المطبقة في النظام الجزائري

دار (، الطبعة األولى ،  األصول العلمیة في المحاسبة الضریبیةخالد الخطیب ،  -19
 .)1998الحامد ، عمان ، 

 الطبیعیین األشخاص جبایة - الحدیث الجزائري الجبائي النظام رضا، خالصي -20
 .)2006الجزائر، هومه، دار(الثانیة، ،الطبعة-والمعنویین

 ،دار وائل للنشر(، " الناحیة النظریة -علم تدقیق الحسابات"خالد أمین عبداهللا ،  -21
 .)2004الطبعة الثانیة ، عمان، األردن ، 

دار النهضة العربیة، ( - النفقات و اإلیرادات - المالیة العامة  رفعت المحجوب،  -22
 .)1975بیروت 

 دار المسیرة للنشر و(، علم تدقیق الحسابات النظريرأفت سالمة محمود و زمالئه،  -23
 .)، عمان ،األردن2011التوزیع و الطباعة، الطبعة األولى، 

 تدقیق الحسابات ، مدخل معاصر وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة: رزق ابوزید الشحنة -24
 .)2015، األولى دار وائل للنشر، عمان، الطبعة (، 

 ،الضریبیة واإلدارة الممول بین للعالقة القانوني اإلطار محمد، سعد محیى -25
 .)2002الفنیة،  اإلشعاع ومطبعة مكتبة(اإلسكندریة، 

 .)1985دمشق ، الجدیدة، المطبعة( ،االقتصادي العقوبات قانون عبود، سراج -26
 العربیة،  النهضة دار (بیروت، جامعة الضریبیة، الجرائم ،فتحي احمد سرور -27

1990(. 
للنشر والتوزیع،  دار المفید(، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیقسهام كردودي،  -28

 .)عین ملیلة ، الجزائر
دار الیازوري،عمان (، أساسیات المعرفة المحاسبیةطالل محمد الججاوي وآخرون،  -29

 .)2009، األردن ، الصبعة العربیة، 
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تفعیل دور اإلدارة الضریبة في ظل األزمة طارق محمود عبد السالم السالوس،  -30
 .)2010،  دار النهضة العربیة، القاهرة(، االقتصادیة

عین ملیلة الجزائر (التحقیق المحاسبي و النزاع الضریبي، عباس عبد الرزاق،  -31
2012(. 

 .)منشأة المعارف، االسكندریة(،1ط  المالیة العامة و السیاسات،عبد المنعم فوزي،  -32
الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي  عوادي مصطفى، -33

 .)2003الوادي، الجزائر، مزوار، (،1ط الجزائري، 
العدالة الضریبیة في التشریع الضریبي المصري بین عاطف محمد موسى ،  -34

 .)2011دار النهضة العربیة، (،  -دراسة مقارنة- النظریة و التطبیق
دار النهضة العربیة، القاهرة، ( الضرائب و المعامالت الدولیة،عبد المولى، السید،  -35

1998(. 
 ط بیروت، العلمیة، الكتب دار(خلدون، ابن مقدمة  :خلدون ابن الرحمان عبد -36

1993(. 
دار وائل للنشر (، المحاسبة الضریبیة عادل محمد القطاونة ، عدي حسن عفانة ،  -37

 .)، عمان األردن 2008، الطبعة األولى ، 
 عمان، جریر، دار (األولى، الطبعة ،الضرائب علم في دراسات قدي، المجید عبد -38

2011(. 
 للنشر الحامد دار (،الضریبي المالي والتشریع العامة المالیة العلي، فلیح عادل -39

 .)2005عمان، األردن، والتوزیع،
دیوان المطبوعات ( ،إقتصاد و تسییر المؤسسة عبد الرزاق بن حبیب، -40

 .)2000الجامعیة،الجزائر،
 ).1993الجامعیة،بیروت،الدار (،اإلدارة االستثمار اقتصادیات عبد السالم أبوقحف، -41
 والنشر، للطباعة الخلدون دار( ،المضافة القیمة على الضریبة قطیش، الرؤوف عبد -42

 .)بیروت ، 01ط
دار المسیرة ( -الناحیة النظریة - تدقیق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،   -43

