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 تحليل دور املراجعة الجبائية 
 في تدنية املخاطرات الجبائية في املؤسسات البتـرولية: 

دراسة حالة املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار )E.N.S.P( خالل عام 2019

د. عمامرة ياسمينة

 أستاذ محاضر »أ« 
 جامعة العربي التب�سي، تبسة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
امللخص 1

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إبـــراز دور املراجعــة الجبائيــة فــي تدنيــة املخاطــرات الجبائيــة فــي املؤسســات البتـــرولية، مــن خــال 
دراســة حالــة املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار بـــ »حا�ســي مســعود«، وذلــك فــي االعتمــاد علــى تحليــل وقيــاس وتفسيـــر للتقاريـــر 
والوثائــق املقدمــة مــن املؤسســة، وفحــص كل الوثائــق الجبائيــة ومراجعتهــا؛ بهــدف الحصــول علــى املصداقيــة للمعلومــات 

الجبائيــة واالختافــات فــي الوثائــق الجبائيــة.

وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن املراجعــة الجبائيــة تســمح بالحصــول علــى مؤشــرات حــول املخاطــرة الجبائيــة التـــي تتعــرض 
لها املؤسسة، وكذلك تعتبـــر إحدى األدوات الفعالة في التسييـــر الجبائي للتقليص من العبء الضريبـــي إلى الحد األدنى، من 

خال اســتغال االمتيازات التـــي يقرها التشــريع الجبائي، وبالتالي تخفيض املخاطرات الجبائية باملؤسســة محل الدراســة.

الكلمات املفتاحية: مراجعة جبائية، مخاطرات جبائية، تسييـر جبائي، عبء ضريبي.

املقدمة

التغيـــر الدائــم للظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة، والسياســية، والتشــريعية، ونتيجــة للتطــورات التكنولوجيــة،  إن 
استدعى على املنشآت التكيف مع هذه التغيـرات، لذا تعد املؤسسة محل أنظار العديد من املتعامليـن ذوي املصالح املختلفة 
واملتعارضــة أحياًنــا، ومــن هــذا املنطلــق ينبغــي تـــزويد هــؤالء باملعلومــات الازمــة حــول األنشــطة والنتائــج، ولكــي تنــال رضاهــم البــد 

أن تكــون تلــك املعلومــات صادقــة وبعيــدة عــن الشــكوك، خاصــة املتعلقــة بالجانــب الضريبــي.

تعتبـــر املراجعــة الجبائيــة أهــم أدوات التسييـــر الجبائــي فــي املؤسســة، حيــث تقــف علــى معرفــة مواطــن الخطــأ، كمــا إن 
التغيـــرات املســتمرة التـــي تمــس مختلــف التشــريعات والتنظيمــات الجبائيــة ينتــج عنهــا عــدم الفهــم الدقيــق لنصــوص القانــون 
الجبائي، وبالتالي إمكانية تعرض املؤسسة ملخاطرات يمكن أن تؤثـر على مركزها املالي، مما يؤثـر سلًبا على قدرتها على تحقيق 
أهدافهــا، أصبحــت املخاطــرات الجبائيــة اليــوم مــن بيـــن أهــم مخاطــرات األعمــال التـــي تواجــه املؤسســات االقتصاديــة، ولذلــك 
وجــب عليهــا أن تتبنــى مراجعــة تتعلــق بالجانــب الجبائــي تســهر علــى التسييـــر واألداء الحســن ألنشــطتها مــن الناحيــة الجبائيــة، 

والتأكــد مــن مــدى احتـــرامها للقوانيـــن والتشــريعات الجبائيــة املعمــول بهــا.

مشكلة البحث

مــن خــال مــا ســبق، يمكــن إبـــراز اإلشــكالية الرئيســة، التـــي ســوف يتــم معالجتهــا فــي هــذه الدراســة مــن خــال اإلشــكالية 
لخدمــات  الوطنيــة  باملؤسســة  الجبائيــة  املخاطــرات  تدنيــة  فــي  الجبائيــة  املراجعــة  مســاهمة  مــدى  »مــا  الرئيســة التاليــة: 

اآلبــار )E.N.S.P( خــالل عــام 2019؟«

 *  تم استام البحث في نوفمبـر 2017، وقبل للنشر في ينايـر 2018، وتم نشره في مارس 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.76599 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 89- 100، 

تهدف هذه الدراســة إلى إبـــراز دور املراجعة الجبائية في تدنية املخاطرات الجبائية في املؤسســات البتـــرولية، من خال دراســة 
حالــة املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار بـــ »حا�ســي مســعود«، وذلــك فــي االعتمــاد علــى تحليــل وقيــاس وتفسيـــر للتقاريـــر والوثائــق 
املقدمة من املؤسســة، وفحص كل الوثائق الجبائية ومراجعتها؛ بهدف الحصول على املصداقية للمعلومات الجبائية واالختافات 
فــي الوثائــق الجبائيــة. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن املراجعــة الجبائيــة تســمح بالحصــول علــى مؤشــرات حــول املخاطــرة الجبائيــة التـــي 
تتعــرض لهــا املؤسســة، وكذلــك تعتبـــر إحــدى األدوات الفعالــة فــي التسييـــر الجبائــي للتقليــص مــن العــبء الضريبـــي إلــى الحــد األدنــى، 

مــن خــال اســتغال االمتيــازات التـــي يقرهــا التشــريع الجبائــي، وبالتالــي تخفيــض املخاطــرات الجبائيــة باملؤسســة محــل الدراســة.
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من خال التساؤل الرئيس وضمن سياق اإلجابة، تم طرح التساؤالت الفرعية التالية:

ما املقصود باملراجعة الجبائية، وما هي أنواعها؟- 

 مخاطرات جبائية تواجه املؤسسات؟- 
ً

هل يوجد فعا

كيف تساهم املراجعة الجبائية في تجنب املخاطرات الجبائية في املؤسسات البتـرولية؟- 

كيف ينعكس القيام بمراجعة جبائية على التسييـر الجبائي باملؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار »حا�سي مسعود«؟- 

فرضيات البحث:
ملعالجة اإلشكالية املطروحة والتساؤالت الفرعية، تم االنطاق من الفرضيات التالية:

املراجعة الجبائية تحقق االنتظام والكفاءة الضريبية، وهي وسيلة ملعرفة مدى فعالية التسييـر الجبائي في املؤسسة.- 

توجد مخاطرات جبائية من خالها تؤثـر على سمعة املؤسسة، وتكليفها ألعباء إضافية.- 

املراجعة الجبائية ال تسمح بالحصول على مؤشرات حول حجم املخاطرة الجبائية التـي قد تتعرض لها املؤسسة االقتصادية.- 

املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار تقوم بتسييـر عملياتها الجبائية بكفاءة وفعالية.- 

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

إبـراز أهمية تطبيق املراجعة الجبائية في املؤسسة.- 

إبـراز كيفية تجنب وتخفيض املخاطرات الجبائية بطرق قانونية.- 

تخفيض األعباء التـي تعرقل استمرارية املؤسسات البتـرولية.- 

إبـــراز أهميــة الــدور الــذي تلعبــه املراجعــة الجبائيــة فــي الحــد مــن املخاطــرات الجبائيــة فــي املؤسســة الوطنيــة لخدمــات - 
اآلبــار )E.N.S.P( للتأكــد مــن مــدى تطابــق الجانــب النظــري علــى الواقــع العملــي.

