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 املقدمة                                                
في ظل التحوالت االقتصادية العاملية الجديدة و ظهور التكتالت االقتصادية الدولية شهدت املؤسسات تطورا      

 كبيرا عبر الزمن ، من خالل تشعب نشاطاتها و توسعها الذي نتج عنه ظهور الشركات متعددة الجنسيات              

هم املسيرين ، األمر الذي دفعها إلى إيجاد تقنيات        و العابرة للقارات ، و أصبح مالك الشركة ليسوا بالضرورة

 و وسائل تساعدها على الحفاظ على ممتلكات املساهمين ، و من بين هذه الوسائل نجد التدقيق املحاسبي .

يت شار تختلف درجة انتشارها من مجتمع آلخر ، و قد حظإن ظاهرة الفساد املالي ظاهرة عاملية شديدة االنت     

آلونة األخيرة باهتمام الباحثين في مختلف االختصاصات االقتصاد ، القانون ، السياسة و االجتماع محاولين في ا

 د من األضرار التي تخلفها في جميع املستويات داخل الدولة ، و من أهمهاحالتعرف على أبرز مظاهرها و محاولة ال

تواجهها الدولة في رسمها و تنفيذها ملختلف سياساتها من ظاهرة التهرب الضريبي التي تعتبر من ابرز العقبات التي 

 جهة و استنزاف املال العام من جهة أخرى مما يستدعي ضرورة مجابهتها بشتى السبل و الوسائل املتاحة .

ة الجزائري لكل من املكلف بالضريبة و اإلدارة الجبائيو حفاظا على امتيازات الخزينة العمومية منح املشرع      

ق و واجبات من أجل حماية الحقوق العامة و الخاصة ، و باعتبار النظام الضريبي الجزائري هو نظام حقو 

تصريحي فهو يمنح الحرية للمكلفين بتقديم تصريحاتهم الضريبية املكتتبة بشكل يوافق نشاطاتهم و مداخيلهم 

ن التملص من دفع الضريبة ، لهذا أن بعض املكلفين يفكرون في مختلف الوسائل التي تمكنهم م املحققة . إلى

سخر املشرع الجزائري جميع الوسائل القانونية و التنظيمية الالزمة بهدف استرجاع حقوق املال العام و مكافحة 

 ظاهرة التهرب الضريبي .

ية و ردعية رها أداة وقائإدارة الضرائب هي الرقابة الجبائية باعتبا و من بين أهم تلك الوسائل التي تعتمد عليها     

في آن واحد ، و نجد من بين أبرز وسائلها التدقيق املحاسبي ألغراض جبائية في محاسبة املكلف بالضريبة  بغيت 

 التأكد من مدى صدق التصريحات الجبائية املقدمة .

عوان جبائية و من طرف أمارس من طرف أجهزة مختصة في الرقابة الو عليه نجد أن التدقيق املحاسبي الذي ي     

مدققين يتميزون بالكفاءة املهنية العالية في املجالين املحاسبي و الضريبي ، حيث ينتقلون من الرقابة السطحية 

لزمة بهدف للملفات و الوثائق إلى املراجعة املعمقة و الدقيقة لجل الدفاتر املحاسبية و الوثائق التبريرية امل

لة من طرف املكلفين ، بغية استرجاع املوارد الضائعة للخزينة تطهيرها من كل التجاوزات و االغفاالت املستعم

 العمومية .

  : و استنادا للعرض املوجز تتضح لنا معالم إشكالية البحث التي يمكن صياغتها كالتالي     

 " تفادي األخطاء و الخطر الجبائي ؟ لاملحاسبي ما مدى أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق "  
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  : األسئلة الفرعية                     

( بين استجابة مفردات العينة حول  α ≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  −

تعزي إلى  أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي

 الدرجة العلمية ؟

( بين استجابة مفردات العينة حول  α ≤ 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  −

ات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي تعزي إلى أهمية التزام املدققين آللي

 طبيعة املهنة ؟

( بين استجابة مفردات العينة حول  α ≤ 0.05مستوى )  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند −

عزي إلى أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي ت

 سنوات الخبرة ؟

  : الفرضيات            

خطاء و الخطر الجبائي " هناك أهمية اللتزام املدققين ألليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة لتفادي األ 

 ( "  α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) 

( بين استجابة مفردات العينة حول  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ✓

أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي تعزي 

 إلى الدرجة العلمية .

( بين استجابة مفردات العينة حول  α ≤ 0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) توجال  ✓

ات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي تعزي أهمية التزام املدققين آللي

 إلى طبيعة املهنة .

نة حول ة مفردات العي( بين استجاب α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ✓

أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي تعزي 

 إلى سنوات الخبرة . 

  : أهمية الدراسة     

تمويل الخزينة كانة التي تحتلها الضريبة في االقتصاد الوطني بشكل عام في من املأهميتها تستمد هذه الدراسة 

تواجهها الدولة مما يستدعي ظاهرة التهرب الضريبي من ابرز العقبات التي خاص ، و تعد العمومية بشكل 

ة و من هذه املشكلة ذات األبعاد الخطير مجابهتها و هذا من خالل الرقابة التي تسمح بالحد أول التخفيف من 
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يعتبر من ابرز مقومات ألغراض جبائية حي اآلليات التي تعتمد عليها في تحقيق أهدافها نجد التدقيق املحاسبي 

 هذه الوسيلة الردعية و الوقائية في آن واحد .

  : أهداف الدراسة        

  : تحقيق األهداف التاليةنسعى من خالل هذه الدراسة إلى     

 و القانوني .تسليط الضوء على الرقابة الجبائية من خالل التطرق إلطارها املفاهيمي  ✓

 للتدقيق املحاسبي على جودة التصريحات املحاسبية . ى وجود تأثيرالتحقق من مد ✓

 دور التدقيق املحاسبي في تخفيض املخاطر الجبائية .الوقوف على حقيقة  ✓

من خالل و التدقيق املحاسبي ألغراض جبائية بشكل خاص ابراز أهمية التدقيق املحاسبي بشكل عام  ✓

ة و املحاسبية املكتتبة من طرف املتعاملين التأكد من مدى صحة و صدق التصريحات الجبائي

 يين .االقتصاد

معرفة أهم مكونات التدقيق املحاسبي ألغراض جبائية و قدرتهم على املساهمة في تفعيل الرقابة  ✓

 الجبائية .

  : أسباب اختيار املوضوع           

  : نا لهذا املوضوع لألسباب التاليةوقع اختيار 

 رقابة الجبائية .ملحاسبي كأداة لتفعيل الالتطلع ألهمية التدقيق ا −

 ضريبي .دراسة التكامل بين املجالين املحاسبي و ال −

 .ارتباط املوضوع بمجال تخصص ي باإلضافة إلى رغبتي في البحث  في املجال الجبائي  −

للتدقيق الجبائي خاص باملؤسسة يجنبها الخطر الجبائي و التحقق من  قسم محاولة طرح فكرة تواجد  −

 ها و قابلية تطبيقها .صحت

  : حدود الدراسة        

  : تم تحديد إطار البحث في الحدود اآلتية

الخبراء املحاسبين ، محافظي في قطاع األعمال بالجزائر الذين ينقسمون إلى املحاسبين املهنين  : الحدود البشرية

                ينيين و كذا األكاديميملدققين الجبائاملتمثلين في االحسابات ، املحاسبين املعتمدين و منهي قطاع الجباية 

 في تخصص ي التدقيق و الجباية ( .) أساتذة محاضرين بالجامعة 

 ارتباط هذا البحث بإجراء استبيان الكتروني و توزيعه على املهنيين املعنيين . : يةالحدود املكان
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  : منهج الدراسة          

ب استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يستهدف إلى جمع البيانات و تطل فقد ،وفقا لطبيعة موضوع البحث 

 ، ثم تحليلها و تفسيرها .  باإلشكاليةاملعلومات املرتبطة 

   : مصادر الدراسة          

  : تم االعتماد على مجموعة من املصادر املتوفرة و املتعلقة بالجانب النظري و التطبيقي وتتمثل في

 تمر بجمع بيانات البحث من خالل استبيان موزع على عينة الدراسة . : مصادر أولية

دراسات ، مجالت ، تقارير               على الكتب ، الرسائل الجامعية ، بحوث و و ذلك من خالل االعتماد  : مصادر ثانوية

 و أدلة ، قوانين ، شبكة االنترنت .

  : صعوبات الدراسة                

 جاع االستبيان .يع و استر صعوبة توز  −

 عدم إجابة املهنيين على االستبيان . −

  : الدراسات السابقة                

معظم الدراسات السابقة التي اطلعنا عليها تم دراستها على مستوى مديريات الضرائب و لم يتم التطرق إليها من 

  : وجهة نظر املهنيين ، و نجد منها

ديرية الضرائب محاسبي في دعم الرقابة الجبائية دراسة حالة بمالتدقيق مساهمة  لياس قالب ذبيح ، •

لوالية  أم البواقي ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير ، تخصص 

 . 2011 – 2010يضر بسكرة ، محاسبة ، جامعة محمد خ

 

دراسة ميدانية بمديرية الضرائب  الجبائيةالرقابة ، مساهمة التدقيق محاسبي في دعم بويش سميرة  •

املاستر في علوم التدقيق و مراقبة التسيير ، جامعة هاية الدراسة لنيل شهادة نلوالية مستغانم  ، مذكرة 

 .  2016 – 2015عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، 

 

بمديرية الضرائب مساهمة التدقيق محاسبي في دعم الرقابة الجبائية دراسة حالة   خوصة العربي ، •

املالية و املحاسبية ، تخصص شهادة املاستر في علوم لوالية مستغانم  ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل 

 . 2016 – 2015،  ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانمتدقيق و مراقبة التسيير 
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  : أنموذج الدراسة             

  : متغيرات تابعةيتمثل أنموذج الدراسة في متغيرات مستقلة و 

 

 

 

 

  : متغيرات مستقلة

 سنوات الخبرة . −

 الدرجة العلمية . −

 طبيعة املهنة . −

  : متغيرات  تابعة

 أهمية التزام املدققين

آلليات التدقيق املحاسبي 

 لتفادي الخطر الجبائي .
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 تمهيد                   

إن ظهور عملية التدقيق وتطورها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم كان نتيجة للتطور االقتصادي و توسيع      

عن اإلدارة ن و قد املؤسسات و تشعب وظائفها و زيادة درجة تعقيدها و تفرعها مما أدى إلى انفصال امللكية 

لهدف العام للتدقيق في أعمال الفحص للحكم على مدى سالمة التنفيذ وفقا للقواعد و اإلجراءات تمثل ا

املحددة ، و قد قامت هذه املهنة على مجموعة من الفروض و املبادئ التي من خاللها تحددت اإلجراءات 

 التنفيذية لعملية التدقيق . 

لتدقيق املحاسبي بشكل عام و التدقيق الخارجي بشكل أهم القواعد و إجراءات ا وعليه سنعرض في هذا الفصل

  : هما ( 02)  خاص ، و هذا بتقسيمنا لهذا الفصل إلى مبحثين

 اإلطار النظري للتدقيق املحاسبي . : املبحث األول 

 اإلطار النظري للتدقيق الخارجي : املبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           أساسيات حول التدقيق                                                                                              الفصل األول                                      
 

7 
 

 ري للتدقيق املحاسبي ر النظاإلطا : املبحث األول 

 ماهية التدقيق املحاسبي  : املطلب األول 

I. مفهوم التدقيق املحاسبي : 

 سنتطرق في هذا املطلب  لعدة تعاريف لبعض االقتصاديين تتناول التدقيق من زوايا مختلفة  .       

" إن هدف   : تصاد و املحاسبةمن طرف اإلتحاد األوربي لخبراء االق 1977نشر تعريف التدقيق  سنة  لقد  تم   

التدقيق من الناحية املالية هو التعبير عن رأي إذا ما كانت هذه النتائج املالية آلخر السنة  تعطي صورة صادقة  

 1لقوانين املعتمدة في املؤسسة ".و حقيقية عن أعمال املؤسسة مع  التأكد من تطبيق اإلجراءات و ا

مؤهل و  ," اختبار تقني صارم و بناء بأسلوب فني  من طرف منهي  : على أنه   Germond et Banmoultو عرفه   

على مدى  ,مستقل بغية إعطاء رأي  محلل على نوعية و مصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة 

ملحاسبية ذه املعلومات في كل الظروف و على مدى احترام القوانين و املبادئ ااحترام الواجبات في إعداد ه

 .2لوضعية املالية و نتائج املؤسسة "املعمول بها في التعبير عن الصورة الصادقة للموجودات و ا

 " عملية فحص أو بحث عن أدلة إثبات و تقييمها بصورة موضوعية بهدف : هذا العلم بأنه  Brayو قد عرف   

شخص مؤهل و مستقل عن معدي هذه  إبداء رأي عن مدى موثوقية البيانات املالية و غير املالية من قبل

ثم إصدار تقرير عن هذه  ,دون  من هذه املعلومات بشكل مباشر البيانات و عن األشخاص الذين يستفي

 3البيانات لزيادة موثوقيتها و زيادة فائدتها و مدى االعتماد عليها " .

لة مرتبطة بتأكيدات اإلدارة عن " عملية منتظمة و موضوعية الحصول على أد: التدقيق بأنه Boyntonرف كما ع

و تقييم هذه األدلة بطريقة موضوعية بهدف التحقق من مدى مطابقة هذه التأكيدات  ,املالية للمنشأة  البيانات

 4ثم توصيل النتائج إلى الجهات ذات العالقة " . ,للمعايير املحددة 

القول أن التدقيق هو عملية منظمة تكمن في مهما تعددت التعاريف و اختلفت زوايا النظر فيها فخالصة         

  .للتحقق من صحة العمليات  ,املؤسسة فحصا فنيا انتقاديا محايدا فحص املستندات و سجالت

بداء رايه الفني املحايد حول صحة يقوم بهذه العملية شخص مؤهل يتمتع باالستقاللية و الشفافية  " املدقق "  إل 

و هذا للمحافظة و لضمان حقوق الجهات املعنية أي  ,ملالية  " القوائم املالية " و سالمة و مصداقية املعلومات ا

 الدوائر املالية كإدارة الضرائب ....الخ ( . ,شركاء  ,مستخدمي املعلومة املالية  داخل املؤسسة و خارجها  ) مسيرين 

                                                             
  . 9ص   ,عمان  ,األردن   ,دار الجنان للنشر و التوزيع   ,التدقيق املحاسبي وفق املعايير الدولية    ,(  2015)  ,أحمد قايد نور الدين   1
 . 10ص  ,رجع السابق امل   2
 ,دار وائل للنشر و التوزيع   ,تدقيق الحسابات مدخل معاصر  وفق  ملعايير التدقيق الدولية ) االطار النظري (  ,(  2015)  ,رزق  أبو زيد الشحنة   3

 .  24ص  ,عمان  ,األردن 
 . 25-24ص  ,املرجع السابق   4
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 :1 و من هنا يتبين لنا أن عملية التدقيق ترتكز على العناصر التالية

التأكد من صحة قياس العمليات و سالمتها التي تم تسجيلها و تحليلها و تبويبها   : فحصة العملي .أ

 للمشروع ) املؤسسة ( " .فحص القياس الحسابي للعمليات املالية الخاصة بالنشاط املحدد 

ألعمال و يقصد بها إمكانية الحكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبير سليم  : عملية التحقيق .ب

 نهاية تلك الفترة . املشروع ) املؤسسة ( عن فترة مالية معينة و كداللة  عن وضعه املالي في

قيق و إثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمه األمر يقصد بها بلورة نتائج الفحص و التح : عملية التقرير .ج

 داخل املؤسسة و خارجها .

II. أهداف التدقيق املحاسبي و أهميته : 

  : اسبيدقيق املحأهداف الت .1

لقد كانت عملية التدقيق في املاض ي مجرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر و السجالت من أخطاء          

أي أن الهدف من التدقيق كان قاصر على التأكد من الدقة الحسابية للدفاتر و  , 2أو غش و تالعب و تزوير

بالقوائم املالية دون إبداء املدقق رأيه في مدى موجود  ا مع ما هوو مطابقته ,السجالت و ما تحتويه من بيانات 

 عدالة البيانات التي تحويها هذه الدفاتر .

و أنه يجب  ,ان اكتشاف الغش و الخطأ ليس الهدف الوحيد للتدقيق  1897إلى أن قرر القضاء اإلنجليزي عام     

أصبح في تلك الحقبة الزمنية الهدف  ,بيانات . عليه  على املدقق أن يبدأ عمله  و هو يشك فيما يقدم إليه من

األساس ي للتدقيق هو أن يقوم املدقق الخارجي ) محافظ الحسابات ( بمراجعة انتقادية منظمة للدفاتر و 

السجالت و إصدار رأي فني محايد في شكل تقرير الذي يقدمه للمساهمين ) الجمعية العامة ( يتضمن نتائج 

 3فحصه .

 4 : دة أهداف أخرى تتمثل فيالهدف ع تب عن هذاو عليه تر 

التأكد من صحة و دقة البيانات املحاسبية املثبتة في دفاتر املؤسسة و سجالتها و تقرير مدى االعتماد  −

 عليها .

 الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم املالية كما هو مقيد في الدفاتر و السجالت . −

 غش .فاتر من أخطاء أو اكتشاف ما قد يوجد بالد −

                                                             
 . 10ص  ,مرجع سبق ذكره  ,أحمد قايد نور  الدين   1
، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات ( ، 2009،)محمد فضل مسعد و خالد راغب الخطيب 2

 . 20، ص
 .11ص  ,مرجع سبق ذكره  ,احمد قادر نور الدين  3
 .12و11ص  ,املرجع السابق    4
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تقليل فرص األخطاء و الغش عن طريق زيارات املدقق املفاجئة للمؤسسة و تدعيم أنظمة الرقابة  −

 الداخلية املستخدمة لديها .

أهداف املؤسسات   في الوقت الحالي و مع تطور املؤسسات و ظهور الشركات متعددة الجنسيات قد  توسعت   

 :1 ثة للتدقيق . و تتمثل فيمما أدى إلى ظهور أهداف حدي

تدقيق الخطط و متابعة تقييمها و التعرف على ما حققته من أهداف و دراسة األسباب التي حالت دون  −

 الوصول الى األهداف املحددة .

 تقييم نتائج األعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفا منها . −

 ميع نواحي النشاط .القضاء على اإلسراف من خالل تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية في ج −

 ص ى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد املجتمع .تحقيق أق −

تخفيض خطر التدقيق و ذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق على العميل أو املنشأة محل   −

 التدقيق. 

 : أهمية التدقيق املحاسبي .2

لى شتى املجاالت و بصفة خاصة ع ان ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر أحدث تغييرات جذرية في     

مجالي الصناعة و التجارة ، مما أدى إلى تطور الشركات و اتساع نشاطها و تعدد أشكال املؤسسات من الناحية 

القانونية . فظهرت املؤسسات ذات االمتداد اإلقليمي و تبعها ظهور الشركات متعددة الجنسيات ، مما استلزم 

كانت مراجعة داخلية بواسطة مدقق داخلي تابع مرين من تعسف املسيرين ، ان وجود رقابة تحمي أموال املستث

 للمنشأة أو مراجعة خارجية بواسطة مدقق خارجي مستقل عن املؤسسة .

فأصبح التدقيق كيان ملموس له خطواته و أهميته في امليدان االقتصادي و يرجع السبب إلى كونه وسيلة ال غاية 

و من  2تمدون عليها في اتخاذ القرارات و رسم الخطط.ستخدم البيانات املالية و يعتهدف إلى خدمة عدة فئات ت

 3 : هذه الفئات ما يلي

التي تعتمد اعتمادا كليا على البيانات املحاسبية املدققة  من قبل جهة محايدة ) املدقق  : إدارة املؤسسة •

 الخارجي ( في عملية التخطيط و مراقبة األداء و تقييمه .

الذين يعتمدون على القوائم املالية املدققة في اتخاذ القرارات التي تستخدم لتوجيه  : ثمروناملست •

 مدخراتهم و استثماراتهم بحيث تحقق لهم أكبر عائد ممكن .

                                                             
 . 12ص  ,املرجع السابق  1
 . 18، الطبعة األولى ، دار الراية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، ص  التدقيق مراجعة الحسابات و ( ، 2009ه عاطف سواد ، ) زاهر   2
 . 39ص ,رزق أبو زيد الشحنة , مرجع سبق ذكره   3
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منها التخطيط و الرقابة  ,التي تعتمد على القوائم املالية املدققة في أغراض كثيرة  : الجهات الحكومية •

 غير ذلك .رائب و الجبائية و فرض الض

بحيث  ,الذين يعتمدون على القوائم املالية املدققة من قبل هيئة فنية محايدة  : املقرضون و البنوك •

 تساعدهم في التعرف على الوضع املالي للمنشآت  التي تقوم بتقديم قروض أو تسهيالت ائتمانية لهم .

III. أنواع التدقيق املحاسبي :  

النظر اليها من زوايا مختلفة تم تبويبها في الشكل تدقيق تعددت انواعه حيث يمكن كما تعددت تعاريف ال         

  : التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبين باالعتماد على املراجع 

 01الشكل 
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  : من حيث القائم بالتدقيق .1

  : يمكن تقسيم التدقيق من حيث القائم بعملية التدقيق إلى نوعين أساسيين هما

  : التدقيق الخارجي  (أ

نشأة أو الشركة حيث يكون مستقال عن طرف خارج املتتم بواسطة  هي عملية التدقيق  التي     

إدارة املنشأة ، و ذلك بهدف إبداء الرأي الفني املحايد عن صدق و عدالة التقارير املالية للمنشأة 

 1خالل فترة معينة . 

 2 : و بصفة عامة فان أهم ما يتميز به  هذا النوع  من التدقيق

 ا .دقيق حساباتهالتي يقوم بتاستقالل املدقق عن املنشأة  −

 اهتمام املدقق بالبحث و الكشف عن األمور املادية . −

 إجراء الفحص باستخدام أسلوب العينات . −

 إبداء الرأي الفني املحايد في البيانات املالية للمنشأة .  −

 هي عملية تعتبر حديثة اذ ما قورنت بعملية التدقيق الخارجي .   : التدقيق الداخلي (ب

لة تعمل من داخل املؤسسة للحكم و التقييم لخدمة أهداف لي أداة مستقلتدقيق الداخفا     

اإلدارة في مجال الرقابة عن طريق تدقيق العمليات الحسابية و املالية . و من هنا يمكننا القول بأن 

رة التدقيق الداخلي تمثل أحد حلقات الرقابة الداخلية و أداة في يد اإلدارة تعمل على مد اإلدا

 3 : يما يتعلق بالنواحي اآلتيةباملعلومات فباستمرار 

 دقة أنظمة الرقابة الداخلية . −

 الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام املنشأة . −

 كيفية و كفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام املحاسبي لكي يعكس بصدق نتائج العمليات . −

يتطلب األمر أن يقوم املدقق الداخلي بدور فعال حقيق أهدافه الداخلي و ت و لتنفيذ التدقيق

 :4 بحيث يتولى املهام التالية

 الرقابة قبل الصرف ، للتحقق من سالمة اإلجراءات قبل إتمام الصرف الفعلي . −

الالحقة ( ، للتأكد من أن جميع املصروفات قد صرفت في  الرقابة بعد الصرف ) الرقابة −

 رتبطة بأعمال املنشأة .األغراض املحددة و امل

التأكد من مدى مسايرة العاملين باملنشأة للسياسات و الخطط و اإلجراءات اإلدارية  −

 املوضوعة .

                                                             
  . 15احمد قايد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 . 45ص  رزق أبو زيد الشحنه  ، مرجع  سبق ذكره  ،  2
 . 15، ص  سبق ذكرهاحمد قايد نور الدين ، مرجع  3
 . 46رزق أبو زيد الشحنه  ، مرجع  سبق ذكره  ، ص  4
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فة التحقق من صحة املعلومات املحاسبية و اإلحصائية التي تقدمها األقسام املختل −

 لإلدارة.