 .)، الطبعة األولى، عمان األردن2006للنشر و التوزیع و الطابعة، 
 .)2008عمان، الحدیث، الكتاب عالم( ،العامة المالیة خلف، حسن فلیح -44
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دار هومة للطباعة و (، 4ط  اقتصادیات الجبایة و الضرائب،محمد عباس محرزي،  -45
 .)2008النشر و التوزیع، الجزائر، 

دار (، سلسلة الجبایة ،  المدخل الى الجبایة والضرائبمحرزي ،  عباس محمد -46
 .)2010الجزائر ، ، عین البنیان ،  ITCISالنشر 

مكتبة الشركة (، 1ط محاضرات في جبایة المؤسسات، منور أوسریر، محمد حمو،  -47
 .)2009الجزائریة بودواد، الجزائر، 

المفاهیم -أصول المراجعة الخارجیة محمد سمیر الصبان، إبراهیم حسن إبراهیم ، -48
 .)اإلسكندریة، 2012دار التعلیم الجامعي، (، - العلمیة و اإلجراءات العملیة

دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة (،  مبادئ و أسس المراجعةمحمد سامي راضي ،  -49
2017(. 

دار (،  ، معاییر المراجعة المصریة و الفحص الضریبيمحمد حامد عطا ،  -50
 .)2006الطباعة الحرة، اإلسكندریة

اإلسكندریة دار الطباعة الحرة، (محمد حامد عطا ، الفحص الضریبي علما وعمال ،  -51
 ،2006(. 

شركة ابن خلدون للطباعة (منهجیة التدقیق الضریبي ، حوسو ،  ذیب محمود محمد -52
 .)2006و النشر ، الطبعة األولى ، 

بدون دار ( محمد أبو نصار، الضرائب ومحاسبتها بین النظریة والتطبیق، -53
 ). 1996 نشر،عمان،

اإلطار  ،الحساباتالمراجعة وتدقیق محمد التهامي طواهر، مسعود صدیقي،  -54
 .)2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،(النظري و الممارسة التطبیقیة ، 

 الجامعیة، الدار ( - المالي االقتصاد- السیاسي االقتصاد مبادئ دویدار، محمد -55
 .)تاریخ نشر دون االسكندریة،

 .)2003هومة ، دار (العامة ، المالیة : بعلي الصغیر محمد -56
دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، (نظریة المراجعة ، نصر صالح محمد ،  -57

 .)، عمان ، األردن2015الطبعة األولى، 
 للنشر المسیرة دار( ا،تهمحاسب و الضرائب العكشة ، عودة وائل صیام ، زكریا ولید -58

 .)، عمان 1997،  02  ط ، التوزیع و
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أثر التشریع الجبائي على مردودیة المؤسسة و یوسف مامش، ناصر دادي عدون،  -59
 .)2008دار المحمدیة للطباعة، كالجزائر، الطبعة األولى، (هیكلها المالیة، 

   :األطروحات و الرسائل - ثانیاُ 
 األطروحات: 
 االقتصاد في الجزائري االقتصاد الندماج كأداة الجبائیة السیاسة محمد، طالبي -1

 التسییر، االقتصادیة وعلوم العلوم كلیة منشورة، غیر دكتوراه أطروحة ،العالمي
 .)2012-2011، 3 الجزائر جامعة(

جامعة ( أطروحة دكتوراه،، - األهداف واألدوات-السیاسة الجبائیة محمد فالح،  -2
 .)2005/2006الجزائر، 

 اإلیرادات على وأثرها الضریبي الفحص جودة تقییم الخطیب، أمین احمد ناصر -3
 تشرین، جامعة (والتخطیط ،  االقتصاد في دكتوراه أطروحة ،األردن في العامة
 .)2008-2007 سوریا،

، إطار مقترح لتحسین فاعلیة التدقیق الضریبي نضال محمد سلمان الكساسبة ،  -4
كلیة األعمال ، جامعة عمان العربیة ، (أطروحة دكتوراه في فلسفة المحاسبة ، 

2013(. 
  الرسائل: 
ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و النحصیل العیاشي عجالن،  -1

جامعة الجزائر، الجزائر، (مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، ، 2009- 1992
2005/2006(. 

