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متأ  امحلد هلل اذلي وفقين و عمل واكن فضهل عيل أ  ام هذا العمل وعلمين ما مل أ كن عانين عىل ا 

 أ ما بعد:  ،عظمي

أ تقدم جبزيل الشكر لل س تاذ املرشف أ /د ولهي  بوعالم اذلي أ كن هل لك الاحرتام والتقدير 

، وتوجهياته، وبنصاحئه القميةعىل قبوهل ال رشاف عىل هذا البحث، وعن خسائه ب رشاداته 

 .ناوصربه علي 

كام أ توجه جبزيل الشلك والعرفان لدلكتور قالب ذبيح الياس، وادلكتور احلواس زواق، 

 اذلين مل يبخال علينا بلتوجهيات واملالحظات خاصة يف اجلانب التطبيق .

 ادلكتور سهم ال س تاذأ   ركام أ تقدم جبزيل الشكر للك ال ساتذة اذلين تلقينا عىل أ يدهيم العمل، وعىل

الشكر والعرفان ل عوان واطارات زيل الفاضل بلريق تيجاين، وكذكل ل أ نيس أ ن أ تقدم جب

املديرية اجلهوية للرضائب بسطيف، واملديرايت الولئية ومراكز الرضائب التابعة لها، 

واملتقاعدين مهنم، ومن اجته مهنم ملامرسة أ نشطة أ خرى اكلتدريس أ و تدقيق احلسابت لك 

   بمسه، عىل مساعدهتم يف اجناز هذا العمل خاصة اجلانب التطبيق  منه. 

كام أ توجه بلشكر اجلزيل ملديري رشكة احملرك ال ورويب ذبيح كامل وذبيح محزة عىل ااتحة لنا 

 الفرصة ل كامل البحث يف ادلراسات العليا، وتقدمي التسهيالت الالزمة.

 كام اشكر ال ساتذة اذلين تفضلوا بقراءة هذه الاطروحة ومناقش هتا.

 يب أ و من بعيد يف اعداد هذه الاطروحة. وأ توجه بلشكر أ يضا للك من ساعدين من قر

 

ــ شك   ر وتقديرـ



 

 

 

 

 

 
 

 هداء ال  
 ىل لك طالب عمل يسعى لكسب املعرفة وتزويد رصيده املعريف العلم  والثقايف ا  

 ين يف صالهتا ودعاهئا ت من ساند   ا ىل 

 من سهرت الليايل تنري دريب   ا ىل 

 وأ سات  أ فراح ين  ت شارك من   ا ىل 

 ابتسامة يف حيات   أ مجل  ا ىل نبع العطف واحلنان   ا ىل 

 الغالية"   أ يم"   :امرأ ة أ روع    ا ىل 

 وسالهحا العمل واملعرفة ،  ن ادلنيا كفاح أ  من علمين    ا ىل 

 يشء ي  أ  اذلي مل يبخل عىل ب   ا ىل 

 وجناح من سعى ل جل راحيت    ا ىل 

 العزيز"   أ يب"   :رجل عزأ  و   أ عظم  ا ىل 

 . "الزوجة الغالية " من جشعتين كثريا وسهرت عىل راحيت رفيقة ادلرب    ا ىل 

 مفتاح سعادت ابنيت "رودينة" و" نور" حفظهام هللا. قرة عيين و   ا ىل 

 " خوات أ  خوت و ا  " خاء  أ هل الوفاء ومنبع ال  من مه حبق    ا ىل 

 . قريب وأ صدقايئ اذلين جشعوين عىل مواصةل هذا املشوارأ    ىل لكا  

 ىل لك عامل رشكة احملرك ال وريب  ا  

 هللا   امرمحه  وجدت  ىل روح جدي ا  

 
 أ هدي هذا العمل                                               
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 تمهيد -1-1
للدور الذي تلعبه يف حتقيق التوازن االقتصادي، فباإلضافة إىل  خاصة نظرا   حتتل الضريبة مكانة   

تعترب  1من الدستور،  64من مصادر متويل اخلزينة لسد نفقاهتا العامة كما جاء يف املادة  اعتبارها مصدرا  
الضريبة من أهم أدوات السياسات املالية حيث تستخدمها السلطات العامة يف التأثري يف خمتلف النشاطات  

بل املشرع )وخري اجعة من قباملرونة وقابلية التعديل واملر   تصافهاالاالقتصادية واالجتماعية والتنموية، وذلك  
(، وعلى هذا األساس ميكن التحكم يف آثارها من 2015أسعار النفط سنة    د اخنفاضدليل ما حدث بع

 خالل إعادة النظر يف معدالهتا ووعائها وطريقة حتصيلها. 
معنويني  ا  طبيعيني أو أشخاص ا  أشخاصلقد منح املشرع اجلزائري املكلفني بالضريبة سواء كانوا 

، )نظام تصرحيي(  من حسن نيتهم حىت يثبت العكس  احلرية النسبية يف اإلبالغ عن أوعيتهم الضريبية انطالقا  
عليها يتم حتقيق الضريبة بعد جمموعة من العمليات اإلجرائية، كما خول لإلدارة اجلبائية التأكد من  وبناء  

طرف املكلفني باستخدام أساليب الرقابة اجلبائية املستمدة قواعدها   صحة ونزاهة التصرحيات املقدمة من
 .من قواعد التدقيق املتعارف عليها، وقواعد ومعايري التنظيم اجلاري العمل هبا على مستوى اإلدارة اجلبائية

شرع  امل منحهماجلبائية، حيث  الرقابةتعترب مهمة التدقيق يف حماسبة املكلفني من مسؤولية أعوان       
املستندات والدفاتر والتقارير وخمتلف القوائم املالية والوثائق دون   اجلزائري احلق يف االطالع على كافة

واهلدف من ذلك تسهيل مهمة وكذا احلق يف الرقابة، واحلق يف استدراك األخطاء، االحتجاج بسريتها، 
تبقى عملية التدقيق اجلبائي تواجه العديد من املشاكل، واليت   اآلليات ، لكن وبالرغم من كل تلك  عوانألا

بشكل يشجعهم على التهرب الضرييب مما  بائية اإلدارة اجلفقدان ثقة املكلفني بالضريبة يف  إىلتؤدي عادة 
للنهوض بالقطاع االقتصادي ومتويل   إليهااليت هي بأمس احلاجة ، للدولة نقص املوارد العامة إىليؤدي 

  أعوان الرقابة اجلبائية  تم علىحي، مما الفساد املايل واستفحال ظاهرةة يف ظل تراجع أسعار البرتول، التنمي
استخدام السلطة الوظيفية اليت يتمتعون هبا يف ضوء القانون دون تعسف أو  و  أساليب التدقيق،يف تطوير ال

 هتاون. 

 
َدث أن جيوز  قدرته الضريبية. ال  حسب  العمومية، التكاليف متويل  يف يشارك  أن  واحد كل  على  وجيب،  الضريبة أداء يف  متساوون املواطنني كل- 1  مبقتضى  إال  ضريبة أية  حتح

َدث  أن  جيوز وال ،  القانون  .نوعه كان  كيفما حق  أي أو رسم،  أو جباية، أو ضريبة،  أية  رجعي،  بأثر  حتح
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حيث أن االعتماد على  هم املوارد املتاحة يف عملية الرقابة اجلبائية،أ ية ئاجلبا رقابةميثل أعوان ال
والقيم األخالقية، سيشجع املكلفني على االلتزام ويقلل من  الذين ميتازون باملهارة والكفاءة األعوان

جانب    التشريعيكما ميثل اجلانب   حماسبية وقرائن مقنعة،  وإثباتات   أدلةن قراراهتم تستند على  املنازعات، أل
باعتباره ينظم احلقوق وااللتزامات الضريبية املتبادلة بني املكلف واإلدارة اجلبائية، ويضمن الشفافية   مهم أيضا  

، ومبمارسة  وعادلة بقواعد قانونية واضحة ومستقرة إالوالعدالة يف توزيع العبء الضرييب، وهذا ال يتحقق 
  اجتاه اإلدارة اجلبائية مدركا   هلتزامات اب لومات للمكلف، فكلما كان املكلف واعيا  إدارية شفافة تتيح املع

 لعواقب خمالفتها كلما قل التهرب والغش الضرييب.
ن هذه األخرية متثل  أعلى توفر املتطلبات الوظيفية املالئمة، حيث  تتوقف فعالية الرقابة اجلبائية

إحدى املقومات األساسية والفعالة ملهمة الرقابة اجلبائية، ويف هذا الصدد قامت املديرية العامة للضرائب 
ضع جهاز متكامل و و ،  تحديث وتبسيط اإلجراءات ل  ، على مستوى املصاحل اخلارجية  هياكل جديدة    إنشاءب

  الرقابة إصدار الدليل اخلاص بأخالقيات املهنة، والذي يرمى لتعريف أعوان و  ،للتسيري املعلومايت للضريبة
اجلبائية بالقواعد والواجبات الرئيسية اليت يتعني عليكم التقيد هبا عند ممارستهم ملهامهم، واللوائح والدالئل  

ئية باستمرار ملواكبة  اجلبا رقابةفة للعمل على تأهيل أعوان الاليت تنظم سري عملية الرقابة اجلبائية، باإلضا
 آخر املستجدات العلمية والتكنولوجية، ورفع مستوى الكفاءة املهنية مبا يضمن جودة أداء التدقيق اجلبائي. 

تطلبات التشريعات امل، وتوفر  األعوان املؤهلنيهلا، واملتمثلة يف توفر    أشرهنافضال عن املتطلبات اليت  
الضريبية واملتطلبات الوظيفية الالزمة لعملية الرقابة اجلبائية، ميثل نظام املعلومات اجلبائية الشريان الرئيسي  

 إىل ألغلب اهليئات واإلدارات اجلبائية، باعتباره يوفر املعلومات اليت تساعد اإلدارة اجلبائية يف الوصول 
 . وبالتايل زيادة فاعلية مهمة الرقابة والفحص اجلبائي بشكل دقيق ،حتديد الوعاء الضرييب

 :الدراسةإشكالية -1-2
يعد التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة أحد وسائل الرقابة اجلبائية اليت تنتهجها إدارة الضرائب يف 

، والتأكد من صدق التصرحيات املكتتبة من طرف املكلف، والتأكد من أنه ميسك مكافحة التهرب الضرييب
حماسب قانونية، سليمة خالية من أي إغفاالت أو جتاوزات من شأهنا أن تقلص من إيرادات الدولة أو أن  

ألمهية التدقيق احملاسيب كأحد وسائل الرقابة اجلبائية فقد  متس مببدأ العدالة الذي جاء به الدستور، ونظرا  
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إىل املستوى املطلوب للجودة، وألجل دعت احلاجة إىل الدراسة والبحث عن كيفية االرتقاء هبذه الوسيلة 
ذلك كان البد من البحث عن املتطلبات املؤثرة يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب يف مواجهة التهرب 

 :التايلميكن طرح السؤال وعلى هذا األساس  الضرييب ودراستها،
محاسبي لغرض على تحسين فاعلية التدقيق ال تطبيق متطلبات الرقابة الجبائيةما مدى تأثير 

 من وجهة نظر أعوان الرقابة الجبائية؟  الضريبة
  األسئلة الفرعية:-1-3

ع  وكذا يف حتليل عناصر املوضو  اإلجابة عنها،  تساعد فرعية تساؤالت  اإلشكالية  عن يتفرع        
 : واستيفاء مجيع جوانبه وجزئياته

 يساهم يفمن شأنه أن  املالئمة ويمتازون بالصفات الشخصيةأعوان رقابة مؤهلين توفر  هل -
 ؟ حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة

يف حتسني فاعلية التدقيق   يساهمأن  من شأنه  المتطلبات الوظيفيةتوفر اإلدارة اجلبائية على  هل -
 ؟احملاسيب لغرض الضريبة

فاعلية  من شأنه أن حيسن من اجلبائية هبا الرقابة أعوان تقيدو  المتطلبات التشريعيةتوفر هل  -
 ؟التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة

من شأنه أن حيسن من  المتطلبات المرتبطة بنظام المعلومات والبيانات المحاسبية توفرهل  -
 ؟فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة

 :لدراسةفرضيات ا-1-4
 الفرضية الرئيسية:-1-4-1

إن تطبيق متطلبات الرقابة الجبائية من شأنه أن يساهم في تحسين فاعلية التدقيق المحاسبي  
 .لغرض الضريبة

 :الفرضيات الفرعية-1-4-2
 يف  يساهم أن شأنه من املالئمة الشخصية بالصفات  ميتازون مؤهلني جبائية  رقابة أعوان توفر إن -

 الضريبة؛  لغرض احملاسيب التدقيقفاعلية  حتسني
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  فاعلية حتسني يف يساهم أن  شأنه من اجلبائية الرقابة  ملمارسة الالزمة الوظيفية  املتطلبات  توفر إن -
 الضريبة؛  لغرض احملاسيب التدقيق

  سيساهم  اجلبائية  الرقابة  ملمارسة  الالزمة( القانوين اإلطار) والتنظيمية  التشريعية املتطلبات  رتوف إن -
 . الضريبة لغرض احملاسيب التدقيق فاعلية حتسني يف

 املعلومات توفري يف  والفعالية  بالكفاءة يتميز الذي  احملاسبية والبيانات  لمعلومات ل نظام توفر  إن -
 . الضريبة لغرض احملاسيب التدقيق فاعلية حتسني شأنه من املناسب الوقت ويف الالزمة

 : دراسةأهمية ال-1-5
إن أمهية هذا البحث تنبع من أمهية عملية التدقيق احملاسيب يف اكتشاف املخالفات واالغفاالت 
اليت يرتكبها املكلف الذي ميسك حماسبة قانونية ومنتظمة، وذلك ملا يوفره من معلومات ضرورية لرتشيد  

ء التدقيق يف احملاسبة  قرارات تقدير الضريبة هذا من جهة، وكرب حجم اإليرادات الضريبة الناجتة عن إجرا
، وقد جاء هذا  أخرىمقارنة مع أنواع الرقابة املعتمدة من قبل اإلدارة اجلبائية من جهة لغرض الضريبة 

البحث للمسامهة يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، من خالل عرضه جملموعة من املتطلبات 
 اليت نرى بأهنا ضرورية للتحسني من فاعليته.

 حتقيق األهداف التالية: إىلنسعى من خالل البحث   :دراسةهداف الأ-1-6

األكثر مالءمة إلعادة اسرتجاع أموال  القانونية الوسيلة الردعيةأمهية الرقابة اجلبائية باعتبارها  إبراز -
التهرب الضرييب، وذلك من ة يف احلد من انتشار ظاهر  هتاساعدماخلزينة العمومية املتملص منها، و 

 خالل التطرق إلطارها املفاهيمي والتنظيمي والقانوين؛

 ئية؛ ، باعتباره وسيلة من وسائل الرقابة اجلباالتدقيق احملاسيب لغرض الضريبةأمهية  إبراز -

 . الضريبة  لغرض  احملاسيب  التدقيق  فاعلية  حتسني  يف  املسامهة   على  وقدرهتا  اجلبائية  الرقابة  متطلبات   أهم  معرفة -
 :دواعي اختيار الموضوع -1-6

نظرا للدور األساسي الذي تلعبه الضريبة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وقع اختيارنا  
 وملربرات موضوعية وذاتية نوردها فيما يلي:هلذا املوضوع،  

 لعل أمهها: : مبررات ذاتية-1-6-1
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اية من البحث تنمية املعارف والقدرات، باإلضافة  الغ  باعتبار  والعملية  العلمية  املعرفة  مستوي  رفع  يف  رغبة -
 إىل رفع درجة التحكم يف أساليب وأدوات املنهجية العلمية والعملية؛

  احملاسبية  والبيانات  املعلومات  أن  باعتبار باملوضوع،  اإلملام علينا حتتم  واحملاسبة التدقيق جمال يف  راستناد -
 أ عملية التدقيق.لتبد اجلباية ملصاحل  بالنسبة مدخالت  تعترب

 لعل أمهها: : مبررات موضوعية-1-6-2

 كحل  الضريبة على واالعتماد ،احملروقات لتمويل خلزينة خارج قطاع  بدائل بإجياد  املتزايد الدولة اهتمام -
 ؛ اجلزائر تعيشها كانت  اليت املالية البحبوحة ظل يف مهمل دورها  كان  أن بعد

خلدمة الضريبة، لذا فهناك تكامل واضح بني   موجهة اجلزائري احملاسيب النظام خمرجات  كانت  لطاملا -
 ؛ذي قمنا بدراسته واجملال الضرييباجملال احملاسيب وهو التخصص ال

 وتنفيذ  رسم  يف  تساهم  بدورها  اليت  الضريبية  اإليرادات   هو  العامة  النفقات   لتغطية  مورد  أهم  أن  باعتبار -
ميس باستقرار املوازنة، اليت تعود بآثارها   أن  شأنه من الرقابة آليات  يف إخالل وأي التنموية،  سياساهتا

 ؛ة االقتصادية واالجتماعية للدولةجيابية على احلياإالغري 

  لغرض  احملاسيب التدقيق فعالية مستوى من ترفع أن  شأهنا من اليت العناصر على الضوء تسليط حماولة -
اجلبائية، واملتطلبات الالزم  رقابةال أعوان يف توفرها الواجب الشخصية املتطلبات  يف واملتمثلة الضريبة،

 توفريها من طرف اإلدارة اجلبائية والسلطة التشريعية. 
 دراسةمنهج وأدوات ال-1-7
 المنهج المتبع -1-7-1

حىت نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية واختبار صحة الفرضيات املساقة، ومجع البيانات املطلوبة         
وإخراج النتائج ووضع تفسريات هلا، اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من 

             اسيب لغرض الضريبةالتدقيق احملخالل التطرق ملختلف املفاهيم سواء تلك املتعلقة بالرقابة اجلبائية أو 
 الرقابة اجلبائية حول موضوع البحث   أعوانالقيام بدراسة كمية إحصائية تتناول عرض استبيان لوجهة نظر  و 
 .يتوافق مع طبيعة البحث ، وهو مااليت مت التوصل هلاهبدف التحليل والتفسري ألهم النتائج  
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 األدوات املستخدمة يف دراستنا للبحث يف: تتمثل : دراسةدوات الأ -1-7-2
 العقوبات،  قانون  املدين،  القانون  والتجاري،  الضرييب  وشبه  الضرييب  باجلانب  املتعلقة  والتشريعات   القوانني -

ألسالك اخلاصة  يفة العمومية، القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لللوظ  العام  األساسي  القانون
 ؛ باإلدارة اجلبائية

  ميثاق  احملاسبة،  يف املدقق العون كدليل  اجلبائية اإلدارة قبل من املعتمدة الدالئل مبختلف االستعانة -
 ؛ة العامة للضرائباملهنة الصادر عن املديري  أخالقيات دليل  للرقابة، اخلاضعني بالضريبة املكلفني

املتعلقة بتطور عدد امللفات املراقبة واملبالغ املرتتبة عنها يف إطار التدقيق اجلبائي يف احملاسبة    اإلحصائيات  -
 ؛ ة للمديرية اجلهوية للضرائب سطيفوالتحقيق املصوب يف احملاسبة على مستوى املديريات الوالئية التابع

عملية حتليل البيانات، ومن مث الوصول للنتائج وفهمها، وذلك   يف (SPSS)اإلحصاء  برنامج  استعمال -
التكرارات حيث مينح   من خالل املقارنة بني املتوسطات، العالقة بني املتغريات وهو ما يعرف باالرتباط، 

 الربنامج؛ لوظائف اليت يوفرها غريها من او  تكرارات اليت تتعلق بكل متغري،الربنامج إمجايل ال

اد أسلوب املقابالت واملالحظات اليت تتم مع أعوان الرقابة اجلبائية واملسؤولني باإلدارة اجلبائية  اعتم -
 ذوي العالقة بالبحث هبدف االستفادة من خرباهتم وعرض آرائهم حول جوانب موضوع الدراسة. 

، وفهم جوانبها املختلفة،  مبوضوع الدراسة واإلشكالية املطروحة   الحاطةاجل  أمن    :حدود الدراسة-1-8
 يلي:  مت االلتزام باحلدود الزمانية واملكانية كما

 الحدود الزمانية:-1-8-1
 . 2020/2021بالنسبة للحدود الزمانية فالدراسة معنية بالفرتة اليت متت هبا الدراسة التطبيقية       

 الحدود المكانية:-1-8-2
 جراء الدراسة على مستوى مديريات الضرائب التابعة للمديرية اجلهوية إبالنسبة للحدود املكانية فتم         

سطيف، وتتمثل هذه املديريات يف املديريات الوالئية للضرائب، ومراكز الضرائب املتواجدة بالواليات   
 ريج، جباية، البويرة(. )سطيف، املسيلة، برج بوعري  ديرية اجلهوية سطيفمالتابعة إقليميا لل 
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حد جوانبه،  أو أ هذا البحثتقاطعت مع  اليت هناك العديد من الدراسات  :الدراسات السابقة-1-9
 ومن أمهها:

حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم -دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغشونادي رشيد،  -
، هدف الباحث من خالل هذا البحث  2002/ 2001االقتصادية، فرع التخطيط، جامعة اجلزائر، 

للتحسيس مبخاطر الغش الضرييب على اخلزينة العمومية، ودفع اإلدارة اجلبائية إىل حتسني الظروف املادية  
واملعنوية ألعوان اإلدارة اجلبائية حىت يتمكنوا من رفع التحدي باإلضافة إىل العمل على تبين طرق حديثة  

 .ثبت حمدودية الطرق التقليدية يف الرقابة اجلبائية بعد ما

، مذكرة ماجستري يف علوم 2003-1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر الفترة نوي جناة،  -
، عاجلت الباحثة من خالل هذه الدراسة  2003/2004 التسيري، فرع مالية ونقود، جامعة اجلزائر،

واليت تعمل على احلد من كفاءهتا بغية حتسينها،  معوقات الرقابة اجلبائية    إبرازظاهرة التهرب الضرييب، مع  
 أن الرقابة اجلبائية هلا فعالية يف التحكم بظاهرة التهرب الضرييب يف اجلزائر. إىلومت التوصل 

، مذكرة ماجستري يف أثر مردودية المراجعة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبيوهلي بوعالم،  -
، تعرض الباحث من خالل موضوعه 2003/2004العلوم االقتصادية، فرع التحليل، جامعة اجلزائر،  

إىل ظاهرة التهرب اجلبائي، ملا له من أثر على اقتصاد الدولة ولعل من بني األساليب املستحدثة مع  
حيث تعترب    ة أو تقنية املراقبة والتحقيق،اإلصالحات اجلبائية أسلوب املراجعة اجلبائية للتصرحيات اجلبائي

وقد حاول الباحث    املراجعة اجلبائية فحص شامل لوضعية املكلف ومراقبة مدى احرتامه للقوانني اجلبائي،
إبراز اجلوانب التقنية ألساليب املراجعة اجلبائية باإلضافة إىل مدى فعاليتها من حيث آثار املردود العام  

 ات قام بتقدميها. من خالل أرقام وإحصائي

مذكرة ماجستري يف املنازعات الضريبية، كلية  التدقيق لألغراض الضريبية، ، حوسو حممد حممود ذيب -
، هدف الباحث من خالل الدراسة  2005الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني،  

جراها إىل حتقيق الرقابة الضريبية من خالل إجياد نظام رقايب ضرييب فعال، وذلك عن طريق دراسة أاليت  
ام الضرييب ومعايري التدقيق املختلفة، وقد توصل الباحث إىل أن إجياد  العالقة البنيوية بني معايري النظ
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نظام تدقيق ضرييب فعال ملكافحة الغش الضرييب، ال يكمن فقط يف الوسائل العقابية، أو قواعد املعايري 
ة،  منا أيضا يكمن يف حسن استخدام اإلدارة الضريبية ملواردها املتاحة، خاصة البشريإاملهنية املعتمدة، و 

 وتعاوهنا بشكل علمي ومدروس مع املؤسسات املهنية العاملة يف ميدان احملاسبة وتدقيق احلسابات.

حالة  -أسلوب تفعيل الرقابة الجبائية في الحد من التهرب والغش الضريبيينقتال عبد العزيز،  -
  ، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة، جامعة حيي 2008لى إ 2003الجزائر من 

جراها معاجلة إشكالية التهرب  أ، حاول الباحث من خالل الدراسة اليت  2009/ 2008فارس، املدية،  
والغش الضرييب، حيث تطرق لتحليل هذه الظاهرة مع طرق وأساليب معاجلتها، وعالقتها مع املتغريات 

التهرب والغش  اخلارجية، وقد توصل الباحث إىل أن الرقابة اجلبائية هي األسلوب املعتمد يف مكافحة
الضرييب، يف معظم الدول، لذا وجب معاجلة أهم السلبيات والصعوبات والنقائص اليت حتيط هبذه األداة  
سواء من احمليط الداخلي أو اخلارجي، وقد اعتمد الباحث يف قياس فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر على 

 ة للضرائب ومديريات كربيات املؤسسات.تطور عدد امللفات املدروسة على مستوى املديرية العام

دراسة حالة مبديرية   -مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، لياس قالب ذبيح  -
  م البواقي ،مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص حماسبة، جبامعة حممد خيضر، أالضرائب لوالية 

، حيث تناول الباحث مدى مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية استنادا  2011/ 2010
ن التدقيق يف حماسبة املكلفني من بني آليات الرقابة اجلبائية  أإىل واقع النظام اجلبائي اجلزائري حيث يري  

بة قانونية منتظمة هبدف  واليت تعترب وسيلة تستخدم يف تنقيح وتطهري امللفات اجلبائية اليت متسك حماس
كشف كل االغفاالت والتجاوزات املستعملة سواء بقصد أو بدون قصد من طرف املكلفني بالضريبة  
السرتجاع احلقوق املنتهكة من طرف املتهربني من الضريبة، ليشري يف األخري إىل جمموعة املتطلبات 

 الواجب توافرها يف العون املدقق وهو جزء من موضوع حبثنا. 
- Kherroubi Kamel, le contrôle fiscal comme un outil de lutte contre 

la fraude, mémoire de magister en sciences commerciales, université 
d’Oran Es-Senia, promotion 2011. 

 ملكافحة  فعالة كوسيلة  اجلبائية  الرقابة على االعتماد الدولة تستطيع هل: التالية االشكالية الباحث عاجل
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 على   منتشرة  ظاهرة  الضرييب  غشال  أن  إىل  الدراسة  هذه  خالل  من  الباحث  توصل  وقد  الضرييب؟،  الغش
  اجلبائية  الرقابة  فاعلية من الرفع على العمل وجب لذا  الوطين، لالقتصاد هتديدا وتشكل واسع،  نطاق

 العقوبات   لتسليط  باإلضافة  منها،  املتملص  العمومية  اخلزينة  أموال  اسرتجاع  يف  مهما  دورا  تلعب  بصفتها
  العمومية،  اخلزينة  وحقوق بالضريبة،  املكلف  حقوق ضمان  مع القانون  سلطة وفرض  املناسبة،  الردعية
 .ممكنة تكلفة وبأقل

ثر ذلك  أمدى التزام المدقق الضريبي بمتطلبات ممارسة مهنة التدقيق و قوت جاسم يوسف محادة،   -
الفحص واملطالبات الضريبية يف دولة   إدارةدراسة ميدانية يف  -فاعلية التدقيق الضريبيفي تحسين 

، هدفت الباحثة  2014يف احملاسبة، قسم احملاسبة، جامعة الشرق األوسط،    مذكرة ماجستري  الكويت ،
يف حتسني   من خالل هذه الدراسة معرفة مدى تأثري التزام املدقق الضرييب مبتطلبات ممارسة مهنة التدقيق

فاعلية التدقيق الضرييب من وجهة نظر مدقق احلسابات والعاملني يف مكاتب التدقيق من خالل دراسة  
ر ذو داللة إحصائية اللتزام املدقق الضرييب مبتطلبات ممارسة  أثوجود  إىلاستبيانيه خلصت يف األخري 

الكويتية  التشريعات الضريبية مام لتدقيق الضرييب، وأوصت بضرورة اهتمهنة التدقيق يف حتسني فاعلية ا
 . مبعايري التدقيق الدولية

دراسة حالة مبديرية  -مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي، ةمسري  وعكازب -
ختصص حماسبة،   LMDدكتوراه الطور الثالث    أطروحةالضرائب مصلحة األحباث واملراجعات بسكرة،  

مت التوصل من خالل الدراسة اليت أجرهتا الباحثة إىل  ، 2014/2015جبامعة حممد خيضر بسكرة، 
أن التدقيق اجلبائي له دور إجيايب يف حتقيق الفعالية اجلبائية من حيث برنامج التدقيق اجلبائي، وما يتوفر  

عمليات التدقيق اجلبائي وهذا ما يؤدى    عليه املدقق اجلبائي من مؤهالت علمية وعملية ودقة ومصداقية
 زيادة اإليرادات واحلد من التهرب الضرييب. إىل

- Mahtout Samir, Le système fiscal algérien : Analyse et évaluation 
des performances du dispositif du contrôle fiscal, Journal of 
Economico Intégration, Vol: 07-Issue: 04,Université Ahmed Draya 
d'Adrar, Algérie, 2019. 
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الل حتليل اول الباحث من خالل الدراسة اليت قام هبا، تقييم أداء نظام الرقابة اجلبائية يف اجلزائر، من خح
ن نظام أىل إ، وقد توصل الباحث  (VC,VASFE, VCP) كمي ألداء خمتلف اشكال الرقابة

، ونقص يف  الرقابة اجلبائية يعاين من العديد من أوجه القصور، السيما ما تعلق بالتخطيط لعملية التدقيق
،  والعوائد  عدد امللفات املدروسة  حيث   من  املذكور  النظام  يف   الكبري  لضعفل  باإلضافة  املادية،املوارد البشرية و 

 وإنشاء  ،الضرائب إدارة كتحسني  اجلبائية، الرقابة  كفاءة  ملة من التوصيات لتحسنيليختم يف األخري جب
 . واملادية  البشرية املوارد وتعزيز فعال معلومات  نظام

 التعقيب على الدراسات السابقة:
مما ال شك فيه أن هذه الدراسة سبقتها عدة حبوث ورسائل علمية ومؤلفات، قد تكون تناولت مثل         

  الدراسات ومن بني هذه الدراسات، و جزئية من جزئياهتا، واليت حتاكي يف الغالب بيئتها، أهذه الدراسة 
احلد رها الفعال يف مكافحة و إبراز دو من خالل ، واليت تطرقت للرقابة اجلبائية، أعاله ليها إاليت مت اإلشارة 

ة من أدوات اإلدارة اجلبائية يف حماربة الظاهرتني، باإلضافة لتلك ادأالغش الضرييب، باعتبارها من التهرب و 
ودوره يف احلد من الغش  التدقيق الضرييب،الدراسات اليت تطرقت للتدقيق احملاسيب لغرض الضريبة أو 
وما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة والتهرب الضرييب، باعتباره وسيلة من وسائل الرقابة اجلبائية، 

اليت  ، و أهم املتطلبات اليت تساهم يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة  ىهو تسليط الضوء عل 
  نظام  وتوفر الوظيفية، املتطلبات  ، الضريبية التشريعات  ؤهل،امل الضرائب مفتش) متثل متغريات الدراسة

  ، اسيب لغرض الضريبةعلى حتسني فاعلية التدقيق احملهذه املتطلبات  ودراسة تأثري تطبيق، (للمعلومات 
 عوان الرقابة اجلبائية. أ عداد استبانة مت توزيعها علىإلتحقيق هذا الغرض مت و 
ال شك يف أن أي عمل حبثي البد أن يالزم صاحبه عدد من الصعوبات،  :صعوبات البحث-1-10

 البحث ما يلي: إجناز أثناء ونذكر من بني الصعوبات اليت واجهتنا 
 والتشريعات  القوانني خمتلف  يف مستمر بشكل حتدث  اليت  الضريبية بالتعديالت  املتعلقة الصعوبات  -

 ؛لقة باجلانب الضرييباملتع

 الدراسة؛ عينة  هبا تتواجد واليت االستبيان، بتوزيع املعنية اليات الو  إىل التنقل صعوبة -

 اجلزء التطبيقي؛ فرتة يف اجلزائر، خاصة خالل ( 19-تفشي جائحة فريوس كورونا )كوفيد -



 ...........................................................................................العامة  المقدمة
 

 ل

 .الرمسية اجلاهات  من املعلومات  على احلصول يف املتمثلة الصعوبات  بعض -
لإلملام مبختلف جوانب املوضوع، وبغرض اإلجابة على اإلشكالية حمل  العام للدراسة: اإلطار-1-11

 إىل أربع فصول كالتايل:الدراسة، مت تقسيم الدراسة 
له للرقابة  خال من تطرقنا والذي  اجلبائية، للرقابة والقانوين املفاهيمي اإلطار األول الفصل يتناول -

القانوين    وإطارهااملنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلبائية،    وأشكاهلااجلبائية مفهومها، وأهدافها،  
الغش الضرييب،    دثة يف إطار العصرنة ملكافحةوالتنظيمي، وكذا اإلشارة هلياكل اإلدارة اجلبائية املستح 

كما مت التطرق أيضا لاللتزامات والضمانات املمنوحة للمكلفني بالضريبة، ويف األخري مت التطرق 
 بات اليت تواجه الرقابة اجلبائية وعرض بعض االقرتاحات لتفعيل دورها.ألهم الصعو 

خمتلف    عرض  مت  حيث  ،جبائية   ألغراض  احملاسيب  التدقيق  تنفيذ  وإجراءات   مراحل  الثاين  الفصل  يتناول -
املراحل اليت متر هبا عملية التدقيق الضرييب على مستوى املديريات املعنية بالتحقيق يف احملاسبة، ومت 

، باعتباره وسيلة من وسائل  اجلبائية  الرقابة فعالية دعم على احملاسيب التدقيق أثر دراسةضا لأيالتطرق 
 الرقابة اجلبائية. 

املتطلبات  توفر يف واملتمثلة اجلبائية الرقابة متطلبات  ألهم خالله من التطرق فتم الثالث الفصل أما -
 املتطلبات  وتوفر املساعدة،  الضريبية التشريعات  وتوفر ، التأهيلية اخلاصة بأعوان الرقابة اجلبائية

 . والبيانات احملاسبية ملعلومات ا ظاماملتطلبات املرتبطة بن وتوفر الوظيفية،

الفصل الرابع فعبارة عن دراسة ميدانية وحتليلية ألثر تطبيق متطلبات الرقابة اجلبائية على حتسني  أما -
فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، وذلك من خالل مجع آراء أعوان الرقابة اجلبائية )استبيان(  

 سطيف.للضرائب ناحية التابعة للمديرية اجلهوية مديريات الضرائب على مستوى 



 الجبائية  للرقابة  والقانوني  المفاهيمي  اإلطار  ...............................................  األول  الفصل
 

- 1 - 

 :األولالفصل 
اإلطار المفاهيمي والقانوني 

 للرقابة الجبائية
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 : تمهيد
يعد النظام الضرييب اجلزائري ذو طابع تصرحيي، حيث منح املشرع اجلزائري املكلف بالضريبة  
احلرية النسبية يف التصريح مبداخيله، وذلك بتقدمي التصرحيات الضريبية املكتتبة خبصوص تأسيس الوعاء  

حسن النية واحلرية النسبية   الضرييب وفق طبيعة نشاطه ومداخيله احلقيقية ومن تلقاء نفسه، ويف مقابل
املمنوحة تقوم اإلدارة اجلبائية مبراقبة تلك التصرحيات للتأكد من مصداقيتها ومدى مطابقتها للواقع، كما  

من قانون اإلجراءات اجلبائية: "تراقب اإلدارة اجلبائية التصرحيات واألعمال املستعملة  18 جاء يف املادة
إتاوة، كما ميكنها أن متارس حق الرقابة على املؤسسات واهليئات   لتحديد كل ضريبة أو حق أو رسم أو

 .1اليت ليست هلا صفة التاجر واليت تدفع أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها" 
التهرب الضرييب،  ةها تساعد يف احلد من انتشار ظاهر ، باعتبار مهما   تشكل الرقابة اجلبائية حمورا  

ينة العامة، لذا وجب تفعيل دور الرقابة اجلبائية لتحقيق األهداف املرجوة،  وبالتايل حتافظ على أموال اخلز 
والقانوين للرقابة اجلبائية، وأهم   املفاهيميألمهية الرقابة اجلبائية مت ختصيص هذا الفصل لإلطار  ونظرا  

احث  الصعوبات اليت تواجهها يف بالدنا مع اقرتاح حلول لتفعيل دورها، وذلك من خالل التطرق للمب
 التالية: 

 أشكاهلا  مظاهرها، أهدافها، مفهومها،  اجلبائية، الرقابةاملبحث األول: 
 اجلبائية املبحث الثاين: اإلطار القانوين والتنظيمي للرقابة

 املبحث الثالث: التزامات وضمانات املكلفني بالضريبة 
 املبحث الرابع: الصعوبات اليت تواجه الرقابة اجلبائية ومقرتحات تفعيلها

 
 
 
 
 

 
 . 8  ، ص2020من قانون اإلجراءات اجلبائية، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، طبعة    1-18املادة  - 1
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 أشكالها  مظاهرها، مفهومها، أهدافها، ،الرقابة الجبائيةالمبحث األول: 
تسعى اإلدارة اجلبائية لتحسني عالقتها باملكلف، حيث تعد احلرية اليت منحها املشرع للمكلف 
للتصريح مبداخيله، من بني هذه اآلليات، وهذا ما يكرس مبدأ ثقة املشرع يف املكلف، إال أن هذه الثقة 

  ست مطلقة، حيث منح املشرع باملقابل اإلدارة اجلبائية احلق يف الرقابة، فما هي إذن الرقابة اجلبائية؟ لي
 وما هي أهدافها وأشكاهلا؟ 

 مفهوم الرقابة الجبائية وأهدافها  المطلب األول:

قبل أن نتطرق ملفهوم الرقابة اجلبائية جيب التطرق إىل مفهوم كل من اجلباية والرقابة للخروج 
 مبفهوم شامل نسقطه عليها فيما بعد، لنختم يف األخري باألهداف املرجوة من الرقابة اجلبائية. 

 الفرع األول: مفهوم الجباية
، واليت تعين سالل "Fiscus" يعود للكلمة اليونانية "Fiscalité" إن مصطلح اجلباية       

يف الغالب عينية، وقد تطور   اليت كانت تستعمل عندهم جلمع الضرائب لكوهنا كانت 1الصفصاف،
ة والظروف االقتصادية واالجتماعية، حيث كانت يف بادئ  يمفهوم اجلباية مع تطور وتغري النظم السياس

وهنا، أما اليوم فقد أخذت أبعاد أوسع من تعبة  ؤ األمر وسيلة لتعبئة اخلزينة هبدف محاية الدولة وتسيري ش
 ريف اليت تطرقت للجباية.ا.، ومنه ميكن ذكر بعض التعاألموال كاألبعاد االجتماعية والبيئية ..

اجلباية هي جمموعة االقتطاعات اإلجبارية املفروضة من طرف الدولة، اليت تضم   :التعريف األول 
 2الضرائب، الرسوم، األدوات واملسامهات االجتماعية. 

ني الدولة واملكلف فيما خيص جمموعة القواعد القانونية واإلدارية اليت حتكم العالقة ب :التعريف الثاني
 3خمتلف الضرائب والرسوم اليت جتىب لصاحل اخلزينة العمومية واجلماعات احمللية.

املسخرة لفرض، ربط، تقدير، وحتصيل الضرائب على القواعد والقوانني جمموعة  :التعريف الثالث
ق لكلمة جباية داللة  اختالف أنواعها، وتقتضي ضرورة التحليل االقتصادي عادة استخدام لفظ مراف

 
 .1  ، ص2008/0920، اجلزائر،  1بدري مجال، عملية الرقابة اجلبائية على الغش والتهرب الضرييب، مذكرة ماجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر  -1
 . 183، ص  5200، اقتصاديات املالية العامة، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  حممد عباسحمرزي    -2
لية العلوم  ، ك 9حنان، اجلباية والنمو االقتصادي يف اجلزائر: دراسة قياسية، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد  عاتقمصطفى، بن  قدمبلم-3

 . 2، ص  2013  اجلزائر،  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة،
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مصدر حصيلتها أو إيراداهتا )جباية الضرائب،   أوعلى تنظيم هذه الضريبة )جباية عادية وغري عادية(، 
 ) .1جباية أشباه الضرائب

من خالل التعريفات السابقة ميكن القول أن اجلباية هي تركيبة أو مزيج من الوسائل املادية  
ونية، بغرض تقدير وحتصيل الضرائب وأشباه الضرائب، ومع التطور والبشرية اليت حتكمها القواعد القان

احلاصل يف اجملال االقتصادي أصبح للجباية استخدامات عديدة ال تقتصر فقد على توزيع األعباء ومجع  
األموال كاجلباية احمللية اليت باتت تأخذ حيز واسع يف السنوات األخرية، واجلباية البيئية اليت أصبحت 

 رادع حلماية البيئة من اآلثار السلبية. تستخدم ك
 الفرع الثاني: مفهوم الرقابة

 نذكر منها: و الختالف آرائهم ووجهة نظرهم،  للرقابة تبعا   الباحثنيتعددت تعريفات 
" أن الرقابة هي:" التحقق مما إذا كان كل شيء يسري وفقا للخطط Henry fayolيعترب هنري فايول "

ددة واملبادئ املقررة، وهي هتدف لكشف نقاط الضعف واألخطاء من أجل املوضوعة والتعليمات احمل
 2تصحيحها ومنع تكرارها، وتشمل عملية الرقابة هذه كل شيء: األشخاص، التصرفات، األشياء". 

"  William Thomas & Emerson Henke كما يري كل من وليم توماس وامرسون هنكي"
ألداء من أجل التأكد من أن األهداف قد حتققت وأن اخلطط قد  أن الرقابة "هي الوسيلة اجملدية لقياس ا

وضعت موضع التنفيذ بالطرق الصحيحة، كما أهنا تستطيع أن تسبق األحداث فتعمل على التنبيه من  
 3ملقاييس مقررة".  االحنرافات قبل وقوعها ليتم التنفيذ وفقا  

 يذ يتم كما هو مقرر يف اخلطة ويفكما يعرفها عبد السالم بدوي على أهنا" التحقق من أن التنف
 ة، بقصد اكتشاف نقاط الضعف واألخطاء وعالجها وتفادي تكرارها ضوء التعليمات والقواعد املوضوع

 4على أن تتناول كافة أوجه النشاط يف املشروع والقائمني على إدارته".  

 
- خاصة مباشرة مقدمة  اشباه الضرائب متثل اقتطاعات ذات مقابل حيث حتصل لقاء تقدمي خدمة عامة تعود مبنفعة خاصة لصاحل الفرد، وذلك لقاء احلصول على منفعة

 وي الذي يعمل على جبايتها، ومثال ذلك ما يدفعه أصحاب العمل كاشرتاكات التأمينات االجتماعية للعمال.....إحل. ملعنمن طرف ادارات هذا الشخص ا
 .23، ص  2012،  األردن ، تطبيقات تقنيات الضرائب بالنظام اجلبائي، الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع،  عبد اهللرتسي محيد  احل -1
 . 17، ص  1997املعايري التقييم التصحيح، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،-ئ الرقابة اإلدارية  مبادالصباح عبد الرمحان،  -2
 . 14، ص  1989،  األردن وليام توماس، امرسون هنكي، املراجعة بني النظرية والتطبيق، ترمجة الدكتور امحد حامد حجاج، كمال الدين سعيد، دار املريخ، عمان،  -3
 . 87ابة على املؤسسة العامة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر، بدون تاريخ نشر، ص  الرق،  عبد السالمبدوي  -4
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هي من وظائف التسيري   رغم تعدد التعريفات السابقة للرقابة، إال أن اجلميع يتفق على أن الرقابة
على غرار التخطيط والتنظيم والتوجيه، فاهلدف الفعلي من الرقابة هو مساعدة اإلدارة، أو صاحب  
  املؤسسة من التأكد من أن األداء الفعلي يتم وفق اخلطة املوضوعة، فالرقابة يف شىت اجملاالت تعترب عنصرا  

على أجنع الطرق فقد تكون هناك احنرافات، لذا  دومهما مت االعتما ،، فمهما كانت خطة األعمالمهما  
 تأيت الرقابة يف آخر ترتيب وظائف التسيري بعد التخطيط والتنظيم والتوجيه. 

 الفرع الثالث: مفهوم الرقابة الجبائية
 على أهنا: الرقابة اجلبائية، ملفهوم اجلباية ومفهوم الرقابة، ميكن تعريف التعريفات السابقة  من خالل       

جمموعة العمليات اليت تقوم هبا اإلدارة اجلبائية قصد التحقق من مصداقية التصرحيات املكتتبة من طرف  "
دليسية اليت ترمي إىل التملص والتهرب من دفع الضريبة تاملكلفني، بغرض اكتشاف العمليات ال

     1."وتقوميها
خيص حملتوى السجالت احملاسبية مبا  ش ت"محد محاين الرقابة اجلبائية على أهنا: أ  الدكتور يعرف       

يتالءم مع مقتضيات القانون اجلبائي، والتحقق من حمتواها مع ما هو موجود من إثباتات وما هو مقدم 
كما يعرفها آخرون بأهنا:" الفحص الشامل للوضعية اجلبائية للمؤسسة بغرض مراقبة   2من تصرحيات"،

يز األمن اجلبائي من منظور السياسة املتبعة يف التسيري من ز احرتام القوانني اجلبائية من جهة، وبغرض تع
جهة أخرى، وذلك بالتحكم يف اإلمكانات اليت يوفرها التشريع اجلبائي دون املساس مبصاحل اخلزينة  

 3العمومية".
"على أهنا:" ختص كل أنواع الضرائب وكل املكلفني، وتسمح M.cozianكما عرفها كوزيون "

وية للمكلفني، وكذا بكشف عمليات الغش املمارسة من بعضهم، وتعترب ذات فبتصحيح األخطاء الع
أمهية بالغة السيما بالنسبة للمؤسسات اخلاضعة القتطاعات ضريبية متنوعة وذات أمهية من حيث قيمة  

 4هذه الضرائب".
 

 . 48، ص  2011، الرقابة اجلبائية بني النظرية والتطبيق، الطبعة االوىل، دار املفيد للنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر،  كردودي سهام -1
2-Ahmed Hamani, L'audit Comptable et Finance, Berti Editions,  Algérie,  2001,  P172. 

وعلوم التسيري،   والتجارية ، كلية العلوم االقتصاديةيف العلوم االقتصادية  ، مردودية املراجعة اجلبائية يف مكافحة التهرب اجلبائي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري وهلي بوعالم-3
 . 16، ص  2005  ،، اجلزائر جامعة اجلزائر 

العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   كلية،  يف علوم التسيري  تفعيل الرقابة اجلبائية يف احلد من التهرب والغش الضريبيني، مذكرة ماجستري  سلوبأز، قتال عبد العزي-4
 . 38، ص  2009/ 2008،، اجلزائر املدية   ،حيىي فارس  جامعة
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 : ، وتتمثل فيما يليالرقابة اجلبائية  خصائص نستنتجأن  انطالقا مما سبق ميكن
 ئل اإلدارة اجلبائية للتأكد من صحة وسالمة تصرحيات املكلف؛ اوسيلة من وس ✓

 الغرض منها مراقبة احرتام القوانني اجلبائية من طرف املكلف ومدى االلتزام هبا؛  ✓

 محاية  ألموال اخلزينة العمومية )حماربة الغش والتهرب الضرييب(؛ ✓

 تتم من قبل مدقق أو فريق يتصف بالكفاءة واملوضوعية؛  ✓

 أفضل الوسائل واإلمكانيات املتاحة، للوصول إىل أفضل النتائج.   ماستخدابتتم  ✓

 الفرع الرابع: أهداف الرقابة الجبائية
إن الغاية من الرقابة اجلبائية ال تنحصر فقط يف متويل خزينة الدولة بالقيمة احلقيقة من اإليرادات 

 فيما يلي:  ابل هلا عدة أهداف تسعى لتحقيقها نوجزه( هدف مايل) الواجب حتصيلها
: كما جاء يف قانون اإلجراءات اجلبائية متتلك اإلدارة اجلبائية مبقتضى القانون سلطة الهدف القانوني-1

وذلك  1اليت تتمثل على وجه اخلصوص يف حق إجراء التحقيق، اجلبائية،  الرقابة عملية مطلقة يف إجراء
لقيام مبختلف العمليات املالية، وتركز الرقابة  اللتأكد من احرتام املكلف للقوانني اجلبائية املختلفة عند 

اجلبائية على مبدأ املسؤولية واحملاسبة إزاء أي عمل غري مشروع يسلكه املكلف، بينما تعرتف باملقابل  
 للمكلف بالضمانات املنصوص عليها قانونا. 

اخلدمات واملعلومات  ل، من خالبائية لإلدارة اجل هاما   تؤدي الرقابة اجلبائية دورا   :الهدف اإلداري -2
 املوجودة يف والثغرات  مشاكل ناجتة عن النقائص األعوانخالل عملية الرقابة قد تواجه ف 2اليت تقدمها،

، كما أنه من خالل  هبا والقيام باإلصالحات املناسبةوبالتايل اإلملام بأسبا  التشريع أو اإلجراءات املتبعة،
ية بإعداد النسب واإلحصاءات ليس فقط املتعلقة بالتهرب ئخمرجات عملية الرقابة تقوم اإلدارة اجلبا

 والغش واألموال املسرتجعة، بل كذلك بالنزاهة الضريبية ومدى التزام املكلف بالقوانني واإلجراءات. 
إن النظام اجلبائي اجلزائري نظام تصرحيي، ولإلدارة اجلبائية احلق يف مراقبة : الهدف االجتماعي -3

نه  إر عرب عملية الرقابة، وبالتايل فف يدرك أثناء عملية التصريح أن ما يصرح به سيمل التصرحيات، واملك

 
 . 10ص  مرجع سابق،  ،2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    3-20املادة  -1
 . 56حمرزي حممد عباس، مرجع سابق، ص  -2
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وحتمله لواجباته جتاه اجملتمع،   هسيتجنب أي حتريف )هترب، غش.. (، مما يساهم يف تقومي سلوك
  1ري. ئمن مبادئ الدستور اجلزا مبدأباإلضافة إىل أن الرقابة تكرس مبدأ العدالة واملساواة الذي يعترب 

تساهم الرقابة اجلبائية يف اسرتجاع اإليرادات احلقيقة املستحقة : االقتصاديالمالي و الهدف  -4
، واليت تساهم يف ضمان احلصول على أكرب إيراد موال العامة()احملافظة على األ املتهرب من دفعها 

نشاط االقتصادي وبالتايل  لمن أجل متويل اإلنفاق العام الذي خيصص جزء منه لتنمية ا 2للخزينة العامة،
 خلق مورد ضرييب )عالقة مركبة بني االقتصاد واجلباية(، وحتقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمع.      

 المطلب الثاني: مظاهر الرقابة الجبائية 
تعترب الرقابة اجلبائية الوسيلة الردعية األكثر مالءمة إلعادة اسرتجاع أموال اخلزينة العمومية، حيث  

ملشرع اإلدارة اجلبائية سلطات واسعة ألداء دورها على أكمل وجه، وميكن إبراز مظاهر الرقابة امنح 
 اجلبائية من خالل ثالثة نقاط أساسية. 

 الفرع األول: المظهر القانوني للرقابة الجبائية 
ائية  بالرقابة اجلبائية هي قبل كل شيء مفهوم قانوين، حبيث تعترب السلطة املعرتف هبا لإلدارة اجل

لتصحيح النقائص، السهو، االغفاالت، األخطاء املرتكبة أثناء فرض الضريبة، فالدولة خيول هلا دستوريا  
إلزامية الرقابة ملواجهة التهرب الضرييب مع مراعاة احلقوق الفردية لألشخاص اليت حيميها الدستور ذاته،  

الضروري أن تكون الرقابة إلزامية للتأكد   نومبا أن النظام الضرييب اجلزائري يقوم على أساس التصريح، فم
   3من صحة التصرحيات مع منح املكلف ضمانات تكفل له حقوقه مقابل وفائه بالتزاماته الضريبية. 

 الفرع الثاني: المظهر االجتماعي للرقابة الجبائية 
جل  أة باهتمام واسع، وذلك من يالرقابة اجلبائية هي نتاج جمتمع، فقد حظيت الرقابة اجلبائ

فاملكلف يرى بأنه يدفع  ،اسرتجاع املوارد املالية، نتيجة الستفحال ظاهرة التهرب الضرييب يف اجملتمع
 

حيث نص على أن:"...كل املكلفني بالضريبة متساوون أمام الضريبة )حتقيق العدالة  ، منه 82هذا اهلدف، من خالل املادة  2020كرس الدستور اجلزائري لسنة -1
د مساسا مبصاحل اجملموعة الوطنية، يعاقب القانون على التهرب والغش الضرييب  ، يع االجتماعية(..، كل فعل يهدف للتحايل على مبدأ املساواة بني املكلفني بالضريبة

 )تقومي سلوك املكلف وحتمله لواجباته(. 

،  ، اجلزائر ئر جلزاعلوم التسيري، جامعة االتجارية و و   االقتصادية  ، كلية العلومماجستري يف علوم التسيري ، مذكرة  2003-9919نوي جناة، فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر-2
 . 36، ص  2004

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، دراسة حتليلية لقواعد تأسيس وحتصيل الضرائب باجلزائر، لعالوي حممد -3
 . 88،  87، ص ص  2014/2015،، اجلزائر حممد خيضر بسكرة 
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وهنا يظهر  1،الضريبة دون أن يعود عليه نفع، لذا يسعى إما للتملص من دفع الضريبة أو التخفيض منها
 نونية للتهرب من دفع الضريبة.ادور الرقابة يف تسليط الضوء على املكلفني الذين ينتهجون طرقا  غري ق

 الفرع الثالث: البعد اإلنساني للرقابة الجبائية 
)احلقوق   ففي مقابل السلطة املمنوحة لإلدارة اجلبائية 2تكتسي الرقابة اجلبائية بعدا  إنسانيا ، 

  اجلبائية( منح املشرع جمموعة من الضمانات واحلقوق للمكلف، وذلك بغرض  الرقابة  املمنوحة ألعوان 
اجلبائية واملكلفني، فاملكلف خبضوعه للرقابة حيس الرقابة خلق جو من التفاهم والرتاضي بني أعوان 

بالضعف واإلرباك اجتاه اإلدارة رغم كونه ملتزم بكل تصرحياته اجلبائية، وهذا يقودنا إىل موضوع عالقة  
 املكلف باإلدارة اجلبائية والذي سنتطرق إليه فيما بعد.

 أشكال الرقابة الجبائية المطلب الثالث: 
خمتلفة، وذلك حسب الغاية منها، فيمكن أن تباشر بصفة عامة   تأخذ الرقابة اجلبائية أشكاال  

وتعترب فحص متهيدي )تتناول امللف اجلبائي للمكلف، والوقوف على الوضعية اجلبائية للمكلف(، وقد  
تكون رقابة خمتلطة )ضرائب، جتارة،   نمعمقة والغرض منها استدراك التهرب الضرييب، كما ميكن أ تكون

من خالل هذا املطلب سنتطرق ألشكال الرقابة اجلبائية  و مجارك( أو رقابة فئوية )املعامالت العقارية(، 
 وكيف تتم عملية الرقابة واهلدف منها، وذلك حسب كل نوع. 

 الفرع األول: الرقابة العامة )الشاملة(
ي للتصرحيات املقدمة دون أن يكون هناك تنقل إىل دالرقابة العامة هي عبارة عن فحص متهي

ني من  مقر املكلف، أي على مستوى مفتشيات الضرائب أو مراكز الضرائب وميكن التمييز بني نوع
 :الرقابة حسب الشكل املوايل

 
 
 

 
والتجارية  والية باتنة، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم القتصادية ب دراسة حالة–جلبائية كأداة حملاربة التهرب والغش الضرييب بة ا الرقا بوخلوخ عيسى،-1

 .54 ص  ،2003/2004عة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر،  ، جاموعلوم التسيري 

 .88مرجع سابق، ص    ،لعالوي حممد  -2
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 أشكال الرقابة العامة (1الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 

تم  ، https://www.mfdgi.gov.dz/index ،بمعلومات من موقع المديرية العامة للضرائ: المصدر
 . 18:02، على الساعة  2020/ 12/ 27االطالع بتاريخ 

يف  مراكز الضرائب واملراكز اجلواريةتتم الرقابة الشكلية على مستوى : (C.F)  الرقابة الشكلية :أوالا 
ارسة النشاط اخلاضع للضريبة، واهلدف منها تصحيح األخطاء املادية  ممدائرة االختصاص والتابعة ملكان 

املالحظة عادة يف التصرحيات، والتحقق من املعلومات املتعلقة باملكلف والنشاط الذي ميارسه، وذلك  
 وفق ما يلي:

 1جيب أن حيتوي امللف اجلبائي للمكلف على الوثائق التالية:  :المعلومات المتعلقة بالمكلف-1
 نسخة من شهادة التصريح بالوجود. -خة من السجل التجاري.              نس  -
 نسخة من شهادة اإلقامة.  -نسخة من بطاقة إثبات اهلوية.             -
  مراسالت املكلف بالضريبة. -نسخة من البطاقة اإلحصائية.             -

 ة: جيب توفر الوثائق التالي: المعلومات المتعلقة بالنشاط-2
 ملخصات أرقام األعمال لكل سنة -   . بطاقة التعريف اجلبائي  -
         ( وتكون TVA ,TAP ,IRG,IBSالتصرحيات الشهرية والثالثية اخلاصة مبجموع الضرائب )-

 جدول الرسم على القيمة املضافة املستحقة. -تومة من طرف املكلف.         ممضية وخم

 
-ثة يف إطار  فتشيات يف طريقها للزوال ليحل حملها كل من مراكز الضرائب واملراكز اجلوارية للضرائب وهي هياكل من هياكل الرقابة اجلبائية املستحده املنشري إىل إن هذ

 عصرنة هياكل املديرية العامة للضرائب. 
التجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي  ، كلية العلوم االقتصادية و وم التسيري  عليف حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري -، دراسة حتليلية لظاهرة الغش اجلبائي عاشور  وسفيي-1

 .90، ص  2008/2009،  ، اجلزائرفارس، املدية

 )الشاملة(  عامةالرقابة الجبائية ال
 على مستوى مفتشيات ومراكز الضرائب

 الرقابة الشكلية
Le contrôle formel 

 

 الرقابة على الوثائق 
Le contrôle sur pièces 

 

https://www.mfdgi.gov.dz/index
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لنشاط، ونشري إىل أنه يف حالة تقادم الوثائق أي أن تفوق  باباإلضافة إىل وثائق أخرى تتعلق  -
 مدهتا أربع سنوات حتول لألرشيف لتصنيفها. 

 مراقبة األخطاء المادية:-3
 التأكد من إيداع التصرحيات الشهرية والثالثية يف آجاهلا احملددة؛  -
 التأكد أن العمليات احلسابية مدونة يف التصرحيات بشكل سليم؛ -
 (. G50يف التصرحيات ) ة أخطاء حسابية خاصة تلك اليت تأيت من ترحيل اجملاميع واألرصدد عدم وجو  -

واملطلوب من املفتش مراقبة التصرحيات املقدمة من طرف املكلف، ويف حالة نقص املعلومات       
  ءه عايستمع للمكلف إذا تبني أن استداملقدمة، يطلب التوضيحات والتربيرات كتابيا، كما بإمكانه أن 

 1هلذا الغرض ضروري. 
وعليه ميكن القول أن الرقابة الشكلية مرحلة متهيدية للرقابة على الوثائق، وذلك يف حالة ظهور         

معطيات تثري الشك يف مصداقية التصرحيات، ويف الواقع أن هذا النوع من الرقابة أحيانا ينجز وأحيانا  
 2ة: كثرية ال ينجز وهذا يعود إىل األسباب التالي

 ذا النوع من الرقابة؛ هلعدم وجود متابعة دقيقة من املصاحل املركزية  -
التظاهر بعدم وجود الوسائل البشرية إلجراء هذا النوع من الرقابة )يف ظل عدد امللفات الكبري( بالرغم  -

 من أن هذا ال يتطلب مستوى عال من الكفاءة.

ة على الوثائق يف فحص ومراقبة التصرحيات اجلبائية  قابتتمثل الر : (C.S.P) : الرقابة على الوثائق ثانياا 
امللف اجلبائي للمكلف من وثائق، واملعلومات  وبشكل شامل ودقيق من خالل مقارنة ما حيتويه 

املتحصل عليها من مكتب البحث عن املادة اخلاضعة للضريبة أو مكتب البطاقيات ومقارنة املعلومات 
صلحة الرئيسية للمراقبة والبحث )مركز الضرائب(، واليت بدورها حتصل امل )املديرية الوالئية للضرائب(، أو

واليت تتعامل مباشرة مع املكلف كاإلدارات، واهليئات،   ،على هذه املعلومات من مصادرها املختلفة
 واملؤسسات العامة أو اخلاصة، البنوك، اجلمارك... . 

 
 . 8ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون اإلجراءات اجلبائية،    19املادة  -1
علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ، كلية اليف العلوم االقتصاديةة دكتوراه رسال، -حالة اجلزائر –وهلي بوعالم، النظام الضرييب الفعال يف ظل الدور اجلديد للدولة -2

 . 126، ص  2011/2012،  ، اجلزائرفرحات عباس، سطيف   جامعة
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قانون   من 19خالل نص املادة من وقد أكد املشرع اجلزائري على هذا النوع من الرقابة 
قرت بضرورة مراقبة التصرحيات من قبل أعوان الرقابة اجلبائية وطلب أاإلجراءات اجلبائية، حيث 

التوضيحات والتربيرات كتابيا، وطلب الوثائق احملاسبية املتعلقة بالبيانات والعمليات واملعطيات موضوع  
م استدعاء املكلف وطلب تقدمي توضيحات شفوية  ق هل، ويف حاالت خاصة حياألعوانالرقابة من قبل 

)إذا تبني أن استدعائهم ضروري(، ويف حالة رفض املكلف اإلجابة على الطلب الشفوي، أو تقدمي هلذا  
يعيد  ن ط املطلوب توضيحها، يتعني عليه أالطلب عبارة عن رفض اإلجابة على كل أو جزء من النقا

إجراءات الرقابة اجلبائية، وعلى املكلف تقدمي تربيراته   سريطلبه كتابيا، وذلك يف إطار خطوات 
 1.، ابتداء  من تاريخ استالم الطلب( يوما30)  ثالثني تتجاوز ميكن أن  ومالحظاته يف مدة ال

راء عملية الرقابة، حيث تتم هذه  جع الرقابة الشكلية من حيث مكان إتتفق الرقابة على الوثائق م
 2، ويهدف هذا النوع من الرقابة لـ: اخلاص باملكلف امللف اجلبائي يتبع هلا ليتاملديرية االعملية يف مقر 

 اكتشاف األخطاء يف احلسابات واملعدالت واهلوامش املختلفة للربح؛ .1

 معرفة الوضعية املالية للمكلف كل سنة؛  .2

ز مركأو  مراقبة مصداقية التصرحيات باملقارنة مع ما هو متوفر من معلومات لدى مفتشية الضرائب .3
 ؛الضرائب

 إعداد قاعدة للمكلفني املقرتحني للرقابة املعمقة. .4

 والشكل املوايل يبني طريقة سري عملية الرقابة اجلبائية على الوثائق:
 
 
 
 
 
 

 
 . 8، مرجع سابق، ص  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    19املادة    -1
واالقتصادية   ، مداخلة مقدمة مبناسبة امللتقى الدويل حول االزمة املالية-حالة اجلزائر –لحد من آثار االزمة ية لوهلي بوعالم، حنو إطار مقرتح لتفعيل آليات الرقابة اجلبائ -2

 . 2009اكتوبر  21-20وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي    والتجارية  الدولية واحلوكمة العاملية، كلية العلوم االقتصادية
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 ( مخطط الرقابة على الوثائق2الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: Guide du contrôle sur pièces, direction générale des Impôts,Alger,2004, 

P7. 
لكثافة امللفات اجلبائية، وقصر مدة التحقيق قد ال يتم فحص كل الوثائق واملستندات، مما   نظرا         

يؤثر على اكتشاف التجاوزات واالغفاالت اخلطرية والتهرب اجلبائي، دون إغفال األخطاء املعقدة 
أثناء الرقابة، وهنا خنرج عن نطاق مفتشية  ققاحملوصعوبات حتديد الضرر اجلبائي الذي يواجه العون 

 الضرائب ليحول امللف إىل هيئة خمتصة أعلى وإىل نوع آخر من الرقابة. 
 الفرع الثاني: الرقابة الجبائية المعمقة

فعلى مستوى املفتشية يصعب على  للرقابة على الوثائق، املعمقة استكماال   اجلبائية  تعترب الرقابة
يق بشكل معمق يف التصرحيات املقدمة، وذلك لضخامة عدد امللفات اجلبائية ونقص  دقلتا ققالعون احمل

عدد األعوان املدققني الذين يتميزون بالكفاءة، باإلضافة إىل نقص الوسائل املادية، واهلدف األساسي  
،  واننيمن الرقابة على الوثائق هو تصحيح األخطاء املكتشفة، واكتشاف املكلفني غري امللتزمني بالق

 للرقابة املعمقة.  والذين سيشكلون فيما بعد موضوعا  
إن الرقابة املعمقة تأيت عندما تكون التصرحيات املقدمة حتتوي على أخطاء، وعدم انسجام ينم عن 
إرادة مسبقة يف الغش، غري أن ما مييز الرقابة املعمقة عن الرقابة على الوثائق يكمن يف حجم اإلمكانيات 

 الرقابة على الوثائق 

 عدم وجود نقائص وجود نقائص

 إغفاالت خطيرةتجاوزات و  -  

 صعوبة تحديد الضرر الجبائي -  

 بياكتشاف تهرب ضري -  

 نقائص مستخرجة -

 فوارق مكتشفة -

طلب معلومات وتوضيحات من 
 أجل التسوية الجبائية

اقتراح تقديم الملف الجبائي على 
 الرقابة الجبائية المعمقة

 يحفظ الملف في مكانه

 قد يأخذ الطلب الصيغة الشفوية  -

قد يأخذ الطلب الصيغة الكتابية   -
 ألنه يضفي طابع اإللزامية 
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املسطر، فالرقابة املعمقة تسمح بالتأكد من صحة التصرحيات اجلبائية مبقارنة العناصر  دف املستعملة واهل
، كما أهنا تشمل مجيع الضرائب والرسوم، باإلضافة إىل زيارة  كلفاملتوفرة وكذا املظاهر اخلارجية للم

 ليات وهي الوسيلة الوحيدة اليت تسمح بتحديد صحة العم ،الورشات، أماكن التخزين للمؤسسات 
  V.Cاملسجلة يف احملاسبة واليت ترتجم فعليا لنشاط حقيقي، كما أن هذه الرقابة متس النشاط)

P .C .V) ، واألشخاص الطبيعيني(V.A.S.F.E .)1  
ويتم القيام هبذا النوع من الرقابة على مستوى عدة مصاحل، وذلك حسب االختصاص، فمثال  

لحة الرئيسية للمراقبة والبحث(، واملديرية الوالئية  املصعلى املستوى الوالئي جند كل من مراكز الضرائب )
للضرائب )املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية(، وعلى املستوى اجلهوي جند املصاحل اجلهوية لألحباث  

أيضا   املركزيواملراجعات وهي تابعة ملديرية األحباث والتحقيقات )مديرية مركزية(، وجند على املستوى 
سسات )املديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات(، أما اختيار وبرجمة املكلفني اخلاضعني املؤ مديرية كربيات 
 على املعلومات اليت حتوزها مديرية البحث واملراجعات  على اقرتاح املديريات الوالئية وبناء   للرقابة فيتم بناء  

 2 ذلك باالعتماد على عدة مؤشرات أمهها:) املسؤولة عن الربجمة(، و 

 ؛نشاط مشبوه من حيث التهرب   رسةمما .1

 ؛ ( لسنوات متتاليةprécompteالتصريح بوضعية رصيد دائن ) .2

 ؛أمهية األرباح واملداخيل املصرح هبا مقارنة مع أرقام األعمال احملققة .3

 ؛ مظاهر الثروة اخلارجية للشخص املستغل، أو املسري، أو الشركاء .4

 ؛ ررةالتصريح بنتيجة حماسبية )خسارة( لعدة سنوات متك .5

 ؛ طبيعة النشاط املمارس وأمهية املنتج يف السوق .6

 ؛ التغيري الدائم ملكان النشاط التجاري .7

 التعديالت املتكررة للقوانني األساسية.  .8
 . ملنتهجة من قبل اإلدارة اجلبائيةومن خالل الشكل املوايل نوضح أنواع الرقابة املعمقة ا 

 
التجارية وعلوم التسيري،  ، كلية العلوم االقتصادية و يف العلوم االقتصادية ، مذكرة ماجستري 1999-1995 النظام الضرييب اجلزائري الفرتة ية يفطاليب حممد، الرقابة اجلبائ-1

 .78، ص  2001/2002،، اجلزائر جامعة اجلزائر 
 . 43، ص  2016يع، اجلزائر،  لتوز بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر وا-2
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 ( أشكال الرقابة المعمقة3الشكل رقم )
 
 
 
 

 
 

 .2017من إعداد الباحث باالعتماد على دليل المكلف بالضريبة التابع لمراكز الضرائب    :المصدر
 ( V.C) : التحقيق في المحاسبةأوالا 

وحدد شروطها،   خول املشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية القيام مبراجعة تصرحيات املكلفني حماسبيا  
ائية، وميس التحقيق يف احملاسبة مجيع األشخاص  اجلب من قانون اإلجراءات  20وذلك من خالل املادة 

الطبيعيني واملعنويني الذين ميارسون النشاطات مهما كان نوعها، وامللزم أصحاهبا مبسك خمتلف الدفاتر 
 والوثائق احملاسبية اليت نص عليها القانون التجاري واجلبائي. 

ادر عن مديرية األحباث والتحقيقات ة الصتطرق ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة اجلبائي 
جمموعة العمليات اليت يستهدف منها مراقبة التصرحيات  " :أهنا لتحقيق يف احملاسبة وعرفها على عملية ال

اجلبائية املكتتبة من طرف املكلف بالضريبة وفحص حماسبته )مهما كانت طريقة حفظها حىت ولو كانت  
والتأكد من مدي تطابقها مع املعطيات  (ا  سكها قانون الواجب م ارية جتبطريقة معلوماتية إال الدفاتر ال

 1."املادية وغريها حىت يتسىن معرفة مدى مصداقيتها
إن اهلدف األساسي من التحقيق يف حماسبة املكلف وإجراء كل التحريات الالزمة، هو إعادة         

تأسيس وعاء الضريبة، حيث جاء يف  ددة لتأسيس وعاء الضريبة، حيث أن املكلف قد خيل بالقوانني احمل
من قانون اإلجراءات اجلبائية أنه: "ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية إجراء التحقيق يف حماسبة   1-20املادة 

   2املكلفني بالضريبة وإجراء كل التحريات الضرورية لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها".
 

-.على املكلف بالضريبة أن يضع حتت تصرف االدارة كل النسخ والدعائم اليت استعملت يف تأسيس احملاسبة املعدة بواسطة االعالم اآليل 

 .8، ص  2017ية، اجلزائر،  ملالميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة، مديرية األحباث والتحقيقات، املديرية العامة للضرائب، وزارة ا-1
 . 10ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    1-20املادة  -2

 ةمعمقالرقابة ال

 التحقيق في المحاسبة
La Vérification de 

Comptabilité 

 في مجمل الوضعيةالتحقيق المعمق 
 الجبائية

 La Vérification 

Approfondie de la Situation 

Fiscale d’Ensemble 

 التحقيق المصوب في المحاسبة 
 Vérification de 

Comptabilité Ponctuel 
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الذين ميسكون حماسبة قانونية منتظمة مهما كانت  لفني املك على اسبةاحمليف ميارس التحقيق       
الوسيلة أو السند املستعمل، فيتم التحقيق يف الدفاتر والوثائق احملاسبية وإذا كانت احملاسبة ممسوكة  
بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل ميكن أن يشمل التحقيق جممل املعلومات واملعاجلات اليت تساهم بصفة 

  2-20كوين النتائج احملاسبية أو اجلبائية، باإلضافة إىل ما سبق تشري املادة يف ت  مباشرة أو غري مباشرة
من قانون اإلجراءات اجلبائية إىل أنه:" ال ميكن إجراء التحقيق يف احملاسبة إال من طرف األعوان الذين 

 1هلم رتبة مفتش على األقل".
اجلبائية قد ضبطت بدقة إجراءات اءات من قانون اإلجر  20ويف األخري نشري إىل أن املادة        

، وبينت كل التفاصيل واالستثناءات املتعلقة هبذه  9إىل  1التحقيق يف احملاسبة من خالل الفقرات من 
 هناية عملية التحقيق. ، واإلجراءات املتخذة بعد لضمانات املمنوحة للمكلفواالعملية، 

 ( V.A.S.F.E) ثانيا: التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية
يشكل التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية أداة ميكن لإلدارة اجلبائية من خالهلا ممارسة         

 فقط ( IRG) الرقابة على تصرحيات الدخل لألشخاص الطبيعيني بالنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل
 2لتزامات متعلقة هبذه الضريبة. يهم اسواء توفر لديهم موطن جبائي يف اجلزائر أم ال، عندما تكون لد  

إن اهلدف من هذا التحقيق هو التأكد من االنسجام احلاصل بني املداخيل املصرح هبا واملداخيل         
 )الزوجة األبناء..(.  سكين، ويظهر ذلك من خالل منط معيشة أعضاء املقر الاحملققة فعليا  

 ميس:  بائيةمما سبق نالحظ أن التحقيق يف جممل الوضعية اجل
 وع واحد من الضريبة وهي الضريبة على الدخل اإلمجايل؛ن  -الطبيعيني؛      األشخاص  -
 .من طرف املكلف يهدف للكشف عن الفارق بني الدخل املصرح به والدخل احملقق فعليا   -

ر عرب  ئية متإن عملية اختيار األشخاص الطبيعيني اخلاضعني لعملية التحقيق يف جممل الوضعية اجلبا       
العديد من املصاحل واملديريات قبل أن تصل يف األخري إىل مصلحة األحباث والتحقيقات باعتبارها اجلهة  

 
-احلقائق  عن  واإلبالغ  ذلك  إلجراء  للمؤسسة  خرباء  فريق  إحضار  يتم  حيث  سنويا ،  اجراؤه  مي  الذي  التدقيق  عكس  املؤسسات،  يف  دائم  بشكل  إجراؤه  يتم  ال   التحقيق  

 . التحقيق  نظمت  اليت  اجلهة  إىل  التحقيق  تقرير  تسليم  يتم  بينما  ،...واإلدارة   كاملسامهني  املعنية  األطراف  إىل  التدقيق  تقرير  دميتق  يتم  الصلة،  ذات

    .10ص    مرجع سابق،  ،2020قانون اإلجراءات اجلبائية    من  2-20املادة  -1
 . 27  ، ص2016ارة املالية، اجلزائر، طبعة  ، وز املديرية العامة للضرائب  اخلاضع للضريبة التابع ملراكز الضرائب،دليل  -2
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 املسؤولة عن مراقبة مداخيل األشخاص الطبيعيني، ومن خالل الشكل التايل نبني مسار عملية اختيار

 .اخلاضعني هلذا النوع من التحقيق األشخاص
 اختيار األشخاص الطبيعيين الخاضعين للتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية  عمليةمسار   (4)الشكل رقم  

 
 

 

                             
                                                   

                                                                               
             على عدة مؤشرات ضبط القائمة بناء                                       

                                           
 

 باالعتماد على معلومات مقدمة من طرف أعوان الرقابة الجبائية المصدر: من إعداد الباحث

 اجلبائية، فتتمثل فيما يلي:ضعية أما فيما خيص معايري اختيار األشخاص اخلاضعني للتحقيق يف جممل الو 
  منطاألشخاص الذين اكتشفت املفتشية عدم التجانس بني املداخيل املصرح هبا سنويا ونفقات  -1

 للمكلف وأفراد أسرته بصفة مبالغ فيها؛  املعيشة

األشخاص الذين يشك يف استعماهلم لطرق ومناورات تدليسية، أو أن التحقيق احملاسيب هلم مل   -2
 رغم ظهور مالمح التهرب والغش عليهم؛يالت يؤدي إىل تعد

 اكتشاف املفتشية لوجود تالعب يف التصرحيات فيما خيص الضرائب على الدخل؛ -3

األشخاص الذين ليس هلم ملف جبائي، وتظهر على منط حياهتم املعيشية مؤشرات تؤكد وجود  -4
 مداخيل هامة خمفية؛

 ل جمهولة املصدر؛ داخياألشخاص الذين يقومون باستثمارات جتارية وصناعية مب -5

 1 تقدميات عينية أو نقدية معتربة يف تأسيس الشركات، واملبالغ الكبرية يف البنوك دون مصدر؛ -6

األشخاص الذين مارسوا عمليات غش كبرية، بعد انتهاء املراقبة احملاسبية ومل تؤدي هذه األخرية   -7
 2إىل تعديالت.

 
 . 68،  67مرجع سابق، ص ص  أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية،  بن عمارة منصور،  -1
  اجلزائر،  ،مسانتل، بلقايد بكر أيب جامعة ،احلقوق كلية  ،يف القانون العام دكتوراه أطروحة للضريبة، اخلاضعني لألشخاص املمنوحة  القانونية احلماية فاطمة، زعزوعة-2

 . 163  ص  ،2012/2013

المديرية العامة 
 للضرائب

المديرية الجهوية 
 للضرائب

 مراكز الضرائب الئية للضرائبالو   المديرية

المديرية الفرعية للرقابة 
 الجبائية

مصلحة األبحاث 
 والمراجعات

 المصادقة على القائمة النهائية 

 لألشخاص الخاضعين للتحقيق 

باعتبار ان هذه المهمة من  

 وتنفيذ عملية التحقيق  صالحياتها

 

    باعتبـارها حلقة الوصل بين                                                

 إلدارة المركزية والمديريات ا

 الوالئية للضرائب 

 إعداد قائمة بأسماء األشخاص  

 المحتمل خضوعهم للتحقيق 
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جلبائية إثر القيام بالتحقيق احملاسيب، سواء باسم  عية اميكن برجمة التدقيق املعمق يف جمل الوض       
م قانونا بتصريح جممل املستغل الشخصي صاحب املؤسسة أو الشركاء يف الشركة أو كل شخص ملز 

للثراء امللفت كامتالك العقارات  لو كان ال ميلك ملف جبائي وال سجل جتاري وهذا نظرا  دخله حىت و 
 1واملنقوالت.

 ( VCP)  المصوب في المحاسبة تحقيقالفرع الثالث: ال 
من قانون اإلجراءات اجلبائية أنه:" ميكن ألعوان اإلدارة اجلبائية   1-مكرر 20ورد يف املادة 

إجراء حتقيق مصوب يف حماسبة املكلفني بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفرتة كاملة أو جزء  
باإلضافة إىل  2تقل عن سنة جبائية"،  ملدة سبيةت حمامنها غري متقادمة، أو جملموعة عمليات أو معطيا

ما سبق يعترب التحقيق املصوب رقابة موجهة أقل مشولية وأكثر سرعة وأقل إتساعا  من التحقيق يف 
 احملاسبة. 

خالل هذا النوع من التحقيق ال يطلب من املكلف بالضريبة سوى تقدمي وثائق توضيحية عادية  
 الت الطلبات أو التسليم، وال ميكن أن ينتج عن هذا النوع من التحقيقووصو  على غرار الفواتري والعقود

 3بأي حال فحص معمق ونقدي جململ حماسبة املكلف بالضريبة.  
إن خضوع املكلف للتحقيق املصوب ال مينع اإلدارة اجلبائية من إمكانية إجراء التحقيق املعمق  

يها الرقابة، مع األخذ بعني االعتبار احلقوق املدفوعة  متت فيف احملاسبة الحقا، والرجوع إىل الفرتة اليت 
كما أن الغرض من إحداث هذا النوع من التحقيق   4نتيجة إلعادة التقييم من جراء التحقيق املصوب،

من خالل  2010والذي شرع يف تطبيقه بداية  2008،5من قانون املالية  22الذي نصت عليه املادة 
 6 ة هو:قانون اإلجراءات اجلبائي

 مراقبة ضريبة واحدة أو عدة أنواع من الضرائب ملدة تقل عن سنة جبائية؛ -1

 
، كلية العلوم  يف علوم التسيري  م البواقي، مذكرة ماجستري أيرية الضرائب لوالية دراسة حالة مبد–، مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية قالب ذبيح لياس-1

 . 25، ص  2010/2011،  ، اجلزائر، جامعة حممد خيضر، بسكرةوالتجارية وعلوم التسيري   االقتصادية
 . 11  صمرجع سابق،  ،  2020، قانون اإلجراءات اجلبائية  1-مكرر    20املادة  -2
يوليو   27، الصادرة بتاريخ 42، ج رج ج د ش، العدد 2008املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2008يوليو 24املؤرخ يف  02-08أمر رقم من  22املادة -3

 . 8  . ص2008
 . 12ص  مرجع سابق،  ،2020انون اإلجراءات اجلبائية  ر، قمكر   6-20املادة  -4
 . 8، مرجع سابق، ص  2008من قانون املالية التكميلي لسنة    22املادة  -5
   .129، مرجع سابق، ص-حالة اجلزائر–وهلي بوعالم، النظام الضرييب الفعال يف ظل الدور اجلديد للدولة  -6
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مراقبة التخفيضات املمنوحة يف جمال الرسم على القيمة املضافة املؤدية إىل وجود رصيد دائن إضافة  -2
 إىل احلصص املمنوحة واملعدالت املطبقة وطلبات االسرتداد؛

يف التصريح اجلبائي ضمن جدول حسابات النتائج واخلاصة  درجة مراقبة املراكز احملاسبية امل-3
 مبخصصات االهتالك واملؤونات؛

 مراقبة اسرتداد القروض الضريبية.  األرباح املعاد استثمارها،  نوحة،اإلعفاءات املمو  مراقبة العجز املتكرر-4
واملكلف  سيب، خيضع التحقيق املصوب يف احملاسبة لنفس القواعد املطبقة يف التحقيق احملا  

بالضريبة حمل التحقيق املصوب يتمتع بنفس الضمانات املمنوحة يف إطار التحقيق احملاسيب، غري أن طابع  
  إشعار التصويب الذي يتميز به هذا النوع من التحقيق يوجب على أعوان الرقابة اجلبائية توضيحه على 

  اإلجراء وال ميكن حتت طائلة بطالن  خري،التحقيق باإلضافة إىل العناصر اليت ينبغي أن حيملها هذا األ
(، باإلضافة إىل  02أن تستغرق مدة التحقيق املصوب بعني املكان يف الدفاتر والوثائق أكثر من شهرين)

  إشعارمن تاريخ تسلمه  إلرسال مالحظاته أو قبوله، ابتداء   ( يوما  30ذلك مينح  للمكلف أجل ثالثني)
 1إعادة التقومي. 

 الجبائي كأحد مظاهر الرقابة الجبائية تلبس لاالفرع الرابع: 
على انتهاج خمتلف  بالضريبة  نياملكلفبعض يف ظل تفشي ظاهرة التهرب والغش الضرييب، وعمل        

مت تزويد اإلدارة اجلبائية ببعض اإلجراءات بغية حماربة هذه  املمارسات اليت هتدف للتملص من الضريبة،
عالية الرقابة ات التلبس اجلبائي الذي جاء من أجل الرفع من فجراءالظواهر، ولعل من أبرز هذه اإل

 ، وجماالت تطبيقه وما يرتتب عليه؟وما شروطه ؟ذن مفهوم التلبس اجلبائياجلبائية، فما هو إ
 أوال: مفهوم التلبس الجبائي وشروط تطبيقه

،  18و 07يف مواده  2010نة ي لس ل جراء التلبس اجلبائي مبوجب قانون املالية التكمينشاء إإمت        
سالفت الذكر التلبس اجلبائي   18حيث عرفت املادة  2، 2013من قانون املالية  12ومت تعزيزه باملادة 

 
 . 8مرجع سابق، ص    ،0172ميثاق املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرقابة  -1
  29، الصادرة بتاريخ  49، ج ر ج ج د ش، العدد  2010، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010اوت،  26املؤرخ يف    01-10مر رقم  من األ   18-07املواد  -2

 .9  –  5، ص ص  2010اوت  
ديسمرب    30، الصادرة بتاريخ  72، ج رج ج د ش، العدد  2013  لسنة، يتضمن قانون املالية  2012ديسمرب   26مؤرخ يف    12-12قم  ر من القانون    12املادة  - 

 . 8، ص  2012



 الجبائية  للرقابة  والقانوني  المفاهيمي  اإلطار  ...............................................  األول  الفصل
 

- 19 - 

نه عملية مراقبة غري مستقلة عن باقي وسائل التحقيق اجلبائي، متارسها اإلدارة اجلبائية قبل أي  أعلى 
جراء ، ويسمح هذا اإلعسار على اخلصوصية اإلف ترتيب عمل مناورة ينظمها املكلف بالضريبة هبد

اجلبائية بالتدخل لوقف الغش املمارس عندما جتتمع مؤشرات مقبولة، ويسمح لإلدارة باحلصول  لإلدارة
خاص املعنيني يف الوقت املناسب االجتماعية لألشمال املباشر للوثائق احملاسبية واملالية و على االستع

    1يف التشريع اجلبائي.  ةتنتهي فيها االلتزامات التصرحيية املنصوص ال ذلك حىت بالنسبة للمرحلة اليتو 
جراء، املوافقة املسبقة من اإلدارة لبس اجلبائي، حتت طائلة بطالن اإليشرتط لتطبيق إجراء الت       
قبل لذي تعده اإلدارة، من فق النموذج االتلبس اجلبائي و ، يوقع حمضر ووجود قرائن واضحة للغش املركزية

، ه التوقيعال رفضويف حيصادق على التوقيع املكلف بالضريبة صاحب املخالفة، ، و اجلبائية عوان الرقابةأ
 2يذكر ذلك يف احملضر.

 عليها  التلبس الجبائي وما يترتب مخالفة تطبيق حاالت ثانيا:
ائية املتواجدة  اجلب جراء غري مستقل عن إجراءات الرقابةإنه أجراء التلبس اجلبائي، إن ما مييز إ       

واملتمثلة يف حق املعاينة، حق احلجز، حق االطالع،  مسبقا ، واليت متارس يف مقر ممارسة نشاط املكلف، 
 3. حق الرقابة

خمالفة  ، حلاالت 68/2013شارت النشرة الشهرية الصادرة عن املديرية العامة للضرائب رقم أ       
 4التلبس اجلبائي، واليت تتمثل يف:

 ن يتم التصريح به لدى املصاحل اجلبائية؛ ط ما دون أ ة نشاممارس -

 صدار فواتري وسندات تسليم أو أي وثيقة ال تتطابق مع البضائع أو اخلدمات اليت مت تسليمها؛ إ -

 ارتكاب خمالفة بيع وشراء بضائع دون فواتري، وهذا مهما كان مكان امتالكها وختزينها وايداعها؛  -
 ريع التجاري، وكذا اخلاص بالعمل؛ بالتش ارتكاب املخالفات املرتبطة  -

 حتويل االمتيازات اجلبائية املمنوحة بصدد األنظمة اخلاصة.  -
 

 .9رجع السابق، ص  ، م2010، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  2010اوت،  26املؤرخ يف    01-10مر رقم  من األ   18املادة  -1

 . 21، مرجع سابق، ص  2020، قانون االجراءات اجلبائية  2-  3مكرر  20املادة  -2

  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية،  2، العدد  6حاج خمتار، دور التلبس اجلبائي يف مكافحة الغش الضرييب يف القانون اجلزائري، جملة دراسات جبائية، اجمللد    داعةبو - 3
 . 256، ص  2018،  ، اجلزائر2جامعة البليدة  ،  التسيري   وعلوم

  .7، ص  2013جل رقابة جبائية أكثر فعالية،  أمن  -، التلبس اجلبائي 68/2013  رقم  النشرة الشهرية الصادرة عن املديرية العامة للضريبة-4
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بتحرير   األعوانهنا تلبس جبائي، يقوم أسباب اخلاصة باألفعال اليت توصف بعند توفر الشروط واأل      
 1وتتمثل يف:  ، اخلاضع لهكلف  جراء يرتتب عليه جمموعة من اآلثار اجلبائية على املحمضر التلبس، هذا اإل

 إمكانية اعداد احلجز التحفظي من طرف اإلدارة؛ -

 استثناء حق االستفادة من االعفاء من الرسم على القيمة املضافة، واألنظمة االستثنائية؛  -

 املنتهية، أو متديد آجال التحقيق بعني املكان؛  جتديد عملية التحقيق يف احملاسبة إمكانية -

 ، وجدول الدفع بالتقسيط؛، واستثناء حق التأجيل القانوين للدفع(2)تنيم بسنأجل التقادمتديد  -

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم   1مكرر  184تطبيق الغرامات املنصوص عليها يف املادة  -
 املماثلة، والتسجيل يف البطاقية الوطنية ملرتكيب أعمال الغش.

ضريبة الذي كان موضوع التلبس اجلبائي اللجوء إىل ف بالويف األخري نشري إىل أنه ميكن للمكل        
 2اهليئة القضائية اإلدارية املختصة عند استالم حمضر التلبس طبقا لإلجراء املعمول به. 

   الفئوية الرقابةو   الرقابة عن طريق الفرق المختلطة: الفرع الخامس
       (C.B. M)  (تجارة جمارك،  ضرائب، ) المختلطة الفرق  طريق عن الرقابة اوالا:

الذي   1997يوليو 27املوافق لـ  97/290تأسست هذه الفرقة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم        
  3يتضمن تأسيس جلان التنسيق والفرق املختلطة للرقابة بني مصاحل وزارة التجارة ووزارة املالية وتنظيمها، 

مارك والتجارة، أي من احتاد وزارتني  ب واجلوهي عبارة عن فرق خمتلطة تتكون من ممثلني عن إدارة الضرائ
 املالية من جهة ووزارة التجارة من جهة أخرى. 

تكلف هذه الفرق بعمليات الرقابة لدى األشخاص الطبيعيني واملعنويني، الذين ينجزون عمليات          
 وهذا جاريةاالسترياد والتسويق باجلملة والتجزئة، وبصفة عامة لدى كل شخص ينشط ضمن الدورات الت

 4. قصد التأكد من تطابق هذه العمليات مع التشريعات اجلبائية واجلمركية والتجارية اجلاري العمل هبا 

 
 . 13ص    مرجع سابق،  ،2020، قانون االجراءات اجلبائية  3-  3مكرر  20املادة  -1
- 20حرمان املكلف من بعض احلقوق اليت منحها القانون اخلاص بالتأجيل القانوين للدفع املقدر بـ  فيه يف حال وجود طعن اداري ضد شرعية   نازعمن قيمة املبلغ املت

   من احلقوق املعرتف هبا للمكلف يف حال نزاع حول شرعية اساس فرض الضريبة.   أصبح الضريبة، حيث أن طلب تأجيل الدفع  

 . 13  ص  مرجع سابق،  ،2020  اجلبائية  االجراءات   ، قانون4-  3مكرر    20ملادة  ا-2

، يتضمن تأسيس جلان التنسيق والفرق املختلطة للرقابة بني مصاحل وزارة التجارة ووزارة املالية وتنظيمها، ج  1997يوليو27  املؤرخ يف  290-97املرسوم التنفيذي رقم  -3
 . 12، ص1997يوليو  30، صادرة بتاريخ  50ر ج ج دش، عدد  

 . 15ص    املرجع السابق،  ،1997يوليو27املؤرخ يف    290-97املرسوم التنفيذي رقم  من    18املادة  -4
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  ة وما يعاب على هذا النوع من الرقابة هو عدم فعالية التنسيق املشرتك بني اإلدارات الثالث 
اب يرجعها البعض إىل أسب  ةوكذا عدم التأطري اجليد هلذه الفرق والذي يرجع لعد ،املشكلة للفرقة

، وكذا عدم استقرار التشريعات اليت تتبع هلا اإلدارات سالفة الذكر، ةاألنظمة يف اإلدارات الثالث تعقيدات 
 باإلضافة إىل عدم إجراء أي حتديث للقوانني والتشريعات اليت حتكم عمل هذه الفرق.

 ( C.C) ة(الرقابة الفئوية )الرقابة على المعامالت العقاري :ثانياا 
 ختضع أمثان املعامالت العقارية للضريبة، حيث تسري هذه الضريبة على مجيع العقارات  

سواء يف حالة استقرارها عند مالكها أو انتقال  املداخيل العقارية( والغري مبنية، )العقارات املبنية،
ب اجلبائي يف هذا التهر مثان املعامالت العقارية أحد أهم األدوات يف مكافحة وتعد مراجعة أملكيتها، 

 اجملال.
 نقل  تاريخ عند احلقيقية التجارية القيمة حسب تقدر العقارية،  املعامالت  مثانأو أ قيمة  خيص فيما       
 يستفيد فهو العقارات، لقطاع كبريا  اهتماما الدولة أولت ولقد 1لألطراف،  التقديري للتصريح تبعا امللكية

  ما إذا ضعيفة  العقارية  اجلباية عائدات  تظل املقابل ويف  اجلبائية، ت ءاعفااإل إىل باإلضافة  الدولة دعم من
  كل  اختاذ اجلبائية اإلدارة على وجب لذا عنها، الناجتة واألرباح املرتفعة العقار وأمثان بالغمب قورنت

  جمال  يف تنشط اليت...( مؤسسات  دواوين،  وكالء،) العالقة  ذات  األطراف بكل واالتصال اإلجراءات 
 الدخل من ممكن قدر أكرب على احلصول وبالتايل للمعامالت  احلقيقي السعر حتديد أجل من عقارلا

 .العمومية للخزينة
 
 
 
 
 
 

 
 . 11-06ص    ص  ، 2020  طبعة  املالية،  وزارة  للضرائب،  العامة  املديرية  التسجيل،  قانونمن الباب الثاين من    57ىل  إ  16نظر املواد من  أأكثر    توسعلل-1
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 المبحث الثاني: اإلطار القانوني والتنظيمي للرقابة الجبائية
تعترب الرقابة اجلبائية من أهم اإلجراءات اليت خولت لإلدارة اجلبائية للتأكد من مدى صحة 

هذه املهمة ليست بالسهلة رغم اإلمكانيات و املكلف، واحرتامه للقوانني والتشريعات اجلبائية،  حيات تصر 
من  والقوانني اليت تنظم سريها، وسنتطرق من خالل هذا املبحث للمرجعية القانونية للرقابة وهياكلها

ة يف أحسن ظروف من  لرقاب، والوسائل اليت هيئتها اإلدارة اجلبائية لسري اخالل املطلب األول والثاين
 خالل املطلب الثالث.  

 المطلب األول: المرجعية القانونية للرقابة الجبائية 
منح املشرع اجلزائري املكلف احلرية يف التصريح مبداخيله وفقا ملبدأ "حسن النية حىت يثبت        

املهنية  كلف وعدم عرقلة أعمال امل ،العكس"، وذلك لتسهيل عملية التصريح والتحصيل من جهة
اجلبائية جمموعة من  الرقابةوالشخصية من جهة أخرى، ويف مقابل هذه التسهيالت خول ألعوان 

الصالحيات أو السلطة كما يطلق عليها البعض، ألداء مهامهم واليت ال يقابلها يف بعض األحيان تقبل  
 . من طرف املكلف إما جلهله بالقوانني أو حماولته تغطية عملية غش أو هترب 

 رع األول: حق االطالع الف
خول املشرع اجلزائري لإلدارة اجلبائية سلطة وصالحية ممارسة حق االطالع على دفاتر وسجالت 
املكلف بالضريبة، سواء على مستوى مقر ممارسة النشاط، أو االتصال مبختلف اهليئات واملؤسسات  

قصد تأسيس وعاء الضريبة   1ية، جلبائمن قانون اإلجراءات ا 46ىل إ 45املنصوص عليها يف املواد من 
ومراقبتها، من خالل تصفح الوثائق واملعلومات اليت ختص املكلف بالضريبة املوجودة حبوزته، ويعرف هذا  

 2احلق بأنه تلك املزية التقنية املمنوحة اختصاص ممارستها ألعوان الرقابة اجلبائية بصفة ضرورية. 
مهامهم وجب عليهم احرتام السرية املهنية، وعلى املكلف أدية أثناء قيام أعوان الرقابة اجلبائية بت 

تسهيل مهام األعوان، ويف حالة رفضه حق االطالع من خالل وضعه لعراقيل أمام تأدية األعوان 

 
 . 52-21ص ص    مرجع سابق،  ،2020اجلبائية    اإلجراءاتمن قانون    46اىل    45املواد من  -1
 . 21ص  ع السابق،  ملرجا ،  2020اجلبائية    اإلجراءاتمن قانون    45املادة  -2

  القانونية ة احلياة اخلاصة للمكلف بالضريبة، جملة العلوم اي ع سلطة اإلدارة اجلبائية ومحيحليمة، حممد األخضر كرام، حق االطالع يف املادة اجلبائية بني توس بن شعاعة-
 . 257، ص  2017  ،ائر ، اجلز ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة محة خلضر، الوادي16، العدد  والسياسية 



 الجبائية  للرقابة  والقانوني  المفاهيمي  اإلطار  ...............................................  األول  الفصل
 

- 23 - 

دج 5000ترتاوح بني  لوظائفهم، جيد نفسه عرضة لعقوبات تتمثل يف فرض غرامات مالية،
قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها، باإلضافة إىل  ثائق دج وتشمل هذه الغرامة إتالف الو 50.000و

دج كحد أدىن عن كل يوم تأخري يبدأ سريانه من تاريخ احملضر احملرر  100ذلك تطبق غرامة مالية قدرها 
 1إلثبات الرفض.

 الفرع الثاني: حق الرقابة 
وضعية اجلبائية  يق يف الالتحققيامهما بالرقابة و  أثناءمنح املشرع اإلدارة اجلبائية سلطات واسعة        

  حيث خصص الباب األول من إجراءات مراقبة الضريبية حلق اإلدارة يف الرقابة  للمكلف بالضريبة،
بائية هلذا احلق بنصها على  مكرر من قانون اإلجراءات اجل 19، أشارت املادة )قانون اإلجراءات اجلبائية( 

ضافة إىل املستندات املستعملة لفرض كل ضريبة وحق باإل "خالل مراقبة اإلدارة اجلبائية للتصرحيات  أنه:
نه حيق هلا التشكيك يف صدق املستندات واالتفاقيات اليت مت إبرامها من طرف املكلفني إورسم وإتاوة، ف

واليت ختفي املضمون احلقيقي للعقد، عن طريق بنود هتدف إىل جتنب أو ختفيض األعباء  بالضريبة
 2. اجلبائية" 
كتفي اإلدارة اجلبائية باالطالع، بل تقوم مبجموعة من اإلجراءات والعمليات اليت من ال ت إذن       

شأهنا إثبات صحة ونزاهة التصرحيات املقدمة من طرف املكلف بالضريبة، وإجراء مقارنات بعناصر  
أهنا  ترى بحيث ميكنها أن متارس حق الرقابة يف احلصول على املعلومات والبيانات اليت  3وبيانات أخرى، 

وتكون الرقابة يف شكل   4ضرورية مهما كانت طبيعة املؤسسات واهليئات، حىت ومل تكن هلا صفة التاجر، 
صورتني إما رقابة عامة وتتم داخل مكتب مصاحل الضرائب، وإما رقابة معمقة وتتم هذه العملية خارج 

 .مكتب مصاحل الرقابة اجلبائية
 
 

 
 . 25،  24ص  ، تطرقت للعقوبات املطبقة عند رفض حق االطالع من طرف املكلف، مرجع سابق، ص  2020  من قانون اإلجراءات اجلبائية  63و  62املادتني  -1
 . 9ص  مرجع سابق،  ،  2020اجلبائية    اإلجراءاتمكرر من قانون    19املادة  -2
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة  يف العلوم االقتصادية حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري –ة الغش كافحونادي رشيد، دور الرقابة اجلبائية يف م-3

 . 49، ص  2001/2002،  ، اجلزائراجلزائر
 . 8ص  مرجع سابق،  ،  2020اجلبائية    اإلجراءاتمن قانون    1-18ملادة  ا -4
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 الفرع الثالث: حق استدراك األخطاء 
من قانون اإلجراءات اجلبائية حق اإلدارة يف   105يقصد حبق استدراك األخطاء حسب املادة        

إعادة النظر يف االغفاالت الكلية أو اجلزئية املسجلة يف وعاء احلقوق والضرائب والرسوم، وكذا النقائص  
اة األجل العام مراع وعدم الصحة أو األخطاء املسجلة يف فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب، مع

من نفس القانون واحملددة بأربعة   106املمنوح لإلدارة اجلبائية لالستدراك، والذي تطرقت إليه املادة 
(سنوات غري متقادمة، أما يف حالة تأكد اإلدارة اجلبائية بأن املكلف عمد إىل ممارسة مناورات  4)

    1(. 2تدليسية يف هذه احلالة ميدد أجل التقادم بسنتني)
 طلب الثاني: هياكل الرقابة الجبائية الم

لقد عرفت اجلزائر العديد من اإلصالحات يف شىت اجملاالت، وقد كان لإلدارة العمومية نصيبها  
لعصرنتها وترشيد أدائها والرفع من انتاجيتها، وحتسني أساليب التعامل مع املواطنني   منها، وذلك سعيا  

عزيز مبدأ املساءلة واملسؤولية االجتماعية(، مما اضطر اإلدارة  لة )تللتكفل باحتياجاهتم وصون حقوق الدو 
اجلبائية ملواكبة هذه اإلصالحات )باعتبارها من ضمن اإلدارات العمومية( من خالل القيام بعدة 
تعديالت مست جانب التشريع الضرييب مبا يتالءم مع املستجدات، وكذا وضع اسرتاتيجية لعصرنة 

 .احل اخلارجية للمديرية العامة للضرائب احلصة األكرب منهااملص هياكلها، اليت أخذت 
 (DRV)والمراجعات بحاثالفرع األول: مديرية األ
واملراجعات من بني املديريات املركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب،  حباث تعترب مديرية األ

وهي  2ركزية يف وزارة املالية، رة امل ، املتضمن تنظيم اإلدا98/228أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
امتداد ملكاتب الرقابة اجلبائية )املديرية الفرعية للرقابة اجلبائية( على مستوى املديريات الوالئية للضرائب،  
كما أن اختصاصها ميتد على مستوى كامل الرتاب الوطين، حيث تقوم باختيار املكلفني بالضريبة الذين  

  عملية الرقابة اجلبائية والبحث عن املعلومات اجلبائية على املستوى وتسيريسيخضعون لعملية التدقيق، 

 املركزي وذلك يف إطار الصالحيات املخولة هلا، وهي مكلفة باملهام التالية:  
 

 . 37،  36ص    ص  مرجع سابق،  ،2020  اجلبائية  اءاتمن قانون اإلجر   106و  105املادتني  -1
، الصادرة بتاريخ  51، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة املالية، ج ر ج ج د ش، العدد  1998جويلية  13املؤرخ يف    98/228من املرسوم التنفيذي رقم    5املادة  -2

 12، ص  1998جويلية    15
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 كربيات املؤسسات؛ عن نطاق اختصاص مديرية اخلارجة إجناز تدقيق حماسبة املؤسسات  -1

 غش اجلبائي مبساعدة مصاحل العدالة واألمن؛بة التطبيق حق التحقيق والتفتيش يف إطار حمار  -2

 خالل عالمات الثراء اخلارجية   مداخيل األشخاص الطبيعيني )مراقبة الوضعية الشخصية( من مراقبة -3

 إخضاع املداخيل اخلفية للجباية؛  إطار ومستوى املعيشة واملمتلكات، يف

 ؛ ت اجلبائية الدوليةفاقيامتابعة املساعدة الدولية املتبادلة املنصوص عليها يف االت -4

يف كل منطقة من الرتاب الوطين، بأي حتر وحتقيق وحبث يتعلق مبتابعة الوضعية   الربجمة والقيام، -5
 1اجلبائية للمكلفني بالضرائب.

تسند ملديرية األحباث  15/09/1998/وم/م ع ض املؤرخة يف 268طبقا للتعليمة رقم  -6
األعمال لألربع سنوات األخرية حمل التدقيق، على رقم  واملراجعات مهمة الرقابة بتوفر شرط مستوى

دج سنويا بالنسبة ملقدمي اخلدمات والنشاطات احلرة، ورقم  4.000.000أن يساوي أو يتجاوز 
  2دج سنويا بالنسبة للمؤسسات األخرى.10.000.000 أعمال

يها فيما بعد،  رق إل( مصاحل خارجية جهوية سنتط3واملراجعات ثالث ) ثوتتضمن مديرية البح       
 ومن أربع مديريات فرعية لكل منها مهام تقوم هبا نلخصها يف الشكل املوايل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
الصادرة بتاريخ    75املركزية يف وزارة املالية، ج ر ج ج د ش، العدد    اإلدارة، املتضمن تنظيم  2007نوفمرب    28ؤرخ يف  امل  07/436من املرسوم التنفيذي رقم    5املادة  -1

 . 18، ص  2007ديسمرب    02
كلية العلوم    ، يف علوم التسيري  ري جيستدراسة حالة مبديرية الضرائب لوالية الوادي، مذكرة ما-، دور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية سليمانعتري -2

 . 89،  88ص    ، ص2011/2012،  ، اجلزائرالتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرةاالقتصادية و 
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 التنظيم الداخلي لمديرية األبحاث والمراجعات (  5الشكل رقم )
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

املركزية يف وزارة   اإلدارةتنظيم  تضمن امل 364/ 07من املرسوم التنفيذي رقم  5من إعداد الباحث باالعتماد على املادة   المصدر:
 . 18ص  ،2007  ديسمرب  02  بتاريخ الصادرة  75  العدد  ش، د  ج  ج  ر  ج  ،املالية 

  الفرع الثاني: مديرية كبريات المؤسسات  
من بني اهلياكل املستحدثة يف اإلدارة اجلبائية وذلك  ( DGE) تعترب مديرية كربيات املؤسسات        

 وذلك يف إطار الربنامج الشامل لتحديث اإلدارة 1، 2002املالية لسنة  قانونمن  32مبوجب املادة 

سالفة الذكر باملرسوم التنفيذي  32، كما مت تدعيم املادة اجلبائية سواء من الناحية التنظيمية أو العملية
املؤرخ   05/494واملعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  2، 28/09/2002املؤرخ يف  02/303رقم 

نشاء  إالذين حيددان تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا، وجاء  3، 12/2005/ 26 يف
 هذه املديرية لتحقيق هدفني رئيسيني مها: 

األول وهو تفعيل الوعاء الضرييب، حيث تبني من خالل اجتماع إطارات املديرية العامة للضرائب  -
من % 0.3من املردود اجلبائي مصدره  %70( أن خرباء من صندوق النقد الدويل إشراف)حتت 

 ، وأن هذه النسبة 2001من الناتج الداخلي اخلام خالل سنة %  9.52جمموع املكلفني، أي مقابل 

 
 . 61  ، ص2001ديسمرب    23  يف، الصادرة  79، ج ر ج ج د ش، العدد  2200  سنةل، يتضمن قانون املالية  2001ديسمرب    22مؤرخ يف    21-10رقم  القانون-1
الذي حيدد تنظيم املصاحل   1991فيفري  23املؤرخ يف  91/60، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2002 ديسمرب  28مؤرخ يف  02/303رقم املرسوم التنفيذي -2

 . 13، ص  2002سبتمرب    29، الصادرة بتاريخ  64اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا، ج ر ج ج د ش، العدد  
الذي حيدد تنظيم املصاحل   1991فيفري  23املؤرخ يف  91/60يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  ،2005ديسمرب  26مؤرخ يف  02/494قم ذي ر املرسوم التنفي-3

 . 16، ص  2005ديسمرب    29، الصادرة بتاريخ  84اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا، ج ر ج ج د ش، العدد  

  والمراجعات  البحاثمديرية ا

 

   لمحاربة الغش  المديرية الفرعية

 :وتكلف بما يأتي

إطيييم   تنسيي ا اماليييمس اةلسيي     ييي  -

 مكم ح  اةغش واةتهرب اةضريب .

تنمسييييا ومييييب  متييييمي   اةتتن ييييم   -

حيا  واإلجراءا  اةلسيتمل   انيت تيب يا

 اةرقمب .

 ةغش.مس امتتر   أال تس  ر بيمق   -

مي   اةرام ي  إةيا اةحيت مبمد ة بممالمس -

ظيييم رة اةغيييش اة بيييمي  واةتنسييي ا مييي  

امخير   اإلدا ا  واةلؤسسم  اةملوم ي 

 اةلؤ   .

 

المديرية الفرعية لألبحاث  -

 والتحقيقات الجبائية

 :وتكلف بما يأتي

          حفيي   واسييتغ س  جليي  راءا إجيي  تتحتييي  -

 اة بمي  .  اةلم ومم   ومراقب  استملمس

ةحييا االطيي    اةييتاي  ا ييا اةتيب ييا اةسييهر -

واةتفتييي ش واةت ميييت مييي  اةتيب يييا  واةتحت يييا

 اةتمنون   اةت  تحكلهم اةصح ح ةألحكمم

اةبرم   واةت مم،    مل منيت  مي  اةتيراب  -

م ييا اةييوطن ، بيي ر تحيير وتحت ييا وبحيي  يت

اة بمي ييييي  ة لك فييييي    بلتمبمييييي  اةوميييييم  

 بمةضرايب

 

 للبرمجة الفرعية المديرية

 :وتكلف بما يأتي
بضيلم   تسيلح اةوسميل اةتي  تصو  -

  اةلوميييوا  انتتيييمء أحسييي  ة ل فيييم 

ب  اةتيتق ا اةلحمسيي  م ييمس  ي  ة رقمبي 

  ة ومييم   اة بمي يي  اةتييتق ا اةلمليياو

اةمتم ييي   اةلمييمم   اةشييمم   ومراقبيي 

 اةوثميا. ومراقب 

اةتييييييييتق تم   إاييييييييتاد بييييييييرام  -

ومتمبمي   ومراقبي  اةليتاخ ل اةلحمسب  

 .تنف ذ م

 

 المديرية الفرعية للرقابة الجبائية 

 وتكلف بما يأتي

تنس ا وتنش   أالمس مصمةح  متمبم  و-

اةلوجودة      واة بمي  حمسباةل اةتتق تم 

 واةلح    ا ا اةلستو  اة هور

اةسهر ا ا احترام اةتواات -

 اةت  تحك  ال  م  اةرقمب . اإلجراي  

اةرقمب  ا ا  تيب ا شروط تحتيت-

 اةوثميا وملم  متمبمتهم.
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 1؛ دج مليون   100من املكلفني بالضريبة تتشكل من املؤسسات اليت رقم أعماهلا يساوي أكثر من  

جتميع املفتشيات من خالل ن الناحية التنظيمية واء مالثاين وهو حتديث وعصرنة اإلدارة اجلبائية س -
والقباضات حسب طبيعة املكلفني بالضريبة أو العملية من خالل تكفل اهلياكل املستحدثة يف إطار  

 العصرنة مبهـام جديدة تتمـثل يف التسيري والرقابة والبحث يف املنازعات. 
خلاضعة جملال اختصاصها، مبهام الوعاء  سات اتتكفل مديرية كربيات املؤسسات فيما خيص املؤس       

والتحصيل واملراقبة واملنازعات اخلاصة بالضرائب والرسوم الواقعة على عاتق األشخاص الطبيعيني  
واملعنويني واجملمعات املشكلة بقوة القانون أو فعليا، أو الكيانات مهما يكن شكلها القانوين ومهما يكن  

الفعلية أو مقرها، باإلضافة ملا سبق تقوم بالتنسيق والتعاون مع  يتها أو مدير  حمل مؤسستها الرئيسي،
 الستقبال واإلعالم وكذا تنفيذها.االتصال وا اسرتاتيجيةاهلياكل املركزية املكلفة باإلعالم يف جمال 

، دناه، الختصاص اهليئة املكلفة بتسيري كربيات املؤسسات أخيضع األشخاص املعنويون املبينون        
 2 على مستواها إيداع التصرحيات اجلبائية وتسديد الضرائب والرسوم، واملعنيني هم: مث يتحي
شركات رؤوس األموال وشركات األشخاص اليت اختارت النظام اجلبائي لشركات رؤوس األموال كما  .1

  ا عندعماهلأمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، اليت يفوق رقم  136هي مذكورة يف املادة 
 دج(؛   2.000.000.000و يساوي ملياري دينار )أاختتام السنة املالية، 

   دج؛  عمال السنوي إلحدى الشركات العضوة أو يساوي ملياريمعات الشركات عندما يفوق رقم األجت .2

  واخلاضعة  املقيمة غري األجنبية الشركات  وكذا البرتويل وشبه البرتويل القطاعني يف العاملة الشركات  .3
 زائري.اجل ونللقان

نص ( مديريات فرعية وقابضة ومصلحتني كما 05تتشكل مديرية كربيات املؤسسات من مخس )       
   .ومهامهااملديريات  والشكل املوايل يوضح هذه21/02/2009،3عليه القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

 
، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  يف علوم التسيري  حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري -يف تفعيل الرقابة اجلبائية  دورهالعثماين مصطفى، نظام املعلومات و -1

 . 184، ص  2008،  ، اجلزائر جامعة حيي فارس، املدية
يت تندرج ضمن اختصاص مديرية كربيات املؤسسات، ج ر ج ج د ت الم اعمال الشركاق، الذي حيدد احلد االدىن لر 2017ديسمرب   24من القرار املؤرخ يف    2املادة  -2

 .23، ص  2017ديسمرب    31، الصادرة بتاريخ  77ش، العدد  
  دالعد  ش،  د  ج  ج  ر  ج  وصالحياهتا،  اجلبائية  لإلدارة  اخلارجية  املصاحل  تنظيم  حتدد  اليت  ،2009  فيفري  21  يف  املؤرخ  املشرتك  الوزاري  القرار  من  24  اىل  2  من  املواد -3

 . 14-11  ص  ص  ،2009مارس  29  بتاريخ  الصادرة  ،20
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 الداخلي لمديرية كبريات المؤسسات( التنظيم  6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

احملدد لتنظيم   2009/ 02/  21يف   ؤرخمن القرار الوزاري املشرتك امل24اىل 2من إعداد الباحث باالعتماد على املواد من    المصدر:
 . 14-11، ص ص 2009/ 03/ 29 بتاريخ  الصادرة ،20  العدد ش، د  ج  ج  ر  ج،  وصالحياهتا  املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية 

 (SRV) ة الجهوية لألبحاث والمراجعاتلمصلح الفرع الثالث: ا

لتعزيز فعالية الرقابة اجلبائية وضمان السري اجليد واملستمر لتنفيذ إجراءاهتا، مت تدعيم مديرية         
 ، بثالثة مصاحل جهوية للبحث واملراجعات تتواجد يف كل مت التطرق هلا سابقا  األحباث والتحقيقات واليت

 1 وهي مكلفة بـ: نطينةمن اجلزائر ووهران وقس 
تنفيذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات واملداخيل اليت تضبطها مديرية البحث واملراجعات  .1

 وتعد اإلحصاءات املتعلقة هبا، وتسيري وسائل تدخل فرق التحقيق اجلبائي؛ 

 ؛ لدوريتنفيذ برامج حتقيق وحبث ومتابعة ومراقبة األشغال املتعلقة هبا وتقوم بتقييمها ا .2

تنفيذ كل حتقيق يأمر به وزير املالية واملدير العام للضرائب وكل السلطات املختصة باالتصال مع  .3
 ؛ املؤسسات واملصاحل املعنية 

 
 . 9  ، مرجع سابق، صصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية، الذي يتناول حتديد تنظيم امل 18/09/2006املؤرخ بتاريخ    327-6رقم  من املرسوم التنفيذي    11املادة  -1

 مديرية كبريات المؤسسات 
 قباضة الضرائب

 :وتكلف بما يلي 

اةتكفل بمةتحص ل ،ومذا متمبم  ومم   - 

 .ص لاةتحاةلك ف      م مس 

تنف ذ اإلجراءا  اةلتم ت  بمةتحص ل  - 

 .اةتصرر ة ضريب 

مسك محمسب  ميمبت  ةتواات اةلحمسب   -

اةملوم   و تتتي  حسمبم  اةتس  ر 

 اةلمتة ةل ة  اةلحمسب 

  مصلحة اإلعالم اآللي
 وتكلف بمايلي:

 .استغ س اةتيب تم  وت م نهم -

تس  ر اةت      وتراخ ص - 

 .اةتخوس

  تح ييييي   اةل فيييييم  اةتتن ييييي  - 

ت ه يييييلا  اةلم وممت ييييي  ة 

 .واةتيب تم  اةلستمل  

 

المديرية الفرعية لجباية  

 المحروقات 

 :وتكلف بما يلي
ة لؤسسم   تس  ر اةل فم  اة بمي   -

اةممم      اةتيما   اةبتروة  وميذا 

شيييبل اةبتروةييي  وميييذا اةشيييرمم  

 م امجنب ي  ي ير اةلت لي  واة ممي 

  تمنو  اة لايرر. ة

 مراجم   ذه اةل فم  ااتاد برام  -

 وتنف ذ م.

إايييييتاد اةتش  صيييييم  اةتو يييييي   -

واةتحمة ل واإلحصمي م  وتحضي ر 

 اةملل. م ييم 

 

المديرية الفرعية للرقابة  

 والبطاقيات 

 :وتكلف بما يلي

 .ومتمبمتهم ةتتق اتنف ذ برام  ا-

اقتييراا اةتسيي  ل  يي  اةبييرام  -

  .اةسنوي  ة لراقب 
اةبح  ا  اةلم وم  اة بمي   م  -

 إن مز اةتحت تم  واةتحريم .

 ات نازعالمديرية الفرعية للم
 وتكلف بما يلي: 

 حيييص اةشيييكمور واةيميييو  و   -

 .د استهم

تحض ر اةل فم  اةنلاا   اةلتتم    -

ة ه ئييم   اةتضييمي   ميي    حييص 

 . ذه اةل فم  ومتمبمتهم

 تب  غ اةترا ا  واممر بصر هم. -

 مصلحة االستقبال واإلعالم

 وتكلف بما يلي: 

 .تنظ   استتبمس اةلك ف   وإا مه  -

فييي   نشييير اةلم وميييم  ةتيييذم ر اةلك  -

 .بحتوقه  وواجبمته  اة بمي  

اةتكفل بحمج م  اةلتيري    لم ي ص  -

 اةوثميا اة بمي  

 

المديرية الفرعية 

 للتسيير
 وتكلف بما يلي: 

 يييي   بميتسيييي  ر اةل فييييم  اة -

ة لؤسسييييييم  اة ممييييييم  

ة تييييييمنو  اةمييييييمم ومييييييذا 

 اةلؤسسم  ي ر اةلت ل .

