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 مقدمة

و الذي تطور في الفترة األخيرة يعتبر التدقيق المحاسبي فرع من فروع المحاسبة 

و هو من المواضيع التي شكلت حيزا كبيرا في الجانب المالي و المحاسبي بسبب الحاجة إليه 

الى أن  المملوكة للمجتمع و تجدر اإلشارةيلعب دورا هاما و بارزا في اإلدارة اإلقتصادية 

حيث طغى عليها الطابع المحاسبي مازالت تشهد عدة نقائص في الجزائر مهنة التدقيق 

باإلضافة إلى عدم المعرفة الكاملة لمعايير التدقيق القانوني أكثر من الطابع اإلقتصادي 

المبادئ المحاسبية و المعايير من قبل المدققين و نقص التزام المؤسسات بتطبيق الدولية 

المحاسبي هو الركيزة األساسيةالتي تعتمد عليها المؤسسات ية الدولية  اال أن التدقيق المحاسب

يعد التدقيق المحاسبي أحد وسائل للتحقق من صحة المعلومات المالية و البيانات المحاسبية ، 

في مكافحة التهرب الضريبي و التأكد من صدق الرقابة الجبائية التي تتبعها اإلدارة الجبائية 

كما أن هذه الوسيلة تستخدم في فحص الملفات تصريحات المكتتبة من طرف المكلفين، ال

للنظام الحقيقي و التي تمسك محاسبة قانونية منتظمة بهدف كشف كل التالعبات الخاضعة 

إلى اختبار كانت بقصد أو بدون قصد من قبل المكلفين بالضريبة و بهدف هذه الدراسة سواء 

و الحد من ظاهرة الغش و لمحاسبي في تحسين دور الرقابة الجبائية مدى مساهمة التدقيق ا

 الجبائي الجزائري . التهرب الضريبي في ضوء النظام

  :اإلشكالية

 مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية :

 في دعم الرقابة الجبائية ؟إلى اي مدى يمكن أن تساهم عملية التدقيق المحاسبي 

 كالية تطرح التساؤالت الفرعية التالية : من خالل الطرح العام لإلش

 المحاسبي ؟كيف تم تطور التدقيق ؟ و ماهو التدقيق  (1

طرق الرقابة الجبائية على مستوى مركز الضرائب التي تساهم في التقليل من  هي ما (2

 ظاهرتي الغش و التهرب الضريبي؟ 

من حيث  العناصر التي تعتمد عليها عملية فحص محاسبة المكلف بالضريبةماهي  (3

 الشكل؟ و هل هي قادرة على المساهمة في الرقابة الجبائية؟

 الفرضيات:
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 :و التساؤالت الجزئية يمكن اإلنطالق من الفرضيات التالية على ضوء السؤال الرئيسي 

إبداء الرأي في عدالة التقارير  المالية المؤسسة معتمد في ذلك متانة و قوة نظام  .1

 الرقابة الداخلية

 ات التدقيق المحاسبي في الرفع من فعالية الرقابة الجبائية.تساهم تقني .2

التدقيق المحاسبي لمستندات و دفاتر و سجيالت المؤسسة فحصا معمقا داللة على قوة  .3

 نظام الرقابة.

 أسباب اختيار الموضوع:

 له اسباب موضوعية و أخرى ذاتية و هي كالتالي:ان موضوع البحث 

 لألغراض الجبائية . موضوع التدقيق المحاسبيأهمية  (1

من مما أدى اإلهتمام بالتدقيق حيث يعمل المدقق على التأكد المؤسسة مليئة بالمخاطر  (2

 سالمة و دقة البيانات المالية .

 يخدم مجال التخصص التدقيق و مراقبة التسيير .موضوع البحث  (3

 أهمية الموضوع :

 .توضيح اثر التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية 

من و تبيان مدى دوره في الحد أو التخفيض  شخيص ظاهرة التدقيق المحاسبيت

 ظاهرة الغش و التهرب الضريبي .

الدور الغير مباشر بشكل عام و التدقيق لألغراض الجبائية بشكل خاص التعرف على 

. 

 

 أهداف الدراسة :

 .التعرف على اإلطار التنظيمي و القانوني للرقابة الجبائية _ 

 على دعم الرقابة الجبائية .أهم مكونات التدقيق المحاسبي و قدرته  _ معرفة

 بشكل خاص.التدقيق المحاسبي بشكل عام و التدقيق لألغراض الجبائية _ التعرف على دور 

 المنهج المتبع :

في من اجل اإلجابة على مختلف التساؤالت المطروحة و اختبارصحة الفرضيات اعتمدنا 

لإللمام بالجانب النظري من على مزيج من المنهج التحليلي الوصفي معالجتنا لهذا البحث 
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المتعلقة بالتدقيق المحاسبي و الرقابة الجبائية باإلضافة إلى دراسة خالل عرض المفاهيم 

 حالة مركز الضرائب بوالية مستغانم.

 حدود إطار الدراسة : 

 الى ثالثى اجزاء :يمكن تقسيم حدود بحثنا 

 على التدقيق المحاسبي و الرقابة الجبائية .التعرف تمثل في : ي الحد الموضوعي -

 : تدور الدراسة حول مركز الضرائب بوالية مستغانم. الحد الجغرافي -

 فيفري.  05جانفي الى  05: من  الحد الزمني -

 الدراسات السابقة :

  ، نظام المعلومات و دوره في تفعيل الرقابة الجبائية ضمن مصطفى العثماني

المركز الجامعي ،المدية في علوم التسيير ،فرع و محاسبة ، نيل شهادة الماجستير متطلبات 

 أن نظام المعلومات يساهم في تفعيل الرقابة الجبائية.، تم التوصل الى 2008

  في دعم الرقابة الجبائية مذكرة لياس قالب ذبيح ، مساهمة التدقيق المحاسبي

,وقد عالج الباحث 2010/2011جامعة بسكرة نيل شهادة الماجستير ، مقدمة ضمن متطلبات

و قد استند الى واقع النظام الجبائي الجزائري، و  في دراسته مدى مساهمة التدقيق المحاسبي

اإلطالع على العون المدقق التي يواجهها هذا النظام و قد توصل الى أنه يجب على التحديات 

الخطط المتبعة يق المحاسبي بهدف رسم للمكلفين قبل الخوض في عملية التدقالهوية الجبائية 

 و تحديد مختلف الضرائب والرسوم المناسبة لطبيعة النشاط الممارس.

 ، بوالية  الرقابة الجبائية بمركز الضرائب مديرية الضرائبوهيبة يحي باشا

الباحثة ،عالجت 2016/2017أكاديمي ،مستغانم مستغانم،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر 

أنه يمكن للرقابة في ضبط الضرائب و قد توصلت الى مة الرقابة اإلجتماعية اشكالية مساه

الذمة المالية الجبائية من الناحية العملية أن تؤدي دورا فعاال فيما يتعلق بتقييم عناصر 

اي بدون اضافة إلى اكتشاف الفروقات و للمكلفين،حيث تتضمن العناصر طرق موضوعية 

 اد على مستندات .باإلعتمابالغ المعني باألمر 

 صعوبات البحث

  الدراسة السابقة التي تناولت الموضوع بشكل مباشر قلة 
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  و المراجع الكافية و السبب في هذا غلق الجامعات و المكاتب نقص المصادر

 الكتب اإللكترونية العمومية وصعوبة تحميل 

  ضياع الوقت إليجاد مكان التربص 

 وباء كورونا أو ما يعرف باإلسم  الوضع الذي يمر به العالم أجمع بسبب

 . covid 19العالمي

  المشرف في ظل هذه األوضاع. صعوبة التواصل مع 

 تقسيمات الدراسة 

 المقترحة حاولنا تقسيم البحث الى ثالثة اجزاء محاولة منا لدراسة الفرضيات 

األول  المحاسبي حيث تطرقنا في المبحثللتدقيق نعرض في الفصل األول األدبيات النظرية 

تطرقنا فيه الى مقومات التدقيق الى مدخل مفاهيمي حول التدقيق المحاسبي ،المبحث الثاني 

 .المحاسبي

الرقابة الجبائية حيث تطرقنا في المبحث األول الى الفصل الثاني فقد شمل هو اآلخر  ماأ

و  الجبائية ،و المبحث الثاني اإلطار التنظيمي و القانوني للرقابةماهية الرقابة الجبائية 

 عالقتها بالتدقيق المحاسبي.

األول قمنا بدراسة حول مركز الضرائب بمستغانم أما المبحث الثاني والفصل الثالث المبحث 

فكان عرض للنتاىج التي تم التوصل اليها .



 

 

 

 

 

النظرية  األدبيات

لتدقيق المحاسبيل  
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 مقدمة الفصل األول :

 هذا وة أي مبني على أساس تصريحات المكلفين بالضريبالنظام الجزائري نظام تصريحي  إن

ذه د من هالحقيقية و محاولة التهرب ،و الحما يؤدي ببعض المكلفين على عدم التصريح بالمبالغ 

دة عبائية منح المشرع الجزائري للمصالح الجو التأكد من مدى صدق التصريحات المكتتبة الظاهرة 

اولة بة و محبالضريالمكلفين على رقابة محاسبة صالحيات مجسدة في الرقابة الجبائية التي تساعدها 

على  اخطاء و العمل على الحد من وقوعها، و التخفيضكشف التالعبات و التجاوزات و اكتشاف 

 من ظاهرة التهرب و الغش الضريبي.األقل 

ق التطر سنعرض في هذا الفصل اإلطار النظري للتدقيق المحاسبي من خاللومن هذا المنطلق      

 تم تقسيمه الى مبحثين  المتعلقة به حيثالى اهم الجوانب 

 مدخل مفاهيمي التدقيق المحاسبيالمبحث األول : 

 المبحث الثاني : مقومات التدقيق المحاسبي
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 للتدقيق المحاسبياألول : مدخل مفاهيمي  المبحث

 المطلب األول : التطور التاريخي للتدقيق المحاسبي و مفهومه

 التطور التاريخي :

ي ظل فتطورت  ويجد أنها نمت  من دول العالم قيق الحسابات في العديد تطور تدالمتتبع لتاريخ      

فاية ن مدى كمهني مستقل عمالك المنشأة إلى رأي فكرة انفصال المركبة عن اإلدارة ، و ذلك لحاجة 

لحديث عريف ا، و تتضح أبرز مالمح هذا التطور في التادارة المنشأة في استخدام مواردها المتاحة 

بأنه  ، AAAة من جمعية المحاسبة األمريكيابات من قبل لجنة مفاهيم التدقيق المنبثقة لتدقيق الحس

 قائع وفيما يتعلق بحقائق حول وعملية منتظمة و موضوعية للحصول على ادلة إثبات و تقويمها 

 الى مستخدمي المعلومات المهتمين بذلك التحقق .أحداث اإلقتصادية و ايصال النتائج 

التاريخ القديم إلى أن القدماء المصريين و الرومان و اإلغريق كانوا يسجلوا العمليات ر ويشي         

المالية الحكومية حيث و كانت هذه العمليه قاصرة على الحسابات من صحتها ثم يدققونها للتأكد النقدية 

قدم المدققون ييتم فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع ، و بعد الجلسة كانت تعقد جلسة استماع عامة 

و تحسنت عمليات التسجيل و أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية، تقاريرهم، مع مالحظة 

 Lucaالعالم اإليطالي بعد تنظيم الحسابات على أساس الطريق المزدوجة التي اكتشفها التدقيق 

Pacioli  1م4941في القرن الخامس عشر عام ونشر كتابه الذي ظهر في مدينة البندقية. 