 الهیئة في الدخل ضریبة جبایة نظام وتقویم دراسة ، محمد علي العنبكي هیثم -2
 العالي المعهد( ،-  للماجستیر معادلة -عالي دبلوم ، رسالةللضرائب العراق  العامة

 .)2006 بغداد، جامعة – والمالیة المحاسبیة للدراسات
 25 رقم للقانون وفقا فلسطین في الدخل ضریبة دین تحصیل زیاد، احمد الدبك، -3

 نابلس، الوطنیة، النجاح جامعة(، منشورة غیر ماجستیر رسالة،  1964لسنة 
 .)2003فلسطین،
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 قانون ألحكام وفقا الدخل لضریبة الذاتي التقدیر مشكالت سمور، خلیل إبراهیم -4
 الجامعة(مذكرة ماجستیر، وااللتزام، اإللزام بین فلسطین في الدخل ضریبة

 .)2008فلسطین، غزة، اإلسالمیة،
 مكافحة في فاعلیتها ومدى الضریبیة العقوبات ،منصور أحمد خضر إیهاب -5

 الوطنیة، جامعة النجاح (ماجستیر، مذكرة ،فلسطین في الدخل ضریبة من التهرب
 .)2004فلسطین،  نابلس،

رسالة دور المراجعة الجبائیة في مكافحة التهرب الضریبي، بوعالم ولهي،  -6
 .)2004عة الجزائر، مجا(لیة العلوم االقتصادیة والتسییر، ك، -غیرمنشورة-ماجستیر

رسالة دور المراجعة الجبائیة في تدنیة المخاطر الجبائیة، حمیداتو صالح،  -7
قسم  -مذكرة غیر منشورة-ماجستیر في العلوم التجاریة تخصص محاسبة و جبایة 

جامعة (العلوم التجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، 
 .)2012ورقلة،  –قاصدي مرباح 

 على وأثرها الضریبیة واإلدارة المكلف بین العالقةفور ، الغ عبد احمد فایز حسام -8
 العلیا كلیة الدراسات (،الضریبیة المنازعات في ، رسالة ماجستیر والجبایة التحصیل

 .)2008فلسطین ،  نابلس، الوطنیة النجاح جامعة ،
داودي محمد ، اإلدارة الجبائیة والتحصیل الضریبي في الجزائر ، رسالة ماجستیر  -9

معهد العلوم االقتصادیة ، جامعة (في العلوم االقتصادیة تخصص مالیة عامة ، 
 .)2005/2006تلمسان ، 

 منشورة ، غیر ماجستیر رسالة ،الضریبیة  اإلدارة امتیازات نبیل، مجدي شرعب -10
 .) 2006فلسطین، نابلس، الوطنیة، النجاح جامعة(

رسالة ماجستیر في الرقابة الجبائیة في النظام الضریبي الجزائري،  طالبي محمد،  -11
 .2002العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 

، الصعوبات التي تواجه مدققي ضریبة المبیعات في األردن عمر یحي العمر،  -12
 .2008، األردن ، رسالة ماجستیر في المحاسبة ، جامعة الیرموك 

مدى مسؤولیة مراقب الحسابات عن اإلقرار الضریبي عادل كمال حسنین محمد ،  -13
كلیة التجارة ، قسم المحاسبة (رسالة ماجستیر ، طبقا للقوانین الضریبیة المصریة ، 

 . )1998والمراجعة ،جامعة طنطا ، 
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، رسالة الضریبيالرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التهرب و الغش عیسى بولخوخ،  -14
 .)2002جامعة باتنة، (الماجستیر في العلوم االقتصادیة، 

 مذكرة ، الجزائر حالة الجبائي، الغش لظاهرة تحلیلیة دراسة یوسفي، عاشور -15
 وعلوم التجاریة العلوم و االقتصادیة العلوم كلیة التسییر، علوم في ماجستیر
   2008-2009 . المدیة، جامعة التسییر،

دور المراجعة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة،  سمیة،قحموش  -16
 .)2013جامعة ورقلة، (العلوم التجاریة،  -غیر منشورة-رسالة ماجستیر 