منهج البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث، تم اتباع املنهج الوصفي في ضبط املفاهيم األساسية النظرية للموضوع، إضافة إلى املنهج 
التحليلــي فــي الجانــب التطبيقــي، مــن خــال تحليــل نشــاط مؤسســة )E.N.S.P( قصــد التعــرف علــى خطــوات املراجعــة الجبائيــة 

فيهــا، وكيفيــة اســتخدامها فــي تدنيــة املخاطــرات الجبائيــة.

خطة البحث:
تم تقسيم موضوع البحث كما يلي:

الدراسة النظرية.  - 
الدراسة التطبيقية.  - 
تحليل ومناقشة النتائج.                                       - 

الدراسة النظرية.

طبيعة املراجعة الجبائية:

تعريف املراجعة الجبائية: تعددت التعريفات الخاصة باملراجعة الجبائية، أذكر منها: 1-

تعريــف مكتــب املحاســبة الحكومــي األمريكــي )G.A.O(: املراجعــة الجبائيــة هــي جمــع وتقييــم األدلــة عــن املعلومــات املصــرح بهــا - 
.)Benadda, 2004: 3( بموجــب البيــان الضريبـــي املقــدم مــن املكلــف لتحديــد مــا إذا قــام بتســديد مبلــغ الضريبــة الصـــحيح

كمــا تــم تعريفهــا علــى أنهــا »جمــع وتقييــم األدلــة عــن املعلومــات املصــرح عنهــا مــن قبــل املكلفيـــن بموجــب البيانــات - 
الضريبيــة املقدمــة مــن قبلهــم، لتحديــد مــا إذا كانــت االلتـــزامات الضريبيــة املقدمــة صـــحيحة بشــكل جوهــري فــي 
ضــوء قوانيـــن وأنظمــة الضريبــة علــى الدخــل والتقريـــر عــن ذلــك، ويجــب أداء عمليــات املراجعــة مــن قبــل مراجــع أو 
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فريــق يتصــف بالكفــاءة واملوضوعيــة )عــوادي، 2017: 03(.

من خال التعريفات السابقة يمكن استخاص خصائص املراجعة الجبائية كما يلي:

قياس الخطر الجبائي.- 

تقديـر األداء والفعالية الجبائية للمؤسسة.- 

التحليل واملاحظة وجمع املعلومات.- 

أنواع املراجعة الجبائية: يمكن أن نميـز بيـن نوعيـن من املراجعة، هما: 2-

املراجعة الجبائية الداخلية: أ- 

عرفها معهد املراجعيـن الداخليـن »هي نشاط مستقبلي وهادف يعطي للمؤسسة نوًعا من الحماية من خال التحكم 
فــي مختلــف العمليــات، وذلــك لتحســينها واملســاهمة فــي إنشــاء القيمــة املضافــة عــن طريــق النصائــح واالستشــارات التـــي تحملهــا 

.)Jocque Renard Avec Le Conc Ours De Jeon, 2000: 61(

 ومن خال الشكل رقم )1( يظهر اهتمام كل من املساهميـن وإدارة الضرائب، باإلضافة إلى األطراف األخـرى بالوضعية 
الجبائيــة للمؤسســة، حيــث يلجــأ هــؤالء إلــى مكاتــب املراجعــة للقيــام بعمليــة املراجعــة الجبائيــة للبيانــات واملعلومــات الجبائيــة 

التـي تخص املؤسسة، والتـي يعتمدها املسيـرون في اتخاذ القرارات.

املراجعة الجبائية الخارجية:  - 

هــي عبــارة عــن مهمــة تمــارس مــن قبــل 
شــخص مســتقل عــن املؤسســة بصفــة دائمــة 
أو منظومة بإبداء رأي محايد حول الوضعية 

الجبائيــة للمؤسســة )أحمــد، 2012: 11(.

خــال  مــن  ذلــك  توضيــح  ويمكــن 
الشــكل رقــم )2( الــذي يظهــر دور املراجعــة 
مــن  التأكــد  خــال  مــن  وذلــك  الجبائيــة، 
والتســجيات  الجبائيــة  التصريحــات 
أجــل  مــن  الضرائــب،  ملختلــف  املحاســبية 
إعداد التقريـــر الذي يهتم به املسيـــرون من 

القــرارات. بنــاء  أجــل 

مفهوم املخاطرات الجبائية

تعريف املخاطرات الجبائية:  1-

املخاطــرات  تعريفــات  أهــم  مــن 
يلــي: مــا  الجبائيــة 

اإلضافيــة -  األعبــاء  بأنهــا:  تعــرف 
بســبب  املؤسســة  تتحملهــا  التـــي 

عدم احتـرامها للقواعد الضريبية، وتتمثل هذه األعباء في العقوبات والغرامات عموًما، وتنشأ املخاطرة الضريبية 
.)Venter, 2009: 10( الضريبـــي  النظــام  فــي  والغمــوض  التعقيــد  بســبب  أو  الجبائــي  التشــريع  احتـــرام  عــدم  نتيجــة 

تعــرف أيًضــا علــى أنهــا مــن بيـــن أهــم املخاطــرات الناتجــة عــن مخاطــرات التسييـــر واملتعلقــة بتصرفــات املؤسســة - 
ــر املالــي ومختلــف الجوانــب التسييـــرية، وكذلــك الخســارة املاليــة املمكنــة  والقــرارات التـــي تتخذهــا فــي مجــال التسييـ

الحــدوث عــن تطبيــق القواعــد الجبائيــة )دشــاش، 2010: 08(.

