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  .إن الحمد هللا وحده، نحمده ونشكره وبه نستعين على قضاء كل حوائجنا، ومنها هذا البحث

علـى تدريسـي  بـن عيشـي بشـير: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلـى أسـتاذي الفاضـل الـدكتور

قبولـــه اإلشـــراف علـــى هـــذا العمـــل ثانيـــا، وعلـــى مـــا قدمـــه لـــي مـــن توجيهـــات ومالحظـــات أوال، وعلــى 

  .في انجاز هذا العمل ثالثاأفادتني 

الـذي المناقشة كـل واحـد باسـمه، علـى الوقـت والجهـد  كما أتقدم بالشكر مسبقا ألعضاء لجنة

  .لمطالعة هذا العمل خدمة للبحث العلمي وهخصص

مديريــة  ومــوظفي وحتــى ال أكــون نــاكرا للجميــل، أتقــدم بــوافر الشــكر والتقــدير إلــى كافــة عمــال

، وعلــى رأســهم المــدير الــوالئي، وأخــص بالــذكر رئــيس فرقــة التحقيــق وبــاقي الضــرائب لواليــة الــوادي

دمــه لــي مــن معلومــات علــى كــل مــا ق الهــادي وصــيف تــواتي، وعلــى الخصــوص المحقــق المحققــين

 .ومراجع ووثائق ساعدتني في إخراج هذا البحث
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  :بحثملخص ال

، مثـل الشـراء، العمليات الماليةمحيطها مجموعة كبيرة من  عناصرتتبادل المؤسسة االقتصادية مع باقي 

تطور مكانة المؤسسة االقتصادية ضمن هـذا المحـيط كحلقـة أساسـية فيـه، ازداد ، ومع ...، التسديد، القبض البيع

، حيـث زاد الطلـب ...ردين، دائنـين، مصـالح حكوميـةعدد األطراف المهتمـة بوضـعيتها الماليـة مـن مسـاهمين، مـو 

  .على المعلومات المحاسبية من طرف هؤالء

المهتمـــة بهـــا، يكـــون انطالقـــا مـــن المؤسســـة  األطـــرافوألن إنتـــاج المعلومـــات المحاســـبية وتوصـــيلها إلـــى 

ن اسـتخدامها، المعنية نفسها، مما قد يجعلها غيـر صـالحة ألغـراض األطـراف األخـرى لتعـدد واخـتالف الغايـات مـ

إلــى ضـــرورة وضــع خصــائص نوعيـــة للمعلومــات المحاســبية تعكـــس جودتهــا، غيـــر أن  ومــن هنــا جـــاءت الحاجــة

  .السؤال المطروح هو كيف يمكن ضمان والتحقق من جودة المعلومات المحاسبية؟

المكلفـــين بالضـــريبة، وهـــي الرقابـــة  األشـــخاصوفـــي هـــذا اإلطـــار اقترحنـــا وســـيلة قانونيـــة مفروضـــة علـــى 

عامــة والمحاســبية خاصــة المصــرح بهــا مــن قبــل الجبائيــة كــإجراء يهــدف إلــى التحقــق مــن مــدى صــحة المعلومــات 

  .المكلفين الخاضعين

  :الكلمات المفتاحية

  .المعلومات المحاسبية، جودة المعلومات المحاسبية، الرقابة الجبائية، التحقيق الجبائي

  

Résumé: 
       L'entreprise économique fait un échange avec les autres composantes de son 
environnement, un grand nombre d' opérations financières comme l' achat, la vente, 
le paiement…, avec le développement de sa place dans cet environnement en tant qu' 
un élément très important, a' sa situation financière s' agrandit: actionnaires, 
créanciers, services du gouvernement…, ou' la demande accrue des informations 
comptables par eux. 
       Parceque la production des informations comptables et sa livraison aux intéressés 
sont a' partir de l'entreprise elle-même, ce qui les rend in valables aux fins des autres 
parties a' cause de nombreuses fins différentes de leur utilisation. D' ici, on a besoin 
de déterminer des caractéristiques qualitatives pour les informations et qui reflètent 
leur bonne qualité, mais la question posée est comment assurer et vérifier la bonne 
qualité des informations comptables? 
        Dans ce contexte, nous proposons un moyen légal imposé a' des personnes 
chargées de l'impôt, c' est le contrôle fiscal comme une procédure qui vise a' assurer 
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la validité des informations générales et comptables surtout, celles qui sont déclarées 
par les soumis. 

Mots-clés: 
L'information comptable, la qualité de l'information comptable, contrôle fiscal, 
enquête fiscale. 

  

Abstract: 

         Economic Enterprise exchange with the rest of the elements 

around a wide range of financial operations, such as purchase, sale, 

payment, arrested ..., with the development of the economic institution 

within this core environment. the number of interested parties in its 

financial position as shareholders, suppliers, creditors, government 

interests ..., where the state demand for accounting information was 

increased by them. 

         Because the production of accounting information and giving it to 

interested parties, starts from the institution itself, which may make 

them unfit for the purposes of other parties for many different 

purposes to use it, hence the need to the necessity for qualitative 

characteristics of accounting information reflects the quality, but the 

question is How to ensure and verify the quality of accounting 

information? 

         In this context, we proposed a legal way imposed on persons in 

charge of tax, a tax control measure is designed to ascertain the validity 

of all the information particularly accounting authorized by the assigned 

subject. 

Keywords: 

Accounting information, the quality of accounting information, tax 

control, tax investigation. 
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الماليــة التــي صــارت تميــز كــل دولــة قائمــة بــذاتها تبنــي نظــام محاســبي مالئــم و مــن المســلمات االقتصــادية   

للكـــم الهائـــل مـــن  تنظيمـــا محكمـــا هـــذا النظـــام يضـــمنم المـــالي الســـائدين فـــي هـــذه الدولـــة، حيـــث النظـــاو لالقتصـــاد 

ــــة و  االت التجاريــــةفــــي شــــتى المجــــالمؤسســــات االقتصــــادية  أنشــــطةالعمليــــات االقتصــــادية الناتجــــة عــــن  اإلنتاجي

بتوليـد معلومـات محاسـبية تعبـر عـن الوضـع المـالي لهـذا النـوع  يسـمح مـن جهـة أخـرىو من جهة،  هذا الخدماتيةو 

مثل ( متوقعين، مسيرين، الدولةو تفي باحتياجات األطراف ذات الصلة بها من مساهمين حاليين و من المؤسسات 

  .إلخ...الزبائن ،الموردين الهيئات المالية ،...)التجاري مصالح الضرائب، التخطيط واإلحصاء، السجل

مثـــل  أضـــحت، فقـــد بالمعلومـــات المحاســـبية وبالحاجـــة إليهـــا االهتمـــامبتطـــور عـــالم األعمـــال والمـــال زاد ف

الســلعة االقتصــادية الثمينــة والنــادرة، فكــل األعــوان االقتصــاديين يتعــاملون بهــا ويســعون جاهــدين بغيــة الحصــول 

 االنطـــالقا مـــن دور كبيـــر وأساســـي فـــي اتخـــاذ قـــراراتهم المتعـــددة، فهـــي تمثـــل بالنســـبة إلـــيهم نقطـــة عليهـــا لمـــا لهـــ

واالرتكاز ألي قرار سيقبلون على اتخاذه، وألن كل قرار كما يتضمن الفرص يتضـمن التهديـدات التـي عواقبهـا قـد 

 اإلطــاري يســتند عليهــا فــي هــذا ، فــال بــد أن تكــون المعلومــات المحاســبية التــمتخــذ القــرارتكــون وخيمــة ومكلفــة ل

  .تتصف بالخصائص الضرورية والمناسبة لنوع وطبيعة القرار المتخذ

ا ما يقودنا إلى الحديث عن جودة المعلومات المحاسبية التي بدونها تكون المعلومـات المحاسـبية مـن وهذ

يقودنـــا إلـــى البحـــث عـــن غيــر فائـــدة ومضـــللة إذا مـــا تـــم اســـتخدامها واســـتغاللها فـــي أي غـــرض كـــان، وهـــذا بـــدوره 

حتــى تتمتــع بــالجودة المناســبة، وبالتــالي يمكــن  المواصــفات والخصــائص الــالزم توفرهــا بهــذا النــوع مــن المعلومــات

  .االعتماد عليها من قبل المتعاملين االقتصاديين كل في ما يعنيه ويخصه

فإنـــه مـــن الصـــعوبة والغايـــات بـــين مســـتخدمي المعلومـــات المحاســـبية،  األهـــدافونظـــرا لتـــداخل وتعـــارض 

وكافية، فأصبح من الضروري على األطراف المعنية  بمكان الحصول على معلومات محاسبية ذات جودة مناسبة

البحث عن كيفية ضمان صدق وموضـوعية هـذه المعلومـات المحاسـبية ومـدى سـالمتها مـن األخطـاء والتجـاوزات 

اعي التضليل تغلـب عـن الشـفافية فـي إظهـار وعـرض المتعمدة والغير متعمدة ألي سبب كان، فالواقع يقول أن دو 

  .المعلومات المحاسبية

وفـي هــذا اإلطـار تتعــدد الوسـائل واآلليــات الرقابيـة التــي تسـاعد بشــكل كبيـر علــى ضـمان توليــد معلومــات 

ن للتعبير عن الوضعية المالية الحقيقيـة للمؤسسـة المعنيـة، ومـ والموضوعية الالزمتين محاسبية تتمتع بالمصداقية

اقتصــادية نجــد الرقابــة الجبائيــة التــي تتضــمن طــرق وآليــات تمكــن مــن هــذه الوســائل الحتميــة علــى كــل مؤسســة 

أن الهـدف الـرئيس مـن هـذه األخيـرة لـيس  مـن رغمالمحتملة الحـدوث، علـى الـ تاكتشاف عديد األخطاء واالنحرافا

وحجــم النشــاط والنتيجــة المحققــة  المعلومــات المحاســبية بقــدر مــا هــو البحــث عــن مســتوى جــودةالتأكــد مــن مــدى 



 

 ب 

 

بغيــة فــرض الضــرائب والرســوم المناســبة، غيــر أن الثانيــة لــن  واســتخراج القــيم الحقيقيــة لــبعض العناصــر، الفعليــة

وفـي خضـم هـذا التشـابك والتـداخل . كافيـةال تتسم بـالجودةتتحقق إال بتحقق األولى وهي وجود معلومات محاسبية 

  :على النحو التاليلبحث ا ةإشكاليطرح  ، يمكنناوذاك تلكبين  في الغايات واألهداف

  :لبحثإشكالية ا

  "؟ما هو دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية"

  :للبحث األسئلة الفرعية

  :يمكن تحليل اإلشكالية السابقة إلى األسئلة الفرعية التالية

 ؟مواصفات جودتها كيف يمكن الحصول على المعلومات المحاسبية، وما هي -1

 ؟المساعدة على تحسين جودة المعلومات المحاسبيةالرقابة الجبائية  وٕاجراءاتما هي هياكل  -2

فــي تحســين جــودة  تســاهم التــي مــا هــي طــرق الرقابــة الجبائيــة المطبقــة علــى مســتوى مديريــة الضــرائب الوالئيــة -3

 ؟المعلومات المحاسبية

 :البحث فرضيات

  :ةمن الفرضيات التاليفي إعداد هذا البحث  ناانطلق

مصــلحة (خارجيــة ال، و )المســيرين(داخليــة أهميــة بالغــة للكثيــر مــن األطــراف الالمعلومــات المحاســبية  تكتســي -1

 ...).الضرائب، الدائنين

 .المعلومات المحاسبية مواصفات خاصة حتى يمكن االعتماد عليهاب يجب أن تتوفر -2

 .الخاضعين للضريبة المكلفينطبق على تتعتبر الرقابة الجبائية وسيلة قانونية إجبارية  -3

للتأكـد مـن  الوثـائق التجاريـة والمحاسـبيةمقارنـة الـدفاتر، فحـص و  ،مراقبـةللرقابة الجبائية أدوات وطـرق كفيلـة ب -4

 .مدى صحتها

 :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من األهداف نوجزها في ما يلي

 .إليها مستخدميهاوحاجة  المعلومات المحاسبية جودة بيان أهمية -1

 .التعريف بمختلف مصالح الرقابة الجبائية وبدور كل منها -2

 .توضيح العالقة بين الرقابة الجبائية والمعلومات المحاسبية من خالل التصريحات الجبائية -3

 .ةلفت االنتباه إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الرقابة الجبائية في التحسين من جودة المعلومات المحاسبي -4

 .مكافحة التهرب الجبائيللرقابة الجبائية بخالف  الخفية إبراز األدوار األخرى -5
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  .تغيير النظرة السلبية الشائعة عن الجباية والتأكيد على أهميتها الرقابية واالقتصادية -6

  :أسباب اختيار الموضوع

 ؛أهمية موضوع التدقيق الجبائي في مجال المحاسبة -1

 معايير المحاسبة الدولية؛ تطبيق لومات المحاسبية كأحد متطلباتمحاولة إثراء موضوع جودة المع -2

  .المساهمة في إثراء الدراسات الجبائية عموما والرقابة الجبائية خصوصا -3

  :أهمية البحث

ومـا يمكـن  ،التعريف بالدور اآلخر وغير المباشر للرقابة الجبائية يكتسي هذا الموضوع أهميته من خالل

 وتعتـري محـاوالت الغـش والتضـليل التـي يمكـن أن تشـوب مـنالكثيـر  وٕاحبـاطباكتشـاف ة هـذه الرقابـ تسفر عنهأن 

تتـــولى القيــام بهـــا  وألن هـــذه الرقابــة ،الخاضــعين للضــريبة المعلومــات المحاســبية المصـــرح بهــا مـــن قبــل المكلفـــين

ة التــي تخضــع ، فــإن المعلومــات المحاســبيوتتمتــع بســلطة قانونيــة إدارة حكوميــة محايــدة مصــالح الضــرائب، وهــي

، وبالتــالي يمكــن لألطــراف المهتمــة بالمعلومــات المحاســبية أن لهكــذا رقابــة ســوف تتحســن جودتهــا إلــى حــد كبيــر

  .تستوفي حاجتها من هذه األخيرة دون عوائق أو حواجز تحول دون ذلك

  :حدود البحث

  :للبحث حدود مكانية كما له حدود زمنية تتمثل في

  :الحدود المكانية

على بيان وتوضيح دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسـبية للمكلفـين  يقتصر البحث

بما يتوافق والتشريع الجبائي الجزائري، كما يركز البحث على بيان هـذا الـدور علـى المسـتوى الخاضعين للضريبة 

  .)المؤسساتمديرية كبريات مثل (على المستوى الوطني  هالدور ، دون التطرق )الوالئي(المحلي 

  :الحدود الزمنية

ـــة لقـــانون اإلجـــراءات الجبائيـــة  تمـــت معالجـــة اإلشـــكالية العامـــة للبحـــث بمـــا يتناســـب والنصـــوص القانوني

  .2011الجزائري التي تم إصدارها إلى غاية سنة 

  

 
 

  

  



 

 د 

 

  :منهجية البحث

ي تربطهــا ببعضــها اإلشــكالية العامــة للبحــث الســابقة، ولإللمــام بعناصــرها وبالعالقــة التــ لمعالجــة مضــمون

  :التحليلي الوصفي، وذلك من خالل القيام بـ البعض، اعتمدنا المنهج

بالمعلومـــات دراســـة واســـتقراء بعـــض الكتابـــات والدراســـات الســـابقة التـــي يتضـــمنها الفكـــر المحاســـبي والمتعلقـــة  -1

معالجــة مشــكلة ، وكيفيــة االســتفادة منهــا فــي المحاســبية وجودتهــا مــن جهــة، والرقابــة الجبائيــة مــن جهــة أخــرى

 .البحث

 أدوات وطـرق الرقابـة الجبائيـةعلى التفكير المنطقي اإلستنتاجي لمحاولة الربط بطريقـة منطقيـة بـين  االعتماد -2

 .المختلفة وجودة المعلومات المحاسبية

العمليـة، وكنمـوذج لـذلك وقـع االختيـار  نتائج الدراسة النظرية مـن الناحيـة إثباتلمحاولة  تناول دراسة تطبيقية -3

 .لوالية الوادي الوالئية على مديرية الضرائب

  :البحث تقسيم

  :تم تقسيم هذا البحث إلى ثالثة فصول على النحو التالي

  الجوانب النظرية للمعلومات المحاسبية وجودتها: الفصل األول

جودتهـا، بصـلة بالمعلومـات المحاسـبية و تم التطـرق فـي هـذا الفصـل إلـى مختلـف الجوانـب النظريـة ذات ال

المحاسبة كمنبع للمعلومات المحاسـبية، ثـم التعريـف  قسم بدوره إلى ثالثة مباحث، تناولنا في المبحث األولحيث 

، أما المبحث الثاني فقـد )نظام المعلومات المحاسبية(بهذه األخيرة وبمستخدميها واإلشارة إلى النظام الذي ينتجها 

ن جودة المعلومات المحاسبية وما يتعلق بهـا مـن محـددات وعوامـل مـؤثرة فيهـا، وفـي المبحـث خصص للحديث ع

  .الثالث تعرضنا ألهم أنواع المعلومات المحاسبية وهي التقارير والقوائم المالية

  إسهامات الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية: الفصل الثاني

ث مباحــث، تطرقنــا فــي األول منهــا إلــى عموميــات حــول كــل مــن الجبايــة قســم هــذا الفصــل بــدوره إلــى ثــال

بصفة عامة، التهرب الجبائي كأمر واقع، الرقابة الجبائية كضرورة فرضتها الوقائع على األرض، أما في المبحث 

وفــي ، )الئيــةالو (الثــاني فقــد عرفنــا بمصــالح الرقابــة الجبائيــة علــى المســتويات الثالثــة، الوطنيــة والجهويــة والمحليــة 

المعلومـات المحاسـبية، مـن خـالل جملـة التصـريحات المبحث الثالث فقد حاولنا الربط بين الرقابة الجبائيـة وجـودة 

، الجبائية وما تتضمنه من معلومات محاسبية كإلزامية قانونية مفروضة على كل المكلفين تجاه المصالح الجبائية

عدة علــى التحقـق مـن جـودة المعلومـات المحاسـبية علـى مسـتوى كــل الجبائيـة المسـاثـم تمـت مناقشـة طـرق الرقابـة 

  .من مفتشية الضرائب ومديرية الضرائب الوالئية
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  دور الرقابة الجبائية بمديرية الضرائب لوالية الوادي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية: الفصل الثالث

مصـالح الرقابـة  مـن حـول مصـلحة خصص الفصل الثالث من البحث للدراسـة التطبيقيـة، والتـي تمحـورت

الجبائيــة، وهــي مديريــة الضــرائب الوالئيــة لواليــة الــوادي، حيــث قســم هــذا الفصــل إلــى مبحثــين، تناولنــا فــي األول 

، أما بالنسبة للمبحث التعريف بهذه المديرية وبهيكلها التنظيمي إضافة إلى توضيح مهام مديرياتها الفرعية الثالث

، حيـث تناولنـا حالــة ميدانيـة لطـرق الرقابـة الجبائيــة المنتهجـة علـى مسـتوى هــذه المديريـة فقـد درسـنا حــاالت الثـاني

تمــت معالجتهــا وفــق طريقــة التحقيــق فــي المحاســبة كتحقيــق شــامل لكــل المعلومــات المحاســبية المتعلقــة بــالمكلف 

، أمـا الحالـة الثانيـة اتلعديـد األخطـاء والتجـاوز  مـن اكتشـاف ومـا نـتج عنهـا أربـع سـنوات آلخر المعني والتي تعود

، والـذي يتبـع أسـلوب العينـة فـي التحقيـق فـي مـدى فقد تمت معالجتها وفق طريقة التحقيق المصوب في المحاسبة

مــن  أوجـودة المعلومــات المحاسـبية للمكلــف المعنـي ســواء مـن حيــث المـدة المعنيــة بـالتحقيق فــي جـودة معلوماتهــا 

لتحقيق فــي مبالغهــا، وهــو ينطلــق مــن فكــرة أن مــا ينطبــق علــى الجــزء الضــرائب والرســوم المســتهدفة بــا أنــواعحيــث 

أمــا الحالــة الثالثــة واألخيــرة فتمــت معالجتهــا وفــق طريقــة التحقيــق المعمــق فــي الوضــعية فهــو ينطبــق علــى الكــل، 

الجبائية الشاملة، وهو تحقيق يتعلق باألشخاص الطبيعية دون غيرهـا، وهـو تحقيـق يمكـن االعتمـاد عليـه كتحقيـق 

 مســـاعد ومكمـــل للتحقيقـــين الســـالف ذكرهمـــا، حيـــث يســـمح باكتشـــاف الثغـــرات والتناقضـــات التـــي يمكـــن أن تشـــوب

  .الذمة المالية لألشخاص الطبيعية مثل ما هو الشأن بالنسبة للحالة التي تمت دراستها مكونات

  :الدراسات والبحوث السابقة

لرقابة الجبائية وجودة المعلومات المحاسبية، موضوعي اهناك العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت 

  :ومنها نذكر

، أطروحـة دكتـوراه )"2004-1992(النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصـالح فـي الفتـرة "بوزيدة حميد،  -1

  .2005/2006دولة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

كليـــة العلـــوم االقتصــــادية  ،مـــذكرة ماجســـتير، "قابــــة الجبائيـــةالمعلومـــات المحاســـبية والر "ســـهام كـــردودي،  -2

 ؛2008/2009، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، والتجارية وعلوم التسيير

، مــذكرة ماجســتير، كليــة العلــوم "دراســة أثــر الضــريبة علــى التســيير المــالي للمؤسســة"عبــد القــادر بــريش،  -3

 ؛1998االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

مـذكرة  ،"أثر المراجعة الخارجية علـى مصـداقية المعلومـة المحاسـبية بالمؤسسـة االقتصـادية"عمر ديلمـي،  -4

ــــر،  ــــوم التســــيير، جامعــــة الحــــاج لخضــــر، باتنــــة، الجزائ ــــوم االقتصــــادية والتجاريــــة وعل ماجســــتير، كليــــة العل

 ؛2008/2009



 

 و 

 

، مـذكرة ماجسـتير، معهـد "نميـة االقتصـاديةالغش الضـريبي وتـأثيره علـى دور الجبايـة فـي الت"فالح محمد،  -5

 .1996/1997العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

أطروحة دكتـوراه، كليـة العلـوم ، "فعالية النظام الضريبي وٕاشكالية التهرب، دراسة حالة الجزائر"مراد ناصر،  -6

 ؛2001/2002االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 ،مـذكرة ماجسـتير ،"خصـائص المعلومـات المحاسـبية وأثرهـا فـي اتخـاذ القـرار" ،ناصر محمد علي المجهلـي -7

 ؛2008/2009باتنة، الجزائر، ، جامعة الحاج لخضر،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

ــب االســتثمار األجنبــي المباشــر"معــزوز، نشــيدة  -8 ــة فــي جل ــزات الجبائي ، مــذكرة ماجســتير، كليــة "دور التحفي

 ؛2005لعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، الجزائر، ا

كليــة العلــوم االقتصــادية  ،، مــذكرة ماجســتير"2003-1999فعاليــة الرقابــة الجبائيــة فــي الجزائــر"نـوي نجــاة،  -9

 ؛2003/2004، ، جامعة الجزائر وعلوم التسيير

 ،، مذكرة ماجستير"مكافحة التهرب الجبائي حالة الجزائرأثر مردودية المراجعة الجبائية في "ولهي بوعالم،  -10

 ؛2003/2004، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

، مـذكرة "دور االمتيازات الضريبية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية"يحيى لخضر،  -11

، جامعــة محمــد بوضــياف بالمســيلة، الجزائــر،  علــوم التســييركليــة العلــوم االقتصــادية والتجاريــة و  ،ماجســتير

 ؛2006/2007

ال مــن قريــب وال مــن بعيــد دور  أنهــا لــم تتنــاول الــذكر الدراســات والبحــوث الســابقة ومــا يالحــظ عــن هــذه

الرقابــة الجبائيــة فــي تحســين جــودة المعلومــات المحاســبية المصــرح بهــا مــن قبــل المكلفــين بالضــريبة، حيــث تطــرق 

، أما البعض اآلخر فقـد المنافسة للمؤسسة االقتصاديةمنها إلى دور الجباية عموما في مجال االستثمار و البعض 

أمـــا عــــن عالقـــة الرقابـــة الجبائيــــة التهـــرب الجبـــائي، الرقابــــة الجبائيـــة فـــي مجـــال مكافحــــة  وفعاليـــة تعـــرض لـــدور

محاســــبية فــــي إجــــراء عمليــــة الرقابــــة بالمعلومــــات المحاســــبية، فقــــد تناولــــت أحــــد الدراســــات مســــاهمة المعلومــــات ال

 .الجبائية

 
 
 
 
 
 
 



 

 ز 

 

  :صعوبات البحث

لصــعوبات التــي واجهــة انجــاز بالنســبة لمــن الطبيعــي أن تواجــه أي بحــث علمــي جملــة مــن الصــعوبات، و 

 :هذا البحث نذكر

 عدم وجود دليل مفصل إلجراءات بعض التحقيقات الجبائية، مثل التحقيق المصوب في المحاسبة؛ -1

وتزامن انجاز البحـث مـع بعـض  ار النظام الجبائي الجزائري من حيث الهياكل واإلجراءات الجبائيةعدم استقر  -2

 ؛مثل حالة مراكز الضرائب، التحقيق المصوب في المحاسبة التغييرات فيه

  .صعوبة الحصول على بعض المعلومات مثل الملف الجبائي للمكلف محل التحقيق -3
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  :دـيهتم
 

من العناصر األساسية التي يحتاجهـا أي مجتمـع للتواصـل بـين جميـع أفـراده، وجـود لغـة متداولـة ومفهومـة 

لدى الجميـع، غيـر أن هـذه اللغـة ال يمكـن أن تواكـب كـل المجـاالت واألنشـطة المتعـددة فـي جميـع نـواحي الحيـاة، 

  .وهذا ألن كل مجال له خصوصيته الفنية والتقنية المتعلقة به

جـاالت مم مـن الوالمـال، ويعـد هـذا العـال األعمـالتعـد المحاسـبة اللغـة األساسـية فـي عـالم  اإلطـاروفي هذا 

المهمــة فــي أي مجتمــع، وال يمكــن االســتغناء أو صــرف النظــر عنــه، لمــا لــه مــن أهميــة بالغــة فــي تلبيــة مختلــف 

  .حاجيات المجتمع

د بكـــم هائـــل مــن المعلومـــات المحاســـبية يـــتم ولهــذا فالمحاســـبة تمـــد مختلــف المتـــدخلين فـــي مجـــال االقتصــا

وفــق طــرق وأنظمــة محاســبية دقيقــة، أو مــا يعــرف بنظــام المعلومــات المحاســبية، وهــذا األخيــر بعناصــره  إنتاجهــا

  .وآلياته يسمح بتوليد معلومات محاسبية تعبر عن الوضع المالي للمؤسسة

هـــذه المعلومـــات مـــن مســـتثمرين خدمين لن قبـــل المســـتوالرتبـــاط المعلومـــات المحاســـبية بقـــرارات محوريـــة مـــ

إلــخ، كــان البــد أن تتــوفر هــذه المعلومــات علــى ...الضــرائب إدارةأو مســتقبليين، زبــائن، مــوردين، بنــوك، حــاليين 

، كمـا يجـب األطـرافمواصفات الجودة الالزمة لالعتماد عليها في اتخاذ قرارات أحيانا تكون مصيرية لدى بعض 

اسبية في قوالب وأشكال محددة متفق ومتعـارف عليهـا، وهـو مـا يطلـق عليـه التقـارير تقدم هذه المعلومات المح أن

  .والقوائم المالية

  :كما يلي مباحثوقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة 

I-1 - المحاسبة كمصدر للمعلومات. 

I-2 - جودة المعلومات المحاسبية. 

I-3 - التقارير والقوائم المالية.  
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I-1- المحاسبة كمصدر للمعلومات: 

، النـوع مـن المعلومـات ي تزايـد مسـتمر مـن قبـل مسـتخدمي هـذاطلب علـى المعلومـات المحاسـبية فـالبات 

اإلجـراءات التـي تشـكل فـي واألسـس و  اجهـا مـن خـالل مجموعـة مـن المفـاهيمحيث أن أية سلعة اقتصادية يـتم إنتو 

يث ضـرورة إنتاجهـا، الخاصية من حهي األخرى تخضع لهذه مجموعها نظاما لإلنتاج فإن المعلومات المحاسبية 

 .هو ما تعمل المحاسبة على توفيره من خالل جملة من اآللياتو 

I-1-1-  للمعلومات ور الحاجة إليها كنظامتطمفهوم المحاسبة و: 

المعلومات تحتل مكانة أساسية في تسيير وٕادارة أي مؤسسـة مهمـا كـان نوعهـا وطبيعـة نشـاطها، أضحت 

سسـات، ممـا يسـاعد عرفـة التـي تهـتم بتـوفير المعلومـات داخـل المؤ وفي هذا اإلطار تعتبـر المحاسـبة أحـد فـروع الم

 .متخذي القرار على اتخاذ قرارات تساهم في تحقيق أهدافها

I-1-1-1 - أهدافهاو  مفهوم المحاسبة: 

 .مفهوم المحاسبة واألهداف التي ترمي إليهاإلى سنتطرق في ما يلي 

 :مفهوم المحاسبة - أ

 بهـا مـرت التـي التاريخيـة التطـورات وهذا راجع إلى ، بةالمحاس لمفهوم وضعت التي التعاريف تعددت لقد

  :خاصة منها الحديثة ريف و ايلي نستعرض بعض من تلك التعفي ما و  المحاسبة

فـن تسـجيل وتبويـب : "على أنها 1941المحاسبة في سنة ، *)AAA(جمعية المحاسبة األمريكية  تعرف

 .1"ير النتائج التي تسفر عنها هذه العمليات واألحداثوتفس وتلخيص العمليات واألحداث التي لها طبيعة مالية،

نشـــــاط خـــــدمي وظيفتهـــــا تقـــــديم "بأنهـــــا  ،**)AICPA(يعرفهـــــا معهـــــد المحاســـــبين القـــــانونيين األمريكـــــي و 

لـذوي العالقـة فـي الغرض منهـا أن تكـون مفيـدة المالية أساسا عن مؤسسة معينة و  المعلومات الكمية ذات الطبيعة

  .2"صادية الرشيدةاتخاذ القرارات االقت

                                                           
* American Accounting Association. 

  .87، ص 1999مصر، ، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة"نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة"حكمت أحمد الراوي،  1
**  American Institute of Certified Public Accountants.  

األردن،  ،، الطبعــة األولـــى، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمـــان"حاســبة الماليــةأســـس الم"رضــوان حلــوة حنــان، أســامة الحـــارس، فــوز الــدين أبــو جــاموس،  2

  .24، ص 2004
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نظــــام معلومــــاتي يهــــتم : المحاســــبة علــــى أنهــــا  رحمــــه اهللا، "محمــــد بــــوتين" المــــدرس الباحــــث كمــــا يعــــرف

حاســـب بجمــع، تحليـــل، تقيــيم، تســـجيل، بالعمليــات التــي يقـــوم بهــا مختلـــف األعــوان االقتصـــاديين، حيــث يقــوم الم

1.ودشاط الممكن التعبير عنها بالنقتفسير عمليات النحساب، تقديم و 
 

عموما معظم التعاريف التـي وضـعت للعمليـة المحاسـبية يمكـن تلخيصـها فـي األنشـطة المحاسـبية الثالثـة 

  :التالية 

  

  األنشطة الثالثة للعملية المحاسبية :)1-1(الشكل رقم 
  

  العملية المحاسبية

  نشاط التحديد)1(
  نشاط القياس)2(

  التسجيلو 

  

  نشاط التوصيل)3(

ــــــــــــــــــــــــــد األحــــــــــــــــــــــــــداث  • تحدي

ادية التــــــــي تــــــــؤثر االقتصــــــــ

تم علـــى المؤسســـة، حتـــى يـــ

.     االعتــــــراف بهــــــا محاســــــبيا

األحـــــــــداث تســـــــــمى تلـــــــــك و 

  .بالعمليات المالية

ـــــــــك األحـــــــــداث  • تســـــــــجيل تل

 .االقتصادية المعترف بها

 .تصنيفها •

  .تلخيصها •

ــــــــارير ائم و إعــــــــداد القــــــــو  • التق

 .المالية

تفســـــــــــــــــــــــيرها تحليلهـــــــــــــــــــــــا و  •

  .للمستخدمين

  

مرجع سبق ، "أسس المحاسبة المالية" حارس، فوز الدين أبو جاموس،رضوان حلوة حنان، أسامة ال: صدرالم
  .24ذكره، ص 
  

 :أهداف المحاسبة -  ب

  2:وعة من األهداف نلخصها في ما يليالمحاسبة كنظام للمعلومات تهدف إلى تحقيق مجم

  

                                                           

 . 2، ص 2003، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "المحاسبة العامة للمؤسسة"محمد بوتين،  1

  .1، ص 1993، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، "ت المحاسبيفي تصميم نظام المعلوما"السيد عبد المقصود بيان، محمد الفيومي محمد،  2
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 :تسجيل العمليات المالية )1

ســبي يحقــق للمؤسســة إنتاجــا تعتبــر عمليــة التســجيل المحاســبي بمثابــة نقطــة البــدء نحــو إنشــاء نظــام محا

مالئمــا مــن المعلومــات والبيانــات الالزمــة لتســيير نشــاطها علــى الوجــه األكمــل، كمــا تعتبــر هــذه العمليــة أيضــا أداة 

  .نحو تحقيق وظيفة قياس ومتابعة نتيجة أعمال المؤسسة ومركزها المالي

 :تبويب العمليات المالية )2

المحاسـب نحـو إنتـاج البيانـات، فمـن خـالل عمليـة التبويـب  تعتبر هذه الوظيفة، الخطـوة الثانيـة فـي مهمـة

يتضـــح المفهـــوم المحاســـبي ألنهـــا تســـمح بخلـــق أســـس ثابتـــة وموحـــدة تهـــدف حتمـــا إلـــى تفـــادي احتمـــاالت حـــدوث 

  .األخطاء في إنتاج البيانات والمعلومات

 :إنتاج التقارير وقياس النتائج )3

للنظـام المحاسـبي، ويمثـل إعـدادها الخطـوة التاليـة لتبويـب تعتبر التقارير المحاسبية بمثابة النتـاج النهـائي 

البيانـــات، وتحتـــاج اإلدارة إلـــى هـــذه التقـــارير إمـــا بصـــورة دوريـــة أو فـــي فتـــرات خاصـــة حســـب الحاجـــة إلـــى بعـــض 

  .المعلومات المالية

 :تحليل النتائج وعرضها )4

التقـارير أيضـا، ولكـن مـا  تعتبر عملية تحليل النتائج وعرضها جزءا هاما في مهمـة المحاسـب نحـو إنتـاج

يميزهـا عـن التقـارير السـابقة هـي أنهـا تتميـز بالدوريـة مـن ناحيـة، كمـا أنهـا تخضـع لقواعـد محاسـبية يجـب االلتــزام 

 .بها

I-1-1-2 - للمعلومات جة إلى المحاسبة كنظامتطور الحا:  

ـــع تحديـــد المســـؤوليلفتـــت المحاســـبة االنتبـــاه إليهـــا مـــن حاجـــة المجتمـــع لهـــا إذ تتمثـــل وظيفتهـــا فـــي  ة، من

ي تواجههـــا الســـرقة، توجيـــه النشـــاطات االقتصـــادية، تحديـــد الحقــوق الماليـــة، حـــل المشـــاكل الماليـــة التـــاالخــتالس و 

  ما هو ربح الشركة ؟ : عن السؤال المحوري اإلجابةالمؤسسات االقتصادية و 

التــي تتواجــد  عواملهــاة و فــي تطورهــا وارتقائهــا وكانــت تســتجيب دائمــا للبيئــ اإلنســانيةلقــد رافقــت المحاســبة المســيرة و 

مـن بيئـة أو حضـارة إلـى بيئـة أخـرى بواسـطة العديـد مـن  أخـرىفيها فتتأثر بها وتؤثر فيها وكانت تنتقل بين فتـرة و 

ستسـتمر الوقـت الحاضـر بصـورتها الحاليـة و  هكذا تواصـلت المحاسـبة إلـىو  األهدافو  والعوامل والوسائل األسباب

خـالل هـذه المسـيرة الطويلـة يتضـح مع اإلنسان وبيئته المتغيرة والمتجـددة، و المنحى من التواصل  مستقبال في هذا
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تمامــا بــأن المحاســبة هــي نتــاج دولــي مشــترك، أي أن كــل حضــارة أو دولــة ســاهمت بجــزء مــا بشــكل أو بــآخر فــي 

  1.تشكيل المحاسبة

من البيانات  تفادةاالسيتمثل في مدى أهمية يمكن القول أن السبب الرئيسي وراء الحاجة إلى المحاسبة و   

كذلك إعداد القوائم المالية، األمر الذي يؤدي إلى توصيل و األحداث التجارية، لمتولدة من األنشطة االقتصادية و ا

  2.المحاسبة في خدمة االقتصادبالتالي تصبح ت المفيدة إلى متخذي القرارات، و المعلوما

 إلـى يرجع إنمافيها  حصل تطور أي أن ظنالح أن يمكن للمحاسبة التاريخي التطور مراحل وباستعراض

  :هما ومتالزمين أساسيين عاملين

 من المطلوب والمعلومات البيانات نوعيةو  كمية على وتأثيره االقتصادية للوحدة والتنظيمي القانوني الهيكل تغير -أ 

  :إنتاجها المحاسبة

 أصبحت أن إلى صغيرة رديةمشاريع ف كونها من بدًءا االقتصادية للمؤسسات القانوني الهيكل تغير حيث

 كما الحاضر، الوقت في عليها المتعارف والعامة الخاصة والمختلطة بأنواعها أموال وشركات أشخاص شركات

المشروع  بصاحب متمثلة واحدة جهة قبل من تدار كونها من االقتصادية التنظيمي للمؤسسات الهيكل تغير

 صالحيتها ضمن تقع اإلدارية التي المستويات تعدد ثم ومن ةالملكي أصحاب عن اإلدارة انفصال ثم ومن الفردي

  .المختلفة القرارات عمليات اتخاذ

 المعلومــاتو  مــن البيانــات تســتفيد أن يمكــن والتــي االقتصــادية المؤسســة أمــر يهمهــا التــي الجهــات وازديــاد تعــدد - ب 

 :إليهم توصيلهاو  إنتاجها المحاسبة من المطلوب

 الفردي، خدمة صاحب المشروع على األمر بداية في المحاسبية ماتالمعلو و  البيانات اقتصرت حيث

 الخارجية الجهات كذلكو  المؤسسة االقتصادية داخل اإلداريين فيو  الملكية أصحاب خدمة في أصبحت ثم منو 

  .المعنية المؤسسة االقتصادية أمر يهمها التي األخرى

  3:هي مراحل ثالث إلى للمعلومات كنظام المحاسبة إلى الحاجة تطور تقسيم يمكن تقدم ما خالل ومن

  

                                                           

 التوزيــع، عمــان،و  ، اليــازوري للنشــر"أساســيات المعرفــة المحاســبية"طــالل محمــد الحجــاوي، ريــان يوســف نعــوم، محمــد علــي جعفــر، مشــتاق طالــب الشــمري،  1

  .46-45 ص ، ص2009األردن، 
  .11، ص 2008، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر، "ة الدوليةمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبي"شعيب شنوف،  2
العـراق، ، النشـر، كليـة الحـدباء الجامعـة، الموصـل، وحدة الحدباء للطباعة و "نظم المعلومات المحاسبية"قاسم محسن حسن الحبيطي، زياد هاشم يحيى السقا،  3

  .9-8 ص ، ص2003
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 :اسبة في خدمة صاحب المشروع الفرديالمح :المرحلة األولى )1

لقـــديم عمليـــات تشـــمل هـــذه المرحلـــة الفتـــرة التـــي ســـادت فيهـــا المشـــاريع الفرديـــة، منـــذ أن عـــرف اإلنســـان ا

يالحـظ علـى هـذه لشـركات و اته التجارية حتـى ظهـور اأخذ يستخدمها في استخراج ناتج نشاطالحسابات البسيطة و 

  :المرحلة ما يلي

 من المشروع هذا في يحدث ما كل عن المسؤول الشخص هو المشروع صاحب التاجر نأ -1-)1

 من الديون وتحصيل عليها والرقابة وبيعها للبضاعة وشراء المال رأس بتكوين تتعلق مختلفة عمليات

 .ومحدودة صغيرة صفقات كونهاب االقتصادية العمليات امتازت حيث إليهم، تسديدها أو الغير

" المفرد طريقة القيد" عليها أطلق طريقة استخدام على تركيًزا هناك كان المرحلة هذه بدايات في -2-)1

 طريقة باستخدام ذلك تطور ثم المشروع، بها صاحب يقوم التي االقتصادية العملياتو  األحداث لتسجيل

 .م 1494 سنة في المزدوج القيد

 نهاية في ذلكبه، و  قام الذي التجاري النشاط نتيجة بمعرفة - أساسية رجةبد -  يهتم التاجر كان -3-)1

 العملي الواقع في منتشًرا كان الذي " الصفقات محاسبة"  بأسلوب يعرف ما وفق تجارية صفقة كل

 عما هو مطبق مختلف بشكل)  خسارة أو ربح من( النشاط نتيجة إلى التوصل الذي يبين كيفيةو  آنذاك،

 ودائًنا المصاريفو  بثمن الشراء مديًنا جعلهو  صفقة لكل خاص حساب بفتح القيام خالل من ذلكو  اآلن،

 المدين فالرصيد الصفقة، نتيجة الحساب رصيد ذلك يمثلو  الصفقة، تلك تصفية يتم أن إلى البيع بأثمان

 مديناً  علهبج مثال الربح حالة في الحساب رصيد ينقلو  " ربح"  يعني الدائن والرصيد"  خسارة"  يعني

 .دائناً  المال رأس حساب أو الخسائراألرباح و  حساب ويجعل

 :المحاسبة في خدمة الجهات الخارجية: المرحلة الثانية )2

 منها، كل مختلفة في اهتمامات لها التي الجهات وتعددت االقتصادية المؤسسات حجم كبر عندما

)  األموال شركات( المساهمة ظهور الشركاتل نتيجة اإلدارة عن الملكية أصحاب انفصال إلى الحاجة ظهرت

 البيانات إلى الحاجة ازدياد إلى أدى مما كبيرة، وازديادها بصورة )األشخاص شركات( التضامن وشركات

 على لزاًما كان هنا ومن الجهات، لتلك المختلفة باالحتياجات تفي أن من الممكن التي المحاسبية والمعلومات

  :خالل من نتائجها بتفسير القيام ثم المالية العمليات وتلخيص تسجيل عددة لغرضمت وسائل أن تجد المحاسبة

 لخدمـــة معينـــة أســـس وفـــق تبويبهـــا إلمكانيـــة االقتصـــادية المؤسســـة لعمليـــات تـــاريخي ســـجل إعـــداد -1-)2

  ؛النتائج وتفسير التلخيص أهداف



 الجوانب النظرية للمعلومات المحاسبية وجودتها الفصــل األول

        

8 
 

 لتحديد) إلحصائيةوا الرياضية باألساليب االستعانة خالل من( وتقديرات حسابية بعمليات القيام -2-)2

 ؛المالي المركز وتحديد األعمال نتائج

 لدخل الرئيسية والجوانب العناصر تعرض قوائم إعداد يجري السابقة والعمليات السجالت واقع من -3-)2

 الدائنون اإلدارة،: وخاصة االقتصادية بالمؤسسة اهتمام له من كل إلى لتقديمها ،المؤسسة مال رأسو 

 .الحكومة والمستثمرون،

  :اآلتي  المرحلة هذه على يالحظ أن مكنوي

 بها تقوم التجارية التي العمليات خالل من االقتصادية لألحداث المالي بالقياس تهتم المحاسبة أخذت �

 المحاسبية الوحدة فكرة تبلورت حيث المالي، والمركز األعمال نتائج تحديد بهدف االقتصادية المؤسسة

 أعمالها في االقتصادية المؤسسة استمرارية مبدأ ظهور إلى ةإضاف المحاسبية المبادئ ضمن أصبحتو 

 ؛أيًضا

 ؛والميزانية النتيجة حسابات تعد المحاسبة أصبحت حيث المحاسبي، العمل ناتج ازدياد �

 صاحب على السابقة المرحلة في مقتصرة كانت أن بعد المحاسبة تخدمها أن يمكن التي الجهات تعددت �

 ؛المشروع

 المحاسب يقوم التي للبيانات الخارجي االستخدام إلى أساًسا موجًها كان للمحاسبة الرئيسي الهدف إن �

 خارج والجهات اإلدارة بين العالقة لتحديد كان إنما البيانات لتلك اإلدارة استخدام أن وحتى بإعدادها،

 والجهات ةاالقتصادي المؤسسة بين العالقة أو والمالكين اإلدارة بين كالعالقة( االقتصادية المؤسسة

 ).الحكومية

1:ومات في خدمة المؤسسة االقتصاديةالمحاسبة كنظام للمعل: المرحلة الثالثة -ج 
 

 إلى أدت والتي التاسع عشر القرن نهاية في االقتصادي المجال في حدثت التي الكبيرة للتطورات نتيجة

لمحاسبة جنبا إلى جنب مع ا أصبحت أنماطه وتعدد الكبير باإلنتاج تمتاز التي الصناعية المجتمعات ظهور

خدمة المؤسسة االقتصادية من خالل ما توفره من بيانات  أصبح هدفها موجها إلى، و المؤسسة االقتصادية إدارة

أن والخارجية، و  بذلك فإن هدف المحاسبة قد أصبح موجها لخدمة كل من الجهات الداخليةوغير مالية، و  مالية

  .التفصيليةو اسبة التعامل مع عدد هائل من البيانات اإلجمالية هذا الدور الكبير أصبح يتطلب من المح

                                                           

المتوســطة، جامعــة تســيير المؤسســات الصــغيرة و  تخصــص فــي علــوم التســيير، ، مــذكرة ماجســتير"ات المحاســبية و الرقابــة الجبائيــةالمعلومــ"ســهام كــردودي،  1

  .52-51 ص ، ص2008/2009الجزائر، سكرة، محمد خيضر، ب
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اصــــرا علــــى القيــــاس مــــن خــــالل مــــا تقــــدم يتبــــين أن دور المحاســــبة فــــي المؤسســــة االقتصــــادية لــــم يعــــد ق

المعلومـات الالزمـة  توصـيلو  مالت بصـورة ماليـة وغيـر ماليـة،ٕانما امتد ليشمل تحليل هـذه المعـاالمحاسبي فقط، و 

عليــه فــإن وظيفــة المحاســبة قــد ازدادت أهميتهــا داخــل الهيكــل لمســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرارات، و  إلــى مســتخدميها

سســة االقتصــادية فــي هــذه المرحلــة وأخــذت تتــدفق إليهــا البيانــات وتتــدفق منهــا المعلومــات المناســبة اإلداري للمؤ 

  .تلفةاألقسام لتسترشد بها عند اتخاذ القرارات المخو  اإلداراتالمفيدة إلى كافة و 

تجهيـز البيانـات المحاسـبية التاريخيـة الالزمـة لتصـوير محاسبة لم يعد قاصرا على تـداول و بما أن دور الو 

غيـر الماليـة المفيـدة االقتصـادية بالمعلومـات الماليـة و المؤسسة  إدارةالقوائم المالية التقليدية، بل امتد ليشمل تزويد 

التفســــيرات ٕاعــــداد و  المســــتقبليةو  تهــــتم باألحــــداث الحاضــــرةأخــــذت متعــــددة، و  فــــي تغطيــــة احتياجاتهــــا فــــي نــــواحي

العلمية المعروفة بتوضيح دور المحاسـبة كنظـام للمعلومـات، الجمعيات و  الهيئاتقد اهتمت و  التحليالت الالزمة،و 

لتشـــمل طـــرق تطـــوير نظـــم  للمحاســـبة علـــى ضـــرورة تطـــوير البحـــوث المحاســـبية األمريكيـــةحيـــث حثـــت الجمعيـــة 

 إطــار، معتبــرة البحــث العلمــي فــي مجــاالت نظــم المعلومــات يقــع تمامــا داخــل اإلدارةحتياجــات المعلومــات لســد ا

بــنفس مشــكالت نظــم المعلومــات  البحــث المحاســبي حيــث اعتبــرت المحاســبة نظامــا للمعلومــات مــن حيــث تعاملهــا

ـــإلدارةالشـــاملة  ـــات وتســـجيلها وتخزينهـــا واســـترجاعا و قيو  ل ـــات اســـتقبال البيان عرضـــها نقلهـــا و ها و تشـــغيلامهـــا بعملي

  .لتستخدم في ترشيد القرارات

وانطالقـا مـن األنشـطة الثالثـة  وفي هذا اإلطار يمكن توضـيح الـدور الحـالي للمحاسـبة كنظـام للمعلومـات

  :المخطط التاليللعملية المحاسبية وفق 
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  المحاسبة كنظام للمعلومات ):2-1(الشكل رقم 
  

  

  بيانات: مدخالت

 نشاط التحديد - 1

  

  معالجة البيانات

 نشاط القياس - 2

  والتسجيل

  معلومات: مخرجات

 نشاط التوصيل - 3

  

  أحداث وعمليات
  مالية تؤثر

  على المؤسسة

 :عمليات المعالجة
تشغيل البيانات 

  المحاسبية
  

  

  إعداد القوائم المالية
  لخدمة المستخدمين

  الخارجيين

  تحديد واعتراف
  باألحداث الواجبة
  المحاسبة عنها

  قياس
  إجراءات الدورة تطبيق

  المحاسبية

  توصيل 
  إفصاح

  

، مرجع سبق "أسس المحاسبة المالية" الحارس، فوز الدين أبو جاموس، أسامةرضوان حلوة حنان، : صدرالم

  .31ذكره، ص 

  

I-1-2-  مستخدموهاالمعلومات المحاسبية و ماهية:  

. ة مـن بيانـات ومعلومـاتتتعدد فروع المعرفة المحاسبية في الحاضر، ويتعدد ويتنوع معهـا نتـاج المحاسـب

ـــر قـــد  ـــدورها فـــي التـــذكرة والتقري ـــت تحـــتفظ ب كمـــا ســـبق القـــول، المصـــدر الرئيســـي  ،أصـــبحتفالمحاســـبة، وٕان ظل

  1.القرارات االقتصادية واألساسي للبيانات والمعلومات التي يتم االرتكاز عليها واالرتكان إليها في اتخاذ

I-1-2-1 - أنواعهاالمعلومات المحاسبية و  مفهوم:  

لـه أكثـر مـن ثالثمائـة تعريـف  بصـفة عامـة المعلومـاتإلـى أن مفهـوم )  الباحث الصيني ( "يوزوا"يذهب 

ويعنـي عمليــة توصــيل أو شـيء يــتم توصــيله، ويــرى  )(Informatio وهـو يعــود اشــتقاقيا إلـى المصــطلح الالتينــي

  . 2عمل وندرك أثرهاالبعض أن المعلومات كالجاذبية والكهرباء ال نستطيع وصفها بدقة، ولكننا نعرف كيف ت

 

 

                                                           

 .16 ، ص1998، الدار الجامعية، مصر، "المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات"جمعة،  إسماعيلعبد الحي مرعي،  1

 .18-17 ص ص بدون سنة نشر، مصر،، ، دار الثقافة العلمية، القاهرة"االتصال العلمي" ،أحمد أنور بدر 2
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يشــكل مــوردا و  ،المعلومــة هــي منتــوج موجــه لالســتهالك قابــل للتخــزين، التحويــل والمعالجــة"وتعــرف أيضــا 

  1".هاما للمؤسسة

 حول مطلوبة معارف تحمل األخبار هي عبارة عن مجموعة من: "كما تعرف المعلومات على أنها  

من  وهذا -به اإلخبار يتم ما - وتحمل مضمون - خباراأل عمل -  العملية صبغة تأخذ فهي إذا معين، موضوع

  2."للمحيط جيد فهم إلى الوصول أجل

تعــد المعلومــات المحاســبية ذات أهميــة بالغــة لمجموعــة مــن المســتفيدين الــداخليين والخــارجيين فــي تقــديم و 

ت المحاسبية، قبل الخوض في تعريف المعلوماو . معلومات هامة تخدمهم كل حسب استفادته من تلك المعلومات

ألنـه كثيـرا مـا يقـع الخلـط بـين هـذين المصـطلحين حتـى أن  ،سنتطرق إلى توضيح الفرق بين البيانات والمعلومات

  .البعض يعتبرهما مرادفين لبعضهما البعض

 :الفرق بين البيانات والمعلومات - أ

ى أنهــا لــو عــن حقــائق مجــردة ليســت ذات معنــى أو داللــة فــي ذاتهــا، بمعنــ)) البيانــات((مصــطلح يعبــر 

تركت على حالها فلن تضيف شيء إلى معرفة مسـتخدميها، وتسـتخدم البيانـات بصـورة معينـة أو يـتم وضـعها فـي 

سياق أو ترتيب معين وهـو مـا يسـمى بعمليـات تشـغيل البيانـات للحصـول علـى نتـائج ذات معنـى ومفيـدة لمتخـذي 

عن بيانات تم تشغيلها بطريقة معينة أدت إلى )) المعلومات((إذن يعبر مصطلح )). المعلومات((القرارات تسمى 

  .الحصول على نتائج ذات معنى مفيدة لمستخدميها

. يعبر عن حقيقة وقوع عمليـات البيـع خـالل الفتـرة الحاليـة)) بيان((فمثال الرقم الممثل لإليراد من المبيعات يعتبر 

)) معلومـة((ه بـرقم مبيعـات الفتـرة السـابقة يعطـي أمـا إذا تـم مقارنتـ. هذا البيـان بمفـرده ال يعتبـر مفيـد لمتخـذ القـرار

أيضــا مقابلـة اإليـرادات مـن المبيعـات مــع . مفيـدة تشـير إلـى اتجـاه المبيعـات بالزيــادة أو الـنقص عـن الفتـرة السـابقة

  3.مفيدة خاصة بنتيجة نشاط الفترة من ربح أو خسارة)) معلومة((مصروفات نفس الفترة يعطي 

عــن البيانــات التــي تمــت معالجتهــا بشــكل مالئــم لتعطــي معنــا كــامال بالنســبة هــي عبــارة  إذن فالمعلومــات

  4.لمستخدمها، مما يمكنه من استخدامها في العمليات الجارية والمستقبلية التخاذ القرارات

                                                           
1 Pierre Carrier et autres: "Bases de données dans le développement de système" , Gartan morin édition, 
canada, 1991, p 9. 
2 RESEAU Martine, "économie d’entreprise, organisation, gestion, stratégie d’entreprise", édition eska, 
paris, 1993, p71. 

  .25، ص 2003/2004مصر، ، ، الدار الجامعية، اإلسكندرية"نظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقية"أحمد حسين على حسين،  3
 .13، ص 2006األردن، ، ،الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان"نظم المعلومات المحاسبيةتحليل وتصميم "عبد الرزاق محمد قاسم،  4
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المعلومـــات هـــي البيانـــات التـــي تـــم إعـــدادها لتصـــبح فـــي شـــكل أكثـــر نفعـــا للفـــرد " وهنـــاك أيضـــا مـــن يقـــول

  .1"قيمة محركة في االستخدام الحالي والمتوقع أو القرارات التي يتم اتخاذها مستقبليا، والتي لها

 :تعريف المعلومات المحاسبية -  ب

ينطبق على مفهوم المعلومات المحاسبية ما ينطبق على بـاقي المعلومـات األخـرى، غيـر أن كـل معلومـة 

  :المحاسبية تعرف على النحو التاليلها خصوصياتها من حيث النظام واآللية التي أنتجتها، وعليه فالمعلومات 

المعلومات المحاسبية بمفهومها البسيط هي عبارة عن المنتج النهائي من البيانات التي تم تشـغيلها وفـق "

يحـدد  أنمراحـل النظـام المحاسـبي، كمـا أن المعلومـات تمثـل لغـة وأداة االتصـال مـا بـين معـدها الـذي يجـب عليـه 

يتطلــب مــن تلــك المعلومــات أن تكــون فاعلــة وذات كفــاءة ومفيــدة فــي اتخــاذ  هــدفها بوضــوح وبــين مســتلمها الــذي

  .2"القرارات

تمثل المعلومات المحاسبية مجموعـة البيانـات التـي تـم جمعهـا وٕاعـدادها بالطريقـة التـي "وفي تعريف آخر 

ت المحاسـبي ولهـا وهي تمثل المخرجات في نظام المعلوما, بالنسبة للمستخدمين) مفيدة (جعلتها قابلة لالستخدام 

 .3"تأثير في اتخاذ القرارات المختلفة

كمــا عــرف مجمــع المحاســبة األمريكــي المحاســبة علــى أنهــا نظــام للمعلومــات منــذ الســتينيات مــن القــرن 

العشـــرين، وأن نظـــام المعلومـــات بنـــي علـــى مـــدخل رياضـــي بطبيعتـــه فهـــو يجمـــع البيانـــات المعرفـــة جيـــدا ثـــم يقـــوم 

  4.ليل الرياضي و البرمجةباستخدامها عن طريق التح

معنى ذلك أن المعلومات المحاسبية هي عبـارة عـن مجموعـة مـن البيانـات يـتم معالجتهـا للخـروج بـالمنتج 

ـــك عـــن طريـــق المعالجـــة المحاســـبية، ولكـــن هـــذه المعلومـــات يجـــب أن تتميـــز ـــتم ذل  النهـــائي وهـــو المعلومـــات، وي

حتــى تكــون ذات فائــدة ويمكــن ) رضــها فيمــا يــأتيســوف نستع(بخصــائص تتســم بهــا هــذه المعلومــات المحاســبية 

  .من قبل جميع األطراف الداخلية والخارجية استخدامها

 :أهمية المعلومات المحاسبية - ج

أدت التطــورات التــي شــهدتها اقتصــاديات العــالم إلــى ضــرورة تــوافر المزيــد مــن البيانــات والمعلومــات التــي 

  .والتي تعكس طبيعة العالقة المتبادلة بينهاتغطي كافة أوجه النشاط االقتصادي داخل المجتمع 

                                                           

 .97ص  ،مصر، بدون سنة نشر، ، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية"القرارات اإلدارية التخاذنظم المعلومات " ،إسماعيل محمد السيد 1

  303، ص 2004، األردن، الطبعة األولى، دار وائل النشر، "ية المحاسبةمقدمة في نظر "، النقيب كمال عبد العزيز 2
 .9، ص 2000, الدار الجامعية، مصر, "نظام المعلومات المحاسبي", عطية هاشم أحمد 3

 .128، ص 2007سوريا، ، ، منشورات جامعة دمشق"نظرية المحاسبة"القاضي حسين حمدان مأمون،  4
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فــإن مخرجاتهــا مــن , وبمــا أن المحاســبة هــي أحــد العلــوم االجتماعيــة التــي تــؤثر وتتــأثر بــالظروف البيئيــة

قتصــادية قــد تتــأثر وتتغيــر نتيجــة لتغيــر العديــد مــن العوامــل اال, المعلومــات المحاســبية هــي نتــاج متطلبــات معينــة

  .القانونية التي تعمل في ظلها المحاسبةو واالجتماعية والسياسية 

وبالتالي فقـد ازدادت أهميـة المعلومـات المحاسـبية كوسـيلة أساسـية وأداة فعالـة التخـاذ العديـد مـن القـرارات 

 موثوقــة عــن المؤسســاتالتــي يتخــذها المســتثمرون والتــي تتطلــب مــنهم الحصــول علــى معلومــات محاســبية دقيقــة و 

سـلبًا أو إيجابـًا بمـدى دقـة المعلومـات المحاسـبية  ذلـك أّن قـراراتهم تتـأثر, سـتثمار فيهـاادية التـي يرغبـون االاالقتص

  1 .وتوقيت الحصول عليها ودرجة الثقة فيها وموضوعية قياسها

 :أنواع المعلومات المحاسبية - د

  :متعددة، ومن هذه التصنيفات نجد تقسم المعلومات المحاسبية حسب عدة تصنيفات إلى أنواع

  :المعلومات المحاسبية حسب مستخدمو: ألولالتصنيف ا )1

2:حسب هذا التصنيف تقسم المعلومات المحاسبية إلى ما يلي
 

 ؛)المساهمين(المستثمرون  -1-)1

 ؛)العمال الدائمين والمؤقتين والتمثيالت النقابية الممثلة لهم(الموظفون  -2-)1

 ؛)الدائنين وحاملي السندات(المقرضون  -3-)1

 ؛)مثل البنوك(خرون الموردون والدائنون التجاريون اآل -4-)1

 الزبائن؛ -5-)1

 ؛)مصلحة الضرائب(الحكومات ووكاالتها  -6-)1

 ).أفراد المجتمع(الجمهور  -7-)1

  :حسب اإللزامية القانونية: التصنيف الثاني )2

  :حسب هذا التصنيف تقسم المعلومات المحاسبية إلى ما يلي

  

 

                                                           

، مجلـة المحاسـبة التـي تصـدر عـن الجمعيـة السـعودية للمحاسـبين، "ربط المعلومات بالمتطلبات األساسية للنماذج االقتصادية" عبد المنعم محمد عالء الدين، 1

  .30، ص 24/2000العدد 
المــالي،  التحليــل/ ، رســالة ماجســتير فــي المحاســبة"حوكمــة الشــركات وأثرهــا علــى مســتوى اإلفصــاح فــي المعلومــات المحاســبية" حســين عبــد الجليــل غــزوي، 2

     orgacademy-www.ao./                10/07/2011بتاريخ        :، أنظر48-46 ص ، ص2010ربية في الدنمارك، األكاديمية الع
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  :معلومات محاسبية إجبارية -1-)2

مســك الــدفاتر وحفــظ الســجالت والمســتندات وٕاعــداد  حيــث تلــزم المؤسســة االقتصــادية بقــوة القــانون علــى

 القوائم المالية الالزمة؛

  :اسبية اختياريةمعلومات مح -2-)2

، وهـذا النـوع مـن المعلومـات المحاسـبية ضـروري للتسـيير مثل الموازنات التقديرية وتقـارير اإلدارة الداخليـة

 .الجيد للمؤسسات االقتصادية

  :منها في اتخاذ القراراتحسب درجة االستفادة : التصنيف الثالث )3

1:إلى ما يلي )حسب الزمن( تقسم المعلومات المحاسبية حسب درجة االستفادة منها في اتخاذ القرارات
 

 المعلومات المحاسبية التاريخية؛ -1-)3

 المعلومات المحاسبية الحالية؛ -2-)3

 المعلومات المحاسبية المستقبلية؛ -3-)3

 .المعلومات المحاسبية الداخلية -4-)3

 : سب فروع المحاسبةح: التصنيف الرابع )4

2:حسب هذا التصنيف تصنف المعلومات المحاسبية إلى األنواع التالية
 

  :الماليةالمحاسبة  -1-)4

ــــي تقــــوم بهــــا المؤسســــة  ــــي تصــــف المــــوارد وااللتزامــــات الماليــــة واألنشــــطة الت ــــى المعلومــــات الت تشــــير إل

  االقتصادية؛

  

 

 

                                                           

  .227، ص 2003، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، "التقارير المالية تحليل"تركي محمود،  1
مكـرم عبـد المسـيح باسـيلي، محمـد عبـد القـادر الديسـطي، : ، ترجمـة"المحاسبة أساس لقرارات األعمال"روبرت ميجز، سوزان هاكا، جان وليامز، مارك بيتز،  2

 .17-16 ص ، ص2006السعودية،  دار المريخ للنشر، المملكة العربية
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  : المحاسبة اإلدارية -2-)4

بصـفة خاصـة علـى  اإلدارةير المعلومات المحاسـبية بغـرض مسـاعدة وتفس إنتاج اإلداريةتشمل المحاسبة 

 واألفــراداألقســام  ويســتخدم المــديرون هــذه المعلومــات لوضــع السياســات العامــة للشــركة وتقيــيم أداء. األعمــال إدارة

 .وفي اتخاذ كافة القرارات. جديد إنتاجيخط  إنشاء إمكانيةمدى  وتقرير

 : المحاسبة الضريبية -3-)4

ويــتم إلــى حــد بعيــد إعــداد . د اإلقــرارات الضــريبية عــن الــدخل مجــاال متخصصــا فــي المحاســبةيعتبــر إعــدا

ومــــع ذلــــك، عــــادة مــــا يــــتم تعــــديل أو تنظــــيم هــــذه . اإلقــــرارات الضــــريبية مــــن واقــــع المعلومــــات المحاســــبية الماليــــة

 .المعلومات لتتوافق مع متطلبات التقرير الخاصة بضريبة الدخل

  :ر الحصول على المعلومات المحاسبيةحسب مصد: التصنيف الخامس )5

 :حسب هذا التصنيف تصنف المعلومات المحاسبية إلى

   1:المعلومات الداخلية -1-)5

رقـم األعمـال، : وتتمثل في المعلومة الخاصة بنشاط المؤسسة المتولدة عن العمليات التـي تقـوم بهـا مثـل 

