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مقدمة:
من أدوات ووسال الىحل يج االقىصاد ألي دولة -الئيايةذ كما تعد بالاتية للكثي من الدول المورد

األساسج إل ادات خ ياىبا العموميةذ وتمث

الئياية بمخىلف عااص ها نمال مىكام

من الط ق

واإلج اءاتذ وهج كذلك سلطة بيد الدولة تتي ها وتوجببا ويق مقىضيات اقىصادية ومالية محددةذ من

خالل ي ض جملة من الض الب وال سول بقواعد وأسس معياة.

ونم ا لعدة أسيال يإن الكثي من الملليين بالض يية ال حيون بي ض هذه األخي ة عليب ذ وهذا ما

ؤدي بب إل إتياع ط ق وأساليب قانونية وغي قانونية للىب ل من ديعبا ج ليا أو كلياذ وهو ما يتم

بالىب ل الئيالج.

ولمئاببة مث هذه المواه ذ يإن المش ع الئيالج الئ ال ي أنشأ مئموعة من المصالح الئيالية تقول

بالعد د من األدوار يج هذا اإلطار وعل

رأسبا ال قابة الئياليةذكأداة قانونية مبمىبا الىحقيق يج مدا

صدق الىص يحات الئيالية.
واعىمادا عل

المابج الوصيج ومن خالل دراسة تحليلية لقانون اإلج اءات الئيالية الئ ال ي يج

نتخىه األخي ة لتاة 2018ذ تعالج الدراسة موضوع االشلالية الىالية" :ما هي الغاية من إجراء التحقيقات

المحاسبية الجبائية على تصريحات المكلفين بالضريبة في الجزائر"
أهداف الدراسة:

 الىع يف بالىص يحات الئيالية الىج تمي الامال الئيالج الئ ال ي يج عالقىه بالملليين بالض يية؛ -اإلشادة بدور ال قابة الئيالية يج محاربة كاية أشلال الىب ل الئيالجذ وعل الخصوص يج الييئة

الئ ال ية؛

 -اب از دور الىحقيقات المحاسيية الئيالية يج تدقيق المعلومات المحاسيية الىج تىضمابا تص يحات

الملليين بالض يية.
أهمية الدراسة:
تايع أهمية الدراسة من أهمية ال قابة الئيالية بصية عامة يج ملايحة ظاه ة الىب ل الئيالج من ط ف
الملليين بالض ييةذ وذلك من خالل عد د اآلليات الىج ىوي عليبا الامال الئيالج الئ ال يذ ولع أه

هذه اآلليات هج الىحقيقات المحاسيية الئيالية الىج تتىبدف المعلومات المص ح ببا من ط ف الملليينذ

والىج يملن أن تىوسع إل معلومات أخ ا ى الحصول عليبا من مصادر اخ ا بخالف المللف نيته
الذي قد ىعمد اخيالبا.
محاور الدراسة:
تمت معالئة موضوع اشلالية الدراسة التالف ذك ها ويق المحاور الثالثة الىالية:
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المحور األول :الىص يحات الئيالية؛

المحور الثانج :ال قابة الئيالية يج الئ ال ؛
المحور الثالث :الىحقيقات المحاسيية الئيالية ودورها يج تدقيق الىص يحات الئيالية.

 .Iالتصريحات الجبائية:
عل العمول يعىي الامال الئيالج الئ ال ي نمال تص يحجذ أي أن المللف هو من يقول بالىص يح
بمداخيله وما تيط ببا من مصاريف يملن تخييضباذ وبالىالج هو من يقول بىقد

وحتال الض يية

الواجب عليه ديعباذ وما عل إدارة الض الب سوا م اقية ومىابعة هذه الىص يحات من خالل جملة من
اآللياتذ وعل رأسبا الىحقيقات المحاسيية الئيالية.
ويج هذا اإلطارذ للئياية تأثي كيي عل الحتابات الىج تقول المؤستة بإعدادهاذ إذ كثي ا ما ىوقف

تحد د الاىيئة الخاضعة عل

اعىيارات جياليةذ ويشم الىص يح الئيالج عن الاىيئة التاوية والقوال

المالية .1والىج ى إعدادها ويقا لقوانين ض ييية بدرجة أول .

 .1.1مفهوم التصريحات الجبائية :هج عيارة عن وثيقة يتىلمبا المللف من إدارة الض الب من أج

الىص يح ييبا ب ق أعمالبا وأرباحبا وتكالييه أو ...إلخذ ث يقول بإرجاعه للمصلحة الض الب لىكىون كدلي
إثيات تتىعين به هذه األخي ة لىحد د ميلغ الض يية المااسب للمللف.

حيث ت اقب اإلدارة الئيالية الىص يحات والمتىادات المتىعملة لي ض ك ض يية أو حق أو رس أو

إتاوةذ كما يملابا أن تمارس حق ال قابة عل المؤستات والبيئات الىج ليتت لبا صية الىاج والىج تديع
أجو ار أو أتعابا أو م تيات مبما كانت طييعىبا .ويىعين عل المؤستات والبيئات المعاية أن تقدل لإلدارة

الئيالية بااء عل طليباذ الديات والوثالق المحاسيية الىج تىوي عليبا.

2

 .2.1حق اإلدارة في مراقبة التصريحات الجبائية :للميىش الئيالج الحق يج م اقية الىص يحات

الئيالية المقدمة من قي الملليين وله أن يطلب الىوضيحات والىي ي ات كىابيا .كما يملن للميىش أن

يطلب دراسة الوثالق المحاسيية المىعلقة بالييانات والعمليات والمعطيات موضوع ال قابةذ كما يتىمع
للمعايين إذا تيين أن اسىدعاءه لبذا الغ ض ض وري أو لما يطلب هؤالء تقدي توضيحات شيوية.