نتيجة املؤسسةتقريـر املراجعاملسيـرون

معلومات الجباية

مكتب املراجعة

املصداقية

املراجعة

Source: Olivier herlach, op cit, p 06

الشكل رقم )2(: دور املراجعة الجبائية الخارجية

                                                                                

الوضعية الجبائيةاملؤسسةاملسيـر

املراجعة الجبائية

املساهميـن

اإلدارة الضريبية

األطراف األخرى

صدق البيانات

Source: Olivier herlach, le comportement des collaborateurs, de colunet d’audit , thèse de 
doctorat de gestion, Université des sciences sociales, Toulouse, 2000, p 04.

الشكل رقم )1(: دور املراجعة الجبائية الداخلية
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ومنــه يمكــن القــول: إن املخاطــرة الجبائيــة تتمثــل فــي مختلــف العقوبــات والغرامــات والزيــادات التـــي تتحملهــا املؤسســة 
فــي حالــة عــدم امتثالهــا للنصــوص التـــي يســنها التشــريع الجبائــي، ممــا يؤثـــر ســلًبا علــى استـــراتيجية وأهــداف املؤسســة.

أنواع املخاطرات الجبائية:  2-

إن إجباريــة الضريبــة تجعــل املؤسســة فــي وضعيــة عــدم التوقــع الجبائــي ممــا قــد يضعهــا موضــع املخاطــرة الجبائيــة التـــي 
يتمثل في تحملها تكاليف إضافية نتيجة عدم التـزامها بالقواعد الجبائية أو عدم استيفائها الشروط االستفادة من امتيازات 

جبائيــة منتقــاة، وأهــم وضعيــات هــذا املخاطــرة هــي كمــا يلــي )زواق، 2005: 10(:

االمتناع أو التأخيـر في إيداع التصريحات.  - 

الغش في التصريح.- 

عدم مراقبة االختيارات الجبائية.- 

ومن حاالت املخاطرة الجبائية حسب النظام الضريبـي الجـزائري املخاطرات التالية:

مخاطرات عدم االنتظام الضريبي:  3-

كون النظام الجبائي الجـزائري نظام تصريحـي فإن إخال املؤسسة بتصريحاتها الجبائية سواء االمتناع أو التأخـر في إيداعها 
أو الغش في إعدادها ينجـر عنه تكاليف إضافية تتعلق بهذه التصريحات تتمثل في العقوبات املوضـحة في الجدوليـن رقمي )1، 2(.

جدول رقم )1(
عقوبات عدم اإليداع أو التأخيـر في إيداع التصاريح

التأخـر في إيداع التصاريحغيات التصاريحطبيعة التصاريح
مدة التأخيـر شهر: 30000 دج30000 دجالتصريح بالوجود 

ــــة  ــــاصـ ــخـ ــ ــــة الـ ــويــ ــ ــنــ ــ ــــســ الــــــتــــــصــــــاريــــــح الــ
ــــل اإلجـــمـــالـــي  ــــدخـ ــبـــة عـــلـــى الـ ــالـــضـــريـ بـ

والضريبة على أرباح الشركات. 

إخــــــــــطــــــــــار املــــــــؤســــــــســــــــة لــــتــــســــويــــة 
وضــعــيــتــهــا فــــي أجـــــل أقــــصــــاه شــهــر 
وعند عدم التجاو  تلجأ اإلدارة 
إلى الفرض التلقائي للضريبة مع 
تطبيق زيادة )25%( من الحقوق 

املستحقة كعقوبة.

مدة التأخيـر ال تتجاوز الشهر تطبق عقوبة )10%( على الحقوق املستحقة.
مدة التأخيـر تتجاوز الشهر وتقل عن الشهريـن تطبق عقوبة )%20(.

مدة التأخيـر تتجاوز الشهريـن تطبق عقوبة )%25(.
30يوًما اعتباًرا من تاريخ  إذا يصل التصريح إلى اإلدارة خال أجل قــدره 
التبليغ فــي ظــرف مــو�ســى عليه مــع إشــعــار بالتسلم الــذي يق�سي بموجب 

تقديم هذا التصريح في هذا األجل تطبق زيادة بنسبة )%30(. 
ــــــي تـــحـــمـــل عــــبــــارة “ال  ــتـ الـــتـــصـــاريـــح الـ
ــــيء” بــالــنــســبــة لــلــمــســتــفــيــديـــــن من  �ســ
إعــفــاء جــبــائــي أو الــذيـــــن يتحصلون 

على نتائج عاجـزة. 

دج عندما تكون مدة التأخيـر شهًرا واحًدا.
دج عندما تتجاوز مدة التأخـر شهًرا واحًدا، وتقل عن شهريـن.

10000 دج عندما يتجاوز التأخيـر شهريـن. 

الـــتـــصـــاريـــح الـــشـــهـــريـــة أو الــفــصــلــيــة 
. G )50( لنموذج

)10%( عن اإليداع املتأخـر.
الــشــخــص املــلــزم  فـــي حـــالـــة إعــــــذار اإلدارة  )25%( عـــن اإليـــــــداع املــتــأخـــــر 
باالقتطاع بواسطة رسالة مو�سى عليها مع وصل تسلم لتسوية وضعيته 

خال شهر واحد. 
املصدر: من إعداد الباحثة اعتماًدا على محتويات املواد: 134، 192، 194 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة 2015.

إدماج املراجعة اجلبائية يف التسييـر اجلبائي الفعال للمؤسسة:
)Raydew, 2005: 05----09( :يجب على املؤسسة إدماج العامل الجبائي بشكل مباشر في إدارتها، وذلك لسببيـن هما

مــن ناحيــة التشــريع الجبائــي يحتــوي علــى مجموعــة مــن اإلعفــاءات واالمتيــازات الجبائيــة التـــي يمكــن أن تحقــق - 
للمؤسســة ميـــزة ماليــة ال يســتهان بهــا.

ومــن ناحيــة أخـــرى القوانيـــن الجبائيــة ليســت حتميــة فــي جميــع النواحـــي بــل تحتــوي علــى خيــارات متعــددة يمكــن - 
اختيارهــا، وبالتالــي تحقيــق وفــرة ماليــة.

 علــى دعــم مراعــاة البعــد الجبائــي فــي القــرارات 
ً

وعليــه فالنظــام الجبائــي يتضمــن عــدة حوافــز واختيــارات مــا يشــكل دليــا
االستـراتيجية للمؤسسة، وتعزيـز عملية التسييـر الجبائي للمؤسسة، وال يتحقق ذلك إال بتوافر اإلمكانات الازمة التـي تسمح 

للمؤسســة بــأن تكــون فعالــة مــن الناحيــة الجبائيــة.
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إنهــا تتطلــب معرفــة واســعة لتاريخهــا  والقيــام بعمليــة تسييـــر جبائــي ملؤسســة كبيـــرة هــي عميلــة جــد معقــدة، حيــث 
وكيفيــة عملهــا باإلضافــة إلــى أنــه يفــرض وجــود تنســيق مــع مختلــف مصالحهــا التـــي تنطــوي علــى عمليــات داخليــة وخارجيــة بمــا 

فــي ذلــك: اإلنتــاج، التســويق، التمويــل، إعــادة التقاريـــر املاليــة، إدارة املــوارد البشــرية والتكنولوجيــا املســتخدمة.

