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 أ
 

 المقدمة

         من الدستور اجلزائري على ما يلي: "كل املواطنون متساوون يف أداء الضريبة  64تنص املادة 
جيب على كل واحد أن يشارك يف متويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، ال جيوز أن  و

ضريبة أو جباية أو رسم أو جيوز أن حتدث بأثر رجعي أية  ال حتدث أية ضريبة إال مبقتضى القانون، و
 أي حق كيفما كان نوعه".

انطالقا من هذه املادة القانونية نرى أن للضرائب أمهية كبرية ألهنا تعد الينابيع اليت تستقي منها  و
املتزايدة، كما تعترب الضريبة وسيلة مالية  الدولة األموال الالزمة لسد نفقاهتا العامة املستمرة و

معاجلة أزماهتا لكوهنا تعترب القاطرة اليت تقود التنمية  و لعامة لتحقيق أغراضهاتستخدمها السلطات ا
استمراره مرهون مبدى  رها الريادي يف التمويل، لكن دميومة هذا املفهوم وو االقتصادية الشاملة بد

 استجابة املكلفني لواجباهتم الضريبية.

رى أنه نظام تصرحيي مينح احلرية النسبية للمكلفني أما املتتبع لطبيعة النظام الضرييب اجلزائري الراهن ي
مداخلهم احلقيقية من تلقاء أنفسهم، مث  بتقدمي تصرحياهتم الضريبية املكتتبة بشكل يوافق نشاطاهتم و

غري  تقوم اإلدارة اجلبائية مبراقبة تلك التصرحيات لكوهنا يف الكثري من األحيان تكون غري صحيحة و
املرتكبة أثناء إعدادها سواء عن حسن نية أو سوء نية هبدف التملص من دفع نظرا لألخطاء صادقة، 
 الضريبة.

   حفاظا على امتيازات اخلزينة العمومية منح املشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية كل الوسائل القانونية  و
أو على  مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب التنظيمية الالزمة هبدف اسرتجاع حقوق املال العام و و

 الوسائل املتاحة. األقل التخفيف من حدته، مما يستدعي جماهبة هذه الظاهرة بشىت السبل و
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ب  
 

   من بني أهم تلك الوسائل اليت تعتمد عليها إدارة الضرائب جند الرقابة اجلبائية مبختلف هياكلها  و
 املكلفني بالضريبة  آلياهتا تسعى جاهدة للتأكد من صحة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف و

التجاوزات اليت ميكن أن يستعملها املكلف سواء  واليت من ورائها يتم كشف كل اإلغفاالت  و
 بقصد أو بدون قصد.

ردعية يف آن واحد اليت تسعى من ورائها اإلدارة اجلبائية   وقائية والرقابة اجلبائية تعترب أداة  مبا أن و
يفوت على اخلزينة العمومية فرصة االستفادة من  الوطين وكبح هذا النزيف الذي ينحر االقتصاد 

موارد مالية معتربة، جند التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية أحد أهم وسائل الرقابة اجلبائية على 
اليت تعتمد  مستوى حماسبة املكلفني بالضريبة هبدف التأكد من مدى التصرحيات اجلبائية املقدمة و

 سبة قانونية منتظمة.بياناهتا على مسك حما

من  عليه قد جند أن التدقيق احملاسيب الذي ميارس من طرف أجهزة خمتصة يف الرقابة اجلبائية و و
احملاسيب، مع منحهم املشرع  طرف أعوان مدققني يتميزون بالكفاءة املهنية العالية يف اجملالني الضرييب و

ضمانات ممنوحة للمكلفني بالضريبة، هبدف باملقابل عدة التزامات اليت تعترب  لعدة صالحيات و
اليت  و  تطهري امللفات اجلبائية من كل التجاوزات املستعملة من طرف املكلفني بالضريبة  تنقيح و

على متويل املشاريع التنموية املخطط هلا يف السياسة االقتصادية  تعود سلبا على احلصيلة الضريبية و
 للدولة.

 اإلشكالية: 

 رض املوجز تتضح لنا معامل اإلشكالية اليت ميكن صياغتها كالتايل:استنادا للع و

 كيف يساهم التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية ؟
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 حىت نتمكن من اإلحاطة بكل جوانب املوضوع ارتأينا إىل طرح األسئلة الفرعية التالية: و

اهم هذه األدوات يف دعم الرقابة كيف تس ما هي أدوات التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية ؟ و-
 اجلبائية ؟

هل هي  ما هي العناصر اليت تعتمد عليها عملية فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل ؟ و-
 قادرة على دعم الرقابة اجلبائية ؟

كيف  ما هي احلسابات اليت تعتمد عليها عملية فحص حماسبة املكلف من حيث املضمون ؟ و-
 اجلبائية ؟تساهم يف دعم الرقابة 

 الفرضيات:

التساؤالت السابقة تبادرت يف أذهاننا بعض الفرضيات اليت ستكون منطلقا  بعد طرح اإلشكالية و
 هي على النحو التايل: للدراسة و

املبادئ  القوانني اجلبائية، و ( يساهم التحكم يف أدوات التدقيق من خالل االلتزام بالدليل، و1
 بائية.احملاسبية يف دعم الرقابة اجل

الوثائق  ( االلتزام بعملية فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل من خالل فحص الدفاتر و2
 احملاسبية يساهم يف دعم الرقابة اجلبائية.

(  االلتزام بعملية فحص حماسبة املكلف من حيث املضمون عن طريق إعادة تقدير حساب رقم 3
 هم يف دعم الرقابة اجلبائية.األعمال يف تأسيس القاعدة املنشئة للضريبة، يسا
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 أهمية البحث:

يف متويل اخلزينة  يستمد البحث أمهيته من املكانة اليت حتتلها الضريبة يف االقتصاد الوطين بشكل عام و
من اآلليات اليت تعتمد عليها الرقابة اجلبائية يف حتقيق أهدافها جند التدقيق  شكل خاص، والعمومية ب

 الوقائية يف آن واحد. اجلبائية الذي يعترب أبرز مقومات هذه الوسيلة الردعية واحملاسيب لألغراض 

 دوافع االختيار: المبررات و

املمثلة يف  مدى قدرته على دعم الرقابة اجلبائية و التطلع ألمهية التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية و-
 العمومية من جهة أخرى.اسرتجاع حقوق اخلزينة  مكافحة التهرب الضرييب من جهة و

         هذا على الصعيدين الدويل  اجملال الضرييب و دراسة التكامل املتواصل بني اجملال احملاسيب و-
 احمللي، خاصة بعد تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل اجلديد املستوحى من معايري احملاسبة الدولية. و

 أهداف البحث:

 حتقيق األهداف التالية: نسعى من خالل هذا البحث إىل

      ط الضوء على الرقابة اجلبائية يف اجلزائر من خالل التطرق إلطارها املفاهيمي، التنظيمي تسلي-
 القانوين. و

التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية بشكل خاص من  إبراز أمهية التدقيق احملاسيب بشكل عام و-
احملاسبية املكتتبة من طرف املتعاملني  اجلبائية وصدق التصرحيات  خالل التأكد من مدى صحة و

 االقتصاديني.

قدرهتم على املسامهة يف دعم الرقابة  معرفة أهم مكونات التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية و-
 اجلبائية.
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 المنهج المستخدم: 

ملنهج اختبار صحة الفرضيات املساقة اعتمدنا على ا حىت نتمكن من اإلجابة عن اإلشكالية و
املتعلقة بالرقابة اجلبائية ذلك من خالل استعراض خمتلف املفاهيم األساسية سواء  الوصفي التحليلي و

هذا ما يتوافق مع طبيعة البحث، مث القيام بالدراسة التطبيقية  أو بالتدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية و
          أرض الواقع هبدف حتليل  للبحث املتمثلة يف دراسة حالتني، جتسيدا لكل ما مت وصفه على

 النتائج. استخالص أهم املالحضات و و

 صعوبات البحث:

منها عملية  أن يالزم صاحبه عدد من الصعوبات، و مما ال شك فيه أن إجناز أي عمل حبثي البد و
اجلديد، ناهيك عن عدم استقرار  االنتقال من املخطط الوطين احملاسيب إىل النظام احملاسيب املايل

القوانني اجلبائية بكل ما حتتويه من تعديالت خاصة ذات صلة مبوضوع البحث كاستحداث التدقيق 
 احملاسيب املصوب يف قانون املالية للسنة اجلارية.

 تعذر الوصول إىل بعض املراجع اليت كان مبقدورها إثراء املوضوع أكثر.-

 األدوات المستخدمة:

خاصة منها قانون  ت املستخدمة يف دراستنا متت باإلعتماد على خمتلف القوانني اجلبائية واألدوا
التعليمات املتعلقة بالرقابة اجلبائية من اجلهة  القرارات و ية مع خمتلف املراسيم واإلجراءات اجلبائ

اصة باملكلفني امللفات اجلبائية اخل الفنية، ناهيك عن استعمال دليل العون املدقق يف احملاسبة، و
               ليها اءات املتعلقة بالنتائج املتوصل إاخلاضعني للرقابة اجلبائية، كما استندنا إىل اإلحص

 املستخرجة من الدراسة امليدانية للبحث. و
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 تقسيمات البحث:

 طبقا لألهداف اليت حددناها قمنا بتقسيم املوضوع إىل ثالثة فصول من أجل تغطية املوضوع و

 أهدافها  خصائصها و هذا من خالل مفهومها و ت حول اجلباية وتناولنا يف الفصل األول أساسيا
 القانوين هلا. اإلطار التنظيمي و أسباب قيامها و أهدافها و الرقابة اجلبائية، تعريفها و قواعدها، و و

   مقوماته  دافه وأه يف الفصل الثاين حاولنا أن نعطي مفهوم حول التدقيق احملاسيب، خصائصه و و
قدرة التدقيق احملاسيب على  التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية، و املراحل العملية للتدقيق احملاسيب، و و

 دعم الرقابة اجلبائية.

اليت كانت مبديرية الضرائب لوالية  التطبيقية ويف الفصل الثالث اعتمدنا على منهج الدراسة  و
و اليت مت دراسة حالة، و التوصل إىل حتليل و تفسري النتائج املتوصل إليها هبدف اختبار مستغامن 

      صحة الفرضيات و اإلجابة على اإلشكالية.
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 مقدمة الفصل األول    

مادامت كذلك فهي ترتبط باألوضاع  هي ذات طبيعة مالية و الضرائب أداة تستعملها الدولة يف تسيري شؤوهنا و
   العامة تعددت مفاهيمها نظرا ألمهية الضرائب كمصدر من اإليرادات  االجتماعية و السياسية و االقتصادية و

بروزها بشكل أعطى نتائج جيدة مع  تقنيات ساعدت على تطويرها و مبادئ و برزت هلا عدة خصائص و و
الضريبة هي املورد األساسي لتمويل اخلزينة وحفاظا على امتيازات اخلزينة العمومية حيق مرور الوقت لذا أصبحت 

مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب أو على األقل التخفيف من حدته عن طريق الرقابة اجلبائية  لإلدارة اجلبائية
القانونية لكوهنا تعترب من أهم الوسائل املتخذة ملكافحة  الوسائل اهليكلية و مبختلف أشكاهلا مع تكاثف اجلهود و
 هذه اآلفة اليت تضر باالقتصاد الوطين.
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 ات حول الجبايةالمبحث األول: أساسي

 مفهوم الضريبة والمطلب األول: تطور 

 : تطور الضريبةاألولالفرع 

كانت الضريبة يف العصور القدمية يف صورة جزئية يفرضها املنتصر على املهزوم يف ظل اإلمرباطورية الرومانية حيث 
من أمثال السادة تقوم على السلع التجارية،كأن  أكدت الدولة إىل فرض الضرائب على احملاصيل الزراعية،و

    1بالسلطة املركزية لصاحل الدولة

م أقر يف إجنلرتا حق فرض الضريبة للملكية الدائمة حيث أصبح للملك سلطة إصدار القوانني مبا  1429يف عام  و
 فيها ذلك قوانني فرض الضرائب اليت كان يتحمل عبئها الشعب دون رجال الدين.

 .2 19إىل غاية القرن 623ذلك منذ سنة  العربية نظاما ماليا متقدما و يف العصر احلديث شهدت الدولة و

جزء ال يتجزأ منها، إىل درجة  هكذا أصبح النظام الضرييب يف هذه الدول، من بني األنظمة املعمول هبا، و و
 أوعيتها  أنواعها والتقنيات الضريبة من حتديد  القوانني و بلغت هبذه الدول إىل التفنن يف إصدار التشريعات و

 خمتلف األحكام املتعلقة هبا. نسبها، و و

 الفرع الثاني: مفهوم الضريبة

 تعددت التعريفات اليت أعطاها علماء املالية واملفكرون االقتصاديون للضريبة غري أن هذه التعريفات تنصب 

 املقابل امللموس. مها عنصرا اإلجيار و يف معني واحد شرطني للضريبة و

      عرفها لقد و  Gastonيقول"إن الضريبة هي األداء املايل اإلجباري الذي يدفعه امللزم هبا بصفة هنائية  الذي 
 3بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية" و

                                                           

.27،ص 1971اجلزء الثاين، دار النهضة، المالية العامة، رفعت اجملدب، - 1 
  2    102املطبوعات اجلامعية،صديوان المالية العامة،  اقتصادياتصاحل رويلي، -
53ص 1990دار احملمدية العامة، اجلزائر، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، حسني الصغري، -

3  
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فقا لقواعد  حتصيله جربا و يقوم أحد أشخاص العامة بفرضه و كما تعرف الضريبة على أهنا مبلغ من النقود
 هي تغطية النفقات العامة إىل جانب األهداف االقتصادية  بصفة هنائية لغرض أساسي و و تشريعية مقررة

 1.االجتماعية األخرى دون أن يكون دفع نظري مقابل و

بدون مقابل مباشر بغية هنائية  إن الضريبة هي اقتطاع عيين أو مايل تفرضه الدولة على املكلفني هبا بصور جزئية و
التنمية أي هي عبارة عن عطاء نقدي جربي مقابل أو لقاء عمل غري  االجتماعية و ادية وحتقيق األهداف االقتص

 2.مباشر

  3هي كالتايل: وميكن من خالل هذا التعريف أن نستخلص اخلصائص اليت تتميز هبا الضريبة و

تفرض يف صورة إذا كانت الضريبة  حيث تقطع الضريبة من أموال األفراد و*الضريبة اقتطاع عيني أو مالي: 
 .نقدية فإهنا مل تكن كذلك يف النظم االقتصادية القدمية

جتىن من املكلفني الذين يعتربون من األعمال السيادة  تعترب الضريبة إجبارية ألهنا تفرض والضريبة اإلجبارية: *
 ين للضريبة.دون اتفاق مع املمول بوضع النظام القانو يرتتب على أفراد الدولة  اليت تتمتع هبا الدولة و

 هو أن املمولني ال يستطيعون استرياد ما دفعوه للخزينة العامة للضرائب.ضريبة تدفع بصفة نهائية: *

 أي أن املمول يدفع الضريبة دون أن حيصل على مقابل عن نفع معني خاص به. ليس للضريبة مقابل معين:*

ا الدولة مقابل نفع خاص لدافعها، فإهنا تلتزم إذا كانت الضريبة ال تفرضهالغرض من الضريبة تحقيق نفع عام: *
 عموما حصيلة اإليرادات العامة لتحقيق منفعة عامة. باستخدام حصيلة الضرائب و

 

 

 

                                                           

  1 .11، ص98مراد ناصر، اإلصالح اجلبائي وأثره يف املؤسسة والرتخيص االستثماري، رسالة ماجستري املعهد الوطين للمالية، دفعة -
.114رسالة ماجستري معهد العلوم االقتصادية، ص، 92-89 اإلصالح اجلبائي وانعكاساته املالية واالقتصادية يف اجلزائرحممد بلحوزي،  - 2

  
.155ص، 1979حممد سعد فرهود، مبادئ امللية العامة، اجلزء األول، منشورات حلب،  - 3
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 قواعد الضريبة المطلب الثاني: أهداف و

 الفرع األول: أهداف الضريبة

كان اهلدف األساسي من فرض الضريبة هو تغطية النفقات العامة للدولة، إال أن هذا ال يعين وجود أهداف   إذا
 1أهم هذه األهداف هي: أخرى قد تكون أكثر أمهية من اهلدف األساسي و

على الوصول إىل  قدرها تتمثل هذه األهداف يف تغطية األعباء والنفقات العامة للدولة و واألهداف المالية: -1
 اليت مازالت تعتمد يف  يتجلى هذا اهلدف املايل يف الدول النامية النفقات. و حتقيق املوازنة بني اإليرادات و

 بصورة كبرية على ما حتصله من ضرائب، فهذه األخرية تساهم يف توفري األموال خلزينة الدولة. ومدا خيلها 

اف على استخدام الضريبة كأداة لتحقيق التخصيص األمثل للموارد تنطوي تلك األهداألهداف االقتصادية: -2 
هبدف إسراع برامج التنمية االقتصادية، كانت الدولة تلجأ إىل استخدام  املمكنة. و االقتصادية املتاحة و

 اإلعفاءات الضريبية لتشجيع نشاط اقتصادي معني أو تشجيع االستثمار.

بعضها أو جديدة من الضرائب، أو ختفيض  من هذا أن املشروع الضرييب قد يضطر إىل فرض أنواع ونستخلص
 اجتماعية. لكن من اجل حتقيق أهداف اقتصادية و ذلك بغض النظر عن االعتبار املايل و إلغائه، و

''آدم الضرائب، ذكر تعترب األهداف االجتماعية من األهداف القدمية للمالية العامة واألهداف االجتماعية: -3
معىن العدالة هو  مسيث'' أن أهم أركان التنظيم الضرييب هو ضرورة مراعاة العدالة االجتماعية يف فرض الضرائب و

 2األخذ بعني االعتبار املقدرة التكليفية، حبيث ال يرتتب على فرض الضرائب أي  آثار اجتماعية ضارة.

الضريبة ألهداف سياسية كفرض رسوم مجركية مرتفعة على منتجات ميكن استعمال األهداف السياسية: -4
 .اليابان، أو ختفيض على منتجات دول أخرى بعض الدول كما هو احلال بني الواليات األمريكية و

 

 
                                                           

1 .125ص، 1999سالمي بني النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، حممد عبد املنعم عفر، امحد فريد مصطفى، االقتصاد املايل الوضعي واإل-
  

2 .35، ص2004، مارس محيد بوزيدة، جباية املؤسسة، مطبعة الديوان الوطين للتعليم عن بعد، لنيل شهادة احلقوق واالقتصاد-
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 الفرع الثاني: قواعد الضريبة

ة أمهيتها إىل حد اآلن هذه القواعد الزالت ساري دي آدم مسيث يف كتابه ثروة األمم وهي قواعد تعود إىل االقتصا
 ليها فيما يلي:سوف نتطرق إ هي ترتكز غالبا على أربعة قواعد و و

على مواطين كل دولة أن يسامهوا يف النفقات احلكومية حسب قدراهتم قاعدة العدالة والمساواة في المقدرة: -1
وفقا هلذه القاعدة جيب أن يوزع العبء  التكلفية مبعىن تناسبا مع دخل الذين يتمتعون به حتت محاية الدولة، و

 1الدولة وفقا لدخله. تكون مسامهة الفرد يف نفقات للضريبة على مجيع األفراد واملايل 

 جيب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها، أن تكون يقينية الوضوح:  قاعدة اليقين و-2

السلطات املركزية لقانون حيدد فيه معامل الضريبة من حيث نسبتها ليست عشوائية، كون الضريبة إلزامية حتددها  و
 2اإلعفاءات اخلاصة هبا. مواعيد حتصيلها و وعائها و و

حسب النمط الذي ميكن أن نراه  جيب أن حتصل كل ضريبة يف الفرتة وقاعدة المالئمة في التحصيل: -3
    له. يفية األكثر تيسريابالك األكثر مالئمة للمكلف بالضريبة و

املقصود يف النفقات اجلبائية هو أن يكون الفرق بني ما يدفعه املكلفون من : قاعدة االقتصاد في النفقات-4  
هذا األمر يتطلب فرض الضرائب اليت تكثر  يدخل منها إىل اخلزينة العامة يف أقل مبلغ ممكن وضرائب وما 

التحصيل األقل لكي ال  الضرائب باختيار أسلوب اجلباية وإيراداهتا وتقل نفقات حتصيلها ولذلك تسعى إدارة 
 3تضطر الدولة إىل التوسع يف فرض الضرائب.

