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 املقدمة العامة
 عملية وكانت،غريه وحاجات حاجاته إلشباع نشاطه مزاولة الفرد بدأ منذ بدات احلساابت تدقيق عملية إن

 عمل مبراجعةكاتب كل يقوم أن طريق عن يتم آخرا شكال أخذت االستماع،مث طريق عن تتماحلساابت تدقيق
 مهنة أمهية بدأتولذلك)احلساابت تدقيق جملس( حينها يف عليهم أطلق املوظفنيمن جمموعة بواسطة اآلخرو
.تقدمها اليت اخلدمات أمهية الكثريون وأدرك تزداد احلساابت تدقيق
 تدقيق على احلساابتتدقيق يشتمل أن إىل يسعى احلساابت تدقيق وعملية ملهنة املتزايد احلديث االجتاه وأصبح

 يف احملاسبية املعلومات جانب إىل اإلدارةعليها تعتمد واليت اإلدارية املعلومات نظام ينتجها اليت احملاسبية املعلومات
 .املعلومات هذه على املبنية القرارات وسالمة صحة مدى تدقيق قراراهتا،مبعين اختاذ
الضرائبوالرسوماليتحلساابتالضرائبجندالتدقيقاحملاسيبةبنياهمتلكالوسائلاليتتعتمدعليهاادارومن

لفنيابلضريبةاليتمنورائهايتماملكيسعىاملدققمنخالهلاالتأكدمنالتصرحياتاجلبائيةاملكتتبةمنطرف
املكلفسواءبقصداودونقصد.كشفكلاالغفاالتوالتجاوزاتاليتميكنانيستعملها

،كماتعتربالضريبةوسيلةللدولةالعامةيةكبريةنأاهاتعدمصدرنفقاتللضرائبأمهانومنهذااملنطلقنرى
التنميةاالقتصاديةالشاملةوهذامناجلماليةتستخدمهاالسلطاتالعامةلتحقيقاغراضهاومعاجلةازماهتا

كلفنيلواجباهتمالضريبية.مرهونمبدىاستجابةامل

اماابلنسبةاىلالنظامالضرييباجلزائريفهونظامتصرحييمينحاحلريةالنسبيةللمكلفنيبتقدميتصرحياهتمالضريبية
املكتتبةبشكليوافقنشاطاهتمومداخلهماحلقيقيةمثتقوماإلدارةاجلبائيةمبراقبةتلكالتصرحياتاليتأحياانتكون

يحةوغريصادقة،نظرالألخطاءاملرتكبةاثناءاعدادهاهبدفالتملصمندفعالضريبةوهذامايسمىغريصح
ابلتهربالضرييب.

وعليهجندانالتدقيقاحملاسيبالذيميارسمنطرفأجهزةخمتصةيفالرقابةاجلبائيةومنطرفأعوانمدققني
وهذامناجلإجناحاملخططالسياسياالقتصاديلضرييبواحملاسيبالنيايتميزونابلكفاءةاملهنيةالعاليةيفاجمل

 .للدولة

 

 



 
 

 ب

 الرئيسية: اإلشكالية

واستناداللعرضاملوجزتتضحلنامعاملإشكاليةالبحثاليتميكنصياغتهاكالتايل:

 .؟والتجاوزات  كافية للحد من االغفاالتحساابت الضرائب و الرسوم   هل أداة التدقيق احملاسيب يف خمتلف

 و تقودان  هذه اإلشكالية لطرح بعض اإلشكاليات الفرعية:

.؟لتدقيقاحملاسيبايشروطجناحعمليةماه-1

.؟ جيد ضرييب حتصيل لضمان اجلبائي املدقق دور هو ما-2

 .؟ضرائبوالرسومللتدقيقاحملاسيبالمدىفعاليةما-3

 بحث:فرضية ال

تبارللتساؤالتميكنتصميموصياغةالفرضياتالتاليةهبدفطرحهاللمناقشةواخعلىضوءالعرضالسابق
:منعدمهاواليتتتخلصفيمايليصحتها

.نياجلبائيةواملبادئاحملاسبيةيساهمالتحكميفأدواتالتدقيقمنخاللااللتزامابلدليلوالقوان-1

 .قائما يزال ال الضرييب التهرب فإن اجلبائي التدقيق فعالية من ابلرغم-2

يعتربالتدقيقاحملاسيبللضرائبوالرسومنظامفعالللكشفعنانأخطاءوالتالعباتويساهميفضبط-3
 .االحنرافات

:اختيار املوضوع أسباب

:معاجلةهذااملوضوعدونغريهجنملهايفمايليإىلبناأدتالدوافعاليتإن

.أمهيةالضريبةيفاالقتصادالوطينيفظلأمهيتهالشعوربقيمةاملوضوعو-1

.هربالضرييبلتلةاملستمركافحةامل-2

.ابرازامهيةالتدقيقاحملاسيبلألغراضاجلبائية-3



 
 

 ت

.اعتبارهمنسياقاهتماماتنا-4

:بحثال أمهية

 العمومية اخلزينة متويل ويف عام بشكل الوطين االقتصاد يف الضريبة حتتلها اليت املكانة من أمهيته البحث يستمد
 هذه جماهبة يستدعي مما .الدولة تواجهها اليت العقبات أبرز من الضرييب التهرب ظاهرة أن جند ،كماخاص بشكل
 ذات املشكلة هذه من التخفيف أو احلد يف ترغبالتدقيقاحملاسيبللضرائبوالرسوماليتخالل من الظاهرة
 يعترب اليت اجلبائية نأغراض اجلبائي التدقيق جند أهدافها حتقيق يف عليها تعتمد اليت اآلليات ،ومن اخلطرية انأبعاد

.واحد أن يف والوقائية الردعية الوسيلة هذه مقومات أبرز من
: البحث أهداف

إىل:اهدفمنخاللهذاالبحث

.للضرائبوالرسومعلىالتدقيقاحملاسيبتسليطالضوء-

 من املكتتبة واحملاسبية اجلبائية التصرحيات وصدق صحة مدى من التأكيد خالل من احملاسيب التدقيق أمهية إبراز-
 .االقتصاديني املتعاملني طرف

االغفاالتوالتجاوزات. من احلد يف املسامهة على وقدرته احملاسيبواجلبائي التدقيق فعالية معرفة -
                                                                                         : هنج  املستددمامل

اعتمدانعلىاملنهجالوصفي،منعدمهااملتبناةلإلجابةعنإشكاليةالبحثوحتليلأبعادهاواختيارالفرضيات
لتطبيقيفقدتبنتاملنهجالتحليليمعإسقاطالدراسةكالتعاريفواملفاهيمأمايفاجلزءمنخاللالتحليلي

 . مركزالضرائبمبستغامناجلانبالنظريعلى

                                                                                            : وحدود الدراسة إطار
ابملوضوعالبسيطبلهوموضوعليسالتدقيقاحملاسيبيفحساابتالضرائبوالرسومالبحثيدورحولإن

.ركزالضرائبمبستغامنمبالدراسةيتحدديفمعاجلةحالةإطارتتداخلفيهعدةعواملوجوانبعديدةلكن

                                                                                             : تقسيمات البحث
التدقيقحولعمومياتيفهذااإلطارمتتقسيمالبحثإىلفصلينيوفصلتطبيقييعاجلالفصلانأولحتديد



 
 

 ث

والنظرايتاخلاصةهبماواهماملستوايتلكليهماالتدقيقيفحساابتالضرائبوالرسوموالثايناحملاسيب
.اىلالدراسةامليدانيةابإلضافة

واليتهي:مباحثثالثفصلإىلكلتقسيمحيثمت

."التدقيقاحملاسيبحولعموميات ":عنوانحتتانأولاملبحث-

."التدقيقيفحساابتالضرائبوالرسوم" املبحثالثاينحتتعنوان:-

 ".-مستغامن–التدقيقاحملاسيبمللفجبائيملؤسسةحتويلالورق"املبحثالثالثحتتعنوان:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفـــــــــــــــــــــهرس

 العنـــــــــــــــــــــــــــوان الصفحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا

 

 كلمة شكر
 اهداء

 امللخص 
 فهرس احملتوايت 
 قائمة اجلداول
 قائمة االشكال
 قائمة املالحق 

 قائمة االختصارات 
العامةاملقدمة   

  اي  التدقيق احملعموميات حول  الفصل األول: 
1 

2 
2 
4 
9 
9 

10 
15 
51 
02 
05 

 متهيد
النظري للتدقيق احملاي   اإلطار املبحث األول:  

لتدقيق احملاسيب التعاريف املختلفة ل :املطلب األول              
أمهيته وأهدافهلتدقيق احملاسيب ل التطور التارخيي :املطلب الثاين          

وانواعه احملاي  التدقيق مبادئ املبحث الثاين:    
التدقيق احملاسيب مبادئ  املطلب األول:         

دقيق احملاسيب الت انواع :املطلب الثاين         
معايري التدقيق وشروط مدقق احلساابتاملبحث الثالث:   

معايري التدقيق احملاسيب ومراحله  املطلب األول:        
شروط مدقق احلساابت املطلب الثاين:        

 خالصة 
 
 



 
 

يف حساابت الضرائب و الريومالتدقيق  الثاين:الفصل    
22 
23 
23 

 
28 
30 
30 
34 
47 
47 
50 
53 

 متهيد
حساابت الضرائب و الريوم  : املبحث االول     

  عريف الضرائب و الرسوم و خصائصها ت:  املطلب األول        
.وتقتياهتاالقواعد األساسية للضرائب والرسوم : املطلب الثاين         

التدقيق احلسايب للجباية  إجراءات  املبحث الثاين:  
تدقيق اجلبائي للواثئق احملاسبية.  :املطلب األول          
التدقيق اجلبائي للضرائب والرسوم :املطلب الثاين          

.التدقيق اجلبائي فعالية التزامات املكلف ابلضريبة و مدى املبحث الثالث:  

  التزامات املكلف ابلضريبة. :املطلب األول        
التدقيق اجلبائي. فعالية مفهوم :املطلب الثاين          
 خالصة 

-مستغامن– حتويل الورقالتدقيق احملاي  مللف جبائي ملؤيسة  الفصل الثالث:   
54 
55 
55 
57 
51 
51 
51 
56 
56 
37 
37 

  متهيد
   لوالية مستغامنCDIتقدمي مركز الضرائب  املبحث األول:

  اجلبائي وبدوره الضرائب مبركز التعريف املطلب األول:         
لوالية مستغامن ملركز الضرائب اهليكل التنظيمي املطلب الثاين:            
   إجراءات التحقيق اجلبائي ملؤيسة حتويل الورق :الثاين املبحث
 كيفية االشعار ابلتقومي: األول املطلب         

  فحص الدفاتر التجارية والتصرحيات اجلبائية :الثاين املطلب         
إجراءات التحقيق احملاي  ملؤيسة حتويل الورق   لث: الثا املبحث  

         كيفية اعادة تقدير رقم االعمال واالرابح :األول املطلب         
 كيفية تصحيح الثغرات والنقائص احملاسبية :الثاين املطلب         

     خالصة      
 اخلامتة العامة 

 املراجع
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 متهيد:

جمال العالقات االقتصادية مما جعل املؤسسة تتعامل مع  يف املستمرالتطور تعاظم يف الوقت احلايل قد ل       
واملعلومات اليت  مجيع امليادينحىت أصبح يف وقتنا احلايل ميس تقريبا غري مباشرة  أوهيئات هلا مصاحل مباشرة 

خمتلف التقارير ملن  إليصالاحلياد واملوضوعية  تتمتع مهمة التدقيق بصفة أنوجب ، حتليلها تستطيع معاجلتها و
 املقارابت للتدقيق. خمتلف التعاريف و هذا األساس نربز على األمريهمهم 

 الفصل:هذا  نتناول يف وسوف

 للتدقيق احملاسيب.النظري اإلطار                -

 مبادئ التدقيق احملاسيب وأنواعه.            - 

 معايري التدقيق وشروط مدقق احلساابت.            - 
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 النظري للتدقيق احملاسيب اإلطاراملبحث األول:

،فمن يزاول مهنة التدقيق جيب أن  تعترب مهنة التدقيق مبثابة املرحلة النهائية يف جمال الدراسات احملاسبة       
يكون ملما ابملبادئ والقواعد واألساسات واإلجراءات احملاسبية بطريقة سليمة ومتجانسة من فرتة مالية ألخرى 

،يوضع حتت  والغرض من قيامه ابلتدقيق هو اعدد تقرير يتضمن رأيه املهين واحملايد يف القوائم املالية كوحدة واحدة
 القوائم.تصرف مستخدمي هذه 

 التعاريف املختلقة للتدقيق احملاسيب : املطلب األول

،إال أهنا  املهنية مت تعريف عملية تدقيق احلساابت من قبل العديد من رواد الفكر احملاسيب واهليئات واجملالس       
 1،ومن أهم تلك التعاريف ما يلي: تصب يف نفس اهلدف

اخلاصة  واحلساابت والدفاتر والبياانت واملستنداتالتدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية  " : التعريف األول
،بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل  ابملشروع فحصا اقتصاداي منظما

 ".  ن ربح وخسارة عن تلك الفرتةتصويرها لنتائج أعماله مومدى لذلك املشروع يف هناية فرتة زمنية معلومة 

بواسطتها  " التدقيق علم يتمثل يف جمموعة من املبادئ واملعايري والقواعد واألساليب اليت ميكن:  التعريف الثاين
املالية  والسجالت والقوائميف الدفاتر  والبياانت املثبتة، القيام بفحص انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلية

   ن نتيجة أعمال املشروع من ربحبداء رأي فين حمايد يف تعبري القوائم املالية اخلتامية عمشروع هبدف إلل

 . "خسارة أو 

 ومن خالل التعريف الذي ورد يف قائمة املفاهيم األساسية للتدقيق الصادر عن مجعية احملاسبة:  التعريف الثالث
 التالية:األمريكية ميكن حتديد ماهية تدقيق احلساابت يف النقاط 

التخطيط املسبق  علىتدقيق احلساابت عملية منتظمة ويعين ذلك أن الفحص الذي يقوم به املدقق يعتمد - 1
 واملتمثل يف برانمج التدقيق املعد قبل البدء يف عملية التدقيق.

                                           
،الطبعة األويل  ،عمان دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، تدقيق احلساابتدراسة متعمقة يف ، خالد راغب اخلطيبحممد فضل مسعد و  1

 .0ص:،2000
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 موضوعية. األحداث االقتصادية لتقييمها بصورة علىمتثل أدلة اإلثبات األداة األساسية الدالة - 2

 املوضوعةواملعايري  ميثل احلكم الشخصي للمدقق دورا أساسيا يف إجراء التطابق بني العناصر حمل الفحص-3
 وحتديد ماهية األخطاء اجلوهرية يف التقارير املالية.

حمايد من أجل إبداء رأي يف  : التدقيق هو فحص انتقادي فين السابقة ميكن استخالص التعريف الشاملمما 
كان اهلدف جتاري ورحبي أو غري  مؤسسة بغد النظر عن هدفها سواء ألياملعلومات املالية  شكل تقرير حول

 ذلك وعن حجمها أو شكلها القانوين خالل هناية فرتة زمنية معينة.

 1يشمل التدقيق العناصر التالية:  وابلتايل

 ابملؤسسة للتأكد من صحة وسالمة العمليات اليت مت والدفاتر اخلاصة املستندات السجالت: فحص  الفحص

 النقدي(.، )الكمي،تبويبها أي فحص القياس احملاسيب  ،حتليلها تسجيلها

 هو إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبري سليم لنتيجة أعمال املؤسسة عن فرتة : التحقيق

 معينة.زمنية 

عادلة  خالل إثبات صورة وذلك من،املدقق من إبداء رأيه  مرتابطتان إذ متكنا والتحقيق وظيفتانإن الفحص 
 .ومركزها املايللنتيجة املؤسسة 

 وهو ختام عملية التدقيق إذ هو بلورة حقيقية لنتائج عملية الفحص والتحقيق يف شكل التقرير يقدم التقرير:

 إىل األطراف املعنية سواء كانت داخل املؤسسة أو خارجها.

 

 

 

                                           
 .00-00 : ص، 2000، ،عمان و التوزيع لنشرصفاء ل،دار   دلل احلديث لتدقيق احلساابتامل،امحد حلمي مجعة 1
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 املطلب الثاين: التطور التارخيي للتدقيق احملاسيب أمهيته وأهدافه   

 ي للتدقيقالفرع األول: التطور التارخي

,حيث كان املدقق وتعين االستماع autite من التعبري الالتيين audit)) auditingتشتق كلمة التدقيق     
 رتفع ,و بعد اجللسة يقدم املدققنياحلساابت بصوت ميستمع يف جلسة االستماع العامة و اليت يتم فيها قراءة 

عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية ,وحتسنت عمليات التسجيل والتدقيق بعد  أنتقاريرهم مع مالحظة 
 املكتسبة.تنظيم احلساابت على أساس الطريقة 

و كذا  كانت مقتصرة على اهليئات احلكومية  إهناما يعرف احملاسبة على : م 1011غاية  إىلالفرتة من العصر القدمي 
غش ابلدفاتر احملاسبية و   أوالدقة و منع حدوث أي تالعب  إىلاملشروعات العائلية و كان اهلدف منها الوصول 

يقف على مدى صحة  أنعلى ،هذه الفرتة يكتفي ابالستماع للحساابت اليت كانت تتلى عليه  إابنكان املدقق 
 على جتربته.   املعلومة بناء ههذ

اقتصر على  إذ، السابقةرتة عن الفرتة فيتغري هدف التدقيق خالل هذه ال : مل م 1501 إىلم  1011 الفرتة من
 امللكية وهوهذه الفرتة شهدت ما يسمى ابنفصال  أن ،غري احملاسبيةالغش والتالعب والتزوير يف الدفاتر اكتشاف 

 ورغم ذلك بقيت ممارسة التدقيق بصفة تفصيلية. ، املدققني إىلمزاد من احلاجة 

شهدت هذه الفرتة ظهور شركات املسامهة الكبرية تزامنا مع الثروة الصناعية يف : م 1010 إىلم  1501 الفرتة من
 .1وزايدة الفجوة بني املالكني واإلدارة احملرتفة، التجارةة املتحدة وتطور يامللك

 وأهدافهاحملاسيب التدقيق  : أمهية الثاينالفرع 

متثل أمهية التدقيق احملاسيب يف اعتباره وسيلة ال غاية وهدف هذه الوسيلة هو خدمة أمهية التدقيق احملاسيب:-1
جمموعة متعددة من الطوائف واليت تعتمد اعتمادا كبريا على البياانت احملاسبية للمؤسسة يف اختاذ قراراهتم ورسم 

 2مهية يف:خططها املستقبلية وتتجلى هذه األ

                                           
 .20:،ص  2002،األردن  وائل للنشر والتوزيع دار، الناحية النظرية والعملية علم تدقيق احلساابت، خالد أمني عبد هللا 1
 .01ص:، 2002، دار املسرية للنشر األردن، النظرية الناحية – املعاصر احلساابت تدقيق، املطارنة فالح غسان 2
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 وهلذا فإهنا تعتمد  تقييمه اعتماد إدارة املشروع على البياانت احملاسبية من أجل وضع اخلطط ومراقبة األداء و،
اعتمادا أساسيا على البياانت احملاسبية الصحيحة وليس هناك من ضمان لصحة ودقة البياانت احملاسبية إال 

 ؛حمايدة عن طريق فحصها من قبل هيئة فنية
  املالك واملستخدمني يلجئون إىل القوائم املالية املختلفة من أجل معرفة الوضع املايل للوحدة االقتصادية إن

 ؛م من أجل حتقيق أكبـر عائـد ممكنمدى قوة املركز املايل الختاذ قرارات توجيه مدخراهتم واستثماراهت
  القوائم املالية صحيحة وسليمة من أجل اعتماد املوردين والدائنني على تقرير املدقق الذي يوضح إذا كانت

حتليلها ملعرفة املركز املايل والقدرة على تسديد املؤسسة اللتزاماهتا قبل الشروع يف منح االئتمان التجاري 
 ؛وتوسيعه

  كما يعترب التدقيق هاما ابلنسبة للبنوك ومؤسسات االقرتاض حيث أن هذه املؤسسات والبنوك تعتمد على
وتقارير املدقق ولدراسة وحتليل القوائم املالية قبـل الشروع فـي إعطاء القروض ويعتبـر التدقيـق القوائم املالية 

 ؛األجلأي التمويل قصري  املصريف( )االئتماناألساس مـن أجل إعطاء القروض 
  االقتصادي اعتماد اهليئات احلكومية على البياانت اليت تصدرها املؤسسات ألغراض متعددة كمراقبة النشاط

ابإلضافة إىل أن بعض الدول ، صحيحةفرض الضرائب وذلك عن طريق اعتمادها لبياانت واقعية حقيقية  أو
تقوم بتحديد أسعار سلع ومنتجات وتقدمي اإلعاانت معتمدة يف ذلك على جهات حمايدة اليت تقوم 

 ؛عليهاياانت ومدى االعتماد ابلفحص للبياانت والتحقيق فيها إلبداء الرأي الفين على مدى صحة تلك الب
  اعتماد رجال االقتصاد على القوائم املالية وما حتتويه من بياانت حماسبية يف حتليل وتقدير الدخل القومي

 املعتمدة.كما تعتمد دقة تقديراهتم على دقة البياانت احملاسبية ، االقتصاديةووضع برامج للخطط 
  عامة لألجور من أجل مفاوضة مع اإلدارة من أجل وضع سياسة اعتماد نقابة العمال على القوائم املالية

 ؛وحتقيق مزااي العمال
 ؛مسامهة التدقيق احملاسيب يف ختصيص املوارد املتاحة 
  املسامهة الفعالة يف تنمية اجملتمعات هبدف محاية االستثمارات وإيضاح حاالت اإلسراف والتالعب ويعترب

أهدافها اخلاصة ورفع املستوى املعيشي وتوفري الرفاهية للمجتمع  التدقيق خري عون للدولة من أجل حتقيق
 ؛لتحقيق التنمية االقتصادية
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 التدقيق احملاسيب: أهداف-2

 1.هناك نوعني من األهداف: أهداف تقليدية، وأخرى حديثة أو متطورة

 بدورها تتفرع إىل: األهداف التقليدية:)ا(  

 أهداف رئيسية:1

 وصدق البياانت احلسابية املثبتة يف الدفاتر ومدى االعتماد عليها. التحقق من صحة ودقة  -

 إبداء رأي فين حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل. -

 أهداف فرعية: 2

 اكتشاف ما قد يوجد ابلدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش. -

 تقليص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات حتول دون ذلك. -

 اعتماد اإلدارة عليها يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية واختاذ القرارات حاضرا ومستقبال. -

 طمأنة مستخدمي القوائم املالية ومتكينهم من اختاذ القرارات املناسبة الستثماراهتم. -

 ب يف حتديد مبلغ الضريبة.معاونة دائرة الضرائ -

 .تقدمي التقارير املختلفة ومأل االستمارات للهيئات احلكومية ملساعدة املدقق -

 األهداف احلديثة املتطورة:)ب( 

 مراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف وحتديد االحنرافات وأسباهبا وطرق معاجلتها.

 نتائج األعمال ووفقا للنتائج املرسومة. تقييم-

 حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط. -

                                           
 .22:ص، 2002، سوراي،ة الكتب و املطبوعات اجلامعية يمدير ، و عمليات أساسياتأصول مراجعة احلساابت :،علي حاج بكري 1
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 حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع. -

 1ألرى: أهداف)ج( 

استكمال املستندات املثبتة والعمل على ، التأكد من صحة القيود احملاسبية أي خلوها من اخلطأ أو التزوير-
 لصحة العمليات واملؤيدة للقيود الدفرتية.

التأكد من صحة عمل احلساابت اخلتامية وخلوها من األخطاء احلسابية والفنية سواء املعتمدة أو غريها نتيجة -
 اإلمهال أو التقصري.

خلاصة هبا ألن مراجعة احلساابت تبدأ دراسة النظم املتبعة يف أداء العمليات ذات املغزى املايل واإلجراءات ا -
 ابلتأكد من صحة هذه النظم.

 ومن خالل هذه األهداف العامة للمراجعة ميكن استخراج أهداف عملية وميدانية. 

 2:اهداف عملية وميدانية 1

 الشمولية:-1

املالية أي أن كل عملية قد نقصد هبذا املعيار أن كل العمليات اليت حققتها املؤسسة مرتمجة يف الواثئق والكشوف 
،عدم وجود هذه الوثيقة  مت تسجيلها وتقيدها عند حدوثها يف وثيقة أولية تسمح فيما بعد من تسجيلها حماسبيا

 األولية جيعل من املستحيل حتقيق مبدأ الشمولية للتسجيالت احملاسبية. 

 الوجود:-2

 لوجود أن كل العناصر املادية يف املؤسسة )استثماراتهو أن كل العمليات املسجلة هلا وجود مايل ونقصد مببدأ ا
،اإليرادات( يتأكد املراجع أيضا من  ،النفقات الديونخمزوانت( لديها حقيقة مادية ابلنسبة للعناصر األخرى )

 وجودها أي من واقعيتها حبيث ال متثل حقوقا أو ديواان أو إيرادات أو نفقات ومهية.

