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:ملخص

 بإعتبارها الوسيلة األكثر إستعماال يف إعادة تقومي،نظرا لطبيعة النظام الضرييب اجلزائري التصرحيي فإن الرقابة اجلبائية حظيت مبكانة هامة فيه
 ومن مت إسرتجاع حصيلة مهمة من احلقوق الضريبة املتهرب من دفعها بطريقة ودية،التصرحيات الضريبة املودعة من طرف املكلفني بالضريبة
 وتشكل فعالية الرقابة اجلبائية هدفا، هذه احلصيلة تساهم يف رفع نسبة مسامهة اجلباية العادية يف متويل ميزانية الدولة،من طرف املكلفني
 هندف من خالل هذا البحث إىل تقييم فعالية أحد أهم اشكال التحقيق،أساسيا تسعي اإلدارة اجلبائية إىل حتقيقه يف إطار حتسني أدائها
 مبديرية الضرائب، من خالل إستخدام مجلة من املؤشرات املعتمدة من طرف اإلدارة اجلبائية لتقييم األداء،اجلبائي واملتمثل يف التحقيق احملاسيب
وقد خلصت الدراسة إىل حمدودية فعالية التحقيق احملاسيب يف.0202  إىل غاية سنة0202 والية جيجل خالل الفرتة املمتدة من سنة
 إال أهنا مازالت بعيدة عن بلوغ األهداف املخطط هلا،  فرغم حتسن احلصيلة املالية لعمليات التحقيق احملاسيب املنجزة،مكافحة التهرب الضرييب

. ويعود ذلك لعدة عوامل أمهها ضعف اإلمكانياهتا البشرية واملادية اليت حتوزها مديرية الضرائب،فيما بتعلق بتحقيق نسبة تغطية مقبولة
. التحقيق احملاسيب، الرقابة اجلبائية، التصرحيات اجلبائية، املكلف بالضريبة:الكلمات المفتاحية
Résumé
Etant donné que le système fiscal algérien est de type déclaratif, le contrôle fiscal est en
effet un moyen efficace pour rectifier les omissions et les insuffisances contenues dans
les déclarations déposées par les contribuables , ce procédure permet de récupérer des
montants importants non payés par les contribuables par une façon à l’amiable, et que
devrait relever le taux de la contribution de la fiscalité ordinaire dans le financement
des dépenses budgétaires, cette recherche à pour objectif d’évaluer l'efficacité des
opérations des vérifications de comptabilité en utilisant des indices de gestion utilisés
par l’administration fiscale dans l’évaluation de son performance dans la direction des
impôts de la wilaya de Jijel, au cours de la période (2012-2015) . Malgré l’amélioration
de la rentabilité financière des opérations de la vérification de comptabilité, cette
direction est loin d‘atteindre ses objectifs planifiés concernant le taux de couverture. Les
raisons sont multiples dont l’insuffisance de ces capacités humaines et matérielles.
Mots clé: Contribuable, les déclarations fiscales, contrôle fiscale, Vérification de
comptabilité.
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مقدمة

نظر لكون النظام الضرييب اجلزائري نظام تصرحيي ،فإنه مينح هامش حرية معترب للمكلف
بالضريبة للتصريح مبداخيله عند إيداعه للتصرحيات اجلبائية املنصوص عليها قانونا ،ويف كثري من
األحيان تكون تصرحيات املكلفني غري صحيحة ،نتيجة إحتوائها على أخطاء وإغفاالت ترتكب بسوء
نية هبدف التملص من دفع الضريبة ،لذا حتتفظ اإلدارة اجلبائية لنفسها حبق الرقابة على هاته
التصرحيات بغية التأكد من صدق وصحة املعلومات احملمولة ضمنها ،وقد تلجأ اإلدارة اجلبائية إىل
إعادة تقومي تصرحيات املكلفني بالضريبة ،بناء على ما جتمعه من معلومات من مصادر متعددة حول
خمتلف العمليات اليت قام هبا املكلف بالضريبة وقيمة اإليرادات احملققة من طرفه .إن جسامة األضرار
اليت خيلفها التهرب الضرييب وتنوع آثاره السلبية سواء كانت مالية أو إجتماعية جعل من قيام االدارة
اجلبائية مبحاربته وحماولة احلد منه أمرا بالغ األمهية .هذه األمهية تربز من خالل قيام اإلدارة اجلبائية
برتكيز جهودها الرقابية وتنويع أشكال أدائها لدورها الرقايب بني رقابة داخلية ورقابة خارجية ،وحتديتها
باستمرار يعد امرا ضروريا ملواكبة تطور أساليب التهرب والغش املستخدمة من طرف املكلفني.
إن كسب السلطات املالية يف اجلزائر للتحدي اهلام املتمثل يف رفع نسبة مسامهة اجلبائية العادية يف
متويل نفقات امليزانية العمومية ،واليت متول يف الوقت الراهن بنسبة كبرية من إيرادات اجلباية البرتولية مير
حتما عرب حتسني فعالية عمليات الرقابة والتحقيق اجلبائي الذي تنفذه خمتلف املصاحل اإلدراة اجلبائية.
وانطالقا من الطرح السابق ميكن صياغة إشكالية هذه الدراسة يف السؤال الرئيسي التايل :كيف
تقيم فعالية التحقيق المحاسبي في تقويم تصريحات المكلفين بالضريبة على مستوى مديرية
الضرائب لوالية جيجل؟
 أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة إىل تقييم مدى فعاليّة التحقيق احملاسيب يف تقومي
التصرحيات اجلبائية للمكلفني بالضريبة يف والية جيجل ،أي الوقوف على مدى جناعة هذا الشكل
الرقايب يف حماربة ظاهريت التهرب والغش الضريبني على مستوى مديرية الضرائب لوالية جيجل.
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أهمية الدراسة :ويستمد البحث أمهيته كون الرقابة اجلبائية املعمقة أفضل الطّرق املستخدمة يف

تقومي التّصرحيات اجلبائية ،حيث تسمح هذه االخرية باكتشاف اإلغفاالت والنقائص املتضمنة يف
هامة
تصرحيات املكلّفني ّ
بالضريبة ،ومتكن اإلدارة اجلبائية من إعادة تقييمها واسرتجاع ملبالغ مالية ّ
متهرب من دفعها تدخل ضمن إيرادات اجلباية العادية ،مع العلم أن هاته األخرية متثل حوايل % 55
ّ

من اإليرادات اإلمجالية للميزانية املستخدمة يف تغطية النفقات العامة يف السنتني األخريتني.