 

 

 

 

                                                           

1 .84اإلسكندرية، مصر، صعلي العريب وعبد املعطي عساف، إدارة املالية العامة، جامعة  -
  

.95ص، 1965عبد املنعم فوزي، املالية العامة والسياسات املالية،دار النهضة، بريوت، سنة  - 2
  

.85علي العريب وعبد املعطي عساف، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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 .خصائص الضريبةالمطلب الثالث: 

قد كانت  أن قيمتها تنتقل انتقاال هنائيا من املكلف هبا إىل الدولة، و يعين بذلك والضريبة اقتطاع مالي: -1
تسليم أشياء أو جزءا من احملصول، مث حلت حملها الضرائب النقدية حني قدميا جتىب عينا، إما يف شكل سخرة أو 

 1عرفت النقود، حيث أصبح نظام الضرائب العينية ال يتالئم مع االحتياجات االقتصادية الضخمة للدولة احلديثة.

يف دفع الضريبة بل إن السلطات العامة، هي اليت حتدد  أي أن املكلف ليس حراالضريبة فريضة إلزامية: -2
 موعد دفعها. كيفيتها و مقدارها و

تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا ملقدرته املالية، فالضريبة الضريبة تفرض من قبل الدولة: -3
 2حتكمها. لة وفقا لقواعد قانونية هي طريقة لتقسيم األعباء العامة بني األفراد وفقا ملقدرهتم. حيث تفرضها الدو 

املكلفون للدولة كي يؤمنوا به على كانت الضريبة عبارة عن قسط تأمني يدفعه   الضريبة تفرض دون مقابل:-4
 أمواهلم، أي ليس مقابل مباشر لدفعها. حياهتم و

 اإلطار المفاهيمي للرقابة الجبائية المبحث الثاني:

 أهدافها الجبائية في الجزائر والمطلب األول: مفهوم الرقابة 

 الفرع األول: مفهوم الرقابة الجبائية

 تعريف الرقابة:-1

    عرف االقتصادي " فايول" الرقابة بأهنا:" تقوم على التحقيق مما إذا كان كل شيء يسري وفقا للخطة املرسومة 

       القواعد املقررة أما موضوعها فهو تبيان نواحي الضعف أو اخلطأ من أجل تقوميها  التعليمات الصارمة و و

 3منع تكرارها". و

                                                           

.58-57ص، 2003دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، حممد الصغري بعلي، املالية العامة، - 1
  

.146ص، 2005أمحد زهري شامية، خالد شحادة اخلطيب، أسس امللية العامة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 2
  

.25، ص1993حممد قاسم القزويين، مهدي حسني زويف، املفاهيم احلديثة للرقابة، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3
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   كما ميكن تعريفها أيضا على أهنا:" الوسيلة اجملدية لقياس األداء من أجل التأكد من أن األهداف قد حتققت 

تستطيع أن تسبق األحداث فتعمل على التنبيه أن اخلطط قد وضعت موضع التنفيذ بالطرق الصحيحة كما أهنا  و
 1من االحنرافات قبل وقوعها ليتم التنفيذ وفقا ملقاييس مقررة".

      عامة هي وسيلة عالجية هتدف إىل التعرف على نقاط الضعف عليه نستخلص مما سبق أن الرقابة بصفة  و

 حنرافات قبل وقوعها من أجل تفاديها.اال معرفة مناطق اخللل و اخلطأ، من أجل العمل على تصحيحها و و

 تعريف الرقابة الجبائية:-2

 الرقابة اجلبائية هلا عدة تعاريف نذكر منها:

تشكل شرطا  * عرفتها املديرية العامة للضرائب " الوسيلة الضرورية لضمان املساواة بني األفراد يف دفع الضريبة و
 2عادلة بني املؤسسات". شريفة وافسة الفعالة لتحقيق من من الشروط األساسية و

التحقق من هذا  قد عرفت على أهنا:" تشخيص حملتوى الكتابات احملاسبية مبا يتالءم مع القانون اجلبائي، و * و
 3التصرحيات املقدمة". احملتوى مع اإلثباتات و

بالضريبة مستندات املكلفني  وثائق و كل سجالت و وميكن كذلك تعريفها :"هي فحص لتصرحيات و* 
ذلك بقصد التأكد من صحة املعلومات اليت حتتويها  اخلاضعني هلا، سواء أكانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية، و

 ملفاهتم اجلبائية".

الرقابة احملاسبية جند فيها تشابه كثريا على مستوى منهجية املدقق حيث يقتضيان  أما الفرق بني الرقابة اجلبائية و
املدقق اجلبائي  ة لتقريب التصرحيات اجلبائية من نظريهتا احملاسبية، باملوازاة بني املدقق احملاسيب ووجود الرقابة املوجه

تسمح هلذا األخري باستعمال األعمال املنجزة من طرف األول هلذا السبباملبادئ احملاسبية تكون ترتيبيا مقارنة مع 
 املبادئ اجلبائية.

 

                                                           

14ص، 1989ن هنكي، املراجعة بني النظرية والتحقيق، دار املريخ، عمان، األردن، وليام توماس، امرسو  -
1
  

.05، ص2006ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة اجلبائية، املديرية العامة للضرائب، اجلزائر،  - 2
  

3
 - Ahmed Hamini , L’audit Comptable et financier, Edition Berti, Algérie, 2001, p 172. 
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 الجبائية.:أهداف الرقابة الفرع الثاني

 اجتماعية نوجزها يف ما يلي: للرقابة اجلبائية عدة أهداف قانونية ،إدارية، اقتصادية و

  مسايرة خمتلف التصرفات املالية للمكلفني القانونيني  يتمثل يف التأكد من مدى مطابقة والهدف القانوني: -1
احملاسبة ملعاقبة  اجلبائية على مبدأ املسؤولية وحرسا على سالمة هذه األخرية، تركز الرقابة  األنظمة، لذا و و

 1املكلفني بالضريبة عن أية احنرافات أو خمالفات ميارسوهنا من دفع مستحقاهتم اجلبائية.

اليت  اجلبائية دورا هاما لإلدارة الضريبية، من خالل املعلومات اليت تقدمها و تؤدي الرقابةالهدف اإلداري:-2
التجاوزات اليت تساعدها يف  هذا بواسطة كشف األخطاء و يف زيادة املر دودية، وكبري  وتساهم بشكل ملفت 

 2م اآلثار النامجة عن ذلك الختاذ القرارات السليمة يف سياستها اجلبائية.يتقي اإلحصائيات، و معرفة احلقائق و

محايتها  التهرب الضرييب، وإىل احملافظة على األموال العمومية من هتدف الرقابة اجلبائية الهدف االقتصادي: -3
هذا نظرا  ، وإنعاش االقتصاد الوطين لضمان أكرب للحصيلة الضريبية، اليت تعكف على زيادة اإلنفاق العام و

 تنميته بنظرية اجملال الضرييب. الكبري بني اجملال االقتصادي و للتناغم املتواصل و

مكافحة إحنرفات املكلف  اجلبائية هتدف إىل منع وعلى الصعيد االجتماعي جند الرقابة الهدف االجتماعي: -4
هذا سعيا منها لتكريس مبدأ  حتمل واجباته، و اإلمهال أو التقصري يف أداء و مبختلف صورها، مثل التالعب و

 املساواة بني املكلفني.

 

 

 

 

 
                                                           

.98، ص2008العثماين مصطفى، نظام املعلومات دوره يف تفعيل الرقابة اجلبائية، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة املدية، اجلزائر،  - 1
  

.20ص، 2010/2011ة اجلبائية، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، لياس قال دبيح، مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقاب - 2
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 1المطلب الثاني: أسباب قيام الرقابة الجبائية

 الذي ميكن تلخيصها فيما يلي: ية يف اجلزائر وهناك سببني رئيسيني لقيام الرقابة اجلبائ

 الرقابة الجبائية كوسيلة لمتابعة التصريحات الجبائية:-1

    تعد الرقابة اجلبائية وسيلة هامة ملتابعة النظام التصرحيي، ألن املكلف هو من حيدد بنفسه أسس فرض الضريبة 

ضمان  اجلبائية يتم التأكد من صحة هذه التصرحيات املكتتبة وعن طريق الرقابة  يصرح هبا لإلدارة اجلبائية، و و
 صحتها، كما تسمح أيضا بتجسيد مبدأ العدالة الضريبية. مصداقيتها و

 الرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة التهرب الضريبي:-2

          لطرق نظرا ألسباب متعددة يلجأ بعض املكلفني بالضريبة إىل التهرب أو ختفيض العبء الضرييب بشىت ا
غري الشرعية، لذلك فإن عمليات مكافحة هذه املمارسات التدليسية يعترب من أولويات  األساليب الشرعية و و

متعددة على  ذلك عن طريق تقنيات خمتلفة و صالحيات واسعة متارسها و اليت متتلك سلطات و اإلدارة اجلبائية و
اليت من بينها الرقابة اجلبائية اليت تعد األداة الضرورية ملكافحة التهرب الضرييب ألهنا  خمتلف أصناف املكلفني و

 تشكل ضمان لتحقيق مصاحل اخلزينة العمومية.

 المطلب الثالث: أشكال الرقابة الجبائية في الجزائر

اليت تلحق  ات غري القانونية ومكافحة العملي مبا أن الرقابة اجلبائية تعترب وسيلة هامة لكشف املناورات التدليسية و
االقتصاد الوطين على حد سواء، فنجد فعالية الرقابة اجلبائية تتأسس على  أضرار جسيمة باخلزينة العمومية و

املعطيات اخلارجية الواردة هلا. أما الشكل التايل يبني لنا أشكال  مقارنة املعلومات اليت احتوهتا امللفات اجلبائية و
 ة وفقا للنظام الضرييب اجلزائري.الرقابة اجلبائي

 

 

                                                           

.11، ص2009عوادي مصطفى، الرقابة اجلبائية على املكلفني بالضريبة يف النظام الضرييب اجلزائري، مطبعة مزوار، اجلزائر،  - 1
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 (: أشكال الرقابة الجبائية في الجزائر01الشكل رقم )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2010معلومة من املديرية الوالئية للضرائب سنة المصدر: 

منيز عامة بني ما يسمى  بالضريبة وهذه الرقابة تتم مبكتب املراقبة على مستوى ملف املكلف الرقابة الشاملة: -1
 الرقابة على الوثائق. بالرقابة الشكلية و

هي عملية رقابية ختضع هلا التصرحيات املقدمة من طرف املكلف اليت تشمل خمتلف * الرقابة الشكلية: 
لتأكد من  التدخالت، اليت هتدف إىل تصحيح األخطاء املادية املرتكبة أثناء تقدمي املكلفني للتصرحيات، أي ا

 أشكال الرقابة اجلبائية

 الرقابة اجلبائية الشاملة

 على مستوى املفتشيات

 الرقابة اجلبائية املعمقة

 على مستوى األجهزة املختصة

حماسبة التدقيق يف 
 املكلف

التدقيق املعمق جململ 
 الوضعية اجلبائية

التدقيق املصوب يف 
 احملاسبة

 الرقابة الشكلية

 الرقابة على الوثائق
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املعلومات تتضمنها التصرحيات من الناحية الشكلية دون إجراء أي مقارنة  بني ما  كيفية تقدمي املعطيات و
 1تلك اليت تتوفر عليها اإلدارة اجلبائية. تتضمن من معلومات، و

يقوم العون  يقوم هذا النوع مبراقبة التصرحيات السنوية على اخلصوص بأكثر دقة، حيث* الرقابة على الوثائق: 
مقارنتها مع  املكلف الذي يفرتض أن تكون له درجة معينة من املعلومات احملاسبية، بتفحص هذه التصرحيات و

 املعلومات املتوفرة لدى املفتشية.

 هي: يتم التمييز بني ثالثة أنواع من الرقابة و و الرقابة المعمقة:-2

إجراء كل التصرحيات الضرورية  املكلفني بالضريبة وهو تدقيق يف حماسبة * التدقيق في محاسبة المكلف: 
يرمي هذا التدقيق إىل مراقبة التصرحيات اجلبائية املكتتبة من طرف املكلفيني  مراقبتها، و لتأسيس وعاء الضريبة و

املكتتبة يعين التدقيق يف احملاسبة أنه" جمموعة العمليات اليت يستهدف منها مراقبة التصرحيات اجلبائية  بالضريبة، و
التأكد من مدى تطابقها مع املعطيات  فحص حماسبته مهما كانت طريقة حفظها و من طرف املكلف بالضريبة و

 2غريها، حىت يتسىن معرفة مدى مصداقيتها". املادية و

ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية أن يشرعوا يف التدقيق املعمق يف التدقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية: * 
لوضعية اجلبائية لألشخاص الطبيعيني بالنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل، سواء توفر لديهم موطن جبائي يف ا

 اجلزائر أم ال، عندما تكون لديهم التزامات متعلقة هبذه الضريبة.

هو ال خيتلف عن  و 2010هو طريقة مت استحداثها ضمن قانون املالية  التدقيق المصوب في المحاسبة:* 
التدقيق احملاسيب العادي من حيث اإلجراءات، "التدقيق املصوب هو تدقيق يف حماسبة املكلفني بالضريبة لنوع أو 
عدة أنواع من الضرائب لفرتة كاملة أو جلزء منها غري متقادمة أو جملموعة عمليات أو معطيات حماسبية ملدة تقل 

 3عن سنة جبائية".

 

                                                           

.18ص  2006/2007سية للمؤسسة االقتصادية،مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، املسيلة،اجلزائر،حيي خلضر، دور االمتيازات الضريبية يف دعم القدرة التناف - 1
  

.13، ص2013ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة اجلبائية، املديرية العامة للضرائب، اجلزائر،  - 2
  

3
 -www . mfdgi. Gov. dz 
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 القانوني للرقابة الجبائية في الجزائر. طار التنييمي والمبحث الثالث: اإل

 المطلب األول: الوسائل الهيكلية المكلفة بالرقابة الجبائية.

 الفرع األول: األجهزة المختصة حاليا بالرقابة الجبائية.

الصادر يف  98/228أنشأت هذه املديرية املركزية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  المراجعات: مديرية األبحاث و-1
قد جاءت هذه املديرية لتدعم باقي املديريات  املتضمن التنظيم اإلداري املركزي لوزارة املالية، و ، و13/07/1998

اليت هي حتت غطائها، كما أن اختصاصها ميتد عرب الرتاب  األخرى يف الرقابة اجلبائية على املستوى الوالئي، و
اختيار املكلفني بالضريبة الذين يقع عليهم التدقيق من خالل برنامج مسبق  تنحصر مهامها يف حتديد الوطين، و

هذا باقرتاح من مفتشيات الضرائب املعنية مث املديرية الوالئية الفرعية للرقابة اجلبائية  النتقاء امللفات اجلبائية، و
 لتصادق على الربنامج املقرتح أو تعديله.

 املراجعات  كما تسند ملديرية األحباث وDRVستوى رقم األعمال لألربع  مهمة الرقابة اجلبائية بتوفر شرط م 

رقم أعمال  دج سنويا بالنسبة ملقدمي اخلدمات و 4.000.000سنوات األخرية حمل التدقيق، على أن يتجاوز 
دج سنويا بالنسبة للمؤسسات األخرى، أما اهلدف الرئيسي هلذا اجلهاز هو سد منافذ التهرب  1.000.000

 1اسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية بوضع إسرتاتيجية عمل لذلك: الضرييب و

 الكشف عن التيارات الكبرية للتهرب الضرييب مما يستوجب األولوية يف برجمة امللفات الضخمة.-

 شفافية حلماية امتيازات اخلزينة العامة من جهة وحقوق املكلفني من جهة أخرى.جعل الرقابة أكثر -

 إجراء سلسلة من العمليات لتقدمي أداء املصاحل اجلبائية هبدف رفع نوعية التدقيق إىل أفضل مستوى.-

 اجلبائية.كفاءة عالية يف عمليات التدقيق لتساهم من تقليص حجم املنازعات  االلتزام والعمل جبدية و-

( 04املراجعات التابعة للمديرية العامة للضرائب حيتوي على أربع ) يف حني اهليكل التنظيمي ملديرية األحباث و
 ثالثة مصاحل خارجية على املستوى اجلهوي: مديريات فرعية على املستوى املركزي و

                                                           
1
 -Bulletin des services fisecaux , DGI, n 19, Alger print, 2000, p74-78. 



  أساسيات حول الجباية والرقابة الجبائية                      الفصل األول                          
 
 

13 
 

 تعمال املعلومات املتوفرة.مراقبة اس استغالل و التعريف بالعمليات الواجب تدقيقها من أجل جتميع و-

 الربجمة املضبوطة على املستوى الوطين لكل مراجعة أو حبث متعلق مبختلف التحقيقات اجلبائية.-

 1املكلفة بعدة مهام منها: أما العمل امليداين هلذا اجلهاز ينحصر يف املصاحل اجلهوية التابعة هلا و

 لألنشطة اليت تضبط من املديرية املركزية. متابعة دورية تنفيذ برامج املراجعات مع مراقبة و-

 .تنظيم وسائل تدخل فرق التدقيق اجلبائي املختلفة عرب كامل الرتاب الوطين تضمن تسيري و-

 المراجعات (: الهيكل التنييمي لمديرية األبحاث و02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9اجلزائر، ص، 24/09/2006املؤرخة يف  59، العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلريدة المصدر: 

 

                                                           

.                     9ص، 24/09/2006املؤرخة يف ، 59، اجلريدة الرمسية العدد 18/09/2006املؤرخ يف  327-06من املرسوم التنفيذي رقم  10املادة - 1
  

املراجعات مديرية األحباث و  

نيابة مديرية التحقيقات 
البحث عن املعلومة و  

 نيابة مديرية 

 اإلجراءات اجلبائية

 نيابة مديرية

 الرقابة اجلبائية

 نيابة مديرية

 الربجمة

املراجعات مصلحة األحباث و  

 بوهران

املراجعات مصلحة األحباث و  

 باجلزائر العاصمة

املراجعات مصلحة األحباث و  

 بقسنطينة
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املراجعات على املستوى املركزي، فإن  إضافة إىل مديرية األحباث والمديرية الوالئية الفرعية للرقابة الجبائية: -2
املديرية الوالئية للضرائب على املستوى احمللي هي أيضا مكلفة بقيام عملية الرقابة اجلبائية بتكفل مديرية فرعية 

 1مهتمة هبذا اجملال، إذ تعد اهليئة املختصة هبذه املهمة عرب إقليمها.

اليت تكون إقليم الوالية  املراجعات و يها من مديرية األحباث وكما أهنا مكلفة بتطبيق برامج املراجعة املصادق عل
دج بالنسبة  4.000.000بشرط أن يكون املكلفني اخلاضعني للرقابة اجلبائية حمققني رقم أعمال سنوي أقل من 

 دج لباقي املؤسسات األخرى. 10.000.000رقم أعمال سنوي أقل من  ملقدمي اخلدمات و

 2من أبرز املهام املسندة له جند: ( مكاتب و03اهليكل التنظيمي هلذا اجلهاز يضم ثالث ) أما

 اهليئات اليت لديها معلومات عن تأسيس الوعاء الضرييب. إعداد بطاقيات ملختلف اإلدارات و-

 (.اجلمارك الفرق املختلطة )الضرائب، التجارة و التدقيق و برجمة التدخالت عن طريق فرق البحث و-

 تقدمي اقرتاحات من شأهنا حتسن من املادة اخلاضعة للضريبة. تقييم أنشطة املفتشيات و-

 توزيعها على مفتشيات الضرائب املعنية الستغالهلا. استقبال املعلومات احملصل عليها لتصنيفها و-

 مراقبة استعماهلا.استغالهلا مع  اآلراء الرامية إىل حتسني حفظ املعلومات و تقدمي كل االقرتاحات و-

 متابعة مستمرة إلجناز الربنامج يف اآلجال احملددة. برجمة القضايا اخلاضعة للمراجعة السنوية و-

 

 

 

 

 
                                                           

.25/10/1998، الصادرة يف 79اجلريدة الرمسية العدد  - 1
  

 املواد من -
2   .23رار املتعلق بتحديد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية والوالئية للضرائب صمن الق 55إلى  52
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 (: الهيكل التنييمي للمديرية الوالئية للضرائب03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 . 20ص، 22/06/2007املؤرخة يف  34اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد المصدر: 

 الفرع الثاني: األجهزة المختصة حديثا بالرقابة الجبائية.