وعندما يرفض المكلف بالضريبة اإلجابة على طلب شفوي ،أو لما يكون الجواب الذي تم تقديمه لهذذا الللذب

عبذذارة عذذن رفذذض لعجابذذة علذذى مذذا أو جذذزء مذذن النقذذا المللذذوب توضذذيحها ،يتكذذين عليذذه أن يكيذذد طلبذذه متا يذذا،
حيذذذج يجذذذب أن تبذذذين الللبذذذات الكتا يذذذة بشذذذكا رذذذريل النقذذذا التذذذي يراهذذذا المفذذذت

ضذذذرورية للحصذذذو علذذذى

التوضذيحات أو التبريذرات وتكليذذف المكلذذف بالضذريبة لتقذذديم إجا تذه فذذي مذدة م يمكذذن أن تقذذا عذذن

ذذين )30

يوما.

ويملن للميىش أن يصحح الىص يحاتذ لكن عليه قي ذلكذ تحت طاللة بطالن إج اءات اإلخضاع

الض ييجذ أن

س إل

المللف بالض يية الىصحيح المق ر القيال به عل

أن يين له بل وضوحذ

بالاتية لك إعادة تقوي ذ األسيال الىج دعت إل ذلك ومواد قانون الض الب المطابقة لذلكذ وكذا أسس
اإلخضاع الض ييج وحتال الض الب المى تيةذ كما يقول يج نيس الوقتذ بدعوة المللف بالض يية المعاج
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إل اإلعالن عن موايقىه أو تقدي مالحماته يج أج ثالثين ( )30وماذ ويج حالة عدل ال د يج غضون
هذا األج يعد بمثابة قيول ضماج.

3

 .3.1عصرنة التصريحات الجبائية في الجزائر :لقد تأخ ت اإلدارة الئيالية الئ ال ية يج ولوج عال

تكاولوجيات اإلعالل واالتصالذ حيث الزلت وإل

وقت ق يب تعىمد عل

أنممة دوية بطيئةذ لطالما

كانت سييا يج العد د من المشاك سواء بالاتية لإلدارة الئيالية نيتبا أو بالاتية للمللف بالض يية الذي
يئد نيته يج ص اع مع ال من والوثالق الواجب الىص يح ببا وتي ي ها يج ظ اج اءات معقدة وصعية.
 .1.3.1مفهوم عصرنة التصريحات الجبائية:

للض الب إل

مج المخطط الىاميمج لمصالح المد ية العامة

تحل أيض يج يئة الملليين بالض يية ييما يخص األنشطة واألمالك الىج ىوي عليبا

هؤالءذ غي أن هذا الىامي الئد د ىطلبذ من اآلن يصاعداذ اللئوء إل

معلوماتية لك المعطيات الم تيطة بي ض الض يية عل

وال سول.4

وهذا ىطلب أيضا الىك ي

اإلج اءات الحد ثة لمعالئة

الملليين ببا وتحصي مخىلف أنواع الض الب

بالعمليات الم تيطة ييما بيابا والمىعلقة بال قابة الئيالية واالجىباد يج

معالئة القضايا الا اعية وتقدي الئداول اإلحصالية الموج ة وهذا من أج إعداد مؤش ات الىتيي والائاعة

بصية عاجلة وآلية .ال يملن تئتيد هذه األهداف إال من خالل إدراج الىكاولوجيات الئد دة لإلعالل
واالتصال وخاصة تطييق مامومة معلوماتية ناجعةذ ويج سيي ذلك يقد قامت المد ية العامة للض الب

بعد د الخطوات تىمث يج:

✓ تكوين األعوان الئياليين يج كييية اسىعمال اإلعالل اآللج والشيلات المعلوماتية القاعدية ( MS

)Office, Word, Excel؛

✓ تئبي ك المصالح بعىاد اإلعالل اآللج المااسب؛
✓ وضع مامومة شيلية من نوع الي يد اإللكى ونج واالنى نت؛
✓ إدخال االنى نت يج المصالح الئيالية.

 .2.3.1أهداف عصرنة التصريحات الجبائية :تبدف المد ية العامة للض الب من وراء هذا المتع

إل تحقيق جملة من األهدافذ يملن إيئازها يج الاقاط الىالية:5

✓ الىخييف من حئ المبال المايذة من ط ف األعوانذ من خالل الىألية الكاملة لك اإلج اءات

المىعلقة بدراسة المعطيات الخاصة بي ض الض الب والىحصي وال قابة والماازعات؛

✓ ن ع الصية المادية عن ك العمليات الئيالية ابىداء من اسىقيال المللف بالض يية وتأسيس الوعاء

والىحصي وكذا تتيي الملف الئيالجذ وهذا من خالل تألية هذه العمليات؛

✓ ولوج ك األعوان إل المامومة المعلوماتية من خالل الىأهيالت الم اقية؛

✓ الىيادل الت يع للمعلومات المىعلقة بالييانات مابين المصالح ومع المصالح األخ ا المؤستاتية

من خالل تطوي الواجبات المىعددة؛
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✓ ت قدي الئداول الييانية يج وقت معقول يتمح بىقيي نئاعة المصالح من جميعا ألوجه ومىابعة

متىوا الىحصي حتب نوع الض الب وتيعا لك قطاع نشاطج؛

✓ تقدي معطيات موج ة ذات مصداقية من أج إنئاز دراسات إسىش ايية والىحلي واتخاذ الق ار؛