  .إلخ..كمية اإلنتاج، التكاليف، األفراد

  2:المعلومات الخارجية -2-)5

معلومــــات حــــول الزبــــائن، المــــوردين، : هــــي معلومــــات تــــأتي مــــن الخــــارج وتكــــون متعلقــــة بــــالمحيط مثــــل

 .إلخ… المنافسين، القوانين 

I-1-2-2 - مستخدمو المعلومات المحاسبية:  

) العصـــبي(فهـــي تعتبـــر العقـــل المســـيطر علـــى الجهـــاز المركـــزي  ،تســـمى المحاســـبة غالبـــا بلغـــة األعمـــال

كما أنهـا تسـاهم . التي تقدمها لإلدارة كي تتخذ قراراتها بصورة صحيحة وسليمةللمؤسسة وذلك ألهمية المعلومات 

برفد أطراف مختلفة أخرى من داخل المؤسسة وخارجها بما يلبي أغراضهم المختلفة وفقا ألنواع القرارات التي يـتم 

  .اتخاذها

  

                                                           
1 Mélèse .J :"Approche systémique des organisations", ed . organisations, France, 1990, p 1  

2 Duffy et Allouche: "les annales du management tome 2", ed econmica, France, 1992, p 11, 18.  
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مســتخدمين الــداخليين األولــى مجموعــة ال: لــذا يمكــن تقســيم المســتخدمين لهــذه المعلومــات إلــى مجمــوعتين

  1.والثانية مجموعة المستخدمين الخارجيين

  2:المستخدمون الداخليون - أ

التـــي يتصـــل عملهـــا بـــإدارة أنشـــطة المؤسســـة واســـتخدام مواردهـــا  األطـــرافتتضـــمن هـــذه المجموعـــة كافـــة 

يط والتنظيم فالمديرين يحتاجون إلى المعلومات للتخط. االقتصادية والبشرية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة

المـدير العـام، أعضـاء : وٕادارة المؤسسة وتقييم أداء المسـؤولين، وينطبـق ذلـك علـى فئـة المـديرين بكافـة مسـتوياتهم

  .مجلس اإلدارة، مدير التسويق، مشرفو اإلنتاج، المدير المالي، موظفو المؤسسة

  :ثلعلى هؤالء المستخدمين الداخليين اإلجابة عن العديد من األسئلة الهامة م

 هل تكفي النقدية لسداد الفواتير؟ -1

 ما هي تكلفة إنتاج الوحدة من منتجات المؤسسة؟ -2

 هل بإمكان المؤسسة أن تتحمل زيادة رواتب العاملين؟ -3

 هو األكثر ربحية؟ إنتاجيأي خط  -4

 ما هو حجم المصروفات مقارنة بالمبيعات؟ -5

لـى معلومـات تفصـيلية تقـدم فـي الوقـت لإلجابة عن تلك األسئلة وعـن أسـئلة أخـرى عديـدة تحتـاج اإلدارة إ

األشـهر القادمـة،  لوتقوم المحاسبة بتزويد اإلدارة بتقارير داخليـة، مـثال التنبـؤ باالحتياجـات النقديـة خـال .المناسب

الـــدخل المتوقـــع مـــن حملـــة دعايـــة معينـــة، مـــا هـــي قيمـــة الـــديون المســـتحقة علـــى المؤسســـة؟ مـــا هـــي قيمـــة الـــديون 

  لمؤسسة؟المستحقة ل

ة إلى تلك المعلومات التفصيلية تحتاج اإلدارة أيضا إلى معلومات إجمالية تلخيصية تقدم فـي شـكل إضاف

  ...قوائم مالية، مثال قائمة باألرباح التي حققتها المؤسسة في الشهر الماضي

ـــداخليين، اإلدارة، فقـــد طـــور علـــم المحاســـبة فروعـــا محاســـبية تقـــدم لهـــا  تلبيـــة الحتياجـــات المســـتخدمين ال

  .لومات الالزمة، مثل المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليفالمع

  

  

                                                           

  .67، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات المعرفة المحاسبية"د علي جعفر، مشتاق طالب الشمري، طالل محمد الحجاوي، ريان يوسف نعوم، محم 1
 .27-26 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"أسس المحاسبة المالية"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  2
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1:المستخدمون الخارجيون -  ب
 

فئــات : ويمكــن تقســيمهم إلــى نــوعين. توجـد عــدة أنــواع مــن المســتخدمين الخــارجيين للمعلومـات المحاســبية

  .لها مصالح مالية مباشرة في المؤسسة، وفئات لها مصالح مالية غير مباشرة

  :صالح مالية مباشرة في المؤسسةالفئات التي لها م )1

 :تتضمن الفئات ذات المصالح المالية المباشرة األطراف التالية

 : )فرد أم شركاء أم مساهمون: مالك المؤسسة(المستثمرون الحاليون والمرتقبون  -1-)1

. عهـاالتخاذ القرارات بشراء األسهم أو استمرارية االحتفاظ بهـا أو بي وهم يستخدمون المعلومات المحاسبية

ويهم هؤالء المستثمرين التعرف على مدى تقدم المؤسسة وقياس نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة، وكذلك مقارنة 

 .هذه النتائج مع المؤسسات األخرى المماثلة

  : )البنوك والمؤسسات المالية المختلفة وحاملو سندات الدين(المقرضون الحاليون والمرتقبون -2-)1

محاسبية لتقييم مخاطر منح االئتمان والقروض والتنبؤ بمقدرة المؤسسة على وهم يستخدمون المعلومات ال

 .سداد ديونها والتزاماتها

 : العاملون الحاليون والمرتقبون -3-)1

فهم يستخدمون المعلومات المحاسبية لمعرفة المركز المـالي للمؤسسـة ومـدى قـدرتها علـى تحقيـق األربـاح 

الوضــع المــالي الجيــد وتحقيــق األربــاح يســاعد بشــكل عــام علـــى ف. بغــرض الحكــم علــى اســتمرارية تلــك المؤسســة

 .تحقيق األمن الوظيفي للعاملين ودفع رواتبهم وتحسين مستوى معيشتهم

 : النقابات العمالية -4-)1

فهــي تحتــاج إلــى المعلومــات عــن الوضــع المــالي ومســتويات األربــاح المحققــة فــي المؤسســة للــدفاع عــن 

  .حقوق العمال وتحسين ظروف العمل

 : فئات التي لها مصالح غير مباشرة في المؤسسةال )2

 :الفئات ذات المصالح المالية غير المباشرة تتمثل في األطراف التالية

 : الدوائر والسلطات الحكومية ذات العالقة -1-)2

 :ومن أمثلتها

                                                           

 .29-28 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"اليةأسس المحاسبة الم"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  1
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قائمـــة المركـــز المـــالي أو (والتـــي تهـــتم بـــالقوائم الماليـــة الصـــادرة عـــن المؤسســـة  :مصـــلحة الضـــرائب -

الســتخدامها ألغــراض تحديــد الضــريبة المســتحقة علــى ) يــة وقائمــة الــدخل أو األربــاح والخســائرالميزان

 .المؤسسة

وتهـتم بــالقوائم الماليـة الصــادرة عـن الشــركات المسـاهمة لمراعاتهــا فـي حســاب  :مصـلحة اإلحصــاءات -

 ).إعداد الحسابات القومية(القطاعات االقتصادية  الدخل القومي في مختلف

  :ضائيةالسلطات الق -2-)2

 .فهي تحتاج إلى القوائم المالية والمعلومات المحاسبية للفصل في أمور اإلفالس والمنازعات القضائية

  :المحللون الماليون والوسطاء الماليين -3-)2

الت الماليــة وتقــديم االستشــارات التخــاذ بغــرض إجــراء التحلــي والقــوائم الماليــة البيانــاتفهــم يحتــاجون إلــى 

 .قرارات استثمارية

  :مستهلكون أو العمالءال -4-)2

حيــث يهتمــون بتكــوين فكــرة عامــة عــن مــدى قــدرة المؤسســة علــى االســتمرار بتزويــدهم بالســلع وفــق جــودة 

كما يهمهم تقييم مقدرة المؤسسة في االستمرارية بتقديم خدمات ما . ونوعية معينة وبكميات كافية وبأسعار معقولة

 .بعد البيع وخدمات ضمان المنتج

 :تصاديونالمخططون االق -5-)2

 .فهم يحتاجون إلى المعلومات المحاسبية لتحليل النشاط االقتصادي والتنبؤ بتطوره واتجاهاته

  :مخطط لفئات مستخدمي المعلومات المحاسبية السابق ذكرهم وفيما يلي
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  الفئات التي تستخدم المعلومات المحاسبية): 3-1(الشكل رقم 

  

 

  

  

 اإلدارة

  

  

المالك 

 والمستثمرون

  

  

العمالء 

 والموردون

  

  

 العاملون

  

  

األجهزة 

 الحكومية

  

  

 الجمهور

  

  

  

  سلطات                                                                                                           

  اإلشراف                                                                                       مصلحة           

  والرقابة                                                                                      الضرائب         

  يةالحكوم                                                                                                           
  

  

  

  إدارة المؤسسة         
  

، ، الدار الجامعية، اإلسكندرية"مبادئ المحاسبة المالية"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته، : صدرالم

  .19ص  ،2008مصر، 

  

I-1-3- نظام المعلومات المحاسبية:  

علــى رســم تعــد نظــم المعلومــات المصــدر الــرئيس لتزويــد اإلدارة بالمعلومــات المناســبة التــي تســاعد اإلدارة 

ـــى اتخـــاذ ـــات األساســـية لنظـــام . قـــرارات رشـــيدة الخطـــط والسياســـات الصـــحيحة، وهـــذا مـــا يســـاعد عل وأحـــد المكون

  .المعلومات اإلدارية نظام المعلومات المحاسبية، الذي يهتم بكل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات المحاسبية

  

  

 

  

تقارير 

 خاصة

: النظام المحاسبي

تسجيل، تلخيص، 

 تبويب

إقرارات 

 ضريبية

  القوائم المالية

 إداريةتقارير ومعلومات 
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I-1-3-1 - ومكوناته ةتعريف نظام المعلومات المحاسبي: 

ت مهمـــا كـــان نوعهـــا وطبيعتهـــا، ال يمكـــن إنتاجهـــا إال عبـــر نظـــام متكامـــل مـــن اإلجـــراءات إن أي منتجـــا

والعمليات المتسلسلة والمترابطة مع بعضها البعض، وفيما يتعلق بالمعلومات المحاسبية، فـإن النظـام الـذي يتـولى 

كفيلـة بإنتـاج معلومـات مهمة إنتاجها هو نظام المعلومات المحاسبية مـن خـالل مـا يتضـمنه مـن أركـان وٕاجـراءات 

  .هذا النوع من المعلومات ومستخدمي محاسبية تفي باحتياجات طالبي

  :تعريف نظام المعلومات المحاسبية -أ 

 المعلومـــات الماليـــة تـــوفير عـــن المســـؤولة الجهـــة الحاضـــر الوقـــت فـــي المحاســـبية المعلومـــات نظـــم تعتبـــر

  1.األخرى األطراف و األقسام و اإلدارات لجميع والكمية

نظـــام معلومـــات جزئـــي مـــن نظـــام : " رى الـــبعض أن مفهـــوم النظـــام المحاســـبي كنظـــام للمعلومـــات هـــويـــو 

هــو أهــم جزئيــات أي  ةوالواقــع أن نظــام المعلومــات المحاســبي. معلومــات كلــي فــي أي وحــدة أو منظمــة أو مجتمــع

  .2"تصادية محدودةنظام معلومات في أي وحدة أو منظمة اقتصادية عاملة على تحقيق أهداف معينة بموارد اق

  :كما يعرف نظام المعلومات المحاسبي بأنه

أحد مكونات تنظيم إداري يخـتص بجمـع وتبويـب ومعالجـة وتحليـل وتوصـيل المعلومـات الماديـة والكميـة التخـاذ " 

  .3"القرارات إلى األطراف الداخلية والخارجية

لنظام المعلومات اإلداري وال منفصًال  ويالحظ من التعريف أن نظام المعلومات المحاسبي ال يعتبر بديالً 

  . عنه ولكن يعتبر من األنظمة الفرعية المكونة لنظام المعلومات اإلداري داخل المؤسسة االقتصادية

  :مكونات نظام المعلومات المحاسبية - ب 

ككــل نظــام يمكــن توضــيح أهــم أركــان نظــام المعلومــات المحاســبية الــذي تحتاجــه المؤسســات االقتصــادية 

  :يفيما يل

  

  

                                                           

، رسـالة ماجسـتير فـي المحاسـبة "أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية على جودة البيانات المالية في قطاع الخـدمات فـي قطـاع غـزة"منذر يحيى الداية،  1

 .23، ص 2009فلسطين، ، ، غزةاإلسالميةوالتمويل، الجامعة 

، 2001نــوفمبر : الجزائـر، العـدد األول، ســكرةجامعـة محمـد خيضـر، ب، مجلـة العلـوم اإلنســانية، "ظـام المعلومــات المحاسـبيةوأهميــة ن طبيعـة"أحمـد لعمـاري،  2

  .56ص 
  .48، ص 1997مصر، ، ، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية"مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية"الدهراوي كمال الدين مصطفى،  3
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 :مدخالت نظام المعلومات المحاسبية )1

 المؤسسة االقتصادية، داخل أو خارج تتم التي المحاسبية للعمليات نتيجة المحاسبية البيانات تنشأ

 المعينة، المؤسسة وخصوم أصول على يؤثـر كميا، هسقيا يمكن اقتصادي حدث بأنها المحاسبية العملية وتعرف

  .اليةالم وقوائمها حساباتها في ويظهر

  :عمليات نظام المعلومات المحاسبية )2

إن الهدف األساسي من وجود النظام المحاسبي في المؤسسة االقتصادية هو إنتاج المعلومات الضرورية 

  .والمفيدة، التي تساعد المستخدمين الخارجيين والداخليين في اتخاذ القرارات

ة أو خصوصــية المعلومــات التــي يحتاجهــا كــل مــن ونظــرا للتبــاين واالخــتالف الشــديد بــين نوعيــة وتوقيــت وعموميــ

المستخدمين الخارجيين والمستخدمين الداخليين، فغالبا ما يتكون النظام المحاسبي بدوره من نظامين فرعيين همـا 

  .المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية

 :مخرجات نظام المعلومات المحاسبية )3

مخرجات يومية : بشقيه المالي واإلداري إلى نوعين ةيمكن تصنيف مخرجات نظام المعلومات المحاسبي

  .روتينية، ومخرجات معلومات تغذية عكسية

I-1-3-2 - 1:أهداف نظام المعلومات المحاسبي  

إن النظـــام المحاســـبي بمكوناتـــه مـــن ســـجالت ومســـتندات يعتبـــر وســـيلة إلنتـــاج المعلومـــات والمتمثلـــة فـــي 

  :هذه التقارير يجب أن يرتبط باألهداف التاليةمختلف التقارير، ولتحقيق فعالية هذا النظام في إنتاج 

  :إنتاج التقارير الالزمة )1

التقــارير أداة للتخطــيط ووســيلة رقابيــة علــى نشــاط المنظمــة، فالــدفاتر والســجالت والقــوائم الماليــة ال تعتبــر 

دها فــي صـــورة تظهــر كفــاءة وفعاليــة الوحــدة االقتصــادية إال إذا تــم ترجمـــة ودراســة البيانــات الــواردة فيهــا، وتجســي

 .تقارير مالية ومحاسبية، وتقديمها للمسؤولين والمستخدمين لها في األقسام المختلفة

  :مالءمة التقارير الحتياجات المستويات اإلدارية )2

يجــب أن تتناســب التقــارير مــع احتياجــات المســتوى اإلداري الــذي يســتخدمها، وكلمــا كانــت هــذه التقــارير 

  .ية وغير المناسبة كلما كانت أكثر فعاليةخالية من التفاصيل غير الضرور 

  

                                                           

  .، بتصرف64-62 ص مرجع سبق ذكره، ص ،"طبيعة وأهمية نظام المعلومات المحاسبية"ي، أحمد لعمار  1
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 :الدقة في إعداد التقارير )3

األساسية التي يسعى النظـام المحاسـبي لتحقيقهـا، حيـث تعتبر الدقة في إعداد التقارير هدفا من األهداف 

الـواردة  يمكن قياس كفاءة هـذا األخيـر بجـودة التقـارير التـي ينتجهـا، ومعيـار هاتـه الجـودة نلمسـه فـي دقـة البيانـات

  .في هذه التقارير

  :توقيت تقديم التقارير )4

من األهمية بمكان وصول المعلومات الالزمة إلى إدارة المنظمة في الوقت المناسب، والسرعة فـي إعـداد 

 .وتقديم المعلومات يعتبر أمرا مالزما للدقة، ويمكن الجمع بينهما في إعداد التقارير

  :نظامتوافر وسائل الرقابة الداخلية في ال )5

معلومـــات دقيقـــة وواضـــحة، وكـــذلك حمايـــة أمـــوال المنظمـــة والرقابـــة  إنتـــاجيهـــدف النظـــام المحاســـبي إلـــى 

عليها، إذ أن توافر أساليب الرقابة الداخلية يعتبر هدفا من أهداف النظام المحاسبي الجيد، ولتحقيق الرقابة يجـب 

ريــة هــذه التقــارير قصــيرة كلمــا كانــت الرقابــة فعالــة دو  كانــت بصــفة دوريــة ومنتظمــة، فكلمــا أن يــتم إعــداد التقــارير

 .ومجدية

  :تحقيق التوازن بين تكلفة النظام وأهدافه )6

إن االهتمام بجانب التكلفة في إعداد التقارير، يعني محاولة تخفيضها إلى حـد معـين دون أن يكـون ذلـك 

 .لتصحيحها وتعديلها على حساب الهدف من إعداد هذه التقارير، كما يجب أيضا أن تتصف بالمرونة

I-1-3-3 -  ةالمحاسبي المعلومات نظاممقومات:  

يمكـــــن اســـــتخالص الخصـــــائص الرئيســـــية التـــــي يجـــــب أن تتـــــوفر فـــــي النظـــــام الجيـــــد، وال شـــــك أن هـــــذه 

الخصــائص يجـــب أن تـــرتبط بمقــدرة النظـــام علـــى تحقيــق أهدافـــه التـــي يــتم تصـــميمه مـــن أجلهــا، وباختصـــار فـــإن 

  1:يمقومات النظام الجيد تتلخص فيما يل

أن تكـــون أهـــداف النظـــام محـــددة بقـــدر اإلمكـــان حتـــى يـــتم تصـــميمه بالطريقـــة التـــي تـــتالءم مـــع الهـــدف العـــام  -أ 

 للمؤسسة؛

 أن يكون النظام مالئما ويتسم بالمرونة الكافية لتمكينه من التأقلم مع المتغيرات التي تحيط بالنظام؛ - ب 

 قة بين القيم المتغيرة؛أن يكون النظام مستقال حتى يتمكن من الحفاظ على تناسق العال -ج 
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أن يكون للنظام عالقات كافية مترابطـة األركـان األساسـية، والبيئـة التـي تحـيط بـه التـي يمكـن التـأقلم والـتالؤم  -د 

 .معها في الوقت المناسب للوصول إلى حالة االستقرار المنشودة والمرغوبة

I-2- جودة المعلومات المحاسبية: 

عصــر الحــالي، فــإذا أرادت المؤسســة أن تبقــى فعليهــا أن تجمــع أصــبحت المعلومــات مــوردا جوهريــا فــي ال    

وتخـــزن وتعـــالج كمـــا هـــائال مـــن المعلومـــات، أمـــا إذا أرادت التفـــوق فعليهـــا أن تكـــون الســـباقة فـــي الحصـــول علـــى 

1.المعلومات، ولكي تقوم هذه األخيرة بدورها يجب أن تتوفر على بعض الخصائص والمميزات
 

I-2-1- اسبيةم جودة المعلومات المحاهيمف: 

 القواعد أو المفيدة المحاسبية المعلومات بها تتسم التي الخصائص المعلومات جودة مفاهيم تحدد

  2.المحاسبية نوعية المعلومات لتقييم استخدامها الواجب األساسية

وتكتسي هذه الخصـائص أهميـة بالغـة وفائـدة كبيـرة لكـل مـن المعنيـين بوضـع المعـايير وكـذلك المسـؤولين 

  .القوائم المالية في تقييم المعلومات التي تنتج من إتباع الطرق واألساليب المحاسبية البديلةعلى إعداد 

إن التركيــز علــى أهميــة القــوائم الماليــة كمصــدر مهــم مــن مصــادر المعلومــات المفيــدة المســاعدة التخــاذ 

اإلفصــاح المتاحــة، وذلــك  القــرارات يقضــي الــتمكن مــن تقيــيم الطــرق المحاســبية البديلــة واالختيــار مــن بــين أســاليب

بغية اختيار طريقة المحاسبة أو أسلوب اإلفصاح الذي يمكن من الحصول علـى أكثـر المعلومـات فائـدة لمسـاعدة 

ذلك أن المعلومات الجيدة هي تلك المعلومات األكثر فائـدة . مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ القرارات الرشيدة

  .في مجال ترشيد القرارات

حدد جودة المعلومات بمدى قـدرتها علـى تحفيـز متخـذي القـرارات التخـاذ قـرار معـين وبقـدرتها علـى كما تت

جعلهم أكثر كفـاءة للوصـول إلـى قـرارات تتميـز بفعاليـة أكثـر فـي عمليـة تسـيير المؤسسـة بشـكل يـؤدي إلـى تحقيـق 

قابــة علــى مســتويات األداء أهــدافها ككــل، كمــا تمكــنهم مــن وضــع الخطــط الالزمــة ألداء األنشــطة المختلفــة، والر 

                                                           

، فـرع إدارة األعمـال، جامعــة ة، مـذكرة ماجسـتير فـي العلــوم التجاريـ"ى إدارة المـوارد البشــريةأثرهــا علـتكنولوجيــا المعلومـات واالتصـال و "القـري عبـد الرحمـان،  1

  .13محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 
  : ، أنظر237، ص 310، الفقرة "مفاهيم المحاسبة المالية"، )SOCPA(الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  2

www.socpa.org.sa                    12/07/2011بتاريخ  
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، لـذلك التصـحيحية بعـد اكتشـاف االنحرافـات ومعرفـة أسـبابها اإلجـراءات، واتخـاذ وللتأكد من تنفيذ ما تـم تخطيطـه

  1.يجب أن تتميز المعلومات المحاسبية بخصائص للحكم على جودتها

ئص جــودة المعلومــات يهــتم الكثيــر مــن الفقهــاء فــي علــم المحاســبة والمراجعــة بدراســة العالقــة بــين خصــا  

القــرارات فـي اتخـاذ  –الحـاليين والمــرتقبين  –المحاسـبية وأثرهـا المباشـر ســواء مـن جانـب تأثيرهــا علـى المسـتثمرين 

االستثمارية المالئمة مثل قرار االحتفاظ باألوراق المالية أو قرار التخلص منها أو الدخول في استثمارات جديدة ، 

  .األصول المالية بصفة خاصة و على جميع األصول بصفة عامة أو من جانب تأثيرها على أسعار

ولما كان دور المعلومات المحاسبية المعلنة بالقوائم المالية يتمثل في أثرها المباشر على األصول المالية 

الكفـاءة التـي يتمتـع بـه مسـتوى فهذا الدور يتوقف على مستوى جودة تلك المعلومـات باإلضـافة إلـى اعتمـاده علـى 

  2.ا السوق ونوعية تلك الكفاءة وهل هي كفاءة تبادلية أم كفاءة تشغيلية أم كفاءة هيكلية أم جميعها معاً هذ

مــن أهـم الدراســات  1980عـام  *)FASB(وتعتبـر الدراسـة التــي قـام بهــا مجلـس معــايير المحاسـبة الماليــة

ا للتطــورات التــي طــرأت علــى التــي تمــت لتحديــد الخصــائص التــي يلــزم توفرهــا فــي المعلومــات المحاســبية، ونظــر 

األسواق المالية، والفضائح المالية التي ميزت بعض الشركات الكبرى والتي سببها عدم دقة المعلومات المحاسبية 

ومجلــس ) FASB(تــم طــرح مــن طــرف كــل مــن مجلــس معــايير المحاســبة الماليــة التــي توفرهــا تلــك الشــركات فقــد 

ـــة فكـــري يخـــص المعلومـــات المحاســـبية خـــالل شـــهر جويليـــة  إطـــار لمشـــروع **)IASB(معـــايير المحاســـبة الدولي

  3.ومن بين ما يتضمنه الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الموجهة التخاذ القرارات، 2006
   

ومما سلف ذكره يتضح أن اتسام المعلومات المحاسبية بالجودة ضروري وأكيد لمستخدمو هذا النوع من 

  )متخذي القرارات( ب فال بد أن تتوفر في مستخدمو المعلومات المحاسبيةالمعلومات، وال يكفي هذا فحس

 
 
 

                                                           

، أطروحـة مقدمـة لنيـل درجـة دكتـوراه علـوم فـي العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيير "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القـرارات االقتصـادية"مداحي عثمـان،  1

  .63-62 ص ، ص2008/2009 ،علوم التسيير، جامعة الجزائر: صصتخ
، أكاديميـة الشـروق، "والعوامـل المـؤثرة علـى دقـة قيـاس القيمـة العادلـة خصائص جودة المعلومات المحاسـبية داللة العالقة بين "، نبيل عبد الرءوف إبراهيم 2

  01/08/2011بتاريخ      :، أنظر9، ص 2009المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، 

                               Prof.Nabil-http://infotechaccountants.com/forums/list.php/author/50355  
* Financial Accounting Standards Board.  
** International Accounting Standards Board. 

  .63، مرجع سبق ذكره، ص "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  3
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 .، وهذا ما يمكن من اتخاذ قرارات صحيحة وفي الوقت المناسبالمواصفات والقدرات الالزمة لفهمها واستيعابها

وألجــل أن تكــون المعلومــات المحاســبية كمــا ســبق ذكــره مفيــدة فــي تحقيــق الغــرض منهــا يجــب أن تتميــز 

كما  .عليها أو إمكانية االعتماد Reliabilityالموثوقية ) 2(، Relevanceالمالءمة ) 1: (بخاصيتين أساسيتين

فـي  Consistencyوأخيـرا الثبـات  )4(، Comparabilityقابليـة المقارنـة  )3: (يجب توافر خاصـيتين فـرعيتين

  1.تطبيق الطرائق المحاسبية

ة المعلومــات لمتخــذ القــرار تــرتبط بعــدة عوامــل منهــا مــا يتعلــق ينبغــي أن نشــير فــي األخيــر إلــى أن فائــد

بمجـــال االســـتخدام مثـــل طبيعـــة القـــرارات التـــي يواجههـــا، مقـــدار ونوعيـــة المعلومـــات التـــي تتـــوفر لـــه مـــن األحـــداث 

  2.إضافة إلى مستوى الفهم واإلدراك المتوفر لديهالمعلومات،  السابقة، مقدرته على تحليل

يــة التــي تتحــدد علــى أساســها مــا إذا كانــت المعلومــات الناتجــة عــن تطبيــق بــديل وتتمثــل الخصــائص النوع

  :محاسبي معين أكثر أو أقل فائدة في األمور التالية

I-2-1-1 - الخصائص النوعية الرئيسية للمعلومات المحاسبية: 

يجب أن يتوافر في المعلومات المحاسبية مجموعـة مـن الخصـائص منهـا المالءمـة، والوثـوق حتـى يمكـن 

، فــإذا فقــدت المعلومــات المحاســبية أي مــن الخاصــيتين الرئيســيتين الســابقتين 3ام المعلومــات بطريقــة فعالــةاســتخد

  4.تكون غير مفيدة بالنسبة لمستخدميها الرئيسيين

وعليــه فحتــى تســتطيع المعلومــات المحاســبية التــي تشــتمل عليهــا القــوائم الماليــة أن تحقــق األهــداف التــي 

نحــــو الــــذي ســــبق ذكــــره ينبغــــي أن يتــــوافر فيهــــا مجموعــــة مــــن الخصــــائص النوعيــــة تعمــــل علــــى تحقيقهــــا علــــى ال

وال شك أن تحديد الخصائص النوعية للمعلومات واالتفاق على محتوى كـل منهـا والمقصـود بـه يعتبـر . الضرورية

لضـمان تـوفير معلومـات يكـون لهـا قيمـة اقتصـادية تسـاعد علـى تحقيـق أهـداف المحاسـبة فـي  األهميـة في منتهـى

بـين الكتـاب وال حتـى بـين المنظمـات  اتفـاقوال يوجـد . مجال تخصيص الموارد االقتصادية للمجتمع بصورة مثالية

                                                           

  .52، مرجع سبق ذكره، ص "أسس المحاسبة المالية"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  1
  .63، مرجع سبق ذكره، ص "قتصاديةدور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اال"مداحي عثمان،  2
  .، بتصرف43ص  ،1989، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر، "نظم المعلومات المحاسبية"محمد شوقي بشارى،  3
 .196، ص 1990، الطبعة األولى، ذات السالسل للطباعة والنشر، الكويت، "النظرية المحاسبية"عباس مهدي الشيرازي،  4
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المهنيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو غيرهــا مــن دول العــالم علــى عناصــر تلــك الخصــائص، ولكــن هنـــاك 

  1.ئص معينة متفق عليها بين الجميعخصا

 :المالءمة -أ 

مـات قـادرة علـى التـأثير فـي القـرارات التـي يتخـذها المسـتفيدون منهـا، بحيـث تسـاعدهم أي أن تكون المعلو 

، وعليـه فالمالءمـة 2على تقييم األحداث التي حصلت في الماضي أو تساعدهم على تكوين تنبؤات عـن المسـتقبل

ا تـؤثر علـى القـرار يقصد بها أن تكون المعلومات المحاسـبية ذات صـلة أو ارتبـاط بـالقرار المزمـع اتخـاذه، أي أنهـ

. ال طائــل منــه، وينبغــي اســتبعادها" حشــوا"فالمعلومــة غيــر المــؤثرة تمثــل . المتخــذ مــن جانــب مســتخدم المعلومــات

فمــثال إذا كنــا بصــدد دراســة التــدفقات النقديــة، فــإن المعلومــات غيــر النقديــة هــي معلومــات غيــر مالءمــة، وتكــون 

  3.مضللة عادة

ة على خدمـة قـرار معـين، إمـا مـن خـالل تخفـيض حالـة عـدم المعرفـة لـدى كما تعرف المالءمة بأنها القدر 

  4.متخذي القرار أو زيادة المعرفة لدى متخذي القرار بخصوص الموقف الذي يتخذ القرار بشأنه

إن مالءمــة أو مناســبة المعلومــات المحاســبية تعــد مــن أهــم الخصــائص التــي يجــب أن تتصــف بهــا هــذه 

أن المعلومــات يجــب أن تكــون هامــة ومفيــدة عنــد دراســة المشــكلة التــي نحــن بصــدد وتعنــي المالءمــة ، المعلومــات

والمالءمـة أمــرا هامـا سـواء كانــت المعلومـات لالســتخدام الـداخلي للمنشــأة أو . حلهـا ومعالجتهـا واتخــاذ قـرار حيالهــا

قائمــة الــدخل والميزانيــة االســتخدام الخــارجي، لكنهــا أكثــر أهميــة بالنســبة لالســتخدام الــداخلي، فالتقــارير الخارجيــة ك

لكـــن . عـــادة مـــا تخـــدم مســـتخدمين متعـــددين وبالتـــالي يجـــب أن تكـــون شـــاملة ومالءمـــة ألغـــراض عديـــدة ومختلفـــة

ن مفهــوم المالءمــة يكــون أمــرا هامــا ومــؤثرا، ذلــك ألن هــذه التقــارير الداخليــة تســاعد بالنســبة للتقــارير الداخليــة فــإ

وتعــين علـى حـل مشــاكل معينـة بــذاتها، وبالتـالي فــان التقـارير الداخليــة  المـديرين علـى اتخــاذ قـرارات فرديــة معينـة،

، والتـي معـين إداريالمفيـدة والمناسـبة لكـل مـدير فـي مسـتوى  فقط البيانات والمعلومـات المحاسـبية أن تشملو البد 

هــذه غيــر أن القيــد األساســي علــى . تعينــه وتســاعده علــى اتخــاذ مــا يعنيــه مــن قــرارات ومــا يصــادفه مــن مشــاكل

بمعنـى ومـن هنـا تبـرز أهميـة دراسـة التكلفـة والعائـد، ... التقارير المحاسبية الداخلية هـو تكلفـة إعـداد هـذه التقـارير

                                                           

 .52، مرجع سبق ذكره، ص "مبادئ المحاسبة المالية"شحاته السيد شحاته، أحمد محمد نور،  1

 .85، ص 2009، األردن، ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان"الرقابة والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات"عطا اهللا أحمد سويلم الحسبان،  2

  .52، مرجع سبق ذكره، ص "المحاسبة المالية أسس"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  3
 .11، ص 1996لبنان، ، ، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت"دراسات في نظم المعلومات المحاسبية"عصفت سيد أحمد عاشور،  4
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إذا كـان العائـد أو الفائـدة مـن ورائهـا تفـوق مـا نتكبـده مـن  –فقـط  –أن التنظيم يكون مستعدا إلنتاج أي معلومـات 

  1.المعلومات تكاليف الحصول عليها تطبيقا لمبدأ اقتصاديات

أن أي معلومة يمكن تقييمها من زاوية المنفعة المستمدة منها والتي تتمثل  "أندروز"ومن جهة أخرى يرى   

  2:أربع منافع للمعلومات هي "أندروز"صحة المعلومات وسهولة استخدامها وقد حدد : في عنصرين هما

 :منفعة شكلية )1

ن متطلبــات متخــذ القـرار بقــدر مــا تكـون قيمــة هــذه بقـدر مــا يكـون هنــاك تطــابق بـين شــكل المعلومــات وبـي

  .المعلومات كبيرة

 :منفعة زمنية )2

  .تكون المعلومات ذات قيمة كبيرة إذا توافرت لدى متخذ القرار في وقت حاجته إليها

 :منفعة مكانية )3

  .أمكن الوصول إلى المعلومات بسهولة كلما كان للمعلومات قيمة كبيرةكلما 

 :منفعة التملك )4

  .مة المعلومات بالرقابة التي يمارسها معد المعلومات على عملية توزيع ونشر هذه المعلوماتتتأثر قي

وفــي هــذا اإلطــار قــد يعتـــرض تحقيــق المنفعــة مــن المعلومــات مجموعـــة مــن الممارســات ينبــذها متخـــذي 

  :القرارات، ومن أجل تصحيح ذلك يجب القيام باإلجراءات التصحيحية وفق الجدول التالي
  

  منافع المعلومات وما ينبذه متخذي القرارات واإلجراءات التصحيحية للتطوير: )1- 1(رقم الجدول 
  

  اإلجراءات التصحيحية للتطوير  ما ينبذه متخذو القرارات  المنفعة

منفعة 

  شكلية

ـــــــة  • اســـــــتخدام مصـــــــطلحات فني

 .معقدة

تقـــــــديم معلومـــــــات تزيـــــــد عـــــــن  •

  .الحاجة التخاذ القرار

 .المعقدة تجنب استخدام المصطلحات الفنية •

عــــــرض المعلومــــــات بشــــــكل واضــــــح يمكـــــــن  •

 .للمستخدم إدراكه وتفهمه بسهولة

مراعاة تطابق شكل المعلومات مع متطلبـات  •

  .متخذ القرار

                                                           

  .26، ص 1988 المملكة العربية السعودية،، دار المريخ للنشر، الرياض ،"المحاسبة اإلدارية"لبنراي هيتجر، سبرج ماتولتش،  1
  .64، مرجع سبق ذكره، ص "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  2
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منفعة 

  زمنية

تــأخير وصــول المعلومــات الالزمــة 

التخـــاذ القـــرار ومـــا ينـــتج عنـــه مـــن 

انحرافــات وأضــرار ســواء نفســية أو 

  مادية

لقــــرار فــــي تــــوفير المعلومــــات لــــدى متخــــذي ا •

عـن طريـق تطبيـق ) المالئـم(الوقت المناسب 

 .معيار فورية المعلومات

اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وتخزينهــا فــي  •

ـــــات ســـــليمة تســـــهل توفيرهـــــا فـــــي  قاعـــــدة بيان

 .الوقت المناسب واسترجاعها في المستقبل

تحـــديث البيانـــات بشـــكل دائـــم ومســـتمر، مـــن  •

ظ خـالل تــوافر هــذه البيانــات فــي ملفــات يحــتف

  . بها في قاعدة بيانات مركزية لدى المنظمة

منفعة 

  مكانية

صــــــــــعوبة  الحصــــــــــول علــــــــــى  •

 .المعلومات

زيـــــــــــــــــادة تكلفـــــــــــــــــة توصـــــــــــــــــيل  •

  .المعلومات

تـــــــوفير أجهـــــــزة ذات كفـــــــاءة عاليـــــــة لتجميـــــــع  •

 .البيانات من مصادرها المختلفة

  .استخدام طرق االتصال المباشر بالمحاسب •

منفعة 

  تملك

صــــــــــعوبة االتصــــــــــال بســــــــــبب  •

هداف الـنظم الفرعيـة تعارض أ

 .وعالقات السلطة

وجود قيود على حـق اسـتخدام  •

  .المعلومات

إزالـــــة كافـــــة عوائـــــق االتصـــــال بـــــين اإلدارات  •

والمراكــــز داخــــل المنظمــــة، أو بــــين المنظمــــة 

 .والبيئة

تعــديل خطــوط الســلطة والمســؤولية بمــا يكفــل  •

ـــدفق المعلومـــات ويقضـــي  ســـهولة انســـياب وت

تحـــــول دون علـــــى العوائـــــق التنظيميـــــة التـــــي 

حصـول متخــذ القــرارات علـى مــا يحتاجــه مــن 

  .معلومات في الوقت المناسب
  

ص ، مرجع سبق ذكره، "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان، : صدرالم

  .66- 65ص
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صــائص إضــافة إلــى مــا ســلف ذكــره وحتــى تكــون المعلومــات المحاســبية مالءمــة يجــب أن تتــوفر فيهــا الخ

  :الفرعية التالية

 :القيمة التنبؤية )1

أي المعلومــات المحاســبية يمكــن أن تــؤثر بــالقرار بواســطة تحســين قــدرة متخــذ القــرار فــي التنبــؤ، وتســاعد 

تسـاعد  أي أن القيمـة التنبؤيـة للمعلومـات 1.مستخدمي المعلومات على توقعات عن الماضي والحاضر والمستقبل

حيــث أن المعلومــات المحاســبية ذات الصــلة . ثــار الماضــي والحاضــر والمســتقبلعلــى القــدرة لعمــل تنبــؤات حــول آ

  2.ا القيام بعملية للتنبؤ بالنسبة لألحداث في الماضي والحاضر والمستقبلبعملية اتخاذ القرار تساعد مستخدميه

ن معرفــة فالمعلومــات المالءمــة هــي التــي تســاعد علــى التنبــؤ بالعوائــد المرتبطــة بالنشــاط المســتقبلي، فبــدو 

األحــداث الماضــية يصــعب التنبــؤ بمــا ســتكون عليــه فــي المســتقبل، كمــا أن معرفــة نتــائج األحــداث الماضــية دون 

  3.االهتمام بالمستقبل يعتبر عمال غير هادف

  :)، التغذية العكسيةاالسترجاعية( القيمة االرتدادية )2

ـــأثير بـــالقرار بواســـطة التطـــابق أو تصـــحيح التوقعـــات األ ـــة لمتخـــذ القـــرارأي تمكـــن مـــن الت ، وتمتلـــك 4ولي

التوقعــــات الحاليــــة أو المعلومــــات المحاســــبية قيمــــة اســــترجاعية عنــــدما يكــــون لهــــا قــــدرة علــــى تغييــــر أو تصــــحيح 

، وهــي ال تقــل المســتقبلية، كمــا يطلــق علــى خاصــية القيمــة االســترجاعية للمعلومــات أيضــا بالتغذيــة االســترجاعية

ومات، وتساعد مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة توقعاته السـابقة، أهمية عن خاصية القيمة التنبؤية للمعل

  5.وبالتالي تستخدم المعلومات في تقييم نتائج القرارات التي تبنى على هذه التوقعات

 :)التوقيت المناسب( الوقتية )3

حتـاج متخـذو يعني التوقيت المالئم للمعلومات المحاسبية، توفيرها لمتخذي القرارات عند الحاجة إليهـا، وي

القرارات وخاصة المسـتثمرين المعلومـات المحاسـبية بصـورة فوريـة وقبـل أن تفقـد المعلومـات المحاسـبية قـدرتها فـي 

التأثير على القرارات، ويعتبر التوقيت غير المالئـم للمعلومـات المحاسـبية الـواردة فـي التقـارير الماليـة السـنوية مـن 

                                                           

  .64، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات المعرفة المحاسبية"طالل محمد الحجاوي، ريان يوسف نعوم، محمد علي جعفر، مشتاق طالب الشمري،  1
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مـذكرة ماجسـتير فـي علـوم التسـيير تخصـص محاسـبة، جامعـة الحـاج  ،"خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرار" ناصر محمد علي المجهلي، 3
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 .201مرجع سبق ذكره، ص  ،"النظرية المحاسبية"عباس مهدي الشيرازي،  5
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إمكانيــة االعتمــاد عليهــا كمصــدر رئيســي للمعلومــات، قــارير التــي تحــد مــن أهــم االنتقــادات التــي توجــه إلــى هــذه الت

   1.والتي يجب أن يعتمد عليها المستثمر عند اتخاذ القرارات االستثمارية

وعليــه فــإن المعلومــات المحاســبية المالءمــة هــي تلــك التــي يــتم الحصــول عليهــا فــي الوقــت المناســب ولــو 

دى التأكــد مــن صــحة المعلومــات الناتجــة، ويمكــن النظــر إلــى الوقــت علــى حســاب الدقــة فــي عمليــة القيــاس أو مــ

  2:المناسب من زاويتين هما

 :دورية القوائم المالية التي تعد فيها �

فقــد تكــون المــدة طويلــة نســبيا أو قصــيرة نســبيا، فــإذا كانــت المــدة طويلــة نســبيا فإنهــا تتــيح المعلومــات فــي 

ـــة متباعـــدة، وفـــي حالـــة إذا كانـــت هـــ ـــى مســـتخدم مواعيـــد دوري ـــة بشـــكل ملحـــوظ فـــان هـــذا يـــؤثر عل ذه المـــدة طويل

المعلومات في تقييم محصلة البدائل التي تواجهه، ذلك ألن عليه أن ينتظر طويال قبل أن يحصل عليها، أمـا إذا 

كانـت قصـيرة نسـبيا فإنهــا تتـيح إمكانيـة الحصـول علــى معلومـات فـي مواعيـد دوريــة متقاربـة، وفـي حالـة إذا كانــت 

لزمنيــة قصــيرة بشــكل ملحــوظ فــإن المعلومــات قــد تتــأثر بــالتغيرات الموســمية أو العشــوائية التــي تتــأثر بهــا المــدة ا

  .المؤسسة مما يجعل من تلك المعلومات معلومات مضللة

 :المدة التي تستغرق من وقت إعداد القوائم المالية إلى غاية إتاحتها للتداول �

  .ن المعلومات المحاسبية التي تتضمنها تلك القوائم الماليةكلما كانت المدة طويلة كلما قلت المنفعة م

ينبغي أن نشـير فـي األخيـر إلـى أن مالءمـة المعلومـات تتـأثر بطبيعتهـا وبأهميتهـا النسـبية، حيـث أن فـي 

عــن قطــاع جديــد تنشــط فيــه  اإلفصــاحبعــض األحيــان تكــون طبيعــة المعلومــة كافيــة لتحديــد مــدى مالءمتهــا مثــل 

بغـض النظـر عـن األهميـة النسـبية للنتـائج التـي أحرزهـا المخاطر والفـرص المتاحـة للمؤسسـة  المؤسسة يؤثر على

وتعتبــر المعلومــات ذات أهميــة نســبية إذا كــان حــذفها أو تحريفهــا قــد يــؤثر علــى  .القطــاع فــي فتــرة وضــع التقريــر

  3.القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون انطالقا من القوائم المالية

  

                                                           

، مجلــة المحاسـبون التـي تصـدر عــن )"تطبيــق علـى ســوق األسـهم السـعودي(علومــات المحاسـبية األوليـةالمحتـوى اإلعالمـي للم"عـادل عبـد الفتـاح الهيهــي،  1

  : ، انظر22، ص 2010، مارس 63الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، العدد 

            a.org.sa/www.socp                       03/09/2011بتاريخ   

 .68-67 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  2

 .53، مرجع سبق ذكره، ص "مبادئ المحاسبة المالية"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته، : باالعتماد على لطالبا 3
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 :)المعولية، أمانة المعلومات، إمكانية االعتماد على المعلوماتالمصداقية، (ثوقية المو  - ب 

هناك عدة مصطلحات وتعابير تسـتعمل للتعبيـر عـن هـذه الخاصـية الرئيسـية للمعلومـات المحاسـبية، أهـم 

  :هذه المصطلحات والتعابير ما تم وضعه بالعنوان، ومن التعاريف التي صيغت حول هذه الخاصية نجد

االعتماد عليهـا  إمكانيةيقصد بالموثوقية خلو المعلومات المحاسبية من األخطاء الفادحة والتحيز وتوفير 

المعلومـــات بصـــدق وتعـــرض نتـــائج المحاســـبة عـــن العمليـــات وتقـــدمها طبقـــا لجوهرهـــا كمعلومـــات صـــادقة وتمثـــل 

في حاالت عدم التأكد مـن  الضرورية اإلجراءاتوحقيقتها االقتصادية وأن تكون محايدة وخالية من التحيز وتتخذ 

وعــرض المعلومــات بشــكل كامــل ضــمن حــدود األهميــة النســبية والتكلفــة . خــالل ممارســة سياســة الحيطــة والحــذر

  1.وعدم حذف أي معلومات تؤثر على القرارات االقتصادية لقرائها

ومـات المحاسـبية إذا وبتعريف آخر وفي نفس السـياق تشـير الموثوقيـة إلـى أنـه يمكـن االعتمـاد علـى المعل

وجد متخذ القرار أنها تعكس الظـروف االقتصـادية واألحـداث التـي تعبـر عنهـا، وتتـوافر خاصـية إمكانيـة االعتمـاد 

. على المعلومات عندما تكون خالية من الخطأ والتحيز ومعروضة بأمانة وأن تكون هذه المعلومات قابلة للتحقيق

أمانـــة التعبيـــر،  :مـــن جانـــب المســـتخدمين يجـــب تـــوفر هـــذه الصـــفات ولكـــي تكتســـب المعلومـــات المحاســـبية الثقـــة

  2.قابلة للتحقيق والكمال ،الحيادية

كما تعتبر المعلومة ذات مصداقية إذا اشـتملت علـى الحيـاد، وهـذا بضـمان عـدم تمثيـل جزئـي لحـدث مـا، 

ا وقياســها، ويــرتبط والصــدق فــي تمثيــل األحــداث أو المبــادالت التــي تبحــث فــي عرضــها وكــذلك إمكانيــة مراجعتهــ

  3.التمثيل الصادق للمعلومة بدرجة خلوها من األخطاء

إذن حتـــى تكـــون المعلومـــات المحاســـبية ذات منفعـــة فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات، يجـــب أن تعطـــي صـــورة 

ثقــة مســتخدمي  األمانــةوتبــرر خاصــية . صــادقة وأمينــة عــن الظــواهر االقتصــادية التــي هــي بصــدد التعبيــر عنهــا

والصدق في التعبير عن الظـواهر االقتصـادية . االعتماد عليها وٕامكانمالية في المعلومات التي تحتويها القوائم ال

ويكـون ذلـك بتمثيـل . يعني وجود درجة عاليـة مـن التطـابق بـين المعلومـات والظـواهر المـراد قياسـها والتعبيـر عنهـا

ات تتميز بالصدق أن تكون مؤكـدة أو المضمون وليس مجرد الشكل فقط وليس من الضروري لكي تكون المعلوم

فيكفي اإلشارة إلى معامل الخطأ الذي يصاحب األرقام القياسية وبيان التوزيعـات االحتماليـة . دقيقة بصورة مطلقة

                                                           

  .274، ص 2008األردن، ، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان"ولية ومعاييرهاالمحاسبة الد"حسين القاضي، مأمون حمدان،  1
 .138، ص 2000مصر، ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "طريقك إلى البورصة"محمود عبد ربه محمد،  2

3 Céline Michailesco, "Les déterminants de la qualité de l'information diffusée par les entreprises françaises", 
Université de Nantes, France, 1998, p 311. 
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بالصـدق فـي التعبيـر، وحتـى تكـون المعلومـات تتميـز للقيم الواردة في التقارير المالية للقول بأن المعلومـات تتميـز 

  1:ي التعبير إذا تم تجنب نوعين من التحيز همابخاصية الصدق ف

 :تحيز في عملية القياس )1

والذي يحدث باستخدام أسلوب من أسـاليب القيـاس كالتكلفـة التاريخيـة أو اإلتبـاع المفـرط لسياسـة الحيطـة 

وهـا مـن والحذر وما ينجم عنه من تحيز، فعلى الرغم مـن تمتـع أرقـام التكلفـة التاريخيـة بدرجـة عاليـة مـن الثقـة لخل

  .التحيز، إال أنها تكون أقل ارتباطا بطبيعة المعلومات التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية

 :تحيز من قبل القائم بعملية القياس )2

قـــد يكـــون هـــذا التحيـــز إمـــا مقصـــودا نظـــرا لـــنقص درجـــة األمانـــة، أو غيـــر مقصـــود ســـببه نقـــص المعرفـــة 

  .والخبرة

، وحتــى تكــون المعلومــات المحاســبية تتميــز باألمانــة والصــدق فــي وعليــه، ومــن التعــاريف الســالفة الــذكر

  :التعبير، ويمكن االعتماد عليها والوثوق بها، يجب أن تتوافر فيها الخصائص الفرعية التالية

 :)صدق التعبير( أمانة التعبير )1

زييـف يجب عرض المعلومات المحاسبية بأمانة بحيث تعبـر األرقـام عـن المـوارد واألحـداث بصـدق دون ت

في أمانـة  المؤثرةأو تمويه، وهذا يعني أن تعبر المعلومات بأمانة عن المعامالت واألحداث، ومن العوامل الهامة 

العــرض ضــرورة االهتمــام بــالمحتوى دون الشــكل، فلكــي تعبــر المعلومــات بأمانــة عــن المعــامالت واألحــداث التــي 

وفقــا لجوهرهــا وواقعهــا االقتصــادي ولــيس فقــط  والمعــامالت األخــرى األحــداثقصــد أن تمثلهــا فإنــه يجــب عــرض 

إذا تمـت عمليــة بيـع أو تنــازل عـن ملكيـة بعــض األصـول إلــى طـرف آخــر بموجـب اتفــاق : شـكلها القـانوني، فمــثال

ذلـك تكـون قانوني مع بقاء حق االنتفـاع للمؤسسـة، فإنـه مـن الضـروري اإلفصـاح عـن اسـتمرار االنتفـاع وبخـالف 

  2.الحقيقة غير كاملة

عــن صــدق المعلومــات فــي تمثيــل الظــاهرة موضــع البحــث، والتــي  األمانــةكــذلك تعبــر  اإلطــارذا وفــي هــ

فمــثال، إذا كانــت الــديون المتوقــع عــدم . تتطلــب تطــابق طبيعــة العمليــة الماليــة مــع أرقــام المعلومــة المقدمــة عنهــا

إذن، المعلومـة . ار فقـطدينـ 5000دينار، ولكـن المحاسـب اكتفـى باالحتيـاط بمبلـغ  15000تحصيلها تقدر بمبلغ 

  3.، ليست صادقة في تمثيل الظاهرة)دينار 5000(األخيرة التي اعتمدها المحاسب 
                                                           

 .، بتصرف69-68 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  1

  .138، مرجع سبق ذكره، ص "طريقك إلى البورصة"محمود عبد ربه محمد،  2
 .، بتصرف53، مرجع سبق ذكره، ص "أسس المحاسبة المالية"لحارس، فوز الدين أبو جاموس، رضوان حلوة حنان، أسامة ا 3
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 :)الموضوعية(قابلية التثبت والتحقق  )2

ويقصــد بهــا أن النتــائج المتوصــل إليهــا مــن قبــل شــخص باســتعماله ألســاليب قيــاس وٕافصــاح محــددة هــي 

شــخص آخــر لــو قــام باســتخدام نفــس أســاليب القيــاس واإلفصــاح، نفــس النتــائج التــي يــتم التوصــل إليهــا مــن قبــل 

وتضــمن عمليــة التحقــق والتثبــت مــن المعلومــات عــدم تحيــز الشــخص القــائم بعمليــة القيــاس لكنهــا ال تضــمن بــأن 

رغـم هـذا فإمكانيـة التثبـت  .أساليب القياس المستعملة هي األساليب الصحيحة للتعبير عن الظـواهر تعبيـرا صـادقا

مات ال تكفي لتحقيق خاصية الثقة في المعلومات، ذلـك أن المعلومـات قـد تكـون نتيجـة تطبيـق صـحيح من المعلو 

للقواعد المحاسـبية المتعـارف عليهـا، إال أنهـا قـد ال تكـون هـذه األخيـرة صـادقة فـي التعبيـر عـن مضـمون الظـواهر 

  1.المراد قياسها واإلفصاح عنها

فــي المحاســبة، والتــي تقتضــي أن تكــون للبنــود " الموضــوعية"إن خاصــية القابليــة للتحقــق تــذكرنا بفرضــية 

الواردة من التقارير المالية قابلية للتحقق، بمعنى أن تكون التقارير المالية قابلة للتحقق منها من قبل المحاسب أو 

ى مـــن قبـــل شـــخص آخـــر، ويمكـــن للمحاســـب أو غيـــره التأكـــد مـــن األرقـــام الـــواردة فـــي التقـــارير الماليـــة بـــالرجوع إلـــ

من القوائم المالية بالرجوع إلى  لتحققا المستندات المتعلقة بالعمليات المالية في أي مرحلة، باإلضافة إلى إمكانية

  2.نفس القياس الموضوعي الذي ينسجم مع واقع الحياة االقتصادية

 :الحيادية )3

يجـــب عـــدم وتشـــير هـــذه الخاصـــية إلـــى أن المعلومـــات المحاســـبية يجـــب أال تـــؤثر فـــي مســـتخدميها، كمـــا 

  .تفضيل مصالح مجموعة على مصالح مجموعة أخرى

ومعنى ذلك أن تكون المعلومات المحاسبية خالية مـن التحيـز لفئـة معينـة مـن المسـتخدمين، أي ال تغلـب 

  3.مصالح فئة معينة من المستخدمين على غيرها من الفئات

مســتخدم كــان مــن  ألينحــازة عمومــا خاصــية الحياديــة تعنــي أن المعلومــات المحاســبية يجــب أال تكــون م

ضيل طرف على ، وٕانما تفي باحتياجاتهم المشتركة دون تف)في شكل قوائم مالية(المعلومات المحاسبية  مستخدمو

حساب طـرف آخـر، وبالتـالي فالحيـاد يعنـي أيضـا أنـه عنـد صـياغة أو تطبيـق المعـايير المحاسـبية يركـز االهتمـام 

                                                           

  .70-69 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  1
 .776، ص 2001األردن، ، زيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الدار العلمية الدولية للنشر والتو "نظرية المحاسبة"حسين القاضي، مأمون حمدان،  2

 .53، مرجع سبق ذكره، ص "أسس المحاسبة المالية"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  3
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نية االعتماد عليها وليس على النتائج االقتصادية المتوقعـة مـن اسـتخدام على مالءمة المعلومات المحاسبية وٕامكا

  1:وتتطلب هذه الخاصية ما يلي .قاعدة محاسبية معينة

إنتـاج لى تلك التي تكون أكثر فاعلية فـي أن يتم التركيز في االختيار بين بدائل القياس واإلفصاح ع -1- )3

 .انتهاالمعلومات المالئمة ذات العالقة الوثيقة وتحقيق أم

المغاالة في عملية التقدير فيما يخـص طـرق اإلفصـاح، أو أسـاليب القيـاس التـي تتطلـب يجب تجنب  -2- )3

 .اللجوء إلى التقدير بغرض تحقيق نتائج معينة ترغب المؤسسة مقدما التوصل إليها

، تكــون المعلومــات المحاســبية علــى أكبــر قــدر مــن الشــمول واالكتمــال إن لــم يــتم )االكتمــال(الشــمول  -3- )3

فال أو إسقاط أو نسيان جزء من الظواهر الهامة عند إعداد القوائم المالية، علما بأن االكتمال المطلق غير إغ

ممكــن نظــرا ألن التقــارير الماليــة مــا هــي إال نمــوذج لتمثيــل واقــع المؤسســة، وهــي بــذلك تنطــوي علــى قــدر مــن 

مـن إلزاميـة دراسـة جـدوى المعلومـات قبـل  التبسيط والتجريد، إضافة إلى اعتبارات األهميـة النسـبية ومـا تفرضـه

 .القيام بعملية القياس واإلفصاح عنها

تى يمكن االعتماد على المعلومات المحاسـبية، يجـب أن تكـون المعلومـات المدرجـة فـي القـوائم الماليـة حف

كاملـــة غيـــر منـــتقص منهـــا أي شـــيء، فالحـــذف يمكـــن أن يجعـــل المعلومـــات خاطئـــة ومضـــللة، وبالتـــالي ال يمكـــن 

  .االعتماد عليها

. إلى أنه يمكن زيادة درجة الوثوق بزيادة درجة الموضوعية وتقليل درجة التحيز اإلشارةفي األخير تجدر 

ومن ثم يجب علـى المحاسـبين تحسـين درجـة الموضـوعية إذا لـم يـزد التحيـز بمعـدل أسـرع مـن التحسـن فـي درجـة 

  2:، وعليه فإنالموضوعية

  

  التحيز+ ة درجة الموضوعي= درجة الوثوق 

  

ويمكن أن ينتج التحيز ليس فقط من القواعد واختيارها غير السليم وتطبيقها، وٕانما أيضـا مـن األشـخاص 

يكـون مفهومـا نسـبيا ينـاقش فـي وحـدات درجـات ولـيس  –مثل الموضـوعية  –فالتحيز . الذين يطبقون هذه القواعد

  .ر معروفةقيما مطلقة ألن القيمة الحقيقية في معظم األحيان تكون غي

                                                           

 .70، مرجع سبق ذكره، ص "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  1

 .44ص  ،مرجع سبق ذكره، "نظم المعلومات المحاسبية"د شوقي بشارى، محم 2
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 :وخاصية الموثوقيةدراسة العالقة بين خاصية المالءمة  ����

  .يمكن أن تكون المعلومة مالئمة ولكن غير موثوق فيها لدرجة أن االعتراف بها يمكن أن يكون مضلال

ومرد ذلك إلى أن الكثير من االختيارات المحاسبية تستدعي التضحية بمقـدار مـن الموضـوعية فـي سـبيل 

  1.والعكس صحيح تحقيق المالءمة

فمـثال فـي حالــة وجـود تعـويض محــل نـزاع قــانوني، فـإن اعتـراف المؤسســة بكامـل المبلـغ المطالــب بـه فــي 

  2.الميزانية يعد غير مناسب في حين قد يكون من المناسب اإلفصاح عن المبلغ مع الظروف المحيطة بالمطالبة

  2.بالمطالبة

ت المحاســـبية مثـــل تطبيـــق أســـاس كمـــا نجـــد أن هـــذا التعـــارض نـــاتج مـــن تطبيـــق بعـــض الطـــرق والسياســـا

، ومــن المعــروف أن أرقــام التكلفــة التاريخيــة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثقــة، إال أنهــا بالمقابــل أقــل التكلفــة التاريخيــة

ارتباطا بطبيعة المعلومات التي يحتاجها المستخدم للتقارير المالية، وبالتالي تتمتع بدرجة منخفضة من المالءمة، 

لــك نجــد أن اســتخدام أســاس التكلفــة الجاريــة أكثــر مالءمــة لعمليــة اتخــاذ القــرارات، إال أنــه فــي وعلــى العكــس مــن ذ

  3.المقابل تكون أقل موثوقية من حيث إمكانية االعتماد عليها

ممــا ســلف ذكــره يتضــح أن العالقــة التــي تــربط خاصــية المالءمــة بخاصــية الموثوقيــة فيمــا يخــص جــودة 

فـــي أغلبهــا يمكـــن أن تكـــون عكســـية، وهـــذا نظــرا للتعـــارض الـــذي يعتـــري كـــل  المعلومــات المحاســـبية، هـــي عالقـــة

ــــة  ــــا تقــــل درجــــة الموثوقي ــــادة درجــــة مالءمــــة المعلومــــات المحاســــبية أحيان خاصــــية تجــــاه األخــــرى، فمــــن أجــــل زي

ووفــق هــذه العالقــة فــإن التمثيــل . قــد تــنخفض درجــة األولــى، والعكــس أيضــا، فبزيــادة درجــة الثانيــة )الموضــوعية(

  :اني لها يأخذ الشكل التاليالبي

  

  
 
 
 

  

                                                           

، ، أطروحــة دكتـوراه، كليـة العلــوم االقتصـادية وعلــوم التسـيير، جامعـة فرحــات عبـاس، ســطيف"يـة لتحســين المخطــط الـوطنيملمســاهمة ع"مصـطفى عقـاري،  1

  .106، ص 2005الجزائر، 
  .53، مرجع سبق ذكره، ص "المحاسبة المالية مبادئ"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته،  2
  .، بتصرف205-199 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"النظرية المحاسبية"عباس مهدي الشيرازي،  3
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  بين خاصيتي المالءمة والموثوقية العالقة: )4-1(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

مـة
الء

لـم
ا

  

  )ةـوثوقيـالم(ة ـوعيـوضـالم
  

  

  .108 مرجع سبق ذكره، ص ،"ية لتحسين المخطط الوطنيملمساهمة ع" مصطفى عقاري،: صدرالم

  

ا هــــي أن تتضــــمن المعلومــــات المحاســــبية علــــى حــــد أدنــــى مــــن والقاعــــدة العامــــة التــــي يجــــب التقيــــد بهــــ

الخصــائص المكونــة لجــودة المعلومــات المحاســبية، وفــي حالــة وجــود تعــارض بــين الــبعض منهــا يــتم اللجــوء إلــى 

  1.اإلحالل الجزئي أو المبادلة الجزئية

I-2-1-2 - الخصائص النوعية الثانوية للمعلومات المحاسبية: 

ت جــودة عاليــة بالنســبة لمســتخدميها وتفــي باحتياجــاتهم منهــا، فــإن حتــى تكــون المعلومــات المحاســبية ذا

، هذه الخصـائص هناك خصائص نوعية أخرى ثانوية تضاف إلى الخصائص النوعية األساسية التي سبق ذكرها

، ذلك أنه مـن ضـروريات الثانوية تعتبر جد ضرورية نظرا النعكاساتها االيجابية على جودة المعلومات المحاسبية

، كمــا يجــب أن يكــون تكــون المعلومــات المحاســبية قابلــة للمقارنــة بــين مختلــف المؤسســات االقتصــادية أنة الجــود

هنــاك اتســاق وانتظــام فــي تطبيــق نفــس األســاليب والقواعــد المحاســبية داخــل المؤسســة االقتصــادية مــن فتــرة إلــى 

  :أخرى، ومن أهم هذه الخصائص النوعية الثانوية ما يلي

  

                                                           

 .73، مرجع سبق ذكره، ص "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  1
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 :نةالقابلية للمقار  -أ 

يكــــون أمــــام المســــتثمرين والمقرضــــين فــــرص اســــتثمار وفــــرص إقــــراض متعــــددة ينبغــــي علــــيهم المفاضــــلة 

ويبني المستثمرون والمقرضون قراراتهم على أساس ما يقومون بـه مـن مقارنـات بالنسـبة للبيانـات . واالختيار بينها

وحتــى . ة بالمؤسســات المختلفــةالخاصــة بــنفس المؤسســة عــن فتــرات زمنيــة عديــدة، أو مقارنــة المعلومــات الخاصــ

  1.يكون لتلك المقارنات قيمة البد أن تكون المعلومات في صورة قابلة للمقارنة

محاسبية مختلفة يجعـل القـوائم الماليـة التـي تصـدرها المؤسسـات  أساليبمن البديهي أن استخدام كما أنه 

سســة معينــة تكــون مفيــدة إذا أمكــن مقارنتهــا االقتصــادية غيــر قابلــة للمقارنــة، فالمعلومــات المحاســبية الخاصــة بمؤ 

فاختالف األساليب يعطي نتائج متباينة عن نفس الحقـائق االقتصـادية . بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات األخرى

وهذا يؤدي إلى نتائج مضللة وسوء الفهم حول تخصيص الموارد االقتصادية فضال عن ذلـك فـإن اسـتخدام قواعـد 

الفرصة للتعرف على أوجه الشبه واالختالف في الظروف المحيطة بكل مؤسسـة، هيئ وأساليب محاسبية موحدة ي

  2.فالتشابه واالختالف لن يكون له معنى إذا كانت أساليب وأسس القياس متباينة

إذن يقصد بالقابلية للمقارنة تقديم معلومات محاسبية تسمح بإجراء المقارنات بين المؤسسات المماثلة في 