ونظــًرا للتغييـــرات املســتمرة التـــي تمــس مختلــف التشــريعات والتنظيمــات الجبائيــة، ممــا ينتــج عنــه عــدم الفهــم الدقيــق 
لنصــوص القانــون الجبائــي، ممــا يؤثـــر ســلًبا علــى فعاليــة عمليــة التسييـــر الجبائــي باملؤسســة، اســتدعت الحاجــة االســتعانة 

)Edwards L. raydew, 2005: 10( :بخدمــات املراجــع الجبائــي مــن خــال نوعيـــن مــن الخدمــات الجبائيــة، وهــي كمــا يلــي

النــوع األول: تتمثــل فــي خدمــات جبائيــة ليســت ضروريــة الســتكمال عمليــة املراجعــة الجبائيــة، وتتمثــل فــي تحديــد - 
االلتـــزامات الجبائيــة، وتقديــم االستشــارات الجبائيــة، والــرد علــى مختلــف االستفســارات بشــأن معاملــة معينــة مــن 

املعامــات الخاضعــة للضريبــة.

فــي عمليــة املراجعــة الجبائيــة، -  فــي مختلــف الخدمــات الجبائيــة التـــي تشــكل جـــزًءا أساســًيا  النــوع الثانــي: يتمثــل 
املاليــة  البيانــات  مــن خــال  األربــاح(،  )الضريبــة علــى  الضريبـــي  الديـــن  الجبائيــة، وتقديـــر  كمراجعــة االحتياطــات 
للمؤسســة، وتقديـــر حجــم الضرائــب املدفوعــة خــال فتـــرة حيــاة املؤسســة، وليــس فقــط خــال ســنة النشــاط، 

املحاســبية. واملبــادئ  الضريبيــة  للقوانيـــن  تتطلــب معرفــة شــاملة  العمليــة  وهــذه 

جدول رقم )2(
عقوبات النقص والغش في التصاريح

عقوبات الغش والتدليسعقوبات النقص في التصريح

نسبة الحقوق املغفلة
الزيادة

عنــد القيــام بأعمــال تدليســية تطبــق زيــادة موافقــة لنســبة اإلخفــاء املتبعــة مــن طــرف 
بالضريبــة. املكلــف 

املســتحقة  بالحقــوق  مقارنــة  إخفاؤهــا  تــم  التـــي  الحقــوق  حصــة  النســبة  هــذه  توافــق 
نفســها. الســنة  بعنــوان 

ال يمكن أن تقل هذه الزيادة عن 50 %، وعندما ال يدفع أي حق تحدد النسبة بــ%100.
الواجــب  بالحقــوق  منهــا  املتملــص  الحقــوق  تتعلــق  100% كذلــك عندمــا  تطبــق نســبة 

جمعهــا عــن طريــق االقتطــاع مــن املصــدر. 

مبلغ الحقوق املتملص منها يقل عن 50000 دج.
تـــزيد علــى 50000 دج، وتقــل أو تســاوي 500000 

دج.
تتجاوز 200000 دج.

% 10
%15

% 25

املصدر: من إعداد الباحثة اعتماًدا على املادة 193 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة 2015.

ثانًيا - الدراسة امليدانية

مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثــل مجتمــع الدراســة فــي مجمــوع املؤسســات البتـــرولية التـــي تعانــي مــن مخاطــرات جبائيــة مرتفعــة، وبمــا أن االقتصــاد 
الجـــزائري يعتمــد علــى قطــاع املحـــروقات بنســبة 97% فــإن أغلــب املؤسســات البتـــرولية تعانــي مــن ارتفــاع كبيـــر فــي املخاطــرات 
الجبائيــة، كمــا تــم اختيــار شــركة )E.N.S.P(، وبالتحديــد فــي مصلحــة قســم الجبايــة ملعالجــة املوضــوع كعينــة الدراســة، ويمكــن 

التعــرف عليهــا مــن خــال مــا يلــي:

 -.)E.N.S.P( )اسم الشركة وغرضها االجتماعي: املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار )م.و.خ.آ

الشركة األم: سوناطراك %100.- 

 -.)SPA/EPE( الشكل القانوني: مؤسسة اقتصادية ذات طابع خدماتـي

رأس املال االجتماعي: شركة ذات أسهم بـرأسمال اجتماعي 8000000000 دج، أي بما يعادل 80000 سهم.- 
عدد العمال: أكثـر من 2500 عامل.- 
رقم السجل التجاري: 445 0122 99.- 
الرقم الضريبي: 43 45 3001225 0999.- 
عنوان ومقر الشركة: املنطقة الصناعية، ص،  :83، حا�سي مسعود، 30500، والية ورقلة.- 
املقرات الرئيسة: الجـزائر/حا�سي مسعود.- 
 -WWW. Ensp group. Com :موقعها على اإلنتـرنت
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الجانب التقني للمراجعة الجبائية في املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار:

القطــاع  فــي  خدماتـــي  طابــع  ذات  اقتصاديــة  مؤسســة   )E.N.S.P( اآلبــار  لخدمــات  الوطنيــة  املؤسســة  مجمــع  باعتبــار 
ــا كبيـــرا بمصالــح الضرائــب، خاصــة مديـــرية كبـــريات املؤسســات )D.G.E(، وهــذا 

ً
البتـــرولي، فهــي ممــول جبائــي تـــرتبط ارتباط

مــا يجعــل املراجعــة الجبائيــة داخــل املؤسســة هــي االختيــار األنســب مــن بيـــن االختيــارات الجبائيــة املتاحــة فــي املؤسســة؛ ألنهــا 
تلعــب دوًرا كبيـــرا فــي تدنيــة درجــة املخاطــرة الجبائيــة التـــي يمكــن أن تتعــرض لهــا.