✓ م ك ية قاعدة المعطيات بالاتية لمخىلف يئات الملليين بالض يية تتمح بالولوج اآللج للمحققين
يج المحاسية إل اليطاقيات عاد قيامب بالمبال المتادة إليب ؛
✓ ب مئة عمليات الىدقيق عل

المعا ي الماتئمة؛

أساس المعا ي المؤستة والمحددة بموضوعية بااء عل

قاعدة

✓ الىحل األيض يج الموارد الئيالية؛

✓ محاربة االقىصاد الموازي وغي القانونج؛
✓ ملايحة ك مماه الغش مبما كان نوعبا؛

✓ الىقليص يج معالئة الشلاوا الا اعية للملليين بالض يية؛
✓ الىخييض يج الكلية الااتئة عن طلب المطيوعات؛

✓ تتبي عملية ولوج الملليين بالض يية إل حتابب الئيالج من خالل شبادات الولوج الم اقية؛
✓ إدراج إج اءات الىص يح عن بعد؛
✓ إدراج إج اءات الديع عن بعد.

 .IIالرقابة الجبائية في الجزائر:

إن بعض الملليين بديع الض البذ ونم ا لعدة أسيال ودوايع يتلكون ك التي والط ق الىج تحول

دون ديعب للض الب أو محاولة الىقلي مابا ما أملاب ذلكذ وهذا ما يطلق عليه بالىب ل الئيالجذ ولبذا
وضع المش ع الض ييج يج الئ ال عدة أدوات وآليات من شأنبا ملايحة مث هذه المواه وعل رأسبا

ال قابة الئيالية.
عل

 .1.2مفهوم الرقابة الجبائية :لطالما ارتيطت الغاية من أي عملية رقابة كانت باكىشاف والوقوف
األخطاء واالنح ايات الىج يملن أن تحدث لتيب أو ألخ ذ وما ال قابة الئيالية إال نوع من تلك

األنواع لل قابةذ لبا ميبومبا وأهدايبا المىعلقة ببا6ذ يال قابة الئيالية ال تخىلف عن غي ها من أنواع ال قابة

األخ ا كال قابة اإلدارية والمالية من حيث الميبول واألهداف العامة لل قابةذ وبوجه عال يال قابةذ وكما

ع يبا الميك االقىصادي الشبي يا ول ما هج إال" :الىحقق مما إذا كان ك شجء يتي ويقا للخطة
الم سومة والىعليمات الصادرة والقواعد المق رةذ أما موضوعبا يبو تييان نواحج الضعف أو الخطأ من

أج تقويمبا وماع تك ارها".7

وألن من أه خصالص الامال الض ييج الئ ال يذ أنه نمال يقول عل

أساس الىص يح كامال عال

مىعارف عليهذ ألج الىأكد من صحة ومصداقية الىص يحات ولذلك يإن المصالح الئيالية تياش عمليات
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ال قابة الئيالية ضمن إطار واضح طيقا لمواد ونصوص قانونية ى من خاللبا تحد د ميبول ال قابة

الئيالية.8

وقد ع يت ال قابة الئيالية عل

أنبا" :تشخيص لمحىوا الكىابات المحاسيية بما ىالءل مع القانون

الئيالجذ والىحقق من هذا المحىوا مع اإلثياتات والىص يحات المقدمة".9

ويملن كذلك تع يف ال قابة الئيالية أنبا "يحص لىص يحات وك سئالت ووثالق ومتىادات الملليين

بالض يية الخاضعين لباذ سواء أكانوا ذو شخصية طييعية أو معاويةذ وذلك بقصد الىأكد من صحة
المعلومات الىج تحىويبا ملياتب الئيالية .عل أن يتىعم الشخص المللف ببذه العملية أيض الوسال

لالسىعاللذ االسىيتارذ االسىيضاح عن ك ما هو مدون بالىص يحات والوثالق الم يقة بباذ وال يلىيج
بدراسة وم اجعة الىص يحاتذ ب عليه أن يقول بعملية مقارنة بين ما هو مص ح به والمعلومات المىحص

عليبا من مصادر أخ ا وبالىالج الىأكد من مدا الىطابق الموجود بيابما وكذلك الام يج الوضعية

المالية للممول".10

أما من الااحية القانونية يقد ع يت ال قابة الئيالية عل أنبا" :مئموع العمليات واإلج اءات الىج تبدف

إل الىحقق من صحة ون اهة الىص يحات المقدمة من ط ف المللفذ وذلك من خالل مقارنىبا بعااص

ومعطيات خارجيةذ وهذا الحق محيوظ باصوص ومواد الىش يع الئيالج".11

يال قابة الئيالية إذن هج مئموع العمليات الىج تقول ببا اإلدارة الئيالية قصد الىحقق من صحة

ومصداقية الىص يحات الملىىية من قي الملليين بغية اكىشاف العمليات الىدليتية والىج البدف مابا
الىب ل من ديع الض يية الواجية الديع.
 .2.2أهداف الرقابة الجبائية :ال قابة الئيالية ليتت غاية يج حد ذاتبا بقدر ما هج أداة تتع

الئبات المخىصة يج الدولة من ورالباذ إل تحقيق جملة من األهدافذ نوج ها يج األسط الىالية:
 .1.2.2الهدف القانوني :ويىمث

يج الىأكد من مدا مطابقة ومتا ة مخىلف الىص يات المالية

للملليين مع القوانين واألنممةذ لذا وح صا عل

سالمة هذه األخي ة ت ك ال قابة الئيالية عل

ميدأ

المتؤولية والمحاسية لمعاقية الملليين بالض يية عن أية انح ايات أو مخاليات يمارسونبا للىب ل من ديع
متىحقاتب الئيالية.12

 .2.2.2الهدف المالي وامقتصادي :تبدف ال قابة الئيالية إل

المحايمة عل

األموال العامة من

الضياع بمخىلف أشلاله بغ ض زيادة إ ادات الخ ياة العموميةذ وبالىالج زيادة األموال المىاحة لإلنياق
مما ؤدي إل ال ياهية االقىصادية للمئىمع كل .