ارجي يتضح  أن هناك أوجه تشابه و أوجه إذن من التعاريف السابقة لطبيعة كل من التدقيق الداخلي و الخ  

 اختالف .

 1 : يمكن حصر أوجه التشابه فيما يلي •

كل منها يمثل نظام محاسبي فعال يهدف إلى توفير املعلومات الضرورية و التي يمكن الثقة فيها و االعتماد  −

 عليها في إعداد تقارير مالية نافعة .

 و الغش . خلية ملنع أو تقليل حدوث األخطاء و التالعبكل منها يتطلب وجود نظام فعال للرقابة الدا −

 2 : فيما يلي أما أوجه االختالف يمكن إيجازها •

 من حيث الهدف . −

 من حيث القائم بالتدقيق . −

 من حيث االستقالل . −

 من حيث  املسؤولية . −

 من حيث نطاق العمل . −

 من حيث توقيت األداء . −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 16احمد قايد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 . 47رزق أبو زيد الشحنه  ، مرجع  سبق ذكره  ، ص   2
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  و ذلك كما يوضحه الجدول التالي

 

 

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي بيان 

 الهدف 1

التحقق من تطابق السياسات و اإلجراءات 

مع ما هو مخطط له ، و أن نظام الرقابة 

الداخلية يعمل بكفاءة  لتحقيق أهداف 

 اإلدارة و تزويدها باملعلومات املستمر .

إبداء الرأي الفني املحايد في مدى عدالة 

املالية و تعبيرها عن حقيقة البيانات و القوائم 

لنشاط خالل فترة املركز املالي و نتيجة ا

محددة ، و إصدار التقرير النهائي لخدمة 

املستخدمين املعنيين ) املالك و األطراف 

 الخارجية األخرى ( .

 القائم بالتدقيق 2
موظف من داخل الهيكل التنظيمي للمنشأة 

 و يعين بواسطة اإلدارة .

يد من خارج نهي مستقل محايقوم به شخص م

ة املالك ) الجمعية املنشأة ، يتم تعيينه بواسط

 العامة ( .

 من حيث االستقالل 3

حيث يخضع جهاز التدقيق  غير مستقل ،

الداخلي إلى ضغوط مالية و أدبية باعتبارهم 

موظفين باملنشأة ، و ال يتمتعون بالحياد و 

 االستقالل في الرأي .

ة عن اإلدارة في عملي يتمتع باستقالل كامل

 الفحص و التقييم و إبداء الرأي .

 من حيث املسؤولية 4

ه مسؤول أمام اإلدارة ، و لذلك يقدم تقرير 

بنتائج الفحص و الدراسة إلى املستويات 

 اإلدارية العليا .

مسؤول أمام املالك ، و لذلك يقدم تقريره عن 

نتائج الفحص ، و رأيه الفني املحايد عن 

 املالية إليهم .القوائم 

 نطاق العمل 5

و لذلك يتحدد  تحدد اإلدارة نطاق العمل ،

هذا النطاق وفقا للمسؤوليات التي تعهد بها 

 اإلدارة للمدقق الداخلي .

يحدد ذلك كتاب التعيين و معايير التدقيق 

املتعارف عليها ، باإلضافة إلى القوانين املنظمة 

 ملهنة التدقيق .

 توقيت األداء 6
فحص بصورة مستمرة على مدار أيام ال يتم

 السنة .

ص غالبا مرة واحدة في نهاية يتم أداء الفح

السنة املالية ، و قد يكون على فترات منتظمة 

 خالل السنة .

 

 

 

 1الجدول 

 

 47، ص  مرجع سبق ذكره ,رزق أبو زيد الشحنة  :املصدر 



                                                                                           أساسيات حول التدقيق                                                                                              الفصل األول                                      
 

14 
 

 : من حيث االلزام .2

 :1 ينقسم هذا الصنف من التدقيق إلى نوعين

  : التدقيق اإللزامي (أ

تعيين مدقق خارجي  من التدقيق ، حيث يلزم املؤسسة بضرورةيحتم القانون القيام بهذا النوع      

لتدقيق حساباتها و اعتماد القوائم املالية الختامية ، و يترتب عن عدم القيام به وقوع املخالف تحت 

 طائلة العقوبات املقررة .

 من القانون التجاري . 4مكرر  715كما أن املشرع الجزائري نص على ذلك في املادة 

 : ر إلزامي ) االختياري (ق الغيالتدقي (ب

و تكون بطلب من إدارة املؤسسة أو مالكها ، و تكون واجبات  هي عملية التدقيق غير امللزمة بقانون ،    

 املدقق هنا محددة وفقا التفاقه املسبق مع الجهات التي تطلب عملية التدقيق .

 

  : من حيث مجال أو نطاق التدقيق .3

 2 : ق إلى نوعينحيث مجال أو نطاق التدقيتنقسم عملية التدقيق من 

  : التدقيق الكامل (أ

دقيق الحسابات الكامل ، هي العملية التي تخول للمدقق حق تدقيق أي بيانات أو عمليات املقصود بت     

 دون استثناء و دون قيود أو شروط محددة له .

ق و حدود إطار و درجة في هذا النوع من التدقيق يستخدم املدقق رأيه الشخص ي في تحديد نطا

تضح له من قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية ي ضوء ما يالتفاصيل الالزمة لبرنامج تدقيقه ، و ذلك ف

 في الوحدة االقتصادية محل التدقيق .

إن هذا النوع من التدقيق هو السائد في الوحدات االقتصادية صغيرة الحجم ، مما يسمح للمدقق من 

لجميع الخاصة بالعمليات و األحداث املالية التي تمت فعال و تحقيق املركز املالي  تدقيق جميع القيود

 الحسابات ، و فحص و تقييم جميع عناصر القوائم املالية الختامية .

 

                                                             
ائر العمليات في املنشأةأصول تدقيق الحسابات و ت( ، 2017تامر مزيد رفاعه ، )   1 ، دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  طبيقاته على دو

 .16ص

  معدلة ( " تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات ) محافظ حسابات ( أو أكثر ملدة ثالث سنوات ، تختارهم  : 4مكرر  715املادة (

 لى جدول املصف الوطني .من بين املهنيين املسجلين ع

ها . الدائمة ، باستثناء أي تدخل في التسيير ، في التحقيق في الدفاتر و األوراق املالية للشركة و في مراقبة انتظام حسابات الشركة و صحت و تتمثل مهمتهم

ل الوضعية و في الوثائق املرسلة إلى املساهمين حو كما يدققون في صحة املعلومات املقدمة في تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين حسب الحالة ، 

 املالية للشركة و حساباتها .    ....... الخ " .
 . 29و  28مرجع  سبق ذكره  ، ص محمد فضل مسعد و خالد راغب الخطيب،2
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تعذر على املدقق القيام بهذا النوع  و مع كبر حجم الوحدات االقتصادية و توسع أعمالها و انتشارها ،

 اع العمليات .   أسلوب التدقيق االختباري ، أي باختيار عينات من جميع أنو  من التدقيق و لجأ إلى

 :التدقيق الجزئي  (ب

يقصد بها تدقيق الحسابات التي تقتصر على بعض العمليات أو جزء محدد من النشاط داخل      

نشأة او الوحدة االقتصادية لغرض معين ، يتحدد حدوده و مجاله بدقة ، مثل تدقيق درجة السيولة بامل

 تدقيق املخزون .... و ما شابه ذلك .

و ينصب تقرير املدقق فقط على نتيجة ما قام و التدقيق الجزئي هو عملية فحص فني لغرض خاص . 

به من تدقيق محدد ، و يوضح فيه تفاصيل الخطوات التي اتبعها و ما قام به من عمل ، حتى يحمي 

التفاق عليه . فمسؤولية املدقق في هذا النوع من نفسه من أي مسؤولية تخرج عن نصوص ما تم ا

ليه بواسطة عقد كتابي بينه و بين الوحدة   التدقيق تحدد فقط في إطار ما نلف به و اتفق ع

 االقتصادية . 

  : التدقيق من حيث مدى الفحص .4

 1 : يمكن تقسيم التدقيق من زاوية مدى الفحص إلى نوعين

  : التدقيق التفصيلي (أ

عملية التدقيق كافة القيود و الدفاتر و املستندات و األعمال التي تمت به أن تشمل  املقصود     

املالية . يتطلب هذا النوع من التدقيق جهدا و وقتا كبيرين باإلضافة إلى كونه يكلف  خالل السنة

نفقات باهظة ، فهو يتعارض مع عاملي الوقت و التكلفة و التي يحرص املدقق على مراعاتهما 

 مرار ، و بالتالي فإن استخدامه يقتصر على املؤسسات ذات الحجم الصغير . باست

  : االختباري التدقيق  (ب

يرتكز على أساس فحص عينة ينتقيها املدقق من مجموع الدفاتر و السجالت و الحسابات و     

و  املستندات الخاصة باملؤسسة على أن يتم تعميم النتائج ، و يعتمد حجم العينة على مدى قوة

ت و جب على سالمة نظام الرقابة الداخلية ، ففي حالة توافر أخطاء كثيرة في لدفاتر و السجال 

 املدقق توسيع حجم العينة .

  : من حيث توقيت عملية التدقيق .5

 2 : ينقسم هذا الصنف من التدقيق إلى نوعين

  : التدقيق النهائي (أ

ة املالية و أعداد الحسابات و القوائم املالية يتميز التدقيق النهائي بأنه يتم بعد انتهاء السن     

إلى هذا األسلوب عادة في املنشآت الصغيرة و املتوسطة الحجم .   ية ، و يلجأ املدقق الخارجيالختام

 و للتدقيق النهائي مزايا يحققها كما له وجه نقد .

                                                             
 .  17و16، مرجع  سبق ذكره  ، ص  تامر مزيد رفاعه 1
 ( .12-19احمد قايد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  )  2
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  : من املزايا التي يحققها نذكر ما يلي •

ها ) تسوية و إقفال لبيانات و األرقام التي يتم تدقيقتخفيض احتماالت التالعب و تعديل ا −

 الحسابات ( .

عدم حدوث ارتباك في العمل داخل املنشأة ألن املدقق و مساعديه لم يترددوا كثيرا على  −

 املنشأة .

  : أما أوجه النقد التي توجه إلى التدقيق النهائي فأهمها •

 ق .قصر الفترة الزمنية الالزمة للقيام بعملية التدقي −

 حدوث ارتباك في مكتب املدقق . −

 عدم اكتشاف الغش و األخطاء و التالعب . −

 تأخر النتائج . −

  : التدقيق املستمر (ب

يعني أن عملية الفحص و اإلجراءات االختيارية تتم على مدار السنة املالية للمنشأة ، و بطريقة      

قيق آخر بعد إقفال الدفاتر في فقا لبرنامج زمني محدد مسبقا ، مع ضرورة إجراء تدمنتظمة و و 

ة للتحقق من التسويات الضرورية إلعداد القوائم املالية الختامية . فالتدقيق نهاية السنة املالي

املستمر يعمل على معالجة العيوب و االنتقادات التي وجهت إلى التدقيق النهائي و هذا النوع من 

نشآت التي تقوم بعمل ضخم . و للتدقيق التدقيق يعد مناسبا لشركات األموال و غيرها من امل

  : وب و مزايا نذكرها فيما يلياملستمر عي

  : مزايا التدقيق املستمر ❖

 طول الفترة الزمنية التي تتم فيها عملية التدقيق . −

 هاء السنة املالية .انتهاء املدقق من عملية التدقيق بعد فترة قصيرة من تاريخ انت −

نية كبيرة بين تاريخ ال بأول أي عدم وجود فجوة زماكتشاف األخطاء و التالعب أو  −

 حدوث األخطاء و اكتشافها .

تواجد املدقق و مساعديه في املنشأة باستمرار أو في فترات منتظمة خالل السنة  −

 املالية .

تنظيم العمل في مكتب التدقيق دون ضغط أو إرهاق موسمي ) توزيع العمل على  −

 العاملين باملكتب ( .

  : يق املستمرعيوب التدق ❖

ام عملية بدأ فيها ارتباك العمل في املنشأة محل التدقيق ) قد يسهو املدقق عن إتم −

 و لم ينته منها بعد ( .
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إنهاء تدقيق غير متصل ) قد يتحول التدقيق إلى عمل روتيني بحت يؤدى بطريقة  −

 آلية ( .

ف تسبب توطيد العالقة اإلنسانية بين املدقق و موظفي املنشاة ) صالت تعار  −

 حرجا عند كتابة التقرير ( .

ولكن يمكن معالجة هذه العيوب من خالل قيام املدقق بإعداد برنامج للتدقيق 

على أساس مراعات مواعيد العمل ، و كذلك استخدام الرموز و العالمات 

للعمليات التي تم تدقيقها ، و كذلك يمكن للمدقق عمل مذكرات بأرصدة 

 . الحسابات التي تم تدقيقها
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 مقومات التدقيق املحاسبي . : الثانياملطلب 

إن من أهم مقومات األساسية ألية مهنة هي وجوب وجود معايير و مستويات معينة يعمل على ضوئها ممارسين      

لوكية هذه املهنة و يسيرون على نهجها في كافة مراحل العمل ، و أية مهنة يجب أن يكون لها قواعد و مبادئ س

 حو املجتمع الذين يتواجدون به و البيئة التي يعملون فيها . تحكم تصرفات أصحابها ن

I. . قواعد سلوك مهنة التدقيق املحاسبي 

كذلك مهنة التدقيق فاملدقق مؤتمن على تقديم  أي مهنة يجب أن تتميز بمجموعة من املبادئ األخالقية ،     

ر  استثماري صحيح تجاه املجتمع املالي املكون من املستثمرين و فحص و تقييم عادل بشكل أساس ي لبناء قرا

 هم و األسواق املالية .املقرضين و حملة األس

املنهي للمحاسبين  ، و كان ( بنشر دليل قواعد السلوك  IFACقام االتحاد الدولي للمحاسبين )  1990في عام 

لعملهم املنهي . و من هنا تتضح مسؤوليات النقابات هدفهم إيجاد قواعد يلتزم بها أعضاء املهنة عند ممارستهم 

املستقبليين . كما أن ملهنة التدقيق آداب و قواعد سلوك منهي وضعت من قبل املهنية تجاه أعضاءها الحاليين و 

 1و التي تلزم أعضائها وجوب مراعاتها بدقة حفاظا على إيجاد مستوى رفيع للمهنة . نقابات املحاسبة و املدققين

 2 : ان الهدف من هذه القواعد يتمثل في     

رفع مستوى مهنة املحاسبة و التدقيق و الحفاظ على كرامتها و تدعيم التقدم الذي أحرزته بين غيرها  −

 من املهن األخرى .

 قين و املحاسبين و رعاية مصالحهم املادية و األدبية و املعنوية .تنمية روح التعاون بين املدق −

املعنيين بخدمات املحاسبين و املدققين من طوائف املستفيدة  ثقة في نفوس جمهور بث الطمأنينة و ال −

 من هذه الخدمات .

ياد املدقق تكملة النصوص القانونية و األحكام التي وضعها املشرع لتوفير مبدأ الكفاية في التأهيل و ح −

 في عمله .

 3 : يمكن إيجازها  فيما يلي : مبادئ قواعد سلوك مهنة التدقيق

 االستقاللية و النزاهة و املوضوعية في عمل املدقق عند إبداء رايه في القوائم املالية .   −

املعايير العامة و الفنية كالكفاءة املهنية و العناية و الجدية مع التخطيط و اإلشراف على كل    −

 املراحل .

 ى األتعاب املستحقة .مسؤولية املدقق تجاه عمالئه كاملحافظة على سرية البيانات و االتفاق عل−

                                                             
 . 23تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 املرجع السابق .   2
 . 25و  24تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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عند التغييرات  مسؤولية املدقق تجاه زمالئه مثل عدم مزاحمة الزمالء و حماية املدققين−

 املقترحة .

II. . معايير التدقيق املحاسبي 

 

 

 

 

 

 

 

ان معايير التدقيق املتعارف عليها هي مجموعة القواعد العامة إلرشاد مدققي الحسابات في أداء عملية      

. و هنا يجدر بنا التفريق بين معايير التدقيق و إجراءاته فاملعايير تتصل بطبيعة و أهداف التدقيق أما التدقيق 

و منه يتضح لنا وجود هدفين ملعايير  1األهداف . فتشمل الوظائف الواجب القيام بها لتحقيق هذهاإلجراءات 

 2 : التدقيق املتعارف عليها تتمثل في

و تحديد طبيعة و نطاق املعلومات و األدلة الواجب  عمل بواسطة املدقق ،تحديد طرق و أسلوب أداء ال −

 الحصول عليها باستخدام إجراءات التدقيق .

                                                             
 .120أبو زيد  الشحنه ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 . 139تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   2

معايير التدقيق املحاسبي

ر معايير إعداد التقاري

إعداد القوائم املالية وفق
عارف املبادئ املحاسبية املت

عليها 

بادئ الثبات في تطبيق امل
املحاسبية 

انات االفصاح الكلي للبي

أبداء الرأي حول القوائم
املالية 

ي معايير األداء املنه

التخطيط  الشامل
و الدقيق

تقييم دقة نظام 
الرقابة الداخلية 

الحصول على أدلة 
كافية و سليمة 

املعايير العامة 

التأهيل العلمي          
و العملي 

استقالل املدقق

الزمة العناية املهنية ال

02شكل ال  

0303 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق ذكره  :املصدر 
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 تقييم األداء املنهي للمدقق بعد أداء عملية التدقيق و تحديد مسؤولياته . −

قانونيين مريكي للمحاسبين الظهرت هذه املعايير في الواليات املتحدة في أوائل الخمسينات حيث شكل املعهد األ      

 (AICPA  لجنة سمية بلجنة إجراءات التدقيق ، و ذلك بهدف وضع صياغة تلك املعايير ، و نشرت اللجنة )

حيث أنها قسمت معايير التدقيق إلى ثالث أقسام أساسية أو مجموعات تتعلق و  1. 1954تقريرها حولها سنة 

 2 : تتصف

 سمية باملعايير العامة . ها في مدقق الحساباتالسمات الشخصية التي يجب توافر  −

 الخطوات الرئيسية لتنفيذ عملية التدقيق بوبة في شكل معايير األداء املنهي أو العمل امليداني . −

 معايير إعداد تقرير مدقق الحسابات  " تقرير إبداء الرأي " . −

  : أو الشخصية املعايير العامة .1

ق الحسابات الخارجي ، حيث تشترط توفر مجموعة التكوين الشخص ي ملدقترتبط معايير العامة ) الشخصية ( ب

من الصفات الشخصية التي يجب توافرها في املدقق ، باإلضافة إلى املتطلبات املتعلقة بالتأهيل العلمي و الخبرة 

 4 : . و تتكون املعايير العامة أو الشخصية من ثالث عناصر و هي 3العملية

قدرا كافيا من التأهيل العلمي و العملي  طة شخص أو أشخاص لديهميجب أن يتم الفحص بواس •

 كمراجعين .

يجب أن يكون يدى املراجع اتجاه فكري و عقلي محايد و مستقل في كل األمور املتعلقة بعملية الفحص  •

 و املراجعة .

 داد التقرير .داءه ملهمة الفحص و إعيجب أن يبذل املراجع العناية املهنية الواجبة و املعقولة عند أ •

 

 التأهيل العلمي و العملي للمدقق . : املعيار   األول  •

تنبع أهمية هذا املعيار في وجود أطراف متعددة تعتمد على رأي املدقق الخارجي حول القوائم املالية      

 5 : الختامية ، مما يدعى ضرورة وجود الثقة لديهم . و ينقسم هذا املعيار

 .التأهل العلمي و العملي  −

 الخبرة املهنية . −

 ملنهي .الريط بين التأهيل العلمي و العملي و متطلبات األداء ا −

                                                             
 نفسه . 1
 . 97ذكره ، ص سبق  محمد فضل مسعد و خالد راغب الخطيب ، مرجع 2
 . 121أبو زيد الشحنه ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
، الطبعة العربية ، دار املريخ للنشر ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ،  املراجعة بين النظرية و التطبيق( ،  1989وليم توماس و آمرسون هنكي  ، )   4

 . 54ص 
 . 149تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   5
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 القدرة على استمرار التعلم أتناء ممارسة املهنة مع تلقي التدريبات الكافية . −

 استقالل املدقق . : املعيار الثاني •

ملدقق الخارجي يتحددان بمدى استقالل و تنبع أهمية هذا املعيار من أن مدى الثقة و درجة االعتماد على رأي ا     

يقصد باستقالل املدقق  عدم وجود مصالح مادية للمدقق أو عالقات  و حياد املدقق من إبداء ذلك الرأي .

كما يقصد به االستقالل الذاتي أو الذهني أي عدم خضوعه ألية ضغوطات أو  شخصية بموظفي املنشأة . 

       1صدق القوائم املالية . تدخالت للعميل في رأيه حول سالمة و

 2 : و هي و يتضمن هذا املعيار ثالث أبعاد ،         

 يعني حرية املدقق في إعداد برنامج التدقيق . : االستقالل في إعداد برنامج املراجعة −

يعني بعد املدقق عن الضغوطات و التدخالت في عملية اختيار السجالت  : االستقالل في مجال الفحص −

  : نذكر منهاشطة الخاضعة لعملية الفحص و التدقيق . و هنا يجدر بنا التطرق لعدة جوانب و األن

o . حق املدقق في االطالع و الفحص لجميع سجالت و دفاتر و مكاتب الشركة و فروعها 

o  املدقق و بين العاملين بالشركة خالل عملية الفحص .التعاون املثمر و الفعال بين 

o دات و املستندات التي تخضع للفحص .حديد املجاالت و املفر عدم تدخل اإلدارة في ت 

o  االبتعاد عن العالقات الشخصية و خلق املصالح املتبادلة مما يؤثر عال عمليات الفحص و

 إبداء الرأي .

يعني هذا عدم وجود أي تدخل أو ضغوط للتأثير على إظهار الحقائق التي  : االستقالل في إعداد التقرير −

منه  خالل عملية الفحص أو التأثير على رأي املدقق حول القوائم املالية محل الدراسة . وتم اكتشافها 

 : فإن هذا البعد يتضمن عدة جوانب أهمها

o  الغير لتعديل أية حقائق في التقرير .عدم وجود أي تدخل أو وصاية من 

o . تجنب استبعاد بعض العناصر ذات أهمية من التقرير الرسمي للمدقق 

o بارات الغامضة و التي تحمل أكثر من معنى عند إبداء الرأي .خدام العتجنب است 

 بذل العناية املهنية املناسبة . : املعيار الثالث •

تتعلق هذه القاعدة بما يقوم به املدقق و على درجة و دقة القيام بمهامه ، و يسترشد املدقق في تحديد      

ياته القانونية و املهنية ، هذه العناية تتطلب فحص انتقادي مستوى العناية املهنية املالئمة بدراسة مسؤول

منهي يتفق مع حجم و ضخامة و لكل مستوى من مستويات اإلشراف على العمل الذي يتم و تتطلب أداء 

                                                             
 . 23احمد قايد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 . 24و   23احمد قايد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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تعقيدات عملية التدقيق إلى استخدام العينات و الخيارات فإن كل بند يتم اختياره لالختبار يجب أن يتم 

 2 : و قد حددت الشروط العامة التي يتعين توفرها في املدقق الحكيم من بينها1ية مناسبة .فحصه بعناية مهن

املتاحة و التي تمكنه من التنبؤ باألخطار غير  ع من أنواع املعرفةأن يحاول باستمرار الحصول على أي نو  −

 املنظورة و التي قد تلحق الضرر باآلخرين .

ث سواء عند التخطيط عادية أو عالقات غير طبيعية قد تحد أن يأخذ بعين االعتبار أية ظروف غير −

 لعملية التدقيق أو أثناء تنفيذ عملية الفحص .

للخطر الذي تظهره خبرته املهنية أو التعامل السابق مع العميل الذي قد يوضح  أن يعطي أهمية متزايدة −

 خطورة التعامل مع بعض العاملين أو األقسام .