التحكم بشكل فعال يف تسيري ملفات املكلفني بالضريبة قامت اإلدارة اجلبائية  هبدف مواكبة التطورات احلديثة و
  1حديثة على املستوى التشريعي أو التنظيمي.وضعت قواعد سري  تكيف مع املعطيات اجلديدة وبال

  :املتمثلة يف قامت املديرية العامة للضرائب بوضع جمموعة من النشاطات اليت هتدف إىل حتقيق هذا الغرض و

             تعزيزا ألجهزة الرقابة السابقة  مديرية كربيات املؤسسات، مراكز الضرائب، مراكز جوارية للضرائب، و
تقليص الضغط عليها مت استحداث جهازين آخرين تدعيما هلما ملكافحة التهرب الضرييب نسعى لتسليط الضوء  و

 الثانية يف جمال الرقابة اجلبائية. على اهليئتني األوىل و

             28/09/2002املؤرخ يف  02/303: أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم مديرية كبريات المؤسسات-1

هلا صالحيات على املستوى الوطين  و 26/12/2005املؤرخ يف  02/494املتمم باملرسوم التنفيذي  املعدل و و

                                                           

.43عوادي مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  

 املديرية الوالئية للضرائب

 املديرية الفرعية

 للعمليات اجلبائية

 املديرية الفرعية

 للمنازعات

 املديرية الفرعية

 للرقابة اجلبائية

الفرعية املديرية 
 للتحصيل

 املديرية الفرعية

 للوسائل 

       مكتب البطاقات 
مقارنة املعلومات و  

مكتب البحث عن 
 املعلومات اجلبائية

 مكتب األحباث و
 املراجعات
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املنازعات، أما اهليكل  حىت الرقابة اجلبائية و لكوهنا مكلفة بتسيري كل املهام من حتديد الوعاء إىل التحصيل و
 1.اجلهاز احلديث موضح يف الشكل املوايلالتنظيمي هلذا 

الشركات مبختلف طبيعتها  اخلاضعني هلذه املديرية هم خمتلف الشركات العاملة يف جمال احملروقات و و أما املكلفني
من أهداف  دج، و100.000.000مائة مليون دينار جزائري  القانونية اليت يساوي أو يفوق رقم أعماهلا السنوي

  يف حجم نشاطات  املمثلة إنشاء هذه املديرية هو التحكم اجليد يف تسيري امللفات اجلبائية املهمة و

 اليت تقارب نسبتها املكلفني بالضريبة من حيث احلصيلة الضريبية و 70% اجلبائية. من اإليرادات 

مدى حجم امللفات  املستوى الوطين و أما املهام املسندة ملديرية كربيات املؤسسات يف جمال اختصاصها على
 2نذكر منها بإجياز: اجلبائية اليت حبوزهتا جندها عديدة و

 دقيقة لكل ملف جبائي خاص باملكلفني املتواجدين حتت سلطتها. متابعة مستمرة و مسك و-

 تبويبها بغرض االستغالل األمثل. البحث عن املعلومات اجلبائية من خمتلف املصادر جلمعها و-

 الرقابة اجلبائية لدى املكلفني بالضريبة مع تقييم النتائج. إجناز برامج التدخالت و إعداد و-

 (: الهيكل التنييمي لمديرية كبريات المؤسسات04الشكل رقم)

 

  

 

  

   

 

 . 18/09/2006مؤرخ يف  327-06املرسوم التنفيذي رقم  المصدر:

                                                           

.20ص، 22/06/2005الصادرة بتاريخ  43اجلريدة الرمسية العدد ، 07/06/2005من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  02املادة  - 1
  

.25/12/2005الوؤرخ يف  02/494املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي  02/303املرسوم التنفيذي  - 2
  

 مديرية كربيات املؤسسات

املديرية الفرعية 
 جلباية احملروقات

املديرية الفرعية 
 تسيري امللفات

املديرية الفرعية 
 للرقابة اجلبائية 

املديرية الفرعية 
 للمنازعات

املديرية الفرعية 
 للوسائل العامة

 مكتب املراجعات مكتب األحباث
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مرتبطة مباشرة باملديرية الوالئية للضرائب كما  هي مصلحة تنفيذية على املستوى احمللي و مركز الضرائب:-2
ال يتجاوز رقم أعماهلم  يتكفل مركز الضرائب بتسيري امللفات اجلبائية ملختلف املكلفني اخلاضعني للنظام احلقيقي و

كل املراحل من حتديد الوعاء إىل خيتص هذا املركز ب دج باإلضافة إىل املهن احلرة و100.000.000السنوي 
 1املنازعات يف حدود صالحيته. التحصيل مع تكليفه بالرقابة اجلبائية و

 مراقبتها فلها عدة مهام على كل املستويات نذكر منها: نظرا لقرب تواجد مراكز الضرائب للمكلفني و و

 يف من ظاهرة التهرب الضرييب.مراقبتها باستمرار للتخف التكفل احلسن مللفات املكلفني و التسيري و-

 يف حالة وجود جتاوزات خطرية حيول امللف اجلبائي إىل عملية التدقيق املعمق هبدف التطهري.-

 استغالهلا بشكل أمثل. املادة اخلاضعة للضريبة جلمعها و القيام بالبحث عن املعلومات اجلبائية و-

 لدى باملكلفني بالضريبة مع تقييم النتائج احملصلة. الرقابة اجلبائية اجناز برامج التدخالت و إعداد و-

 اليت حتت سلطتها. الشكاوي اخلاصة باملكلفني بالضريبة و التعجيل بتسوية النزاعات اجلبائية و-

 ب(: الهيكل التنييمي لمركز الضرائ05الشكل رقم)

 

  

 

 

 

 

 

 . 18/09/2006املؤرخ يف  327-06املرسوم التنفيذي رقم  المصدر:

                                                           

.11مرجع سبق ذكره ص، 18/09/2006مؤرخ يف  327-06من املرسوم التنفيذي رقم  20املادة  - 1
  

 مركز الضرائب

مصلحة رئيسة 
 تسيري امللفات

رئيسة  مصلحة
 التحصيل

مصلحة رئيسة الرقابة 
 واألحباث

مصلحة رئيسة 
 املنازعات اجلبائية

مصلحة البحث عن 
 املادة اخلاضعة

 مصلحة

 املعلومات

 مصلحة 

 الرقابة اجلبائية

 مصلحة

 التدخالت
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 المطلب الثاني: الوسائل البشرية المكلفة بالرقابة الجبائية.

 الفرع األول: األعوان المكلفين بالرقابة الجبائية.

ول املباشر عن إعداد برنامج املراجعات املمنوحة ئهو املس ونائب المدير المكلف بالرقابة الجبائية: -1
ل يف بعض احلاالت املكلفني اخلاضعني للرقابة يستقب للمصلحة، كمن يراقب أعمال فرق التدقيق اجلبائي، و

 1اجلبائي. اجلبائية بصفته ممثل اإلدارة، كما حيرص على ضمان إجراء التدقيق احملاسيب و

املربجمة، لتقدمي  فرق التدقيق للقيام بدراسة األعمال املنجزة و باإلضافة إىل ذلك يقوم بصفة دورية جبمع رؤساء و
لالزمة هبدف حتسني شروط العمل على نقل تقارير املراجعات للمديرية اجلهوية االقرتاحات ا املالحظات و

 للضرائب التابعة هلا إقليميا.

املراجعات  يستوجب أن يكون لرئيس مكتب األحباث وإن القانون المراجعات:  رئيس مكتب األبحاث و-2
كما يكون حتت سلطته فرق ( سنوات كمدقق جبائي،  06خربة ال تقل عن ستة ) على األقل رتبة مفتش، و

مواظبة األعوان املدققني يف  يسهر على حضور و للتدقيق لكونه مسئوال عن النظام العام داخل فرق التدقيق و
السهر على تنفيذها، كما يتدخل أحيانا يف مناقشة نتائج  أماكن عملهم، مع مسؤولية التكفل بالقضايا املربجمة و

 تقييم السري احلسن للجهود املبذولة من طرف األعوان املدققني. الرقابة اجلبائية والتدقيق مع نائب املدير املكلف ب

حىت تسند مهمة التدقيق ألعوان اإلدارة اجلبائية جيب على األقل أن يكونوا حاملي رتبة األعوان المدققين: -3
بة إال من طرف أعوان اإلدارة هذا إلتزاما بالتشريع اجلبائي:" ال ميكن إجراء املراجعات يف احملاس مفتش ضرائب و

 2اجلبائية الذين هلم رتبة مفتش على األقل".

أعمال املراجعة بكل مراحلها مع اإلشارة إىل أنه جيب أن تنجز  كما يسند إىل األعوان املدققني مهام التدخل و
حتت طلب املكلف  مهامهم يف مقرات املكلفني، باستثناء حاالت خاصة مرخصة من طرف املدير الوالئي

اليت تتم على مستوى مكاتب األعوان  بالضريبة مع ذكر السبب املقنع للقيام بعملية التدقيق خارج مقره و
 املدققني.

                                                           

.03ص، 2004االقتصادية، جامعة اجلزائر، رسالة ماجستري كلية العلوم ، 1999/2003نوى جناة، فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر  - 1
  

2 .12ص، 2009من قانون املالية لسنة  37من قانون اإلجراءات اجلبائية املعدل واملتمم وفقا للمادة  02الفقرة  20املادة  -
  



  أساسيات حول الجباية والرقابة الجبائية                      الفصل األول                          
 
 

19 
 

 الفرع الثاني: مسئولية األعوان المكلفين بالرقابة الجبائية.

عليهم احرتام قواعد أخالقيات  عند ممارسة أعوان الضرائب مهامهم ال سيما تلك املتعلقة بالرقابة اجلبائية يتعني
واجبات األعوان إىل وقايتهم من النزاعات اليت تعرتضهم، كما وضع املشرع  املهنة، لذلك يرمي توازن بني حقوق و

 1اجلبائي عدة التزامات مرتبطة بصفته كممثل للدولة نذكر أمهها:

 ا أو مرؤوسا.تأدية اخلدمة يف إطار احرتام العالقات السلمية لكونه قد يكون رئيس-

 واجب االلتزام خبدمة الدولة. تأدية اليمني أمام احملكمة و-

 ممارسة الوظيفة وحدها فقط وبصفة فعلية ومستمرة.-

 حياد اجتاه املكلفني بالضريبة. تأدية اخلدمة بكل استقاللية و-

 عدة مسئوليات ملخصة فيما يلي: كما يرتتب على عاتق األعوان املكلفني بالرقابة اجلبائية

هي نتيجة خلطأ أو  يتحمل عون الضرائب املسئولية املدنية، عند إحلاق الضرر بالغري و المسئولية المدنية:-1
 124هذا مبقتضى أحكام املادة  عدم االنتباه أو إمهال قام به العون بنفسه أو أشخاص آخرين حتت مسئوليته و

ال يكون كل موظف أو عون عمومي مسئوال شخصيا عن عمله الذي أضر بالغري  من القانون املدين اجلزائري و
 إذا قام به تنفيذا ألوامر صدرت إليه من رئيسه اإلداري.

ميكن اعتبار املوظف مسئوال من الناحية اجلنائية عند ما يقوم بارتكاب جناية أو جنحة المسئولية الجنائية: -2
من بني  يلغي اإلجراء اجلنائي املتخذ اجتاه العون آليا اإلجراء التأدييب، و يعاقب عليها قانون العقوبات وينص و 

األعمال اليت تعترب جناية أو جنحة جند منها: التعسف يف استعمال املنصب، استغالل النفوذ، الرشوة، اختالس 
 2األموال، تزوير وثائق....اخل.

يتعرض  يعترب املوظف الذي يقوم بارتكاب خطأ مهين مسئوال من الناحية التأديبية و: المسئولية التأديبية-3
هذا حسب درجة اخلطأ  ( درجات خمتلفة، و04املصنفة بأربعة ) للعقوبات املقررة حسب درجة اخلطأ املرتكب و

                                                           

13ص، 2007دليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب، املديرية العامة للضرائب،  -
1
  

.35دليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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وقف املؤقت عن العمل، املرتكب أما العقوبات اليت حددها القانون جند: التنبيه، اإلنذار الكتايب، التوبيخ، الت
 التنزيل من الدرجة، النقل اجلربي إىل غاية التسريح.

 المطلب الثالث: الوسائل القانونية المخصصة للرقابة الجبائية.

 الفرع األول: الحقوق الممنوحة لإلدارة الجبائية.

للتأكد من صدق املعلومات  من أهم الصالحيات املمنوحة لإلدارة اجلبائية يعترب حق الرقابة حق الرقابة:-1
عليه فحق الرقابة ميثل جمموع العمليات املنجزة من قبل  املقدمة ضمن التصرحيات املكتتبة من قبل املكلفني، و

من أهم ما جاء  نزاهتها، و األعوان املكلفني برقابة تلك التصرحيات مبعطيات خارجية بغية التحقق من صحتها و
 1د:يف حق الرقابة جنبه قانون اإلجراءات اجلبائية 

 املستندات املستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم. تراقب اإلدارة اجلبائية التصرحيات و-

 اهليئات العمومية اليت تدفع أجورا أو أتعابا. متارس حق الرقابة على املؤسسات اإلدارية و-

 دراسة الوثائق احملاسبية.التربيرات كتابيا مع  يطلب التوضيحات و يراقب املفتش التصرحيات و-

دقيقة ميكن استعماهلا يف عملية  أدلة من املكلف لتجميع معلومات صحيحة و طلب املعلومات للبيانات و-
 الرقابة.

هو وسيلة قانونية منحها املشرع اجلبائي ألعوان اإلدارة اجلبائية، فبواسطته ميكنهم اإلطالع  وحق اإلطالع: -2
ندات اخلاصة باملكلف الذي هو بصدد عملية التدقيق بغية احلصول على أكرب قدر املست على خمتلف الوثائق و

من بني اجلهات  ممكن من املعلومات، كما ميكننا القول أن حق اإلطالع هو أداة تدخل يف كل إجراء رقايب، و
 2املعنية باإلطالع جند:

 حىت املؤسسات الرتبوية. ا واجلماعات احمللية مبختلف مستوياهت اهليئات العمومية و اإلدارات و-

 احملضرين. حىت املوثقني و احملافظات العقارية مع اجلهات القضائية و مصاحل الضمان االجتماعي و-
                                                           

.16، ص2009من قانون اإلجراءات اجلبائية، املديرية العامة للضرائب،  19و  18املادتني  - 1
  

.173مصطفى العثماين، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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 اإلطالع على املؤسسات اخلاصة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة باملكلف بضريبة املعين.-

نفس الضرائب  الضريبية إلجراء تقوميات لنفس املدة وهو الوسيلة املمنوحة لإلدارة حق استدراك األخطاء: -3
هذا عن طريق إعادة النظر يف االقتطاع الضرييب سواء  عندما يقدم هلا املكلف عناصر غري كاملة أو خاطئة و

اإلغفاالت الكلية أو اجلزئية املسجلة يف وعاء "ميكن استدراك بتعديله أو إنشاء اقتطاع جديد وفقا للنص التايل:
عدم الصحة أو األخطاء املسجلة يف فرض الضريبة من طرف  كذا النقائص و الرسوم و الضرائب و ق واحلقو 

 1إدارة الضرائب ".

وجود قرائن تدل على ممارسات تدليسية، ميكن  من أجل ممارسة اإلدارة اجلبائية حقها الرقايب وحق المعاينة: -4
أن ترخص ألعواهنا املؤهلني قانونا القيام بإجراءات املعاينة يف كل احملالت، كما ال جيوز الرتخيص  لإلدارة اجلبائية

حيتوي الطلب على  حبق إجراء املعاينة إال بأمر من رئيس احملكمة املختصة إقليميا أو قاض يفوضه هذا األخري. و
 جند أمهها يف: و البيانات اليت حبوزة اإلدارة اجلبائية لتربرها عملية املعاينة

 عناوين األماكن اليت ستتم معاينتها. التعريف بالشخص املعنوي أو الطبيعي املعين بعملية املعاينة و-

 يتم البحث عن دليل عليها. القانونية اليت يفرتض منها وجود ممارسات تدليسية، و العناصر الفعلية و-

 يكونوا حاملني بطاقة االنتداب. صفاهتم و رتبهم و ألقاب األعوان املكلفني بعمليات املعاينة و أمساء و-

 الضمانات الممنوحة لهم. الفرع الثاني: التزامات المكلفين بالضريبة و

 التزامات المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الجبائية.-1

ما مدى التزام  12إىل  09التجاري اجلزائري يف مواده من قد حدد القانون ذات طابع محاسبي: التزامات * 
      يشرتط االحتفاظ هبا مع اإلثباتات القانونية كالفواتري  التاجر مبسك الدفاتر احملاسبية بشكل إجباري، و

( سنوات، أما الدفاتر 10اإلطالع ملدة عشر ) غريها من الرساالت الرمسية اليت ميارس عليها حق الرقابة و و
 فني اخلاضعني للنظام احلقيقي هي:امللزمة على املكل احملاسبية القانونية و

                                                           

.  88صمن قانون اإلجراءات اجلبائية،  105املادة رقم  - 1
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يفرض على كل  مرقم من طرف القاضي لدى احملكمة املختصة إقليميا و هو دفرت موقع و ودفتر اليومية: -
 1صناعية. ميارسون نشاطات جتارية و األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املصنفني يف النظام احلقيقي و

ناتج عن األمهية اليت يكتسبها هذا الدفرت الذي يسمح لنا برصد  إن إلزامية مسك دفرت اجلرددفتر الجرد: -
 2مجيع احلسابات املعنية بالدورة من أجل اجناز القوائم املالية يف هناية السنة املالية.

هي االلتزامات اليت فرضها املشرع اجلبائي قصد تنظيم العالقة بني اإلدارة  و *التزامات ذات طابع جبائي:
 تنحصر هذه االلتزامات يف عدة تصرحيات نذكر أمهها بإجياز: كلفني بالضريبة وامل اجلبائية و

جيب على املكلف بالضريبة أن يقدم تصريح بالوجود إىل مفتشية الضرائب التابع هلا التصريح بالوجود: -
 اجلبائية.تقدمه الغدارة إقليميا وذلك يف أجال ثالثني يوما من بداية النشاط مطابقا للنموذج الذي 

جيب على املكلف بالضريبة تقدمي امليزانية اجلبائية ومالحقها املرفقة. مع التصريح  التصريح السنوي:-
 استمارات مقدمة من طرف اإلدارة اجلبائية. األرباح السنوية احملققة من خالل ملئ مناذج و باملداخيل و

على كل مكلف أن يقدم كل    الرسوم المستحقة:  التصريح والتسديد الشهري أو الثالثي للضرائب و-
 يوم من كل شهر أو ثالثي إىل قباضة الضرائب املختصة إقليميا تصريح منوذجي  G50 20مع تسديد 

 املستحقات الضريبية املتعلقة بالعمليات املنجزة خالل الشهر أو الثالثي املنصرم.خمتلف  

حالة التنازل أو التوقف الكلي أو اجلزئي للمكلفني عن يف التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط: -
( يوما على األكثر اكتتاب تصريح بذلك يعلم فيه مفتش 30نشاطهم وجب عليهم يف أجل ثالثون )

 الضرائب التابع له إقليميا عن تاريخ توقف النشاط.

 

 

 
                                                           

.23ص، 2011/2012سليمان عتري، دور الرقابة املالية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية، مذكرة ماجيسرت، جامعة بسكرة،   1
  

.24سليمان عتري، نفس املرجع السابق، ص   2
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 الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة:-2

 1تدقيق:*الضمانات المتعلقة بسير عملية ال 

ال ميكن الشروع يف إجراء أي تدقيق يف احملاسبة دون إعالم املكلف  اإلعالم المسبق أو اإلشعار بالتدقيق:-
هذا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتدقيق مقابل إشعار بالوصول مرفق مبيثاق املكلف  بذلك مسبقا، و

ميكنه اخلوض يف عملية التدقيق إال بعد إرسال اإلشعار عليه املدقق اجلبائي ال  اخلاضع للرقابة اجلبائية. و
 انتهاء مدة التحضري املمنوحة للمكلف. بالتدقيق و

حتت طائلة بطالن اإلجراءات، يستطيع املكلف أن يستعني بوكيل خيتاره االستعانة بمستشار أو وكيل: -
تطرحها إدارة الضرائب وهذا مع  مناقشة االقرتاحات اليت مبحض إرادته قصد متابعة سري عمليات التدقيق و

 بداية عمليات التحقيق إىل غاية إرسال اإلشعار بالتقومي.

الرسوم، ما عدا  إذا انتهى التدقيق احملاسيب املتعلق بفرتة معينة جملموعة من الضرائب وعدم تجديد التدقيق: -
أو غري كاملة أثناء التدقيق  احلاالت اليت استعمل فيها املكلف طرقا تدليسية أو قدم معلومات غري صحيحة

 فإن اإلدارة ال تستطيع القيام بعملية جديدة يف نفس الدفاتر احملاسبية.