-1  :)TVA( املراجعة الجبائية للرسم على القيم املضافة

إن الرسم على القيمة املضافة يعتبـر رسًما غيـر مباشر يتم دفعه شهرًيا ملديـرية كبـريات املؤسسات )DGE( بالجـزائر 
 ،)50G العاصمــة؛ لكونهــا املؤهلــة لتحصيــل هــذا الرســم قبــل الــــ 20 مــن الشــهر التالــي ، ويتــم التصريــح بهــا فــي وثيقــة )سلســلة
ويوضــع مــن خالهــا رقــم األعمــال املحقــق خــال الشــهر الســابق، مــع إظهــار الرســم املســتحق علــى املبيعــات والرســم القابــل 

لاستـــرجاع ملختلــف املشتـــريات والرســم الواجــب دفعــه، ويتــم تطبيــق الرســم وفًقــا ملعــدل )%19(.

تجــدر اإلشــارة أن املؤسســة، ونظــًرا الســتفادتها مــن إعفــاء ضريبـــي فيمــا يتعلــق بالرســم علــى القيمــة املضافــة بالنســبة 
للتعامــات مــع املؤسســات البتـــرولية- فــإن كل فواتيـــر البيــع التـــي تكــون فيهــا الســلع واملنتجــات والخدمــات املفوتـــرة تنتمــي إلــى 
هــذه التعامــات، يجــب أن تبـــرر بشــهادة إعفــاء الرســم علــى القيمــة املضافــة مستخـــرجة مــن طــرف مصالــح إدارة الضرائــب، 
ولهذا الغرض فإن كل الفواتيـــر التـــي تستفيد من اإلعفاء تبـــرر بشهادة إعفاء من الرسم على القيمة املضافة تقوم مصلحة 

الجبايــة بمتابعــات دائمــة ومنتظمــة للعمــاء مــن أجــل إعدادهــا.

ومــن خــال اســتجوا  رئيــس قســم الجبايــة املكلــف لــدى الشــركة أنــه أقــر بانضبــاط الشــركة فــي إيــداع تصريحاتهــا 
فــي الوقــت املحــدد، ولــم يســبق أن حــدث تأخـــر منهــا لــدى مصلحــة الضرائــب، وللتأكــد مــن الحســا  يقــوم املراجــع الجبائــي 

بمقارنــة املبالــغ املوجــودة فــي فاتــورة الرســم علــى القيمــة املضافــة مــع املبالــغ املوجــودة فــي وثيقــة )سلســلة G 50( أي:

دفعه الواجب املبلغ = 19% ×) املعفى األعمال رقم - الرسم خارج األعمال رقم مبلغ(

رقــم -  علــى   %17 الضريبــة  معــدل  يطبــق  يـــزال  ال   )BASP  )Baroid Algeria Services Ausc Puits الشــريك  فــرع 
BASP: 3437551 لــــ  املعفــى  أعمــال  رقــم  BASP: 3470900، مجمــوع  أعمــال  رقــم  األعمــال، مجمــوع 

)3470900-3437551(× %17 = 5669 :BASP ومنه املبلغ الواجب دفعه لـــ

باقــي الفــروع: تطبــق معــدل ضريبــة 19% علــى رقــم األعمــال، مجمــوع رقــم أعمــال باقــي الفــروع: 1425418، مجمــوع - 
رقــم األعمــال املعفــى لباقــي الفــروع: 404447

ومنه املبلغ الواجب الدفع لباقي الفروع:  193984 = 19 % ×)1425418-404447(

املبلغ اإلجمالي الواجب الدفع:  199654=5669+193984

وبمقارنة املبلغ مع الفاتورة ووثيقة )G 50( تم استنتاج أنها خالية من الخطأ الحسابي.

-2  :)T.A.P( املراجعة الجبائية للرسم على النشاط املنهي

إن الرسم على النشاط املنهي واجب الدفع شهرًيا، يساوي معدل قدره 2% من رقم األعمال املصرح به، والذي حققته 
املؤسسة أو أي وحدة من وحداتها في كل بلدية تابعة ملقر إقامتها، وفي هذا الصدد يمكن أن تستفيد املؤسسة من تخفيض 
بنســبة 30% علــى عمليــات البيــع بالجملــة، علًمــا بــأن مجمــع املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار يســتفيد مــن هــذا التخفيــض 

فقــط بالنســبة ملديـــرية التصنيــع التـــي تقــوم بعمليــات تصنيــع منتجاتهــا وبيعهــا بالجملــة.

ــا مــن ذلــك تقــوم مديـــرية املاليــة واملحاســبة بمجمــع املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار بإحصــاء جميــع العمليات 
ً
وانطاق

املقدمــة مــن مختلــف فــروع املجمــع خــال شــهر كامــل، ثــم تقــوم بحســا  قيمــة الرســم علــى النشــاط املنهــي مــن رقــم األعمــال 
املحقــق اإلجمالــي الصافــي، ويدفــع الرســم لــدى مصلحــة الضرائــب التابعــة لــه )حســب البلديــات( قبــل الـــــ 20 مــن الشــهر التالــي.  
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ويتــم التصريــح بــه فــي وثيقــة )سلســلة G 50(، وفــي حالــة التأخـــر يتــم دفــع غرامــة تقــدر بنصــف املبلــغ املســتحق. وعلــى املراجــع 
الجبائــي التحقــق ممــا يلــي:

-      توفر الوثائق الثبوتية.-  صـحة التسجيات املحاسبية الخاصة بهذا الرسم.  
التأكد من الحسا  للخلو من الخطأ الحسابي، وذلك بمقارنة املبالغ املوجودة في وثيقة الرسم على النشاط املنهي.- 

ومنه يكون مبلغ TAP املستحق هو:

2% × )املعفى األعمال رقم-الرسم خارج األعمال رقم( =املستحقTAP مبلغ

)4896318-0(×2%=97926

.50 Gومنه نستنتج أن الحسا  خالي من الخطأ بمقارنة املبلغ املوجود في الوثيقة مع املبلغ املوجود في
إيداع التصريح لدى الشركة في الوقت املحدد.- 
تسديد مستحقات ضريبة الرسم على النشاط املنهي في بلدية حا�سي مسعود.- 
التأكد من عدم استغالها ألي تخفيض غيـر التخفيض املتاح لها.- 

-3  :)IRG/Salaire( املراجعة الجبائية للضريبة على الدخل اإلجمالي

إن الضريبــة علــى الدخــل اإلجمالــي هــي ضريبــة شــهرية تقتطــع مــن األجــور والتعويضــات واملكافــآت التـــي يتحصــل عليهــا 
املســتخدمون، أي أنهــا ضريبــة تقــع علــى عاتــق األجـــراء، واملؤسســة مكلفــة فقــط بجمعهــا، حيــث يتــم دفعهــا شــهرًيا ملديـــرية 
كبـــريات املؤسســات )PGE( بالجـــزائر العاصمــة، لكونهــا املؤهلــة لتحصيــل هــذه الضريبــة قبــل الــــ 20 مــن الشــهر التالــي، ويتــم 