 تعلق باملفردات ذات األهمية في إبداء الرأي .وك أو استفسارات لديه تالعمل على إزالة أية شك −

جانب العمل على تطوير املعرفة التي يكتسبها و أن يعمل باستمرار على تطوير مجال خبرته املهنية ، إلى  −

 خاصة في مجال اكتشاف األخطاء و التالعبات .

 يتم ذلك من خالل إقناع املدقق بأهميته . االعتراف بأهمية و ضرورة تدقيق عمل املساعدين ، على أن −

   : معايير األداء املنهي أو العمل امليداني .2

بتخطيط و تنفيذ عملية التدقيق ، و  تمثل املبادئ التي تحكم طبيعة و مدى إن معايير األداء املنهي ترتبط      

و يشمل هذا  3ف الواجب تحقيقها .القرائن الواجب الحصول عليها بواسطة إجراءات التدقيق و املرتبطة باألهدا

 4 : القسم ثالث معايير و هي

 املالئم على املساعدين .معيار التخطيط السليم للعمل و اإلشراف  : املعيار األول  •

يتطلب هذا املعيار اختيار املساعدين املؤهلين ثم تنفيذ عملية التدقيق وفقا لخطة مالئمة ، لتوفير      

ق الفعالة . إذ يجب إعداد برنامج تدقيق لكل عملية للتأكد من تنفيذ أساس سليم لعملية التدقي

 هومة من قبل جميع مستويات هيئة التدقيق .خطوات العمل الضرورية أو الالزمة بصورة منتظمة مف

 معيار فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية . : املعيار الثاني •

 دد فقط طبيعة أدلة التدقيق و إنما يحدد مدىإن ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية ال يح     

. و استمرار املدقق في الفحص املطلوب  لتلك األدلة ، و الوقت املناسب للقيام بإجراءات التدقيق 

فحص نظام الرقابة الداخلية ضروري ليتمكن من اإلملام باإلجراءات و األساليب املستخدمة ، إلى املدى 

هنه على مدى فعاليته و كفاءته . و يمر تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذ

  : بالخطوات اآلتية

                                                             
 . 33زاهره عاطف سواد ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 . 25احمد قايد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ،ص  2
 . 26احمد قايد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
 . 142و  141، مرجع سبق ذكره ، ص فاعه تامر مزيد ر  4
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 فهم بيئة الرقابة الداخلية . −

 تحديد الكيفية التي يسير عليها نظام الرقابة الداخلية . −

تحديد مدى مالئمة و دقة اإلجراءات املوضوعة و املستخدمة باملقارنة بالنموذج األمثل بتلك  −

 اءات .اإلجر 

التأكد من وجود هيكل تنظيمي سليم خاص بتوزيع املسؤوليات و الصالحيات بين مجموعة  −

 األفراد باملؤسسة .

 ن وجود نزام محاسبي سليم لتجميع البيانات و عرض التقارير و القوائم املالية .التأكد م −

واجباتهم و التأكد من وجود مجموعة من األفراد املؤهلين بصورة علمية و عملية للقيام ب −

 تحقيق أهدافها .مسؤولياتهم فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية و املساهمة في 

 اية و مالئمة أدلة اإلثبات و التوثيق .قاعدة كف : املعيار الثالث •

ضرورة حصول املدقق على قدر كاف من أدلة و قرائن اإلثبات املالئمة لتكون أساسا سليما يرتكز      

ير عن التقارير املالية و ذلك عن طريق الفحص املستندي و التدقيق الحسابي                  عليها عند التعب

االستفسارات و املصادقات . و يجد على املدقق توثيق عمله دوما بملفات عمل  ظة وو االنتقادي و املالح

 ترازات الضرورية .يتم مسكها بغرض تدعيم النتائج املتوصل إليها ، و كذا اتخاذ االحتياطات و االح

  : معايير إعداد التقرير .3

إن تقرير املدقق يمثل املنتوج املادي األساس ي لعملية املراجعة ) التدقيق ( ، فهو يمثل املعلومات املبلغة من       

طرف املدقق ألغلب املستخدمين ، فإنه يجب أن يكون واضحا و مختصرا باإلضافة إلى كونه متطابقا مع النموذج 

حاسبين القانونيين األمريكيين أربعة معايير تحكم و تحقيقا لذلك حدد معهد امل1يتبعه ممارس ي املهنة .الذي 

 2 : إعداد تقارير املراجعة و هي

 يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقا ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها . •

تطبيقها بنفس طريقة املبادئ قد طبقت خالل الفترة الحالية يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه  •

 خالل الفترة السابقة .

تعبر القوائم املالية بشكل كاف و مناسب عن ما تتضمنه من معلومات ما لم يشير التقرير إلى خالف  •

 ذلك .

عن إبداء  و في حالة االمتناع يجب أن يتضمن التقرير رأي املدقق عن القوائم املالية كوحدة واحدة ، •

أن يتضمن التقرير أسباب ذلك ، و يجب أن يتضمن خصائص فحص املراجع و درجة  الرأي يجب

 املسؤولية التي يتحملها .

                                                             
 . 61وليم توماس ، آمرسون هنكي ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 املرجع السابق .   2
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 : اإلجراءات امليداني للتدقيق املحاسبي . املطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

I. . إجراءات تدقيق حسابات امليزانية 

حيث توضح هذه العناصر  ن من جزئين األصول و الخصوم ،امليزانية هي ملخص لألرصدة املالية للمؤسسة تتكو 

 . SCFما للكيان و ما عليه ، و هذا حسبا ما جاء به النظام املحاسبي املالي 

  : تدقيق حسابات األصول  .1

  : تدقيق حسابات األصول الثابتة     .أ

ألكثر من سنة واحدة ، و التي تتمثل األصول الثابتة عادة في األصول التي يتوقع أن يمتد عمرها االقتصادي      

و تمثل الصنف الثاني من النظام املحاسبي املالي  1عادة بيعها . يتم استخدامها داخل املنشأة ال أن يتم اقتناءها إل 

SCF  . 

 : تدقيق حسابات األصول الثابتة امللموسة ❖

و  إجراءات تدقيق هذا النوع من األصول تشمل التثبيتات العينية كاملباني و األراض ي و اآلالت ...... الخ .          

 2 : تتمثل في

                                                             
 . 742، دار الجامعة ، اإلسكندرية ، مصر ، ص  املراجعة بين النظرية و التطبيق( ،  2006أمين السيد أحمد لطفي ، )   1
 . 209، ص تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره   2

االجراءات امليدانية للتدقيق املحاسبي 

تدقيق حسابات 

النتائج 

تدقيق حسابات 

التسيير 

تدقيق حسابات 

امليزانية 

 03شكل ال

040303 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق ذكره  :املصدر 
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التأكد من وجود األصل الثابت في تاريخ إعداد امليزانية و ذلك عن طريق القيام بالجرد الكلي  −

 والفعلي لألصول .

صل و ذلك بالحصول على الوثائق التي تثبت ملكيته دون وجود أية التأكد من ملكية املنشأة لأل  −

 تصرف باألصل . إشارة رهن أو منع

تدقيق صحة االهتالكات و معالجة هذا االهتالك محاسبيا باإلضافة إلى تسوية القيود عند التنازل  −

 عن األصل أو اعتباره كخردة .

 في دفتر األستاذ . مطابقة السجالت التفصيلية لهذه األصول مع حساباتها −

 دة املدورة من العام السابق .فحص فواتير شراء هذه األصول و التأكد من قيمتها و صحة األرص −

التأكد من صحة التسجيل املحاسبي لهذه األصول و أنها تمت وفقا للمبادئ املحاسبية املتعارف  −

 عليها .

  : تدقيق حسابات األصول الثابتة الغير ملموسة ❖

    اع و الرخص ....الخ .         تشمل التثبيتات املعنوية و املتمثلة في شهرة املحل ، العالمات التجارية ، براءات االختر      

 1 : و تتمثل إجراءات تدقيق   في

التأكد من صحة النفقات املسجلة في حساب املصاريف اإلعدادية و أن اإلطفاء يتم في أجاله  −

 القانونية .

في حالة انضمام أو انسحاب شريك أو في حالة اندماج أو انفصال شركة بأخرى على املدقق االطالع  −

 اق املبرم بين الشركاء و الطريقة املتبعة في صحة تقويم شهرة املحل و إظهارها بالدفاتر .على االتف

مكانية تجديد االطالع على الوثائق و الشهادات الرسمية التي تثبت ملكية الحقوق للمؤسسة مع إ −

 حمايتها ، مع التأكد من عدم سقوط هذه الحقوق كالعالمة التجارية .

  : املتداولةتدقيق حسابات األصول   .ب

  : تدقيق حسابات املخزون ❖

يعرف املخزون بأنه األصل املحتفظ به بغرض البيع ضمن النشاط العادي للشركة ؛ أو يحتفظ به في شكل مواد 

و املسمى حسابات  SCF( من النظام املحاسبي املالي  03و يمثل الصنف )  2اج . خام تستخدم في مراحل اإلنت

 3 : لتأكد مند التنفيذ . و يقوم املدقق في هذا الجزء بااملخزونات و املنتوجات قي

 التأكد من تنظيم عمليات الجرد الفعلي للمخزونات و تحديد تاريخها و مكانها و مداها. −

                                                             
، مذكرة مقدمة ملتطلبات نيل شهادة املاجستير ، كلية العلوم  مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية( ،  2011لياس قالب ذبيح ،)  1

 . 53االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، الجزائر ، ص 
يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة ،  2008يوليو  26وافق ل امل 1429رجب  23قرار مؤرخ في   2

 .12، ص  2009مارس  25املوافق ل  1430ربيع األول  28الصادرة في  19، الجريدة الرسمية رقم  الحسابات و قواعد سيرها
 . 194ه ، مرجع سبق ذكره ، ص تامر مزيد رفاع  3
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يمات املتعلقة بإعداد القوائم و كشوف جرد املخزون و رقابتها و كذلك التأكد من االلتزام بالتعل −

 بطاقات البضاعة املجرودة .

 ة تقييم املخزون وفق املبادئ املحاسبية املتعارف عليها .من صح التأكد −

 التأكد من املوافقات املعتمدة لسحب املخزون  −

   : تدقيق حسابات الحقوق املدينة ❖

 1 : و يمكن ايجاز إجراءات التدقيق في ما يلي

 مقارنة الحسابات الفردية برصيد الزبائن اإلجمالي الظاهر بميزان املراجعة . −

 ات السنوية و الشهرية للحسابات املصرفية و البريدية .ملذكر فحص ا −

 التأكد من وجود ديون مشكوك في تحصيلها مما يتطلب دراستها و أحقيتها في مؤونات موضوعية . −

 فحص بدقة الحقوق على املوردين إن وجدت . −

  : تدقيق الحسابات النقدية ❖

 2 : ما يليتحدد إجراءات التدقيق الخاصة بالحسابات النقدية في 

حصرها و تحديد املسؤولين عن كل منها ، و  اجراء جرد فعلي لألموال الجاهزة في الصناديق بعد −

غالبا ما يتم الجرد بصورة مفاجئة بحضور ممثل عن اإلدارة املنشأة و أمين الصندوق و مراجع 

 الحسابات .

الصناديق و كذلك إيداع  تحديد اآلليات ابتي يتم بموجبها سحب األموال من البنوك لتغذية هذه −

ة أو عن الحد األقص ى املسموح به في حسابات املنشأة لدى األموال الفائضة التي تزيد عن الحاج

 البنك .

 مطابقة رصيد الصندوق بنتائج الجرد الفعلي . −

الحصول على كشف محصل لحساب البنك إلعداد جدول املقاربة البنكية و إجراء التسوية  −

 الالزمة.

 

 

 

 

 

 

                                                             
اقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق(،  2003مد بوتين ، ) مح  1  . 106و  105، ديوان املطبوعات الجامعية  ، ص  املراجعة و مر
 ( . 207-205تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص )   2
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  : ابات الخصومق حستدقي .2

 : تدقيق حسابات األموال الخاصة .أ

 1 : تتكون األموال الخاصة من قيمة رأس املال و إجمالي االحتياطات . و يمكن ايجاز إجراءات تدقيقها في ما يلي

االطالع على العقد التأسيس ي للشركة و التعرف على شروط عملية االكتتاب و التخصيص و  −

 سهم املكونة لرأس املال .املكتتب فيه نوع األ  مقدار راس املال املصدر و

االطالع على محاضر جلسات الجمعية العامة غير العادية و محاضر جلسات مجلس اإلدارة بهدف  −

 التعرف على القرارات التي صدرت عنهما .

 التأكد من صحة إجراءات تخصيص األسهم . −

 ام السابق .التأكد من صحة نقل رصيد أول املدة و ذلك من ميزانية الع −

من صحة عالوات اإلصدار ينبغي الرجوع إلى محاضر الجمعيات الغير عادية و القيام التأكد  −

 2بمراجعة حسابية و شرعية .

التأكد من صحة مختلف أنواع االحتياطات بالرجوع إلى محاضر الجمعيات العامة العادية  −

 ل في الحسابات .للمساهمين ، و جدول توزيع األرباح و التأكد من شرعية التسجي

  : التدقيق في حسابات الديون  .ب

  : التدقيق في حسابات الديون طويلة األجل ❖

 3 : يمكن ايجاز اإلجراءات في

 االطالع على النظام الداخلي للمنشأة ملعرفة األحكام الخاصة بإصدار السندات و استهالكها . −

اهمين للتأكد من صحة و الجمعية العامة للمس االطالع على محاضر جلسات مجلس اإلدارة −

 اإلجراءات .

التأكد من شروط اإلصدار اذ قد تصدر السندات بقيمتها اإلسمية أو بعالوة إصدار أو بخصم  −

 إصدار .

املسؤولة  التأكد من صحة اإلجراءات القانونية التي اتبعت في عقد القرض و اعتماده من الجهة −

 باملنشأة .

طالع على دفع الفائدة و سداد األقساط و ذلك باال مراجعة القيود الخاصة باستالم القرض و  −

 املستندات املؤيدة لهذه العملية .

 التأكد من انتظام املنشأة في سدادها لقيمة الفائدة املستحقة عن هذه القروض . −

                                                             
 . 238تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 . 107محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
 . 235و  234تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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  : التدقيق في حسابات الديون قصيرة األجل ❖

 1 : ديون قصيرة األجل بديون االستغالل فإجراءات تحقيقها تتمثل فيتعرف 

 القيام بالتدقيق املستندي لفواتير الشراء و اإلشعارات و املردودات عن طريق يومية املشتريات . −

 الحصول على مصادقات من الدائنين و مقارنتها مع أرصدة الحسابات الفردية املسجلة بالدفاتر . −

 إعداد امليزانية .تفصيلي ألوراق الدفع املحررة و التي تستحق السداد بعد تاريخ االطالع على كشف  −

طلب كشف تفصيلي لكل األعباء املستحقة الدفع و اإليرادات املقبوضة مقدما للتأكد من صحة  −

 تقييمها .

دراسة القوائم املالية للشركات الحليفة و الفروع في حالة ما اذا كانت الشركة األم في محل  −

 لتدقيق.ا

II. إجراءات تدقيق حسابات التسيير :  

يزانية يشرع املدقق في التحقق من حسابات النتائج و حسابات التسيير من تدقيق عناصر املبعد االنتهاء      

 بصنفيها املصاريف ) النفقات ( و اإليرادات .

  : تدقيق حسابات النفقات .1

 2 : يمكن ايجاز إجراءات تدقيقها في ما يلي

 ت عمليات وهمية .التأكد من تأييد عمليات الشراء املسجلة بمستندات االستالم و أنها ليس −

التحقق من املستندات املؤيدة لعمليات الشراء و مطابقتها من حيث األسعار و الكميات و التحقق  −

 من مطابقة األسعار املدرجة لألسعار املتفق عليها مع املورد .

 د النفقات بالكميات و املبالغ الصحيحة .التحقق من صحة التسجيل لقيو  −

فحص املستندات و مطابقة ض عمليات الشراء و يتم ذلك بالتحقق من عدم تضخيم أو تخفي −

 التواريخ مع الفواتير و اليوميات و دفاتر األستاذ .

التحقق من التلخيص املالئم و السليم للعمليات املالية بالتأكد من عمليات الجمع لليوميات  −

 عدة و تتبع ذلك في دفتر األستاذ و امللف الرئيس ي للدائنين .املسا

 3 : ألخرى ما يليجراءات امن بين إ

التأكد من أن كل املخزونات املستهلكة كانت تسجل في أوانها و أن طرق الجرد املطبقة جاءت بما  −

 ( . SCFينص عليها النظام املحاسبي املالي ) 

                                                             
 . 55ليان قالب ذبيح ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 .172و  171تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
 . 113و  112محمد بوتين ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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لنواحي الشكلية ، القانونية ، املحتوى و التسجيل و التأكد مراجعة املستندات املبررة من جميع ا −

 .من وجودها 

 التأكد من كشوف الرواتب و األجور . −

 التأكد من التصريح و التسديد ملختلف الضرائب و الرسوم املتعلقة بكل دورة مالية . −

  : تدقيق حسابات اإليرادات .2

 2 1 : تتمثل إجراءات تدقيق في ما يلي

 التأكد من أنه يتم الفصل بين عمليات البيع و تسليم للمبيعات و تحصيلها . −

 الت و البطاقات الالزمة لضبط حركات املبيعات و تتبعها .إمساك السجالتأكد من  −

 التأكد من صحة العمليات املسجلة في الحسابات و مقارنتها بالفواتير . −

 املراجعة املستندية و الحسابية للعمليات املتعلقة بالبيع مع املعالجة املحاسبية الخاصة بها . −

 عد للعمالء .حسابات املخزون بدفتر األستاذ و املساتتبع حركة عينة من األصناف بالربط مع  −

 

III. إجراءات تدقيق حسابات النتائج :  

طبيعتها ، و الذي يسمح بتحديد مجاميع التسيير حساب النتائج يقدم معلومات تخص تحليل األعباء حسب 

 4 : ءات تدقيقها فيل إجراو تتمث3الرئيسية كالهامش اإلجمالي ، القيمة املضافة و الفائض اإلجمالي عن االستغالل .

 التأكد من الهامش اإلجمالي الذي يعبر على النتيجة األولية املحققة من النشاط . −

 ضافة .التأكد من صحة حساب القيمة امل −

التأكد من نتيجة االستغالل املعبرة عنها بنتيجة النشاط العادي للمؤسسة لتحول إلى نتيجة الدورة  −

. 

ر عادي للمؤسسة تم تحويله للنتيجة غالل التي تمثل النشاط الغيالتأكد من نتيجة خارج االست −

 اإلجمالية .

 نشاط املؤسسة .التأكد من معدل الضرائب على األرباح و مطابقتها للقوانين حسب  −

 

 

                                                             
 .  158تامر مزيد رفاعه ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 . 115ذكره ، ص  محمد بوتين ، مرجع سبق  2
ملحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها و كذا مدونة يحدد قواعد التقييم و ا،  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب  23قرار مؤرخ في   3

 . 24، ص  2009مارس  25املوافق ل  1430ربيع األول  28الصادرة في  19، الجريدة الرسمية رقم  الحسابات و قواعد سيرها
 . 57لياس قالب ذبيح ، مرجع سبق ذكره ، ص   4
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 التدقيق املحاسبي ألغراض جبائية . : املبحث الثاني

يقوم على فحص محاسبة املكلف بالضريبة          يمثل التدقيق املحاسبي ألغراض جبائية وسيلة رقابية وقائية     

ا كان هذا األخير يؤدي التزاماته بشكل صحيح و صادق ،كما أن هذه العمليات تهتم بمختلف و ذلك لتحديد اذ

الحقيقي و التي تمسك محاسبة قانونية بغض  الضرائب و الرسوم و بكل امللفات الجبائية الخاضعة للنظام

مللفات الجبائية من كل انونية للمكلف أو النشاط املمارس و هذا من أجل تنقيح و تطهير االنظر عن الطبيعة الق

 اإلغفاالت و التجاوزات املستعملة من طرف املكلفين سواء بقصد أو دون قصد .

ض ق في محاسبة املكلف بالضريبة من بداية العملية إلى نهايتها تفر أما اإلجراءات و الخطوات العملية للتدقي     

املعمول بها ، حيث سنتطرق في هذا املبحث إلى على العون املدقق احترامها و اتباعها وفقا للنصوص التشريعية 

 تقديم كل ما يتعلق بهذه اإلجراءات و تبيان مراحلها املختلفة .
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 املرحلة التحضيرية لعملية التدقيق املحاسبي . : املطلب األول 

I. سبيتوفر أدوات التدقيق املحا . 

يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية إجراء تدقيق في محاسبة املكلفين بالضريبة و إجراء كل التصريحات الضرورية      

 1 : لتأسيس الوعاء الضريبي و مراقبته من خالل

 .  دليل املدقق في املحاسبة .1

تقصير في عملية االهتمام بكل يعتبر الدليل مرجع أساس ي لعمل العون املدقق الذي يلزم هذا األخير بعدم ال     

الجبائي و أن يكون أكثر اطالعا على امتيازات حقوق و  القواعد التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالتدقيق

  : واجبات املكلفين ، أما محتواه فيضم عدة مجاالت و هي

 طار القانوني و التنظيمي للرقابة الجبائية .اإل  •

 اسبة املكلفين بالضريبة .اإلجراءات العملية للتدقيق في مح •

 التدقيق في محاسبة املكلفين وفق املخطط الجبائي . •

 طرق الرقابة الجبائية و إعادة تأسيس القاعدة املنشأة للضريبة . •

 ة .التبليغ بنتائج التدقيق في محاسبة املكلف بالضريب •

  : املبادئ و الفروض املحاسبية .2

االت معينة فعندما قواعد إرشادية لتوجيه العمل املحاسبي في ح تعتبر املبادئ املحاسبية بمثابة تعميمات أو

يواجه املدقق املحاسبي مشاكل محاسبية تحتاج إلى حلول يتم الرجوع إلى هذه املبادئ ، و عليه يمكن القول أن 

ذلك  تم تبنيها للتطبيق املنهي للفكر املحاسبي واملبادئ املحاسبية املتعارف عليها هي مجموعة قواعد عريضة 

 ة تسجيل العمليات املالية و إعداد القوائم املالية .للقيام بعملية القياس املحاسبي و عملي

  : منها ما يلي : املبادئ املحاسبية .أ

 استمرارية النشاط . •

 الجورة املحاسبية . •

 استقاللية الدورات . •

 فتتاحية .مبدأ عدم املساس بامليزانية اال  •

 مبدأ التكلفة التاريخية . •

 و الحذر .لحيطة مبدأ ا •

                                                             
، جامعة محمد بوضياف  أثر التدقيق املحاسبي على فعالية الرقابة الجبائية للحد من التهرب الضريبي( ،  2018مجدوب خيرة و مصطفى طويطي ، )   1

 ps://www.asjp.cerist.dz/en/article/85447htt.   51و  50، ص  05، العدد  03، املسيلة ، الجزائر ، املجلد رقم 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85447
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  : تتمثل في : الفروض املحاسبية .ب

 فروض الوحدة املحاسبية . •

 فروض االستمرارية . •

 فروض الوحدة النقدية . •

 فروض االستحقاق . •

  : القوانين الجبائية و تحيينها .ج

الضريبي ، و يعتبر التشريع الجبائي الجيد و املنسجم أداة هامة لتجنب الثغرات التي تترك مجاال واسعا للتهرب      

عن التأويالت بالتالي يجب إحكام صياغة النصوص التشريعية بشكل مبسط يهدف إلى إزالة الغموض و االبتعاد 

تفادة من بعض الثغرات التي قد يستخدمها في و التفسيرات الخاطئة حتى يفوت الفرصة على املكلف لالس

املرونة حتى تتمكن من إحداث تجاوب بين الظروف صالحه ، ضف إلى ذلك أنه يجب أن تتميز القواعد القانونية ب

 مستجدات وتيرة النمو االقتصادي .االقتصادية و طبيعة الضرائب املفروضة و مدى تكيفها مع 

II. اإلجراءات األولية لعملية التدقيق . 

ملية التدقيق بعدما يتأكد العون املدقق من توفير األدوات التي يستخدمها في أداء مهمته يبقى عليه االنطالق في ع

 1 : باإلجراءات األولية املتمثلة في

هي أول خطوة يقوم بها العون املدقق و بعد ذلك تملئ بطاقة تتعلق   : سحب و فحص امللفات الجبائية .1

 بانطالق عملية التدقيق في محاسبة املكلف الخاضع للرقابة الجبائية .

