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 شكر وعرفان

احلمد هلل الذي ىدانا هلذا و ما كنا لنهتدي لو ال أن ىدانا هللا ، فاحلمد هلل و الشكر هلل أوال وأخريا على 
فضلو وكرمو وبركتو اليت أنعم علينا بالتوفيق إلجناز ىذا العمل، والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام 

 أما بعد:املتقني سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني 

موزاوي عبد  /د املشرف واالمتنان لألستاذ والتقدیر الشكر آیات أتقدم بأمسى أن الوفاء واجب مين یقتضي
 خري عين هللا فجزاه قيمة علمية مالحظات من قدمو ما املذكرة ولكل ىذه على اإلشراف لقبولو القادر 

 .عملو يف هللا اجلزاء وبارك

 مين والعرفان وبالغ االمتنان لألستاذ بن حجوبة محيد اعرتافا بالشكر أتوجو أن املقام ذاى يف یفوتين ال كما
 والنجاح التميز إىل رحليت يف وتشجعو يل القيمة ونصائحو توجيهاتو خالل من يل ومساندتو جبميلو ودعمو

 والتفوق.

 املذكرة ىذه مناقشة بقبول لتكرمهم املناقشة جلنة أعضاء األفاضل األساتذة إىل اجلزیل بالشكر أتوجو كما
 العلمي. للبحث خدمة العمل ىذا ملطالعة خصصوه الذي واجلهد الوقت وعلى وتقييمها

 وأختم شكري إىل كل من ساعدين يف إجناز ىذا العمل من قریب أو من بعيد.



الدراسة مصطلحات  

 

 

 املفهوم املصطلح
 املالية املعلومات حول تقرير شكل يف يأالر  إبداء أجل من حمايد فين انتقادي فحص وه التدقيق احملاسيب

 .مؤسسة ألي
هو جمموعة العمليات إلزامية إىل مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلفٌن  التحقيق

 .بالضريبة
نظام املعلومات 

 احملاسبية
 معاجلة، ترتيب، جبمع، خيتص املؤسسة، يف اإلدارية املعلومات نظام مكونات أحد وه

 أو املؤسسة داخل األطراف إىل القرارات إلختاذ املالئمة املالية املعلومات وتوصيل حتليل
 .خارجها

 وأ حروف وأ رموز هبيئة معينة حداثأ وأ حدث عن تعرب املعىن حمدودة حقائقهي  البيانات احملاسبية
 .بيانية رسوم وأ رقامأ

 املادة اخلام للمستثمرين وغًنهم الختاذ قراراهتم. تعين املعلومات املالية
 اتتعليمو  خلططوفقا  ؤسسةامل يف يسًن شيء كل أن من التأكدتقوم ب مليةعهي  الرقابة

 حمددة.
 صدق من التأكد هلا تسمح صالحيات  و حقوق القانون منحها اليت اإلدارة وسيلة هي الرقابة اجلبائية

 املرتكبة األخطاء تصحيح و لتقومي التصرحيات
خمتلف الضرائب والرسوم اليت يلتزم رعايا دولة معينة يف زمن حمدد بأدائها للسلطة تعين  النظام اجلبائي

 العامة. 
 خمالفة.ظاهرة حياول املكلف بالضريبة عدم دفعها كليا أو جزئيا دون ارتكاب أي هي  التهرب الضرييب

 لتسهيل اجلبائية اإلدارة ومصاحل بالضريبة املكلف بٌن تربط اليت القانونية الوثائق هي  التصرحيات اجلبائية
 بينهما االتصال عملية

 .عليها املتعارف العلمية احملاسبية املبادئ على تقوم احملاسبة فروع من فرع هبا يقصد  احملاسبة الضريبية
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IIA Institut des internes auditeurs معهد املدققني الداخليني 
CF Contrôle formel الرقابة الشكلية 

CSP Le Contrôle sur pièces   الرقابة على الوثائق 

VC Vérification de Comptabilité التدقيق يف احملاسبة 

VASFE Vérification Approfondie de Situation 
Fiscale d'Ensemble 

التحقيق املعمق يف جممل 
 الوضعية اجلبائية الشاملة

VP Vérification Ponctuelle الرقابة املصوبة يف احملاسبة 

DRV Services de Recherches et Vérifications مديرية األحباث واملراجعات 

S/DCF Sous Direction du contrôle Fiscal املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية 

DRI Direction Régionale des Impôts املديرية اجلهوية للضرائب 

DIW  Direction de Wilaya des Impôts   املديرية الوالئية للضرائب 

DGE Direction des Grandes Entreprises مديرية كربيات املؤسسات   

CDI Centre des Impôts مركز الضرائب 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــدقم امل
 

 أ
 

 إن عملية التدقيق احملاسيب ليست وليدة اليوم أو األمس القريب، فقد عرفها اإلنسان بشكل
 بدائي منذ بدأ الفرد مزاولة نشاطو إلشباع حاجاتو وحاجات غريه. وكانت عملية التدقيق احملاسيب يف

 بالعصور القددية تتم عن طريق االستماع، مث أخذت شكال آخرا يتم عن طريق أن يقوم كل كات
ادلوظفني أطلق  مبراجعة عمل اآلخر، ويف عصر االغريق كانت عملية التدقيق تتم بواسطة رلموعة من

يقوم مبهمة  عليهم يف حينها )رللس تدقيق احلسابات(، ويف عصر الرومان كان ىناك رللس شيوخ
مي موحد ويف العصور الوسطي برزت احلاجة إيل وجود نظام علواعتماد احلسابات،  التدقيق احملاسيب

بدأت أمهية مهنة تدقيق احلسابات تزداد وأدرك الكثريون أمهية اخلدمات اليت  للتنظيم احملاسيب، ولذلك
الثالث عشر ميالدي أخذ االىتمام مبهنة تدقيق احلسابات يتزايد ووضعت ذلا  تقدمها، ومع بداية القرن

ظمة تسعى إىل تأكيد عدالة لذلك فمهنة التدقيق عملية من، احلسابات يف عملو أسس لًتشد مدقق
القوائم ادلالية ومصداقية اإلبالغ ادلايل، وقد ازدادت احلاجة إىل النهوض هباتو ادلهنة نظرا دلا ذلا دورا 
فعاال يف تقدمي اخلدمات ألفراد اجملتمع يف سلتلف القطاعات، حيث ديثل التدقيق احملاسيب عملية فحص 

بعمليات ادلؤسسة احملاسبية وادلالية فهو مبثابة العني الساىرة على  وتقييم جملموعة من ادلعلومات ادلتعلقة 
فالتدقيق احملاسيب ودلا لو من إجراءات  كل ما يتعلق بادلؤسسة سعيا لتحقيق أىدافها وسياستها ادلتبعة.

يلعب دورا فعاال يف اإلدارة اجلبائية من حيث اكتشاف األخطاء خاصة والتجاوزات بني ادلكلفني 
جئون دلختلف السبل والطرق اليت دتكنهم من التهرب من دفعها والتقليل من قيمتها قدر والذين يل

ادلستطاع شلا يؤثر سلبا على اخلزينة العامة وما يشكل مساسا بتوازن النظام اجلبائي وادلايل للدولة، وكذا 
ىذه الظاىرة وضع  ، ودلواجهةيق العدل وادلساواة بني ادلكلفنيفيما خيص حتمل العبء الضرييب وكذا حتق

ادلشرع من خالل سياسة اإلصالح وسيلة ديكن من خالذلا وضع ولو نسبيا وبطريقة مباشرة حدا ذلذه 
الظاىرة وادلتمثلة يف الرقابة اجلبائية مبختلف ىياكلها وآلياهتا تسعى جاىدة للتأكد من التصرحيات 

يتم كشف كل اإلغفاالت والتجاوزات اليت  اجلبائية ادلكتتبة من طرف ادلكلفني بالضريبة واليت من ورائها
ومبا أن الرقابة اجلبائية تعترب أداة وقائية وردعية ها ادلكلف سواء بقصد أو دون قصد، ديكن أن يستعمل

يف آن واحد اليت تسعى من ورائها اإلدارة اجلبائية كبح ىذا النزيف الذي ينخر االقتصاد الوطين ويفوت 
ستفادة من موارد مالية معتربة، صلد أىم مراحل التدقيق لألغراض اجلبائية على اخلزينة العامة فرصة اال

واليت تعد أىم وسائل الرقابة اجلبائية على مستوى زلاسبة ادلكلفني بالضريبة هبدف التأكد من صدق 
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ومنو فالتدقيق احملاسيب الذي ديارس من طرف أجهزة سلتصة يف الرقابة ، التصرحيات اجلبائية ادلقدمة
مع يف اجملالني الضرييب واحملاسيب، مدققني يتميزون بالكفاءة ادلهنية العالية  ائية من طرف أعواناجلب

منحهم ادلشرع لعدة صالحيات وبادلقابل عدة التزامات اليت تعترب ضمانات شلنوحة للمكلفني بالضريبة، 
ادلكلفني بالضريبة  هبدف تطهري ادللفات اجلبائية من كل اإلغفاالت والتجاوزات ادلستعملة من طرف

معامل إشكالية حبثتا اليت من خالل ىذا العرض ادلوجز  تتبلور ،  و واليت تعود سلبا على احلصيلة الضريبية
 ديكن صياغتها كما يلي:

مبستغامن  الضرائب  ميرية بصفة عا ة ويف التمقيق احملاسيب يف تفعيل الرقابة اجلبائية  كيف يساهم 
 جلزائر على النظام احملاسيب اجلميم؟ يف ظل اعتماد ا بصفة خاصة

 الفرعية التالية: نطرح رلموعة األسئلة   ولإلجابة عن ىذه االشكالية 
لألغراض اجلبائية وكيف تساىم ىذه األخرية يف دعم الرقابة ماىي أدوات التدقيق احملاسيب  -

 اجلبائية؟
ىي   وىل الشكل،فحص زلاسبة ادلكلف من حيث  ماىي العناصر اليت تعتمد عليها عملية -

 قادرة على دعم الرقابة اجلبائية؟
 ىل يساىم احملقق احملاسيب وادلؤىالت اليت ديتلكها يف دعم الرقابة اجلبائية؟ -

  لإلجابة عن اشكالية واىداف الدراسة نفرض الفرضيات التالية: الفرضيات :
 ة.يعترب التدقيق احملاسيب اساس يف الرقابة اجلبائية يف ادلؤسسات اجلبائي

بصفة عامة ويف مديرية الضرائب  توجد ىناك عالقة اجيابية طردية بني التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائية
 .مستغاًل بصفة خاصة

 أهماف المراسة:
العلمي والتأصيل ادلنهجي للمعارف السابقة حول متغريات ىذه الدراسة،  االستقراءزلاولة  -

احملاسيب  وتطبيقاتو كعامل أساسي يف دعم الرقابة يف  وكذا التأكيد على الدور ادلتزايد التدقيق
اإلدارة اجلبائية ،فالوقوف على ىذه اخللفية النظرية على أرض الواقع من خالل ادلصلحة 

 ؛ادلبحوثة
 ؛بحوثةادلراسة وحتليل الواقع احلايل للرقابة اجلبائية يف ادلصلحة د -
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ادلكلفني بالضريبة وكذا عالقتها بالتدقيق احملاسيب   حتديد العالقة بني اإلدارة اجلبائية وأداء األفراد  -
  ؛ككل

 زلاولة إعطاء حلول علمية لكيفية الرقابة اجلبائية دلا يضمن حتقيق التوازن بني اإلدارة وادلكلفني -
 ؛رق الرقابة وفق التدقيق احملاسيبدراسة وحتليل ط -
  .ؤسسةادليف لرقابة اجلبائية ا أداء حتسنييف التدقيق احملاسيب  ة مسامهالوقوف على مدى وكيفية  -

 أمهية المراسة:
يستمد البحث أمهيتو من ادلكانة اليت حتتلها الضريبة يف االقتصاد الوطين بشكل عام ويف دتويل 
اخلزينة العمومية بشكل خاص، حيث تكتسب الرقابة اجلبائية أمهية كبرية يف النظام الضرييب اجلزائري  

خيلهم وشلتلكاهتم من تلقاء أنفسهم  بالضريبة يف التصريح مبجمل مدافنيكونو يعطي احلرية التامة للمكل
 :كما تظهر أمهية الدراسة فيما يليمن خالل فرض الرقابة على ىذه التصرحيات،  

 ؛تعميق االطار ادلفاىيمي دلوضوع التدقيق احملاسيب ودوره الرقايب يف اإلدارة الضريبية  -
حتقيق الرقابة اجلبائية لألىداف ادلرجوة منها وذلك  ظاىرة التهرب الضرييب تقف حائال  دون -

 ؛على ادلستوى ادلايل واالقتصادي واالجتماعي
القوائم ادلالية ويزود سلتلف  علىكون التدقيق ىو الضامن لشرعية ودقة وسالمة ما يظهر  -

 ؛األطراف مبعلومات دقيقة وذات مصداقية دتكن من اختاذ القرارات والرقابة علي األداء
التدقيق لألغراض اجلبائية أحد أىم وسائل الرقابة اجلبائية يف ر أمهية ىذه الدراسة باعتبار تظه -

اكتشاف األخطاء والتجاوزات والتضليل يف احلسابات شلا يتطلب التوضيح وإعادة التصحيح 
 واسًتجاع احلقوق.
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منا لكل باحث دوافع وضوعو لن يكون وليد الصدفة وإدلالباحث  اختيارإن   :املوضوع اختياردوافع 
ذا ى اختيارتتمثل دوافع  وعليوموضوعية كانت أو ذاتية،  حبثوتثري رغبتو وجتعلو يتمسك مبوضوع 

 وضوع يف:ادل
 الموافع الذاتية: 

الرغبة والفضول يف اخلوض يف كل ما ىو جديد، وما كان مشجعًا أكثر قلة البحوث أو شبو  -
 ق احملاسيب  بالرقابة اجلبائية ؛اليت تناولت موضوع عالقة التدقي انعدامها

 االقتصاديف ادلؤسسة باعتباره عامل أساسي يف منو  ة اخلاصة بأمهية التدقيق اجلبائيالقناع -
  .من موارد مالية معتربة لالستفادةالعمومية كفرصة  اخلزينةالوطين مرورا على 

 : تتمثل الدوافع ادلوضوعية يف ما يلي :الموافع املوضوعية
لدراسة لإلجابة على التساؤالت اليت ختتلج يف صدور الباحثني وادلتعلقة أساسا جاءت ىذه ا -

 مبوضوع التدقيق احملاسيب  ودوره يف حتسني أداء الرقابة اجلبائية؛
 ؛ عالقة موضوع الدراسة ومالئمتو بطبيعة التخصص -
 االقتصادكفاءة والرفع من   الرقايب يف اإلدارات اجلبائية  ودوره تدقيقية موضوع إدارة الأمهإن  -

حيتاج لتقدمي دراسات علمية متخصصة، وأكادديية خاصة يف ىذا العصر الذي أصبح   الوطين
ىذه الدراسة  اىتمت، وعليو الرقابة اجلبائيةيعتمد على التدقيق احملاسيب  كقوة وكأساس 

ايب يف  باخلوض يف شقيو النظري من خالل حتليل تطبيقات وأبعاد التدقيق احملاسيب  ودوره الرق
 يداين؛ادلة اجلبائية، وشق عملي من خالل اسقاط وتنزيل الدراسة النظرية على الواقع اإلدار 

جاءت ىذه الدراسة إلثراء الساحة البحثية عموما وادلكتبة اجلزائرية خصوصا، وبالتايل فالدوافع  -
 .ادلوضوعية تتمثل يف كون الدراسة موضوع الساعة

 :يلي ذه الدراسة يف ماىد تتمثل حدو  :حتميم إطار المراسة
 .مستغاًلالضرائب ديرية مأجريت ىذه الدراسة يف  احلمود املكانية:
  2018 -2019أجريت ىذه الدراسة خالل السنة اجلامعية احلمود الز انية:
 .مستغاًلالضرائب  ديريةمعمال ىذه الدراسة على  ارتكزت احلمود البشرية:

 اجياد العالقة بني التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائية؛ العلمية:احلمود 
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 المراسات السابدقة: 
"التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسات العمومية دراسة دراسة يعدقوب ولم الشيخ حممم ولم أمحم يورة: 

يف ، وقد عاجل الباحث 2015 /2014مقارنة"، أطروحة دكتوراه جبامعة بوبكر بلقايد تلمسان، 
دراستو إشكالية دور التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسات العمومية كعملية منهجية منظمة تتضمن رلموعة 
من اإلجراءات ادلتتابعة وادلخططة جيدا حيكمها إطار نظري ثابت يتمثل يف رلموعة من األىداف 

ي مستويات مهنية وادلعايري ادلتفق عليها، ووقف الباحث من خالل ىذه الدراسة على أن ىذه ادلعايري ى
داد لضمان التزام ادلدقق ووفائو مبسؤوليتو ادلهنية يف قبول التكليف وختطيط وتنفيذ أعمال التدقيق وإع

التقرير بكفاءة، كما أن قواعد السلوك ادلهين تؤدي إىل الرفع من مستوي مهنة التدقيق وتنمية روح 
التعاون بني ادلدققني وتدعيم وتكملة النصوص القانونية واألحكام اليت وضعها ادلشرع لتوفري مبدأي 

الدراسة أن القوانني  الكفاية يف التأىيل العلمي والعملي دلدقق احلسابات، كما أظهرت نتائج ىذه
واألحكام اليت حتكم تنظيم مهنة التدقيق يف اجلزائر وموريتانيا صلد أن ىذه ادلهنة ال زالت حتتاج إيل ادلزيد 
من التطوير حىت يرقي أداؤىا إيل ادلستوى الالئق بو، وبالتايل مواكبة التطورات والتحديات اليت يواجهها 

ت اليت تنظم مهنة التدقيق ال تستجيب دلتطلبات ادلمارسة ادلهنية، البلدين، كما أن القوانني والتشريعا
باإلضافة إيل أن سلتلف اذليئات والنقابات ال تقوم بدورىا كما جيب، كذلك نقص تنظيم ىذه اذليئات 

 الذي أدى إىل زيادة مشاكل ادلدققني عوض حلها والسهر علي مصاحلهم.   
يق احملاسيب و دوره الرقايب يف مصلحة الضرائب"، مذكرة التدق "دراسة حفيظة  دقراوي، نوال قصر: 

 ىذه يف الباحث تناول وقد، 2016/2017بونعامة مخيس مليانة،  ماسًت أكادديي جبامعة اجلياليل
الدراسة دور التدقيق احملاسيب يف مسامهتو يف الرقابة اجلبائية حيث توصل إىل فهم وكذا توضيح أن 

احملاسبية كما تتضمنو من  األساسية للتدقيق يف صحة البيانات، و ادلعلومات التدقيق احملاسيب ىو الركيزة
بأمالكها، وقد أكد يف دراستو  حقائق عن ادلؤسسة لتفادي سلتلف األخطاء وحاالت الغش والتالعب

حيوزىا  أن الرقابة اجلبائية تؤدي دورا فعاال يف تقييم جودة ادلعلومات ادلدىل هبا وتقييم العناصر ادلالية اليت
اجلبائية أحد أىم وسائل الرقابة اجلبائية، إال أنو على اجلانب  ادلكلف، كما أن التدقيق احملاسيب لألغراض

التطبيقي ويف مؤسسة زلل الدراسة وفيما خيص ىذا الدور فقد توصل الباحث إىل أن الرقابة العامة 
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ية الضرائب واليت أسفرت عن قدرهتا يف  جبميع مراحلها توصلنا إىل النتائج اإلجيابية اليت حققتها مفتش
 كشف الغش والتالعب يف التصرحيات؛

دراسة  "دور التدقيق اخلارجي يف حتقيق فعالية األداء الشامل للبنوك التجارية دراسة سفيان خنفر:
 تطبيقية لبعض البنوك التجارية اجلزائرية بأم البواقي"، مذكرة ماسًت أكادمي جبامعة العريب بن مهيدي أم

ومسامهتو يف  دور التدقيق اخلارجي  الدراسة ىذه يف الباحث تناول وقد ،2016 /2015البواقي، 
مكافحة الفساد ادلايل واإلداري بالبنوك وأيضا حتقيق األداء الشامل ذلا، وأبرز يف دراستو أن التدقيق 

ة على أن التدقيق اخلارجي من إحدى الوسائل اذلامة والفعالة يف تقييم أداء البنك، وأكدت الدراس
اخلارجي ىو ضمان صحة سلرجات النظام احملاسيب وادلايل، وضرورة االعتماد عليها كأساس للحكم 
على عدالة القوائم ادلالية ونظام الرقابة الداخلية باإلضافة إىل محاية أصول البنك التجاري من شىت أنواع 

 اإلمهال واالختالس.
قيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية دراسة حالة مبديرية "مسامهة التد دراسة لياس قالب ذبيح:

، وقد 2010/2011الضرائب بوالية أم البواقي"، رسالة ماجيستري  جبامعة زلمد خيضر  بسكرة، 
عاجل الباحث يف دراستو مدى مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية وقد استند إىل واقع 

والتحديات اليت يواجهها ىذا النظام من طرف عدة معوقات، حيث أبرز ظاىرة  النظام اجلبائي اجلزائري
التهرب الضرييب وما تفرزه من سلاطر على مستوى االقتصاد الوطين بشكل عام وامتيازات اخلزينة 
العمومية بشكل خاص لكون ادلوارد ادلالية اليت تعتمد عليها الدولة يف رسم وتنفيذ يف سياستها التنموية 

د ما يصب منها من قنوات رلهولة، وقد توصل إىل أنو جيب على العون ادلدقق اإلطالع على اذلوية يوج
اجلبائية للمكلف قبل اخلوض يف عملية التدقيق احملاسيب هبدف رسم اخلطط ادلتبعة وحتديد سلتلف 

تطبيق حق  الضرائب والرسوم ادلناسبة لطبيعة النشاط ادلمارس والشكل القانوين للمكلف، احلرص على
اإلطالع وادلعاينة الكتشاف األخطاء والتجاوزات ادلرتكبة من قبل ادلكلفون بالضريبة عن قصد أو دون 
قصد، واإلطالع الدائم على القوانني اجلبائية مع كل ادلستجدات ادلتعلقة بتحيينها عن طريق قوانني 

 ة للضرائب.ادلالية أو ادلراسالت والتعليمات الصادرة من طرف ادلديرية العام
: "تقييم فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر دراسة حالة دراسة ربيع ناقة

، وقد 2014/ 2013ادلديرية الوالئية للضرائب أم البواقي"، مذكرة شهادة ماسًت جبامعة أم البواقي،
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بائية ودورىا يف التقليل من ظاىرة الغش تناول الباحث يف دراستو ادلوسومة مدى تقييم فعالية الرقابة اجل
والتهرب الضرييب، حيث اعتمد يف ذلك على بعض اإلحصائيات واليت تبني مدى  فعالية أدوات الرقابة 
اجلبائية يف التقليل التهرب الضرييب، وقد توصل يف دراستو إىل أن ظاىرة الغش والتهرب الضريبيني ونظرا 

تشكل حتديا كبريا أمام السياسة ادلالية واالقتصادية، وأن ىذه الظاىرة  آلثارىا السلبية ادلتعددة أصبحت
شهدت انتشارا واسعا يف الوقت احلايل ىذا ما بينتو اإلحصائيات ادلدروسة، كما أكد على أن ىذا 
االنتشار يعود إىل صعوبة قياس الظاىرة بسبب تطور وتنوع ظاىرة الغش والتهرب الضريبيني، كما 

ط تدخل اإلدارة، بأن الرقابة اجلبائية ىي عبارة عن رلموعة من اإلجراءات اليت تض توصل أيضا إىل
وأيضا فهي حتمي ادلكلفني بالضريبة، ويؤدي عدم االلتزام هبا إىل بطالن الرقابة اجلبائية، ويف األخري 

من ظاىرة الغش استنتج يف دراستو أن الرقابة اجلبائية غري فعالة بالقدر الكايف الذي يساىم يف التقليل 
 والتهرب الضريبيني.  

لقد سامهت ىذه الدراسات السابقة يف ىذا ادلوضوع من  االستفادة  ن هذه المراسات السابدقة: 
 خالل:
 خطة العمل؛ حتديد -
 حتدد إطار الدراسة؛ -
 تسهيل عملية البحث عن ادلراجع؛ -
 توصيات ونتائج ىذه الدراسات نقطة انطالق البحث يف ىذا ادلوضوع؛ -
 يم االستبيان واخراجو يف شكلو النهائي.تصم -
 :ا مييز هذه المراسة عن المراسات السابدقة  
 ؛التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائيةاحلاجة دلزيد من الدراسة والتعمق يف عالقة  -
خالل التدقيق احملاسيب العالقة بني  وطبيعة تعترب الدراسة األوىل من نوعها اليت ركزت على نوع -

 ؛ بة اجلبائيةالرقاعملية 
 تركز الدراسة احلالية وبصفة معمقة من خالل التفصيل واالدلام جبميع جونب متغرياهتا؛ -
 تعترب ىذه الدراسة نقطة االنطالق لدراسات أخرى قادمة تتعلق بالتدقيق واجلباية. -
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ال يوجد عمل دون ادلرور مبجموعة من العراقيل ومن صعوبات ىذه الدراسة ما صعوبات المراسة:  
 يلي:  
 قلة الدراسات اليت تناولت البحث عن العالقة بني متغريات الدراسة؛ -
صعوبة التحكم يف ادلصطلحات وإعطاءىا تعريف موحد الختالف ادلدارس وادلفكرين حول  -

 إعطاء مفهوم موحد لبعض ادلصطلحات؛
 صعوبة قياس متغريات الدراسة؛ -
 غياب ثقافة اإلستبيان لدى ادلؤسسات اجلزائرية؛ -
 ة اقناع بعض األفراد من عينة الدراسة على التعاون دلنح ادلعلومات وملء االستمارات؛صعوب -
 .صعوبة اسًتجاع االستمارات من ادلستجوبني -

 املنهج املستخمم:
 فرضيات ادلقدمة سنعتمد يفهبدف دراسة إشكالية ىذا البحث وحتليلها واختبار صحة ال

ليلي للوقوف على ادلفاىيم اخلاصة بالدراسة وزلاولة دراستنا ىذه على ادلنهج الوصفي وادلنهج التح
 حتليلها وإجياد العالقة بني متغريات الدراسة.

 خطة العمل: 
، مت توزيع اذليكل احملاسيب يف عملية الرقابة اجلبائيةدور التدقيق  إجيادخدمة للبحث القائم على 

 صل فيما يلي:  نظري وفصل تطبيقي كما ىو مففصل . فصلنيالنظري والتطبيقي إىل  
لقد تطرقنا يف ىذا الفصل للتدقيق احملاسيب يف اإلدارة اجلبائية وقد مشل ىذا الفصل  الفصل األول:

ثالث مباحث من خالل ادلبحث األول مت  عرض مدخل عام حول التدقيق احملاسيب، وأمهية التدقيق يف 
ل عملية التدقيق، والًتكيز على معايري ىذا العصر اجلديد، كما مت التطرق إىل فروض وادلراحل ادلتبعة خال

التدقيق اليت تزيد من الثقة يف مهنة التدقيق ومبثابة دليل يرشد ادلدققني يف شلارساهتم ادلهنية يف الوقت 
الراىن، كما تطرقنا يف ادلبحث الثاين دلاىية الرقابة وأسباب القيام هبا مرورا باإلطار القانوين دلمارسة ىذه 

فعالة  والتنظيمي لتسهيل عملية الفحص والتحقيق وصوال لألىداف ادلسطرة، أما  العملية بطريقة
ادلبحث الثالث فقد خصص كتوضيح لدور التدقيق احملاسيب يف عملية الرقابة اجلبائية حيث مشل على  

ف ادللف الضرييب ودراسة البيانات ادلتعلقة بادلكل كسحب   التدقيق احملاسيب اإلجراءات األولية لعملية
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يقوم ىذا على أمهية الضرائب يف ، ادلرحلة ادليدانية واخلتامية لعملية التدقيق احملاسيب وغريىا وكذا
األمر الذي جعل من ادلوارد اجلبائية يف خزينة الدولة ضرورة حتمية وليست اختيارية اإلقتصاد الوطين 

  ذلا؛
أرض الواقع من خالل إعتماد من خالل ىذا الفصل مت إسقاط اجلانب النظري على : الفصل الثاين

وقد مشل ىذا الفصل مبحثني عرفنا من خالل ادلبحث   ستغاًل،مالضرائب  ديريةمدراسة ميدانية على 
بصفة عامة، ويف ادلبحث الثاين  ادلديرية العامة للضرائباألول مؤسسة الدراسة بالتطرق لنشأة ومهام 

واحلصول على  االستمارات، أين مت توزيع رلموعة من بصفة خاصة CDIمركز الضرائب على 
البيانات األولية من أجل حتليلها، وىو ما يبينو ادلبحث الثاين يف إطار حتديد منهجية وحتليل نتائج 

 الفرضيات. واختبارالدراسة 
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 دتهيد
وتوسيع نطاق  ادلؤسسة عرب الزمن وكذا التطور يف رلال العالقات االقتصادية وشهدتإن التطور الكبَت الذي 

مصاحل بشكل مباشر أو  ادلبادالت التجارية وتشابكها جعل ادلؤسسة تتعامل مع عدة أطراف سلتلفة وىيئات ذلا
ىيكلها التنظيمي، تسمح ذلا بإبالغ   ديدة داخلغَت مباشر يف ادلؤسسة شلا أوجب على ادلؤسسة تبٍت وظيفة ج

ولكي تقوم هبذه ادلهمة على  النشاطات اليت تقوم هبا. كل ىؤالء ادلتعاملُت بكل التطورات داخل ادلؤسسة وكذا
وادلوضوعية يف إيصال سلتلف التقارير دلن يهمهم األمر،  أكمل وجو، وجب أن تتمتع ىذه ادلهمة بصفة احلياد

 التدقيق فائدة تكمن وعليو ،ادلؤسسة على تلبية ىذه ادلتطلباتدلساعدة  س نشأت عملية التدقيقوعلى ىذا األسا
 االقتصادية األنشطة سلتلف يف أمهيتو وكذا ادلالية القوائم جودة ربسُت يف يلعبو الذي الدور يف احملاسيب

 .السوق اقتصاد فظرو  ظل يف أدائها ربسُت إذل تسعى اليت االقتصادية ادلؤسسة يف واالجتماعية

 ادلالية وادلعلومات البيانات ومصداقية صحة مدى فحص على يعمل اجلبائية لألغراض احملاسيب التدقيقف
 ىذا على أكثر التعرف وبغرض. (النشاط شلارسة مكان) ادلكان عُت يف بالضريبة ادلكلفُت طرف من هبا ادلصرح

 ثالث مباحث:  إذل الفصل ىذا بتقسيم قمنا ادلدلولُت
 ؛ادلبحث األول: التدقيق احملاسيب -                 
 ؛ ادلبحث الثاين: الرقابة اجلبائية -                 
 .ادلبحث الثالث: مسار التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية -                 
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 التدقيق احملاسيبادلبحث األول: 
 النشاط تعكس شليزات من بو يتميز دلا يهاف األساسي العصبثل دي مؤسسة أي داخل التدقيق الشك أن

 ادلارل عهاوض واستقرار سالمة من يوفره دلا الكبَتة الكيانات داخل خاصة الكبَتة مهيتوأل ونظرا ا،يهف االقتصادي
 نم للتأكد ساسيةأ ركيزة احملاسيب التدقيقف أخرى، جهة من ادلصلحة أصحاب حقوق على واحملافظةجهة  من

 .دبختلف األمالك والتالعب الغش حاالت ومنع احملاسبية األخطاء سلتلف تفاديو  العامة احلسابات صحة
 ادلطلب األول: اإلطار العام للتدقيق احملاسيب

 دقة من والتأكد ادلختلفة وادلالية احملاسبية وادلعلومات البيانات صحة من التحقق احملاسيب التدقيقيتضمن 
 .ادلطلب ىذا يف إليو سنتطرقو  نشاطها وأوجو ادلؤسسة عن مالية حقائق من تويورب عما ليةادلا القوائم تعبَت

 التدقيق احملاسيب: نشأة األولالفرع 
تستمد مهنة التدقيق نشأهتا من حاجة اإلنسان للتحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت يعتمد عليها يف 

مث اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع اخلاص  .1ت للواقعازباذ قراراتو، والتأكد من مطابقة تلك البيانا
سلتلفة، خصوصا بعد التطور الذي حدث يف علم احملاسبة بإتباع نظام القيد  االقتصادية من مشاريع ومنشآت

 ,Summa de Arithmetica ربت عنوان Luca Paciolo  ادلزدوج كما ورد يف موسوعة
Geometria, Proprtioni et Proprtionalita  فقد أدت سهولة استعمال النظام  م.1494عام

ومع ظهور الثورة الصناعية يف بريطانيا ، 2إذل انتشار تطبيقو، ذلك االنتشار الذي ساعد يف تطور احملاسبة والتدقيق
النظام وزيادة الفجوة بُت ادلالكُت واإلدارة احملًتفة وتطور  وتطور الصناعة والتجارة والزيادة يف أنشطة ادلؤسسات

تغَت وىو اكتشاف الغش واخلطأ، ولكن التغيَت ادلهم الذي طرأ خالل ىذه ، فإن اذلدف الرئيسي للتدقيق دلالضرييب
ىو االعًتاف والرغبة بوجود نظام زلاسيب ألجل التأكد من دقة القوائم )البيانات( احملاسبية  1581الفًتة ولغاية 

خر كان االعًتاف بوجود احلاجة لتدقيق القوائم احملاسبية من قبل واكتشاف الغش واخلطأ، والتغيَت اآل ألجل منع
، األمر الذي أدي 1862إلنكليزي لسنة شخص مستقل وزلايد، وقد نص علي ذلك صراحة قانون الشركات ا

وقد ظهرت أول منظمة  .3إرل تطوير مهنة التدقيق، وضرورة وجود أشخاص مؤىلُت ومدربُت للقيام هبذه ادلهمة
وكانت تتطلب  Roxonati   حيث تأسست كلية 1581ميدان التدقيق يف فينيسيا بإيطاليا عام  مهنية يف

ست سنوات سبرينية جبانب النجاح يف االمتحان اخلاص ليصبح الشخص خبَت زلاسبة. مث اذبهت الدول األخرى 
                                                           

 .7،ص 2007دار وائل للنشر والتوزيع،األردن، احلسابات الناحية النظرية والعملية"، تدقيق عبد هللا،"علم أمُت خالد 1
 .18ادلرجع نفسو"، ص:  ت،، "علم تدقيق احلساباخالد أمُت عبد هللا2

 .17، ص:  2006ىادي التميمي، "مدخل إرل التدقيق من الناحية النظرية والعملية "، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثالثة   3
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عملية تدقيق احلسابات  السبق يف ىذا التنظيم ادلهٍت، حيث أصبحت إرل تنظيم ىذه ادلهنة، وكان لربيطانيا فضل
، ويف 1880، مث يف كندا 1854أنشئت "مجعية احملاسبُت القانونيُت" بادنربه  مهنة مستقلة يف بريطانيا عندما

سنة  اوفنلند، 1904، واسًتاليا 1896انيا سنة ، وأدل1882ادلتحدة األمريكية  ، والواليات1881فرنسا 
سبُت احملحيث تكونت سجالت لقيد أمساء ال قبل ذلك ، مع العلم أن ادلهنة نشأت يف ىذه الدو 1911
 4 .كمهنيُت وادلدققُت

كانت نتيجة  إن التطورات ادلتالحقة للتدقيق كانت رىينة األىداف ادلتوخاة منو من جهة ومن جهة أخرى
فتها حركة البحث ادلستمر لتطوير عملية التدقيق من اجلانب النظري بغية جعلها تتماشي والتغَتات الكبَتة اليت عر 

ادلؤسسة االقتصادية علي وجو اخلصوص، ولذلك  التجارة العادلية واالقتصاد العادلي بشكل عام، واليت شهدهتا
 سنورد فيما يلي أىم ادلراحل التارخيية للتدقيق :

 م:1500الفًتة من العصر القدمي حىت سنة  
احلاجة ادلاسة لو بغية بسط الرقابة من  إن التدقيق قدصل قدم اإلنسان يف صراعو مع الطبيعة وقد جاء نتيجة

 واالحتفاظطرف رؤساء القبائل أو اجلماعات أو أصحاب ادلال واحلكومات على الذين يقومون بعملية التحصيل، 
والتدقيق يرجع إذل حكومات قدماء ادلصريُت واليونان الذين استخدموا ادلدققُت  بادلواد يف ادلخزونات نيابة عنهم.