حدود الدراسة :إن معاجلتنا ملوضوع تقييم فعالية التحقيق احملاسيب يف تقومي تصرحيات املكلفني

بالضريبة جعل البحث يرتبط جبانبني :جانب مكاين وجانب زماين ،حيث حتدد احلدود املكانية
للبحث يف مديرية الضرائب لوالية جيجل ،أما بالنسبة للحدود الزمانية فالبحث غطى الفرتة الزمنية
املمتدة من سنة  0202إىل غاية .0202
المحور األول :التحقيق المحاسبي المفهوم ومراحل التنفيذ
تأخذ الرقابة اجلبائية عدة أشكال وقد عرفت تنوعا وتطور ملحوظا مع تطور النظام الضرييب
اجلزائري ،حيث عمد املشرع اجلزائري من خالل اإلصالحات اجلبائية املتبناة إىل إدخال عدة تعديالت
عليها وإستحداث عدة أشكال جديدة تكريسا للجهود الرامية إىل تفعيل دورها والرفع من مردوديتها
يف مكافحة التهرب والغش الضريبني ،وسنحاول من خالل هذا احملور تسليط الضوء على أحد
أشكال الرقابة اجلبائية املعمقة املتمثل يف التحقيق احملاسيب.
-2-2مفهوم التحقيق المحاسبي :يعترب حق الرقابة والتحقيق من بني أهم الصالحيات اليت منحها
املشرع اجلبائي لإلدارة اجلبائية للقيام مبهامها ،وتنقسم الرقابة اجلبائية يف النظام الضرييب اجلزائري إىل
رقابة داخلية تتم داخل مكاتب اإلدارة اجلبائية ،ورقابة خارجية تتم بتنقل حمققي اإلدارة اجلبائية إىل
مقر نشاط املكلف بالضريبة ،ويعترب التحقيق احملاسيب من بني أهم أشكال الرقابة اجلبائبة اخلارجية.
 -2-2-2تعريف التحقيق المحاسبي :يعترب التحقيق احملاسيب من بني األشكال الرقابة اجلبائية
حتقيق يف حماسبة
األكثر عمقا ومشولية ،حيث مينح القانون اجلبائي ألعوان اإلدارة اجلبائية سلطة إجراء ٌ

املكلف بالضريبة ،وإجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة املتعلق بأربع سنوات األخرية
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للتحقيق احملاسيب نذكر ما يلي:
 عرفه الباحث" تيريي المبري" بأنه" :جمموع العمليات اليت هلا غرض الفحص يف عني املكان حملاسبةمؤسسة ما ومقارنة النتائج مع املعطيات املادية ومراقبة مدى دقة وسالمة التصرحيات املكتتبة ووضع
التعديالت الالزمة عليها إذا إقتضى األمر".1
 وحسب املادة  02من قانون اإلجراءات اجلبائية التحقيق يف احملاسبة عبارة عن " جمموعة العملياتالرامية إىل مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلفني بالضريبة للتأكد من مدى تطابقها مع
املعطيات املادية والوثائق التربيرية حىت يتسىن معرفة مدى مصداقيتها".

2

يشمل نطاق التحقيق احملاسيب املكلفني اخلاضعني للنظام احلقيقي الذين هم ملزمني مبسك الدفاتر
وا لوثائق احملاسبية اليت أكد على إلزامية مسكها القانون التجاري والنظام احملاسيب املايل ويتضمن
التحقيق احملاسيب الفحص والتدقيق يف جممل الوثائق واملستندات املربرة ملختلف العمليات اليت قام هبا
املكلف كالفواتري ،كشف احلساب البنكي ،سندات التسليم ،عقود الصفقات ،عقود االجيار ....إخل
ومتارس اإلدارة اجلبائية حق التحقيق مهما كان السند املستعمل حلفظ املعلومات احملاسبية.
-1-2-2خصائص التحقيق المحاسبي :وميكن إبراز أهم خصائص التحقيق احملاسيب من خالل
النقاط التالية:
 مربمج أي يتم تطبيقه وفق برنامج حمدد مسبقا ويكون غري فجائي بالنسبة للمكلف نظرا إللزاميةإعالمه خبضوعه للتحقيق احملاسيب قبل مباشرة تنفيذه من طرف احملقق.
 يتم تطبيق هذا الشكل الرقايب خارج مكاتب اإلدارة اجلبائية أي يف مقر املؤسسة اخلاضعة للتحقيقاحملاسيب ،ماعدا يف حالة طلب معاكس من طرف املكلف بالضريبة ٌيوجهه كتابيا وتقبله املصلحة أو
يف حالة قوة قاهرة مت إقرارها قانونا.