ي مواجه الخاصة بمراقبة جراءات الجبائية فلقد نص قانون اإل  : إشعار املكلف بالتحقيق في املحاسبة .2

" ، و التي نصت على اعالم املكلف مسبقا عن طريق ارسال أو  21مكرر ،  20،  20التصريحات " املواد 

تسليم إشعار بالتحقيق مرفقا بميثاق املكلف الخاضع للتحقيق من أجل التحضير في غضون           

 نة  املعلومات املجمعة مع ما هو مصرح به .( أيام ، و هذا من أجل مقار 10عشرة ) 

III. مأل  استمارات التدقيق املحاسبي :  

تم مأل االستمارات استنادا إلى املعلومات املوجودة ضمن امللف الجبائي للمكلف من خالل تحديد و معرفة ي

ها الشركة و الشكل الخارجي للمحاسبة و أهمية رأس مال الشركة و تطوراته و جميع اإلمكانيات التي تمتلك

 2 : تتمثالن في

ت النتائج املوجود ضمن التصريح السنوي تمأل هذه االستمارة وفق جدول حسابا  : كشف املحاسبة .1

املقدم من طرف املكلف لإلدارة الجبائية ألربع سنوات ماضية ) غير متقادمة ( ، و التي سوف تكون محل 

 ألعمال و األعباء و كذلك الربح الصافي لكل سنة .املراقبة حيث تسمح هذه االستمارة بتقدير تطور رقم ا

                                                             
 . 51املرجع السابق ، ص   1
 . 51املرجع السابق ، ص   2
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هذه الوثيقة تحتوي على أسطر و أعمدة تسجل فيها مختلف األصول و  : الحالة املقارنة للميزانيات .2

الخصوم للسنوات األربع قيد التدقيق و تشمل دراسة التغيرات الحاصلة في أصول و خصوم املؤسسة ، 

ؤونات ، حركة العقارات و كذا فوائض القيمة املحققة على القيمة خاصة فيما يتعلق االهتالكات ، امل

ة و عليه أن يتحقق من أن كل كشوفات رقم األعمال املكتتبة قد تم معاينتها فعال ، املضافة املستحق

 كما عليه مقارنتها مع تصريحات أرقام األعمال املكتتبة بخصوص الضرائب املباشرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2الجدول   

 

 زانيات جدول الحالة املقارنة للمي

 33 ولهي بوعالم و بن عثمان عائشة ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر

. 
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 املرحلة امليدانية لعملية التدقيق املحاسبي . : نياملطلب الثا

في هذه املرحلة ينتقل املفتش املحقق إلى مباشرة عمليات التحقيق بمقر املكلف ، ألنه قانونيا ال يسمح له بأخذ      

الدفاتر و املستندات املحاسبية إلى مكتبه ، إال في حالة طلب من قبل املكلف بذلك . حيث يتم إجراء فحص 

 لمحاسبة من حيث الشكل و من حيث املضمون .ل

I. . التدقيق في محاسبة املكلف من حيث الشكل 

بما أن املحاسبة هي ترجمة صادقة للوضعية املالية في املؤسسة ، فإنه يتوجب في هذه املرحلة معينة الوثائق و 

توفر مجموعة من الشروط في املستندات املحاسبية و املالية التي نص عليها القانون التجاري ، حيث يجب أن ت

 1 : و تتمثل فيشكل املحاسبة ، 

تعتبر املحاسبة منتظمة اذا كانت ممسوكة حسب القواعد و  : املحاسبة يجب أن تكون منتظمة .1

اإلجراءات املنصوص عليها قانونا ، أي توفر كل الدفاتر املنصوص عليها في القانون التجاري . أما انتظام 

  : املحاسبة فيتمثل في

سجيل و رقابة العمليات املنجزة من طرف يجب أن تكون املحاسبة مفصلة بشكل يسمح بت −

 املؤسسة .

 كل قيد محاسبي يرفق بوثائق ثبوتية مؤرخة و ممض ي عليها من طرف املسؤول عن العملية . −

 يجب مسك الدفاتر بعناية و بدون تحريف أو شطب أو ترك بياض . −

احترام مبدأ  ئري " معسبية بالعملة الوطنية " دينار جزايجب أن تسجل مختلف العمليات املحا −

 القيد املزدوج .

و يقصد بهذا املفهوم أن القيم املحاسبية املسجلة في مختلف  : املحاسبة يجب أن تكون صادقة .2

الوثائق املحاسبية قد تم تقييمها بطريقة صحيحة ، فاملدقق يتحقق اذا كانت مجاميع األرصدة امللخصة 

نة مع ميزان الجرد ، الدفاتر املساعدة ، اليوميات ة في الدفتر العام ، دفتر اليومية باملقار و املكتوب

 املساعدة كيومية املشتريات ، املبيعات ، امليزانية العامة ... الخ  .

تكون املحاسبة مقنعة اذا كانت مجمل الكتابات املحاسبية يمكن  : املحاسبة يجب أن تكون مقنعة .3

يق تقديم ندات و الوثائق الثبوتية ، حيث على املكلف أن يبرر الكتابات املحاسبية عن طر تبريرها باملست

وثائق اسمية حقيقية و وثائق الجرد للمواد و املنتوجات املوجودة في املخزن ، و هذا شرط لصحة 

عمة ث تبرر املشتريات عن طريق فواتير مسلمة من قبل املورد و التي يجب أن تكون مداملحاسبة ، حي

 ل األجور ... الخ .بوثائق و تبريرات كأصل الفاتورة ، وصوالت الصندوق ، وصالت االستالم ، سج

                                                             
لة الدراسات ،مج فاعلية التدقيق املحاسبي ألغراض الضريبية في ظل تبني النظام املحاسبي املالي(،  2016ولهي بوعالم و بن عثمان عائشة ، )   1

/84683https://www.asjp.cerist.dz/en/article.   33، ص  1، العدد  1االقتصادية املعاصرة ، جامعة محمد بوضياف ، املسيلة ، الجزائر ، املجلد 

   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/84683
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II.  التدقيق في محاسبة املكلف من حيث املضمون . 

دقيقة للحسابات الرئيسية للقوائم املحاسبية و املالية ، و  و يقصد به قيام املفتش املحقق بدراسة معمقة و     

، كيز على الفحص الدقيق لحسابات املبيعات ، املشتريات ، التكاليف و املخزونات ذلك من خالل التر 

االستثمارات ، الحقوق ، األموال الخاصة و حسابات النتائج باعتبارها أهم العناصر التي يمكن أن يستند إليها 

 1في تخفيض وعائه الضريبي و تهربه من دفع التزاماته الجبائية .  املكلف

عملية التحقيق إلى التركيز على النقاط التي لها تأثير على تحديد النتيجة ، و من أهم هذه قق في اطار و يسعى املح

 2 : النقاط

 التسجيل املزدوج لفاتورة مشتريات واحدة . •

 و عدم وجودها " .تسجيل مشتريات وهمية " بوجود فاتورة أ •

 نسيان التسجيل املحاسبي لفواتير الشراء . •

 واتير البيع .التحقق من قيمة ف •

 عدم تسجيل املبيعات من الفضالت و املهمالت . •

 التأكد من الوجود املادي للتثبيتات و هل هي مسجلة بتكلفة حقيقية أم ال . •

تنازل ، إعادة تقييم و التأكد من وجود الوثائق  الحركة التي تعرضت لها التثبيتات من شراء ، •

 الثبوتية لذلك .

 ب و القوانين املحاسبية و الجبائية .لتأكد من مدى مطابقتها للنسفحص اهتالكات التثبيتات و ا •

 التأكد من موضوعية مختلف املؤونات التي تم تكوينها . •

 سديد املتبعة معهم " .الزبائن و املوردين " عددهم ، توزيعهم الجغرافي و طرق الت •

 ارنتها بالواقع .فحص جميع التكاليف و املصاريف املحتسبة ، و التأكد من موضوعيتها و مق •

فحص جميع اإليرادات و التأكد من أنها سجلت باملبالغ الحقيقية ، و البحث عن اإليرادات التي لم  •

 تسجل نسيانا أو عمدا .

 

 

                                                             
مجلة التكامل االقتصادي ، ،  فاعلية التحقيق املحاسبي في الكشف عن ظاهرة التهرب الجبائي،  ( 1520لكصاس ي إبراهيم و بوعزة عبد القادر ، )   1

.  298، ص   2، العدد  4، املجلد الجزائر،أدرار  أحمد دراية  املختبر الجزائري اإلفريقي للتكامل االقتصادي بجامعة

ttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/78304h . 
، العدد  02، مجلة اآلفاق للدراسات االقتصادية ، الجزائر ، املجلد  مسار التحقيق املحاسبي في إطار الرقابة الجبائيةمراد كراش ي و جمعة شرقي ،   2

 .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25809.  170، ص 01

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78304
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25809


                                                                                           أساسيات حول التدقيق                                                                                              الفصل األول                                      
 

36 
 

 

III.  إعادة تأسيس القاعدة املنشأة للضريبة. 

سمح له بعد فحص محاسبة املكلف من حيث الشكل و املضمون ، قد يجد العون املدقق تجاوزات و تالعبات ت

رات حول تلك أن يلجأ إلى إعادة تأسيس رقم األعمال الخاضع للضريبة و هذا بعد طلب توضيحات و تبري

 1التجاوزات و األخطاء لحماية حقوق املكلف بالضريبة . 

دة تأسيس القاعدة املنشأة للضريبة على أسس محاسبية و جبائية ملا يتبين أن عملية كما تحدد قواعد إعا

محاسبة املكلف شكال أو مضمونا ال جدوى منها أي أنها ترفض و يعتمد العون املدقق على مؤشرات التدقيق في 

ة اقتراحات في الدليل ديدة في إعادة تقدير رقم األعمال الفعلي ، لكون مديرية األبحاث و املراجعات وضعت عدع

 2 : املوجه للعون املدقق في محاسبة املكلفين بالضريبة

 اس فواتير البيع .األعمال على أس إعادة تقدير رقم .1

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس فواتير الشراء . .2

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس اإليرادات املحققة . .3

 عناصر كمية املواد املستعملة .إعادة تقدير رقم األعمال على أساس  .4

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس التكاليف . .5

 أساس النسب .م األعمال على إعادة تقدير رق .6

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس مؤشرات أخرى . .7

 التقدير التلقائي .  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  76لياس قالب ذبيح ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 (. 78 – 76املرجع السابق ، ص )   2
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 . املرحلة الختامية لعملية التدقيق املحاسبي : املطلب الثالث

بعد املتابعة و التأكد عن طريق الفحص املحاسبي من صحة أو عدم صحة التسجيالت املحاسبية يصل      

ه ملزم ملحقق الجبائي إلى مرحلة الحكم على محاسبة املكلف إما بالقبول أو الرفض ، و في كلتا الحالتين فإنا

النتائج إلى املكلف بالضريبة مبينا له فيها التجاوزات املكتشفة و الطرق املعتمدة في إعادة بإرسال نسخة من هذه 

يق بتحرير التقرير النهائي من طرف العون املدقق تأسيس القاعدة الخاضعة للضريبة تم إنهاء عملية التدق

 كخالصة للعمل املنجز . 

I. تقييم محاسبة املكلف بالضريبة . 

عين املكان و معاينة وضعية املكلف و كل ما يتعلق بنشاطه ، يتمكن املدقق من استخالص إن التدخل في       

 نتيجة رفض أو قبول املحاسبة .

 . قبول املحاسبة .1

 1 : قبل العون املحقق يمكن أن يصنف إلى املحاسبة من قبول         

أي أنه مقتنع بدرجة كبيرة أن املحاسبة منتظمة ، مثبتة و صادقة ، و بالتالي فهو ملزم   : قبول صريح .أ

بإشعار املكلف بالضريبة بنتائج التدقيق ، و هذا دون إجراء أية تقويمات عن طريق إشعار بغياب 

 التقويم .

ت من قبل أي هناك ارتياب ، و هذا من خالل تسجيل بغض التجاوزات و االنحرافا  : قبول نسبي .ب

املكلف ، و في هذه الحالة يقوم املدقق باللجوء إلى إجراءات التقويم الثنائي ، ة املقصود به أن يكون 

 اتصال بينه و بين املكلف للنقاش و ابداء مالحظات حول هذه االنحرافات . تم يقوم املدقق بإعادة

ق اإلشعار بالتقويم األولي ، و التأسيس لرقم األعمال مع وجوب ابالغ املكلف بهذا التقويم عن طري

 ( يوما للرد على هذا التقويم . 40منحه مدة أربعين ) 

قد يخلص العون املدقق إلى رفض املحاسبة نظرا لكثرة األخطاء و التجاوزات املوجودة  : رفض املحاسبة .2

 2 : من قانون اإلجراءات الجبائية 43ت التالية حسب املادة فيها و يكون في الحاال 

يكون مسك الدفاتر املحاسبية غير مطابق ألحكام القانون التجاري و شروط النظام  عندما •

 املحاسبي املعمول به .

 عندما ال تحتوي املحاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق االثباتية . •

 

 

                                                             
 . 34ولهي بوعالم و بن عثمان عائشة ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في علوم املالية و  ةمساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائي(،  2016خوصة العربي ، )   2

 . 40ير ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، الجزائر ، ص املحاسبة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسي
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II. ل عليهاتبليغ النتائج املتحص . 

من قانون اإلجراءات الجبائية على أنه تلزم اإلدارة الجبائية بإبالغ املكلف الخاضع للتدقيق  42لقد نضت املادة      

 1بنتائج حتى و إن لم يكن هناك تقويم ، و يتم هذا اإلبالغ على مرحلتين ، اإلبالغ األولي و اإلبالغ النهائي .

فصال جيدا و مصاغا بطريقة تسمح للمكلف بفهمه و اإلشعار م يجب أن يكون هذا : اإلبالغ األولي .1

تسجيل مالحظاته ، و يتم تسليم هذا اإلشعار للمكلف شخصيا مع وصل االستالم ، إضافة على ذلك من 

الضروري أن يحتوي هذا التبليغ على الطرق التي استعملت في التقييم و التي أدت إلى تعديل األسس 

 2الضريبية .

د إرسال التبليغ األولي للمكلف بالضريبة ينتظر العون املدقق انتهاء اآلجال القانونية عن : نهائياإلبالغ ال .2

 3 : للرد املمنوحة للمكلف الخاضع للتحقيق و يكون في ذلك أمام حالتين يمكن حدوثهما

الة فغن إما املكلف ال يرد على التبليغ األولي أو يرد بعد اآلجال القانونية املحددة ، في هذه الح •

تبره قبوال األسس املعدلة تبقى على حالها و العون املدقق غير مسؤول عن إعالم املكلف ألنه يع

 ضمنيا .

اته الخاصة على نتائج هذا و إما املكلف يرد على التبليغ في املدة املحددة قانونا ، و يسجل مالحظ •

 وثائق ترفق مع الرد املرسل . التدقيق ، أو العتراضاته عن األسس املعدلة مدعما ذلك ببيانات و

III. . تحرير التقرير لعملية التدقيق املحاسبي 

إن كتابة تقرير التدقيق هو امللف الذي عن طريقه ينهي املدقق مهمته ، و يجب أن يتضمن هذا التقرير كل       

 املعلومات التي تسمح بالتأكد من احترام اإلجراءات و تقييم نتائج التدقيق .

ملوجه إلى املديرية الجهوية للضرائب و كذا مديرية البحث و املراجعات ، و مفتشية قرير املدقق ايجب أن يرفق ت

 4 : الوعاء للمقاطعة بشكل الزامي بمجموعة من الوثائق املتمثلة في

 نيات .حالة مقارنة امليزا •

 كشف املحاسبة . •

 نسخة من اإلشعار بالتقويم . •

 نسخة من ردود املكلف . •

 ئب ، الحقوق و العقوبات املثبتة .كس طبيعة الضراالحالة التي تع •

                                                             
.php/ar/comhttps://www.mfdgi.gov.dz/index-،   20، ص  42( ، املادة  2020، )  قانون اإلجراءات الجبائية  1

fiscaux-50/codes-21-14-24-03-smartslider3/2014  . 
 . 40خوصة العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
 . 81ص لياس قالب ذبيح ، مرجع سبق ذكره ،   3
 . 35ولهي بوعالم و بي عثمان عائشة ، مرجع سبق ذكره ، ص   4

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
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استمارة خاصة باإلدارة الجبائية ذات أربع  تعتبر هذه البطاقة التلخيصية 1 : البطاقة التلخيصية .1

صفحات و التي تحتوي على كل املعلومات و األرقام و املبالغ املتعلقة بعملية التدقيق مع إعداد جدول 

 رائب و الرسوم املستحقة .يمثل الحصيلة النهائية للض

في محاسبة املكلف آخر يعتبر التقرير املتعلق بعملية التدقيق 2 : التقرير النهائي لعملية التدقيق .2

 استمارة يملئها العون املدقق و الذي يضم كل الوثائق املذكورة سابقا .

 وجه التقرير و يضم رقم القضية املتعلقة بالتدقيق في املحاسبة . •

تتضمن الطبيعة القانونية مع تاريخ اإلنشاء أو التحويل إلى الطبيعة املكلف ، و عموميات عن  •

 الحالية .

 دقيق التي تكون مرفقة باإلثباتات االزمة .إجراءات الت •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 41خوصة العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 نفس املرجع السابق .  2
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 خالصة        

ملكافحة ة الجبائية يعد الدقيق املحاسبي ألغراض جبائية أحد وسائل الرقابة الجبائية التي تنتهجها اإلدار      

ظاهرة التهرب الضريبي و التأكد من الحسابات الواردة في امليزانية و حسابات النتائج و في جميع دفاتر املكلف 

 تسعى إليه اإلدارة . بالضريبة و مستنداته للوصول إلى الدخل الحقيقي الذي

ر أداة قانونية و آلية فعالة في يد اإلدارة تبيعحيث من خالل دراستنا لهذا الفصل نستنتج أن التدقيق الجبائي      

تسمح لها من التحقق من صحة التصريحات املقدمة من طرف املكلفين بالضريبة و مدى قانونيتها و الجبائية 

املكلفين قد قاموا بأداء واجباتهم الضريبية و العمل على كشف األخطاء و مصداقيتها ، و التأكد من أن 

 املخالفات .
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 تمهيد               

للنظام الجبائي التصريحي ، فاملشرع الجبائي الجزائري أعطى لإلدارة تمثل الرقابة الجبائية الوجه املعاكس      

على أموال الحفاظ للتصريحات التي يكتتبها املكلف ، و هذا من أجل القيام بالرقابة البعدية الجبائية الحق في 

 التهرب الجبائي .على مختلف أشكال القضاء خزينة الدولة من خالل 

في هذا الفصل سنتطرق إلى الرقابة الجبائية و أشكالها و مسبباتها و كذا عالقتها بالتدقيق املحاسبي الذي      

  : ( و هما 02، حيث قمنا بتقسيم هطا الفصل إلى مبحثين ) يعتبر أداة من أدوات الرقابة الجبائية 

 جبائية .االطار  املفاهيمي للرقابة ال : املبحث األول 

 التدقيق املحاسبة أداة للرقابة الجبائية . : املبحث الثاني
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 اإلطار املفاهيمي للرقابة الجبائية . : املبحث األول 

الضرائب ، من أجل حماية  بين أهم الوسائل القانونية التي تم تسخيرها إلدارةمن تعتبر الرقابة الجبائية      

اء على أشكال التهرب و الغش الجبائيين . و عليه سنتطرق في هذا املبحث إلى مفهوم أموال خزينة الدولة بالقض

 الرقابة الجبائية ، أسبابها ،أهدافها و كذا أشكال الرقابة الجبائية بالجزائر .

 مفهوم الرقابة الجبائية  : األول املطلب 

I. . تعريف الرقابة 

" التحقق مما أذا كان كل ش يء يسير وفقا للخطة املرسومة و  : عرفها املفكر االقتصادي الشهير فايول على أنها     

 التعليمات الصادرة و القواعد املقررة ، اما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقويمها و منع

 1تكرارها " .

الوسيلة املجدية لقياس األداء من أجل التأكد من األهداف قد تحققت و أن  " : كما يمكن تعريفها أيضا على أنها

الخطط قد وضعت موضع التنفيذ بالطرق الصحيحة كما أنها تستطيع أن تسبق األحداث فتعمل على التنبيه 

 2من االنحرافات قبل وقوعها ليتم التنفيذ وفقا ملقاييس مقررة . "

II. . مفهوم الرقابة الجبائية 

تلف مفهوم الرقابة الجبائية عن املفهوم الواسع للرقابة ألنها تعتبر الوسيلة األكثر فاعلية للكشف عن يخ ال     

  : التهرب الضريبي ولها عدة مفاهيم نذكر أهمها

" فحص دقيق و مفصل للتصريحات و جميع السجالت و الوثائق           : عرفها الدكتور عبد املنعم فوزي بأنها     

و ذلك بغرض التأكد  دات للمكلفين بالضريبة الخاضعين لها سواء كانوا شخصيات معنوية أو طبيعية ،و املستن

 3من صحة املعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية ." 

مجموعة من العمليات و اإلجراءات التي تهدف إلى التحقيق في صحة  " : أما من الناحية القانونية فعرفت على أنها

خارجية ، و هذا تصريحات املقدمة من طرف املكلف ، و ذلك من خالل مقارنتها بعناصر و معطيات و نزاهة ال

 4الحق محفوظ بنصوص و مواد التشريع الجبائي . "

                                                             
اد و ، مجلة االمتياز لبحوث االقتص دور التحقيقات املحاسبة الجبائية في تدقيق تصريحات املكلفين( ، 2018محمد الهادي ضيف هللا و أخرون ،)   1

 . 202، ص  3، العدد  2اإلدارة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  جامعة عمار ثليجي  ، االغواط ، الجزائر ، املجلد 

icle/63931https://www.asjp.cerist.dz/en/art 
 . 14رسون هنكي ، مرجع سبق ذكره ، ص وليام توماس و آم 2

 
 .  275، ص  مرجع سبق ذكره لكصاس ي إبراهيم و بوعزة عبد القادر ،  3
، كلية العلوم  مجلة دراسات جبائية،  الحقيق املصوب في املحاسبة كآلية لتعزيز املراجعة الجبائية في الجزائررحماني أحمد و جبوري محمد ،  4

.  65، ص  1، العدد  8( ، بليدة ، الجزائر ، املجلد  02علوم التسيير جامعة علي لونيس ي ) جامعة بليدة االقتصادية و التجارية و 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/97898 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63931
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/97898
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ظام يقوم على أساس التصريح كنظام عام متعارف و ألن من أهم خصائص النظام الضريبي الجزائري ، أنه ن    

     تباشر عمليات الرقابة الجبائية ضمن إطار واضح طبقا ملواد و نصوص قانونية .عليه ، فأن املصالح الجبائية 

" الوسيلة ضرورية لضمان املساواة بين األفراد  : الرقابة الجبائية على أنها  DGIوعرفت املديرية العامة للضرائب 

 1فة و عادلة بين املكلفين ." دفع الضرائب ، في تشكل أحد الشروط األساسية و الفعالية لتجسيد منافسة شري في

" تشخيص ملحتوى الكتابات املحاسبية بما يتالءم مع القانون الجبائي ، و التحقق من هذا  : و عرفت على أنها

 2املحتوى مع االثباتات و التصريحات املقدمة . "

 3 : سبق ذكره يمكننا استخالص ما يلي و مما     

من التهرب الضريبي و تحقيق نظام الجبائي التصريحي بهدف التقليل الرقابة الجبائية تعني مراقبة سير ال ✓

 العدالة بين املكلفين بالضريبة و املحافظة على موارد الخزينة .