صحة احلسابات العامة، وكان ادلدقق وقتها يستمع إذل القيود ادلثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف  بغية التأكد من
 على مدى سالمتها من كل التالعبات واألخطاء.

  م:1850 -1500الفًتة ما بني 
سبيزت ىذه الفًتة بالتمهيد للثورة الصناعية ولعل ما ديكن استخالصو من ىذه األخَتة ىو انفصال ملكية 

كما مت تطبيق واستعمال نظرية القيد ادلزدوج يف النظام احملاسيب حىت  لشركة عن إدارهتا وزيادة احلاجة للمدققُت.ا
 .5ولو دل تكن بصورة متطورة كما ىو مستعمل حاليا، وظهور نوع من الرقابة الداخلية على ادلشاريع

 م:1950 -1850الفًتة ما بني  
ال يستهان هبا، وقد عزز ذلك بظهور قانون الشركات الربيطاشل سنة  أصبح اجملال مفتوحا حىت برز كمهنة

م والذي نص بُت مواده على ضرورة مراجعة شركات ادلسامهة من قبل مدققي احلسابات ففي هناية ىذه 1862
 الفًتة أصبح ادلدققون يعتمدون على نظام الرقابة الداخلية كدليل إضايف على دقة العمليات.

                                                           
 .17، ص:  2010 "، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األورل،تلؤي زلمد وديان، "تدقيق احلسابا سامي زلمد الوقاد ،  4
 .15زلمد مسَت الصبان، "األصول العلمية للمراجعة، دار النهضة العربية"، بَتوت، الطبعة األوذل، ص:  5
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 إىل يومنا ىذا:م 1950الفًتة من 
على أنظمة الرقابة الداخلية من  واالعتمادما ديكن مالحظتو يف ىذه الفًتة ىو ظهور الشركات الكربى، 

، أي استخدام أسلوب االختياريعلى التدقيق  االعتمادطرف ادلدقق اعتمادا كبَتا يف عملية التدقيق، وكذلك 
اسي للتدقيق ىو إبداء الرأي الفٍت واحملايد حول القوائم كما أصبح اذلدف األس العينات اإلحصائية يف التدقيق.

كما نالحظ انتشار استعمال التدقيق يف  .6ادلالية ومدى سالمتها يف سبثيل ادلركز ادلارل للشركة والنتائج ادلسجلة
 .ضلاء العادل وعلى مجيع ادلستوياتمجيع أ

 تعريف التدقيق احملاسيب:الفرع الثاين: 
 ألن" يستمع" وتعٍت Audire الالتينية الكلمة من مشتقة وىي Audit ظياللف دبعناه التدقيق

 .ادلدقق علي تتلي كانت احلسابات
 يدققوهنا مث النقدية العمليات يسجلون كانوا واإلغريق والرومان ادلصريُت قدماء أن إرل القدصل التاريخ ويشَت

 استماع جلسة تعقد كانت حيث احلكومية ليةادلا احلسابات علي قاصرة العملية ىذه وكانت صحتها، من للتأكد
  .7تقريره ادلدقق يقدم اجللسة وبعد مرتفع، بصوت احلسابات قراءة فيها يتم عامة

فحص ادلعلومات أو البيانات ادلالية من قبل شخص مستقل وزلايد ألي  ة ىوالتدقيق وبصورة رئيسيفإذن 
وقد عرف ارباد احملاسبُت األمريكيُت التدقيق بأنو  .القانوشل لهاأو شك مهاوحج ىدفها مؤسسة بغض النظر عن

. مها"إجراءات منظمة ألجل احلصول على األدلة ادلتعلقة باإلقرارات )األرصدة( االقتصادية واألحداث وتقيي
 8.اإلقرارات ومقياس معُت وإيصال النتائج إذل ادلستفيدين ىذه بصورة موضوعية لتحديد درجة العالقة بُت

عملية التدقيق علي أهنا: اختبار فٍت صارم  وبناء  BONNAULT ET GERMONDيرى 
ادلعلومات ادلالية ادلقدمة من  نوعية ومصداقية ىومستقل، بغية إعطاء رأي معلل عل بأسلوب من طرف مهٍت مؤىل

كل الظروف، وعلي مدى احًتام  طرف ادلؤسسة، وعلي مدى احًتام الواجبات يف إعداد ىذه ادلعلومات يف
على ادلوجودات ويف الوضعية ادلالية ونتائج  والقوانُت وادلبادئ احملاسبية ادلعمول هبا يف الصورة الصادقة القواعد
 9.ادلؤسسة

                                                           
ية تسيَت والعلوم التجارية، ماجستَت، زبصص مالية وزلاسبة، كلية العلوم االقتصاد شدري معمر سعاد، "دور ادلراجعة الداخلية ادلالية يف تقييم األداء يف ادلؤسسة االقتصادية"، مذكرة  6

 .24، ص: 2009جامعة  بومرداس، اجلزائر، 
 .6، ص 2005أمحد حلمي مجعة، "ادلدخل إرل التدقيق احلديث"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية،   7
، 16ادلسيلة، العدد ولوجيا ادلعلومات"، رللة الباحث، جامعة زلمد بوضياف، علي بن قطيب، السعيد قامسي،" دور التدقيق يف ربسُت جودة ادلعلومات احملاسبية يف ظل تكن 8

 204.، ص: 2016
ة والتسيَت والعلوم التجارية، جامعة بوبكر يعقوب ولد الشيخ زلمد ولد أمحد يورة، "التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسات العمومية"، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادي  9
 .11، ص: 2015/ 2014ايد، تلمسان، بلق
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"، وإعداد Vérification"، التحقق "Examinationيعتمد على ثالثة زلاور أساسية: الفحص"     
 ":Rapportالتقرير النهائي "

منهجية تتضمن رلموعة من اإلجراءات ادلتتابعة عملية منظمة و  ":Examinationالفحص" -
 وادلخططة يقوم هبا ادلدقق استنادا إذل األىداف وادلعايَت ادلتفق عليها ؛

ال يقتصر على فحص ادلعلومات ادلقدمة بالقوائم ادلالية بل يشمل أيضا  ":Vérificationالتحقق " -
 خرىفحص النظام احملاسيب وكافة األنظمة الرقابية واإلدارية األ

يتضمن توصيل نتائج التشخيص والتقييم والفحص من خالل  ":Rapportإعداد التقرير النهائي " -
  .10تقرير يشمل إبداء رأي فٍت وزلايد معد وموجو إذل األطراف ادلعنية

 أمهية التدقيق احملاسيب::  :لثالفرع الثا
 خيدم التدقيق احملاسيب رلموعة من األطراف أمهها:   

القرارات ادلالية  تعتمد إدارة ادلؤسسة على القوائم ادلالية ادلدققة يف عملية التخطيط والرقابة، وازباذ :إدارة ادلؤسسة
 ذلا ر إذل توجيو االستثماوادلستقبلية، باإلضافة إذل أن تدقيق القوائم ادلالية للمؤسسة يؤدي 

متانة مركزىا  الوضع ادلارل للمؤسسة ومدى تعتمد ىره الطائفة على القوائم ادلالية ادلدققة من أجل معرفة ادلالك:
  .أكرب عائد شلكن ادلارل الزباذ قرارات توجيو مدخراهتم إذل اجلهة اليت تضمن محاية استثماراهتم وربقق ذلم

يعتمد كل من الدائنُت وادلوردين على تقرير ادلدقق من أجل التحقق من مدى سالمة وصحة  الدائنني وادلوردين:
وربليلها دلعرفة ادلركز ادلارل للمؤسسة ومدى قدرهتا على الوفاء بااللتزامات قبل ازباذ قرار االئتمان  القوائم ادلالية

 .11التجاري والتوسع فيو، وتفاوت نسب اخلصومات اليت سبنحها وفقا لقوة ادلركز ادلارل
 تلجأ بغرض توسيع نشاطاهتا أو دلواجهة عسر مارل ادلؤسسات البنكية ومؤسسات اإلقراض األخرى:

ادلؤسسات إذل القروض من ادلؤسسات إذل ادلالية غَت أن ىذه األخَتة عليها معرفة درجة اخلطر ومعرفتها لقدرة 
ادلؤسسات على السداد مستقبال، وتعود يف ذلك إذل تقرير احلسابات الذي صدق القوائم ادلالية، وسبثيلها للمركز 

 ادلارل للمؤسسة.

                                                           
ر والتسويق، جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر، العدد زوىري جليلة، صاحل إلياس، "واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر بُت اإلصالحات احملاسبية ادلالية ومعايَت التدقيق الدولية"، رللة االبتكا 10

 .82الثاشل، ص: 
، مارس 05، رللة دفاتر بوادكس، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغازل، العدد «" sox» ودوره يف إرساء مفهوم احلوكمة يف ظل قانون  بن زازة منصورية، "التدقيق احملاسيب 11

 .187، ص: 2016
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أجهزة الدولة على البيانات اليت تصدرىا ادلشروعات يف العديد من األغراض، تعتمد بعض  اذليئات احلكومية :
منها مراقبة النشاط االقتصادي أو رسم السياسات االقتصادية للدولة أو فرض الضرائب، وىذه مجيعا تعتمد على 

 .200212بيانات واقعية وسليمة وقد بينت جلنة االرباد الدورل للمحاسبُت عند إصدار ادلعايَت عام 
ازداد اىتمام رجال االقتصاد بالقوائم ادلالية ادلعتمدة وما ربويو من بيانات زلاسبية يف ربليلها  رجال االقتصاد:

وكفاءة برارلهم على دقة البيانات  وتقدير الدخل القومي ورسم برامج ادلخطط االقتصادية وتعتمد دقة تقديراهتم
 احملاسبية ادلعتمدين عليها.

عتمد نقابات العمال على البيانات احملاسبية يف القوائم ادلالية ادلعتمدة يف مفاوضاهتا مع اإلدارة ت نقابات العمال:
 لرسم السياسة العامة لألجور.

تعتمد مصلحة الضرائب على احلسابات والقوائم ادلالية ادلعتمدة لتقليل اإلجراءات الروتينية،  مصلحة الضرائب:
 . 13الضرييب وربصيل الضريبة قت ادلناسب وسرعة ربديد الوعاءوحصوذلا على الكشف الضرييب يف الو 

يساىم التدقيق يف زبصيص ادلوارد ادلتاحة بأفضل كفاءة وفعالية شلكنة  أمهية التدقيق يف ختصيص ادلوارد ادلتاحة:
القادرة على  سلتلف السلع واخلدمات اليت يزيد الطلب عليها، فادلوارد النادرة ذبًتهبا ادلؤسسات االقتصادية إلنتاج

االستخدام األمثل ذلره ادلوارد من خالل االعتماد على القوائم ادلالية ادلدققة، حيث أن القوائم ادلالية غَت ادلدققة 
 .زبفي يف طياهتا إسرافا وسوء كفاءة وربول دون زبصيص ادلوارد النادرة بطريقة صحيح

قدصل اخلدمات لألطراف لالقتصاد القومي من خالل تيعترب التدقيق ذو أمهية  القومي: لالقتصادأمهية التدقيق 
كر، كما يساىم يف تنمية اجملتمع من خالل محاية االستثمارات وإظهار حاالت اإلسراف والتالعب ذ السابقة ال

االقتصادية وادلالية ويعترب أفضل لتدقيق يف النهضة وتوجيو استثمار ادلدخرات واستغالل ادلوارد ادلتاحة، كما يساعد ا
ن للدولة يف سبيل ربقيق أىدافها القومية وخاصة ما يتعلق بتنمية اقتصادىا ورفع مستوى معيشة ادلواطنُت عو 

 14.وتوفَت الرفاىية االقتصادية واالجتماعية ذلم
 

 

                                                           
لتجارية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية سفيان خنفر، "دور التدقيق اخلارجي يف ربقيق فعالية األداء الشامل للبنوك التجارية"، مذكرة شهادة ماسًت أكادديي يف العلوم ا 12

 .7، ص: 2016 -2015وعلوم التسيَت، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 
 .76ص: ، 2015سكرة، مسَتة بوعكاز، "مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب"، مذكرة دكتوراه يف العلوم التجارية، جامعة زلمد خيصر، ب 13
 . 189، 188، مرجع سبق ذكره، ص، ص: «" sox» بن زازة منصورية،" التدقيق احملاسيب ودوره يف إرساء مفهوم احلوكمة يف ظل قانون 14
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 أىداف أنواع ومراحل التدقيق احملاسيبادلطلب الثاين: 
 عديدة أنواع ىناكن نشاط معُت كما أن للتدقيق احملاسيب أىداف سبثل بصفة عامة الغايات ادلرجو ربققها م

 كما يتم خالل مراحل منتظمة.  منها إليو ينظر اليت والزاوية زبتلف ، احملاسيب للتدقيق
 احملاسيب التدقيقأىداف : الفرع األول

 تصنف أىداف التدقيق إذل أىداف تقليدية وأخرى حديثة على النحو التارل :
 وفرعية.ىي نوعان رئيسية  األىداف التقليدية:

 أىداف رئيسية:
الهتا وتقدير مدى االعتماد التأكد من صحة ودقة البيانات احملاسبية ادلثبتة يف دفاتر ادلؤسسة وسج -

 ؛عليها
 إبداء رأي فٍت زلايد على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم ادلالية مع ما ىو مقيد بالدفاتر والسجالت. -

 أىداف فرعية )ثانوية(:
 ؛األخطاء والغش بوضع ضوابط وإجراءات ربول دون ذلك تقليل فرص ارتكاب -
 ؛اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر احملاسبية من أخطاء أو غش -
 ؛اعتماد اإلدارة عليها يف تقرر ورسم السياسات اإلدارية والزباذ القرارات حاضرا أو مستقبال -
 ؛ماراهتمطمأنة مستخدمي القوائم ادلالية وسبكينهم من ازباذ قرارات مناسبة الستث -
 ؛معاونة إدارة الضرائب يف ربديد مبلغ الضريبة -
 .15ادلختلفة وملء االستمارات للهيئات احلكومية دبساعدة ادلدققتقدصل التقارير  -

 تتمثل يف ما يلي: أىداف حديثة:
 ؛مراقبة اخلطط و متابعة تنفيذىا والتعرف علي أسباب عدم ربقيق األىداف ادلوضوعة من قبل ادلؤسسة -
 ؛نتائج اليت مت التوصل إليها مقارنة مع األىداف ادلرسومةتقييم ال -
اذلدر واإلسراف يف مجيع  ىمن الكفاية اإلنتاجية والقضاء علالعمل على ربقيق أقصي درجة شلكنة  -

 ؛نشاطات ادلؤسسة
 ربقيق أكرب قدر شلكن من الرفاىية للمجتمع. -

                                                           
 .73مسَتة بوعكاز، "مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب"، مرجع سبق ذكره، ص:  15
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أن اذلدف من تدقيق البيانات ادلالية ىو سبكُت علي  200وقد بُت االرباد الدورل للمحاسبُت يف ادلعيار رقم 
ادلراجع من إبداء رأيو فيما إذا كانت البيانات ادلالية قد أعدت من كافة النواحي األساسية وفقا إلطار تقارير مالية 

 .16زلددة

 أنواع التدقيق احملاسيب : ثاينالفرع ال
اخل ادلؤسسة من شأنو أن يسمح بتحقيق إن تبٍت نوع مالئم من التدقيق لنظام ادلعلومات احملاسبية د

 األىداف ادلرجوة منو، أما أنواع التدقيق احملاسيب فهي عديدة نذكر أمهها بإجياز:
 التدقيق من زاوية اإللزام القانوين: -

 ينقسم التدقيق من حيث اإللزام إذل :  
 التدقيق اإللزامي: 

ادلؤسسة بضرورة تعيُت مدقق خارجي لتدقيق حساباهتا  وىو ذلك التدقيق الذي حيتم القانون القيام بو، حيث يلزم
، ومن مث ديكن توقيع اجلزاء على الشركات اليت تتخلف عن 17القوائم ادلالية اخلتامية. فالتدقيق أصبح إلزاميا واعتماد

ويشار القيام بذلك وال تقدم تقارير حبساباهتا اخلتامية ومراكزىا ادلالية مدققة من قبل مدققي حسابات مرخصُت. 
  .18وال يصح أن يكون ىذا إال تدقيقا كامال Statutory Auditىذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوشل  إذل

 : االختياريالتدقيق 
وىو ذلك الذي يطلبو أصحاب ادلنشأة دون إلزام قانوشل على وجوب القيام بو. وتلك ىي احلالة بالنسبة 

يف األردن وقد يكون  العادية، والتوصية البسيطة واحملاصة( للمشروعات الفردية ولشركات األشخاص )التضامن
  .19لذلك كامال أو جزئيا حسب رغبة أصحاب ادلنشأة وكما ىو موضح بالعقد الذي يربم بُت ادلدقق والعميل

 التدقيق من زاوية أو رلال نطاق التطبيق: -
 :يلي ما إذل النطاق حيث من التدقيق يقسم

 التدقيق الكامل: 
يق الذي خيول للمدقق إطارا غَت زلدد للعمل الذي يؤديو، وال يعٍت فحص كل عملية سبت خالل فًتة وىو التدق 

زلاسبية معينة وإمنا خيضع التدقيق للمعايَت أو ادلستويات ادلتعارف عليها ويتعُت على ادلدقق يف هناية األمر أن يقدم 
                                                           

 .19، ص:  2009ابات ادلعاصر، الناحية النظرية"، دار ادليسرة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية غسان فالح ادلطارنة، "تدقيق احلس 16
 .12، ص  2004خالد أمُت عبد هللا، "علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية"، الطبعة الثانية ، دار وائل لنشر والتوزيع ، عمان،  17
 .12، 11ربقيق فعالية األداء الشامل للبنوك التجارية"، مرجع سبق ذكره، ص، ص: سفيان خنفر، "دور التدقيق اخلارجي يف  18
 .12ادلرجع نفسو، ص:  "علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية"، خالد أمُت عبد هللا،19
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كل بغض النظر عن نطاق الفحص وادلفردات اليت الرأي الفٍت احملايد عن مدى عدالة وصحة التقارير ادلالية ك
 .مشلتها اختباراتو

ولذلك يناسب ىذا التدقيق ادلنشآت الصغَتة وتلك اليت ال تعتمد على الرقابة الداخلية وىذا يعٍت أن ادلنشآت 
أو ضعف  الكبَتة عندما تعتمد على ىذا النوع من التدقيق فإن ذلك يتوقف على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية

 تو.الذي يعٍت توسع ادلدقق يف اختبار ىذا النظام 
 التدقيق اجلزئي:  

ىو التدقيق الذي يقتصر فيو عمل ادلدقق على بعض العمليات ادلعينة أي أن التدقيق يتضمن وضع قيود على 
دقيقها على سبيل النطاق ادلطلوب أو اجملال يراعي أن اجلملة اليت تعُت ادلدقق ىي اليت ربدد العمليات ادلطلوب ت

احلصر ويف ىذه احلالة تنحصر مسؤولية ادلدقق يف رلال أو نطاق أو حدود التدقيق ادلكلف بو ولذلك يتطلب 
( بُت حدود التدقيق  واذلدف منو، حىت يتمكن ادلدقق من التقرير عن ارتباطاألمر ىنا وجود اتفاق كتايب )رسالة 

 .االتفاقها كي ينسب إليو التقصَت يف القيام بشيء دل ينص عليو يف اخلطوات اليت اتبعت والنتائج اليت توصل إلي
 ومن أمثلة التدقيق اجلزئي ما يلي:

 ؛على تدقيق العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات االتفاق -
 ؛على تدقيق العمليات اآلجلة خالل فًتة معينة االتفاق -
 ؛على تدقيق عناصر قائمة ادلركز ادلارل فقط االتفاق -
  .20التزاماهتاعلى سداد  ادلنشأةعلى دراسة قدرة  فاقاالت -
 التدقيق من زاوية التوقيت: -

 :نوعُت إذل لتدقيق  تقسيم ديكن ادلعيار ىذا وفق
يعد التدقيق النهائي مناسبا للمنشآت الصغَتة وادلتوسطة احلجم وذلك ألن ادلدقق يبدأ عملو   :التدقيق النهائي

ات ويف ىذا ضمان لعدم حدوث أي تعديل للبيانات بعد تدقيقها، كما أنو بعد إقفال الدفاتر وترصيد احلساب
يؤدي إذل عدم حدوث ارتباك يف العمل داخل ادلنشأة وذلك لعدم تردد ادلدقق ومساعديو على ادلنشأة، باإلضافة 

 تالية:ال حتماالتاإلإذل أنو يؤدي إذل زبفيض احتماالت السهو من جانب القائمُت بعملية التدقيق النهائي 
 ؛تأخر النتائج -

                                                           
، 2013/2014وم ادلالية واحملاسبة، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، تومي نرمان، "دور التدقيق احملاسيب ومراجعة احلسابات يف ترشيد القرارات"، مذكرة شهادة ادلاسًت، زبصص العل 20

 .13ص: 
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 ؛حدوث ارتباك يف مكتب ادلدقق  -
 ؛عدم اكتشاف األخطاء والغش والتالعب -
 .عدم قيام ادلدقق بالفحص على ادلستوى ادلرغوب -

إذل قصر الفًتة الزمنية الالزمة للقيام بعملية التدقيق للحسابات وذلك ألن ادلدقق يلتزم  االحتماالتوترجع ىذه 
إبداء الرأي الفٍت احملايد يف مواعيد زلددة وفقا لقانون الشركات ونظام الشركة أو ما إذا  بإهناء عملية التدقيق و 

 21كانت تواريخ هناية السنة ادلالية للشركات واحدة أو متقاربة وكذلك نتيجة ضعف العمل يف مكتب ادلدقق.
 التدقيق ادلستمر: 

لى ادلنشأة من وقت آلخر أو على فًتات دورية أو  يعد التدقيق ادلستمر الذي يقوم فيو مدقق احلسابات بالًتدد ع
التدقيق ادلستمر التدقيق الذي يتم أوال  ترباسبية اليت سبت، ودبعٌت رخر يعغَت دورية للقيام بفحص العمليات احمل

ولذلك فإن ىذا النوع يعد مناسبا لشركات األموال وغَتىا من ادلنشآت اليت تقوم بعمل  بأول خالل السنة ادلالية
خم من العمليات حيث ربتاج إذل وقت طويل نسبيا لفحصها كما أهنا توفر للمدقق الوقت الكايف خالل ادلدة ض

شلا يساعد على التوسع يف عملية التدقيق وبالتارل تالقي أو تقليل فرص ارتكاب الغش والتالعب فضال عن ذلك 
وقت واحد، باإلضافة إذل ما تقدم فان  سرعة اكتشاف األخطاء ولذلك يطلق عليو التدقيق ادلانع وادلصحح يف

إتباعو يؤدي إذل القضاء على عيوب التدقيق النهائي وأمهها تأخر نتائج التدقيق وارتباك األعمال دبكتب ادلدقق، 
 وعلى الرغم من مزايا التدقيق ادلستمر إال أنو قد يربز بعض العيوب أمهها:

 ؛ارتباك العمل يف ادلنشأة زلل التدقيق -
 ؛غَت متصل أنو تدقيق -
 .توطيد العالقات اإلنسانية بُت ادلدقق وموظفي ادلنشأة -

ولكن ديكن معاجلة ىذه العيوب من خالل قيام ادلدقق بإعداد برنامج للتدقيق على أساس مواعيد وكذلك 
استخدام الرموز والعالمات للعمليات اليت مت تدقيقها، وكذلك ديكن للمدقق عمل مذكرات بأرصدة احلسابات 

مت تدقيقها، وما ىو جدير بالذكر أن كل من التدقيق النهائي وادلستمر ديكن للمدقق أو يؤديها على أساس اليت 
 .22تفصيلي أو اختياري

 

                                                           
 .14ص:  تومي نرمان، "دور التدقيق احملاسيب ومراجعة احلسابات يف ترشيد القرارات"، ادلرجع نفسو،  21
 .14ادلرجع نفسو، ص:  تومي نرمان، "دور التدقيق احملاسيب ومراجعة احلسابات يف ترشيد القرارات"، 22



  التدقيق المحاسبي والرقابة الجبائية                                                الفصل األول
 

12 
 

 من زاوية اذليئة اليت تقوم بعملية التدقيق: -
 :أساسيُت نوعُت إذل هبا القائم حيث من التدقيق عملية تقسيم ديكن

 التدقيق الداخلي: 
( على انو وظيفة تقييم مستقل تنشأ من داخل IIAخلي من طرف معهد ادلدققُت الداخليُت )يعرف التدقيق الدا

ادلؤسسة لفحص و تقييم كافة أنشطتها كخدمة للمنشأة هبدف مساعدة موظفي ادلؤسسة للقيام دبسؤولياهتم 
اإلرشادات و ادلعلومات جبدارة، حيث يقوم التدقيق الداخلي بتزويد اإلدارة بالتحليالت و التقييمات و النصائح و 

  .23ادلتعلقة باألنشطة اليت سبت مراجعتها، ويتضمن ىدف التدقيق الداخلي إجياد نظام رقابة كفؤ بتكلفة معقولة
شخص من داخل ادلؤسسة يقوم بعملية فحص للدفاتر والسجالت ومدى االلتزام  كما يقوم بعملية التدقيق

الدفاتر والسجالت، ويف ىذه احلالة يسمي ىذا التدقيق بالتدقيق  بادلعايَت احملاسبية خالل عملية التسجيل يف
الداخلي وىو يعترب من احدي أدوات الرقابة ويعترب أداة بيد اإلدارة كونو يتم التدقيق من قبل شخص يعترب موظف 

 ما يلي: يف ادلؤسسة وخيضع لسلطة اإلدارة، ومن واجبات التدقيق الداخلي فيما خيص تزويده لإلدارة بادلعلومات
 ؛دقة أنظمة الرقابة الداخلية -
 ؛الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام ادلؤسسة -
-

كيفية وكفاءة الطريقة اليت يعمل هبا النظام احملاسيب، وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات وادلركز  
 .24ادلارل

 التدقيق اخلارجي:
مدقق مستقل بغرض إبداء رأي مهٍت يف رلموعة القوائم ادلالية اليت زبص وحدة  ىو عملية منظمة، يقوم هبا

 .25اقتصادية معينة، مع توصيل النتائج إذل ادلستخدمُت من ذوي االىتمام
، بغية فحص البيانات والسجالت احملاسبية يتم بواسطة طرف من خارج ادلؤسسة التدقيق الذي كما يعرف كذلك

، من أجل إبداء رأي فٍت زلايد حول صحة وصدق ادلعلومات احملاسبية الرقابة الداخلية والوقوف على تقييم نظام
، وذلك إلعطائها ادلصداقية حىت تنال القبول العام والرضا لدى مستعملي ىذه ة عن النظام احملاسيب ادلولد ذلاالناذب

 . لضرائب، وىيئات أخرى(من األطراف اخلارجية )ادلسامهون، ادلستثمرين، البنوك، إدارة اادلعلومات 

                                                           
سواق، جامعة عبد احلميد بن باديس، ل صلاة، "تقييم أثر التدقيق الداخلي على فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية يف ظل نظم ادلعلومات احملاسبية"، رللة ادلالية و األمشال 23

 .166مستغازل،اجلزائر، ص: 
 .30، ص 2002ة، اإلسكندرية، زلمد مسَت الصبان، عبد الوىاب نصر علي، ادلراجعة اخلارجية، الدار اجلامعي 24
 .21، ص  2008بابنات عبد الرمحان ، ناصر دادي عدون، "التدقيق اإلداري وتأىيل ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة يف اجلزائر" ، دار احملمدي العامة،  25
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، ديكن القول أنو بوجود التدقيق الداخلي على مستوى ادلؤسسة فإن لتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيكربط بُت ا
، كما ديكن لو أن يعتمد مصداقية حساباهتا ونتائج أعماذلاذلك يعطي نوعا من الثقة للمدقق اخلارجي يف صحة و 

 .26الداخليعلى بعض إجراءات وأعمال التدقيق 
 بُت التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي. الفرقديثل  :(01)اجلدول رقم

 التدقيق اخلارجي التدقيق الداخلي البيان
 
 

 
 

 األىداف الرئيسية

خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن  -
نظام ادلعلومات احملاسيب فعال ويقدم 
معلومات سليمة ودقيقة لإلدارة، وسالمة 

الداخلية، وبالتارل اكتشاف  نظام الرقابة
األخطاء واالضلرافات عن السياسات 

 ادلوضوعة والعمل على احلد منها
تقييم أنشطة ادلؤسسة وتقدصل احللول  -

 ادلناسبة.

خدمة ادلسامهُت وادلالك عن طريق إبداء  -
الرأي يف مدى سالمة وصدق سبثيل 

ا اإلدارة عن نتائج القوائم ادلالية اليت تعدى
 كز ادلارلر وادلاألعمال 

اكتشاف األخطاء والغش يف حدود ما  -
 تتأثر بو التقارير والقوائم النهائية

ادلصادقة على صحة ومصداقية  -
ادلعلومات احملاسبية الواردة بالقوائم ادلالية 

 اخلتامية للمؤسسة.
نوعية من يقوم 

 بالتدقيق
شخص موظف داخل اذليكل  -

التنظيمي للمشروع يعُت من طرف 
 ارة.اإلد

شخص مهٍت مستقل من خارج  -
 ادلشروع يعُت من طرف ادلسامهُت

يتمتع باستقالل جزئي عن بعض  - درجة االستقالل
اإلدارات لكنو يدعم رغبات وحاجيات 

 اإلدارة األخرى.

يتمتع باستقالل كامل عن اإلدارة يف  -
 عملية الفحص والتقييم وإبداء الرأي.

ومستويات اإلدارة  مسؤول أمام اإلدارة - ادلسؤولية
العليا اليت تستلم منو تقرير بنتائج الفحص 

 والدراسة.

مسؤول أمام ادلالك وادلسامهُت ويقدم  -
تقريره عن نتائج الفحص الذي يبدي فيو 

 رأيو عن القوائم ادلالية.
                                                           

ائر"، مذكرة ماجستَت، زبصص علوم ذبارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، زلمد أمُت مازون، "التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايَت الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلز  26
 .15، ص: 2010/2011، 3جامعة اجلزائر 
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ربدد اإلدارة نطاق عمل ادلدقق  - نطاق العمل
الداخلي حسب ادلسؤوليات اليت تقدم 

 إليو.

دبقتضى أمر التعيُت والعرف حيدد  -
السائد، معايَت التدقيق ادلتعارف عليها 

 ونصوص القوانُت ادلنظمة ذلا.
يتم الفحص على مدار السنة بصفة  - توقيت األداء

 مستمرة.
غالبا ما يتم الفحص مرة واحدة يف  -

هناية السنة ادلالية أو على فًتات منقطعة 
 أحيانا

 .43، ص: 2003مسعود صديقي، ادلراجعة وتدقيق احلسابات، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ادلصدر: زلمد التهامي طواىر ،

 
 االختبارات حجم فحص مدى حيث من -
  :مها نوعُت إذل االختبارات حجم وفق التدقيق ينقسم

 (:التفصيلي) الشامل التدقيق
 السنة خالل سبت اليت واألعمال اتوادلستند والدفاتر القيود كافة التدقيق عملية تشمل أن بو ادلقصود

 ىذا استخدام سيؤدي الكبَتة ادلؤسسات حالة يف بينما احلجم، صغَتة ادلؤسسات يف النوع ىذا ادلالية،يصلح
 .والتكلفة الوقت عاملي مع وتعارضها التدقيق عملية أعباء زيادة إذل التدقيق

 : االختباري التدقيق 
 من ادلدقق ينتقيها عينة فحص أساس على ويرتكز الكربى ادلؤسسات ظهور مع التدقيق من النوع ىذا ظهر 

 الدفاتر يف كثَتة أخطاء توفر حالة ويف بادلؤسسة اخلاصة وادلستندات واحلسابات والسجالت الدفاتر رلموع
 .27العينة حجم توسيع ادلدقق على وجب والسجالت

 اسيبالتدقيق احمل مراحل: لثالفرع الثا
اسيب عملية منتظمة تتم خالذلا مخسة مراحل متتابعة بشكل منطقيا، وربتوي كل مرحلة على التدقيق احمل ديع    

 رلموعة من اخلطوات يتبعها ادلدقق يف أداء واجبو، وىي على النحو التارل:
 
 

                                                           
م التسيَت، زبصص االقتصادية وعلو فاتح غالب، "تطور دور وظيفة التدقيق يف رلال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايَت التنمية ادلستددلة"، مذكرة ماجستَت، معهد العلوم   27

 .58، ص:2011 /2010إدارة األعمال اإلسًتاتيجية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 ادلرحلة األوىل: مرحلة اإلجراءات األولية
ية ادلطلوب تدقيقها، وذلك حىت يكون يف ظل الظروف ادلثلى أن يتصل العميل بادلدقق قبل هناية السنة ادلال

للمدقق الوقت الكايف لقبول ىذه ادلهمة أم ال، فضال عن زبطيط العملية بشكل مناسب األمر الذي يسمح بإسبام 
 ادلهمة بطريقة أكثر كفاءة، أما أىم اخلطوات ادلتبعة صلد: 

 و التأكد من عزلو؛ االتصال بادلدقق السابق يف حالة وجوده دلعرفة أسباب رفض ذبديد وكالتو -
 التعليمات اليت جيب عليو االلتزام هبا لعدم سللفتها؛مة التعيُت وربديد رلال العمل و التأكد من سال -
ادلعرفة الشاملة للعميل زلل التدقيق حىت يتمكن من وضع اخلطة ادلالئمة اليت ترضي نزعتو ادلهنية  -

 إجراء مقابالت؛ ،، القيام بزيارات ميدانيةباالستعمال عدة فنيات كاإلطالع على الوثائق وادلستندات
 .28ربديد أىداف عملية التدقيق وذلك انطالقا من إدلامو بادلعلومات الشاملة عن ادلؤسسة زلل التدقيق -

  سة وتقييم نظام الرقابة الداخليةادلرحلة الثانية : درا
طار يتأكد ادلدقق من قانونية تتضمن ىذه ادلرحلة عملية فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلي، ويف ىذا اإل

العمليات ادلتعلقة دبسك الدفاتر احملاسبية ادلالية اإلجبارية مثل: دفًت اليومية، سجل مداوالت رللس اإلدارة .... 
 استقالليةطرق التقييم،  كاستمراريةادلؤسسة دببادئ احملاسبة ادلعمول هبا   التزام، وعليو أن يتأكد كذلك من اخل

 ، وبالتارل فإن ىذه ادلرحلة ستمكن ادلدقق من: اخلالنشاط، التكلفة التارخيية....  ريةاستمراالدورات، 
التعرف على النظام ادلصمم للرقابة الداخلية من الناحية النظرية بدراسة الضوابط الرقابية ادلوضوعية  -

 ؛دليل اإلجراءات واذليكل التنظيميباإلطالع على خرائط التدقيق و 
دقة اإلجراءات ادلوضوعة وادلستخدمة بادلقارنة دبا جيب أن تكون عليو تلك ربديد مدى مالئمة و  -

 ؛اإلجراءات
ربديد الكيفية اليت يعمل هبا النظام فعال، ألن النظام قد يكون سليم نظريا ولكن غَت مطبق بنفس  -

 الكيفية يف الواقع.  
وتًتجم ىذه اخلطة يف شكل برنامج  من ىذه اخلطوات يقوم ادلدقق برسم اخلطة اليت سينتهجها، االنتهاءبعد 

مكتوب يتضمن األىداف الواجب ربقيقها واخلطوات اليت ستتبع والوقت احملدد إلهناء كل خطوة وتوقيع الشخص 

                                                           
ادلعلومات احملاسبية، مذكرة ماسًت أكادديي" ، زبصص تدقيق ومراقبة التسيَت، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  يعقوب سادلو، "أثر التدقيق احملاسيب على جودة  28

 .4، ص: 2015/2016َت، التسي
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ادلسؤول عن تنفيذىا، وحيرص ادلدقق يف ىذا اإلطار على عملية اإلشراف وتوجيو ادلساعدين ضلو ربقيق األىداف 
 ات الضرورية، وعلى ذلك يتوجب على ادلدقق مراعاة:والتحقق من معرفتهم باإلجراء

 ؛حسن اختيار فريق العمل للقيام بادلهمة -
 ؛إرشاد ادلساعدين واطالعهم على كافة ادلعلومات اليت مت احلصول عليها أثناء التعاقد -
 حل ما قد ينشأ من اختالفات يف وجهات النظر بُت أعضاء الفريق.  -

 ساباتادلرحلة الثالثة: مرحلة فحص احل 
يف ىذه ادلرحلة قد تتسع أو تضيق األشغال فيها حبسب النتائج اليت توصل إليها ادلراجع يف ادلرحلتُت السابقتُت، 
وعلى ادلراجع يف ىذه ادلرحلة مراجعة عناصر ادليزانية وعناصر جدول حسابات النتائج وباقي القوائم، وذلك 