 

 

 

 

 

 مفهوم التدقيق المحاسبي 

، حيث أنه في ومعناها يستمع    auditمشتقة من اللغة الال تينية   auditتدقيق معناها اللفظي كلمة 

شخص للتحقق من الحسابات  و القديمه كان صاحب العمل عندما يشك في وجود خيانة يعين العصور 

 .2وله بخصوص الحسابات الخاصة بالعملليستمع ما يقكان هذا الشخص يجلس مع المحاسب 

                                                   
 6/7الطبعة الثانية، ص  للنشر و التوزيع، عمان األردن، دار الصفاء، التدقيق الحديث، إلىمدخل  د حلمي جمعة،احم  1
 .13،ص2009غسان فالح المطارنة ،تدقيق الحسابات المعاصر ،الناحية النظرية ،دار المسيرة ،عمان األردن ،الطبعة الثانية،  2
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بفضل اإليطالي  1494و بعد أن تطورت المحاسبة خاصة بظهور نظام القيد المزدوج في عام       

المحاسب ، أما واجبات و مسؤوليات مدقق الحسابات و فصله عن عمل "باشيليو" الذي قام بوصف 

خليج  بالتدقيق أما في مصر و دول و الترجموا الكلمة في كل من دول المشرق العربي العرب 

 .1العربي بالمراجعةالمغرب 

 د:نجوتعددت التعاريف للتدقيق المحاسبي و هذا حسب وجهات النظر المختلفة أنا من أهمها 

األمريكيين هو عملية منتظمة للحصول على القرائن  لجنة مفاهيم التدقيق المحاسبي لجمعية المحاسبين

لغرض التأكد من على األحداث اإلقتصادية ، وتقييمها بطريقة موضوعية  المرتبطة بالعناصر الدالة

  2.توصيل ذلك الى األطراف المعنيةدرجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية، ثم 

فحص مستندات و دفاتر و سجالت المؤسسة فحصا احمد حلمي جمعة يرى أن التدقيق هو عملية  أما

المؤسسة ن صحة العمليات ، و ابداء الراي في عدالة التقارير المالية انتقادي محايد للتحقق مفنيا 

 3.معتمدا في ذلك على قوة و متانة نظام الرقابة الداخلية

 

 

يقوم على جمع أدلة أن التدقيق هو البحث المنهجي الذي  يرى كذلك كما نجد أن حسين القاضي 

مات المتعلقة بالظروف و األحداث اإلقتصادية ، من أجل تحديد درجة الثقة في المعلواإلثبات وتقويمها

 4المعلومات المختلفة.في وحدة اقتصادية و توصيل ذلك الى مستخدمي تلك 

و أن نعرف التدقيق على انه فحص منتظم من قبل شخص فني محايد الدفاتر و السجالت نستطيع 

لمحايد عن مدى عدالة القوائم إلبداء الرأي الفني االمستندات و الحصول على ادلة و القرائن الالزمة 

  5.و كفاءة اإلدارة في استغالل الموارد المتاحة لديها المالية 

 التدقيق المحاسبي و اهميته  أهدافالمطلب الثاني: 

                                                   
مشاكل التطبيق العملي ، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية  جع و التدقيق الشامل،محمد السيد سرايا ،أصول و قواعد المرا  1

 07,ص2007
 .14،ص1993/1994حسين القاضي ، مراجعة الحسابات ،الطبعة الثانية ،منشورات الجامعة،دمشق   2
 .07مد حلمي جمعة ،مرجع سابق ص حأ  3
 14حسين القاضي ،مرجع سابق ص   4
 14سابق ص  غسان فالح ،مرجع 5
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 التدقيق المحاسبي أهداف

 الى صنفين و هما: التدقيق المحاسبي أهدافيمكن تصنيف 

 : عين و التي بدورها تنقسم الى نواألهداف التقليدية 

 : األهداف الرئيسية _1

 المثبتة في الدفاتر . التأكد من صحة و صدق البيانات المحاسبية  -

 1السجالحصول بموضوعية على أدلة و قرائن لإلثبات بخصوص ماهو مثبت في الدفاتر و  -

لواقع حال المشروع و نتيجة الخروج برأي فني محايد حول عدالة تصوير القوائم المالية  -

 2خسارة. أوح أعماله من رب

                                                   
 ،دار وائل للنشر. 2012خالد امين ،التدقيق و الرقابة في البنوك ،الطبعة اولى ، 1
 , دار وائل للنشر.1999خالد امين عبد هللا ،علم تدقيق الحسابات ،الناحية العملية ،الطبعة األولى   2
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 الفرعية : األهداف _ 2

 مستخدمي القوائم المالية و تمكينهم من اتحاد قرارات مناسبة الستثماراتهم ._طمأنة 

 الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة._ مساعدة دائرة 

 و الغش بوضع ظوابط و اجراءات تحول دون ذلك._ تقليل فرص ارتكاب االخطاء 

  حديثةاألهداف المتطورة : 

 منع اإلسراف .تحديد أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق _

 تنفيذها و التعرف على ماحققه من أهداف._مراقبة الخطط و متابعة 

 ._ دراسة األسباب التي حالت دون الوصول الى األهداف المحددة 

 ¹_ تحقيق أقصى قدر من الرفاهية اإلجتماعية .

 أهمية التدقيق المحاسبي

خل أو انت داسواء كتهدف الى خدمة عدة فئات ق المحاسبي في كونه وسيلة ال غاية تكمن أهمية التدقي

 فيدقيق ية التو تربطهم عالقة بها، حيث تعتمد هذه الفئات على التقرير النهائي لعملخارج المنشأة 

 اتحاد القرارات و رسم و وضع الخطط المستقبلية و من هذه الفئات مايلي:

تخاد املية المدققة في عمد اعتمادا كليا على البيانات المحاسبية : التي تعتالمنشأة إدارة -

 .القرارات الحالية و المستقبلية و الرقابة على التدقيق 

و  لرقابةاو في أغراض كثيرة منها التخطيط : تعتمد على القوائم المدققة  الجهات الحكومية -

 فرض الضرائب و غير ذلك .

وق على سي المدقق لمالها من دور اشرافي و رقابلتقرير هيئة سوق المال تعتبر مستخدم هام  -

 األوراق المالية.

 يدة.نية محاالمدققة من قبل هيئة فو البنوك الذين يعتمدون على القوائم المالية المقرضون  -

 

 أنواع التدقيق المحاسبي المطلب الثالث : 

 خاللها دقيق منظر الى عملية التباختالف الزاوية التي ينأنواع متعددة من التدقيق تختلف هناك عدة 

 التدقيق إلى مايلي:بوجه اإلجمال ، يصنف ،و لكن مستويات االداء تحكم جميع األنواع 
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 )نطاق عملية التدقيق(:حيث الحدود التدقيق من  /1

 ينقسم التدقيق من حيث نطاق التدقيق إلى نوعين :

أي فني رو السجالت قصد التوصل الى و المستندات يقوم المدقق بفحص القيود التدقيق الكامل : 

فحص بلمدقق قوم ا، وقد كان هذا النوع تدقيقا كامال تفصيليا اي يمحايد حول صحة القواىم المالية ككل

ول تح،وقد لقليلةالصغيرة الحجم و عملياتها االقيود و غيرها يوم كانت المشاريع التي تدقق حساباتها 

قوم يقول أن بحيث يصبح من المعحدث في دنيا األعمال الذي  الى تدقيق كامل اختياري نتيجة التطور

لك تمتانة  ،و حجم العينات ،يعتمد على درجةالعمليات ،فاتبع اسلوب العينة المدقق بتدقيق جميع 

ات جود ثغراختياراته في حال ضعف تلك األنظمة و وحيث يزيد المدقق من نسبة األنظمة المستعملة 

 فيها .

تدقيق بد اليه و البنود دون غيرها كأن يعهيقتصر عمل المدقق على بعض العمليات  التدقيق الجزئي : 

قق ير المدر تقرو إنما يقتص التغذية فقط في هذه الحالة ال يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية 

 على ما حدد له من مواضيع .

 التدقيق من حيث الفحص :/2

 الى نوعين هما :وفق حجم اإلختبارات ينقسم التدقيق    

دات للمستن فاتر و)التفصيلي( المقصود به أن تشمل عملية التدقيق كافة القيود و الدالتدقيق الشامل : 

الة حالتي تمت خالل السنة المالية ،يصلح هذا النوع في المؤسسات صغيرة الحجم، بينما في 

 عامليع رضها مية التدقيق و تعاسيؤدي استخدام هذا التدقيق إلى زيادة اعباء عملالمؤسسات الكبيرة 

 الوقت و التكلفة .

و ت و السجال بفحص عينة ينتقيها المدقق من مجموع الدفاترويتم هذا التدقيق : االختباري التدقيق 

 الحسابات الخاصة بالمؤسسة

العينة،كما أنه ظهر مع ظهور و في حالة وجود أخطاء كثيرة وجب على المدقق توسيع حجم 

 1.رىالمؤسسات الكب

 التدقيق من حيث التوقيت :  /3
                                                   

 .194،ص2001لمراجعة ،الدار الجامعية للنشر ، كمال الدين الهراوي ، محمد السيد سرايا ،دراسات متقدمة في المحاسبة و ا  1
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من إعداد القوائم المالية ، و يناسب المنشآت هو التدقيق الذي يتم بعد اإلنتهاء التدقيق النهائي :          

لى راجع ا و يعتبر غير مكلف نسبيا و هذاالتي ال يوجد بها عمليات كثيرة، الصغيرة و المتوسطة 

 الوقت المستغرق .

هو التدقيق الذي يالزم اجراء عمليات الفحص و اختبارات على مدى السنة ر : التدقيق المستم

من تعدد و تعقد حجم المعامالت، مما و يطبق هذا النوع في المنشآت الكبيرة، نظرا لما تتمتع به 

 1يصعب العمل في اجل قصير 

 التدقيق من حيث استغالل ) عملية التدقيق ( : /4

المؤسسة يقوم بفحص الدفاتر و السجالت ن المدقق شخص من داخل قد يكوالتدقيق الداخلي :   

 لسياساتا مع ابغرض التوجيه. نحو تحقيق األهداف و مدى توافقهو مدى التزامها بالمبادئ المحاسبية 

 المبرمجة .

للدفاتر المحاسبية و القوائم المالية من قبل شخص مهني هو فحص انتقادي التدقيق الخارجي : 

رأي فني محايد و مدعم عن المؤسسة يتم تعيينه بواسطة عقد، و هذا بقصد ابداء ل مؤهل و مستق

بالمبادئ  المعلومات المالية المعروضة من طرف المؤسسة التزامهابالحجج حول نوعية و ثقة 

 2.المحاسبية المعمول بها

 

 

 التدقيق من حيث اإللزام :/5

ون بها حيث يلتزم المشرع بها بتعيين مدقق لمراجعة القانهي المراجعة التي تلزم التدقيق اإللزامي : 

 3.و اعتماد القوائم الماليةحساباته 

 رة .تحت طائلة العقوبات المقروفي حالة عدم القيام بذلك التدقيق تقع المؤسسة المخالفة 

                                                   
 .28غسان فالح مطارنة ،مرجع سابق ، ص  1
لياس قالب ذبيح ، مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية،دراسة حالة مديرية الضرائب ،مذكرة نيل شهادة ماجستير في   2

 .2010علوم التسييىر،جامعة بسكرة 
 .1998 األردن، رافعي خليل محمود،األصول العلمية لتدقيق الحسابات ،دار المستقبل،الخطيب خالد راغب ،  3
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يرجع امر القيام به يكون هذا النوع من التدقيق غير ضروري )غير الزامي ( التدقيق اإلختياري : 

 1المصالح أصحابلى اصحاب المؤسسة و الى غيرها من ا

                                                   
 19مرجع سابق ص  أحمد حلمي جمعة ،  1
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 المبحث الثاني : مقومات التدقيق المحاسبي 

 األول : فروض و مبادئ التدقيق المحاسبي  المطلب 

ي كار فالفروض هي عبارة عن معتقدات مسبقة تبنى على أساسها األف فروض التدقيق المحاسبي:/1

 توفر علىتكما أنه وجب أن  ،و في إطار حل مشكلة التدقيقحتى تكون مبسطة، إطار عملية التحليل 

 و هي كالتالي:  ،نظرية شاملة لها إليجادمجموعة من اإلفتراضات 

  :هذا الفرض مرتبط بوجود مهنة المدقق حيث ال مبرر لوجودها أن لم قابلية البيانات للفحص

ض قوته من أن طبيعة المدققة و يستمد هذا الفر قابلة للفحص،تكن البيانات و القوائم المالية 

قابلية البيانات جعلتها تعتمد على البرهان الذي يستمد هو األخر جذوره من المنطق، و من ثم 

 1المالية للفحص

 على نوعين اساسيين من المقومات هما:يعتمد هذا الفرض المدقق:  استقاللية 

 .لميةالخلقي و خبرته الع وهي التي تتعلق بشخص المدقق و تكوينه العلمي و  :مقومات ذاتية

 اعد و: وهي ماتتضمنه التشريعات وماتصدره الهيئات المهنية من أحكام و قو مقومات موضوعية

 ضمانات 

في اإلطالع على الدفاتر و السجالت و المستندات وطلب البيانات كما يفسر هذا الفرض حق المدقق 

 2.الرأي المعارض في تقريره إبداءه في عن أحداثها، وحقمن ادارة المنشأة التي يقوم بالتقرير 

  سبي حيث هذا الفرض من أهم خطوات التدقيق المحايعتبر نظام رقابة داخلي سليم :   وجود

ومة الطرق و اإلجراءات المطبقة من طرف المديرية بغية دعم األهداف المرسهو مجموع 

لسياسة ترام ااحذه األخيرة السير المنظم و الفعال لالعمال، وكما يشترط على هلضمان امكانية 