 . الرقابة الجبائية حق قانوني ممنوح لإلدارة الجبائية من قبل املشرع ✓

 قبل املراقب الجبائي . تعد الرقابة الجبائية عملية منظمة تقوم وفق إجراءات و تحقيقات مسبقة من ✓

تمنح الرقابة الجبائية حق االطالع على مختلف الوثائق و املستندات و السجالت املعدة من طرف املكلف بغية 

 . التأكد من مصداقيتها ، و يعد هذا االجراء أساس لنجاحها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 سابق .نفس المرجع ال  1
 . 203، مرجع سبق ذكره ، ص محمد الهادي ضيف هللا و آخرون   2
 . 276، مرجع سبق ذكره ، ص  لكصاس ي إبراهيم و بوعزة عبد القادر  3
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 أسباب الرقابة الجبائية و أهدافها . : املطلب الثاني

I. بائية .أسباب الرقابة الج 

" تحصل الضرائب املباشرة و الرسوم املتماثلة  : من قانون اإلجراءات الجبائية على 143/1تنص املادة       

       1بموجب الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ الوزير املكلف باملالية أو ممثله ."

من الناحية العملية يصعب عليها ضمان الكن بالنظر إلى العديد من املعطيات و األسباب فإن إدارة  الضرائب     

مما يحتم على اإلدارة الجبائية اللجوء إلى ممارسة الرقابة الجبائية ، ز من  تحصيل جميع الضرائب املستحقة ،

 2 : بين هذه األسباب ما يلي

  : طبيعة النظام الضريبي الجزائري  .1

رائب من أجل اإلدالء و من يتقدم إلى إدارة الضأي أن املكلف بالضريبة ه يتميز هذا النظام بأنه تصريحي ،     

بتصريحاته حول مداخيله ، لتتمكن من تحديد الضرائب الواجب دفعها . الكن بعض املكلفين ال يصرحون 

بمداخيلهم الصحيحة من أجل تفادي دفع الضريبة ، و في هذه الحالة فإن اإلدارة الجبائية تقوم بإجراءات 

 حددة في القانون .لرقابة الجبائية كما هي ما

  : انتشار ظاهرة التهرب الجبائي  ) التهرب الضريبي ( .2

لقد أثبت الواقع العملي أن الكثير من املكلفين بالضريبة يسعون إلى استعمال مختلف الحيل من أجل       

 الفراغات القانونية التي التملص عن دفع الضرائب ، و يعود سبب انتشار هذه الظاهرة إلى وجود بعض

م دفع الضرائب . و من جانب آخر فغن طبيعة النظام الجبائي الذي تطبقه يستغلها هؤالء من أجل عد

الدولة لتحديد الضريبة الواجب دفعها يساهم في التهرب من الدفع ، فالواقع العملي أثبت أن هناك نوع من 

ى تجنبهم دفع الضريبة أو عليبحثون عن الوسيلة التي  املبالغة في فرض بعض الضرائب مما يجعل املكلفين

 األقل اإلنقاص منها .

  : غياب الوعي الضريبي .3

إن طريقة دفع الضريبة ال تطرح إشكاال بالنسبة لفئة املوظفين العموميين ألنه يتم خصم مقدار الضريبة 

 نشاطات ذات طابع منهي أو الواجب دفعها آليا ، الكن اإلشكال يطرح بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون 

يصعب عليهم فهم معنى الضريبة و الهدف من فرضها و دور الدولة في هذا املجال . تجاري أو اقتصادي ، أين 

                                                             
 .  40ص  143/1( ، املادة  2020، )  قانون اإلجراءات الجبائية  1
،  حماية حقوق املكلفين بالضريبة الرقابة الجبائية بين حتمية الحفاظ على موارد الخزينة العمومية و ضرورة(،  2018محمد قلي و فهيمة بلول ، )   2

و  151ص   6، العدد  7مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بمركز جامعة تمنراست ، الجزائر ، املجلد 

152 .007.pdf-art-018-mag-content/uploads/2018/10/alijtihed-tamanrasset.dz/wp-https://alijtihed.cu   . 

https://alijtihed.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2018/10/alijtihed-mag-018-art-007.pdf
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مما يجعلهم ال يكترثون بضرورة دفع الضريبة و ال باآلثار املترتبة عن ذلك ، بدليل عدد النزاعات التي تثار بين 

 هذه الفئات و إدارة الضرائب .

II. . أهداف الرقابة الجبائية 

الرقابة الجبائية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي أداة أو وسيلة تسعى الجهات املختصة في الدولة من      

 ورائها إلى تحقيق جملة من أهداف القانونية ، اإلدارية ، االقتصادية و االجتماعية .

  : الهدف القانوني .1

رفات املالية للمكلفين ، القوانين و األنظمة لذا        و يتمثل في التأكد من مدى مطابقة و مسايرة مختلف التص    

حرصا على سالمة هذه األخيرة ترتكز الرقابة الجبائية على مبدأ املسؤولية و املحاسبة ملعاقبة املكلفين  و

 1هرب من دفع مستحقاتهم الجبائية  .بالضريبة عن أي انحرافات أو مخالفات يمارسونها للت

 : الهدف اإلداري  .2

تلعب الرقابة الجبائية دورا هاما لإلدارة الجبائية بزيادة فعاليتها من خالل املعلومات التي تقدمها و يمكن أن      

 2 : نوضح هذا الدور في النقاط التالية

تحديد االنحرافات و كشف  األخطاء يساعد اإلدارة في املعرفة و اإللهام بأسبابها و بالتالي اتخاذ القرارات  −

 ملشاكل  التي تنجم عن ذلك .جهة املوا املناسبة

 تساعد الرقابة الجبائية بإعداد اإلحصائيات كنسب التهرب الضريبي . −

 إمكانية كشف الثغرات القانونية التي تساعد على التملص من الضريبة و محاولة إيجاد حلول لها . −

  : الهدف املالي و االقتصادي .3

ال العامة من الضياع بمختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات األمو على  تهدف الرقابة الجبائية إلى املحافظة     

 3الخزينة العمومية ، و بالتالي زيادة األموال املتاحة لإلنفاق مما يؤدي إلى الرفاهية االقتصادية للمجتمع ككل .

  : الهدف االجتماعي .4

 4 : يتمثل في هدفين رئيسيين هما     

بة و هذا بإرساء مبدأ أساس ي لالقتطاعات و املتمثل في الضريلفين تحقيق العدالة الجبائية بين املك −

 وقوف جميع املكلفين على قدم املساواة أمام الضريبة .

                                                             
 .  31ولهي بوعالم و بن عثمان عائشة ، مرجع سبق ذكره ،  ص   1
 . 203محمد الهادي ضيف هللا و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
 لسابق .نفس املرجع ا  3
 . 204املرجع السابق ، ص   4
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منع و محاربة انحرافات املمول بمختلف صورها مثل السرقة و اإلهمال أو تقصيره في أداء و تحمل  −

 واجباته تجاه املجتمع .

 1 : بائية إلىة الجلرقابو مما سبق ذكره يمكن تصنيف اهداف ا

  : تتمثل في : األهداف الرئيسية ❖

 التأكد و التحقق من مدى انتظام املؤسسة تجاه القوانين الجبائية . −

 مراقبة شروط معالجة املشاكل ذات الطابع الجبائي بالنسبة لإلجراءات السارية املفعول . −

 تقييم مدى قابلية املؤسسة الستعمال اإلمكانيات التي يتيحها املشرع الجبائي . −

  : تتمثل في : األهداف الثانوية ❖

 تقييم الخطر الجبائي الناتج عن التطبيق السيئ للقواعد الجبائية . −

 لعقوبات و الزيادات الناتجة عن عدم التصريح أو التأخر فيه ، أو االنقاص منه .تجنب ا −

 همية الخطر الجبائي الناتج عن عدم األمن الجبائي .توضيح أ −

 محاولة إبراز نقاط القوة و نقاط الضعف للمساهمة في وضع القرار . −

 

 أشكال الرقابة الجبائية في الجزائر . : املطلب الثالث

تؤثر سلبا على ار الرقابة الجبائية من أهم الوسائل التي يتم من خاللها كشف املناورات التدلسية التي باعتب     

الخزينة العمومية ، فإن فعالية هذه الرقابة تتجلى من خالل مقارنة املعلومات التي يقدمها املكلف باملعطيات 

 كلف بالضريبة.الخارجية ، التي تحدد بدقة مدى صحة التصريحات التي قدمها امل

لرقابة الجبائية ، رقابة عامة تتم على و حسب التشريع الجبائي الجزائري يمكن التمييز بين شكلين رئيسيين ل     

مستوى مصالح الضرائب ، و رقابة معمقة تتم بعين املكان ) املؤسسة موضوع الرقابة ( ، باإلضافة إلى أنواع 

 أخرى تخص فئة معينة من املكلفين . 

 

 

 

 

                                                             
، امللتقى العاملي الدولي حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية و  نحو اطار مفتوح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من آثار األزمةولهي بوعالم ،   1

فرحات عباس  ) سطيف ( بالتعاون مع مخبر الشراكة و االستثمار في  الحوكمة العاملية ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير جامعة

 . 5، ص  2009أكتوبر  21 – 20امعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر ، أيام املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الفضاء األورومغاربي ، ج
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I. . الرقابة العامة 

  : رائب . و تشمل نوعين من الرقابة هماالرقابة العامة أو الشاملة تتم على مستوى مفتشيات الض     

  : الرقابة الشكلية .1

تعتبر الرقابة الشكلية أول عملية رقابة تخضع لها التصريحات املقدمة من طرف املكلف إلى مكتب         

الرقابة ، يتم هذا النوع من الرقابة في مكاتب املفتشيات و وفق امللفات املمسوكة من قبلها دون الخروج إلى 

 1يدان . امل

تتم بطريقة منتظمة و غير انتقائية لتصريحات املكلفين بالضريبة ، و هذا من خالل الفحص الشكلي        

ملضمون التصريحات و التأكد من احتوائها على أخطاء و تصحيحها أن وجدت ، سواء كانت حسابية أو 

                                                             
 . 278لكطاس ي إبراهيم و بوعزة عبد القادر ، مرجع سبق ذكره ، ص   1

أشكال الرقابة الجبائية 

الرقابة عن طريق الفرق املختلط الرقابة على املعامالت العقارية  الرقابة املعمقة 

التحقيق في املحاسبة

التحقيق املصوب في 

املحاسبة 

التحقيق في الوضعية 

الجبائية الشاملة 

على مستوى مقر نشاط املكلف بالضريبة 

الرقابة العامة 

الرقابة الشكلية 

الرقابة على الوثائق 

على مستوى مفتشية 

الضرائب 

05الشكل   

 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع 
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و كذا كشوفات الربط و الدورية ، ترحيل و نقل أو أخطاء ناتجة عن التناقض بين التصريحات السنوية و 

و قد تم  1بطاقات املعلومات التي تتحصل عليها املصالح الجبائية من مصادر خارجية غير املكلف بالضريبة . 

 من قانون اإلجراءات الجبائية . 18/1النص على هذه الرقابة في املادة 

 : الرقابة على الوثائق .2

بمقر مفتشية الضرائب املختصة ، إال أن ما يميز هذا  ي أنها تتمتتفق هذه الرقابة مع الرقابة الشكلية ف

النوع الثاني أنه يتم تفحص املعطيات التي قدمها املكلف بالضريبة و التحقق من التوافق بين   

املعلومات ، كما يقوم املفتش املعني بدراسة مدى الترابط و التجانس بين األرقام املقدمة في سنة 

 3 : ما يلي و تهدف هذه الرقابة بصفة عامة إلى 2اضية . لسنوات املالتصريح مقارنة با

 تحليل و مقارنة املعلومات عن طريق دراسة ترابطها مع تطور الذمة املالية للمكلف . −

 القيام بفحص دقيق و شامل لجميع التصريحات املكتتبة و املقدمة من قبل املكلف . −

 ، بخصوص أي غموض أو تسجيل غير مفهوم .طلب معلومات إضافية أو تبريرات و توضيحات  −

رة من قانون اإلجراءات الجبائية التي أقرت بضرو  19و قد أكد املشرع الجزائري على هذه الرقابة في نص املادة      

مراقبة التصريحات و طلب توضيحات شفوية ، و في حالة عدم قبول املكلف بالضريبة لطلبات التوضيحات 

طلب كتابي لتقديم التوضيحات ، ألن هذا الطلب الكتابي هو الدليل على عدم مخالفة وجب على املفتش ارسال 

يوما لتقديم تبريراته و  30دة ال تقل عن املفتش لهذا اإلجراء في حالة نشوب نزاع في املستقبل و تمنح للمكلف م

   4مالحظاته .

II. الرقابة املعمقة . 

الوثائق غرضها اكتشاف التهرب الضريبي بدراسة امللفات بدقة و  الرقابة املعمقة هي استمرار للرقابة على      

ين في األماكن التي بصفة معمقة . و يأخذ هذا الشكل من الرقابة جملة من اإلجراءات يقوم بها األعوان املحقق

د من صحة يزاول فيها املكلفين بالضريبة نشاطاتهم ، من أجل املعاينة امليدانية و القيام بمختلف العمليات للتأك

و مصداقية التصريحات املقدمة من طرف املكلف و مدى التطابق بين البيانات و املعطيات املبينة في الوثائق و 

التحقيق في املحاسبة ،  : الواقع . و تحتوي الرقابة املعمقة على ثالث أنواع و هيالفواتير مع ما هو موجود في أرض 

 ي الوضعية الجبائية الشاملة ـ التحقيق املصوب في املحاسبة و التحقيق ف

                                                             
 . 66أحمد ، جبوري محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص رحماني  1

  أو حق أو رسم أو أتاوة . " تراقب اإلدارة الجبائية التصريحات و املستندات املستعملة لفرض كل ضريبة 

 ت مهما كانت طبيعتها .كما يمكن أن تمارس حق الرقابة على املؤسسات و الهيئات التي ليس لها صفة التاجر و التي تدفع أجور ؛ أو أتعابا ؛ أو مرتبا

 الوثائق املحاسبية التي تتوفر عليها ."يتعين على املؤسسات و الهيئات املعنية أن تقدم لإلدارة الجبائية بناءا على طلبها ، الدفاتر و 
 . 154محمد قلي و فهيمة بلول ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
 . 66رحماني أحمد و جبوري محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
 ،  8، ص  19( ، املادة  2020، )  قانون اإلجراءات الجبائية 4
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 (  V C)  : التحقيق في املحاسبة .1

أخطر من الرقابة الشاملة املتعلقة بالتصريحات ، ألن التحقيق في املحاسبة ال  تعتبر هذه املراقبة أهم  و     

لى األسس يهدف فقط إلى الحصول على ما يبرر العناصر املصرح بها بل يهدف إلى إعادة تشكيل الضريبة بناًءا ع

 1التي تكشفها التحريات الضرورية .

من قانون  20املشرع في تعريفها و تبيان إجراءاتها في نص املادة و نظرا ألهمية هذا النوع من الرقابة فقد توسع      

" التحقيق في املحاسبة هو عبارة عن مجموعة من العمليات الرامية  : اإلجراءات الجبائية ، حيث عرفتها على أنها

 20سب املادة إلى مراقبة التصريحات الجبائية املتعلقة بسنوات مالية مقفلة " . و تتمثل إجراءات هذه الرقابة ح

 2 : من قانون اإلجراءات الجبائية في

يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة املكلفين بالضريبة و إجراء كل التحريات  −

و مراقبتها و هذا يتم بتحقيق في الدفاتر و الوثائق املحاسبية بعين  الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة

ب معاكس من طرف املكلف يوجهه كتابيا و تقبله املصلحة ؛ أو في حالة قوة املكان ، ما عدا في حالة طل

 قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف املصلحة .

دارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على ال يمكن اجراء التحقيقات في املحاسبة إلى من طرف أعوان اإل  −

 األقل .

تمارس اإلدارة الجبائية حق الرقابة مهما كان السند املستعمل لحفظ املعلومات ) سندات تقليدية أو  −

 أنظمة اإلعالم اآللي ( .

املحاسبة دون إعالم املكلف بالضريبة بذلك مسبقا ، عن ال يمكن الشروع في إجراءات أي تحقيق في  −

إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و واجبات املكلف  طريق

 بالضريبة املحقق في محاسبته .

تالم ( أيام ، ابتداًءا من تاريخ اس 10يستفيد املكلف بالضريبة من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة )  −

 اإلشعار بالتحقيق .

لقاب و أسماء و رتب املحققين ، و كذا تاريخ و ساعة أول تدخل و يجب ان يتضمن اإلشعار بالتحقيق أ −

 الفترة و الوثائق الواجب االطالع عليها .

 املكلف بالضريبة له حق االستعانة بمستشار خاص من اختياره أثناء إجراء عملية الرقابة . −

 ية املراقبة .ملفاجئة يسلم اإلشعار بالتحقيق في املحاسبة عند بداية عملفي حالة املراقبة ا −

  : ( أشهر ، فيما يخص 03ال يمكن أن تستغرق مدة التحقيق في عين املكان أكثر من ثالث )  −

                                                             
 . 155محمد قلي و فهيمة بلول ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 .  10، ص  20( ، املادة  2020قانون اإلجراءات الجبائية )   2
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o ، دج بالسبة لكل  1 000 000إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  مؤسسات تأدية الخدمات

 سنة مالية محقق فيها .

o دج بالنسبة لكل  2 000 000جاوز كل املؤسسات األخرى ، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يت

 سنة مالية محقق فيها .

  : ( أشهر ، فيما يخص 06يمد هذا األجل إلى ستة ) 

o دج بالسبة لكل  5 000 000ت ، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال يتجاوز مؤسسات تأدية الخدما

 سنة مالية محقق فيها .

o دج بالنسبة لكل  10 000 000يتجاوز  كل املؤسسات األخرى ، إذا كان رقم أعمالها السنوي ال

 سنة مالية محقق فيها .

o  ( أشهر . 09تسعة )  يجب أن ال تتجاوز مدة التحقيق بعين املكان في جميع الحاالت األخرى 

و بصفة عامة فإن التحقيق في املحاسبة هو مجموعة من العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية      

( و السنوية ، و يتم خاللها التحقيق في G50Aو  G50املكلف بالضريبة الشهرية املتمثلة في ) املكتتبة من طرف 

ش الضرائب بعين املكان و مقارنتها بالتصريحات . و تتم مراقبة كل الوثائق دفاتر و وثائق املحاسبة من طرف مفت

 مهما كان السند املستعمل لحفظ املعلومات .

 ( V P)  : التحقيق املصوب في املحاسبة .2

الذي يتضمن  02-08من األمر  22تم إضافة هذا اإلجراء بعد تعديل قانون اإلجراءات الجبائية بموجب املادة 

مكرر التي تتضمن إحداث نوع جديد من  20التي نصت على انشاء املادة  2008قانون املالية التكميلي لسنة 

 1اءاته .الرقابة سمي بالتحقيق املصوب في املحاسبة و تبيان إجر 

" يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب  : مكرر من قانون اإلجراءات الجبائية على 20تنص املادة      

في محاسبة املكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب ، لفترة كاملة أو الجزء منها غير متقادمة أو 

 ية .عن سنة جبائمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية ملدة تقل 

و يتم ذلك التحقيق عندما تشكك اإلدارة الجبائية في صدق املستندات أو االتفاقيات التي تم ابرامها من طرف 

املكلفين بالضريبة و التي تخفي املضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو تخفيض األعباء 

 2الجبائية . " 

" يعتبر التحقيق املصوب في  : نوع من التحقيق على أنههذا ال DGI رائب و قد عرفت املديرية العامة للض

املحاسبة  إجراء رقابة موجه ، أقل شمولية و أكثر سرعة و أقل اتساعا من إجراء التحقيق في املحاسبة .   

                                                             
، الصادرة في  42،الجريدة الرسمية رقم  2008لي لسنة ، يتضمن قانون املالية التكمي 2008يوليو  24املوافق ل  1429رجب  21املؤرخ في  02-08األمر   1

 . 8، ص  22، املادة  2008يوليو  27املوافق ل  1429رجب  24
 . 11مكرر ، ص  20( ، املادة  2020قانون اإلجراءات الجبائية )   2
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من فترة  يتضمن هذا اإلجراء مراقبة الوثائق الثبوتية و املحاسبية لبعض عناوين الضرائب الخاصة بكل أو جزء

 1ادمة بمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية تتعلق بفترة تقل عن سنة جبائية . غير متق

  : هدف التحقيق املصوب في املحاسبة ❖

يكمن الهدف الرئيس ي للتحقيق املصوب في السماح للمصالح الجبائية بالرفع من عدد عمليات الرقابة مع 

االغفاالت واألخطاء و النقائض التي يتم الكشف يسعى إلى تصحيح  التخفيض من عدد املعاينات بعين املكان . اذ

 عنها .

يعتبر هذا اإلجراء أقل إلزاما بالنسبة للمكلف بالضريبة حيث ال يجبر هذا األخير على تقديم كل الوثائق 

بالوثائق التي املحاسبية للتبرير أرقام األعمال و النتائج املصرح بها . تقتصر هنا مطالبة املكلف بالضريبة إلى 

 2ص عناوين الضرائب للفترة املستهدفة الرقابة .تخ

  : نطاق التحقيق املصوب ❖

من خالل هذا اإلجراء الرقابي ، يتم السعي إلى طرح أداة تحكم جديدة تسمح بإجراء تحقيقات هادفة ؛ أو  

 3 : البرمجة ذات األولوية التي قد تتعلق على سبيل املثال ب

o  سنوات  غير متقادمة . 4نواع لفترة محددة تساوي أو تقل عن الضرائب أو عدة أمراقبة نوع واحد من 

o  ( مراقبة انتظام الخصومات التي تمت فيما يخص الضريبة على القيمة مضافةTVA  أصل الضرائب ،)

 ( ، الحصص املمنوحة ، املعدالت املفروضة و سداد التكاليف املطلوبة . précompteاملقتطعة ) 

o نود املحاسبية الفردية و بوضوح بناًءا على إعالن النتائج ) أعباء اإلهتالكات ، املؤونات (.مراقبة الب 

o . مراقبة العجز املتكرر ، االمتيازات الجبائية املمنوحة و أرباح املعاد استثمارها 

o املستردة من اإلعفاءات الضريبية . مراقبة مبالغ 

 4 : تحقيق املصوب و املتمثلة  فيمكرر أيضا على إجراءات ال 20و قد نصت املادة 

ال يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق ، باي حال من األحوال فحص معمق و نقدي ملجمل محاسبة املكلف  −

 بالضريبة .

 يخضع لها التحقيق في املحاسبة .يخضع التحقيق املصوب في املحاسبة لنفس قواعد التي  −

                                                             
،  للكشف عن املخالفاتالتحقيق املصوب وسيلة رقابة فعالة (،  2013النشرة الشهرية للمديرية العامة للضرائب ، )   1

 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lettres_dgi/LDGI%2070.pdf  ،2020/07/22   ،00 : 10 . 
 نفس املرجع السابق .  2

3  Direction Générale des Impôts , circulaire vérification ponctuelle , page 3 , 

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/circulaires/circulaire%20verification%20ponctuelle.pdf , 28/02/2020 , 20 :41 . 
 . 12و  11مكرر ، ص  20(، املادة  2020قانون اإلجراءات الجبائية )   4

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lettres_dgi/LDGI%2070.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/circulaires/circulaire%20verification%20ponctuelle.pdf


                                                                                           بيق حوكمة الشركاتالفصل الثاني                                                                                        دور التدقيق الخارجي في تط
 
 

52 
 

عن  اسبة دون اعالم املكلف بالضريبة مسبقا ،ال يمكن الشروع في اجراء التحقيق املصوب في املح −

إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و واجبات املكلف 

( أيام ابتداًءا 10بالضريبة املحقق في محاسبته ، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة )

 من تاريخ استالم اإلشعار .