                                           
  .79 :،ص ذكره سبق مرجع، النظرية الناحية - املعاصر احلساابت تدقيق، غسان فالح املطارنة 1

 .22:ص، 2002، سوراي،ة الكتب و املطبوعات اجلامعية يمدير ،أصول مراجعة احلساابت :أساسيات و عمليات ،علي حاج بكري  2
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 امللكية:-3

امللكية أن كل األصول اليت تظهر يف امليزانية هي ملك للمؤسسة فعال أي هناك مستند قانوين يثبت نقصد مببدأ 
تلك امللكية حبيث مل تدمج لألصول عناصر ليس ملكا للمؤسسة لكنها موجودة يف اخلارج قد مت تسجيلها أيضا 

طبيعتها،  أن تقيد يف دفاتر خاصة تبنيالبد تعترب كل احلقوق اليت ليست ملك للمؤسسة كالتزامات خارج امليزانية و 
هذا حبيث إذ مل تكن امللكية للمؤسسة ال حيق هلا تسجيلها يف الواثئق احملاسبية ومن حق املراجع التأكد من صحة 

 امللكية وذلك بوجود مستند قانوين.

 التقييم:-4

هذا املبدأ هو أن كل العمليات اليت متت قد مت تقيمها طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها وأن عملية  معىن
 التقييم طبقت بصفة اثبتة من دورة إىل أخرى.

 التسجيل احملاسيب: -5

ادئ احملاسبية نقصد هبذا املبدأ أن كل العمليات قد مت مجعها بطريقة صحيحة كما مت تسجيلها وتركيزها ابحرتام املب
،ونقصد ابلتسجيل أن كل العمليات سجلت أي أدرجنا  املتعارف عليها وابعتماد طرق اثبتة من دورة إىل أخرى

 فيها ما جيب.

 إضافة إىل ذلك هناك أهداف أخرى نذكر منها: 

 1أهداف التدقيق اترخييا:2

 و ذلك من خالل النقاط التالية:

م كان اهلدف من التدقيق اكتشاف التالعب واالختالس و األخطاء ،ولذلك كان التدقيق  1011قبل عام -
 التفصيلي وال وجود لنظام الرقابة الداخلية. 

                                           
 .21:ص،مرجع سابق ،أصول مراجعة احلساابت :أساسيات و عمليات ،علي حاج بكري  1
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م: كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى صحة وسالمة املركز املايل ابإلضافة إىل اكتشاف  1091م إىل  1010من -
 لرقابة الداخلية.التالعب واألخطاء ولذلك بدأ االهتمام اب

م: كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل وصحته ومت التحول حنو  1091م إىل  1091من -
 التدقيق االختباري الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية. 

 .: أضيفت أهداف عديدة م حىت اآلن 1091من -

،ودراسة األسباب اليت حالت دون الوصول  مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حقق من أهداف-
 إىل األهداف احملددة.

 تقييم نتائج األعمال ابلنسبة إىل األهداف املسطرة.-

 حتقيق أقصى قدر من الرفاهية ألفراد اجملتمع. -

 إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط.اإلسراف من خالل حتقيق أقصي كفاية  علىالقضاء -

 ختفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آاثر عملية التدقيق علي العميل أو املنشآت حمل التدقيق.-

 وأنواعهاحملاسيب : مبادئ التدقيق  املبحث الثاين

 احملاسيب  :مبادئ التدقيقاألول املطلب 

واحملتملة على   ويعين هذا املبدأ املعرفة التامة بطبيعة أحداث املنشأة وأاثرها الفعلية : مبدأ تكامل اإلدراك الرقايب
املختلفة للمعلومات  ،ولوقوف على احتياجات األطراف كيان املنشاة وعالقاهتا ابألطراف األخرى من جهة

 احملاسبية عن هذه اآلاثر من جهة أخرى.

 ويعين هذا املبدأ أن يشمل مدى الفحص مجيع أهداف املنشأة:  مبدأ الشمول يف مدى التدقيق االختياري -
األهداف وتلك  ،مع مراعاة األمهية النسبية هلذه الرئيسية والفرعية وكذلك مجيع التقارير املالية املعدة بواسطة املنشأة

 .1التقارير

                                           
 .22ص:مرجع سبق ذكره،، دلل احلديث لتدقيق احلساابتامل، أمحد حلمي مجعة 1
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 احملاسيباملطلب الثاين:أنواع التدقيق 

جوهر عملية  يغري منإال أن ذلك ال، منهتلف والزاوية اليت ينظر إليه خت، احملاسيبهناك أنواع عديدة للتدقيق      
 1التايل:وسنقوم بدراسة أنواع التدقيق على النحو  التدقيق

  من حيث اإللزام؛ 
  ( ؛ االختباراتمن حيث مدى الفحص )حجم 
  من حيث توقيت عملية التدقيق؛ 
  من حيث نطاق عملية التدقيق؛ 
  التدقيق؛من حيث القائم بعملية 

 : من حيث اإللزام. الفرع األول

 .اختياري،وتدقيق  ،تدقيق إلزامي ينقسم التدقيق من حيث اإللزام القانوين إىل نوعني

 :التدقيق اإللزامي -1

القوائم املالية  واعتماد ،حيث يلزم املؤسسة بضرورة تعيني مدقق خارجي لتدقيق حساابهتا حيتم القانون القيام به
 املقررة.  ،ويرتتب عن عدم القيام به وقوع املخالف حتت طائلة العقوابت اخلتامية هلا

 :االلتياري التدقيق -2

واجبات املدقق هنا  ،وتكون ،وتكون بطلب من إدارة املؤسسة أو مالكها هي عملية التدقيق غري امللزمة بقانون
 املسبق مع الطالب لعملية التدقيق. التفاقهحمددة وفقا 

حساابت املؤسسة  خبدمات مدقق خارجي لتدقيق االستعانة،قد يتم  الفردية وشركات األشخاصففي املؤسسات 
 الشركاء على صحة املعلومات اطمئنان،نتيجة للفائدة اليت تتحقق من حيث  قوائمها املالية اخلتامية واعتماد

  انفصاللتحديد حقوق الشركاء وخاصة يف حالة  ،واليت تتخذ كأساس احملاسبية عن نتائج األعمال واملركز املايل

                                           
 .12-10:،ص مرجع سبق ذكره ، الناحية النظرية-تدقيق احلساابت املعاصر، غسان فالح املطارنة 1
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،فوجود املدقق يعطي الثقة للمالك يف دقة البياانت  الفردية شريك جديد. أما يف حالة املؤسسات انضمام أو
 .اجلهات اخلارجية وخاصة مصلحة الضرائب املستخرجة من الدفاتر وتلك اليت تقدم إىل

 .1(االلتباراتالفرع الثاين: من حيث مدى الفحص)حجم 

 : إىل نوعني االختباراتينقسم التدقيق وفق حجم   

 :تدقيق شامل )تفصيلي(-1

 السنة املالية املقصود به أن تشمل عملية التدقيق كافة القيود والدفاتر واملستندات واألعمال اليت متت خالل
فهو يتعارض مع ، ابهظة نفقاتويتطلب هذا النوع من التدقيق جهدا ووقتا كبريين ابإلضافة إىل كونه يكلف 

يقتصر على  استخدامه،وابلتايل فإن  ابستمرار عاملي الوقت والتكلفة واليت حيرص املدقق على مراعاهتما
 املؤسسات ذات احلجم الصغري.

 :التباري تدقيق-2

من جمموع ينتقيها املدقق  ،ويرتكز على أساس فحص عينة ظهر هذا النوع من التدقيق مع ظهور الشركات الكربى
،ويعتمد حجم العينة على  تعميم النتائج الدفاتر والسجالت واحلساابت واملستندات اخلاصة ابملؤسسة على أن يتم

أخطاء كثرية يف الدفاتر والسجالت وجب على املدقق  ،ففي حالة توافر مدى قوة وسالمة نظام الرقابة الداخلية
 توسيع حجم العينة.

 .ملية التدقيقالفرع الثالث:من حيث توقيت ع

 وفق هذا املعيار ميكن تقسيم التدقيق إىل نوعني:
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 :            تدقيق مستمر-1

حمدد مسبقا سواء   خالل السنة املالية ككل وفقا لربانمج زمين االختباراتتتم من خالله عمليات الفحص وإجراء 
منتظمة وهذا النوع من التدقيق يتبعه  غري،كأن تتم بصفة أسبوعية أو شهرية... أو بطريقة  كانت بطريقة منتظمة

 املدقق بصفة خاصة يف حالة: 

 .كرب حجم املؤسسة وكذا كرب وتعدد عملياهتا1-

 .عدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية للحكم على مدى كفاءته2-

 توافر عدد كبري من مساعدي املدقق ،ما ميكنهم من الرتدد على املؤسسة بصفة مستمرة. 3-

  :تدقيق هنائي -2

اخلارجي إىل هذا  ،ويلجأ املدقق السنة املالية وإعداد احلساابت والقوائم املالية اخلتامية انتهاءيتميز بكونه يتم بعد 
كبرية. ومن املزااي اليت حيققها  األسلوب عادة يف املؤسسات صغرية احلجم واليت ال تتعدد فيها العمليات بصورة

 التدقيق النهائي:

التالعب وتعديل البياانت واألرقام اليت يتم تدقيقها ،حيث أن مجيع احلساابت تكون قد  احتماالتختفيض 1-
 .متت تسويتها وإقفاهلا

،ألن املدقق ومعاونيه لن يرتددوا كثريا على املؤسسة ولن حيتاجوا  يف العمل داخل املؤسسة ارتباكعدم حدوث -2
 .من عملية اإلقفال االنتهاءإىل السجالت والدفاتر إال بعد 

حملدودية  االختباراتالسهو من جانب املدقق ومساعديه يف تتبع العمليات وإجراء  احتماالتتضعف من 3-
 الوقت.
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 : من حيث نطاق عملية التدقيق. الفرع الرابع

 1يقسم التدقيق من حيث النطاق إىل ما يلي:

 :تدقيق كامل -1

عمله، وهذا ال يعين  الطرف املتعاقد مع املدقق قيودا حول جمال ونطاق هو التدقيق الذي ال تضع فيه اإلدارة أو
املدقق يف هناية عمله والذي  تقرير قيام املدقق بفحص كل العمليات اليت متت خالل الدورة ، ولكن يشرتط يف

املفردات اليت  اختيارللمدقق حرية  ، وتكون استثناء يتضمن رأيه الفين واحملايد أن ميس كل القوائم املالية دون
 حول كل املفردات . مع حتمله املسؤولية كاملة الختباراتهخيضعها 

 :تدقيق جزئي -2

العمليات النقدية  ،كفحص هو العمليات اليت يقوم هبا املدقق وتكون حمدودة اهلدف أو موجهة لغرض معني
     حساابت املخازن فحص ،أو خالل فرتة معينة، أو فحص عمليات البيع النقدي أو اآلجل خالل فرتة حمددة

 أو التأكد من جرد املخزون.

   توصل إليها الفحص يهدف التدقيق اجلزئي إىل احلصول على تقرير متضمنا اخلطوات اليت اتبعت والنتائج اليت
ومدى داللتها للمراكز املالية ونتيجة  وال يهدف إىل احلصول على رأي فين حمايد عن مدى عدالة القوائم املالية

احلصول على عقد كتايب يوضح املهمة  التدقيق اجلزئي األعمال كما هو يف التدقيق الكامل. وجيب على املدقق يف
 تقصري يف األداء.  ينسب إليه املطلوب قيامه هبا ونطاقها ليحمي نفسه وال

 : من حيث القائم بعملية التدقيق. الفرع اخلامس

 2تقسيم عملية التدقيق من حيث القائم هبا إىل نوعني أساسيني: ميكن
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 :تدقيق داللي -1

وتتمتع  احلكم ،هلا احلرية التامة يف هذا النوع من التدقيق تقوم به مصلحة متواجدة على مستوى املؤسسة
التدقيق الداخلي هو عمل والتحقق،وعمل  يف التصرف،وختول للتدقيق الداخلي مهام التقييم والتطابق ابالستقاللية
 فذ من طرف مصلحة دائمة ابملؤسسة.دائم كونه ين

املوضوعة حتت  " عبارة عن فحص دوري للوسائل: عرفه املعهد الفرنسي للمدققني واملراقبني الداخليني على أنه
ملديرية املؤسسة ومستقلة عن ابقي  تصرف مديرية قصد مراقبة وتسيري املؤسسة. هذا النشاط تقوم به مصلحة اتبعة

 ". املصاحل األخرى

اإلجراءات املعمول  األهداف الرئيسية للمدققني الداخليني يف إطار هذا النشاط الدوري هي التأكد مما إذا كانت
 ،اهلياكل واضحة التنظيمات فعالة شرعية ،العمليات ،أن املعلومات صادقة هبا تتضمن الضماانت الكافية

 ومناسبة. 

 :تدقيق لارجي -2

والسجالت احملاسبية  ،بغية فحص البياانت التدقيق اخلارجي هو الذي يتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة
وصدق املعلومات احملاسبية  صحة ،من أجل إبداء رأي فين حمايد حول والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية

حىت تنال القبول العام والرضا لدى مستعملي هذه  إلعطائها املصداقية،وذلك  الناجتة عن النظام احملاسيب املولد هلا
  .،وهيئات أخرى( ،إدارة الضرائب ،البنوك ،املستثمرين املعلومات من األطراف اخلارجية)املسامهون

 مستوى املؤسسة فإن ،ميكن القول أنه بوجود التدقيق الداخلي على كربط بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي
أعماهلا  كما ميكن له أن يعتمد  ذلك يعطي نوعا من الثقة للمدقق اخلارجي يف صحة ومصداقية حساابهتا ونتائج

 .1على بعض إجراءات وأعمال التدقيق الداخلي
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 : معايري التدقيق وشروط مدقق احلساابت املبحث الثالث

ولكي يتمكن املدقق لف الضوابط و اإلجراءات اليت حتكم مهنة التدقيق تسوف نتطرق يف دراستنا هلذا املبحث ملخ
ابلتفصيل يف  إليهاوواجباته و هلذا سوف نتطرق يتصف مبؤهالت و صفات و يعرف حقوقه  أنمن ذلك جيب 
 1املطلبني التاليني:

 معايري التدقيق.-1

 شروط مدقق احلساابت.-2

 معايري التدقيق احملاسيب ومراحله  : املطلب األول 

 : املعايري العامة أو الشخصية. الفرع األول

 حصرها يف اآليت: ،وميكن مسيت هذه املعايري ابلشخصية كوهنا مرتبطة مباشرة ابلتكوين الذايت ملدقق احلساابت

 .كايف من التأهيل العلمي والعمليأن تتم عملية الفحص بواسطة شخص أو أشخاص هلم قدر  -1

 .واالستقاللأن يتوافر لدى املدقق عنصري احلياد -2

 .أن يتحلى املدقق ابلعناية املهنية املعتادة أثناء عمله وكذا يف إعداد التقرير-3

 :التأهيل العلمي والعملي -1

 والكفاءةواخلربة العملية  ينص هذا املعيار على أن عملية التدقيق جيب أن تتم بواسطة شخص لديه املعرفة العلمية
والضرائب والتدقيق وغريها من  املعرفة العلمية الكافية يف جماالت احملاسبة،أي املهنية اليت تؤهله للعمل كمدقق

ملدقق يف التدريب والتعليم طوال ممارسته للمهنة ليظل ملما ا استمرار مع اجملاالت املرتبطة ابملمارسة املهنية
 املعرفة يف جماالت جديدة.  الكتسابل مستعدا ،ويظ اجملاالت ابلتطورات احلديثة يف تلك
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 :االستقالل-2

حياد هذا األخري  تتمثل أمهية هذا املعيار يف كون درجة مصداقية رأي املدقق يف تقريره النهائي مرتبطة مبدى
 عن املؤسسة حمل التدقيق. واستقالله

تعرضه لعقوابت سابقة من  ،وعدم حقوقه املدنية،ومتتعه بكامل  ونضج املدقق واستقامةيف نزاهة  االستقالليةتتمثل 
 اجتاه،أي يتمتع بكامل احلرية  مستقال فعال ،أن يكون الضامن لشرعية وصدق احلساابت ابعتبارهجهة. كما عليه 

 أعماهلم وال يربطه ابلشركة عقد عمل.  يشاركهم وأال، أعضاء املؤسسة موضوع الرقابة

 :العناية املهنية -3

أنه مطالب بتحسني  كما، التدقيقابملعايري الفنية واألخالقية ملهنة  التزامهيوجب هذا املعيار على املدقق ضرورة 
غري   واالستقاللعنصري الكفاءة  الكايف جلميع خطوات عملية التدقيق. فتوفر االهتمام،وأن يعطي  جودة خدماته

 أدائه املهين. مستوى جودة،وابلتايل يشرتط توفر جدية يف العمل ترفع من  كايف

يقوم إبعداد أوراق  ،وأن واإلشراف الكامل ألي نشاط أو مهمة مهنية يكون مسؤوال عنها كما تتطلب التخطيط
 عمل كاملة ودقيقة.

 .1: معايري العمل امليداين الفرع الثاين

 :التخطيط واإلشراف املالئمني -1

بيئة املؤسسة حمل  مكتوبة تتالءم واملعطيات اليت تفرضهايعين هذا املعيار أن املدقق مطالب بوضع خطة عمل 
سيعزز من فرص بلوغ الغرض من  ،كما أن حتديده لإلطار الزمين لكل خطوة يقوم هبا أثناء عملية الفحص التدقيق

 تطور مراحل العمل . ورائها ،مع إمكانية خضوع هذه اخلطة للتعديل واملتابعة مع
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                                                                              :الدالليةالفهم الكايف للرقابة  -2
 بعد:التاليةابلوسائل  ميكن للمدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل جتميع املعلومات عن املؤسسة

 ،يقوم املدقق إبعداد ورقة عمل تتضمن: الدراسة السابقة

االطالع واستخدام قائمة االستقصاء النموذجية  و املالحظة:يتحقق عن طريق املتابعة و  بنظام املوضوع اإلملام-
 لتحديد الكيفية اليت يعمل هبا خذا النظام.

واقعيا وميكن ذلك :قد يكون هذا األخري سليما نظراي ولكنه غري مطبق حتديد الكيفية اليت يسري عليها النظام-
 ئية.بتتبع العينات اإلحصا

 حتديد مدى مالئمة ودقة اإلجراءات املوضوعية واملستخدمة ابملقارنة ابلنموذج األمثل لتلك اإلجراءات.-

 :مجع أدلة التدقيق الكافية -3

الكافية لتكون أساسا  ينص املعيار الثالث من معايري العمل امليداين على أن حيصل املدقق على األدلة والقرائن
على فرض قابلية التحقق.  ،شريطة أن تقوم هذه األدلة إبدائه لرأيه حول القوائم املاليةسليما يستند إليه يف 

 إثبات معقول ومالئم. فالقرارات اليت يصل إليها املدقق تكون مربرة فقط إذا كان يدعمها دليل

                                                                            الفرع الثالث: معايري إعداد التقرير.
احملايد حول شرعية  ،يتضمن رأيه الصريح تنتهي مهمة كل مدقق عقب أداء عملية الفحص بكتابة تقرير هنائي

الضوابط اليت يتعني على املدقق أخذها  أن مهمة كتابة التقرير ال ختلو من جمموعة من وصدق احلساابت. غري
 1معايري:،وتنقسم إىل أربعة  بعني االعتبار

  .القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها اتفاقمدى -

  .الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية-

 .متهئكفاية اإلفصاح احملاسيب ومال-
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 .إبداء الرأي يف القوائم املالية-

 1:القوائم املالية مع مبادئ احملاسبة املتعارف عليها اتفاق مدى -1

املالية قد أعدت  ،أن يتضمن توضيحا من املدقق حول ما إذا كانت القوائم يعين املعيار األول من معايري التقرير
 وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها.

 التالية:  ميكن تبويب املبادئ احملاسبية املتعارف عليها من وجهة نظر هذا املعيار إىل اجملموعات

 بادئ العامة.: امل اجملموعة األوىل

 ميكن إمجال هذه املبادئ يف اآليت:

 ( مبدأ اإلفصاح.0/ ( مبدأ األمهية النسبية4/ ( مبدأ الشمول3 / ( مبدأ الثبات2/ احلذر ( مبدأ احليطة و1

بتطبيق األعمال  ،نتيجة لقيام العديد من الشركات ميكن إضافة مبدأ آخر جديد يتعلق أبمن املعلومات احملاسبية
 تكنولوجيا املعلومات. استخدام،واليت نتجت عن  من خالل ما يسمى ابلتجارة االلكرتونية احملاسبية

                                                                 اجملموعة الثانية: املبادئ العلمية املرتبطة ابلربح.
 كن إمجال هذه املبادئ يف اآليت:ي

 مبدأ مقابلة اإليرادات ابلنفقات. (2؛  ( مبدأ حتقق اإليراد1

 : املبادئ العلمية املرتبطة ابملركز املايل. اجملموعة الثالثة

 تتضمن املبدأ اآليت:

 مبدأ التكلفة التارخيية. / مبدأ القيمة املنتظر حتقيقها مستقبال
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 1:ملبادئ احملاسبية املتعارف عليهامدى الثبات يف تطبيق ا -2

 املتعارف عليها من احملاسبية وثبات املؤسسة يف تطبيق املبادئ استمراريةيتعني على املدقق أن يشري يف تقريره إىل 
 وائم املالية للسنوات السابقة منإعداد الق على املبادئ اليت استخدمت عند اطالعهإىل  أخرى،استنادافرتة إىل 

الدورات   اختالفاملقارانت بني القوائم املالية على  رة على إجراءخالل التقارير. والغاية من هذا اإلثبات هو القد
 .املالية على القوائم وانعكاساهتا املطبقةطرأت على املبادئ احملاسبية  يتوجب على املدقق توضيح التغريات اليت كما

 :اإلفصاح الكايف -3

 القوائم املالية عن ضرورية قد أغفلتها يقتضي هذا املعيار من املدقق ضرورة إشارته إىل أية معلومات مالية تعد
 إىل للقوائم املالية واليت قد تؤدي ،وذلك تفاداي للتضليل احملتمل للجهات املستعملة حسن أو سوء نية من معديها

،أن يرتكز على املعلومات اجلوهرية  املقصود بكفاية اإلفصاح هنا، قرارات غري سليمة كان من املمكن تفاديها اختاذ
 التفصيالت غري اجملدية. يتعداها إىلدون أن 

 :إبداء الرأي -4

يف أمور معينة  رأي إبداءناعه عن يف القوائم املالية كوحدة واحدة و يف حالة امت رأيهب على املدقق التعبري عن جي
ذلك و ينبغيان يوضح تقريره بصورة واضحة طبيعة الفحص  إىلبتضمن تقريره األسباب اليت أدت  أنفعليه جيب 

يف القوائم اخذ أربعة  رأيهالذي قام به ودرجة مسؤوليته على القوائم املالية و يتخذ املدقق يف جمال التعبري عن 
 .مواقف طبقا لقواعد التدقيق

 دون حتفظ  الرأي إبداء -
 نطوي على حتفظات ي الرأي إبداء -
 خمالف الرأي إبداء -

هامة متثل األركان الرئيسية ملعرفة طبيعة مسؤولية املدقق  ثالثة اعتباراتيف تقرير املدقق  الرأيتنطوي فقرة 
 .رأيهيف جمال التعبري عن 
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 : شروط مدقق احلساابت املطلب الثاين 

 1تتوفر فيه املؤهالت التالية: أنجيب  و

التخطيط(  أوالتسيري  أوملالية تكون له شهادة الليسانس على األقل يف االقتصاد )فرع العلوم ا أنجيب -
التسيري( والشهادة املدرسية الوطنية  أواحملاسبية  أوعلى األقل يف العلوم التجارية واملالية )فرع املالية والليسانس 

الدراسات العليا يف التجارة )فرع  ختصاص شهادةشهادة جامعية تعادل يف نفس اال أولإلدارة )فرع االحتساب( 
 التسيري. أواحملاسبة  أومخس سنوات يف جمال املالية  قدرهافضال عن ذلك خربة مهنية ،مالية وحماسبة( 

 تكون امسه مقيدا يف السجل العام للمحاسبني واملراجعني حبيث يتضمن هذا السجل ثالث جداول  أنجيب -

 جدول احملاسبني.-

 جدول حمافظي احلساابت.-

 جدول مساعدي احملاسيب.-

 ولتنفيذ هذا السجل هناك إجراءات هي:

اجلداول الثالث للجنة القيد الطلب يتوفر فيه اسم الطالب ولقبه وسننه وجنسيته  أحدتقدمي طلبات القيد -1
 ومؤهالته العلمية واتريخ حصوله عليها واتريخ مزاولته املهنية. إقامتهوحمل 

تفصل يف كل  أنالطالب قيد امسه يف السجل وجيب على اللجنة  جنة بعد التحقق من توفر الشروط يفر اللتقر -2
 الطلب مرفوض. اعترب إال علن بقرارها فور صدوره ومن اتريخ تقدميه وان ت أشهرطلب مدة أربعة 

 

 

 

                                           
 . 08-02،دار املستقبل ،األردن ،ص: األصول العلمية و العملية لتدقيق احلساابتخالد راغب اخلطيب و خليل حممود الرفاعي ،1
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 لالصة:

الوظائف اليت تقوم هبا املؤسسة و هي تعتمد على جمموعة املبادئ و املعايري املتعارف  أهممن تعترب وظيفة التدقيق 
 هلا  املالية كماو السجالت  الدفاترالرقابة الداخلية ،وحمتوايت  ألنظمةتنظيم عمل املدقق يف فحصه و ل، عليها

،والتعبري عن املركز املايل يف  روعاملش أعمالخمتلفة و تتمثل هذه األهداف يف تقييم نتائج ، أهدافعدة أنواع و 
 هناية مدة معينة.
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 :متهيد

جمموعة من  صلصةة اصلاانونية واصل ي تجم  عجهافهي تتمتع اب، ابعتبار أن املؤسسة كيان اقتصادي وإطار قانوين      
قصد  اصلايام بجشاطها املؤسسة خاللألرابح اصل ي حااتها ومن بني هذه االصلتزامات اصلتصريح اب أالصلتزامات احلاوق و

                                                            اقتطاع مبلغ اصلضريبة اصلواجب دفعه خلزيجة اصلدوصلة.
اجتاه اإلدارة اصلضرائب  وصلضمان اصلتحصيل املجاسب هلذه اصلضرائب أوجب املشرع على املؤسسات بعض االصلتزامات

واصل ي تكون قيد اصلتدقيق  احدها اصلةعاصلية اجلبائية أنه ومبمرد اإلخالل هبذه االصلتزامات أواهلدف مجها هو حتايق 
 واملتابعة تتعرض املؤسسة صللعاوابت املجصوص عليها جبائيا.