.3.2.2الهدف اإلداري :تلعب ال قابة الئيالية دو ار هاما لإلدارة الئيالية ب يادة يعاليىبا من خالل

المعلومات الىج تقدمبا ويملن أن نئم هذا الدور يج الاقاط الىالية:

✓ تحد د االنح ايات وكشف األخطاء يتاعد اإلدارة يج المع ية واإللمال بأسياببا وبالىالج اتخاذ

الق ارات المااسية لمواجبة المشاك الىج تائ عن ذلك؛

✓ تتاعد ال قابة الئيالية بإعداد اإلحصالياتذ كاتب الىب ل الض ييج؛
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✓ إملانية كشف الثغ ات القانونية الىج تتاعد عل الىملص من الض يية ومحاولة إيئاد حلول لبا.
 .4.2.2الهدف امجتماعي :ىمث يج هديين رليتيين هما:13

✓ تحقيق العدالة الئيالية بين الملليين بالض يية وهذا بإرساء ميدأ أساسج لالقىطاعات والمىمث يج
وقوف جميع الملليين عل قدل المتاواة أمال الض يية؛

✓ ماع ومحاربة انح ايات الممول بمخىلف صورها مث الت قة واإلهمال أو تقصي ه يج أداء

وتحم واجياته تئاه المئىمع.

.3.2شرو إجراء الرقابة الجبائية :تملك اإلدارة الئيالية بمقىض القانون التلطة المطلقة يج إج اء

ال قابة الىج تىمثلعل

وجه الخصوص يج حق إج اء الىحقيق الئيالج المااسبذ بياما يعى ف بالمقاب

للملليين بالض يية بالضمانات الماصوص عليبا قانونا.

 .1.3.2شرو متكلقة بممارسة حق التحقيق :تىمث

الىالية:

14

هذه الش وط عل

الخصوص يج الاقاط

✓ إرسال إشعار بإج اء الىحقيقذ يلون م يوق بميثاق حقوق وواجيات المللف بالض يية المحقق يج

محاسيىه؛

✓ االسىعانة بمتىشار؛

✓ تحد د مدة إج اء الىحقيق؛
✓ اسىحالة إج اء تحقيق جد د.
 .3.3.2شرو متكلقة بممارسة حق إعادة التقويم :تكمن هذه الش وط يج إج اء إعادة الىقيي

المضادذ والذي ىمث يج:

✓ الىيليغ بإعادة الىقيي ؛
✓ حق ال د بالاتية للمللف بالض يية.

 .IIIالتحقيقات المحاسبية الجبائية ودورها في تدقيق التصريحات الجبائية:

عل متىوا المد ية الواللية للض البذ وبالىحد د عل متىوا المد ية الي عية لل قابة الئياليةذ ويج

إطار دورها الئيالج ال قابجذ تمارس ثالثة أنواع من ال قابة الئيالية هج :الىحقيق يج المحاسيةذ الىحقيق
المصول يج المحاسية والىحقيق المعمق يج الوضعية الئيالية الشاملة.
 .1.3التحقيق في المحاسبة :يعىي الىحقيق يج المحاسية تحقيقا معمقا بالام إل حئ المعلومات

المحاسيية الىج دقق ييباذ كما أنه يحقق يج ميالغ ك الض الب وال سول الىج يخضع لبا المللف.

 .1.1.3مفهوم التحقيق في المحاسبة :يعاج الىحقيق يج المحاسية مئموعة العمليات ال امية إل

م اقية الىص يحات الئيالية الملىىية من ط ف الملليين بالض يية.15

ويكني التحقيق في المحاسبة مذلك أنه "مجموعة الكمليذات التذي يهذتهدف منهذا مراقبذة التصذريحات الجبائيذة
المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة وفحص محاسبته مهما مانت طريقة حفظها ،والتأكد مذن مذدت تلابقهذا مذ

المكليات المادية وغيرها حتى يتهنى مكرفة مدت مصداقيتها".16
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يهذذمل هذذذا النذذول مذذن التحقيذذق لذذعدارة الجبائيذذة مذذن التأكذذد مذذن رذذحة و بوتيذذة التقييذذدات المحاسذذبية أو فذذي
إج ذراء مقارنذذة ذذين التصذذريحات الجبائيذذة والتقييذذدات المحاسذذبية قصذذد التأكذذد مذذن مصذذداقية ورذذحة تصذذريحات
المكلفين.

17

وبالىالج يملن تع يف الىحقيق يج المحاسية عل أنه ك العمليات الىج تؤدي إل يحص المعلومات

المحاسيية للمللف مبما كانت ط يقة حيظ ومعالئة هذه المعلوماتذ حى ولو كانت آليةذ من أج الىأكد

من مدا مطابقىبا ليعض المعطيات المىوي ة بحوزة مصالح ال قابة الئيالية.