        للدفاتر ال ميكن حتت طائلة البطالن أن تستغرق مدة التدقيق يف عني املكان تحديد مدة التدقيق: -
 سنويا مع طبيعة نشاط املؤسسة. هذا طبقا لرقم األعمال احملقق الوثائق احملاسبية أجاال حمددة و و

    دج 1.000.000( أشهر لرقم أعمال سنوي ال يتعدى 04مؤسسات تأدية اخلدمة حددت املدة بأربعة )-
 دج.5.000.000أقل من  دج و1.000.000( أشهر لرقم أعمال سنوي أكثر من 06ستة ) و

ستة  دج و2.000.000لرقم أعمال سنوي ال يتعدى  ( أشهر04املؤسسات األخرى حددت املدة أربعة )-
 دج.10.000.000أقل من  دج و2.000.000( أشهر لرقم أعمال سنوي أكثر من 06)

 

 
                                                           

.12ص،  2008سعيد عبد العزيز عثمان، النظام الضرييب وأهداف اجملتمع، الدار اجلامعية، جامعة بريوت العربية، لبنان،   1
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 1*الضمانات المتعلقة بإجراءات التقويم:

 جيب على اإلدارة اجلبائية بعد انتهاءها من عملية التدقيق إبالغ املكلف بنتائج التقومي،اإلشعار بالتقويم: -
هذا بإرسال إشعار يف  حىت يف حالة انعدام التقوميات لتنتهي عملية التدقيق إثر إبالغ املكلف بوضعيته، و

 رسالة موصى عليها أو يسلم له مع إشعار باالستالم.

  ( يوما لريسل مالحظاته أو قبوله 40منح املشرع املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية آجال أربعني )حق الرد: -
الرد يف هذا األجل مبثابة قبول ضمين، كما ميكن للعون املدقق بعد الرد االستماع إىل املكلف أو يعد عدم  و

 إعطاء تفسريات تكميلية.

املكلف بالضريبة حول نتائج عملية التدقيق منح  ملعاجلة خنتلف اخلالفات بني اإلدارة اجلبائية وحق الطعن: -
ذلك بتقدمي  ألخطاء املرتكبة يف وعاء الضريبة أو حساهبا، واملشرع للمكلف إمكانية الطعن هبدف استدراك ا

 شكاوي أو احتجاجات لدى اجلهات املعنية بالنازعات حسب التدرج وهي:

يعترب أوىل مراحل املنازعات لكونه إجراء أساسي ممنوح للمكلف للدفاع عن الطعن أمام إدارة الضرائب هذا -
 حقه.

هذا قبل التوجه للمنازعات القضائية لكوهنا ختتص هذه اللجان بدراسة  الطعن أمام اللجان اإلدارية و-
 الطعون املقدمة من املكلفني أو من اإلدارة اجلبائية على حد سواء.

هذا بالتوجه إىل الغرفة اإلدارية باجمللس القضائي للنظر يف النزاعات   الطعن أمام اجلهات القضائية، و-
 جلان الطعن. مبختلف الضرائب إذا مل يقتنع املكلف بقرارات مصلحة املنازعات و املتعلقة

 

 

 

                                                           

.14سعيد عبد العزيز عثمان، نفس املرجع السابق، ص   1
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 خالصة الفصل األول:

نستخلص من دراستنا للفصل األول أو النظام الضرييب اجلزائري بإصالحاته العميقة قد ساهم يف زيادة 
ا الرقابة اجلبائية تعترب أداة فعالة ساهم يف التنمية االقتصادية من جهة أخرى، أم احلصيلة الضريبية من جهة و

هذا بالتأكد من صحة التصرحيات  عقايب يف نفس الوقت و ملكافحة هذه الظاهرة لكوهنا أسلوب وقائي و
       املخالفات املسجلة هبدف تصحيحها  العمل على كشف كل األخطاء و املقدمة من طرف املكلف و

 خاضع للرقابة. إعادة تقوميها لكون طبيعة النظام تصرحيي و

      وعليه مت تدعيم الرقابة اجلبائية بسن مجلة من القوانني اليت تعد معلما موحدا لكل من املكلف بالضريبة 
 دارة اجلبائية، هبدف تنظيم عالقة العمل الرابطة بينهما جلعلها مقننة.اإل و

ل الفصل الثاين ملعرفة مدى مسامهة عليه سنلقي الضوء على التدقيق احملاسيب يف ظل الرقابة اجلبائية خال و
التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية اليت بدورها تقوم بوقف نزيف أموال اخلزينة العمومية مع محاية 

 االقتصاد الوطين أو على األقل التخفيف من هذا الضرر.  
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 مقدمة الفصل الثاني

              إن النظام الضرييب اجلزائري مبين أساسا على تصرحيات املكلفني بالضريبة هبدف التأكد من صدقها 

مصداقيتها أما املشرع اجلزائري طالب املكلفني بالضريبة عن طريق النصوص القانونية املستخرجة من القانون  و
 اجلبائية. اجلبائية اليت تلزمهم مبجموعة من الواجبات احملاسبية منها ومن خمتلف القوانني  التجاري و

احلد من تفشي ظاهرة التهرب  من أجل التأكد من مدى صدق تلك التصرحيات املكتتبة من طرف املكلفني و و
اعدها على الضرييب، قد منح املشرع اجلزائري للمصاحل اجلبائية عدة صالحيات جمسدة يف الرقابة اجلبائية اليت تس

األخطاء اليت تنزف منها  رقابة حماسبة املكلفني بالضريبة للتأكد من مصداقيتها مع حماولة كشف التجاوزات و
 احلد أو على األقل التخفيف من ظاهرة التهرب الضرييب من جهة أخرى. حقوق إيرادات الدولة من جهة و

التدقيق يف حماسبة  قة بالتدقيق احملاسيب بشكل عام والتقنيات املتعل وعليه سيعرض يف هذا الفصل أهم القواعد و
 املكلفني اخلاضعني للرقابة اجلبائية بشكل خاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قدرة التدقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية                                     الفصل الثاني   
 

27 
 

 المبحث األول: اإلطار النظري للتدقيق المحاسبي.

 المطلب األول: ماهية التدقيق المحاسبي.

 الفرع االول: مفهوم التدقيق المحاسبي.

 تعريف التدقيق المحاسبي:-1

 هذا حسب وجهات النظر املختلفة أما من أمهها جند: تعددت التعاريف للتدقيق احملاسيب و

جلنة مفاهيم التدقيق التابعة جلمعية احملاسبني األمركيني "هو عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة -
كد من درجة مسايرة هذه تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأ بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية، و

 1العناصر للمعايري املوضوعية، مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية".

سجالت املؤسسة فحصا فنيا  دفاتر و أما أمحد حلمي مجعة يرى أن التدقيق "هو عملية فحص مستندات و-
لية للمؤسسة معتمدا يف ذلك على إبداء الرأي يف عدالة التقارير املا انتقادي حمايد للتحقق من صحة العمليات و

 2متانة نظام الرقابة الداخلية". قوة و

 3خصائص التدقيق المحاسبي:-2

 منهجية لكونه يعتمد على التخطيط املسبق بشكل تتابع منطقي. التدقيق هو عملية منتظمة و-

 دليل املدقق. مرشد و التقيد هبا ألهنا مبثابة مدى االلتزام مبعايري التدقيق املوضوعية كأساس للتقييم و-

 ي فين حمايد حول القوائم املالية.مؤهل باملهنة املوكلة له إلبداء رأ املدقق هو شخص مستقل و-

 تقييمها من قبله بطريقة موضوعية. القرائن املالئمة و أمهية حصول مدقق احلسابات على األدلة و-

 

 
                                                           

.14ص، 1994-1993حسني القاضي، مراجعة احلسابات، الطبعة الثانية، منشورات اجلامعة، دمشق،  - 1
  

.07ص، 2005، مدخل إىل التدقيق احلديث، الطبعة الثانية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، أمحد حلمي مجعة - 2
  

.13ص، 2009دار النظرية، دار املسرية، عمان، األردن، الطبعة الثانية، -غسان فالح املطارنة، تدقيق احلسابات املعاصرة - 3
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 1الفرع الثاني: أهداف التدقيق المحاسبي.

 ميكن إجيازها فيما يلي:األهداف التقليدية: -1

 التالعبات. أعمال الغش و كشف األخطاء و إبداء رأي فين حمايد حول صحة القوائم املالية و-

 االلتزامات. السجالت احملاسبية مع مفردات األصول و التأكد من صحة العمليات املثبتة يف الدفاتر و-

 ا يلي:ميكن إجيازها فيماألهداف الحديثة: -2

 مدى معاجلتها كما يعمل على احلد من اإلسراف. حتليل االحنرافات ملعرفة أسباب و حتديد و-

 الكفاءة اإلنتاجية مع رفع مستوى فعالية املؤسسات. تقييم كفاءة األداء و-

 المطلب الثاني: مقومات التدقيق المحاسبي.

 الفرع األول: قواعد سلوك مهنة التدقيق.

 قواعد سلوك مهنة التدقيق: تعريف-1

بأهنا "جمموعة من املبادئ أو القيم اليت تتمثل يف القوانني، القواعد التنظيمية، املواعظ يقصد بسلوك مهنة التدقيق 
 2مواثيق السلوك يف املنظمات املختلفة". مواثيق العمل للجماعات املهنية، و الدينية و

 3ازها فيما يلي:ميكن إجيأهداف قواعد سلوك مهنة التدقيق: -2

 تدعيم تقدم املهنة. التدقيق مع احملافظة على كرامة و رفع مستوى مهنيت احملاسبة و-

 املعنوية. األدبية و رعاية مصاحلهم املادية و املدققني و تنمية روح التعاون بني احملاسبني و-

 العملي. القانونية لتوفري مبدأ الكفاية يف التأهيل العلمي و األحكام تكملة النصوص و تدعيم و-

 

                                                           

.47ص، 2004ت، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، سوريا، علي حاج بكري، أصول مراجعة احلسابات: أساسيات وعمليا - 1
  

2 .210ص، 2007أمني السيد أمحد لطفي، دراسات متقدمة يف املراجعة وخدمات التأكد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -
  

.76، ص2009ان، األردن، حسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، مراجعة احلسابات املتقدمة، اجلزء األول، دار الثقافة، عم - 3
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  1مبادئ قواعد سلوك مهنة التدقيق:-3

 املوضوعية يف عمل املدقق عند إبداء رأيه يف القوائم املالية. النزاهة و االستقاللية و-

 املستحقة. االتفاق على األتعاب مسئولية املدقق جتاه عمالئه كاحملافظة على سرية البيانات و-

 أن تكون غري منافية ألخالقيات املهنة املتعارف عليها. مسئوليات أخرى على املدقق االلتزام هبا و-

 محاية املدققني عند التغيريات املقرتحة. مالء وجتاه زمالئه مثل عدم مزامحة الز مسؤولية املدقق ا-

 2الفرع الثاني: المراحل العملية للتدقيق المحاسبي.

 مرحلة اإلجراءات األولية: -1

 التأكد من عزله. االتصال باملدقق السابق يف حالة وجوده ملعرفة أسباب رفض جتديد وكالته، و-

 التعليمات اليت جيب عليه االلتزام هبا لعدم خمالفتها. حتديد جمال العمل و التأكد من سالمة التعيني و-

 ملامه باملعلومات الشاملة عن املؤسسة حمل التدقيق.ذلك انطالقا من إ حتديد أهداف عملية التدقيق و-

 تقييم نظام الرقابة الداخلية: مرحلة دراسة و-2

 أساليب الرقابة املعتمدة. فهم جيد هليكل نظام الرقابة الداخلية من النظام احملاسيب املطبق و-

 توثيقها مع أوراقه. القوة لتسجيلها و حتديد خماطر الرقابة إلمكان املدقق من مواطن الضعف و-

 مرحلة إعداد برنامج التدقيق:-3

 حتديد دور مسؤولية كل منهم. تقسيم العمل بني أعوان فريق التدقيق و-

 حتديد مدى استمرار عملية التدقيق أو انتهائها. معرفة العمل الذي مت فعال و-

 

                                                           

56غسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره، ص -
1
  

.07ص، 2000مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ، يوسف حممود جربوع، مراجعة احلسابات النظرية والتطبيق - 2
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 مرحلة تنفيذ عملية تدقيق الحسابات:-4

 وجودها. حدوثها و سالمة العمليات و التأكد من صحة قيم األرصدة و االختيارات األساسية املوجهة حنو-

 أساليب تنفيذ عملية التدقيق بطريقة حمايدة دون حتيز من أجل الوصول إىل إبداء رأي فين حمايد.-

 مرحلة إعداد تقرير التدقيق:-5 

 وائم املالية حمل التدقيق.فقرة إبداء الرأي يف املساحة املخصصة للمدقق إلبداء رأيه الفين احملايد للق-

 ختم املدقق املكلف باملهمة املسندة إليه. تاريخ حترير التقرير املقدم للجهات املعنية، مع توقيع و-

 تنفيذ للحصول على أكرب درجة من املوثوقية.  فقرة النطاق اليت تصف عملية التدقيق املنجزة خطة و-

 المحاسبي.المطلب الثالث: اإلجراءات الميدانية للتدقيق 

 1الفرع االول: إجراءات تدقيق حسابات الميزانية. 

  2تدقيق حسابات األصول:-1

 تدقيق حسابات األصول الثابتة: -أ

 *تدقيق حسابات األصول الثابتة الملموسة:

 القيام باجلرد الفعلي لألصول الثابتة سواء بالعد أو املشاهدة أو القياس أو ما شابه ذلك.- 

 التأكد من ملكية األصل باإلطالع على املستندات الدالة على ذلك كالفاتورة، العقود، تأكيدات أخرى.-

 هذا بطلب شهادة سلبية من اجلهات املختصة. خاصة منها العقارات و التأكد من عدم رهن األصول و-

 ها مع تدعيمها بإثباتات.التحقق من املعاجلة احملاسبية السليمة وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف علي-

 

                                                           

.25/03/2009الصادرة  19قائمة املركز املايل وقائمة الدخل وغريها أتى هبا النظام احملاسيب املايل، اجلريدة الرمسية العدد  املصطلحات احلديثة - 1
  

.95ص، 2003حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - 2
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 *تدقيق حسابات األصول الثابتة غير الملموسة:

 أن اإلطفاء يتم يف أجاله القانونية. التأكد من صحة النفقات املسجلة يف حساب املصاريف اإلعدادية و-

 ها.الشهادات الرمسية اليت تثبت ملكية احلقوق للمؤسسة مع إمكانية جتديد محايت اإلطالع على الوثائق و-

 1تدقيق حسابات األصول المتادولة:-ب

 *تدقيق حسابات المخزون:

 رقابة املخزون. اآللية اليت تستخدمها املؤسسة حملاسبة و فحص النظام املتبع يف جرد املخزون و-

 التأكد من صحة تقييم املخزون مع استمرارية ذلك وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها.-

 حسابات الحقوق المدنية: *تدقيق

 مطابقتها للحسابات الفردية. احلصول على مصادقات تثبت صحة الدين املسجل يف حسابات الزبائن و-

 أحقيتها يف مؤونات موضوعية. التأكد من وجود ديون مشكوك يف حتصيلها مما يتطلب دراستها و-

 جلهة املودعة لديها برسم اخلصم.املشاهدة الفعلية ألوراق القبض أو احلصول على مصادقات من ا- 

 *تدقيق الحسابات النقدية:

 إذا مل يكتشف السبب يتم معاجلته. يف حالة عجز الصندوق يتم التأكد من أن كل العمليات سجلت و-

 املوضوعية. الصرف من الناحيتني الشكلية و تدقيق مستندي لدفرت النقدية اخلاصة بالقبض و-

 2تدقيق حسابات الخصوم:-2 

 تدقيق حسابات األموال المملوكة:-أ

 التأكد من وجود اإلثباتات. املسحوبات اليت تطرأ على رأس املال خالل الفرتة و فحص اإلضافات و-

                                                           

.75ص 2005، املراجعة وتدقيق احلسابات اإلطار النظري واملمارسة التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي - 1
  

.204ص، 2008حسني القاضي، مأمون محدان، احملاسبة الدولية ومعايريها، دار الثقافة، عمان، االردن،  - 2
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 تعديالته لتحديد نصيب كل شريك يف راس مال. يف حالة الشركات يتم اإلطالع على العقد التأسيسي و-

 1تدقيق حسابات االلتزامات:-ب

 حسابات التزامات طويلة األجل: *تدقيق

 استهالكها. حماضر اجللسات ملعرفة أحكام إصدار السندات و اإلطالع على النظام الداخلي للشركة و-

 التأكد من شروط إصدار السندات لكوهنا تصدر بقيمتها االمسية أو بعالوة إصدار أو خبصم إصدار.-

 *تدقيق حسابات التزامات قصيرة األجل:

 املردودات عن طريق يومية املشرتيات. اإلشعارات و لفواتري الشراء و أملستنديلتدقيق القيام با-

 مقارنتها مع أرصدة احلسابات الفردية املسجلة بالدفاتر. احلصول على مصادقات من الدائنني و-

 الفرع الثاني: إجراءات تدقيق حسابات التسيير.

 تدقيق حسابات المصاريف:-1

 مقارنتها مع اجلرد املادي. ة السلع املستهلكة مع فحص بطاقات املخزون والتأكد من حساب تكلف-

 2للمؤسسة بفحص مستندات اإلثبات مع احلفاظ على مبدأ استقاللية الدورات. املقدمةالتأكد من اخلدمات -

 3تدقيق حسابات اإليرادات:-2

 املردودات. يتعلق بالتعويضات وما  زبائنها و املراسالت اليت متت بني الشركة و التحقق من العقود و- 

 مستندي لكل الفواتري املتعلقة بعمليات البيع مع املعاجلة احملاسبية هلا. القيام بتدقيق حسايب و-

 

 
                                                           

.104حممد بوتني ، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  

.88، ص2009حنان، مدخل النظرية احملاسبية ، دار وائل، عمان، األردن، الطبعة الثانية،  رضوان حلوة - 2
  

.48، ص2010األرقم عبد احلفيظ، بن فليس أمحد، مراقبة ومراجعة احلسابات، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر،  - 3
  



قدرة التدقيق المحاسبي على دعم الرقابة الجبائية                                     الفصل الثاني   
 

33 
 

 الفرع الثالث: إجراءات تدقيق حسابات النتائج.

 التأكد من اهلامش اإلمجايل الذي يعرب على النتيجة األولية احملققة من النشاط التجاري.-

 التأكد من نتيجة االستغالل املعربة عنها بنتيجة النشاط العادي للمؤسسة لتحول إىل نتيجة الدورة.-

 التأكد من نتيجة خارج االستغالل اليت متثل النشاط غري العادي للمؤسسة مث حتويله للنتيجة اإلمجالية.-

 غرا  جبائية يي الززائر.ألالمبحث الثاني: التدقيق المحاسبي 

 األول: المرحلة التحضيرية لعملية التدقيق المحاسبي. المطلب

 1الفرع األول: اإلجراءات األولية لعملية التدقيق المحاسبي.

اخلطوة األوىل اليت يقوم هبا العون املدقق هي سحب امللف اجلبائي سحب الملف الزبائي من المفتشية: -1
بعد ذلك متلئ بطاقة تتعلق  ئب املسرية هلذا امللف، واخلاص باملكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية من مفتشية الضرا

 بانطالق عملية التدقيق يف حماسبة املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية.

املكلف  ال ميكن الشروع يف إجراء أي عملية تدقيق دون إعالمإشعار المكلف بالتدقيق يي المحاسبة: -2
تاريخ عملية التدقيق يف احملاسبة مع خمتلف أو تسليم إشعار مفصل يضم  بذلك مسبقا عن طريق إرسال

هذا   الضرائب، كما يرفق اإلشعار مبيثاق املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية من اجل التحضري يف غضون عشر أيام، و
        ر ممكن من املعلومات الالزمة حول طبيعة نشاط املؤسسة املمارس فعال من اجل مجع العون املدقق أكرب قدكله 

 رنته مبا هو مصرح به.مقا و

 2الفرع الثاني: ملئ استمارات التدقيق المحاسبي.

اخلصوم  أعمدة تسجل عليها خمتلف األصول و حتتوي هذه الوثيقة على أسطر والحالة المقارنة للميزانيات: -1
 خصوم املؤسسة. تشمل دراسة التغريات احلاصلة يف أصول و للسنوات األربع قيد التدقيق، و

 

                                                           

  .36ص ، 1988ار الكتب للطباعة والنشر، العراق، عبد الرزاق حممد عثمان، أصول التدقيق والرقابة الداخلية، د  
1
  

.39عبد الرزاق حممد عثمان، نفس املرجع السابق، ص   2
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متال هذه الوثيقة وفقا جلداول حسابات النتائج املوجود ضمن التصريح السنوي املقدم من كشف المحاسبة: -2
جلمع أكرب قدر ممكن من  اليت مل ميسها التقادم، و قبل املكلف لإلدارة اجلبائية ألربع سنوات حمل التدقيق و

اإلملام أكثر بكل اجلوانب املتعلقة بالوضعية  املعلومات اخلارجة عن حمتويات امللف لتسهل مهمة العون املدقق و
 الفعلية لنشاط املكلف.