 وعليه قسمجا اصلةصل إىل ثالث مباحث مجها:

 .صلضرائب واصلرسومحساابت ا -
 اجلبائي.تدقيق اصلفعاصلية  مدىيبة و صلضر اصلتزامات املكلف اب  -
 .مبايةصلل ساياصلتدقيق احلإجراءات  -
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 خمتلف حساابت الضرائب والرسوم. : األول بحثامل

وابعتبار ، ا اصلدوصلة صلتغطية نةااهتا اصلعامةتعتمد عليه اصل ياصلعامة  اإليرادات أنواع أه تعترب اصلضريبة يف وقتجا احلايل من 
 وه إفرادتمع وتجظي  اصلعالقات بني اصلدوصلة منوذج مثايل صللمجظمات اصلسياسية فهي تعمل على محاية كيان اجمل إن

 أبداء اصلضريبة. اإلفرادمن خالهلا يلتزم  اصل يمجاعاته يف جمموعة من اصلاواعد واملبادئ 

 تعريف الضرائب و الرسوم و خصائصها  : املطلب األول

 خصائصها و الفرع األول:تعريف الضريبة

هذه  أنيبة غري علماء املاصلية واملةكرون االقتصاديون صللضر  أعطاها اصل يتعددت اصلتعاريف   : تعريف الضريبة-1
 1صللضريبة ومها: أساسينيمعىن واحد وحتدد شرطني  اصلتعاريف تجصب يف

 عنصر اإلجبار -1

 املقابل امللموس -2

  جباري اصلذي يدفعه امللزم هبا )أياصلضريبة هي األداء املايل اإل أن" : عرفها قاسطون جيز اصلذي ياول 
 .2صلتحايق تغطية اصلجةاات اصلعمومية "اصلضريبة( بصةة هنائية وبدون ماابل 

  اصلضريبة هي فريضة نادية يتحملها املكلةون بصورة هنائية دون ماابل وهي  : وعرفها أمحد زهري شامية "
 .يق أهدافها"ا إصليها اصلدوصلة صلتحاأداة ماصلية تلم

  مجمز صلةائدة اجلماعات اإلقليمية  : " اصلضريبة هي اقتطاع نادي ذو سلطة دون ماابل وهجاك من عرفها،
 .احل اهليئات اصلعمومية )اصلدوصلة( "أو صلص

أن "اصلضريبة هي اقتطاع نادي التعريف العام للضريبة على النحو التايل :  وضعومن التعاريف السابقة ،ميكن 
االقتطاع يكون من أموال األشخاص ا وهذ، إجباري بدون ماابل ،وبصةة هنائية تاوم به اصلدوصلة وفاا صلاواعد قانونية

 ".استخدامه صلتحايق املجةعة اصلعامة ،بغرض اصلتكلةيةني( حسب قدراهت  اصلطبيعيني أو املعجويني )االعتباري

                                           
 .451:ص، 3002،اصلطبعة األوىل ،دار وائل صللجشر و اصلتوزيع األردن ، أسس املالية، خاصلد شحادة اخلطيب 1

 .30:،ص3004، ،دار احملمدية ،اجلزائر دروس يف املالية احملاسبية العموميةحسني اصلصغري ،2
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صللشخص أي مادرة األشخاص اصلطبيعيني واملعجويني على املسامهة عن طريق  ةيةاصلتكلياصد ابملادرة :  مالحظة
 خل اصلذي حيصل عليه اصلةرد بعد خص ،وياصد ابصلدخل هجا ابصلد دخوهل  وثرواهت  يف حتميل اصلعبء اصلضرييب

 ،أي اصلدخل اصلةردي اصلصايف. نةاات احلصول عليه ونةاات احملافظة  على مصدر اصلدخل

 خصائص الضريبة:-2

 1من التعاريف السابقة الذكر ميكن استخالص اخلصائص التالية:

عها صلصاحل اصلدوصلة يف صورة املكلف ابصلضريبة ياوم بدف أنوياصد بذصلك :  الضريبة هي اقتطاع نقدي -1
 جزءا من اإلفراد،وهذا بتادمي  ينة بشكل عيب،أين كانت تدفع اصلضري عكس ما كان عليه احلال يف اصلسابقنادية،

اصلعيجية مل يكن عادال عجد فرض  اصلضريبةنظام  انابصلعمل ألايم معدودة صلصاحل اصلدوصلة إال  أوحماصيله  اصلزراعية 
 املكلف. اإلنتاجتكاصليف  إىلدون اصلجظر  اإلمجايلاصلضريبة على اصلجاتج 

اختيار مادارها وال ،وال يف  عدم دفعها أوصليس صللةرد احلرية يف دفع اصلضريبة  أنأي :  إلزاميةالضريبة فريضة  -2
 ،بل هو جمرب على دفعها وهذا ما مييزها على غريها من اإليرادات املاصلية األخرى. يف كيةية دفعها وموعدها

على اصلدفع تبعا صلادرته املاصلية تةرض اصلضريبة على كل شخص قادر :  الضريبة تفرض من قبل الدولة -3
 فراد وفاا ملادرهت  .فاصلضريبة هي طرياة صلتاسي  األعباء اصلعامة بني األ،

كانت اصلضريبة هي قسط اصلتامني اصلذي يدفعه املكلةون صللدوصلة كي يؤمجون به :  الضريبة تفرض دون مقابل -4
 اجتماعي أي تةرض على كل األفراد ،صلكن اصلةكر املايل احلديث يرى أن اصلضريبة هي تضامن وأمواهل حياهت  

 يف اصلجشاط االقتصادي واالجتماعي تعود عليه  من جراء قيام اصلدوصلة بدورها اصل يبغض اصلجظر  عن املجافع 
 و...وهكذا ظهرت فكرة املاابل امللموس يف فرض اصلضريبة أصبحت فريضة بدون ماابل.

يسل  اصلةكر املايل احلديث ابصلدور اهلام اصلذي تلعبه اصلضريبة يف تعيري اصلبجيات :  الغرض من دفع الضريبة -5
،واضمحالل ما يسمى  طرأت على مةهوم اصلدوصلة يف حد ذاهتا اصل يواالجتماعية والسيما بعد اصلتطورات االقتصادية 

 عاتاها تادمي اخلدمات اصلضرورية جملموع املواطجني. ىأخذت عل اصل يابصلدوصلة احلارسة صليطغى مبدأ اصلدوصلة املتدخلة 

                                           
 .455:،ص ،مرجع سابق أسس املالية، خاصلد شحادة اخلطيب 1
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 1و خصائصه : تعريف الرسم ينالفرع الثا

 :تعريف الرسم-1

علماء  أعطىحتصل عليها اصلدوصلة من املستةيدين واملجتةعني خبدمتها وهلذا  اصل يتعد اصلرسوم من ابرز املوارد املاصلية  -
 ،ومن بني هذه اصلتعاريف ما يلي: اصلةكر املايل احلديث عدة تعريةات تجصب حول معىن واحد

اصلةرد يف كل مرة تؤدى إصليه خدمة معيجة اصلرس  هو مبلغ من املال حتدده اصلدوصلة ويدفعه : " يعرف الرسم على أنه 
                                         . تعود عليه بجةع خاص وتجطوي يف نةس اصلوقت على مجةعة عامة غاصلية"

تادمها صله اصلدوائر اصلرمسية وتعترب  اصل ينادي يادمه املواطن ماابل اخلدمات  :" مبلغ أو أداء نههجاك من عرفه أب و
 اصلضرائب".نوعا من 

 ميكننا استخالص التعريف التايل :ومن خالل التعريفني السابقني -

اصلرس  هو اقتطاع مايل نادي ياوم به أحد أشخاص املرفق اصلعام أو املؤسسة جربا وبصةة هنائية ومباابل من اجل " 
 ".اصلعاممتويل  اصلجةاات اخلاصة ابملرفق  

 خصائص الرسم:-2

 نستخلص عدة خصائص من بينها: أنالسالفة الذكر ميكن  من خالل التعاريف-

 ود سواء كانت ورقية أو معدنية أوأي اخذ مبلغ من املال جربا وهذا عن طريق اصلجا:  اقتطاع مايل نقدي -1
 كتابية )شيكات( أو اصلجاود اإلصلكرتونية .

 يكون وحده مسؤول عن أنميكن ن ال أي املرفق اصلعام هو املسؤول عن جبايته وصلك:  يقوم به املرفق العام-2
 تاوم بتحديد اصلوعاء  اصلضرييب )اصلرس ( وحتصيله. اصل ي،فإدارة مصاحل اصلضرائب هي  ذصلك

 .كة وصلكن جمربا على دفع مبلغ معنياصلشخص يف املشار  اختياروذصلك حسب  :جربا-3

 أي تعود اصلةائدة صللةرد أو املؤسسة من خالل دفع اصلرس . :مبقابل-4

                                           
 .33:،ص رجع سبق ذكرهم، دروس يف املالية احملاسبية العموميةاصلصغري ،حسني 1
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 1:و خصائصهاتعريف اإلاتوة  : ثالثالفرع ال

 تعريف االاتوة:-1

 قد تعود مبجةعة خاصة على جمموعة من املواطجني واصل ي، تاوم ابخلدمات ذات اصلجةع اصلعام اصل يمبا أن اصلدوصلة هي -
فيما خيص  نعطي بعض اصلتعاريف أنالبد  أكثرتطاصلب حباها ماابل هذه املجةعة وصللتوضيح  أنعجدها ميكن صللدوصلة 

 اإلاتوة.

مبلغ من املال حتدده اصلدوصلة ويدفعه بعض أفراد طباة مالك اصلعاارات نظري عمل ياصد به تعرف اإلاتوة على أهنا "
 ". املصلحة اصلعامة فعاد عليه  عالوة على ذصلك مبجةعة خاصة تتمثل يف ارتةاع اصلايمة اصلرأمساصلية صلعااراهت 

 على النحو التايل: من التعريف السابق ميكن استساغة التعريف العام لإلاتوة 

،تاوم به اصلدوصلة جربا وبصةة هنائية وابملاابل من أجل متويل اصلجةاات اصلعامة  اإلاتوة هي اقتطاع مايل نادي"
 صلكل شخص". اصلتكلةية،كما ال أتخذ بعني االعتبار املادرة   صللممتمع

 :خصائص اإلاتوة-2

 شكل أموال نادية وصليست عيجية.،أي يف  أي يكون املبلغ املاتطع نادا:  اقتطاع مايل نقدي-1

 ،وال متس املجاوالت تدفع مرة واحدة صليست دورية مثل اصلضرائب. أي متس فاط اصلعاارات:  خاص ابلعقارات-2

 وصليس صللةرد اخليار يف دفعها وهو جمرب على دفعها. إصلزاميةأي اإلاتوة :  جربا-3

سكون املاابل  أنفائدة خاصة كما ميكن  أو،أي يوجد عائد  اصلشخص جزءا يستةيد مجه أيخذأي :  مبقابل -4
 هو املجةعة اصلعامة.

املسامهة يف حتايق أهداف اجملتمع  ، واهلدف من دفع اإلاتوة هو اهلدف أو اصلجةع اصلعام:  متويل ميزانية الدولة -5
 .،ومثال ذصلك "بجاء املرافق اصلعمومية...اخل االقتصادية واالجتماعية

                                           
 .419ص:، 4891،اجلامعية  اصلدار، املالية العامة،عبد اصلكرمي صادق بركات  1
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 :الف بني الضريبة والرسم واإلاتوةالشبه واالخت أوجه:  فرع الرابعال

 تشكل قوائ  اصلتعريةات صلكل على  ياصلاخلصائص اجلوهرية صلكل من اصلضريبة واصلرس  واإلاتوة  إىلبعد اصلتطرق -
 شبه واختالف تتمثل فيما يلي: أوجهمنيز بني اصلضريبة واصلرس  وعلى هذا فهجاك  أن،فإنه جيدر بجا  حدى

 الضريبة والرسم فيما يلي:بني أوجه التشابه :11اجلدول 

 أوجه االختالف أوجه الشبه
 .كل مجهما عبارة عن اقتطاع نادي-
حيصل كل مجهما صللخزيجة اصلعامة صلتمويل اصلجةاات -

 .اصلعامة
 إبخضاع أوكالمها جرباين أي يدفعان بطرياة قانونية -

 قانوين.

ال يدفع إال مبجاسبة حصول اصلرس  : عجصر اجلرب -
 ماابل.اصلضريبة تدفع بدون  أما اصلشخص على خدمة

يرتبط اصلرس  خبدمة خاصة :  احلصول على خدمة -
 .مجةعتها تكون عامة أما اصلضريبة مادمة من طرف اصلدوصلة

اصلضريبة تدفع حسب املادرة :  حسب املادرة اصلتكليةية-
 .بعني االعتبار هاال أيخذاصلرس   أما اصلتكليةية

 .32:،ص مرجع سبق ذكرهدروس يف املالية احملاسبية العمومية ،الصغري ،حسني على مرجع ابالعتماد  الطالبة إعدادمن :  املصدر

 واالختالف بني اإلاتوة والرسم: بهاشتأوجه ال:12 اجلدول

 أوجه االختالف أوجه الشبه
 تكون ماابل اصلجةع اصلذي يعود على اصلةرد-
حدا  ،إال أن هجاك مادارها يتجاسب مع هذا اصلجةع-

أقصى صلايمة اإلاتوة اصلذي ال جيب أن تتعداه وهو احلد 
األقصى صللزايدة اصلرأمساصلية اصلجاجتة عن حتسني قيمة 

 .اار اصل ي استةادت من اصلعمل اصلعاماصلع

،أما اصلرس   تعود اإلاتوة ملاابل نةع نتج من عمل عام-
 فيدفع ماابل خدمة مادمة.

 و تةيدتدفع اإلاتوة دون طلب أو حاجة صلطلب من املس-
 اصلرس  فيدفع صلطلب أو حاجة املستةيد خلدمة معيجة. أما
اتصر اخلدمة على نوع من املستةيدين أي املالك تاإلاتوة  -

اإلاتوة ال يتكرر دفعها خالفا صللرس  اصلذي يدفع يف   اصلعاارين
 .كل مرة تطلب فيها اخلدمة

 .23:،دروس يف املالية احملاسبية العمومية ،مرجع سبق ذكره ،صحسني الصغري ابالعتماد على مرجع  الطالبة إعدادمن :  املصدر

 



 التدقيق يف حساابت الضرائب و الرسوم                                               الفصل الثاين :        

 

 
 

28 

 األساسية للضريبة وتقنياهتا. القواعد: املطلب الثاين

 الفرع األول:املبادئ األساسية للضريبة

اصلكاتب ريبة يف فرضها و حتصيلها و أفكار اصلض إىلتوضع بعض املبادئ  إن أصبح إصلزاميةكانت اصلضريبة فريضة  إذا
 1اصلتاصلية:نةصلها يف اصلجااط مبثابة املبادئ اصلدستورية اصلعامة صللضريبة  وهي مبادئهامن صاغ  أولمسيث" هو "ادم 

أي  إمكانيشرتك رعااي اصلدوصلة يف نةاات احلكومة كل حبسب  أنحسب ادم مسيث جيب  : العدالة مبدآ-1
 بجسبة دخله اصلذي يتمتع به يف محاية اصلدوصلة.

حتك   أوامللزم بدفعها املكلف حمددة على سبيل اصلياني دون غموض تكون اصلضريبة  أنويعين   : اليقني مبدآ-2
 شخص. وآليحبيث يكون ميعاد اصلدفع طرياته املبلغ اصلواجب دفعه واضحا صللممول 

نراه األكثر  أنحتصل كل ضريبة يف اصلةرتة و حسب اصلجمط اصلذي ميكن  أنجيب  : املالئمة يف الدفع مبدآ-3
                                                                                         مالئمة صللمكلف ابصلضريبة.

تجظي  وحتصيل اصلضريبة حبيث ما حيصل صللمموصلني واصلذي يدخل ونعين هبا ضرورة  : االقتصاد يف النفقات مبدآ-4
 كثري نةاات اجلباية.يف اصلجهاية خلزيجة اصلدوصلة يةوق وب

 :تقتيات الضرائب و الرسوم الفرع الثاين

وحتصيل اصلضريبة أي حتديد  إعداداصلضريبة ياصد هبا جمموعة اصلعمليات اصل ي يت  مبوجبها  تاجياتفيما خيص  أما
 2اء اصلضريبة وربطها وحتصيلها:تحديد وعذصلك بو  جبايتهااألوضاع واإلجراءات اصلةجية املتعلاة بةرض اصلضرائب و 

مصدر حيازة تكون  أوسلعة عمل  أونشاط  اصلعجصر االقتصادي اخلاضع صللضريبة سواء كان أي : حتديد الوعاء-ا
 مثال.    اصلسلع  أونتائج نشاطاته كرؤوس األموال اصلدخل  أواصلةاعل االقتصادي بجةسه  أمايكون  أنميكن و صللضريبة 

                                           
 .10:،ص 3044، ،اصلطبعة األوىل ،دار جرجر صللجشر واصلتوزيع ،اجلزائر دراسات يف علم الضرائبعبد اجمليد قدي ،1
 .31:ص، 3005اجلزائر ، دار اهلومة، اجلزء األول، النظام اجلبائي اجلزائري احلديث، خالصي رضا2
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اصلذي جيب على املكلف دفعها وحتديد هذا املبلغ يت  ياصد ابصلربط اصلضرييب حتديد مبلغها :  ربط الضريبة-ب
ربط اصلضريبة وهجاك عدة طرق تاجية يف حتديد وتايي   إىلاملادة اخلاضعة واثنيا املرور  آوحتديد اصلوعاء اصلضرييب  أوال

 عليها املشرع ونلخصها يف ثالث طرق رئيسية:املادة اخلاضعة صللضريبة يعتمد 

مصلحة  إىلدد فيه اصلضريبة حسب املعلومات اصل ي ترد من املكلةني ابصلضريبة نظام عام حت : النظام احلقيقي-
 اصلضرائب وتاوم هذه األخرية بتاسي  مبلغ اصلضريبة من خالل واثئق حماسبية حمددة.

حتدد اصلضريبة بطرياة جزافية على تصرحيات املكلةني فتاوم مصاحل اصلضرائب  اإلطارويف هذا :  النظام اجلزايف-
 اصلجسبة املطباة. أوإبعادة تايي  هذه اصلتصرحيات ومن مث حتديد نسبة اصلضريبة حسب اصلسعر 

 اقل. وإبخضاعنظام اصلتصريح احلاياي خيص أصحاب املهن اصلغري جتارية وصجاعية  وهو : نظام التصريح املراقب-

صلكل ضريبة طرياة اإلدارة اصلضريبية تتبع طرقا خمتلةة صلتحصيل اصلضرائب فهي تجاي  إن:  ل الضريبةحتصي-ج
اصلتحصيل املجاسبة اصل ي حتاق كال من االقتصاد يف نةاات اجلباية املجاسبة واملالئمة يف حتديد مواعيد أداء اصلضريبة 

تعمل  كما اإلمكان من حساسية املمول جتاه اصلضريبةتعايد يف إجراءاهتا اإلدارية حيث حتد بادر  دون تعسف او
 :يليا ة حتصيلها كمطرياو حساسية املمول ابصلضريبة اجتاه اصلتزامه  األنظمة اصلضريبية احلديثة على احلد من

 مصلحة اصلضرائب صلتسديد مستحااته. إىلحيث يتادم هذا األخري : ديد الضريبة مباشرة من املكلفست-

حيث مثال حاوق اصلتسميل يدفعها : تسديد الضريبة من طرف وسيط بني املكلف هبا و مصلحة الضرائب-
 اصلعميل صللموثق و هذا األخري يدفعها ملصلحة اصلضرائب.  

 

 

 

 

 : إجراءات التدقيق احلسايب للجباية  املبحث الثاين
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بني املعطيات احملاسبية  اسبية وهذا مرده االرتباط اصلوثيقيويل املدقق اجلبائي اهتماما كبرياً بتدقيق اصلواثئق واصلدفاتر احمل
،صلذا فتدقيق  ريية صللمؤسسةاصلتس ن صلبعضهما اصلبعض فيما خيص احلاصلةفاحملاسبة واجلباية عجصران مكمال،اجلبائية  و

صللواثئق احملاسبية ويهدف املدقق اجلبائي من تدقياه جيعلها أمرًا ضروراًي وأساسياً. اصلواثئق احملاسبية هلا من األمهية ما
وذصلك من خالل حوصلة نشاط املؤسسة يف شكل واثئق شاملة تادم يف هناية كل دورة حماسبية إذن صللتأكد 

 اصلاوائ  املاصلية هي اصلاوائ  اصل ي تعكس عملية جتميع و اصلتبويب و اصلتلخيص اصلجهائي صللبياانت احملاسبية.

 :التدقيق اجلبائي للواثئق احملاسبيةاألول  طلبامل

صلاد حدد اصلجظام احملاسيب املايل جمموعة متكاملة من اصلاوائ  املاصلية اصل ي يتعني على كافة املؤسسات األخذ هبا أثجاء 
 إعداد وتادمي اصلاوائ  املاصلية:

 1اصلاوائ  املاصلية اخلاصة ابملؤسسات اصلصغرية تشمل على:

 امليزانية؛ 
 حساب اصلجتائج؛ 
 قائمة تدفاات اخلزيجة؛ 
  ال اخلاصة؛جدول تغريات األمو 
 ملحق يبني اصلاواعد و اصلطرق احملاسبية املستعملة و يوفر معلومات مكملة صللميزانية و حساابت اصلجتائج؛ 

 أقل عجاصر اصلتاصلية:

قل امليزانية بصةة مجةصلة :عجاصر األصول و عجاصر اخلصوم و تربز بصورة مجةصلة على األ تصجف : امليزانية-1
 عجاصر اصلتاصلية:

 األصول: 
 اصلتثبيثات املعجوية  -
 اصلتثبيثات اصلعيجية. -

                                           
 .44،ص: 3040،عمان ،األردن ،اصلطبعة األوىل ، نظم املعلومات احملاسبيةمصطةى صاحل سالمة ، 1
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 االهتالكات.  -
 املسامهات.  -
 األصول املاصلية. -
 املخزوانت.  -
 األصول اصلضريبية مع متييز اصلضرائب املؤجلة. -
 اصلزابئن واملديجني اآلخرون و األصول األخرى املماثلة. -
 خزبجة األموال االجيابية ومعدالت اخلزيجة اإلجيابية. -

 اخلصوم: 
رؤوس األموال اخلاصة قبل عمليات اصلتوزيع املاررة عاب اتريخ اإلقةال مع متيز رأس املال  -

 اصلصادر و االحتياطات واصلجتيمة اصلصافية صللسجة املاصلية و اصلعجاصر األخرى.
 اخلصوم غري اجلارية اصل ي تتضمن فائدة. -
 املوردون و اصلدائجون اآلخرون. -
 خصوم اصلضريبة مع متيز اصلضرائب املؤجلة. -
 املوصوفات صلألعباء وصللخصوم املماثلة.  -
 خزيجة األموال اصلسلبية و معدالت اخلزيجة اصلسلبية. -

 1حساب النتائج:-2
املجتوجات املجمزة من اصلكيان  حساب اصلجتائج هو بيان ملخص صلألعباء و: مفهوم حساابت النتائج1

 خالل اصلسجة املاصلية اصلربح او اخلسارة.

 الدنيا املقدمة يف حساب النتائج هي االتية: املعلومات2

  .اهلامش اإلمجايل-

 اصلايمة املضافة.  -

 اصلةائض اإلمجايل عن االستغالل.-
                                           

 .43،ص: مرجع سابق، نظم املعلومات احملاسبية، مصطةى صاحل سالمة 1
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 مجتمات األنشطة اصلعادية.-

 املجتوجات املاصلية واألعباء املاصلية.-

 أعباء املستخدمني.-

 اصلضرائب واصلرسوم واصلتسديدات املماثلة.-

 سائر اصلايمة اصل ي ختص اصلتتبيثات املعجوية.املخصصات صلالستهالكات وخل-

 نتيمة األنشطة اصلعادية اصلعجاصر غري اصلعادية )مجتمات او أعباء(.-

 اصلجتيمة اصلصافية صللةرتة قبل اصلتوزيع.-

 اصلجتيمة اصلصافية صلكل سه  من األسه  ابصلجسبة اىل شركات املسامهة. -

اما يف امللحق املكمل حلساب النتائج هي  املعلومات الدنيا األخرى املقدمة يف حساب النتائج و2-3
 االتية:

 حتليل مجتمات األنشطة اصلعادية. -
مبلغ احلصص يف األسه  مصوات عليها او مارتحة واصلجتيمة اصلصافية صلكل سه  ابصلجسبة اىل  -

 شركات املسامهة
على وصللكياانت أيضا إمكانية تادمي حساب صللجتيمة حسب اصلوظيةة يف امللحق فجستعمل اذن زايدة 

مدونة حساابت األعباء و املجتمات حسب اصلطبيعة مدونة احلساابت حسب اصلوظيةة مكيةة مع 
 خصوصيتها واحتياجاهتا.