التصريــح بهــا فــي وثيقــة )سلســلة G 50(. ويجــب علــى املراجــع الجبائــي التأكــد ممــا يلــي:

التأكــد مــن الحســا ، حيــث يتــم جمــع جميــع مقتطعــات ضريبــة األجـــر لجميــع العمــال حســب ســلم األجــور مــن كل أجــور - 
.)G 50 ملحــق رقــم 6( مــع املبلــغ املوجــود فــي وثيقــة )سلســلة( IRG العمــال، ثــم مقارنــة املبلــغ الواجــب الدفــع فــي وثيقــة

بعد املقارنة يتم التأكد من أن الحسا  خالي من الخطأ.- 

التأكد من إيداع التصريح في الوقت املحدد.- 

-4  :)I.B.S( املراجعة الجبائية للضريبة على أرباح الشركات

إن الضريبــة علــى أربــاح الشــركات هــي ضريبــة ســنوية تفــرض علــى األربــاح املحققــة مــن طــرف مجمــع املؤسســة الوطنيــة 
لخدمــات اآلبــار وفروعــه خــال الســنة، حيــث تقــوم املديـــرية العامــة للمجمــع فــي نهايــة الســنة املاليــة بتجميــع حســابات فــروع املجمــع، 
وبعــد استخـــراج النتيجــة املحاســبية الصافيــة يدفــع التصريــح الخــاص بالضريبــة علــى أربــاح الشــركات إلــى مصالــح إدارة الضرائــب.

يقــوم مجمــع املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار الخاضــع لهــذه الضريبــة بدفــع أربعــة أقســاط كتســبيقات، حيــث تقــوم 
بتسديدها تلقائًيا دون سابق إنذار، حيث يتم دفعها ملديـــرية كبـــريات املؤسسات )DGE( بالجـــزائر العاصمة؛ لكونها املؤهلة 
لتحصيــل هــذه التســبيقات، كمــا إن املؤسســة قــد حــددت أقســاط هــذه التســبيقات بـــــ  30% مــن الضريبــة املســتحقة للســنة 

املاضيــة )N -1(، وتدفــع علــى أقســاط كمــا يلــي:

التسبيق األول: من 15 فبـرايـر إلى 15 مارس.  - 

التسبيق الثاني: من 15 مايو إلى 15 يونيو.- 

التسبيق الثالث: من 15 أكتوبـر إلى 15 نوفمبـر.  - 

التسبيق الرابع: من 15 أبـريل من السنة التالية )إيداع القوائم املالية(.- 

وعند عملية املراجعة الجبائية يقوم املكلف بما يلي:

مراجعة املعدل مع تطابق نشاط املؤسسة.- 

 -.)50G التحقق من النتيجة الصافية في جدول حسابات النتائج في تطابقها في التصريح في وثيقة )سلسلة
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-5  :)TF( املراجعة الجبائية للرسم العقاري

إن الرســم العقــاري هــو رســم يفــرض علــى املداخيــل العقاريــة، أي املداخيــل اآلتيــة مــن تأجيــل العقــارات أو جـــزء منهــا، 
أو تأجيـــر كل محــل صناعــي أو تجــاري غيـــر مجهــز بعتــاده، ويتكــون األســاس الضريبـــي املعتمــد مــن القيمــة اإليجاريــة املحــددة 

إســناًدا إلــى الســوق املحليــة، أو حســب املقاييــس املقــررة عــن طريــق التنظيــم.

إن مجمــع املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار خاضــع للرســم العقــاري علــى األمــاك املبنيــة وغيـــر املبنيــة، طبقــا للمــادة 
248 ومــا تاهــا مــن مــواد فــي قانــون الضرائــب املباشــرة والرســوم املماثلــة، ويقــوم املجمــع بدفعــه عنــد تحصلــه علــى وثيقــة تســمى 
بإشــعار بالدفــع، حتـــى تقــوم مصلحــة الجبايــة باملؤسســة بالتحقــق مــن مطابقــة املعلومــات املوضـــحة بإشــعار الدفــع، وتســديد 

هــذا الرســم يكــون وفًقــا ملــا نــص عليــه القانــون، أي فــي اليــوم األخيـــر مــن الشــهر الــذي يلــي تحصيــل الكشــوف.

-6  :)T.A.P.D( املراجعة الجبائية للرسم على األنشطة امللوثة أو الخطيـرة على البيئة

بمعدليـــن   ،1992 لســنة  املاليــة  لقانــون  املتضمــن   25/91 رقــم  القانــون  مــن   117 املــادة  بموجــب  الرســم  هــذا  أنشــأ 
سنوييـــن، ولكنــه لــم يعــرف التطبيــق الفعلــي إال ابتــداء مــن ســنة 1994، وفــي قانــون املاليــة لســنة 2000، بموجــب املــادة 54 

مــن القانــون رقــم 11/99 تــم تعديــل املــادة املتعلقــة بتأســيس الرســم علــى األنشــطة امللوثــة أو الخطيـــرة علــى البيئــة.

وتدفــع املؤسســة هــذا الرســم مــرة واحــدة فقــط فــي الســنة علــى األنشــطة امللوثــة أو الخطيـــرة علــى البيئــة، علــى أســاس 
تعــداد املؤسســة، وهــذا عنــد تلقيهــا وثيقــة إشــعار بالدفــع، حيــث تقــوم مصلحــة الجبايــة فــي املؤسســة بالتحقــق مــن مطابقــة 
املعلومــات املوضـــحة بإشــعار الدفــع، وتســديد هــذا الرســم يكــون وفًقــا ملــا  نــص عليــه القانــون، أي فــي اليــوم األخيـــر مــن الشــهر 
الــذي يلــي تحصيــل الكشــوف، ويدفــع الرســم لــدى مصلحــة الضرائــب علــى مســتوى واليــة ورقلــة؛ لكونهــا املؤهلــة لتحصيــل هــذا 

الرســم لتمويــل الصنــدوق الوطنــي للبيئــة وإزالــة التلــوث.