 المطلب الثاني: المرحلة الميدانية لعملية التدقيق المحاسبي.

 1الفرع األول: التدقيق يي محاسبة المكلف من حيث الشكل.

 الوثائق المحاسبية: طبيعة الدياتر و-1

امللزمة  الدفاتر احملاسبية املنصوص عليها يف القانون التجاري اجلزائري و هي والدياتر المحاسبية القانونية: -أ
 تتمثل يف دفرتين أساسيني: على كل املكلف بالضريبة، و

قد نص عليه القانون  هو دفرت حماسيب قانوين ملزم على كل من ميسك حماسبة قانونية منتظمة و*ديتر اليومية: 
أنه:"كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم مبسك دفرت اليومية على  09التجاري اجلزائري يف املادة 

 يقيد فيه يوما بيوم عمليات املؤسسة ".

بأنه:"جيب على التاجر أيضا أن جيري سنويا جردا لعناصر  10تنص املادة  هو دفرت حماسيب قانوين و*ديتر الزرد: 
تنسخ بعد هذه  حسابات النتائج و د امليزانية وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعدا خصوم مؤسساته و أصول و
 حسابات النتائج يف دفرت اجلرد ". امليزانية و

اليت تعترب خالصة العمل  يقصد بالوثائق اخلتامية تلك املخرجات اليت يعدها احملاسب والوثائق الختامية: -ب
 تتمثل يف:  املنجز خالل السنة املالية و

يظهر فيها كل حسابات املوجودات  هي عبارة عن قائمة تعد يف هناية الفرتة و: *الميزانية المحاسبية الختامية
 حقوق امللكية اليت تظهر أرصدهتا يف ميزان املراجعة. املطلوبات )اخلصوم( و )األصول( و

                                                           

.44عبد الرزاق حممد عثمان، نفس املرجع السابق، ص  1
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على ورقة خارجية تضم حسابات  هو عبارة عن قائمة تعد يف هناية الفرتة املالية و*جدول حسابات النتائج: 
الفرق بينهما ميثل صايف الربح أو  حسابات املصروفات اليت يتم نقل أرصدهتا من ميزان املراجعة و ادات واإلير 

 صايف اخلسارة.

ال ميكن للمحاسب تسجيل أية عملية يف الدفاتر احملاسبية إال إذا كانت مرفقة بوثيقة إثبات الوثائق اإلثباتية: -ج
 الوثائق جند:من بني تلك  تربر صحة العملية املسجلة، و

 حتتوي على: املايل و تعترب من أهم الوثائق اإلثباتية يف العمليات ذات الطابع التجاري و*الفواتير: 

 الزبون. تاريخ حترير الفاتورة مع ذكر اهلوية الكاملة للمورد و القسم العلوي، حيتوي على رقم و-

 املباعة.القسم العرضي، الذي ميثل كل املعلومات املتعلقة بالسلعة -

 إمضاء املورد حمرر الفاتورة. احلروف مع ختم و يضم جمموع املبلغ باألرقام والقسم السفلي، -

 جند منها: اليت تعترب كذلك سند إثبات آخر للمحاسب و ال تقل أمهية عن الفاتورة و*إثباتات أخرى: 

 لرتاخيص، الصفقات.الغري كعقد امللكية، اإلجيار، القروض، ا العقود املربمة بني املؤسسة و-

 الرتاخيص املمنوحة من اجلهات املعنية كاستغالل شيء ما أو االستفادة من امتيازات معينة.-

 املصاريف كالضرائب، وصل الطلب، وصل االستالم.  إيصاالت التسديد ملختلف املستحقات و-

 1الوثائق المحاسبية: يحص الدياتر و-2

اإلجراءات املنصوص عليها قانونا،  منتظمة إذا كانت ممسوكة حسب القواعد وتعترب احملاسبة محاسبة منتظمة: -أ
 أما انتظام احملاسبة يتمثل يف:

 رقابة العمليات املنجزة من قبل املؤسسة. جيب أن تكون احملاسبة مفصلة بشكل يسمح بتسجيل و-

 تعارف عليها.هذا وفقا للمبادئ امل احرتام مبدأ القيد املزدوج يف التسجيالت احملاسبية و-
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 ممضى عليها من طرف املسؤول عن العملية. كل كتابة للمحاسبة ترفق بوثائق إثباتية مؤرخة و-

يقصد هبذا املفهوم أن املبالغ احملاسبية املسجلة يف خمتلف الوثائق احملاسبية قد مت تقييمها  ومحاسبة صادقة: -ب
عمليات الرتحيل سليمة، فعلى  ع األرصدة ونت جماميبطريقة صحيحة، فعلى العون املدقق أن يتحقق ما إذا كا

 عمليات الرتحيل سليمة. العون املدقق عليه أن يتحقق ما إذا كانت جماميع األرصدة و

املتمثل يف خمتلف الوثائق التربيرية من  إن السند القانوين املرفق بكل عملية مسجلة ومحاسبة مثبتة أو مقنعة: -ج
 صدق العمليات املسجلة يف الدفاتر احملاسبية. غريها من السندات يدل على صحة و فواتري، مراسالت، عقود، و

 1الفرع الثاني: تدقيق محاسبة المكلف من حيث المضمون.

 تدقيق حسابات الميزانية.-1

 تدقيق حسابات األصول: -أ

 *تدقيق حسابات االستثمارات: 

 إن متت يف فرتة متقادمة. الستثمارات حىت واإلطالع على الوثائق املربرة الكتساب ملكية أو إنشاء ا-

 إال استثنائيا عند معاينة اخنفاض قيمتها. لإلهتالكيف حالة ظهور شهرة احملل حماسبيا ال ختضع -

 التأكد من صحة التسجيل احملاسيب للمصاريف اإلعدادية لكوهنا استثمار ومهي.-

 على العون املدقق التأكد من ذلك. ل الزمين واإلهتالك نظرا للعام األراضي عموما غري قابلة للتدين و-

 *تدقيق حسابات اإلهتالكات: 

 نسب اإلهتالكات املطبقة تكون غري مبالغ فيها لعدم الوقوع يف تضخيم األعباء للتقليل من االرباح.-

 الرسوم املتعلقة باإلهتالك. على العون املدقق أن يفحص كل الضرائب و-
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 *تدقيق حسابات المخزون:

 التأكد من صحة تقييم املخزون األويل للدورة يعادل املخزون النهائي للدورة السابقة.-

 يف حالة ختفيض أو زيادة املخزون النهائي جيب التسوية عن طريق اإلسناد املباشر للسلع املستهلكة.-

 هامش الربح.  ودون الرسم على القيمة املضافة املسرتجع  التأكد من أن تقييم املخزونات مت بالتكلفة و-

 *تدقيق حسابات المدينون:

 التأكد من صحتها بطلب مصادقات من اجلهة املعنية. فحص االستثمارات املالية اليت حبوزة املكلف و-

 ما ينجم عنها من ناقص قيمة أو فائض قيمة. التأكد من املعاجلة احملاسبية عند التنازل على السندات و-

 هذا بتوفر الوثائق اإلثباتية.  ة يف احلسابات اجلارية للشركاء والتأكد من صحة املبالغ املسجل-

 1*تدقيق حسابات ديون الزبائن:

 التسبيقات املقبوضة مع تسوية الفواتري قيد التحرير. التأكد من التخفيضات املمنوحة للزبائن، و-

 كاملة يف التصريح السنوي.هذا بتقدمي هويتهم اجلبائية ال اإلطالع على قائمة الزبائن املتعاملني معهم و-

 التحقق من صحة حساب مبالغ الفواتري احملررة للزبائن باعتبارها األساس اخلاضع للرسم على النشاط املهين. -

 *تدقيق الحسابات النقدية:

 البنك. التأكد من صحة العمليات املتعلقة حبساب البنك عن طريق جدول املقاربة بني دفاتر املؤسسة و-

 املوردين. احلساب الربيدي لكشف عالقة املؤسسة بالعمالء و اجليد حلساب البنك والفحص -

 ملا يكون حساب الصندوق رصيده دائن يتم التأكد من كل السجالت دون إمهال أو عدم الرتحيل.-
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 1تدقيق حسابات الخصوم:-ب

  *تدقيق حسابات األموال الخاصة:

تعديالت املنجزة بطلب وثائق إثبات ألهنا تؤثر يف الضريبة على هذا بالتأكد من ال فحص حساب رأس املال و-
 الدخل اإلمجايل لكل شريك.

 العامة.اجلمعية  تعديالته باالعتماد على حماضر مداوالت جملس اإلدارة و فحص حساب االحتياطي و-

حساب فائض  تدقيق تدقيق حسابات األرباح اخلاضعة ملعدل خمفض هبدف التنظيم احملكم هلذا احلساب، و-
 القيمة الناتج عن التنازل املعاد استثماره.

ما  تدقيق فرق إعادة التقدير و تدقيق اإلعانات املمنوحة لالستثمار من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية، و-
 ينجم عنه من فائض قيمة.

 *تدقيق حسابات الديون: 

ديون االستثمار على العموم تعترب مقبولة  و تدقيق حسابات الديون طويلة األجل اليت تضم القروض البنكية-
 لكوهنا متنح من مؤسسات مالية معتمدة.

 عدة حسابات أمهها: اليت متثل تدقيق حسابات الديون القصرية األجل، و-

 املشرتيات. * التأكد من تناسق حساب املوردين مع احلسابات املقابلة له كالنقديات و      

 لغ احملتفظ هبا على احلساب.* التأكد من صحة املبا      

 * التأكد من عدم وجود خمالفات يف االلتزامات املسجلة.      
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 1تدقيق حسابات التسيير:-2

 تدقيق حسابات المصاريف:-أ

 *تدقيق حساب المشتريات المستهلكة:

قبل املكلفني الذين غالبا ما يكون هذا النوع من  الزيادة يف املشرتيات، هبدف ختفيض الربح اخلاضع للضريبة و-
 ال يستطيعون إخفاء رقم أعماهلم.

التخفيض املقصود  ال ختفضه، لكن قد ال تظهر هذه العملية ألهنا ترفع من الربح و التخفيض يف املشرتيات،-
 للمشرتيات يصحبه غالبا إخفاء مماثل لإليرادات الناجتة عن املبيعات.

اب جيب على العون املدقق أن يقارن ما بني املبالغ املسجلة لتدقيق هذا احلس*تدقيق حساب إهتالكات السلع: 
التكلفة  و     يف اليومية العامة من السلع املستهلكة مع تلك املذكورة يف فواتري الشراء من أجل ضمان صحتها 

 املسجلة هبا.

املتعهد هبا  على العون املدقق قبول األعباء القابلة للخصم و*تدقيق حسابات المصاريف القابلة للخصم: 
من قانون الضرائب  171 إىل 168للمؤسسة خالل الدورة املدقق فيها وفقا للشروط القانونية املذكورة يف املواد من 

 الرسوم املماثلة. املباشرة و

 2تدقيق حسابات اإليرادات:-ب

 *تدقيق حسابات المبيعات:

 السيما منها املبيعات ألجل. إغفال املبيعات احملصلة نقدا لكوهنا مل تراقب من الكشف البنكي-

 ذلك باستعمال الفوترة اجلزئية للسلع املباعة.  التخفيض من املبلغ احلقيقي لبعض عمليات البيع و-
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ميكن أن تظهر اإليرادات األخرى يف بعض احلاالت اليت تكون ذات *تدقيق حسابات اإليرادات األخرى:    
 أدوات....إخل. ن استثنائية مثل: تأجري ممتلكاهتا من شاحنات، معدات وغالبا ما تكو  أمهية لرقم األعمال و

 المطلب الثالث: المرحلة الختامية لعملية التدقيق المحاسبي.

 1الفرع األول: تقييم محاسبة المكلف بالضريبة.

 مستويات:عليه إن قبول حماسبة املكلف من قبل العون املدقق ميكن أن تصنف إىل  وقبول المحاسبة: -1

بالتايل فهو ملزم بإشعار  صادقة، و أي أنه مقنع بدرجة كبرية أن احملاسبة منتظمة، مثبتة وقبول صريح: -أ
 م إشعار بغياب التقومي.ن إجراء أية تقوميات عن طريق تسليهذا دو  املكلف بالضريبة بنتائج التدقيق، و

االحنرافات من قبل املكلف،  لتجاوزات وهذا من خالل تسجيل بعض ا أي هناك ارتياب، وقبول سنوي: -ب
بني   هذه احلالة يقوم العون املدقق باللجوء إىل إجراءات التقومي الثنائي واملقصود به أن يكون اتصال بينه ويف و

 إبداء مالحظات حول االحنرافات املسجلة. املكلف للنقاش و

  التجاوزات املوجودة فيها  لكثرة األخطاء و قد خيلص للعون املدقق إىل رفض احملاسبة نظراريض المحاسبة: -2
 يكون يف احلاالت التالية: و

 شروط النظام احملاسيب املتبع. عندما يكون مسك الدفاتر احملاسبية غري مطابق ألحكام القانون التجاري و-

 عندما ال حتتوي احملاسبة على أية قيمة مقنعة بسبب انعدام الوثائق اإلثباتية.-

 2الثاني: تبليغ النتائج المتوصل إليها. الفرع

 تسجيل  مصاغا بطريقة تسمح للمكلف بفهمه و جيب أن يكون هذا اإلشعار مفصال جيدا والتبليغ األولي: -1

يتم تسليم هذا اإلشعار للمكلف شخصيا مع وصل االستالم، إضافة على ذلك من الضروري أن  مالحظاته، و
 اليت أدت إىل تعديل األسس الضريبية. الطرق اليت استعملت يف التقييم وحيتوي هذا التبليغ األويل على 
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عند إرسال التبليغ األويل للمكلف بالضريبة ينتظر العون املدقق انتهاء اآلجال القانونية للرد التبليغ النهائي: -2
 يكون يف ذلك أمام حالتني ميكن حدوثهما: املمنوحة للمكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية، و

 إما املكلف ال يرد على التبليغ األويل أو يرد بعد اآلجال القانونية احملددة.-

 يسجل مالحظاته اخلاصة على نتائج هذا التدقيق. إما املكلف يرد على التبليغ يف املدة احملددة قانونا، و-

 1الفرع الثالث: تحرير التقرير لعملية التدقيق يي المحاسبة.

تعترب هذه البطاقة التلخيصية استمارة خاصة باإلدارة اجلبائية ذات أربعة صفحات واليت البطاقة التلخيصية: -1
املبالغ املتعلقة بعملية التدقيق مع إعداد جدول ميثل احلصيلة النهائية  األرقام و حتتوي على كل املعلومات و

 الرسوم املستحقة. للضرائب و

ير املتعلق بعملية التدقيق يف حماسبة املكلف آخر استمارة ميلئها يعترب التقر التقرير النهائي لعملية التدقيق: -2
 الذي يضم كل الوثائق املذكورة سابقا. العون املدقق و

 يضم رقم القضية املتعلقة بالتدقيق يف احملاسبة. وجه التقرير، و-

 بيعة احلالية.تتضمن الطبيعة القانونية مع تاريخ اإلنشاء أو التحويل إىل الط عموميات عن املكلف، و-

 إجراءات التدقيق، اليت تكون مرفقة باإلثباتات الالزمة.-

اليت تدوم  حماسبة املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية واخلطوات املتعلقة بعملية التدقيق يف  بعد عرض كل املراحل و
     إىل ستة أشهر فأكثر، بإمكاننا أن نتطرق يف املبحث املوايل إىل مدى قدرة التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية 

 ما حيتويه من مفردات على دعم الرقابة اجلبائية. و
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 المبحث الثالث: قدرة التدقيق المحاسبي على دعم الرقابة الزبائية يي الززائر.

 قدرة التحكم يي أدوات التدقيق على دعم الرقابة الزبائية. المطلب األول:

  1قدرة دليل المدقق على دعم الرقابة الزبائية:الفرع األول:

    مبا أن دليل املدقق يف احملاسبة يعترب كأداة أساسية سخرهتا اإلدارة اجلبائية لألعوان املكلفني هبذه املهمة املميزة 

املرجع الرمسي الذي يتخذه العون املدقق كسند مهم لكونه حيتوي على املراحل  املوجه و اليت تعترب مبثابة املرشد و و
نرى من خالل دراستنا هلذه األداة أن  و اإلجراءات التفصيلية يف جمال التدقيق يف حماسبة املكلفني بالضريبة، و

مراحل عملية التدقيق قد تؤدي  خاصة منها اإلجراءات القانونية املمثلة يف كل و عدم التحكم فيها بشكل سليم
عدم التمكن من تسوية  إىل بطالن أو قابلية البطالن هلذه العملية مما تفقد اسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية و

عليه نستطيع القول أن التحكم  و مناورات تدليسية، الوضعية اجلبائية للمكلف الذي اكتشف أنه قام بتجاوزات و
 بة يساعد على دعم الرقابة اجلبائية.يف دليل املدقق يف احملاس

 2قدرتها على دعم الرقابة الزبائية: تحيين القوانين الزبائية والفرع الثاني: 

إن املشرع اجلزائري سخر لإلدارة اجلبائية عدة قوانني تساعدها على أداء مهمتها املنوطة هبا على أكمل وجه رغم 
، لكن معرفة العون املدقق بالقوانني اجلبائية دون القيام بالتحيني التعديالت املستمرة يف هذه القوانني اجلبائية

التعليمات  و  التكميلية مع اإلطالع على كل املراسالت  املالية األولية منها واملستمر لتلك النصوص تبعا لقوانني 
عليه  واملراجعات بشكل خاص،  مديرية األحباث و املناشري الصادرة من املديرية العامة للضرائب بشكل عام و و

ل مستمر لكل ما القيام بتحيينها بشك نرى من خالل دراستنا هلذه األداة أن عدم التحكم يف القوانني اجلبائية و
حيتاج إليه العون املدقق يف أداء مهمته، قد تؤدي إىل بطالن أو قابلية البطالن هلذه العملية مما تنتهك حقوق 

  عدم القيام بتسوية الوضعية اجلبائية للمكلف املتهرب من الضريبة، تمكن من اسرتجاعها واخلزينة العمومية اليت ي
 حتيينها بشكل مستمر يساعد على دعم الرقابة اجلبائية. عليه نستطيع القول أن التحكم يف القوانني اجلبائية و و
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 1قدرتها على دعم الرقابة الزبائية: المبادئ المحاسبية والفرع الثالث: 

بناءا على ما سبق ذكره يف اجملال احملاسيب جند أن العون املدقق يف حماسبة املكلفني بالضريبة جيب أن يكون على 
عليه نرى من  الفروض بشكل بديهي، و املبادئ و املتعلقة باملفاهيم و دراية تامة باملعرفة األساسية للمحاسبة و

على العون املدقق التحكم فيها هي أن تكون لديه القدرة  خالل دراستنا أن من بني أدوات التدقيق اليت جيب
هذا  سدة يف فهم املبادئ احملاسبية مع عدم اإلخالل هبا واجمل الكافية للتحكم يف أساسيات املعرفة احملاسبية و

 عليه نستطيع القول أن  و األخطاء اليت ميكن أن يرتكبها املكلف بالضريبة، هبدف كشف التجاوزات و

 الفروض احملاسبية تساعد على دعم الرقابة اجلبائية. اجملسدة يف املبادئ و يف أساسيات املعرفة احملاسبية والتحكم 

مسامهتها يف  مدى عالقتها بعملية التدقيق يف حماسبة املكلف بالضريبة و بعد التطرق ملفردات أدوات التدقيق و و
نرى أن التحكم يف هذه  ت التدقيق يف دعم الرقابة اجلبائية،من العرض السابق ألمهية أدوا دعم الرقابة اجلبائية، و

ختلق  األدوات فضال عن االمتثال للضمانات القانونية املمنوحة للمكلف بالضريبة قد تعرقل مهمة العون املدقق و
قد  يتضح يف نظرنا أن العون املدقق إذا كان غري قادر على التحكم يف هذه األدوات الثالث له مصدر قلق كبري،

قابل للبطالن  يصبح عمله ينجم على ذلك خلل يف اإلجراءات العملية مما قد يفقد شرعية العمل الذي يقوم به و
عليه نرى أنه ميكن صياغة الفرضية التالية:" يساهم التحكم يف أدوات  هذا ما يرتصد إليه املكلف بالضريبة، و و

 املبادئ احملاسبية يف دعم الرقابة اجلبائية". وائية، القوانني اجلب التدقيق من خالل االلتزام بالدليل، و
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 المطلب الثاني: قدرة يحص محاسبة المكلف من حيث الشكل على دعم الرقابة الزبائية.