18

 .2.1.3شرو اجراء التحقيق في المحاسبة :وضع المش ع الئيالج جملة من الش وط الىج يئب

م اعاتبا واحى امبا قي وخالل إج اء هذا الاوع من الىحقيقذ يملن تلخيصبا يج العااص الىالية:19

✓ يئب أن ى الىحقيق يج الديات المحاسيية والوثالق المحاسيية بعين الملانذ ما عدا يج حالة

طلب معاكس من ط ف المللف بالض ييةذ وجه كىابيا وتقيله المصلحةذ أو يج حالة قوة قاه ة ى إق ارها
قانونا من ط ف المصلحة؛

✓ ال يملن إج اء الىحقيقات يج المحاسية إال من ط ف أعوان اإلدارة الئيالية الذ ن لب رتية ميىش

عل األق ؛

✓ تمارس اإلدارة حق ال قابة مبما كان التاد المتىعم لحيظ المعلوماتذ وإذا كانت المحاسية

ممتوكة بواسطة أنممة اإلعالل اآللجذ يملن أن تشم الم اقية مئم المعلومات والمعطيات والمعالئات
الىج تتاه بصية مياش ة أو غي مياش ة يج تكوين الاىالج المحاسيية أو الئيالية؛

✓ يملن أن تى عمليات الىحقيق إما يج عين الملان باسىعمال تئبي ات اإلعالل اآللجذ ملك

المللف بالض ييةذ وإما عل متىوا المصلحةذ بااء عل طلب ص يح من المللف بالض ييةذ ويج هذه
الحالة يئب عل المللف بالض يية أن يضع تحت تص ف اإلدارة ك الاتخ والدعال الىج اسىعملت يج

تأسيس المحاسية المعدة بواسطة اإلعالل اآللج؛

✓ ال يملن الش وع يج إج اء أي تحقيق يج المحاسية دون إعالل المللف بالض يية بذلك متيقاذ عن

ط يق إرسال أو تتلي إشعار بالىحقيق مقاب إشعار بالوصول م يقا بميثاق حقوق وواجيات المللف
المحقق يج محاسيىهذ عل أن يتىييد من أج أدن للىحضي ذ مدته عش ة ( )10أيال ابىداء من تاريخ

اسىالل هذا اإلشعار؛

✓ يئب أن يين اإلشعار بالىحقيق ألقال وأسماء ورتب المحققينذ وكذا تاريخ وساعة أول تدخ

واليى ة الىج ى الىحقيق ييبا والحقوق والض الب وال سول واألتاوا المعاية وكذا الوثالق الواجب االطالع
عليبا وأن يشي ص احةذ تحت طاللة بطالن اإلج اءذ أن المللف بالض يية يتىطيع أن يتىعين بمتىشار

من اخىياره أثااء إج اء عملية ال قابة؛

✓ يج حالة اسىيدال المحققين يئب إعالل المللف بالض يية بذلك؛

✓ يج حالة حدوث م اقية مياجئة ت مج إل المعا اة المادية للعااص الطييعية لالسىغالل أو الىأكد
من وجود الوثالق المحاسيية وحالىباذ يتل اإلشعار بالىحقيق يج المحاسية عاد بداية عمليات الم اقية؛
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✓ ال يملن اليدء يج يحص الوثالق المحاسيية من حيث الموضوع إال بعد م ور أج الىحضي

المذكور سابقا؛

✓ ال يملنذ تحت طاللة بطالن اإلج اءذ أن تتىغ ق مدة الىحقيق يج عين الملانذ ييما يخص

الديات والوثالق المحاسييةذ أكث من أربعة ( )4أشب ييما يخص:

 -مؤستات تأدية الخدمات إذا كان رق أعمالبا التاوي ال ىئاوز  1 000 000دج بالاتية لك ساة

مالية محقق ييبا؛

 -ك المؤستات األخ اذ إذا كان رق أعمالبا التاوي ال ىئاوز  2 000 000دج بالاتية لك ساة

مالية محقق ييبا؛

 -يمدد هذا األج إل سىة ( )6أشب بالاتية للمؤستات المذكورة أعالهذ إذا كان رق أعمالبا التاوي

ال ييوقذ عل الىوالج  5 000 000دج و 10 000 000دجذ بالاتية لك ساة مالية محقق ييبا؛
 -يئب أال تىئاوز مدة الىحقيق بعين الملانذ يج جميع الحاالت األخ اذ ساة واحدة.

✓ إن اإلدارة غي مقيدة بمدة ال قابة يج عين الملان عاد قيامبا بالىحقيق يج المالحمات والع الض
المقدمة من ط ف المللف بالض يية بعد انىباء عمليات الىحقيق يج عين الملانذ وعالوة عل ذلكذ ال

تطيق مدة الم اقية بعين الملان المحددة أعالهذ يج حالة اسىعمال مااورات تدليتية مثيىة قانوناذ أو إذا قدل
المللف بالض يية معلومات غي كاملة أو غي صحيحة أثااء الىحقيق أو إذا ل

طليات الىوضيح أو الىي ي الماصوص عليبا يج المادة 19؛

د يج اآلجال عل

✓ عادما اىبج الىحقيق يج المحاسية الخاص بيى ة معياةذ بالاتية لض يية أو رس أو مئموعة من

الض الب أو ال سول وباسىثااء ما إذا كان المللف بالض يية قد اسىعم

مااورات تدليتية أو أعط

معلومات غي كاملة أو خاطئة خالل الىحقيقذ ال يملن لإلدارة أن تش ع يج تحقيق جد د لايس الىقييدات

الحتابية بالاتية لايس الض الب وال سولذ وبالاتية لايس اليى ة.
✓ يعا ن عدل تقدي المحاسية بمحض

دع بموجيه المللف بالض يية ليؤش عليهذ كما يئب أن

يلون موضوع إعذار دع بموجيه المللف بالض يية لىقدي المحاسية يج أج ال يد عن ثمانية ()8
أيالذ كما ذك ال يض المحىم إلمضاء المحض ذ ويؤدي عدل تقدي المحاسية بعد انقضاء أج ثمانية

( )8أيال المذكور آنياذ إل تطييق أحلال المادة 44 :من قانون اإلج اءات الئيالية.