 داقية ومعلومات ذات مصللدفاتر المحاسبية و كذالك الوقت المستغرق في اعداد اإلدارية 

 واإلدارية والمحاسبية .تشمل الرقابة الداخلية 

  يعتمد يعني ذلك أن هذا الفرض بين مصلحة المراجع و اإلدارة: عدم وجود تعارض حتمي

بتبادل المنافع بين الطرفين حيث يستفيد عاون بين المدققة اإلدارة تسمح على فرضية قيام استراتيجية ت

                                                   
 .44،ص2004محمد مصطفى سليمان ،األسس العلمية و العملية لمراجعة الحسابات  ،اإلسكندرية ،  1
 .21 احمد حلمي جمعة ،المدخل الى التدقيق الحديث مرجع سابق ص  2
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على البيانات الالزمة التي تسمح بإبداء رأي فني محايد المدقق من تعاون اإلدارة في مجال الحصول 

برأي مراقب واإلدارة بحد ذاتها تعتمد في اتخاد معظم قراراتها على المعلومات المالية التي ترتبط 

 بات و لذلك يستفيد من المعلومات التي تم مراجعتها بدرجة كبيرة .الحسا

  :ون على أن تكيقوم هذا الفرض التطبيق المناسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

ها بإللتزام اليها و للمبادئ المحاسبية المتعارف عمعدة وفقا البيانات المالية و المعلومات المحاسبية 

 . لمؤسسةعلى مستوى ا كتغيير سليم لنتائج األعمال ية القوائم المالية يعتبر مؤشرا على صالح

  و أ)غير عادية من أية أخطاء للفحص خلو القوائم المالية و أية معلومات أخرى تقدم

من طرف  ،لذلك وجب التركيزمسؤولية المراقب في اكتشاف األخطاء يبرز هذا الفرض تواطنية (: 

فاءة الل الكذلك إال من خاألخطاء و الغش، وال يكون من أجل اكتشاف المدقق أثناء مزاولته لعمله 

 الشخصية للتدقيق.باعتبارها معيار من المعايير 

ديد وجب علينا التطرق الى تحلمعرفة مبادئ تدقيق الحسابات : مبادئ التدقيق المحاسبي /2

لى بها ن يتحي التي يجب أحسب الركنين، وه اركانه،الفحص والتقرير، و من هذا يمكن تقسيم المبادئ

 الشخص المدقق أثناء ممارسته لنشاطه .
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 المبادئ المرتبطة بركن الفحص: 2/1

  :كن من التقليل إلى أقصى حد مميشبر هذا المبدأ إلى ضرورة مبدأ الموضوعية في الفحص

دلة أي من و ذلك باإلستناد الى العدد الكاف عنصر التنبأ الشخصي أو التمييز أثناء الفحص

ات عتبر ذتالعناصر و المفردات التي  المدقق و تدعمه خصوصا اتجاهاإلثبات التي تؤيد رأي 

 أهمية كبيرة نسبيا.

  :لفعلية واثارها و آاي المعرفة التامة لطبيعة أحداث المؤسسة مبدأ التكامل و اإلدراك الرقابي 

جات حتياالوقوف على المحتملة على كيان المنشأة و عالقتها باألطراف األخرى من جهة . و ا

 األطراف المختلفة للمعلومات المحاسبية على هذه اآلثار من جهة أخرى .

  :ير و تقاراأن يكون تقرير  يشير هذا المبدأ إلى مراعاةمبدأ فحص مدى الكفاية اإلنسانية

ورة ها بصلمدقق الحسابات أداة لنقل اثر العمليات اإلقتصادية للمنشأة لجميع المستخدمين 

 من اعداد هذه التقارير.الثقة بشكل يحقق األهداف المرجوة ة تبحث على حقيقي

  : جميع اهداف   يعني هذا المبدأ أن يشمل مدى فحص مبدأ الشمول في مدى الفحص اإلختباري

و كذلك جميع الرئيسية و الفرعية، الرئيسية و الفرعية و كذلك جميع أهداف المنشأة المنشأة 

و تلك بواسطة المنشأة مع مراعاة األهمية النسبية لهذه األهداف  التقارير المالية المعدة

  1التقارير

 المبادئ المرتبطة بركن التقرير:  2/2

  : نقل أثر لأداة  يشير هذا المبدأ إلى مراعاة أن يكون تقرير مدقق حساباتمبدأ كفاية اإلتصال

ل قة بشكتبحث على الثة لجميع المستخدمين لها بصورة حقيقيالعمليات اإلقتصادية للمنشأة 

 .من اعداد هذه التقارير يحقق األهداف المرجوة 

  : ارير ذا التقكتقرير المدقق ،و يشير هذا المبدأ إلى ضرورة أن تكون محتويات مبدأ اإلنصاف

 سواء داخلية او خارجية .منصفة لجميع المرتبطين و المهتمين بالمنشأة المالية 

                                                   
 1987اإلتجاهات السلوكية و دورها في تطوير عملية الرقابة على الحسابات ،رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة ناغي،المحمد السيد   1

 .143/149،ص
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  غير صرف تأن يشمل التقرير تفسير واضح لكل إلى مراعاة أ يشير هذا المبدالسببية : مبدأ

 ة .أسباب حقيقية و موضوعيعادي يواجه المدقق، و أن تبنى تحفظاته و مقترحاته على 

  : توضيح مدى الى أن يفصح المدقق ، عن كل ما من شأنه يشير الى مراعاة مبدأ اإلفصاح

و إظهار اإلجراءات المحاسبية و التغير فيها ،للمبادئ و تنفيذ األهداف للمنشأة، و مدى التطبيق 

  1.القوائم الماليةالمعلومات التي تؤثر على داللة 

 المطلب الثاني : مزايا و عيوب التدقيق المحاسبي : 

 مزايا التدقيق المحاسبي:  /1        

  جور و العاملين حول األالحسابات المدققة في حالة نشوء الخالف بين المنشأة و تساعد

 الرواتب 

  لسجالت بالدفاتر و االمنشأة باإلحتفاظ هو أفضل وسيلة للحكم على مدى التزام التدقيق. 

  خص يفيما  أن تستفيد من خبرات المدقق الذي بإمكانه تقديم النصح و المشورةيمكن للمنشأة

 الخلل 

  ين .ظفمن الممكن أن يحدث من قبل المويسمح التدقيق باكتشاف األخطاء و التالعب الذي 

 تخاد المدقق و يتم ا تسهيل اكتشاف الضعف و الخلل في نظام الرقابة الداخلية من قبل

 لتحسينه.اإلجراءات الالزمة 

  عرض تتحديد التعويضات عند وجود حسابات تم تدقيقها في حالة يسهل على شركة التأمين

 لكوارث .المنشأة 

 

 عيوب التدقيق المحاسبي:    2/

ما عكافية لذلك ال يمتلك المدقق المعلومات الينتهي عمل المحاسب  يبدأ عمل المدقق عندما

د محتمل وجوالسجالت بها مما يعني أن من ال إعدادتم هي الطريقة التي  و ماتحتويه هذه السجالت 

 .مطلوبة هنية الحتى في حالة بذل العناية المو تزوير متقن ال يستطيع مدقق الحسابات اكتشافه تالعب 

                                                   
 .143/149مرجع سابق ،ص ، اغيمحمود السيد الن  1
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،  ل عليهايسعى مدقق الحسابات للحصوه التدقيق مشكلة األدلة و القرائن التي يواجو كذلك 

ربما تكون قرائن ،و العدالة القوائم المالية، فهذه األدلة المصادر الخارجية إلبداء رأيه في خاصة من 

 الممكن تدعم رقم رصيد العمالء في الدفاتر فمنكأن يحصل على مصادقات من العمالء غير صحيحة 

 يزود العمالء المدقق بمعلومات خاطئة حول أرصدتهم . أن

معلومات غير كافية لمعرفة الحقيقة من قبل المدقق  و يمكن أن تحتوي الدفاتر و السجالت على

المطاف البد المدقق من ،لذلك يلجأ ألطراف يمكن أن تكون في عملية التزوير و التالعب، و في نهاية 

 1التي يجمعها. القرائن ابداء رأيك و يستند على ادلة و

 المطلب الثالث: مراحل عملية التدقيق المحاسبي:

 عملية التدقيق المحاسبي تتلخص فيما يلي :مراحل 

ي و لتنظيمو الهيكل امن حيث الكيان القانوني و نوع النشاط مرحلة فهم طبيعة عمل العميل:  (أ

 ية أوهمة تدقيق العملعلى المدقق قبول م أنظمته المحاسبية و على ضوء هذه المعلومات

 اإلعتذار عن ذلك. 

ط م الظبفهمه بيئة نظالمتوفرة لدى العميل، وتشمل  فهم مكونات نظام الرقابة الداخلية: (ب

مدى  معرفة نظام الرقابة الداخلية و إجراءات( و آلية النظم المحاسبية المستخدمةالداخلي)

الل خمن  يقة حسابات العميل للتدقالتنفيذ و التي من خالل ذلك يقرر مدى قابليوضعها موضع 

 اإلنسحاب من المهمة.ذلك فإذا اتضح له عدم قابليتها للتدقيق عليه 

أن طرة بشفإذا اتفق على أن درجة المخاتقويم درجة المخاطرة في نظام الرقابة الداخلية:  (ت

ي فيقتها لألحداث التي ظهرت على غير حققدرة نظام الرقابة الداخلي على المشف التلقائي 

ة في لمخاطرفان مخاطر التدقيق تكون مرتفعة وعندما تكون درجة االبيانات الختامية مرتفعة 

دقق بأن المعة متدنية يجب فهم نظام الرقابة الداخلية و تجديد األمور التي تعزز قناالتدقيق 

 درجة المخاطرة هي دون مستوى.

                                                   
 .22/23ص  مرجع سابق، غسان فالح المطارنة،  1
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درجة  قفه بشأنو مو لرقابة الداخليةاتقييمه لنظام يستخدم المدقق التدقيق اإلختباري : تنفيذ  (ث

 ينة .حجم الع وألعمال التدقيق طبيعة اعمال التدقيق و الوقت الالزم في تحديد مخاطر التدقيق 

يم نتائج بتقوم بها المدقق ألعمال التدقيق التي قرر القيابعد أداء : التدقيق أعمال تقويم نتائج  (ج

  لكافياتوفر الضمان ض معرفة مدى امكانية و التوصل الى اإلستنتاجات بغر أعمال التدقيق

م ي القوائاردة فالبيانات الوفي ابداء رأيه الفني المحايد حول صحة و مصداقية الذي يعتمد عليه 

 المالية الختامية.

نطاق األعمال التي قام بها و يبين استنتاجاته فيما يتعلق  يبين تقرير المدققاعداد التقرير:  (ح

 المحاسبية و المالية لكل من المركز المالي و نتائج أعمال المنشأة المعلوماتبمدى عدالة 

 1.موضع التدقيق

 

 

 

 

 : األول الفصل خالصة

ع ر الواقكان نتيجة تطوفي الفصل نستنتج أن تطور التدقيق المحاسبي و المالي من خالل ما ورد 

تم حالذي  ك و اإلدارةوالتغيرات التي مست المؤسسات جراء اإلنفصال التام بين المالاإلقتصادي 

 ومحترف يبدي برأي فني محايد .اإلستعانة بطرف مستقل 

ادئه مه و مبيضم مفهومن طرف الباحثين و الدراسيين و إلعطائه حيزا التدقيق اهتمام واسع حيث أخد 

  تقرير. – تحقيق – على ثالث نقاط أساسية فحصالتي تحكمه حيث يرتكز مفهومه 

 مل.قة العطريتحكم التدقيق حيث تمثل نقطة البداية و مقياس بوضع عايير و هناك فروض و م       

حيث بمالية األطراف المستخدمة للقوائم الو للتدقيق أهمية كبيرة في كونه وسيلة تهدف الى خدمة 

 و رسم سياساتها و أهدافها.تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها 

                                                   
1Khitasabdlkarim.wordpress.com. 



