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  مقدمة

  
  
  
  



 : مقدمة
 

 أ 
 

ادر اإلرادات        د مص ا اح ك كونھ ة و ذل ة المالی ن أدوات السیاس ریبة أداة م ر الض تعتب

ا ذلك دورھ ة و ك تھا المالی ي  رسم سیاس ة ف ا الدول د علیھ ي تعتم ة الت ى  العام ال یقتصر عل

یة  ة و السیاس ادیة و االجتماعی داف االقتص مل األھ دافھا لتش عت أھ ل اتس الي ب دف الم الھ

 .كتحقیق التوازن االقتصادي و االجتماعي و تعجیل عملیة التنمیة

عف و       ذا ض ري و ك ائي  الجزائ ام الجن ود النظ ي تس وائب الت لبیات و الش را للس و نظ

ى فقدان الوعي  الضریبي وزیا ر الحاجة ال دة نسب ظاھرة التھرب و الغش الضریبي  تظھ

ة و  ائل القانونی ل الوس ع ك ة ووض ة  الجبائی ري للمنظوم ریع الجزائ ف  التش رورة تكثی ض

ة  ي التنمی أثیر االیجابي ف ي الت ا یساھم ف ام بم التنظیمیة الالزمة من اجل استرجاع الحق الع

  .االقتصادیة 

ذه و في ھذا اإلطار اقرب التشریعا ت  الجبائیة بمختلف ھیاكلھا والیاتھا كوسیلة للحد من ھ

رادات ) التھرب الضریبي ( الظاھر و ذلك بغیة زیادة الحصیلة الضریبیة و كذلك زیادة اإلی

ث نجد ان  ھ حی ف من حدت ل التخفی ى األق ة و مكافحة التھرب الضریبي او عل البائیة للدول

ة   ة الجبائی ین بالضریبة التدقیق احد اھم وسائل الرقاب ى مستوى محاسبة المكلف ة عل المعمق

ف  ي یمكن ان یستعملھا المكل د من التجاوزات الت دف التأك من حث الشكل و المضمون بھ

  .سواء بقصد او بدون قصد و تعزیز األمن الجبائي

ة       ة الجبائی م الرقاب ي دع دقیق ف اول  دور الت ذي یتن وع ال ذا الموض ة ھ رة معالج ان فك

ة زون  یكتسي اھمی ین یتمی وان المثقف الل اع ن خ ارس م ذي یم ائي ال ام الجب ي النظ ة ف بالغ

دة  ل ع الحیات و بالمقاب دة ص نحھم ع ع م ریبي م ال الض ي المج ة ف ة العالی اءة المھنی بالكف

ور  ذا العرض الموجز تتبل ین و من خالل ھ ر ضمانات ممنوحة للمكلف ي تعتب التزامات الت

  :غتھا كما یلي معالم إشكالیة بحثنا التي یمكن صیا

  ماھو دور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقابة الجبائیة ؟

  :وحتى نتمكن من اإلحاطة بجوانب الموضوع ارتأینا الى طرح األسئلة الفرعیة التالیة 



 : مقدمة
 

 ب 
 

  ھل تساھم فعالیة التدقیق في دعم الرقابة الجبائیة ؟

  الجبائیة ؟ھل یساھم المدقق و المؤھالت التي یمتلكھا في دعم الرقابة 

  :فرضیات البحث 

  :مبررات اختیار الموضوع 

  .عالقة الموضوع بالتخصص الدراسي

  .الرغبة الذاتیة في البحث في الموضوع

  .اعتبار الضرائب احد اھم الموارد المالیة للدولة في تنمیة نفقاتھا

رب الضریب د من التھ ن خالل الح ة م ة الجبائی م الرقاب ي دع دقیق ف ة الت ع الھمی ي  و التطل

  .استرجاع األموال المخلص منھا لصالح الخزینة العمومیة

  :أھمیة البحث 

وطني بشكل عام و       تمكن اھمیة البحث في المكانة التي تحتلھا الضریبة في االقتصاد ال

رز  ن اب ریبي م ش الض اھرة الغ اقم ظ د تف ا نج اص كم كل خ ة بش ة  العمومی ل الخزین تموی

ي ة ف ي تواجھ الدول ات الت فة  العقب ة بص ة الجبائی ان الرقاب ھ ف ذھا و علی رسم سیاستھا و نفی

ردع  اھرة ل ذه الظ ن ھ ف م د التخفی ى الح دة ال عى جاھ ة تس فة خاص دقیق بص ة  و الت عام

 .المكلفین المدلسین

 

 

 

  



 : مقدمة
 

 ج 
 

  :أھداف البحث 

ف        مح بكش ة تس ة الجبائی راءات الرقاب ت إج ا اذا كان ان م ى تبی ة ال ذه الدراس دف ھ تھ

الي تضمن النقص في  التصریح و افعال الغش المرتكبة من طرف المكلفین بالضریبة و بالت

لیم  دیر الس ى التق ى حد سواء و التواصل ال حقوق المكلفین بالضریبة و ادارة الضرائب عل

  للضریبة

  :إطار البحث 

  2020/2021تم انجاز ھذا البحث خالل السنة الجامعیة : اإلطار الزمني 

وعي    ار الموض اھیمي : اإلط ار ألمف ة و اإلط ة الجبائی ى الرقاب ث عل ذا البح ي ھ ا ف ركزن

التنظیمي و القانوني كما تطرقنا أیضا الى التدقیق و المؤھالت التوفر في المدقق و العوامل 

  .المساھمة للتدقیق في دعم الرقابة الجبائیة 

  :المنھج المتبع 

نھج  لمعالجة اإلشكالیة المطروحة و اختبار صحة الفرضیات     ى الم دنا عل المصاغة اعتم

نھج دراسة  من خالل  ذا  الم د ھ ث یعتم الوصفي  و التحلیلي و اعتباره المنھج مناسب حی

ادا المتحصل  ائي اعتم ة  الخطر الجب ة الجبائی ق ر الرقاب ي تعی تقدیم  الجوانب المختلفة  الت

  .علیھا من المصادر المختلفة و الكتب و الرسائل و األطروحات

  :البحث صعوبات 

ات    ن المؤسس ر م ض الكثی ا و رف د كورون داعیات كوفی بب ت التربص بس ام ب عوبة القی ص

  التعاون معنا 

  .لماذا صرامة اإلجراءات الوقائیة 

  .قلة المراجع الخاصة بالموضوع 



 : مقدمة
 

 د 
 

  .التدقیق في تفضیل الرقابة الجبائیة 

ى ثالث فصول فصلین للنظري و فص         ل حول الدراسات ولقد تم تقسیم الدراسة ال

دقیق  السابقة مفتتحة بمقدمة ومختتة بخاتمة حیث الفصل  األول خصص لألسس النظریة للت

ي  م التطرق ف ھ ث ھ و اھداف اییره اھمیت واع مع ا و ان دقیق من خالل مفھومھ ة الت ة بماھی بدای

المبحث الثاني الى اساسیات الضریبة من خالل مفھومھا قواعدھا خصائصھا و األھداف اما 

ھ تحصیل  ام الضریبي و كیفیت واع الضرائب و تطور النظ ى ان ا ال ث فتطرقن المبحث الثال

  .الضرائب

ا           ث تناولن اما الفصل الثاني فعرجنا فیھ التدقیق و قدرتھ على دعم الرقابة الجبائیة حی

ة  ام الرقاب باب قی ا أس الل مفھومھ ن خ ة م ة الجبائی ام للرقاب ار الع ث األول اإلط ي المبح ف

ا  اني فتطرقن ا المبحث الث ة ام ة الجبائی ادئ الرقاب الجبائیة و الوسائل و التقنیات المتبعة و مب

ي الى  ة و الصعوبات الت داف الرقاب ة من خالل أشكال أھ ة الجبائی االطار التنظیمي للرقاب

ة من خالل  ة الجبائی دعم الرقاب ة ل دقیق كآلی ى الت ث ال ي المبحث الثال ا ف م تطرقن ا ث تواجھھ

  التدقیق في دعم الرقابة الجبائیة و الرقابة الجبائیة الیة لتحسین جودة التصریحات الجبائیة 
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  :  ول مقدمة الفصل األ

ات         ي مجال العالق ذا التطور ف زمن ك ر ال إن التطور الكبیر الذي شھدتھ المؤسسة عب

راف  دة أط ع ع ل م ة تتعام ل المؤسس ابكھا جع ة و تش اق   التجاری ع نط ادیة و توس االقتص

ي تمحورت  ة الت ا التنظیمی مختلفة مما اوجب على المؤسسة تبیین وظیفة جدیدة داخل ھیكلھ

  .حول التدقیق 

ك من اجل تحسین اإلطار        اھیم ذل ات و المف ى بعض عمومی ا تعرف عل ولذلك حاولن

ا من المبحث األول  العام للموضوع الكلي و تناول جوانبھ المختلفة في ثالث مباحث انطالق

ا یضمن المبحث  الذي یشمل ماھیة التدقیق وھي خطوة ضروریة و البد من المرور بھا كم

ى  اییره إل دقیق ومع واع الت د أن اني ق ث الث ا المبح ھ أم دقیق وأھداف ة الت ث أھمی ب الثال المطل

د  وم الضریبة وقواع ب مفھ تطرقنا إلى أساسیات الضریبیة الذي بدوره یتضمن ثالث مطال

وخصائص الضریبة و أھدافھ في حین المبحث الثالث الذي تضمن أنواع الضرائبي وتطور 

واع الضرائب و كیفی ث تطور النظام الضریبي الذي یحتوي أن ب الثال ى الطل ة تحصیلھا إل

  .النظام الضریبي في التشریع الجزائري 
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  :تمھید 

ات         اختالف لھیئ ذا ب دقیق وھ ھ الت ا تعریف رق إلیھ م التط ي ت ب الت ددت الجوان د تع لق

ى ھدف  ا تصب إل اھیم إال أنھ األطراف الصادرة عنھا رغم االختالف الشكلي بین ھذه المف

  .واحد 

  .ماھیة التدقیق : المبحث األول 

  .مفھوم التدقیق : المطلب األول 

تندات و        ات و المس ة و البیان ة الداخلی ة الرقاب ص أنظم ابات فح دقیق الحس د بالت یقص

الحسابات و الدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقیق فحص انتقادیا منظما ، یقصد الخروج 

ة برأي في محاید عن مدى داللة القوائ ي نھای ذلك المشروع ف الي ل م المالیة عن الوضع الم

  .1الفترة زمنیة معلومة و مدى تصویرھا لنتائج أعمالھ من ربح أو خسارة عن تلك الفترة 

التدقیق و بصورة رئیسیة فحص المعلومات أو البیانات المالیة من قبل شخص مستقل        

ا  دفھا أو حجمھ ض النظر عن ھ ة بع د ألي مؤسس رف و محای د ع انوني ، وق كلھا الق أو ش

ة  ة المتعلق ى األدل ل الحصول عل ة ألج راءات منظم دقیق إج ر    الت بیین األم اد المحاس اتح

ة  د درج ا بصورة موضوعیة ، لتحدی القرارات األرصدة االقتصادیة و األحداث و تقییمھ ب

  . 2العالقة بین ھذه القرارات ومقیاس معین وإیصال النتائج إلى المستفیدین

التدقیق یعتبر فحص البیانات المالیة من قبل شخص مستقل و محاید ألي مؤسسة بغض      

النظر عن حجمھا و ھدفھا و شكلھا القانوني وقد عرف اتحاد المحاسبیین األمر      التدقیق 

ا  بأنھ إجراءات منظمة ألجل على األدلة المتعلقة باألرصدة االقتصادیة و األحداث و تقییمھ

                                                             
بن حليمة سليمة ، عموميات حول التدقيق احملاسيب ، مذكرة ماسرت ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم   1

  .07، ص 2012-2011التسيري ، جامعة مستغامن ، اجلزائر ، 
  .20، الطبعة الثالثة ، ص2006هادي التميمي ، مدخل إىل التدقيق ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا    2
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و ورة موض ى بص ائج إل ال النت ین إلیص اس مع ع مقی ا م ة بینھم ة العالق د درج عیة لتحدی

  .1المستفیدین 

كما عرف التدقیق بأنھ فحص للدفاتر و السجالت و المستندات لتمكن المدقق من التحقق      

  .  2بان المیزانیة العمومیة تمثل بصورة عادلة و صحیحة للمركز المالي للمؤسسة

  .التدقیق و معاییره  أنواع: المطلب الثاني 

   أنواع التدقیق :الفرع االول  

  .التدقیق من حیث النطاق : أوال 

رأي :  التدقیق الكامل .1 ى ال وھنا یقوم المدقق بفحص القیود و المستندات بقصد التوصل إل

الفني المحاید حولھ صحة القوائم المالیة ككل وقد كان ھذا أنوع دقیقا كامال تفصیلیا أي یقوم 

ق  ا  المتف تندات و غیرھ ة و المس جالت المختلف ود و الس ص القی وم  100 %بفح ك ی ، وذل

ى  ذا إل ول ھ دد ، و تح ة لع ا قلیل م و عملیاتھ غیرة الحج اباتھا ص دفق حس اریع ت ت المش كان

ذي حدث  ة اإلحصائیة نتیجة التطور ال التدقیق الكامل اختیاري ألي قائم على أسلوب العین

م  في األعمال و ما حاجب ذلك في ث ل رة و الشركات المساھمة بحی نشوء الصناعات الكبی

بعد من المعقول أن یقوم المدقق بتدقیق جمیع المعلومات و كافة السجالت ة المستندات و قد 

 .ساعد ھذا االتجاه إلى زیادة اإلطار بأنظمة الرقابة الداخلیة ووضع األنظمة الدقیقة لھا 

ا زھنا یقتصر عمل المد:  التدقیق الجزئي  .2 ود دون غیرھ ات و البن ى بعض العملی قق عل

یم  رأي ف ة ال یمكن الخروج ب ذه الحال ي ھ ت أوجود الخزائن وف ة وق كأن یعھد تدقیق النقدی

حول القوائم المالیة كل و إنما یقتصر المدقق على ما حدد لھ من مواضیع و من المرغوب 

د ى فیھ ھنا أن یحصل المدقق على عقد كتابي بوضع نطاق عملیة الت ھ حت ھ إلی ل ل قیق الموك

ة  د من أی ذلك یحمي نفسھ بواسطة العق دقیق و ب ي الخصم بالت ال ینسب إھمال أو تقصیر ف

 . مسؤولیات كھذه 
                                                             

  .7 -6، ص 2005امحد حلمي مجعة ، املخل إىل التدقيق احلديث ، دار صفاء للنشر و التوزيع األردن ، الطبعة الثانية ،   1
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  :التدقیق من حیث التوقیت : ثانیا 
د تكون السجالت و : التدقیق النھائي  .1 ة للمنشأة بع یقصد بھ التدقیق في نھایة السمة المالی

ذا  از ھ ة للمنشأة و یمت وائم المالی داد الق م إع ھ ، وث د أغلق ود السنویة ق القیود المحاسبیة و قی

ي أرصدة  ر ف دفاتر و تغی ي ال النوع من التدقیق بعدم حدوث أي تعدیل في البیانات المثبتة ف

الحسابات ویطلق على ھذا النوع من التدقیق ، تدقیق المیزانیة العمومیة وھو یالءم المنشآت 

 : الصغیرة و المتوسطة الحجم و یعاب على ھذا التدقیق ما یلي 

   ة ش حال اء أو الغ ن األخط جالت م دفاتر و الس د بال م یوج د ت ا ق اف م ي اكتش ل ف الفش

 .وقوعھا 

 لیة في المواعید المجددة قانونیا قد یؤدي تأخر تقدم القوائم الما. 