متمبميييي   مهييييمم اةواييييمء و -

تحصيييييييي ل اةضييييييييرايب 

 واةحتوق واةرسوم؛ 

مممة يي  م فييم  اسييترجم   - 

اةرسيييييي  ا ييييييا اةت ليييييي  

 .اةلضم  .

 

 وتكلف بما يلي:  المديرية الفرعية للوسائل: 

  .نه تس  ر اةلسم ا  اةلهن   ة لست تم   وتكوي -

 .واممر بت   اةت ف ضم  إاتاد اةل لان   اةسنوي  واةحسمب اإلدا ر ومسك اة رد، -

 متمبم  وتنس ا جهمز تت    مداء    إطم  مؤشرا  اةتس  ر. -
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 تطبق حق االطالع على امللفات اليت ختضع جملال اختصاص مديريتني والئيتني فأكثر. .4
راجعات فقد تطرق هلا القرار املؤرخ ث واملفيما خيص االختصاص اإلقليمي للمصاحل اجلهوية لألحبا       

1وبالتفصيل، 2007ماي  24يف 
وتتكون املصلحة اجلهوية لألحباث واملراجعات من ثالثة أقسام  

 نوضحها من خالل الشكل التايل: 

 الهيكل التنظيمي للمصلحة الجهوية لألبحاث والمراجعات( 7)الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 

 

  احملدد 2009/ 02/  21من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف   45إىل  42ماد على املواد من  عتاالب الباحث  إعدادمن    المصدر:
 . 16، ص  2009/ 03/ 29  بتاريخ  الصادرة ،20 العدد  ش، د  ج  ج  ر ج  ، وصالحياهتا اجلبائية  لإلدارة  اخلارجية املصاحل  لتنظيم

 ( SDCF)الفرع الرابع: المديرية الفرعية للرقابة الجبائية
، اخلاص بتنظيم املصاحل اخلارجية  2009فيفري  21القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ء يف كما جا

تعترب املديرية  ، ( مديريات فرعية5لإلدارة الضريبية وصالحياهتا تتفرع عن املديرية الوالئية للضرائب مخسة )
ادة اخلاضعة للضريبة  عن املمن بني هذه املديريات اليت أوكل هلا مهمة البحث  الفرعية للرقابة اجلبائية

 باإلضافة إىل:
2 

 الربجمة والتحقيق واملتابعة املستمرة مع القيام باألحباث واملراجعات لكل نقطة من إقليم الوالية؛ .1

 دراسة واقرتاح التقنيات اليت متكن من تفعيل عملية الرقابة اجلبائية ومكافحة التهرب الضرييب؛ .2

 
،  2007جويلية  8، الصادرة بتاريخ 44حباث واملراجعات، ج ر ج ج د ش، العدد ة لألحيدد االختصاص اإلقليمي للمصاحل اجلهوي 2007ماي  24قرار مؤرخ يف -1

 .16،15ص    ص
 . 108  صمرجع سابق،    ،لياس   قالب ذبيح-2

 المصلحة الجهوية لألبحاث والمراجعات

 

 قسم المراقبة واإلحصائيات والتقييم
 وتكلف بمايلي:

متيرييي   تد متنف ييذ بييرام  اةلراقبيي  اةتيي  تحيي  -

امبحيييييييييمع واةلراجميييييييييم  وإايييييييييتاد 

 ةبرام  اةلراقب  اإلحصمي   اةومم م 

اةلم ومم  اة بمي   ومل  ت ل   برام  تنف ذ -

 اةتحت تم  واةتحريم .

تنف ذ حا اةليم ة    إطم  اةمل  م  اة هوي   -

 ومم ب   اة هوي 

 الوسائل قسم
 وتكلف بمايلي:

تلويت اةلص ح  بمةوسميل اةضرو ي   -

 إلن مز اةلهمم اةل وة  ةهم.

واةليبوام    تس  ر اةوسميل واةتامي  -

 .و ة لك ف   بمةضريب  اةلوجه  ة لحتت  

 .تصن ف م فم  اةلراجم  وحفظهم -

 

 المساعدة على الرقابة قسم
 وتكلف بمايلي:

اةت مم  إطم  مسماتة اةلحتت      -

 حص  ومذا بلنمسب  بلهممه 

 .اةلحمسبم  اآلة  
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 ة من عمليات الرقابة اجلبائية املسؤولة عنها؛  الناجتالسهر على حتصيل الضرائب والرسوم  .3

 البحث وحتليل أسباب التهرب والغش الضرييب مع إجياد احللول الناجعة واالقرتاحات املناسبة؛  .4

 الوضعية اجلبائية.  ملق احملاسيب والتدقيق املعمق جملدراسة وتقسيم نتائج التقارير املتعلقة بالتدقي .5
    1لكل منها دور تقوم به نتطرق إليها فيما يلي:  مكاتبوتتكون املديرية من أربع 

 الذي يعمل يف شكل فرق، وتتمثل مهامه يف: (: BRIF) مكتب البحث عن المعلومة الجبائية :أوال
 تشكيل فهرس للمصادر احمللية للمعلومات اليت تعين وعاء الضريبة ومراقبتها وكذا حتصيلها؛ ✓

 ق االطالع وحق الزيارة بالتنسيق مع املصاحل املعنية.  فيذ حتنفيذ برامج التدخالت والبحث وكذا تن ✓
 وتتمثل مهامه يف: ( BFR) مكتب البطاقيات والمقارنات ثانيا:
 تكوين وتسيري خمتلف البطاقيات املمسوكة؛ ✓
 التكفل بطلبات التعريف اجلبائية للمكلفني بالضريبة؛  ✓
ات إحصائية وحواصل دورية لتقييم  وضعي مراقبة استغالل املصاحل املعنية ملعطيات املقارنة وإعداد ✓

 نشاطات املكتب. 
 وتتمثل مهامه يف: (BRV) مكتب األبحاث والمراجعات ثالثا:
 متابعة تنفيذ برامج املراقبة واملراجعة؛  ✓
 تسجيل املكلفني بالضريبة يف خمتلف برامج املراقبة؛  ✓
 إعداد الوضعيات واإلحصائيات والتقارير الدورية التقييمية.  ✓

 وتتمثل مهامه يف:(: BCE) مراقبة التقييماتمكتب  رابعا:
 استالم واستغالل عقود نقل امللكية باملقابل أو جمانا.  ✓
 متابعة أشغال اخلربة يف إطار الطلبات اليت تقدمها السلطات العمومية. ✓
 .املشاركة يف أشغال التحيني للمعايري املرجعية ✓

 

 
الصادرة   ،20 لعددحملدد لتنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية، ج ر ج ج د ش، ا 2009فيفري  21من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  78 إىل 74املواد من -1

 . 19، ص  2009مارس    29  بتاريخ
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 (CDI)مراكز الضرائب  الفرع الخامس:

مصلحة عملية جديدة تابعة للمديرية العامة للضرائب ختتص حصريا بتسيري  ز الضرائب مـرك يعترب       
امللفات اجلبائية، وحتصيل الضرائب املستحقة من طرف املكلفني بالضريبة متوسطي احلجم، ويطمح مركز  

م ة تقو شراكة جديدة جتمعه باملكلفني بالضريب الضرائب املنشأ هبدف تقدمي خدمة نوعية، إىل تطوير
أساسا على التواجد، االستماع، االستجابة، ومعاجلة سريعة لكل الطلبات اليت يقدمها املكلف بالضريبة،  

 1وميثل مركز الضرائب بالنسبة للمكلف بالضريبة احملاور اجلبائي الوحيد املكلف بالتسيري العرضي مللفه.
 من املرسوم التنفيذي رقم   20املادة دهتا فيما خيص املهام اليت تقوم هبا مراكز الضرائب فقد حد       
 2  وهي: ،09/2006/ 18املؤرخ يف  06/327
مسك وتسيري امللفات اجلبائية للمكلفني برسم الدخل اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات غري -1

 أعماهلا تابعني ملديرية كربيات املؤسسات، واملؤسسات الفردية اخلاضعة للنظام احلقيقي واليت رقم 
 دج؛15.000.000يفوق ي سنو ال
 الضرائب والرسوم؛ ، وسندات اإليرادات وحتصيلوالشهادات  تتكفل جبداول وقوائم التحصيل-2
تنفذ العمليات املادية للدفع والقبض واستخراج النقود، باإلضافة إىل ضبط الكتابات ومركزة تسليم  -3

 القيم؛
برامج التدخالت لدى املكلفني وتقيم   وإجنازحيات مجع املعلومات اجلبائية واستغالهلا، ومراقبة التصر -4

 نتائجها؛ 
 تدرس الشكاوى وتتابع املنازعات، وتعوض قروض الرسوم؛-5
 تتكفل باإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالوعاء وإنشاء الشركات وتعديل نظامها؛ -6
 ا. عني هلتتكفل باستقبال وإعالم املكلفني ونشر اآلراء واملعلومات لصاحل املكلفني التاب-7

 وتتكون مراكز الضرائب من مخس مصاحل، كما يوضحها الشكل التايل:        

 
 :اإللكرتوينعلى الرابط    اهلياكل اجلديدة للمديرية العامة للضرائب، موقع املديرية العامة للضرائب،-1

32-13-08-20-05-2014-ar/230-plus-voir-http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/modernisation،  مت االطالع 

   21:57  :، على الساعة13/11/2017  :بتاريخ 
 . 11ص  مرجع سابق،  ،  اجلبائية  لإلدارة  اخلارجية  املصاحل  تنظيم  حتديد  يتناول  الذي،  2006سبتمرب    18املؤرخ بتاريخ    327-6من املرسوم التنفيذي رقم    20املادة  -2

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/modernisation-voir-plus-ar/230-2014-05-20-08-13-32
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 الهيكل التنظيمي لمراكز الضرائب (8)لشكل رقم ا
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   
 

  لتنظيم دد احمل 02/2009/ 21يف   املؤرخ املشرتك  الوزاري القرار  من  101اىل88من إعداد الباحث باالعتماد على املواد من    المصدر:
 . 22-20ص ص ،2009/ 03/ 29  بتاريخ  الصادرة ، 20 العدد  ش،   د  ج  رج ج  ، وصالحياها اجلبائية  لإلدارة  اخلارجية  املصاحل
حلداثة مراكز الضرائب، ويف انتظار تعميمها على كامل الرتاب الوطين، حتتفظ مفتشيات  نظرا         

حسب احلالة يف مراكز الضرائب أو املراكز   الكلي إدماجها وقباضات الضرائب بصفة انتقالية يف انتظار 
 1. اجلوارية للضرائب بشكلها احلايل ومتارس صالحياهتا احملددة يف إطار التنظيم املعمول به

 البشرية والمعلوماتية الخاصة بالرقابة الجبائية   مواردالمطلب الثالث: ال

مبهامها وحتقيق أهدافها، واإلدارة قيام تعتمد اإلدارة اجلبائية على اإلمكانيات البشرية واملادية لل 
الناجحة هي اليت متتلك إطارات وموظفني ميتلكون اخلربة والتأطري اجليد، وتوافق بني اجلانب 
الكمي)العددي( واجلانب النوعي)التأهيل(، واليت متتلك نظام معلومايت يساعد على متابعة ومعاجلة 

وختزينها يف مساحات صغرية )تقليص حجم  رعة، ملفات املكلفني املتزايدة سنويا، بكل دقة وس
 

 . 12مرجع سابق، ص    ،اجلبائية  لإلدارة  اخلارجية  املصاحل  نظيمت  يدحتد  يتناول  الذي  ،2006سبتمرب    18املؤرخ بتاريخ    327-6من املرسوم التنفيذي رقم    32املادة  -1

 رائبمركز الض

 مصلحة االستقبال واإلعالم 

 :يلي وتكلف بما

 استتبمس اةلك ف   بمةضريب  وإا مه    -

نشر اةلم ومم  حوس حتوق  - 

وواجبم  اةلك ف   بمةضريب  ات مه 

 اةلرمل. 

 القبـــاضة

 وتكلف بمايلي:
اةتكفييل بمةتسييتيتا  اةتيي  يتييوم بهييم  -

وميييذا متمبمييي   اةلك فيييو  بمةضيييريب 

 ومم ته  اةتحص    ؛ 

تنف يييذ اةتيييتاب ر اةتمنون ييي  اةلتم تييي   -

 بمةتحص ل اة برر.

مسك محمسب  ميمبت  ةتواات  -

اةلحمسب  اةممم  وتتتي  حسمبم   

 ب .اةتس  ر اةلمتة إةا م    اةلحمس

 

 مصلحة اإلعالم اآللي والوسائل

 :يلي وتكلف بما

 اةلم وممت  استغ س اةتيب تم   -

 ومتمبمتهم؛

 هم؛إحصمء اةحمج م  اةلمدي  وص منت-

 اةنظم   و أم  اةلترا . متمبم  مهمم-

   

 

 المصلحة الرئيسية للمنازعات

 يلي: وتكلف بما
أو  د اسيييييي  مييييييل طميييييي  نلاايييييي  -

يوجييل ةلرمييل اةضييرايب ومييذا  إافييمي 

ط بم  استرجم  اقتيمام   سي  اةت لي  

 اةلضم  ؛ 

متمبم  اةتضميم اةنلاا   اةلتتم  إةا  - 

 اةه ئم  اةتضمي  .

 

 

 

مراقبة ة لللمصلحة الرئيسيا

 والبحث

 :يلي وتكلف بما
اةبح  ا  اةلم وم  اة بمي   ومممة تهم         -

 وت لينهم وتوزيمهم م  أجل استغ ةهم؛

اقتراا ال  م  مراقب  وإن مز م، م   -

إاتاد جتاوس إحصمي   وحواصل 

 .دو ي  تت  ل  

 

 المصلحة الرئيسية للتسيير

 يلي: وتكلف بما

اةتكفل بمةل فم  اة بمي   ة لك ف      -   

 ومراقبتهم ومتمبمتهم؛

اةلصمدق  ا ا اة تاوس وسنتا   -      

 اإليرادا ، واقتراا م فم  ة رقمب ؛

إاتاد تتم ير دو ي  وجل    -     

اإلحصمي م  وتنظ   امشغمس م  

 اةلصمةح امخر . 

اقتراا تس  ل اةلك ف   بمةضريب   -     

ة رقمب  ا ا سمس اةلستنتا  او ةلراجم  

 اةلحمسب .
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املطلب لكل بطريقة تتيح االطالع عليها بكل سهولة وسرعة، لذا سنتطرق من خالل هذا  األرشيف(،
 املنظومة املعلوماتية للمديرية العامة للضرائب. من املوارد البشرية و 

 الفرع األول: الموارد البشرية

وعلى التقنيات احملاسبية لكشف كل عملية غش أو   1، جلبائيةنني االقواتعتمد الرقابة اجلبائية على 
 على العنصر البشري الذي يقوم  هترب سواء عن قصد أو دون قصد، هذه العملية تعتمد بالدرجة األوىل

بعمليات التحليل واملقارنة واستخدام ذكائه وخربته واملعلومات املكتسبة على مدى مسريته الدراسية  
لذا أولت اإلدارة اجلبائية اهتماما  كبريا  هلذا العنصر بداية من طريقة التوظيف،   ملية،والتكوينية والع

 وتعريفه بالقواعد والواجبات الرئيسية اليت يتعني التقيد هبا عند ممارسة املهام املوكلة له، والتكوين والتطوير. 
 أوال: التوظيف 

العام للوظيفة العمومية، وذلك  ساسي تطرق املشرع اجلزائري هلذه النقطة من خالل القانون األ
باعتبار أن العالقة بني املوظف واإلدارة هي عالقة الئحية تنظيمية ختضع ألحكام قانون الوظيفة العامة،  

سار  حيث أشار القانون األساسي للوظيفة العمومية من خالل الباب الرابع منه حتت عنوان تنظيم امل
 املهين إىل النقاط التالية: 

 2إىل مبدأ املساواة يف االلتحاق بالوظيفة العمومية؛ توظيفخيضع ال -1

 3  ال ميكن أن يوظف أيا كان يف وظيفة عمومية ما مل تتوفر فيه الشروط التالية: -2

 أن يكون جزائري اجلنسية، متمتعا حبقوقه املدنية؛  -

 ا؛ حاق هبأال حتمل شهادة السوابق القضائية مالحظات تتناىف وممارسة الوظيفة املراد االلت -

 أن يكون يف وضعية قانونية جتاه اخلدمة الوطنية؛  -

أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا املؤهالت املطلوبة لاللتحاق بالوظيفة املراد   -
 االلتحاق هبا. 

 
 ، قانون الطابع، قانون التسجيل، قانون الضرائب غري مباشرة، قانون اإلجراءات اجلبائية. األعمالقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، قانون الرسم على رقم  -1
يوليو  16، صادرة بتاريخ 46ج ج د ش، العدد  ج ريتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  2006وليوي15مؤرخ يف  03-06من األمر رقم  74املادة -2

 . 8، ص  2006
 .9،  8  املرجع السابق، ص ص  ،العمومية   للوظيفة  العام  األساسي  القانون  يتضمن  2006يوليو15مؤرخ يف    03-06من األمر رقم    75املادة  -3
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 1بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين وبعد اجتياز:  يتوقف االلتحاق -3

 الفحص املهين؛ ، أو ابقة على أساس االختبارات املس  -

 املسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسالك املوظفني؛ -

التوظيف املباشر من بني املرشحني الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوص عليه يف القوانني األساسية   -
 لدى مؤسسات التكوين املؤهلة.

 رسة المهنةبمما ثانيا: القواعد والواجبات المرتبطة
بغية حتسني األداء الوظيفي ملوظفي املديرية العامة للضرائب، وزيادة احلاجة إىل إرساء أخالق مهنية        

مستمدة من املبادئ والقيم اليت تسري اخلدمة العمومية، أصدرت املديرية العامة للضرائب دليل أخالقيات 
السلوك، تطرق يف الباب األول منه إىل كل من  حلسن املهنة ملوظفيها، حيث يعترب هذا الدليل قانونا

 القواعد والواجبات املرتبطة مبمارسة املهنة، سيتم تفصيلها فيما يلي:
بعد انتهاء عملية التوظيف ومبجرد تعيني األعوان خيضعون  :الواجبات المرتبطة بممارسة الوظيفة -1

 2 النقاط التالية:ا يف لعدد من االلتزامات املرتبطة بصفتهم ممثلني للدولة نلخصه
 وجوب االلتحاق مبنصب التعيني أو املنصب الذي نقل إليه؛  -

 االلتزام بتأدية اخلدمة يف إطار احرتام العالقات السلمية؛  -

 واجب االلتزام خبدمة الدولة، وممارسة الوظيفة وحدها؛ مع  ،االلتزام بتأدية اليمني -

ملباشرة لزوجة أو أحد أقربائه حىت الدرجة  مية امنع تعيني أي عون يف منصب جيعله حتت السلطة السل  -
 الثانية؛ 

 االلتزام مبمارسة الوظيفة بصفة شخصية، فعلية ومستمرة، وتأدية اخلدمة بكل استقاللية؛  -

 واجتاه الزمالء(؛  االلتزام باحلياد. )االلتزام باحلياد اجتاه املكلفني بالضريبة، -

 م باحرتام األنظمة الداخلية لإلدارات؛لتزاااللتزام بالتحفظ والنزاهة والسر املهين، واال -

 . االلتزام بتلبية طلبات االستعالم الواردة من اجلمهور، وااللتزام بالكتمان املهين -

 
 .9رجع السابق، ص  م  العمومية،  للوظيفة  العام  األساسي  القانون  يتضمن  2006يوليو15مؤرخ يف    03-06  من األمر رقم  80املادة  -1
 .4 ص بدون ذكر سنة النشر،  وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، دليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب، -2
-مان املهين يهدف إىل محاية السلوك والصورة املعروفة هبا اإلدارة. الكتلسر املهين يهدف إىل محاية مصاحل املكلفني،  ا 
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جيب على أعوان الرقابة اجلبائية عند تأدية مهامهم  : الرقابة الجبائية أعوانالقواعد العامة لسلوك  -2
إال من خالل جتنب كل فعل يتناىف مع طبيعة   ن ذلك احرتام سلطة الدولة وفرض احرتامها، وال يكو 

مهامهم، ولو كان ذلك خارج اخلدمة، كما جيب عليهم أن يتسموا يف كل األحوال بسلوك الئق 
وقد تطرق دليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب للقواعد العامة لسلوك أعوان  1وحمرتم،

   عام للوظيفة العمومية، وتتمثل فيما يلي:سي الاإلدارة اجلبائية، والقانون األسا
يتعني على املوظف احرتام هذه الواجبات من  واجب التحفظ واحلفاظ على الكرامة يف احلياة اخلاصة: -

نه مقيد ببعض التعليمات  أرأي اليت يتمتع هبا املوظف، إال خالل سلوكه، فبالرغم من حرية إبداء ال
ذلك مينع عليه إبداء آراء سياسية أو فلسفية أو دينية داخل  رة، ليعمل يف خدمة اإلدا كونه موظفا  

 2؛ اإلدارة، وتفادي كل سلوك أو فعل يسئ إىل مسعة اإلدارة وزمالئه 

مينع على كل موظف، مهما كانت وضعيته يف السلم اإلداري،  االلتزام باالستقاللية يف احلياة العامة: -
أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات،  اشرة أن ميتلك داخل الرتاب الوطين أو خارجه، مب

على استقالليته أو تشكل عائقا للقيام مبهمته بصفة عادية يف مؤسسة   مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـر
ختضـع إىل رقابة اإلدارة اليت ينتمي إليها أو هلا صلة مع هذه اإلدارة، وذلك حتت طائلة تعرضه  

 3؛القانون األساسيا يف للعقوبات التأديبية املنصوص عليه

جيب على املوظف يف إطار ممارسة مهامه، احلفاظ على أمالك الدولة،   احلفاظ على أمالك الدولة: -
وكل  وذلك من خالل احلفاظ على سالمة التجهيزات واألثاث واملركبات وصيانتها وكذا امللفات،

 4؛األمالك املوضوعة حتت تصرفه

على سالمة املعطيات  يشكل فتح الشبكة املعلوماتية خطرا   تية:سالمة املعطيات واألنظمة املعلوما -
واألنظمة املعلوماتية، ويعترب مستعمل هذه الشبكة وما حتويه من معلومات مسؤول مباشر عنها وعن 
سالمتها، لذا تسهر اإلدارة على محاية أنظمتها املعلوماتية، وذلك من خالل حتديد معايري ومقاييس 

 
 .6مرجع السابق، ص    العمومية،  للوظيفة  العام  األساسي  القانون  يتضمن،  2006يوليو15مؤرخ يف    03-06من األمر رقم    42ملادة  ا -1
 . 17  دليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب، مرجع سابق، ص-2
 .7مرجع سابق، ص    العمومية،  للوظيفة  العام  األساسي  القانون  يتضمن،  2006يوليو15مؤرخ يف    03-06من األمر رقم    45ادة  امل- 3
 .7سابق، ص  الرجع  امل  العمومية،  للوظيفة  العام  األساسي  القانون  يتضمن  ،2006يوليو15مؤرخ يف    03-06من األمر رقم    50املادة    - 4
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الشبكة على األشخاص املؤهلني واملسموح هلم يف حدود مهامهم وما   ل إىلالسالمة وحصر الدخو 
 1تقتضيه مصلحة اإلدارة.

 ثالثا: اكتساب الكفاءة المهنية  
يف تطبيق املعرفة واملهارات املهنية يف أداء تلك  القرار السليمتتطلب اخلدمة املهنية الكفؤة ممارسة 

ني منفصلتني، األوىل: احلصول على الكفاءة املهنية، وهنا  مرحلتاخلدمة، وميكن تقسيم الكفاءة املهنية إىل 
اجلبائية، والثانية احملافظة على الكفاءة املهنية،   رقابةلتطوير املستمر ملهارات أعوان ال نتكلم عن التكوين وا

لصلة،  ذات اللتطورات املهنية والتجارية الفنية  وتفهما   مستمرا   وتتطلب احملافظة على الكفاءة املهنية وعيا  
لذلك يؤدي التطور املهين املستمر إىل تطوير القدرات اليت متكن األعوان من أداء مهامهم بكفاءة يف  

 2.بيئات العمل املختلفة واحملافظة عليها

 المعلوماتية رداو الفرع الثاني: الم
وإثرائها   منها، يف إطار اسرتاتيجية عصرنة اإلدارة اجلبائية من أجل حتقيق األهداف املتوخاة        

بتنظيمات وإجراءات مستوحاة من أفضل التطبيقات الدولية ووسائل العمل األكثر مالءمة )املنشآت، 
التجهيزات، التكوين(، يعترب إنشاء منظومة معلوماتية جديدة وفق املعمول هبا يف خمتلف الدول املتقدمة 

 اجلبائية إىل: دارة أولوية خاصة يف جمال عصرنة اإلدارة اجلبائية، لذا تسعى اإل
: ويتحقق ذلك من وتسهيل عملية التحصيل )الوعاء( تحسين فهم المادة الخاضعة للضريبة-1

خالل عدة جماالت للتحسني مبا يف ذلك إنشاء نظام معلومايت يتمحور حول قاعدة بيانات وطنية يتم  
رامج الرقابة اجلبائية دون  تلف بحيث ال ميكن تنفيذ خم3إثراؤها باملعلومات اجلبائية الداخلية واخلارجية، 

االستناد إىل نظام املعلومات اجلبائي الذي يعترب العمود الفقري ملصلحيت الوعاء والتحصيل، ذلك أن 
أما فيما  4، ومراقبتها ومحايتها، وضمان وصوهلا ملستعمليها، وإدارهتاوظيفته تبدأ جبمع البيانات عن الوعاء 
ل الدفع اإللكرتونية عن بعد، واليت تسهل من عملية حتصيل وسائ خيص عملية التحصيل فبتوفري خمتلف

 
 . 19ظفي املديرية العامة للضرائب، مرجع سابق، صملو   دليل أخالقيات املهنة-1
 . 83، ص  2015محد حلمي مجعة، املدخل إىل التدقيق والتأكيد، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  أ-2
 . 96، ص  2012اجلزائر،،  بن عكنون،  ، مديرية االتصال، وزارة املالية اإلجناز)كتاب( سون سنة من  مخ-3
 . 16، مرجع سابق، ص  -حالة اجلزائر–م، حنو إطار مقرتح لتفعيل آليات الرقابة اجلبائية للحد من آثار االزمة  وعالوهلي ب-4
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الضريبة يف وقتها، وبطريقة سهلة وبسيطة ختفف عن املكلف عناء التنقل وتكبد خمتلف األعباء اليت  
 تنجر عنها.  

 1 وذلك من خالل: :تقديم أفضل خدمة للمكلفين بالضريبة والشركاء-2
 ..(؛  األنرتنتات، امللتقيات، احلصص اإلعالمية، موقع نشور إعالم وتوعية املكلفني )من خالل امل -

 حتسني وتعميم االستقبال؛ -

 تبسيط اإلجراءات لتسهيل فهم ودفع الضريبة؛ -

 ،  األنرتنت) واإللكرتونيةجديدة ملعاجلة املعلومات وتطور اخلدمات اهلاتفية  ااستخدام تكنولوجي -

 فية، مكتب االستقبال(. اهلات التصريح عن بعد، الدفع عن بعد، مركز املكاملات  -

، والذي  التي وضعت لهذا الشأن إنشاء نظام معلوماتي جديد يسير موازاة مع االستراتيجية-3
 2 سيحظى بدعم قوي من الفرص اليت تتيحها التكنولوجيات اجلديدة، مبا يف ذلك:

 إنشاء برنامج لدعم اإلصالح اإلداري وعصرنة املديرية العامة للضرائب؛ -

لربجمي واخلدمات األخرى لتنفيذه )لصاحل خمطط النظام املعلومايت املستقبلي الذي سيتم  حلل ااقتناء ا -
 تطبيقه يف مراكز الضرائب واملراكز اجلوارية ومديرية كربيات املؤسسات واهلياكل املركزية والالمركزية(؛ 

 جل وضع تدابري خاصة بالتصرحيات اجلبائية عن بعد؛ أتوظيف اخلربة من  -

ئي حيث يتم تأسيس ترقيم للمكلفني والذي يعترب هوية مركزية فريدة من نوعها وهنائية ال  اجلباالرتقيم  -
 ميكن جتنبها يف التسيري العصري للضريبة.

 
 
 
 
 

 
 .96، مرجع سابق، ص  مخسون سنة من االجناز -1
 . 96رجع السابق، ص  امل-2
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 لرقابة الجبائيةالخاضعين ل المبحث الثالث: التزامات وضمانات المكلفين بالضريبة
طار التشريعي والتنظيمي للرقابة  ة اإلحدد املشرع الضرييب من خالل خمتلف القوانني اجلبائي

اجلبائية، حيث رتب من خالهلا حقوق والتزامات كل من املكلف واإلدارة اجلبائية، وسنحاول من خالل 
عليه القيام هبا،  بهذا املبحث التطرق للضمانات املمنوحة للمكلف، وااللتزامات القانونية اليت يتوج

 ف القوانني الضريبية. خمتل  لكن قبل ذلك سنتطرق ملدلول املكلف يف
 تحديد مدلول المكلف بالضريبة  المطلب األول:

مل يقدم املشرع اجلزائري تعريفا صرحيا للمكلف بالضريبة من خالل النصوص اليت أصدرها،  
 األفرادباعتبار أن اصطالح املكلف ينبع من التكليف وااللتزام الذي يفرضه القانون الضرييب على و 

  بناء  و ، يعترب مكلفا  أو اقتطاعها، أو توريدها  ،ن كل شخص ملزم بدفع الضريبةإه، فاملخاطبني بأحكام
على ما سبق ومن خالل خمتف القوانني والدالئل واملنشورات نالحظ أن اإلدارة اجلبائية متيز بني نوعني 

 من املكلفني، وذلك حسب الطبيعة القانونية للشخص )شخص طبيعي، شخص معنوي(.
 شخص طبيعي  لمكلفالفرع األول: ا

تبدأ الشخصية الطبيعية لإلنسان حسب القانون املدين بتمام والدته حيا ، حيث يعترب شخصا         
أما من ناحية القانون اجلبائي فينظر للشخص الطبيعي على  1يتمتع بكامل احلقوق اليت حيددها القانون،

ن املدين، التمتع بكامل األهلية لقانو من ا 25أنه ذلك الشخص الذي يتمتع باإلضافة لشروط املادة 
 2من نفس القانون. 40وفقا ملا جاءت به املادة 

إذن األهلية يراد هبا صالحية الشخص الستعمال احلقوق اليت يتمتع هبا واالعتماد على ذاته يف       
أي   نإذا فعلى هميكنه أن يصدر تصرفا  قانونيا  يعتد به من الناحية القانونية، و  ه تأدية التزاماته، ومن

 يف يلزم ، فإن عمله يكون قانونيا  وبالتايلتصرف يف إطار االلتزام يدين الضريبة ومادام أنه يتمتع باألهلية
 1بدفع دينه يف إطار دفع ضرائبه. هذه احلالة  

 
يتضمن القانون املدين معدل   1975سبتمرب  26يف ؤرخ م 58-75، الذي يعدل ويتمم األمر رقم 2005جوان املؤرخ يف  10-02من القانون رقم  25املادة -1

 . 7، ص  2005جوان20، صادرة بتاريخ  44ومتمم، ج ر ج ج د ش، العدد  
 .7القانون املدين، مرجع سابق، ص    40املادة  -2
 سنة كاملة".   19نية، وسن الرشد  املد" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ومل حيجر عليه يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه  : هنأتنص على  -  
-  السابقة ويقصد هبا أن الشخص مؤهل الكتساب احلقوق فقط.   25نقصد هنا أهلية األداء، أما أهلية الوجوب فقد أشارت إليها املادة 
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الشروط السابقة، شروط أهلية الوجوب  لشخصمن خالل ما سبق نالحظ أنه إذا توفرت يف ا       
 اجتاه اإلدارة اجلبائية، وتتمثل الضرائب امللزم هبا فيما يلي:  ا  اء، يصبح ملزماألد وشروط أهلية

 : الضريبة على الدخل اإلجماليأوالا 
تفرض هذه الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبة، حيث قد حيقق املكلف       
د يقوم بتقدميه ملصلحة الضرائب ي واحأو عدة مداخيل جيب عليه اكتتاهبا يف تصريح سنو  واحدا   دخال  

 والشكل املوايل يلخص هذه املداخيل:  2، ملقر سكنه
 ت الدخل اإلجمالي الخاضع للضريبة يوضح مكونا (9)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 

 
طبعة    ، وزارة املالية،ضرائباملديرية العامة للمن إعداد الباحث باالعتماد على قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،   المصدر:

 . 21-11، ص ص 2017
 : الرسم على النشاط المهني ثانياا 

يستحق الرسم بصدد رقم أعمال حيققه يف اجلزائر املكلفون بالضريبة )معنويني وطبيعيني(، الذين         
لى يبة عختضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلمجايل، يف صنف األرباح املهنية، أو الضر  ميارسون نشاطا  
(، الذي حيققه  الرسم على القيمة املضافة)خارج  وهو حيتسب على أساس رقم األعمال 3أرباح الشركات،

املكلفون بغض النظر عن النتيجة احملققة، وهذا ما مييز الرسم على النشاط املهين عن الضريبة على 
 النشاط التجاري، اليت تفرض على صايف الربح. 

 
قارنة، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،  ة املحممود علوم حممد على احملمود، الطبيعة القانونية واملالية لدين الضريبة وتطبيقاهتا يف التشريعات الضريبي-1

 . 98، ص  2010
 . 10، ص  2016لمكلف بالضريبة، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، طبعة  التطبيقي ل  دليلال-2
 . 05 ، ص2020طبعة    الية،ة املاملديرية العامة للضرائب، وزار   من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  217املادة  -3

  BIC  األرباح المهنية
 )أرباح المهن الصناعية او التجارية او الحرفية(

 ، 2017م  من ق ض م و ر م، ق 12و11انظر المادة 

 .11ص

 RA   الفالحية المداخيل
من ق ض م و ر م، ق م  12و35انظر المادة 

 . 14، ص2017

   RCM   المنقولةرؤوس األموال مداخيل 
 . 16، ص2017من ق ض م و ر م، ق م  45انظر المادة 

    RF   مداخيل تأجير العقارات المبنية وغ المبنية
 . 15، ص2017 من ق ض م و ر م،  42انظر المادة 

 المرتبات واألجور والمنح والريوع العمرية
TS.PARV  من ق ض م و ر م،  67و66انظر المادة

 .18،ص2017ق م 

 

 

الناتجة عن التنازل بمقابل عن  القيمةفوائض  

 PVC العقارات المبنية وغير المبنية
من ق ض م و ر م،ق م  78و77انظر المادة

 . 20،ص2017

 

 مكونات الدخل االجمالي

 BNC أرباح المهن غير التجارية 
 . 13،ص2017من ق ض م و ر م،ق م  33انظر المادة 
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 الرسم العقاري  :ثالثاا 
وهو رسم سنوي يطبق على امللكيات املبنية وغري   ويتعلق مبمتلكات املكلف املبنية أو غري املبنية،        

 . املبنية املوجودة فوق الرتاب الوطين، باستثناء تلك املعفية صراحة من الضريبة

 : الرسم على القيمة المضافةرابعاا 
نوان قانون الرسوم على رقم األعمال حتت عألمهية هذا الرسم مت ختصيص قانون خاص به،  نظرا         

ويطبق كما جاء يف املادة األوىل منه على عمليات البيع واألعمال العقارية واخلدمات من غري تلك 
يف اجلزائر، بصفة  إجنازها، ويتم أو حرفيا   أو جتاريا   صناعيا   ، اليت تكتسي طابعا  اخلاضعة للرسوم اخلاصة

ن املستهلك النهائي هو على نتيجة املكلفني القانونيني ألال يؤثر  حياديا   ا   رمسويعترب 1اعتيادية أو عرضية، 
 للعبء الضرييب فقط. الذي يتحملها فعليا، واملكلف القانوين يعترب ناقال  

 المكلف شخص معنوي)اعتباري( الفرع الثاني:
ية جلماعات أخرى من  قانون إن احلاجات االقتصادية واحلقائق الواقعية استلزمت منح الشخصية ال       

"..الشركات   2من القانون املدين 49األشخاص أو األموال أشار إليهم املشرع اجلزائري من خالل املادة 
املدنية والتجارية، اجلمعيات واملؤسسات، الوقف، كل جمموعة من أشخاص أو أموال مينحها القانون  

منيز بني نوعني من الشركات، شركات  حيث  شخصية قانونية"، وهذه األخرية هي املعنية بالدراسة،
 . ، وشركات االشخاصاألموال

 أوال: شركات األموال  
حيث تقوم على مجع  3تقوم شركات األموال على االعتبار املايل وال أمهية لالعتبار الشخصي فيها،      

 شركات اليتمة البالنظر لضخاوتزامن ظهور هذا النوع من الشركات مع ظهور الثورة الصناعية،  األموال،
، وهذا ما مييزها عن شركات األشخاص املبنية  يف ذلك الوقت تتطلب أموال ضخمة وأكثر من شخص

على أساس التضامن، وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء، ومسؤوليتهم حمدودة  
 

- .باستثناء خدمات القطاع االداري العمومي 

 . 04، ص  2020من قانون الرسم على رقم االعمال، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، طبعة    01املادة  -1
يتضمن القانون   1975سبتمرب  26مؤرخ يف  58-75م ر رق، الذي يعدل ويتمم األم2005يونيو20املؤرخ يف  10-02القانون رقم  هاعدلت مبوجب 49املادة -2

 .21، ص  2005يونيو20، صادرة بتاريخ  44املدين معدل ومتمم، ج ر ج ج د ش، العدد  
 . 141، ص  2008، شركات األموال يف القانون اجلزائري، دار املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، بن عكنون، اجلزائر،  فضيل نادية-3
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جاري يف شركة  ن التيف حدود احلصة اليت يقدموهنا يف رأس املال، وتتمثل هذه الشركات حسب القانو 
 املسامهة، شركة التوصية باألسهم، شركة املسؤولية احملدودة. 

األوىل من بداية  يوما   30مبجرد تصرحيها بالوجود خالل  ختضع الشركات املشار إليها سابقا         
 وتتمثل يف:  ،النشاط بااللتزامات الضريبة

على  ائب املباشرة والرسوم املماثلة الضر  قانون  من 135ادة : تنص املالضريبة على أرباح الشركات  -1
"تؤسس ضريبة سنوية على جممل األرباح واملداخيل اليت حتققها الشركات وغريها من األشخاص  أنه:

هذه الضريبة مبوجب  من نفس القانون، مت تأسيس 136والذين أشارت إليهم املادة  1، املعنويني"
 2  ق األهداف التالية:لتحقي، وذلك 1991من قانون املالية لسنة  38املادة 

 ؛ادي من خالل ختفيض العبء الضرييبعصرنة جباية الشركات وجعلها أداة لإلنعاش االقتص -

االقرتاب من العدالة: من خالل إلغاء التمييز بني الشركات العمومية والشركات اخلاصة، وكذلك   -
 بني الشركات الوطنية والشركات األجنبية؛ 

اإلمجالية جملموع أرباح املكلف، وطريقة حتديد الربح اخلاضع  نظرة الشفافية: وذلك من خالل ال -
 للضريبة؛

البساطة: سواء بالنسبة للمكلف أو إلدارة الضرائب، حبيث أن هؤالء املكلفني مطالبون بتصريح   -
 وبضريبة واحدة على األرباح، وبالتايل تسهيل عملية مسك امللفات الضريبية ومراقبتها؛ 

 لى دخل األشخاص والضرائب على دخل الشركات.ائب عجتسيد مبدأ فصل الضر  -

 ؛الرسم على النشاط املهين -2

 الرسم على القيمة املضافة؛ -3

 الرسم العقاري. -4

إذا كانت الشركة األجنبية شركة أموال ومتتلك منشأة دائمة باجلزائر فتعامل نفس معاملة الشركات        
 15 .3لضريبة االقتطاع من املصدر بنسبة  فتخضعالوطنية، إال فيما خيص حتويل األرباح إىل اخلارج 

 
 . 29، مرجع سابق، ص2020  انون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةق  من135املادة  -1
 . 27ص    مرجع سابق،ناصر مراد، اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر،  -2
 . 42، مرجع سابق، ص  0202من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    104املادة  -3
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ة دائمة باجلزائر ومتارس أنشطة تتعلق بتأدية اخلدمات فتخضع أأما إذا كانت الشركة ال متتلك منش       
من نظام االقتطاع من   ار نظام فرض الضريبة للنظام العام بدال  تختللضريبة على أرباح الشركات، أو 

مديرية كربيات املؤسسات أو املدير الوالئي  إىليار حسب احلالة، االخترسال طلب إاملصدر، وذلك ب
 1، من تاريخ العقد.( يوما  15للضرائب أو رئيس مركز الضرائب، املختصني إقليميا، يف أجل ال يتعدى )

 ثانيا: شركات األشخاص  
لشركاء  ترب اعلى عكس شركات األموال تقوم شركات األشخاص على االعتبار الشخصي، حيث يع       

متضامنني عن ديون الشركة، ويسأل فيها الشركاء عن ديون الشركة جتاه الغري حىت يف أمواهلم اخلاصة،  
، كصلة القرابة صلة معينةإضافة إىل رأس املال، وهي تتكون من عدد قليل من األشخاص، تربطهم 

إىل ما سبق أهنا تتأثر   ضافةوما مييزها عن شركات األموال باإل 2)شركة عائلية( أو صداقة أو معرفة،
 3، أو اعساره بانتماء الشريك إليها أو خروجه منها نتيجة وفاته أو انسحابه أو احلجر عليه أو إفالسه

وقد تناول القانون التجاري هذا النوع من الشركات وهي :شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة،  
اإلمجايل املطبق على األرباح الصناعية لدخل شركة احملاصة، ختضع هذه الشركات للضريبة على ا

 والتجارية، الرسم على القمة املضافة، الرسم على النشاط املهين، والرسم العقاري.
إذا كانت الشركة األجنبية شخصيا طبيعيا أو شركة أشخاص، ومتتلك منشاة دائمة باجلزائر، فهي         

للضرائب السابقة، أما إذا كانت الشركة أجنبية وال   وختضعتعامل وفق القانون العام وكأهنا شركة جزائرية 
متتلك منشاة مهنية دائمة باجلزائر، ومتارس أنشطة تتعلق بتأدية اخلدمات فهي ختضع للضريبة على 

 4الدخل اإلمجايل.
        

 
 

 
 .6، ص  2020ائب، وزارة املالية، طبعة  للضر الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املديرية العامة  -1
وىل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية،  كام العامة يف الشركات، شركات األشخاص، شركات األموال، الطبعة األ االح-مصطفى كمال طه، الشركات التجارية -2

 .  61، ص  1998مصر،  

، ص  2013ظر: سامي عبد الباقي ابو صالح، الشركات التجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة،  ، انسباب االنقضاء اخلاصة بشركات االشخاصأللتوسع أكثر يف -3
 . 104-99ص  

 .6،  5ص    ، مرجع سابق، ص2020الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة  -4
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 المطلب الثاني: التزامات المكلف بالضريبة
ثال بالقانون اجلبائي فقط، بل يشمل االلتزام  االمتإن التزام املكلف بالضريبة ال يقتصر على        

بالقوانني األخرى املرتبطة بتطبيق القانون اجلبائي كالقانون التجاري وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية..،  
 وااللتزامات ذات الطابع اجلبائي.  ،وسنركز من خالل هذا املطلب على االلتزامات ذات الطابع احملاسيب

 لتزامات ذات الطابع المحاسبيل: االالفرع األو 
ألزم القانون اجلبائي املكلفني اخلاضعني للنظام احلقيقي باحرتام املبادئ العامة للمحاسبة، وذلك       

مسك حماسبة منتظمة وفقا للنظام احملاسيب واملايل، باإلضافة إىل مسك جمموعة من الوثائق خالل من 
 وتتمثل يف:  12إىل  09انون التجاري من خالل املواد من ا القوالسجالت احملاسبية اليت أشار إليه 

 : دفتر اليومية أوال
وهو دفرت موقع ومرقم من طرف القاضي لدى احملكمة املختصة إقليميا ويفرض على كل        

األشخاص الطبيعيني واملعنويني املصنفني ضمن النظام احلقيقي وميارسون نشاطات جتارية وصناعية، يف  
الذين ميارسون أنشطة غري جتارية كاملهن احلرة فدفرت يوميتهم موقع من طرف رئيس   شخاصحني األ

مفتشية الضرائب التابعني هلا إقليميا، كما يعزز قيد كل عملية مسجلة بسند قانوين يثبت صحتها ويقدم 
 1إللغاء ورفض حماسبة املكلف. كافيا    يشكل سببا  فعند طلب اإلدارة اجلبائية، أما غيابه 

 يا: دفتر الجرد ثان
( من القانون التجاري على وجوب مسك دفرت اجلرد من طرف كل 10تنص املادة العاشرة )       

تاجر، حيث يعترب اجلرد العملية اليت هتدف إىل إعطاء صورة حقيقة وواضحة عن املركز املايل للمؤسسة 
 تامية وحسابات النتائج اليت تعد يفة اخلمن خالل رصد كل احلسابات املعنية بالدورة لغرض إعداد امليزاني

 2هناية الفرتة. 
ميسك دفرت اليومية ودفرت اجلرد حبسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيري من أي نوع كان أو نقل         

 3إىل اهلامش، وترقم صفحات كل من الدفرتين ويوقع عليهما من طرف قاضي احملكمة.
 

 . 36، مرجع سابق، ص  لياس   قالب ذبيح-1
، املعدل واملتمم،  1975ديسمرب  19لقانون التجاري، ج رج ج د ش، الصادرة بتاريخ من ا، املتض 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75من األمر رقم  10املادة -2

 .4ص  
 . 4، املتضمن القانون التجاري، مرجع سابق، ص  1975سبتمرب    26املؤرخ يف    59-75من األمر رقم    11املادة  -3
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ر واملستندات املتعلقة بالنشاط واملداخيل احملققة ملدة ال تقل  لدفاتجيب على املكلف االحتفاظ با       
، وذلك كي يتاح  ( سنوات وعدم إتالفها أو تغيري معاملها مبجرد انتهاء السنة اخلاصة هبا10عن عشرة )

ه  ها هذلإلدارة الضريبية الوقت الكايف ملطابقة املعلومات املتوافرة لديها مع البيانات واملعلومات اليت حتتوي
الدفاتر واملستندات اليت حبوزة املكلف، كما تفيد املكلف باعتبارها الدليل أو احلجة اليت حيق له التمسك 

 .هبا يف مواجهة تقديرات اإلدارة اجلبائية غري الصحيحة

 الفرع الثاني: االلتزامات ذات الطابع الضريبي 
ة على الثقة املتبادلة وحسن النية، فاملكلف  مبني إن العالقة بني املكلف واإلدارة اجلباية هي عالقة       

هنا أن تعرف باألنشطة املولد لدخله، و  أملزم اجتاه اإلدارة اجلبائية بتقدمي جمموعة من التصرحيات من ش
وأرقام األعمال احملققة، لذا خصصنا هذا الفرع للتطرق اللتزامات املكلف  1، التصريح عن الذمة املالية

 . بائيةاجتاه اإلدارة اجل
 : التصريح بالوجود أوالا 

أو الضريبة اجلزافية الوحيدة أن   اخلاضعني للضريبة على الشركات جيب على املكلفني بالضريبة و        
األوىل من تاريخ بداية النشاط ملفتشية الضرائب املباشرة التابعني هلا   ( يوما  30يقدموا يف الثالثني )

،  والذي حيتوي على جمموعة املعلومات املتعلقة باملكلف 2دارة،تصرحيا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإل
 لضريبة.باهذا التصريح عن ميالد مكلف جديد ويعرب 

 ثانيا: التصريحات السنوية والشهرية والثالثية
فتح له ملف جبائي على مستوى مفتشية ي مبجرد حصول املكلف على شهادة الوضعية اجلبائية       

ص الطبيعي أو املعنوي، ومن تاريخ استالم هذه الشهادة يعترب املكلف الشخ الضرائب سواء باسم
 مطالب جبميع التصرحيات، ونبني فيما يلي أنواع هذه التصرحيات.

 
- ن هذه املدة ال  أاليها يف االثبات، وجتد االشارة اىل احلاجة ذا ما دعت إالرجوع اليها،  نيةإمكاإن الغاية من االحتفاظ بالدفاتر التجارية االلزامية مدة عشرة سنوات هي

اتره التجارية حىت ولو فن يطالب مباله من حقوق، مثبتة بدأو املكلف أو سقوط احلقوق املقيدة بالدفاتر، فهي ليست مدة تقادم، لذلك حيق للتاجر أتتعلق ببقاء 
 . كأرشيف ية الدفاتر تظل قائمة طاملا بقيت الدفاتر، لذا من املستحسن االحتفاظ هبا  فحج  انقضت مدة العشرة سنوات،

 و أموال. أيقصد بالذمة املالية كل ما ميلكه املكلف من ثروات  -1
 . 43، مرجع سابق، ص  2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    183املادة  -2
-ادة التصريح بالوجود. لـشه(، يتضمن منوذج  1نظر امللحق رقم )أ 
-اجلبائية   الوضعية  لـشهادة  منوذج  يتضمن  ،(2)  رقم  امللحق  نظرأ . 
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 التصريح السنوي بالمداخيل والحواصل  -1
  ثنينا ، إذا استمن التصرحيات السنوية أنواع ثالثة، منيز بني هلذا النوع من التصرحيات بالنسبة        

التصريح السنوي املتعلق بالضريبة اجلزافية الوحيدة، باعتبار الدراسة تركز على تصرحيات املكلفني التابعني 
 للنظام احلقيقي )التحقيق يف احملاسبة(. 

 اإلجمالي بالنسبة للضريبة على الدخل  -1-1
 املهنية اخلاصة. حيات التصر و  ومنيز بني نوعني من التصرحيات، التصريح اإلمجايل باملداخيل،       

 التصريح اإلجمالي بالمداخيل -1-1-1
  إمجايل أفريل من كل سنة تصرحيا ( 30)يتعني على املكلفني بالضريبة اكتتاب على األكثر يوم        

 1  ، واألشخاص املعنيني هبذا التصريح هم:(G1) 1-باملداخيل احملققة وذلك من خالل السلسلة ج
أو غري   أو حرفيا   أو جتاريا   صناعيا   لنظام احلقيقي الذين ميارسون نشاطا  عني لاألشخاص الطبيعيني التاب -

 جتاري أو فالحي؛ 

األشخاص الطبيعيني الذين حيققون مداخيل متأتية من تأجري عقارات مبنية وغري مبنية مبا فيها   -
 األراضي الفالحية؛ 

 األشخاص املستفيدين من مداخيل رؤوس األموال املنقولة؛ -

الرئيسية باستثناء   أجرهتمن يتحصلون على مداخيل أجرية أو غري أجرية، زيادة على الذي جراءاأل -
ة مؤقتة أو  فل البحث بصنشاطهم الرئيسي نشاطا تعليميا أو يف جما إىلاألشخاص املمارسني إضافة 

 يف مؤسسة تعليمية. ك كأستاذ شري
ل، ينبغي على املكلفني يداخبامل اإلمجالإضافة للتصريح : التصريحات المهنية الخاصة-1-1-2

 التايل:لخصها من خالل اجلدول نواليت اكتتاب تصرحيات خاصة،  
 
 

 
-يتضمن منوذج لوثيقة التصريح بالدخل االمجايل. ( 3نظر امللحق رقم )أ ، 
 . 77  ،76، مرجع سابق، ص ص  2020الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة  -1
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 التصريحات المهنية الخاصة ( 1)الجدول رقم 

 فئة المداخيل 
نظام فرض  

 مطبوعة التصريح  الضريبة 
آخر اجل إليداع  

 مكان إيداع التصريحات  التصريحات 

 النظام احلقيقي  أرباح مهنية 
 

 

      1G1  سلسلة

 
 

افريل   30على األكثر يوم 
 من كل سنة 

مفتشية الضرائب التابع هلا مكان ممارسة النشاط، ويف  
حالة تعدد األمكنة مفتشية مقر الشركة أو مقر  

 املؤسسة الرئيسي. 
 مداخيل فالحيه 

 G15   سلسلة /
افريل من   30على األكثر  

 كل سنة 
 مفتشية الضرائب اليت يتبع هلا مكان االستغالل. 

خيل رؤوس  مدا
افريل من   30على األكثر    / األموال املنقولة 

 كل سنة 
مفتشية الضرائب اليت يتبع هلا املوطن اجلبائي  

 للمستفيد. 
املرتبات  
 واألجور

 G29سلسلة   /

  افريل على األكثر 30
)ويكتب التصريح من طرف  

 املدين(.  أواملستخدم  

  و أمفتشية الضرائب التابع هلا مسكن رب العمل -
 املكتب الذي قام بعملية بالدفع.  أو مؤسسته  مقر 

مديرية كربيات املؤسسات بالنسبة للمكلفني التابعني  -
 هلا مهما كان حمل دفع املداخيل اخلاضعة للضريبة. 

 . 80ص ،  2020الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، طبعة   المصدر:

على املكلفني اخلاضعني للضريبة على أرباح الشركات  : (IBS) رباح الشركاتعلى أالضريبة  -1-2
أفريل من كل سنة، وذلك   30على األكثر يوم  (G n°4) اكتتاب التصريح السنوي اخلاص هبا 

خبصوص أرباح السنة السابقة، ويودع التصريح لدى مفتشية الضرائب اليت يتبع له مكان تواجد مقر  
 ة الرئيسية هلا. إلقامالشركة أو ا

اإلضافة للتصريح السنوي اخلاص بالضريبة على الشركات يتعني على املكلف إرفاق امليزانية  ب
 اجلبائية والتصرحيات التالية: 

 ؛ كشف املدفوعات اخلاصة بالرسم على النشاط املهين -

 كشف مفصل عن التسبيقات املدفوعة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات؛ -

الشركات  ير سياسة أسعار التحويل املعمول هبا يف إطار العمليات املختلفة احملققة معبترب  وثائق تسمح -
 املتصلة هبا، بالنسبة للشركات التابعة ملديرية كربيات املؤسسات عندما تكون متحالفة؛

 
-املهين  النشاط  على  الرسمب  لتصريحا  قةلوثي ، يتضمن منوذج  (4نظر امللحق رقم )أ . 
-اإليرادات الفالحيةب  التصريح  لوثيقة، يتضمن منوذج  (5)نظر امللحق رقم  أ .    

-باملرتبات واالجور املدفوعة  التصريح  لوثيقة، يتضمن منوذج  (6)نظر امللحق رقم  أ . 

-( املهين  النشاط  على  الرسم)  اتالشرك   أرباح  على  بالضريبة  للتصريح   منوذج  (،7)  رقم  امللحق  أنظر . 
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صريح  إقامة مهنية دائمة باجلزائر، فيجب عليها اكتتاب ت ىبالنسبة للشركات األجنبية اليت ال تتوفر عل  -
 أشغالوفق النموذج الذي تقدمه اإلدارة مرفق بكشف مفصل باملبالغ اليت دفعتها املؤسسة للغري، لقاء 

  1الدراسات وتأجري العتاد أو املستخدمني، واملساعدة التقنية.   وأشغالاملقاولة من الباطن 
ني بالضريبة ملدينيطبق هذا النظام على ا: الرسم على القيمة المضافة نظام األقساط الوقتية -1-4

( أشهر ويتوقف هذا النظام على 6) الذين ميلكون مؤسسة دائمة وميارسون نشاطهم على األقل منذ ستة
لمفتشية التابع هلا قبل الفاتح  لوجود ترخيص مسبق من اإلدارة، لذا على املدين بالضريبة أن يقدم طلبا 

 كاملة، ما عدا يف حال تنازل أو توقف. لسنة  ضمنيا وصاحلا  من فيفري، ويعترب االختيار قابال للتجديد
وفيما خيص التصريح فيجب على املكلف إيداع كل شهر تصريح يبني فيه نسبة رقم األعمال        

دفع  ( من رقم األعمال احملقق خالل السنة السابقة، أما 1/12) اخلاضعة للضريبة، والذي يساوي
 خدمات مقدمة... (.  م )فواتري،للخص املطابقة فيتم بعد خصم الرسوم القابلة الرسوم
  يوما   ( 20خالل )ضى األمر تتم التصفية قبل الفاتح من أفريل من كل سنة، حيث يتم إذا اقت       

 .واألقساط املدفوعة مسبقا   األوىل من أفريل دفع الضريبة الناجتة عن املقارنة بني احلقوق املستحقة فعال  
من خالل التصريح الشهري أو   :الرسوم المستحقةائب و التصريح الشهري أو الثالثي للضر -2

،  (G50 )الثالثي يتقدم املكلف إىل قباضة الضرائب املختصة إقليميا بتصريح عن طريق السلسلة 
وذلك لتسديد خمتلف الضرائب والرسوم املتعلقة إما بالشهر أو الثالثي السابق مثل: الرسم على القيمة  

من   يوما   20الرسم على النشاط املهين...، وذلك خالل  ،الشركات رباح املضافة، أقساط الضريبة على أ
 كل شهر أو الثالثي الذي استحقت فيه احلقوق اجلبائية أو الذي مت فيه حسم االقتطاعات من املصدر.

 ة التنازل أو التوقف أو الوفاة ثالثا: التصريح في حال
ذويه،  و على أ، وجب عليه اطه، أو وفاته سة نش و التوقف عن ممار حال قرر املكلف التنازل أ يف       

 ومنيز يف هذه احلالة بني ثالثة أنواع من الضرائب.ذمتة،  ئةاكتتاب التصرحيات الالزمة لترب 

 

 
 . 83  ،82، مرجع سابق، ص ص  2020الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة  -1
 -منوذج للتصريح بالضرائب والرسوم احملصلة فورا او عن طريق االقتطاع من املصدر. ، يتضمن  ( 8)  امللحق رقم 
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 بالنسبة للضريبة على الدخل اإلجمالي -1
 : ومنيز حالتني

ة عن لمؤسس يف حالة التنازل أو التوقف اجلزئي أو الكلي ل: عن النشاط التنازل أو التوقف-1-1
النشاط، أو التوقف عن ممارسة مهنة حرة، أو استغالل مستثمرة فالحية، على املكلف أن يكتتب يف  

باملداخيل اليت مل تفرض عليها الضريبة، وتصريح خاص مبداخيله   إمجايل( أيام تصريح 10أجل عشرة )
 الفئوية، وذلك ابتداء من تاريخ التنازل أو التوقف. 

  شهر، اعتبارا  أ( 6جل ستة )أاملكلف على ذوي حقوق املتوىف، اكتتاب يف  وفاة يف حالةالوفاة: -1-2
باملداخيل اليت مل تفرض عليها الضريبة، وتصريح خاص مبداخيله الفئوية،  إمجايلمن تاريخ الوفاة، تصريح 

 1. هنا تأسيس الضريبةأأي معلومات من شإىل باإلضافة 
 ى املكلفني بالضريبة اخلاضعني للضريبة على أرباحب عل جي بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات:-2
 الشركات إيداع تصريح خاص بالتنازل أو توقف نشاط املؤسسة لدى مفتشية الضرائب اليت يتبع هلا مقر  

 2( أيام. 10الشركة أو املؤسسة الرئيسية وهذا يف أجل ال يتجاوز عشرة )
يتعني على  أو كليا   أو توقف املؤسسة جزئيا  نازل يف حالة الت: لرسم على النشاط المهنيلبالنسبة -3

املكلفني بالضريبة اخلاضعني للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل اإلمجايل فئة األرباح  
املهنية إيداع تصريح خاص بالرسم على النشاط املهين لدى مفتشية الضرائب اليت يتبع هلا مكان فرض  

الوثائق  يف  ( أيام، مع الزامية ذكر رقم التعريف الضرييب10ز عشرة )يتجاو الضريبة وهذا يف أجل ال 
 3)التصرحيات اجلبائية، الوثائق احملاسبية،....(.  املتعلقة بنشاطهم

 الخاضع للرقابة الجبائية المطلب الثالث: الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة
من قانون  1الفقرة  18رقابة كما جاء يف املادة يف المنح املشرع اجلزائري اإلدارة اجلبائية احلق        

اجلبائية، ويف املقابل قدم للمكلف جمموعة من الضمانات ترمي للمحافظة على حقوقه،  اإلجراءات 
 

 . 131  بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص-1
 . 87، مرجع سابق، ص  2020الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة  -2
- على اعتماد رقم التعريف الضرييب كأداة لتحديد دافعي الضرائب، لتحل حمل رقم التعريف اإلحصائي، ورقم التعريف الضرييب املمنوح  2006 سنةقانون املالية لنص ،

 على شهادات التسجيل.   اقات ممغنطة أوى بطمن قبل إدارات السلطات الضريبية، يكون مدون عل
 . 87، مرجع سابق، ص  2020الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة  -3
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وحتميه من تعسف اإلدارة اجلبائية أثناء عملية الرقابة، باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة املكلف/  
نه يتعرض  إبدفع الضريبة، وإذا ما أخل هبذا االلتزام ف ومطالبا   يكون ملزما   ئما  اإلدارة اجلبائية، ألنه دا

 . للعقوبات، وذلك من خالل النصوص والتوصيات اليت سنها
 الفرع األول: اإلشعار بالتحقيق 

التدقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة دون   أو ال ميكن مباشرة التدقيق يف احملاسبة        
مبيثاق املكلف بالضريبة الذي ينص على حقوقه   وإرفاقه، مسبقا  أو تسليم إشعار بالتدقيق إرسال

( أيام، حيق للمحقق أن  10) وواجباته على أن يستفيد املكلف بالضريبة من مدة للتحضري تقدر بـعشرة
تأكد من وجود أو اليقوم مبراقبة مفاجئة ترمي إىل معاينة العناصر املادية املستعملة من قبل املؤسسة 

الوثائق احملاسبية، يف هذه احلالة يسلم اإلشعار بالتحقيق مع بداية عملية املراقبة، إال أنه ال ميكن البدء يف  
 نشري فقط إىل أنه:1،جل التحضريأالفحص الدقيق للوثائق احملاسبية إال بعد استنفاذ 

 2؛احملقق فيهاليات يف حال التحقيق املصوب يف احملاسبة، وجب توضيح طبيعة العم -

ف  يف حال التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية، وجب توضيح موضوع التحقيق، ومنح املكل  -
 3. ( يوما  15جل أدين للتحضري يقدر بـخمسة عشرة )أ

من  اإلشعاراملكلف هبا من خالل  إعالمبعض البيانات الواجب  إغفال، أو اإلشعار إرسالإن عدم 
 ائج عملية الرقابة، وتتمثل أهم هذه البيانات يف:ت ونت إجراءا إبطالشأهنا 

 املكلف بذلك؛ إعالمأمساء والقاب ورتب احملققني، ويف حال استبدال احملققني وجب  -

 تاريخ وساعة أول تدخل والفرتة اليت يتم التحقيق فيها؛ -

 املعنية، والوثائق الواجب االطالع عليها؛  واألتاوىاحلقوق وضرائب والرسوم  -

أن املكلف بالضريبة يستطيع أن يستعني مبستشار من  اإلجراءاحة حتت طائلة بطالن رة صر اإلشا -
 4عملية الرقابة.  إجراءاختياره أثناء 

 
-  يتضمن منوذج لإلشعار بالتحقيق يف احملاسبة.(9)امللحق رقم ،   

 . 9 ص ،مرجع سابق  ،2017اخلاضعني للرقابة    بالضريبة  نيميثاق املكلف-1
 . 12ص    مرجع سابق،  ،2020اجلبائية    اءات من قانون اإلجر   3-  مكرر  20املادة  -2
 . 13ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    3-21املادة  -3
 . 10ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    4-20املادة  -4
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     الفرع الثاني: تحديد مدة التحقيق
أن تستغرق مدة التحقيق بعني املكان فيما خيص الدفاتر   اإلجراءال ميكن حتت طائلة بطالن        

 1 وذلك فيما خيص: أشهر( ملدة احملددة قانون )ثالثةا بيةوالوثائق احملاس
دج بالنسبة لكل  1.000.000مؤسسة تأدية اخلدمات، إذا كان رقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز  -

( أشهر إذا كان رقم أعماهلا احملقق ال يتجاوز  06سنة مالية حمقق فيها، ميدد هذا األجل إىل ستة )
 دج؛ 5.000.000

دج، بالنسبة لكل  2.000.000ذا كان رقم أعماهلا السنوي ال يتجاوز رى، إكل املؤسسات األخ -
( أشهر إذا كان رقم أعماهلا احملقق ال يتجاوز  06سنة مالية حمقق فيها، ميدد هذا األجل إىل ستة )

   دج.10.000.000
ر،  ( أشه09ويف أي حال من األحوال ال ميكن أن تتجاوز مدة التحقيق بعني املكان تسعة )       

شري إىل أنه ال تطبق مدد املراقبة بعني املكان احملددة سابقا يف حالة استعمال مناورات تدليسية أو عند  ون
تقدمي معلومات غري كاملة أو غري صحيحة أثناء التحقيق أو يف حالة مل يتم الرد يف اآلجال احملددة عن 

 2طلبات التوضيح أو التربيرات املنصوص عليها يف القانون. 
( أشهر عندما توجه اإلدارة اجلبائية طلبات  06إلضافة إىل ما سبق متدد اآلجال بـستة ) با       

 3، وذلك يف إطار التعاون اإلداري وتبادل املعلومات.ساعدة اإلداريةاملعلومات يف إطار امل
ة  ، أن تستغرق مداإلجراءبالنسبة للتحقيق املصوب يف احملاسبة ال ميكن حتت طائلة بطالن       

(، وتعاين هناية عملية التحقيق يف 02حقيق يف عني املكان، يف الدفاتر والوثائق، أكثر من شهرين )الت
 4.عليه تأشريل طريق حمضر يستدعى املكلف ل عني املكان عن

تد التحقيق طيلة فرتة تفوق سنة  ن ميأجممل الوضعية اجلبائية، الميكن  بالنسبة للتحقيق املعمق يف       
جل  شعار بإعادة التقومي، وميدد هذا األشعار بالتحقيق، إىل غاية اإلمن تاريخ استالم اإل تبارا  واحدة، اع
مداخيل  كلف عندما يكون تربير األرصدة و على طلب امل عند االقتضاء وبناء   ( يوما  30بثالثني )

 
 . 01، مرجع سابق، ص  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    5  -20املادة  -1
 . 11سابق، ص  ال رجع  امل،  2020جراءات اجلبائية  اإل   من قانون  5  -20ملادة  ا -2
 11  ص  السابق،  املرجع  ،2020  اجلبائية  اإلجراءات  قانون  من  5  -20  املادة-3
 . 12سابق، ص  الرجع  امل،  2020  من قانون اإلجراءات اجلبائية  4  -مكرر   20املادة  -4
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السابقة  لفرتةيف حال فشل املكلف يف احلصول على التربيرات من اخلارج، متدد ااألرصدة من اخلارج، و 
من طلب  على كشوفات احلساب، وذلك ابتداء   أخرى خاصة باإلدارة بغية  احلصول يوما   ( 30) ثالثني

)سنة(   متدد املدة املذكورة سابقا  لوبة من طرف السلطات األجنبية، و اإلدارة احلصول على املعلومات املط
 1( يف حالة اكتشاف نشاط خفي. 02ىل سنتني)إ

من الضمانات القليلة اليت رتب املشرع على خمالفتها البطالن املطلق  تحقيقيعد حتديد مدة ال
منه حلماية املكلف من مبالغة اإلدارة واستمرارها يف التحقيق ملدة قد   للتحقيق اجلبائي، وذلك سعيا  
لتعسف أعوان  من شأنه عرقلة نشاطه هذا من جهة، ومنعا   2، إزعاجا  أو  تطول مما تسبب للمكلف ضررا  

 . أخرىة اجلبائية من خالل إطالة مدة التحقيق للضغط على املكلف من جهة لرقابا
 الفرع الثالث: عدم إعادة الرقابة

عندما تنتهي عملية التحقيق يف احملاسبة اخلاصة بفرتة معينة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو جمموعة  
تدليسية أو أعطى معلومات ورات من الضرائب، وباستثناء ما إذا كان املكلف بالضريبة قد استعمل منا

غري كاملة أو خاطئة أثناء التحقيق، ال ميكن لإلدارة أن تشرع يف مراقبة جديدة لنفس التقييدات  
 3احلسابية، فواتري أو مذكرات، بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفرتة.

للضريبة على الدخل، ال جيوز لإلدارة   لنسبة فيما خيص التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية با      
و مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفرتة ونفس الضريبة، إال إذا  أبعد ذلك، الشروع يف حتقيق جديد  اجلبائية، 

دىل مبعلومات غري كاملة أو خاطئة خالل التحقيق أو يكون قد استعمل أكان املكلف بالضريبة قد 
للتحقيق املصوب يف احملاسبة ال مينع اإلدارة من إمكانية  كلف كما أن خضوع امل  4تدليسيه،  أساليب

إجراء التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الحقا والرجوع إىل الفرتة اليت متت فيها املراقبة، مع  
  5األخذ بعني االعتبار احلقوق املطالب هبا نتيجة إلعادة التقييم املتمم عن التحقيق املصوب.

 
 . 13، مرجع سابق، ص  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    4  -21املادة  -1
،  2020، جامعة غرداية،  2، العدد  13فرتة التحقيق اجلبائي، جملة الواحات للبحوث والدراسات، اجمللد    أثناءيد اعمر حممد، الضمانات املمنوحة للمكلف بالضريبة  س-2

 . 511ص  
 . 11، مرجع سابق، ص  2020  ، قانون اإلجراءات اجلبائية8-20املادة    -3
 . 41سابق، ص  الرجع  امل،  2020ئية  جلبامن قانون اإلجراءات ا   6-21املادة  -4
 . 12سابق، ص  الرجع  امل،  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية  مكرر    6-20املادة  -5
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 ليغ المكلف بنتائج التحقيقتب  ع: الفرع الراب

بعد استنفاذ املدة املمنوحة للمكلف، تأيت مرحلة التدخل بعني املكان، واليت مبوجبها تبدأ دراسة         
امللفات والفحص احملاسيب، وتعد مرحلة التدخل بعني املكان خطوة مهمة يف التنسيق بني الرقابة احملاسبية  

ة املنجزة بعني املكان، وملقارنة مدى مطابقة التصرحيات املقدمة ملاديعلى مستوى املكاتب، والرقابة ا
وتسلم للمكلف نسخة  حترير حمضر معاينةبعد انتهاء عملية التحقيق بعني املكان يتم  1وواقع املؤسسة،

 2. منه وهذا حىت يظهر احرتام فرتة التحقيق يف عني املكان

ن  أالوثائق احملاسبية للمحققني، وكل وثيقة من شأهنا  مجيع بعد انتهاء عملية املعاينة يتم تسليم       
تربر اإليرادات واملصاريف، وتوفري مكتب مالئم لقيامهم بعملية التحقيق ألهنا جيب أن تتم مبقر ممارسة  

ما عدا يف حالة طلب معاكس   3نشاط املكلف، وهذا خللق جو للمناقشة بني احملقق واملكلف بالضريبة. 
يبة الذي يوجهه كتابيا ملصلحة الضرائب، ويف حال قبوله، أو يف حالة قوة قاهرة  بالضر من طرف املكلف 

من طرف املصلحة، حبيث ميكن للمحققني أخذ  حتول دون ممارسة الرقابة بعني املكان، يتم إقرارها قانونا  
ائق  الوث وعلى احملققني يف هذه احلالة تسليم املكلف وثيقة تثبت   ،4الوثائق لفحصها يف مكاتبهم

املسلمة بالتفصيل سواء من حيث عددها وطبيعتها...، من خالل التحقيق والفحص الدقيق ملختلف 
ويكون   باحلكم على احملاسبة املمسوكة ون، يقوم احملققومضمونا   ارية شكال  الوثائق احملاسبية، والدفاتر التج

 توصل إليها. بالنتائج املكلف احلالتني وجب تبليغ امل الاحلكم بالرفض أو قبول احملاسبة، ويف ك
 أوال: اإلشعار بإعادة التقييم

، وذلك بواسطة إرسال إشعار إعادة التقييم  يتعني على اإلدارة إبالغ املكلف بنتائج التحقيق       
احملاسبة، وجيب أن يرسل التبليغ برسالة   قبولوهذا حىت يف حالة غياب إعادة التقييم أو يف حالة 

 
زائر،  اجل ار اهلدى، عني مليلة،عباس عبد الرزاق، التحقيق احملاسيب والنزاع الضرييب من خالل عملية الرقابة اجلبائية على ضوء التشريع اجلبائي اجلزائري واملقارن، د-1

 .  77، ص  2012
-  يتضمن منوذج حملضر املعاينة. (،  10)امللحق رقم 

 . 11ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    5-20املادة  -2
ابة اجلبائية لوالية تبسة، جملة اآلفاق  للرقدراسة حالة قضية حتقيق حماسيب باملديرية الفرعية –كواشي مراد، مجعة شرقي، مسار التحقيق احملاسيب يف إطار الرقابة اجلبائية   -3

 . 169، ص  2017، جامعة العريب التبسي، تبسة،  1، العدد  2للدراسات االقتصادية، اجمللد  
-  يتضمن منوذج للموافقة على اجراء التحقيق يف احملاسبة خارج مقر املكلف. (11)امللحق رقم ، 

 . 01ص  رجع سابق،  م،  0202من قانون اإلجراءات اجلبائية    1-20املادة    -4

-  يتضمن منوذج لإلشعار بالتبليغ بنتائج التحقيق يف احملاسبة.   (،12)امللحق رقم 
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 ، بطريقة تسمحبقدر كاف ومعلال   ، حبيث يكون اإلشعار مفصال  الستالمار بامضمونة مع إشع
 مي مالحظاته أو إعالن قبوله هلا. بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقد للمكلف

 ثانيا: حق الرد 
بعد تبليغ املكلف بنتائج التحقيق، حيق للمكلف االعرتاض بتقدمي التربيرات واملالحظات، وذلك        

، أما  ضمنيا   ، إال أنه يف حالة عدم الرد يف اآلجال احملددة يعترب التقييم مقبوال  ( يوما  40) نيأربع يف أجال
وال ميكن لإلدارة الرجوع فيه إال يف حالة   هنائيا   يف حالة القبول يصبح أساس فرض الضريبة حمددا  

 سري عملية الرد. ملوايلااكتشاف استعمال مناورات تدليسية أثناء التحقيق، ونوضح من خالل الشكل 
 سير عملية الرد على التقييم  (10)الشكل رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .90،  89ص ص    ،2017 طبعة  املالية،  وزارة  للضرائب،  العامة  املديرية  بالضريبة،  للمكلف  التطبيقي  الدليل  المصدر:

 ثالثا: حق الطعن  
لرقابة حيق له طلب التحكيم، وذلك من أجل مناقشة أي  ائج ايف حالة عدم اقتناع املكلف بنت       

ه القانوين، إذا مل ، حبضور املكلف أو ممثل سؤال متعلق بالوقائع أو بالقوانني اليت أبدى عدم موافقته عليها
  70ميكنه أيضا التظلم عن طريق إتباع إجراءات املنازعات اجلبائية، كما نصت عليه املادة  يقتنع املكلف

 

- .طلب االستفادة من التحكيم يكون يف إطار اإلجابة على التبليغ األوىل لنتائج التحقيق 

 م اإلشعار بالتقيي

 المكلف 

 ض الضريبة س فرمعلال يسمح بإعادة تشكيل أسامفصال و

 عدم الرد

 عدم الرد يعد بمثابة قبول ضمني للنتائج 
 الرد

 إبداء مالحظات من طرف المكلف  

 يوما   40في اجل 

  قبول المالحظات جزئيا قبول المالحظات كليا

 تقوم بتعديله وعن إعادة التقييم  جع اإلدارةتتراالحالتين   في كلتا

 رفض المالحظات 

 مبرر إبالغ المكلف بواسطة رد مفصل و
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اإلجراءات اجلبائية: "تدخل الشكاوى املتعلقة بالضرائب والرسوم أو احلقوق أو الغرامات اليت  انون من ق
توضع من قبل مصلحة الضرائب يف اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها احلصول إما 

عن حكم  ناتج على استدراك األخطاء املرتكبة يف وعاء الضريبة أو يف حساهبا، وإما االستفادة من حق 
( أشكال الطعن املنصوص عنها يف التشريع و  11الشكل رقم ) تشريعي أو تنظيمي"، ونوضح من خالل

 اليت تعترب حق مضمون للمكلف:
 طرق الطعن  (11)م  الشكل رق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 32-28، ص ص  82 81،80،71، املواد  2017من إعداد الباحث باالعتماد على قانون اإلجراءات اجلبائية لسنة  المصدر:

، حيق للمكلف أن يطالب إذن بدون أو بعض هذه الضمانات تصبح الرقابة غري مقبولة شكال       
 . ا  يبإلغاء نتائجها لكون احملقق مل حيرتم الطريقة واإلجراءات املنصوص عليها قانون

 
 
 

 عنالط حـــق

الطعن أمام اإلدارة 

 الجبائية

الطعن أمام اللجان 

 اإلدارية 

الطعن أمام الجهات 

 القضائية

 . أولى مراحل المنازعات -

توجه الشكاية إما إلى المدير الوالئي، أو رئيس   -

 . أو رئيس المركز الجواري مركز الضرائب،

 . يسلم وصل بذلك للمكلف -

ديسمبر من السنة التي   31 الشكاوىآخر اجل إليداع  -

 .  سنة إيداع جدول التحصيلتلي 

 . تختص بدراسة الطعون المقدمة من المكلفين أو من اإلدارة  

اإلدارة   /مكلف )دورها المحافظة على توازن القوى بين الطرفين  

 . (الجبائية

،  يقدم الطعن في اجل شهرين ابتداءا من تاريخ تبليغ قرار اإلدارة -

 . اشهر 4ل ي اج والرد حول الطعن بالرفض أو القبول ف

 
 . اذا لم يقتنع المكلف بقرارات مصلحة المنازعات او لجان الطعن  

 . التوجه إلى الغرفة اإلدارية بالمجلس القضائي 

في حالة الطعن للقرارات الصادرة من المجالس القضائية يحق له   -

 . مجلس الدولة للفصل في القرار مإعادة النظر أما

أشهر ابتداء من تاريخ استالم اإلشعار من   4وى في اجل الدع ترفع  -

 .  مدير الضرائب بالوالية
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 لهاالمبحث الرابع: الصعوبات التي تواجه الرقابة الجبائية ومقترحات تفعي
تعد الرقابة اجلبائية وسيلة من وسائل اإلدارة اجلبائية يف مواجهة التهرب والغش الضرييب، خاصة بعد       

تنامي هذه الظاهرة، لذا بات من الضروري تفعيل دورها مبا يضمن احملافظة على الوعاء الضرييب 
 قابة اجلبائية وسبل تفعيلها. ه الر والستعادة األموال املهربة، لذا خصصنا هذا املبحث للصعوبات اليت تواج

 المطلب األول: الصعوبات المتعلقة بالنظام الجبائي واإلدارة الجبائية  
تواجه الرقابة اجلبائية العديد من العوائق اليت حتد من كفاءهتا وفعاليتها، منها ما يتعلق بالنظام       

تقسيم املطلب لفرعني األول يتناول س مت الضرييب ومنها ما يتعلق باإلدارة اجلبائية، وعلى هذا األسا
الصعوبات املتعلقة بالنظام الضرييب أما الفرع الثاين فقد مت ختصيصه للصعوبات اليت تواجه اإلدارة  

 اجلبائية. 
 الفرع األول: الصعوبات المتعلقة بالنظام الجبائي  

عكس النظام الضرييب حيث يمها األهداف واألدوات،  يرتكز النظام الضرييب على ركنني أساسيني      
األهداف اليت تنشدها الدولة وذلك من خالل حتقيق التوازن بني األهداف املالية واالقتصادية  
واالجتماعية اليت قد تتعارض يف بعض األحيان، وأما األدوات فهي تعمل على حتقيق أهداف النظام  

ي لتوزيع األعباء العامة بني تشريعالضرييب، هذه األخرية تأخذ صورا فنية باعتبار الضريبة أسلوب 
املواطنني، وصور تنظيمية )كفاءة اإلدارة الضريبية( تتعلق مبهمة اإلقرار والربط والتحصيل، وكل ذلك يف 

 إطار بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية معينة. 
وكذا   هدافإن الصعوبات اليت تواجه النظام الضرييب تكمن يف كيفية حتقيق التوازن بني خمتلف األ      

الكيفية أو األدوات اليت عن طريقها يتم حتقيق هذه األهداف، وتتمثل أهم الصعوبات اليت تعد حائل  
 دون حتقيق فعالية النظام الضرييب فيما يلي:

 أوال: عدم استقرار النظام الضريبي الجزائري  
م وضوح الرؤية لدى  ىل عدمل يتمكن النظام الضرييب اجلزائري من حتقيق االستقرار، مما أدى إ       

السلطات، باإلضافة إىل تعقد ذلك النظام ففي هذا اجملال نالحظ سنويا صدور تعديالت ضريبية، فال  
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وما يفسر ذلك التغيري الدائم للسياسة الضريبية   1خيلو قانون مالية لكل سنة من تعديل أو إلغاء أو إمتام،
ضرييب كأداة لتوزيع الدخل وحتقيق األهداف ام المع كل تغيري ميس واضعي السياسة، واستخدام النظ

 االقتصادية واالجتماعية واملالية متاشيا مع الظروف اليت تعيشها الدولة. 
 ثانيا: عدم ضبط التشريع الجبائي

من الواجب إعادة تكييف النصوص التشريعية والعمل على وضعها يف نظام ضرييب منسجم       
ن بساطة النصوص التشريعية على مستوى املادة اجلبائية يتولد  يد، إ ومرتابط، خال من الغموض والتعق

إن الضريبة اليت   2عنها قبول ورضي من قبل املكلفني، وسيعملون على تطبيق هذه النصوص واحرتامها،
للتذكري يشمل  3تتطلب إجراءات عديدة ومعقدة سواء أثناء ربطها أو حتصيلها تدفع املكلفني للتهرب،

 زائري مخسة قوانني يف ميدان التشريع باإلضافة إىل قانون اإلجراءات اجلبائية.  اجلالنظام الضرييب
 ثالثا: غياب آليات الترشيد الجبائي واختالل الهيكل الضريبي  

يتضح ذلك من خالل الرتكيز على الضرائب والرسوم اليت تقتطع من املصدر أو حتمل يف أسعار         
م نشر الوعي اجلبائي من خالل الشفافية اجلبائية واالعتماد على ىل عدالسلع واخلدمات، وهو ما يؤدي إ

أما اهليكل اجلبائي   4،(وعاء ،حتصيل) التصريح، ووضوح طرق الطعن، وزيادة شفافية اإلجراءات اجلبائية
يل فقد تأثر بإيرادات اجلباية البرتولية العالية خالل العقد األول من األلفية الثالثة حيث بلغ سعر الربم

، خاصة  2014دوالر للربميل 55ون ، ومل يستمر الوضع مع اخنفاضه ما د2011دوالر خالل 111
مما أدى إىل اختالل هذا اهليكل، وهو ناتج عن  5من اجلباية البرتولية،  60ن امليزانية متول مبا نسبته أو 

لضريبة  لدة لغياب الوعي الضرييب وعدم رسم سياسة جبائية راشدة من جهة، وعدم وجود بدائل مو 
 نتيجة عرقلة االستثمار وهيمنة االسترياد من جهة أخرى. 

 
 . 30  ، صمرجع سابق   ناصر مراد، اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر،-1
،  التجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان ، كلية العلوم االقتصادية و ماجستري يف العلوم االقتصادية ارة اجلبائية والتحصيل الضرييب يف اجلزائر، مذكرة اإلد داودي حممد، -2

 . 19، ص  2006-2005،اجلزائر
 . 156، ص  2016امعية، اجلزائر،  ت اجلناصر مراد، فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيق، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعا -3
 . 273ص  مرجع سابق،  رتسي محيد عبد اهلل ،  احل - 4
،  رابط حتميل  17:06على الساعة    26/11/2017، مت االطالع بتاريخ  5، ص  2016، اللجنة االقتصادية ألفريقيا، األمم املتحدة،2016موجز قطري للجزائر  -5

-https://www.uneca.org/sites/default/files/uploadedنسخة من املوجز:   

documents/CountryProfiles/2017/algeria_cp_arb.pdf 
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 التي تواجه اإلدارة الجبائية  الفرع الثاني: الصعوبات
تعترب اإلدارة اجلبائية حلقة الوصل بني السلطة التشريعية اجلبائية واملكلف، حيث يقع على عاتقها        

ة من الوسائل واألدوات، ويرجع قصور دور جمموعتطبيق القانون اجلبائي، وذلك من خالل تفاعل 
 اإلدارة اجلبائية يف الغالب لقلة اإلمكانيات البشرية والوسائل املادية والصعوبات اليت تواجهها. 

 الكفاءة واإلمكانيات البشرية محدودية:والا أ
وإىل الرفع من  ،عجزتسعى اإلدارة اجلبائية منذ االستقالل إىل الزيادة يف عدد أعواهنا لتغطية ال       

املدرسة الوطنية للضرائب، واملعهد املغاريب   مستوى كفاءة مستخدميها، ويظهر ذلك من خالل إنشاء
التكوين وإعادة التكوين وحتسني قدرات مستخدميها، إال أن هذه اجلهود   مراكزو  للجباية واجلمارك،

، وتتمثل حمدودية  ة على عاتقهامللقاتظل متواضعة بالنظر إىل األهداف املسطرة، والوظائف واملهام ا
 يف نقطتني رئيسيتني:  البشرية االمكانيات الكفاءة و 

اجلانب الكمي)العددي(: ويقصد به عدد املوظفني، حيث من املفروض أن يكون عدد املوظفني  -1
خالل   وهو ما الحظناه  1، مناسب ومالئم لعدد املكلفني، ولعدد امللفات املطروحة للمعاجلة واملراقبة

 ؛ الدراسة امليدانية، حيث أن عدد أعوان الرقابة اجلبائية كان حمدود جدا  جراء ا

الزالت اإلدارة اجلبائية تعاين من   أنه  يالحظمن ناحية الكفاءة واخلربة اجلانب النوعي)التأهيل(:  -2
هرب الضرييب نقص الكفاءات واخلربة يف جمال الرقابة اجلبائية، يف ظل التطور املستمر لطرق الت

استعمال طرق ال يتم اكتشافها إال من طرف مراقبني ذوي خربة  يف ذوي اخلربة ة املتهربني بستعانوا
العبات واألخطاء  فاخلربة والكفاءة تساعد يف سرعة ودقة التحقيقات واكتشاف الت 2مهنية يف اجملال، 

 .نيف أقصر وقت ممك
 ثانيا: نقص اإلمكانيات والوسائل المادية

م نيات والوسائل املادية يعد حاجزا أمام عصرنة اإلدارة اجلبائية، فرغم تدعيإلمكاإن عدم توفر ا       
 هنا ال زالت تعتمد على وسائل تقليدية يف مجع املعلومات ومعاجلتها، أ، إال اإلدارة اجلبائية هبياكل جديدة

 
 . 63، ص  2011،عوادي مصطفى، رحال ناصر، الغش والتهرب الضرييب يف النظام الضرييب اجلزائري، مكتبة بن موسى السعيد للنشر والتوزيع، الوادي، اجلزائر -1
  اجلزائر: صعوبات تطبيقها واحللول املقرتحة لتفعيلها، مداخلة مقدمة خالل امللتقى الوطين: الرقابة اجلبائية يف اجلزائر، كلية احلقوقيف    سوامل سفيان، واقع الرقابة اجلبائية  -2

 . 3  ، ص2015أكتوبر    29و  28قاملة، يومي    1945ماي    08والعلوم السياسية جامعة  
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 1وتسيري تلك املعلومات، ويتجسد نقص اإلمكانيات والوسائل املادية فيما يلي: 
  الرقابة والتجهيزات املكتبية باإلضافة للمطبوعات اإلدارية اليت تعترب كمرجع ألعوان  لوازمنقص ال -

 اجلبائية(؛  رقابةاجلبائية )متطلبات العمل اإلداري واملكتيب ألعوان ال

 ؛ ، وقدمها إن وجدت على مستوى اإلدارة اجلبائية خاصة التنفيذية منها يل نقص أجهزة االعالم اآل -

 تدخالت مصاحل التفتيش؛املتابعة و صة بتنقل أعوان اخلا قلة وسائل النقل -

انعدام احملفزات املالية املشجعة على التفاين يف العمل، يف ظل الظروف املزرية والضغوط اليت يتعرض  -
 ثناء عملية الرقابة والتحقيق احملاسيب.أهلا أعوان الرقابة اجلبائية، خاصة 

 لتي لها عالقة باإلدارة الجبائية والمحيط العام راف ا المطلب الثاني: الصعوبات المتعلقة باألط
إن اإلدارة اجلبائية تعترب طرف هام يف القطاع املايل، حيث تربطها يف إطار أداء مهامها عالقات        

هامة مع أطرف عدة، وال شك أن هذه العالقات تالقيها عدة صعوبات، سنتطرق إليها من خالل  
 النقاط املوالية. 

 صعوبات المتعلقة بالمكلف بالضريبةل: الو الفرع األ
تسعى اإلدارة اجلبائية إىل نشر القوانني الضريبية وجعلها يف متناول اجلميع مبا يف ذلك القرارات و       

التعليمات الصادرة اخلاصة بتنفيذ نصوص وأحكام هذه القوانني، واهلادفة يف جمملها إىل تعريف دافعي 
  الرقابة إن أعوان  2نونية املناطة هبم وهذا ما يعرف بالوعي الضرييب،القا الضرائب باحلقوق والواجبات 

اجلبائية بصفتهم ممثلي الدولة، يطبقون القانون الذي يكون يف بعض األحيان قاسيا، يف حني أن املكلف  
ا بالضريبة مطالب باخلضوع له، لذا يشعر دائما أنه ضحية هذا اإلذعان الذي مل يعد مبقدوره حتمله وهذ

 3 يدفعه إىل استعمال كل احليل للتهرب من دفع الضريبة أو التخفيف منها إن استطاع.ما 
 الفرع الثاني: عدم التنسيق بين اإلدارة الجبائية ومختلق الهيئات والمؤسسات

 تطلب االتصال مبختلف اإلدارات واهليئات العمومية واملؤسسات املالية وكذا  تإن إمتام عملية الرقابة       
 

العلوم    العلوم االقتصادية، كلية  ، مذكرة ماجستري يف2008-2000احمللية يف اجلزائر دراسة تقييمية للفرتة من    نميةيوسفي نور الدين، اجلباية احمللية ودورها يف حتقيق الت-1
 . 146، ص  2009/2010،  ، اجلزائرالتجارية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداسو االقتصادية  

، جامعة  19دراسة حالة العراق، جملة االقتصادي اخلليجي، العدد -ا يف احلد من التهرب الضرييبثريهسهام حممد جاسم، العالقة بني املكلف واإلدارة الضريبية وتأ-2
 . 263، ص  2011البصرة، العراق،  

 . 120، مرجع سابق، ص  اإلجناز مخسون سنة من  -3
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سات اخلاصة، واليت هلا عالقة مباشرة باملكلف بالضريبة، وهذا من أجل احلصول على املعلومات املؤس
الالزمة يف هذا اإلطار، إال أن الواقع يثبت أن هذه املؤسسات ال تتعاون مع اإلدارة اجلبائية فيما خيص 

ة تعتمد على طرق  بائيكما أن اإلدارة اجل  1تقدمي املعلومات للكشف عن املداخيل غري املصرح هبا، 
تقليدية يف احلصول على املعلومات من املصادر السابقة واليت تأخذ الكثري من الوقت وعادة ما تكون  

 املعلومات ناقصة، مما يضطرها إىل إعادة الطلب وما يصاحب ذلك من تعطيل ملصاحلها.
 الفرع الثالث: العوامل المرتبطة بظروف المحيط العام 

ت  ، واليت بااء الداخلي أو اخلارجييشهدها حميطها سو اليت  ظل الظروف اجلبائية يف دارة تعمل اال       
، ومن بني العوامل املرتبطة بظروف احمليط العام،  تأثريه، للتقليل من حدة عليها التكيف معه الضروري من

 العدالة. حتقيقمام ، والفساد اإلداري الذي يقف أجند االقتصاد املوازي الذي ينخر االقتصاد الوطين

 االقتصاد الموازي  ب العوامل المرتبطة وال:أ
إن االقتصاد املوازي عبارة عن جمموعة من األنشطة اليت حتقق دخال ال يتم تسجيله رمسيا ضمن        

حسابات الناتج القومي، إما لتعمد إخفائه هتربا من االلتزامات القانونية املرتبطة بالكشف عن هذه  
 2ن هذه األنشطة املولدة للدخل حبكم طبيعتها تعد خمالفة للقوانني السائدة.سبب أاألنشطة، وإما ب

يتزايد احلافز حنو العمل يف االقتصاد املوازي إذا كان االقتصاد الرمسي يتعرض لنسب ضرائب مرتفعة       
منو  يرجع ومتزايدة من وقت آلخر، وال يعزى منو االقتصاد املوازي إىل نوع معني من الضرائب، فمثال 

االقتصاد املوازي يف الواليات املتحدة األمريكية إىل الضرائب على الدخل، أما يف دول االحتاد األورويب 
فرتجع إىل ارتفاع اشرتاكات الضمان االجتماعي والتأمينات والضرائب على القيمة املضافة، أما إذا  

باعتبارها   (ضرائبرسوم مجركية و )رجية اخلا أخذنا الدول النامية فريجع إىل الضرائب املرتفعة على التجارة
 3تعتمد على االسترياد بشكل كبري.

اد الذي ال يتم فيه  وإذا قمنا بربط االقتصاد املوازي بالضرائب، فيمكننا القول بأنه ذلك االقتص     
 عن املداخيل للسلطات الضريبة، ونلمس هذه الظاهرة يف اجلزائر من خالل:الكشف 

 
 . 4، ص  مرجع سابق سوامل سفيان،  -1
 . 9، ص  2002  اخلفي وطرق عالجه، دار النهضة العربية، القاهرة،صاد  دراسة يف آليات االقت-صفوت عبد السالم عوض اهلل، االقتصاد السري -2
كلية االدرة    ،10العدد  ،5اجمللد  ، واإلدارية للعلوم االقتصادية  األنباردراسة حالة العراق، جملة جامعة -، اقتصاد الظل بني السببية والتحييدشهاب محد شيحان  -3

 .4، ص  2013  واالقتصاد، جامعة االنبار، العراق،
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لدخول اإلضافية، كساعات العمل اإلضافية غري مصرح هبا أو نشاط  عن ا عدم كشف املكلف  -
 مؤسسة فوق ساعات تشغيل اآلالت املصرح هبا؛

 وجود العديد من األنشطة هلا دخل وغري مسجلة كنشاط جتاري، وبالتايل ال تدفع الضريبة؛  -

 ين؛ملشرت التهرب من الضريبة على القيمة املضافة من خالل االتفاق بني املنتجني وا  -

جيعل من الضريبة مصدرا أو دخال   واليت تتم عادة بدون فاتورة  إن املعامالت يف االقتصاد املوازي -
لزبائنهم   للتجار، حيث ميكنهم ذلك من الرفع من أعماهلم من خالل التخفيضات اليت مينحوهنا

 واليت تصل يف بعض األحيان إىل قيمة الضريبة أو جزء منها؛ 

هتا إىل استعمال النقود  مهمة يف االقتصاد املوازي فهي متيل يف معامال صغريةتعترب املؤسسات ال  -
 ، لذا وجب التعامل بالشيك لسهولة متابعته؛ السائلة

إن زيادة الطلب على السلع النادرة أو نقص السلع واسعة االستهالك يؤدي إىل ازدهار السوق    -
مدعمة من طرف الدولة أو من  تكون املوازية إما من خالل إعادة بيع تلك السلع وغالبا ما 

 خالل إنتاجها بطريقة غري قانونية للوفاء بالطلب املتزايد عليها. 
 الفساد اإلداري ب العوامل المرتبطةثانيا:

إن الفساد بأبعاده وأشكاله العديدة ظاهرة متفشية يف جمتمعات بلدان العامل الثالث بسبب فساد       
، حيث يتم استغالل السلطة ألغراض خاصة سواء  االجتماعي رفاه وتدين مستويات المؤسسات الدولة 

ويعد انتشار الرشوة  1يف جتارة الوظيفة أو االبتزاز أو احملاباة أو إهدار املال العام أو التالعب فيـه، 
 استالم  يتورعون يف عوان الن بعض األأواحملسوبية بني أعوان الرقابة اجلبائية من بني هذه الظواهر، حيث 

اهلبات من املكلفني، واليت هي يف احلقيقة رشاوي، ويرجع انتشار هذه الظواهر لنقص املراقبة  ايا و اهلد
احلكومية، وغياب أجهزة رقابة خمتصة حملاربتها، أو قد تنتج من التنظيم السياسي للمجتمع نفسه، وقلة 

 2. املرتبات املمنوحة ألعوان الرقابة اجلبائية

 
مت االطالع بتاريخ:   ، الفساد اإلداري واملايل وأثاره السلبية على مؤسسات الدولة العراقية وسبل معاجلته، موقع اهليئة العامة للضرائب العراقية،فاطمةعبد اجلواد -1

 .http://www.tax.mof.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=21على الرابط:  ،  16:32، على الساعة:  05/08/2017
2- Athmane kandil, Théorie Fiscale et Développement, Expérience Algérienne, SNED, Alger.1970, p 133. 
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" للعوامل املسببة للفساد على Davina F. Jacobs"و" Patrick A. Imamتطرق كل من "
 مستوى إدارة الضرائب وقسماها إىل ثالثة أقسام رئيسية وهي: 

النظام اجلزائري على غرار األنظمة اجلبائية يف الدول   ي حيتو  :عوامل مرتبطة بالنظام الضريبي -1
  1 يف: وتتمثلعلى الفساد، سلبيات، تشجع على نقائص و األخرى 

أو تقدمي   املكلف باإلبالغ الناقص عن دخله،رييب املعقد يسهل الفساد، حيث يقوم م الضالنظا -
ممارسة السلطة و أل االستفادة من القواعد املعقدة من خالوذلك رشاوي لتغيري التزاماته اجلبائية 

 ؛التقديرية لديهم بسبب اللوائح والقوانني واإلجراءات غري الواضحة

 إىل املزيد من الفساد من خالل زيادة حافز املكلفني للتهرب منها؛  رتفعةتؤدي معدالت الضريبة امل -

 ؛رادعةعدم وجود عقوبات رادعة للفساد، حيث تزداد احتماالت الفساد إذا مل تكن العقوبات  -

 ها.إلجناز  معامالت تأخذ وقتا طويال ومكلفا، لذا يلجأ إىل السلوك الفاسدقد تواجه املكلف  -
وتعقد اإلجراءات اإلدارية  قلة اإلمكانيات البشرية واملادية،ن إ :الجبائيةدارة مرتبطة باإلعوامل  -2

ويرجع عدم كفاءة  هنا التشجيع على الفساد على مستوى اإلدارة اجلبائية، أ ، عوامل من شوالتنظيمية
 التالية: لعوامل اإلدارة اجلبائية ل

غلب على معامالهتا استخدام الوسائل حيث يتتميز اإلدارة اجلبائية يف الدول النامية بطابع تقليدي،  -
التقليدية يف فرض الضرائب وحتصيلها، وزيادة على ذلك النقص الكبري يف اخلربة والكفاءة املهنية  

 2وانتشار الفساد اإلداري؛
يلجأ املكلفون بالضريبة إىل التهرب من دفع الضريبة يف حالة شعورهم بضعف اإلدارة اجلبائية، وعدم  -

ف عملية التهرب، أو قد يرى املكلف أنه سوف حيقق عائدا كبريا مقارنة باملخاطر  لى كش قدرهتا ع
 اليت سيتعرض هلا يف حالة اكتشاف هتربه؛ 

 
1-Patrick A. Imam and Davina F. Jacobs, Effect of Corruption on Tax Revenues in the Middle East, 

International   Monetary Fund,2007 ,07-08-2017,18.55,from:  
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07270.pdf 

، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب  2011-1988بريش عبد الكرمي، دور الضريبة يف إعادة توزيع الدخل الوطين، دراسة حالة اجلزائر خالل الفرتة  -2
 . 255، ص  2013/2014،  ، اجلزائربكر بلقايد، تلمسان
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علهم أكثر عرضة للفساد، حيث تعترب يف نظرهم طريقة  جيتب املوظفني باإلدارة اجلبائية، إن ضعف روا -
 . (الرشوة) مقبولة لتكملة الدخل

يف اإلدارة اليت يستفحل فيها الفساد قد يؤثر املوظفون غري النزهاء على : ةثقافي عوامل سلوكية و -3
، خاصة إذا كان كبار املسؤولني معروفني بذلك، فماذا تنتظر من املوظفني ذوي املوظفني الشرفاء سلبا  

 املستوى األدىن الذين طبعا سيجدون ذلك مربرا لالخنراط يف ممارسات مماثلة. 
 ات لتفعيل آليات الرقابة الجبائيةمقترحالمطلب الثالث: 

اإلدارة اجلبائية على غرار اإلدارات األخرى حتتاج دائما إىل إصالح منظومتها، وعصرنه هياكلها،        
وذلك الستدراك النقائص ومواكبة التطورات االقتصادية املتسارعة، وتقدمي أحسن خدمة للمكلفني، 

رد املالية للدولة، إال أنه رغم كل اإلصالحات يبقى مردود اجلباية  املواباإلضافة إىل دورها األساسي بتوفري 
 ضعيفا، ويرجع ذلك لعدة أسباب لعل أبرزها االعتماد على إيرادات احملروقات، وعدم بناء اقتصاد قوي

ر الرقابة  لتفعيل دو  من خالل هذا املطلب اقرتاح بعض احللولسنحاول و يولد إيرادات وخيلق ضريبة، 
قبل أن نتطرق إىل أهم مقرتحات تفعيل آليات الرقابة اجلبائية  فساد، لكن  مكافحة التهرب واليف ئيةاجلبا

 .من توفرمها لتحقيق أهداف الرقابةسنسلط الضوء على عنصرين هامني البد 
 :تفعيل دو الدولة )من جانب الرقابة/جانب تسيير موارد الضريبة( ولالفرع األ

األمهية إىل اجلانب الرقايب بصفة عامة من خالل تفعيل آلياته، وجانب  بالغ على الدولة أن توىل       
من موارد اإليرادات العامة، فبعد أن كان االقتصاد حتت   هاما   الرقابة اجلبائية بصفة خاصة باعتبارها موردا  

 جلوء هيمنة قطاع احملروقات، وجدت الدولة نفسها يف أزمة بعد هتاوي أسعاره، ومل يعد من حل سواء
الدولة إىل اجلباية باعتبار أهنا مل تبذل أي جهد خالل الرخاء املايل لتطوير القطاعات األخرى أو بناء  
آلية رقابية جيدة خللق مورد جبائي بديل، وال ينحصر دور الدولة يف اجلانب الرقايب فقط، بل يف جانب  

ال تعود بالنفع على –استغالهلا سوء  تسيري واستغالل املوارد الضريبية وغريها أحسن استغالل ففي حال
 من دفعها وبالتايل سلوك طرق أخرى إما للتهرب أو الغش... .  سوف تولد لدى املكلف نفورا  -اجملتمع

 
-  صادية يعتمد  ن القطاع الصناعي والفالحي والقطاع العام الركود فكل اهلياكل واملصانع موروث من عهد الرئيس الراحل بومدين ومل تستحدث أي منشاة اقتكل ميعاين

 . مل يتمكن من فرض نفسه إال مؤخرا نتيجة لقوانني االستثمار الصادرة مؤخرا    القطاع اخلاص  عليها، أما
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 :تحسين عالقة اإلدارة بالمكلف  الفرع الثاني
 ني:يتطلب حتسني عالقة اإلدارة باملكلف معاجلة اإلختالالت الرئيسية اليت ميكن تصنيفها إىل مستوي

الختالالت ذات الصلة املباشرة مبجال العالقات والروابط القائمة بني املرافق العمومية، وهذه ا -1
قتضي تطوير وحتديث عمل االختالالت على مستوى داخلي أي داخل اإلدارة نفسها، واليت ت

  داخل  "فالتغيري هنا يهمLa pratique administrativeاملمارسة اليومية للعمل اإلداري "اإلدارة و 
اإلدارة  والعالقة بني التقسيمات اإلدارية و املسؤولني اإلداريني، وهنا يتعني األخذ باملفاهيم اجلديدة  

" واخلضوع  La bonne gouvernanceيف ميدان التسيري كاحلكم الراشد أو احلكامة" 
ض  ا بع"، ومن بني دالئل احلكم الراشد اليت أتت هبLíobligation de rendre compteللمسائلة"

  1الدراسات مؤخرا هي ثقة املكلف يف مؤسساته و إدارته وكذلك رضاه و إرضاؤه. 

اختالالت ذات صلة بالتزامات اإلدارة اجلبائية واملكلف، هذه االلتزامات ميكن استنتاجها من   -2
النصوص واللوائح املتعلقة بالضرائب، واألصل احرتام هذه االلتزامات من كال الطرفني، ألن جناح 

 :ات اجلبائية واملشاريع اليت تبنتها اإلدارة يتوقف على مدى التزامهما، وتتمثل يفصالحاإل

وتتمثل يف نشر الوعي الضرييب، االلتزام بالشفافية والوضوح يف  التزامات اإلدارة الجبائية: -
قات تعامالهتا، حتسني أساليب التعامل مع املكلفني من خالل تدعيم اإلدارة اجلبائية مبكاتب للعال

لعامة اليت تقوم من خالهلا مبساعدة املكلفني وإرشادهم إىل التفسريات الصحيحة لألحكام وقوانني ا
إن التزام اإلدارة اجلبائية مبا سبق   2الضرائب، عدم التعسف يف استخدام السلطات املخولة هلا، 

، ومن جهة  جباتهسوف يقلل من املنازعات والتعقيدات اليت تنتج عن عدم معرفة املكلف حلقوقه ووا
 وتعرفه بالتزاماته  اجتاهها.  أخرى تسهل على املكلف اإلجراءات 

 : يف وتتمثل: بالضريبة المكلف التزامات -

 وعي املكلف بأمهية اجلباية وأدوارها االقتصادية واالجتماعية وبالتايل أداء واجبه اجلبائي؛  ▪

 القوانني واللوائح   خمتلفحتلي املكلف جبزء من االطالع والثقافة من خالل االطالع على  ▪

 
مات  ، تشخيص االختالالت الرئيسية يف عالقة اإلدارة مع املواطنني، مداخلة خالل اليوم الدراسي الذي نظمته والية الدار البيضاء، حول اخلدزاين احلسن الو الشاهدي  -1

 . 26/12/2003العمومية يف املغرب،
 . 134 ،133، ص ص  مرجع سابق،  2003-9919نوي جناة، فعالية الرقابة اجلبائية يف اجلزائر-2
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 واجلديد يف جمال الضرائب، ومعرفة حقوقه وواجباته؛ 

اإلدارة اجلبائية يف خدمة املكلف، على عكس ما ينظر إليها البعض، فمهامها تسهيل  ▪
اإلجراءات للمكلف ومساعدته وإعالمه بكل جديد، وأبواهبا مفتوحة له، لذا وجب 

 صعوبات.ل أو  عليه االتصال هبا يف حال واجهته مشاك
من خالل دراستنا ملوضوع هذا الفصل نستخلص مجلة من املقرتحات اليت نرى بأهنا الزمة لتفعيل         

 دور الرقابة اجلبائية وهي:
، من تفعيل دور اإلدارة اجلبائية يف نشر وتنمية الوعي الضرييب، وذلك على مستوى اإلدارة اجلبائية أوال   -

ظفيها بصفة عامة، ولدى أعوان الرقابة اجلبائية بصفة خاصة،  دى مو خالل تنمية الوعي الضرييب ل
وتنمية الوعي واحلس الضرييب لدى  الضريبة ودور املكلف يف رفد اخلزينة العمومية، الذي تلعبه دورالب

لذا يرى الباحث أنه على اإلدارة  املكلف من جهة ثانية )مسامهة الضريبة يف التنمية بصفة عامة(،
لى إقامة عالقة جيدة مع املكلف بالضريبة، وفتح جمال احلوار معه، لتقليص الفجورة عمل عاجلبائية ال

   بينهما قدر اإلمكان.

رغم اإلصالحات  حيث أنه و تفعيل دور اهلياكل املساعدة يف مجع املعلومات وعملية الرقابة اجلبائية،  -
ديدة يف التسيري والرقابة ام اجلباملهللتكفل عصرنة هياكلها،  إطاراإلدارة اجلبائية يف هبا اليت قامت 

 1هذه املصاحل من خالل:  ا يظل حمدود، لذا وجب تفعيل دورن دورهأال  إالبحث يف املنازعات، و 

 علومات اجلبائية، من خالل اللجوء لإلجراءات احلديثة يف مجع ومعاجلة البيانات؛ تفعيل نظام امل ▪

متعون بشروط بة اجلبائية املؤهلني الذين يتالرقاتدعيم اإلدارة اجلبائية بالعدد الكايف من أعوان  ▪
عون أ وضعية مع تبين سياسة قوية من خالل حتسني بأخالقيات املهنة،االلتزام الكفاءة والنزاهة و 

 .ومعنويا   الرقابة اجلبائية ماديا  

الضريبية ومعدالهتا قدر اإلمكان، حىت  العمل على استقرار القواعد الضريبية اليت تنظم األسس  -
 بها أعوان الرقابة اجلبائية واملكلفني.يستوع

 
 

 . 8-6مرجع سابق، ص ص  ان،  سومل سفي-1
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 خالصة الفصل:
تعترب الرقابة اجلبائية األداة القانونية املخولة لإلدارة اجلبائية للمحافظة على األموال العامة، فمن        

خالل الرقابة اجلبائية يتم التأكيد من صحة ومصداقية تصرحيات املكلف، واكتشاف األخطاء  
وبالتايل إعادة تقدير الوعاء الضرييب الصحيح السرتجاع األموال املتهرب  ة لتصحيحهاملسجل واملخالفات ا

 من دفعها من جهة، والوقوف على مدى احرتام املكلف للقوانني والتشريعات اجلبائية من جهة أخرى. 
واإلمكانيات انني تعمل اإلدارة اجلبائية على تفعيل دور الرقابة اجلبائية، ويظهر ذلك من خالل القو        

اليت تنظم سري هذه األخرية، حيث سن املشرع اجلزائري مجلة من القوانني، مخس منها يف ميدان التشريع 
باإلضافة لقانون اإلجراءات اجلبائية، وتعترب هذه القوانني كدليل ومنظم للعالقة بني كل من اإلدارة 

ام مبا جاءت به ، أما من ناحية  اللتز اجلبائية واملكلف، حيث تضمن لكل منهما حقوقه يف حال ا
ها نتة على تطويرها وعصر اإلمكانيات فقد خصص للرقابة اجلبائية أجهزة خمتصة هبا، تعمل اإلدارة اجلبائي

لتسهيل مهامها وحتقيق أهدفها من جهة، وتقدمي أفضل خدمة للمتعاملني االقتصاديني  ،باستمرار
 . أخرىمن جهة  واملواطنني

تمتع هبا اإلدارة اجلبائية، واجلهود املبذولة على مجيع املستويات التنظيمية  ليت ترغم الصالحيات ا
منها والتشريعية واهليكلية، إال أن تفعيل دور الرقابة للحد أو التخفيف من حدة ظاهرة التهرب والغش 

  يها يف إل أشرناالضرييب تبقى حمدودة خاصة يف ظل الظروف اليت تشجع على تنامي هذه الظاهرة واليت 
 .سياق هذا الفصل



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 66 - 

 : تمهيد

 :الثانيالفصل 
مراحل وإجراءات تنفيذ 

التدقيق المحاسبي ألغراض 
 جبائية
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 د ــــــــتمهي
يعد التدقيق احملاسيب أحد وسائل الرقابة الذي تنتهجه اإلدارة اجلبائية يف مكافحة التهرب اجلبائي،        

وللتأكد من صحة تصرحيات املكلفني بالضريبة، ومن مسك حماسبة قانونية ومنتظمة تعكس نشاطهم  
التأكد من صحة   لغرض الضريبةلتدقيق احملاسيب ومداخيلهم احملققة، ويعد اهلدف األساسي من وراء ا

وعاء خمتلف الضرائب والرسوم املستحقة اليت قدمتها احملاسبة، وذلك وفق النصوص القانونية املستخرجة  
 من القانون التجاري وخمتلف القوانني احملاسبية واجلبائية. 

يف حماربة ظاهرة الغش والتهرب  اجلبائيةألمهية التدقيق احملاسيب باعتباره أحد وسائل الرقابة  نظرا        
ث  ملراحل وإجراءات التدقيق احملاسيب ألغراض جبائية، حي ارتأينا ختصيص هذا الفصل للتطرق  الضرييب،

ة، املبحث األول ومت ختصيصه للمرحلة التحضريية لعملية التدقيق مت تقسيمه إىل ثالث مباحث رئيس 
ثاين فتم ختصيصه إلجراءات تنفيذ التدقيق احملاسيب ألغراض أما املبحث الاحملاسيب ألغراض جبائية، 

أثر التدقيق احملاسيب على دعم فعالية الرقابة جبائية، لنختم باملبحث الثالث والذي مت ختصيصه لدراسة 
 . اجلبائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 68 - 

 ألغراض جبائية : المرحلة التحضيرية لعملية التدقيق المحاسبيولالمبحث األ
إثر حصوهلا على برامج التحقيق املسؤولة عن التدقيق واليت مت اإلشارة هلا سابقا، صاحل تقوم امل      

يتم خالله تكوين فرق التحقيق، تتكون  وذلك خالل عقد اجتماع على مستواها بإعداد خمطط للتنفيذ، 
 املكلف  كل فرقة من حمققني ورئيس فرقة يتم تسليمهم األمر مبهمة التحقيق مع مراعاة صلة القرابة بني

واحملقق، كل فرقة مطالبة بتنفيذ العمليات املسندة إليها مع احرتام إجراءات التحقيق وضمانات املكلفني 
عن مسك بطاقة املكلف اليت يتم فيها تسجيل كل املعلومات اخلاصة به وإرسال هذه   بالضريبة، فضال  
 للمديرية اجلهوية للضرائب. البطاقات ثالثيا  

بسحب ودراسة ملفات املكلف اخلاضع للرقابة  قق العون احملإلجراءات السابقة يقوم دما تتم ابع      
من خالل  عليه ، وهو ما سنحاول تسليط الضوء هبا  والوثائق التقنية لنشاطه، وذلك وفق الطرق املعمول

 .بحثهذا امل
  ةالجبائي اتفالمل وفحص : سحبولالمطلب األ

بائية اخلاصة باملكلف من املصاحل اجلبائية املسرية مللف املكلف  يقوم احملققون بسحب امللفات اجل       
)مفتشيات الضرائب، املصاحل الرئيسية للتسيري على مستوى مراكز الضرائب، ونفس املصاحل على 
مستوى مديرية كربيات املؤسسات(، بعد إظهار وثيقة األمر مبهمة التحقيق وإمضاء تعهد باستالمه  

صة باملكلف، والتأكد من احتواء ملفات املكلف على الوثائق والتصرحيات للقيام للوثائق وامللفات اخلا
 .وملف شخصي ي لفات ملف جبائبدراستها فيما بعد، ومنيز بني نوعني من امل

 الملف الجبائي: ولالفرع األ
ب اخلاضع وحيتوي خمتلف الوثائق والبيانات املتعلقة باملكلف وتصرحياته السنوية لكل أنواع الضرائ       

هلا، كما يتضمن االتصاالت واملراسالت املوجهة إليه، وردود وطلبات املكلف حىت التسويات اجلبائية  
، وكشوف التحريات والربط الواردة من خمتلف املصاحل اجلبائية إن وجدت، وختص املنجزة سابقا  

دمة باإلضافة للسنة اليت تسبق ( سنوات الغري متقا04) ةاملعلومات والبيانات اليت حيتاجها احملقق األربع
 السنوات املعنية بالتحقيق اليت مل ميسها التقادم.   
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 الملف الشخصي: الفرع الثاني
لألشخاص الطبيعيني الشركاء أو املسريين  (IRG) وهو خاص بالضريبة على الدخل اإلمجايل        

 األساسيني للشركات حمل التدقيق.
  (O №23) بطاقة انطالق عملية التدقيق يف حماسبة املكلف ءلومبعد سحب امللفات اجلبائية       

املصرح هبا جلميع   األعمالتأيت مرحلة دراسة التصرحيات اجلبائية، وذلك من خالل جتميع كشوف رقم 
غري متقادمة، وذلك من خالل الوثيقة الأنواع الضرائب والرسوم اليت حتتويها، ولكامل مدة التحقيق 

(D29)بفحص الضريبة على الدخل اإلمجايل فئة املرتبات واألجور من  العون احملقق ، كما يقوم
بني   كذلك   املقارنةو ، قارنتها مع تصرحيات صندوق الضمان االجتماعيوم، (G29)خالل الوثيقة 

 .  يف التصرحيات السنوية لألجور...  األجور املسددة فعال وتلك املوجودة
 قيق في المحاسبةبالتح  إشعار إرسال : المطلب الثاني 

بعد توزيع امللفات املعنية بالتحقيق على رؤساء الفرق واحملققني، وقيامهم باإلجراءات سابقة         
بالتحقيق،  اإلشعار إرسالاملكلف خبضوعه لعملية التحقيق، وذلك من خالل  إعالمالذكر، يأيت دور 

حقوقه وواجباته، على أن يستفيد املكلف  مرفوقا مبيثاق املكلف بالضريبة اخلاضع للرقابة الذي ينص على
بة والتحقيق أيام بالنسبة للتحقيق يف احملاس 10بالضريبة من مدة للتحضري، وذلك حسب نوع الرقابة )

من تاريخ   بالنسبة للتحقيق يف جممل الوضعية اجلبائية(، وذلك اعتبارا  يوما  15 املصوب يف احملاسبة،
 بالتحقيق.  اإلشعاراستالم 
باالستالم،   إشعاريسلم مباشرة للمكلف بالضريبة مع  أو بالتحقيق برسالة حمفوظة  اإلشعاريرسل        

 1فرض الضريبة تلقائيا.  إىل ققأ احمليف هذه احلالة يلجالتحقيق، إجراءال مينع من  اإلشعارإن عدم استالم 
ع التحقيق واحلقوق تدخل والفرتة موضو  لبالتحقيق تاريخ وتوقيت أو  اإلشعارن حيدد أجيب        

املعنية، الوثائق الواجب االطالع عليها، أمساء والقاب ورتب احملققني، وأن  واإلتاوات والضرائب والرسوم 

 

 -املكلف  حماسبة  يف  التدقيق  عملية  انطالق  يتضمن بطاقة  (،13قم ) ظر امللحق ر أن . 
-هبا  املصرح  األعمال  قمر   لكشوف  يتضمن بطاقة جتميع  (،14)نظر امللحق رقم  أ  (G50 .) 