 يهدف بصورة أساسية ايل فحص الدفاتر احملاسبية للمكلف بالضريبة وميتار بالدقة والعمق ،حيثيشمل كل أنواع الضرائب اليت خيضع هلا املكلف للسنوات األربع األخرية للنشاط.
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والذين يتميزون بإتقان التقنيات احملاسبية والكفاءة العالية واخلربة الكافية.
 ختتص فرق التحقيق التابعة للمدرية الفرعية للرقابة اجلبائية بتنفيذ هذا الشكل الرقايب على املستوىالوالئي ،أما على املستوى اجلهوي فتتوىل مصلحة األحباث واملرجعات اجلهوية مهمة تنفيذه.
وميكن أيضا إبراز مميزات التحقيق احملاسيب مبقارنته مع بقية أشكال التحقيق اجلبائي ،حيث يعترب
هذا األخري حتقيقا شامال لكل أنواع الضرائب اليت خيضع هلا املكلف لألربع سنوات األخرية غري
متقادمة على خالف التحقيق املصوب يف احملاسبة الذي يعترب شكل رقايب موجه أقل مشولية وأكثر
سرعة من التحقيق يف احملاسبة ،ويتضمن التحقيق املصوب يف احملاسبة فحص وتدقيق الوثائق الثبوتية
واحملاسبية لبعض أنواع الضرائب اليت خيضع هلا املكلف ،وجململ أو جلزء من فرتة غري متقادمة أو
جملموعة عمليات أو معطيات حماسبية ملدة تقل عن سنة  ،3كما يعترب التحقيق احملاسيب أكثر عمق
واتساع من التحقيق يف جممل الوضعية الشاملة للمكلف كون هذا األخري يطبق فقط على األشخاص
الطبيعيني بالنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل دون سواها .حيث يهدف التحقيق يف جممل الوضعية
الشاملة للمكلف إىل مراقبة اإلنسجام احلاصل بني مداخيل املكلف املصرح هبا من جهة وحالة
املكلف املالية والعناصر املكونة لنمط معيشته ومعيشة أعضاء مقره اجلبائي من جهة أخرى.4
 -3-2-2مدة تنفيذ التحقيق المحاسبي :بغية حتديد مدة التحقيق احملاسيب عمد املشرع اجلبائي
اجلزائري إىل استخدام رقم األعمال السنوي احملقق من طرف املكلف اخلاضع للتحقيق وطبيعة نشاطه
كمعيارين يفصالن يف مدة إجناز التحقيق احملاسيب ونستعرض من اجلدول التايل خمتلف آجال تنفيذ
التحقيق احملاسيب حسب طبيعة نشاط ورقم أعمال كل مؤسسة:
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الجدول رقم  :02مدة إجراء التحقيق المحاسبي

طبيعة نشاط

بالنسبة لمؤسسات

المؤسسة الخدمات
مدة التحقيق

بقية المؤسسات

رقم األعمال

رقم األعمال

 3أشهر

ال يفوق  0.22.222دج

ال يفوق  0.22.222دج

 6أشهر

يفوق  0.222.222ويقل عن

 9أشهر

 2.222.222دج
يفوق  2.222.222دج

يفوق  0.222.222ويقل عن
 02.222.222دج
يفوق  02.222.222دج

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على نص املادة  02قانون اإلجراءات اجلبائية

من خالل اجلدول يتّضح لنا أ ّن فرتة إجراء احملاسيب تأخذ فرتة أطول كلما إرتفع رقم األعمال
احملقق من طرف املكلف اخلاضع للتحقيق ،مبا بسمح لإلدرة اجلبائية من التدقيق يف خمتلف الدفاتر
احملاسبية للمكلف ،حيث أن إرتفاع رقم األعمال يصحبه يف الغالب إرتفاع يف عدد العمليات
التجارية (شراء بيع ،دفع مصاريف ،دفع أتعاب قبض إيرادات ....اخل) ،مما يتطلب ضرورة حصول
احملققني اجلبائيني على فرتة زمنية كافية للقيام مبختلف أعمال التدقيق للوثائق التربيرية للعمليات
املسجلة يف الدفاتر احملاسبية للمكلف ،كما نالحظ أن احملققني حيصلون على فرتة حتقيق أطول إدا
كان النشاط املمارس من قبل املكلف اخلاضع للتحقيق يف جمال تقدمي اخلدمات ،نظرا لتعقد التدقيق
يف هذا النشاط مقارنة ببقية النشاطات التجارية أو اإلنتاجية .وجتدر اإلشارة أن اإلدارة اجلبائية غري
ملزمة باحرتام اآلجال السابقة الذكر ،يف حالة حتصل أعواهنا على أدلة كافية تثب أن املكلف إستعمل
طرق تدليسية (إحتيالية) أو قدم ملعلومات خاطئة أو غري كاملة خالل فرتة التحقيق.5
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-1 -2مراحل سير التحقيق المحاسبي:
متر عمليّة تنفيذ التحقيق اجلبائي وخاصة التحقيق احملاسيب بثالث مراحل أساسيّة بدءا باملرحلة
ّ
التمهيدية واليت تسبق بدأ أعمال فحص املستندات والوثائق والتدقيق يف تصرحيات املكلف ومقارنتها
باملعلومات اجملمعة من مصادر خارجية أخرى ،ووصوال إىل املرحلة األخرية املتمثلة يف تبليغ نتائج
التصحيح الضرييب إىل املكلف املعين بالتحقيق.
-2-1-2المرحلة التمهيدية إلجراء التحقيق الجبائي :إن برجمة املكلفني الذين سيخضعون
للتحقيق اجلبائي خيضع إىل قواعد إجرائية وإىل معايري إنتقاء حمددة من قبل اإلدارة املركزية أي املديرية
العامة للضرائب كأمهيّة رقم االعمال املصرح به ،تكرار التصريح باخلسارة يف نتيجة املكلف ،ضعف
اهلامش املصرح به مقارنة باهلامش احلقيقي ،عدم خضوع املكلف للتحقيق مند مدة طويلة...اخل .6
تعترب هذه املرحلة ذات أمهيّة كبرية ،أل ّن فعاليّة عمليات التحقيق ترتبط بربجمة امللفات املكلفني اليت
تتضمن ملفاهتم إغفاالت هامة يتم الكشف عنها يف مرحلة التحقيق ومن مت إسرتجاع احلقوق
املتهرب من دفعها ،ومتر عملية إعتماد برنامج التحقيق مبجموعة من اخلطوات حيث تشرف يف البداية
املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية بالتنسيق مع املصاحل املكلفة بتسيري امللف اجلبائي على إعادة قائمة
للملفات املقرتحة إدراجها يف برنامج التحقيق واليت تقدم إىل املدير الوالئي للضرائب والذي يتوىل
حتديد القائمة النهائية للملفات املقرتحة للتحقيق آخذا بعني االعتبار معايري اإلنتقاء وتوجيهات
يتم إرسال القائمة األولية إىل املديرية
املصاحل املركزية واإلمكانيات البشرية املتوفرة ( عدد احملققني ) ،مثّ ّ