املشترطة أثناء التحقيق في املحاسبة املذكورة اإلشعار بالتحقيق باإلضافة إلى العناصر يجب أن يشمل  −

 مسبقا ، توضيح خاصية بالتحقيق املصوب بموجب التعرف على طبيعة العمليات املحقق فيها .

 (. 02ال يمكن أن تستغرق مدة التحقيق في عين املكان ، في الدفاتر او الوثائق أكثر من شهرين ) −

ما إلرسال مالحظاته أو قبوله ، ابتداًءا من تاريخ اإلشعار ( يو  30ك املكلف بالضريبة أجل ثالثون ) يمل −

 بإعادة التقويم .

إن ممارسة التحقيق املصوب ال تمنع اإلدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق املعمق في املحاسبة  −

 الحقا .

 

 ( VASFE)  : التحقيق املعمق في الوضعية الجبائية الشاملة .3

في إطار تعزيز آليات املراجعة الجبائية ، تم استحداث هذا النوع من التحقيق كامتداد للتحقيق في املحاسبة ،      

 1991ديسمبر سنة  16املوافق ل  1412جمادى الثانية  09املؤرخ في  25 – 91و هذا بموجب القانون رقم 

على انه يضاف إلى قانون الضرائب املباشرة قسم  منه 23املادة . حيث نصت  1992املتضمن قانون املالية للسنة 

 1خاص بالتحقيق املعمق في مجمل الوضعية الجبائية .

" مجموع العمليات التي تهدف إلى مراقبة صحة تصريحات املداخيل اإلجمالية  : يعرف هذا اإلجراء على أنه     

و حسب املادة  2مالي املداخيل املحققة " .صرح بها مع إجالخاضعة للضريبة على الدخل ، و مقارنة املداخيل امل

 3 : من قانون اإلجراءات الجبائية فإن 21

في التحقيق املعمق في الوضعية الجبائية الشاملة لألشخاص  ايمكن ألعوان اإلدارة الجبائية أن يشرعو  −

م ال ، ئي بالجزائر أالطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي ، سواء توفر لديهم موطن جبا

 عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة .

يتأكد االعوان املحققون من االنسجام الحاصل بين املداخيل املصرح بها من جهة ، و الذمة أو الحالة  −

 املالية و العناصر املكونة لنمط معيشة أعضاء املقر الجبائي من جهة أخرى .

                                                             
 65، الجريدة الرسمية رقم  1992املتضمن ل قانون املالية لسنة  1991ديسمبر  16املوافق ل  1412جمادى الثانية  09املؤرخ في  25 – 91القانون رقم   1

 . 07، ص  23، املادة  1991سمبر دي 18املوافق ل  1412جمادى الثانية  11الصادرة في 
 . 156محمد قلي و فهيمة بلول ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
 . 13، ص  21(، املادة  2020ون اإلجراءات الجبائية ) قان  3
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جبائية الشاملة عندما تظهر وضعية امللكية و عناصر نمط في الوضعية اليمكن القيام بتحقيق معمق  −

 املعيشة لشخص غير محص ي جبائيا ، وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة .

ال يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة إال من طرف أعوان من اإلدارة الجبائية  −

 لهم رتبة مفتش على األقل .

الضريبة ) شخص طبيعي ( الخاضع للتحقيق املعمق مسبقا . من خالل إرسال إشعار عالم املكلف بإ −

بالتحقيق أو تسليمه مع إشعار باالستالم ، مرفقا بميثاق حقوق و واجبات املكلف بالضريبة املحقق في 

ا من تاريخ ( يوم ، ابتداءً  15وضعيته الجبائية ، و منحه أجل أدنى للتحضير يقدر ب خمسة عشر ) 

 ستالم .اال 

يجب أن يذكر اإلشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و أن يشير صراحة ، تحت طائلة بطالن  −

 اإلجراء ، أن املكلف بالضريبة له الحق في االستعانة بمستشار من اختياره خالل عملية املراقبة .

 واحدة . املة تفوق سنةال يمكن أن تكون فترة التحقيق املعمق في الوضعية الجبائية الش −

عندما يتم االنتهاء من إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل ،  −

ال يجوز لإلدارة الجبائية بعده الشروع في تحقيق جديد أو مراقبة الوثائق الخاصة بنفس الفترة و نفس 

كاملة أو خاطئة خالل التحقيق أو يكون  بمعلومات غير الضريبة ، إلى إذا كان املكلف بالضريبة قد أدلى

 قد استعمل أساليب تدليسية .
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III. أشكال أخرى للرقابة الجبائية . 

  : الرقابة على املعامالت العقارية .1

ات ، حيث و هي الرقابة املبنية على عمليات بيع و شراء العقارات املبنية و الغير مبنية ، و / أو إيجار هذه العقار      

تعمل مصالح الرقابة الجبائية على إعادة تقييم هذه املعامالت وفقا لقانون العرض و الطلب أي وفقا ملا يفرضه 

ت ، حيث أن أغلبية الفئة الخاضعة لهذا النوع الرقابي ال تمثل السوق في الفترة التي تمت فيها هذه املعامال 

يبة و املحصيين جبائيا ،بالتالي فالرقابة على املعامالت العقارية املكلفين الطبيعيين و املعنويين الخاضعين للضر 

ال املتداولة في تعتبر من األدوات املكافحة للتهرب الجبائي و التي تعطي صورة واضحة لحجم املعامالت قيمة األمو 

 1السوق الرسمية و غير الرسمية للدولة .

  : الرقابة عن طريق الفرق املختلطة .2

كر فهذا النوع الرقابي يتخصص في الرقابة على عمليات االستيراد و التجارة بالجملة أو التجزئة ، كما سبق الذ     

 من خالل مدى االلتزام و تطبيق املكلفين بالضريبة للقوانين الضريبية و الجمركية و القانون التجاري .

حمل املكلف بالتصريح بمداخيله و رة الجبائية على من خالل مختلف أشكال الرقابة الجبائية تعمل اإلدا      

أرباحه حتى و لو كانت التصريحات ال تعكس الواقع بالضبط و إنما تكون قريبة من الحقيقة ، باستعمال 

الوسائل و اإلمكانيات املادية و البشرية املتاحة لها و التي تعتبر ضئيلة جدا بالنظر إلى حجم النشاط التجاري و 

 2الصناعي .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الجبائية  دراسة حالة  الرقابة الجبائية في الجزائر بين هدفي مكافحة التهرب الجبائي و تنمية اإليرادات( ،  2019خذيري صبرينة ، جنينة عمر ، )   1

كلية العلوم االقتصادية والتجارية واإلدارية في جامعة ،  العلوم التجارية ،مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و 2018 – 2011الجزائر خالل الفتر 

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104188. 325، ص  02، العدد  12، املجلد  الجزائر ،املسيلة 
 نفس املرجع السابق . 2

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104188
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 عالقة التدقيق بالرقابة الجبائية . : الثانياملبحث 

 1قدرت التحكم في أدوات التدقيق على تفعيل الرقابة الجبائية . : املطلب األول 

I. . قدرة دليل املدقق في تفعيل الرقابة الجبائية 

ارشاده               سبق و ذكرنا أن دليل املدقق هو أداة سخرتها اإلدارة الجبائية للمدقق أو العون املحقق من أجل      

و توجيهه و اعتباره املرجع األساس ي ألداء مهمته ، لكونه يحتوي على املراحل و اإلجراءات التفصيلية في مجال 

ن خالل دراستنا لهذه األداة نالحظ أن عدم تحكم املدقق فيها بشكل التدقيق في محاسبة املكلف بالضريبة . و م

خاصة في اإلجراءات القانونية املتمثلة في كل مراحل عملية التدقيق قد صحيح و دقيق ، و أي نقص أو تقصير 

ية يؤدي إلى بطالن أو قابلية البطالن لهذه العملية ، مما يترتب عنه عدم التمكن من تسوية الوضعية الجبائ

ا تم ذكره للمكلف الخاضع للتحقيق ، و كذا عدم القدرة على استرجاع حقوق الخزينة العمومية . و بناًءا على م

 نستطيع القول أن التحكم في دليل املدقق يفعل الرقابة الجبائية .

II. تحيين القوانين الجبائية و قدرتها على دعم الرقابة الجبائية :  

ر لإلدارة الجبائية عدة قوانين تساعدها علة أداء مهامها على أكمل وجه رغم إن املشرع الجزائري قد سخ     

بما يتماش ى مع التطورات االقتصادية و تزامنها و الظروف و املستجدات التي تتغير من  التعديالت املستمرة فيها

 حين آلخر .

ة الرقابة الجبائية و خاصة منها و تعتبر هذه القوانين األداة األساسية لعملية التدقيق املحاسبي و كذا عملي

اؤالت املتعلقة بمراحل و إجراءات الرقابة القانون التجاري و قانون اإلجراءات الجبائية الذي يجيب عن كل التس

الجبائية بشكل عام و التدقيق في محاسبة املكلف بشكل خاص . لكن معرفة العون املدقق بالقوانين الجبائية 

تمر لتلك النصوص تبعا لقوانين املالية األولية منها و التكميلية مع االطالع على كل دون القيام بالتحيين املس

ناشير الصادرة عن املديرية العامة للضرائب بشكل عام و مديرية األبحاث و املراجعات بشكل التعليمات و امل

شرة إلى عدم القدرة على عام، قد يؤدي إلى بطالن أو قابلية البطالن لعملية التدقيق مما يؤدي بصفة غير مبا

اع حقوق الخزينة العمومية .    تسوية الوضعية الجبائية للمكلف املتهرب من الضريبة و عدم القدرة على استرج

و عليه  نستطيع القول أن التحكم في القوانين الجبائية و تحيينها بشكل مستمر يساعد في تفعيل الرقابة 

 الجبائية .

III. لى تفعيل الرقابة الجبائيةقدرة  املبادئ املحاسبية ع . 

ة يجب أن يكون على قدر عال من مما سبق ذكره فاملدقق املكلف بالتحقيق في محاسبة املكلف بالضريب     

التي تستعمل في تسجيل و تبويب  الكفاءة العالية و الدراية التامة باملبادئ و القواعد املحاسبية املتعارف عليها ،

العمليات املحاسبية و املالية ، ألن املحاسبة هي مرآة عاكسة لواقع املؤسسة ، و هذا بهدف كشف التجاوزات و 

                                                             
 . 43و  42خوصة العربي ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
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في تفش ي ظاهرة التهرب الضريبي التي تسعى اإلدارة الجبائية دائما للحد منها و التي تأثر على  األخطاء التي تساهم

 ائية . عملية الرقابة الجب

و عليه من خالل دراستنا تبين لنا أن التحكم في أساسيات املعرفة املحاسبية و املجسدة في املبادئ و الفروض 

 عيل الجيد للرقابة الجبائية .املحاسبية من قبل العون املدقق يساعد التف

و بعد التطرق ملفردات أدوات التدقيق و مدى عالقتها بعملية التدقيق في محاسبة املكلف و مساهمتها في      

تفعيل الرقابة الجبائية ، نرى أن عدم التحكم في هذه األدوات فضال عن االمتثال للضمانات القانونية املمنوحة 

يستعملها املكلف للتملص من دفع مستحقاته  مهمة لعون املدقق و تخلق ثغراتللكلف بالضريبة قد تعرقل 

 الجبائية . و منه يمكننا أن نستخلص أن التحكم في أدوات التدقيق يفعل بشكل مباشر الرقابة الجبائية .

 

 1قدرة فحص محاسبة املكلف من حيث الشكل على تفعيل الرقابة الجبائية . : املطلب الثاني

يقوم بها العون املدقق نجد فحص محاسبة املكلف من حيث الشكل و نعني به بين اإلجراءات امليدانية التي من      

الفحص املادي لكل الدفاتر القانونية و الوثائق املحاسبية امللزم على املكلف بالضريبة الخاضع للنظام الحقيقي 

 التدقيق . زائري و املتعلقة بالسنوات محل( من القانون التجاري الج 12 – 11 – 09مسكها طبق للمواد ) 

I. . قدرة فحص الدفاتر املحاسبية على تفعيل الرقابة الجبائية 

الزم القانون التجاري الجزائري املكلف بالضريبة الخاضع للنظام الحقيقي تقديم الدفاتر املحاسبية املتمثلة      

بقتها لألحكام فاتر بشكل جيد و التأكد من مطافي دفتر اليومية و دفتر الجرد للعون املدقق لفحص تلك الد

 القانونية املنصوص عليها .

نرى من خالل دراستنا لهذه الدفاتر املحاسبية القانونية أنها تمثل املرحلة األولى في العمل امليداني الذي يقوم به 

ذا وجدت الدفاتر العون املدقق ، و التي على أساسها قد يتكون لديه حكم أولي حول محاسبة املكلف ، فإ

مطابقة لألحكام القانونية فإنها توحي للعون املدقق أن املحاسبة غير منتظمة مما تعطي إشارات  املحاسبية غير

سلبية تعكس نية املكلف في التهرب من الضريبة . و عليه نستطيع القول أن حسن فحص الدفاتر املحاسبية من 

 فعيل الرقابة الجبائية .حيث الشكل من قبل العون املدقق تساعد على ت
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II. . فحص الوثائق الختامية و قدرتها على تفعيل الرقابة الجبائية 

تمثل  الوثائق الختامية خالصة العمل املنجز خالل الدورة و املعبرة عن املركز املالي و حجم النشاط الفعلي      

املوجود ن يحرص على فحص هذه الوثائق املمارس من طرف املؤسسة خالل السنة املالية ، و على العون املدقق أ

نسخ منها في امللف الجبائي للمكلف عن طريق املقارنة بين امليزانيات املحاسبية و جداول حسابات النتائج لألربع 

سنوات الغير متقادمة موضوع التحقيق ، ليستطيع اكتشاف التجاوزات و األخطاء التي يمكن أن يقع فيها املكلف 

، املخزون ، رقم األعمال و غيرها من املؤشرات التي يراها كتطور مستويات عناصر األصول بقصد أو دون قصد 

العون املدقق أساليب تكشف التجاوزات . و عليه نستطيع القول أن حسن فحص الوثائق املحاسبية الختامية 

 يفعل الرقابة الجبائية .

III. ئية .فحص الوثائق االثباتية و مساهمتها في تفعيل الرقابة الجبا 

سبة أنه ال يمكن للمحاسب تسجيل أي قيد في اليومية إال بتوفر سند قانوني يدعم صحة من بديهيات املحا     

تلك العمليات املسجلة ، و نجد أن الفاتورة من أهم الوثائق االثباتية على مستوى التعامالت املالية و التجارية مع 

كن قبول تلك الوثائق إال بعد فحصها والت ز التراخيص . كما ال يموجود وثائق ال تقل أهمية عنها كالعقود ، الوص

شكال من حيث األسس القانونية و مدى االعتراف بها ، تاريخ تحريرها ، ختم و توقيع الجهة املحررة لها و غيرها 

بة من طرف من املعايير املتعارف عليها . و بما أن العون املدقق يسعى جاهدا للتأكد من صدق التصريحات املكتت

 كل الوثائق االثباتية فحصا دقيقا للتأكد من مدى صحتها و مطابقتها لألسس القانونية .املكلف فعليه فحص 

و عليه نجد أن الوثائق االثباتية تعتبر سند قانوني للتعبير عن مدى صدق تلك التسجيالت املحاسبية املدونة في 

م أي وثيقة اثبات قد ال يتمكن من و املعايير العامة التي تحك الدفاتر ، و عدم معرفة العون بالشروط القانونية

كشف التجاوزات و املناورات التدلسية التي يقوم بها املكلف مما ينعكس سلبا على الرقابة الجبائية . و منه 

 يمكننا القول أن حسن فحص الوثائق االثباتية من حيث الشكل تساعد على تفعيل الرقابة الجبائية .

 

ل أن التدقيق الشكلي للدفاتر املحاسبية و الوثائق الختامية يساهم في تفعيل ا على ما تم ذكره يمكن القو و بناءً 

 الرقابة الجبائية و يسهل عمل املدقق للقيام باملهمة املسندة إليه على أكمل وجه .
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 1ة . قدرة فحص املحاسبة من حيث املضمون على تفعيل الرقابة الجبائي : املطلب الثالث

بعد قيام العون املدقق بفحص محاسبة املكلف من حيث الشكل و الخروج براي إيجابي يلجأ العون املدقق      

       إلى فحص محاسبة املكلف من حيث املضمون أي بمعنى القيام بفحص دقيق و معمق لكل الحسابات الرئيسية  

يها العون املدقق هو حساب رقم األعمال الذي يمثل و الفرعية . و من بين الحسابات املحورية التي يرتكز عل

النشاط املمارس من قبل املكلف ، و يعتبر رقم األعمال القاعدة املنشأة للضريبة ) الوعاء الضريبي ( للكثير من 

 .  TVAلى القيمة املضافة و الرسم ع TAPالضرائب كالرسم على النشاط املنهي 

خر فمبيعات البضائع تمثل رقم األعمال التجاري ، و اإلنتاج يمثل رقم و يختلف نوع رقم األعمال من نشاط آل 

األعمال الصناعي ، أما االيرادات املحصلة من تقديم الخدمات فتمثل رقم األعمال الخدمي . و هنا يقوم العون 

 سب النشاط املناسب له و كشف التجاوزات .املدقق بالتعامل مع هذا الحساب ح

I. جاري على تفعيل الرقابة الجبائية .قدرة رقم األعمال الت 

يتميز النشاط التجاري بسرعة دوران املخزون وكثرة املبيعات املحققة خالل الدورة ، و عليه العون املدقق      

ملكلف للتهرب من الضريبة من خالل جمع يجد سهولة في كشف األخطاء و التجاوزات التي يمكن أن يستعملها ا

تعاملة مع املكلف ، و يتم كشف حجم رقم األعمال الحقيقي من خالل املؤشرات املعلومات من األطراف امل

  : التالية

 إعداد رقم األعمال على أساس فواتير البيع املحررة من طرف املكلف و املسلمة للزبائن .  −

 ر الشراء املسلمة للموردين .إعداد رقم األعمال على أساس فواتي −

 رادات املحققة .إعداد رقم األعمال على أساس اإلي −

و عليه نرى من خالل دراستنا لهذا الصنف من حساب رقم األعمال ، أن عدم التحكم من طرف العون املدقق      

ملحققة فعال قد في كيفية كشف التجاوزات و األخطاء التي يمكن أن يستعملها املكلف إلخفاء حجم مبيعاته ا

نة العمومية ، و تشجع املكلف للقيام بهذا السلوك عدة مرات ، تفوت على اإلدارة الجبائية استرجاع حقوق الخزي

مما ينعكس سلبا على الرقابة الجبائية . و منه يمكننا القول أن التحكم السليم في عملية فحص حساب رقم 

 لجبائية . األعمال التجاري قد يساعد في تفعيل الرقابة ا

 

 

 

                                                             
كلية العلوم االقتصادية و استر اكاديمي ، ( ،  مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة م 2016بويش سميرة ، )    1
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II. بائية .قدرة رقم األعمال الصناعي في تفعيل الرقابة الج 

يعتبر النشاط الصناعي من أهم األنشطة التي تعتمد عليها الدولة في سياستها االقتصادية و هذا نظرا للدور      

نشطة بسبب الفعال الذي تلعبه في الدورة االقتصادية ، كما أن هذا النشاط الحيوي يختلف عن غيره من األ

 تعقد مهامه و التي تختلف من قطاع آلخر .

يه يجب على العون املدقق الحرص الشديد في كيفية التأكد من رقم األعمال املحقق في هذا املجال ، و و عل     

لذلك منح املشرع الجبائي حق االطالع على كل ما يخدم التدقيق و يساعد العون املدقق في كشف األخطاء و 

. أما املؤشرات التي يعتمد عليها  ت التي تخفي الوجه الحقيقي لحجم النشاط املمارس من قبل املكلفالتجاوزا

العون املدقق في إعادة تقدير رقم االعمال الناتج عن النشاط الصناعي فنجدها عديدة و يختلف تطبيقها من 

  : حالة ألخرى و نجد أهمها

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس الفواتير املتعلقة ببيع املنتجات أو شراء املواد األولية . −

 ر رقم األعمال على أساس اإليرادات املحققة و هذا باستخدام الحساب املالي .إعادة تقدي −

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس عناصر كمية املواد املستعملة في عملية اإلنتاج . −

 ة تقدير رقم األعمال على أساس تكاليف اإلنتاج خاصة منها القوة املحركة و العامل البشري .إعاد −

 م األعمال على أساس النسب املدروسة بين مختلف العناصر املكونة لسعر التكلفة .إعادة تقدير رق −

دقق في كيفية كشف و عليه نرى من خالل دراستنا لحساب رقم األعمال الصناعي ، أن عدم تحكم العون امل     

مختلف مراحلها و التجاوزات التي يستعملها املكلف إلخفاء حجم مبيعاته املحقق بسبب تعقد عمليات اإلنتاج ب

التي قد تفوت على اإلدارة الجبائية استرجاع حقوق الخزينة العمومية ، و عليه نستطيع القول ان التحكم 

 قد تساعد في تفعيل الرقابة الجبائية . السليم في عملية فحص حساب رقم األعمال الصناعي

III. . قدرة رقم األعمال الخدمي في تفعيل الرقابة الجبائية 

النشاط الخدمي عنصر حيوي يساهم في دعم عجلة التنمية االقتصادية ، يتميز بغياب عنصر املخزون يمثل      

ملها هذا الصنف من املكلفين الذي يعتمد عليه العون املدقق في كشف األخطاء و التجاوزات التي قد يستع

اإلدارة الجبائية حق االطالع  إلخفاء اإليرادات املحققة بشكل فعلي و التي تعتبر تهرب ضريبي . لذلك سخرت له

لكل هيئة يراها مناسبة لجمع املعلومات و املصادقات من األطراف املعنية ، أما من أهم املؤشرات التي يعتمد 

تقدير رقم األعمال الناتج عن النشاط الخدمي فنجدها عديدة و تختلف من قطاع عليها العون املدقق إلعادة 

  : آلخر

 ال على أساس الفواتير املتعلقة بقديم الخدمة للزبائن .إعادة تقدير رقم األعم −

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس اإليرادات املحققة . −

 نفقة في النشاط العادي للمؤسسة .إعادة تقدير رقم األعمال على أساس مختلف التكاليف امل −
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مال الخدمي قد تساعد في تفعيل و من هنا يمكننا استنتاج أن التحكم السليم في عملية فحص حساب رقم األع

 الرقابة الجبائية .

 

ومنه يمكننا القول أن للعون املدقق كامل السلطة في اختيار العنصر املالئم الذي يساعده في إعادة تقدير       

األعمال الخاضع للضريبة بمختلف أنواعه ، بشرط أن يكون ذو داللة على واقع و حقيقة النشاط املمارس  رقم

املكلف ، إضافة إلى أن إعادة التقدير يجب أن تقتض ي باملقابل رفض محاسبة املكلف شكال أو  من طرف

 مضمونا .
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 خالصة            

      املقدمة  التصريحات للتأكد من صحة تعد الرقابة الجبائية من أهم اإلجراءات التي خولت لإلدارة الجبائية      

و التشريعات الجبائية ، اذ تعتبر أداة قانونية في يد اإلدارة تسعى من خاللها إلى ق امليداني للقوانين التطبيكذا  و

الضريبية و العمل على اكتشاف كل األخطاء و املخالفات املسجلة بهدف في تأدية واجباتهم مراقبة املكلفين 

 تصحيحها و تقويهما .