النهج الذي يراه مناسبا لذلك، والذي ديكنو من بناء  وإتباع باستعمال تقنيات إحصائية وربديد العينة بشكل دقيق
رأي زلايد مستقل حول شرعية وصدق احلسابات مدعم بأدلة إثبات من خالل التقرير النهائي دلهمة التدقيق 

  .29والذي يتضمن نتائج ادلراجعة، ألن عدم سبثيل ىاتو العينات

 معايري التدقيق احملاسيبفروض و : الثالثادلطلب 
 التحليل، عملية تسبق اليت األفكار قوامها على تبٌت افًتاضات رلموعة أساس على عملية التدقيق احملاسيب قومت

 على للحكم وسيلة وتعترب الوظيفة، ىذه هبا سبارس اليت الكيفية ربكم ادلعايَت من رلموعة من بدورىا زبلو وال
 .للمدقق  ادلهٍت األداء مستوى

 قيق احملاسيبمعايري التد :ولالفرع األ
تساعد  يقصد دبعايَت التدقيق ادلقاييس أو اإلرشادات أو القواعد اليت يسًتشد هبا ادلدقق يف تقييم عملو حيث    

عليها ىي  مدقق احلسابات يف الوفاء دبسئوليتو ادلهنية عند تدقيق القوائم ادلالية، حيث أن معايَت التدقيق ادلتعارف
وتنفيذ أعمال  قق احلسابات، ووفائو دبسئولياتو ادلهنية، يف قبول التكليف وزبطيطمستويات مهنية لضمان التزام مد

ادلهنية ادلطلوبة مثل  عاة مدقق احلسابات للصفاتار بكفاءة، وتشمل ىذه ادلعايَت م التقرير وعرضو وإعدادالتدقيق 
ادلقبولة قبوال عاما اليت أصدرىا رلمع تتكون معايَت التدقيق  الكفاءة ادلهنية، واالستقالل ومتطلبات التقرير واألدلة 

معايَت مقسمة إذل ثالثة رلموعات ىي: ادلعايَت العامة، ومعايَت العمل  احملاسبُت القانونُت األمريكي من عشرة
     ادليداشل، ومعايَت التقرير، واليت ديكن توضيحها يف الشكل التارل:

                                                           
نسبة لألطراف ادلعنية "، رللة االقتصاد وادلالية، كلية زوىري جليلة، "أمهية التدقيق يف دعم مصداقية ادلعلومة ادلالية بُت النظرية والتطبيق دراسة استبيانية لواقع التدقيق يف اجلزائر بال 29

 .39، ص: 2017، 03، اجمللد 02لعباس، اجلزائر، العدد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة سيدي ب
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 .عليها ادلتعارف التدقيق معايري  :(1-1الشكل رقم)
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، "التدقيق اإلداري وتأىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة"ادلصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على بابنات عبد الرمحان، ناصر دادي عدون، 

 . 20 :، صمرجع سبق ذكره

  ادلعايري العامة أو الشخصية:
ابلة معايَت العمل ادليداشل ومعايَت التدقيق، كما أهنا وتوصف ىذه اجملموعة من ادلعايَت بأهنا عامة لكوهنا تعد كمق

توصف بأهنا شخصية ألهنا ربتوي على الصفات الشخصية دلدققي احلسابات اخلارجي.  وتتكون ادلعايَت العامة أو 
 الشخصية من ثالث عناصر ىي:

يفتهم  ليا ديكنهم من أداء وظإن عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص مؤىلُت علميا وعم -
 ُت؛قكمدق

 ؛يف أي عمل يوكل للمدقق للقيام بو -احلياد-جيب اإلستقالل -

 معايري التدقيق

 معايري إعداد التقرير معايري العمل ادليداين ادلعايري العامة

مػايير التأهيل الػلمي  -

 والػملي؛

مػيار الاستقاللية) الحياد(  -

 ؛ 

مػيار إلالتزام بقواغد  -

 القاهون املنهي؛

 مػيار النزاهة واملوضوغية. -

 مػيار التخطيط السليم؛ -

تقييم الدقيق مػيار ال -

 لنظام الرقابة الداخلية؛

 مػيار كفاية ألادلة. -

مػيار التوضيح في القوائم  -

 املالية؛

 ؤسسة في إثباعمػيار ثبات امل -

 املبادئ املحاسبية؛

مػيار مدى إفصاح القوائم  -

 املالية؛

 بشكل كافي غن البياهات املالية؛

 .مػيار التحلي بحفظ السر املنهي -

 الرأي. مػيار ابدأ -
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  .30جيب أن يبذل ادلدقق العناية ادلهنية ادلالئمة ويلتزم بقواعد السلوك ادلهٍت عند إعداد التقرير -
 معيار األداء ادلهين أو العمل ادليداين: 

التدقيق اليت ربكم طبيعة ومدى القرائن الواجب ترتبط ىذه ادلعايَت بتنفيذ عملية التدقيق، وسبثل مبادئ 
استخدام ىذه  نمألىداف العريضة الواجب ربقيقها احلصول عليها بواسطة إجراءات التدقيق وادلرتبطة با

 اإلجراءات وتشمل ىذه ادلعايَت على ثالث وىي: 
 ؛وجيب أن يكون العمل سلططا بدقة وأن يكون ىناك إشراف مالئم من ادلدقق على مساعدي -
 ازباذجيب القيام بدراسة سليمة وتقييم دقيق لنظام الرقابة الداخلية ادلطبق فعال داخل ادلنشأة حىت ديكن  -

 ؛عتماد عليواليت نتوصل إليها كأساس ديكن اال النتائج
وذلك لتكون ىذه القرائن  واالستقصاءاحلصول على قرائن كافية ومالئمة نتيجة لعملية الفحص وادلالئمة  -

 . 31ما يرتكز عليو ادلدقق عند التعبَت عن رأيوأساسا سلي
 معايري إعداد التقرير:

وىي رلموعة من ادلقاييس ادلتعلقة بإعداد التقرير النهائي وشروط إعداده لكونو ىو ادلنتج ادلادي األساسي 
وسلتصرا لعملية التدقيق، فيمثل ادلعلومات ادلبلغة من ادلدقق ألغلب ادلستخدمُت، الذي جيب أن يكون واضحا 

 باإلضافة إذل كونو متطابقا مع النموذج الذي يتبع عادة مهنة التدقيق.
 كما أصدرت اذليئات ادلختصة يف التدقيق أربعة معايَت ربكم إعداد التقرير وىي بإجياز:

 ؛جيب أن يبُت التقرير ما إذا مت إعداد القوائم ادلالية وفقا للمبادئ احملاسبية ادلتعارف عليها -
 ؛ت والتجانس واالستمرارية يف تطبيق ادلبادئ احملاسبية من أجل قابلية ادلقارنة للفًتاتوجود الثبا -
 ؛كفاية ادلعلومات ما دل يفيد خالف ذلكت القوائم ادلالية ليبُت مدى  اإلفصاح الكايف لكل بيانا -
  .32يتضمن التقرير رأي ادلدقق بشكل زلايد ويف حالة عدم إبداء الرأي جيب ذكر األسباب -

 
 
 
 

                                                           
 .22، ص2015أمحد قايد نور الدين، "التدقيق احملاسيب وفقا للمعايَت الدولية"، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوذل،  30
 .26سو، ص: قايد نور الدين، "التدقيق احملاسيب وفقا للمعايَت الدولية"، ادلرجع نف أمحد 31
 .215، 214، ص، ص: 2009غسان فالح ادلطارنة، "تدقيق احلسابات ادلعاصر الناحية النظرية "، دار ادلسَتة، عمان، األردن، الطبعة الثانية،  32
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 فروض التدقيق احملاسيب: الثاينالفرع 
سبثل فروض أي رلال للمعرفة نقطة بداية ألي تفكَت منظم بغية التوصل إرل نتائج تساىم يف وضع إطار  

عام للنظرية اليت ربكم ىذا اجملال. ومن مث فإن إجياد فروض للتدقيق عملية ضرورية حلل مشاكل التدقيق والتوصل 
نظرية شاملة لو، ولذلك فإن وضع رلموعة من الفروض اليت تأخذ يف االعتبار طبيعة  إرل نتائج تساعد يف إجياد

التدقيق ونوعية ادلشاكل اليت يتعامل معها، ىو دبثابة إجياد رلموعة من الفروض التجريبية اليت جيب أن زبضع 
 .33للدراسة االنتقادية حىت ديكن أن تلقي القبول العام من ادلهنة

ض بأنو قاعدة ربظي بقبول عام، وتعرب عن التطبيق العملي، وتستخدم يف حل الفر  Kohlerويعرف  
 .34نوع معُت من ادلشاكل أو ترشيد السلوك

، تبٌت على أساسها األفكار يف إطار عملية وض بأهنا عبارة عن معتقدات مسبقةكما ديكن أن تعرف الفر 
 ليت تستند عليها عملية التدقيق يف اآليت:وديكن تلخيص أىم الفروض ا .35التحليل حىت تكون شلنهجة و مبسطة

 فرض استقالل ادلدقق:
الواجب األساسي دلدقق احلسابات ىو إبداء الرأي يف القوائم ادلالية وأهنا سبثل بصورة صادقة وعادلة الوضع ادلارل 

لتدقيق حبيادية احلقيقي للمؤسسة وتقدصل تقريره دلستخدمي تلك القوائم. ودبا أن عمل ادلدقق ىو القيام بعملية ا
)القائمُت بتجهيز  تعارض بُت عمل ادلدقق واإلدارة واستقاللية وإبداء الرأي دون ربيز يعٍت ذلك عدم وجود

ادلعلومات ادلالية(، ولكن ال يعٍت أن يكون عدم وجود التعارض دائم أو حتمي ألنو ردبا يكون ىناك تعارض بُت 
قق طرفا ت ذات األمهية للمدقق. يف النهاية جيب أن يكون ادلدمصلحة كل طرف كأن زبفي اإلدارة بعض ادلعلوما

 ادلؤسسة واإلدارة. ويعتمد فرض استقالل ادلدقق علي نوعُت أساسيُت من ادلقومات مها: زلايدا بالنسبة ألصحاب  
 وىي اليت تتعلق بشخص ادلدقق وتكوينو العلمي واخللقي وخربتو العملية. ادلقومات الذاتية: 

 وىي ما تتضمنو التشريعات وما تصدره اذليئات ادلهنية من أحكام وقواعد وضمانات. وووعية:ادلقومات ادل
ويظهر ىذا الفرض حق ادلدقق يف االطالع علي الدفاتر والسجالت وادلستندات وطلب البيانات من إدارة 

 .36ادلؤسسة اليت يقوم بالتقرير عن أحداثها، وحقو يف إبداء الرأي ادلعارض يف تقريره
 

                                                           
 .26، ص:  2007حامت زلمد الشيشيٍت، أساسيات ادلراجعة، ادلكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ادلنصورة، مصر، الطبعة األورل  33
 .20، ص: 2000أمحد حلمي مجعة، "ادلدخل احلديث لتدقيق احلسابات"، دار صفاء األردن، الطبعة األوذل،  34
 .25، ص: 2004عبد الفتاح الصحن ورخرون، "أسس ادلراجعة األسس العلمية والعملية "، الدار اجلامعية ، مصر،  35
 .27 ص ره،ذك سبق مرجع احلديث"، التدقيق إرل "ادلدخل مجعة، حلمي أمحد 36
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 فرض إمكانية فحص ادلعلومات والقوائم ادلالية:
اإلدارة، ألنو يف حالة عدم  يعٍت أنو جيب أن يكون ىناك إمكانية لفحص البيانات وادلعلومات ادلالية ادلعدة من قبل

ادلدقق من فحص القوائم ادلالية فإنو  إمكانية فحصها فإنو ال يكون ىناك ضرورة لوجود التدقيق. وحىت يتمكن
 مثل: يتوافر يف ىذه القوائم )ادلعلومات( رلموعة من ادلعايَت جيب أن
وتفي باحتياجاهتم  جيب أن تكون ادلعلومات احملاسبية ادلعدة وادلقدمة للمدقق مالئمة دلستخدميها ادلالئمة:

 ومرتبطة بالفًتة ادلالية اخلاصة هبا.
أن تعكس احلقائق  ربيز ألي طرف، دبعٌت ادلالية دون أن يتم إعداد ادلعلومات والبيانات البعد عن التحيز:

 ادلوجودة.
تكون مفيدة لألطراف  أن تكون ادلعلومات ادلالية قابلة للقياس الكمي والتعبَت عنها رقميا حىت القياس الكمي:

 ذوي العالقة.
قيام إذا ما مت ال أن تكون ادلعلومات ادلالية قابلة للفحص وأن يتم الوصول لنفس النتائج القابلية للفحص:

 بالفحص من قبل أكثر من شخص.
مصاحلهم مع مصاحل معدي  وتنبع أمهية ىذا ادلعيار من ابتعاد مستخدمي ادلعلومات عن مصدر إعدادىا، وتعارض

ادلعلومات وبُت مصدر إعدادىا، ازدادت  تلك ادلعلومات. وديكن القول بأنو كلما زادت ادلسافة بُت مستخدمي
 37. بينهما وبُت معدي ىذه ادلعلومات ال بالنسبة للتعارض يف ادلصاحلأمهية ىذا ادلعيار، وكذلك احل

 فرض توافر نظام كاف للرقابة الداخلية: 
فرض توافر نظام كاف للرقابة  ICS -4إذل نظام يتضمن رلموعة عمليات  ICSتشَت الرقابة الداخلية 

تها اإلدارة ضمانا حلسن سَت العمل يف ادلنشأة الداخلية: تشَت الرقابة الداخلية مراقبة سلتلفة إدارية وزلاسبية وضع
 وتشمل الرقابة الداخلية ما يلي:

وىدفها ربقيق أعلى كفاية إنتاجية وإدارية شلكنة وضمان تنفيذ السياسات اإلدارية وفقا للخطة  رقابة إدارية:
 .التدريب( -التقارير -دراسة الوقت -التكاليف ادلعيارية -ووسائلها )ادلوازنات

عليها من وسائلها  االعتماددقة البيانات احملاسبية ادلسجلة بالدفاتر ودرجة  اختبارىدفها  زلاسبية:رقابة 
 النظام ادلستندي(. ،التدقيق الداخلي ،ادلصادقات ،اجلرد ادلستمر ،)حسابات ادلراقبة

                                                           
 .49يعقوب ولد الشيخ زلمد ولد أمحد يورة، "التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسات العمومية دراسة مقارنة"، مرجع سبق ذكره، ص:  37
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وسائلها ومن  استعمالأو ضياع أو سرقة أو سوء  اختالسىدفو محاية أصول ادلنشأة من أي  وبط داخلي:
 .38ربديد االختصاصات وادلسؤوليات(  ،)تقسيم العمل

 فرض ثبات حقائق ادلاوي يف ادلستقبل ما مل يظهر تغيري يف الظروف: 
وىو أن يفًتض ادلدقق ثبات اإلدارة يف مبادئها إذا ما ثبت من خالل خرباتو السابقة يف ادلؤسسة أن اإلدارة رشيدة 

أن اإلدارة سبيل إرل عملية التالعب أو إضعاف نظام الرقابة فإنو من ادلفًتض  يف تصرفاهتا. أما إذا اتضح للمدقق
 أن يكون حريص يف الفًتات ادلستقبلية.

 فرض خلو القوائم ادلالية ادلقدمة للفحص من األخطاء غري العادية أو التالعب: 
دمة لو خالية من األخطاء غَت العادية يقوم مدقق احلسابات بعملية التدقيق بافًتاض أن قوائم ادلعلومات ادلالية ادلق

أو التالعب ويف حالة عدم ثبات ىذا الفرض فإن عمل ادلدقق يصبح تفصيلي لكافة البيانات وليس اختباري كما 
ىو مفًتض، حيث أن وجود ىذه األخطاء أو التالعب يتطلب من ادلدقق الفحص التفصيلي لكافة الدفاتر 

 خطاء.والسجالت حىت يتأكد من عدم وجود أ
 :الفرض يف أن تقرير ادلدقق يعترب فرض الصدق يف زلتويات التقرير: ويفسر ىذا

األساس عند توزيع األرباح أو قبول اإلقرار الضرييب، كما أن عبء اإلثبات يقع علي ادلدقق وال يستطيع نقلو إرل 
ب ادلصاحل يف ادلؤسسة أصحا اإلدارة، وينشأ فرض الصدق من حقيقة وضع ادلدقق باعتباره زلل ثقة مجيع األطراف

. وىو أمهية وجود الصدق يف زلتويات التقرير الذي يعده مدقق احلسابات بعد االنتهاء من عملية أو خارجها
 التدقيق ويقدم للجهة اليت قامت بتعيينو.
 ويتطلب ذلك من ادلدقق أن يتحقق من:

 ؛امائ احملاسبية ادلقبولة قبوال عتطبيق ادلؤسسة زلل التدقيق للمباد -
 ؛قارير ادلالية ىي معلومات مالئمةأن ادلعلومات ادلوجود يف الت -
 ؛طبيعة نشاط ادلؤسسة زلل التدقيق أن ادلبادئ احملاسبية ادلطبقة يف ادلؤسسة تالئم -
 .39أن ادلبادئ احملاسبية مت تطبيقها من قبل ادلؤسسة بثبات -

 
 

                                                           
التجارية وعلوم التسيَت، جامعة دية و عواج ىدى، "دور التدقيق احملاسيب يف ربسُت جودة القوائم ادلالية"، مذكرة ماسًت أكادديي، زبصص زلاسبة و تدقيق، كلية العلوم االقتصا 38

 .21، ص:2015/ 2014ادلسيلة، 
 .51 -50يعقوب ولد الشيخ زلمد ولد أمحد يورة، التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسات العمومية دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص، ص:  39
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  : الرقابة اجلبائيةيناادلبحث الث
ومداخلهم احلقيقية  زائري احلرية للمكلفُت بالضريبة لتقدصل تصرحياهتم بشكل يتوافقيعطي النظام اجلبائي اجل

ربوي ويف أغلب األحيان على  من تلقاء أنفسهم، مث تقوم اإلدارة اجلبائية دبراقبة وتدقيق تلك التصرحيات لكوهنا
 اجلبائية. أخطاء مرتكبة سواء عن قصد أو غَت قصد بغية التهرب من دفع واجباهتم

  األول:  ماىية الرقابة اجلبائيةادلطلب 
أدية تعترب الرقابة اجلبائية وسيلة لإلدارة الضريبية لتطبيق مبدأ ادلساواة بُت مجيع ادلكلفُت وذلك من خالل ت

 عدم انتهاك احلقوق ادلمنوحة ذلم من جهة ثانية.واجباهتم الضريبية من جهة و 
 الفرع األول: مفهوم الرقابة اجلبائية

 الرقابة اجلبائية من أوجو الرقابة بصفة عامة، حيث توجد تعاريف سلتلفة نذكر منها:تعترب 
الرقابة اجلبائية: "ىي الوسيلة اليت سبكن اإلدارة اجلبائية من التحقق بأن ادلكلفُت  Claude Laurentحسب 

 .40ملتزمُت يف أداء واجباهتم اجلبائية، وتصحيح األخطاء ادلالحظة"
من قبل السلطات الضريبية لإلعالن ادلشًتك من قبل  على أهنا مراجعة عامة وحامسة أيضا هاكن تعريفي

ربديد احلاالت ادلتوقعة للمخالفات اليت ديكنهم  مع دافعي الضرائب للتأكد من أهنا منتظمة وصادقة وكاملة
 .41الضرائب اكتشافها على

ألىداف قد ربققت وان اخلطط قد وضعت تعترب الرقابة الوظيفة األساسية لقياس األداء والتأكد من أن ا 
فالرقابة احلقيقية تلك الرقابة اليت تستطيع أن تنسق األحداث فتعمل على التنبيو  موضع التنفيذ بالطرق الصحيحة،

 على االضلرافات قبل وقوعها،وقد قدمت عدة تعاريف للرقابة اجلبائية واليت من أمهها:
ن العمليات غايتها تتمثل يف مراقبة التصرحيات اجلبائية ادلقدمة من ادلكلفُت الرقابة اجلبائية بأهنا:" رلموعة متعرف 

 42.بالضريبة ومقارنتها باحملاسبة"

                                                           
40 Claude Laurent, Contrôle fiscale la vérification personnelle, Bayausaine, France, 1995, p: 13. 
41 AMIRAT Lamia, HAMMOUCHE Ouarda, " Le contrôle fiscal : Techniques et procédures illustration par un 
cas pratique au sein de la direction des impôts de wilaya de Bejaia", Mémoire de  Master en finance et comptabilité, 
Option: Comptabilité, Contrôle, Audit, Faculté des sciences économiques, Commerciales et des sciences de 
gestion, Université Abderrahmane MIRA  Bejaïa, 2016, p: 04. 
 

 .13، ص:2011بن عمارة منصور، إجراءات الرقابة احملاسبية واجلبائية، دار ىومة، اجلزائر، الطبعة األوذل،   42
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كذلك الرقابة اجلبائية ىي رلموعة من اإلجراءات والتقنيات اليت تستعملها اإلدارة اجلبائية للتأكد من 
الل اعتمادىا على حق الرقابة  والتحقيق دبوجب مصداقية البيانات والتصرحيات ادلكتتبة من طرف ادلكلف من خ

 .43القانون
وتعرف أيضا بأهنا نظام البحث والتقصي ادلوضوعي الظواىر ادلتعلقة بالعمليات احلقيقية اليت تتضمنها 
اإلقرارات الضريبية اليت يقدمها ادلمول هبدف  التأكد من صدق سبثيل بيانات اإلقرارات لنتيجة تلك العمليات وفقا 

 .44تطلبات احملاسبة الضريبيةدل
 أسباب القيام بالرقابة اجلبائية: ثاينالفرع ال

 ىناك سببُت رئيسيُت للقيام بالرقابة اجلبائية ومها:
 الرقابة اجلبائية كوسيلة دلتابعة التصرحيات اجلبائية:

فرض  سو أسستعد الرقابة اجلبائية وسيلة ىامة دلتابعة النظام التصرحيي، ألن ادلكلف ىو من حيدد بنف
التصرحيات ادلكتتبة  الضريبة ويصرح هبا لإلدارة اجلبائية، وعن طريق الرقابة اجلبائية يتم التأكد من صحة ىذه

  وضمان مصداقيتها وصحتها، كما تسمح أيضا بتجسيد مبدأ العدالة الضريبية.
 : الرقابة اجلبائية كوسيلة دلكافحة التهرب الضرييب

الطرق  بعض ادلكلفُت بالضريبة إذل التهرب أو زبفيض العبء الضرييب بشىتنظرا ألسباب متعددة يلجأ 
أولويات  واألساليب الشرعية والغَت شرعية، لذلك فإن عمليات مكافحة ىذه ادلمارسات التدليسية يعترب من

على  متعددةو  وذلك عن طريق تقنيات سلتلفة ،اإلدارة اجلبائية واليت سبتلك سلطات وصالحيات واسعة سبارسها
  .45التهرب الضرييب واليت من بينها الرقابة اجلبائية اليت تعد األداة الضرورية دلكافحة ،سلتلف أصناف ادلكلفُت

 مبادئ الرقابة اجلبائية :الثالفرع الث

إن أساليب الرقابة اجلبائية مهما كانت تتميز بالصرامة من جهة والردع من جهة أخرى، تبقى يف أمس 
بادئ وأطر أساسية اليت ديكن من خالذلا أن تكون الضوابط اجلبائية ذات فعالية يف ادليدان، احلاجة إذل إرساء م

                                                           
، ص: 2015أكتوبر،  29-28قادلة، يومي  45ماي  8أكلي، فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل نظام معلومايت جبائي، ادللتقى الوطٍت حول الرقابة اجلبائية يف اجلزائر، جامعة  نعيمة  43
4. 

د) مع دراسة مقارنة بالفكر اإلسالمي("، أطروحة دكتوراه يف احملاسبة، طو خَتي طو إبراىيم، "إطار مقًتح دلؤشرات جودة الفحص الضرييب يف ضوء التشريع الضرييب ادلصري اجلدي  44
 .03، ص:2012غَت منشورة، كلية التجارة، جامعة األزىر، مصر، 

 .167، 166الثاشل، ص، ص: لعدد مراد كواشي، مجعة شرقي، "مسار التحقيق احملاسيب يف إطار الرقابة اجلبائية"، رللة األفاق للدراسات االقتصادية، جامعة أم البواقي، ا  45
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وذلك من خالل العمل على تغيَت اجلباية وتوعية ادلكلفُت بالشكل الذي يغَت ذىنياهتم، وديكن تصنيف ىذه 
 ادلبادئ إذل ما يلي:

 إقامة نظام جبائي زلكم:  

نصوصو إذل تشجيع الغش الضرييب، وعليو فإن تعديل النظام اجلبائي  غموض النظام اجلبائي وتعقد يؤدي
وربسُت جهازه اإلداري يعد من ادلبادئ اذلامة اليت تعمل على احلد من ىذه الظاىرة، ذلذا فمعظم التشريعات 

ة هتدف إذل إرساء ىيكل ضرييب زلكم يتماشى وربقيق العدالة االجتماعية عن طريق صياغة التشريعات اجلبائي
 صياغة تتسم بالبساطة واالستقرار وادلرونة ومن مث البد من:

 تبسيط النظام اجلبائي؛ -
 .46عدالة النظام اجلبائي -
 :بالضريبة ادلكلف لدى اجلبائي احلس إرساء

اإلدارة يد ادلساعدة للمكلفُت وادلؤسسات يف ربديد الوعاء اخلاضع للجباية،  صلتقد خالل من ذلك ويتم
يات إعالمية تتضمن مستجدات وتغيَتات التشريع اجلبائي وشرح اإلجراءات اجلبائية  ووضع ربت تصرفهم مطو 

كمواقيت التصريح والدفع، وكيفيات ملئ سلتلف الوثائق وأساليب الطعن وطرق ادلنازعات، إضافة إذل الوثائق 
إلعالمية واليت نوجز وادلستندات الالزمة إلجراء التحقيق وادلراقبة، وذلك من خالل انتهاج مجلة من السياسات ا

 أىم عناصرىا فيما يلي:

 إعالم ادلكلف بالضريبة؛ -
 ربسُت العالقة بُت ادلكلف واإلدارة. -

 ترقية اإلدارة اجلبائية:
إن التشريعات واإلجراءات ادلتبعة لتحصيل ادلوارد العامة ال ربقق ذلا الفعالية احلقيقية إن دل تكن اإلدارة التنفيذية 

اجلبائية على مستوى مقبول من الكفاءة والفعالية والتنظيم، لذلك يرجع فقهاء اجلباية مشكلة  وادلتمثلة يف اإلدارة
الغش والتهرب الضرييب إذل عدم فعالية النظام اجلبائي واليت تستلزم وجود ىيكل إداري منظم وعصري بعيدا عن  

                                                           
سيَت، ادلركز اجلامعي حيي فارس ادلدية، اجلزائر، العثماشل مصطفى، "نظام ادلعلومات ودوره يف تفعيل الرقابة اجلبائية"، مذكرة ادلاجستَت، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت  46

 .109، ص: 2008
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دي إذل ربسُت وترقية اجلهاز كل مالمح التخلف واإلمهال، ومن مث والبد من القيام بإصالحات وتعديالت تؤ 
    47اإلداري، ولكي يتحقق ذلك على أحسن وجو وجب تزويد اإلدارة بكل الوسائل ادلادية والبشرية.

 وأىداف الرقابة اجلبائية.أشكال ادلطلب الثاين: 
 ورىاد خالل من التهرب زلل األموال اسًتجاع إلعادة مالئمة األكثر ةيالردع لةيالوس ةياجلبائ الرقابة تعد

 صحة يف التثبت على اجلبائية الرقابة تعملكما   ادلؤسسة، عمل مييتق عرب ادلختلفة األىداف قيربق يف الفعال
 دل بالضريبة ادلكلف أن من خاصة للتأكد ادلتتبعة، الضرائب احتساب وطريقة ادلطبقة النسب مع ادلودعة التقارير
 اإلقرارات فحص عملية وزبتلف بو، اخلاصة لوماتادلع بعض ذكر عن يسهو دل وانو ظاىرية، أخطاء يرتكب

 .خارجية ورقابة داخلية رقابة إذل تصنيفها ديكن وعليو اجلبائية، الرقابة أشكال باختالف
   أىداف الرقابة اجلبائية: ألولالفرع ا

اءىا إذل ة يف الدولة من ور الرقابة اجلبائية ليست غاية يف حد ذاهتا بقدر ما ىي أداة تسعى باجلهات ادلختص
 محلة من األىداف، نوجزىا يف ما يلي: ربقيق

ويتمثل يف التأكد من مدى مطابقة ومسايرة سلتلفي التصرفات ادلالية للمكلفُت مع القوانُت اذلدف القانوين: 
فُت لية واحملاسبة دلعاقبة ادلكلو واألنظمة، لذا وحرصا على سالمة ىذه األخَتة تركز الرقابة اجلبائية على مبدأ ادلسؤ 
 بالضريبة عن أية اضلرافات أو سلالفات ديارسوهنا للتهرب من دفع مستحقاهتم اجلبائية.

حيث هتدف الرقابة اجلبائية إذل احملافظة على األموال العامة من التالعب والسرقة، أي اذلدف ادلايل واالقتصادي: 
 للخزينة العمومية،  وبالتارل محايتها من كل ضياع بأي شكل من األشكال، وىذا لضمان دخول إيرادات أكرب

 .48زيادة األموال ادلتاحة لإلنفاق العام شلا يؤدي إذل زيادة مستوى الرفاىية االقتصادية للمجتمع
تلعب الرقابة اجلبائية دورا ىاما لإلدارة اجلبائية بزيادة فعاليتها من خالل ادلعلومات اليت تقدمها  األىداف اإلدارية:

 ر يف النقاط التالية:وديكن أن صلمل ىذا الدو 
ربديد االضلرافات وكشف األخطاء يساعد اإلدارة يف معرفة واإلدلام بأسباهبا وبالتارل ازباذ القرارات  -

 ؛ادلناسبة دلواجهة ادلشاكل اليت تنجم عن ذلك
 ؛تساعد الرقابة اجلبائية بإعداد اإلحصائيات، كنسب التهرب الضرييب -

                                                           
يف دعم الرقابة اجلبائية دراسة ميدانية دبديرية الضرائب لوالية بسكرة"،  مذكرة ماسًت، زبصص فحص زلاسيب، كلية العلوم االقتصادية ناصر بوحجام زلمد، "دور التحقيق احملاسيب   47

 .05، 04، ص، ص: 2016والتجارية وعلوم التسيَت، بسكرة، 
، مذكرة شهادة ماسًت أكادديي يف علوم التسيَت، زبصص مالية تأمينات وتسيَت سلاطر، كلية العلوم ربيع ناقة، "تقييم فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر"  48

 .49، ص:2014/2013االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة أم البواقي، 
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 .تساعد على التخلص من الضريبة وزلاولة إجياد حلول ذلا إمكانية كشف الثغرات القانونية اليت -
 تتمثل يف ىدفُت رئيسيُت مها: األىداف االجتماعية: 

ربقيق العدالة اجلبائية بُت ادلكلفُت بالضريبة وىذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات وادلتمثل يف وقوف  -
 مجيع ادلكلفُت على قدم ادلساواة أمام الضريبة؛

ادلمول دبختلف صورىا مثل السرقة واإلمهال أو تقصَته يف أداء وربمل واجباتو اذباه  رافاتضلاربة منع وزلا -
 .49اجملتمع

 أشكال الرقابة اجلبائية: الثاين الفرع

دبا أن الرقابة اجلبائية تعترب  وسيلة ىامة لكشف ادلناورات التدليسية ومكافحة العمليات غَت القانونية واليت 
خلزينة العمومية واالقتصاد الوطٍت على حد سواء، فنجد فعالية الرقابة اجلبائية تتأسس على تلحق أضرار جسيمة با

مقارنة ادلعلومات اليت احتوهتا ادللفات اجلبائية وادلعطيات اخلارجية الواردة ذلا، لتمارس بشكل سليم وشامل على 
 تتم يف ادلقر االجتماعي للمكلف مستوى مفتشيات الضرائب، أو على مستوى الرقابة اجلبائية  ادلعمقة اليت

بالضريبة وادلسندة إذل عدة أجهزة سلتصة يف ىذا اجملال، أما الشكل التارل يبُت لنا أشكال الرقابة اجلبائية وفقا 
 :للنظام الضرييب اجلزائري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .42ت االقتصادية اجلزائرية"، مرجع سبق ذكره، ص: زلمد زرقون، أ.سليمان عتَت، "جدوى الرقابة اجلبائية يف تدقيق التصرحيات الضريبية للمؤسسا  49
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 .(: أشكال الرقابة اجلبائية يف اجلزائر2-1الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكادميي، ماسًت  مذكرة ،"البواقي أم الضرائب دلديرية حالة دراسة الضرييب التهرب من احلد يف اجلبائية الرقابة دور" آمنة، محداوي ادلصدر:
 .29: ص ،2018 البواقي، أم مهيدي، بن العريب جامعة التجارية، والعلوم التسيري علوم االقتصادية العلوم كلية مالية، إدارة ختصص

 
 : Le Contrôle Globalement وال: الرقابة اجلبائية الشاملةأ
 قابة يف فحص الوثائق ادلوجودة يف حوزة ادلصاحل اجلبائية، وبذلك فإن األمر يتعلق:ويتمثل ىذا الصنف من الر  

 :  CFالرقابة الشكلية
إن الرقابة الشكلية تغطي  .50فيها وأنو ال يوجد خطأ واضح التحقيققد مت  لتصرحياتادلقصود ىو التأكد من أن ا

مجيع التدخالت اليت هتدف لتصحيح األخطاء ادلادية ادلالحظة عادة يف التصرحيات ادلقدمة وكذا التحقق من ىوية 
ادلكلفُت، كما تعترب أول عملية رقابية زبضع ذلا التصرحيات اجلبائية وادلعتمدة على القراءة السطحية ذلا، وربدد 

 ستوى الشكلي للمعلومات اليت جيب أن يتضمنها التصريح، وىي هتدف إذل: باخلصوص يف التحقق على ادل
 :CSP الرقابة على الوثائق

على غرار الرقابة الشكلية اليت هتتم بالفحص السطحي لتصرحيات ادلكلفُت، فإن الرقابة على الوثائق هتتم بإجراء 
ىذا يف مقر ادلفتشية  أين يتواجد ادللف فحص نقدي وشامل للتصرحيات اجلبائية ادلكتتبة من قبل ادلكلفُت و 

                                                           
50  AYACHE Youcef, BOURTOUCHE Rabah; "L’exercice de la mission d’audit fiscal au sein d’une entreprise  
cas de la société les Grands Moulins de Sahel SARL",  Mémoire de master en sciences de gestion,  Option  Finance 
et Comptabilité, Faculté des Sciences Economiques des Sciences de Gestion et des Sciences Commerciales, 
Université Abderrahmane Mira de Bejaia, 2016, p: 36. 

 أشكال الرقابة اجلبائية

 الرقابة اجلبائية الشاملة

 "على مستوى ادلفتشيات"

 ادلعمقة  الرقابة اجلبائية

 "على مستوى األجهزة ادلختصة"

 

التدقيق يف زلاسبة  الرقابة على الوثائق الرقابة الشكلية
 ادلكلف

التدقيق ادلعمق جململ 
 الووعية اجلبائية

التدقيق املصوب 

 ي املحاسبةف
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اجلبائي، دبقارنتها مع سلتلف ادلعلومات والوثائق ادلتوفرة من مكتب البحث عن ادلادة اخلاضعة للضريبة ومكتب 
البطاقات ادلنتقاة من قنوات أخرى كاإلدارات واذليئات العمومية، اجلمارك، البنوك، ادلتعاملُت وغَتىا من األطراف 

،  وبإمكان احملقق Bulletin recoupement51تكون يف شكل كشوفات تعرف ب :  يثاألخرى حب
طلب بعض التوضيحات والتربيرات من ادلكلف إذا لزم األمر، السيما ادلتعلقة بنمط ادلعيشة أو بعض األعباء 

 ادلخصصة. ويتم طلب ادلعلومات كالتارل:
تش الضرائب، ديكنو أن يطلب من ادلكلف بالضريبة دبوجب ادلهام واالمتيازات ادلخولة دلف طلب ادلعلومات:

إمداده ببعض ادلعلومات حول النقاط اليت احتوهتا التصرحيات ادلقدمة، وقد يتخذ ىذا الطلب الصيغة الشفوية أو 
الكتابية، ومثل ىذا اإلجراء من شأنو أن يساىم يف إرساء نوع من احلوار  بُت الطرفُت، ويف حالة عدم استجابة 

 .52للطلب فإنو ال يلزم بعقوبة بل على اإلدارة إرسال طلب كتايب تطلب فيو التوضيحات الالزمةادلكلف 

عندما يرفض ادلكلف بالضريبة اإلجابة على طلب شفوي، أو دلا يكون اجلواب الذي مت  طلب التوويحات:  
ا يتعُت على ادلفتش تقدديو ذلذا الطلب عبارة عن رفض لإلجابة على كل أو جزء من النقاط ادلطلوب توضيحه

 اجلبائي أن يعيد طلبو كتابيا.