اجلهوية للضرائب هذه األخرية وبعد فحص وحتليل خمتلف إقرتاحات التسجيل يف برنامج التحقيق

اجلبائي لتحويلها إىل اإلدارة املركزية وبالضبط اىل مديرية األحباث واملراجعات ،اليت تتوىل فيها املديرية
الفرعية للربجمة بتحديد الربنامج النهائي السنوي الذي سينفذ من قبل املصاحل املكلفة بالتحقيق،7
وكما ميكن لإلدارة املركزية أن تطلب يف أي حلظة تسجيل مكلف ما يف برنامج التحقق اجلبائي
اجلبائية خارج الربنامج احملدد ،ودون املرور على اإلجراءات السابقة الذكر بناءا على معطيات خاصة
يف حوزهتا.
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-1-1-2فحص المحاسبة من حيث الشكل والمضمون :بعد سحب امللف اجلبائي من
املصلحة املكلفة بتسيريه (مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب حسب احلالة) ووصوله إىل فرقة
التحقيق ،يقوم احملقق بإبالغ املكلف خبضوعه للتحقيق احملاسيب ،ومينحه أجل  02أيام لتحضري نفسه
ووثائقه احملاسبية ،حيث انه ال ميكن الشروع يف إجراء التحقيق يف احملاسبة دون إعالم املكلّف
بالضريبة بذلك مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم املكلف إشعار بالتحقيق مرفقا مبيثاق حقوق
والتزامات املكلف بالضريبة اخلاضع للتحقيق اجلبائي ،8وهذا طبقا للمادة  20الفقرة الرابعة من قانون
اإلجراءات اجلبائية وبعد إنتهاء فرتة حتضري املكلف لنفسه يباشر احملقق عمليات التدقيق والفحص
بالــتأكد من:
 الجانب الشكلي للدفاتر والوثائق المحاسبية للمكلف :حىت تكون احملاسبة مقبولة من حيثالشكل جيب أن تكون منتظمة وأن تتوفر على اخلصائص الثالثة التالية :مطابقة للتنظيم املعمول به
(نظام حماسيب ومايل) ،كاملة (مسك كل الدفاتر) ،ومبنية على الوثائق الثبوتية (فواتري ،وصوالت
املخزون...اخل) .وكما ميكن احلكم على أن حماسبة املكلف اخلاضع للتحقيق صادقة ومقنعة إذا تبني
أهنا ال حتتوي على أخطاء جسمية وإغفاالت متكررة ومعلومات غري صحيحة  .9ومن خالل دراسة
احملقق حملاسبة املكلف من حيث الشكل يصل إىل قبول صريح حملاسبة املكلف ،قبول نسيب حملاسبة
املكلف أو رفض احملاسبة.
 مضمون الدفاتر المحاسبية  :وبغرض التأكد من صحة املعلومات املقدمة من طرف املكلف يفتصرحياته اجلبائية السنوية والشهرية بالتدقيق يف خمتلف قيم عناصر ميزانية املكلف املصرح هبا ،وكذا
التدقيق حسابات التكاليف وااليرادات املصرح هبا يف جدول حسابات النتائج  ،حيث تعترب علمية
التدقيق يف حسابات األعباء وااليرادات ذات أمهية كبرية ،على إعتبار أن الطريقة التقليدية للتهرب
وإما القيام
الضرييب تتمثل يف قيام املكلف إما بإخفاء إيرادات خاضعة للضريبة (عدم التصريح هبا) ّ ،

بتضخيم التكاليف املخصومة ( إدراج تكاليف وهيمه ،تكاليف غري مربرة ...اخل) 10؛ بغرض
التخفيض من قيمة الربح اخلاضع للضريبة ويتمحور عمل احملقق فيما خيص حسابات األعباء يف

التأكد من قانونية خصم األعباء الصرح هبا من طرف املكلف ،أي حتقيقها للشروط العامة خلصم
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األعباء والتأكد من أن األعباء املخصومة واملصرح هبا من طرف املكلف مل تتعدى السقف احملدد
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قانونا بالنسبة لألعباء اليت حدد هلا املشرع سقف جبائي واملنصوص عليها يف املادة  061من قانون
الضرائب املباشرة.
 -3-1-2تبليغ نتائج وإنهاء عملية التحقيق الجبائي  :يف األخري وبعد قيام احملقق بفحص
حماسبة املكلف بشكل كلي يتوصل هذا األخري إىل نتيجتني إما صحة وصدق التصرحيات املقدمة من
طرف املكلف أو العكس ،ويف كال احلالتني يتوجب على احملقق اجلبائي القيام بتبليغ النتائج املتوصل
للرد على اإلشعار ،وبعد
إليها إىل املكلف عن طريق إرسال إشعار بالتقومي أويل مع منحه مهلة ّ
مناقشة النقاط املعتمدة يف التصحيح األويل مع املكلف يتم إرسال إشعار بالتقومي النّهائي وإصدار
أي احلقوق
األوردة (اجلداول) الضريبة اليت تتضمن قمية احلقوق املعتمدة يف التسوية اجلبائيّةّ ،
الضريبة املغفلة (اليت هترب املكلف من دفعها) باإلضافة إىل العقوبات الضريبية اليت تكون على عاتق
11
ملخصا شامال لعملية
املكلف  ،لينهي احملقق عمله يف اخلتام بكتابة التقرير النهائي والذي يعترب ّ
التحقيق.