 يات النظرية للتدقيق المحاسبياألدبالفصل األول                                                               

21 

 

من أجل التأكد من صحة  تتبعها اإلدارة الجبائية يعتبر التدقيق المحاسبي من أهم اإلجراءات التي

و للقواعد من قبل المكلفين بالضريبة، و مدى امتثالهم  المعلومات الواردة في التصريحات المكتتبة

الملفات الجبائية .الجبائية، كما تستخدم هذه العملية لتطهير  القوانين



 

 

 

 

 

 

 الرقابة الجبائية
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 :تمهيد

على حد مؤسسات و لمصالح الضرائب لل ةإحدى األدوات الفعالتعد الرقابة الجبائية  

و مراقبة التصريحات و معاينة األخطاء إذ تعتبر النظام الذي يخول اإلدارة الضريبية  ،سواء

و  الجبائية من قبل المكلفين بالضريبة،النقائص واإلعفاءات و كذا عدم احترام اإللتزامات 

فهي وسيلة فعالة ، للمكلفينالجبائية  في اتحاد القرار و تحليل الوضعيةذلك ألهميتها البالغة 

من جهة و من جهة أخرى لردع المكلفين و تحسيسهم بأن الخزينة العمومية تضمن مصلحة 

ذات حضور دائم و بغرض التعرف على الرقابة الجبائية أكثر قمنا في هذا إدارة الضرائب 

 الفصل بالتعرف على مفاهيم الرقابة الجبائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم حول الرقابة الجبائية األول :  المبحث

 األول : مفهوم الرقابة الجبائية و أهدافهاالمطلب 
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ية ن ناحمفي مختلف المجاالت اليومية و العملية فنجده مستعمال لقد شاع مصطلح الرقابة 

هذا  مل لكنعلى قيامنا بالعفباطالع المسؤول الرقابة الدينية باضطالع هللا على أعمالنا 

 ة ؟لجبائيافما هو مفهوم الرقابة  له نفس المعنى من ناحية الجباية،م أو المصطلح المفهو

ي التارة اإلد عدة منها: أن الرقابة تعد وسيلةالرقابة أو التحقيق الجبائي قدمت له تعاريف 

ح تصري التصريحات لتقويم ومنحها القانون حقوق أو صالحيات تسمح لها بالتأكد من صدق 

 باإلطالع على كل المعلومات المقدمة لإلدارة الجبائية.بة اآلخطاء المرتك

مة و إذا كان كل شيء يسير وفقا للخطة المرسوالتحقق مما فايول: بأنها و قد عرفها 

 ويمها أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقو ،التعليمات الصادرة

 منع تكرارها .

بها اإلدارة الجبائية قصد التحقق وع العمليات التي تقوم وخالصة فالرقابة الجبائية هي مجم

من طرف المكلفين لغرض اكتشاف العمليات من صحة و ومصداقية التصريحات المكتتبة 

 1إلى التهرب من دفع الضريبة.التدليسية التي ترمي 

 الكتابات المحاسبية بما يتالئم مع القانونيمكن كذلك تعريفها على أنها تشخيص لمحتوى 

 2 .من هذا المحتوى مع اإلثباتات و التصريحات المقدمةوالتحقق  الجزائري،

 نها :توجد تعاريف نذكر محيث ، تعتبر الرقابة الجبائية من أوجه الرقابة بصفة عامة

تمكن اإلدارة الجبائية من الرقابة الجبائية هي الوسيلة التي   Claude Laurentحسب 

 .3المالحظةو تصحيح األخطاء  الجبائية،أداء واجباتهم  التحقق بأن المكلفين ملتزمين في

 

األجهزة المكلفة ومنه نستخلص أن الرقابة الجبائية هي مجموعة اإلجراءات التي تقوم بها 

المقدمة من طرف بالرقابة الجبائية للتأكد من صحة و ومصداقية التصريحات و للمعلومات 

هدف الى التقليل من التهرب الضريبي و كل محددة تالمكلفين بالضريبة، في إطار قوانين 

 .4المهددة الستقرار و تنمية اإلقتصاد الوطنيالتجاوزات الجبائية 

                                                   

 محاضرات في القانون اإلداري الجزائري  1

2 Ahmed Hamini ,l'audit comptable et financier , édition Berti ,Algérie ,2001,p172. 
3 Claude Laurent , Contrôle ,fiscale à la vérification personnelle , bayeusaine ,France,1995,p13. 
 

 .90، ص 2008/2009ة و الرقابة الجبائية مذكرة ماجستير في علوم التسيير ،جامعة بسكرة ,سهام كردودي، المعلومات المحاسبي 4
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 أهداف الرقابة الجبائية الثاني : الفرع 

و  ها،و غير مالية اقتصادية أهداف الرقابة الجبائية و في نواحي مختلفة إدارية،هناك عدة 

 لي : نذكر منها مايمن أهم هذه األهداف 

 : الهدف القانوني  أوال 

وانين ع القمختلف التصرفات المالية للمكلفين ميتمثل في التأكد من مدى مطابقة و مسايرة 

ولين المسؤو حرصا على هذه األخيرة تركز الرقابة الجبائية على مبدأ لذا  واألنظمة،

من  لتهربلارسونها يمعن أية انحرافات أو مخالفات والمحاسبة لمعاقبة المكلفين بالضريبة 

 دفع مستحقاتهم الجبائية.

 ثانيا : الهدف المالي و اإلقتصادي

األموال العامة من الضياع بمختلف أشكالها على تهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة  

ا يؤدي اق مملإلنف، وبالتالي زيادة األموال المتاحة الخزينة العمومية إيراداتبغرض زيادة 

ودة ائية موجللرقابة الجباإلقتصادية  أهدافأن  إذللمجتمع ككل، قتصادية الى الرفاهية اإل

 اإلقتصاد و الجباية .ضمن العالقة المركبة بين 

 ثالثا : الهدف اإلداري 

ا و تي تقدمهالمات من خالل المعلو الرقابة الجبائية دورا هاما بالنسبة لإلدارة الجبائية،تلعب 

الدور  ل هذاو يمكن أن يحمزيادة فعالية و أداء اإلدارة  التي تساهم بشكل حيوي و كبير في

 في النقاط التالية : 

  وبابها و اإللمام بأستحديد انحرافات و كشف األخطاء يساعد اإلدارة في للمعرفة 

 المشاكل التي تنجم عن ذلك.بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة 

  في التشريعات قانونية و النقص الموجود إمكانية كشف الثغرات التساعد الرقابة على

اإلجراءات التصحيحية لتفادي ذلك المعمول بها مما يساعد اإلدارة الضريبية على اتخاذ 

 1حلول له وإيجادالنقص 

 : الهدف اجتماعي  رابعا

                                                   

المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي في الجزائر، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم  مردودية أثر بوعالمولهي،  1

 .10,ص 2005اإلقتصادية ،جامعة الجزائر ,
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 قتطاعاتي لإلبالضريبة و هذا بإرساء مبدأ أساس تحقيق العدالة الجبائية بين المكلفين 

 وف جميع المكلفين على قدم المساواة أمام الضريبة .في وقوالمتمثل 

  أو منع و محاربة انحرافات الممول بمختلف صورها مثل : السرقة و اإلهمال

 التقصير في تحمل الواجبات .

  تجنب العقوبات و الزيادات الناتجة عن عدم التصريح أو التأخر. 

  1الجبائيةللقواعد  السيئتقييم الخطر الجبائي الناتج عن التطبيق. 

 المطلب الثاني : أسباب و مبادئ الرقابة الجبائية 

 الفرع األول: أسبابها 

 الجبائية و هما : هناك سببين للقيام بالرقابة 

  لمتابعة التصريحات الجبائية : الرقابة كوسيلة 

يحدد  و من، ألن المكلف ههاكة لمتابعة النظام التصريحي تعد للرقابة الجبائية

يتم  ةجبائي، و عن طريق الرقابة الض الضريبة  و يصرح بها لإلدارة الجبائيةأسس فربنفسه 

يضا كما تسمح أ و صحتها،التأكد من صحة هذه التصريحات المكتتبة و ضمان مصداقيتها 

 بتجسيد مبدأ العدالة الضريبية.

  كوسيلة لمكافحة التهرب الضريبي : الرقابة الجبائية 

عبئ المكلفين بالضريبة إلى التهرب أو تخفيض المتعددة يلجأ بعض نظرا ألسباب 

 ة هذهعمليات مكافحبشتى الطرق و األساليب الشرعية و الغير شرعي، لذلك فإن الضريبي 

حيات و صال و التي تمتلك سلطاتالممارسات التدليسية يعتبر من أولويات اإلدارة الجبائية 

 فين، المكلة على مختلف أصناف تقنيات مختلفة و متعددواسعة تمارسها، و ذلك عن طريق 

 2.الضريبي التهرب لمكافحة الضريبية األداة تعد التي الجبائية الرقابة بينها من والتي

 الفرع الثاني : مبادئ الرقابة الجبائية 

                                                   

1  
مسار التحقيق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائية، مجلة اآلفاق للدراسات اإلقتصادية،  ي،جمعة شرق مراد كواشي،  2

 .166.167جامعة أم البواقي، العدد الثاني، ص 
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جهة و بالردع من جهة اخرى الرقابة الجبائية مهما  كانت تتميز بالصرامة من إن أساليب 

ذات فعالية في تي يمكن من خاللها أن تكون الظوابط الجبائية إلى إرساء مبادئ أساسية ال

 الميدان ويمكن تصنيف هذه المبادئ إلى مايلي : 

  أوال : إقامة نظام جبائي محكم 

، وعليه فإن تعديل تعقد نصوصه إلى تشجيع الغش الضريبييؤدي غموض للنظام الجبائي و 

الحد من هذه لمبادئ الهامة التي تعمل على و تحسين جهازه اإلداري يعد من ا النظام الجبائي 

 الظاهرة 

هيكل ضريبي محكم يتماشى  و تحقيق العدالة لهذا أغلب التشريعات تهدف الى إرساء 

و المرونة و من ثم البد عن طريق صياغته التشريعات تتسم بالبساطة و اإلستقرار اجتماعية 

 من : 

 تبسيط النظام الجبائي -

 عدالة النظام الجبائي -

 انيا : إرساء الحس الجبائي لدى المكلف بالضريبة ث 

و المؤسسات في تحديد الوعاء يد المساعدة للمكلفين تقديم اإلدارة يكون ذلك من خالل 

تحت تصرفهم مطويات إعالمية تتضمن مستجدات و تغييرات الخاضع للجباية، و وضع 

الدفع، و كيفيات ملئ  كمواقيت التصريح والجبائية ، وشرح اإلجراءات التشريع الجبائي

وثائق و مستندات إلى و طرق المنازعات ، باإلضافة و أساليب الطعن  مختلف الوثائق 

اإلعالمية و خالل انتهاج حملة من السياسات إلجراء التحقيق و المراقبة، و ذلك من الالزمة 

 نوجز أهم عناصرها فيما يلي : التي 

  بالضريبة.إعالم المكلف 

 ن المكلف و الضريبة .تحسين العالقة بي 

 ثالثا : ترقية اإلدارة الجبائية 

الموارد العامة ال تحقق لها الفعالية الحقيقية إن و اإلجراءات المتبعة لتحصيل إن التشريعات 

و المتمثلة في اإلدارة الجبائية على مستوى مقبول من الكفاءة و لم تكن اإلدارة التنفيذية 

إلى عدم  مشكلة الغش و التهرب الضريبي فقهاء الجبائية  و التنظيم ، لذلك يرجعالفعالية 
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هيكل إداري منظم و عصري بعيدا عن كل مالمح فعالية النظام الجبائي و التي تستلزم وجود 

تؤدي الى تحسين و ترقية و من ثم البد من القيام بإصالحات و تعديالت التخلف و اإلهمال 

ن وجه وجب تزويد اإلدارة بكل الوسائل ،و لكي يتحقق ذلك على أحسللجهاز اإلداري 

 1.المادية و البشرية

                                                   

العثماني مصطفى ،نظام المعلومات و دوره في تفعيل الرقابة الجبائية ، مذكرة الماجستير ،معهد العلوم اإلقتصادية و  1

 .109،ص 2008سيير ،المركز الجامعي .د/يحي فارس ،المدية ،الجزائر،التجارية و علوم الت
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 الثالث : أشكال الرقابة الجبائية  المطلب

 صحة بمأن النظام الضريبي نظام تصريحي فهو يعتمد على الرقابة الجبائية التأكد من

، و  لها اإلقرارات المقدمة من طرف المكلفين و اكتشاف األخطاء و اإلنحرافات المتعلقة

 ئية.المراجعة و فحص اإلقرارات باختالف أنواع و أشكال الرقابة الجباختلف عملية ت

 

 الطالبتان.المصدر : المعلومات من مركز الضرائب و الشكل من إعداد 

 

 

 

 جبائيةالشاملةأوال : الرقابة الContrôle Globalement  
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الجبائية المصالح  هذا الصنف من الرقابة في فحص الوثائق الموجودة في حوزةو يتمثل 

 فإن امر يتعلق : 

  الرقابة الشكليةCF  

من أن التصريحات قد تم التحقيق فيها و أنه ال يوجد خطأ واضح ، أن المقصود هو التأكد 

، المالحظة عادة تغطي جميع التدخالت التي تهدف لتصحيح األخطاء المادية الرقابة الشكلية 

المكلفين ، كما تعتبر أول عملية رقابية ن هوية في التصريحات المقدمة ، وكذا التحقق م