حتتسب نتيمة األعباء او املجتمات اصل ي نشأت خالل اصلسجة املاصلية حىت وصلو كانت معروفة بني اتريخ     
 اقةال اصلسجة املاصلية واتريخ اعداد اصلكشوف املاصلية.
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اهلدف من جدول سيوصلة اخلزيجة هو إعطاء مستعملي اصلكشوف املاصلية أساسا  : سيولة اخلزينة جدول-3
صلتادمي مدى قدرة اصلكيان على توصليد األموال ونظائرها وكذصلك املعلومات بشأن استخدام هذه اصلسيوصلة 

 1املاصلية:
 :طرق تقدمي تدفقات األموال1
خول وخروج األموال االمجاصلية مجها اصلزابئن املوردون تادم اصلةصول اصلرئيسية صلد:  الطريقة املباشرة1-1

 اصلضرائب ...اخل قصد ابراز تدفق مايل صايف يت  تاريب هذا اصلتدفق اىل نتيمة قبل ضريبة اصلةرتة املاصودة.
تتمثل يف تصحيح اصلجتيمة اصلصافية صللسجة املاصلية مع االخذ يف احلسبان ما  : الطريقة غري املباشرة1-2

 يلي:
امالت دون اصلتأثري يف اخلزبجة )استهالكات تغريات اصلزابئن املخزوانت تغريات ااثر املع -

 .املوردون..اخل(
 اصلتةاواتت او اصلتسوايت)ضرائب مؤجلة(. -
اصلتدفاات املاصلية املرتبطة أبنشطة االستثمار او اصلتمويل )قيمة اصلتجازل اصلزائدة او اصلجاقصة(و  -

 هذه اصلتدفاات تادم كال على حدا.
يشكل جدول تغري األموال اخلاصة حتليال صللحركات اصل ي اثرت يف كل األموال اخلاصة:جدول تغري -4

 فصل من اصلةصول اصل ي تتشكل مجها رؤوس األموال اخلاصة صللكيان خالل اصلسجة املاصلية.
 ختص احلركات املرتبطة مبا أييت: : املعلومات املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول 1

 ة.صلجتيمة اصلصافية صللسجة املاصليا -
 تغريات اصلطرياة احملاسبية وتصحيحات األخطاء املسمل أتثريها مباشرة كرؤوس األموال.  -
  املجتوجات واألعباء األخرى املسملة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح   -

 األخطاء اهلامة.
 عمليات اصلرمسلة )ارتةاع االخنةاض اصلتسديد(. -

 املاررة خالل اصلسجة املاصلية. توزيع اصلجتيمة و اصلتخصيصات

                                           
 .31ص: ، 3008مارس  35بتاريخ  48،اصلعدد  قانون املاصلية 1
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امللحق هو وثياة تلخيصية يعد جزء من اصلاوائ  املاصلية و هو يوفر اصلتةسريات :  ملحق القوائم املالية-5
لمعلومات املةيدة جتائج و يتم  كلما اقتضت احلاجة صلاصلضرورية من اجل خص  افضل امليزانية و حساب اصل

 .1صلاارئ احلساابت

 مفهوم الفعالية التدقيق اجلبائي و التزامات املكلف ابلضريبة  :  املبحث الثالث

أغراض معيجة من خالهلا  ة االقتصادية واالجتماعية وحتايقإن وضع أي سياسة يف إطار اصلتأثري على خمرجات احليا
 األهداف اصل ي حددت هلا. ية هذه اصلسياسة ومدى مالئمتها معيتطلب ابصلضرورة اصلتأكد من مدى صالح

تايمها وتعديلها  ،إذ جيب مراقبة ا من غري متابعة وواصلسياسة اجلبائية كغريها من اصلسياسات األخرى ال ميكن تركه
اصلذي مت حتديده هلا من   املرغوبة وتصحيحها تبعا الجتاهأن صلزم األمر بعد حتديد االحنرافات غري املاصودة وغري

 .االجتماعية املختلةة و اصلظروف االقتصادية مها معالؤ ومدى تاصلتزامات ،وهو ما يعين تتبع  طرف اصلدوصلة

 التدقيق اجلبائي للضرائب والرسوم : الثاين طلبامل

   مدروسة خلطواتا ،ياوم املدقق هبذه املهمة وفق ةبغية اصلتدقيق يف اصلضرائب واصلرسوم اصل ي تاع على عاتق املؤسس
اإلجراءات  مجيع عملية اصلتصةية واصلتسديد وكذاقيق ،وتد ،حيث يعمل على تدقيق اصلوعاء اصلضرييب مجتظمة و

 االمتيازات اجلبائية. أو كذا شروط االستةادة من اصلتخةيضاتاصلواجبة اإلتباع فيما خيص اإلطار اصلزمين واملكاين و 

 على أرابح اصلشركات م من خالل اصلتطرق صلتدقيق اصلضريبةاملراحل اصلعملية صللتدقيق اجلبائي صللضرائب واصلرسو  وسجوضح

(IBS)  ممثلة صللضرائب على اصلدخل وكذا كل(TAP) و(TVA)  كذا و(IRG). 

 2: التدقيق اجلبائي للضريبة على أرابح الشركات األولفرع ال

 اصلتدقيق عرب مرحلتني مها تدقيق اصلوعاء وتدقيق اصلتصةية واصلتسديد. مير

على  صللضريبة فإن اصلااعدة اخلاضعةئب املباشرة من قانون اصلضرا (141)طباا ملا تجص عليه املادة  : تدقيق الوعاء-أ
 اصلتابعة هلا. واصلوحدات اصلعمليات اصل ي قامت هبا املؤسسة أرابح اصلشركات هي األرابح اصلصافية واصل ي حتدد نتيمة

                                           
1 Tazdditali ;maitrise de systéme comptable financier ;édition ACG ;premiére ;édition ,alger ,alger ,2009,p106. 
2 Ministère des finances, DG I, Guide de Vérificateur de Comptabilité, édition 2001, P: 124. 
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 :كاأليتاصلصافية هي قاعدة حتديد اصلجتيمة اجلبائية بعد اصلايام بتعديالت   اصلجتيمة

 اجلبائية صلجتيمةا=  احملاسبية اصلجتيمة+  اإلدماجات - اصلتخةيضات

 .واألعباء م بعمليات حبث وحتايق يف اصلجواتجاملدقق اصلايا ى: عل حتديد اصلجتيمة احملاسبية قاعدة

 اصلجواتج األخرى: ويتضمن تدقيق رق  األعمال وتدقيق : تدقيق النواتج - 1

وصلذصلك ابستعمال  اصلايمةد من أن رق  األعمال يعكس : على املدقق يف بداية األمر اصلتأك تدقيق رقم األعمال-
 اصلتاجيات إعادة تكوين رق  األعمال وهجاك طرياتني:

                                                :  إعادة تكوين رأس املال اعتمادا على املداخيل: اصلطرياة األوىل
طرحه األسئلة على حماسيب  فيما بيجهما فعليه اصلتحلي ابحليطة واحلذر من خالل وإذا اكتشف املدقق عدم اصلتطابق

 ببعض األحيان مبردودات من اصلزابئن. املؤسسة ألنه قد يتعلق األمر

واألرصدة املستخرجة من  على املدقق أن يتأكد من اصلتطابق بني املباصلغ املسملة يف اصليومية اصلعامة : اصلطرياة اصلثانية
 املدقق ملزم ابصلتأكد يف اصليوميات تسميل فواتري اصلبيع،واصلتأكد من االنضباط واحرتام اصلاواعد يف  اصليوميات املساعدة

 من:

اصلتطابق بني أصجاف اصلبيع وما هو مصرح به فيما وكذا اصلتطابق بني فواتري ووصالت اصلتسلي   -
TVAو.TAP 

 اصلعمليات احلسابية يف اصلةواتري. كذا و يات تسلي  اصلسلع صللشركاء واصلعمالعمل -

 يلي: حيث أنه على املدقق اصلايام مبا : تدقيق النواتج األخرى-2-

تأكد من اصليه علو يي  االستثمارات تا عادةاإلا كذو  ميل احملاسيب صلإلعاانت املمجوحعلى املدقق اصلتأكد من اصلتس -
 من قانون اصلضرائب املباشرة. (181)و (181)اواعد املجصوص عليها يف املادتني اصل إدماجها يف نتيمة اصلدورة وفق

 : فيما خيص املخزوانت فإنه على املدقق أن يتأكد من اصلجااط أدانه: تدقيق تغريات املخزوانت-3-

 وجود جرد مةصل. -
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بعجاية  حتضااملشرتايت جيب أن اصلتايي  اصلصحيح صللمخزوانت وفاا ملا نص عليه املخطط احملاسيب اصلوطين إال أن -
 خاصة من املدقق من خالل اصلتحاياات املواصلية:

من أن   اصلتأكد ،إثباتاصلتأكد من أن املشرتايت مربرة بواثئق ، اصلتأكد من اصلتسميل احملاسيب جلميع فواتري اصلشراء-
مباصلغ  دين وبنياصلتأكد من اصلتطابق بني املباصلغ املشكلة صللحساابت اصلدائجة صللمور و  كل املشرتايت مرتبطة ابالستغالل

 صللمشرتايت. اصليومية املساعدة

 : عل املدقق اصلتأكد من اصلشروط اصلعامة صلاابلية ختةيض األعباء وصلكي تكون األعباء قابلة تدقيق األعباء- 2

 1: صللتخةيض جبائيا من نتيمة اصلدورة جيب أن تستويف كل اصلشروط اآلتية

جيب أن يجمر عجها اخنةاض يف أصول امليزانية اصلصافية أو ارتةاع يف ديون املؤسسة دون أن  -
 امليزانية.مستوى  تتسبب يف تغري على

،هذا اصلشرط املزدوج  جيب أن تكون مسملة يف حماسبة املؤسسة ومستجدة على واثئق إثبات -
ضمها أو عدمه إىل  رييسمح ابصلتأكد من حاياة هذه اصلجةاات ومبلغها كما يسمح بتار 

 ما. نةاات دورة
 جيب أن تصب يف مصلحة املؤسسة وأن تكون ضرورية صلضمان اصلسري اصلعادي صلوظائةها.  -

قد مت  جبغي على املدقق أن يتأكد من أنهاصلجتيمة اجلبائية هي عبارة عن اصلجتيمة احملاسبية ي : ديد اصلجتيمة اجلبائيةحت
 ض  )إدماج( بعض املصاريف وأنه قد متت االستةادة من اصلتخةيضات.

 يلي: ،ويتعلق األمر مبا املصاريف اصلواجب اصلتأكد من ضمها

  :اهلبات واهلدااي املتماوزة صللحد اصلاانوين وهي ثالث أنواع 
صلكل دج  111،ال جيب أن تتعدى قيمته اصلوحدوية  اهلبات واهلدااي ذات اصلطابع اإلشهاري -

 مستةيد.
قيمته اصلسجوية ،ال جيب أن تتعدى  اهلبات واهلدااي املادمة إىل مؤسسات ومجعيات إنساين -

 سواء كان عيجيا أو ناداي. دج 21111
                                           

 .   31،ص:3040اصلدصليل اجلبائي ،وزارة املاصلية،املديرية اصلعامة صللضرائب ،مركز اصلضرائب ، 1
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 اخلريياهلبات املادمة إىل هيئات مايمة ومعتمدة صللبحث اصلعلمي أو اجلمعيات ذات اصلطابع  -
 هذا اصلجوع 

 من اصلربح اخلاضع صللضريبة.  %1ال جيب أن يتعدى 

 ر.اصلزايدة يف األسعا: ويتعلق األمر بعاوابت اصلتأخر وعاوابت  اصلغرامات واصلعاوابت على خمتلف أنواعها 
 من رق   11%هذه اصلجةاات حمددة قانوان ب، اصلجةاات اخلاصة ابصلتكةل واصلتمويل املتماوزة صللحد اصلاانوين

 ماليني دج. 1األعمال اصلدورة مع حد أقصى صله يادر ب 
 ربط اصلتشريع اجلبائي اصلساري املةعول  املؤوانت غري اصلاابلة صللتخةيض أو املرتوكة دون مربر خالل اصلدورة :

 املؤوانت من اصلجتيمة ابصلشروط اآلتية اصلذكر:ختةيض 
ملواجهة خسائر وأعباء حمتملة مع جيب أن تكون مكونة صلتغطية عبء حمدد بدقة أي أهنا  -

 إقصاء األعباء واخلسائر .
جيب أن تكون خمصصة ألعباء قابلة صللتخةيض وال تكون ألعباء ماصية من حق اصلتخةيض  -

 مثل اصلغرامات.
اخلسائر واألعباء اصل ي كونت من أجلها املؤوانت جيب أن يكون مصدرها من اصلدورة املعجية  -

 جيب أن يظهر يف كشف املؤوانت املرفق ابصلتصريح اصلسجوي صللجتائج.و 
 اإلهتالك : إن قاعدة احتساب أقساط  اإلهتالكات املتماوزة صللحد اصلاانوين واخلاصة ابصلسيارات اصلسياحية

 دج كايمة اكتساب صللوحدة. 811111حمددة قانوان ب صللسيارات اصلسياحية 

 ،على املدقق اصلتأكد من استةادة املؤسسة اصلتخةيضات اصلواجب اصلتأكد من أن املؤسسة قد استةادت مجها

 1صللتخةيضات أدانه:

  من  (173املادة)اجلزء غري خاضع صللضريبة من اصلايمة اصلزائدة اصلجاجتة عن اصلتجازل عن االستثمارات حسب
 .قانون اصلضرائب املباشرة

                                           
 .3041،الجزائر، المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب فانون من 173 المادة 1
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 اخلسائر( اخلاصة من قانون اصلضرائب املباشرة فإن اصلعمز  (147)حسب املادة  : أتجيل العجز يف امليزانية(
 .1سجوات الحاة 1بدورة معيجة ميكن تغطيته يف مدة أقصاها 

 )تية:من توفري اصلشروط اآلفإن املدقق جيب أن يتأكد :  التخفيض اجلبائي )الرصيد اجلبائي 
تكون اصلشركة خاضع صللضريبة على واصلشركة اتبعة صللاانون اجلبائي اجلزائري ومارها يف اجلزائر -

 . أرابح اصلشركات
 اصل ي ختضع ملعدل ضريبة عادي هي اصل ي تستةيد من اصلتخةيض اجلبائي األرابحفاط  -

 . مايما يف اجلزائر أو ميلك مارا فيهاجيب ان يكون املستةيد و
 املوزعة بارار نظامي من أعضاء اصلشركة معيجة ابصلتخةيض اجلبائي أما اصلتعديالت و اصلاسائ  -

 من قانون اصلضرائب املباشرة فال تستةيد مجه.( 41)املوزعة حسب املادة املداخيل 

األسه  واصلسجدات جيب اصلشروط اصلتاصلية: أما ابصلجسبة صللمعدل املطبق يف إطار نظام املؤسسة األم واصلةروع جيب توفر
ماصلية معتمدة عجدها أتخذ  ،كما ميكن أن تودع يف أي مؤسسة أن أتخذ اصلشكل االمسي وتودع صلدى بجك اجلزائر

يت  االكتتاب يف و %11احلد األدىن ملسامهة اصلشركة األم يف رأس املال فرع من فروعها هو و  اصلشكل غري االمسي
 مع اصلتزام اصلشركة أسه  اصلشركة عن طريق اإلصدار أو أهنا تكتسب يف تواريخ الحاة 

 (.2)األم جبمعها يف أجل أقصاه سجتني

  :2حساب الضريبة على أرابح الشركات 

 نتاج اصلسلع.ا ألنشطةابصلجسبة  % 11حتسب اصلضريبة على أرابح اصلشركات مبعدل 

      ،وكذا األنشطة اصلسياحية و احلمامات ابستثجاء اصلبجاء و االشغال اصلعمومية و اصلري ألنشطةابصلجسبة  23%-
 .وكالت االسةار

                                           
 3041،الجزائر، المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب فانون من 46 المادة 1
2 Articl 150 cidta de la dgl « calcul de l’impot »édition 2015 

من قانون املاصلية صلسجة  12األنشطة حسب املادة  % صلكل 23 مت توحيد معدل االخضاع اصلضرييب بجسبة 2111خبصوص معدل اصلضريبة صلسجة *
 املاصلية اصلتكميلي صلجةس اصلسجة كما هو موضح يف اجلدول أعاله .من قانون  2مث عدل هذا املعدل حسب املادة  2111
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                                                                             .األخرى صلألنشطةابصلجسبة  21%-
جيب على األشخاص املعجويني اخلاضعني صللضريبة على أرابح اصلشركات و اصلذين ميارسون اصلعديد من األنشطة يف 

مجاسب ،تسمح بتحديد حصة األرابح عن كل نشاط  حماسبة مجةصلة هلذه األنشطة اادمو ي،ان  نةس اصلوقت
 ملعدل اصلضريبة على األرابح اصلواجب تطبياه. 

كل سجة  أفريل من 11يح قد مت إيداعه قبل يتأكد املدقق من أن اصلتصر  : االنضباط يف التصريح والتسديد -2
،حيث أن  سويةورصيد اصلت ملدقق أن يتأكد من تسديد اصلدفعاتمهما كانت اصلجتيمة رحبا أو خسارة كما أنه على ا

 هجاك ثالث دفعات مع رصيد تصةية وتدفع يف اصلتواريخ اآلتية: 

 مارس.  21إىل  ريرباف 21اصلدفعة األوىل من  -
 جوان.  21ماي إىل  21اصلدفعة اصلثانية من  -
 نوفمرب.  21أكتوبر إىل  21اصلدفعة اصلثاصلثة من  -
خالل اصلسجة اصل ي تلي اصلسجة اصل ي حاات فيها األرابح املعتمدة   وتدفع هذه اصلتسبياات -

 . حلساب اصلضريبة على أرابح اصلشركات  كأساس

املباشرة  صلضرائبا من قانون( 311)ورد يف املادة  أن قاعدة احتساب اصلدفعات مطاباة ملا اصلتأكداملدقق  علىجيب 
، اصلضريبة 1/1مخس متثل اصلدورة األخرية املاةلة اصل يربح واصل ي تجص على أن قاعدة احتساب هذه اصلدفعات هي 

من رأس  %1قاعدة مادرة بمن %  31 نشاء فاصلدفعة مساوية لاملستحاة صللسجة املاضية.أما اصلشركات احلديثة اإل
 ماهلا االجتماعي صللمؤسسة.
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 :SCFاملعاجلة احملاسبية للضرائب على أرابح الشركات وفق ال 

 مباصلغ دائجة مباصلغ مديجة اصلبيان رق  احلساب رق  احلساب
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444 

 
 
 
 

444 
 
 

11/13  

 :الضرائب على النتائج-444
 تعاجل حماسبيا عرب مرحلتني :

 مرحلة حتديد الربح املستحق-
 اصلعادياط اصلجشجية على نتيمة ح/ضرائب على أرابح املب من
 اىل ح/اصلضرائب على اصلجتائج                               
 مرحلة سداد الدين الضرييب-
 ح/اصلضرائب على اصلجتائج من

 اصلبجك  او اصلصجدوقاىل ح/                               
 

 
 
 

*** 
 
 

*** 

 
 
 
 

*** 
 
 

*** 

 

 (TVA)والقيمة املضافة ( TAP): التدقيق اجلبائي للرسوم على النشاط املهين فرع الثاينال

 يت  فيها تدقيق اصلتصةية واصلتسديد بعد تدقيق اصلوعاء.: املهينجلبائي للرسم على النشاط التدقيق ا-1

من املبلغ  صلجشاط املهين مكونع صللرس  على اتأكد من قاعدة اإلخضا اصلجيب على املدقق  : تدقيق الوعاء -أ
ابإلضافة إىل تدقياه ، املضافة اإلمجايل صللمداخيل احملااة أو رق  األعمال مع عدم احتساب اصلرس  على اصلايمة

 1اصلتخةيضات اصلتاصلية:  صللتخةيضات واصلعجاصر اصلواجب عدم ضمها إىل اصلوعاء وتتمثل يف

  املواد مباصلغ عمليات اصلبيع ابصلتمزئة اصل ي تشمل  ويطبق )مباصلغ عمليات اصلبيع ابجلملة % 31ختةيض بجسبة
 من احلاوق غري املباشرة(. % 11اصل ي يتضمن مبلغ بيعها ابصلتمزئة أكثر من

  ابصلتمزئة على )مبلغ عمليات اصلبيع ابصلتمزئة ابجلمع اصل ي تشمل املواد اصل ي سعر بيعها  % 11ختةيض بجسبة
 حاوق غري مباشرة.اخلاصة ابألدوية تبعا صللشرطني: % 11حيتوي على 
 .11/31أن تكون مصجةة ضمن املواد اإلسرتاتيمية كما يجص عليها املرسوم اصلتجةيذي رق   -
 . %31 و  %11 حمصور بني أن يكون معدل اصلربح صللبيع ابصلتمزئة -

                                           
 .6102 ، الجزائر المماثلة، والرسوم الضرائب قانون من 219 المادة  1
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 1تدقيق التصفية والتسديد: -ب 

  اخلاص ابصلرس  على اصلجشاط املهين يساوي مبلغ املادة  141ح/على املدقق اصلتأكد من أن رصيد حساب
 .(%2)اخلاضعة مطبق عليها اصلرس  املجصوص عليه يف اصلاانون

  ابصلضريبة على  اصلتصرحيات اصلسجوية املتعلاةعلى املدقق يف كل مرة اصلتأكد من أن املؤسسة تادم كل سجة
عمليات  ضافة إىل اصلتأكد منإب خل اإلمجايل واإليرادات املهجيةصلضريبة على اصلداو  (IBS)أرابح اصلشركات

 . يتضمن املعلومات عن كل زبون ولاصلبيع املجمزة حسب شروط اصلبيع ابصلتمزئة مرفوقة عجد اصلتصريح جبد
  على املدقق اصلتأكد من اصلتصرحيات اصلشهرية(12G50,G08,G11,G)  واحملاسبية.(114)امللحق د،اصلكشف 

مستوى  يت  دفع اصلرس  املهين شهراي علىوابصلجسبة حلاصلة املكلةني ابصلضريبة اصلتابعيني ملديرية املؤسسات اصلكربى ،
 ابصلجسبة جملموع اصلوحدات بواسطة تصريح موحد ابة صللمكلةني اصلتابعيني هلمديرية املؤسسات اصلكربى ابصلجس

 شات وهذا مهما كان مكان تواجدها.اصلور  سات وواملؤس

  2:تدقيق التصرحيات الشهرية للرسم على النشاط املهين - ج 

هذه  شهرصلكل  (11G)جيب على املدقق اصلتأكد من أن املؤسسة قد وضعت صلدى إدارة اصلضرائب تصرحيا يف وثياة 
من طرف إدارة اصلضرائب وجيب أن يودع يف اصلعشرين يوم األوىل صلكل شهر.كما انه على املدقق أن اصلوثياة متجح 

صللتخةيض من جهة ورق  األعمال  اصلاابلة اصلايمة املضافة اجملمع و يتأكد من أن اصلتصريح يتضمن جمموع اصلرس  على
          صلزم األمر. صحيحية إذات ،ويتأكد من وجود تصرحيا سواء كان خاضعا صللرس  أو معةيا مجه

 

 

 

 

                                           
 .6102 الجزائر، ، المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 224 المادة 1
 .3041 لسنة الجزائرية للجمهورية المالية قانون من 26 المادة 2
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 :SCFوفق ال  النشاط املهيناملعاجلة احملاسبية للضرائب على 

 مباصلغ دائجة مباصلغ مديجة اصلبيان رق  احلساب رق  احلساب

 
 

142   
 

  
447 

 
 

 
 
 

447 
 
 

11/13  

 :يسجل كما يلي
  بثبا  كعبءمرحلة اال-
 املسرتجعة على رق  االعمال   و اصلرسوم ضرائب اصلح/ من
 متشاهبة ودفعات و اصلرسوم ضرائب اصلاىل ح/               
 مرحلة سداد الدين الضرييب-
 ح/اصلضرائب على اصلجتائج من

 اصلصجدوق اصلبجك اواىل ح/                                  
 

 
 

*** 
 
 

*** 

 
 
 

*** 
 
 

*** 
 

 :TVA   القيمة املضافةعلى  سمالر  التدقيق اجلبائي-2

واصلتعويضات  على املدقق اصلتأكد من أن اصلااعدة اخلاضعة صللضريبة حمسوبة مبمموع األجور:  تدقيق الوعاء -أ
االمتيازات اصلعيجية صللدفع  هاي،واصلعالوات مبا ف اصلتااعد اعي وواملجح اصلدائمة من طرح اشرتاكات اصلضمان االجتم

 :هيوعاء اصلضرييب صللدفع اجلزايف حتديد اصل جلماعات احمللية ومهمة املدقق يفاجلزايف  وترسل صلةائدة ميزانية ا

 واصلعالوات ايف صلألجور واملرتبات واصلتعويضاتاملادة أو األساس اخلاضع صللضريبة يتكون من املبلغ اإلمجايل اصلص
 وعليه إقصاء اصلعجاصر اصلتاصلية من املادة اخلاضعة :

 احملصلة من طرف أشخاص حيملون ججسية أججبية ميارسون عمله  يف اجلزائر يف إطار مساعدة  األجور
 جمانية املجبثاة عن اتةاقيات دوصلية.