-(، يتضمن بطاقة التصريح باملرتبات واألجور املختلفة املدفوعة. 15)نظر امللحق رقم  أ 
 .  9، مرجع سابق، ص2017ميثاق املكلف بالضريبة اخلاضع للرقابة  -1
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أنه ميكن للمكلف االستعانة خالل عملية الرقابة مبستشار من  اإلجراءيبني صراحة حتت طائلة بطالن 
 1اختياره. 
  إشعار بالتحقيق مباشرة للمكلف بالضريبة مع  اإلشعار سليمكما مت اإلشارة له أعاله قد يتم ت        

القانون احملقق يف إطار التحقيقات احملاسبية حق ممارسة الرقابة املفاجئة اليت   منح دد، وهبذا الصباالستالم
، وال ميكن تأكد من وجود الوثائق احملاسبيةترمي ملعاينة العناصر املادية املستعملة من قبل املؤسسة، وال

واهلدف من   2، سابقا   له لبدء يف فحص معمق للوثائق إال بعد استنفاذ أجل التحضري الذي مت اإلشارة ا
 الرقابة املفاجئة هو السماح للمحققني بإجراء بعض املعاينات املادية اليت تفقد قيمتها إن أجلت.

عنها عملية   أسفرت ت اليت بعد االنتهاء من املعاينة يتم حترير حمضر املعاينة، يسجل فيه املعلوما       
 املعاينة، ويستدعى املكلف للتوقيع عليه، ويف حالة رفضه يتم بيان ذلك يف حمضر املعاينة. 

باإلضافة للرقابة الفجائية يقوم احملقق بإجراء التحقيقات اخلارجية، وذلك من أجل مجع املعلومات        
حلقيقية لنشاط للمكلف، ومن املصادر اخلارجية اليت  أكثر باجلوانب احمليطة بالوضعية ا واإلملامواإلحاطة 

يلجأ إليها احملققون جند املوردين والزبائن الذين يتعامل معهم املكلف، البنوك، اجلمارك واإلدارات 
العمومية بصفة عامة، ويستعملون يف ذلك حقهم يف االطالع املمنوح هلم بقوة القانون، ويتم تسجيل  

 هنا تسهيل عملهم. أمن ش يف استمارات مساعدة )بطاقة املعلومات(املعلومات املتحصل عليها 
 استمارات التدقيق في المحاسبة )الجداول الملخصة للتصريحات( ء: ملالمطلب الثالث

تعترب استمارات التدقيق يف احملاسبة، جداول ملخصة لألربع سنوات حمل التدقيق، يكون من        
ية املكلف، ويقف من خالهلا على أهم التغريات اليت مست احلسابات خالهلا احملقق نظرة عامة عن وضع

 الرئيسية للقوائم املالية.  
 ( Etat Comparatif de Bilan) ميزانياتالمقارنة  كشفاستمارة   ملء: ولالفرع األ

يان  ب لءعلى املعلومات املوجودة يف امللف اجلبائي للمكلف حمل املراقبة يقوم مب ققبعد اطالع احمل      
على شكل   قق، الذي يعترب مبثابة النافذة اليت يطل من خالهلا احمل (№ 16O) مقارنة امليزانيات 

 
 .28، ص  2021يرية العامة للضرائب، وزارة املالية،  دليل اخلاضع للضريبة التابع ملركز الضرائب، مديرية العالقات العمومية واالعالم، املد-1
 . 10، مرجع سابق، ص  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    4-20املادة  -2
-(، يتضمن منوذج لبطاقة املعلومات. 16نظر امللحق رقم )أ 
-  بيان مقارنة امليزانيات (، يتضمن  17ظر امللحق رقم )أن . 



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 71 - 

يف  املوجودةاحملاسبة ويكون نظرة ولو سطحية على مضموهنا، وذلك من خالل تسجيل املعلومات 
السنة اليت تسبق  ، مع إضافة املعنية بالتدقيقسنوات  ( 04ة )وملدة أربع ، امليزانية املصرح هبا سنويا

 . املعلومات املدونة فيها  ملقارنةمراقبتها، واليت تعترب كسنة مرجعية  السنوات املراد
   بـ:، بل يقوم بدراسة التغريات اليت متسها، خاصة ما تعلق بتسجيل اخلصوم واألصول ققال يكتفي احمل

استثمارها تتوافق مع نص املادة  أن يتأكد أن النتائج املعاد  ققعلى احملاألرباح المعاد استثمارها: -1
واملقصود بإعادة االستثمار، االستثمار يف   1( من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،142)

-16األنشطة والسلع واخلدمات املؤهلة لالستفادة من االمتيازات املنصوص عليها مبوجب القانون رقم 
املؤرخ يف  101-17ا باملرسوم التنفيذي رقم واليت مل يتم إقصاؤه 03/08/2016،2املؤرخ يف 09
من  30)كما جيب أن يتأكد من  إعادة استثمار النسبة احملددة من االمتياز  3، 05/03/2017

سنوات اليت تبدأ من  (4) ربعة األخالل   حصة االمتيازات املوافقة هلذه اإلغفاالت أو التخفيضات(
    .ا للنظام اجلبائي التفضيليتاريخ اختتام السنة املالية اليت ختضع نتائجه

ع حساب  متابعة هذا احلساب، من خالل مقارنته م احملققجيب على النتائج المحولة من جديد: -2
 . خرى أمن جهة  جملس اإلدارة ريراملبالغ املوزعة مع تق ات السابقة من جهة، ومقارنةنتيجة الدور 

تائج الصافية، كافية ملكافأة رأس املال امللتزم معرفة ما إذا كانت الن ققعلى احمل النتائج الصافية:-3
ألن األساس يف دورة االستثمار هو كيفية اسرتداد رأس املال املستثمر عن طريق صايف   4بإعادة استثماره، 

الربح السنوي، وألن أساس الضريبة هو املبلغ اإلمجايل للدخل الصايف السنوي الذي يتوفر عليه املكلف،  
يض أو رفع لرأس املال، باعتبار أن األرباح املوزعة واالحتياطات يتم رفع هبا رأس  مع التحقق من كل ختف

 املال، والنتيجة خسارة يتم تغطيتها يف بعض احلاالت بتخفيض رأس املال. 

 
 . 34ص  مرجع سابق،  ،  2020باشرة والرسوم املماثلة  من قانون الضرائب امل  142املادة  -1
 . 18  ، ص2016أوت   03، الصادرة بتاريخ  46املتعلق برتقية االستثمار، ج ر ج ج د ش، العدد    2016أوت03املؤرخ يف    09-16القانون رقم  -2
لالستفادة من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا على خمتلف انواع  حيدد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا  2017مارس05املؤرخ يف  101-17املرسوم التنفيذي رقم -3

 .7، ص  2017مارس 08، الصادرة بتاريخ  16االستثمارات، ج ر ج ج د ش، العدد  
-سبة للدولة واليت تتماشى مع  لنالنظام التفضيلي هو تلك املعاملة الضريبية اإلمتيازية اليت متنح لفائدة بعض القطاعات أو بعض أنواع األنشطة املعتربة ذات أولوية با

خالل النظام الضرييب واملايل يف شكل إعانة تعود إىل ترك إيراد جبائي بشكل مقصود بنية التحفيز والتشجيع على  وذلك من خمططات التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
 .االستثمار أو القوانني الضريبية وذلك إما مبقتضى نصوص قانونية كقانون املالية السنوي أو مدونات   حتقيق أهداف معينة

 . 82ونادي رشيد، مرجع سابق، ص  -4
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تعرب االهتالكات عن النقص يف قيمة االستثمارات، نتيجة لتقادمها وتدهور قيمتها   االهتالكات:-4
 1 التأكد من أن: ققاحملوعلى  نتيجة االستغالل،

 ضمن األصول؛ ةاألصول أو االستثمار القابل لالهتالك مقيد -

أن يكون أساس حساب األقساط صحيح، حبيث ال تتجاوز جمموع األقساط قيمة األصل،  -
االنتباه فيما خيص السيارات السياحية اليت هتتلك يف حدود  احملققووجب على 

 دج؛ 1000.000,00

خال الرسم على القيمة املضافة يف القيمة القابلة لالهتالك بالنسبة  االنتباه فيما خيص إد -
للنشاطات اخلاضعة للرسم على القمة املضافة، أما فيما خيص النشاطات غري اخلاضعة للرسم 

 فالقيمة القابلة لالهتالك تكون متضمنة لكل الرسوم؛ على القيمة املضافة

وى العقد فيما خيص حيازة أصول عن طريق وفح ،أيضا متابعة حساب األقساط ققعلى احمل -
 .اإلجياريالتمويل 

تتعدد أنواع املخزونات بتعدد طبيعة نشاط املؤسسات، سواء  أكانت صناعية أو جتارية   المخزونات:-5
 كمرحلة أولية التأكد من:  ققأو تقدمي خدمات، وعلى احمل

فس القيمة يف بداية الفرتة اليت  أن قيمة املخزونات املسجلة يف ميزانية هناية الفرتة "ن" هي ن -
 "؛ 1تليها"ن+

 أن قيمة املخزون مسجلة خارج الرسم على القيمة املضافة. -

التأكد من صحة املؤونات، واستيفائها للشروط من حيث الشكل  ققعلى احملالمؤونات: -6
ل  وتتمث 2، 5( الفقرة 141واملضمون، وأن يتحقق الغرض الذي خصصت له، كما نصت عليه املادة )

 3الشروط الواجب استيفاؤها من حيث الشكل واملضمون يف: 

 
-وينصح باعتماد طريقة    طرق لالهتالك: االهتالك اخلطي، االهتالك املتناقص، طريقة وحدات االنتاج، طريقة االهتالك املتزايد،  اجلزائري بأربعة  جاء النظام احملاسيب املايل

 ن من حتديد هذا التطور يف استهالك املؤسسة للمنافع االقتصادية بصورة صادقة. االهتالك الثابت يف حالة عدم التمك

 . 33  صمرجع سابق،    ،2020الرسوم املماثلة  ، قانون الضرائب املباشرة و 3-141املادة  -1
-41عنوان نظام االهتالك املايل، ص    من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة حتت  174ة  املاد   قساط االهتالك فقد تطرقت لهبالنسبة حلساب أ . 

 .33  ص   املرجع السابق،  ،2020، قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  5-141املادة  -2
 . 83  ونادي رشيد، مرجع سابق، ص-3
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ن  أاألصول الغري قابلة لالهتالك، و  الشروط من حيث الشكل: أن تكون املؤونة خاصة بعناصر -
 ؛الصفة والقيمةتكون مسجلة 

ن يكون  أدة بدقة، ومبينة بوثيقة إثبات، و الشروط من حيث املضمون: أن تكون قيمة املؤونة حمد -
 سارة قائما إىل حني غلق حسابات الدورة.احتمال اخل

 (حساب النتائج كشف المحاسبة )مراجعة جدول   استمارة : ملءالفرع الثاني
احملقق فيها، حيث يقوم  وهو عبارة عن قائمة تتضمن جدول حسابات النتائج للسنوات األربعة       

احلسابات املقدمة من  من جداول انطالقا   ( Relève de Comptabilité) القائمة لءاملدقق مب
قبل املكلف اليت مل ميسها التقادم، وتعترب هذه القائمة مبثابة لوحة القيادة للتسيري داخل املؤسسة، فهي  

 بتكوين صورة عن: حققتسمح للم
السنوية املصرح هبا  األعمالاملصرح به، ويف نفس الوقت مقارنة أرقام  األعمالالتغريات اليت متس رقم -1

 مع املسجلة جبدول حسابات النتائج، والضرائب والرسوم املرتبطة هبا؛ ( G50)رائبملديرية الض

 ؛األعمالالتغريات اليت متس نتائج الدورات احملاسبية، ومقارنتها برقم -2

 اليت تؤدى إىل ختفيض النتائج، أو غري العادية اليت يرى بأهنا غامضة.  العادية التكاليف واملصاريف-3

بتسجيل كل النقاط اليت يرى بأهنا غامضة أو مشكوك فيها   ققق يقوم احملباإلضافة إىل ما سب
 لتكون فيما بعد نقطة االنطالق يف التدقيق. 
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 إجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية الثاني:  المبحث
مرحلة تنفيذ التدقيق يف   لتدقيق، تأيتاية من املرحلة التمهيدية لعملية بعد انتهاء أعوان الرقابة اجلبائ      

وبعد انقضاء املهلة املمنوحة للمكلف للتحضري بفحص الوثائق واملستندات  األعواناحملاسبة، حيث يقوم 
تبليغ  و عادة تأسيس القواعد اخلاضعة للضريبة، إومن مث القيام بإجراءات من حيث الشكل واملضمون، 

 . إغفاالت خطرية وأشاف جتاوزات ، يف حال اكتإليهاوصل تاملكلف بالنتائج اليت مت ال
 : فحص المحاسبة من حيث الشكلولالمطلب األ

بعد انقضاء مدة التحضري املمنوحة للمكلف، يتم التدخل بعني املكان)حمل املكلف(،حيث يتم        
حالة  تسليم احملققني مجيع الوثائق والدفاتر احملاسبية مع توفري مكان مناسب للقيام بعملية التدقيق، أما يف 

بعني املكان، أو بتقدمي املكلف طلب مع موافقة إدارة الضرائب عليه، يتم نقل الوثائق  دقيقتعذر الت
وبذلك تنطلق أوىل مراحل  1، اوالدفاتر ملكتب احملققني مع تسليم املكلف وثيقة تثبت طبيعتها ونوعيته

إال إذا كان   لة شكال  التدقيق، حيث يتم فحص الوثائق من حيث الشكل، وال تكون احملاسبة مقبو 
املكلف حيوز على الدفاتر والوثائق احملاسبية املنصوص عليها يف القانون التجاري واليت تطرقنا هلا من 

 خالل الفصل األول حتت عنوان االلتزامات ذات الطابع احملاسيب، باإلضافة إىل احرتام املعايري التالية: 
 : محاسبة منتظمةولالفرع األ

 عليها  اسبة منتظمة إذا كانت ممسوكة حسب القواعد واإلجراءات املعمول هبا واملنصوصتعترب احمل       
، وبعبارة أخرى لكي تعترب احملاسبة منتظمة جيب أن تكون مطابقة وتامة ومدعمة بالوثائق  قانونا  

 واملستندات الالزمة. 
املايل   ليت سنها النظام احملاسيبمتثال احرتام مجيع القواعد واملبادئ احملاسبية ايقصد باإلمتثال: اإل-1
(SCF) االستشهاد جبمله أمور منها املبادئ التالية:  وميكن 
ومعايري حماسبية،   تصوريا   يتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا  مبدأ محاسبة االلتزام أو التعهد:  -أ

ا، حيث ينص يف  ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية املعرتف هب

 
 . 10ص  مرجع سابق،  ،  2020، قانون اإلجراءات اجلبائية  1-  20املادة  -1
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( من 6ومن بينها مبدأ حماسبة االلتزام، والذي تطرقت له أيضا املادة ) 1منه على هذه املبادئ،  (6)املادة 
نه:" تتم حماسبة آثار املعامالت وغريها من أحيث تنص على  156-08املرسوم التنفيذي رقم 

األحداث وتعرض يف الكشوف  عند حدوث هذه املعامالت أو  األحداث على أساس حماسبة االلتزام
 .2املالية للسنوات املالية اليت ترتبط هبا" 

يقوم هذا املبدأ على جتزئة حياة املؤسسة إىل فرتات تسمى كل مبدأ استقالل السنوات المالية:  -ب
فرتة دورة مالية، حبيث يتم حتديد نتائج كل دورة مالية وفقا  اإليرادات واملصروفات اخلاصة هبا، وبعبارة  

 خرى لتحديد نتيجة دورة مالية حمددة وجب أن تنسب إليها األحداث والعمليات اخلاصة هبا فقط. أ
تها للمقارنة خالل الفرتات ييقتضي انسجام املعلومات احملاسبية وقابل مبدأ ثبات الطرق المحاسبية: -ج

إال يف حالة البحث عن  املتعاقبة دوام تطبيق القواعد والطرق املتعلقة بتقييم العناصر وعرض املعلومات،
 3معلومات أفضل أو تغيري يف التنظيم.

  ا  الستغالل الذي يعترب الشركة كيانويستند مبدأ ثبات الطرق احملاسبية يف مفهومه ملبدأ استمرار ا
قيام املكلف بتغيري طرق  نه يف حالة أطه يف املستقبل، مع اإلشارة إىل من املفرتض أن يستمر نشا ا  قانوني

تربير والتفسري يف الو العرض وجب تكييف مبالغ السنة املالية السابقة جلعل املقارنة ممكنة، مع أالتقييم 
 . 2007/ 11/ 25املؤرخ يف  11-07( من القانون رقم 29امللحق كما أشارت املادة ) 

مت استحداث هذا املبدأ مبوجب املادة  مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني:  -د
، الذي ينص على: "تقييد العمليات يف احملاسبة وتعرض 156-08من املرسوم التنفيذي رقم  (18)

 4لطبيعتها ولواقعها املايل واالقتصادي دون التمسك فقط مبظهرها القانوين"، ضمن كشوف مالية طبقا  
نه  ، حيث يسجل األصل يف أصول املستأجر على الرغم من أاإلجياريوكمثال على ذلك عقد التمويل 

 قانونية ال ينتمي إليها. النظر المن وجهة 
 

الصادرة بتاريخ   74، ج ر ج ج د ش، العدد  ، املتضمن النظام احملاسيب املايل،2007نوفمرب  25يف  املؤرخ 11-07من القانون رقم  6نظر املادة أ-1
 . 4 ص  ،2007نوفمرب 25

-  بالنسبة للمصاريف. مجيع اإليرادات واملصاريف اليت ختص السنة جيب أن تسجل بتاريخ حدوثها سواء حصلت أم مل حتصل بالنسبة لإليرادات، أو دفعت أو مل تدفع 
املايل، ج ر ج   ، والتضمن تطبيق النظام احملاسيب11-07، يتضمن تطبيق احكام القانون رقم  2008ماي26املؤرخ يف    156-08من املرسوم التنفيذي رقم    6ملادة  ا -2

 . 11، ص2008ماي28الصادرة بتاريخ    27ج د ش، العدد  
 . 12جع سابق، ص  ر امل،  2008ماي26املؤرخ يف    156-08من املرسوم التنفيذي رقم    15املادة  -3
 . 12سابق، ص  ال رجع  امل  ،2008ماي26املؤرخ يف    156-08من املرسوم التنفيذي رقم    18املادة  -4
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: حسب مبدأ عدم املقاصة ال ميكن إجراء أي مقاصة بني عنصر من األصول مبدأ عدم المقاصة -ه
وعنصر من اخلصوم، وال بني عنصر من األعباء وعنصر من املنتجات إال إذا متت هذه املقاصة على 

حتقيق عناصر هذه األصول واخلصوم واألعباء  رر أصال  أسس قانونية أو تعاقدية، أو إذا كان من املق
 1واملنتجات بالتتابع أو على أساس صاف. 

على هذا املبدأ، كما عرف القرار   11-07( من القانون رقم 6: نصت املادة )مبدأ قابلية الفهم -و
ية  ( اخلاص بتعريف املصطلحات التقن3قابلية الفهم من خالل امللحق ) 26/07/2008املؤرخ يف 

احملاسبية على أهنا: "جودة أو نوعية معلومة ما عندما يكون من السهل فهمها من طرف أي مستعمل له  
باحملاسبة وله اإلرادة على دراسة املعلومة بكيفية جادة  و  ، وبالنشاطات االقتصادية األعمالمعرفة معقولة ب

2مبا فيه الكفاية"، 
ة يف القوائم املالية وجب أن تكون  ن خمرجات النظام احملاسيب واملتمثل إوبالتايل ف 

 3  مفهومة، مع وجوب تطبيق هذا املبدأ خاصة فيما تعلق مبلحق الكشوف املالية واملتمثلة يف توضيح:
 القواعد والطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة وإعداد القوائم املالية؛  -

 مكمالت إعالم ضرورية لفهم القوائم املالية؛  -

 الكيانات املشاركة واملعامالت اليت متت مع هذه الكيانات أو مسرييها؛  املعلومات اليت ختص -

   املعلومات ذات الطابع العام اليت تعىن بعض العمليات اخلاصة. -

ويعين هذا املفهوم أن احملاسبة جيب أن تشمل على مجيع الدفاتر والوثائق احملاسبية  محاسبة تامة:  -2
من   20( والنظام احملاسيب واملايل )املادة 10إىل  09واد من املنصوص عليها يف القانون التجاري )امل

( سنوات 10وملدة عشرة ) ا  اظ هبذه الدفاتر والوثائق قانوني، مع وجوب االحتف(11-01القانون رقم 
من تاريخ قفل كل سنة مالية حماسبية، وذلك على اختالف طريقة مسك احملاسبة يدوية أو آلية،   ابتداء  

 سرتجاع. االه األخري وجب أن تلىب مقتضيات احلفظ واألمن واملصداقية و ألنه يف حالة هذ
ال ميكن للمحاسب تسجيل أية عملية على الدفاتر احملاسبية إال إذا كانت تستند  أدلة اإلثبات: -3

لوثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن املصداقية واحلفظ وإمكانية إعادة حمتواها على  
 

 . 4مرجع سابق، ص    املايل،  احملاسيب  النظام  املتضمن،  2007نوفمرب   25املؤرخ يف    11-07من القانون رقم    15املادة  -1
، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة  2008جويلية26ف للمصطلحات التقنية احملاسبية الواردة بالقرار املؤرخ يف ( اخلاص باملعجم الذي يضم تعاري3ظر امللحق رقم )أن-2

 .87وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  
 .41إىل ص    38.من ص  2008جويلية 26ة، القرار املؤرخ يف  نظر الفصل الثامن من الباب الثاين اخلاص بعرض الكشوف املاليأللتوسع أكثر  -3
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عقود مربمة، إيصاالت، تراخيص....(، وتلخص العمليات من نفس الطبيعة اليت متت  اق )فواتري،األور 
وأي عيب يف أدلة اإلثبات جيرد احملاسبة من  1يف نفس اليوم ويف نفس املكان يف وثيقة حماسبية وحيدة، 

 يف هذه احلالة رفض احملاسبة.  محققصفة اإلقناع وميكن لل 
 ي صورة صادقة تعط: محاسبة الفرع الثاني

يقصد هبذا املفهوم أن املبالغ احملاسبية املسجلة يف خمتلف الوثائق احملاسبية قد مت تقييمها بطريقة         
فعلى العون أن يتحقق ما إذا كانت جماميع األرصدة وعمليات الرتحيل سليمة، وكذا التأكد   ،صحيحة

املقارنة مع ميزان املراجعة املسجل يف دفرت اجلرد من صحة املعلومات امللخصة واملكتوبة يف دفرت اليومية ب
أي خلو املبالغ احملاسبية   2والسجالت املساعدة له كيومية املشرتيات، املبيعات، الصندوق وغريها،

، اليت ترجع إىل عدة أسباب لعل أمهها عدم اإلملام املسجلة يف خمتلف الوثائق احملاسبية من األخطاء
ة املتعارف عليها اليت جيب تطبيقها عند حتليل العمليات وتسجيلها وترحيلها، أو  اجليد بالقواعد احملاسبي

نتيجة اإلمهال والتقصري يف أداء العمل احملاسيب، مما يرتتب عليه إغفال بعض العمليات وعدم ترحيلها أو 
 قيدها أو تكرار قيد عملية معينة أو تكرار ترحيلها إىل دفرت األستاذ.

مبعاينة احلسابات والدفاتر التجارية، ومدى احرتام املكلف للمعايري السابقة، ميكنه  ققاحملبعد قيام        
 احلكم على مدى مطابقتها لألحكام والقوانني والتشريعات السارية، حيث منيز بني حالتني: 

 قبول احملاسبة من حيث الشكل، وبالتايل يشرع يف عملية الفحص من حيث املضمون. -

من حيث الشكل، ويتم هذا الرفض بناء  على عدة عوامل كأن يكون مسك الدفاتر  رفض احملاسبة  -
من القانون التجاري، وغري ملتزمة بتطبيق قواعد  12إىل  9احملاسبية غري مطابق ألحكام املواد من 

اسبة  انعدام الوثائق الثبوتية املربرة لألحداث احملاسبية، وعندما تتضمن احمل أو النظام احملاسيب واملايل،
 أخطاء أو إغفاالت أو معلومات غري صحيحة خطرية ومتكررة يف عمليات احملاسبة. 

 

 
 . 4مرجع سابق، ص    املايل،  احملاسيب  النظام  املتضمن،  2007جويلية  25املؤرخ يف    11-07من القانون رقم    18املادة  -1
 . 68لياس، مرجع سابق، ص    قالب ذبيح-2
-بغرض إظهار نتائج  حيدث بغرض االختالس أو السرقة أوالبيانات احملاسبية بشكل متعمد و  التالعب أو التزوير يف فالغش يعين الغش، حيدث حبسن نية عكس اخلطأ

 األعمال واملركز املايل للمؤسسة على غري حقيقته بقصد التهرب الضرييب أو غريها من األغراض غري املشروعة. 
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 التدقيق المحاسبي لحسابات األصول والخصوم )من حيث المضمون( الثاني:  المطلب 

تعترب قائمة امليزانية من أهم القوائم املالية، اليت تربز من خالهلا املؤسسة وضعها املايل خالل فرتة        
ينة، وتنقسم لقسمني حسابات األصول وحسابات اخلصوم، جانب األصول ميثل موارد تراقبها  مع

من ورائها،  وتسيطر عليها املؤسسة نتيجة أحداث ماضية ينتظر احلصول على منافع اقتصادية مستقبلية
ها  أما جانب اخلصوم، فيمثل التزامات حالية للمؤسسة ناجتة عن أحداث ماضية، ويرتتب على انقضائ

 تدقيق التغريات اليت تطرأ على حسابات اجلانبني.  احملققخروج موارد متثل منافع اقتصادية، وعلى 
 األصول  اتالتدقيق المحاسبي لحسابالفرع األول: 

متداولة( وأصول غري جارية )األصول   أصولىل أصول جارية )إتقسم األصول اليت متتلكها املؤسسة       
إجراءات  وأهداف، وختتلف طرق منهما على أنواع خمتلفة من األصولالثابتة(، وحيتوي كل قسم 

هم النقاط اليت تعترب مهمة خالل عملية التدقيق واليت  أأصل آلخر، وسنحاول الرتكيز على  التدقيق من
 اجلبائية. لرقابة من طرف أعوان ا إغفاهلاال جيب 

ني من التثبيتات، التثبيتات العينية وهي  مييز النظام احملاسيب املايل بني نوع: (2الصنف )حسابات -1
جل اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات أو اإلجيار، واالستعمال ألغراض إدارية، واليت أأصول حتوزها املؤسسة من 

تعتزم استعماهلا ألكثر من سنة مالية، أما التثبيتات املعنوية، فهي أصول غري نقدية، قابلة للتعريف وال  
ملؤسسة من أجل اإلنتاج ومن أجل تقدمي السلع أو اخلدمات، والتأجري أو معىن مادي هلا، حتوزها ا

 1االستعمال لألغراض اإلدارية. 
ويطلق عليها مصطلح األصول الثابتة غري امللموسة، وتضم  : /التثبيتات المعنوية20حساب -1-1

فقات البحث كل من الشهرة، حق االخرتاع، العالمات التجارية، برجميات املعلومات وما شاهبها، ن
والتطوير القابلة للتثبيت، التثبيتات املعنوية األخرى، وعند تدقيق التثبيتات املعنوية على األعوان احملققني 

 التأكد من النقاط التالية: 
 

-( منافع اقتصادية مستقبليةAvantage économique futurتعين القدرة على املس :)مقابالت اخلزينة  غري مباشرة يف تدفقات اخلزينة و  امهة بصورة مباشرة أو
 لفائدة املؤسسة. 

-من امليزانية، فمثال يف جانب األصول سنعتمد على األصناف الرئيسية األربعة   سيتم االعتماد خالل معاجلة املوضوع على االصناف الرئيسية جلانب األصول واخلصوم
 ( حسابات الغري 4)  (: املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ، الصنف الرابع3)  ( التثبيتات، الصنف الثالث2)  وتتمثل يف: الصنف الثاين

 . 86، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  2008جويليةالقرار املؤرخ يف  -1
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وليست أعباء أو مصاريف، وتتناسب مع  أصوال   فعال   حملاسبية املسجلة للتثبيتات متثلالقيم ا -
 تكاليف إنشائها أو اقتنائها؛

 صاريف التنمية أو التطوير القابلة للتثبيت مسجلة حماسبيا، وخارج الرسم على القيمة املضافة،م -

ن الرسم على القيمة املضافة يتم اسرتداده بانتظام، مع التمييز بني مصاريف البحث اليت تعامل  أو 
،  ر(كأعباء )مرحلة البحث(، ومصاريف التطوير اليت تعامل كتثبيتات معنوية )مرحلة التطوي

 والتأكد من إثبات املؤسسة باألدلة والوثائق إمكانية تثبيت هذه املصاريف؛  

التأكد من أن املصاريف قد مت ختصيصها على  ققعلى احمل داخليا   ا  إذا كان التثبيت املعنوي مولد -
 1 أساس معقول وثابت إلنتاج وإعداد األصل لالستعمال املقصود، وتشمل التكلفة:

 ؛ملواد واخلدمات، ورواتب وأتعاب املوظفني املتعلقة بتوليد األصلاألعباء اخلاصة با •

  رتاخيص.الوإطفاء الرباءات،  ،كل إنفاق يؤدي إىل توليد األصل مثل رسوم تسجيل حق قانوين •

  2عند جتميع املؤسسات،  كان أو موجبا    إظهار حساب فارق االقتناء مهما كان رصيده سلبا   -
ني الشركتني املندجمتني والطريقة اليت متخض عنها ظهور شهرة احملل  واالطالع على االتفاق املربم ب

 وقيمتها املسجلة؛

التأكد من أن االمتيازات واحلقوق املماثلة، والرباءات والرخص والعالمات، مثبتة بالوثائق، فمثال   -
إذا كانت الدولة قد منحت املؤسسة حصص استرياد أو استغالل مناطق حمددة وجب االطالع  

لرتاخيص أو العقود اليت تثبت ملكية احلقوق، والتأكد من مدة االستغالل ومن عدم على ا
 سقوط هذه احلقوق. 

وتقتنيها  ويطلق عليها مصطلح األصول الثابتة امللموسة، : /التثبيتات العينية21 حساب-1-2
ضي من سنة، وتضم كل من األرا أكثراملؤسسة لالستفادة منها يف النشاط على مدى مدة زمنية 

وعمليات هتيئتها، املباين، املنشآت التقنية، املعدات واألدوات الصناعية، التثبيتات العينية األخرى، وعند  
 التأكد من النقاط التالية:  أعوان الرقابة اجلبائيةعلى تدقيق التثبيتات العينية 

 
-القدرة على التمييز بني مرحلة البحث ومرحلة التطوير تسجل املصاريف كأعباء.   يف حالة عدم 
 . 145-144، ص ص  2008، اجلزء الثاين، مكتبة الشركة اجلزائري بوداود، اجلزائر،IAS/IFRSشنوف شعيب، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية  -1
 . 57واعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  ، الذي حيدد ق26/07/2008القرار املؤرخ يف  -2
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ول مع ما  الوجود الفعلي واملادي للتثبيتات العينية، وذلك عن طريق فحص بطاقات تقييم األص -
 على هذه التثبيتات من إضافات أو ختفيضات؛ أرض الواقع، وما طر أهو موجود على 

 1املقتنية ليست هلا نوعية السلع واخلدمات؛ عينية التثبيتات ال   -

التأكد من ملكية التثبيتات من طرف املؤسسة، من خالل االطالع على الوثائق اليت تثبت اقتناء   -
ثبيت املادي من طرف املؤسسة لذاهتا، والذي يكون عادة بغية  األصل، أو تكاليف اجناز الت

 ختفيض التكاليف، أو ضمان جودة األصل، وتأخذ طرق االقتناء أشكال خمتلفة تتمثل يف:
التأكد من أن   احملقق، يف هذه احلالة على صل( ألصول عن طريق االقتناء )شراء األامتالك ا ▪

لقيمة احلقيقة لألصل من خالل فاتورة شراء  القيمة املسجل هبا األصل معقولة وتعكس ا
 األصل، واملصاريف املرتبطة مباشرة بوضع األصل يف حالة االستخدام؛ 

إنشاء األصل من طرف املؤسسة لذاهتا، يف هذه احلالة تظهر قيمة التثبيت املادي من خالل   ▪
بيت، من جل استكمال إنشاء هذا التثأتكاليف اليت تكبدهتا املؤسسة من احتساب مجيع ال

احملقق يف هذه احلالة التأكد من وعلى  2،تكلفة العتاد، اليد العاملة، أعباء اإلنتاج األخرى
 الوثائق اليت تشكل هذه التكاليف ومن درجة مصداقيتها؛ 

امتالك تثبيتات عن طريق املبادلة، يف هذه احلالة يتم تسجيل األصول غري املماثلة بالقيمة   ▪
وتسجل األصول املماثلة بالقيمة احلسابية لألصول املقدمة  احلقيقية لألصول املستلمة،

 االطالع على طريقة سري العملية؛  ققوعلى احمل 3للمبادلة،

امتالك التثبيتات عن طريق منح )إعانات( حكومية، مييز النظام احملاسيب واملايل بني نوعني من  ▪
أو خلق   قتناءال يت توجه ، هذه األخرية الاالستغالل، وإعانات التجهيزاإلعانات، إعانات 

يف هذه احلالة التأكد   احملققجتهيزات كمعدات اإلنتاج واملباين اليت تستغل يف النشاط، وعلى 
 

 . 195بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  -1
- ء املعاملة، مضاف إليها احلقوق اجلمركية والرسوم اجلبائية الغري مسرتجعة،  و الشراء تعرب عن سعر الشراء الناتج عن اتفاق األطراف عند تاريخ إجراأتكلفة االقتناء

 واملصاريف املرتبطة مباشرة بوضع األصل يف حالة االستخدام. 
 . 8رجع سابق، ص  ، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، م2008جويليةالقرار املؤرخ يف  -2
( "املمتلكات واملصانع واملعدات" والذي تطرق لتوقيت االعرتاف بالتثبيتات، حتديد قيمها املدرجة وأعباء  16وللتوسع أكثر باإلمكان الرجوع للمعيار الدويل رقم )-

 االهتالك اليت يتم االعرتاف هبا. 
 . 7اسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  ، الذي حيدد قواعد التقييم واحمل2008جويليةالقرار املؤرخ يف  -3
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جتاه الذي منحت له، وطريقة اهتالك هذه التجهيزات، وطريقة حتويل  من صرف اإلعانة يف اإل
 أقساط اإلعانة؛

عقد اإلجيار التمويلي الذي مبوجبه يتم حتويل اقتناء التثبيتات يف إطار عقود اإلجيار، ونقصد هنا  ▪
خماطر ومنافع ذات صلة مبلكية األصل للمستأجر، مقرون بتحويل امللكية عند انتهاء مدة  

التأكد من صيغة العقد والقيمة املسجل هبا األصل يف ميزانية   ققالعقد من عدمه، وعلى احمل
ينة للمدفوعات الدنيا مبقتضى اإلجيار إذا  املستأجر، واليت تكون بقيمته احلقيقة أو بالقيمة احمل 

 1كانت هذه القيمة األخرية أقل مثنا.

متمايزة، فاملباين أصول قابلة لالهتالك عكس األراضي اليت تعترب  تشكل األراضي واملباين أصوال   -
إال يف حاالت خاصة كاألرضي اليت هبا مناجم أو حماجر، واليت تسجل  2غري قابلة لالهتالك، 

احملقق التأكد من صحة تسجيل كل  على، لذا وجب (211)ح/عن حساب األرضي مبعزل 
 من األصول السابقة واهتالكاهتا؛ 

إذا كانت هناك حتسينات لألراضي ذات عمر افرتاضي حمدد، فعلى احملقق التأكد من عدم  -
لتكلفة األراضي، وإمنا يتم تسجيلها يف حساب مستقل وهتتلك على مدار عمرها  إضافتها

 3فرتاضي ومثال ذلك إقامة سور حول األرض أو إنشاء ساحة انتظار السيارات وغريها؛اال

خارج الرسم على القيمة املضافة، ويف حالة   التأكد من أن تسجيل واهتالك التثبيتات حماسبيا   -
حيازة سيارة سياحية فيتأكد من أن القيمة القابلة لالهتالك تكون يف حدود 

 4دج؛ 1000.000

 5مت بشكل صحيح ومت دفعها للخزينة.  تلكات املنقولة وغري املنقولةلتحويل املم حقوق التسجيل -
 مت ختصيص هذا احلساب لتسجيل قيمة التثبيتات سواء  :إنجازهاتثبيتات جاري /23حساب -1-3

 
 . 19ص  ،، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق 2008جويلية26القرار املؤرخ يف    -1
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية  -حالة األصول املادية-اسيب املايل كإطار لتصور معايري حماسبية وطنية يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةخملويف عزوز، النظام احمل-2

 . 147، ص  2015/2016والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثلجي، االغواط،
  الدار اجلامعية للطباعة النشر والتوزيع، مصر، ، االلتزامات بعض مشاكل قياس الدخل ،األجلة يف األصول طويلة إمساعيل إبراهيم مجعة وآخرون، احملاسبة املتوسط -3

 . 8ص،  1996
 ص، 2009ديسمرب 31يف، الصادرة 78العدد  ج رج ج د ش، ،2010يتضمن قانون املالية  2009ديسمرب 30مؤرخ يف  09-09من القانون رقم  3-8املادة -4

5. 
 . 195منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  بن عمارة  -5
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يت  ة الدورة احملاسبية، والي ، واليت مل يتم استالمها بعد يف هنااإلجناز املادية أو املعنوية اليت هي يف طور  
، والتسبيقات واملدفوعات على احلساب اليت يقدمها الكيان اإلجنازتسجل عادة يف حدود نسبة تطور 

القيمة املسجلة هبذا احلساب يف هذه احلالة التأكد من أن  ققمن أجل اقتناء تثبيت ما، وعلى احملللغري 
مل   إجنازهان التثبيتات اجلاري أالرسم على القيمة املضافة هلا، و ، وأنه قد مت احتساب اإلجنازنسبة  تعكس

 يتم حساب اهتالك هلا. 
على االحتفاظ  مؤسسة القدرة ومتثل األسهم والسندات والديون اليت يكون لل  :التثبيتات المالية-1-4

 ىل تاريخ استحقاقها يف حالة السندات، وتشمل التثبيتات املالية حسابني رئيسيني:إ وهبا لفرتة طويلة أ
  إطار قد تقوم املؤسسة يف  ت وحسابات دائنة ملحقة بالمساهمات:مساهما 26ح/-1-4-1

توسيع استثماراهتا، أو بسط نفوذها يف جمال نشاطها، أو أنشطة أخرى، حبيازة سندات من أجل ممارسة  
(، أو قد يكون الغرض ليس ممارسة النفوذ بل أن حيازهتا ضروري  261نفوذ على املؤسسة املصدرة)ح/

وعلى احملقق يف هذه احلالة التأكد من طبيعة العالقة بني املؤسسة  (، 262)ح/لكة هلااللمؤسسة امل
  (، من حصص راس املال االجتماعي)نسبة امتالكها  واملؤسسة املصدرة للسندات اخلاضعة للرقابة اجلباية 

 1وخمتلف التدفقات احلاصلة بينهما. 
دات من غري سندات ساب السنيدرج يف هذا احل المالية األخرى: /التثبيتات 27ح-1-4-2

واليت يكون اهلدف من حيازهتا حتقيق مردودية   ،(273كالسندات املثبتة لنشاط احملفظة )ح/،  املسامهة
مالية مرضية سواء على األمد الطويل أو القصري، وميارس هذا النشاط دومنا تدخل يف تسيري املؤسسات 

تابعة لنشاط احملفظة واليت تنوي املؤسسة  احملتاز سنداهتا، باإلضافة للسندات املثبتة األخرى غري ال
(، كسندات التوظيف على املدى  271االحتفاظ هبا، أو ال يسعها بيعها على األمد قصري األجل )ح/

يف هذه احلالة التأكد من تسجيل هذه السندات بسعر شرائها مضافا إليها  احملققوعلى طويل االجل، 
تأكد من تسجيل الفوائد الناجتة عنها، وفوائض القيمة أو  عمولة الوسطاء والرسوم غري املسرتجعة، وال

اخلسارة يف حالة التنازل، أما إذا كانت السندات مت حيازهتا يف إطار سندات احملفظة أو القروض اليت 
 عشر ا يت تستحق خالل فرتة تزيد عن اثنمتنحها املؤسسة للغري، أو الودائع والكفاالت املدفوعة للغري وال

 
 .77، ص  2011  اجلزائر،  بوعريريج،  برج  جلطي،  النشر  دار  ،الطبعة االوىل  واملايل،  احملاسيب  النظام  وفق  املعمقة  احملاسبة  الرمحان،  عطية عبد  -1
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وجب التأكد من تسجيل األصول املالية بالتكلفة اليت هي القيمة احلقيقية للمقابل املقدم ، شهرا   (12)
 1أو املستلم القتناء األصل. 

 وعلى احملقق يف هذه احلالة التأكد من النقاط التالية: 

 2االمتثال للقواعد اليت تنظم أو حتكم إصدار السندات؛  -

 الفوائد املنتظرة؛  يدبتكلفة االقتناء، ومت تقي ا مسجلة، وأهنمن امتالك هذه األصول من املصدر التأكد -

 تسديد األعباء الضريبية الناجتة عن املعامالت اليت تتعلق بالشراء. -
النظـام احملاسـيب املـايل علـى أنـه اسـتهالك   يعـرف االهـتالك حسب: اهتالك التثبيتات/28ح-1-5

وعلى املؤسسة اختيار نوع   3نـوي نتيجة االستغالل، للمنـافع االقتصـادية املرتبطـة بأصـل عيـين أو مع
االهتالك الذي يالئم خصائص نشاطها ونوعية األصل، وذلك وفق مبدأ تفضيل احلقيقة االقتصادية 
على الشكل القانوين، ومقابلة إيرادات السنة بنفقاهتا، ومييز النظام احملاسيب املايل بني أربعة طرق  

 4نه: فإ(، ولإلشارة لالهتالك
طبق بقوة القانون نظام االهتالك الثابت على كل التثبيتات باستثناء التثبيتات املذكورة يف املادة  ي -

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة؛ (174)

يف حال اختيار طريقة االهتالك املتناقص أو املتزايد من طرف املؤسسة وجب إرفاق رسالة اختيار   -
 ؛ ي، ويعترب هذا االختيار ال رجعة فيه خبصوص نفس التثبيتات هذا النظام بتصرحيها السنو 

 يلي: وتعترب أهم النقاط اليت جيب الرتكيز عليها أثناء التحقيق ما
 التأكد من نوع االهتالك املنتهج، ومدى توافقه مع النصوص القانونية؛  -

 التأكد من إتباع نوع واحد لالهتالك )الثبات يف الطرق احملاسبية(؛  -

 
 نظر:  أللتوسع أكثر  -1
 . 61د التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات   وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  ، الذي حيدد قواع26/07/2008القرار املؤرخ يف  -
ة  مدعمة بتمارين حملولة، موجهة لطلبة املاسرت يف العلوم التجارية واملالية واحملاسبية، كلية العلوم االقتصادي -بوسبعني تسعديت، حماضرات يف حماسبة األدوات املالية-

 . 34-33، ص ص  2015/2016والتجارية وعلوم التسيري، جامعة آكلي حمند اوحلاج البويرة،
 . 210بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  -2
االطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد و  (، امللتقى الدويل حولSCFعمورة مجال، االهتالكات وتدهور قيم التثبيتات يف ظل النظام احملاسيب املايل اجلديد )-3

 .6  ص  ،2010فيفري    18-17اجلزائر،    البليدة،  سعد دحلب ،  ، جامعة IFRS/IAS آليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدولية 
 .14  ، مرجع سابق، ص2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    1-174املادة  -4
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 خارج الرسم على القيمة املضافة؛  أن القيمة القابلة لالهتالك التأكد من -

 التأكد من االعرتاف باالهتالك اخلاص بكل دورة حماسبية عند إقفال حسابات الدورة؛  -

، وذلك على أساس املدة  قابل لالهتالك على املدة النفعيةالتأكد من التوزيع املنتظم للمبلغ ال -
 2تاريخ بداية احتساب االهتالك تكون بداية االستغالل؛ أي أن 1احلقيقية الستخدام األصل،

التأكد من أن توزيع األسعار بني األراضي واملباين املقتناة معا مت بطريقة معقولة، وأن املباين فقط  -
 اليت هتتلك، وليست األراضي إال يف حاالت خاصة؛ هي 

ية يتوفر على ملكية األصل يف حالة حيازة أصل عن طريق التمويل اإلجياري، من الناحية اجلبائ -
املستأجر، وهبذه الصفة يكون صاحب احلق يف ممارسة االهتالك، وحق ممارسة خصمه من الربح 

 صل.خارج الفوائد املتعلقة حبيازة األوتكون القيمة القابلة لالهتالك   3اخلاضع للضريبة، 

يف قيمتها لسبب أو  قد تتعرض القيم الثابتة إىل نقص : /خسائر القيمة عن التثبيتات29ح-1-6
آلخر، فقد تكون هذه اخلسارة ناجتة عن أحداث خمتلفة كاألزمات االقتصادية، احلوادث الطبيعية،  
حوادث املرور )وسائل النقل(، أو لتطور علمي يفقد القيم الثابتة قيمتها أو جزء منها دون استعماهلا  

 رتكيز على النقاط التالية: وعلى احملقق عند تدقيق هذه احلساب ال 4حىت ولو كانت جديدة، 

أن املؤسسة تقوم عند حلول تاريخ إقفال احلسابات باختبار تدين قيمة األصول، واليت تعتمد  -
على التقدير بشكل كبري، وعلى احملقق التأكد من املؤشرات اليت مت اعتمادها إلثبات تدين  

 انونا؛ القيمة، وأن قيمة التخفيض قد مت حتديدها وفق األطر املنصوص عنها ق

اليت أصبحت  (Perte de valeur)التأكد من أن خمصصات اخنفاض القيمة عن التثبيتات  -
غري مربرة أو اخنفضت بعد تقدير القيمة القابلة للتحصيل اجلديدة، قد مت تسجيلها كمنتوجات  

 أي ضمن الربح اخلاضع للضريبة؛

 
-ازل عن األصل، وال تأخذ يف لقابلة لالهتالك هي القيمة اإلمجالية لألصل ناقص القيمة املتبقية، والقيمة الباقية هي القيمة اليت تتحصل عليها املؤسسة نتيجة التنالقيمة ا

 ة. احلسبان إال إذا كانت ذات معىن وميكن قياسها، أما جبائيا فتمثل القيمة القابلة لالهتالك سعر الشراء أو التكلف
 . 17، ص2014اجلزائر،   ،مؤسسة كنوز احلكمة  ،22العدد  ،جملة احلكمة للدراسات االقتصادية   بن عمارة منصور، حتليل عالقة التشريع الضرييب بالنظام احملاسيب املايل،-1
ملادية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، جملة دراسات، العدد  للتوسع أكثر يف موضوع االهتالك ميكن الرجوع ملقال دكتور بورنان إبراهيم، االهتالك االقتصادي للتثبيتات ا-2

 . 2015،  ، جامعة عمار ثليجي االغواط23دد  االقتصادي، الع
 .21  بن عمارة منصور، حتليل عالقة التشريع الضرييب بالنظام احملاسيب املايل، مرجع السابق، ص-3

 . 72ص  ،  2009اجلزء األول، مؤسسة الفنون املطبعية واملكتبية، بسكرة، اجلزائر،  من املعايري الدولية للمحاسبة،  دلبوز نوح، خمطط النظام احملاسيب املايل اجلديد املستم -4
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دون   1القيمة القابلة للتحصيل،و ب ناستالتأكد من أن القيمة احملاسبية للتثبيت قد مت رفعها مبا ي -
 3اليت مل تدرج فيها خسارة قيمة خالل السنوات املالية السابقة.  2جتاوز القيمة احملاسبية الصافية

خذ النظام احملاسيب على العموم أ : لمخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ( ا3حسابات الصنف )-2
لرتتيب الزمين ابات، األول على أساس معيار امعيارين لتصنيف املخزونات وذلك يف إطار مدونة احلس 

من مرحلة التموين إىل مرحلة اإلنتاج مث مرحلة التخزين، والبضاعة املشرتات بغرض  بدءا  لدورة اإلنتاج 
إعادة بيعها على حاهلا، أما املعيار الثاين فقائم على أساس طبيعة األصل املخزن الذي يكون موضوع  

وعلى احملقق أن يويل عناية خاصة هلذا   4،ياجاهتا الداخلية للتسيريتقسيم ضمن كل مؤسسة حسب احت
ملا له من تأثري مادي كبري على عدالة القوائم املالية، ولكون املخزونات من األصول اليت  احلساب نظرا  

من حيث   لقوائم املالية سواء  اتتعرض للعديد من املخاطر اليت تؤثر على القيمة املضافة اليت ستظهر يف 
 5و االختالس.أتعرضه للتلف 

 فيما خيص املخزونات بالتأكد من: يقوم احملقق
أن رصيد املخزونات يف بداية الفرتة قد مت تصنيفه كما هو يف هناية الفرتة من العام السابق  -

 ن هذه املخزونات ختص نشاط املكلف؛أتحقق من أي تغيريات ذات أمهية، و وال

املخزون متثل تكلفته خارج الرسم على القيمة املضافة   التأكد من أن القيمة اليت يظهر هبا -
وهامش الربح، وأن قيمة املخزون يف بداية الفرتة زائدا جمموع املشرتيات ناقص جمموع املبيعات  

 (، يساوي قيمة املخزون يف هناية الفرتة؛ G50) اجلبائيةاليت تظهرها التصرحيات 

ع على ى قد مت تسجيلها بسعر االكتساب، واإلطالأن البضائع واملواد األولية والتموينات األخر  -
   6؛ خمتلف الوثائق اليت تثبتها

 
 تقيم القيمة القابلة للتحصيل )القيمة املسرتجعة( لألصل بأعلى قيمة بني مثن البيع الصايف لألصل وقيمته النفعية. -1
 االهتالكات اخلاصة به وكذلك خسائر عن القيم.   إنتاج األصل )أو التثبيت( وجمموعتكلفة اقتناء أو  متثل القيمة احملاسبية الصافية الفارق بني  -2
 . 298، ص  2014اوت، سكيكدة،    20، جامعة  02(، جملة الباحث االقتصادي، العدد  IAS36كيموش بالل، تدين قيم التثبيتات وفق املعيار احملاسيب الدويل )-3
 . 62، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  26/07/0820القرار املؤرخ يف  -4
 . 400، ص  2011، أصول مراجعة احلسابات، الطبعة الثالثة، األمني للنشر والتوزيع، صنعاء، اليمن،  لطف محود، بركات  عبيد سعد شرمي  -5
القيمة املضافة،  ارة عن مثن الشراء ناقص التخفيضات التجارية واملالية زائد املصاريف امللحقة بعملية الشراء والضرائب والرسوم املتعلقة بالشراء عدا  مثن االكتساب عب-6

 اجلمركية..اخل، وعلى العون املدقق التأكد  ولإلشارة فان الغرامات ال تدخل يف تكلفة الشراء كالغرامات الناجتة عن تأخر البضائع على مستوى امليناء واإلخالل بالقوانني
 .من عدم إدخاهلا يف تكاليف البضائع
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على املكلف بالضريبة إعادة دفع الرسم املسرتجع على املشرتيات يف حالة مردودات املواد األولية  -
واللوازم املستهلكة، املنتجات، البضائع الفاسدة، أو املنتهية الصالحية أو حىت منها الضائعة،  

 1سم على املخزون يف حالة التنازل عن األصول أو التوقف عن النشاط؛والر 

اختيار عينة من البضائع املخزنة الختبار سعرها ووجودها الفعلي من خالل بطاقة املخزون،   -
 واحلصول على صورة من كشف اجلرد الفعلي ملطابقته مع أرصدة املخزون يف هناية الفرتة؛ 

حتت رقابة طرف خارجي، على احملقق احلصول على مصادقة  عندما يكون املخزون يف حيازة أو -
مباشرة منه فيما يتعلق بكمية وحالة ذلك املخزون، والعكس إذا كان املخزون ملك للغري 

 وموجود مبخازن املؤسسة؛ 

الذي يظهر عندما تكون كلفة  (، خسائر القيمة عن املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ)املؤونات  -
على احملقق التأكد من أن خمزون أول  ف 2القيمة الصافية إلجناز هذا املخزون،  خمزون ما أكرب من

مدة يساوي خمزون آخر املدة للسنة الفارطة، ويف حالة وجود اختالف سواء بالزيادة أو النقصان  
  أو عليه القيام بالتصحيحات الالزمة، أما يف حالة تدهور السعر اخلاص مبشرتيات البضاعة املبيعة 

ن أالنصف مصنعة، جيوز للمؤسسة  أواملواد األولية املصنعة  أوفساد البضاعة  أواألولية، املواد 
تشكل مؤونات لتدهور القيمة وعلى احملقق التأكد من صحة املبالغ املخصصة هلذه املؤونات وأن  

 3الغرض منها.  أوحتقق اهلدف 

رصدة عدد  أمجايل إ( من ننيتتكون حسابات الغري )املدي: حسابات الغير (4الصنف )حسابات -3
و خدمات باألجل، وقد يكون عبارة  أمن احلسابات املدينة، فجزء منها يكون نتيجة مبيعات بضاعة 

عن سلفيات ملوظفي املؤسسة، تسبيقات الزبائن، كما قد يتضمن حسابات أخرى، وعلى احملقق قبل 
من قبل املؤسسة، فالنظام اجليد والذي القيام بعملية التحقيق التأكد من نظام الرقابة الداخلية املتبع 

يعتمد عليه هو الذي يتحكم يف العمليات بصورة جيدة ومنظمة، وسنركز من خالل النقاط التالية على 
 ثناء عملية التحقيق.أهم احلسابات وأهم النقاط اليت يركز عليها احملقق أ

 
 . 70لياس، مرجع سابق، ص    قالب ذبيح-1
 .  29)تكلفة إمتام التصنيع املقدر+ تكلفة البيع(، ويتبع املدقق عند تدقيق هذه احلساب تقريبا نفس طريقة تدقيق ح/-قيمة اإلجناز الصافية= سعر البيع املقدر -2
 . 200، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  منصور بن عمارة  -3
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صيل فيما بعد، ألنه  وسنتطرق هلذا احلساب بالتف :/الموردون والحسابات الملحقة40ح-4-1
حساب دائن بطبيعتة، ويظهر ىف امليزانية ضمن عناصر اخلصوم، إال يف حاالت شاذة أو خاصة ضمن  

/ املوردون املدينون الذي يضم التسبيقات املدفوعة على احلساب، التخفيضات والتنزيالت 409ح 
طلب حتليل تفصيلي حلسابات للتحصيل، رد البضاعة بدون حتصيل النقود، وعلى احملقق يف هذه احلالة 

، الذي يثبت حالة الرصيد العام املدين، والتأكد من صحة الرصيد من خالل 31/12املوردين يف 
 مراسلة املوردين املعنيني، مع تتبع معاجلة هذا الرصيد خالل السنوات الالحقة.

أو املنتوجات أو  ويضم احلسابات الناجتة عن بيع البضاعة  :/الزبائن والحسابات الملحقة41ح-4-2
اخلدمات باألجل، الزبائن والسندات املطلوب حتصيلها )السفتجة أو السند ألمر(، الزبائن املشكوك 

الزبائن املدينون الذي   419ستثناء احلساب إمدينة ب 41سابات الفرعية حلساب فيهم، وتعترب مجيع احل
 يعترب دائنا وسنتطرق إليه فيما بعد ضمن عناصر اخلصوم.

 القيام باإلجراءات التالية:   احملققبة هذا احلساب على وملراق
ومطابقة البيانات الواردة يف امليزانية مع رصيد دفرت   احلصول على بيان بأرصدة الزبائن لكل سنة مالية،  -

األستاذ وميزان املراجعة، والتأكد من تطابق أرصدة الزبائن سواء بصفة فردية أو مجاعية، واالستعانة  
 1باعتبارها حتتوي على جمموع مشرتيات الزبائن خالل السنة؛ ،(at104et)كذلك بقائمة 

اختيار بعض الزبائن، إلرسال طلبات املصادقة على أرصدهتم ومطابقتها مع رصيد العمالء يف دفرت  -
والتأكد من سداد الزبائن للمبالغ املستحقة بعد تاريخ امليزانية بالرجوع إىل كشوف حسابات   األستاذ،
 اصة باملؤسسة؛ البنك اخل

التأكد من عدم وجود زبائن ومهيني ضمن حسابات الزبائن، حيث أصبح من السهل التأكد من أن  -
 الزبون نشط أو متوقف من خالل موقع االنرتنت للمركز الوطين للسجل التجاري؛ 

الية، وعلى  الرتكيز أثناء التدقيق على عمليات البيع اليت متت باألجل خالل الفرتة األخرية من السنة امل  -
 الزبائن األكثر أمهية )الكبار(بالنسبة للمؤسسة حمل التدقيق؛

 التأكد من أعمار الديون، ومن مدى انتظام سداد الزبون لديونه باإلضافة إىل عدة معايري أخرى ألهنا  -

 
ع املؤسسة خالهلا حتصيل  جرى العرف على أال يعدم دين إال بعد التأكد من الظروف اخلاصة بالزبون، ومرور فرتة من الزمن ترتاوح بني ثالث إىل مخس سنوات مل تستط-1

 اليت قامت هبا للمطالبة هبا.   أي مبلغ بالرغم من احملاوالت اجلادة
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 حتدد مدى قدرة الزبون على الوفاء من عدمه؛ 

أن يقوم جبرد هلا تزامنا  ققة فعلى، احملاملتواجدة لدى املؤسس ( 413أوراق القبض)ح/أما فيما خيص  -
مع جرد النقدية واالستثمارات، ويف حالة األوراق املخصومة أو املودعة كضمان قرض لدى أحد  
البنوك، فإن املصادقة على وجود تلك األوراق لدى البنك يتم يف إشعار املصادقة ذاته املرسل للبنك  

 1للتحقق من رصيد النقدية املودع لديه. 

يف حاالت خاصة قد   :تسبيقات ومدفوعات ممنوحة على الحساب–مستخدمون  425ح/-4-3
حيتاج املستخدمون إىل تغطية بعض مصاريفهم املستعجلة عن طريق طلب سلفات، لتقتطع بعد ذلك 

 وعلى احملقق التأكد من ادماجها ضمن األعباء القابلة للخصم. 2عند تاريخ استحقاق أجورهم،

: ويضم هذا احلساب أي نقص حمتمل يف حسابات مة عن حسابات الغيرخسائر القي 49ح/-4-4
الغري، حيث يضبط يف هناية السنة وعلى احملقق يف هذه احلالة التأكد من أن املؤونات قابلة للخصم ويف 

نه مت  أحال مل تتحقق املؤونات وجب التأكد من دجمها يف النتيجة اجلبائية، كما على احملقق التثبت من 
 أو التخلص من قيمة احلسابات املقابلة هلذه املؤونات )حقوق املؤسسة لدى الغري(. التخفيض

تضم حسابات الصنف اخلامس احلسابات املالية، اليت : ( الحسابات المالية5حسابات الصنف )-5
 منأحد فروعها، أو لدى البنوك مع التأكد  أو  قد تكون على شكل نقدية سواء يف صندوق املؤسسة

  3، ىل نقدية بدون فقدان أي جزء من قيمتها يف تاريخ امليزانيةإية قيود حتول دون حتويلها أعدم وجود 
ثناء عملية التحقيق أهم النقاط اليت يركز عليها احملقق أمار يف األوراق املالية، وتتمثل باإلضافة لالستث

 فيما يلي: 

ولــة للتوظيــف هــو بيعهــا علــى إن اهلــدف مــن شــراء القــيم املنق: القــيم المنقولــة للتو يــف 50ح/-5-1
احلصــص يف املؤسســات املرتبطــة،  كــل مــن  وتضــم القــيم املنقولــة 4املــدى القصــري قصــد حتقيــق ربــح رأمســايل،

 السندات وقسائم اخلزينة  األسهم اخلاصة واألسهم األخرى أو السندات املخولة حقا يف امللكية،

 
 244، ص2000مني السيد امحد لطفي، كيف تراجع حسابات منشأة، الكتاب الرابع، دون دار نشر، القاهرة، مصر،  أ-1
 . 333، ص2014(، الصفحات الزرقاء، اجلزائر، SCFعالوي خلضر، احملاسبة املعمقة وفق النظام اجلديد)-2
 . 370رجع سابق، ص  ، ملطف محود، بركات  عبيد سعد شرمي  -3

السابع(،  مداين، سري احلسابات والتسجيل احملاسيب للعمليات حسب قواعد، دروس يف احملاسبة املالية حسب النظام احملاسيب واملايل اجلديد )الدرس  بن بلغيث-4
 . 8، ص2011  حماضرات سنة أوىل علوم اقتصادية وجتارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، فيفري
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 من النقاط التالية:ويقوم احملقق بالتأكد  1وقسائم الصندوق القصرية األجل،
 امتثال املكلف للقواعد والقوانني والرسوم اليت حتكم إصدار السندات؛ ▪

يف إطار حتقيق أهداف مشروع تنمية وعصرنة سوق املال، مت اإلبقاء على النظام اجلبائي التحفيزي   ▪
، والذي جيب على  2003من قانون املالية لسنة  63للمستثمرين واملنصوص عليه مبوجب املادة 

 2عليه قبل التحقيق؛ االطالعاحملقق 

( سنوات،  05)ة جل االستحقاق املقدر خبمس أقبل  املكلف بالتحصيل املسبق لسنداته يف حال قام ▪
 3على احملقق التأكد من دفع الضريبة على النتائج احملققة خالل الفرتة املنصرمة؛ 

حلاملها، على احملقق التأكد من  مسية أود( املرتتبة عن السندات غري اإلبالنسبة للمداخيل )الفوائ ▪
الضريبة على الدخل  % حمررة من الضريبة فيما خيص 50من املصدر بنسبة  لالقتطاع إخضاعها 

 4؛من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  33شارت لذلك املادة أاإلمجايل كما 

ن ميارسون عدة أنشطة يف يلزم القانون األشخاص املعنويني اخلاضعني لألرباح على الشركات، الذي ▪
ىل تطبيق منهجي  إنفس الوقت أن يقدموا حماسبة منفصلة هلذه األنشطة، وعدم احرتام ذلك يؤدي 

%، وهذا القانون يسري على االقتطاعات من املصدر بالنسبة للضريبة على أرباح 26ملعدل 
%  40لها احملددة بـ الشركات فيما خيص املداخيل الناجتة عن سندات الصندوق غري اإلمسية وحلام

 5؛ويكتسي هذا االقتطاع طابعا حمررا  

مراسلة املؤسسات اليت ميتلك فيها املكلف حصص، أو شركة تسيري بورصة القيم املنقولة أو الوسطاء   ▪
 .تسعريعلى سعر التنازل أو التقييم من خالل نتائج جلسات ال االطالعيف عمليات البورصة، أو 

 
، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع  2008جويلية26نظر القرار املؤرخ يف أللتوسع أكثر -1

 . 71سابق، ص  
خل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات، وحقوق التسجيل، وقد مت جمموعة من إلعفاءات فيما ختص الضريبة على الد  2003من قانون املالية  63تقر املادة -2

 .  2019من قانون املالية لسنة    44  املادة  متديدها من خالل
 ط:، حتميل امللف على الراب 2019املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العمومية واالتصال، ما الذي سيتغري يف جبايتكم ابتداء من الفاتح جانفي -   

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_fiscales/Ce_qui_change_pour_votre_fiscalite_2019_a

r.pdf،    18:34،  07/06/2019تاريخ االطالع.   
 . 44، مرجع سابق، ص  2020من قانون االجراءات اجلبائية  156املادة  -3
 . 13، مرجع سابق، ص  2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    33املادة  -4
 . 24ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    104املادة  -    
 . 36ص  املرجع السابق،  ،  2020باشرة والرسوم املماثلة  من قانون الضرائب امل  150املادة  -5

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_fiscales/Ce_qui_change_pour_votre_fiscalite_2019_ar.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_fiscales/Ce_qui_change_pour_votre_fiscalite_2019_ar.pdf
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من أجل التحقيق اجلبائي هلذا احلساب المالية وما يماثلها: البنوك والمؤسسات  51ح/-5-2
باإلضافة للحسابات النقدية األخرى كحساب الصندوق واحلساب الربيدي اجلاري للمؤسسة جيب على 
احملقق التأكد من صحة ومطابقة أرصدة حسابات النقدية املوجودة بالدفاتر مع تلك املوجودة يف 

 الية وذلك عن طريق: حسابات البنوك واملؤسسات امل
إجراء تدقيق مستندي حلركة األموال من إيداعات ومسحوبات من البنوك واحلسابات النقدية  ▪

 1األخرى، وذلك بفحص املستندات املؤيدة هلذه العمليات ومطابقتها مع القيود املثبتة بالدفاتر؛ 

حتصيل لشيكات للعمالء، ، حتويالت، التحقق من القنوات اليت ترد منها األموال، سواء كانت نقدا   ▪
 باإلضافة للتحويالت من احلسابات اجلارية اخلاصة بأصحاب املؤسسة أو الصندوق أو العكس؛ 

التحقق من القنوات اليت صرفت فيها األموال، من خالل تدقيق فواتري الشراء املسددة، باعتبارها دليل   ▪
 ف، الرسوم اجلمركية والضرائب.. . اإلثبات، تسديد أجور العمال أو تسديد فواتري الكهرباء واهلات 

يستعمل هذا احلساب يف عمليات التحويالت الداخلية كتحويل التحويالت الداخلية:  58ح/-5-3
(، أو عمليات التحويل اليت قد تكون موضع تسجيل 581مبلغ من الصندوق إىل البنك أو العكس)ح/

(، ويف  588ح/الرئيسي وأحد فروعه)مزدوج بسبب نوع املعاملة كتلك اليت حتدث بني حسابات املقر 
  ته العمليات، باعتباره حساب وسيط كل احلاالت جيب أن يرصد هذا احلساب بعد االنتهاء من ها

وعلى  2فقط، يساعد املؤسسة واحملقق من إجراء عملية الرقابة وتدقيق احلسابات املالية بصورة صادقة، 
  3احملقق التأكد أن:

ن هلا أمهية كبرية يف حتديد  تتعلق بأعباء وإيرادات مؤجلة، أل اب الالكتابات الظاهرة يف هذا احلس  ▪
 النتيجة اجلبائية؛ 

 التأكد من ترصيد هذا احلساب يف هناية الدورة.  ▪

يعرب جانب اخلصوم عن مصادر األموال صوم: الخ اتالتدقيق المحاسبي لحسابالفرع الثاني: 
 دقيق عن جانب األصول. املستثمرة يف املؤسسة، وهو ال يقل أمهية من حيث الت 

 
 . 149، ص2015زهري عيسى، تدقيق احلسابات )اإلجراءات العملية(، الطبعة األوىل، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -1
 . 244(، مرجع سابق، ص  SCFعالوي خلضر، احملاسبة املعمقة وفق النظام اجلديد)-2

3- Khelassi Réda, précis d’audit fiscal, Berti édition, Alger, 2013,  P  457. 



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 91 - 

مجايل حقوق املسامهني املوضوعة  إميثل رأس املال  س المال )األموال المملوكة(:أتدقيق حسابات ر -1
حتت تصرف املؤسسة )رأس مال قانوين(، باإلضافة ملصادر التمويل األخرى اليت اكتسبتها املؤسسة  

س املال أاملال، االحتياطات احملول لرفع ر س ألرفع ر احملققة، النتائج احملول  مبناسبة مزاولة نشاطها )النتائج
..(، إضافة للقروض اليت تعترب مصادر متويل أخرى تعتمد عليها املؤسسة يف متويل استثماراهتا  

 )االلتزامات(.
 س املال على احملقق إتباع اخلطوات التالية:  أوعند التحقيق اجلبائي للحسابات الفرعية لر 

ختتلف مكونات أو مفهوم رأس املال يف املؤسسات باختالف   : صادرس المال الأر  101ح/-1-1
الشكل القانوين هلا، ومن خالل هذا احلساب نستطيع متييز الشكل القانوين للمؤسسة، وميثل حساب 

و الشركاء، ويتألف من املسامهات أس املال القيمة الصافية لألسهم أو احلصص االجتماعية للمسامهني أر 
 1اليت يقدمها هذين األخريين، وعلى احملقق التأكد من: العينية والنقدية

 اليت تقوم هبا املؤسسة، من زيادة أو حتويل وأنه يتم تسجيلها يف الوقت الطبيعي هلا؛  األعمال -

 االمتثال لألحكام القانونية ومدى التزام املؤسسة هبا؛ -

 جلبائي بعني االعتبار؛ خذ اجلانب اأطية خسائر ما، وجب س املال لتغأعند التخفيض من ر  -

 س املال يتوافق مع ما مت ذكره يف القانون األساسي للمؤسسة.أأن ر  -
يل رفع رأس ماهلا عن طريق إقد تلجأ الشركة العالوات المرتبطة برأس مال الشركة:  103ح/-1-2

،  ىل أسهم ... إهار أو حتويل سندات طرح أسهم جديدة يف السوق يف صيغة االكتاب العام أو انص
وعلى احملقق  2مسية هلاته األسهم وقيمتها السوقية،املال متثل الفرق بني القيمة اإل والعالوات املرتبطة برأس

و  أسواء خالل تسجيلها يف امليزانية التأكد من أن هذه العالوات قد مت معاجلتها جبائيا كحصص، 
 3و تعويضها. أرمسلتها 

تقييم األصل الثابت تعديل قيمته الدفرتية، لكي : يقصد بإعادة فارق إعادة التقييم 105ح/-1-3
تقرتب من القيمة العادلة أو اجلارية، ويرتتب على عملية إعادة التقييم أن تصبح قيمة األصل بعد إعادة 

 
 . 191 بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص-1
 . 281-279 (، مرجع سابق، ص صSCF) عالوي خلضر، احملاسبة املعمقة وفق النظام اجلديد-2

3- Khelassi Rédha, Op, Cit, P:428. 
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وعلى احملقق التأكد من إعادة تقييم القيم   1تقييمه أكرب أو أقل من قيمته الدفرتية قبل إعادة تقييمه، 
وفق الشروط املعمول هبا، وأن معاجلة فارق إعادة التقييم للتثبيتات قد مت وفق ما نص  احلقيقية للتثبيتات 

 2، باإلضافة لـ:2008جويلية  26عليه القرار املؤرخ يف 

 أن قيمة فارق إعادة التقييم ال يستخدم للتعويض عن اخلسائر السابقة، وال يدرج يف توزيع األرباح؛  -

 نتيجة الدورة؛  لىزل عن التثبيتات له تأثري عأن فائض القيمة يف حالة التنا -

 التحقق من فائض القيمة يف حالة التوقف عن النشاط؛ -

 عيد دجمه يف حتديد النتيجة اجلبائية. أأن فارق إعادة التقييم قد  -

 نتائج السنة املالية احلالية والسنوات  ، يضم حساب نتيجة السنة املاليةنتيجة السنة المالية:  12ح/-2
 احملقق التأكد من أن:  علىبقة غري املوزعة، و السا

سابقة،  الخسائر ل من تغطية ل 3النتيجة )صايف الربح( قد استوفت كل الشروط اخلاصة بتوزيع األرباح، -
تكوين االحتياطي االختياري واإلجباري، مكافآت أعضاء جملس اإلدارة توزيعات املسامهني..،  

 ؛ ل للشركاءله من تأثري على ضريبة الدخها دون توزيع، ملا والتأكد من نسبة صايف األرباح ومدة بقائ

احرتام الشروط املطلوبة من حيث الشكل واملضمون لالستفادة من املعدل املخفض للضريبة يف حالة   -
األرباح املعاد استثمارها، أو إعفاء فائض القيمة من الضريبة يف حالة إعادة استثماره، أو اإلعفاءات 

 ال الضريبة على أرباح الشركات يف إطار أنظمة دعم االستثمار. تخفيضات يف جمالأو 
صول  يف هذا احلساب ضرائب األ يسجللدورة: المنتوجات واألعباء المؤجلة خارج ا 13ح/-3

 ، ومنيز بني نوعني من اإلعانات:اليت تقدمها الدولة واخلصوم املؤجلة، واملنح أو اإلعانات احلكومية
إعانات التجهيز هي اإلعانات اليت تستفيد منها املؤسسة من أجل  إعانات التجهيز: 131ح/-3-1

( إذا كانت اإلعانة حتويال جمانيا  2اكتساب ممتلكات معينة أو إنشائها، ويقابله حساب من الصنف )
 4( عندما ترتتب عن اإلعانة حركة مالية للمؤسسة.4) للتثبيتات، أو حساب من الصنف

 
، غزة، فلسطني،  A-1 ، العدد10 ، اجمللدر، جملة جامعة االزهدراسة ميدانية -رب إبراهيم، حممد نواف عابد، إعادة تقييم األصول الثابتة يف فلسطنيالداعور ج-1

 . 164 ، ص2008
 . 191بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  -2
 . 192املرجع سابق، ص-3
 . 54  ، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص26/07/2008القرار املؤرخ يف  -4



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 93 - 

فيد منها املؤسسة لتمويل  تهي عبارة عن إعانات تس ر: عانات أخرى االستثماإ 132ح/-3-2
 أثناء التحقيق التأكد من: ققاحمل وعلى، أنشطة طويلة األجل

صحة التسجيل لإلعانة، وذلك حسب أصلها وطبيعتها، والتأكد من أن إدراج إعانة التجهيز اليت   -
ول للنتيجة(، وبنفس قسط إعانة التجهيز احمل 745متول تثبيت قابل لالهتالك ضمن النواتج )ح/

أما يف حال مولت اإلعانة جتهيز غري قابل لالهتالك توزع على  1إلعانة، لقيمة قسط االهتالك املمول 
املدة اليت يعترب خالهلا التجهيز غري قابل للتصرف فيه، وإذا مل يكن هناك شرط قابلية عدم التصرف،  

 2( سنوات وفقا لطريقة االهتالك اخلطي؛10)فيتأكد من اسرتجاع اإلعانة يف النتيجة على مدة عشرة

فيما خيص اإلعانات األخرى لالستثمار، فإهنا تدرج يف حسابات النتائج يف سنة مالية أو عدة   -
  3؛اإلعانةهلا هذه   تسنوات بنفس وترية التكاليف اليت خصص

طرح جزء اإلعانة  احملقق من ها عن طريق اإلعانات، يتأكديف حالة التنازل عن التثبيتات اليت مت اقتناؤ  -
الذي مل يتم ربطه بأسس الضريبة من القيمة احلسابية هلذه التثبيتات من أجل حتديد فائض القيمة  

 4اخلاضع للضريبة أو ناقص القيمة الواجب خصمه. 

لطبيعة الضريبة على  نظرا   الخصوم:/مؤجلة على األصولالضرائب ال 134وح/133ح/-3-3
وهو هناية الدورة احملاسبية، فإن الضريبة تدفع يف شكل تسبيقات رباح والوقت الذي حتسب فيه، األ

تقديرية خالل السنة انطالقا من مبلغ الضريبة للدورات السابقة، ويف آخر الدورة احملاسبية عند حتديد  
 مؤجل ، وهنا قد ينتج التزام ضرييبوما مت حتقيقه فعليا   النتيجة، قد حيسب فارق بني ما مت تسديده تقديريا  

فتنتج ضريبة أصل   ،كرب من املقدرة والفرق جيب أن يسدد، أما يف حالة العكسأيف حالة النتيجة احملققة 
يف هذه احلالة   ققوعلى احمل 5للدورة احملاسبية املقبلة،  قا  يمؤجلة، ال ميكن اسرتجاعها ولكنها تبقى تسب

 املعنية.  التأكد من ذلك من خالل التصرحيات املقدمة والضريبة عن نتائج السنة

 
 . 213،  212، ص ص  مرجع سابق  الرمحان،  عطية عبد-1
، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  IFRS/IAS  2009 /2010الدولية هوامة مجعة، احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية-2

 . 116ص  ،  2010اجلزائر،  
 . 214  عطية عبد الرمحان، مرجع سابق، ص-3
 . 53، مرجع سابق، ص  2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  144املادة  -4
 . 37  ، ص2008سبية الدولية، اجلزء االول، مكتبة الشركة اجلزائرية بودواو، اجلزائر،  شنوف شعيب، حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملا-5
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 1مؤونات األعباء هي خصوم يكون استحقاقها أو مبلغها غري مؤكد، المؤونات لألعباء: 15ح/-4
تشكل بغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم يف احملزونات، أو خسائر القيم غري املبنية بوضوح، واليت 

ية، وتبيينها يف كشف يتوقع حدوثها بفعل األحداث اجلارية، شريطة تقييدها يف كتابات السنة املال
يف هذه احلالة التأكد من   ققاحمل ىوعل  2( من نفس القانون، 152األرصدة املنصوص عليه يف املادة )

 3 احلاالت املوجبة إلدراج املؤونات يف احلسابات وتتمثل يف:
 عندما يكون لكيان التزام راهن )قانوين أو ضمين(، ناتج عن حدث مضى؛ -

 أن يكون خروج موارد أمرا  ضروريا إلطفاء هذا االلتزام؛ عندما يكون من احملتمل -

 عندما يكون القيام بتقدير هذا االلتزام تقديرا موثوقا فيه.  -

يف جمال غري  أو كليا   حتويل كل احلصص اليت وظفت جزئيا   ويف األخري على احملقق أن يتأكد من       
سنة املوالية للسنة اليت شكلت فيها، إىل مطابق جملال ختصصها، أو اليت تصبح بدون غرض خالل ال

 4نتائج السنة املعنية، وإذا مل تقم املؤسسة بنفسها بتحويل هذه احلصص يقوم احملقق بتصحيحها.
املؤسسات عادة لالقرتاض لتغطية احتياجاهتا، نتيجة   تلجأ والديون المماثلة: االقتراضات16ح/-5

، وعلى احملقق أثناء التحقيق اجلبائي القيام باإلجراءات  تزاماهتاماراهتا، أو للوفاء باللتوسعة نشاطها واستث
 5  التالية:

روض اليت تستحق احلصول على بيان حتليلي بالقروض املستحقة على املؤسسة، مع التفرقة بني الق -
 قل من سنة من تاريخ امليزانية؛ أخالل فرتة أكثر و 

العام ومعدل الفائدة وتاريخ استحقاقها،   التأكد من املبالغ املستحقة واملبالغ اليت سددت خالل -
 والتسجيل احملاسيب السليم هلا مع الـتأكد من ظهورها بكشوف حساب البنك يف فرتة السداد؛

يف حالة ما إذا كانت القروض مضمونة بكل أو بعض أصول املؤسسة)رهن(، أو مقابل حقوق   -
 امتيازات أو غريها، على احملقق اإلملام بكل هذه املعلومات؛

 
، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها،  26/07/2008من القرار املؤرخ يف  1.125الفقرة -1

 . 14مرجع سابق، ص
 .33، مرجع سابق، ص  2020قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    من  5-141املادة  -2
 . 14، صاملرجع السابق ،  07/2008/ 26من القرار املؤرخ يف    1-125املادة  -3
 .33، مرجع سابق، ص  2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    5-141املادة  -4
 . 246، ص  2012  األردن،  عمان،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  وائل  دار  السادسة،  الطبعة  والعلمية،  النظرية  احيةالن  احلسابات   تدقيق  علم  اهلل،  عبد  امني  خالد-5
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التحقق من شروط إصدار السندات من حيث الفائدة املستحقة ومواعيد سدادها، وأي نص خاص   -
 بتكوين احتياطي سداد السندات واحتساب الفائدة املستحقة يف هناية السنة املالية. 

و  أ يضم هذا احلساب الديون املرتبطة مبسامهات اجملمع )الفرع الديون المرتبطة بمساهمات: 17ح/-6
وعلى احملقق التأكد من مضمون االرتباط 1ملشاركة(، والديون املرتبطة مبسامهات خارج اجملمع،الشركات ا

 .متتلك فروع خارج الوطن بني املؤسسة والشركات املقرضة، خاصة إذا كانت هذه الشركات 
 : حسابات الغير (4حسابات الصنف )-7
لعام للموردين من خالل هذا  تظهر املؤسسة الرصيد االموردون والحسابات الملحقة:  40ح/-7-1

(، والتسبيقات 408ح ، 405ح/ ،404ح ،403ح/ ، 401احلساب، حيث يعرب عن الديون )ح/
( املرتبطة باقتناء السلع واخلدمات، وعلى احملقق أن يطلب الكشف التحليلي ألرصدة املوردين  409)ح/

 من:  الذين تتعامل معهم املؤسسة سواء احملليني أو األجانب، ويقوم بالتأكد
التأكد من أن مجيع أرصدة املوردين ناجتة عن عمليات شراء أو خدمات فعلية وبناء على فواتري  -

 مقدمة من املوردين؛

التأكد من تناسق حساب املوردين مع احلسابات املقابلة له كالنقديات واملشرتيات، كما على احملقق  -
ن  أو  كد من عدم تكرار الفواتري،أن يستغل الكشوف البنكية وبطاقات ربط املعلومات هبدف التأ
 2مجيع املشرتيات من سلع وخدمات للفرتة قد أخذت بعني االعتبار؛

اختيار عينة من املوردين الذين تتعامل معهم املؤسسة بشكل كبري )وفقا  لألمهية النسبة( للرتكيز عليهم  -
املالية ومتابعة ذلك يف بداية  أثناء التدقيق، باإلضافة للرتكيز على العمليات اليت تتم يف هناية السنة 

 السنة املالية املوالية. 
يسجل حتت هذا احلساب التسبيقات أو الدفعات املدفوعة على زبائن دائنون:  419ح/-7-2

احلساب اليت تستلمها املؤسسة على الطلبيات املقرر تسليمها أو األشغال واخلدمات الواجب تنفيذها أو 
الة التأكد من األسباب اليت أدت لظهور هذا احلساب، ألن األصل يف  على احملقق يف هذه احل 3تقدميها، 

 
 . 56، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  2008جويلية26القرار املؤرخ يف  -1
 . 206ة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، صبن عمار -2
 . 66، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  26/07/2008القرار املؤرخ يف    -3
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أهنا مدينة، واليت تكون يف الغالب نتيجة تسوية املستحقات أو رجوع بضائع من الزبائن   41حسابات 
 أو ختفيضات أو تنزيالت ممنوحة بعد البيع. 

ة أجور مت ختصيص هذا احلساب ملعاجلالمستخدمون والحسابات الملحقة: 42ح/-7-3
املستخدمني، وخمتلف االقتطاعات اخلاصة باخلدمات االجتماعية والتسبيقات، وتعترب األجور وخمتلف  
االقتطاعات االجتماعية والضريبية من األعباء اليت تتحملها املؤسسة، ومتر املعاجلة احملاسبية لألجور بعدة  

خمتلف األعباء اليت تلحقها، لتنتهي   مراحل تبدأ بإعداد استمارة األجرة مث تسجيلها حماسبيا وتسجيل
 2 وعلى احملقق تتبع خمتلف هذه املراحل بعناية وذلك من خالل: 1بالتسديد للجهات املعنية، 

 احلصول على بيان يوضح املرتبات شهريا، وفحص أية تغريات كبرية من شهر آلخر؛  -

اجليد للتأمينات يف حال عدد العمال الكبري اختيار عينة من العمال والتحقق من احلساب  -
 االجتماعية وخمتلف الضرائب، والتأكد من وجود خمتلف السجالت وتوقيع العمال عليها؛

 التحقق من حتويل األجور وخمتلف االقتطاعات والضرائب، يف املواعيد املقررة طبقا للقانون؛  -

 فني. االطالع على استمارة التأمينات وخمتلف السجالت للتأكد من أهنا تشمل مجيع املوظ -

مت ختصيص هذا احلساب الذي يظهر من : الهيئات االجتماعية والحسابات الملحقة 43ح/-7-4
امسه لالشرتاكات يف الضمان االجتماعي، حيث يسجل به خمتلف املبالغ املستحقة للمؤسسة على 

( يف 4310( والعمال )ح/4311خمتلف اهليئات االجتماعية بعنوان اشرتاكات أرباب العمل )ح/
وعلى احملقق التأكد من  3ينات االجتماعية واملنح العائلية وحوادث العمل وتقاعد املستخدميني ..،التأم

التسجيل واحلساب اجليد ملختلف االشرتاكات وفق النسب اليت نص عليها القانون، والتأكد من أن  
إقفال السنة املالية   األعباء الواجب دفعها واملنتوجات املطلوب استالمها قد مت أخذها بعني االعتبار عند

 باعتبارها ملحقة هبا.  
يتناول هذا   يئات الدولية والحسابات الملحقة:العمومية واله الدولة والجماعات 44ح/-7-5

  الضرائب واألعباء الواجبمثل اليت تعترب كسلطة عمومية،  احلساب العمليات اليت هلا عالقة باملؤسسات 
 

 . 67، ص2011  اجلزائر،  ، الصفحات الزرقاء،SCFاحملاسيب واملايل  وفق النظام  -ال، حماسبة املؤسسة واجلباية  مجلعشيشي  -1
 . 418،  318، ص ص  .2017  األردن،  عمان،  والتوزيع،  للنشر  االبتكار  دار  األوىل،  الطبعة  احلسابات،  تدقيق  أصول  ،علي  فؤاد  حبابة سعد-2

 . 67شوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  ، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الك26/07/2008القرار املؤرخ يف  -3
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 1وتتمثل النقاط األساسية للتحقيق يف التأكد من: رج الضرائب،املطلوب استالمها خا دفعها واملنتوجات 
 غري حمصلة يف هناية الدورة وبأهنا ضمن األعباء القابلة للخصم؛ الضرائب القابلة للخصم جبائيا   -

 حتديد ما إذا كان نشاط املؤسسة يقع ضمن نطاق تطبيق الرسم على القيمة املضافة؛ -

 ة للمؤسسة والتحقق من إمكانية وجود عقد أو فاتورة كوثيقة إثبات؛ مراقبة جدول الوضعية اجلبائي -

 عدم وجود تعويض أرصدة احلسابات املدينة والدائنة؛  -

 التطابق بني التسبيقات والدفعات املستلمة وما هو متفق عليه يف العقد. -

  ( 451وعه)ح/جتمع بني اجملمع وفر  يتناول هذا احلساب العالقة اليتالمجمع والشركاء: 45ح/-7-6
 (، وعلى احملقق يف هذه احلالة التحقق من:455والعمليات اليت تتم بني الشركاء واملؤسسة)ح/

صحة ومصدر األموال اليت يضعها أو يرتكها الشركاء حتت تصرف الشركة، واليت تكون عادة من فوائد  -
ري املقبوضة، ونصيب  القروض املستحقة للشريك، والفائدة على رأس املال، أو بالرواتب واملكافآت غ

الشريك من األرباح عند توزيع األرباح، أو من خالل األموال اليت يودعها الشريك من ماله اخلاص  
 ويضعها حتت تصرف املؤسسة سواء بفائدة أو بدوهنا؛ 

التأكد من مصدر األموال، والعالقة اليت جتمع بني املؤسسة املاحنة سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة   -
 . ظروف اليت قادت ملثل هذا اإلجراءسسة املستلمة لألموال خاصة إذا كانت خارج الوطن، والواملؤ 

 عباء واإليرادات  التدقيق المحاسبي لحساب األ: المطلب الثالث
تعرب امليزانية عن طبيعة ومقدار االستثمارات يف املؤسسة، وتربز حقوق الدائنني وحقوق امللكية،        

النتائج الذي يقدم وضعية ملخصة لألعباء واملنتوجات احملققة من طرف   على عكس جدول حسابات 
وسنحاول فيما يلي التطرق ملختلف حسابات األعباء واملنتوجات وأهم   ،املؤسسة خالل السنة املالية

 أثناء التحقيق اجلبائي.  أعوان الرقابة اجلبائيةالنقاط اليت يركز عليها 
 األعباء اتسابلتدقيق المحاسبي لح الفرع األول: ا

التأكد من أن مجيع األعباء مربرة وقابلة للخصم جبائيا من   ققاحمل خالل فحص األعباء على       
 ناحية، وتكون ضمن نشاط املؤسسة العادي وخاصة بالسنة املالية املعنية من ناحية أخرى. 

 
 .208  بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص-1
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 :عند فحص املشرتيات التأكد من ققاحمل ينبغي على/المشتريات المستهلكة: 60ح-1
 1قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة؛ ما جاء يف حسب  أن األعباء قابلة للخصم جبائيا   -

ن الفاتورة رمسية وغري مزورة وحتمل كل املعلومات أ(، و 608-600تسجيل البضاعة املستهلكة ) -
لكمية  اخلاصة باملؤسسة حمل التحقيق، وتوضح كل املعلومات املتعلقة بالبضاعة املشرتات من حيث ا

 والقيمة والتاريخ ورقمها، مع االنتباه لتطبيق مبدأ استقاللية الدورات احملاسبية؛ 

تساوي مبالغ املشرتيات لكل من مشرتيات البضاعة املباعة واملواد األولية والتموينات األخرى وغريها  -
 ؛ ..ات أخرىلية ومتوينمواد أو مع اجملموع الدائن للحسابات اليت تقابلها من بضاعة و  (، ..600)ح/

و أكثر، باإلضافة للتأكد من  أو تسجيلها مرتني أ تسجيل فواتري البضاعة املستهلكة التأكد من عدم  -
 التسجيل احملاسيب الصحيح للعمليات ونقل األرصدة واجملاميع بطريقة سليمة.  

يضم احلساب الرئيسي للخدمات اخلارجية عدة حسابات فرعية  /الخدمات الخارجية: 61ح-2
( تتمثل يف التقاول العام واإلجيارات واألعباء اإلجيارية وأعباء امللكية املشرتكة، الصيانة  611-619)

والتصليحات والرعاية، أقساط التأمينات والدراسات واألحباث، التوثيق واملستجدات مع التخفيضات 
ة والتأكد من مبراجعة احلسابات السابق قق، ويقوم احملوالتنزيالت املتحصل عليها عن خدمات خارجية

 الوثائق واألدلة ومدى حجيتها وذلك كالتايل: 
التقاول العام واإلجيارات واألعباء االجيارية يتم فحص كل العقود  613وح/ 611فيما خيص ح/ -

السعر، تاريخ الدفع، تكاليف الرتميم(، مع التحقق من تسجيل املبالغ )اخلاصة هبا ومراقبة شروطها 
 اإلجياراإلجيارات وتكاليف إزالة التثبيتات املستحقة مبوجب عقود  املدفوعة كتكاليف، حيث تسجل

 التشغيلية ضمن جدول حسابات النتائج؛  

والناجتة عند حدوث عطل يف أحد التثبيتات أو   (615التحقق من مصاريف الصيانة العادية)ح/ -
ا للتفريق بني الناجتة عن الصيانة الدورية )تغيري الزيت مثال( وصحة تسجيلها، ووجب اإلشارة هن

املصاريف السابقة اليت تسجل ضمن جدول حسابات النتائج، ومصاريف الصيانة اليت تزيد من العمر  

 
 . 214بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  -1
 ضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. من قانون ال  141، واملادة  173اىل    169املواد من  -  
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 إىللألصل الثابت، واليت تصنف على أهنا مصاريف رأمسالية وتضاف  اإلنتاجيةأو الطاقة  اإلنتاجي
 ؛الثابت وتظهر يف امليزانية ضمن األصول وحتمل لألصل املعين األصلتكلفة 

 محققمني فيمكن لل أ ة بالعتاد املؤمن لدى مؤسسات الت( اخلاص 616)ح/بالنسبة ألقساط التأمينات  -
لديها  التأكد من عدم املبالغة يف هذه األعباء من خالل بطاقة جرد العتاد واالتصال باهليئة املؤمن 

 من املبالغ املسددة خالل السنوات املعنية بالتدقيق؛ للتأكد

( عن 617تسجيل نفقات الدراسات واألحباث النامجة عن طور البحث )ح/ لتأكد من أنه متا -
مع احلرص على عدم اخللط  1مشروع داخلي أعباء تدرج يف احلسابات عند حتملها وال ميكن تثبيتها، 

( واليت حتدده شروط  203بني نفقات الدراسات واألحباث ومصاريف التنمية القابلة للتثبيت )ح/
 14.2الفقرة  121ون السابق من خالل املادة معينة تطرق هلا القان

إن كثرة وتعدد أصناف التكاليف اليت تشكل التكاليف /الخدمات الخارجية األخرى: 62ح-3
، يكونان عادة  62وح/ 61ح/اخلارجية أدت إىل تقسيم هذه املصاريف لقسمني من احلسابات 

التأكد من سالمة  ققاحمل وى جدول حسابات النتائج وعلىجمتمعني على خط واحد على مست
 3 وذلك كما يلي: 62احلسابات الفرعية للحساب 

من خمتلف العالوات  قق( يتأكد احمل622، ح/621بالنسبة للعامليني اخلارجيني عن املؤسسة )ح/ -
تعاب أواألجور اليت تدفعها املؤسسة للغري، باإلضافة لفحص خمتلف الفواتري املستلمة من املوثق على 

 عمل التوثيق؛

( يتم التحقق من الوثائق املربرة 623والعالقات العمومية)ح/ واإلشهارالنسبة ملصاريف النشر ب -
والرعاية اخلاصة باألنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب والنشاطات ، اإلشهارملختلف عمليات 

يد قائمة  واإلعانات والتربعات املقدمة مع حتد اإلشهاري، باإلضافة للهدايا ذات الطابع ةالثقافي
 ؛فاء هذه املصاريف لشروط اخلصماستيالتأكد من  و  ،أجلهااملستفيدين واألغراض املقدمة من 

  على احملقق التأكد من أهنا( 625)ح/ بالنسبة للتكاليف املتعلقة بالتنقالت واملهمات واالستقباالت  -

 
، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد  26/07/2008من القرار املؤرخ يف  15الفقرة  121املادة -1

 . 10سريها، مرجع سابق، ص  
 . 10-9للتوسع أكثر انظر املرجع السابق، ص ص  -2
موجهة لطلبة السنة الثالثة واملاسرت ختصص مالية املؤسسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   عبد الرمحان، حماضرات يف مقياس املراجعة املالية،بابنات -3

 . 70ص    ،2016/2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
 . 44،  43ص ص    مرجع سابق،  ،2020  اثلةمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املم  171اىل    168املواد من  -    
-  الغري قابلة للخصم من أجل حتديد الربح اجلبائي  واملتعلقة باألعباء والتكليف    وم املماثلةالرسمن قانون الضرائب املباشرة و   169ن يكون مطلع على املادة  أعلى احملقق

 ايل والكفالة والرعاية اخلاصة باألنشطة الرياضية وترقية مبادرة الشباب وغريها. ونسب وحدود اخلصم لبعض األعباء، كاملبالغ املخصص لإلشهار املالصايف،  
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 مع، واإلطعامال والفندقة لوثائق املربرة ملصاريف حفالت االستقب باإلضافة ل، وغري مبالغ فيها مقبولة
 املبالغ املتجاوزة احلد املقبول من اإلدارة اجلبائية يف النتيجة اخلاضعة للضريبة؛  إدماجمن  التأكد

هنا ختص املؤسسة  أب احملقق( يتأكد 626بالنسبة لفواتري الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية)ح/ -
 املوضوع حتت تصرف املؤسسة.  وغري مبالغ فيها، ويتأكد من كل اخلطوط اهلاتفية

خيصص هذا احلساب لتسجيل املصاريف واملسامهات اليت تدفعها  /أعباء المستخدمين: 63ح-4
املؤسسة لعماهلا وخمتلف هيئات الدولة كاألجور، التكاليف االجتماعية األخرى، اشرتاكات الصناديق  

واالختيارية للمستغل يف حالة   اإلجبارية االجتماعية وصناديق االحتياط املرتبطة هبذه األجور، التكاليف 
 لتدقيق هذه احلساب القيام باإلجراءات التالية:  احملققاملؤسسات الفردية، وعلى 

أوىل للتأكد من مسك السجالت والدفاتر املنصوص عن قانونيا، واملتمثلة يف   إجرائيالقيام بفحص  -
مال األجانب، سجل ، سجل العمال، سجل العاألجرسجل األجور، سجل العطل مدفوعة 

 1الفحص التقين للمنشآت والتجهيزات الصناعية، سجل حوادث العمل؛

 احلصول على قائمة بأمساء املستخدمني، وفحص عقودهم اليت جتمعهم باملؤسسة؛ -

 التأكد من عدم وجود عمال ومهيني ملا ذلك من تأثري على األرباح اخلاضعة للضريبة؛ -

 ن صحة احتساب التأمينات االجتماعية ومن تسجيلها حماسبيا؛ فحص كشوف األجور، والتأكد م -

 فحص حسابات الصندوق والبنك بالتزامن مع حساب األجور ملالحظة أي تغري غري عادي. -

يتعلق هذا احلساب باألعباء الضريبية اليت  /الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة: 64ح-5
احمللية، ماعدا الضريبة على األرباح والضريبة على الدخل تتحملها املؤسسات اجتاه الدولة واجلماعات 

 2 التأكد من: احملقق اإلمجايل، والرسم على القيمة املضافة اليت تسجل يف حساب آخر، وعلى
 و الرسم؛ أتطبيق املعدالت والنسب احلقيقية حسب نوع الضريبة  -

 (؛ 642ح/ ،641)ح/ العمليات احلسابية اخلاصة بالتسوية والتعديل يف الضرائب والرسوم -

 ؛695بل مت تسجيله يف ح/ 64عدم تسجيل الضرائب على األرباح يف ح/ -

 
حمتواها، ج رج ج د اصة اليت يلزم هبا املستخدمون و الذي يتضمن قائمة الدفاتر والسجالت اخل 1996مارس 6املؤرخ يف  98-96من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة -1

 . 15  . ص1996رس  ما 13، الصادرة بتاريخ  17  ش، العدد
 . 215  بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص-2
 . 72،  71ص ص    بابنات عبد الرمحان، مرجع سابق،-   
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ن املصاريف ختص املؤسسة حمل التدقيق، وذلك  أ (، والتأكد من 645ائم اجلمارك)ح/التحقق من قس  -
 بالتزامن مع تدقيق فواتري االسترياد والتصدير واتفاقيات البيع والشراء؛ 

سجيل، وحقوق التسجيل على العقود واألسواق، وحقوق الطابع،  التحقق من تسجيل حقوق الت -
 واحلقوق والضرائب واملصاريف األخرى، والوثائق اليت تربرها.

 65تعرب العناصر املوجودة يف احلساب الرئيسي ح//األعباء التشغيلية)العملياتية( األخرى: 65ح-6
املؤسسة خالل نشاطاهتا العادية، واملتمثلة يف  بطبيعتها عن املصاريف الناجتة عن العمليات اليت تقوم هبا 

(،  651املرتتبة على االمتيازات والرباءات والرخص وبرامج املعلوماتية واحلقوق والقيم املماثلة)ح/ األتاوى
  أتعاب (، أجور اإلداريني املتعلقة بوظيفتهم )652نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غري مالية)ح/ 

وعلى  1(..، 656والعقوبات واإلعانات املمنوحة واهلبات والتربعات )ح/ (، الغرامات 653احلضور ح/
 دقيق احلسابات الفرعية لألعباء التشغيلية القيام باإلجراءات التالية: تعند  ققاحمل
بالنسبة ألتعاب احلضور التأكد من صحة احلساب وصحة التسجيل احملاسيب، باإلضافة للتأكد من  -

 و املبالغ املتفق عليها ومصادق عليها؛ أ مع النسب األتعاب مطابقة هذه 

بالنسبة لنواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غري مالية، فيتأكد من صحة املبلغ املصرح به من خالل   -
   املعادلة التالية:

 )االهتالك المتراكم+قيمة التنازل(  -كلفة حيازة التثبيتاتتنواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية=
 الناتج أقل من الصفر، ويتأكد من التسجيل احملاسيب الصحيح؛ حيث يكون    

التأكد من أن األعباء املصرح هبا مربرة وختص نشاط املؤسسة، أما فيما خيص اهلبات والتربعات فيتم  -
 التأكد من صحتها من خالل اجلهة اليت سلمت هلا. 

غرض بيان طبيعة أو أصل  يتفرع هذا احلساب حسب احتياجات التسيري ل/األعباء المالية: 66ح-7
 األعباء املالية، وعلى احملقق القيام مبراقبة احلسابات كالتايل:

نسبة الفائدة املتفق  االطالع على فحوى القرض و قق ( على احمل661بالنسبة ألعباء القروض )ح/ -
 عليها، واليت ال تتجاوز النسب املنصوص عنها قانونا، ويتأكد من صحة التسجيل احملاسيب؛

 
 . 74، مرجع سابق، ص  ، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها 26/07/2008القرار املؤرخ يف  -1
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( يف حالة الفاتورة بالعملة األجنبية على احملقق التأكد من صحته،  666بة خلسائر الصرف)ح/بالنس  -
 من خالل االطالع على العملية البنكية املعنية؛ 

( على احملقق التأكد من صحة 667بالنسبة للخسائر الصافية عن التنازل عن األصول املالية)ح/ -
ومن صحة التسجيل احملاسيب، وتنتج اخلسائر عندما   العملية خاصة إذا كانت السوق املالية منظمة،

 قل من سعر االقتناء، مع العلم أن التثبيتات املالية غري قابلة لالهتالك. أيكون سعر التنازل 

  األعباء غري العادية أو االستثنائية هي مصاريف تتحملها املؤسسة نظرا  /األعباء غير العادية: 67ح-8
،  نزع امللكية والكوارث الطبيعية لق بالنشاط العادي للمؤسسة، كحالةلظروف استثنائية، وهي ال تتع

 1 التأكد من:قق احملوعلى 
 االستثنائية؛  باءعاألاحرتام خمتلف القواعد اجلبائية فيما خيص خصم -

 ن خيص العبء نتائج الدورة املعنية وليس الدورات السابقة، وأن خيص االستغالل؛أجيب  -

 حتت شكل إعانة هي مربرة عن طريق وصل حمرر؛ اليت مت منحها،سديدات التحقق من أن كل الت -

 العقوبات املسجلة يف هذا احلساب قد مت إدماجها يف القاعدة الضريبية.  -

 اإليراداتالتدقيق المحاسبي لحساب الفرع الثاني: 
قتصادي أثناء السنة  هي املنافع اليت حتققها املؤسسة من خالل نشاطها اال اإليرادات املنتوجات أو       

وأثناء   2املالية، وقد تكون هذه املنافع يف شكل مداخيل أو مضاعفة لألصول أو ختفيضا للخصوم،
هلا   إغفال أو تدقيق حسابات املنتجات بعناية، ألن أي تقليص فيها  احملققالتحقيقات اجلبائية على 

 الضريبة. يؤدى للتخفيض من األرباح اخلاضعة للضريبة وبالتايل التخفيض من
 المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة والخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة 70ح/-1

 يف:  اليت يقوم هبا أعون الرقابة اجلبائية هم حتقيقات أتتمثل 
خارج الرسم على   (G50)املصرح هبا يف السلسلة  األعمالرقام أأول عمل يقوم به احملقق هو مجع  -

 نتها مع الرقم املصرح به يف جدول حسابات النتائج؛ القيمة املضافة، ومقار 

 
 . 217،216بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص ص  -1
، الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى  26/07/2008نظر امللحق اخلاص باملعجم الذي يضم تعاريف املصطلحات التقنية احملاسبية الواردة بالقرار املؤرخ يف أ-2

 . 88الية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص  الكشوف امل
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 القيام مبقاربة بني فئات املبيعات وتصرحيات الرسم على القيمة املضافة وعلى النشاط املهين؛ -

ة،  ختص الشركة والتحقق من تاريخ الفاتور  أهنااختيار عينة عشوائية من فواتري املبيعات والتأكد من 
ن أسعارها مطابقة لقوائم األسعار، ووفقا هلامش الربح احملدد،  أودقتها احلسابية، والتحقق من 

لغاء فاتورة يتم التحقق من أصل الفاتورة امللغاة، مع التأكد  إوالتحقق من تسلسل الفواتري ويف حال 
 1من املعاجلة احملاسبية الصحيحة هلا؛ 

يضات جتارية ومهية، وهذا  و ختفأو مردودات مبيعات أه ال توجد مبيعات غري مصرح هبا، نأالتأكد من  -
 2.يتوقف على الكفاءة واملهارة العملية والعلمية، ويف استخدام احلس التدقيقي لديه

التغري الشامل  72ميثل رصيد احلساب و المنتقص من المخزون: أ اإلنتاج المخزن  72ح/-2
ا بني بداية الفرتة ذا مخزن )الرصيد املدين( وهاملغري  و املنتوجأللمنتوج املخزن )الرصيد الدائن( 

أي التغري يف املخزون يف بداية الفرتة واملخزون يف هناية الدورة، ويأيت املخزون يف املرتبة الثانية   3وهنايتها، 
بعد النقدية من حيث التالعب واالختالس والسرقة، ولكي يتأكد احملقق من صحة رصيد هذا احلساب 

 عليه القيام باإلجراءات التالية: 
يف قائمة الدخل، ألنه يؤثر على نتيجة السنة املالية بالربح أو   املخزون املباع عنصرا  هاما  متثل تكلفة  -

اخلسارة، وذلك بسبب أي زيادة أو نقصان يف األخريين بسب عدم الثبات يف اتباع طريقة معينة من  
لتأكد من  لذا على احملقق التأكد من اتباع نسق واحد يف تقييم املخزون، وا 4طرق تقييم املخزون، 

 احلساب اجليد لتكلفة السلع املنتجة حسب طبيعتها؛ 

التحقق من أن قيمة املخزونات معقول مقارنة بالسنوات السابقة، مع فحص نسبة جممل الربح إىل  -
 املبيعات، وحساب معدل دوران املخزون، وبالرجوع إىل الطاقة اإلنتاجية؛ 

زون وطريقة اإلنتاج والتخزين واملواد الداخلة يف الوقوف على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للمخ -
 وتكلفة املبيعات؛ اإلنتاج

 
 . 179، مرجع سابق، ص  سعد فؤاد عليحبابة  -1
، ص 2005كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح، نابلس، فلسطني، مذكرة ماجستري يف املنازعات الضريبية،  سو حممد حممود ذيب، التدقيق لألغراض الضريبة، و ح-2

130 . 
 . 76الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، مرجع سابق، ص    ،26/07/2008قرار املؤرخ يف  ال-3
،  2007جلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر،، الطبعة األوىل، املكتب ا-املعايري والقواعد-سرايا حممد السيد، أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل، اإلطار النظري -4

 . 439ص  
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طلب الوثائق اخلاصة باملخزون من سجالت املواد األولية الداخلة يف تكوين املنتج، وسجالت خمزون   -
 التام وغري التام، والتحقق من أن أرقامها معقولة؛  اإلنتاج

جرد بعض األصناف، مع   اختبارو  1اجلارية،  واألعماللمخزون اجلرد املادي ل أثناءعلى احملقق احلضور 
 ن املنتجات املودعة يف املخازن ختص الشركة وأهنا ليست ملك للغري.  أالتحقق من 

حساب اإلنتاج املثبت حسابني فرعيني، اإلنتاج املثبت لألصول  يضمبت: اإلنتاج المث  73ح/-3
(، يسجل يف طرفه الدائن تكلفة إنتاج  732دية)ح/( واإلنتاج املثبت لألصول املا731املعنوية)ح/

عناصر األصول املعنوية واملادية )برجميات معلوماتية، مباين...( اليت أنشأهتا املؤسسة لذاهتا، ويقوم احملقق 
نتاج األصل صحيحة ومعقولة، من خالل  إذا احلساب بالتأكد من أن تكاليف للتأكد من صحة ه

مقارنة تكلفة األصل املنتج من الباطن مع األصول املشاهبة خاصة إذا كانت متوفرة يف السوق، ومن 
كما جيب على احملقق فحص الوضع بالتفصيل  خالل االطالع على البطاقة التقنية لألصل املنتج، 
الوثائق اليت تربر املداخيل املتعلقة بدقة بربط هذه   للتثبيتات املوجودة يف األصل وإعادة التحقق من كل

 2الدخل اخلاضع للضريبة. إىلاملنتجات 

و خسائر سبق  أاإلعانات املوجهة لتغطية أعباء  يعرب هذا احلساب عناالستغالل:  إعانات  74ح/-4
ات يف عاجل للمؤسسة دون احلاق بتكاليف مستقبلية كمنتوج مايل دعمو اليت هي عبارة عن أحصوهلا 

االستغالل ألكثر من دورة حماسبية واحدة على عكس  إعانات وال تدوم  3التاريخ الذي مت اكتساهبا فيه، 
االستثمار والتجهيز، وعلى احملقق التأكد من التسجيل الصحيح هلذه اإلعانات، والوثائق املربرة   إعانات 

 ضمن القاعدة الضريبية للسنة.   وإدراجهاهلا، 
يضم حساب املنتوجات العملياتية األخرى مجيع اإليرادات عملياتية األخرى: المنتوجات ال  75ح/-5

الناجتة من نشاطات املؤسسة العادية واليت مل يتم ذكرها سابقا، واليت سنتطرق هلا باختصار مع التطرق 
 اجلبائية. رقابة التحقيق اجلبائي من طرف أعوان ال إجراءلكيفية التعامل معها عند 

 
 . 219بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  -1

2-Khelassi Réda, op.cit., p 472. 
 . 340، ص، مرجع سابق SCFاحملاسبة املعمقة وفق النظام اجلديد   عالوي خلضر،-3



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 105 - 

(، ويعرب هذا  751تياز والرباءات والرتاخيص وبرامج املعلوماتية والقيم املماثلة)ح/األتاوى عن االم -
احلساب عن اإليرادات الناجتة عن توظيف األصول امللموسة وغري امللموسة للغري كامتياز، وعلى 
احملقق يف هذه احلالة التأكد من متلك هذا األصل من قبل املؤسسة واالطالع على فحوى العقد 

  مبوجبه منح هذا األصل كامتياز؛ الذي مت

( وعلى احملقق عند مراجعة العملية  752فائض القيمة الناتج عند التنازل عن أصول غري مالية)ح/ -
 التأكد من التقيد احملاسيب الصحيح، ومن أنه مت تقييم األصل بقيمة معقولة؛

حلالة على احملقق التأكد (، يف هذه ا753الرواتب اليت حتصلها املؤسسة باسم وظائفها اإلدارية)ح/ -
 صحة هذه األتعاب من خالل االطالع على صحة الوثائق، واالتصال باجلهة املاحنة؛

ذا احلساب بالقسط السنوي لإلعانات  (، يعىن ه754أقساط إعانات االستثمار اليت حتول للنتائج ) -
اسيب لكل قسط  االستثمار، وعلى احملقق التأكد من احلساب اجليد هلذا القسط ومن التسجيل احمل

 خالل كل سنة مالية وفقا ملبدأ استقاللية الدورات؛

(، ويعرب هذا احلساب عن الديون امليؤوس منها  756حتصيالت على احلسابات الدائنة املستهلكة)ح/ -
واملعدومة، فعند حتصيل هذه الديون فيما بعد تسجل هبذا احلساب، وعلى احملقق التأكد من صحتها  

 عىن بالدين، ومن االطالع على املعاجلة السابقة حلساب هذا العميل.من خالل مراسلة امل

يقصد باملنتجات املالية اإليرادات أو الفوائد احملصلة نتيجة توظيف  المنتجات المالية:  76ح/-6
 اإليرادات  ههذ من أناألموال سواء يف شكلها السائل أو من خالل شكلها الثابت، وعلى احملقق التأكد 

 1 بالقوائم املالية وذلك كالتايل: اإدراجه مت  

( والسندات والقروض والودائع )عائدات  761و األرباح الناجتة عن األسهم)ح/ أيف حال الفوائد  -
أن املكلف مالك (، على احملقق االطالع على األوراق املالية ملعرفة نوعها و 762األصول املالية ح/
لشركة املستثمر فيها، واالطالع على فحوى  حقه احلصول على نسبة من أرباح القيمتها، وأن من 

 عقد القرض خاصة ما تعلق مبدته والفائدة املرجوة منه؛

 اليت تنتج عن عملية تقييم أو إعادة تقييم األصول املالية أو اخلصوم ( 765)ح/ يف حال القيم الزائدة  -

 
1-Khelassi Réda, op.cit., p 475. 
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   عتماده؛املؤشر الذي مت ا اليت متتلكها املؤسسة بقيمتها احلقيقية، وجب على احملقق التأكد من املالية

(  767( أو التنازل عن األصول املالية)ح/766قد ينتج عن شراء العملة الصعبة والتعامل هبا)ح/ -
 ايراد مايل، وجب على احملقق التأكد من وجود مثل هذه اإليرادات ومن خضوعها للقاعدة الضريبية؛ 

بة على أرباح الشركات يف القاعدة  دمج دخل حقوق امللكية من الشركات اخلاضعة للضريالتأكد من  -
 الضريبية. 

تتمثل العناصر غري العادية يف النواتج املتحصل عليها من المنتجات: -غير العادية العناصر 77ح/-7
كاإليرادات املتأتية من املباين   خالل النشاطات االستثنائية أي غري املرتبطة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة،

لى احملقق التأكد من إدراجها ضمن األرباح اخلاضعة للضريبة، وينبغي على  جرة...، وعؤ أو األراضي امل
 ملحق مفصل هبذا اإليرادات يف هناية الدورة.  إعداداملكلف 

قد تسرتجع املؤسسة جزئيا أو كليا القيم  المؤونات: القيمة و  عن خسائر االسترجاعات 87ح/-8
املسجل لغرض حتقيق  اإليرادهذا النوع من  اليت سجلت يف السابق كأعباء ومؤونات حمتملة، ويعترب
وعلى احملقق يف هذه احلالة التأكد من أن  1التوازن وليس اهلدف املرجو منه حتصيل إيرادات حقيقية، 

املتعلقة باملؤونات اليت متت  األحكاموالتأكد من أن  2املؤونات قد مت استعماهلا لعناصر خاصة باألصول، 
ر املتوقعة أصبحت سارية املفعول خالل السنة املالية، حيث يقابل  من األصول أو املخاط إزالتها

  سارة قيمة خ 29اجلارية ح/ ريأصول غ-إسرتجاعات االستغالل عن خسائر القيمة واملؤونات  781ح/
أصول جارية يقابله   -االستغالل عن خسائر القيمة أو املؤونات إسرتجاعات  785ح/و عن التثبيتات، 

مالية عن خسائر القيم واملؤونات فيقابله  سرتجاعات إ 786أما ح/ ،59أو ح/ 49أو ح/ 39ح/
 . 59أو ح/ 298أو ح/ 297أو ح/ 296ح/

حبساب بعض املؤشرات أو النسب اليت   ققاحمل إىل أنه باإلضافة ملا سبق يقوم ويف األخري نشري       
 ب هذه التطورات،تدل على التطورات احلاصلة يف نشاط املؤسسة والنتائج احملققة، لدراسة أسبا

 3 وتتمثل هذه املؤشرات يف: 
 

 . 328، ص، مرجع سابق SCFاحملاسبة املعمقة وفق النظام اجلديد ي خلضر،عالو -1
 . 221بن عمارة منصور، أنواع وإجراءات الرقابة اجلبائية، مرجع سابق، ص  -2

 . 75لياس، مرجع سابق، ص    قالب ذبيح-3
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 السنوي؛ األعمال= القيمة املضافة ÷ رقم             األعمالرقم  إىلنسبة القيمة املضافة  •

 نسب هامش الربح اخلام بالنسبة للمشرتيات    = الربح اخلام ÷سعر تكلفة البضائع املباعة؛  •

 السنوي؛  األعمال= الربح اخلام ÷رقم    األعمالنسبة هامش الربح اخلام بالنسبة لرقم  •

 السنوي؛ األعمال= نتيجة االستغالل ÷رقم     األعمالنسبة نتيجة االستغالل بالنسبة لرقم  •

 السنوي؛ األعمال= نتيجة الدورة ÷رقم          األعمالنسبة الربح الصايف بالنسبة لرقم  •

 البضاعة املباعة ÷ متوسط املخزون.  = تكلفة      معدل دوران املخزون                         •

 التحقيق نتائج وتبليغ   تأسيس القواعد الخاضعة للضريبةإعادة  إجراءات : رابعالمطلب ال

مبعاينة احلسابات والدفاتر التجارية، ومدى احرتام املكلف للمعايري السابقة، ميكنه  ققبعد قيام احمل      
 قبوال   قبول احملاسبة حال متيف والتشريعات السارية، والقوانني  احلكم على مدى مطابقتها لألحكام

،  رفض احملاسبة أومت قبوهلا نسبيا ال تكون هناك أي تسوية جبائية ويتم تبليغ املكلف، أما يف حال صرحيا
 شعار املكلف بالتقوميات اليت قام هبا.إ، و اخلاضع للضريبة األعمالرقم  تشكيلىل إعادة إ ققاحمليلجا 

 الخاضعة للضريبة  تشكيل القاعدةإعادة إجراءات  الفرع األول:
االت خطرية هلا تأثري على رقم  اغفتجاوزات و اسبة املكلف لثناء فحص حمن اكتشاف احملقق أإ       

نشاط املؤسسة،  و إلعادة تأسيس هذا األخري، وذلك حسب نوع  احملققونعمال احملقق، يلجأ األ
 ختبارات امليدانية والتقنية الالزمة إذا كان النشاط يستدعى ذلك.، باإلضافة للقيام باالاملتوفرة واملعطيات 

 نسبو على أساس عناصر كمية  األعمالم  ارقأ شكيل: إعادة توالأ
ا تتالءم مع معظم بأهنهذه الطريقة تتميز : على أساس عناصر كمية األعمالم ارقأ تشكيلإعادة -1

ى غري األنشطة األخرى كاخلدمات واملهن احلرة قطاع األنشطة اإلنتاجية اليت تستعمل املواد األولية، عل 
العمومية ..، إضافة إىل أنه يصعب تطبيق هذه الطريقة على املؤسسات الكبرية اليت هلا   واألشغالالبناء 

سلسلة جد متنوعة من املنتجات واليت تتجدد بسرعة، ألن التطبيق يتم على حساب املواد األولية أو  
كما يطبق هذا    1شرط أن يكون هلا طابع متثيلي حىت ميكن التقدير السليم هلا، على عينة من املنتجات ب

 األساس على الشركات التجارية اليت تبيع البضاعة على حاهلا. 
 