و تحدد بالخصوص و المعتمدة على القراءة السطحية لها ،تخضع لها التصريحات الجبائية 

 حيجب أن يتضمنها التصريفي التحقق على المستوى الشكلي للمعلومات التي 

  الرقابة على الوثائقCSP 

لتصريحات المكلفين ، فإن الرقابة السطحي  على غرار الرقابة الشكلية التي تهتم بالفحص

للمكلفين فحص نقدي و شامل للتصريحات الجبائية المكتتبة من قبل على الوثائق تهتم بإجراء 

تعرف ب أين يتواجد الملف الجبائي و الوثائق في شكل كشوفات و هذا في مقر المفتشية 

Bulletin Recoupement    حات و التبريرات من المحقق  طلب بعض التوضيو بإمكان

بعض األعباء المخصصة ، ويتم طلب إذا لزم امر ،ال سيما المتعلقة بنمط المعيشة أو المكلف 

 المعلومات كالتالي :

 طلب المعلومات :

الضرائب ،يمكنه أن يطلب من المكلف المخولة لمفتش  بموجب المهام و اإلمتيازات

ي احتوتها التصريحات المقدمة ، و قد يتخد حول النقاط التإمداده بعض المعلومات بالضريبة 

اإلجراء من شأنه أن يساهم في إرساء نوع هذا الطلب الصيغة الشفوية أو الكتابية ،و مثل هذا 

بعقوبة بل على حالة عدم استجابة المكلف للطلب فإنه اليلزم الطرفين ، وفي من الحوار بين 

 ة. الزمتطلب فيه التوضيحات الاإلدارة إرسال طلب كتابي ،

 التوضيحات :  طلب

الذي تم على طلب شفوي، أو لما يكون الجواب عندما يرفض المكلف بالضريبة اإلجابة 

على كل أو جزء من النقاط المطلوب توضيحها تقديمه لهذا الطلب عبارة عن رفض لإلجابة 
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في م إجابته ، و تكليف المكلف بالضريبة لتقدي1يتعين على المفتش الجبائي أن يعيد طلبه كتابيا

 .2يوما (30مدة ال يمكن أن تقل عن ثالثين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

مذكرة  دور الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي دراسة حالة المديرية الضرائب ام البواقي، حمداوي آمنة،  1

، ام البواقي ،ي بن مهيديجامعة العرب تخصص إدارة مالية كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، ماجستير أكاديمي،

 .29، ص 2018

 .10,ص 2016،قانون اإلجراءات الجبائية، المديرية العامة الضرائب ،وزارة المالية 19المادة   2
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 ويبين الشكل التالي خطوات اجراء الرقابة على الوثائق:

  ثانيا : الرقابة المالية المعمقةLe Contrôle Approfondi  

 مستعملةليات ايكمن في حجم اإلمكانبين الرقابة على المستندات و الرقابة المعمقة ان الفرق 

لتي املية فإن الرقابة المعمقة هي العوالهدف بالنسبة لكل نوع من الرقابة، وبصفة عامة 

بر يث تعتحاو المظاهر الخارجية، مقارنة بالعناصر تسمح بالتأكد من التصريحات الجبائية 

 .امتداد للرقابة على الوثائق 

اينات خارج المكتب، و التي إجراء معو يقصد بالرقابة المعمقة هي الرقابة التي تتطلب 

و مدى تجانسها المكلفين  المكتتبة من طرف  تتضمن الفحص النقدي للتصريحات الضريبية

أو الناتجة عن المراقبة و البحث مع الوثائق و المعلومات التي في حوزة إدارة الضرائب 

فهي مديرية  الضريبية للمكلف، الجهات المخولة بعملية المراقبةالمعمق و الدقيق للوضعية 

 1الفرعية للرقابة الجبائية للوالية و مركز الضرائب.كبريات المؤسسات و المديرية 

                                                   

 .30، ص 2011،قانون اإلجراءات الجبائية ،الجزائر ، 20المادة   1
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عية و التحقيق المعمق في مجمل الوضيحتوي هذا الشكل على نوعين التحقيق المحاسبي 

 و هناك نوع ثالث بما يسمى الرقابة المصوبة .الجبائية الشاملة 

  التحقيق المحاسبيVC  

الجبائية المكتتبة من طرف ة من العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات يعني مجموع

دافعو لفرض السيطرة على وجود اإلقرارات الضريبية التي يشترك فيها المكلفين بالضريبة 

 1الضراىب.

ئية إجراء الجبائية يمكن ألعوان اإلدارة الجبامن قانون اإلجراءات  1_20عرفتها المادة 

ء وعافي محاسبة للمكلفين بالضريبة و إجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس تحقيق 

 .²الضريبة ومراقبتها 

المنتمية لمصلحة ابحاث و ويقوم بالتحقيق في المحاسبة كل من أعوان إإلدارة الجبائية 

و أعوان مفتشية الضرائب و كذا أعوان المديرية الفرعية للرقابة الجبائية   SRVالمراجعات

  2.ين يملكون على اقل رتبة مفتشالذ

  التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية  : 

ص لألشخا ائيةيمكن ألعوان اإلدارة الجبائية أن يشعروا في التدقيق المعمق في الوضعية الجب

لجزائر في ا اإلجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائيالطبيعيين بالنسبة للضريية على الدخل 

 بهذه الضريبة كون لديهم التزامات متعلقة عندما ت أم ال،

  التحقيق المصوب  : 

حاسبي عن التدقيق المو هو اليختلف  2010ضمن قانون المالية هو طريقة تم استخدامها 

 العادي من حيث اإلجراءات 

 تاليتين :و يتميز هذا النوع بخاصيتين 

 )اختبار عينة(.يتم التحقيق في نوع أو عدة أنواع من الضرائب  -

ات عملي ، أو يكون على مجموعةيغطي التحقيق فترة كاملة أو جزء منها غير متقادمة -

 تقل عن سنة. أو معلومات محاسبية لمدة 

                                                   

 .13ص ،2013 وزارة المالية، الجزائر ، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، المديرية العامة الضرائب،  1

 .47رحال نصر ، الغش و التهرب الضريبي في النظام الضريبي الجزائري ، ص  عوادي مصطفي،  2
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 للرقابة الجبائية وعالقتها بالتدقيق المحاسبي .القانوني و التنظيمي اإلطار  الثاني: المبحث

 : اإلطار القانوني للرقابة الجبائيةالمطلب األول 

ابية الرق سلطات واسعة حيث يتسنى لها القيام بمهامهاع المشرع لإلدارة الضريبية حيث من

، و منح عدة حقوق و صالحيات للعون المحقق رتبة مفتش على على تصريحات المكلف

 تصرفاته و المتمثلة في : ، خالل تأدية مهام الرقابة من أجل حماية األقل

 : حق الرقابة  أولالفرع 

، حيث تراقب هذه اإلدارة ة من أهم الصالحيات الممنوحة لإلدارة الضريبيةحق الرقابيعتبر 

لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة ،كما تصريحات المكلف و المستندات المستعملة 

، و التي ليست لها صفة التاجرأن تمارس حق الرقابة على المؤسسات و الهيئات التي يمكنها 

مهما كانت طبيعتها، و يتعين على للمؤسسات و الهيئات بات تدفع أجورا أو أتعابا أو مرت

التي تتوفر أن تقدم لإلدارة الضريبية بناءا على طلبها الدفاتر و الوثائق المحاسبية المعنية 

المنشآت والمؤسسات المعنية خالل ساعات ، و تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى  1عليها

 2.وساعات ممارسة نشاطهافتحها للجمهور 

 الفرع الثاني : حق اإلطالع 

و لذي هاو الوثائق المستعملة من طرف المكلف يسمح للعون المحقق بمعرفة كل المستندات 

، تحقيقمة الأكبر قدر من المعلومات الكافية ألداء مهبصدد التحقيق معه، بغية الحصول على 

 الضريبية .وتصريحاتهم المكتوبة و الموجهة لإلدارة 

قصد تأسيس وعاء الضريبة و يسمح حق اإلطالع ألعوان اإلدارة الضريبية  وفي هذا الصدد

 3الوثائق و المعلومات.مراقبتها بتصفح 

 الفرع الثالث : حق المعاينة 

و المعاينات التي تبدو لهم ضرورية في يجوز ألعوان اإلدارة الضريبية القيام بكل التحقيقات 

تدل على ممارسات تدليسية ، يمكن ما توجد قرائن ، عند4بالضريبةللمكلفين المحالت المعنية 

                                                   

 . 9من قانون اجراءات الجبائية .مرجع سابق.ص  01_18المادة   1

 من نفس القانون .نفس الصفحه . 02_18المادة   2

 . 22من نفس القانون  ص 45المادة   3

 

 . 14من نفس القانون ص  22المادة   4
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الذين لهم على األقل رتبة مفتش و أن ترخص ضمن شروط مبينة لألعوان لإلدارة الضريبية 

كل بإجراءات المعاينة في كل المحالت قصد البحث و للحصول وحجز مؤهلين قانونا، القيام 

 المستندات 

أن تبرر التصرفات الهادفة إلى التي من شأنها و الدعائم أو العناصر المادية و الوثائق 

 1.من الوعاء و المراقبة و دفع الضريبةالتملص 

قاض  ميا اوإال بأمر من رئيس المحكمة المختصة إقلييمكن الترخيص بإجراء حق المعاينة  ال

ي في هذا األخير و يجب أن يكون طلب الترخيص محتويا على كل البيانات التي هيفوضه 

 المخصوص ما يأتي : ارة بحيث تبرر المعاينة، وتبين على وجه اإلدحوزة 

  المعنوي المعين بالمعاينة. أوالطبيعي تعريف الشخص 

  ستتم معاينتها .عنوان األماكن التي 

  تي ، و الالتي يفترض منها وجود طرق تدليسيةالعناصر الفعلية و القانونية

 يتم البحث عن دليل عليها . 

 همعمليات المعاينة و رتبهم و صفاتفين بإجراء أسماء األعوان المكل 

                                                   

  15.من قانون اإلجراءات الجبائية  ص  34المادة   1
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د طرق تدليسية تحت سلطة أدلة على وجوتتم المعاينة و حجز الوثاىق و األمالك التي تشكل 

ضابط من الشرطة القضائية بتعيين و لهذا الغرض، يقوم وكيل الجمهورية رقابته القاضي و

 1ةالعمليفي هذه و يعطي كل التعليمات لألعوان الذين يشاركون 

 حق التقادم واإلستدراك الرابع :  الفرع

قائص حاالت النسيان و النبالتقادم حق اإلدارة الضريبية في استدراك و تصحيح يقصد 

 وات، إالسن بأربع ، و يحدد األجل الذي يتقادم فيه عمل اإلدارةلمختلف التصريحات المكتتبة

 يأتي : تدليسية، وهذا بالنسبة لما في حالة وجود مناورات 

 الضرائب و الرسوم و تحصيلها .تأسيس  -

 .للقيام باعمال الرقابة  -

  2قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين و التنظيمات ذات الطابع الجبائي -

 للرقابة الجبائية المطلب الثاني : اإلطار التنظيمي 

م ا القياانونيقو األجهزة المخول لها تعتمد عملية الرقابة الجبائية على مجموعة من الهياكل 

مديرية  :هزة برنامج المسطر من اإلدارة المركزية، وتتمثل هذه األجبذلك، وبواسطتها تنفيذ 

اكز ات و مرمؤسس، المديرية الفرعية للرقابة الجبائية ، مديرية كبريات الاألبحاث والتدقيقات

 الضرائب .

 :مديرية األبحاث و التدقيقات 

في ر الصاد 98/288رقم ت بموجب المرسوم التنفيذي أنشئت مديرية األبحاث و التدقيقا

ذه ه، وقد جاءت التنظيم اإلداري المركزي لوزارة الماليةم، و المتضمن 1998جويلية 

 ووطني، اب الاألخرى في الرقابة الجبائية على مستوى الترالمديرية لتدعيم باقي المديريات 

، حيث أن م 1998في سبتمبر تدقيقات قد كان اإلنطالق الفعلي لنشاط مديرية األبحاث و ال

 لجبائيةامصالح مديريات الرقابة و الالمديرية مكلفة بالقيام بنفس اعمال التي تقوم بها هذه 

 يرياتو لكي تقوم هذه الصالحيات تسند المهام إلى أربع مدبمحاربة التهرب الضريبي، 

 فيما يلي :فرعية منبثقة منها ، وتتمثل مهام هذه األخيرة 

                                                   

 . 16.نفس القانون .ص  35المادة    1

 .20من نفس القانون ص  39المادة   2
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 حتفاظ اإل استغالل،تحقيقها من أجل تجميعها، عريف بالعمليات الدائمة الواجب الت

 ومراقبة استعمال المعلومة الجبائية .