المحور الثاني :تقييم فعالية التحقيق المحاسبي في مديرية الضرائب لوالية جيجل.
خصصنا هذا احملور من الدراسة لتقييم فعالية عمليات التحقيق احملاسيب املنفذة يف مديرية
الضرائب لوالية جيجل ،وللحكم على مدى فعالية هذه األخرية استخدامنا جمموعة من مؤشرات
التسيري املستخدمة من طرف اإلدارة اجلبائية لتقييم فعالية الرقابة اجلبائية يف تقومي وتصحيح التصرحيات
اجلبائية املكتتبة من طرف املكلفني بالضريبة.
 -2-1عرض مؤشرات تقييم فعالية التحقيق المحاسبي :يف إطار عصرنة وحتديث طرق تسيري
اإلدارة اجلبائيّة شرعت املديرية العامة بداية من سنة  0222يف العمل على تقييم أداء مصاحلها بناءا
على عقود األداء ،هذه األخرية مت تطبيقها من خالل إعتماد جمموعة من املؤشرات املرتبطة بالتسيري

واليت متس خمتلف جوانب عمل اإلدارة اجلبائيّة .فنجد مؤشرات خاصة بالرقابة اجلبائية ،بالوعاء،
بالتحصيل املنازعات وبتسيري املوارد البشرية  ،12ونشري أنه مت إستعمال احلرف  Cوهو احلرف األول
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لكل مؤشر وسوف حناول فيما يلي عرض أهم املؤشرات اخلاصة بالرقابة اجلبائية :13
عدد امللفات اجلبائية احملقق فيها
 -مؤشر التغطية = C2

022 x
العدد اإلمجايل للملفات التابعة للنظام احلقيقي

يعرب هذا املؤشر عن نسبة امللفات احملقق فيها من إمجايل امللفات املربجمة أي نسبة تغطية علميات
التحقيق اجلبائي املنفذة للعدد اإلمجايل للملفات التابعة للنظام احلقيقي واليت ميكن برجمتها.
عدد امللفات اليت مت اإلنتهاء من التحقيق فيها يف  /00/20ن
 مؤشر إحترام اجال التنفيذ = C7عدد امللفات املربجمة للتحقيق
املؤشر نسبة إمتام تنفيذ برنامج التحقيق املعتمد من طرف فرقة التحقيق ضمن اآلجال
يعكس هذا ّ
احملددة قانونا ،ويكمن إعتبار إرتفاع نسبة هذا املؤشر دليل على حسن تسيري رئيس فرقة التحقيق وكذا
احمل ّققني لعمليات التحقيق بإحرتامهم لآلجال املنصوص عليها قانونا.
قيمة احلقوق املسرتجعة
 مؤشر متوسط مردودية عمليات التحقيق = C12عدد امللفات احملقق فيها
متوسط اسرتجاع احلقوق املتهرب من دفعها بالنسبة لكل عملية حتقيق منجزة إن
يظهر هذا املؤشر أن ّ

ارتفاع نسبة هذا املؤشر يعترب دليل على حتسن فعالية عمليات التّحقيق اليت تقوم هلا اإلدراة اجلبائية يف

أهم أهدافها األساسية واملتمثل يف اسرتجاع أكرب قدر ممكن من احلقوق املتملص من
حتقيق أحد ّ
دفعها من طرف املكلفني عن طريق تقدمي تصرحيات جبائية غري صادقة.
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قيمة احلقوق املسرتجعة

 مؤشر متوسط نتيجة المحقق الواحد = C13عدد ا احملققني
يدل هذا املؤشر على املردودية املتوسطة للمحقق الواحد خالل عمليات التحقيق اجلبائي املنفذة
ويعكس هذا املؤشر بصورة نسبية كفاءة احملققني وقدرهتم على كشف عن حاالت التهرب الضرييب
غري أنه ال ميكن اإلعتماد عليه بصورة مطلقة للحكم على كفاءة احملققني أل ّن قيمة احلقوق املسرتجعة
من طرف احملققني ليست متعلقة فقط بالقدرات العملية واملهنية للمحقق ،بل تتأثر بنسبة كبرية بنوعية
امللف احملقق فيه إن كان حيتوي إغفاالت كبرية أم ال.
-1-1دراسة مؤشرات تقييم فعالية التحقيق المحاسبي:
بعد عرض الشق النظري املتعلق بالدراسة نصل إىل تقييم فعالية خمتلف أشكال الرقابة اجلبائية املنفذة
يف مديرية الضرائب لوالية جيجل يف الفرتة املمتدة من  0202إىل غاية  0202وذلك من حتليل
مؤشرات تقييم الرقابة اجلبائية احملسوبة انطالقا من خمتلف اإلحصائيات اجملمعة من املديرية الفرعية
للرقابة اجلبائية ملديرية الضرائب لوالية جيجل.
-2-1-1دراسة مؤشرات تنفيذ التحقيق المحاسبي :من أجل الوقوف على مدي فعالية تنفيذ
برنامج التحقيق احملاسيب املعتمد من طرف اإلدارة املركزية نعتمد على عدة مؤشرات منها :مؤشر تنفيذ
برنامج التحقيق املعتمد ،مؤشر تغطية النسيج جبائي ،مؤشر إجناز الربنامج ضمن اآلجال املخطط هلا،
واليت نوضح نتائجها من خالل اجلدول املوايل:
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الجدول رقم  :01تطور مؤشرات تنفيذ برنامج التحقيق المحاسبي للفترة من سنة  1020إلى 1025