  1قد یؤدي إلى التضحیة بالدقة الالزمة لتحقیق سرعة االنجاز.  

ث : التدقیق المستمر  .2 وھنا یقوم المدقق بتدقیق الحسابات و المستندات بصیغة مسرة بحی

ة  ي نھای وم ف م یق دققھا ، ث یقوم بزیارات متعددة للمنشأة موضوع التدقیق طوال الفترة التي ت

دقیق  ي ت وع یصلح ف ذا الن ة ومن الواضح أن ھ ة و المیزانی دقیق الحسابات الختامی العام بت

ذا  از ھ از ویمت ائي و المجت دقیق النھ ة الت دقیقھا عن طریق ث یصعب ت المنشات الختامیة حی

 :النوع بالخصائص 

  وجود وقت كاف لدى المدقق مما یمكنھ التعرف على المنشأة بصورة أفضل. 

  الغش و الخطأ في وقت وجیز سرعة اكتشاف. 

  إنضام العمل بمكتب المدقق. 

  تقلیل فرص التالعب بالدفاتر. 

  انجاز األعمال في أوقاتھا دون إھمال أو تأخر. 

  :ولكن بالرغم من ھذه المزایا یعاب على التدقیق كالتالي 

  د جالت بع تندات و الس ي المس ود ف ام أو قی ق أرق ر أو حت أة تعس وظفي المنش ال م احتم

 .تدقیقھا 
                                                             

  .31-30ص ص  -2012األردن  –ر وائل للنشر دا –الطبعة األوىل  –التدقيق و الرقابة يف البنوك  – خالد أمني عبد اهللا  1
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  احتمال اللھو المدقق عن إتمام بعض األمور التي تركھا مفتوحة في آخر لھ. 

 1احتمال نشوء صالت للتعارف و صداقة بین المدقق و موظفي المشروع . 

 :التدقیق من حیث الھیئة  .3
یقوم بھذا التدقیق ھیئة داخلیة أو مدقیقین تابعین للمنشأة و ذلك من : التدقیق الداخلي  )1

ة أجل حم ة ممكن ة و إنتاجی ة إداری ر كفای ق أكب داف اإلدارة لمحق ق األھ ة المنشأة و لتحقی ای

 .للمشروع 

ارجي  )2 دقیق الخ ات : الت ر أن البیان ى تقری ي إل ارجي بشكل أساس دقیق الخ دف الت یھ

المالي یمثل الوضع الحقیقي ألعمال المنشأة أو المؤسسة خالل الفترة المالیة     في البیانات 

 .ن وجود التدقیق التخلي ال یفني بأي حال من األحوال من وجود المدقق الداخلي المالي فإ

ویتضح بأن من التفرقة السابقة بین التدقیق الخارجي و التدقیق الداخلي أن ھناك أوجھ تشابھ 

  : یمكن حصرھا 

  ي یمكن كل منھما یمثل نظام محاسبي فعال یھدف إلى توفیر المعلومات الضروریة و الت

 .فیھا و االعتماد علیھا في إعداد التقاریر مالیة نافعة  الثقة

  اء و دوث األخط ل ح ع أو تقلی ة لمن ة الداخلی ال للرقاب ام فع ود نظ ب وج ا یتطل ل منھم ك

 .2التالعب من حیث الغش 

  .التدقیق من حیث االلتزام : رابعا 
د نص :  التدقیق اإللزامي .1 ھ و ق ام ب ى وجوب القی انون عل ھو ذلك التدقیق الذي نص الق

م  ي رق دقیق حسابات الشركات  1997لسنة ) 22( قانون الشركات األردن ى وجوب ت عل

 .فأصبح إلزامیا 

ى وجوب :  التدقیق االختیاري .2 انونین عل رام ق ھ أصحاب المنشأة دون إب ك بطلب وھو ذل

 .للمشروعات الفردیة و الشركات األشخاص القیام بھ وتلك في الحال بالنسبة 

 
                                                             

  .10، ص 2006دار اجلامعة -احلسابات  مدخل للتدقيق –أمحد حلمي مجعة  1
  
  .33- 32-31: ص  صص  -مرجع سبق ذكره- خالد أمني عبد اهللا  2
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  :التدقیق من حیث الشمولیة : خامسا 
دفاتر :  التدقیق العادي .1 ة بالسجالت و ال وھو ما سبق اآلثار من انھ فحص البیانات المثبت

ري  داء ال الي و إب ز الم ال و المرك التأكد من صحة القوائم المالیة ومدى داللھا لنتیجة األعم

 .محاید حول ذلك المدقق الفني ال

ین  .2 ائق : الفحص لغرض مع دف البحث عن الحق دقیق بھ وع الت وع من الن ذا الن یكزن ھ

ات  ابات و البیان ون الحس د تك ص ، وق تھدفھا فح ددة یس ائج مح ى نت ول إل ة و الوص المعین

ز  د حول المرك رأي محای دف الخروج ب ا بھ دقیقا عادی دقیقھا ت د سبق ت دقیق ق موضوع الت

ائج  الي و نت دف الم جالت بھ ین فحص الس ى الفحص لغرض مع ة عل ال ومن األمثل األعم

 .1اكتشاف غش ما 

  .مخطط أنواع التدقیق                              
  أنواع التدقیق 

  
  

ة    ث الجھ ن حی دقیق     م دان الت ث می ن حی دقق     م ن حیث ھدف الم انوني    م زام الق من زاویة اإلل

  التي تقوم بالتدقیق  

                  

ي                                                 دقیق داخل اعي           ت دقیق اجتم الي                ت دقیق م ت

  خارجي تدقیق

  اإللزامي          االختیاري       تدقیق عملیات          ت بیئي                                                  

ة                                                                    رة القانونی تراتیجي                    الخب اس

  انوني                                         تعاقدي       ق

  الجودة                                                                                                           

 الجبائیة                                                                                              

  تدقیق اإلعالم اآللي                                                           

  .من إعداد الطالبة استنادا على ما سبق : المصدر      
                                                             

  .31-30: ص -2012ر وائل للنشر األردن الطبعة األوىل دا –بة يف البنوك التدقيق  و الرقا –خالد أمني عبد اهللا   1
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I.   معاییر التدقیق :الفرع الثاني 
ت : معاییر عامة  ي ألقی اییر الت انونیین مجموعة من المع أصدر العھد األمر للمحاسبیین الق

ي و  ت المرجع األساسي لكل من مزاول ا أصبحت و مازال دقیق لدرجة أنھ ة الت ودا لمھن قی

  .معاییر  3تشمل 

ذاتي أو وھي مجموعة من المعاییر تتعل) : الشخصیة ( المعاییر العامة : أوال  التكوین ال ق ب

  .الشخصي لمن سیزاولون مھنة التدقیق و من ھنا أطلق علیھا البعض معایر الشخصیة 

 : التأھیل العلمي و العملي لمدقق الحسابات: معیار األول  .1

ب حصولھ  ة مناسبة بجان ى المؤھالت علمی دقق حامال عل ار أن یكون الم یتطلب ھذا المعی

  .في ممارسة المھنة حتى یستطیع انجاز الموكل إلیھ بكفاءة  على قدر كافي الترتیب العملیة

 : استقالل المدقق : معیار الثاني  .2
  :یجب على المدقق أن یكون مستقال استقالال تاما في جمیع مراحل التدقیق بحیث یكون 

 .االستقالل في إعداد برنامج التدقیق دون تدخل اإلدارة  -

 .ضغوط أو ندخل االستقالل في مجال الفحص دون تعرض ري  -

 .االستقالل في مجال إعداد التقاریر  -

 .االستقالل المادي أي وجود مصالح مادیة للمدقق في المنشأة  -

 .االستقالل الذاتي أو الذھني  -

  . بذل الغایة المعینة المعقولة: المعیار الثالث 

د  ى یبع دقیق حت ل الت ع مراح ي جمی ة ف ة المعقول ة المعین ذل الغی دقق ب ى الم ھ یجب عل نفس

  .مساءلة قد یتعارض لھا أذا قصر في ذلك 

  بذل قصارى جھده خالل مرحلة التخطیط لعملیة التدقیق. 

  بذل الغایة المعینة المعقولة خالل الفحص الالزمة لعملیة التدقیق. 

  بذل الغایة المعینة المعقولة مرحلة التقریر أي إبداء الرأي بعد تقییم األدلة. 

II.  مجموعة من المعاییر المتعلقة بإجراء تنفیذ عملیة التدقیق :معیار العمل المیداني. 
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وفر : التخطیط اإلشراف : 1معیار  دقیق ی ة الت د لمھن یفترض أن یكون التخطیط       العائ

  .تنظیما صحیحا في مكتب المدقق و بین موظفیھ وذلك ضمان حسن سیر العمل 

  : الضبط الداخلي یجب على المدقق ما یلي : 2معیار 

 .اسة النظام المطبق و تقییمھ در -

 . 1تقدیر كفایة نظام الضبط الداخلي فتطلب معرفة اإلجراءات -

ق : أدلة وقرائن اإلثبات  .3 ة عن طری دة بالثق ات جدی ى عناصر اإلثب وھنا یجب التوصل إل

ات  رائن اإلثب المعاینة و المالحظة والتقربات و المصادقات و غیرھا ، بحیث تنقسم أدلة و ق

 .داخلیة وخارجیة إلى فئتین 

  ة ة الداخلی ر الشحن : من الناحی د و أوام اتر الحسابات الشیكات و المستندات القی  –دف

 .بطاقات العمل 

  ة ة الخارجی اتج أو :من الناحی فتشمل كل من المصادقات من العمالء و الموردین و ن

 .المالحظة ة االستفسارات التي تجري خارج المشروع تحت التدقیق

III. ھي مجموعة من المعاییر المتعلقة بإعداد لتقریر النھائي :روضع التقرب. 

د :ثبات تطبیق المبادئ المحاسبة علیھا  )1 ادئ ق یجب أن تبین التقریر ما إذا كانت ھذه المب

 .طبقت في الفترة الحالیة المعمول عنھا للحساب بنفس طریقة الفترة السابقة 

ا  )2 ین: المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھ ت  یجب أن یب ا إذا كان ادئ م ذه المب ر ھ التقری

 .القوائم المالیة قد أعدت للمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا و مقبولة قبوال عاما 

ات : كفایة المعلومات  )3 ي البیان ة ف ات المقدم وھنا على المدقق أن یتأكد من أمانة المعلوم

ل ال ى تحلی ا إل ؤدي إدخالھ د ی ر المالیة و یفصح عن كل واقعة حوصریة  ق ث تعتب ارئ حی ق

ن  ة م وائم المالی ذه الق ھ ھ ا تمكن ا عم را كافی رة تعبی ة معب القوائم المالی واردة ب ات ال البیان

 .معلومات مالیة ما لم یذكر في التقریر ما یفید خالف ذلك 

 

                                                             
 -2019جامعة مستغامن السنة  –مذكرة ماسرت  –البنك  تطبيقات التدقيق احملاسيب قي –مصايل حكيمة  –فليح فضيلة   1

2020.  
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  :و اھدافھ أھمیة التدقیق : المطلب الثالث 
  الفرع االول أھمیة التدقیق

د        تتمثل أھمیة التدقیق عل اعتبارھا وسیلة تخدم مجموعة متعددة من الجھات التي تعتم

رارات أو رسن السیاسات  ي ظل اتخاذ الق أة ف ات المحاسبیة للمنش ى البیان را عل ا كبی إتمام

دة أو مستقلة ھن  ك محای ل تل المستقبلیة و خاصة إذا ما تم اعتماد البیانات المحاسبیة من قب