 . 77، مرجع سابق، ص  لياس   قالب ذبيح-1
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 1 :مثال

 ورشة خياطة انتاج بدالت شركة جتارية )الشراء ألجل البيع(
 املدة  أولخمزون   

 )+( املشرتيات
 (خمزون آخر املدة-)
 املقدر= االستهالك    
 (االستهالكات املصرح هبا-)
 = الفرق)إخفاء او خسارة(  

 1=)الفرق/االستهالك املصرح به(+اإلخفاءنسبة  
الناجتة تطبق على رقم األعمال املصرح به،      اإلخفاءنسبة 

 وهذا لتقييم نسبة التسوية املستحدثة.
 

 املدة من القماش  أولخمزون  
 )+( املشرتيات خالل الفرتة املعتربة

 (خمزون آخر املدة من القماش-)
 = االستهالك اخلامة من القماش  
 ( نسبة اخلسارة والفضالت-)
 = االستهالكات الصافية من القماش=اإلنتاج  
 املدة من املنتجات التامة احملولة من قماش   أول( خمزون  -)

 )+( خمزون آخر املدة من املنتجات التامة احملولة من قماش 
 ء او خسارة(= الفرق)إخفا  
ثر تصريح من إن حتدد أو الفضالت ميكن أن نسبة اخلسارة إ

على  و القيام باختبار عينة من اإلنتاج بناء  أو دراسة تقنية أاملمول 
 طلب احملقق وحبضور املكلف. 

املؤسسات ذات النشاط  يف العديد من: على أساس النسب األعمالم اقأر  تشكيلإعادة -2
ثابتة ومدروسة بني خمتلف العناصر املكونة لسعر تكلفة املنتوج، ومن خالل ستخدم نسب الصناعي، ت

إعادة تقدير   احملققمقارنة هذه النسب مع الكميات والقيم املستخرجة من املعطيات احملاسبية، يستطيع 
تعملة احملقق يكفي إجياد كمية املواد األولية املس  األعمال، وإلعادة تقدير رقم إخفاؤهاالكميات اليت مت 

 2احلقيقي. األعمال هلا مع سعر بيع الوحدة إلجياد رقم والنسبة املئوية املوافقة
 انطالقا من المقبوضات والفوترة  األعمالم  ارقأ  شكيل: إعادة تثانيا
متثل املقبوضات )اإليرادات( ذلك التدفق : انطالقا من المقبوضات األعمالم ارقأ شكيلإعادة ت-1

تيجة مزاولتها ألنشطتها، ويعتمد احملقق لإلحاطة باإليرادات احملققة فعال من النقدي الداخل للمؤسسة ن
 التايل:  اإلخضاعطرف املؤسسة على أساس 

 

 
 . 100،  99طاليب حممد، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 78، مرجع سابق، ص  اس لي  قالب ذبيح-2
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 حساب الصندوق )اجملموع املدين( 
 )اجملموع املدين او الدائن للبنك( احلسابات الربيدية اجلارية احلسابات البنكية و  )+(
 ( 31/12تسبيقات الزبائن  – 01/01 سبيقات الزبائنالتغريات يف تسبيقات الزبائن )ت )+(

 ( 01/01رصيد الزبائن  – 31/12)+( التغريات يف رصيد حساب الزبائن )رصيد الزبائن 
 املقدر األعمالرقم  =

 املصرح به األعمالرقم -املقدر األعمالرقم  قيمة التخفيض=
ل التحويالت الداخلية و  : وجب على احملقق طلب بعض االستفسارات واملعلومات حو مالحظة

 .. . التعويضات، الشيكات املسرتجعة 
تعترب الفاتورة ذات أمهية كبرية يف املعامالت  : على أساس الفوترة األعمالم ارقأ شكيلإعادة ت-2

التجارية واالقتصادية، كما تعترب حجر األساس يف أي نظام من نظم ضرائب املبيعات كالرسم على 
لى القيمة املضافة )الضرائب املباشرة(. يعتمد احملقق عند إعادة تقدير رقم  النشاط املهين والرسم ع

على مجيع الفواتري اليت أصدرها املكلف، باإلضافة اىل تلك الفواتري اليت مت احلصول عليها من   األعمال
لفوترة متثل العمومية، فا األشغالأما بالنسبة ملؤسسات  1خمتلف املصادر كالزبائن او املديريات التجارية..، 

 2على النحو التايل: األعمالاحلدث املنشئ للضرائب املباشرة وتعرض عند تكوين رقم 
 مقبوضات مصرح هبا 

 ( 31/12تسبيقات الزبائن  – 01/01)+(التغريات يف تسبيقات الزبائن )تسبيقات الزبائن
 ( 01/01رصيد الزبائن  – 31/12)+( التغريات يف رصيد حساب الزبائن )رصيد الزبائن 

 فوترة فعلية
 فوترة مصرح هبا =الفارق   –فوترة فعلية 

الفارق اإلجيايب ميثل مقبوضات غري مصرح هبا خاضعة للرسم على القيمة املضافة، والفروقات السالبة 
 غري مصرح هبا.  متثل أرباحا  

 
فحص كل وثيقة تقنية أو إدارية أو جتارية أو مالية أو حماسبية خاصة على مستوى الطرق العمومية   يتمتع أعوان قمع الغش )الرقابة( مبجموعة من الصالحيات من بينها-1

 واماكن ممارسة النشاط .. اخل. 
 . 89،  88كردودي سهام، مرجع سابق، ص ص  -2
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 على أساس تكاليف اإلنتاج ودراسة األسعار األعمالم  ارقأ  شكيل: إعادة تثالثا
مير املنتج أو اإلنتاج بسلسلة عمليات : على أساس تكاليف اإلنتاج األعمالم ارقأشكيل تإعادة -1

نتاج بأهنا تضفي خواص جديدة على  ائي وتتميز كل مرحلة من مراحل اإلمتوالية لتكوينه بشكلة النه 
تتبع  احملققاملنتج متهيدا لتسليمه إىل مراحل إنتاجية الحقة أو تسلمه إىل خمزن البضاعة اجلاهزة، وعلى 

هذه املراحل للخروج يف األخري بتقدير معقول للتكاليف اليت تدخل يف تكوين املنتج عرب خمتلف مراحل 
من األمثلة على هذه املصاريف  ، و احملقق فعال   األعمالو رقم أاج، واليت تربر تكوين املقبوضات اإلنت

ستهالك الطاقة الكهربائية، استهالك  مثال كتلة األجور املسلمة خالل السنوات املدقق فيها، ا كرنذ 
 الوقود، استهالك املاء... . 

انطالقا  األعمالميكن إعادة تقدير رقم : على أساس دراسة األسعار األعمالم ارقأ شكيلإعادة ت-2
 1 حسب املعادلة التالية:،  خزون مع إضافة الربح اخلامخذ بعني االعتبار التغري يف املمن املشرتيات مع األ

 
 
 
شرتيات املباعة تتمثل يف املشرتيات املقيدة حماسبيا باإلضافة لتلك الغري مقيدة حماسبيا واليت اكتشفت امل
 ىل املصلحة باستعمال حق طلب املعلومات لدى املوردين. إو الواردة أثناء عملية املراقبة بعني املكان أ

ت قد مت تقييدها حماسبيا، ويف ن كل املشرتياأويستعمل حق طلب املعلومات لدى املوردين للتأكد من 
نه  إف األعمالثناء إعادة تقدير رقم أحالة اكتشاف احملقق ملشرتيات املواد األولية غري مسجلة حماسبيا 

 جيب إعادة تقييم اإلنتاج املباع باستعمال النسبة التالية:
 
 
 

 
 . 100،  99جع سابق، ص ص  طاليب حممد، مر -1

 مخزون آخر المدة = المشتريات المباعة   –ول المدة + المشتريات  أمخزن 

 عمال بكل الرسوم رسم على القيمة المضافة = رقم األعمال خارج الرسم + الالمباعة + الربح الخام = رقم األ المشتريات 

 

 نتاج السنة المالية إ )س(=                              

 المواد واللوازم المستهلكة
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ذه النسبة بتحديد مبلغ رقم  مبلغ املواد واللوازم الغري مصرح هبا يضرب يف النسبة املذكورة، حيث تسمح ه
 املناسب للكمية الغري مصرح هبا: األعمال

 
 

 ن نسبة الربح اخلام املطبقة هي النسبة األعلى خالل السنوات األربع املعنية بعملية التحقيقأمع العلم 
 خرى أعلى أساس مؤشرات  األعمالم ارقأتشكيل : إعادة رابعا

 األعمالمكان احملقق استخدام عدة مؤشرات عند تكوين رقم باإلضافة لألسس السابقة الذكر بإ      
 األعمالو املقبوضات احملققة، وذلك حسب كل حالة ووفق املؤشرات اليت تسمح له بتكوين رقم أ

نذكر سجل الشرطة يف  ققاحمل عليهاثلة املؤشرات اليت يستند أمومن ، اخلاضع للضريبة بصورة مقبولة
لفنادق، أو حجم مشرتيات املشروبات الغازية بالنسبة للمطاعم حساب عدد الزوار املقيمني با

 1واملقاهي... . 
 تبليغ نتائج التحقيق ونهايته )المرحلة الختامية( الفرع الثاني:

بعد االنتهاء من عملية التحقيق يف حماسبة املكلف، ومعاينة وضعيته، وكل ما يتعلق بنشاطه،         
، بالنسبة  ومضمونا   لى وجود الدفاتر القانونية وصحتها شكال  باإلضافة للوقوف على حماسبته، وع

للتحقيق يف احملاسبة والتحقيق املصوب يف احملاسبة، والوقوف على مدى االنسجام بني املداخيل املصرح  
هبا من قبل املكلفني اخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمجايل، والذمة املالية والعناصر املكونة لنمط  

املقر اجلبائي، بالنسبة للتحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية، ومراجعة نتائجها، وجب   معيشة أعضاء
املكلف بالضريبة إلجراء املقاربات   ىليها عل إعلى أعوان الرقابة اجلبائية عرض النتائج اليت توصلوا 

 الالزمة، وذلك حسب اإلجراءات املعمول هبا تبعا لنوع التحقيق اخلاضع له. 
 تائج التحقيق في المحاسبة: نوالأ

بعد قيام أعوان الرقابة مبعاينة الوثائق والدفاتر والسجالت القانونية )فحص احملاسبة من حيث  
والقيام بدراسة وتدقيق احلسابات الرئيسة للقوائم املالية املقدمة، حيرر العون إبالغا أوليا بالنتائج   الشكل(

 
 . 113،  112ص    ص  سابق،  مرجع  ،لياس   ذبيح  قالب-1

 س=مبلغ التسوية× مواد واللوازم غير المصرح بها ال
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من  يوما   (40مع اعالمه بإمكانية الرد خالل أربعني )ليها من خالل عملية التحقيق، إاليت توصل 
 . اليت مت التوصل هلاو قبوله للنتائج أ دراج مالحظاته وتربيراته إاستالمه للتبليغ، و 

رأيه   حيتوي التبليغ األويل على النتائج اليت مت التوصل هلا، وحكمه على حماسبة املكلف من حيث:       
ل، وختص حيازة الدفاتر والوثائق...، واحرتام املعايري ذات الطابع فيما خيص احملاسبة من حيث الشك

 كل.ش احملاسيب، واليت مت اإلشارة هلا سابقا من خالل التطرق لفحص احملاسبة من حيث ال

أما فيما خيص رأيه يف احملاسبة من حيث املضمون، فيقوم احملقق بتقييم حماسبة املكلف، ونسجل       
حملاسبة أو قبوهلا، ويف كلتا احلالتني وجب إعالم املكلف بالنتائج اليت مت التوصل هنا حالتني إما رفض ا
شعار إعادة التقومي التجاوزات املرتكبة، والطرق املعتمدة يف إعادة تشكيل أساس  إهلا، مبينا له من خالل 

 فرض الضريبة وبشكل معلل ومفصل.

 : قبول المحاسبةاألولىالحالة 

ألخطاء احملاسبية أو اجلبائية، أو اكتشاف أخطاء أو خمالفات طفيفة تؤثر على يف حالة غياب ا       
ىل إ، وميكن أن يصنف هذا القبول األعوانأو النتائج، يتم قبول حماسبة املكلف من قبل  األعمالرقم 

 صنفني.
دقيق،  يف حالة القبول الصريح حملاسبة املكلف، يقوم احملقق بإشعار املكلف بنتائج الت قبول صريح: -أ

 اإلشعاروهذا دون إجراء أي تقوميات، وبالتايل ال توجد يف هذه احلالة تسوية جبائية، ويعترب هذا 
 هنائي، كما توجه للمكلف رسالة شكر نظري التزامه. 

أن حماسبة املكلف مقبولة نسبيا، أي أن األخطاء اليت حتتويها ليس   احملققإذا الحظ قبول نسبي:  -ب 
  األعمالوالنتائج يكون بنسب ضئيلة مقارنة مع رقم  األعمالأثريها على رقم باألخطاء اخلطرية، وأن ت

أو النتائج احملققة، يف هذه احلالة يتم استدعاء املكلف يف إطار التصحيح احلضوري، وميكن للمكلف 
بالضريبة أن يستعني مبستشار من اختياره، خالل هذا اللقاء يتم اجراء التصحيح الثنائي، من خالل  

املالحظات والنقاش حول االحنرافات املسجلة، بعد ذلك يقوم احملققون بإعادة تشكيل أسس  إبداء
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للرد   ( يوما  40فرض الضريبة، وذلك عن طريق اإلشعار بالتقومي األويل، مع منحه مدة أربعني )
 1عليه.

 : رفض المحاسبةالثانيةالحالة 
ملكلف عقب التحقيق فيها، إذا اثبتوا طابعها  يف احملاسبة رفض حماسبة ا ققنيللمحخول القانون        

 غري املقنع، وذلك عندما: 
إىل  09يكون مسك الدفاتر والسندات احملاسبية والوثائق الثبوتية غري مطابق ألحكام املواد من  -أ

 من القانون التجاري، والنظام احملاسيب واملايل، وغريها من التشريعات والتنظيمات املعمول هبا؛  11

اسبة أخطاء أو إغفاالت أو معلومات غري صحيحة ومتكررة يف عمليات مرتبطة تتضمن احمل -ب 
 2بالعمليات احملاسبية. 

بعد التوصل النهائي لرفض حماسبة املكلف، يتم إعالمه من خالل اإلشعار بإعادة التقومي، ويكون        
ها إعادة التقومي،  ؤسس عليمن خالله أسباب الرفض مع ذكر احكام املواد اليت ي ، موضحا  ومعلال   مفصال  

 للرد، وتقدمي مالحظاته وتربيراته.  ( يوما  40جل أربعني )أومينح للمكلف 
  تعد آخر مرحلة قبل حترير التقرير النهائي لعملية التحقيق يف احملاسبة، إجناز اإلبالغ النهائي،       

ها املكلف، ونسجل هنا ثالث  على املالحظات اليت قدم ويل، وجوابا  والذي يعترب ردا على اإلبالغ األ
على   موافقا   ا  ي حاالت، األوىل انقضاء األجل احملدد وعدم رد املكلف، يف هذه احلالة يعترب ضمن

التعديالت اليت قدمها احملققون، احلالة الثانية وهي رد املكلف وتقدمي مالحظاته، يف هذه احلالة يتم  
حات الالزمة أو عدم قبول املالحظات ورفضها، ويف  دراسة تلك املالحظات والتربيرات والقيام بالتصحي

الذي حيمل نفس   كلتا احلالتني يتم تبليغ املكلف بالنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل التبليغ النهائي، 
ويل، إال أن نتائجه هنائية وما على املكلف إال قبوهلا لكوهنا غري قابلة للتعديل مرة خصائص التبليغ األ

الثالثة وهي قبول صريح للتعديالت اليت قام هبا احملققون، ويف هذه احلالة يصبح أساس   أخرى، احلالة 
 التعديل هنائيا، وال ميكن لإلدارة الرجوع فيه وال ميكن للمكلف أيضا الطعن فيه أو االعرتاض عليه.

 
 . 79، مرجع سابق، ص  لياس   قالب ذبيح-1
 . 11، مرجع سابق، ص  2020قانون اإلجراءات اجلبائية    من  6-20املادة  -   
 . 20، مرجع سابق، ص  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    43املادة  -2



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 114 - 

سابقة الذكر،   يف األخري نشري أنه يف حال التحقيق املصوب يف احملاسبة يتم تطبيق نفس اإلجراءات       
ونشري أيضا إىل أنه هناك نوع آخر للتصحيح، تناول أسباب تطبيقه كل من قانون اإلجراءات اجلبائية،  

   1وخلصها ميثاق املكلف اخلاضع للرقابة، وهو التصحيح التلقائي.
 التقرير النهائي لعملية التحقيق إعداد :ثانيا

ق يف احملاسبة آخر عملية يقوم هبا احملققون، والذي عن  لعملية التحقي يعد اعداد التقرير النهائي      
طريقه ينهي احملقق مهمته يف التدقيق، حيث يتضمن هذا األخري كل املعلومات واملراحل اليت مت التطرق  

التحقيق، وصوال إىل التبليغ النهائي بالنتائج اليت مت التوصل اليها   إشعار إرسالبتاريخ  هلا سابقا، ابتداء  
)اقفال عملية التحقيق(، باإلضافة للمعلومات السابقة حيتوي التقرير على مكان خمصص هنائيا 

للمالحظات اليت يبديها كل من رئيس مكتب األحباث واملراجعات ونائب املدير املكلف بالرقابة 
اجلبائية، ونفس الشيء بالنسبة ملراكز الضرائب ومديرية كربيات املؤسسات، ومكان خمصص أيضا  

ظات اليت تقدمها املديرية اجلهوية للضرائب، ورد املدير املعين حسب االختصاص )املدير الوالئي،  للمالح
 مدير مركز الضرائب...(، والقرار املقرتح من قبل اإلدارة املركزية للضرائب.

يتكون   بعد اقفال عملية التدقيق وكتابة التقرير النهائي هلا، يتم اعداد ملف التقرير النهائي والذي        
 من العناصر التالية: 

 االشعار بالتحقيق؛ -

 )بإعادة التقومي(  األوىل اإلشعار -

 ؛األوىلر اشعرد املكلف على اإل -

 بالتسوية النهائية )رد على مالحظات املكلف(؛  اإلشعار -

 بطاقة االخضاعات الضريبة )الورد الفردي(؛  -

 جدول احملاسبة واحلالة املقارنة للميزانيات؛  -

 طاقة املعلومات.ب -

 
 . 112،1ص ص  ،2017تم فيها تطبيق التصحيح التلقائي أو التحديد التلقائي لقواعد فرض الضريبة انظر ميثاق املكلف اخلاضع للرقابة  لالطالع على احلالت اليت ي-1
 - ( يتضمن استمارة التقرير النهائي لعملية التحقيق. 18انظر امللحق رقم ،) 
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 الرقابة الجبائية فاعليةأثر التدقيق المحاسبي على دعم : الثالثالمبحث 
باعتباره جمموعة من العمليات الغرض منها الرقابة   ،تنظر اإلدارة اجلبائية للتدقيق احملاسيب من جهتني      

 الشكل أو املضمون  اجلبائية على التصرحيات املكتتبة من طرف املكلف وفحص حماسبته سواء من حيث
، واطالع املكلف من خالله على مصادر األخطاء اليت وقع فيها واليت قد ترتكب على حسابه  من جهة

 . أخرى على كيفية تقدمي الطعون وخمتلف اإلجراءات اليت جيهلها من جهة  ققكما يطلعه احمل
 الجبائية الرقابة فاعلية  دعمفي   المؤثرة العواملالمطلب األول: 

، لكي  ةلغرض الضريب ناك العديد من العوامل اليت جيب مراعاهتا عند إجراء عملية التدقيق احملاسيبه      
الرقابة اجلبائية، ومن الضروري معرفة   فعالية ىل درجة الدقة واجلودة املطلوبة واليت يرجي منها دعم إصل ت

 .نه حتقيق الفعالية يف عملية التدقيق احملاسيبأكل ما من ش
 الرقابة الجبائيةفعالية على دعم الدالئل والقوانين الجبائية   تأثيرل: الفرع األو 

املرجع  ، وخمتلف الدالئل اجلبائية، باإلضافة لقانون اإلجراءات اجلبائية، دليل املدقق يف احملاسبةيعد       
عند القيام   قدم نظرة شاملة حول القواعد واإلجراءات الرئيسيةت هي اجلبائية، ف رقابة الرئيسي ألعوان ال

فكلما مت تطبيق القانون أحسن  بالتدقيق يف حماسبة املكلفني، وكيفية تطبيق هذه اإلجراءات والقواعد،
كلما ساعد ذلك    الدالئل والقوانني اجلبائيةهبا  ت تطبيق، ومت التحكم يف القواعد واإلجراءات اليت جاء

املكلف، مما يساعد على اسرتجاع املبالغ  على اكتشاف عمليات التهرب والتجاوزات وكلما قل النزاع مع 
املتهرب منها دون منازعات محاية حلقوق اخلزينة العمومية من جهة ومحاية  حلقوق املكلف من جهة  

الدالئل اجلبائية  هبا  ت أخرى، ويف األخري ميكننا القول أن التحكم يف والقواعد واإلجراءات اليت جاء
 رقابة اجلبائية. يساعد على دعم ال والقوانني اجلبائية
 الرقابة الجبائية  على دعم فعاليةتحيين القوانين الجبائية  تأثيرالفرع الثاني: 

إن التغريات الدائمة واملستمرة اليت حتدث يف جمال التقنني اجلبائي جتعل من النظام اجلبائي غامضا       
اجلبائية  الرقابة صعب على أعوان بسبب اإلفراط يف تعدد القوانني، الذي يؤدي إىل كثرة التعديالت مما ي
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وهنا   1واملكلفني على حد سواء مسايرة ومتابعة التغريات اليت تطرأ على النظام والقواعد املعمول هبا، 
بالقوانني  اإلملامطار مهامهم على إنالحظ املسؤولية الكبرية امللقاة على عاتق األعوان، فهم جمربون يف 

على خمتلف   وباالطالعللقوانني املالية بشقيها األولية والتكميلية،  اجلبائية مع القيام بتحيينها تبعا
 2املراسالت والتعليمات الصادرة من املديريات املسؤولة عن القيام بعمليات التحقيق.

املخطط  إعدادباإلضافة للدور الذي تقوم به خمتلف املديريات اجلهوية للضرائب من خالل       
لتكوين وجتديد املعارف وحتسني مستوى املستخدمني التابعني الختصاصها  السنوي واملتعدد السنوات ل

اإلقليمي وكذا ضمان تنفيذها وتقييمها الدوري، إن كل األدوار واجلهود املبذولة من قبل اإلدارة اجلبائية 
يف هذا اجملال يساعد على دعم التدقيق من خالل تتبع منهجيته واملراحل واإلجراءات   واألعوان

دثة اليت مير هبا مبا مينع بطالن هذه العملية، وعدم إتاحة الثغرات القانونية اليت تسمح للمكلفني املستح
 غري النزهاء بالتحايل على القانون، وبالتايل خسارة اخلزينة هلذه املوارد املالية. 

 الرقابة الجبائية  فاعلية المبادئ المحاسبية وقدرتها على دعمتأثير الفرع الثالث: 
أعوان ال خنتلف إن قلنا أن اتفاق القانون اجلبائي مع املبادئ واألعراف احملاسبية يسهل من أداء       

هذا العمل  وخمرجات مبثابة إرشادات للعمل احملاسيب، ، فاملبادئ واألعراف احملاسبية هي الرقابة اجلبائية
وفقا هلذه   أعدت إذا ما  ،األعوانتصبح حمل ثقة لدى  األعمالواملتمثل يف الدخل احملاسيب ونتائج 

يبدأ من حيث انتهى مدقق احلسابات وأنه يبين عمله على ما بناه،   احملققاملبادئ، فهذا التوافق جيعل من 
وهذا بطبيعة احلال يقلل من أوجه اختالف الدخل احملاسيب عن الدخل اجلبائي، وجعلها حمصورة يف 

لقوانني اجلبائية، وهذا ينتج عنه بال شك حتسينا  نقاط معينة يسهل حلها واالتفاق علي تكييفها وفقا ل
ينهج   ققلفاعلية التدقيق اجلبائي، ألن خمالفة القوانني اجلبائية للمبادئ واألعراف احملاسبية، جتعل احمل

منهجا آخر وفقا هلذه القوانني، مما يزيد من أعباء املهمة ويزيد من املنازعات وخيفض يف اإليرادات 
  3يلها. اجلبائية ويأخر حتص

 
، جملة دراسات جبائية، العدد السابع، جامعة لونيسي علي، البليدة،  -دراسة حالة اجلزائر –يب قروي عبد الرمحان، دور مفتش الضرائب يف احلد من ظاهرة التهرب الضري-1

 . 261، ص2015
 . 85، مرجع سابق، ص  لياس   قالب ذبيح-2

، كلية االعمال،  يف احملاسبة جستري قوت جاسم محادة، مدى التزام املدقق الضرييب مبتطلبات ممارسة مهنة التدقيق وأثر ذلك يف حتسني فاعلية التدقيق الضرييب، مذكرة ما-3
 .94  ، ص2014ردن،  وسط، األ جامعة الشرق األ 
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 الرقابة الجبائية فعالية الفرع الرابع: اإلجراءات التحليلية وقدرتها على دعم 
 اإلثبات حد إجراءات احلصول على أدلة أو  من األساليب احلديثة تعترب اإلجراءات التحليلية أسلوبا        

مدى معقولية  خالل خمتلف مراحل عملية الرقابة، من أجل احلكم على ققاليت يستعني هبا العون احمل
املعلومات املالية وغري   القيم الدفرتية الواردة بالقوائم املالية، من خالل تقييم ومقارنة خمتلف العالقات بني

لوجود أخطاء   نظرا   ققحتديد البيانات اليت تتطلب فحصا إضافيا من طرف احمل إىلهبدف التوصل  ، املالية
 1الئمة لدعم النتائج النهائية لعملية الرقابة اجلبائية، كافية وم  إثبات جوهرية هبا، واحلصول على أدلة 

  2  وتستخدم املراجعة التحليلية جمموعة كبرية من األساليب ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
و تنظيمية خاصة  أعلى أية متطلبات قانونية  ققتعتمد على تعرف احمل تحليلية وصفية: أساليب أوال: 

 نفس النشاط. يفميزات املتعلقة بنشاطه، واليت متيزه عن باقي املكلفني باملكلف وعلى اخلصائص وامل

وتتمثل الفلسفة الرئيسية الكامنة وراء استخدام هذه   ثانيا: أساليب تعتمد على التحليل المالي:
األساليب، وجود عالقات بني البيانات املالية بنمط معني، وتوقع استمرارها على هذا النمط يف املستقبل 

حتليل النسب املالية، والتحليل باستخدام قوائم التوزيع   أمثلتها مت الظروف احمليطة به مل تتغري، ومن مادا
 ، وحتليل احنرافات املوازنة )املقارنة بني النتائج الفعلية واألهداف املخططة(.، وحتليل االجتاهالنسيب

يل االحندار )البسيط واملتعدد(  مثل حتل  ثالثا: أساليب تعتمد معادالت رياضية وإحصائية متقدمة:
 ومناذج التخطيط املايل والتدفق النقدي وحتليل السالسل الزمنية.

لقد حظيت إجراءات املراجعة التحليلية على اهتمام كبري من قبل الباحثني واملهتمني باملهنة، وهذا         
وعند االنتهاء من   وأثناءقبل  ققن حيصل عليها احملأاالهتمام ناتج عن كثرة املزايا والفوائد اليت ميكن 

 3 ر:الرقابة اجلبائية نتيجة الستخدامه تلك اإلجراءات واليت من أمهها نذك

 
،  أطروحة دكتوراه يف العلوم التجارية، دراسة مقارنة بني كل من اجلزائر وفرنسا-عمريش اميان، مدى استخدام اإلجراءات التحليلية يف التحكم يف خماطر التدقيق اخلارجي-1

 . 8  ، ص2017/ 2016جارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، كلية العلوم االقتصادية والت
 . 265اىل    245للتوسع أكثر باإلمكان الرجوع لكتاب أصول تدقيق احلسابات لسعد فؤاد على حبابة، مرجع سابق، الصفحات من  -2
-قيم  حتويل  يتم  املثال  سبيل  فعلى  هبا،  املتجانسة  العناصر  جمموعة  اىل  املالية  قوائمال   عناصر  من  عنصر  لكل  النسيب  الوزن  حتديد  فيها  يتم  اليت  املالية  القوائم  باستخدام  يتم  

  اليه  ينسب  الذي  األساس  هو  االعمال  رقم  صايف  ويعترب   األصول،  جمموع  اىل  أصل  كل  عالقة  على  تأسيسا  مئوية  نسب  اىل  امليزانية  يف  املخزون  او  املدينون  او  النقدية
 . األرقام  وليس  النسب  أساس  على  املقارنة  تتم  األساس  هذا  لىوع  احلسابات،  جدول  عناصر  باقي

-يف  املالية  املعلومات  قياس  يتم  مث  األساس،  سنة  باختيار  ذلك  ويتم  العناصر،  هذه  يف   التغريات  لتحديد  املالية  القوائم  عناصر  لبعض  املالية  املعلومات  اجتاه  لقياس  يستخدم  
 . األساس  لسنة  التالية  السنوات  او  السنة

، جامعة  8، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد -دراسة ميدانية -إجراءات املراجعة التحليلية واستخداماهتا يف عملية املراجعة اخلارجية يف اجلزائر ،يرقي كرمي-3
 . 99، ص2015لونيسي علي، البليدة، اجلزائر،  
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 ؛املكلف مما يساعده يف حتديد توقيت وإجراءات التدقيق الالزمة أعمالاملساعدة يف فهم طبيعة   -

 تملة؛ املساعدة يف التعرف على جماالت األخطاء أو االختالالت اجلوهرية احمل -

قل تكلفة من أنواع االختبارات  أذ يعترب الفحص التحليلي إ، حقيقختفيض تكلفة أداء عملية الت -
 األخرى، ألنه يتم داخل مكاتب التدقيق وال حيتاج للتنقل اىل مقر املؤسسة؛

 اكتشاف أي تغريات هامة يف الطرق والسياسات املتبعة واليت هلا تأثري على القوائم املالية.  -

 الرقابة الجبائية فعالية فحص محاسبة المكلف على دعم تأثيرمطلب الثاني: ال
يعتمد أعوان الرقابة اجلبائية عند القيام بعملية التدقيق يف حماسبة املكلف بصفة أساسية على       

سنحاول ألمهية كل منها،  فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل، ومن حيث املضمون، وذلك نظرا  
ا املطلب التطرق لدور كل منها يف دعم عملية الرقابة اجلبائية، حيث مت ختصيص الفرع  من خالل هذ

األول لقدرة فحص حماسبة املكلف من حيث الشكل على دعم الرقابة اجلبائية، أما الفرع الثاين فتم  
 ختصيصه لقدرة فحص حماسبة املكلف من حيث املضمون على دعم الرقابة اجلبائية.  

 الرقابة الجبائية فعالية فحص محاسبة المكلف من حيث الشكل على دعم أثير  تالفرع األول: 

 الرقابة الجبائيةفعالية فحص الدفاتر المحاسبية على دعم  تأثيرأوال: 
 والتسجيل فيها الرجوع للقانون التجاري اجلزائري جند أنه حدد الدفاتر احملاسبية وشروط مسكهاب       

لزام املكلف  أ حيث  ،الدفاتر أمهية بالغة خاصة يف جمال اإلثبات  من طرف املكلف، حيث منح هذه 
 1. باعتماد وثائق اثبات عند كل تسجيل حماسيب، مع االحتفاظ هبذه الدفاتر والوثائق ملدة عشرة سنوات 

متكن الدفاتر احملاسبية اإلدارة اجلبائية من حتديد النفقات واإليرادات اليت حققها املكلف خالل        
عليه بصورة عادلة، وهذا ما حيمي املكلف من   ةحمل التحقيق، وبالتايل فرض الضرائب املستحق الفرتة

اجلبائية عدم مطابقة مسك الدفاتر  رقابةيف حال اكتشاف أعوان ال 2أسلوب التقدير اجلزايف للضريبة،
ق ملضموم احملاسبة  (، وهذا قبل التطر القانون  التجاريمن  11لألحكام القانونية املنصوص عليها )املادة 

اجلبائية بأن حماسبة املكلف غري صادقة   رقابةألن عدم االلتزام بفحوى القوانني السابقة يوحي ألعوان ال
وأهنا ال تعكس حقيقة نشاط املكلف، وبالتايل فإن الفحص الدقيق واجليد للدفاتر احملاسبية من حيث  

 
 . 4سابق، ص    ، مرجع2007  من القانون التجاري اجلزائري  10و    9املادة  -1

 . 52، ص  1996وىل، بدون دار نشر، األردن،  ات التجارية األردنية، الطبعة األ ، الوجيز يف التشريعإبراهيم زيادات امحد، العموش  -2
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حول أهم النقاط اليت سريكز عليها   حققية للمالشكل يساعد يف دعم الرقابة اجلبائية ويعطي صورة أول
 خالل املرحلة املوالية.  

 الرقابة الجبائية  فعالية فحص الوثائق الختامية على دعم  تأثيرثانيا: 
تعترب الوثائق اخلتامية جمموعة من البيانات املالية األساسية اليت تصدرها املؤسسات، على شكل         

وذلك مبوجب جمموعة من املفاهيم واملبادئ احملاسبية، وعلى أساس  جداول تعد وفق مواصفات معينة،
كما تعترب وسيلة اتصال بني اإلدارة وباقي األطراف األخرى املهتمة بأنشطة    1منطقي وبصورة منسقة،

ة طراف التعرف على العناصر الرئيس املؤسسة ونتائجها، فمن خالل الوثائق اخلتامية ميكن لكل األ
 ملايل للمؤسسة وما حققته من نتائج. املشكلة للمركز ا

اجلبائية التحقق من مصداقية القوائم املالية املصرح هبا من قبل املكلف، من  الرقابةعلى أعوان       
خالل اعداد كشفان مقارنان لعناصر امليزانية وجدول النتائج للسنوات غري املتقادمة حمل التحقيق،  

لعناصر امليزانية عرب الزمن وبالتايل الوقوف على التغريات املريبة  ميكن من اجراء مقارنات  فالكشف األول،
ما الكشف الثاين، فيتضمن املعلومات احملاسبية املتعلقة بالنتائج  أاليت ميكن أن تشوهبا بعض عناصرها، 

عوان الرتكيز واحلرص على فحص القوائم املالية للسنوات ائية احملققة، لذا وجب على األالوسيطية والنه
احملقق فيها، ألهنا تكسبهم معلومات إضافية تدعم عملية الرقابة اجلبائية، اذا ما قورنت عناصر ونتائج  
كل مدة مالية بنتائج املدة أو املدد املالية السابقة، وذلك من خالل الكشف عن التغريات اجلوهرية اليت 

حتديد طبيعة وتوقيت ومدى  ختطيط و  متستحق زيادة االهتمام هبا والتوسع يف فحصها، وبذلك ميكنه
 .إجراءات الرقابة اجلبائية

 الرقابة الجبائية فعالية دلة االثبات على دعمأأساليب جمع وتقييم   تأثيرثالثا: 
ىل أن  إدلة االثبات وقدرهتا على دعم الرقابة اجلبائية نشري أقبل التطرق ألساليب مجع وتقييم        

العون  مجع أدلة كافية وصحيحة وموضوعية لتدعيم عمل اهلدف من أساليب مجع أدلة االثبات هو
من  ةوذلك من خالل جمموع اجلبائية معظم جهودهم على مجع األدلة، الرقابة، حيث يركز أعوان ققاحمل

 األساليب اليت سنتطرق هلا، وسنحاول ابراز دورها يف دعم الرقابة اجلبائية من خالل النقاط التالية: 

فحص على عملية معاينة السجالت واملستندات احملاسبية وغري احملاسبية،  يطلق مصطلح ال الفحص:-1
أو بوسائط أخرى، حيث   اإللكرتوينو خارجية، أو بالشكل املستندي أو بالشكل أسواء كانت داخلية 

 عملية توفر معاينة السجالت واملستندات أدلة تدقيق على درجات متباينة من املوثوقية تساهم يف دعم 
 

 . 589ص،  1993، دار حنني للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -الدورة احملاسبية ومشاكل القياس واإلفصاح والتحليل-مطر حممد، احملاسبة املالية-1
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  1. جلبائية الرقابة ا

  ىل ظاهرة أو جمموعة من الظواهر إيقصد باملالحظة بوجه عام توجيه احلواس والذهن  المالحظة:-2
عترب املالحظة وسيلة مباشرة  فت بوجه عام، أما يف الرقابة اجلبائية ، هذااحلسية رغبة يف الكشف عن صفاهتا

  2 حيث تستخدم كل من: اإلثباتللحصول على أدلة 
مر بطة بصحة العمليات، حيث يتطلب األلتزام بالسياسات واإلجراءات اإلدارية املرتاختبارات اال -

 م ال؛ أالرقابة الداخلية قد مت تنفيذها ضرورة مالحظة ما إذا كانت إجراءات 

اختبارات التحقق األساسية، حيث ينبغي مالحظة عديد من األصول امللموسة بغرض التحقق من  -
  مسجل بالدفاتر. وجودها ومقارنة ذلك مبا هو

ن املالحظة الدقيقة خاصة من طرف شخص مؤهل تعترب وسيلة مهمة أذن مما سبق ميكننا القول إ      
تتبع سري العمليات داخل املؤسسة وخاصة مالحظة أي   ققلتجميع األدلة، حيث يستطيع من خالهلا احمل

عترب مبثابة نقطة بداية يف التدقيق  ىل ضعف يف نظام الرقابة الداخلية والذي يإن يشري أنه أعمل من ش
يركز على النقاط ذات األمهية وبالتايل يتوسع يف   ققاجلبائي، فتحديد مواطن الضعف جيعل من احمل

ة، وما يعاب على  من ناحية اجلهد واملدة والتكلف التحقيق فيها، مما يساهم يف دعم الرقابة اجلبائية خاصة
 بالنقطة الزمنية اليت متت فيها.   املالحظة يف هذه احلالة هو حمدوديتها

وهي عبارة عن احلصول على اعرتاف المصادقات )االقرارات المعدة داخل المؤسسة وخارجها(: -3
وموافقة األطراف ذات العالقة على ما ورد بالنتائج اليت أظهرهتا دفاتر املؤسسة، وتعترب املصادقات من 

 4 ألهنا: 3أكثر أدلة االثبات صالحية وقناعة، 
دليل من خارج املؤسسة يؤكد املعلومات  حققمن مصادر خارجة عن املؤسسة، حيث تعطي للم -

 املقدمة أو ينفيها باعتباره طرفا  فيها؛ 

من مصادر داخل املؤسسة، واليت تستعمل كدليل على املعلومات الواردة بالقوائم املالية اخلتامية،   -
سة حماسبية حمددة )نوع االهتالك املستخدم تقييم  كإعداد تقرير يشهد على أن اإلدارة استعملت سيا

  البضاعة ...(.

 
 . 323امحد حلمي مجعة، املدخل اىل التدقيق والتأكيد وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، مرجع سابق، ص  -1
 . 78امني السيد امحد لطفي، أساليب املراجعة ملراقيب احلسابات واحملاسبني القانونيني، مرجع سابق، ص  -2
موجهة لطلبة السنة الثالثة ل م د ختصص حماسبة ومالية، كلية العلوم االقتصادية   ملايل واحملاسيب،لعماري امحد، حكيمة مناعي، ملخص حماضرات يف مادة التدقيق ا -3

 . 21ص    ،2013/2014والتجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
 . 135،  134، ص ص  2014عية، اجلزائر،  املراجعة وتدقيق احلسابات، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامطواهر حممد التهامي، مسعود صديقي،  -4



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 121 - 

اذن تعترب املصادقات سواء من مصادر داخلية أو خارجية من أقوى أدلة االثبات، خاصة اخلارجية       
ا نتيجة املصادقة  ألن هذه املصادقات يتم اعدادها خارج املؤسسة، ويف حالة وجود أي اختالفات تظهره

اجلبائية مع باقي اإلدارات املعنية حبث أسباب هذا االختالف، وبذلك تعترب هذه   رقابة ال يتوىل أعوان
 . املصادقات وسيلة يعتمد عليها يف دعم الرقابة اجلبائية 

 الرقابة الجبائية فعالية دعم  فحص محاسبة المكلف من حيث المضمون على تأثيرالفرع الثاني: 
عتمده اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر يلتزم املكلف بتقدمي التصرحيات يف إطار التصريح الطوعي الذي ت      

واحلسابات اخلتامية اليت تتضمن معلومات تفصيلية عن نتيجة نشاطه خالل الفرتة احملاسبية، لتقوم اإلدارة  
وذلك من خالل  للتأكد من مصداقية املعلومات احملاسبية،  اجلبائية بتدقيق هذه التصرحيات واحلسابات 

، وختتلف طرق إعادة  أو تكوين الربح اخلام األعمالرتكيز على النقاط اليت تأثر وتساهم يف تشكيل رقم ال
 عمال والربح اخلام من قطاع إىل آخر.رقام األأتشكيل 

 أوال: بالنسبة لقطاع اإلنتاج
 ، اإلنتاجتعد جتربة اإلنتاج ضرورية ملعرفة حقيقة دور اإلنتاج والنفقات الداخلة يف عمليات        

مع معرفة نسبة الفضالت واخلسارة اليت تتمخض من املتعلقة بطريقة مباشرة يف تكوين فائض القيمة، و 
حتديد نسبة االستخراج و هذه العملية، وإمكانية إعادة ادخال الفضالت يف دورة أخرى لإلنتاج أم ال، 

ن اإلجراءات أيق، وذلك على اعتبار وهنا نشري إىل التفرقة بني معايري التدقيق وإجراءات التدق 1الفعلي،
ترتبط باألعمال اليت ينبغي أن يقوم هبا املدقق اخلارجي، أما املعايري فتتعلق بقياس دقة هذه االعمال، و  

 2الكيفية اليت مت هبا ممارسة تلك االعمال واألهداف الواجب تدقيقها باستخدام إجراءات التدقيق،
 3االهتمام بـ:  ققعلى احملقطاع اإلنتاج وتقتضي إجراءات تدقيق 

ة املتعلقة بالتكلفة، هذه احلالة حتديد العوامل الرئيس يف  حيث جيب على احملقق طبيعة نشاط املؤسسة: -
 ؛ونوع نظام حماسبة التكاليف الذي تطبقه املؤسسة، ليتمكن من فهم طبيعة عمل املؤسسة

لتكلفة املستخدمة يف  االطالع على سجالت ا ققاحملالسجالت ونظام التسجيل: يتطلب من  -
التدقيق، وعليه   إلجراءيه حول التفاصيل املقدمة كافيا أاملؤسسة واملتعلقة بعملية التصنيع، ويكون ر 

 خذ بعني االعتبار موضوع  ل ومصدر البيانات وتلخيصها مع األأيضا أن يفحص إجراءات التسجي

 
التجارية وعلوم  حماضرات يف مقياس املراجعة والتدقيق اجلبائي، موجهة لطلبة السنة اوىل ماسرت، ختصص حماسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم    ،حممدالعني    محر-1

 . 31، ص  2020/2021سطيف، اجلزائر،    -التسيري، جامعة فرحات عباس
، جامعة تكريت، العراق،  4، العدد  2التكاليف، جملة تكريت للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد    لتدقيق  مقرتحة  وإجراءات  رشيد، معايري   حسن  ناظم  علي،  وهر كرميةاجل-2

 . 160، ص  2006
   .162-160املرجع السابق، ص ص  -3



 ................................مراحل وإجراءات تنفيذ التدقيق المحاسبي ألغراض جبائية....  الثاني  الفصل
 

- 122 - 

 ؛قناعته بنظام التكاليف بأنه نظام مالئم ومتكامل

بدراسة نظام التكلفة املتبع يف املؤسسة، يتأكد بأن النظام املتبع   ققباعها: عند قيام احملمبادئ جيب ات -
يعتمد على مبادئ تكاليف معرتف هبا، وعليه أن يتأكد بأن النظام املعتمد ينسجم مع املبادئ 

 ؛ األساسية، وتطبيقات حماسبة التكاليف

لرقابة الداخلية يف املؤسسة قرينة على انتظام : يعد وجود نظام سليم وحمكم لنظام الرقابة الداخلية -
ن تقييم هذا أالدفاتر والسجالت واملستندات احملاسبية، وخلوها من األخطاء أو الغش أو التالعب، و 

م الرقابة الداخلية سليم  ن نظاأذا اتضح له قق، فإالنظام حيدد مدى ونطاق الفحص الذي يقوم به احمل
 من برنامج التدقيق.ى ذلك يف اختصار جزء كبري نه يستطيع أن يعتمد عل وفعال فإ

  بالنسبة لقطاع التجارة ثانيا:
اسبة مكلف ينتمي لصنف النشاطات التجارية، على طريقة احلساب  حمعند تدقيق  ققيعتمد احمل      

،  املادي مع تطبيق معامل االخفاء، حيث يتم اختبار عينات من املواد واسعة التداول يف نشاط املكلف 
ستخراج االستهالك الفعلي ومقارنته مع االستهالك املصرح به مع مراعاة حركة املخزون، واستخراج وا

الفارق الكمي الذي مل يظهر يف االستهالك املصرح به، وعليه يتم اعتبار هذا الفارق كميات من املواد  
لتعطي النسبية املخفية،  غري املصرح هبا، وغري مباعة ومطابقتها نسبيا مع الكميات املباعة املصرح هبا 

 1.عمال املخفيعمال املصرح به الستخراج رقم األويتم تعميم هذه النسبة على رقم اال
 شغال العمومية ناء واألبالنسبة لقطاع الب ثالثا:

ويف  2مبقارنة املبالغ النقدية الداخلة حلساب املكلف وتصرحياته، ققاحملبالنسبة هلذا النشاط يقوم        
مستحقات العمال، لكن األشغال   مواد بناء خمتلفة ودفعكا  بأشغال معينة مستهل املكلف  قامتحال 

اليت  األشغالىل مستوى إجناز مرحلة من املراحل احملددة واليت تستوجب إصدار وضعية إاملنجزة مل تصل 
رقم أعمال  تثبت ذلك ملطالبة صاحب املشروع بتسديدها ففي هذه احلالة تعترب األشغال املنجزة مبثابة 

من طرف مكتب الدراسات املكلف مبتابعة   األشغالمنجز ويسمى بأشغال قيد التنفيذ ويتم تقييم هذه 

 
 . 32،  31، مرجع سابق، ص ص  محر العني حممد-1
   .32ص    املرجع السابق،-2
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بتقرير مكتب الدراسات املعتمد، بل يقوم بفحص كشوفات  احملققوال يكتفي  1تنفيذ املشروع، 
وعليه التأكد من كل الوضعيات، وتقارير رؤساء الورشات، وسندات تسليم املوردين، وبطاقات التصنيع، 

التكاليف املباشرة وأهنا قد أدرجت يف احملاسبة، ومهما كانت الطرق املستعملة يف التالعب بقيم  
 2املخزونات، فهي هتدف يف النهاية للتوصل اىل ختفيض الربح اخلام والربح الصايف.

 : محددات فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبةلثالثالمطلب ا
يقة تواجه عملية التدقيق العديد من املعوقات اليت حتد من فاعليتها، واليت يرجعها البعض يف احلق      

لتعاقب النظم السياسية خاصة غري الرشيدة منها، ويرجعها البعض اآلخر للظروف اإلدارية أو  
 االجتماعية أو االقتصادية أو لظروف أخرى سنتطرق هلا من خالل هذا املطلب.

 شريعيةأوال: المحددات الت
 ميكن تلخيص أهم احملددات التشريعية اليت تعيق عملية التدقيق يف النقاط التالية:         

عدم وضوح التشريعات الضريبية وتعقدها، وعدم اتسامها بالثبات النسيب كما أشرنا سابقا، مما يرتتب   -
من خالل تعدد طرق  عليها غموض يف القواعد واملبادئ وبالتايل فتح جمال لالجتهاد، والذي يظهر 

 ليها اإلدارة الضريبية خاصة فيما يتعلق باإلعفاءات والتقدير اجلزايف.. ؛إالتقدير الضرييب اليت قد تلجأ 

تعدد الضرائب وارتفاع معدالهتا مما يزيد من األعباء امللقاة على عاتق املكلف وبالتايل حتفزه على -
 التهرب من دفعها؛

 و الغش الضرييب.أو تقلل من التهرب عدم وجود عقوبات رادعة حتد أ-

   ثانيا: المحددات المالية
اجلبائية مع خمتلف املكلفني قد يكونون عرضة للمغريات اليت قد تأثر  رقابةحبكم احتكاك أعوان ال       

ن اخنفاض مستوى  أىل إعلى منحى التدقيق نتيجة لضعف األجور واحملفزات، هذا من جهة باإلضافة 
 تدعم اإلدارة اجلبائية بالعناصر املؤهلة ذات اخلربة والكفاءة الفنية العالية من جهة اخرى. األجور حيد من 

 
علوم التسيري، جامعة العقيد احلاج خلضر، باتنة،  اسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و )حماسبة قطاعية(، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثالثة ختصص حم   احملاسبة اخلاصة-1

 . 11ص  ،2015/2016
بتاريخ  آخر زيارة للموقع  ،batna.dz/images/cours/compt.pdf-http://economie.univباإلمكان حتميل املطبوعة على الرابط االلكرتوين، -   

03/02/2019  ،21:28 . 
 حماسبة، كلية العلوم االقتصادية  عوادي مصطفى، الرقابة اجلبائية واحملاسبية على حماسبة املكلفني بالضريبة باجلزائر، مطبوعة موجه لطلبة املاسرت حماسبة وتدقيق وماسرت -2

 . 52، ص2016/2017الوادي، والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشهيد محة خلضر،  

http://economie.univ-batna.dz/images/cours/compt.pdf
http://www.icrc.org/ara%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20%2003/06/2013
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 ثالثا: المحددات اإلدارية
جهره الرقابة بصفة  أـتتعلق احملددات اإلدارية باإلدارة اجلبائية والقائمني عليها وعلى عملية التدقيق )       

ني الذين هلم  ر على سبيل املثال ال احلصر قلة عدد املوظفعامة(، ومن األمثلة على هذه احملددات نذك
الالزمة كما ال يسعون لتحسني فاعلية التدقيق   ةو عدم متتعهم بالكفاءة العملية والفنيأدراية هبذا العمل، 

ن مثل هذا  أو عدم اخضاعهم لرقابة فاعلة، وال شك أمن خالل اختيار املدققني املهرة واملتخصصني، 
 1ي املرتهل ال يساعد على ضبط املتهربني، مما يدفعهم للتمادي يف جتاوزاهتم. الوضع اإلدار 

 رابعا: المحددات السياسية
هناك العديد من احملددات السياسية كتفشي الفساد املايل واإلداري يف أجهزة الدولة والقطاع         

و أوأصحاب أموال ومراكز،  اخلاص، مما يشكل ضغوطا على اإلدارة اجلبائية من قبل متنفذين وسياسيني
اجلبائية بعدم اجلدية يف القيام بعملية التدقيق واالكتفاء باإلجراءات الشكلية   رقابةالضغط على أعوان ال

 2و التدقيق املكتيب وقبول االقرارات دون القيام بتعديلها. أو الروتينية أ
 خامسا: المحددات الو يفية

واليت تكون عادة تفوق طاقة الفرد  احملققالعمل اليت خيضع هلا تتعلق احملددات الوظيفية بضغوط        
على بناء   ققن عدم قدرة احملأويؤثر على جودة التدقيق، كما  هلالستجابة لتلك املطالب، مما يعيق عمل 

قامة عالقات طيبة مع  عالقات مع الزمالء والرؤساء قد تؤثر على مسار وجودة التدقيق، فمن خالل إ 
ين خاصة الذين ميتازون باخلربة والكفاءة تذلل معوقات العمل وتتناقل اخلربات والتجارب خر اآل ققنياحمل

 وبالتايل ينعكس ذلك على حتسني خمرجات عملية التدقيق.
 سادسا: المحددات التكنولوجية والمعلوماتية 

تقدمي   وأ األعماللقد أسهمت تكنولوجيا املعلومات اسهاما كبريا يف كافة اجملاالت سواء        
اخلدمات، كما أسهمت يف التأثري على عملية التدقيق من خالل تسهيل عملية تشغيل البيانات، وكذا  
تسهيل عملية تسيري واحلصول على املعلومات احملاسبية من مصادر خمتلفة دون حاجة العناء التنقل 

 
مذكرة ماجستري يف  ريل عبد الرزاق، مدى التزام الفاحص الضرييب الفلسطيين مبعايري املراجعة الدولية وأثر ذلك يف احلد من الكشف عن حاالت التهرب الضرييب-1

 .38، ص  2011، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني،  املنازعات الضريبية 
 . 34وت جاسم محادة، مرجع سابق، ص  ق-2
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ثة تبين هذه األنظمة من قبل يف هذا اجملال هو حدا احملققهم العوائق اليت تواجه أن أال إوتضييع الوقت، 
اإلدارة اجلبائية وبالتايل صعوبة التأقلم مع خمتلف الربجميات واألجهزة خاصة تلك املعقدة واليت حتتاج  

ن هذه األجهزة والربجميات قد ال تتوافق يف بعض جوانبها مع احتياجات  أىل إكفاءة عالية، باإلضافة 
ستغالهلا واليت تتطلب يف بعض األحيان وقت كبري لربجمتها  مما يتطلب إضافة برامج مكملة يتم ا ققاحمل

 وصنعها من قبل مهندسي الربامج.
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 خالصة الفصل
ال خنتلف إن قلنا أن جناح أي نظام ضرييب يتوقف على تفاعل مكوناته، فالتشريع الضرييب واإلدارة 

كلها عناصر متكاملة، ومن خالل هذا الفصل   اجلبائية باعتبارها املطبق للتشريعات، واجملتمع اجلبائي
تناولنا التدقيق احملاسيب ودوره يف دعم الرقابة اجلبائية )التدقيق احملاسيب ألغراض اجلباية( باعتباره أحد  
وسائل اإلدارة اجلبائية يف مكافحة التهرب الضرييب، والتأكد من مدى التزام املكلف)اجملتمع اجلبائي(  

يف التشريع الضرييب وأن حماسبته منتظمة وممسوكة حسب القواعد واإلجراءات باملتطلبات الواردة 
املنصوص عليها قانونيا، مع احرتامه للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وكما نص عليها النظام احملاسيب  

ليها  إذن فالتدقيق احملاسيب ألغراض اجلباية يعد سلسلة من العمليات اليت جيب أن ينظر إ ، املعمول به
على أهنا سلسلة متصلة من العمليات، تبدأ باملرحلة التحضريية وامليدانية )تنفيذ عملية التدقيق(  

االلتزام بكل هذه املراحل واإلجراءات ألهنا متثل ضمانات ممنوحة للمكلف  احملققواخلتامية، وعلى 
 اخلاضع للضريبة كما سبق وأن أشرنا لذلك من خالل الفصل األول.

يؤدي التدقيق احملاسيب الغرض املنوط به يف حماربة الغش والتهرب اجلبائي، وجب على أعوان لكي       
اجلبائية استغالل املوارد املتاحة، باإلضافة للتحكم يف أدوات التدقيق باعتبارها من العوامل رقابة ال

 اجلبائية ودرجة  والقوانني الدالئلمن املساعدة على الرفع من فعالية التدقيق حيث تطرقنا لقدرة كل 
أسلوبا من األساليب احلديثة على  متابعتها والفروض واملبادئ احملاسبية واإلجراءات التحليلية باعتبارها 

 دعم الرقابة اجلبائية. 
اجلبائية مبجموعة من العمليات اليت  لرقابةخالل عملية تنفيذ عملية التدقيق احملاسيب، يقوم أعوان ا       

جعة حماسبة املكلف من حيث الشكل وذلك عن طريق املعاينة املادية للدفاتر  هتدف يف جمملها ملرا
من القانون التجاري(،   10اىل  9والوثائق احملاسبية حبيث تكون مطابقة للنصوص القانونية )املواد من 

ولفحص احملاسبة من حيث املضمون، وذلك من خالل تدقيق العناصر املكونة للمحاسبة واملتمثلة يف  
 ت كل من امليزانية وحسابات التسيري اليت تتضمن األعباء واإليرادات.حسابا
رغم احملددات  ويف األخري ميكننا القول أن التدقيق احملاسيب له قدرة فعالة يف دعم الرقابة اجلبائية،       

بائية يف اليت حتد من فعاليته واليت أشرنا هلا يف سياق هذا الفصل، وهو اجراء ضروري تستخدمه اإلدارة اجل
تنقيح وتطهري امللفات اجلبائية اخلاضعة للنظام احلقيقي واليت متسك حماسبة قانونية منتظمة هبدف محاية  

 . حقوق اخلزينة العمومية
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 :الثالثالفصل 
 متطلبات الرقابة الجبائية
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 : تمهيد
تعترب الرقابة اجلبائية األداة القانونية املخولة لإلدارة اجلبائية للمحافظة على األموال العامة وتوفري        

اإليرادات الالزمة للخزينة العمومية، وذلك من خالل كشف األخطاء واملخالفات ومنع الغش واالحتيال  
، وذلك  رة اجلبائية على تفعيل دور الرقابة اجلبائيةتعمل اإلدا، ولتحقيق هذه األهداف والتهرب الضرييب

 الذي، و وعمليا   من خالل توفري جمموعة من املتطلبات، يعد أوهلا توفر العنصر البشري املؤهل علميا  
اليت  والظروف تحديد الواجبات واملهامميتلك املهارة والتدريب الكايف يف جمال الرقابة اجلبائية، باإلضافة ل 

حيث يعترب اإلملام  ، )توضيح األدوار اخلاصة اليت تتضمنها الوظيفة(ها ألداء مهام الرقابة يستدعى توافر 
بكل ثنايا وخلفيات  ذلك أن إحاطة االعوان ،مبتطلبات الوظيفة من األسباب الرئيسة لألداء اجليد

ضريبية من ال، كما تعد التشريعات ميساهم يف حتسني أدائهوتوفري الظروف واإلمكانيات املناسبة  معمله
اليت تستطيع من خالهلا الدولة  أهم املتطلبات للسري احلسن لعملية الرقابة اجلبائية أيضا، كوهنا الوسيلة 

تنظيم العالقة بني السلطة الضريبية، وبني املكلفني، فال ختضع للممارسات الشخصية للقائمني على 
ي سنتطرق له من خالل هذا الفصل فهو  لذعملية الرقابة وال ألهوائهم، أما آخر عنصر من املتطلبات ا

، والذي يعترب توفره مهما أثناء الرقابة  البيانات احملاسبيةلبات املرتبطة بنظام املعلومات و باملتطاملتعلق 
املعلومات الالزمة للقيام مبهامهم بسرعة ودقة وكفاءة،   أعوان الرقابة اجلبائيةاجلبائية، فمن خالله يستقي 

 يف: تمثل تأربعة مباحث رئيسة  إىليف هذا الفصل من خالل تقسيمه  النقاطذه ه وعليه سيتم معاجلة
 املتطلبات التأهيلية :املبحث األول

 املبحث الثاين: املتطلبات الوظيفية 
 املبحث الثالث: املتطلبات التشريعية 

 املتطلبات املرتبطة بنظام املعلومات والبيانات احملاسبية املبحث الرابع: 
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 المتطلبات التأهيلية ألول: ا المبحث
يف خدمة الدولة، يتمتع بصالحيات سلطة عمومية، تقع على عاتقه   يعترب مفتش الضرائب عونا         

مهمة التحقيق يف احملاسبة، تطبيق القانون الضرييب، التحصيل الضرييب، التقدير الضرييب، وهذا يتطلب 
تسند له، وذلك للوصول للنتائج املطلوبة، وللوصول   من املفتش كفاءة يف األداء يف مجيع املهام اليت

ومدربني  أن يكونوا مؤهلني علميا   )أعوان الرقابة اجلبائية( للكفاءة يف األداء وجب على مفتشي الضرائب
وميتلكون اخلربة املهنية الالزمة ألداء مهامهم، باإلضافة المتالك جمموعة من املزايا والصفات، واليت  عمليا  

األول ماهية مفتش الضرائب ومهامه، وتناول  املطلب تضمن حيث ، هذا املبحثا من خالل هلسنتطرق 
لثالث فتم ختصيصه لدور  الواجب توافرها يف مفتش الضرائب، أما املطلب ا الثاين الشروط والصفات 

 .املمارسة املهنية يف اكتساب املعرفة، لنختم بالعوامل املؤثرة يف سلوك مفتش الضرائبالتعليم و 
 المطلب األول: ماهية مفتش الضرائب ومهامه

بة  خول املشرع ألعوان اإلدارة اجلبائية الذين هلم رتبة مفتش على األقل القيام بإجراءات الرقا       
يف التحقيق املصوب  التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية، أو ، أو البعدية كالتحقيق يف احملاسبة

، تأهيل علمي مناسبشخاص ذوي أاألنواع من الرقابة اليت تتطلب  ذه، وذلك خلاصية هحملاسبةا
 مستوى معني من املعرفة واخلربة املهنية. ميتلكون و 

 الفرع األول: تعريف مفتش الضرائب 

يشتغل لدى اإلدارة اجلبائية، حيمل رتبة مفتش فأكثر، ومفوض  ا  يعترب مفتش الضرائب موظف       
على  من قانون اإلجراءات اجلبائية  2-20سبة املكلفني، حيث تشري املادة اللقيام بعملية التحقيق يف حم

  1األقل"، ال ميكن إجراء التحقيق يف احملاسبة إال من طرف األعوان الذين هلم رتبة مفتش على : "نهأ
ويوظف أو يرقى بصفة مفتش ضرائب املرتشحون اجلدد أو أعوان اإلدارة اجلبائية احلاليني، حسب شروط  

املتضمن القانون  299-10من املرسوم التنفيذي رقم  27ف والرتقية اليت أشارت هلا املادتني ظيالتو 
رقم  األمرمن  107واملادة  2األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية، 

 
 . 10ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    2-20املادة  -1
صة باإلدارة اجلبائية،  املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلا  2010نوفمرب  26املؤرخ يف  299-10من املرسوم التنفيذي رقم  27املادة -2

 .26، ص  2010ديسمرب    5، صادرة بتاريخ  74اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد  
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عاله حرص  أ ونالحظ من خالل املواد 1املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 06-03
ن يكون مفتش الضرائب من بني األشخاص الذين ميتلكون معرفة متعمقة بالقواعد القانونية  أاملشرع على 

واملالية، والدراية العلمية والعملية مبهام التحقيق، باإلضافة لتمتعه باملهارات والصفات الشخصية، اليت 
 متكنه من أداء مهام عمله بكفاءة وفعالية. 

 دمي أهم اخلصائص والضوابط ملفتش الضرائب، وذلك من خالل النقاط التالية: تقسبق ميكن مما 

موظف يف خدمة الدولة ينتمي لسلك مفتشي  (Inspecteur des impôts)مفتش الضرائب  -1
 الضرائب، وهو من بني أسالك اإلدارة اجلبائية؛ 

فتش على األقل، باعتبار  م إال من طرف األعوان الذين هلم رتبة ميكن اجراء التحقيق يف احملاسبة  ال -2
 اهنم ميتلكون مستوى علمي وعملي، وميتلكون اخلربة والكفاءة املهنية الالزمة إلجناز أعمال التحقيق.

قد يسرحون   2خيضع املفتش لفرتة تربص تقدر بسنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة وملدة سنة،  -3
أثناء الرتبص مبتابعة تكوين حتضريي لشغل م ، كما يلز اإلداريبعدها يف حالة التقرير السليب للرئيس 

 املنصب اخلاص به؛ 

خيضع املفتش لتكوينات مستمرة يف جمال احملاسبة واجلباية حىت يتسىن له متابعة التطورات احلاصلة يف  -4
 .  احملاسيباجملالني، وتطوير أدائه من ناحية التحكم يف التقنيات احملاسبية والقانونية، وسري التحقيق 

، باعتباره مؤديا ملهمة تتعلق باخلدمة العمومية، أسندت له صالحيات  مـــن القانونطته سل يستمد  -5
تقع على عاتقه واجبات وجب احرتامها، نص عليها كل من القانون األساسي   3،عموميةسلطة 

  ني والقانون اخلاص باملوظف 4العمومية، والقانون املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ةالعام للوظيف
 . رة املكلفة باملاليةاملنتمني لألسالك اخلاصة باإلدا

كما يتعني عليه احرتام سلطة الدولة وفرض احرتامها   على املفتش أداء مهامه بكل كفاءة وفعالية، -6
 ورعاية مصاحل األمة، وذلك وفق القوانني والتنظيمات املعمول هبا. 

 
 .11،  10ج ر ج ج د ش، مرجع سابق، ص ص    يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  2006يوليو  15مؤرخ يف    03-06من األمر رقم    107املادة  -1
املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة   2010نوفمرب  26املؤرخ يف  299-10نفيذي رقم من املرسوم الت 9و 8املادتني -2

 . 24، ص  مرجع سابق اجلبائية،  
 . 6  دليل أخالقيات املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب، مرجع سابق، ص-3
 . 2011اوت    10، املؤرخة يف  44املتعلق بالفساد ومكافحته، ج ر ج ج د ش، العدد    2006فيفري    20املؤرخ يف    01-06القانون رقم  -4
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 مفتش الضرائب  وصالحيات الفرع الثاني: مهام
  ألداء  الالزمة الصالحيات  مجيع شرعامل هلم  الضرائب العديد من املهام، حيث وفر امفتشو  ىليتو        
املتضمن القانون األساسي اخلاص باألسالك   299-10، حيث نص املرسوم التنفيذي رقم مهامهم

 اخلاصة باإلدارة اجلبائية هذه املهام.  
، تتمثل املهام املسندة ملفتشي  299-10 وفقا للمرسوم التنفيذي رقم: : مهام مفتش الضرائبأولا 

 1 الضرائب يف:
 يكلفون على اخلصوص مبا يلي:بالنسبة ملفتشي الضرائب:  .1

 تنفيذ ومتابعة أشغال الوعاء والتحصيل ومراقبة الضرائب؛ .أ

 معاجلة منازعات الضريبة؛ .ب 

 السهر على تطبيق التشريع والتنظيم اجلبائيني.  .ج

اإلضافة للمهام املسندة ملفتشي الضرائب، يكلف     ب: بالنسبة للمفتشني الرئيسني للضرائب .2
 للضرائب باملهام التالية:  ناملفتشون الرئيسيو 

 القيام مبهام التحليل والتدقيق؛ .أ

 حتليل النتائج املستخرجة بالنظر لألهداف احملددة واقرتاح كل التدابري املوجهة لتحسينها.  .ب 

ام املسندة للمفتشني الرئيسني للضرائب، يكلف لمهباإلضافة لبالنسبة للمفتشني املركزيني للضرائب:  .3
 : املفتشون املركزيون للضرائب باملهام التالية

 قيادة مهام التوجيه والتنسيق واملراقبة؛ .أ

 تنشيط املصاحل وتنسيقها وتأطريها؛  .ب 

 مراقبة تسيري املصاحل اجلبائية وحماسبتها وإعداد حماضر املراقبة؛  .ج

 تأطري نشاطات التكوين. .د

 :شي األقسام للضرائبفتبالنسبة مل .4

 
-صالحيات. املهام هي األعمال اليت تسند للموظف القيام هبا والصالحيات هي احلدود املسموح هبا للموظف وال يتعداها وينفذ املهام يف حدود هذه ال 
املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة   2010نوفمرب  26املؤرخ يف  299-10من املرسوم التنفيذي رقم  26 اىل 22املواد من -1

 . 26  25باإلدارة اجلبائية، مرجع سابق، ص ص  
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 تصور واقرتاح كل تدبري تشريعي وتنظيمي يف اجملال اجلبائي؛  .أ

 املبادرة بتدابري من شأهنا حتسني إجراءات التسيري؛ .ب 

 تأطري املشاريع اليت تبادر هبا اإلدارة اجلبائية.  .ج

 :بالنسبة للمفتشني الرؤساء للضرائب .5

 راقبة ومنازعات الضرائب والتحليل؛واملوتوجيه أشغال الوعاء والتحصيل الضرييب  ،اإلشراف .أ

 .بائية إعداد وتطبيق كل الدراسات والنصوص املتعلقة باالسرتاتيجية والسياسة اجل .ب 

 : صالحيات مفتش الضرائب ثانياا 
ن خالل خمتلف القوانني اجلبائية بتحديد الوعاء الضرييب للمكلف، ومن مث ميقوم مفتش الضرائب        

متابعة خمتلف  و  هلا،  توصلال ت  ، وتبليغ املكلف مبختلف النتائج اليتلدفعتقدير الضرائب واجبة ا
 النقاط التالية:  يفصالحيات وواجبات مفتش الضرائب  إمجالاإلجراءات اليت تلي عملية التبليغ، وميكن 

يعد النظام الضرييب اجلزائري نظام تصرحيي، يقوم املكلف خالله بالتصريح عن مداخيله ومصاريفه من -1
ء نفسه، ويراقب املفتش هذه التصرحيات، ويطلب التوضيحات والتربيرات الالزمة كتابيا، وميكن له  تلقا

ليه خالل عملية الرقابة،  إذلك مع تبليغ املكلف مبا ت التوصل  األمرن يصحح التصرحيات إذا اقتضى أ
دم هبا كي ال يقع أي  يتق وكذا بإمكانه دعوة املكلف للحضور لإلدارة املعنية، والرد عن أي استفسارات 

طار التحقيق يف احملاسبة  يوما يف إ 40ا ) ظلم يف حقه، وذلك يف حدود املدة املسوح هبا قانوني أولبس 
 1يف اطار التحقيق املصوب( .  يوما   30والتحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية، و

ل املصرح هبا من جهة، والذمة  داخيالتأكد من االنسجام احلاصل بني املألعوان الرقابة اجلبائية حيق -2
املقر اجلبائي من جهة أخرى، وهذا حسب   أعضاءاحلالة املالية والعناصر املكونة لنمط معيشة  أو

 2الرسوم املماثلة.  من قانون الضرائب املباشرة و  98و 6املادتني 

صريح املتعلق الت أويف حال مل يقم املكلف بإيداع يف اآلجال احملددة التصريح اخلاص باملداخيل، -3
عرقلة متابعة  بقام  أوالتصريح اخلاص بالرسم على القيمة املضافة،  أوبالضريبة على أرباح الشركات 
 

  :اإللكرتوينبط ، حتميل النشرية على الرا2017املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العمومية واالتصال، إجراءات مراقبة الضريبة، نشرة -1
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_ar/CDI_controle_2017.pdf، 3ص  ،  19:15  ،09/2020/ 01االطالع:    تاريخ . 

 . 22-10، مرجع سابق، ص ص  2020والرسوم املماثلة    من قانون الضرائب املباشرة  98و  6املادتني  - 2

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_ar/CDI_controle_2017.pdf
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وفرض الضريبة   حتديد ملفتش الضرائبكانت حمل رفض، حيق   أو يقدم حماسبته  أوملعملية الرقابة، 
 1تلقائيا. 

  لتدخل  تلقائيا الضريبة أساس حتديد شمفتل ل جيوز والتربيرات  التوضيحات  تقدمي جلأ انقضاء بعد-4
  يبدأ  حيث الدفع، مستحقة الضريبة وتصبح ،األجل فيه ينتهي الذي لليوم املوايل اليوم يف التنفيذ حيز

ضرائب )رتبة مفتش( مبباشرة اإلجراءات املمنوحة له قانونا لتحصيل الضرائب والرسوم ال قابض
 املستحقة )حتصيل األموال العامة(.

لضرائب ق، يف حال أحس بظلم يف حقه، وعلى مفتش اينتائج التحق كلف االعرتاض علىملل  حيق-5
 ن ينظر يف االعرتاض.الذي أسس الضريبة أ

مناورة ينظمها هبدف   أوهترب  أويف حال ورود معلومات مؤكدة مبحاولة املكلف القيام بعملية غش -6
ا يسمح له باحلصول على الوثائق ، كم، حيق ملفتش الضرائب التدخل لوقفهاإعسارترتيب عملية 

احملاسبية واملالية واالجتماعية لألشخاص املعنيني يف الوقت املناسب، وذلك حىت بالنسبة للمرحلة اليت 
 2ال تنتهي فيها االلتزامات التصرحيية املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي. 

تلف اإلدارات واملؤسسات ن خمحيق ملفتش الضرائب طلب املعلومات اخلاص بعملية الرقابة م-7
احلكومية واخلاصة وغريها، وكذا تبادل املعلومات مع خمتلف املديريات الضريبية، وذلك للحفاظ على 

 حق اخلزينة. 

بقوة القانون   لصاحبها  ولختصفة إذن مما سبق ميكن القول أن مصطلح "مفتش الضرائب" يعترب 
الصفة مجيع رتب سلك مفتشي الضرائب،  ههذ تشملالضريبيني، و القيام بأعمال التفتيش والتحقيق 

 أن يكون احملقق أو املفتش مؤديا   للموظف، كما جيبالرتبة قد تتغري حبسب الوضعية اإلدارية ذلك أن 
لليمني القانونية أمام حمكمة مقر إقامته اإلدارية والذي يثبت على بطاقة االنتداب، اليت جيب أن يكون 

من قبل املديرية العاملة للضرائب تبني صفته، وجيب استظهارها عند سلم حامال هلا، هذه األخرية ت 
 مباشرة التحقيق مع املكلف.

 
 . 4، مرجع سابق. ص  2017املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العمومية واالتصال، إجراءات مراقبة الضريبة، نشرة  - 1
 . 3املرجع السابق، ص  - 2
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 المطلب الثاني: الشروط والصفات الواجب توافرها في مفتش الضرائب 
تتوفر فيها جمموعة من لقيام األجهزة املكلفة بالرقابة اجلبائية بواجباهتا على أكمل وجه، البد أن        

، حيث أن جناح األجهزة الرقابية يف أداء مهامها يعتمد بدرجة كبرية على مفتشني والصفات روط الش 
 اسبا  ألداء املهام املنوطة هبم. أكفاء متخصصني معدين إعدادا كافيا  من

 : الشروط الواجب توافرها في مفتش الضرائب األولالفرع 
ل جيد ال بد أن يكون قد أهنى  بشك على أداء وظيفته  حىت يكون مفتش الضرائب قادرا         

حيث  1التحصيل العلمي يف ختصصات متعلقة باحملاسبة أو االقتصاد أو العلوم اإلدارية أو القانونية، 
اشرتط املشرع من أجل التوظيف والرتقية يف سلك مفتشي الضرائب أن يكون املرتشح من بني احلائزين 

 2 على شهادة جامعية يف التخصصات اآلتية:
 تجارية؛ العلوم الاقتصادية، و وم ل عال .1

 دارية؛ اإلقانونية و العلوم ال .2

 مالية وحماسبة.  .3
وباإلضافة للمؤهل العلمي يلتزم املرتشحون الذين ت توظيفهم، مبتابعة تكوين حتضريي لشغل 
املنصب، حيث يستفيدون من دورات تكوين وحتسني مستوى وجتديد املعلومات واليت تضمنها اهليئة  

رتب يضم سلك مفتشي الضرائب مخس و  3ل حتسني مستمر ملؤهالهتم وكفاءاهتم، ن أجاملستخدمة م
 :ما يليسنتطرق هلا مع حتديد الشهادة الواجب توافرها لشغل كل رتبة، وذلك وفق 

مفتش الضرائب: يوظف عن طريق املسابقة على أساس االختبارات املرتشحون احلائزون على شهادة   -1
 السابقة؛التخصصات  أحدشهادة معادلة هلا يف  ة أوالدراسات اجلامعية التطبيقي

 على املرتشحون احلائزوناالختبار، مفتش رئيسي للضرائب: يوظف عن طريق املسابقة على أساس  -2

 ؛شهادة الليسانس أو شهادة معادلة هلا يف التخصصات السابقة، مع متابعة تكوين متخصص 

 
مذكرة ماجستري يف  ض على التحصيالت الضريبية يف دائرة ضريبة الدخل يف الضفة الغربية، فادي عبد احلميد أبو نعمة، مدى تأثري قرار مأمور التقدير يف مرحلة االعرتا-1

 .53ص  ،  2006، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني،  املنازعات الضريبية 
ألساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية،  املتضمن القانون ا 2010نوفمرب  26املؤرخ يف  299-10من املرسوم التنفيذي رقم 06املادة -2

 . 24مرجع سابق، ص  
 .26، املرجع السابق، ص  2010نوفمرب    26املؤرخ يف    299-10من املرسوم التنفيذي رقم    23املادة  -3
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احلائزون على  االختبار، املرتشحونس أسا مفتش مركزي للضرائب: يوظف عن طريق املسابقة على -3
 ؛شهادة الليسانس او شهادة معادلة هلا يف التخصصات السابقة، مع متابعة تكوين متخصص

املرتشحون احلائزون على االختبار، مفتش قسم للضرائب: يوظف عن طريق املسابقة على أساس  -4
 ؛متخصص تكوينمع  شهادة املاجستري أو شهادة معادلة هلا يف التخصصات السابقة،

سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه   7مفتش رئيس للضرائب: مفتشو األقسام للضرائب الذي يثبتون  -5
سنوات من اخلدمة   10على سبيل االختيار بعد التسجيل يف قائمة التأهيل مع إثبات  أو الصفة،

 1الفعلية هبذه الصفة.
 الضرائب وفق الصيغ التالية:  فتشيإمكانية الرتقية يف الرتبة لسلك م إىلوجتد اإلشارة 

سنوات   5امتحان مهين مع إثبات  يشرتط اجتياز علي أقل إىل منصب أجل الرتقية من منصب أمن  -
سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه   10ة التأهيل مع إثبات مخربة بصفة الرتبة األقل أو التسجيل يف قائ

 )ما يسمى بالرتقية االختيارية(؛  الصفة
 الرتقية  الرتقية بعد التعيني فله احلق يف  تؤهلهى شهادة املفتش عل  حصوليف حالة  -

 الفرع الثاني: الصفات الواجب توافرها في مفتش الضرائب 
الصفات الواجب توافرها يف مفتش الضرائب هي الصفات الذاتية أو الشخصية، وهي مرتبطة         

يف جزء كبري منها على األحكام الشخصية م قو ت حقيقمباشرة بالتكوين الذايت له، حيث أن عملية الت
املهنية،   تمد يف إصدارها على قدرة احملقق الشخصية والعلمية وخربتهللمفتش، وهذه األحكام تع

باإلضافة لربامج التكوين اليت خضع هلا والقيم األخالقية اليت يتمتع هبا، كما أن انعدام مثل هذه 
ألمهية هذا املوضوع   ، ونظرا  ها واحرتامها من قبل اجملتمعدافهواإلدارة أ حقيقالصفات يفقد عملية الت

 (GAAS)  ا  تناولته العديد من األحباث والدراسات، حيث أوصت جلنة معايري التدقيق املقبولة عموم

 مبجموعة من املعايري اليت قبلت قبوال عاما كي تكون أساسا  IFAC) حتاد الدويل للمحاسبيني )التابعة لإل
 املهين.املعايري العامة وتتعلق بقواعد السلوك  التدقيق، ومن بني هذه املعايري، عند يعتمد عليه

 
من القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة  املتض 2010نوفمرب  26املؤرخ يف  299-10من املرسوم التنفيذي رقم  34 إىل 27املواد من -1

 .27  ، 26باإلدارة اجلبائية، مرجع سابق، ص ص  
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 أول: التأهيل العلمي والعملي لمفتش الضرائب 
، حققنيجيب أن يتم التحقيق يف احملاسبة من قبل أشخاص لديهم التأهيل العلمي والعملي كم       

، السابقة(على شهادة علمية يف أحد التخصصات  ققاحملأن حيصل ) وأن يكون لديهم املعرفة العلمية
ويقتضي هذا املعيار بأن الشخص  1، هبذه الصفةواخلربة العملية، والكفاءة املهنية اليت تؤهلهم للعمل 

يف اجملاالت األخرى مثل اجملاالت املالية واألعمال، فإن ذلك ال ميكنه من القيام   وكفؤا   مهما كان مؤهال  
ل والتدريب يف حقل التدقيق، وأن هذا التدريب املهين يشمل التدريب املستمر يف تأهيبالتدقيق بدون ال

 2يتمكن من إصدار احلكم املوضوعي. لحقل االختصاص ألجل مواكبة التطور والتغيري وكيفية تطبيقها 

 ثانيا: استقاللية المفتش 
ويغطي   ية الستقاللاية خاص ،جيب أن تتوافر يف املفتش اجلبائي خالل كافة مراحل العمل       

يف الواقع واالستقالل يف الظاهر، فاالستقالل يف الواقع يقصد به  االستقالل ناحيتني هامتني االستقالل
استقاللية التفكري على أهنا "احلالة   (ISA 200)حيث يصف املعيار الدويل  ،للمفتش اجلانب الذهين

التأثريات اليت تضعف احلكم املهين، بشكل  من  الذهنية اليت تسمح بإبداء نتيجة ما دون اخلضوع ألي
 . 3"يتيح للفرد التصرف بنزاهة وممارسة املوضوعية واحلياد والتشكيك املهين

ويفهم من الوصف أعاله أنه على اإلدارة توفري كل الظروف للمفتشني للقيام مبهامهم، حبيث ال  
دارة اجلبائية يف وضع برنامج التدقيق  اإل يتعرضون لضغوط أو لرقابة الغري سواء سلطة داخلية أو من خارج

أو إجراءات الفحص أو إعداد التقرير النهائي لعملية التدقيق، أما االستقالل يف الظاهر، فيقصد به عدم 
وجود مصاحل مادية للمفتش يف املؤسسة قيد التدقيق كأن تكون ألحد أقاربه مصاحل فيها، ألن وجود  

، حيث  دقيقاملفتش خاصة عند إعداد التقرير النهائي لعملية التلية مثل هذه املصاحل يؤثر على استقال
 "املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية على أنه 03-06من األمر رقم  45نصت املادة 

مينع على كل موظف مهما كانت وضعيته يف السلم اإلداري أن ميتلك داخل الرتاب الوطين أو خارجه،  
 

 . 20قوت جاسم محادة، مرجع سابق، ص  -1
 . 31،  30ص ص ، 2006األردن،   عمان، ، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر،هاديالتميمي  -2
-  األهداف العامة للمراجع املستقل والقيام باملراجعة، طبقا  ملعايري املراجعة"   200املراجعة   معيار" 

-Norme ISA 200, (International Standard on Auditing), Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et 
réalisation d’un audit conforme aux Normes internationales d’audit. 

سبني القانونيني، اجلزء األول، عمان،  االحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وأخالقيات املهنة، ترمجة اجملمع العريب للمحا -3
 ، حتميل اإلصدار على الرابط 50، ص  2008األردن،

https://accdiscussion.com/attachment.php?attachmentid=1442&d=1407832878  14:37  ،2019/ 28/06:، ت االطالع بتاريخ . 

https://accdiscussion.com/attachment.php?attachmentid=1442&d=1407832878
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آخر بأي صفة من الصفات مصاحل من طبيعتها أن تؤثر على استقالليته أو   شخص مباشرة أو بواسطة
 1. "تشكل عائق للقيام مبهمته بصفة عادية يف مؤسسات ختضع لرقابة اإلدارة اليت ينتمي إليها

 ثالثا: بذل العناية المهنية الالزمة
واملسؤولية امللقاة على عاتقه،  به  تتطلب العناية املهنية من املفتش معرفة طبيعة العمل الذي يقوم       

فاملفتش مسؤول مهنيا عن أداء عمله والقيام بواجبه بكل جدية والتزام وميكن القول أن املفتش قد بذل  
 : يلي ة نوجزها كمادقيق عند قيامه بثالث خطوات رئيس العناية املهنية يف جمال الت

املهام املنوطة به، وأن ميتلك  يق وكذالتدقيف شؤون ا يفرتض أن يكون املفتش خمتصا   : الخطوة األولى .1
مهارات وخربة يف جماالت أخرى، باإلضافة إىل جماله األصلي، لذا وجب عليه أن يضع خمطط يكون  
كفؤ وفعال لعملية التدقيق، يضمن تأكيد معقول عن اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية، 

 2بعني االعتبار.  جههاباإلضافة إىل أخذ الظروف غري العادية اليت قد يوا

ن يعمل طبقا  للوائح واملعايري  أة سبهمة التدقيق يف احملاتنفيذ م لى املفتش عنجيب ع الخطوة الثانية: .2
من الصدق واملقدرة على تربير تصرفه وما وصل إليه  ن يتحلى مبستوى تصرف بوعي، وأوأن ي املهنية، 

 ال تعين بالضرورة عدم الوقوع يف اخلطأ.نية  إال أن بذل العناية امله من حقائق تربيرا  موضوعيا ، 

القدرة على استخدام أساليب التدقيق، خاصة اليت تعتمد على التكنولوجيا من   :الخطوة الثالثة .3
تقنيات حتليل البيانات وختزينها، وعدم إغفال املخاطر ذات األمهية اليت قد تؤثر على جمريات التدقيق 

لتعويض أي  الزمالء األكثر خربة خبربة ومهارة ة إىل االستعانة ضافوتثري شكوك وتؤثر على تقريره، باإل
والعمل مع املفتشني اآلخرين كفريق،  ،يف حالة مواجهة مشاكلو مهارته الشخصية أقصور يف خربته 

 3. وعلى املفتش السعي الدائم لتحسني معارفه ومهاراته وكفاءته عن طريق التكوين املهين املستمر

 
 . 06العمومية، مرجع سابق، صيتضمن القانون األساسي العام للوظيفة    2006يوليو  15مؤرخ يف    03-06من األمر رقم    45املادة  -1
، مدى التزام مفتشي الضرائب بقواعد سلوك وآداب ممارسة مهمة التدقيق اجلبائي دراسة حتليلية على مستوى مديريت الضرائب لواليت أمنيوهلي بوعالم، ذبيح حممد -2

وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس،   والتجارية كلية العلوم االقتصادية  ،1، العدد 19وعلوم التسيري، اجمللد والتجارية سطيف واملسيلة، جملة العلوم االقتصادية 
 . 145، ص  2019سطيف،

- حيث   املعتمدين القانونيني للمحاسبني األمريكي املعهد من قبل فقد حظيت باهتمام كبري  و اخلارجي،لية التدقيق سواء الداخلي ألالزمة لعمانظرا ألمهية العناية املهنية
، حيث  للتدقيق الداخلي  املهنية  الدولية للممارسة  املعايري ألمريكي من خالل معهد املدققني الداخليني اوباهتمام أيضا الل معايري التدقيق املقبولة عموما ،  تطرق هلا من خ

 العناية املهنية الالزمة. حتت عنوان    1220رقم    خاص هبا محل  خصص هلا معيار
 . 145، ص  مرجع سابق،  أمنيوهلي بوعالم، ذبيح حممد  -3



 الجبائية  لرقابةا  لباتطمت ..................................................................  الثالث  الفصل
 

- 138 - 

 :  ةلسريربعا: األمانة وا
ينبغي على املفتش أن حيافظ على السرية املهنية حىت يف البيئة االجتماعية، إذ مينع عليه إفشاء أو متكني 

إال إذا اقتضت املصلحة ذلك، الغري من االطالع على أية وثيقة أو خرب حيوزه، حبكم ممارسة وظيفته 
كما   1غ أو إفشاء أسرار مهنية، بالقر القانون عقوبات تأديبية وجنائية على كل عون يقوم باإلحيث أ

   2 .أوىل املشرع أمهية كبرية ملوضوع السرية املهنية 
بتحليل املعايري السابقة نالحظ أن هناك العديد من العوامل اليت هلا تأثري على رفع كفاءة التدقيق 

فة واخلربة ملعر اجلبائي، وتتعلق بشخصية املفتش، فالتأهيل العلمي والعملي ال يرتبط مبستوى معني من ا
فقط، بل البد من التدريب والتعلم املستمر، ألن هناك دائما طرق جديدة يستخدمها املكلف للتهرب 
أو الغش الضرييب اليت جيب اكتشافها، وأما املوضوعية فتمثل عنصرا فعاال بالنسبة لعملية التحقيق ومهمة  

دارة ضعيفة )ممثلة يف أعواهنا( الكفاءة  ت اإلبالنسبة لإلدارة اجلبائية واملفتش على حد سواء، فكلما كان
والنزاهة واالستقاللية واحلياد، كلما زاد معه تفشي ظاهرة الغش والتهرب، ألن املكلف يشعر بأنه ال  

على ورق، أما فيما خيص العناية   توجد عدالة يف فرض الضرائب، وبالتايل تصبح القوانني اجلبائية حربا  
 . هود املمكنة واملناسبة من بداية عملية التدقيق إىل غاية االنتهاء منه ل اجلاملهنية فعلى املفتش بذل ك

ويف األخري نشري إىل أنه على اإلدارة اجلبائية احلرص على أن أعواهنا حيرتمون املعايري اليت ت التطرق         
اجتماعية أو   ة أوقق، أو اخلارجية نتيجة تعرضه لضغوطات اقتصاديواء الشخصية املتعلقة بذات احملهلا س

سياسية، وملا ال استحداث هيئة مركزية تكون من صالحياهتا مراقبة االختالالت الشخصية واخلارجية،  
اجلبائية تابعني إلدارهتم املباشرة كلما كان هناك تقصري يف  رقابةفلقد أثبت الواقع أنه كلما كان أعوان ال

 على)مركزي( كلما قل أو انعدم هذا التقصري.وى أأداء مهامهم، وكلما كانوا تابعني يف إدارهتم ملست
 المهنية في اكتساب المعرفة المطلب الثالث: دور التعليم والممارسة

ن يكون هناك تكامل  أن البحث عن كفاءة يف األداء املهين ملفتش الضرائب يتطلب أميكن القول        
هناك تنسيق بني كل من القائمني  ونيكن أاألكادميي، وجيب  والتعليم بني كل من مهنة مفتش الضرائب
 

املتضمن قانون العقوبات،    1966يونيو    8املؤرخ يف    156-66رقم    األمر يعدل ويتمم   2015ديسمرب    30مؤرخ يف   19-15من االمر رقم   302و  301املادتني  -1
 . 112، ص  2015ديسمرب    30، املؤرخة يف  71ج ر ج ج د ش، العدد  

 . ملوضوع السرية املهنية   ائيةاجلب  اإلجراءات  قانون  من  69  إىل  65  من  املواد  صصت خت -2
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على اإلدارة اجلبائية والتعليم األكادميي حىت يستطيع كل منهما تقدمي املهمة املطلوبة منه بشكل  
مفتشي الضرائب للدورات التكوينية من  إخضاعجانب ذلك جيب على اإلدارة اجلبائية  إىلمناسب، 

 مستواهم. جل الرفع من قدراهتم وضمان حتسنيأ
 أعوان مؤهلين إعداداألول: مسؤولية ع فر ال

أعوان مؤهلني باملهارات املهنية واألخالقية املطلوبة تقع على  إعدادمما ال شك فيه أن مسؤولية         
 . اإلدارة اجلبائيةعليمية، و والت األكادمييةعاتق عدد من اجلهات، ومن أبرز هذه اجلهات املؤسسات 

 تعليمية وال  األكاديميةأول: دور المؤسسات 
أعوان مؤهلني باملهارات العلمية  إعدادتعد مؤسسات التعليم يف مقدمة اجلهات املسؤولة عن        

والعملية اليت متكنهم من مزاولة املهنة، وذلك من خالل وضعها وتبنيها ومواكبتها ألساليب التعليم املبنية  
ب املتعلم القدرات واملهارات املهنية  كتسااملهين، أي تلك اليت تركز على ا  اإلعدادعلى الكفاءة يف 

من هذه املؤسسات االنتقال من األسلوب  األمروتنمي لديه التفكري التحليلي واالبتكاري، كما يتطلب 
ن املهارات اليت يتم تطويرها خالل املراحل أأسلوب نقل املهارات، مبعىن  إىلالتقليدي يف التعليم 

ولألسف الحظنا من  1التوظيف،  مرحلة إىلسبها عند انتقاله مكت التعليمية املختلفة، ميكن أن تفيد
  2. ن هناك فجوة كبرية بني اجلانب األكادميي واملمارسة املهنيةأالدراسة امليدانية خالل 

 ثانيا: دور اإلدارة الجبائية 
اخلدمة،  م يفالذين ه أووتكوين موظفيها سواء اجلدد  إعداديف  مهما   تلعب اإلدارة اجلبائية دورا         

خاصة يف ظل ازدياد وتعقد املهام امللقاة على عاتقها نتيجة تطور االقتصاد الوطين وتغري التشريعات 
والقوانني اجلبائية معها، وإزاء هذه احلالة وبغية تنفيذ سياسة التكوين وحتسني املستوى، بطريقة منتظمة  

املدرسة   إنشاءف اإلدارة اجلبائية، ت موظ ومتواصلة تسمح بتلبية االحتياجات امللحة لتطوير مهارات 
حيث   1994،3أكتوبر  25املؤرخ يف  339-94الوطنية للضرائب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

 
هنة احملاسبة يف رفع كفاءة احملاسبني لرتشيد القرارات االستثمارية، جملة اإلدارة واالقتصاد،  ، عماد عبد الستار املشكور، مدى مسامهة مقومات مابر حسني جاملنصوري -1

 . 54ص  ،  2010، جامعة كربالء، العراق،3، العدد  1اجمللد  
 . 155ص    مرجع سابق،،  أمنيوهلي بوعالم، ذبيح حممد  -2
  نوفمرب  6بتاريخ  الصادرة ،42للضرائب، ج ر ج ج د ش، العدد املدرسة الوطنية  شاءإناملتضمن  ،1994 أكتوبر25املؤرخ يف  339-49املرسوم التنفيذي رقم -3

1994 . 

https://iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%22
https://iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%22
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تعمل املدرسة على نقل املعلومات واملعارف للموظفني حبيث جتعلهم يف وضعية جيدة للقيام بكل كفاءة 
 غرض  ـائية، ولــسن لإلدارة اجلبـر احلـ، وهذا لغرض السيتقبليةس ـملا أو الية ـاحل أوا،  ـبوظائفهم اليت سيشغلوهن

 الوصول واالستجابة الحتياجاهتا. 
باإلضافة للمدرسة الوطنية للضرائب ت استحداث مديريات فرعية للتكوين على املستويات 

تواصل،  واملاجلهوية )املديريات اجلهوية للضرائب(، وتتشكل من مكتبني مها: مكتب التكوين األساسي 
  1ائم البيداغوجية، ويعمالن على:عومكتب الد

 املستخدمني مستوى وحتسني املعارف وجتديد للتكوين السنوات  واملتعدد السنوي املخططإعداد  -
 ؛ الدوري  وتقييمها تنفيذها  ضمان وكذا اإلقليمي الختصاصها  التابعني

 .اإلقليمي ها الختصاصوالئية التابعة ت الخمتلف امتحانات ومسابقات املديريا تنسيق ومتابعة تنظيم -
 (إجرائيةالفرع الثاني: مراحل اكتساب المعرفة )معرفة صريحة/معرفة 

اجلبائية معرفة ومهارة، حيث   الرقابةإن التفاعل بني التعليم واملمارسة يؤديان إىل إكساب أعوان        
رحية، وأن التدريب يؤدي إىل  الص أن التعليم يؤدى للمعرفة 2( John Andersonيرى جون أندرسون )

 ل الذي مير بثالثة مراحل متتالية. املعرفة اإلجرائية، وأن اكتساب املهارة يتم من خالل التفاع
 اإلدراك  ةأول: مرحل

املعرفة الصرحية، حيث مير الفرد خبربات معينة تغري من سلوكه، وتتمثل  يتم يف هذه املرحلة اكتساب        
سواء يف إطار منهج دراسي، أو من خالل موقف حيايت أضاف للشخص ما جيعله  مية،يف العملية التعلي

املهام وبتكرار املمارسة يتدرب عقله عليها ذهنيا   إجنازيعدل من سلوكه، ويستخدم الفرد هذه املعرفة يف 
كافية غري  ويكتسب خربات جديدة يتم إضافتها لقاعدة معرفته الصرحية، واملعرفة املكتسبة يف هذه املرحلة 

 3ليصبح الفرد خبريا متميز األداء.
 

-دراهتم وضمان حتسني  حيث يشرتط القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني ألسالك اإلدارة اجلبائية على املوظفني اتباع دورات تكوينية من اجل الرفع من ق
 والرتقية. مستواهم لتمكينهم من التوظيف  

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-:  اإللكــــــــــــــرتوينعلــــــــــــــى الــــــــــــــرابط    ر موقــــــــــــــع املديريــــــــــــــة العامــــــــــــــة للضــــــــــــــرائب،للتوســــــــــــــع انظــــــــــــــ -1
06-36-09-28-05-2014-exterieurs/239-49/services-21-14-24-03-smartslider3/2014،  ــاريخ    ت ــــ ــالع بتــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ االطــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23/09/2020  ،23:43. 

2-Anderson, John, Skill Acquisition: Compilation of Weak-Method Problem Solutions, Psychological 
Review, v94 ,n2 ,Apr 1987,p192-210 . 

، كلية التجارة، قسم احملاسبة  مذكرة ماجستري عبد الغين سيد حممود، دراسة حتليلية للعوامل املؤثرة يف كفاءة أداء احملاسب الضرييب يف مجهورية مصر العربية،  هدى-3
 .  20، ص  2006واملراجعة، جامعة اإلسكندرية، مصر،  

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/239-2014-05-28-09-36-06،%20تم
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/239-2014-05-28-09-36-06،%20تم
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 الترابط  ةثانيا: مرحل
يتم يف هذه املرحلة اكتشاف األخطاء تدرجييا من خالل الفهم األساسي للمهمة ويتم التخلص        

من هذه األخطاء من خالل املمارسة، أي أن هذه املرحلة تتعلق بالقواعد الشرطية اليت حتكم أداء املهام،  
املهمة املوكلة للممارس  إجنازباالعتماد على مدخل التجربة واخلطأ يف  كون األداء مقيدا  ا يوبدوهن

)املعرفة اإلجرائية(، ويتم اكتساب هذا النوع من املعرفة من خالل اخلربات املباشرة الناجتة عن  الضرييب
 1عكسية.  غذيةالتدريب واملمارسة العملية للمهام الضريبية، وما ينشأ عن هذه املهمة من ت

كما تظهر خالل هذه املرحلة ظاهرة تصنيف املعرفة، واليت تقدم إجراءات حلل املشاكل اخلاصة  
باجملاالت اجلديدة، وهنا يتم احلصول على املعرفة اإلجرائية ويبدأ ظهور املهارة اليت يتم تطويرها خالل 

 : ة تتمثل يفنف املعرفة إىل ثالثة أصناف رئيس املرحلة الثالثة، وتص
وهي اليت يكتسبها اإلنسان عن طريق احلواس اخلمسة اجملردة كاللمس واالستماع  :المعرفة الحسية-أ

لكن رغم الدور األساسي الذي تلعبه احلواس يف العملية املعرفية، إال أن هذه املعرفة   واملشاهدة املباشرة، 
 2. األشياء وادراكها  كنه  تظل قاصرة حتتاج اىل مرحلة الحقة خيوضها العقل يف سبيل الوصول إىل

وهذا النوع من املعرفة يتطلب النضج الفكري، والتعمق يف دراسة   المعرفة التأملية )الفلسفية(:-ب
الظواهر املوجودة، حيث أن مستوى حتليل األحداث واملسائل املدروسة يوجب اإلملام بقوانني وقواعد 

العادة ال حيصل املدقق على أدلة يف  علمية الستنباط احلقائق عن طريق البحث والتمحيص، ولكن
ولكنه يقدم الرباهني عن طريق استعمال املنطق والتحليل، ويثبت أن   3قاطعة وملموسة تثبت حججه،

 النتائج اليت توصل إليها تعرب عن احلقيقة واملعرفة الصحيحة للقضية أو املسألة. 

ب حبث قائمة على العلم يهدف  ساليوهي معرفة تقوم على اتباع منهج مضبوط وأ :المعرفة العلمية-ت
من خالهلا الباحث للوصول إىل احلقيقة من خالل استناده إىل جمموعة قواعد عامة ومنظمة، ينطلق من 
خالهلا من املالحظة والتجريب والفرضيات وصوال للنتائج مستعمال يف هذا أدوات البحث العلمي من 

 
 .20، ص  سابق رجع  م  حممود،  سيد  الغين  عبد  هدى-1
مد ملني  لية نزع القداسة من املعرفة من منظور عبد الوهاب املسريي، أطروحة دكتوراه يف النقد املعاصر وقضاياه، كلية اآلداب واللغات، جامعة حم قارة صباح، إشكا-2

 .39، ص  2018/2019، اجلزائر،  2سطيف  -دباغني
 .10، ص  2017ر أجمد للنشر والتوزيع، عمان، االردن،  رافده احلريري وآخرون، اساسيات ومهارات البحث الرتبوي االجرائي، الطبعة االوىل، دا -3
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ليه فاملنهج العلمي ال ينفصل عن املعرفة العلمية، فهو ، وعاالستبانة، املقابلة، املالحظة، القياس، العينة
 1تقنيتها وعمادها.

: تصبح يف هذه املرحلة إجراءات حل املشاكل أقوى ويتم تطويرها، مما يؤدى إىل  ثالثا: مرحلة التلقائية
ت يف راءامزيد من السرعة والدقة لتلك اإلجراءات، ويتم صقل املعرفة اإلجرائية باكتساب املزيد من اإلج

على استخدام املعرفة اإلجرائية بكفاءة وفعالية أفضل،  مفتش الضرائب قادرا  جمال معني، حىت يصبح 
 2وعندئذ يطلق عليه لفظ خبري.

 المطلب الرابع: العوامل المؤثرة في سلوك مفتش الضرائب 

 رقابة ل يف أعوان التمثإن جناح عملية التدقيق اجلبائي تعتمد بدرجة كبرية على العنصر البشري، وامل      
بالتأكد من صحة تصرحيات املكلف ومصداقيتها ومدى مطابقتها للواقع،  املفتشاجلبائية، حيث يقوم 

باإلضافة إلعداد تقرير التحقيق اجلبائي الذي يعكس من خالله اجلهد الذي بذله واألساس الذي استند  
رض لعوامل يها بكل نزاهة وموضوعية دون أن يتعل إلإليه، وبالطريقة اليت متكنه من تربير النتيجة اليت توص

 من شأهنا أن ختل بذلك. 

 الفرع األول: عدم الثقة
تسعى اإلدارة اجلبائية لتحسني عالقتها باملكلف، حيث تعد احلرية اليت مينحها املشرع للمكلف        

 لف، إال أن هذه الثقة املكللتصريح مبداخيله، من بني هذه اآلليات، وهذا ما يكرس مبدأ ثقة املشرع يف 
 ليست مطلقة، حيث منح املشرع باملقابل اإلدارة اجلبائية احلق يف الرقابة.  

على الرغم من القاعدة السابقة اليت تنادي هبا اإلدارة اجلبائية، واليت تعترب املكلف حسن النية  
والدفاتر واحلسابات املقدمة ات اجلبائية ينظرون إىل التصرحيرقابة عند التصريح مبداخيله، إال أن أعوان ال

من طرف املكلف على أهنا غري صحيحة، وأن املكلف يعمل دائما على إخفاء دخله احلقيقي، أو 
 الرقابة إخفاء بعض مصادر دخله، وبالتايل التأثري على الوعاء الضرييب، وهذا ما يؤثر على سلوك أعوان 

 منازعات.و  إعادة تقدير للضريبة ك منر عن ذلاجلبائية عند إجراء عملية التحقيق وما ينج

 
 . 66،  65، ص ص  2009، املنهج العلمي وتطبيقاته يف العلوم االجتماعية، الطبعة األوىل، دار الشروق، عمان، األردن،  إبراهيمابراش  -1
 .20هدى عبد الغين سيد حممود، مرجع سابق، ص  -2
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، سيحفز املكلف  أعوان الرقابة اجلبائيةوعلى العكس من ذلك إن تدعيم الثقة وإرسائها لدى 
وهذا ما يعرب عنها بعنصر  1من خالهلا عن حقيقة أعماله،  ليبادر بتقدمي تصرحيات وحماسبة صادقة، معربا  

عنصر مهم وفعال، وأن وجود مثل هذا العنصر يؤدي إىل وهو الثقة املتبادلة بني طريف العالقة الضريبية، 
حتسن العالقة بينهما وتصبح عالقة ترتكز أصوهلا على العالنية والشفافية واإلفصاح، وهذا بدوره يؤدي  

 2إىل زيادة املبالغ الضريبية احملصلة، ويقوض مقومات عدم الثقة، ويدعم مقومات جناح النظام الضرييب.
 ر الجهات الرقابيةتأثي  :الفرع الثاني

تقوم اإلدارة اجلبائية بصفة دورية بعملية تفتيش على مستوى مديرياهتا، هتدف من خالهلا لتوجيه          
اجلبائية الذي   رقابة أعواهنا باملقام األول والرقابة عليهم ثانيا، خاصة يف ظل املناخ الذي يعمل فيه أعوان ال

اليت يتعرضون هلا، ألن أي خطأ يرتكبونه جيرهم للمساءلة من سية يتسم بكثرة اإلغراءات والضغوط النف
 اجلهات الرقابية، وتساهم عملية التفتيش على مستوى األعوان يف:

باملسؤولية، وذلك لزيادة شعورهم بالعدالة وبأن مجيع جهودهم املبذولة   جعل األعوان أكثر شعورا   .1
 تؤخذ باحلسبان من قبل اإلدارة؛

 جتهاد وإخالص، لريتقب حصوله على احرتام وتقدير رؤسائه معنويا وماديا؛ ل بادفع األعوان للعم .2

حتسني أداء األعوان وتطويره، فهو يساعد املسؤولني على اكتشاف جوانب الضعف والقصور يف   .3
كفاءة األعوان والعمل على تقويتها، إىل جانب حتديد نوع التوجه الالزم لدفع سلوك األعوان وسد  

 3ءهتم.كفا  جوانب النقص يف

كثرة عمليات التفتيش، حيث تربكه وحتد من إنتاجيته،    احملققومن السلبيات اليت تؤثر على سلوك        
 احملقق حيث يعمل وهو إما خائف أو مرتدد، خائف من اخلطأ والوقوع يف املسؤولية، خاصة وأن تعامل 

 حبسن خطأ سواءعه إذا ارتكب ضيا ا للمساءلة عنيكون حمله املال العام، األمر الذي يكون فيه معرض
 1لتحقيق وما ينجر عنها من عقوبات.نية، مما يعرضه لإلحالة على ا بسوءنية أو 

 
 .37  ، ص2001جامعة عني مشس، مصر،    ، كلية التجارة،يف احملاسبة  السلوكية على قياس الدخل اخلاضع للضريبة، مذكرة ماجستري نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، تأثري العوامل  -1
ت العليا، جامعة  ، كلية الدراسايف املنازعات الضريبية  حسام فايز امحد عبد الغفور، العالقة بني املكلف واإلدارة الضريبية وأثرها على التحصيل واجلباية، مذكر ماجستري -2

 .85، ص  2008النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني،  
 .137، ص  2004صاحل حممد فاحل، إدارة املوارد البشرية، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -3
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وللتقليل من هذه الضغوطات اليت يتعرض هلا األعوان يف هذه احلالة وجب على اإلدارة اختيار        
يعمل على زيادة إنتاجية  ذلك رؤساء جيدين لتأطري األعوان قبل وخالل وبعد عملية التحقيق، ألن 

للراحة النفسية اليت جيدها داخله، مما يساعده على استثمار قدرته اإلبداعية واالبتكارية يف   احملقق، نظرا  
 2إعداد تقرير التحقيق، وزيادة اهتمامه باالطالع، ومقابلة احلجة باحلجة مع العاملني معه.

 الفرع الثالث: الحوافز ومعدلت األداء
حنو أداء  رقابة اجلبائية ل احلوافز جمموعة السياسات والوسائل اليت تصمم الستمالة أعوان المتث        

الوظيفة املوكلة إليهم بالشكل الذي ينسجم مع حتقيق أهداف اإلدارة، ما دامت تؤدي بالنهاية إىل  
 3حتقيق أهدافهم الشخصية وإشباع حاجاهتم إىل املستوى املرغوب.

حفيز املطبق باملديرية العامة للضرائب، كغريها من املؤسسات واملديريات التابع  الت وخيضع نظام       
املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،   03-06العمومية، لألمر رقم  ةموظفيها للوظيف

  إضافة إىل املراسيم اليت صدرت بعده وخاصة تلك اليت تعىن بإعادة هيكلة األجور وكذا القوانني 
ساسية اخلاصة، حيث خيضع كل موظف أثناء مساره املهين، للتقييم املستمر والدوري هبدف تقدير  األ

مؤهالته املهنية وفقا ملناهج مالئمة، ويهدف تقييم املوظف إما للرتقية يف الدرجات أو الرتبة، وإما ملنح  
 . 4كافآت.واملامتيازات مرتبطة باملردودية وحتسني األداء، أو منح األومسة التشريفية 

اجلبائية،   لرقابةمن األمهية لدى أعوان ا كبريا    أن احلوافز واملكافآت متثل جانبا   ثناناال خيتلف        
وتأثرهم هبا سوف يؤثر على أدائهم، حيث أن احلوافز اإلجيابية خاصة املادية منها تساهم بقدر كبري يف  

تساهم بشكل مؤثر  ديهم، واليت بتوافرها لديهم ية لخلق حالة الرضا لدى األعوان، وزيادة الروح املعنو 
 5يف الطريقة اليت يؤدي هبا احملقق املعدالت املطلوبة منه.  مؤثرا   إنتاجيتهم، وتعد عامال  على 

 
 .39نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، مرجع سابق، ص  -1
ات االبتكارية للمرؤوسني باإلدارة الضريبية، املؤمتر الضرييب اخلامس للجمعية املصرية للمالية العامة والضرائب، مصر،  ، أثر سلوكيات القادة على القدر مصطفى شاهني -2

 .8،  7، ص ص  1999
، كلية الدراسات العليا،  بية برنامج املنازعات الضري ، مدى كفاءة ومالئمة املوارد البشرية لدى دائرة ضريبة الدخل يف فلسطني، مذكرة ماجستري عالء واصف إبراهيم قزع -3

 .57، ص  2013جامعة النجاح، نابلس، فلسطني،
 .10يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، مرجع سابق، ص    2006يوليو15مؤرخ يف    03-06من األمر رقم    98و  97املادة  -4
 .42نبيل عبد الرؤوف إبراهيم، مرجع سابق، ص  -5
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اجلبائية   مؤثرا  على سلوك أعوان الرقابة  عنصرا   وعليه ميكن القول أن احلوافز ومعدالت األداء متثل      
قيق، حيث أن وجود سياسة واضحة للرتقية يف الدرجات أو الرتبة، أو عند  دالت عمالخاصة أثناء مزاولة أ

منح امتيازات مرتبطة باملردودية وحتسني األداء، أو عند منح األومسة التشريفية واملكافآت، واليت تتناسب  
ة  نوعيمع طبيعة عمل األعوان واألنشطة اليت يقومون هبا، وتتناسب كذلك مع الوقت واجلهد وحجم و 

امللفات، وتتناسب مع أداء األعوان على أساس الكيف وليس الكم ومبوضوعية، كلها عوامل من شأهنا  
 تنمي لديهم الشعور بالرضا الوظيفي.، و وحتسن من أدائهم معنويات األعوان أن ترفع من

 الفرع الرابع: التكوين 
بتزويده باملعلومات واملعارف   بشرييعرف التكوين على أنه عملية هادفة تسعى لتطوير املورد ال      

 الالزمة وتنمية قدراته ومهاراته وتدريب سلوكيات التعامل مع املكلفني والرؤساء لديه، والعمل على تعديل 
 اجتاهاته وقناعته وذلك من أجل رفع مستوى كفاءته وحتسني أدائه وزيادة إنتاجيته وحتقيق أهدافه اخلاصة 

 1ودة والسرعة واالقتصاد.اجل والوظيفية بأقصى قدر ممكن من 

ويعترب التكوين خطوة مهمة تأيت بعد انتقاء املوظفني وتعيينهم، وهي خطوة مهمة ال تقل أمهية        
عن معايري انتقاء األعوان، وتأيت هذه اخلطوة لتنمية قدرات أعوان اإلدارة اجلبائية العلمية والعملية  

جراءات والوسائل احلديثة املتبعة يف التحقيق وأهم ما ت  واإلواطالعهم على اجلديد فيما خيص القوانني 
التوصل إليه من طرق الغش والتهرب وكيفية اكتشافها ومعاجلة تبعاهتا، باإلضافة الحرتام أخالقيات املهنة  

 خاصة السلوكية منها خالل التعامل مع املكلفني أو زمالئهم باملهنة ورؤسائهم. 
اجلبائية، تعد من الوظائف احلساسة، لذا جيب أن تتوافر فيهم  ابةلرقاإن طبيعة وظيفة أعوان       

جوانب شخصية باإلضافة للمؤهالت العلمية والعملية، اليت تؤهلهم للقيام مبهامهم، خاصة عند التعامل 
مع املكلفني، حيث أن تدريب األعوان على الربامج السلوكية جتعلهم قادرين على التعامل مع املكلفني،  

 مهارات تساعدهم يف التواصل معهم، مما ينعكس على املكلف وحيد من فجوة اخلالف ويقللبهم وتكس 
 من املنازعات بينه وبني اإلدارة، وهذا ما يساهم يف الرفع من احلصيلة اجلبائية. 

 
 

 . 13، ص1999صية لتصبح مدربا ناجحا وخطيبا مؤثرا ومتكلما بارعا، الطبعة األوىل، دار ابن حزم، بريوت، لبنان،  طريقة وو   555احلمادي على،  -1
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 المتطلبات الوظيفية : الثانيالمبحث 
ختصة لغايات توضيح األدوار  ة املمتثل الوظيفة جمموعة املهام والواجبات اليت حتددها السلط       

ذلك  ،ويعترب اإلملام مبتطلبات الوظيفة من األسباب الرئيسة لألداء اجليد 1اخلاصة اليت تتضمنها الوظيفة،
وعلى مستوى اإلدارة اجلبائية   2ألن إحاطة املوظف بكل ثنايا وخلفيات عمله يساهم يف حتسن أدائه، 

جمموعة املهام والواجبات اليت تتطلبها هذه األخرية واليت  ق يفملهمة التحقيمتثل املتطلبات الوظيفية 
 .حتددها السلطة الضريبية

 المهنة عند أداء المهام  وأخالقيات: احترام قواعد األولالمطلب 
املهنة جمموع املبادئ والقواعد اليت متثل القيم األخالقية، وتكون مبثابة   وأخالقيات متثل قواعد        

اجلبائية التحلي هبا عند ممارسة مهامهم، وعند   رقابةوك املهين اليت يتعني على أعوان الللسل مقاييس مثالية 
وينتج عن احرتام هذه املبادئ  3تعاملهم مع زمالء املهنة ورؤسائهم واملكلفني واملواطنني على العموم،

ن لإلدارة اجلبائية، ويف اطنو إحداث تغريات إجيابية يف الكيفية اليت ينظر هبا املو  األعوانوالقواعد من قبل 
                     .نفس الوقت حتسني العالقة بني اإلدارة ومستعمليها

 المهنة ومصدرها أخالقياتالفرع األول: مفهوم 
رائب، يف حني أن  املاضي كان تركيز اإلدارة اجلبائية ينحصر يف حتصيل أكرب قدر من الض يف       

باملوازاة مع االهتمام باملسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة  صيل جتاه احلديث يركز على التحاال
 . ممثلة يف أعواهنا  اإلدارةواحلوكمة، باعتبار أهنا حتمل يف طياهتا البعد األخالقي للمهام اليت تقوم هبا 

 أول: مفهوم أخالقيات المهنة
والضوابط اليت تتشكل من اعد جمموعة األسس والقو "ميكن تعريف أخالقيات املهنة على أهنا:       

من املعايري، حتكم منهج تفكري وتصرف وسلوك األفراد يف املنظمة  مرجعيا   مصادر حمددة، وتصبح إطارا  
للتمييز بني ما هو مقبول وغري مقبول، وما هو صحيح وغري صحيح، وما هو مشروع وما هو غري  

 
اهليئة  االحتادية، الطبعة األوىل، اهليئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية، الدليل االسرتشادي إلعداد ومراجعة األوصاف الوظيفية وتقييم وأداء الوظائف يف احلكومة -1

 . 10، ص  2019االحتادية للموارد البشرية احلكومية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة،  
 . 57، ص  2019عدان نبيلة، ضغوط العمل واألداء الوظيفي، الطبعة األوىل، مركز الكتاب األكادميي، عمان، األردن،  -2
،  يف احملاسبة  مذكرة ماجستري التدقيق وأثرها على جودة عملية التدقيق يف الشركات الصناعية الكويتية، ، قواعد سلوك وآداب مهنة  د سلطان عريج لعبد الرمحن خم  ملطرييا -3

 . 9، ص  2012، عمان، األردن،  األوسط ، جامعة الشرق  األعمالكلية  
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من وجهة   وقيميا   املؤسسي املنضبط أخالقيا  دي و مشروع، مبا يرتتب عليه السلوك الوظيفي واإلداري والقيا
 1نظر اإلدارة واجملتمع". 

" جمموعة من األخالقيات على أهنا:  بو زيد وعطية عبد احلي مرعيأكمال خليفة ويعرف  
ة هي: القيام باألعمال اهلادفة، وعدم إحلاق الضرر باآلخرين، وعدم بادئ تدور حول أربعة حماور رئيس امل

مالت، وعدم التحيز يف القيام بأية ممارسات لصاحل طرف دون آخر، فإذا متيز أي  تعا اخلداع يف أية
 2نشاط يف اجملتمع هبذه اخلصائص ميكن يف هذه احلالة احلكم بأخالقيات هذا النشاط".