-7  :)T.P.A( املراجعة الجبائية لرسوم التكويـن والتمهيـن

تتمثــل رســوم التكويـــن والتمهيـــن )T.P.A( فــي رسميـــن شــبه ضريبييـــن مفروضيـــن علــى املؤسســات التـــي ال تقــوم بجهــد 
لتقديــم تكويـــن لفائــدة عمالهــا أو لفائــدة املمتهنيـــن فــي إطــار التكويـــن، عــن طريــق املمتهنيـــن الرسمييـــن املؤسسييـــن للتكويـــن 
الصافــي  األجـــر  مــن  و)%1(  املنهــي،  التكويـــن  لعمليــات  الســنوي  األجـــر  مــن   )%1( أي   ،)%2( بــــ  )T.P.A( واملقدريـــن  والتمهيـــن 
لعمليــات التكويـــن عــن طريــق التمهيـــن، حيــث يخضــع مجمــع املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار )E.N.S.P( لهــذه الضريبــة، 
وذلــك وفًقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 149/98 املحــدد لشــروط وكيفيــات تطبيــق املادتيـــن 55 و56 مــن القانــون رقــم 2/97، 
حيــث تســتفيد املؤسســة مــن خــال بذلهــا جهــًدا تكوينًيــا مــن إعفــاء كلــي أو جـــزئي مــن الرسميـــن، ويقصــد بالجهــد التكوينــي قيــام 
املؤسســة باســتقبال متـــرب�سي مراكــز التكويـــن املنهــي والتمهيـــن فــي كل سدا�ســي ملديـــرية كبـــريات املؤسســات )PGE( بالجـــزائر 
العاصمة، لكونها املؤهلة لتحصيل هذه الضريبة لتمويل الصندوق الوطني لتطويـــر التمهيـــن والتكويـــن؛ لكي يعيد استثماره 
فــي تدريــب وتحسيـــن مســتوى العمــال حســب طلــب املؤسســات االقتصاديــة، وذلــك بعــد قيــام إدارة املــوارد البشــرية باملجمــع 
بإعــداد الوعــاء الضريبـــي لهــا، ويتــم التصريــح بهــا فــي وثيقــة )سلســلة 50G(، ويقــوم املراجــع الجبائــي بالتأكــد مــن مبالغهــا، وكــذا 

التأكــد مــن دفعهــا ملديـــرية كبـــريات املؤسســات.

املخاطر اجلبائية التـي تتعرض هلا املؤسسة الوطنية خلدمات اآلابر:
بمــا أن املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار )E.N.S.P( تنشــط فــي مجــال بتـــرولي واقتصــادي، ونظــًرا ملكانتهــا فهــي تشــكل 

أحــد أهــم املجمعــات فــي الخدمــات البتـــرولية، لكنهــا عرضــة لجملــة مــن املخاطــرات الجبائيــة التـــي مــن أهمهــا:

خطأ في دفع أقساط الضريبة على أرباح الشركات:  1-

81758529 دج  49019347 دج لــكل قســط، واملبلــغ املســتحق هــو  147058014 دج، أي  حيــث إنــه تــم دفــع مبلــغ 
كبـــريات  ملديـــرية  طلــب  بتقديــم  اآلبــار  لخدمــات  الوطنيــة  املؤسســة  قامــت  وقــد  دج،   65299512 قــدره  بفــارق  أي  فقــط، 
املؤسســات الستـــرجاع املبلــغ الزائــد، ولكــن دون جــدوى. هــذا الخطــأ راجــع إلــى عــدم كفــاءة املكلــف، وعــدم معرفتــه لكيفيــة 

الحســا  والوعــاء الضريبـــي املتعلــق بهــذا الرســم.
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التأخـر في إيداع مبلغ الضريبة على التكويـن والتمهيـن:  2-

حيــث قامــت مصلحــة الضرائــب بخصــم املبلــغ مباشــرة مــن حســا  املؤسســة دون علمهــا، وكــذا خصمهــا مبلــغ عقوبــة 
تأخيـــر بمبلغ 9301270 دج، وهذا راجع إلى نقص في عملية املراجعة الجبائية، ونســيان املكلف لتاريخ إيداع هذه الضريبة.

دور املراجعة الجبائية في املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار )E.N.S.P( في تدنية املخاطرات الجبائية:
أهميــة  مســعود-  حا�ســي  اآلبــار–  لخدمــات  الوطنيــة  املؤسســة  مســتوى  علــى  تمــت  التـــي  الدراســة  خــال  مــن  يتضـــح 
املراجعــة الجبائيــة بالنســبة لهــذه املؤسســة، ســواًء أكان ذلــك مــن ناحيــة تفعيــل التسييـــر الجبائــي، أم مــن ناحيــة التقليــل مــن 

املخاطــرات الجبائيــة. ويمكــن إيجــاز هــذه األهميــة فيمــا يلــي:

املراجعــة الجبائيــة داخــل املؤسســة تضمــن لهــا الفعاليــة واألمــن الجبائــي، وذلــك أنهــا تمكنهــا مــن اســتعمال الجبايــة - 
لفائدتهــا مــن خــال تدنيــة العــبء الضريبـــي إلــى أق�ســى حــد ممكــن، فــي أطــر قانونيــة.

املراجعــة الجبائيــة تســمح ملؤسســة )E.N.S.P( باملفاضلــة بيـــن االختيــارات املطروحــة واالســتفادة مــن بعــض املزايــا - 
التـــي يمنحهــا القانــون.

تعمــل املراجعــة الجبائيــة علــى تفــادي تكبــد املؤسســة لعقوبــات كبيـــرة، وذلــك مــن خــال فــرض التشــريع الجبائــي - 
واحتـــرام القواعــد وإلــزام املؤسســة بتطبيــق هــذه النصــوص القانونيــة لتدنيــة املخاطــرات الجبائيــة.

ا - تحليل ومناقشة النتائج
ً
ثالث

وذلك من خال فحص الوثائق واملستندات املتعلقة بالضرائب وما شابهها املتمثلة فيما يلي:

وثيقة )50G( في الجانب املتعلق بالرسم على القيمة املضافة.- 

وثيقة )50G( في الجانب املتعلق بالرسم على النشاط املنهي.- 

وثيقة )50G( في الجانب املتعلق بالضريبة على الدخل اإلجمالي، وكذا الضريبة على أرباح الشركات.- 

الفواتيـر.- 

وبعــد عمليــة الفحــص تمــت مطابقــة الوثائــق بمــا يعمــل بــه فــي الواقــع، وتبيـــن أنهــا مطابقــة إلــى حــد مســاٍو مــع الوثائــق 
املوجــودة فــي املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار.