  ية الجبائ بحث متعلقة بالتحقيقاتبكل تحقيق أو برمجة و تحقيق على المستوى الوطني 

 ،اجدة وتقييم نشاطات مصالح التحقيقات المحاسبية و الجبائية المتو توجيه وتعاون

 1.على المستوى الجهوي و المحلي

                                                   

ة مسيلة هاجرة محادي .أثر الرقابة الجبائية على مصداقية التصريحات الجبائية دراسة حالة بمديرية الضرائب والي  1

 . 25. 24، ص 2015ماستر ،جامعة بوضياف ،
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 DRVالهيكل التنظيمي لمديرية األبحاث و التدقيقات والشكل التالي يبين 

 09،ص  24/09/2006، المؤرخة في59الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد المصدر: المعلومات من 

 والشكل من اعداد الطالبتان .

 للرقابة الجبائية : المديرية الفرعية 

إضافة إلى مديرية البحث و التحقيقات فإن المديرية الوالئية الفرعية للرقابة الجبائية مديرية ال

الفرعية للرقابة تتكفل مديريتها بعملية الرقابة الجبائية ،و للضرائب هي أيضا مكلفة بالقيام 

نفيذ برامج ، لذا تسند إليها مهمة تبعملية الرقابةإذ تعد الهيئة المختصة الجبائية بمهمة ذلك، 

الميدانية للرقابة فيها ثالث مصالح تمثل الهيكل التنظيمي و الوسائل التحقيق ،كما تتدرج 

 .في تسطير و تنفيذ برامج التحقيق الجبائيالجبائية المختصة أساسا 

 وهي مكلفة ب :
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  ويقات في كل نقطة من حدود الوالية ،و كل التحريات و التحقالبرمجة و التحقيق 

 بالتحقيق الجبائي .متعلقة الاألبحاث 

  دراسة و اقتراح التقنيات الجبائية التي تمكن من الرقابة. 

  من خالل التحقيق ، وكذا علىالسهر على تحصيل الضرائب و الرسوم الناتجة 

 وصول تقارير التحقيق لإلدارة في أحسن الظروف .

  تنفيذ األعمال ذات الفائدة الجبائية. 

  حلول و اقتراحات ناجعة الضريبي و ايجاد رب و الغش أسباب التهالبحث و تحليل

 1.لهذا اإلشكال

 .والشكل من اعداد الطالبتين . 24/09/2006مؤرخة في  59المصدر : الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

  DGEمديرية كبريات المؤسسات 

                                                   

ربيع ناقة ،تقييم فعالية الرقابة الجبائية في ظل اإلصالحات الضريبية في الجزائر ،دراسة حالة مديرية الضرائب أم   1

 . 55 53ص  2008/20.11البواقي خالل فترة 
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أنشئت ، الرقابية السابقةو هذا لتقليص الضغط عن األجهزة تعتبر من األجهزة المتاحة 

 و المعدل و المتمم 28/09/2002المؤرخ في  02/302التنفيذي رقم بموجب المرسوم 

المستوى ،و لها صالحيات على  26/12/2005المؤرخ في  02/494بالمرسوم التنفيذي 

ة لرقابمكلفة بتسيير كل المهام من تحديد الوعاء إلى التحصيل و حتى االوطني لكونها 

 من بين المهام المسندة للمديرية تتمثل فيما يلي :  ،والجبائية و المنازعات 

  حت تخاص بالمكلفين المتواجدين مسك و متابعة مستمرة و دقيقة لكل ملف جبائي

 سلطتها .

  بغرض البحث عن المعلومات الجبائية من مختلف المصادر لجمعها و تبويبها

 اإلستغالل األمثل .

 ها و رية منمتابعة المنازعات اإلداضمن  التظلمات و الشكاوي و معالجتها التحقيق في

 القضائية .

  لدى المكلفين بالضريبة مع تقييم انجاز برامج التدخالت و الرقابة الجبائية  وإعداد

 1.النتائج

  DGEالشكل الموالي يوضح الهيكل التنظيمي لمديريات كبريات المؤسسات 

                                                   

 .2ص  ،22/06/2005 ,43العدد  لجريدة الرسمية،, ا07/06/2005_القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01المادة   1
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 ، 02ر وزاري ،ص..قرا43المصدر: المعلومات من الجريدة الرسمية ،العدد 

 الطالبتين . إعدادالشكل من 

 :  CDIمركز الضرائب 

المحلي و مرتبطة مباشرة بالمديرية الوالئية على المستوى هي مصلحة تنفيذية  

ن لخاضعيالمختلف المكلفين ،كما يتكفل مركز الضرائب بتسيير الملفات الجبائية للضرائب 

لمهن ادج باإلضافة إلى  100000000نوي  و اليتجاوز رقم أعمالهم السللنظام الحقيقي 

رقابة ه بالالمركز بكل المراحل من تحديد الوعاء إلى التحصيل مع  تكليفالحرة ويختص هذا 

 الجبائية و المنازعات في حدود صالحيته و من مهامه :

  ة ن ظاهرمالمكلفين و مراقبتها باستمرار للتخفيف التسيير و التكفل الحسن لملفات

 ريبي .التهرب الض

 عمق إلى عملية التدقيق الم في حالة وجود تجاوزات خطيرة يحول الملف الجبائي

 بهدف التطهير .

ل بشكلها ستغالاو المادة الخاضعة الضريبة  لجمعها و  القيام بالبحث عن المعلومات الجبائية 

 أمثل .

  قييم تمع  بةبرامج التدخالت و الرقابة الجبائية لدى المكلفين بالضريإعداد و انجاز

 .المحصلةالنتائج 

 و التي و الشكاوي الخاصة بالمكلفين بالضريبة  التعديل بتسوية النزاعات الجبائية
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 لمركز الضرائب :والشكل الموالي يمثل الهيكل التنظيمي  1.تحت سلطتها

 22.ص  18/09/2006مؤرخ في  327_06رقم المصدر :المعلومات من المرسوم التنفيذي 

 الطالبتين.اد والشكل من اعد

 الثالث : قدرة التدقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية  المطلب

للرقابة الجبائية نرى أن  من خالل دراستنا للتدقيق في محاسبة المكلف الخاضع 

 من أجل و هذا الالزمة لنجاح عملية الرقابة الجبائيةالجبائية سخرت كل اإلمكانيات اإلدارة 

ت تصريحامن جهة و التأكد من الأو على األقل التخفيف من حدته بي مكافحة التهرب الضري

ني ري مبأخرى لكون النظام الضريبي الجزائالمكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة من جهة 

 تصادياتاإلق معينة و هذا ما هو متداول فيعلى التصريحات التي يتم مراقبتها بوسائل تقنية 

 المعاصرة .

هم من أ ق في محاسبة المكلف الخاضع للرقابة الجبائية تعتبركما أن عملية التدقي

لتهرب حة افي مكافأشكال الرقابة الجبائية و التي تعتمد عليها المديرية العامة الضرائب 

 من كلفوتتمثل محاسبة الم ،المعتبرة من هذه العمليهالضريبي وجني الحصيلة الضريبية 

 ي دليلفي محاسبة المكلف التي تتمثل فدقيق وأدوات الت حيث الشكل و من حيث المضمون،

قني وني و تند قانسو التي تعتبر ، والمبادئ المحاسبية و القوانين الجبائيةالمدقق في المحاسبة 

ا أنزات في التجاو، وهي بمثابة حماية لعدم الوقوع  المدقق على أكمل وجهفي أداء مهمة 

ئق الوثا والمحاسبية والوثائق الختامية في الدفاتر محاسبة المكلف من حيث الشكل تتمثل 

ق ص دقيالمضمون يكون فح، بعد ذلك يلجأ المدقق لفحص محاسبة المكلف من حيث اإلثباتية

 و منها الفرعية .لكل الحسابات الرئيسية 

كافحة ة في موسائل الرقابة الجبائية التي تنتجها اإلداروبعد التدقيق المحاسبي أحد 

 التمهيديةباتباع مراحل :م في تطهير الملفات الجبائية ويستخدالتهرب الضريبي 

 2الختامية. والميدانية،

 

                                                   

. المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإلدارة 18/09/2006المؤرخ بتاريخ  327_06المرسوم التنفيذي رقم  . 20المادة   1

 .10ص  .24/09/2006الصادرة في   .59العدد   الجريدة الرسمية. الجبائية و صالحيتها .
 

جامعة محمد  ،في علوم التسييرمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة ماجستير مساه لياس قالب ذبيح،  2

 . 2009/2010 بسكرة، خيضر ،
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 خالصة الفصل الثاني : 

في رفع للفصل الثاني أو النظام الضريبي بإصالحاته قد ساهم نستخلص من دراستنا 

،أما الرقابة من جهة و ساهم في التنمية اإلقتصادية من جهة أخرى الحصيلة الضريبية 

لكونها أسلوب وقائي و عقابي في نفس الوقت ئية تعتبر أداة فعالة لمكافحة هذه الظاهرة الجبا

 بالتأكد من صحة التصريحات المقدمة من طرف المكلف  و العمل على كشف األخطاءو هذا 

للنظام تصريحي خاضع وإعادة تقويمها لكون طبيعة و المخالفات المسجلة بهدف تصحيحها 

 للرقابة .

بغية تحقيق في يد اإلدارة الجبائية لمراقبة المكلفين في تأدية واجباتهم أداة قانونية  كما تعتبر

 من تلك العملية .األهداف المنشودة و المنتظرة 

موحدا لكل من المكلف الرقابة الجبائية بين جملة من القوانين التي تعد معلماً وعليه تم تدعيم 

 مقننة .عالقة العمل الرابط بينهما لجعلها بالضريبة و اإلدارة الجبائية بهدف تنظيم 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 الفصل الثالث

قابة الجبائية في مركز رإدارة ال 

  الضرائب
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 مقدمة :

حيث تم فيه التعرف على التدقيق المحاسبي والرقابة  بعد االنتهاء من الشق النظري للبحث، 

يق التدق ومجموعة من اإلجراءات المتبعة من طرف اإلدارة الجبائية لإلجراء عملية الجبائية

ب والتهر ماللتزاعتبار الرقابة أداة مهمة في معالجة حاالت عدم اوبا المحاسبي لألغراض الجبائية،

ل ذا الفضسنحاول من خالل ه الدراسات السابقة التي لها صلة بالبحث إلىالضريبي، باإلضافة 

ائب الضر دراسة الجانب النظري في صورة تطبيقية لملف من الملفات الجبائية على مستوى مركز

 صلحة المراقبة وبهذا تم تقسيم الفصل إلى مبحثين:لوالية مستغانم وبتحديد في م

 تقديم مركز الضرائب لوالية مستغانم . المبحث األول:

 الدراسة الميدانية للبحث في مركز الضرائب . المبحث الثاني:
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 المبحث األول :تقديم مركز الضرائب لوالية مستغانم .

لوالية مستغانم ،دورها سنحاول من خالل هذا المبحث التعرف على مركز الضرائب  

 .إليه،هيكلها والمهام الموكلة 

 المطلب األول :التعريف بمركز الضرائب لوالية مستغانم .

 تعريف مركز الضرائب :

هو مصلحة تنفيذية على المستوى المحلي مرتبطة مباشرة بالمديرية الوالئية للضرائب ،كما  

 واحد . ضرائب وتتميز كل والية بمركز جبائيةتعتبر من الهياكل الجديدة المستحثة في اإلدارة ال

 مركز الضرائب لوالية مستغانم :

سبتمبر  17الصادر في 06/328أنشأ مركز الضرائب بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

اقي دعم بل،والمتضمن التنظيم اإلداري المركزي لوزارة المالية ، وقد جاء هذا المركز  2006

قد كان ها ،والجبائية على المستوى الوالية ،والتي هي تحت غطائ المديريات األخرى في الرقابة

 .2010االنطالق الفعلي لمركز الضرائب سنة 

 المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب بمستغانم .

 يحتوي مركز الضرائب على ثالث مصالح رئيسية وقباضة ومصلحتين :

 . المصلحة الرئيسية للمنازعات 

 ئيسية لتسيير الملفات .المصلحة الر 

 . المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث 

 . القباضة 

  اآلليمصلحة اإلعالم . 

 االستعالم  . و مصلحة االستقبال 

 ويتضح ذلك في الشكل التالي :
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 (:الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب.01شكل رقم )

 

 المصدر : وثيقة خاصة بمركز الضرائب .
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 ز الضرائب بمستغانم .المطلب الثالث :مهام مرك

يتم تحديد اختيار المكلفين  15/9/1997و م /م ع، ص المؤرخة في /267طبقا للتعليمة رقم  

امج ع برنبالضريبة الذين يقع عليهم التحقيق من خالل برنامج مسبق ، ويكون ذلك عن طريق وض

 حيث يتم اقتراح هذه الملفات من طرف مفتشية الضرائب أوال.