 باب وفاا صللشروط عن طريق اصلتجظي .شوعة إلطار برانمج موجه صلتشغيل اصلاألجور واصلكةاءات األخرى املدف 
 شهراي.دج  1111معاشه  مبلغ  ذين ال يتعدى أجره  أومسعيا اصل بصراي أو،عاليا،اصلعمال املعوقون حركيا 
 اصلعائلية ومجحةمثل األجر اصلوحيد املجح  يف اصلتشريع االجتماعي ةاصلتعويضات ذات اصلطابع اصلعائلي املجصوص 

 األمومة.
 اصلريوع اصلعمرية املدفوعة صلضحااي حوادث اصلعمل.  اصلتعويضات املؤقتة واملجح و 
  .املعاشات املدفوعة بصةة إصلزامية نتيمة حك  قضائي 
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  .)اصلتعويضات اصلعيجية )اإلطعام املسكن املمجوح يف املجاطق اصلواجب ترقيتها 
  ني. املتعلق ابصلتمه 81/17املباصلغ املدفوعة صلشبه رواتب يف إطار قانون 

 اجلزايف املخصص صللدفع 141ح/ رصيد احلسابعلى املدقق اصلتأكد من أن  : تدقيق التصفية والتسديد -ب 
جبدول  أكد من أن اصلدفع يكون مرفقاصلتو يساوي املادة اخلاضعة املطبق عليها نسبة اصلضريبة املجصوص عليها قانونيا 

 اصلشخص اصلاائ  ابصلدفع ويتضمن املعلومات اصلتاصلية: اص ابصلدفع اجلزايف مؤرخ وممضي منخ إلشعار

 مبلغ هذه األجور واصل ي يستحق عجها اصلدفع اجلزايف(اصلةرتة املعيجة )املطاباة صلألجور املدفوعة و طبيعة اصلدفع
من أن  فيما خيص طرق اصلدفع على املدقق اصلتأكد.11Gيكون بواسطة تصريح وثياة  ومبلغ اصلدفع اجلزايف

يوم األوىل من اصلشهر ابستثجاء اصلدفع كل ثالثي إذا كان  21د دفعت املباصلغ املستحاة خالل املؤسسة ق
 دج .  1111املبلغ اجلزايف ال يتعدى 

طباة ،املعدالت امل ،اصلوعاء اصلضرييب اصلواقعة املجشأة صللرس  ويل اهتماما خلمس نااط رئيسية هيعلى املدقق أن ي
 اصلشهرية. حاوق اصلتخةيضات واصلتصرحيات

املؤسسة  أو قانونية اصل ي جتعل املمول أو ميكن تعريةه على أنه واقعة مادية : احلد  املنشأ للضريبة - أ
 :  ملةا مدنيا صللرس  على اصلايمة املضافة وعلى املدقق دراسة احلاالت اصلتاصلية

 على املدقق اصلتأكد من االستحااق هذا األخري يكون من اصلتسلي  اصلاانوين  املبيعات والعمليات املمابثلة :
 صلبضاعة.واملادي 

 )على املدقق اصلتأكد من االستحااق اصلذي هو عبارة عن اصلتحصيل  : األشغال العقارية أو )أداء اخلدمات
 ،تسديدات(. ،دفعات اصلكلي أو اجلزئي صللثمن. )سلةة

 على املدقق اصلتأكد من أن اصلواقعة املجشأة صللضريبة مل تتحاق ابصلتسميل احملاسيب  : التسليمات للذات
 صول املؤسسة وصلكن ابالستعمال األول هلا.صللمشرتايت ضمن أ

املورد جراء بيعه  ن املاابل اصلذي يتحصل عليه: املادة اخلاضعة صللضريبة هي عبارة ع تدقيق وعاء الضريبة -ب 
 صللسلع أو أتدية خدمات.على املدقق اصلتأكد من أن اصلوعاء يض  اصلعجاصر اصلتاصلية:

 اإلمجايل اصلذي ياابل أتدية اخلدمات.  اصلثمن اإلمجايل مللك أو املبلغ 
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 احلاوق واصلرسوم مع طرح اصلطوابع اجلبائية واصلرس  على اصلايمة املضافة.وض   كل املصاريف املةوترة صللزبون

 على املدقق اصلتأكد من أن اصلعجاصر اآلتية ال تدخل يف اصلوعاء:

جيب على املدقق أخذ  أمانة اصلغالفات مصاريف رسوموكذا  املةوترة احلسومات املتةق عليها و اصلتخةيضات و -
 احليطة واحلذر من احلاالت اآلتية:

على املدقق اصلتأكد من أن املادة اخلاضعة صللضريبة تتكون  : املبيعات املجمزة مابني اصلوحدات واصلةروع صلجةس املؤسسة
 معةية مجه. أو صللرس  على اصلايمة املضافة من سعر اصلبيع املطبع من طرف املشرتي حىت إن كانت غري خاضعة

 األمر على املدقق اصلتأكد من أن املادة اصلضريبية مكونة من سعر اصلبيع ابجلملة إذا تعلق  : اصلتسليمات صللذات
 ،وتكون من سعر اإلجناز إذا كان األمر متعلاا بعاارات. بسلع مجاوصلة

 مبلغ على املدقق اصلتأكد أن اصلااعدة اصلضريبية مكونة من قيمة اصلسلع املادمة مضاف إصليها  : تبادل اصلسلع
اصلسلعتني  دم كزايدة وهذا عجد اختالف قيمةقيمة اصلسلع األخرى اصل ي تعد تا أو (la Saulte) اصلزايدة

 موضوع اصلتبادل.

 املعدالت املجصوص عليها يف اصلتشريع اجلزائري هي: : تدقيق املعدالت املطبقة -ت 

 واصلثاايف. واالقتصادي ثل حاصلة خاصة يف اجملال اجتماعياملجتمات واخلدمات اصل ي مت ص:خي% 7املعدل املخةض

من  23و 21واملذكورة ابصلتةصيل يف املادتني  %7:خيص اهلبات واصلسلع غري اخلاضعة صللمعدل  % 17املعدل اصلعادي
 قانون اصلرس  على رق  األعمال.

املمجوحة  املضافة ختص فاط اصلايمة املضافة اصلرس  على اصلايمة : تدقيق حقوق التخفيض)االسرتجاع( -ث 
احملسوب بواسطة سعر اصلبيع  اجلبائية اإلمجاصلية تطابق اصلرس  صللمجتوج يف هناية احللاة اصل ي هبا املجتوج فإن اصلتكلةة

 .صللمستهلك 
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 :SCFوفق ال  القيمة املضافةعلى  سمر املعاجلة احملاسبية لل 

 مباصلغ دائجة مباصلغ مديجة اصلبيان رق  احلساب رق  احلساب
 
 
 

411 
 

  
 
 

38 
441 

 
 
 
 

711 
441 

 
 
 

  
411 

 :سم على رقم االعمالالر -445
 سواء املةوترة على املبيعات:-
 بيا كالتايل :ساحمتسجيل ال -
 زابئن اصل ح/ من
  مبيعات بضائعاىل ح/                           

 االعمال على رق رسوم اىل ح/                           
 واء املفوترة على املشرتايت و اليت تسجل س -

 حماسبيا كالتايل:
                                 مشرتايت خمزنة  من ح/

 االعمال على رق رسوم  ح/ من
 موردو اصلسلع و اخلدماتاىل ح/                            

 

 
 
 

*** 
 
 
 
 

*** 
*** 
 

 
 
 
 

*** 
*** 
 
 
 
 

*** 

 

 IRG : تدقيق الضريبة على الدخل اإلمجايل فرع الثالثال

 تتضمن تدقيق اصلوعاء إضافة إىل اصلتصةية واصلتسديد:

 1: يلي ما :على املدقق اصلتأكد من أن وعاء اصلضريبة يتكون منتدقيق الوعاء - أ
،على املدقق اصلتأكد من أن )حتديد املادة اخلاضعة بدقة من طرف املؤسسة تطبيق  اصلرواتب واألجور - ب

 اصلتخةيضات واخلصومات املجصوص عليها يف اصلاانون الحرتام االصلتزامات اخلاصة ابملستخدمني من
 (. طرف املؤسسة

  االمتيازات اخلاصة ابصلتغذية واصلسكن  و كذا املردودواألجور كاصلتعويضات ومجح املباصلغ امللحاة إىل اصلرواتب
 قيمتها احلاياية.  من،إانرة واملرتبطة ابألجر سواء كانت جمانية أو متجح أبقل  وتدفئة

                                           
 .6102 سنة الجزائرية للجمهورية المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 66 المادة  1
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 كما على املدقق أن يتحاق من عدم ض  اصلعجاصر اآلتية إىل اصلوعاء: 

 تعويضات املجاطق اجلغرافية. كذا   ماابل مصاريف اصلتجال أو املهمة اصلتعويضات املمجوحة 
  .)املجح ذات اصلطابع اصلعائلي اصل ي يجص عليها اصلتشريع االجتماعي)األمومة 
  .االمتيازات اخلاصة ابصلتغذية واصلسكن واملمجوحة صلعمال وموظةني يعملون يف مجاطق طور اصلتجمية 
  .اصلتعويضات املمجوحة إجبارية بجاء على قرار اصلعداصلة 

على  ى اصلدخل اإلمجايل قد مت احتساهباعلى املدقق اصلتأكد من أن اصلضريبة عل : التسديد تدقيق التصفية و -ب 
اجلزافية واصل ي جيب أن  ،إال يف حاصلة اصلضريبة على اصلدخل اإلمجايل أساس اصلسل  املوضوع من طرف إدارة اصلضرائب

ابإلضافة إىل ما سبق فإنه من اصلضروري تدقيق  11اهبا على أساس املعدل اجلزايف يتأكد املدقق من أنه قد مت احتس
 .(11G)اصلتصرحيات املادمة يف اصلوثياة 

 اجلدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل اإلمجايل

 نسبة الضريبة قسط الدخل اخلاضع للضريبة )ابلدينار(
 %1 121.111ال يتماوز 

 %21 311.111دج اىل 121.111من 

 %31 1.441.111اىل  311.111من 

 %31 1.441.111يةوق 

 .2111مل تغري يف  2113من قانون اصلضرائب املباشرة و اصلرسوم املماثلة  114: املادة  املصدر

 ويتعلق األمر بجوعني من االقتطاعات:  تدقيق االقتطاعات األخرى من املصدر : 

على                                                          1: املداخيل املدفوعة إىل املستفيدين املقيمني-1
جص تشريعي املادمة من طرف اصلشركة وغري املعةية من اصلضرائب ب ن املداخيل على األموال املجاوصلةاملدقق اصلتأكد م

ميارسون وظائف  كما أن عليه مراقبة املباصلغ املدفوعة إىل أشخاص.%21املصدر بجسبة  قد مت عليها اقتطاع من

                                           
 .2111سجة اجلزائرية صللممهورية املماثلة واصلرسوم املباشرة اصلضرائب قانون من 175 املادة 1
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اب املؤسسة قد كجشاطات احلراسة واملساعدة ذات اصلطابع املؤقت حلس اصلرئيسية كإجراء أخرى غري وظيةته 
 تطبيق اصلتخةيضات. قبل %11من املصدر بجسبة  طبات عليها إقتطاع

يوما  21 وهذا قبل (11G)عليه كذصلك اصلتأكد من دفع شهري القتطاعات املداخيل من خالل اصلتصريح يف وثياة 
بعد اصلتأكد من اصلتصرحيات عليه اصلتحاق أيضا من أن املديجني و  يلي اصلشهر اصلذي مت فيه االقتطاع من اصلشهر اصلذي

 قدموا شهادات اقتطاع إىل املستةيدين من هذه املباصلغ تتضمن: مباصلغ اصل ي مت عليها االقتطاع قدصلل

 االقتطاع من املصدرو اتريخ مبلغ ،املبلغ املدفوع،هوية وعجوان املستةيد. 

خيص هذا   هذه احلاصلة أن يكون حريصا فيما: على املدقق يف املداخيل املدفوعة إىل مستفيدين غري مقيمني-2
املايمني إضافة إىل ذصلك  تةاقيات دوصلية مع بلدان األشخاصاصلجوع من االقتطاعات وأيخذ بعني االعتبار وجود ا

 عليه أن يتحاق من أن املؤسسة قامت ب: 

  جبائي حساب االقتطاع من املصدر بتطبيق املعدالت املجصوص عليه على املبلغ اخلام )اصلذين هل  مار
 (.% 21)أما املايمني % 24خارج اجلزائر 

  ابصلجسبة تطبيق ختةيض قدره على املبلغ املدفوع ماابل اإلجيار املجصوص عليه يف عاد اإلجيار اصلدويل
 صلألشخاص غري املايمني ابجلزائر.

 ي  إىل املعجيني ابألمر وصال ياطع من دفرت باائمة مرقمة تادمه اإلدارة اجلبائية. تسل 
  كل دفع يكون مصحواب جبدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل اصلشخص اصلذي قام ابصلدفع مع ذكر املعلومات

 من قانون اصلضرائب املباشرة. ( 111) املجصوص عليها يف املادة 
 املدين ،جيب على املؤسسة املصرفية أن تتأكد من أن  املؤسسة األججبية جبانب طلب حتويل صلألموال صلةائدة

يادم شهادة  أن قد تتوفر فيه وبصةة سليمة االصلتزامات اجلبائية اصلواقعة على عاتاه ويتعني على هذا األخري
 ة اجلبائية ثبت االقتطاع واصلدفع.تسلمه إايه اإلدار 

 الدراسة التطبيقية للضرائب املؤجلة: -3
اصل ي دفعت تسبيق  11/13/2113: صلديجا املعطيات اصلتاصلية صلشركة اصلصجاعات احلديدية يف  اصلةرع األول

 دج 111.111در املبلغ اصلتسبيق ق،و  2114عن اصلضرائب سجة 
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دج سدد  111.111قدرت اصلضرائب على اصلجشاط اصلعادي صلشركة اصلصجاعات احلديدية مببلغ  31/12/2114ويف 
 اصلةرق نادا.

   احملاسبية للضرائب املؤجلة أصولاملعاجلة 
 عجد اصلتسبيق اصلضرييب: -
 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم احلساب رقم احلساب

133  
11/13 

 من ح/اصلضرائب املؤجلة أصول
 اىل ح/اصلبجك او اصلصجدوق        

111.111  
111.111 

 

 يف حساب التسوية الضريبية: -
 مبالغ دائنة  مدينةمبالغ  اصلبيان رق  احلساب رق  احلساب

112 
111 

 

 
 

133 
11/13 

 من ح/اصلضرائب مةروضة مؤجلة كاصول
 من ح/ضرائب على نشاط املؤسسة

 اىل ح/اصلضرائب مؤجلة أصول            
 اىل ح/اصلبجك او اصلصجدوق                

111.111 
111.111 

 
 

111.111 
111.111 

مت فرض  11/14/2113صلديجا املعطيات اصلتاصلية صلشركة صجاعة احللوايت حيث يف  :الفرع الثاين
عليها ضرائب إضافية،بسبب اصلغاء بعض األعباء وضمها اىل اصلجتيمة،نتج عجها ضرائب 

 دج 311.111إضافية قدرت ب 
 مت تسديدها نادا على قابض اصلضرائب. 21/11/2113يف 
  خصوم:املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة 

 عند ترتب الدين الضرييب : -
 مبالغ دائنة مبالغ مدينة اصلبيان رق  احلساب رق  احلساب

113  
134 

 خصوممن ح/اصلضرائب مةروضة مؤجلة ك
 كخصوماىل ح/اصلضرائب مؤجلة            

311.111 
 

 
311.111 
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 يف حالة التسوية الضريبية وتسديد املستحقات: -
 مبالغ دائنة  مبالغ مدينة اصلبيان رق  احلساب رق  احلساب

134  
131 

 خصومؤجلة كاملمن ح/اصلضرائب 
 اصلجادايتاىل ح/

311.111 
 

 
311.111 

 و مدى فعالية التدقيق اجلبائيالتزامات املكلف ابلضريبة  املبحث الثالث:

ضرييب ،حتاق اصلعداصلة اصلضريبية وذات عبء  من بني أه  خصائص اصلضرائب املثلى أن تكون ذات فعاصلية جيدة
،ورغ  وجود تةاوت يف أمهية هذه  اصلعداصلة مابول أي ال حتةز على اصلتهرب اصلذي يؤثر سلبا على اصلةعاصلية و

اخلصائص وأحياان تعارض بيجها تبعا صلألهداف املجتظرة من اصلضريبة سجحاول يف هذا املطلب إبراز فعاصلية اصلتدقيق 
 اجلبائي.

 ضريبة لالتزامات املكلف اب: االولاملطلب 

 فرع األول : التزامات احملاسبية للمكلف ابلضريبة ال

صلدفاتر من مجلة االصلتزامات احملاسبية مسك اصلدفاتر احملاسبية واالتصال ابإلدارة يكون عن طريق االحتةاظ ابجند 
 1احملاسبية و وسائل االثبات:

بياض او تغيري من أي نوع   ميسك دفرت اصليومية ودفرت اجلرد حبسب اصلتاريخ بدون ترك: مسك الدفاتر احملاسبية-1
كان او نال اىل اهلامش و يرق  صةحات كل من اصلدفرتين و يوقع عليهما من طرف قاضي احملكمة حسب 

 االجراء املعتاد.

اصلعامة جل اصلتدفاات املاصلية املجمزة من قبل املؤسسة وخيتلف  اصليوميةاو  دفرت اصليوميةيسمل يف  : دفرت اليومية-
 .2استعمال او عدم استعمال املؤسسة صليوميات املساعدةمضمون هذا اصلدفرت حسب 

على كل شخص طبيعي او معجوي صله صةة اصلتاجر اصلايام بعملية اجلرد اصلسجوي ملوجودات املؤسسة  : دفرت اجلرد-
 ويت  تاييد هذه اصلعملية يف دفرت خاص يعرف ب"دفرت اجلرد" هذا ما نص عليه اصلاانون اجلديد.

                                           
 . 38، ص:2112،دار اهلدى صللجشر و اصلتوزيع ،اجلزائر ، التحقيق احملاسيبعباس عبد اصلرزاق ، 1
 .من اصلاانون اصلتماري 08املادة 2
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جوي صله صةة اصلتاجر اصلايام يف كل سجة بعملية اجلرد و يت  تسميلها يف دفرت "على كل شخص طبيعي او مع
 يسمى:دفرت اجلرد.

ابإلضافة اىل هذين اصلدفرتين على املكلف مسك دفاتر أخرى مثل دفرت األجور فواتري اصلشراء االصلية إضافة اىل 
وراق واصلبياانت اصل ي تثبت إيرادات نسختني من كل فاتورة اصلبيع وبصةة عامة على املكلف ابصلضريبة مسك مجيع األ

 .1و نةاات املؤسسة و اصل ي تعد من واثئق االيضاح و اصلتربير

 2:حفظ الدفاتر احملاسبية ووسائل االبثبات-2

سجوات نظرا  11من قانون اصلتماري وكذا اصلوسائل اإلثبات ملدة  11و 11 االحتةاظ ابصلدفاتر املذكورة يف املادتنييت  
 يف عملية اصلتحايق ويف املطاباة مع اصلتصرحيات حيث انه: ألمهية هذه اصلواثئق

جيب االحتةاظ ابصلدفاتر املجصوص عليها سوآءا يف اصلتشريع اجلبائي او يف اصلاانون اصلتماري واصلواثئق احملاسبية وكذا 
سجوات  11اصلواثئق اصلثبوتية السيما فواتري اصلشراء اصل ي ميارس عليها حق املراقبة و االطالع واصلتحايق ألجل مدته 

من اصلاانون اصلتماري وهذا ابتداء من اخر اتريخ صللكتابة فبما خيص اصلدفاتر واتريخ  12املجصوص عليها يف املادة 
 حتريرها فيما خيص اصلواثئق اصلثبوتية.

سجوات كما جيب تن ترتب وحتةظ  11ملدة  11 و 11جيب ان حتةظ اصلدفاتر واملستجدات املشار اصليها يف املادتني 
 رسالت املوجهة طبلة نةس املدة.املرسالت اصلواردة ونسخ امل

 3االصلتزامات اجلبائية يف اصلتصرحيات وهي:تتمثل : االلتزامات اجلبائية للمكلف ابلضريبة

يوما  31جيب على املكلةني ابصلضريبة اجلدد مطاصلبون ابكتتاب تصريح ابصلوجود يف اجل  : التصريح ابلوجود-1
ابتداء من اتريخ بداية اصلجشاط صلدى مةتشية اصلضرائب مبار فرض اصلضريبة ابصلجسبة صلألنشطة املتعلاة ابصلضريبة على 

 اصلدخل اإلمجايل واصلضريبة على أرابح اصلشركات او اصلضريبة اجلزافية اصلوحيدة.

                                           
 من اصلاانون اصلتماري. 40املادة 1

 .31، ص:مرجع سابق ، التحقيق احملاسيبعباس عبد اصلرزاق ، 2

 .31،ص: 3008،اصلطبعة األوىل ، اجلزائر ، الرقابة اجلبائية على املكلفني ابلضريبةعوادي مصطةى ، 3
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تخرجة من املصاحل املدنية كما جيب ان يدع  هذا اصلتصريح املدع  بجسخة مطاباة قانوان صلشهادة امليالد املس
صللبلدية اصل ي وصلد فيها املموصلون ذوي اجلجسية اجلزائرية او األججبية ابصلجسبة صللذين وصلدوا فوق اصلرتاب اصلوطين و 
خاصة األمساء و األصلااب و اصلعجوان اصلتماري و كذا اصلعجوان يف اجلزائر و خارج اجلزائر اذا تعلق االمر 

 حيملون اجلجسية األججبية. ابألشخاص اصلطبعيني او املعجويني

 G50A))صجفاو (G50)ابن يكتبوا تصرحيا شهراي او فصليا صجف اصلزم املكلةني : التصريح الشهري-2

املواصلية صللشهر اصلذي حتاات فيه اإليرادات املهجية او اصلةصل اصلذي  21اصلضرائب اصل ي يتبعوهنا قبل اصليوم جممل 
 .1حتدده اإلدارة

 و األرابح:التصريح السنوي للعوائد -3

اصلاانون اجلبائي املكلةني اخلاضعني صللضريبة على أرابح اصلشركات ان يكتتبوا قبل اول ماي تصرحيا بايمة اصلزم 
اما اخلاضعني صللضريبة على اصلدخل اإلمجايل صجف األرابح اصلتمارية و  األرابح احملااة خالل اصلسجة اصلةارطة

اصلصجاعية فاد اصلزمه  إببداع قبل اول ابريل من كل سجة تصرحيا مببلغ األرابح اخلاضعة صللضريبة اصل ي حااتها 
جماان من  املؤسسة املكلف و املتعلاة ابصلدورة اصلساباة صلدى مةتشية اصلضرائب مبار فرض اصلضريبة و اصلجموذج يادم

اإلدارة اجلبائية و نةس اصلشيء ابصلجسبة ابملكلةني املمارسني ملن جتارية صجاعية حرفية او املهن غري اصلتمارية كذصلك 
 ه  ملزمون ابكتتاب تصريح خاص يف اطار مداخيله  اصلصجةية.

ريبة مؤقت مبعدل اما ابصلجسبة صللمكلةني اصلذين يتبعون مراكز اصلضرائب مطاصلبون ابصلتصريح وتسديد مبلغ فرض اصلض
 من اصلضريبة على اصلدخل اإلمجايل صلدى قابض مركز اصلضرائب عجد إيداع اصلتصريح ابألرابح.11

 يف حالة التنازل او الغاء املؤسسة:-4

من قانون اصلضرائب املباشرة انه يف حاصلة اصلتجازل او اصلتوقف عن جزء او كل اصلجشاط اخلاضع  (111)تجص املادة 
على اصلربح احلاياي تؤسس مباشرة اصلضريبة املستحاة على األرابح اصل ي مازاصلت مل تةرض  صللجظام اصلضرييب املةروض

 عليها اصلضريبة.

                                           
 .37،ص: سابق،مرجع  على املكلفني ابلضريبة الرقابة اجلبائيةعوادي مصطةى ، 1
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( 11)وهلذا جيب على املكلةني ابصلضريبة ان يشعروا مةتش اصلضرائب ابصلتجازل او اصلتوقف عن اصلجشاط ضمن اجل 

هذا اصلتجازل او اصلتوقف فعليا كذا عدد أايم كما هو حمدد او حييطوه علما ابصلتاريخ اصلذي اصبح او سيصبح فيه 
 االقتضاء اس  املتجازل صله و صلابه و عجوانه.

 مفهوم فعالية التدقيق اجلبائي :الثايناملطلب 

عليجا استغراق  : كثريا ما حيتوي مةهوم اصلةعاصلية بعض اصلغموض وهو األمر اصلذي يةرض مفهوم الفعالية اجلبائية
بعضها اصلبعض مما يغلق اصلغموض  خمتلف اجملاالت صللتعبري عن معاين قد ختتلف عنمةهوم اصلةعاصلية بصورة كبرية يف 

 حول اصلتحديد اصلصحيح ملةهوم اصلةعاصلية.