جيب أن تنب الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط اليت يراىا ادلفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو 
ويبُت  .53( يوما30التربيرات، وتكليف ادلكلف بالضريبة لتقدصل إجابتو يف مدة ال ديكن أن تقل عن ثالثُت )

 ات إجراء الرقابة على الوثائق:الشكل التارل خطو 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ئية"، رللة الدراسات ادلالية واحملاسبية واإلدارية، بشار، اجلزائر، العدد السابع، جوان سفيان بن عبد العزيز، يوسف مومٍت، "النظام احملاسيب ادلارل كآلية لتفعيل عملية الرقابة اجلبا  51

 .605، ص: 2017
 .46، ص: 2011لياس قالب ذبيح، "مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية"، رسالة ماجستَت يف علوم التسيَت، جامعة زلمد خيضر، بسكرة،   52
 .10، ص: 2016اإلجراءات اجلبائية"، ادلديرية العامة للضرائب، وزارة ادلالية،  ، "قانون19ادلادة   53
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 .(: الشكل العام للرقابة على الوثائق3-1الشكل رقم)

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  
Source: "Le Guide du contrôle sur pièces", DRV, Edition2003, p 07. 

 
 : Le Contrôle approfondi ادلعمقة  الرقابة اجلبائيةثانيا: 

دلستندات والرقابة ادلعمقة يكمن يف حجم اإلمكانيات ادلستعملة واذلدف ادلتوخي إن الفرق بُت الرقابة على ا
بالنسبة لكل نوع من الرقابة، وبصفة عامة فإن الرقابة ادلعمقة ىي العملية اليت تسمح بالتأكد من التصرحيات 

 ق.اجلبائية مقارنة بالعناصر أو ادلظاىر اخلارجية، حيث تعترب امتداد للرقابة على الوثائ

 عدم وجود نقائص وجود نقائص

 

 جتاوزات وإغفاالت خطرية. -

 صعوبة حتديد الضرر اجلبائي -

 . اكتشاف هترب ورييب -

 نقائص مستخرجة -

 فوارق مكتشفة -

 

اقًتاح تقدمي ادللف اجلبائي على 
 الرقابة اجلبائية ادلعمقة.

معلومات وتوويحات  طلب
 من أجل التسوية اجلبائية

حيفظ ادللف يف 
 مكانو

 الرقابة على الوثائق
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التحقيق ادلعمق يف رلمل و  (vc)حيتوي ىذا الشكل من الرقابة على نوعُت أساسيُت مها: التحقيق احملاسيب 
، باإلضافة إذل ذلك ىناك نوع ثالث من الرقابة يسمى الرقابة ادلصوبة يف  (VASFE)الوضعية اجلبائية الشاملة

 (.VPاحملاسبة)
 :VC التحقيق يف احملاسبة -

اسبة رلموعة العمليات اإللزامية إذل مراقبة التصرحيات اجلبائية ادلكتتبة من طرف ادلكلفُت يعٍت التحقيق يف احمل
 .55السيطرة على وجوه اإلقرارات الضريبية اليت يشًتك فيها دافعو الضرائب لغرض .54بالضريبة

 
اجلبائية ادلكتتبة  كما يعرف التحقيق يف احملاسبة ىو رلموعة من العمليات اليت يستهدف منها مراقبة التصرحيات

من طرف ادلكلف بالضريبة وفحص زلاسبتو والتأكد من مدى تطابقها مع ادلعطيات ادلادية وغَتىا حىت يتسٌت 
 .56معرفة مدى مصداقيتها

 .57ال ديكن إجراء التحقيقات يف احملاسبة إال من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية الذين ذلم رتبة مفتش على األقل
 (: VASFEرلمل الووعية اجلبائية الشاملة ) التحقيق ادلعمق يف -

ديكن ألعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف التحقيق ادلعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة لألشخاص الطبعيُت 
على الدخل اإلمجارل، سواء توفر لديهم موطن جبائي يف اجلزائر أم ال، عندما تكون لديهم بالنسبة للضريبة 

 التزامات متعلقة هبذه الضريبة.
ويف ىذا النوع من التحقيقات، يتأكد األعوان احملققون من االنسجام احلاصل بُت ادلداخيل ادلصرح هبا من جهة، 

كونة لنمط معيشة أعضاء ادلقر اجلبائي من جهة أخرى، كما ديكن القيام والذمة ادلالية واحلالة ادلالية والعناصر ادل
هبذا التحقيق عندما تظهر وضعية ادللكية وعناصر  منط ادلعيشة لشخص غَت زلصي جبائيا وجود أنشطة أو 

 .58مداخيل متملصة من الضريبة
 
 

                                                           
، منشورات بَتيت، اجلزائر، 2009، ادلتضمن قانون ادلالية لسنة 12/2008 /30ادلؤرخ يف  08-21قانون اإلجراءات اجلبائية"، من القانون رقم: "، 20ادلادة   54

 .30، ص: 2010/2011
55 Art 20-1 du Code des procédures fiscales, mise à jour 2016. 

 .13، ص: 2013ميثاق ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت للرقابة، ادلديرية العامة للضرائب، وزارة ادلالية، اجلزائر،   56
 .10من قانون اإلجراءات اجلبائية،مرجع سبق ذكره، ص:  20ادلادة  57
بائية يف تدقيق التصرحيات الضريبية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية"، رللة البديل االقتصادي، اجلزائر، العدد األول، ص، ص: زلمد زرقون، سليمان عتَت، "جدوى الرقابة اجل  58
47 ،48. 
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 (:VPالرقابة ادلصوبة يف احملاسبة) -
ربقيق مصوب يف زلاسبة ادلكلفُت بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، ديكن ألعوان اإلدارة اجلبائية إجراء 

 . 59لفًتة كاملة أو جلزء منها غَت متقادمة أو جملموعة عمليات أو معطيات زلاسبية دلدة تقل عن سنة جبائية
 يتميز  ىذا النوع من التحقيق باخلاصيتُت التاليتُت:

 ؛ رائب )اختبار عينة(يتم التحقيق يف نوع أو عدة أنواع من الض -
يغطي التحقيق فًتة كاملة أو جزء منها غَت متقادمة، أو يكون على رلموعة عمليات أو معلومات  -

 .60زلاسبية دلدة تقل عن سنة
 بالرقابة اجلبائيةادلكلفني حقوق والتزامات لرقابة اجلبائية لطار القانوين والتنظيمي اإل :لثادلطلب الثا

سواء ما يتم داخل اجلبائي باإلدارة اجلبائية إلتباع مراحل سلتلفة للرقابة اجلبائية غش يؤدي تعقد عمليات ال    
أن العالقة الضريبية ذبمع بُت  مقرات ادلكلفُت بالضريبة، كمااذلياكل ادلكلفة أو من خالل تنقل ادلفتشُت إذل 

ل ضمان ربصيل الديون العامة ادلتمثلة طرفُت أساسيُت مها اإلدارة اجلبائية باعتبارىا ضامنا للحقوق العامة من خال
يف الضرائب ومن جهة أخرى صلد الطرف اآلخر يتمثل يف ادلكلف بالضريبة ىذا األخَت يقع على عاتقو توخي 
ادلصداقية يف التصريح دبختلف أوجو نشاطو ضمن التصرحيات اليت يكتتبها دوريا، ودلكافحة ىذه الظاىرة حرص 

 مكلفة هبذه الضريبة.وضع ىياكل بادلشرع اجلبائي 

 اجلبائية للرقابة القانوين اإلطار: األول الفرع

 من أوجب قانوشل إطار اجلزائري ادلشرع وضع اجلبائية التصرحيات مراقبة عملية وتسهيل اجليد التطبيق أجل من    
 التالعبات كل من العمومية اخلزينة محاية هبدف وىذا معينة، إجراءات بإتباع اجلبائيُت احملقيقُت كل خاللو

 التعسف األشكال كل من ادلكلف حلماية ضمانات حدد بادلقابل بالضريبة ادلكلفون هبا يقوم اليت والتجاوزات
 . ادلعاينة حق و االستدراك حق ، الرقابة حق ، اإلطالع حق:  التالية اجلوانب اإلطار ىذا ويتضمن

 ادلعينة اإلدارة من معلومات طلب خالل من اإلطالع حق اجلبائية الرقابة دلصاحل حيق :اإلطالع حق -
 ذلذه ادلهنة بالسر ادلساس غَت من وذلك والبنوك اخلاصة وادلؤسسات االجتماعي الضمان ومصاحل

                                                           
ية، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، العدد ار وذلي بوعالم، بن عثمان عائشة، "فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل تبٍت مؤشرات األداء"، رللة العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم التج  59
 .148، ص: 2017، 17
 .46مرجع سبق ذكره ،ص: قانون اإلجراءات اجلبائية"،  "  60
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 رقابة إلجراء مسبقا تستعملها واليت الرقابة يف مساعدة أداة أنو اإلطالع حق اعتبار وديكن ادلؤسسة،
 . بالتحقيق ادلتعلقة ادلعلومات لتكملة

 الوثائق بتصفح ومراقبتها الضريبة وعاء تأسيس قصد اجلباية اإلدارة ألعوان اإلطالع حق سمحوي
 دلوظفي ديكن اليت وادلؤسسات واذليئات اإلدارات ادلالية للسنة ادللحقة واألوراق احملاسبية والسجالت

 :منها نذكر ادلطلوبة ادلعلومات على منها احيصلو  أن اجلبائية اإلدارة
 الدولة؛ دلراقبة اخلاضعة وادلؤسسات والبلديات والواليات الدولة إدارة يف متمثلة لعموميةا اإلدارات -
 ىيئاهتا؛ وسلتلف القضائية السلطة -
 ؛ ادلالية اذليئات  -
 .61 (واخلاصة العامة) التجارية والشركات التجار  -
  الرقابة: حق -

 اتحيالتصر  ىةاونز  صحة من والتأكد قيللتحق ةياجلبائ لإلدارة ادلمنوحة السلطات أىم ُتب من الرقابة سلطة تعترب
 الضرر إحلاقو إمكانيةو  واجباتو، أمهل قد ادلكلف كان إن دبعرفة تسمح ثيحب بة،يبالّضر  ادلكلف طرف من ادلكتتبة

 قانون من 18 ادلادة نص خالل من السلطة ىذه ادلشرع أقر فلقد اجلبائي للقانون سلالفتو عند الدولة نةيخبز 
 ادلستعملة وادلستندات بةيبالضر  فلادلك اتحيتصر  كل قباتر  نأ ةياجلبائ لإلدارة كندي ثيحب ة،ياجلبائ ءاتااإلجر 

 ادلؤسسات كل على السلطة ىذه كذلك سبارس كما ،إتاوة أو رسم أو حق أو بةيضر  كل سيتأس أجل من
 هايعل وسبارس عتها،يطب كانت امهم مرتبات أو أتعابا أورا أجو  تدفع يتوال التاجر، صفة ذلا ستيل يتلا ئاتيواذل
 ومنظمة صارمة لقواعد الرقابة زبضع نشاطها، شلارسة وساعات للجمهور فتحها ساعات خالل السلطة، هىذ

 .62 ذلم بالنسبة ضمانات تشكل اهنأل بةير بالض ُتفلادلك وكذا ُتاحملقق األعوان قبل من معروفة

 من بةيالضر  فتفرض ادلسجلة األخطاء أو ةيالكل اإلعفاءات استدراك كندي :حق استدراك األخطاء -
 سواء بةيالضر  اقتطاع يف النظر إعادة يف لإلدارة شلنوحة لةيوس اخلطأ استدراك فحق الضرائب إدارة طرف
 يف إال سنوات (04) أربعب اإلدارة عمل ويف تقادمي الذي األجل ددحي ديجد اقتطاع إنشاء أو لويبتعد
 :ليي دلا بالنسبة وىذا ةيسيتدل مناورات وجود حالة

                                                           
 .24ص:  2016، "قانون اإلجراءات اجلبائية"، ادلديرية العامة للضرائب، 45ادلادة   61
يب"، مذكرة ماسًت يف احلقوق، زبصص القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد بوكموش سيلية، "دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة جردية التهرب الضري  62

 19، ص: 2017الرمحان مَتة، جباية، 
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 ؛لهايوربص والرسوم الضرائب سيتأس -
 ؛الرقابة بأعمال اميالق -
  .63اجلبائي الطابع ذات ماتيوالتنظ ادلخالفات قمع -

 قبل تويتسو  احملدد باألجل ادلساس دون كندي قيالتحق إثر اكتشافو تمي بةيالضر  يف نقص أو خطأ أو إغفال كل
 .64مةالقاد  ةيادلال للسنة بالنسبة بةيالضر  يف الدفع اقًتاح غيتبل سنة تلي اليت األوذل السنة انقضاء

 : ادلعاينة حق -

 ألعواهنا ترخص أن اجلبائية اإلدارة ديكن شلارسات، على تدل قرائن توجد عندما" الضرائب إلدارة ادلمنوح حق ىو
 واحلصول البحث قصد التاحمل كل يف ادلعاينة بإجراءات القيام قانونا وادلؤىلُت مفتش رتبة األقل على ذلم الذين

 التملص إذل اذلادفة التصرفات تربر أن شأهنا من اليت ادلادية العناصر أو والدعائم والوثائق ادلستندات كل وحجز
 .65"الضريبة ودفع وادلراقبة الوعاء من

  اجلبائية للرقابة التنظيمي اإلطار: الفرع الثاين

 وبواسطتها بذلك، للقيام قانونيا ذلا ادلخول واألجهزة اذلياكل من رلموعة على اجلبائية الرقابة عملية تعتمد  
 للرقابة لفرعية  ادلديرية والتدقيقات، األحباث بادلديرية األجهزة ىذه وتتمثل ادلركزية اإلدارة من ادلسطر برنامج تنفيذ

 .الضرائب وادلراكز ادلؤسسات الكربيات ادلديرية ، اجلبائية

 : (DRV)توالتدقيقا األحباث مديرية -

 م، 1998 جويلية يف الصادر 288/  98 رقم التنفيذي ادلرسوم دبوجب والتدقيقات األحباث مديرية أنشأت
 الرقابة يف األخرى ادلديريات باقي لتدعيم ادلديرية ىذه جاءت وقد ادلالية، لوزارة ادلركزي اإلداري التنظيم وادلتضمن

 سبتمرب يف والتدقيقات األحباث مديرية لنشاط الفعلي نطالقاال كان الوطٍت،وقد الًتاب مستوى على اجلبائية
حيث أن ىذه ادلديرية مكلفة بالقيام بنفس األعمال اليت تقوم هبا مديريات الرقابة وادلصاحل اجلبائية  م،1998

                                                           
 .21، ص: 2017، "قانون اإلجراءات اجلبائية"، ادلدرية العامة للضرائب، 39ادلادة    63
 .21جع نفسو، ص: ، "قانون اإلجراءات اجلبائية"، ادلر 40ادلادة    64
 .17، ص: 2017، "قانون اإلجراءات اجلبائية"، ادلديرية العامة للضرائب، 34ادلادة   65
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تتمثل و  دبحاربة التهرب الضرييب، ولكي تقوم هبذه الصالحيات تسند ادلهام إذل أربع مديريات فرعية منبثقة منها،
 : فيما يلي األخَتة ىذه مهام

التعريف بالعمليات الدائمة الواجب ربقيقها من أجل ذبميع، استغالل، االحتفاظ ومراقبة استعمال  -
 ادلعلومة اجلبائية؛  

 بررلة وربقيق على ادلستوى الوطٍت لكل ربقيق أو حبث متعلقة بالتحقيقات اجلبائية؛ -
ادلتواجدة على ادلستوى اجلهوي  تحقيقات احملاسبية واجلبائية،توجيو، تعاون وتقييم نشاطات مصاحل ال -

 . 66واحمللي

 :(DRV)  والتدقيقات األحباث دلديرية التنظيمي اذليكل يبُت التارل والشكل

 (DRV) والتدقيقات األحباث دلديرية التنظيمي (: اذليكل4-1الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 .09: ص ،اجلزائر 2006/  09/  24 يف ادلؤرخة ،59 العدد ،جلزائريةا الرمسية اجلريدة:  ادلصدر

 

 
                                                           

صادية مالية وجباية، كلية العلوم االقت ىاجرة زلادي، "أثر الرقابة اجلبائية على مصداقية التصرحيات اجلبائية دراسة حالة دبديرية الضرائب لوالية مسيلة"، مذكرة ماسًت، زبصص  66
 . 25، 24، ص، ص: 2015والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، 

 والتدقيقات األحباث مديرية
(DRV) 

ادلديرية الفرعية لألحباث 
 والتدقيقات اجلبائية

 للرقابةادلديرية الفرعية 
 اجلبائية

ادلديرية الفرعية حملاربة  ادلديرية الفرعية للربرلة
 الغش

مصلحة األحباث والتدقيقات بوىران 
SRV 

ة األحباث والتدقيقات مصلح
 SRVباجلزائر العاصمة 

مصلحة األحباث والتدقيقات 
 SRVبقسنطينة 
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 :اجلبائية للرقابة الفرعية ادلديرية -

ادلديرية الوالئية للضرائب ىي أيضا   مديرية البحث والتحقيقات، فإنادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية إضافة إذل
 يريتها الفرعية للرقابة اجلبائية دبهمة ذلك، إذ تعد اذليئة ادلختصةمكلفة بالقيام بعملية الرقابة اجلبائية، وتتكفل مد

 اذليكلي التنظيم سبثل مصاحل ثالث  فيها تندرج كما ،بعملية الرقابة، لذا تسند إليها مهمة تنفيذ برامج التحقيق
 ، وىي مكلفة ب:67ياجلبائ التحقيق مجابر  وتنفيذ تسطَت يف أساسا ادلختصة اجلبائية للرقابة ادليدانية والوسائل

 بالتحقيق ادلتعلقة واألحباث والتحقيقات التحريات وكل الوالية، حدود من نقطة كل يف والتحقيق الربرلة -
 ؛اجلبائي

 ؛الرقابة من سبكن اليت اجلبائية التقنيات واقًتاح دراسة -
 تحقيقال تقارير وصول على وكذا التحقيق، خالل من الناذبة والرسوم الضرائب ربصيل على السهر -

 ؛الظروف أحسن يف لإلدارة
 ؛اجلبائية الفائدة ذات األعمال تنفيذ -
 .68اإلشكال ذلذا ناجعة حاتاواقًت  حلول جيادوإ الضرييب والغش التهّرب أسباب وربليل البحث -

 :للضرائب الوالئية للمديرية التنظيمي اذليكل يوضح ادلوارل والشكل  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
"، مرجع سبق 2011 -2008ي خالل الفًتة ربيع ناقة، "تقييم فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر دراسة حالة ادلديرية الوالئية  للضرائب أم البواق   67

 .53ذكره،  ص: 
"، ادلرجع نفسو، 2011 -2008ي خالل الفًتة ربيع ناقة، "تقييم فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر دراسة حالة ادلديرية الوالئية  للضرائب أم البواق  68

 .55ص: 
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 .(DWI)للضرائب الوالئية ةللمديري التنظيمي (: اذليكل 5-1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .17ص:  ، 2009/  03/  29 يف ادلؤرخ ،20 العدد ، الرمسية اجلريدة:  ادلصدر 

 : (DGE)  مديرية كربيات ادلؤسسات -

نفيذي الت أنشئت دبوجب ادلرسوم ،ضغط عن األجهزة الرقابية السابقةاحلديثة وىذا لتقليص ال األجهزةتعترب من 
 /26ادلؤرخ يف 494/  02وادلعدل وادلتمم بادلرسوم التنفيذي  2002/  09/  28ادلؤرخ يف  302/  02رقم 
 ذلإكل ادلهام من ربديد الوعاء   بتسيَتوذلا صالحيات على ادلستوى الوطٍت لكوهنا مكلفة  ،2005 /12

 : دلديرية تتمثل فيما يلي التحصيل وحىت الرقابة اجلبائية وادلنازعات، ومن بُت ادلهام ادلسندة

 مسك ومتابعة مستمرة ودقيقة لكل ملف جبائي خاص بادلكلفُت ادلتواجدين ربت سلطتها؛ -
 البحث عن ادلعلومات اجلبائية من سلتلف ادلصادر جلمعها وتبويبها بغرض االستغالل األمثل؛ -
 منها والقضائية؛التحقيق يف التظلمات والشكاوي ومعاجلتها ضمن متابعة ادلنازعات اإلدارية  -
 .69إعداد وإصلاز برامج التدخالت والرقابة اجلبائية لدى ادلكلفُت بالضريبة مع تقييم النتائج -

 : ادلؤسسات كربيات ديريةدل التنظيمي اذليكل يوضح ادلوارل والشكل

 

                                                           
 .2، ص: 2005/ 06/ 22، 43ية، العدد " ،اجلريدة الرمس2005/  06/  07، "القرار الوزاري ادلشًتك ادلؤرخ يف 01ادلادة   69

 ادلديرية الوالئية للضرائب

DWI 

ادلديرية الفرعية 
 سائلللو 

ادلديرية الفرعية 
 للمنازعات

ادلديرية الفرعية 
 للرقابة اجلبائية

ادلديرية الفرعية 
 للتحصيل

ادلديرية الفرعية 
 للعمليات اجلبائية

مكتب البحث عن 
 ادلعلومة اجلبائية

مكتب األحباث 
  BVRوالتدقيقات

مكتب البطاقيات 
 وادلقارنات
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 . (DGE)ادلؤسسات كربيات دلديرية التنظيمي (: اذليكل6-1الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 

 .10 :ص ، 2006/  09/  18 يف ادلؤرخ 327/ 06 رقم التنفيذي ادلرسوم:  دلصدرا 

 (:CDI )  مركز الضرائب -

 مركز يتكفل كما للضرائب، الوالئية بادلديرية مباشرة ومرتبطة احمللي ادلستوى على تنفيذية مصلحة ىي
  السنوي أعماذلم رقم يتجاوز وال قيقياحل للنظام اخلاضعُت ادلكلفُت دلختلف اجلبائية ادللفات بتسيَت الضرائب

 التحصيل إذل الوعاء ربديد من ادلراحل بكل ادلركز ىذا وخيتص احلرة ادلهن إذل باإلضافة دج 100. 000.000
 :ومهام من و، صالحيتو حدود يف وادلنازعات اجلبائية بالرقابة تكليفو مع

 الضرييب؛ التهرب ظاىرة من مرار للتخفيفباست ومراقبتها ادلكلفُت دللفات احلسن التكفل و التسيَت -
 يف حالة وجود ذباوزات خطَتة حيول ادللف اجلبائي إذل عملية التدقيق ادلعمق هبدف التطهَت؛ -
 القيام بالبحث عن ادلعلومات اجلبائية وادلادة اخلاضعة للضريبة جلمعها واستغالذلا بشكل أمثل؛  -
 ية لدى ادلكلفُت بالضريبة مع تقييم النتائج احملصلة؛إعداد واصلاز برامج التدخالت والرقابة اجلبائ -
  .70سلطتها ربت اليت و بالضريبة بادلكلفُت اخلاصة الشكاوي و اجلبائية النزاعات بتسوية التعجيل -

 :الضرائب دلركز التنظيمي اذليكل يوضح ادلوارل والشكل

 
                                                           

، الصادرة 59، ادلتعلق بتنظيم ادلصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحيتها، اجلريدة الرمسية، العدد 2006/ 09/ 18، ادلؤرخ بتاريخ 327-06، ادلرسوم التنفيذي رقم 20ادلادة   70
 10ص:  ، 2006/ 09/ 24يف 

 ادلديرية كربيات ادلؤسسات

DGE 

 ادلديرية الفرعية
 للوسائل العامة

ادلديرية الفرعية 
 للمنازعات

ادلديرية الفرعية 
 للرقابة اجلبائية

 والبطاقيات

ادلديرية الفرعية 
 للتسيري ادللفات

ادلديرية الفرعية 
 جلباية احملروقات

مكتب البطاقيات  مكتب ادلراجعات
 والتحريات
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 . CDIالضرائب دلركز التنظيمي (: اذليكل7-1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

رقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب والغش الضرييب دراسة حالة مركز الضرائب لوالية تلمسان"، مذكرة ماسًت، ختصص لمحومي وفاء، "دور اادلصدر: 
 .79، ص: 2016اقتصاد نقدي ومايل، ادللحقة اجلامعية مبغنية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

 بالرقابة اجلبائيةادلكلفني حقوق والتزامات الفرع الثالث: 

 جيب التزامات عليهم كما القانون، ذلم منحها اليت احلقوق ببعض اجلبائية للرقابة اخلاضعُت ادلكلفُت يتمتع
 :كالتارل توضيحهما وسيتم هبا، وااللتزام التقيد

 :اجلبائية للرقابة اخلاوعني ادلكلفني حقوق: أوال

 :يف اجلبائية تتمثل للرقابة اخلاضعُت ن احلقوق دلكلفُتدينح القانون رلموعة م

 طريق عن مسبقا بالضريبة ادلكلف إعالم دون احملاسبة يف ربقيق أي إجراء يف الشروع ديكن ال :ادلسبق اإلعالم
 يف احملقق ادلكلف واجبات و حقوق دبيثاق مرفقا بالوصول إشعار مقابل بالتحقيق) إشعار تسليم أو إرسال
 .(ةاحملاسب

 على إجبارا جيب التحقيق عمليات يف اخلضوع قبل: اجلبائية للرقابة اخلاوعني ادلكلفني ميثاق على اإلطالع
 األساسية للقواعد واضحة و جيدة بطريقة ملخصة وىي ادلراقبُت، ادلكلفُت ميثاق ادلكلف منح أو إرسال ادلراقب

 الضرائب مركز

CDI 

 

ادلصلحة الرئيسية 
 ادللفات لتسيري

 ادلصلحة الرئيسية
 ثاحبللمراقبة واأل

ادلصلحة نيابة 
 للمنازعات الرئيسية

بحث عن مصلحة ال
 ة اخلاوعةادلاد

 ادلعلومات مصلحة اجلبائية مصلحة

 

 الرقابة مصلحة
 التدخالت

ادلصلحة الرئيسية  
 للتحصيل
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 بالتحقيق باإلشعار مرفوقة الوثيقة ىذه دبنح ادلراقب(  ميقو  حيث ادلكلفُت، واجبات و حقوق وكذا اجلبائية للرقابة
 .71لتدخلو يوم أول يف ادلراقب ادلكلف إذل

 بالضريبة ادلكلف أن صراحة يشار أن جيب اإلجراءات بطالن طائلة ربت :جبائي مبستشار االستعانة إمكانية
 ليس حضوره لكن عنو، اإلنابة أو بو تشارةلالس ادلراقبة عملية أثناء إرادتو دبحض خيتاره بوكيل يستعُت أن يستطيع
 .72تأجيلها مت إذا ما حالة يف قيمتها تفقد قد اليت ادلادية(  العناصر دلعاينة ادلفاجئة ادلراقبة أثناء ضروريا

 مهما اجلبائية الرقابة إلجراءات خضع الذي ادلكلف حق من :اجلبائية الرقابة نتائج على والرد اإلطالع حق
 ادلالحظات كل إبداء لو جيوز اإلطار ىذا ويف مفصل، وبشكل الرقابة ىذه نتائج على يطلع أن نوعها، كان

 . 73يوم( 40)  غضون يف النتائج ىذه حول ضرورية يراىا اليت النتقاداتاو 
 واجبات ادلكلفني بالضريبةثانيا: 

 تتمثل يف: تتميز بطابع زلاسيب خيضع ادلكلفُت إذل رلموعة الواجبات
 اليت 11و  10،09مات يف القانون التجاري بادلواد احددت ىذه االلتز  بع زلاسيب:واجبات ذات طا -

 تتمثل يف:
 يوم بعد يوما فيو يعد اليومية، دفًت دبسك ملزم التاجر صفة لو ومعنوي طبيعي شخص كل مسك دفًت اليومية:

 بعد يوما العمليات ىذه يف بالتحقيق تسمح اليت ادلستندات وكل الدفًت، هبذا حيتفظ أن شرط ادلقامة العمليات
 ذبارية غَت بأعمال يقومون للذين بالنسبة أما التجاري، القاضي طرف من وموقع مرقم دفًت عن عبارة وىو يوم

 .نشاطها مقر يف ادلوجودة الضرائب مصلحة رئيس طرف من موقع فدفًت

 كل من وخيلو احملكمة فطر  من مؤشر يكون أن جيب كما التاريخ حسب اجلرد دفًت ديسك :اجلرد دفًت مسك
 .الشطب وكذا اذلوامش يف الكتابة ودينع بياض أو فراغ

 

                                                           
ة ادلاسًت بائية يف ربسُت جودة ادلعلومات احملاسبية دراسة استطالعية ربليلية آلراء رلموعة من زلافظي احلسابات على مستوى والية بسكرة"، مذكر زعبويب سامية، "دور الرقابة اجل  71

 .08، ص: 2016/2017يف علوم التسيَت، زبصص فحص زلاسيب، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
 .101، ص: 2008/2009و الرقابة اجلبائية"، مذكرة ماجستَت يف علوم التسيَت، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، سهام كردودي، "ادلعلومات احملاسبية   72
معة بسكرة، التجارية وعلوم التسيَت، جاسليمان عتَت، "دور الرقابة اجلبائية يف ربسُت جودة ادلعلومات احملاسبة"، مذكرة ماجستَت يف علوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية و  73

 .86، ص: 2011/2012
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 ادلشار والسندات احملاسبية الدفاتر ضرورة على اجلزائري ادلشرع نص لقد ادلراسلة: وسندات احملاسبة دفاتر حفظ
 وربفظ ترتب أن جيبكما  ،سنوات 10 دلدة هبا حيتفظ أن يلزم التجاري القانون من 10و 09 ادلادتُت يف إليها
 .74ة ادلد نفس طيلة ادلوجهة الرساالت ونسخ الواردة سالتاادلر 

 جبائي طابع ذات واجبات
 اجلبائية ادلتمثلة يف: خيضع ادلكلفُت إذل رلموعة الواجبات

 إقليميا ذلا التابع ئباالضر  مفتشية إذل بالوجود التصريح يقدم أن بالضريبة ادلكلف على جيب :بالوجود التصريح
 ىذا ألن اجلبائية، اإلدارة تقدمو الذي للنموذج مطابقا النشاط بداية من يوما( 30) ثالثُت رجال يف وذلك

 .اجلديد بالضريبة ادلكلف ميالد عن كافية معلومات اجلبائية لإلدارة يعطي لكونو كبَتة أمهية لو التصريح

 بادلداخل التصريح مع ادلرفقة، ومالحقها بائيةاجل نيةاادليز  تقدصل بالضريبة مكلف كل على جيب :السنوي التصريح
 الدورة من ادلوالية للسنة ماي شهر بداية قبل وىذا للضريبة اخلاضع الوعاء ليستخرج احملققة، السنوية واألرباح
 .بالتصريح ادلعنية ادلقفلة

( 20) قبل يقدم أن مكلف كل على :ادلستحقة والرسوم للضرائب الثالثي أو الشهري التسديد و التصريح
 ادلستحقات سلتلف تسديد مع G 50 منوذج تصريح إقليميا ادلختصة ئباالضر  قباضة إذل شهر كل من يوم

 على ئباالضر  اقتطاعات ادلهٍت، النشاط على الرسم مثل ادلنصرم الشهر خالل ادلنجزة بالعمليات ادلتعلقة الضريبية
 .اخل...األرباح لىع ئباالضر  تسبيقات ادلضافة، القيمة على الرسم األجور،

 نشاطاهتم عن للمكلفُت اجلزئي أو الكلي التوقف أو التنازل حالة يف :النشاط عن التوقف أو بالتنازل التصريح
 لو التابع ئباالضر  مفتش فيو يعلم بذلك تصريح اكتتاب األكثر على يوما( 30) ثالثون أجل يف عليهم وجب
 .75الشركة نشاط عن ادلتنازلُت وعناوين لقابوأ أمساء وكذا النشاط توقف تاريخ عن إقليميا

 

 

                                                           
، رللة جزائرية للمالية العامة، عُت "دور العالقة بُت ادلكلف و اإلدارة الضريبية يف تعبئة ادلوارد العامة و احلد من ظاىرة الغش الضرييب"جليل زين العابدين،  زلمد بوقناديل، 74

 .80، ض: 2016تيموشنت، 
ادديي يف جراءات التحقيق احملاسيب يف إطار الرقابة اجلبائية دراسة حالة لدى ادلديرية الفرعية للرقابة اجلبائية بادلسيلة"، مذكرة ادلاسًت أكبن معتوق خالد، ميلي زلمد األمُت، "إ  75

 .23، ص: 2016/2017العلوم التجارية، زبصص زلاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، اجلزائر، 
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 مسار التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ادلبحث الثالث:
 الضرييب التهرب مكافحة يف الضرائبد التدقيق احملاسيب أحد وسائل الرقابة اجلبائية اليت تنتهجو إدارة يع    

وقد عرفت اإلدارة اجلبائية التدقيق احملاسيب  دلكلفُت،ا طرف من ادلكتتبة التصرحيات مصداقية مدى من والتأكد
يستهدف منها مراقبة التصرحيات اجلبائية ادلكتتبة من طرف ادلكلف بالضريبة على أنو رلموعة العمليات اليت 

 هنايتها إذل بداية من بالضريبة ادلكلفُت زلاسبة يف للتدقيق العملية واخلطوات اإلجراءات كما أن  وفحص زلاسبتو.
 شلنوحة ضمانات ديثل ذلك لكون هبا، ادلعمول التشريعية للنصوص وفقا وإتباعها باحًتام ادلدقق العون على تفرض

، وبناءا على ىذا سنتطرق يف ادلبحث ادلوارل إذل كل ما أخرى جهة من اخلزينة حقوق واسًتجاع جهة من للمكلف
 العون ادلدقق خالل القيام دبهامو. يتعلق باإلجراءات واخلطوات العملية اليت يقوم هبا

 التدقيق احملاسيب اإلجراءات األولية لعملية :ولادلطلب األ
  :م عملية التدقيق وفق ثالثة مراحل مبينة كما يليتت

 .معايري انتقاء ادلكلفني و إعداد برامج التدقيق إجراءاتالفرع األول: 
وبرامج التدقيق وكذا معايَت االنتقاء ادلعتمد عليها ربديد قائمة ادلكلفُت حيث يتم من خالل ىذا اإلجراء 

 يف اإلدارة اجلبائية وسلتلف األجهزة ادلختصة دلباشرة عملية التدقيق.

 إجراءات إعداد برامج التدقيق -

مباشرة  إن إعداد قائمة ادلكلفُت الذين سيكونون زلل التدقيق تتم من قبل ادلديرية الوالئية للضرائب اليت ذلا عالقة
إذل  كلفُت، حيث يكلف رؤساء ادلفتشيات كل هناية فًتة زمنية معينة )سداسية أو سنوية( بإرسال اقًتاحاتبادل

 ، ويقوم ادلدير الوالئي للضرائب وبالتشاور مع ادلصلحة حيدد فيو القائمةبة اجلبائية الوالئيةادلديرية الفرعية للرقا
 ، ومن ناحية أخرى اإلمكانيات ادلتوفرة وبعديهات ادلصاحل ادلركزيةنتقاء وتوجالنهائية وأخذ بعُت االعتبار معايَت اال

 للربنامج يتم إدراجهم ضمن القائمة اإلمسية،  بالعمليةفحص وربليل سلتلف االقًتاحات واالختيار ادلكلفُت ادلعنيُت
رية ادلركزية وفق ترسل إذل ادلدي ،للضرائب لتجميع الواليات الناحيةالسنوي ادلقًتح، ويرسل للمديرية اجلهوية 

تقوم بعد ذلك اإلدارة ادلركزية )مديرية األحباث والتدقيقات( بتحديد الربنامج النهائي السنوي، الذي  الرزنامة،
، وديكن لإلدارة ادلركزية أن تطلب يف أي حلظة تسجيل مكلف ما يف قبل ادلصاحل ادلكلفة بالتدقيق سينفذ من

وي بناءا على ادلعطيات أو بيانات خاصة يف حوزهتا أو مرسلة إذل ادلصاحل خارج الربنامج السن تدقيق يف احملاسبة
 ادلعنية.
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  :معايري انتقاء ادلكلفني -

استنادا إذل  إن عملية انتقاء ادلكلفُت الذين سيخضعون للرقابة اجلبائية وبالتحديد التدقيق يف زلاسبة ادلكلفُت تتم
 ، ومن أمهها :واألجهزة ادلختصة يف ذلكجلبائية بعض األسس وادلعايَت تنتهجها اإلدارة ا

  خرتُت؛األأمهية رقم األعمال ادلصرح بو من طرف ادلكلف بالضريبة خالل السنتُت 
 تكرار اخلسارة يف النتائج أو الربح الضعيف مقارنة بطبيعة النشاط للممارس ورقم األعمال ادلصرح؛ 
 الزيادة ادلذىلة يف ادلستوى ادلعيشي للمكلف بالضريبة ؛ 
 لفات جبائية للمكلفُت ربتوي على أخطاء وحاالت نسيان خطَتة مكتشفة عند التدقيق يف ادلكتب،م 

 ودل تفهم بشكل مناسب إال بإجراء تدقيق يف عُت ادلكان؛
 76األنشطة احملتكرة وغَت تنافسية مع السلع ادلستوردة. 