االلتزامات األخالقية بأهنا:   (AICPA)كما عرف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني
  تعرب عن املسؤولية اليت تشكل إطارا   عد والتغيريات واألحكام اليت متثل نصوصا  لقوا"جمموعة من املبادئ وا

للقواعد اليت حتكم السلوك بشكل دقيق وحمدد للمسؤوليات املذكورة ضمن املبادئ والقواعد   عاما  
والتفسريات واليت تعد توجيهات حول نطاق تطبيق القواعد من دون أن حتد منها كذلك تلخص 

 3سريات واألوضاع واحلاالت احلقيقية". التفتطبيقات 
املنظمة الدولية لألجهزة العليا  أما فيما خيص ربط مصطلح األخالقيات مع التدقيق، فقد عرفت 

أخالقيات مهنة التدقيق بأهنا: "بيان شامل للقيم واملبادئ  (INTOSAI)للرقابة املالية العامة واحملاسبة
قوم به املدقق، حيث أن استقاللية تدقيق القطاع العام وسلطته ذي ياليت ينبغي أن توجه العمل اليومي ال

عاتق املوظفني الذين يشغلهم أو يستخدمهم إلجناز  علىومسؤوليته تضع متطلبات أخالقية جسيمة 
العمل الرقايب، ويتعني أن تأخذ أخالقيات مهنة مدقق القطاع العام يف االعتبار املتطلبات األخالقية  

 4. مبا يف ذلك التزامهم إزاء واجباهتم املهنية" ،عامة ومتطلبات املدققني خاصةيني للموظفني املدن
متثل خطوطا توجيهية حتكم تصرفات وسلوكيات أعوان ومما سبق يتضح أن أخالقيات املهنة 

 زمالئهمتعاملهم مع   عند ،اجلبائية خالل أداء مهامهم، حبيث توضح السلوك الصحيح واخلاطئ لرقابةا
 مع اإلدارة اجلبائية من مكلفني أو مواطنني.خر يتعامل آشخص  يأو  رؤسائهم و 

 
 .111، ص  2010ع، مصر،  وقيم العمل يف املنظمات املعاصرة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزي  أخالقياتمصطفى حممود أبو بكر،  -1
 . 74ص  ،  2004كمال خليفة ابو زيد، عطية عبد احلي مرعي، مبادئ احملاسبة اإلدارية احلديثة، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر،  -2
 . 14، ص  2002ونيني الفلسطينية،  املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني، دليل احملاسبني املهنيني، القواعد األخالقية، ترمجة مجعية مدققي احلسابات القان-3
  اجمللد دراسة آلراء جمموعة من احملاسبني يف مدينة املوصل، جملة تنمية الرافدين، -مهنة احملاسبة يف العراق أخالقياتارديين طه امحد حسني، التحديات اليت تواجه تطبيق -4

 . 158 157ص  ، ص  2007كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، العراق،  ،85  العدد  ،29
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 المهنة أخالقياتثانيا: مصدر 
املهنة بشكل عام من ثالثة مصادر رئيسة، تعترب األساس الذي تنطلق منه  أخالقيات تستمد        

ورؤسائهم، وبني   ملنيأخالقيات كل املهن، وهي اليت حتدد طبيعة العالقة بني العاملني وزمالئهم وبني العا
 العاملني ورؤسائهم واجملتمع بصفة عامة، وتتمثل هذه املصادر يف:

، وإمنا متثل  جديدا   : إن القيم األخالقية وقواعد السلوك وآداب املهنة ليست ابتكارا  المصدر الديني-1
ن احلق، كتماقيما إسالمية أصيلة مصدرها القرآن والسنة النبوية، حيث جاءت مبادئ االستقامة وعدم  

والصدق واألمانة، واجتناب شهادة الزور والوفاء بااللتزامات والعقود وطاعة أويل األمر والرتفع عما خيل 
كما متثل القيم األخالقية العادات والتقاليد اإلسالمية اليت ينشأ  1بالشرف واألمانة والتشاور يف األمر،
 2عاداهتم وتقاليدهم اليت يتوارثوهنا جيال بعد جيل، ني و املسلم أعرافعليها املسلم، واليت متثل الصاحل من 

وبالتايل تتكون لدى الفرد أو املهين عقيدة حتدد سلوكه سواء يف موقعه التنظيمي اإلداري أو االجتماعي 
ترتكز على خلق الرقابة الذاتية لديه، الرتباطه باخلالق وليس باملخلوق، فبإمكانه التهرب من الرقابة 

 3تماعية أو القانونية، لكنه ال يستطيع التهرب من رقابة اهلل سبحانه وتعاىل. االج السياسية أو 
مهما لألخالق املهنية، فاإلنسان   : متثل العمليات الرتبوية واالجتماعية مصدرا  المصدر الجتماعي-2

واملدرسة(،   األسرةها )ابن بيئته، وهو يتأثر بالبيئة اليت يعيش فيها )اجملتمع(، والرتبية والتنشئة اليت ينشأ علي
فاألسرة تعترب اللبنة األوىل واألساسية يف تكوين امليول واالجتاهات اإلجيابية اليت متيز سلوك الفرد وأدائه 
داخل اجملتمع أو مكان العمل، وذلك عن طريق التنشئة السليمة واحلسنة، كما تلعب اهليئات التعليمية  

تعليم الناشئة مبادئ العلوم وترسيخ القيم األخالقية وتنشئتهم  ية و مهما يف ترب والتكوينية هي األخرى دورا  
التنشئة السليمة اليت ختلق منهم مواطنني وإطارات صاحلني يسهمون يف خدمة أنفسهم وجمتمعهم 

 ودولتهم. 

 
 .20، ص  1999الوظيفة العامة، الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،    أخالقياتالشيخلي عبد القادر،  -1
 . 30، ص  8519الوضعية(، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  واألخالقيف اإلسالم )مع املقارنة بالديانات السماوية    األخالق،  يعقوباملليجي  -2
أطروحة  لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة يف اجلامعة األردنية،  األكادميية األخالقياتاحلوراين غالب صاحل عبد الرمحان، تطوير مدونة -3

 . 40، ص  2005غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن،  دكتوراه  
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: تعد القوانني والتشريعات واألنظمة والتعليمات من القوانين والتشريعات واألنظمة والتعليمات-3
سة اليت تتحكم يف تسيري اإلدارة، ويقصد هبا البيئة التنظيمية اليت يعمل فيها الفرد بكل ما  لرئياملصادر ا

فيها من قوانني ولوائح وأنظمة، وقيم وتقاليد ومثل حتدد سلوك العاملني فيها، وتوجه مسارهم، وكل ما 
  وأشكال واملكافأة، احة عمله، وأمناط تقسيم العمل، ونظم االسرت  وأسلوب يؤثر يف قيم الفرد والتزامه 

بني البيئة التنظيمية والبيئة االجتماعية   خصبا   الرقابة والعقاب، وإننا جيب أن ندرك أيضا أن هناك تفاعال  
العامة، فاللوائح والقوانني املطبقة يف اإلدارة أو املؤسسات بصفة عامة تستمد أو تتأثر على األقل 

السلوك السائد يف املؤسسة، وهي عينة ممثلة ألمناط القيم  يم و بالقوانني النافذة يف البالد، وأمناط الق
 1والسلوك الشائعة يف اجملتمع.

وما ينبغي اإلشارة اليه أن املصادر اليت ت التطرق هلا سابقا لوحدها ليست كفيلة بصياغة وبناء  
وامليول  اثة اإلنسان النفسي والعقلي، وإمنا تتشارك معها عوامل أخرى يف هذه الصياغة، فمنها الور 

 . والنظام السياسي الذي يعيش فيه الفردواالستعدادات الذاتية، باإلضافة للظروف االقتصادية
 الفرع الثاني: قواعد سلوك المهنة لموظفي اإلدارة الجبائية

ووجوب التزام املهنيني بصفة عامة هبا، فقد حظي هذا املوضوع  نظرا ألمهية قواعد السلوك املهين       
وال ختلو مهام اإلدارة  ختصاصاهتا وتوجهاهتا،اكبري من قبل اجلهات املعنية باملهنة، وذلك حسب   تمامباه

املهين بصفة عامة، ألن   لقواعد السلوكاجلبائية من هذه القواعد، لذا ارتأينا ختصيص هذا اجلانب للتطرق 
الضرائب، وقد بني دليل ارة احرتامها يعد من األولويات اليت تتطلبها وظيفة التحقيق على مستوى إد

 ااملهنة الصادر عن املديرية العامة للضرائب املبادئ األخالقية اليت جيب أن يتحلى هبا موظفو  أخالقيات 
 اإلدارة اجلبائية أثناء أداء مهامهم، وتتمثل يف: 

 
مذكرة ماجستري يف  املهنة يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف املستشفيات احلكومية الفلسطينية )جممع الشفاء الطيب منوذجا(،  أخالقيات  دور ،أسامة حممد خليل الزينايت -1

 . 25، ص  2014اإلدارة الو السياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطني،    أكادميية،  برنامج القيادة واالدارة
- أمناط   إىل، اذ ان الظروف االقتصادية الصعبة، تدفع بأفراد اجملتمع غالبا واإلداريونومن بينهم املهنيون  أفرادهيف اجملتمع، يف مجيع تتحكم الظروف االقتصادية السائدة

 من السلوك بعيدة عن املعايري اخللقية. 
- كان النظام السياسي يؤمن بالتعددية، واملشاركة، واحلوار، واحرتام    ، فاذااألفراد ويقصد به منط النظام السياسي الذي يسري اجملتمع، وانعكاس توجهات هذا النظام على

وقناعاهتم املهنية، عكس ذلك إذا كان النظام فاسدا يفتقر للرقابة القضائية واإلدارية والشعبية، وال يتورع عن النهب،   األفرادالرأي، فانه سوف يؤثر إجيابيا يف قيم 
 مؤسسة.   أويف كل إدارة    األفراديف توجهات  ويشجع القيم البالية، فان تأثريه سليب  

-بائية يف عالقتهم برؤسائهم وبزمالء  تعترب قواعد السلوك املهين أكثر ارتباطا باألداء املهين على أرض الواقع، ومتثل أمناط من السلوك املتوقعة من طرف أعوان اإلدارة اجل
 .اجلبائية  اإلدارةمجة العملية ملبادئ السلوك املهين واليت حتكم سلوك أعوان  املهنة، واملكلفني وبالغري بصفة عامة، وتعترب القواعد الرت 



 الجبائية  لرقابةا  لباتطمت ..................................................................  الثالث  الفصل
 

- 150 - 

 أول: النزاهة
لضرائب، سواء أثناء ممارسة  مة لإن احرتام مبدأ النزاهة يعترب إلزاميا على كافة موظفي املديرية العا       

وتعين النزاهة أن  وكرامة املهنة وشرفها، 1،مهامهم أو خارج املصلحة، ملا له من أثر كبري على مسعة اإلدارة
اجلبائية بالعدل وأن يتحلوا عند أداء واجباهتم وتقدمي خدماهتم املهنية بالصدق   يتصف أعوان الرقابة

املصاحل الشخصية، وأال خيضع حكمهم آلراء اآلخرين، وأال يقوم  ا منواألمانة واالستقامة، وأن يتجردو 
 2على علم منه باإلفصاح عن معلومات على غري حقيقتها. 

 ثانيا: الموضوعية 
بعناية وطبقا للمقاييس املهنية، كل األعمال الضرورية مع  مبدأ املوضوعية يعين بأن ينفذ العون        

أداء مهامه، وعدم تأثره عند   أثناء  أي أال يكون متحيزا   3ية املطلوبة، لشرعمراعاة مبدأ احلياد واإلخالص وا
اجلبائية قد يتعرضون   رقابةأو أطراف أخرى، حيث أن أعوان الدقيق إصدار حكمه املهين باملكلف حمل الت

ال من األحوال القيام  ال جيوز بأي ح  كما هم،  مهامهم حلاالت قد تضعف من موضوعيت أثناء أداء 
 املهنية.  األعوانقيق يف حالة وجود عالقة أو مصلحة قد يرتتب عليها التأثري على أحكام دالت بأعمال

 ثالثا: الكفاءة والعناية المهنية الالزمة
 اجلبائية بأن يلتزموا مبا يلي: الرقابة يفرض مبدأ الكفاءة والعناية املهنية الالزمة على أعوان       

هنية باملستوى املطلوب، وذلك لضمان حصول املكلفني علـى خـدمات امل احملافظة على املعرفة واملهارة-1
وحتســـني صـــورة ومردوديـــة اإلدارة اجلبائيـــة، حيـــث يـــرى "جـــان دانكـــان" يف كتابـــه  4ذات كفـــاءة مهنيـــة،

 نظري  أو"عملية احلصول على الكثري نظري ما هو أقل،  :أفكار عظيمة يف اإلدارة، أن الكفاءة متثل
 1سوأ".األ نفس املعطيات على

 
 . 12املهنة ملوظفي املديرية العامة للضرائب، مرجع سابق، ص    أخالقياتاملديرية العامة للضرائب، دليل  -1
 .8، ص  2011، جامعة عمان، األردن،  األعمال ، كلية  مذكرة ماجستري يف إدارة االعمال  اثرها يف أداء الشركات الصناعية األردنية،  ، احلاكمية و احلمود نواف   هناية -2
مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ج ر   أخالقياتاملتضمن قانون  1996 أفريل 15املؤرخ يف  136-96ذي رقم من املرسوم التنفي 04املادة -3

 .5، ص  1996  أفريل  17، الصادرة بتاريخ  24ج ج د ش، العدد  
، متت الرتمجة من قبل مجعية اجملمع العريب للمحاسبني  IFAC) )، االحتاد الدويل للمحاسبني2010 إصداردليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني -4

 , 18(، ص  األردن القانونني ) 
  تاريخ،    http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Code%20of%20Ethics_.pdf   حتميل الدليل من خالل الرابط التايل:-

 . 23:51  ،  04/09/2019  االطالع

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81
http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Code%20of%20Ethics_.pdf،%20تاريخ
http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Code%20of%20Ethics_.pdf،%20تاريخ
http://www.ascajordan.org/UploadFiles/Audit/Code%20of%20Ethics_.pdf،%20تاريخ
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 2تأدية املهام بكل اجتهاد وعناية وفقا للمعايري الفنية واملهنية املعمول هبا عند تقدمي اخلدمات املهنية. -2

تتطلب اخلدمة املهنية الكفؤة ممارسة احلكم الصائب   األولليه خالل الفصل إ اإلشارة  وكما سبق       
ة، وميكن تقسيم الكفاءة املهنية إىل مرحلتني خلدميف تطبيق املعرفة واملهارات املهنية يف أداء تلك ا

منفصلتني، األوىل: احلصول على الكفاءة املهنية، وهنا نتكلم عن التكوين والتطوير املستمر ملهارات 
للتطورات   وتفهما   مستمرا   أعوان اإلدارة اجلبائية، والثانية: احملافظة على الكفاءة املهنية، واليت تتطلب وعيا  

ارية الفنية ذات الصلة، لذلك يؤدي التطور املهين املستمر إىل تطوير القدرات اليت متكن التجاملهنية و 
 األعوان من أداء مهامهم بكفاءة يف بيئات العمل املختلفة واحملافظة عليها.

 رابعا: السرية 
  عينة جيب على احملقق االحتفاظ بأسرار مهمته املكلف هبا، وأال يفصح هبا إال يف حاالت م       

تقتضيها الظروف وجلهات هلا احلق الرمسي يف االطالع على األسرار، ويفرض هذا املبدأ على احملققني 
 االمتناع عن احملظورات التالية: 

استعمال أية معلومة ت احلصول عليها نتيجة العالقات املهنية أو مرتبطة باألعمال لتحقيق مصلحة  .1
 طة قانونية تفرض عليه ذلك.ك سل شخصية أو مصلحة لطرف ثالث، مامل تكن هنا

تسريب معلومات سرية يتم احلصول عليها نتيجة العالقات املهنية دون ترخيص أو تفويض حمدد إذا   .2
 3مل يكن هناك حق أو واجب قانوين أو مهين لإلفصاح عنه.

 خامسا: السلوك المهني 
بعوا األسلوب الالئق الذي ويت أن يسلكوا أعوان الرقابة اجلبائيةيفرض مبدأ السلوك املهين على       

باحرتام رؤسائه   اإلدارة بصفة عامة، حيث يلتزم العونيتوافق وينسجم مع السمعة اجليدة اليت تتمتع هبا 
 وزمالئه واملكلفني وكافة املواطنني باإلضافة لـ: 

 
، جامعة  واإلعالم، كلية العلوم السياسية ماجستري يف اداة املوارد البشرية اإلدارة على عملية توظيف املوارد البشرية يف اجلزائر، مذكرة  أخالقياتدحيمان لويزة، تأثري -1

 . 84، ص  2011/2012، اجلزائر،3اجلزائر  
 . 18، مرجع سابق، ص2010  إصداردليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني  -2
يف   دراسة عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، أطروحة دكتوراه-املهنة يف حتسني جودة معلومات تقرير املدقق  أخالقيات، فعالية التدقيق اخلارجي وفق آسيا هريي -3

 . 59، ص2017/2018، اجلزائر،أدرارية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة امحد دراية،  ، كلالعلوم االقتصادية 
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عة التقيد بالقوانني واألنظمة واللوائح واجبة التطبيق وجتنب أي تصرف قد يتعارض أو يسيء لسم .1
 1إلدارة اجلبائية وأفرادها. ا

اجلبائية عند استخدام حقهم املقرر، وذلك طبقا للقوانني والدساتري  رقابةعدم تعسف أعوان ال .2
،  واللوائح، حيث تلزمهم بعدم التعسف يف استخدام احلقوق والسلطات املمنوحة هلم بواسطة القانون

ئهم مبهام أو إعداد أو جلب وثائق ال تعترب  زمالباإلضافة لعدم إثقال كاهل املواطنني واملكلفني وحىت 
 جوهرية. 

التعامل مع زمالئه ورؤسائه ومشاركتهم آرائه مبهنية وموضوعية وتقدمي املساعدة هلم حيثما   عونعلى ال .3
ومهنية   أمكن هذا من جهة، والعمل على ترقية احلوار مع املكلف واملواطنني والتعامل معهم بلباقة

 . أخرى جهة عالية لكسب ثقتهم من

االلتزام مبواقيت العمل، وذلك لتفادي تعطيل شؤون املواطنني، مع احرتام حقوقهم،   عونعلى ال .4
باإلضافة الحرتام حقوق رؤسائه وزمالئه يف املهنة، يف جو خال من املضايقة أو األلفاظ البذيئة وغري  

 الالئقة املنافية لآلداب. 

بكل نزاهة وحياد وبنية حسنة وبكل   دقيقة يف أعمال التشاركاجلبائية االلتزام بامل رقابةعلى أعوان ال .5
 اجتهاد، دون خلفيات ودون حتيز لإلدارة أو املكلف. 

 المطلب الثاني: المتطلبات األساسية لممارسة مهام الرقابة الجبائية 
سة  مار حتتاج اإلدارة اجلبائية كغريها من اإلدارات العمومية جملموعة من املتطلبات األساسية مل       

مهامها، وخاصة عند ممارسة مهام الرقابة اجلبائية، باعتبارها موضوع الدراسة، وسنتطرق من خالل هذا  
 هم هذه املتطلبات. املطلب أل

 الفرع األول: توفر نظام للمعلومات وقاعدة للبيانات
بائية، حبيث حتتوي  اجل لرقابةليها أعوان اإالبد من توفر قاعدة بيانات لدى اإلدارة اجلبائية يرجع         

معلومات عن املكلف وأنشطته، وأنظمة جلمع املعلومات وحتليل البيانات لالستفادة منها سواء خالل  

 
 . 20  ، مرجع سابق، ص2010  إصداردليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني  -1
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أو خالل وضع سياسات هتم اجلهات العليا للدولة، وتتمثل أهم اخلصائص اليت توفرها  دقيقمراحل الت
 1 قاعدة البيانات والنظم املعلوماتية فيما يلي:

املعلومات عن أداء وأنشطة التشكيالت التنفيذية لتكون جاهزة عند حاجة اإلدارة العليا  اعدةتوفر ق-1
 االجتماعية ...؛  أولتخاذ القرارات سواء االقتصادية 

 القدرة على حتقيق وفرة يف التكاليف مقابل نتائج عالية الدقة )جدوى اقتصادية(؛ -2

 قابل مشولية النتائج مقارنة بالنظام اليدوي؛ هد مالقدرة على حتقيق وفرة عالية يف الوقت واجل-3

ميكن االعتماد على الربامج الرقابية يف حتديد االحنرافات وإعطاء التنبيه بشكل الكرتوين من خالل -4
 يف عمليات البحث والتحري؛ العونتدخل  إىلالربامج الرقابية دون احلاجة  

اجلبائية اعتماد   رقابةتنفيذية، فبإمكان أعوان الت الونقصد هنا التشكيال دقيقأما على مستوى الت       
نظام رقايب الكرتوين عند ممارسة العملية الرقابية، وذلك باستخدام برامج حاسوبية معدة خصيصا هلذا  

 النتائج املطلوبة. إىلالغرض، مبا حيقق االقتصاد واجلهد والتكلفة والدقة يف الوصول 

 الفرع الثاني: توفر مهارات إدارية 
القدرة على التأثري يف املوظفني العاملني معهم، وذلك من خالل   جيب أن يكون لدى املديرين         

توظيف قدراهتم ومهاراهتم الذاتية والتنظيمية واإلنسانية والفنية لتوجيه اجلهود وخلق قيم التعاون  
ويستند   2املرسومة،  هدافواالنسجام وبناء عالقات إنسانية من أجل حتسني العمل وفعاليته وحتقيق األ

 املدير على عدة طرق للتأثري يف املوظفني وحتقيق األهداف املسطرة، ونوجزها يف النقاط التالية: 
، كالسعة املكانية وتوفري املوارد املاديةوأفرادها من خالل توفري  يستطيع املدير التأثري يف اإلدارة-1

 يت تساعد املوظفني على أداء مهامهم؛ ، الالتجهيزات املكتبية واحلاسوبية ولواحقها وغريها

 ، على أمل أن حيصل على نفس التعاون منهم؛ راء العون للموظفني التابعني هلمتقدمي املد-2

 
منوذج مقرتح لربنامج رقابة الكرتونية، جملة الغري  -لقانونية يف البطاقة التموينيةيف احلد من تسجيل العمليات غري ا اإللكرتونيةفائز عبد احملسن جاسم، استخدام الرقابة -1

 . 1112، ص  2017، جامعة الكوفة، كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق،  3، العدد  14للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد  
-انه من الشائع   إال هم يف اهليكل التنظيمي، حيث يوجد العديد من املستويات اإلدارية، يفرض تصنيف املديرين وفقا للمستوى اإلداري تقسيم املديرين وفقا ملستوا

 سطى، ومدراء اإلدارة التنفيذية.  االعتماد على ثالث مستويات أساسية تتمثل يف مدراء اإلدارة العليا، ومدراء اإلدارة الو 
، جامعة ديايل، كلية الرتبية األساسية، جامعة  22ديرية العامة للرتبية يف حمافظة ديايل، جملة الفتح، العدد  امل  أقسامصربي عبد اجلبار حممد، املهارات القيادية لدى مديرية  -2

 . 41، ض  2005ديايل، العراق،  
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هذا  أساستبادل املدير مع املوظفني معلومات قد تعود بالفائدة على املدير أو املوظفني، ويكون -3
دير، وحاجة املدير ألن يسلك املوظفني السلوك امل وزهال حاجة املوظفني للمعلومات اليت حيالتباد

 املرغوب واالبتعاد عن السلوك غري املرغوب؛

من أهم الوسائل املسامهة يف تطوير األداء وحتفيز املوظفني على بذل جمهود أكرب يف أداء  تعد الرتقية-4
و اإلدارة بصفة عامة من ير أاملهام واملسؤوليات املنوطة به، كما تعترب الرتقية وسيلة عملية متكن املد

على من حيث املسؤولية والسلطة يف أاختيار أكفأ املوظفني وأصلحهم لتويل وظائف ذات مستوى 
 1 التنظيم اإلداري وفقا لضوابط نظامية حمدد مسبقا، ختضع فيما بعد للرقابة القانونية والرقابة املالية؛

ه املوظفون من أعمال متميزة، سواء من خالل وم باعرتاف وإشادة اجلهة العليا يف اإلدارة مبا يق-5
ويساهم يف رفع روحهم املعنوية مبا حيقق  2، ه األعمال الفردية أو اجلماعية، وهذا من شأنه إشباع حاجات

رئيسا له انعكاساته على زيادة مردوديتهم، وتعزيز انتمائهم   يف حد ذاته، وغرضا   إنسانيا   هدفا  
يف العمل وكذا مع أنفسهم )الرضا الوظيفي(، وتأخذ اإلشادة   ئهموعالقتهم مع اإلدارة ومع زمال

والتقدير عدة صور كتوجيه رسالة شكر أو اختيار املوظف املثايل خالل الشهر، أو من خالل دعوة  
حيث   3املدير ملرؤوسيه وااللتقاء هبم ملناقشة مشكالهتم اإلدارية اليت تواجههم إلجياد حلول هلا،

 4ية واملسامهة يف اإلجنازات، ويعترب ذلك اعرتاف مبركز وأمهية كل موظف؛ ألمهيعطيهم ذلك شعور با

عمل اإلدارة وعلى رأسها املدير بتقدمي الدعم للموظفني خاصة يف األمور اليت ترتبط بالعمل، وذلك -6
مبختلف األشكال خاصة الدعم الشخصي والعاطفي، والعمل على تعزيز القدرات الشخصية واملهنية  

والتميز يف شخصياهتم وطريقة أدائهم ألعماهلم،   إمكانياهتم ومساعدهتم على اكتشاف ني، للموظف
 املهارات واملعارف والسلوكيات الالزمة لذلك. إكساهبممع 

 
-  تتمثل  "  10رواتب من خالل املادة  احملدد للشبكة االستداللية ملرتبات املوظفني ونظام دفع ال  07/304الرتقية نوعان ترقية يف الدرجات وأشار اليها املرسوم الرئاسي رقم

النوع الثاين فهو  أماسنة"،  40و 30درجة حسب مدة ترتاوح بني 12درجة اعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة، ويف حدود  إىلالرتقية يف الدرجة االنتقال من درجة 
الرتبة األعلى   إىلب يف تقدم املوظف يف مساره املهين وذلك باالنتقال من رتبة "تتمثل الرتقية يف الرت  107من خالل املادة  06/03 األمرالرتقية يف الرتبة تطرق هلا 
 يف السلك األعلى مباشرة.. "   أومباشرة يف نفس السلك  

اإلسالمية بغزة، غزة،   ، كلية التجارة، اجلامعةمذكرة ماجستري يف ادارة االعمالمصادرة قوة اإلدارة العليا يف حتديد األهداف االسرتاتيجية،  أثر، ي مىن علزيديه  -1
 . 36-34، ص ص  2007فلسطني،  

، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية  مذكرة ماجستري يف العلوم االمنية، دور احلوافز املادية واملعنوية يف رفع مستوى أداء العاملني، عبد الرمحان بن عليالوابل -2
 .15، ص  2005للعلوم األمنية، الرياض، السعودية،

 . 208، ص 2007دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،  الطبعة اخلامسة ،  واف كنعان، اختاذ القرارات االدارية بني النظرية والتطبيقن-3
 . 361  ، ص2000، اإلدارة: دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية، الطبعة التاسعة، مكتبة دار جدة، جدة، السعودية،  مدين عبد القادرعالقي  -4
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 الفرع الثالث: قوة التنظيم في اإلدارة 
والرقابة،  جيه جانب التخطيط والتو  إىلصنف علماء اإلدارة التنظيم على أنه ثاين الوظائف اإلدارية        

جانب العمل ورأس املال، ولذلك فهو حيظى بأمهية   إىلكما اعتربوه حاليا ثالث عامل من عوامل اإلنتاج 
وللحكم على مدى قوة وفعالية التنظيم داخل اإلدارة   1كبرية من طرف املنظمات يف العصر احلديث، 

ة من اخلصائص اليت تظهر هذه موعاجلبائية وخمتلف اإلدارات سواء العمومية أو اخلاصة، وجب توفر جم
 2  القوة، وتتمثل يف:

 حتقيق أهداف اإلدارة اجلبائية بأقل تكلفة ممكنة؛ -1
وذلك من خالل جتميع املوارد ونظم املعلومات واالتصاالت الفعالة،  اإلبداعجيب أن يشجع التنظيم -2

 ربة؛ومضطيف التنظيم كلما كانت البيئات معقدة ومتنوعة  اإلبداعوتزداد أمهية 

 املرونة والتكيف مع الظروف؛-3

على  األفرادتشجيع املوارد البشرية وتطويرها، حيث جيب أن يسمح التنظيم، بل وأن يشجع -4
والنمو والتطور من خالل اكتساب قدرات ومهارات جديدة  وإمكانياهتم االستفادة من طاقاهتم

 واالضطالع ملسؤوليات جديدة كلما زادت خربهتم؛ 

سيق والتكامل بني خمتلف األنشطة واإلدارات واملراكز لتوحيد اجلهود سعيا لتحقيق  التنتسهيل -5
 اإلدارة وفعاليتها؛  أهداف

 كلما كان التنظيم فعاال مسح بتسهيل عملية صياغة اسرتاتيجية اإلدارة وتنفيذها؛-6

 ا؛تسهيل تدفق املعلومات ومعاجلتهو من مبدأ التخصص ومنع االزدواجية،  االستفادة-7

  إعطاء األنشطة االهتمام املناسب وفقا ألمهيتها يف اإلدارة اجلبائية وفروعها.-8

 الفرع الرابع: نظام الحوافز
ميثل التحفيز يف األساس عملية إدارية هتدف للتأثري يف السلوك وتوجيهه من خالل االعتماد على          

امة السلوك واألداء، أي أهنا العملية اليت  وإد إثارة الدافعية، وهي عملية نفسية تعمل على حتريك وتوجيه 
 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ماجستري يف العلوم االقتصاديةدراسة حالة املؤسسة الوطنية للدهن، مذكرة -بغدود راضية، حتليل وتطور التنظيم واهلياكل التنظيمية -1
 . 5، ص  2007/2008،، اجلزائربومرداس ،  علوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة و 

 . 150،  149، ص ص  2003ات )منظور كلي(، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، إدارة املنظمحسني حرمي  -2
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وليس من السهل تصميم نظام للحوافز، كما أنه ال ميكن  1املهام املطلوبة،  وإجنازحتفز األفراد للعمل 
اقتباس نظام من إدارات أخرى، فالنظام السليم للحوافز جيب أن يكون على مقاس اإلدارة اجلبائية، وهذا  

دارة واسرتاتيجياهتا، وطبيعة العمل فيها وشكل العاملني فيها ويناسب  ف اإليعين أن تتناسب مع أهدا
 2أيضا طبيعة األداء وطريقة قياسه، كما جيب أن يتناسب مع ميزانية احلوافز واألجور. 

وتتعدد تقسيمات الباحثني يف جمال احلوافز للوسائل واألساليب اليت ميكن لإلدارة استخدامها  
نة من األداء للعاملني، إال أن أكثرها استخداما  هو تقسيم احلوافز من  ممك  للحصول على أقصى كفاءة

 ومعنوية، نوجزها فيما يلي:  طبيعتها، حيث تنقسم لقسمني، ماديةحيث 
 وتتمثل أهم أشكاهلا يف: : الحوافز المادية: أول
من اجلهور   زيد: ميثل األجر أهم احلوافز املادية اليت تدفع األشخاص لبذل املاألجور والمرتبات-1

 والعمل، إذ أنه كلما زاد األجر زاد حافز املوظفني على بذل اجلهد وحتسني مستوى األداء. 

للموظفني لبذل املزيد من اجلهود، وهي تتنوع لتشمل   إضافيا   : متثل التعويضات حافزا  التعويضات-2
عويضات العمل، وت بيعة العالوات، املنح، والبدالت، واملكافآت، والعائد من ختفيض التكاليف، وط

 ... .  التخصص، والتفرع، واخلطر

منها األجهزة وبطاقات السفر  أشكالوتكون على عدة  :المزايا العينية ذات القيمة المادية-3
 والغداء، أو حضور احلفالت، أو مهمات السفر، أو األدوات الشخصية .... 

ة بعمل املوظفني مثل اآلالت يطتشكل الظروف املادية احمل : ظروف العمل ومتطلباته المادية-4
ذ كلما كانت  ى أدائهم يف العمل ورغبتهم فيه، إعل  والتجهيزات وحميطهم الفيزيائي املتنوع، عامال مؤثرا  

 3الظروف احمليطة بالعمل أحسن كان استعداد الشخص للعمل أكرب.

 ها احملققة يف هناية  احربأ نسبة مئوية حمددة مسبقا تقتطعها اإلدارة منوهي : المشاركة في األرباح-5
 

1-A.Tellaetal,Work Motivation, Job Satisfaction, and Organizational  Commitment of Library Personnel in 
Academic and Research Libraries in Oyo State Nigeria, Library Philosophy and Practice (e-journal)  ,2007  
,p 2,  OnLine:https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=libphilprac, 
27/09/2019,21:52. 

 . 298، ص  2010محد، نظم األجور والتعويضات، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  أماهر  -2
 . 29ص  ،  2003  مرعى حممد مرعي، التحفيز املعنوي وكيفية تفعيله يف القطاع العام احلكومي العريب، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر،-3

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=libphilprac


 الجبائية  لرقابةا  لباتطمت ..................................................................  الثالث  الفصل
 

- 157 - 

السنة لتوزع على العاملني فيها، وهي انعكاس جلهد مجاعي بذله املوظفون يف العمل طوال السنة،  
فزيادة هذا اجلهد يعين زيادة مبلغ احلافز املايل، ومن هذا املنطلق فاملشاركة يف األرباح حافز مايل 

% من 70دارة اجلبائية مثال: نسبة اإل ويقابلها يف 1مجاعي يشجع على التعاون وعمل الفريق،
حاصل عقوبات التأخري املخصصة لتمويل الصندوق التكميلي للدخل لفائدة موظفي اإلدارة اجلبائية،  

 واليت تأيت يف اطار مواصلة اجلهود يف جمال ترقية وعصرنة اإلدارة اجلبائية. 

 ثانيا: الحوافز المعنوية
للموظفني، وهي تعتمد على إثارة وحتفيز العاملني على وسائل  هنيةوتتعلق بالنواحي النفسية والذ       

أساسها احرتام العنصر البشري الذي لديه أحاسيس وآمال وتطلعات اجتماعية يسعى لتحقيقها من  
 وتأخذ أشكال خمتلفة أمهها: 2خالل عمله،

تاج، حيث تكون  اإلنتعتمد فاعلية الرتقية كحافز على العمل فيما إذا ربطت بالكفاءة و : الترقية-1
 دافعا للراغبني يف شغل منصب وظيفي أعلى )حتقيق مكانة اجتماعية(. 

ويكون ذلك مبنح شهادات تقدير أو ثناء للموظفني األكفاء الذين حيققون  :تقدير جهود الموظفين-2
 3مستويات جيدة يف اإلنتاج، وذلك تقديرا واعرتافا جبهودهم من قبل اإلدارة.

ويعىن ذلك إشراك املوظفني عند اختاذ  : اتخاذ القرارات وتقديم القتراحاتفي  شراك الموظفينإ-3
 4القرارات اليت هلا عالقة مبهامهم، والسماح هلم بتقدمي املقرتحات واآلراء اليت يروهنا صائبة. 

ري  إن الضمان واالستقرار الذي توفره اإلدارة للموظفني يعترب حافزا له أثر كب: ضمان واستقرار العمل-4
  معنوياهتم، وبالتايل على مستوى أدائهم، ألن العمل الثابت واملستقر يؤمن ظروفا معيشية كرمية.يف

ؤوليتهم ضمن نطاق  : وهو أسلوب يعمل على تنويع واجبات املوظفني ومس ثراء الوظيفياإل-5
 نوي  ز معكحاف  ممن مهاراهت ونويطور  ممن قدراهت ني ينمونبالشكل الذي جيعل املوظفختصصهم األصلي 

 
 .519، ص  2005عقيلي عمر وصفي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتيجي، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -1
، كلية فلسطني التقنية، دير  3لتقنية، العدد محد وآخرون، أثر دور احلوافز املادية واملعنوي يف حتسني أداء العاملني يف شركة الكهرباء، جملة كلية فلسطني اأحازم فروانة -2

 . 116، ص  2016البلح، فلسطني،  
، كلية الراسات العليا،  ماجستري يف ادارة االعمال تغريد سليمان أبو سنينة، أثر احلوافز على الرضى الوظيفي ملهندسي القطاع العام يف جنوب الضفة الغربية، مذكرة -3

 . 46، ص  2008جامعة اخلليل، فلسطني،  
، كلية العلوم  ماجستري يف علم االجتماع دراسة ميدانية على عينة من املوظفني مبقر والية اجللفة، مذكرة –بن يطو سامل، تسيري املوارد البشرية يف مقر والية اجللفة -4

 . 89، ص  2007/2008اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، اجلزائر،  
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 .وحيضره لشغل منصب أعلى مستقبال   1حيدث شعورا  بأمهية الوظيفة اليت يؤديها، 

 الفرع الخامس: المرونة
ويقصد باملرونة هنا أن تكون هناك استجابة من طرف اإلدارة اجلبائية للتغريات اليت حتدث يف       

ية والدولية، وتأثرياهتا على  لوطناجملاالت االجتماعية والسياسة، واستيعاب التحوالت االقتصادية ا
 املكلفني، ويتم تناول املرونة من خالل ناحيتني: 

: أن تكون الضرائب املكونة للنظام الضرييب تستجيب للتغريات االقتصادية واالجتماعية  الناحية األولى
امد هو اجل والسياسية السائدة، ومن هنا تثار إشكالية مجود النظام الضرييب من عدمه، فالنظام الضرييب

ذلك النظام الذي ال يساير التغريات اليت حتدث سواء يف الدولة أو على املستوى الدويل، بينما املرونة  
لغاء بعض الضرائب اليت ال إتقتضي ضرورة مسايرة الضريبة للتغريات اليت حتدث، ويكون ذلك من خالل 

ة ودولية، وال يتأتى ذلك إال  حمليتتماشى مع تلك التغريات واستحداث ضرائب أوجبتها حدوث تغريات 
 2من خالل إصالح النظام الضرييب.

 وهي مكملة للناحية األوىل، فاستجابة النظام الضرييب للتغريات االقتصادية واالجتماعية :الناحية الثانية

والسياسية، يستدعى الفعالية واملرونة يف التكفل هبذه املستجدات، وذلك من خالل اقرتاح التعديالت 
يعات الضريبية املناسبة، ومن خالل خلق البيئة الضريبية املالئمة يف اجملتمع، باإلضافة لتوفري لتشر وا

الالزمة، حيث تتطلب املرونة   املالية واملادية اإلمكانيات اإلمكانيات البشرية املؤهلة واملتخصصة، وتوفري 
 يكون يف مستوى التطورات املستحدثة.  وتكفال   تأطريا  

  اءة اإلدارة الجبائيةكف :الفرع السادس
هنا ذلك اجلهاز الفين الذي يتمتع بالشرعية القانونية والذي يتحمل  أإن اإلدارة الضريبية تعرف ب       

مسؤولية تنفيذ التشريع الضرييب ويعمل كهمزة وصل بني املكلفني بالضريبة والنظام الضرييب، وتعترب اإلدارة 
بائي، إذ أهنا هي اليت سوف تقوم بتطبيق خمتلف اإلجراءات اجل الضريبية عامل أساسي وحمرك لإلصالح

 
ماجستري يف ادارة  ثره يف حتقيق الرضاء الوظيفي لدى العاملني يف منشآت القطاع الصناعي باملدينة الصناعية مبكة املكرمة، مذكرة  حممد احلسن تيجاين يوسف، التحفيز وأ-1

 .25كادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، لندن، بريطانيا، دون ذكر سنة النشر، ص  ، األ عمال األ 
، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة األوىل ماسرت ختصص حماسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  اجلبائيةقاشي يوسف، حماضرات يف مقياس املنازعات -2

 .13، ص  2014/2015التسيري، جامعة آكلي حمند اوحلاج، البويرة، 
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والتشريعات وحتسيس املكلف هبا، فالتشريع اجلبائي وحده غري قادر على حتقيق أهداف السياسة اجلبائية  
ال تكون له   مامل تتوفر إدارة ضريبية تتميز بدرجة عالية من الكفاءة، إذ أن النظام الضرييب األحسن تصورا  

 1بفضل اإلدارة اليت تطبقه. إال قيمة
ويعتمد جناح اإلدارة اجلبائية يف القيام بأداء وظائفها بكفاءة على توفر عدة مقومات، لعل أمهها        

 2  يتمثل فيما يلي:
 توفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية واخلربة الواسعة؛  ▪

األجهزة املختلفة، وفرض العقوبات  فات توفر نظم الرقابة اليت تتميز بدقتها وسرعة اكتشاف خمال ▪
 املناسبة لضمان انتظام سري العمل؛

توفر نطم األجور اليت تكفل حصول موظفي اإلدارة الضريبية على أجور تتناسب وطبيعة ما   ▪
 يضطلعون به من مسؤوليات، وعلى مكافآت تشجيعية تنطوي على حوافز فعالة؛ 

زمة لتمكينها من رفع مستوى خدماهتا وحصر خمتلف الالتزويد اإلدارة الضريبية باألجهزة احلديثة  ▪
 املكلفني وحتديد ما يستحق عليهم من ضرائب؛

تبسيط أحكام قوانني الضرائب وإجراءات تنفيذها، إذ يؤدي ما تتضمنه هذه القوانني من ختفيضات  ▪
 خلق الكثري من إىلالضرائب  أوعيةوإعفاءات وإضافات يف األسعار وقواعد معقدة لتقدير 

نشوء  إىلشكالت والصعوبات اليت قد تعجز اإلدارة عن إجياد حلول مناسبة هلا، ما قد يؤدي امل
  منها. للتهرب منازعات بينها وبني املكلفني، كما قد يؤدي تعقد اإلجراءات اإلدارية إىل دفع املكلفني 

 الستعانة ببرامج تطوير أداء الموظفينالمطلب الثالث: 
وظفي اإلدارة اجلبائية أحد العوامل اليت تساعد بشكل كبري على تطوير أداء اء ميعترب تطوير أد       

لذا   دقيقاإلدارة اجلبائية، ولالرتقاء مبستوى أداء موظفي اإلدارة اجلبائية، خاصة أداء أعواهنا املكلفني بالت
ها وتنمية فرادعلى توسيع مدارك ومعارف أ والعمل وجب على اإلدارة اجلبائية مسايرة الظروف السائدة

 . قدراهتم ومهاراهتم

 
 . 77، ص  2009محد محو، جباية املؤسسات، مكتبة الشركة اجلزائرية، بودواو، اجلزائر،  أ،  اوسرير منور -1
 . 142 ،141، ص ص  2003، النظم الضريبية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  محدأيونس  البطريق  -2
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 الفرع األول: دور الندوات والمؤتمرات في رفع كفاءة األداء
يف معاجلة ساليب الفعالة شكل من أشكال التدريب وأسلوب من األ تعد املؤمترات والندوات         

تواجه مزاويل ايا ومناقشة املواضيع والقضايا اليت تتعلق بالضرائب، سواء تعلقت بقوانني جديدة، أو قض
هم يف توسيع معارف ومدارك موظفي اإلدارة اجلبائية ومن هلم عالقة هبا من مكلفني ااملهنة، كما تس 

 وحماسبني وحمافظي حسابات وغريهم، وذلك من خالل:
تعريف موظفي اإلدارة اجلبائية وغريهم بأبعاد فكرة معينة، وكيفية التعامل مع القوانني اجلديدة،   .1

 ريبية واملشاكل اليت تواجه املزاولني للمهنة أو املهن املرتبطة باإلدارة الضريبية؛ الض واملوضوعات 

خالل الندوات واملؤمترات يتم تناقل التجارب واخلربات، كما يتم خالهلا تبادل األفكار واملعلومات   .2
 وإثراء معارف احلاضرين وتقريب وجهات النظر واآلراء املختلفة؛

اإلدارة الضريبية وأداء موظفيها، وذلك من أجل الوقوف والتعرف على  داء مناقشة كيفية تطوير أ .3
اجلبائية عند أداء مهامهم، والعمل على إجياد حلول هلا، مما يساهم   أعوان الرقابةاملشاكل اليت تواجه 
 يف االرتقاء باألداء؛ 

ئية لتقبل التغيري  جلباتوفري قاعدة فكرية ونفسية من خالل املؤمترات والندوات هتيئ موظفي اإلدارة ا .4
وتقليص ظاهرة مقاومة التغيري إىل حد ممكن، كاستخدام التكنولوجيا وتقدمي اخلدمات الكرتونيا، 

 وبيان الفوائد احملققة يف حالة تطبيق اإلجراءات اجلديدة. 

ويف األخري نشري إىل أنه على القائمني بالندوات واملؤمترات إصدار جملة أو ملخصات حتتوي على  
 ت والبحوث اليت ت مناقشتها، وأهم ما ت التوصل إليه من خالل التفاعل بني احلاضرين. داخالامل

 الفرع الثاني: دور برامج التدريب في رفع كفاءة األداء
يعترب التدريب أحد الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة اجلبائية من أجل تطوير وتنمية القدرات        

بالشكل الذي   وعمليا   ظفيها، وذلك بغرض متابعة التطورات احلديثة نظريا  ملو  العلمية والعملية والسلوكية
ىل تنميتهم يف جمال عملهم، ولتنمية الرغبة لديهم الستخدام قدراهتم بدرجة أفضل، ومن ذلك  إيؤدي 

 : اليةكله ميكننا إبراز دور برامج التدريب يف رفع كفاءة أداء موظفي اإلدارة اجلبائية من خالل النقاط الت
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ضمان أداء العمل بفعالية وسرعة واقتصاد وسد الثغرات اليت توجد بني معايري األداء اليت حيددها  .1
 الرؤساء وبني األداء الفعلي للموظفني؛

 ترغب الفرد يف عمله، باعتبار أن زيادة إنتاجه مرهونة برغبته يف أداء العمل؛ .2

اجه كما ونوعا من خالل توعيته بأهداف  إنت توفري الدافع الذايت لدى الفرد لزيادة كفاءته وحتسني .3
 اإلدارة اجلبائية وسياستها، وبأمهية عمله ومدى مسامهته يف حتقيق األهداف؛

 زيادة مهارات وقدرات املوظفني وتسليحهم مبقومات تؤهلهم للرتقية ملناصب أعلى؛ .4

جديد يف   ا هورفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد عن طريق إتاحة الفرصة أمامه لكي يقف على كل م .5
 جمال التطوير العلمي والتقين وما يرتتب عليه من تطور يف فنون وأساليب العمل؛

العمل على استقرار اإلدارة اجلبائية ومرونتها، فاألفراد املدربني هم مبثابة أصل من األصول اهلامة،   .6
 1  يعملون على استقرارها ومرونتها.

ا لألهداف املتوقعة منها، ومن األسباب اليت  قيقهتقييم الربامج التدريبية للوقوف على مدى حت .7
 2 تدفع للقيام بعملية التقييم نذكر:

 التأكد من أن الربنامج يعمل وفقا لألهداف اليت وضعت له؛  -

 معرفة مدى تلبية الربنامج لالحتياجات السلوكية للمتدربني؛ -

 ل؛معرفة مدى تلبية الربنامج لالحتياجات والتسهيالت املادية لبيئة العم -

 تحديد مدى فعالية ومالئمة أساليب العمل املعتمدة؛ل -

 مدى مالئمة املواد التدريبية املستخدمة مثل احملاضرات، النقاش، لعب األدوار.... .  -

ىل أن قيام اإلدارة اجلبائية بإقامة املنتديات واملؤمترات والربامج التدريبية يعترب مبثابة  إوجتدر اإلشارة 
تطوير أدائهم واالرتقاء مبعارفهم، واالجتاه حنو استخدام األساليب احلديثة يف ها لدعوة صرحية منها ملوظفي 

أداء أعماهلم، ورفع كفاءهتم وفعاليتهم، مع التأكيد على التدريب والتعلم الذايت املستمر والعمل على 
 وموظفيها.  إطاراهتااكتساب وتبادل اخلربات بني 

 
 حول التنمية البشرية  بن زاهي منصور الساسي، الشايب حممد الساسي، التدريب كأحد املقومات األساسية لتنمية القدرات البشرية نظرة سيكولوجية، امللتقى الدويل-1

 . 199، ص  2004ورقلة،  قاصدي مرباح  ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة  2004مارس    10-09يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية  وفرص االندماج  
 .196،  2006املوسوي سنان، إدارة املوارد البشرية وتأثريات العوملة عليها، الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -2
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 رفع كفاءة الرقابة الجبائية في   المطلب الرابع: اعتماد الرقابة اإلدارية
وتستعني هبا  1تعترب الرقابة اإلدارية جهد منظم، لوضع معايري اإلجناز يف ضوء األهداف التنظيمية،        

اإلدارة للوقوف على سري العمل على مستوى مديرياهتا وعلى أداء موظفيها ألعماهلم وعلى النتائج  
من أجل التحقق من تنفيذ األهداف املوضوعة   أن وضعتها  هلا احملققة، ومقارنتها باملعايري اليت سبق

 . إلعادة توجيه مسارات األنشطة باإلدارة اجلبائية  2وإجراء التصحيحات الالزمة عند الضرورة، 
 نجاز الفرع األول: اعتماد معايير اإل

 3 وهي: ظفنيدم ثالث أغراض رئيسة متعلقة بسلوك وتصرفات املو خي إن اعتماد معايري االجناز       
تساعد املوظفني على فهم وإدراك ما تتوقعه اإلدارة منهم وتوضح هلم الكيفية اليت سيتم من خالهلا   -1

 ؛مما يدفعهم إىل القيام بأعماهلم بفعالية وكفاءة ،تقييم أعماهلم

تعترب قاعدة البحث والتحري والكشف عن الصعوبات واملعوقات الوظيفية املتعلقة ببعض القيود  -2
موظف مثل نقص القدرات، التدريب، اخلربة أو أية قيود من شأهنا أن حتد من تأدية  ة لل الشخصي
وبالتايل فإن حتديد املعوقات الوظيفية أو ما يسمى بالعجز الوظيفي   ،لعمله على أفضل وجه املوظف

قد يعزز دور اإلدارة يف كشف االحنرافات وتصحيحها قبل أن تصبح هذه األخطاء أكثر خطورة  
 ؛ ى اإلدارة معاجلتهار عل ويتعذ

، تساعد على التخفيف من حدة التأثريات الناجتة عن التعارض يف األهداف بني املوظفني واإلدارة -3
 وما يرتتب عن ذلك من إخالل بالوظائف املنوطة بكل منهما. 

بائية،  ة اجلمهما يف حتسني كفاءة الرقاب مما تقدم ذكره ميكنا القول أن الرقابة اإلدارية تلعب دورا         
وذلك ألهنا تعمل على تقدمي نظام رقايب فعال يتميز بدقته وسرعته يف اكتشاف ومعاجلة األخطاء أو  

، وبالتايل يساهم يف اختاذ القرارات السليمة واملناسبة، وذلك بناء على  اإلدارةاملشاكل اليت تواجهها 

 
 . 179، ص  1998عد غالب ياسني، اإلدارة االسرتاتيجية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  س-1
-ة، وبعد  ي ومقارنته باملعايري املوضوعتبدأ عملية تقييم األداء بتحديد معايري األداء ومن مث مناقشة التوقعات يف االداء مع االفراد العاملني، وبعد ذلك قياس األداء الفعل

 ذلك يتم مناقشة التقييم مع املوظفني الختاذ اإلجراءات التصحيحية ان لزم االمر ذلك.  
 . 124،  2010، املبادئ األساسية يف إدارة االعمال، الطبعة االويل، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  نزيهكبارة  -2
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة آكلي حمند اوحلاج،  رتاتيجية والتخطيط املايل،  ، قرومي محيد، حماضرات يف مقياس االسعبد القادر شاليل -3

 . 74، ص  2016/2017البويرة،
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ق لتسهل عليها تنفيذ مجيع  ودقيمعلومات رقابية يتم خالهلا االلتزام خبطوات معينة بشكل علمي 
 ية، وتعتمد يف ذلك على عدة وسائل.الوظائف اإلدار 
 دارية وسائل الرقابة اإلالفرع الثاني: 

تتم الرقابة اإلدارية عن طريق اإلشراف واملالحظة يف خمتلف املستويات   :والمالحظة اإلشراف -1
ليمات املوكلة إليهم، مما يتيح هلم  التعاإلدارية، حيث يقوم رؤساء األقسام واملدراء بتطبيق األوامر و 

االحتكاك باملوظفني لتقدمي التوجيهات الالزمة هلم، وتقييم أدائهم، والوقوف على األخطاء واملشاكل 
 واجههم، واقرتاح أفضل احللول هلا. اليت يقعون فيها أو اليت ت

مج واألنشطة املراد لربا هي أسلوب مبقتضاه يتم وضع تقديرات لكمية وقيمة ا :الموازنات التقديرية -2
القيام هبا ملرحلة مستقبلية يف صورة خطة شاملة منسقة يوافق عليها ويرتبط هبا املسؤولون واملنفذون،  

يتم على أساسه متابعة النتائج الفعلية والرقابة عليها خالل التنفيذ، وذلك حىت تتمكن   واختاذها هدفا  
رافات، ولكي تكون املوازنات التقديرية أداة ناجحة  االحناإلدارة من اختاذ القرارات الصحيحة ملعاجلة 

والرتكيز على  للرقابة اإلدارية، فإهنا حتتاج إىل األخذ باالعتبار الرتكيز على خطوات الرقابة باملوازنة
 1االعتبارات السلوكية.

 دواتوهي إحدى وسائل عرض املعلومات على اإلدارة وتعد من أهم األ الخرائط والرسوم البيانية:  -3
الرقابية اليت تربز نشاطات املوظفني، وتسهل عملية متابعة سري األعمال، واملقارنة بينها، وتربز أمهية هذه  
الوسيلة يف األعمال الرقابية، واملقارنات عند حبث أمر من األمور، أو عرض مشكلة، فاملقارنات بصفة  

ويرى   2 املوضع الصحيح، ها يف حىت ميكن وزن األمور، ووضع وإحصائيات بيانات  إىلعامة حتتاج 
  أو  أشكالالباحثون أن استخدام هذه الوسيلة الرقابية خاصة عند عرض البيانات على شكل خرائط أو 

 . رسومات بيانية يسهل عملية الرقابة

 
- األداء الفعلي واملخطط، واختاذ  تظهر يفترتكز الرقابة باملوازنة على خطوات رئيسية تتمثل يف مقارنة النتائج الفعلية باملوازنة وحتديد االحنرافات، وحتليل االحنرافات اليت 

 اخلطوات املصححة املناسبة نتيجة ملا يسفر عنه حتليل االحنرافات. 
 . 100 99، ص ص  2011عثمان عبد الرزاق حممد، أصول التدقيق والرقابة الداخلية، الطبعة األوىل، شركة أبناء شريف االنصاري للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،  -1
حبث تطبيقي يف اهليئة العامة للضرائب، جملة دراسات حماسبية  -، نضال رؤوف امحد، أمهية اعتماد الرقابة اإلدارية يف زيادة كفاءة الفحص الضرييببدور فاضلعنوان -2

 . 137،  136، ص ص  2017، املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية، جامعة بغداد،  39، العدد  12ومالية، اجمللد  



 الجبائية  لرقابةا  لباتطمت ..................................................................  الثالث  الفصل
 

- 164 - 

وهي تعترب وسيلة رقابية، لكوهنا حتمل طابع املراجعات واملتابعة، حيث   :الشكاوى والتظلمات -4
ا خيص بعض أوجه االحنراف، أو األخطاء مهما كان نوعها، لذا فإن  فيم تضع الرؤساء يف الصورة

العاملني الشكاوى عموما عبارة عن وسيلة من وسائل الرقابة ميارسها املواطنون، واملراجعون، على 
 واملسؤولني يف اإلدارات.

صاصات  الختجلنة متعددة ا إيفاد عملية الرقابة هو  إجراء من األدوات الفعالة كذلك يف  : التفتيش -5
للقيام بالتحريات والتفتيش اإلداري يف مكان النشاط، وعادة ما تكون هذه اللجان أو مصاحل املراقبة  

أو يكون حسب   تابعة مباشرة إىل السلطة املركزية، ويكون عملها إما وفقا لربنامج سنوي معد مسبقا  
على   السائدة، أو بناء   ضعيةاحلاالت اليت تستدعي من السلطات املركزية التقرب منها ملعرفة الو 

 1اضطرابات مهنية اجتماعية، أو شكاوى تصل السلطات املركزية. 

: تسهم التقارير اإلدارية يف توضيح كفاءة األعمال املنفذة، وبيان كيفية أدائها، وطبيعة أداء  لتقاريرا -6
ومن  2سؤولون، ا املالعاملني ومدى التزامهم بأساليب العمل، فهي تنقل صورة واضحة لألداء ليطلع عليه

أهم التقارير هي تلك اليت يقوم بإعدادها املوظفون املتواجدون يف املستويات التنفيذية، ألهنا عادة ما  
تتميز بنوع من الواقعية على أساس أن معديها هم أقرب للواقع وللحقيقة، وبالتايل تعد التقارير بأنواعها  

 3مستوى األداء.ياس وسيلة فعالة من وسائل الرقابة املستخدمة يف ق
 
 
 
 
 
 

 
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  دكتوراه يف العلوم القانونية  اإلدارة العمومية يف اجلزائر، أطروحة أعماللرقابة على محد، اأسويقات  -1

 .63، ص  2014/2015
 . 430  ، ص1994الطبعة العاشرة، مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر،    ، اإلدارة: األصول واألسس العلمية،اهلواري سيد-2
 . 60، مرجع سابق، ص  محدأسويقات  -3

http://link.qnl.qa/resource/-vn2FkiQMww/
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 المبحث الثالث: المتطلبات التشريعية الضريبية 
التشريعات الوسيلة اليت تستطيع من خالهلا الدولة تنظيم العالقة بني السلطة الضريبية، وبني  متثل        

 املكلفني، وهي األساس الذي حتدد من خالله أسس فرض الضريبة على املكلفني اخلاضعني هلا وأنواع 
هلم، وطريقة جبايتها، وتتمثل هذه املتطلبات يف وضوح النص التشريعي، واالستقرار النسيب له، وأن دخو 

   .تكون العقوبات املفروضة على املخالفني مالئمة ورادعة
 المطلب األول: وضوح النص التشريعي 

التشريعات  هذه  تصدر التشريعات عموما لتعرب عن حاجة اجملتمع وظروفه اخلاصة، لذلك حتتاج       
التشريعات الضريبية بوجه  أما  1ىل صياغة جيدة ومناسبة لتتالءم مع هذه االحتياجات بشكل عام،إ

، فهو يفتح  كي ال تأيت مشوبة بالغموض  ،تحتاج إىل مهارة خاصة من جانب املشرع يف صياغتها ف خاص
ويلها، كما يتيح الغموض  و تأالطريق أمام تعسف اإلدارة الضريبية بالتوسع يف تفسري نصوص التشريع أ

  2.التشريعي وسوء الصياغة للثغرات اليت ينفذ منها املكلف ملمارسة كل صنوف التهرب الضرييب
 الفرع األول: ضمان الدقة والبساطة في اللغة

إن لغة التشريع جيب أن تكون واضحة دقيقة وبسيطة ختاطب الرجل العادي، غري املتخصص يف         
، فيجب أن ، كما أن اللغة غري الدقيقة جتعل القانون مبهما  املعقدة جتعل القانون غامضا  لغة القانون، فال

أن يتغري معىن اللفظ  زيكون للتشريع لغة فنية خاصة به يكون كل لفظ فيها موزونا حمدد املعىن، وال جيو 
للفظ إذا أريد التعبري ري االواحد باستعماله يف عبارات خمتلفة، فإذا عرب عن معىن بلفظ معني وجب أال يتغ

 عن هذا املعىن مرة أخرى، وال يتناىف أن تكون لغة التقنني غنية مع بساطتها لتنزل إىل مستوى فهم
تباع قواعد لغوية معينة جتعل القوانني تتسم بدرجة عالية من التحديد والدقة  إ لذا على املشرع  3، اجلمهور

 4 اط التالية:النقهذه القواعد من خالل  إجيازوالوضوح، وميكن 

 
،  18تصادية، اجملد ، تعزيز الثقة ين املكلف واإلدارة الضريبية دراسة ميدانية يف اهليئة العامة للضرائب وفروعها، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقعباس ناصر سعدون -1

 . 226  ، ص2019، كلية القانون، جامعة القاسي، العراق،  4  العدد
، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،  24العدد  8سهام كشكول عبد، التهرب الضرييب وأثره على التنمية االقتصادية يف العراق، جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد -2

 . 467، ص  2013العراق،  
 .102، ص  2004انون يف تكوين ثقافة اإلنسان، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،حميي حممد مسعد، دور الق-3
،  2009فيفريي    15زائر،  بوخاري حيي، آليات اعداد مشروع قانون او تعديله، مداخلة مبناسبة اليوم الدراسي املنظم من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية، اجل -4

   .14ص  
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 االقتصار يف تضمني مشروع النص املبادئ اليت تؤدي وظيفة قانونية؛  -1

 تعديل التشريعات القائمة أو السارية املفعول بوضوح وبطريقة حمددة؛ -2

 والظرفية  الوصفية العبارات  جتنبو  ،(التشريعية اجلملة حشواملواد الطويلة )تفادي اجلمل والعبارات و  -3
 ئة املواضيع األطول إىل فقرات أقصر متضمنة فيها؛ جتز و لاللتباس،  املثرية

 استعمال املصطلحات القانونية املناسبة للتعبري عن املفاهيم القانونية؛  -4

 جتنب استخدام الكلمات غري الضرورية، واستخدام الكلمات الواردة يف القوانني ذات الصلة؛ -5

 ة وجب توضيحها؛ جديدجتنب استخدام الكلمات الغامضة، وإذا ت استعمال مصطلحات  -6

 التبنيد(.  طريقة استخداماستخدام نظام موحد ومنسق لرتقيم املواد والفقرات واجلداول ) -7

 الفرع الثاني: ضمان النسجام في صياغة النص التشريعي
جيب أن يكون صياغة النصوص التشريعية املقرتحة من خالل عبارات ذات داللة على املعىن        

كون الصياغة املقرتحة بشكل مجل قصرية تتضمن عالمات ترقيم، أو مجل  أن ت املقصود من النص، و 
مفصلة يف بنود وفقرات بشكل يؤدي إىل وضوح الفكرة وترابطها، يف آن واحد، وأن يتم االبتعاد عن  

ويستحسن عند  1،اجلمل الطويلة اليت تسهل التعارض وتزيد من الغموض يف الكلمات املستخدمة
ة ختصيص لكل مادة فكرة واحدة فقط، وأن الفكرة  الواحدة ال تقسم على ريعيصياغة النصوص التش 

نه جيب أن يتم تقسيمها إىل إأكثر من مادة قانونية، وأنه إذا كانت املادة تتناول أكثر من موضوع، ف
مادتني أو أكثر، ويفضل أن يتم استخدام أسلوب التجزئة إىل بنود وفقرات يف حال وجود شروط أو  

ونية معينة، وأن يتم تقليل عدد كلمات النص إىل احلد األدىن الذي حيقق الغرض من قان متطلبات 
التشريع دون استخدام احلشو اللغوي، وأن يتم استخدام أسلوب التقارن بني الغرض من التشريع واجلهة  

 2. املعنية بالتنفيذ
أو التعديل أو  غاء كما يستحسن استعمال النصوص السارية املفعول كأساس للعمل، سواء باإلل

التتميم ، وذلك بغرض التنسيق وسهولة قراءة النصوص القانونية، فهذه التقنية تسمح بتجميع األحكام  
 

ر(، جملة كلية  ، متطلبات الصياغة التشريعية اجليدة وأثرها على اإلصالح القانوين، ملحق خاص باملؤمتر السنوي الرابع )القانون اداة لإلصالح والتطويل ليث كمانصراوين -1
 423، ص  2017، الكويت،1، اجلزء  2القانون الكويتية العاملية، العدد  

 . 436، ص  2004نية، القاهرة، مصر،  لكتب القانو ، أصول الصياغة التشريعية، دار ايحممود حممد علصربة  -2
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وفق املادة يف عدد حمدود من النصوص اليت ميكن بسهولة التعرف عليها، وتبدو مناسبة للتوفيق بني  
 1.الصياغة ستوىالنصوص اجلديدة والنصوص السارية أصال وكذلك لتناسقها على م
 الفرع الثالث: تحقيق مبدأ العدالة عند صياغة النص التشريعي  

من بني العوامل اليت تتعلق بالتشريع الضرييب واليت تساعد على انتشار التهرب الضرييب، جند عدم 
ها حتقيق مبدأ العدالة الضريبية عند صياغة النص التشريعي، مما يؤدي باملكلف بالضريبة للتهرب من أدائ

شعوره بغياب العدالة، ولتحقيق هذا املبدأ على املشرع الضرييب اجلزائري اتباع جمموعة من اإلجراءات، ل
 2 نذكر منها:

: حبيث تصيب الدخول مجيعها، وال يشعر املكلف الضرييب أن هناك من حيقق شمولية الضريبة -1
 إيرادات وال يدفع الضريبة؛

يف نفسية  سلبيا   ثرا  أقوال وغري مرتفع حىت ال يرتك ة مع: جيب أن يكون معدل الضريبمعدل الضريبة -2
 التهرب من دفع الضريبة. إىلاملكلف، مما يدفعه 

فيد ست: جيب أن تكون اإلعفاءات الضريبية مدروسة دراسة دقيقة حبيث ال ياإلعفاءات الضريبية -3
 وتؤدي إىل التهرب من دفع الضريبة.منها بعض األشخاص على حساب فئات أخرى، 

مببدأ  واألخذ: جيب أن تراعي الضريبة احلالة االجتماعية للمكلف، بمبدأ شخصية الضريبةذ خاأل -4
 القدرة على الدفع.

ذ تساعد الدفاتر احملاسبية على حتديد أرباح  إ: تشجيع المكلفين على مسك دفاتر تجارية -5
 ساعد على احلد من التهرب الضرييب.املكلفني حتديد دقيقا، مما ي 

: جيب على التشريع الضرييب أن يسمح لإلدارة الضريبية  ت المختلفة في الدولةلجهاالترابط بين ا -6
 من اجلهات املختلفة يف الدولة وبشكل دوري ومنتظم  باحلصول على البيانات اخلاصة باملكلفني مجيعا  

 للتهرب الضرييب. مجيعها، ويضع حدا  نشاطات املكلف  ةحبيث يساعد على معرف

 
/      06/11ت االطالع بتاريخ  ، حتميل الدليل من خالل الرابط التايل:  31، ص  2017دليل عملي يف صياغة القوانني، منشورات جملس النواب، اململكة املغربية،  -1

   http://www.chambredesrepresentants.ma/sites:   اإللكرتوين، على الرابط  19:14  :على الساعة  2019
، العدد  31القانونية، اجمللد  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و   ، أثر تعقد النظام الضرييب يف التهرب الضرييب )دراسة ميدانية يف بيئة االعمال السورية(، جملةإبراهيم العدي  -2

 . 83، ص  2015القانونية، دمشق، سورية،  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و   ،1
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من خالل تدعيم اجلهاز الضرييب باآلالت   األمر: ويتحقق هذا ريبي الض تحسين الجهاز اإلداري  -7
 الية، واالهتمام بالتدريب العملي.احلديثة، ورفع كفاءة العاملني يف اإلدارة امل

مع اإلدارة  : أي جيب أن يكون احملاسب القانوين متعاونا  اشتراك المحاسبين في المسؤولية -8
 تقدمي تصرحيات ضريبية موثوقة. إىلة، مما يؤدي لعامالضريبية، وال يغفل صاحل اخلزينة ا

 إعادة النظر يف جزاء املتهربني وتشديد العقوبات على كل من يرتكب جرم التهرب الضرييب. -9
 الفرع الرابع: اإلحاطة بالجوانب الفنية والتقنية الخاصة بموضوع التشريع 

شريع وعناصره من حيث تعريفه،  لتا جيب على التشريع أن يتناول مجيع أركان املوضوع حمل        
والسبل الكفيلة مبمارسته أو تطبيقه، واحلقوق وااللتزامات املرتتبة عليه، والعقوبات املقررة يف حال خمالفة 
األحكام السابقة، وتنظيم كافة اجلوانب الفنية والتقنية املتعلقة مبوضوع التشريع، فعلى الرغم من كافة 

للقائمني على صياغة القوانني، إال أنه من املتوقع أن تتضمن مسودة قدم النصائح واإلرشادات اليت ت
 ونذكر منها:  1التشريع عيوبا يف القواعد القانونية اليت جيب التنبه إليها وحماولة تفاديها، 

قد يقع املشرع الضرييب عند صياغة النص التشريعي يف نوعني من اخلطأ،  :الخطأ المادي والقانوني-1
و خطأ قانونيا، فاخلطأ املادي هو اخلطأ الذي مل يقصده املشرع، ويتحقق هذا أماديا  خطأ ن يكونأما إ

ال إو بسقوط لفظ من النص كان يلزم ذكره، حبيث ال يتم معىن النص أما بإيراد لفظ غري مقصود إاخلطأ 
  احلالة الثانية،  ا يفاللفظ الذي سقط سهو  أضفناو أإذا حذفنا اللفظ الزائد غري املقصود يف احلالة األوىل، 

ما اخلطأ القانوين فهو اخلطأ الواضح غري املقصود الذي تدل عليه القواعد واملبادئ العامة يف الدولة،  أ
 2.حبيث ال يوجد أدين شك يف وجوب تصحيحه

 املكلف وهي احلالة اليت يوجد فيها نص لكن حتديد مفهومه وضبط معناه يستعصي على :الغموض-2
ذلك بسبب نقص  أكانما احتاج من النصوص القانونية اىل توضيح وتفسري،  و كلفالنص الغامض ه 

 3. ، أو ألي سبب آخر يف نصهأجزائهو بسبب تعارض بني أو بسبب عدم وضوح يف لفظه، أفيه، 

 
 . 416، مرجع سابق، ص:  ليث كمال نصراوين  -1
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد  8العدد ، 5اجمللد زرقون نور الدين، سلطة قاضي املوضوع يف اختيار القاعدة القانونية املالئمة حلل النزاع، جملة املفكر، -2

 . 150ص  ،  2013بسكرة،  -خيضر 
 . 417  ، ص، مرجع سابق ليث كمال نصراوين  -3
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منهما حكما   جود تناقض بني نصني تشريعيني حيمل كلويقصد بالتعارض و  : التعارض والنقض-3
مع بينهما، والتعارض قد يكون بني نصوص تشريع واحد، وقد يكون  اجل خيالف اآلخر، حبيث يستحيل

غفال لفظ يف النص التشريعي، بالشكل إما النقص )الفراغ( فيقصد به أ 1و أكثر،أبني نصيني تشريعيني 
و هو حالة عدم متكن القاضي من إجياد نص تشريعي لتطبيقه  أالذي جيعل النص غري مستقيم بدونه، 

 2.عليهروض على النزاع املع

قد يقع املشرع يف عيب التزيد، وهو نقيض النقص فيورد عبارة زائدة أو مكررة ال   :التزيد والتكرار -4
ىل إرباك معناه واالختالف يف فهمه، والتزيد والتكرار من العيوب اليت إمعىن هلا يف صياغة النص تؤدى 

ه، كما أهنا تؤثر سلبا على تفسري تؤثر سلبا على مضمون النص التشريعي، فتزيد من غموضه وصعوبة 
النص   إخراجالضروريني حلسن سالمة  واإلجيازشكل النص التشريعي فينتفي عنها صفة االختصار 

 3التشريعي.
ويف األخري نشري أنه لتجاوز عدم الوضوح يف النصوص التشريعية وخمتلف العيوب اليت تتعلق 

ية تشكيل جلنة على مستواها توكل هلا مهام مراجعة  بائ، والثغرات اليت تتضمنها، على اإلدارة اجلابصياغته
التشريع الضرييب وتنقيحه ليصل إىل مستوى الوضوح والدقة يف الصياغة، ويتفق مع احلقوق اليت يكفلها  

 ينزل إىل مستوى فهم اجلمهور.  بسيط ويكون الدستور، وال يتعارض مع نفسه أو مع القوانني األخرى، 
 شريع الضريبيالت المطلب الثاني: استقرار

تعيش املنظومة اجلبائية اجلزائرية على واقع إصالحات دائمة، حيث مل يتمكن النظام الضرييب           
من حتقيق االستقرار، وهذا ما أدى لعدم وضوح الرؤية لدى السلطات، ويتضح ذلك من خالل  

فقط ت   (2018-2017)تني التعديالت اليت تتم مبناسبة إعداد كل قانون مالية، فمثال خالل السن
إجراء  على التوايل منه التعديل واإللغاء واإلمتام واالستحداث، وهذا بالتأكيد يصعب  38و 30القيام بـ 

 مسايرة هذه اإلجراءات، ويؤثر سلبا على فعالية السياسة الضريبة.  عوان الرقابة اجلبائية أو على املكلف 

 
 . 303ص  ،  2009الوجيز يف نظرية القانون، الطبعة السابعة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  -، املدخل اىل العلوم القانونية  حممد سعيد جعفور  -1
 .66، ص  1994ع، عمان، األردن،  ، جورج حزبون، املدخل اىل علم القانون، الطبعة الثالثة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي عباسالصراف  -2
 . 419  ، مرجع سابق، صليث كمال نصراوين  -3
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لضرييب جيب أن يكون هذا األخري مكيفا وفق منهجية يع اولتحقيق نوع من االستقرار يف التشر        
علمية، ويستند على دراسات مسبقة، وجتارب الدول وخمتلف األنظمة اجلبائية املتطورة مع مراعاة  

و  أ اخلاصية احمللية للبلد، والرتكيز قبل إعداده على أهم النقاط اليت ت التطرق هلا سابقا سواء باإللغاء 
وأسباهبا، لتكون مبثابة موجه ملعدي القوانني الضريبية، ويرى الباحث من خالل   داث،التعديل أو االستح

االطالع على خمتلف التعديالت أهنا متس إما الرفع أو التخفيض يف الضرائب أو استحداث أخرى، أو  
لنه منح امتيازات ضريبية أو متديدها...، بدل البحث عن بدائل كتوسيع قاعدة اإلخضاع الضرييب، أو عق

   .ومتابعة منح االمتيازات الضريبة وغريها 
 الفرع األول: توسيع الوعاء الضريبي

أولوية هبدف   أصبحالرسوم، وعية اجلبائية وختفيض معدالت الضرائب و جه حنو توسيع األن التو إ      
ة دار رفع كفاءة اإلي الواقع على عاتق املكلفني، مع زيادة احلصيلة الضريبية، وختفيض العبء اجلبائ

 1اجلبائية، وهذا النوع من التوجه تتميز به خمتلف األنظمة اجلبائية اليت تتميز بعدم االستقرار.
ويتم توسيع الوعاء الضرييب من خالل طريقتني، األوىل عن طريق خلق أدوات جديدة لتشمل  

اليت يكون  ئية الضرائب أنواعا جديدة، كالضرائب على الدخول أو السلع االستهالكية، أو الضرائب البي
الغرض األساسي منها محاية البيئة أو فرض الضرائب على نشاطات القطاع غري املنظم من خالل  
مؤشرات خاصة تعكس نوع النشاط فيه ودرجته، أما الطريقة الثانية فهي زيادة كفاءة النظام مبا يسمح  

 2. بالوصول إىل شرائح مل تكن تغطى سابقا
ميكننا القول أن توسيع الوعاء الضرييب وتقوية اجلهاز اإلداري املنظم  كره إذن من خالل ما تقدم ذ        

لعملية فرض الضرائب وجبايتها، مع توفر اإلرادة السياسية إلخضاع مجيع شرائح اجملتمع لدفع الضرائب  
املستحقة، سوف يساهم يف رفع حصيلة اجلباية ويسهم يف خلق نوع من الرضا لدى اجملتمع، وبالتايل  

على التشريع املعمول به، والنظام الضرييب األفضل هو الذي يعمل على فرض معدال منخفضة رار استق
)  ، وهو ما نادي به كل منقاعدة عريضة بدال  من فرض معدالت عالية على قاعدة ضيقة

 
، العدد  1دراسة حالة دول االنتقال االورويب، جملة دراسات العدد االقتصادي، اجمللد  -قدوري نور الدين، جدوى االصالح اجلبائي يف جذب االستثمار االجنيب املباشر-1

 . 130، ص  2010وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي، االغواط،  ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية  2

 .6، ص  2003، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،  13، سياسات اإلصالح الضرييب، جملة جسر التنمية، العدد  ناجيالتوين  -2
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McLure&Boskin)  ،1  وسنحاول فيما يلي تسليط الضوء على أهم التعديالت اليت مست معدالت
صالح التشريع  إ، واليت تدخل ضمن سياسة 2021-2017خالل السنوات األخرية لفة الضرائب املخت

 هبدف رفع اإليرادات، وتوفري نظام ضرييب عادل ومستقر، قادر على كسب ثقة املكلف.الضرييب، 
 اإلجماليأول: التعديالت التي مست الضريبة على الدخل 

اص الطبيعيني، وتفرض هذه الضريبة على ألشخاإلمجايل على دخل اتؤسس الضريبة على الدخل        
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  98اىل85الدخل الصايف للمكلف بالضريبة احملددة وفق املواد من 

 2املماثلة. 
والذي   2008حتسب الضريبة على الدخل اإلمجايل وفقا للجدول التصاعدي املعتمد منذ سنة        

، بعدما كان يضم  %35-%0، والذي يشمل أربعة شرائح، ترتاوح بني ن اآل مل يطرأ عليه أي تغيري حلد
-% 12 بني خضاع اليت تتضمنها، حيث ترتاوح نسبة اإل1992يف سنة عتماده اشرحية عند  12
70% .3    

 ( الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل اإلجمالي02الجدول رقم )
 نسبة الضريبة  قسط الدخل اخلاضع للضريبة)دج(

 %0 دج 120.000جاوز  يت ال
 %20 دج 360.000اىل  دج120.001من 
 %30 دج 1.440.000اىل  دج360.001من 

 %35 دج 1.440.000اكثر من 

 .23، ص  2021المصدر: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  
م  دج رغ 12.000يعتمد احلد األدىن لألجور املعفاة  هنأوما يالحظ على اجلدول أعاله        

ن كان  أبعد  دج،20.000إىل ت رفعه  2021 فمثال خالل، تعديالت اليت مست هذا األخريال
 عاله.أمن الضريبة يف اجلدول  واليت من املفرتض أن تكون معفاة، 2011دج، واملعتمد منذ 18.000

 
1-Michael J. Boskin, Charles E. McLure, Jr, World Tax Reform: Case Studies of Developed and 
Developing Countries,An International Center for Economic Growth Publication, San Francisco, 
California, USA, 1990 , p: 7. 

 .19ص    مرجع سابق،  ،2021من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    85املادة  -2
صناف الدخل حسب مصدرها، جملة  أمجايل وبوادر الرجوع الة نظام الضرائب النوعية على خمتلف  ى الدخل اإل ءة يف نظام الضريبة عل، حممد محر العني، قراخالدسناطور  -3

 . 315، ص  2015، جامعة امحد دراية ادرار، اجلزائر،  34احلقيقة، العدد  
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غ  مبل  تتعدى ال اليت املداخيل تستفيدباإلضافة للجدول التصاعدي للضريبة على الدخل اإلمجايل، 
 مبلغ تفوق اليت املداخيل تستفيدو ، اإلمجايل الدخل على الضريبة من كلي  إعفاء من دج،30.000
 اإلمجايل الدخل على الضريبة حتدد، إضايف ختفيض من دج،35.000 عن وتقل دج30.000

 : اآلتية للصيغة وفقا الدخل، من الفئة  هلذه  بالنسبة املستحقة
  1)/3(20.000-(8/3)* األول(  للتخفيض وفقاا ) اإلجمالي الدخل على الضريبة=اإلجمالي الدخل على الضريبة

 أرباح الشركات: التعديالت التي مست الضريبة على ثانيا
"تؤسس ضريبة سنوية   على أنه: قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  من 135ادة تنص امل       

حدد املشرع  حيث، ن األشخاص املعنويني"ها معلى جممل األرباح واملداخيل اليت حتققها الشركات وغري 
والذي  2015دة تعديالت، آخرها سنة ىل عإمعدالت الضريبة على أرباح الشركات، واليت خضعت 

 2 كما يلي:  وذلك اليزال ساري املفعول حلد اآلن، 
- 19 بالنسبة ألنشطة انتاج السلع؛ 

- 23 ة واحلمامات،  نشطة السياحيا األوالري، وكذ االشغال العموميةألنشطة البناء و  بالنسبة
 سفار؛ باستثناء وكاالت األ

- 26  .بالنسبة لألنشطة األخرى 
 الرسم على القيمة المضافة مست التي التعديالت: ثالثا

وهي ضريبة يتحملها املستهلك  1991،3أسس الرسم على القيمة املضافة يف قانون املالية لسنة        
الذي جاء   تعديلالة تعديالت على معدل هذا الرسم، آخرها ت عدالنهائي، وكغريها من الضرائب جر 

، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي لنفس السنة، وهذا  2017به قانون املالية لسنة 
 عمال.ن الرسوم على رقم األمن قانو  23و 21منه، واللتني تعدالن املدتني   27و 26بتطبيق املادتني 

 
جوان   4، الصادرة بتاريخ 33ج د ش، العدد ، ج ر ج 2020، يتضمن قانون املالية التكميلي 2020جوان  4املؤرخ يف  07-20من القانون رقم  9 املادة-1

 . 5، ص  2020

  23، الصادرة بتاريخ 40، ج ر ج ج د ش، العدد 2015، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2015جويلية  23املؤرخ يف  01-15مر رقم من األ  2املادة -2
 . 6، ص  2015جويلية  

ديسمرب  31، الصادرة بتاريخ 57، ج ر ج ج د ش، العدد 1991، يتضمن قانون املالية لسنة 1990 ديسمرب  31رخ يف ؤ امل 36-90قانون رقم المن  65ة دملاا-3
 . 1927، ص  1991
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 1، حيصل الرسم على القيمة املضافة كما يلي:2017ن قانون املالية لسنة م  27و 26مبوجب املادتني 
 . 7بدل  9باملعدل املخفض املقدر بـ   -.   17بدل  19باملعدل العادي املقدر بـ  -

 النشاط المهني على الرسم مست التي التعديالت رابعا:
عويض  لت 2، 1996نون املالية لسنة ن قام 21الرسم على النشاط املهين مبوجب املادة  ت إنشاء        

التجاري، والرسم على النشاط غري التجاري، يستحق الرسم على رقم الرسم على النشاط الصناعي و 
ختضع أرباحه للضريبة على الدخل  عمال الذي حيققه املكلفون بالضريبة الذين ميارسون نشاطا  األ

 الرسم يستثىن من تطبيق ريبة على أرباح الشركات، و لضل أو اإلمجايل)يف اجلزائر(، يف صنف األرباح املهنية 
استغالل األشخاص املعنويني أو الشركات اليت ختضع للرسم ة عن جتاالطبيعيني النمداخيل األشخاص 
  4و حيدد معدل هذا الرسم حسب آخر تعديل كما يلي:  3على النشاط املهين،

 ؛ 2حيدد معدل الرسم على النشاط املهين بـ  -

 بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة ألنشطة اإلنتاج؛ 1ىل إرسم ل الخيفض معد -

 ؛ 25مع ختفض بنسبة  2الري، حتدد النسبة بـ اطات البناء واالشغال العمومية و بالنسبة لنش  -

 . 3عمال الناتج عن نشاط نقل احملروقات بواسطة االنابيب حتدد النسبة بـ بالنسبة لرقم األ -
 ابعة منح المتيازات الضريبيةومت الفرع الثاني: عقلنه

متثل االمتيازات اجلبائية العنصر املهم واملؤثر يف النشاط االقتصادي، حيث تعد من أهم الوسائل          
هذا من  5،اليت حتاول الدولة من خالهلا دعم التنمية االقتصادية وتشجيع املؤسسات على حتقيق أهدافها

تشجيع االستثمار من جهة أخرى، وتتمثل االمتيازات الضريبية   خاللجهة وتوسيع األوعية الضريبية من 
يف تلك التسهيالت والرخص والضمانات املقدمة يف شكل إجراءات ذات طابع حتفيزي والذي تتخذه  

 
  29، الصادرة بتاريخ  77، ج ر ج ج د ش، العدد  2017، يتضمن قانون املالية لسنة  2016ديسمرب    28املؤرخ يف    14-16من القانون رقم    27و  26املادتني  -1

 . 13، ص  2016ديسمرب  

ديسمرب    31، الصادرة بتاريخ  82، ج ر ج ج د ش، العدد  1996املتضمن قانون املالية لسنة    1995ديسمرب    30املؤرخ يف    27-95من االمر رقم    21املادة  -2
 .3، ص  1995

 . 50ص  مرجع سابق،  ،  0202من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    217املادة  -3

ديسمرب    28، الصادرة بتاريخ  76، ج ر ج ج د ش، العد  2018يتضمن قانون املالية لسنة    2017ديسمرب    27املؤرخ يف    11-17من قانون رقم    11املادة  -4
 .7، ص  2017

 .4، ص  2018،  3، جامعة اجلزائر11، العدد  6، اجمللد  3  ملوشي زهية، االمتيازات اجلائية كمدخل لتحقيق التنويع اإلنتاجي باجلزائر، اجمللة العلمية جلامعة اجلزائر-5
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املناطق املراد ات و الدولة لصاحل فئة من األعوان االقتصاديني لغرض توجيه نشاطاهتم حنو القطاع
 1. ة اليت تنتهجها الدولةلعامتشجيعها وفق السياسة ا

لدور الضريبة وأمهيتها يف احلياة االقتصادية أصبحت احلاجة ملحة لدراسة كل خطوة عند رسم   ونظرا  
تنشيط االقتصاد وذلك عن طريق يث تكون الضريبة أداة مشجعة لالسياسة الضريبية، وتطوير أنظمتها، حب

 حنكم علىالناحية الفنية واالقتصادية، وعلى العموم من  ترشيد وعقلنة منح االمتيازات الضريبية ودراستها 
 2: الضريبية يف حتقيق أهدفها من خالل املعيارين التاليني زمدى فعالية وجناعة احلواف

 ؛هانقارن بني منافع احلوافز الضريبية وتضحيات الدولة مقابل منح أنفالبد من  :معيار الكفاءة .1

وزيادة   الرأمسايليف حتقيق الرتاكم  ألهدافهاوافز الضريبية ق احللبيان مدى حتقيوذلك  :معيار الفاعلية .2
 .وزيادة القيمة املضافة هلذه املشروعات  ، توفري مناصب الشغلعدد املشروعات اجلديدة

 الفرع الثالث: إعادة النظر في الضريبة على الدخل
واألهداف املوضوعة  وار لنجاح أية سياسة ضريبية البد أن ترتكز على مدى توافقها مع األد        

ألجلها، ومن أبرز اجلوانب اليت حتظى باالهتمام، البعد االجتماعي للضريبة، وطريقة توزيع العبء  
وزارة  الضرييب على خمتلف شرائح اجملتمع، وعلى العكس مما تقدم ذكره تكشف البيانات الصادرة عن 

أن إمجايل حمصالت  جتاه الضريبة، حيثا نيبني التزام املؤسسات واملوظف أن هناك فجوة كبريةاملالية 
،  2018 نةالضريبة على الدخل للعمال األجراء عرفت أكثر من ربع اجلباية العادية للميزانية خالل س

كما أفادت نفس البيانات كذلك أن إمجايل الضريبة على الدخل، املقتطعة من املصدر، بلغت 
، يف حني أن الضريبة على  2017نار يف ر دي مليا 685,73مقابل  2018مليار دينار يف  691,85

وشكل إمجايل الضريبة على  ،مليار دينار  84,6مليار دينار مقابل  92,17املداخيل األخرى بلغت 
واليت   2018باملائة من مداخيل اجلباية العادية واخلاصة بامليزانية احملصلة يف  26الدخل 

 3.مليار دج 5,2.648بلغت

 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  يف العلوم االقتصادية ، مذكرة لنيل درجة املاجستري ستثماريه على املؤسسة والتحريض اال ر يف اجلزائر وآث الضرييب ناصر مراد، اإلصالح-1

 .177، ص  1996وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  
ية ودورها يف منو القطاع الصناعي اخلاص يف العراق، جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية، اجمللد  باحلوافز الضري ،كرمي عبيس حسانالعزاوي  -2

 . 131  ، ص2014، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بابل، لعراق،  3  ، العدد6
على الرابط االلكرتوين:  ،  22:33على الساعة :    ،13/11/2019ت االطالع بتاريخ :    موقع املديرية العامة للضرائب،-3

3111-2019-presse/1651-de-2/articles-presse-et-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/medias  ، 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/medias-et-presse-2/articles-de-presse/1651-2019-3111
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إال أن   ،هامة ضريبيةوامتيازات قتصادية تستفيد من إعفاء اال عات قطاوعلى الرغم من أن ال
بلغت  2013إىل  2002دورها يف رفع احلصيلة الضريبية يضل ضعيفا، فخالل املدة املمتدة من 

اإلعفاءات الضريبية املمنوحة للمؤسسات الكربى من طرف الوكالة الوطنية لتطوير  
  55.379دج رسم على النشاط املهين، و نمليو  49.256مليون دج منها  472.236االستثمار

رفع   بينما يتم1، مليون دج رسم على القيمة املضافة 367.515مليون دج ضرائب على األرباح، و
الذي تعانيه شرائح اجتماعية   الظلمواقع يعكس  ، وهذااالقتطاعات على مداخيل الفئات األخرى

ضرائب الدخل، وجعلها تتناسب مع شرائح   ر يف، لذا وجب إعادة النظ بسبب النظام اجلبائي القائم 
اجملتمع خاصة ضعيفة الدخل منها، دو أن ننسى دورها يف تشجيع االستهالك وبالتايل تشجيع 

 االستثمار لتلبية االستهالك، مما ينجم عنه خلق موارد ضريبية جديدة. 
 الفرع الرابع: تفعيل النظام الضريبي بما يتماشى مع التطورات الحاصلة

وجب على املسؤولني على وضع القوانني مراعاة التطورات اليت حدثت وسوف حتدث على         
مستوى األوضاع االجتماعية، واالقتصادية الداخلية واخلارجة، حيث تسعى الدول جلذب وتشجيع 
االستثمارات وتوسيع الوعاء الضرييب، وذلك عن طريق ختفيض معدالت الضريبة أو منح اإلعفاءات 

كل بلد يف املنافسة    ،مواجهة تنقل رأس املال الدويلسبيل يف ( أنه: "Alfred Bossويرى ) ية. الضريب
يسعى إىل خفض معدالت الضرائب من أجل جذب رأس مال جديد أو عدم خسارة رأس املال  

وال يعين بالضرورة أن خفض معدالت الضرائب ومنح االمتيازات اجلبائية أكثر   2"، املخصص يف البالد
لإلصالحات والبحث عن  عند تواجد منافسة ضريبية، حيث أن املنافسة تعترب حافزا   تماال  ل احاحللو 

ويف حالة اجلزائر يظهر من خالل قانون احملروقات األخري السياسة اليت  3حلول جديدة للمشاكل القدمية،
تدفق  دون تنتهجها البالد، حيث ت التخلي عن كثري من القيود اإلدارية والتشريعية اليت حتول

 
  ،32العدد  ،العلوم االقتصاديةمعهد (، جملة 2002-2014ل، اورزيق اليأس، قراءة حتليلية تقوميية آلليات حتفيز وترقية االستثمار والشغل يف اجلزائر )يشريف إمساع-1

 .  112  ، ص2015،  3والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر  كلية العلوم االقتصادية  
2-Alfred Boss, Do we need tax harmonization in the EU ? , Kiel Working papers. No. 916, The Kiel 

Institute of World Economics, Kiel, germany, 1999,p 11 ,Available online,Retrieved :23 :55, 
07/12/2019 ,from  :https://www.econstor.eu/bitstream/10419/2268/1/270011943.pdf,  

3-  Alfred Boss, Ibid, p 23. 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/2268/1/270011943.pdf
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االستثمارات، باإلضافة للتخفيض من معدالت الضرائب ومنح التحفيزات اجلبائية، وكل ذلك يصب يف  
 توسيع الوعاء الضرييب. 

 العقوبات والغرامات المالئمةتطبيق  المطلب الثالث:

ى  د عل ينص الدستور اجلزائري صراحة  على أن فرض الضريبة ال يتم إال مبقتضى نص قانوين، والب       
كل املواطنني دفع الضريبة حسب قدرهتم التكليفية، والضامن األساسي الحرتام القانون هو وجود اجلزاء  
املفروض على كل من خيالفه، حيث أقر املشرع اجلزائري جمموعة من العقوبات، ت تقسيمها من خالل 

ت اجلبائية، باعتبارها  قوباهذا املطلب لفرعني، خصص األول للعقوبات اجلزائية، فيما خصص الثاين للع
 تساهم يف الضغط على املكلفني حلثهم على االلتزام بواجباهتم الضريبية. 

 الفرع األول: العقوبات الجزائية
تضمنت القوانني اجلبائية وقانون العقوبات، عقوبات ردعية ملرتكيب اجلرائم الضريبية تتمثل يف         

ية نوعان عقوبات أصلية تتمثل يف احلبس والغرامة، وعقوبات زائاحلبس والغرامة اجلزائية، فالعقوبات اجل
 تكميلية تتمثل يف اجلزاءات السالبة للحقوق.

 صلية أول: العقوبات األ
-66من القانون رقم  5وهي عقوبات أقرهتا النصوص القانونية، حيث جاء يف املادة        
قوبات األصلية يف مادة اجلنح ويف مادة  الع املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، حتت عنوان155

ثنني معا، وهو ما احلبس أو الغرامة املالية أو اإل املخالفات على أن العقوبة يف هذا اجلانب ترتاوح بني
تتفق معه جممل النصوص والقوانني الضريبية، حيث تكيف اجلرمية الضريبية على أهنا جرمية جنحية،  

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، الذي جاء به  303ادة خاصة بعد التعديل الذي مس امل
، من خالل املادة  2003املتضمن قانون املالية لسنة  24/12/2002املؤرخ يف  11-02القانون رقم 

أعمال تدليسية يف إقرار  إىلمنه، حيث تنص على: معاقبة كل من متلص أو حاول التملص باللجوء  28
  1  و رسم خاضع له أو تصفيته، كليا أو جزئيا، مبا يأيت:حق أوعاء أي ضريبة أو 

 
  ديسمرب  25.بتاريخ  الصادرة ،86 رقم ش، د ج ج ر ج ،2003 لسنة املالية قانون  املتضمن 2002 ديسمرب  24 يف املؤرخ 11-02 رقم القانونمن  28املادة  -1

 . 9، ص  2002
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دج، عندما ال يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها  100.000 إىلدج  50.000غرامة مالية من  .1
 ؛ دج100.000

  500.000دج إىل 100.000( أشهر وغرامة مالية من 06( إىل ستة )02احلبس من شهرين ) .2
دج، وال  100.000فوق مبلغ احلقوق املتملص منها ما يدج، أو بإحدى هاتني العقوبتني، عند

 ؛ دج1000.000يتجاوز 

دج  2.000.000دج إىل 500.000( وغرامة مالية من 02( أشهر إىل سنتني )06احلبس من ) .3
دج، وال  1.000.000أو بإحدى هاتني العقوبتني، عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها 

 ؛دج 5.000.000يتجاوز 

دج إىل  2.000.000( سنوات وغرامة مالية من 05)ة مخس  إىل( 02) احلبس من سنتني .4
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني، عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها 5.000.000
 ؛دج10.000.000دج، وال يتجاوز 5.000.000

دج إىل 5.000.000( سنوات وغرامة مالية من 10عشرة ) إىل( سنوات 5احلبس من ) .5
حدى هاتني العقوبتني، عندما يفوق مبلغ احلقوق املتملص منها  و بإدج، أ10.000.000
 دج. 10.000.000

من القانون سالف الذكر،   303أما باقي القوانني الضريبية، فمنها ما أخذ مبا جاءت به املادة 
منه حتت عنوان العقوبات اجلنحية على: "   117، حيث تنص املادة األعمالكقانون الرسوم على رقم 

كل من متلص أو حاول التملص بصفة كلية أو جزئية، أو باستعمال   السابقة 303ا للمادة طبق معاقبة
من حيث قيمة الغرامة اجلزائية،  303ومنها ما أخذ بالعقوبة واختلف مع املادة  1طرق تدليسية.."، 
ة  يالي من قانون الضرائب غري املباشرة على: "معاقبة كل من يستخدم طرقا احت 532حيث تنص املادة 

للتملص أو حماولة التملص من جمموع أو جزء من وعاء الضريبة أو التصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم 
  ة إىل مخس  (1) دج وباحلبس من سنة200.000دج إىل 50.000اليت هو خاضع هلا، بغرامة من 

ن يتجاوز  رة أعقوبة املذكو خفاء يشرتط لتطبيق ال، يف حالة اإلسنوات أو بإحدى هاتني العقوبتني (5)
 

 . 29ص    مرجع سابق،  ،2020م على رقم االعمال  و من قانون الرس 117املادة  -1
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قانون  119 أما املادة 1"، دج10.000( املبلغ اخلاضع للضريبة أو مبلغ 1/10خفاء عشر)هذا اإل
  أو معاقبة كل من متلص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة "التسجيل فتنص على 

ة جزائية ترتاوح غرامتصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم اليت هو خاضع هلا باستعماله طرقا تدليسية، ب
هاتني  ( سنوات، أو بإحدى 5) ةمخس  إىل( 1دج، وحبس من سنة )20.000دج إىل 5.000من 

(  1/10خفاء يشرتط لتطبيق العقوبة املذكورة أن يتجاوز هذا االخفاء عشر )العقوبتني فقط، يف حالة اإل
 2. "دج00001.املبلغ اخلاضع للضريبة أو مبلغ 

، وحددت مدة العود لعقوبات اجلبائية منها واجلزائيةضاعفة اود مويرتتب وجوبا يف حالة الع
  131وأقرته كذلك املادة  3( سنوات كما هو جاري به يف قانون العقوبات بالنسبة للجنح، 5) ةخبمس 

كما أجاز قانون العقوبات إفادة املتهم بالظروف املخففة، مىت   4من قانون الرسوم على رقم األعمال،
على أال ينصرف أثر الظروف املخففة إىل العقوبات اجلبائية اليت ال جيوز  قها توافرت شروط تطبي

عمال حيث جاء فيها  من قانون الرسوم على رقم األ 130 والذي نصت عليه صراحة املادة  5ختفيفها،
يونيو   8املؤرخ يف  156-66 األمرمن  53عدم تطبيق يف أي حال من األحوال احكام املادة "أنه: 

 6. "قانون العقوبات، على العقوبات املنصوص عليها يف اجملال اجلبائي... ضمن واملت 1966
ىل أن العقوبة السالبة للحرية وإن كانت ذات طابع ردعي إال أن  إويف األخري جتدر اإلشارة 

املصلحة الواجب محايتها هي الضريبة كاقتطاع مايل يغذي اخلزينة العمومية، فحبس املكلف املتهرب من 
باإلضافة إىل أنه يضر باخلزينة العمومية حيث   7هو حبس ملصدر من مصادر تغذية اخلزينة،  إمناالضريبة 

تتحمل الدولة تكاليف كبرية يف بناء السجون ويف توفري ظروف معيشية مناسبة داخل السجون، كما أن  

 
 .64ص  مرجع سابق،  ،  2020املباشرة  غري    من قانون الضرائب  532املادة  -1
 . 81ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون التسجيل    119املادة  -2
الذي يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج د ش،   ،2006ديسمرب  20املوافق لـ  1427ذي القعدة عام 29املؤرخ يف  23-06القانون رقم من  3مكرر 54املادة -3

 . 17، ص  2006ديسمرب    24، الصادرة بتاريخ  48العدد  
من قانون الرسوم على رقم االعمال على انه: يعترب يف حالة عود، كل شخص أو شركة صدر ضدها حكم بإحدى العقوبات املنصوص عليها يف هذا    131تنص املادة  -4

 مخس سنوات بعد احلكم باإلدانة، خمالفة تطبيق عليها نفس القانون.   القانون، يرتكب يف غضون اجل
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر،  يف العلوم القانونية  ، جرمية التملص الضرييب وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري جنيبزروقي -5

 . 159، ص  2015/2013باتنة،  
 . 31صمرجع سابق،  ،  2020ن قانون الرسوم على رقم االعمال  م  131املادة  -6
 .217، ص  2008طالب نور الشرع، اجلرمية الضريبية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،-7
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سة العقابية ملؤسفيه تعطيل لقدرة العاملني وتضييع جلهودهم اليت كان من األحسن االستفادة منها خارج ا
لذا جلأت التشريعات اجلنائية احلديثة إىل إعطاء أمهية خاصة يف اتباع أنظمة جديدة يف العقاب كنظام 

 وغريها.  (Jours amendes )  ،1أيام الغرامة

 ثانيا: العقوبات التكميلية
العقوبة  "أهنا: ات ب( من قانون العقوب4عرف املشرع اجلزائري العقوبة التكميلية من خالل املادة )       

اليت ال جيوز احلكم هبا مستقلة عن عقوبة اصلية، فيما عدا احلاالت اليت ينص عليها القانون صراحة،  
، كما تطرقت القوانني اجلبائية للعقوبات التكميلية جبانب العقوبات 2" وهي إما إجبارية أو اختيارية
يف حال العود   "ضرائب املباشرة على أنه: ن المن قانو  303( من املادة 3األصلية، فنصت مثال الفقرة )

يف أجل مخس سنوات تنتج عنه حبكم القانون، مضاعفة العقوبة، سواء أكانت جبائية أم جزائية،  
املنصوص عليها خبصوص املخالفات األولية، وذلك دون االخالل بالعقوبات اخلاصة املنصوص عليها يف 

ليها يف املادة  إون العقوبات، للعقوبات املشار قان مكرر من 18، وتطرقت املادة " نصوص أخرى..
 سابقة الذكر، حيث أوجب القانون تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية التالية:    303

ال عندما  إحل الشخص املعنوي: ميكن القول أن حل الشخص املعنوي ال ميكن للقاضي احلكم هبا  -1
بة اصلية كالسجن أو احلبس أو الغرامة، ومن مث يكون  بعقو ينص القانون صراحة عليها، وبعد احلكم 

من قانون العقوبات معرضا للعقاب مبناسبة متابعة أحد   17و 07الشخص املعنوي وفقا للمادتني 
ال بعد إدانة أحد أعضائه،  إأعضائه أو مديريه، وال ميكن مصادرة أموال أو حله أو تعليق نشاطه، 

 3ست أصلية. ولي ألن عقوبة احلل هي عقوبة تبعية

ليه خمتلف إ أشارت سنوات، والذي  (5غلق املؤسسة أو فرع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس ) -2
من  130من قانون الضرائب املباشرة، واملادة  303( من املادة 3)املواد من القوانني اجلبائية كالفقرة 

 .اشرة.. املبمن قانون الضرائب غري  456، واملادة األعمالقانون الرسوم على رقم 

 
-  تم تقييم هذه املدة ماليا وحتويلها اىل غرامة. ييقوم نظام أيام الغرامة على أساس إعطاء القاضي إمكانية احلكم أوال على املتهم مبدة زمنية، مث بعد ذلك 
 . 413ص  ،  2000، ازمة الوضوح يف االمث اجلنائي يف القانون اجلزائري والقانون املقارن، اجلزء األول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  دأمح  ةجمحود-1
 . 1ص    مرجع سابق،  ،2006قانون العقوبات  من    4املادة  -2
، كلية احلقوق و  يف العلوم القانونية  بد النور، املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن اجلرائم االقتصادية: الغش الضرييب وتبيض األموال منوذجا، أطروحة دكتوراهعواسطى -3

 . 27، ص  2016/2017، تلمسان، اجلزائر،ياسية، جامعة ايب بكر بلقايد العلوم الس
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-036من املرسوم الرئاسي رقم  52اإلقصاء من الصفقات العمومية، حيث يقصى حسب املادة  -3
بشكل مؤقت أو هنائي، من املشاركة يف الصفقات العمومية،  2010/ 07/10املؤرخ يف  10

ية بطاقاملتعاملون االقتصاديون الذين ال يستوفون واجباهتم اجلبائية وشبه اجلبائية، واملسجلون يف ال
أصحاب املخالفات اخلطرية للتشريع والتنظيم يف جمال اجلباية واجلمارك   الوطنية ملرتكيب الغش

 1. والتجارة

املنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر، هنائيا أو ملدة   -4
غري املباشرة على أنه:  ائب من قانون الضر  544سنوات، حيث نصت املادة  ( 5) ة ال تتجاوز مخس 

يف حال العود أو تعدد اجلرائم املثبتة بواسطة حكم أو عدة احكام، فإن العقوبة املقررة تؤدي حبكم  "
عمال أو مستشار جبائي أو خبري حماسب ولو بصفة مسري أو  إىل منع مزاولة مهن رجال األالقانون 

من قانون الرسوم  128 يه املادةت إلوهو كذلك ما دع 2،"مستخدم وعند االقتضاء غلق املؤسسة
( من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة حيث نصتا  3الفقرة ) 306عمال، واملادة على رقم األ

يف حال العود أو تعدد اجلنح املعاينة حبكم أو عدة احكام..، مينع مرتكب هذه املخالفات " على أنه:
أو خبري حماسب ولو بصفة مسري أو مستخدم  ائي،من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جب

 3. "وعند االقتضاء غلق املؤسسة

املؤرخ يف  22-03من القانون رقم  29باإلضافة للمواد سالفة الذكر نصت املادة 
  إدانتهم صراحة على منع األشخاص الذين ت  2004املتضمن قانون املالية لسنة  28/12/2003

  إدانتهم منع األشخاص الذين متت "اط التجاري حيت تنص على: النش بتهمة الغش الضرييب من ممارسة 

 
-الصادرة عن وزارة املالية ووزارة التجارة، وضع بطاقية معلوماتية وطنية خاصة باملكلفني املتهربني   27/04/1997بتاريخ  127رقم  ت مبوجب التعليمة بني الوزارات

 املخالفني للتشريع اجلبائي، اجلمركي، التجاري. 
  07، الصادرة بتاريخ 58ج ر ج ج د ش، العدد مية، و املتضمن تنظيم الصفقات العم 2010أكتوبر 07املؤرخ يف 10-036من املرسوم الرئاسي رقم  52املادة -1

 . 15ص    ،2010اكتوبر
 .  65ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون الضرائب غري املباشرة    544املادة    -2
 . 31ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون الرسوم على رقم االعمال    128املادة    -3
 .70ص    مرجع سابق،   ،2020ماثلة  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم امل  3  -306املادة    -   
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 12-90بصفة هنائية بتهمة الغش اجلبائي من ممارسة النشاط التجاري، حسب مفهوم القانون رقم 
 1. "املتعلق بالسجل التجاري املعدل واملتمم18/08/1990املؤرخ يف 

فيما خيص نشر وتعليق حكم اإلدانة  بية نشر وتعليق حكم اإلدانة، حيث أمجعت كل القوانني الضري -5
( من قانون الضرائب 6الفقرة ) 303اليت تنطوي على عقوبات جزائية، وذلك من خالل نص املواد 

من قانون الضرائب غري  550عمال، واملادة من قانون الرسوم على رقم األ 134ة املباشرة، املاد
( من قانون التسجيل، 6الفقرة ) 120ادة وامل ( من قانون الطابع،6الفقرة ) 35املباشرة، واملادة 

واليت تنص يف جمملها على نشر احلكم كامال أو باختصار يف اجلرائد اليت تعينها احملكمة أو تعليقه يف 
 األماكن اليت حتددها، وذلك على نفقة احملكوم عليه.

ى ممارسة  ة عل ( سنوات، وتنصب احلراس5) ةالوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز مخس  -6
 2ىل اجلرمية أو الذي ارتكبت اجلرمية مبناسبته. إالنشاط الذي أدى 

  الفرع الثاني العقوبات الجبائية
إن العقوبات اجلزائية اليت ت الطرق هلا سابقا وإن كانت ذات طابع ردعي إال أن املصلحة الواجب     

املكلف املتهرب من الضريبة إمنا هو   فحبسمحايتها هي الضريبة كاقتطاع مايل يغذي اخلزينة العمومية، 
ن مل يكن عبء يف حال زيادة التكاليف اليت تقتضيها  إ حبس ملصدر من مصادر تغذية اخلزينة، 

والبحث  )املالية( وهذا ما أدى باملشرع للرتكيز على العقوبات اجلبائية املتابعات القضائية وطول مدهتا،
نظرا حلاجة الدول للحفاظ على مناصب الشغل هللتسابدائل مالية، وفتح اجملال للصلح وا عن

 3 واالستثمار مع اسرتجاع أكرب قدر ممكن من الديون اجلبائية والضرائب املتملص منها.

 
ديسمرب   29الصادرة بتاريخ  ،83ج ر ج ج د ش، العدد  ،2004املتضمن قانون املالية لسنة  2003ديسمرب 28املؤرخ يف  22-03من القانون رقم  29املادة -1

 . 17ص    ،2003
 .11ص  مرجع سابق،  ،  2006مكرر من قانون العقوبات    18املادة  -2
-بدأ االجتاه حنو ختفيف املتابعات اجلزائية وفتح اجملال للصلح والتساهل مع التجاوزات اليت تعد يف نظر القانون    2012الواردة يف قانون املالية لسنة    من خالل التعديالت

شكوى من مدير الضرائب بالوالية، وال تتم   جرائم، حيث اوجب ان تتم املتابعات اليت هتدف اىل تطبيق العقوبات اجلزائية املنصوص عليها يف القوانني اجلبائية بناء  على
ية اجلهوية للضرائب رئيسا  ومدراء  هذه املتابعات اال بعد احلصول على موافقة اللجنة املنشأة هلذا الغرض )جلنة املخالفات اجلبائية  وتضم يف عضويتها كل من رئيس املدير 

 اجلهوية للضرائب املختصة اليت تتبعها مديرية الضرائب للوالية املعنية.   الضرائب للواليات التابعون إقليميا هلا كأعضاء( لدى املديرية
، كلية  6ث قانونية وسياسية، العدد للتوسع أكثر انظر حممد جبايل، دور جلنة املخالفات اجلبائية يف تلطيف احتكار اإلدارة للقمع اجلزائي جلرمية الغش اجلبائي، جملة أحبا-3

 . 2018عة حممد الصديق بن حيىي، جيجل،  ماحلقوق والعلوم السياسية، جا
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واملراجع يف االختصاص منيز بني نوعني من  ،من خالل االطالع على خمتلف القوانني اجلبائية
 .الفرع هذا العقوبات اجلبائية سنتطرق هلا بالتفصيل من خالل

 أول: الغرامات الجبائية 
اجلزاء والتعويض، فهي عقوبة توقع على  بائية ذات طبيعة مزدوجة جتمع بنيتعترب الغرامات اجل       

وسنحاول من خالل  1مرتكب اجلرمية، وهي تعويض للخزينة العامة عما حلقها من أضرار هذه اجلرمية،
  ب كل قانون من القوانني اجلبائية، الختالفها مضمونا  ة حس النقاط التالية التطرق للغرامات اجلبائي

 حسب كل قانون جبائي.  ومقدارا  
قانون  : تطرق املشرع اجلزائري من خالل في مجال قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -1

هلا  ، للغرامات اجلبائية من خالل مجلة من املواد، ركزت من خالالضرائب املباشرة والرسوم املماثلة
على نوعني من الغرامات، تتعلق األوىل مبخالفات حمددة والثانية مبخالفات خمصصة لإليداع املتأخر  

ومل يقرن تطبيقها مبحاولة املكلف القيام بأعمال الغش قصد التملص وال بنوع معني  ،للتصرحيات 
وتتمثل   2ا،قاقهمن الضرائب، وال يرتبط تطبيق هذه الغرامات مببلغ معني من الضريبة أو أجل استح

 هذه الغرامات يف:
تتمثل أول غرامة جبائية قد يتعرض هلا املكلف بالضريبة تلك املتعلقة بعدم تقدمي التصريح بالوجود   -أ

، ويف الغالب يتعرض هلذه  قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةمن 183الذي نصت عليه املادة 
من القانون  1-194ني اجلبائية، حيث نصت املادة قوانالغرامة املكلفني اجلدد الذين لديهم جهل بال

معاقبة املكلف بالضريبة الذي ال يقدم تصرحيا بالوجود..، بدفع غرامة جبائية   " سالف الذكر على:
 3. "دج 30.000حمددة بـ 

من أجل حتقيق اهلدف من الغرامات اجلبائية واملتمثل يف ردع املخالفني، تفرض غرامات جبائية   -ب 
كلفني املتخلفني عن تقدمي تصرحياهتم اجلبائية أو لوجود نقائص بتصرحياهتم، أو لعدم  امل إدارية على

 
 . 168  ص  ،2011/2012  قسنطينة،  منتوري،  جامعة  احلقوق،  كلية  القانونية،  العلوم  يف  ماجستري   مذكرة  اجلزائر،  يف  الضرييب  التهرب  مكافحة  ،طورش بتاتة -1
لتأرجح بني التعويضات املدنية والعقوبات القمعية، جملة املعيار، العدد الثالث عشر،  ا-بن عمور عائشة، الطبيعة القانونية للعقوبات اجلبائية اإلدارية يف التشريع اجلزائري-2

 . 98، ص  2015املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت،  
 .45  ص  مرجع سابق،  ،2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    1-194املادة  -3
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فرض تلقائيا على  "تنص على:قانون الضرائب املباشرة من  192تقدمي التصرحيات، فنجد املادة 
املكلف بالضريبة الذي مل يقدم التصريح السنوي، حسب احلالة، إما بصدد الضريبة على الدخل وإما  

، ختفض هذه الزيادة  25الضريبة على أرباح الشركات، ويضاعف املبلغ املفروض عليه بنسبة  بصدد
من نفس  193اما املادة 1، "...... 322ضمن الشروط احملددة يف املادة  20 أو 10 إىل

عند تصريح  "القانون فقد ربط املشرع من خالهلا نسبة الغرامة باملبلغ املتملص منه حيث تنص على: 
و العناصر اليت تعتمد لتحديد  أىل األساس إبالضريبة ملزم بتقدمي تصرحيات تتضمن اإلشارة كلف م

أو غري صحيح، يزاد على مبلغ احلقوق اليت ت التملص  ناقصا   وعاء الضريبة، أو يبني دخال أو رحبا  
...  ه، .يساوي أودج 50.000ذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يقل عن إ 10خل هبا أمنها أو 

 2. "دج 5.000.000إذا كان مقدار احلقوق املتملص منها سنويا أكثر من 200غاية  إىل

اجلبائية عند معاينة خمالفات التشريع  لرقابةهنا إعاقة أعوان ايف حالة تصرف املكلف بطريقة من شأ -ت 
تبلغ من  امةغر  قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةمن  304الضرييب، تسلط عليه حسب املادة 

دج يف حالة غلق حمل املكلف  50.000دج، وتطبق غرامة قدها 30.000 إىلدج 10.000
 3جراء معاينتني متتاليتني. عند إوتضاعف لثالث مرات إجراء الرقابة، هبدف منع املصاحل اجلبائية من 

ائية،  اجلب: مييز قانون العقوبات بني نوعني من العقوبات في مجال قانون الضرائب غير المباشرة -2
 عقوبات ثابتة وعقوبات نسبية. 

من قانون الضرائب غري املباشرة على تطبيق غرامة جبائية   523: تنص املادة عقوبات ثابتة -أ
خالل بالعقوبات املنصوص عليها يف القانون العام،  دج، وذلك دون اإل 25.000 إىلدج 5.000من

اة االحكام املنصوص عليها يف املواد  مراعالسيما بالنسبة للمسحوق وحق ضمان املعادن الثمينة، مع 
 4من نفس القانون.  527 إىل 524

 
 . 44  ص  مرجع سابق،  ،2020رة والرسوم املماثلة  ش من قانون الضرائب املبا  192املادة  -1
 . 45  ص  مرجع سابق،  ،2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    193للتوسع أكثر انظر املادة  -2
 . 70  ص  مرجع سابق،  ،2020من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة    304املادة  -3
 .62ص    مرجع سابق،  ،2020اشرة  ب املمن قانون الضرائب غري    523املادة  -4
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: ويتم حتديد هذه العقوبات يف حالة التملص من احلقوق، حيث يعاقب بغرامة عقوبات نسبية -ب 
جراء  إجبائية مساوية ملبلغ الضريبة غري املسددة أو الرسم الذي كان حتصيله حمل شبهة نتيجة عدم مراعاة 

ا يف حال استعمال طرق  أم 1دج، 25.000ن يقل مبلغ هذه الغرامة عن أ مي، دون تنظي أوقانوين 
الفقرة  530احتيالية، ومهما كان مبلغ احلقوق موضوع الغش وكذا يف احلالة املنصوص عليها يف املادة 

،  املتعلقة بأنواع الكحول املغرية فتحدد الغرامة املنصوص عليها سابقا، بضعف احلقوق موضوع الغش 2
 2دج.50.000ال تقل عن أى عل 

اجلبائية بأي وسيلة كانت، حبيث يصبحون غري قادرين على لرقابة ويف حال عرقلة عمل أعوان ا
دج، أما يف حال رفض تقدمي الوثائق  100.000 إىلدج 10.000تأدية وظائفهم، بغرامة جبائية من 

تم تطبيق غرامة جبائية من ، فيأو اتالفها قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها من طرف املكلفني
 3دج.100.000 إىلدج 1.000
من نفس القانون على معاقبة كل من يشارك يف اعداد أو استعمال  544كما نصت املادة   

عمال أو خبري أو بصفة عامة، كل شخص أو  أوثائق أو معلومات يثبت عدم صحتها من قبل رجل 
  املساعدة يف مسكها، بغرامة جبائية حتددبـ: أو  شركة مهنتها مسك الكتابات احلسابية لعدة زبائن

دج بالنسبة للمخالفة الثانية، وهكذا دواليك مع 2.000دج بالنسبة للمخالفة األوىل يف حقه، 1.000
كذلك تعترب كل   545وحسب املادة  4دج يف مبلغ الغرامة بالنسبة لكل خمالفة جديدة، 1.000زيادة 

 أو مستشار جبائي أو خبري أو حماسب حىت بصفة مسري  وأ العمخمالفة للمنع من ممارسة مهن رجل أ
مستخدم، املقرر يف حق األشخاص املثبت اهتامهم يف اعداد موازنات وجرود وحسابات ووثائق مزورة  

عمال يعاقب عليها أالرسوم املرتتبة على زبائنهم،  أوجل حتديد الضرائب أمن أي نوع قدمت من 
 5دج. 10.000 إىلدج 1.000من  ائيةالقانون، وذلك بتطبيق غرامة جب

 
 .62ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون الضرائب غري املباشرة    1-أ  524املادة  -1
 .62ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون الضرائب غري املباشرة    2-أ  524املادة  -2
 .65ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون الضرائب غري املباشرة    537املادة  -3
 . 66،  65ص ص  مرجع سابق،  ،  2020الضرائب غري املباشرة    من قانون  544املادة  -4
 .66ص  مرجع سابق،    ،2020من قانون الضرائب غري املباشرة    545املادة  -5
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من قانون الرسوم على رقم  114: تنص املادة في مجال قانون الرسوم على رقم العمال -3
النصوص   أواألعمال حتت عنوان العقوبات اجلبائية على معاقبة كل من يقوم مبخالفة األحكام القانونية 

دج 500رامة جبائية ترتاوح بني ، بغالتنظيمية التطبيقية املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة
  إىل دج 1.000دج، ويف حالة استعمال طرق تدليسيه حيدد مبلغ الغرامة اجلبائية من2.500و

)توضع عند مدخل   60دج،ويرتتب عن عدم وضع لوحات اهلوية املنصوص عليها يف املادة 5.000
دج، وكل 1.000الذي ميارسون فيه نشاطا رئيسيا أو فرعيا(، تطبيق غرامة جبائية حيدد مبلغها بـ املبىن 

)تتعلق بلوحات اهلوية بالنسبة لألشغال العقارية(من  61صوص عليها يف املادة خمالفة لاللتزامات املن
بلغها بني  عمال، غرامة جبائية ترتاوح مألنفس القانون تطبق عليها مصلحة الرسوم على رقم ا

 1دج.5.000دج و 1.000
على أنه إذا تبني بعد عملية التحقيق أن رقم األعمال املصرح به من  116كما تنص املادة 

مبلغ الرسوم املتملص منها، نسبة   إىلطرف املدين، غري كاف، أو إذا طبق اخلصم يف غري حمله، يضاف 
10 15دج، و50.000يساوى مبلغ  أوقل أ ذا كان مبلغ الرسوم املتملص منها يف السنة املاليةإ  

ذا كان مبلغ الرسوم  إ 25دج، و200.000يساوى  أودج ويقل 50.000ذا كان املبلغ يزيد عن إ
دج، ويف حال استعمال طرق تدليسيه تطبق  200.000املتملص منها يف السنة املالية يزيد عن مبلغ 

 2على جممل احلقوق. 100غرامة جبائية بنسبة 
بتطبيق غرامة جبائية يرتاوح مبلغها بني   122اقي القوانني اجلبائية تنص املادة وعلى غرار ب

املؤهلني ملعاينة املخالفات املتعلقة بالتشريع  األعواندج، على كل من جيعل 10.000دج و 1.000
 3اجلبائي، يف وضع يستحيل عليهم فيه أداء وظائفهم. 