 مهنة ممارسة بمتطلبات الضریبي المدقق التزام مدىحمادة ،  یوسف جاسم قوت -17
 إدارة في میدانیة دراسة- الضریبي التدقیق فاعلیة تحسین ذلك في وأثر التدقیق
 كلیة  (،المحاسبة  في ماجستیر -الكویت دولة في الضریبیة والمطالبات الفحص

 .)2014 األوسط ، الشرق جامعة األعمال ، 
غیر  ماجستیر رسالة ،الضریبة ودین العام المال حمایة الفتاح، عبد نبیه لبادة أمجد -18

 .) 2006فلسطین، نابلس، الوطنیة، النجاح جامعة( ، منشورة
رسالة ماجستیر في التدقیق لألغراض الضریبیة، محمد محمود ذیب حوسو،  -19

 .)2005طین،سلف، ةكلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنی(المنازعات الضریبیة 
، رسالة نظام المعلومات ودوره في تفعیل الرقابة الجبائیةمصطفى العثماني،  -20

 .)2008المدیة، الجزائر، المركز الجامعي (ماجستیر في علوم التسییر، 
 في ماجستیر مذكرة ،2003- 1999 الجزائر في الجبائیة الرقابة فعالیة ،نجاة نوي -21

 .)2004-2003الجزائر،  جامعة( التسییر، علوم
 الشراكة ظل في – الجزائري االقتصاد في وأهمیتها البترولیة الجبایة هندي كریم، -22

 العلوم كلیة( منشورة، غیر ماجستیر مذكرة ،-المحروقات قطاع في األجنبیة
 .)2008/2009 الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة

  :المجالت العلمیة- ثالثا
تقویم سیاسات الفحص الضریبي و أثارها على الخالفات أمین السید لطفي ،   -1

دراسة تطبیقیة على شركات السیاحة مع إطار  "مابین الممولین و اإلدارة الضریبیة 
جامعة (، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة ، العدد الثاني ، "محاسبي منهجي مقترح 

 .)1992عین شمس ، 
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 دراسة الضریبي التهرب اكتشاف في الضریبي التدقیق دورداؤد ،  رواد الدالي، سلیمان -2
 والدراسات للبحوث تشرین جامعة مجلة(الالذقیة  بمحافظة المال مدیریات في میدانیة
  .)2015-1العدد  73 المجلد والقانونیة االقتصادیة العلوم سلسلة - العلمیة

التخطیط الضریبي ، دراسة میدانیة على الشركات عبد الناصر نور ومحمود إبراهیم ،  -3
، المجلد األول العدد  الدراساتأربد للبحوث و (، األردنیة المساهمة في قطاع الخدمات

  .)1999الثاني، أربد ، 
 االقتصاد في ، مجلة التواصلفعالیة؟ الضریبة أي تحصیل إجراءاتمیهوبي،  مراد -4

 قسم - السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة(، 2014 ، سبتمبر - 39عدد والقانون واإلدارة
  .)قالمة 1945 ماي 08 واإلداریة جامعة القانونیة العلوم

   :الملتقیات- رابعا
 الوطني الملتقى ،الثالثة األلفیة وتحدیات الجزائري الجبائي النظام قدي، المجید عبد -1

 البلیدة، دحلب، جامعة سعد(الثالثة، األلفیة في الجزائري االقتصاد حول األول
2003(. 

 الوطني الملتقى ،نظام المعلومات الجبائي الجزائريكمال رزیق، فضلي عبد الحلیم،  -2
المركز الوطني لالعالم اآللي  ،لجزائریة في ااالقتصاد المعلومات ل نظامحو 

 .2005والعلمي الجزائر أفریل 
     :القوانین و المراسیم-خامساً 

 لسنة المالیة قانون المتضمن 22/12/2001في  المؤرخ 21-01 رقم قانون -1
 .79 رقم رسمیة جریدة 2002

الجریدة  ، 2003المالیة قانون المتضمن ،24/12/2002في المؤرخ 11-02قانون -2
  . 86 الرسمیة رقم

یتضمن قانون المالیة التكمیلي ، 25/07/2005مؤرخ في  05-05األمر رقم  -3
 .26/07/2005، الصادرة بتاریخ 52، الجریدة الرسمیة العدد 2005

الصادرة بتاریخ  78، الجریدة الرسمیة رقم 2010قانون المالیة لسنة  -4
31/12/2009. 