 مؤسسة.و ادلعاينة ادلادية لل ودراسة ادللف الضرييب للمكلف الفرع الثاين: سحب

نتقال بعد ذلك إذل ادلعاينة ادلادية اليت تطبق على مجيع مث اإلمن الوثائق  يتم خالل عملية الرقابة اجلبائية
 ادلكلفُت.

 :سحب ودراسة ادللف الضرييب للمكلف -

 من اجلبائية للرقابة اخلاضع بادلكلف اخلاص اجلبائي ادللف سحب ىي ادلدقق العون هبا يقوم اليت األوذل اخلطوة
وىذا باحتوائو على كل الوثائق والبيانات ادلتعلقة بادلكلف كما يتضمن كل  ادللف، ذلذا ادلسَتة الضرائب مفتشية

التصرحيات واالتصاالت وادلراسالت ادلوجهة إليو وحىت التسويات اجلبائية ادلنجزة سابقا مع وجود اذلوية اجلبائية 
 يف التدقيق عملية بانطالق تتعلق بطاقة سبلئ ذلك بعد و الكاملة للمكلف سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،

 .77اجلبائية للرقابة اخلاضع ادلكلف زلاسبة

 

 
                                                           

الرقابة اجليائية"، مذكرة ماسًت أكادديي، زبصص تدقيق ومراقبة التسيَت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة  نور الدين طاىرة، "التدقيق احملاسيب ودوره يف دعم  76
 .23، ص: 2016قاصدي مرباح بورقلة، اجلزائر، 

 .63ة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية"، مرجع سبق ذكره، ص: لياس قالب ذبيح، "مسامه  77
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 ادلعاينة ادلادية للمؤسسة -
 احلق ىذا يهدف حبيث 2002 لسنة ادلالية قانون من ،78 إذل 74 من ادلواد يف عليو منصوص احلق ىذا

 مستوى على اجلبائية اإلدارة تدخل يف يتمثل و انادلك بعُت يباشر عمل وىو ادلؤسسات وزلاسبة قبةامر  إذل
 شكل يف بالضريبة ادلكلفُت أو ادلمولُت طرف  من ادلقدمة ادلعلومات صحة من التأكد جلأ من وادلخازن ادلصانع
  .وملفات وثائق

 أن ويتطلب ضرييب غش وجود ضاافًت  دون حىت واخلاضعُت ادلكلفُت مجيع ءاإز  ادلعاينة ارسحيث سب
 اكتشاف عند أي مؤكد ضرييب غش ضاافًت  بصدد إال يكون فال التفتيش أما األقل على قبامر  برتبة ققاحمل يكون
 بادلعاينة تقوم أن تدليسية شلارسات على تدل ئناقر  وجود حالة يف ئباالضر  إلدارة ديكن  حقيقية سيةيتدل تامناور 

 من اليت ادلادية العناصر أو والدعائم ثائقوالو  ادلستندات على احلجزو  واحلصول البحث قصد احلاالت مجيع يف
 وىذا ،مسبق إعالم دون وذلك الضريبة ودفع قبةاوادلر  الوعاء من التملص إذل هتدف اليت التصرفات تربر أن شاهنا

 ئناقر  توجد وعندما الرقابة يف حقها شلارسة جلأ من" :نوأ على تنص حبيث ج، إ ق من 34 ادلادة عليو نصت ما
 لألعوان أدناه 35 ادلادة يف ادلبينة الشروط ضمن ترخص أن اجلبائية لإلدارة ديكن تدليسية اتشلارس على تدل

 واحلصول البحث قصد احملالت كل يف ادلعاينة ءاتابإجر  القيام قانونا وادلؤىلُت مفتش رتبة األقل على ذلم الذين
 من التملص إذل اذلادفة التصرفات تربر أن اشاهن من اليت ادلادية العناصر أو والدعائم والوثائق ادلستندات واحلجز
 .78"الضريبة دفع و قبةاوادلر  الوعاء

 الفرع الثالث: استمارات التدقيق ادلتعلقة بالنشاط ادلهين:
ادلعلومات السابقة ضمن ادللف الضرييب للمكلف إال أهنا تبقى غَت كافية من أجل الوصول  بالرغم من دراسة    

اسبة ادلكلف من عدمها، وعليو جيب على العون ادلدقق أن يفحص وبشكل مفصل إذل احلكم على مصداقية زل
ادللف الضرييب وذلك باالعتماد على إعداد كشوفات جملموعة من الوثائق من أجل معرفة الشكل اخلارجي 
ؤسسة للمحاسبة قبل استالمها، من حيث أمهية رأس مال ادلؤسسة وتطوراتو، ومجيع اإلمكانيات اليت سبتلكها ادل

 واليت تتمثل يف: 

 

 
                                                           

عام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم تيسوكاي حياة، سعودي صربينة، "حقوق و ضمانات ادلكلف بالضريبة يف إطار الرقابة اجلبائية"، مذكرة  ماسًت يف احلقوق، زبصص القانون ال  78
 .38، 37، ص، ص: 2014مَتة، جباية،  السياسية، جامعة عبد الرمحان
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 إعداد كشف حالة ادلقارنة دليزانيات: -
اخلصوم( اخلاص بالسنوات األربعة غَت الساقطة بالتقادم فضال  -ظهر ىذه الوثيقة ملخص ادليزانيات )األصولت

على السنة اخلامسة احلالية، حيث تسمح ىذه الوثيقة بدراسة التغَتات احلاصلة يف أصول وخصوم ادلؤسسة، 
ة فيما يتعلق باالىتالكات، ادلؤونات، حركة القروض، وكذا إمكانية ظهور أو اختفاء حسابات يف زلاسبة وخاص

 ادلكلف.
 إعداد كشف احملاسبة: -

للسنوات غَت الساقطة بالتقادم حيث يسمح ىذا الفحص بتقدير تطور رقم  يتضمن ىذا الكشف ملخص النتائج
 نة.األعمال واألعباء وكذلك الربح الصايف لكل س

 كشف مفصل عن ادلصاريف العامة: -
دبتابعة التطور السنوي لألعباء حسب طبيعتها والتأكد من أن كل ادلصاريف مت احلصول يسمح ىذا الكشف 

، 79عليها، وىي متعلقة بادلؤسسة فعال وكذا التدقيق فيما خيص األعباء ادلبالغ فيها وىل ىي قابلة للخصم فعال
 وذلك بتوفر رلموعة من الشروط:

 الشروط العامة: 

 تتمثل الشروط العامة للمصاريف العامة فيما يلي:

أن يكون العبء حقيقيا ومؤكدا أي يستلزم تربيره وإثباتو من خالل الوثائق وادلستندات الرمسية، وأن  -
 من قانون الضرائب ادلباشرة(؛ 69يكون مرتبطا بنشاط ادلؤسسة ) طبقا للمادة 

 رة للمؤسسة أي استغالذلا، وادلرتبط بالسَت العادي ذلا؛أن يستخدم العبء للفائدة ادلباش -
أن تًتجم بنقصان يف األصول الصافية للمؤسسة أي أن يكون العبء سببا يف ىذا النقصان ويشًتط أن   -

 يكون النقص كبَتا ال طفيفا يف األصول الصافية للمؤسسة ؛
تنادا إذل مبدأ استقاللية السنوات ادلالية الذي أن يكون العبء متعلقا بالسنة ادلالية اليت التزم فيها وىذا اس -

 يقضي بتحميل كل عبء يف سنة استحقاقو دون مراعاة تاريخ دفعو.

                                                           
علوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية  ناصر بوحجام زلمد، "دور التحقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية )دراسة ميدانية دبديرية الضرائب لوالية بسكرة("، مذكرة ماسًت يف  79

 .40: ، ص2016والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 
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 شروط الشكل: 

 تتلخص شروط شكل ادلصاريف العامة فيما يلي:

من قانون  152إعداد الكشوف اخلاصة بادلصاريف العامة عند التصريح السنوي للنتيجة )طبقا للمادة  -
 ادلباشرة(؛الضرائب 

من قانون  09مسك زلاسبة األعباء من أجل أن يسجل العبء يف حسابات ادلؤسسة )طبقا للمادة  -
 الضرائب ادلباشرة(؛

جيب أن يكون العبء حقيقي، وتربيره بفواتَت ذات شكل صحيح وقانوشل، وأن يتم حفظها دلدة عشر  -
 د أي طلب من إدارة الضرائب.من القانون التجاري( لتقدديو عن 12( سنوات )طبقا للمادة 10)

باألعباء لصاحل ادلؤسسة، وذلذا يستثٍت األعمال اليت تتجاوز مصلحة ادلؤسسة،  جيب أن يلتزم :شروط ادلضمون -
دبعٌت أن ادلصاريف الشخصية اليت جيب أن يتحملها سواء مالك ادلؤسسة أو ادلوظفُت يف ادلناصب العليا أو حىت 

م ضمها وتسجيلها إذل جانب األعباء العامة القابلة للخصم، وىذا يعترب غشا ادلسامهُت يف ىذه ادلؤسسة يت
 .80ضريبيا

 لعملية التدقيق احملاسيب ادلرحلة ادليدانيةادلطلب الثاين: 
 بالقيام ادليدانية األعمال إذل ادلدقق ينتقل اجلبائي ادللف بدراسة خاصة التمهيدية األعمال من االنتهاء بعد
 : ةالتالي باإلجراءات

 احملاسبة؛ يف بالتدقيق ادلكلف إشعار -
 ادلكان؛ بعُت التدخل -
 .احملاسبية الوثائق يف التدقيق -

 

 

 
                                                           

 .41:ناصر بوحجام زلمد، "دور التحقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية )دراسة ميدانية دبديرية الضرائب لوالية بسكرة("، ادلرجع نفسو، ص  80
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 بالتدقيق يف احملاسبة إشعار ادلكلف الفرع األول:
 طريق عن مسبقا، بذلك بالضريبة ادلكلف إعالم دون احملاسبة يف ربقيق أي ءاإجر  يف الشروع ديكن ال

 يف ققادلد بالضريبة ادلكلف وواجبات حقوق دبيثاق مرفقا بالوصول إشعار مقابل ققيبالتد إشعار تسليم أو إرسال
 .اإلشعار ىذا تسليم تاريخ من اِبتداء أيّام(  10)  عشرة مّدتو للتحضَت، أدسل أجل من يستفيد أن على زلاسبتو

 يتم اليت والفًتة تدخل أول وساعة تاريخ وكذا احملققُت، ورتب وأمساء ألقاب قيقبالتد اإلشعار يبُّت  أن جيب
 صراحة يشَت وأن عليها اإلطالع الواجب الوثائق وكذا ادلعنية واألتاوى والرسوم ئباوالضر  واحلقوق فيها قيقالتد

 عملية ءاإجر  أثناء ِاختياره من دبستشار يستعُت أن يستطيع بالضريبة ادلكلف أن ء،ااإلجر  بطالن طائلة ربت
 إذل ترمي مفاجئة قبةامر  حدوث حالة يف. بذلك بالضريبة ادلكلف إعالم جيب قُتقادلد استبدال حالة يفو  .الرقابة
 يف قيقبالتد اإلشعار يسلم وحالتها، احملاسبية الوثائق وجود من والتأكد تغالللالس الطبيعية للعناصر ادلادية ادلعاينة
 .81قبةاادلر  عمليات بداية عند احملاسبة

  ادلكان عني يف التدقيق الفرع الثاين:
 بإقامة تسمح ألهنا األمهية غاية يف احملادثة ىذه" ادلتبادلة الثقة من نوع خبلق يسمح ادلكلف مع لقاء أول إن

 مسَتي مع زلادثات ءاإجر  يف يتمثل األول اللقاء وىذا ".دلالحظاتا من العديد إقامةو  ادلكلف حول فكرة
 السوق، يف مكانتها ووسائلها، للمؤسسة العام مالتنظي حول تكون واليت ادلكلف، أو للتدقيق اخلاضعة ادلؤسسة
 فحص يف تستعمل اليت ادلعطيات جبمع ققللمد تسمح اليت واحملالت ادلصانع زيارة ادلوضوعة، ااِلستغالل شروط
 مجلة يضع أن ققادلد على احملالت زيارة وخالل (.اخل... التصنيع تقنيات ت،استثمار اال اإلنتاج، متابعة) احملاسبة

 :دلعرفة اؤالتالتس من

 للمؤسسة؛ القانوشل اإلطار -
 ؛(ادلواد زلاسبة وجود اإلنتاج، سجل) الداخلية الربط كشوفات -
 اإلنتاج؛ ووسائل احلالية ااِلستثمارات -
 شللوكة؛ أو مؤجرة ىي ىل ادليزانية أصول يف ادلسجلة احملالت -
 الشركات؛ أو خرىاأل اذليئات ومع ادلؤسسة، يف الداخلية القطاعات بُت ادلوجودة الروابط -

                                                           
وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  سعيدي أحالم، "التدقيق اجلبائي كوسيلة للحد من التهرب الضرييب"، مذكرة ماسًت أكادديي يف العلوم التجارية، زبصص زلاسبة  81

 .56، ص: 2015التسيَت، جامعة ادلسيلة، 
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 .82ادلؤسسة يف ادلستعملة واإلجراءات ادلارل احملاسيب النظام بتفصيل متعلقة توضيحات -

  الفرع الثالث: التدقيق يف الوثائق احملاسبية
األجل احملدد للتحضَت تدخل مباشرة بعُت ادلكان يذىب ادلدققون دلباشرة أعماذلم داخل  بعد انقضاء

انونا ال يسمح ذلم بأخذ الدفاتر احملاسبية إذل مكاتبهم إال بناءا على طلب ادلكلف ادلؤسسة قيد التدقيق ألنو ق
ذلك لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة للقيام بعملية التدقيق داخل ادلؤسسة وذلك من خالل تقدصل طلب موقع 

مهم للوثائق احملاسبية يف ومقدم دلدير اإلدارة اجلبائية ويف ىذه احلالة يقوم ادلدققون بالتوقيع على تعهد باستال
 فحص كل الدفاتر والسندات احملاسبية وذلك من خالل مرحلتُت:

 يف ومسجلة ومنتظمة كاملة تكون أن جيب صحيحة  احملاسبة  تكون حىت :التدقيق من حيث الشكل -
  والوثائق عليها، ومصادق مؤشرة تكون  وأن ...(اجلرد ،سجل العامة اليومية سجل) التجارية  السجالت

 متسلسلة مؤشرات على ربتوي احملاسبة أن من التأكد ادلدقق على. األصلية الشراء فواتَت خاصة التربيرية
 .وصحيحة

: ىذا التدقيق يهدف إذل التأكد من مصداقية ادلعلومات احملاسبية أي مراقبة من حيث ادلضمونالتدقيق  -
ن الربح اخلام أو القيمة ادلضافة كل من ادلعطيات والبيانات احملاسبية اليت يكون ذلا تأثَت على تكوي

ادلشًتيات وادلخزونات واألشغال قيد التنفيذ وادلبيعات من ناحية والتدقيق يف احلسابات الرئيسية للميزانية 
من ناحية أخرى وقبل ادلباشرة يف عمليات التدقيق يف حسابات ادليزانية على ادلدقق التأكد من مطابقة 

جعة بعد اجلرد ومع سجل اجلرد وأرصدة حسابات ادليزانية ادلوجودة بدفًت األستاذ حساباهتا مع ميزان ادلرا
والتأكد من أن النفقات مربرة بواسطة الفواتَت أو أي وثيقة أخرى، وادلدقق يقوم هبا عن طريق فحص 

 . 83أصول وخصوم ادليزانية

 

 

 

                                                           
 .59، 58سعيدي أحالم، "التدقيق اجلبائي كوسيلة للحد من التهرب الضرييب"، ادلرجع نفسو، ص، ص:   82
 .127، ص: 2013ة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد الرابع عشر، بوعكاز مسَتة، "مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب"، رلل  83
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 خلتامية لعملية التدقيق احملاسيبادلرحلة اادلطلب الثالث:  
 ماد على النصوص التشريعية والتنظيمية يعطي العون تقييمو حملاسبة ادلكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية.باالعت

 الفرع األول: قبول احملاسبة
يقبل ادلدقق زلاسبة ادلكلف إذا كانت مطابقة ألحكام القانون التجاري ومبادئ النظام ادلارل احملاسيب     

 ز نوعُت من القبول:وصحيحة من حيث ادلضمون، حيث ديكن سبيي
زلاسبة ادلكلف مقنعة بدرجة كبَتة ومنتظمة وبالتارل فإنو جيب على  يف ىذه احلالة تكونقبول صريح:  -

ويف  اإلدارة تبليغ النتائج للمكلفُت بالضريبة دون إجراء أي تقوصل عن طريق تسليم إشعار بغياب التقوصل.
هنائيا وال ديكن لإلدارة الرجوع فيو إال يف حالة ما حالة القبول الصريح يصبح أساس فرض الضريبة زلددا 

إذا كان ادلكلف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غَت كاملة أو خاطئة خالل 
التحقيق )يقع عبء اإلثبات على عائق اإلدارة اجلبائية(، كما ال ديكن االعًتاض عليو عن طريق الطعن 

 النزاعي.
ىناك ارتياب، وىذا من خالل تسجيل بعض التجاوزات واالضلرافات من قبل ادلكلف، أي قبول نسيب:  -

ويف ىذه احلالة يقوم العون ادلدقق باللجوء إذل إجراءات التقوصل الثنائي وادلقصود بو أن يكون اتصال بينو 
األعمال وبُت ادلكلف للنقاش وإبداء مالحظات حول االضلرافات ادلسجلة، مث يقوم بإعادة تأسيس رقم 

اخلاضع وخيب عليو إبالغ ادلكلف هبذا التقييم، وذلك عن طريق اإلشعار بالتقوصل األورل، مع منحو مدة 
 ( يوما للرد على ىذا التقوصل.40أربعُت)

  الفرع الثاين: رفض احملاسبة
 نتيجة مراقبة تصريح جبائي أو زلاسبة إال يف احلاالت التالية: ال ديكن رفض احملاسبة   

من القانون التجاري  11إذل 9يكون مسك الدفاتر احلسابية غَت مطابق ألحكام ادلواد من  عندما -
 وشروط وكيفيات تطبيق احملاسبة؛

 عندما ال ربتوي احملاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق اإلثباتية؛ -
يف عمليات  عندما تتضمن احملاسبة أخطاء أو إغفاالت أو معلومات غَت صحيحة خطَتة وتكرره -

 .84احملاسبة

                                                           
االقتصادية، التجارية وعلوم التسيَت،  لصلع سيد أمحد، دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب، مذكرة ماسًت أكادديي، زبصص التدقيق و مراقبة التسيَت، كلية العلوم 84

 .61، 60، ص، ص: 2018ميد بن باديس، مستغازل، جامعة عبد احل
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 احملاسيب التدقيق الفرع الثالث: تبليغ النتائج
 عن وىذا زلاسبتو يف التدقيق بنتائج بالضريبة مكلف بإبالغ يقوم ادلدقق، العون عمل خالصة ادلرحلة ىذه

 الدفع اجبةالضرائب الو  جدول تصدر أساسو على النهائي والتبليغ اجلبائية، الوضعية األورل لتسوية التبليغ طريق
 .تقوصل ىناك يكن دل وإن حىت شخصيا للمكلف رمسي بإشعار ذلك يتم كما

 و بفهمو للمكلف تسمح بطريقة مصاغا و جيدا مفصال اإلشعار ىذا يكون أن جيب: األويل التبليغ -
 ذلك على إضافة االستالم، وصل مع شخصيا للمكلف اإلشعار ىذا تسليم يتم و مالحظاتو، تسجيل

 تعديل إذل أدت اليت و التقييم يف استعملت اليت الطرق على األورل التبليغ ىذا حيتوي أن الضروري من
 .85الضريبية األسس

 للرد القانونية اآلجال انتهاء ادلدقق العون ينتظر للمكلف األورل التبليغ إرسال عند :النهائي التبليغ -
 :حالتُت ادلدقق العون جويوا احلالة ىذه ويف اجلبائية، للرقابة اخلاضع للمكلف ادلمنوحة

 أو التدقيق، نتائج على اخلاصة ادلالحظات ويسجل قانونيا، احملددة ادلدة يف اإلشعار على يرد ادلكلف -
 ادلرسل؛ الرد مع ووثائق ببيانات ذلك مدعما ادلعدلة األسس على اعًتاضو

 فإن احلالة ىذه يف يوما"،( 40)  "أربعُت احملددة القانونية الفًتة بعد يرد أو اإلشعار على يرد ال ادلكلف -
 قبوال يعتربه ألنو ادلكلف، إعالم عن مسؤول غَت ادلدقق والعون حاذلا، على تبقى ادلعدلة األسس
 .86ضمنيا

 

 

 

 

 

                                                           
سيب ومراقبة التسيَت، كلية العلوم االقتصادية خوصة العريب، "مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية"، مذكرة ماسًت أكادديي يف علوم ادلالية احملاسبية، زبصص تدقيق زلا  85

 .40، ص: 2016د بن باديس، مستغازل، والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة عبد احلمي
 .11، ص: 2016، قانون اإلجراءات اجلبائية، ادلديرية العامة للضرائب ، 08/  07- 20ادلادة   86
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 خالصة:

 ادلعلومات صحة من التأكد أجل من اجلبائية اإلدارة تتبعها اليت اإلجراءات أىم من اسيباحمل التدقيق يعترب
 تستخدم كما اجلبائية، والقوانُت للقواعد ِامتثاذلم ومدى بالضريبة، ادلكلفُت قبل من ادلكتتبة تالتصرحيا يف الواردة

 كشف هبدف منتظمة قانونية زلاسبة سبسك واليت احلقيقي للنظام اخلاضعة اجلبائية ادللفات لتطهَت العملية ىذه
 األىداف ربقيق بغية، كلفُتادل طرف من قصد دون أو بقصد سواء دلستعملةا والتجاوزات اإلغفاالت كل

 العون وعلى .ِاجتماعية أو اقتصادية مالية، قانونية، األىداف ىذه كانت سواء العملية تلك من وادلنتظرة ادلنشودة
 التدقيقف اجلبائية للرقابة خلاضعا للمكلف شلنوحة ضمانات سبثل ألهنا واإلجراءات مراحل بكل االلتزام ادلدقق

 وسالمة صحة من قالتحق يف ادلعتمدة الوسيلة لكونو احملاسبية، البيانات حلقيقة العاكسة ادلررة يعترب احملاسيب
 .ادلالية القوائم
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 دتهيد:
 على والوقوف للتدقيق احملاسيب و مدى مسامهتو يف دعم الرقابة اجلبائية بعدما تطرقنا يف اجلانب النظري 

وصواًل لوجود عالقة ، اجلبائية لألغراض احملاسيب التدقيق عملية إلجراء اجلبائية اإلدارة طرف من ادلتبعة اإلجراءات
ذه النتيجة دومنا ىعتماد كايف ال  َتغذا ى، يعترب يف مصلحة الضرائب يةبُت التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائنظرية 
مركز ذا من خالل إسقاط اجلانب النظري على ىو اجلزائرية.  ادلصاحل الضريبيةعاش يف ادلا على أرض الواقع ىتأكيد

،التأكد من لنجاح التقدم، ا)سر  قيقدتال وفي أصبح، يف عصر جلبائيةا دارةاإلوالتأكد من كيفية التعامل و  ضرائب
كون نصف الدواء، ولتكون الدراسة أكثر يالداء  التدقيق احملاسيبولعل  اكتشاف األخطاء(، صحة القوائم ادلالية

مركز الضرائب  على اختيارنا، قد وقع إحدى ادلصاحل الضريبية اختياروجب علينا  واقعية ونتائج أكثر نسبية
CDI ذا الفصل الذي يتناول:ىيدانية من خالل ادلإجراء الدراسة  ارتأيناخرى وأ َتعايادلذه ى، بناًء على مبستغازل 

 ؛دلديرية الضرائبعام  ادلبحث األول: تقدمي
 ادليدانية. للدراسة اإلجرائي ادلبحث الثاين: التحليل
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 (عام دلركز الضرائب تقدمي) ادلبحث األول: تقدمي مديرية الضرائب لوالية مستغاًل
من أجل لوالية مستغازل مركز الضرائب مت اختيار أمهية التدقيق احملاسيب يف عملية الرقابة اجلبائية نظرا لدور و 

أخذ عينات سلتلفة وفقا دلعايَت معينة هبدف التطرق حلاالت متنوعة اخلاضعة للتدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية، 
ستغازل دلبصفة عامة للمديرية ومركز الضرائب التعريف مبؤسسة الدراسة  إذلحيث سيتم التطرق يف ىذا ادلبحث 

 بصفة خاصة وكذا التعرف على اذليكل التنظيمي وسلتلف ادلصاحل واذليئات التابعة للمديرية.
 ارة اجلبائية يف اجلزائرلإلداذليكل التنظيمي  ادلطلب األول:

تشريعية وتنظيمية حتدد فيها ة اجلبائية ذلا عدة ىياكل مركزية وجهوية وأخرى والئية وفق قوانُت إن اإلدار 
لذلك وجب التطرق إذل اذلياكل التنظيمية لإلدارة اجلبائية على كل االختصاصات اإلقليمية لكل ىيئة إدارية، 

على سلم اذلرم اخلاص بسلطة اإلدارة ادلركزية  CDIادلستويات دلعرفة مكان دتركز مركز الضرائب لوالية مستغازل 
 التابع ذلا.

 .للضرائب العامة دلديريةالفرع األول: ا
 اليت و الوطٍت االقتصاد يف األساسية الركائز أحد من تعترب مالية مؤسسةىي  للضرائب عامةال ادلديرية إن     
 التشريع من جوانبو كل يف التحكم و الضرييب النظام بإدارة مكلفة لكوهنا برارلها، تنفيذ يف احلكومة عليها تعتمد

 بعد الدولة خلزينة الرئيسي ادلصدر تعترب اليت ادلوارد حتصيل هبدف اجلبائية السياسة خطط تنفيذ لىع التنظيم و
يف اإلطالع مبهامها كإدارة فعالة ومصغية لتطلعات  للضرائب عامةال لمديرية، كما تتمثل الغاية الرئيسية لاحملروقات

وكذا تكريس احلقوق الفردية واجلماعية،  ادلكلفُت بالضريبة، السيما ما تعلق منها بتبٍت القيم األساسية للمجتمع
 حيث أهنا مكلفة بتطبيق حق سيادي للدولة وىو حتصيل الضريبة. 

وبعد اختصاص اإلدارة ادلركزية للضرائب بتنفيذ القوانُت وادلسامهة يف التعديالت والتشريعات لكي ترقى بالنظام 
تنحصر يف ادلزج بُت الوسائل القانونية، الفنية جلبائية الضرييب إذل درجات اإلتقان والكمال، جتد أن مهام اإلدارة ا

وادلالية لتكون بدور الوسيط بُت دتويل اخلزينة العمومية باعتبارىا اذلدف الذي أنشئت من أجلو وبُت رضا ادلكلفُت 
 بالضريبة لكوهنم ديثلون رأمسال اإلدارة اجلبائية.

 اإلدارة بتنظيم ادلتعلق مادلتم و ادلعدل 1998/  07/  13 يف ادلؤرخ 228 - 98 رقم التنفيذي ادلرسوم مبوجب
( 06) ستة على للضرائب العامة ادلديرية تتكون اجلبائية ادلصاحل مفتشية على فزيادة ادلالية، وزارة يف ادلركزية

 :يلي كما ادلوضحة فرعية، مديريات( 04) أربعة واحدة بكل و مركزية مديريات
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 .(DGI) يمي للمديرية العامة للضرائب(: اذليكل التنظ1-2)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلالية، وزارة يف ادلركزية اإلدارة تنظيم ادلتمم وادلتضمن و ادلعدل ،1998"/  07/  13 يف ادلؤرخ 228 / 98 رقم التنفيذي ادلرسوم" ،5 ادلادة :ادلصدر
 .12ص:  ، 1998/  07/  15 ، ،51 العدد الرمسية، اجلريدة

 : ادلديرية اجلهوية للضرائبالفرع الثاين
 الوالئية ادلديريات بُت الوصل مهزة تعترب و اجلهوي ادلستوى على ادلركزية اإلدارة للضرائب اجلهوية ادلديرية دتثل    

 وتطبيق الربامج تنفيذ على تسهر كما بالقمة القاعدة ربط هبدف للضرائب العامة ادلديرية وبُت للضرائب
، وتضمن العالقة الوظيفية بُت اإلدارة ادلركزية وادلديريات الوالئية ادلركزية اإلدارة عن الصادرة والقرارات التعليمات

للضرائب، ومن مهامها تتوذل ادلديريات اجلهوية للضرائب تنشيط عمل ادلديريات الوالئية التابعة الختصاصها 
وهبذه الصفة تتوذل ادلديرية اجلهوية للضرائب عدة مهام تنحصر  اإلقليمي مع توجيهها وتنسيقها وحىت مراقبتها.

 أمهها فيما يلي:

 بادلديرية العامة للضرائ  
"DGI" 

 

مديرية  
التشريع 
 اجلبائي

 مديرية
العمليات 
 اجلبائية

 مديرية
ادلنازعات 
 اجلبائية

  مديرية
إدارة 
 الوسائل 

التنظيم  مديرية
 واإلعالم اآليل

 مديرية
األحباث 
 وادلراجعات

الدراسات  -
 اجلبائية والوثائق

التشريع  -
 اجلبائي

العالقات -
 العمومية واإلعالم

 االتفاقيات -
 اجلبائية الدولية

ادلراجعات  -
 اجلبائية

اإلحصائيات -
 يخي والتال

الضمان -
 واألنظمة اجلبائية

العمليات  -
 اجلبائية

منازعات  -
الضريبة على 

 الديخل

منازعات  -
الرسم على 
 القيمة ادلضافة

ادلنازعات  -
 اإلدارية والقضائية

تسيري ملفات  -
 ادلوظفني

 ادلوازنة عمليات -

الوسائل العامة -
 واحملفوظات

التكوين  -
 وحتسني ادلستوى

 التنظيم-
 ىجوادلنا

تطوير أنظمة  -
 اإلعالم اآليل

تطبيق أنظمة 
 اإلعالم اآليل

 

ادلراجعات،  -
البحث عن 
 ادلعلومات اجلبائية

 الربرلة -

 الرقابة اجلبائية -

للمقاييس  -
 واإلجراءات
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 ؛إجراءاهتاتسهر على احًتام أدوات تدخل ادلصاحل اجلبائية اجلهوية يف طرقها ومقاييسها وحىت  -
 تعد بصفة دورية كل التحصيالت وادللخصات ادلتعلقة بأعمال ادلصاحل اجلبائية احمللية؛ -
 كما تدرس طلبات تنقل األعوان فيما بُت الواليات؛اقًتاح لتكييف التشريع اجلبائي،   تقدم أي -
 تشارك يف أعمال تكوين األعوان وحتسُت مستواىم وجتديد معلوماهتم؛ -
 تقدر احتياجات ادلصاحل اجلبائية من الوسائل البشرية وادلادية والتقنية وتعد تقريرا دوريا عن ذلك؛ -
 الطعون لدى اجلهات ادلصدرة للقرار وادلنشأة على ادلستوى اجلهوي؛تنظم أشغال جلنة  -
 توافق على استفادة ادلكلفُت بالضريبة من نظام الشراء باإلعفاء حسب النصوص التشريعية. -
 تنظيم حيدد ادلتمم و ادلعدل 2006/  09/  18 يف ادلؤرخ 327 - 06 رقم التنفيذي ادلرسوم مبوجب و 

( 09حبيث تضم ادلديريات اجلهوية للضرائب والبالغ عددىا ) صالحيتها، و اجلبائية دارةلإل اخلارجية ادلصاحل
مديرية والئية اليت حتدد اختصاصها اإلقليمي مبوجب قرار وزاري، كما تتكون   54مديريات جهوية ادلسؤولة من 

رية مكاتب ال يتجاوز ( ولكل مدي04كل مديرية جهوية للضرائب على مديريات فرعية ال يتجاوز عددىا أربعة)
 :ادلوارل الشكل يف ادلوضحة و( مكاتب، 04عددىا أربعة )
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 (.DRI) للضرائب اجلهوية للمديرية التنظيمي اذليكل:  (2 -2)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تنظيمها و للضرائب الوالئية ادلديريات و اجلهوية اتللمديري اإلقليمي االختصاص حيدد، 1998/  07/  12 ادلؤرخ القرار من 28 إذل 12 ادلواد من :ادلصدر
 . 14 ص ، 1998/  10/  25 ، 79 العدد ،الرمسية اجلريدة صالحيتها،

 .للضرائب الوالئية ادلديرية:  الفرع الثالث
 صاحلادل نشاط ومراقبة متابعة مع اجلبائيُت، والتشريع التنظيم احًتام على للضرائب الوالئية ادلديرية تسهر    

 الواقعة الوالئية وادلديرية للضرائب اجلهوية ادلديرية بُت العالقة تعترب كما ذلا، احملددة األىداف لتحقيق اخلارجية
بإبالغها بكل اجلداول اإلحصائية ادلعدة دوريا  الوالئية وتلتزم ادلديريات سليمة، عالقات اإلقليمية دائرهتا ضمن

بو وتقدمي كل البيانات والتقارير اليت ختص سَت ادلصاحل أو تطبيق التشريع وادلنصوص عليها يف التنظيم ادلعمول 
 . أما ادلهام ادلوكلة للمديرية الوالئية للضرائب يف سلتلف اجملاالت نذكر منها:اجلبائيُت التنظيمو 
اإللغاء أو تنظم مجع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات اجلبائية، وتصدر اجلداول وقوائم ادلنتجات وشهادات  -

 التخفيض وتعاينها وتصادق عليها وتقوم نتائج احلصيلة الدورية؛
 أي إجراء حيسن عملها؛وتعد تلخيصا عن ذلك كما تقًتح  حتلل وتقوم دوريا عمل ادلصاحل اخلارجية -
 تتكفل باجلداول وسندات اإليرادات وحتصيل الضرائب واألتاوى، مع مراقبة التكفل والتصفية؛ -
 ادلعلومات اجلبائية واستغالذلا مع بررلة التدخالت وتتابع تنفيذىا وتقوم نتائجها؛ تنظم مجع -

 "DRI"ادلديرية اجلهوية للضرائب 

ادلديرية الفرعية للعمليات  ديرية الفرعية للتكوينادل
 اجلبائية

ادلديرية الفرعية للتنظيم و 
 الوسائل

ادلديرية الفرعية للرقابة 
 اجلبائية

مكتب التكوين  -
 اسي و ادلتواصلاألس

مكتب الدعائم  -
 البيداغوجية

مكتب التنشيط و  -
 التنظيم و العالقات العامة

مكتب مراقبة األنشطة  -
 و التاليخي 

 مكتب اإلحصائيات -

 مكتب ادلستخدمني -

مكتب التنظيم  و  -
 اإلعالم اآليل

مكتب مراقبة  -
 استعمال  الوسائل

مكتب متابعة برامج  -
األحباث و ادلراجعات 

 اجلبائية

مكتب حتليل تقارير  -
 ادلراجعات  اجلبائية

 مكتب مراقبة ادلنازعات -
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 منتظمة؛تدرس العرائض وتنظم أشغال جلان الطعن وتتابع كل مراحل ادلنازعات اجلبائية بصفة -
 تقدر احتياجات ادلديرية من الوسائل البشرية والتقنية وادلالية وتعد تقديرات ادليزانية؛ -
 توظيف وتسيَت ادلستخدمُت التابعة ذلم مع إجراء التكوين وحتسُت ادلستوى؛  تضمن -
  ة، وعلى صيانتها واحملافظة عليها؛تسهر على مسك ملفات جرد األمالك العقارية وادلنقول -
  ، وتنشر ادلعلومات واآلراء لفائدة ادلكلفُت بالضريبة.تنظم استقبال ادلكلفُت بالضريبة وإعالمهم-

أنو نظرا الختالف تسيَت ادللفات اجلبائية وحجم مستوى النشاط من منطقة جغرافية ألخرى مت تصنيف  كما نشَت
 ادلديريات الوالئية إذل ثالثة أصناف:

مديرية والئية تتميز بكثافة العمل نظرا لثقل وكثرة حجم ادللفات اجلبائية ومستوى  34ضم ي الصنف األول:
 ( مديريات فرعية؛05والئية مخسة ) النشاط الواسع، كما تضم كل مديرية

مديرية والئية اليت تضم عدد أقل من سابقتها للملفات اجلبائية ومستوى النشاط  17ضم ي الذي الصنف الثاين:
 ( مديريات فرعية؛03مقارنة بالصنف األول فتضم ادلديرية الوالئية ثالثة ) منخفض

لة النشاط التجاري والصناعي فيها وىي يف صحرائنا مديرية والئية نظرا لعزلتها وق 3ضم ي الصنف الثالث:
 الواسعة وتضم ادلديرية الوالئية ذلذا الصنف مديريتُت فرعيتُت.
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 .(DIW) للضرائب الوالئية للمديرية التنظيمي : اذليكل(3 -2)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ادلديريات        و اجلهوية للمديريات اإلقليمي االيختصاص حيدد" ، 1998/  07/  12 يف ادلؤرخ القرار 39 إىل 28 من  ادلواد من: ادلصدر
 .19ص:  ،"وصالحيتها تنظيمها و للضرائب الوالئية

 

 

 

 

 

 

 

  " DIW"للضرائب الوالئية دلديريةا

ادلديرية الفرعية 
 للعمليات اجلبائية

ادلديرية الفرعية 
 للتحصيل

ادلديرية الفرعية 
 للرقابة اجلبائية

ادلديرية الفرعية 
 للمنازعات

ادلديرية الفرعية 
 للوسائل

  ؛مكتب اجلداول-

مكتب -
 ؛ئياتاإلحصا

مكتب التنظيم  -
 العالقاتوالتنشيط و 
 .العمومية

مكتب مراقبة  -
 ؛التحصيل

مكتب مراقبة  -
 ؛التسيري ادلايل

 مكتب-
 .التصفية

مكتب البحث عن  -
 ؛يةادلعلومة اجلبائ

مكتب البطاقيات -
 ؛ومقارنة ادلعلومات

 .مكتب ادلراجعات-

 ؛مكتب الشكاوي -

مكتب ادلنازعات  -
القضائية و جلان 

 ؛الطعن

مكتب التبليغ -
 .األمر بالتخفيضو 

مكتب  -
ادلستخدمني  

 ؛التكوينو 

مكتب عمليات -
  ؛ادليزانية

مكتب الوسائل  -
 .اإلعالم اآليلو 
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 لوالية مستغاًل CDIتقدمي مركز الضرائب  ادلطلب الثاين:
التابع  ئب مبستغازلمركز الضرا وزلور الدراسة وىو وقع علي ذيال ركزادلبحث بتقدمي ادلنقوم يف ىذا 

أشكال الرقابة اليت دوره اجلبائي وكذا التنظيمي و  تعريفو وتقدمي ىيكلو وذلك من خالل، ستغازلمبللمديرية الوالئية 
 .خيضع ذلا 
 اجلبائي ادورى و الضرائب مركز تعريف: األول الفرع

هام هبدف احلد أو التقليل من واحد حيث يعمل على القيام مبختلف األدوار وادل ضرائبتتميز كل والية مبركز 
 ظاىرة الغش والتهرب الضرييب حيث سنتطرق فيما يلي إذل مفهومو ودوره اجلبائي.