 . 1أهدافها اصلتشغيلية" على اعتبارها على أهنا:"هي قدرة املجظمة على حتايق ابشتمان واتريوينقد عرفها كل من 

متوازن،حيث انه قد  ألهدافه املتواجد من أجلها بشكل حتاياهومجه نستجتج أن فعاصلية اجلبائية تكمن يف مدى 
االجتماعي،نتيمة أنه يف بعض  ايل صللتدقيق قد يتعارض مع اهلدف،فاهلدف امل تتعارض بعض األهداف فيما بيجها
هلدف ،ويت  اصلتضحية اب اصلضائعة من اخلزيجة مكثةة بغية إعادة حتصيل املوارد املجاطق قد يت  إعداد برامج تدقياية

 .مجيع املكلةني أمام عدم املساواةاالجتماعي يف وقوف 

  2: اصلتاصلية ونتيمة صلتعارض بعض أهداف اصلتدقيق اجلبائي يتعني على املشرع اجلبائي مراعاة املصاحل اصلثالث

  ةةاملختل تتحاق مبدى قدرة اصلتدقيق اجلبائي من اسرتجاع األموال اصلضائعة واصل ي تساه  نةااهتا : مصلحة الدولة-
 وابصلادر اصلذي يساعد يف حتايق سياستها االقتصادية واالجتماعية دون وجود تشوهات.

 .ذا اصلتدقيق عائااه يكون يف الحىت تتحاق مصلحته من اصلتدقيق اجلبائي  : مصلحة املكلف-

املوارد  كاستخدام حصيلة، تتحاق مصلحتها من خالل اآلاثر اإلجيابية اصل ي ترتتب عجها : مصلحة اجملتمع-
   اصلتعلي ، اإلانرة اصلعمومية توفري، اصلضريبية املسرتجعة يف حتسني اخلدمات اجملانية اصل ي تادمها اصلدوصلة من شق اصلطرق

 اصلعادات اصلسيئة غري املرغوب فيها يف اجملتمع. اصلصحة،... أي حتايق رفاهية اجملتمع ابإلضافة إىل احلد من بعض

                                           
 .196 ،ص 2006 الجزائر، والترجمة ،قسنطينة ، للبحث االتصال اجتماع علم ،مخبر"االقتصادية المؤسسات في التنظيم فعالية"نوار، بن صالح 1
2 Bernard Salanié, « théorie économique de la fiscalité », édition economica,France,2002,p15. 
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 فةي حاصلة اخنةاض يف معدل، حاياات يف امللةات اجلبائيةتعرب هذه املؤشرات عن مدى تغطية اصلت 
 ويف حاصلة ارتةاع معدل اصلتغطية أي عدد كبري، املؤشرات يدل على اخنةاض عدد اصلاضااي املربجمة صللتحايق

 من اصلاضااي املربجمة صللتحايق وابصلتايل عدد كبري من اصلتصرحيات اجلبائية صللتأكد من صحتها ومصداقيتها
 مما يعمل على ردع املكلةني وجيعله  خيشون اخلضوع صللتحايقواالحنرافات املوجودة ، األخطاءواكتشاف 
املتبع يف جانبه  عكس صلجا مدى فعاصلية اصلتدقيق اجلبائيان تخمتلف املؤشرات ميكن يوجد  -

 وكلما كان أداء هذه املؤشرات اجياي كلما انعكس هذا على جوانب اصلتأثري، اصلتجظيمي
 نذكر مؤشر مه  هو: ق اجلبائياألخرى صللتدقي

 1: مؤشرات تنفيذ برانمج التحقيق )التحقيق احملاسيب(

 .حاصلة تجةيذ اصلربانمج-1

 .ةعدد امللةات احملاق فيها يف املهم-2

 .متوسط زمن االنتهاء من اصلربانمج اصلسجوي-3

 :مؤّشرات نتائج التحقيقات-4

 .املبلغ اإلمجايل صللمردودات-

 .)احلاوق واصلغرامات(تطور مستوى املردودات -

 .متوسط نتيمة احملاق اصلواحدو  متوسط نتيمة اصلعملية اصلواحدة-

 وكلما كانت اصلتحضريات إن نتائج اصلتحاياات اجلبائية ما هي إال انعكاس جملهودات املصاحل املعجية، 
 واصلربجمة سليمة وصحيحة واختيار اصلعيجة وسري اصلتحايق كانت اصلجتائج كبرية وجيدة واصلعكس صحيح.

                                           
  ،اجلزائر بومرداس ،جامعة اإلقتصادية اصلعلوم يف ماجيسرت ،مذكرة "األداء مؤشرات خالل من الضرييب للتهرب تقيمية دراسة :"انصر مغين1

 .11:ص،2111-2111
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بني هذه األهداف  مبا أن اصلةعاصلية اصلضريبية هي تعبري عن مدى حتايق األهداف من فرض اصلضريبة وكذا اصلتوفيق
 1: نظرا صللتجاقص اصلذي قد يجشأ بيجها واصل ي ميكن حصرها يف

 اصلعامة. املردودية املاصلية هي هدف كل نظام ضرييب كون اصلضريبة جزء مه  من اإليرادات : اهلدف املايل -

 االنكماش. حداث اصلتوازن االقتصادي عن طريق تصحيح حاالت اصلتضخ  أوهو ا:  اهلدف االقتصادي -

 ول قصد حتايق اصلعداصلة االجتماعيةيتمثل يف ختةيض اصلتةاوت يف توزيع اصلدخ : اهلدف االجتماعي -

اصلعداصلة اجلبائية كون اجلباية املثلى  اصلتطرق إىليف ن مكتوعلى هذا األساس فإن دراسة اصلعالقة بني اصلةعاصلية اصلضريبية 
 .هي ضريبة عادصلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 جامعة .دوصلة، دكتورا صلجيل أطروحة ، ( 1995)اجلزائري اصلجظام حاصلة دراسة"الدولية املتغريات ظل يف ابلضريبة التمويل فعالية" قدي، اجمليد عبد 1

 55 .:ص ، 1995 اجلزائر،
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 :خالصة

إن اصلتطور اصلسريع اصلذي شهده اصلعامل واتساع نطاق املعامالت اصلتمارية واملاصلية أجرب خمتلف دول اصلعامل على          
 اصل ي،ومن بني اه  هذه املوارد جند املوارد اجلبائية  إجياد وسائل وموارد جديدة صلتمويل مشاريعها ونةااهتا اصلعامة

 اصلدول صلتغطية متطلباهتا االقتصادية. اتلمأ اصليه

من هجا يظهر  صلجا اصلدور اصلذي تلعبه اصلضريبة ابعتبارها أه  مورد ميول اخلزيجة اصلعامة صللدوصلة ووسيلة صلتدخل اصلدوصلة يف 
ت موضوع صلىت تلعبها يف تدعي  االيرادات اصلعامة  صللدوصلة أصبحاصلجشاط االقتصادي  واعتبارا هلذه األدوار اهلامة ا

حلول اجيابية وفعاصلة صلألزمات املاصلية واالقتصادية أي اشباع احلاجات ه  إلجياد سعيا مج اهتمام رجال اصلةكر املايل
 املتزايدة.
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 :متهيد 

 العملي اإلسقاط يف ،ولكن اجلبائية التصرحيات ودقة مصداقية حتسني يف مهمة أداة اجلبائي التدقيق يعترب        
 من بعض نبني أن ارأتينا ،لذلكاجلبائي ابلتدقيق يسمى امب تطبقمستغامن(  لوالية) الضريبية ابإلدارة واخلاص
ولذلك قمنا بدراسة مؤسسة برجمت لتحقيق حسايب و جبائي من طرف  التدقيق عملية بعد هلا لتوصامل النتائج

 وعليه قسمنا الفصل إىل ثالث مباحث منها: مركز الضرائب يف مستغامن
 

  دمي مركز الضرائب لوالية مستغامن.تق -                 

 إجراءات التحقيق اجلبائي ملؤسسة حتويل الورق.  -                 

 إجراءات التحقيق احملاسيب ملؤسسة حتويل الورق.    -                 
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 لوالية مستغامن. CDI الضرائبتقدمي مركز  : ولاال بحثامل

 بدوره اجلبائي الضرائب و مركز عريف ت : املطلب األول

 : تعريف مركز الضرائب األولالفرع 

ام التسيري و التحصيل و املراقبة          ركز الضرائب هو مركز تسيري موحد جيمع حتت اشراف رئيس املركز كل مهم
القباضات ومديرايت الضرائب الوالئية و هبذا الصدد يشكل مركز  املنازعات اليت تتكفل هبا حاليا املفتشيات وو 

 1اجلبائي الوحيد للمكلفني ابلضريبة التابعني جملال اختصاصه وهم:الضرائب احملاور 

 .املؤسسات اخلاضعة للنظام احلقيقي و النظام املبسط 
 .املهن احلرة 
 .املؤسسات غري اخلاضعة جملال اختصاص مديرية كربايت املؤسسات 

  ركز الضرائب لوالية مستغامنمل : الدور اجلبائي الفرع الثاين

 الضرائب يف اجملاالت الرئيسية االتية:مركز ينشط 

 يف جمال الوعاء الضرييب:-1

  ميسك ويسري امللفات اجلبائية للشركات وغريها من األشخاص املعنيني بعنوان املداخيل اخلاضعة للضريبة
 على أرابح الشركات.

 ضرييب بعنوان ال لإلخضاعائية للمكلفني ابلضريبة اخلاضعني للنظام احلقيقي بمسك وتسري امللفات اجل
 األرابح الصناعية و التجارية و األرابح غري التجارية.

  واملصداقية على اجلداول وقوائم التحصيالت وشهادات اإللغاء او التخفيض.اصدار ومعاينة 

 يف جمال التحصيل:-2 

 االاتوى. التكفل ابجلداول وسندات اإليرادات وحتصيل الضرائب والرسوم و 

                                           
 .1العامة للضرائب ،مركز الضرائب ،تنظيم ومهام الضرائب،ص: وزارة املالية،املديرية 1
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  املادية للدفع و التحصيل وتقدير األموال النقدية.التكفل ابلعمليات 
 .ضبط الكتاابت و احلساابت و مركزة تسليم القيم 

 يف جمال الرقابة:-3

 .البحث وحتصيل واستغالل املعلومات اجلبائية ومراقبة التصرحيات 
 .اعداد وإجناز برامج التدخالت واملراقبة لدى اخلاضعني للضريبة و تقييم نتائجها 

 يف جمال املنازعات:-4    

 .دراسة و معاجلة الشكاوى 
 .متابعة املنازعات اإلدارية و القضائية 
 .تسديد قروض الرسوم 

 يف جمال االستقبال و االعالم:-5

  مهمة استقبال و اعالم املكلفني ابلضريبة.ضمان 
  املؤسسات وتعديل قوانينها  إبنشاءالتكفل ابإلجراءات اإلدارية اخلاصة ابلوعاء السيما تلك املتعلقة

 األساسية.
 .تنظيم و تسيري املواعيد 
 .نشر املعلومات واآلراء لصاحل املكلفني ابلضريبة التابعني الختصاص مركز الضرائب 
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 : اهليكل التنظيمي ملركز الضرائب لوالية مستغامن  املطلب الثاين

  اهليكل التنظيمي :الفرع األول

 1الشكل التايل يوضح ذلك:

 ملركز الضرائب لوالية مستغامن اهليكل التنظيمييبني  :( 11الشكل رقم )

 

 

 

 

 الم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

مستغانم  المصدر: مركز الضرائب  

                                           
 .4،وزارة املالية ،املديرية العامة للضرائب ،مركز الضرائب،تنظيم ومهام الضرائب،ص: من اعداد الطالبة ابالعتماد على املطوايت 1

   مصلحة االستقبال  مصلحة االعالم االيل رئيس املركز
  االعالمو 

 القباضة

مصلحة اجلباية اخلاصة 
 ابلقطاع الصناعي

 مصلحة الشكاوى

املنازعات  مصلحة
 القضائية وجلان الطعن 

مصلحة التبليغات و 
 االمر ابلصرف

مصلحة اجلباية اخلاصة بقطاع  مصلحة احملاسبة 
 البناء

 مصلحة املتابعات

للمنازعات املصلحية 
 الرئيسية

املصلحة الرئيسية 
 للمراقبة و البحث

مصلحة 
 التدخالت

مصلحة البطاقيات 
 ومقارنة املعلومات

مصلحة البحث عن 
املادة اخلاضعة 

 للضريبة

مصلحة اجلباية اخلاصة 
 ابلقطاع التجاري

 مصلحة املراقبة

 املصلحة الرئيسية

 مصلحة الصندوق

 اخلاصة اجلباية مصلحة
 بقطاع اخلدمات

 اخلاصة مصلحة اجلباية
 ابملهن احلرة
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 الفرع الثاين: تنظيم مركز الضرائب لوالية مستغامن      

 يسري مركز الضرائب رئيس مركز،وهو يتشكل من: (1
 ثالث مصاحل رئيسية -

 ( املصلحة الرئيسية لتسيري امللفات ا )
 )ب( املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث

 )ج( املصلحة الرئيسية للمنازعات

 مصلحتني: -

 مصلحة االستقبال و االعالم)ا( 
 االعالم االيل و الوسائل)ب( مصلحة 

 القباضة   -
 العوائق اليت إبمكاهنا أن تظهر خالل العالقة:( 2

خالل االستقبال ،ميكن ان تشكل العالقة بني هذا اجلمهور و بني املصاحل عوائق كبرية سواء ابلنسبة 
 ابلنسبة لعون االستقبال.لألشخاص الذين يعانون صعوابت أو 

 الذين يعانون من الصعوابت: لألشخاصابلنسبة  -2-1
 يلي: يواجه الشخص الذي يعاين صعوابت ما

 .نقص يف االعتماد على الذات -
 .صعوابت يف الدخول -
الصعوابت العادية لفهم  عوابت االتصال الشفهي والكتايب يزيد من حدةفهم وسرد الطلب )ص صعوبة يف -

 اللغة االدارية(.
 اخلوف من السخرية. -
 يف بعض األحيان اجلهل ابلقانون. -
 الشعور بقلة االهتمام. -
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 ابلنسبة لعون االستقبال:/2-2

 يواجهون عون االستقبال ما يلي:

ضغط الوقت :صعوبة ختصيص الوقت الضروري الستقبال الشخص دون إطالة مدة االنتظار األشخاص  -
 االخرين.

 عدم التكيف األماكن )صعوبة إمكانية الوصول ،السرية(. -
جانب(و الذي ميكن ان يصل شعور بنقص الكفاءة لتلبية الطلب )لغة اإلشارات ،الرتمجه االشخاص األ -

 ية الشخص قد تتعداه .عور ابن وضعاىل الش
  .ابلضريبة ض املكلفنيع لبينالطرف االخر،السيما سلوك العدوا اخلوف من -

 :استقبال فعال لألشخاص الذين يعانون صعوابت -3

تقبال املكلفني ابلضريبة الذين يواجهون الصعوابت،بتعني على يف اطار مرجعية النوعية اخلدمة ،وبغية حتسني اس
مصاحلنا تبين مسعى فعال من اجل استقبال املكلفني ابلضريبة الذين يواجهون صعوابت ،هذا من خالل دمج 

 ثل فيما يلي :أنشطة حمددة تتم

 :تعزيز كفاءة عون االستقبال/3-1

 يتعني على عون االستقبال ان يكون قادرا على :

 التقرب من املعاق وذلك بتنمية معرفته حول اإلحساس األشخاص املعاقني. -
،يكون العون حتت الضغط الذي يتوجب علبه ان يكون  تسيري االجهاد الذايت ، يف وضعية االستقبال -

و  حركات االسرتخاء،احملددة)التنقل  التحكم يف هذا االجهاد من خالل اختاذ وضعياتقادرا على 
 التنفس...(وكذا التحكم يف وثرية العالقة.

 اية ميكن للعون إعادة النظر يف موقفه وابلتايل يتحكم فب احلوار.نغاء بعصاال -
 العالقة. املستعمل و الذي يعترب العنصر األكثر حتكما يف ينتكييف األسلوب التق -
 جعل احلوار الشفهي جدي من خالل التحكم يف الصوت ووترية الكالم و األسلوب ونربة الصوت. -
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بات الشخصية وهذا مع جتنب و الوقوع يف العق فرتات العصبية بتطوير حسه ابلتعاطمواجهة الف -
 فعال املفرط.نالشعور ابلذنب و االو 
 هلذه الفئة من اجلمهور:انشاء تنظيم مناسب /3-2

جيب ان تكون مصاحل االستقبال منظمة بكيفية من شاهتا الدخول وإمكانية الوصول اىل مصاحلنا هلذا 
 الصنف من اجلمهور،مثل :

 املراسالت الربيدية. اهلاتفنرتنيت أالإعطاء األولية لالستقبال عن بعد  -
 للدخول ،مصاعد وكراسي متحركة. أةمهيأماكن االستقبال الشخصي من خالل جتهيز ممرات هتيئة  -
 توفري نظام عبور ذوي أولوية يف طوابري االنتظار هلؤالء األشخاص. -
 تكييف الطاوالت و الشبابيك بعلو بناسب الكراسي املتحرك. -

 : جمال االختصاص )األشخاص و الضرائب املعنيني( الثالث الفرع

  منهم األشخاص التابعني ملراكز الضرائب-1
 1اختصاص مراكز الضرائب:يتبع جملال 

 نياملؤسسات الفردية اخلاضعة لنظام الضرييب احلقيقي او النظام املبسط ،و املمارس 1-1
 التالية : للعمليات

  البيع ابجلملة؛عمليات 
 قوم هبا الوكالء املعتمدين؛العمليات اليت ي 
  حمطات الوقود؛موزعو 
  املكلفون ابلضريبة الذين يقومون بعمليات البيع ملؤسسات مستفيدة من االعفاء املنصوص عليه يف

 ؛من الرسم ابال فاءالتنظيم املتعلق ابحملروقات واملؤسسات اليت تستفيد من نظام الشراء 
 الغري الشركات  التسليات مبختلف أنواعها أللعاب والعروض وا ر األمالك وما شاهبهم وكذا منظموجتا

 ؛التابعة ملديرية كربايت املؤسسات
 

                                           
 .7،ص:9002،منشور ضرائبلدليل اخلاضع للضريبة التابع ملركز الاوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب ، 1
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 مهن احلرة. أعضاء-1

 الضرائب و الرسوم املسرية من طرف مراكز الضرائب -2

 1ومراقبة الضرائب و الرسوم التالية: حتصيل تتمثل مهام مراكز الضرائب يف تسيري الوعاء الضرييب و

  املستحقة على املؤسسات الفردية عية و التجارية الصناالضريبة على الدخل اإلمجايل/فئة األرابح/
 ؛اخلاضعة للنظام الضرييب احلقيقي او النظام املبسط

  ؛على أعضاء املهن احلرةالضريبة على الدخل اإلمجايل/فئة األرابح غري التجارية /املستحقة 
 او شركات  الضريبة على األرابح الشركات املستحقة على شركات األموال اخلاضعة للقانون العام

الذي جاء يف القانون التجاري و الشركات املدنية اليت اختارت  ىنألشخاص،او شركات املسامهة ابملعا
 ؛اخلضوع للضريبة على أرابح الشركات

 ؛الرسم على القيمة املضافة 
 ؛الرسم الداخلي على االستهالك  
 ؛رسم املرور على الكحول 
 ؛الرسم على النشاط املهين 
  ؛فاءاتاملك قه على األجور و املرتبات واملصدر املستحاالقتطاعات من  
 ؛االقتطاعات من املصدر املستحقة على توزيع أرابح األسهم على الشركاء  
 ؛حقوق الطابع 

 املكلفنيالضرائب و الرسوم الين ختضعون هلا  -3

او النظام املبسط او أصحاب املهن احلرة  اذا كانت مؤسسة فردية خاضعة للنظام الضرييب احلقيقي 3-1
 : 2فانتم ختضعون ل

                                           
 .8-7ص:، 9002منشور، ركز الضرائبالدليل اخلاضع للضريبة التابع مل، ،املديرية العامة للضرائب ملاليةوزارة ا 1
 .10:،صم ومهام مركز الضرائب يتنظ، مركز الضرائب، ،املديرية العامة للضرائب ملاليةوزارة ا 2



 الدراسة امليدانية مبركز الضرائب مستغامن                                                     : لثالفصل الثا

 

 
 

64 

 غري رابح فئة اال والضريبة على الدخل اإلمجايل عند حتقيق دخل يتعلق بفئة األرابح التجارية و الصناعية ا
 ؛التجارية

 ؛الرسم على النشاط املهين  
 ؛الرسم على القيمة املضافة 

 املؤسساتاذا كانت شركة غري اتبعه لكربايت  3-2

 1:ضريبة ابلطبيعة القانونية للشركةال وعنظام خضيرتبط 

 ابلنسبة لشركات األموال ) الشركات ذات املسؤولية احملدودة ، الشركات ذات األسهم ،.....(:  ( أ
 ؛خضع األرابح احملققة اىل الضريبة على أرابح الشركات 
  ؛هين و الرسم على القيمة املضافةاملاحملقق يف اجلزائر اىل الرسم على النشاط خيضع رقم االعمال 
  خيضع مداخيل املسريين صاحيب اغلبية احلصص يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة اىل

 ؛رية ،حسب نظام التصريح املراقبالدخل اإلمجايل فئة األرابح غري التجاالضريبة على 
 ، شركات التوصية البسيطة(: لشركات األشخاص ) شركات التضامنابلنسبة  ( ب

  خيضع شركاء هذه الشركات للضريبة على الدخل اإلمجايل بصدد املداخيل املوزعة تناسبا مع
 ؛للنظام الضرييب احلقيقي(، ) تقييم األرابح اجباراي وفقا  حصصهم االجتماعية

 ؛هين و الرسم على القيمة املضافةخيضع رقم االعمال احملقق يف اجلزائر للرسم على النشاط امل 
املداخيل احملققة من طرف املكلفني ابلضريبة التابعني لكل من النظام املبسط ختضع  مالحظة:

ونظام التصريح املراقب، للضريبة على الدخل اإلمجايل يف مكان ممارسة النشاط او املهنة او عند 
 الرئيسية.االقتضاء يف املؤسسة 

مبفهوم  املسامهةوشركات ويطبق نفس االمر ابلنسبة ملداخيل الشركاء يف شركات األشخاص 
          القانون التجاري وأعضاء الشركات املدنية اخلاضعة للنظامني املذكورين أعاله.

           

 من خالل مصلحة االستقبال يوفر لكم مركز الضرائب -4
                                           

  .10،ص:9002،منشور العامة للضرائب،الدليل اخلاضع للضريبة التابع ملركز الضرائب وزارة املالية،املديرية1
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 دخول اكثر ملصاحلنا4-1

 ختصص مصلحة االستقبال:، من اجل تبسيط الدخول اىل مركز الضرائب

  اىل الساعة  (13:30)ومن الساعة  (11:30)اىل الساعة  (00:00): كل يوم من الساعة  ابملداومةاستقبال
 ؛(10:00)
  ويسهر عليه أعوان مؤهلون يقومون ابالهتمام و احلرص على افادهتم مبعلومات  ألشخصي :االستقبال

املواعيد مع رئيس ،تنظيم  ،توفري معلومات عن وضعية شكوى نزاعية قيد الدراسة بشكل مبسط ومفهوم
املركز و رؤساء املصاحل الرئيسية و التوجيه ملصاحل الرئيسية و التوجيه ملصاحل القباضة و مكاتب املواعيد و 

 ؛الوالئية عند االقتضاءاملفتشيات او مديرايت الضرائب 
 التصريحة االستقبال اهلاتفي يتكفل أعوان االستقبال ابلرد على االستعالمات العامة عرب اهلاتف )كيفي 

 ؛احلقوق و الضماانت املمنوحة لكم...( ألضريبةأنظمة فرض أملضافة نسبة الرسم على القيمة 
 ؛: تسلم على مستوى كل مصلحة استقبال مطوايت ومنشورات لتعميم النظام اجلبائي الواثئق اجلبائية 
 ؛جداول احلواصل اخل 00 : تسلم تصرحيات سلسلة ج مطبوعات و خمتلف التصرحيات 
 ؛: يوضع هذا الدفرت حتت تصرفاتكم لتدوين ارائكم و اقرتاحاتكم دفرت الشكاوي 

 عصري ومنظم: استقبال-4

 االستقبال جند:عند 

  االستقبال العام يسهر عون االستقبال على التوجه اىل مكاتب مركز الضرائب او املصاحل املختصة و
 ؛تسليم واثئق جبائية)استمارات و مطبوعات(

  استقبال متخصص : توضع حتت التصرف مكاتب اعالم و إجراءات بغية الرد بصفة واضحة على
الطلبات االستعالمية اليت تستلزم وقت أطول وهذا من اجل التزويد مبعلومات اوفر فيما خيص املسائل 

جراءات فتح امللف اجلبائي لدى مركز الضرائب وحول اإلاجلبائية املطروحة ومنح معلومات حول إجراءات 
،الشراء و إعادة تسديد  املتعلقة ابلتنازل وتوقيف النشاط إضافة اىل التكفل ابلطلبات املتعلقة ابإلعفاء

 ؛الضريبة على القيمة املضافة
 :تنظيم املواعيد 4-3
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لتسهيل تنظيم املواعيد مع إطارات مصاحل مركز الضرائب يتم وضع من جهة خمطط متضمن قائمة 
ومواقيت االستقبال وهذا  ابالستقبال طوال فرتة حمددة ومن جهة أخرى األايم املستخدمني املكلفني

 بصفة دورية يتم ارساله عن طريق املعلوماتية ملصلحة االستقبال من اجل استخدامه للمواعيد.
ستقبالكم و الذي يكون اتبعا للمصلحة ويسمح هذا التنظيم اعالماتكم مسبقا هبوية االطار املكلف اب

 1كلفكم اجلبائي.املسرية مل
 :امللتقيات اإلعالمية 4-4

و االحتادات املهنية اليت تساهم  ،يتم تنظيم ملتقيات دورية مع اجلمعيات املركزمببادرة من رئيس 
 فعليا،كوساطة لتحسني احلوار بني املكلفني ابلضريبة و اإلدارة اجلبائية.