 كز الضرائب فيما يلي :وتتمثل مهام مر

 :: في مجال التحصيل أوال

 مصادقةوالاو التخفيض ومعايناتها  اإللغاءالجداول وقوائم التحصيالت وشهادات  إصدار -

 عليها.

 .ضبط الكتابات مركز تسليم القيم -

 لدفع والقبض واستخراج النقود.مادية لتنفيذ العمليات ال -

 :في مجال الوعاء الضريبي :ثانيا 

ل المعنويين برسم المدخ األشخاصير الملف الجبائي للشركات وغيرها من مسك وتسي -

 الشركات. أرباحعلى  الخاضعة للضريبة

مجال لاضعة تسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي لفرض الضريبة غير الخ

 .الغير تجاريه األرباح التجارية و الصناعية األرباحاختصاص بعنوان 

 : في مجال الرقابة.ثالثا 

 .البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغاللها ومراقبه التصريحات -

 .هاوانجاز برامج التدخالت والمراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقسيم نتائج إعداد -

 : رابعا : في مجال المنازعات

 دراسة الشكاوى ومعالجتها. -

 والقضائية. اإلداريةمتابعة المنازعات  -

 روض الرسوم.تعويض ق -

 اإلعالم : في مجال االستقبال و خامسا

 بالضريبة.ضمان مهمة استقبال واعالم المكلفين  -
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 بلضرائنشر الملفات والمطبوعات لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لالختصاص مركز ا -

. 
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 المبحث الثاني :الدراسة الميدانية للبحث في مركز الضرائب.

 دقق فيالميدانية المستعملة من طرف العون الم واإلجراءات سنعرض في هذا المبحث المراحل

 ة .الملف الجبائي للمكلف الخاضع لعملية التدقيق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائي

 المطلب األول : اإلجراءات والخطرات األولية للتحقيق المحاسبي .

انب ي الجفسنعرضها االن  بعد التطرق إلى جميع إجراءات التحقيق المحاسبي في الجانب النظري

 التطبيقي  .

 اإلشعار بالتحقيق : _1

ة لالزماأول عملية يقوم بها العون المدقق لمباشرة عمله تتمثل في الحصول على المعلومات 

ا ولة هذويقوم بإبالغ المكلف بعملية التحقيق ويعتبر هذا اإلجراء ضروري قبل مزا للشركة،

 منحي إشعار بالتحقيق مقابل استالم إشعار بالوصول،التحقيق ويكون ذلك عن طريق إرسال 

واستثناء  ية،أيام بهدف تحضير الدفاتر والوثائق المحاسب (10) عشرة أناهالمكلف بالضريبة أجل 

 يمكن أن تمدد هذه المدة بطلب من المكلف وبقبول من مركز الضرائب.

 ويتضمن اإلشعار بالتحقيق ما يلي:

 المعني بعملية التحقيق المحاسبي . اسم المكلف بالضريبة )ج، م(

 شخص معنوي 

 مستغانم . مقر ممارسة النشاط :

 .2016،2017،2018،2019السنوات األربعة المعنية بالتحقيق  

 الضرائب التي يمسها التحقيق:

 IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي 

 TVAالرسم على القيمة المضافة 

 TAPالرسم على النشاط المهني 

 IRG/SALAIREى الدخل اإلجمالي للمرتبات واألجورالضريبة عل

 _التحضير لإلجراء التحقيق:2

 _دراسة وفحص الملف الجبائي :1_2
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راسة يتم سحب الملف الجبائي الخاص بالشركة من مفتشية الضرائب بمستغانم بهدف إجراء د

تها ة لواجبالشركه اتحليلية للوثائق التي يحتوي عليها هذا الملف من أجل التأكد من مدى إلتزام هذ

 الجبائيةفيما يخص التصريحات المقدمة.

 كشف المقارنة للميزانيات : _إعداد2_2

،قامت 2016،2017،2018،2018بناءا على الميزانيات األربعة للسنوات قيد التحقيق ، 

هدف كة ،باإلدارة الجبائية بإعداد وثيقة كشف المقارنة للميزانيات تحتوي أصول وخصوم الشر

 ممتلكات وديون الشركة . توضيح

 _إعداد كشف المحاسبة :3_2

وفقا للجداول المقدمة من طرف المكلف بالضريبة والمتعلقة بحساب النتيجة الخاصة   

لذي بائية، اة الجبالسنوات األربعة التي يتم التحقيق فيها ،تم إعداد كشف المحاسبة من قبل اإلدار

 الشركة لمدة اربع سنوات .هو عبارة عن ملخص للنتيجة المالية لهذه 

 _التدخل األولي :3

اإلشعار بالتحقيق (حيث  إرسالأيام منذ 10يكون هذا التدخل بعد انتهاء المدة  القانونية ) 

ة خل الشركمل دايكون التدخل بعين  المكان ومعاينة الشركة لالستفسار عن كيفية تسيير وتنظيم الع

ضائع ين البكاتب الشركة والمخازن التي تم فيها تخزوكذلك معاينة م والصعوبات التي تواجهها،

 المستوردة والمصدرة ،وفي نهاية التدخل يتم أخذ الملف المحاسبي من أجل فحصه .

 المطلب الثاني : أعمال التحقيق والتبليغ األولي.

بعد االنتهاء من االجراءات التمهيدية والتحقق من السجل المحاسبي ننتقل للعمل الميداني  

 : لتاليلية التحقق وتتمثل في فحص كل الدفاتر والمستندات الخاصة بالشركة ، وتكون كالعم

 _فحص المحاسبة من حيث الشكل :1

 تم تقديم الدفاتر المحاسبية التالية:

 ورقة . 96: يصادق ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة ويحتوي على دفتر اليومية

 ورقة . 48ئيس المحكمة ويحتوي على : مصادق وموقع عليه من طرف ر دفتر الجرد
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تر نك، دفوتتمثل في : دفتر اب اآللي: هذه الدفاتر ممسوكة بطريقة اإلعالم  دفتر المساعدة

من 10و 09ن وحسب المادتي دفتر الصندوق ودفتر العمليات المختلفة، المشتريات، دفتر المبيعات،

 لة .فإن محاسبة الشركة مقبو القانون التجاري وأحكام النظام المالي المحاسبي الجديد

 _فحص المحاسبة من حيث المضمون :2

ق لوثائوهو مراقبة كل ما هو موجود بالوثائق المقدمة من طرف المؤسسة محل البحث ،وفحص ا

يرها(كشف ,حالة العمل وغ,G50واالعالنات المحاسبية )الميزانية العمومية ،فواتير الشراء ،

 السدود التالية:

جعل من الممكن مالحظة ما قامت به  G 50 ةلتصريحات الميزانيم في اكإن التح .1

رائب على من قانون الض ،01_76 وفقا للمادة عنها، اإلعالنالمجموعات من قبل ما لم يتم 

 ،األعمالرقم 

 لوحظ تباين بين رقم األعمال المحسوب في الفاتورة والدوران المعلن. .2

 حسوب في الفاتورة و الدوران المعلنتباين بين رقم االعمال  الم (:1الجدول رقم )

 السنة 2017 2018 2019

 رقم األعمال المستخرج 98741300 12760723 140470580

 رقم االعمال المصرح به  98117708 112047816 140011329

 الفرق 623592 712907 459251

 كز الضرائب مستغانم.وثائق خاصة بمر المصدر:

 2016أقل من التحصيالت التي تم إجراءها خالل عامي المعلن  األعمالرقم  أنلوحظ  .3

 وهي بالتحديد: 2019و

 الفرق بين رقم األعمال المعلن و المصرح به (:2الجدول رقم )

 السنة 2016 2019

 رقم األعمال المستخرج 61152396 140597461

 رقم األعمال المصرح به  57409615 140011330

 الفرق 3742781 586131

 .وثائق خاصة بمركز الضرائب المصدر :



دارة الرقابة إ                       الفصل الثالث:                                                              

  الجبائية في مركز الضرائب

 

68 
 

دة لمستراجعلت الشيكات والسندات )فواتير الشراء (من الممكن مالحظة أن ضريبة الشراء  .4

 .2016أكبر من فواتير الشراء المسجلة خالل عام 

 ضريبة الشراء المستردة أكبر من فواتير شراء المسجلة. (:3الجدول رقم )

 السنة 2016

 المشتريات 8783672

 المشتريات المصرح بها 7377998

 الفرق 1405674

 . المصدر :وثائق خاصة بمركز الضرائب

 غير صحيح . 2017،2018،2019: رصيد العميل للسنوات .5

 : رصيد العميل غير صحيح4جدول رقم 

 السنة 2017 2018 2019

 رصيد العميل المحتفظ به 271654 1375757 418013

 لمعلنرصيد العميل ا ال شيء ال شيء ال شيء

 المصدر: وثائق خاصة بمركز الضرائب.

 

سنة   G50لألجور المعلنة في جدول الرواتب أكبر من ما أعلن في   IRGلوحظ أن قاعدة  .6

2017 . 

 IRGقاعدة :  05جدول رقم

 السنة 2017

 القاعدة المحتفظ بها 2041130

 القاعدة المعلنة 1981070

 الفرق 60060

 لضرائب.المصدر : وثائق خاصة بمركز ا

ونتيجة لذلك ،تم تسوية الوضع  2019لعام    IRG/BISلم يتم تصفية القاعدة المعلنة في  .7

 الضريبي من حيث رقم األعمال والفوائد .
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 تحديد رقم األعمال:

 BDL Agence et يتم تحديد رقم األعمال من اإليصاالت المصرفية المقترحة وكالة

NATIXIS Mostaganem 

من قانون الضرائب  193و 21حسب المادة  TVAى القيمة المضافةحالة ضريبة الرسم عل

 المباشرة والرسوم المماثلة.

 T.V.Aحالة   6جدول رقم :

الضريبة  المجموع

 الجزئية

المعد الحقوق

 ل

رقم األعمال  التعزيز

 المعلن

رقم األعمال 

 المحتفظ به

 السنة

79534

0 

15906

8 

63627

1 

17٪ 374278

1 

57409615 61152396 201

6 

201 98117708 98117708 ال شيء    

7 

11204781 ال شيء    

6 

11204781

6 

201

8 

12807

0 

16704 11136

4 

19٪ 586131 14001133

0 

14059746

1 

201

9 

 المصدر : وثائق خاصة بمركز الضرائب.

 حالة ضرائب الشراء  :

 : حالة ضرائب الشراء7جدول رقم

 السنة 2016

 لقيمة المضافة إعادة الضريبة على ا 1405674

 ٪25عقوبة 351418

 المجموع 1757092

 وثائق خاصة بمركز الضرائب. المصدر :

 النسب المفروضة على المبالغ المتملص منها :
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م و....عندما يق_الفقرة األولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة "..193حسب المادة 

تملص  التي صا أو غير صحيح، يزاد على مبلغ الحقوقالمكلف بالضريبة بتقديم دخال أو ربحا ناق

 منها أو أخل بها نسبة معينة والتي تتلخص فيما يلي :

 10٪   دج او يساويه .50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ 

 15٪  دج 200.000دج ويقل عن مبلغ 50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق

 يساويه . أو

 25٪   دج.200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 

من قانون الضرائب  193والمادة  222)المادة  TAPوضع الرسم على النشاط المهني 

 والمباشرة والرسوم المماثلة .
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 TAP: وضع 08جدول رقم 

الضريبة  المجموع

 الجزئية

رقم األعمال  التعزيز المعدل الحقوق

 المصرح

رقم األعمال 

 حتفظالم

 السنة

68083 11228 74855 02٪ 3742781 57409615 61152396 2016 

 2017 98117708 98117708 ال شيء    

 2018 112047816 112047816 ال شيء    

9671 879 8791 02٪ 586131 140011330 140597461 2019 

 المصدر :وثائق خاصة بمركز الضرائب.

سوم من قانون الضرائب المباشرة والر 134و 130دة حسب المافرض الضرائب على الرواتب :

 المماثلة .