حماولة للغش  أوالطابع تعترب كل عملية غش من قانون  33: حسب املادة في مجال قانون الطابع -4
وبصفة عامة كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للشبهة، عن طريق استعمال  
اآلالت )الطوابع اجلبائية( خمالفة يعاقب عليها بالعقوبات املنصوص عليها يف التشريع اجلاري به العمل  

 
 .29ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون الرسوم على رقم االعمال    114املادة  -1
 . 30ص  سابق،  مرجع  ،  2020من قانون الرسوم على رقم االعمال  116املادة  -2
 . 30ص    املرجع السابق،  ،2020من قانون الرسوم على رقم االعمال    122ادة  امل-3
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ويف حال استعمال آلة بدون ترخيص من اإلدارة، فإن الغرامة ال بالنسبة لكل ضريبة متملص منها، 
 دج. 10.000ميكن أن تكون أقل من 

ن العقوبات اجلبائية يف حالة التملص  أمن قانون الطابع على  35كما تشري الفقرة الثانية من املادة        
مخس مرات هذه  من الرسوم، تضاعف حىت مخس مرات، حيث تكون الغرامة املرتتبة تساوي دائما 

القانون على معاقبة كل من من نفس  37دج، وتنص كذلك املادة  2.000ن تقل عن أالرسوم دون 
املؤهلني ملعاينة املخالفات يف حالة متنعهم من القيام مبهامهم بغرامة جبائية   األعواني طريقة جيعل بأ

 دج. 100.000 إىلدج 10.000ترتاوح بني 
ليهما من إابع على األوراق القابلة للتداول أو غري قابلة للتداول املشار أما فيما خيص ضريبة الط      

على أن كل خمالفة ألحكام دفع   90من نفس القانون فقد نصت املادة  78و 77خالل املادتني 
كما تطبق نفس    1دج،  5.000دج و5.00الطابع تلزم صاحبها على دفع غرامة جبائية ترتاوح بني 

املكتتب والقابل أو املستفيد أو املظهر األول للورقة غري املدموغة أو غري املؤشر الغرامة بالتضامن على 
 2من قانون الطابع. 86اىل  77عليها من أجل الطابع يف حال خمالفة احكام املواد 

يعاقب عليها  101، 100، 19جاء فيها أن كل خمالفة ألحكام املواد  106يف حني املادة 
إذا   15دج، و 50.000ان مبلغ الرسوم املتملص منها يقل أو يساوي إذا ك10بغرامة تقدر بـ: 

إذا كان املبلغ   25دج، ونسبة 200.000دج وأقل أو يساوي 50.000كان املبلغ أكثر من 
 دج. 200.000املتملص منه أكثر من 

من قانون التسجيل على أن كل شخص على علم  49: تنص املادة في مجال قانون التسجيل -5
اء كان املؤجر أو أحد املؤجرين، قام بفتح اخلزانة أو عمل على فتحها من دون مراعاة شروط بالوفاة سو 

من نفس القانون ترتتب عليه شخصيا رسوم نقل امللكية عن طريق الوفاة والعقوبات  483املادة 
ا خيص  املستحقة بسبب املبالغ أو السندات املوجودة باخلزانة، ماعدا رجوعه على املكلف بالضريبة فيم

 
 . 14ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون الطابع    90املادة  -1
 . 14ص  املرجع السابق،  ،  2020من قانون الطابع    91املادة  -2
ساعة  لضرائب املختص إقليميا باملكان ويوم و غ املوثق املدير الوالئي لال حقوق الرتكة، مع اب ذويعلي وجوب حضور املوثق عند فتح اخلزانة من طرف  48تنص املادة -3

 أعوان مصلحة التسجيل من احلضور.   أحد( أيام ليتمكن  8الفتح قبل مثانية )
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دج  25.000هذه الرسوم والعقوبات عند االقتضاء، ويكون فضال عن ذلك خاضعا لغرامة ترتاوح من 
 1دج. 250.000اىل 

من قانون التسجيل كذلك على أنه فيما خيص  120كما تنص الفقرة الثانية من املادة 
ائما مساوية ألربعة أضعاف  العقوبات اجلبائية يف حالة الرسوم املتملص منها، فإن الغرامة املطبقة تكون د

 2دج.5.000هذه الرسوم من دون أن تقل عن 

اجلبائية للعقوبات املطبقة عند رفض   اإلجراءات : تطرق قانون في مجال قانون اإلجراءات الجبائية -6
ىل إدج 5.000منه على تطبيق غرامة جبائية يرتاوح مبلغها من  62، حيث نصت املادة االطالعحق 

شركة ترفض منح حق االطالع على الدفاتر واملستندات والوثائق   وأدج كل شخص 50.000
و تقوم بإتالف هذه  أ، واليت يتعني عليها تقدميها وفقا للتشريع 61اىل  45املنصوص عليها يف املواد من 

 3الوثائق قبل انقضاء اآلجال احملددة حلفظها. 

ملتضمن قانون املالية  ا 2004ديسمرب  29املؤرخ يف  21-04كما تطرق قانون املالية رقم 
منه، حلالة عدم تقدمي املكلفني بالضريبة الذين ينجزون عمليات  45من خالل املادة  2005لسنة 

ضمن شروط البيع باجلملة مبا يف ذلك املستوردين، كشفا بقائمة زبائنهم ضمن الشروط املذكورة يف املادة 
من   30املماثلة )االستفادة من ختفيض قدره الفقرة األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  224
وجب معاقبة على كل  أعمال الزبائن (، حيث أعمال اخلاضع للضريبة يف حال تقدمي كشف برقم رقم األ

ىل إدج 30.000مكلف يستفيد من التخفيض دون تقدمي كشف بأمساء الزبائن بغرامة جبائية قدرها 
ن  أ ما تطبق هذه العقوبة أيضا عندما يتضح دج، ويف حال العود تضاعف العقوبة، ك400.000

 4املعلومات الواردة يف كشف الزبائن غري صحيحة. 
 ثانيا: المصادرة

تطرق قانون الضرائب غري املباشرة حتت عنون العقوبات اجلبائية للمصادرة، فاملصادرة تعترب إجراء         
لة دون مقابل، جزاء  له عن جرم  يهدف لنزع ملكية مال صاحبه جربا  عنه وإضافته إىل ملكية الدو 

 
 . 01ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون التسجيل    49املادة  -1
 . 18ص  املرجع السابق،  ،  0202من قانون التسجيل    2-120املادة  -2
 . 24ص    مرجع سابق  ،2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    26املادة  -3
ديسمرب   30، الصادرة بتاريخ 85، ج ر ج ج د ش، عدد 2005املتضمن قانون املالية لسنة  2004ديسمرب  29املؤرخ يف  21-04من القانون رقم  45املادة -4

 . 15، ص  2004
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يلولة النهائية إىل الدولة ملال أو جمموعة  ات فقد نظر للمصادرة على أهنا األأما قانون العقوب 1اقرتفه،
 2أموال عينية، أو ما يعادل قيمتها عند االقتضاء. 

ملصادرة  لقد خص قانون الضرائب غري املباشرة دون غريه من القوانني اجلبائية بالنص على عقوبة ا 
منه، حيث يشري إىل أن املخالفات اليت يتم قمعها ضمن الشروط  525وذلك من خالل نص املادة 
اليت ت التطرق هلا سابقا، تؤدى يف مجيع احلاالت، إىل   524و 523املنصوص عليها يف املادتني 

لتقطري وغري مصادرة األشياء ووسائل التزوير، وتصادر أيضا األجهزة أو أجزاء األجهزة املخصصة ل
 3من هذا القانون.  66و  64املدموغة أو اليت تكون حيازهتا غري شرعية طبقا ألحكام املادتني 

وتعترب كأشياء أو وسائل التزوير، ليس فقط األشياء اخلاصة بالتزوير، ولكن كذلك األجهزة 
 وأزة وكذلك العربات و احلياأواالوعية واآلليات واألواين غري املصرح هبا واملستعملة يف كميات الصنع 

 4الوسائل األخرى املستعملة يف نقل األشياء احملجوزة.  
شارت للممتلكات أو األموال غري أمن قانون العقوبات قد  15ويف األخري نشري إىل أن املادة 

 القابلة للمصادرة، وذلك مراعاة  للحالة االجتماعية لذوي احملكوم عليه كالزوجة واألوالد واألصول الذين
 يعيشون حتت كفالته.  

 الفرع الثالث: عقوبات أخرى
، لبعض 1997للعقوبات اليت ت التطرق هلا سابقا، تطرق كذلك قانون املالية لسنة  باإلضافة       

العقوبات اليت متس مهنة املكلف الضريبة، واليت يرى املشرع بأهنا جتعل املكلف يف ظروف تستوجب عليه  
 . دفع الضريبة املدين هبا 

 ول: الغلق المؤقت لمقر نشاط المكلف أ
بعد استيفاء كل احملاوالت الودية لتحصيل الضريبة، تلجأ اإلدارة اجلبائية ممثلة يف املدير املكلف         

باملؤسسات الكربى ومدير الضرائب الوالئية كل حسب اختصاصه للغلق املؤقت للمحل املهين 
 1احملاسب التابع )قابض الضرائب املختص(. للمكلف، وذلك بناء  على تقرير يقدم من طرف

 
 . 144، ص  2008ريعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  شحسىن عبد احلميد، بدائل العقوبات السالبة للحرية يف ال-1
 . 15، مرجع سابق، ص  2015من قانون العقوبات    15املادة    -2
 .62ص    مرجع سابق،  ،2020من قانون الضرائب غري املباشرة    525املادة  -3
 .  62ملرجع السابق، ص  ا،  2020من قانون الضرائب غري املباشرة    525املادة  -4
-السلع القابلة للتلف، خسائر الزبائن و مسعة املكلف....اخل. يجة توقف النشاط، فساد البضائع و خسائر نت 
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 ثانيا: تسجيل المكلفين المتهربين من الضريبة في بطاقية معلوماتية خاصة
عمال الغش(، حتتوي  أبطاقية املعلومات هي عبارة عن بنك للمعلومات )البطاقية الوطنية ملرتكيب        

لتشريع اجلبائي واجلمركي والتجاري، ت استحداثها  على املعلومات اخلاصة باملكلفني املتهربني واملخالفني ل
وتقوم بإجناز هذه   27/07/1997،2بتاريخ  127مبوجب التعليمة بني الوزارات )املالية والتجارة( رقم 

 3البطاقية واالشراف عليها املديرية العامة للضرائب.
من املرسوم  04ملادة يسجل يف هذه البطاقية املخالفني الذين ارتكبوا خمالفات خطرية حددهتا ا

، حيث حيدد هذا املرسوم كيفيات تنظيم وتسيري البطاقية الوطنية ملرتكيب أعمال 84-13التنفيذي رقم 
الغش ومرتكيب املخالفات اخلطرية للتشريعات والتنظيمات اجلبائية والتجارية واجلمركية والبنكية واملالية،  

 4كة.وكذا عدم تقدمي اإليداع القانوين حلسابات الشر 
 ثالثا: سحب التوطين المصرفي للمستوردين 

ختص هذه العملية املكلفني بالضريبة الذين يقومون بعمليات استرياد السلع واخلدمات، حيث         
مينح البنك للمتعاملني معه رخصة تسمح هلم بفتح ملف التوطني لكل عملية استرياد، ومبناسبة كل  

 املشرع اجلزائري على املكلف دفع رسم ت استحدثه مبوجبعملية طلب فتح ملف توطني مصريف اوجب 
 5. 2005املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  05-05رقم  األمر

يتم تسديد الرسم اخلاص بالتوطني املصريف على مستوى قابض الضرائب ويرتتب عنه منح  
للمكلفني الذين مل ويف هذه احلالة ال يتم منح الشهادة  6وتسليم إيصال عن ذلك، (C25)شهادة 

و البطاقية  أو املسجلني يف البطاقية الوطنية للمتهربني، أيقوموا بتسوية وضعيتهم اجتاه اإلدارة اجلبائية، 
 7الوطنية للمستوردين غري املعروف حمل نشاطهم. 

 
  ة ، حيث اوجبت على قابض الضرائب توجيه استدعاءات ودي02/05/1995املؤرخة يف  167حددت املديرية العامة احكام التحصيل الودي عن طريق املذكرة رقم -1

 للمدينني بالضريبة قصد تسوية ديوهنم اجلبائية. 
 .41ص  مرجع سابق،  ،  2020من قانون اإلجراءات اجلبائية    146املادة  -  

2-Instruction N° 127, MF/DG/DOF, du 26-07-1997 
 . 186، ص  مرجع سابق بتاتة،    طورش-3
، الذي حيدد كيفيات تنظيم وتسيري البطاقية الوطنية ملرتكيب اعمال الغش ومرتكيب  1302فيفري  6املؤرخ يف  84-13لالطالع أكثر انظر املرسوم التنفيذي رقم -4

 .5، ص  2013فيفري    10، صادرة بتاريخ  09، ج ر ج ج د ش، العدد  ....املخالفات اخلطرية للتشريعات والتنظيمات اجلبائية والتجارية  
  26، الصادرة بتاريخ 52، ج ر ج ج د ش، العدد 2005تضمن قانون املالية التكميلي لسنة امل 2005جويلية 25املؤرخ يف  05-05من االمر رقم  02املادة -5

 . 3، ص  2005جويلية  
 .3املرجع السابق، ص    ،2005  لسنة  التكميلي  املالية  قانون  املتضمن  2005  جويلية25  يف  املؤرخ  05-05  رقم  مراأل   من  02  املادة-6
7-1997.-70-Instruction N° 127, MF/DG/DOF, du 26 
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 رابعا: المنع من مزاولة النشاط التجاري
 22-03من القانون رقم  29ادة حيث جاء القانون صرحيا يف هذا املوضوع، حيث نصت امل       

على منع األشخاص الذين متت ادانتهم بصفة هنائية بتهمة الغش الضرييب، من ممارسة النشاط التجاري  
 1املتعلق بالسجل التجاري. 1990اوت  18املؤرخ يف  12-90حسب مفهوم القانون رقم 

عليها يف خمتلف القوانني ويف ختام هذه املطلب الذي ت التطرق من خالله للعقوبات املنصوص 
و  أ صلية وعقوبات جزائية سواء العقوبات األاجلبائية، سواء العقوبات اجلبائية من غرامات ومصادرة، 

العقوبات التكميلية، أو العقوبات األخرى، يتبادر لذهننا طرح تساؤل حول مدى قدرة املنظومة العقابية  
الرقابة  يب عنه ضمنيا يف ضوء إجابات أعوان على قمع وردع التهرب والغش اجلبائي، وهو ما سنج
 اجلبائية من خالل الفصل التطبيقي من هذه األطروحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 17ص    مرجع سابق،  ،2004ملتضمن قانون املالية لسنة  ا  2003ديسمرب    28املؤرخ يف    22-03من القانون رقم    29املادة  -1
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 لمعلومات والبيانات المحاسبية بنظام ا المتطلبات المرتبطةالمبحث الرابع: 

عليها يف للنظام الضرييب، حيث يتم االعتماد  األساسيمتثل املعلومات والبيانات احملاسبية العمود        
عملية تقدير الوعاء الضرييب ويف عدة جماالت كالتخطيط واختاذ القرارات .. ، لذا وجب العمل على رفع  
كفاءة نظام املعلومات على مستوى اإلدارة اجلبائية، وإدخال الوسائل التكنولوجية يف مجع املعلومات 

طريق ربطها مبختلف اإلدارات،  ومعاجلتها، ومنحها الصالحيات املطلوبة للحصول على املعلومات عن
ألعوان للدور الذي يلعبه نظام املعلومات على مستوى اإلدارة اجلبائية خاصة يف توفري املعلومات  ونظرا  

رتأينا ختصيص هذا املبحث للتعريف بنظام املعلومات والبيانات احملاسبية وأمهيته لإلدارة  ا الرقابة اجلبائية،
باإلضافة لتسليط الضوء  أهم مكوناته وخصائصه من خالل املطلب الثاين،، و األولاجلبائية يف املطلب 

على كيفية استفادة اإلدارة من استخدام املنظومة املعلوماتية اآللية يف عملها خاصة التدقيقية منها من  
 خالل املطلب الثالث، لنختم يف األخري بأهم مؤشرات فعالية نظام املعلومات اجلبائي. 

 الجبائية لإلدارةوالبيانات المحاسبية وأهميته  عريف نظام المعلومات: تاألولالمطلب 

الذي يهتم جبمع  ، مكونات نظام املعلومات اإلداريةميثل نظام املعلومات والبيانات احملاسبية أحد        
ان  وتوصيلها إىل أطراف خمتلفة ذات عالقة كأعو  وتصنيف ومعاجلة العمليات املالية وحتويلها إىل معلومات 

مهيته بالنسبة لإلدارة  وما أ املعلومات والبيانات احملاسبية؟  اجلبائية، فما هو إذن تعريف نظام  الرقابة
 اجلبائية؟ 
 : تعريف نظام المعلومات والبيانات المحاسبيةاألولالفرع 
قبل التطرق ملفهوم نظام املعلومات نشري إىل أن هناك اختالف بني مصطلح البيانات ومصطلح        

ملعلومات، حيث تعد البيانات املصدر األساسي للمعلومات وتعد كنوع من املادة األولية واليت بعد ا
 1معاجلتها تتحول إىل معلومات.

 أما فيما خيص تعريف نظام املعلومات، فقد تعددت التعاريف اخلاصة به، ونذكر منها: 
واإلجراءات والربجميات وقواعد " جمموعة من األفراد والتجهيزات يعرف نظام املعلومات على أنه: 

 1البيانات اليت تعمل يدويا أو آليا على مجع املعلومات وختزينها ومعاجلتها ومن مث بثها للمستفيد". 
 

1-Patrick Boisselier, Contrôle de gestion , 2eme Edition, librairie Vuibert,Paris,France,2001, p 52 
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"نظام املعلومات عبارة عن جمموعة من العناصر املرتابطة اليت تعمل معا،  ر أن: عتباكما ميكن ا
 ، لدعم عملية صنع القرار والتنسيق والرقابةونشرها وختزينها  ى مجع واسرتجاع املعلومات ومعاجلتهاعل 

والتحليل واملالحظة يف األنظمة، وهي بنفس الوقت جمموعة من األفراد والتجهيزات واإلجراءات 
و ميكانيكيا أو آليا، على مجع املعلومات وختزينها  أ والربجميات واالتصاالت وقواعد البيانات تعمل يدويا 

 2لمستفيد".ومعاجلتها ومن مث بثها ل
كما يعرف نظام املعلومات كذلك على أنه: " جمموعة مركبة ومبنية تعمل وفق تقنيات وإجراءات          

وقواعد موجهة لتحقيق أعمال امتالك، ختزين، معاجلة، ونشر املعلومات هبدف مساعدة األفراد 
لة من املوارد البشرية واجلماعات يف املؤسسة يف اختاذ قرارات التسيري اعتمادا على جمموعة متكام

واحلاسوبية اليت ترافق عمليات مجع، وختزين، والبحث ونشر واستخدام املعلومات يف جمال وظائف نشاط  
 3االدارة".
وبإسقاط التعاريف السابقة على نظام املعلومات على مستوى اإلدارة اجلبائية ميكننا القول أنه          

وم هبا اإلدارة اجلبائي يف معاجلة البيانات احملاسبية والضريبية، و  عبارة عن جمموعة من العمليات اليت تق
هدفها تزويد املستفيدين باملعلومات الالزمة ويف الوقت املناسب، وذلك  4حتويلها إىل معلومات ضريبية، 

 قواعد البيانات. تجهيزات واإلجراءات والربجميات و من خالل تفاعل جمموعة من األفراد وال
عموم ميكن تقدمي تعريف شامل لنظام املعلومات وذلك يف ظل التعاريف السابقة، حيث  وعلى ال       

نظام متكامل هدفه مساعدة وتزويد املستفيدين باملعلومات والبيانات الالزمة،  نظام املعلومات  يعترب
ودقة ونشرها وجعلها يف متناول املستخدم بسرعة حيث يقوم جبمع واسرتجاع ومعاجلة وختزين املعلومات 

تكلفة، وذلك من خالل تفاعل جمموعة من األفراد والتجهيزات واإلجراءات والربجميات  وبأقل
 امـل النظـاعها يف تشغيـم إتبـة اليت يتـا حسب الطريقـا أو آليـل يدويـانات اليت تعمـد البيـاالت وقواعــواالتص

 
 . 41، ص  1998دارية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  إل ، نظام املعلومات اسليم إبراهيماحلسينة  -1

2-LoudonKeneth C and LoudonJane P, Management Information Systems, Eleventh Edition, Prentice 
Hall, New Jersey, USA. (2008), P 13   

 . 30، ص  مرجع سابق العثماين مصطفى،  -3
، الفصل  38(، العدد 12) ، أثر نظم املعلومات يف زيادة اإليرادات الضريبية، جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد الثاين عشربيد خيون عاخلفاجي علي غامن شاكر، -4

 . 178  ، ص2017األول، جامعة بغداد،  
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 عليه دورة املعلومات: وفيما يلي منوذج لنظام املعلومات موضحا  
 ( يمثل نموذج لنظام المعلومات12الشكل رقم )

 وحدة المخرجات                                  وحدة العمليات التشغيلية                                      وحدة المدخــــالت

 
 
 

 

 مرحلة اخراج وتوصيل                      مرحلة تجميع البيانات                             مرحلة تشغيل البيانات            
 المعلومات الى مستخدميها                      الداخلة وتخزينها                                     حسب متطلبات          

 مستخدمي المعلومات                                                        
 
 

 ة بالمعلومات إلتمام دورة المعلومات تمهيدا للبدء في دورية جديدة مرحلة التغذية المرتد

، الضريبيةاإلدارة  تطوير    فيونظم المعلومات   الحاسبات اللكترونية  تقنية  دور  ،حسين حسين شحاتة  المصدر:
 ، تم الطالع بتاريخ:www.darelmashora.comموقع دار المشورة، تحميل البحث على الرابط  

 .18:20لى الساعة:، ع 05/04/2020
تعتمد أي إدارة ومن بينها اإلدارة اجلبائية للقيام مبهامها التخطيطية والتنظيمية والرقابية على  

املعلومات املتحصل عليها من نظام املعلومات، حيث يعترب نظام املعلومات والبيانات احملاسبية كمورد  
لتحديد الوعاء الضرييب، ومن هنا تربز أمهيته بالنسبة  أويل يف عملية الرقابة اجلبائية على العمليات املالية 

 لإلدارة اجلبائية. 
 الفرع الثاني: أهمية نظام المعلومات والبيانات المحاسبية لإلدارة الجبائية

هم النظام املعلومايت يف توفري املعلومات الدقيقة واملوثوقة يف الوقت املناسب، حيث تتلقى  ايس        
لوماهتا من مصادر قد تكون من خارج اإلدارة اجلبائية، وذلك عن طريق طلب املعلومة اإلدارة اجلبائية مع

من مصدرها، وقد تكون املصادر من داخل اإلدارة اجلبائية، حيث ترد املعلومات عن طريق املكلفني 
ليت على شكل تصرحيات باملبيعات واملشرتيات مع احلسابات اخلتامية اخلاصة هبم، باإلضافة للمعلومات ا

 البيانات الداخلة

 تخزين مؤقت لعمليات 
 تشغيل البيانات

 تخزين المعلومات
 

 

 معلومات الخارجةال

 دائرة التغذية المرتدة بالمعلومات
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اجلبائية عن طريق التدخل بعني املكان، ومن أهم األساليب اليت تعتمد عليها   رقابةحيصل عليها أعوان ال
 اإلدارة اجلبائية يف احلصول على املعلومات اجلبائية نذكر:

 أول: تجميع المعلومات عن طريق التلقي اآللي للمعلومة
ا دوريا إىل مصاحل الضرائب سواء شهريا أو ثالثيا أو  ويتم ذلك بواسطة املعلومات اليت يتم ارساهل        

 سنويا، وهي تتعلق بالوثائق التالية: 
 الكشوف والتصرحيات التفصيلية للعمالء وخاصة بائعي اجلملة؛ .1

والبيانات اخلاص باملستوردين اليت تصل من مصاحل اجلمارك، وهي البيانات املعمول هبا   وصل التسليم .2
الضرائب واجلمارك واملتضمنة معلومات عن نشاط االسترياد والتصدير واليت  كآلية مشرتكة بني هيئيت

 1تكون على شكل معلومات مالية مهمة إلدارة الضرائب؛

كشف املبالغ املوضوعة حتت تصرف املوثقني من طرف الزبائن جراء عمليات البيع التجارية،   .3
سجيل مجيع التصرفات املتعلقة بنقل باإلضافة لتسجيل العقود احملررة يف سجالت رمسية، حيث يتم ت

س املال أامللكية العقارية واحلقوق املتعلقة هبا، وما تقوم به الشركات مبناسبة التأسيس أو الرفع يف ر 
 2وغريها حيث تعترب كلها إجراءات توجب إجراءات جبائيه. 

 ثانيا: التجميع عن طريق طلب المعلومة
لومات من مصادرها كاإلدارات الرمسية وشركات القطاع اخلاص  اجلبائية بطلب املع اإلدارةتقوم        

والعام واملؤسسات املالية واجلمعيات، وتعترب تلك املعلومات مهمة، ألهنا متثل حجم املعلومات الفنية 
الضريبية اليت تعتمد عليها الفروع يف إجراءاهتا واجناز التحاسب الضرييب لكثري من مكلفي ضريبة الدخل  

ام كبرية للدخول اخلاضعة للضريبة وبالتايل زيادة احلصيلة الضريبية، ويعد وجود هذه  وتتضمن أرق
 3املعلومات ضمن معامالت التحاسب الضرييب سند فين وحماسيب ال غىن عنه. 

 
 

املعلومات االقتصادية يف اجلزائر، املركز الوطين لإلعالم اآليل   رزيق كمال، فوضيلي عبد احلليم، نظام املعلومات اجلبائي يف اجلزائر، اعمال امللتقى الوطين حول نظام-1
 . 3، ص  2005والعلمي، اجلزائر، فريل  

 . 10، ص  2006مارس    8، الصادرة بتاريخ  14ج ر ج ج د ش، العدد    يتضمن تنظيم مهنة املوثق،  2006فرباير  20املؤرخ يف    02-06من القانون رقم  40املادة  -2
يف اهليئة العامة للضرائب فرع الديوانية، جملة كلية االدارة  دراسة تطبيقية -، أثر فعالية نظم املعلومات احملاسبية يف عملية التحاسب الضرييباهلل قاسم حممد عبدالبعاج -3

 . 154 ،153، ص ص  2011واملالية، اجمللد الثالث، العدد األول، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بابل،    واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية
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 ثالثا: تجميع المعلومات عن طريق التدخل في عين المكان )المسح الميداني(
ويرجع ذلك لصعوبة 1يف عني املكان،  بائية اجل الرقابةأعوان يتم جتميع املعلومات عن طريق تدخل        

احلصول على بيانات ومعلومات موثقة عن نشاط العاملني يف القطاع اخلاص وبقية القطاعات 
ويتيح التدخل بعني املكان ألعون ، االقتصادية بسبب اتساع رقعة النشاط االقتصادي اخلاص غري املنظم

اط املكلفني بالضريبة يف حمالت أعماهلم من املسجلني لديهم وغري املسجلني اجلبائية، معاينة نش  رقابةال
 2على السجالت والدفاتر التجارية املستخدمة يف عمل املكلف وتوثيق النتائج.  االطالعمبا يف ذلك 

 رابعا: التبليغ عن المتهربين من الضريبة
ر كذلك من مصادر املعلومات، وهو يشكل التبليغ من طرف املواطنني عن عمليات التهرب مصد       

تصرف يدل على املواطنة السليمة الصاحلة، فتبليغهم عن نشاطات املكلف غري املصرح هبا، يساعد 
 األعوان عند أداء مهامهم ويوجههم ملكان اخللل من خالل املعلومات الدقيقة املقدمة.

 المطلب الثاني: مكونات وخصائص نظام المعلومات الجبائي
يتكون نظام املعلومات اجلبائي من جمموعة من املكونات املادية والبشرية، ويتميز مبجموعة من        

اخلصائص اليت هتدف من خالل ترابطها وتناسقها إلخراج معلومات مالئمة ومفيدة، يتم االعتماد عليها  
 والفعال؟ فءونات وخصائص نظام املعلومات الكفماهي مك يف عمل اإلدارة اجلبائية خاصة الرقابية،

 : مكونات نظام المعلوماتاألولالفرع 
يعتمد نظام املعلومات لتحقيق أهدافه على تفاعل جمموعة من العناصر كاألفراد والتجهيزات        

 وغريها اليت متثل يف جمملها مكونات نظام املعلومات، وتتمثل هذه املكونات يف: 
 : العنصر البشري أول

واملكلفني بالضريبة، وأعوان   ني ومصممي النظام وواضعي الربامجمن حماسب وهم مستخدمي النظام       
اإلدارة اجلبائية املسؤولني عن مجع وحصر وإعداد البيانات واملستخدمني النهائيني للنظام عند مباشرة 

 اختاذ القرارات.

 
 . 158العثماين مصطفى، مرجع سابق، ص  -1
 .154، مرجع سابق، ص  مد عبد اهلل لبعاج قاسم حم ا-2
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         ثانيا: األجهزة ووسائل حفظ وتخزين البيانات
واألجهزة املتصلة واملستخدمة يف إدخال وتشغيل البيانات وإخراج   وتشمل أجهزة الكمبيوتر       

املعلومات، اآلالت احلاسبة، وسائل االتصال كاهلاتف والفاكس، آالت التصوير والنسخ...، أما فيما  
خيص وسائل حفظ وختزين املعلومات فتشمل امللفات ووسائل حفظ األرشيف واملستندات،  

"وغريها من الوسائل اليت تسمح بتخزين USB Flash diskرة الفالشية " واألسطوانات املمغنطة، والذاك
 املعلومات.

 ثالثا: البرامج 
وتشمل الربامج اليت يستخدمها النظام يف تشغيل األجهزة والبيانات واملعلومات، وحتدد العمليات        

 اليت ستؤديها األجهزة، وميكن التمييز بني نوعني من الربجميات:
 : وهي الربامج اليت تشغل احلاسوب وجتعله قادرا على تنفيذ العمليات؛ظامبرامج الن-أ

: وهي الربامج اليت تقوم بتشغيل البيانات، وتكون خاصة بوظائف معينة، كربامج برامج تطبيقية-ب
 املعلومات، تسجيل ومتابعة املكلفني، التنبؤ، التخطيط .... 

 رابعا: قاعدة البيانات 
حيتوي على البيانات األساسية املخزنة وعلى وسائل التخزين املختلفة، واليت  وهي الوعاء الذي       

و  أالبد من توافرها حىت ميكن القيام بعملية التشغيل، وقاعدة البيانات قد تكون ورقية يف النظام اليدوي، 
 مسجلة الكرتونيا يف النظام اآليل.

 خامسا: الشبكة
االعالم اآليل، واليت تسمح مبشاركة املصادر من قبل  أجهزة لالتصال بني األساسيةوهي البيئة        

 وقت، وهو ما ال جنده يف النظام اليدوي.   أياحلواسيب املختلفة مهما كان مكان تواجدها ويف 

 سادسا: أدلة التشغيل
عداد  بإوهي عبارة عن أدلة تشرح عمل النظام، ككيفية تشغيله وطريقة عملة خاصة ما تعلق        

ا وغريها من التعليمات اليت تسمح باستخدام النظام، وعادة ما تكون أدلة  إدخاهلت وكيفية البيانا
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ممغنطة، أو فيديوهات على االنرتنت تشرح   أسطوانات التشغيل على شكل كتيبات أو فيديوهات على 
 1للمكلف كيفية إدخال تصرحياته أو سحب وثائق خاصة. 

 ائي الفرع الثاني: خصائص نظام المعلومات الجب
إن جناح نظام املعلومات يف حتقيق أهدافه يعتمد على توافر جمموعة من اخلصائص اليت متكنه من        

تلبية احتياجات اإلدارة اجلبائية أو املستفيدين منه بصفة عامة، من موظفني أو متعاملني معها كاملكلفني 
 د:ه اخلصائص جنأو عامة املواطنني، ومن بني أهم هذ

وقد  2ومعاجلة البيانات بواسطة معدات وبرجميات فعالة من أجل احلصول على املعلومات،: تشغيل أول
عززت هذه اخلاصية التطور امللحوظ يف حقل املعلوماتية، مع تزايد استخدام األجهزة ذات سعة 

 3التخزين الكبرية والدقة يف معاجلة املعلومات، باإلضافة لزيادة سرعة تدفق شبكة الربط بينها. 

ونشري هنا ملشاركة   4: إدارة فاعلة للمعلومات والرتكيز على عملية إدارة ملفات املعلومات وتطويرها،ياثان
كل الفاعلني من موظفني ومهندسني وحىت املتعاملني مع اإلدارة اجلبائية يف تطوير النظام، وهذا ما 

 وقبول النظام من قبل العاملني. اقتناعيزيد من 

حىت نضمن فاعليته، مبعىن أن يتقبل التعديل والتغيري حتت الظروف  ام مرنا  : جيب أن يكون النظثالثا
املختلفة احمليطة به وجيب أن تقبل اإلدارة هذه التعديالت أو التغريات، وبدون املرونة يصبح النظام  

ال يستطيع مواجهة املشاكل املختلفة، وعلى ذلك فالنظام اجليد هو الذي يسمح مبرونة   جامدا  
 5جراء أية توسعات أو إضافات دون حدوث مشاكل.كافية إل

 : املالءمة: وتعين أن يكون النظام ذا فائدة لإلدارة اليت يعمل فيها، وحيقق متطلبات املستفيدين منه.رابعا

: توفري املعلومة بدقة ويف الوقت املناسب: حيث تعد هذه اخلاصية من اخلصائص املهمة الواجب  خامسا
 تصبح بال قيمة.   ألن املعلومة إذا مل تصل للمستفيد يف الوقت املناسب توافرها يف املعلومة،

 
 . 23،  22، ص ص  1997املفاهيم احلديثة يف أنظمة املعلومات احلاسوبية، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،    ،عماد عبد الوهابالصباغ  -1
 . 38، مرجع سابق، ص  سليم إبراهيم ة  ن احلسي-   
 .282، ص  2009، نعمة عباس خضرية اخلفاجي، نظم املعلومات االسرتاتيجية، دار الثقافة، األردن،  حممد عبد حسني  لطائيا-2
 .47، ص  2004، نظم مساندة القرارات، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ياسني سعدغالب  -3
 . 282، نعمة عباس خضرية اخلفاجي، مرجع سابق، ص  سنيح حممد عبد  الطائي  -4
 . 62، ص  1988، اساسيات نظم املعلومات، مكتبة عني مشس، القاهرة مصر،  حيىي مصطفىحلمي  -5
-ها من املستفيد. مالتوقيت املناسب او التوقيت الفاعل للنظام حيدد باملدة بني طلب املعلومات من املستفيد اىل وقت توفريها من نظام املعلومات واستال 
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م الكفء هو النظام الذي حيقق اهلدف بأقل تكلفة ممكنة مقارنة  ا: االقتصاد يف النفقات: النظسادسا
 1بالعائد املتحقق.

من املصدر بقدر بساطته، فجمع وتسجيل البيانات جيب أن يتم  : البساطة: يكون النظام ناجحا  سابعا
بقدر اإلمكان لضمان عدم التكرار أثناء نقل البيانات، وأن يتم التشغيل برتتيب وتسلسل معني مما  

 2يساعد على أداء األعمال بسهولة وييسر االتصال مع األجزاء األخرى املكملة له. 

ثناء عملية  أ : جيب أن حيتوي نظام املعلومات على نظام رقابة داخلية قوي وفعال، يسمح بالرقابةثامنا
ثناء إجراءات وطرق تشغيل البيانات وعند احلصول على النتائج، مما يساعد  أدخال البيانات و إ

 على اكتشاف األخطاء وتصحيحها فور حدوثها. 

ن اتصاف نظام املعلومات باخلصائص السابقة، جتعله قادرا على القيام أإذن ميكننا القول        
ا أمهية بالنسبة لإلدارة، وميكن تلخيص أهم وظائف النظام اجليد يف النقاط  بالوظائف املنوطة به، وجتعله ذ

 التالية:  
: وهي الوظيفة األساسية ألي نظام، وتبدأ جبمع البيانات من مصادرها جمع وتخزين البيانات -1

ويتم تسجيلها   3شكال )شفوية، كتابية، الكرتونية، رمسية وغري رمسية...(، أاملختلفة وتأخذ عدة 
كد من صحتها ودقتها واملصادقة عليها، وبعدها يتم تصنيفها يف جمموعات متجانسة، مث يتم  والتأ

 ىل مرحلة تشغيلها.إنقل هذه البيانات بعد مراجعتها وتدقيقها 

: وتتكون من سلسلة من األنشطة والعمليات اآللية، واليت يتم من خالهلا حتويل  معالجة البيانات -2
 منها املوظفون العاملون باإلدارة. ىل معلومات يستفيد إالبيانات 

عمال بدقة والتأكد  جلة البيانات املتعلقة بأنشطة األاليت تؤكد تسجيل ومعا : تأمين الرقابة الكافية -3
من أن هذه البيانات صحيحة وكاملة، أما اجلزء الثاين فيتضمن مراقبة عملية معاجلة هذه البيانات  

 4الضعف يف هذه العملية وكيفية معاجلتها.حيث يتم عمل تغذية راجعة للتعرف على نقاط 

 
 . 282، مرجع السابق، ص  حيىي مصطفىحلمي  -1
 . 63رجع سابق، ص  امل-2
لفصل  ا، 24، العدد 8لربيعي خلود هادي عبود، أرشد مكي رشيد، تقومي دور نظام املعلومات يف احلد كم التهرب الضرييب، جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد ا-3

 . 255، ص  2013واحملاسبية، جامعة بغداد، العراق،   اليةملا الثالث، املعهد العايل للدراسات
 .150،  149، مرجع سابق، ص ص  قاسم حممد عبد اهلل البعاج  -4
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 و املستفيدين باملعلومات املطلوبة باستمرار، خاصة عند طلبها. أتزويد اإلدارة  -4

 ونوضح من خالل الشكل التايل أهم الوظائف اليت يقوم هبا نظام املعلومات:
 (: يمثل وظائف نظام المعلومات13الشكل رقم )

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

المصدر: كمال مصطفى الدهراوي، سمير كامل محمد، نظم المعلومات المحاسبية، الدار الجامعية الجديدة 
 .20، ص  2000للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  

 الجبائية اإلدارةالمطلب الثالث: استخدام المنظومة المعلوماتية اآللية في عمل 
ة وعصرنتها، ومواكبة التطورات اهلائلة واملتقدمة يف جمال يف إطار حتديث اإلدارة اجلبائي       

على  التكنولوجيات  هذه دراجعلى الإلدارة اجلبائية إ أصبح لزاما  ، تكنولوجيات املعلومات واالتصال
مستواها ملواصلة برنامج التحديث، هذا من جهة ولتقدمي خدمة عمومية ذات جودة عالية بأقل تكلفة،  

ألمهية   غش الضرييب خاصة يف ظل تنامى االقتصاد املوازي من جهة أخرى، ونظرا  واحلد من التهرب وال
املوضوع ت ختصيص هذا املطلب للتطرق للتقنيات احلديثة من خالل فرعني األول لدور إدخال التقنيات 

اتية على احلديثة يف حتقيق برنامج العصرنة أما الفرع الثاين فتم ختصيصه جملاالت استخدام املنظومة املعلوم
 مستوى أعمال اإلدارة اجلبائية. 

 رقابة البيانات

 تشغيل البيانات

 إدارة البيانات

 حماية البيانات

تجميع  

 البيانات

مصادر 

 البيانات

استخراج  

 المعلومات

مستخدمي 

 المعلومات
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 الفرع األول: إدخال التقنيات الحديثة على مستوى اإلدارة الجبائية 
الضريبية مرحلة هامة يف برنامج التحديث  اإلدارةيعترب إدخال التكنولوجيات احلديثة على مستوى        

يات غري املادية وتأطري الدخول  وهو ما يتطلب تكييف التشريع الضرييب من أجل التوجه حنو التقن
اعتها يف إجناز العمليات بشكل سريع ودقيق، وقدرهتا  ن أثبتت جنأخاصة بعد 1االلكرتوين للنظام املركزي، 

ليها بسرعة، وتوفري الوقت مما جيعل املوظف إعلى ختزين املعلومات وأرشفتها والقدرة على الوصول 
ل من خالل هذا الفرع الرتكيز على أربع نقاط رئيسة ينصرف ألعمال أخرى ذات قيمة مضافة، وسنحاو 

لكرتوين وحتقيق مسعى إىل أسلوب التسيري اإل نرى بأهنا ضرورية للتحول من أسلوب التسيري التقليدي 
 الرقمة الذي تنادي به اإلدارة اجلبائية. 

 اإلعالم اآللي وتعميم تقنية الربط باألنترنت  أجهزة: استخدام أول
 اإلدارة، وهلذا الغرض فإن مشروع عصرنة اإلدارةوالضرورية لرقمنه  األوىلعالم اآليل الوسيلة يعترب اإل      

كبرية لربجمة املعلومات اجلبائية، حيث ت يف هذا الصدد إنشاء مصلحة مستقلة لإلعالم   أمهية اجلبائية أوىل 
ة لربط املصاحل املركزية واحمللية  اآليل يف اهليكل التنظيمي ملراكز الضرائب، حيث تعترب هذه املصلحة ضروري

وال 2عن طريق أجهزة االعالم اآليل وتقنية الربط باألنرتنت من أجل وصول املعلومة يف الوقت املناسب، 
ميكن إخفاء مدى اخلدمة الكبرية اليت ميكن أن تقدمها التكنولوجيا للجهاز الضرييب لقيامه مبهامه الكثرية  

ك عن سرعة اإلجناز، إذ يتم االعتماد على احلاسوب وأجهزة احلفظ  بسهولة ودقة وكفاءة عالية، ناهي
املتطورة يف تاليف عيوب اإلدارة الفنية بعجزها عن اللحاق بالتوسع الكبري بأوجه النشاط االقتصادي،  

هذا من جهة وألن تكنولوجيا املعلومات أصبحت يف متناول اجلميع فبإمكان  3وتزايد عدد املكلفني،
مكان ووقت أن يقوم بسحب الوثائق اليت حيتاجها أو تقدمي التصرحيات امللزم هبا،  املكلف ويف أي 

 و احلساب اجلاري دون عناء التنقل للمصاحل اجلبائية. أوتسديدها عن طريق حتويل األموال من البنك 

 
 :، رسالة املديرية العامة للضرائب رقم-حنو إدارة الكرتونية–، ندوة حول نظام املعلومات  DGIكلمة السيد عزيرا زهري، مدير مشروع   -1

2014 p 04/73:n°  رسالة عن طريق الرابط اإللكرتوين :ل، حتميل اhttps://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/LDGI%20SI.pdf  تاريخ ،
 . 21:38،  16/04/2020االطالع :  

، كلية العلوم  2، العدد 5اإلدارة اجلبائية منوذجا، جملة دراسات جبائية، اجمللد -ة يف اجلزائري بودايل حممد، بوشنب موسى، رقمنه اإلدارة اجلبائية لتحسني اخلدمة العموم-2
 . 271 ،270، ص ص  2016،  02االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة البليدة  

 . 263، أرشد مكي رشيد، مرجع سابق، ص  خلود هادي عبود الربيعي  -3

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/LDGI%20SI.pdf
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 ء تصميم نظام معلوماتي كفثانيا: 
همة التشريع الضرييب، إال أهنا ال تستطيع  على الرغم من أن السلطة الضريبية هلا دور يف النهوض مب       

مامل يكن هلا نظم معلومات  أهدافهاالنهوض هبذه املهمة وحتقيق املستوى املطلوب من الفعالية يف حتقيق 
كاملعلومات اخلاصة حبصر   التحقيق الضرييبضريبية كفؤة وفاعلة تزودها باملعلومات اليت حتتاجها يف عملية 

مات عن العقود املربمة وعن املشرتيات واملبيعات وعن التصاريح اجلمركية اخلاصة  املكلفني اجلدد أو معلو 
العمل الضرييب فضال عن العوامل املتمثلة باإلمكانيات البشرية   أسسباالسترياد والتصدير ...، إن أحد 

اتيجيتها  واملادية والتشريعات الضريبية هي املعلومات الضريبية اليت تبىن عليها السلطة الضريبية اسرت 
مال  مبسامهة نظم املعلومات الضريبية يف رفع درجة احت األمروسياستها جتاه املكلف املعىن، وقدر تعلق 

منا هو وسيلة  ال ميثل هدفا هنائيا حبد ذاته وإ ن بناء وتطور تلك النظماكتشاف املخالفات الضريبية فإ
لى السلطة الضريبية أن تراعي يف تصميمها  لزيادة فاعلية وظيفة التدقيق والفحص الضرييب وعليه ينبغي ع

 1للنظام مدى كفاءته وفعاليته ومسامهته يف تسهيل مهمة املفتشني والقائمني بأعمال الفحص الضرييب.

توظيف متعامل إسباين ب بناء على هذا املسعى، قامت املديرية العامة للضرائبو 
، والذي يشكل أحد معلومايت جبائي منظا ووضعقصد اقتناء " Indra – Sistemas" )إندراسيستماس(

الركائز األساسية اليت يعول عليها لتحديث اإلدارة الضريبية، بعد ادراج التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم  
 فيما يلي:  املنتظرة من هذه املنظومة املعلوماتيةوتتمثل أهم النتائج  واالتصال،

الكاملة لكل اإلجراءات الرقمنة خالل التخفيف من حجم املهام املنفذة من طرف األعوان، من  -1
 ؛املتعلقة بدراسة املعطيات اخلاصة بفرض الضرائب والتحصيل والرقابة واملنازعات 

بالضريبة وتأسيس الوعاء   املكلف استقبالنزع الصفة املادية عن كل العمليات اجلبائية ابتداء من  -2
 ه العمليات؛هذ رقمنةتسيري امللف اجلبائي، وهذا من خالل  وكذا والتحصيل

 ولوج كل األعوان إىل املنظومة املعلوماتية من خالل التأهيالت املراقبة؛  -3

 
دراسة تطبيقية يف اهليئة العامة للضرائب، جملة املثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية،  -مات الضريبية يف حصر املكلفني اخلاضعني للضريبة و أنور عباس وآخرون، دور نظم املعل-1

 . 270، ص  2019، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة املثىن، العراق،1، العدد  9اجمللد  
-منظومة شبكية من نوع الربيد اإللكرتوين واألنرتانت، إدخال األنرتنت يف املصاحل اجلبائية، تكوين األعوان اجلبائيني   جتهيز كل املصاحل بعتاد اإلعالم اآليل املناسب، وضع

 يف كيفية استعمال اإلعالم اآليل واحلبكات املعلوماتية القاعدية. 
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التبادل السريع للمعلومات املتعلقة بالبيانات ما بني املصاحل ومع املصاحل األخرى املؤسساتية من  -4
 خالل تطوير الواجهات املتعددة؛

املصاحل من مجيع األوجه ومتابعة مستوى   بتقييم جناعة البيانية يف وقت معقول يسمح اجلداول تقدمي -5
 التحصيل حسب نوع الضرائب وتبعا لكل قطاع نشاطي؛ 

 تقدمي معطيات موجزة ذات مصداقية من أجل إجناز دراسات إستشرافية والتحليل واختاذ القرار؛ -6

سمح بالولوج اآليل  مما يفئات املكلفني بالضريبة  مركزة قاعدة املعطيات بالنسبة ملختلف  -7
 يف احملاسبة إىل البطاقيات عند قيامهم باملهام املسندة إليهم؛  قنيللمحق

 ، والتحكم يف املوارد اجلبائية؛ برجمة عمليات التدقيق على أساس املعايري املؤسسة واحملددة مبوضوعية -8

 مكافحة كل مظاهر الغش مهما كان نوعها؛ ، و غري القانوينحماربة االقتصاد املوازي و  -9

 ؛كلفني بالضريبة إىل حساهبم اجلبائي من خالل شهادات الولوج املراقبةتسهيل عملية ولوج امل -10

 1)نظام جبايتك(. الدفع عن بعدإدراج إجراءات التصريح و  -11
 ثالثا: تكوين وتدريب أعوان اإلدارة الضريبية 

إن التطور السريع واملستمر يف تكنولوجيا املعلومات، واستخدامها يف تشغيل وتطوير نظم        
ات، أوجب على اإلدارة اجلبائية مواكبه هذه التطورات لتلبية احتياجاهتا، واحتياجات املستفيدين  املعلوم

عليها تكوين وتدريب أعواهنا لشغل املناصب اليت تطلبها هذه التطورات   منها، وكذلك كان لزاما  
 اجلديدة.

كيف معها يف ظل تبين نظام  هناك العديد من الوظائف اليت جيب على أعوان اإلدارة اجلبائية الت       
املعلومات اجلديد، من إعداد للربامج والتشغيل، ومركزة للبيانات، وتتطلب العمل يف الوظائف املختلفة 
املتعلقة بنظام املعلومات ضرورة توافر مهارات وخربات معينة خصوصا يف جماالت حتليل وتصميم األنظمة  

  (...Word, Excel) القاعديةواحلبكات املعلوماتية  وصيانة الربامج وتشغيل احلاسب وحفظ البيانات 
باإلضافة لتكوين وتدريب   2وختتلف املهارات املطلوبة حبسب العمل الذي يقوم به العون داخل التنظيم، 

 
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-موقع املديرية العامة للضرائب، على الرابط االلكرتوين:    -1

32-45-08-20-05-2014-ar/229-plus-voir-smartslider3/modernisation    : 18:43،  20/04/2020، تاريخ االطالع . 
 .59، ص  2008املعلومات اإلدارية، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،    م، نظ فؤادالشرايب  -2

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/229-2014-05-20-08-45-32
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/modernisation-voir-plus-ar/229-2014-05-20-08-45-32
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توظيف خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات من مهندسني وتقنيني يف االعالم اآليل و  ،أعوان اإلدارة اجلبائية
 امج. وتصميم وصيانة الرب 

ويف األخري جتدر اإلشارة إىل أنه يف أغلب األحيان، ال يتم االعتماد على النظام املعلومايت اجلديد        
بشكل كلي، خصوصا يف الفرتات األوىل من عمله، ولذلك يفضل االستمرار بالعمل بالنظام اليدوي  

بني فرتات متقاربة، وذلك خوفا من  ىل جنب مع النظام املعلومايت اجلديد، ومطابقة نتائج النظامنيإجنبا 
وجود قصور أو عيب بالنظام اجلديد مل يتم كشفها خالل فرتة الفحص، ويف الوقت املناسب والذي قد  
يكون على األغلب بعد مرور سنة مالية كاملة، وبعد التأكد من صحة طريقة عمل النظام اجلديد، يتم 

 1التخلي عن النظام اليدوي هنائيا. 
 الضريبية   اإلدارةي: مجالت استخدام المنظومة المعلوماتية اآللية في أعمال الفرع الثان

اجلبائية بإعداده على التخفيف  اإلدارةيرمي مشروع تشغيل املنظومة املعلوماتية اجلبائية الذي تقوم        
لقة بدراسة من  حجم املهام املنفذة من طرف األعوان، من خالل الرقمنة الكاملة لكل اإلجراءات املتع

املعطيات اخلاصة بفرض الضرائب والتحصيل والرقابة واملنازعات وذلك على مستوى مراكز الضرائب 
تقدمي معطيات موجزة ذات مصداقية من أجل ، كما هتدف املنظومة املعلوماتية ل)املستويات التنفيذية(

رات املركزية، وسنحاول من  وذلك على مستوى اإلدا والتحليل واختاذ القرار استشرافية إجناز دراسات 
خالل هذا الفرع أن نناقش أهم جماالت استخدام املنظومة املعلوماتية يف مراحل العمل املختلفة مبراكز 

 الضرائب وأيضا على مستوى اإلدارات املركزية. 
 : مجالت استخدام المنظومة المعلوماتية اآللية على مستوى مراكز الضرائبأول

من املصاحل التنفيذية، اليت ختضع للسلطة السلمية للمديرية الوالئية  لضرائب مصلحةعترب مـركز اي       
(،والبحث عن املصلحة الرئيسية للتسيري) ختتص حصريا بتسيري امللفات اجلبائية للضرائب، وهي 

كل  ومتابعة  دراسةو (،املصلحة الرئيسية للمراقبة والبحثاملعلومات واقرتاح عمليات املراقبة وإجنازها )
(،  املصلحة الرئيسية للمنازعات هلا، أو املقدم لدى اهليئات القضائية )يوجه  نزاعي أو إعفائي طعن

 
الفلسفة يف   أطروحة دكتوراهمحد حسن عبد القادر عوض اهلل، دور املعلومات احملاسبية يف زيادة فعالية أداء التجارة االلكرتونية لضمان ترشيد قرارات املستخدمني، أ-1

 . 103، ص  2017الدراسيات العليا، جامعة النيلني، السودان،    ة، كلياحملاسبة 
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بالضريبة، وسنحاول الربط بني أهم املراحل اليت تقوم هبا وحتصيل الضرائب املستحقة من طرف املكلفني 
املصاحل ملساعدهتا على القيام هذه املصاحل، واخلدمات اليت ميكن أن تقدمها املنظومة املعلوماتية هلذه 

 مبهامها. 
هتدف هذه املرحلة جلمع املعلومات عن املكلفني، وتتعلق بأنشطتهم املختلفة   :مرحلة الحصر-1

وتسجيل تلك املعلومات يف سجالت خمتلفة وفتح ملف لكل مكلف ومن أهم طرق احلصر املطبقة  
 حاليا:  

 ؛التصرحيات اليت ترد من املكلفني أنفسهم -أ
 ؛رير اليت ترد من الغريالتقا -ب 

األساليب اليت تعتمد عليها اإلدارة اجلبائية يف احلصول على املعلومات عن طريق  املعلومات اجملمعة -ت 
 اجلبائية واليت تطرقنا هلا سابقا.

   1 :وميكن االستعانة بإمكانيات املنظومة املعلوماتية يف هذه املرحلة على النحو التايل
و عدة بطاقات أو شريط أو غري ذلك )ملف الكرتوين( من وسائل  ختصيص لكل مكلف بطاقة أ -

إدخال البيانات إىل احلاسب يسجل فيها كافة املعلومات اليت ترد عنه وحيفظ ذلك يف بنك املعلومات 
 ؛ أو خيزن داخل وحدة التخزين الفرعية لدى مركز الضرائب أو مها معا

حىت يصبح له سجال شامال عن كل ما خيصه   معلومات جديدة عن املكلف يف بطاقته،  يةاضافة أ -
 ؛ عن سنوات نشاطه

 إضافة أي بيانات عن تصرحياته الضريبية وعن مقدار املبالغ احملصلة. -

االستعانة مبوقع االنرتنت اخلاصة باملديرية العامة للضرائب لتزويدها باملعلومات، حيث يتم التصريح   -
  امللف اخلاص باملكلف بقاعدة املعلومات.عن بعد وكذلك التسديد وحيفظ كل ذلك آليا يف

 2ويفيد ذلك يف األمور اآلتية:  
 ؛متابعة التغريات اليت تطرأ على نشاط املكلفني وحصرها أو بأول -

 
ل يف العراق، جملة تكريت  مرشد سامي حممد وآخرون، أمهية تكنولوجيا املعلومات يف حتديد الدخل اخلاضع للضريبة دراسة استطالعية آلراء عينة من خممين ضريبة الدخ-1

 . 208، ص  2013كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت،    ،27، العدد  9للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد  
 . 15، دور تقنية احلاسبات االلكرتونية ونظم املعلومات يف تطوير اإلدارة الضريبية، مرجع سابق، ص  حسني حسنيشحاتة  -2
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 ؛ احلصول على أي معلومات عن املكلف بسرعة وبدقة -

 ؛جتنب فقد أي مستندات من ملفات املكلفني وحتقيق احملافظة على سرية املعلومات  -

 اء عن نظام احلفظ التقليدي وما يتطلبه من أماكن وأثاث ..، واليت قد ال تكون متاحة. االستغن -

هتدف هذه املرحلة لتحديد الوعاء اخلاضع للضريبة يف ضوء القواعد  : مرحلة الفحص الضريبي-2
 واملبادئ الضريبية ويف ضوء الظروف احمليطة باملكلف، ويقوم هبذه املهمة مفتش الضرائب والذي حيتاج

إىل بيانات ومعلومات كما يتطلب األمر فحص الدفاتر والسجالت وتنتهي هذه املرحلة بإعداد تقرير  
 1التقدير وتقدير الوعاء الضرييب وحساب الضريبة املستحقة.

 وميكن االستعانة بإمكانيات املنظومة املعلوماتية على النحو التايل:  
يف أداء  املنظومة املعلوماتية ميكن أن تساعد يف حالة امللفات الكبرية ذات العمليات املعقدة، -

عمال املكلف خالل خمتلف السنوات وحىت مع مكلفني أالعمليات احلسابية، وإجراء املقارنات بني 
 ؛ آخرين يزاولون نفس النشاط ويف نفس املنطقة، والتحليل احلسايب .... اخل

ول على املعلومات بسرعة يساعد وجود نظام املعلومات على مستوى مركز الضرائب يف احلص -
 2؛وتسجيل ما يسفر عنه التقدير أوال بأول يف بنك املعلومات 

إن إدخال التكنولوجيا يف النظام الضرييب يساعد على ربط قواعد البيانات واملعلومات لبعض اإلدارات  -
 3؛ باحلكومية مع اإلدارة الضريبية مما يزودها باملعلومات الشاملة والدقيقة ويف الوقت املناس

كما أن وضع املوقع االلكرتوين للمديرية العامة للضرائب يوفر مجيع املعلومات اليت حيتاجها املكلفني  -
وتساعدهم على فهم القوانني واألنظمة والتعليمات الضريبية، وتساعدهم على االلتزام الضرييب من 

الضرائب املستحقة، كما تساعد خالل بيان التواريخ القانونية لتقدمي التصرحيات والقوائم املالية ودفع 
اللوائح التنظيمية اليت تساهم يف تسهيل عملهم لى متابعة اجلديد من القوانني و أعوان اإلدارة اجلبائية ع

 خاصة يف جمال الفحص.

 
 . 16، ص  سابق  ير اإلدارة الضريبية، مرجع، دور تقنية احلاسبات االلكرتونية ونظم املعلومات يف تطو حسني حسنيشحاتة  -1
 .208مرشد سامي حممد وآخرون، مرجع سابق، ص  -2
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  11، التجربة األردنية يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النظام الضرييب، جملة االقتصاد الصناعي، العدد  إبراهيم ناصرجودة  -3

 . 256، ص  2016باتنة،  -ر التجارية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلض
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  1  حيقق ما سبق املزايا والفوائد اآلتية:
ملثال ميكن  متابعة حاالت الفحص أوال بأول وبذلك ميكن كشف حاالت التقادم، فعلى سبيل ا -

للمفتش الفاحص من خالل برنامج معد مسبقا أن يعطى له معلومات على فرتات دورية عن 
 ؛ املوقف الضرييب لكل مكلف

عمال الروتينية مثل التسجيل وتنفيذ العمليات احلسابية خدام املنظومة املعلوماتية يف األن استإ -
ا إذا ما ت التنسيق بني القائم على يوفر للمفتش وقتا يستغله يف أداء العمليات الفنية وخصوص

 تشغيل نظام املعلومات ومفتشي الضرائب.
 ثالثا: مرحلة الحجز والتحصيل

بعد حتديد الوعاء الضرييب وحتديد الضريبة الواجبة الدفع، تأيت مرحلة التحصيل، كما متثل هذه        
ب املستحقة والغرامات املفروضة بعد  املرحلة آخر مرحلة يف العمل الرقايب، حيث يتم فيها حتصيل الضرائ

أن يكون الربط هنائيا، وهناك جانب آخر للتحصيل خيص املكلفني املتأخرين عن السداد )مرحلة 
التحصيل الودي(، حيث يرسل قابض الضرائب انذارات للمكلفني للسداد كمرحلة أولية، مث تأيت مرحلة  

دت( واليت تقود أصحاهبا للغلق املؤقت ألنشطتهم، ن وج إالتحصيل اجلربي )بعد انقضاء فرتة املنازعات 
 احلجز ومن مث البيع لتحصيل حقوق اخلزينة العمومية. 

 وميكن االستعانة بإمكانيات املنظومة املعلوماتية يف هذه املرحلة على النحو التايل:
مة للضرائب، تسهيل عملية ولوج املكلفني بالضريبة إىل حساهبم اجلبائي من خالل موقع املديرية العا-

 ، وهذا ما يسهل عملية التحصيل؛الدفع عن بعدالتصريح و  إجراءو 

 حصر الضرائب املتقادمة؛ كلفني حتت حساب الضرائب املستحقة، و تسجيل املتحصل من امل-

متابعة تسديد املكلف للضرائب املستحقة عليه، فعلي سبيل املثال باإلمكان متابعة الضريبة على -
 ستحقة واملسرتجعة( وبالتايل معرفة الرسم الذي يسدده املكلف؛ القيمة املضافة )امل

متابعة املكلفني املتخلفني عن أداء واجبهم الضرييب او املتأخرين بسهولة، وارسال اإلنذارات او  -
 االشعارات آليا على الربيد االلكرتوين او احلساب اخلاص باملكلف على االنرتنت.

 
 . 16، دور تقنية احلاسبات االلكرتونية ونظم املعلومات يف تطوير اإلدارة الضريبية، مرجع سابق، ص  حسني حسنيشحاتة  -1
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  1  تية:حيقق ما سبق املزايا والفوائد اآل
 ؛ بسهولة حتصيلهامتابعة بيان مقدار الضرائب املستحقة، و -

 معرفة املبالغ احململة مقدمات حتت حساب الضريبة؛-

 دراسة مقارنة بني احملصل فعال وبني نفقات.-

 دارات الضريبية المركزية المعلوماتية اآللية على مستوى اإلثانيا: مجالت استخدام المنظومة 

ه، إذ تتوىل اإلدارة املركزية  يسابقا خيضع تنظيم اإلدارة الضريبية وفقا ملبدأ مركزية التوجكما أشرنا         
وظائف التخطيط والرقابة وإصدار التعليمات والتفسريات، وتدريب وتكوين موظفيه ألداء مهامهم،  

نات واملعلومات وألداء الوظائف اليت ت ذكرها على أكمل وجه، حتتاج اإلدارات املركزية للعديد من البيا
واالحصائيات، وسوف حناول من خالل مايلي تسليط الضوء على أهم هذه الوظائف وجماالت  

 استخدام املنظومة املعلوماتية اآللية لتسهيل عملها. 
يعترب التخطيط امتدادا  : مجــالت استخدام المنظومة المعلوماتية اآللية في مجال التخطيط -1

وهو مرحلة أساسية ومهمة من   2رفة ما جيب أن يكون يف املستقبل،للماضي باستخدام بياناته ملع
مراحل العملية اإلدارية، لكونه ميثل أسلوبا يف التفكري واملفاضلة بني أساليب وطرق العمل الختيار 
أفضل البدائل املالئمة يف ظل اإلمكانيات املتاحة من ناحية، وطبيعة األهداف املرغوب يف حتقيقها 

ويف هذا اإلطار يهدف التخطيط الضرييب إىل وضع خطة مستقبلة لنشاط جهاز  3، من ناحية أخرى
تصميم السياسات الضريبية واصدار القرارات  وذلك من خالل الضرائب خالل فرتة مقبلة،

 والتعليمات الواجب أخذها يف االعتبار عند التنفيذ. 
تساعد تكنولوجيا املعلومات من خالل  وعلى مستوى اإلدارات املركزية للمديرية العامة للضرائب،       

يف تصميم  التشغيل االلكرتوين للبيانات ونظام املعلومات اآللية على استخدام أساليب حبوث العمليات 
 

 .208مرشد سامي حممد وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
 . 24، ص  2009اإلسكندرية، مصر،    محد، دليل املدربني اىل التخطيط االسرتاتيجي، الطبعة األوىل، الدار اجلامعية،أماهر  -2
 . 20، ص  2009ر،  مدحت حممد أبو النصر، مقومات التخطيط والتفكري االسرتاتيجي املتميز، الطبعة األوىل، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مص-3
-  املشاريع الواقعية ومتثيل عناصرها الرئيسية، ونستفيد منها حينما يتعذر   وخالل تقليد السياسات أاحملاكاة وتكون من من امثلة اساليب حبوث العمليات نذكر اساليب

شكلة وحتليلها والوصول إىل القرار  إجراء التجارب على النظام يف أرض الواقع ويكون صعبا  ومكلفا  للغاية أو قد يكون فيه خماطرة كبرية وبواسطة احملاكاة ميكن دراسة امل
، باإلضافة ألساليب التنبؤ اإلحصائية  كالنماذج الرياضية اليت تستخدم يف وضع مقياس أمثل للمقارنة حبيث يكون ذلك على أساس  عاألمثل لتطبيقه على أرض الواق

 كس. توفر الظروف واإلمكانيات اليت تعد شرطا لكي ميكن ان يصبح احلل ممكنا كما هو احلال عند استعمال أسلوب الربجمة اخلطية كطريقة السمبل
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السياسات الضريبية البديلة حتت ظروف خمتلفة وهذه من أهم املشاكل اليت تواجه املسؤولني عن وضع  
منها وفق الظروف املختلفة احمليطة باملصلحة، فعلى سبيل املثال  التشريعات الضريبية، ويف تعديل املطبق 

حيتاج املشرع الضرييب أن يعرف مقدما أثر رفع أو خفض الضريبة على مجلة اإليرادات واآلثار األخرى  
على ذلك، وال ميكن حتقيق ذلك بسرعة وبدقة بدون استخدام نظام معلومات متكامل حيتوى املرتتبة 

  1ية وحاضرة ومستقبلة.على بيانات تارخي
من أهم مهام : مجالت استخدام المنظومة المعلوماتية اآللية في متابعة تنفيذ الخطط والتقييم-2

ترد   وذلك عن طريق تقارير النشاط اليت ،االدارات الضريبية املركزية متابعة تنفيذ اخلطط املوضوعة سلفا
متابعة تنفيذ  ملراقبة و دارات املركزية ىل اإلإترفع بدورها  واليت ،دارات العامةاإل يلإ اإلدارات التنفيذيةمن 

، وتتضمن هذه التقارير بيانات عن النشاط  وتقييم االداء بصفة عامةاملراكز اخلطط وتقييم أداء كل 
الفعلي مقارنا بالنشاط املخطط والفروق وأسباهبا، وتقوم االدارات املركزية بتجميع تلك التقارير وتفريغ 

بيانات يف سجالت حسب تبويب معني مث حتليلها متهيدا إلخراج جمموعة من املعلومات ما هبا من 
تفيد القيادات االدارية العليا يف اعادة تصميم السياسة الضريبية أو يف اختاذ القرارات الالزمة لتصحيح  

 2االحنرافات.

تية اآللية ميكن اإلدارات الضريبية ن االعتماد على املعلومات الناجتة عن استخدام املنظومة املعلوماإ       
املختلفة من االستفادة من مزايا الالمركزية وذلك عن طريق تصميم شبكة معلومات تربط بينها، خاصة  

و املراكز اجلوارية واملديرية الوالئية  أيف ظل ضخامة البيانات واملعلومات اليت تنتقل بني مركز الضرائب 
رية اجلهوية للضرائب، وبني املديرية اجلهوية واملديرية العامة للضرائب، للضرائب، وبني هذه األخرية واملدي

ول بأول حيث ميكنها  أوهو ما يتيح لإلدارة املركزية متابعة اخلطط وتقييم أداء اإلدارات التنفيذية 
فيما خيص نسبة االشغال ونسبة  االستفادة من االحصائيات واملعلومات اليت تقدمها هذه اإلدارات 

دخال البيانات يف املنظومة املعلوماتية يكون آيل وآين يف نفس الوقت،  إن ل الرقابية والتحصيل ألاعماأل
 وبالتايل توفري مصادر ملعلومات يعتمد عليها يف اختاذ القرارات بسرعة وبدقة ويف الوقت املناسب. 

 
 .209ي حممد وآخرون، مرجع سابق، ص  ممرشد سا-1
 . 20، دور تقنية احلاسبات االلكرتونية ونظم املعلومات يف تطوير اإلدارة الضريبية، مرجع سابق، ص  حسني حسنيشحاتة  -2
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ل املنظومة  : تعممجالت استخدام المنظومة المعلوماتية اآللية في مكافحة التهرب الضريبي-3
فري املعلومات املعلوماتية اآللية على توفري املعلومات ملستخدميها، ويف اجملال الضرييب تعمل على تو 

اإلدارة اجلبائية عن املكلف كاألنشطة اليت ميارسها والتصرحيات اليت يقوم هبا   اليت حيتاجها موظفوا
م مل يصرح هبا وغريها من املعلومات أواملداخيل اليت حيصل عليها سواء صرح هبا لإلدارة اجلبائية 

ها استخدام ياليت تساعد يف مكافحة التهرب الضرييب، وسنحاول إبراز أهم اجملاالت اليت يتم ف
 املنظومة املعلومات اآللية يف مكافحة التهرب الضرييب.

  : تتمثل ضرائب الثروة مجالت استخدام المنظومة المعلوماتية في متابعة الضرائب عن الثروة -أ
  26وتفرض هذه الضريبة، حسب املادة هلا،  تتخذ رأس املال أو الثروة وعاء   يف تلك الضرائب اليت

، على األمالك العقارية املبنية وغري املبنية واحلقوق العينية العقارية واألموال 2020ـمن قانون املالية ل
وخيول السباق   النزهةاملنقولة مثل بعض السيارات والدراجات النارية واليخوت وسفن وطائرات 

والتحف واللوحات الفنية واملنقوالت املخصصة للتأثيث واجملوهرات و األحجار الكرمية واملعادن  
 1. النفيسة اضافة اىل املنقوالت املادية األخرى

تعتمد اإلدارة اجلبائية يف مجع املعلومات عن ثروات املكلفني وأسرهم على االقرارات والتصرحيات 
)النظام التصرحيي(، وتستفيد اإلدارة اجلبائية من إدخال املنظومة املعلوماتية وربطها باإلدارة   اليت يقدموهنا

املختلفة من عدة جوانب، فاملنظومة املعلوماتية تساهم يف تفريغ وحتليل البيانات عن ثروة املكلفني املصرح 
ختلف اإلدارات واملؤسسات املالية  هبا، وختزينه السرتجاعها عند احلاجة، كما أن ربط اإلدارة اجلبائية مب

لتبادل املعلومات يساهم يف الكشف عن ثروة املكلفني بسرعة وبدقة وبأقل تكلفة، باإلضافة ملا سبق  
فإن اعتماد اإلدارة اجلبائية على التبادل اآليل للمعلومات من شأهنا أن تدفع بالكثري من املكلفني بتسوية 

ن املنظومة املعلوماتية بإمكاهنا اكتشاف  أكاهتم بكل شفافية، باعتبار وضعيتهم اجلبائية، والتصريح مبمتل 
 كل املعامالت اليت يقوم هبا املكلف مع اإلدارات اليت هلا عالقة باإلدارة اجلبائية. 

 
ديسمرب  30الصادرة بتاريخ  ،81، ج ر ج ج د ش، العدد 2020املتضمن قانون املالية لسنة  2019ديسمرب  14املؤرخ يف  14-19من القانون رقم  26املادة -1

 . 11، ص  2019
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: تساهم املنظومة املعلوماتية يف مجالت استخدام المنظومة المعلوماتية في تبادل المعلومات-ب
رير بني مصاحل الضرائب املختلفة واملصاحل احلكومية األخرى، وتتضمن هذه  تبادل املعلومات والتقا

التقارير بيانات عن معامالت بعض املكلفني، واليت تساعد يف حصر أنشطتهم، وبدون وجود شبكة  
كما أن   1ونظم معلومات متكاملة على مستوى اجلمهورية ال ميكن االستفادة من تلك التقارير،

التصاالت يف تبادل املعلومات سوف يصعب على دافعي الضريبة إخفاء استخدام تكنولوجيا ا
مصادر دخلهم، وجيعلهم حريصني على التصريح الدقيق مبمتلكاهتم ومصادر دخلهم، ألن اكتشاف  

 لمساءلة وتغرميهم.التهرب أو الغش الضرييب سيعرضهم ل

: قد يزاول بعض  ة التهربمجالت استخدام المنظومة المعلوماتية في تلقي البالغات عن جريم-ت
املكلفني أنشطة جتارية أو خدمية )أنشطة اقتصادية خفية( غري مصرح هبا، وبالتايل عدم خضوعها 
للضريبة، مما حيرم اخلزينة العمومية من عائدات هامة، وهنا يظهر احلس املدين من خالل اإلبالغ عن 

و وضع   أوقع املديرية العامة للضرائب هذه الظاهرة غري القانونية، وذلك من خالل وضع رابط على م
اجلبائية يف  رقابة و الصور، وهو ما يساعد أعوان اليد الكرتوين لتلقي هذه البالغات أو الوثائق أبر 

 مكافحة هذه الظاهرة وذلك بعد التأكد ومطابقة هذه البالغات مع ما صرح به املكلف. 

علومات على مستوى اإلدارات وخاصة اإلدارة  ويف األخري نشري إىل أن استخدام تكنولوجيا امل       
اجلبائية أصبح أكثر من ضروري، وذلك ملواكبة التطورات اليت طرأت على البيئة اخلارجية، ولكوهنا تساهم  
يف زيادة مردودية وحتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة اجلبائية، ولذلك تسعى اإلدارة اجلبائية  

تطور من خالل تسطريها عدة مشاريع يف هذا اجملال كإنشاء موقع الكرتوين، ووضع  اجلزائرية ملواكبة هذا ال
نظام جبايتك للتصريح ودفع الضرائب والرسوم عن بعد قيد اخلدمة ..، إال أنه على اإلدارة اجلباية بذل 

  و اخلدمات االلكرتونية، وذلك حسب تقرير االحتاد جلهود لتحويل األنظمة الضريبية حناملزيد من ا
األورويب الذي تطرق لوضع معيار من ستة نقاط )من صفر درجة اىل مخس درجات( لقياس درجة حتول  

 األنظمة الضريبية حنو اخلدمات االلكرتونية و تتمثل يف : 

 
 . 22دارة الضريبية، مرجع سابق، ص  ، دور تقنية احلاسبات االلكرتونية ونظم املعلومات يف تطوير اإل حسني حسنيشحاتة  -1
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ن النظام ضرييب موقع الكرتوين، وهذا يعين أ(: وهي تعرب عن عدم امتالك النظام ال0الدرجة صفر )-
 ات اإللكرتونية.الضرييب مل يتجه جنو اخلدم

و  ومات اليت حيتاجها دافع الضرائب أ (: انشاء موقع الكرتوين حيتوي على مجيع املعل 1الدرجة االوىل )-
مفوضيهم وتساعدهم على االلتزام الضرييب من خالل بيان التواريخ القانونية لتقدمي الكشوف ودفع  

 الضريبة املستحقة.

ل على الكشوف والنماذج الورقية اليت حيتاجها دافعي  (: توفر إمكانية احلصو 2الدرجة الثانية )-
 .اإللكرتوينالضرائب من خالل املوقع 

و مفوضيهم تسليم الكشوف واملعامالت الضريبية  (: إمكانية دافعي الضرائب أ3لثة )الدرجة الثا-
 الكرتونيا لكن باقي إجراءات التقدير ما زالت تتم بالطرق التقليدية.

ن املقدرين ودافعي  ، حيث ألكرتونيا إإمكانية إمتام كل اإلجراءات الضريبية  (: 4الدرجة الرابعة )-
 التقدير. إجراءات الضرائب ال حيتاجون استخدام أوراق إلمتام 

ن االقتطاعات الضريبية تتم على مدار السنة  (: وهي خاصة باملستخدمني، حيث أ5)الدرجة اخلامسة-
دائرة الضريبة، فيتم اقتطاع مقدار الضريبة املستحقة من خالل الرابط املباشر بني أصحاب العمل و 

التخفيضات الضريبية،  بعني االعتبار اإلعفاءات و  األخذ شهريا(، مع  أومباشرة عن كل فرتة )أسبوعيا 
دائرة الضرائب ترسل  لدائرة الضرائب التابع هلا، و  إرساهلاكلف باقتطاع الضريبة املستحقة و حيث يقوم امل

، ويستطيع هذا األخري دخول احلساب اخلاص به من  إلكرتونيااملكلف  إىلفوعة كشف بالضريبة املد
 1. إلكرتونياي وقت وبإمكانه االعرتاض بأ  إلكرتونيا خالل كلمة املرور ومعرفة ضريبته املدفوعة 

 المطلب الرابع: مؤشرات فعالية نظام المعلومات الجبائية

اجلبائية للحصول على املعلومات عن  اإلدارةوسائل  يعترب نظام املعلومات اجلبائية وسيلة من       
اجلبائية خاصة عند التدقيق   اإلدارة املكلفني، كما يعد من أهم الركائز اليت تساهم يف حتسني فعالية عمل 

من مصادر دخوهلم...، وللحكم على مدى فاعلية نظام املعلومات اجلبائي   التأكديف حماسبة املكلفني، و 
 اليت يتم االعتماد عليها، واليت سنطرق هلا من خالل هذا املطلب. هناك بعض املؤشرات 

 
 . 572، التجربة األردنية يف تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف النظام الضرييب، مرجع سابق، ص  إبراهيم ناصرجودة  -1



 الجبائية  لرقابةا  لباتطمت ..................................................................  الثالث  الفصل
 

- 212 - 

 : التوقيت المناسب في تقديم المعلومةاألولالفرع 
وترتبط هذه اخلاصية بالفرتة الزمنية اليت تستغرقها دورة إدخال البيانات وإجراء العمليات عليها       

ة قصرية كلما ت توفري املعلومات اليت تساعد اإلدارة وتقرير النتائج )املعلومات(، فكلما كانت فرتة املعاجل
وإذا ما أسقطنا هذا 1عليها،  وفعالية القرارات املتخذة بناء   اجلبائية يف الوقت املناسب وزادت معه سرعة

على واقع العمل الضرييب، فإن أهم ما يوفره نظام املعلومات الضريبية لإلدارة الضريبية وأعواهنا هو بيان  
الضرييب للمكلف ومقدار مبلغ الضريبة املستحقة على املكلف عن السنوات السابقة واملسددة املوقف 

من قبله، ومقدار الدخل اخلاضع للضريبة واإليرادات واملصروفات املصرح هبا من قبل املكلف للسنة 
وقوف على وبالتايل ال2التقديرية احلالية، وبيان ما يتمتع به املكلف من ختفيضات وإعفاءات ضريبية،

الدخل احلقيقي للمكلف وحتديد الوعاء الضرييب بشكل دقيق مع اكتشاف األخطاء واملخالفات 
 الضريبية يف حال ارتكاهبا من طرف املكلف ومعاجلتها يف الوقت املناسب. 

 الفرع الثاني: مدى الشمولية واإلجمال في المعلومات المقدمة
مات قادر على تلبية مجيع احتياجات صانعي القرارات يف يقصد بالشمولية أن يكون نظام املعلو        

سواء على املستوى املركزي أو على مستوى اإلدارات التنفيذية، وقد تطرقنا  3خمتلف مواقعهم الوظيفية،
الضريبية املركزية )التخطيط،   اإلدارات سابقا جملاالت استخدام املنظومة املعلوماتية اآللية على مستوى 

يم....(، وذلك من خالل استغالل املعلومات اليت توفرها، وجماالت استخدام املنظومة الرقابة، التقي
 املعلوماتية اآللية على مستوى مراكز الضرائب باعتبارها تابعة لإلدارات التنفيذية )التدقيق الضرييب(.

 الفرع الثالث: مدى صحة ودقة المعلومات الجبائية المقدمة
  أو ، خاصة أثناء جتميع البيانات، وتسجيلها األخطاءاملعلومات اجلبائية من يقصد هبذا املؤشر خلو       

إدخاهلا، وعند معاجلتها، وعادة ما يكون لنظام املعلومات خاصية تصفية البيانات، حيث يتم من خالهلا  
  أو التأكد من صحة البيانات وتصحيح األخطاء املكتشفة، واستبعاد البيانات املتقادمة أو املتعارضة 

 
 . 408، ص  2000، إدارة االعمال )منظور كلي(، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  شوقي ناجيجواد  -1
 . 181علي غامن شاكر، عبيد خيون اخلفاجي، مرجع سابق، ص-2
ميدانية لعينة من املؤسسات العاملة يف اجلزائر، أطروحة    ةدراس-منوذجا " على حتسني أداء املؤسسات االقتصادية ERPثر نظام املعلومات املتكامل" أ،  نور الدين مزهود  -3

 .11، ص  2016/2017،، اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةيف علوم التسيري   دكتوراه
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ويعد هذا املؤشر مهم ألن جناح عملية التدقيق واتسامها باملصداقية والدقة   1البيانات الغري مهمة ...، 
 يعتمد على صحة ودقة املعلومات اليت يقدمها هذا النظام.

 الفرع الرابع: كفاءة العنصر البشري المستخدم لنظام المعلومات
االستغالل األمثل لنظام املعلومات خاصة يف ظل   يف حتقيق مهما   يعترب العنصر البشري عامال         

التطور التكنولوجي السريع، فبدونه ال ميكن استخدام املعدات واآلالت واألجهزة وكل وسائل تقنية  
بكفاءة وفعالية، وال ميكن حتقيق اهلدف من وراء اقتناء هذا النظام، وتعاين أغلب اإلدارات العمومية 

ء يف إدارة واستخدام بب عدم تأهيل العنصر البشري الكفن مشاكل بس وليس فقط اإلدارة اجلبائية م
 نظام املعلومات اآللية، ويرجع ذلك لعدة أسباب نذكر منها: 

قلة الكوادر الفنية املتخصصة يف هذا اجملال، خاصة املتخصصة يف التطوير من حمللني ومصممني  -1
رتقاء مبستوى  م هلم القدرة على اإلحدهومربجمني ومهندسي صيانة ومسجلي البيانات، وهؤالء و 

استخدام تكنولوجيا املعلومات بشكل علمي وفعال، باإلضافة لقلة الكوادر يالحظ عدم وجود 
 التمويل الكايف املوجهة للتدريب وإعادة التأهيل؛ 

ا  اصلة بني الفنيني العاملني يف جمال نظام املعلومات وبني املستفيدين من هذه التكنولوجي الفجوة احل-2
ولة عن تلك من اإلدارات واألقسام املستفيدة مما يضعف عملية التنسيق بينهم وبني اإلدارة املسؤ 

  من الدراسة األولية وصوال   تنسيق مع اإلدارات املستفيدة بدء  مني االتصال والالنظم، لذا البد من تأ
 عملية التنفيذ واالختبار لضمان أنظمة فاعلة تليب االحتياجات الفعلية؛  إىل

عادة يتم االستعانة باخلربات األجنبية لتطوير براجمها وخاصة تلك اليت تتطلب أموال كبرية مما جيعل -3
املشكالت النامجة عن صعوبة االتصال والتفاهم  إىلالدول تستغين عن تلك التكنولوجيا، باإلضافة 

 2بني الكوادر األجنبية والوطنية. 

 

 
دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل بسكرة، أطروحة  -املعرفة  المية دايل على، مسامهة لتصميم نظام معلومات فعال لتسيري اإلنتاج يف ظل اقتصاد-1

 . 28، ص  2014/2015، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة،يف علوم التسيري   دكتوراه
،  9ومات يف التنظيم العامل وتأثريه على أداء املنظمة، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، اجمللد ل، نادية عبد اجلسني عبد الرزاق، االبعاد الكلية لنظام املعسلمان عبود زبار -2

 . 266 ،265، ص ص  2013، لكلية االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق،36العدد  
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 ات المستخدمة في نظام المعلومات الجبائيالفرع الخامس: كفاءة تكنولوجيا المعلوم
تلعب تكنولوجيا املعلومات )األجهزة واملعدات، الربامج، الشبكات، قاعدة البيانات( دورا هاما يف         

العصر احلايل يف تطوير أنظمة املعلومات، وقد جاءت هذه األدوات لتضيف قيمة ملخرجات نظام 
نتاج ومعاجلة املعلومات الضريبية اليت ة يف رفع كفاءة وفاعلية إامهوبالتايل املس  1املعلومات اجلبائي،

حتتاجها اإلدارة اجلبائية مبختلف مستوياهتا، سواء من حيث الدقة أو السرعة أو املوضوعية أو املالءمة،  
ر  ونشري إىل أن الرفع من كفاءة وفعالية نظام املعلومات اجلبائي يلزم على اإلدارة اجلبائية متابعة التطو 

، فاملنتجات احلديثة اليت  وسريعا   احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات، هذا األخري الذي يشهد تطورا مستمرا  
ذا ما قورنت بأجهزة  ة كبرية يف اختصار الوقت واجلهد إبرامج تساهم بدرج أو أجهزةيقدمها سواء كانت 

 عليها حاليا. أوجه قصور( يتم االعتماد  أوبرامج غري حمدثة )برامج هبا ثغرات  أو
 الفرع السادس: مالءمة البيئة الجبائية السائدة

بكفاءة وفاعلية يتوقف على جمموعة من العوامل  أهدافهإن جناح نظام املعلومات اجلبائي وحتقيق        
اجلبائية سواء كانت داخلية أو خارجية إال أن أهم عنصر والذي يعترب  باإلدارةواملتغريات البيئية اليت حتيط 

اجلبائية مبختلف إطاراهتا   اإلدارةلنظام املعلومات اجلبائي هو مدى استعداد  األوىلهم لوضع اللبنة م
 وأعواهنا لتبين هذا النظام.

 : العوامل الداخليةأول
 واملوارد املادية والبشرية وتكنولوجيا املعلومات املتوفرة يف النظام فضال   اإلمكانيات وتتمثل يف كافة        
املستخدمة يف تشغيل النظام، باإلضافة لتوفر هيكل تنظيمي لإلدارة   اإلجراءات انات املتاحة و عن البي

اإلدارة اجلبائية وغريها من  أفرادة، وتوفر أمناط اتصال بني الظروف املالئمة ملمارسة الوظيف اجلبائية، وتوفر
نتج عن القرارات الصادرة عن التحكم هبا والسيطرة عليها كوهنا ت بإمكانيةالعوامل، وهي عوامل تتصف 

 2اجلبائية يف حد ذاهتا. اإلدارة

 
، كلية  75جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد  ءة وفاعلية املعلومات احملاسبية،كنولوجيا املعلومات ودورها يف كفات،  أدوات لقمان حممد سعيد ،إبراهيم حممد علي اجلزراوي -1

 . 4ص    ،2009اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق،  
دراسة حتليلية يف شركات التأمني األردنية، جملة  –ية يف شركات التامني  بدباغية حممد، السعدي إبراهيم خليل، أثر العوامل البيئية على كفاءة وفاعلية نظم املعلومات احملاس-2

 .64ص    ،2011، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق،  90اإلدارة واالقتصاد، العدد  

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22A.%20M.%20D.%20Ibrahim%20Mohammed%20Ali%20Jazrawi%20%20%20%D8%A3.%D9%85.%D8%AF.%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&formQuery=au:%22A.%20M.%20D.%20Ibrahim%20Mohammed%20Ali%20Jazrawi%20%20%20%D8%A3.%D9%85.%D8%AF.%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22M.%20D.%20Luqman%20Mohammed%20Saeed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%22&formQuery=au:%22M.%20D.%20Luqman%20Mohammed%20Saeed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22M.%20D.%20Luqman%20Mohammed%20Saeed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%22&formQuery=au:%22M.%20D.%20Luqman%20Mohammed%20Saeed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22M.%20D.%20Luqman%20Mohammed%20Saeed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%22&formQuery=au:%22M.%20D.%20Luqman%20Mohammed%20Saeed%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D9%85.%D8%AF.%20%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%22&uiLanguage=ar
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 ثانيا: العوامل الخارجية
وهي عوامل ال ميكن لإلدارة اجلبائية التحكم هبا وال السيطرة عليها، كوهنا تنتج عن قرارات غري        

مات حبد ذاته، صادرة عنها، أي أهنا تنتج عن بيئة خارجية حتيط هبا، وهو ما يؤثر على نظام املعلو 
فالظروف اليت متليها العوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية والقانونية كذلك باعتبارها  

قانون جديد   إصدار تتأثر بالعوامل السابقة تساهم يف التأثري على نظام املعلومات وقد تلغيه حىت، فمثال 
نظام  قد تكون جزئية أو كلية كتغيري معدالت الضريبة أو  قد جيعل اإلدارة اجلبائية تقوم بتعديالت على ال

  ا  الغائها وغريها، وكذا ظهور تكنولوجيا جديدة تساهم يف حتسني عمل اإلدارة اجلبائية جيعلها تقتين نظام 
 القائم وغريها من العوامل. وإلغاء ا  جديد
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 خالصة الفصل
ة واليت ينبغي توافرها يف عملية الرقابة  الرئيس  لبات ت التطرق من خالل هذا الفصل ألهم املتط

باعتبار أن   للمتطلبات التأهيلية ألعوان الرقابة اجلبائيةاجلبائية حيث ت التطرق من خالل املبحث األول 
يعتمد يف عملية التدقيق على التقدير  العوناجلهد الذهين، ف أساسالرقابة اجلبائية عمل يقوم على 

هين النابع من اخلربة العلمية والعملية اليت اكتسبها خالل مراحل تكوينه بداية  الشخصي واحلكم امل
كما ت  باملراحل الدراسية والتدريبية وأخريا خربته امليدانية اليت اكتسبها من خالل خدمته باإلدارة اجلبائية،  

ة الرقابة اجلبائية  مليالتطرق من خالل املبحث الثاين من هذا الفصل للمتطلبات الوظيفية اليت تتطلبها ع
ملمارسة مهمة الرقابة   األساسيةبتوفر القواعد واآلداب املهنية اليت حتكم الوظيفة، وتوفر املتطلبات  بدء  

داء، وصوال لتوفر نظام للرقابة اإلدارية على أداء الوظائف واملهام املتعلقة اجلبائبة، وتوفر برامج لتطوير األ
ميتلكون حصيلة من املهارات واخلربات  أكفاءهذا يصب يف خلق أعوان وكل  بعملية الرقابة اجلبائية، 

 واملعارف اليت تؤهلهم ألداء وظائفهم على أحسن وجه.
من خالل املبحث الثالث فقد ت التطرق للمتطلبات التشريعية، واليت تعىن بسن التشريعات،  أما 

ضمن العدالة يف فرض الضرائب، حيث يلزم ، وإقرار العقوبات والغرامات، مبا يوإجراءاهتاوفرض الضرائب 
املكلف بدفع الضريبة ويعاقب غري امللتزم ويشعره بسلطة الدولة، وحيدد العالقة بني اإلدارة اجلبائية  
واملكلف، مما ينعكس باإلجياب على املكلف ويعزز االستجابة الطوعية لديه يف تقدمي تصرحيات 

من  عن اإلدارة اجلبائية اجلهد يف عملية الرقابةصحيحة تعكس حجم نشاطه هذا من جهة، وخيفف 
،  انات احملاسبيةاملعلومات والبيب للمتطلبات املرتبطة، ومن خالل املبحث الرابع ت التطرق جهة أخرى 

وذلك لدوره الفعال يف عملية الرقابة اجلبائية، فمن خالله يتم احلصول على املعلومات الالزمة حول 
 . ومصدر دخله، وغريها من املعلومات اليت تفيد السلطات املركزية  املكلف ونشاطاته املختلفة
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àt 
 

 :الرابع الفصل 
ألثر تطبيق متطلبات الرقابة الجبائية  دراسة حالة

لية التدقيق المحاسبي لغرض  على تحسين فاع
 الضريبة 

الجهوية    بمديريات الضرائب التابعة للمديرية
 سطيف  للضرائب
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 تمهيد: 
من أهم األدوات اليت تعتمدها اإلدارة اجلبائية يف حتقيق األهداف املسطرة يف تعترب الرقابة اجلبائية 

إطار السياسة اجلبائية اليت تنتهجها، ويف مواجهة خمتلف أنواع التهرب والغش الضرييب، وللرفع من 
اسيب باعتباره أداة مهمة من أدوات الرقابة حملألمهية التدقيق ا مردودية وفعالية النظام الضرييب، ونظرا  

اجلبائية، اليت تساهم يف التحقق من عدالة ومصداقية القوائم املالية والتصرحيات املقدمة من طرف  
وملا يوفره من معلومات  ،املكلف، ومن احرتام القواعد احملاسبية وخمتلف القوانني خاصة اجلبائية منها 

اجلبائية، جاء هذا البحث للمسامهة يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض ة لرتشيد قرارات أعوان الرقاب
الضريبة، من خالل عرضه جملموعة من املتغريات اليت تشكل يف جمملها متطلبات ملمارسة مهمة الرقابة  

 اجلبائية، واليت تؤثر وتساهم يف نظرنا يف الرفع من فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة.
ن  احملاسيب لغرض الضريبة ارتأينا أ وإلبراز دور متطلبات الرقابة اجلبائية يف حتسني فاعلية التدقيق       

نقوم بدراسة ميدانية على مستوى مديريات الضرائب التابعة للمديرية اجلهوية ناحية سطيف، معتمدين  
 على اخلطة التالية: 

 ا واملديريات التابعة هل يفسط املديرية اجلهوية للضرائبب التعريفث األول: املبح
 املبحث الثاين: حتليل وتقييم مردودية التحقيق يف احملاسبة باملديرية اجلهوية للضرائب سطيف

 دراسة الفرضيات و : حتليل البيانات املبحث الثالث
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 لدراسة الميدانيةاالرابع .........................................................................  الفصل
 

- 218 - 

 ة لهاوالمديريات التابعسطيف المديرية الجهوية للضرائب ب  التعريف المبحث األول: 
الذي جاء نتيجة قلة اإليرادات الضريبة، وضعف   1991إطار اإلصالح الضرييب لسنة  يف          

وعية اجلبائية، وضعف اجلهاز اإلداري الضرييب، مت استحداث املصاحل هياكل اإلدارة اجلبائية، وضيق األ
 ذيال 1991فيفري  23املؤرخ يف  60-91اخلارجية لإلدارة اجلبائية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحيتها، وتتمثل آنذاك يف: املديريات اجلهوية للضرائب، 
 املديريات الوالئية للضرائب، مفتشيات الضرائب، قباضات الضرائب.

 ول: الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب سطيف واختصاصاتها المطلب األ
جلهوية للضرائب على ضمان متثيل املديرية العامة للضرائب على املستوى اإلقليمي، ا تعمل املديرية       

نفيذ  حيث تعترب حلقة الوصل بني املديريات الوالئية التابعة هلا واملديرية العامة للضرائب، من خالل ت
يهه وتقوميه  وجوت، تنشيط عمل املديريات الوالئيةها، و الربامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن

، وسنقدم من خالل هذا املطلب نبذة تعريفية عن املديرية اجلهوية للضرائب )ناحية سطيف( من ومراقبته
 سطيف، وهيكلها التنظيمي واختصاصاهتا.  للضرائب اجلهوية للمديرية اإلقليمي خالل التطرق للنطاق

       قليمياإلونطاقها  المديرية الجهوية للضرائببنبذة تعريفية  الفرع األول:
والقرار املؤرخ  60،1-91تأسست املديرية اجلهوية للضرائب سطيف مبوجب املرسوم التنفيذي 

ت الوالئية للضرائب واختصاصها  الذي حيدد تنظيم املديريات اجلهوية واملديريا 1995اكتوبر 16يف 
قليمي للمديريات إلختصاص االذي حيدد اإل 1998جويلية  12يف  قليمي، املعدل بالقرار املؤرخاإل

   2اجلهوية واملديريات الوالئية للضرائب وتنظيمها وصالحياهتا. 
 ( مديريات، تشمل كل 09يبلغ عدد املديريات اجلهوية للضرائب على املستوى الوطين تسعة )      

 مديرية جهوية على عدد من املديريات الوالئية وذلك كما يلي:
 ( مديريات والئية؛ 06بع هلا ستة )تتاملديرية اجلهوية للضرائب بالشلف، و  -

 

الذي حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا، ج ر ج ج د ش، العدد   1991فيفري  23املؤرخ يف  60-91من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  -1
 . 353، ص  1991فيفري    27خ  ، الصادرة بتاري09

الذي حيدد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية واملديريات الوالئية للضرائب وتنظيمها وصالحياهتا، مرجع   1998جويلية  12من القرار املؤرخ يف  2املادة  -2
 . 12سابق، ص  
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 والئية؛  مديريات ( 05) مخسة هلا  وتتبع  ببشار، للضرائب اجلهوية املديرية -

 ؛ ( مديريات والئية06)  ة، وتتبع هلا مخس البليدةرائب بللض اجلهوية املديرية -

 والئية؛  مديريات ( 06)  ستة هلا وتتبع مبحافظة اجلزائر الكربى، للضرائب اجلهوية املديرية -

 ( مديريات والئية؛ 05)  ةوتتبع هلا مخس  بسطيف، للضرائب اجلهوية ملديريةا -

 والئية؛  مديريات ( 07)  سبعة هلا  وتتبع  بعنابة،  للضرائب اجلهوية املديرية -

 ( مديريات والئية؛ 06وتتبع هلا ستة ) بقسنطينة، للضرائب اجلهوية املديرية -

 والئية؛ مديريات (  06)  ستة هلا  وتتبع بورقلة، للضرائب اجلهوية املديرية -

 1والئية.  مديريات ( 07) سبعة هلا  وتتبع بوهران، للضرائب اجلهوية املديرية -

 التالية:  تشتمل املديرية اجلهوية للضرائب بسطيف على املديريات الوالئية ومراكز الضرائب
 املديرية الوالئية للضرائب سطيف، ويتبع هلا مركز ضرائب؛ -

 بوعريريج، ويتبع هلا مركز ضرائب؛  رجاملديرية الوالئية للضرائب ب -

 املديرية الوالئية للضرائب جباية، ويتبع هلا مركز ضرائب؛ -

 املديرية الوالئية للضرائب البويرة، ويتبع هلا مركز ضرائب؛ -

 املديرية الوالئية للضرائب املسيلة. -

 سطيف للضرائب  الجهوية المديرية مهام: الثاني الفرع 

 2  جلهوية للضرائب املهام التالية:ا وعلى العموم تسند للمديرية
 ضمان متثيل املديرية العامة للضرائب على املستوى اجلهوي؛  -

 السهر على تنفيذ الربامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن اإلدارة املركزية؛ -

 املركزية واملديريات الوالئية للضرائب؛ اإلدارة بني  الوظيفية العالقة ضمان -

 ومراقبته؛ وتقوميه  وتنسيقه وتوجيهه اإلقليمي الختصاصها التابعة  الوالئية يات ير املد عمل تنشيط -

 

، مرجع سابق، ص ص  وتنظيمها وصالحياهتا  اجلهوية واملديريات الوالئية للضرائبالذي حيدد االختصاص اإلقليمي للمديريات  1998جويلية  12القرار املؤرخ يف  -1
12-14 . 

-   .باعتبارها معنية بالدراسة، وباعتبارها ختضع للسلطة الرئاسية للمديريات الوالئية للضرائب 
smartslider3/2014-hp/ar/comhttps://www.mfdgi.gov.dz/index.p-03-موقع املديرية العامة للضرائب، على الرابط اإللكرتوين:    -2

24-14-21-49/services-exterieurs/239-2014-05-28-09-36-06،  23:48  ،18/03/2021  بتاريخ  االطالع  مت . 
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 وإجراءاته؛   ومقاييسه وطرقه اجلهوية اجلبائية املصاحل تدخل أدوات  احرتام على السهر -

 إعداد بصفة دورية حصيلة وملخصات عن أعمال املصاحل اجلبائية؛  -

 تقدمي أي اقرتاح لتكييف التشريع اجلبائي؛  -

 ركة يف أعمال تكوين األعوان وحتسني مستواهم وجتديد معلوماهتم؛شاامل -

  تقارير  وإعداد ومالية، وتقنية  ومادية  بشرية وسائل  من اجلهوية  اجلبائية  املصاحل احتياجات  تقدير -
 ؛الواليات  بني فيما األعوان تنقل طلبات  دراسةو  ،واستعماهلا  الوسائل هذه  سري  ظروف عن دورية

 اجلهوي؛  املستوى  على واملنشأة للقرار املصدرة اجلهات  لدى  طعونال جلنة أشغال تنظيم -

 ريبة من نظام الشراء باإلعفاء املنصوص عليها يف التشريع.بالض املكلفني استفادة على املوافقة -

 الفرع الثالث: تنظيم واختصاصات المديرية الجهوية للضرائب سطيف 
املعدل واملتمم الذي   2006سبتمرب 18يف  ؤرخامل 327-06مبوجب املرسوم التنفيذي رقم        

حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا، تتكون كل مديرية جهوية للضرائب من أربعة 
( مكاتب، ويف كال احلالتني ال ميكن أن  4( مديريات فرعية، وكل مديرية فرعية تتكون من أربعة )4)

 1( مديريات أو مكاتب.4)ات يتجاوز عدد املكاتب أو املديري
 ( مديريات فرعية، وهي: 4وكغريها من املديريات اجلهوية تتكون املديرية اجلهوية سطيف، من أربعة )

 املديرية الفرعية للتكوين؛  -

 املديرية الفرعية للتنظيم والوسائل؛  -

 والتحصيل؛  اجلبائية للعمليات  الفرعية املديرية -

 ت. املنازعاو  ةاجلبائي للمراقبة الفرعية املديرية -
ب، لكل مكتب مهام يقوم هبا،  مكات (4) أربعةال يتجاوز عدد مكاتبها  فرعية مديرية  كل        

 2وسنتناول فيما يلي املهام اليت تكلف هبا املديريات الفرعية، واملكاتب التابعة هلا: 

 
،  59ج د ش، العدد  املعدل واملتمم، ج ر ج حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا 2006سبتمرب 18املؤرخ يف   327-06املرسوم التنفيذي رقم -1

 .  8، ص  2006سبتمرب    24الصادرة بتاريخ  
  ص  سابق،  مرجع  وصالحياهتا،  اجلبائية  لإلدارة  اخلارجية  املصاحل  تنظيم  حتدد  اليت  ،2009  فيفري  21  يف  املؤرخ  املشرتك  الوزاري  القرار  من  41  املادة  اىل  25  املادة  من-2

 . 16-14  ص
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 المديرية الفرعية للتكوينوال: أ
 :باملهام التالية وتكلف

 تعدد السنوات للتكوين وجتديد املعارف وحتسني مستوىوامل ، السنوي ططملخإعداد ا -
 املستخدمني التابعني الختصاصها اإلقليمي وكذا ضمان تنفيذها وتقييمها الدوري؛ 

املديريات الوالئية التابعة لالختصاص   ومسابقات امتحانات  خمتلف تنظيم ومتابعة تنسيق -
 .اإلقليمي للناحية

 وتعمل على تسيري مكتبني:
 :ويكلف بـ :ين األولي والمتواصلتكو مكتب ال -أ

  إطار  يف  وذلك  للناحية اإلقليمي لالختصاص  التابعني املستخدمني احتياجات  وحتديد إحصاء -
السنوي واملتعدد السنوات للتكوين وجتديد املعارف وحتسني املستوى للمديرية   ططاملخ إعداد

 العامة للضرائب؛

ظمة لصاحل املستخدمني التابعني لالختصاص  ملنحتضري ومتابعة سري االمتحانات واملسابقات ا -
 .اإلقليمي للناحية

 :ويكلف بـ  :مكتب الدعائم البيداغوجية -ب

  ضمان  مع املتواصل التكوين برامج مبختلف املتعلقة البيداغوجية الدعائم انسجام على العمل -
 ها على املستوى اجلهوي والوطين؛ نشر 

 .تكوين املقدم لصاحل املستخدمنيال اقرتاح وتنفيذ كل تدبري من شأنه حتسني نوعية -
 المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل ثانيا: 

 املهام التالية: وتكلف ب
السهر على ضمان تطبيق املديريات الوالئية للضرائب التابعة إلقليمها للنصوص التشريعية   -

د تقارير دورية  عداوالتنظيمية، املنصوص عليها يف جمال تسيري الوسائل البشرية واملالية واملادية وإ
 حول ظروف تسيريها واستعماهلا؛ 

 جتميع اإلحصائيات املتعلقة مبؤشرات التسيري؛ -
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 .وتسيريها املصاحل تنظيم لتعديل تدبري كل  اقرتاح -
 ( مكاتب، تتمثل يف:4والوسائل على تسيري أربعة ) للتنظيم الفرعية وتعمل املديرية

 :ويكلف بـ: مكتب المستخدمين -أ

 .التشريع والتنظيم فيما خيص تسيري املوارد البشرية واالعتمادات ام السهر على احرت   -
 :ويكلف بـ  :مكتب التنظيم واإلعالم اآللي -ب

املسامهة يف تنظيم املصاحل اجلبائية احمللية فيما يتعلق بإحداث النطاق اإلقليمي للمصاحل اجلبائية   -
 احمللية أو إلغائه أو هتيئته؛ 

 .العملياتية ملصاحلا لعم حتسني  شأنه من عمل كل  اقرتاح -
 :ويكلف بـ  : مكتب مراقبة استعمال الوسائل -ت

القيام باملراقبة البعدية لتسيري الوسائل البشرية واملالية واملادية للمديريات الوالئية للضرائب وإعداد  -
 تقارير دورية عن ذلك؛

 .السهر على تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف جمال أمن املمتلكات واألشخاص -
 :ويكلف بـ  :مكتب المطبوعات -ث

 اجلهوي للمطبوعات؛ زنملخاملسامهة يف ضبط املطبوعات والقيام بتسيريها ومراقبتها بواسطة ا  -

السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املنصوص عليها يف جمال األرشفة من طرف  -
 .املديريات الوالئية للضرائب

 بائية والتحصيلالج المديرية الفرعية للعمليات  ثالثا:
 :ـاملهام التاليةوتكلف ب 

 حتسني وتعميم التشريع والتنظيم اجلبائي جتاه املصاحل واملكلفني بالضريبة وكذا اجلمهور؛  -

 تقييم عمل املصاحل وأدائها؛  -

 بذلك.  املتعلقة الدورية  اإلحصائية الوضعيات  إعداد -
 : يف تتمثل مكاتب، ( 3ثالثة ) ريتسي علىاملديرية الفرعية للعمليات اجلبائية والتحصيل وتعمل 

 :ويكلف بـ :مكتب التنشيط والتنظيم والعالقات العامة -أ
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 وإجنازها؛ التنشيط أعمال برجمة -

 ومتابعتها؛  املضافة القيمة على الرسم من باإلعفاء الشراء نظام يف االعتماد بطلبات  التكفل -

 .واإلعالم لالتصال عمل كل  تطوير -
 :كلف بـوي :مكتب مراقبة النشاطات-ب

 .ذلك  عن دورية تقارير إعداد وكذا والتحصيل الوعاء مصاحل عمل متابعة ضمان -
 :ويكلف بـ : مكتب اإلحصائيات والتالخيص-ت

 .واستغالهلا  وتوحيدها وجتميعها الضريبة وحتصيل بالوعاء املتعلقة اإلحصائيات  مجع -
 والمنازعات المديرية الفرعية للمراقبة الجبائيةرابعا: 

 ملهام التالية: ابـتكلف و 
  املراقبة  جمال يف وذلك  احمللي املستوى على إليها املوكلة وباملهام  املركزية اإلدارة  توجيهات  تنفيذ -

 .واملنازعات  اجلبائية
 : يف تتمثل مكاتب، ( 3) ثالثة  تسيري علىاملديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية واملنازعات  وتعمل

 :ويكلف بـ : عات الجبائية والتقييمراجمكتب متابعة برامج األبحاث والم -أ
 جتميع برامج البحث واملراقبة اجلبائية وحتليلها؛ -

 البحث؛ نشاطات  مراقبة لربنامج أو للتفتيش باقرتاحات  القيام -

 .نفسه الجملا وضع جهاز عمل لتقييم املصاحل يف -
 :ويكلف بـ :مكتب تحليل تقارير المراجعات الجبائية والتقييمات-ب

ك يف إطار تنسيق إجراءات بذل املتصلة املالحظات  كل  وتبليغ املصاحل تعدها اليت ريرالتقا حتليل -
 .املراقبة ومناهجها

 :ويكلف بـ :مكتب متابعة المنازعات-ب
 املضافة؛ القيمة على الرسم اقتطاع  اسرتجاع طلبات  ملفات  مطابقة مراقبة ضمان -

 وتقدميها الضرائب وقابضوا لضريبةبا املكلفون يقدمها اليت اإلعفائي الطعن طلبات  دراسة  ضمان -
 هوية؛ اجل للجنة
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 .وتقييمه  املنازعات  جمال يف املصاحل  عمل متابعة ضمان -

ويف األخري نشري إىل أن املديريات اجلهوية للضرائب يرأسها مدير جهوي، يعني مبوجب مرسوم،       
 1وهي وظيفة عليا يف الدولة، ويصنف كمدير باإلدارة املركزية.