 1قدرة يحص الدياتر المحاسبية على دعم الرقابة الزبائية:الفرع األول: 

       مثلة يف دفرت اليومية امل ألزمها القانون التجاري اجلزائري وعلى املكلف بالضريبة تقدمي الدفاتر احملاسبية اليت 

رد، لكون هاذين الدفرتين ميثالن كل ما تقوم به املؤسسة من أحداث ذات طابع مايل خالل الدورة من دفرت اجل و
 كامالتأكد من مطابقتها لألح على العون املدقق فحص تلك الدفاتر بشكل جيد و بدايتها إىل هنايتها، و

 دفرت اجلرد حبسب التاريخ من القانون التجاري:"ميسك دفرت اليومية و 11القانونية املنصوص عليها يف املادة  

يوقع  ترقم صفحات كل من الدفرتين و بدون ترك بياض أو تغيري من أي نوع كان أو نقل على اهلامش، و و 
 عليهما من طرف قاضي احملكمة حسب اإلجراء املعتاد".

خالل دراستنا هلذه الدفاتر احملاسبية القانونية أهنا متثل املرحلة األوىل يف العمل امليداين الذي يقوم به العون نرى من 
عليه نستطيع القول أن حسن  و اليت على أساسها قد يكون لديه حكم أويل على حماسبة املكلف، و املدقق،

 بة اجلبائية.فحص الدفاتر احملاسبية من حيث الشكل تساعد على دعم الرقا

 2قدرتها على دعم الرقابة الزبائية: يحص الوثائق الختامية والفرع الثاني: 

املعربة  تعترب الوثائق احملاسبية اخلتامية خمرجات أي نظام حماسيب لكوهنا متثل خالصة العمل املنجز خالل الدورة و
على العون املدقق أن  ة طوال السنة، وحجم النشاط الفعلي املمارس من طرف املؤسس عن وضعية املركز املايل و

هذه املقارنة تتم  يكون حريص على فحص تلك الوثائق اخلتامية املوجودة نسخ منها يف امللف اجلبائي للمكلف، و
   جداول حسابات النتائج للسنوات املدقق فيها لتساعد العون املدقق على التجاوزات  بني امليزانيات احملاسبية و

ميكن أن يقع فيها املكلف بقصد أو دون قصد كتطور مستويات عناصر األصول من  األخطاء اليت و
 غريها من احلسابات األخرى. االستثمارات، املخزون، مستوى النقدية و

التجاوزات  عليه نرى مما سبق عرضه أن هذه الوثائق احملاسبية اخلتامية تعترب وسيلة فعالة لكشف اإلغفاالت و و
جدول النتائج للسنوات املدقق فيها بعد  هذا عن طريق مقارنة امليزانيات احملاسبية و املكلف واليت قد يرتكبها 
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عليه نستطيع القول أن حسن فحص الوثائق احملاسبية اخلتامية  نقلها على استمارات خاصة باإلدارة اجلبائية، و
 يساعد على دعم الرقابة اجلبائية.

 1مساهمتها يي دعم الرقابة الزبائية: و يحص الوثائق اإلثباتيةالفرع الثالث: 

من بديهيات احملاسبة أنه ال ميكن للمحاسب تسجيل أي قيد يف اليومية إال بتوفر سند قانوين يدعم صحة تلك 
العملية املسجلة، كما ال ميكن قبول تلك الوثائق اإلثباتية إال بعد فحصها شكال من حيث األسس القانونية اليت 

 توقيع اجلهة احملررة للوثيقة مدى االعرتاف هبا، تاريخ التحرير، ختم و من طبيعتها القانونية و تتحلى هبا الوثيقة

غريها من املعايري املتعارف عليها يف اإلشهاد بشرعية أي وثيقة إثبات مللكية ما أو صرف نفقة ما أو حىت  و 
 االستفادة من شيء ما.

ثباتية اليت تعترب سند قانوين للتعبري عن مدى صدق تلك عليه نرى من خالل دراستنا هلذه الوثائق اإل و
عليه نستطيع القول أن حسن فحص الوثائق اإلثباتية  التسجيالت احملاسبية املدونة يف الدفاتر القانونية السابقة، و

 من حيث الشكل قد يساعد على دعم الرقابة اجلبائية.

الوثائق احملاسبية عن طريق اإلجراء األويل يف  الدفاتر وصدق شكل تلك  يشهد العون املدقق على صحة ولكن  و
 هو فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل جيب التأكد من: العمل امليداين و

 اإلجراءات املنصوص عليها قانونا. حماسبة منتظمة إذا كانت ممسوكة حسب القواعد احملاسبية و-

ملذكورة آنفا جيب أن تتوفر هبا الشروط املطلوبة لقبوهلا عند الوثائق احملاسبية ا حماسبة مقنعة أي أن الدفاتر و-
ميكن صياغة الفرضية التالية:"االلتزام بعملية فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل  إجراء أي عملية رقابية، و
 الوثائق احملاسبية يساهم يف دعم الرقابة اجلبائية". من خالل فحص الدفاتر و
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 المطلب الثالث: قدرة يحص محاسبة المكلف من حيث المضمون على دعم الرقابة الزبائية.

 1قدرة رقم األعمال التزاري على الرقابة الزبائية:الفرع األول: 

كثرة املبيعات احملققة خالل الدورة دون التعقيدات  يتميز النشاط التجاري عن غريه بسرعة دوران املخزون و
 األخطاء اليت عليه العون املدقق يوجد سهولة تامة يف كشف التجاوزات و طة األخرى، واملوجودة يف األنش

املصادقات من األطراف املتعاملة مع  هذا جبمع املعلومات و ميكن أن يستعملها املكلف للتهرب من الضريبة و 
حكم من طرف العون عليه نرى من خالل دراستنا هلذا الصنف من حساب رقم األعمال، أن عدم الت املكلف، و

األخطاء اليت ميكن أن يستعملها املكلف إلخفاء حجم مبيعاته احملققة فعال،  املدقق يف كيفية كشف التجاوزات و
عليه نستطيع القول أن التحكم السليم يف عملية فحص حساب رقم األعمال التجاري قد يساعد على دعم  و

 الرقابة اجلبائية.

 2قدرة رقم األعمال الصناعي على دعم الرقابة الزبائية:الفرع الثاني: 

هذا نظرا للدور الفعال  اليت تعتمد عليها الدولة يف سياستها االقتصادية و األنشطةيعترب النشاط الصناعي من أهم 
  الذي تلعبه يف الدورة االقتصادية، كما أن هذا النشاط احليوي خيتلف عن غريه من األنشطة بسبب تعقد مهامه

عليه يوجب على العون املدقق احلرص الشديد يف كيفية التأكد من رقم األعمال  اليت ختتلف من قطاع آلخر، و و
 احملقق يف هذا اجملال الذي يتميز بالتقنيات العديدة يف جمال الصناعة، إال أن املشرع اجلزائري اجلبائي

التجاوزات اليت  العون املدقق يف كشف األخطاء وكان باملرصاد للتصدي لتلك العراقيل اليت ميكن أن يواجهها   
ختفي الوجه احلقيقي حلجم النشاط املمارس من املكلف، كما للعون املدقق حبوزته الكثري من املؤشرات اليت ميكن 
أن تكون عناصر مفيدة إلعادة تقدير رقم األعمال احملقق لكونه يتعامل مع كل ملف جبائي حسب احلالة اليت 

كطلب توضيحات من املنافذ اليت يلجأ إليها يف حالة مواجهة مصاعب على مستوى تقنيات اإلنتاج يراها أنسب  
 هذا ما ميتلكه من حقوق منحها له املشرع اجلبائي إلمتام املهمة املسندة إليه. املعقدة، و

املدقق يف   عليه نرى من خالل دراستنا هلذا الصنف من حساب رقم األعمال، أن عدم التحكم من طرف العون و
األخطاء اليت ميكن أن يستعملها املكلف إلخفاء حجم مبيعاته احملققة بسبب تعقد  كيفية كشف التجاوزات و
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عليه نستطيع القول أن التحكم السليم يف عملية فحص حساب رقم  عمليات اإلنتاج مبختلف مراحلها، و
 األعمال الصناعي قد يساعد على دعم الرقابة اجلبائية.

 1قدرة رقم األعمال الخدمي على دعم الرقابة الزبائية:ثالث: الفرع ال

هذا مبا ميتلكه هذا  ميثل النشاط اخلدمي يف معظم دول العامل عنصر حيوي يف دفع عجلة التنمية االقتصادية و
النشاط من قدرات هائلة يف جماالت عديدة كنقل املسافرين أو نقل البضائع بكل الوسائل، لكن على العون 

األخطاء اليت قد يستعملها هذا الصنف من  املدقق التوصل إىل أساليب أخرى متكنه من كشف التجاوزات و
اليت تعترب هترب ضرييب، أما اإلدارة اجلبائية سخرت كل الوسائل  املكلفني إلخفاء اإليرادات احملققة بشكل فعلي و

أداء مهمته، أما من أهم املؤشرات اليت يعتمد  للتصدي لتلك العراقيل اليت ميكن أن يواجهها العون املدقق يف
 ختتلف من قطاع خدمي آلخر: عليها يف إعادة تقدير رقم األعمال الناتج عن النشاط اخلدمي فنجدها عديدة و

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس الفواتري املتعلقة بتقدمي اخلدمة للزبائن.-

 هذا باستخدام احلساب املايل. دات احملققة وإعادة تقدير رقم األعمال على أساس اإليرا-

 إعادة تقدير رقم األعمال على أساس خمتلف التكاليف املنفقة يف النشاط العادي للمؤسسة.-

كما للعون املدقق حبوزته الكثري من املؤشرات اليت ميكن أن تكون عناصر مفيدة إلعادة تقدير رقم األعمال احملقق 
احلالة اليت يراها أنسب وقد يلجأ إىل طلب توضيحات من اهليئات املختصة يف  لكونه يتعامل مع كل ملف حسب

عليه نرى من خالل دراستنا هلذا الصنف من حساب رقم األعمال، أن عدم التحكم  اجملال الذي يدقق فيه، و
جم األخطاء اليت ميكن أن يستعملها املكلف إلخفاء ح من طرف العون املدقق يف كيفية كشف التجاوزات و

 املخزون. إيراداته احملققة بسبب غياب الفواتري و

كما ميكننا القول أن للعون املدقق كامل السلطة يف اختيار العنصر املالئم الذي يساعده يف إعادة تقدير رقم 
حقيقة النشاط املمارس من طرف املكلف،  األعمال اخلاضع للضريبة، بشرط أن يكون ذو داللة على واقع و

 إعادة التقدير جيب أن تقتضي باملقابل رفض حماسبة املكلف شكال أو مضمونا. إضافة إىل أن
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خاصة منها احلساب احملوري املمثل يف رقم  من املناقشة ألمهية فحص حماسبة املكلف من حيث املضمون و و
ملدقق إذا كان مدى مسامهته يف دعم الرقابة اجلبائية، يتضح من وجهة نظرنا أن العون ا األعمال مبختلف أصنافه و

غري قادر على التحكم يف آليات إعادة تقدير رقم األعمال الذي يعترب القاعدة األساسية املنشئة للضريبة قد ينجم 
عليه نرى أنه ميكن صياغة الفرضية التالية:"  يصبح عمله قابل للبطالن، و على ذللك خلل يف عملية التدقيق و

حيث املضمون من خالل الرتكيز على احلساب احملوري رقم األعمال االلتزام بعملية فحص حماسبة املكلف من 
 يساهم يف دعم الرقابة اجلبائية".
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 خالصة الفصل الثاني

سخرت كل اإلمكانيات الالزمة للحد أو على األقل  نستخلص من خالل دراستنا للفصل الثاين أن اإلدارة اجلبائية
اليت  من بني آليات الرقابة اجلبائية و التقليل من ظاهرة التهرب الضرييب الذي تنزف هبا حقوق اخلزينة العمومية، و

قد نراها تساهم يف دعمها هي التدقيق يف حماسبة املكلفني مما اضطررنا للتطرق إىل التدقيق احملاسيب يف إطاره 
النظري كتقدمي مفاهيم عامة تربز مدى أمهيته يف كشف التجاوزات، يعد التدقيق احملاسيب ألغراض جبائية أحد 

التأكد من مدى صدق  ئية يف مكافحة التهرب الضرييب ووسائل الرقابة اجلبائية اليت تنتهجها اإلدارة اجلبا
 التصرحيات املكتتبة من طرف املكلفني.

اخلاضع للرقابة اجلبائية ناجحة جيب على العون املدقق قبل البدء  لكي تكون عملية التدقيق يف حماسبة املكلف و
هذا من خالل  يف أداء هذه املهمة و يف عملية التدقيق التحكم يف أدوات التدقيق اليت تعترب ذخريته املستعملة

 الفروض احملاسبية. حتيينها، املبادئ و االلتزام بدليل املدقق يف احملاسبة، القوانني اجلبائية و

أخريا مت ربط العالقة بني أجزاء التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية وقدرهتا على دعم الرقابة اجلبائية على شكل  و
هذا باختيار ثالث حاالت خمتلفة متت على أساس معايري معينة    الدراسة امليدانية وفرضيات وضعت لالختبار يف

  اختالف الفرقة املدققة. كالطبيعة القانونية، النشاط املمارس، و
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 مقدمة الفصل الثالث

يلتزم  بنصوص يتطلب فحص مدى صدق التصرحيات اجلبائية املقدمة من طرف املكلف بالضريبة أن 
عليه مت اعتمادنا يف معاجلة  عدم اإلخالل باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، والقوانني اجلبائية و 

بتخصيص هذا الفصل األخري للقيام هذا  التحليلي، و البحث على املزج بني املنهج الوصفي و
بالتحديد مكتب التحقيقات اجلبائية التابع  بدراسة ميدانية مبديرية الضرائب لوالية مستغامن، و

للمديرية الفرعية للرقابة اجلبائية لتسليط الضوء على كل متطلبات البحث يف اجملال التطبيقي، اليت 
 مبكوناته يف دعم الرقابة اجلبائية.سنكشف من خالله مدى مسامهة التدقيق احملاسيب 

تتبع مراحل إجراء  فيدة من املعلومات احملاسبية، ومبا أن اإلدارة اجلبائية تعترب أحد األطراف املست و
هذا من خالل مدى تأثري  عملية الرقابة اجلبائية اليت ال ميكن أن تتم مبعزل عن توفر دالئل اإلثبات، و

 يف دعم عمل العون املدقق.التقنيات احملاسبية  املبادئ و

       كما مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث نستهلها بتقدمي مديرية الضرائب لوالية مستغامن 

خمتلف نشاطاهتا مع الرتكيز على مكتب التحقيقات اجلبائية لكونه حقل البحث يف الدراسة  و
حل عملية التدقيق يف حماسبة املكلفني امليدانية، أما املبحث املوايل يتم التطرق بالتفصيل لكل مرا

اخلاضعني للرقابة  هذا للمكلفني املختارين حسب معايري معينة و بالضريبة من بدايتها إىل هنايتها و
تفسري النتائج املستوحاة من دراسة احلاالت  فخصص لتحليل و األخرياجلبائية، يف حني املبحث 

 ل للنتائج املرجوة.التوص السابقة الختيار الفرضيات املوضوعة و
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 المبحث األول: تقديم مديرية الضرائب لوالية مستغانم.

 المطلب األول: الهيكل التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر.

 الفرع األول: المديرية العامة للضرائب:

عليها احلكومة اليت تعتمد  تعترب املديرية العامة للضرائب أحد الركائز األساسية يف االقتصاد الوطين و
التنظيم  التحكم يف كل جوانبه من التشريع و يف تنفيذ براجمها، لكوهنا مكلفة بإدارة النظام الضرييب و

غلى تنفيذ خطط السياسة اجلبائية هبدف حتصيل املوارد اليت تعترب املصدر الرئيسي خلزينة الدولة بعد 
 احملروقات.

املتتم املتعلق بتنظيم اإلدارة  املعدل و 13/07/1998يف املؤرخ  228-98مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
املركزية يف وزارة املالية، فزيادة على مفتشية املصاحل اجلبائية تتكون املديرية العامة للضرائب على ستة 

 ( مديريات فرعية، املوضحة كما يلي:04بكل واحدة أربعة ) ( مديريات مركزية و06)
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 .(: الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للضرائب06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واملتضمن تنظيم اإلدارة  املتتم املعدل و 13/07/1998املؤرخ يف  228-98من املرسوم التنفيذي رقم  5من املادة المصدر: 
 .12، ص 15/07/1998املؤرخة يف  51املركزية يف وزارة املالية. اجلريدة الرمسية العدد 

 الثاني: المديرية الجهوية للضرائب.الفرع 

اجلهوي و تعترب مهزة الوصل بني املديريات متثل املديرية اجلهوية للضرائب اإلدارة املركزية على املستوى 
رائب و بني املديرية العامة للضرائب هبدف ربط القاعدة بالقمة كما تسهر على تنفيذ الوالئية للض

 الربامج و تطبيق التعليمات و القرارات الصادرة عن اإلدارة املركزية.

 

للضرائباملديرية العامة   

مديرية 
التشريع 
 اجلبائي

مديرية 
العمليات 

 اجلبائية

مديرية 
املنازعات 

 اجلبائية

مديرية  إدارة 
 الوسائل

مديرية التنظيم 
و اإلعالم   

 اآليل

مديرية 
األحباث      

 و املراجعات

الدراسات -
الوثائق اجلبائية و  

التشريع لبجبائي-  

العالقات -
 العمومية و اإلعالم

االتفاقيات -
 اجلبائية الدولية 

 

 

اجلبائية املراجعات-  

اإلحصائيات و -
 التالخيص 

الضمان واألنظمة -
 اجلبائية

العمليات اجلبائية-  

منازعات الضريبة -
 على الدخل 

منازعات الرسم -
 على القيمة املضافة

املنازعات اإلدارية -
 و القضائية 

تسيري ملفات -
 املوظفني

عمليات املوازنة -
الوسائل العامة –

 و احملفوظات 

التكوين وحتسني -
 املستوى 

 

التنظيم        -
 و املناهج

تطوير أنظمة -
 اإلعالم اآليل

تطبيق أنظمة -
 اإلعالم اآليل 

 

املراجعات، البحث -
 عن املعلومات اجلبائية 

الربجمة -  

الرقابة اجلبائية-  

للمقاييس            -
 و اإلجراءات
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املعدل و املتمم حيدد تنظيم  18/09/2006املؤرخ يف  327-06رقم مبوجب املرسوم التنفيذي و 
 املوضحة يف الشكل املوايل: اجلبائية و صالحيتها، واملصاحل اخلارجية لإلدارة 

 (: الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب07) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

      و الذي حيدد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية    12/07/1998من القرار املؤرخ  28إىل  12من املواد المصدر: 

 .14، ص25/10/1998املؤرخة يف  79و املديريات الوالئية للضرائب و تنظيمها و صالحيتها، اجلريدة الرمسية العدد 

 

 

 

 

 

 املديرية اجلهوية للضرائب

املديرية الفرعية 
 للتكوين

املديرية الفرعية 
 للعمليات اجلبائية

املديرية الفرعية 
 للتنظيم و الوسائل

املديرية الفرعية 
 للرقابة اجلبائية

التكوين  مكتب-
 األساسي و املتواصل

مكتب الدعائم -
 البيداغوجية

مكتب التنشيط و التنظيم-  

 و العالقات العامة

مكتب مراقبة األنشطة  -  

 و التالخيص

مكتب اإلحصائيات -  

 

مكتب املستخدمني -  

مكتب التنظيم        -
 و اإلعالم اآليل

مكتب مراقبة استعمال -
 الوسائل

مكتب متابعة برامج األحباث -
 و املراجعات اجلبائية

مكتب حتليل تقارير املراجعات -
 اجلبائية

مكتب مراقبة املنازعات -  
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 المديرية الوالئية للضرائب. الفرع الثالث: 

تسهر املديرية الوالئية للضرائب على احرتام التنظيم و التشريع اجلبائيني، مع متابعة و مراقبة نشاط 
       املصاحل اخلارجية لتحقيق األهداف احملددة هلا، كما تعترب العالقة بني املديرية اجلهوية للضرائب 

 هي موضحة يف الشكل املوايل: ، واملديرية الوالئية الواقعة ضمن دائرهتا اإلقليمية عالقات سليمة و

 (: الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب.08الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     و الذي حيدد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية  12/07/1998من القرار املؤرخ يف  28إىل  39من املواد المصدر: 

 .19و تنظيمها و صالحيتها، صو املديريات الوالئية للضرائب 

   

 

 املديرية الوالئية للضرائب

املديرية الفرعية 
للعمليات 

 اجلبائية

املديرية 
الفرعية 
 للتحصيل

 املديرية الفرعية

 للرقابة اجلبائية

املديرية الفرعية 
 للمنازعات

املديرية الفرعية 
 للوسائل

مكتب اجلداول-  

مكتب اإلحصائيات-  

مكتب التنظيم -  

و التنشيط و العالقات 
 العمومية

مكتب مراقبة -
 التحصيل

مكتب مراقبة -
 التسيري املايل 

مكتب التصفية-  

مكتب البحث عن -
 املعلومة اجلبائية

مكتب البطاقيات    -
 و مقارنة املعلومات

مكتب املراجعات -
 اجلبائية

مكتب الشكاوي -  

مكتب املنازعات -
 القضائية و جلان الطعن

مكتب التبليغ       -
 و األمر بالتخفيض

مكتب املستخدمني     -
و التكوين   

مكتب عمليات امليزانية -  

مكتب الوسائل         -
 و اإلعالم اآليل



دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية مستغانم                        الفصل الثالث                   
 

55 
 

 مديرية الضرائب لوالية مستغانم. المطلب الثاني:

 مستغانم.الفرع األول: نشأة مديرية الضرائب لوالية 

الصادر بتاريخ  60-91تأسست مديرية الضرائب لوالية مستغامن مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
الكائن مقرها احلايل  اختصاصها، و املتعلق بتنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية و 23/02/1991

ائب يف الوقت احلايل بدورها بنزل املالية لوالية مستغامن حبي زغلول، كما تشغل املديرية الوالئية للضر 
ون مهامهم يف املديرية الوالئية عمال مهنيني ميارس إطارات و موظف موزعني بني أعوان و 318على 

 جبميع فروعها.

 الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب لوالية مستغانم.

 لمديرية الضرائب لوالية مستغانم. (: الهيكل التنظيمي09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2016مديرية الضرائب لوالية مستغامن، نيابة املديرية للوسائل، مكتب املستخدمني، سنة المصدر: 

 مديرية الضرائب لوالية مستغامن

املديرية الفرعية للعمليات 
 اجلبائية و التحصيل

املديرية الفرعية للمنازعات و  املديرية الفرعية للوسائل
 الرقابة اجلبائية

مكتب اجلداول-  

 و االحصائيات

مكتب التنظيم       -
 و التنشيط و العالقات

ميةالعمو   

مكتب مراقبة -
 التحصيل

مكتب مراقبة -
التسيري املايل      

 و التصفية

مكتب املستخدمني    -
و التحصيل   

مكتب عمليات امليزانية-  

مكتب الوسائل        -
و اإلعالم اآليل    

 

مكتب الشكاوي -  

مكتب املنازعات -
 القضائية و جلان الطعن 

مكتب التبليغ         -
األمر بالتخفيض و   
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 الفرع الثالث: مهام هياكل مديرية الضرائب لوالية مستغانم.

 أوال: المديرية الفرعية للعمليات الجبائية و التحصيل.

 اإلحصائيات: مكتب الجداول و-1

 فرق التدقيق. سندات التحصيل اليت أعدهتا املفتشيات و الضرائب واملصادقة على جداول -

 دعمها بإشارات التبليغ املطابقة هلا. إعطائها الصيغة التنفيذية و مراقبة اجلداول التلخيصية و-

 العالقات العمومية: التنشيط و مكتب التنظيم و-2

 التنظيم. املتعلقة بالتشريع و املركزية واملذكرات الواردة من اإلدارة  املناشري و توزيع التعليمات و-

 تنسيق أشغال جتديد إجراءات حتديد أسس الضريبة بالنسبة للمكلفني اخلاضعني للضريبة.-

 مكتب مراقبة التحصيل:-3

 مراقبة وضعية حتصيل كل املوارد اجلبائية اليت تتكفل بتحصيلها قباضات الضرائب.-

 اجلبائية مبختلف السبل اليت تتكفل هبا القباضات.السهر على التصفية السريعة للمستحقات -

 مكتب مراقبة التسيير المالي والتصفية:-4

 اإليرادات غري اجلبائية اليت ترجع لقباضات الضرائب. مراقبة عملية التكفل بسندات التحصيل و-

  للحسابات.اإلقفال السنوي اجلرد املايل اليت يعدها قابضي الضرائب عند  مراقبة احملاضر و-
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 الرقابة الجبائية. ثانيا: المديرية الفرعية للمنازعات و

 :مكتب اإلحتجاجات )الشكاوي(-1 

 لالحتجاج على إجراءات املتابعة أو املطالبة باألشياء احملجوزة. دراسة الطلبات الرامية تلقي و-

 اليت من شأهنا تساهم يف حتسني إجراءات املنازعات اجلبائية. اقرتاح كل التدابري الالزمة و-

 لجان الطعن: مكتب المنازعات القضائية و-2

 دراسة طعون املشكلة ضد قرارات املدير الوالئي للضرائب يف جمال املنازعات اجلبائية.-

 ارة اجلبائية.الدفاع أمام هيئات القضائية عن االحتجاجات الضريبية أو اإلجراءات اليت تلزم اإلد-

 األمر بالتخفيض: مكتب التبليغ و-3

 الرسوم املماثلة. الضرائب املباشرة ويف جمال  التحصيل التصحيح بعدم قابلية األمر بالتخفيض و-

 الرسوم. التخفيض اليت تعدها املفتشيات ملختلف الضرائب و تأشري شهادات اإللغاء و مراقبة و-

 ثالثا: المديرية الفرعية للوسائل.

 مكتب المستخدمين والتكوين:-1

 كل الوثائق اإلدارية. متابعة مسارهم املهين، مع متابعة العطل و تسيري ملفات املستخدمني و-

 استدعائهم لالجتماعات مع املشاركة يف تنظيم اخلدمات االجتماعية. تنظيم جلان املوظفني و-
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 مكتب عمليات الموازنات:-2

 األمر بصرفها. تسيري املديرية الوالئية للضرائب لتصفيتها و القيام بعمليات تنفيذ نفقات-

 إعداد تقرير سنوي شامل حول استهالك االعتمادات. تقييم احتياجات مصاحل املديرية و-

 :اإلعالم اآللي مكتب الوسائل و-3 

 الضروريني.الصيانة  غريها من مواد التنظيف و املعدات و اللوازم املكتبية و اقتناء األثاث و-

 تسيريه. تنظيم خمزن املطبوعات كتموينه و املسامهة يف عملية ضبط مقاييس املطبوعات و-

 المطلب الثالث: المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لوالية مستغانم.

 الفرع األول: تعريف المديري الفرعية للرقابة الجبائية.

 ها ثالثة مكاتب هي:حتت سلطتتضم املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية 

 مكتب البحث عن املادة اخلاضعة للضريبة. -     

 مقارنة املعلومات. مكتب البطاقيات و -     

 املراجعات. مكتب األحباث و -     

 نذكر منها: أما املهام املوكلة هلذه املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية فهي كثرية و

 املراجعات لكل نقطة من إقليم الوالية. املستمرة مع القيام باألحباث واملتابعة  التحقيق و الربجمة و-

 مكافحة التهرب الضرييب. إقرتاح التقنيات اليت متكن من تفعيل عملية الرقابة اجلبائية و دراسة و-
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 الفرع الثاني: مهام هياكل المديرية الفرعية للرقابة الجبائية.

 للضريبة.أوال: مكتب البحث عن المادة الخاضعة 

 إرساهلا إىل مكتب مقارنة املعلومات. برجمة التدخالت عن طريق فرق البحث جلمع املعلومات و-

 تقدمي االقرتاحات اليت من شأهنا حتسني املادة اخلاضعة. تقييم أنشطة املكتب يف هذا اإلطار و-

 مقارنة المعلومات. ثانيا: مكتب البطاقيات و

مساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس  املنجزة من طرف املكتب السابق و تسيري البطاقيات-
 .بطاقيتها

 توزيعها على املفتشيات املعنية الستغالهلا. تلقي املعلومات اليت يتحصل عليها املكتب لتصنيفها و-

 المراجعات. مكتب األبحاث و ثالثا:

 تقييم النتائج احملصلة. بشكل سنوي ومتابعة إجناز القضايا اخلاضعة للتدقيق املعمق  برجمة و-

 متابعتها بشكل مستمر. الرسوم الناجتة عن عملية التدقيق و السهر على حتصيل الضرائب و-
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 .)نشاط تجاري( الدراسة الميدانية للبحث بميرية الضرائب لوالية مستغانم المبحث الثاني:

 .المرحلة التحضيرية المطلب األول:

 التعرف على الهوية الجبائية.الفرع األول: 

املكلف )س( املعين بعملية التدقيق احملاسيب ميثل صاحب مؤسسة فردية رأمساهلا االجتماعي 
        دج الكائن مقرها بوالية مستغامن، متارس نشاط جتاري مواد غذائية عامة باجلملة 1.000.000

يشرف على إدارهتا  و 16/03/2002بتاريخ بالتحديد التسليم الفوري، كما مت إنشاء هذه املؤسسة  و
  TAP ضع إىل الرسم على النشاط املهينصاحبها شخصيا، أما خصوصيات هذا النوع من النشاط خي

 . TVA ، الرسم على القيمة املضافةIRG الضريبة على الدخل اإلمجايل، 

 .2014 – 2013 – 2012اليت مل ميسها التقادم هي  يف حني السنوات املعنية بالتدقيق و

 اإلجراءات التمهيدية.:الفرع الثاني

 للمكلف )س( قام العون املدقق باإلجراءات التمهيدية التالية:بعد اإلطالع على اهلوية اجلبائية 

مرفق مبيثاق  إىل املكلف )س( و 05/02/2015إرسال إشعار بالتدقيق يف احملاسبة الصادر بتاريخ -
مت التسليم إىل املسري شخصيا مع إعالمه باملدة  واجبات املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية و حقوق و

بإمكانه  الوثائق احملاسبية الالزمة، و لتحضري الدفاتر و أيام( 10هي عشرة ) اليت مينحها له القانون و
 االستعانة بوكيل من اختياره.

ف اجلبائي مقابل وصل استالم بعد حترير طلب سحب امللف اجلبائي من مركز الضرائب املسري للمل-
 الوثائق املوجودة فيه أحسن ما يرام. هذا بغرض دراسة امللف مع استغالل املعلومات و السحب و

على مواعيد اكتتاب  اإلطالع امللف اجلبائي، و تضمنهاالتصرحيات اليت  خمتلف الوثائق و فحص-
 لواحقها. خمتلف التصرحيات الدورية املعنية بعملية التدقيق خاصة منها تصرحيات امليزانية و
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خصوم امليزانية مع جدول حسابات النتائج للسنوات حمل التدقيق على  نقل مباشر ألصول و-
 اجلبائية.كشف احملاسبة اليت تعترب استمارات ختص اإلدارة  جدول مقارنة امليزانيات و

اليت تعترب وثيقة تلخيصية  فحص وثيقة مراقبة التصرحيات الشهرية اململوءة من طرف املفتشية و-
رقم األعمال املعفى  للتصرحيات املقدمة من طرف املكلف خاصة منها متابعة رقم األعمال اخلاضع و

 ضافة.الرسم على القيمة امل مع الرسوم املتعلقة به كالرسم على النشاط املهين، و

       مرورا باإلجراءات التمهيدية أعاله مت احلصول على اجلدولني التاليني )احلالة املقارنة للميزانيات 
اليت من خالهلا نستطيع معرفة خمتلف  املتعلقة باملكلف املعين بالتدقيق و كشف احملاسبة( و و

كتشاف لتدقيق من أجل مقارنتها ال النتائج للسنوات املعنية با حسابات التسيري و حسابات امليزانية و
 التجاوزات اليت ميكن أن حتدث من طرف املكلف. النقائص و
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 وحدة )دج(ال(: حالة مقارنة الميزانيات.                01الجدول رقم )

 01/01/2014من 
 31/12/2014إلى 

 01/01/2013من 
 31/12/2013إلى 

 01/01/2012من 
 31/12/2012إلى 

 العناصر 

250.000 
 

9.084.842 
- 
 

1.684.200 
210.000 

212.500 
 

40.978.559 
102.680 

 
21.260 

- 
 

- 
 

16.644.080 
249.637 

 
- 
- 

 جتهيزات مكتباألصول: 
 ديون الزبائن           
 تسبيقات االستغالل           
 النقديات           
 نتيجة الدورة )خسارة(          

 إجمالي األصول 16.893.717 41.314.999 11.229.042

1.000.000 
 

3.051.030 
- 
 

7.178.012 
- 
 
- 

1.000.000 
 

1.829.748 
22.303.969 

 
14.960.000 

- 
 

1.221.282 

1.000.000 
 
- 
- 
 

12.560.000 
1.503.969 

 
1.829.748 

 

 رأس املال االجتماعيالخصوم: 
 رهن التخصيصنتائج           
 قروض أخرى          
 ديون املوردين          
 ديون االستغالل          
 نتيجة الدورة )ربح(         

 إجمالي الخصوم 16.893.717 41.314.999 11.229.042

 .2016املراجعات، مديرية الضرائب لوالية مستغامن سنة  ملف التدقيق يف حماسبة املكلف )س( مكتب األحباث والمصدر:  
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 وحدة )دج( ال (: كشف المحاسبة.                    02الجدول رقم ) 
 السنوات                                                                       

 الحسابات
 01/01/2012من 
 31/12/2012إلى 

 01/01/2013من 
 31/12/2013إلى 

 01/01/2014من 
 31/12/2014إلى 

 دائن                                      مبيعات بضاعة                        
 مدين                                      بضاعة مستهلكة           اهلامش     

 (1مدين ( ) –الربح اخلام ) دائن        اإلمجايل        
 / املبيعات  X 100النسبة اخلامة = الربح اخلام                       

24.634.080 
22.170.672 
2.467.408 

10 % 

24.084.842 
21.914.660 
2.170.182 

9.01 % 

- 
- 
- 
- 

 إنتاج مباع  
 إنتاج خمزن 

  دائن              إنتاج املؤسسة لنفسها                    
 أداء خدمات                                             
 حتويل تكاليف اإلنتاج                                           

 القيمة                                                                     إمجايل الدائن  
 املضافة               مدين               مواد و لوازم مستهلكة  

 اخلدمات                                            
 إمجايل املدين                                                                              

 (2املدين ( ) –الربح اخلام ) دائن                               
 / اإلنتاج املباع x 100النسبة اخلامة = القيمة املضافة                       

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- - - 
- 

188.900 
255.000 
354.000 

- 
- 

188.900 609.000 - 
-188.900 

- 
-609.000 

- 
- 
- 

 2+1الربح اخلام اإلمجايل  
 منتوجات متنوعة  دائن  

 حتويل أعباء اإلستغالل 
 إمجايل الدائن 

 مصاريف املستخدمني نتيجة 
 ضرائب و رسوم  اإلستغالل

 مصاريف متنوعة  مدين 
 اإلهتالكات 
  املؤونات 
 إمجايل املدين     

2.274.508 
- 
- 

1.561.182 
- 
- 

- 
- 
- 

2.274.508 1.561.182 - 
320.400 
124.360 

- 
- 
- 

302.400 
- 
- 

37.500 
- 

- 
210.000 

- 
- 
- 

444.760 339.900 210.000 

 رصيد نتيجة اإلستغالل           دائن 
 منتوجات أخرى 

 إمجايل الدائن النتيجة 
 رصيد نتيجة اإلستغالل مدين  الصافية

 أعباء أخرى 
 إمجايل املدين  

 مدين ( –الربح الصايف ) دائن  
 / رقم األعمال  x 100النسبة الصافية = الربح الصايف  

2.274.508 
- 

1.561.182 
- 

- 
- 

2.274.508 1.561.182 - 
444.760 

- 
339.900 

- 
-210.000 

- 

444.760 339.900 -210.000 
1.829.748 

7.42 % 
1.221.282 

5.07 % 
-210.000 

- 

 .2016املراجعات، مديرية الضرائب لوالية مستغامن سنة  ملف التدقيق يف حماسبة املكلف )س( مكتب األحباث والمصدر:  
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 المطلب الثاني: المرحلة الميدانية.

 األول: التقييم األولي لعملية التدقيق المحاسبي. الفرع

    املتضمن أهم املالحظات  و 02/06/2015قام العون املدقق بتسليم التبليغ األويل الصادر بتاريخ 
كشف احملاسبة مع استغالل  النتائج األولية اليت حتصل عليها أثناء قيامه مبقارنة امليزانيات و و

 حيات املقدمة من طرف املكلف تعرض األحداث كالتايل:التصر  املعلومات اجملمعة و

اإلشعار بالتدقيق يف احملاسبة انتقل العون املدقق إىل مقر املكلف  *بعد انتهاء املدة القانونية من تبليغ
 فوجد أن الدفاتر احملاسبية غري منجزة متاما.

هذا لتقدمي الدفاتر  و 02/03/2015*مت استدعاء املكلف )س( عن طريق إخطار موصى عليه بتاريخ 
 إال تسلط عليه العقوبات اليت نص عليها املشرع. احملاسبية القانونية يف أقرب وقت و

قدم املكلف دفرت اجلرد مؤشر عليه من طرف احملكمة املختصة بتاريخ  26/03/2015*بتاريخ 
 الدورةدون  2013 و 2012الذي يضم احلسابات الرئيسية اخلاصة بالدورتني  و، 23/03/2015

2014 . 

 اغفاالت أمهها: مجع البيانات الالزمة وجد العون املدقق عدة جتاوزات و *بعد فحص الكشوفات و

 غياب دفرت اليومية باعتباره دفرت حماسيب قانوين ألزمه القانون التجاري على كل تاجر.-

 .2014حسابات النتائج يف دفرت اجلرد للدورة  اخلصوم و عدم تسجيل حسابات األصول و -

 .2014و  2013خلل يف تصريح رقم األعمال اخلاضع للرسم على القيمة املضافة للدورتني -

اإلغفاالت على مستوى الكشوفات، يرى العون املدقق برفض حماسبة  بعد كل هذه التجاوزات و
 من قانون اإلجراءات اجلبائية. 43مضمونا طبقا ألحكام املادة  املكلف شكال و
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 أوال: إعادة تشكيل رقم األعمال الخاضع.

من قانون الضرائب املباشرة املماثلة يتم إعادة تقدير رقم األعمال عن طريق الفواتري  217 حسب املادة
االعتماد على رقم األعمال لكونه ميثل القاعدة املنشئة  احملررة للزبائن خالل سنوات التدقيق، و

 ضريبة.حيدد األرباح اخلاضعة لل للضريبة و

 تسوية الرسم على النشاط المهني:-1

من قانون الضرائب  222بعد حتديد رقم األعمال اخلاضع للرسم على النشاط املهين حسب املادة 
 الرسوم املماثلة، متت هناك عدة توضيحات نذكر منها: املباشرة و

 املتعلقة املباشرة ومن قانون الضرائب  219وفقا للمادة  % 30مل يطبق التخفيض املستفاد بنسبة 
 من نفس القانون. 224بسبب غياب جدول وضعية الزبائن حسب املادة  2014 و 2013بالدورتني 

 هو التسليم مت حتديده وفقا للحدث املنشئ و 2013 و 2012رقم األعمال املعرتف به للدورتني -

 القانوين )الفاتورة( أو التسليم املادي )السلع(.

 وحدة )دج(ال       تسوية الرسم على النشاط المهني.(: 03الجدول رقم )
 التعيين / السنوات 2012 2013 2014

10.500.000 
 

10.500.000 

17.262.320 
 

16.644.040 

49.967.450 
 

5.593.000 

 رقم األعمال الصايف اخلاضع   
 رقم األعمال الصايف املصرح به

 األعمال الصايف اخلاضع فرق رقم 44.374.450 598.280 -

- 
- 

11.965 
 

2.991 

887.489 
 

221.872 

 02% احلقوق املطلوبة
 25% العقوبات املفروضة

 مجموع الرسم على النشاط المهني 1.109.361 14.956 -

 .2016املراجعات، مديرية الضرائب لوالية مستغامن، سنة  ملف التدقيق يف حماسبة املكلف )س(، مكتب األحباث والمصدر: 
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 تسوية الرسم على القيمة المضافة:-2

من طرف  النشاط املمارس من قانون الرسم على رقم األعمال و 123و  122 حسب املادتني
املكلف إن فواتري البيع املتعلقة بالدجاج فقط هي اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة، أما اللحوم 

 السابق. نفس القانون احلمراء فهي معفية من هذا الرسم حسب

 وحدة )دج(ال          (: تسوية الرسم على القيمة المضافة.04الجدول رقم )
 التعيين / السنوات 2012 2013 2014

 فرق رقم األعمال اخلاضع للرسم - 5.074.590 537.090

97.425 
 

24.356 

862.680 
 

215.670 

- 
- 

 17% احلقوق املطلوبة
 25%العقوبات املفروضة 

 مجموع الرسم على القيمة المضافة - 1.078.350 121.781

 .2016املراجعات، مديرية الضرائب لوالية مستغامن، سنة  ملف التدقيق يف حماسبة املكلف )س(، مكتب األحباث والمصدر: 

 ثانيا: تحديد االرباح الخاضعة للضريبة.