  : المشروع مما یدعم الثقة فیھا من قبل الجھات التي تتمثل فیما یلي إدارة 

 :إدارة المشروع  .1
ق       یعتمد المشروع على البیانات المحاسبیة التي تخدم الرقابة و التخطیط للمستقبل لتحقی

ات  ى البیان ادا أساسا عل أھداف المنشأة بكفاءة عالیة المتعلقة بالتخطیط حیث أنھا تعتمد اعتم

محاسبیة الصحیحة لرسم الخطط و السیاسات بشكل محكم و دقیق و لیس ھناك من ضمان ال

  .لصحة و دقة البیانات المحاسبیة إال عن طریق فحصھا من قبل ھیئة فنیة محایدة 

حیث تعتمد اعتمادا مطلقا على البیانات الواردة في :  البنوك و الجھات المائحة للقروض .2

ى وصفھا القوائم المالیة و على لرأي  ك المنشأة عل درة نل المدقق الخارجي حول قدرة و مق

 .االئتمانیة سداد وتغطیة قروضھا الممنوحة من قبل تلك الجھات المانحة لھا 

ال و المستثمرون .3 ن :  رجال األعم ھ م ا تحوی دة و م ة المعتم القوائم المالی اد ب ازداد اعتم

برنامج الخطوط االقتصادیة ، حیث  بیانات محاسبیة في تحلیھا و تقدیر الدخل القومي ورسم

د ممكن  ى عائ م أعل ق لھ ي تحقی تعتمد الدقة في تقدیراتھم و كفاءة برامجھم واستثماراتھم وف

 .تحقیقھ 

ة .4 ات المالی ي :  النفق دة ف ة المعتم وائم المالی ي الق بیة ف ات المحاس ى البیان د عل ث تعتم حی

ة لألجور و  ة العام م السیاس ع اإلدارة لرس ق أفضل مفاوضاتھم م ة و لتحقی وق العمالی الحق

 .المزایا العمالیة

ة .5 ات الحكومی ا :  الجھ دة منھ راض عدی ي أغ ة ف ة المدقق وائم المالی ى الق د عل ث تعتم حی

 .یخص الرقابة وفرض الضرائب و الرسوم و تقدیر الدعم لبعض الصناعات 
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اح االقتص:  أھداف التدقیق .6 ال و االتف دولي بعد التطور الذي حصل في بیئة األعم ادي ال

دیم  وإثر العولمة على اقتصادیات الدولة وقد تغیرت النظرة للتدقیق مما تطلب من المدقق تق

ن  ا م ش وغیرھ اء و الغ اف األخط ن اكتش ة م ر أھمی ورات األكث ع التط ى م دمات تتماش خ

تالءم و تحاكي  ي ت داف العصریة الت دقیق من اجل األھ األھداف التقلیدیة ، لیقوم بعملیة الت

 1.دم التكنولوجي في نسبة األعمال المفتوحة التق

  .أساسیات الضریبة : المبحث الثاني 
رات         تعتبر الضرائب من أقدم و أھم مصادر اإلیرادات العامة ، حیث شكلت خالل فت

ا  یس راجع ر ل ذا ألم ة وھ ة المالی ال و الدراسات العلمی ي األعم ة العنصر األساسي ف طویل

ر اإلیرادات العامة فقط ، ولكن األھمیة الدور الذي تؤدیھ في سبیل لكونھا إحدى ابرز مصاد

ة  ة و اقتصادیة متعلق ھ من إشكاالت تقنی تحقیق أھداف السیاسة المالیة من جھة ، ولما تحدث

  . 2بفرضھا أو أثارھا من جھة أخرى

  .مفھوم الضریبة : المطلب األول 
ا       دد التعریف را لتع ریعي ونظ ف تش اب تعری ي غی ة و ف اء المالی ا علم ي أعطاھ ت الت

ا  ى أنھ ا عل إن الضریبة ھي األداء : " المفكرون االقتصادیون للضریبة ، یمكن أن نعرفھ

ة  ل  Gastonالمالي اإلجباري الذي یدفعھ الملزم بھا بصفة نھائی دون مقاب ا و ب د عرفھ ولق

  ,3"لتدقیق وتغطیة النفقات العمومیة 

دراتھم التساھمیة و مساھمة نقدی" وتعرف كذلك بأنھا  ا حسب ق ین بھ ى المكلف ة تفرض عل

التي تقوم عن طریق السلطة ، بتحویل األموال المحصلة و بشكل نھائي و دون مقابل محدد 

  .4"، نحو تحقیق األھداف المحددة من طرف السلطة العمومیة 

                                                             
  .23ص  -2012األردن  –دار وائل للنشر  –الطبعة األوىل  –التدقيق و الرقابة يف البنوك  –خالد أمني عبد اهللا   1
  .09ص ، 2008عة ، دار هومة اجلزائر حممد عباس حمرزي ، اقتصاديات اجلباية و الضرائب ، الطبعة الراب  2
 2016 -2015خوصة العريب ، مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ، مذكرة ماسرت ، جامعة مستغامن ، اجلزائر ،   3

  .02ص 
  .13حممد عباس حمرزي ،نفس املرجع السابق ،ص   4
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ة بفرضھ و تح صیلھ كما تعرف الضریبة على أنھا مبلغ من النقود یقوم أحد أشخاص العام

ة  ات العام جبرا وفقا لقواعد تشریعیة مقررة وبصفة نھائیة لغرض أساسي وھي تغطیة النفق

  .1"إلى جانب األھداف االقتصادیة و االجتماعیة األخرى دون أن یكون دفع نظیر مقابل 

  

الي  ى :" أما عن أحدث تعریف الضریبة مضمونة كالت را إل رد جب دفعھا الف ة ی فریضة مالی

اء الدولة أو إحد الیف و األعب ى الھیئات العامة المحلیة ، بصورة نھائیة مساھمة منھ في التك

  .2"العامة ، دون أن یعود علیھ نفع خاص مقابل دفع الضریبة 

  .قواعد و خصائص الضریبة : المطلب الثاني 
  .قواعد الضریبة : الفرع األول 

ھ " آدم سمیث : ھي قواعد تعود إلى االقتصادي       م " في كتاب روة األم ذه " ث ز ھ و ترتك

  3:القواعد غالبا على أربعة قواعد ، ویمكن تلخیصھا فیما یلي 

ات : قاعدة العدالة و المساواة في المقدرة   )1 ي النفق ة أن یساھموا ف على مواطني كل دول

ة الحكومیة حسب قدراتھم التكلفیة بمعنى  تناسبا مع دخل الذین یتمتعون بھ تحت حمایة الدول

ون  راد و تك ع األف ى جمی الي للضریبة عل بء الم وزع الع ب أن ی دة یج ذه القاع ا لھ ، ووفق

 .مساھمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخلھ 

دفعھا ، : قاعدة الیقین و الوضوح  )2 رد ی ل ف یجب أن تكون الضریبة أو جزء منھا یلزم ك

انون أ، تكون یقی نیة و لیست عشوائیة ، كون الضریبة إلزامیة نحددھا السلطات المركزیة لق

یحدد فیھ معالم الضریبة من حیث نسیتھا ووعائھا و مواعید تحصیلھا و اإلعفاءات الخاصة 

 .بھا 

ي التحصیل  )3 ة ف نمط : قاعدة المالئم رة وحسب ال ي الفت یجب أن تحصل كل ضریبة ف

 .ئمة للمكلفین بالضریبة و بالكیفیة األكثر تیسیرا لھ الذي یمكن أم نراه األكثر مال

                                                             
  03خوصة العريب ،نفس املرجع السابق ، ص    1
  .14، ص  حممد عباس حمرزي ،نفس املرجع السابق  2

  .05خوصة العريب ، نفس املرجع السابق ، ص   3
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ا : قاعدة االقتصاد في النفقات  )4 ین م رق ب ة ھو أن یكون الف المقصود في النفقات الجبائی

ذا  غ ممكن ، وھ ل مبل ي أق ة ف یدفعھ المكلفون من ضرائب وما یدخل منھا إلى الخزینة العام

ا و تقل نفقات تحصیلھا ولذلك تسعى إدارة األمر یتطلب فرض الضرائب التي تكثر إیراداتھ

ي  ى التوسع ف ة إل ل لكي ال تضطر الدول الضرائب باختیار أسلوب الجبایة و التحصیل األق

  .فرض الضرائب 

  . خصائص الضریبة: الفرع الثاني 

ي     د و استخالص الخصائص الت انطالقا من مجمل التعریف السابقة للضریبة یمكن تحدی

  :1لتالي تتمیز بھا وھي كا

  الي ین أو م اع ع ریبة اقتط ت : الض راد و إذا كان وال األف ن أم ریبة م ع الض ث تقط حی

 .الضریبة افرض في صورة نقدیة فإنھا لم تكن كذلك في النظم االقتصادیة القدیمة 

  ة ذین : الضریبة اإلجباری ین ال ى من المكلف ا تفرض و تجن ة ألنھ ر الضریبة إجباری تعتب

ع یعتبرون من األعمال ا اق م ة دون اتف لسیادة التي تتمتع با الدولة و یترتب على أفراد الدول

 .الممول بوضع النظام القانوني للضریبة 

  ة فة نھائی دفع بص ة : ضریبة ت وه للخزین ا دفع تیراد م تطیعون اس ولین ال یس و أن المم ھ

 .العامة للضرائب 

  یحصل على مقابل عن أي أن الممول یدفع الضریبة دون أن : لیس الضریبة مقابل معین

 .نفع معین خاص بھ 

  ع : الغرض من الضریبة تحقیق نفع عام ل نف ة مقاب ت الضریبة ال تفرضھا الدول إذا كان

ة  رادات العام ا حصیلة اإلی خاص لدافعھا ، فإنھا تلتزم باستخدام حصیلة الضرائب وعموم

 .لتحقیق منفعة ھامة 

 

 

                                                             
  .03خوصة العريب ، نفس املرجع السابق ، ص   1
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  .أھداف الضریبة : المطلب الثالث 
ة ،       داف معین ق أھ ة تحق ق أغراض معین راد من أجل تحقی ى األف تفرض الضریبة عل

ى  ة باإلضافة إل رادات العام بأنتي في مقدمتھا الھدف التمویلي ـ باعتبارھا مصدرا عاما لإلی

داف بتطور  ذه األھ د تطورت ھ ة وق ة ، السیاسیة ، االقتصادیة و االجتماعی األھداف المالی

  1.دور الدولة 

 ات : ھدف الماليال دة إمكانی وھو الھدف األصلي و الثابت للضریبة ، إذ رغم وجود ع

ر ضخمي ، خاصة  لتمویل اإلنفاق العام ، فإن اللجوء إلى الضریبة یتمیز بكونھ إجراء  غی

داخیل  م الم یص حج دخل لتقل ى ال إذا ما تم اعتماد أنماط معینة من الضرائب كالضریبة عل

ب المتاحة لإلنفاق الخاص أ بح الطل ى ك ي تعمل عل ب ( و الضریبة عل االستھالك الت الطل

، ومن بین المزایا التي یوفرھا التمویل الضریبي قدرة الدولة ) مصدر من مصادر التضخم 

على اإلخضاع الضریبي غیر المحدود خالف اإلصدار النقدي أو اللجوء إلى االكتتاب العام 

. 

  تحقیق االستقرار عبر الدورة االقتصادیة عن تستخدم الضرائب ل: األھداف االقتصادیة

دى  رائیة ل وة الش اص  الق ادي و امتص اش االقتص اء االنكم رائب أثن یض الض ق تخف طری

اء  ق إعف األفراد في حالة التضخم أو كأداة لتشجیع بعض أنواع النشاط االقتصادي عن طری

واد  اء الم ام النشاط من الضریبة أو تخفیضھا على نتیجة النشاط أو إعف ة للقی ة الالزم األولی

ة  ي حال ا ف بھذا النشاط ، كما قد تحقق الضریبة إلى تشجیع شكل من أشكال االستغالل ، كم

 .تشجیع اندماج المشروعات بإعفائھا من الضریبة أو تخفیض الضریبة علیھا 

  ي : األھداف السیاسیة ا ف وى المسیطرة اجتماعی أداة للق دخل ك ي ال تستخدم الضریبة ف

أداة من أدوات السیاسة مواجھة ا ا أن الضریبة تستخدم ك لطبقات االجتماعیة األخرى ، كم

الخارجیة ، كما في حالة استخدام الرسوم الجمركیة لتسھیل التجارة مع بعض الدول أو للحد 

 .منھا تحقیق ألغراض سیاسیة 

                                                             
  .30حممد عباس حمرزي ، نفس املرجع السابق ، ص   1
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  ة ف : األھداف االجتماعی ل تخفی ة مث داف اجتماعی ق أھ تخدام الضریبة لتحقی یمكن اس

العبء الضریبي على ذوي األعباء الكبیرة ، أو إعفاء بعض الھیئات التي تقوم عنھا أضرار 

 1.اجتماعیة كالمشروبات الكحولیة 

  .أنواع الضرائب : المطلب األول
ت     د اختلف ا وق ث أھمیتھ اوت من حی دة تتف واع عدی ت الحالي أن ي الوق تضم الضرائب ف

  .واقعة المنشأة وكذلك المصدر و السعر وجھات النظر في تصنیفھا وأیضا من حیث 

ین الضرائب المباشرة و :  من حیث معیار العبء الضریبي: أوال  ز ب وفقا لھذا المعیار تمی

  .الضرائب غیر المباشرة 

رة  .1 رائب المباش ى : الض ا إل ل عبئھ تطیع نق رة و ال یس ف مباش ا المكل ي یتحملھ ي الت وھ

ال  أي ح ر ب خص أخ ثال : ش دخل-: فم ریبة ال بة  ض ال بالنس و الح ا ھ خاص كم ى األش عل

 ) IRG(للضریبة على الدخل 

 ) .IBS( الضریبة على أرباح الشركات -

  مزایا وعیوب الضرائب المباشرة: 
  :من مزایا -
  ر : ثبات حصیلتھا إذ تفرض على عناصر تتمتع بالثبات النسبي ، ولیست سریعة التغی

 .ثابتة أیضا من ھنا تكون حصیلة الضرائب المفروضة علیھا 

  ك  باإلمكان زیادة: مرونتھا حصیلة ھذا النوع من الضرائب كلما اقتضت الحاجة و ذل

 .یرفع سعر الضریبة 
  الي : قلة تكالیف جبایتھا حیث أنھا یفرض على عناصر طاھرة یسھل حصرھا و بالت

 .لیست بحاجة إلى وقت وجھد كبیرین للوصول إلیھا 

 

                                                             
بغداد قريشي بومجعة ، مسامهة املوارد اجلبائية يف متويل ميزانية البلدية ، مذكرة ما سرت ، كلية االقتصادية و التجارية وعلوم   1

  .59التسيري ، جامعة مستغامن ، ص 
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  ق و ظروف  :إشعار المواطنین بواجبھم ا یتف دفع بم إذ یتحدد شرط دفعھا و مواعید ال

  . 1الممول

 :عیوبھا  -
  حصیلتھا تتأخر في الوصول إلى خزینة الدولة الن تقدیر الوعاء الضریبي یتأخر. 