 الضرائب مركز تعريف:  أوال
وادلراقبة  التحصيل و التسيَت مهام كل ادلركز رئيس إشراف حتت جيمع موحد تسيَت مركز ىو الضرائب مركز    

مركز  يشكل الصدد هبذا و ،الوالئية الضرائب ومديريات والقباضات ادلفتشيات ياحال هبا تتكفل اليت وادلنازعات
 : وىم اختصاصو جملال التابعُت بالضريبة للمكلفُت الوحيد اجلبائي احملاور الضرائب
 ادلبسط؛ النظام و احلقيقي للنظام اخلاضعة ادلؤسسات  
 احلرة؛ ادلهن  
 واليت رقم أعماذلم يفوق  ادلؤسسات كربيات مديرية اختصاص جملال اخلاضعة غَت ادلؤسسات

 دج يف السنة. 30.000.000
 مستغاًل لوالية الضرائب دلركز اجلبائي الدور:  ثانيا

 :اآلتية الرئيسية اجملاالت يف الضرائب مركز ينشط
 :الضرييب الوعاء رلال يف -

 للضريبة اخلاضعة ادلداخيل بعنوان ادلعنيُت األشخاص من وغَتىا للشركات اجلبائية ادللفات ويسَت ديسك 
 ؛الشركات أرباح على

 بعنوان الضرييب لإلخضاع احلقيقي للنظام اخلاضعُت بالضريبة للمكلفُت اجلبائية ادللفات وتسَت مسك  
 ؛التجارية غَت األرباح و التجارية و الصناعية األرباح

 التخفيض أو غاءاإلل وشهادات التحصيالت وقوائم اجلداول على وادلصداقية ومعاينة إصدار . 
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 :التحصيل رلال يف -
 ؛األتاوى و والرسوم الضرائب وحتصيل اإليرادات وسندات باجلداول التكفل 
 ؛النقدية األموال وتقدير التحصيل و للدفع ادلادية بالعمليات التكفل  
 القيم تسليم مركزة و احلسابات و الكتابات ضبط . 
 :الرقابة رلال يف -

 ؛التصرحيات ومراقبة اجلبائية ادلعلومات واستغالل وحتصيل البحث 
 نتائجها تقييم و للضريبة اخلاضعُت لدى وادلراقبة التدخالت برامج وإصلاز إعداد . 
 :ادلنازعات رلال يف -

 ؛الشكاوى معاجلة و دراسة  
 ؛.القضائية و اإلدارية ادلنازعات متابعة 
 الرسوم قروض تسديد . 

 :اإلعالم و االستقبال رلال يف -

 بالضريبة؛ ادلكلفُت إعالم و استقبال مهمة ضمان  
 قوانينها وتعديل ادلؤسسات بإنشاء ادلتعلقة تلك السيما بالوعاء اخلاصة اإلدارية باإلجراءات التكفل 

 األساسية؛
 ادلواعيد؛ تسيَت و تنظيم 
 الضرائب مركز الختصاص التابعُت بالضريبة ادلكلفُت لصاحل واآلراء ادلعلومات نشر. 
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 مستغاًل لوالية الضرائب دلركز التنظيمي ين: اذليكلالفرع الثا
يف وادلصاحل واليت سنتعرف على كل منها  واألقسام من موعةرل دلركز الضرائب  التنظيمي اذليكل يشمل

 ىذا الصدد.
 الضرائب دلركز التنظيمي اذليكلأوال: 

 ويوضح يف الشكل التارل:
 (.CDI) مستغاًل لوالية الضرائب دلركز التنظيمي اذليكل(:4 -2الشكل رقم)

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

وثيقة يخاصة مبركز الضرائب ادلصدر:  

مصلحة االستقبال 
 واالعالم

 اآليل اإلعالممصلحة  رئيس ادلركز

ادلهن  قطاعجباية 
 احلرة

الرئيسية لتسيري  ادلصلحة
 ادللفات

 جباية القطاع الصناعي

 جباية قطاع البناء
 واألشغال العمومية

 لقطاع التجارياجباية 

 

 جباية قطاع اخلدمات

ادلصلحة الرئيسية 
 للمنازعات

 يالشكاو مصلحة 

مصلحة ادلنازعات 
 القضائية وجلان الطعن

مصلحة التبليغات 
 واألمر بالصرف
 القضائية

يسية ادلصلحة الرئ
 للمراقبة و البحث

مصلحة البحث عن 
 للضريبة ادلادة اخلاضعة

 

 مصلحة البطاقيات 

 مصلحة التديخالت

 دلراقبة ا ةمصلح

 القباضة

 مصلحة الصندوق

 مصلحة احملاسبة

 مصلحة ادلتابعات
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: تنظيم مركز الضرائب لوالية مستغاًلانيثا  
ق أثناء تصنف حسب اختصاص كل منها إال أهنا تواجو بعض العوائيقسم مركز الضرائب جملموعة من ادلصاحل 

الذي يقع بينها وبُت اجلمهور. االستقبال  
  :وىو يتشكل من ركز،ادليسري مركز الضرائب رئيس 

 :ثالث مصاحل رئيسية
 ؛ادلصلحة الرئيسية لتسيَت ادللفات 
 ؛البحثو  ادلصلحة الرئيسية للمراقبة 
 ادلصلحة الرئيسية للمنازعات. 
 :مصلحتني
  ؛اإلعالمو مصلحة االستقبال 
  الوسائلو  اآلرل اإلعالممصلحة. 
 .القباضة

 : وتكلف بـ:ادلصلحة الرئيسية للتسيري -
ادلراقبة اجلبائية ومتابعة الوعاء، و   ركز الضرائب يف رلالالتكفل بادللفات اجلبائية للمكلفُت بالضريبة التابعُت دل  -

 االمتيازات اجلبائية والدراسة األولية لالحتجاجات؛
لرئيس ادلركز للموافقة عليها، بصفتو وكيال مفوضا للمدير   يرادات وتقد ديهاادلصادقة على اجلداول وسندات اإل -

 الوالئي للضرائب؛
 /أو دلراجعة احملاسبة؛و  للمراقبة على أساس ادلستندات ادلكلفُت بالضريبة  اقًتاح تسجيل -
  صاحل األخرى معوتنظيم األشغال مع ادل  إعداد تقارير دورية و جتميع اإلحصائيات وإعداد سلططات العمل -

 احلرص على انسجامها.
 :تعمل على تسيري

 القطاع الصناعي؛  جبباية  ادلكلفة  ادلصلحة 
 واألشغال العمومية ؛  جبباية قطاع البناء  ادلصلحة ادلكلفة

 التجاري؛  ادلصلحة ادلكلفة جبباية القطاع 
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 ادلصلحة ادلكلفة جبباية قطاع اخلدمات؛ 
 .دلهن احلرةادلصلحة ادلكلفة جبباية ا

 : وتكلف بـ:ادلصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث -
 و توزيعها من أجل استغالذلا؛  وختزينها  اجلبائية ومعاجلتها  ادلعلومة  عن  البحث  إجراءات  إصلاز -
ات لتصرحي  يف عُت ادلكان و ادلراقبة على أساس ادلستندات  بعنوان ادلراجعات  اقًتاح عمليات مراقبة و إصلازىا، -

 دورية .  مع إعداد جداول إحصائية وحواصل تقييمية  دلراكز الضرائب،  التابعُت  بالضريبة  ادلكلفُت
 :تعمل على تسيري

 ::  وتكلف بـوادلقارنات  البطاقيات  مصلحة
 وكذا مراقبتها وحتصيلها؛  تشكيل وتسيَت فهرس ادلصادر احمللية لإلعالم واالستعالم اخلاصة بوعاء الضريبة - 
 واسًتدادىا من أجل استغالذلا؛  مركزة ادلعطيات اليت جتمعها ادلصاحل ادلعنية ، وختزينها - 
 .التكفل بطلبات تعريف ادلكلفُت بالضريبة - 

 :اليت تعمل يف شكل فرق، وتكلف بـمصلحة البحث عن ادلادة الضريبية: 
 يذ حق االطالع؛اجلبائية بعنوان تنف  دوري للبحث عن ادلعلومة  برنامج  إعداد -  
 ويف عُت ادلكان انطالقا من ادلعلومات  للمراقبة على أساس ادلستندات  بالضريبة  اقًتاح تسجيل مكلفُت - 

 .معةلمجواالستعالمات ا
 :يف شكل فرق، وتكلف بـ  تعمل  : اليتمصلحة التديخالت

عند ادلرور وكذا إصلاز يف   يارة و ادلراقبةالز   وحق  التحقيق  احلق يف  تنفيذ  بعنوان  و اصلاز التدخالت  بررلة -  
 عُت ادلكان لكل ادلعاينات الضرورية لوعاء الضريبة ومراقبتها و حتصيلها؛

 أو للمراقبة على أساس ادلستندات انطالقا من ادلعلومات  بالضريبة دلراجعة زلاسبتهم  مكلفُت  اقًتاح - 
 .اجملمعة واالستعالمات
 :يف شكل فرق، وتكلف بـ اليت تعمل مصلحة ادلراقبة:

 عُت ادلكان؛ ادلراقبة على أساس ادلستندات ويفإصلاز برامج  -
 .ادلراقبة مع تقييم مردودىا  إصلاز برامج  وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية  إعداد -

 : وتكلف بـ:ادلصلحة الرئيسية للمنازعات -
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  اماتناتج عن فرض ضرائب أو زيادات أو غر و   يوجو دلركز الضرائب  نزاعي أو إعفائي  دراسة كل طعن -
 ادلضافة؛  عات الرسم على القيمةاقتطا  طلبات اسًتجاع  كذاأو عقوبات قررىا ادلركز، و 

 ادلقدمة إذل اذليئات القضائية.  القضايا النزاعية  متابعة -
 :تعمل على تسيري
 وتكلف بـ: :مصلحة االحتجاجات

إلغاء أو ختفيض فرض ضرائب أو الزيادات والعقوبات احملتج اليت هتدف إذل   دراسة الطعون ادلسبقة -
ات تلقائية أو مدفوع  مكتتبة  احلقوق ادلدفوعة اثر تصرحياتو/أو اسًتجاع الضرائب والرسوم و    عليها

 ادلصدر.  أو مقتطعة
  دراسة طلبات تتعلق بإرجاع االقتطاعات الرسم على القيمة ادلضافة؛ -
و هبا أ  أو اإلجراءات ادلتعلقة  هتدف إذل االحتجاج على أعمال ادلتابعة  اليت  الطعون ادلسبقة  دراسة -

 ادلطالبة باألشياء احملجوزة؛
 معاجلة منازعات التحصيل. -

 : وتكلف بـ:مصلحة جلان الطعن وادلنازعات القضائية
ختصاص والرسم على القيمة ادلضافة وال  ادلباشرة  دراسة الطعون التابعة الختصاص جلان طعن الضرائب -

 ؛إلعفائياجلان الطعن 
للضرائب، للطعون و الشكاوى ادلقدمة   الوالئية  يف ادلديرية  ادلعنية  ادلتابعة باالتصال مع ادلصلحة -

 القضائية؛  للهيئات
 وتكلف بـ:التبليغ واألمر بالدفع:   مصلحة
 ادلصاحل ادلعنية؛ و إذل  ضريبةبال  القرارات ادلتخذة بعنوان سلتلف الطعون إذل ادلكلفُت  تبليغ -
 هبا؛  ادلتعلقةاألمر بصرف اإللغاءات و التخفيضات ادلقررة مع إعداد الشهادات   -
 ؛ادلعنية  للمصاحل  عات و تبليغهاادلناز   اإلحصائية الدورية ادلتعلقة مبعاجلة  إعداد ادلنتجات  -
التلقائية اليت تتم أو اجلداول   بعنوان التسديدات  بالتسديدات اليت يقوم هبا ادلكلفون بالضريبة  التكفل  -

 .متابعة وضعيتهم يف رلال التحصيل أو الفردية اليت تصدر يف حقهم وكذا  العامة
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 وتكلف بـ:، : حتت سلطة رئيس ادلركزمصلحة االستقبال واإلعالم
 ة وإعالمهم؛تنظيم استقبال ادلكلفُت بالضريب -
بالضريبة التابعُت الختصاص مركز   بادلكلفُت  وواجباهتم اجلبائية اخلاصة  نشر ادلعلومات حول حقوقهم -

 الضرائب.
 : وتكلف بـ:مصلحة اإلعالم اآليل والوسائل -
 ا؛الدخول ادلوافقة ذل  رخصو   وكذا تسيَت التأىيالت  أمينهاتو   ستغالل التطبيقات ادلعلوماتيةا -
 بصيانة التجهيزات؛كذا التكفل إحصاء حاجيات ادلصاحل من عتاد ولوازم أخرى و  -
 أمن ادلقرات.بالنظافة و   ادلتصلة  على ادلهامشراف اإل -
 : وتكلف بـ:القباضة -
 بالتحصيل اجلربي للضريبة؛  تنفيذ التدابَت ادلنصوص عليها يف التشريع والتنظيم الساريُت ادلفعول وادلتعلقة -
 احملاسبة.إذل رللس   ادلعدة  التسيَت  لقواعد احملاسبة العامة وتقدمي حسابات  مسك زلاسبة ادلطابقة -

 :تعمل على تسري
 الصندوق؛  مصلحة
 احملاسبة؛  مصلحة
 ادلتابعات؛  مصلحة

 . يف شكل فرق  ادلتابعات  تنظم مصلحة
 :العوائق اليت بإمكاهنا أن تظهر يخالل العالقة

لألشخاص  بُت ادلصاحل عوائق كبَتة سواء بالنسبةتشكل العالقة بُت ىذا اجلمهور و  أنديكن  ،خالل االستقبال
 .لذين يعانون صعوبات أو بالنسبة لعون االستقبالا

 :بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الصعوبات
 :يواجو الشخص الذي يعاين صعوبات ما يلي

 ؛نقص يف االعتماد على الذات 
 ؛صعوبات يف الدخول 
  لفهمصعوبات االتصال الشفهي والكتايب يزيد من حدة الصعوبات العادية )صعوبة يف فهم وسرد الطلب 

 (؛اإلداريةاللغة 
 ؛اخلوف من السخرية 
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 ؛يف بعض األحيان اجلهل بالقانون 
 الشعور بقلة االىتمام. 

 :بالنسبة لعون االستقبال
 :يواجهون عون االستقبال ما يلي

  صعوبة ختصيص الوقت الضروري الستقبال الشخص دون إطالة مدة االنتظار األشخاص)ضغط الوقت 
 ؛(خريناآل

  (؛السرية ،صعوبة إمكانية الوصول)كن عدم التكيف األما 
  يصل أنو الذي ديكن (األجانب األشخاص الًتمجة ،لغة اإلشارات)شعور بنقص الكفاءة لتلبية الطلب 

 ؛ن وضعية الشخص قد تتعداهأذل الشعور بإ
 اخلوف من الطرف األخر، السيما سلوك العدواين لبعض ادلكلفُت بالضريبة. 
 :ذين يعانون صعوباتفعال لألشخاص الال ستقبالاال
 مرجعية النوعية اخلدمة ،وبغية حتسُت استقبال ادلكلفُت بالضريبة الذين يواجهون الصعوبات،بتعُت على إطاريف 

 ىذا من خالل دمج ، بالضريبة الذين يواجهون صعوباتجل استقبال ادلكلفُتأمصاحلنا تبٍت مسعى فعال من 
 : أنشطة زلددة تتمثل فيما يلي

 :عون االستقبالتعزيز كفاءة 
 : يكون قادرا على أنيتعُت على عون االستقبال 

 ؛التقرب من ادلعاق وذلك بتنمية معرفتو حول اإلحساس األشخاص ادلعاقُت 
  يكون أنالذايت ، يف وضعية االستقبال ،يكون العون حتت الضغط الذي يتوجب علبو  اإلجهادتسيَت 

 اذ وضعيات احملددة(التنقل ،حركات االسًتخاء ومن خالل اخت اإلجهادقادرا على التحكم يف ىذا 
 ؛التنفس...)وكذا التحكم يف وثَتة العالقة

 ؛احلوار بعناية ديكن للعون إعادة النظر يف موقفو وبالتارل يتحكم يف اإلصغاء 
  ة؛العالقتكييف األسلوب التقٍت ادلستعمل و الذي يعترب العنصر األكثر حتكما يف 
 ؛خالل التحكم يف الصوت ووتَتة الكالم و األسلوب ونربة الصوت جعل احلوار الشفهي جدي من 
 نب و الوقوع يف العقبات الشخصيةمواجهة الفًتات العصبية بتطوير حسو بالتعاطف وىذا مع جت 

 .االنفعال ادلفرطلشعور بالذنب و او 
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 :تنظيم مناسب ذلذه الفئة من اجلمهور إنشاء
الصنف من  مصاحلنا ذلذا إذلة من شاهتا الدخول وإمكانية الوصول تكون مصاحل االستقبال منظمة بكيفي أنجيب 

 : مثل اجلمهور،
  ؛النًتنيت اذلاتف ادلراسالت الربيديةاإعطاء األولية لالستقبال عن بعد 
 ؛هتيئة أماكن االستقبال الشخصي من خالل جتهيز شلرات مهيأة للدخول ،مصاعد وكراسي متحركة 
 ؛طوابَت االنتظار ذلؤالء األشخاص توفَت نظام عبور ذوي أولوية يف 
  الشبابيك بعلو بناسب الكراسي ادلتحركتكييف الطاوالت و. 

 .رلال االيختصاصو  أشكال الرقابة والتحقيقات ادلطبقة يف مركز الضرائب: الفرع الثالث
 ضروريةال ادلعلومات ومجع بالضريبة ادلكلفُت تصرحيات لفحص وأشكال صور عدة اجلبائية الرقابة مصاحل تطبق

 ادلراد الشخص نوعية أو احلالة حسب األشكال ىذه استعمال ويتم ادلقدمة، التصرحيات ىذه صحة مدى إلثبات
 .طبيعي أو معنويسواء  معو التحقيق
 .أشكال الرقابة والتحقيقات ادلطبقة يف مركز الضرائبأوال: 

ومن ىنا اليت توفر الشروط الالزمة العملية  وضرورية تقوم هبا اإلدارة اجلبائيةتسبق عملية التحقيق مهام أساسية 
 سنتطرق ألشكال الرقابة ادلطبقة يف مركز الضرائب.

 الرقابة الشكلية  -
على الشخص ادلعنوي قبل بدء نشاطو أن دير بعدة إجراءات وتدابَت، و من أىم ىذه اإلجراءات ىو تكوين ادللف 

 ، حيث صلد يف ادللف اجلبائي ما يلي:وم هبا ادلؤسسة قبل بداية نشاطهااجلبائي كأول خطوة تق
 عقد التأسيس للشركة وحيتوي على:

 ؛اسم الشركة وعدد الشركاء  -
 ؛نوعية النشاط ادلمارس  -
 ؛مدة اإلجيار -
 ؛سنة( 99مدة حياة ادلؤسسة )  -
 ؛نسخة من عقد الكراء أو ادللكية -
 ؛ادة ميالد األصلية جلميع الشركاءشه -
 ؛شهادة اإلقامة جلميع الشركاء -
 ؛لشركاءحصص ا -
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 ؛كيفية توزيع األرباح و اخلسائر -
 ؛وصل اإليداع بالسجل التجاري -
 ؛اإلشهار لدى اجلرائد اليومية -
 البطاقة اجلبائية . -

ىي ادلصلحة الرئيسية للتسيَت  واليت اذليئة ادلختصة، تقوم بالضريبة وثيقة "تصريح بالوجود" وبعدما ديأل ادلكلف
 .ادللف، حيث تقام ىذه الرقابة كل سنةصحة ادلعلومات ادلقدمة يف  بالتحقق من

 :الرقابة على الوثائق -
ىي رقابة الحقة حيث يتم بررلة ادلكلف بالضريبة يف القائمة والبد من إرسال لو اإلشعار كما ذكرنا من قبل، 

  .  C02حيث يطلب احملقق من ادلكلف معلومات يف الوثيقة 
  ءات الالزمة ادلتعلقة بالرقابة على الوثائق.وعلى تلك ادلعلومات ادلقدمة يقوم احملقق باإلجرا

 التحقيق احملاسيب: -
*مستغازل*، حيث تقدم قائمة دلركز DIWالوالئية للضرائب يقوم احملقق هبذا التحقيق إال بأمر من ادلديرية

 الضرائب اخلاصة بادلكلفُت بالضرائب الذين خيضعون إذل ىذا التحقيق.
 ت الالزمة وادلتعلقة بالتحقيق اليت مت ذكرىا سابقا كما سنقدم حالة تطبيقية .وعلى احملقق القيام بكافة اإلجراءا

 )األشخاص و الضرائب ادلعنيني)رلال االيختصاص ثانيا: 
 حسب طبيعة الشخص والضرائب اليت خيضع ذلا ادلرتبطة بنشاطو. رلال االختصاصخيتلف 

 منهم األشخاص التابعني دلراكز الضرائب
  :راكز الضرائبيتبع جملال اختصاص م

 : للعمليات التالية و ادلمارسُت ،النظام ادلبسط أوادلؤسسات الفردية اخلاضعة لنظام الضرييب احلقيقي  أ(
  عمليات البيع باجلملة؛ -
 العمليات اليت يقوم هبا الوكالء ادلعتمدين؛  
 موزعو زلطات الوقود؛  
 ادلنصوص عليو يف اإلعفاءتفيدة من ادلكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات البيع دلؤسسات مس 

 فاء من الرسم؛اليت تستفيد من نظام الشراء باإللتنظيم ادلتعلق باحملروقات وادلؤسسات ا
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 التسليات مبختلف أنواعها الشركات الغَتهم وكذا منظمو العروض واأللعاب و جتار األمالك وما شاهب 
 .التابعة دلديرية كربيات ادلؤسسات

 أعضاء مهن احلرة -
 لضرائب و الرسوم ادلسرية من طرف مراكز الضرائبا

  :الرسوم التاليةضرائب يف تسيَت الوعاء الضرييب وحتصيل ومراقبة الضرائب و تتمثل مهام مراكز ال
  اخلاضعة   التجارية /ادلستحقة على ادلؤسسات الفرديةاإلمجارل/فئة األرباح الصناعية و الضريبة على الدخل

 النظام ادلبسط؛ أو للنظام الضرييب احلقيقي
 الضريبة على الدخل اإلمجارل/فئة األرباح غَت التجارية /ادلستحقة على أعضاء ادلهن احلرة؛  
  شركات أوالضريبة على األرباح الشركات ادلستحقة على شركات األموال اخلاضعة للقانون العام  

 الشركات ادلدنية اليت اختارت الذي جاء يف القانون التجاري و شركات ادلسامهة بادلعٌت أو األشخاص،
 اخلضوع للضريبة على أرباح الشركات؛

 الرسم على القيمة ادلضافة؛  
 الرسم الداخلي على االستهالك؛  
 رسم ادلرور على الكحول؛  
 الرسم على النشاط ادلهٍت؛  
  على األجور و ادلرتبات و ادلكفاءات؛ ادلستحقةاالقتطاعات من ادلصدر  
  ادلستحقة على توزيع أرباح األسهم على الشركاء؛االقتطاعات من ادلصدر  
  الطابعحقوق.  
 الضرائب و الرسوم الين ختضعون ذلا ادلكلفني 

 فإهنم أصحاب ادلهن احلرة أوالنظام ادلبسط  أوكانت مؤسسة فردية خاضعة للنظام الضرييب احلقيقي   إذا
 ـ:ــــــــــن لضعو خي
 غَت اإلرباح فئة أو الصناعية و التجارية األرباح بفئة يتعلق خلد حتقيق عند اإلمجارل الدخل على الضريبة  

 التجارية؛
 ادلهٍت؛ النشاط على الرسم  
 ادلضافة. القيمة على الرسم 
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 يرتبط نظام خضوع الضريبة بالطبيعة القانونية للشركة:  لكربيات ادلؤسسات كانت شركة غَت تابعو  إذا
 ،...(سؤولية احملدودة ، الشركات ذات األسهمالشركات ذات ادل )بالنسبة لشركات األموال 

  الضريبة على أرباح الشركات؛ إذلخضع األرباح احملققة  
  الرسم على القيمة ادلضافة؛و الرسم على النشاط ادلهٍت  إذلاحملقق يف اجلزائر  األعمالخيضع رقم  
  الضريبة على   إذلودة احلصص يف الشركات ذات ادلسؤولية احملد أغلبيةخيضع مداخيل ادلسَتين صاحيب

 .ادلراقبحسب نظام التصريح  ،مجارل فئة األرباح غَت التجاريةالدخل اإل

 :)شركات التضامن ، شركات التوصية البسيطة)بالنسبة لشركات األشخاص 

 حصصهم  خيضع شركاء ىذه الشركات للضريبة على الدخل اإلمجارل بصدد ادلداخيل ادلوزعة تناسبا مع
 ؛(وفقا للنظام الضرييب احلقيقي إجباريايم األرباح تقي)  االجتماعية

  ادلضافةالرسم على القيمة زائر للرسم على النشاط ادلهٍت و عمال احملقق يف اجلاألخيضع رقم. 

ونظام التصريح ادلراقب،  ختضع ادلداخيل احملققة من طرف ادلكلفُت بالضريبة التابعُت لكل من النظام ادلبسط
ويطبق ، االقتضاء يف ادلؤسسة الرئيسي عند أوادلهنة  أولدخل اإلمجارل يف مكان شلارسة النشاط للضريبة على ا

القانون التجاري وأعضاء  بالنسبة دلداخيل الشركاء يف شركات األشخاص وشركات ادلسامهة مبفهوم األمرنفس 
 .الشركات ادلدنية اخلاضعة للنظامُت ادلذكورين أعاله

 الضرائب مركز لكم يوفر بالاالستق مصلحة يخالل من
 دلصاحلنا  أكثر ديخول

 :االستقبال مصلحة ،ختصص الضرائب مركز إذل الدخول تبسيط اجل من
( 13:30)  الساعة ومن(  11:30) الساعة إذل( 09:00)  الساعة من يوم كل:  بادلداومة استقبال -

 ؛(16:00)   إذل الساعة
 مبعلومات إفادهتم على احلرص و باالىتمام يقومون مؤىلون أعوان عليو ويسهر: لشخصيا االستقبال  

 رئيس مع ادلواعيد ،تنظيم الدراسة قيد نزاعية شكوى وضعية عن معلومات ،توفَت ومفهوم مبسط بشكل
 ادلواعيد ومكاتب القباضة دلصاحل والتوجيو الرئيسية دلصاحل والتوجيو الرئيسية ادلصاحل رؤساء و ادلركز

 االقتضاء؛ عند الوالئية لضرائبا مديريات أو وادلفتشيات
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 التصريح كيفية) اذلاتف عرب العامة االستعالمات على بالرد االستقبال أعوان يتكفل اذلاتفي االستقبال  
 ؛( ...لكم ادلمنوحة الضمانات و احلقوق ألضريبة فرض أنظمة أدلضافة القيمة على الرسم نسبة

 اجلبائي؛ النظام لتعميم ومنشورات مطويات قبالاست مصلحة كل مستوى على تسلم: اجلبائية الوثائق  
 50 سلسلة تصرحيات تسلم: التصرحيات سلتلف و مطبوعاتG  اخل؛ احلواصل جداول  
 اقًتاحاتكم.و  أرائكم لتدوين تصرفاتكم حتت الدفًت ىذا يوضع: الشكاوي دفًت 

 :استقبال عصري ومنظم
 :عند االستقبال صلد

 تسليم و  ادلصاحل ادلختصة أومكاتب مركز الضرائب  إذلبال على التوجو االستقبال العام يسهر عون االستق
 ؛ائق جبائية )استمارات ومطبوعات(وث
 الطلبات راءات بغية الرد بصفة واضحة على إجو  إعالم: توضع حتت التصرف مكاتب استقبال متخصص

 ص ادلسائل اجلبائيةوفر فيما خيأجل التزويد مبعلومات أة اليت تستلزم وقت أطول وىذا من االستعالمي
ة ادلتعلق ادلطروحة ومنح معلومات حول إجراءات فتح ادللف اجلبائي لدى مركز الضرائب وحول اإلجراءات

الضريبة  إعادة تسديدو الشراء  ،تكفل بالطلبات ادلتعلقة باإلعفاءذل الإبالتنازل وتوقيف النشاط إضافة 
 على القيمة ادلضافة؛

  :تنظيم ادلواعيد
 ادلستخدمُت قائمة متضمن سلطط جهة من وضع يتم الضرائب مركز مصاحل إطارات مع ادلواعيد يمتنظ لتسهيل
 عن إرسالو يتم دورية بصفة وىذا االستقبال ومواقيت األيام أخرى جهة ومن زلددة فًتة طوال باالستقبال ادلكلفُت

  .للمواعيد استخدامو جلأ من االستقبال دلصلحة ادلعلوماتية طريق
 ادلسَتة للمصلحة تابعا يكون والذي باستقبالكم ادلكلف اإلطار هبوية مسبقا عالماتكما التنظيم ذاى ويسمح
 . اجلبائي دلكلفكم

 اليت ادلهنية واالحتادات اجلمعيات مع دورية ملتقيات تنظيم يتم ادلركز، رئيس من مببادرة :اإلعالمية ادللتقيات
 مفتوحة أبواب أيضا تنظم كما .اجلبائية واإلدارة بالضريبة فُتادلكل بُت احلوار لتحسُت فعليا،كوساطة تساىم
 .للضرائب مركزىم من ادلكلفُت تقريب بغرض
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 بحث الثاين: التحليل اإلجرائي للدراسة ادليدانيةادل
 بعدما مت التعرف على مؤسسة الدراسة يف ادلبحث األول، يتناول ادلبحث الثاين حتديد إطار ادلنهجي

 والتكرارات النسبية إضافة ادلئويةعلى النسب  اعتماداتحليل الوصفي لنتائج اإلستبيان، للدراسة وكذلك ال
للمتوسطات احلسابية واإلضلراف ادلعياري لعبارات كل بعد وكذا زلاولة إجياد طبيعة العالقة بُت التدقيق احملاسيب 

 والرقابة اجلبائية.
 ادلطلب األول: وصف رلتمع وعينة الدراسة

مرت يف  ادلطلب حتديد رلتمع وعينة الدراسة كما سيتم التعرف على أداة الدراسة وادلراحل اليتيتناول ىذا 
إضافة إذل حتديد  تصميمها، وسيتم التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة وسلتلف اإلجراءات ادلتبعة يف تطبيقو

 صائيا.عليها يف حتليل البيانات إح االعتمادسلتلف األساليب اإلحصائية اليت سيتم 
 الفرع األول: حتديد عينة ورلتمع الدراسة

إجتاه ىذه  إلجراء أي دراسة ميدانية إحصائية ال بد من حتديد رلتمع وعينة الدراسة كأول خطوة لتحديد
 األخَتة، وىو ما سنتطرق لو يف ىذا الفرع يف ما يلي :

 أواًل: رلتمع الدراسة
وحتمل  ،ثل العينة جزء من رلتمع الدراسةدتو  شكلة الدراسةدل رلتمع الدراسة ديثل رلموع األفراد ادلكونُت

الدراسة ألسباب خارج عن نطاقنا ومتعلقة  نفس خصائصو ونظرًا لعدم القدرة على القيام بادلسح الشامل جملتمع
عينة عشوائية  اختيارأجل مجع البيانات، لذا مت  أسلوب العينات من اعتمادبادلؤسسة خاصة، فقد وجب علينا 

( وحذفت منها غَت القابلة 48استمارة، اسًتجعت منها)  50فرد عامل يف ادلؤسسة، بعدما مت توزيع  43ا قدرى
(  1-2واجلدول ) اسًتجاعهاللدراسة بسبب عدم اكتماذلا وصالحيتها للتحليل اإلحصائي، وأخرى دل يتم 

 يوضح ذلك:
 .(:توزيع عدد اإلستبيانات واسرتجاعها1-2اجلدول )

دد اإلستبيانات ع اإلستبيانات
 ادلوزعة

عدد اإلستبيانات 
 ادلسرتجعة

 العدد الصاحل للدراسة

 %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة العدد
 86 43 96 48 100 50  اجملموع الكلي

 بناًءا على معلومات االستبيان. ةادلصدر: من إعداد الطالب
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 الفرع الثاين: أساليب مجع البيانات
 ة على رلموعة من األساليب واألدوات جلمع البيانات رلتمعة يف:إعتمدت الدراس
 أوال:أداة الدراسة

لقد إعتمدت ىذه الدراسة على أداة اإلستبيان الذي يعترب الوسيلة الوحيدة اليت ختدم ىذه األخَتة من جهة، 
ة حىت الوصول إذل والالزمة جلمع ادلعلومات من جهة أخرى، وزلاولة الوصول إذل حقائق حيث مرت ىذه العملي