 ات الوالئية التابعة للمديرية الجهوية سطيف واختصاصاتها للمديري نظيميالت الهيكل :ثانيال المطلب
املديرية اجلهوية للضرائب عالقة سلمية، حيث تلتزم  تعترب العالقة بني املديريات الوالئية للضرائب و         

عليها يف التنظيم املعمول به،   صوص املديريات الوالئية بإبالغها بكل اجلداول االحصائية املعدة دوريا واملن
، وأن تضع يف  التنظيم اجلبائي و أوتقدمي كل البيانات والتقارير اليت ختص سري املصاحل أو تطبيق التشريع 

 2متناوهلا بصفة عامة كل املعلومات اليت متكنها من ممارسة صالحياهتا. 
 ة سطيف هويات الوالئية التابعة للمديرية الج المديريب تعريف: الفرع األول

  التنفيذي  املرسوم مبوجب سطيف للضرائب املديريات الوالئية التابعة للمديرية اجلهوية تأسست      
  الوالئية  واملديريات  اجلهوية املديريات  تنظيم حيدد الذي 1995اكتوبر 16 يف املؤرخ والقرار 91-60،3

الذي حيدد االختصاص   1998 ية جويل  12 يف املؤرخ بالقرار  املعدل ،اإلقليمي واختصاصها للضرائب
 4. اإلقليمي للمديريات اجلهوية واملديريات الوالئية للضرائب وتنظيمها وصالحياهتا 

تضمن املديريات الوالئية للضرائب ممارسة السلطة السلمية ملراكز الضرائب واملراكز اجلوارية       
ئي، ومتابعة ومراقبة نشاط املصاحل باللضرائب، وذلك من خالل السهر على احرتام التنظيم، والتشريع اجل

 وحتقيق األهداف احملددة هلا.
اء،  عللمديريات الوالئية للضرائب مجلة من املهام يف خمتلف اجملاالت، السيما يف جمال الو       

ذ تنظم استقبال املكلفني بالضريبة إ، واإلعالمالتحصيل، الرقابة، املنازعات ويف جمال االستقبال 
 5املعلومات واآلراء لفائدة املكلفني. نشر، و وإعالمهم

 
 .9 ص مرجع سابق،  ،وصالحياهتا  نظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائيةحيدد ت  2006سبتمرب  18املؤرخ يف    327-06املرسوم التنفيذي رقم  من    9املادة  -1
  مرجع  وصالحياهتا،  وتنظيمها  للضرائب  الوالئية  واملديريات  اجلهوية  للمديريات  اإلقليمي  االختصاص  حيدد  الذي  1998  جويلية   12  يف  املؤرخ  القرار  من  67  املادة -2

 . 26،  25ص    ص  سابق،
 . 353، ص  مرجع سابقالذي حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا،    1991فيفري    23املؤرخ يف    60-91التنفيذي رقم  من املرسوم    2املادة    -3
الحياهتا، مرجع  ديريات الوالئية للضرائب وتنظيمها وصالذي حيدد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية وامل  1998جويلية  12القرار املؤرخ يف من  39املادة  -4

 . 19سابق، ص  
، ص  2017بن يوسف بن خدة،  1علوم يف القانون العام، كلية احلقوق سعيد محدين، جامعة اجلزائر  دكتوراهقرقوس فتيحة، مديرية كربيات املؤسسات، أطروحة  -5

80 . 
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( مديريات، ويف مكاتب  5تنظم املديريات الوالئية يف مديريات فرعية ال يتجاوز عددها مخسة )
وذلك الختالف تسيري امللفات اجلبائية، وحجم مستوى النشاط  1( مكاتب، 4ال يتجاوز عددها أربعة )

 تصنيف هذه املديريات الوالئية لثالثة أصناف: كن من منطقة جغرافية ألخرى، وعلى هذا األساس مي
مديرية والئية تتميز بكثافة العمل، نظرا لثقل حجم امللفات اجلبائية ومستوى   34: يضم الصنف األول

من   39وحسب املادة  2( مديريات فرعية،05النشاط الواسع، كما تضم كل مديرية والئية مخسة )
ن املديريات الوالئية التابعة للمديرية اجلهوية سطيف  أعاله، فإ  در واال 1998 جويلية  12 يف املؤرخ القرار

 3تقع يف هذا التصنيف؛ 
قل من سابقتها من ناحية امللفات اجلبائية  مديرية والئية، وتتميز بعدد أ 17 : يضم الصنف الثاني 

 ت فرعية؛ ريا( مدي03)  املسرية، ومستوى النشاط املنخفض، وتضم املديريات الوالئية هلذا الصنف ثالثة
لعزلتها وقلة النشاط التجاري والصناعي فيها، وتضم   ( مديريات نظرا  03: يضم ثالثة )الصنف الثالث 

 4املديرية الوالئية هلذا الصنف مديريتني فرعيتني.
 الوالئية للضرائب  المديريات مهام: الثاني الفرع 

 5 ة للضرائب باملهام التالة:ئي، تقوم املديريات الوالا  باإلضافة للمهام اليت تطرقنا هلا سابق
 نظيم مجع العناصر الالزمة إلعداد التقديرات اجلبائية؛ ت -

 وتقّوم عليها وتصادق وتعاينها التخفيض أو اإللغاء وشهادات  املنتوجات  وقوائم اجلداول إصدار -
 الدورية؛  احلصيلة وتعد النتائج 

 حتسنيأي إجراء من شأنه  احواقرت  عمل املصاحل اخلاضعة الختصاصها،  وتقّومي دوريا   لحتل  -
 واألتاوى؛ الضرائب وحتصيل اإليرادات  وسندات  جلداولواعداد ا عملها؛

 ذلك؛  تسوية ومتابعة قباضة مكتب كل  هبما يقوم اللتني والتصفية التكفل مراقبة -

 

 . 10مرجع سابق، ص    ،حل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا حيدد تنظيم املصا   2006سبتمرب  18خ يف  املؤر   327-06املرسوم التنفيذي رقم  من    18املادة  -1
 . 101، مرجع سابق، ص  لياس قالب ذبيح  -2
ها وصالحياهتا، مرجع  الذي حيدد االختصاص اإلقليمي للمديريات اجلهوية واملديريات الوالئية للضرائب وتنظيم 1998جويلية  12من القرار املؤرخ يف  39املادة -3

 . 19سابق، ص  
 . 101، مرجع سابق، ص  لياس الب ذبيح  ق-4
حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا املعدل واملتمم، مرجع سابق،   2006سبتمرب 18املؤرخ يف  327-06املرسوم التنفيذي رقم  من 17املادة -5

    .10ص  
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 ور الدعاوى املرفوعة أمام القضاء يف جمال منازعات التحصيل؛تط متابعة -

 القابضني؛ تسيري سابات ح ةوتصفي القبلية الرقابة  ضمان -

 واستغالهلا؛  اجلبائية املعلومات  مجع تنظيم -

 نتائجها؛  وتقّومي تنفيذها ومتابعة بالضريبة املكلفني لدى التدخل برامج إعداد -

 ذلك؛ األمر اقتضى إن  بالزيادة  وتأذن واألسعار القيم خيص فيما املقررة  الرقابة وضع -

 هبا؛  املرتبطة امللفات  ومسك  املنازعات  تابعةوم الطعن جلان أشغال وتنظيم العرائض دراسة -

 الضريبة؛  وعاء جمال يف القضاء أمام املرفوعة القضايا تطور متابعة -

 ؛ ياجات املديرية من الوسائل البشرية واملادية والتقنية واملاليةاحت يرتقد -

 هلذه املصاحل؛ املخصصة واالعتمادات  ،املستخدمني وتوظيف وتعيني تسيري ضمان -

 املستوى اليت تبادر هبا املديرية العامة للضرائب؛ وحتسني التكوين أعمال طبيقوت تنظيم -

 وتعميمه؛  توزيعه  وضمان  وتسيريه  الوالئية للمديرية وثائقيا   رصيدا   ينتكو  -

 عليها؛ واحملافظةصيانتها  على والسهر واملنقولة العقارية األمالك جرد ملفات  مسك  على السهر -

 بالضريبة.  املكلفني لفائدة واآلراء املعلومات  ، ونشرة وإعالمهملضريببا املكلفني استقبال تنظيم -
 لمديريات الوالئية التابعة للمديرية الجهوية سطيف واختصاصاتهاا  تنظيم: الثالث الفرع 

، كما مت اإلشارة سابقا، كل ( مديريات فرعية05) ةكون املديرية الوالئية للضرائب من مخس تت       
 1كلف هبا، واليت سنتطرق هلا فيما يلي:م تمديرية هلا مها

 :وتكلف بـ :المديرية الفرعية للعمليات الجبائيةأوال: 
 اإلصدار؛  بأشغال تكلف كما  وجتميعها، اإلحصائيات  وإعداد املصاحل  تنشيط -

 ومراقبتها؛  ومتابعتها  املضافة القيمة على الرسم من باإلعفاء شراء حصص اعتماد بطلبات  التكفل -

 .اخلاصة اجلبائية  واالمتيازات  اإلعفاء ةظمأن متابعة -
 :تعمل على تسيريو 

 
، اليت حتدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا، مرجع سابق، ص ص 2009ري فيف 21ار الوزاري املشرتك املؤرخ يف القر من  83اىل  59املواد من  -1

17-20 . 
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  :ويكلف بـ :مكتب الجداول -أ
 التكفل باجلداول العامة والتصديق عليها؛ -

 .وسندات التحصيل العامة اجلداول مبصفوفات  التكفل -
 :ويكلف بـ :مكتب اإلحصائيات -ب

 الوالئية؛  املديرية يف األخرى  اهلياكل إحصائيات  استالم -

 الدورية اخلاصة بالوعاء والتحصيل؛  اإلحصائية  تجات نملا مركزة -

 .للضرائب اجلهوية املديرية إىل إحالتها وضمان  الدورية اإلحصائية  الوضعيات  مركزة -
 :ويكلف بـ :مكتب التنظيم والعالقات العامة -ت

  مع  املضافة القيمة على الرسم من باإلعفاء الشراء نظام يف االعتماد طلبات  ودراسة  استالم -
 ذه االعتمادات؛ه يمتسل 

 متابعة األنظمة اجلبائية اخلاصة واالمتيازية؛  -

 .وتوجيهه وإعالمه اجلمهور واستقبال اجلبائية نشر املعلومة -
 :ويكلف ال سيما، بضمان ما يأت : مكتب التنشيط والمساعدة -ث

  لية احملوكذا بتنشيط املصاحل  للضرائب الوالئية واملديريات  اجلهوية اهلياكل مع باالتصال التكفل -
 ومساعدهتا قصد حتسني مناهج العمل وانسجامها؛

 .ومعاجلتها التسيري يف تقارير التحقيق متابعة -
    :وتكلف بـ :المديرية الفرعية للتحصيلثانيا: 
 لرسوموا الضرائب حتصيل بوضعية  وكذا ومتابعتها ومراقبتها اإليرادات  وسندات باجلداول التكفل -

 وكل ناتج آخر أو أتاوى؛ 

 يف  الضرائب قابضات  وتنشيط  التحصيل ملصاحل الدورية  واملراقبة  احملاسبية  والقيود عمليات ال متابعة -
 للضريبة؛ اجلربي التحصيل وكذا احلسابات  وتصفية  للتطهري أعماهلا تنفيذ جمال

عية التحصيل وحتليل النقائص ال سيما فيما خيص التصفية مع اقرتاح تدابري  لوض الدوري  التقييم -
 سن الناتج اجلبائي؛ حت من شأهنا أن
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 .الضرائب قابضات  تطهري حسابات  قصد ومساعدهتا القابضات  مراقبة -
 :تعمل على تسيريو 
 :ويكلف بـ  : مكتب مراقبة التحصيل -أ

 التحصيل؛ نشاطات  دفع -

 مصاحل اخلزينة مبناسبة الصفقات العقارية املوثقة وعند إرجاع فائض املدفوعات؛ على احملافظة -

 .املعنية اهليئات  وكذا احمللية للجماعات  وتبليغها  امليزانية لوضع  روريةالض اجلباية عناصر إعداد -
 :ويكلف بضمان :مكتب متابعة عمليات القيد وأشغاله -ب

التأشري والتوقيع على املدفوعات وعلى شهادات اإللغاء من اجلداول وسندات  أعمال متابعة -
 اإليرادات املتكفل هبا؛

 النشطة؛ غري والقيم املالية احلسابات  كة وحر  الصندوق لوضعية الدورية  املراقبة -

 ا؛ وتنفيذه املراقبة مهام خبصوص التسيري، يف احملققون يقدمها اليت والتوصيات  باألوامر التكفل -

 .احملاسبني بني املهام تسليم عند والقيود عمليات ال وتأشري إعداد ضمان -
 :ويكلف بضمان :مكتب التصفية -ت

 ومستخرجات  مبستحقات  املتعلقة اإليرادات و  التحصيل دات سنبو  العامة باجلداول التكفل مراقبة -
 ية أو املوارد غري اجلبائية؛ املال والعقوبات  الغرامات  جمال يف القضائية والقرارات  األحكام

 عليها؛  واملصادقة الضرائب قابضوا يعدها اليت اإلحصائية املنتجات  استالم -

 امللحقة، واملستندات  اخلزينة تسيري حسابات  مركزة -

 اخلزينة  منتجات  تصفية وجدول حتصيلها املتعذر للمبالغ اإلرجاء يف القبول جبداول تكفلال -
 .راقبة كل ذلك وم الرتحيل، وسجل

 :وتكلف بضمان :المديرية الفرعية للمنازعاتثالثا: 

  اإلعفائية،  املرحلة أو النزاعي للطعن اإلداريتني املرحلتني برسم املقدمة االحتجاجات  معاجلة -
 قرارات املتخذة واألمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املمنوحة؛ال وتبليغ

 للرسم على القيمة املضافة؛  املسبق الدفع اسرتجاع طلبات  معاجلة -
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عن  تصةاملخ القضائية اهليئات  أمام والدفاع  االستئناف طعون أو التظلمات  إيداع ملفات  تشكيل -
 .مصاحل اإلدارة اجلبائية

 :على تسيري تعمل
 :بـ ويكلف :جاتتجااالح مكتب -أ

القرارات املالحقة أو إىل  إلغاء إىل أو احلقوق إرجاع إىل سواء اهلادفة الطعون دراسة استالم -
 ؛ املطالبة بأشياء حمجوزة 

 .ودراسة الطلبات املتعلقة باسرتجاع اقتطاعات الرسم على القيمة املضافة استالم -
 :بـ ويكلف :الطعن لجان مكتب -ب

 املصاحلة للجان وتقدميها بالضريبة املكلفون يقدمها اليت بات الطل  أو االحتجاجات  دراسة -
 صة؛ املختزاعي أو اإلعفائي الن والطعن

 أو التحصيل إمكانية بعدم التصريح إىل الرامية الضرائب اقابضو  هبا يتقدم اليت الطلبات  تلقي -
 رضها وع للتحصيل قابلة غري حقوق  أو رسوم أو  ضريبية  أقساط دفع إرجاء أو  املسؤولية إخالء

 .تصةاملخ اإلعفائي الطعن جلنة على
 :ويكلف بـ :ئيةالقضا المنازعات مكتب -ت

 تصة؛ ملخلفات إيداع الشكاوى لدى اهليئات القضائية اجلزائية ام وتكوين إعداد -

 . على مصاحل اإلدارات اجلبائية عند االحتجاج على فرض ضريبةالدفاع أمام اهليئات القضائية  -

 :ويكلف بـ :صرفمكتب التبليغ واألمر بال  -ث

 ة واملصاحل املعنية بالقرارات املتخذة برسم خمتلف أصناف الطعن؛بالضريب املكلفني تبليغ -

 .بذلك  اخلاصة الشهادات  إعداد مع املمنوحة والتخفيضات  اإللغاءات  بصرف األمر -

بحث الثالث  امل، من خالل : وقد مت الطرق هلذه املديرية سابقا  المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية رابعا:
 اجلبائية.  الرقابة من الفصل األول، حتت عنوان هياكل

 :وتكلف بـ  : المديرية الفرعية للوسائلخامسا: 
 للضرائب؛ الوالئية للمديرية املنقولة وغري املنقولة والوسائل وامليزانية املستخدمني تسيري -
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املنشآت التحتية   قاءامج املعلوماتية وتنسقيها وكذا السهر على إبالرب  تنفيذ السهر على -
 .والتطبيقات املعلوماتية يف حالة تشغيل

 :على تسيري تعملو 
 :بـ  ويكلف :والتكوين المستخدمين مكتب-أ

 املفعول يف جمال تسيري املوارد البشرية والتكوين؛  الساريني والتنظيم التشريع احرتام على السهر -

 . العمل مناصب وترشيد  التعداد ضبط أعمال إجناز -
 :بـ  ويكلف :الميزانية اتليمع مكتب-ب

 امليزانية؛  العمليات  بتنفيذ صالحياته،  حدود يف القيام -

 ؛املضافة القيمة على الرسم اسرتداد ملفات  بصرف أمر حترير -

  خبصوص الصادرة اإللغاء شهادات  استعمال عن الناجتة املدفوعات  فوائض بصرف أمر حترير -
 الضرائب؛ ومراكز للضرائب الوالئية ديريةامل اختصاص حدود يف املوجودة النزاع، حمل الضرائب

 .للمديرية اإلداري للحساب  السنوي اإلعداد -
 :بـ  ويكلف :واألرشيف  المطبوعات وتسيير الوسائل مكتب-ت

  للمديرية  التابعة  املصاحل  كل  وأرشيف املطبوعات  خمزن وكذا  املنقولة وغري املنقولة الوسائل تسيري -
 والعتاد  واهلياكل املستخدمني أمن ضمان أجل من فيها املشروع ريالتداب تنفيذ للضرائب الوالئية

 .ذلك  عن دورية تقارير إعداد مع والتجهيزات 
 بـ:  ويكلف ،اآللي اإلعالم مكتب-ث

 واجلهوي؛  احمللي الصعيدين على املصاحل بني اآليل اإلعالم جمال يف التنسيق -

 .هااردومو   التكنولوجية التحتية للمنشآت  شغل حالة يف احملافظة -
:فرعية مديريات ( 03) ثالث  من مكونتان فهما وتيندوف إيليزي لوالييت الضرائب مديرييت باستثناء

 1 
 والتحصيل؛  اجلبائية للعمليات  الفرعية املديرية -

 للوسائل. الفرعية املديرية، و اجلبائية  والرقابة  للمنازعات  الفرعية املديرية -
 

 . 20حياهتا، مرجع سابق، ص  ، اليت حتدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصال2009فيفري    21من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف    87اىل    84املواد من    -1
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   بالمديرية الجهوية سطيف الجبائية المعمقة ابةالرقتحليل وتقييم مردودية : انيالمبحث الث
تعتمد املصاحل اجلبائية يف حتديد خمتلف الضرائب والرسوم الواجب تسديدها من قبل املكلفني       

وخاصة التابعني للنظام احلقيقي على عناصر ومعطيات يتم استخراجها من املعلومات احملاسبية اليت 
ومن  1صحة املعلومات احملاسبية يتم التحقيق فيها ملعرفة جودهتا،  مدىتتضمنها تصرحياهتم، وللتأكد من 

بني أهم آليات الرقابة اجلبائية اليت تعتمد عليها اإلدارة اجلبائية التحقيقات احملاسبية، واليت سنتطرق  
 . لدورها يف دعم الرقابة اجلبائية من خالل دراسة تطور حصيلتها وعدد القضايا اليت مت معاجلتها

 : دور التحقيق في محاسبة المكلف في دعم الرقابة الجبائية األول طلب الم
يف مكافحة  اإلدارة اجلبائيةعليها  يت تعتمد شكال الرقابة الالتدقيق يف احملاسبة من أهم أيعد        

التهرب الضرييب، وهو خاص باملكلفني اخلاضعني للنظام احلقيقي، والذين ميسكون حماسبة قانونية  
عم الرقابة اجلبائية، من خالل  لوقوف على مدى مسامهة التحقيق يف احملاسبة على دحاول اوسنمنتظمة، 

   دراسة تطور عدد القضايا املعاجلة يف إطار التحقيق يف احملاسبة، واملبالغ الناجتة عنها.
المحاسبة في  ( تطور عدد القضايا المراقبة والمبالغ المترتبة عنها في إطار التدقيق الجبائي  03جدول رقم )

 ( 2018-2014للفترة )Sétif/ DRIعلى مستوى  

2018 2017 2016 2015 2014 
 السنوات 

البيان   

 عدد القضايا المراقبة  342 280 239 212 233

 )دج(   المراقبة المبالغ الناتجة عن  825 035 560 1 718 255 359 1 287 037 409 1 097 241 802 1 933 643 243 1

Source: Rapport sur l’activité des directions des impôts de wilaya en matière 

de contentieux fiscal, Direction générale des impôts, Ministère des finances, 
2.6201-4Direction du contentieux, Alger, 201 

 . 2018-2017سطيف  المديرية الجهوية للضرائب ناحية  -
الذين يوضحان تطور   (15)و (14( ميكننا استخراج الشكلني رقم )03) من خالل اجلدول رقم      

مستوى  الرقابة احملاسبية على  إطارعدد القضايا املراقبة وتطور مبلغ احلقوق والعقوبات الناجتة عنها يف 
Sétif/ DRI . 

 
قراءة حتليلية لقانون اإلجراءات اجلبائية اجلزائري، جملة االمتياز لبحوث  -، دور التحقيقات احملاسبية اجلبائية يف تدقيق تصرحيات املكلفني وآخرونادي ضيف اهلل حممد اهل-1

 . 210، ص2018،  ، اجلزائرجامعة عمار ثليجي، األغواط  3، العدد  2االقتصاد واإلدارة، اجمللد  
 . Sétif/DRI  (، يتضمن احصائيات التدقيق اجلبائي يف احملاسبة على مستوى19انظر امللحق رقم )-2



 لدراسة الميدانيةاالرابع .........................................................................  الفصل
 

- 232 - 

للفترة Sétif/ DRI( تطور المبالغ الناتجة عن الرقابة الجبائية في المحاسبة على مستوى  14الشكل رقم )
(2014-2018 ) 
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 (03المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )

( تطور مبالغ الحقوق والعقوبات الناتجة في إطار التدقيق الجبائي في المحاسبة على مستوى 15الشكل رقم )
Sétif/ DRI( 2018-2014للفترة ) 

 -
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 (03المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )

نالحظ االرتفاع   (15)و  (14) ( والشكلني03من خالل النتائج املسجلة من اجلدول رقم )      
 2017-2014النسيب يف حصيلة الرقابة اجلبائية )مبلغ احلقوق والعقوبات الناجتة( خاصة خالل الفرتة 

من اخنفاض عدد امللفات اليت خضعت للرقابة اجلبائية خالل نفس الفرتة، وذلك نتيجة  غم على الر 
ىل تقاعد العديد من مفتشي اإلدارة اجلبائية بعد اإلعالن  إالعمل بالتحقيق املصوب يف احملاسبة باإلضافة 

لجهود املبذولة من ع ل، أما االرتفاع املسجل يف حصيلة الرقابة فريجعن مراجعة قانون التقاعد املعمول به
عصرنة أجهزة  –طرف اإلدارة اجلبائية، حيث مت إعطاء األولية ألجهزة الرقابة السرتجاع حقوق اخلزينة 

 
 - سنة من العمل   20سنة مع ضمان على األقل  50، للعامل بالتقاعد النسيب يف حالة استيفاءه سن الـ2016يسمح القانون الذي ينتهي العمل به هناية سنة

 .سنة من العمل 15سنة واستيفاء   45 أما بالنسبة للمرأة فحدد القانون سن بالنسبة للرجل،
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ما السبب الرئيسي الذي  أ، ، باإلضافة لالنتقاء اجليد للملفات من طرف أعوان اإلدارة اجلبائية-الرقابة
سعار املوارد الريعية اليت كانت تعتمد عليها ى أهتاو  ساعد على الرفع من هذه احلصيلة يف نظرنا هو

الدولة يف متويل موازنتها، حيث مت االعتماد على الضرائب لتغطية العجز من خالل الرفع من مقدارها أو 
شرنا سابقا ملا له من دور كبري يف  أخلق أخرى جديدة باإلضافة للرتكيز على االنتقاء اجليد للملفات كما 

 خرى. أكرب من جهة أة من جهة ومن إعطاء الرقابة اجلبائية جدوى قابالرفع من حصيلة الر 
 : دور التحقيق المصوب في محاسبة المكلف في دعم الرقابة الجبائيةالمطلب الثاني 

هم اشكال الرقابة اجلبائية، الذي تعتمد عليه اإلدارة أيعترب التحقيق املصوب يف احملاسبة أيضا  من      
، وهو حديث نسبيا  مقارنة  ل اتساعا  ومشولية من التحقيق يف احملاسبةأقكثر سرعة، و ه أويتميز بأنة، اجلبائي

وسنحاول الوقوف على مدى مسامهته يف دعم الرقابة اجلبائية، من خالل   بأشكال الرقابة األخرى، 
 دراسة تطور عدد القضايا املعاجلة، واملبالغ الناجتة عنها.

اقبة والمبالغ المترتبة عنها في إطار التدقيق الجبائي المصوب في لمر ( تطور عدد القضايا ا04جدول رقم )
 ( 2018-2014للفترة )Sétif/ DRIالمحاسبة على مستوى  

2018 2017 2016 2015 2014 
 السنوات 

 البيان

 عدد القضايا المراقبة  51 74 73 86 59

171 687 395 115 788 723 126 028 104 79 546 499 61 032 978 
ناتجة عن  ال المبالغ 

 )دج(  المراقبة 

Source: Rapport sur l’activité des directions des impôts de wilaya en matière 

de contentieux fiscal, Direction générale des impôts, Ministère des finances, 

Direction du contentieux, Alger, 2014-2016 
 . 2018-2017طيف  سة  المديرية الجهوية للضرائب ناحي-

الذين يوضحان تطور عدد   ( 17)و ( 16)( ميكننا استخراج الشكلني رقم 04من خالل اجلدول رقم )
احملاسبية على  التحقيق املصوب يف القضايا املراقبة وتطور مبلغ احلقوق والعقوبات الناجتة عنها يف إطار

 . Sétif/ DRIمستوى املديرية اجلهوية للضرائب سطيف 
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 /Sétif( تطور عدد القضايا المراقبة في إطار التحقيق المصوب في المحاسبة على مستوى  16)  رقمالشكل  
DRI( 2018-2014للفترة) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (04المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )
بة على مستوى حاسالتحقيق المصوب في الم   إطاربة في  ( تطور المبالغ الناتجة عن الرقا17الشكل رقم )

Sétif/ DRI( 2018-2014للفترة ) 

 -
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 (04المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )

من  يعترب التحقيق املصوب يف احملاسبة اجراء مراقبة موجه أقل مشولية وأكثر سرعة، وأقل اتساعا        
ويكمن اهلدف االساسي هلذا النوع من التحقيق يف السماح ملصاحل الرقابة   بة،إجراءات التحقيق يف احملاس

 يف الرفع من عدد عمليات الرقابة مع التخفيض من عدد املعاينات بعني املكان، وتقليص فرتة التحقيق.
املتواصل  نالحظ االرتفاع  ( 17) و (16)( والشكلني 04ومن خالل النتائج املسجلة من اجلدول رقم )

حيث اخنفض املبلغ املسرتجع عن السنوات  2017املبالغ الناجتة عن الرقابة إذا استثنينا سنة  سبةيف ن
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السابقة على الرغم من ارتفاع عدد القضايا املراقبة خالل نفس السنة ويرجع ذلك يف نظرنا لعدم االنتقاء  
يلة الرقابة على حص اليت الحظنا فيها ارتفاع 2018اجليد للملفات املراقبة، وذلك على عكس سنة 

 الرغم من اخنفاض يف عدد القضايا املراقبة. 
ذن مما سبق يتضح لنا دور التحقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية، فمن خالل استقرائنا  إ       

للحصيلة خالل الفرتة املدروسة يتضح لنا الدور املهم للتحقيق يف حماسبة املكلف، حيث يساعد التدقيق 
حملاسبية واحلسابات على كشف التجاوزات اليت يرتكبها املكلف عن قصد أو دون قصد،  ر ايف الدفات

عوان املدققني لتجنب الوقوع يف ية اليت حتكمه باإلضافة خلربة األوذلك إذا مت االلزام بالقواعد القانون
ائب مبا يضمن لضر األخطاء وتقليل املنازعات مع املكلف، وبالتايل حتقيق الكفاءة واالقتصاد يف حتصيل ا

 اسرتجاع حقوق اخلزينة باقل تكاليف ممكنه. 
 في دعم الرقابة الجبائية المعمق في مجمل الوضعية الجبائية : دور التحقيق المطلب الثالث

  املالية للمكلف بالذمة حتقيق يتعلق يعد التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية الشاملة        
ل  ييف مدى التناسق بني املداخ الشخصية ومظاهر ثروته، فهو يبحث اتهوخمتلف ممتلك )شخص طبيعي( 

 وسائر افراد املصرح هبا من طرف املكلف بالضريبة، ووضعيته املالية والعناصر املكونة لنمط معيشته، 
 عائلته، فهي ختص الضريبة على الدخل اإلمجايل.

جممل الوضعية اجلبائية وفق  يف يتم اختيار األشخاص الطبيعيني الذين سيخضعون للتحقيق      
ألحد التحقيقني من األحيان يكون حتقيقا  مكمال  اإلجراءات اليت مت التطرق هلا سابقا ، ويف كثري 

و قد يكون سببا  أو امتدادا  للتحقيق يف احملاسبة، وحيتل التحقيق املعمق يف جممل الوضعية أالسابقني، 
اسرتجاع  ة األخرى، حيث يأت يف املرتبة الثانية من حيث قابالر  بأشكالاجلبائية مكانة هامة مقارنة 

املعمق يف جممل التحقيق  وسنحاول التطرق لدور  1، بعد التحقيق يف احملاسبة، حقوق اخلزينة العمومية
، وذلك من خالل اجلدول املوايل والذي يبني تطور عدد القضايا يف دعم الرقابة اجلبائية الوضعية اجلبائية 

 يقابلها من مبالغ للحقوق والغرامات الناجتة عنها.  ما املراقبة و 
 

 
 إحصائيات املديرية العامة للضرائب، مديرية األحباث واملراجعات، نيابة املديرية للربجمة. تضمن  ي(،  02امللحق رقم )  انظر-1
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المعمق في مجمل في إطار التحقيق   والمبالغ المترتبة عنها  ( تطور عدد القضايا المراقبة5) رقم  الجدول
 ( 2014-2016للفترة )Sétif/ DRIعلى مستوى   الوضعية الجبائية

2016 2015 2014 
 السنوات 

البيان   

 مراقبة ال  عدد القضايا 40 10 18

 )دج(   المبالغ الناتجة عن المراقبة 213.087.876 69.898.912 94.527.215

Source: Rapport sur l’activité des directions des impôts de wilaya en matière 

de contentieux fiscal, Direction générale des impôts, Ministère des finances, 

Direction du contentieux, Alger, 2014-2016. 

ذين يوضحان تطور عدد  ل ( ال19)و  ( 18( ميكننا استخراج الشكلني رقم )5من خالل اجلدول رقم )
املعمق يف جممل الوضعية التحقيق  القضايا املراقبة وتطور مبلغ احلقوق والعقوبات الناجتة عنها يف إطار

 . Sétif/ DRIعلى مستوى املديرية اجلهوية للضرائب سطيف  اجلبائية
على   المعمق في مجمل الوضعية الجبائيةالتحقيق  إطار  ( تطور عدد القضايا المراقبة في  18الشكل رقم )

 ( 2016-2014للفترة )Sétif/ DRIمستوى  
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 (5المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )
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على  المعمق في مجمل الوضعية الجبائيةقيق  التحإطار  بة في  االناتجة عن الرق( تطور المبالغ  19الشكل رقم )
 ( 2016-2014للفترة )Sétif/ DRIمستوى  

 
 (5المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )

ن عدد القضايا  أ (19( و)18الشكلني رقم )( و 05اجلدول رقم )ما ميكن مالحظته من خالل        
،  2014خالل سنة  Sétif/ DRI  جممل الوضعية اجلبائية على مستوىالتدقيق املعمق يف إطارراقبة يف امل

على أ، وهي كحقوق مسرتجعة وغرامات دج  213.087.876، ويقابلها مبلغ قضية 40قد بلغت 
عنها سنة   نسبة مقارنة بالسنوات حمل الدراسة، حيث نالحظ اخنفاض عدد القضايا املراقبة واملبالغ الناجتة

، لريتفع كحقوق مسرتجعة وغرامات   دج69.898.912,00ا ومبلغ قضاي 10حيث بلغت  2015
احلقوق املسرتجعة  لريتفع معها مبلغو ، 2015مقارنة بـ سنة  2016قضية سنة  18ىل إعدد القضايا 

، وما يالحظ من خالل النتائج  دج94.527.215,00حيث بلغت  ،الغرامات الناجتة عنها ايضا  و 
متقارب خالل  املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية عة للتحقيق اخلاض ات سابقة هو أن مردود امللفال

 (. 06وهو ما يوضح اجلدول رقم )على العموم، السنوات حمل الدراسة 
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 المعمق في مجمل الوضعية الجبائيةفي إطار التحقيق   المحقق فيهاالقضايا  مردودية  ( تطور  06رقم )  الجدول
 ( 2014-2016للفترة )Sétif/ DRIعلى مستوى  

2016 2015 2014 
 السنوات 

البيان   

 عدد القضايا المراقبة  40 10 18

 )دج(   المبالغ الناتجة عن المراقبة 213.087.876,00 69.898.912,00 94.527.215,00

 )دج(   للملف الواحد  المبالغ الناتجة عن المراقبة 5.327.196,90 6.989.891,20 5.251.511,95

Source: Rapport sur l’activité des directions des impôts de wilaya en matière 

de contentieux fiscal, Direction générale des impôts, Ministère des finances, 

Direction du contentieux, Alger, 2014-2016. 
 المحققين وعدد القضايا المحقق فيها تقييم فاعلية الرقابة الجبائية من خالل عدد : المطلب الرابع

باشرت اإلدارة اجلبائية يف اجلزائر بوضع اسرتاتيجية لعصرنة هياكلها، ودعم اإلصالحات اإلدارية          
 املكلفني عددتحكم بشكل أفضل يف ولل قصد مواكبة اإلصالحات االقتصادية اليت تعيشها البالد، 

التزايد امللحوظ يف إنشاء هذه اهلياكل اجلديدة، و غري أن  ،آت()تقسيم املكلفني اىل ف بالضريبة املتزايد
عدد املكلفني، مل تسايرها زيادة مماثلة يف تعداد املوظفني خاصة مصاحل الرقابة اجلبائية ال من حيث الكم  

   املتخذة يف إطار ترشيد النفقات، مبا فيها جتميد التوظيف، وهو ما أو النوع، وما زاد الطني بلة التدابري
 .(07يعكسه اجلدول رقم )

 /Sétif  مستوى على  يوضح تطور عدد المحققين الجبائيين وعدد القضايا المحقق فيها(  07رقم )  الجدول

DRI(2015-2017)  للفترة 
2017 2016 

 

2015 
 

 السنوات 
البيان    

 ( التحقيق في المحاسبة )*  ة بعدد القضايا المراق 354 312 298

 المحققين  عدد 70 66 63

 الواحد   للمحقق فيها  المحقق  القضايا متوسط 5 5 5

Source: Rapport sur l’activité des directions des impôts de wilaya en 

matière de contentieux fiscal, Direction générale des impôts, Ministère 

des finances, Direction du contentieux, Alger, 2014-2016 

 ..2018-2017 سطيف ناحية للضرائب الجهوية المديرية-
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( الذين يوضحان تطور عدد  21)و  (20( ميكننا استخراج الشكلني رقم )7من خالل اجلدول رقم )
 .الوطين عدد احملققني على املستوى القضايا املراقبة وتطور

 /Sétif  مستوى  على في المحاسبةفي إطار التحقيق    المراقبةالقضايا  يوضح تطور عدد    (20)الشكل رقم  

DRI(2015-2017)  للفترة 
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 (7المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )

 ( 2015-2017)  للفترة  Sétif/ DRI  مستوى علىيوضح تطور عدد المحققين الجبائيين   (21الشكل رقم )
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 (7د الباحث باالعتماد على معطيات الجدول رقم )المصدر: من اعدا
نواع رئيسية من عمليات الرقابة اجلبائية، تتمثل يف الرقابة  أتقوم اإلدارة اجلبائية على العموم بأربع        

بة املصوبة يف احملاسبة، الرقابة املعمقة يف جممل الوضعية اجلبائية،  على الوثائق، الرقابة يف احملاسبة، الرقا
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أن كل جهد مبذول يف إطار البحث واستغالل املعلومات ظهر من خالل االحصائيات اليت مت تقدميها وي
ويف  اجلبائية )الرقابة اجلبائية( يسمح برفع مردودية املصاحل اجلبائية، ويضمن ايرادات اضافية خلزينة الدولة، 

ن عدد عمليات  أ 2015هذا السياق سجل جملس احملاسبة من خالل تقرير احملاسبة السنوي لسنة 
من  2على سبيل املثال  2014الرقابة اجلبائية املنجزة ضعيف جدا ، حيث مل يتجاوز بعنوان سنة 

(  21)( و20)وهو ما يعكسه الشكلني رقم  يف تناقص، يوه 1العدد االمجايل للمكلفني بالضريبة، 
  2( .501.1381مقارنة بعدد املكلفني بالضريبة ) ن عدد امللفات املراقبة قليلة جدا  أحيث نالحظ 

خالل   من نالحظيف اجلزائر، كما ويعد هذا السبب سببا  مباشرا  يف تفشي حجم التهرب الضرييب 
نتيجة جتميد حملققني يف عدد ا ايضا  لتناقص ا، و ستمر يف عدد مللفات املراقبةامل التناقص( 7اجلدول رقم )

  نرى أنه لذا  وهو ما أثر على عدد القضايا املعاجلة وأثر كذلك على حصيلة املصاحل اجلبائية، ، التوظيف
االختصاص  ذوى الكفاءة و العمل على فتح اجملال لزيادة تعداد االعوان جيب على السلطات املختصة 

على االدارة  و  التدريب،استمرار من خالل برامج التكوين و حتسني مستواهم بمل على العاملناسب، و 
اجلبائية االسراع يف رقمنة القطاع، وربطه مبختلف املصاحل من أجل مساعدة احملققني على احلصول على 

رب عدد ممكن أكيح هلم معاجلة قت ومن خمتلف اجلهات، مما يتاملعلومات اخلاصة باملكلفني يف اقصر و 
 من امللفات، وبدقة وموضوعية التدع جمال للمكلف بالضريبة للطعن فيها.

 
 
 
 
 
 

 
  رابط االلكرتوين،  من خالل ال راالطالع على التقري باإلمكان، 97، ص 2015، الشعبية يةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطسبة، ، جملس احملا2015تقرير جملس احملاسبة -1

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/12/rapport_annuel2015_ar.pdf طالع بتاريخ:  ، مت اال
 . 19:32، على الساعة  15/04/2021

 . 97املرجع السابق، ص   -2

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/12/rapport_annuel2015_ar.pdf
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 الفرضيات ودراسة البيانات  تحليل: الثالث المبحث
حتسني  علىبة اجلبائية قاتطبيق متطلبات الر  أثراختبار ملبحث يتناول الباحث من خالل هذا ا      

  ، حيث سيتم التعرض للدراسة امليدانية من خالل االستبيان  لغرض الضريبةفاعلية التدقيق احملاسيب
واختبار فروض  ، بالدراسة من أعوان الرقابة اجلبائية التابعني للمديرية اجلهوية سطيف االحصائي للمعنيني

ري التابع  متطلبات الرقابة اجلبائية( واملتغالدراسة، والوقوف على مدى االرتباط بني املتغريات املستقلة )
 )حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة(، ومت تناول املبحث من خالل املطالب التالية:  

 : منهجية اعداد الدراسة امليدانية األولاملطلب 
 املطلب الثاين: التحليل الوصفي لعينة الدراسة 

 النتائج املطلب الثالث: اختبار الفرضيات وعرض 

 اد الدراسة الميدانيةعدإ : منهجية األولالمطلب 
البحث، اليت تعكس موضوعه، ومراجعة الدراسات السابقة اليت تقرتب من  إشكالية بعد دراسة        

لطبيعتها، تبني للباحث ضرورة اللجوء لتصميم استبيان من أجل مجع املعلومات  موضوع الدراسة، ونظرا  
ية ومت تطويرها حسب ما تقتضيه متغريات استبانة أول إعدادالبحث، حيث مت  الالزمة من أفراد عينة

الدراسة، وذلك باالعتماد على الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة، وبالتنسيق مع األستاذ 
 من عينة الدراسة )أعوان الرقابة اجلبائية(، ومهندس خمتص يف الربامج اإلحصائية.  وأفراداملشرف، 

 تبيان( يوضح محاور االس22الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من اعداد الباحث بناء على تصورات البحث

       ب  متطل  ت  تط ي  :  ألول      ور 

 (  متغ ر ت مست ل لج  ئي  ) 

  ث ني: ت س      لي    ت  ي        ور 

 )  تغ ر   ت بع(      سبي  غ ض     ي  

   تطل  ت   ت هيلي  

 
   تش يعي  و  تنظيمي  ) إلط ر     نوني(   تطل  ت

   تطل  ت   وظيفي   

 علوم ت و   ي ن ت     سبي  نظ م     تطل  ت    ت ط  ب 

 

     ء  لى ظ ه ة   ت  ب     يبي،   -

 أو   تخفيف من ح ت    لى  ال ل؛

زي  ة  ال     ت     يبي ، مع تخفيض   -

 ن  .   تك  يف خ ص    نز  ي  م
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  إجراءات تصميم أداة الدراسة الفرع األول:
املتمثلة يف معرفة أثر تطبيق متطلبات  اإلشكالية املطروحة، و  أهدافه،البحث و من أمهية  انطالقا         

ل إىل إجابة عن اإلشكالية  و رض الضريبة، وللوصحتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغالرقابة اجلبائية على 
وقد حددت عباراته   ادة الدراسة واملتمثلة يف استبيان،املطروحة والفرضيات اليت مت صياغتها، مت تصميم 

 حسب اجلدول التايل:
 يبين محاور االستبيان وعدد فقراته  (08رقم )الجدول  

 ت عدد الفقرا المحور 
 11  ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة. مؤهلني   رقابة جبائيةأعوان  توفر 

 11 توفر اإلدارة اجلبائية على مجيع املتطلبات الوظيفية  
 12 توفر املتطلبات التشريعية والتنظيمية )اإلطار القانوين( 

 12 نظام للمعلومات والبيانات احملاسبية عن الوعاء الضرييب توفر 
 10 ة يق احملاسيب لغرض الضريب لية التدقحتسني فاع

 المصدر: من اعداد الباحث

لغرض الضريبة، مت الرتكيز على يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لتحقيق هدف الدراسة الرئيسي و        
 ة، باعتبارها املعنية بعملية الرقابة اجلبائية. دارة الوسطى واالدارة التنفيذياإل

 دراسةلاوعينة : مجتمع والأ
ن يعمم عليها النتائج  أة اجملموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث يقصد مبجتمع الدراس       

ذات العالقة باملشكلة املدروسة، ويتكون جمتمع الدراسة األصلي من أعوان الرقابة اجلبائية العاملني على 
 . املديرية اجلهوية للضرائب ناحية سطيفمستوى 

حيث اشتملت عينة الدراسة  شوائية من جمتمع الدراسة، فقد مت اختيارها بطريقة عالدراسة ما عينة أ      
بالرقابة اجلبائية على  عوان املكلفنية عدد األل لق عوان الرقابة اجلبائية، ونظرا  أمن  ا  ( عون74على )

  لوا مهنة الرقابة مستوى املديريات التابعة للمديرية اجلهوية سطيف، مت توسيع العينة لتشمل افراد زاو 
على التقاعد، األعوان الذين  أحيلوا للمديرية اجلهوية سطيف، واملعنيني هم األعوان الذي اجلبائية وتابعني

توجهوا ملزاولة مهن تتعلق باحملاسبة أو الضرائب، حماسب، حمافظ حسابات، مستشار جبائي....،  
   .فردا   (33معي، وبلغ عددهم )باإلضافة لألعوان الذين اختاروا جمال التدريس خاصة اجلا
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 : أداة الدراسة ياثان
باستخدام عبارات و  ،الدراسات السابقةعلى اإلطار النظري و  اعتمادا  1استبانة الدراسةمت تطوير        

 . جتاه العام آلراء العينةعرفة اإلمل(، likart scaleيكرت اخلماسي )تقييمية حسب مقياس ل

 ليكارت الخماسي  ( جدول يوضح مقياس09جدول رقم )
 

 المرجح  المتوسط المستوى 

 1,79اىل        1من   غري موافق بشدة

 2,59اىل   1,80من غري موافق 

 3,39اىل   2,60من حمايد

 4,19اىل   3,40من موافق 

 5اىل   4,20من   موافق بشدة 

 المصدر: من اعداد الباحث
بة، التدقيق احملاسيب لغرض الضرياليت تؤثر على حتسني فاعلية مت قياس درجة شدة العوامل كما 

 استخدام مؤشر شدة الفاعلية الذي يظهر شدة تأثري كل عامل على حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب،ب
وقد مت توزيع مستوى شدة تأثري العوامل على مخسة تصنيفات تبعا لشدة التأثري بواسطة مقياس من مخس 

 كما يوضح اجلدول املوايل:  ،درجات 
 ؤثر على تحسين فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبةدرجة شدة العوامل التي ت( يوضح  10جدول رقم )

 المتوسط المرجح  المستوى 

 1,79اىل        1من   مؤثر إطالقا غري 

 2,59اىل   1,80من مؤثر غري 

 3,39اىل   2,60من مؤثر نوعا ما 

 4,19اىل   3,40من ؤثر م

 5اىل   4,20من   مؤثر جدا 

 ثاعداد الباحالمصدر: من  

 

 راسة. االستبيان املعتمد يف الد  ج(، يتضمن منوذ 21انظر امللحق رقم ) -1
- من  الصيغة  تغيري ذ ميكن إ خطاء الشائعة، اتفق( وهذا من األ و الة االلتزام بالردود بصيغة )اتفق أن من شروط استخدام مقياس ليكرت ضرور أيعتقد بعض الباحثني

فق و ال اوافق( )اجيايب و  موا)و و )كثريا و قليال( أ)ارجح و ال ارجح( أ االجابة اليت يطلبها الباحث، ممكن استخداممعربه عن  ي صيغة أخرى،أىل ال اتفق( إ)اتفق و 
 . ...ال   فضل(أو )افضل ال  سليب( أو )مقبول و مرفوض( أ
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سة )سلك مفتشي معلومات عامة عن عينة الدراول يتناول قسم األة من قسمني، التكونت االستبان     
ول ويتناول متطلبات الرقابة اجلبائية  تقسيمه حملورين، احملور األ ما القسم الثاين فتمأالرقابة اجلبائية(، 
ريبة )املتغري التابع(،  فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الض، أما احملور الثاين فيتناول حتسني )املتغري املستقل(

 . وذلك مبا يتناسب وموضوع الدراسة، ويتماشى مع إشكالية الدراسة وفرضياهتا
 والثبات  الصدق  :ثالثا

اساتذة من  ثالثةخرباء، من بينهم من أساتذة  1حمكمني  (8مت عرض االستبانة على مثانية )       
جارية وعلوم التسيري، ختصص جباية، واستاذ عن  والت يةية العلوم االقتصادن عن كل استاذي ،جامعة املسيلة

والتجارية وعلوم التسيري،  يةكلية احلقوق، واستاذ من جامعة احلاج خلضر باتنة عن كلية العلوم االقتصاد
لوم والتجارية وع يةعن كلية العلوم االقتصاد ،قاملة 1945ماي  8استاذ من جامعة و  ختصص جباية،

ة إىل خبريين يف الضرائب تابعني للمديرية اجلهوية للضرائب سطيف،  ، ختصص جباية، باإلضافالتسيري
، ومت إعادة صياغة بعض الفقرات، وإجراء التعديالت املطلوبة، كما مت  خذ مبالحظاهتم املقدمةولقد مت األ

ىل أن  إ، فنشري الثبات و  خيص الصدقأما فيما  ،حساب الصدق والثبات بالطرق االحصائية املالئمة 
شائع وهو حساب الثبات الكلي للمتغريين )املستقل والتابع معا( حيث يعد من األخطاء هناك خطأ 

الشائعة يف حال وجود أكثر من متغري، لذا سنقوم حبساب معامل الصدق والثبات حملاور االستبيان  
 ان. تبيقياس االسوالوضوح يف  ثوقية ملو وا الدقةباعتبارها تتناول كل متغري على حدة، للوقوف على مدى 

 اإلحصائية: المعالجة رابعا
حصاء فرضياهتا، مت استخدام اساليب اإل ، واختبارلإلجابة عن إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية       

معاجلة  يف (SPSS)الوصفي التحليلي، وذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 
 ية، ومت االستعانة باألساليب اإلحصائية التالية: اسة امليدانمت مجعها من خالل الدر البيانات اليت 

  عن  سريعة فكرة على احلصول يف حصائية اإل املقاييس  هذه  لنا تسمح المركزية:  النزعة مقاييس -
 ، التكرارات، النسباحلسايب املتوسط :يف تداوال األكثر املقاييس وتتمثل ،البيانات  متركز طريقة

 االحنراف املعياري.  ، ئويةامل

 
 من قائمة حمكمي االستبيان. (، يتض 22انظر امللحق رقم ) 1
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وهو عبارة عن أحد املقاييس العاملية اليت تستخدم يف قياس االتساق الداخلي،   الفا كرونباخ:اختبار  -
تم  للدراسة البحثية ي ن حتقق االتساق الداخليأحيث ألدوات الدراسة املستخدمة جلمع البيانات، 

وتعترب  بشكل قاطع توافر االتساق،يثبتان اللذان يوضحان و من خالل توافر معايري الصدق والثبات 
 (. 60القيمة املقبولة إحصائيا ملعامل الفا كرنباخ )

على قيمة متغري  يتم استخدام حتليل االحندار اخلطي يف التنبؤ بقيمة املتغري بناء   : البسيطاالنحدار  -
  (، لضريبةيق احملاسيب لغرض احتسني فاعلية التدق)  املتغري الذي تريد التنبؤ به يسمى املتغري التابع  ،آخر
متطلبات الرقابة  ) ري الذي تقوم باستخدامه للتنبؤ بقيمة املتغري اآلخر يسمى املتغري املستقلاملتغ

جل اختبار تأثري كل أ ومت استخدام خالل الدراسة االحندار اخلطي البسيط وذلك من (، اجلبائية
 ريبة. التدقيق احملاسيب لغرض الض فاعليةمتطلب من متطلبات ممارسة الرقابة اجلبائية يف حتسني  

 الجبائية الرقابة متطلبات بتطبيق األول والمتعلق المحور  الفرع الثاني:
ة، متثل يف جمملها متغريات الدراسة، وحيمل كل قسم مت تقسيم هذا احملور إىل أربعة أقسام رئيس         

ئية على أثر تطبيق متطلبات الرقابة اجلبا متغريات الدراسة، واليت تتمثل يف معرفة وتغطي عبارات تشمل
حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، وسنقوم من خالل هذا الفرع بدراسة الصدق والثبات  

 كرونباخ.  ألفا للمحور األول )متطلبات الرقابة اجلبائية(، وذلك عن طريق االتساق الداخلي، ومعامل
، مت  ستقل )متطلبات الرقابة اجلبائية(املتغري املتقيس أبعاد،  ،ربعةأى احملور األول عل توزعت فقرات        

  محادة،  يوسف جاسم قوت ) دراسةجمموعة من الدراسات نذكر منها:  علىاالستعانة يف بناء االستبانة 
ميلود   (، )صاحل2006)حممد عادل شراقة، ، (2005 حوسو، ذيب حممود حممد) دراسة ،(2014

  (، 2016خالد على ابو عالن، ) (،2018 ت، بلقاسم بوفاتح،بن ثاب)عالل (، 2018خالط، 
(،  2003(، )ناصر مراد، 2017)اسكندر حممود نشوان، (، 2015)حممود بكر خليل عبد العال، 

وغريها من   ( 2018(، )زيد كاظم جودي، 2016)حممود حيىي زقوت، (، 2017)بلعوجة حسينة، 
 الدراسات.
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 جبائية(:  الرقابة الاألول )تطبيق متطلبات  : الصدق والثبات للمحورأوال
 الصدق:  -1
   مت حساب صدق احملور بطريقتني مها: :طريقة االتساق الداخلي-1-1
 حساب االتساق الداخلي عن طريق حساب ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمحور؛-

 لذي تنتمي إليه. عن طريق حساب ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد ا الداخلي االتساق حساب -
 األولحساب ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمحور   :الطريقة األولى -1-1-1

   يوضح العالقة االرتباطية بين الدرجة الكلية لمحور تطبيق متطلبات الرقابة    (11)الجدول رقم               
 الجبائية وأبعاده الفرعية

 تطبيق متطلبات الرقابة اجلبائية  حمور أبعاد
معامل 

 رتباطاال
مستوى 

 الداللة
 0,01 0**836, مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة. رقابة جبائيةأعوان   توفر

 0,01 0**882, توفر اإلدارة اجلبائية على مجيع املتطلبات الوظيفية 

 0,01 0**835, توفر املتطلبات التشريعية والتنظيمية )اإلطار القانوين(

 0,01 0**854, يبن الوعاء الضريبيانات احملاسبية عنظام للمعلومات والتوفر  

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
محور   تشري البيانات املوضحة يف اجلدول أعاله إىل أن مجيع قيم معامالت االرتباط ألبعاد

 بلغت حيث (، α= 0,01كلها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )  تطبيق متطلبات الرقابة الجبائية
وهذا ما يؤكد مدى التجانس  ( 0**854,/0**835,/0**882,/0**836,: )توايلمجيعها على ال

 . تطبيق متطلبات الرقابة الجبائيةكمؤشر لصدق التكوين يف قياس   للمحوروقوة االتساق الداخلي 
   اليه  حساب معامل ارتباط عبارات كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي-1-1-2
المالءمة والدرجة  المتطلبات الشخصيةبعد توفر  عبارات حساب معامل ارتباط-1-1-2-1

 الكلية للبعد
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المالءمة والدرجة   المتطلبات الشخصيةيوضح العالقة االرتباطية بين عبارات بعد توفر    (12)الجدول رقم 
 الكلية للبعد

 مستوى الداللة معامل االرتباط العبارات
  لممارسة  مناسبة  اختصاصات في  علمي  مؤهل الجبائية الرقابة  نأعوا امتالك

 0,01 0**549, . المحاسبة في  التدقيق  مهمة
  شروط  وفق المناسب المكان في وتعينهم الجبائية الرقابة أعوان اختيار

 0,01 0**541, . سيشغلونها التي والوظيفة  تتناسب مهنية ومعايير
  لقيام ل كافية( تربص فترة)  تدريبية رات ود من الجبائية الرقابة أعوان استفادة

 0,01 0**533, . جيد بشكل بمهامهم
  إتمام  على يساعدهم الجبائية الرقابة  أعوان لدى  وأخالقي  مهني  دليل توفر

 0,01 0**409, . المكلف  محاسبة  في  التدقيق اعمال  خاصة  لهم الموكلة  المهام
  واستخدام  رفهمعاوم مهاراتهم تطوير على الجبائية الرقابة أعوان عمل

  البيئة  تطور ظل في خاصة التدقيق  في  تساعدهم التي مات المعلو تكنولوجيا

 .المعلوماتية
,693**0 0,01 

  ذات  العلمية والندوات التنظيمية واللوائح القوانين من المستجدات  متابعة

  مستوى  تحسين في تساهم التي خاصة  والمحاسبي الضريبي بالمجال  العالقة 

 . أعمالهم أداء
,708**0 0,01 

  في  التدقيق أعمال ممارسة عند وحيادتهم الجبائية الرقابة  أعوان استقاللية

 0,01 0**608, . جهة أي  من قيود  أو  ضغوط  ألي  يخضعون  ال  حيث  المكلف، محاسبة
  مع  والتعامل والتفاوض  االتصال  بمهارات  الجبائية الرقابة أعوان تمتع

 لعالنيةا على  ترتكز العالقة  لتصبح نهما،ي ب  العالقة  تحسين  يضمن بما المكلفين،

 . واإلفصاح والشفافية 
,659**0 0,01 

  بقواعد  المكلف  محاسبة  في  بالتدقيق  القيام عند الجبائية  الرقابة  أعوان  التزام

 0,01 0**521, ...   والحياد  والصدق  واالستقامة كالنزاهة  المهني السلوك
 بكفاءتهم اعترافا  ومعنوية ية ماد حوافز على الجبائية الرقابة  أعوان حصول

  باإلدارة  للبقاء ويشجعهم  الرضي، من  حالة يخلق  بما المهنية، راتهمومها

 .الجبائية
,716**0 0,01 

  واالحترام  بالتعاون رؤسائهم وبين الجبائية الرقابة أعوان بين العالقة تميز

 0,01 0**662, . مهامهم أداء تحكم  التي واألنظمة  القوانين ظل في   المسؤولية، وروح 
   .  0,05* دال عند مستوى الداللة     .     0,01اللة  ** دال عند مستوى الد

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  من:  المصدر
جبائية   رقابةأعوان  لفقرات بعد توفر أن معامالت االرتباط من خالل اجلدول أعاله يتضح

نتمي إليه جاءت دالة  مة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تمؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالء
(،  0**409,)( و 0**716,بني )( حيث تراوحت معامالهتا 0,01)داللة المستوى  إحصائيا عند 

ن توفر أوهذا ما يؤكد مدى التجانس واالتساق الداخلي للبعد األول كمؤشر لصدق التكوين يف قياس 
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اهم يف حتسني التدقيق احملاسيب املالئمة من شأنه أن يس  ةت الشخصياملتطلباعلى اجلبائية  الرقابةأعوان 
 لغرض الضريبة.

 للبعد  الكلية والدرجة الوظيفية المتطلبات توفر   بعد حساب معامل ارتباط عبارات-1-1-2-2
 دوالدرجة الكلية للبع  الوظيفية  العالقة االرتباطية بين عبارات بعد توفر المتطلباتح  ( يوض13الجدول رقم )

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
مع املتطلبات الوظيفية  فرتو لفقرات بعد  أن معامالت االرتباط من خالل اجلدول أعاله يتضح       

( حيث تراوحت  0,01)داللة المستوى  الكلية للبعد الذي تنتمي إليه جاءت دالة إحصائيا عند الدرجة 
(، وهذا ما يؤكد مدى التجانس واالتساق الداخلي للبعد  0**326,)( و0**823,بني )معامالهتا 

ن  أ ه نأشمن تطلبات الوظيفية ة على املاجلبائي لرقابةتوفر االثاين كمؤشر لصدق التكوين يف قياس أن 
 .ساعد يف دعم الرقابة اجلبائية ويف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيبي

 الداللةمستوى  معامل االرتباط العبارات 
  مهمة  لممارسة  مناسبة  اختصاصات  في  علمي  مؤهل الجبائية الرقابة أعوان امتالك

 . المحاسبة  في  التدقيق
,326**0 0,01 

  ومعايير  شروط وفق المناسب المكان في وتعينهم الجبائية الرقابة  أعوان اختيار

 .اسيشغلونه التي والوظيفة  تتناسب مهنية
,516**0 0,01 

  للقيام  كافية ( تربص فترة )  تدريبية دورات  من الجبائية لرقابة ا أعوان  استفادة

 . جيد بشكل بمهامهم
,797**0 0,01 

  المهام  إتمام على يساعدهم  الجبائية الرقابة  أعوان لدى  وأخالقي  مهني  دليل توفر

 . المكلف  محاسبة  في التدقيق  اعمال  خاصة  لهم  الموكلة
,701**0 0,01 

  تكنولوجيا واستخدام ومعارفهم  مهاراتهم تطوير  لىع الجبائية الرقابة  أعوان  عمل

 .المعلوماتية البيئة تطور  ظل في  خاصة  التدقيق  في   تساعدهم التي المعلومات
,714**0 0,01 

  العالقة  ذات العلمية والندوات  التنظيمية واللوائح القوانين من المستجدات متابعة

 . أعمالهم أداء مستوى نتحسي  في  تساهم  التي خاصة لمحاسبياو الضريبي بالمجال
,771**0 0,01 

  محاسبة في التدقيق  أعمال ممارسة عند وحيادتهم الجبائية الرقابة أعوان استقاللية

 . جهة أي  من  قيود  أو  ضغوط ألي  يخضعون  ال  حيث  المكلف،
,803**0 0,01 

 المكلفين، مع والتعامل وض تفاوال االتصال بمهارات الجبائية الرقابة أعوان تمتع

  والشفافية  العالنية على ترتكز العالقة لتصبح بينهما، العالقة تحسين يضمن بما

 . واإلفصاح
,823**0 0,01 

  السلوك بقواعد المكلف محاسبة في بالتدقيق القيام عند الجبائية الرقابة أعوان التزام

 ...   والحياد  والصدق واالستقامة  كالنزاهة المهني
,720**0 0,01 

 بكفاءتهم اعترافا ومعنوية مادية حوافز على جبائيةال الرقابة  أعوان حصول

 . الجبائية باإلدارة  للبقاء  ويشجعهم  الرضي، من حالة يخلق  بما المهنية، ومهاراتهم
,696**0 0,01 

  وروح  واالحترام بالتعاون رؤسائهم وبين الجبائية الرقابة أعوان بين العالقة تميز

 . مهامهم أداء  تحكم  التي واألنظمة القوانين ظل في  ة، المسؤولي 
,649**0 0,01 

   .  0,05* دال عند مستوى الداللة     .     0,01** دال عند مستوى الداللة  
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   للبعد الكلية والدرجة التشريعية المتطلبات ر توف  بعد عباراتحساب معامل ارتباط -1-1-2-3
 والدرجة الكلية للبعد  لتشريعيةالمتطلبات ار  توفالعالقة االرتباطية بين عبارات بعد    ح( يوض14الجدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط عبارات ال
 تفتح التي  الثغرات ترك عدم  مع والدقة، الوضوح بمنتهى الضريبي التشريع صياغة

 .المكلفين  جانب  من او الجبائية الرقابة أعوان جانب  من للتأويل مجال
,669**0 0,01 

  فرض  في  العدالة  تحري  على  الضريبية  ات السياس وضع  عند التشريعية  السلطة  عمل

  اهداف  بين التوازن تحقيق  تحرى  مع الضريبي، العبء توزيع طريقة  وفي  الضريبة،

  الضريبة،  معدل الضريبة، شمولية. )واالجتماعية واالقتصادية  المالية  الضريبة

 .... ( الضريبة شخصية بمبدأ االخذ  الضريبية، االمتيازات الضريبية، اإلعفاءات

,583**0 
0,01 

  على  العقوبات فرض في والتشديد الضريبي، التهرب افحة مك إجراءات في التشديد

  المالية،  الغرامات للحرية، السالبة العقوبات) الضريبية للقوانين والمخالفين المتهربين

  الغش،  اعمال لمرتكبي الوطنية البطاقية  في  التسجيل المكلف،  نشاط  لمقر المؤقت  الغلق

 .....   ( . للمستوردين المصرفي التوطين سحب   التجاري، النشاط  ولة مزا من المنع

,600**0 0,01 

  على  مهامهم بمباشرة لهم تسمح  واسعة وسلطات  بصالحيات الجبائية الرقابة  أعوان تمتع

  سلطة  المعاينة،  حق األخطاء، استدراك حق  االطالع، حق  الرقابة،  حق . ) وجه أكمل

 ( والحجز المعاينة
,572**0 0,01 

  التوازن  لضمان الحقوق من مجموعة  الجبائية للرقابة  الخاضعين للمكلفين المشرع إعطاء

 .الجبائية لإلدارة  الممنوحة  والحقوق   المكلف على المفروضة  االلتزامات بين
,559**0 0,01 

.  الرقابة مستويات بأعلى وربطها الجبائية، الرقابة ألعوان القانونية المسائلة مبدأ تبني

  في  تقصير هناك كان  كلما المباشرة  إلدارتهم تابعين الجبائية الرقابة  أعوان ن اك كلما)

  انعدم  أو قل  كلما( مركزي )أعلى  لمستوى إدارتهم في تابعين كانوا وكلما مهامهم، أداء

 ( التقصير هذا

,559**0 0,01 

  محاسبة  ومسك ، (اليومية دفتر الجرد، دفتر) التجارية الدفاتر بمسك المكلفين إلزام

  تراعي ) مضمونها في ومقنعة وجدية يحةوصح الشكل،  حيث من منتظمة بطريقة

 (. والمحاسبي المالي النظام  بها جاء التي المحاسبية  والمعايير المبادئ
,552**0 0,01 

  من  20 المادة  عليها نصت  التي  والشروط  الضوابط  على  الجبائية الرقابة  أعوان اعتماد

  لهذه  القانوني السير طريقة  المشرع بمقتضاها حدد والتي الجبائية اإلجراءات  قانون

 . العملية
,643**0 0,01 

  احترام ) االجرائي قانونه  خالل من  وتطبيقاته الضريبي للتشريع القانوني  األساس  فهم

  المتعارف  التطبيقية اإلجراءات خالل  من او ،(الرقابة عملية تحكم التي اإلجرائية القواعد

 (.   محاسبةالمدقق في ال دليل) عليها
,636**0 0,01 

  وعدم  النسبي، بالثبات تتسم التي الضريبية القوانين على  الجبائية الرقابة عوانأ اعتماد

 ...( تحصيلها  مواعيد معدالتها، تغيير الضريبة، استحداث   او الغاء . )المستمر التغيير
,555**0 0,01 

  بالعدالة  تضر ال بطريقة المالية الحصيلة  من للزيادة الضريبية التشريعات هدف

(  الضريبي الضغط  الضريبي، االزدواج ) ونفسيا ماليا عبئا المكلف حمل ت  وال  الضريبية،

 الضريبة من التهرب لنفسه يستبيح يجعله
,726**0 0,01 

  معالجة  قصد  الضريبي، التشريع مراجعة  مهمة  لها توكل  الجبائية  اإلدارة  لدى  لجنة  انشاء

  مع  تعارض يمية،تنظ لوائح مع تعارض قانونية، راتغث ) يتضمنها التي الثغرات مختلف

  الجبائية  الرقابة  أعوان تواجه التي القانونية  المشاكل على والوقوف  ،(محاسبية  مبادئ

 . ومعالجتها  المحاسبة  في  التدقيق عند

,598**0 0,01 

     .0,05* دال عند مستوى الداللة     .     0,01** دال عند مستوى الداللة  
 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
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املتطلبات التشريعية  لفقرات بعد توفري أن معامالت االرتباط من خالل اجلدول أعاله يتضح       
  والتنظيمية )اإلطار القانوين( مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه جاءت دالة إحصائيا عند 

(، وهذا ما يؤكد  0**552,( و )0**726,بني )ا حت معامالهت( حيث تراو 0,01)داللة المستوى 
املتطلبات توفر أن مدى التجانس واالتساق الداخلي للبعد الثالث كمؤشر لصدق التكوين يف قياس 

 .من فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة التحسنيمن شأنه  التنظيميةو  التشريعية
حاسبية والبيانات الم نظام المعلومات فر و تعبارات بعد حساب معامل ارتباط -1-1-2-4

 والدرجة الكلية للبعد 
والبيانات المحاسبية   نظام المعلومات  توفرالعالقة االرتباطية بين عبارات بعد    ح( يوض15الجدول رقم )

 والدرجة الكلية للبعد

 مستوى الداللة معامل االرتباط العبارات 
  ، الضريبية الخدمات كافة  لتوثيق سبة منا معلومات قاعدة الجبائية اإلدارة امتالك

 0,01 0**672, .المعلومات وتخزين ومعالجة  لتشغيل متطورة وبرمجيات  أجهزة  وتوفر 
  بالجمع  والجديرة المقبولة المحاسبية والبيانات المعلومات  لدوران  نظام  تأسيس

  للهياكل  الالزمة وبالسرعة مصداقية  بأكبر األخيرة  هذه وتحويل  والتحليل

 .المعنية ماتوالتنظي 
,675**0 0,01 

  من  قدر  أكبر توفير. )الرقابية العملية  لمتطلبات  يستجيب  رقابي معلومات  نظام  توفر

 0,01 0**776,  (... تكلفة باقل  توفيرها، في   السرعة المعلومات،
  لمتطلبات  يستجيب معلومات لنظام باتباعها الجبائية اإلدارة رقمنة نحو  التوجه 

  والرقابة  عامة الجبائية إلدارةا فعالية زيادة. )بالضريبة  لمكلفاو الجبائية اإلدارة

 ( خاصة الجبائية
,744**0 0,01 

  بشكل  البعض بعضها الجبائية اإلدارة مصالح مختلف  لربط  بيانات قواعد انشاء

  مديرية ) عام بشكل الخارجية الجبائية المعلومات مصادر  جميع ومع خاص،

 (....البنوك التامين، شركات   الجمارك، إدارة  التجارة،
,776**0 0,01 

  تالفي  خالل  من  والدقة  الموثوقية  من  ا  كبير ا  قدر يحقق  معلومات  نظام على االعتماد

 0,01 0**747, .وتحزينها  معالجتها يتم التي المعلومات في  كبيرة بدرجة األخطاء 
  مة المنظو تشغيل مجال في المهنية الكفاءة يمتلكون جبائية رقابة أعوان توفر

 0,01 0**694, .فعاليتها من  والرفع التدقيق ملية ع لتسهيل الجبائية المعلوماتية
  الرقابة  أعوان لفائدة وتدريب تكوين برامج اعداد على الجبائية اإلدارة حرص

  تطلب  كلما دوري  وبشكل  التكنولوجي  التطور مع يتناسب الذي بالشكل الجبائية

 .ذلك االمر
,724**0 0,01 

  الجبائية  الرقابة  إجراءات  تحسين  ي ف المحاسبية  والبيانات المعلومات  نظام  استخدم 

  واقل  وقت  بأسرع مبتغاهم الى والوصول  النظام مع المكلف  تعامل  سهولة خالل  من

 .التكاليف
,838**0 0,01 

  أداء  تسهيل في المعلومات تكنولوجيا وسائل توفرها  التي القدرات من االستفادة

 0,01 0**710,  تطبيق  على تمدةالمع تلك خاصة. )المختلفة اسبيةمحال والمعالجات  العمليات
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 (. واإلحصائية  الرياضية األساليب

  الجهات  من الالزمة  المعلومات على الحصول  في الجبائية اإلدارة  وسلطة قدرة 

  كيفية  في  الجبائية الرقابة  أعوان  وكفاءة  وقدرة  المعلومات،  قاعدة  لتغذية المختلفة

 .منها  واالستفادة  ت لوماالمع هذه استغالل
,680**0 0,01 

  عليه  االعتماد يمكن ومتكامل، متطور  معلومات لنظام الجبائية اإلدارة  افتقار

 0,01 0**413,  .دخلهم عن معلومات على والحصول  المكلفين حصر  عمليتي في  كأساس
   .  0,05* دال عند مستوى الداللة     .     0,01** دال عند مستوى الداللة  

 SPSS  اإلحصائي  برنامجال  باستخدام الباحث  إعداد  من:  صدرالم 
  والبيانات  املعلومات  نظام لفقرات بعد توفر أن معامالت االرتباط من خالل اجلدول أعاله يتضح       

داللة المستوى  مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه جاءت دالة إحصائيا عند الوعاء عن احملاسبية
(، وهذا ما يؤكد مدى التجانس  0**413,)( و 0**838,بني )هتا وحت معامال( حيث ترا0,01)

توفر املتطلبات املرتبطة بنظام  واالتساق الداخلي للبعد الرابع كمؤشر لصدق التكوين يف قياس مسامهة 
 وحتسني فاعلية التدقيق احملاسيب.  يف دعم عملية الرقابة اجلبائيةاملعلومات والبيانات احملاسبية 

 بات الث-2
)ألفا كرونباخ( للوقوف على مدى االعتمادية على أداة مجع البيانات  مت دراسة معامل الثبات        

 املستخدمة يف قياس املتغريات اليت اشتملت عليها الدراسة. 
 لمحور تطبيق متطلبات الرقابة الجبائية( يوضح معامل ألفا كرونباخ  16الجدول رقم )

 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ ابة اجلبائيةتطبيق متطلبات الرقأبعاد حمور  
 11 0,817 ازون بالصفات الشخصية املالئمة تتوفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني مي

 11 0,892 توفر اإلدارة اجلبائية على مجيع املتطلبات الوظيفية 
 12 0,835 توفري املتطلبات التشريعية والتنظيمية )اإلطار القانوين( للرقابة اجلبائية

 12 0,902 يانات احملاسبية عن الوعاء الضرييبتوفر نظام للمعلومات والب
 46 0,948 )تطبيق متطلبات الرقابة اجلبائية(  للمحور األولالدرجة الكلية  

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
جلبائية  اخ ألبعاد حمور متطلبات الرقابة ايتضح من اجلدول أعاله أن مجيع معامالت ألفا كرونب       

( وهذا  0,94( وللمحور ككل )0,90/ 0,81/0,89/0,83جاءت مرتفعة حيث تراوحت على التوايل )
 اجلبائية يتمتع مبعامل ثبات قوي.  أن احملور األول متطلبات الرقابةمؤشر دال على مبثابة 
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 لغرض الضريبة سبيالتدقيق المحاتحسين فاعلية ب والمتعلق الثاني المحور : الثاني الفرع 
بعاده، حيث تقيس املتغري التابع  أ( فقرات تشمل املتغري التابع مبختلف 10يتضمن احملور الثاين )       

، وقد مت االستعانة يف بناء فقرات هذا احملور على جمموعة )حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة(
حممد حممود ذيب  سة )درا(، 2014)قوت جاسم يوسف محادة، من الدراسات ونذكر منها، دراسة 

)لياس   ، دراسة(Beyene yosef Nurebo et autres, 2019، دراسة )(2005حوسو، 
 ( 2010قالب ذبيح، 

 : الصدق والثبات للمحور الثاني تحسين فاعلية التدقيق المحاسبيأوال
 الصدق -1

بعد الذي بالدرجة الكلية لل  رتباط كل عبارةعن طريق حساب ا الداخلي االتساق حساب  يتم       
حمور حتسني ساب معامل ارتباط عبارات سنقوم حبوفيما يلي سابقا، إليه كما مت اإلشارة تنتمي إليه،  

 ليه. إمع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  فاعلية التدقيق احملاسيب
جة ين فاعلية التدقيق المحاسبي والدر العالقة االرتباطية بين عبارات محور تحس  حيوض  (17)الجدول رقم 

 الكلية للبعد

 مستوى الداللة معامل االرتباط العبارات 
  الحصيلة حيث من الرقابة  اشكال أفضل  المكلف  محاسبة  في التحقيق يعتبر

 ضريبية حقوق  استرجاع ) االخرى  الجبائي التحقيق  بأشكال  مقارنة  المالية

 ( دفعها  من التهرب  تم هامة
,503**0 0,01 

  في  التحقيق  عند الجبائية  الرقابة  لباتبمتط  الرقابة  أعوان  التزام يساهم

 .الضريبية الحصيلة  زيادة  في  المكلف محاسبة
,620**0 0,01 

  العملية تفعيل في  الجبائية  الرقابة  بمتطلبات الرقابة  أعوان  التزام يساهم

  ي يؤد مما ،(واالعتراض  والتدقيق التقدير) مراحلها كافة في الضريبية

 .الضريبية الدورة  مدة لتقليص
,707**0 0,01 

  العدالة،) المهنة اخالقيات  بقواعد الجبائية الرقابة أعوان التزام ينعكس

  خالل  من وذلك باإليجاب المكلفين على...(  التأهيل الزاهة، الموضوعية،

 .لديهم الطوعي واالمتثال االلتزام  معدالت  رفع
,790**0 0,01 

  مراحل  خالل الجبائية  بة الرقا بمتطلبات الجبائية  اإلدارة  أعوان  التزام يساهم

 مما فيها، للطعن مجاال   تدع ال ومقنعة عادلة قرارات اتخاذ  في التدقيق عملية

 .المنازعات قضايا  لتخفيض  يؤدي
,720**0 0,01 

  مستوى  من الرفع في  الجبائية الرقابة بمتطلبات الرقابة أعوان التزام يؤدي

  بالشكل ( والقانون ضرائبوال المحاسبة في والمستمر الجيد نالتكوي ) كفاءتهم

 .الضريبي والغش   التهرب طرق  بمواكبة لهم  يسمح الذي
,714**0 0,01 

 0,01 0**518,  التدقيق  معايير لجنة بها اوصت التي للمعايير الجبائية اإلدارة تبني يساهم
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  قيق التد دور  تفعيل في  الرقابة أعوان  عليه يعتمد كأساس  عاما قبوال  المقبولة

  ووضع التدقيق ألعمال  الضرورية  للمفاهيم استيعابهم خالل  من . )المحاسبي

 (االعمال تلك  لتأدية  الالزمة واإلجراءات القواعد

 واللوائح والقوانين القواعد  بمجموعة  الجبائية الرقابة أعوان  التزام  يؤدي

 وتجنيبهم ميتهحما في تنفيذية سلطة او تشريعية هيئة عن صادرة  كانت سواء

 والتزام سلوك على وتأثر واستقالليتهم حيادتهم على تأثر  قد مواقف 

 ..المكلف

,699**0 0,01 

 االلتزام تشجيع في  الجبائية الرقابة بمتطلبات الرقابة  أعوان التزام يساهم

  تصريحات  تقديم وبالتالي المكلفين قبل من الضريبية بالقوانين الطوعي 

 .اتهالومبمع واصدق  أحسن  جبائية
,674**0 0,01 

 الضريبي الوعاء  عن المحاسبية  والبيانات للمعلومات  نظام  ر توف يساهم

  محاسبة في  التدقيق  عملية  تفعيل في( الجبائية  الرقابة  أعوان اليه  يرجع)

  عن السريع  الكشف  للرقابة، سيخضع الذي  الملف  باختيار بدأ. )المكلف

 ( التأخيرات  عن التلقائي الماالع الملفات،  حفظ االحتيالية، الوضعيات

,614**0 0,01 

   .  0,05* دال عند مستوى الداللة     .     0,01** دال عند مستوى الداللة  
 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  

لفقرات حمور حتسني فاعلية التدقيق  أن معامالت االرتباط من خالل اجلدول أعاله يتضح
(  0,01)داللة المستوى  ي إليه جاءت دالة إحصائيا عندالدرجة الكلية للمحور الذي تنتم عم احملاسيب

يؤكد مدى التجانس واالتساق   (، وهذا ما0**503,( و ) 0**790,بني )معامالهتا حيث تراوحت 
 الداخلي للمحور الثاين كمؤشر لصدق التكوين يف قياس حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب.  

 : الثبات-2

 كما مت سابقا من خالل احملور األول.   وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ 
 لمحور تحسين فاعلية التدقيق المحاسبييوضح معامل ألفا كرونباخ    (18الجدول رقم )

 عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ محور تحسين فاعلية التدقيق المحاسبي
 10 0,852 اسبي(تدقيق المحفاعلية ال  تحسين)  للمحور الثانيالدرجة الكلية  

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  من:  المصدر
ككل   يتضح من اجلدول أعاله أن قيمة معامل ألفا كرونباخ حملور حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب       

متع مبعامل ثبات  ( وهذا مبثابة مؤشر دال على ثبات احملور، وهذا يعين أن احملور الثاين يت0,85بلغت )
 قوي.
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 اني: التحليل الوصفي لعينة الدراسة المطلب الث
من االستبيان، املتعلق بالبيانات العامة  األولمن خالل هذا املطلب سيتم حتليل بيانات القسم        

( استمارة، مت  107، مع العلم أنه مت توزيع )ِحَدة  لعينة الدراسة، وذلك من خالل حتليل كل عنصر على 
عوان، واعطائهم  االستبيان من طرف األ رص على ملءلك ألنه مت احلسرتجاعها ومت اعتبارها مقبولة، وذا

االستمارة، باإلضافة مليزة العينة اليت تتسم باكتساب شهادات جامعة وباملستوى   الوقت الكايف مللء
 الطلوب.

 : الجنس أوال
 غير الجنس( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت19الجدول رقم )

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس23الشكل رقم )

 
 اعالهبناء على نتائج الجدول  المصدر: من إعداد الباحث 

ه وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إمجاال  أعال والشكل من خالل اجلدول
( أنثى  16، أما االناث فقد بلغ عددهن )%85( بنسبة 91( فردا، نالحظ أن حجم الذكور )107)

باإلناث،   ، وهذا يدل على أن غالبية أعوان الرقابة اجلبائية هم ذكور مقارنة% 15بنسبة قدرت ب 

 المئوية النسبة التكرارات الجنس
 %  85 91 ذكر 

 %  15 16 أنثى 

 المجموع
107 %100 
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الوظائف اليت يشغلوهنا، وصعوبة أدائها، واليت تتطلب غالبا عمال ميدانيا،   وميكن تفسري ذلك بطبيعة
فراد اجملتمع لإلدارة اجلبائية، وخاصة  أواحتكاك دائم باملكلفني، باإلضافة إىل النظرة اليت ينظر هبا بعض 

 عن التوجه إىل مثل هذه الوظائف. عمل املرأة هبا، وكلها أسباب تساهم يف عزوف بعض اإلناث 
 انيا: توزيع افراد العينة حسب معيار السن ث

 لسن( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير ا20الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات العمر
 %00 00 سنة  25من  أقل  

 %  11,2 12 سنة  35  وسنة    25  بين 

 %  38,3 41 سنة  45  وسنة    36  بين 

 %  39,3 42 سنة  55  وسنة    46  بين 

 %  11,2 12 سنة  55  من أكثر  

 المجموع
107 %100 

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
 السن( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير  24الشكل رقم )

 
 أعاله.المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول  

  فراد األ أن رات أفراد عينة الدراسة، نالحظ أعاله وبالنظر إىل تكراوالشكل  ولمن خالل اجلد
سنة( فقد بلغ   35ىل إسنة  25، أما من ترتاوح أعمارهم من )منعدمسنة  25 الذين يقل  سنهم عن 

سنة(   45سنة اىل  36%، أما من ترتاوح أعمارهم من )من 11,2( فرد بنسبة قدرت بـ 12عددهم )
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سنة اىل   46%، أما من ترتاوح أعمارهم من )من 38,3( فرد بنسبة قدرت بـ 41هم )فقد بلغ عدد
من  أكثر %، أما من ترتاوح أعمارهم من )39,3( فرد بنسبة قدرت بـ 42سنة( فقد بلغ عددهم ) 55
وبالتايل ميكننا القول أن فئة أعوان    %، 11,2( فرد بنسبة قدرت بـ 12سنة( فقد بلغ عددهم ) 55

 اين. جلبائية يغلب عليها الطابع الشبالرقابة ا
 العلمي  ثالثا: توزيع افراد العينة حسب المؤهل

 المؤهل العلمي( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  21الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات المؤهل
 %  78,5 84 ليسانس

 %  13,1 14 ماجستير

 %  1,9 2 دكتوراه 

 %  6,5 7 أخرى

 المجموع
107 %100 

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
 المؤهل( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير  25الشكل رقم )

 
 أعاله.المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول  

( فرد  84، نالحظ أن )الدراسة عينة أفراد تكرارات  إىل وبالنظر والشكل أعاله اجلدول خالل من       
)ماجستري( فقد بلغ عددهم  لديهم مؤهل%، أما من  78,5)ليسانس( بنسبة بلغت  مؤهلهم لدي
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( فرد بنسبة 2)دكتوراه( فقد بلغ عددهم ) لديهم مؤهل%، أما من 13,1( فرد بنسبة قدرت بـ 14)
 .   % 6,5( فرد بنسبة قدرت بـ 07)أخرى( فقد بلغ عددهم ) ت لديهم مؤهال%، أما من 1,9قدرت بـ
إذن يتضح من خالل ما سبق توجه اإلدارة اجلبائية إىل توظيف الشباب احلاملني للشهادات        

اجلامعية، والذين يتمتعون مبستوى عال من التكوين، وقد نصت صراحة القوانني اجلبائية على أن ممارسة  
األقل يف  ذه األخرية تتطلب شهادة الليسانس علىالرقابة اجلبائية تتطلب رتبة مفتش على األقل، وه

، وكل هذا يصب يف عصرنة اإلدارة اجلبائية ملواكبة التطورات االقتصادية  ا  االختصاصات احملددة سابق
احلاصلة، وللوصول مبوظفيها إىل درجة عالية من التحكم املطلوب واملهارة املناسبة يف التسيري، والبحث 

سة ألننا تعاملنا مع طبقة مثقفة ساعدتنا  يبة، وهذا أيضا ما ساعدنا خالل الدراعن املادة اخلاضعة للضر 
 يف الوصول اىل نتائج واقعية وحقيقية. 

     التخصص العلمي فراد العينة حسبأرابعا: توزيع  
 التخصص( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  22الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات التخصص
 %  29,9 32 م اقتصادية علو 

 11,2% 12 وإدارية علوم قانونية 

 %  13,1 14 علوم تجارية 

 %  32,7 35 مالية ومحاسبة

 %  8,4 9 علوم التسيير 

 %  4,7 5 أخرى  

 المجموع
107 %100 

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
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 التخصصالدراسة حسب متغير    ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة26الشكل رقم )

 
 أعاله.من إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول    المصدر:

( فرد  32أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة، نالحظ أن )والشكل من خالل اجلدول       
(  يةعلوم قانونية وإدار ) ختصص%، أما من لديهم  29,9( بنسبة بلغت علوم اقتصادية) ختصصلديهم 

( فقد بلغ علوم جتارية) ختصص%، أما من لديهم 11,2رت بـ ( فرد بنسبة قد12فقد بلغ عددهم )
(  مالية وحماسبة) ختصصمن لديهم  يف حني بلغ عدد%، 13,1( فرد بنسبة قدرت بـ 14عددهم )

( فرد بنسبة  09) . وبلغ عدد من لديهم ختصص )علوم التسيري(%32,7( فرد بنسبة قدرت بـ 35)
 . %4,7( فرد بنسبة قدرت بـ 05)ات أخرى . وبلغ عدد من لديهم ختصص% . %8,4بـ  قدرت 

إذن يتضح من خالل النتائج احملصل عليها أن غالبية أعوان الرقابة اجلبائية ينتمون إىل ميدان املالية        
وجباية معمقة،  واحملاسبة، هذا األخري الذي يتفرع عنه فرع حماسبة وتدقيق أو حماسبة وجباية، أو حماسبة

عوان، خاصة التحقيق يف احملاسبة، أما باقي  قلب العمل الذي يقوم به األوكلها ختصصات تصب يف 
امليادين فهي بعيدة نوعا ما، رغم أن مناهج التسيري أو العلوم االقتصادية أو العلوم التجارية قد تتناول  

لتعويض هذا بالتكوين والقيام بالرتبصات الالزمة مواد تتعلق باحملاسبة، مما يضطر اإلدارة اجلبائية للقيام 
 النقص، والرفع من كفاءهتم.
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    خامسا: توزيع افراد العينة حسب الخبرة المهنية
 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة23الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الخبرة
 %  2,8 3 سنوات 5أقل من 

 %  12,1 13 سنوات  10-5 بين

 %  24,3 26 سنة  15-11بين 

 %  60,7 65 سنة 15أكثر من 

 المجموع
107 %100 

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة27الشكل رقم )

 
 أعاله.المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول  

( فرد  3ر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة، نالحظ أن )أعاله وبالنظوالشكل من خالل اجلدول 
 10-5%، أما من ترتاوح خربهتم من )من  2,8( بنسبة بلغت سنوات  5أقل من لديهم خربة )

-10بني %، أما من ترتاوح خربهتم من )12,1( فرد بنسبة قدرت بـ 13سنوات( فقد بلغ عددهم )
أكثر من %، أما من ترتاوح خربهتم من )24,3ـ ( فرد بنسبة قدرت ب26فقد بلغ عددهم )سنة(  15
، إذن يتضح من خالل النتائج اليت مت  %60,7( فرد بنسبة قدرت بـ 65( فقد بلغ عددهم )سنة  15
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سنة، وهذا أيضا عامل مهم بالنسبة   10التوصل اليها أن غالبية أفراد العينة ميتلكون خربة أكثر من 
 مبنية على خربة مهنية مسبقة.  ا كانت أهندراسة اليت اجريناها، حيث لل 

     اد العينة حسب الرتبة المهنيةأفر سادسا: توزيع 
 الرتبة المهنية( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  24الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الرتبة المهنية 
 %  8,4 9 مفتش ضرائب

 %  8,4 9 مفتش رئيسي

 %  41,1 44 مفتش مركزي

 %  42,1 45 قسممفتش 

 المجموع
107 %100 

 SPSS اإلحصائي البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد منالمصدر: 
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الرتبة المهنية28الشكل رقم )

 
 أعاله.المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج الجدول  

( فرد  09لنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة، نالحظ أن )أعاله وباوالشكل من خالل اجلدول         
( فقد مفتش رئيسي) مهنية لديهم رتبة%، أما من  8,4( بنسبة بلغت مفتش ضرائب) رتبة مهنيةلديهم 

قد بلغ ( فمفتش مركزي) مهنية لديهم رتبة%، أما من 8,4( فرد بنسبة قدرت بـ 09بلغ عددهم )
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( فقد بلغ عددهم مفتش قسم) مهنية  لديهم رتبة %، أما من 41,1بـ بنسبة قدرت  ا  ( فرد44عددهم )
ن الباحث قد التزم  أ، يتضح من خالل الرتب اليت مت ذكرها سابقا %42,1بنسبة قدرت بـ  ا  ( فرد45)

ئية )التحقيق يف احملاسبة(، مما  صرح هلا القانون مبزاولة الرقابة اجلبا ا  عوان الذين حيملون رتبباختيار األ
 وموضوعية.  واقعية م يف إعطاء نتائجيساه

 الرقابة الجبائية   أعوانليها إفراد العينة حسب المديريات الوالئية التي ينتمي  أسابعا: توزيع 
 الوالية( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  25الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات الوالية
 %   28 30 سطيف 

 %  17,8 19 البويرة 

 %  19,6 21 جايةب

 %  14 15 برج بوعريريج 

 %  20,6 22 المسيلة

 100% 107 المجموع

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
 ( يوضح توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغير الوالية29الشكل رقم )

 
 ه.أعالد الباحث بناء على نتائج الجدول  المصدر: من إعدا       
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هناك  أعاله وبالنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة، نالحظ أن  والشكل من خالل اجلدول 
(  البويرة ) يف حني بلغ عدد أفراد العينة من والية%، 28( بنسبة بلغت سطيف) من والية ا  ( فرد30)
بنسبة   ا  ( فرد21( )جباية)  اد عينة الدراسة من واليةوبلغ عدد أفر %، 17,8بنسبة قدرت بـ  ا  ( فرد19)

بنسبة قدرت بـ   ا  ( فرد15( ) برج بوعريريج)  يف حني بلغ عدد أفراد العينة من والية%، 19,6قدرت بـ 
 . %20,6بنسبة قدرت بـ  ا  ( فرد22( )املسيلة) وبلغ عدد أفراد العينة من والية، 14%

 ت افراد عينة الدراسة : التحليل الوصفي إلجابالثالمطلب الثا
باستخدام األساليب االحصائية   فراد عينة الدراسةأالتحليل الوصفي إلجابات يف مرحلة  دءالبقبل        

بالنسبة للمتغريات حمل الدراسة )االعتدالية(املختلفة واملالئمة وجب أوال التحقق من شرط التوزيع الطبيعي
ري حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب متغ-متغري متطلبات الرقابة اجلبائية احلالية واملتمثلة يف املتغريات التالية )

 لغرض الضريبة(، واجلدول التايل يوضح ذلك:
 محل الدراسة  للمتغيرينيوضح التحقق من شرط التوزيع الطبيعي بالنسبة    (26)جدول رقم  

 المتغيرين
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk القرار 

 االحصاءات
درجة 

 حريةال
مستوى 

 الداللة
 االحصاءات

درجة 
 لحريةا

مستوى 
 الداللة

 

 غير دال 0,069 107 0,978 *200, 107 0,067 متطلبات الرقابة الجبائية
تحسين فاعلية التدقيق 

 المحاسبي لغرض الضريبة
 غير دال 0,064 107 0,977 *200, 107 0,066

 SPSS  ياإلحصائ  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
 وبناء على قيم اختبار كوملوغروف مسرينوف ،جلدول أعالهمن خالل املعطيات املبينة با 

(Kolmogorov-Smirnova )،  واختبار شابريو ويلك(Shapiro-Wilk )  أن كل   نالحظ
متغري حتسني فاعلية التدقيق -القيم بالنسبة للمتغريات حمل الدراسة وهي متغري متطلبات الرقابة اجلبائية 

  ن أي أن املتغريين يتوزعا (، α=0.05ة عند مستوى الداللة ألفا ) احملاسيب لغرض الضريبة، جاءت غري دال
وبالتايل فإن كل األساليب اإلحصائية اليت ستستخدم يف معاجلة خمتلف فرضيات الدراسة   ، توزيعا طبيعيا

 :نيالتالي الشكلنيكما هو موضح يف   ،احلالية هي أساليب بارامرتية
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 ي لمتغير متطلبات الرقابة الجبائيةالمتغير األول التوزيع الطبيع  (30)م  شكل رق

 
 (SPSS)  اإلحصائي  البرنامج  باستخدامالمصدر: من إعداد الباحث 

 ( المتغير الثاني التوزيع الطبيعي لمتغير تحسين فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبة31شكل رقم )

 
 (SPSS)  اإلحصائي  البرنامج  مباستخدا الباحث  إعداد  منالمصدر:  

 ( ولأل)المحور ا ات المستقلةالمتعلقة بالمتغير  التحليل الوصفي لإلجابات :ولاألالفرع 
 فراد عينة البحث، وذلك لكل متغري على حدة.أ إلجابات ويتضمن هذا املطلب التحليل الوصفي 

 التأهيلية( )المتطلبات مةلمتغير المتطلبات الشخصية المالئ وال: التحليل الوصفيأ

مت استخدام  ، اجلبائية الرقابة عوانأ يف مةاملالئ الشخصية الصفات  توفر بعد للتعرف على مستوى       
( لعينة واحدة للمقارنة بني املتوسط احلسايب ألفراد العينة يف العبارات والدرجة الكلية  T.testاختبار ) 

 ما هو مبني يف اجلدول التايل:للبعد األول مع املتوسط النظري للعبارات والبعد ككل ك
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 توفر الصفات الشخصية المالءمة في اعوان الرقابة الجبائية  بعدالتحليل الوصفي لعبارات    (27) جدولال
 العبارات 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 النظري 

الفرق بين  

 المتوسطات 
t 

مستوى  

 الداللة 
 الترتيب  المستوى القرار 

ن الرقابة الجبائية مؤهل  امتالك أعوا

صاصات مناسبة لممارسة  علمي في اخت 

 .مهمة التدقيق في المحاسبة 

4,6542 0,67437 3 1,65421 25,374 0,000 
دال عند  

0,01 
 2 مرتفع جدا 

اختيار أعوان الرقابة الجبائية وتعينهم 

في المكان المناسب وفق شروط ومعايير 

 .مهنية تتناسب والوظيفة التي سيشغلونها

4,5701 0,60051 3 1,57009 27,046 0,000 
دال عند  

0,01 
 3 مرتفع جدا 

استفادة أعوان الرقابة الجبائية من 

دورات تدريبية )فترة تربص( كافية  

 .للقيام بمهامهم بشكل جيد

4,4112 0,75177 3 1,41121 19,418 0,000 
دال عند  

0,01 
 8 مرتفع جدا 

توفر دليل مهني وأخالقي لدى أعوان 

قابة الجبائية يساعدهم على إتمام الر

هام الموكلة لهم خاصة اعمال التدقيق  الم

 .في محاسبة المكلف

4,1495 0,90911 3 1,14953 13,080 0,000 
دال عند  

0,01 
 11 مرتفع 

عمل أعوان الرقابة الجبائية على تطوير  

مهاراتهم ومعارفهم واستخدام تكنولوجيا 

  المعلومات التي تساعدهم في التدقيق 

 .خاصة في ظل تطور البيئة المعلوماتية

4,4766 0,64932 3 1,47664 23,524 0,000 
دال عند  

0,01 
 6 مرتفع جدا 

متابعة المستجدات من القوانين واللوائح 

التنظيمية والندوات العلمية ذات العالقة  

بالمجال الضريبي والمحاسبي خاصة  

التي تساهم في تحسين مستوى أداء 

 .أعمالهم

4,5421 0,73047 3 1,54206 21,837 0,000 
عند  دال  

0,01 
 5 مرتفع جدا 

استقاللية أعوان الرقابة الجبائية 

وحيادتهم عند ممارسة أعمال التدقيق في  

محاسبة المكلف، حيث ال يخضعون ألي  

 .ضغوط أو قيود من أي جهة

4,5607 0,71609 3 1,56075 22,545 0,000 
دال عند  

0,01 
 4 مرتفع جدا 

ان الرقابة الجبائية بمهارات  تمتع أعو

والتفاوض والتعامل مع  االتصال

المكلفين، بما يضمن تحسين العالقة  

بينهما، لتصبح العالقة ترتكز على 

 .العالنية والشفافية واإلفصاح

4,3084 0,85132 3 1,30841 15,898 0,000 
دال عند  

0,01 
 10 مرتفع جدا 

 التزام أعوان الرقابة الجبائية عند القيام

بالتدقيق في محاسبة المكلف بقواعد 

لسلوك المهني كالنزاهة واالستقامة ا

 ... والصدق والحياد

4,6822 0,60809 3 1,68224 28,616 0,000 
دال عند  

0,01 
 1 مرتفع جدا 

حصول أعوان الرقابة الجبائية على 

حوافز مادية ومعنوية اعترافا بكفاءتهم 

ومهاراتهم المهنية، بما يخلق حالة من 

الرضي، ويشجعهم للبقاء باإلدارة  

 .ائيةالجب 

4,4673 0,95481 3 1,46729 15,896 0,000 
دال عند  

0,01 
 7 مرتفع جدا 

تميز العالقة بين أعوان الرقابة الجبائية 

وبين رؤسائهم بالتعاون واالحترام وروح  

المسؤولية، في ظل القوانين واألنظمة  

 .التي تحكم أداء مهامهم

4,3645 0,69217  1,36449 20,391 0,000 
دال عند  

0,01 
 9 رتفع جدا م

التزام أعوان اإلدارة الجبائية بالمتطلبات  

الشخصية واتصافهم ببعض المعايير  

 والصفات 

4,4715 0,44468 3 1,47154 34,230 0,000 
دال عند  

0,01 
 مرتفع جدا 

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
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سابية واالحنرافات املعيارية املستخرجة من  اله وبالنظر إىل املتوسطات احل أع دولاجل خالل من
توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني استجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات البعد الثالث )

 ( نالحظ أن كل العبارات يف تشبعاهتا عن طريق املتوسطات ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة
، حيث  ( 5 – 4.2)فكلها تنتمي إىل اجملال املرتفع  مرتفعة جدات احلسابية واالحنرافات املعيارية كان

( حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني  0,01جاءت مجيعها دالة احصائيا عند مستوى الداللة ) 
[4,6542-4,3048]  . 

ي لدى أعوان الرقابة اجلبائية  "توفر دليل مهين وأخالق:  نصت علىواليت (4) رقم العبارة عدا ما
جاءت تنتمي إىل   ،م على إمتام املهام املوكلة هلم خاصة اعمال التدقيق يف حماسبة املكلف"يساعده
واحنراف معياري مقدر بـ   (4,1495)مبتوسط حسايب قدر بـ  (4.2-3.4)المرتفع اجملال 

كن القول بأن أغلبية عبارات ( وبالتايل مي0,01حصائيا عند مستوى الداللة )إودالة  (0,90911)
فات الشخصية بالص ميتازون مؤهلني جبائية رقابة أعوان  توفر أن  أي  مرتفعة جداول جاءت البعد األ

من  وبدرجة مرتفعة جدا ةالتدقيق احملاسيب لغرض الضريب فاعلية املالئمة من شأنه أن يساهم يف حتسني
 . أعوان الرقابة اجلبائية وجهة نظر 

 الرقابة أعوان يف ملتطلبات التأهيلية()ا مةاملالئ الشخصية الصفات  توفر توىمس رف على وللتع
والذي من شأنه أن حيسن من فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة مت معاجلة البيانات اليت مت   ، اجلبائية

ايب ( وبعد استخراج املتوسط احلس 107احلصول عليها من تطبيق االستبيان على العينة املؤلفة من )
ومقارنته باملتوسط النظري للبعد حيث تبني أن متوسط درجات افراد واالحنراف املعياري للبعد األول 

درجة، وعند اجراء  (0,44468)درجة وباحنراف معياري قدره  (4,4715) العينة يف البعد األول بلغ 
( درجة تبني أن الفرق بني  3)املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق )احملسوب( واملتوسط )النظري( البالغ 

وسيلة إحصائية يف  ) لعينة واحدة ( t) باستخدام االختبار التائيدرجة، و  (1,47154) بلغ املتوسطني
حصائيا بني كال الوسطني احملسوب والنظري لصاحل احملسوب، وما يؤكد  إ، تبني أن الفرق دال (املعاجلة

ا  (. كمα=0.01ائيا عند مستوى الداللة )حصإوهي دالة  ( 34,230)اليت بلغت ( t) ذلك هو قيمة 
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ونسبة التأكد من هذه النتيجة   ، [5-4,2ىل اجملال املرتفع جدا ]إأن املتوسط احلسايب احملسوب ينتمي 
 . %5% مع احتمال الوقع يف اخلطأ بنسبة  99هو 

أن   أن توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة من شأنه هذا يعين 
 .من وجهة نظر أفراد العينة بدرجة مرتفعة جدا   لغرض الضريبة يساهم يف حتسني التدقيق احملاسيب

، خاصة يف ظل ازدياد وتعقد ، تعترب من وجهة نظرنا منطقية جدا  إليهاإن النتيجة اليت مت التوصل 
بالرقابة اجلبائية بواجباهتا على  م املصاحل اجلبائية، خاصة الرقابية منها، حيث أنه لقيام األجهزة املكلفة امه

ل وجه، البد أن تكون حاصلة على مستوى وختصص علمي مناسب بالدرجة األوىل، وهذا ما ظهر أكم
، ووجب  ت تكوينية من أجل حتسني املستوىجليا من خالل نتائج االستبيان، باإلضافة خلضوعها لدورا

أداء   بة، حيث أن جناح األجهزة الرقابية يفكذلك أن تتوفر فيها الصفات الذاتية أو الشخصية املناس 
مهامها يعتمد بدرجة كبرية على أعوان رقابة أكفاء متخصصني معدين إعدادا كافيا  مناسبا  ألداء املهام  
املنوطة هبم، وحيرتمون مبادئ اإلدارة اجلبائية وقواعد السلوك املهين، باعتبارها ضمانة الزمة إلرساء الثقة  

 ئية واملكلف.بني اإلدارة اجلبا
 الوظيفية المتطلبات لمتغير الوصفي التحليل: ثانيا

ن تساعد يف  أهنا أمستوى توفر اإلدارة اجلبائية على املتطلبات الوظيفية اليت من ش على للتعرف       
(  T.testمت استخدام اختبار )  لغرض الضريبة ويف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب ،دعم الرقابة اجلبائية

مع   الثاين  ألفراد العينة يف العبارات والدرجة الكلية للبعدة واحدة للمقارنة بني املتوسط احلسايبلعين
 املتوسط النظري للعبارات والبعد ككل كما هو مبني يف اجلدول التايل:
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 لجبائيةتوفر المتطلبات الوظيفية لممارسة عملية الرقابة ا  محور لعبارات  الوصفي  التحليل  (28)  رقم  الجدول
 العبارات 

المتوسط  

 الحسابي 

نحراف  اال

 المعياري

المتوسط  

 النظري 

الفرق بين  

 المتوسطات 
t 

مستوى  

 الداللة 
 القرار 

مستوى  

 التوفر 
 الترتيب 

توفر دليل اخالقيات للمهنة يهدف أساسا لتحديد  

الواجبات والمسؤوليات المهنية واألخالقية التي  

 .ئيةيجب ان يلتزم بها أعوان الرقابة الجبا

4,2150 0,70078 3 1,21495 17,934 0,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
5 

وجود قوانين ولوائح وأنظمة تنظم مهام الرقابة 

الجبائية، وتلزم أعوان الرقابة الجبائية على 

 .االلتزام بقواعد السلوك المهني

4,3458 0,67437 3 1,34579 20,643 0,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
3 

بة  برامج معلوماتية حديثة ألعوان الرقا توفير

الجبائية، لتخزين ومعالجة واسترجاع البيانات 

والمعلومات الرقابية. )توفير الوقت، تخفيض 

التكاليف، تسهيل عملية التوثيق، توفير دقة في  

 العمل الرقابي، كشف مواطن الغش  ... ( 

4,4112 0,81209 3 1,41121 17,975 0,000 
دال عند  

0,01 

تفع  مر

 جدا 
2 

الجبائية يعكس  وجود هيكل تنظيمي لإلدارة

االختصاصات الوظيفية بشكل جيد، ويسمح 

بتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية ودقة، ويزيل  

االزدواجية في االختصاصات، ويحقق العدالة  

 .بين الموظفين

4,1869 0,82566 3 1,18692 14,870 0,000 
دال عند  

0,01 
 6 مرتفع 

افز سواء المادية او المعنوية توفر نظام للحو

بيئة عمل تساعد أعوان الرقابة الجبائية  وتوفير

على أداء مهامهم. )اشراك الموظفين في اتخاذ  

القرارات وتقديم االقتراحات، ضمان واستقرار  

 العمل، االثراء الوظيفي....( 

4,4299 0,82545 3 1,42991 17,919 0,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
1 

دارة الجبائية على إقامة الملتقيات حرص اإل

والمؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة يؤدى  

  .لتحسين مستوى أداء العمل الرقابي

4,1215 0,87642 3 1,12150 13,237 0,000 
دال عند  

0,01 
 7 مرتفع 

حرص اإلدارة الجبائية على تلقي أعوان الرقابة  

فية  الجبائية للدورات التدريبية المالئمة والكا

الرقابية بشكل  لقيامهم بأداء مهامهم اإلدارية و

 .جيد

4,0841 0,92269 3 1,08411 12,154 0,000 
دال عند  

0,01 
 8 مرتفع 

قيام اإلدارة الجبائية بعد االنتهاء من الدورات  

التدريبية والندوات والمؤتمرات بتقويم نتائجها، 

 .وتقييم أثرها على المتدربين بدقة وموضوعية

3,8879 0,85038 3 0,88785 10,800 0,000 
ند  دال ع

0,01 
 11 مرتفع 

قيام اإلدارة الجبائية بعمليات الرقابة على  

مديرياتها المكلفة بالرقابة الجبائية لتحسين أدائها 

ألخطاء والتجاوزات  اوتفادي وقوعها في 

 .)التعسف االداري(

3,9159 0,93285 3 0,91589 10,156 0,000 
دال عند  

0,01 
 10 مرتفع 

مراكز  وجود لجان استشارية على مستوى ال

القائمة بمهام التدقيق في محاسبة المكلفين تعنى 

بدراسة القضايا الشائكة التي تواجه أعوان 

الرقابة، وتقوم بدراسة التقارير والمالحظات التي  

  .ترفعها اليها األجهزة الرقابية

3,9720 0,97572 3 0,97196 10,304 0,000 
دال عند  

0,01 
 9 مرتفع 

ند انجاز االعمال  مواكبة اإلدارة الجبائية ع

الرقابية وتطويرها للتقدم العلمي والتقني في 

مجال االعمال والتكنولوجيا يسهل من عمل 

 .أعوان الرقابة الجبائية )االدارة الرقمية(

4,2804 0,93963 3 1,28037 14,095 0,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
4 

ائية على جميع المتطلبات  توفر اإلدارة الجب 

تي من شانها ان تساعد في دعم  الوظيفية ال

الرقابة الجبائية وفي تحسين فاعلية التدقيق 

 المحاسبي 

4,1570 0,58586 3 1,15701 20,429 0,000 
دال عند  

0,01 
 مرتفع 

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
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املعيارية املستخرجة من   حنرافات واالإىل املتوسطات احلسابية  لنظرخالل اجلدول أعاله وبا من
  الالزمة  الوظيفية املتطلبات  توفر) ين ى كل عبارة من عبارات البعد الثااستجابات أفراد عينة الدراسة عل 

 حنرافات واالعن طريق املتوسطات احلسابية  نالحظ أن العبارات يف تشبعاهتا اجلبائية(  الرقابة ملمارسة
واليت   المرتفعة جدا  ومن العبارات  المرتفعواملستوى  ع جدا  المرتفارية جاءت ترتاوح بني املستوى املعي

[ حيث جاءت مجيعها دالة احصائيا  11-5-3-2-1، جند العبارات ](5 – 4.2)تنتمي إىل اجملال 
 .   [4,4299-4,2150] ( حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني0,01عند مستوى الداللة )

وجود هيكل تنظيمي  " صت على التوايل[ واليت ن10-9-8-7-6-4العبارات ] اعدما 
لإلدارة اجلبائية يعكس االختصاصات الوظيفية بشكل جيد، ويسمح بتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية  

حرص اإلدارة اجلبائية على إقامة  ،ودقة، ويزيل االزدواجية يف االختصاصات، وحيقق العدالة بني املوظفني
حرص   ،املتخصصة يؤدى لتحسني مستوى أداء العمل الرقايبلتقيات واملؤمترات العلمية والندوات امل

اإلدارة اجلبائية على تلقي أعوان الرقابة اجلبائية للدورات التدريبية املالئمة والكافية لقيامهم بأداء مهامهم  
مترات من الدورات التدريبية والندوات واملؤ قيام اإلدارة اجلبائية بعد االنتهاء  ،اإلدارية والرقابية بشكل جيد

قيام اإلدارة اجلبائية بعمليات الرقابة على  ،بتقومي نتائجها، وتقييم أثرها على املتدربني بدقة وموضوعية
مديرياهتا املكلفة بالرقابة اجلبائية لتحسني أدائها وتفادي وقوعها يف ألخطاء والتجاوزات )التعسف  

هام التدقيق يف حماسبة املكلفني تعىن تشارية على مستوى املراكز القائمة مبوجود جلان اس، االداري(
بدراسة القضايا الشائكة اليت تواجه أعوان الرقابة، وتقوم بدراسة التقارير واملالحظات اليت ترفعها اليها  

حيث تراوحت متوسطاهتا  [ 4,2-3,4] المجال المرتفعحيث جاءت تنتمي إىل  ،األجهزة الرقابية( 
 (. 0,01) الداللة مستوى عند احصائيا  دالة مجيعها وجاءت  ،[4,1869-3,8879]حلسابية بني ا

ن تساعد يف  أهنا أ"مستوى توفر اإلدارة اجلبائية على املتطلبات الوظيفية اليت من شعلى  وللتعرف
ات اليت مت احلصول مت معاجلة البيان لغرض الضريبة، دعم الرقابة اجلبائية ويف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب

( وبعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف  107ستبيان على العينة املؤلفة من ) عليها من تطبيق اال
فراد العينة يف البعد الثاين أتبني أن متوسط درجات ، ومقارنته باملتوسط النظري للبعد املعياري للبعد الثاين

املتوسط   جراء املقارنة بنيإ د درجة، وعن( 0,58586)درجة وباحنراف معياري قدره  (4,1570)بلغ 
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تبني أن الفرق بني املتوسطني بلغ  ،( درجة 3احلسايب املتحقق )احملسوب( واملتوسط )النظري( البالغ )
باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة، تبني أن الفرق دال احصائيا بني كال درجة، و  (1,15701)

وهي   (20,429)ليت بلغت ا( t)احملسوب، وما يؤكد ذلك هو قيمة الوسطني احملسوب والنظري لصاحل 
ىل اجملال إاملتوسط احلسايب احملسوب ينتمي  (. كما أنα=0.01دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

% مع احتمال الوقع يف اخلطأ بنسبة   99[. ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 4,2-3,4املرتفع ]
5%. 

ن  أ هنا أواليت من ش اجلبائية  الرقابة  سة ملمار  الالزمة الوظيفية  املتطلبات  فرتو هذا يعين أن مستوى 
 من وجهة نظر أفراد العينة.  بدرجة مرتفعةظهر  لغرض الضريبة يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيبتساهم 

ات ميكن تربير هذا املستوى املرتفع لنتائج احملور باحتياجات اإلدارة اجلبائية كغريها من اإلدار 
وظيفية األساسية ملمارسة مهامها )خاصة عند ممارسة مهام الرقابة  العمومية جملموعة من املتطلبات ال

عمال والتكنولوجيا احلديثة، حيث أن توفر اهلياكل لتقدم العلمي والتقين يف جمال األاجلبائية(، وملواكبة ا
بشرية  ثة...( والجهزة وبرامج معلوماتية حدي اإلدارية والتنظيمية، وتوفري الوسائل املادية )مكاتب مناسبة، أ

(، واملالية )احلوافز ..(، بصفة عامة كلها عوامل من شأهنا التحسني من عمل .عوان)عدد كايف من األ
أعوان الرقابة اجلبائية، واإلدارة ككل، وبالتايل سيكون هناك تأثري إجيايب على عملية الرقابة اجلبائية  

  ة، ي ب مهم خيص املتطلبات الوظيفاسيب لغرض الضريبة، كما ال ننسى جانوحتسني فاعلية التدقيق احمل 
حتسني املستوى، باعتباره أولوية من أولويات اسرتاتيجية العصرنة، وباعتباره يساهم يف وهو التكوين و 

 الرفع من قدرات وكفاءة أعوان الرقابة اجلبائية. 
 الجبائية لتنظيمية )اإلطار القانوني( للرقابة وا المتطلبات التشريعية لمتغير الوصفي التحليل: ثالثا

  اجلبائية  للرقابةالالزمة ( القانوين اإلطار) والتنظيمية التشريعية املتطلبات  رتوفمستوى  على للتعرف       
استخدام اختبار   مت  ،فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبةتساهم يف حتسني أن  امن شأهن اليتو 
(T.testلعينة واحدة ) للبعد الكلية  العبارات والدرجة  د العينة يف للمقارنة بني املتوسط احلسايب ألفرا  

 كما هو مبني يف اجلدول التايل:  للعبارات والبعد ككلمع املتوسط النظري  الثالث
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والتنظيمية )اإلطار القانوني(  ر المتطلبات التشريعيةتوف  محور لعبارات  الوصفي  التحليل  (29)  رقم  الجدول
 للرقابة الجبائيةة  الالزم

 العبارات
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 النظري

الفرق بين 

 المتوسطات
t 

مستوى 

 الداللة
 الترتيب المستوى القرار

صياغة التشريع الضريبي بمنتهى الوضوح والدقة، مع عدم 

ترك الثغرات التي تفتح مجال للتأويل من جانب أعوان 

 .من جانب المكلفين الرقابة الجبائية او

4,5514 0,63296 3 1,55140 25,354 0,000 
دال عند 

0,01 

مرتفع 

 جدا
1 

عمل السلطة التشريعية عند وضع السياسات الضريبية على 

تحري العدالة في فرض الضريبة، وفي طريقة توزيع العبء 

الضريبي، مع تحرى تحقيق التوازن بين اهداف الضريبة 

الجتماعية. )شمولية الضريبة، معدل المالية واالقتصادية وا

ضريبة، اإلعفاءات الضريبية، االمتيازات الضريبية، االخذ ال

 ( ....بمبدأ شخصية الضريبة

4,3084 0,81740 3 1,30841 16,558 0,000 
دال عند 

0,01 

مرتفع 

 جدا
6 

التشديد في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، والتشديد في 

بين والمخالفين للقوانين الضريبية فرض العقوبات على المتهر

لعقوبات السالبة للحرية، الغرامات المالية، الغلق المؤقت )ا

لمقر نشاط المكلف، التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي 

التجاري، سحب  اعمال الغش، المنع من مزاولة النشاط

 . (   .....التوطين المصرفي للمستوردين

4,2336 0,83077 3 1,23364 15,360 0,000 
دال عند 

0,01 

مرتفع 

 جدا
8 

تمتع أعوان الرقابة الجبائية بصالحيات وسلطات واسعة 

تسمح لهم بمباشرة مهامهم على أكمل وجه. )حق الرقابة، حق 

االطالع، حق استدراك األخطاء، حق المعاينة، سلطة 

 المعاينة والحجز(

4,4393 0,76698 3 1,43925 19,411 0,000 
دال عند 

0,01 

مرتفع 

 جدا
3 

الخاضعين للرقابة الجبائية مجموعة  إعطاء المشرع للمكلفين

من الحقوق لضمان التوازن بين االلتزامات المفروضة على 

 .المكلف والحقوق الممنوحة لإلدارة الجبائية

4,0561 0,90940 3 1,05607 12,012 0,000 
دال عند 

0,01 
 11 مرتفع

وان الرقابة الجبائية، وربطها تبني مبدأ المسائلة القانونية ألع

مستويات الرقابة. )كلما كان أعوان الرقابة الجبائية بأعلى 

تابعين إلدارتهم المباشرة كلما كان هناك تقصير في أداء 

مهامهم، وكلما كانوا تابعين في إدارتهم لمستوى 

 أعلى)مركزي( كلما قل أو انعدم هذا التقصير(

3,4953 1,04947 3 0,49533 4,882 0,000 
دال عند 

0,01 
 12 مرتفع

المكلفين بمسك الدفاتر التجارية )دفتر الجرد، دفتر إلزام 

اليومية(، ومسك محاسبة بطريقة منتظمة من حيث الشكل، 

وصحيحة وجدية ومقنعة في مضمونها )تراعي المبادئ 

 .والمعايير المحاسبية التي جاء بها النظام المالي والمحاسبي(

4,4299 0,70191 3 1,42991 21,073 0,000 
دال عند 

0,01 

رتفع م

 جدا
4 

اعتماد أعوان الرقابة الجبائية على الضوابط والشروط التي 

من قانون اإلجراءات الجبائية والتي  20نصت عليها المادة 

 .حدد بمقتضاها المشرع طريقة السير القانوني لهذه العملية

4,4579 0,70417 3 1,45794 21,417 0,000 
 دال عند

0,01 

مرتفع 

 جدا
2 

وني للتشريع الضريبي وتطبيقاته من خالل فهم األساس القان

قانونه االجرائي )احترام القواعد اإلجرائية التي تحكم عملية 

الرقابة(، او من خالل اإلجراءات التطبيقية المتعارف عليها 

 ...... (اسبةحملا يف دققمل)دليل ا

4,3738 0,73361 3 1,37383 19,371 0,000 
ل عند دا

0,01 

مرتفع 

 جدا
5 

ن الرقابة الجبائية على القوانين الضريبية التي اعتماد أعوا

تتسم بالثبات النسبي، وعدم التغيير المستمر. )الغاء او 

 استحداث الضريبة، تغيير معدالتها، مواعيد تحصيلها...(

4,2617 0,89376 3 1,26168 14,602 0,000 
دال عند 

0,01 

مرتفع 

 جدا
7 

المالية  تشريعات الضريبية للزيادة من الحصيلةهدف ال

بطريقة ال تضر بالعدالة الضريبية، وال تحمل المكلف عبئا 

ماليا ونفسيا )االزدواج الضريبي، الضغط الضريبي( يجعله 

 يستبيح لنفسه التهرب من الضريبة

4,1682 0,89533 3 1,16822 13,497 0,000 
دال عند 

0,01 
 9 مرتفع

جعة اإلدارة الجبائية توكل لها مهمة مرا انشاء لجنة لدى

التشريع الضريبي، قصد معالجة مختلف الثغرات التي 

يتضمنها )ثغرات قانونية، تعارض مع لوائح تنظيمية، 

تعارض مع مبادئ محاسبية(، والوقوف على المشاكل 

القانونية التي تواجه أعوان الرقابة الجبائية عند التدقيق في 

 .المحاسبة ومعالجتها

4,0935 1,00501 3 1,09346 11,254 0,000 
دال عند 

0,01 
 10 مرتفع

تقيد أعوان الرقابة الجبائية بالمتطلبات التشريعية من شأنه 

 أن يحسن من فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبة
4,2391 0,49883 3 1,23910 25,695 0,000 

دال عند 

0,01 
 مرتفع جدا

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  ستخدامبا الباحث  إعداد  منالمصدر:  
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ل اجلدول أعاله وبالنظر إىل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املستخرجة من  من خال
 التشريعية  املتطلبات  توفراستجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات البعد الثالث )

قيق احملاسيب لغرض  من شأنه أن حيسن من فاعلية التد ائية اجلب للرقابة  الالزمة( القانوين اإلطار) والتنظيمية
الضريبة( نالحظ أن العبارات يف تشبعاهتا عن طريق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية تراوحت 

  4,2]واليت تنتمي إىل اجملال  المرتفعة جدابة للعبارات س أما بالن المستوى المرتفع والمرتفع جدابني 
حيث جاءت مجيعها دالة احصائيا  [ 10-9-8-7-4-3-2-1يف العبارات رقم ]، فتتمثل [5 –

 .  [4,5514-4,2336]( حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني 0,01عند مستوى الداللة )
"إعطاء املشرع للمكلفني  :التوايل [ واليت نصت على12-11و 6-5العبارات ] اما عد

فروضة على املكلف  وق لضمان التوازن بني االلتزامات املاخلاضعني للرقابة اجلبائية جمموعة من احلق
، وربطها بأعلى  لة القانونية ألعوان الرقابة اجلبائيةءتبين مبدأ املسا ، واحلقوق املمنوحة لإلدارة اجلبائية

هدف التشريعات الضريبية للزيادة من احلصيلة املالية بطريقة ال تضر بالعدالة الضريبية،   ،مستويات الرقابة
)االزدواج الضرييب، الضغط الضرييب( جيعله يستبيح لنفسه التهرب   ونفسيا   ماليا    حتمل املكلف عبئا  وال

اجلة نشاء جلنة لدى اإلدارة اجلبائية توكل هلا مهمة مراجعة التشريع الضرييب، قصد معإ ،من الضريبة
أعوان الرقابة اجلبائية عند   ، والوقوف على املشاكل القانونية اليت تواجه خمتلف الثغرات اليت يتضمنها

مجيعها  و  [ 4,2 -3,4]  المجال المتوسطت تنتمي إىل ءحيث جا، "يف احملاسبة ومعاجلتها التدقيق
-4,1682]( حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني 0,01دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

  توفر أي أن  مرتفعة جدا  ت وبالتايل ميكن القول بأن أغلبية عبارات البعد الثالث جاء ،[3,4953
من شأنه أن حيسن من فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة وبدرجة  والتنظيمية التشريعية املتطلبات 

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  مرتفعة جدا  
من شأنه أن حيسن من فاعلية والتنظيمية والذي املتطلبات التشريعية  مستوى توفروللتعرف على 

لبيانات اليت مت احلصول عليها من تطبيق االستبيان على مت معاجلة ا ،احملاسيب لغرض الضريبة التدقيق
( وبعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للبعد الثالث ومقارنته 107العينة املؤلفة من )

درجة   (4,2391) فراد العينة يف البعد الرابع بلغأتبني أن متوسط درجات  ،باملتوسط النظري للبعد
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درجة، وعند اجراء املقارنة بني املتوسط احلسايب املتحقق ( 0,49883)  وباحنراف معياري قدره
  ( 1,23910)تبني أن الفرق بني املتوسطني بلغ  ، ( درجة3)احملسوب( واملتوسط )النظري( البالغ )

ا بني كال الوسطني احملسوب ، تبني أن الفرق دال احصائيدام االختبار التائي لعينة واحدةباستخو  درجة،
وهي دالة احصائيا عند   ( 25,695)( اليت بلغت tصاحل احملسوب، وما يؤكد ذلك هو قيمة )والنظري ل

-4,2ىل اجملال املرتفع جدا ]إ(. كما أن املتوسط احلسايب احملسوب ينتمي α= 0.01مستوى الداللة )
 . %5قع يف اخلطأ بنسبة % مع احتمال الو  99[. ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 5

  اجلبائية  الرقابة  ملمارسة الالزمة ( القانوين اإلطار) والتنظيمية التشريعية املتطلبات  وفرتهذا يعين أن 
من وجهة نظر أفراد  وبدرجة مرتفعة جدا  شأنه أن حيسن من فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة من 

 العينة.  
 والتشريعات املهم باعتبارها الوسيلة  جدا لنتائج هذا احملور لدور القوانني ميكن تربير املستوى املرتفع       

اليت تستطيع من خالهلا الدولة تنظيم العالقة بني السلطة الضريبية، وبني املكلفني، وهي األساس الذي  
حتدد من خالله أسس فرض الضريبة على املكلفني اخلاضعني هلا وأنواع دخوهلم، وطريقة جبايتها،  

تحقيق املعمق(، بطريقة تكفل للمكلف حقوقه مقابل وفائه بالتزاماته  ريقة سري عملية الرقابة اجلبائية )ال وط
الضريبية، خاصة عند مباشرة التدقيق يف احملاسبة أو التدقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية، مما يساهم  

ي انني تشجع املكلف على االلتزام الطوعيف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، فعدالة القو 
 هبا، وترفع من مستوى ثقته باإلدارة اجلبائية واعواهنا. 