ألنـــه يســـمح بتقيـــيم مركـــز ووضـــع المؤسســـة المعنيـــة فيمـــا بـــين . لك يزيـــد مـــن فائـــدة المعلومـــاتنفـــس القطـــاع، فـــذ

هل مستويات األرباح والتكاليف التي تحققها المؤسسة فوق أو تحت مستوى األداء في : المؤسسات المماثلة، مثال

دمين فــي التنبـؤ وتقيــيم أداء إن هـذا التقيــيم يسـمح بدراســة أسـباب التفــوق أو التـدني ويســاعد المسـتخالقطـاع ككــل؟ 

  3.المؤسسة وٕادارتها

وبالتــالي فــإن المنفعــة مــن المعلومــات المحاســبية فــي اتخــاذ القــرارات ستتحســن إذا كانــت المعلومــات قابلــة 

  4.للمقارنة مع معلومات مشابهة عن وحدات محاسبية أخرى أو لنفس الوحدة على مدى الزمن

ت المحاســـبية بقابليـــة للمقارنـــة جيـــدة، يجـــب اســـتخدام طـــرق ، فحتـــى تتمتـــع المعلومـــااألســـاسوعلـــى هـــذا 

، األمـر الـذي يسـمح بالقيـام محاسبية متماثلة من قبل المؤسسات فيمـا يتعلـق بمعالجـة نفـس العمليـات أو األحـداث

  .بمقارنات حتى لعدة فترات محاسبية

                                                           

  .55-54 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"محاسبة الماليةمبادئ ال"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته،  1
 .44، ص 2000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، "تصميم وٕادارة النظام المحاسبي"أحمد محمد نور،  2

 .54، مرجع سبق ذكره، ص "أسس المحاسبة المالية"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  3

 .64، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات المعرفة المحاسبية"سف نعوم، محمد علي جعفر، مشتاق طالب الشمري، طالل محمد الحجاوي، ريان يو  4
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و بـــين مؤسســـات المقارنـــة بـــين فتـــرات مختلفـــة لـــنفس المؤسســـة أعمليـــة  إجـــراءبصـــورة عامـــة حتـــى يمكـــن 

  1:مختلفة تتشابه من حيث النشاط ولفترة معينة البد من توفر شروط هي

 :بالنسبة لنفس المؤسسة )1

  :إلمكان إجراء المقاربة بين حقب مختلفة لنفس المؤسسة يجب توفر الشروط التالية

 أن يتم تجميع البيانات في بنود مماثلة؛ �

، وهـذا مـا يتطلـب األخـذ بعـين االعتبـار القـوة الشـرائية أن تتم المقارنة على أساس وحـدات نقديـة متجانسـة �

وما يعبر بها من ارتفاع وهبوط وبالتالي إعادة تطوير القوائم المالية بوحـدات نقديـة متجانسـة تعبـر للنقود 

 عن نفس القدرة الشرائية؛

 استخدام نفس النماذج لعرض المعلومات؛ �

 ثية أو نصف سنوية أو سنوية؛أن تتم المقارنة بين فترات زمنية متماثلة إما ثال �

 ثبات طرق القياس وأساليب اإلفصاح، وفي حالة تغييرها يتم إظهار تأثير هذه التغيرات؛ �

يجب ذكر التغيرات التي تحث في الظروف المؤثرة على المؤسسـة أو فـي طبيعـة األحـداث التـي قـد تـؤثر  �

 .على المركز المالي لها

 :مماثلبالنسبة لمؤسسات مختلفة ذات النشاط ال )2

  :يمكن إجراء المقارنة إذا توفر ما يلي

 الشروط السابقة للمقارنة لنفس المؤسسة؛ �

 استبعاد الطرق البديلة لقياس أو اإلفصاح عن األحداث المتشابهة؛ �

 .نتهجة من طرف المؤسسات المختلفةمعن مختلف السياسات المحاسبية ال اإلفصاح �

 :)دمي المعلومات المحاسبيةخاصية مرتبطة بمستخ( قابلية المعلومات للفهم - ب 

، تتمثل أساسا في درجـة فهمهـم )القوائم المالية(هناك خصائص متعلقة بمستخدمي المعلومات المحاسبية 

لمحتــوى القــوائم الماليــة، فالمعلومــات المحاســبية لــن تكــون ذات فائــدة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات إذا لــم يــتم فهمهــا 

مالءمــة والموثوقيــة الالزمتــين، إذن فهنــاك مواصــفات تعتمــد علــى مســتوى حتــى وٕان كانــت تتمتــع بالبشــكل مالئــم، 

  .درجة فهم مستخدمي المعلومات المحاسبية
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فحتى تكـون المعلومـات الـواردة فـي القـوائم الماليـة قابلـة للفهـم المباشـر مـن قبـل المسـتخدمين، يفتـرض أن 

قتصـادية والمحاسـبية كمـا أن لـديهم الرغبـة والنشـاطات اال باألعمـالمـن المعرفـة يكـون لـدى هـؤالء مسـتوى معقـول 

ويجـب عـدم اسـتبعاد المعلومـات حـول المسـائل المعقـدة التـي يجـب . في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية

في القوائم الماليـة إن كانـت مالئمـة لحاجـات صـانعي القـرارات االقتصـادية بحجـة أنـه مـن الصـعب فهمهـا  اإدخاله

  1.نمن قبل بعض المستخدمي

كما تتوقف عملية فهم المعلومـات علـى طبيعـة البيانـات التـي تحتويهـا القـوائم الماليـة وكيفيـة عرضـها مـن 

  .جهة، وعلى القدرات التي يمتلكها من يستخدمها وثقافته من جهة أخرى

عنـد وضـع  –وعليه يتوجب على واضعي معـايير المحاسـبة ومعـدي القـوائم الماليـة األخـذ بعـين االعتبـار 

قـــــدرات االســـــتيعاب والفهـــــم والمســـــتوى الثقـــــافي المتبـــــاين لألطـــــراف المختلفـــــة  –ايير وٕاعـــــداد القـــــوائم الماليـــــة المعـــــ

المسـتخدمة للقــوائم الماليــة، وأنهــا ليســت موجهــة فقــط إلـى المحاســبين الــذين يملكــون أدوات قــراءة وفهــم تلــك القــوائم 

تخـاذ القـرارات السـليمة فـي عمليـة االسـتثمار أو البقـاء ذلك أن القوائم المالية معدة أساسا للمستعملين الخـارجيين ال

  2.أو الخروج من المؤسسة

مضــمون خاصــية القابليــة للفهــم إلــى مؤشــرين رئيســيين، المؤشــر األول يتعلــق بالمعلومــات  يمكــن ترجمــة

ن حيـث المحاسبية في حد ذاتها التي يجب أن تقدم في الصـورة وبالوسـيلة التـي يقبلهـا مسـتخدم هـذه المعلومـات مـ

تكـون المعلومـات فـي شـكل تقريـر مكتـوب بلغـة سـهلة  أنفمـن حيـث الشـكل يفضـل الشكل ومن حيث المضـمون، 

وواضحة ومفهومة أو في شكل جداول أو إحصائيات أو رسومات بيانية، أما مـن حيـث المضـمون فيتعلـق بدرجـة 

معناها، وال تكون مفصلة بـأكثر مـن  التفاصيل المطلوبة، بحيث ال تكون مختصرة بأكثر من الالزم مما قد يفقدها

  .الالزم مما قد يؤدي إلى سرعة ملل المستخدم والتالي عدم قدرته على التركيز للحصول على المعلومة المطلوبة
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الــذين يتوجــب أن يتــوفر لــديهم مســتوى مقبــول مــن  مســتخدمي القــوائم الماليــةأمــا المؤشــر الثــاني فــيخص 

الفهــم واإلدراك والــوعي إلســتعاب وفهــم مــا تحتويــه هــذه القــوائم مــن معلومــات، وبالتــالي االســتفادة منهــا فــي اتخــاذ 

  1.القرارات

  :)االتساقالتماثل أو (الثبات  -ج 

ن قبــل المؤسســة مــن ويقصــد بالثبــات اســتخدام نفــس المبــادئ والفــروض والطــرق واإلجــراءات المحاســبية مــ

  2.سنة ألخرى وعدم تغييرها إال عند الضرورة

من المواصفات التي يطلب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية حتـى تكـون صـالحة أكثـر ألغـراض اتخـاذ 

، أن تكــون تتميــز بالثبــات واالنتظــام فــي تطبيــق األســاليب القــرارات مــن قبــل مســتخدمي هــذا النــوع مــن المعلومــات

حاسبية من فترة إلـى أخـرى ضـمن المؤسسـة، األمـر الـذي يسـاعد علـى القيـام بمقارنـة لنتـائج المؤسسـة والقواعد الم

  .عبر الفترات الزمنية، كما يحول دون ظهور تغيرات ناتجة عن تغيير األساليب والقواعد المحاسبية

البيئيـة قـد تفـرض ونشير هنا إلى أن الثبات ال يعني منع تغيير الطرق المحاسـبية، فـالظروف والمتغيـرات 

، وفي حالة وجود مثل هكـذا تغييـرات، يجـب على المؤسسة تغيير بعض األساليب والقواعد المحاسبية التي تتبعها

  .على المؤسسة اإلفصاح عنها وبيان أثرها على الدخل في نفس الفترة المحاسبية التي تمت فيها هذه التغييرات

التكلفـة الوسـطية المرجحـة، الـوارد أوال : مثـل(ويم المخـزون طـرق تقـ: من أمثلة الطرق والقواعـد المحاسـبية

  ...).هتالك المتناقص، ، اال)الثابت(االهتالك الخطي : مثل(هتالك ، طرق اال))...FIFO(أوال الصادر 

يالحــــظ أن كــــال مــــن خاصــــيتي القابليــــة للمقارنــــة والثبــــات مــــن الخصــــائص التــــي يجــــب أن تتصــــف بهــــا 

فتـوافر . الدرجـة مـن األهميـة لخاصـيتي المالءمـة والموثوقيـة ، ولكـن لـيس علـى نفـسالمعلومات المحاسبية المفيـدة

م تتـوافر أصـال خاصـيتا لـ خاصيتي قابلية المقارنة والثبات في المعلومات المحاسـبية ال يجعلهـا لوحـدها مفيـدة، مـا

  3.المالءمة والموثوقية

  

                                                           

  : باالعتماد على  لطالبا 1

  .28، مرجع سبق ذكره، ص "نظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقية"أحمد حسين على حسين،  •

  .59مرجع سبق ذكره، ص  ،"خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرار"، ناصر محمد علي المجهلي •
  .65، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات المعرفة المحاسبية"طالل محمد الحجاوي، ريان يوسف نعوم، محمد علي جعفر، مشتاق طالب الشمري،  2
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 1:الشمول -د 

طي كافة جوانب اهتمامات مستخدميها أو جوانـب بمعنى أن تكون المعلومات المقدمة معلومات كاملة تغ

كما يجب أن تكون هذه المعلومات في شكلها النهائي، بمعنى أن ال يضطر . المشكلة المراد أن يتخذ بشأنها قرار

  .مستخدمها إلى إجراء بعض عمليات تشغيل إضافية حتى يحصل على المعلومات المطلوبة

رقم اإلجمـالي لمبيعـات األسـبوع رقـم الـمقـدم لمـدير المبيعـات عـن ومن أمثلة ذلك، قد ال يتضمن التقرير ال

المبيعات الخاص بمنفذ أو أكثر من منافذ التوزيـع ممـا يضـطره للسـؤال عـن أرقـام بيـع هـذه المنافـذ التـي لـم تظهـر 

ير وفي بعض الحاالت يتضمن التقرير أرقام المبيعات لكل منافذ التوزيع ولكن غير مصنفة وغ. في التقرير نفسه

متجمعة في رقم إجمالي واحد مما يضطر مدير المبيعات إلى تصنيفها ثم تجميع األرقام للحصول على المعلومة 

  .المطلوبة

وال شــك أن المعلومــات غيــر الكاملــة مــن حيــث المضــمون ومــن حيــث التشــغيل ســتؤثر ســلبيا علــى مــدى 

  .استفادة متخذ القرار من هذه المعلومات

I-2-2-  نوعية للمعلومات المحاسبيةالخصائص ال) قيود(محددات: 

الســابقة الــذكر، تواجهــه عــدة قيــود  إن التجســيد العملــي للخصــائص النوعيــة لجــودة المعلومــات المحاســبية

، تجعل من الصعوبة بمكان تحقيق كل تلك الخصائص فـي جميـع المعلومـات المحاسـبية، فهـذه القيـود )محددات(

رة، أي لــيس لهــا أهميــة الثقــة لكنهــا ال تعتبــر ذات فائــدة كبيــتحــول دون ذلــك، فقــد تتصــف المعلومــات بالمالءمــة و 

نسبية تذكر، أو تكون تكلفة الحصول عليها أكبر من العائـد المتوقـع منهـا، وغيرهـا مـن القيـود التـي سـوف نحـاول 

  :سردها فيما يلي

I-2-2-1 - 2:اختبار مستوى األهمية 

ويعتمـد تطبيقهـا علـى اعتبـارات  يعتبر هذا النوع من االختبار خاصـية حاكمـة لكافـة الخصـائص النوعيـة،

كمية أو نوعية أو خليط منهما، وعموما فإن المعلومات تعتبر ذات أهمية إذا أدى حذفها أو عـدم اإلفصـاح عنهـا 

صـحيحة إلـى تحريـف القـوائم الماليـة بشـكل يـؤثر علـى مسـتخدمي تلـك القـوائم عنـد اتخـاذ أو عرضها بصورة غير 

  .القرارات
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هل يعتبر البنـد كبيـرا إلـى درجـة الحـد الـذي يـؤثر فيـه : ية في طرح التساؤل التاليوتتمثل االعتبارات الكم

على اتجاه القرار الذي يتوصـل إليـه مسـتخدم القـوائم الماليـة؟ وجلـي أن هنـاك ارتبـاط بـين المالءمـة وبـين األهميـة 

قا بأهداف القوائم المالية، النسبية، ذلك ألنه ليس هناك ما يدعو إلى اإلفصاح عن معلومات ال ترتبط ارتباطا وثي

كما أن هناك ارتباط بين خاصـية الثقـة فـي المعلومـات وبـين اختبـار األهميـة ذلـك بـأن . وال تعتبر معلومات مهمة

  .أخطاء القياس غير المهمة ال تؤثر على أمانة المعلومات

بية إذا أدى حذفــه أو أمــا مــا يتعلــق بالجوانــب النوعيــة الختبــار األهميــة فــيمكن اعتبــار البنــد ذو أهميــة نســ

اإلفصاح عنه بطريقـة غيـر صـحيحة إلـى التـأثير علـى متخـذ القـرار، والتطبيـق العملـي الختبـار األهميـة يسـتوجب 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تحديــد هــذا المســتوى . مــا هــو مهــم وبــين مــا هــو غيــر مهــم تحديــد المســتوى الفاصــل بــين

تركيــز االهتمــام علــى مســتخدمي القــوائم الماليــة نســبية ال األهميــةيتوقــف علــى ظــروف الحــال وتســتوجب خاصــية 

والتعــرف علــى حاجيــاتهم مــن المعلومــات وعلــى أســاس االحتياجــات المشــتركة مــن المعلومــات لمختلــف مســتخدمي 

عنــه بصــورة صــحيحة إلــى تحريــف  اإلفصــاحالقــوائم يتحــدد البنــد ذو األهميــة النســبية الــذي يــؤدي حذفــه أو عــدم 

هـؤالء المسـتخدمين للنتـائج التـي علـى أساسـها تتحـدد  ي القـوائم الماليـة ممـا يـؤثر علـى تقيـيمالمعلومات المحتـواة فـ

  .عالقاتهم بالمؤسسة إما بالمحافظة على تلك العالقة أو تكوين عالقات جديدة معها

وعلـى هــذا األســاس يمكـن الحكــم علــى أهميـة عنصــر معــين إذا كـان هنــاك توقــع معقـول بــأن معرفــة هــذا "

أثره على نتائج القياس والتقويم يمكن أن يؤثر على قرارات مسـتخدمي القـوائم الماليـة، فأهميـة عنصـر العنصر أو 

تعتبــر مســألة نســبية، فمــا يكــون مهمــا بالنســبة لمؤسســة معينــة، قــد ال يكــون مهمــا بالنســبة لمؤسســة أخــرى فأهميــة 

  1".بباقي العناصر عنصر ما ال تعتمد على مقداره فقط ولكن تعتمد أيضا على طبيعته وعالقته

I-2-2-2 - العائد/اختبار تكلفة( العالقة بين تكلفة المعلومات والمنفعة المتوقعة منها(: 

 ولـيس مهمة معلومات تعتبر ال المالية القوائم مستخدمي بأهداف وثيقا ارتباطا ترتبط ال التي فالمعلومات

 المعلومات أن هي والعائد التكلفة محدد باختبار يتعلق فيما العامة القاعدة إن. عنها اإلفصاح إلى يدعو ما هناك

 عنـــد خســـارة تتكبـــد المؤسســـة فـــإن وٕاال كلفتهـــا عـــن منفعتهـــا زادت إذا إال وتوزيعهـــا إنتاجهـــا عـــدم يجـــب المحاســـبية

  2.منفعتها تفوق كلفتها معلومات عن اإلفصاح بسبب وذلك المعلومة، تلك عن اإلفصاح

                                                           

 .141، مرجع سبق ذكره، ص "طريقك إلى البورصة"د، محمود عبد ربه محم 1

  .71، ص 2001 بدون دار وبلد نشر، ،األولى، الطبعة "نظرية المحاسبة"جربوع يوسف محمود،  2
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يفترضــون أن المعلومــات ســلعة بــدون تكلفــة، ولكــن معــدو لقــد كــان غالبيــة المســتخدمين للتقــارير الماليــة 

ومقــــدمو المعلومــــات المحاســــبية يعلمــــون أن هــــذا غيــــر صــــحيح، ويلــــزم الموازنــــة بــــين تكــــاليف تقــــديم المعلومــــات 

. المحاســبية والمنــافع التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن اســتخدامها كمــا يلــزم بــالطبع أن تزيــد المنــافع عــن التكــاليف

/ األخيــرة بــدأت منظمــات وضــع المعــايير المحاســبية والجهــات الحكوميــة اللجــوء لتحليــل التكلفــة ولكــن فــي اآلونــة 

المنفعة قبل إصدار متطلباتها من المعلومات بصفة نهائية، ولتبرير المطالبة بأسلوب معين يجب أن تزيد المنافع 

  1.التي ننتظر الحصول عليها عن التكاليف المرتبطة بهذا األسلوب

اليف المعلومات المحاسبية عدة عناصر مثل تجميع وتشغيل وتخزين واسترجاع المعلومـات، وتتضمن تك

أمـا بالنسـبة لمسـتخدمي القـوائم الماليـة فـإن . اإلفصـاحتكاليف المراجعة والتدقيق الداخلية منها والخارجية، تكاليف 

، بخبـراء التحليـل المـالي  المتعلقـة تلك التكاليف تشمل تكاليف الحصول على القـوائم الماليـة، تكـاليف االستشـارات

معلومـــات غيـــر مالئمـــة أو غيـــر أمينـــة، وتتمثـــل منفعـــة إضـــافة إلـــى اآلثـــار الضـــارة الناتجـــة عـــن اعتمـــادهم علـــى 

  .تحسين عملية اتخاذ القرارالمعلومات المحاسبية في قدرة هذه المعلومات على 

لمؤسســـات الصــــغيرة الحجـــم، ويعــــود ذلـــك إلــــى العائـــد ذات أثــــر خـــاص بالنســــبة ل/ وقـــد تكــــون اعتبـــارات التكلفــــة 

التعقيدات التي تشوب التوصيات الصادرة في شأن معايير المحاسبة بحيث أصبحت تكـاليف تطبيقهـا تفـوق كثيـرا 

  2.العائد المتوقع منها وهو ما يعرف بمشكلة تزايد أعباء تطبيق المعايير المحاسبية

علـى التقـدير ، كمـا أنـه لـيس مـن الضـروري أن يتحمـل تعتبر هذه العمليـة اجتهاديـة تعتمـد بشـكل رئيسـي 

ـــذي أعـــدت مـــن أجلهـــم  ـــافع آخـــرون غيـــر ال ـــد يســـتفيد مـــن المن تكـــاليف المعلومـــات هـــو المســـتفيد مـــن المنـــافع، فق

  3.المعلومات

I-2-2-3 - 4:التحفظ عند إجراء القياس والتقويم المحاسبي 

جـراء التقـديرات الالزمـة فـي ظـل ويعني التحفظ إتباع درجة من الحرص عند ممارسة األحكام المطلوبة إل

أو المصـروفات ال  ظروف عـدم التأكـد لدرجـة أن األصـول أو الـدخل ال يقـرر عنهمـا بأزيـد مـن الـالزم وااللتزامـات

  .يقرر عنهما بأقل من الالزم

                                                           

الســعودية،  أحمــد حامــد حجــاج، دار المــريخ للنشــر، الريــاض، المملكــة العربيــة: ، الجــزء األول، ترجمــة"المحاســبة المتوســطة"كيســو وجيــري بجانــت، دوانالــد  1

  .87-86 ص ، ص2005
  .، بتصرف75، مرجع سبق ذكره، ص "دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات االقتصادية"مداحي عثمان،  2
  .57، مرجع سبق ذكره، ص "مبادئ المحاسبة المالية"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته،  3
  .142ع سبق ذكره، ص ، مرج"طريقك إلى البورصة"محمود عبد ربه محمد،  4
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مــع ذلــك فممارســة الــتحفظ ال تســمح علــى ســبيل المثــال بخلــق احتياطــات ســرية أو مخصصــات أكثــر مــن 

ويعتبـر م المالية سوف ال تكون محايـدة وبالتـالي ال تتـوافر فيهـا خاصـية إمكانيـة االعتمـاد عليهـا، الالزم ألن القوائ

الــتحفظ مــن القيــود التقليديــة التــي خضــع لهــا المحاســب وهــو بصــدد تطبيــق المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا، 

عمــال وتقـويم عناصــر المركــز ووفقـا لهــذا القيـد يجــب أن يكــون المحاسـب أكثــر حيطــة وحـذر عنــد قيـاس نتيجــة األ

المــالي، وعــادة يكــون للــتحفظ أهميــة كبيــرة عنــدما تنطــوي األمــور علــى تقــديرات وأحكــام شخصــية، وفــي مثــل هــذه 

الحاالت يجب أن تعتمد تقديرات المحاسـب علـى المنطـق السـليم وأن يختـار األسـاليب المحاسـبية التـي تـؤدي إلـى 

  .ذكر الحقائق بأكبر أو أقل من قيمتها

مــن ناحيــة أخــرى يعنــي هــذا القيــد أنــه إذا كانــت هنــاك خســارة متوقعــة يجــب أن تؤخــذ فــي االعتبــار وٕاذا و 

تقييم المخزون : كانت هناك أرباح متوقعة ال تؤخذ في االعتبار ومن األمثلة العملية لمفهوم التحفظ في المحاسبة

، أو ســعر البيــع )تــاج حســب طبيعــة المخــزونتكلفــة الشــراء أو تكلفــة اإلن(الســلعي بالقيمــة األقــل مــن بــين التكلفــة 

  .المحتمل في السوق

أو فــي تحســين المركــز  األربــاحالحيطــة والحــذر لضــمان عــدم المبالغــة فــي  بمراعــاةويقضــي هــذا المفهــوم 

المالي، ومـن البـديهي أنـه ال يجـب المغـاالة فـي الحيطـة والحـذر، فـال يجـب تعمـد تخفـيض الـدخل أو التـأثير علـى 

  .مي المعلومات المحاسبيةدبطريقة تؤدي إلى سوء الفهم أو التأثير السلبي على مستخالمركز المالي 

I-2-2-4 - االستجابة لألعراف السائدة في مجال الممارسة في بعض المجاالت المتخصصة: 

قــد يكــون مــن الصــعوبة تطبيــق بعــض المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي بعــض المجــاالت بســبب 

الشــائعة فــي هــذا الصــدد مــا يتبــع فــي البنــوك حيــث تقــوم االســتمارات فــي األوراق  طبيعتهــا الخاصــة، ومــن األمثلــة

، فـي نهايـة الفتـرة المحاسـبية، )أي سعر البيع المكلف في السوق(التجارية اوفقا لقيمته، )والسندات األسهم(المالية 

  1.عند البيع ويعد ذلك خروجا على مبدأ التكلفة التاريخية، وخروجا على مبدأ االعتراف باإليرادات

وفي ما يلي مخطط تلخيصي ألهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وأكثر القيود تأثير فـي هـذه 

  :الخصائص
 

  

  

                                                           

  .142، مرجع سبق ذكره، ص "طريقك إلى البورصة"محمود عبد ربه محمد،  1



 الجوانب النظرية للمعلومات المحاسبية وجودتها الفصــل األول

        

45 
 

  الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ومحدداتها: )5-1(الشكل رقم 
  

  

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ، ص2006مصر، ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "تحليل القوائم المالية"طارق عبد العال حماد، : صدرالم

53.  

  

  

  

  متخــذو القــرارات

 )درجة الفهم والمعرفةالسابقة(

 التكاليـف >المنافـع 

 درجـة الفهـم

 منفعة المعلومات للقرارات

 الثـقــة المــالءمــة

القيمة 

 التنبؤية

التغذية 

 العكسية

التوقيت 

 المناسب

صدق 

 التعبير

عدم (الحياد 

 )التحيز

إمكانية 

 التحقق

 درجة المقارنة والتماثل

 قيـد عـام

 األهميـة النسبيـة

 خصائص ثانوية

مكونات 

الخصائص 

 األساسية

 الخصائص األساسية

 مواصفات ترتبط بالمستخدم

مستخدمو المعلومات 

 المحاسبيـة
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I-2-3- العوامل المؤثرة في جودة المعلومات المحاسبية: 

إضافة إلى القيود التـي تجابـه التطبيـق العملـي للخصـائص النوعيـة للمعلومـات المحاسـبية السـالفة الـذكر، 

هــذه العوامــل تقســم إلــى ثالثــة  ،هنــاك مــن العوامــل أيضــا مــا مــن شــأنه أن يــؤثر علــى جــودة المعلومــات المحاســبية

المعلومــات المحاســبية فــي حــد ذاتهــا، ، عوامــل تتعلــق ببيئــة العمــل أو النشــاط المحاســبي، وعوامــل تتعلــق بأنــواع

  .إضافة إلى تقارير المراجعة الخارجية

I-2-3-1 - العوامل المتعلقة بالبيئة المحاسبية: 

، وغيرهـا )جتماعيـة والقانونيـة والسياسـيةاالقتصـادية واال(إن النظم المحاسبية تعمل في ضل تلك البيئات 

من الجوانب المستمرة في تغيرها في البلـدان المختلفـة بمـرور الـزمن، فإنهـا بـدورها تعمـل فـي ظـل بيئـة متغيـرة وأن 

البيئة االقتصادية واالجتماعية على وجه الخصوص لهـا تـأثير كبيـر علـى الهياكـل والعمليـات المحاسـبية وأن تلـك 

أنشــطة متبادلــة التــأثير مــن حيــث تــداخل العالقــات بــين األنشــطة االقتصــادية واالجتماعيــة علــى  البيئــة تتكــون مــن

  1.المستوى الكلي

اقتصــادية، اجتماعيــة، قانونيــة : وعلــى هــذا األســاس يمكــن تقســيم العوامــل المتعلقــة بالبيئــة المحاســبية إلــى

  :وسياسية كما يلي

 2:العوامل االقتصادية -أ 

ة للقـــرارات المرتبطـــة بالسياســـات المحاســـبية، فـــي تحســـين المعلومـــات المتاحـــة تســـاعد النتـــائج االقتصـــادي

للمستثمرين وللمستخدمين اآلخرين للمعلومات تكون النتيجـة اتخـاذ قـرارات اقتصـادية صـحيحة وتخفـيض التكـاليف 

  .التي يتحملها مستخدمو المعلومات في سبيل الحصول على هذه األخيرة

لتي تقدمها التقارير المالية باختالف النظام االقتصادي السـائد فـي الدولـة، كما تختلف نوعية المعلومات ا

تحظــى التقــارير الماليــة بأهميــة كبيــرة، حيــث يــتم التركيــز علــى ضــرورة تــوافر ففــي ظــل نظــام االقتصــاد الرأســمالي 

قتصـاد االشـتراكي المعلومات المحاسبية المالئمة الحتياجات متخذي القرارات االقتصادية، بينما فـي ظـل نظـام اال

  .يتم التركيز على المعلومات المحاسبية الموجهة للتخطيط في الدولة ولغرض إحكام المراقبة المركزية

                                                           

  .15، ص 2005مصر، ، ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية)"منظور التوافق الدولي(نظرية المحاسبة "أمين السيد لطفي،  1
  : باالعتماد على الطالب 2

 ، 215، ص 2005مصر، ، ، ترجمة كمال خليفة أبو زيد، المكتبة الجامعية الحديثة، اإلسكندرية"النظرية المحاسبية"هندركسن،  •

  .65مرجع سبق ذكره، ص ،"خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرار"ناصر محمد علي المجهلي،  •
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ومــن العوامــل االقتصــادية كــذلك نجــد التضــخم، ففــي ظــل ارتفــاع معــدل التضــخم يجعــل مــن المعلومــات 

  .المحاسبية التي تعد وفقا للتكلفة التاريخية غير مالئمة

 :الجتماعيةالعوامل ا - ب 

ـــأثر الخصـــائص النوعيـــة للمعلومـــات المحاســـبية بـــبعض القـــيم االجتماعيـــة مثـــل اتجـــاه المجتمـــع نحـــو  تت

إلخ، فالتوجه نحو السرية يؤثر على عمليـة تجميـع ونشـر المعلومـات ...االهتمام بالسرية في القوائم المالية والوقت

ة أعلــى للوقــت تهــتم بقائمــة الــدخل، وتعــد البيانــات المحاســبية، أمــا قيمــة الوقــت فنجــد أن الدولــة التــي تعطــي قيمــ

، والعكــس بالنســبة للــدول التــي ال تعطــي للوقــت أهميــة تهــتم مــثال الماليــة خــالل فتــرات ماليــة متقاربــة، ربــع ســنوية

  1.بقائمة المركز المالي فقط

ا مبنيــا وتعتبـر المحاســبة عــن المســؤولية أحــدث مراحــل التطـوير المحاســبي والتــي تتطلــب نموذجــا محاســبي

علــى أســس مــن القــيم االجتماعيــة الســائدة فــي الزمــان والمكــان ويتطلــب نمــوذج المحاســبة االجتماعيــة التوســع فــي 

القياس المحاسبي بحيث يمتد ليشـمل اآلثـار الخارجيـة لتصـرفات الوحـدة االقتصـادية وتتمثـل هـذه اآلثـار الخارجيـة 

  2.يعرف بالتكلفة االجتماعية أو العائد االجتماعي فيما

 :العوامل القانونية -ج 

فــي مجموعــة األنظمــة والقواعــد القانونيــة، التــي تــؤثر بشــكل مباشــرة وغيــر  أساســاتتمثــل العوامــل القانونيــة 

مباشــر علــى مهنــة المحاســبة والرقابــة واإلشــراف علــى ممارســتها خصوصــا مــع ظهــور الشــركات المســاهمة التــي 

لى التشـريعات القانونيـة والضـريبية منـذ بـدء تكوينهـا حتـى تتميز بانفصال الملكية عن اإلدارة مما أدى خضوعها إ

تصــفيتها وهــذا يــنعكس علــى الكيفيــة التــي تعــد بهــا المعلومــات وكيفيــة عرضــها فــي التقــارير الماليــة وذلــك بهــدف 

لمســتخدمي المعلومــات، ويمكــن القــول أن القواعــد الملزمــة بتــوفير المعلومــات الماليــة التــي  إضــافة نــوع مــن الثقــة

  3.دادها وتقديمها هي أحد العوامل القانونية التي تتأثر بها الخصائص النوعية للمعلوماتيجب إع

فالممارسة المحاسبية تتأثر سواء في منهجيتها أو تطبيقاتها المحاسبية بشدة بالمنظمات المرتبطة بقـوانين 

تلــك التشــريعات القانونيــة قــد  والشــك أن. والتشــريعات القانونيــة والضــريبية والمقــاييس التنظيميــة األخــرىالشــركات 

زادت مــن إمكانيــة مقارنــة ومنفعــة تلــك المعلومــات المحاســبية، وال يعتبــر غيــاب المقــاييس القانونيــة والتشــريعات أو 

                                                           

 .67مرجع سبق ذكره، ص ،"خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرار"ناصر محمد علي المجهلي،  1

 .28-27 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"النظرية المحاسبية"عباس مهدي الشيرازي،  2

  .28، ص 1993، شؤون المكاتب جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، "تحليل التقارير المالية"محمود ابراهيم عبد السالم تركي،  3



 الجوانب النظرية للمعلومات المحاسبية وجودتها الفصــل األول

        

48 
 

التمسك وااللتزام الدقيق بها أمرا مرغوبا فيه ويعتمد ذلك على مراحل التطور االقتصادي واالجتماعي الموجود في 

  1.التشريعات القانونية مجموعة الدول المختلفة

 :العوامل السياسية -د 

تلــزم تحديــد  ألنهــاالعوامــل السياســية لبيئــة المحاســبة لهــا تــأثير كبيــر علــى الهياكــل والعمليــات المحاســبية 

التقارير المالية التي تتالءم مع األوضاع السياسـية االقتصـادية  تياجات من المعلومات المحاسبية لمستخدمياالح

ان التي تغلب عليها وجهة نظر فئة معينة من المستخدمين فـي إنتـاج وتوزيـع المعلومـات، وعلـى لكل بلد من البلد

تحقيق هذه االحتياجات بحيث يتم القضاء  المؤسسة والمهنة تقع مسؤولية توجيهه وتطوير إمكانيتهم وقدراتهم نحو

  2.على أي تعارض بين ما هو مطلوب من المعلومات وبين ما هو ممكن التحقيق

نتاجــا لتصــرف سياســي، وقــد أكــد ذلــك بصــورة  األولــىوضــع وٕانشــاء المعــايير المحاســبية هــو بالدرجــة  إن

، والذي انتقدت فيه ممارسة الرقابة من طرف 1996أكثر وضوح تقرير لجنة تابعة لمجلس الشيوخ األمريكي عام 

ير تأخــذ فــي عــين االعتبــار إيجــاد هيئــة اتحاديــة لوضــع المعــاي واحــد علــى وضــع المعــايير، والتأكيــد علــى ضــرورة

  3.المصالح المتعددة لألطراف المستفيدة منها دون تحيز

وقد تنظر الجهات الحكومية إلى السياسة المحاسبية مـن حيـث مـدى توافقهـا مـع األهـداف القوميـة أو مـع 

كمـا . سـبيةاألهداف المعنية لهذه الجهات، وهذا هو سبب التدخل السياسي في إعداد السياسات واإلجـراءات المحا

أن إعــداد السياســة المحاســبية ال يختلــف جوهريــا عــن السياســات الخاصــة بإعــداد اإلحصــائيات االقتصــادية، وهــو 

بالدرجـــة األولـــى عمـــال فنيـــا، ويجـــب التركيـــز أوال علـــى الحصـــول علـــى دقـــة العـــرض واإلفصـــاح عـــن المعلومـــات 

  4.بالنتائج االقتصاديةالمالئمة ويجب أن تتم محاولة صادقة لتحقيق الحياد فيما يتعلق 

 5:العوامل الثقافية -ه 

هيكـل نظـم العمليـات المحاسـبية، لثقافي ألي بلد كلما تغيـر أيضـا الجدير بالذكر أنه كلما تغير المستوى ا

ومن أهم هذه العوامل الثقافية المستوى التعليمي ووضع المنظمات المهنية، إذ يعد المستوى التعليمي أحد العوامل 

ؤثر فــي الممارســة المحاســبية والتــدقيق بشــكل عــام والخصــائص النوعيــة للمعلومــات المحاســبية فــي البيئيــة التــي تــ
                                                           

  .18، مرجع سبق ذكره، ص )"منظور التوافق الدولي(حاسبة نظرية الم"أمين السيد لطفي،  1
 .42ص  بدون سنة نشر، ،األردن، ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان"نظرية المحاسبة"يوسف محمود جرعون،  2

ــادئ إلــى المعــايير"رضــوان حلــوة حنــان،  3 ، ص 2001األردن، ، لتوزيــع، عمــان، الطبعــة األولــى، دار وائــل للنشــر وا"النمــوذج المحاســبي المعاصــر مــن المب

  .، بتصرف119
  .226-225 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"النظرية المحاسبية"هندركسن،  4
  .69مرجع سبق ذكره، ص ،"خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ القرار"ناصر محمد علي المجهلي،  5
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التقــارير الماليــة بشــكل خــاص، فالبلــدان التــي تعــاني مــن تــدني المســتوى التعليمــي فيهــا يصــبح مــن الصــعب علــى 

لقـــرارات المختلفـــة، وعلـــى األغلبيـــة مـــن النـــاس فهـــم واســـتيعاب محتويـــات التقـــارير الماليـــة واســـتخدامها فـــي اتخـــاذ ا

العكس في البلدان التي تحظى بمستوى تعليمي أفضل وكذلك بالنسـبة لوضـع المنظمـات المهنيـة ففـي الـدول التـي 

تـــولي هـــذه لهـــا الســـبق فـــي إنشـــاء اتحـــادات وجمعيـــات مهنيـــة تتـــولى تطـــوير وتنظـــيم الممارســـة المحاســـبية فيهـــا، 

جـد أن هـذه المنظمـات تلعـب دورا كبيـرا فـي التـأثيرات علـى جـودة المنظمات اهتماما متزايد فـي الوقـت الحاضـر ون

  .المعلومات المقدمة من خالل التقارير المالية

I-2-3-2 - العوامل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية: 

 إنتــاج، مــن أهــم الوســائل المســتعملة والمســاعدة علــى )المعلوماتيــة(فــي وقتنــا الحاضــر يعتبــر الحاســوب 

حيـث دقتهـا وسـرعة إنتاجهـا، وبأقـل تكلفـة وفـي وقـت قصـير، لهـذا ودة وخاصـة مـن معلومات محاسبية تتميز بـالج

، وعلى على التحسين في جودة المعلومات المحاسبيةالمساعدة يعتبر استخدام هذا النوع من األجهزة من العوامل 

  1:ليةالعموم، والختبار نوعية المعلومات المحاسبية فإنه من الممكن التركيز على بعض الجوانب التا

 :والتمثيل التصوير -أ 

  .قع مع شكل المعلومة ومستخدميها وأن يكون تمثيل الواقع مفهوما لمستعمليهاوهو ما يقصد به تالؤم الو 

 :التأكد - ب 

للواقـع، حيـث ينبغـي أن يـؤدي إعـداد آخـر  المعطـاة كمعلومـة صـورة موضـوعية األرقاميفترض أن تعكس 

  .لنفس النتيجة

 :أجل الحصول على المعلومة -ج 

تعمال قاعدة بيانات متاحة لقرائها فأنه تكون اإلجابة عن تساؤل ما بسرعة بعد صياغته، بتعبير آخر باس

  .المعلومة المخزنة يمكن الوصول إليها عند الحاجة والطلب عليها

  
 
 

  

  

                                                           

رسـالة ماجسـتير مـن كليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيير، جامعـة فرحـات  ،"المعلومـاتي التقييم المـالي للمؤسسـة فـي ظـل عـدم التماثـل"عائشة طاسـيني،  1

  .72، ص 2005الجزائر، ، عباس، سطيف
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 :التحديد -د 

: التي تعطي تفاصيل أكثر بحيث يكون القياس الرقمي مثال اتالمعلومات المحددة بدقة هي تلك المعلوم

يحمل الكثير من األجزاء العشرية وبالتالي عدد التصـنيفات للفئـات يكـون كبيـرا وقـد يـؤدي هـذا التفصـيل إلـى عـدم 

  .، فهذا يحتم أن يؤخذ العنصر بكل الجوانبالفهم أو رفع احتمال الخطأ

 :كمال المعلومة وتمامها -ه 

  .الحصول على صورة شاملة لكافة المعلومات الضرورية

 :المالءمة - و 

للمعلومـة المفصـح عنهـا عنصــرا " المالءمـة"معلومـات التخـاذ القـرار أو القيـام بنشـاط مـا، وتعتبـر تهـدف ال

أساســيا ومعيــارا فــي المحاســبة تعــد وفقــه المعلومــات علــى أســاس منفعتهــا، وربطهــا بالنشــاطات التــي تتعلــق بهــا أو 

الصــورة الوافيــة للمعلومــات التــي النتــائج المنتظــر الحصــول عليهــا، ويقتــرن مفهــوم المالءمــة أساســا بالمصــداقية و 

  .يتطلبها مستعملوها

I-2-3-3 - تقارير المراجعة الخارجية: 

يجدر بنا التذكير على أن المعلومات المحاسبية والمالية كانـت، ومـا تـزال، غيـر موثـوق فيهـا لـدى الكثيـر 

رائب مـن مؤسسـاتنا، ممـا يثقـل كاهـل متخـذي القـرارات، فـي مختلـف المسـتويات، كمـا تصـعب مهمـة مصـلحة الضـ

باإلضافة إلى تضـليل كـل راغـب فـي التعامـل عند فحصها لتلك الحسابات بهدف فرض الضرائب والرسوم عليها، 

  1.معها حالة اعتماده على بياناتها

الذي  أصبحت األساس قد المحاسبية المعلومات أن اليومية االقتصادية الحياة مظاهر من يتضحكما 

 تأكيد الحاجة إلى أصبحت االقتصادية، ونتيجة لذلك بالنشاطات لمتعلقةا القرارات مختلف اتخاذ في عليه يعتمد

) المستقلة( الحسابات الخارجية مراجعة عملية فان ضروريا، ولذلك أمرا المعلومات هذه مصداقية حول كافي

 حيث المعلومات، هذه من الجهات المستفيدة لمختلف بالنسبة قصوى أهمية أصبحت ذات المحاسبية للمعلومات

  .رسمي تقرير طريق عن معلومات ونتائج من إليه توصل ما بتقديم الحسابات عادة مراجع يقوم

 لمدى مقياسا محل المراجعة للمؤسسة المحاسبية المعلومات حول الحسابات مراجع رأي يعتبر حيث

 حيث الجهات، مختلف ومن طرف المجاالت مختلف في المعلومات هذه اعتماد في والثقة والمصداقية الصحة

 المراجعة عملية توفر بحيث أكثر، بثقة المحاسبية المعلومات استخدام فرصة الحسابات مراجعة لهم تتيح

                                                           

 .23، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق"محمد بوتين،  1
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 ميزانية حول) صادقة( وعادلة صحيحة توفر وتعطي صورة للمؤسسة المالية العمليات أن تفيد منطقية تأكيدات

 يمثل تقريره، يترجمه والذي المستقل رجيالخا مراجع الحسابات رأي فان وبالتالي أعمالها، ونتائج المؤسسة

 وفقا معدا ذلك كل يكون أن على للمؤسسة الحقيقية للصورة المحاسبية وتمثيلها المعلومات لمصداقية مقياس

 ثقة من وتزيد الحسابات مراجعة عملية تعزز والتي عاما قبوال والمقبولة والمعايير المتعارف المحاسبية للمبادئ

وٕاطالعه  المراجع استقالل افتراض مع تحريف أو مادية أخطاء تتضمن ال بأنها المحاسبية مستخدمي المعلومات

 متطلبات إعداد تنفيذ في عالية بخبرة المراجع تمتع إلى إضافة المؤسسة، أعمال عن الكافية المعلومات على

 1.المالية والبيانات التقارير

I-3- التقارير والقوائم المالية: 

لمحاســبية كــم هائــل مــن المعلومــات المحاســبية وبــأنواع عديــدة فــي شــتى النــواحي ينــتج نظــام المعلومــات ا

حسب أغراض مستخدميها، والوسيلة الفنية المستخدمة فـي توصـيل هـذه المعلومـات للمسـتخدمين هـي  االقتصادية

الجهـات التـي التقارير والقوائم المالية، والتي يجب أن تكون مالءمة وموثوق فيها، ومن هذا المنطلق جـاء اهتمـام 

، أمــا علــى المســتوى )IASC(الــدولي لجنــة معــايير المحاســبة الدوليــة تضــع المعــايير المحاســبية، فعلــى المســتوى 

مختلـف الـدول، وعلـى رأسـها مجلـس معـايير المهنيـة والعلميـة المنتشـرة فـي  واالتحـاداتالمحلي فتتمثل في الهيـآت 

ع وتطـــوير األســـس الموحـــدة الالزمـــة إلعـــداد وعـــرض ، كلهـــا تســـعى لوضـــ)FASB(المحاســـبة الماليـــة األمريكـــي 

  .التقارير والقوائم المالية

I-3-1- األنواعالمفهوم، الخصائص، األهداف( التقارير المالية ،(: 

علـــى  هنـــاك احتياجـــات متعـــددة مـــن المعلومـــات المحاســـبية، وتتوقـــف تلـــك االحتياجـــات مـــن هـــذه األخيـــرة

مان تفســـير موحـــد لهـــا، فإنـــه مـــن الضـــروري عرضـــها األغـــراض التـــي ستســـتخدم فيهـــا، وحتـــى يســـهل فهمهـــا وضـــ

ـــادئ المحاســـبية  ـــا لمجموعـــة مـــن االفتراضـــات والقواعـــد والمب ـــتم إعـــدادها طبق ـــة ي ـــارير مالي ـــديمها فـــي شـــكل تق وتق

  .المتعارف والمتفق عليها

وفيما سيأتي سنتعرض إلى مفهوم التقارير المالية وخصائصها إضافة إلى األهداف المتوخاة من إعدادها 

  :عرضها ثم نتطرق إلى أنواعها كما يليو 

  
 

                                                           

، رسـالة ماجسـتير فـي العلـوم التجاريـة فـرع إدارة األعمـال، "لخارجية للحسابات فـي النهـوض بمصـداقية المعلومـات المحاسـبيةدور المراجعة ا"سردوك فـاتح،  1

  .، بتصرف21-20 ص ، ص2003/2004الجزائر، ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة
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I-3-1-1 - مفهوم التقارير المالية: 

وينظــر إلــى تقاريرهــا كمصــدر للمعلومــات . تعتبــر المحاســبة فــي مجتمعاتنــا االقتصــادية وظيفــة للخــدمات

  1.تساعد األطراف ذات المصلحة، في اتخاذ قراراتها االقتصادية المتعلقة بالمشروعات االقتصادية

تشمل التقارير المالية كـذلك الوسـائل األخـرى لتوصـيل المعلومـات ذات الصـلة، م المالية إلى القوائ إضافة

المباشــــرة أو غيــــر المباشــــرة، والتــــي يــــتم اســــتخراجها مــــن النظــــام المحاســــبي، مثــــل مــــوارد المؤسســــة وااللتزامــــات 

وسـائل التقـارير الماليـة بتوصيل المعلومات إلى األطراف الخارجية عن طريق  اإلدارةوقد تقوم إلخ، ... والمكاسب

ولــيس مــن خــالل القـــوائم الماليــة الرســمية ألن األخيــرة تخضـــع لقواعــد صــارمة وتنظيميــة، أو ألن اإلدارة تعتبرهـــا 

بتحليلها اختياريا، وبالنسبة للمعلومات التي يجب توصيلها عن  اإلدارةمفيدة بالنسبة لألطراف الخارجية، وقد تقوم 

مـن خـالل القـوائم الماليـة فإنهـا قـد تتخـذ أشـكاال مختلفـة وتتعلـق بموضـوعات عديـدة،  طريق التقارير الماليـة ولـيس

والتقـــارير الماليـــة للمؤسســـة قـــد تشـــمل معلومـــات ماليـــة ومعلومـــات غيـــر ماليـــة ونشـــرات أو تقـــارير مجلـــس اإلدارة 

 بيئـي أو االجتمـاعيال والتنبؤات المالية واألخبار ذات الصلة بالمؤسسة ووصف للخطط والتوقعـات وكـذلك التـأثير

  2.ن القوائم الماليةم أشمللتقارير المالية مفهوم المؤسسة، ويوضح ما سبق أن ل ألعمال

لنظــام المحاســبي معلومــات إضــافية أخــرى، إمــا فــي شــكل قــوائم ا، ينــتج فإضــافة إلــى القــوائم الماليــةإذن 

خاصــة، مــثال  ليــة، وينــتج أيضــا تقــاريرإضـافية أو كشــوف تفصــيلية أو مالحظــات بــالبنود التــي توردهــا القــوائم الما

  .تقارير ضريبية أو تقارير تقدم للبنوك للحصول على ائتمان أو قرض

يمثل تعبير التقارير المالية تعبيـرا أكثـر عموميـة مـن مصـطلح القـوائم الماليـة، إذ يضـم "ومما سبق طرحه 

التــي تتعلــق مباشــرة أو بطريقــة غيــر  اتباإلضــافة إلــى القــوائم الماليــة والمالحظــات عليهــا قــدرا آخــر مــن المعلومــ

فالشـركات المسـاهمة مـثال تقـدم تقـارير مرحليـة نصـف أو ربـع سـنوية إضـافة . 3"مباشرة بعمليـات المحاسـبة الماليـة

إلــى تقريرهــا الســنوي، وتتضــمن تلــك التقــارير معلومــات ماليــة أخــرى، ســواء كانــت كميــة أو وصــفية، إضــافة إلــى 

مثل تقرير مجلس اإلدارة، وملخص لـبعض األنشـطة الرئيسـية فـي المؤسسـة أو المؤشـرات  القوائم المالية التقليدية،

  .المالية

                                                           

  .115، ص 2007الدنمارك،  ، من منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في"نظرية المحاسبة"وليد ناجي الحيالى،  1
  .35، ص مرجع سبق ذكره، "تحليل القوائم المالية"طارق عبد العال حماد،  2
  .32-31 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"أسس المحاسبة المالية"رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  3



 الجوانب النظرية للمعلومات المحاسبية وجودتها الفصــل األول

        

53 
 

المعلومـــات التـــي تتضـــمنها التقـــارير الماليـــة ضـــمن المعلومـــات نطـــاق و  مجـــال وفـــي مـــا يلـــي شـــكل يبـــين  

  :المستخدمة في قرارات االستثمار واالئتمان والقرارات المماثلة، كما يلي

  

  المعلومات المستخدمة في قرارات االستثمار واالئتمان: )6-1(الشكل رقم 
  

  كل المعلومات المستخدمة في قرارات االستثمار

  واالئتمان والقرارات المماثلة
  

  المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية
  

معلومات 

  أخرى

  تقارير مالية ذات غرض عام
  

تقارير 

مالية 

  أخرى

  

  

  

  

  

  

  معلومات ملزمة

  

  )د(       

  

معلومات 

  اختيارية

  

  

  

  

  )أ(

  القوائم

  المالية

  

  

  

  

  )ب(

  المالحظات

  على

  القوائم

  المالية

  

  

  )جـ(

  معلومات إضافية

متاحة 

وقت 

  طلبها

  

مرتبطة 

بالقوائم 

المالية 

  والمالحظات

  

  .36مرجع سبق ذكره، ص  ،"تحليل القوائم المالية" طارق عبد العال حماد،: صدرالم

  

تجــــدر المالحظــــة أن التقــــارير الماليــــة بمــــا تحتويــــه مــــن معلومــــات محاســــبية ال تمثــــل المصــــدر الوحيــــد   

مـثال المحللـين المـاليين  –فالعديـد مـن هـؤالء المسـتخدمين الخـارجيين . للمعلومات المتاحة للمستخدمين الخارجيين

 ت عــن الحالــة االقتصــادية العامــةيقومــون بتجميــع معلومــات أخــرى غيــر المعلومــات المحاســبية، مثــل معلومــا –

  1.والقطاع االقتصادي الذي تنتمي إليه المؤسسة المعنية

                                                           

 .32، مرجع سبق ذكره، ص "المحاسبة الماليةأسس "رضوان حلوة حنان، أسامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،  1
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  :والشكل التالي يوضح أهم أنواع التقارير المالية واألطراف المستفيدة منها  

  
  التقارير المالية واألطراف المستفيدة منها: )7-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، مرجع سبق "أسس المحاسبة المالية" سامة الحارس، فوز الدين أبو جاموس،رضوان حلوة حنان، أ: صدرالم

  .33ذكره، ص 

  

I-3-1-2 - خصائص التقارير المالية: 

  1:تتميز التقارير المالية عن غيرها من التقارير األخرى بجملة من الخصائص نوجزها في ما يلي

                                                           

 .31مرجع سبق ذكره، ص ، "تحليل القوائم المالية"طارق عبد العال حماد، : باالعتماد على طالبال 1

  إدارة 

 المؤسسة

بيانات                   

  وتقارير

 إدارية

النظام 

 المحاسبي

تقارير 

 ضريبة

تقارير 

  خاصة

  قوائم 

 مالية

جهات فرض 

 الضرائب

 جهات حكومية

  البنوك

نقابات  مستثمرين مقرضين  عاملين

 ماليةع

بعض الجهات 

  الحكومية
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لومــات التــي تكــون مفيــدة فــي اتخــاذ التقــارير الماليــة ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا ولكنهــا تهــدف إلــى تقــديم المع -أ 

 قرارات األعمال والقرارات االقتصادية؛

أهداف التقارير المالية ليست ثابتة ولكنها تتأثر بالبيئة االقتصادية والقانونية والسياسية واالجتماعية التي تقدم  - ب 

 فيها التقارير؛

 تي يمكن أن توفرها التقارير المالية؛تتأثر األهداف أيضا بالخصائص والقيود المتعلقة بنوعية المعلومات ال -ج 

 تنتج المعلومات غالبا بصورة تقريبية ولكنها ليست دقيقة تماما؛ -د 

 تعكس المعلومات بصورة واضحة االنعكاسات المالية للعمليات واألحداث التي حدثت بالفعل؛ -ه 

ا متخـــذ القـــرارات المعلومــات الـــواردة فــي التقـــارير الماليــة ليســـت ســـوى مصــدر واحـــد للمعلومــات التـــي يحتاجهــ - و 

 المتعلقة بمؤسسات األعمال؛

 هناك تكلفة إلعداد واستخدام المعلومات؛ -ز 

تنشأ أهداف التقارير المالية أساسا من احتياجات المستخدمين الخـارجيين الـذين لهـم سـلطة فـرض المعلومـات  -ح 

 التي يحتاجونها، ولذلك البد أن يستندوا إلى المعلومات التي تقدمها لهم اإلدارة؛

يه أهداف التقارير المالية نحـو المصـلحة العامـة لتخـدم العديـد مـن المسـتخدمين وتمكـنهم مـن تحديـد مـدى توج -ط 

قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية جيدة، ومالءمتها لتخدم قرارات المسـتثمرين والـدائنين كمرجـع يرتكـزون 

 .عليه

I-3-1-3 - أهداف التقارير المالية: 

الماليــة فإنهــا ليســت مقصــورة علــى القــوائم الماليــة فقــط، حيــث تبــين بالنســبة لألهــداف الخاصــة بالتقــارير 

  1:أهداف التقارير المالية أن

التقرير المالي يجب أن يقدم معلومات مفيدة للمستثمرين الحـاليين والمـرتقبين والـدائنين والمسـتخدمين اآلخـرين  -أ 

ء الــذين يكــون لــديهم خلفيــة عــن يجــب أن تكــون المعلومــات مفهومــة لهــؤالوذلــك التخــاذ القــرارات المناســبة، و 

 األعمال واألحداث االقتصادية ويتوافر لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بمثابرة معقولة؛

ــــدائنين  - ب  يجــــب أن تقــــدم التقــــارير الماليــــة المعلومــــات مــــن أجــــل مســــاعدة المســــتثمرين الحــــاليين والمــــرتقبين وال

أكـــد المتعلـــق بالمتحصـــالت النقديـــة المتوقعـــة مـــن والمســـتخدمين اآلخـــرين فـــي تقـــدير مقـــدار وتوقيـــت وعـــدم الت

وألن التدفقات توزيعات األرباح أو الفوائد أو المتحصالت من المبيعات واسترداد األوراق المالية أو القروض، 

                                                           

  .33-32 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"تحليل القوائم المالية"طارق عبد العال حماد،  1
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النقدية الخاصة بالمستثمرين والـدائنين تـرتبط بالتـدفقات النقديـة للمؤسسـة، لـذلك فـإن التقـارير الماليـة يجـب أن 

عـات التـدفقات نين وغيـرهم علـى تقـدير مبـالغ وتوقعلومات الالزمة من اجل مسـاعدة المسـتثمرين والـدائتقدم الم

 النقدية الداخلية الصافية للمؤسسة وعدم التأكد المرتبط بها؛

يجب أن تقدم التقارير المالية المعلومات الالزمة عن المصادر االقتصـادية للمؤسسـة والحقـوق المرتبطـة بهـا،  -ج 

 كاسات المعامالت واألحداث والظروف التي تغير المصادر والمطالبات المرتبطة بها؛وكذلك انع

يســتخدم المســتثمرون والــدائنون التقــارير الماليــة بشــكل واســع، ولكــن األمــر ال يقتصــر علــيهم ولكــن يمتــد إلــى  -د 

 ؛الناصحين والمستشارين الذين يعملون معهم

ــــدائنين عــــن  بــــالرغم مــــن أن قــــرارات االســــتثمار واالئتمــــان تعكــــس -ه  األداء المســــتقبلي توقعــــات المســــتثمرين وال

للمؤسســـة، إال أن تلـــك التوقعـــات تعتمـــد بشـــكل عـــام أو علـــى األقـــل بشـــكل جزئـــي علـــى تقيـــيم األداء الســـابق 

 للمؤسسة؛

تقدم التقارير المالية معلومات عـن المكاسـب ومكوناتهـا، وعـن التـدفقات النقديـة مبوبـة حسـب أنشـطة التشـغيل  - و 

 والتمويل، وكذلك الوضع المالي للمؤسسة؛ واالستثمار

من المتوقع للتقارير المالية أن تقدم معلومات عن األداء المـالي للمؤسسـة أثنـاء فتـرة معينـة وأيضـا عـن كيفيـة  -ز 

 قيام إدارة المؤسسة بمسؤولياتها تجاه المالك؛

ناصــر القــوائم الماليــة بطــرق المتعلقــة بع األخــرىوالمعلومــات  األربــاحوالــدائنون وغيــرهم  المســتثمرونيســتخدم  -ح 

عديدة وذلك من أجل تقييم التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية، وقد يرغبون كذلك على سبيل المثال في تقييم 

أداء اإلدارة والقــدرة الكســبية والتنبــؤ بالمكاســب المتوقعــة وتقــدير المخــاطر، وكــذلك إلعــادة تقيــيم الوضــع ســواء 

، وعلــى الــرغم مــن أن التقــارير الماليــة يجــب أن تقــدم بــؤات أو التقــديرات األوليــةأو رفــض أو تغييــر التن بتأكيــد

 معلومات أساسية لمساعدتهم، إال أنهم يقومون بعمل تقديرات خاصة بهم؛

تعرف اإلدارة الكثير عن المؤسسة من واقع معايشتها اليومية، وما تعلمه اإلدارة أكثر ممـا يعلمـه المسـتثمرون  -ط 

دمين الخارجيين اآلخرين، ولذلك فـإن اإلدارة تسـتطيع أن تزيـد مـن منفعـة المعلومـات الماليـة والدائنين والمستخ

 .عن طريق تحديد األحداث والظروف وشرح تأثيراتها المالية على المؤسسة

I-3-1-4 - أنواع التقارير المالية: 

  1:إن أهم التقارير المالية التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية بالمؤسسة هي

                                                           

  .، بتصرف23-21، مرجع سبق ذكره، ص ص "المالية مبادئ المحاسبة"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته،  1
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 :المالية القوائم -أ 

كمـا تعتبـر ذات فائـدة إلدارة المؤسسـة، ألنهـا توضـح تعتبر القوائم المالية مـن أهـم أنـواع التقـارير الماليـة، 

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن . فشلها فـي اسـتغالل كميـة المـوارد االقتصـادية الموضـوعة تحـت تصـرفها أومدى نجاحها 

ســـبية للجهـــات الخارجيـــة التـــي تهـــتم بأعمـــال المؤسســـة، القـــوائم الماليـــة تمثـــل المصـــدر الرئيســـي للمعلومـــات المحا

وتلخــص القــوائم الماليــة عمليــات المؤسســة عــن فتــرة زمنيــة محــددة عــادة شــهر أو ســنة، كمــا تظهــر القــوائم الماليــة 

المركـز المــالي للمؤسســة فــي وقـت إعــدادها، إضــافة إلــى نتـائج األعمــال التــي أدت إلــى الوصـول إلــى هــذا المركــز 

 .المالي

 :يحات الجبائيةالتصر  - ب 

يتطلـــب القـــانون الجبـــائي الجزائـــري مـــن مختلـــف أنـــواع المؤسســـات موافـــاة المصـــالح الجبائيـــة فـــي مواعيـــد 

محــددة بتصــريحات جبائيــة، ومــن الطبيعــي أن معظــم المعلومــات الالزمــة إلعــداد هــذه التصــريحات يوفرهــا نظــام 

لجبــائي يلــزم بعــض المؤسســات بــاإلبالغ عــن ن القــانون اســبية بالمؤسســة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإالمعلومــات المحا

األربــاح واألتعــاب المدفوعــة لألشــخاص الخاضــعين للضــرائب وذلــك إلحكــام عمليــة حصــر الخاضــعين للضــريبة، 

 .ويوفر نظام المعلومات المحاسبي هذه المعلومات أيضا

 :التقارير اإلدارية -ج 

ت محاســـبية تفصـــيلية لمســـاعدتها فـــي تحتـــاج إدارة المؤسســـة باإلضـــافة إلـــى القـــوائم الماليـــة إلـــى معلومـــا

تخطــيط ورقابــة العمليـــات اليوميــة للمؤسســة، كمـــا تحتــاج اإلدارة أيضــا إلـــى معلومــات ماليــة لمســـاعدتها فــي بنـــاء 

الخطــط طويلــة األجــل واتخــاذ القــرارات الرئيســية مثــل القــرارات المتعلقــة بإضــافة منــتج جديــد إلــى تشــكيلة المنتجــات 

 .و غير ذلك من القراراتالقائمة أو فتح سوق جديد أ

I-3-2- تعريف وأهداف القوائم المالية: 

أحد أهم وأكثر التقـارير الماليـة شـيوعا وانتشـارا بـين مختلـف فئـات مسـتخدمي المعلومـات المحاسـبية، هـي 

القــوائم الماليــة، حيــث يعتمــد عليهــا فــي اتخــاذ الكثيــر مــن القــرارات، كمــا أنهــا قــوائم موحــدة وهــذا علــى األقــل داخــل 

 .الواحدة، فمعظم المؤسسات ملزمة بإعدادها بما يتماشى والنظام المحاسبي السائد بالدولةالدولة 

I-3-2-1 - تعريف القوائم المالية: 

من أهم الوسائل التي يقوم كـل مـن المسـتثمرين والـدائنين مـن خاللهـا بتقـدير احتمـال أن تـتمكن المؤسسـة 

وتعنــي كلمــة قائمــة فــي مفهومهــا العــام . ليــة للمؤسســةمــن ســداد هــذه القــيم النقديــة بدراســة، تحليــل وفهــم القــوائم الما
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وبذلك تمثل القوائم الماليـة إعـالن يعتقـد . تم اإلشارة إليه فيه اإعالم يتعلق بشيء محدد يعتقد من يقدمه بصحة م

 وعنـدما يعـد المحاسـبون القـوائم الماليـة، فـإنهم يصـفون. ويتم توصيله باستخدام القيم النقدية مثـل الـدوالر. بصحته

  1.خصائص المؤسسة وفقا للنواحي المالية والتي يعتقدون أنها تعبر بعدالة عن أنشطة المؤسسة المالية

وســيلة لنقــل صــورة مجمعــة عــن المركــز المــالي ومركــز الربحيــة " :علــى أنهــا أيضــا تعــرف القــوائم الماليــةو 

  .2"ت النهائية للعملية المحاسبيةوتعتبر القوائم المالية المخرجا. وكذلك المركز النقدي في المشروع أو خارجه

فــالقوائم الماليــة تتكــون مــن مجموعــة كاملــة مــن الوثــائق المحاســبية والماليــة التــي تســمح بإعطــاء صــورة 

  3.صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة

I-3-2-2 - أهداف القوائم المالية: 

الماليـــة، أن القـــوائم حســـبما ورد فـــي اإلطـــار الـــذي أعدتـــه لجنـــة معـــايير المحاســـبة الدوليـــة إلعـــداد القـــوائم 

الماليــة تهــدف إلــى تــوفير معلومــات حــول المركــز المــالي، واألداء والتغيــرات فــي المركــز المــالي للمؤسســة وتكــون 

  .مفيدة لمستخدمين متنوعين في صنع القرارات اإلدارية

دى غالبيــة قــراء كمــا ورد أيضــا فــي نفــس اإلطــار مــا يفيــد أن القــوائم الماليــة المعــدة لــذلك تلبــي حاجــة المعلومــات لــ

القــوائم الماليــة، ولكنهــا ال تــوفر كافــة المعلومــات الضــرورية لقـــراء القــوائم الماليــة مــن أجــل مســاعدتهم فــي اتخـــاذ 

  4.قراراتهم االقتصادية ألنها تعكس اآلثار المالية لألحداث السابقة وال توفر معلومات غير مالية

  5:مالية إلى تحقيقها في الوقت الحاضر في ما يليويمكن أن نلخص أهم األهداف التي تسعى القوائم ال  

توفر القوائم الماليـة للمؤسسـة المعلومـات المالئمـة للمسـتثمرين الحـاليين والمحتملـين والـدائنين وذلـك ينبغي أن  -أ 

الســتخدامها فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة المتعلقــة باالســتثمار أو اإلقــراض، وذلــك فــي ضــوء القيــود المفروضــة 

 نومــن الضــروري أن تكــون القــوائم الماليــة مفهومــة بالنســبة للمســتثمرين والــدائنين الــذي. بة الماليــةعلـى المحاســ

والـذين يكــون لـديهم الرغبـة فــي يكـون لـديهم إلمامـا معقــوال باألنشـطة االقتصـادية والتجاريــة والمحاسـبة الماليـة، 

 قت المطلوبين لدراسة تلك القوائم؛بذل الجهد واستنفاد الو 

                                                           

  .61، مرجع سبق ذكره ص "المحاسبة أساس لقرارات األعمال"روبرت ميجز، سوزان هاكا، جان وليامز، مارك بيتز،  1
 .43، مرجع سبق ذكره، ص "مبادئ المحاسبة المالية"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته،  2

3 Obert Ropert, "Pratique des normes IAS/IFRS", Edition dunod paris, France, 2004, p54, adapté. 
  .273، مرجع سبق ذكره، ص "المحاسبة الدولية ومعاييرها"حسين القاضي، مأمون حمدان،  4
 .42-41 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"مبادئ المحاسبة المالية"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته،  5
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ي أن تــوفر القـــوائم الماليــة للمؤسســة المعلومـــات التــي تســاعد المســـتثمرين والــدائنين علــى تقـــدير مــن الضــرور  - ب 

وما يحتمل تحصيله من بيع أو استدعاء أو الموزعة والفوائد،  باألرباحاالحتماالت والتوقعات النقدية المتعلقة 

ة المؤسسـة فـي الحصـول علـى نقديـة مقـدر ) 1: (المالية أو القروض وتتأثر تلك التوقعات بـاآلتي األوراقسداد 

وأنشطته المالية األخرى، ومقـدرة المؤسسـة فـي الحصـول علـى إعـادة اسـتثمار مـوارده  إيراداتهكافية من خالل 

توقعات المستثمرين والدائنين حول هذه المقدرة بشكل عـام ) 2( .المكتسبة، وسداد أرباح نقدية وفوائد بعد ذلك

لـــألوراق الماليـــة الخاصـــة بالمؤسســـة بالنســـبة لغيرهـــا مـــن أوراق المؤسســـات  والتـــي تـــؤثر علـــى القـــيم الســـوقية

وبنــاء عليــه ينبغــي أن تــوفر المحاســبة الماليــة والقــوائم الماليــة المعلومــات التــي تســاعد المســتثمرين . األخــرى

 ختلفة؛والدائنين للحكم على احتماالت الحصول على تدفقات نقدية من خالل اإليرادات واألنشطة المالية الم

ينبغي أن توفر القوائم المالية المعلومات المتعلقة بالموارد االقتصـادية للمؤسسـة والتـي يكـون مـن المحتمـل أن  -ج 

يترتب عليها تدفقات نقدية واردة، كما ينبغي أن توضح تلك القوائم التزامـات المؤسسـة المتعلقـة بتحويـل مـوارد 

ومـن الضـروري . ات نقديـة محتمـل خروجهـا مـن المؤسسـةمعينة إلى موارد أخـرى والتـي قـد يترتـب عليهـا تـدفق

أن تفصح تلك القوائم عن إيرادات المؤسسة، والتي تمثل نتـائج عملياتـه وغيرهـا مـن األحـداث والظـروف التـي 

وطالمــا أن هــذه المعلومــات تعتبــر فـي غايــة األهميــة لتحديــد قــدرة المؤسســة علــى توزيــع . تـؤثر علــى المؤسســة

فوائـد وغيرهـا مـن االلتزامـات عنـدما يحـل ميعـاد اسـتحقاقها، فإنهـا ينبغـي أن تكـون جـوهر أرباح نقدية وسداد ال

 .المحاسبة المالية ومحل االهتمام الرئيسي عند إعداد القوائم المالية

I-3-3- المعتمدة ضمن النظام المحاسبي المالي الجزائري وملحقاتها أنواع القوائم المالية "SCF"*: 

، تكـــون قـــد واكبـــت التطـــورات والتغييـــرات التـــي شـــهدتها "SCF"ســـبي المـــالي بتبنـــي الجزائـــر للنظـــام المحا

المحاسبة على المستوى العالمي، حيث يساير هذا النظام المحاسبي المالي الجديد معايير المحاسبة الدولية، ففـي 

  1:هذا اإلطار يتميز النظام المحاسبي المالي بأربعة استحداثات أساسية جديدة

ي الذي يقرب تطبيقنا المحاسبي للتطبيق العالمي والذي يسمح للمحاسـبة بالسـير مـع قاعـدة اعتماد الحل الدول -أ 

 تصورية ومبادئ أكثر تكيف مع االقتصاد الجديد وٕانتاج معلومة مفصلة؛

                                                           
* Système de comptabilité financière. 