 .3.1.3دور التحقيق في المحاسبة في تدقيق تصريحات المكلفين :تقت إج اءات الىحقيق يج

المحاسية إل

قتمين رليتيينذ هما اليحص العال للمعلومات المحاسييةذ واليحص الدقيق للمعلومات

المحاسيية الىج تىضمابا تص يحات الملليينذ كما لج:
 .1.3.1.3الفحص الشكلي للمكلومات المحاسبية :يقول هذا اليحص عل

واحى ال الىقيد بالعااص الىالية:20
أ.

الىأكد من مدا وجود

مهك الهج ت التجارية :ويقصد ببا ديى اليومية وديى الئ دذ حيث يئب أن تكون هذه

التئالت مؤش ة ومصادقا عليبا من قي البيئات المخىصةذ كما يئب أن تكون ممتوكة وما بيولذ
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وبدون شطب وال حشو أو كىابات عل البامشذ باإلضاية إل ض ورة حيمبا بعااية مع الوثالق الىي ي ية
لمدة عش ة ساوات ابىداء من غلق آخ دورة.
ب .مدت توفر الو ائق التبريرية :ونقصد ببا ك وثيقة أو متىاد تثيت القيال بالعمليات يعال خاصة
نتخ من يواتي الييع وتقدي

يواتي الش اء األصلية والمصاريف الىج قال ببا المللفذ باإلضاية إل

الخدمات...إلخ.

ج .مدت تهلها ودقة المكلومات المحاسبية :عل المحقق أن ىأكد من أن المعلومات المحاسيية

تحىوي عل

مؤش ات تدل عل

تتلتلبا ودقىباذ حيث ى يحص مي ان الم اجعة أو مئموع الئانب

المد ن أو الدالن لليومية العامة والذي يئب أن يلون متاويا لمئموع الئانب المد ن أو الدالن لديى

األسىاذذ هذا الىتاوي ى مالحمىه بااء عل مي ان الم اجعة المعد قي الئ د ومي ان الم اجعة بعد الئ دذ
وعليه أن ىأكد كذلك من الىئانس بين مئاميع مي ان الم اجعة واليومية العامة من جبةذ وتئانس مي ان

الم اجعة مع ديى األسىاذ من جبة أخ اذ وهذا ما يعطج نوعا من المصداقية لعمليات نق قيود اليومية

العامة إل ديى األسىاذذ ويج حالة عدل تتاوي موازين الم اجعةذ عل المحقق أن يتىدعج المحاسب
لليحث يج أص االخىاللذ لكن عادما ىيين أنبا بشل واضح ممارسات تدليتيةذ يملن له أن يض

المحاسية كما أن يحص حتال الصادوق مطلول حيث أن وجود رصيد دالن يعد سييا لعدل دقة
المعلومات المحاسيية المقدمة.

د .المكلومات المحاسبية يجب أن تكون مقنكة :تكون المعلومات المحاسيية مقاعة إذا كانت مئم

الكىابات المحاسيية يملن تي ي ها بالمتىادات والوثالق الثيوتيةذ حيث عل

المللف أن ي ر الكىابات

المحاسيية عن ط يق تقدي وثالق اسمية حقيقية ووثالق الئ د للمواد والماىئات الموجودة يج المخ نذ
وهذا ش ط لصحة المعلومات المحاسييةذ حيث تي ر المشى يات عن ط يق يواتي متلمة من قي الموردذ

والىج يئب أن تكون مدعومة بوثالق وتي ي ات كأص الياتورةذ وصوالت الصادوقذ وصوالت االسىاللذ

سئ األجور ،...إضاية إل ذلكذيإن المعلومات المحاسيية الىج ل ت يق بئ د اليضالع والتلع أو أشغال

جارية ال يملن أن تعىي كاملة ومقاعةذ وكذلك المييعات يئب أن تكون ميوت ةذ وأي عيب يج هذه
الوثالق يئ د المعلومات المحاسيية من صية اإلقااع ويملن ريضبا بتيب ذلك.

 .2.3.1.3الفحص الدقيق للمكلومات المحاسبية :المحقق الئيالجذ ويج اطار سعيه للىأكد من مدا

جودة المعلومات المحاسيية المص ح ببا من قي الملليينذ
تأثي عل

ك عل

المعلومات المحاسيية الىج لبا

تكوين ال بح الخال أو القيمة المضايةذ وهج تىمث يج الغالب يج المشى ياتذ المخ ونات

واألشغال قيد الىاييذ والمييعاتذ حيث تكون عملية الم اقية دقيقة وتمس ك الوثالق.

 .2.3التحقيق المصوب في المحاسبة :إذا كان الىحقيق يج المحاسية التابق الذك يقول بالىدقيق يج

ك المعلومات المحاسيية الىج لبا عالقة بالمللف مح الىحقيق ويج ك الض الب وال سول المعاج بباذ
يإن الىحقيق المصول يج المحاسية هو عل خالف من ذلكذ حيث تقىص عملية الىحقيق ييه عل نوع

أو عدة أنواع من الض الب وال سول وما تيط ببا من معلومات محاسيية.
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 .1.2.3مفهوم التحقيق المصوب في المحاسبة :الىحقيق المصول هو تحقيق يج محاسية الملليين

بالض يية لاوع أو عدة أنواع من الض البذ ليى ة كاملة أو لئ ء مابا غي مىقادمة أو لمئموعة عمليات أو

معطيات محاسيية لمدة تق عن ساة جيالية .ويخضع الىحقيق المصول يج المحاسية لايس القواعد
21

المطيقة ضمن الىحقيق يج المحاسية.