 نظام المعلومات والبيانات المحاسبية ب توفر المتطلبات المرتبطة لمتغير الوصفي التحليل: رابعا
اإلدارة اجلبائية يف  على مستوى  احملاسبية  والبيانات  املعلومات نظام مستوى مسامهةلتعرف على ل       

( لعينة واحدة للمقارنة بني املتوسط احلسايب ألفراد T.testاستخدام اختبار )  مت  بة اجلبائيةدعم عملية الرقا
كما هو مبني يف    للعبارات والبعدمع املتوسط النظري  الرابع للبعد الكلية  العبارات والدرجة  العينة يف

 اجلدول التايل:
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 مات والبيانات المحاسبيةتوفر نظام المعلو   محور لعبارات  لوصفيا  التحليل  (30) الجدول
 العبارات 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 النظري 

الفرق بين  

 المتوسطات 
t 

مستوى  

 الداللة 
 القرار 

مستوى  

 التطبيق 
 الترتيب 

امتالك اإلدارة الجبائية قاعدة معلومات مناسبة  

، وتوفر أجهزة  لتوثيق كافة الخدمات الضريبية

ل ومعالجة وتخزين وبرمجيات متطورة لتشغي 

 .المعلومات

4,4766 0,79320 3 1,47664 19,257 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
3 

تأسيس نظام لدوران المعلومات والبيانات 

المحاسبية المقبولة والجديرة بالجمع والتحليل  

وتحويل هذه األخيرة بأكبر مصداقية وبالسرعة  

 .ة للهياكل والتنظيمات المعنيةالالزم

4,2430 0,73768 3 1,24299 17,430 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
9 

توفر نظام معلومات رقابي يستجيب لمتطلبات 

العملية الرقابية. )توفير أكبر قدر من المعلومات،  

 السرعة في توفيرها، باقل تكلفة ... (

4,3832 0,74789 3 1,38318 19,131 ,000 
ل عند  دا

0,01 

مرتفع 

 جدا 
6 

رقمنة اإلدارة الجبائية باتباعها لنظام التوجه نحو 

معلومات يستجيب لمتطلبات اإلدارة الجبائية  

والمكلف بالضريبة. )زيادة فعالية اإلدارة الجبائية  

 عامة والرقابة الجبائية خاصة( 

4,5140 0,75691 3 1,51402 20,691 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
2 

اإلدارة  نشاء قواعد بيانات لربط مختلف مصالح ا

الجبائية بعضها البعض بشكل خاص، ومع جميع 

مصادر المعلومات الجبائية الخارجية بشكل عام 

 .(...لجمارك)مديرية التجارة، إدارة ا

4,6542 0,70179 3 1,65421 24,382 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
1 

من   ا  كبير ا  قدراالعتماد على نظام معلومات يحقق 

خالل تالفي األخطاء بدرجة   الموثوقية والدقة من

 .كبيرة في المعلومات التي يتم معالجتها وتحزينها

4,3832 0,70904 3 1,38318 20,179 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
5 

توفر أعوان رقابة جبائية يمتلكون الكفاءة المهنية 

جبائية في مجال تشغيل المنظومة المعلوماتية ال

 .من فعاليتهالتسهيل عملية التدقيق والرفع 

4,3084 0,76985 3 1,30841 17,581 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
8 

حرص اإلدارة الجبائية على اعداد برامج تكوين 

وتدريب لفائدة أعوان الرقابة الجبائية بالشكل الذي  

يتناسب مع التطور التكنولوجي وبشكل دوري  

 .ر ذلككلما تطلب االم

4,3585 0,71964 3 1,35849 19,435 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
7 

استخدم نظام المعلومات والبيانات المحاسبية في  

تحسين إجراءات الرقابة الجبائية من خالل سهولة  

تعامل المكلف مع النظام والوصول الى مبتغاهم 

 .بأسرع وقت واقل التكاليف

4,2243 0,78076 3 1,22430 16,220 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
11 

االستفادة من القدرات التي توفرها وسائل  

تكنولوجيا المعلومات في تسهيل أداء العمليات  

والمعالجات المحاسبية المختلفة. )خاصة تلك 

المعتمدة على تطبيق األساليب الرياضية  

  واإلحصائية.(

4,1869 0,77862 3 1,18692 15,768 ,000 
دال عند  

0,01 
 12 مرتفع

جبائية في الحصول على  قدرة وسلطة اإلدارة ال

المعلومات الالزمة من الجهات المختلفة لتغذية  

قاعدة المعلومات، وقدرة وكفاءة أعوان الرقابة  

الجبائية في كيفية استغالل هذه المعلومات  

 .واالستفادة منها

4,4486 0,70354 3 1,44860 21,298 ,000 
دال عند  

0,01 

 مرتفع

 جدا 
4 

ام معلومات متطور  افتقار اإلدارة الجبائية لنظ

ومتكامل، يمكن االعتماد عليه كأساس في عمليتي 

حصر المكلفين والحصول على معلومات عن  

  .دخلهم

4,2336 0,96719 3 1,23364 13,194 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع 

 جدا 
10 

يساهم نظام المعلومات على مستوى اإلدارة  

 عم عملية الرقابة الجبائية الجبائية في د 
4,3684 0,53397 3 1,36838 26,508 ,000 

دال عند  

0,01 
 عالي 

 SPSS اإلحصائي البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد منالمصدر: 
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  من  املستخرجة املعيارية  واالحنرافات  احلسابية املتوسطات  إىل وبالنظر أعاله اجلدول خالل من
 والبيانات  املعلومات  نظامسامهة ابع )مالر  البعد عبارات  من عبارة  كل  على الدراسة عينة  أفراد استجابات 

( نالحظ أن كل  يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبةعلى مستوى اإلدارة اجلبائية  احملاسبية 
فكلها  مرتفعة جدا  العبارات يف تشبعاهتا عن طريق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كانت 

(  0,01يث جاءت مجيعها دالة احصائيا عند مستوى الداللة )ح ،(5 –4,2)نتمي إىل اجملال املرتفع ت
 .  [4,2243-4,6542]حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني 
"االستفادة من القدرات اليت توفرها وسائل تكنولوجيا املعلومات  :ماعدا العبارة واليت نصت على

(  3,4-4,2) المجال المتوسطىل تنتمي إ ،"عاجلات احملاسبية املختلفةوامل يف تسهيل أداء العمليات 
وبالتايل ميكن القول بأن   ( 0,77862)واحنراف معياري مقدر بـ  (4,1869)مبتوسط حسايب قدر بـ 

نظام املعلومات على توفر املتطلبات املرتبطة بأي أن  مرتفعة جداأغلبية عبارات البعد الرابع جاءت 
من   بدرجة مرتفعة جدا قيق احملاسيب لغرض الضريبةحتسني فاعلية التداجلبائية يساهم يف مستوى اإلدارة 

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. 
وللتعرف على مستوى مسامهة نظام املعلومات على مستوى اإلدارة اجلبائية يف دعم عملية الرقابة 

(  107االستبيان على العينة املؤلفة من )اجلبائية مت معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من تطبيق 
وبعد استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للبعد الرابع ومقارنته باملتوسط النظري للبعد حيث  

درجة وباحنراف معياري قدره  ( 4,3684) تبني أن متوسط درجات افراد العينة يف البعد الرابع بلغ
سوب( واملتوسط )النظري(  ة بني املتوسط احلسايب املتحقق )احملدرجة، وعند اجراء املقارن  (0,53397)

دام االختبار  باستخو  درجة،( 1,36838)( درجة حيث تبني أن الفرق بني املتوسطني بلغ 3البالغ )
، تبني أن الفرق دال احصائيا بني كال الوسطني احملسوب والنظري لصاحل احملسوب، التائي لعينة واحدة

احصائيا عند مستوى الداللة  وهي دالة ( 26,508)( اليت بلغت tمة )وما يؤكد ذلك هو قي
(0.01=α كما أن املتوسط احلسايب احملسوب ينتمي .)[. ونسبة  5-4,2ىل اجملال املرتفع جدا ]إ

 %. 5% مع احتمال الوقع يف اخلطأ بنسبة  99التأكد من هذه النتيجة هو 
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ى اإلدارة على مستو علومات والبيانات احملاسبية ملاملتطلبات املرتبطة بنظام اهذا يعين أن توفر 
من وجهة نظر   جدا   ةمرتفعوبدرجة  حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة يساهم يفاجلبائية 

 أفراد العينة.

ملعلومات والبيانات احملاسبية يف  لنتائج هذا احملور لدور نظام اميكن تربير املستوى املرتفع جدا         
ات اخلاصة باملكلفني يه، الحتوائه على املعلومإللرقابة اجلبائية الرقابة اجلبائية، حيث يرجع أعوان ا عملية

املعلومات الدقيقة واملوثوقة ويف الوقت املناسب، مما يوفر اجلهد والوقت،  ، ولقدرته على توفريحمل التدقيق
مع إذا كان هناك وسائل متطورة،  ويساهم يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، خاصة

صالحيات حق االطالع يف احلصول على املعلومات الالزمة، وقدرة وكفاءة أعوان الرقابة سيع يف التو 
ومات واالستفادة مها، كما يساهم نظام املعلومات يف تقريب اجلبائية يف كيفية استغالل هذه املعل 

أي مكان وبأقل  اماته سواء عند التصريح أو الدفع ويفاملكلف من اإلدارة، فبإمكانه أن يؤدى مجيع التز 
 جهد أو تكلفة، مما يساهم يف تغذية قواعد املعلومات واثرائها.  

 ( لثاني)المحور ا  بالمتغير التابعالمتعلقة  التحليل الوصفي لإلجابات :لثانياالفرع 
(  T.testاستخدام اختبار )  مت لغرض الضريبة مستوى حتسن فاعلية التدقيق احملاسيبللتعرف على        

مع   الثاين للمحورالكلية  والدرجة ،العبارات  دة للمقارنة بني املتوسط احلسايب ألفراد العينة يفلعينة واح
 كما هو مبني يف اجلدول التايل:  للعبارات واحملور ككلاملتوسط النظري 
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 يبةن فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضر يمستوى تحس  حور الثانيمال  لعبارات  الوصفي  التحليل(  31)  رقم  الجدول
 العبارات 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط  

 النظري 

الفرق بين  

 المتوسطات 
t 

مستوى  

 الداللة 
 الترتيب  المستوى القرار 

يعتبر التحقيق في محاسبة المكلف أفضل اشكال  

الرقابة من حيث الحصيلة المالية مقارنة بأشكال  

ائي االخرى )استرجاع حقوق  التحقيق الجب 

 ة تم التهرب من دفعها( ضريبية هام

4,4766 0,79320 3 1,47664 19,257 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
3 

يساهم التزام أعوان الرقابة بمتطلبات الرقابة  

الجبائية عند التحقيق في محاسبة المكلف في زيادة 

 .الحصيلة الضريبية

4,2430 0,73768 3 1,24299 17,430 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
8 

يساهم التزام أعوان الرقابة بمتطلبات الرقابة  

الجبائية في تفعيل العملية الضريبية في كافة  

مراحلها )التقدير والتدقيق واالعتراض(، مما 

 .يؤدي لتقليص مدة الدورة الضريبية

4,3832 0,74789 3 1,38318 19,131 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 ا جد
5 

بائية بقواعد ينعكس التزام أعوان الرقابة الج

اخالقيات المهنة )العدالة، الموضوعية، الزاهة،  

التأهيل...(  على المكلفين باإليجاب وذلك من 

خالل رفع معدالت االلتزام واالمتثال الطوعي  

 .لديهم

4,5140 0,75691 3 1,51402 20,691 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
2 

ت تزام أعوان اإلدارة الجبائية بمتطلبايساهم ال

الرقابة الجبائية خالل مراحل عملية التدقيق في  

اتخاذ قرارات عادلة ومقنعة ال تدع مجال للطعن  

 .فيها، مما يؤدي لتخفيض قضايا المنازعات

4,6542 0,70179 3 1,65421 24,382 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
1 

تطلبات الرقابة  يؤدي التزام أعوان الرقابة بم

مستوى كفاءتهم )التكوين  الجبائية في الرفع من

الجيد والمستمر في المحاسبة والضرائب والقانون(  

بالشكل الذي يسمح لهم بمواكبة طرق التهرب  

 .والغش الضريبي

4,3832 0,70904 3 1,38318 20,179 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
4 

يير التي اوصت  يساهم تبني اإلدارة الجبائية للمعا

يق المقبولة قبوال عاما كأساس  بها لجنة معايير التدق

يعتمد عليه أعوان الرقابة من في تفعيل دور  

التدقيق المحاسبي. )من خالل استيعابهم للمفاهيم 

الضرورية ألعمال التدقيق ووضع القواعد 

 (واإلجراءات الالزمة لتأدية تلك االعمال

4,3084 0,76985 3 1,30841 17,581 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
7 

ؤدي التزام أعوان الرقابة الجبائية بمجموعة ي 

القواعد والقوانين واللوائح سواء كانت صادرة عن  

هيئة تشريعية او سلطة تنفيذية في حمايتهم 

وتجنيبهم مواقف قد تأثر على حيادتهم واستقالليتهم 

 ..وتأثر على سلوك والتزام المكلف 

4,3585 0,71964 3 1,35849 19,435 ,000 
دال عند  

0,01 

مرتفع  

 جدا 
6 

يساهم التزام أعوان الرقابة بمتطلبات الرقابة  

الجبائية في تشجيع االلتزام الطوعي بالقوانين 

الضريبية من قبل المكلفين وبالتالي تقديم 

 .تصريحات جبائية أحسن واصدق بمعلوماتها

4,2243 0,78076 3 1,22430 16,220 ,000 
عند    دال

0,01 

مرتفع  

 جدا 
9 

ظام للمعلومات والبيانات المحاسبية  يساهم توفر ن 

عن الوعاء الضريبي )يرجع اليه أعوان الرقابة  

الجبائية( في تفعيل عملية التدقيق في محاسبة  

المكلف. )بدأ باختيار الملف الذي سيخضع للرقابة،  

الكشف السريع عن الوضعيات االحتيالية، حفظ  

 (الم التلقائي عن التأخيراتالملفات، االع

4,1869 0,77862 3 1,18692 15,768 ,000 
دال عند  

0,01 
 10 مرتفع 

 000, 21,298 1,44860 3 0,70354 4,4486 لغرض الضريبة  تحسن فاعلية التدقيق المحاسبي 
دال عند  

0,01 
 مرتفع جدا 

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
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  وكذا  جهة من املعيارية واالحنرافات  احلسابية سطات املتو  إىل وبالنظر أعاله اجلدول خالل من       
لواحدة أمكننا حتديد  للعينة ا ( t) ختبار الداللة االحصائية االنظرية واحلسابية وقيم  املتوسطات  بني الفرق

نالحظ  حيث ا احملور،  يف كل عبارة من عبارات هذ  لغرض الضريبة  فاعلية التدقيق احملاسيبنيحتس مستوى 
 مرتفعة جدا  يف تشبعاهتا عن طريق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كانت أن كل العبارات 

، حيث جاءت مجيعها دالة احصائيا عند مستوى [5 –4,2المجال المرتفع ]فكلها تنتمي إىل 
  [.4,6542-4,2243]( حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني 0,01الداللة )

  الوعاء  عن احملاسبية  والبيانات  للمعلومات  نظام توفر أن " على  نصت واليت( 10) العبارة  ماعدا       
تنتمي إىل   ،"املكلف حماسبة يف التدقيق عملية تفعيل يف سيساهم اجلبائية الرقابة أعوان ليهإ يرجع الضرييب

راف معياري مقدر بـ واحن (4,1869)مبتوسط حسايب قدر بـ  [4,2-3,4المجال المتوسط ]
 .(α=0.01اءت موجبة ودالة احصائيا عند مستوى الداللة )حيث ج   (0,77862)

مت معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من تطبيق  فاعلية التدقيق احملاسيب نيوللتعرف على مستوى حتس
راف املعياري للمحور  ( وبعد استخراج املتوسط احلسايب واالحن107االستبيان على العينة املؤلفة من )

تبني أن متوسط درجات افراد العينة يف احملور الثاين بلغ  ، ه باملتوسط النظري للمحورالثاين ومقارنت
درجة، وعند اجراء املقارنة بني املتوسط   (0,70354)درجة وباحنراف معياري قدره  ( 4,4486)

ة حيث تبني أن الفرق بني املتوسطني ( درج3احلسايب املتحقق )احملسوب( واملتوسط )النظري( البالغ )
، تبني أن الفرق دال احصائيا بني  دام االختبار التائي لعينة واحدة باستخو درجة،  (1,44860)لغ ب

  ( 21,298) ( اليت بلغتtكال الوسطني احملسوب والنظري لصاحل احملسوب، وما يؤكد ذلك هو قيمة )
ىل إ ما أن املتوسط احلسايب احملسوب ينتمي(. كα=0.01وهي دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

% مع احتمال الوقع يف اخلطأ  99[. ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 5 - 4,2اجملال املرتفع جدا ]
 . %5بنسبة 

تطلبات مبعلى االلزام  ةهذا يعين أن حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة يعتمد بدرجة كبري 
 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  جدا   ةمرتفع بدرجة، وهذا امت تناوهلا سابق الرقابة اجلبائية اليت

 



 لدراسة الميدانيةاالرابع .........................................................................  الفصل
 

- 278 - 

 : اختبار الفرضيات وعرض النتائج رابعالمطلب ال
  اختبار ب، سوف نقوم للفرضيات مة البيانات جل ضمان مالءأبعد القيام باالختبارات الالزمة من       

 خالل حتليل االحندار.يها من إلاليت مت التوصل النتائج  وعرض الفرضيات 
 الفرعية األولىالفرضية : أوال

إن توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة من شأنه أن يساهم يف        
 حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة. 

 أو بصياغة أخرى: 
الئمة  ة مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية امللتوفر أعوان رقابة جبائيحصائيا إيوجد تأثري دال         

 . على حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة
وبعد املعاجلة االحصائية توصلنا إىل النتيجة   ،والختبار هذه الفرضية مت استخدام معادلة االحندار البسيط

 التالية:  
مة هلين يمتازون بالصفات الشخصية المالئلتوفر أعوان رقابة جبائية مؤ   االنحدار  يوضح(  32) رقم  الجدول

 الضريبة  لغرض  المحاسبي  التدقيق   فاعلية  وتحسين
بين توفر أعوان رقابة جبائية  االنحدار 

مؤهلين يمتازون بالصفات الشخصية  
فاعلية التدقيق   المالئمة وتحسين

 المحاسبي لغرض الضريبة 

R  الداللة  حجم األثر  مستوى الداللة 

 0.01دال عند   0,280 0.01 5290,**

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام باحثال  إعداد  منالمصدر:  
توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل قيمة معامل االرتباط بني        

وحتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة واليت  تازون بالصفات الشخصية املالئمةمي
وهو ما يوضحه   ينبين المتغير  العالقة طرديةن ، أي أ قيمة مرتفعة وموجبةهي و ، **0,529بلغت

  توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة كلما   همبعىن أن ،(28) الشكل رقم
تغري املستقل  ارتفع معه مستوى حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، حجم التأثري بالنسبة للم

حتسني فاعلية (( على املتغري التابع ية مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالئمةتوفر أعوان رقابة جبائ)
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توفر أعوان رقابة جبائية  % هذا يعين أن كل زيادة يف نسبة 28بلغ ) التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة
اسيب لغرض ة يف نسبة حتسني فاعلية التدقيق احمليالزمها زياد مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة

يؤثر  توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية املالئمة % وبالتايل فإن 28الضريبة بـ 
% يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، كما أن النتيجة جاءت دالة عند مستوى 28بنسبة 

لتايل نتوصل إىل قبول فرضية البحث أي أنه مت رفض الفرضية الصفرية، وبا (، α=0.01الداللة ألفا )
لتوفر أعوان رقابة جبائية مؤهلني ميتازون بالصفات الشخصية القائلة بـ: " يوجد تأثري دال احصائيا 

%  99هذه النتيجة هو  على حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة"، ونسبة التأكد من املالئمة
 %.  1حتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة ا مع

بين توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلين يمتازون بالصفات تحديد العالقة الخطية  ( يوضح  32الشكل رقم )
 ةفاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريب  الشخصية المالئمة وتحسين

 
 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  من:  المصدر

 
 
 
 

 المالئمة   توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلين يمتازون بالصفات الشخصية

ريبة
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 ثانيةالفرضية الفرعية الا: ثاني
املتطلبات الوظيفية الالزمة ملمارسة الرقابة اجلبائية من شأنه أن يساهم يف حتسني التدقيق احملاسيب إن توفر 

 لغرض الضريبة.

 أو بصياغة أخرى: 
يق حتسني التدقعلى لتوفر املتطلبات الوظيفية الالزمة ملمارسة الرقابة اجلبائية يوجد تأثري دال احصائيا 

 . احملاسيب لغرض الضريبة
وبعد املعاجلة االحصائية توصلنا إىل النتيجة  هذه الفرضية مت استخدام معادلة االحندار البسيط والختبار 

 التالية:  
 وتحسين  توفر المتطلبات الوظيفية الالزمة لممارسة الرقابة الجبائية  بين   االنحدار  يوضح(  33) رقم  الجدول

 المحاسبي  التدقيق   فاعلية
ة  المتطلبات الوظيفي توفر االنحدار بين 

  الالزمة لممارسة الرقابة الجبائية 
 فاعلية التدقيق المحاسبي وتحسين 

R  الداللة  حجم األثر  مستوى الداللة 

,457**0 0.01 

  

0,209 

 

 0.01دال عند  

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
   توفر اإلدارة اجلبائية على بني وبالنظر إىل قيمة معامل االرتباط من خالل اجلدول أعاله       

ن تساعد يف دعم الرقابة اجلبائية ويف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب أاملتطلبات الوظيفية اليت من شاهنا 
وهو ما   بين المتغيرين  العالقة طردية، أي أن متوسطة وموجبةهي قيمة  ،**0,457بلغتواليت 

وى توفر املتطلبات الوظيفية الالزمة ملمارسة الرقابة  كلما زاد مست  ه، مبعىن أن (29)كل رقم يوضحه الش 
، حجم التأثري بالنسبة للمتغري لغرض الضريبة اجلبائية ارتفع معه مستوى حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب

حتسني فاعلية  (تغري التابعاملستقل )توفر املتطلبات الوظيفية الالزمة ملمارسة الرقابة اجلبائية( على امل
هذا يعين أن كل زيادة يف نسبة توفر و % 20,9أي  0,209بلغ ) لغرض الضريبة احملاسيبالتدقيق 

املتطلبات الوظيفية الالزمة ملمارسة الرقابة اجلبائية يالزمها زيادة يف نسبة حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب بـ  
% يف  20,9ائية يؤثر بنسبة وظيفية الالزمة ملمارسة الرقابة اجلبوبالتايل فإن توفر املتطلبات ال ،20,9%
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أي  (، α=0.01حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب، كما أن النتيجة جاءت دالة عند مستوى الداللة ألفا )
أنه مت رفض الفرضية الصفرية، وبالتايل نتوصل إىل قبول فرضية البحث القائلة بـ: " يوجد تأثري دال  

مارسة الرقابة اجلبائية على حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب توفر املتطلبات الوظيفية الالزمة مل احصائيا بني
 %. 1% مع إحتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة 99"، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 

 

 
 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  من:  المصدر

 ثالثةالفرضية الفرعية الالثا: ث
حتسني  والتنظيمية )اإلطار القانوين( للرقابة اجلبائية سيساهم يف إن توفري املتطلبات التشريعية       

 فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة. 
على  بائية والتنظيمية )اإلطار القانوين( للرقابة اجل لتوفري املتطلبات التشريعيةيوجد تأثري دال احصائيا 

 .سيب لغرض الضريبةحتسن فاعلية التدقيق احملا
وبعد املعاجلة االحصائية توصلنا إىل النتيجة  والختبار هذه الفرضية مت استخدام معادلة االحندار البسيط 

 التالية:  

 يةتوفر المتطلبات الوظيفية الالزمة لممارسة الرقابة الجبائ
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 الالزمة  الوظيفية  المتطلبات  توفر  بين( يوضح تحديد العالقة الخطية  33الشكل رقم )
 الضريبة  لغرض  المحاسبي  تدقيقال  فاعلية  وتحسين  الجبائية  الرقابة  لممارسة
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بة والتنظيمية )اإلطار القانوني( للرقا بين توفير المتطلبات التشريعية( يوضح االنحدار  34الجدول رقم )
 لمحاسبي لغرض الضريبةن فاعلية التدقيق ايحسالجبائية وت

بين توفير المتطلبات  االنحدار 
والتنظيمية )اإلطار القانوني(   التشريعية 

حسن من فاعلية  للرقابة الجبائية وت
 التدقيق المحاسبي لغرض الضريبة

R  الداللة  حجم األثر  مستوى الداللة 

 0.01دال عند  0,435  0.01 6600,**

 SPSS  اإلحصائي  لبرنامجا  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  
توفري املتطلبات من خالل اجلدول أعاله وبالنظر إىل قيمة معامل االرتباط بني        

فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة واليت  سنيحتو  والتنظيمية )اإلطار القانوين( للرقابة اجلبائية التشريعية
، وهو ما  بين المتغيرين القة طرديةالع، أي أن قيمة مرتفعة وموجبةهي و ، (**0,660)بلغت

والتنظيمية )اإلطار   ر املتطلبات التشريعيةتوفكلما زاد مستوى   ه مبعىن أن ،(30)يوضحه الشكل رقم 
ري  فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة ، حجم التأثنيارتفع معه مستوى حتس القانوين( للرقابة اجلبائية 

 فاعلية التدقيق ني( على املتغري التابع حتس والتنظيمية تطلبات التشريعيةتوفر املبالنسبة للمتغري املستقل )
توفر  هذا يعين أن كل زيادة يف نسبة  %5,43أي  0,435نالحظ أنه بلغ  ،احملاسيب لغرض الضريبة

اسيب   من فاعلية التدقيق احملنينسبة التحس يالزمها زيادة يف والتنظيمية للرقابة اجلبائية  املتطلبات التشريعية
يؤثر بنسبة  والتنظيمية للرقابة اجلبائية   فإن توفر املتطلبات التشريعية% وبالتايل 43,5الضريبة بـ لغرض 
 من فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة ، كما أن النتيجة جاءت دالة عند  نيتحس ال% يف 43,5

لتايل نتوصل إىل قبول فرضية أي أنه مت رفض الفرضية الصفرية، وبا (،α=0.01مستوى الداللة ألفا )
والتنظيمية )اإلطار القانوين( للرقابة  لتوفر املتطلبات التشريعيةالبحث القائلة بـ: "يوجد تأثري دال احصائيا 

%  99على حتسن فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة"، ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو اجلبائية 
 %.  1مع إحتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة 

 
 
 



 لدراسة الميدانيةاالرابع .........................................................................  الفصل
 

- 283 - 

 

 
 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  من:  المصدر

 رابعةالفرضية الفرعية ال رابعا: 
لومات إن توفر نظام املعلومات والبيانات احملاسبية الذي يتميز بالكفاءة والفعالية يف توفري املع       

 شأنه حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة. الالزمة ويف الوقت املناسب من 
 أو بصياغة أخرى: 

على لوجود نظام للمعلومات والبيانات احملاسبية الذي يتميز بالكفاءة والفعالية يوجد تأثري دال احصائيا  
 . حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة

وبعد املعاجلة االحصائية توصلنا إىل النتيجة  البسيط الفرضية مت استخدام معادلة االحندار والختبار هذه 
 التالية:  

وجود نظام للمعلومات والبيانات المحاسبية يتميز بالكفاءة والفعالية ( يوضح االنحدار بين 35الجدول رقم )
 وتحسين فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبة

نظام للمعلومات والبيانات المحاسبية   توفراالنحدار بين 
الذي يتميز بالكفاءة والفعالية وتحسين فاعلية التدقيق  

 المحاسبي لغرض الضريبة 

R  الداللة  حجم األثر  مستوى الداللة 

 0.01عند  دال 0,365 0.01 **0,604

 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  

 لجبائيةتوفير المتطلبات التشريعية والتنظيمية )اإلطار القانوني( للرقابة ا
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 والتنظيمية  التشريعية  المتطلبات  توفير  بين( يوضح تحديد العالقة الخطية  34الشكل رقم )

 الضريبةلغرض    اسبيالمح  التدقيق  فاعلية  وتحسينالجبائية    للرقابة
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اط بني وجود نظام للمعلومات والبيانات إىل قيمة معامل االرتبأعاله وبالنظر من خالل اجلدول        
هي قيمة مرتفعة و (، 0,604احملاسبية وحتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة واليت بلغت )

كلما زاد   ه، مبعىن أن(31)بني املتغريين، وهو ما يوضحه الشكل رقم  وموجبة، أي أن العالقة طردية
مستوى حتسني فاعلية  يتميز بالكفاءة ارتفع معهالذي اسبية نظام للمعلومات والبيانات احمل توفروى مست

نظام للمعلومات والبيانات   توفرالتدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، حجم التأثري بالنسبة للمتغري املستقل )
ية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة  احملاسبية يتميز بالكفاءة والفعالية( على املتغري التابع  حتسني فاعل 

نظام للمعلومات والبيانات  توفر% هذا يعين أن كل زيادة يف نسبة 36,5أي  0,365حظ أنه بلغ نال
يتميز بالكفاءة والفعالية يالزمها زيادة يف نسبة حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض  الذي احملاسبية 

يتميز بالكفاءة  ذي الام للمعلومات والبيانات احملاسبية نظ توفر%. وبالتايل فإن 36,5الضريبة بـ 
، كما أن النتيجة جاءت  ة التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة% يف حتسني فاعلي36,5والفعالية يؤثر بنسبة 

أي أنه مت رفض الفرضية الصفرية، وبالتايل نتوصل إىل قبول (، α=0.01دالة عند مستوى الداللة ألفا )
نظام للمعلومات والبيانات احملاسبية يتميز   فرلتو ئلة بـ: "يوجد تأثري دال احصائيا فرضية البحث القا

بالكفاءة والفعالية لتوفري املعلومات الالزمة ويف الوقت املناسب على حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب 
 . %ّ 1حتمال الوقوع يف اخلطأ بنسبة % مع إ99لغرض الضريبة" ونسبة التأكد من هذه النتيجة هو 
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 SPSS  اإلحصائي  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  من:  المصدر

 العامةالفرضية خامسا: 
إن تطبيق متطلبات الرقابة اجلبائية من شأنه أن يساهم يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض       

 الضريبة
 و بصياغة أخرى: أ

ئية على حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض  تطبيق متطلبات الرقابة اجلبالحصائيا يوجد تأثري دال ا 
توصلنا إىل   اإلحصائية وبعد املعاجلة والختبار هذه الفرضية مت استخدام معادلة االحندار البسيط  الضريبة،

 النتيجة التالية: 
ية وتحسين فاعلية التدقيق المحاسبي تطبيق متطلبات الرقابة الجبائ( يوضح االنحدار بين  36لجدول رقم )ا

 غرض الضريبةل
تطبيق متطلبات الرقابة  االنحدار بين 

الجبائية على تحسين فاعلية التدقيق  
 المحاسبي لغرض الضريبة 

R  الداللة  حجم األثر  مستوى الداللة 

 0.01دال عند  0,440  0.01 0**664,

 SPSS  ئياإلحصا  البرنامج  باستخدام الباحث  إعداد  منالمصدر:  

 والفعالية  بالكفاءة  يتميز  الذي  المحاسبية  والبيانات  للمعلومات  نظام  توفر

رض
ي لغ

اسب
مح

ق ال
دقي

 الت
علية

ن فا
حسي

ت
  

ريبة
لض

ا
 

 والبيانات  للمعلومات  نظام  توفر  بين( يوضح تحديد العالقة الخطية  35الشكل رقم )
 الضريبة  لغرض  المحاسبي  التدقيق   فاعلية  وتحسين  لمحاسبيةا
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الرقابة اجلبائية   تطبيق متطلبات وبالنظر إىل قيمة معامل االرتباط بني  من خالل اجلدول أعاله       
، أي مرتفعة وموجبةهي قيمة و (، **0,664وحتسن فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة واليت بلغت )

تطبيق كلما زاد مستوى   همبعىن أن، (32)، وهو ما يوضحه الشكل رقم بين المتغيرين العالقة طرديةأن 
بات الرقابة اجلبائية ارتفع معه مستوى حتسن فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، حجم التأثري  تطل م

الرقابة اجلبائية( على املتغري التابع  حتسن فاعلية التدقيق احملاسيب متطلبات بالنسبة للمتغري املستقل )
متطلبات   تطبيقنسبة هذا يعين أن كل زيادة يف ، %44أي  0,44لغرض الضريبة نالحظ أنه بلغ 

%. وبالتايل  44 فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة بـ نيالرقابة اجلبائية يالزمها زيادة يف نسبة حتس 
 فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة،  ني% يف حتس 44متطلبات الرقابة اجلبائية يؤثر بنسبة  تطبيقفإن 

أي أنه مت رفض الفرضية الصفرية،  (، α= 0.01ة ألفا )النتيجة جاءت دالة عند مستوى الدالل كما أن
متطلبات الرقابة  لتطبيقوبالتايل نتوصل إىل قبول فرضية البحث القائلة بـ: " يوجد تأثري دال احصائيا 

%  99النتيجة هو  اجلبائية على حتسن فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة "، ونسبة التأكد من هذه
 %.  1اخلطأ بنسبة  مع إحتمال الوقوع يف
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 الرقابة  متطلبات  تطبيق( يوضح تحديد العالقة الخطية بين  36شكل رقم )ال
 الضريبة  لغرض  المحاسبي  التدقيق  فاعلية  تحسينو   الجبائية
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 خالصة الفصل
قمنا من خالل هذا الفصل بتقدمي نبذة تعريفية عن املديرية اجلهوية للضرائب سطيف واملديريات  

نية، وقمنا كذلك بعرض جمريات الدراسة امليدانية اليت قمنا  ة هلا، واليت متت هبا الدراسة امليدا الوالئية التابع
، ينتمون ملديريات الضرائب التابعة  ا  ( فرد107هبا، واليت مشلت عينة من أعوان الرقابة اجلبائية، عددها )

العالقة بني تطبيق متطلبات للمديرية اجلهوية ناحية سطيف، وقد مت االعتماد على االستبيان لدراسة 
(، )املتطلبات الوظيفية(، )املتطلبات التشريعية و تأهيليةجلبائية واليت تتمثل يف: )املتطلبات الالرقابة ا

التنظيمية(، )توفر نظام املعلومات والبيانات احملاسبية(، وحتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة،  
ى برنامج احلزم اإلحصائية صائية املتعارف عليها، وباالعتماد عل من خالل استخدام األساليب اإلح

(spss حيث مت تقسيم االستمارة إىل ،)القسم األول يظم معلومات عامة عن عينة  قسمني ،
للمتغري صيصيه  ختمت ولاحملور األتقسيمه حملورين، الدراسة)خصائص العينة(، أما القسم الثاين فتم 

صيصه للمتغري التابع )حتسني فاعلية التدقيق فتم خت احملور الثايناجلبائية(، أما املستقل )متطلبات الرقابة 
 احملاسيب لغرض الضريبة(، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: 

إن توفر أعوان رقابة جبائية مؤهلين يمتازون بالصفات الشخصية المالئمة تأكيد الفرضية األوىل: 
فراد العينة  أمجع أث ، حية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبةمن شأنه أن يساهم في تحسين فاعلي

مة، سيساهم بدرجة كبرية يف  الذين ميتازون بالصفات الشخصية املالئ عون الرقابة املؤهلنيأعلى أن توفر 
 حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة. 

ارسة الرقابة الجبائية من شأنه أن  إن توفر المتطلبات الوظيفية الالزمة لممتأكيد الفرضية الثانية: 
فراد العينة على أن توفري أحيث أمجع اهم في تحسين التدقيق المحاسبي لغرض الضريبة، يس 

 املتطلبات الوظيفية من شأنه املسامهة يف حتسني فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة.
ئية  مية )اإلطار القانوني( للرقابة الجباوالتنظي إن توفير المتطلبات التشريعيةتأكيد الفرضية الثالثة: 

فراد العينة على أن توفري السند  أأمجع تحسين فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبة،  سيساهم في
القانوين لعملية الرقابة اجلبائية، ومنح املكلف الضمانات الالزمة مقابل التزامه، كلها عوامل من شاهنا  

 اسيب لغرض الضريبة. التحسني من فاعلية التدقيق احمل
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إن توفر نظام المعلومات والبيانات المحاسبية الذي يتميز بالكفاءة والفعالية الرابعة: تأكيد الفرضية 
في توفير المعلومات الالزمة وفي الوقت المناسب من شأنه تحسين فاعلية التدقيق المحاسبي  

ات إلدارة اجلبائية لنظام معلومات وبيانحيث أمجع أيضا أفراد العينة على أن امتالك ا لغرض الضريبة، 
حماسبية، يوفر معلومات دقيقة وموثوقة ويف الوقت املناسب، من شأنه التحسني من فاعلية التدقيق 

 احملاسيب لغرض الضريبة. 
ن تطبيق متطلبات الرقابة الجبائية من شأنه أن يساهم في تحسين فاعلية  إ تأكيد الفرضية الرئيسية: 

ليت مت التوصل هلا، على وجود عالقة بني حيث اثبتت النتائج اي لغرض الضريبة، التدقيق المحاسب
متغريي الدراسة، حيث مت اختبار تأثري احملور األول )متطلبات الرقابة اجلبائية( على حتسني فاعلية التدقيق 

% يف  44سبة متطلبات الرقابة اجلبائية يؤثر بن ىل أن تطبيقيب لغرض الضريبة، وقد مت التوصل إاحملاس
 لتأكيد الفرضية الرئيسية.  وهو دليل كافاسيب لغرض الضريبة، حتسن فاعلية التدقيق احمل



 

 الخـــــــــاتمة
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 الخاتمة
تعترب الرقابة اجلبائية نتيجة حتمية للنظام التصرحيي، ومن بني أهم األدوات اليت تعتمد عليها        

واجهة خمتلف أنواع التهرب والغش الضرييب، لدورها الردعي، وعليه كان البد من ماإلدارة اجلبائية يف 
سم بالتغري الدائم، وذلك للوصول للبيئة اليت تعمل فيها، واليت تت إجراء تعديالت وحتديثات دائمة نظرا  

هبا إىل درجة عالية من الكفاءة والفعالية يف أداء مهامها، ويف هذا اإلطار اجتهت احلكومة لعصرنة اإلدارة 
اجلبائية من خالل اثرائها بتنظيمات وهياكل مستوحاة من أفضل التطبيقات الدولية، ووسائل عمل أكثر 

توقف عند ذلك فقط بل مشلت أيضا جانب التشريع اجلبائي  مالءمة، كما أن هذه اإلصالحات مل ت
والتنظيمي، ووسائل التسيري خاصة فيما يتعلق بنظام املعلومات اجلبائي، باإلضافة لرسكلة املوارد البشرية  

خاصة أعوان الرقابة اجلبائية باعتبارهم أهم عنصر يف إجناح عملية الرقابة اجلبائية، ومتثل النقاط اليت مت   
ثبتت الدراسة اليت قمنا هبا على دورها يف حتسني فاعلية  أ متطلبات للرقابة اجلبائية،  ا  رق هلا سابقالتط

من أدوات تصحيح التصرحيات اجلبائية للمكلفني  داةغرض الضريبة، باعتباره وسيلة أو أالتدقيق احملاسيب ل
ظة على حقوق اخلزينة  من أجل القضاء أو التقليص من حجم التهرب والغش الضرييب، وكذا احملاف 

 العمومية.
 ليها إالنتائج التي تم التوصل أوال: 

مديرية األحباث   ، واالحصائيات اليت مت احلصول عليها منمن خالل الدراسة اليت قمنا هبا  .1
، تبني أن التدقيق احملاسيب  واملديريات التابعة هلا  سطيف املديرية اجلهوية للضرائبالتحقيقات، و و 

اجلبائية، يف التأكد من صحة  ة اليت تنتهجها اإلدارة يالضريبة يعد من أهم الوسائل الرقابلغرض 
      واسرتجاع حقوق اخلزينة العمومية.التصرحيات املقدمة من طرف املكلف، 

جاءت باملستوى العايل واملرتفع   أظهرت النتائج اخلاصة مبتطلبات الرقابة اجلبائية أن متوسطاهتا مجيعا   .2
(، مث جاء توفر نظام  4,4715) ، حيث جاءت املتطلبات الشخصية مبستوى مرتفع جدا  جدا  

(، مث جاءت املتطلبات التشريعية  4,3684) املعلومات والبيانات احملاسبية مبستوى مرتفع جدا  
باملستوى املرتفع   ةاملتطلبات الوظيفي(، وأخريا جاءت 4,2391)  والتنظيمية مبستوى مرتفع جدا  

(4,1570 .) 
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تبني من خالل الدراسة اليت قمنا هبا دور وأمهية التزام أعوان الرقابة اجلبائية عند القيام بالتدقيق يف   .3
مؤهل ..، وكذا امتالكهم لل  بقواعد السلوك املهين كالنزاهة واالستقامة والصدق واحليادحماسبة املكلف  

  عوان األاختيار ، وكذا دور ناسبة ملمارسة مهمة التدقيق يف احملاسبةاملاصات ختصاالعلمي يف ال
طات هذه العبارات كلها سو ، حيث أن متوتعينهم يف املكان املناسب وفق شروط ومعايري مهنية

 ( على التوايل.4,68،4,65،4,57) جاءت مرتفعة جدا  
للتأويل   والدقة، مبا ال يدع جماال   الوضوح مبنتهى الضرييب التشريع تبني من خالل الدراسة أمهية صياغة  .4

ىل إ، وبالتايل يتم القضاء على أي لبس يقود و من جانب املكلفنيأ من جانب أعوان الرقابة اجلبائية 
اليت نصت عليها املادة  والضوابط الشروط نزاع بني الطرفني نتيجة ثغرات يف القانون، كما تبني دور 

ة،  راءات اجلبائية واليت حدد مبقتضاها املشرع طريقة السري القانوين هلذه العمليمن قانون اإلج 20
جراء قد  إحيث ضمن حقوق املكلف، بالطريقة اليت متنع العون من استغالل منصبه، حيث أن أي 

أيضا للصالحيات اليت أعطيت لألعوان للحصول  يستغل ضده، كما تبني الدور املهم يقوم به قد 
حق الرقابة، حق االطالع، حق استدراك األخطاء، حق املعاينة، سلطة املعاينة  ك على املعلومة

               جاءت متوسطات العبارات السابقة كلها مرتفعة جدا  ، وقد واحلجز
(4,5514 ،4,4579 ،4,4393  .) 

 ومع  خاص، بشكل البعض بعضها اجلبائية اإلدارة مصاحل خمتلف لربط بيانات  قواعد نشاءمتام إإل أنه .5
  التامني،  شركات  اجلمارك، إدارة  التجارة، مديرية)  عام بشكل اخلارجية  اجلبائية  املعلومات  مصادر مجيع

دور كبري يف مساعدة أعوان الرقابة اجلبائية ملا يوفره من جهد ووقت، كما تبني أمهية  ....(البنوك
تباعها لنظام معلومات يستجيب ملتطلبات اإلدارة اجلبائية واملكلف  إ جه حنو رقمنة اإلدارة اجلبائية بالتو 

صة من جانب  ، حيث أن الرقمنة تساهم يف تسهيل وظائف اإلدارة اجلبائية بدرجة كبرية خابالضريبة
 .الضرييبالوثائق اإلدارية والتحصيل 

 أداء  على اجلبائية الرقابة أعوان تساعد عمل بيئة وتوفري املعنوية وأ املادية سواء للحوافز نظام ن توفرإ .6
مهامهم عامل مهم يف عملية الرقابة اجلبائية، خاصة يف جمال حتقيق الرضى الوظيفي، كما تبني من 

توفري برامج معلوماتية حديثة ألعوان الرقابة اجلبائية، لتخزين ومعاجلة واسرتجاع ن أخالل الدراسة 
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لية التوثيق، توفري  توفري الوقت، ختفيض التكاليف، تسهيل عمنه أمن ش البيانات واملعلومات الرقابية
وجود قوانني ولوائح وأنظمة تنظم مهام الرقابة  ن أ، كما  العمل الرقايب، كشف مواطن الغشدقة يف

نه حتسني صورة اإلدارة  أمن ش اجلبائية، وتلزم أعوان الرقابة اجلبائية على االلتزام بقواعد السلوك املهين
وقد جاءت متوسطات العبارات السابقة كلها  ،ع املكلف على االلتزام الطوعيجاجلبائية وهو ما يش 

 (. 4,4112،4,3458،  4,4299مرتفعة جدا )
وتبني من خالل الدراسة أن توفر متطلبات الرقابة اجلبائية يساهم بدرجة كبرية يف حتسني فاعلية   .7

 التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، وهو ما يؤكد الفرضية الرئيسة للبحث.
 ثانيا: توصيات البحث 

خالل الدراسة اليت قمنا هبا على مستوى مديريات الضرائب التابعة للمديرية اجلهوية سطيف، خرجنا  من 
   جبملة من التوصيات ونذكر منها:

على معايري موضوعية تربز كفاءهتم وقدرهتم العلمية   جيب أن يكون اختيار أعوان الرقابة اجلبائية مبنيا   .1
 من املعرفة؛ ا  سبة تتطلب مستوى معينن مهمة التدقيق يف احملاوالعملية يف جمال احملاسبة والضرائب، أل

  والتدريب  التكوين برامج خالل من أعوان الرقابة اجلبائية،  ومهنية  كفاءة  من اجلبائية الرفع اإلدارة على .2
 الكتساب  ليس اجملال، هذا يف احلديثة واألساليب يتالءم مبا باستمرار الربامج هذه يثاملستمر، وحتد

 ؛وتطويرها عليها للمحافظة بل فقط املهنية الكفاءة
ة الضرورية، واليت يستدعي توافرها ملمارسة األعوان ملهامهم الرقابية، كتحديد ياملتطلبات الوظيفتوفري  .3

 ؛ التدريب املناسبة، األجر املناسب لتطلعات العون، نظام احلوافز املشجع.....املهام املوكلة، برامج 
هبدف ضمان االتصال الفعال بني خمتلف أنظمة املعلومات اإلسراع يف رقمنة اإلدارة اجلبائية، وذلك  .4

 ؛ اخلاصة هبذا القطاع فضال عن جماهبة التهرب اجلبائي وزيادة إرادات امليزانية
إمتام برامج العصرنة وذلك من ناحية اهلياكل كمراكز الضرائب واملراكز اجلوارية، والرفع من اإلسراع يف  .5

 الرقابة اجلبائية املؤهلني لذلك؛ عدد أعوان
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خالقية اليت تتعارض  األغري اربة السلوكيات يف حم أجهزهتا املختصةتفعيل دور رقابة الدولة من خالل  .6
يف هذه  (، والتعامل بصرامةانتشار الرشوة واحملسوبية إلداري،مع مبادئ اإلدارة اجلبائية )الفساد ا

 ؛احلاالت 
من خالل  االستفادة من معايري التدقيق الدولية،املكلفة بالتدقيق اجلبائي باجلزائر  على اإلدارة اجلبائية .7

 ؛ االجتماعية والثقافية هلاتطبيق مبادئها على البيئة احمللية مع مراعاة اخلصوصية االقتصادية و 
جل تقليص الفجوة بني الطرفني، ويعد رة اجلبائية واملكلفني، وذلك من أسني العالقة بني اإلداحت .8

لبنة يف  لمديريات الضرائب أو  تعميم نظام االستقبال )مرجعية نوعية اخلدمة( على مستوى مجيع
 ذلك؛

 ؛االستريادالفوترة اخلاصة ب اللجوء إىل التعاون الدويل يف إطار تبادل املعلومات، خاصة يف جمال  .9
غرات  التنسيق بني القائمني على التشريع، ومن يقوم بتطبيق تلك التشريعات، وذلك ملعاجلة الث .10

و ممثليهم من حماسبني وحمافظي احلسابات،  ا ال إشراك املكلفني أوالنقائص املكتشفة وتصحيحها، ومل
 عند صياغة ووضع القوانني؛

اخلاصة  عامة للضرائب تعىن مبتابعة كل االنشغاالت ى املديرية النشاء مديرية فرعية على مستو إ .11
لتسهيل وصول أي باإلدارة اجلبائية، واألطراف ذات العالقة، ويكون هلا موقع خاص على االنرتنت 

مفتوح جلميع  حيث يتم ختصيص جناح لالنشغاالت اخلاصة بالتشريعليه، شخص ويف أي مكان إ
مبتطلبات الرقابة اجلبائية خمصص ملوظفي اإلدارة اجلبائية بصفة عامة، جناح ، جناح خاص الشرائح

 .... . خاص باملدراء واملوظفني السامني لتقدمي انشغاالت الفروع واملديريات التابعة هلم 
 ثالثا: آفاق البحث 

به املختلفة، واليت  يأمل الباحث بعد تناول موضوع البحث أن تتم دراسات أخرى هلذا املوضوع يف جوان
 مل يتسىن لنا اإلحاطة هبا من خالل دراساتنا، ومنها:  

اإلدارات املالية يف جماهبة التهرب اجلبائي )مديرية اخلزينة العمومية، مديرية وربط دور رقمنة  -
 . الضرائب، مديرية اجلمارك، مديرية أمالك الدولة...( 

 ظاهرة التهرب اجلبائي. دور الرقمنة وتبسيط النظام اجلبائي يف احلد من  -
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)ليصبح اختصاص املديريات  بعد تعميم مراكز الضرائب الوالئية للضرائب دور املديريات تفعيل  -
أما التحقيق يف احملاسبة فيتم على مستوى   الوالئية التحقيق املعمق يف جممل الوضعية اجلبائية

 (. مراكز الضرائب لضمان التسيري اجليد للملفات اجلبائية
 



 

 قــائمة المراجـع
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 وال: المراجع باللغة العربيةأ
I. الكتب : 

  عمان، الشروق، دار األوىل، الطبعة االجتماعية، العلوم يف وتطبيقاته العلمي املنهج ابراش إبراهيم، -1
 . 2009 ن،داألر 

  املهنة،  وأخالقيات  والتأكيد التدقيق أعمال ملمارسة الدولية املعايري إصدارات  للمحاسبني، الدويل حتادإلا -2
 . 2008 األردن،  عمان، األول،  اجلزء القانونيني، للمحاسبني العريب اجملمع ترمجة

  األردن، والتوزيع،  للنشر صفاء دار  الثانية، الطبعة والتأكيد، التدقيق إىل املدخل مجعة، حلمي محدأ -3
2015. 

 مشاكل بعض االلتزامات  األجل،  طويلة األصول يف  املتوسطة احملاسبة وآخرون، مجعة إبراهيم إمساعيل -4
 .1996مصر،  والتوزيع،  النشر للطباعة اجلامعية الدار الدخل، قياس

  مصر، القاهرة، نشر، دار  دون ، 4 الكتاب  منشأة، حسابات   تراجع كيف  لطفي، امحد السيد منيأ -5
2000. 

 . 2009 اجلزائر، بودواو، اجلزائرية، الشركة مكتبة املؤسسات، جباية  محو، امحد اوسرير منور، -6

 نشر.  تاريخ بدون مصر،  القاهرة، املصرية، األجنلو مكتبة العامة، املؤسسة على  الرقابة السالم، بدوي عبد -7

 .2003 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار  الضريبية، النظم  امحد، يونسالبطريق  -8

 . 2016 والتوزيع، اجلزائر، للنشر هومة دار  الثانية، الطبعة اجلبائية، الرقابة وإجراءات  أنواع منصور، عمارة بن -9

  عمان،  للنشر، وائل دار الثالثة،  الطبعة والعلمية، النظرية  الناحية من التدقيق إىل مدخل التميمي هادي،  -10
 . 2006 األردن،

  دار عشر، السابعة الطبعة القانون، نظرية يف الوجيز- القانونية العلوم ىلإ املدخل سعيد، جعفور حممد -11
 . 2009 اجلزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة

  عمان، والتوزيع، للنشر االبتكار دار األوىل، الطبعة احلسابات، تدقيق أصول على، فؤاد بابة سعدح -12
 . 2017 األردن،

 للنشر زهران دار األوىل، الطبعة اجلبائي، بالنظام الضرائب تقنيات  تطبيقات  اهلل، محيد عبد رتسياحل -13
 . 2012 األردن، والتوزيع،
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 . 2003 األردن،  عمان،  والتوزيع، للنشر حامد دار األوىل، الطبعة املنظمات، إدارة حرمي حسني، -14

  النفائس دار األوىل، الطبعة اإلسالمية،  الشريعة يف للحرية السالبة  العقوبات  بدائل  احلميد،  عبد حسىن -15
 . 2008 األردن، عمان،  والتوزيع، للنشر

 األوىل، الطبعة بارعا،  ومتكلما مؤثرا وخطيبا  ناجحا مدربا  لتصبح  ووصية  طريقة 555 على، احلمادي -16
 . 1999 لبنان، بريوت، حزم، ابن دار

دار وائل للطباعة  السادسة، الطبعة والعلمية، النظرية الناحية احلسابات  تدقيق علم اهلل، عبد امني خالد -17
 . 2012األردن، والنشر والتوزيع، عمان، 

 للنشر اجلديدة اجلامعية الدار  احملاسبية، املعلومات  نظم حممد، كامل  مسري مصطفى، كمال  الدهراوي -18
 . 2000 مصر، اإلسكندرية،  والتوزيع،

 للنشر أجمد دار االوىل، الطبعة االجرائي،  الرتبوي البحث ومهارات  اساسيات  وآخرون، احلريري رافده -19
 .2017 االردن،  عمان، والتوزيع،

  عمان، والتوزيع، للنشر البداية دار األوىل، الطبعة ،(العملية اإلجراءات ) احلسابات  تدقيق عيسى، زهري -20
 . 2015 األردن،

  نشر، دار بدون األوىل، الطبعة األردنية،  التجارية  التشريعات  يف  الوجيز العموش، إبراهيم محد،يادات أز  -21
 . 1996 األردن،

 .2013  القاهرة، جامعة التجارة،  كلية  التجارية،  الشركات  صالح، ابو  الباقي عبد سامي -22

  الطبعة ،-والقواعد املعايري-النظري اإلطار الشامل، والتدقيق املراجعة وقواعد أصول  السيد،  سرايا حممد -23
 .2007مصر، اإلسكندرية،  احلديث، اجلامعي املكتب األوىل،

 . 1998 األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري  دار االسرتاتيجية، اإلدارة  ياسني، غالب سعد -24

 . 1998 األردن، عمان،  والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة اإلدارية، املعلومات  نظام احلسينة، إبراهيم سليم -25

 . 2008األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار  األوىل، الطبعة الضريبية، اجلرمية نور، الشرع طالب -26

 والتوزيع، للنشر األمني الثالثة، الطبعة احلسابات، مراجعة أصول محود، لطفبركات  سعد، شرمي عبيد -27
 . 2011 اليمن،  صنعاء،
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 مكتبة الثاين، اجلزء ،IAS/IFRSالدولية  احملاسبية للمعايري طبقا املؤسسة حماسبة شنوف شعيب، -28
 . 2008اجلزائر، بوداود، اجلزائري الشركة

  الشركة مكتبة ول،األ اجلزء ،IAS/IFRS الدولية احملاسبية للمعايري طبقا املؤسسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -29
 .2008 اجلزائر، بودواو،  اجلزائرية

 . 2000 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار ،(كلي  منظور) االعمال إدارة جواد،  ناجي شوقي -30

  عمان،  والتوزيع، للنشر جمدالوي دار األوىل، الطبعة العامة، الوظيفة أخالقيات  القادر، الشيخلي عبد -31
 . 1999 األردن،

  األردن، عمان، والتوزيع، للنشر احلامد دار األوىل، الطبعة البشرية، املوارد إدارة فاحل، حممد صاحل -32
2004. 

 .1997عمان، والتوزيع،  للنشر زهران دار اإلدارية، الرقابة مبادئ الرمحان، الصباح عبد -33

  الثقافة  دار األوىل، الطبعة احلاسوبية، املعلومات  أنظمة يف احلديثة  املفاهيم  الوهاب، عبد  الصباغ عماد -34
 . 1997 األردن، عمان،  والتوزيع، للنشر

  للنشر الثقافة دار مكتبة الثالثة، الطبعة القانون، علم ىلإ املدخل حزبون جورج، الصراف عباس، -35
 .1994 األردن،  عمان، والتوزيع،

  الثقافة،  دار  االسرتاتيجية، املعلومات  نظم خضرية، عباس  اخلفاجي نعمة  حسني،  عبد الطائي حممد -36
 . 2009 األردن،

  املطبوعات  ديوان  الرابعة، الطبعة احلسابات، وتدقيق املراجعة صديقي مسعود، التهامي، طواهر حممد -37
 . 2014 اجلزائر، اجلامعية،

 التشريع ضوء على اجلبائية الرقابة عملية خالل من الضرييب والنزاع احملاسيب التحقيق الرزاق، عبد عباس -38
 . 2012 اجلزائر، مليلة، عني اهلدى،  دار واملقارن، اجلزائري اجلبائي

  االنصاري  شريف أبناء شركة األوىل، الطبعة الداخلية، والرقابة التدقيق أصول حممد، الرزاق عبد عثمان -39
 . 2011 لبنان، بريوت، والتوزيع، للنشر

  األردن، عمان،  األكادميي، الكتاب  مركز األوىل، الطبعة الوظيفي،  واألداء العمل ضغوط نبيلة،  عدان -40
2019. 
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  برج  جلطي، النشر دار  الطبعة االوىل،واملايل،  احملاسيب النظام وفق املعمقة  احملاسبة الرمحان،  عطية عبد -41
 .2011اجلزائر،  بوعريريج،

 للنشر وائل دار األوىل، الطبعة اسرتاتيجي، بعد املعاصرة  البشرية املوارد إدارة وصفي، عقيلي عمر -42
 .2005 األردن،  عمان، والتوزيع،

  دار مكتبة  التاسعة،  الطبعة اإلدارية،  والقرارات  للوظائف حتليلية دراسة : اإلدارة القادر، عبد عالقي مدين -43
 .2000 السعودية،  جدة،  جدة،

 .2014اجلزائر، الزرقاء، الصفحات  ،SCFاجلديد  النظام وفق املعمقة احملاسبة  خلضر، عالوي -44

  موسى بن مكتبة اجلزائري، الضرييب النظام يف الضرييب والتهرب  الغش ناصر، رحال مصطفى، عوادي -45
 . 2011اجلزائر، الوادي، والتوزيع، للنشر السعيد

  دار عالجه، وطرق اخلفي االقتصاد آليات  يف دراسة-السري االقتصاد السالم، عبد اهلل صفوت  عوض -46
 .2002 القاهرة،  العربية، النهضة

 . 2004 األردن، عمان، والتوزيع،  للنشر املناهج دار القرارات، مساندة نظم سعد، غالب ياسني -47
  عكنون، بن الثالثة، الطبعة اجلامعية، املطبوعات  دار اجلزائري، القانون يف األموال شركات  فضيل نادية، -48

 . 2008 اجلزائر،

  األردن،  عمان، والتوزيع، للنشر أسامة دار األوىل، الطبعة اإلدارية، املعلومات  نظم فؤاد،الشرايب  -49
2008. 

  طرابلس،  للكتاب، احلديثة املؤسسة االويل، الطبعة االعمال، إدارة يف األساسية املبادئ كبارة نزيه، -50
 . 2010 لبنان، 

  عني والتوزيع،  للنشر املفيد دار  االوىل، الطبعة والتطبيق، النظرية بني اجلبائية  الرقابة  كردودي سهام،  -51
 .2011 اجلزائر، مليلة،

  اجلامعية،  الدار  احلديثة، اإلدارية احملاسبة مبادئ مرعي، احلي عبد عطية زيد،  بو أ خليفة كمال -52
 . 74ص  ،2004 مصر، االسكندرية،

  والتوزيع، للنشر الثقافة دار اخلامسة، الطبعة والتطبيق، النظرية بني االدارية القرارات  اختاذ كنعان نواف، -53
 . 2007 األردن، عمان،
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 األول، اجلزء للمحاسبة، الدولية املعايري من املستمد اجلديد املايل احملاسيب النظام خمطط نوح، لبوز -54
 .2009اجلزائر،  بسكرة، واملكتبية،  املطبعية الفنون مؤسسة

اجلزائر،   الزرقاء، ، الصفحات SCFواملايل  احملاسيب النظام  وفق-واجلباية املؤسسة حماسبة لعشيشي مجال، -55
2011. 

  مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار األوىل، الطبعة االسرتاتيجي، التخطيط اىل املدربني دليل محد،أ ماهر -56
2009. 

  اإلسكندرية،  والتوزيع، والنشر للطباعة اجلامعية الدار األوىل، الطبعة والتعويضات، األجور  نظم ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -57
 .2010 مصر،

 هومة دار األول، اجلزء املقارن، والقانون اجلزائري القانون يف اجلنائي االمث يف الوضوح ازمة محد،حود أجم -58
 . 2000اجلزائر،  والتوزيع، والنشر للطباعة

  اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات  ديوان  الثانية، الطبعة العامة، املالية  اقتصاديات  عباس، حمرزي حممد -59
2005. 

 الضريبية التشريعات  يف وتطبيقاهتا  الضريبة لدين واملالية القانونية الطبيعة احملمود، على حممد علوم حممود -60
 . 2010 لبنان،  بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات  األوىل، املقارنة، الطبعة

 . 2004 مصر، القاهرة، القانونية، الكتب دار التشريعية، الصياغة أصول صربة، على حممد حممود -61

  اإلسكندرية،  اجلامعية، املطبوعات  دار اإلنسان، ثقافة تكوين يف القانون دور مسعد، حممد حميي -62
 .2004مصر،

 اجملموعة األوىل، الطبعة املتميز،  االسرتاتيجي والتفكري التخطيط مقومات  النصر، أبو حممد مدحت -63
 . 2009 مصر، القاهرة، والنشر، للتدريب العربية

 . 2012اجلزائر، ،عكنون  بن ،(كتاب )اإلجناز  من سنة  مخسون املالية، وزارة االتصال، مديرية -64

  للتنمية العربية املنظمة العريب، احلكومي العام القطاع يف تفعيله وكيفية املعنوي التحفيز مرعي، حممد مرعى -65
 .2003 مصر، القاهرة، اإلدارية،

  شركات  االشخاص، شركات  الشركات، يف العامة االحكام-التجارية الشركات  طه، كمال  مصطفى -66
 . 1998 مصر، االسكندرية،  للنشر، اجلديدة اجلامعة دار وىل،األ الطبعة االموال،
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 والنشر للطباعة اجلامعية الدار  املعاصرة،  املنظمات  يف العمل وقيم أخالقيات  بكر، أبو حممود مصطفى -67
 . 2010 مصر، والتوزيع،

 للنشر حنني دار ،-والتحليل واإلفصاح القياس ومشاكل احملاسبية الدورة-املالية احملاسبة مطر حممد، -68
 .1993 األردن،  عمان، والتوزيع،

  مؤسسة ،( الوضعية واألخالق السماوية بالديانات   املقارنة مع) اإلسالم يف  األخالق املليجي يعقوب، -69
 . 1985مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الثقافة

  والتوزيع،  للنشر جمدالوي دار  األوىل، الطبعة عليها، العوملة  وتأثريات  البشرية املوارد إدارة  سنان، املوسوي -70
 . 2006 األردن، عمان،

  اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات  ديوان الثانية، الطبعة والتطبيق، النظرية بني الضرييب النظام فعالية مراد، ناصر -71
2016. 

 مصر، القاهرة، مشس، عني مكتبة العاشرة، الطبعة العلمية، واألسس األصول: اإلدارة سيد، اهلواري -72
1994. 

 IFRS/IASالدولية احملاسبية واملعايري اجلديد املايل احملاسيب للنظام وفقا املعمقة احملاسبة مجعة، هوامة -73

 . 2010اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات  ديوان  الثانية،  الطبعة ،2009/2010

 كمال  حجاج، حامد امحد  الدكتور ترمجة  والتطبيق، النظرية بني  املراجعة هنكي، امرسون توماس، وليام -74
 .1989 األردن،  عمان، املريخ، دار سعيد، الدين

 .1988 مصر، ،القاهرة مشس، عني مكتبة املعلومات، نظم اساسيات  حلمي، مصطفى حيىي -75

II. :األطروحات والمذكرات 

 :االطروحات -أ

  االلكرتونية التجارة أداء فعالية زيادة يف احملاسبية املعلومات  دور اهلل، عوض القادر عبد حسن محدأ -1
  جامعة  العليا، الدراسيات  كلية  احملاسبة،  يف الفلسفة دكتوراه  أطروحة املستخدمني، قرارات  ترشيد  لضمان
 . 2017 السودان، النيلني،

  الفرتة  خالل اجلزائر حالة دراسة الوطين، الدخل توزيع إعادة  يف الضريبة دور  الكرمي،  بريش عبد -2
 التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  االقتصادية، العلوم يف دكتوراه أطروحة ،1988-2011
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   .2013/2014 تلمسان، اجلزائر، بلقايد،  بكر أيب جامعة    

 نظر وجهة من اجلامعي لألستاذ  األكادميية األخالقيات  مدونة تطوير الرمحان، عبد صاحل غالب حلوراينا -3
  عمان،  األردنية،  اجلامعة منشورة، غري دكتوراه  أطروحة األردنية، اجلامعة يف  والطلبة التدريس هيئة أعضاء
 . 2005 األردن،

 القانون  يف دكتوراه  أطروحة للضريبة، اخلاضعني لألشخاص املمنوحة القانونية احلماية  فاطمة، زعزوعة -4
 . 2013 تلمسان،  بلقايد، بكر أيب جامعة ،احلقوق كلية  العام،

  كلية   القانونية،  العلوم يف دكتوراه  أطروحة  اجلزائر، يف العمومية اإلدارة أعمال على الرقابة محد،سويقات أ -5
 . 2014/2015 بسكرة، خيضر، حممد جامعة  السياسية، والعلوم احلقوق

  مقارنة  دراسة-اخلارجي التدقيق خماطر  يف التحكم يف التحليلية اإلجراءات  استخدام مدى اميان،  عمريش -6
 وعلوم والتجارية  االقتصادية العلوم كلية  التجارية،  العلوم يف دكتوراه  أطروحة وفرنسا، اجلزائر من كل  بني

 . 2016/2017سطيف، اجلزائر، عباس، فرحات  جامعة التسيري،

  النقد يف دكتوراه  أطروحة املسريي، الوهاب  عبد منظور من املعرفة من القداسة نزع إشكالية قارة صباح، -7
، اجلزائر،  2سطيف -دباغني ملني حممد جامعة واللغات، اآلداب  كلية  وقضاياه، املعاصر
2018/2019 . 

 سعيد احلقوق كلية  العام، القانون يف علوم دكتوراه أطروحة املؤسسات، كربيات   مديرية فتيحة، قرقوس -8
 .2017 خدة، اجلزائر،  بن يوسف 1 اجلزائر جامعة محدين،

  دراسة - املعرفة اقتصاد ظل  يف اإلنتاج لتسيري فعال معلومات  نظام لتصميم مسامهة على، دايل المية -9
 العلوم كلية  التسيري، علوم يف دكتوراه أطروحة  بسكرة، كابل  جنرال فرع الكوابل صناعة مؤسسة حالة

 . 2014/2015بسكرة، اجلزائر، خيضر، حممد جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية

 العلوم يف دكتوراه أطروحة باجلزائر، الضرائب وحتصيل تأسيس لقواعد حتليلية دراسة لعالوي حممد، -10
بسكرة،  خيضر حممد جامعة التسيري، وعلوم والتجارية  االقتصادية العلوم كلية االقتصادية،

 .2015اجلزائر،
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-الدولية احملاسبية املعايري ظل يف وطنية حماسبية معايري لتصور كإطار  املايل احملاسيب النظام خملويف عزوز، -11
  عمار جامعة التسيري، وعلوم والتجارية  االقتصادية العلوم كلية  دكتوراه،  أطروحة ، -املادية األصول حالة

 . 2015/2016االغواط، اجلزائر، ثلجي،

 املؤسسات أداء حتسني على"  منوذجا  ERP"املتكامل املعلومات  نظام ثر أ الدين،  مزهود نور -12
 كلية  التسيري، علوم يف دكتوراه أطروحة اجلزائر، يف العاملة املؤسسات  من لعينة ميدانية دراسة-االقتصادية

 . 2017ورقلة، اجلزائر، مرباح، قاصدي جامعة التسيري، وعلوم التجارية و  االقتصادية العلوم

- املدقق تقرير معلومات  جودة حتسني يف املهنة  أخالقيات  وفق اخلارجي التدقيق فعالية هريي آسيا،  -13
 العلوم كلية االقتصادية، العلوم يف دكتوراه أطروحة اجلزائرية، االقتصادية املؤسسات  من عينة دراسة

 .2017/2018اجلزائر، أدرار، دراية، امحد  جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية

 وتبيض الضرييب الغش: االقتصادية اجلرائم عن املعنوي للشخص اجلنائية املسؤولية النور، عبد واسطى -14
  بكر ايب جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية القانونية، العلوم يف دكتوراه أطروحة منوذجا، األموال
 . 2016/2017اجلزائر، تلمسان، بلقايد،

  يف  دكتوراه رسالة  ،-اجلزائر حالة– للدولة اجلديد الدور ظل يف الفعال الضرييب النظام بوعالم،  وهلي -15
  سطيف،  عباس، فرحات  جامعة التسيري، وعلوم تجاريةوال االقتصادية العلوم كلية االقتصادية، العلوم

2012. 

 : مذكرات الماجستير -ب

 كلية  احلقوق، يف ماجستري مذكرة الضرييب، والتهرب  الغش على اجلبائية الرقابة عملية مجال،  بدري -1
 . 2008/2009 اجلزائر،  ،1 اجلزائر جامعة احلقوق،

 العلوم يف ماجستري مذكرة حالة، دراسة-التنظيمية واهلياكل التنظيم وتطور حتليل راضية، بغدود -2
بوقرة، بومرداس،   أحممد التسيري، جامعة وعلوم والتجارية  االقتصادية العلوم كلية االقتصادية،

 . 2007/2008اجلزائر،

  اجللفة، والية مستوى مقر على ميدانية  دراسة – اجللفة والية مقر يف البشرية املوارد  تسيري سامل،  يطو بن -3
 . 2008اجلزائر، اجلزائر، جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم كلية  االجتماع،  علم يف ماجستري مذكرة
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  مذكرة باتنة، والية حالة دراسة-الضرييب والغش التهرب  حملاربة كأداة  اجلبائية الرقابة بوخلوخ عيسى، -4
 خلضر، احلاج جامعة التسيري، والتجارية وعلوم القتصاديةا العلوم كلية  االقتصادية، العلوم يف ماجستري

 .2003/2004 باتنة، اجلزائر،

 الضفة جنوب  يف العام القطاع ملهندسي  الوظيفي الرضى على احلوافز أثر سنينة،  أبو  سليمان  تغريد -5
 .2008 فلسطني، اخلليل، جامعة العليا، الراسات  كلية  االعمال، ادارة يف ماجستري مذكرة الغربية،

  مذكرة واجلباية، حتصيل على وأثرها الضريبية واإلدارة املكلف بني العالقة الغفور، عبد امحد فايز حسام -6
 فلسطني، نابلس، الوطنية،  النجاح جامعة العليا، الدراسات  كلية  الضريبية، املنازعات  يف ماجستري
2008. 

  إدارة يف ماجستري مذكرة األردنية،  الصناعية الشركات  أداء يف وأثرها احلاكمية نواف،  هناية  احلمود -7
 .2011 األردن،  عمان، جامعة األعمال، كلية  األعمال،

  كلية  الضريبية،  املنازعات  يف ماجستري  مذكرة الضريبة، لألغراض التدقيق ذيب، حممود سو حممد و ح -8
 .2005 فلسطني، نابلس، النجاح، جامعة العليا، الدراسات 

  كلية  االقتصادية، العلوم يف ماجستري مذكرة اجلزائر، يف الضرييب والتحصيل اجلبائية اإلدارة حممد، داودي -9
 .2005/2006تلمسان، اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم التجارية و  االقتصادية العلوم

 يف ماجستري مذكرة اجلزائر، يف البشرية املوارد توظيف عملية على اإلدارة أخالقيات  تأثري  لويزة، دحيمان -10
 . 2011/2012اجلزائر، ،3 اجلزائر جامعة واإلعالم، السياسية العلوم كلية  البشرية،  املوارد ةر ادا

 من احلد يف ذلك  وأثر الدولية املراجعة مبعايري الفلسطيين الضرييب الفاحص التزام مدى الرزاق، عبد ريل -11
  العليا،  الدراسات  كلية  الضريبية،  املنازعات  يف ماجستري مذكرة الضرييب التهرب  حاالت  عن الكشف
 .2011 فلسطني، الوطنية، النجاح جامعة

 العلوم يف ماجستري مذكرة اجلزائري،  التشريع يف  مكافحتها وآليات  الضرييب التملص جرمية  زروقي جنيب، -12
 . 2015/2013 باتنة، اجلزائر،  خلضر، احلاج جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية  القانونية،

  يف ماجستري مذكرة االسرتاتيجية، األهداف حتديد يف العليا اإلدارة  قوة  مصادرة أثر  ،علي زيديه مىن -13
 .2007 فلسطني، غزة،  بغزة،  اإلسالمية اجلامعة التجارة، كلية  االعمال، ادارة
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 املستشفيات يف االجتماعية املسؤولية  تعزيز  يف املهنة  أخالقيات  دور  خليل، حممد الزينايت أسامة  -14
  أكادميية واالدارة، القيادة برنامج يف ماجستري مذكرة ،(منوذجا الطيب الشفاء جممع) الفلسطينية احلكومية

 .2014 فلسطني، غزة، العليا، للدراسات  السياسة الو اإلدارة

  يف ماجستري  مذكرة ،1999-1995 الفرتة  اجلزائري الضرييب النظام يف  اجلبائية الرقابة  حممد،  اليبط -15
 . 2001/2002اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم التجاريةو  االقتصادية العلوم كلية  االقتصادية، العلوم

  احلقوق، كلية  القانونية،  العلوم يف ماجستري مذكرة اجلزائر، يف الضرييب التهرب  مكافحة بتاتة،  طورش -16
 . 2011/2012  قسنطينة، منتوري،  جامعة

  الضرائب مبديرية حالة دراسة-احملاسبية املعلومات  جودة حتسني يف اجلبائية الرقابة دور عتري سليمان، -17
  جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  ماجيستري يف علوم التسيري، مذكرة الوادي، لوالية
 . 2011/2012 بسكرة، خيضر، حممد

 يف ماجستري مذكرة اجلزائر، حالة- اجلبائية  الرقابة تفعيل يف ودوره املعلومات  نظام مصطفى، العثماين -18
 املدية، اجلزائر،  فارس، حيي جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم معهد التسيري، علوم

2008. 

 التحصيالت  على االعرتاض مرحلة  يف التقدير مأمور قرار  تأثري مدى نعمة، أبو احلميد عبد فادي -19
 الدراسات  كلية  الضريبية، املنازعات  يف ماجستري مذكرة الغربية، الضفة يف الدخل ضريبة دائرة يف الضريبية
 .2006 فلسطني، نابلس، الوطنية، النجاح جامعة العليا،

  ماجستري مذكرة الضريبيني، والغش التهرب  من احلد يف اجلبائية  الرقابة تفعيل أسلوب  العزيز، عبد قتال -20
  املدية، اجلزائر،  فارس، حيىي جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  التسيري، علوم يف

2009. 

 فلسطني، يف الدخل  ضريبة دائرة لدى البشرية  املوارد ومالئمة  كفاءة   مدى إبراهيم،  واصف  قزع عالء -21
 نابلس، النجاح، جامعة العليا، الدراسات  كلية الضريبية، املنازعات  برنامج ماجستري مذكرة

 .2013فلسطني،
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 الضرائب مبديرية  حالة  دراسة – اجلبائية  الرقابة دعم يف احملاسيب التدقيق مسامهة ذبيح لياس،  قالب  -22
 التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  التسيري، علوم يف ماجستري مذكرة البواقي، أم لوالية

 .2010/2011 بسكرة، اجلزائر، خيضر، حممد جامعة

 حتسني يف ذلك  وأثر التدقيق مهنة ممارسة مبتطلبات  الضرييب املدقق التزام مدى محادة،  جاسم قوت  -23
  االردن،  االوسط، الشرق جامعة االعمال، كلية  احملاسبة، يف ماجستري مذكرة الضرييب، التدقيق فاعلية

2014. 

 القطاع منشآت  يف العاملني لدى الوظيفي الرضاء حتقيق يف وأثره التحفيز يوسف، تيجاين احلسن حممد -24
  الربيطانية  العربية االكادميية االعمال، ادارة يف ماجستري مذكرة املكرمة، مبكة الصناعية  باملدينة الصناعي

 النشر. سنة ذكر دون بريطانيا، لندن، العايل، للتعليم

 عملية جودة على وأثرها التدقيق مهنة وآداب  سلوك قواعد عريج، سلطان خملد الرمحن املطريي عبد -25
 الشرق جامعة األعمال، كلية احملاسبة، يف ماجستري مذكرة الكويتية، الصناعية الشركات  يف التدقيق

 .2012  األردن، عمان، األوسط،

 يف ماجستري مذكرة االستثماري، والتحريض املؤسسة على وأثره اجلزائر الضرييب يف اإلصالح مراد، ناصر -26
 . 1996 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  االقتصادية، العلوم

  ماجستري مذكرة للضريبة،  اخلاضع  الدخل  قياس  على السلوكية العوامل تأثري إبراهيم،  الرؤوف  عبد  نبيل -27
 .2001 مصر، مشس، عني جامعة  التجارة، كلية   احملاسبة، يف

 كلية  التسيري، علوم يف ماجستري مذكرة ،2003-1999اجلزائر يف اجلبائية الرقابة فعالية جناة، نوي -28
 . 2004 اجلزائر، اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية  االقتصادية العلوم

  مجهورية يف الضرييب احملاسب أداء كفاءة  يف املؤثرة للعوامل حتليلية دراسة حممود، سيد الغين عبد هدى -29
 . 2006 مصر، اإلسكندرية، جامعة واملراجعة، احملاسبة قسم التجارة، كلية  ماجستري، مذكرة العربية، مصر

 ماجستري مذكرة العاملني، أداء مستوى رفع يف واملعنوية املادية احلوافز دور علي، بن الرمحان الوابل عبد -30
 . 2005السعودية، الرياض، األمنية، للعلوم العربية  نايف جامعة العليا، الدراسات  كلية  االمنية، العلوم يف

 يف ماجستري مذكرة اجلزائر،  يف اجلبائي التهرب  مكافحة يف اجلبائية املراجعة مردودية وهلي بوعالم،  -31
 .2005اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  االقتصادية، العلوم
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 العلوم يف ماجستري مذكرة اجلزائر، حالة– الغش مكافحة يف اجلبائية الرقابة  دور رشيد، ونادي -32
 . 2001/2002 اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم التجارية و  االقتصادية العلوم كلية  االقتصادية،

  التسيري، علوم يف ماجستري مذكرة اجلزائر، حالة-اجلبائي الغش لظاهرة حتليلية دراسة ،عاشور يوسفي -33
 . 2008/2009 املدية، فارس، حيي جامعة التسيري، وعلوم التجاريةو  االقتصادية العلوم كلية

 من للفرتة تقييمية  دراسة اجلزائر يف احمللية التنمية حتقيق يف ودورها احمللية اجلباية  الدين،  نور يوسفي -34
 التسيري، وعلوم التجارية و  االقتصادية العلوم كلية   االقتصادية، العلوم يف ماجستري مذكرة ،2000-2008
 .2009/2010 بومرداس، اجلزائر، بوقرة، أحممد جامعة

III. داخالتملمقاالت والا 

 المقاالت -أ

 آلراء دراسة-العراق يف احملاسبة  مهنة  أخالقيات  تطبيق  تواجه اليت التحديات  حسني، امحد  ارديين طه -1
 اإلدارة كلية ،85 العدد ،29 اجمللد الرافدين، تنمية  جملة املوصل، مدينة يف احملاسبني من جمموعة

 . 2007العراق، املوصل،  جامعة واالقتصاد،

  تطبيقية دراسة-للضريبة اخلاضعني املكلفني حصر يف الضريبية املعلومات  نظم دور وآخرون، عباس أنور -2
 االقتصاد كلية  ،1 العدد ،9 اجمللد واالقتصادية، اإلدارية للعلوم املثىن جملة للضرائب، العامة اهليئة يف

 . 2019العراق، املثىن،  جامعة واإلدارة،

-الضرييب الفحص كفاءة  زيادة يف اإلدارية الرقابة اعتماد أمهية  امحد، رؤوف نضال عنوان، فاضل بدور -3
  املعهد ، 39 العدد ،12 اجمللد ومالية،  حماسبية  دراسات  جملة للضرائب، العامة اهليئة يف تطبيقي حبث
 .2017 بغداد، جامعة واملالية،  احملاسبية للدراسات  العايل

 دراسة-الضرييب التحاسب عملية يف احملاسبية املعلومات  نظم فعالية أثر اهلل، عبد حممد البعاج قاسم -4
 االقتصادية للدراسات  واالقتصاد االدارة كلية جملة الديوانية، فرع للضرائب العامة اهليئة يف تطبيقية
 . 2011 بابل، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية  األول، العدد الثالث، اجمللد واملالية، واإلدارية

 العلوم جملة قياسية،  دراسة: اجلزائر يف االقتصادي والنمو  اجلباية ، حنان عاتق بن مصطفى، مبلمقد -5
  جامعة التسيري، وعلوم والتجارية  االقتصادية العلوم كلية  ، 9 العدد التجارية،  والعلوم والتسيري االقتصادية

 . 2013 املسيلة،
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  اجلبائية اإلدارة سلطة توسيع بني اجلبائية املادة يف االطالع حق كرام،  األخضر حممد شعاعة حليمة، بن -6
 والعلوم احلقوق كلية   ،16 العدد  والسياسية،  القانونية  العلوم جملة بالضريبة،  للمكلف اخلاصة احلياة  ومحة 

 . 2017 الوادي، خلضر، محة  جامعة السياسية،

  للدراسات  احلكمة جملة املايل، احملاسيب بالنظام الضرييب التشريع عالقة حتليل منصور،  عمارة بن -7
 . 2014، للنشر، اجلزائر احلكمة كنوز  مؤسسة ،22 االقتصادية،العدد

  بني التأرجح-اجلزائري التشريع يف اإلدارية  اجلبائية للعقوبات  القانونية  الطبيعة عائشة، عمور بن -8
 الونشريسي، حيي بن أمحد جامعة ،13 العدد املعيار، جملة القمعية، والعقوبات  املدنية التعويضات 

 .2015 تيسمسيلت،

  دراسات  جملة اجلزائري، القانون يف الضرييب الغش مكافحة يف اجلبائي التلبس دور  خمتار،  حاج بوداعة -9
   .2018 ،2 البليدة التسيري، جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  ،2 العدد ، 6 اجمللد جبائية،

  اجلبائية اإلدارة-اجلزائر يف العمومية اخلدمة لتحسني اجلبائية اإلدارة  رقمنه موسى، بوشنب حممد، بودايل -10
 جبامعة التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  ،2 العدد ،5 اجمللد جبائية، دراسات  جملة منوذجا،
 . 2016 ،02 البليدة

  دراسات، جملة اجلزائرية، االقتصادية املؤسسة  يف املادية  للتثبيتات  االقتصادي االهتالك إبراهيم،  بورنان  -11
 .2015 االغواط، ثليجي  عمار جامعة ،23 العدد االقتصادي، العدد

 للتخطيط، العريب املعهد ،13 العدد التنمية، جسر جملة الضرييب، اإلصالح سياسات  التوين ناجي، -12
 . 2003 الكويت،

 الغش جلرمية اجلزائي للقمع اإلدارة احتكار تلطيف يف اجلبائية املخالفات  جلنة دور جبايل حممد، -13
  الصديق حممد جامعة السياسية، والعلوم احلقوق كلية  ،6 العدد وسياسية،  قانونية أحباث  جملة اجلبائي،

 .2018 جيجل، حيىي، بن

 وفاعلية كفاءة  يف ودورها املعلومات  تكنولوجيا أدوات  سعيد، حممد لقمان علي، حممد اجلزراوي إبراهيم -14
  صرية،املستن اجلامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية  ،75 العدد واالقتصاد، اإلدارة جملة احملاسبية، املعلومات 

 . 2009 العراق،
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 الضرييب، النظام يف واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا تطبيق يف األردنية التجربة ناصر، جودة إبراهيم -15
  جامعة  التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية  ،11 العدد الصناعي، االقتصاد جملة

 .2016 باتنة،-خلضر احلاج

  الكهرباء،  شركة  يف العاملني أداء حتسني يف واملعنوي املادية  احلوافز دور  أثر وآخرون،  فروانة امحد  حازم -16
 .2016 فلسطني، البلح، دير التقنية، فلسطني كلية  ،3العدد  التقنية، فلسطني كلية  جملة

  جملة  ميدانية، دراسة-فلسطني يف الثابتة األصول تقييم إعادة عابد، نواف حممد إبراهيم، الداعور جرب -17
 . 2008 فلسطني، ، غزة،A-1العدد  ،10 اجمللد االزهر، جامعة

 يف احملاسبية املعلومات  نظم وفاعلية كفاءة  على البيئية العوامل أثر السعدي، خليل  إبراهيم دباغية حممد، -18
  كلية   ، 90 العدد واالقتصاد، اإلدارة  جملة األردنية،  التأمني شركات  يف حتليلية دراسة– التامني شركات 
 .2011 العراق، املستنصرية، اجلامعة واالقتصاد، اإلدارة

  الضرييب، التهرب  كم  احلد يف املعلومات  نظام دور تقومي  رشيد،  مكي أرشد عبود،  هادي الربيعي خلود -19
 املالية للدراسات  العايل املعهد الثالث، الفصل ،24 العدد ،8 اجمللد ومالية، حماسبية دراسات  جملة

 . 2013 العراق، بغداد، جامعة واحملاسبية، 

  العامل  التنظيم يف املعلومات  لنظام الكلية االبعاد الرزاق،  عبد اجلسني عبد نادية عبود،  زبار سلمان -20
  االدارة لكلية  ، 36 العدد ،9التاسع  اجمللد اإلدارية،  للعلوم العراقية  اجمللة املنظمة،  أداء على وتأثريه 

 .2013العراق،  كربالء،  جامعة واالقتصاد،
املفكر،   جملة النزاع، حلل املالئمة  القانونية القاعدة اختيار يف املوضوع  قاضي سلطة الدين، نور  زرقون -21

 . 2013بسكرة، -خيضر حممد جامعة  السياسية، والعلوم احلقوق كلية  ،8 العدد ،5اجمللد 

 جلامعة العلمية اجمللة باجلزائر،  اإلنتاجي التنويع لتحقيق كمدخل اجلائية االمتيازات  ملوشي، زهية -22
 .2018 ،3اجلزائر جامعة ،11  العدد ،6 اجمللد ،3اجلزائر

 للضرائب العامة اهليئة  يف  ميدانية دراسة الضريبية واإلدارة  املكلف ين الثقة تعزيز ناصر، سعدون عباس -23
  القاسي،  جامعة القانون، كلية   ، 4 العدد ، 18 اجملد واالقتصادية،  اإلدارية للعلوم القادسية  جملة وفروعها،
 . 2019 العراق،
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  نظام الة الرجوع وبوادر االمجايل الدخل على الضريبة نظام يف قراءة العني، محر حممد سناطور خالد، -24
 امحد جامعة ،34 العدد احلقيقة، جملة مصدرها، حسب الدخل اصناف خمتلف على النوعية الضرائب

 .2015 اجلزائر، ادرار،  دراية

 حماسبية دراسات  جملة العراق، يف االقتصادية التنمية على وأثره الضرييب التهرب  عبد، كشكول  سهام -25
 .2013 العراق، بغداد، جامعة واالقتصاد،  اإلدارة كلية  ،24 العدد ،8 اجمللد ومالية،

 دراسة-الضرييب التهرب  من احلد يف وتأثريها  الضريبية  واإلدارة  املكلف بني  العالقة جاسم،  حممد سهام -26
 .2011 العراق، البصرة، جامعة  ،19 العدد اخلليجي، االقتصادي جملة العراق، حالة

  الواحات  جملة اجلبائي، التحقيق فرتة أثناء بالضريبة للمكلف املمنوحة الضمانات  حممد، اعمر سيد -27
 . 2020 غرداية، جامعة  ،2 العدد ،13 اجمللد والدراسات، للبحوث 

  اجلزائر يف والشغل االستثمار وترقية حتفيز آلليات  تقوميية  حتليلية قراءة  اليأس، اورزيق إمساعيل، شريف -28
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  ،32 العدد االقتصادية، العلوم معهد جملة ،(2002-2014)

 .2015  ،3 اجلزائر جامعة التسيري،

  األنبار  جامعة جملة العراق، حالة  دراسة-والتحييد السببية بني الظل اقتصاد محد، شيحان شهاب  -29
 .2013 االنبار، جامعة واالقتصاد، االدرة كلية   ،10 العدد ،5 اجمللد واإلدارية، االقتصادية للعلوم

  ديايل، حمافظة يف للرتبية العامة املديرية أقسام مديرية لدى القيادية  املهارات  حممد، اجلبار عبد صربي -30
 . 2005 العراق، ديايل،  جامعة األساسية،  الرتبية كلية  ديايل، جامعة ،22 العدد الفتح، جملة

  ، (السورية االعمال بيئة يف ميدانية  دراسة) الضرييب التهرب  يف الضرييب النظام تعقد أثر  العدي إبراهيم، -31
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ،1 العدد ،31 اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة

 .2015  سورية، دمشق، والقانونية،

  جملة العراق،  يف  اخلاص الصناعي القطاع منو  يف ودورها الضريبية احلوافز حسان، عبيس  العزاوي كرمي -32
 اإلدارة كلية ،3 العدد ،6 اجمللد واملالية، واإلدارية االقتصادية للدراسات  واالقتصاد اإلدارة كلية

 . 2014 لعراق، بابل، جامعة واالقتصاد،

  دراسات جملة الضريبية، اإليرادات  زيادة يف املعلومات  نظم أثر اخلفاجي، خيون عبيد شاكر، غامن علي -33
 . 2017 بغداد، جامعة األول، الفصل ، 38 العدد ،(12) عشر الثاين  اجمللد ومالية، حماسبية
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  يف القانونية  غري العمليات  تسجيل من احلد  يف اإللكرتونية  الرقابة استخدام جاسم،  احملسن عبد فائز -34
  واإلدارية، اجمللد  االقتصادية للعلوم الغري جملة  الكرتونية، رقابة  لربنامج مقرتح منوذج-التموينية البطاقة
 . 2017 العراق، واالقتصاد، اإلدارة كلية  الكوفة، جامعة ،3 العدد ،14

  دول حالة  دراسة-املباشر االجنيب االستثمار جذب  يف اجلبائي الحاالص جدوى  الدين،  نور  قدوري -35
 والعلوم االقتصادية العلوم كلية  ،2 العدد ،1 اجمللد االقتصادي، العدد دراسات  جملة االورويب، االنتقال
 . 2010 االغواط، ثليجي، عمار جامعة التسيري، وعلوم التجارية

  ،-اجلزائر حالة دراسة– الضرييب التهرب  ظاهرة من احلد يف الضرائب مفتش دور الرمحان، عبد قروي -36
 .2015 البليدة، علي، لونيسي جامعة ،7 العدد جبائية، دراسات  جملة

 للعلوم تكريت جملة التكاليف، لتدقيق مقرتحة وإجراءات  معايري رشيد، حسن ناظم اجلوهر، علي كرمية -37
 . 2006 العراق، تكريت، جامعة ،4 العدد ،2  اجمللد واالدارية، االقتصادية

  حتقيق قضية حالة دراسة– اجلببائية الرقابة إطار يف احملاسيب التحقيق مسار شرقي، مجعة كواشي مراد، -38
  العدد ، 2 اجمللد االقتصادية،  للدراسات  اآلفاق جملة تبسة،  لوالية  اجلبائية  للرقابة الفرعية باملديرية  حماسيب

 . 2017 تبسة،  التبسي،  العريب جامعة ،1

  االقتصادي، الباحث جملة ،(IAS36) الدويل احملاسيب  املعيار وفق التثبيتات  قيم تدين بالل، كيموش -39
 . 2014 سكيكدة،  اوت، 20 جامعة ،02 العدد

 قراءة-املكلفني تصرحيات  تدقيق  يف اجلبائية  احملاسبية  التحقيقات  دور  وآخرون،  اهلل ضيف  اهلادي  حممد -40
  ، 3 العدد ،2 اجمللد واإلدارة، االقتصاد لبحوث  االمتياز جملة اجلزائري، اجلبائية  اإلجراءات  لقانون حتليلية
 . 2018 اجلزائر، األغواط، ثليجي، عمار جامعة

  دراسة  للضريبة اخلاضع الدخل حتديد يف املعلومات  تكنولوجيا  أمهية وآخرون، حممد سامي مرشد -41
 اجمللد واالقتصادية، اإلدارية للعلوم تكريت جملة العراق، يف الدخل ضريبة خممين من عينة آلراء استطالعية

 . 2013 تكريت، العراق، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية  ،27 العدد ،9

  كفاءة  رفع يف احملاسبة مهنة مقومات  مسامهة مدى املشكور، الستار عبد عماد حسني، املنصوري جابر -42
  كربالء، جامعة ،3 العدد ،1 اجمللد واالقتصاد، اإلدارة جملة االستثمارية،  القرارات لرتشيد احملاسبني
 .2010العراق،
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  مهمة ممارسة وآداب  سلوك بقواعد الضرائب مفتشي التزام مدى أمني، حممد  ذبيح بوعالم، وهلي -43
 العلوم جملة واملسيلة،  سطيف لواليت الضرائب مديريت مستوى على حتليلية دراسة اجلبائي التدقيق

 والتجارية وعلوم االقتصادية العلوم ، كلية1، العدد 19التسيري، اجمللد وعلوم والتجارية  االقتصادية
 . 2019سطيف، عباس، فرحات  جامعة التسيري،

  دراسة-اجلزائر يف اخلارجية املراجعة عملية يف واستخداماهتا التحليلية املراجعة إجراءات  كرمي يرقي -44
  ،2علي، جامعة البليدة  لونيسي جامعة ،8 العدد والدراسات، للبحوث  والتنمية اإلدارة جملة ،-ميدانية
 . 2015 اجلزائر،

 لمداخالتا -ب

 القدرات  لتنمية  األساسية املقومات  كأحد   التدريب الساسي،  حممد الشايب الساسي،  منصور زاهي بن -1
 املعرفة اقتصاد يف ندماجاإل وفرص  البشرية التنمية حول الدويل امللتقى سيكولوجية،  نظرة البشرية

 مارس 10-09ورقلة،  مرباح قاصدي جامعة االقتصادية، والعلوم احلقوق البشرية، كلية والكفاءات 
2004. 

  طرف من املنظم الدراسي اليوم مبناسبة  مداخلة تعديله، وأ  قانون مشروع اعداد آليات  بوخاري حيي،  -2
 . 2009 فيفريي 15 اجلزائر،  والقضائية، القانونية البحوث  مركز

 نظام حول الوطين امللتقى اعمال اجلزائر، يف اجلبائي املعلومات  نظام احلليم، عبد فوضيلي كمال،  رزيق -3
 .2005 فريلأ اجلزائر، والعلمي، اآليل لإلعالم الوطين املركز اجلزائر، يف االقتصادية املعلومات 

 مقدمة مداخلة لتفعيلها، املقرتحة واحللول تطبيقها صعوبات :  اجلزائر يف اجلبائية الرقابة واقع سفيان، سوامل -4
  1945 ماي 08 جامعة السياسية والعلوم احلقوق كلية  اجلزائر، يف اجلبائية الرقابة: الوطين امللتقى خالل

 . 2015 أكتوبر 29و  28 يومي قاملة، اجلزائر، 

  خالل  مداخلة املواطنني، مع اإلدارة عالقة يف الرئيسية االختالالت  تشخيص الوزاين، الشاهدي احلسن -5
 . 26/12/2003املغرب، يف العمومية اخلدمات  حول البيضاء،  الدار والية  نظمته  الذي الدراسي اليوم

  املؤمتر الضريبية،  باإلدارة للمرؤوسني االبتكارية  القدرات  على القادة سلوكيات  أثر شاهني مصطفى، -6
 . 1999 مصر، والضرائب، العامة للمالية املصرية للجمعية اخلامس الضرييب
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  امللتقى ،(SCF) اجلديد املايل احملاسيب النظام ظل يف التثبيتات  قيم وتدهور االهتالكات  مجال،  عمورة -7
  الدولية احملاسبية املعايري ظل يف تطبيقه وآليات  اجلديد املايل احملاسيب للنظام املفاهيمي االطار حول الدويل

IFRS/IAS ، 2010 فيفري 18-17 اجلزائر، البليدة، ، دحلب سعد جامعة. 

  ، -اجلزائر حالة – االزمة آثار  من للحد اجلبائية  الرقابة آليات  لتفعيل مقرتح إطار  حنو  بوعالم، وهلي  -8
 العلوم كلية   العاملية، واحلوكمة الدولية  واالقتصادية  املالية االزمة حول الدويل امللتقى مبناسبة  مقدمة مداخلة

 . 2009 اكتوبر21-20 يومي سطيف، عباس، فرحات  جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية

IV. المحاضرات الجامعية 
  ختصص واملاسرت الثالثة السنة لطلبة موجهة املالية، املراجعة مقياس يف حماضرات  الرمحان، عبد بابنات  -1

  مرباح، قاصدي جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية والتجارية العلوم كلية املؤسسة،  مالية
 . 2016/2017ورقلة،

  املالية  احملاسبة يف دروس قواعد، حسب للعمليات  احملاسيب والتسجيل احلسابات  سري بلغيث مداين، بن -2
 وعلوم وجتارية اقتصادية علوم أوىل سنة حماضرات  ،(السابع الدرس) اجلديد واملايل احملاسيب النظام حسب
 .2011  فيفري اجلزائر، ورقلة، مرباح، قاصدي  جامعة التسيري،

  يف املاسرت لطلبة موجهة حملولة،  بتمارين مدعمة-املالية األدوات  حماسبة يف حماضرات  تسعديت، بوسبعني -3
  حمند آكلي جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  واحملاسبية،  واملالية التجارية العلوم
 .2015/2016البويرة، اوحلاج

 العلوم كلية املايل، والتخطيط االسرتاتيجية مقياس يف حماضرات  محيد،  قرومي شاليل، القادر عبد -4
 .2017/ 2016البويرة، اوحلاج، حمند آكلي جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية

 لطلبة موجه مطبوعة باجلزائر، بالضريبة املكلفني حماسبة على واحملاسبية اجلبائية الرقابة مصطفى، عوادي -5
 الشهيد جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  حماسبة، وماسرت وتدقيق حماسبة املاسرت

 . 2016/2017الوادي، خلضر، محة

 ختصص ماسرت األوىل السنة لطلبة مقدمة مطبوعة اجلبائية، املنازعات  مقياس يف حماضرات  يوسف، قاشي -6
 اوحلاج، حمند آكلي جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وتدقيق، حماسبة
 . 2014/2015البويرة،
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  السنة لطلبة موجهة واحملاسيب، املايل التدقيق مادة يف حماضرات  ملخص مناعي حكيمة، لعماري أمحد، -7
 احلاج جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية  ومالية، حماسبة ختصص د م ل الثالثة

 .2013/2014باتنة، خلضر،
 العلوم كلية حماسبة،  ختصص الثالثة  السنة لطلبة مقدمة مطبوعة ،(قطاعية حماسبة) اخلاصة  احملاسبة -8

 .2016/ 2015 باتنة،  خلضر، احلاج العقيد جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية

 ماسرت، األوىل السنة لطلبة موجهة  اجلبائي، والتدقيق املراجعة مقياس يف حماضرات  محر العني، حممد -9
  -عباس فرحات  جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية وتدقيق، حماسبة ختصص
 .2021/ 2020 اجلزائر، سطيف،

V. النصوص القانونية : 

 : الدساتير -أ

، الصادر  1996نوفمرب  28املوافق عليه مبوجب إستفتاء ، الدميقراطية الشعبية دستور اجلمهورية اجلزائرية  -1
، 76، ج ر ج ج د ش، العدد 1996ديسمرب  07املؤرخ يف  438-96مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

  10، املؤرخ يف 03-02، املعدل و املتمم  مبوجب القانون رقم 1996دسيمرب 08الصادرة بتاريخ 
املتمم ملعدل و ا، 2002افريل  14الصادرة بتاريخ ، 25، ج ر ج ج د ش، العدد 2002أفريل 

، الصادرة 63 د، ج ر ج ج د ش، العد2008نوفمرب  19، املؤرخ يف 19-08مبوجب القانون رقم 
مارس   06املؤرخ يف  01-16املتمم مبوجب القانون رقم ، املعدل و 2008نوفمرب  19بتاريخ 
املتمم مبوجب ، املعدل و 2016مارس  07ة بتاريخ الصادر  14،  ج ر ج ج د ش، العدد 2016

،  82، ج ر ج ج د ش، العدد 2020ديسمرب  30املؤرخ يف  442-20ملرسوم الرئاسي رقم ا
 .2020ديسمرب  30الصادرة بتاريخ 

 :لقوانينا -ب

  د  ج ج ر ج ،1991 لسنة املالية قانون يتضمن ،1990 ديسمرب 31 يف رخؤ امل 36-90 رقم قانون -1
 .1991 ديسمرب31 بتاريخ  الصادرة ،57 العدد ش،

 د ج ج ر ج ،2002 لسنة املالية قانون يتضمن ،2001 ديسمرب 22 يف مؤرخ 21-01رقم قانون -2
 .2001 ديسمرب 23 يف  الصادرة ،79 العدد ش،
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  د ج ج  ر ج ،2003 لسنة  املالية  قانون املتضمن 2002 ديسمرب 24 يف املؤرخ 11-02 رقم  قانون -3
 .2002 ديسمرب 25.بتاريخ الصادرة  ،86 رقم ش،

  د  ج ج ر  ج ،2004 لسنة املالية  قانون املتضمن 2003ديسمرب28 يف املؤرخ  22-03 رقم قانون -4
 .2003 ديسمرب 29 بتاريخ  الصادرة ،83 العدد ش،

  د ج ج  ر ج ،2005 لسنة  املالية  قانون املتضمن 2004 ديسمرب 29 يف املؤرخ 21-04 رقم  قانون -5
 .2004 ديسمرب 30 بتاريخ  الصادرة ،85 عدد ش،

 26 يف مؤرخ 58-75 رقم األمر ويتمم يعدل الذي ،2005 جوان يف املؤرخ 10-05 رقم قانون -6
  بتاريخ صادرة ، 44 العدد ش،  د  ج ج  ر ج ومتمم، معدل املدين  القانون يتضمن 1975 سبتمرب
 .2005جوان20

  العدد ش،  د  ج ج  ر ج املوثق،  مهنة تنظيم يتضمن 2006 فرباير 20 يف املؤرخ 02-06 رقم  القانون -7
 .2006 مارس 8 بتاريخ  الصادرة ،14

 الذي ،2006 ديسمرب 20 لـ املوافق 1427 عام القعدة ذي29 يف املؤرخ 23-06 رقم قانون -8
 .2006 ديسمرب 24 بتاريخ  الصادرة ،48 العدد ش، د ج ج ر ج العقوبات، قانون يتضمن

 د ج رج ج  ،2007 لسنة املالية قانون  املتضمن 2006ديسمرب 26 يف املؤرخ 24-06 رقم قانون -9
 .2006 ديسمرب 27 بتاريخ  الصادرة ،85 العدد ش،

  ش،  د ج ج ر ج املايل، احملاسيب النظام املتضمن ،2007نوفمرب 25 يف املؤرخ 11-07 رقم قانون -10
 .2007نوفمرب25 بتاريخ  الصادرة 74، العدد

 ش، د ج رج ج ،2010 املالية قانون يتضمن 2009ديسمرب30 يف مؤرخ 09-09 رقم قانون -11
 .2009 ديسمرب31يف الصادرة ،78 العدد

 د ج رج ج ،2013 لسنة املالية قانون يتضمن ،2012ديسمرب 26 يف مؤرخ 12-12 قمر  قانون -12
 .2012 ديسمرب 30 بتاريخ  الصادرة ،72 العدد ش،

 العدد ش، د ج ج ر ج االستثمار، برتقية املتعلق 2016أوت 03 يف املؤرخ 09-16 رقم قانون -13
 .2016أوت  03 بتاريخ  الصادرة ،46
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  ج  ر  ج  ، 2017 لسنة املالية  قانون  يتضمن ،2016 ديسمرب 28 يف املؤرخ 14-16 رقم  قانون -14
 .2016 ديسمرب 29 بتاريخ الصادرة ،77 العدد ش، د ج

 ج ج ر ج ،2018 لسنة املالية قانون يتضمن 2017 ديسمرب 27 يف املؤرخ 11-17 رقم قانون -15
 .2017 ديسمرب 28 بتاريخ  الصادرة  ،76 العد ش، د

 ج ج ر ج ،2020  لسنة املالية قانون املتضمن 2019 ديسمرب 14 يف املؤرخ 14-19 رقم قانون -16
 .2019 ديسمرب30 بتاريخ الصادرة  ،81 العدد ش، د

 . 2020 طبعة  املالية، وزارة للضرائب، العامة املديرية اجلبائية، اإلجراءات  قانون -17

 . 2020 طبعة  املالية،  وزارة للضرائب، العامة املديرية  التسجيل، قانون -18

 .2020 طبعة املالية، وزارة للضرائب، العامة املديرية  عمال،األ رقم على سمالر  قانون -19

 . 2020 طبعة  املالية، وزارة للضرائب، العامة  املديرية املماثلة، والرسوم املباشرة  الضرائب قانون -20

 . 2020 طبعة املالية،  وزارة للضرائب، العامة املديرية قانون الضرائب غري املباشرة،  -21

 : األوامر -ج

  الصادرة  ش،  د ج رج ج التجاري،  القانون املتضمن ،1975سبتمرب 26 يف املؤرخ 59-75 رقم مرأ -1
 ، معدل ومتمم.1975 ديسمرب 19 بتاريخ 

  د ج ج ر ج ،1996 لسنة املالية قانون املتضمن 1995 ديسمرب 30 يف املؤرخ 27-95 رقم مرأ -2
 .1995 ديسمرب 31 بتاريخ  الصادرة ،82 العدد ش،

 ج ر ج ،2005 لسنة التكميلي املالية قانون املتضمن 2005 جويلية25 يف املؤرخ 05-05 رقم مرأ -3
 .2005 جويلية  26 بتاريخ الصادرة ،52 العدد ش، د ج

 رج ج العمومية، للوظيفة العام األساسي القانون يتضمن 2006يوليو15 يف مؤرخ 03-06 رقم مرأ -4
 .2006 يوليو 16 بتاريخ صادرة  ،46 العدد ش، د ج

 ج رج ج  ،2008 لسنة التكميلي املالية  قانون املتضمن 2008 يوليو 24 يف املؤرخ 02-08 رقم مرأ -5
 .2008 يوليو   27 بتاريخ الصادرة  ،42 العدد ش، د
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 ج ر ج ،2010 لسنة التكميلي املالية قانون يتضمن ،2010 اوت،26 يف املؤرخ 01-10 رقم مرأ -6
   .2010 اوت  29 بتاريخ الصادرة ،49 العدد ش، د ج

  ر  ج ،2015 لسنة التكميلي املالية قانون يتضمن ،2015 جويلية 23 يف املؤرخ 01-15 رقم مرأ -7
 .2015  جويلية  23 بتاريخ الصادرة ،40 العدد ش، د ج ج

 المراسم:  -د

  ر ج العمومية، الصفقات  تنظيم املتضمن 2010اكتوبر  07 يف املؤرخ 236-10 رقم رئاسي مرسوم -1
 .2010أكتوبر  07 بتاريخ الصادرة ،58 العدد ش، د ج ج

  لإلدارة  اخلارجية املصاحل تنظيم حيدد الذي 1991 فيفري 23 يف املؤرخ 60-91 رقم تنفيذي مرسوم -2
 .1991  فيفري 27 بتاريخ الصادرة ،09 العدد ش، د ج ج  ر  ج وصالحياهتا، اجلبائية

  الوطنية  املدرسة  إنشاء املتضمن ، 1994 أكتوبر 25 يف املؤرخ 339-94 رقم تنفيذي مرسوم -3
 .1994 نوفمرب 6 يف املؤرخة  ،42 العدد ش، د ج ج ر ج للضرائب،

  اخلبري  مهنة أخالقيات  قانون املتضمن 1996 أفريل 15 يف املؤرخ 136-96 رقم تنفيذي مرسوم -4
  أفريل  17 بتاريخ  الصادرة ، 24 العدد ش،  د ج ج ر ج  املعتمد، واحملاسب احلسابات  وحمافظ  احملاسب
1996. 

  والفرق  التنسيق جلان تأسيس يتضمن ، 1997يوليو27 يف املؤرخ 290-97 رقم تنفيذي مرسوم -5
  صادرة  ،50 عدد دش، ج ج ر ج وتنظيمها، املالية ووزارة  التجارة وزارة  مصاحل بني للرقابة املختلطة

 . 1997يوليو 30 بتاريخ 

  وزارة  يف  املركزية اإلدارة تنظيم  يتضمن ، 1998 جويلية13 يف  املؤرخ 228/ 98 رقم  تنفيذي مرسوم -6
 .1998 جويلية 15  بتاريخ  الصادرة ،51 العدد ش، د ج ج ر ج املالية، 

  رقم التنفيذي املرسوم ويتمم يعدل ،2002 ديسمرب 28 يف مؤرخ 303/ 02 رقم تنفيذي مرسوم -7
  وصالحياهتا،  اجلبائية  لإلدارة اخلارجية املصاحل تنظيم حيدد الذي 1991 فيفري 23 يف املؤرخ 91/60
 .2002 سبتمرب 29 بتاريخ  الصادرة ،64 العدد ش، د ج ج ر ج
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  رقم التنفيذي املرسوم ويتمم يعدل ،2005 ديسمرب 26 يف مؤرخ 494/ 02 رقم تنفيذي مرسوم -8
  وصالحياهتا،  اجلبائية  لإلدارة اخلارجية املصاحل تنظيم حيدد الذي 1991 فيفري 23 يف املؤرخ 91/60
 .2005 ديسمرب 29 بتاريخ  الصادرة ،84 العدد ش، د ج ج ر ج

  لإلدارة اخلارجية املصاحل تنظيم  حيدد 2006 سبتمرب18 يف املؤرخ 327-06 رقم تنفيذي مرسوم -9
  سبتمرب  24 بتاريخ  الصادرة ، 59 العدد ش،  د ج ج ر  ج واملتمم،  املعدل وصالحياهتا اجلبائية 
2006. 

  وزارة  يف املركزية  اإلدارة تنظيم املتضمن ،2007 نوفمرب 28 يف  املؤرخ 364/ 07 رقم  تنفيذي مرسوم -10
 .2007 ديسمرب 02  بتاريخ الصادرة 75 العدد ش، د ج ج ر ج املالية، 

-07 رقم القانون  احكام تطبيق يتضمن ،2008ماي 26 يف املؤرخ 156-08 رقم تنفيذي مرسوم -11
  بتاريخ  الصادرة 27 العدد ش، د ج ج ر ج  املايل، احملاسيب النظام تطبيق والتضمن ،11
 .2008ماي28

  اخلاص األساسي القانون املتضمن 2010 نوفمرب 26 يف املؤرخ 299-10 رقم تنفيذي رسومم -12
  صادرة  ، 74 العدد ش، د  ج ج الرمسية  اجلريدة اجلبائية، باإلدارة اخلاصة  لألسالك املنتمني باملوظفني

 .2010 ديسمرب 5 بتاريخ 

  البطاقية  وتسيري تنظيم كيفيات   حيدد الذي  ،2013 فيفري 6 يف  املؤرخ 84-13 رقم  تنفيذي مرسوم -13
  والتجارية اجلبائية  والتنظيمات  للتشريعات  اخلطرية املخالفات  ومرتكيب الغش اعمال ملرتكيب الوطنية 

  العدد ش،  د  ج ج  ر ج الشركة،  حلسابات  القانوين باإليداع القيام عدم وكذا واملالية،  والبنكية  واجلمركية
 .2013 فيفري 10 بتاريخ  صادرة ،09

  الدنيا واملبالغ السلبية القوائم حيدد 2017مارس05 يف املؤرخ 101-17 رقم تنفيذي مرسوم -14
 العدد ش، د ج ج ر ج االستثمارات، انواع خمتلف على املزايا تطبيق وكيفيات  املزايا من لالستفادة

 .2017مارس08 بتاريخ  الصادرة ،16

 : القرارات-و

  اجلبائية لإلدارة  اخلارجية  املصاحل  تنظيم حتدد اليت ، 2009 فيفري 21 يف مؤرخ شرتكم وزاري قرار -1
 .2009مارس 29 بتاريخ  الصادرة  ،20 العدد ش، د  ج ج ر ج وصالحياهتا، 
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 ر ج واملراجعات، لألحباث  اجلهوية للمصاحل اإلقليمي االختصاص حيدد 2007 ماي 24 يف مؤرخ قرار -2
 .  2007 جويلية  8 بتاريخ الصادرة ،44 العدد ش، د ج ج

 ضمن تندرج اليت الشركات  اعمال لرقم دىناأل احلد حيدد الذي ،2017ديسمرب 24 يف ؤرخم قرار -3
 ديسمرب 31 بتاريخ الصادرة ،77 العدد ش، د ج ج ر ج املؤسسات، كربيات   مديرية  اختصاص
2017. 

VI.  التقارير 

 .2016 املتحدة، األمم فريقيا،إل االقتصادية اللجنة ،2016 للجزائر قطري موجز -1

VII. منشورات أخرى 

املالية، بدون سنة   وزارة  للضرائب، العامة املديرية  للضرائب، العامة املديرية ملوظفي املهنة أخالقيات  دليل -1
 .النشر

 اهليئة  االحتادية،  احلكومة يف الوظائف  وأداء  وتقييم  الوظيفية األوصاف ومراجعة إلعداد االسرتشادي الدليل -2
 ظيب، أبو احلكومية، البشرية للموارد االحتادية اهليئة األوىل، الطبعة احلكومية، البشرية للموارد االحتادية
 .2019  املتحدة، العربية اإلمارات 

 .2016 طبعة املالية، وزارة للضرائب، العامة املديرية بالضريبة، للمكلف التطبيقي الدليل -3

 .2020 طبعة املالية، وزارة للضرائب، العامة املديرية بالضريبة، للمكلف التطبيقي الدليل -4

 . 2016 طبعة اجلزائر،  املالية،  وزارة للضرائب، العامة املديرية  الضرائب، كزملر  التابع  للضريبة اخلاضع دليل -5

 . 2021طبعة اجلزائر،   املالية،  وزارة للضرائب، العامة املديرية  الضرائب، ملركز التابع  للضريبة اخلاضع دليل -6

  مدققي مجعية ترمجة األخالقية، القواعد القانونني، للمحاسبني األمريكي املعهد املهنيني،  احملاسبني دليل -7
 . 2002 الفلسطينية، القانونيني احلسابات 

 .2017 املغربية،  اململكة النواب، جملس منشورات  القوانني، صياغة يف عملي دليل -8

 للمحاسبني الدويل االحتاد ،2010 إصدار املهنيني للمحاسبني األخالقي السلوك قواعد دليل -9
(IFAC،) (األردن) القانونني للمحاسبني العريب اجملمع مجعية قبل من الرتمجة متت . 
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  ، 2017 نشرة الضريبة، مراقبة إجراءات  واالتصال، العمومية العالقات  مديرية للضرائب، العامة املديرية -10
 :اإللكرتوين الرابط على النشرية حتميل

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_ar/CDI_controle_2017.pdf 

  وزارة  للضرائب، العامة املديرية  والتحقيقات، األحباث  مديرية  للرقابة،  اخلاضعني بالضريبة  املكلفني ميثاق -11
 . 2017 اجلزائر، املالية، 

  رسالة ، -الكرتونية إدارة حنو– املعلومات  نظام حول ندوة  ،DGI مشروع مدير زهري، عزيرا السيد كلمة -12
 ، حتميل الرسالة عن طريق الرابط اإللكرتوين:n° :73/2014 p 04 :رقم للضرائب العامة املديرية

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/LDGI%20SI.pdf 

 رقابة أجل من-اجلبائي التلبس ،68/2013 رقم للضريبة العامة املديرية عن الصادرة الشهرية النشرة -13
 .2013 فعالية،  أكثر جبائية 
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 :بحثص الــــملخ
 أثر تطبيق متطلبات الرقابة الجبائية على تحسين فاعلية التدقيق المحاسبي لغرض الضريبة

 وية للضرائب بوالية سطيف(ه)دراسة حالة بمديريات الضرائب التابعة للمديرية الج
فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة من وجهة نظر أعوان هدفت هذه الدراسة ملعرفة أثر تطبيق متطلبات الرقابة اجلبائية على حتسني 

مديريات الضرائب التابعة للمديرية اجلهوية سطيف، ولتحقيق هدف البحث واختبار الفرضيات، مت تقسيم على مستوى  الرقابة اجلبائية
القانوين للرقابة اجلبائية، أما الفصل الثاين ي واملفاهيمالبحث إىل أربعة فصول، األول كمدخل للرقابة اجلبائية، وجاء حتت عنوان االطار 

االعتماد عليها يف حماربة الغش باعتباره أهم وسيلة يتم  ،جبائية ألغراض احملاسيب التدقيق تنفيذ وإجراءات راحلملفتم التطرق من خالله 
الدراسة، وقد جاء حتت عنوان  خالله التطرق ملتغرياتالتهرب الضرييب، ويف اسرتجاع أموال اخلزينة العمومية، أما الفصل الثالث فتم من و

، ميثلون ا  ( فرد107فتم ختصيصه لدراسة ميدانية )استبيان( مشلت عينة حجمها ) متطلبات الرقابة اجلبائية، أما الفصل الرابع واألخري،
أعوان الرقابة اجلبائية هبا، له دور إجيايب يف حتسني  أن توفر متطلبات الرقابة اجلبائية، والتزام توصلت الدراسة إىل أعوان الرقابة اجلبائية.

فاعلية التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة، ويظهر ذلك من خالل ارتفاع حصيلة الضرائب )هدف مايل(، وتراجع عمليات الغش والتهرب 
 الضرييب(. الضرييب نتيجة ارتفاع معدالت االلتزام واالمتثال الطوعي من طرف املكلف )حماربة الغش والتهرب

 الرقابة اجلبائية، متطلبات الرقابة اجلبائية، التدقيق احملاسيب لغرض الضريبة. :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

The effect of applying the requirements of tax control on improving the 

effectiveness of the accounting audit for tax purpose (a case study in the directorate 

of Taxes related to the regional directorate of Taxes in the wilaya of Setif ) 

 This study aimed to find out The effect of applying the requirements of tax control on 

improving the effectiveness of the accounting audit for tax purpose from the point of 

view of tax control agents at the level of the directorates of taxes of the Regional 

Directorate of Taxes in the wilaya of Setif . In order to achieve the goal of research and 

testing hypotheses, this research was divided into four chapters, the first as an 

introduction to tax control, and it came under the title of the conceptual and legal frame 

for fiscal control. while the second chapter deals with the stages and procedures for 

implementing an accounting audit for fiscal purposes, as it is the most important means 

to be relied upon in fighting fraud and tax evasion, and in retrieving public treasury funds, 

while the third chapter deals with the study variables, It came under the title of tax control 

requirements. As for the fourth and final chapter, it was devoted to a field study 

(questionnaire) that included a sample size of (107) individuals, representing agents of 

tax control. 

The study found that the availability of tax control requirements and the commitment of 

tax control agents with it  ،has a positive role in improving the effectiveness of accounting 

audit for the purpose of tax. This is evidenced by the increase in tax receipts (a financial 

goal), and Fraud as well as the tax evasion decreased due to high compliance rates. and 

voluntary compliance by the taxpayer (fight against fraud and tax evasion) 

Key words: tax control, requirements of tax control, accounting audit for the purpose of 

tax. 
 