تتضــمن أول  2009أكتـوبر  29المؤرخـة فــي  02: المجلـس الـوطني للمحاســبة، التعليمـة الوزاريــة رقـمالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيــة الشـعبية، وزارة الماليــة،  1

  .2، ص 2010المحاسبي المالي تطبيق للنظام 
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تقييمهـا وٕاعـداد إيضاح المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير التطبيق المحاسبي ال سيما تسـجيل المعـامالت،  - ب 

بالمعالجة اليدوية في القواعد وكذا تسهيل ، والذي يحد من مخاطر التدخل اإلرادي والالإرادي الكشوف المالية

 فحص الحسابات؛

التكفــل باحتياجــات المســتثمرين، الحاليــة أو المحتملــة، الــذين يملكــون معلومــة ماليــة عــن المؤسســات علــى حــد  -ج 

 اتخاذ القرار؛سواء منسقة، قابلة للقراءة وتسمح بالمقارنة و 

 .انية الكيانات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي قائم على محاسبة مبسطةإمك -د 

تقـدم مـن خاللهـا حوصـلة نشـاط المؤسسـة فـي شـكل وثـائق تعتبر القـوائم الماليـة العناصـر األساسـية التـي 

 1.تقدم في نهاية كل دورة محاسبية ، باإلضافة إلى الجداول الملحقة واإليضاحات)قوائم مالية( شاملة

I-3-3-1 - لقوائم المالية حسب النظام المحاسبي الماليأنواع ا: 

: كــل كيــان يــدخل فــي مجــال تطبيــق هــذا النظــام المحاســبي يتــولى ســنويا إعــداد قــوائم ماليــة تشــتمل علــى

  2.ميزانية، حساب نتائج، جدول سيولة الخزينة وجدول تغير األموال الخاصة

 :)قائمة المركز المالي( الميزانية -أ 

ـــة عناصـــر األصـــ ـــة تصـــف الميزاني ول وعناصـــر الخصـــوم، وتحتـــوي علـــى عمـــودين، األول للســـنة الجاري

، وتتضــــمن العناصــــر المرتبطــــة بتقيــــيم الوضــــعية الماليــــة )يحتــــوي علــــى األرصــــدة فقــــط(والثــــاني للســــنة الســــابقة 

  4:بحيث تبرز كحد أدنى البنود التالية في حالة وجود عمليات متعلقة بها، 3للمؤسسة

 :جانب األصول -

o وية؛التثبيتات المعن 

o التثبيتات العينية؛ 

o االهتالكات؛ 

o المساهمات؛ 

o األصول المالية؛ 

                                                           

 .78، ص 2009، الجزء الثاني، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر، "الدوليةمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية "شعيب شنوف،  1

 .22ص  ،19العدد  ،2009،  ، الجريدة الرسمية26/07/2008القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  2

، مـذكرة ماجسـتير تخصـص محاسـبة، جامعـة الحـاج "محاسبة الدولية فـي الجزائـرتقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق معايير ال"حكيمة مناعي،  3

 .187، ص 2008/2009الجزائر، ، لخضر، باتنة

 .23مرجع سبق ذكره، ص ، 26/07/2008القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  4
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o المخزونات؛ 

o  ؛)مع تمييز الضرائب المؤجلة(أصول الضريبة 

o ؛)أعباء مثبتة مسبقا(الزبائن، والمدينين اآلخرين واألصول األخرى المماثلة 

o خزينة األموال االيجابية وما يعادلها. 

 :جانب الخصوم -

o  قبل عمليات التوزيع المقدرة أو المقترحة عقب تاريخ اإلقفال، مع تمييز رأس رؤوس األموال الخاصة

 ، واالحتياطات والنتيجة الصافية للسنة المالية والعناصر األخرى؛)في حالة شركات(المال الصادر 

o الخصوم غير الجارية التي تتضمن فائدة؛ 

o الموردون والدائنون اآلخرون؛ 

o  ؛)المؤجلة مع تمييز الضرائب(خصوم الضريبة 

o  ؛)منتوجات مثبتة مسبقا(المرصودات لألعباء وللخصوم المماثلة 

o خزينة األموال السلبية وما يعادلها. 

 :)قائمة الدخل( حساب النتائج - ب 

، كمـــا ال يأخـــذ فـــي هـــو بيـــان ملخـــص لألعبـــاء والنـــواتج المحققـــة مـــن قبـــل المؤسســـة خـــالل الســـنة الماليـــة

  ).سواء كانت ربح أو خسارة(سحب، ويبين النتيجة الصافية للسنة المالية الحساب ال تاريخ التحصيل وال تاريخ ال

  1:المعلومات الدنيا التي يحتويها حساب النتائج هي كالتالي

o الهــــامش : تحليــــل األعبــــاء حســــب طبيعتهــــا، الــــذي يســــمح بتحديــــد مجــــاميع التســــيير الرئيســــية اآلتيــــة

 غالل؛اإلجمالي، القيمة المضافة، الفائض اإلجمالي عن االست

o نواتج األنشطة العادية؛ 

o النواتج واألعباء المالية؛ 

o أعباء المستخدمين؛ 

o الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة؛ 

                                                           

  .25-24 ص مرجع سبق ذكره، ص، 26/07/2008في  القرار المؤرخالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1



 الجوانب النظرية للمعلومات المحاسبية وجودتها الفصــل األول

        

62 
 

o المخصصات لالهتالكات وخسائر القيمة التي تخص التثبيتات العينية؛ 

o المخصصات لالهتالك وخسائر القيمة التي تخص التثبيتات المعنوية؛ 

o نتيجة األنشطة العادية؛ 

o  ؛)النواتج واألعباء(العناصر غير العادية 

o النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع؛ 

o النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إلى شركات المساهمة.  

تهدف هذه القائمة إلى تزويد المهتمين بالقوائم المالية بما يمكـنهم مـن معرفـة الكفـاءة االقتصـادية للوحـدة، 

التأكــد المصــاحبة للتــدفقات النقديــة فــي  عــدم ي تســاعدهم علــى التنبــؤ بمقــدار وتوقيــت ودرجــةوكــذا المعلومــات التــ

 1.المستقبل

  :)التدفقات النقدية قائمة(جدول سيولة الخزينة  -ج 

  2:ترتكز قائمة التدفقات النقدية على أمرين هما

  .أنها تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة: األول

  :أنه يتم تبويب القائمة إلى ثالث أقسام رئيسية هي: نيالثا

  .أنشطة التشغيل، أنشطة االستثمار، أنشطة التمويل

  3:تتمثل التدفقات النقدية في التدفقات النقدية التالية

o  األنشـطة التــي تتولـد عنهــا منتوجــات وغيرهـا مــن األنشــطة (التـدفقات التــي تولـدها األنشــطة العملياتيــة

 ؛)ال باالستثمار وال بالتمويلغير المرتبطة 

o  وتحصـيل ألمـوال . عمليـات سـحب أمـوال عـن اقتنـاء(التدفقات المالية التـي تولـدها أنشـطة االسـتثمار

 ؛)عن بيع أصول طويلة األجل

o  أنشــطة تكــون نتيجتهــا تغييــر حجــم وبنيــة األمــوال الخاصــة أو (التــدفقات الناشــئة عــن أنشــطة تمويــل

 ؛)القروض

                                                           

، مـذكرة ماجسـتير فـي علـوم التسـيير تخصـص محاسـبة، "تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائريـة وفـق معـايير المحاسـبة الدوليـة"شناي عبد الكريم،  1

 .50، ص 2008/2009الجزائر، ، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 .74، مرجع سبق ذكره، ص "ليل القوائم الماليةتح"طارق عبد العال حماد،  2

  .26مرجع سبق ذكره، ص  ،26/07/2008القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  3
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o ة من فوائد وحصص أسهم تقدم كال على حدة وترتب بصورة دائمة من سنة مالية تدفقات أموال متأتي

 .إلى سنة مالية أخرى في األنشطة العملياتية لالستثمار أو التمويل

تسمح قائمة التدفقات النقدية لمستعملي القوائم المالية بتقييم األصـول الصـافية للمؤسسـة، وهيكلهـا المـالي 

  1.على الوفاءبما فيها النقدية وقدرتها 

 :جدول تغير األموال الخاصة -د 

يشكل جدول تغير األموال الخاصة تحليال للحركات التـي أثـرت فـي كـل فصـل مـن الفصـول التـي تتشـكل 

منهــا رؤوس األمــوال الخاصــة للكيــان خــالل الســنة الماليــة، والمعلومــات الــدنيا المطلــوب تقــديمها فــي هــذا الجــدول 

  2:كات المتعلقة بما يلير تخص الح

o النتيجة الصافية للسنة المالية؛ 

o تغييرات الطريقة المحاسبية وتصحيحات األخطاء المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس أموال؛ 

o  المنتوجـــات واألعبـــاء األخـــرى المســـجلة مباشـــرة فـــي رؤوس األمـــوال الخاصـــة ضـــمن إطـــار تصـــحيح

 أخطاء هامة؛

o  ؛...)االرتفاع، االنخفاض، التسديد(عمليات الرسملة 

o لنتيجة والتخصيصات المقررة خالل السنة الماليةتوزيع ا. 

I-3-3-2 - ملحق القوائم المالية: 

يــوفر الملحـــق معلومـــات إضــافية عـــن الوضـــع المــالي للمؤسســـة وذلـــك ألنــه ال يمكـــن أن تتضـــمن القـــوائم 

  3.المالية كل المعلومات الالزمة

المعلومــات تكتســي متــى كانــت هــذه  يتضــمن ملحــق القــوائم الماليــة علــى معلومــات تخــص النقــاط التاليــة

  4:طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة في القوائم المالية

o المطابقــــة للمعــــايير ( القواعــــد والطــــرق المحاســــبية المعتمــــدة لمســــك المحاســــبة وٕاعــــداد القــــوائم الماليــــة

 ؛)موضحة وكل مخالفة لها مفسرة ومبررة

o لية األساسية السالفة الذكر؛مكمالت اإلعالم الضرورية لفهم أحسن للقوائم الما 

                                                           
1 Catherine Maillet, Anne Le Manh, "NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS/IFRS"  
Edition BERTI, Alger, 2006, p 22. 

 .27-26 ص مرجع سبق ذكره، ص ،26/07/2008القرار المؤرخ في هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجم 2

 .79، مرجع سبق ذكره، ص "تحليل القوائم المالية"طارق عبد العال حماد،  3

 .27مرجع سبق ذكره، ص  ،26/07/2008القرار المؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  4
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o  المعلومــات التــي تخــص الكيانــات المشــاركة، والمؤسســات المشــتركة، والفــروع أو الشــركة األم، وكــذلك

، حجـم ملـةاطبيعة العالقـات، نمـط المع: المعامالت التي عند االقتضاء مع هذه الكيانات أو مسيريها

 المعامالت؛ومبلغ المعامالت، سياسة تحديد األسعار التي تخص هذه 

o  ذات الطابع العام أو التي تعني بعض العمليات الخاصة الضرورية للحصول على صورة المعلومات

 .وفية
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  :الفصل األول ةخالص
  

تلعب المحاسبة دورا مهما وخاصة في ما يتعلق بتوفير المعلومات المحاسبية لمختلف متخذي القرار مـن 

اسبية، وكما رأينا من خالل هذا الفصل فالبد أن تتوفر في هذه المعلومات خصائص نظام المعلومات المح لخال

أساسية تتمثل في المالءمـة، والتـي تعنـي توافـق المعلومـات المحاسـبية مـع احتياجـات الطـالبين لهـا والقـرارات التـي 

المعلومـات المحاسـبية هم بصدد اتخاذها، إضافة إلى خاصـية أساسـية أخـرى، وهـي الموثوقيـة، والتـي بـدونها تفقـد 

  .مصداقيتها وال يمكن االعتماد عليها، ألنها ال تعبر عن حقائق واقعية عملية

، فهناك خصائص ثانوية ال تقل أهمية عن سـابقتيها، حيـث األساسيتينإلى هذين الخاصيتين  ضافةباإلو 

دام نفـس األسـاليب المحاسـبية تزيد في جودة وكمال المعلومات المحاسبية، وهي القابليـة للمقارنـة، أي يجـب اسـتخ

المعلومات المحاسبية، ومن الخصائص الثانوية كذلك ضرورة الثبات في تطبيـق نفـس  إعدادفي  إتباعهاالتي يتم 

المحاســبية مــن ســنة إلــى أخــرى، وعــدم تغييرهــا إال للضــرورة الملحــة، كمــا يجــب أن  واإلجــراءاتالفــروض والطــرق 

الشــمول لجميــع نــواحي النشــاط الممــارس مــن قبــل المؤسســة ألنهــا بــدون  المحاســبية خاصــيةتتــوفر فــي المعلومــات 

  .ذلك لن تكون ذات فائدة كبيرة، وال يمكن أن يعتمد عليها في اتخاذ كل القرارات

وال  إنتاجهـاومع هذا فتـوفر كـل هـذه الخصـائص فـي المعلومـات المحاسـبية ال يكفـي لتحقيـق الغـرض مـن 

تخدميها قـدرة علـى فهمهـا، وهـي خاصـية مرتبطـة بمسـتخدمي هـذا النـوع مـن ، إذا لـم تتـوفر فـي مسـامعنى لوجودهـ

  .ذاتها المعلومات ال بالمعلومات

ومن أشكال المعلومات المحاسبية الشائعة والمتداولة والمفهومة لـدى معظـم مسـتخدميها، التقـارير والقـوائم 

  .على شكلها ومضمونهاالمالية، وهي نماذج نمطية متعارف ومتفق 
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  تمهـــيد

  

مــن أدوات ووســائل الــتحكم فــي االقتصــاد ألي دولــة، الجبايــة، كمــا تعــد بالنســبة للكثيــر مــن الــدول المــورد 

، واإلجــراءاتخزينتهــا العموميــة، وتمثــل الجبايــة بمختلــف عناصــرها نظــام متكامــل مــن الطــرق  إليــراداتاألساســي 

ادية ومالية محددة، من خالل فرض جملـة مـن اقتص وهي كذلك سلطة بيد الدولة تسيرها وتوجهها وفق مقتضيات

  .الضرائب والرسوم بقواعد وأسس معينة

ونظــرا لعــدة أســباب فــإن الكثيــر مــن المكلفــين بالضــريبة ال يرحبــون بفــرض هــذه األخيــرة علــيهم، وهــذا مــا 

وف نطلـق للتهـرب مـن دفعهـا جزئيـا أو كليـا، وهـو مـا سـ وغيـر قانونيـة قانونيـةطرق وأساليب  إتباعإلى يؤدي بهم 

  .عليه في هذا الفصل من البحث بالتهرب الجبائي

ولمجابهة مثل هذه الظواهر، فإن المشرع الجبائي أنشـأ مجموعـة مـن المصـالح الجبائيـة تقـوم بالعديـد مـن 

كأداة قانونية مهمتها التحقيـق فـي مـدى صـدقية التصـريحات  وعلى رأسها الرقابة الجبائية، اإلطاراألدوار في هذا 

  .وما تتضمنه من معلومات محاسبية الجبائية

ومن هذا الدور الالمباشر، أخذ موضوع هذا البحث، لتوضيح األدوار األخرى الخفية للرقابة الجبائية من 

  .خالل الطرق التي تتبعها هذه األخيرة في عملية الرقابة، وعلى رأسها التحقيق في المعلومات المحاسبية

  :الثالثة التالية المباحثالبحث إلى ومن هذا المنطلق قسم هذا الفصل من 

II-1- الجباية، التهرب الجبائي، الرقابة الجبائية: عموميات حول. 

II-2- الهياكل التنظيمية لمصالح الرقابة الجبائية وطنيا ومحليا. 

II-3- طرق الرقابة الجبائية المساهمة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية. 
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II-1- الرقابة الجبائيةالجباية، التهرب الجبائي، : حول عموميات: 

سنتناول فيما يلي عموميات حول كل من الجباية وأهم العناصر األساسية التي تدخل فيها، كما سنتناول 

بعــض المفــاهيم المتعلقـــة بــالتهرب الجبــائي، وفـــي نهايــة هــذا المبحـــث ســنتناول الرقابــة الجبائيـــة وبعــض المفـــاهيم 

  .المرتبطة بها

II-1-1- يةالجبا حول عموميات: 

توضـيح وشـرح بعـض  الجباية عدة عناصر ترتبط به بشكل أو بآخر، وسنحاول في مـا يلـييشمل مفهوم 

أهم هذه العناصر، من خالل التطرق لتعريف كل من الرسم، الضريبة والجباية، وأهم العناصر المرتبطة بحسـاب 

 .هذه األخيرة

II-1-1-1 - تعريفات خاصة بالجباية: 

 االقتصـاديةئب والرسـوم تغطـي جميـع النـواحي مـن الضـرادولـة تشـكيالت متنوعـة  أي تتضمن الجباية في

، ويتحــدد نــوع وعــدد الضــرائب والرســوم المفروضــة وفقــا للسياســة االقتصــادية والماليــة المنتهجــة مــن طــرف للدولــة

 .الدولة، وفي ما يأتي سنتعرض بالتعريف لكل من الرسم، الضريبة والجباية

 :تعريف الرسم - أ 

نفـــرد الدولـــة تممـــن يكـــون فـــي حاجـــة إلـــى خدمـــة خاصـــة،  الرســـوم هـــي مـــورد مـــالي تحصـــل عليـــه الدولـــة"

بأدائها، كالرسوم القضائية التي يدفعها من يطلب من الدولة إظهار حقه عن طريق القضاء، ورسوم تسيير سـيارة 

  .1"لمن يطلب من الدولة االنتفاع بتسيير سيارته بالطرق العامة

إلى الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام جبرا مبلغ من النقود يدفعه الفرد : "كما تم تعريفه على أنه

  .2"مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له، يترتب عليها نفع خاص إلى جانب نفع عام

  :ومن خالل التعريفين السابقين يمكن استخالص خصائص الرسم على النحو التالي

 يكون في شكل مبلغ من النقود؛ -1

ائر العامــة كالبلــديات وغيرهــا مــن اإلدارات الحكوميــة بشــكل اختيــاري يــدفع إلــى الدولــة أو غيرهــا مــن الــدو  -2

 مبدئيا؛

 يفرض جبرا مقابل انتفاع الشخص بخدمة معينة؛ -3

                                                           
 .39، ص 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "المالية العامة"حسين مصطفى حسين،  1

  .140، ص 1994، الجزء األول، جامعة حلب، سوريا، "مبادئ المالية العامة"فرهود محمد سعيد،  2
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 .يحقق الرسم نفعا خاصا مباشرا إلى جانب نفع عام غير مباشر -4

 :تعريف الضريبة - ب 

سـب اتجاهاتـه صيغت العديد من التعاريف حول الضريبة من طـرف البـاحثين والمختصـين، كـل عرفهـا ح

  :جيته، وفي ما يلي بعض من تلك التعاريفيوايدول

بشـكل نقديـة تفـرض مـن قبـل السـلطة علـى المكلفـين بهـا حسـب قـدرتهم التسـاهمية الضريبة هي مسـاهمة "

  .1"نهائي ودون مقابل محدد، من أجل تحقيق األهداف المحددة من طرف السلطة العمومية

ـــ ـــى يفـــرض نقـــدي أداء" : ى أنهـــاووفـــق تعريـــف آخـــر تـــم تعريـــف الضـــريبة عل  الطبيعيـــين األشـــخاص عل

 االقتصـادية األهـداف وتحقيـق العموميـة األعباء لتغطية ،محدد مقابل وبدون الضريبية، قدراتهم حسب والمعنونين

  .2"العمومية السلطة قبل من المسطرة واالجتماعية

 الهيئـات إحـدى أو( الدولـة إلـى بـًرً◌اج ،)الممـول أو( الفـرد نقديـة يـدفعها فريضة" كما عرفها البعض بأنها

 خـاص نفـع يعـود عليـة أن دون العامـة، واألعباء التكاليف في تحمل منه مساهمة نهائية، ، بصفة)المحلية العامة

  .3"الدفع هذا مقابل

  4:يمكن استخالص خصائص الضريبة على النحو التالي الذكر من التعاريف السابقة

 ؛حيث ال يجوز أداؤها في صورة خدمات شخصية أو عينية ،يةالضريبة تؤدى للدولة في صورة نقد -1

  ؛ز فرض ضريبة إال بقانون أو مرسومال يجو  -2

تفرض الضريبة وتدفع جبرًا وبصفة نهائية إذ ال يجوز للمكلف أن يتنصل عن دفعها للدولة بغض النظـر  -3

 ؛عن استعداده أو رغبته في الدفع إال إذا كان معفي عنها بمقتضى النظام

فعها حـق اسـترداد مـا دفعــه اريبة يؤديهـا المكلـف للدولـة بـدون أن يسـتعيدها مـرة أخـرى أي لـيس لـدإن الضـ -4

 ؛فوائد ألنه يدفعها مساهمة منه في النفقات العامة التي تقوم بها الدولة اوال أن يتقاضى عليه

                                                           
1 Pierre Beltrame,  "La fiscalité en France" , Hachette Livre, 6éme édition, Paris, France, 1998, p12. 
2 Emmanuel Disle et autres, "Gestion fiscale", Tome 1, dunod, Paris, France, 2005, P: 2. 

  .131، ص 2007 القاهرة، مصر، العربية، النهضة دار ،"العامة المالية علم" الصعيدي، اهللا عبد 3
  :باالعتماد على المراجع التالية البالط 4

 .20ص  ،1987 الجزائر، والنشر، للطباعة الشهاب دار ،"األعمال رقم على للرسوم األساسية المبادئ" جفال، محمد -

 .116 ص ،2000 اإلسكندرية، مصر، للكتاب، اإلسكندرية مركز ،"العامة المالية مبادئ" دراز، المجيد عبد حامد -

  .92 ص ،2003 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار ،"العامة المالية دراسة في ةمساهم" يحياوي، أعمر -
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دفعـه وهـذا علـى مـا تـم , إن الضريبة يؤديها المكلف للدولة بدون أن يتوقع أن يحصل علـى مقابـل مباشـر -5

 ؛يميزها عن الرسم

وظيفة (تلعب الضرائب، زيادة على دورها في تمويل الخزينة العمومية، دورا مهما في تحفيز االستثمارات  -6

  1.)وظيفة اجتماعية(وفي إعادة توزيع الدخل الوطني ) اقتصادية

 :تعريف الجباية - ج 

 والرسـوم، الضـرائب، والتـي تضـم الدولـة طـرف من المفروضة اإلجبارية االقتطاعات هي مجموع الجباية"

  .2"االجتماعية والمساهمات اإلتاوات

من هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجباية أوسع من مفهومي كـل مـن الضـرائب والرسـوم، فالجبايـة ووفـق 

  .التعريف السابق تتضمن الضرائب والرسوم إضافة إلى اإلتاوات والمساهمات االجتماعية

، وألن الضــريبة ال ن الجبايــة مــن حيــث حجــم المــداخيل ومجــال فرضــهاوتأخــذ الضــرائب حصــة األســد مــ

يـــؤدي يتلقاهــا المكلـــف نظيـــر دفعــه إياهـــا كمــا هـــو الشـــأن بالنســبة للرســـم،  )منفعـــة خاصـــة( تــرتبط بخدمـــة مباشــرة

إلــى التهــرب وٕاتبــاع الطــرق واألســاليب التــي تحــول دون  )األشــخاص الطبيعيــين والمعنــويين( بــالمكلفين الخاضــعين

  .الكفيلة بمحاربة مثل هذه الظواهر، ومن أهمها الرقابة الجبائيةهم للضرائب، لهذا تسن التشريعات واآلليات دفع

II-1-1-2 - لضريبةا وتحصيل تقديرالعناصر المرتبطة ب: 

إن فــرض وتحصــيل الضــرائب مــن المكلفــين الخاضــعين يــتم وفــق عــدة طــرق وآليــات ومراحــل، وهــذا راجــع 

تنوع المـداخيل المحققـة مـن قبـل األشـخاص الخاضـعين، وعليـه كـل نـوع مـن إلى تنوع الضرائب المفروضة بسبب 

، )رقـم األعمـال، الـربحالـدخل، : مثـل(معـين وانطالقـا مـن وعـاء معـين ) نسـبة(أنواع الضرائب يحسب وفـق معـدل 

  :ويمكن تلخيص هذه العناصر المرتبطة بتقدير وتحصيل الضرائب على النحو التالي

  

  

  

  

                                                           
  .183، ص 2005، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، "اقتصاديات المالية العامة"محمد عباس محرزي،  1
 .217، ص 2003ر والتوزيع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنش"اقتصاديات الجباية والضرائب"محمد عباس محرزي،  2
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 :وعاء الضريبة - أ 

سـواء كــان شخصــا طبيعيــا أو ليــه الضــريبة أو مـن يتحمــل الضــريبة بوعــاء الضــريبة مـن تفــرض عيقصـد "

  .1"معنويا

  :يتضمن وعاء الضريبة عنصرين مهمين هما اختيار، وتقدير المادة الخاضعة للضريبة

 :اختيار المادة الخاضعة للضريبة )1

 أو نشاطا تصرفا أو ماال الضريبة موضوع يكون وقد الضريبة، محل أو موضوع اختيار به ونعني

 الشخصي المركز ومصدره، الدخل وفي هذا اإلطار يأخذ بعين االعتبار حجم. 2شخصا حتى أو معينا،

  3.والمالي العائلي المركز االجتماعي، :مثل بالضريبة للمكلف الشخصية والظروف

 :تقدير المادة الخاضعة للضريبة )2

طريقــة التصــريح المقــدم مــن : منهــا مــا هــو مباشــر مثــليــتم تقــدير المــادة الخاضــعة للضــريبة بعــدة طــرق، 

ومــا هــو غيــر مباشــر مــن خــالل االعتمــاد علــى المظــاهر الخارجيــة والتقــدير . طــرف المكلــف نفســه أو قبــل الغيــر

  *.الجزافي

 ):معدل الضريبة(سعر الضريبة  - ب 

 مقــدارها هــو يأ لوعائهــا، المكونــة المــادة مــن والقــدر الضــريبة مقــدار بــين يقصــد بســعر الضــريبة النســبة

 .4وعائها أو محلها قيمة إلى منسوبا

  

                                                           
، مــذكرة ماجســتير فــي علــوم التســيير فــرع إســتراتيجية "دور االمتيــازات الضــريبية فــي دعــم القــدرة التنافســية للمؤسســة االقتصــادية الجزائريــة"يحيــى لخضــر،  1

  .10، ص 2006/2007السوق في ظل اقتصاد تنافسي، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، 
 .134ص  ،2003 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات "العامة المالية" ناشد، عدلي وزيس 2

  .150، مرجع سبق ذكره، ص "اقتصاديات الجباية والضرائب"محمد عباس محرزي،  3
  :لمزيد من التفصيل أنظر *

 .33، ص 2005 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"المؤسسات جباية" بوزيدة، حميد -

 .129 ، ص2003 األردن، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة ودار الدولية العلمية الدار ،"المالي والتشريع ةالعام المالية" ذنيبات، جمال محمد -

  .188ص  ،2000 اإلسكندرية، مصر، للكتاب، اإلسكندرية مركز ،"العامة المالية مبادئ" دراز، المجيد عبد حامد -
 القـاهرة، مصـر، والنشـر، للطباعـة العربيـة النهضـة دار ،"العـام لالقتصـاد المـالي الفـن أصـول لدراسـة مـدخل العامـة، الماليـة سياتأسا" حشيش، أحمد عادل 4

  .170ص  ، 1992
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 تحقيق إلى دوما الدولة تسعى حيث لها الخاضعة والمادة مبلغ الضريبة بين النسبة وبتعبير آخر هي

 في يؤدي بل الضريبية، الحصيلة ارتفاع إلى بالضرورة يؤدي ال الضريبة سعر للضرائب، فارتفاع األمثل المعدل

 تحاول أن الدولة على يجب السبب لهذا لها، األمثل المعدل تجاوز إذا خاصة نخفاضها،ا األحيان إلى معظم

 الضريبة، سعر لتحديد طريقتان وهناك .الضريبية حصيلتها تعظيم لها يضمن الذي األمثل السعر دائما اختيار

 الضريبة، وعاء بتغير يتغير ال ثابتا يبقى الذي بأنه السعر ويعرف الضريبة لسعر النسبي التحديد هي األولى

 للضريبة، الخاضعة المادة بازدياد يزداد الذي السعر للضريبة وهو التصاعدي التحديد هي الثانية والطريقة

  1.بانخفاضها ينخفض أي والعكس،

بشــكل عــام فــإن معــدل الضــريبة يتحــدد مــن قبــل الســلطات العامــة بنــاء علــى احتياجاتهــا مــن أجــل تغطيــة 

  2.لة تحدد أوال نفقاتها ثم تعمل بعد ذلك على تأمين اإليرادات الضروريةوخاصة أن الدو . أعبائها

 :تحصيل الضريبة - ج 

 ذمة من الضريبة نقل دين إلى تؤدي التي واإلجراءات العمليات من مجموعة الضريبة بتحصيل يقصد

  3.طاراإل هذا والضريبة المطبقة في القانونية للقواعد وفقا العمومية الخزينة إلى بالضريبة المكلف

تـــتم هـــذه المرحلـــة وفـــق عـــدة إجـــراءات وعمليـــات يـــتم مـــن خاللهـــا جمـــع مبـــالغ الضـــرائب المســـتحقة علـــى 

ويـتم تحصـيل . في مواعيد مناسبة ومحـددة المكلفين بتسديدها من قبل مصالح الضرائب لصالح الخزينة العمومية

  *:الضرائب بعدة طرق منها

 طريقة التسديد المباشر من قبل المكلف نفسه؛ -1

 طريقة التسديد لمبلغ الضريبة التقديري على أقساط مسبقا؛ -2

 .طريقة االقتطاع من المصدر -3

  

  

 

                                                           
معــة محمــد ، مــذكرة ماجســتير فــي العلــوم التجاريــة فــرع إســتراتيجية، جا"أثــر السياســة الضــريبية علــى إســتراتيجية االســتثمار فــي المؤسســة"حجــار مبروكــة،  1

  .19، ص 2005/2006بوضياف بالمسيلة، الجزائر، 
  .122، ص 1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الطبعة الرابعة، ،"المالية العامة اقتصاديات"صالح الرويلي،  2

3 Louis Trotabas, "Finances Publiques", Edition Dalloz, Paris, France, 1997, p 130. 
  .37-35 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"المؤسسات جباية" بوزيدة، حميد: لتفصيل انظرلمزيد من ا *
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II-1-2- حول التهرب الجبائي عموميات: 

بتعدد وتنوع الجباية وتوسع مجال تطبيقها، صارت تمثل واحدة من أهم إيرادات الدولة المهمة جدا ناهيك 

وخاصة في المجاالت االقتصادية، المالية واالجتماعية،  عن باقي األدوار األخرى التي يمكن أن تلعبها الضرائب

وفي المقابل تمثل الضرائب عبء قد يكون ثقـيال علـى بعـض المكلفـين بأدائهـا، وهـو مـا يـدفع بهـؤالء إلـى التهـرب 

  .الجبائي، حيث أضحت هذه الظاهرة تهدد اقتصاديات الكثير من الدول

II-1-2-1 - التهرب الجبائي تعريف وأنواع: 

 ،الجبائي التشريع ميدان في والباحثين الدولة انشغاالت أكبر من أصبحت الجبائي بالتهر  ظاهرة إن

 االقتصادي النشاط تطور ومع, للمجتمع االقتصادية للحياة اإلساءة في ودوليا وطنيا بعدا أخذت كونها

 ناتجة أنها بحكم وأوجه أشكال عدة ظاهرةال هذه أخذت, الجبائي للتشريع تطور من صاحب ذلك وما واالجتماعي

 .، وفي ما يلي سنتعرض لتعريف هذه الظاهرة وأنواعهاودوافع أسباب عدة عن

 :تعريف التهرب الجبائي - أ 

دفــع الضــريبة ذلــك الســلوك الــذي مــن خاللــه يحــاول المكلــف القــانوني عــدم ": يعــرف التهــرب الجبــائي بأنــه

ق التهــرب الضــريبي يتخــذ المكلــف المســتحقة عليــه كليــا أو جزئيــا دون أن ينقــل عبئهــا إلــى شــخص آخــر، ولتحقيــ

  .1"القانوني عدة طرق وأساليب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة

 ويتم جزئياً  أو كلياً  عليه الضريبة المفروضة دفع من المكلف تخلص: "كما تم تعريفه أيضا على أنه

  .2"مشروعة غير معينة باستخدام وسائل خاللها أو الدفع فترة بدء قبل التهرب

لتهرب الجبائي مـا هـو إال قيـام المكلـف باسـتغالل الثغـرات القانونيـة وغيـر القانونيـة للـتخلص مـن وعليه فا

 .دفع الضرائب

 :التهرب الجبائي أنواع - ب 

يــتم الــتخلص مــن دفــع المســتحقات الجبائيــة باســتغالل الثغــرات الموجــودة فــي التشــريع الجبــائي، وهــو مــا 

، والتـدليس تصريحات كاذبةتقديم  ،، أو باستخدام طرق احتيالية)أو تجنب الجبائي(ه بالتهرب المشروع يطلق علي

  ).الجبائيالغش أو (وهو ما يطلق عليه بالتهرب غير المشروع 

  

                                                           
  .6، ص 2004، الطبعة األولى، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، "التهرب والغش الضريبي في الجزائر"ناصر مراد،  1
  .118 ص ،2010 دن،المسيرة، عمان، األر  دار ،"العامة المالية اقتصاديات" العزاوي، طاقة، هدى محمد 2
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 ):التجنب الجبائي(التهرب المشروع  )1

  :من التعريفات التي تم وضعها للتهرب المشروع نذكر

تقنيـــات قانونيـــة مؤسســـة  عمالباســـت وذلـــك المكلـــف بـــه يقـــوم الـــذي الشخصـــي الفعـــل هـــو الجبـــائي التهـــرب

وضــعية جبائيــة محــددة للحصــول علــى نتــائج اقتصــادية مســاوية  باختيــارتســمح لــه  التســيير، معتمــدة علــى حريــة

  1.لنتيجة جبائية مقبولة

  .2"هو فن تفادي الوقوع في مجال جاذبية القانون الجبائي: "بأنه J. C. MARTINEZ: كما يعرفه

تهرب الجبــائي المشــروع هــو تخلــص المكلــف مــن أداء الضــريبة نتيجــة إذن وعلــى ضــوء مــا تــم ذكــره، فــال

اسـتفادته مـن بعــض الثغـرات الموجــودة فـي التشـريع الجبــائي الـذي ينــتج عنهـا الـتخلص مــن دفـع الضــريبة دون أن 

  3:، ومن أمثلة التهرب الجبائي المشروع نجدتكون هناك مخالفة للنصوص القانونية

إلـى  المتـوفىال ضـرائب الثـروة، والتـي تفـرض علـى عمليـة انتقـال تركـة تعتبر ضريبة التركات إحدى أشك -1

ورثته، حيث يقوم المالك بغرض التجنب الجبائي بتقسـيم ثروتـه علـى كـل الورثـة الشـرعيين وهـو علـى قيـد 

 الحياة في شكل هبات حتى ال تخضع أمواله لضريبة التركات؛

م بتجزئـة الشـركة األم إلـى شـركات فرعيـة بعض الشركات قصد التهـرب مـن تصـاعدية ضـريبة الـدخل تقـو  -2

 ونا، وبترخيص من القانون التجاري؛مستقلة قان

متناع عن استهالك وٕانتاج المواد والسلع التي تفرض عليها ضرائب مرتفعة، أو تغيير النشاط التجاري اال -3

 4الذي تفرض عليه ضرائب مرتفعة؛

التــي يعــاد اســتثمارها إلــى معــدل مخفــض  بــاحاألر  إخضــاعاالســتفادة مــن التشــريعات الجبائيــة فيمــا يخــص  -4

 5؛إلى النصف عوض المعدل المضاعف

  

                                                           
1 C.R.Masson, "la notion d’évasion fiscale en droit interne Français" , L. GAJ, Paris, France, 1990, P 181. 

، مــــذكرة ماجســــتير فــــي علــــوم التســــيير فــــرع ماليــــة ونقــــود، جامعــــة الجزائــــر، الجزائــــر، "2003-1999فعاليــــة الرقابــــة الجبائيــــة فــــي الجزائــــر"نــــوي نجــــاة،  2

  .3، ص 2003/2004
 .4، ص نفس المرجع السابق 3

، مذكرة ماجستير في العلـوم االقتصـادية، جامعـة الجزائـر، الجزائـر، "أثر مردودية المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي حالة الجزائر"ولهي بوعالم،  4

 .، بتصرف23، ص 2003/2004

 .7، مرجع سبق ذكره، ص "التهرب والغش الضريبي في الجزائر"ناصر مراد،  5
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 1؛قائم غير الخطر أو السبب يكن لم وٕان حتى المؤونات كوينت -5

 فـــي لـــنقص المعينـــة االســـتثمارات عناصـــر تتعـــرض لـــم وٕان حتـــى ثابتـــة فتـــرات علـــى اإلهتالكـــات حســـاب -6

  2.قيمتها

 ):الغش الجبائي(التهرب غير المشروع  )2

المخالفـة الصـريحة : "علـى أنـهللتهرب غير المشروع أو مـا يعـرف بـالغش الجبـائي فقـد تـم تعريفـه نسبة بال

  .3"للقانون بغية تجنب تسديد الضريبة أو تخفيض أساس الضريبة

تهـرب مقصــود مـن طــرف المكلفــين، وذلـك عــن طريـق مخــالفتهم عمــدا عمومـا التهــرب غيـر المشــروع هــو 

متنــاع عــن تقــديم أي تصــريح ا مــنهم عــدم دفــع الضــرائب المســتحقة علــيهم إمــا باالألحكــام القــانون الجبــائي قصــد

أو االسـتعانة بـبعض القـوانين التـي وقيـود مزيفـة، أو إعـداد سـجالت أو بتقديم تصريح ناقص أو كـاذب، رباح، باأل

 .االطالع على حقيقة األرباح إلخفاء قسم منها مصالح الضرائبتمنع 

أو مـا يعـرف بـالغش الجبـائي ذا النـوع مـن التهـرب الجبـائي الغيـر مشـروع ويمكن إعطاء بعض الصور له

  4:كما يلي

  ؛للخصم القابلة التكاليف تضخيم على العمل -1

  ؛للضريبة الخاضعة العمليات عن جزئي أو كلي تصريح تقديم عدم -2

  ؛القانون في عليها المنصوص التجارية الدفاتر أو منتظمة محاسبة مسك عدم -3

  ؛يرالفوات بدون البيع -4

 .لألجور الحقيقية بالقيم التصريح عدم -5

II-1-2-2 - أسباب التهرب الجبائي: 

أسباب التهرب الجبائي عديدة ومتشعبة ومتداخلة فـي بعضـها الـبعض، وهـذا ألن ظـاهرة التهـرب الجبـائي 

وأسباب مرتبطة بالكثير من العوامل التي ساعدت على تفشيها واستفحالها، فال تعرف حدودا وال تعترف باألقاليم، 

                                                           
، أطروحـة دكتـوراه فـي العلـوم "بالتطبيق علـى حالـة الجزائـر –أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية "مداني بن بلغيث،  1

 .191ص  ،2004 ،جامعة الجزائر كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، االقتصادية،

  .191بق، ص نفس المرجع السا 2
3 Lucien Michel, "Traité de politique fiscale" , éditions PUF, Paris, France, 1996, p 84. 

  .74مرجع سبق ذكره ص  ،"دور االمتيازات الضريبية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية"يحيى لخضر،  4
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نــوجز كـل ذلــك فــي  ذه الظــاهرة تـرتبط بــبعض األطـراف ذات الصــلة بالعمليـة الجبائيــة إضــافة إلـى عوامــل أخـرىهـ

  :التالية النقاط

 :األسباب المرتبطة بالمكلفين - أ 

دات السائدة لدى أغلب المكلفين بالضـريبة، وربمـا يصـل األمـر اعتقمرد هذه األسباب يعود إلى بعض اال

حيث يتم تداول جملـة مـن االنطباعـات السـلبية حـول الجبايـة ككـل، يمكـن حصـرها فـي إلى غالبية أفراد المجتمع، 

  1:العناصر التالية

 مقابل؛ دون مالي اقتطاع هي الضريبة أن اعتقاد -1

 شخص معنوي؛ وهي الدولة بسرقة يقوم شريف سارق هو الضرائب من المتهرب أن اعتقاد -2

ال تعـود علـيهم بالمنفعـة  أوجـه في أموالهم تبذيرب المكلفون يشعر حيث العمومية، النفقات تخصيص سوء -3

 العامة؛

 .االعتقاد الديني حول عدم شرعية الضريبة ألنها ال تستند على منطلقات عقائدية -4

 :األسباب المرتبطة بالمصالح الجبائية - ب 

تتمثـــل هـــذه األســـباب فـــي وجـــود مجموعـــة مـــن النقـــائص والســـلبيات التـــي تشـــوب تنظـــيم وعمـــل المصـــالح 

  2:الموظفين الذين يعملون فيها، ومن أهمهاالجبائية و 

، مثـــل روح التســـويق، العالقـــات العامـــة، اإلدارة  لحديثـــة فـــي تســـيير المصـــالح الجبائيـــةغيـــاب المفـــاهيم ا -1

بالمساهمة، لذلك يجب التركيز على تطوير تسيير الموارد البشرية وفق المفاهيم العلمية الحديثة المستندة 

 على العالقات اإلنسانية؛

ف التكوين في المجال الضريبي، بحيث تفتقر برامج التكوين المتاحة حاليا إلى مضامين جديدة مثل ضع -2

 أخالقيات المهنة الضريبية، التسويق االجتماعي والعالقات العامة؛

 بطيئة؛ سيادة األساليب الكالسيكية في العمل اإلداري، إذ الزالت الملفات تعالج بطريقة يدوية -3

3ماتي في تسيير المادة الجبائية أو المعلومة الجبائية؛ضعف النظام المعلو  -4
 

                                                           
  .11، مرجع سبق ذكره، ص "ئرالتهرب والغش الضريبي في الجزا"ناصر مراد،  1
 .، بتصرف160، ص 2003، دار هومة، الجزائر، "فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق"ناصر مراد،  2

  .29، مرجع سبق ذكره، ص "أثر مردودية المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي حالة الجزائر"ولهي بوعالم،  3
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لــم تســتطع المصــالح الجبائيــة اعتمــاد فكــرة الزبونيــة فــي عالقاتهــا مــع المكلفــين، إذ الزالــت تــرى فــي كــل  -5

مؤسســة خاصــة إن لــم تكــن عموميــة محتــاال ضــريبيا محــتمال، ومــن هنــا كانــت العالقــة تصــادمية ومبنيــة 

1على الشك؛
 

 :طة بالقوانين الجبائيةاألسباب المرتب - ج 

ينظم كل العمليات المتعلقة بالجباية جملة من التشريعات الجبائيـة، ابتـداء مـن تحديـد األوعيـة والمعـدالت 

فـي بعـض الجوانـب، ممـا  مـا يميـز هـذه التشـريعات بعـض العيـوبالجبائية وانتهـاء بتحصـيلها مـن المكلفـين بهـا، و 

  :جبائي وانتشارها، ونلخص كل تلك العيوب في النقاط التاليةوبشكل كبير في وجود ظاهرة التهرب الساهم 

وهــذا مــا يتــرك مجــاال ، )اإلعفــاءات، التخفيضــات، اإلضــافات: مثــل(تعقــد التشــريعات والقواعــد الضــريبية  -1

لتـــأويالت كبيـــرة وخاصـــة أثنـــاء التطبيـــق، كمـــا أن التشـــريعات الضـــريبية غيـــر منســـجمة وغيـــر مترابطـــة، 

2ام والتعقيدات والثغرات، األمر الذي يترك مجاال للتهرب والغش الجبائي؛وتحتوي الكثير من اإلبه
 

عــدم اســتقرار التشــريعات الجبائيــة، والــذي مــرده للتعــديالت المتواليــة والمختلفــة وكــذا إلغــاء بعــض األحكــام  -2

عناصــر الجبائيــة التــي تســتحدث بمناســبة قــوانين الماليــة الســنوية والتكميليــة، فبهــذه الســرعة لــم تــتمكن ال ال

3الجبائية وال موظفو اإلدارة الجبائية من استيعاب مضمون النظام الجبائي؛
 

إن كثــرة وتعــدد الضــرائب وارتفــاع ســعرها، يجعــل وطأتهــا تشــتد علــى المكلــف، فيكــون ذلــك حــافزا للتهــرب  -3

4منها، والثابت انه كلما ارتفع سعر الضريبة، وازداد عبئها، كلما كان ذلك مدعاة للتهرب منها؛
 

م مرونــة النظــام الجبــائي، والــذي يجــب أن يــرتبط بالتنميــة وطبيعــة تطــور األنشــطة االقتصــادية، لــذلك عــد -4

5يجب تتبع أساليب عمل مرنة تتالءم مع الظروف االقتصادية العامة؛
 

 

 

                                                           
 .29ص  ،نفس المرجع السابق 1

  .237ص  بدون سنة نشر، ، الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،"المالية العامة والسياسات المالية"عبد المنعم فوزي،  2
ـــر"فـــالح محمـــد،  3 ـــة الجزائ جزائـــر، ، أطروحـــة دكتـــوراه دولـــة، كليـــة العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوم التســـيير، جامعـــة ال"السياســـة الجبائيـــة األهـــداف واألدوات، حال

 .79، ص 2005/2006

 .225، مرجع سبق ذكره، ص "المالية العامة والسياسات المالية"عبد المنعم فوزي،  4

 .162، ص 1998 بدون بلد النشر، ، دار الطالس للنشر،"اقتصاديات المالية العامة"قحطان السيوفي،  5
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ضعف وعدم صرامة القوانين في معاقبة المتهـربين، فـإذا قلـت احتمـاالت القـبض وانخفـض معـدل العقوبـة  -5

1.مة والقبض، سيؤدي هذا في النهاية إلى فتح الطريق باتجاه مزيد من جرائم التهربفي حالة المحاك
 

 :األسباب المرتبطة بالظروف االقتصادية -د 

تــؤثر الظــروف االقتصــادية التــي يمــر بهــا كــل مــن الدولــة والمكلــف علــى مســتوى انتشــار التهــرب الجبــائي 

  :ين في النقطتين التاليتينذه الظروف لكال الطرفبين أوساط المكلفين، ويمكن تلخيص ه

يزيــد التهــرب الجبــائي فــي أوقــات الكســاد التــي يمــر بهــا االقتصــاد العــام للدولــة، ويقــل فــي أوقــات وفتــرات  -1

 رخائه؛

تــؤثر الظــروف االقتصــادية الخاصــة بــالمكلف علــى التهــرب الجبــائي، حيــث نجــد أن ميــل المكلــف نحــو  -2

 .لي والعكس صحيحيزيد كلما ساء مركزه الما التهرب من دفع الضريبة

 :األسباب المرتبطة بالظروف السياسية -ه 

ـــــة، حيـــــث أن الطبقـــــة  باعتبـــــار أن الضـــــريبة تســـــتعمل غالبـــــا كوســـــيلة أو أداة فـــــي السياســـــات االجتماعي

االجتماعيــة التـــي تتحمــل الضـــريبة تضــن أن المســـتفيد منهـــا هــي الطبقـــة التــي تمتلـــك الســلطة العموميـــة، كمـــا أن 

يجعـل بعـض ) اجتماعيـة، اقتصـادية(موال المحصلة في أغـراض خاصـة وغيـر ماليـة البعض يرى أن استخدام األ

وذلـك مـن  لعـدم االسـتخدام األمثـل للنفقـات العموميـة بـالظلمالطبقات التي تتحمل الضريبة أكثـر مـن غيرهـا تشـعر 

  2.طرف الحكام

ومنـذ االسـتقالل إلـى أما في ما يخص الحالة الجزائرية، فقد تميزت الظروف السياسية التـي سـادت الـبالد 

  3:وقت قريب بما يلي

االختيــار اإليــديولوجي والسياســي الــذي اعتمدتــه الســلطات العموميــة غــداة االســتقالل المتمثــل فــي النظــام  -1

االشتراكي، مما كان لـه أثـر مميـز فـي تكـوين وبلـورة النظـام الجبـائي الـذي لـم يضـطلع بـأدواره، حتـى تلـك 

 المتعلقة بإعادة توزيع المداخيل؛

 

                                                           
  .114، ص 2006الدار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر،  ،"التهرب الضريبي واالقتصاد األسود"عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي،  1
  .22، ص 1995/1996 نشر،وبلد  دار بدون ، الطبعة األولى،"اقتصاديات المالية العامة"محمد يسري عثمان  2
 .78، مرجع سبق ذكره، ص "السياسة الجبائية األهداف واألدوات، حالة الجزائر"فالح محمد،  3



 إسهامات الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية الفصــل الثـاني

 

79  

 

وجــود مــوارد هامــة مــن المحروقــات جعــل الســلطات العموميــة تعتبــر المــوارد الجبائيــة العاديــة ثانويــة، أدى  -2

إلى ظهور نوع من التراخي في صياغة االقتطاعات الجبائية حسب المعطيـات الداخليـة، ومحاربـة الغـش 

الوســائل الضــرورية  الجبــائي لــم تكــن مــن األولويــات الوطنيــة، ومــازال هــذا الوضــع قائمــا، إضــافة إلــى أن

 لمواجهة الظاهرة لم تكن في متناول المصالح الجبائية؛

II-1-2-3 - طرق التهرب الجبائي: 

الطرق واألساليب المتبعة في التهرب الجبائي، والهدف والغاية واحدة، وهي التهرب  وتتطور تتنوع وتتعدد

لتحــاور بــين المكلــف واإلدارة وألن المحاســبة هــي لغــة األعمــال، وهــي أيضــا لغــة امــن دفــع المســتحقات الضــريبية، 

والمرجع الرئيس الذي يستند عليه في تقـدير وعـاء الضـريبة ومـن ثـم تحديـد مبلـغ الضـريبة الواجبـة الـدفع، الجبائية 

خاصـــة بالتالعـــب والتزييـــف والتحريـــف، مـــن أجـــل التضـــليل وعلـــى هـــذا األســـاس تســـتهدف المعلومـــات المحاســـبية 

  :ومن هذه الطرق واألساليب نذكر. جزئيا أو كليا والتهرب من دفع الضريبة سواء كان ذلك

 :غير حقيقية محاسبيةتقديم معلومات التهرب عن طريق  - أ 

الفــة وذلــك بلجــوء المكلــف إلــى تقــديم إقــرار ضــريبي اســتنادا إلــى دفــاتر وســجالت وحســابات مصــطنعة مخ

األمثلـة العمليـة لهـذه الطريقـة مـن بهدف التقليـل مـن اإليـرادات وزيـادة النفقـات، ومـن  1.للدفاتر والسجالت الحقيقية

  :التهرب

 اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع؛ -1

 توزيع األرباح على شركاء وهميين أي غير موجودين أصال؛ -2

2التناسي المتعمد لبعض المبيعات التي تتم يدا بيد أي دون تحرير فواتير، ويتم التسديد نقدا؛ -3
 

 ومات تجارية ممنوحة؛مسترجعة أو خصالتسجيل الوهمي لمبيعات  -4

 3.تسجيل قيمة المبيعات بأقل من ثمنها الحقيقي بالتواطؤ مع الزبون -5

 :التهرب عن طريق إخفاء الممتلكات - ب 

يعتمد هذا النوع مـن التهـرب علـى اإلخفـاء المتعمـد لـبعض الممتلكـات مثـل المخزونـات، وهـذا اإلخفـاء قـد 

  :ة من طرق التهرب الجبائي ما يلييكون كلي أو جزئي، ومن األمثلة العملية لهذه الطريق

                                                           
  .9، مرجع سبق ذكره، ص "2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  1
  .، بتصرف82 ، مرجع سبق ذكره، ص"المعلومات المحاسبية والرقابة الجبائية"سهام كردودي،  2
 .83، ص نفس المرجع السابق 3
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 إخفاء جزء من المخزونات وبيعها سرا في السوق الموازية؛ -1

 عدم التصريح بكل األنشطة الممارسة من قبل المكلف؛ -2

 :التهرب عن طريق استغالل القانون - ج 

بعــــض  يقــــومويــــتم ذلــــك باســــتغالل االمتيــــازات القانونيــــة الممنوحــــة لــــبعض العمليــــات والنشــــاطات، حيــــث 

  :فين بإدراج جزء من أنشطتهم ضمن األنشطة المعفية أو التي لها إعفاء جزئي، ومن األمثلة الحية عن ذلكالمكل

 تسجيل عملية بيع ألصل من األصول على أنها هبة؛ -1

 .رواتب وأجور على المساهمين أنها األرباحاعتبار عمليات توزيع  -2

II-1-3- حول الرقابة الجبائية عموميات: 

المعتمـدة فـي الجزائـر فـي تحصـيل الضـرائب مـن قبـل المكلفـين بهـا، طريقـة و  أحد الطـرق األكثـر اسـتعماال

 باسـتخدامالتصريحات الجبائية، أي أن المكلف هو الذي يقوم بتحديـد وتقـدير وعـاء الضـريبة والتصـريح عـن ذلـك 

يـر غ. التصريحات الجبائية المعتمدة من طرف مصالح الضرائب طبقا للنظام الجبائي الذي يخضع له كل مكلف

يســلكون كــل الســبل والطــرق التــي تحــول دون  ب، ونظــرا لألســباب الســالف ذكرهــاأن بعــض المكلفــين بــدفع الضــرائ

ائي، كما سبقت اإلشارة دفعهم للضرائب أو محاولة التقليل منها ما أمكنهم ذلك، وهذا ما يطلق عليه بالتهرب الجب

  .له في العنصر السابق

مشــرع الضــريبي األدوات واآلليـات التــي مــن شـأنها مكافحــة مثــل الســبب وغيـره مــن األســباب وضـع ال لهـذا

  .لرقابة الجبائيةل أساسية أوليةم اهيمفلهذه الظواهر وعلى رأسها الرقابة الجبائية، وفي ما يلي سنتطرق 

II-1-3-1 - مفهوم وأهداف الرقابة الجبائية: 

واالنحرافــات التــي لطالمــا ارتبطــت الغايــة مــن أي عمليــة رقابــة كانــت باكتشــاف والوقــوف علــى األخطــاء 

يمكــن أن تحــدث لســبب أو ألخــر، ومــا الرقابــة الجبائيــة إال نــوع مــن تلــك األنــواع للرقابــة، لهــا مفهومهــا وأهــدافها 

 :المتعلقة بها، والتي سوف نتناولها في ما سيأتي

 :مفهوم الرقابة الجبائية - أ 

لهــا  تتــيح وصــالحيات حقــوق قــانونال منحهــا التــي اإلدارة الجبائيــة وســيلة أو أداة تعــد الرقابــة الجبائيــة نإ

 مــن كــل بــاالطالع والتحقــق المرتكبــة مـــن قبــل المكلفــين األخطــاء وتصــحيح لتقــويم التصــريحات صــدق مــن التأكــد

  .لها المقدمة المعلومات
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من حيث  بائية ال تختلف عن غيرها من أنواع الرقابة األخرى كالرقابة اإلدارية والماليةفالرقابة الج

: ف العامة للرقابة، وبوجه عام فالرقابة، وكما عرفها المفكر االقتصادي الشهير فايول ما هي إالالمفهوم واألهدا

 موضوعها أما الصادرة والقواعد المقررة، والتعليمات للخطة المرسومة وفقا يسير شيء كل كان إذا مما التحقق"

  .1"تكرارها ومنع تقويمها أجل أو الخطأ من الضعف نواحي تبيان فهو

 عــام كنظــام التصــريح أســاس علــى يقــوم نظــام أنــه ،الجزائــري الضــريبي النظــام خصــائص أهــم مــن نألو 

 عمليـــات تباشـــر المصـــالح الجبائيـــة فـــإن ولـــذلك التصــريحات ومصـــداقية صـــحة مـــن التأكـــد ألجـــل عليـــه، متعــارف

  2.الجبائية رقابةال تحديد مفهوم خاللها من يتم قانونية ونصوص لمواد طبقا واضح إطار ضمن الجبائية الرقابة

 القــانون مــع يــتالءم بمــا المحاســبية الكتابــات لمحتــوى تشــخيص : "وقــد عرفــت الرقابــة الجبائيــة علــى أنهــا

  .3"المقدمة والتصريحات اإلثباتات مع المحتوى هذا من والتحقق الجبائي،

 لمكلفـينا ومسـتندات ووثـائق وكـل سـجالت لتصـريحات فحـص"ويمكن كذلك تعريف الرقابـة الجبائيـة أنهـا 

 المعلومـات صـحة مـن معنويـة، وذلـك بقصـد التأكـد أو شخصية طبيعية ذو أكانوا لها، سواء الخاضعين بالضريبة

لالســـتعالم،  الوســـائل أفضـــل بهـــذه العمليـــة المكلـــف الشـــخص يســـتعمل أن علـــى. الجبائيـــة ملفـــاتهم تحتويهـــا التـــي

المرفقــة بهــا، وال يكتفــي بدراســة ومراجعــة  االستفســار، االستيضــاح عــن كــل مــا هــو مــدون بالتصــريحات والوثــائق

التصــريحات، بــل عليــه أن يقــوم بعمليــة مقارنــة بــين مــا هــو مصــرح بــه والمعلومــات المتحصــل عليهــا مــن مصــادر 

  .4"للممول المالية الوضعية في النظر وكذلك أخرى وبالتالي التأكد من مدى التطابق الموجود بينهما

إلى  تهدف التي واإلجراءات العمليات مجموع : "ت الرقابة الجبائية على أنهاأما من الناحية القانونية فقد عرف

 بعناصر ومعطيات مقارنتها خالل من وذلك طرف المكلف، من المقدمة التصريحات ونزاهة صحة من التحقق

  .5"الجبائي التشريع ومواد بنصوص محفوظ الحق وهذا خارجية،

                                                           
  .13، ص 1998، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، "الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية"حمدي سليمان سحيمات القبيالت،  1
، مداخلة إلى الملتقى العلمـي الـدولي حـول األزمـة الماليـة واالقتصـادية الدوليـة "نحو إطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من األزمة"ولهي بوعالم  2

 .2009توبرأك 21-20والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

3 Ahmed Hamini,  "L'audit Comptable et financier" ,  Edition Berti, Algérie, 2001, P 172. 
  .46، مرجع سبق ذكره، ص "المالية العامة والسياسات المالية"عبد المنعم فوزي،  4

5 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances -DGI-, "Guide du vérificateur 
de comptabilité" Alger, 2001, P 13. 
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 صحة التحقق من قصد الجبائية اإلدارة بها تقوم التي العمليات مجموع هي الجبائية إذن فالرقابة

 من التهرب الهدف منها والتي التدليسية اكتشاف العمليات بغية المكلفين قبل من المكتتبة التصريحات ومصداقية

  .الواجبة الدفع الضريبة دفع

 :أهداف الرقابة الجبائية - ب 

ة تســعى الجهــات المختصــة فــي الدولــة مــن الرقابــة الجبائيــة ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا بقــدر مــا هــي أدا

  :ورائها، إلى تحقيق جملة من األهداف، نوجزها في األسطر التالية

1:الهدف القانوني )1
 

التأكد من مدى مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية للمكلفين مع القوانين واألنظمة، لذا ويتمثل في 

ئية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة لمعاقبة المكلفين بالضريبة وحرصا على سالمة هذه األخيرة تركز الرقابة الجبا

  .عن أية انحرافات أو مخالفات يمارسونها للتهرب من دفع مستحقاتهم الجبائية

 :الهدف المالي واالقتصادي )2

 زيــادة بغــرض بمختلــف أشــكاله الضــياع مــن العامــة األمــوال علــى المحافظــة إلــى الجبائيــة الرقابــة تهــدف

 للمجتمــع االقتصــادية الرفاهيــة إلــى يــؤدي ممــا المتاحــة لإلنفــاق األمــوال زيــادة بالتــاليو  ،العموميــة ينــةالخز  إيــرادات