 2مفتوحة بغرض تقريب املكلفني من مركزهم للضرائب. كما تنظم أيضا أبواب
 

 

 

 

 

 

 

 

   إجراءات التحقيق اجلبائي ملؤسسة حتويل الورق :الثاين املبحث

 : كيفية االشعار ابلتقومي األول املطلب 

                                           
 .6،ص:9002،املديرية العامة للضرائب ،الدليل اخلاضع للضريبة التابع ملركز الضرائب،منشور  وزارة املالية 1
 .7،ص:9002الضرائب،منشور التابع ملركز ،املديرية العامة للضرائب ،الدليل اخلاضع للضريبة  وزارة املالية 2
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   مستغامن مركز الضرائبدراسة حالة على مستوى 

          Transformation de papiersة حتويل الورق مؤسس

  Entreprise individuelمؤسسة فردية 

 العنوان: منطقة الصناعية مستغامن

 .2012-2013-2012-2011 :لسنوات 2010سنةيف املؤسسة برجمت لتحقيق حسايب و جبائي 

 :Avis de notification) اشعار ابلتقومي)

و احملاسيب ملؤسستكم املختصة يف النشاط:حتويل الورق الكائن مقرها ابملنطقة الصناعية  وفقا للتحقيق اجلبائي
الضماانت  و يف اطار 2012-2013-2012-2011 ،وفق االشعار ابلتحقيق رقم.....م.ض.م لسنوات مستغامن

اليت توفرها إدارة الضرائب ميكنكم االستعانة مبستشار معني من طرفكم ملرافقتكم طيلة مدة املراقبة طبقا لنص املادة 
الوالئي يف ردكم على التقومي من مدير الضرائب  قانون اإلجراءات اجلبائية، كما ميكنكم طلب التحكيم 20/2

 .2012من قانون املالية  31/0املقرتح طبقا لنص املادة 

ان الفحص للدفاتر التجارية و التدقيق يف احملاسبة و التصرحيات اجلبائية وكذا مجيع الواثئق املرافقة املتعلقة ابحملاسبة 
  مكن من وجود ثغرات و نقائص تتمثل فيما يلي:

 فحص الدفاتر التجارية والتصرحيات اجلبائية  :الثاين املطلب

ملشرتايت املواد األولية لسنوات اخلاضعة للتحقيق اثبت انه فقط املادة األولية  الفاتورات مراقبة دفرت اجلرد و-1
  (Colle)" اليت مت التصريح هبا يف املخزون اما ابلنسبة للمواد األولية األخرى الغراء Papier kraft" الورق كرافت

 الشراء أتخذ على سبيل املثال: مل يتم التصريح هبا اطالقا رغم  وجود فتورات (Encre)و احلرب 

               202املورد و فاتورة شراء احلرب رقم  2012-11-00بتاريخ  00رقم  (Colle) فاتورة شراء الغراء

 .املورد 2012-3-0بتاريخ 

غري ان  دج،100.000قيمته  210ح/ات العينية تقيد التثبي سنه، ألخر (Bilan) جدول امليزانية 2013يف سنة -2
  (.ريب)حسب تقرير اخلدج  0000.000املؤسسة متلك يف أصوهلا احلقيقية آالت خمتلفة قيمتها تقدر ب 
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 T.CRغري انه يف جدول النتائج دج 2.320.002مواد أولية و مستلزمات مستهلكة بقيمة  01، قيد ح/2012سنة -3

 .الخر السنة بيع منتوجات مل يسجل أي مبلغ وكذا يف املخزون  11فان قيد ح/

 كلغ. 20.121من جهة أخرى فان املادة األولية الورق كرافت املستهلكة قدرت ب-

 30ح/كلغ من املورد ج.ك مل تقيد يف حساب ، 21220بكمية :دج 2.303.000 :قيمة مشرتايت من الورق كرافت ب-4
 املشرتايت.

 اخلاضع للرسم على النشاط املهين على رقم االعمال املصرح به 30%من التخفيض ب االستفادة  2011سنة-5

TAP ق.ض.ر.م(.ابلنسبة للبيع ابجلملة 222 دون ان يصرح جبدول الزابئن )املادة. 

 وتصريح به ابعتباره منتوج كما يلي: (Vante en étaxt)على حالته بيع املادة األولية الورق كرافت-6

 كلغ. 23000بيع مواد أولية الورق: :2012السنة 

 كلغ. 21300بيع مواد أولية الورق: :2013السنة 

استفادة بطريقة غري قانونية للرسم على القيمة املضافة و هذا ابستعمال فاتورات غري قانونية من حيث البياانت -7
 املطلوبة يف الفاتورة القانونية و هي كما يلي:

 دج  02000: 2013-10-12بتاريخ110فاتورة رقم 

  دج 02030 :2013-11-23بتاريخ101فاتورة رقم 

 دج  02030: 2013-11-20بتاريخ101فاتورة رقم 

 دجTVA : 22000دج  202110                                     

مل يتم تسجيلها يف القيد املخصص هلا و يتضح ذلك من خالل الكشف البنكي 210التسبيقات املستلمة ح/-8
BNA. 

 دج.000.000: 12-00-2013-

 دج.100.000: 20-00-2013-
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 دج.2000.000: 03-00-2012-

 .دج00000.00: 00-00-2012-

على  2012-01-20لسيارة سياحية )رونو كليو(اشرتيت بتاريخ حساب قسط االهتالكات مبالغ فيه ابلسنة -9
 ق.ض.ر.م. 3/121دج حسب املادة 1000.000عوض القيمة القانونية املقررة ب: دج2010.000أساس مبلغ 

 .2013و 2012األرابح اخلاضعة للضريبة للسنوات  الفرق جيب دجمه يف

 :2112السنة 

 دج.103333شهر=20/12شهر*11*1000.000االهتالك القانوين:

 دج300.001االهتالك املقيد يف احملاسبة=

 دج100.112الفرق الذي جيب دجمه يف الربح=

 :2113 السنة

 دج200.000=20*1000.000االهتالك القانوين:

 دج203.110املقيد يف األعباء  االهتالك

 دج203.110الفرق الذي جيب دجمه يف الربح 

 قيد املصاريف الشخصية يطريقة غري قانونية لفاتوات السنلغاز للمنزل الشخصي للمكلف كما يلي:-10

 دج0100 :2013-03-31فاتورة بتاريخ 

 دج0000:  2013-00-30فاتورة بتاريخ

 دج1303:  2013-10-30فاتورة بتاريخ

 دج22003: اجملموع الواجب دفعه يف األرابح

 إجراءات التحقيق احملاسيب ملؤسسة حتويل الورق   :  لثالثا املبحث
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         كيفية اعادة تقدير رقم االعمال واالرابحاألول:  املطلب 

وذلك إبعادة تقرير رقم االعمال و األرابح بناءا  تبعا هلذه النقائص،فقد مت تصحيح الوضعية احملاسبية و اجلبائية
األساسية اليت تدخل يف حتويل اإلنتاج مع تطبيق نسبة على دراسة عملية اإلنتاج مبنية على أساس املواد األولية 

وهذا  2010-00-10كخسارة مت حساب هذه النسبة من خالل اجراء عملية جتربة انتاج بتاريخ )انظر الوثيقة(3%
 حبضور املراقبني و املكلف و مدير اإلنتاج للمؤسسة و مت من خالل حترير حمضر هبذا اخلصوص.

 :2111 لسنة حتديد الكميات املستهلكة: 14اجلدول 

 االستهالك خمزون هناية السنة الشراء خمزون بداية السنة املادة االولية
 غك  20121 غك11110 غك31220 الشئ الورق

 غك  000 الشئ كلغ000 الشئ حرب ازرق
 غك  320 الشئ غك320 الشئ حرب اصفر
 غك  000 الشئ غك  000 الشئ حرب اسود
 غك  000 الشئ غك  000 الشئ حرب امحر

 غك  20 الشئ غك  20 الشئ حرب اخضر
 غك  20121 غك11110 غك  30200 الشئ اجملموع

 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 

 

 

 : 2112 سنة املستهلكة لسنةحتديد الكميات : 00اجلدول 

 االستهالك خمزون هناية السنة الشراء خمزون بداية السنة املادة االولية
 غك  203110 غك0202 غك200313 غك11110 الورق

 غك  120 الشئ غك120 الشئ حرب ازرق
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 غك  220 الشئ غك220 الشئ حرب اصفر
 غك  00 الشئ غك  00 الشئ حرب اسود
 غك  220 الشئ غك  220 الشئ حرب امحر

 غك  20 الشئ غك  20 الشئ حرب اخضر
 غك  3000 الشئ غك  3000 الشئ الغراء

 غك  200030 غك0202 غك  203013 غك11110 اجملموع
 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 2113 حتديد الكميات املستهلكة لسنة: 16اجلدول 

 االستهالك خمزون هناية السنة الشراء خمزون بداية السنة املادة االولية
 غك  100011 غك20113 غك220000 غك0202 الورق

 غك  000 الشئ غك000 الشئ حرب اسود
 غك1000 الشئ غك1000 الشئ حرب اسود
 غك  000 الشئ غك  000 الشئ حرب امحر

 غك  3000 الشئ غك  3000 الشئ غراء
 غك  102111 غك233100 غك  233100 كلغ0202 اجملموع

 مستغامناملصدر:مركز الضرائب 

 من ورق كرافت بيعتعلى حالتها خصمت من الكمية االمجالية املستهلكة كغ23000:كمية تنبيه

 كغ100.011كغ=23000-كغ210.011

 

 2114 حتديد الكميات املستهلكة لسنة: 17جدول 

 االستهالك خمزون هناية السنة الشراء خمزون بداية السنة املادة االولية
 كغ  202020 كغ30022 كغ320020 كغ20113 الورق

 كغ  000 الشئ كغ000 الشئ حرب ازرق
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 كغ  000 الشئ كغ000 الشئ حرب اسود
 كغ  000 الشئ كغ  000 الشئ حرب امحر

 كغ  00 الشئ كغ  00 الشئ حرب اخضر
 كغ  20 الشئ كغ  20 الشئ حرب بين

 كغ  0000 الشئ كغ  0000 الشئ الغراء
 كغ 212020 كغ0202 كغ  333020 كغ20113 اجملموع

 كغ من ورق كرافت بيعتعلى حالتها خصمت من الكمية االمجالية املستهلكة23000:كمية تنبيه

 كغ202.020كغ=21300-كغ312.100

 : للسنوات االربعة حتديد الكمية املنتجة: 18اجلدول 

 السنوات          
 التعيني

2111 2112 2113 2114 

 كغ212020 كغ102111 كغ200030 كغ20121 االستهالك
 كغ0110 كغ0103 كغ0200 كغ022 نسبة اخلسارة

الكمية املنتجة خالل 
 السنة

 كغ202222 كغ100002 كغ200020 كغ21201

املخزون االبتدائي 
 للكمية املنتجة

 الشئ الشئ الشئ الشئ

خمزون هناية السنة 
 للكمية املنتجة

 الشئ الشئ الشئ الشئ

 كغ202222 كغ100002 كغ200020 كغ21201 الكمية املنتجة
 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 حتديد الكمية املنتجة الغري املصرح هبا::19اجلدول 

 السنوات          
 التعيني

2111 2112 2113 2114 

 كغ202222 كغ100002 كغ200020 كغ21201 الكمية املنتجة
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الكمية املنتجة 
 املسوقة

 كغ201310 كغ111203 كغ200020 كغ2100

كمية اإلنتاج الغري 
 املصرح هبا

 كغ13122 الشئ الشئ كغ22001

 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 حتديد رقم االعمال الغري املصرح هبا::11اجلدول 

 حساب رقم االعمال الغري املصرح به من خالل تطبيق سعر البيع لكغ على الكمية املنتجة الغري املصرح هبا:

 السنوات            
 التعيني

2111 2112 2113 2114 

 كغ13122 كغ10121 الشئ كغ22001 اإلنتاج الغري مصرح به 
 دج100 دج101.00 الشئ دج100 سعر البيع لكغ

 دج1301122 دج1003210 الشئ دج2002000 رقم االعمال
 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 حتديد رقم االعمال لبيع اإلنتاج املتبقي:: 11اجلدول 

 بيع اإلنتاج املتبقي مت حسابه حسب سعر البيع املدرج يف الفاتورات املصرح هبا:

 السنوات              
 التعيني

2111 2112 2113 2114 

 كغ0110 كغ0103 كغ0200 كغ022 املتبقي كمية االنتاج 
 دج10 دج10 دج10 دج10 سعر البيع لكغ

 دج01100 دج01030 02000 دج0220 رقم االعمال
 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 جمموع رقم االعمال الغري مصرح به: :12 اجلدول

 السنوات           
 التعيني

2111 2112 2113 2114 

 1301122 دج1003210 - دج2002000 ر.ا الغري مصرح به
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 دج01100 دج01030 دج02000 دج0220 ر. ا اإلنتاج املتبقي
ر.ا اإلمجايل الغري 

 مصرح به
 دج1212022 دج110122220 دج02000 دج2001120

 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 اإلمجايل:رقم االعمال :13اجلدول 

 السنوات                 
 التعيني

2111 2112 2113 2114 

 دج31.200.020 دج23.023.203 دج10.020.022 دج3.002.000 ر.ا املصرح به
 دج1.212.022 دج1.101.220 دج02.000 دج2.001.120 ر. ا الغري املصرح به

 دج32.131.110 دج22.112.000 دج10.001.012 دج0.103.110 ر.ا االعمال اإلمجايل 

 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 وضعية الرسم على القيمة املضافة:: 14اجلدول 

 اجملموع الغرامة احلقوق النسبة الفرق املصرح به.ا.ر امجايل  ر.ا 1
 دج000012 دج110123 دج220201 %11 دج2.001.120 دج3002.000 دج0.103.110 2111
 دج12130 دج1002 دج10020 %11 دج02000 جد 10100222 دج10.201202 2112
 دج312121 دج12230 دج201111 %11 دج1.101.220 دج10002013 جد 21100.200 2113
 دج312000 دج02000 دج200301 %11 دج1.212022 دج1212022 جد 32131111 2114

 دج1221001 دج220132 دج000121     1

 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 اسرتجاع الرسم على القيمة املضافة:

 دج0300قدرت ب +الغرامة22003 الرسم على الفاتورات الغري قانونية-

 دج1200033جمموع الرسم على القيمة املضافة الذي جيب دفعه للخزينة العمومية هو-

 الوضعية للرسم على النشاط املهين:: 15اجلدول 

 اجملموع الغرامة احلقوق النسبة الفرق ر.ا.املصرح به ر.ا  امجايل 
 دج02112 ج10010 دج13100 %2 دج3000130 دج2203230 دج0.103.110 2111
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 دج1300 دج122 دج1221 %2 دج02000 جد 10.100222 دج10.201202 2112
 دج30021 دج3002 دج30020 %2 دج1.101.220 دج10.002.013 دج21.100.200 2113
 دج32203 دج2020 دج20200 %2 دج1.212022 دج31200020 دج32.131.111 2114

 دج100200 دج11000 دج13001     

 املصدر:مركز الضرائب مستغامن

 كيفية تصحيح الثغرات والنقائص احملاسبية :الثاين املطلب

 حتديد الربح اخلاضع للضريبة::16اجلدول 

 مت حتديد أساس الربح اخلاضع للضريبة من خالل تصحيح جدول حساب األرابح كما يلي:

 السنوات                     
 التعيني

2111 2112 2113 2114 

 أساس الربح املصرح به
 رقم االعمال الغري املصرح هبا

 االدماج
 مبلغ الفاتورات الغري القانونية

مبلغ التخفيض الغري القانوين 
Tap 

 مبلغ االهتالك املبالغ فيه
 مصاريف شخصية

 اخلصم
 Tap الرسم على النشاط املهين

 بعد التحقيق 3%

120120 
2001120 

 
- 

21313 
100112 

- 
 

13100 

002200 
02000 

 
201000 

- 
203100 

- 
 

1221 
 
 

100100 
1101220 

 
- 
- 
- 
- 
 

30020 

1000000 
1212022 

 
- 
-  
- 
- 
 

20200 

 3322222 2002300 1202001 2011002 للضريبةأساس الربح اخلاضع 

 1000000 100100 002200 120120 أساس الربح املصرح به

 1223200 1110221 031112 2123211 الفرق

 حتديد الضريبة على الربح اإلمجايل:17اجلدول 

 ق.ض.ر.م: 102تطبيق اجلدول حسب املادة 

 2114 2113 2112 2111 السنوات          
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 التعيني
 احلقوق
 الغرامة

821.217 
205.304 

201.314 
15.197 

468.677 
117.169 

373.213 
93.303 

 466.516 585.846 116.511 1.026.521 اجملموع
 ق.ض.ر.م 1/103تطبيق الزامية وفق املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة:

 وجهة من اجلبائية الفعالية حتقيق يف اجلبائي التدقيق مسامهة وحتليل دراسة إىل امليدانية الدراسة هدفت           
 : يلي ما والتحليل الدراسة من ونستنتج الوطن يف وتطويرها تفعيلها على للعمل ،ومنه التدقيق بعمل القائمني نظر
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 اجلبائي التدقيق اجلبائية التصرحيات مبؤشرات وخاصة التسيري مؤشرات خالل من الضريبية اإلدارة قدرة مدى -
 .املوجودة اخللل ثغرات وسد معاجلته حماولة ،وابلتايل الضرييب التهرب حجم تقييم على
 امللتزمة املكلفني فئة حتديد على اجلبائية ابلتصرحيات اخلاصة التسيري مؤشرات خالل من الضريبية اإلدارة قدرة -

 .ضريبيا ملتزمة والغري ضريبيا
 .الضرييب والتهرب الغش ظاهريت يف تدرجيي وبشكل التخفيض على اجلبائي التدقيق برانمج وكفاية دقة مدى -
 حتقيق خالل من كبرية ضريبية وحصيلة إيراد حيقق أن ،ميكن لافع بشكل اجلبائي التدقيق برانمج تنفيذ كذلك -

 .اجلبائية الفعالية
 مقبول مستوى على االستدالل مظاهر أهم من يعد املهين السلوك وقواعد التدقيق مبعايري اجلبائي املدقق التزام -
 الفعالية من
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اخلامتة العامة

احملاسبة الركيزة األساسية و الوظيفة احليوية يف املؤسسة و أداة فعالة يف معرفة مدى رحبية املشاريع و تنظيم  تعترب
البياانت املقدمة خالل فرتة زمنية معينة ،كما تستعمل احملاسبة يف مجع و تبويب و حتليل البياانت على أساسها 

 إالمن األدوار و املهام املوجودة يف املؤسسة ال ميكن تدقيقها  يتم اختاذ القرارات املستقبلية كما ان هناك العديد
من خالل مسك حماسبة دقيقة و منظمة ،كذلك هي وسيلة اثبات حق الدولة لدى الغري )املكلفني( و املتمثلة يف 

 الضريبة.

املكلفة ابملرقابة اجلبائية  اإلدارة اجلبائية كل الوسائل القانونية و التنظيمية و البشرية املتاحة للهيئاتو عليه سخرت 
و خاصة منها مصاحل األحباث و املراجعات على مستوى احمللي و اجلهوي هبدف اسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية 

و حماولة كبح هذا النزيف الذي ينخر يف جسد االقتصاد الوطين بسبب التهرب الضرييب ،ومن اليات املرقابة 
 دعمها هي التدقيق يف حماسبة املكلفني،و اليت تعترب وسيلة تستخدم يف تنقيح و اجلبائية و اليت قد نراها تساهم يف

فاالت و التجاوزات املستعملة اجلبائية اليت متسك حماسبة قانونية منظمة هبدف كشف كل االغتطهري امللفات 
بقصد او دون قصد من طرف املكلفني ابلضريبة،لتقودان اىل معرفة مدى مصداقية التصرحيات املكتتبة هبدف  سواء

 تصحيحها و إعادة تقوميها السرتجاع احلقوق املنتهكة من طرف املتهربني من الضريبة.

دقق ان يكون له امل ع للرقابة اجلبائية انجحة جيب علىلكي تكون عملية التدقيق يف حماسبة املكلف اخلاضو 
،و ان حيرتم كل املراحل و اإلجراءات  املنصوص عليها يف  ة العالية يف اجملالني الضرييب و احملاسيبيالكفاءة املهن
،و جيب عليه التحكم يف أدوات التدقيق اليت  حلماية حقوقه و احلفاظ على الضماانت املمنوحة للمكلفنيالقانون 

   ء هذه املهمة.تعترب الذخرية املستعملة يف أدا

 النتائج:

  .تعترب الضريبة موردا هاما يف متويل خزينة الدولة -
يف حالة مسك حماسبة منتظمة ميكن من خالهلا حتديد مقدار الضريبة على املكلف ابقتناع الطرفني  -

 املكلف(.، )مصلحة الضرائب
اجيابية على البيئة احملاسبية و املؤسساتية اجلزائرية من الناحية النظرية لكي تبقى  وآفاقااثر  SCFتطبيق ال  -

 فعاليته رهن الواقع والوقت.



 
 

 الطرق احملاسبية والضرائب متكن من مراقبة حركية املداخيل مما يسهل على ادارة الضرائب التعامل معها. -
متثل جمموعة من التصحيحات و اليت تتم خارج اطار التسوايت اليت تتم عند االنتقال من النتيجة اجلبائية  -

 احملاسبة.
 منها: من خالل النتائج السابقة ميكن تقدمي بعض االقرتاحات والتوصياتالتوصيات : -2
 .االخذ بنظام ضرييب اثبت ومستقر يف نفس الوقت مرن حىت تستقر معامله لدى االفراد -
 .نشر ثقافة ضريبية يف اجملتمع -
اجلبائية مسايرة التطورات من خالل جتهيزات مصاحلها بكافة وسائل االعالم االيل  على االدارةجيب  -

 املتطورة حىت يتسىن هلا املراقبة والتحقق من املعطيات.
البحث من شان اجلامعيني و املرتبصني ان يسامهوا بشكل جيد يف اثراء  ألنهاجلامعة و التعاون بني االدارة  -

نطواء و االنعزال على حمي  اخلارجي واعتبار املرتبصني على امهم العلمي و عدم استخدام سياسة اال
 دخالء على االدارة.

بعد دراستنا هلذا املوضوع تبني انه ميكن فتح ابب لعدة اشكاليات وحبوث مستقبلية  : افاق الدراسة -3
 تستحق الدراسة وذلك للتطرق للمواضيع املتعلقة ب:

 .املالية يف احلد من التالعبات SCFدور ال  -
 .يف زايدة القدرة التنافسية SCFامهية تطبيق ال  -
 املؤسسة وكيفية معاجلتها حماسبيا.على SCF االنعكاسات املرتتبة عن تطبيق ال -

 



 

IMPORTANT   200.....................   الشهر  
  200...    .................الفصل 

Mois de ………... 200 
…..….. Trimestre 200 

 

  الضرائب و الرسوم المحصلة فورا أو عن طريق اإلقتطاع من المصدر
  تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد 

IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU COMPTANT OU PAR VOIE DE 
RETENUE A LA SOURCE 

DECLARATION  TENANT LIEU DE BORDEREAU – AVIS DE VERSEMENT 

 

 المديرية العامة للضرائب
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا التصريح يجب أن يقدم إلى قباضة 

 يوم األولى من  العشرينالضرائب خالل
  .الشهر

.....................................................مديرية   
DIRECTION   …………………………….. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.................... ............................مفتشية الضرائب لـ  

INSPECTION DES IMPOTS DE  ……………. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قباضة الضرائب لــ

RECETTE DES IMPOTS DE ………………. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

COMMUNE DE ………………………….بلدية 

 

يا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للتذآير إجبار
A RAPPELER 

OBLIGATOIREMENT 

 La présente déclaration doit 
être déposée à la recette des 
impôts dans les VINGT 
PREMIERS JOURS DU MOIS. 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

NIS: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  I   I   I   I 
 
NIF: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  I   I   I   I 
 
Article d'imposition : I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 

 
 
 
 
 

F. J. 
I    I    I 

M …………………………………………………..………………..…………………… ) :ة(السيد   
(nom et prénom – raison sociale) )                              إسم الشرآة– االقب –اإلسم    رمز النشاط (

CODE ACTIVITE Activité / Profession : ………………………………….…………………………………….. : النشاط أو المهنة   
 Adresse : ……………………………………………………………………….…………………….. :  العنوان   

I       I         I        I 

Série G n° 50 

Taxe sur l'activité professionnelle au taux de  2%   الـــــرســـــــم عـــلــى الــنـــشـــــــاط الــــمـــهـــــنـــي بـــمـــعـــدل

Code Opérations imposables  العمليات الخاضعة للضريبة Chiffre d'affaires رقم األعمال Chiffre d'affaires imposable 
Recettes professionnelles imposables Montant à payer (en DA) 

C 1 A 11 

C 1 A 12 

C 1 A 13 

C 1 A 14 

C 1 A 20 

Affaires bénéficiant d'une réfaction de 50% ……..................

Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% ……..................

Affaires sans réfaction ……………….....................................

Affaires exonérées  …………………………...........................

Recettes professionnelles (Professions libérales)  ...............

............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................

............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 

..................................................................................

.................................................................................. 

.................................................................................. 