  ثقل عبئھا على المكلف ألنھ یشعر بھا نتیجة لوضوحھا. 

  عدم المالئمة للمكلف یدفع المكلف مبالغ كبیرة في نھایة السمة المالیة مما ینتج عناه. 

  لھا آثار عكسیة على العمل و اإلخاء مثل ضرائب الدخل. 

 :الضرائب غیر المباشرة  .2
تعتبر الضریبة غیر مباشرة ، إذا كان المكل القانوني بإمكانھ أن ینقل عینھا إلى شخص آخر  

الضریبة الضرائب الجمركیة تعد ضرائب غیر مباشرة ، الن المستورد یدفع : ومن أمثلتھا 

ثم ینقل عبئھا إلى المستھلك األخیر ، یرفع ثمن السلعة أو الخدمة بمقدار الضریبة ، ویختلف 

ك  ر مباشرة ھي تل ائي ، فالضرائب غی ا النھ دفع الضریبة عن من یتحمل عبئھ من یقوم ب

المتضمنة على األسعار الن دافعھا ال یشعر بھا ، بحیث نجد العبء الضریبي فیھا ینتقل من 

  .كلفین بھا قانونیا إلى المستھلك األخیر الم

 :مزایا وعیوب الضرائب المباشرة  -
  ة و ي من وراء السلعة أو الخدم ا تختف ك ألنھ سھولة دفع الممول لھذه الضرائب ، وذل

 .بالتالي فال یحاول التھرب منھا 

  من مزایاھا أیضا مرونة حصیلتھا ھذه الضرائب یمكنھا أن تعكس االنتعاش االقتصادي

 .وما یضمن الخزانة العامة أو تستفید من ھذا االنتعاش  ،

  ال یتناسب مع المقدرة التكلیفیة للممول بل نتیجة إلى التناسب العكسي. 

  الضرائب غیر المباشرة األكثر حصیلة ھي تلك التي تفرض على السلع الضروریة أي

 1.ھا غیر عادلة السلع التي تستوعب الجزء األكبر من الدخول المنخفضة بمعنى ذلك أن

                                                             
معهد العلوم بوسبعني فريدة ، تقنيات الرقابة اجلبائية و فعاليتها يف حماربة الغش و التهرب الضرييب ، مذكرة ليسانس ،   1

  .12، ص 2012االقتصادية ، التجارية وعلوم التسيري ، البويرة ، 
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  .معیار الوعاء الضریبي أو من حیث المادة الخاضعة للضریبة : ثانیا 

 : الضرائب على األشخاص )1

یقصد بالضرائب على األشخاص أن یكون اإلنسان ذاتھ ھو محل الضریبة أو وعاء لضریبة 

  .على األشخاص بحكم وجودھم في إقلیم الدولة بغض النظر عن امتالكھم للثروة 

ر  )2 وال الض ى األم ى :  ائب عل یس عل خص و ل ھ الش ا یمتلك اس م ى أس رض عل وتف

ھ  ا یملك ا ، أي م مال أو كالھم ال أو رأس ك دخ د یمتل ر ق ذا األخی ھ وھ د ذات ي ح خص ف الش

 .الشخص 

  . فنجد نوعین من الضرائب: من حیث المصدر : ثالثا 

ا تجاریو ، صناعیة ، :  نظام الضریبة الوحیدة  )1 بحیث جد كل األنشطة مھما كان نوعھ

 .تخضع إلى ضریبة وحیدة كالضریبة على الدخل اإلجمالي ...فالحیة 

ھذا النظام یعتمد على تخصیص لكل نشاط ضریبة خاصة بھ ، :  نظام الضریبة المتعدد )2

 2.لذلك نجد كمختلفة و متعددة باختالف و تعدد النشاط 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
  .14بوسبعني فريدة ، تقنيات الرقابة اجلبائية و فعاليتها يف حماربة الغش و التهرب الضرييب ، نفس املرجع السابق ، ص    1
-17ص  و التهرب الضرييب ، نفس املرجع السابق ، صبوسبعني فريدة ، تقنيات الرقابة اجلبائية و فعاليتها يف حماربة الغش   2

18.  
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  أنواع الضرائب                                       

  
  من حیث العبء     من حیث المادة الخاضعة للضریبة      من حیث المصدر   

  
  

  

  نظام   الضرائب             الضرائب     الضرائب    الضرائب           نظام       

  الضریبة            الضریبة           المباشرة        غیر            على                       على       

  المباشرة          األشخاص               األموال           الوحیدة           المتعددة                 

  

  .استنادا على الطلبة مما ذكره سبقھ : المصدر 

  . كیفیة تحصیل الضرائب: المطلب الثاني 

ة التحصیل      ار طریق ث تخت ة لتحصیل الضرائب بحی ع إدارة الضرائب طرق مختلف تتب

د  ي تحدی ة ف ات و المالئم ي النفق ا كل من االقتصاد ف ق فیھ ي تحق المناسبة لكل ضریبة  الت

  :مواعید أدائھا و یتم تحصیل الضریبة بعدة طرق منھا 

دار الضریبة :  شرالتورید المبا .1 ر إدارة الممول بمق ن الضریبة تخب د دی تم تحدی دما ی عن

ى  ة الضریبة إل د قیم ا بتوری ي یجب إتباعھ دفع و اإلجراءات الت اد ال ھ و میع المستحقة علی

دة  ة واح الجھة المختصة في المواعید المذكورة ، ویتبین من ھذا التورید المباشر قد یتم دفع

 .قسیط الضریبة محدد بنص قانوني أو على أقساط بحیث یكون ت

ة :  األقساط المقدمة .2 دیر قیم ھ من تق ا یمكن رة م وفقا لھذه الطریقة یكون الممول من الخب

ي شكل  غ ف د المبل ھ بتوری ا یجعل ة مم ة تقریبی ام بطریق الضریبة المستحقة علیھ في نھایة الع

ي نھا ریبیة ف ولى اإلدارة الض م تت ریبة ث اب الض ت حس ة تح اط مقدم اذ أقس ام اتخ ة الع ی

 .إجراءات الرد و تحدید دین الضریبة ثم یقوم بعملیة التسویة 
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ا سھال - ل أداءھ من مزایا ھذه الطریقة أنھا تخفف من واقع الضرائب على المتسول و یجع

ا یتناسب مع  دار السنة مم ى م ومیسورا وتضمن أیضا الخزینة العامة إیرادات مستمرة عل

  .احتیاطات الدولة لألموال 

حسب ھذه الطریقة یلزم القانون جھة معینة أو شخصا معینا بتحصیل :  الحجز من المنبع .3

ة بسھولة و سرعة التحصیل ،  الضریبة و توریدھا الى الخزینة العامة و تتمیز ھذه الطریق

استحالة التھرب من الضریبة ، كما أن الممول ال یشعر ، بوقع الضریبة وفي غالب األحیان 

 1.یجھل مقدارھا 

  . تطور النظام الضریبي في التشریع الجزائري: المطلب الثالث 

م التركي مرورا      ة الحك داء من مرحل عرف النظام الجبائي الجزائري ، عدة مراحل ابت

ن  ھدتھ م ا ش تقالل وم د االس ا بع ى م را إل الجزائر ، وأخی یة ب تعماریة الفرنس الفترة االس ب

  .إصالحات إلى غایة التسعینات 

  .النظام الحقیقي : ول الفرع األ
بة     ي بالنس ام الحقیق ة النظ الي بطریق دخل اإلجم ع ال ریبة م ع للض ربح الخاض د ال لتحدی

نویا  ري س ار جزائ ون دین ون ملی الھم ثالث م أعم ون رق ذین یك خاص ال ( األش

  ) .دج 30.000.000

ھذا النظام و المكلف بالضریبة الخاضع للنظام الحقیقي الذي یمسك محاسبة موثقة و في     

یصرح المكلف بنفسھ شھریا أرقام أعمالھ إلى إدارة الضرائب عن ربحھ باعتباره أن یمسك 

ل  ذا قب افیة وھ اح الص ریح خاص باإلرب داع تص ة و إی بة كامل نة 01محاس ل س ن ك اي م م

  .بالنسبة لإلرباح المحققة في السنة الفارطة 

 تخضع لجدول التصاعدي ویخضع  الضریبة على الدخل اإلجمالي بالنسبة للنظام الحقیقي

 .لمجال تطبیق النظام الحقیقي 

  األشخاص المعنویون الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات مھما كان رقم أعمالھم. 

                                                             
  .25بوسبعني فريدة ، تقنيات الرقابة اجلبائية و فعاليتها يف حماربة الغش و التهرب الضرييب ، نفس املرجع السابق ، ص   1
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  ة و اح التجاری اص باإلرب الي الخ دخل اإلجم ى ال ریبة عل عون للض خاص الخاض األش

 .ري الصناعیة الذین یفوق رقم أعمالھم ثالثة ملیون دینار جزائ

  تجار الجملة و أصحاب االمتیازات. 

  .التصریح المراقب : الفرع الثاني 
ھ       ون فی ا یبین ریحا خاص نة تص ل س ن ك رة م ن الح حاب المھ ام أص ذا النظ ع لھ یخض

  .الصافي و تدعیمھ بكل وثائق اإلثبات الالزمة 

  ا یجب على المكلفین بالضریبة الخاضعة لنظام التصریح المراقب آن یمسكوا سجال یومی

وم دون  ا بی ھ یوم دوا فی دائرتھم وان یقی ة ل رائب التابع یة الض ل مفتش ن قب ا م ا وموقع مرقم

 .بیاض و ال شطب إیراداتھم ونفقاتھم المھنیة بالتفصیل 

   اء أو ویجب علیھم أیضا أن یمسكوا مدعمة بوثائق اإلثبات المطابقة تتضمن تاریخ االقتن

ة و اإلثبات و سعر تكلفة العناصر الم غ االستھالكیات المحقق تھم ومبل خصصة لممارسة مھن

 .احتمال سعر التنازل عن ھذه العناصر و تاریخھ 

   ة ى غای ات إل ائق اإلثب ل وث جالت و ك وا بالس ریبة أن یحتفظ ین بالض ى المكلف ب عل یج

 .انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فیھا قید اإلیرادات و النفقات 

  .نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة :  الفرع الثالث

حیث تغیر النظام الجزافي  2007ھو نظام ضریبي جدید تم البدء بالعمل بھ ابتداءا من سنة 

ي وتعرض الضریبة  وحل محلھ نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة ، تحل محل النظام الجزاف

  .شاط المھني على الدخل اإلجمالي و الرسم على القیمة المضافة و الرسم على الن

  الھم خالل م أعم د رق ذین ال یزی دة األشخاص ال ة الوحی ویخضع لنظام الضریبة الجزافی

ال ) د ج 10.000.000( السنة عن عشرة ملیون دینار جزائري  م األعم ذا یحدد رق ، وھ

ى  ة و استطاع عل ات معمق على نموذج تحدده اإلدارة لسنتین متتالیتین وھذا بناءا على تحری

 .ضریبة المكلف بال
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  ع ویخضع للنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة المكلفین الذین تتمثل تجارتھم الرئیسیة في بی

رى  طة األخ ون ألنش ذلك الممارس یاء وك ائع و األش دمات ( البض ة الخ ة ) تأدی ابقة لفئ الس

ات  دة ، عملی ة الوحی ام الضریبة الجزافی ن نظ ة ، و تستثني م اح الصناعیة و التجاری األرب

ع دیر و  البی ات التص ذا عملی دون وك وكالء المعتم ا ال وم بھ ي یق ع الت ات البی ة و عملی بالجمل

 .موزعو محطات الوقود 

  النظام المبسط : الفرع الرابع 
ون  2010ھو نظام ضریبي تم استحداثھ في قانون المالیة       وم المكلف ذا النظام یق وفي ھ

ة الضرائب و بالضریبة بتقدیم تصریحاتھم كل ثالثة أشھر عن طر ذا لكاف ق التصریح وھ ی

  ,الرسوم المتعلقة بالثالثي 

  ون وم المكلف و المكلفون الخاضعون للنظام المبسط ملزمون بمسك محاسبة مبسطة و یق

 .ماي من كل سنة الموالیة لسنة النشاط 01بإیداع تصریحاتھم قبل 

 م و المكلفون بالضریبة الخاضعون لنظام المبسط ھم عكس الخاضعون للنظ ام الحقیقي فھ

ذا  ة وھ انون المالی غیر ملزمون بمصادقة محاسبتھم من قبل محافظ الحسابات وھذا حسب ق