 اإلستبيان النهائي ادلوضح كما يلي:
على الدراسات السابقة والكتب ادلتعلقة بالتخصص لصياغة زلاور وفقرات كل بعد حىت تتوافق  االعتماد

مع إشكالية وفروض الدراسة سواء تعلق األمر مبتغَت التدقيق احملاسيب أو مبتغَت الرقابة، وحىت تسمح صورهتا النهائية 
 راء الدراسة والقيام باختبار الفرضيات؛بإج

بعد إدتام اإلستبيان يف صورتو األولية مت عرضو على رلموعة من األساتذة خاصة داخل اجلامعة من خالل 
 حذف وتغيَت صياغة العبارات وتصحيح األخطاء ليخرج يف صيغتو النهائية للتحكيم النهائي؛

 ىذه الدراسة ما يلي : استبيانتضمن 
ادلستوى  جلنس، العمر،اينة الدراسة ويظهر ىذا من خالل )وقد مشل على ادلتغَتات الدديغرافية لع ول:اجلزء األ

 العلم ، اخلربة( وىذا من أجل وصف عينة الدراسة؛
 عبارات؛ 6اشتمل على رلموعة من العبارات اليت دتثل متغَت التدقيق احملاسيب وعددىا اجلزء الثاين: 
 عبارات. 5وعددىا  الرقابة اجلبائيةرلموعة من العبارات اليت دتثل متغَت  اشتمل على اجلزء الثالث:

 ثانيا: مقياس الدراسة
 (: 2-2لقد إعتمدت ىذه الدراسة على مقياس ليكرت اخلماسي كما ىو موضح يف اجلدول)

 (: مقياس ليكرت اخلماسي2-2اجلدول)
غَت موافق  غَت موافق زلايد موافق موافق دتاما التقييم

 ادتام
 1 2 3 4 5 الدرجة

 ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على الدراسات السابقة
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( كما 3-2وقد مت تقسيم مقياس ليكرت اخلماسي حسب حتديد ادلدى واجملاالت موضحة يف اجلدول ) 
 يلي:

 منخفض، متوسط، مرتفع(.) وعليو يتم حتديد درجة الفئة 1.33= 1/3-5طول الفئة= 
 

 جة األمهية بالنسبة للفقرات(: در 3 -2اجلدول) 
 مستوى األمهية اجملال

 منخفض [1-2.33] 
 متوسط [3.66 -2.34]
 مرتفع [5 -3.67]

 ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على الدراسات السابقة

 ثالثا: صدق األداة
ىذه الدراسة يف ما  يعترب صدق األداة )اإلستبيان( مهم جدًا يف أي دراسة جيب القيام هبا وىو ما سنقوم بو يف

 يلي :
 أوال: صدق احملكمني )الصدق الظاىري( 

من األساتذة  للتحقق من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قمنا بعرض اإلستبانة يف صورهتا األولية على رلموعة
 (02وادللحق رقم ) وأىل اإلختصاص، بعد التقييم والتحكيم وتقدمي األراء وتسهيل ادلالحظات حول الفقرات

 ديثل قائمة األساتذة احملكمُت، وبعد األخذ بآراءىم ومالحظاهتم وتصحيحهم ظهر لنا ما يلي:
 موافقة احملكمُت باألغلبية على صدق اجملاالت ومالئمتها ذلذه الدراسة؛ -
 .لصياغة الفقرات ووضوحها للمستجوبالسالمة اللغوية  -

 ثانياً: ثبات أداة الدراسة
دراسة إستخدمنا معادلة ألفا كرونباخ حلساب الثبات حيث تعترب أجل التحقق من ثبات أداة ال من

يوضح لنا معامل ثبات اإلتساق  (4-2( مقبولة تطبيقيًا يف العلوم اإلنسانية واجلدول)Alpha ≥0.60القيمة)
 الداخلي : 
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 (: معامل الثبات )ألفا كرونباخ(4 -2اجلدول) 
 قيمة ألفا كرونباخ الكلية عدد العبارات

 0.72 رةعبا 14
 20spssادلصدر: من إعداد الطالب بناءا على نتائج اإلستبيان وإعتمادا على

( وىو معامل  0.72( معامل الثبات الكلي ألفا كرونباخ الذي بلغت قيمتو  )1-3يبُت اجلدول التارل وادللحق )
اخلاص هبذه  ى أن اإلستبيان(  وىذا يدل عل0.60جيد، بإعتباره أكرب من القيمة الطبيعية يف العلوم اإلنسانية  )

 الدراسة يتمتع بدرجة عالية من الثبات، شلا يؤكد صالحية إستخدامو ذلذه الدراسة ادليدانية.
 الفرع الثالث: األساليب اإلحصائية ادلستعملة

وإختبار  تعتمد ىذه الدراسة على رلموعة من األساليب اإلحصائية اليت ختدم حتليل عبارات كل بعد
للعلوم  وصول إذل األىداف ادلسطرة يف البداية، فقد مت اإلستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائيةالفرضيات وال

 لتحليل البيانات ورلموعة من األساليب اإلحصائية نذكرىا يف: 20ذات اإلصدار  Spssاإلجتماعية 
 ( للتحقق من ثبات أداة القياس؛Cronbach alphaإختبار ألفا كرونباخ )

إجابات  ر على خصائص العينة إعتمدت الدراسة على ادلتوسطات احلسابية دلعرفة درجة أمهيةللتعرف أكث       
اضلراف  عينة الدراسة وكذا ترتيب العبارات حسب قيمة ادلتوسط لكل عبارة، أما اإلضلراف ادلعياري دلدى 

كل عبارة،  تها يفاإلجابات بإنسجام أو تشتت العبارة وىى تًتاوح أو تقًتب من الواحد أو أكثر حسب قيم
 إضافة إذل التوزيعات التكرارية والنسب ادلؤوية.

 وحتديد طبيعة ىذه األخَتة.معامل اإلرتباط بَتسون: دلعرفة مدى وجود عالقة بُت التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائية 
 ادلطلب الثاين: عرض حتليل وايختبار الفرضيات

والتوصيف  ليت سنعتمد عليها يف ىذه الدراسة سنقوم بعملية التحليلبعدما مت التعريف بأدوات وسلتلف األساليب ا
 لعينة الدراسة، وكذا حتليل أبعاد ادلتغَتات فاختبار الرضيات يف األخَت.

 الفرع األول: الوصف اإلحصائي خلصائ  عينة الدراسة
ىذه اخلصائص  تبيان علىمن أجل التعرف على اخلصائص الدديغرافية لعينة الدراسة احتوى اجلزء األول من اإلس

والتمثيل البياين دلختلف  ، اخلربة ادلهنية(. وسيتم التطرق ذلذا بالتحليلل) اجلنس، السن، ادلستوى التعليممن خال
ذات اإلصدار spss اخلصائص ادلتعلقة بعينة الدراسة وباإلعتماد على برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

20 . 
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سلتلف اخلصائص الشخصية وكل ما يتعلق بال) اجلنس، السن، ادلستوى الدراسي، عدد ( 5-2يبُت اجلدول )
 سنوات اخلربة( لعينة الدراسة وسينم التفصيل فيها حسب كل خاصية.

 ( : اخلصائ  الدميغرافية لعينة الدراسة.5-2اجلدول)
 التكرار اخلصائ  

 31 ذكر اجلنس 1
 أنثى 12

 43 اجملموع الكلي 
2 
 
 

 
 لسنا
 

 5 29إذل 20ما بُت 
7 

23 
8 

 39إذل  30ما بُت 
 49إذل  40ما بُت 

 فما فوق 50
 43 اجملموع الكلي 

3 
 

 
 ادلستوى العلمي

 20 ليسانس
10 
13 

 تقٍت سامي
 مهندس

 43 اجملموع الكلي 
4 
 
 

 
 اخلربة ادلهنية

 

 2 سنوات5أقل من 
20 
15 

6 

 سنة 15سنوات إذل  6من 
 سنة 25سنة إذل  16من 

 سنة 25أكثر من 
 43 اجملموع الكلي 

 ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج اإلستبيان.

 
 



 مستغاًل ية يف قطاع الضرائبواقع التدقيق احملاسيب وعالقتو بالرقابة اجلبائ         الفصل الثاين               
 

77 
 

 ( خصائص عينة الدراسة حسب اجلنس:6-2اجلدول رقم ) يبُتاجلنس: 
 .(: توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس6-2اجلدول رقم )
 %لنسبة ا التكرار  اجلنس/ أفراد العينة

 72.1 31 ذكر
 27.1 12 أنثى

 100 43 اجملموع الكلي
 .spss 20ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج اإلستبيان وإعتمادا على

أن ما نسبتو  20ذات اإلصدار  spss( ونتائج اإلستبيان و سلرجات 6-2نالحظ من خالل اجلدول )
عتمد على الذكور أكثر من اإلناث، خاصة يف ؤسسة تادلإناث شلا يدل على أن  %27.3ذكور و 72.1%

ى ، وىذه األمهية تدل علنة ادلؤسسة يف االقتصاد اجلزائريادلناصب احلساسة اليت توكل ذلا مسؤولية كبَتة نتيجة دلكا
% تقريبا بينهما ىذا الفارق الذي جيعل مركز الضرائب يفضل  40، وىو فارق الدعم الدائم للخزينة العمومية

   (2-3ادللحق )الذكور الذي يتالءم مع قدرات وإمكانياهتم مع ادلناصب وأماكن العمل  عنصر

 فئات: أربع( خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث مت توزيعها على  7 -2يبُت اجلدول )  السن:
 (: توزيع عينة الدراسة حسب السن7-2اجلدول رقم )

  %النسبة التكرار السن/ أفراد العينة
 11.63 5 29إذل 20ما بُت 
 16.28 7 39إذل  30ما بُت 
 53.5 23 49إذل  40ما بُت 

 18.6 8 فما فوق 50
 100 43 اجملموع الكلي

 spss 20ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج اإلستبيان وإعتمادا على 

أن أعلى  20ذات اإلصدار  spss ( ونتائج اإلستبيان وسلرجات  7-2نالحظ من خالل اجلدول ) 
سنة وىذا يدل على أن ادلؤسسة تعتمد على ىذه  49سنة و  40وىي دتثل الفئة ما بُت   %53.5نسبة مئوية 

الفئة اليت تتميز باخلربة وكذا التمتع بالنشاط والقدرة على تأدية ادلهام خالل ىذه الفتة من السن، يف حُت أن ما 
دلرتبة الثانية بالرغم من أهنا قليلة إال أهنا تدعم وتدل سنة وىي نسبة يف ا 50% سنهم أكثر من  18.6نسبتو 
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على إعتماد ادلركز على عامل اخلربة يف تسيَت أعمالو شلا يدعمو يف طريقو للحد من ظاىريت الغش والتهرب 
وىي  %16.28سنة حوارل  39سنة إذل  30الضريبيُت مستقبال، يف حُت بلغت نسبة الفئة العمرية ما بُت 

جدا دتزج بُت اخلربة واحلداثة يف العمل كما أهنا ادلصدر األساسي الذي يعتمد عليو مركز الضرائب يف نسبة مقبولة 
 20من الفتة العمرية من  %11.63السنوات القادمة بعد التكوين والتدريب، وقد جاءت يف األخَت ما نسبتو 

 (3-3 ة حسب عينة الدراسة ) ادللحقسنة واليت دتثل فئة العنصر الشايب الذي يتواجد بنسبة قليل 29سنة إذل 
 ( خصائص عينة الدراسة من خالل ادلستوى العلمي . 8-2بُت اجلدول) ادلستوى العلمي:

 :الدراسة وسيتم توضيحها يف ما يلييبُت اجلدول التارل ادلستوى العلمي ألفراد عينة 
 .ي(: توزيع عينة الدراسة حسب ادلستوى العلم8-2اجلدول )

 راد العينةأف            
 ادلستوى العلمي

 %النسبة  التكرار

 46.5 20 ليسانس
 23.3 10 تقين سامي
 30.2 13 مهندس

 100 43 اجملموع الكلي
 spss 20ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج اإلستبيان وإعتمادا على 

ما  أن  20اإلصدار ذات  spss ( ونتائج اإلستبيان وسلرجات 8 -2ما نالحظو من خالل اجلدول ) 
% لديهم مستوى جامعي، ما دييزىا أصحاب ادلستوى ليسانس، وىي نسبة تتوافق وادلناصب اليت  76.7نسبتو 

وما جيب أن  يشغلها أفراد عينة الدراسة باعتبارىم إطارات سامية يف مركز الضرائب، وىذا ما جيب التأكيد عليو
من الفرد العامل أن  احلساسة اليت يشغلها كل فرد، واليت تتطلبيكون من توافق بُت ادلستوى العلمي وادلناصب 

مواجهة التقنيات والطرق احلديثة  يكون على قدر عارل وكايف من ادلستوى العلمي لتحقيق أداء أفضل. وكذا
عينة الدراسة ذات مستوى ليسانس، وىي  % من46.5لقانون ادلالية، ومن جهة أخرى نالحظ أن ما نسبتو 

العلمي للعامل يف أي مؤسسة، ويظهر العالقة الكبَتة  من نصف عينة الدراسة ما يؤكد أمهية ادلستوى نسبة قريبة
العمل وطرق الرقابة والتسيَت  وتأدية اخلدمة بذات ادلستوى  بُت ادلستوى العلمي وإمكانيات الفرد العامل وسَتورة

الثانية، وىي  من عينة الدراسة يف ادلرتبة % من ادلهندسُت 30.2يف الوقت ادلناسب، يف حُت كانت ما نسبتو 
أو اخلارجية، إضافة  تصب كذلك يف خانة اإلطارات السامية اليت يعتمد عليهم ادلركز سواء يف مهامو الداخلية
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مستوى تقٍت سامي، من يعتربون مكملون ذلذه الشرحية األوذل من خالل ادلهام  شرحية أفراد ادلؤسسة من لديهم
 .(4-3ادللحق)  % من عينة الدراسة 16.5ي ما دتثلو نسبة ادلنوطة عليهم وى
 :اخلربة ادلهنية

 يبُت اجلدول التارل اخلربة ادلهنية ألفراد عينة الدراسة حيث سيتم توضيحا يف ما يلي:
 .(: توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة ادلهنية 9-2اجلدول)

 أفراد العينة                   
                                                           
 ادلستوى التعليمي

 %النسبة  التكرار

 4.7 2 سنوات5أقل من 
 46.5 20 سنة 15سنوات إذل  6من 
 34.9 15 سنة 25سنة إذل  16من 

 14.0 6 سنة 25أكثر من 
 100 43 اجملموع الكلي

 spss 20ادا على ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج اإلستبيان وإعتم

يتبُت لنا أن أكرب نسبة لعينة الدراسة ىي الفئة اليت تًتاوح عدد  spss 20ستبيان وسلرجات المن خالل نتائج ا
يف حُت ما ديثلو نسبة   %46.5سنة، حيث حتتل ادلرتبة األوذل بنسبة  15سنوات إذل  6سنوات اخلربة فيها من 

سنة، بينما بلغت نسبة الفئة اليت تتمتع بأكرب عدد  25سنة إذل  16يف ادلركز الثاين ذوي خربة من   34.9%
سنة خربة يف ادليدان، بالرغم من أن ىذه الفئة يف ادلركز  25% شلثلة يف أكثر من  14من سنوات اخلربة حوارل 

ر من جيل فهي الثالث إال أن ذلا مكانة كبَتة يف اإلدارة اجلبائية دلا تتمتع بو من خربات السنُت، وتعاقبها على أكث
مبثابة ادلصدر وادلرجع الذي تتدفق منو طرق العمل والرقابة على األعمال، أو الصعوبات اليت تواجهها عملية الرقابة 
من جهة أو اليت يواجهها ادلراقب أو ادلدقق يف مركز الضرائب، يف حُت جاءت يف ادلركز األخَت النسبة اليت دتثل 

% تتمثل ىذه  4.7سنوات بنسبة وصلت إذل 5دة العمل واخلربة فيها أقل من أقل سنوات اخلربة واليت تًتاوح م
األخَتة يف العمال اجلدد مقارنة بأصحاب اخلربة تقريباً، وىذا يدل على إىتمام اإلدارة اجلبائية هبذه الشرحية حىت 

خالل تشخيص ما تستطيع تكوين جيل صاعد ويتعلم من ذوي اخلربة، وكذا العمل على إيصال ذلم ادلعلومة من 
حيتاجو ادلدقق وبالتارل زلاولة تطوير  الوسائل الردعية والوقائية من ذوي اخلربة ذلذه الفئة مع مرور الوقت، وديثلون 
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اإلدارة اجلبائية يف الغد بنفس مواصفات عامل اخلربة اليوم، وىذا ما جيعل اذليئات اجلبائية تدعم أكثر اخلزينة 
 .(5-3 ) ادللحقالعمومية على ادلدى الطويل 

 الفرع الثاين: حتليل رلالت وأبعاد الدراسة
 سيتم من خالل ىذا الفرع الثاين حتليل أبعاد ورلالت الدراسة للمتغَتين التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائية. 

 التدقيق احملاسيب :ولاحملور األ
ليت ختص دور التدقيق احملاسيب  وسيتم من يهدف ىذا احملور إذل تقييم إجابات أفراد عينة الدراسة على األسئلة ا

خالل نتائج اإلستبيان والدراسة ادليدانية التطرق لتحليل كل بعد من األبعاد السابقة يف جدول سلصص ذلا، وذلك 
-2) مستوى األمهية ادلبينة يف اجلدولمن خالل ادلتوسط احلسايب واإلضلراف ادلعياري لكل عبارة وترتيبها حسب 

 خالل ما يلي :(سابقاً من 10
 (: ادلتوسطات احلسابية واإلحنراف ادلعياري لبعد تشخي  التدقيق احملاسيب 10 -2اجلدول )

مستوى  ادلعياري االحنراف ادلتوسط احلسايب العبارة الرقم
 األمهية

 الرتتيب

 4 مرتفع 1.01 3.79 تعتمد إدارة الضرائب التدقيق احملاسيب بصفة دورية 1

ئب التدقيق احملاسيب كأداة لكشف تعتمد إدارة الضرا 2
 األخطاء خالل عملية الرقابة

 3 مرتفع 0.75 3.84

تعتمد اإلدارة اجلبائية على التدقيق احملاسيب دلراقبة و التأكد  3
 من مدى صدق التصرحيات اجلبائية

 2 مرتفع 0.99 4.07

ترتكز إدارة الضرائب على التدقيق احملاسيب  يف الرقابة  4
 ف تنقيح و تطهَت ادللفات اجلبائيةاجلبائية هبد

 6 متوسط 1.28 3.60

التدقيق احملاسيب من أحد أغراض ووسائل الرقابة اجلبائية اليت  5
 تنتهجها إدارة الضرائب يف مكافحة التهرب الضرييب

 5 مرتفع 1.34 3.70

عملية البحث والتحديث يف ادلؤسسة مستمرة لرصد كل ما  6
 ىو جديد

 1 مرتفع 0.47 4.67

 مرتفع 0.97 3.95 اجملموع الكلي
 spss 20ادلصدر: من إعداد الطالبة بناءا على نتائج اإلستبيان وإعتمادا على 
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جاءت نتائج وعبارات التدقيق احملاسيب   spss20( ونتائج اإلستبيان وباإلعتماد على 10 -2من خالل اجلدول)
 كما يلي: 

كز الرابع يف ترتيب عبارات تشخيص التدقيق مبتوسط حسايب قدره لقد جاءت ىذه العبارة يف ادلر العبارة األوىل: 
يدل على تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة حول ىذه  1.01مبستوى أمهية مرتفع واضلراف معياري قدره  3.79

ة الفقرة اليت دتحورت حول إعتماد إدارة الضرائب التدقيق احملاسيب بصفة دورية، من خالل قيامها بعملية ادلراجع
، ة ألخرى وحسب طبيعة نشاط كل مكلفعلى سلتلف القوائم ادلالية ادلقدمة من طرف ادلكلفُت بالضريبة من فًت 

 فالتدقيق كمورد رئيسي يف اإلدارة اجلبائية، لذا تورل ادلؤسسة إىتمام كبَت ذلذه الفئة.
تماد إدارة الضرائب التدقيق احملاسيب  جاءت ىذه العبارة يف ادلركز الثالث واليت كانت تدور حول إعالعبارة الثانية: 

وذات مستوى أمهية مرتفع، ويف ذلك  3.84كأداة لكشف األخطاء خالل عملية الرقابة مبتوسط حسايب 
اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء وزلاولة تقليص فرص ارتكاب األخطاء لوضع ضوابط 

ادلعلومات احملاسبية ويف رلال التدقيق فإن اإلىتمام ينصب حول وإجراءات حتول دون ذلك ، فعمل ادلدقق يرتبط ب
حتديدىا إذا كانت ادلعلومات ادلقيدة تعرب عن حقيقة الوقائع اإلقتصادية اليت حدثت خالل الفًتة احملاسبية، وقد 

دارة اجلبائية يؤكد إنسجام إجتاه إجابات عينة الدراسة حول اعتماد اإل 0.75بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 على التدقيق يف اكتشاف األخطاء.

جاءت ىذه العبارة يف ادلركز الثاين واليت تدور حول إعتماد اإلدارة اجلبائية على التدقيق احملاسيب العبارة الثالثة: 
ذات  4.07، يف تشخيص التدقيق مبتوسط حسايب قدره د من مدى صدق التصرحيات اجلبائيةدلراقبة و التأك

ية مرتفع، وىذا يدل ويوضح مدى إسناد ادلدقق مهمة التأكد من صحة التصرحيات ادلقدمة من طرف مستوى أمه
عن طريق فحص ومطابقة ف حاالت التهرب الضرييب ادلكلفُت بالضريبة إذل اإلدارة اجلبائية وىذا هبدف كش

دلالية للمؤسسة، وقد بلغ  الدفاتر احملاسبية ادلمسوكة والتأكد كذلك من ادلداخيل ادلصرح هبا عن الوضعية ا
يدل ويفسر إنسجام إجتاه إجابات عينة الدراسة حول إعتماد ادلؤسسة على  0.99اإلضلراف ادلعياري قيمة 

 التدقيق احملاسيب يف التأكد من سالمة التصرحيات.
ادلركز السادس ذات مستوى أمهية متوسطة يف  3.60لقد بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة قيمة  العبارة الرابعة:

يف الرقابة ة الضرائب على التدقيق احملاسيب من ترتيب عبارات التدقيق، ودتحورت حول تشخيص ارتكاز إدار 
، ألن التدقيق مبثابة مراقبة حسابية هتدف إذل حتليل أو تعديل أو  ادللفات اجلبائيةاجلبائية هبدف تنقيح و تطهَت
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يدل على تشتت اجتاه إجابات عينة  1.28ي ذلذه العبارة قيمة تطهَت احلسابات، كما بلغ اإلضلراف ادلعيار 
 الدراسة حول ىذه العبارة لتشخيص التدقيق.

 3.70لقد جاءت ىذه العبارة يف ادلركز اخلامس من ترتيب العبارات مبتوسط حسايب قدره العبارة اخلامسة: 
اسيب الذي ىو من أحد أغراض ومستوى أمهية مرتفع، وقد دتحورت ىذه العبارة حول تشخيص التدقيق احمل

فالتدقيق ىو الوسيلة األكثر  ،لضرائب يف مكافحة التهرب الضرييبووسائل الرقابة اجلبائية اليت تنتهجها إدارة ا
 1.34مالئمة إلعادة  اسًتجاع األموال زلل الغش والتهرب الضريبيُت، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 بات عينة الدراسة حول ىذه العبارة.يدل على تشتت إجتاه إجا
ذات مستوى أمهية  4.67جاءت ىذه العبارة األوذل يف ترتيب العبارات مبتوسط حسايب قدره العبارة السادسة: 

  عملية البحث والتحديث يف ادلؤسسة مستمرة لرصد كل ما ىو جديد،مرتفع، دتحورت ىذه األخَتة حول 
ة يف تسيَت وحتديث التقنيات من جهة ويف حل ادلشاكل اليت تواجو اإلدارة الًتتيب داللة على أمهية ىذه العملي

يدل على إنسجام إجتاه إجابات عينة  0.47اجلبائية من جهة أخرى، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 الدراسة.

 بائية يدعم ىذا ادلتوسطأمهية كبَتة لعملية التدقيق احملاسيب يف اإلدارة اجل ىناكمن خالل ما سبق نستنتج أن 
يبُت  0.97 ذات مستوى أمهية مرتفع واضلراف معياري قدره 3.95احلسايب الكلي للتدقيق احملاسيب بقيمة بلغت 

 ما يقوم بو مركز الضرائب الكتشافويفسر إنسجام إجتاه إجابات عينة الدراسة، كما أن ىذه العملية أساس 
م ادلالية وادلصادقة على التصرحيات اجلبائية من جهة وإجياد حلول األخطاء وأعمال الغش ادلختلفة يف القوائ

 لعمليات التالعب الضرييب.

 : الرقابة اجلبائيةيناحملور الثا
ديثل ىذا احملور ادلتغَت الثاين للدراسة )الرقابة اجلبائية( من خالل مدى تطبيق الرقابة اجلبائية يف إدارة الضرائب 

سيب من إحدى احملددات األساسية دلعرفة مدى قدرهتا على حتقيق أىداف الرقابة حيث أن فعالية التدقيق احملا
وسيتم من خالل نتائج اإلستبيان والدراسة ادليدانية التطرق لتحليل كل بعد من األبعاد السابقة يف جدول اجلبائية ،

حسب مستوى األمهية سلصص ذلا، وذلك من خالل ادلتوسط احلسايب واإلضلراف ادلعياري لكل عبارة وترتيبها 
 (سابقاً من خالل ما يلي:11-2ادلبينة يف اجلدول )
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 (: ادلتوسطات احلسابية واإلحنراف ادلعياري لبعد الرقابة اجلبائية. 11 -2اجلدول )
ادلتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب
اإلحنراف 
 ادلعياري

مستوى 
 األمهية

 الرتتيب

 يساىم التدقيق احملاسيب يف كشف اإلغفاالت 1
 والتجاوزات اخلطَتة وزلاربة التالعبات

 4 متوسط 1.01 3.19

لى مدى كفاءة يرتكز صلاح الرقابة اجلبائية ع 2
التقٍت ادلتمثل يف اإلدارة التنظيم التشريعي و 

 اجلبائية

 2 مرتفع 0.98 3.81

يسعى التدقيق لتحسُت األداء الوظيفي دلصلحة  3
 الضرائب

 3 متوسط 1.31 3.35

قق صعوبات حتد من فعالية الرقابة تواجو ادلد 4
 اجلبائية

 1 مرتفع 1.07 3.95

التدقيق احملاسيب أساس لرسم اسًتاتيجيات  5
 وتوجهات اجلزائر اجلبائية

 5 متوسط 1.23 2.95

 متوسط  1.12 3.45 اجملموع الكلي

 
 يف كشف اإلغفاالت التدقيق احملاسيب جاءت العبارة األوذل اليت كانت تدور حول مسامهةالعبارة األوىل:  

ذات مستوى أمهية متوسط يف ادلرتبة الرابعة، حيث  3.19مبتوسط حسايب والتجاوزات اخلطَتة وزلاربة التالعبات 
أن عمليات كشف اإلغفاالت والتجاوزات اخلطَتة من أولويات اإلدارة اجلبائية واليت دتتلك سلطات وصالحيات 

تعددة على سلتلف أصناف ادلكلفُت فالرقابة اجلبائية تعد األداة الضرورية واسعة دتارسها عن طريق تقنيات سلتلفة وم
حملاربة التالعبات ألهنا تشكل ضمان لتحقيق مصاحل اخلزينة العمومية، كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

إلغفاالت التدقيق احملاسيب يف كشف ا تفسر قيمتو تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة حول مسامهة 1.01
 والتجاوزات اخلطَتة وزلاربة التالعبات.
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ذات مستوى أمهية مرتفع واليت تدور حول صلاح  3.81احتلت ادلركز الثاين مبتوسط حسايب قدره العبارة الثانية: 
ة أداة الرقابة اجلبائية مبدى كفاءة التنظيم التشريعي و التقٍت ادلتمثل يف اإلدارة اجلبائية، حيث دتثل الرقابة اجلبائي

فعالة لضمان امتيازات اخلزينة العامة فقد حدد القانون اجلبائي إطار تشريعي وتنظيمي ذلا كما أسند لإلدارة 
، كما بلغ اإلضلراف ادلعياري م مبهتمها يف شروط قانونية زلددةاجلبائية صالحيات وسلطات واسعة تسمح ذلا بقيا

 إجابات عينة الدراسة.تدل على إنسجام اجتاىات  0.98ذلذه العبارة قيمة 
ومستوى أمهية متوسط ودارت ىذه  3.35جاءت ىذه العبارة يف ادلركز الثالث مبتوسط حسايب العبارة الثالثة: 

العبارة حول سعي التدقيق لتحسُت األداء الوظيفي دلصلحة الضرائب، حيث تعترب عملية التدقيق احملاسيب أسلوبا 
وديها و من مث حتسُت  األداء الوظيفي يف مصلحة الضرائب من أجل فعاال لكشف و ضبط االضلرافات بغية تق

يدل  1.31احملافظة على االستقرار واالستخدام األمثل دلختلف تقنياهتا كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 .تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة على

ذات مستوى أمهية  3.95رات مبتوسط حسايب قدره جاءت ىذه العبارة األوذل يف ترتيب العباالعبارة الرابعة: 
مرتفع، دتحورت ىذه األخَتة حول الصعوبات اليت تواجو ادلدقق وحتد من فعالية الرقابة اجلبائية، حيث أن مهنة 
التدقيق تعاين من مشكالت عديدة كعدم مالئمة أتعاب ادلدقق مع حجم العمل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية 

يدل على تشتت إجتاه  1.07 اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة ك دفاتر منتظمة وغَتىا، وقد بلغوعدم اإللزام مبس
إجابات عينة الدراسة، حول ادلشكالت وادلصاعب اليت تواجو مدقق احلسابات القانوين ادلمارس لعملية الرقابة 

 .دلقدمة من قبل ادلكلفُت بالضريبةاجلبائية على التصرحيات ا
زلتلة بذلك ادلرتبة اخلامسة يف ترتيب العبارات وذات  2.95بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة سة: العبارة اخلام

تيجيات وتوجهات مستوى أمهية متوسط، دتحورت ىذه العبارة حول اعتماد التدقيق احملاسيب كأساس لرسم اسًتا
احملاسيب والذي يلعب دورا بارزا يف اإلدارة رل و كل حيزا كبَت يف اجلانب ادلاالتدقيق احملاسيب ش ، قصداجلزائر اجلبائية

يدل على  1.23، كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة بالدولة عمالاألاجلبائية واليت ذلا تأثَت كبَت يف رلتمع 
 تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة.

 
كل أنواع زلاربة  ال اخلزينة العمومية و اظ على أمو من خالل ما سبق نستنتج أن للرقابة اجلبائية دور كبَت  يف احلف

، و مبا أن الرقابة اجلبائية  أداة وقائية وردعية تسعى ذلا اإلدارة الغش والتهرب الضرييب وكذا التجاوزات وادلناورات
اجلبائية لكبح ىذا النزيف الذي ينخر االقتصاد الوطٍت ويفوت على اخلزينة فرصة االستفادة من موارد مالية معتربة،  
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ذات أمهية متوسطة، واضلراف  3.45خالل ما بلغو ادلتوسط احلسايب الكلي للرقابة اجلبائية  وتظهر ىذه األمهية من
 يبُت ويوضح مدى تشتت إجتاه إجابات عينة الدراسة. 1.12معياري قدره 

 الفرع الثالث: توصيف منوذج الدراسة وإيختبار الفرضيات
 : التعريف بالنموذجأوالً 
حيث كلما  الرقابة اجلبائية التدقيق احملاسيب و  ذا سوف نؤكد أو ننفي العالقة الطردية القائمة بُتمن خالل ى    

 االستعانةلتحقيق ىذا قررنا كان تطبيق التدقيق احملاسيب على القوائم ادلالية أكثر كلما حتسنت فعالية الرقابة، و 
ىناك إثبات سابقا بأن ، كما جيب اإلشارة أنو مت نالعالقة بُت ىذين ادلتغَتينوع ىذه بنموذج قياسي ألجل حتليل 

 البيانات ومصداقية صحة مدى فحص على بُت ادلتغَتين، حيث يعترب التدقيق احملاسيب آلية تعملعالقة طردية 
على  اعتمدنابالضريبة، وبغية التأكد من ىذه األخَتة فقد  ادلكلفُت طرف من هبا ادلالية ادلصرح وادلعلومات
للحصول على البيانات وادلعلومات لتحليلها ومعاجلتها وتفسَتىا للوصول إذل ىذه العالقة، وقد وسيلة اإلستبيان ك

وجو ىذا اإلستبيان لعينة من األفراد العاملُت يف مؤسسة الدراسة اليت مت اعتمادىا دلا ذلا من دور كبَت يف اخلزينة 
 العامة، وكذا ما توليو من دعم لإلقتصاد الوطٍت.