هذا بفرض  على رقم األعمال احملقق و مت حتديد األرباح اخلاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل بناءا
نظرا للنشاط التجاري يف السلع الضرورية، اما الوعاء الضرييب خيضع معدل هامش ربح صايف وسطي 

 من قانون الضرائب املباشرة. 104لسلم ضرييب حددته املادة 
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 وحدة )دج(ال           (: تسوية الضريبة على الدخل اإلجمالي.05الجدول رقم )
 التعيين / السنوات 2012 2013 2014

5.054.040 
 

353.780 

22.708.280 
 

1.589.580 

52.364.450 
 

3.665.510 

 رقم األعمال اخلام املعرتف به
 7% األرباح املعرتف هبا هبامش ربح

46.756 
 
- 

442.353 
 

313.448 

1.190.204 
 

526.412 

 احلقوق احملسوبة من األرباح املعرتف هبا
 احلقوق احملسوبة من األرباح املصرح هبا

46.756 
 

11.689 

128.905 
 

19.335 

663.792 
 

165.948 

 احلقوق املطلوبة حسب السلم الضرييب
 25% العقوبات املفروضة

 مجموع الضريبة على الدخل اإلجمالي 829.740 148.240 58.445

 .2016املراجعات، مديرية الضرائب لوالية مستغامن، سنة  وملف التدقيق يف حماسبة املكلف )س(، مكتب األحباث المصدر: 

 ثالثا: التقييم األولي لتسوية الوضعية الجبائية.

الرسوم مت إعداد  حتديد األرباح اخلاضعة ملختلف الضرائب و إعادة تشكيل رقم األعمال وبناءا على 
 يف اجلدول التايل: امللخصة الرسوم لكل سنة مدقق فيها و تقييم أويل عن خمتلف الضرائب و

 وحدة )دج(ال           .التقييم األولي لتسوية الوضعية الجبائية (: 06الجدول رقم )

 التعيين / السنوات 2012 2013 2014 المجموع

899.454 
960.105 

 
839.453 

- 
97.425 

 
46.756 

11.965 
862.680 

 
128.905 

887.489 
- 
 

663.792 

 TAP الرسم على النشاط املهين

  TVA الرسم على القيم املضافة
  IRG الضريبة على الدخل اإلمجايل

3.229.851 
794.571 

675.020 
168.755 

1.003.550 
237.996 

1.551.281 
387.820 

 جمموع احلقوق املطلوبة
 جمموع العقوبات املفروضة

 مجموع الضرائب والرسوم 1.939.101 1.241.546 312.936 3.493.583

 .2016املراجعات، مديرية الضرائب لوالية مستغامن، سنة  التدقيق يف حماسبة املكلف )س(، مكتب األحباث وملف المصدر: 
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 ثاني: رد المكلف بالضريبة عن التقييم األولي.الفرع ال

من طرف العون املدقق، قام املكلف بإرسال  02/06/2015بعد استالم التبليغ األويل الصادر بتاريخ 
يعرب فيه  ببعض الوثائق التربيرية و الذي املرفق  و 09/07/2015هذا بتاريخ  ويل ورد عن التقييم األ

 عن عدم رضاه بالتسوية اجلبائية و النتائج األولية مدعما احتجاجه لبعض النقاط أبرزها :

 بعض فواتري البيع مل يتم حتصيلها إىل حد الساعة . -

 تسويته من فواتري الشراء بكاملها .رقم األعمال اخلاضع للرسم على القيمة املضافة مت  -

 الفرع الثالث : التقييم النهائي لعملية التدقيق الحاسبي .

   و املتضمن أهم املالحظات  02/08/2015قام العون املدقق بتسليم التبليغ النهائي الصادر بتاريخ 
إليها، و هذا بعد فحص عميق و قراءة متأنية للرد املرسل من طرف املكلف بتاريخ   و النتائج املتوصل

، كما مت مراجعة النتائج املتعلقة بالتقييم األويل ، فكانت بعض التعديالت املرتبطة 09/07/2015
 :اط املثارة يف رد املكلف كالتايلبالنق

ث املنشأ يف النشاط التجاري ، مت توضيح ذلك أن احلدما يتعلق بالفواتري غري احملصلة -
 من قانون الضرائب املباشرة هو التسليم القانوين أو التسليم الفوري. 217حسب املادة 

الفواتري املرفقة مع اجلواب املرسل من طرفكم و املتعلق مبشرتيات الدجاج من املوردين إن  -
 .لالسرتجاعاملشرتيات قد مت قبوله الرسم على القيمة املضافة اخلاص هبذه 

 .المطلب الثالث: المرحلة الختامية

بعد تسليم التبليغ النهائي للمكلف يقوم العون املدقق بتحرير التقرير كخالصة العمل املنجز للتدقيق 
يف احملاسبة و املتضمن كل التفاصيل و األحداث املتعلقة باملراحل املنجزة من إرسال اإلشعار بالتدقيق 

من أجل صدار اجلداول اخلاصة بالتسوية اجلبائية إلرساهلا لقباضة الضرائب يف احملاسبة إىل غاية إ
 التالية:التقرير النهائي املتعلق بعملية التدقيق احملاسيب يضم التفاصيل  حتصيلها، و
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املنجز من طرف فرقة التدقيق   22/11/2015تقرير التدقيق يف احملاسبة الصادر بتاريخ  -
 .ملديرية الضرائب لوالية مستغامن التابعة

للتدقيق  عموميات عن اهلوية اجلبائية للمكلف بالضريبة اخلاضع لعملية الرقابة اجلبائية و -
 احملاسيب.

إجراءات التدقيق متضمنة كل اخلطوات املتبعة من طرف العون املدقق مع إرفاقها بالوثائق  -
  تبليغ األويل، رد املكلف، التبليغ النهائي اإلثباتية مثل: اإلشعار بالتدقيق يف احملاسبة، ال

 العمل التلخيصي. و

نائب املدير املكلف للرقابة اجلبائية  إهناء عملية التدقيق كانت مبوافقة رئيس فرقة التدقيق و -
عدم خرقها ألية جتاوزات من طرف طرف  على حسن سري إجراءات عملية التدقيق و

 العون املدقق.

ختص نتائج الرقابة الشاملة املنجزة من  ن امللف اجلبائي ومعلومات مهمة مستخرجة م -
تتعلق بالدورتني  و 2013اليت متت على مرحلتني: األوىل كانت يف سنة  طرف املركز و

 .2012و  2011رتني و تتعلق بالد و 2014، أما الثانية متت يف سنة  2011 و 2010

 .السجالت احملاسبية املساعدة النظام احملاسيب: غياب كل من دفرت اليومية، دفرت و -

 لعدم وجود الدفاتر. 19/02/2015الدفاتر احملاسبية: مت حترير حمضر معاينة بتاريخ  -

هذا بإرسال إخطار إىل عنوان املكلف بالربيد املوصى  مضمونا و رفض احملاسبة شكال و -
اسبية الوثائق احمل بسبب ذلك يرجع إىل غياب الدفاتر و عليه مع اإلشعار بالتسليم، و

 املتعلقة باملبيعات.
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 تفسير النتائج. تحليل و المبحث الثالث:

 المطلب األول: قدرة التحكم في أدوات التدقيق على دعم الرقابة الجبائية.

 الفرع األول: قدرة دليل المدقق على دعم الرقابة الجبائية.

 بعد دراسة احلالة مت التوصل إىل النتائج التالية:

هذا بانتظام تفاديا  املدققني خلطوات عملية التدقيق وفقا لدليل املدقق يف احملاسبة و إتباع األعوان-1
        لوقوع أي خطأ أو جتاوز من طرفهم لعدم إفشال املهمة، مع األخذ بعني االعتبار أن إرسال 

 املوصىالنتائج سلمت للمكلف شخصيا أو إرساهلا عن طريق الربيد  تبليغ خمتلف اإلشعارات و و
 عليه مع إشعار بالتسليم.

قيام األعوان املدققني بالتحقق من اهلوية اجلبائية للمكلفني اخلاضعني للرقابة اجلبائية لتحديد -2
 الرسوم اليت تعترب حمل التدقيق وفقا لطبيعة النشاط املمارس. خمتلف الضرائب و

      املعاينة ساعدت األعوان املدققني على كشف األخطاء  احلرص على تطبيق حق اإلطالع و-3
 املكلفون بالضريبة عن قصد أو دون قصد.التجاوزات اليت ارتكبها  و

 .قدرتها على دعم الرقابة الجبائية تحيين القوانين الجبائية و الفرع الثاني:

اجلبائية مع كل املستجدات خاصة منها قانون اإلجراءات  اإلطالع الدائم على القوانني اجلبائية و-1
 املتعلقة بتحيينها عن طريق قوانني املالية.

من قانون الرسم على رقم األعمال جند أن للمكلف احلق يف اسرتجاع  41و  29حسب املادتني -2
 الرسم على املشرتيات يف حاالت حددها القانون.
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طريق استخدام هامش الربح وسطي ققة سنويا من نشاطات املكلفني مت حساهبا عن األرباح احمل-3
 من تقدير العون املدقق.

 قدرتها على دعم الرقابة الجبائية. الفرع الثالث: المبادئ المحاسبية و

هذا من أجل ممارسة مهامه  فروض حماسبية جيب على العون املدقق التعرف و هناك عدة مبادئ و-1
 التجاوزات. و على أكمل وجه لكشف األخطاء

هذا بعد قيام األعوان املدققني مبعاينات  احملاسبية للمخزون كانت تتم بطريقة غريبة واملعاجلة -2
 ميدانية ملخازن املكلفني.

من خالل استنتاج النتائج السابقة ميكن اختبار الفرضية األوىل املمثلة يف " يساهم التحكم يف  و
املبادئ احملاسبية، يف دعم الرقابة  و القوانني اجلبائية، أدوات التدقيق من خالل االلتزام بالدليل، و

اجلبائية " باإلجياب حسب وجهة نظرنا لكون أدوات التدقيق السابقة سامهت يف دعم الرقابة اجلبائية 
 اجملسدة.

 .المطلب الثاني: قدرة فحص محاسبة المكلف من حيث الشكل على دعم الرقابة الجبائية

 لى دعم الرقابة الجبائية.الفرع األول: قدرة فحص الدفاتر المحاسبية ع

بعد انتهاء املدة القانونية من تبليغ اإلشعار بالتدقيق يف احملاسبة قام األعوان املدققني بفحص حماسبة 
مدى مطابقتها للشروط  هذا باإلطالع على الدفاتر احملاسبية القانونية و املكلفني من حيث الشكل و

 املنصوص عليها.

وجود خلل  املكلف )س( من حيث الشكل نظرا لغياب دفرت اليومية و دراسة احلالة: مت رفض حماسبة
يقوم بتحرير حمضر معاينة يثبت فيه عدم وجود  أنعلى العون املدقق  األمريف دفرت اجلرد مما استدعى 

 الدفاتر القانونية.
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 قدرتها على دعم الرقابة الجبائية. الفرع الثاني: فحص الوثائق الختامية و

جدول حسابات النتائج  دققني بفحص الوثائق اخلتامية املمثلة يف امليزانية احملاسبية وقام األعوان امل
 املستخرجة من امللفات اجلبائية للمكلفني اخلاضعني للرقابة اجلبائية.

، 2012 جداول حسابات النتائج لثالث سنوات األخرية دراسة احلالة: مت نقل امليزانيات احملاسبية و
كشف احملاسبة  اخلاضعة للتدقيق يف جدول مقارنة امليزانيات و اليت مل ميسها التقادم و 2014، 2013

 على التوايل.

 مساهمتها في دعم الرقابة الجبائية. الفرع الثالث: فحص الوثائق و

لوحظ يف الدراسة أن فحص احملاسبة من حيث الشكل رغم قبول البغض منها إىل أهنا تفتقر للوثائق 
 الشراء. لالزمة خاصة منها فواتري البيع واإلثباتية ا

دراسة احلالة: قام العون املدقق مبعاينة الفواتري الصادرة من املكلف فوجدها غري مطابقة للشروط 
قد وجدت يف بعض األحيان  بتواريخ خمتلفة و غري مرتبة و الالزمة لكوهنا تأخذ أرقاما عشوائية، و

 متكررة.

ميكن اختيار الفرضية الثانية املمثلة يف "فحص حماسبة املكلف من حيث من خالل النتائج السابقة  و
الوثائق احملاسبية يساهم يف دعم الرقابة اجلبائية " باإلجياب  الشكل من خالل فحص الدفاتر و

من حيث  حسب وجهة نظرنا لكون أدوات التدقيق السابقة سامهت يف التحكم يف عملية فحصها
 الشكل.
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 قدرة فحص محاسبة المكلف من حيث المضمون على دعم الرقابة الجبائية. المطلب الثالث:

املقدمة  مت إعادة تقدير رقم األعمال بعد رفض حماسبة املكلف على أساس فواتري البيع احملررة و-1
اليت  إرسال مصادقات للزبائن و هذا عن طريق االتصال و للزبائن للسنوات الثالث املقدمة فيها و

 ذه العملية.أفرزت لنا ه

يتم حتديد األرباح اخلاضعة للضرائب املباشرة عن طريق عاملني، األول ميثل رقم األعمال املعرتف -2
الثاين ميثل هامش الربح الذي يعترب نسبة مئوية حيددها  به من طرف املكلف بعد إعادة تقديره و

 العون املدقق وفقا لسلطته التقديرية.

من خالل استنتاج النتائج السابقة ميكن اختبار الفرضية الثالثة "االلتزام بعملية فحص حماسبة  و
املكلف من حيث املضمون من خالل الرتكيز على احلساب احملوري رقم األعمال يساهم يف دعم 

 الرقابة اجلبائية " باإلجياب حسب وجهة نظرنا لكون إعادة تقدير حساب رقم األعمال.
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  خالصة الفصل الثالث

اليت كانت  املمثل يف الدراسة التطبيقية للبحث و نستخلص من خالل دراستنا للفصل الثالث و
مبديرية الضرائب لوالية مستغامن أن  املراجعات التابع للمديرية الفرعية للرقابة اجلبائية مبكتب االحباث و

يف بداية هذا الفصل تقدمي مديرية الضرائب لوالية مستغامن من حيث مكانتها يف اهلرم السلطوي 
 لإلدارة اجلبائية.

املراجعات  مكتب األحباث و و الفرعية للرقابة اجلبائية ةوبعد ذلك مت فتح اجملال للكالم عن املديري
 املستخرج من حالة الدراسة املختارة على أساس معايري معينة. والذي يعترب حقل البحث، 

هي  أما املبحث الثاين فخصص للدراسة امليدانية املمثلة يف حالة مت اختيارها من طرف الباحث، و
   بعدها ارتأت لنا عدة نتائج مت التوصل إليها فقمنا بتفسريها  مؤسسة فردية متارس نشاط جتاري. و

 قاطها على الفرضيات املقرتحة.سحتليلها هبدف إ و

بعد اختبار الفرضيات املقرتحة من خالل النتائج املتوصل إليها من الدراسة امليدانية، ميكننا القول  و
املضمون اليت تعترب أهم  فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل و أن كل من أدوات التدقيق و

كم فيها بشكل سليم فهي قادرة على دعم مكونات التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية عند التح
هذا وفقا للحصيلة الضريبية احملققة من عملية التدقيق احملاسيب اليت متثل حقوق  الرقابة اجلبائية، و

    اخلزينة العمومية اليت انتهكت من طرف املتهربني من الضريبة.
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 الخاتمة

باملوضوع من أمهية الضريبة، مث اإلطار العام الذي تنشط فيه تلك بعد التطرق لكل املفاهيم املرتبطة 
الضريبة وما يسمى بالنظام الضرييب اجلزائري وما حيتويه من عدة مكونات وآليات تساعده على أداء 

النسبية للمكلفني بالضريبة  مهامه، إال أن طبيعة هذا النظام لكونه ذو طابع تصرحيي مينح احلرية
 بتقدمي تصرحياهتم املكتتبة بشكل يوافق نشاطاهتم ومداخلهم احلقيقية.

لكن رغم زيادة احلصيلة الضريبية واملسامهة يف التنمية االقتصادية من طرف إصالحات النظام الضرييب 
واحد كهيئة خمتصة يف  إىل أن ظاهرت الرقابة اجلبائية لكوهنا أسلوب وقائي وعقايب يف آناجلزائري، 

جمال األحباث واملراجعات هبياكلها املختلفة للوقوف بالند أمام هذا الزحف اخلطري الذي ينزف املال 
 العام وخيلق إختالالت اقتصادية عميقة.

وعليه سخرت اإلدارة اجلبائية كل الوسائل القانونية والتنظيمية والبشرية املتاحة للهيئات املكلفة بالرقابة 
بائية وخاصة منها مصاحل األحباث واملراجعات على املستوى احمللي واجلهوي هبدف اسرتجاع اجل

حقوق اخلزينة العمومية، ومن بني آليات الرقابة اجلبائية واليت قد نراها تساهم يف دعمها هي التدقيق 
ك حماسبة قانونية يف حماسبة املكلفني، واليت تعترب وسيلة تستخدم يف تطهري امللفات اجلبائية اليت متس

 منتظمة هبدف كشف كل التجاوزات املستعملة.

ولكي تكون عملية التدقيق يف حماسبة املكلف اخلاضع للرقابة اجلبائية ناجحة جيب على العون املدقق 
أن تكون له الكفاءة املهنية العالية يف اجملالني الضرييب واحملاسيب، وأن حيرتم كل املراحل واإلجراءات 

ليها يف القانون حلماية حقوقه واحلفاظ على الضمانات املمنوحة للمكلفني، وجيب عليه املنصوص ع
التحكم يف أدوات التدقيق اليت تعترب الذخرية املستعملة يف أداء هذه املهمة لتكون عملية فحص 
احملاسبة من حيث الشكل ومن املضمون سليمة وخالية من األخطاء اليت يرتصد هلا املكلف حبرص 

 قابلة للبطالن.الستعماهلا كحجة إلجهاض عملية التدقيق احملاسيب أو جعلها  شديد
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 النتائج المتوصل إليها:

التطبيقية اليت كانت مبكتب األحباث واملراجعات التابع ملديرية الضرائب لوالية مستغامن  أما الدراسة
واختبار صحة الفرضيات ومت هبدف التوصل إىل نتائج مميزة تفيدنا لإلجابة على اإلشكالية املطروحة 

 استخالص أهم النتائج التالية:

جيب على العون املدقق اإلطالع عل اهلوية اجلبائية للمكلف قبل اخلوض يف عملية التدقيق احملاسيب -
 هبدف رسم اخلطط املتبعة.

واملعاينة لتساعد األعوان املدققني على كشف األخطاء  احلرص على تطبيق حق اإلطالع-
 والتجاوزات.

 اإلطالع الدائم على القوانني اجلبائية مع كل املستجدات املتعلقة بتحيينها عن طريق قوانني املالية.-

هناك عدة مبادئ وفروض حماسبية جيب على العون املدقق التعرف عليها وهذا من أجل كشف -
 ت.األخطاء والتجاوزا

 يعترب رقم األعمال بكل أصنافه أحد أعمدة القاعدة املنشئة للضريبة.-

إجيابية، لنرى التحكم ومن خالل النتائج السابقة ميكن اختبار صحة الفرضيات املقرتحة واليت كانت 
 السليم يف مكونات التدقيق احملاسيب لألغراض اجلبائية وفقا للشروط القانونية والتنظيمية املعمول هبا.
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 توصيات البحث:

جيب أن يكون اختيار األعوان املدققني مبين على معايري موضوعية تربز كفاءهتم وقدرهتم العلمية - 
 والعملية يف جمال الضرائب واحملاسبة.

 تكوين األعوان املدققني يف كل التعديالت واملستجدات املتعلقة بالضرائب واحملاسبة.-

 بائية واملكلفني بالضريبة لتقليل الفجوة املوجودة بني الطرفني.حتسني العالقة بني اإلدارة اجل-
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