ا 2011حسب قانون المالیة لسنة  الي فیھ دخل اإلجم ربح % 2010 للضریبة على ال من ال

ین  ا ب الھم م م أعم راوح رق ذین یت ون ال ط المكلف ام المبس ع للنظ ریبة و یخض ع للض الخاض

ون  رة ملی ري عش ار جزائ ري ) دج 10.000.000( دین ار جزائ ون دین ون ملی ( ، وثالث

  1) .دج30.000.00

  

  

   

  

  

                                                             
  .33-29، ص ص 2013/2014خليفة أسعيد ، الرقابة اجلبائية ، مذكرة ما سرت ، جامعة حممد خيضر بسكرة ،   1
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  :خالصة الفصل األول 
ة        ر أھمی ان أن ینك د ك ھ ال یمكن ألي بل ذا الفصل ، فإن ي ھ ھ ف من خالل ما تطرقنا إلی

ل  م تتحص ورد مھ ا م د ، كونھ ة داخل أي بل وازن ة التنمی ق الت ي تحقی ا ف الضریبة ودورھ

  .بواسطتھا الدولة على إیراداتھا 

ام تح      ة أم ا یقف عقب ل م داف لذا نجد الدولة تسعى دائما إلى مكافحة ك ة لألھ ق الجبای قی

ا  ي تواجھھ المرسومة ، من أھم ھذه العوائق ھي ظاھرة الغش التي تعتبر كأحد التحدیات الت

ة بشتى  الدولة في تطبیقھا ساستھا االقتصادیة بسبب تحایل المكلف على أداء واجباتھ الجبائی

  .الطرق ، وھذا ما یؤثر سلبا على المنظومة الجبائیة 

      

  

 

  
                                        

 



 

 

 
 
  
  

  :الثانيالفصل 
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  :تمهيد 

تعود الرقابة اجلبائية إحدى األدوات الفعالة ملصاحل الضرائب اليت منحها القانون للتأكد من صدق التصرحيات و 

معاينة األخطاء ، وذلك ألمهيتها البالغة يف عملية اختاذ القرار و حتليل الوضعية اجلبائية للمكلفني و كشف خمتلف 

ة خمتلف حاالت الغش و التهرب الضرييب حيث يهدف إىل مدى امتثال االحنرافات و املخاطر الضريبة إىل مكافح

  .املؤسسات للقوانني و األنظمة الضريبية و تقييم املخاطر و دراسة      إىل احلسابات و البيانات املالية 
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  .اإلطار المفاهيمي للرقابة الجبائية : المبحث األول 

تعترب الرقابة من أهم الضوابط لكل تصرف يتعدى أثره للغري نتيجة لتجاوز املسئول لسلطته أو جتاوز احملكوم    
حلقوقه ، فأي نظام مايل أو إداري ال تتوفر فيه الرقابة الفعالة و املنظمة يعترب نظاما ناقصا ، و ال ختتلف الرقابة يف 

النظام اجلبائي تعد من بني الوسائل الفعالة و املستعملة للكشف عن  هذين النظامني عنها يف النظام اجلبائي ففي
  .مواطن التهرب الضرييب 

  .ماهية الرقابة الجبائية : المطلب األول 

ا يف جمملها تسعى إىل مفهوم واحد وهو فحص ومراقبة التصرحيات       هناك عدن تعاريف للرقابة اجلبائية إال أ
  .اليت يقدمها املكلفون بالضريبة و كذا التأكد من صحتها 

ا :  أوال املقدمة من جمموعة من العمليات غايتها تتمثل يف مراقبة التصرحيات اجلبائية :" تعرف الرقابة اجلبائية بأ
  ".طرف املكلفني بالضريبة و مقارنتها باحملاسبة 

ا : ثانيا  السلطة املخولة لإلدارة اجلبائية مبراقبة التصرحيات و الوثائق املستعملة :" كما يعرفها البعض األخر على أ
ف املكلفني حق أو إتاوة من اكتشاف النقائص و تصحيح األخطاء املرتكبة من طر , لتجديد كل ضريبة أو رسم أ

  1" .بالضريبة و كذا فحص احملاسبة مهما كانت الدعامة املستعملة حلفظ الوثائق 

ا : ثالثا  األداة القانونية اليت تعني السلطة املختصة على الوقوف على األخطاء :" تعرف الرقابة اجلبائية كذلك بأ
 Claudeفان رقابتها حسب االقتصادي  و تقوميها ، و مبا أن اإلدارة اجلبائية إحدى هذه السلطات املختصة

Laurent  م و تصحيح األخطاء متثل الوسيلة اليت متكنها من التحقق بان املكلفني ملتزمني يف أداء واجبا
  "  .املالحظة

هي فحص لتصرحيات وكل السجالت ووثائق و مستندات املكلفني بالضريبة :" و ميكن كذلك تعريفها : رابعا 
أكانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية ـ وذلك يقصد التأكد من صحة املعلومات اليت حتويلها اخلاضعني هلا سواء 

م اجلبائية    1".ملفا
                                                             

، 2015بائية ، مذكرة ما سرت ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، ناصر بوحجام حممد ، دور التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجل  1
  .03ص
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ا عبارة عن فحص و مراقبة التصرحيات اليت يقدمها املكلفني  مما سبق ميكن حتديد مفهوم الرقابة اجلبائية على أ
ا جمموعة ا ا اإلدارة اجلبائية قصد التحقق من بالضريبة و كذا التأكد من صحتها ، أو أ لعمليات اليت تقوم 

صحة و مصداقية و تقييمها بصورة موضوعية لغرض اكتشاف العمليات التدليسية اليت تساعد على التملص و 
  2".التهرب من دفع الضربة ، وحتديد الوعاء الضرييب احلقيقي للمكلفني و حتصيلها لفائدة اخلزينة العمومية 

  .أسباب قيام الرقابة الجبائية ووسائل تقنيات الرقابة الجبائي: اني المطلب الث

من أجل القيام بعملية الرقابة اجلبائية تعتمد مديرية الضرائب على جمموعة من الوسائل احملددة من قبل      
املشروع اجلبائي ، واليت تساعد املدقق اجلبائي و تسهل عليه الفحص و التحقيق ، كما فرض القانون التجاري 

نح إليهم من اجل محايتهم من التجاوز احملتمل على املكلفني بعض االلتزامات و يف املقابل نص على ضمانات مت
  .لإلدارة اجلبائية 

  .أسباب قيام الرقابة الجبائية :الفرع األول 

 .ات الجبائية الجبائية كوسيلة لمتابعة التصريح الرقابة .1
ض تعد الرقابة اجلبائية وسيلة هامة ملتابعة النظام التصرحيي ، الن املكلف هو من حيدد بنفسه أسس فر      

ا اإلدارة اجلبائية ، وهن طريق الرقابة اجلبائية يتم التأكد من صحة هذه التصرحيات املكتبية و  الضريبة و يصرح 
  .ضمان مصداقيتها وصحتها ، منا تسمح أيضا بتجسيد مبدأ العدالة الضريبية 

 :الرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة التهرب الضريبي  .2
بعض املكلفني بالضريبة اىل التهرب أو ختفيض العبء الضرييب بشىت الطرق و نظرا ألسباب متعددة يلجأ      

األساليب الشرعية لذلك فان عمليات مكافحة هذه املمارسات التدليسية يعترب من أولويات اإلدارة اجلبائية و 
صناف اليت متتلك سلطان و صالحيات واسعة متارسها وذلك عن طرق تقنيات خمتلفة و متعددة على خمتلف أ

                                                                                                                                                                                              
  .07خوصة العريب ، نفس املرجع السابق ، ص   1
  .04ناصر حجام حممد ، نفس املراجع السابق ، ص   2
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ا تشكل ضمان  املكلفني و اليت من بينها الرقابة اجلبائية اليت تعد األداة الضرورية ملكافحة التهرب الضرييب أل
  1.لتحقيق مصاحل اخلزينة العمومية 

  . وسائل وتقنيات الرقابة الجبائية: الفرع الثاني 
التصرفات اليت ميارسها أعوان الرقابة من خالل حتتاج اإلدارة اجلبائية إىل جمموعة من الوسائل القانونية حتمي     

م لذا املشرع اجلزائري عد حقوق وصالحيات اإلدارة اجلبائية أثناء أدائها ملهمتها الرقابية و املتمثلة يف  تأدية واجبا
 :  
 : حق الرقابة  .1

يعترب من أهم صالحيات املمنوحة لإلدارة اجلبائية للتأكد من صدق املعلومات املقدمة ضمن تصرحيات     
املكتبية من قبل املكلفني ، فهو ميثل جمموع العمليات املنجزة من قبل األعوان املراقبني ملراقبة تلك التصرحيات 

  .زاهتها املقدمة بعناصر و معطيات خارجية بغية التحقق من صحتها و ن
ا تشكل      وخيضع حق الرقابة لقواعد صارمة ومنظمة معروفة من قبل األعوان احملققني وكذا املكلفني أل

ضمانات بالنسبة هلم وعدم احرتام هذه القواعد يؤدي إىل إلغاء هذه الرقابة و كذا التقوميات الضريبية املوافقة هلا ، 
  :ية يف حق الرقابة جمد ومن أهم ما جاء به قانون اإلجراءات اجلبائ

  تراقب اإلدارة اجلبائية التصرحيات و املستندات املستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم. 
  متارس حق الرقابة على املؤسسات اإلدارة و اهليئات العمومية اليت تدفع أجورا أو أتعابا. 
  اسة الوثائق احملاسبية يراقب املفتش التصرحيات و يطلب التوضيحات و التربيرات كتابيا مع در. 
 :حق المعاينة  .2

من أجل ممارسة حقها يف الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية ، ميكن لإلدارة اجلبائية أن     
ترخص لألعوان الذين هلم على األقل رتبة مفتش و مؤهلني قانونيا ، القيام بإجراءات املعاينة يف كل احملالت قصد  

ا أن تربر التصرفات البحث و ا حلصول وحجز كل املستندات و الوثائق و الدعائم أو العناصر املادية اليت من شأ
  2.اهلادفة إىل التملص من الوعاء و املراقبة ودفع الضريبة 
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كما ال جيوز الرتخيص  حبق إجراء املعاينة إال بأمر من رئيس احملكمة املختصة إقليميا أو قاض يفوضه هذا    
  .، جيب أن يكون طلب الرتخيص املقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول اإلدارة اجلبائية املؤهل  األخري

 :حق إجراء االطالع  .3
وهو وسيلة قانونية منحها املشرع اجلبائي ألعوان اإلدارة اجلبائية ، فبواسطته ميكنهم االطالع على خمتلف      

صدد عملية الرقابة بغية احلصول على أكرب قدر ممكن من الوثائق و املستندات اخلاصة باملكلف الذي هو ب
املعلومات الكافية ألداء املهمة على أكمل وجه كما ميكننا القول أن حق  االطالع هو أداة تدخل يف كل إجراء 

  .  رقايب ،إما إلمتام املعلومات املوجودة حبوزة اإلدارة أو التأكد من صحة املعلومات املستخلصة من دراسة امللفات
 :حق اجراء التحقيق  .4

ويقصد به إجراء التحقيق من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية بالتدخل بشكل مفاجئ يف املؤسسات اليت تقوم     
  :بعمليات خاضعة للرسم على القيمة املضافة و قد أتاح املشرع هذا احلق من خالل النص التايل 

  املضافة ، بتقدمي كل املربرات الالزمة لتحديد رقم يلزم كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة
أعماله سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية أو فروعها أو وكالئها  إىل أعوان الضرائب املعنيني باألمر وكذا إىل 

اعوان املصاحل املالية األخرى للمعنيني ، بالنسبة لكل فئة من اخلاضعني للضريبة ، ومن اجل ذلك حيق هلم 
خالل ساعات النشاط من الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة الثامنة مساءا ، إىل احملالت ذلك الدخول 

 1.االستعمال املهين ووسائل نقل البضائع وكذا محولتها 
  .مبادئ الرقابة اجلبائية : املطلب الثاين 

  .بادئ أساسية فعالة يف امليدان مهما متيزت الرقابة اجلبائية بصرامة و الردع تبقى يف أمس احلاجة إىل إرساء م     
  : ميكن تصنيفها إىل ما يلي 

يؤدي غموض النظم اجلبائي و تعقد نصوصه إىل تشجيع الغش الضرييب :  إقامة نظام جبائي محكم: أوال 
وعليه فإن تعديل النظام اجلبائي و حتسني جهازه اإلداري يعد من املبادئ العامة اليت تعمل على احلد من هذه 

دف إىل إرساء هيكل ضرييب حمكم يتماشى و حتقيق العدالة االجتما عية عن الظاهرة ، هلذا فمعظم التشريعات 
  :طريق التشريعات اجلبائية صياغة تتميز بالبساطة و االستقرار و املرونة ومن مث ال بد من 

 .تبسيط النظام اجلبائي  -
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 .عدالة النظام اجلبائي  -

ويتم ذلك من خالل تقدمي يد املساعدة للمكلفني :  إرساء الحس الجبائي لدى المكلف بالضريبة :ثانيا 
صرفهم مطويات إعالمية تتضمن بالضريبة و املؤسسات يف حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة ووضع حتت ت

وتغريات التشريع اجلبائي و شرح اإلجراءات اجلبائية كمواقيت التصريح و الدفع ، وكيفيات ملء ات دمستج
عات ، إضافة إىل الوثائق و املستندات الالزمة إلجراء التحقيق و ملناز عن و طرق اخمتلف الوثائق و أساليب الط