 عريف وحتليل متغريات النموذج تثانياً:
 التعريف مبتغريات النموذج:

تغَت ستقل التدقيق احملاسيب وادلمنوذج قياسي، يتكون من متغَتين )ادلتغَت ادل ة على دراسىذه النعتمد يف 
بُت خطية العالقة  افًتاضمبعٌت Y= ƒ(X) :الرياضية التالية ىذا النموذج الصيغة ويأخذ ،)التابع الرقابة اجلبائية

يأخذ النموذج القياسي الشكل و، ادلتغَتين وبإستعمال طريقة ادلربعات الصغرى يف عملية التقدير
Yαالتارل: xحيث: 

 ؛األخرى اليت دل تدرج يف النموذج(حد اخلطأ العشوائي)رلموع ادلتغَتات  عبارة عن ىي: 
Y :؛(التابع تغَت)ادلالرقابة اجلبائية 
X : التدقيق احملاسيبادلتغَت ادلستقل. 
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 : إيختبار ومناقشة الفرضياتثالثاً 
إلثبات فرضيات ىذه الدراسة سيتم اإلعتماد على معامل اإلرتباط بَتسون وحتليل اإلضلدار البسيط دلعرفة 

يف  تفسَت ادلتغَت التابع من  وجود اإلرتباط بُت ادلتغَتات، ومعامل التحديد لتفسَت بكم يساىم ادلتغَت ادلستقل
 خالل ما يلي:

 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية األوىل: 
 .والرقابة اجلبائية احملاسيب  بُت التدقيق α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

  :H0الفرضية الصفرية
 .والرقابة اجلبائية احملاسيب بُت التدقيقα≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

  :H1الفرضية البديلة
 .اجلبائية والرقابة احملاسيب بُت التدقيق α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 

 لتدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائية البسيط ل (: نتائج معامل اإلحندار12-2اجلدول)
رلموع  العامل

 ادلربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 ادلربعات

ى مستو 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

 
A 

 0.52 0.40 0.16 0.00 0.02 1 0.020 ضلداراإل
  0.003 41 0.107 اخلطأ
   42 0.127 اجملموع

 .spss20على نتائج  ابناء ةادلصدر: من إعداد الطالب

بُت التدقيق بَتسون  طاالرتبانالحظ أن معامل (8-3) ادللحقو  (12-2)من خالل نتائج اجلدول 
وىذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بُت التدقيق والرقابة اجلبائية، كما  R=0.40والرقابة اجلبائية بلغ قيمة 

يف  %16_ بـــــ احملاسيب التدقيق وىو دليل على قدرة ادلتغَت ادلستقل _ R2 =0.16بلغت قيمة معامل التحديد
لعوامل غَت مشخصة   %84_، ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه الدراسة وتبقى اجلبائية  الرقابةتفسَت ادلتغَت التابع_ 

 ديثلها ادلتغَت العشوائي أو عوامل دل تدرج يف النموذج.  
ومبا أن إشارة ادلعلمة  A=0.52 احملاسيب للمتغَت ادلستقل التدقيق االضلداركما بلغت قيمة معامل 

حيث إذا تغَت بوحدة  التدقيق والرقابة اجلبائية، بُت القة طرديةتشخيص التدقيق موجبة ىذا يدل على وجود ع
يف حُت بلغت  االرتباطوحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد ىذا  0.52واحدة فإن الرقابة اجلبائية تتغَت بــ 
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ستوى بالنظر إذل م ةدالة إحصائيفهي  .F=3,92وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  7,77احملسوبة F قيمة 
بعد إدراج بيانات ادلتغَتين يف برنامج و  0.05أقل من مستوى الداللة ادلعتمد  =SIG 0.00ـــبمعنوية  الذي قدر 
حتصلنا على نتائج ومعطيات تسمح لنا بكتابة النموذج القياسي ذلذه الدراسة ادلبٍت  spss20احلزمة اإلحصائية 

 بطريقة ادلربعات الصغرى على الشكل التارل:
      ε+  0.16 + التدقيق احملاسيب 0.52 =بة اجلبائية الرقا

   حيث:    
 ε :                                                                           ادلتغَت العشوائي 

 االستنتاج:
عند مستوى داللة   ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةالصفري يةنرفض الفرض وومن
α≤0.05  الفرضية البديلة ونقبل، والرقابة اجلبائية احملاسيب التدقيقبُتH1  د عالقة ذات داللة و بوجاليت تقر

 التدقيق والرقابة اجلبائية.بُت  α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة  
 ادلرآة احملاسيب التدقيقحيث أن   التدقيق مهمة جدًا يف التأكد من مصداقية القوائم ادلاليةتعترب عملية 

 الرقابة الوسائل أحد اجلبائية لألغراضو  ،التحقيق يف ادلعتمدة الوسيلة لكونو احملاسبية البيانات حلقيقة العاكسة
 الذي النظام تعترب ألهنا سواء، حد على الضرائب ودلصاحل للمؤسسات الفعالة اإلجراءات إحدىوىي  اجلبائية
رب اجلبائي على اإليرادات اجلبائية وتبيان خطره على الدولة، خاصة معاجلة أثر الغش والته اجلبائية إلدارةل يسمح

 التصرحيات صحة من لتأكدل تستخدم الوسيلة ىذه أن كما ،على ادلستويات االقتصادية، االجتماعية وادلالية
 واجباهتم يةتأد يف ادلكلفُت مراقبة إذل خالذلا من تسعى اإلدارة يد يف قانونية أداة وىي ادلكلفُت قبل من ادلقدمة

 قصد دون أو بقصد سواء ادلستعملة والتجاوزات التاغفواإل األخطاء كل اكتشاف مث ومن الضريبية والتزاماهتم
 فعالة وسيلةفالرقابة  منتظمة قانونية زلاسبة دتسك واليت احلقيقي للنظام اخلاضعة اجلبائية ادللفات لتطهَتوكذلك 
 إلدارة الدائم باحلضور وحتسيسهم ادلكلفُت لردع أخرى جهة ومن جهة من العمومية اخلزينة مصلحة تضمن

 .الضرييب التزامهم اجتاه تصرحياهتم و سلوكياهتم على ينعكس ما وىذا الضرائب،
تدقيق أمهية ودور كبَت يف دعم الرقابة على التصرحيات ادلكتتبة من طرف ن للأسبق نستنتج  من خالل ما 

ما مت اعتماد أدوات التدقيق وفحص زلاسبة ادلكلف من حيث الشكل وادلضمون اليت تعترب ادلكلفُت بالضريبة، وكل
من أىم مكونات التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية عند التحكم فيها بشكل سليم فهي قادرة على دعم الرقابة 

             اجلبائية واسًتجاع حقوق اخلزينة العمومية اليت انتهكت جراء التهرب اجلبائي.     
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 الصة:يخ
 اإلىتداء ضرورة أوجب ما  نظرا للتطور السريع الذي شهده العادل واتساع نطاق ادلعامالت التجارية وادلالية

 احملاسبية األخطاء من واحلد دول العادل دتويل مشاريعها ونفقاهتا العامةل تضمن والتقنيات الوسائل من مجلة إذل
 أجهزة طرف من ارسدت يتال أساليب إحدىالذي ىو  احملاسيب التدقيق الوسائل ىذه مقدمة ويف التالعبات، ورمبا

ءات امن أىم اإلجر اليت تعترب  يورل أمهية كبَتة لعملية الرقابة اجلبائية، لذا فمركز الضرائب اجلبائية الرقابة يف سلتصة
 ،يق ادليداين للقوانُت والتشريعات اجلبائيةادلقدمة وكذا التطب اليت خولت اإلدارة اجلبائية للتأكد من صحة التصرحيات

التخفيف من و  ،من جهة وتقوديها تصحيحها هبدف ادلسجلة وادلخالفات األخطاء كل اكتشاف على والعمل
 بصفة واالقتصاد خاصة بصفة الضريبة تصيب اليت اآلفات أخطر من يعدالذي  الضرييب التهرب ظاىرةحدة 
 إستبيان إعداد خالل نم وذلك ،ا ادلركزذى مستوى على ميدانية بدراسة لفصلا ذاى يف نقوم جعلنا ما وىو  ،عامة
 معاجلة مت كما عامل، فرد 43 بلغت العمال من عينة على وتوزيع ومت ،َتاألخ يف ليخرج راحلادل من موعةرل عرب

 .20 اإلصدار ذات spss اإلجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم بربنامج اإلستبيان ذاى نتائج

التدقيق على القوائم إجراءات مبختلف التقنيات و يقوم مركز الضرائب  أن لنا إتضح ناقشةوادل التحليل بعد
التشريعات، كما القوانُت و ادلالية، كما أن ىناك إىتمام قوي بالرقابة اجلبائية داخل مركز الضرائب من خالل تطبيق 

 النتائج من جملموعة توصلنا الدراسة ذهى خالل ومننية، يورل ادلركز أمهية بالغة للعمال ذوي اخلربة والكفاءة ادله
 :يلي ما يف اىنوجز  الدراسة عينة إجابات على بناءا يدانيةادل

 توسطادل بلغ حيث ،عملية الرقابة على القوائم وأساس َتةكب أمهيةمركز الضرائب  يف التدقيق لعملية -
 عينة إجابات اهجتإ حسب مرتفع يةأمه مستوى ذات 3.70 قيمة لتدقيق احملاسيبل الكلي احلسايب
 الدراسة؛

إن اإلجراءات ادلتخذة يف إطار الربرلة من خالل عملية تسيَت ملفات ادلكلفُت وتسهيل عملية التحقيق،  -
 يساعد يف احلد والتخفيف من حدة الغش والتهرب الضريبيُت؛

 ؛وإجراءات طرق عدة تبعوت بذلك، قانونا سلولة جبائية مصاحل طرف من اجلبائية الرقابة عملية تتم -

 ؛ادلالية للسياسة الفعال التطبيق أمام تقف اليت التحديات أىم أحد الضرييب التهرب لثدي -
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 حقوق على احملافظة إذل مركز الضرائب ورائها من سعىي اليت اإلجراءات أىم احد اجلبائية الرقابةتعترب  -
 اهجتإ حسب متوسط أمهية مستوى ذات 3.45 للرقابة اجلبائية الكلي احلسايب توسطادل بلغ وقد ،اخلزينة

 الدراسة؛ عينة إجابات

 الرقابة تعترب ، كماةيالعموم نةياخلز  لفائدة ليالتحص ادةيز  يف ساىمي ةياجلبائ للرقابة ةيكآل احملاسيب قيقدالت -
 ستنداتوادل والوثائق والسجالت ادلكتتبة التصرحيات بفحص تقوم واليت القانونية الوسائل أىم من اجلبائية
 .اخلاضعُت بالضريبة بادلكلفُت اخلاصة

احملاسيب والرقابة اجلبائية يف بُت التدقيق  (طردية) وموجبة متوسطة إرتباط عالقة وجودكما توصلت الدراسة إذل 
 الضرائب. مديرية
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و ادلؤسسات ويف عامل األعمال وادلال صلد أن إختاذ أي قرار سليم يتطلب توافر شهدتذي إن التغري ال
معلومات دقيقة وصحيحة، وذلك نتيجة كرب حجم ادلشروعات وتعدد أوجو نشاطها حيث أصبحت إدارة ادلشروع 

اليت تواجو التنفيذ والتحليل لألداء الفعلي لسياسات  غري قادر على جتنب األخطاء الناجتة عن سوء اإلستخدام
تساعدىا يف ىذا اجملال وجعلها أكثر استخدام وسائل أو تقنيات  إىل حتم ضرورة ادلشروع، األمر الذي أدى 

فعالية من جهة ومن جهة أخرى ادلعلومات اليت تعكس الوضع ادلايل ونتائج األعمال بصورة دقيقة، يف ظل ىذه 
يعترب أداة لكشف األخطاء والغش والعمل على الذي يهتم أكثر بنظام الرقابة ى أن التدقيق احملاسيب األمهية نر 

احلد من وقوعهما وادلدقق بدوره يعطي رأي زلايد مدعم بأدلة وقرائن إثبات عن مدى شرعية وصدق احلسابات 
 .األمر الذي يعطي ادلعلومات احملاسبية قوة قانونية

 من عاجلت الذي والرقابة اجلبائية التدقيق احملاسيب بني العالقة موضوع الدراسة ذهى تناولت األمهية ذهذل
 اإلشكالية ذهى عاجلةودل ،نفسو الوقت يف هو دور  دعم والرقابة اجلبائية يف التدقيق احملاسيب مسامهة إشكاليةخاللو 

 سلتلف على باإلعتماد الدراسة متغريات والتفصيل بالتحليل فيو تطرقنانظري  لفص نيلفص على اإلعتماد مت
 ذات جزائرية مؤسسة على تطبيقية دراسة يف ثلدت فقد التطبيقي الفصل أما واألجنيبة، العربية راجعوادل صادرادل

الرقابة والتحقيق  خالل بالتدقيق تماماإلى يتطلب الذي الدراسة وموضوع وتتناسب ،الوطين أمهية يف اإلقتصاد
 .ستغاًلمالضرائب ديرية ماحلد من ظاىريت الغش والتهرب الضريبيني و 

القوائم ادلالية وىذا ما  ومصداقية موثوقية زيادة يف دور لو احملاسيب التدقيق أكدت ىذه الدراسة على أن
وعامل مساىم بدرجة كبرية يف عملية الرقابة اجلبائية من  اخلارجي وأ الداخلي سواء التدقيق أعمال سلتلفتوفره 

 من والتأكد فحص على تعمل خارجية أداة احملاسيب التدقيق وأن، واإلغفاالتخالل معاينة األخطاء والنقائص 
 ميس الذي واخللل الثغرات معرفة على وقدرتو بالضريبة، ادلكلفني طرف من ادلقدمة التصرحيات مصداقية مدى

أتيح ذلم من قدرات الذين يسعون دائما بكل ما  بالضريبة ادلكلفني قبل من هبا ادلصرح ادلعلومات وفعالية مصداقية
الضريبة أو التخلص منها هنائيا، إضافة إىل دور الرقابة اجلبائية يف احلد من تفاقم ظاىرة الغش على ختفيض أسس 

، انطالقا من التدقيق الذي حتتاجو ينة العموميةوالتهرب الضرييب من جهة  فهي دتنح ضمان من أجل مصلحة اخلز 
 اليت. و صحتها ويؤكد األوىل الفرضية يدعم ما ذاوى .طبقة خالل عملية التحقيقواإلجراءات وادلعايري ادلادلؤسسة 

 أظهرت كما ،اأداءى اإلدارة اجلبائية لتسهيل لدى رقابة اجلبائيةال لتفعيل أساس التدقيق احملاسيب أن حول حورتدت
، الضرائبيف مركز  رقابة اجلبائيةالو  التدقيق احملاسيببني  متوسطة )طردية( جيابيةا عالقة وجود الدراسة ذهى نتائج
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فهو يعد من أىم وأصلع طرق  اجلبائيةاإلدارة  التدقيق احملاسيب اليت تستعملها يظهر ذلك من خالل فعالية إجراءات
 الغش حملاربةمن طرف اإلدارة اجلبائية  إتباعهاتضبط فيها اإلجراءات الواجب الرقابة إذ يتم وفق قواعد قانونية 

 للمحافظة اجلبائية بالوجبات ادلتعلقة والنقائص ادلخالفات لتصحيح يهدف وحتمي ضروري إجراء وىو اجلبائي
 الرئيسية اإلشكالية على إجابة يوى ادلكلف يقدمها اليت والبيانات التصرحيات صحة وضمان الدولة حقوق على

 األول اجساذل اليوم أصبح الذي دعم الرقابة اجلبائية موضوع خالل من عليو التأكيد جيب ما ذاوى الدراسة، ذهذل
  حبثية واضيعدل آفاق وفتح العامة النتائج من جملموعة الدراسة توصلت وقد. اإليرادات العامة للدولة يؤرق الذي

 :يلي ما يف انوجزى اجلزائرية وللمؤسسات للباحثني أمهية ذات تكون لعلها قبلةادل لدراسات

 النتائج:

 ادلتعلقة الدراسة ىذه خالل ومن ذلا مرافقة نتائج ووجود إال علمية دارسة أو حبثية عملية ألي وجود ال
 :يلي ما يف حصرىا ميكن النتائج من رلموعة إىل توصلنا مركز الضرائب يف والرقابة اجلبائية بعالقة التدقيق احملاسيب

مت إعتماد التدقيق يف  كلما حيث التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائية بني( إجيابية) قوية طردية عالقة وجود
 ،ككل ذات فعالية وتضمن سالمة القوائم ادلالية من األخطاء والنقائص الرقابة اجلبائية تكان كلما القوائم ادلالية 

للرقابة اجلبائية رلموعة من اإلجراءات تضبط تدخل اإلدارة اجلبائية، وحتمي ادلكلفني بالضريبة، ويؤدي عدم ن أو 
عملية التدقيق احملاسيب ال تتم بطريقة من جهة، ومن جهة أخرى تعترب  بطالن الرقابة اجلبائيةاإللتزام هبا إىل 

قيق وتتمثل يف مجيع احلقوق ادلمنوحة عشوائية بل ىناك وسائل تستعملها اإلدارة اجلبائية قبل الشروع يف عملية التد
لإلدارة من طرف ادلشرع من حق اإلطالع، حق ادلعاينة وحق إستدراك األخطاء. وكذا سلتلف احلقوق والضمانات 
ادلمنوحة للمكلف ادلتعلقة بالتدقيق إال أهنا تعد غري كافية لتفعيل عملية التدقيق وىذا نظرا للصعوبات والعراقيل 

 اإلدارة اجلبائية عند استعماذلا ذلذه الوسائل؛ اليت تواجو أعوان

 الرقابة من الرئيسي اذلدف أن إال الغش والتهرب الضريبيني لقمع كأداة اجلبائية الرقابة الدراسة أناعتربت 
للتدقيق  كبرية أمهية لوجود، ما توصلت مستقبال اجلبائي النظام طبيعة لتحديد اجلبائي التشريع مسار تصحيح ىو

 هبا، ادلدىل ادلعلومات جودة تقييم أساس دعهما خالل عملية الرقابة يف يعترب حيث اإلدارة اجلبائية يف احملاسيب
 ؛يف ادلقابل ادلكلف  حيوزىا اليت ادلالية العناصر وتقييم
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 والتجاوزات األخطاء كشف على ادلدققني األعوان لتساعد وادلعاينة االطالع حق تطبيق على احلرص -
قصد، وىذا عن طريق القيام باألحباث اخلارجية  دون أو قصد عن بالضريبة ادلكلفون ارتكبها اليت

و غري مباشرة مع والتدخالت ادليدانية مع طلب معلومات من كل األطراف اليت ذلا عالقة مباشرة أ
مبالغ ىامة خلزينة الدولة، من دورا ىاما يف اسرتداد تلعب لرقابة اجلبائية ا ، شلا جيعلادلكلف بالضريبة

 وتوفري اإلمكانيات ادلادية والبشرية الالزمة. يق الفعالية ادلطلوبة خالل الدعم الكبري لتحق
 :الدراسة أفاق

 من موعةرل لنا تبادرت الفروض وإثبات الدراسة ذهى إشكالية عن واإلجابة البحث ذاى رحلة خضام يف
 ما ومنها جوانبها على الوقوف وتستدعي جديدة علمية آفاق تتخللها للدراسات كبحوث انعتربى اليت األفكار

 :يلي
 .يف ظل النظام احملاسيب اجلديد للمؤسسات املالية الوضعية تقدمي يف احملاسيب التدقيق دور -

 .يف املؤسسات االقتصادية املالية القوائم جودة تحسنيل كأداة اجلبائية الرقابة -

 اقتصادها.و ولة تغيري النظام اجلبائي وفق النظام احملاسيب اجلديد وانعكاساته على ميزانية الدتاثري  -
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 .2016، مارس 05بوادكس، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغاًل، العدد 

علومات مشالل جناة، "تقييم أثر التدقيق الداخلي على فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية يف ظل نظم ادل. 4
 .احملاسبية"، رللة ادلالية و األسواق، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغاًل،اجلزائر

زوىري جليلة، "أمهية التدقيق يف دعم مصداقية ادلعلومة ادلالية بني النظرية والتطبيق دراسة استبيانية لواقع . 5
دلالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التدقيق يف اجلزائر بالنسبة لألطراف ادلعنية "، رللة االقتصاد وا

 .2017، 03، اجمللد 02التسيري، جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر، العدد 

مراد كواشي، مجعة شرقي، "مسار التحقيق احملاسيب يف إطار الرقابة اجلبائية"، رللة األفاق للدراسات . 6
 االقتصادية، جامعة أم البواقي، العدد الثاين.

سفيان بن عبد العزيز، يوسف مومين، "النظام احملاسيب ادلايل كآلية لتفعيل عملية الرقابة اجلبائية"، رللة . 7
 .2017الدراسات ادلالية واحملاسبية واإلدارية، بشار، اجلزائر، العدد السابع، جوان 

ة للمؤسسات االقتصادية زلمد زرقون، سليمان عتري، "جدوى الرقابة اجلبائية يف تدقيق التصرحيات الضريبي. 8
  اجلزائرية"، رللة البديل االقتصادي، اجلزائر، العدد األول.

 األداء"، رللة العلوم االقتصاديةوذلي بوعالم، بن عثمان عائشة، "فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل تبين مؤشرات . 9
 .2017، 17والتسيري والعلوم التجارية، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، العدد 

زلمد بوقناديل،جليل زين العابدين، دور العالقة بني ادلكلف و اإلدارة الضريبية يف تعبئة ادلوارد العامة و احلد . 10
 .2016من ظاىرة الغش الضرييب، رللة جزائرية للمالية العامة، عني تيموشنت، 
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الضرييب"، رللة أحباث اقتصادية وإدارية، بوعكاز مسرية، "مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب . 11
 .2013جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد الرابع عشر، 

 واملؤمترات امللتقيات مداخالت

نعيمة أكلي، فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل نظام معلومايت جبائي، ادللتقى الوطين حول الرقابة اجلبائية يف اجلزائر، 
 .2015أكتوبر،  29-28قادلة، يومي  45ماي  8جامعة 

 املذكرات واألطاريح:

يعقوب ولد الشيخ زلمد ولد أمحد يورة، "التدقيق احملاسيب يف ادلؤسسات العمومية"، أطروحة دكتوراه، كلية .  1
 . 2015/ 2014العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة بوبكر بلقايد، تلمسان، 

ماجستري،  ادلراجعة الداخلية ادلالية يف تقييم األداء يف ادلؤسسة االقتصادية"، مذكرةشدري معمر سعاد، "دور .  2
 .2009ختصص مالية وزلاسبة، كلية العلوم االقتصادية تسيري والعلوم التجارية، جامعة  بومرداس، اجلزائر، 

ارية"، مذكرة شهادة ماسرت سفيان خنفر، "دور التدقيق اخلارجي يف حتقيق فعالية األداء الشامل للبنوك التج. 3
أكادميي يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة العريب بن مهيدي، أم 

 .2016 -2015البواقي، 

دكتوراه يف العلوم أطروحة مسرية بوعكاز، "مسامهة فعالية التدقيق اجلبائي يف احلد من التهرب الضرييب"، . 4
 .2015التجارية، جامعة زلمد خيصر، بسكرة، 

تومي نرمان، "دور التدقيق احملاسيب ومراجعة احلسابات يف ترشيد القرارات"، مذكرة ماسرت، ختصص العلوم . 5
 .2013/2014ادلالية واحملاسبة، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 

ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر"، مذكرة  زلمد أمني مازون، "التدقيق احملاسيب من منظور ادلعايري الدولية. 6
 .2010/2011، 3ماجستري، ختصص علوم جتارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

ة"، امد مبادئ ومعايري التنمية ادلستدفاتح غالب، "تطور دور وظيفة التدقيق يف رلال حوكمة الشركات لتجسي. 7
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص إدارة األعمال اإلسرتاتيجية، جامعة فرحات مذكرة ماجستري، معهد 

 2011 /2010عباس، سطيف، 
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ادلعلومات احملاسبية، مذكرة ماسرت أكادميي" ، ختصص تدقيق  يعقوب سادلو، "أثر التدقيق احملاسيب على جودة. 8
 .2015/2016رية وعلوم التسيري، ومراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجا

عواج ىدى، "دور التدقيق احملاسيب يف حتسني جودة القوائم ادلالية"، مذكرة ماسرت أكادميي، ختصص زلاسبة و . 9
 .2015/ 2014تدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلسيلة، 

ت جودة الفحص الضرييب يف ضوء التشريع الضرييب ادلصري طو خريي طو إبراىيم، "إطار مقرتح دلؤشرا. 10
اجلديد) مع دراسة مقارنة بالفكر اإلسالمي("، أطروحة دكتوراه يف احملاسبة، كلية التجارة، جامعة األزىر، مصر، 

2012. 
لوم العثماين مصطفى، "نظام ادلعلومات ودوره يف تفعيل الرقابة اجلبائية"، مذكرة ادلاجستري، معهد الع. 11

 .2008االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ادلركز اجلامعي حيي فارس ادلدية، اجلزائر، 
ناصر بوحجام زلمد، "دور التحقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية دراسة ميدانية مبديرية الضرائب لوالية . 12

التسيري، بسكرة،  لتجارية وعلومبسكرة"،  مذكرة ماسرت، ختصص فحص زلاسيب، كلية العلوم االقتصادية وا
2016. 

دراسة حالة ادلديرية الوالئية   اجلزائرربيع ناقة، "تقييم فعالية الرقابة اجلبائية يف ظل اإلصالحات الضريبية يف . 13
، مذكرة شهادة ماسرت أكادميي يف علوم التسيري، ختصص "2011 -2008للضرائب أم البواقي خالل الفرتة 

وتسيري سلاطر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، مالية تأمينات 
2014/2013. 

لياس قالب ذبيح، "مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية"، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، . 14
 .2011جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 

قابة اجلبائية يف مكافحة جرمية التهرب الضرييب"، مذكرة ماسرت يف احلقوق، ختصص بوكموش سيلية، "دور الر . 15
 .2017القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، 

 ضرائب لواليةاسة حالة مبديرية الىاجرة زلادي، "أثر الرقابة اجلبائية على مصداقية التصرحيات اجلبائية در . 16
مسيلة"، مذكرة ماسرت، ختصص مالية وجباية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زلمد 

 .2015بوضياف، ادلسيلة، 

رقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب والغش الضرييب دراسة حالة مركز الضرائب لمحومي وفاء، "دور ا. 17
مذكرة ماسرت، ختصص اقتصاد نقدي ومايل، ادللحقة اجلامعية مبغنية، جامعة أيب بكر بلقايد، لوالية تلمسان"، 

 .2016تلمسان، 
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زعبويب سامية، "دور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودة ادلعلومات احملاسبية دراسة استطالعية حتليلية آلراء . 18
ة ادلاسرت يف علوم التسيري، ختصص فحص رلموعة من زلافظي احلسابات على مستوى والية بسكرة"، مذكر 

 .2016/2017زلاسيب، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، 
سهام كردودي، "ادلعلومات احملاسبية و الرقابة اجلبائية"، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة زلمد . 19

 .2008/2009خيضر بسكرة، اجلزائر، 
ية يف حتسني جودة ادلعلومات احملاسبة"، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،  سليمان عتري، "دور الرقابة اجلبائ. 20

 .2011/2012كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، 

بن معتوق خالد، ميلي زلمد األمني، "إجراءات التحقيق احملاسيب يف إطار الرقابة اجلبائية دراسة حالة لدى . 21
رعية للرقابة اجلبائية بادلسيلة"، مذكرة ادلاسرت أكادميي يف العلوم التجارية، ختصص زلاسبة وتدقيق، كلية ادلديرية الف

 .2016/2017العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زلمد بوضياف ادلسيلة، اجلزائر، 

ة، مذكرة ماسرت أكادميي، ختصص تدقيق الرقابة اجليائي نور الدين طاىرة، التدقيق احملاسيب ودوره يف دعم. 22
 .2016ومراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، اجلزائر، 

تيسوكاي حياة، سعودي صربينة، "حقوق و ضمانات ادلكلف بالضريبة يف إطار الرقابة اجلبائية"، مذكرة  . 23
صص القانون العام لألعمال، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرمحان مرية، جباية، ماسرت يف احلقوق، خت

2014. 

ناصر بوحجام زلمد، "دور التحقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية )دراسة ميدانية مبديرية الضرائب لوالية . 24
ادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زلمد خيضر، بسكرة("، مذكرة ماسرت يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتص

 .2016بسكرة، 

سعيدي أحالم، "التدقيق اجلبائي كوسيلة للحد من التهرب الضرييب"، مذكرة ماسرت أكادميي يف العلوم . 25
 .2015التجارية، ختصص زلاسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلسيلة، 

لصلع سيد أمحد، دور الرقابة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب، مذكرة ماسرت أكادميي، ختصص التدقيق . 26
و مراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغاًل، 

2018. 
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 ،"البواقي أم الضرائب دلديرية حالة دراسة الضرييب التهرب من احلد يف اجلبائية الرقابة دور" آمنة، محداوي. 28

 العريب جامعة التجارية، والعلوم التسيري علوم االقتصادية العلوم كلية مالية، إدارة ختصص أكادميي، ماسرت  مذكرة
 .2018 البواقي، أم مهيدي، بن
 

 القوانني واملراسيم

 .2016للضرائب، وزارة ادلالية، مة ، "قانون اإلجراءات اجلبائية"، ادلديرية العا19ادلادة . 1
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 (1الملحق) 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانم- جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 كلية العلوم االقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية

 قسم علوم المحاسبة

 تخصص: تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير

 

 السالم عليكم:

بالتدقيق وسومة " وادل دلذكرة ماسرتتحضري ال إطارأضع بني يديكم )إستبانة الدراسة( يف  الشرف أنيل عظيم 
ذا اجملال فإين آمل من ىا لكم من مكانة علمية وخربة يف ودل"،  احملاسيب ودوره الرقايب يف مصلحة الضرائب

ناسب ادليف احلقل )×( بوضع عالمة  رأيكمعلى ما يوافق ادتكم التكرم بقراءة أسئلة االستبيان بتمعن واإلجابة يس
 دقة على كبرية بدرجة تعتمد سةاالدر  نتائج صحة ألن وجودة لكل إجابة،ادلبعد االطالع على االختيارات 

ذه اإلستبانة ستعامل بسرية تامة، ولن تستعمل إال لألغراض العلمية ىعلومات الواردة يف ادلوتأكدوا أن  إجابتكم
 .والتقدير مااالحرت  فائق منا تقبلوا، فقط
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 : التدقيق احملاسيباحملور الثاين

 يهدف ىذا احملور دلعرفة مدى فعالية التدقيق يف اإلدارة اجلبائية.      

موافق  العبارة الرلم
 متاما  

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 

 متاما  
      الضرائب التدقيق احملاسيب بصفة دورية إدارةتعتمد  1

 لكشف كأداة احملاسيب التدقيق الضرائب إدارة تعتمد 2
  خالل عملية الرقابة األخطاء

     

 التأكد و دلراقبة احملاسيب التدقيق على اجلبائية اإلدارة تعتمد 3
 اجلبائية التصرحيات صدق مدى من

     

 اجلبائية الرقابة يف  احملاسيب التدقيق على الضرائب دارةإ ترتكز 4
 اجلبائية ادللفات تطهري و تنقيح هبدف

     

 اليت اجلبائية الرقابة ووسائل أغراض أحد من احملاسيب التدقيق  5
 الضرييب التهرب مكافحة يف الضرائب إدارة تنتهجها

     

      عملية البحث والتحديث يف ادلؤسسة مستمرة لرصد كل ما 6

 

 اجلنس
 أنثى        ذكر

 

 السن
 

 فما فوق 02 09- 02 09- 02 09- 02

 
 

 املستوى العلمي

 
 مهندس تقين سامي ليسانس

 
 

 اخلربة املهنية

 
 سنة 50إىل  6من   سنوات 0أقل من 

 
 سنة 00أكثر من  سنة 00إىل 56من 

 احملور األول: البيانات الشخصية
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 ىو جديد
 

 والرقابة اجلبائية.التدقيق احملاسيب احملور الثاين: 

موافق  العبارة الرلم
 متاما  

غري  حمايد موافق
 موافق

غري موافق 
 متاما  

 والتجاوزات إلغفاالتا كشف  يف احملاسيب التدقيق يساىم 1
 التالعبات وحماربة اخلطرية

     

 التشريعي التنظيم كفاءة مدى على اجلبائية الرقابة جناح كزتير  2
 اجلبائية اإلدارة يف ادلتمثل التقين و

     

      الضرائب دلصلحة الوظيفي األداء لتحسني التدقيق يسعى 3

      اجلبائية الرقابة فعالية من حتد صعوبات ققادلد تواجو 4 

 اجلزائر وتوجهات اسرتاتيجيات لرسم ساسأ احملاسيب التدقيق 5
 بائيةاجل
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 (0لحق )امل

 األساتذة احملكمني: قائمة

 االمضاء اجلامعة األستاذ الرقم
25    

20    

20    

20    
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 ((3-1امللحق

Echelle: TOUTES LES VARIABLES 

  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,272 14 

 
 

(0-0امللحق )  
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 72,1 72,1 72,1 31 ذكر

 100,0 27,9 27,9 12 أنثى

Total 43 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(0-0امللحق )  
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 14,0 14,0 14,0 6 نم 29إلى  20

 32,6 18,6 18,6 8 من 29إلى  39 سنة

 86,0 53,5 53,5 23 من 40 إلى 49 سنة

 100,0 14,0 14,0 6  50فوق  سنة فما

Total 43 100,0 100,0  
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(0 -0امللحق )  
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V

a

l

i

d

e 

 4,7 4,7 4,7 2 سنوات5من  ألل

 51,2 46,5 46,5 20 سنة 15 إلى سنوات6 من

 86,0 34,9 34,9 15 25 إلى سنة 16 من

 100,0 14,0 14,0 6 سنة25  من أكثر

Total 43 100,0 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 -0امللحق )  
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 46,5 46,5 46,5 20 ليسانس

 69,8 23,3 23,3 10 يسام تمني

 100,0 30,2 30,2 13 مهندس

Total 43 100,0 100,0  
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 (6-0امللحق) 

Statistiques descriptives 

 

 N Moyenne Ecart type 

    

 1,013 3,79 43 تعتمد إدارة الضرائب التدليك المحاسبي بصفة دورية

تعتمد إدارة الضرائب التدليك المحاسبي كأداة لكشف 

 األخطاء خالل عملية الرلابة
43 3,84 ,754 

اإلدارة الجبائية على التدليك المحاسبي لمرالبة و التأكد تعتمد 

 من مدى صدق التصريحات الجبائية
43 4,07 ,985 

ترتكز إدارة الضرائب على التدليك المحاسبي  في الرلابة 

 الجبائية بهدف تنميح و تطهير الملفات الجبائية
43 3,60 1,275 

الجبائية  التدليك المحاسبي من أحد أغراض ووسائل الرلابة

 التي تنتهجها إدارة الضرائب في مكافحة التهرب الضريبي
43 3,70 1,337 

عملية البحث والتحديث في المؤسسة مستمرة لرصد كل ما 

 هو جديد
43 4,67 ,474 

N valide (listwise) 43   

 

 (7- 0امللحق )

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 ومحاربة الخطيرة والتجاوزات إلغفاالتكشف ا في المحاسبي التدليك يساهم

 التالعبات
43 3,19 1,006 

يرتكز نجاح الرلابة الجبائية على مدى كفاءة التنظيم التشريعي و التمني 

 المتمثل في اإلدارة الجبائية
43 3,81 ,982 

 1,307 3,35 43 الضرائب لمصلحة الوظيفي األداء لتحسين التدليك يسعى

 1,068 3,95 43 الضريبي التحصيل عملية وتسهيل تحسين إلى المحاسبي التدليك يهدف

 1,234 2,95 43 الجزائر الضريبية وتوجهات استراتيجيات لرسم أساس المحاسبي التدليك

N valide (listwise) 43   
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ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

Ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,020 1 ,020 7,770 ,008
b
 

Résidu ,107 41 ,003 
  

Total ,127 42 
   

a. Variable dépendante : الرلابة الجبائية 

b. Valeurs prédites : (constantes), محاسبي التدليك  

 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,165 ,049  3,376 ,002 

 008, 2,787 399, 187, 522, محاسبي التدليك

a. Variable dépendante : الرلابة الجبائية 

 
 

 

 

 

 (8-0)امللحق

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,399
a
 ,159 ,139 ,05097 

a. Valeurs prédites : (constantes), محاسبي التدليك  

 

 



 امللخص:
والوقوف  ،مصلحة الضرائبيف  التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائيةهتدف ىذه الدراسة إىل الكشف عن  نوع العالقة بني 

، ولغرض الوصول إىل أىداف ىذه الدراسة فقد إعتمدنا املنهج الوصفي اإلدارة اجلبائيةيف  التدقيق احملاسيب وتطبيقوعلى واقع 
( عبارة  مت توزيعو بعد التأكد من 41البيانات، اليت مت احلصول عليها من خالل تصميم إستبيان ضم ) واملنهج التحليلي لتحليل

، كما مت معاجلة وإختبار فرضيات الدراسة باستخدام رك  الضرائبفرد عامل مب 14مكونة من  الصدق الظاىري والثبات، على عينة
 Cronbachمعتمدين على جمموعة من األساليب اإلحصائية كمعامل الثبات)، spss20 احل مة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية

alphaعياري. بعد املعاجلة والتحليل توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج اليت أثبتت ( واملتوسطات احلسابية واإلحنراف امل
االعتماد على التدقيق احملاسيب لألغراض خالل  من ،التدقيق احملاسيب والرقابة اجلبائية)طردية(،بني  متوسطةوجود عالقة إجيابية 

اجلبائية كوسيلة للرقابة اجلبائية يعمل على اكتشاف املخالفات والتجاوزات املرتكبة هبدف دفع املكلفني إىل التصريح باملعلومات 
 .الكاملة والصحيحة عن املداخيل اليت حيققوهنا

 .مرك  الضرائب، الرقابة اجلبائية، املدقق، دارة اجلبائيةاإل، اجلباية، التدقيق احملاسيب الكلمات املفتاحية:
Abstract:  

This study aims at revealing the correlation between Accounting audit tax In the IRS .It 

also attempts to shed light on the context of the application of Accounting audit in tax 

Administration. To this end, we have adopted a descriptive and analytic method to give a 

thorough analysis of the collected data. The latter has been gathered using questionnaires that 

includes 14 items handed out to a sample of 43 employees in the tax center. Furthermore   and 

to test the hypotheses of this study , the statistical package of the social sciences (SPSS 2o) 

has been used based on a pattern of  statistical methods such as arithmetic mean and standard 

deviation. The findings of this study revealed a positive medium correlation between 

Accounting audit and tax audit. The results also the application of accounting for tax purposes 

as a method of tax audit to detect violations and abuses committed to allow taxpayers to 

provide complete and correct information about the income they earn . 

Keywords: Accounting audit, tax, tax Administration, Checker, tax control, tax center 

Résumé :  

Cette étude a pour but de découvrir la relation entre Audit comptable et contrôle fiscale 

au niveau de IRS, et de connaitre la réalité de l'Audit Comptable et leur pratique dans 

l'administration fiscale. 

Pour atteindre les objectifs de cette l'étude, on a opté pour l'approche analytique et l’approche 

descriptive ainsi que la méthode de l'analyse des données obtenues grâce à la conception d'un 

questionnaire comportait de 14 phrase distribué après vérification des éléments de l'honnêteté 

et de la cohérence, sur un échantillon de 43 travailleurs du centre des impôts, comme des 

hypothèses de traitement et de test en utilisant le logiciel statistique spss20, par l’utilisation 

d’un ensemble de méthodes statistiques comme la cohérence des paramètres (CRONBACH 

Alpha), des moyennes arithmétiques, l’écart type . 

L’étude de traitement et l'analyse a généré à un ensemble de résultats qui ont démontré une 

modérée corrélation positive (proportionnelle) entre l'audit comptable et contrôle fiscale, où 

plus l'application de la comptabilité aux fins fiscales comme méthode de contrôle fiscal pour 

détecter les violations et les abus commis afin de permettre aux contribuables de fournir des 

informations complètes et correctes sur les revenus qu’ils gagnent. 

Mots-clés: audit comptable, fiscalité, l'administration fiscale, l'auditeur, contrôle fiscale, 

centre des impôts.   

 