السنوات

البيان

1025 1022 1023 1021 1022 1020

عدد الملفات المبرمجة

44

38

36

57

22

26

نسبة تنفيذ البرنامج

100

100

100

100

100

100

مؤشر التغطية %C
1,96للرقابة2,36
احصائيات 2,03
على 1,47
1,88
1,26
الجبائية
المديرية الفرعية
باالعتماد
المصدر2 :من إعداد الباحث

مؤشر إنجاز البرنامج

ضمن اآلجال المخطط لها

12

19

88

022

19

19

% C7

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على احصائيات املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية

يتضح لنا من خالل النتائج املبينة يف اجلدول تناقص يف عدد امللفات املربجمة يف السنوات
 0200 ،0200،0202وهذا يرجع باألساس اىل حمدودية اإلمكانيات البشرية اليت تتوىل تنفيذ
برنامج التحقيق احملاسيب ( 02حمققني فقط)  ،إال أن عدد امللفات املربجمة شهدت إرتفاعا ملحوظا
خالل ثالث سنوات األخرية (  ، )0202،0202،0202وهذا راجع لتحسن اإلمكانيات البشرية
املخصصة لتنفيذ برنامج التحقيق احملاسيب( إضافة  6حمققني جدد اىل فرقة التحقيق) ،ومن خالل
دراسة نتائج مؤشر التغطية ( )C0خالل الفرتة من سنة  0202إىل غاية سنة  0202ميكننا من
القول أ ّن نسبة تغطية عمليات التحقيق احملاسيب للنسيج اجلبائي تبقي ضعيفة وبعيدة كل البعد عن
املعدالت املخطط بلوغها من قبل اإلدارة املركزيّة ،واليت حتاول الوصول إىل تغطية ما يقارب %02
من النسيج اجلبائي ،حيث نالحظ أن أعلى نسبة تغطية يف الفرتة املدروسة كانت سنة  0202حيث
بلغت  ،%0022غري أن هذا اإلرتفاع يف مؤشر التغطية خالل هذه السنة ال يرجع إىل ارتفاع امللفات
اخلاضعة للتحقيق بل يعود اىل اخنفاض عدد امللفات التابعة للنظام احلقيقي بفعل التغيريات املدرجة
يف قانون املالية لسنة  0202واليت رفعت سقف رقم األعمال املطلوب حتقيقه للخضوع للنظام
احلقيقي مما ساهم بشكل مباشر يف ختفيض عدد امللفات اخلاضعة للنظام احلقيقي خالل سنيت
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 0202و ، 0202أما فيما خيص مؤشر إجناز الربنامج ضمن اآلجال املخطط هلا ( )C9فإننا
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نالحظ أنه سجل نسب جد مقبولة ( ،)%19 ،%022وهذا يعكس كفاءة احملققني املكلفني
بعمليات التحقيق احملاسيب يف التحكم يف األجال القانونية املخصصة لكل عملية حتقيق .وكذا كفاءة
رؤساء فرق التحقيق واملدير الفرعي للرقابة اجلبائية يف اإلشراف اجليد واملتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج
التحقيق املعتمد يف كل سنة ،وقد مت تسجيل تأخر بسيط يف إمتام بعض امللفات املربجمة يف األجال
املسطرة خالل سنة  0200واليت سجل فيها هذا املؤشر أضعف نسبة له ( )%88وهذا راجع إىل
الضغظ الذي كانت تعاين منه فرق التحقيق نظرا لنقص عدد احملققني يف تلك الفرتة.
ونشري إىل أن جل عمليات التحقيق احملاسيب مت تنفيذها خالل الفرتة املدروسة متت يف مقر فرقة
التحقيق بناء على الطلبات املقدمة من طرف املكلفني اخلاضعني للتحقيق ،رغم أن القاعدة العامة
هي إجراء التحقيق احملاسيب يف مقر نشاط املكلف من أجل االطالع بصورة أوىف على مجيع املعلومات
اخلاصة باملكلف وبطبيعة نشاطه وعدم االكتفاء بالتدقيق يف الدفاتر احملاسبية فقط ،اليت قد تضلل
احملققني نظرا الحتوائها على قيم دفرتية مصرح هبا ختتلف عن القيم احلقيقة (كما هو احلال بالنسبة
للمخزون احلقيقي من السلع واملواد األولية) ،وهذا ما ميكن إعتباره نقطة سلبية جيب معاجلتها من
خالل عدم قبول طلب املكلفني اخلاضعني للتحقيق احملاسيب إال للضرورة القصوى وإجراء أكرب عدد
من عمليات التحقيق يف مقر نشاط املكلفني.
-1-1-1دراسة المردودية المتوسطة للملف الواحد وللمحق الواحد :بعد دراسة املؤشرات
املتعلقة بتنفيذ برنامج التحقيق احملاسيب ،ننتقل إىل دراسة املردودية املتوسطة للقضية الواحدة او امللف
اجلبائي الواحد (املؤشر  ،)C12واملردودية املتوسطة للمحقق الواحد (املؤشر  )C13حيث يعكس
املؤشر األول جودة الربنامج التحقيق املعتمد ،يف حني يعكس املؤشر الثاين كفاءة احملققني الذين يقوم
بعمليات التحقيق احملاسيب ،وميكن عرض النتائج اخلاصة بكال املؤشرين من خالل اجلدول التايل:
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الجدول رقم  :03المردودية الجبائية المتوسطة للقضية الوحدة وللمحق الواحد
الوحدة دج

البيان

5555

5555

5555

5555

5554

5554

السنوات
المردودية

514541554

514541544

515541444

514441444

514441445

514541454

المتوسطة
للقضية
المردودية

415441544

414451455

415441444

415451545

414441444

5515451444

المتوسطة
للمحقق
المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على احصائيات املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية.