 :لي عناصرها فيما ي املراقبة و ذلك من خالل انتهاج مجلة من السياسات اإلعالمية و اليت نوجز أهم

 .إعالم املكلف بالضريبة  -
 1.حتسني العالقة بني املكلف بالضريبة و اإلدارة  -

إن التشريعات و اإلجراءات املتبعة لتحصيل املوارد العامة ال حتقق هلا فعالية :  دارة الجبائيةترقية اإل: ثالثا 
احلقيقية إن مل تكن اإلدارة التنفيذية و املتمثلة يف اإلدارة اجلبائية على مستوى مقبول من الكفاءة و الفعالية 

فعالية النظام اجلبائي و اليت تستلزم  و التنظيم ، لذلك يرجع أن مشكلة الغش و التهرب الضرييب إىل عدم
وجود هيكل إداري منظم وعصري بعيدا عن التخلف و اإلمهال ، كما ال بد من القيام بإصالحات و 
تعديالت لتحسني و ترقية اجلهاز اإلداري و لتحقيق ذلك على أحسن وجه وجب تزويد اإلدارة بكل 

  2.الوسائل املادية و البشرية 
  

  .اإلطار التنظيمي للرقابة اجلبائية  :المبحث الثاني 
عتمد تنفيذ خمتلف اإلجراءات املتعلقة بعملية الرقابة اجلبائية على جمموعة من األجهزة و اهلياكل اإلدارة ي   

  .املخول هلا قانونيا القيام بذلك من اجل أن متارس هذه العملية بطريقة منظمة وفعالة 
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 :المصالح المركزية  )1
تسري عمليات الرقابة اجلبائية على املستوى املركزي عن طريق مديرية البحث و املراجعات وهي مصلحة مركزية    

بع  ٍ هلا صالحيات و سلطات على املستوى الوطين ، وتتضمن ثالث مصاحل جهوية للبحث و املراجعات وأ
  :مديريات فرعية و تضم 

 ومات اجلبائية املديرية الفرعية للتحقيقات و البحث عن املعل. 
  املديرية الفرعية للربجمة. 
  املديرية الفرعية للمقاييس و اإلجراءات. 
 :و تتكون من :  المصالح الالمركزية )2
  املديريات اجلهوية للضرائب: 

 –البليدة  –عنابة  –سطيف  –قسنطينة  –وهران  –اجلزائر : تتوزع هذه املديريات يف تسع واليات هي    
  .ورقلة  –بشار 

  :وتتكون كل مديرية جهوية من أربع مديريات فرعية هي 
  املديرية الفرعية للتكوين. 
  املديرية الفرعية للعمليات الرقابة اجلبائية. 
  املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية. 
  وهي مهيكلة يف مخس مديريات فرعية هي : املديرية الوالئية للضرائب: 
  املديرية الفرعية للوسائل. 
  املديرية الفرعية للتحصيل. 
  املديرية الفرعية للعمليات اجلبائية. 
  املديرية الفرعية للمنازعات. 
  املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية. 
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  املديرية الوالئية للضرائب                                            
  
  
  

  املديرية الفرعية        املديرية الفرعية           املديرية الفرعية        املديرية الفرعية       املديرية الفرعية     
  للعمليات             للمنازعات             للرقابة اجلبائية           للتحصيل           للوسائل           

  
  
  

  مكتب البحث عن             مكتب البطاقات               مكتب املراجعات       
  املعلومات اجلبائية               ومقارنة املعلومات              اجلبائية          

  

  .اهليكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب                    
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  مفتشيات الضرائب: 
  :تتكون من أربعة مكاتب هي وهي 
  مكتب جباية املؤسسات. 
  مكتب اجلباية العقارية. 
  مكتب التدخالت. 
  تعمل على مراقبة التصرحيات املقدمة من طرف املكلفني بالضريبة. 
  قباضات الضرائب: 

  .ميكن التمييز بني نوعني من القباضات 
  قباضات حتصيل الضرائب. 
 و املصاحل الطبية  قباضات التسيري املايل للبلديات. 

مل الضرائب  ا و التحصيل السريع    .ومن مهامها تصفية مجيع الضرائب و الرسوم اليت 
  مديرية كربيات املؤسسات. 

ا مصلحة ضريبة خارجية تغطي املستوى الوطين و هي تعترب اهليئة الوحيدة للمؤسسات الكربى اليت  تعرف على أ
  .تدخل ضمن وظائفها 

  :مديريات فرعية هي  05وتتكون من 
  املديرية الفرعية جلباية احملروقات. 
  املديرية الفرعية للمنازعات. 
  املديرية الفرعية للتسيري. 
  املديرية الفرعية للوسائل. 
  املصاحل اجلهوية لالحباث و املراجعات: 
 ألحباث و املراجعات و تنفيذ برامج البحث و التحقيق و مراقبة النشاطات و املداخيل اليت تضبطها مديرية ا

 .إعداد اإلحصائيات الالزمة 
  ضمان تسيري وسائل تدخل فرق التحقيق اجلبائي. 
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  دراسة الشكاوي النامجة عن التحقيقات املنجزة من طرف فرق التحقيق اجلبائي. 
  ا و تقييمها الدوري  .تنفيذ برامج التحقيق و البحث و املتابعة ومراقبة األشغال املتعلقة 
 1.يف الشكاوي املتعلقة باملراقبات املنجزة  الفصل  

  . أشكال و أهداف الرقابة الجبائية: المطلب الثاني 

  .تأخذ الرقابة اجلبائية عدة أشكال حيث مت وضعها مبوجب اإلجراءات و القواعد القانونية لتحقيق عدة أهداف 

  .أشكال الرقابة الجبائية : الفرع األول 

  : تتمثل فيما يلي 

 .تتكون من نوعني رقابة شكلية و رقابة على الوثائق :  العامة الرقابة .1
 هي عملية رقابية ختضع هلا التصرحيات املقدمة من طرف املكلف اليت تشمل خمتلف :  الرقابة الشكلية

التدخالت اليت يهدف إىل تصحيح األخطاء املادية املرتكبة أثناء تقدمي املكلفني للتصرحيات ، أي التأكد من  
تقدمي املعطيات و املعلومات تتضمنها التصرحيات من الناحية الشكلية دون إجراء أي مقارنة بني ما كيفية 

 .تتضمن من معلومات ، وتلك اليت تتوفر عليها اإلدارة اجلبائية 
 يقوم هذا النوع مبراقبة التصرحيات السنوية على اخلصوص بأكثر دقة ، حيث يقوم :  الرقابة على الوثائق

لف الذي يفرتض أن تكون له درجة معينة ممن املعلومات احملاسبية بتفحص هذه التصرحيات و مقارنتها العون املك
 2.مع املعلومات املتوفرة لدى املفتشية 

 : أنواع م الرقابة هي  3و تتميز ب  :الرقابة المعمقة  .2
 صرحيات اجلبائية هو تدقيق يف حماسبة املكلفني بالضريبة و إجراء الت:  التدقيق في محاسبة المكلف

جمموعة العمليات اليت يستهدف منها :" املكتتبة من طرف املكلفني بالضريبة ، ويعين التدقيق يف احملاسبة أنه 
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مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلف بالضريبة وفحص حماسبته مهما كانت طريقة حفظها و 
 ".خريها ، حيث يتمىن معرفة مدى مصداقيتها  التأكد من مدى تطابقها مع املعطيات املادية و

 ميكن األعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف التدقيق املعمق يف :  التدقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية
بالنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل ، سواء توفر لديهم موطن جبائي يف  الوضعية اجلبائية ألشخاص الطبيعيني

ذه الضريبة اجلزائر أم ال  . ، عندما تكون لديهم التزامات متعلقة 
 وهو ال خيتلف عن  2010هو طريقة مت استحداثها ضمن قانون املالية :  التدقيق المصوب في المحاسبة

التدقيق املصوب هو تدقيق يف حماسبة املكلفني بالضريبة لنوع أو :" التدقيق احملاسيب العادي من حيث اإلجراءات 
موعة عمليات أو معطيات حما سبية ملدة تقل عدة أنواع من الضرائب لفرتة كاملة أو جلزء منها غري متقدمة أو 

 1.عن سنة جبائية
  

  أشكال الرقابة اجلبائية
  
  

  الرقابة العامة                                                       الرقابة املعمقة           
  
  
  

  الرقابة             الرقابة              التدقيق                 التدقيق املعمق           التدقيق املصوب     
مل الوضعية            يف احملاسبة       الشكلية           على الوثائق          يف حماسبة              

  املكلف                     اجلبائية                                                                                        

  .من إعداد الطالبة استنادا على ما سبق : املصدر   
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  .أهداف الرقابة الجبائية : الفرع الثاني 

اجلبائية مبا خول هلا القانون من صالحيات يف تنفيذ التشريع اجلبائي من  لإلدارة اجلبائية صالحية تطبيق الرقابة    
  :خالل فرض الضرائب و حتصيلها إىل ممارسة الرقابة عليها وذلك لتحقيق أهداف عديدة نذكر منها 

  .الهدف القانوني : أوال 

 و األنظمة الذي وحرص على ويتمثل يف مدى مطابقة و مسايرة خمتلف التصرفات املالية للمكلفني مع القوانني   
سالمة هذه األخرية تركز الرقابة اجلبائية على مبدأ املسؤولية و احملاسبة ملعاقبة املكلفني بالضريبة على أية احنرافات 

م اجلبائية  ا للتهرب من دفع مستحقا   .أو خملفات ميارسو

  . الهدف المالي و االقتصادي: ثانيا 

 احملافظة على األموال العامة من الضياع مبختلف أشكاله بغرض زيادة إيرادات اخلزينة دف الرقابة اجلبائية إىل   
  .العمومية و بالتايل زيادة األموال املتاحة لإلنفاق مما يؤدي إىل رفاهية االقتصادية للمجتمع ككل 

  .الهدف اإلداري : ثالثا 

ل اخلدمات و املعلومات اليت تقدمها و اليت تساهم تؤدي الرقابة اجلبائية دورا هاما لإلدارة الضريبية من خال  
  :بشكل حيوي و كبري يف زيادة الفعالية و األداء ، وميكن حتديدها يف النقاط التايل 

  ا هذا ما يساعد اإلدارة تساعد الرقابة اجلبائية على التثبتية إىل أوجه النقص و اخللل يف التشريعات املعمول 
 .اإلجراءات الصحيحة اجلبائية على اختاذ 

  ا و تقييم أثارها و حتديد االحنرافات و كشف األخطاء يساعد اإلدارة اجلبائية يف املعرفة و اإلملام بأسبا
 .بالتايل اختاذ القرارات املناسبة ملواجهة املشكالت اليت تنجم عن ذلك 

  تساهم عملية الرقابة اجلبائية بإعداد اإلحصائيات. 



 .التدقیق و قدرته على دعم الرقابة الجبائیة:                             الفصل الثاني 
 

40 
 

  1.ارية النظام التصرحيي ضمان متاسك و استمر 
  .الهدف االجتماعي : رابعا 
  حتقيق العدالة اجلبائية بني املكلفني بالضريبة وهذا بإرساء مبدأ أساسي لالقتطاعات و املتمثل يف وقوف مجيع

 .املكلفني على قدم املساواة أمام الضريبة 
  تمع  : منع و حماربة احنرافات املمول مبختلف صورها مثل السرقة و اإلمهال أو تقصري يف حتمل واجباته اجتاه ا

 : كما ميكن إضافة أهداف أخرى للرقابة تتمثل فيما يلي 
  التأكد و التحقق من مدى انتظار املؤسسة جتاه القوانني اجلبائية. 
 اجلبائي بالنسبة لإلجراءات سارية املفعول  مراقبة شروط معاجلة املشاكل ذات الطابع. 
  تقييم مدى قابلية املؤسسة الستعمال اإلمكانيات اليت يتيحها املشرع اجلبائي. 