ومنه تم استخاص النتائج التالية:

املراجعة الجبائية تمكن املؤسسة من استعمال الجباية لفائدتها.- 

تنشأ املخاطرة الجبائية من خال عدم احتـرام املؤسسة للقوانيـن الضريبية، مما يجعلها تتحمل أعباء وتكاليف إضافية.- 

املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار )E.N.S.P( تضم في هيكلها التنظيمي مصلحة خاصة بالجباية.- 

 -.)E.N.S.P( نقص الكفاءة املهنية في مجال الجباية في مؤسسة

عدم توافر مراجع جبائي في مؤسسة )E.N.S.P( يقوم بمراجعة الوثائق.- 

من أهم املخاطرات الجبائية التـي تتعرض لها مؤسسة )E.N.S.P( هي املتعلقة بالخطأ والتأخـر في إيداع التصريح.- 

مؤسسة )E.N.S.P( تسدد الضريبة على أرباح الشركات )I.B.S( في شكل أقساط فصلية وليست سنوية.- 

مؤسسة )E.N.S.P( ال تمارس أي غش ضريبي.- 

لعملية املراجعة دور فعال في التسييـر الجبائي والحد من املخاطرات الجبائية.- 

مــن -  والحــد  الجبائيــة  املخاطــرات  لتجنــب  الطرائــق  بشتـــى  تســعى   )E.N.S.P( اآلبــار  لخدمــات  الوطنيــة  املؤسســة 
الجبائيــة. املراجعــة  وســائل  باســتخدام  وذلــك  عنهــا،  الناتجــة  الخســائر 

ويمكن أن نعرض تقييمنا ألهم نتائج الدراسة املتوصل إليها كما يلي:

يجــب علــى مؤسســة )E.N.S.P( القيــام بمراجعــة جبائيــة، لاســتفادة مــن االقتـــراحات التـــي يقدمهــا املراجــع الجبائــي، - 
والتـــي مــن شــأنها أن تبعدهــا عــن العقوبــات املاليــة وتنبههــا لاســتفادة مــن االمتيــازات الجبائيــة.
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لكونهــا -  )E.N.S.P(؛  اآلبــار  لخدمــات  الوطنيــة  املؤسســة  قبــل  مــن  كبيـــر  باهتمــام  تحظــي  الجبائــي  التسييـــر  عمليــة 
والبقــاء. النمــو  علــى  تســاعدها  ماليــة  وفــور  تحقيــق  علــى  يســاعدها  مــا  وهــذا  بالجبايــة،  خصصــت مصلحــة خاصــة 

يجــب علــى املؤسســة تخصيــص مراجــع جبائــي أو االســتعانة بمراجــع جبائــي خارجــي، وهــذا مــن شــأنه أن يلعــب دوًرا - 
 فــي توجيــه املؤسســة جبائًيــا للتقليــل مــن التكاليــف، وخاصــة العــبء الضريبــي.

ً
فعــاال

االلتـزام بإيداع التصاريح في الوقت املناسب وفي املكان املناسب لتجنب الغش الضريبي.- 

زيادة التأهيل والرفع من مستوى الثقافة الجبائية للمراجعيـن واالرتقاء بمستواهم العملي واملنهي.- 

املؤسســة الوطنية لخدمات اآلبار )E.N.S.P( تســدد ضريبة األرباح على الشــركات )I.B.S( في شــكل أقســاط فصلية، - 
وهــذا مــا يجنبهــا دفــع مبالــغ كبيـــرة دفعــة واحــدة.

الخاتمة
تناولت هذه الدراسة إبـراز دور املراجعة الجبائية في تدنية املخاطرات الجبائية في مؤسسة بتـرولية، من خال دراسة 
حالــة »املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار« )E.N.S.P( )حا�ســي مســعود(، حيــث تــم تحديــد هــذه املهمــة لحســا  املؤسســة 
وليــس لحســا  إدارة الضرائــب، أي مراجعــة املؤسســة لذاتهــا، وهــذا مــا يبيـــن أن املراجعــة الجبائيــة مــن بيـــن األدوات التـــي 

تقــوم بتخفيــض املخاطــرة الجبائيــة للمؤسســة خــال فتـــرة الدراســة.

من أهم النتائج التـي تم التوصل إليها ما يلي:

تكشف املراجعة الجبائية عن مناطق املخاطرة الجبائية إن وجدت.- 

مــن أهــم املخاطــرات الجبائيــة التـــي تتعــرض لهــا املؤسســة محــل الدراســة مــا يتعلــق بعــدم إيــداع تصريــح، أو خطــأ، - 
أو تأخـــر أو ســهو.

لعملية املراجعة دور فعال في التسييـر الجبائي والحد من املخاطرات الجبائية.- 

أداء العمليات الجبائية للمؤسسات يستوجب خبـرة وكفاءة عاليتيـن.- 

املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار )E.N.S.P( تضــم فــي هيكلهــا التنظيمــي مصلحــة خاصــة بالجبايــة، وهــذا مــا يبيـــن - 
اهتمامهــا بالجانــب الجبائــي.

 -.)E.N.S.P( نقص الكفاءة املهنية في مجال التسييـر الجبائي في املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار

املؤسســة الوطنــي لخدمــات اآلبــار تســدد الضريبــة علــى أربــاح الشــركات فــي شــكل أقســاط فصليــة، وهــذا مــا يجنبهــا - 
دفــع مبالــغ كبيـــرة دفعــة واحــدة.

املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار تســعى بشتـــى الطرائــق لتجنــب املخاطــرات الجبائيــة؛ وذلــك باســتخدام وســائل - 
املراجعــة الجبائيــة.

من خال ما سبق يمكن اقتـراح جملة من التوصيات لشركة )E.N.S.P(، وهي:

زيــادة تأهيــل وتدريــب املراجعيـــن، واالرتقــاء بمســتواهم العلمــي واملنهــي داخــل املؤسســة الوطنيــة لخدمــات اآلبــار، - 
وذلــك لضمــان االلتـــزام بعمليــات التسييـــر الجبائــي الفعــال.

ضرورة قيام املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار بمراجعة جبائية ملختلف عملياتها لتجنب املخاطرات الجبائية.- 

الحـرص على إيداع التصاريح الجبائية في الوقت واملكان املناسَبيـن.- 

جعل عملية التسييـر الجبائي جـزًءا ال يتجـزأ من تحقيق أهداف املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار.- 
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Abstract

This study aims to highlight the role of tax auditing in minimizing tax risks in petroleum institutions, 
through studying the case of the National Well Services Corporation in Hassi Messaoud, by relying on an 
analysis, measurement and interpretation of reports and documents submitted by the institution, and ex-
amining all tax documents and reviewing them in order to obtain credibility of tax information And differ-
ences in fiscal documents.

The study concluded that the tax review allows obtaining indicators about the tax risk that the institu-
tion is exposed to, and is considered one of the effective tools in fiscal management to reduce the tax burden 
to a minimum, by exploiting the privileges established by tax legislation and thus reducing the tax risks to 
the institution under study.

Key words: Tax Review, Tax Risk, Fiscal Administration, Tax Burden.