يتضح لنا من خالل نتائج املبينة يف اجلدول واملتعلقة املردودية اجلبائية املتوسطة للقضية
الواحدة (املؤشر  (C12أن السنتني األخريتني سجلتا حتسن واضح يف قيمة هذا املؤشر ،هذا ما
يعكس حتسن نوعية امللفات املربجمة حيث يشري التطور اإلجيايب هلذا املؤشر إحتواء امللفات اليت
خضعت للتحقيق احملاسيب على إغفاالت مهمة مت الكشف عنها ،يف حني عرف املؤشر اخلاص
باملردودية املالية املتوسطة للمحقق الواحد (املؤشر  (C13حتسنا مستمرا خالل الفرتة املدروسة ،وقد
حتسنا يف كفاءة وقدرات
سجل أعلى قيمة له يف سنة  ،0202ويدل التطور اإلجيايب هلذا املؤشر ّ
احمل ّققني الذين يعملون يف فرق التحقيق ،واكتساهبم خلربة مع مرور الوقت مسحت بالرفع من املردودية
املتوسطة لكل حمقق خاصة يف السنتني األخريتني.

44

جملة أوراق اقتصادية

العدد /02جوان 1028

 -3-2الحصيلة المالية للتحقيق المحاسبي :يعترب اهلدف الرئيسي من عمليات التحقيق احملاسيب
هو إسرتجاع احلقوق املتهرب من دفعها بطريقة ودية من طرف املكلفني أي إعادة تقومي او تصحيح
التصرحيات املودعة من طرف املكلفني بالضريبة ،ونعرض من خالل املخطط املوايل تطور املردودية
اجلبائية لعمليات التحقيق احملاسيب خالل الفرتة املمتدة من سنة  0202اىل سنة :0202
الشكل رقم  :02تطور نتائج التحقيق المحاسبي خالل الفترة الممتدة من سنة  1020إلى سنة 1025

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد على الوضعية اإلحصائية السنوية  ،S 37املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية.

من خالل قراءة املخطط أعاله والذي يتضمن حصيلة عمليّات التحقيق احملاسيب اليت قامت

مستمرا يف قيمة احلقوق املسرتجعة خالل الفرتة املدروسة  ،وهذا دليل
نسجل ارتفاع
هبا فرقة التحقيق ّ
ّ

على حتسن فعالية عمليات التحقيق احملاسيب اليت تتم على مستوى مديرية الضرائب لوالية جيجل من
سنة إىل أخرى ،كما نالحظ أن سنة  0202شهدت تزايدا معتربا يف قيمة احلقوق املسرتجعة حبيث
إرتفعت بنسبة  %26مقارنة باحلقوق املسرتجعة سنة  ، 0200و إرتفعت بنسبة  %22066سنة
 0202مقارنة بنسبة  ،0202هذا التحسن املعترب يرجع باألساس إىل ارتفاع عدد امللفات احملقق
فيها من جهة (معاجلة  26ملف سنة  0202مقارنة مبعاجلة  22ملف فقط سنة  )0202ومن
جهة ثانية تدعم فرقيت التحقيق بعدد معترب من احملققني سنة  0202حيث إرتفع عدد احملققني من
 02حمقق إىل  06حمقق ،حيث مت إضافة ستة حمققني شباب ( حتت سن  22سنة) يتمتعون
بالكفاءة املطلوبة لفرقيت التحقيق ،هذا ما ساهم يف رفع املردودية اجلبائية لعمليّات التّحقيق .كما
44
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ميكن إرجاع االرتفاع املستمر يف قيمة احلقوق املسرتجعة إىل الربجمة احلسنة للملفات اجلبائية اخلاضعة
ط.د.عبد الرحيم لواج

هلذا الشكل الرقايب حيث يعكس إرتفاع احلقوق املسرتجعة تضمن امللفات املربجمة إلغفاالت مهمة،
كما أن إرتفاع العقوبات اجلبائية املطبقة يرجع باألساس إىل اإلرتفاع احلقوق املسرتجعة اليت تعترب
األساس اليت يتم من خالهلا حساب قيمة هده العقوبات اجلبائية كنسبة مئوية من قيمة احلقوق
املغفلة.
 -4-2مقارنة نتائج مختلف أشكال التحقيق الجبائي
من أجل احلكم على فعالية التحقيق احملاسيب جيب مقارنته مع بقية أشكال التحقيق اجلبائي املعتمدة
يف النظام اجلبائي اجلزائري (التحقيق املصوب يف احملاسبة والتحقيق املعمق يف جممل الوضعية الشاملة
للمكلف) ميكن األخذ مبعيار متوسط احلصيلة املالية للقضية الواحدة كمعيار للمقارنة بني ملختلف
أشكال التحقيق اجلبائي ،على إعتبار أن أحد أهم األهداف املرجوة من إعتماد وإجناز خمتلف برامج
التحقيق اجلبائي بصفة عامة هي إسرتجاع احلقوق املتهرب من دفعها بطريقة ودية من طرف املكلفني
وهذا من خالل الكشف عن خمتلف اإلغفاالت والتخفيضات يف قيمة األسس املصرح هبا من طرف
املكلفني بالضريبة ،وميكن عرض النتائج اخلاصة مبتوسط احلصيلة املالية ملختلف أشكال التحقيق
اجلبائي خالل الفرتة املمتدة من  0202إىل غاية  0202من خالل املخطط املوايل:
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الشكل رقم  :01مقارنة متوسط مردودية المالية القضية لمختلف أشكال التحقيق الجبائي خالل الفترة
الممتدة من  2010إلى غاية 1025
4
3

2
1
0
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المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية ،مديرية الضرائب لوالية جيجل.