 .ككل

 :اإلداري األهداف )3

 ويمكـن تقـدمها التـي خـالل المعلومـات مـن فعاليتها بزيادة الجبائية لإلدارة هاما دورا الجبائية الرقابة تلعب

  :التالية النقاط في الدور هذا نجمل أن

 القــرارات اتخــاذ وبالتــالي واإللمــام بأســبابها المعرفــة فــي اإلدارة يســاعد األخطــاء وكشــف االنحرافــات ديــدتح -1

 ذلك؛ عن تنجم التي المشاكل لمواجهة المناسبة

 الضريبي؛ التهرب كنسب اإلحصائيات، بإعداد الرقابة الجبائية تساعد -2

 .لها حلول إيجاد ومحاولة الضريبة من التملص على تساعد التي القانونية الثغرات كشف إمكانية -3

 :األهداف االجتماعية )4

  2:تتمثل في هدفين رئيسيين هما

                                                           
 .36، مرجع سبق ذكره، ص "2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  1

  .91 ص ، مرجع سبق ذكره،"المعلومات المحاسبية والرقابة الجبائية"سهام كردودي،  2
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تحقيق العدالة الجبائية بين المكلفين بالضريبة وهذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات والمتمثل في وقـوف  -1

 جميع المكلفين على قدم المساواة أمام الضريبة؛

صورها مثل السرقة واإلهمال أو تقصيره في أداء وتحمل واجباته  منع ومحاربة انحرافات الممول بمختلف -2

 .تجاه المجتمع

II-1-3-2 - المرجعية القانونية للرقابة الجبائية: 

القوميــة التــي تهــدف إلــى تحقيقهــا، تتطلــب وجــود مرجعيــة  اإلســتراتيجية لألهــدافابــة الجبائيــة، ونظــرا الرق

انونيــة تمكــن المصــالح الجبائيــة مــن القيــام بهــا علــى قانونيــة واضــحة وصــريحة تســتند إليهــا، حتــى تكــون لهــا قــوة ق

بهـا، مـن تحديـد  القيـام إجـراءاتتسـن التشـريعات القانونيـة التـي تـنظم  أحسن وجه هذا من جهة، ومـن جهـة أخـرى

  .طراف المعنية بالرقابة الجبائيةاألحقوق والتزامات كل لسلطات وصالحيات، 

 :القانونية لإلدارة الجبائية صالحياتال - أ 

الرقابـة الجبائيـة، ب قيامهـا المشرع الجبائي لإلدارة الجبائية جملة مـن الصـالحيات متناسـبة مـع عمليـةمنح 

  :نستعرضها في ما يأتي

1:الرقابةالحق في  )1
 

مــن قـانون اإلجــراءات الجبائيـة وخولــت لمصـالح اإلدارة الجبائيــة القيــام  18هـذا الحــق نصـت عليــه المـادة 

الرقابة على التصريحات أو المستندات المسـتعملة مـن أجـل تأسـيس كـل ضـريبة  بكل أشكال الرقابة الجبائية سواء

أو رسم، ومراقبة المؤسسات والهيئات التي ليس لها صفة التـاجر وتـدفع أجـور وأتعـاب أو مرتبـات مـن أي طبيعـة 

لمباشــرة كانــت، وحــق الرقابــة لــيس محــدودا فقــط بالضــرائب والرســوم المباشــرة ولكــن يمتــد أيضــا إلــى الحقــوق غيــر ا

  .والتسجيل

 :الحق في االطالع )2

الحق في اإلطالع يعني ، يجوز لموظفي إدارة الضرائب اإلطالع على سـجالت ودفـاتر وملفـات المكلـف 

ووثائقه الخاصة، لتتمكن من ربط الضريبة بشكل دقيق واكتشاف ما قد يحـدث مـن مخالفـات بهـدف الـتخلص مـن 

  2.الضريبة

                                                           
، 2009، الطبعــة األولــى، مطبعــة مــزوار، الــوادي، الجزائــر، )"2009تحــديث قــانون الماليــة (كلفــين بالضــريبة الرقابــة الجبائيــة علــى الم"عــوادي مصــطفى،  1

  .19ص 
  .325، ص 2003، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر، األردن، "الضرائب ومحاسبتها"عبد الناصر نور، حسن عدس نائل،  2
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يسمح حـق : "والذي ينص على ،)85المادة (الجبائية  اإلجراءاتنون ويظهر جليا هذا الحق من خالل قا

 ، ومـــن1"اإلطـــالع ألعـــوان اإلدارة الجبائيـــة قصـــد تأســـيس وعـــاء الضـــريبة ومراقبتهـــا بتصـــفح الوثـــائق والمعلومـــات

 يمكــن لمــوظفي اإلدارة الجبائيــة أن يحصــلوا منهــا علــى المعلومــات المطلوبــةالمؤسســات التــي و  اإلدارات والهيئــات

  :نذكر

إدارات الدولــة والواليــات والبلــديات، والمؤسســات والهيئــات الخاضــعة لمراقبــة الدولــة والواليــات والبلــديات،  -1

 وأي سلطة إدارية أخرى؛

 مصالح الضمان االجتماعي؛ -2

 السلطة القضائية ومختلف هيئاتها؛ -3

 التجار والشركات التجارية؛ -4

 .إلخ...لتأمينسات والهيئات المالية، مثل البنوك، مؤسسات االمؤس -5

2:المعاينة والحجزفي حق ال )3
 

 نص قانون اإلجراءات الجبائية علـى تأسـيس حـق المعاينـة، ويـأتي هـذا الحـق ليـدعم ترتيبـات حـق الرقابـة

دارة الجبائيــة فــي حالــة ثبــوت محاولــة تــدليس أو غــش، حيــث يمكــن لــإلدارة الجبائيــة فــي المعمــول بــه مــن قبــل اإل

بتــرخيص مــن رئــيس المحكمــة المختصــة إقليميــا بنــاءا علــى طلــب مســؤول اإلدارة و  إطــار ممارســتها لحــق الرقابــة،

الـذين لهـم علـى األقـل رتبــة  ألعوانهـاوعنـد تـوفر قـرائن تـدل علـى ممارسـات تدليسـية أن تـرخص  الجبائيـة المؤهـل،

مسـتندات مفتش والمؤهلين قانونا، القيام بإجراءات المعاينة في كل المحالت قصد البحث والحصـول وحجـز كـل ال

والوثـــائق والـــدعائم أو العناصـــر الماديـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تبـــرر التصـــرفات الهادفـــة إلـــى الـــتملص مـــن الوعـــاء 

 .والمراقبة ودفع الضريبة

 :األخطاء استدراكالحق في  )4

، حيـث األخيـرة ربعـة سـنواتبة من قبل اإلدارة الجبائيـة حـدد باألاألجل القانوني الستدراك األخطاء المرتك

الحق الممارس من قبل اإلدارة الجبائية من أجل تصحيح حاالت النسيان أو نقائص أو  هذا الحق على أنهيعرف 

وانقضـــاء هـــذا األجـــل ال يعـــد عائقـــا أمـــام أعـــوان اإلدارة الجبائيـــة فـــي التصـــريحات الجبائيـــة المكتتبـــة،  اإلغفـــاالت

                                                           
  .44، ص 2002، بارتي للنشر، الجزائر، "ون اإلجراءات الجبائيةقان"، الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية 1
  .، بتصرف51-50 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"2003- 1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  2
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التــي لهــا أثــر علــى نتــائج فتــرة الحقــة غيــر  لممارســة حــق الرقابــة بســبب تقــادم الفتــرات، لكنهــا تمتــد إلــى العمليــات

 1.مغطاة بهذا الحق

 :حقوق والتزامات المكلفين الخاضعين للرقابة - ب 

  :في ما يلي هم واجبات نوجز البعض منهاللمكلفين المعنيين بالرقابة الجبائية حقوق كما علي

 :المكلفين الخاضعين للرقابة الجبائيةحقوق  )1

 :ن للرقابة الجبائية في ما يليتتمثل حقوق المكلفين الذين يخضعو 

 :اإلعالم المسبق -1-)1

مسبق للمكلف المعني بهـذه الرقابـة، حيـث يجـب  إعالمال يمكن القيام بإجراءات الرقابة الجبائية من دون 

 .اإلشعاراستالم  لتأكيدللمكلف الذي سيخضع للرقابة الجبائية مرفوقا بوصل  إشعار إرسال

 :ين للرقابة الجبائيةاإلطالع على ميثاق المكلفين الخاضع -2-)1

قبــل الخــوض فــي عمليــات التحقيــق يجــب إجبــارا علــى المراقــب إرســال أو مــنح المكلــف ميثــاق المكلفــين 

وكــذا حقــوق وواجبــات للرقابــة الجبائيــة  األساســيةالمــراقبين، وهــي وثيقــة ملخصــة بطريقــة جيــدة وواضــحة للقواعــد 

باإلشــعار بــالتحقيق إلــى المكلــف المراقــب فــي أول يــوم المكلفــين، حيــث يقــوم المراقــب بمــنح هــذه الوثيقــة مرفوقــة 

  2.لتدخله

3:إمكانية االستعانة بمستشار جبائي -3-)1
 

تحت طائلة بطالن اإلجـراءات يجـب أن يشـار صـراحة أن المكلـف بالضـريبة يسـتطيع أن يسـتعين بوكيـل 

لـيس ضـروريا أثنـاء المراقبـة لكـن حضـوره . يختاره بمحض إرادته أثناء عملية المراقبة لالستشارة به أو اإلنابة عنه

  .المفاجئة لمعاينة العناصر المادية التي قد تفقد قيمتها في حالة ما إذا تم تأجيلها

  

  

  
                                                           

  :ينجعباالعتماد على المر  الطالب 1

 .50 ، ص، مرجع سبق ذكره"2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  -

 .21، مرجع سبق ذكره، ص )"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  -

  .57-56 ص ، مرجع سبق ذكره، ص"2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  2
  .101ق ذكره، ص ، مرجع سب"المعلومات المحاسبية والرقابة الجبائية"سهام كردودي،  3
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 :حق اإلطالع والرد على نتائج الرقابة الجبائية -4-)1

الرقابــة الجبائيــة مهمــا كــان نوعهــا، أن يطلــع علــى نتــائج هــذه  إلجــراءاتمــن حــق المكلــف الــذي خضــع 

كل المالحظات واالنتقادات التي يراها ضرورية حول هذه  إبداءيجوز له  اإلطارصل، وفي هذا الرقابة وبشكل مف

  1.يوم 40النتائج في غضون 

 :التزامات المكلفين الخاضعين للرقابة الجبائية )2

االلتزامات التي يجـب علـى المكلـف مراعاتهـا واحترامهـا، لالسـتفادة مـن الحقـوق الممنوحـة وعـدم التعـرض 

متعلقة بالمحاسبة الواجـب مسـكها مـن قبـل المكلفـين  التزاماتلمترتبة عن مخالفة االلتزامات، تتمثل في للعقوبات ا

  :والمتمثلة أساسا في

 الساري العمل به؛ تطبيق محاسبة تتماشى ومحتوى النظام المحاسبي -1-)2

امة ودفتر الجرد، مسك الدفاتر المحاسبية التي أمر القانون التجاري بمسكها، وعلى رأسها دفتر اليومية الع -2-)2

 2.واللذان يجب أن يمسكان بالكيفية المنصوص عنها قانونا

ن المكلفين إلى المصالح التزامات أخرى جبائية متعلقة بتنظيم سير التحصيالت الجبائية م إلى باإلضافة

 ة التصـريحاتالجبائيـة مـن خـالل جملـ اإلدارةالتـي تفرضـها  واإلجـراءات بـالتنظيم الجبائية، حيث يجب التقيد التام

  .الضريبية المعتمدة ومواعيد تقديمها

II-2- ومحليا ، جهويامصالح الرقابة الجبائية وطنيا: 

إن المهمــة التــي تؤديهــا مصــالح الرقابــة الجبائيــة ليســت بالســهلة، وهــذا راجــع لطبيعــة وتشــعب وتعقــد هــذه 

، وارتباطهــا بأحــد أهــم الواقــع رضأأقرتهــا الوقــائع علــى  المهمــة، وألن عمليــة الرقابــة الجبائيــة تعتبــر ضــرورة ملحــة

األخـرى، كـان لزامـا  األهدافوباقي  األهدافالموارد واألدوات المالية ألي اقتصاد كان، وحتى يتسنى تحقيق هذه 

، وفي ما يـأتي سـنحاول إعداد مخطط هيكلي منظم ومحكم، يسمح بتناسق وتكامل مختلف هياكل الرقابة الجبائية

  .قابة الجبائية المنتشرة عبر تراب الوطن وٕالى مختلف فروعها وأقسامهاالتطرق إلى هاته المصالح للر 

II-2-1- ح الوطنية للرقابة الجبائيةلاالمص: 

 :للرقابة الجبائية، هي مديريتينعلى المستوى الوطني توجد 

  
                                                           

 .81، ص 2004 الجزائر، ،"الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة"المديرية العامة للضرائب،  ، وزارة المالية،لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا 1

 .10و 9المادتين  ،القانون التجاري، لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا 2



 إسهامات الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية الفصــل الثـاني

 

87  

 

 مديرية البحث والمراجعات؛ -1

 .مديرية كبريات المؤسسات -2

II-2-1-1 - مديرية البحث والمراجعات: 

عــات أعلــى الهيئــات الجبائيــة للرقابــة الجبائيــة علــى المســتوى الــوطني، حيــث تعتبــر مديريــة البحــث والمراج

 .تسهر على ضمان استمرارية وتوحيد تنفيذ إجراءات الرقابة الجبائية عبر التراب الوطني

 :العام وهيكلها التنظيمي التعريف بمديرية البحث والمراجعات - أ 

  .وبهيكلها التنظيمي العام سنتناول في ما يأتي التعريف بمديرية البحث والمراجعات

 :التعريف بمديرية البحث والمراجعات )1

، *)DRV(تسير عمليات الرقابة الجبائية على المستوى المركـزي عـن طريـق مديريـة البحـث والمراجعـات 

وهــي مصــلحة مركزيــة لهــا صــالحيات وســلطات علــى المســتوى الــوطني، وتتضــمن ثــالث مصــالح جهويــة للبحــث 

المـؤرخ  55-95: مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 5أربع مديريات فرعية، حيث تنص المادة ، و **)SRV(والمراجعات 

ــــى مــــن المرســــوم التنفيــــذي  15/02/1995فــــي  ــــة والمتممــــة بموجــــب المــــادة األول المــــؤرخ فــــي  228-98والمعدل

يريات المد ، والتي تتضمن1على إحداث مديرية البحث والمراجعات تتبع المديرية العامة للضرائب 13/07/1998

  2:ما يلي الفرعية التالية

 المديرية الفرعية للتحقيقات والبحث عن المعلومات الجبائية؛ -1

 المديرية الفرعية للبرمجة؛ -2

 المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية؛ -3

 .واإلجراءاتالمديرية الفرعية للمقاييس  -4

 :لمديرية البحث والمراجعات العام الهيكل التنظيمي )2

  :لمديرية البحث والمراجعات يكون على النحو التالي العام قا فالهيكل التنظيميوفقا لما تم ذكره ساب

  

                                                           
* Direction des Recherches et Vérification. 
** Service des Recherches et Vérification. 

  .31، مرجع سبق ذكره، ص )"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  1
، العــدد 1998 ،ســميةالجريــدة الر ، 13/07/1998 خ بتــاريخالمــؤر  228-98: نفيــذي رقــممــن المرســوم الت 5: المــادة ،لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةا 2

  .12ص  ،51
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  الهيكل التنظيمي العام لمديرية البحث والمراجعات): 1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .40، مرجع سبق ذكره، ص "2003- 1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة، : صدرالم

  

1:بحث والمراجعاتمهام مديرية ال - ب 
 

يـتم تحديـد المكلفـين بالضـريبة الـذين  15/09/1998م ع ض المؤرخـة فـي /و م/268: للتعليمة رقمطبقا 

وهــذا يقــع علــيهم التحقيــق مــن خــالل برنــامج مســبق، حيــث يكــون انتقــاء الملفــات عــن طريــق وضــع برنــامج لــذلك، 

يات الضـرائب أوال، ثـم نيابـة مديريـة الرقابـة الجبائيـة باقتراح الملفات المراد مراقبتها والتحقيق فيهـا مـن طـرف مفتشـ

على المستوى مديرية الضرائب الوالئية، ثم يصادق على البرنـامج أو يغيـر مـن طـرف مديريـة البحـث والمراجعـات 

كمـــا تـــم تحديـــد مســـتوى رقـــم األعمـــال لألربـــع الســـنوات األخيـــرة، والتـــي هـــي محـــل التحقيـــق بـــأن يفـــوق أو يســـاوي 

                                                           
  .41-40 ص ، ص، مرجع سبق ذكره"2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  1

 مديـريـة البحـث والمراجـعات

نيابة مديرية 

اإلجراءات 

 الجبائية

نيابة مديرية 

التحقيقات والبحث 

في المعلومات 

 الجبائية

نيابة مديرية 

 الرقابة الجبائية

نيابة مديرية 

 البرمجة

مصلحة البحث 

 والمراجعات بوهران

مصلحة البحث 

والمراجعات 

 بقسنطينة

البحث مصلحة 

والمراجعات 

 بالجزائر
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دج بالنســـــبة للمؤسســـــات  10,000,000لمقـــــدمي الخـــــدمات والنشـــــاطات الحـــــرة، و بــــــ  بالنســـــبةدج  4,000,000

  .األخرى، حتى تسند مهمة تحقيق هاته المؤسسات إلى مديرية البحث والمراجعات

  :واعتمادا على صالحيات مديرية البحث والمراجعات في إطار البحث والتحقيق فهي مكلفة بما يلي

 يرة للتهرب الضريبي؛الكشف عن التيارات الكب -1

 جعل الرقابة أكثر شفافية مع األخذ بعين االعتبار حقوق المكلفين بالضريبة في هذا اإلطار؛ -2

إجـراء سلسـلة مـن العمليـات إلـى جانـب المفتشـية العامـة للمصـالح الجبائيـة لتقيـيم أداء المفتشـيات المحليـة  -3

 .للضرائب، وتحسين المردودية الجبائية العامة

هــدف الرئيســي لمديريــة البحــث والمراجعــات هــو مكافحــة التهــرب الضــريبي، وألجــل ذلــك قامــت وبالتــالي فال

  :بغية تحقيق بعض األهداف المساهمة في بلوغ هدفها الرئيسي ومن بينها للمراقبة إستراتيجيةبوضع 

 رفع نوعية التحقيق واالرتقاء به إلى مستويات أحسن؛ -1

 تحسين مردودية الرقابة الجبائية؛ -2

 ة في برمجة الملفات ذات األهمية والمداخيل الكبيرة؛األولوي -3

 .تقليص حجم المنازعات التي هي في تزايد مقارنة بالتحقيق -4

II-2-1-2 - مديرية كبريات المؤسسات: 

تعتبــر مديريــة كبريــات المؤسســات حديثــة النشــأة مقارنــة ببــاقي المصــالح الجبائيــة األخــرى، وجــاء إنشــاؤها 

ضـمن عـدد  عة االقتصاد الجزائري، الذي يتميـز بتمركـز أكبـر المـداخيلتلبية لدواع وأغراض خاصة تتماشى وطبي

  .محدود من المؤسسات الكبرى

* :التعريف بمديرية كبريات المؤسسات - أ 
 

، وألن هـذا النـوع مـن الهيئـات الجبائيــة 2002، فـي سـنة **)DGE(مديريـة كبريـات المؤسسـات  إنشـاءتـم 

المؤسســات فقــط، فهــي تتمتــع بصــالحيات علــى المســتوى ذو اختصــاص جبــائي، أي يقتصــر علــى مراقبــة كبريــات 

                                                           
  :لمزيد من التفصيل انظر *

 ص ،64، العــدد 2002، ، الجريــدة الرســمية28/09/2002ريخ المــؤرخ بتــا 303-02: المرســوم التنفيــذي رقــم ،لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةا -

 .14-13 ص

، ص 84، العــدد 2005، الجريــدة الرســمية، 26/12/2005المــؤرخ بتــاريخ  494-05: المرســوم التنفيــذي رقــم ،لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبيةا -

16.  
**  Direction des Grandes Entreprises.  
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الوعـــاء، التحصـــيل، الرقابـــة، (الـــوطني، وٕاضـــافة إلـــى هـــذا فهـــي المســـؤولة عـــن تســـيير كـــل المهـــام الجبائيـــة معـــا 

  .)المنازعات

  1:مديريات فرعية هي) 5(خمسة  منمديرية كبريات المؤسسات  تتكون

 المديرية الفرعية لجباية المحروقات؛ -1

 الفرعية للتسيير؛المديرية  -2

 ؛البطاقياتالمديرية الفرعية للرقابة و  -3

 المديرية الفرعية للمنازعات؛ -4

  .المديرية الفرعية للوسائل -5

 :لمديرية كبريات المؤسسات العام الهيكل التنظيمي - ب 

  :لمديرية كبريات المؤسسات يكون على النحو التالي العام وفقا لما سلف ذكره فإن الهيكل التنظيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، العـدد 2006، الجريـدة الرسـمية، 18/09/2006، المـؤرخ بتـاريخ 327-06: مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 4: المـادة ،راطيـة الشـعبيةلجمهورية الجزائريـة الديمقا 1

  .8، ص 59
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  *الهيكل التنظيمي العام لمديرية كبريات المؤسسات: )2-2(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

المواد  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،: على المرجع باالعتماد طالبمن إعداد ال: صدرالم

 ص ص ،كرهذمرجع سبق  ،21/02/2009من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  24: إلى 3: من

12-14.  

  

1:أهداف إنشاء مديرية كبريات المؤسسات - ج 
 

تتركــز القــدرة الجبائيــة الجزائريــة فــي عــدد محــدود مــن المؤسســات والتــي تعتبــر مؤسســات كبــرى حيــث تعــد 

مــن  70%تحــوز علــى مــا يقــارب (ينــة العموميــة مراقبتهــا احترامــا لاللتزامــات الضــريبية أمــرا جوهريــا بالنســبة للخز 

، ويســـمح تجميـــع ملفـــات هـــذه المؤسســـات داخـــل مديريـــة كبريـــات المؤسســـات مـــن أن تـــتحكم )بائيـــةاإليـــرادات الج

، بســرعة فــي الحصــة األضــخم مــن اإليــرادات الجبائيــة، عــن طريــق تحســين **)DGI(المديريــة العامــة للضــرائب 

الغــش الضــريبي، نجاعتهــا وفعاليتهــا فــي مجــال تســيير أهــم الملفــات الجبائيــة وكــذا متابعتهــا مــن أجــل التقليــل مــن 

  :ويمكن حصر هذه األهداف في النقاط التالية

  

  
                                                           

ترك، مــن القــرار الــوزاري المشــ 24: إلــى 3: المــواد مــن الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،: المرجــع للتعــرف علــى مكاتــب ومصــالح كــل مديريــة، أنظــر *

  .14-12مرجع سبق ذكره، ص ص ، 21/02/2009المؤرخ في 
  .46-44 ص ، مرجع سبق ذكره، ص)"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  1

** Direction Générale des Impôts. 

 مـديريـة كبريـات المـؤسسـات

المديرية 

الفرعية 

لجباية 

 المحروقات

المديرية 

الفرعية 

 للتسيير

المديرية 

الفرعية 

للرقابة 

 البطاقياتو 

المديرية 

الفرعية 

 للمنازعات

المديرية 

الفرعية 

 للوسائل
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 :تحسين الخدمات التي يتلقاها متعاملي اإلدارة الجبائية )1

، تحت )اإلعالم والخدمات، التسيير والمراقبة، التحصيل، المنازعات(إن تجميع المهام الجبائية األساسية 

إلضافة إلى تبسيط اإلجراءات اإلدارية، وهو ما يسهل سلطة مدير كبريات المؤسسات يعد ذاته عامل عصرنة، با

دارة والمؤسسـات الكبـرى، كمـا أن مديريـة كبريـات المؤسسـات بصـفتها المخاطـب الوحيـد لهـذا النـوع العالقة بين اإل

علـــى متعـــاملين متحمســـين للخالفـــات حـــول تفســـير  مـــن المكلفـــين، ســـتتمكن مـــن ضـــمان تطبيـــق التشـــريع الجبـــائي

والخالفات الناجمة عن التشتت الجغرافي الحالي للمفتشيات، وتركيـز تسـيير الملفـات المعقـدة فـي التشريع الجبائي 

  .مكان واحد، فإن مديرية كبريات المؤسسات تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءات األعوان العاملين فيها

كبريـــات  ومـــن خـــالل اعتمـــاد مســـعى دينـــاميكي يســـمح بـــالتعرف علـــى اســـتعالمات المكلفـــين فـــإن مديريـــة

المؤسسات تعمل على تحسـين صـالحية المعلومـات المقدمـة وبهـذا سـتخدم بصـفة أفضـل المتعـاملين االقتصـاديين 

 .الذين يتبعونها

 :تحديث اإلجراءات )2

إن إنشـاء مديريــة كبريـات المؤسســات هــي الخطـوة نحــو عصـرنة المديريــة العامــة للضـرائب، وتتجســد هــذه 

ائيــة وفــي تبســيط اإلجــراءات، بحيــث أن مديريــة كبريــات المؤسســات تمثــل العصــرنة فــي تنظــيم جديــد للمهــام الجب

  .موقعا نموذجيا لتطوير المناهج والتطبيقات الجديدة

إن تطوير نظام مدمج لتسيير الضرائب ضمن مديرية كبريات المؤسسات يمـنح للمسـتعملين وللمختصـين 

المعـارف والتجربـة الضـرورية لكـي يطبـق تـدريجيا  بتحسـينفي اإلعـالم اآللـي العـاملين بالمديريـة العامـة للضـرائب 

 .المخطط التوجيهي المعلوماتي لكافة المصالح الجبائية بدءا بإدخال اإلعالم اآللي

 :تسيير جباية المحروقات )3

مع البدء فـي تطبيـق قـانون المحروقـات، والـذي يـنظم نشـاطات إنتـاج المحروقـات ال سـيما بإحـداث وكالـة 

الجبايـة البتروليـة داخـل مديريـة كبريـات المؤسسـات، ولـذلك فـإن د تم إنشاء فـوري لمديريـة النفط، موازاة مع ذلك فق

تســيير الملــف الجبــائي لشــركة ســوناطراك والمتعــاملين اآلخــرون العــاملين فــي قطــاع المحروقــات والمنــاجم يــتم فــي 

ات البتروليـــة والشـــبه مديريـــة كبريـــات المؤسســـات وسيســـمح هـــذا التغييـــر بتحســـين تســـيير الملفـــات الجبائيـــة للشـــرك

 .البترولية والمنجمية
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 :المكلفون الخاضعون لرقابة مديرية كبريات المؤسسات -د 

  1:ن لرقابة مديرية كبريات المؤسسات همالمكلفون الخاضعو 

المعنويين أو تجمعات األشخاص المعنويين المشكلة بقوة القانون أو فعليا والعاملـة فـي ميـدان  األشخاص -1

: المــــؤرخ فــــي 14-86: ام القــــانون رقــــملشــــركات التابعــــة لهــــا كمــــا تــــنص عليــــه أحكــــالمحروقــــات، وكــــذا ا

، والمتعلــق بأعمـــال التنقيـــب والمحروقـــات واســتغاللها ونقلهـــا باألنابيـــب، المعـــدل والمـــتمم، 19/08/1986

 وكذا النشاطات الملحقة بها؛

ؤوس األمــــوال التــــي اختــــارت النظــــام الجبــــائي لشــــركات ر  شــــركات رؤوس األمــــوال وشــــركات األشــــخاص -2

من قـانون الضـرائب المباشـرة والتـي يسـاوي أو يفـوق رقـم أعمالهـا فـي  136: المنصوص عليها في المادة

 ؛)دج 100,000,000(نهاية السنة المالية مائة مليون دينار جزائري 

تجمعــات الشــركات المشــكلة بقــوة القــانون أو فعليــا والتــي يفــوق أو يســاوي رقــم أعمــال أحــد أعضــائها مائــة  -3

 ؛)دج 100,000,000(مليون دينار جزائري 

الشركات المقيمة في الجزائر والعضوة في التجمعات األجنبية وكذا الشركات التي ليست لها إقامـة مهنيـة  -4

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1-156: في الجزائر كما هو منصوص عليه في المادة

 :مهام مديرية كبريات المؤسسات -ه 

فيمــا يخــص المؤسســات الخاضــعة لمجــال اختصاصــها، بمهــام الوعــاء  مديريــة كبريــات المؤسســات تتكفــل

المعنويين والمجمعـات و  الطبيعيين والتحصيل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق األشخاص

محــل مؤسســتها الرئيســي أو ، ومهمــا كــان ن أو فعليــا أو الكيانــات مهمــا يكــن شــكلها القــانونيالمشــكلة بقــوة القــانو 

  2:ويمكن حصر مهام مديرية كبريات المؤسسات في المجاالت التالية، مقرهامديريتها الفعلية أو 

  :في مجال الوعاء )1

 ؛تمسك وتسير الملف الجبائي للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاصها -1

 ؛تراقب الملفات حسب كل وثيقة -2

 

                                                           
  .19، ص 86، العدد 2002، الجريدة الرسمية، 2003نون المالية لسنة من قا 60: لمادةا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
-7 ص ، مرجـع سـبق ذكــره، ص18/09/2006، المـؤرخ بتــاريخ 327-06: مـن المرســوم التنفيـذي رقـم 3: المـادة الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشــعبية، 2

8.  
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 ؛تتكفل بملفات تعويض قروض الرسوم -3

ذ عمليـــات التســـجيل والطـــابع وتنفـــصـــدار الجـــداول وقـــوائم التحصـــيالت وشـــهادات اإللغـــاء أو التخفـــيض إ -4

 .عليها تعاينها وتصادقو 

 :في مجال التحصيل )2

 ؛واألتاوى التكفل بالجداول وسندات اإليرادات وتحصيل الضرائب والرسوم -1

 المراقبة المسبقة وتصفية حساب التسيير؛ -2

 .بتهاالتموين بالطوابع ومسك محاس -3

 :في مجال الرقابة )3

 تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات؛ -1

 .تعد وتنجز برامج التدخالت والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقيم نتائجها -2

 :في مجال المنازعات )4

 تدرس التظلمات وتعالجها؛ -1

 تتابع المنازعات اإلدارية والقضائية؛ -2

 .اإلداريتعالج طلبات التخفيض  -3

 :في مجال تسيير الوسائل )5

تعــد اإلجــراءات المتعلقـــة باالعتمــادات والتصــفية، واألمـــر بصــرف نفقــات التســـيير والتجهيــز مهمــا كانـــت  -1

 طبيعتها وتسهر على تنفيذها وتحيينها؛

تضـــمن تســـيير المســـتخدمين وتقـــيم االحتياجـــات مـــن الوســـائل الماديـــة والبشـــرية والتقنيـــة وتعـــد التقـــديرات  -2

 ية المطابقة لذلك؛الميزان

 .توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم -3

 :في مجال االستقبال واإلعالم )6

 تضمن مهمة استقبال وٕاعالم المكلفين بالضريبة؛ -1

تنشـــر المعلومـــات واآلراء اتجـــاه المكلفـــين بالضـــريبة التـــابعين لمديريـــة كبريـــات المؤسســـات، مـــع تـــذكيرهم  -2

 م في مجال الجباية؛بحقوقهم وواجباته
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تتعاون وتنسق مع الهيكل المركزي المكلف باإلعالم في مجال إسـتراتيجية االتصـال واالسـتقبال واإلعـالم  -3

 .وكذا تنفيذها

II-2-2- المصالح الجهوية للرقابة الجبائية: 

ة الح الخارجية لـإلدارة الجبائيـجاءت تسميتها تحت عنوان المصوالتي ، للرقابة الجبائية المصالح الجهوية

  1:تتكون من

 والمراجعات؛ جهوية لألبحاثالمصالح ال -1

 جهوية لإلعالم والوثائق؛الالمراكز  -2

 .المديريات الجهوية للضرائب -3

II-2-2-1 - والمراجعات بحاثالمصالح الجهوية لأل: 

لتعزيز فعالية الرقابة الجبائية على المستوى الوطني، تنتشر ثالث مصالح جهويـة لألبحـاث والمراجعـات، 

  .الجبائية وبمهامها وهيكلها التنظيمي التعريف بهذا النوع من المصالح ولوفي ما يلي سنتنا

  :والمراجعات بحاثالتعريف بالمصالح الجهوية لأل - أ 

مصـالح  )3( من الهيكل التنظيمي السـابق لمديريـة األبحـاث والمراجعـات السـابق، يتضـح أنـه يوجـد ثـالث

 :تتواجـد علـى مسـتوى المنـاطق التاليــة وهـي هـوي،الجعلـى المسـتوى  لهـا صـالحياتجهويـة لألبحـاث والمراجعـات 

، وكل مصلحة من تلك المصالح الجهوية لألبحاث والمراجعات يتبع لها عدد معين مـن الجزائر، وهران، قسنطينة

  *.المديريات الوالئية للضرائب

  :والمراجعات بحاثمهام المصالح الجهوية لأل - ب 

  2:لخصوص القيام بالمهام التاليةوالمراجعات على ا ألبحاثتكلف المصالح الجهوية ل

تنفذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التـي تضـبطها مديريـة البحـث والمراجعـات وتعـد  -1

 ؛اإلحصائيات المتعلقة بها

 

 

                                                           
  .7ص  ،مرجع سبق ذكره ،18/09/2006، المؤرخ بتاريخ 327-06: لمرسوم التنفيذي رقممن ا 02: المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
مـن  5: إلـى 1: المـواد مـن الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية،: المرجع لمعرفة االختصاص اإلقليمي لكل مصلحة جهوية لألبحاث والمراجعات، أنظر *

 .16-15، ص ص 44، العدد 2007، ميةالجريدة الرس، 24/05/2007القرار المؤرخ في 

 .9مرجع سبق ذكره، ص ، 18/09/2006، المؤرخ بتاريخ 327-06: من المرسوم التنفيذي رقم 10: المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2
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 ؛تضمن تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي -2

 ؛قوم بتقييمها الدوريتنفذ برامج تحقيق وبحث ومتابعة ومراقبة األشغال المتعلقة بها وت -3

تنفــذ كــل تحقيــق يــأمر بــه وزيــر الماليــة والمــدير العــام للضــرائب وكــل الســلطات المختصــة باالتصــال مــع  -4

 ؛المؤسسات والمصالح المعنية

 .تطبق حق االطالع على الملفات التي تخضع لمجال اختصاص مديريتين والئيتين للضرائب أو أكثر -5

 :ألبحاث والمراجعاتالهيكل التنظيمي للمصلحة الجهوية ل - ج 

، )الجزائـــر، وهـــران، قســـنطينة(تقســـم كـــل مصـــلحة جهويـــة لألبحـــاث والمراجعـــات، مـــن المصـــالح الـــثالث 

  :كما يلي السابقة الذكر، إلى ثالث أقسام

  

  الهيكل التنظيمي للمصلحة الجهوية لألبحاث والمراجعات: )3-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 42 :من :المواد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،: لمرجعا باالعتماد طالبمن إعداد ال: صدرالم

  .16، ص مرجع سبق ذكره، 21/02/2009، من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 45: إلى

 

II-2-2-2 - المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق: 

ل غيـر مباشــر، الجبائيـة والمسـاعدة علـى تنفيـذ الرقابــة الجبائيـة علـى أرض الواقـع ولـو بشـك مصـالحالمـن 

  .المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق، وهذه المراكز المنتشرة عبر الوطن ذات اختصاص إقليمي جهوي

  

  

قسم المساعدة على  قسم الوسائل

 الرقابة

قسم المراقبة 

 واإلحصائيات والتقييم

 المصلحة الجهوية لألبحاث والمراجعات
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 :التعريف بالمراكز الجهوية لإلعالم والوثائق - أ 

جهوية، المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق، حيث تنتشر  جبائية من اإلدارات الجبائية التي لها صالحيات

الجزائـر، وهـران، قسـنطينة، ورقلـة، وكـل مركـز جهـوي  مراكز جهوية، توجد فـي كـل مـن) 4(أربع  عبر الوطن في

  *.لإلعالم والوثائق يتبع له عدد من المديريات الوالئية للضرائب

 :مهام المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق - ب 

  1:تكلف المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق بالمهام التالية

 وتجمع وتعالج المعلومة االقتصادية والمالية المحلية؛تنسق برامج البحث  -1

تســتغل الســجالت األصــلية وتنشــر الجــداول العامــة للرســم العقــاري ورســم التطهيــر والضــريبة علــى الــدخل  -2

اإلجمـالي والضــريبة علــى أربــاح الشــركات وتنشــر اإلنــذارات الموافقــة لهــا والســجالت األوليــة للســنة الماليــة 

 الموالية؛

النتـــائج التـــي تعطـــي، بالنســـبة للجـــداول العامـــة لبلديـــة بكاملهـــا وواليـــة، وتراجـــع عـــدد المكلفـــين  تقـــدم أوراق -3

بالضريبة الذين فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج اإلجمالي لكل ضريبة 

 أو رسم والحصة التي تعود لكل جماعة عمومية والغرف الحرفية؛

اول الضـــريبية العامـــة التـــي تعطـــي لهـــا المـــديريات الوالئيـــة للضـــرائب طابعـــا تصـــدر ســـندات إيـــرادات الجـــد -4

 تنفيذيا؛

 وبالحصص الكبيرة وباألرصدة السلبية؛" المفقودين"تعد الكشوف الملحقة المتعلقة بالخاضعين للضريبة  -5

لجبائيــة تقــدم كــل الوثــائق اإلحصــائية األخــرى التــي تســمح لمديريــة اإلعــالم والوثــائق بقيــاس أثــر األحكــام ا -6

 الجديدة؛

تعرض مؤشرات المحيط المترتبـة عـن معالجـة المراجـع االقتصـادية واالجتماعيـة المحليـة وذلـك فـي إطـار  -7

 ).مخطط عمل/ تشخيص (مسعى التسيير حسب األهداف 

 

 

 

                                                           
مـن القـرار  6: إلـى 1: المـواد مـن ة الديمقراطية الشـعبية،الجمهورية الجزائري :المرجع ، أنظر لإلعالم والوثائقلمعرفة االختصاص اإلقليمي لكل مركز جهوي  *

  .18-17مرجع سبق ذكره، ص ص ، 24/05/2007المؤرخ في 
 .9، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006، المؤرخ بتاريخ 327-06: من المرسوم التنفيذي رقم 13: المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
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 :الهيكل التنظيمي للمركز الجهوي لإلعالم والوثائق - ج 

ريات فرعيــة، وفــي مكاتـب ال يتجــاوز عــددها مـدي) 3(ينقسـم المركــز الجهـوي لإلعــالم والوثــائق إلـى ثــالث 

  :في كل مديرية فرعية، كما يلي) 4(أربعة 

  

  الهيكل التنظيمي للمركز الجهوي لإلعالم والوثائق: )4-2(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 46: المواد من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،: المرجع باالعتماد على الطالبمن إعداد : صدرالم

  .17-16 ص ، مرجع سبق ذكره، ص21/02/2009في ، من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ 58: إلى

  

 

  

  

المديرية الفرعية إلدارة الدائرة 

 اإلعالمية وتنظيمها

المديرية الفرعية لمعالجة 

 المعلومة وتحليلها

المديرية الفرعية للبحث عن 

 عهاالمعلومة وتجمي

 المركز الجهوي لإلعالم والوثائق

مكتــب تنظــيم البحــث عــن  •

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة الجبائي المعلوم

 وتجميعها؛

ــــــات  • ــــــب رقــــــن المعطي مكت

 وتجميعها؛

ـــــة  • ـــــة األولي ـــــب المراقب مكت

 .للمعطيات

مكتـــــــب تســـــــيير قواعـــــــد  ••••

 المعطيات؛

مكتـــــب إصـــــدار الجـــــداول  ••••

 العامة وتحليلها؛

مكتــب معالجــة المعلومــات  ••••

 .وتحليلها

ـــــــــــب تســـــــــــيير دارات  •••• مكت

 ؛االتصال

 مكتب األرشيف والتجميع؛ ••••

ــــل  •••• ــــأمين والتأهي ــــب الت مكت

 .وترخيصات الدخول
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II-2-2-3 - المديريات الجهوية للضرائب: 

تلعــب المــديريات الجهويــة للضــرائب دورا أساســيا ومباشــرا فــي مجــال الرقابــة الجبائيــة مــن خــالل العالقــة 

الجبائيـــة  مصـــالحالتـــي تتبعهـــا، كمـــا أن عـــددها يفـــوق عـــدد ال المباشـــرة التـــي تربطهـــا بمـــديريات الضـــرائب الوالئيـــة

 .الجهوية السابقة الذكر

 :الجهوية للضرائب التعريف بالمديريات - أ 

تضمن المديريات الجهوية للضرائب تمثيل المديرية العامة للضرائب على المستوى الجهوي، حيـث تسـهر 

، كمـا تضـمن العالقـة الوظيفيـة بـين ن اإلدارة المركزيـةعلى تنفيـذ البـرامج وتطبيـق التعليمـات والقـرارات الصـادرة عـ

اإلدارة المركزية والمديريات الوالئية للضـرائب، وفـي هـذا اإلطـار تتـولى المـديريات الجهويـة للضـرائب تنشـيط عمـل 

  1.ومراقبته المديريات الوالئية التابعة الختصاصها اإلقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقويمه

مديريات جهوية للضرائب، وكل مديرية جهوية للضرائب يتبع لها ) 9(د تسعة على المستوى الوطني توج

 *.عدد معين من المديريات الوالئية للضرائب

 :للمديرية الجهوية للضرائب العام الهيكل التنظيمي - ب 

  :الشكل التالي يأخذ الهيكل التنظيمي العام لكل مديرية جهوية للضرائب

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                           
  .8، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006، المؤرخ بتاريخ 327-06: من المرسوم التنفيذي رقم 7: المادة الديمقراطية الشعبية،الجمهورية الجزائرية  1
مــن القــرار  20: إلــى 1: المــواد مــن الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،: المرجــع لمعرفــة االختصــاص اإلقليمــي لكــل مديريــة جهويــة للضــرائب، أنظــر *

 .15-12مرجع سبق ذكره، ص ص ، 24/05/2007ي المؤرخ ف
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  *للضرائبالتنظيمي العام للمديرية الجهوية  الهيكل: )5-2(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المواد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،: المرجع باالعتماد على لطالبامن إعداد : صدرالم

 مرجع سبق ذكره، ص، 21/02/2009المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك،  41: إلى 25: من

  .16-14 ص

  

 :وية للضرائبمهام المديرية الجه - ج 

 1:تتولى المديرية الجهوية للضرائب المهام التالية

 تسهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية الجهوية وطرقه ومقاييسه وٕاجراءاته؛ -1

 ؛أعمال المصالح الجبائية عن وملخصات دوريا حصائل بصفة تعد -2

 تقدم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي؛ -3

 ألعوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم؛تشارك في أعمال تكوين ا -4

 تدرس طلبات تنقل األعوان فيما بين الواليات؛ -5

                                                           
مـن القـرار الـوزاري المشـترك، المـؤرخ فـي  41: إلـى 25: المـواد مـن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية،: المرجع للتعرف على مكاتب كل مديرية، أنظر *

  .16-14مرجع سبق ذكره، ص ص ، 21/02/2009
 .8، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006، المؤرخ بتاريخ 327-06: من المرسوم التنفيذي رقم 7: المادة لشعبية،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا 1

 المديـريـة الجهـويـة للضـرائب

المديرية الفرعية 

 للتكوين

المديرية الفرعية 

للتنظيم 

 والوسائل

 المديرية الفرعية

للعمليات 

 الجبائية

 والتحصيل

 المديرية الفرعية

 للرقابة
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تقدر ما تحتاج إليه المصالح الجبائية الجهوية من وسـائل بشـرية وماديـة وتقنيـة وماليـة وتعـد تقريـرا دوريـا  -6

 عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها؛

 رة للقرار، والتي تنشأ في المستوى الجهوي؛تنظم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات المصد -7

حســـب الشـــروط التـــي يـــنص عليهـــا  الشـــراء باإلعفـــاءلضـــريبة مـــن نظـــام المكلفـــين بالتوافـــق علـــى اســـتفادة  -8

 .التشريع المعمول به

II-2-3- المصالح المحلية للرقابة الجبائية: 

ى مستوى كـل واليـة مـن سنتناول في ما يلي المصالح المحلية للرقابة الجبائية، أي المصالح الموجودة عل

 .واليات الوطن

II-2-3-1 - المديرية الوالئية للضرائب: 

مــن هــذه المصــالح المحليــة للرقابــة الجبائيــة نجــد المديريــة الوالئيــة للضــرائب، والتــي تعــد أعلــى المصــالح 

 ال تـتم الجبائية على مستوى كل والية من حيث السلم اإلداري، كما أن البعض من طـرق الرقابـة الجبائيـة المتبعـة

  .إال فيها كما سوف نرى

 :التعريف بالمديرية الوالئية للضرائب - أ 

الــوطن، دورا رئيســيا فــي  واليــات كــل واليــة مــن علــى مســتوى *)DIW( الوالئيــة للضــرائب تلعــب المديريــة

تضـــم  اإلطـــار، وفـــي هـــذا مجـــال الرقابـــة الجبائيـــة، وتتـــولى القيـــام بهـــذه المهمـــة مـــديريتها الفرعيـــة للرقابـــة الجبائيـــة

  1:هي مديريات فرعية) 05(رية الوالئية للضرائب خمسة المدي

 المديرية الفرعية للعمليات الجبائية؛ -1

 المديرية الفرعية للتحصيل؛ -2

 المديرية الفرعية للمنازعات؛ -3

 المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية؛ -4

 .المديرية الفرعية للوسائل -5

 التحديــد، ســوف نتعـرض لتنظــيم ســير عمــلوألن البحـث يركــز ويســلط الضـوء علــى دور الرقابــة الجبائيـة ب

 .الفرعية للرقابة الجبائية فقط بشيء من التفصيل فيما سيأتي المديرية ومهام

                                                           
* Direction des Impôts de Wilaya. 

  .20-19 ص ص ،79، العدد 1998، ميةالجريدة الرس، 12/07/1998القرار المؤرخ في من  39: المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
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 :الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب - ب 

  :يأخذ الشكل التالي وفقا للمديريات الفرعية المذكورة سابقا، الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب
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  الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب: )6-2(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  من 87إلى  59المواد من  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، :المرجع باالعتماد على طالبمن إعداد ال: صدرالم

.20-17 مرجع سبق ذكره، ص ص، 21/02/2009

 المـديريـة الـوالئيـة للضـرائب

المديرية الفرعية للعمليات 

 الجبائية

 المديرية الفرعية للتحصيل
المديرية الفرعية الجبائية  المديرية الفرعية للمنازعات

 للمراقبة 

 للوسائلالمديرية الفرعية 

 مكتب الجداول؛ •

 مكتب اإلحصائيات؛ •

مكتــب التنظــيم والعالقــات  •

 العامة؛

ـــــــــــــــب التنشـــــــــــــــيط  • مكت

 .والمساعدة

 مكتب مراقبة التحصيل؛ •

مكتــــب متابعــــة عمليــــات  •

 القيد وأشغاله؛

 .مكتب التصفية •

 مكتب االحتجاجات؛ •

 كتب لجان الطعن؛م •

ـــــــــــــب المنازعـــــــــــــات  • مكت

 القضائية؛

مكتـــــب التبليـــــغ واألمـــــر  •

 .بالصرف

مكتــــــــب البحــــــــث عــــــــن  •

 المعلومة الجبائية؛

مكتـــــــــــــب البطاقيـــــــــــــات  •

 والمقارنات؛

مكتـــــــــــــب المراجعـــــــــــــات  •

 الجبائية؛

 .مكتب مراقبة التقييمات •

ـــــــــب المســـــــــتخدمين  • مكت

 والتكوين؛

 مكتب عمليات الميزانية؛ •

مكتـــب الوســـائل وتســـيير  •

 المطبوعات واألرشيف؛

 .مكتب اإلعالم اآللي •
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 :)المديرية الفرعية للرقابة الجبائية( للضرائب لرقابة الجبائية على مستوى المديرية الوالئيةتنظيم ا - ج 

إضــافة إلــى مديريــة البحــث والمراجعــات، فــإن المديريــة الوالئيــة للضــرائب هــي أيضــا مكلفــة بالقيــام بعمليــة 

تعـد الهيئـة المختصـة بعمليـة الرقابـة، لـذا إذ الرقابة الجبائية، وتتكفل مديريتها الفرعية للرقابة الجبائية بمهمة ذلك، 

  1.تسند إليها مهمة تنفيذ برامج التحقيق

 يتـــولى القيـــام بعمليـــة الرقابـــة الجبائيـــة علـــى مســـتوى المديريـــة الفرعيـــة للرقابـــة الجبائيـــة بالمديريـــة الوالئيـــة،

  2:مجموعة من األعوان المحققين، والذين يتألفون من ما يلي

 نائب المدير؛ ••••

 التحقيق؛رئيس فرقة  ••••

 .المحققين ••••

  :حيث أن لكل طرف من فرقة التحقيق مهاما مسندة إليه كما يلي

 :نائب المدير )1

هو المسؤول عن اإلعداد وفي أحسن الظروف الممكنة لبرنامج التحقيقات الممنوحة للمصلحة، وفـي هـذا 

ن بالضــريبة لحضــورهم الحــاالت الممكنــة المكلفــي ضالمجــال يراقــب أعمــال التحقيــق الجبــائي، كمــا يســتقبل فــي بعــ

، حيـث يحـرص علـى ضـمان إجـراء التحقيـق وفقـا للقـانون، أمـام المكلفـين لـإلدارةالمحتمل للمجلس بصـفته الممثـل 

  .ويرى مدى تطبيق الضمانات المخولة للمكلفين في إطار التحقيق

المنجــزة،  باإلضــافة إلــى أنــه يقــوم بصــفة دوريــة بجمــع رؤســاء وفــرق التحقيــق للقيــام بدراســة حــول األعمــال

وتقديم المالحظـات حـول بـرامج التحقيـق المنجـزة، ووضـع وتقـديم اقتراحـات لتحسـين شـروط التـدخالت، كمـا يعمـل 

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

 :رئيس فرقة البحث والتحقيق )2

التحقيـق رتبـة مفـتش، وخبـرة ال تقـل عـن سـتة سـنوات كمحقـق إن القانون يسـتوجب أن تكـون لـرئيس فرقـة 

 .جبائي

  

                                                           
  .41، مرجع سبق ذكره، ص "2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر"نوي نجاة،  1
  .44-43 ص ، صنفس المرجع السابق 2
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ويكون رئيس فرقة التحقيق مسؤوال عن النظام العام داخـل فرقتـه ويسـهر علـى حضـور األعـوان المحققـين 

في أمـاكن عملهـم، وهـو مسـؤول أيضـا مـع المحققـين علـى القضـايا المبرمجـة لصـالح فـرقتهم، ويتـدخل أحيانـا عنـد 

هناك تقييم نافع لضمان السير الحسن لألعمال في مناقشة نتائج التحقيق، وبصفة عامة كلما كان  فيأول تدخل 

 .إطار ضمان تنفيذ برنامج التحقيق يستطيع رئيس فرقة التحقيق أن يقوم بمهمة أحد المحققين

 :المحققين )3

  :ي لـحتى تسند مهمة التحقيق ألعوان اإلدارة الجبائية يجب على األقل أن يكونوا حامل

رتبة مراقب وهذا التزاما بالتشريع الجبائي، فكل عون لإلدارة الجبائية الـذي لـه رتبـة مراقـب علـى األقـل لـه  -1

 الكفاءة على إجراء تحقيق فيما يخص التصريحات الجبائية؛

 .ديرية العامة للضرائب تبين صفتهمبطاقة انتداب تسلم لهم من الم -2

، هـم وحـدهم المكلفـين بأعمـال التحقيـق ومراقبـة النتـائج وحسـابها، المحققين الذين تسند إليهم مهام التدخل

 إدارةالتحقيق تحـت  وٕاقفالالية للمكلف بالضريبة المحقق معه، التقويمات، ومعالجة المالحظات االحتم إرسالمع 

ناء وحضــور رئــيس فرقــة التحقيقــات مــع اإلشــارة إلــى أنــه يجــب أن تــتم أعمــال التحقيــق فــي مقــرات المكلفــين، باســتث

تحـت طلـب مـن المكلـف للقيـام بعمليـة التحقيـق علـى  )نائب المدير(حاالت خاصة ومرخصة من طرف المسؤول 

  .مستوى مكاتب إدارة الرقابة الجبائية

1:دور المديرية الوالئية للضرائب في مجال الرقابة الجبائية -د 
 

مديريــة ادق عليهــا مــن طــرف إن المديريــة الفرعيــة للرقابــة الجبائيــة مكلفــة بتطبيــق بــرامج التحقيــق المصــ

البحث والمراجعات، وهذه األخيرة مكلفة بالتحقيقـات الكبـرى أمـا المديريـة الفرعيـة للرقابـة الجبائيـة فلقـد وكلـت إليهـا 

دج، وبــاقي  4,000,000مهمــة التحقيــق فــي النشــاطات الحــرة ومقــدمي الخــدمات التــي يبلــغ رقــم أعمالهــا أقــل مــن 

  .دج 10,000,000ها بأقل من المؤسسات التي يقدر رقم أعمال

  :ما يليإن المديرية الفرعية للرقابة الجبائية مكلفة بف اإلطاروفي هذا 

البرمجة والتحقيق في كل نقطة من حدود الوالية، وكل التحريات والتحقيقات واألبحـاث المتعلقـة بـالتحقيق  -1

 الجبائي؛

 دراسة واقتراح التقنيات الجبائية التي تمكن من الرقابة؛ -2

                                                           
  .46-45 ص ، صنفس المرجع السابق 1
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هر علــى تحصــيل الضــرائب والرســوم الناتجــة مــن خــالل التحقيــق، وكــذا علــى وصــول تقــارير التحقيــق الســ -3

 لإلدارة في أحسن الظروف؛

 تنفيذ األعمال ذات الفائدة الجبائية؛ -4

 البحث وتحليل أسباب التهرب والغش الضريبي وٕايجاد حلول واقتراحات ناجعة لهذا اإلشكال؛ -5

 تقييم نتائج التحقيقات؛ -6

 .نشيط مصلحة التحقيقات على مستوى الواليةتنسيق وت -7

II-2-3-2 - مراكز الضرائب: 

 إدارة عصرنة أجل من مباشرتها تمت جديدة إجراءات عن ،"جودي كريم" الجزائري المالية وزير كشف

 بدفع المعنية األطراف من الجبائية اإلدارة تقريب أجل من للضرائب جهوية مراكز إنشاء رأسها على الضرائب،

 عبد راوية" للضرائب، العام المدير أكد الخصوص هذا وفي ،االقتصادية نشاطاتهم مزاولة كنأما في الضرائب

 فتح وسيتم سنتين منذ بالرويبة نموذجي مركز أول تنصيب تم حيث إنجازه، جار مركز 11 هناك أن ،"الرحمان

 شبكات بأحدث األخرى المراكز وتجهيز إنجاز سيتواصل حين في ،قريبا بلعباس بسيدي الواقع الثاني المركز

 2012.1 سنة وبداية )2011( الجارية السنة غاية إلى الواليات، عبر والتكنولوجيات االتصال

 :التعريف بمراكز الضرائب - أ 

تتكفــل مراكــز الضــرائب بتســيير الملفــات الجبائيــة للمؤسســات الخاضــعة للنظــام الحقيقــي لفــرض الضــريبة 

وتخـتص مراكـز . لمؤسسات باإلضافة إلى مجمـوع المهـن الحـرةغير الخاضعة لمجال اختصاص مديرية كبريات ا

الضــرائب فــي مجــال الوعــاء والتحصــيل والرقابــة ومنازعــات الضــرائب والرســوم الواقعــة علــى عــاتق هــذه الفئــة مــن 

 2.المهنية المكلفين بالضرائب بعنوان نشاطاتهم

 

  

جبائيـة، غيـر أنـه لـم يـتم تعميمهـا بعـد تعتبر مراكز الضرائب من الهياكل الجديدة المسـتحدثة فـي اإلدارة ال

، وفي انتظار تعميمها على كل الوطن تواصل على كامل التراب الوطني، واقتصار وجودها على بعض المناطق

                                                           
 .22/12/2011، الصادرة بتاريخ 2472ا، جريدة البالد اليومية، الجزائر، العدد .فاطمة الزهراء 1

  .11، مرجع سبق ذكره، ص 18/09/2006، المؤرخ بتاريخ 327-06: من المرسوم التنفيذي رقم 20: المادة رية الديمقراطية الشعبية،الجمهورية الجزائ 2
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مفتشيات وقباضات الضرائب عملها بصفة انتقالية فـي انتظـار إدماجهـا الكلـي حسـب الحالـة فـي مراكـز الضـرائب 

 1.أو المراكز الجوارية للضرائب

 :لمركز الضرائب العام لهيكل التنظيميا - ب 

  :يأخذ الهيكل التنظيمي العام لمركز الضرائب الشكل التالي
  

  الهيكل التنظيمي العام لمركز الضرائب: )7-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، المؤرخ بتاريخ 327-06: من المرسوم التنفيذي رقم 21: على المادة باالعتماد طالبمن إعداد ال: صدرالم

  .11، ص  ، مرجع سبق ذكره18/09/2006

 

 2 :مهام مراكز الضرائب - ج 

 :تنحصر هذه المهام في المجاالت التالية

 :في مجال الوعاء )1

تمســـك وتســـير الملـــف الجبـــائي للشـــركات وغيرهـــا مـــن األشـــخاص المعنـــويين برســـم المـــداخيل الخاضـــعة  -1

 للضريبة على أرباح الشركات؛

 

                                                           
 .12ص  ،، مرجع سبق ذكره18/09/2006اريخ ، المؤرخ بت327-06: من المرسوم التنفيذي رقم 32: المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1

  .11، ص 20: المرجع السابق، المادةنفس  2

 مــركـز الضــرائب

المصلحة 

الرئيسية 

لتسيير 

 الملفات

المصلحة 

رئيسية ال

للمراقبة 

 والبحث

مصلحة 

اإلعالم 

اآللي 

 والوسائل

مصلحة  القباضة

االستقبال 

  واإلعالم

المصلحة 

  الرئيسية

 للمنازعات
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لضـــريبة الخاضـــعين للنظـــام الحقيقـــي لفـــرض الضـــريبة برســـم تمســـك وتســـير الملفـــات الجبائيـــة للمكلفـــين با -2

 عائدات األرباح الصناعية والتجارية؛

 .تصدر الجداول وقوائم التحصيالت وشهادات اإللغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها -3

 :في مجال التحصيل )2

 تتكفل بالجداول وسندات اإليرادات وتحصيل الضرائب والرسوم واألتاوى؛ -1

 يات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود؛تنفذ العمل -2

 .تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم -3

 :في مجال الرقابة )3

 تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات؛ -1

 .تعد وتنجز برامج التدخالت والمراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقيم نتائجها -2

 :في مجال المنازعات )4

 ى وتعالجها؛تدرس الشكاو  -1

 تتابع المنازعات اإلدارية والقضائية؛ -2

 .تعوض قروض الرسوم -3

 :في مجال االستقبال واإلعالم )5

 تضمن مهمة استقبال وٕاعالم المكلفين بالضريبة؛ -1

تتكفــل بــاإلجراءات اإلداريــة المرتبطــة بالوعــاء، ال ســيما تلــك المتعلقــة بإنشــاء المؤسســات وتعــديل نظامهــا  -2

 األساسي؛

 وتسيرها؛تنظم المواعيد  -3

 .تنشر المعلومات واآلراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين الختصاص مراكز الضرائب -4

II-2-3-3 - المراكز الجوارية للضرائب: 

المراكــز الجواريــة للضــرائب، وهــي بمثابــة النمــوذج  ،الجزائــري دثة بالنظــام الجبــائيمــن المصــالح المســتح

  .المصغر لمراكز الضرائب السابقة الذكر
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 :مراكز الجوارية للضرائبالتعريف بال - أ 

، والخاضـعين الذكر السابقة الجبائية ملفات المكلفين الغير تابعين للهيئاتالجوارية  لضرائباتتابع مراكز 

للضريبة الجزافية، باإلضافة إلى إقامة مراكز متخصصة في متابعـة الجبايـة العقاريـة، المعـادن النفيسـة، الكحـول، 

  1 .لفالحيةالتبغ، وكذا الجباية المحلية وا

وفــي هــذا اإلطــار تتــولى المراكــز الجواريــة للضــرائب متابعــة األشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة التاليــة، وذلــك 

  2:في ما يخص الوعاء، التحصيل، الرقابة والمنازعات، وعلى كل الضرائب والرسوم المستحقة

 المؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الجزافي؛ -1

 المستثمرات الفالحية؛ -2

الطبيعيين برسم الضريبة المفروضة على الدخل اإلجمالي أو على الـذمم الماليـة وكـذا الرسـوم  األشخاص -3

 المفروضة على ممتلكاتهم العقارية المبنية وغير المبنية؛

المؤسســــات العموميــــة ذات الطــــابع اإلداري والجمعيــــات أو أي تنظــــيم آخــــر برســــم الضــــرائب أو الرســــوم  -4

 مدفوعة، أو أي جزء آخر من نشاطهم الخاضع للرسم؛المفروضة على األجور والرواتب ال

ـــات المؤسســـات أو مراكـــز الضـــرائب، برســـم الضـــرائب أو الرســـوم غيـــر  -5 ـــة كبري المؤسســـات التابعـــة لمديري

 .المتكفل بها من قبل الهياكل الجبائية التي تخضع لها

ئيسـية ومصـلحتين مصـالح ر ) 3(يقسم المركز الجواري للضرائب مثل مركز الضـرائب تمامـا ، إلـى ثـالث 

  .*)نفس الهيكل التنظيمي العام لمركز الضرائب(وقباضة ) 2(

 3:مهام المراكز الجوارية للضرائب - ب 

  :يمكن توزيع هذه المهام حسب المجاالت التالية

 :في مجال الوعاء )1

 تمسك وتسير الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين الختصاصها؛ -1

 .وشهادات اإللغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليهاتصدر الجداول وقوائم التحصيل  -2

                                                           
1République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère des finances, Lettre de la D G I, Lettre 
d'information, Numéro spécial, 2006, Editorial, P 1. 

 ص ، مرجــع ســبق ذكــره، ص18/09/2006، المــؤرخ بتــاريخ 327-06: فيــذي رقــممــن المرســوم التن 26: المــادة الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 2

11-12. 