1 Préciser autres taux de réfaction le cas échéant TOTAL    
 

Acomptes IBS  ـبـــة عـــلـــى أربــــاح الـــشـــرآــــاتالـــتـــســـبـــيــقـــات عــلى الـــــحســـاب للـــــضــــريــ

Code Acomptes IBS Détermination des acomptes provisionnels Montant à payer (en DA) 

E 1 M 10 ………………. Acompte provisionnel ......................................................... ...................................................................................................................................................................................................................…

2 TOTAL  
 

IRG salaires et autres retenues à la source IRG / IBS . ش.أ.ض. / إ.د.الضريبة على الدخل اإلجمالي على األجورواإلقتطاعات األخرى من المصدرلـ ض

Code Catégories de revenus soumis à une retenue à la source IRG ou IBS Revenus nets imposables Taux Montant à payer (en DA) 

E 1 L 20 

E 1 L 30 

E 1 L 40 

E 1 L 60 

E 1 L 80 

E 1 M 30 

E 1 M 40 

IRG/ Traitements salaires, pensions et rentes viagères ........................................................................

IRG/ Revenus des créances, dépôts et cautionnements ......................................................................

IRG/ Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux, libératoire .......................................................

IRG/ Revenus des bons de caisse anonymes .......................................................................................

IRG/ Autres retenues à la source ..........................................................................................................

IBS/ Revenus des entreprises étrangères non installées en Algérie (prestations de services) (1) ........

IBS/ Autres retenues à la source ...........................................................................................................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

Barème

10% 

15% 

50% 

.........%

24% 

.......  %... 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

3 (1) Joindre relevé détaillé des retenues à la source par entreprise.    TOTAL    
 
 



 

Droit de timbre sur état   حـــــق الـــطـــابــع

Code Opérations imposables  العمليات الخاضعة للضريبة Chiffre d'affaires imposable Taux Montant à payer (en DA) 

 

E 2 E 00 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

................................... ..........................................

.............................................................................

.............................................................................

..........  %.....…

...........%..

............%...

.................................................................................

......................................................................................

...................................................................................

4 TOTAL    
 

Impôts et taxes non repris ci-dessus  الـــــضــــرائب و الرسوم الـــغــيــر واردة أعــــــــاله

Code Opérations imposables  العمليات الخاضعة للضريبة Chiffre d'affaires imposable Taux Montant à payer (en DA) 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............%...…

...........%.....

.............%....

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 

5 TOTAL    
 

RECAPITULATION (EN DA) دج(ــــخــيــص بــ تــــل(  Cadre réservé au contribuable 
 إطار خاص بالمكلف بالضريبة

Cadre réservé à la recette des impôts 
 إطار خاص بقباضة الضرائب

Cadre réservé au service d'assiette 
 إطار خاص بمصلحة الوعاء

1 – TAP. 

2 – AP / IBS. 

3.1 – IRG salaires. 

3.2 – IRG / Autres ret. sources. 

3.3 – IBS/ Ret. à la source. 

      – TIC. 

4 – Droits de timbre. 

5 – Autres. 

6 – TVA. 

C/500 026/A ……………

C/201 001/M1……………

C/201 001/100 …………

C/201 001/101/A/B/C …

C/201 001/M2 et 3 ……

C/201 003/303/A/B ……

C/201 002/201…………

C/…………………………

C/500 020/A ……………

……………………………………

.................................................

.................................................

…………………………………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………..………

……………….……………………

MONTANT TOTAL A PAYER ……………………..……………

  

يشهد بصحة و صدق محتوى هذا التصريح 

  .و تطابقه مع الوثائق المحاسبية
Certifié sincère et véritable le 

contenu de la présente déclaration 

et conforme aux documents 

comptables. 

 

A ……………… le ……………… 

Cachet,                   signature, 

 

Reçu - ce jour, la présente déclaration enregistré 

sous le numéro : ……………………......................

payée - par chèque bancaire N° :……….………..

du : …………………………………………………..

tiré sur l'Agence : ……………………….................

- par chèque postal N°: …………………………….

- en numéraire: ………………………….................

prise en recette par quittance N° …………………

de ce jour. 

A …………..…………… le ………………….…… 

Le receveur des impôts 

     Cachet,                                   signature, 

 

Déclaration enregistrée le: …………………

………………………………………………. 

 

Observations éventuelles :  

……………………………………………… 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

……………………………………………... 

 
 
 
 



 

  الرسم على القيمة المضافة 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

  
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits 
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro. 
(Exemple : 325.626 DA = 

تسجل أرقام األعمال و المداخيل بالدينار و العدد األخير يراجع 
  .إلى الصفر

(  ) دج325.620 = 325.626: مثال  رقم األعمال الخاضع للضريبة–أ  DA) A / Chiffres d'affaires imposables 325.620 →ــــــــــــــ
 

مزالر  مـجـمـوع رقــــم األعــــمال 
Chiffre d'affaires total  

 رقــــم األعــــمال المعــــفي
Chiffre d'affaires exonéré  

 رقم األعمال الخاضع للضريبة
Chiffre d'affaires imposable Taux )ج.د( المبلغ المدفوع  بــ   

Code Opérations assujetties à la TVA   الرسم على القيمة المضافةالعمليات الخاضعة Montant des droits (en DA) 
 

E 3 B 11 

E 3 B 12 

E 3 B 13 

E 3 B 14 

E 3 B 15 

E 3 B 16 

 

Biens, produits et denrées visées par l'article 23 du C. TCA ...........................

Prestations de services visées par l'article 23 du C. TCA ................................

Opérations immobilières visées par l'article 23 du C. TCA ..............................

Actes médicaux ................................................................................................

Commissionnaires et courtiers .........................................................................

Fourniture d'énergie .........................................................................................

.....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

 

.....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

7%
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
 

E 3 B 21 

E 3 B 22 

E 3 B 23 

E 3 B 24 

E 3 B 25 

E 3 B 26 

E 3 B 28 

E 3 B 31 

E 3 B 32 

E 3 B 33 

E 3 B 34 

E 3 B 35 

E 3 B 36 

E 3 B 37 

 

Productions : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA ..........

Revente en l'état : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA ..

Travaux immobiliers autres que ceux soumis au taux de 7% ..........................

Professions libérales ........................................................................................

Opérations de banques et d'assurances ..........................................................

Prestations de téléphones et de télex ..............................................................

Autres prestations de services .........................................................................

Débits de boissons ...........................................................................................

Productions : biens, produits et denrées visées par l'article 21 du C. TCA ......

Revente en l'état : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA ..

Tabacs et allumettes ........................................................................................

Spectacles, jeux et divertissements autres que ceux de l'art. 21 du C. TCA ...

Autres prestations de services visées à l'article 21 du C. TCA ........................

Consommations sur place ................................................................................

....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

...................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.................................................…

.....................................................

.........…........................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

17%
,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

............................................ 

  الــــمــــجـــمــــوع العــــام لــــرقـــم األعــــــمــــال
TOTAL GENERAL DES CHIFFRES D'AFFAIRES      

Déductions à opérer/ B    الحسومات المجراة–ب   : C / TVA à payer  م الواجب دفعه. ق.  ر–ت   

 Nature des déductions  Montant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

E 3 B 91 

E 3 B 92 

E 3 B 93 

E 3 B 94 

E 3 B 95 

E 3 B 96 

 

Précompte antérieurs (mois précédent) ...................................................

TVA sur achats de biens, matières et services (art. 29 C. TCA) ..............

TVA sur achats de biens amortissables (art. 38 C. TCA) .........................

Régularisation du prorata (déduction complémentaire) (art. 40 C. TCA). 

TVA à récupérer sur factures annulées ou impayées (art. 18 C. TCA) ....

Autres déductions (notification de précompte, etc.…) ..............................
 
NB : Joindre un état détaillé des fournisseurs conformément à l'article  

29 du C. TCA. 
 مجموع الحسومات المجراة 

Total des déductions à opérer (B) 

.............................................…

..............................................…

..............................................…

..............................................…

.............................................…

.............................................…

 

  

C 

E 3 B 97 

 

E 3 B 98 

 

 

B 

E 3 B 00 

 

E 3 B 99 

 

- Total des droits dus. 

Régularisation du prorata (art. 40 C. TCA) (+) 

(déduction excédentaire) 

- Reversement de la déduction (art. 38 C. TCA) (+) 

 
TOTAL A RAPPELER     (C)      مجموع المستحقات 
 - Total des déductions à opérer (B)    ( - ) 

TVA à payer au titre du mois (C – B) 
(A reporter dans le cadre "Récapitulation" ligne 10) 

Précompte à reporter sur le mois suivant (B – C) 

 

......................................................................

..................................................................... 

.................................................................... 

......................................................................

......................................................................

..................................................................... 

..................................................................... 
 

 

 
 



 

 آيفية تسديد الضريبة تذآير بالتزامات المكلفين بالضريبة آيفية ملء التصريح بالضريبة
 

التصريح الذى يعد بمثابة جدول إشعار خاص بالدفع، يشمل آل الضرائب و الرسوم المدفوعة فوريا، أو عن طريق إن هذا 
اإلقتطاع من المصدر الواجبة األداء من طرف المكلفين بالضريبة حسب نظام الربح الحقيقى والنظام العام للرسم على 

  :  آل من1995ح ابتداءا من أول جانفى يعوض هذا التصري. .القيمة المضافة وأصحاب المهن الحرة
  ).لون أصفر(  جدول اإلشعار الخاص بدفع الرسم على النشاط المهنى -
  ).لون أبيض(  جدول اإلشعار الخاص بدفع التسبيقات على الحساب المتعلقة بالضريبة على أرباح الشرآات -
  ).ن أزرقلو( على األجور . إ..د. جدول اإلشعار الخاص بالدفع الجزافي و ض-
  . جدول اإلشعار الخاص بدفع الحق النوعى على البنزين و المواد الصيدالنية-
  . التصريح الخاص بالرسم الداخلي على اإلستهالك-
  . التصريح الخاص بالرسم النوعى اإلضافى-
  . التصريح الخاص برسم الدمغة على الكشوف-
  . التصريح الخاص بالرسم على القيمة المضافة-

يوم ) 20(تسبيقات على الحساب للضريبة على أرباح الشرآات في العشرين )  03( تصرح و تسدد ثالثة  :2 خانة رقم
  ).2003 من قانون المالية لسنة 60المادة ( األولى من أشهر مارس، جوان و نوفمبر 

  . هذه الخانة تخص المكلفين بالضريبة الذين يطلبون تسديد  رسم الدمغة على الكشوف  :4خانة رقم 
  .3 و1الخانة:  المهن الحرة -:أمثلة 

  .3 و1الخانة:  تجار التجزئة -
  ).الرسم على القيمة المضافة ( 6  و 3، 1الخانة:  تجار الجملة -
  )..الرسم الداخلى على االستهالك (5و عند االقتضاء، الخانة ) فةالرسم على القيمة المضا ( 6  و 3، 1الخانة:  المنتجون -

عندما تمارس أنشطة التجارة بالتجزئة أو بالجملة أو األنشطة اإلنتاجية من طرف شرآات رأس المال، فإن هذه األخيرة 
  .2تندرج ضمن الخانة رقم 

 Série G(  نموذجا مبسطا من التصريح المذآور تستعمل اإلدارات و المكلفين بالضريبة حسب النظام الجزافى:  مالحظة 
n° 50 A (  

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي و للنظام العام للرسم على القيمة المضافة وآذا أصحاب  -1
ريح لدى قباضة المهن الحرة المعنيين بدفع الضرائب و الرسوم فورا أو عن طريق اإلقتطاع من المصدر، إيداع هذا التص

يوما األولى من الشهر الموالي للشهرالذي استحقت فيه ) 20(الضرائب المختصة ودفع المبالغ المقابلة خالل العشرين 
 .الحقوق الجبائية أو الذي تم فيه حسم اإلقتطاعات من المصدر

  
 76، 28م المماثلة والمواد  من قانون الضرائب المباشرة والرسو1-359 و 2- 358، 1-159، 1-129، 121، 110المواد (
  ). من قانون الرسوم على رقم األعمال88و
  
، فإنه يرخص للمكلف بالضريبة في ) دج50.000( إذا آان مبلغ الحقوق المدفوعة خالل السنة أقل من خمسين ألف دينار -2

  .  ل المدنيأن يصرح ويدفع هذه الحقوق في العشرين يوم األولى من الشهر الموالي للفصالسنة الموالية 
  ). من قانون الرسوم على رقم األعمال 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 371المادة (
  
  .  من الحقوق المستحقة في حالة اإليداع المتأخر لهذا التصريح%10 تطبق عقوبة -3

  .ر واحد   بعد اخطار المعنى بتسوية وضعيته خالل  شه% 25ترفع هذه العقوبة الى 
إن اإلمتناع عن التصريح بالضريبة بعد إنقضاء هذا األجل  يستوجب الفرض التلقائى للضريبة بتطبيق العقوبة الجبائية 

  ).% 25( المذآور أعاله 
  
   .%10 يترتب عن التسديد المتأخر للحقوق و الرسوم تحصيل عقوبة جبائية قدرها -4
  

 عن آل شهرتأخير أو جزء من الشهردون أن %3ق غرامة إلزامية نسبتها و فيما يخص الرسوم على رقم األعمال، تطب
   .%25 المنصوص عليها أعاله نسبة %10يتعدى هذا اإللزام المجموع مع عقوبة 

 

يستحسن على آل مكلف بالضريبة، تسديد ضرائبه 
، مما يسمح له بأداء التزاماته الجبائية صك بنكيبواسطة 

ب  عن طريق إرسل هذا دون التنقل إلى قباضة الضرائ
التصريح إلى قابض الضرائب المختص إقليميا مرفوقا 

 .بالصك
  

  البريدآما يستطيع أن يقوم بالتزاماته بالدفع عن طريق
بحيث يرسل هذا التصريح لقابض الضرائب مصحوبا 

 .بصك الدفع البريدي
  

إذا لم يكن للمكلف بالضريبة حسابا بنكيا أو بريديا، فإنه 
 بعنوان قابض حوالة خزينةالضريبة باستعمال يمكنه أداء 

يرسل . الضرائب المختص لدى أي مكتب بريدي
التصريح في هذه الحالة إلى قابض الضرائب مرفوقا 

 .بوثيقة إثبات الدفع المسلمة من طرف مكتب البريد
  

إذا لم يمكن التسديد بالكيفيات المذآورة أعاله، تبقى دائما 
 لدى قابض  نقدانية الدفعأمام المكلف بالضريبة إمكا

 .الضرائب المختص عند إيداع التصريح

Comment servir la déclaration  Rappel des obligations des Contribuables  Mode de paiement de l’Impôt 

 
La présente déclaration, tenant 

lieu de bordereau avis de versement, 
est prévue pour l’ensemble des 
impôts et taxes payables au comptant 
ou par voie de retenue à la source 
dus par les contribuables et assujettis 
relevant du régime du bénéfice réel et 
du régime général de la TVA et par les 
titulaires des professions libérales. 
Elle remplace a compter du 1er 
janviers 1995: 
- le bordereau avis de versement de 
la TAP (jaune); 
- le bordereau avis de versement des 
acomptes IBS (blanc); 
- le bordereau avis de versement du 
VF et IRG salaires (bleu); 
- les bordereaux avis de versement 
des différentes retenues à la source 
au titre de l’IRG et de l’ IBS;  
- le bordereau avis de versement du 
droit spécifique sur les carburants et 
les produits pharmaceutiques. 
- la déclaration relative à la taxe 
intérieure de consommation;   
- la déclaration relative à la taxe 
spécifique additionnelle; 
- la déclaration relative au droit de 
timbre sur état.  
- la déclaration de la TVA. 

  
Cadre N° 2 : Les trois (03) acomptes 
provisionnels de l'impôt sur le bénéfice des 
sociétés sont déclarés et payés 
respectivement dans les vingt (20) premier 
jours des mois de mars, juin et novembre. 
(article 60 de la loi de finances pour 2003) 
 
Cadre N° 4 : Ce cadre est utilisé 
notamment par les contribuables qui 
auront demandé à s’acquitter du droit de 
timbre sur état. 
 

Exemple : 
 

Professions libérales: cadre 1et 3. 
Commerçants détaillants : cadre 1 et 3. 
Commerçants grossistes  : cadre 1, 3 et 
6 (TVA). 
Producteurs: cadre 1, 3, 6 (TVA) et 
éventuellement 5 (TIC, …). 
  

Lorsque les activités de commerce de 
détail, de gros ou de production sont 
exercées par des sociétés de capitaux, 
elles sont concernées par le cadre n° 2 
 

N.B/ Les administrations et les 
contribuables relevant du régime du forfait 
utiliseront un modèle simplifié de la 
présente déclaration (Série G – n° 50 A). 

 

 
1/ Les contribuables relevant du régime 
du bénéfice réel et du régime général 
de la TVA et les titulaires de professions 
libérales qui sont soumis au versement 
d’impôts et taxes payables au comptant 
ou par voie de retenue à la source, sont 
tenus de déposer, auprès du Receveur 
des impôts de leur circonscription, la 
présente déclaration tenant lieu de 
bordereau avis de versement, dans les 
vingt (20) premiers jours du mois 
qui suit le mois au titre duquel les droits 
sont dus, ou au cours duquel les 
retenues à la source ont été opérées et 
de payer simultanément les montants 
correspondants. 
(Articles : 110, 121, 129-1, 159-1, 
358-2, et 359-1 du Code des Impôts 
Directs et Taxes Assimilées.)  
(Articles : 28, 76 et 88 du Code des 
Taxes sur le Chiffre d’Affaires.) 
  
2/Lorsque le montant des droits payés 
au cours de l’année est inférieur à 
cinquante mille dinars (50.000 DA), le 
contribuable est autorisé, pour l’année 
suivante, à déposer trimestriellement sa 
déclaration et à s’acquitter de ses droits 
et taxes, dans les vingt (20) premiers 
jours du mois qui suit le trimestre civil.  

(Articles 371 du Code des Impôts 
Directs et Taxes Assimilées et 78  du 
Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires).  

 
3/Le dépôt tardif de la déclaration 
donne lieu à une pénalité égale à  10 %  
des droits dus. 
 

Cette pénalité est portée à  25 % 
après mise en demeure du contribuable 
par l’administration de régulariser sa 
situation dans un délai d’un mois. 

  
Le défaut de déclaration à l’issue de 

ce délai d’un mois, entraîne la taxation 
d’office avec application de la pénalité 
de 25 %  citée ci–dessus et l’émission 
d’un rôle, immédiatement exigible. 

 
4/Le paiement tardif de ces droits et 
taxes donne lieu à la perception d’une 
pénalité de retard de 10%. 
 

En matière de taxes sur le chiffre 
d’Affaires, une astreinte de 3 % par 
mois ou fraction de mois de retard est 
appliquée en sus de la pénalité de 10 % 
citée ci – dessus avec un maximum de 
25 %. 

 
Il est vivement recommandé au 

contribuable le paiement par chèque 
bancaire qui lui permet d’accomplir 
ses obligations fiscales sans se 
déplacer, en adressant au Receveur 
des impôts de sa circonscription la 
présente déclaration appuyée du 
chèque. 
 

Il peut également s’acquitter de 
ses droits et taxes par virement 
postal en adressant au Receveur 
concerné, la déclaration accompagnée 
d’un chèque de virement postal. 
 

Au cas ou il ne dispose pas d’un 
compte bancaire ou postal, le 
contribuable a la faculté de se libérer 
de sa dette fiscale, par Mandat carte 
Trésor, libellé au nom du Receveur 
des impôts concerné, auprès de 
n’importe quel bureau de poste. La 
déclaration est alors adressée au 
Receveur des impôts, appuyée du 
justificatif de versement délivré par le 
bureau de poste. 
 

Enfin, il lui reste toujours la 
possibilité dans le cas ou les modes de 
paiement cités ci – dessus ne peuvent 
être utilisés, de s’acquitter en espèces 
à la caisse du receveur des impôts 
territorialement compétent, lors de 
dépôt de la déclaration. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

بداية و قبل كل شيء، نتوجه بشكران اخلالص لرب السموات و األرض، رب كل شيء و مليكه،  
ويل الدنيا و اآلخرة على توفيقه لنا إلجناز هذا العمل املتواضع، راجني أن يتقبله خالصا لوجهه الكرمي و أن 

 يفتح لنا به طريقا إىل اجلنة.

مالحظاته القيمة أثناء إعدادان  الصادقة إىل أستاذان احملرتم بكرييت بومدين على إشرافه و كما نوجه تشكراتنا
لمذكرة، شكال و مضموان.ل  

لنا  وجيهاته القيمة و ارشاداته و دعمهاألستاذ براشد حبيب مسوؤل الرتبص على جمهوداته و ت كما نشكر
للحصول على بعض الواثئق للقيام ابلدراسة  مديرية الضرائبكل من ساعدان يف   الجناز هذا البحث و 

األساتذة أعضاء اللجنة املوقرة  و اىل اللجنة املوقرة الذين وافقوا على مناقشة هذه املذكرة ،و اىل التطبيقية
الذين وافقوا على مناقشة هذه املذكرة ،و اىل كل موظفي مكتبة العلوم التجارية ،كما اشكر مجيع األساتذة 

و إىل  دراسة ،و كل من ساهم من قريب او بعيد على اجناز هذا العمل ولو ابلكلمة الطيبة يف كل مراحل ال
 .الء اللذين شجعوان كل الزميالت و الزم

و يف األخري نسال هللا عز وجل ان جبعلنا ممن يكثر ذكره فينال فضله و حيفظ امره ،وان يغمر قلوبنا مبحبته 
 و يرضى علينا. 
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 بعد احلمد والثناء على خالق األكوان  سبحانه وتعاىل وشكره على اإلعانة والصرب يف سبيل إمتام هذا البحث املتواضع.

هلما جناح الذل من الرمحة وقل  اخفظ و ال تنهرمها و قل هلما قوال كرميا و أفمن قال فيهما عز وجل :"وال تقل هلما  إىل

                                                    .ريب ارمحهما كما ربياين صغريا "

 شابة شاشةة يف حب  هلل و رسوله حفههما  هلل واخخلهما يناإىل من أحق الناس بصحبيت إىل احلب و احلنان إىل الذي سري     

 اجلنة .

 إىل ميد يف عمره أنهار ارجوا من  هلل الذي علمين العطاء بدون انت إىل، هديف هذا إىلالذي عمل وكد حىت وصلت  إىل
.والدي العزيز حممد  

الغاليه احلاجة . أمي إىلمن كان خعائها سر جناحي  إىلاليت المتل من العطاء  إىلاهدي مثرة جهدي   

زكرايء و رضا . إخويتاخيت سهام و فرايل و  إىلواعز ما عندي يف الوجوخ  أحبيت إىلاهدي عملي هذا   

.نشكر أستاذشا املؤطر شكرا جزيال على مساعدته القيمة واملفيدة وله فائق الشكر واالحرتام  

خاليت ماما . إىلكل من قدم يل النصيحة والتوفيق   إىل  

شيخ صداق بوخدية .  أفضلو  أطيب إىلوبدعائه مل ينساين القرءان من نصحين وعلمين  إىل  

 صالح الدين, أحالم، نعيمة،حنان ، صباح، اللحهات :ليلى أفضلوعشت معهم  من سرشا سواي حنو النجاح بفضل  هلل  إىل
أمساء.، منصورية، زكية، مرمي،فاطمة ،مراخ ،  

  آسية 
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 :ملخص
ابراز أمهية التدقيق احملاسيب حلساابت الضرائب و الرسوم من خالل التأكد من مدى صحة  هو الدراسة من اهلدف

ات اجلبائية و احملاسبية املكتتبة من طرف املتعاملني االقتصاديني حيث ميكننا معرفة فعالية التدقيق و صدق التصرحي
 و قدرته على املسامهة يف احلد نت االغفاالت و التجاوزات. احملاسيب و اجلبائي

 على اإلجابة لتدعيم ميدانية  دراسة إىل ابإلضافة احملاسيب التدقيق لنتائج تقومية لدراسة وفقا ذلك اختبار ومت
التحكم يف أدوات التدقيق يكون من خالل االلتزام ابلدليل  أن إىل خالهلا من التوصل مت الدراسة،وقد فرضيات

  يعترب التدقيق احملاسيب للضرائب و الرسوم نظام فعال للكشف عن األخطاءوالقوانني اجلبائية واملبادئ احملاسبية و 
  و التالعبات و يساهم يف ضبط االحنرافات.

 اجلبائي التدقيق ،فعالية ،حساابت الضرائب والرسوم اجلبائي ،املدقق احملاسيب التدقيق : املفتاحية الكلمات
 ،التصرحيات. الضرييب التهرب

Résumé 
 
Le but de l'étude est de mettre en évidence l'importance de vérifier les comptes 
de taxes en garantissant l'authenticité et la sincérité des déclarations fiscales et 
comptables souscrits par les opérateurs économiques où nous pouvons trouver 
un audit et sa capacité à contribuer à réduire l'efficacité des omissions nettes et 
les abus. 
Il a été testé en conformité avec l'étude d'évaluation des résultats d'une 
vérification en plus d'une étude sur le terrain pour renforcer 
Répondez aux hypothèses de l'étude, a été atteint par laquelle pour contrôler les 
outils de vérification est par le biais d'un engagement à la preuve et les lois 
fiscales et les principes comptables et d'audit est pour les taxes système efficace 
pour la détection des erreurs et manipulations et contribue à régler les 
distractions 
 
Les mots clés :  
Vérification comptable, le vérificateur  fiscale, taxes et frais comptes, l’évasion 
fiscale effective, déclarations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحبها رأيحال من األحوال عن  أبييعرب مضمون املذكرة   