ملية ، فقد عمل املشرع الجبائي على تنظيم سيرها و عملها و ذلك و لتحقيق األهداف املرجوة من هذه الع     

قوانين التي تعد معلما موحدا و من جهة أخرى قام بسن جملة من البإسناد مهمة القيام به إلى أجهزة مختصة ، 

ما بجعلها بالنسبة لكل من املكلف بالضريبة و اإلدارة الجبائية ، بهدف تنظيم العالقة الرابطة بينهفي نفس الوقت 

جملة من الصالحيات لألعوان املراقبين تيسيرا ألداء عملهم ، و في نفس الوقت فرض ح نمقننة ، لذا عمل على م

التزامات و كذلك جملة من الضمانات سواء تلك املتعلقة باملرحلة التحضيرية ، ة على املكلف بالضريبة عد

 امليدانية و الختامية .

ة التدقيق املحاسبي لكي تكون ناجحة ال بد على العون أن يكون متحكما بأدوات أن عمليو لقد اتضح لنا      

د مهامه و ذلك من خالل االلتزام بدليل املدقق في املحاسبة ، و كذا القوانين الجبائية التدقيق ألنها سالحه لتحدي

ذلك من خالل ملبادئ و الفروض املحاسبية ثم فحص محاسبة من حيث الشكل و املضمون و و تحديثها ، 

ارتكاز على الحساب األساس ي املمثل في رقم  املحاسبية و مدى مطابقتها لنصوص القانونية والدفاتر و الوثائق 

األعمال بمختلف أشكاله  " تجاري ، صناعي ، خدمي " 
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 تمهيد           

نقف من خالله على فعالية التدقيق املحاسبي في الرقابة  يتناول هذا الفصل الدراسة امليدانية ، حيث     

هذا املوضوع الجبائية داخل املؤسسة االقتصادية و عرض النتائج املتوصل إليها ، و نظرا أن جميع الدراسة حول 

كانت دراسات حاالت على مستوى مديريات الضرائب ، لذا ارتأينا أن من األفضل دراسة هذا املوضوع من وجهة 

باستخدام أسلوب العينة و ذلك الختبار الفرضيات  نمنهي مجالي التدقيق و الجباية و كذا األكاديميينظر 

هذا من اجل تأكد أن التدقيق املحاسبي أداة لتفعيل املرتبطة بالدراسة من خالل االستبيان املوجه لهم ، و 

 الرقابة الجبائية باملؤسسة االقتصادية .

  : يدانية ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلىو لإلملام أكثر بالدراسة امل

 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية . : املبحث األول 

 أدوات الدراسة . : املبحث الثاني

 اختبار و تحليل الفرضيات . : املبحث الثالث
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 .إجراءات الدراسة  : املبحث األول 

من خالل مجتمع الدراسة و  املناسبة وفق لطبيعة موضوع البحث ، نتناول في هذا املبحث إجراءات الدراسة     

 عينة الدراسة و متغيرات الدراسة .

 . يتكون مجتمع الدراسة  : املطلب األول 

  : من جميع ممارس ي مهنتي التدقيق و الجباية من مهنيين و أكاديميين . و ينقسم مجتمع الدراسة إلى

املالي و املحاسبي للمؤسسات و خبير املحاسب للقيام بمهمة التدقيق يتم اللجوء إلى ال : الخبير املحاسب .1

 الهيئات بشكل تعاقدي و اختياري أي بطلب من إدارة املؤسسة .

تسند ملحافظ الحسابات مهمة التدقيق القانوني االلزامي باملؤسسات بغرض  : محافظ الحسابات .2

 املصادقة على صحة حساباتها .

ائية  إما لصالح املؤسسة لتفادي األخطاء و ى املدقق الجبائي مهمة الرقابة الجبتسند إل : املدقق الجبائي .3

الخطار ؛ أو لفائدة اإلدارة الجبائية للبحث عن األخطاء و االغفاالت و يسمى في هذه الحالة باملحقق 

 الجبائي .

 . هم األساتذة املحاضرين بالجامعة و الدكاترة تخصص ي التدقيق و الجباية : األكاديمي .4

 عينة الدراسة . : املطلب الثاني

( استمارة استبيان الكتروني و تم  32و تشمل عينة الدراسة أفراد مجتمع الدراسة ، حيث قمنا بتوزيع )      

ارسال رابط االستبيان عن طريق البريد االلكتروني و تبعنا هذه الطريقة بسبب األوضاع الراهنة بسبب 

،  و تبين لنا   CNCعناوين االكترونية عن طريق موقع ا على و تحصلن(  01مللحق احتياطات الوقائية للفيروس ) ا

استمارات استبيان فقط ، و كانت كلها صالحة للدراسة وفق  10ان عدد االستبيانات املسترجعة ليس نفسها بل 

  : الجدول التالي

 

 

 %النسبة  العدد  ممارس ي املهنة 

 % 10 1 الخبير املحاسب 

 % 30 3 حسابات محافظ ال

 % 20 2 املدقق الجبائي 

  % 40 4 أكاديمي 

  %100 10 املجموع 

  

 03الجدول 

 

 Google Formsى اإلجابات املسترجعة عبر من إعداد الطالبة باالعتماد عل :املصدر 
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 متغيرات الدراسة و خصائصها . : املطلب الثالث

I. متغيرات الدراسة . 

  : تنقسم متغيرات الدراسة إلى

  : تتمثل املتغيرات املستقلة فيما يلي   : املتغيرات املستقلة .1

  : متغير سنوات الخبرة .أ

  : كما هو موضح في الجدول التالي        

 

 

 سنوات  10أكثر من  سنوات  10إلى  5من  سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة 

 3 2 1 الترميز

  

 

  : متغير املؤهل العلمي ) الدرجة العلمية ( .ب

 : كما هو موضح في الجدول التالي           

  

 ات أخرى دراس ليسانس  ماستر  دكتورا  املؤهل العلمي 

 1 2 3 4 الترميز

  

 

  : متغير طبيعة املهنة .ج

  : كما هو موضح في الجدول التالي         

  

 أكاديمي املدقق الجبائي محافظ الحسابات  الخبير املحاسب طبيعة املهنة  

 1 2 3 4 الترميز

  

 04الجدول 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على دراسات سابقة  :املصدر 

 05الجدول 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على دراسات سابقة  :املصدر 

 06الجدول 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على دراسات سابقة  :املصدر 
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  : املتغير التابع .2

ت التدقيق املحاسبي باملؤسسة لتفادي األخطاء و الخطر يتمثل املتغير التابع في أهمية التزام املدققين آلليا

 الجبائي .

II. . الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة 

  : (  لعينة الدراسة فيما يلي 02تتمثل الخصائص اإلحصائية ) انظر امللحق 

  : متغير سنوات الخبرة .1

  : اإلحصائية ملتغير سنوات الخبرة في الجدول التالي يمكن تمثيل الخصائص

 

                                                     

 توزيع العينة حسب متغير سنوات الخبرة 

 النسبة  العدد  الفئة  متغير الدراسة 

 سنوات الخبرة 

  % 10 1 سنوات  5أقل من 

 % 30 3 سنوات  10إلى  5من 

 % 60 6 سنوات 10أكثر من 

 % 100 10 املجموع

  

 

أن أكبر عدد من االستجابات تمثلت في الفئة الثالثة من سنوات الخبرة ) أكثر من  الجدول السابق ، يتوضح من   

،           % 10سنوات (بنسبة  5، في حين كانت االستجابات األقل في الفئة األولى ) أقل من  % 60سنوات ( بنسبة  10

 : و الشكل التالي يوضح ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 07الجدول 

 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :در املص
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 ير سنوات الخبرةمتغتوزيع العينة حسب 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  : متغير املؤهل العلمي ) الدرجة العلمية ( .2

  : يمكن تمثيل الخصائص اإلحصائية ملتغير املؤهل العلمي  في الجدول التالي

   

 

 متغير املؤهل العلميتوزيع العينة حسب 

 %النسبة  العدد  الفئة متغير الدراسة

 املؤهل العلمي 

  % 50 5 دكتورا

 % 30 3 ماستر

  % 20 2 ليسانس

 0 0 دراسات أخرى 

  % 100 10 املجموع

     

   

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 

 06الشكل 

 08الجدول 

 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 
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يتوضح من الجدول أعاله ، أن أكبر عدد من االستجابات تمثلت في الفئة األولى من املؤهل العلمي ) دكتورا (و 

بات األقل في الفئة الثالثة              على التوالي   ، في حين كانت االستجا % 30و  % 50الفئة الثانية ) ماستر ( بنسبة 

  : و ال توجد أي إجابات من الفئة الرابعة ) دراسات أخرى ( ، و الشكل التالي يوضح ذلك % 20) ليسانس (  بنسبة 

            

 

 توزيع العينة حسب متغير املؤهل العلمي

         

 

           

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07الشكل 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) على من إعداد الطالبة باالعتماد  :املصدر 
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  : هنةمتغير طبيعة امل .3

 : يمكن تمثيل الخصائص اإلحصائية ملتغير املؤهل العلمي  في الجدول التالي

 

 

 توزيع العينة حسب متغير طبيعة املهنة

 %النسبة  العدد الفئة الدراسةمتغير 

 طبيعة املهنة

 %10 1 الخبير املحاسب

 % 30 3 محافظ الحسابات

 % 20 2 املدقق الجبائي

 % 40 4 أكاديمي

 % 100 10 موعاملج

 

و محافظي الحسابات  نأن أكبر عدد من االستجابات تمثلت في فئة األكاديميي يتوضح من الجدول السابق ،

على التوالي ، و أقل استجابات كانت في فئة املدققين الجبائيين و الخبراء املحاسبين بنسبة  % 30و  % 40بنسبة 

 : وضح ذلكعلى التوالي ، و الشكل التالي ي % 10و  % 20

 

 

 العينة حسب متغير طبيعة املهنةتوزيع 

 

 

 

         

 

 

 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 

 07الشكل 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 

 09الجدول 
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 أدوات الدراسة . : املبحث الثاني

فقد اعتمدنا على االستبيان االلكتروني في  يطرح أمامنا مشكل األدوات املستعملة في جميع البيانات و املعلومات ،

ة اإلحصائية مع االخذ بعين االعتبار الخصائص معالجة الفرضيات ، و من ثم استخدام عدة أساليب للمعالج

 لهذه األداة .  ةالسيكو متري

 خطوات بناء االستبيان . : املطلب األول 

نا لجمع البيانات و املعلومات من ميدان الدراسة االستبيان و هو أهم أدوات البحث التي اعتمدت عليها دراست

قيق املحاسبي لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي . و تم بهدف قياس مدى أهمية التزام املدققين آلليات التد

صياغة فقرات االستبيان االلكتروني باالعتماد على نتائج لدراسات السابقة و تصميمه بواسطة برنامج     

Google Forms قد روعي في إعداده على عدة اعتبارات أهمها ، و :  

 أن تكون الفقرات بسطة و واضحة و سهلة الفهم . −

 حتوي على بيانات مقبولة من طرف عينة الدراسة كمؤشر الختبار األهمية .أن ت −

(  5( من بين خمسة )  1أن تحتوي على فقرات متدرجة ، حيث يقوم أفراد العينة باختيار بديل واحد )  −

 ل .بدائ

جة و أن يحتوي االستبيان على فقرات مغلقة ) عدة اختيارات ( بغيت تسهيل اإلجابة و كذا تسهيل املعال −

 تحليلها .

( فقرات  3(  فقرات خاصة بموضوع و )  10(  تتضمن ) 03لذلك قمنا بإعداد قائمة االستبيان ) أنظر امللحق 

 املهنة  .  متعلقة بكل من سنوات الخبرة و املؤهل العلمي و طبيعة

 أساليب املعالجة اإلحصائية . : املطلب الثاني

  : ئية التاليةتطلبت دراستنا استخدام األساليب اإلحصا

I. معامل ألفا كرونباخ :  

 تم استخدامه للحكم على دقة القياس من خالل تحديد ثبات أداة القياس املتمثلة في االستبيان .

II.  ( البرمجيات اإلحصائيةIBM SPSS 20 ) :  

ي تم جمعها لتحليل كل البيانات الت ( IBM SPSS 20تم  استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

  : في هذه الدراسة و من خالله تم استخراج ما يلي

  : النسب املئوية .1

 تم استخدام النسب املئوية ملعرفة درجة كل فقرة من فقرات االستبيان من أجل تسهيل التحليل .

 



                                                                            دراسة ميدانية                                         الفصل الثالث                                                                                                       
 
 

70 
 

  : املتوسط الحسابي .2

لتفادي األخطاء و الخطر  تم استخدامه كمؤشر لتحديد مدى أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي

 الجبائي .

  : االنحراف املعياري  .3

 تم استخدامه ملعرفة تشتت القيم عن وسطها الحسابي .

  : ( ANOVAتحليل التباين األحادي )  .4

للتعرف على داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات عينات (  ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي ) 

 الدراسة .

III. مقياس ليكارت  (Likert ) :  

( الخماس ي   Likertتم استخدامه لقياس درجة االستجابة املعبرة عن مدى أهمية االلتزام وفق مقياس ليكارت ) 

  : املتدرج ، كما هو موضح في الجدول التالي

 

 درجة االستجابة 

 أبدا  نادرا  احيانا غالبا دائما

5 4 3 2 1 

  

 

 

املدقين آلليات التدقيق املحاسبي لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي حسب  الجدول التالي يوضح أهمية التزام

 ( . 04إجابات عينة الدراسة ) أنظر امللحق 

 

 

 

 

 

 10الجدول 

 

 ( Likertمقياس ليكارت ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 
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 توزيع االستجابات لكل فقرة و النسبة املئوية 

رقم 

 الفقرة
 بداية الفقرة

 أبدا نادرا احيانا غالبا دائما

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 0 0 0 0  % 40 4 % 60 6 0 0 املحاسبةكم في دليل املدقق في التح 01

 0 0 0  0  % 20 2  % 20 2    % 60 6 من الجبائية  التحكم في القوانين 02

 0 0 0 0 % 10 1  % 60 6  % 30 3 التحكم في املبادئ والفروض  03

 %10 1 %40 4 % 20 2 %10 1  % 20 2 حسن فحص الدفاتر املحاسبية  04

 0 0 %10 1 %20 2 %60 6 %10 1 الفحص الدقيق للوثائق الختامية  05

 0 0 10% 1 30% 3 20% 2 40% 4 فحص الوثائق الثبوتية ) الفاتورة ،  06

 %10 1 %20 2 %20 2 30% 3 20% 2 و الصادقة  عملية التدقيق السليمة 07

 0 0 0 0 10% 1 60% 6 30% 3 قيام املؤسسة بالرقابة الجبائية  08

 0 0 0 0 10% 1 60% 6 30% 3 التدقيق املحاسبي آلية لتحقيق  09

 10% 1 0 0 40% 4 40% 4 10% 1 املدقق الجبائي املستقل و الخاص  10

   
 

 6( حيث حظيت بأعلى عدد هو  02إن أكبر عدد من املستجيبين بدرجة " دائما " كان للفقرة )  −

( بحيث لم تحظى  01ين لنفس الدرجة كان للفقرة  ) ، و أقل عدد للمستجيب % 60مستجيبين بنسبة  

 مستجيب . 0بأي عدد بمعنى 

( حيث  09( ، )  08( ، )  05( ، )  03( ، ) 01إن أكبر عدد من املستجيبين بدرجة " غالبا " كان للفقرات )  −

فقرة  ين لنفس الدرجة كان لل، و أقل عدد للمستجيب % 60مستجيبين  بنسبة   6حظيت بأعلى عدد هو  

 . % 10مستجيب بنسبة  1( بحيث حظيت بعدد  04) 

 4(  حيث حظيت بعدد   10( ، )  01إن أكبر عدد من املستجيبين بدرجة " احيانا " كان للفقرات )  −

(   09( ، )  08( ، )  03، و أقل عدد للمستجيبين لنفس الدرجة كان للفقرات )  % 40مستجيبين  بنسبة  

 . % 10ب بنسبة مستجي 1حيث حظيت بعدد ب

 11لجدول ا

 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 
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مستجيبين بنسبة   4( حيث حظيت  عدد  04إن أكبر عدد من املستجيبين بدرجة " نادرا " كان للفقرة )  −

( ،       09(، )  08( ، )  03( ، )  02( ، )  01، و أقل عدد للمستجيبين لنفس الدرجة كان للفقرات )  % 40

 مستجيب . 0د بمعنى (  بحيث لم تحظى بأي عد 10) 

 1( حيث حظيت  عدد  10( ، )  07( ، )  04أكبر عدد من املستجيبين بدرجة " أبدا " كان للفقرات )  إن −

( ،  03( ، )  02( ، )  01، و أقل عدد للمستجيبين لنفس الدرجة كان للفقرات )   % 10مستجيب بنسبة  

 . مستجيب 0أي عدد بمعنى (  بحيث لم تحظى ب 09( ، )  08( ، )  06( ، )  05) 

يفسر ما تقدم مالحظته من الجدول ، أن ارتفاع درجة األهمية نسبيا كان في الدرجات األعلى ، حيث  −

، و انعدام نسبيا  % 40و  درجة " أحيانا " كانت بنسبة  %60درجتي " دائما " و " غالبا " كانتا بنسبة 

 درجات  " نادرا " و " أبدا " .

 

 (  04) أنظر امللحق : نازليا حسب املتوسط الحسابييبين ترتيب الفقرات ت و الجدول التالي

 

    

رقم 

 الفقرة
 بداية الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

ترتيب 

 الفقرة

 01 0.843 4.40 منالجبائية  التحكم في القوانين 02

 02 0.632 4.20 منالجبائية  التحكم في القوانين 03

 03 0.632 4.20 ةقيام املؤسسة بالرقابة الجبائي 08

 04 0.632 4.20 التدقيق املحاسبي آلية لتحقيق 09

 05 1.101 3.90 فحص الوثائق الثبوتية ) الفاتورة ، 06

 06 0.823 3.70 الفحص الدقيق للوثائق الختامية 05

 07 0.516 3.60 املحاسبةالتحكم في دليل املدقق في  01

 08 1.075 3.40 املدقق الجبائي املستقل و الخاص 10

 09 1.337 3.30 و الصادقة عملية التدقيق السليمة 07

 10 1.370 2.90 حسن فحص الدفاتر املحاسبية 04

 

 

 

 12الجدول 

 

 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 
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(  " التحكم في القوانين الجبائية من طرف املدقق املحاسبي و تحيينها  02يتضح من الجدول أن الفقرة )      

و باالنحراف املعياري  4.40ت أكبر متوسط حسابي هو املستمر يساعد على دعم الرقابة الجبائية " كانت ذا

اري ما بين باالنحراف املعي 3.40و  4.20، و باقي الفقرات كان املتوسط الحسابي فيها كذلك كبيرا ما بين  0.843

 مما يدل على أهمية التزام املدققين بآليات التدقيق املحاسبي لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي 1.075إلى  0.632

على التوالي و بانحراف معياري  3.30و  2.90( كانت ذات أدنى متوسط حسابي 07( و ) 04. إال في الفقرات ) 

 . 1.337و  1.370

 لألداة . ةالخصائص السيكو متري : املطلب الثالث

حيث يتم لقبول استمارة االستبيان هذه و العمل بالنتائج املتوصل إليها ، يجب توفرها على خصائص تدعى 

  : بالسيكو مترية و هي

  : الصدق .1

قد تم التحقق من صدق األداة عن طريق الصدق الظاهري و املعروف بصدق املحكمين ، حيث تم عرض 

االستبيان على األستاذ املشرف و بقض األساتذة املختصين في املجال ، للتأكد من أن استمارة االستبيان لديها 

 صممت لقياسها . املقدرة على قياس متغيرات الدراسة التي

  : الثبات .2

اس مؤشرات دقة األداة املستخدمة و مدى ثباتها باستخدام معامل الفا كرونباخ ، حيث يتضح من اجراء تم قي

و هي قيمة مرتفعة و مقبولة للحكم على ثبات  0.857املعالجة اإلحصائية ألداة الدراسة أن قيمة املعامل تساوي 

مرضية و يمكن االطمئنان الستخدامه فاملقياس على ثبات عال ة بدرجة  األداة حسب املختصين في املجال ،

 .  ( 05لغرض الدراسة . ) انظر امللحق 
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 اختبار و تحليل الفرضيات . : املبحث الثالث

نتناول في هذا املبحث نتائج الدراسة املتوصل إليها من خالل اختبار و تحليل الفرضيات في ضوء أسئلة      

 ة و األهداف املرسومة .الدراس

 التحقق من صحة الفرضية األولى . : املطلب األول 

( بين استجابة  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) نتحقق من صحة الفرضية "  ال      

لخطر مفردات العينة حول أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و ا

  : (  من خالل جدول املعالجة اإلحصائية التالي 06الجبائي تعزي إلى الدرجة العلمية " ) انظر امللحق 

 

 

 األهمية تبعا للدرجة العلميةالتباين األحادي لقياس درجة 

 مستوى الداللة  Sigقيمة  Fقيمة " ف"  متوسط املربعات ) التباين( درجات الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين رقم الفقرة

01 

 0.267 2 0.533 بين املجموعات

1.000 0.415 
غير دالة 

 إحصائية 
 0.267 7 1.867 داخل املجموعات

  9 2.400 املجموع

02 

 0.867 2 1.733 بين املجموعات

1.300 0.331 
غير دالة 

 إحصائية
 0.667 7 4.667 داخل املجموعات

  9 6.400 املجموع

03 

 1.067 2 2.133 بين املجموعات

5.091 0.043 
دالة 

 احصائية
 0.210 7 1.467 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

04 

 5.850 2 11.700 املجموعاتبين 

7.875 0.016 
دالة 

 احصائية
 0.743 7 5.200 داخل املجموعات

  9 16.900 املجموع

05 

 0.317 2 0.633 بين املجموعات

0.405 0.681 
غير دالة 

 إحصائية
 0.781 7 5.467 داخل املجموعات

  9 6.100 املجموع

06 

 1.517 2 3.033 بين املجموعات

1.350 0.319 
غير دالة 

 إحصائية
 1.124 7 7.867 داخل املجموعات

  9 10.900 املجموع

 13الجدول 
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07 

 0.650 2 1.300 بين املجموعات

0.307 0.745 
 غير دالة

 إحصائية
 2.114 7 14.800 داخل املجموعات

  9 16.100 املجموع

08 

 1.067 2 2.133 بين املجموعات

5.091 0.043 
دالة 

 احصائية
 0.210 7 1.467 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

09 

 0.600 2 1.200 بين املجموعات

0.457 0.651 
غير دالة 

 إحصائية
 1.314 7 9.200 تداخل املجموعا

  9 10.400 املجموع

10 

 1.067 2 2.133 بين املجموعات

5.091 0.043 
دالة 

 احصائية
 0.210 7 1.467 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

     

    K-1=3 - 1 =2  : درجة الحرية بين املجموعات

 N-K = 10 – 3 = 7   : درجة الحرية داخل املجموعات

  N – 1 = 10 – 1 = 9  : رجة الحرية للمجموعد

 

( بين استجابة مفردات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال يتضح من الجدول بأنه "      

العينة حول أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي تعزي 

( ، حيث أن قيمة " ف "  10( ، )  08(، )  04( ، )  03" في كل الفقرات ما عدا الفقرات ) العلمية   إلى الدرجة

(  و هي أكبر من قيمة " ف "في كل الفقرات ما عدا  07(  ) أنظر امللحق  4.737( هي )  7.2الجدولية مع درجة حرية ) 

(  03في كل الفقرات ما عدا الفقرات )  0.05ن مستوى الداللة  أكبر م  Sig( ، و قيمة  10( ، )  08( ، )  04( ، )  03) 

( ، مما يدل على صحة الفرضية العدمية " ال يوجد اختالف دال احصائيا على أن املؤهل  10( ، )  08( ، )  04، ) 

دي األخطاء و سة لتفاالعلمي ) الدرجة العلمية ( يؤثر على أهمية التزام املدققين بآليات التدقيق املحاسبي باملؤس

 الخطر الجبائي " 

أقل من قيمة "  0.05( كانت بها  قيمة " ف " الجدولية عند مستوى الداللة  10( ، ) 08( ، ) 04( ، ) 03الفقرات ) 

مما يدل على أنه نرفض الفرضية  0.05في نفس الفقرات أقل من مستوى الداللة   Sigف " املحسوبة ، و  قيمة 

البديلة في هذه الفقرات و أنه " يوجد اختالف دال احصائيا على أن املؤهل العلمي )  الفرضيةالعدمية و نقبل 

الدرجة العلمية ( يؤثر على أهمية التزام املدققين بآليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة لتفادي األخطاء و الخطر 

 الجبائي " .