  .انظر للهيكل التنظيمي العام لمركز الضرائب السابق *
 .12نفس المرجع السابق، ص  3
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 :في مجال التحصيل )2

 تتكفل بالجداول وسندات اإليرادات وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم واألتاوى؛ -1

 تنفذ العمليات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود؛ -2

 .تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم -3

 :في مجال الرقابة )3

 ومات الجبائية وتجمعها وتستغلها؛تبحث عن المعل -1

 تراقب التصريحات وتنظم التدخالت؛ -2

 :في مجال المنازعات )4

 تدرس الشكاوى وتعالجها؛ -1

 تتابع المنازعات اإلدارية والقضائية؛ -2

 .تدرس طلبات التخفيض اإلداري -3

 :في مجال االستقبال واإلعالم )6

 تضمن مهمة استقبال وٕاعالم المكلفين بالضريبة؛ -1

أو التصـريح بكـل ات اإلدارية المرتبطـة بالوعـاء، ال سـيما تلـك المتعلقـة بإنشـاء المؤسسـات تتكفل باإلجراء -2

 ؛تعديل

 تنظم المواعيد وتسيرها؛ -3

 .الضرائبالجوارية مراكز التنشر المعلومات واآلراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين الختصاص  -4

II-2-3-4 - مفتشيات الضرائب: 

يســت لهــا عالقــة مباشــرة بــالمكلفين بالضــريبة مثــل مفتشــيات إن أغلــب مصــالح الضــرائب الســالفة الــذكر ل

الضرائب، فهي التي تمسك ملفـاتهم الجبائيـة وتتـابع وتسـتلم تصـريحاتهم، كمـا أنهـا تعتبـر المقـرر األول فـي إعـداد 

  .برنامج الرقابة الجبائية لكل سنة
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 :مفتشيات الضرائببالتعريف  - أ 

لـــف الجبـــائي الخـــاص بكـــل خاضـــع للضـــريبة فتقـــوم تتـــولى مفتشـــية الضـــرائب علـــى الخصـــوص مســـك الم

بالبحث وجمع المعلومات الجبائية واستغاللها، ومراقبة التصريحات وٕاصدار الجداول الضريبية وكشـوف العائـدات 

  1.وتنفيذ عمليات التسجيل

ا هـذا اليـوم، فيمـ السـاري العمـل بـه إلـى غايـة وتشكل المفتشيات حجر األسـاس فـي تنظـيم اإلدارة الجبائيـة

  2:وهي تنقسم إلى في النظام الجبائي الجزائري، األكثر أهمية يخص الرقابة وتعتبر الحلقة

 مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة؛ -1

 مصلحة جباية مداخيل األشخاص الطبيعيين؛ -2

 مصلحة الجباية العقارية؛ -3

  .مصلحة التدخالت -4

 :لمفتشية الضرائب العام الهيكل التنظيمي - ب 

  :لمفتشية الضرائب يأخذ الشكل التالي العام ره فالهيكل التنظيميانطالقا من ما تم ذك

  الهيكل التنظيمي العام لمفتشية الضرائب: )8-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على التقسيم السابق الذكر طالبمن إعداد ال: صدرالم

                                                           
، العــدد 1991لجريــدة الرســمية، ، ا23/02/1991 المــؤرخ بتــاريخ 60-91: ي رقــممــن المرســوم التنفيــذ 12: لمــادةا الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 1

  .354 ، ص9
 .39-38 ص ، مرجع سبق ذكره، ص)"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  2

 مفـتشيـة الضـرائـب

 

مصلحة جباية 

المؤسسات 

 والمهن الحرة

مصلحة جباية 

مداخيل 

األشخاص 

 الطبيعيين

مصلحة الجباية 

 العقارية

مصلحة 

 التدخالت
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 :مهام مفتشية الضرائب - ج 

بة مختلف التصريحات التي تسـتلمها مـن المكلـف على هذه المصالح تقوم مفتشية الضرائب بمراق اعتمادا

، وفي حال وجود خطأ أو نسيان أو نقـائص ملحوظـة تجـري مراقبـة معمقـة، )تصريحات، شهرية، سنوية، خاصة(

وفحـــص التصـــريحات يـــتم بنـــاءا علـــى المعطيـــات الموجـــودة فـــي الملـــف الجبـــائي أو فـــي كشـــوف الـــربط وبطاقـــات 

  1.المعلومات

II-2-3-5 - قباضات الضرائب: 

قباضات الضرائب خصوصا بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة، ويمكنهـا زيـادة  تتكفل

  2.شروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهماعلى ذلك التسيير المالي للهيئات العمومية حسب ال

  3:كما تنقسم مصالح التحصيل إلى قسمين هما

 قباضة تحصيل الضرائب؛ -1

 .للبلديات والقطاعات الصحية قباضة التسيير المالي -2

II-3- ة المعلومات المحاسبيةطرق الرقابة الجبائية المساهمة في تحسين جود: 

مــا يؤهلــه لممارســة الرقابــة الجبائيــة علــى  الجبائيــة والطــرق مصــالحاليمتلــك النظــام الجبــائي الجزائــري مــن 

  :خصه في الشكل التالينلوالطرق،  مصالح، ومن أهم أبرز وأنجع هذه الالمكلفين في جميع النشاطات

  

  

  

  

  

  
 

  

  

                                                           
  .39، مرجع سبق ذكره، ص )"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  1
  .354مرجع سبق ذكره، ص  ،23/02/1991المؤرخ بتاريخ  60-91: من المرسوم التنفيذي رقم 11: المادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2
 .39، مرجع سبق ذكره، ص )"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  3
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  الجبائية المكلفة بها مصالحأنواع الرقابة الجبائية وال: )9-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .لوالية الوادي مديرية الضرائبباالعتماد على معلومات تم الحصول عليها من  طالبمن إعداد ال: صدرالم

  

المكلفة بهـا، سـنتطرق إلـى جملـة التصـريحات  مصالحوقبل الخوض في تفاصيل طرق الرقابة الجبائية وال

  .، وسلطة اإلدارة الجبائية في مراقبتهاالجبائية التي على المكلفين اكتتابها والتصريح بها

II-3-1- التصريحات الجبائية: 

العمــوم يعتبــر النظــام الجبــائي الجزائــري نظــام تصــريحي، أي أن المكلــف هــو مــن يقــوم بالتصــريح علــى 

، ومـــا علـــى إدارة الضـــرائب ســـوى مراقبـــة ومتابعـــة هـــذه حســـب الضـــريبة الواجـــب عليـــه دفعهـــابمداخلـــه وبالتـــالي ي

  .التصريحات

 ةـة الجبائيـواع الرقابـأن

الرقابة الجبائية على 

 مستوى مفتشية الضرائب

الرقابة الجبائية على مستوى 

 مديرية الضرائب الوالئية

الرقابة 

    الشكلية

الرقابة على 

 الوثائق

التحقيق في 

 المحاسبة

التحقيق 

 المصوب

في 

 المحاسبة

التحقيق 

المعمق في 

 الوضعية

الجبائية 

  الشاملة
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 النتيجة تحديد يتوقف ما كثيرا إذ بإعدادها، المؤسسة تقوم التي الحسابات على كبير تأثير للجبايةو 

السابق ذكرها في  1المالية مقوائال السنوية النتيجة عن الجبائي التصريح ويشمل جبائية، اعتبارات على الخاضعة

  .الفصل األول باإلضافة إلى مجموعة من التصريحات والجداول الملحقة األخرى

II-3-1-1 - والحق في مراقبتها التصريحات الجبائية مفهوم: 

 أرباحه أو أعمالهبرقم  فيها التصريح أجل من الضرائب إدارة من المكلف يستلمها وثيقة عن عبارة هي

 لتحديد هذه األخيرة به تستعين إثبات لتكـون كدليل الضرائب لمصلحة بإرجاعها يقوم مث إلخ،...تكاليفه أو  أو

  .للمكلف المناسب الضريبة مبلغ

اإلدارة الجبائيــة  التصــريحات والمســتندات المســتعملة لفــرض كــل ضــريبة أو حــق أو رســم أو  تراقــبحيــث 

التي ليست لها صفة التاجر والتي تـدفع أجـورا  الهيئاتالمؤسسات و إتاوة، كما يمكنها أن تمارس حق الرقابة على 

إلدارة الجبائية بنـاءا لالهيئات المعنية أن تقدم المؤسسات و  ويتعين على. أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها

  2.على طلبها، الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها

لــه أن يطلــب التوضــيحات و  مــن قبــل المكلفــين الحــق فــي مراقبــة التصــريحات الجبائيــة المقدمــة لمفــتشول

المعطيـات المحاسـبية المتعلقـة بالبيانـات والعمليـات و  كما يمكن للمفتش أن يطلب دراسة الوثـائق. والتبريرات كتابيا

يطلــب هــؤالء تقــديم  كمــا يســتمع للمعنيــين إذا تبــين أن اســتدعاءهم لهــذا الغــرض ضــروري أو لمــاالرقابــة، موضــوع 

  .توضيحات شفوية

لضــريبة اإلجابـة علـى طلـب شــفوي، أو لمـا يكـون الجـواب الــذي تـم تقديمـه لهــذا المكلـف بايـرفض  عنـدماو 

الطلــب عبــارة عــن رفــض لإلجابــة علــى كــل أو جــزء مــن النقــاط المطلــوب توضــيحها، يتعــين عليــه أن يعيــد طلبــه 

ول علــى ش ضــرورية للحصــالكتابيــة بشــكل صــريح النقــاط التــي يراهــا المفــت يجــب أن تبــين الطلبــاتكتابيــا، حيــث 

) 30(لضــريبة لتقــديم إجابتــه فــي مــدة ال يمكــن أن تقــل عــن ثالثــين لمكلــف باا كليــفتالتوضــيحات أو التبريــرات و 

  .يوما

ة بطـالن إجـراءات اإلخضـاع يمكن للمفتش أن يصحح  التصريحات،  لكن عليه قبل ذلـك ،  تحـت  طائلـو 

لنسـبة لكـل القيـام بـه علـى أن يبـين لـه بكـل وضـوح، بالمقـرر الضريبي، أن يرسل إلى المكلـف بالضـريبة التصـحيح ا

                                                           
، مرجـع سـبق ذكـره، ص "بـالتطبيق علـى حالـة الجزائـر –النظـام المحاسـبي للمؤسسـات فـي ظـل أعمـال التوحيـد الدوليـة  إصـالحأهميـة " مـداني بـن بلغيـث، 1

191. 

  .14، ص 2010الجزائر،  من قانون اإلجراءات الجبائية، 1-18: المادة ،المديرية العامة للضرائبوزارة المالية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2
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واد قـانون الضـرائب المطابقـة لـذلك، وكـذا أسـس اإلخضـاع الضـريبي مـإعادة تقويم، األسباب التـي دعـت إلـى ذلـك و 

يقوم في نفس الوقت، بدعوة المكلف بالضريبة المعني إلى اإلعالن عن موافقتـه أو  كماحساب الضرائب المترتبة، و 

قبـــول  ابـــة بمث يعـــد هـــذا األجـــليومـــا، وفـــي حالـــة عـــدم الـــرد فـــي غضـــون ) 30(يم  مالحظاتـــه فـــي أجـــل ثالثـــين تقـــد

  1.ضمني

II-3-1-2 - أنواع التصريحات الجبائية والمكلفين الملزمين باكتتابها: 

كــل فيمــا يعنيــه  هنــاك مجموعــة مــن التصــريحات الجبائيــة، والتــي يلــزم المكلفــين باالكتتــاب والتصــريح فيهــا

رمين بذلك مواعيد وتـواريخ تسـليمها للهيئـة الجبائيـة المكلفـة قانونـا، وفـي مـا يلـي نسـتعرض جملـة هـذه ويخصه، محت

  :التصريحات والمكلفين المعنيين بها

2 :التصريح بالوجود - أ 
 

يخضع لهذا التصريح المكلفين بالضريبة الجدد، والذين يخضعون للضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة علـى 

  .**)IBS( ، أو الضريبة على أرباح الشركات*)IRG( الدخل اإلجمالي

، حيث يتم التصريح به لدى مفتشـية يوما من بدء النشاط 30التصريح بالوجود في أجل أقصاه  اكتتابيتم 

  :الضرائب التي يتبع لها مكان ممارسة النشاط، ويجب أن يتضمن المعلومات التالية

 واللقب؛ االسم -1

 .ائريين وخارج الجزائر بالنسبة لألجانبالعنوان بالجزائر بالنسبة للجز  -2

3:التصريح الشهري - ب 
 

  .بحسب تعدد الضرائب والرسوم والمكلفين الخاضعين تتعدد التصريحات الشهرية

  

  

 

                                                           
 ، صمرجـع سـبق ذكـره، 2010مـن قـانون اإلجـراءات الجبائيـة  19: المـادة ،المديريـة العامـة للضـرائبوزارة الماليـة،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1

  .15-14 ص
ـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، 2 ، مديريـــة العالقـــات العموميـــة "تطبيقـــي للمكلـــف بالضـــريبةالـــدليل ال"المديريـــة العامـــة للضـــرائب، وزارة الماليـــة،  الجمهوري

  .76-75، ص ص 2009واالتصال، منشورات الساحل، الجزائر، 
* Impôt sur le Revenu Global. 
** Impôt sur les Bénéfices des Sociétés 

  .76نفس المرجع السابق، ص  3
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 :التصريح الشهري مفهوم )1

الرسـم علـى (هو تصريح وحيد يعتبر كجدول إشعار بالضريبة والرسوم المحصلة نقـدا عـن طريـق االقتطـاع 

الضـــريبة علـــى الـــدخل / الضـــريبة علـــى أربـــاح الشـــركات / التســـبيقات علـــى الحســـاب  - *)TAP(النشـــاط المهنـــي 

 –مداخيل األموال المنقولة / الضريبة على الدخل اإلجمالي  –أجور / الضريبة على الدخل اإلجمالي  –اإلجمالي 

الرســم علــى القيمــة  –ك الرســم الــداخلي علــى االســتهال –األربــاح غيــر التجاريــة / الضــريبة علــى الــدخل اإلجمــالي 

  .)المضافة

  .يوما من كل شهر) 20(التصريح الشهري في العشرين  ويتم إيداع

 :بهذا التصريح والهيئة الجبائية التي يودع فيها المكلفين المعنيين )2

 المؤسسات التابعة للنظام الحقيقي؛ -1

 المؤسسات التابعة للنظام الجزافي؛ -2

 .اإلدارات العمومية -3

 .الشهري لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها مقر المؤسسةيتم إيداع التصريح 

1):الثالثي(التصريح الفصلي  - ج 
 

يتعــين علــى المكلفــين بالضــريبة الخاضــعين للنظــام المبســط اكتتــاب تصــريحاتهم فيمــا يخــص الضــريبة علــى 

يومـا ) 20(ين أجور والرسم على النشاط المهني وكـذا الرسـم علـى القيمـة المضـافة، خـالل العشـر / الدخل اإلجمالي 

 .األولى للشهر الموالي للثالثي المدني الذي تم خالله دفع األجور أو تم تحقيق رقم األعمال فيه

2:التصريح السنوي بالمداخيل واألرباح -د 
 

 في هذا النوع من التصريحات نميز بين ثالثة من التصريحات السنوية، األول يتعلق بالضريبة على الدخل

بالضـريبة الجزافيـة الوحيـدة، أمـا النـوع الثالـث فيتعلـق بالضـريبة علـى أربـاح الشـركات، كمـا  اإلجمالي، والثاني يتعلق

  :يلي

  

 

  

                                                           
* Taxe sur l'Activité Professionnelle . 

  .77مرجع سبق ذكره، ص  ،2009 ،"الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة"المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية،  ئرية الديمقراطية الشعبية،الجمهورية الجزا 1
 .81-77نفس المرجع السابق، ص ص  2
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 :بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي )1

، والتصـريحات المهنيـة )نظـام مبسـط(وتتضمن التصريح اإلجمالي بالمداخيل، التصريح اإلجمالي باإلربـاح 

  :الخاصة، كما يلي

 :المداخيلالتصريح اإلجمالي ب -1-)1

  :يتميز هذا النوع من التصريحات بتنظيم وشروط خاصة كما يلي

 :المكلفين المعنيين بهذا التصريح �

  :يجب اكتتاب التصريح اإلجمالي بالمداخيل من قبل

تجاريـا أو حرفيـا أو غيـر  التابعين للنظـام الحقيقـي الـذين يمارسـون نشـاطا صـناعيا أو الطبيعييناألشخاص  ••••

 تجاري أو فالحي؛

ألشـــخاص الطبيعيـــين الـــذين يحققـــون مـــداخيل متأتيـــة مـــن تـــأجير عقـــارات مبنيـــة أو غيـــر مبنيـــة بمـــا فيهـــا ا ••••

 األراضي الفالحية؛

 األشخاص المستفيدين من مداخيل رؤوس األموال المنقولة؛ ••••

األجـــراء الـــذين يتحصـــلون علـــى مـــداخيل أجريـــة أو غيــــر أجريـــة، زيـــادة علـــى أجـــرتهم الرئيســـية، باســــتثناء  ••••

تعليميــا أو فــي مجــال البحــث بصــفة مؤقتــة أو  لممارســين إضــافة إلــى نشــاطهم الرئيســي نشــاطااألشــخاص ا

 .كأستاذ شريك في مؤسسة تعليمية

 :المعلومات التي يتضمنها التصريح والوثائق المرفقة به �

 تقديم كل المعلومات الضرورية بخصوص وضعية المكلف وكذا تلك المتعلقة باألعباء العائلية؛ ••••

 لعناصر الضرورية لتحديد الدخل الخاضع للضريبة؛ذكر مختلف ا ••••

 الذين يعتبرون جبائيا تحت كفالة المكلفين؛قائمة األشخاص  ••••

 .جدول األعباء الواجب خصمها من الدخل اإلجمالي ••••

 :أجل ومكان إيداع التصريح �

تــي يجــب اكتتــاب التصــريح اإلجمــالي وجوبــا قبــل أول أفريــل مــن كــل ســنة، ويرســل إلــى مفتســية الضــرائب ال

  .يتبع لها مكان تواجد الموطن الجبائي للمكلف
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 :)نظام مبسط(التصريح اإلجمالي باألرباح  -2-)1

المعنيين بهذا التصريح، المكلفين بالضريبة غير الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة والذين ال يتجاوز رقم 

الســــنة الماليــــة المنصــــرمة  ، ويجــــب اكتتــــاب التصــــريح بأربــــاح)دج 10.000.000(أعمــــالهم عشــــرة ماليــــين دينــــار 

مفتشـية الضـرائب التـي يتبـع لهـا مكـان تواجـد المـوطن الخاضعة للضريبة قبـل أول أفريـل مـن كـل سـنة، ويرسـل إلـى 

  .الجبائي

 :التصريحات المهنية الخاصة -3-)1

  :إضافة إلى التصريح اإلجمالي بالمداخيل، يتعين على المكلفين اكتتاب تصريحات خاصة، هي
  

  التصريحات المهنية الخاصة: )1- 2(الجدول رقم 
  

  فئة المداخيل
نظام فرض 

  الضريبة
  المطبوعة

آخر أجل إليداع 

  التصريحات
  مكان إيداع التصريحات

أرباح 

صناعية 

  وتجارية

النظام 

الحقيقي 

  والمبسط

سلسلة 

  11ج

قبل أول أفريل 

  من كل سنة

مفتشية الضرائب التي يتبع لها مكان ممارسة 

إلستغالالت، المفتشية النشاط، وفي حالة تعدد ا

التي يتبع لها مقر الشركة أو مقر المؤسسة 

  .الرئيسي

أرباح غير 

  تجارية

التصريح 

  المراقب

سلسلة 

  13ج

قبل أول أفريل 

  من كل سنة

مفتشية الضرائب التي يتبع لها مكان ممارسة 

  .النشاط أو مقر المؤسسة الرئيسي

مداخيل 

  فالحية
  جزافي

سلسلة 

  15ج

قبل أول أفريل 

  ن كل سنةم
  مفتشية الضرائب التي يتبع لها مكان االستغالل

مداخيل 

رؤوس 

األموال 

  المنقولة

 -    
قبل أول أفريل 

  من كل سنة

مفتشية الضرائب التي يتبع لها الموطن الجبائي 

  .للمستفيد

  -   رواتب وأجور
سلسلة 

  29ج

قبل أول أفريل 

من كل سنة 

تشية الضرائب التي يتبع لها مسكن رب مف- 

العمل أو مقر مؤسسة أو المكتب الذي قام 
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تصريح يكتتب (

من طرف 

المستخدم أو 

  )المدين

 .بعملية الدفع

مديرية المؤسسات الكبرى بالنسبة للمكلفين - 

بالضريبة التابعين لها مهما كان محل دفع 

  .المداخيل الخاضعة للضريبة

  .80نفس المرجع السابق، ص : صدرالم

  

 :حيدةبالنسبة للضريبة الجزافية الو  )2

تصريح خاص تحدد نموذجه  وٕارساليلزم المكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة باكتتاب 

  .تواجد النشاط، وذلك قبل أول فيفري من كل سنة اإلدارة الجبائية، إلى مفتش الضرائب الذي يتبع له مكان

  :الجبائية عالوة على ذلك، يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من اإلدارة

دفتـر مــرقم وموقــع مــن طــرف المصــالح الجبائيــة يتضــمن بالنســبة لكــل ســنة تفاصــيل مشــترياتهم مدعمــة  -1

 بفواتير وبكل الوثائق التبريرية؛

 .دفتر مرقم وموقع يتضمن تفاصيل مبيعاتهم -2

 :بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات )3

 :شروط هذا النوع من التصريحات تتمثل فيما يلي

 :هذا التصريح آجال ومكان -1-)3

يتعــين علــى المكلفــين الخاضــعين للضــريبة علــى الشــركات، اكتتــاب تصــريح يتضــمن مبلــغ أربــاح المؤسســة، 

  .الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالسنة المالية السابقة

أفريل من كل سنة في أجل أقصـى إلـى مفتشـية الضـرائب التـي يتبـع  30كما يجب تقديم هذا التصريح قبل 

 .مقر الشركة أو مقر المؤسسة الرئيسية لها مكان تواجد

 :الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح -2-)3

  :إلى إضافةهذا التصريح بالميزانية الجبائية،  إرفاقيجب 

 كشف المدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني؛ -

 .كشف مفصل عن التسبيقات المدفوعة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات -
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1:ضرائب والرسوم المهنية األخرىالتصريحات الخاصة بال -ه 
 

  :هذا النوع من التصريحات في الجدول التاليل الشروط المنظمة يمكن تلخيص
  

  التصريحات الخاصة بالضرائب والرسوم المهنية األخرى: )2- 2(الجدول رقم 
  

  مكان إيداع التصريح  أقصى أجل إليداع التصريح  نوع الضرائب والرسوم

الضريبة على الدخل - 

األرباح الصناعية /الياإلجم

  .النظام الحقيقي: والتجارية

الضريبة على الدخل - 

: األرباح غير التجارية/اإلجمالي

  .نظام التصريح المراقب

  قبل أول أفريل من كل سنة

مفتشية الضرائب التي 

يتبع لها مكان فرض 

  .الضريبة

  الرسم العقاري

في أجل شهرين من االنجاز 

كذا النهائي للبناءات الجديدة و 

التغييرات او التحويالت التي 

أدخلت على شكل أو تخصيص 

  .الملكية المبنية او غير المبنية

مفتشية الضرائب التي 

يتبع لها مكان تواجد 

  .الملكية

  .82نفس المرجع السابق، ص : المرجع

 

2:التصريح بالعموالت أو المكافآت عن الوساطة أو اإلنقاصات أو األتعاب -و 
 

بــالمكلفين الــذين يــدفعون فــي إطــار نشــاطهم الصــناعي أو التجــاري أو غيــر التجــاري، هــذا التصــريح متعلــق 

ألشخاص آخرين ليسوا من مستخدميهم، عموالت أو مكافـآت عـن الوسـاطة أو إنقاصـات أو أتعـاب أو أتـاوى مقابـل 

  :العناصر التالية

 براءات؛ -1

                                                           
  .82نفس المرجع السابق، ص  1
  .83-82نفس المرجع السابق، ص ص  2
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 رخص؛ -2

 عالمات الصنع؛ -3

 .مكافآت المختلفةمقر وغيرها من المصاريف المساعدة التقنية وال -4

  :حيث يجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات التالية

 الشركة وكذا عناوين المستفيدين؛ واسمأسماء وألقاب  -1

 .قيمة المبالغ المحصلة من طرف كل مستفيد -2

1:التصريح في حالة التنازل أو التوقف أو الوفاة - ز 
 

  :في هذا النوع من التصريحات، نميز بين أنواع الضرائب التالية

 :بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي )1

 :بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي يتم التمييز بين الحاالت التالية

 :التنازل أو التوقف -1-)1

حالـــة التنـــازل أو التوقـــف الجزئـــي أو الكلـــي للمؤسســـة أو التوقـــف عـــن ممارســـة مهنـــة حـــرة أو اســـتغالل فـــي 

  :مستثمرة فالحية، اكتتاب

 يل المتنازل أو المتوقف؛تصريح إجمالي بمداخ -1

 .تصريح خاص بالمداخيل الفئوية -2

) 10(ويجب اكتتاب التصريح الخاص بالضريبة على الـدخل اإلجمـالي والتصـريح الخـاص فـي أجـل عشـرة 

  .أيام ابتداء من تاريخ التنازل أو التوقف

 :الوفاة -2-)1

  :وضوعفي حالة وفاة المكلف بالضريبة، يجب أن تكون المداخيل الخاضعة للضريبة، م

 تصريح إجمالي؛ -1

 .تصريح خاص -2

حيــث يجــب اكتتــاب التصــريح اإلجمــالي والتصــريح الخــاص مــن طــرف ذوي حقــوق المتــوفي، ويجــب إيــداع 

  .أشهر، اعتبارا من تاريخ الوفاة) 06(التصريحات المشار إليها في أجل ستة 

  

                                                           
  .85-83نفس المرجع السابق، ص ص  1
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 :بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات )2

لضـريبة علـى أربـاح الشـركات إيـداع تصـريح خـاص بالتنـازل أو يجب على المكلفين بالضـريبة الخاضـعين ل

التوقــف نشــاط المؤسســة لــدى مفتشــية الضــرائب التــي يتبــع لهــا مقــر الشــركة أو المؤسســة الرئيســية وهــذا فــي اجــل ال 

  .أيام) 10(يتجاوز عشرة 

 :بالنسبة للرسم على النشاط المهني )3

عين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضـريبة علـى في حالة التنازل أو توقف المؤسسة جزئيا أو كليا يت

فئـة األربـاح الصـناعية والتجاريـة إيـداع تصـريح خـاص بالرسـم / أرباح الشركات أو الضـريبة علـى الـدخل اإلجمـالي 

علــى النشــاط المهنــي لــدى مفتشــية الضــرائب التــي يتبــع لهــا مكــان فــرض الضــريبة، وهــذا فــي أجــل ال يتجــاوز عشــرة 

 .أيام) 10(

 :لنسبة للضريبة الجزافية الوحيدةبا )4

في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط يلزم المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة 

  .أيام) 10(بإيداع التصريح بالتوقف لدى مفتش الضرائب الذي يتبعونه، وهذا في أجل عشرة 

الضــريبة عنــد إعــدادهم وتقــديمهم لتصــريحاتهم الجبائيــة فــي األخيــر نشــير إلــى أنــه يتوجــب علــى المكلفــين ب

  1:المعنيين بها، مراعاة الشروط التنظيمية التالية

يتوجــب علــى المكلفــين الحــرص علــى تقــديم تصــريحات صــحيحة ودقيقــة وكاملــة، دون إخفــاء لمعلومــات أو  -1

 القيام بأعمال غش؛

ددة قانونا، ألن كل تصريح يمكن أن يكون يجب تقديم معلومات كاملة ودقيقة ضمن األشكال واآلجال المح -2

 محل تحقيق؛

يجـــب إفـــادة اإلدارة الجبائيـــة بكـــل المعلومـــات الالزمـــة لحســـاب الضـــريبة، مـــع تبيـــان بوضـــوح وبتـــرقيم دقيـــق  -3

 للعناصر الالزمة لفرض الضريبة؛

ب وقــت يجــب اإلجابــة بنزاهــة وبكيفيــة صــحيحة وكاملــة علــى طلبــات المعلومــات الــواردة مــن اإلدارة فــي أقــر  -4

 ممكن؛

 يجب التصريح باألخطاء التي يتم اكتشافها من قبل المكلف عند فرض الضريبة؛ -5

                                                           
 .30-29ص ص  الجزائر، ،2010، "ميثاق المكلف بالضريبة"المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية،  مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الج 1
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للمكلـف الحـق  يجب المطالبـة فقـط بالتخفيضـات واالسـترجاعات والقـروض الضـريبية المتعلقـة بالمبـالغ التـي -6

 في استرجاعها؛

لهـا تــأثير علــى وضــعيتهم يجـب علــى المكلفــين شـرح بدقــة وفــي كـل الظــروف جميــع الوقـائع واألعمــال التــي  -7

 .الجبائية

II-3-2- طرق الرقابة الجبائية المطبقة على مستوى مفتشية الضرائب: 

تمـارس مفتشــيات الضـرائب نــوعين مــن أنـواع الرقابــة الجبائيــة، وهمـا الرقابــة الشــكلية والرقابـة علــى الوثــائق، 

يــام بهــذين النــوعين مــن الرقابــة ويــتم القحيــث يقــوم رئــيس المفتشــية بمراقبــة وفحــص تصــريحات المكلفــين بالضــريبة، 

  .الجبائية بدون التنقل إلى مقر نشاط المكلف، وال يتم القيام بأبحاث عامة وخاصة حوله

II-3-2-1 - الرقابة الشكلية: 

كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه، تتــولى مفتشــيات الضــرائب مراقبــة ومتابعــة التصــريحات الجبائيــة المقدمــة مــن قبــل 

ات التــي تتضــمنها هــذه التصــريحات ســواء تلــك المتعلقــة بــالمكلف أو مــا المكلفــين بالضــريبة، حيــث تفحــص المعلومــ

  .تعلق بنشاطه، ويتم كل ذلك من حيث الشكل فقط

 :الرقابة الشكلية مفهوم - أ 

 تشمل والتي المكلف، طرف من المقدمة التصريحات لها تخضع رقابية عملية أول الشكلية الرقابة تعتبر

 التأكد أي للتصريحات، المكلفين تقديم أثناء المرتكبة المادية ألخطاءا تصحيح إلى تهدف التي التدخالت مختلف

 بين مقارنة أي إجراء دون الشكلية الناحية من التصريحات ضمنهاتت التي والمعلومات المعطيات تقديم كيفية من

  1.الجبائية اإلدارة عليها تتوفر التي وتلك معلومات من تتضمنه ما

 االختصـاص والتابعـة دائـرة فـي الضـرائب مفتشـية مسـتوى جبائيـة عمومـا علـىيتم هذا النـوع مـن الرقابـة ال

كمرحلـة تمهيديـة وكخطـوة أولـى لبـاقي  وتعتبـر سـنة، ويتم القيام بهـا كـلالخاضع للضريبة،  النشاط ممارسة لمكان

 .األخرىأنواع الرقابة الجبائية 

 :بها دور الرقابة الشكلية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المصرح - ب 

  :يمكن حصر هذا الدور في النقاط التالية

 ؛...تصحيح األخطاء المادية المحتملة والمثبتة في التصريحات، كأخطاء الجمع وأخطاء الترحيل  -1

 ، ويطلب من المكلف المعني بها بتصحيحها؛البحث والكشف عن المعلومات والعناصر المغفول عنها -2

                                                           
  .18، مرجع سبق ذكره، ص "دور االمتيازات الضريبية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية"يحيى لخضر،  1
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 .التأكد من هوية وعنوان المكلف بالضريبة -3

 :عيوب الرقابة الشكلية - ج 

المصرح بها بقدر ما يعتمد  األرقام صحة على يعتمد ال أنه الرقابة من النوع هذاجه لامن العيوب التي تو 

هـذه التصـريحات ومـا تحتويــه مـن معلومـات تعريفيـة بـالمكلف، ومحاســبية، أي أن  مـلء بهــا تـم التـي الكيفيـة علـى

دون المرحلـة الثانيـة  فـي معاينتهـا يـتم والتـي التصـريحات بـه جاءت الذي الشكل في هذه الرقابة تهدف إلى النظر

تصــحيح مــا صــرح بــه المكلــف، فالرقابــة الشــكلية مــا هــي إال فحــص شــكلي لجميــع التصــريحات المقدمــة مــن قبــل 

  .المكلفين

II-3-2-2 - الرقابة على الوثائق: 

الرقابـة الشـكلية، حيـث يأخذ هذا النوع من الرقابة الذي يتم على مستوى مفتشية الضرائب أكثر عمقـا مـن 

يتعـدى األمـر إلـى إجـراء مقارنـات بـين مـا تحتويـه التصـريحات الجبائيـة للمكلفـين مـن معلومـات مختلفـة واسـتخراج 

 .كل الثغرات والتناقضات المحتملة الحدوث

 :الرقابة على الوثائق مفهوم - أ 

 ،مفتشـيات الضـرائب مستوى على التي تتم الوثائق على الرقابة في الشكلية للرقابة الموالية المرحلة تتمثل

 بمختلـف مقارنتهـا خـالل مـن ،مـن طـرف المكلفـين المكتتبـة جبائيـةال للتصـريحات شـامل فحـص بـإجراء تقوم والتي

وهذا كله يتم في إطار تطبيق  1.الخاصة ملفاتهم من انطالقا ،جبائيةال اإلدارة بحوزة هي التي والوثائق المعلومات

، )حــق االطــالع(ســبق اإلشــارة إليــه ســابقا، ومــن األمثلــة العمليــة لتطبيــق هــذا الحــق حــق االطــالع القــانوني والــذي 

  :نذكر

العــالج، تتعامــل إدارة الضــرائب بالتنســيق مــع  وقاعــات التوليــد الطبيــة، عيــادات وشــبه الطبيــة النشــاطات -1

 مـن المجـرات الفحـوص عـدد فيهـا فرديـة تبـين كشـوفات سـنويا لها تقدم التي االجتماعي الضمان مصلحة

 مع توضيح المبالغ اإلجمالية لألتعاب كما هي واردة في أوراق العالج؛ طبيب كل طرف

 التـي القضـايا كشـوفات تقوم بتقديم التي للمحكمة الضبط مع كتابة بالتنسيق للمحامين، وذلك بالنسبة أما -2

 .محامي كل يترافع عنها

المحاسبية  والسجالت الوثائق إحضار بتتطل حيث الشكلية، فالرقابة على الوثائق إذن هي عكس الرقابة

شاملة، فال تقتصر فقط على محتوى التصريحات الجبائية، حيث تتعداها بتوفير معلومات  تكون الوثائق فمراقبة

                                                           
 .، بتصرف18السابق، ص نفس المرجع  1



 إسهامات الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية الفصــل الثـاني

 

125  

 

 .أخرى تمكن اإلدارة الجبائية من التشخيص الحقيقي والفعلي للمعلومات التي تعبر عن الوضع الحقيقي للمكلف

 من والتبريرات التوضيحات بعض طلب المحقق بإمكان فإنه إضافية، معلومات لأج ومن ذلك إلى باإلضافة

  .الضرورة عند المكلف

 :دور الرقابة على الوثائق في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المصرح بها - ب 

  :نلخص هذا الدور في النقاط التالية

 التحقيق في جميع األنشطة التي يمارسها المكلف؛ -1

عن طريق القيام بمقارنات مع شامل لجميع التصريحات المقدمة من طرف المكلفين تحقيق دقيق و  إجراء -2

 المستندات والمعلومات التي هي بحوزة مفتشية الضرائب؛

 إلــى ســنة مــن لكــل مكلــف الماليــة الذمــة مــع تطــور ترابطهــا دراســة طريــق عــن المعلومــات ومقارنــة تحليــل -3

 ودها؛أخرى، وهذا ما يسمح باكتشاف الثغرات في حالة وج

الضـرورية فيمـا يخـص  والتوضـيحات التبريـرات بالضـريبة مرفقـة بكـل المكلف من إضافية معلومات طلب -4

 المضافة؛ القيمة على بالرسم أساسا والمتعلقة المحسوبة الرسوم

 .التأكد من صحة العمليات والمعدالت الضريبية المطبقة عليها -5

II-3-3- الوالئية للضرائب طرق الرقابة الجبائية المطبقة على مستوى المديرية: 

وفــي  ،علــى مســتوى المديريــة الوالئيــة للضــرائب، وبالتحديــد علــى مســتوى المديريــة الفرعيــة للرقابــة الجبائيــة

التحقيـــق فـــي المحاســـبة، التحقيـــق : إطـــار دورهـــا الجبـــائي الرقـــابي، تمـــارس ثالثـــة أنـــواع مـــن الرقابـــة الجبائيـــة هـــي

 .عية الجبائية الشاملةالمصوب في المحاسبة والتحقيق المعمق في الوض

II-3-3-1 - التحقيق في المحاسبة: 

يعتبر التحقيق في المحاسبة تحقيقـا معمقـا بـالنظر إلـى حجـم المعلومـات المحاسـبية التـي يـدقق فيهـا، كمـا 

 .أنه يحقق في مبالغ كل الضرائب والرسوم التي يخضع لها المكلف

 :مفهوم التحقيق في المحاسبة - أ 

لعمليـــات الراميــة إلـــى مراقبـــة التصــريحات الجبائيـــة المكتتبـــة مـــن يعنــي التحقيـــق فـــي المحاســبة مجموعـــة ا

  1.طرف المكلفين بالضريبة

                                                           
المتضــمن قــانون  30/12/2008المــؤرخ فــي  08-21: مــن القــانون رقــم 20: المــادة ،"قــانون اإلجــراءات الجبائيــة" الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، 1

 .13ص ، 2010/2011الجزائر،  رتي،منشورات بي، 2009المالية لسنة 
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 التصريحات مراقبة منها يستهدف التي العمليات مجموعة" ويعني التحقيق في المحاسبة كذلك أنه
 مدى من والتأكد حفظها، طريقة كانت مهما محاسبته وفحص بالضريبة المكلف طرف من المكتتبة الجبائية
  .1"مصداقيتها مدى معرفة يتسنى حتى وغيرها المادية المعطيات مع تطابقها

النـوع مــن التحقيــق لـإلدارة الجبائيــة مـن التأكــد مــن صـحة وثبوتيــة التقييـدات المحاســبية أو فــي  هــذا يسـمح

ت إجـــراء مقارنـــة بـــين التصـــريحات الجبائيـــة والتقييـــدات المحاســـبية قصـــد التأكـــد مـــن مصـــداقية وصـــحة تصـــريحا

  .المكلفين

التحقيـق فــي المحاســبة علــى أنـه كــل العمليــات التــي تـؤدي إلــى فحــص المعلومــات  وبالتـالي يمكــن تعريــف

المحاسبية للمكلف مهما كانت طريقـة حفـظ ومعالجـة هـذه المعلومـات، حتـى ولـو كانـت آليـة، مـن أجـل التأكـد مـن 

 .ائيةمدى مطابقتها لبعض المعطيات المتوفرة بحوزة مصالح الرقابة الجب

 :شروط التحقيق في المحاسبة - ب 

وضع المشرع الجبائي جملة من الشروط التي يجب مراعاتها واحترامها قبـل وخـالل إجـراء هـذا النـوع مـن 

  2:التحقيق، يمكن تلخيصها في العناصر التالية

 يجــب أن يــتم التحقيــق فــي الــدفاتر المحاســبية والوثــائق المحاســبية بعــين المكــان، مــا عــدا فــي حالــة طلــب -1

معــاكس مــن طــرف المكلــف بالضــريبة، يوجــه كتابيــا وتقبلــه المصــلحة، أو فــي حالــة قــوة قــاهرة يــتم إقرارهــا 

 قانونا من طرف المصلحة؛

ال يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إال من طـرف أعـوان اإلدارة الجبائيـة الـذين لهـم رتبـة مفـتش علـى  -2

 األقل؛

المســتعمل لحفــظ المعلومــات، وٕاذا كانــت المحاســبة ممســوكة تمــارس اإلدارة حــق الرقابــة مهمــا كــان الســند  -3

بواسـطة أنظمــة اإلعــالم اآللــي، يمكــن أن تشــمل المراقبـة مجمــل المعلومــات والمعطيــات والمعالجــات التــي 

 تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية؛

اآللــي، ملــك المكلــف  اإلعــالمان باســتعمال تجهيــزات يمكــن أن تــتم عمليــات التحقيــق إمــا فــي عــين المكــ -4

 على طلـب صـريح مـن المكلـف بالضـريبة، وفـي هـذه الحالـةبالضريبة، وٕاما على مستوى المصلحة، بناء 

يجـــب علـــى المكلـــف بالضـــريبة أن يضـــع تحـــت تصـــرف اإلدارة كـــل النســـخ والـــدعائم التـــي اســـتعملت فـــي 

 ي؛تأسيس المحاسبة المعدة بواسطة اإلعالم اآلل

                                                           
 .18نفس المرجع السابق، ص  1

  .15-13 ص ، صرجع السابقنفس الم 2
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ال يمكــن الشـــروع فــي إجـــراء أي تحقيــق فـــي المحاســبة دون إعـــالم المكلــف بالضـــريبة بــذلك مســـبقا، عـــن  -5

طريــق إرســال أو تســليم إشــعار بــالتحقيق مقابــل إشــعار بالوصــول مرفقــا بميثــاق حقــوق وواجبــات المكلــف 

ء مـن تـاريخ أيـام ابتـدا) 10(المحقق في محاسبته، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضـير، مدتـه عشـرة 

 استالم هذا اإلشعار؛

يجــب أن يبــين اإلشــعار بــالتحقيق ألقــاب وأســماء ورتــب المحققــين، وكــذا تــاريخ وســاعة أول تــدخل والفتــرة  -6

التي يتم التحقيق فيها والحقوق والضرائب والرسوم واألتاوى المعنية وكـذا الوثـائق الواجـب االطـالع عليهـا 

راء، أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يسـتعين بمستشـار مـن صراحة، تحت طائلة بطالن اإلج وأن يشير

 اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة؛

 في حالة استبدال المحققين يجب إعالم المكلف بالضريبة بذلك؛ -7

فــي حالــة حــدوث مراقبــة مفاجئــة ترمــي إلــى المعاينــة الماديــة للعناصــر الطبيعيــة لالســتغالل أو التأكــد مــن  -8

 بية وحالتها، يسلم اإلشعار بالتحقيق في المحاسبة عند بداية عمليات المراقبة؛وجود الوثائق المحاس

ال يمكن البدء في فحـص الوثـائق المحاسـبية مـن حيـث الموضـوع إال بعـد مـرور أجـل التحضـير المـذكور  -9

 سابقا؛

ال يمكــن، تحــت طائلــة بطــالن اإلجــراء، أن تســتغرق مــدة التحقيــق فــي عــين المكــان، فيمــا يخــص الــدفاتر  -10

 :أشهر فيما يخص) 4(والوثائق المحاسبية، أكثر من أربعة 

دج بالنسـبة لكـل سـنة  000 000 1مؤسسات تأدية الخدمات إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  -

 مالية محقق فيها؛

دج بالنسـبة لكـل سـنة  000 000 2كل المؤسسات األخرى، إذا كان رقم أعمالهـا السـنوي ال يتجـاوز  -

 ها؛مالية محقق في

أشهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعاله، إذا كان رقم أعمالها السنوي ) 6(يمدد هذا األجل إلى ستة  -

 بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها؛دج،  000 000 10و دج 000 000 5ال يفوق، على التوالي 

 .يجب أال تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان، في جميع الحاالت األخرى، سنة واحدة -

اإلدارة غيـــر مقيـــدة بمـــدة الرقابـــة فـــي عـــين المكـــان عنـــد قيامهـــا بـــالتحقيق فـــي المالحظـــات والعـــرائض  إن -11

المقدمة من طرف المكلف بالضريبة بعد انتهاء عمليات التحقيق في عين المكان، وعـالوة علـى ذلـك، ال 
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مثبتـة قانونـا، أو إذا تطبق مدة المراقبة بعين المكان المحددة أعـاله، فـي حالـة اسـتعمال منـاورات تدليسـية 

قــدم المكلــف بالضــريبة معلومــات غيــر كاملــة أو غيــر صــحيحة أثنــاء التحقيــق أو إذا لــم يــرد فــي اآلجــال 

 ؛19في المادة على طلبات التوضيح أو التبرير المنصوص عليها 

عنـــدما ينتهـــي التحقيـــق فـــي المحاســـبة الخـــاص بفتـــرة معينـــة، بالنســـبة لضـــريبة أو رســـم أو مجموعـــة مـــن  -12

رائب أو الرســـوم وباســـتثناء مـــا إذا كـــان المكلـــف بالضـــريبة قـــد اســـتعمل منـــاورات تدليســـية أو أعطـــى الضـــ

معلومـــات غيـــر كاملـــة أو خاطئـــة خـــالل التحقيـــق، ال يمكـــن لـــإلدارة أن تشـــرع فـــي تحقيـــق جديـــد لـــنفس 

 .التقييدات الحسابية بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة

المحاسـبة بمحضـر يـدعى بموجبـه المكلـف بالضـريبة ليؤشـر عليـه، كمـا يجـب أن يكـون  يعاين عدم تقديم -13

أيـام، ) 8(عذار يدعى بموجبه المكلـف بالضـريبة لتقـديم المحاسـبة فـي أجـل ال يزيـد عـن ثمانيـة إموضوع 

) 8(كما يذكر الرفض المحتمل إلمضاء المحضر، ويؤدي عدم تقديم المحاسبة بعد انقضـاء أجـل ثمانيـة 

 .من قانون اإلجراءات الجبائية 44: المذكور آنفا، إلى تطبيق أحكام المادة أيام

 :معايير انتقاء المكلفين الخاضعين للتحقيق في المحاسبة - ج 

  :التالية للمعايير وفقا يتم المحاسبة لبرنامج التحقيق في الذين سيخضعون المكلفين اختيار إن

 ؛)حاسبة، إيداع التصريحاتمسك م(مدى احترام المكلف اللتزاماته الجبائية  -1

 أهمية األرباح والمداخيل المصرح بها مقارنة مع أرقام األعمال المحققة؛ -2

 مظاهر الثروة الخارجية للشخص المستغل، أو المسير، أو الشركاء؛ -3

 العجز المتكرر؛ -4

 طبيعة النشاط الممارس وأهمية المنتوج في السوق؛ -5

 التغير المستمر لمكان النشاط التجاري؛ -6

ـــة للتهـــرب التعـــد -7 ـــوانين األساســـية للمؤسســـة أو الشـــركة بشـــكل مســـتمر ممـــا يـــوحي بوجـــود ني يالت فـــي الق

 .الجبائي

 :مراحل سير التحقيق في المحاسبة -د 

تـتم علـى مسـتوى  إجـراءاتإلـى مـا يسـبقها مـن  اإلشـارةقبل الخـوض فـي تفاصـيل هـذه المراحـل ال بـد مـن 

للتحقيق  إخضاعهمعدد من المكلفين الواجب  ح كل مفتشيةمفتشيات الضرائب المنتشرة عبر كل والية، حيث تقتر 

هـذه االقتراحـات إلـى المديريـة  إرسـال، ويـتم في المحاسبة بنـاءا علـى جملـة مـن االعتبـارات والمعـايير سـلف ذكرهـا
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ا الوالئية لالطالع والتعديل أو اإلضافة والمصادقة، ثم ترسل إلى المديرية العامـة للضـرائب للمصـادقة والتعـديل إذ

لــزم األمــر ذلــك، وعلــى مســتوى هــذه األخيــرة يــتم ضــبط القائمــة بشــكل نهــائي ويعــاد إرســالها إلــى المديريــة الوالئيــة 

للضــــرائب لمباشــــرة التحقيــــق علــــى مســــتوى المديريــــة الفرعيــــة للضــــرائب، وبالضــــبط علــــى مســــتوى فرقــــة التحقيــــق 

  .المحاسبي

  :حل على النحو التالييمكن إيجاز مراحل سير التحقيق في المحاسبة في ثالث مرا

 :إجراءات التحضير للتحقيق في المحاسبة )1

تعتبــر هــذه المرحلــة تمهيديــة للمرحلــة التــي تليهــا، وتتمثــل فــي كــل التــدابير واألعمــال التــي علــى المحقــق 

  :القيام بها، لتسهيل وأداء مهمته على أحسن وجه، وتتمثل هذه اإلجراءات في ما يلي

 للمكلفين المعنيين بالتحقيق وفحصها فحصا دقيقا؛ االطالع على الملفات الجبائية -1

دراســـة الوثـــائق التقنيـــة لنشـــاط المكلفـــين الخاضـــعين للتحقيـــق، وخصوصـــا فـــي مـــا يتعلـــق بقواعـــد وطـــرق  -2

اإلنتــاج، اآلالت المســتعملة، التكنولوجيــات واألســاليب المنتهجــة، طبيعــة ونــوع المــواد واللــوازم المســتعملة 

 في اإلنتاج؛

لمكلفــين المعنيــين بالرقابــة عــن طريــق إرســال إشــعار بــالتحقيق إلــى المكلفــين مــع إشــعار إشــعار وٕاعــالم ا -3

) 10(باســتالمهم ذلــك، وفــي هــذا اإلطــار يســتفيد المكلــف المعنــي بــالتحقيق مــن أجــل ال يقــل عــن عشــرة 

 أيام للتحضير ابتداء من تاريخ استالم اإلشعار؛

 للمكلف؛ الفعلية الوضعية يخص ما بكل اإللمام -4

 يخضع لها المكلف؛ التي الضرائب من نوع كل حسب الخاصة التصريحات كل فحص -5

الوثـائق  علـى إجـراء الرقابـة خـالل عليهـا الحصـول سـبق التـي التوضـيح والتبريـرات طلبـات االطالع علـى -6

 على مستوى مفتشية الضرائب؛

 بالمعلومات من باقي المصالح الجبائية األخرى؛ االستعانة -7

جبائية، من أجل معرفة الذمة المالية الحقيقية للمكلف، وذلك عـن طريـق االتصـال التحري خارج اإلدارة ال -8

 :، ومنها)وفقا لحق االطالع الذي سبق ذكره(بمجموعة من المؤسسات والهيئات واإلدارات العمومية 

 البنوك والمصارف لمعرفة قيم األرصدة وتطور حركتها؛ -

 ؛)الموردين والزبائن(المحافظات التجارية  -
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 ات الضمان االجتماعي؛هيئ -

 .باقي اإلدارات العمومية األخرى -

 :مسك بعض الوثائق المساعدة على تنفيذ إجراءات التحقيق في المحاسبة، ومنها -9

يخص أربعة سنوات غير متقادمة، وهذا من أجل  بيان لمقارنة ميزانيات المؤسسة من سنة إلى أخرى -

 ؛)انظر الملحق( ...حركة القروض تغيرات عناصر الميزانية، تطور االهتالكات، معرفة

، مـن معرفـة تطـور )ل حسـابات النتـائججـدو (بيان لمقارنة تطـور بعـض العناصـر فـي حسـاب النتـائج  -

 ).انظر الملحق( رقم األعمال والتكاليف ومن ثم اكتشاف كل الحاالت غير العادية إن وجدت

ي للمكلــف أن هنــاك احتمــال شــبه برمجــة زيــارة مفاجئــة إذا تبــين مــن خــالل االطــالع علــى الملــف الجبــائ -10

 .أكيد لوجود تجاوزات كبيرة أو إخفاء لبعض المعلومات المحاسبية الهامة

 :إجراءات التحقيق في المحاسبة )2

الفحــص العــام للمعلومــات المحاســبية، التحقيــق فــي المحاســبة إلــى قســمين رئيســيين، همــا  إجــراءاتتقســم 

  :والفحص الدقيق للمعلومات المحاسبية، كما يلي

 :للمعلومات المحاسبية شكليالفحص ال -1-)2

  1:يقوم هذا الفحص على التأكد من مدى وجود واحترام التقيد بالعناصر التالية

  :مسك السجالت التجارية �

عليهـا مـن  اويقصد بهـا دفتـر اليوميـة ودفتـر الجـرد، حيـث يجـب أن تكـون هـذه السـجالت مؤشـرة ومصـادق

سوكة يوما بيوم، وبدون شطب وال حشو أو كتابات على الهـامش، قبل الهيئات المختصة، كما يجب أن تكون مم

 .رة سنوات ابتداء من غلق آخر دورةباإلضافة إلى ضرورة حفظها بعناية مع الوثائق التبريرية لمدة عش

  :مدى توفر الوثائق التبريرية �

لية والمصــاريف ونقصـد بهــا كــل وثيقــة أو مســتند تثبــت القيــام بالعمليـات فعــال خاصــة فــواتير الشــراء األصــ

  ...فواتير البيع وتقديم الخدمات التي قام بها المكلف، باإلضافة إلى نسخ من
 

  

  

                                                           
 .، بتصرف63-61 ص ، مرجع سبق ذكره، ص)"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  1
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 : مدى تسلسل ودقة المعلومات المحاسبية �

علــى المحقــق أن يتأكــد مــن أن المعلومــات المحاســبية تحتــوي علــى مؤشــرات تــدل علــى تسلســلها ودقتهــا، 

المدين أو الدائن لليومية العامة والذي يجب أن يكـون مسـاويا حيث يتم فحص ميزان المراجعة أو مجموع الجانب 

لمجموع الجانب المدين أو الدائن لدفتر األستاذ، هذا التساوي يتم مالحظته بناءا علـى ميـزان المراجعـة المعـد قبـل 

وميــة الجــرد وميــزان المراجعــة بعــد الجــرد، وعليــه أن يتأكــد كــذلك مــن التجــانس بــين مجــاميع ميــزان المراجعــة والي

العامة من جهة، وتجانس ميزان المراجعة مع دفتر األستاذ من جهة أخـرى، وهـذا مـا يعطـي نوعـا مـن المصـداقية 

لعمليــات نقــل قيــود اليوميــة العامــة إلــى دفتــر األســتاذ، وفــي حالــة عــدم تســاوي مــوازين المراجعــة، علــى المحقــق أن 

أنهـا بشـكل واضـح ممارسـات تدليسـية، يمكـن لـه يستدعي المحاسب للبحث في أصل االختالل، لكن عندما يتبـين 

أن يــرفض المحاســبة كمــا أن فحــص حســاب الصــندوق مطلــوب حيــث أن وجــود رصــيد دائــن يعــد ســببا لعــدم دقــة 

 .المعلومات المحاسبية المقدمة

  :المعلومات المحاسبية يجب أن تكون مقنعة �

بية يمكــــن تبريرهــــا بالمســــتندات تكــــون المعلومــــات المحاســــبية مقنعــــة إذا كانــــت مجمــــل الكتابــــات المحاســــ

والوثائق الثبوتية، حيث على المكلف أن يبرر الكتابات المحاسـبية عـن طريـق تقـديم وثـائق اسـمية حقيقيـة ووثـائق 

الجرد للمـواد والمنتجـات الموجـودة فـي المخـزن، وهـذا شـرط لصـحة المعلومـات المحاسـبية، حيـث تبـرر المشـتريات 

مـــورد، والتـــي يجـــب أن تكـــون مدعومـــة بوثـــائق وتبريـــرات كأصـــل الفـــاتورة، عـــن طريـــق فـــواتير مســـلمة مـــن قبـــل ال

فـإن المعلومـات المحاسـبية التـي لـم  إضـافة إلـى ذلـك،، ...وصوالت الصندوق، وصوالت االسـتالم، سـجل األجـور

ترفق بجرد البضـائع والسـلع أو أشـغال جاريـة ال يمكـن أن تعتبـر كاملـة ومقنعـة، وكـذلك المبيعـات يجـب أن تكـون 

 .المعلومات المحاسبية من صفة اإلقناع ويمكن رفضها بسبب ذلك فوترة، وأي عيب في هذه الوثائق يجردم

 :الفحص الدقيق للمعلومات المحاسبية -2-)2

المحقــق الجبــائي، وفــي اطــار ســعيه للتأكــد مــن مــدى جــودة المعلومــات المحاســبية المصــرح بهــا مــن قبــل 

لهــا تــأثير علــى تكــوين الــربح الخــام أو القيمــة المضــافة، وهــي  المكلفــين، يركــز علــى المعلومــات المحاســبية التــي

تتمثل في الغالب في المشتريات، المخزونات واألشغال قيـد التنفيـذ والمبيعـات، وفـي مـا يلـي نسـتعرض بعـض مـن 

 :، والمتعلقة بالعناصر السابقة وما تحتويه بعض الكشوف الماليةالعمليات التي يمكن أن تتضمن أخطاء وثغرات
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 التسجيل المزدوج لفاتورة مشتريات واحدة؛ �

 ؛)بوجود فاتورة أو عدم وجود فاتورة(تسجيل مشتريات وهمية  �

 نسيان التسجيل المحاسبي لفواتير الشراء؛ �

 تقييم المخزونات بأقل من سعرها الحقيقي رغم أن الكميات حقيقية؛ �

 إخفاء جزء من المبيعات بعدم تحرير فواتير البيع لبعض المبيعات؛ �

 لبيع بتحرير الفواتير مع التخفيض في قيمتها؛ا �

 عدم تسجيل المبيعات من الفضالت والمهمالت؛ �

 عدم تسجيل مقتنيات المكلف من المؤسسة لحاجته الخاصة؛ �

 ، وهل هي مسجلة بتكلفة حقيقية أم ال؛)االستثمارات(التأكد من الوجود المادي للتثبيتات  �

ء وتنــازل وٕاعــادة تقيــيم، والتأكــد مــن وجــود الوثــائق الثبوتيــة الحركــة التــي تعرضــت لهــا التثبيتــات مــن شــرا �

 لذلك؛

 فحص اهتالكات التثبيتات، والتأكد من مدى مطابقتها للنسب والقوانين المحاسبية والجبائية؛ �

 التأكد من موضوعية مختلف المؤونات التي تم تكوينها؛ �

 ؛)تبعة معهمعددهم، توزيعهم الجغرافي، طرق التسديد الم(الزبائن والموردين  �

 طرق تحديد أسعار التكلفة وأسعار البيع؛ �

 ؛)عددهم، رتبهم(الموظفين والعمال  �

 ؛فحص جميع التكاليف والمصاريف المحتسبة، والتأكد من موضوعيتها بمقارنتها مع الواقع �

فحص جميع اإليرادات، والتأكد من أنها سجلت بالمبالغ الحقيقيـة، والبحـث عـن اإليـرادات التـي لـم تسـجل  �

 .نسيانا أو عمدا

 1:نتائج التحقيق في المحاسبة )3

  :النتائج التالية استخالص إلى المحقق يعمد للمعلومات المحاسبية معمقال الفحص بعد

 خطأ التصريحات؛ أو صحة مدى إقرار -1

 وجدت؛ إن قانونية تعديالت استحداث -2

 قديم إشعار بالنتائج؛بت ملزم مصرح به، فالمحقق هو لما مطابقة عليها إذا كانت النتائج المتحصل -3

                                                           
  .بمديرية الضرائب الوالئية لوالية الوادي المحاسبي الطالب باالعتماد على معلومات تم الحصول عليها من فرقة التحقيق 1
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 فــي تتمثــل العاديــة للتقــويم، والتــي التعــديالت فــالمحقق بإمكانــه إجــراء وأخطــاء تجــاوزات إثبــات حالــة فــي -4

أي مــن ( األحــادي التقــويم وٕاجــراءات )أي مــن طــرف المحقــق والمكلــف المعنــي( الثنــائي التقــويم إجــراءات

 .)طرف المحقق فقط

 :دة المعلومات المحاسبيةفي تحسين جو دور التحقيق في المحاسبة  -ه 

إن عمليـة الفحــص الـدقيق للمعلومــات المحاسـبية المصــرح بهـا مــن قبـل المكلفــين، إضـافة إلــى التنقـل إلــى 

، ومقارنــة كــل ذلــك بكــل الوســائل والمعطيــات الماديــة، مــن شــأنه أن )أمــاكن تواجــد ونشــاط المكلــف(عــين المكــان 

  :ات المحاسبية، وذلك من خالليساهم وٕالى حد كبير في التحسين من جودة المعلوم

التأكــد مــن أن المعلومــات المحاســبية تــم إعــدادها وفــق الطــرق المعتمــدة ضــمن النظــام المحاســبي الجــاري  -1

، وهـذا مـا يسـاهم )الواجـب عـرض المعلومـات المحاسـبية مـن خاللهـاأي وفـق الكشـوف الماليـة ( العمل بـه

 في التحسين من مالءمة هذه المعلومات؛

، وهـــو مــا يعـــزز الثقــة فـــي هــذه المعلومـــات بعـــد خطــاء والثغـــرات، والمطالبــة بتصـــحيحهااكتشــاف أهـــم األ -2

 :من حيث التصحيح

 صدق التعبير؛ -

 الموضوعية؛ -

 الحيادية؛ -

 ).غير منتقصة(الكمال  -

 أو مع مؤسسات أخرى؛) عبر الزمن(توفر إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية لنفس المؤسسة  -3

حاســــبية يســــاهم فــــي اكتشــــاف أي تغييــــر للطــــرق أو المبــــادئ والفــــروض الفحــــص الــــدقيق للمعلومــــات الم -4

 .المحاسبية، وهذا ما يعزز خاصية الثبات

II-3-3-2 - التحقيق المصوب في المحاسبة: 

إذا كان التحقيق في المحاسبة السابق الذكر يقوم بالتدقيق في كل المعلومـات المحاسـبية التـي لهـا عالقـة 

هــو علــى  ، فــإن التحقيــق المصــوب فــي المحاســبةلرســوم المعنــي بهــاوفــي كــل الضــرائب وا بــالمكلف محــل التحقيــق

خالف من ذلك، حيث تقتصر عملية التحقيـق فيـه علـى نـوع أو عـدة أنـواع مـن الضـرائب والرسـوم ومـا يـرتبط بهـا 

  .من معلومات محاسبية
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 :مفهوم التحقيق المصوب في المحاسبة - أ 

الجبائيــة التــي تــم اســتحداثها مــؤخرا ضــمن  التحقيــق المصــوب فــي المحاســبة هــو طريقــة مــن طــرق الرقابــة

  .اإلجراءات، وهو ال يختلف عن التحقيق في المحاسبة العادي من حيث 20101قانون المالية لسنة 

وهو عبارة عن تحقيـق فـي محاسـبة المكلفـين بالضـريبة لنـوع أو عـدة أنـواع مـن الضـرائب، لفتـرة كاملـة أو 

 2.ت أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائيةلجزء منها غير متقادمة، أو لمجموعة عمليا

 :خصائص التحقيق المصوب في المحاسبة - ب 

  :اصيتين التاليتينيتميز هذا النوع من التحقيق بالخانطالقا من مفهوم التحقيق المصوب في المحاسبة، 

 ؛)اختيار عينة(يتم التحقيق في نوع أو عدة أنواع من الضرائب  -1

و جــزء منهــا غيــر متقادمــة، أو يكــون علــى مجموعــة عمليــات أو معلومــات يغطــي التحقيــق فتــرة كاملــة أ -2

 .محاسبية لمدة تقل عن سنة

 :شروط التحقيق المصوب في المحاسبة - ج 

  3:احترامها، وهي كما يليو يخضع هذا النوع من التحقيق لجملة من الشروط التي يجب مراعاتها 

هـــذا التحقيـــق، تقـــديم الوثـــائق المحاســـبية يمكـــن أن يطلـــب مـــن المكلفـــين بالضـــريبة المحقـــق معهـــم أثنـــاء  -1

ــــود ووصــــول الطلبيــــات أو التســــليم المرتبطــــة بــــالحقوق  ــــواتير والعق ــــى غــــرار الف ــــائق التوضــــيحية عل والوث

 والضرائب والرسوم واألتاوى المتعلقة بالتحقيق؛

 ال يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق بأي حال فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة؛ -2

يطلــب مــن المكلفــين بالضــريبة، أثنــاء هــذا التحقيــق، ســوى تقــديم وثــائق توضــيحية عاديــة علــى غــرار  ال -3

 الفواتير والعقود ووصول الطلبيات أو التسليم؛

 يخضع التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد المطبقة في التحقيق العام المذكور سابقا؛ -4

المكلــف بالضـريبة بـذلك مســبقا،  إعـالمالمحاسـبة دون  التحقيـق المصـوب فــي إجــراءال يمكـن الشـروع فـي  -5

بالوصـــول مرفقـــا بميثـــاق حقـــوق والتزامـــات  إشـــعاربـــالتحقيق مقابـــل  إشـــعارأو تســـليم  إرســـالعـــن طريـــق 

                                                           
لمتضــمن ، ا31/12/2009، المــؤرخ فــي 2009-9: مالقــانون رقــمكــرر، 20: المــادة ،"قــانون اإلجــراءات الجبائيــة" جمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،ال 1

  .18مرجع سبق ذكره، ص  ،2010قانون المالية لسنة 
 .18، ص نفس المرجع السابق  2

 .19-18 ص نفس المرجع السابق، ص 3
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) 10(المحقــق فــي محاســبته، علــى أن يســتفيد مــن أجــل أدنــى للتحضــير، مدتــه عشــرة  المكلــف بالضــريبة

 عار؛أيام، ابتداء من تاريخ استالم هذا اإلش

ـــاء التحقيـــق فـــي المحاســـبة  -6 ـــى العناصـــر المشـــترطة أثن يجـــب أن يشـــمل اإلشـــعار بـــالتحقيق، باإلضـــافة إل

 المذكورة سابقا، توضيح طابع التصويب في التحقيق كما يجب إعالمه بطبيعة العمليات المحقق فيها؛

دفاتر والوثــائق ال يمكــن تحــت طائلــة بطــالن اإلجــراء، أن تســتغرق مــدة التحقيــق فــي عــين المكــان، فــي الــ -7

 أكثر من شهرين؛

يومــا، إلرســال مالحظاتــه أو قبولــه، ابتــداء مــن تــاريخ تســلم ) 30(يتمتــع المكلــف بالضــريبة بأجــل ثالثــين  -8

 اإلشعار بإعادة التقويم؛

إن ممارسة التحقيق المصـوب ال تمنـع اإلدارة الجبائيـة مـن إمكانيـة إجـراء التحقيـق المعمـق فـي المحاسـبة  -9

ى الفتـرة التـي تمـت فيهـا المراقبـة، ولكـن يجـب أن تأخـذ بعـين االعتبـار الحقـوق المطالـب الحقا والرجوع إل

 .بها نتيجة إلعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوب

 :ايجابيات وسلبيات التحقيق المصوب في المحاسبة وأثر ذلك على جودة المعلومات المحاسبية -د 

، إال مـن )الـذي سـبق ذكـره(حقيق في المحاسبة العادي التحقيق المصوب في المحاسبة ال يختلف عن الت

لنـوع أو عـدة أنـواع مـن  حيث نطاق وشمول التحقيق، فالتحقيق المصوب في المحاسبة يقتصر على فحص عينـة

مجموعة من المعلومات المحاسبية، وهذا مـن شـأنه أن يضـفي بعـض االيجابيـات الضرائب، تخص فترة معينة أو 

  .الجبائية والمكلف على حد سواء لإلدارةة التحقيق بالنسبة وبعض السلبيات على عملي

  :ومن هذه االيجابيات نذكر

عمليـــة الفحـــص تقتصـــر علـــى عينـــة فقـــط، وهـــذا مـــا يجعـــل المعلومـــات  تقلـــيص فتـــرة التحقيـــق، وهـــذا ألن -1

 التوقيت المناسب؛خاصية  تتوفر فيهاإلى حد ما  الخاضعة للتحقيق المحاسبية

نــة، يزيــد فــي دقتــه واكتشــافه ألغلــب األخطــاء والثغــرات، وهــذا مــا يجعــل عينــة اقتصــار التحقيــق علــى عي -2