 فرض الضرائب على الرواتب: 09جدل رقم

 السنة 2017

 القاعدة المحتفظ بها 2041130

 القاعدة المصرح بها 1981070

 التعزيز 60060

 المعدل 20٪

 حقوق بسيطة 12012

 الضريبة الجزئية  3003

 المجموع 15015

 ئق خاصة بمركز الضرائب.وثا المصدر :
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  حالة الربح:

 TCR تم تحديد األرباح المحتجزة من تصحيح

 تحديد األرباح المحتجزة: 10جدول رقم 

 السنة  2017 2018 2019

 الربح المعلن 4905885 4481913 4200340

 الفرق المرجع المسبق 623592 712907 459251

 األرباح المحتجزة 5529477 5194820 4792591

 وثائق خاصة بمركز الضرائب.. المصدر :

تم إخطارك /DIWMCDI/SCF/018 27/05/2018بتاريخ/ 264بموجب اإلشعار رقم 

 بك للسنوات الغير الخاص  ETBH/ETFلنشاطبالمراجعة المحاسبة والضريبة 

 كما تم منحك ميثاق دافع الضرائب الذي تم 2016،2017،2018،2019منصوص عليها وخي  

 ة لمتعلقوإعطاؤه الحق في أن يساعدك مستشار من اختيارك  طلب جميع التفاصيل االتحقق منه 

 بتقدم هذا التحقيق :

 هي كما يلي :  IRG/BICوبالتاي فإن القواعد التي تم االحتفاظ بها في مسألة 

   IRG/BICحتفظ بها في مسألة مالالقواعد  (:11الجدول رقم)

 الصياغة 2017 2018 2019

 األرباح المحتجزة 5529477 5194820 4792591

 الربح المعلن  4905885 4481913 

 الضريبة  ال شيء ال شيء ال شيء

 الحقوق البسيطة 218257 249517 1545406

 الضريبة الجزئية  54564 62379 386351

 المجموع 272821 311896 1931758

 وثائق خاصة بمركز الضرائب. المصدر :

 النهائي لنتائج التحقيق. المطلب الثالث: التبليغ

  31/12/2019إلى  01/01/2016بعد التدقيق الضريبي الذي كان موضوعنا خالل الفترة   

الخدمة بتاريخ  إشعاركجزء من  12/23/2019واستجابة للمالحظات التي قدمت في 

 يسعدنا إبالغك بالنتائج النهائية : ،13/11/2019
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 المالحظات:

ول ضريبة القيمة المضافة على األص 1405674لمقدرة ب تمثل ضريبة المشتريات ا 1_ .1

 .الثابتة )المركبات(

 ية .الربح الناتج يؤدي إلى واقع حسب الظرف وعدم استقرا المؤسسة في السوق الوطن .2

 اإلجابة :

ادة ي عن إعبعد تحليل المستندات الداعمة المرفقة بالرد على اإلخطار قررت الخدمة التخل  1_

 1350628مضافة للمشتريات بمبلغ ضريبة القيمة ال

 الحفاظ على األسس المحتفظ بها من حيث الربح . 2_

 تحديد رقم األعمال :

 BDL Agenceتم تحديد رقم األعمال من المتحصالت ،كشوف الحسابات المصرفية من بنك 

425 et Natixis Mostaganem 

 .لمماثلةاالمباشرة والرسوم  من قانون الضرائب 116حالة ضريبة القيمة المضافة حسب المادة 
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 حالة ضريبة القيمة المضافة (:12الجدول رقم )

الضريبة  المجموع

 الجزئية

رقم األعمال  التعزيز المعدل الحقوق

 المصرح

رقم األعمال 

 المعلن

 السنة 

795340 159068 636272 17٪ 3742781 57409615 61152396 2016 

 2017 98117708 98117708 ال شيء    

 2018 112047816 112047816 ال شيء    

128070 16704 111364 19٪ 586131 140011330 140597461 2019 

 المصدر : وثائق خاصة بمركز الضرائب .

 حالة األجور /الشراء :

 حالة األجور /الشراء (:13الجدول رقم )

 السنة 2016

 القيمة المضافة المسترجعة  55046

 ٪25العقوبة  12762

 المجموع 68808

 المصدر: وثائق خاصة بمركز الضرائب

من قانون الضرائب المباشرة  193و222وضع الرسم على النشاط المهني : حسب المادة 

 والرسوم المماثلة :
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 وضع الرسم على النشاط المهني (:14الجدول رقم )

الضريبة  المجموع

 الجزئية

مال رقم األع رقماألعمااللمصرح التعزيز المعدل الحقوق

 المحتفظ به

 السنة 

86083 11228 74855 02٪ 3742781 57409615 62152396 2016 

 2017 98117708 98117708 ال شيء / / / /

 2018 112047816 112047816 ال شيء / / / /

9671 879 8791 02٪ 586131 140011330 140597461 2019 

 المصدر : وثائق حاصة بمركز الضرائب 

سوم من قانون الضرائب المباشرة والر134و 130على الرواتب :حسب المادة حالة الضرائب 

 المماثلة :

 حالة الضرائب على الرواتب (:15الجدول رقم )

 السنة 2017

 القاعدةالمحتفظبها 2041130

 القاعدةالمعلنة 1981070

 التعزيز 60060

 المعدل 20٪

 الحقوقالبسيطة 12012

 الضريبةالجزئية 3003

 المجموع 15015

 المصدر : وثائق خاصة بمركز الضرائب.
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 حالة الربح:

 : حالة الربح16جدول رقم 

 الصياغة 2017 2018 2019

 الربح المعلن 4905885 4481913 4200340

 فرق رقم األعمال 623592 712907 259251

 الربح المحتفظ به 5529477 5194820 4792591

 الربح المعلن 4905885 4481913 /

 المعدل ال شيء ال شيء ال شيء

 الحقوق البسيطة 218257 249517 1545406

 الضريبة الجزئية 54564 62379 386351

 المجموع 272821 311896 1931758

 وثائق خاصة بمركز الضرائب. المصدر :

سليم تم ت بعد الموافقة من طرف رئيس المصلحة الرئيسية ورئيس مركز الضرائب لوالية مستغانم

 خة من التبليغ النهائي لنتائج التحقيق للمكلف بالضريبة .نس
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 خالصة الفصل:

مراقبة حة التطرقنا في هذا الفصل المتمثل في الدراسة التطبيقية للبحث والتي كانت بمكتب مصل

ن ملضرائب اهذا الفصل تقديم مركز  بدايةتم في التابعة لمركز الضرائب لوالية مستغانم، حيث 

 ائيةابة الجبالرق أساليب اإلحدىالدراسة الميدانية له التنظيم ومهامه من خالل حيث مكانته هيك

 تإلجراءااعلى دور التدقيق المحاسبي وعن رة صو إعطاءفي التدقيق المحاسبي من اجل المتمثلة

رقم  ستأسيتم يوالمناورات وتقويمها  األخطاءلمدققين لكشف ا األعوانن طرف الميدانية المتبعة م

 .والربح الخاضع واسترجاع الضرائب والرسوم األعمال

توصلنا إلى أن أدوات التدقيق وفحص محاسبة المكلف بالضريبة من حيث الشكل والمضمون 

عند التحكم فيها بشكل سليم فهي  تعتبر أهم مكونات التدقيق المحاسبي لألغراض الجبائية،

 قادرة على دعم الرقابة الجبائية.
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نيين المه من المواضيع التي نالت اهتمام من الباحثين و يعتبر موضوع التدقيق المحاسبي

ه تطور سريع على مستوى الوظائف خول لومراجعة الحسابات حيث شهد في مجال المحاسبة 

 هامة .مكانة 

ي تساهم سبلمحااو التطبيقي أن عملية التدقيق دراستنا  هذه تبين لنا في جانبها النظريومن خالل 

زة بر الركييث يعتحالدور الفعال الذي يلعبه التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة الجبائية من خالل 

لمحاسبية و اية التي تعتمد عليها المؤسسات للتحقق من صحة البيانات و المعلومات المالاألساسية 

 ة قابة الجبائيوسائل الر،حيث نجد أن التدقيق المحاسبي لألغراض الجبائية أحد أهم 

ائم القوة هذه الدراسة على أن التدقيق المحاسبي له دور في زيادة موثوقية مصداقيأكدت 

جة اهم بدرالتدقيق سواء الداخلي أو الخارجي و عامل مستوفره مختلف أعمال المالية وهذا ما 

لتدقيق او أن  تو اإلغفاالفي عملية الرقابة الجبائية من خالل معاينة األخطاء و النقائص كبيرة 

من  تعمل على فحص و التأكد من مدى مصداقية التصريحات المقدمةالمحاسبي أداة خارجية 

ة فعالي الثغرات و الخلل الذي يمس مصداقية وطرف المكلفين بالضريبة، و قدرته على معرفة 

قدرات  من لهم يسعون دائما بكل ما اتيحمن قبل المكلفين بالضريبة الذين المعلومات المصرح بها 

 .على تخفيض أسس الضريبة أو التخلص منها نهائيا 

ن ،مريبيالرقابة الجبائية في الحد من تفاقم ظاهرة الغش و التهرب الضإضافة الى دور 

اجه الذي تحت ، انطالقا من التدقيقالخزينة العموميةجهة فهي تمنح ضمان من أجل مصلحة 

 .ل عملية التحقيق المؤسسة و اإلجراءات والمعايير المطبقة خال

ة لرقابااساس لتفعيل  و هذا ما يدعم الفرضيات التي تمحورت حول أن التدقيق المحاسبي

ين بطردية ة يجابيالتسهيل ادائها، كما أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة  لدى اإلدارة الجبائية

 المحاسبي و الرقابة الجبائية في مركز الضرائب.التدقيق 

ائص و ح النقالجبائي لتصحي أهم و أنجح طرق الرقابة لمحاربة الغش قيق المحاسبيالتداذ يعتبر 

 و المحافظة على حقوق الدولة .ضمان صحة التصريحات 

 اإلقتراحات و التوصيات :

 التوصيات التالية : تقديمبعد هذا التحليل لمتغيرات البحث ارتأينا 

 موضوع هذه الدراسة لمن يهمهم و يعنيهم 
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ن خالل بائية محصتهم الجبائية بواسطة عملية الرقابة الجالذين تثبت قراءة مكلفين تشجيع ال -

 امتيازات ضريبية مثال .منحهم 

 بين المصالح الجبائية و المكلفين .بناء عالقة نقية  -

خطاء كشف األحق اإلطالع و المعاينة لتساعد األعوان المدققين على الحرص على تطبيق  -

. 

ي مجال كفاءتهم و قدرتهم فقين مبني على معايير موضوعية تبرز األعوان المدقاختيار  -

 الضرائب والمحاسبة .

 لدى المكلفين.بنشر الوعي و الحس الضريبي المتزايد  االهتمامضرورة  -

 آفاق البحث : 

 ية.لمستقبلافي البحوث مما جد نقترح بعض النقاط تتجلى لنا أصناف جديدة للبحث فبضوء الدراسة 

 للتدقيق. النهائيةو التركيز على تبليغ نتائج التحاليل دراسة نفس ال إجراء 

  اإلقتصادية .اإلدارة الجبائية في ظل التغيرات ترقية 

   الشخص المدقق أثناء ممارسته لنشاطه .المبادئ التي يتجلى بها 

 في الوقاية من التهرب الضريبي. مساهمة الرقابة الجبائية
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 الملخص:      

 
تعالج هذه المذكرة موضوع دور التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية استنادا الى واقع 

هذا النظام من طرف عدة معوقات ،و أبرزها ظاهرة التهرب الضريبي و ما تفرزه من 

د الوطني بشكل عام و امتيازات الخزينة العمومية بشكل خاص مخاطر على مستوى اإلقتصا

،لكون الموارد المالية الي تعتمد عليها الدولة في رسم و تنفيذ سياستها التنمية يوجد مايصب 

 منها في قنوات مجهولة.

و بهدف ارساء مقاربة علمية و عملية حادة حول اشكالية البحث، فكانت هذه الدراسة هي 

آلية الرقابة الجبائية لكونها اسلوب وقائي و عقابي في آن واحد لمكافحة هذه محاولة تجسيد 

الظاهرة التي تتزايد حدتها  و هذا باإلعتماد على التدقيق المحاسبي لألغراض الجبائية 

كوسيلة للرقابة الجبائية بهدف كشف األخطاء و التجاوزات التي قد تستعمل من طرف 



 

 
 

ء بقصد او بدون قصد بهدف حماية اإلقتصاد الوطني من جهة و هذا سوا المكلفين بالضريبة،

 و استرجاع حقوق المال العام من جهة أخرى.

التدقيق المحاسبي،المكلف بالضريبة، التهرب الضريبي،الرقابة الجبائية،مركز :  مفتاحيةكلمات 

 الضرائب.

Summary : 

The thesis consists in treating the participation of the audit of the accounts in the 

support of the fiscal control, by referring to the Algerian Fiscal system and to 

the obstacles towards within the latter, and the most important it is the tax 

evasion which destroys the national in general and the interests of public 

treasuries in particular, the financial resources that aid the state in economic 

development strategies are poured into unspecified channels. 

This with the aim of defending a scientific and practical approach to the 

problematic of the thesis., Which leads us to tax control mechanisms which 

protect and suddenly penalize tax fraud, therefore we have created a system of 

the fight against tax fraud. 

In the end, this mechanism helps us to recover state property and protect the 

national economy. 

 

 

 

 