انل قا من مفهوم التحقيق المصوب في المحاسبة ،يتميز هذا النول من التحقيق بالخاريتين التاليتين:

22

 -يتم التحقيق في نول أو عدة أنوال من الضرائب اختيار عينة)؛

 يغلي التحقيق فترة ماملة أو جزء منها غير متقادمة ،أو يكون على مجموعة عمليات أو مكلوماتمحاسبية لمدة تقا عن سنة.

 .2.2.3شرو اجراء التحقيق المصوب في المحاسبة :يخضع هذا الاوع من الىحقيق لئملة من

الش وط الىج يئب م اعاتبا واحى امباذ وهج كما لج:23

✓ يملن أن يطلب من الملليين بالض يية المحقق معب أثااء هذا الىحقيقذ تقدي الوثالق المحاسيية

والوثالق الىوضيحية عل غ ار اليواتي والعقود ووصول الطلييات أو الىتلي الم تيطة بالحقوق والض الب

وال سول واألتاوا المىعلقة بالىحقيق؛

✓ ال يملن أن اىج عن هذا الىحقيق بأي حال يحص معمق ونقدي لمئم محاسية المللف

بالض يية؛

✓ ال يطلب من الملليين بالض ييةذ أثااء هذا الىحقيقذ سوا تقدي وثالق توضيحية عادية عل

غ ار اليواتي والعقود ووصول الطلييات أو الىتلي ؛

✓ يخضع الىحقيق المصول يج المحاسية لايس القواعد المطيقة يج الىحقيق العال المذكور سابقا؛

✓ ال يملن الش وع يج إج اء الىحقيق المصول يج المحاسية دون إعالل المللف بالض يية بذلك

متيقاذ عن ط يق إرسال أو تتلي إشعار بالىحقيق مقاب إشعار بالوصول م يقا بميثاق حقوق والى امات
المللف بالض يية المحقق يج محاسيىهذ عل أن يتىييد من أج أدن للىحضي ذ مدته عش ة ( )10أيالذ

ابىداء من تاريخ اسىالل هذا اإلشعار؛

✓ يئب أن يشم اإلشعار بالىحقيقذ باإلضاية إل العااص المشى طة أثااء الىحقيق يج المحاسية

المذكورة سابقاذ توضيح طابع الىصويب يج الىحقيق كما يئب إعالمه بطييعة العمليات المحقق ييبا؛

✓ ال يملن تحت طاللة بطالن اإلج اءذ أن تتىغ ق مدة الىحقيق يج عين الملانذ يج الديات

والوثالق أكث من شب ين؛
✓

ىمىع المللف بالض يية بأج ثالثين ( )30وماذ إلرسال مالحماته أو قيولهذ ابىداء من تاريخ

تتل اإلشعار بإعادة الىقوي ؛

✓ إن ممارسة الىحقيق المصول ال تماع اإلدارة الئيالية من إملانية إج اء الىحقيق المعمق يج

المحاسية الحقا وال جوع إل اليى ة الىج تمت ييبا الم اقيةذ ولكن يئب أن تأخذ بعين االعىيار الحقوق
المطالب ببا نىيئة إلعادة الىقيي المىم عاد الىحقيق المصول.
208

2018

اجمللد (  )02العدد (  )03جوان

جملة االمتياز لبحوث االقتصاد واإلدارة

 .3.2.3دور التحقيق المصوب في المحاسبة في تدقيق تصريحات المكلفين :الىحقيق المصول يج

المحاسية ال يخىلف عن الىحقيق يج المحاسية العادي (الذي سيق ذك ه)ذ إال من حيث نطاق وشمول
الىحقيقذ يالىحقيق المصول يج المحاسية يقىص عل

يحص عياة لاوع أو عدة أنواع من الض البذ

تخص يى ة معياة أو مئموعة من المعلومات المحاسييةذ وهذا من شأنه أن يضيج بعض االيئابيات

وبعض التلييات عل عملية الىحقيق بالاتية لإلدارة الئيالية والمللف عل حد سواء.
ومن هذه اميجا يات نذمر:

✓ تقليص يى ة الىحقيقذ وهذا ألن عملية اليحص تقىص عل عياة يقطذ وهذا ما يئع المعلومات

المحاسيية الخاضعة للىحقيق إل حد ما تىوي ييبا خاصية الىوقيت المااسب؛
✓ اقىصار الىحقيق عل

عياةذ يد يج دقىه واكىشايه ألغلب األخطاء والثغ اتذ وهذا ما يئع

عياة المعلومات المحاسيية المحقق ييبا تىمىع بقدر كاف من الئودة.
أما التليياتذ ياذك مابا:

✓ من الصعوبة بملان اخىيار العياة الممثلة للك البال من المعلومات المحاسيية المىوي ةذ مما

يئع عملية الىحقيق عشوالية وتيىقد إل األهداف؛

✓ االقىصار عل يحص المعلومات المحاسيية الىج تىضمابا العياة يقطذ ال يملن االعىماد عليه

للحل عل

جودة هذه المعلوماتذ ألن المعلومات المحاسيية الىج تقع خارج العياة قد تحىوي أخطاء

وتئاوزات تيقد المعلومات المحاسيية كل الئودة الالزمة.

 .3.3التحقيق المكمق في الوضكية الجبائية الشاملة :يخىص الىحقيق المعمق يج الوضعية الئيالية

الشاملة باألشخاص الطييعية دون سواهاذ ويج كثي من األحيان يلون تحقيقا ملمال ألحد الىحقيقين
التابقين الذك (الىحقيق يج المحاسيةذ الىحقيق المصول يج المحاسية)ذ حيث يحقق يج أنواع ومصادر
مداخي األشخاص الطييعية وما تيط ببا من معلومات قد تييد يج إج اءات أحد الىحقيقين التابقين.