 .المعلومات المحاسبية المحقق فيها تتمتع بقدر كاف من الجودة

  :أما السلبيات، فنذكر منها

، ممــا يجعــل مــن الصــعوبة بمكــان اختيــار العينــة الممثلــة للكــم الهائــل مــن المعلومــات المحاســبية المتــوفرة -1

 قد إلى األهداف؛تيق عشوائية وتفعملية التحق
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االقتصـار علـى فحــص المعلومـات المحاســبية التـي تتضــمنها العينـة فقــط، ال يمكـن االعتمــاد عليـه للحكــم  -2

خارج العينة قد تحتوي أخطاء وتجاوزات  تقع على جودة هذه المعلومات، ألن المعلومات المحاسبية التي

 .ةتفقد المعلومات المحاسبية ككل الجودة الالزم

II-3-3-3 - التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة: 

يختص التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة باألشـخاص الطبيعيـة دون سـواها، وفـي كثيـر مـن 

التحقيـــق فـــي المحاســـبة، التحقيـــق المصـــوب فـــي (األحيـــان يكـــون تحقيقـــا مكمـــال ألحـــد التحقيقـــين الســـابقين الـــذكر 

وما يرتبط بها من معلومات قـد تفيـد فـي  مداخيل األشخاص الطبيعية نواع ومصادرأ ، حيث يحقق في)المحاسبة

  .إجراءات أحد التحقيقين السابقين

 :مفهوم التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة - أ 

فـي التحقيـق المعمـق فـي الوضـعية الجبائيـة الشـاملة لألشـخاص  ايمكن ألعوان اإلدارة الجبائية أن يشـرعو 

بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في الجزائر أم ال، عندما تكون  الطبيعيين

  1.لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة

 :التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملةالهدف من إجراء  - ب 

خيل المصـرح بهـا مـن جهـة، في هذا التحقيق، يتأكد األعـوان المحققـون مـن االنسـجام الحاصـل بـين المـدا

والذمة المالية والحالة المالية والعناصر المكونة لـنمط معيشـة أعضـاء المقـر الجبـائي مـن جهـة أخـرى، كمـا يمكـن 

القيــام بهــذا التحقيــق عنــدما تظهــر وضــعية الملكيــة وعناصــر نمــط المعيشــة لشــخص غيــر محصــي جبائيــا وجــود 

 2.أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة

 :للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة انتقاء المكلفين معايير - ج 

تتبع اإلدارة الجبائية جملة من المعايير، يتم على أساسها اختيار األشخاص الطبيعيين الذين سيخضعون 

  3:لهذا النوع من التحقيق، ومن هذه المعايير

اخيل المصرح بها سنويا والنفقات األشخاص الذين الحظت عليهم مفتشية الضرائب عدم تجانس بين المد -1

 الظاهرة والشائعة عن نمط معيشة أفراد أسرة المكلف؛

                                                           
  .19ابق، ص نفس المرجع الس 1
 .20-19 ص نفس المرجع السابق، ص 2

  .83، مرجع سبق ذكره، ص )"2009تحديث قانون المالية (الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة "عوادي مصطفى،  3
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األشخاص الذين يعتقد أنهم يمارسون عمليات غش كبيرة، وكون مراقبة المحاسبة لم تـؤدي إلـى تعـديالت  -2

 أو لم تؤدي إلى تعديالت معتبرة؛

 ت لعدم مصداقية التصريحات المكتتبة؛عندما تكتشف مفتشية الضرائب أثناء مراقبة المحاسبة مؤشرا -3

عنـــدما يكـــون الفـــارق معتبـــرا بـــين المـــداخيل المصـــرح بهـــا مـــن قبـــل الشـــركاء والحـــائزون علـــى الحصـــص  -4

 االجتماعية والمداخيل الحقيقية المحققة بعد مراقبة المحاسبة؛

 ).تبييض أموال مثال(األشخاص الذين يمتلكون مداخيل غير محددة  -5

 :عمق في الوضعية الجبائية الشاملةالتحقيق الم إجراءات -د 

هذا النوع من التحقيقـات كغيـره مـن التحقيقـات الجبائيـة، لـه مجموعـة مـن اإلجـراءات التـي يتبعهـا المحقـق 

  :تحقيقا لألهداف المتوخاة من هذا التحقيق، وأهم هذه اإلجراءات

 االطالع على الملف الجبائي للمكلف المعني بهذا التحقيق؛ -1

الملفــــات التــــي بحــــوزة اإلدارة الجبائيــــة، والتــــي تخــــص أفــــراد عائلــــة المكلــــف المعنــــي االطــــالع علــــى كــــل  -2

 والمؤسسات التي لها عالقة به؛

، باســـتعمال )وفقـــا لحـــق االطـــالع(لـــدى أطـــراف أخـــرى  تخـــص المكلـــف المعنـــي البحـــث عـــن المعلومـــات -3

 كشوف الربط وبطاقات المعلومات؛

) 15(كلف المعني، ويمنح أجال للتحضير بخمسة عشرة إرسال إشعار بالمراقبة مع وصل استالم إلى الم -4

 يوما ابتداء من تاريخ استالم اإلشعار؛

 ؛)بطاقة وضعية الممتلكات(الطلب من المكلف المعني التصريح بكافة ممتلكاته في استمارة خاصة  -5

 ق؛يجوز للمكلف التنقل إلى عين المكان لجمع كل المعلومات الضرورية للتحقي ،إذا استدعى األمر -6

يجــــوز للمحقــــق الجبــــائي أن يطلــــب مــــن المكلــــف المعنــــي إفادتــــه بكــــل التبريــــرات والتوضــــيحات الالزمــــة  -7

 .الستكمال التحقيق

 :دور التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية -ه 

لمكلف المعنـــي، ومـــن يعتمــد هـــذا النـــوع مـــن التحقيقـــات علـــى البحـــث عـــن كـــل المعلومـــات التـــي تتعلـــق بـــا

أطــراف عــدة، باســتعمال كشــوف الــربط وبطاقــات المعلومــات، وهــذا مــن شــأنه أن يفيــد وبشــكل كبيــر فــي اكتشــاف 

، ال يــدع للمكلــف المعنــي )نظــرا لوجــود الــدالئل والقــرائن(األخطــاء والثغــرات المتعمــدة وغيــر المتعمــدة بشــكل قــاطع 
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علومـات التـي خضـعت للتحقيـق فـي الوضـعية الجبائيـة الشـاملة، مجاال للنفي وعدم االعتراف، وبهـذا تكـون كـل الم

  .قدر كاف من الثقة فيها، ما يعزز من جودتها

لهــذا النــوع مــن التحقيقــات فــي مــا يتعلــق بجــودة المعلومــات  توفــي المقابــل يمكــن توجيــه بعــض االنتقــادا

  :المحاسبية، ومنها

، يعنــي إهمــال كــل المعلومــات )إلجمــاليالضــريبة علــى الــدخل ا(التركيــز علــى نــوع واحــد مــن الضــرائب  -1

المحاسبية التي ال تتعلق بهذا النوع من الضرائب، مما يحد من إمكانية االعتماد عليها، لعـدم تـوفر الثقـة 

 فيها؛

يعتمد هذا النوع من التحقيقات على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خارج اإلدارة الجبائية، وهـذه  -2

الدقة الالزمة، كما أنه ليس مـن السـهل دائمـا الحصـول عليهـا، وخاصـة إذا تعلـق المعلومات قد ال تكون ب

 .األمر بالمكلفين الذين يتبعون أساليب اإليهام واالحتيال
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  :الفصل الثاني ةخالص

  

لمكافحـة ظـاهرة خطيـرة  الجزائـري أسسـها المشـرع الجبـائيالرقابة الجبائية ليست غاية بقدر ما هي وسـيلة 

تهــدد أكبــر اقتصــاديات دول العــالم، أال وهــي ظــاهرة التهــرب الجبــائي، فــالمكلفين بالضــريبة ال يتوانــون عــن إتبــاع 

  .وسلك كل أساليب التهرب واالحتيال واستغالل للثغرات الجبائية القانونية

األمر، ومن هياكل جبائية تتولى زمام هذا  إنشاءوغيرها من األسباب التنظيمية، كان لزاما  األسبابلهذه 

 اإلدارةاألساسية التـي تقـوم بهـا هاتـه الهياكـل، الرقابـة الجبائيـة، حيـث تعـد هـذه األخيـرة وسـيلة قانونيـة بيـد  األدوار

ن التزامــاتهم الجبائيــة، إليهــا للتنصــل مــ يلجئــونواجهــة ظــاهرة التهــرب الجبــائي مــن قبــل المكلفــين الــذين مالجبائيــة ل

طــرق بالتصــدي لهــذه الظــاهرة، وألن لغــة التحــاور بــين الجبائيــة ومــن خــالل عــدة الرقابــة ب األعــوان المكلفــون قــومفي

الجبائيــــة والمكلفــــين هــــي المعلومــــات المحاســــبية، فــــإن عمليــــة التحقيــــق الجبــــائي ســــوف تكــــون حــــول هــــذه  اإلدارة

  .المعلومات للتأكد من مدى تعبيرها عن الذمة المالية الحقيقية للمكلفين

الشكلية والرقابة على الوثائق إلى التحقيق وأنواع الرقابة الجبائية من الرقابة تتعدد طرق  اإلطاروفي هذا 

والمصـــوب والتحقيـــق المعمـــق فـــي الوضـــعية الجبائيـــة الشـــاملة، وكـــل هـــذه الطـــرق للرقابـــة  الشـــاملفـــي المحاســـبة 

المكلفــين حتــى الجبائيــة هــدفها العــام التأكــد والتحقــق مــن مــدى جــودة المعلومــات المحاســبية المصــرح بهــا مــن قبــل 

  .يتسنى تحديد مبالغ الضريبة الواجبة التسديد
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  تمهـــيد
  

بعــد االنتهــاء مــن الشــق النظــري للبحــث، والــذي تناولنــا فيــه التطــرق إلــى مختلــف الجوانــب المتعلقــة بجــودة 

المعلومات المحاسبية ودور الرقابة الجبائية في تحسين جـودة هـذه األخيـرة مـن خـالل جملـة مـن األدوات واآلليـات 

  .التي تتبعها اإلدارة الجبائية في هذا الشأن

المتنوعــة، حيــث وقـع االختيــار علــى مديريــة  جبائيـةمصــالح الاللدراســة تــم اختيـار مصــلحة مــن وكنمـوذج ل

فمديريـة الضـرائب  ،الضرائب لوالية الوادي باعتبارها الهيئة الجبائية العليا على مستوى الوالية، ولـيس هـذا فحسـب

الجزائري حسب الهيكل التنظيمي السـاري  الوالئية تعد أحد الهياكل الجبائية الرئيسية والمحورية في النظام الجبائي

المفعول حاليا، وهذا الرتباطها واتصالها المباشر بالمكلفين الخاضعين، ومن هنـا فهـي تلعـب دورا مهمـا فـي بسـط 

  .على مستوى المستويات العليا للنظام الجبائيوتنفيذ كل التشريعات الجبائية المتخذة 

لقة من حلقات النظام الجبـائي الجزائـري تمـارس عملهـا ونشـاطها وما مديرية الضرائب لوالية الوادي إال ح

ضمن الحدود اإلقليمية للوالية، وألن موضـوع البحـث هـو بيـان دور الرقابـة الجبائيـة فـي تحسـين جـودة المعلومـات 

المحاســبية، ســنحاول التعريــف بطــرق الرقابــة الجبائيــة المعتمــدة علــى مســتوى هــذه المديريــة وكيفيــة مســاهمتها فــي 

للمكلفــين المعنيــين بهــذه الرقابــة مــن خــالل معالجــة حالــة عمليــة لكــل  التحســين مــن جــودة المعلومــات المحاســبية

  .طريقة

  :وقد تم تقسيم هذا الفصل من الدراسة إلى ما يلي

III-1- تقديم مديرية الضرائب لوالية الوادي 

III-2- دراسة حاالت ميدانية في طرق الرقابة الجبائية 
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III-1- الوالئية بالوادي تقديم مديرية الضرائب: 

تعد مديرية الضرائب الوالئية بوالية الوادي، أكبر وأعلى هيئة جبائية متوفرة على مستوى الوالية إلى غاية 

ســـنتطرق إلـــى التعريـــف بهـــا، لهـــذه اإلدارة الجبائيـــة، حيـــث  عـــام ســـنتناول تقـــديم يلـــي إعـــداد هـــذا البحـــث، وفـــي مـــا

عـه مـن مصـالح خارجيـة، إضـافة إلـى مهـام المـديريات الفرعيـة المتـوفرة وبدورها الجبائي، هيكلها التنظيمـي ومـا يتب

  :بمديرية الضرائب الوالئية بالوادي كما يلي

III-1-1- التعريف بمديرية الضرائب الوالئية بالوادي وبدورها الجبائي: 

بـائي وردت العديد من المراسيم والقرارات التي تناولت التعريف بمديرية الضـرائب الوالئيـة وبيـان دورهـا الج

ضــمن النظــام الجبــائي العــام للدولــة الجزائريــة، وفــي مــا ســيأتي ســنتطرق إلــى التعريــف بمديريــة الضــرائب الوالئيــة 

 .لوالية الوادي ولدورها في مجال الجباية

III-1-1-1 - التعريف بمديرية الضرائب الوالئية بالوادي: 

ئي علـى مسـتوى الواليـة، حيـث تلعب مديرية الضرائب الوالئية بوالية الـوادي دورا محوريـا فـي النظـام الجبـا

، كمـا أنهـا تتبـع تعد الهيئـة الجبائيـة العليـا فيهـا، وسـلميا تتبـع هـذه المديريـة إلـى المديريـة الجهويـة للضـرائب بورقلـة

للمصــلحة الجهويــة لألبحــاث والمراجعــات الواقعــة بــالجزائر، وبالنســبة للمركــز الجهــوي لإلعــالم والوثــائق فهــي تتبــع 

  .م والوثائق بورقلةللمركز الجهوي لإلعال

III-1-1-2 - الدور الجبائي لمديرية الضرائب الوالئية: 

تضمن المديرية الوالئيـة للضـرائب ممارسـة السـلطة السـلمية لمراكـز الضـرائب والمراكـز الجواريـة للضـرائب 

ة ، وبهذه الصفة، تسهر على احترام التنظيم والتشريع الجبائي، ومتابعـة ومراقبـ)مفتشيات الضرائب حاليا(مستقبال 

  .نشاط المصالح وتحقيق األهداف المحددة لها

  1:وتتولى المديرية الوالئية للضرائب على وجه الخصوص ما يلي

 :في مجال الوعاء - أ 

  :تتولى القيام بالمهام التالية

 تنظم جمع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات الجبائية؛ -1
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وتعاينهـا وتصـادق عليهـا وتقـوم النتـائج تصدر الجداول وقوائم المنتوجات وشـهادات اإللغـاء أو التخفـيض  -2

 وتعد الحصيلة الدورية؛

تحلل وتقوم دوريا عمل المصالح الخاضـعة الختصاصـها، وتعـد تلخيصـا عـن ذلـك وتقتـرح أي إجـراء مـن  -3

 .شأنه أن يحسن عملها

 :في مجال التحصيل - ب 

  :في مجال التحصيل تتولى المديرية الوالئية للضرائب المهام التالية

 اول وسندات اإليرادات وتحصيل الضرائب واألتاوى؛تتكفل بالجد -1

 تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك؛ -2

 تتابع تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل؛ -3

 .تضمن الرقابة القبلية وتصفي حسابات تسيير القابضين -4

 :في مجال الرقابة - ج 

  :المجال تتولى القيام بما يليفي هذا 

 تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغاللها؛ -1

 تعد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها؛ -2

 .تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم واألسعار وتأذن بالزيادة إن اقتضى األمر ذلك -3

 :في مجال المنازعات  -د 

  :تولى المهام التاليةضمن هذا المجال، ت

تـــدرس العـــرائض وتـــنظم أشـــغال لجـــان الطعـــن وتتـــابع المنازعـــات وتمســـك الملفـــات المرتبطـــة بهـــا بصـــفة  -1

 منتظمة؛

 .تتابع تطور القضايا المرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة -2

 :في مجال الوسائل  -ه 

  :في ما يتعلق بمجال الوسائل، تتولى المهام التالية

المديرية من الوسـائل البشـرية والماديـة والتقنيـة والماليـة وتعـد التقـديرات الميزانيـة المطابقـة  تقدر احتياجات -1

 لذلك؛

 تضمن تسيير المستخدمين واالعتمادات المخصصة لهذه المصالح؛ -2
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 توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ -3

 بادر بها المديرية العامة للضرائب؛تنظم وتطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي ت -4

 تكون رصيدا وثائقيا للمديرية الوالئية وتسيره وتضمن توزيعه وتعميمه؛ -5

تسـهر علــى مســك ملفـات جــرد األمــالك العقاريــة والمنقولـة كمــا تســهر علــى صـيانة هــذه األمــالك وتحــافظ  -6

 .عليها

 :في مجال االستقبال واإلعالم  -و 

  :تكلف المديرية الوالئية للضرائب بما يلي في إطار مجال االستقبال واإلعالم،

 تنظم استقبال المكلفين بالضريبة وٕاعالمهم؛ -1

 .تنشر المعلومات واآلراء لفائدة المكلفين بالضريبة -2

III-1-2- الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب الوالئية بالوادي: 

ث مـديريات فرعيـة، تتضمن مديرية الضرائب الوالئية لوالية الـوادي ضـمن هيكلهـا التنظيمـي الرئيسـي، ثـال

  :هي

 المديرية الفرعية للوسائل؛ ••••

 المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل؛ ••••

 .المديرية الفرعية للمنازعات الجبائية والرقابة الجبائية ••••

 ،الضـرائب الوالئيـة وسـلميا تابعـة لمديريـة إداريـاإلى ثالث أنـواع مـن المصـالح الخارجيـة، وهـي  ضافةباإل

  :الخارجية تتكون من ما يليوهذه المصالح 

 ؛)مفتشية) 11(إحدى عشر (مفتشيات الضرائب  •

 ؛)قباضات) 07(سبعة (قباضات الضرائب  •

 .))02(مفتشيتين (مفتشيات التسجيل والطابع  •

والقباضــات، وتوزيعهــا  ،)الضــرائب، التســجيل والطــابع( وفــي الجــدول التــالي ســنلخص كــل هــذه المفتشــيات

  :الية الوادي كما يليتراب و كامل الجغرافي عبر 
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وقباضات الضرائب وتوزيعها الجغرافي عبر تراب ) الضرائب، التسجيل والطابع(مفتشيات : )1- 3(الجدول رقم 

  .والية الوادي
  

  مفتشيات التسجيل والطابع  قباضات الضرائب  مفتشيات الضرائب  المناطق

  مقر الوالية

  مفتشية أوالد أحمد
  قباضة الرمال

والطابع  مفتشية التسجيل

  بمقر الوالية

  مفتشية األعشاش

  مفتشية النخيل
  قباضة المصاعبة

  مفتشية تكسبت

  قباضة الرباح  مفتشية الرباح  دائرة الرباح

  مفتشية الدبيلة  دائرة الدبيلة
  قباضة الدبيلة

  مفتشية حاسي خليفة  دائرة حاسي خليفة

  مفتشية قمار  دائرة قمار
  قباضة قمار

  مفتشية الرقيبة  ة الرقيبةدائر 

  قباضة جامعة  مفتشية جامعة  دائرة جامعة 
مفتشية الطابع والتسجيل 

  بجامعة

  قباضة المغير  مفتشية المغير  دائرة المغير
مفتشية الطابع والتسجيل 

  بالمغير

  

لوالية  مديرية الضرائب الوالئية من اعتمادا على معلومات تم الحصول عليها الطالبمن إعداد : صدرالم

  .الوادي

  

:أما هيكلها التنظيمي فهو يأخذ الشكل التالي
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  الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب الوالئية بالوادي: )1-3(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  لوالية الوادي الوالئية مديرية الضرائب: صدرالم            

 المدير الوالئي للضرائب

رعية للعمليات المديرية الف المديرية الفرعية للوسائل

 الجبائية والتحصيل

المديرية الفرعية للمنازعات 

 والرقابة الجبائية

 المصالح الخارجية

مكتــــــــــــــب المســــــــــــــتخدمين  •

 .والتكوين

مكتــــــب الوســــــائل واإلعــــــالم  •

 .اآللي

 .مكتب العمليات الميزانية •

 .مكتب المطبوعات •

ـــــــب التنظـــــــيم والتنشـــــــيط  • مكت

 .والعالقات العمومية

 .مكتب مراقبة التحصيل •

 .مكتب الجداول واإلحصائيات •

مكتــــــــب متابعــــــــة العمليــــــــات  •

 .وأشغال القيد والتصفية

مكتــب البحــث عــن المعلومــة  •

الجبائية والمراجعات الجبائية 

 .ومراقبة التقييمات

مكتــــــب التبليغـــــــات واألمـــــــر  •

 .بالصرف

 .مكتب االحتجاجات •

القضـائية  مكتـب المنازعـات •

 .ولجان الطعن

 .مفتشيات الضرائب •

 .ائبقباضات الضر  •

 .مفتشيات التسجيل والطابع •
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III-1-3-  اديمهام المديريات الفرعية لمديرية الضرائب الوالئية بالو: 

ســبق التطــرق إلــى هــذا فــي الفصــل (مــدريات فرعيــة ) 05(تضــم عــادة مديريــة الضــرائب الوالئيــة، خمــس 

مديريات فرعية فقط إلى غاية إعداد هـذه ) 03(، إال أن مديرية الضرائب الوالئية بوالية الوادي تضم ثالث )الثاني

المختصـة  الوصـية على تـرخيص مـن السـلطة الدراسة، غير أن مديرية الضرائب الوالئية بوالية الوادي قد حصلت

مديريات فرعية، كما هو الشأن بأغلـب واليـات الـوطن، وحتـى يتحقـق ذلـك، فالعمليـة تتطلـب ) 05(خمس بتشكيل 

مدريات فرعية، وٕالى أن يتم ذلك يبقى الوضع علـى مـا ) 05(إلى خمس ) 03(وقت وتحضير لالنتقال من ثالث 

  .هو عليه

يريات الفرعية الثالث الموجودة على مستوى مديرية الضرائب الوالئيـة م هذه المدوفي ما يلي سنتناول مها

  1:، وهي نفس المهام الموكلة ألي مديرية ضرائب والئية عبر التراب الوطنيلوالية الوادي

III-1-3-1 - مهام المديرية الفرعية للوسائل: 

  :تكلف بما يلي

 قولة للمديرية الوالئية للضرائب؛تسيير المستخدمين والميزانية والوسائل المنقولة وغير المن -1

الســـهر علـــى تنفيـــذ البـــرامج المعلوماتيـــة وتنســـيقها وكـــذا الســـهر علـــى إبقـــاء المنشـــآت التحتيـــة والتطبيقـــات  -2

 المعلوماتية في حالة تشغيل؛

  :مكاتب كما يلي) 04(وتتكون هذه المديرية الفرعية من أربعة 

 :مكتب المستخدمين والتكوين - أ 

  :وهو مكلف بما يلي

 هر على احترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول في مجال تسيير الموارد البشرية والتكوين؛الس -1

إنجاز أعمال ضـبط التعـداد وترشـيد مناصـب العمـل، التـي يشـرع فيهـا باالتصـال مـع الهياكـل المعنيـة فـي  -2

 .المديرية الجهوية

 :مكتب عمليات الميزانية - ب 

  :هذا المكتب مكلف بما يلي

 د صالحياته، بتنفيذ العمليات الميزانية؛القيام في حدو  -1

 

 

                                                           

  .20-17ص ص ، مرجع سبق ذكره، 21/02/2009، القرار المؤرخ في 87إلى  59: المواد منالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1
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 تحرير أمر بصرف ملفات استرداد الرسم على القيمة المضافة، وذلك في حدود االختصاص المخول له؛ -2

اإللغـــاء الصـــادرة بخصــــوص أمـــر بصـــرف فـــوائض المـــدفوعات الناتجـــة عـــن اســـتعمال شـــهادات تحريـــر  -3

 يرية الوالئية للضرائب ومراكز الضرائب؛الضرائب محل النزاع، الموجودة في حدود اختصاص المد

 .اإلعداد السنوي للحساب اإلداري للمديرية -4

 :مكتب الوسائل وتسيير المطبوعات واألرشيف - ج 

  :وهو مكلف بما يلي

تســيير الوســائل المنقولــة وغيــر المنقولــة وكــذا مخــزن المطبوعــات وأرشــيف كــل المصــالح التابعــة للمديريــة  -1

 الوالئية للضرائب؛

ابير المشــروع فيهــا مــن أجــل ضــمان أمــن المســتخدمين والهياكــل والعتــاد والتجهيــزات مــع إعــداد تنفيــذ التــد -2

 .تقارير دورية عن ذلك

 :مكتب اإلعالم اآللي -د 

  :مكلف بما يلي

 التنسيق في مجال اإلعالم اآللي بين المصالح على الصعيدين المحلي والجهوي؛ -1

  .ومواردها المحافظة في حالة شغل للمنشآت التحتية التكنولوجية -2

III-1-3-2 - مهام المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل: 

  :تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل المكاتب التالية

 :مكتب الجداول واإلحصائيات - أ 

  :يكلف هذا المكتب بالمهام التالية

 التكفل بالجداول العامة والتصديق عليها؛ -1

 سندات التحصيل؛التكفل بمصفوفات الجداول العامة و  -2

 استالم إحصائيات الهياكل األخرى في المديرية الوالئية؛ -3

 مركزة المنتجات اإلحصائية الدورية الخاصة بالوعاء والتحصيل؛ -4

 .مركزة الوضعيات اإلحصائية الدورية وضمان إحالتها إلى المديرية الجهوية للضرائب -5

 :مكتب التنظيم والتنشيط والعالقات العمومية - ب 

 :لمكتب انجاز المهام التاليةيتولى هذا ا
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استالم ودراسة طلبات االعتماد في نظام الشراء باإلعفاء من الرسـم علـى القيمـة المضـافة مـع تسـليم هـذه  -1

 اإلعتمادات؛

 متابعة األنظمة الجبائية الخاصة واالمتيازية؛ -2

 نشر المعلومة الجبائية واستقبال الجمهور وٕاعالمه وتوجيهه؛ -3

هياكـــل الجهويـــة والمـــديريات الوالئيـــة للضـــرائب وكـــذا بتنشـــيط المصـــالح المحليـــة التكفـــل باالتصـــال مـــع ال -4

 ومساعدتها قصد تحسين مناهج العمل وانسجامها؛

 .متابعة تقارير التحقيق في التسيير ومعالجتها -5

 :مكتب مراقبة التحصيل - ج 

  :صالحيات هذا المكتب تدور حول المهام التالية

 دفع نشاطات التحصيل؛ -1

 صالح الخزينة بمناسبة الصفقات العقارية الموثقة وعند إرجاع فائض المدفوعات؛المحافظة على م -2

 .إعداد عناصر الجباية الضرورية لوضع الميزانية وتبليغها للجماعات المحلية وكذا الهيئات المعنية -3

 :القيد والتصفيةمكتب متابعة العمليات وأشغال  -د 

  :يكلف هذا المكتب بما يلي

التوقيـع علــى المـدفوعات وعلـى شـهادات اإللغــاء مـن الجـداول وسـندات اإليــرادات متابعـة أعمـال التأشـير و  -1

 المتكفل بها؛

 المراقبة الدورية لوضعية الصندوق وحركة الحسابات المالية والقيم غير النشطة؛ -2

 التكفل الفعلي باألوامر والتوصيات التي يقدمها المحققون في التسيير، بخصوص مهام المراقبة وتنفيذها؛ -3

 اد وتأشير عمليات والقيود عند تسليم المهام بين المحاسبين؛إعد -4

مراقبة التكفل بالجداول العامة وبسندات التحصيل أو اإليرادات المتعلقة بمستحقات ومستخرجات األحكام  -5

 والقرارات القضائية في مجال الغرامات والعقوبات المالية أو الموارد غير الجبائية؛

 ؛ة والمستندات الملحقةمركزة حسابات تسيير الخزين -6

التكفــل بجــداول القبــول فــي اإلرجــاء للمبــالغ المتعــذر تحصــيلها وجــدول تصــفية منتجــات الخزينــة وســجل  -7

 .الترحيل، ومراقبة كل ذلك
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III-1-3-3 - مهام المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية: 

  :تضم هذه المديرية المكاتب األربعة التالية

 :مكتب االحتجاجات - أ 

  :هام التاليةمكلف بالم

استالم دراسة الطعون الهادفة سـواء إلـى إرجـاع الحقـوق أو إلـى إلغـاء القـرارات المالحقـة أو إلـى المطالبـة  -1

 بأشياء محجوزة؛

 .استالم ودراسة الطلبات المتعلقة باسترجاع اقتطاعات الرسم على القيمة المضافة -2

 :مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن - ب 

  :تاليةوهو مكلف بالمهام ال

دراســـة االحتجاجـــات أو الطلبـــات التـــي يقـــدمها المكلفـــون بالضـــريبة وتقـــديمها للجـــان المصـــالحة والطعـــن  -1

 النزاعي أو اإلعفائي المختصة؛

تلقــي الطلبــات التــي يتقــدم بهــا قابضــو الضــرائب الراميــة إلــى التصــريح بعــدم إمكانيــة التحصــيل أو إخــالء  -2

رســوم أو حقــوق غيــر قابلــة للتحصــيل وعرضــها علــى لجنــة المســؤولية أو إرجــاء دفــع أقســاط ضــريبية أو 

 الطعن اإلعفائي؛

 إعداد وتكوين ملفات إيداع الشكاوى لدى الهيئات القضائية الجزائية المختصة؛ -3

دارات الجبائيـــة عنـــد االحتجـــاج علـــى فـــرض ت القضـــائية المختصـــة علـــى مصـــالح اإلالـــدفاع أمـــام الهيئـــا -4

 .ضريبة

 :مكتب التبليغات واألمر بالصرف - ج 

  :وهو مكلف بما يلي

 تبليغ المكلفين بالضريبة والمصالح المعنية بالقرارات المتخذة برسم مختلف أصناف الطعن؛ -1

 .األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات الممنوحة مع إعداد الشهادات الخاصة بذلك -2

 :مكتب البحث عن المعلومة الجبائية والمراجعات الجبائية ومراقبة التقييمات -د 

  :المكتب المهام التاليةيتولى هذا 

 تشكيل فهرس للمصادر المحلية للمعلومات الجبائية التي تعني وعاء الضريبة ومراقبتها وكذا تحصيلها؛ -1
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 ة بالتنسـيق مـع المصـالح والمؤسسـاتتنفيذ برامج التدخالت والبحث وكذا تنفيذ حـق اإلطـالع وحـق الزيـار  -2

 المعنية؛

 تكوين وتسيير مختلف البطاقيات الممسوكة؛ -3

 التكفل بطلبات التعريف الجبائية للمكلفين بالضريبة؛ -4

مراقبــة اســتغالل المصــالح المعنيــة لمعطيــات المقارنــة وٕاعــداد وضــعيات إحصــائية وحواصــل دوريــة لتقيــيم  -5

 نشاطات المكتب؛

 متابعة تنفيذ برامج المراقبة والمراجعة؛ -6

 تسجيل المكلفين بالضريبة في مختلف برامج المراقبة؛ -7

 ات اإلحصائية والتقارير الدورية التقييمية؛إعداد الوضعي -8

 استالم واستغالل عقود نقل الملكية بالمقابل أو مجانا؛ -9

 ؛)التنطيق(المشاركة في أشغال التحيين للمعايير المرجعية  -10

 .متابعة أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية -11

III-2- يةدراسة حاالت ميدانية في طرق الرقابة الجبائ: 

ـــة ـــة الجبائي ـــى مســـتوى مديريـــة  فـــي مـــا ســـيأتي ســـنتناول دراســـة حـــاالت ميدانيـــة لطـــرق الرقاب المطبقـــة عل

الوضعية الجبائية  في التحقيق في المحاسبة، التحقيق المصوب في المحاسبة، التحقيق المعمق(الضرائب الوالئية 

ت تمــت معالجتهــا علــى مســتوى مديريــة هــذه الحــاال، والتــي ســبق التطــرق إليهــا ســابقا ضــمن هــذا البحــث، )الشـاملة

مـــن طـــرق الرقابـــة ) تحقيـــق(الضـــرائب الوالئيـــة لواليـــة الـــوادي، حيـــث ســـنكتفي بأخـــذ حالـــة واحـــدة عـــن كـــل طريقـــة 

  .الجبائية

III-2-1- دراسة حالة وفق طريقة التحقيق في المحاسبة: 

لمكلــف الــذي قبــل الخــوض فــي إجــراءات هــذا التحقيــق، البــد مــن اإلشــارة والتعريــف بطبيعــة ونــوع نشــاط ا

  .خضع لهذا التحقيق في المحاسبة، واألسباب والدواعي التي استدعت إخضاعه لمثل هذا التحقيق

III-2-1-1 - محل التحقيق التعريف بطبيعة ونوع نشاط المكلف: 

المكلـــف المعنـــي شـــخص طبيعـــي فـــي شـــكل مؤسســـة إنتاجيـــة، تصـــنف هـــذه األخيـــرة ضـــمن المؤسســـات 

  .ي ال يرتقي لمصف أرقام أعمال المؤسسات الكبيرةالصغيرة والمتوسطة نظرا لرقم أعمالها الذ



 تحسين جودة المعلومات المحاسبية في لوالية الوادي الضرائب دور الرقابة الجبائية بمديرية ثل الثالـالفص

 

152 
 

أما بالنسبة لطبيعة ونوع نشاط المكلف، فهو يختص في صناعة مواد التجميل، وأهم المنتجات التي يقوم 

  :المعني بصناعتها، ما يلي

 ؛)الروائح، ومزيل الروائح الجسدية(العطور بأنواعها  �

  ).رالصابون، وغسول الشع(مواد التنظيف بأنواعها  �

III-2-1-2 - إجراءات التحقق من جودة المعلومات المحاسبية: 

بعد الموافقة النهائية على برمجـة هـذا المكلـف ضـمن برنـامج المراقبـة الجبائيـة، يكلـف أحـد أعـوان مديريـة 

فــي اإلعـداد والتحضــير لعمليــة  ، بتـولي هــذه المهمــة، حيـث يشــرع)محقــق محاســبة(الضـرائب الوالئيــة برتبــة مفـتش 

التــي البــد منهــا، ثــم يــتم إعــداد بطاقــة ببدايــة أعمــال القيــام بجملــة مــن اإلجــراءات التمهيديــة  التحقيــق، مــن خــالل

والنهــائي بالتعــديل فــي المعلومــات المحاســبية محــل التحقيــق، وبينهمــا رد واقتــراح  األولــيالتحقيــق، ويليهــا التبليــغ 

  .المكلف حول التبليغ األولي

المكلف للحكـم علـى  الجبائي ذي تم إعداده من طرف العونال محتوى التقرير في المحاسبةويمكن إيجاز 

  :في النقاط التالية المعني بهذا التحقيق المكلفمدى جودة المعلومات المحاسبية المصرح بها من قبل 

 :إرسال إشعار بالتحقيق إلى المكلف المعني -أ 

إلـــى  ،كلـــف بالضـــريبةمرفوقـــا بميثـــاق الم بـــالتحقيق إشـــعار إرســـال اإللزاميـــة لهـــذا التحقيـــق،مـــن الشـــروط 

يعـاد إرجاعهـا لمديريـة الضـرائب  المكلف المعنـي فـي نسـختين، بحيـث نسـخة يحـتفظ بهـا المعنـي والنسـخة األخـرى

الوالئيـــة بعـــد المصـــادقة عليهـــا وتـــدوين تـــاريخ اســـتالمها مـــن قبـــل المكلـــف، وأهـــم المعلومـــات التـــي تضـــمنها هـــذا 

  :اإلشعار

 اسم وعنوان المكلف؛ -1

 الممارس؛طبيعة ونوع النشاط  -2

 ؛اإلشعار إرسالتاريخ  -3

 تاريخ استالم اإلشعار من قبل المعني؛ -4

 ؛المؤسسةتاريخ الحضور إلى مقر  -5

 ؛)2009، 2008، 2007، 2006(السنوات األربعة المعنية بالتحقيق في معلوماتها المحاسبية  -6

 :تشكيلة الضرائب والرسوم المعنية بالتحقيق فيها -7

 ؛)%2معدل ب( )TAP(الرسم على النشاط المهني  �

 ؛)حسب طبيعة كل عملية %17، % 7وفق معدلين ( )TVA(الرسم على القيمة المضافة  �
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النشــاط  ونــوع يرجــع التقــدير لمفتشــية الضــرائب وفـق عــدة اعتبــارات مثــل طبيعــة( )VF(الـدفع الجزافــي  �

 ؛...)الممارس 

 ؛)حسابها يخضع لجدول خاص( )IRG-S( األجور-الضريبة على الدخل اإلجمالي �

 ؛)حسابها يخضع لجدول خاص( )IRG(يبة على الدخل اإلجمالي الضر  �

 ؛)حسب مبلغ الفاتورة( )DT(حقوق الطابع  �

 .توقيع كل من رئيس فرقة التحقيق المحاسبي، والعون المفتش الذي سيتولى عملية التحقيق -8

 :والنتائج لمقارنة الميزانيات مالية إعداد كشوف - ب 

حاســبية المصــرح مــن قبــل المكلــف، يقــوم المحقــق بإعــداد بغيــة التحقيــق فــي مــدى صــدق المعلومــات الم

أحـدهما  ،*)من قبل العون المحقق مامن طرف اإلدارة الجبائية يتم ملؤه انمعد انعبارة عن نموذج وهما(ان كشف

مقارنـات  إجراءالمعنية بعملية التحقيق، هذا الجدول يمكن من عناصر أصول وخصوم ميزانيات السنوات  يلخص

، ويســمح بــالوقوف علــى التغيــرات والثغــرات التــي يمكــن أن تشــوب بعــض عناصــر انيــة عبــر الــزمنلعناصــر الميز 

  .الميزانية

ـــة  ـــائج الوســـيطية والنهائي ـــك المتعلقـــة بالنت أمـــا األخـــر فيتضـــمن بعـــض المعلومـــات المحاســـبية وخاصـــة تل

مبـــررة لـــبعض النتـــائج المفســـرة وال المعنيـــة بـــالتحقيق، مدعومـــة بـــبعض الهـــوامش والنســـب المحققـــة خـــالل الســـنوات

  .والوضعيات

فـي  انلخصـه ،بعملية التحقيـق محـل الدراسـة للمكلف المعني في هذا السياق ماتم إعداده لذانال انوالكشف

  :ةول التالياالجد

                                                           

 .على التوالي 14: ، ورقم13: الملحقان رقم للتعرف على شكل هذان النموذجان أنظر *
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  كشف لمقارنة عناصر األصول: )2- 3(الجدول رقم 

  دج: ةالوحد                                                                                                                                      

  2010 في محاسبة المكلف المعني التحقيق تقرير: صدرالم

  31/12/2009  31/12/2008  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2005  البيـــان

  1.368.952 1.368.952  1.368.952 1.368.952 1.368.952  المصاريف اإلعدادية

 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000  ـانيالمبـ

 18.534.704 20.327.612 21.995.163  5.602.787 1.706.501  المعدات واألدوات

تجهيزات اإلنتاج 

  واالستغالل األخرى
79.000 79.000 147.070 147.070 147.070 

 13.908.041 17.436.317 10.299.517 10.341.805 9.447.309  ـزوناتالمخــ

 73.710 73.710 73.710 73.710 73.710  حقوق على المخزونات

 1.421.819 518.239 245.863 216.441 65.820  ائنالزبــ

تسبيقات االستغالل 

  األخرى
119.685 720.765 2.989.812 3.356.082 1.531.274 

  869.730 762.134 1.650.803 399.979 3.080.253  ـاتالنقديـ

 38.455.299 44.590.116 39.370.890 19.403.438 16.541.319  ـوعالمجمـ



 تحسين جودة المعلومات المحاسبية في لوالية الوادي الضرائب دور الرقابة الجبائية بمديرية ثل الثالـالفص

 

155 
 

  كشف لمقارنة عناصر الخصوم: )3- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                      

  31/12/2009  31/12/2008  31/12/2007  31/12/2006  31/12/2005  البيـــان

  13.752.311  12.665.727  10.821.954  10.969.186 10.612.622  األموال الجماعية

  -  -  987.071  -  -  نتائج قيد التخصيص

  600.000  600.000  2000.000  2.700.000  2.700.000  قروض بنكية

  10.579.801  14.131.318  7.245.248  3.356.547  1.484.897  المورديـــن

ضرائب ورسوم 

  االستغالل
175.694  181.138  217.863  161.275  188.481  

  -  -  139.500  157.936  -  تسبيقات بنكية

ديون االستغالل 

  األخرى
1.070.867  1.051.560  16.922.202  15.390.036  11.639.716  

  1.694.990  1.641.761  1.037.050  987.071  1.197.234  ةالنتيجــ

  38.455.299  44.590.116  39.370.890  19.403.435  16.541.319  المجمـــوع

  نفس المرجع السابق: صدرالم
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  كشف لمقارنة النتائج الوسيطية والنهائية: )4- 3(الجدول رقم 

  

  دج: الوحدة                                                                                                                               

  البيــــان
01/01/2006  
31/12/2006  

01/01/2007  
31/12/2007  

01/01/2008  
13/12/2008  

01/01/2009  
31/12/2009  

  .................................المباع  اإلنتاج

  ..............................المخزون  اإلنتاج

  ...............جتها الخاصة سسة لحاإنتاج المؤ 

  ................................خدمات مقدمة 

  .........................اإلنتاج  تحويل تكاليف

8.512.224  

372.000  

  

  

  

11.850.292  

  

  

  

  

15.786.012  

  

  

  

  

16.253.970  

  

  

  

  

  16.253.970  15.786.012  11.850.292  8.884.224  ....... ـوع الدائنالمجمـ

  .....................المواد واللوازم المستهلكة 

  .................................الخدمــات 

  ............................المخزون انخفاض 

4.646.182  

515.700  

747.520  

5.625.706  

798.493  

372.000  

7.629.327  

993.198  

  

8.851.434  

204.074  
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  9.065.508  8.622.625  6.796.199  5.909.402  ..... المجمــوع المدين                     

  .................................الصافي  الربح

  ...................... x 100القيمة المضافة   

  اإلنتاج المباع      

2.974.822  

34.95  

5.054.093  

42.64  

7.163.487  

45.37  

7.188.462  

44.28  

  .......................الربح الصافي اإلجمالي 

  .................................تج متنوعة نوا

  ......................ليف االستغالل تحويل تكا

2.974.822  

  

  

5.054.093  

  

  

7.163.487  

  

  

7.198.462  

  

  

  7.198.462  7.163.487  5.054.093  2.974.822  ........المجمـــوع الدائن 

  ........................مصاريف المستخدمين 

  ..............................ائب ورسوم ضر 

  .............................ف متنوعة مصاري

  .................................اإلهتالكـات 

  .................................المؤونــات 

1.287.347  

266.794  

446.905  

  

  

1.197.106  

531.635  

1.074.707  

1.213.596  

  

1.621.258  

261.621  

1.491.597  

2.260.372  

  

1.672.303  

240.086  

168.720  

2.326.577  

  

  4.407.686  5.634.848  4.017.044  2.001.046  ..........المجمــوع المدين 

  2.790.776  1.528.641  1.037.050  973.776  .......................االستغالل رصيد نتيجة 



 تحسين جودة المعلومات المحاسبية في لوالية الوادي الضرائب دور الرقابة الجبائية بمديرية ثل الثالـالفص

 

158 
 

  4.046  113.120       13.295  ..................................ى نواتج أخر 

  1.694.990  1.641.761  1.037.050  987.071  ...........المجمــوع الدائن 

  1.694.990  1.641.761  1.037.050  987.071  .................................ربح الصافي ال

  ...................... x 100الربح الصافي   

  رقم األعمال       

11.59  8.75  10.40  10.42  

 

   نفس المرجع السابق: صدرالم
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 :شكال ومضمونا اختبار جودة المعلومات المحاسبية للمؤسسة المعنية -ج 

علــى مسـتوى مديريــة الضــرائب الوالئيـة لواليــة الــوادي،  األولــىالتحقيـق  ةتمـت هــذه العمليــة مـن طــرف فرقــ

  1:، الذي خلص إلى ما يلي)المحاسبة محقق في(وتولى ذلك عون برتبة مفتش 

 ,األخيـر ت عمليـة التحقيـق المحاسـبي لنشـاطبـالتحقيق والمسـتلم مـن طـرف المعنـي جـر  إشـعاربناءا علـى 

  :خالل ذلك سجلنا المالحظات التاليةومن 

 :من ناحية الشكل )1

  :سجلنا المالحظات التالية المعلومات المحاسبية، من حيث الشكل

 ؛من طرف رئيس محكمة الوادي عليه عامة مرقم ومؤشروجود دفتر اليومية ال -1

 ؛من طرف رئيس محكمة الوادي عليه وجود دفتر الجرد مرقم ومؤشر -2

 ؛وجود التصريحات الشهرية وهي مودعة في آجالها القانونية -3

 ؛وجود التصريحات السنوية وهي مودعة في آجالها القانونية -4

 ؛العمليات المختلفة ,البنك ,الصندوق ,المبيعات ,جود اليوميات المساعدة للمشترياتو  -5

  .وجود الميزانيات الجبائية الخاصة بالسنوات محل التحقيق مودعة في آجالها القانونية -6

 :من ناحية المضمون )2

  :أما من حيث مضمون المعلومات المحاسبية، فقد تم تسجيل المالحظات التالية

 ؛وجود جميع فواتير الشراء المصرح بها محاسبيا -1

 ؛ع فواتير البيع المصرح بها محاسبياوجود جمي -2

 .وجود جداول حركة المخزون والميزانيات الختامية بدفتر الجرد -3

 خـاللأنـه حيـث اتضـح  ،اقبـة حركـة المخـزونبعد تفحص الوثائق المحاسبية ومنها دفتـر الجـرد ومر ولكن 

زون النهــائي وال فــي حيــث الهــي موجــود فــي المخــ ،ةغــك فــارق فــي مخــزون القــارورات الفار هنــا أن ،2006: ســنة

 ـبـ ن مخـزون المنتـوج التـام المقـدرإفـ حسـب الجـدول التـالي، ومـع ذلـك وذلـك ،اسـتهلكت أنهايعني  دفتر الجرد مما

  :قارورات بحساب العملية التالية إلى ولد حدج ق 372.000

فـارق فـي ، ويمكن حساب هذا الدج48.00 :هو ثمن للقارورة أعلى باعتبارقارورة  7750 = 84.00÷372.000

  :المخزون كما يلي
  

                                                           

 .، بتصرف2010 المعني تم إعداده حول محاسبة المكلف يتقرير التحقيق في المحاسبة الذ 1
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  2006خالل سنة  القارورات مخزونحركة : )5- 3(الجدول رقم 

  قارورة: الوحدة                                                                                      

  اتاالستهالك  المشتريات  مخزون أول المدة
 المدة آخر خزونم

  المصرح به
  الفارق

7.750  206.000  184.286  21.500  7.964  
  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

علــى البطاقــة التقنيــة المقدمــة مــن طــرفكم التــي تحتــوي علــى النســب المتعلقــة بالتركيبــة التــي يتكــون  ابنــاءو 

 ،وبعـد االطـالع علـى فـواتير الشـراء لكـل السـنوات ،خاصـة المـواد األساسـيةو  ،منها الغسـول والمـواد المسـتعمل فيـه

ـــاج  ،(COMPERLANT)و ،(TEXAPAN) :تينالفـــاعل تينوخاصـــة المـــاد ـــة لإلنت ومقارنتهـــا بالبطاقـــة التقني

المباع ممـا  اإلنتاجال تتناسب مع  كمية  ذين المادتينحيث لوحظ أن المواد المستهلكة من ه ،المقدمة من طرفكم

  :ينتج عنه أخطاء في الحسابات التالية 

 واللوازم؛مشتريات المواد : 381: حساب رقم •

 المواد واللوازم؛: 31 :حساب رقم •

 .مواد ولوازم مستهلكة: 61: رقم حساب •

 ،)المعلومات المحاسبية األخـرى( على بقية الحسابات ، سوف تؤثرهذه الحسابات المسجلة على خطاءواأل

دول المبــاع لكــل الســنوات حســب الجــ التــام حيــث تــم إحصــاء كميــة المنتــوج ،ممــا يضــفي عليهــا عــدم المصــداقية

  :التالي
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  خالل السنوات محل التحقيق حركة مخزون المواد األولية األساسية: )6- 3(الجدول رقم 

  كغ: الوحدة                                                                                   

  السنة
المخزون 

  األولي
  المشتريات

مخزون 

  نهائيال

 اتاإلستهالك

  اهالمصرح ب

2006   -  8.000   -  8000  

2007   -  12.110   -  12.110  

2008   -  22.935  4.180  18.755  

2009  4.180  16.500  5.800  14.880  

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

  خالل السنوات محل التحقيق االستهالكات المصرح بها والحقيقيةمقارنة بين : )7- 3(الجدول رقم 

  لتر: الوحدة                                                                                          

  السنة
الليترات  ددع

  المنتجة

   ددع

  لتر 1000/الخلطات

الكمية المستهلكة 

  المصرح بها

الكمية 

  الحقيقية

2006  184.286  184.286  8000  14.743  

2007  218.227  218.227  12110  17.530  

2008  301.484  301.484  18755  24160  

2009  193.557  193.557  14880  15.484  
  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

 :الحكم على مدى جودة المعلومات المحاسبية -د 

بعــد اإلطــالع علــى كــل الوثــائق المتاحــة، بدايــة بــاالطالع علــى الملــف الجبــائي الموجــود بحــوزة مفتشــية 

ليل كل المعلومـات التـي تـم جمعهـا مـن طـرف المديريـة الضرائب التي يتبع لدائرتها المكلف، ثم جمع وتبويب وتح

، مـن خـالل حـق االطـالع )مكتـب البحـث عـن المعلومـات والرقابـة الجبائيـة ومراجعـة التقويمـات(الوالئية للضرائب 
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لــدى كــل اإلدارات والهيئــات والمؤسســات األخــرى، يلــي ذلــك مقارنــة مــا ســبق ذكــره بالمعلومــات والمســتندات التــي 

 أنلمؤسسة محـل التحقيـق واالستفسـار عـن كـل النقـاط الغامضـة األخـرى، كمـا يحـق للعـون المحقـق تتوفر عليها ا

  .يطلب من مسيري المؤسسة المعنية تقديم كل الشروح الضرورية إلتمام التحقيق على أكمل وجه

وللتأكــد مــن مــدى جــودة هــذه المعلومــات المحاســبية، نقــوم بتشــخيص الخصــائص النوعيــة لهــا مــن خــالل 

 :ول التاليالجد

 

  
  

  لمعلومات المحاسبية للمكلف األولالخصائص النوعية لالتحقق من : )8-3(الجدول رقم 
  

الخصائص النوعية 

  للمعلومات المحاسبية
  المالحظات  تشخيص الخاصية

الخصائص 

النوعية 

  األساسية

  المالءمة
ــــــث الشــــــكل  مالءمــــــة نســــــبية مــــــن حي

  .والزمن

متناســــبة مـــــع شــــكل وتوقيـــــت إعـــــداد 

  .المالية القوائم

  الموثوقية

تتضـــمن أخطـــاء أثـــرت بشـــكل كبيـــر   .وال االعتماد عليها ال يمكن الثقة بها

علـــى أهـــم النتـــائج المحققـــة مثـــل رقـــم 

  .األعمال والربح الصافي

الخصائص 

النوعية 

  الثانوية

القابلية 

  للمقارنة

يمكن مقارنتها بمعلومات أخرى لـنفس 

  المؤسسة أو مع مؤسسات أخرى

بمـــا يتوافـــق مـــع فـــروض تـــم إعـــدادها 

  .ومبادئ المخطط الوطني للمحاسبة

  القابلية للفهم

يمكن فهمها من قبل كل من لـه أدنـى 

  .في مجال المحاسبة أو معرفة تكوين

هذه الخاصية مرتبطة بمستوى درجة 

فهــــــــــــــــم مســــــــــــــــتخدمي المعلومــــــــــــــــات 

  .المحاسبية

  الثبات

اسـتخدام نفــس المبـادئ والفــروض تـم   تتميز بالثبات

واإلجــــــــــراءات المحاســــــــــبية  والطــــــــــرق

خــــــــــالل الســــــــــنوات األربعــــــــــة محــــــــــل 
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  .التحقيق

  .حسب نوع وطبيعة الغرض منها  شمولية نسبية  الشمول

  

  من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج التحقيق السابقة: المصدر

  

ق، ها من قبـل المؤسسـة محـل التحقيـالحكم الذي تم اعتماده حول جودة المعلومات المحاسبية المصرح بو 

  :كان على النحو التالي

بسبب الكافية،  بالثقةمن خالل دراسة وفحص المعلومات المحاسبية للمؤسسة المعنية تبين أنها ال تتمتع 

  1.، ولهذا تم رفضها، وتم تأسيس رقم أعمال جديد وتحديد ربح صافي بناءا عليهجسيمة ثغرات تضمنها

وال تصف بالجودة الالزمة، وبالتالي فهي مرفوضة مما سبق ذكره، فإن هذه المعلومات المحاسبية ال ت

  .لكل السنوات محل التحقيقيمكن االعتماد عليها في تقدير الضرائب والرسوم الواجبة الدفع 

 :الحكم على مدى سالمة سير التحقيق -ه 

 يذكر في التقرير صراحة، ذكر كل الصعوبات والعراقيل التي واجهة العون المحقق أثناء انجازه للتحقيق،

وكيف تم التعامل معها ومعالجتها، وبخصوص التحقيـق محـل الدراسـة فقـد كـان الحكـم علـى سـير عمليـة التحقيـق 

  :كما يلي

، والمعنــــي قــــدم كــــل )مديريــــة الضــــرائب الوالئيــــة لواليــــة الــــوادي(الرقابــــة الجبائيــــة تمــــت داخــــل المصــــلحة 

  2.لتي طرحت عليه في الوقت المطلوبالتوضيحات والوثائق المطلوبة، كما أنه أجابه على كل التساؤالت ا

III-2-1-3 - المقترحة للتحسين في جودة المعلومات المحاسبية األولية التعديالت: 

  :لكل سنة كما يلي التعديالت األولية المقترحة للتحسين في جودة المعلومات المحاسبية    

  6200 :سنةبالنسبة ل

غيـر موجـودة فـي هـو و  ،مـن القـاروراتهناك فارق فـي المخـزون  أنتبين  المعلومات المحاسبية،بعد رفض 

 :يلي المصرح به كما األعمالرقم  إلى و عليه يتم إضافته ،النهائي مما يدل على بيعه المخزون

  

                                                           

 .، بتصرف2010المعني  تقرير التحقيق في المحاسبة الذي تم إعداده حول محاسبة المكلف 1

  .نفس المرجع السابق، بتصرف 2
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المقدر  الواحدة وبتقسيم هذا المبلغ على ثمن القارورة ،دج 372.000 :مخزون المنتوج التام الصنع بالقيمة النقدية

  .دج 48.00: ـب

  .قارورة 7750 = 372.000/48.00

  .قارورة 206.000المشتريات 

   .قارورة 184.286 :عدد القارورات المباعة

  قارورة 7.964)=184.286+21.500(-)206.000+7750(

7.964 x 48.00 = 382.272 دج  

  :يكون كما يلي المستخرج األعمالرقم  تأسيس

8.512.224 + 382.272 = 8.894.496  
  

  2006في رقم األعمال لسنة  استخراج الفرق): 9- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                    

  8.894.496  المستخرج األعمالرقم 

  8.512.224  المصرح به األعمالرقم 

  382.272  ارقــــالف

  

  نفس المرجع السابق: صدرلما

  

  7200: سنةبالنسبة ل

 أعمـالسـوف يـتم تأسـيس رقـم  الـذكر، لفةالسـا لألسـباب أيضـا لهـذه السـنة لمعلومـات المحاسـبيةبعد رفـض ا

كهــامش ربــح خــام مــن المــواد واللــوازم المســتهلكة المصــرح بهــا فــي الميزانيــة ويــتم % 215جديــد وذلــك بأخــذ نســبة 

  :يلي كما داألعمال الجديتأسيس رقم 

50625.706 x 215% = 12.095.268  
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  2007استخراج الفرق في رقم األعمال لسنة ): 10- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                       

  12.095.268  المستخرج عمالاألرقم 

  11.850.292  المصرح به األعمالرقم 

  244.976  ارقــــالف

  

  نفس المرجع السابق: المصدر

  

  8200: سنةبالنسبة ل

ســوف يــتم  ،الســابقة الــذكر ولــنفس األســباب كــذلك، هــذه الســنةب المتعلقــة ةيالمحاســب المعلومــات بعــد رفــض

كهامش ربح خام من المواد واللـوازم المسـتهلكة  %215أخذ نسبة  لمن خال لهذه السنة، جديد أعمالرقم  تأسيس

  :يلي كما األعمال المصححالمصرح بها في الميزانية ويتم تأسيس رقم 

7.629.327 x 215% = 16.403.053  
  

  2008لسنة استخراج الفرق في رقم األعمال ): 11- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                      

  16.403.053  المستخرج األعمالرقم 

  15.786.012  المصرح به األعمالرقم 

  244.976  ارقــــالف

  

  نفس المرجع السابق: المصدر

  

  9200 :سنةبالنسبة ل

رقـم  تأسـيسسـوف يـتم  هـا،ذكر السـابق  األسـباب أيضـا، ولـذات لهذه السـنة حاسبيةالمعلومات الم بعد رفض

، كهامش ربح خام من المواد واللوازم المستهلكة المصرح بهـا فـي الميزانيـة %215وذلك بأخذ نسبة  ،جديد أعمال

  :على النحو التالي
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8.851.434*215=%19.030.583  
  

  2009ألعمال لسنة ااستخراج الفرق في رقم ): 12- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                     

  19.030.583  المستخرج األعمالرقم 

  16.253.790  المصرح به األعمالرقم 

  2.776.793  ارقـــالف

  

  نفس المرجع السابق: المصدر

 

III-2-1-4 - تأثير التعديالت األولية المقترحة على الضرائب والرسوم محل التحقيق: 

كما سبقت اإلشارة إليه سابقا يتعلق هذا التحقيق بجملة من الضرائب والرسوم، وفي مـا يلـي سـنتناول أثـر     

  .الرسومالتعديالت األولية المقترحة من قبل فرقة التحقيق السابقة على هذه الضرائب و 

 :(TVA) لرسم على القيم المضافةا )1

، وبشـكل كبيـر بـرقم )الواجـب التسـديد لمصـلحة الضـرائب(يتأثر مبلغ الرسم على القيمة المضافة المسـتحق 

األعمال المحقق الفعلي، وألن عملية التحقيق في المعلومات المحاسبية دلت على وجود فجـوات فـي كـل السـنوات 

ح بـه مـن أرقـام األعمـال المحققـة ومـا تـم تحقيقـه فعـال، وهـذا مـا أثـر علـى مبـالغ محـل التحقيـق، بـين مـا هـو مصـر 

  :الرسم على القيمة المضافة، ويمكن تلخيص هذه الفجوات في الجدول التالي

  

  مقارنة بين أرقام األعمال المحققة والمصرح بها خالل السنوات محل التحقيق: )13- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                                               

  2009  2008  2007  2006  ـانالبي

 األعمالرقم 

  المستخرج
8.894.496  12.095.268  16.403.053  19.030.583  

 األعمالرقم 

  به المصرح
8.512.224  11.850.292  15.786.012  16.253.790  
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  2.776.793  617.041  244.976  382.272  ارقـالف

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

 :)IRG( اإلجماليبالنسبة للضريبة على الدخل  )2

حساب الضريبة على الدخل اإلجمـالي الواجبـة التسـديد يتطلـب تحديـد الـربح الصـافي الـذي حققـه المكلـف     

بـــالربح المصـــرح بـــه ) الحقيقـــي(إلـــى مقارنـــة الـــربح المســـتخرج عنـــي فـــي كـــل ســـنة، لهـــذا ســـنتطرق فـــي مـــا يلـــي الم

  .واستخراج الفرق بينهما للسنوات محل التحقيق

  0620 :سنةبالنسبة ل

سـوف يـتم لنفس األسباب السابقة، وعلى هذا األساس السنة  لمعلومات المحاسبية المتعلقة بهذهبعد رفض ا

 بحر الــ هــذا تأســيسويــتم  .المؤســس الجديــد األعمــالمــن رقــم  %12جديــد وذلــك بأخــذ نســبة صــافي ربــح  تأســيس

   :يلي كماالصافي الجديد 

8.894.496 x 12% = 1.067.339  
  

  6200لسنة  الربح الصافياستخراج الفرق في ): 14- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                   

  1.067.339  المستخرج الصافي الربح

  987.071  المصرح به الصافي الربح

  80.269  ارقـــالف

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

  2007: بالنسبة لسنة

ســوف علــى ضـوء هـذا،  ،السـالفة الـذكر ألسـبابل المعلومـات المحاســبية التـي تخـص هـذه الســنةبعـد رفـض 

  .المؤسس الجديد  األعمالمن رقم  %12نسبة  بأخذوذلك  ،ربح صافي جديد تأسيسيتم 

  :ليي الربح الصافي الجديد كما ويؤسس
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12.095.268x  12% = 1.451.432  
  

  2007سنة ل الربح الصافياستخراج الفرق في ): 51- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                  

  1.451.432  المستخرج الصافي الربح

  1.037.050  المصرح به الصافي الربح

  414.382  ارقـــالف

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

  2008: بالنسبة لسنة

سـوف يـتم ، بنـاءا علـى ذلـك، السـالفة الـذكر لألسـباب كـذلك، لهـذه السـنه لمعلومات المحاسـبيةبعد رفض ا  

  .المؤسس الجديد األعمالمن رقم  %12 نسبة بأخذوذلك  ،ربح صافي جديد تأسيس

  :يلي الربح الصافي الجديد كما ويؤسس

16.403.053x  12% = 1.968.366  
  

  2008لسنة  الربح الصافياستخراج الفرق في ): 16- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                  

  1.968.366  المستخرج الصافي الربح

  1.641.761  المصرح به الصافي الربح

  326.605  ارقــالف

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

  2009: بالنسبة لسنة

ســـوف يـــتم هـــا، ذكر لـــنفس األســـباب الســـالف  ،2009المعلومـــات المحاســـبية التـــي تخـــص ســـنة بعـــد رفـــض 

  .المؤسس الجديد األعمالمن رقم  %12 نسبة بأخذوذلك  ،ربح صافي جديد تأسيس
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  :يلي الربح الصافي الجديد كما ويؤسس

19.030.583 x 12% = 2.283.669  
  

  2008لسنة  الربح الصافياستخراج الفرق في ): 17- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                    

  2.283.669  المستخرج الصافي الربح

  1.694.900  المصرح بهالصافي  الربح

  588.680  ارقـــالف

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

 :والدفع الجزافي األجور-الدخل اإلجمالي الضريبة على )3

األجــور، والــدفع الجزافــي، فقــد ســجل المحقــق عليهمــا المالحظــات -بالنســبة للضــريبة علــى الــدخل اإلجمــالي

  :التالية

السـنوي الخـاص في الوقـت المناسـب مـا عـدا التصـريح الحقوق  وأداءتصريحات المعني يقوم بال أن المكلف

  .مما يترتب عليهما عقوبة ماليه لكل سنه موجودين،غير فهما  2005، 2004 :بسنتي

   :حقوق الطابع )4

  .القانونية اآلجالفي  المحررةالمعني يسدد جميع الحقوق حسب الفواتير بالنسبة لحقوق الطابع، ف

III-2-1-5 - نتائج التحقيق في المحاسبة رد المكلف على: 

يملك المكلف حق الرد في اآلجال القانونية، حيث يجوز له تقديم كل االقتراحات وٕادخال التعديالت علـى 

نتائج التحقيق الذي خضع له، وهـذا إذا كـان بحوزتـه الـدالئل والبـراهين الواقعيـة علـى ذلـك، وٕاال فـإن اقتراحاتـه لـن 

  .تؤخذ بعين االعتبار

، فقد جاء رده على نتائج التحقيق في المحاسبة الذي خضعت محل الدراسةب المعني مكلفوبخصوص ال

  1:له معلوماته المحاسبية، على النحو التالي

                                                           

 .نفس المرجع السابق 1
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بعــد أن تلقيــت إشــعار بالتعــديالت وفقــا لإلبــالغ األولــي، وبعــد مراجعــة المحتــوى واالطــالع علــى الوثــائق 

  :ليةالمحاسبية، أتقدم إلى سيادتكم بالمالحظات التا

 : 2006بالنسبة لسنة  .1

 .موافق على اقتراحاتكم

 : 2009، 2008، 2007 بالنسبة للسنوات .2

، كمــا )TAP(والرســم علــى النشــاط المهنــي ) TVA(مالحظــات علــى الرســم علــى القيمــة المضــافة  نالــدي

 :يلي

ا الرفض المعلومات المحاسبية لكل السنوات محل التحقيق، أبلغ سيادتكم بأنني موافق على هذبعد رفض 