 :وأخرى ثانوية تتمثل يف 

  تقييم اخلطر اجلبائي الناتج عن التطبيق السيء للقواد اجلبائية. 
 تأخر فيه أو اإلنقاص منه جتنب العقوبات و الزيادات الناجتة عن عدم التصريح أو ال. 
  توضيح أمهية اخلطر اجلبائي الناتج عن عدم األمن اجلبائي. 
  2.حماولة إبراز القوة و الضعف  ومن مث حتسني تطور القرار 

  .الصعوبات التي تواجه الرقابة الجبائية : المطلب الثالث 
  : هناك عدة صعوبات تعرقل اإلدارة اجلبائية على أداء مهمتها على أحسن وجه نذكر منها     
  مشكل الوسائل و اإلمكانيات املادية: 

إن نقص اإلمكانيات اإلدارة اجلبائية يعد حاجزا أمام أي إصالح جبائي ، ومن بني الوسائل و اإلمكانيات     
  :املادية اليت تعوق نصاحل الرقابة اجلبائية جند 

  القصور يف وسائل النقل اخلاصة حيث شساعة املساحة حتد من فعالية النظام اجلبائي مادام هناك افتقار
 .ن أجل تأدية املهام الوسائل النقل م

                                                             
  .63، ص 2016خليفة أسعيد ، الرقابة اجلبائية ، مذكرة ما سرت ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة    1
  .06ناصر بوحجام حممد ، دور التحقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ، نفس املرجع السابق ،ص   2
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  التأمني وان كان هذا األمر صعب املنال إال أنه من الضروري ملا يتعرض له الكثري من املوظفني االعتداءات
 .معنوية وجسدية 

  توقري املسكن ، توفري مرتبات و أجور تليق : انعدام احملفزات املالية و املشجعة على التفاين يف العمل مثل
 .مبوظفي اإلدارة 

 كل الموارد البشرية مش: 
إن اإلدارة الكفؤة و الناجعة هي اليت تتوفر على عدد كايف من املوظفني األكفاء حيث إن العنصر البشري مفتاح 

تطبيق كل برنامج و العامل األهم يف حتقيق و جناح السياسة املسطرة لكن يف الواقع فان اإلدارة غري قادرة على 
  .بني عدد املكلفني وعدد األعوان اجلبائيني  حتقيق ذلك ، حبيث ال يوجد تناسب

 مشكل التشريعات و اإلحصائيات الجبائية : 
  : تؤدي بعض التشريعات إىل احلد من فعالية أداء جهز الرقابة اجلبائية نظرا إىل 

  كثرة الثغرات التشريعية و القانونية اليت تزيد من حدة التهرب الضرييب. 
 لقوانني اليت تثري الكثري من اجلدل و النقاش وتؤدي اىل الكثري من البلبلة صدور العديد من التعديالت يف ا

 .الفكرية بني املسؤولني و أعوان الضرائب 
  باإلضافة إىل أن اإلحصائيات اجلبائية دور هام يف تزويد السياسة اجلبائية و االقتصادية باملعطيات الضرورية

ا على ضوئها ، لكن املنظومة الضريبية اجلزائرية تفتقد العديد من هذه اإلحصائيات بسبب نقص  اليت تبين قرارا
 1.املعطيات الضرورية ، وكذا انعدام املقاييس املوضوعية إلعدادها 

 دم مواكبة التطورات االقتصادية و التكنولوجية ل عمشك: 
ختتلف أنظمة الرقابة اجلبائية يف بيئة التجارة التقليدية عنها يف البيئة التجارية االلكرتونية وذلك االعتماد هذه     

األخرية على التبادل االلكرتوين للبيانات الذي يقوم أساسا على نقل تداول و تشغيل اجللسات االلكرتونية دون 
التقليدية املعروفة يف احملاسبة ، حيث يصعب على املراقب  االعتماد على املستندات و الدفاتر و السجالت

دف فحصها و مراجعتها ، والتأكد من اكتماهلا ، خاصة و أن املدخل التقليدي  اجلبائي تتبع مسار الصفقات 

                                                             
بوسبعني فريدة ، تقنيات الرقابة اجلبائية وفعاليتها يف حماربة الغش والتهرب الضرييب ، مذكرة ليسانس ، املركز اجلامعي العقيد   1

  .123 -121، ص ص 2012حمند أو حلاج ، البويرة  أكلي
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دف إىل التحقق من  للرقابة يعتمد كليا على مراجعة تفاصيل العمليات و األرصدة و استخدام األساليب اليت 
  1.لبنود القوائم املالية  دليل موضوعي يؤيد صحة القيمة الدفرتية  وجود

  .التدقيق كالية لدعم الرقابة الجبائية: المبحث الثالث 
  .الرقابة الجبائية  دعم الرقابة الجبائيةفي  دور التدقيق: المطلب األول 

 :قدرة دليل المدقق في تفعيل الرقابة الجبائية  )1
ا اإلدارة اجلبائية للمدقق أو العون احملقق من أجل إرشاده و توجيهه و     سبق وذكرنا دليل املدقق هو أداة سخر

اعتباره املرجع األساسي ألداء مهنته لكونه حيتوي على املراحل و اإلجراءات التفصيلية يف جمال التدقيق يف حماسبة 
ة نالحظ أن عدم حتكم املدقق فيها بشكل صحيح ودقيق و أي املكلف بالضريبة ومن خالل دراستنا هلذه األدا

نقص و تقصري خاصة يف اإلجراءات القانونية املتمثلة يف كل مراحل عملية التدقيق قد يؤدي إىل بطالن أو قابلة 
للبطالن هلذه العملية ، مما يرتتب عنه عدم متكن من تسوية الوصفية اجلبائية للمكلف اخلاضع للتحقيق ، وكذا 

عدم الفرتة على اسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية و بناءا على ما مت ذكره نستطيع القول أن التحكم يف دليل 
  .املدقق بفعل الرقابة اجلبائية 

 : تحسين القوانين الجبائية و قدرتها على دهم الرقابة الجبائية  )2
  . 2أداء مهامها وعلى أكمل وجه إن املشرع اجلزائري قد سخر لإلدارة اجلبائية عدة قوانني تساعدها على

رغم التعديالت املستمرة فيها مبا يتماشى مع التطورات االقتصادية و تزامنها و الظروف و املستجدات اليت تتغري 
  .حني ألخر 

 وتعترب هذه القوانني األداة األساسية لعملية التدقيق احملاسيب وكذا عملية الرقابة اجلبائية و خاصة منها القانون    
التجاري وقانون اإلجراءات اجلبائية الذي جييب عن كل التساؤالت املتعلقة مبراحل و إجراءات الرقابة اجلبائية 

بشكل عام و التدقيق يف حماسبة املكلف به بشكل خاص ، لكن معرفة العون املدقق بالقوانني اجلبائية دون القيام 
منها و التكميلية مع االطالع على كل التعليمات و املناشري  بالتحسني املستمر لتلك النصوص تبعا لقوانني املالية

الصادرة عن املديرية العامة للضرائب بشكل عام و مديرية األحباث و املراجعات بشكل عام قد يؤدي إىل بطالن 
                                                             

مذكرة ليسانس ، املركز اجلامعي العقيد  بوسبعني فريدة ، تقنيات الرقابة اجلبائية وفعاليتها يف حماربة الغش والتهرب الضرييب ،  1
  .125، ص2012حمند أو حلاج ، البويرة  أكلي

  
  .55، ص 2016خوصة العريب ، مسامهة التدقيق احملاسيب قي دعم الرقابة اجلبائية ، مذكرة ما سرت   2
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املكلف  أو قابلية للبطالن لعملية التدقيق مما يؤدي بصفة غري مباشرة إىل عدم القدرة على تسوية الوضعية اجلبائية
املتهرب من الضريبة و عدم القدرة على اسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية و عليه نستطيع للقول آن التحكم يف 

  .1القوانني اجلبائية و حتسينها بشكل مستمر يساعد يف تفعيل الرقابة اجلبائية 
  
 .قدرة المبادئ المحاسبية على تفعيل الرقابة الجبائية  )3

يف حماسبة املكلف بالضريبة جيب أن يكون قدر عال من الكفاءة العالية و الدراية التامة مما سبق ذكره فاملدقق 
باملبادئ  القواعد احملاسبية املتعارف عليها ، اليت تستعمل يف تسجيل و تبويب العمليات احملاسبية و املالية ، الن 

خطاء اليت تساهم يف تفشي ظاهرة احملاسبة هي مرآة عاكسة لواقع املؤسسة وهذا يهدف كشف التجاوزات و األ
  .التهرب الضرييب اليت تسعى اإلدارة اجلبائية دائما للحد منها و اليت تأثر على عملية الرقابة اجلبائية 

وعلية من خالل دراستنا يتبني لنا أن التحكم أساسيات املعرفة احملاسبية و احملسنة يف املبادئ و القروض    
  .دقق يساعد التفعيل اجليد للرقابة اجلبائية احملاسبية من قبل العون امل

د التطرق ملفردات أدوات التدقيق ومدى عالقتها بعملية التدقيق يف حماسبة املكلف و مسامهتها يف تفعيل  و
الرقابة اجلبائية نرى أن عدم التحكم يف هذه األدوات فضال عن االمتثال للضمانات قانونية املمنوحة للمكلف 

عرقل مهمة لعون املدقق و ختلق ثغرات يستعملها املكلف للتملص من دفع مستحقاته اجلبائية و منه بالضريبة قد ت
  2.ميكننا أن نستخلص أن التحكم يف أدوات التدقيق بشكل مباشر لرقابة اجلبائية 

  .الرقابة الجبائية آلية لتحسين جودة التصريحات الجبائية : المطلب الثاني 
أن عملية الرقابة اجلبائية هي فحص لتحديد ما إذا كان املكلف بالضريبة يؤدي التزاماته من املسلم به عموما    

بشكل صحيح ومع ذلك ينبغي أن يكون دور برنامج الرقابة جياوز جمرد التدقيق من التزامات دافع الضرائب و 
  :ذ برنامج فعال يتضمن الكشف عن النقائص املوجودة يف تصرحيات املكلفني و الوثائق الداعمة بل ينبغي اختا

  حيث ينبغي مراعاة ختطيط و تنظيم أنشطة الرقابة داخل :اهليكل التنظيمي مع حتديد األدوار و املسؤوليات
 .اإلدارة اليت تعكس بوضوح طبيعة العمل 

  وجود خطط متتالية و مرتابطة مع أهداف واضحة تعكس خطة إسرتاتيجية. 

                                                             
  .55،ص  2016 مسامهة التدقيق احملاسيب قي دعم الرقابة اجلبائية ، مذكرة ما سرت  خوصة العريب ،  1
  .55مرجع سبق ذكره ،ص خوصة العريب ، 2
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  االحتفاظ بالدفاتر و السجالت الالزمة لفائدة اإلدارة و املكلف وجود إطار تشريعي يتطلب من املكلفني. 
  وجود جودة أداء عالية للرقابة اجلبائية و اليت تعمل على التأكد بأكرب قدر ممكن من مدى صحة االلتزامات

ا املكلفون باإلضافة إىل العمل على اكتشاف و حتليل أسباب عدم االلتزام أو طاع ة الضريبية اليت سيطرح 
 1.املكلفني ووضع حلول مناسبة هلا 

  :2من خالل أحداث هذه اإلجراءات للرقابة اجلبائية نستنتج التأثريات التالية 
 التصحيح من خالل إجراء تعديالت حاالت عدم االلتزام . 
  الرد بالتأثري على سلوك دافعي الضريبة اخلاضعني للرقابة. 
   توعية املكلفني و تشجيعهم على االلتزام الطوعي للقوانني اجلبائية. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
سوداين فاطمة ، باديدي عائشة ، رمحوين عبد الرمحن ، دور الرقابة يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية ، مذكرة ماسرت ، كلية   1

  .24، ً 2014العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري 
ات اجلبائية ،مرجع سبق ذكره ، سوداين فاطمة ، باديدي عائشة ، رمحوين عبد الرمحن ، دور الرقابة يف حتسني جودة التصرحي  2

  .24ص 
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  :خالصة الفصل الثاني 

تعد الرقابة اجلبائية احد االجراءات اليت تسعى من ورائها االدارة اجلبائية اىل احملافظة على حقوق اخلزينة فالرقابة 

ا يف تعبري املكلفني و تسمح ايضا تعترب وسيلة لالدارة اجلبائية للتاكد من صحة و  سالمة املعلومات املدىل 

  .بارساء مبدا اساسي لالقتطاعات و املتمثلة يف الوقوف جلميع املمولني على قدم املساوات امام الضريبة



)الدراسات السابقة(عبار عن محاكاة                             :       الفصل الثالث  
 

 

  )الدراسات السابقة( عبارة عن محاكاة :الفصل الثالث 

  :الدراسة األولى 

مسـامهة التــدقيق  احملاسـبية يف دعــم الرقابـة اجلبائيــة مـذكرة مقدمــة ضـمن متطلبــات –ليـاس قـالب ذبــيح 

  :قام البحث مبعاجلة إشكالية التالية  2010/2011تبذل بشهادة املاجسرت جامعة بسكرة 

  كيف يساهم التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ؟

  : األهداف

  نسعى من خالل هذا البحث اىل حتقيق األهداف التالية 

  .تشخيص ظاهرة التهرب الضرييب ووقفها يف ظل النظام الضرييب اجلزائري

  .ائر من خالل التطرق لإلطار املفاهيمي  الشخصي القانوينتسليط الضوء اىل الرقابة اجلبائية  يف اجلز 

م اىل املسامهة يف دعمها   .معرفة اهم مكونات التدقيق احملاسيب لالغراض اجلبائية و قدر

  نتائج الدراسة

جيـــب علـــى املتحقـــق االطـــالع علـــى اهلويـــة اجلبائيـــة للملـــف قبـــل :مث اســـتخالص اهـــم النتـــائج مـــن ينهـــا

ااخلوض يف عملية    التدقيق احملاسيب تفاديا للوقوع يف اي خطا او جتاوز لعدم افشال املهمة امللف 

االطــالع الــدائم علــى القــوانني اجلبائيــة مــع املســتجدات املتعلقــة بتنحيهــا عــن طريــق القــوانني املاليـــة او 

يف اداء املراســالت او التعليمــات الصـــادرة مــن طـــرف املديريــة العامـــة للضــرائب لتســـاعد العــون املتـــدفق 

مهامه و عدم الوقوع يف اي نصوص قانونيـة عـدلت او عيينـت ممـا يسـبب لـه جتـاوزات يف حـق املكلـف 

  .او يف حق االدارة اجلبائية
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احلــــرص علــــى تطبيــــق حــــق االطــــالع و املعاينــــة لتســــاعد االعــــوان املتــــدفقني علــــى كشــــف االخطــــاء و 

و هــذا عـــن طريـــق القيـــام باألحبـــاث  التجــاوزات الـــيت ارتكبهـــا املكلفـــون بالضــريبة عـــن قصـــد دون قصـــد

اخلارجيــة و التــدخالت امليدانيــة مــع طلــب معلومــات مــن كــل االطــراف الــيت لعــا عالقــة مباشــرة او غــري 

  .مباشرة مع املكلف بالضريبة

  :التعقيب

مـــن خـــالل النتـــائج و األهـــداف الســـابقة املتوصـــل اليهـــا نـــرى انـــه قـــد خلـــص الباحـــث اىل ان الـــتحكم 

التــدقيق احملاســيب لإلغــراض اجلبائيــة و فقــط الشــروط القانونيــة و التنظيميــة املعمــول السـليم يف مكونــات 