 .1.3.3مفهوم التحقيق المكمق في الوضكية الجبائية الشاملة :مج الىحقيق المعمق يج الوضعية

الئيالية الشاملة إل

الىأكد من مصداقية وصحة الىص يحات اإلجماليةللمداخي  .كما يملااج اؤه عل

األشخاص الذ ن ال يلىىيون الىصاريح الئياليةذ ويىمث

هذا الىحقيق يج م اقية االنتئال الحاص

المداخي المص ح ببا والحالة المالية والعااص الملونة لامط معيشة المللف بالض يية.

24

 .2.3.3شرو اجراء التحقيق المكمق في الوضكية الجبائية الشاملة :هذا الاوع من الىحقيقات كغي ه

من الىحقيقات الئياليةذ له مئموعة من الش وط الىج يئب عل

المىوخاة من هذا الىحقيقذ وأه هذه الش وط:25

✓ االطالع عل الملف الئيالج للمللف المعاج ببذا الىحقيق؛

المحقق م اعاتبا تحقيقا لألهداف

✓ االطالع عل ك المليات الىج بحوزة اإلدارة الئياليةذ والىج تخص أي اد عاللة المللف المعاج

والمؤستات الىج لبا عالقة به؛
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✓ اليحث عن المعلومات تخص المللف المعاج لدا أط اف أخ ا (ويقا لحق االطالع)ذ باسىعمال

كشوف ال بط وبطاقات المعلومات؛

✓ إرسال إشعار بالم اقية مع وص اسىالل إل المللف المعاجذ ويماح أجال للىحضي بخمتة عش ة

( )15وما ابىداء من تاريخ اسىالل اإلشعار؛

✓ الطلب من المللف المعاج الىص يح بلاية ممىلكاته يج اسىمارة خاصة (بطاقة وضعية

الممىلكات)؛

✓ إذا اسىدع

األم ذ يئوز للمللف الىاق

إل

عين الملان لئمع ك

المعلومات الض ورية

للىحقيق؛

✓ يئوز للمحقق الئيالج أن يطلب من المللف المعاج إيادته بل الىي ي ات والىوضيحات الالزمة

السىكمال الىحقيق.
 .3.3.3دور التحقيق المكمق في الوضكية الجبائية الشاملة في تدقيق تصريحات المكلفين :يعىمد

هذا الاوع من الىحقيقات عل اليحث عن ك المعلومات الىج تىعلق بالمللف المعاجذ ومن أط اف عدةذ
باسىعمال كشوف ال بط وبطاقات المعلوماتذ وهذا من شأنه أن يييد وبشل كيي يج اكىشاف األخطاء
والثغ ات المىعمدة وغي المىعمدة بشل قاطع (نم ا لوجود الدالل والق الن)ذ ال دع للمللف المعاج

مئاال للايج وعدل االعى اف.
الخاتمة:

ال قابة الئيالية ليتت غاية بقدر ما هج وسيلة أستبا المش ع الئيالج الئ ال ي لملايحة ظاه ة خطيى ة

تبىىدد أكيى اقىصىىاديات دول العىىال ذ أال وهىىج ظىىاه ة الىبى ل الئيىىالجذ يىىالملليين بالضى يية ال ىوانىىون عىىن

إتياع وسلك ك أساليب الىب ل واالحىيال واسىغالل للثغ ات الئيالية القانونية.
نتائج الدراسة:
✓

ىعمد الكثي من الملليين الىب ل من ديع متىحقاتب الئيالية (الىب ل الئيالج)ذ بط ق وأساليب

عدةذ أهمبا الىالعب يج إعداد وتقدي المعلومات المحاسيية الىج تعي عن وضعيىب الماليةذ حيث ىئه

أغلب الملليين نحو تقدي صورة عن م ك ه المالج أق مما هج يج الواقع للىقلي من ميالغ الض الب

وال سول الواجب عليب تتد دهاذ وساعد عل انىشار وتاامج هذا االتئاه ضعف باية االقىصاد الئ ال ي

لعدة أسيال لع أهمبا غيال سوق مالج معىي ةذ لبذا يمعم المؤستات غي محىاجة لىحتين وتلميع
وضعيىبا المالية؛

✓ تعىمد المصالح الئيالية يج تحد د وحتال مخىلف الض الب وال سول الواجب تتد دها من قي

الملليين وخاصة الىابعين للامال الحقيقجذ عل

عااص

ومعطيات ى اسىخ اجبا من المعلومات

المحاسيية الىج تىضمابا تص يحاتب ذ وللىأكد من مدا صحة هذه المعلومات المحاسيية ى الىحقيق ييبا
لمع ية مدا جودتباذ عن ط يق ما يتم بال قابة الئيالية؛
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✓ تى عملية ال قابة الئيالية من ط ف مصالح جيالية مخولة قانونا بذلكذ تىيع ط ق وإج اءات
أهمبا الىحقيق يج المحاسيةذ الىحقيق المصول يج المحاسيةذ الىحقيق المعمق يج الوضعية الئيالية

الشاملة.

توصيات الدراسة:

✓ ض ورة تحد د معا ي واضحةذ شياية وموضوعية النىقاء الملليين الذ ن سيى إخضاعب لل قابة

الئياليةذ وعدل الى كي عل قطاعات دون غي ها؛

✓ تشئيع الملليين الذ ن تثيت ب اءة ذمىب الئيالية بواسطة عملية ال قابة الئياليةذ من خالل ماحب

امىيازات ض ييية مثال؛

✓ العم الت يع عل

توسيع تطييق نمال الىص يحات الئيالية المعىمد عل

واالتصال بدل الامال اليدوي الحالج.
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