وذلــك نتيجــة األخطــاء المشــار إليهــا، ومــع ذلــك أطلــب مــن ســيادتكم التخفــيض فــي هــامش الــربح الخــام الصــافي 

  .تماشيا مع معطيات ما تفرضه السوق

وهـو هـامش مرتفـع جـدا وال تحققـه مؤسسـتي علـى اإلطـالق خـالل  % 215فقـد اقتـرحتم هـامش ربـح خـام 

  ).2007(هذه السنة 

كما هو مصرح في بـه بالميزانيـة، وهـو فـي حـد  % 210م تطبيق هامش ربح خام لهذا اقترح على سيادتك

  .ذاته هامش ربح معقول

كــون كــل المبيعــات قــد تمــت بالجملــة ولــيس  % 10كمــا أطلــب مــن ســيادتكم تطبيــق هــامش ربــح صــافي 

  .في وقتها القانوني )104نموذج (بالتجزئة، وقد أودعنا لدى مصالحكم المختصة قائمة الزبائن 

III-2-1-6 - الضرائب والرسوم محل التحقيقعلى وأثرها لتعديالت النهائية ا: 

بعـــد اســـتالم رد المكلـــف محـــل التحقيـــق حـــول نتـــائج التحقيـــق فـــي المحاســـبة الـــذي خضـــعت لـــه معلوماتـــه 

المحاسبية، تقوم فرقة التحقيق المحاسبي بدراسة رده، واالقتراحات والمالحظات المقدمة فيه، فإن مقنعة ومبررة تم 

  .عين االعتبار، وٕاال فال يعتد بها، وتعتبر في هذه نتائج التحقيق في المحاسبة األولية نهائيةأخذها ب

، فقــد أخــذت بعــض مالحظاتــه علــى محمــل الجــد، وتمــت وفــي مــا يتعلــق بــالمكلف المعنــي كحالــة للدراســة

  :مراعاتها، وعلى ضوء ذلك كان التعديل النهائي لنتائج هذا التحقيق وفق الجدول التالي
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  التعديالت النهائية وأثرها على الضرائب والرسوم محل التحقيق: )18- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                                             

ب الضرائ

  والرسوم

رقم األعمال 

  الربح وأ
  2009سنة   2008سنة   2007سنة   2006سنة 

الرسم على 

النشاط 

المهني 

)TAP(  

رقم األعمال 

  المستخرج
8.894.496  11.850.292  16.021.588  18.588.011  

رقم األعمال 

  المصرح به
8.512.224  11.850.292  15.786.012  16.253.790  

  2.334.221  235.576  -  382.272  الفــارق

الرسم على 

القيمة 

المضافة 

)TVA(  

رقم األعمال 

  المستخرج
8.894.496  11.850.292  16.021.588  18.588.011  

رقم األعمال 

  المصرح به
8.512.224  11.850.292  15.786.012  16.253.790  

  2.334.221  235.576  -  382.272  الفــارق

الضريبة 

على الدخل 

اإلجمالي 

)IRG(  

الربح 

  مستخرجال
987.071  1.037.050  1.762.375  2.044.681  

الربح 

  المصرح به
987.071  1.037.050  1.641.761  1.694.900  

  394.781  120.614  -  -  الفــارق

  

  2010 في محاسبة المكلف المعني التحقيق تقريرباالعتماد على  الطالبمن إعداد : صدرالم
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III-2-1-7 -  لف المعنيالتحقيق في محاسبة المك) مردودية(حصيلة: 

إن الثغـــرات التـــي تـــم اكتشـــافها مـــن خـــالل عمليـــة التحقيـــق فـــي مـــدى جـــودة المعلومـــات المحاســـبية محـــل 

، حيـث تؤكـد نتـائج ، ستؤثر على كل مـا يـرتبط حسـابه وتقـديره بهـذه المعلومـات، ومنهـا الضـرائب والرسـومالتحقيق

الســنوات محــل التحقيــق، وهــذه األخطــاء  التحقيــق أن هنــاك أخطــاء فــي المعلومــات المحاســبية المصــرح بهــا خــالل

  .أثرت سلبا على وعاء الضرائب والرسوم، مما جعل مبالغها تبدو أقل مما كان يجب أن تكون عليه

وفي الجدول التالي سنلخص الحصـيلة النهائيـة لهـذا التحقيـق الـذي خضـع لـه المكلـف، والفـوارق المسـجلة 

  :، وما يترتب عنه من غراماتسوم محل التحقيقفي كل سنة، وفي كل نوع من أنواع الضرائب والر 

  

  



 تحسين جودة المعلومات المحاسبية في لوالية الوادي الضرائب دور الرقابة الجبائية بمديرية ثل الثالـالفص

 

173 
 

  حصيلة التحقيق في محاسبة المكلف المعني: )19- 3(الجدول رقم 

                                                                                                                             دج: الوحدة                                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010 في محاسبة المكلف المعني التحقيق تقرير: المصدر

  األساس المستخرج  السنة  البيـان
األساس 

  المصرح به

األساس المغرم 

  عليه

الحقوق 

  المستحقة

الحقوق المغرم 

  عليها
  المجموع  الزيادةمبلغ   نسبة الزيادة  الفــارق

الضريبة على 

الدخل 

  اإلجمالي

2008  1.762.375    1.641.761  502.831  460.616  42.215  10 % 4.221  46.436  

2009  2.044.681    1.694.900  601.638  479.215  122.423  15 % 18.364  140.787  

الرسم على 

القيمة 

  المضافة

2006  8.894.496    8.512.224  1.512.064  1.447.078  64.986  15 %  9.748  74.734  

2008  16.021.588    15.786.012  2.723.670  2.683.622  40.048  10 % 4.005  44.053  

2009  18.588.011    16.253.790  3.159.962  2.763.144  396.818  25 % 99.204  496.022  

الرسم على 

  النشاط المهني

2006  8.894.496    8.512.224  177.890  170.244  7.645  10 % 765  8.410  

2008  16.021.588    15.786.012  320.432  315.720  4.712  10 % 471  5.183  

2009  18.588.011    16.253.790  371.760  325.076  46.684  10 % 4.668  51.353  

  عقوبة مالية
2008                  10.000  

2009                  10.000  

  886.978  141.446    725.531  المجمــــوع
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III-2-2- بةدراسة حالة وفق طريقة التحقيق المصوب في المحاس: 

مــــن التحقيقــــات المتعلقــــة بالمعلومــــات المحاســــبية حــــديث العهــــد بالمديريــــة الوالئيــــة  التحقيــــق يعتبــــر هــــذا

كمــا ( 2010للضــرائب، وهــذا ألن التحقيــق المصــوب فــي المحاســبة تــم إقــراره مــؤخرا فقــط فــي قــانون الماليــة لســنة 

وص قانونية إجرائية تفصيلية لهذا النـوع ، ونظرا لغياب نص)سبقت اإلشارة إلى ذلك في الفصل الثاني من الدراسة

  .من الرقابة الجبائية، فقد تأخر تجسيده على أرض الواقع بعض الوقت

وبالنسبة للمديرية الوالئية للضرائب لوالية الوالية محل دراسة الحالة، فقد استلمت فرقة التحقيقات بهـا أول 

، وٕالــى غايــة 2011علومــاتهم المحاســبية، فــي ســنة عينــة مــن ملفــات المكلفــين الجبائيــة للتحقيــق فــي مــدى جــودة م

انجـاز هـذا البحــث لـم ينتهــي أعـوان فرقــة التحقيقـات المحاسـبية بالمديريــة مـن إكمــال إجـراءات هــذا التحقيـق بشــكل 

  .كامل ونهائي بعد

كنمــوذج تطبيقــي للتحقيــق المصــوب فــي المحاســبة، فقــد تقــدمت بهــا  أخــذتوفــي مــا يتعلــق بالحالــة التــي 

حقيـــق مراحـــل متقدمـــة، وهـــي كافيـــة لســـد متطلبـــات هـــذا البحـــث فيمـــا يتعلـــق بـــالتحقق مـــن مـــدى جـــودة مراحـــل الت

  .المعلومات المحاسبية

III-2-2-1 - التعريف بطبيعة ونوع نشاط المكلف: 

، يصــنف هـــذا النــوع مـــن المقــاوالت ضـــمن )مقاولـــة(المكلــف المعنـــي شــخص طبيعـــي فــي شـــكل مؤسســة 

  .ب مع رقم األعمال المصرح به من قبل المكلف المعنيالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يتناس

فـي مقاولـة لألشـغال العموميـة والـري، ومـن أهـم األنشـطة التـي ، يتمثل المعني طبيعة ونوع نشاط المكلف

  :تقوم بها هذه المقاولة، نذكر

 أشغال البناء بشتى أنواعه؛ •

ه الصالحة للشرب باألحيـاء السـكنية، ، مثل أشغال وضع وتركيب أنابيب المياكل األشغال المتعلقة بالري •

 .إلخ...انجاز خزانات المياه اإلسمنتية

III-2-2-2 - إجراءات التحقق من جودة المعلومات المحاسبية: 

هــذا عامــة حــول  أوليــة معلومــات إلــى ، ســنتطرق فــي مــا يلــياإلجــراءاتقبــل الخــوض فــي تفاصــيل هــذه 

  .التحقيق

 :معلومات عامة حول هذا التحقيق - أ 

  :لومات في المعلومات التاليةيمكن إيجاز هذه المع

 ؛2009و 2008السنوات محل التحقيق، هي سنتي  �
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الضــرائب المســتهدفة بهــذا التحقيــق، هــي الرســم علــى النشــاط المهنــي، الرســم علــى القيمــة المضــافة،  �

 الضريبة على الدخل اإلجمالي؛

 .أشهر) 07(مدة التحقيق استمرت إلى ما يقارب سبعة  �

 :المصرح بها بالمعلومات المحاسبية المكتشفة واألخطاء الثغرات - ب 

  :2008بالنسبة لسنة : أوال

  ):15/20/30اآلجر من نوع (تضخيم استهالك المادة األولية  )1

، وذلـك ثناء مراقبة فواتير الشراء المتعلقـة بمـادة اآلجـر، تبـين أن هنـاك تضـخيم فـي اسـتهالك هـذه المـادةأ

لكميـات المسـتهلكة فـي مختلـف األشـغال التـي أنجزتهـا المقاولـة، من خالل المقارنة بين فواتير شراء هذه المادة، وا

  :كما هو مبين في ما يلي
  

  )15/20/30اآلجر من نوع (الكميات المشتراة من المادة األولية : )20- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                       

  مبلغ الفاتورة  سعر الوحدة  المشتراة الكمية  فواتير الشراء

1  12.500  13,33 166.625  
2  16.000  13,33 213.280  
3  12.500  13,33 166.625  
4  10.000  13,33 133.300  

  679.830 13,33  51.000  المجمــوع

  

 المحاسبة للمكلف المعني باالعتماد على التقرير األولي للتحقيق المصوب في الطالبمن إعداد : صدرالم

2011  
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  )15/20/30اآلجر من نوع (الكميات المستهلكة من المادة األولية : )21- 3(الجدول رقم 
  

  األشغال المنجزة
الكمية المستهلكة من المادة األولية 

  )15/20/30اآلجر من نوع (

  17.500  )1(انجاز سور خاص بساحة لعب 

  2.034  انجاز سور بالمركب الرياضي

  17.500  )2(انجاز سور خاص بساحة لعب 

  1.225  )1( أولمبيانجاز محول كهربائي لمسبح نصف 

  1.225  )2(انجاز محول كهربائي لمسبح نصف أولمبي 

  578  )1(منبع وخزان ماء تحكم ب انجاز غرفة

  403  )1(منبع وخزان ماء انجاز غرفة تجفيل ب

  385  )1( منبع وخزان ماءانجاز غرفة تخزين القياس ب

  403  )2(نبع ماء انجاز غرفة لجهاز التجفيل بم

  41.253  المجمــــوع

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

مـن  وفي ما يلي يمكن استخراج الفرق بين االستهالكات الحقيقية والمصرح بهـا مـن المـادة األوليـة اآلجـر

  :، بالكمية وبالمبلغ15/20/30نوع 

  

  

  

  

  
  



 تحسين جودة المعلومات المحاسبية في لوالية الوادي الضرائب دور الرقابة الجبائية بمديرية ثل الثالـالفص

 

177 
 

اآلجر من (خراج الفرق بين االستهالكات الحقيقية والمصرح بها من المادة األولية است): 22-3(الجدول رقم 

  )15/20/30نوع 

  دج: الوحدة                                                                                                                                                     

  لغـالمب  سعر الوحدة  الكمية  انالبيــ

  679.830  13.33  51.000  الكمية المستهلكة المصرح بها

 549.902,49  13.33  41.253  الكمية المستهلكة الحقيقية

 129.927,51  13.33  9.747  الفـــارق

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

 ):ثقب 15اآلجر من نوع (تضخيم استهالك المادة األولية  )2

ثقــب، تبــين أن هنـــاك  15، وأثنــاء مراقبــة فــواتير الشــراء المتعلقــة بمــادة اآلجــر مــن نــوع أخــرىمــن جهــة 

تضخيم في استهالك هذه المادة، وذلك من خالل المقارنة بين المشـتريات واالسـتهالكات مـن هـذه المـادة، ويمكـن 

  :توضيح هذه الثغرة في ما يلي
  

  )ثقب 15اآلجر من نوع (ولية الكميات المشتراة من المادة األ : )23- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                                    

  مبلغ الفاتورة  سعر الوحدة  المشتراة الكمية  فواتير الشراء

1  32.480  22.50  730.800  
2  25.000  22.50  562.500  

  1.293.300  22.50  57.480  المجمــوع

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

، حســب األشــغال المنجــزة مــن )ثقــب 15اآلجــر مــن (وبخصــوص الكميــات المســتهلكة مــن المــادة األوليــة 

  .وليةطرف المقاولة فهي معدومة، أي أن المقاولة لم تستهلك أي وحدة من هذه المادة األ
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مــا هــو مصــرح بــه مــن ، يمكــن اســتخراج كميــة وقيمــة الثغــرة الناتجــة عــن الفــرق بــين األســاسوعلــى هــذا 

  :، ونلخص ذلك في ما يلي)المعدوم(استهالكات لهذه المادة األولية، وبين ما استهلك فعال 
  

اآلجر من (ة األولية استخراج الفرق بين الكمية المستهلكة المصرح بها والحقيقية للماد): 24-3(الجدول رقم 

  )ثقب 15

  دج: الوحدة                                                                                      

  المبـلغ  سعر الوحدة  الكمية  البيــان

  1.293.300  22.50  57.480  الكمية المستهلكة المصرح بها

 -   -   -   الكمية المستهلكة الحقيقية

 1.293.300  22.50  57.480  الفـــارق

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

 :)25/25البالط من نوع (تضخيم استهالك المادة األولية  )3

فــي اســتهالك المــادة األوليــة  مغالطــة بــنفس طريقــة المراقبــة للمــواد األوليــة الســالفة الــذكر، تبــين أن هنــاك

  :، ويمكن توضيح ذلك في ما يلي)25/25البالط من نوع (
  

  )25/25البالط من نوع (الكميات المشتراة من المادة األولية : )25- 3(رقم  الجدول

  دج: الوحدة                                                                                                                                                    

  فواتير الشراء
اة الكمية المشتر 

  )المتر المربع(

 المتر المربعسعر 

  الواحد
  مبلغ الفاتورة

1  800  441,30 353.040  

  353.040 441,30  800  المجمــوع

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم
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بينما لم تستهلك المقاولة أي شيء من هذه المادة األولية في مختلف األشغال المنجزة من قبلها، وهذا ما 

كال اإلخفــاء والتضــليل فــي المعلومــات المحاســبية المصــرح بهــا فــي هــذا اإلطــار، يــدل علــى وجــود شــكل مــن أشــ

  :والجدول التالي يوضح حجم هذا اإلخفاء كمية ومبلغا
  

البالط من (استخراج الفرق بين الكمية المستهلكة المصرح بها والحقيقية للمادة األولية ): 26-3(الجدول رقم 

  )25/25نوع 

  دج: الوحدة                                                                                                                                                    

  البيــان
المتر ( الكمية

  )المربع

المتر سعر 

  المربع الواحد
  المبـلغ

  353.040 441,30  800  الكمية المستهلكة المصرح بها

 -   -   -   مستهلكة الحقيقيةالكمية ال

  353.040 441,30  800  الفـــارق

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

 :)110أنابيب البالستيك قطر (تضخيم استهالك المادة األولية  )4

ما يالحظ على هذه المادة األولية، هو نفسه ما لـوحظ علـى المـواد األوليـة السـابقة الـذكر، حيـث تتضـمن 

فـي حقيقـة األمـر، ، بينمـا )110أنابيـب البالسـتيك قطـر (معتبرة من المادة األولية تصريحات المكلف استهالكات 

وحسب ما تم انجازه من أشغال مـن قبـل المكلـف، فلـم يسـتهلك أي شـيء مـن هـذه المـادة األوليـة، ويمكـن توضـيح 

  :كما يلي ، والمستهلك منها تصريحا وحقيقةالكميات المشتراة من هذه األخيرة
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  )110أنابيب البالستيك قطر (الكميات المشتراة من المادة األولية : )27- 3(قم الجدول ر 

  دج: الوحدة                                                                         

  مبلغ الفاتورة  المتر الواحدسعر   )متر(الكمية المشتراة   فواتير الشراء

1  1.190  195,40 232.526  

  232.526 195,40  1.190  وعالمجمــ

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

أنابيب (استخراج الفرق بين الكمية المستهلكة المصرح بها والحقيقية للمادة األولية ): 28-3(الجدول رقم 

  )110البالستيك قطر 

  دج: الوحدة                                                                                                                                                     

  البيــان
الكمية 

  )المتر(

 المتر سعر

  حداالو 
  المبـلغ

  232.526 195,40  1.190  الكمية المستهلكة المصرح بها

 -   -   -   الكمية المستهلكة الحقيقية

  232.526 195,40  1.190  الفـــارق

  

  جع السابقنفس المر : صدرالم

  

ومنه، وبناء على ما سبق فإن الفوارق المكتشفة في الكميات المسـتهلكة مـن المـواد األوليـة السـالفة الـذكر 

، )110، أنابيـب البالسـتيك قطـر 25/25ثقب، البالط مـن نـوع  15، اآلجر من نوع 15/20/30اآلجر من نوع (

خـام، وعلـى ضـوء هـذا يكـون رقـم األعمـال كهـامش ربـح  % 20: سوف تؤخذ كرقم أعمال منجـز مـع تطبيـق نسـبة

  :المستخرج كما يلي
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  استخراج رقم األعمال المصوب: )29- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                   

  المبــالغ  البيــــان

  129.927  )15/20/30جر من نوع اآل(الفرق في استهالك المادة األولية   1

  1.293.300  )ثقب 15اآلجر من نوع (الفرق في استهالك المادة األولية   2

  353.040  )25/25البالط من نوع (الفرق في استهالك المادة األولية   3

  232.526  )110أنابيب البالستيك قطر (الفرق في استهالك المادة األولية   4

  2.008.793  )4+3+2+1(مجموع الفوارق   5

  x 0.2(  401.758 5( ،% 20: نسبة هامش الربح المطبق  6

  2.410.551  )6+5(المستخرج  المصوب رقم األعمال  7

  ال شيء  رقم األعمال المصرح به والمغرم عليه  8

  2.410.551  )8-7(الفارق اإلجمالي الخاضع 

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

  :2009بالنسبة لسنة : ثانيا

، فلــم تســجل عمليــة التحقيــق المحاســبي المصــوب أي أخطــاء أو ثغــرات مــن 2009تعلــق بســنة فــي مــا ي

وبالتـالي فـال يوجـد أي تغييـر أو تعـديل ، شأنها التأثير على جودة المعلومات المحاسبية التي تعود إلى هـذه السـنة

  .في هذه المعلومات

  :الحكم على مدى جودة المعلومات المحاسبية -ج 

شخيص الخصائص النوعية األساسية والثانوية للمعلومات المحاسبية، كما هو مبين من أجل ذلك نقوم بت

  :في الجدول التالي
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  الثانيالتحقق من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية للمكلف : )30-3(الجدول رقم 
  

الخصائص النوعية 

  للمعلومات المحاسبية
  المالحظات  تشخيص الخاصية

الخصائص 

النوعية 

  سيةاألسا

  المالءمة
ــــــث الشــــــكل  مالءمــــــة نســــــبية مــــــن حي

  .والزمن

متناســــبة مـــــع شــــكل وتوقيـــــت إعـــــداد 

  .القوائم المالية

  الموثوقية

ال يمكــــــن  2008بالنســــــبة لســــــنة  •

على معلوماتهـا الثقة وال االعتماد 

 .المحاسبية

يمكــن الثقــة  2009 بالنســبة لســنة •

فــــــــــــــي معلوماتهــــــــــــــا المحاســــــــــــــبية 

  .اواالعتماد عليه

 تتضــــــمن 2008بالنســــــبة لســــــنة  •

أخطــــــاء  المعلومــــــات المحاســــــبية

ـــــى أهـــــم  ـــــر عل أثـــــرت بشـــــكل كبي

النتــــــــــائج المحققــــــــــة مثــــــــــل رقــــــــــم 

 .األعمال والربح الصافي

لـــم تســـجل  2009بالنســـبة لســـنة  •

بهـــا عمليـــة التحقيـــق أي أخطـــاء 

  .أو تجاوزات

الخصائص 

النوعية 

  الثانوية

القابلية 

  للمقارنة

يمكن مقارنتها بمعلومات أخرى لـنفس 

  أو مع مؤسسات أخرى المؤسسة

تـــم إعـــدادها بمـــا يتوافـــق مـــع فـــروض 

  .ومبادئ المخطط الوطني للمحاسبة

  القابلية للفهم

يمكن فهمها من قبل كل من لـه أدنـى 

  .في مجال المحاسبة أو معرفة تكوين

هذه الخاصية مرتبطة بمستوى درجة 

فهــــــــــــــــم مســــــــــــــــتخدمي المعلومــــــــــــــــات 

  .المحاسبية

  الثبات

دام نفــس المبـادئ والفــروض اسـتختـم   تتميز بالثبات

والطــــــــــرق واإلجــــــــــراءات المحاســــــــــبية 

  .محل التحقيق السنتينخالل 

  .حسب نوع وطبيعة الغرض منها  شمولية نسبية  الشمول

 من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج التحقيق السابقة: المصدر
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 المكتشفة على الضرائب والرسوم محل التحقيق واألخطاء تأثير الثغرات -د 

لــم يســجل عليهــا أي ثغــرات أو أخطــاء تــؤثر علــى  2009أن المعلومــات المحاســبية التــي تعــود لســنة  بمــا

جودتهــا، وبالتــالي فــإن كــل العناصــر التــي يعتمــد فــي تقــديرها وحســابها علــى المعلومــات المحاســبية المصــرح بهــا، 

أي تغييـر، وتعتبـر المبـالغ وعلى رأسها مختلف الضرائب والرسوم التي يخضع لها المكلف، سوف لن يطرأ عليهـا 

  .المصرح بها والمسددة لمصالح الضرائب صحيحة

، ونظـــرا لوجـــود ثغـــرات فـــي اســـتهالك المـــواد األوليـــة، ممـــا أثـــر علـــى مصـــداقية 2008أمـــا بالنســـبة لســـنة 

، وبالتـــالي فـــال يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي تقـــدير وحســـاب الضـــرائب والرســـوم المعلومـــات المحاســـبية لهـــذه الســـنة

والتعـديالت التـي طـرأت علـى وضة على المكلف، حيـث يعـاد تقـدير وحسـاب الضـرائب والرسـوم بمـا يتناسـب المفر 

  .المعلومات المحاسبية المصرح بها

على الضرائب والرسوم محل  2008ويمكن توضيح تأثير هذه التعديالت في المعلومات المحاسبية لسنة 

  :التحقيق المصوب في ما يلي
  

  تأثير الثغرات المكتشفة على الضرائب والرسوم محل التحقيق: )31- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                            

الضرائب 

  والرسوم
  المبـالغ  رقم األعمال أو الربح

الرسم على 

القيمة المضافة 

)TVA(  

  19.358.750  رقم األعمال المصرح به  1

  2.410.551  رقم األعمال المستخرج  2

  21.769.301  )2+1(رقم األعمال المصوب   3

  19.358.750  رقم المصرح به والمغرم عليه  4

  2.410.551  )4-3(الفرق في رقم األعمال الخاضع   5

الضريبة على 

الدخل اإلجمالي 

  x 0,12(*  289.266 2(الربح المستخرج   6

  5.675.900  الربح المصرح به  7

                                                           

  .من رقم األعمال المستخرج %  12يجة للفرق في رقم األعمال الخاضع طبق على المكلف المعني نسبة هامش ربح صافي تقدر بـ نت *
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)IRG(  8   الربح المصوب)5.965.166  )7+6  

  5.675.900  الربح المصرح به والمغرم عليه  9

  289.266  )9-8(الفرق في الربح الخاضع   10

  

  2011من إعداد الطالب باالعتماد على التقرير األولي للتحقيق المصوب في المحاسبة للمكلف المعني 

  

III-2-3-  في الوضعية الجبائية الشاملةدراسة حالة وفق طريقة التحقيق المعمق )VASEF(*:  

يختص هذا النوع من التحقيقات باألشخاص الطبيعية فقط، حيـث يحقـق فـي مجمـل مـداخيلهم ومصـادرها 

المختلفــة، كمــا أنــه وفــي كثيــر مــن األحيــان يكــون كتحقيــق تــابع للتحقيــق فــي المحاســبة أو التحقيــق المصــوب فــي 

  .الشركاء وبحساباتهم الجارية فيها المحاسبة، وخاصة إذا تعلق األمر بتعدد

وفــي مــا يلــي ســنتناول حالــة عمليــة عــن هــذا النــوع مــن التحقيقــات الجبائيــة، وهــي تتعلــق بشــخص طبيعــي 

  :متعدد المداخيل والوظائف

III-2-3-1 -  لتحقيقعامة حول امعلومات: 

  :ص هذه المعلومات في النقاط التاليةتلخت

 ؛ابنالمعني متزوج وله  •

 ؛بالجامعة ي وأستاذمحام: المعني له وظيفتان •

 المعني له سكن وظيفي؛ •

 المعني يحترم القواعد الجبائية المنصوص عليها قانونا فيما يخص التصريحات الجبائية؛ •

 ؛2009، 2008، 2007، 2006: السنوات محل التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة •

 ؛)IRG(الضريبة على الدخل اإلجمالي : الضرائب والرسوم محل التحقيق •

، ومنح تم إشعار المكلف المعني بإشعار مسبق بخضوعه للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة •

  ؛يوما للتحضير) 15(مهلة خمسة عشرة 

 ؛بالوادي عملية التحقيق تمت على مستوى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية بالمديرية الوالئية للضرائب •

 

 

                                                           
*  Vérification Approfondie de Situation Fiscale d'Ensemble. 
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 المطلوبة في أحسن الظروف؛ عن كل االستفسارات وأجابهالمعني قدم كل التسهيالت  •

III-2-3-2 - نتائج التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف المعني:* 

بناءا على اإلشعار بالتحقيق جـرت عمليـة التحقيـق المعمـق فـي مجمـل الوضـعية الجبائيـة الشـاملة للـدخل 

، وقـد أسـفرت عمليـة التحقيـق 2009، 2008، 2007، 2006: اإلجمالي للمكلف المعني للسـنوات محـل التحقيـق

  :على ما يلي

 ؛والذي كان سلبيا المعني قدم التصريح بالممتلكات -1

تفيـد التحقيـق بمعلومـات  أنتم مراسـلة بعـض المـديريات الوالئيـة للضـرائب والمصـالح األخـرى التـي يمكـن  -2

 ي وصلت في معظمها سلبية؛إضافية تدخل في إطار نشاط وممتلكات المكلف، فكانت الردود الت

قامــت فرقــة التحقيــق بإعــداد محضــر معاينــة للمعنــي، وتــم مــن خاللــه حصــر ممتلكــات ومــداخيل المكلــف  -3

 :المعني ومصاريفه، وكانت على النحو التالي

 المعني صرح أنه يقيم في سكن وظيفي كما جاء في تصريحه؛ •

 المعني له أسرة تتكون من زوجة وابن؛ •

 واتب للسنوات محل التحقيق؛المعني قدم كشوف الر  •

 دج شهريا؛ 15.000مصاريف المعيشة المصرح بها من قبل المعني للسنوات محل التحقيق تقدر بـ  •

علــى منحــة تكــوين بجمهوريــة مصــر  تحصــل المصــاريف المتعلقــة بالعطلــة الصــيفية فصــرح المعنــي أنــه •

 ؛2008ج خالل سنة د 90.000يوما على عاتق الجامعة  بمبلغ ) 30(العربية لمدة ثالثون 

 دج؛ 300.000، وكما جاء في تصريح المعني كانت بمبلغ 2009مصاريف البناء خالل سنة  •

 :أما فرقة التحقيق المحاسبي فقد أعادت النظر في تقدير بعض المصاريف المصرح بها كما يلي •

  

  

  

  

 

  

                                                           

األخيــر تعتبــر نهائيــة، وعــدم رد المكلــف هــو بمثابــة قبــول ضــمني  ألن المكلـف المعنــي محــل هــذا التحقيــق لــم يــرد علــى نتــائج التحقيــق األوليــة، فـإن نتــائج هــذا *

  .بالنتائج المتوصل إليها من خالل التحقيق األولي
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  لمقابلة لهاا فرقة التحقيق اتتصريحات المكلف وتقدير  بعض مقارنة بين: )32- 3(الجدول رقم 
 

  تقدير فرقة التحقيق  تصريحات المكلف

دج شــــهريا  15.000مصــــاريف المعيشــــة  •

 خالل كل السنوات محل التحقيق؛

المصــــــاريف المتعلقــــــة بالعطلــــــة الصــــــيفية  •

ــــي منحــــة تكــــوين مــــن الجامعــــة  ــــل ف فتتمث

  .دج 90.000بمبلغ 

، 2006مصــــــــــاريف المعيشــــــــــة لســــــــــنتي  •

دج شـــهريا،  50.000، قـــدرت بــــ 2007

، فقـــــــــدرت بـــــــــــ 2009، 2008ولســـــــــنتي 

 .دج 60.000

مصــــــــاريف الســــــــياحة بالنســــــــبة لســــــــنتي  •

دج،  70.000قـــدرت بــــ  2007، 2006

، 2008بالنسبة لسنتي دج  80.000وبـ 

2009.  
  

من إعداد الطالب باالعتماد على تقرير التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة : المصدر

  2010للمكلف المعني 

  

لكـل سـنة مـن  **"المتاحـات المسـتخدمة"و *"المتاحـات المسـتخرجة"سبق يمكن توضيح كـل  ومن خالل ما

  :على النحو التاليسنوات التحقيق المعنية 

 :2006بالنسبة لسنة  - أ 

  :في الجدول التالي 2006تتلخص المتاحات المستخدمة والمتاحات المستخرجة لسنة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .هي التي تمثل أساس الدخل اإلجمالي الصافي المصرح به والمغرم عليه للسنوات محل التحقيق :المتاحات المستخرجة *
  .ح بها والمستخرجة كما سبق ذكرها سابقاوهي تمثل المصاريف المصر  :المتاحات المستخدمة **
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  2006ت المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة لسنة تحديد مجموع المتاحا: )33- 3(الجدول رقم 

 دج: الوحدة                                                                                 

  المبالغ  المتاحات المستخرجة
المتاحات 

  المستخدمة
  المبالغ

  550.000  مصاريف المعيشة  71.570  المدخول من مهنة المحامات

  :ب الخام من الجامعةالرات

)48.774,95 x 12 شهر(  
  70.000  مصاريف السياحة  585.299,40

  620.000  المجمــوع  656.869,40  المجمــوع

  

  2010 للمكلف المعني تقرير التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة: صدرالم

  

ـــدريس بالجامعـــة خاضـــع لنظـــام ـــة الت ـــأتي مـــن وظيف االقتطـــاع مـــن المصـــدر بالنســـبة  بمـــا أن الراتـــب المت

للضريبة على الدخل اإلجمالي، فإن الفرق بين مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة يكون 

  :على النحو التالي
  

مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة لسنة الفرق بين تحديد : )34- 3(الجدول رقم 

2006  

  دج: الوحدة                                             

  656.869,40  مجموع المتاحات المستخرجة

  620.000  مجموع المتاحات المستخدمة

 36.869,40  الرصيـد

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

  .نالحظ أن المتاحات المستخدمة أقل من المتاحات المستخرجة، وبالتالي فالمكلف المعني ال يخضع
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 :2007لسنة بالنسبة  - ب 

 

  2007لسنة تحديد مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة : )35- 3(الجدول رقم 

 دج: الوحدة                                                                                 

  المبالغ  المتاحات المستخدمة  المبالغ  المتاحات المستخرجة

  550.000  مصاريف المعيشة  61.080  مهنة المحاماتالمدخول من 

  :الراتب الخام من الجامعة

)48.774,95 x 12 شهر(  
  70.000  مصاريف السياحة  585.299,40

  620.000  المجمــوع  646.379,40  المجمــوع

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

ـــدريس بالجامعـــة خاضـــع لنظـــام االق ـــة الت ـــأتي مـــن وظيف تطـــاع مـــن المصـــدر بالنســـبة بمـــا أن الراتـــب المت

للضريبة على الدخل اإلجمالي، فإن الفرق بين مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة يكون 

  :على النحو التالي

  

مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة لسنة الفرق بين تحديد : )36- 3(الجدول رقم 

7200  

  دج: الوحدة                                             

  646.379,40  مجموع المتاحات المستخرجة

  620.000  مجموع المتاحات المستخدمة

 26.379,40  الرصيـد

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

  .نالحظ أن المتاحات المستخدمة أقل من المتاحات المستخرجة، وبالتالي فالمكلف المعني ال يخضع
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 :2008بالنسبة لسنة  - ج 

 

  2008تحديد مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة لسنة : )37- 3(الجدول رقم 

 دج: الوحدة                                                                                 

  المبالغ  المتاحات المستخدمة  المبالغ  المتاحات المستخرجة

  660.000  مصاريف المعيشة  66.070  لمحاماتالمدخول من مهنة ا

  :الراتب الخام من الجامعة

)55.144,95 x 12 شهر(  
  90.000  التكوينمصاريف   661.739,40

  750.000  المجمــوع  727.809,40  المجمــوع

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

ـــدريس بالجامعـــة خاضـــع لنظـــام االقتطـــاع مـــ ـــة الت ـــأتي مـــن وظيف ن المصـــدر بالنســـبة بمـــا أن الراتـــب المت

للضريبة على الدخل اإلجمالي، فإن الفرق بين مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة يكون 

  :على النحو التالي

  

مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة لسنة الفرق بين تحديد : )38- 3(الجدول رقم 

0820  

  دج: الوحدة                      

  750.000  مجموع المتاحات المستخدمة

  727.809,40  المستخرجةمجموع المتاحات 

 22.190,60  الرصيـد

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم
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فـالفرق بـين مجمـوع المتاحـات مـن المتاحـات المسـتخرجة، وبالتـالي  كبـرنالحظ أن المتاحات المستخدمة أ

  .الدخل اإلجمالي المستخدمة والمستخرجة، سوف يخضع للضريبة على

  :2009بالنسبة لسنة  -د 
  

  2009تحديد مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة لسنة : )39- 3(الجدول رقم 

 دج: الوحدة                                                                                 

  المبالغ  المتاحات المستخرجة
المتاحات 

  خدمةالمست
  المبالغ

  660.000  مصاريف المعيشة  65.520  المدخول من مهنة المحامات

  :الراتب الخام من الجامعة

)67.064,74 x 12 شهر(  
  300.000  مصاريف البناء  804.777

  960.000  المجمــوع 870.297  المجمــوع

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم

  

ـــدريس بالجا ـــة الت ـــأتي مـــن وظيف معـــة خاضـــع لنظـــام االقتطـــاع مـــن المصـــدر بالنســـبة بمـــا أن الراتـــب المت

للضريبة على الدخل اإلجمالي، فإن الفرق بين مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة يكون 

  :على النحو التالي

مجموع المتاحات المستخرجة ومجموع المتاحات المستخدمة لسنة الفرق بين تحديد : )40- 3(الجدول رقم 

9020  

  دج: الوحدة                                              

  960.000  مجموع المتاحات المستخدمة

  870.297  مجموع المتاحات المستخرجة

 89.703  الرصيـد

  

  نفس المرجع السابق: صدرالم
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 نالحظ أن المتاحات المستخدمة أكبـر مـن المتاحـات المسـتخرجة، وبالتـالي فـالفرق بـين مجمـوع المتاحـات

  .المستخدمة والمستخرجة، سوف يخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي

III-2-3-3 - الحكم على مدى جودة المعلومات المحاسبية:  

نقـــوم  الشـــخص الطبيعـــي، مـــن قبـــل هـــذاللحكـــم علـــى مـــدى جـــودة المعلومـــات المحاســـبية المصـــرح بهـــا 

 :مبين في الجدول التاليلمعلومات المحاسبية، كما هو لهذه ا بتشخيص الخصائص النوعية األساسية والثانوية

  
  

  )شخص طبيعي(الثالث للمكلف المحاسبية التحقق من الخصائص النوعية للمعلومات : )41-3(الجدول رقم 
  

الخصائص النوعية 

  للمعلومات المحاسبية
  المالحظات  تشخيص الخاصية

الخصائص 

النوعية 

  األساسية

  المالءمة
ــــــث الشــــــكل  مالءمــــــة نســــــبية مــــــن حي

  .والزمن

شـــــــــــــكل وتوقيـــــــــــــت  متناســـــــــــــبة مـــــــــــــع

  .التصريحات الجبائية

  الموثوقية

غيــــر موثــــوق فيهــــا إال فــــي مــــا تعلــــق 

بكشـــــوف الرواتـــــب الشـــــهرية للســـــنوات 

محل التحقيق ألنهـا صـادرة عـن هيئـة 

  .مستقلة عن المكلف

أغلــــب المعلومــــات التــــي صــــرح بهــــا 

ــــــــة وال  ــــــــف قيمهــــــــا غيــــــــر حقيقي المكل

تتناســـــب مـــــع معطيـــــات الواقـــــع، مـــــا 

لصــادرة عــن عــدى كشــوف الرواتــب ا

  .الجامعة

الخصائص 

النوعية 

  الثانوية

القابلية 

  للمقارنة

يمكن مقارنتها بمعلومات أخرى لـنفس 

  أخرى أشخاصأو مع  الشخص

ــــــــــق مــــــــــع  تــــــــــم إعــــــــــدادها بمــــــــــا يتواف

  .التصريحات الجبائية

  القابلية للفهم

يمكن فهمها من قبل كل من لـه أدنـى 

  .في مجال المحاسبة أو معرفة تكوين

ة مرتبطة بمستوى درجة هذه الخاصي

فهــــــــــــــــم مســــــــــــــــتخدمي المعلومــــــــــــــــات 

  .المحاسبية

  الثبات
القواعد واإلجراءات استخدام نفس تم   تتميز بالثبات

 الســـــــنوات األربعـــــــةخـــــــالل  الجبائيــــــة
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  .محل التحقيق

  .حسب نوع وطبيعة الغرض منها  شمولية نسبية  الشمول

  

  السابقة من إعداد الطالب باالعتماد على نتائج التحقيق: المصدر

  

III-2-3-4 -  للمكلف المعني ي مجمل الوضعية الجبائية الشاملةالتحقيق المعمق ف) مردودية(حصيلة: 

من التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف محل  إليها من خالل النتائج المتوصل

ق المســجلة بينهمــا ومــا الدراســة، يمكــن تحديــد مجمــل المــداخيل المصــرح بهــا والمســتخرجة، والوقــوف علــى الفــوار 

  : يترتب عنه من غرامات في حق المعني، وفي األخير تحديد المجموع النهائي، كما يلي
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  التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف المعني) مردودية(حصيلة : )24- 3(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2010 حقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف المعنيتقرير الت: صدرالم

الضرائب 

  والرسوم
  السنة

المداخيل 

  المستخرجة

المداخيل 

  المغرم عليها

الحقوق 

  المستخرجة

الحقوق 

المثبتة 

  المغرم عليها

  الفــارق
نسبة 

  الزيادة
  المجموع  مقدار الزيادة

الضريبة 

على 

دخل ال

  اإلجمالي

)IRG(  

2006  656.869  620.000  137.060  126.000  11.060  10 % 1.106  12.166  

2007  646379  620.000  133.914  126.000  7.914  10 % 791  8.705  

2008  750.000  727.809  165.000  158.343  6.657  10 % 666  7.323  

2009  960.000  870.297  228.000  201.089  26.911  10 % 2.691  29.602  

  57.796  5.254    52.542  المجمــــوع
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  :الفصل الثالث ةخالص

  

أساسيا في الحياة االقتصادية، وتعد طرفا بـات ال يمكـن تجاهلـه وغـض النظـر إلدارة الجبائية دورا تلعب ا

لها التزامـات جبائيـة تجـاه إدارة الضـرائب، وهـذه  تجاه دائنيها، فكل مؤسسة اقتصادية كما لها التزامات مالية عنه،

االلتزامات الجبائية ليست مجرد مبالغ مالية تسددها المؤسسـة فحسـب، بـل إن األمـر يتعـدى ذلـك إلـى التـدخل فـي 

ر على كم ونوع المعلومـات المحاسـبية المنتجـة مـن فرض جملة من الطرق واإلجراءات الجبائية والمحاسبية لها أث

  .قبل كل مؤسسة

وفـــي هـــذا اإلطـــار تلعـــب مديريـــة الضـــرائب الوالئيـــة دورا اســـتراتيجيا فـــي هـــذا المجـــال، حيـــث تســـهر علـــى 

والهيئــات الجبائيــة الوالئيــة، مــن  اإلجــراءاتضــمان احتــرام وتطبيــق التشــريع الجبــائي مــن خــالل نظــام متكامــل مــن 

  .إلى طرق الرقابة الجبائية الثالثة المتبعة على مستوى المديرية الوالئية للضرائب باإلضافةباضات، مفتشيات وق

 وتتمثــل هــذه الطــرق فــي التحقيــق فــي المحاســبة، والــذي يعــد تحقيــق معمــق لمجمــل المعلومــات المحاســبية

كمــا رأينــا فــي المثــال  والتجــاوزات األخطــاءالتــي تخــص المكلــف المعنــي، ويســمح هــذا التحقيــق باكتشــاف مــواطن 

قــد يأخـذ وقــت أطـول وجهــد أكثـر تــم اسـتحداث نــوع  يعتبـر تحقيقــا معمقـا التحقيــق فـي المحاســبة هـذا وألن. السـابق

يتعلق بالمدة ونطاق  وهو التحقيق المصوب في المحاسبة، والذي يقوم على فكرة العينة فيما قيقات،جديد من التح

التحقيق وتشعبها، تم اعتماد مجاالت الغش والتهرب الجبائي  بب تعددالتحقيق هذا من جهة، ومن جهة أخرى بس

المعمــق فــي مجمــل الوضــعية الجبائيــة الشــاملة كتحقيــق يتعلــق باألشــخاص الطبيعيــين، حيــث يبحــث فــي مصــادر 

  .وتقدير واقعي للمصاريف والنفقات المعيشية والترفيهيةمداخيلهم المختلفة 
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، حيـث تطرقنــا إلــى تـم التركيــز فـي البحــث علـى دراســة مجموعـة مــن النقـاط ذات الصــلة بإشـكاليته العامــة

دور المحاســبة كنظـــام إلنتـــاج المعلومـــات المحاســـبية التـــي يتعـــدد طالبيهـــا ومســـتخدميها مـــن مســـاهمين، مســـيرين، 

هـي لغـة التحـاور بيـنهم خاصـة إذا مـا مصالح الضرائب، الدائنين وغيرهم، لما لها من أهمية بالغـة بالنسـبة إلـيهم ف

تعلـق األمـر بالعمليــات الماليـة، وألهميــة وتكلفـة هــذه العمليـات فيجـب أن تكــون المعلومـات المحاســبية التـي تمثلهــا 

  .وتعبر عنها تتوفر فيها خصائص تضفي عليها الجودة لتكون خير ممثل ومعبر لها

ث، أال وهــي كيــف يمكــن التحقــق والتأكــد مــن جــودة عالجهــا البحــالتــي  األخــرىوهــذا مــا قادنــا إلــى النقطــة 

المعلومات المحاسبية؟، ذلك ألن دواع وأسباب التضليل واإلخفاء كثيرة وواردة بل وأكيدة بسبب تضارب وتعارض 

، ولحــل هــذا اإلشــكال اقترحنــا مــن خــالل هــذا األهــداف والغايــات أحيانــا بــين مســتخدمي هــذا النــوع مــن المعلومــات

هــدفها أن أن تفيـد إلـى حــد كبيـر فــي هـذا الشـأن، وهــي الرقابـة الجبائيــة التـي علـى الــرغم مـن  البحـث وسـيلة يمكــن

األساسي هو مكافحة ظاهرة التهرب الجبائي بالدرجة األولى، ومع هذا ومن أجـل مجابهـة هـذه الظـاهرة تعمـد إلـى 

  .الخاصة بالمكلفين المعنيين التحقق من مدى صحة المعلومات المحاسبية

تتوفر الرقابة الجبائية في الجزائر على نظام متكامـل مـن الهياكـل واإلجـراءات الجبائيـة، تتمثـل ا كما رأينو 

 إليهـا فـي الفصـل الثـاني مـن البحـث، أساسا في مختلف المصالح الجبائية المنتشرة عبر الوطن التي سبق اإلشارة

الرقابـة الجبائيــة المنتهجـة علــى  تـم االقتصــار علـى طــرقحيــث (الطــرق المتبعـة مــن قبـل هــذه المصـالح  باإلضـافة

، الختبـار مـدى جـودة المعلومـات المحاسـبية، وهـي )مستوى كل من مفتشـية الضـرائب والمديريـة الوالئيـة للضـرائب

التي يمكن أن تتضمنها المعلومـات المحاسـبية  واإلغفالاألخطاء  حاالت طرق نراها كفيلة إلى حد بعيد باكتشاف

  .التالي على مستخدميهامما يؤثر سلبا على جودتها وب

 تطبيقيــة تمــت علــى مســتوى مديريــة الضــرائبه مــن الناحيــة العمليــة، تناولنــا دراســة وإلثبــات مــا ســبق ذكــر 

  .لوالية الوادي، من خالل دراسة حالة في كل نوع من التحقيقات المتبعة فيها الوالئية

قيـة فــي الفصـل الثالــث، خلصـنا إلــى النظريــة فـي الفصــل األول والثـاني والتطبي دراسـةوبعـد االنتهـاء مــن ال

  :النتائج التالية

  :نتائج الدراسة النظرية

  :تتلخص في النقاط التالية

كنظــام  ، زادت الحاجــة إلــى المحاســبةماليــةمــع تطــور الحيــاة االقتصــادية وزيــادة عــدد وحجــم التــدفقات ال �

 لقياس وتسجيل وتوصيل هذه التدفقات؛



197 
 

لتعبير عن الكم الهائل من العمليات المالية التي تنشأ فـي مـا بـين تعد المعلومات المحاسبية خير وسيلة ل �

 العون االقتصادي الواحد أو ما بين األعوان االقتصاديين أو ما يسمى بالدورة االقتصادية؛

بتعـدد وازديــاد الجهــات التــي يهمهـا أمــر المؤسســة االقتصــادية، زاد عـدد مســتخدمي المعلومــات المحاســبية  �

 موظفين، المقرضين، الموردين والزبائن، المصالح الجبائية؛مثل المستثمرين، ال

يـــرتبط اســـتخدام المعلومـــات المحاســـبية بقـــرارات وأغـــراض أساســـية وربمـــا أحيانـــا تكـــون مصـــيرية بالنســـبة  �

لمســتخدميها، لهــذا فيجــب أن تكــون خاليــة مــن أي مغالطــة تــنقص مــن جودتهــا، وهــذا يســتدعي ضــرورة 

ـــة للمعلومـــ ـــل فـــي خاصـــيتين أساســـيتين ات المحاســـبيةتحديـــد الخصـــائص النوعي المالءمـــة، (، والتـــي تتمث

 ؛)القابلية للمقارنة، القابلية للفهم، الثبات، الشمول(، إضافة إلى أربعة خصائص ثانوية )الموثوقية

أحد أهـم وأكثـر أنـواع المعلومـات المحاسـبية انتشـارا وتـداوال وفهمـا بـين مسـتخدمي المعلومـات المحاسـبية،  �

الماليــة، وهــذا راجــع لعــدة اعتبــارات أهمهــا أن النظــام المحاســبي الســائد بالدولــة يفرضــها بقــوة  هــي القــوائم

 ، ويرتبط إعدادها بمعايير وقواعد محاسبية محددة وموحدة على األقل داخل الدولة الواحدة؛القانون

ق وأسـاليب عـدة، ، بطـر )التهـرب الجبـائي(الكثير من المكلفين التهرب من دفع مستحقاتهم الجبائيـة عمد تي �

أهمهــا التالعــب فــي إعــداد وتقــديم المعلومــات المحاســبية التــي تعبــر عــن وضــعيتهم الماليــة، حيــث يتجــه 

أغلب المكلفين نحو تقديم صورة عن مركزهم المـالي أقـل ممـا هـي فـي الواقـع للتقليـل مـن مبـالغ الضـرائب 

 ضعف بنية االقتصاد الجزائـريتجاه والرسوم الواجب عليهم تسديدها، وساعد على انتشار وتنامي هذا اال

لعدة أسباب لعل أهمها غياب سوق مالي معتبـرة، لهـذا فمعظـم المؤسسـات غيـر محتاجـة لتحسـين وتلميـع 

 وضعيتها المالية؛

تعتمد المصالح الجبائية في تحديد وحساب مختلف الضرائب والرسوم الواجب تسديدها مـن قبـل المكلفـين  �

التـي قي، على عناصر ومعطيات يتم استخراجها من المعلومات المحاسبية وخاصة التابعين للنظام الحقي

، وللتأكد من مدى صحة هـذه المعلومـات المحاسـبية يـتم التحقيـق فيهـا لمعرفـة مـدى تتضمنها تصريحاتهم

 عن طريق ما يسمى بالرقابة الجبائية؛جودتها، 

أهمهــا  وٕاجــراءاتطــرق  تتبــعبــذلك،  تــتم عمليــة الرقابــة الجبائيــة مــن طــرف مصــالح جبائيــة مخولــة قانونــا �

إلــــى التحقيـــق فــــي  إضـــافة، )علـــى مســــتوى مفتشـــيات الضــــرائب(ة الشـــكلية والرقابــــة علـــى الوثــــائق الرقابـــ

على مستوى (المحاسبة، التحقيق المصوب في المحاسبة، التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة 

 ).مديريات الضرائب الوالئية
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  :طبيقيةنتائج الدراسة الت

التحقيقات الجبائية التـي تـتم علـى مسـتوى مديريـة الضـرائب الوالئيـة أكثـر نجاعـة مـن التحقيقـات التـي تـتم  �

 المتقادمة نوعا ما؛ على مستوى مفتشية الضرائب، رغم أن توقيت الثانية أفضل من توقيت األولى

ة مـن خـالل هـذه الطريقـة فـي أسـفرت عـن قـدرة الرقابـة الجبائيـ األول عملية التحقيـق فـي محاسـبة المكلـف �

شكال ومضمونا، مثـل التأكـد مـن وجـود دفتـر اليوميـة، دفتـر الجـرد،  تشخيص جودة المعلومات المحاسبية

إلخ، ونتج عن عملية التحقيـق هـذه اكتشـاف فـرق فـي مخـزون ...فواتير الشراء والبيع، اليوميات المساعدة

كتشاف فرق بين الكمية المستهلكة المصـرح بهـا إلى ا إضافة، 2006لسنة  دج 7964آخر المدة يقدر بـ 

 ـوالحقيقيــــة للمــــواد األوليــــة األساســــية وذلــــك خــــالل كــــل ســــنوات التحقيــــق، يقــــدر مجمــــوع هــــذه الفــــوارق بــــ

(14.743-8.000)+(17.530-12.110)+(24.160-18.755)+(15.484-14.880) = 18.172 

kg الكتشــاف األخطــاء والثغــرات التــي يمكــن أن تتضــمنها  فــي المحاســبة يــدل علــى قــدرة التحقيــق، وهــذا

 المعلومات المحاسبية، وبالتالي يمكن الحكم على مدى جودتها؛

أن عمليــة التحقيــق الثانيــة التــي تــم تناولهــا وفـق طريقــة التحقيــق المصــوب فــي المحاســبة، مكنــت مــن  كمـا �

التـي تسـتخدمها  مـواد األوليـةال كـل العثور على أخطاء جوهرية تمحـورت حـول تضـخيم االسـتهالكات مـن

اآلجــــر مـــــن (المقاولــــة، فمــــثال قيمـــــة الفــــرق بــــين االســـــتهالكات المصــــرح بهـــــا والحقيقيــــة للمــــادة األوليـــــة 

، ونفــس الشــيء بالنســبة لبــاقي المــواد األوليــة، ومــا يميــز هــذا دج 129.927,51، يقــدر بـــ )15/20/30

، فهو يحقق في الجزء ليحكم على الكـل، غيـر التحقيق أنه ليس شامال مثل التحقيق في المحاسبة السابق

أنــه بســبب حداثــة تطبيــق هــذا النــوع مــن التحقيقــات الجبائيــة علــى مســتوى مديريــة الضــرائب لواليــة الــوادي 

 تناول حالة بشكل مفصل؛ علينا محل الدراسة التطبيقية، تعذر

لذمـة الماليـة تقييم عناصر اعلق بيتمن ناحية عملية كذلك يمكن للرقابة الجبائية أن تؤدي دورا فعاال فيما  �

، خاصـــة فـــي مـــا يخـــص االســـتثمارات، المخزونـــات، المصـــاريف واإليـــرادات، حيـــث للمكلفـــين الطبيعيـــين

تضمن تقييم هذه العناصر بقـيم واقعيـة سـوقية، أي وفـق طـرق موضـوعية دون تضـخيم أو تـدني، ويمكـن 

معالجتهــا وفــق طريقــة التحقيــق المعمــق فــي  االســتدالل فــي هــذا اإلطــار بحالــة التحقيــق الثالثــة، والتــي تــم

بــــــ  2006، مـــــن خـــــالل إعـــــادة تقــــدير مصـــــاريف المعيشـــــة والســـــياحة لســـــنة الوضــــعية الجبائيـــــة الشـــــاملة

دج على الترتيب، ونفـس الشـيء بالنسـبة  90.000دج و 15.000دج عوض  70.000دج و 550.000

 ؛)2009، 2008، 2007(ى لباقي سنوات التحقيق األخر 
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ر الرقابــة الجبائيــة فــي التحقــق مــن الخصــائص النوعيــة للمعلومــات المحاســبية، علــى الجوانــب يقتصــر دو  �

تركـز علـى (،  خاصـية الموثوقيـة )مالئمـة ألغـراض حسـاب الضـرائب والرسـوم(خاصية المالءمة : التالية

يجـب أن (نة ، خاصية القابلية للمقار )األخطاء والثغرات التي لها أثر على مبلغ الضرائب والرسوم الواجبة

تهــتم بــالتغييرات التــي تــؤدي إلــى تــدني (، خاصــية الثبــات )تكــون متوافقــة مــع الشــكل المحاســبي والجبــائي

 ).شاملة لألغراض الجبائية(خاصية الشمول ، )قيمة الضرائب والرسوم

  :اختبار فرضيات البحث

  :تضمنت المقدمة العامة للبحث عدة فرضيات يمكن اختبارها كما يلي

  :والثانية األولى الفرضيتين

تعتمــد المصــالح الجبائيــة فــي تقــدير الضــرائب والرســوم الواجبــة التســديد مــن قبــل المكلفــين، علــى عناصــر 

، كمــا أن البنــوك إجباريــاونتــائج يــتم الحصــول عليهــا انطالقــا مــن المعلومــات المحاســبية المصــرح بهــا مــن قــبلهم 

يتهم المالية، ونفـس الشـيء بالنسـبة للمـوردين وبغرض منح قروض للمؤسسات تطلب منهم معلومات تعكس وضع

وألن هـذه المعلومـات المحاسـبية يـتم إعـدادها انطالقـا مـن نظـام المعلومـات المحاسـبي المتـوفر  والدائنين اآلخرين،

بالمؤسســة، فــإن احتمــاالت الخطــأ واإلغفــال والتضــليل واردة فيهــا لتعــارض األهــداف والغايــات بــين المؤسســة ومــن 

تتطلــب أن تكــون ذات جــودة ، وعليــة فــإن هــذه المعلومــات المحاسـبية المقدمــة مــن طــرف المؤسســة لهـم عالقــة بهــا

بــأن  والثانيــة، األولــى يؤكــد صــحة الفرضــيتين وهــذا مــا حتــى يمكــن االعتمــاد عليهــا مــن بــاقي األطــراف األخــرى،

ر فيهـا حتـى يمكـن ومهمـة للعديـد مـن األطـراف وتحتـاج لمواصـفات يجـب أن تتـوف المعلومات المحاسـبية ضـرورية

  .االعتماد عليها

  :الفرضيتين الثالثة والرابعة

، وهـو مـا بالتالي فهي تتمتـع بصـالحيات وسـلطات قانونيـةو حكومية،  إداراتالرقابة الجبائية  إجراءيتولى 

ق يمكنها من إجراء الرقابة بصورة واسعة تشمل جميع العناصر والوسائل واألدوات مثـل الـدفاتر المحاسـبية والوثـائ

أن الرقابــة بــالتجاريــة التــي يمكــن أن تفيــد فــي عمليــة التحقيــق الجبــائي، وهــذا مــا يؤكــد صــحة هــاتين الفرضــيتين 

الجبائيـــة وســـيلة قانونيـــة تهـــدف إلـــى التحقـــق مـــن صـــحة المعلومـــات المحاســـبية المصـــرح بهـــا مـــن قبـــل المكلفـــين 

  .الخاضعين
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  :توصيات البحث

لمـــن يهمهـــم ويعنـــيهم موضـــوع هـــذه  نـــا تقـــديم التوصـــيات التاليـــةارتأي البحـــثبعـــد هـــذا التحليـــل لمتغيـــرات 

  :الدراسة

 ة استقرار النظام الجبائي الجزائري من حيث أنواع ومعدالت الضرائب والرسوم؛ضرور  �

بين القطاعات االقتصادية في ما يخص االمتيازات الضريبية وتقـديم اإلعانـات الحكوميـة،  المساواةيجب  �

ة الحـــافز لهـــم علـــى التهـــرب بالقـــدرة التنافســـية لـــبعض المكلفـــين ويكـــون بمثابـــ ألن التمييـــز بينهـــا قـــد يمـــس

 الجبائي لتعويض النقص في مداخيلهم من الجباية؛

ضرورة إعادة النظر في معدالت ونسب بعض الضرائب والرسوم التي تشكل ضغطا ضـريبيا يثقـل كاهـل  �

 ئب والرسوم؛المكلفين ويدفع بهم إلى التهرب الجبائي للتقليل من هذه الضرا

ضــــرورة تحديــــد معــــايير واضــــحة، شــــفافة وموضــــوعية النتقــــاء المكلفــــين الــــذين ســــيتم إخضــــاعهم للرقابــــة  �

 الجبائية، وعدم التركيز على قطاعات دون غيرها؛

، مــن خــالل مـــنحهم عمليــة الرقابــة الجبائيــة بواســطة تشــجيع المكلفــين الــذين تثبــت بــراءة ذمــتهم الجبائيـــة �

 امتيازات ضريبية مثال؛

بنــاء عالقــة متينـــة بــين المصـــالح الجبائيــة والمكلفـــين مبنيــة علــى حســـن النيــة مـــن الطــرفين، واعتبـــار أن  �

الرقابــة الجبائيــة التــي يخضــع لهــا أي مكلــف بالضــريبة هــي بمثابــة التــاج أو الوســام أو الشــهادة، إلثبــات 

ءل بهــا، وهــذا مــع مــدى جــودة معلوماتــه المحاســبية، ويصــبح عــوض التشــاؤم مــن الرقابــة الجبائيــة، يتفــا

 .اعتبار للتوصيات األخرى

  :آفاق البحث

أغلــب البحــوث والدراســات التــي تناولــت موضــوع الرقابـــة الجبائيــة، فهــي تتعــرض وتركــز علــى دور هـــذه  �

فهو هذا البحث ور المباشر الذي أنشأة من أجله، أما األخيرة في مجال مكافحة التهرب الجبائي، وهو الد

 ؛للرقابة الجبائية في مجال تحسين جودة المعلومات المحاسبية غير مباشرلدور آخر يشير 

لنظــام المحاســـبي المــالي المتناســب مـــع معــايير المحاســبة الدوليـــة التــي تتطلـــب ا بــدء ســـريان تطبيــقمــع  �

ة أن شروط وآليات اقتصـادية وماليـة جديـدة يجـب السـهر علـى احترامهـا وتطبيقهـا، ويمكـن للرقابـة الجبائيـ

هذا اإلطار، مثل التحقق من القيمة العادلـة لـبعض عناصـر أصـول وخصـوم المكلفـين يكون لها دور في 

 .الخاضعين
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  باللغة العربية: أوال

 :الكتب -أ 

 .بدون سنة نشر ، مصر،، دار الثقافة العلمية، القاهرة"االتصال العلمي" ،أحمد أنور بدر )1

، الدار الجامعية، "نظم المعلومات المحاسبية اإلطار الفكري والنظم التطبيقية"أحمد حسين على حسين،  )2

 .2003/2004اإلسكندرية، مصر، 

 .2000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، "دارة النظام المحاسبيتصميم وإ "أحمد محمد نور،  )3

، الـدار الجامعيـة، اإلسـكندرية، مصـر، "مبادئ المحاسبة المالية"أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته،  )4

2008. 

، ، المكتـب العربـي الحـديث، اإلسـكندرية"القرارات اإلداريـة التخاذنظم المعلومات " ،إسماعيل محمد السيد )5

 .ون سنة نشرمصر، بد

ــي مســاهمة" يحيــاوي، أعمــر )6 ــة الماليــة دراســة ف  الجزائــر، والتوزيــع، والنشــر للطباعــة هومــة دار ،"العام

2003. 

، الطبعـة األولـى، الـدار "مدخل معاصر في نظـم المعلومـات المحاسـبية"الدهراوي كمال الدين مصـطفى،  )7

 .1997الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 

، مؤسســة "فــي تصــميم نظــام المعلومــات المحاســبي"مــد الفيــومي محمــد، الســيد عبــد المقصــود بيــان، مح )8

 .1993شباب الجامعة، مصر، 

ــة فــي نظريــة المحاســبة"النقيــب كمــال عبــد العزيــز،  )9 ، الطبعــة األولــى، دار وائــل النشــر، األردن، "مقدم

2004. 

شــر والتوزيــع، ، الــدار الجامعيــة للن)"منظــور التوافــق الــدولي(نظريــة المحاســبة "أمــين الســيد لطفــي،  )10

 .2005اإلسكندرية، مصر، 

ــة"تركــي محمــود،  )11 ــارير المالي ــل التق ، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، "تحلي

2003. 

ـــادئ" دراز، المجيـــد عبـــد حامـــد )12 ـــة مب  اإلســـكندرية، مصـــر، للكتـــاب، اإلســـكندرية مركـــز ،"العامـــة المالي

2000. 

ـــادئ" دراز، المجيـــد عبـــد حامـــد )13 ـــةال مب  اإلســـكندرية، مصـــر، للكتـــاب، اإلســـكندرية مركـــز ،"العامـــة مالي

2000. 
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، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، "المحاســبة الدوليــة ومعاييرهــا"حســين القاضــي، مــأمون حمــدان،  )14

 .2008األردن، 

افـة ، الـدار العلميـة الدوليـة للنشـر والتوزيـع ودار الثق"نظرية المحاسبة"حسين القاضي، مأمون حمدان،  )15

 .2001للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 .2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "المالية العامة"حسين مصطفى حسين،  )16

ــة"حكمــت أحمــد الــراوي،  )17 ــات المحاســبية والمنظم ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، "نظــم المعلوم

 .1999مصر، 

ــة "حمــدي ســليمان ســحيمات القبــيالت،  )18 ــةالرقاب ــى األجهــزة الحكومي ــة عل ــة والمالي ، مكتبــة دار "اإلداري

 .1998الثقافة، عمان، األردن، 

 .2005 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،"المؤسسات جباية" بوزيدة، حميد )19

أحمــد حامــد حجــاج، دار : ، الجــزء األول، ترجمــة"المحاســبة المتوســطة"دوانالــد كيســو وجيــري بجانــت،  )20

 .2005ياض، المملكة العربية السعودية، المريخ للنشر، الر 

، الطبعـة األولـى، دار "النمـوذج المحاسـبي المعاصـر مـن المبـادئ إلـى المعـايير"رضوان حلوة حنـان،  )21

 .2001وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

، الطبعــة "أســس المحاســبة الماليــة"رضــوان حلــوة حنــان، أســامة الحــارس، فــوز الــدين أبــو جــاموس،  )22
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الــدليل التطبيقــي "المديريــة العامــة للضــرائب، لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، وزارة الماليــة، ا )13

 .2004، الجزائر، "للمكلف بالضريبة
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2008/2009. 
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