ا قدج تسرتجع حقوق اخلزينة العمومية لكن من جهـة تسـاهم يف احلـد او التقليـل مـن ظـاهرة التهـرب 

  .الضرييب من جهة اخرى

  :الدراسة الثانية 

الرقابـة اجلبائيـة يف حتسـن جـودة التصـرحيات سوداين فاطمة باديـدي  عائشـة و رمحـوين عبـد الـرمحن دور 

قـم البــاحثني بصــياغة  2013اجلبائيـة مــذكرة مقدمـة ضــمن املتطلبـات نيــل شــهادة ماسـرت جامعــة ادرار 

  :االشكالية التالية 

  كيف ميكن للرقابة اجلبائية ان تساهم يف حتسني جودة الرقابة اجلبائية ؟

  :االهداف 

  :من بينها السعي اىل حتقيق مجلة من االهداف

  .السعي باالحاطة بكل اجلوانب النظرية للرقابة اجلبائية و التصرحيات اجلبائية 
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  .حماولة توضيح دور الرقابة اجلبائية يف زيادة املصداقية و الشفافية يف التصرحيات اجلبائية

  :نتائج الدراسة 

  :توصل الباحثني اىل النتائج التالية 

إلجراءات اليت تسعى من ورائها اإلدارة اجلبائية اىل احملافظة على حقـوق تعدد الرقابة اجلبائية احد اهم ا

  .اخلزينة

تسعى الرقابة اجلبائية اىل حتقيق مدى صـحة و شـرعية التصـرحيات اجلبائيـة و مـا تتضـمنه مـن معلومـات 

  .حماسبية و جبايئة 

كلفـني مـن طـرف املكلفـني تعدد الرقابـة اجلبائيـة االلزاميـة علـى خمتلـف التصـرحيات املكتبيـة مـن طـرف امل

  .املسجلني ضمن النظام احلقيقي

تضــمن التصــرحيات اجلبائيــة جمموعــة مــن االنــواع و الــيت يلتــزم املكلفــون بالضــريبة باكتســاب و التصــريح 

  .فيها كل حسب  ختصصه حمرتمني بذلك مضمونا و مواعيد تسليمها للهيئة املختصة

  :التعقيب 

عـــة التصـــرحيية للنظـــام الضـــرييب جتعـــل مـــن املكلـــف يصـــرح حبســـب و قـــد  خلـــص البـــاحثني اىل ان الطبي

التكليفية و يف الوقت املالئم لذا وجب العمـل علـى ترشـيده للوصـول اىل التصـرحيات دات مصـداقية و 

صحيحة و هذا ما يرتبها بـالوعي اجلبـائي و ثقافـة املكلـف و العالقـة بـني املكلـف و املصـاحل اجلبائيـة و  

و ان التحفيــزات املقــدمني للمــراجعيني و اعــوان االدارة الضــريبية ســواءا ماديــا او كيفيــة التواصــل بينمــا 

  .معنويا ترفع مردودية عمله و هذا ما يبعدهم عن كل تاثري خارجي قد خيل باستقالليتهم
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  :الدراسة الثالثة 

ات نيــل ناصـر بوحجـام حممـد دورا لتحقيـق احملاسـيب يف دعـم الرقابـة اجلبائيـة مـذكرة مقدمـة ضـمن متطلبـ

  :قام الباحث مبعاجلة اإلشكالية التالية  2015/2016شهادة ماسرت جامعة حممد خيضر بسكرة 

  ماهو دور التحقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية ؟

  : األهداف

  .ابرز امهية مؤهالت احملقق احملاسيب و مسامهته يف زيادة احلصيلة لصاحل اخلزينة العمومية 

  معرفة اهم مكونات التحقيق احملاسيب و قدرته على دعم الرقابة اجلبائية 

  .التخفيف من ضاهرة الغش الضرييب تشخيص ظتهرة التحقيق احملاسيب و تبيان مدى دوره يف التداول

  :نتائج الدارسين 

  :تم التوصل الى عدة نتائج

ميكــن ان يــؤدي التحقيــق احملاســيب دورا هامــا يف الكشــف و احلــد مــن الغــش الضــرييب و اســرتجاع اوال 

خزينــة الدولــة اال ان هــذا حيتــاج اىل الكثــري مــن الــدعم لتحقيــق الفعاليــة مــن خــالل تــوفري اإلمكانيــات 

  املادية و البشرية الالزمة 

تســيري امللفــات املكلفــني و تســهيل عمليــة  ان االجــراءات املتخــذة فيــب اطــار الربجمــة مــن خــالل عمليــة

  التحقيق يساعد يف احلد  و التحقيق من حدة الغش الضرييب 
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ان يبـــىن سياســـة حتفيـــز جيـــد و الســـعي لتحســـني احملققـــني مـــديا و اجتماعيـــا ميكـــن مـــن رفـــع مـــرد وديـــة 

ءات املوجهـة و قد خيل باستقالليتهم و مواجهة كل االغرا.عملهم هذا ما جيعلهم بعيدين عن كل تاثري

  .اليهم من قبل املمولني

  :التعقيب

و قـــد خلـــص البحـــث إىل ان خمتلـــف جوانـــب الرقابـــة اجلبائيـــة بصـــفة عامـــة و التحقيـــق احملاســـيب بصـــفة 

خاصــة يلخــص ان التحقيــق احملاســيب يشــكل وســيلة فعالــة و الــدعم للرقابــة اجلبائيــة وذلــك مــن خــالل 

و اســرتداد االمــوال املتهربــة مــن اجــل ضــمان مصــلحة التقليــل مــن حــدة و تفــاقم ظــاهرة الغــش الضــرييب 

اخلزينــة العموميـــة و الرقابـــة اجلبائيـــة تســـتعمل التحقيـــق احملاســـيب مـــن اجـــل األخطـــاء و النقـــائص و عـــدم 

  .احرتام االلتزامات اجلبائية
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  :خاتمة

ان الرقابة اجلبائية و دورها يف مكافحة التهـرب الضـرييب و الغـش الضـريبيني كـن و ال يـزال موضـوع العديـد 

ــر بالوســائل الناجعــة ملكافحــة الظــاهرة و  مــن الدراســات و الــيت حضــيت باهتمــام الســلطات املعنيــة و االهتمــام اكث

ــاالت و احتوائهــا علــى اشــكال و طــرق احتياليــة يصــعب ذلــك راجــع اىل تعقــد الظــاهرة  و ارتباطهــا بالعديــد مــن ا

  .احصائها و كشفها

و لكـي تكــون عمليــة التــدقيق يف احملاســبة املكلــف اخلاضــع للرقابـة اجلبائيــة و جيــب علــى العــون املــدفق ان تكــون لــه  

ــالني الضــرييب و احملاســيب و ان حيــرتم كــل املرا حــل و االجــراءات املنصوصــة عليهــا يف القــانون كفــاءة مهنيــة عاليــة ا

ــه الــتحكم الدوات التــدقيق الــيت تعتــرب  حلمايــة حقوقــه و احلفــاظ علــى الضــمانات املمنوحــة للمكلفــني و حيــب علي

الــدخرية املســتعملة يف اداة هــذه املهمــة لتكــون عمليــة فحــص احملاســبة مــن حيــث الشــكل و مــن حيــث املضــمون 

لــيت يرتصــد هلــا املكلــف حبــرص شــديد الســتعماهلا كحجــة الجهــا عمليــة التــدقيق او ســليمة و خاليــة مــن األخطــاء ا

  .جعلها قابلة للبطالن

و بعد القيام بدراسة هذا املوضوع سنجيب على الفرضيات الدراسة و استخالص النتـائج املتوصـل اليهـا بتوصـيات 

  :مقرتحة كما يلي 

  :اختبار الفرضيات

التدقيق يف دعم الرقابة اجلبائية و ذلك خالل حتقيق األهداف من وراء فرض الرقابة تساهم فعالية : الفرضية االوىل 

ــة العموميــة و التقليــل مــن حــدة  و تفــاقم ظــاهرة الغــش الضــرييب  اجلبائيــة و كــذا القــدرة علــى اســرتجاع أمــوال اخلزين

املتحصـل عليهـا لإليـرادات  حيث تعمل فعالية التدقيق على زيـادة الفاعليـة و ذلـك مـن خـالل املـر دوديـة و النتـائج

  .املسرتجعة او التقليل من التهرب دفعها
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  :الفرضية الثانية 

يســـاهم احملقـــق و املـــؤهالت الـــيت ميتلكهـــا يف دعـــم الرقابـــة اجلبائيـــة حيـــث ان التـــزام املـــدقق بكـــل املعـــايري و القواعـــد 

املهنــة تعتــرب كخطــوة اوىل مــن اجــل احلــد مــن املتعـارف عليهــا يف علــم احملاســبة و احملافظــة علــى املبــادئ و متطلبــات 

الغــش و التهــرب املضــربني و الوصــول إىل اإلغــراض الضــريبية وظهــار وجــود زيــادة يف االلتــزام الضــرييب و باملقابــل ام 

ضعف أداء املدقيقن وضعف تأهيلهم يوثر بشكل سليب على درجة التزام املكلفني و تقدمي حماسبتهم باملصـداقية و 

مدخل رئيسي  يف فعالية التدقيق احملاسيب من خالل دقة و سالمة احلصيلة الضـريبية كجـزء حيـوي مـن  يعترب املدقق

  .ايرادات الدولة 

  :نتائج الدراسة  2

  :من خالل معاجلتنا للموضوع توصلنا اىل النتائج التالية  

ها و كـذلك تعزيـز األمـن تعترب الرقابـة اجلبائيـة جمموعـة مـن اإلجـراءات الـيت تعمـل علـى كشـف النقـائص و تصـحيح

  .اجلبائية للمؤسسة

ان الرقابة اجلبائية ليست جمرد قمعيـة وتضـفها اإلدارة اجلبائيـة حملاربـة التهـرب الضـرييب و احلفـاظ علـى حقـوق اخلزينـة 

م  ــدف توعيــة مســريي املؤسســات حلقــوقهم و التزامــا ــة بــل تعمــل أيضــا علــى  كشــف املخــاطر اجلبائيــة  العمومي

  جينبهم الوقوع يف املخاطر اجلبائية اليت كشفتها عملية الرقابة  اجلبائية وما

ميكن ان يودي التدقيق  دورا مها يف الكشف و احلد من الغش و التهـرب الضـرييب و اسـرتجاع أمـوال اخلزينـة إال أن 

  .لالزمةهذا حيتاج إىل الكثري من الدعم لتحقيق الفعالية من خالل توفري اإلمكانيات  املادية و البشرية ا

  .النتيجة اليت حققها التدقيق تعترب دليال على فعالية و أمهية التحقيق من اجل ضمان مصلحة اخلزينة العمومية 
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  :االقتراحات

  :من خالل النتائج املتحصل عليها ميكن تقدمي التوصيات التالية 

ــــا و منحهــــا امتيــــازات ضــــريبية مــــثال حــــىت حتفز  هــــا علــــى االلتــــزام الطــــوعي تشــــجيع املؤسســــات الــــيت تقــــوم بواجبا

بالتشريعات اجلبائية و هو ما جينب املؤسسة من الوقـوع يف املخـاطر اجلبائيـة ومـن جهـة يقلـل مـن حمـاوالت التهـرب 

  .اجلبائي من جهة أخرى األمر الذي يقلل عبئ الرقابة اجلبائية على اإلدارة اجلبائية

هج االنسـب الــذي جيعلهـا يف احـرتاس اخلطــر اجلبـائي علــى العمـل علـى نشــر ثقافـة الرقابــة اجلبائيـة للمؤسسـة يف املــن

ا وسيلة ردعية فقط   .عكس ما يعتقده الكثري من مسريي املؤسسات لكو

زيـــادة تأهيـــل و تـــدريب املـــدققني و االرتقـــاء مبســـتواهم العلمـــي و املهـــين وذلـــك بضـــمان االلتـــزام مبعـــايري احملاســـبة و 

  .بائية لتحسني من مردوديتها و حتقيق األهداف املراد بلوغهامواكبتهم للتغيريات احلاصلة للتشريعات اجل

هوداتنا لكن نام الن نكون قد وقفنا ان شـاء اهللا إىل حـد  و يف االخري ال ندعي الكمال لبحثنا و ال ننفي قصورا 

  . بعيد باإلملام جلوانب البحوث املختلفة



 

 

  :الملخص 

هدفت هذه الدراسة اىل تبيان دور التدقيق  يف دعم الرقابة اجلبائية و ذلك من خالل التحديات اليت تواجه النظـام 

اجلبائي من عدة معوقات ابرزها التهرب الضرييب و ما ختلفه من خماطر على مستوى اخلزينة العمومية بشكل خاص 

ذه الدراسة  و اليت مت التوصل  من خالعلىان الرقابة اجلبائية حتدث نوعا مـا مـن التحسـينات و لتحقيق هذا ق منا 

  .على جودة التصرحيات اجلبائية و بالتايل زيادة احلصيلة اجلبائية

  :الكلمات المفتاحية

  .املدقق –.  الغش والتهرب الضرييب–.  الرقابة اجلبائية –.   التدقيق -

Résumé : 

Cette étude visait à montrer le rôle de l'audit dans l'appui au 

contrôle fiscal à travers les défis auxquels le système fiscal est confronté à 

partir de plusieurs obstacles, notamment l'évasion fiscale et les risques 

qu'elle présente au niveau du trésor public en particulier. dans la qualité 

des déclarations fiscales et augmenter ainsi le résultat fiscal. 

Les motes clés : 

- Audit.  Contrôle fiscal.  Fraude et évasion fiscale.  Auditeur. 
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