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 
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 التحقق من الفرضية الثانية . : املطلب الثاني

( بين استجابة  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية "  ال  نتحقق من صحة     

مفردات العينة حول أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر 

  : ئية التاليعالجة اإلحصا(  من خالل جدول امل 06الجبائي تعزي إلى طبيعة املهنة  " ) انظر امللحق 

 

 

 تحليل التباين األحادي لقياس درجة األهمية تبعا لطبيعة املهنة

 مستوى الداللة  Sigقيمة  Fقيمة " ف"  متوسط املربعات ) التباين( درجات الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين رقم الفقرة

01 

 0.328 3 0.983 بين املجموعات

1.388 0.334 
غير دالة 

 إحصائية 
 0.236 6 1.417 داخل املجموعات

  9 2.400 املجموع

02 

 0.994 3 2.983 بين املجموعات

1.746 0.257 
غير دالة 

 إحصائية
 0.569 6 3.417 داخل املجموعات

  9 6.400 املجموع

03 

 0.533 3 1.600 بين املجموعات

1.600 0.285 
دالة غير 

 إحصائية
 0.333 6 2.000 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

04 

 4.494 3 13.483 بين املجموعات

7.893 0.017 
دالة 

 احصائية
 0.569 6 3.417 داخل املجموعات

  9 16.900 املجموع

05 

 0.367 3 1.100 بين املجموعات

0.440 0.733 
غير دالة 

 إحصائية
 0.833 6 5.000 املجموعاتداخل 

  9 6.100 املجموع

06 

 1.828 3 5.483 بين املجموعات

2.025 0.212 
غير دالة 

 إحصائية
 0.903 6 5.417 داخل املجموعات

  9 10.900 املجموع

07 

 2.450 3 7.350 بين املجموعات

1.680 0.269 
غير دالة 

 إحصائية
 1.458 6 8.750 داخل املجموعات

  9 16.100 املجموع

 14الجدول 
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08 

 0.533 3 1.600 موعاتبين املج

1.600 0.285 
غير دالة 

 إحصائية
 0.333 6 2.000 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

09 

 2.800 3 8.400 بين املجموعات

8.400 0.014 
دالة 

 احصائية
 0.333 6 2.000 داخل املجموعات

  9 10.400 املجموع

10 

 0.533 3 1.600 بين املجموعات

1.600 0.285 
غير دالة 

 إحصائية
 0.333 6 2.000 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

 

 

    K-1= 4 - 1 = 3  : درجة الحرية بين املجموعات

 N-K = 10 – 4 = 6   : درجة الحرية داخل املجموعات

  N – 1 = 10 – 1 = 9  : درجة الحرية للمجموع

 

( بين استجابة مفردات  α ≤ 0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) توجال يتضح من الجدول بأنه "      

العينة حول أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي تعزي 

" الجدولية مع درجة حرية (  ، حيث أن قيمة " ف  10( و )  04" في كل الفقرات ما عدا الفقرتان )   طبيعة املهنة إلى 

  Sig( ، و قيمة  10( و )  04(  و هي أكبر من قيمة " ف "في كل الفقرتان )  07(  ) أنظر امللحق  4.757( هي )   6.3) 

( ، مما يدل على صحة الفرضية  10( و )  04تان ) في كل الفقرات ما عدا الفقر  0.05أكبر من مستوى الداللة  

الف دال احصائيا على أن طبيعة املهنة تؤثر على أهمية التزام املدققين بآليات التدقيق العدمية " ال يوجد اخت

 املحاسبي باملؤسسة لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي " .

( أقل  4.757( هي )  6.3و درجة حرية )   0.05وى الداللة (  عند مست 10( و )  04قيمة " ف " الجدولية  للفقرتان ) 

(  أقل من مستوى  0.014،  0.017في نفس الفقرتان )   Sig(  ، و  قيمة  8.400،  7.893املحسوبة )  من قيمة " ف "

مما يدل على أنه نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة في هذه الفقرات و أنه " يوجد  0.05الداللة 

ملدققين بآليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة اختالف دال احصائيا على أن  طبيعة املهنة تؤثر على أهمية التزام ا

 فادي األخطاء و الخطر الجبائي " .لت

 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) داد الطالبة باالعتماد على من إع :املصدر 
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 التحقق من الفرضية الثالثة .  : املطلب الثالث

( بين استجابة  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) نتحقق من صحة الفرضية "  ال 

ات التدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر مفردات العينة حول أهمية التزام املدققين آللي

 : (  من خالل جدول املعالجة اإلحصائية التالي06الجبائي تعزي إلى سنوات الخبرة   " ) انظر امللحق

 

 

 درجة األهمية تبعا لسنوات الخبرةتحليل التباين األحادي لقياس 

 مستوى الداللة  Sigقيمة  Fقيمة " ف"  متوسط املربعات ) التباين( لحريةدرجات ا مجموع املربعات  مصدر التباين رقم الفقرة

01 

 0.117 2 0.233 بين املجموعات

0.377 0.699 
غير دالة 

 إحصائية 
 0.310 7 2.167 داخل املجموعات

  9 2.400 املجموع

02 

 0.450 2 0.900 بين املجموعات

0.573 0.588 
غير دالة 

 إحصائية
 0.786 7 5.500 جموعاتداخل امل

  9 6.400 املجموع

03 

 0.717 2 1.433 بين املجموعات

2.315 0.169 
غير دالة 

 إحصائية
 0.310 7 2.167 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

04 

 0.033 2 0.067 بين املجموعات

0.014 0.986 
غير دالة 

 إحصائية
 2.405 7 16.833 داخل املجموعات

  9 16.900 املجموع

05 

 0.050 2 0.100 بين املجموعات

0.058 0.944 
غير دالة 

 إحصائية
 0.857 7 6.000 داخل املجموعات

  9 6.100 املجموع

06 

 1.117 2 2.233 املجموعاتبين 

0.902 0.448 
غير دالة 

 إحصائية
 1.238 7 8.667 داخل املجموعات

  9 10.900 املجموع

 3.383 2 6.767 بين املجموعات 07

2.538 0.148 
غير دالة 

 إحصائية

 1.333 7 9.333 داخل املجموعات
  9 16.100 املجموع

 15الجدول 
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08 

 0.717 2 1.433 بين املجموعات

2.315 0.169 
غير دالة 

 إحصائية
 0.310 7 2.167 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

 0.200 2 0.400 اتبين املجموع 09

0.14 0.872 
غير دالة 

 إحصائية
 1.429 7 10.000 داخل املجموعات

  9 10.400 املجموع

10 

 0.717 2 1.433 بين املجموعات

2.315 0.169 
غير دالة 

 إحصائية
 0.310 7 2.167 داخل املجموعات

  9 3.600 املجموع

         

  

    K-1=3 - 1 =2  : اتدرجة الحرية بين املجموع

 N-K = 10 – 3 = 7   : درجة الحرية داخل املجموعات

  N – 1 = 10 – 1 = 9  : درجة الحرية للمجموع

 

( بين استجابة مفردات  α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال يتضح من الجدول بأنه "      

تدقيق املحاسبي باملؤسسة  لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي تعزي العينة حول أهمية التزام املدققين آلليات ال

(  ) أنظر  4.737( هي )  7.2" في كل الفقرات ، حيث أن قيمة " ف " الجدولية مع درجة حرية )   سنوات الخبرة  إلى 

في كل الفقرات  0.05أكبر من مستوى الداللة    Sig(  و هي أكبر من قيمة " ف "في كل الفقرات ، و قيمة  07امللحق 

ف دال احصائيا على أن  سنوات الخبرة ما عدا الفقرات ، مما يدل على صحة الفرضية العدمية " ال يوجد اختال 

 تؤثر على أهمية التزام املدققين بآليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي " 

 

 

 

 

 

 

 ( IBM SPSS 20برنامج ) من إعداد الطالبة باالعتماد على  :املصدر 
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 خالصة       

ناك أهمية اللتزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة لتفادي األخطاء و الخطر تم التحقق من أن ه     

( ،  IBM SPSS 20  الجبائي ، و ذلك من خالل ما تم استنتاجه من برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )

من " دائما " و " غالبا " كانت بنسبة سبة كبيرة حيث كل بحيث أن درجة األهمية نسبيا كانت في أعلى الدرجات و بن

و املتوسط الحسابي كان في أغلب الفقرات بقيمة كبيرة و بانحراف معياري   % 40و " أحيانا " كانت بنسبة  % 60

 أقل .

جة العلمية و و قد توصلنا في األخير إلى أن ال يوجد اختالف دال احصائيا على أنه كل من سنوات الخبرة  ، الدر      

ة املهنة يؤثرون على أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة لتفادي األخطاء و الخطر طبيع

 الجبائي .
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 الخاتمة                                                 
إشكالية الدراسة ملحاسبي كأداة لتفعيل الرقابة الجبائية ، و معالجة تناولنا ملوضوع التدقيق احاولنا من خالل 

، لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي التي تدور حول مدى أهمية 

عمول بقواعد و آليات و القوانين الجبائية املمجسدين من خالل ذلك تطرق ملبادئ و إجراءات التدقيق و ربطها 

حول موضوع ، و من خالل الدراسة امليدانية حاولنا الوقوف على رأي ممارس ي مهنة التدقيق و الجباية بها 

الدراسة ، بواسطة استبيان موزع على ممارس ي املهنة من ) خبراء محاسبين ، محافظي حسابات ، مدققين 

  : إلىفي قطاع األعمال  . و من خالل ذلك توصلنا جبائيين و أكاديميين ( 

I. . نتائج الدراسة 

  : يأهم نتائج التي توصلنا إليها من خالل الجانب النظري و الجانب التطبيقي ه

  : نتائج متعلقة بالجانب النظري  .1

الوجه املعاكس للنظام الجبائي التصريحي ، و هذا للحفاظ على أموال خزينة الرقابة الجبائية تمثل  −

 التهرب الضريبي . أشكالالدولة من خالل القضاء على مختلف 

التي يقوم بها املكلف للتهرب من دفع يقوم العون املدقق بالبحث عن األخطاء و االغفاالت و التالعبات  −

 الضريبة .

 القانونية التي يستعملها املكلفين للتملص من دفع الضريبة و إيجاد الحلول لها .كشف الثغرات  −

من خالله فحص املعلومات  جبائية و الذي يمكنأداة من أدوات الرقابة ال يعد التحقيق املحاسبي −

 د من صحة و نزاهة التصريحات الجبائية .كاملحاسبية للتأ

اكتشاف األخطاء و التالعبات على العون املدقق االطالع على جل املبادئ و الفروض املحاسبية من أجل  −

 التي يمكن أن تتضمنها املعلومات و الدفاتر املحاسبية الخاضعة للتحقيق .

في إتمام عملية أهمية اجراء التحقيق بعين املكان ملراقبة حركة املخزونات و املمتلكات املوجودة فعال ،  −

 املراقبة املحاسبية .

  : مليدانية (نتائج متعلقة بالجانب التطبيقي ) الدراسة ا .2

 . % 50إن أغلب املستجيبين كانوا حاملين لشهادة دكتورا بنسبة  −

 . % 60( العشر سنوات بنسبة  10ت خبرتهم تفوق ) أن أغلب املستجيبين كان −

آلليات التدقيق املحاسبي لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي كانت في أعلى أن أهمية التزام املدققين  −

االنعدام مع  % 40و " أحيانا " كانت بنسبة  % 60نسبة دائما " و " غالبا " كانت بالدرجات حيث درجتي " 

 ا و أبدا ( .النسبي لدرجات ) نادر 
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إن املتوسط الحسابي ألغلب الفقرات كانت قيمته كبيرة و بانحراف معياري أقل مما يدل على أهمية  −

 الخطر الجبائي .التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي لتفادي األخطاء و 

خطاء و الخطر أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي لتفادي األ املؤهل العلمي ال يأثر على  −

تحكم ممارس ي املهنة بالقوانين و املعايير التي تحكم مهنة التدقيق و الجباية عدم  ةالجبائي ، إال في حال

 على حد سواء .

ال تأثر على أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي لتفادي األخطاء و الخطر طبيعة املهنة  −

صحة القوائم املالية رغم احتوائها على رقم الحسابات على الجبائي ، إال في حالة مصادقة محافظ 

املحاسبة من حيث الشكل و املضمون بشكل صحيح و أعمال غير صحيح ، أو في حالت عدم فحص 

 للقانون من طرف املدقق الجبائي .مطابق 

الخطر  على أهمية التزام املدققين آلليات التدقيق املحاسبي لتفادي األخطاء وتؤثر سنوات الخبرة  −

كفاءة في أداء مهمته  و يصبح مع مرور السنوات في مزاولة املهنة يكتسب املدقق الخبرة و ، ألن الجبائي 

 القواعد التي تحكم املهنة .يلتزم أكثر باملبادئ و الفروض و 

II. . التوصيات 

  : و بعد إتمام هذه الدراسة نقترح بعض التوصيات من وجهة نظر الباحثة

و قدرتهم العلمية  متبرز كفاءتهر األعوان املدققين مبني على معايير موضوعية اختيايجب أن يكون  −

 والعملية في مجال الضرائب و املحاسبة .

 ديالت و املستجدات املتعلقة بالضرائب و املحاسبة على حد سواء .تكوين االعوان املدققين في كل التع −

و تحينها إلى جانب معايير لقوانين الجبائية على ممارس ي مهنة التدقيق أن يكونوا على دراية بجميع ا −

 املؤسسة التي تعتمد على تقريره في اتخاذ القرارات .يع مساعدة التدقيق ليستط

بشكل تعاقدي للنظر في تصريحاتها على املؤسسات الجزائرية االستعانة بمدقق جبائي مستقل ة خاص  −

 جنبيها الغرامات في حالة الرقابة .و تصحيح األخطاء ة االغفاالت أن وجدت و هذا لتالجبائية 

تابع ملصلحة الرقابة الداخلية و هذا ملساعدة املؤسسة للتدقيق الجبائي داخل املؤسسة  انشاء قسم −

 على القيام بالرقابة الجبائية الذاتية و بذلك مساعدة اإلدارة الجبائية .
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 ئمة املراجع قا                                                        

 الكتب  •

 . عمان  ,األردن   ,دار الجنان للنشر و التوزيع   ,التدقيق املحاسبي وفق املعايير الدولية    ,(  2015)  ,أحمد قايد نور الدين  −

 ، دار الجامعة ، اإلسكندرية ، مصر . املراجعة بين النظرية و التطبيق( ،  2006أمين السيد أحمد لطفي ، )  −

، دار املناهج للنشر و التوزيع  أصول تدقيق الحسابات و تطبيقاته على دوائر العمليات في املنشأة( ، 2017عه ، ) تامر مزيد رفا −

 ، عمان ، األردن .

دار وائل   ,دولية ) االطار النظري ( تدقيق الحسابات مدخل معاصر  وفق  ملعايير التدقيق ال ,(  2015)  ,رزق  أبو زيد الشحنة  −

 عمان . ,األردن  ,يع للنشر و التوز 

 ، الطبعة األولى ، دار الراية للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن . مراجعة الحسابات و التدقيق( ، 2009زاهره عاطف سواد ، )  −

اقبة الحسابات من النظرية إلى (،  2003محمد بوتين ، )  −  ، ديوان املطبوعات الجامعية  . التطبيقاملراجعة و مر

، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات ( ، 2009خالد راغب الخطيب،) محمد فضل مسعد و −

 التوزيع ، عمان ، األردن .

ية ، دار املريخ للنشر ، الرياض ، ، الطبعة العرب املراجعة بين النظرية و التطبيق( ،  1989وليم توماس و آمرسون هنكي  ، )  −

 ودية .اململكة العربية السع

 املجالت  •

الرقابة الجبائية في الجزائر بين هدفي مكافحة التهرب الجبائي و تنمية اإليرادات ( ،  2019خذيري صبرينة ، جنينة عمر ، )  −

كلية العلوم ،  ،مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية 2018 – 2011الجبائية  دراسة حالة الجزائر خالل الفتر 

 . 02، العدد  12، املجلد  الجزائر ،دية والتجارية واإلدارية في جامعة املسيلة االقتصا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104188 

، مجلة دراسات  الجبائية في الجزائر الحقيق املصوب في املحاسبة كآلية لتعزيز املراجعةرحماني أحمد و جبوري محمد ،  −

،  8( ، بليدة ، الجزائر ، املجلد  02جبائية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير جامعة علي لونيس ي ) جامعة بليدة 

 n/article/97898https://www.asjp.cerist.dz/e. 1العدد 

، مجلة  فاعلية التحقيق املحاسبي في الكشف عن ظاهرة التهرب الجبائي( ،  2015لكصاس ي إبراهيم و بوعزة عبد القادر ، )  −

 2، العدد  4قي للتكامل االقتصادي بجامعة أحمد دراية  أدرار ،الجزائر، املجلد التكامل االقتصادي ، املختبر الجزائري اإلفري

.،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78304 . 

،  قابة الجبائية للحد من التهرب الضريبيأثر التدقيق املحاسبي على فعالية الر ( ،  2018مجدوب خيرة و مصطفى طويطي ، )  −

 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85447.    05، العدد  03رقم  جامعة محمد بوضياف ، املسيلة ، الجزائر ، املجلد

، مجلة االمتياز  دور التحقيقات املحاسبة الجبائية في تدقيق تصريحات املكلفين( ، 2018محمد الهادي ضيف هللا و أخرون ،)  −

د و اإلدارة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  جامعة عمار ثليجي  ، االغواط ، الجزائر ، املجلد لبحوث االقتصا

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63931.3، العدد  2

الرقابة الجبائية بين حتمية الحفاظ على موارد الخزينة العمومية و ضرورة حماية حقوق (،  2018محمد قلي و فهيمة بلول ، )  −

ات القانونية و االقتصادية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بمركز جامعة تمنراست ، مجلة االجتهاد للدراس املكلفين بالضريبة

 content/uploads/2018/10/alijtihed-wptamanrasset.dz/-https://alijtihed.cu-. 6، العدد  7، الجزائر ، املجلد 

007.pdf-art-018-mag 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104188
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/97898
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78304
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85447
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63931
https://alijtihed.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2018/10/alijtihed-mag-018-art-007.pdf
https://alijtihed.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2018/10/alijtihed-mag-018-art-007.pdf
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مجلة اآلفاق للدراسات االقتصادية ، الجزائر ،  ، مسار التحقيق املحاسبي في إطار الرقابة الجبائيةمراد كراش ي و جمعة شرقي ،  −

 .  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25809،. 01، العدد  02املجلد 

 في ظل تبني النظام املحاسبي املاليفاعلية التدقيق املحاسبي ألغراض الضريبية (،  2016ولهي بوعالم و بن عثمان عائشة ، )  −

. 1، العدد  1،مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة ، جامعة محمد بوضياف ، املسيلة ، الجزائر ، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/84683 . 

 امللتقيات  •

، امللتقى العاملي الدولي حول األزمة املالية و  الرقابة الجبائية للحد من آثار األزمة نحو اطار مفتوح لتفعيل آلياتالم ، ولهي بوع −

االقتصادية الدولية و الحوكمة العاملية ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير جامعة فرحات عباس  ) سطيف ( 

و املتوسطة في الفضاء األورومغاربي ، جامعة فرحات عباس ، و االستثمار في املؤسسات الصغيرة  بالتعاون مع مخبر الشراكة

 . 2009أكتوبر  21 – 20سطيف ، الجزائر ، أيام 

 االطروحات  •

كلية  ( ،  مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر اكاديمي ، 2016)  بويش سميرة ، −

 العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة مستغانم ، الجزائر .

رة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ، مذك مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية(،  2016خوصة العربي ، )  −

علوم التسيير ، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم  ماستر في علوم املالية و املحاسبة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و

 ، الجزائر .

طلبات نيل شهادة ، مذكرة مقدمة ملت مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية( ،  2011لياس قالب ذبيح ،)  −

 ة ، الجزائر .املاجستير ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر ، بسكر 

 القوانين  •

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-،   20، ص  42( ، املادة  2020، )  قانون اإلجراءات الجبائية −

fiscaux-50/codes-12-14-24-03-smartslider3/2014  . 

،الجريدة الرسمية  2008تضمن قانون املالية التكميلي لسنة ، ي 2008يوليو  24املوافق ل  1429رجب  21املؤرخ في  02-08األمر  −

 . 2008يوليو  27املوافق ل  1429رجب  24، الصادرة في  42رقم 

عد التقييم و املحاسبة و محتوى الكشوف املالية و عرضها يحدد قوا،  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب  23قرار مؤرخ في  −

 .  2009مارس  25املوافق ل  1430ربيع األول  28الصادرة في  19، الجريدة الرسمية رقم  رهاو كذا مدونة الحسابات و قواعد سي

ى الكشوف املالية و عرضها يحدد قواعد التقييم و املحاسبة و محتو ،  2008يوليو  26املوافق ل  1429رجب  23قرار مؤرخ في  −

 . 2009مارس  25املوافق ل  1430ربيع األول  28الصادرة في  19، الجريدة الرسمية رقم  و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها

 ، 1992املتضمن ل قانون املالية لسنة  1991ديسمبر  16املوافق ل  1412جمادى الثانية  09املؤرخ في  25 – 91القانون رقم  −

 . 23، املادة  1991ديسمبر  18املوافق ل  1412جمادى الثانية  11الصادرة في  65ريدة الرسمية رقم الج

 الرسائل اإلدارية  •

،  التحقيق املصوب وسيلة رقابة فعالة للكشف عن املخالفات(،  2013النشرة الشهرية للمديرية العامة للضرائب ، )  −

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lettres_dgi/LDGI%2070.pdf . 

− Direction Générale des Impôts , circulaire vérification ponctuelle , 

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/circulaires/circulaire%20verification%20ponctuelle.pdf

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25809
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/84683
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lettres_dgi/LDGI%2070.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/circulaires/circulaire%20verification%20ponctuelle.pdf
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Summary : 

            يعد التدقيق املحاسبي أحد وسائل الرقابة الجبائية التي تتبعها اإلدارة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي      

و التأكد من صدق التصريحات املكتتبة من طرف املكلفين . و تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية التزام 

لتفادي األخطاء و الخطر الجبائي ، مستخدمين املنهج الوصفي املدققين بآليات التدقيق املحاسبي باملؤسسة 

(  10بحيث قمنا بإعداد استبيان الكتروني مكون من ) التحليلي لجميع البيانات و املعلومات املرتبطة باإلشكالية .

 فقرات خاصة بموضوع الدراسة ، و تألف مجتمع الدراسة من خبراء محاسبين ، محافظي الحسابات ، املدققين

، و تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم  نالجبائيين و األكاديميي

  ( . IBM SPSS 20االجتماعية ) 

  : الكلمات املفتاحية

 التدقيق ألغراض جبائية  . -الرقابة الجبائية   -التدقيق املحاسبي  

 

 

     The accounting auditing is one of the means of fiscal contrôle followed by the tax administration 

in the fight against tax evasion and verify the veracity of statements written by the taxpayers . the 

purpose of this study is to identify  the Importance of the auditors adherence to the institution 

accounting audit mechanisms in order to avoid errors and tax risks  , using the descriptive and 

analytical approach to collect data and information related to the problematic . so that ze prepared 

an electronic questionnaire consist of (10 ) paragraphs related to the subject of the study , and the 

study population consisted of accountants experts , governor of accounts , tax auditors and 

academics , and the statistical treatment of the data was done by the statistical package for social 

sciences program ( IBM SPSS 20 ) . 

Key words : 

 accounting audit  -  fiscal control  -  audit of tax  purposes . 
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