الضرائب المباشرة و الرسوم  انونقوزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،  -5
 2017المماثلة، الجزائر
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 :الملخّص
في ة الضریبی ةحصیللل على المستوى العام بین مردودیة المراجعة الجبائیة وأثرها العالقة السببیة تعالج هذه األطروحة      

ظاهرة التهرب  أبرزهاومن  ،واقع النظام الجبائي الجزائري التصریحي والتحدیات التي یواجهها هذا النظام إلىاستناد  الجزائر،
 حیث وما تفرزه من مخاطر على مستوى االقتصاد الوطني بشكل عام وحقوق الخزینة العمومیة بشكل خاص، الضریبیینوالغش 

 هذه على سلبا تؤثر التي القضایا ومعالجة وتدارك المستحقة، الضریبیة المبالغ على مستوى تأثیرها ومدى العالقة هذه دراسة أن
 لتغطیة الالزمة باألموال مومیةالع الخزینة إمداد وبالتالي المحصلة، الضریبیة المبالغ زیادة إلى یؤدي أن شأنه العالقة، من

 .نفقاتها
توضیح الدور الذي یمكن أن تحدثه المراجعة  حاولناوبهدف إرساء مقاربة علمیة وعملیة جادة حول إشكالیة الدراسة       

 لدراسة وفقاً  ذلك اختبار وتم ،ةل التنمییضمانا لتمو  ةو تحسین الحصیل ضریبيالجبائیة، باعتبارها مدخال أساسیا لتوسیع الوعاء ال
مؤشرات األداء الخاصة باستخدام  قیاسها، اعتمادًا على البیانات اإلحصائیة المتاحه، و الجبائیة المراجعة لنتائج وتقییمیهتحلیلیة 

 الجبائیة مراجعةال نظام تمیز بهاینقص الفعالیة التي  أن إلى خاللها من التوصل تم وقدبالمراجعة الجبائیة للحكم على نجاعتها، 
 األهدافومن ثمة تحقیق  ،بكفاءة وفعالیة همهام أداءعلى  هالتي تعوق اإلشكاالتو  األسبابمن  ناتج عن جملة في الجزائر
 .هالمرجوة من
الجبائي التصریحي، التهرب والغش الوعاء الضریبي، النظام  ،الحصیلة الضریبیة الجبائیة، المراجعة :المفتاحیة الكلمات

  .الضریبیین

Abstract: 
     The dissertation examines the causal relationship between the profitability of the fiscal 
auditing and the general level of tax revenues in Algeria. This investigation is based on the 
reality of the Algerian tax system and its challenges as the tax evasion and the fraud.  
     An analytical study is established in an attempt to highlight the role that the fiscal auditing 
could play in improving the revenue collection in Algeria. The approach undertaken is based on 
the performance indices.  
     The results of the study indicate that the system of the fiscal auditing is less efficient, the fact 
that hinders the realization of the predetermined objectives. 
Keywords:  
Fiscal Auditing, Tax Revenue, Tax Base, Mandatory Tax System, Tax Evasion and Fraud.  

Résumé : 
     La thèse examine la causalité entre la rentabilité de l'audit fiscal et le niveau général des 
recettes fiscales en Algérie. Cette étude est basée sur la réalité du système fiscal algérien 
déclaratif et ses enjeux tels que l'évasion fiscale et la fraude. 
     Une étude analytique est établie dans le but de mettre en évidence le rôle que l'audit fiscal 
pourrait jouer dans l'amélioration de la collecte des revenus en Algérie. L'approche entreprise est 
basée sur les mesures de performance. Les résultats de l'étude indiquent que le système de 
l'audit fiscal est moins efficace, ce qui entrave la réalisation des objectifs prédéterminés. 
Mots clés: 
Audit fiscal, recettes fiscales, assiette fiscale, Système fiscal déclaratif, évasion et fraude fiscale. 
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