يتضح لنا بصفة جلية من خالل النتائج املوضحة يف الشكل أعاله ،أن متوسط املردودية اجلبائية
للقضية الواحدة اخلاضعة للتحقيق احملاسيب يفوق متوسط املردودية اجلبائية لبقية أشكال التحقيق
(التحقيق املصوب والتحقيق املعمق يف جممل الوضعية الشاملة للمكلف) خالل مجيع سنوات عدا
سنة ،0200واليت شكلت اإلستثناء حيث كانت احلقوق الضريبة املسرتجعة بالنسبة للتحقيق املصوب
فيها أكرب من احلقوق الضريبة املسرتجعة بفعل التحقيق احملاسيب والتحقيق املعمق يف جممل الوضعية
الشاملة للمكلف ،وهذا يرجع باألساس إىل أن نوعية امللفات املربجمة يف إطار التحقيق املصوب كانت
أفضل من امللفات املربجمة للتحقيق احملاسيب يف تلك السنة .إن نتائج املخطط السابق ميكن اعتبارها
كدليل على أن التحقيق احملاسيب يعترب الشكل الرقايب األكثر فعالية وجناعة يف الكشف عن حاالت
التهرب الضرييب اليت يقوم هبا املكلفون بالضريبة هبدف التملص من دفع خمتلف أنواع الضرائب بطريقة
ودية يف تصرحياهتم الشهرية والسنوية املنصوص عليها يف القانون اجلبائي اجلزائري.
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خاتمة:

يف األخري يتضح لنا جليا من خالل ما مت عرضه يف هذه الدراسة أن مديرية الضرائب لوالية
جيجل تبذل جهودا معتربة من أجل حماربة ظاهرة التهرب الضرييب على املستوى احمللي ،من خالل
التحقيق يف التصرحيات اجلبائية املودعة من طرف املكلفني بالضريبة وإعادة تقوميها مبا يسمح من
إسرتجاع حقوق ضريبة هامة متهرب من دفعها؛ مرتكزة يف عملها الرقايب على مجلة السلطات
املمنوحة هلا من طرف املشرع اجلبائي ،وباستخدام اإلمكانيات املادية والبشرية املوضوعة حتت تصرفها
ومسحت لنا دراسة فعالية التحقيق احملاسيب باإلعتماد على جمموعة من مؤشرات قياس األداء املتعمدة
من طرف اإلدارة اجلبائية من التوصل إىل النتائج التالية:


تشهد معدالت التهرب الضرييب إرتفاعا مستمرا ويتضح ذلك جليا من خالل إرتفاع قيمة احلقوق

املسرتجعة يف السنوات االخرية بفعل عمليات التحقيق احملاسيب املنفذة من طرف فرقة التحقيق التابعة
ملديرية الضرائب لوالية جيجل.


يعترب التحقيق احملاسيب أفضل شكل رقايب حيث احلصيلة املالية مقارنة بقية أشكال التحقيق اجلبائي

حيث ميكن اإلدارة اجلبائية من اسرتجاع حقوق ضريبة هامة مت التهرب من دفعها بطريقة ودية من
طرف املكلفني اخلاضعني هلذا الشكل الرقايب.


يتميز التحقيق احملاسيب بنقص الفعالية يف مكافحة التهرب الضرييب يف مديرية الضرائب لوالية

جيجل؛ نظرا لعدم تطابق نتائج مؤشرات التسيري احملققة مع النسب املراد الوصول هلا ،فرغم حتسن
خيص حتقيق
احلصيلة املالية لعمليات التحقيق املنفذة خالل السنوات األخرية ،إالّ ّأهنا تبقى بعيدة فيما ّ
نسب تغطية مقبولة للنسيج اجلبائي على مستوى الوالية.



بالرغم من أن التحقيق احملاسيب هو حتقيق يتم يف مقر نشاط املكلف كقاعدة عامة ،إال أن جل

عمليات التحقيق احملاسيب اليت اجنزت خالل الفرتة املدروسة متت يف مقر فرقة التحقيق ،مما يفقد هذا
الشكل الرقايب أحد أهم مميزاته واملتمثلة يف أنه رقابة اخلارجية تتم يف مقر نشاط املكلف.


تبقي فعالية عمليات التحقيق احملاسيب املنفذة من طرف فرقة التحقيق التابعة ملديريه الضرائب لوالية

جيجل حمدودة بسب ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية املسخرة هلذا الغرض.
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االقتراحات

بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،ميكن تقدمي مجلة من االقرتاحات ملسؤويل اإلدارة اجلبائية
هبدف حتسني فعالية عمليات التحقيق احملاسيب ،هذه االقرتاحات ميكن حصرها يف النقاط التالية:


تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني درجة الوعي اجلبائي لدي املكلفني بالضريبة باإلستعانة مبختلف

وسائل اإلعالم ،هبدف حتفيز املكلفني بالضريبة على أداء واجباهتم الضريبة وفقا ألحكام القانون
بشكل طوعي وتعزيز جسور الثقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلف.


حتسني نوعية برجمة امللفات خاصة ما تعلق منها بالتحقيق التحقيق يف احملاسبة وذلك بالتدقيق اجليد

يف امللفات املقرتح برجمتها من أجل الرفع من املردودية اجلبائية لعلميات التحقيق املنفذة.


تدعيم اإلدارة اجلبائية بعدد كايف من احملققني واملفتشني هبدف رفع نسب تغطية عمليات الرقابة

للنسيج اجلبائي ،وتفعيل عمليات التدخل والرقابة امليدانية للنسيج اجلبائي.


عدم قبول طلب املكلفني اخلاضعني للتحقيق احملاسيب إلجراء التحقيق احملاسيب يف مكاتب اإلدارة

اجلبائية إال يف حالة الضرورة القصوى ،وتنفيذ أكرب عدد ممكن من عمليات التحقيق احملاسيب يف عني
املكان (مقرات نشاط املكلفني).


الرتكيز على رفع كفاءة أعوان الرقابة اجلبائية من خالل التكوين اجليد واملستمر يف جمال احملاسبة

والضرائب والقانون بالشكل الذي يسمح هلم مبواكبة تطور طرق التهرب الضرييب املستخدمة من طرف
املكلفني ،مع توفري مجيع الوسائل املادية الضرورية ألداء أعوان الضرائب ملهامهم الرقابية.
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